
ΡΑΤΆΘΙΠΘαΙ ἢ 
ΟΠΠΉΙΝ. ΘσΟΥΡΙΕΤΙΙΝ 

51 ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ὈΝΙΝΕΒΒΑΙΙ͂Β5, ΝΤΕΟΒΑ, ὈΝΙΕΟΗΜΊΘ, ΟΟΜΜΟΘΑ, (ΞΟΟΝΟΜΙΟΘΑ, 

ΜΠ} ΝΑ, ΡΑΤ Ἢ, ΠΟ ΤΌΝ ΦΟΒΙΡΤΘΙΝ 1} ΒΟΟΕΝΙΑΔΤΙΓΘΙΕΉ. 
ΒΕΥΞ ᾿ΑΤΙΝΟΒΌΜΝΙ, ΞῚῪΒ ΟΒΆΑΓΟΒΟΝ, 

ΟἹ ΑΒ ἜνΟ ΑΡΟΘΤΟΙΙΟΟ ΑΡ ΤΕΜΡΟΠΝΑ ΓΝΝΟΓΕΝΤΙΙ 11 (ΑΝΝΟ 1210) ΡΟ ΓΚΑΤΙΝΙΒ 
ΕἸ ΑῬ ΟΟΝΟΙ111 ΕΠΟΒΝΕΝΤΙΝΙ ΤΕΔΙΡΟΗΑ (ΑΝΝ, 1139) ΡΗ͂Ο ΟΕἈΖΕΟΙΣ ΡΙΟπυ ΕαῦΝΤτ. 

ΒΕΟΌΒΙΟ ΔΗ ΒΟΝΟΙΘΘΙΘΑ 
ΟΥΝΙΌΝ ὐὰὲ ΕΧΘΤΙΤΕΒ ΜΟΝΟΜΕΝΤΟΙΠΜ ΟΛΤΒΟΜΟΕ ὙΒΑΒΙΤΊΟΝΙΒ ΡΕᾺ ΟΟΙΝΘΕΟΙΜ ῬΒΙΟΒΑ 

ΕΟΟΒΕΒΤΕ 5 ἘΘθΑ, 

δύχτα ΕΟἸΤΙΟΝΕΒ Ασουβατιϑϑίμαβ, ΙΝΤῈΝ 58 ΟΌΜΟΘῈ ΝΟΝΝ ΟΝ. ΘΟΌΤΟΙΒ ΣΝ ΑΝ ΌΒΟΒΙΡΤΙΒ σούτάταθ, ΡΕκοῦλΜ Ὀσσεν- 
ΒΝ ΟΑΒΤΙΘΑΤΑ; ΟἸΒΒΕΠΤΑΤΙΌΝΙΒΌΒ, ΟΘΟΜΜΕΝΤΑΒΙΒ, ΥΑΒΙΒΟΌΕ ΚΕΘΟΤΙΟΝΊΒΌΒ ΟΟΝΤΙΝΈΝΤΕΙΝ Πιτύβτπαταὶ ΟΜΝΊΒυ5 
ὈΡΕΒΙΒΟΒ ΡΟΒΤ ΑΜΡ.ΙΒΘΞΙΜᾺΒ ΕὈΟΙΤΙΟΝῈΒ οὐ πὶ ΤΆΙΒΙΞ ΝΟΥΙΒΒΙΜΙΒ 5 ποῦ. 15 ὨΒΒΑΝΤτυΝ Αθβόμυταϑ ὨΒΤΕΟΤΙΘ, ΑΠΌΤΑ; 

ΓΝ ΌΓΟΙΒΌΒ ΡΑΆΤΙΟΌΞΑΚΙΒΌΒ ΑΝΑΓΎΎΥΤΟΣΒ, ΒΙΝΟΌΌΒ ΒΊΝΕ ΤΌΜΟΒ 51νῈ ΑὐΘΟΤΟΝῈΒ ΑΣ στ 5 ΜΟΣΕΝΤΙ 5ΌΒΒΕΟΌΕΝΤΙ- 
ΒιΘ, ΠΟΝΑΤΑ; ΘΛΡΙΤΌΕΙΒ ἸΝΤΗΑ ἸΡΒΌΜ ΤΈΧΤΟΜ ΕΙΤΕ ὈΙΞΡΟΒΙΤΙΒ, ΝΈΟΝΟΝ ΕΤΥ Τιτῦτ9 βιναουταδῦμ 
ΡΑΟΙΝΆΒΚΌΜ ΜΑΒΟΙΝῈΜ ΒΟΡΕΚΙΌΒΕΜ ὈΙΒΤΙΝΟΌΕΝΤΙΒυΒ 5 ΒΟΕΟΤΆΜΟΘΝ ΜΑΤΕΕΙΑΜ ΕἸΟΝΙΡΊΘΑΝΤΙΒυϑ, 

ΑΌΟΘΝΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒΒ ΟΜ ὈυΒ118, ΤΌΜ ΑΡΟΘΒΎΡΗΙΒ, Αοῦλ ΝΕΒῸ ΑὉΟΤΟΜΊΤΑΤΕ ΙΝ ΟἈΟΊΝΕ 
ΑὉῦ ΤΗΛΩΪΤΙΟΝΕΜ ἘΟΟΙ ΕΒΙΑΘΊΤΙΟΑΝ ΡΟΣΧΓΈΝΊΤΙΒΟΝ, ΑΣΡΡΊΘΑΤΑ : 

ὈΌΘΕΝΤΥΙΒ Ετ᾿ ΑΜΡττυβ ΓΟΟΌΡΝΕΤΑΤΑ ἸΝΌΣΟΙΒΟΒ ΑΥΟΤΟΒΚΌΜ 501 ΕΤ ΟΡΕΒΟΣ, ΑΥΡΗΑΒΕΤΙΟΙ͂Β, ΟΜ ἈΟΝΟΙΟΟΙΟΙῖΒ, 5ΤΑ ΤΙΣ 
ΤΊΟΙΞ, ΒΥΝΊΤΗΕΤΙΟΙΒ, ΑΝΑΚΥΊΓΟΙΘ, ΑΝΑΣΟΟΙΟΙΒ, ΙΝ ΟΟΌΡΩΌΕ ΒΕΡΠΙΘΙΟΝΙ8 Ρύνοτυμ, ὑοοματίοῦμ, ΜΌΒΑΡΕ, ϑτῦη- 
οἰουμ, ΟΑΝΟΝΊΟΌνΕ, ΓΙΒΟΙΡΟΙΝΑΒΕ, τοδί Μ, Εἴ ΟὐΝΟΤᾺ ΑΝ ΒΝ Οὐ ΜΧΟΒΡΤΙΟΝΕ; ΒΕ ΡΒΑΕΒΕΒΤΙΜ 

ὈυΟΒῸ5. ἸΝΌΣΟΙΒΟΒ ἹΜΜΕΝΒΙΒ ΕΤ ΟΒΝΕΒΑΙΒΙΞ, ἈΕΤΕΚΟ σε ἨΕΕΓΙΜ, οὔὐὖὸ αὐνϑυτιτο, οὐτορῦτο 
ΝΟῸΝ ΒΟΙΌΜ ὙΑΙ9 ΤΑΙΒΝΕ ΡΑΤΒΗ, ΥΕΛΌΜ ΒΤΙᾺΜ ὑνυοῦϊθοῦυξ ΡΆΤΆΜ, ΝῈ ὕὑνὸ ΟὔἹΡΕΜ ΟΜΙ530, 

Ιῃ᾿ ΟΥΟΣΤΙΒΕῚ ὙΜΕΜΑ βοΟκίρβεπιτ, ὕνο ᾿ντῦττα σονδρισίλτυα; δύτεπο ΒΟΒΙΡΤΌΒΙ,ΕΞ 
ΒΑΘΗΖΕ, ἐκ οὔὸο ἸΒΌΤΟΣΙ ΟΟΜΨΕΒΙΠΕ 81 Οδνιυμ ΟΟΙΝΑΜ ΡΑΤΆΕΒ ΞΤῚ ΙΝ ΟΌΙΒῸΒ ΟΡΕΚΌΜ 

ΒΌΟΒΟΜ ΚΟΟΙ5 ΞΙΝΟΌΠΟΒ ΒΙΝουΏ ΑΜ ΣΙΒΠΟΒΌΜ 8. ΘΟΒΙΡΥΌΜΑΕ ΨΕΒΒΌΒ, ἃ ΡΒΙ͂ΜῸ 
ΟΈΝΕΘΕΟΒ ὕβοῦξ ΑὮ ΝΟΥΊΒΒΙΜΟΜ ἈΡΟΘΑΨΥΡΒΕΣ, ΟΘΟΜΜΕΝΤΑΤΙ ΒΙΝΤ, 

ΕΥΤΙΟ Ασουπατιββῖμα, ΟἜΤΕΙΒΟυΕ ΟΜΝΙΒΟΒ ΡΆΘΙΕ ἈΝΤΕΡΟΝΈΝΌΑ, 51 ΡΕΒΡΕΝΌΑΝΤΟΒ ΟΠΙΑΒΑΟΤΕΔΌΜ ΝΙΤΊΟΙΤΑν 
ΘΗΑΒΤ ας ΟὕΛΌΙΤΑΒ, ΙΝΤΕΘΆΙΤΑΘ ΤΕΧΤΌΒ, ΡΕΔΕΕΟΤΙΟ ΘΟΚΛΕΟΤΊΟΝΙΒ, ΟΡΕΒΌΜ ἘΑΗΘΛΒΟΆΟΜ ΤΌΜ ΨΑΒΙΕΤΑΒ, Τῦμ 
ΝΌΜΕΒΟΒ, ΕΟΒΜᾺ ΨΟΓΕΜΙΝΌΜ ΡΕΆΟΌΑΜ ΟΟΜΜΟΌΛ ΒΙΒΊΟἙ ΄᾽Ν τότὸ ρμρατβοιθοι Ὀξοῦμευ ΘΟΟΝΘΤΑΝΤΕᾺ 

ΒΙΜΙΟΝ, ΡΒΕΊΥΤΓ ΕἘΧΊΤΌΛΙΤΥΑΕ, ΡΕΖΕΕΕΒΤΙΜΟΌΕ 5Ττὰ σοιχοτιο, νὰ, ΜΕΥΗΌΙΟΛ τὺ οἠπονΝοκοριῦα, 
ΒΕΧΟαντοαῦμ ἘΠΑΟΜΕΝΊΤΟΒΌΜ ὈΡΟΞΟΨΟΒΌΜΩΘΕ ΠΛΌΤΕΝΟΒ μι. τὺ ΒΡΑΒΒΟΆΘΜ, ΡῬΒΙΜΌΜ 
ΑΥΡΜΟ ΙΝ ΝΟΒΊΈΚΑ ΒΙΒΙΝΙΟΤΗΕΓΑ, ἘΧ ΟΡΕΒΙΒΌΒ ΕἸ ΜεΕΒ5. ΔῸ ὈΜΝΕΒΒ τΤΑΤΕΒ, τοσοϑ, ταν ασαβ 

ΡῬΟΒΜΑΒΩΘΕ ῬΕΒΤΙΝΈΝΤΙΒΌΒ, οολουΝατομῦμ. 

ΕΒΙΕΒ ΒΑ 
ΙΝ ΟἿΔ ΡΚΟΡΕΌΝΤ ΡΆΤΒΕΒ, ῬΟΟΤΟΒΕΒ ΒΟΒΙΡΤΟΒΈΒΟΓΠΕ ΕΘΟΠΕΒΙ5 ΘΒΕΘΕ 

Α 8. ΒΑΆΝΑΒᾺ ΑὉ ΡΗΟΤΙΌΝ, 

ΑΟΟΌΘΒΑΝΤΕ 4.--.- ΜΙΑΝΕ 
ΒΙΡΕ οί οορο “Ἰετὲ πῖνε 8 

ΞΙΨῈ 

συββυῦυμ ΟΟΜΡΙΞΤΟΝΌΜΊΙΝ ΒΙΝΟΌΙΟΒ ΒΟΌΙΕΝΤΙΙ ΒΟΘΙΜΕΒΙΑΘΤΙΟ ΒΑΜῸΒ ΕΡΊΙΤΟΒΕ. 

ΡΑΤΕΒΟΘΙΟΟ ΑΕ ΟΕ ΤΟ ΧΧΧΙΙ 

ΟΥ̓ΒΠΟΒ. ΒΙΕΠΟΒΟΒΥΜΙΤΑΝ ΘΒ, ΡΕΤΆΠΒ 1. ΤΙΜΟΤΗΕΌΒ ἈΜΕΧΑΝΘΡΆΙΝΙ, ΑΜ]. 

---- τον. αὉ»--9.- -ο .-.- 

ΡΑΙΆΙ511 

ΑΡΌΡ ΘΑΆΝΙΕΒ ΕΒΑΤΆΒΒ, ΕΠΙΤΟΒΕῈΒ ΕΤ 1.-Ρ. ΜΙΌΝΕ ΘΟΟΘΕΒΒΟΚΕΡ, 
ΙΝ ΙΑ ὈΙΟΤΑ : ΑΚΨΕΝΌΒ δὺ ΜΑΙΝΕ, 108. 
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δ ΟΜ ΤΥ. 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙ͂Σ ΠΑΤΡῸΣ ΗΜΩΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ͂ 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΡΧΙΞΙΣΣΚΌΠΟΥ 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΡΝ, ΟὙΥ̓ΕΠΠ1,,1 
ΑΒΟΒΙΕΡΙΒΟΟΡΙ ΒΙΕΕΟΞΟΒΥΜΙΤΑΝΗ, 

ΟΡΕΝΑ ΟΠ ΕΧΤΑΝΤ ΟΥΝΝΙΑ, 

ΑΙ ΜΑΝΌΒΟΜΙΡΤΟΣ ΘΟΟΡΙΘΕΒ. ΝΕΈΟΝΟΝ ΑὉ ΒΟΡΕΠΙΌΒΕΒ. ἘΒΙΤΙΌΝΕΒ ΑΘ ΑΤΑ, ὈΙΝΒΕΠΤΑΤΙΟΝΙΒΌΚΝ 

ΕΤ ΝΟΤΙΒ ΠΡΘΒΊΤΆΑΤΑ, ΟΜ ΝΌΨΑ ΓΝΡΕΠΡΒΕΤΆΤΙΟΝΕ ΕἸ ΘΟΡΊΟΒΙῚΝ ἸΝΟΙΟΙΒΌΒ. 

ΟΥΒᾺ ΕΤ ΒΘΥΌΡΙΟ 

ὈΟΜΝΕ ΑΝΤΟΝΙ ΑΠΟΌΒΤΙΝΙ ΤΟΠΤΤ ΚΙ, 

ῬΒΕΒΒΥΤΕΡΙ ἘΤ ΜΟΝΆΘΗΙ ΒΕΝΕΒΙΟΥΙΝΙ Ε ΟΟΝΘΒΕΘΛΔΤΙΟΝΕ ΒΑΝΟΤῚ ΜΑΠΆΙ. 

ΑΟΟΒΘΌΝΤ 

ῬΕΤᾺΙ 11, ΤΙΜΟΤΗΡΕΙ, ΑἸΕΧΑΝΘΕΙΝΘΗΆΓΜ ΡΒ ΒΕΤΠΜ, ΑΡΟΒΠΙΝΆΑΒΙΣ ΠΑΘΒΙΘΕΝΙ, ΒΙΟΘΘΑΆΙ ΤΑΚΔΕΈΝΘΙΣ 

ΔΟΏΡΤΑ ΓΨΕΙ, δ ΒΠΙΡΤΟΝΌΜ ἘΠΑΧΜΕΝΤΑ ΟΕ ΟΡΕΒΒΌΝΤ, 

ΑΟΟΌΒΒΑΝΤΕ ΕἸ ΘΕΝΌΟ ΞΕΟΘΟΘσΘΙΝΝΟΞΟΕΝΤΕ .-.Ἡψᾧ Ρ. ΜΙΟΑΝΕ 

ΕΒ] προ ΕἸ ονὶ Ἐν ρου το 

ΦΙΝῈ ΟΟΚΒΌΠΜ ΟὈΜΡΙΞΤΟΒΕΜΟΙΝ ΒΙΝΟΠΒΟΒ ΒΠΕΧΤΙ ΒΕ ΕΟΟ ΕΝΙΑΒΘΤΙΟΚ ΒΑΝΟ5. ΕΡΙΤΌΒΕ 

---- τ [“.Φ--.- ο- - Ἠ -.-ὀἐ-ς- 

ΤΟΜῸΒ ὈΝΙΟΌΞΚ. 

ΡΑΒΙΝΙ8 

ΑΡΌ. ΘΔΑΒΝΙΕΒ ΕΒΑΤΆΕΞ, ἘΕΘΙΤΟΒΕΒ ΕΤ -Ρὸ ΜΙΟΝΒ ΒΟΘΘΟΕΒΒΟΆΒ, 

ΓΝ ΥἹΑ ΒΙΤᾺΑ : ΑΥ̓ΕΝΌΕ δ ΜΛΑΙ͂ΝΕ, 208. 



ΒΙΕΝΟΗΙ 

ΑστΤΟΒυΜ ΕτΤ ΟΡΕΒΟΝΙ ΩΥ ΙΝ ΗΟΟ ΤΟΝΙΟ ΧΧΧΙΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΟΗ 

5. ΟΥ̓ΗΠ.Ὶ 5. ἩΠΙΕΒΠΟΒΟΙ ΥΜΊΤΑΝΤΙΣ, ΔΗΘΗΙΕΡΙΓΟΒΡΙΙΝ 

(δίςοθοβαβ. 

Οαίθοῆθβοθ πιν βίαρορίοι απ. 

ΗΠ ἶα ἴθ ραταϊν τ σσὰ χὰ Ὀἰδοϊπατῃ ᾿ποοπίρθπι. 

Ερίϑίοια δα (οπδίαπίιυμπι ἱπι ρογὰ ΓΘ η,. 
Ἐταριποπίδ ἀορογαιονιη δ. ΟΥΤΠ ΟρΟΓΕΠΊ. 

Ορόγα 5... ΟντΠ]υ πιρροσιία, 

Ρυροραοηζίτη οαϊζοΓιιπη ρα δ οπῈ 5 οἵ ποῖρο. 

ΡΕΤΕΤΙΝΟ ΤῈ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝΟΣΝ ἘΡΙΒΟΟΡῸΘ 

Εριβίοϊδ δπουο ρα. 

Ἐγαρτηθηΐα ἐρ  βιοϊαι δα ορίδοορος ἄἔργρεοβ Π 61 σαθα ΘΧΒΌΠ65, 

ΤΙΜΟΤΉΒΙΣ ΑἸ ΧΑΝΘΒΊΝΟΌΣΝ ΕΡΊΘΟΟΡΙΙΒ 

Ἠδοροπβα ΘΒΠΌΠΙΟΔ. 

ἘρΊδ᾽ο}8 δα ιοαάοόταμι Τ᾽ ΓΟΠΒ56ΠΊ. 

ΑΡΟΙΠΙΝΑΒΊΙΌΟΣ ΤΔΟΒΊΟΕΝΌΣ ἘΕΡΊΙΘΟΟΡΤΝ 

βαΓογρτγοῖα 0 ἴθ Ῥ5ΔΠ16Π|. 

Ιλ ΕΝ αὐ ὸὺ ἙΟΠΗΙΒΤΙΑΝΟΣΝ 

Γρον ΠαεΙ, 

ὈΙΟΒΟΒΙΝ ΤΑΒΒΕΝΘΙΒ 

Εαρτηθ πα εχ ᾿ἴρστο 826. ῥαίΐο. 

-- ἘΝ ἰρτὸ σολῖγα ϑν πη δι βίβ5. 

ἘΞΞΞ ἐχ (λοη!5. 

Ασααάρπαδ δα Αροἢπατγιαπι. 

(οὶ. 9291 
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ΤΟΡΥ 



-------.., .--. ὕὄᾧ..ὦὦὃ ἘΡΕΙ͂Ν.  ς το ἃς -.-«-.-.-.----.... 

ΡΙΙΔΒΑΊΤΙΟ. 

Ι, Ααἰδαυαα ὕντη ἀοςιγίηδτι οἱ τοῖ ροβίᾷς ασσυγαϊίαβ ρογβοααδατν, ΟΥΠΟΙ τπεῖ δαθο ἄσσο ᾿γα- 
Υἱϊοῦ ἠδ βαποίο ρτῶρθι] 86. δἰ απ. Οροῦθα5,, ἀν δι ρδυϊοῦίξιβ ΘΠ 5. ἂὸ Ὠμ)] 5. πονεβ γα ϊϊθθδ 
οἱ σοηϑ!  ρυιθίαγι, Δ ἰὼ νγο, πάθῃ, ΡΙατίθ5. Ἰανάπηο πθῦθβ8θ. πο 65. ΠΠππιηοτα τι. Θα15 

6} δε Π138 ἀϊηᾶβ, ΓῸβ ργιβοίαγο ρυρι οοϊητηδπίαηί. βτοάθγιθν ῥγαῃ, οί 9. ἀνοῃίορὶ- 
500 }ν ἩΪογοβοϊ γι ἀπὲ ΟΠ τὶ Ππλ8 1115. ἔξ πο!οδίδο ; [δ1 σαϊοοξεει  σᾶ5. γα 85. πε, ὦ τα} - 
βὶπῖπ ᾿ησυηαθα αι, ΗΘ] ΙῸΠ5 βαρεῖς γα ΠΟ πΐ5. ΠΡ ὀρ οτὶκ ργοῖίατα, ΗΠ ἀσσοα!] ΔΗ ΦαΙ 5 : 

αὐΐο. δεΐηὶ ρΙΟηηΠ 16. Ππθθα 1 ἀυατα. ἀἔιυπαυαεῖαβ, Βυνίαα, Βαβι αβ, αἰχυθ ργστα ΕἸ κϑίτηὶ 

Ῥαίγοβ, συλδηβ οἴ. κα ροῦθαι Ογρηϊσβ, κιν αι δι νοῦβοβ σία. Βουϊβορης, γα ίητη ΤΡ ἢ ἃ Τα 

ΒαΠοιαΒ μι θι} ΘᾺ ΡοΥ 5. 8... 500 κα Ὥσ0. 5616} ἰοἰθσοη5, 56] Προς νὼ ἢ σα! ΠΟ] 10 α ρα 

4π|φὸ οἱ οἱ ἀδοοραααι. ατε.. Πα πο! δε φαρα (ΜΠ ΘΠ οο το λ, πλιὸ βδη στον πἹ τ] ΘΠ. ΠΟᾺ 

ἐΠυρι. όσα, ΠΙργοην ταὶ γατηογ ιν ἐπ οον 5. ἀσσορὶ απ. Ὅ΄υστη, Ἰοπ οί τα ργίβοία ὁ οοιης 

Ῥθύβαιον ἴα πὶ βγῆ] ΟὈΠΒ ΠΟ ρΟΠ πολ, φῆ 88. ἐν 611 π|6πλ οἱ ον Ἰπαϊ, οηθιη Ὁ οΠΠ οἰ ἷ5. ονταῖς- 

ηἶραβ. νἱοαϊΐσηνη, ἵπὴν βοτ γα. οὐσ)δἰαβι σογα τη. ἰθϑ! πο π|5 αὶ Ογγ]. ρογῃοηογὶ 6 

δῦσιρον ἀρροίΐδηϊ. υ Ῥθμοογοῖαβ (6) ἀσπαπνηΐαπι. ἀσογγίθτη. ρτορασηιδίυγοιη ἀρροί αἵ, 

ΤΙδορΠυ65 (ὁ) κασρη  ββιηγα ἢ δὲ (ΕἾ ον Πρ υκτ ἀοοη πα ἀοἴδηβοι θη ; Ρίοι 5. () νέην σααΐ 
ἃροα οὐδ. Βηποία8. Πα Ρ 6. θ᾽, Οὐ ολ βοξιμιο, κορίρει! γα] τπὶ ΓΒοσ!ορία, γοϊρει ας ΟἹγ- 

ὃ5 (ὁ) ᾿τπάμήπον νυσᾶλ.; ΝΙσρορθθνραβ (}} μα ΠῈῚ ὁ δρθσία! 5 ν δ. 4αὶ ἰὼ ΕΟ  ἐ5.η 1061. δε Π στ Θ 

δὲ οἰσαυσηῖία οαἰίπ θέα, νίνα τὰ, {2} δ᾽ συ δὶ δ προ, ἀσσοηατ, [ΪΑὐαΠπαϊρ ρει τατα. θυτα 

δ᾽ ποθ ἃ0 αἱγααο ποσί οβῖα. ᾿ματπὰ δὲ αἰθοα, οαπὺ δἰθξῖο, σοη68801}5, βαηοίυσαοι [6515 
δβογιρίαῃηι, 

Π. δή Οχν αὶ κοι ἐρίογνεοη. -- Δὰ ὀρόγη αυσά Δηοῖ, μαὰ ΒΡ. ἀϊξόγα, Θχ Οπιθὶ θῈ8 
δος αη τῶ }15 ΠλοΠι Π ΡΗ (15. ΠΙΠῚ [αγο αἰ Π05 τη) γα. ΟΥΘΓΗ ρον Όῖ558. ΝΑΠῚ, 51 τρί θεῖ Ομ Βὶ- 

ἀσνὸβ, οὐπ οἷα το σἰοπίβ ἐοσαιϊαίαᾳ τη 1]}5. σοί οπέδθ ΠΕ 5. ἀπ σα ΐθα ς ἰδοθπλ οὐ οὐἵο (ἰδ ρου κέφι 
ππ ν γβτὰ ΠΟ σοι γίμητα, συΐϊησιο ΑἸ Π5. τὰ θαριδαι, οὐ τ Γῖπ ἃ 10 0}15. δὲ ἔδυ πε τ δ ογα- 

ταύπτα σοιη ρον: 4αθη Ομ αΒ ἐὺ θα οΥ]5. πιστή! 1, {0061 οὐ πὶ αἰΐϊονα πὶ ΒογΙ μισὰ ΠΑ ΟΠ Ο565 
πὲ ἅπὉ ἃἸτονὰ οοθοίοπο σοητ δ ηίαρ, ΟΥ̓ Πα πὸ βοῦίσηι  ϑιποάδί σοηοίοηατα. ἰὼ παιπῃ. νοΐαμὶ 
οὐρὰ τϑάδοίαια. πὰ θολπ!,, δὶ σόραπν ρουγαοίαπαηγηι τα] πη θ . Βρθοῖθβ,, ΕΠ} τὐπ ρὶβ. ἐπα ρΙ χ, 

τἢ ἢ} ἀἡ νεῖ σάρίαπι. αὐουμιποβηλίαθ, ΠΟΙ 6. οὐ φορίοθν, βίηραία ἀούριηαία, γα η πὴ 

ΟΡ Θπι 15. σονίτα ραρβάηοβ, πορρίανμθ. βροβεπ ἶξ σοπῖρα Διμί 8. δὲ Βεδροιιουβ. ἀθιησηβίγαι: Ὁ 

80 β6μ 05,15. ἐπροϊορίοῖβ νοοίθιβ, τὰ. ὁ τρίτα δυοϊομία ταροιαβ, βορίριυγῷ νυγθὶξ δ 

αδἰία10 5Βιταιοπθ ἀἰδπουῖῖ. || εἴα πὶ ἢ ὕὔνγΠΠο ταὶ γΓοτόβ, ἡσοῦ, σατὴ ρβΘεδΠΠ Π 053. 511, ΠἸΠ} 

ἴον ἰάπσθ πὶ οὺ τορονῖα απ06 Τοπιροτα {Π|8. τϑάοίθαι χαΐιι5 μροβοθ πη] στὴ οὐγτη δἰταΐο- 

γταπὶ ὀαυτία5 σα αῖν, πὰ ὁποοίθαϊς, οἱ αἰδιίποιο αἰβροίαι, αἱ ΠΟ 50 }}Π| πα 15. ἐσ Λθεθβ, 588 

Τα τπρᾶ9 δι υδθὶ μεθβα βίην. ὀνοθαι, Νορόσον, Ὠγοιήρναη! ΜΗ σΘ σητα πἹ, ὁὰ αν ΒΑ ΠΟΙ ΒΒ Ἰ ΓΙ 5 

αἰνμ αἴθοπι εἰσ ΠΟ θνΠ, αἰ νἱκ ἀδογία 8. ὁχουία αὶ Πα 518] ἀιπαηδείακ, ΒαΒ 5. ἃ ἀΓγ 18 

ατορονίαβ. ργοἢικανθγιηι. Νρβιουίπιη, ἰζυϊνοῦξη, δοποίῃ Πα: ἀΟρΕΪοπαΓΙῸ5. ἀρ ἰοϊραίο, οοὰ- 

[υἱανήϊ, ρεγβόπααν εἱ βἰῤεμαίοην ὑπδᾶπι, ἀυρ οεν. παΐανϑηι οὐ ὉΡΟΓΔΠ δ πὶ 5616. ἀββθγθηβ, Π6Ὸ 

ἰάπηδη μορβου 86 ποῖαι ὑσηϊρή ἀϑαγραηβ. Αὐτίμ, 4 ρεθοθυ5. ΡΓῸ πποιταΐδ, ΥἹκ ἡ αἰλυ 

αυὶΐ βαοτῖβ τοι. θυ. παἀιχίτ, ἀπίραθαηι ὀπιδεαυγευΐ, ΓΕΙΘΙΠΙ. Οὐ ἀυϊοπη ἴῃ συηῃένονοτ, 

(αὐ Τιῖ. τι Π δες θροίσα,, σὰρ. ΘΟ, (6) ΤΖηπα]. παγὲ ἵν, ρᾶρ. 952, 
("} ξηνοέμαοι ρὲ9, ὅ8. (Ὁ Πα θας, τὰ ἀκ, δαρις 14. 
(ὦ Ῥάμ. 17. (σι λθ. ἀκ, ον 40. 
(4) (οἰἑόσίανι. ἐδ ἡποίγορ. 

Ῥατβου, ὅκ. ΧΧΧΊΗΙ. εἶ 
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βἰαπὶ Ὁ Πποάίθνηϊθ. Βρογει[ο13. ψοσαπέμν, πα! βδολατπ δῆ ολα πῇ σἱϑ. ᾿ΓΘΟΒΡ Ια. τραΐία, ἐρᾷ ΠΒῸ 5 ΔῊ - 

ἀἰατίο, ποι Ποῖ. δασαεβιίίσα, δὰ ἔχαπὶ Βυη πολ 6. ἀββονοναῖ, ἴΔΠ| δια Π]υκο σομίϊ πη] ἃ 

μοτνγοοχόναπι ΑἸ βυρρυξίί5. Ογλ}. (ἰαἰνολοκὸς ἀὰν ἰη!θνροίαίαβ. ὐχογο, 81 Πυθα, ἃ 

ὁδιίπο! οῖ τ ρασ  Πνη5 βέασο σοδοῖὶ βία! σοι ογὶ, 8) ἀδηῖφαθ οὈϑ αι ορο 5. Βι 9] ΕἸβϑἰ δ ΒΌΒ ΘΙ [ἢ σα. 18 

δἰ γδ ὁπ δ: Εἴ ΠῈ 1 Τα88. 5ἱ Εύπι6 } να! οηῖ, ἡ] 1} 81. απ ηρ ΟγαιΟἢ 5. Ἰεμθβ, αἰ 1} βαμθΡοὶ 

ἀρυα ἀρθυ05 46. πὸ 5. πη ρΎΘΡΙ ΠΟῚ ΘΟΒΕΙΕ, 
ΠῚ. Θιαπίο ἐπ μερέϊο ἀμ Ογϑοθυς εὐ Ονιξηϊαίοβ. -τς ΜΊρῖπιο. πῖρητη, ὁΧ Ορθτο Εἰ ΟΙ ΒΒ] 5 [ΤῊ 

αἀὙ1}} ρὲ αὐ πιῶ 5 βεπίδτ 5 ἃ δά π0Ὲ]5. Δ ΓΙ 5. 6Ε κοΡ ριοΡ5. ΘΟ βία Ποἷξ. ἀσργοῦιῖ, απὸ 1π ΕἸ Ὁ ΓῚ8 
αὐνογεη 5 Ὠρογε ἰοοϑ, δα! δ ΘΟ πο 05. δον 08. βορῖρι-, τἀπὶ πω Ραπασεις οἱ Ῥαρη 115. ἔπ αἱ 1Ὲ 

(πα ουΐα ἐπ Βουρίσγαιηα. ΝΟ Θδῖπὶ [ἰ5 ἀββοηι παν, αἱ Οντι αν ἢ δ θηϊ ο. δἱ οβ νίσσϑ [1586 

νοϊαπί. ρα ἰβανσι οὐρίπααν σου! τὶ : 15. ἐὠριϑ αὐυΐϊο απᾶτὰ ΟΝ ας ἢθ εὐὐρ τὰ ΠἸοιῖα ταθμμτ 

ἀμ 15 σθιοΡοθ ΒοΓρίονθδ, πυβεθίαι, ΔΕΒαηατη, ΒΑ σαὶ, τ Πρ βοβίοπη τα Οὐἴα Τὶ φύση Πὶ 

πὰ ράσο πέρ] ἷ Ποία 8. Ομβογνᾶῖα γρθι], συ ὃχ ὕνγ]ο κορρίστθβ ΠΕ ΤῸ ΠΗ ΠΌΓΕΒ ΤΠ Οὐ ΠΑ ὶ 

αἰχαθ ὕδὲ ργῸ 515. {πογΆ 8} τ 25. ΟΠ ἐχθηνρίδεῖα τὰ δἰ μοὶ ἄδοῖβ ἀγα] πδυοίογᾷ ἡθσ τη ρΓ86:}- 

οἴονοαῃ ΠΡαϊνα τα, ΧΡ ἄτα, 660. δ|, ΠῚ ρα τα πα ἐς αὐρρλόρος, Οἱ αἀλδὴ Ἰπβίαρ {Πβάανὶ αἷὐς ἰὴ ΠΆΠ Ι. 

αν πα αὖ σοπεραπιὶ σαϊσοῆσξθ5 ἰπἰθρ ΠΟ π ΠἸη5. Γαἰτο τ, νοὶ δαὶ 8815. ἀεοῖτηα εἴα, 

ψαζο τὰ ᾿υσυ]Ἱοθανρῖο ΟΠ ονεαο ᾿ηβονι θη αν, φλέ ξορθ ἐία ἐπ ἠνκίευι αραβεουος  χ ἥἀὰὺ. 0] Πρ 5 

σνει ἀμιροΐεξον Ἰδοῖδϑ α΄ θα τεθ, ἴῃ [ὑτο!υθῖ Οἤίοιο, Γοΐβδο ; 35. πόη ἠρίαϊβει. δοΐηνο βαῖου]ο 

4η1 τ ψ ΡΠ, μραρίον ἰλσ]α  ὴ. [π΄ Θρίβιοα σοηῃβίαηζίοιη, δὲ μγθι!υγιηίββαπαι [ἢ (ἰπτοορλοῖϑη5 Ο0ἢ - 

6 Ὀκε χα Π|ν ποσὶ της ΑΙ  αἶβτὴ ποίη ΠΡ ΡΘΗ  ἀ4σδτὰ 1Π|π 0 τη ἃ}» δ ρ᾽ὈΡἶβαὶ ὙΠ ρ δ 165 

σπγοπουνς ΡΒ ἢ Ηθρ Δ ηιθὴ ἰΠ5118 ΠΟΠΠ.ΠΠΒ. Ομρίη! ὁ γα ἡὐτϊθὸ δὲ ρθρααν ἡ ηΠΠ|6ἷ0 
ἀδιναδοενι: φόοῦηξ. Προ 686. ΟΥ̓ ὀρθοῦ ἡσα  υην 8.1 Εσο!υπαπλ τέϑοιπ). ἀρὰ (Ἰδη 816 8 

δυο ἢ, Τα πὶ ἘῸΝ (Τὰ} 4 ΠΕ σοϊθεία ἀμίαι ἢ) ἃ Ὀδέγη οἵ, πα ρο, ΘΠ πΙΠῸ Π ἢ. ρΓΈΠ (Ρ  Π]8, ΠΙΒΒ ΠΟ 

δὶ (αἐροδύχος, αὐτῷ η΄ Δταϊήοῦτη. βυυσπθη) σοπνθγεῖρ,, Βονρὶρι ααί 5. {γ]ΘηΤα Πθη8.. οἰνὸ δα 

ΞΡ απὸ Το Γργδια! ποῖ, δῖνὸ δὰ ἀορηϊαίιδ. ρογιγβοιαοπόθῃ, βῖνο δὰ πιόστα. ἐπ. 1] ἢ 8 πὶ 
ρίασιανααι πὐοραηι, αἱ βάρ. ΔΘ ΊΝῚ 6χ ΟἸαυ βία ννὺ Ὁ. Εμβοθῖο Ἀεπδιάοι, αοϊοστῃ ἴθ οἸπηὶ 
ΡΠ ἔθη ροῦτμαῦδοσ, πϑιμάθθτῃ ἢ ἀρ ΘΌΠΘΓΘ σου θογαβ, 

ΕΥ̓. μὰν Ταδποςς τα Αρυ ἈΠ ΠῸΒ ποὺ. ΨΑ 6 σε  Ε Γὶσ ΟὙ ΕΠ ΠΞ τ ποτηίθο ἐδη αὶ ὁΧχ ΗἸθγόη νην 

61, ἰ ἰετον ας ἐρὶμαγτία ποῖα, αοά δἰ αβπθβ, ἀἀτὰ (ἰδία πϑ ἀοοί  οθ8. δα πη πὶ ΘΧχ ρτοθαίο 

αἰΐψιιο, βυνί ριον, ἃ ΠΆΒΠΟΒ, ἈὐΔηβίονγο, Ἰηβίϊεα!, ρσὸ Οὐ βοιίαηο, ὅδ μοποὶμεϊ ᾿ρ το, τΟἰντη ΠΕ 

(αἱροΐνανς [αὶ πὰ 8. Πρ οἰβεοὶ ̓  πθὸ ΠΠ6 ταρῖ5 δἱ Εἰ}}} οἱ ἔσο οϑι. συπδα]ΐδϑει, πὰ πὴ Βαϊ θαι δα 8 

ἴπ Ἰνατττα πὶ δϑυ ἸΟΠΘηῚ οπγολίοτα, πα) σὐμ ρίανο, εἱ βυθ. δον Αι ορηβἰοηὶ Ἀβϑάοτα ἢν8- 
᾿ὐβεθὶ , κε δαπὶ [τί αα ἢ. σοηβ ο. ἀοἰδυειδῦαα! Βαβι, σαὶ ὥνγ ὁ δἰτηυἰ ταῖρι, ΔῊ Δ|1ὰ5 
ἅΠΠ|π|5. νη (Ομ ροβοσβ 1.αἰΐπδ ν6] οἴημθ5, γεὶ βανατ ρατίοῃ γεσαϊή ον, ρυορββ ἰρθόῦο ; 
σου 6. Πα Π δ γ6] ρμρογβὰβ ἰπουροθθ, ψ6] ΟΧ ρα ΙοΙα8. Ἰπ! ΛΠ ΟΙΆΤΠ5. ραρα τι ΘΡΙΟ σορηη 8. [6]8- 
δα, 6. (ὨἾνῚ3. ἈΠΠ5. δ΄. 10} [να πὶ 6. ὠπαδες Ολριριὶ παξμεὶς ἰΌτι, κρηςδη! ατη. δχ σθαγία 

ΟΥ̓́Τ ὀδίου δεῖ ἀθρροπιρίη αν. οἰίαπβ, ατθμον Ναχία πζθ γα υπὶ ἐπὶ Οἰον πα!οίεην ἀδοο- 

Ρέκηι τοΐδτι, ΑἸ ΠῚ βαποίυϑ ΤΠ οπνα5 ἰπ ορυξσυ!ο, ἃ ἀρρύθμς αὐ ώους ποσὰ ΟντΠ} [εδιϊπιθηΐὰ ; 

δρἐ ητ0. ψρ( αν οἱ δα ρμοεία, ρανιαι οχ ἱπίεεροίατο, οοιΐου ἀξεαιρία, Ἀπ συνε υὴν ρηίογρα 
[ἀΠπ 5. ΔΙ] εἶβ ἃπτ6 ἰηνοηίαηι (ΥμοξτορΒίατι. οἰϊανορι, ἕαϊθονρ τὴὉ πεδοῖσο, ΝΙΠΜΙ ᾿ὩυΓῸΡ εο8 
ΒΟΥ ρίο 5. ΤΟ δ ρροβίίαπι Ογν]]ὺ δὰ Αυραβίπατῃ δριδιοίαια. Βεθιο οἶα, ὦ ρυτσαςονῖα ας ἃ858- 
τοτα ἢ, πόρος ργΌΓΒῺ5 ΟὈΪδυδγαηί, 

Υ, Ῥανίῷ οἰίοποβ τ δοίαυνηλοα οἱ Βοϊρηίοα, -- Ῥυίια γι ΘΠ νἱάρίαν εὰ Γαδ α δι 
ἠηοοθαε ΟΜ ΒΒΕΙ, ἀΡροπορίβοορυξ ἃ πεβηδηκῖθ, τεροΐψαθ Ροϊουΐθ ρεαβι, απ. Πγοάεοῖο 

ΠΟΥΛΤΠΠ ΠἸΘΆνΕ. 016 (ἰαἰρολδερβ Βοίανοηητη ἰἀϊοπηαῖα. ὁρηβοτγὶρ' 9 Εχ Μαοοηοηΐα δὲ Βυϊβ τᾶ 
πϑοίαα ἰπσραϊ, οἱ ἴῃ. ῬοΙοηΐοα ΠῚ πσηδαι ἰναπβί ναί ἀηπΐβ ρ᾽υγῆναβ. δηίοχασα; Ὁτούϊίδοίο, Εχ 
4υ0 ᾿νὸ 60 τρί 5, δα πὶ {ΠῚ} Βοία νοπο-Ροϊον αὶ ἐχθιρίαρ ἰγαογοῖ ; μοι ψαδιῃ ἰμ!!!Θχεγαϊ 
θα). ἀγοῦ- ΠΑ ΠΠηῈ85. ΟΥ̓ ἩΪθΡοξο γι 8ηὶ Οδιεσῆσθεβ ἤθόγε, συγαναᾳαρ αἰ μκϑαίανγ, αἱ 
ἰρα 8] 4110 πἰγα τ ΘΠ οὐρα ανοα σομίδεγθι αν, τα υο οί απι δϑῖ, παῖ ατοήϊορίηβ, αὉ ΟΧ 
ΤΩ ΠῚ α σά απι οοποορΐα ἀΐνογβθ Πἰησαθ οἱ ἰγδηβ αι οηἶδβ,, οὐπδίαῃ8. νορΙ[8 5. ̓ π5ΠΠ ΠΟ ΠΊΙ τη 
ΘΙ ασθεσθγδῖ, Οὐχ νῚβ ΘΩΪΩ] δηθὰ ποππα! πα οἱ ᾿ΐπτας, αὺΐ νἱεο. Πορασὶ σοτη σουλφ {1 βοίθηϊ, 
ἴπ αἰνοησθ οχοπιμίαιυ! ἤθη ἀδθεβθηῖ, χα τηυΐὰα ἰαπιθη οοἰδιίσηθ βυθίαι σα. Π|5, εἱ 485 ([6851- 
ἀογαθαηΐαν ἰὴ ἰοτορραηι γοβι 15, βογῖθα ογαιομΐβ οἱ ἀοοινίπδβ εἰς ἐοποοράβθαϊ, οἱ πα! 
Ῥοββὶξ βαρογοβθθ. βυβρίοϊο, σαλη ἰδίῳ Οαἰορῆσθος ΟΥΡ ΠΣ δἰ γϑελθθία, » πὰ αγομβδοίαϑ ἀθ 
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αἰρααηθ ΠῚῚ ὑπίθγρυθίπ πη Θοϊηνοηΐοα οἱ Ῥοϊοηῖοα. [ἡ Βδηζον οἷ αϑεθηισνασ, απΐ πραΐγαμι νἱ αἷς 
15, 86 αἱγα πη] 8. Πηβι ἀπὶ ἱσπογᾶπιαβ, Οτρίθγαν αἰγαη ργίη τη {πὰ ϑο! νομίσαι Ἔχ θι ρίαΓ 
ἴ ἀΠ ΧΑ ΡἌ 1 πὶ ὁπθ0., ἀη 6 Γ6. ὀχούϑυα, ἴῃ τ ἴσαν το! αὐν του θοίαβ, 

ΥἹ. Ε΄ ππὸ Κέσιμο αα, Ἰὅσῦ, --- Οαΐπαμο, τηγοιιροσίοας. Οννηΐ δαϊυοοβος. Ψίδηπεθ ἴῃ ἃ πδεσία 
ἀνδος δὲ [μ]ὴ6 δ ἰη8. ἀπὴὺ 1δ0ῦ0 Γαΐξβα, ἀσδοὶ οαἰαίοσυβ ἀτωσογαν. οοάϊδαμν Δυρηξίαη 
δι δ] οι ρος. δίθατη. ἰδ Πδὺ δα ἴοι ἸαυΠ οἷα αὶ ἤοπ ἰα!ρροηδιι, δα α8 ἰμδριοἰοιν οορίαπιὶ πῃ 
μαραΐ, φααπνὶ5. αἰα, ἀπ υΠαιπ 6 χα ἴδυν. Τἀθι δὰ γοηῖν Βαθτιοῖο, αἰ ροα ἰββπο αὐ ]ιδιασαὶ 
ἐδγυτῃ ἰπαἰραιουῖ, Ταΐ πΆΠ αι πὶ ἃ 88. 80} 8 ΘΠ] Οἢ8. ἜΧΘΠΊρΙΆΡ ἰῃ ἰοία Οδραιαπία. ἰπνθοιεὶ ΡΟΝ Ἶ550 
τὐβίαίαν. 

ΥΗ. Ρανίδογοῖς Ομϊί. Δίογοὶίὶ ον Δῆσηείαπο το. οὐδεο. --- ἀπὸ 1564. σα !είπιυ5. Μοροι ας, 
ὕλτοῖ! αὶ ἰγρυβταρμῇυβ, ἠρημ μὰ 5. Πα πιϊη απο τ φα 0 ἢ 868, αϑιίπη, ΞΟΧΊΑ ΠΊ, ΟΟΙα Νὰ Πὴ, 
ποηδηι, ἰδοϊηγα πὶ, αἀὐοίπιαμν υϊπίαια, οὐ ἀροϊπια τ οοἴαναιη, ἀπ ὁατη ἠπγβίασορίε ΣΕΥ 
Ῥδνῖκιϊβ 1 Ἰη. 125, ὁχ πιάπιιβορίρίο συισο, νἱγὶ οἷασ. δ Δίόδανον, ΠΟ Πόσατπ 5 ρ ΡΠ οἴπ αν πιὰ- 
δἰξίγι, ἤο δα πο νθοο σοηϊοχία. νυΐρθο οοηιἰπδίυ; δαϊαηοῖα δ8ὲ ἰδηγδ ἴμ ἐχϑιημαγὶ βιοίϊο- 
τ ροθθ πο ρίθ ΓαΠπὰ ἰπτοῦμεδίαιο, ααθ δὰ οα! θὰ γο) "σα. 9. ἀπ 15. δ 5. στα !α, οἰ δπὶ ὅπ πὸ 
οἰαοιησυθ ἰνρορσνα μη εἰ θαϊίαν ; ἀθαυο ὁχ αγοήδοῖο, «αἱ ϑθϑπὶ οοάθηι ἀπηὺ οὐϊα ἢ, ἀσπονιδὶ 
Ροίυϊ, 564. ἀγίσοιιη ἰὰ οἰ ΒΡ σοηιοχία. ΟΠ οηςεγ οὐ ογπαίθ το, ἤυς ἀπαΐ ἐδ π πνοαὶ 
ὀχυιηρίαν ἴῃ τη αι 5. Ἰηθᾶ5. νοηὐὶ, προ (6 ἀσοίογο ἰη ογργοίαιί οἷ Πα σῸ ἀαρῦα σοπ]ϊδίαα. ὉΘ 

σορτοχια ἀπ θπι, ἴῃ ἀλσ θα οηθ, φη. 81. ππϊὰ8. δοιὶοἷβ ἢ! Θ᾽, δ] ϑηθιίσαο δγ ἘΠΕ οἱ πηρ αι οεἱ 

οἰαδόνγαία οδί, ἴον οανηΐπη νη δοϊαιανοσε!, συ ἴη οερίονὶβ οἰπεΐδαβ, απ ΠΓ οχ π 00 

ὁοάϊοθ υδγαπὶ : ηδτ οἱ ἰδσυῃὸ [ΓΘ] αθηξοδι εὐ νθσυῦ8 θ᾽ ασἰ πιὸ ᾿πα]όγοσν ἴθ το τ ἀδίογιγ !, 

Β)ὰ5 ἰάπιεη νϑγιθιαίεβ, ΠΟ μᾶγνο παΐῃ! δ] οιποπ αι αι. σοηίοχί αν. δ [αὐταηῖ, ὅο Π]σθα 

ἴρϑαϊη 81 ἰηβρίραγο [ἰοαἰ55θὶ,. ρ᾽ 05. ἴον! ἈΠ 015 μογοθρίββεπη, δαὶ δα σον (ὁ 65. ὁίαιο, εἱ 

Ῥσοῦῖο Λασίσαι αἱ σο θὶᾺ ΘΕΒ6 1. 50 5 ρροῦ δ 9. ΘνΘΝαἷἱ, πθ6 0 ἀβάαδα γορδεΐὶ μοταῖ ον οὐτΩ βορα τ 8 

Ρυΐθθαρβ {Πιειυ]βεί τη δ, ἃ φιαπὶ 1 ὰ5. ΙΒ οἰ ἤδοεθ Ὠεουοάϊια8. ἃ τηδ]οῦῖρ8 ρμουνοηϊὶ, ργΟ Χϑιὼ 
μας ἴὴ τὸ γοϊυθίαίαι 46 τποῦτθ ὅη0 βρη ἢ αβδοῖ, 

ΨΠΠ. αγοαοοίαπα ἐμ ογρροίαἶο. (ἑαἰροποοία 82 ρἠϊία α ιαηΐεῖαο Ποκίο αν. ἰδ. ἰαι δα 

Ομελλ ὑπ οερνοίαξίο. 7μή οι ἐδ Ονεοκοοϊὲ οἀϊίίονο, --- Ὅτ ἀπηὺ Ῥαγδι 9. απο δ θοΠοβὺ8 

πη. Π|}α», δοσαὶ 1.4{π8 οἴ ηθ9. σαι δρίβιοϊα μα Ουηβ!αρίία αι ργοπίρομηϊ, Αυοῖον Πα] 9 πη 16 }- 

ΡυΘΙΑΙΔοηἶβ (υάππο5 γοϊοοίυ 5. ἀοσαυπ αἸνρονίοηκίϑ, ΝᾺ γα ἰδ! αν᾽οη518. Δ ἃ πι θη βίβηιαρ, στ ΠΤ ΘΌ 8, 

αὐ πὶ απὸ αἰἴψαοι ἀθηο5 ἴῃ {ἰΡθ 6. σοπιπιογαρσίασ, οἱ ἀρ οὐτ θη δε 9, ΘΙ ΠΊ5Γ τὴ {Ππυιβ τὰ, 

ἐαγάϊαδίοι. ννανι οπβεηι, ροβίθαχαο 566 15. ἀρ -(οΠο0. ἴῃ σοποὶ ἴο Τυ οπΠπὸ ἃ Ἰκτονὸ ΕΒ ΤΣ 

Δ ΠῚ }} 55] πὰ αὐ, ἡδοίο 5 οβϑοὶ Οὐ θθσσ τὴ χωρία Οαἰεοθθφοινς ΟὙΡΠῚ τυ ππβογιρίατα, πο ἀν 16 8, 

φυοά κοῖγοῖ, ἴῃ βογπιοηρίῃ ἰ, ἈΠ τσ τῇ ἰδηδίαι τὰ δ} ὁαπτυπι, ἰὼ {Ππ4 ἱρατΠπίταῖο ἀυπηράστι 

ποι γαϊ!, πὸ ἴΏ. ὁροῦθ ρουΠοϊρηίο οατν νουβατθῖαν, ολθσχας ἔπ οοποοίθοοι, σοι αν ΠΊΘΆ 10 

οἰδὶ ἃ 1). ζάσορο [Πα πδκί οὐ ὁ ἀπὸ ἀἰχίηγβ Βοίάγοπο- Ροίοπο χορ αν, Πα απ ὐσῖθο δ00 

14. συμτα εν αἱ 6χ αἰτόφυς ἱγα πιο π δ βαη αὶ [1 ἰηαπι ρογέεσεν!!, φυφάαιῃ θη σαι ἐχ υἱοααθ 

αὐ παΐοδ. Γοἠἤθχ {Π Ογσαβ, ἀπθπι ἀπο. 56 δίς ἀρ δαταϊηα! θαι. διηηἰδίδα αν Πυϑίυτη, οὐὰᾶῦ 

ΘΠ οταΣ σαν πα} 5 ΒΗ, ἰαὰ θόπο [ὁ ΠῚ ΟΡ οοοίοκίαβιιοἶβ παρ} Π τ ΘΧ ἐὐχυθ ἢ πὰ [δὴ 

4 ἀαπὸ 502 ἰν Οὐηψοββίοηε, βυέρουυθ θη κἰ8. ἐρπθηἑ, οἂρ. ἀ0,. να νεϊμοβίσατη, {παγίαιν, ρας οἱ 
ὅᾳο πυπΊόγο, ν᾽ βίη πὶ βΒρομ πθδην οαἰθοἰθδίιο, δὲ ἴῃ οαρ. 98. Γρακιθϑηΐαπν την εῖα βίου τον" 

ἀρ ν᾽ ον γυίηαΣ ἄγϑοθ δα ἀογαῖ. Ορὺ5. δαὶ αθκοίν Προ οοῖυβ ΤΙΝ σἶτκο ΠΌΠΟΙ Ἰὺ, 

ἃ ῥγΘΙΑ πο ΠῚ 56. ΠῚ ἰπϑύρίραῖν 16 η{1, αἷδ ποιὰ {|| ἀν 150}... ΠῸ ἰατουρνοταίο, δ η0 

βοηασηῖο, Πποπιῶ, Πο]οπία, Αὐξαδθμρίθ. αν ββ χουθα ; 4μη0}} (8! πήόσας μι} 5 ΠΌΡῚ Ἰοροσαὶ 

«ἴα ΐα ἀ6ο} ιγαϊ. Οὐΐπ οἰίδην Οὐρίαν. ἄρα. ἀηηας. ΟλΠίσΘ. ἰσσασηίόπε ν ἢ, ὀμθγα Πα ανίοὶ 

αδαοὶ (τὰ δηΐπι 58 ἴρβο ἴῃ Αὐποηίξέοπε αὐ λεοίολονε νοσαϊ), αἱ Οτγομεσίμιη ἴω ὁσπηθι5 ἀπο Γῇ 

βδοι 8, ἥπεθ. ἰὼ [8 μούσανδραῖ, θλεθη νορπασα! σοηχοανβιι, ὕἱϊ ραμοἶδ ἐχροηπαῃ (ὁ 

Οτοδροίαθα οὐ Πσπθ οὶ βοη αι, μ᾽ 8. 586 ΚΘΡΙ ΔΓ σΟ ΒΌ]ἶϑδα ἃἾΤν Ὁ 1 ΠῈ αἰορβαπι, δὸ ἀρεσιοι 

οαταὶ οἰομαπηα. Πσύσγγαμε Ιἀσαηθθ. ἱπιονρααἰίομδε, νον Ἰοσιϊοπθα ; 50. σοηΐθαθη, ἀὈ}}0 85 
δὰ5. δε, νἱτἴο ἀπ πορηθθ. Πα. νογθα πη οἱ. Πιιογα αν ἴῃ Ἰοϊογμεδιηθ, βοφηίνασι, ΟἸΒΟΠΤΙΒ πι 
ταἰοτάσπν ὅθ ΒΆΡΒΆΤΟΝ Σ ὅδ. τῶρθ ἃ βθητει. ἀὐδοπγι νοση ἀδορραῖν ἀπαν πλᾶμὲ5. τόμ} “πα 

ἀρ πράτ  ΠΠῸ5. Βίβοἑ σοί, ἀπά {|| εἰ δὲ ἀρμ] (γ τ! Πα τὴ νο πὶ, τε μιαθλνιμη ἴηι 6115 

ὁσαίοκία κα]. 5. νοοίθυβ, ψυάταηι γἱ τ. εἰ βεη ςη Πὰπὶ ἰσούγανίο, Εχοιηρίο γι ἰούμϑ. οαϊ, . 12 

ἀρὶ πάθια βῖνο ευθοϊααι (γι αἰϊαα οἷ, ααυὰ εἴαὶ ἰτααϊίαγαϑ, ἀαἴδοῖ ἃυϊ ἘΠοι Εν Τὴ βἰο 
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Ιοφαΐίαν : Πίστιν ἐν μαθήσει καὶ ἐπαγγελίᾳ ταύτην μόνην χτήσαι, οἰο., ατοάεοϊαϑ βἷο : ἱπέογρυθίδ!υ ἢ 

Γϊώμη κοὐ ἀϊάϊοον δ οὲ ργονεῖνοηθδι μαῤεονὶς ποη τ ἶυ9 Ργδνοιίίη ἢ ἐναάοηι ἴπ ἀἰλοίμέ πα 7) 

φῳνοπείδδίοηθ. ΤῸ πη α1{1Ξ 8115. ἀτοάδοῖαβ, σπὺ ἀθ ΟΥΡῚΠ Δ βεηΐθητία ἀυθίιατοῖ, η0η. [810 δἰ δοῖυῦ 

φοπϑιογαλβο, 40} Ἰοϊογρτοϊαγαίαν, αᾶτη, ΚΟΡΕ 5. 6558. Νοιδηλαν δα [δ βίσθτα, 1} θᾶ ΔοΠὶ βαϊ- 

τόπο τὸϑ πιϑἼου 5. τηοτηδη τ, δυπηηγα ΟΣ ΤΉ ΠἸὰ πδ8 γΠ οἰ δ ϊου 8. ϑεηρίμτῶ τοϑ πο μῖὰ πὸ ηἀ]- 

οὐπίωγ, ποὸ ἀϊξιϊπραπηίαν ; βῶρο ἰρϑὶ ἰπίθυργθι τϑΐη5. δ πρϑάνογϑα, ἰΠ νΆΓΙ08. ἐαπὶ ΘΓΓΟΓῸΒ 

ΔΟϑιγααὶ  ᾿οτογάσ αι θα Πὰ Ὑ υἱκαια; Βαθίνα καϊίοινο νογί τ τοἰδγάτα δ ράτα δοσοριηοάᾳία, 

α νεῖ Π Τορϑὴ ὦ δοργιρίαγα;, τϑι]οπθ βΙΌΓΒΩΒ δρ)αύσυαι. Βεον 8 ῬΓΘΟΑΙΙῸ 6θ γι ν118 οἱ Ξοτὶρι 8 

Ἰονάϊον ἀϊεραῖαι, αόὴ ἰάπθ ἱπάσοίθ. {{Π||38. βᾶπὸ Εου!υδία [οῖί Ορεγὰ ΘΟ θ ΗΕ ὃ οἰ τς ἰπιθν- 

ργθίαιίο ἴῃ (,αἰἰο15. θάμθα " 4 ΠΥ ποῖ κερὶ ὀχουβὰ ; (16. 16 μα β ιΠΕΠΒῚ 8ῃ. 1078. ποιίὶδ δὰ 

αἰὰρκίνοια βασι σοπχηιο 8, ραγί τα Ἰθ ΔἸ 5 διε ροτ 18 ΔΙῸ ἐδ γαίας ΡΟΝ 

ΙΧ. Εατιο ἀὐευοιϊ αν. 1808. Ρανιϑὶϊς. --ο Νονάπ αι ατοα τούτη ορ5. ρτρσίργα! τ ἸῺ ΠΟΙ δ ὦ 

πανγανὶϊ Φφοπηποξ Ὀσονοῖίν, Πανα ρα!οηβῖξ, ἡ} Τὴ δυο! οαίονίᾳ κα Ῥαῦίαπὶ ΚΝ ὁρίβίοία ἡλτΡδῖ 856 

ἐπόΠΠονβ. ἠοῖ σοβίοος, ηἠδοίππι ἴῃ ΒΙΒΙΤα Π θοὴ. γα Πσαπα, οα πΊ Ἐἀ 118. ἃ ΜονοΠυ ( αἰροδοσος ᾿] ΘΠ 6185 

ὀχρυγσάβεο ἢ ἴθ [δου πἶβ ἔππῸ πη 6 18 ἐχμίδνίββο, ἴθ Δ ΠΟΠΘΌΤ ΘΠ 88 ἀθοηγϑίθ ἀρεοτΙ μδῖδβο, εἰ 

ἀπ κοινῖον συλ νδιίηα. Δοϊογργοιη θη συ ηΓΠἜβρ.. ἀαϊλια οἱ δι Ὑαιοϑειι πὴ ὁοπξροῖ!, οδΓυ ει }}8 

Ῥοτγοιΐαξ, αἱ ἰμ!ΠΠρίταν οχ [8 νογϑί θη ἃ Πσοάθεῖσο Δ ΟΡ Π0 ἰπὰ πάπο θα ΠΟ ΘΙῺ ΒΟ Ρ 8: 

Τὸ ϑοϊψπιργεη αὐ ξίσα, τπα σίρε Ραμ έθ, δαϊμίαι 
ὑπ τέλκ γὲν ἰα φιὰ γραζεΐθαι ἐντὶ, 

Οσυπι τι που ὁπανοις βρὲ οὐἷπιδ ανερίας 

Οὐ», οὐ εἐσονὶ Πονγγοη τὴ απκρίεῖο. 
"α6 'ῳρῖς πφαα τέρα αν οἰ μα ἀὐνα σι 

Διονοί κατα, δουῖρμε βασραία βαυίας 

Ἐπ αυᾶαι ἰποπγῷ 5 πθπὸῸ ροη.ΠΠ[ὸ ορβισίηχογαῖ, τρᾶυχ ἴῃ ΟΠ 88. ΠΌΘταν ἢ ς δ] υξία 6 {πὸ 

"Ῥω πίοι ἐν τα πηπὸ ϑορτιθανθογὶ, ἀθηο 100 δ᾽ ἀμ ΟἸάιαι Πα αλ Προ] ατἢ ρσοβιλιι, τοχίμαι οἱ Ἰαιαῦρτὸ- 

ἰϑεἰοηο ἰτογηὶα [5 Ἰὼ 45 συπλρίθχαν, {15 Οαὐσρλόκεον, ἃ Οτοσφοῖο Ομ 5.15 δυσία, Δ᾽ μἡδιοίαηι 

αὐ Τοηδη μαι αὐοῦθ οὐϊήογαι Οὐδ βρΓ 5. [π5ι 5 441} 8η. 000, ᾿πιδΡρνοια οι στοά θαι ρᾶυ οἱ 

Ἰυοῖ8. εὐγοθηα τ δᾶπι γόνοι Οχ τηλβ,, γα θη η18. 4661, ἥσὺ5 ποὴ ν δεν συτη Οἵ βρείδηδ 

οὐϊιίσπο, σοηβα 556... ΜΙ αΠ1ὰ 5δᾶηὺ ἴῃ σοηίθχι 88 {15 ὀσαπηοο σηαΐαν ΡῬΡονοι5, ποπ [Δ Π16 

ἃαιοθίίο Ἰδοίονο, δ σοίουη. ππηϊθΡο, τίϑίθ, ναγὶϊθ Ἰδοι! θ5. ΘΟ Πιριπ Οὐδ 5 Ὁ βμύγρδμθᾶ 
ἀυΐδῃ ἰη ἰηϊθοργο αἰοηο, ὅὁς [ὉΠ01 δο ρογ Θχίια, Ναιη πὶ ο]5 συθίοίμι!5 δας {εἰ δι, 4 8 ΠῚ 
115 χῦυ5 Προ οοίδ αὐ πἰδιογαις ἐΘρ6. δ᾽υ5 Τηθρργρια ον αν χ π 148. δὲ. δοσιγγιία. ἱπερίαπι δὲ 
τσ απὶ θη] οὲς νοαι σπίς ὕγ, ας 17, αδὲ ρτὺ Ψαϊοηε πα πόγασα νϑτ θο, ποῖ το δοαβ οριαγ8 
Ἰητοηχθται, δόνοην σοι ἴσαι. πόσας ἰγειδσαϊο οδιγη αν, δαρίριι 68 Γοδι πιοηΐη ποία! οἱ ἀϊειϊ σοὶ, 
56 τἀ τηρη. αἱ τη α]α ργιβιονιηίτεαις, Ογοηθοῖ! ἢ ἐ[Ὰ5. ρατίαι. τϑιϊθεὶ πὰ πιαρρίπθια, ρανίίον. οἱβ 
γ6] Ο 15. ἃ11ἃ5. Δ 11}, 46 σι. 8. δε εἰο, 4η8) ρογροι αἷθ ἀγθ πε }5 βῖνο ν ροσραρ ούστη βἶνο οὐθῖς 
απ νἱτἴο [Δ] ογη ἢ, ἰἰοεα τὰ οι ἰονῖο Ῥαρίβεικ ας 091 εἰ 1040, βοὴ Γοδιδοίατίον, ργοθῖϊ ἴπ [0]. 

οἱ στη ὀρογιθι νπθϑ σοπ)ησία ; σα ἀσοαγαη δ, {αἰ 5. ἐπδίγαπηθ 5. διπδη αῖο μτγοσίογὶ", 
ΏΠ1ὺ νοξιϊ βίο, ἰπθαραγο μοίαϊ, (ΟΠ ΔΠ] 5. [αἶδβο οοά ο65. ἀπιίψιιοϑ ᾿κου περ Ἰῃτογ ἢ τὰ ΟΧΡΙοΙ ὦ 
ἀουαγαιί, ΔΑ δὰ σα ΡΡονΟ 8. ἴπ. ἰη!θρρτοίαιἰοι» θιποπ άνογαι, ἀσοοάαοι ρογράσδα, δορὰ ἰη- 
ἰογάπὶ ναῖ ὁ περ Βεπίογ οἰμδη]αία, 

Χ, Εὐιαίρα πον ἀγονεοὶξ οἱ βγουοι βάρος. --- πιο υαπι Οτοάθοία αι. δὲ. γον τα ΠῚ ἀτυ ἀτὴ, 
να Ἰσϑκία αἰνίσϑη 6. ρυουΐίαΒ ἃ πη ρρο ἷ8. ΠΠ νοι οἱ ΑἸ Παρ ϊη οὐ πε παιτοηΐθαβ. Ἀπ γθὰ5 Η δι 8 
ΟΥγ δ ηη5 (αἰευλεδε8. Ὁ νι άδηῖο σοηοι αι, αἱ ἀρρο!αΐ, Ποιμᾶ ὁ γαϊίδαηο, ῬΑ εἰ 5115. 6 ἀοπιο 
οϑγαλη} 15 Ρουτου ργΟ 5586 ργοπείαι ἢ πθο ἴῃ ἀρίπιατη ἰηάσανὸ ῬΟϊοδὶ δχ πραγ Π|ὺ δθηῸ 
ρυσαθα, αἰλ]υἑὰ οἱ εἰσθσθταιι ρα δε, Αὐείβουσοι Αἰ θονε πο. ἀσατΐπα [ἰνοι!, οἱ σοσὶοῖ 5 ἤο- 
"ηδηΐἷβ εἰ γονοῖίο ΟἸ Πα, ἰπνοῖ 8 ηδὺβ οἱ ἀσπα Γουθιῖθβ. Ὑοιη. δηπηδανονίδηϊ ηγοάογαί Ρ 6- 
ἰο5ιαπίοβ τηὰ ]ογιιη κατ πὶ ἰπἰᾳαϊξαΐειν. Ενδὶ ρογίασι!ο Ηἰνοίο. οἵ Αἰθουιίαο τοι οοία αι. οὐ Ργ6- 
νοϊαα Γα 1 ἀὐπαθγὸ  Ἰβηϊα τὰ. σοαΐοος. δηϊίψαοβ. σΟηβα! της : 5ἱ 4υἰ Γγδιιαἷ5 δα πλίπβα η, [ἃ πονῃ 
οὐουθ Αἰ {00 δυϊ δοηϊθοίανα [ανΐς 5864. σα 15 δὲ πῖδρα ΟΠ ργθ ἤδη ἰββθηῖ, ΑἹ νυ ΠῈ ΟΧΑ ΠῚ ΠαΓΒ 
0116 οὐτὰ [Δ 01}6 ροΞδὶβ ; νἱγοβ ρτοθο5 ποίαν ἔγαυ αἷ5 ἀσοιξαγθ, σὰ πὶ δἰ] ἃ 4} οἷβ ἰοΒι!πηοηΐᾳ 6]ὰ- 
ἀθγο ποῇ ροβδβὶβ ; Βοιμί πὶ ὁδὶ ῥγοίδοίο, ποη ααΐ γοριἰαΐο τ αυφΙδηΐ, 564. αιἱ βαβοθριϊ φγοῦίς 
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βΒ:01 σοηβοϊδ βίηΐ, δὲ τ χουϊ ποτα οἴηηθτη ἀπ ὰ σάτα γον α 6 Ρτγοϊδοργίηΐ, Ταπθηλη5. το ἰοσο Πΐνο- 
ἴμπ οἱ, ΑΠΡολ πα πὰ ἦθς πππργυδιίαιο πιδη[ο5ιἃ. ΝΆ. συ 66 ρυβοπίϊα. το !]ς ἔταιβϑα δεϊληα- 
{ἰ9π 6 ΒΤ δ ν 1κ ΒδιΟ᾽ ὕλη ἢ, ΡΓΘΟθ.5. ρ᾽Ὸ τηογίἷβ ἃ Θτοαροίο δὲ Ῥγενο!ο ἡβκθ τα. ρυοπαπ δὶ, 
θα ἴπ ΟΠΔΠΙΠτι8. ΘΟΙΠ υ] ῦ8. α158.. ἢ). γρίθγα πὶ ΠΠιγῖ5, ὦἱὁ Εὐδίται ἢ αυὶΐ βθοαϊο ερίπηο, Νὶ- 
σοπῖς φυἱ ἀροίπηο Ξογίρει!, ἴπ ΠΡ Έ11ὺ ὥγϑοῦ Περὶ τῶν θείων μυστηρίων, ἰοιάθι. ναὶ ὀΧργοβθα 
τορδείαταν, ἀροσοοίαν ἃ 16 ΡΟϑι. δυῖα οσπ!οχία, ἀπο} |5. 1ΠῸ6 αηΐοιι ἰοσὶκ αἰξογρραξ ς 56 Πῶσ 
ἀἰδουθραπιῖα συφίονθ8. 4005. ΔΒ αἰ τι ποῦν γαμ αν {εἰθυσιία, Νιπ ἀθσυθπηαρ θ᾽. 60. ρτροίογ- 
Πδδδ, πῃ ΟΠ ΠΠΒ. 1085. ἀὐνππι τ ψι γοτῸ δήθῆα, κῃ ΠΠ6ν ἴῃς ἐϊκάθαν ἀὺ} ἃΠἶπ ἰορα ταν, 

ΡΟΝ ἐποσρ  θ1}15 ΤΟΊ βίο ἴῃ. ἀἰδδαρίθρη 15. σου οἰ 8, ἃ 4 8. αἱ αἀἰξούάοιει, πος Οεοιοίποα 

ἰηορρτοίαιο, ἢθο (ν Πᾶν] θρρι 6 η11 οὐ ἰππδέϊο, πρὸ σααβα» οαϊ οί εἰ ϊαιαι [απ οἱ Τα το. 
ὕπιυπη ἢ }}5. τεὶ ἐχοπηρίμτη Βα οἴδανα8, αἀυϑαννῖβ πλη! 18 μοββίπια5. ΟΥ̓ 8. οαϊεοιν, 59, το γ- 

βίδες. ἅ, ππηι. 2, δα μη πὶ αὶ Β γιβίο ἴῃ ν η πὶ ἑαη σι ηἱ δἤρ σοηνοῦβαπὶ ἀρπιοηκδίται, δὲ ναι, ἰὴ 

δια η θην. ἀὐμίαη ονθσηατη. Θπβ8. σρησ!, Ογοθθοῖϑ. πὶ ἴθ βυ0. σοηΐοθ ἰύκοῦηὶ οἸχεῖον 

αἵματι, ν ΛΕ ς αὐ μᾶτ οσα!ς αὐηϊ βανῳμίηὐ ᾿ ἀα Το βόηη} νη ἷο πιαρὶς )ἃ σα! ουτη, ἀύμκηνα, οὐης- 
Πρανα πάλι ἀρμρολα, ΑΥὐ Ῥεενοίιι5. ὁατα ἀπ δα ῖκ δον ἤθε 5 ᾿υρίκβει οἰκείῳ νεύματι δἰκὶ μοϊογοῖ πλδ- 

ογθῖα ἰδοϊϊ οι. ὃχ αγοθθοῖο οἱ Ἠυβίυ. πηαϊπαγὶ. πελλΐι ἀσδαβίοθη, ἐοριιδ! δ σοπῇρινα ἠ[ 
Ργϑιθγπη  6γθ, πᾶ 0 πε τα ἴῃ ἀδεσγ να, αἰ σόα τ. ποσϑήοτγο, φυπίοσδοϊ ἴαίταγ φαυὶ 

φϑιτνατονθβ 5ὴ Γεβί ρα} ἴ0 8 π18 {Π } ΠΠ1416 πε ία εἰ θ [γ8η}}» σααρίσῖο, 

ΔῈ σα ιν Ογρεέπός ἑερμεβ μελέτα ἐροίοεα, τα πον ἐπ Εϊνοίαπι ποι πηι ποτὲ 

ρῬγοϊϊαπι νἱάυτων πο μι αθ Ἐμ8. ἔκ γε αν, ααϊπαμ νυ πο τεΐειτοι 66. αι υ5. σεν αἰτιὰ 

τό ροΒ ἢ οσοητγοῖ, [5 80 πὺ 010. θα πο ρόκὶ εὐ υποπι Ῥτενοπάπαιι, (γάλέραγεε κασραηι 

π ᾿πθο τη ΘΕ ΚΕ ΕΣ 400 ἴθ ρένο οὐσὴ πο ρμία ἀὉ σδριθε δ ποεῖ του 5. ἀσΒῆ σία, [αὐτὰς παιη βοΐ ἀη 

66 ΟΥ̓ ΡΙΠὸ ἰρθριϊτοίηνο μι ποθὲν [ὰ 0. ἀν οὰρ, 18... πυμδίου 166 ἀπ, μοι δεϊει ἢ σΗ ρον, σοπλτ; 

15 μέσην 1 δεκθ π΄ {πὸ ἐδεβεώμες ΟΝ ΤΠ σηϊτονρα πὶ ἰσιυε Ἰοιοχία ς 39 μεγηνο τα οὐ ΓΙ ΟῚ 8 

Ῥοριηοίογυπι (1τὰ ἀυραια οἠτ οἰ ἴσαν ἀρροη 1) πε, μαριημ]8. 6], Βὲ στόνος ἐπκδγαδεποὶ 

{ιδ ἰομανηθ ὦ. Ϊἀ νεροθα, ἀηη  Ὀγ αι ἡι86. ρυρηηθαν! ποὴ ἐδήύθαι Πἰδο τα. καπιοἸοσαμε ἢ Τὰ 

810} μ56 οθείνορη νοΐ. οἱ βθοαπι ρηρηλί, δ π|5 ἰδ απ ρο αἴ. ν ΠΟ φουπ αἶα αἀϊδιθρια Π 0 88 

βθουηδ ΓΟΙϑυηλ5. οἱ ρτοπιρασηαθ,, 0] (ἰαὐορθοενοη, ἴπῖς κει αἴθτη, νἱρ αν δύ 051 ποδ κα πθ6. Π0Ϊδ- 
4υδπ 68. αυὶ πο νίσσαί αἰΐα εξ ὀδυξαι Πίνοϊο, ποι [Ὠ1586. οὔτ νγ΄ ἰπ!σροΐθεπ αι Ππρογοῖ, 

αἷκὶ φαρη 6}15. ἰδβι πη ϊογαιο, νίπν ἰοῦ ἐἤωροιο πόη μνοβκοίῖ, Θὰ νοι σαπι ΠΑΤΗ ΟΠ] δο τὰ ΠῚ 

ΘΥΓΟΥ 8 ρΡΌσπαγε ρροπαπίϊαῖ, δὰ νὸ] δὰ ἀυοίεηα αι ὡροϊθεῖθο [α]εὸ ἀϑεϊπηϑίνη), ν6} 8ὴ ρίμιθ 88 

ἢθεν ἐν μ᾽ πη λεΒ85 Ἰηἰοσ ΠἸροίοβῸ5 γϑίδγαη! ιν, ν6 1 αὐ αἰ 8. ἈΠΊΡΦΠῸ5 ἃ ἡθί 5. ἴθ πὶ θδαιο νη 18, 

0} δὰ βοπίθη!α5. 0.85 Οὐ τῇ ΠΟ δι 015 ν ρΠ σα ον σοι νηὶ ροβίδα σαηβοηδα ἀσἤηλιθ, νῈ] ἴδῃ 6 αὶ 

Δ ἴμβα [π᾿ σεἸθεῖ σα! πο  ο ἀσεπιαία, σαι οΑν Παη Ὁ οἱ πυραηάο θα γα 5. Ο πόθ θγο ΘΟΏΔΙΩΓ, 

Αἡ ριϊσηι βύθδ γον, ἰσοιοηθπὶ βογίρίυγαγυτη, σα πὶ ἃ Ογγ! !ο, σοιπηηἀπίαπι ἃ ΠΡ 8 

Ῥγομίθοτγὶ πιδηλταγ : δῆο τοἴϑι Βαρ ϊβαν, ααϑτη ἃ ΟΥ γί ϑιριοιι! τἀποῖο, ἃ πο θὲς ὀρθοῦ οβόγαϊο 
(ΕἸ θυἱ σοηΠγαγαὶ ἢ 4 αὶ ορὰ5 ἐϑογαπιθηία! ἃ Βρίγιία. κάποιο εἰ ορθεδίϊοης ἰνίηα. οἰ πε ΟΠ ἐπ. 5. ; 

βάσιν ἀοριπαίααι εὐ Πάδον απ! σου ον αἱ, συδαὶ ἃ ὑγ τι ΠΠο ἀἰδιίη αυΐ, ἃ ποθὶν σοί! Πα ρι! ; δὰ πὴ 

ῃόπιὸ σας ποίου ἰσηοι οἱ ρεϊπηὰ ἢ 8ἰη8 βεουδᾶα ἴογθ δου μογ οοηβίβί εν ἢ ΘαΟΙ γΙ “ΠΟ πὶ ὁ0η865 

οὐ οποαλ, {παν ἃ ΟΥτ]] ἱπνοσαϊί οἱ Ῥεϊη τα 18, ἃ ἡ ΟΒ18. νευθόγαπὶ Ομν δι οἰ βοποῖαΣ, ἀδϑιμηδτγὶ 

ἀϊοῖ! : φιλίαν θοὸς Ογν 8 νὶ νϑεδόγαην, ηθ0 ΕροΙ βίαν αὐ 88. ΠΕ ΜΠ ο8. δ. ΓΘ ΒᾶΠΙν}, νἱ ργοσα!η 

εἰ Ἰηνοσαιϊϊοπαπ αυἰϊδαααπι ἀδγοροὶ. βοουηθαηι βθηυ8. ϑρδοῖας Φοδηπ Βαρι δι α8,. ΟὉΪ γ τη 85 
δ'οῃδπὶ μεοοαϊογαιῃ ἀἱ {τί δῦσα ἠο] πὶ, δὺ5 ΟΥΓΙΠῚ βϑηϊθηιία [εγὶτὶ ργοηιυηιαι. ΑΠἴογ αυϊάοπι 

οἃ (ὁ τὸ τη 5. ῬΑ ΓΙ 9 νίδαιη, ΔΠΠ8Ρ. Πούϊα ροἰθγίβαβ ἐπθοίορῖβ τἰἀθίατ : 566. αηϊουῖσιο ΠΡ ΘΓ 

ἀαίαν οἰ σομαϊ οριῖο, προ π Τοδπηΐβ μαμρίίβπιο, οαπηίθπι οἱ ράγοαι Υἱπὶ ἀὸ πρεινὸ ἀϑογὶ δαί, 

400 ἃ ΟΥΓ 0 οαἰογίξηαα. Ραίν νι. δ οθα). βγποήυβ ΤῬερί ἠδπτίηθ 810 δῃαιῃυηλη1θ ἀδοϊηανῖ, 

ὑφίογα ἤθη Ἰη6Π1ὰ8 Πξίνοιο, βυσοδάμο! ; νϑ᾽αϊ οαπὶ ΘΒ] 1" Ὁ πιὰ ἀρὰ π08 ἰοιουδίοια, ἃ Ογ 1110 

ργοῖρί, αὐ σοῦραβ Ἰοαιἑπ! οἰΐϑαι ἰδ [οἱ πνὰπὺ βυβοί ρίαμ!, οἁ] σοι. Ὀιθδηΐ. ΕἸ γοδίθο ἔῃ [4118 

Βασπιογα συ οβ δἱ σίθιοβ βϑῆβοβ ρογησληι. Ου͵δ ποι ν ἀνε Ἰθο ὁανηΐϊὰ αἰϊυά ΔΙΠῚ ἐεβ8 ηἰϑὶ 

αἰ 5. δἱ στοεϊπηοηΐας, 4ι86 'πΠ Ἐποϊεδίᾳ [αἰνὰ ραν ἀὐπιρίῷ, ρᾶγίπ. οὐΡίυ οὐπεῖίο, πη! ὦ, 

πυπίαπηι (Ά χθ δαΐ πὶ απ φυὶς ἀπαγπαία) ἐπογθηΐ, ἂὺ} ἰὼ. Οτροῖβ, αὶ δύ ΡΒΓΙοαα 8| 8] 

τοϊϊηοοι 9 Θ πο δαΐετν 6. Βουϊρίατάγαιῃ σαθσηο ΟνΎΉΠ1 απ Ευο 65:18. γοίογπι αι δ ΟΟδθῃβίσηθαι, 

ἃ ΔΙ ΒΟΠ οἷς νορὸ ἀἰβεοηείοποιη [80᾽δὲ δυτὰ [4}}} οὐ. [ΙΆΠ|6 τ ἀδηνοηδίγϑτη 8 ἐἰδδονῖ. πὶ, οᾶἂρ. 1, 

παπι. 95. 5.ΠΠΠπ8Ρ αι ἀν βα8. ἰραἀ  οη65. εἴς ἰρδηδδαθειδηιἰἰοπθολ. νἰυ ον το γ ἀσίογαμποι, πὶ 
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δδίοτῃ ἀἰβεουίαἰίοηο νἱπά!οαπη 5 οαρ. 8, 10, 1. Οὐδαλοθτοπὶ οηλῖδεο Πίνοίο δὰ δἀϊἰοηθ8 ΟΥ̓ - 

{ΠῚ τού σα πηαδ. 

ΧΗ. μὰ ἀπ ίσαηα υἱοὲ οἱ, Τάομηια Λέλ θα. .-- Νοηήπον ἰάθπὶ νη ο, οὐ ΠηρθΡαῖ, ααοιὶ 

δα τ 115 πονίτα Πα γι 16 ᾿πϑιηονία κυτ  ριοτθιβ, τῇ δασιρατογιν, ΤΠ πδ1τα,. {Π πριν αϊὰ5. ργοα μοί, 

ΝΙΒΠ μαθοεθαθι δυρονίογοβ δ ἰοηδα ργῶιον Οαἰσολιέδος οἱ δ υἱδίοίσηι αἱ Οομκιαμ μη. Νεηιο 

συ οσοιαὶ φυῷ δεν Οὐ τη} ποπλλια ϑγιπίαν, νοΐαν ἀυπελέατε πὶ ἐἐψμαμάπίεμι, Πριδίοζανι πα 

Αιχακένιτον ν ἀθῖῆο [ἐδαλία ἐπ ΘΠ] οἰ ποθ ἐραριησθλα ὁὐπόγαι, Αἀ ποὺ, σορ!οχίνβ ΠΥ ΡΘ ἀοίοτ- 

αἰδιπ, πον ἰβ Βοιίοηβ. ἸοΓογργοίατίο,, πα} 80. ἀπ πηδ νυγβίοθ5. συ γα ποτα Β8Παγθηΐ, ᾿ασότη ΟὈ- 

δδανῖβ ἀαγομὶ. δος ΟρουΔν δυβυρὶ! νὰν οἷαι, ὙΠποπαβ. ΜΊΏΠ6Β, {πο νη χίΒ μα σου ἀπ 5. Θχ 18 

Ομ τῖβι! φαο κὮ Οχοαοηβὶβ. Ῥγο 6} 05. οὐ ἶο Οχοηΐο ἰΠδαῖγο ΘΒοϊἀοπίαηο, ἱπιμθηβ5. Ἰσἤανα 

ϑαρὸ, μ᾽ ορ. μομτα., 86... 108,60 ἙΠλδοίεγιιη. δίίογο οἱ πανί βροινάυγο, αἰ} αἱ δἰεβάη- 

εἴπ στρ αὐτὶ μοβεῖτ, Τὰ ὅδ. δηϊιίοπθ, ργῶῖον εἰ αἰὰ δι. ορογᾶ, δοοθάπη! ογυΐϊὰ Οχ δι ]Ἰο ΕΒ θοἱδ 

ἔνα σιπόπα, ππ ρτίτη 5 [ρα σιοηίιπη Πποπλ[ἰ8 ἐν αγαίψησιιι αὐ μίδοίη οι 7αςομπίοα, θὰ ΡΥ λει 

Οχ πιβ5. οἠϊαπὶ : “]Πδίονία φοοίες αδέιοα ἐὲ τη ηοίασφοσίοα, 8ἰνθὸ μθογία. παρ πίθε δι 

4ιυυὰ ὁρη5 ΔΙ Πβῖι5, συππ ΘΕ ηδηὶ ΟΡ. ἐρίξοορὶ 6586. β01δὲ, σαπιὶ Οὐ] ἰδιπὸῃ 6 θά πὶ ρὰ- 

αν, χαΐα ὁ} 5. ἀοπηῖαΐ ΠΟμΉὉ 5 π΄ ΠΠ|γὶ8β ἰ]δυλίατ. Προ οηηία αα πιδ5. 6 668. Θηηθη- 
ἀαϊα, ἐπ οσρνδίαιῖο σηβυμηία, σοη τ ΣΧ Ὸ5 ἴθ ἢ ΓΟ βῖνο ΔϑΠ ΙὐΌ] 05. Ἰηοἴδαβ, δονρίιγο ἰοϑ του 

αἰΠκοπῖσο ποΐατα, ἰσ88. σορὶυεὶ, ἀοσυγαθ ον ἰὼ. δἰ! πὰ οἱ βορῖρία ὥννι ρεία!ο ; 48 αι] ὰ8 

αν θ15. εἰν ἀϊοαθαν εὐ πος ΜΉΤ σι. ἀδιτ5. Ια ἰ5. ἀονα 4", πὸο ἰϑιηρ αιδθ. Θ᾽ 5 σα] 

ἀθβιπὶ γοι σαὶ ς ροκίμ! με οὐλαι ἐπε ἔπι τπδἱ ταῖϊος αἱ πὰς δ᾽ 08 ἰΙάροτα να] τη ἂς π|60 ἀείγᾶ- 

αἴμτη {εἶπα τη ἤοίογ, 66 πι ] τὰ τ} 4 δἰαδόγηηαι πὴ γδΠ οἷα αἰἰ58Γ γα] θη}. 

ΧΗ]. “ιωποίμηιν ἀν λη ίανα, οὐἀϊδέρηα, --- ΝΙΝ ἰδὲ ἀσοι[δβίαγὰ5. ον δι ψαϊυ5. αἰΐ [αἴδ86 

αύδιὰ αὐ οὐ! χα. ἀνθθοσαν, Προεστίίαι Οαἰδε ηβούη, Ρυγυτη. δὲ Ἰυϊαιηϊηαίαπι σἄονεὶ, πδιη- 

ορθεθαα οαὰ οἱ οὐαὶ βαρυγίογ τι σα αν. οἱ σαν τη88. ἠσἢ5. ψ6] ἐγ β συπίθ!, (6 

ααυϊθι. ρόβι Βαπς ρει] αι!απεπὶ ὁ 8 1η. σούΐσυ πὶ ποῖα. Παῦυπὶ οὐγηϊα ηλ 86 ργροίρυο σοήϊοητα 

πιδα. νανίρ Ἰυοιοδ5.. ἰπἰδ δουμοχίηπη δὲ ἡρίαβ ΠΠποῖ8 ἰοίαπι Δ δ τη αι. οσσυραη θα 

οο]Π] }οατοι 5εὰ Τά ηῖα. το ρίοησι α]. π Τεν᾽ββί τὰ σαϊθῃ 61. 8. ἰἰρθνασίουθα ἡ ἰμΠβοα. ρηοβοοίας, τ6- 
δἸοχορῖ. ΜρΙΪὰ5. πα πὺ ἰθοηηγ. πηοᾶ “απ δ. δοη σης ΒΟΤ 8. Γἰξδρη!, 748 οχ Ογοήθοϊδηδ 

1οτεσρερξατιοι δ ΘΕ ΠῚ Β σον ταῖα, οὐ ηίαν. Νόη, βάησα βᾶπὸὶη σοηίοχία οὁπιοηήανὶ, ὁ 

[δοίασο βρη με Γ δ] Ὁ 110 56} ἡγ18. ὁ πὶ [6 ὉΠ Θραί, πιὰ 4 με δη5. εἰ βείδηβ γο] ἢ}, 40 ὁΧ 

γάγίσ ᾿σΠ]ο 5. ἃΒ. 60 ἀρ 515. ΘΒ ηἈΤῚ μοϊθγαηϊ. }ὺ5. κοΐ Θχοηιρί τ θαρ5 σαίοοι, ὦ, 

πα πι. 31. οὐ, χηαιςς, δοβῖρα Φὸς οἱ σαίθο!. χ. πὰ πὶ, ὃ ο. 6, ἐπ, Οχθῃ,, πολι τ  7-9, π΄ ααΐθηβ 

ρολ τε θη τα, νογθόγα πὴ σοηοίσαοιῖο, χ ᾿θο  π 5. ΔΘ ρΟΚΙ 5. ἢ. ἢ στα πὶ ΤΘϑΕ αἱ μοίοραι τ πὸ 

σαν αὶ Π]αλτὰς ἀλη! τ), ΦΗΠΠ. ΘΠ 8 Ων Τὲς ΘΟ 15. ἀπ παι 8 ΟΠ θα πΟ ἃ ἐ6 ομοπηαίης σι: 

ταπησαι ἢ. τοχὶον ποκοῖο πὸ μᾶσίο, ἀπ εἰθαὰ Ἀπ άσΡα εἴν ψ Πε οηίσοῃ, ὅς πατα. 7, εἰ σαῖοοθ, θ.ὶ 
ηππῖ. ἘΠ᾿ [πὲ β ρα Ποπΐ» ποῖ π΄ δ σα 6 πλατὺ ἀπ σο!5 πα ἢ ἴω ΒΗ ΡΟΣ ΤΊ 5 οὔέθι- 

ναί  τηϊοσάα τ. τα 5 ἃ ΘΙ  νὸ κα Δ] ογόιι 0 δεν Π|ν οὐ αὐ προ ηήηην οἷ ΠΣ] οἱ 

β8 15 ἤν] ΧοΛ ΠῈΣ νη 8 σαΐ, 61, Ὁ. 4. Οφτυῦαπὶ δυδιῖθ Ρεμ ον, φαὶ πεύ πη] ἐν ρορναρξ!θ ἐχρο- 
ἔλθη ρει, Ἰδητα τΧΒΓΠ1Ὶ Πσδη! ταν αὉ ας πυσ βόπδῦος ἴθ ὅθ ΔΙ δὲ ὀγρᾶγὸ ργοο!νι οδῖ, 
ἢ ποσασαα οἴἴοηαῖ, ΝΌνΝῸΣ ἐγ ργο οη 5 πρσθβα ἴθι ὙΠ] ΜΠ ΟΝ ΠΙ5 δὰ απο ἰα θοτ δ 
ΠῸ 9. Βα ρΛτ, ἱκπότγο, ατοιἠαοίαοσα, ἀπ Π]115 1ΠῸ φασι οἷ σπιε παν τ βοι ἴπ τ] Ρενὶ- 
δα ΔΗ ρτΌλκα ἡ ἀρ ΠΗ ΤΠ 5. ἅΠπ|  (ἐπέθ οι ἀπ τοβαπιθεκ ταυτί αν, νους Οὐΐη οὐϊκίῃ ὧἱ πθ νῸ 8, 
σα 5 ἃ θὰ νο τ κα τ ἰπησοίοβ τοιϊποῖ, αἰϊω5. ἀνροῖ οἱ Ονγη θεν ἂς ΑἸΒοΡιϊοΐ 5. αἰεπ 8 πὶ 
Πποβόνοῖς ἀὰ τοχίαπν ἀτα πὶ ἐπίοτ μεθα ον, ἴπ τηνι σγὸς βῖνο μάλ ριαρ 05 αἰ για ; 1ὰ αυοὰ 
ἴῃ Βωρθεϊοῦί νυ 5. δ Πα )ὺ5 ἀόδιαῖ, δοὰ τηϊγοῦ ἴθ ἤλσ ἀθόξδο, ποξιδ ἡ ἰπς 8 ἴπς 5115 δι} πᾶ Ρ- 
εΕἰπειη 9. ΟΣ} 18Ὁ, ΓΟ οὐδεσγνα πο. ἴβππ,, οὐ διπ ἢ ἀπο ποη ον, τη σα σπης. δοΙρέωι δ 

[65 ᾿δνη ἃν 416. {15 τον}, νῸ} ἀηι5 ρνῶίοτὶ τπ5. ἀπδίσηαι, ἀπίβοιαν τὶ αὐ πιο γαίθθηι πος 
(απλασς δὲ 5 ἀφαπθα, ΟἹ [ὰ θΌΓι, ποδίγο πο μά πσα το πὐσῇν τ δας μεφοερε πε ἡμπ8 Οἰφήθ ἰαπίμτη 
ἐχείδοι τα, ἀὰ ἴθ ψ αΠμη1ὰ οὐ ἐπείβηὶ αἰνογείίαῖο ρθε, ᾿σοίοτραν [8 ΠῸπ τ πὐὉ Τππρη 5 Πομ 
δἰ πε νογβίδς ΤᾺ ΤΉ Ἔα Π ΘΠ ἢ ροτδίδ ἀπτραυί, ΥὙἹΔῸ [ε} 5. τοὶ σχοιηρια βγοεαΐ,, ας Ἴ δαὶ Ι; 
ἧς ποι ὑ Ἰεν ὦ τοὐς δὲ ἣν ΟΣ θυ ση ἢ, 

ΧΊΝ ἴὰ ΟΡκοΙ ΝΑ ΘΠ θα 5. ΟἹ ποι». πα ογπ Π πο πὶ ἀηθη οἱ ρα! οπθα. ἰαυᾶρδ. ΠΣ ἀΠῸΡ ἤδη 
σαι ουπ,, ἀν 8}} ἴῃ Ο πο οο 5 ἀερυγα, αὐ} οὐ ΚΠ 5Ρ. αἴοὶα, [ἐρο! οκῖθο. σα πρῶ ΟΡθ ἃ ΠῚ 
ἢᾶνὰϊ ἴῃ σου Γπιδι δ μ᾽ αὐ 8. 1π85 {18,1 εἰρηο οὐ αοἶδ, Θχογοί σε ἶϑε ἰπϑυ Πατοπί να, υΓυςῖ- 
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Βὺβ ρΓῸ πησγίαΐβ, 488. ο᾽ονίσσαβ ῬΡοίθϑι τ ρ5. νἀ σπζηγ πόνα, Θὰ πὶ βἰηΐ ρογδη πα, Θου ρίοτοΒ 
σαϊῃοιτοβ, μὰ ΠΪ5 ΒΟΘΑΠΠ πο {τὶ πποηδοίοβ ρου πῃ ΟΥ Πρ 6. ΞΕ Πηρογ ΔΡΡΟΙα  ; συραιθ 8 δυσίυ- 
τἰ[α16 βοθ μί 05 αἹρ Ζαλ αι βυοθη. (αΙ ΠΟΙ ΠῚ 6885 Λάραροδ, δἰ ἃ 1115 1π 0615 Ορθύϑη πο. ἔθτογοὶ 
ἴῃ ρου βπάηθα (1) οἰθνίοα σοραπθητ8. ἰομὸ, Ρονηλίβοθη 5. (6) Βάρ'ἰππνὶ οἱ ρεραϊνοθ ῖ αἤνοῦ- 
815 παν δοιϊογί νει, οἱ Γπεἰπιοη 5. (Ωὴ ρειεοη το γθδ μθγαδεαν δ οδἰαήθη 8, [51 ἰσίθν οὔβοτ- 
νι οηΐ θὰ 5. θη). πιο θεῖα, δι Πα 415. σου το τ 56 Ἰαθρθη, ἡυλὰ πη πθπ ργυ οι αν ἘΧρΡΟΠΆ τη. 
ψιθίαν 15 πο 5815 ὁσηρίδηϊογ, ἰὼ ποιίβ μροπθηαίβ νοιβαγὶ : παιὰς ἴηι ρελμηἶδ 8 {Ἰυτηϊ πα ο8 
οϑίθοξιθοἰ 8 οἱ (εν ταν εϊη ρηρῖσα, ργίτηα, ρθηθ Ἰυχαρίαι ΤΟ ἴῃ Δ}}}5 παΐδαν, σΖαδρ πῸπ ΠΗ Π 5. πια Ὁ ἰδ 
δι ρμεηηςααηῖ, ἰράτο Ἰαθογὶβ σαοθατη παρὸ Ἔχάγυΐ, 5. ΠΙᾺ τηαϊίο βγανίαβ, χυρή ἴῃ τοθὰ5 
οοηςγἰ8. δὲ ρογν! μαι ὶβ, 4ἀ4}65 ϑαηΐ ποι ΐηΐβ 8Π16 βαρίίβιια ἀδηαὶ οὐηδιρίαο, πγοπανἐαιῖο- 
68. τ ρ! 6 Χ ἱπΊ ΠΟΤ βῖο, δ᾽ δὰ Πα] υ5πιοδὶς τη 08 δἱ οἰδοῦίας τ ἴῃ ἀνα αἷβ ἀμίρια οἱ Ἐρ πδῖβς οι 
ΒοΓΙρ οΓῖ5 δυνίθπιία αἰ θηαβήδην νΘ] 01 θη Θγὶβ ἰηνοϊ νίτυγ, δῖ ἃ σοπιπταμὶ ἀοοι εἴρη, σορρη!!, οἱ 
ἃ ψΟΡῸ ἴῃ τοθὰβ Βἰδβίογι οἶδ ἀρογνα!, ἀμϊ ἴῃ Οὔβδαν 5 ΓΤ ]θ15 νϑγκαίοσ, 0 Β5ι ἔπη α8π|, ᾿6᾽ απ: ἐϑὶ 
οἵ ρθπο ἰδοϊία τη 13. 35. Νϑααθ. ΠῚ] οἰϊαην ἃ ΑΓ Ποβῖὸ βυδοσρίυι, σΠ0 6] τᾶ γη θη ᾿ροἸ ΟΥ̓ ἔτ5. αἰὖ]6 δὲ 
Λαουπάμια, αἱ ΟΥ̓ΓΗΠ Βοτιρμία τ. ἰορθιεθ. ταπ]ϑηθίῃ ὀχρδηάογθι ἴῃς 10} 18. ἃ πυδῖνα οἰκογορϑη- 
ἰετῃ ; οἱ 48 ἀν γ]ὰ8. ὁχ δογί ριΡΙθ 5 ἡδία ᾿ηΆ]οΥ  δ8,. (υὰ Βουΐριοτοβ παῖς πηϊμογοβ ὁχ ΠνΡ]1οὸ 
ἀθεονίρβογυοί, ἴα θη ἰο ρυπόγεῖ, Ἰὼ ροβίγοιη, βόπθγο (απ ἐμ Πἰ  Θπίονυ νϑυδαῖ 8 681, οἱ πτοηὶ- 
08 ΔΒ ἀπ|ῖσο ἰδ φυδάετα Ογγ! Κόπ! θα. ἃΡ Α θαδίϑοίο, ἰαλααία, οἶα αυτρτίταπι πδὸ ἐμ γ δ π ατη 
νη} ὁ δ υ)υιςα , χυῷ Τὰ πιο 10. σα να ῃοπὶ βεμίίνα νου 5 θη ρ πεῖ πτῖβ Το κί τατὶ 

ΧΥ. ετὐρουῖθ ἰαϊ ν, αασὰ οι του δὲ ἀδυμ 8- ἀομμοσιοὶ οὐ! αὐπσαραΐωσ, ΡῚ 86 [ἈΠῸ 

ἰομίίατσ 46 ν 8 οἱ ἐγ ρη15. ΟντιΠΠ[οςς δ νἀ ΐ5 σα ΠἸσεΐδηκ, ἃς ἀρ ὴ 46. Εχομοπβὶ δεονὶκ οὐ ΠΠὰ- 

οἶάα. Βγαπι ἴπς τοθὰϑ Βθϑιῖβ. ΟὙγΠ ρολ νυ] 18. πη 8) ΓοῚ ἰπ ἀρ η} Ουβουγα εἴ περι !σαϊα, ὅπ 

αἸΠ ρον. δχροάϊεῖ ροϊογαπε ὕ ἀὁ κοτίρι σα. Χ 1 ἀπηνθῦο, νογὶ ἴδ, πΠ!ΡρΎΠ ΠΤ, σα πδτὸ οἱ 

ΒΆϊυΡὰ ἀρόγι5. ἀἰδραϊα εν ΓρΡαῖ, δ οση 16. τορι πην αἶα 10 θὲ 10. ρον τ τη] τὲ Κα πν 

σα ϊβῖν ἢ, πο 8 νὴ Οὐσα μην οπιηΐα, οἱ ΦΧ ἢ" 4α85 σο! ἐπήτα αν ρᾶιρδῇ. ὦ φασι νοΐα - 
πυϊοΐς ἀρρυπιίογ [5 ΠἸδυτε οε1 οὐαξυγα, ἄν ΟΥ̓ δὴ Δυρυβι πη ἐρίκιο! αν, οἵ φαϊηὰθ 

πὶ ϑἰαρορίοὶκ δι Πα 5; νδϑρὰ 114 ημίθθ, ααπαταὰ 8] δρίκιυ!α πὴ, οὐκὶ ἴθ Θητ]Π 0 συβ σὰ τ 
ὁπηπΐον, ἀθ αἰ οῃ οαῖθ5. δα. ρΓωγκαΒ. ἀὐκαγήᾳ 29. Βΐνναῖ 46 ΟγγΠΠΟ ρ᾽αβχτα σουίρηπ γπη}- 

οἰ, πο 54{{π σαι η φαθ ἃ ΜΙΠΠρΒο, πηι ἤθροι ς π9 ροπο γα] ΑἸΠερι τη ἐν ὙΡΗΠῸ 

δ᾽ υθη4τ6 κοι ρη 5. ἀἰβρυταιο, ἠοῖ τ πὶ ΘΧρ πη] ΟΥΤΙΠ ἃ ἦν ΡΧα 8 παὶ δἱ ἠἀθργανάιν! Ξι ππἴὺ 

ϑιβοορίπ, Πρὰ5 ἰοΐα τ. ἰη 11 Τρ ΡΠ οἱ οἰααη!τον, Ρυ 8. εἰ ΒΟΡΙρΙ τ 6. ἰθβηλ τα ον τη ς ΒΟ Π 85 

δογίρίοναηη, απὸ5. ἰοῦ ἴῃ 805. οὐϑοργαι [π] θ 5. ΟἴΤανἡὶ 6᾽ ὁπγοησαν!δ, απ ηλν!β. ΓΗ] ῥβέη8 

δαιρηδανοσιος στα. τόγασι ἵπ σοηϊηχία ἢ ποι πηεαιογαθί υτ, το ψαδαὶ ἴω Βιιρεγιυγ θὰ 5 

οὐ: ἰο Βα 5, πὰ, ἠἰ σου!θχίαεαν αἰἰπ6ῖ, Ἰοσυ ρει 
ΧΝΙ αἰϊπυμὶς ποκλίρα σοηβείιι, --- Δὐ 688 πδὲ ἴῃ ὁ ΠΕσηΘ. Πχηηΐδηθὶ πη 5 σηπητηοήθ ῥΓο- 

νἶξα ἀδηατοηϑίγανί πη, {Πὰ} ἀὐσοοθθθαι αἱ ο᾽ὰ85. ὀχοιμρίλιϊα αἰ5. ἴὴ γοκί απ 5. γὰνὰ αὐτησά μὴ 

τἰχάθθ ἐβκσηΐ μδρα 1. ΔΓ  Ξυθοόύδηῖ βιίσλα! πονῷ δηϊοη]5. δυπεϊρίθηξθ.. ἰὼ ρυ 5 ΔΙΩΟΥ 

αι δατλ οἱ αὐ! ΓΔ 10 νγ ἢ ὁρθγαιη,, απ δοσαγδίθ οὐδ Ὁ! οἱ Ππ9γανῦὶ, πθὴ ρέυνι ἰμΈ8 ΓΒ58θ 

αἰ τον δοοϊοϑιβείοαιῃ νι δθαιαν,, 56. ἀντογγθθας. τα ]οσν 8 18. τθοθ σοηκοίθη Ἰὰς, η6. πγαλορίαται 

υἱγί 5 Βα πα φαπλτα βιπηθγειη, Οδϑϑὶ ἸΙϑπαάθηη ργροκίτογαπι νΟΠ 811, πιοη 18 Ἀπρἰοογαιη, ΠῚ 

τανί μι ; δα πηααο Ἰ θογότα βυβσθρὶ, π΄ 00. τη] αἰνίπαια, Ορθαν αὐἠίυϊυναια, πλοῆ8 Βα αν 55 ΠΠ08 

{γασίαϑ ρολροορίαγαιη ἐμθράθϑιη, δἰ συλ [“οο βία ὁ 1 Π] 688 ΠάνΆΓΘηΙ. : 

ΧΥΙ]. 1 υαίμα ἐνιοπαἰίο. --α Ῥυτοοϊραδια. ραγίδαυ. δι βοορι πη 6.18 ἡ χα δι πιαν,, γθόσαν. ΘΧΘΙη- 

Ρἰιν, 5 φιὰ γϑίίοπθ συ βοαυῖ ροϑβθία, ἀϊὰ ρατηηι Οἱ Ἰπταιδίπϑίατῃ απ ἰδ ΠῺ Θ τ 8 0108 

δυοίονῖς ργοάιγοί. Οὐδιπόργεπι. ΠΣ. αυδπὶ ἀκα [δδῖ Ροιαΐ, οὐΩὶ (ὑνοἠ θοϊαηὰ ἰατουρτθία- 

ἴοηα, ΜοόγοΠ δὲ Ῥρονοι σα θη! θα5, οὰπὶ σοη οί 5. πιᾶπαβογί ρει. 1η Ὧδο αὐ οχιϑη θιιβ 

οομπία!. οταδηοναπη ἀὐνοσϑηϑ ἰροϊξίθηθ8. δηἸσοῦυ τη. Ορθγα ΟΟΠΒΘΟυ 8 βυὴ : ἀπ 4166) δΧχ 

Δπρὶϊοδαῖβ οοἸ οι Γυθγαοῖ ἃ ΜΙΠΠεῖο, 885 8326 588 (608 87} ηΧΙ. Νοῦς δαίατη ποι ρουαὶ 6880 

Ἰυσίοσανὶ οἰϊαῖα αὖ Δηιίαυΐβ ΟΥΎῚΠῚ ἀθομ!πιοηΐα, ἘΣ φυΐθὰβ αὐὰ οἴη, Ἰοοίυ αὶ ἴῃ 110] [ΑΘ πῖ, 

ἀυϑῖανο ἴπ βδη οι 6] 3. ΒΟΌΒΡΙ8 νθΡθᾺ, ΒΘΓΒρίσἰυτ, ἰη6 ἢ8 ἃ δεναδααιν ὦ πάρ οτα Β1{νᾶ0 

ἴπ αΐϊνα8 οἸκοη 8 θ0 0. (ΠῈ5. ΟΡ 85 Ἃταἱϊ ᾳιᾶπὶ ἰμ ΟΠ αϑη 5: ΔΘ τα ΠῚ. ΘΩἾΠ) ΑἸ κ δ α, Δ118- 

(α. λἴἰ οαἱ. 12, Ὁ. 25, - (ὦ λα ει. 19, ἢ. 7; οδὺ 31, ἡ. 8; οδἰ. 29. 

(Ὁ) Δα σαἰ, 23, ει. ἃ, οἱ Ῥηγοσαί. τ. 17. ὩΣ 



28 ΛΈΑΤΙΟ. 26 

4}}} οχ ΟὙτ]]ο, δἶνθ ΟΧρΤ6880 ποϊπίηθ, βῖνα ἰϑοίο πιαϊαμιῖ, ἰη [ἰάθη ποιῖβ ἱπάϊδαπιαβ, ΑἸ Θτιπὶ 
Βόπ08 ΠΟΙΆΓ ΠῚ 80 88 πάθοι : 15 ἃ πη ίβ δὲ νοθ 68. ἀυὰπὶ νηὶ δὲ βθηϊοη θη ποροαπὶ, Ἔχ ρο παι; 
Ὁ᾽ σοναϊ αἰ} ὁχία μα] ρολν, }υαϊοίατ ἰδο!ονὶ μργιν  ΠΠΠὰτ ; 20 08} Υ]5. πιοηϊοπεὶ βυρλοη είς ΕΑἰτπὶ- 
{Ππὰ5 Οὐ ΛΉΠΕ 8ὲ1 δορασα ἰυοίδ χρη σδηίαγ ; 39 υῶ. ἀοοιϊγηδη. ἀὐ Ὠἰδίονίαια. ερδοῖη δ να ὉἸ 5 
Ἰη0 615 1Πω5|γᾶπγι5. Τὔθτ ΟὈβοῦτΙ5 ἀἄϑηηο, πναϊθ ἴῃ ἀαθίμμη. γοσαῖδ σοηῇεαγαμο, [οπίδιη δευοσὶβ, 
5. συ} ὀγέδίυ Π) 88, ἰηνοβι ραπίο : δε ὁηΐπὶ ἴῃς ΟΥ̓ 0 ποηπαα, απ ρυΐηπ κροῦῖὶθ πφνι 
880. ἀἴσῆβ, ῥγορίυ8. βρυοίαια βόα ἐπηργοροβ.. ΑἸΐα διεαγοισοναπν μ᾽ δερυυτι πὴ νυ5. δχαβίζαϊα 
Ορ08 [ὉΠ ἃ πο} 15. ν] ΠΟ 1} ; 41}ἃ τηϊη 8. ἀἰοία, οὐπηπιυάο, νϑίυν ἀθ φΙογη, ΟΠ ΡΙδτ βαορορίοιο 
Ὠοη «σπάθα ρηγθαν, 568. ἰᾶπηθμ ἃ ραν 8. ἐοηβοοα! οη ι5. εἰσ}. 1 Πἰδιοεία (ὙΠ 08 κἷο 
νοΡΑαΓαΓ,, αἱ 8115. ἸηἸΘ γα ας ΟΠ απ] 6 ΠΕ 15 ΘΧΡΙ σα πά5. 5ἱἵ,. δι ἰηἰογ τὰ ταεϑιονῖς πα ἱπρογιῖς 
ΠΟ ΠῸ ΘΠ 18. πη ]6. ν]ἀθαίυνγ. ΟὐΘα 1586. 1η ΠΪ8. Οπηηἰ 5. ΟὐὈβογυδιίυθβ ΠΙδ85. ΠῸΝ ρᾶβ5:᾽ 8. Β0ΠῚ 
ἀοοιηυνατὶ, 45 Οὐ ἀρὰ (ν τ τὰ 6. βαστογαγ υθολατη, 61, ἀδἢ 46. δἰ θὰ5 Εσο!ερίεθ ἸΠ ρους 
ἱντη 88. ρΡΟρε 5 Πρ αἴα νι, Γ65. Θύᾶπ! δε τί θ5. ἀθ186. ὁσα]οὰ Ροεῖ 88, ιν Ἰροϊου ακ ΠῸμ θΑΓΌΠῚ 
ΠῚ [ἀσοσβοῦς, οἰδὶ ΔΠῚ5. τη  η 5. {Πι|εινυπίιγ, 3» δῶρο ἀἠεοδύ! ΟγΡ 5. ἃ οσηπιαπὶ 
Ἰόροπ δ οἱ ἸηΠογργθίπας βουίρίυτε ταιϊοηθ ; 401 οἱ πδὸ ἴῃ τὸ ρεδίνεγην, ηπΐψινο, κα ραρατί, 
ραποῖβ ἀεπηοπβινα δ αὴ ἀαχίηλα5. ΗἸ5 10 τοσαθ πο ποβίγ νουβϑιῖ αν, ΠῸκ {ΠΠ8 αυϊήθπν δε {15 

πὐσοσβᾶγὶθ, δ ἰϑηθη Β0ὶὺ ὅη τη} 18. γοθὰ8 Δβροῦβθ 485. δυα πὶ ηὐπαα. ὁ εοννανοτγίηῖ, 

οοεὲθ τηϑα ἰθον ον. ἀσο8 ποι [Το Γὴ5 ἸΏ 1168. δρθραιηθδι, 0. ρο δοιὰ, νἱξἴα ἰῃς υς σοθον 
ἐανοηπᾷ ὁπ5ὸ «αχὶ, ἀἸόντα ης αν ρϑυσογαπὶ [) 0114 Τουτπΐαο, πρθνθῶι ἴῃ ας ΓΤ οεἰθιιία ΕΟ  θπῖ 

ὑδυδ8Ά οἱ {Ππβιγαη0 ὈνυΠ κορσηΐῃβ; ΑἸ δγο ΠῚ Ω6 ἰηλμὰ5 ἰεγοεθα ἴθ τοί ρεγνο σαι 5, Οὐαπιοῦ- 

γι ἴῃ [18 40) 85. 182 ρ-γιγαθίδ! 8, δ 605. αμὶ ἰτδοίατλινην αἰσ ἢ 16 8 Β0]80, 8. βοιυ πὶ ΖΘΓΘ νἱα δα Γ, 

ἂς ῥγοίδοϊο, βὶ 1101 }5. 8 ἀ511 τ 118. ὑσὶ τ τὶ παῖ. νϑρεμ αὐ, Π6. ὠρΘΡΘ ΠῚ τη θὰ ΠῈ ἐθοΙΟΓ 65 ἴῃ 

γΟθι.5 θ0 5 ΘΟ ΘΒ θη 18, 48. αἱ ἡἰᾶ5 μγίεν Π}15ὶ, αὐ 1598. Θχίοἰἠανοηῖ, φυᾶῖὰ τπθ ἢπ ἰενιονί σι 
φυυτγϑηίυγ 800. ΥΓΠΊΞΒ 6, 

ΧΧ. οὐ λας οαἰίίοπο σοπεέϊηέαίμν, --- ἧ Ὠῃγπΐα {νι} ορμόγᾶ, 0 ΠῚ ἀπὲ. ϑ6 γᾷ δἱ βϑγπιάπα, {0 ἢ 
αυε8 ΞΕ ΠΡΟΞΊΤα δοῖ ἀυἷα οὐαὶ ΓΡαμβ γε η!18. τορι φβθοίο. Αὐπηπηΐο βαρ α]}5 ροένα χουν ὁ ΠΕ 

γσιεε αν ἀροϊαγαι, Βιρ ΟΝ 8. ΕἸ πη θ 8.8 μιοροβίζα αι. τὺ μέγα! ; 566} δαιίαβ. νἰδύσα 6τὶ αἰ Π}} ἴῃ 
μος νοϊυιἶπθ ἀδριθοιδεῖ, συ αὐ ὁ. ΟΥ̓ αὐ πιθη ρυθίονγοῖ, 5. Τα πιθῖὶ ἐχοθριΐβ, αυοι τὴ 
ὀργὴ 86 πόί5. Θεὲ ρᾶΓΘηΒ. Ροδί ρον ΟΠ αϊνονεϑθι. ᾿ροισηπὰ. πα !σμλο πὰ ἃἀρροπίανων, 

ἀεἴπιο ἀεο ἶσα! θΥ]5 Ογοά60}} εἰ μὲ νοι δρίβιοα5, ἴα αυΐν5 ἀ6. ἘΠ ΠΟ η αἢ ΒΌ ΔΓ) ἱπβι Γυιηε 5 
ἀϊδεδγυηι, ΗτἸ5. δμάϊηβΒ αγοάεοι ὑγάνε αἰκβεγιϑιϊ σθαι ἴῃς νηλητῃ οἱ πονρία ΟΥ̓, ΜΗΠοβΙ 

Ρ᾽ δ᾽ [το πὉ ΠῈ πὶ 56 166 Ε{π ΒΟΛΕ τ 10. ἰδ Ονηλν 5. σοπλπνα πὶ οἰ σπα ὰ. ὁοηδαε ΤΠ Δ 1 η1 Βουν]εθ ατὰ 

ἀπχίπηυβ. ΔΡρΘη οἶδ Ἰοσὺ. βυ οίυν ἀδκοθ μευ, Ηιονοβοϊν ἰδ. ϑδιιοῖ 8. ΟΥ̓ Ο8. 56 ἘξοξΌΡΡος 

οἠἵουῖκ οοοίοτιαΣ, ἴθ αθᾶ ὙΠ 5. σαΐθο!ι 565. ργοσ θη αν ῖ ιν, ταὐυξαᾷμο ογπαπιρηῖα 88:06 οὐ τη 8- 
πογαῖν στρα πα ῃ, ΠῸ} 5 [6 01} ἀπε! πρᾶν σα γανί,, θ᾽ κάμε. Εἰει γα αν ὈΓεΝῚ ογαιίοηθ ροῦν 

δράαοτγ, Βοφυπηίησ ἀπὸ ἱπαΐρθβ συρίοδὶ ἢ ρυϊπιν. ϑυσίριιγεο ἐπ πισοϊυζοτη, αΠ 16 Υ σθρυῖπ ἰῃ 

Οὐ το πνὸ πῖον θα τιν, τἀπὶ Οἰἴδ πὶ ΘΛ ἢ ἡδὺ ΠΟΙΪΒι. δ Ὶ δία, θὲ παβοτταιϊίοί θα συ Πα, 

{μπἰὺ νου μιἰηΐκ, διτθ νεϊόγυαι. αἱ υδεπᾶπιὶ: τυσθηξοναῃν ὅδ ΟΥΓλ 0 ἐπδεϊπιοπία, {Πρ Π δ ὩΣ 

ἀἸξβοιια! οπθην ἱηβι αὐτὴ 5. ῬεΪπηα, δϑι ἀδ νὶ!8. εἴ γθθιβ μ65ι5. ΟΥΓΠΠ, ἀν ἤθη ρον ποιοΡίθ, υ 
Βα ρου υΓΕ 5. δα τογοϑ, 566] μϑιθεῖυβ ρογβοχιάπνον, [8 1 ἰπ ἢ ΠἰττΤογίρο ραγίθ ΠΠ]υπίγαηθα δ μα 

πὴ βρέγθην ργο!θοίββθ, Αμὶΐ δἰϊα 46 εὐυδέίοιῃ βουριϊβ, αυοταην ἰηάηχ ἰοχίιγ, νου αβ, δοϊίαυϊ- 

ἴα8. ἰπ!ο στιὰ ν᾽] βηΐανι δ ἀ6. Οαἰροῤεβίφυς ροιδοϊπια, ἀυ0 ἐδηῦρονδ 6Ἱ 060. Ργοηη11418, 

40 ταἰϊοῦθ, πηθίμοθο δὲ βίγίο σοῃηροβίίθ, ἰηαυϊγίιαν, Οὐ ἀὁὸ. ΟΥΡΠῚ ἀσοίγσιθα, ἀἰβεθῦθγθ θα 

Ἰΐουῖ ἴπ ποιῖβ, δα ἰπ ἰογιΪδ πὶ αἰδβογία Πσηθτὰ. σοηἠεεοϊπηδ. θ΄ την σντη! βϑηϊ θη ἀμ ΟὨΓΙβιῖ 

εἰ Θρίγι 5. βᾶποῖ! αἰνιπηαῖ6. ἐχροπάϊιυγ, ἀρθγιϊξβῖπια ἠθ Ἐσοϊεβία. οἱ {{ι{Π|10015. δΘασιίονγιία!ο, 

46. ργϑηπιία το] δὲ τρδηδαρϑίαηε]αιίση ἱεβιππομία 80 Βγοιϊσυῦτασπα, ον Π Πα 10 αἰ] 85 τία- 

αἰσαπίατ, 
ΧΧΙ. (ὐοπιπηοπλογαηάὶ [8 πὶ δ] ἘΠῚ 1 σαυγ θοπεβοῖο, ορόγᾶ εἰ δρηβῖ 10. ἴῃς 80 δα 08 

διυγηᾶηάα, ὑδι8 Βασι. 01 ἃ ΕΧΊογῖβ τϑρίοηίθὺ5. Π ντὴ ἀσσὰπιν μ] αν πλθ παν ἀρ θ60 δπΉ ΠΡ 15- 

βίη σατι πα! Οἰοθουλ, οὐ͵ηβ οἰ ἰββέπια Β᾽μΠοΙ Πδοα, οἱ ερθ 8|188. ΒΟιΔΠΠιι5. ΠΟΒΙ γί, ἃ ΠΙΠΠΠῚ 

Δι ποῦ ορι8 τπᾶσπὸ ὑδυΐ χα ι, οοάϊσαδ πιδ8. δχρίουϑηῖθ ἢ. [ΠΠΠΊρΡμρῸ ΠαΠΙοσ,, {{π|| 

τατὰ δναΐ Βοι ἡ 11} πο β 1} ἴῃ ουνα Βοιηδηα. ργοσαγαίοῦ, ρόπον ἃ 15. 166πὶ σοι πιθα8. ανο15 ΔΙ σητ 8, 

ἃ Ποοιϊβοίνο νίτο Ὁ. Απίοπίο Μανία Βαϊνίηἱ ἱπιροίραν!!, Ὁ κυ ἴθ. οὐ σπε πὶ (ὙΠ) δὴ. 1040 

βοδο α ἤθη ρᾶγραπν τὶ ργοδαϊυτα σοποράενοῖ. [π΄ Πδὸ ατῦθ, ΒΘ  οε θα, Βορρᾶ. Π᾽6 5 0 ΠῚ ̓ Πυ 

Ἐπ οταϊοπατα. ροιυρίατα. ροτγοοιηπιοάο πϑμὶ ραϊυΐε, ϑηπυθοίθ ΕΠ αε γἰββίηιο ἐμ θδ1ο ὕσλπηο Ἰὸ 

ΤΟΙ ΐοΡ ἀθ μοινοΐβ, Ὀἱϊθιοὐ ποο υχοἀοτγαίουθ, ἀοοιἰδδί 5 νἱγίϑ. ).. ὁ Ἄανρον οὐ Ὁ. δον δα πλ" 
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281) Παπηδηίοηι βὶ ροἰ Ποαηςθυ5. 56 ρυιλϑἀϊα πὶ ἰοῦ μο πη χίαγππι ἰη (οἰδ πἰαπὰ Θοη ΒΕ 0 [Τὴ 

μαϊν, συ η πὶ ΘΧΟΘ δα πβι 8. Μοϊθηδῖβ ορίβουρηβ ἢ}. Ηδηρίοαβ ἀὰ Οαιηῦδοπι, ἀθχ 46. ὁ Οἰπ!η, 

ργὼ ξυὺ εἰηρηϊατσὶ ἰὼ ΠΡΒ Ἀπηοτρὺ, ὈΒΒΟΡΨΆ ΠΙΆ ΠΣ. ἴῃ Π00. ὅ4η). ΘοΥπιλθηδὶ πιοηηβ᾽θνο ἀρ ρΟΒ]}} : 
οἱ ρεφοίροία5. δηΐθα ποτ} νἱν οἷὰγ. Ὁ, ΒΙαηο γα, ἀυοίον ϑογθοπίουθ, αυθπὶ ἰδοί!θ τὴ οἱ ΠΠπιᾶ- 
παι ὀχρθιίυβ βὰπ|. ὙῚΓ {ΠΠπξΠ κεῖ θα. Ὁ. Τοδοηδ8 ΟΠ Βογὶ, σοπιθβ 6. ϑοϊρηθίαν, ηοΐλαι 5οήα]ὶ- 

θρ05. ποϑινῖβ θοπδ θη πὶ πΉ 1} ἀθἢ ΘΙ ᾺΙ τ ουπαια Ὀἱ] οἱ Πθοῦ. μεϑίοοῖπβ. ἢ. ἃ 6 8η8 
Ργοπιρίυβ ἃ. θη 16. ἀ1ὁ πιοτοη αι ἔμϊτ, Ρατγὶ τὸ πυτηδοϊίαῖο ἱπηρογεϊθγαηΐ ἀοοι δι ὃ. 

ἀδποίονο. ὈΙΒΠυΛδσαν, Ὑιγοβ. ἴθ πὰ ἀγθθ δύ αϊῖοβ. ρτφίιογιμίιιο, φαὶ 46. γεθὰβ οοβοανὶδ σοη- 
Βα η1ὶ Ἰα σοί Πσθ 01} δα] ποι ἰπνίδογαηϊ. Νὸς ἀοιῃγθδιίίοθ Βα 5.11 ἀοίαθγθ το οὐδ Τάσεατπι αυἱ 

σου κἶΠ1ο Ἰαγότγαη!, 1). ΦΔοοθυ5 Π6ρορ,, Οἰϊαὶ ΒΑΕ {1 ποβίγὶ, ἀπὸ Δυβίθγιο 5 νἱΐ βία Ὑ ταρ- 

Ρθπα515 πηϑηἈοῆ 8, οὐ πὶ ΟΥ̓ ῚΠ]Π πὰ νοτηδου!ὸ τότ ἐπ ταϊβ8ρῖ, δὲ ΟΟΩΒΙΠ πηδὶ ΟΟΓΙΟΥ ἰδοιαβ 

δῖ, [ἰθϑῖθρ. σοπηπηΐσαν αυϊἀ]υίη ΟΧ πι|88. Θχύθρρδθγαῖ, 1 ἰη ννη! τὴ. οὐδαγνᾶνο- 

γαῖ. {ΠΡ αὐ ὁρόγαι πανᾶγαπὶ 00. ΑἸ βοά 4168, σφυούμτῃ 416 τ΄ ἃΡοι οὐ ῖβ δι οἴ, αἰΐον [τατον ηὶ 

Βα Βα η15 νἱποσίο, σο.Ϊ πο βδίπη5, Ναπο. ὀχογᾶηαί ἰροίονθβ, αἱ, Ζη ἱπυορίδηι ὑχοϊυραηῖ, 

ἃιιῖ πλῖ5. οὐ. οορίίαηιϊ, ρας ουίον Θχουβοηῖ ἢ; δ 88}16πὸὴὸ ΕΒ σοΙ βίῳ δι 0] 108 ἰηϑογ νι ηαὶ 

δίμαἴστη, χαὸ 864 οο ορυβ βαβοϊρίδηα ἢ δ υοί5 5, δὰ] Βομίχιθ σοηβαϊδηξ. 

Αἰμοῖον ὑπγὼς οἠϊξιϊοηὶς ἰαμήπέυν. --- ΝἸἀοῖατ ἷς Ἰοσ 8. 6456. γἀπποπδπῦϊ Ἰδοϊογὶ5, ἀπε απὶ Δπι- 

καβιϊηυ αι Τ ουτιδδ, ρτον γίσγιπν εἰς πιοηδοὶ στ σοπατοσαίοηΐε 5. ΜΙ αγὶ, Πα] 18. ον 85. δα ΠΟ ἢΪ5 
δασίογδαν, σατο ἐγ ΙΒ πνδη 5561 ΤΟΥ πὰ ὃ. ΟΥ̓ΤΙΠῚ σοη!δχίαπι, ἃς Ῥε Ἀ οηρ αι οἱ Π κ56 γί τ π 68 ργοῖο 

Ῥεγδ:βοῖ, πᾳ πο [8 ΡοΥὴ5 ἀδουγδα οἱλ556. Ναϊα5. γαὶ ΠΙσουηδμὶ Π61|}.. Πδοοπλ}ν, 80. 1017, 6χ ραῖγο ἔυ- 

γτοηβὶ δ᾽οσχαυΐο, τ 5. ΟἽ ν}}Π}5. βοϊρη 8, πη ογα πὶ ργοθη αἴ ερϑοία!ο. Ῥογὰοἵΐα ντὸβιν ἀρὰ δραἀΠο8 Ογὰ- 
10} βδοθγξοίθα 1{ γασσταν ἢ πτὰ αἰογααγ. μἢ ΠΠοβορ ὨϊτΘ εὐ Του! υκία 5[1} 118. τὴν Π 8 5110 8 ΠΊ 1} 8 ΠἸ ἃ ΠῚ- 

ὈΙεΧαΒ 681, βδασθ νοὶϊἱς κο τη πὶ 5 ΟὈΒΙΓΙΠΧ ΤΙ ἴῃ τποηδβίθιίυ ΥΪη σοι δηβὶ, αἡ Καὶ Νον, δῇ, 1098, 
Ῥοεξὶ παναΐα πὶ ἐότα αν ΤΌ ΡΟΝ ΠΠΡΟΤΟρΙοΙβ ορθγδη). ρσοβν το τηκηδο Προθοι θεῖ καὶ 1109 ὀρρπίαβ, ρῃϊ- 
Ἰοξορ θα πὴ 8 πη} ἀ ΟΡ 3, ἰγ! Ὁη 8. Τροία πη ἴθ. ἀχουαβίογίο, ΕΒ] ορ Εἰ ΠΟΘΙ : αοή πη ΠῚ πλᾶ- 
θα οαπὶ ἰσ6 μἠοία! 5 οἱ ουα “Πἰοοἶβ ρον οἴ, ἴῃ πηον βίον 5. αν 8}} ϑοοδρθίωγ δὴ, 1108, 

Οὐδὲ δα αἰότοιι {πο ορίαμν ρ6 8Π 008 ΖυλΊηον ΡΓΟΠ ΟΣ ροτροχῖι, ἤλης δυἴδαιν Ποδο θα} ν]ὰ Πὶ 5Β64η8- 
Βάτων, οἷ, τηϊπδὶα κα ΠΟΤ δ το ὀρί ἶβι 4 υ]ὰ δῆτ αΐγοβ αρηβίκβουν πηΐσθ σαραγοῖς ἀϊηαθ Χ ΘΟΓΌΤΗ 

Ἰθγῖ5, χαὺπ ἢθο απ πὴ αἰ γημ 6 ΤΠ ΠῺ ψογβη να 1, πίη θηι 6164} ἀγα τονίη πὶ οουπ ρονίατοῖ, 5 δή 
αι ΠΠ 6 γαγη πη Οἱ Γόθ οη γὰ πὰ μΡβοβ᾽ αἰ πὴ εἰμὶ ρανανορδῖ, ἴθ. σαΐ ρμβ ἴὰ οοπ ριιαϑ δὴν αἰ οὐ πὶ 6Χο0}- 
Το 05 ἴῃ ἢ βθηθιθ σΟΠΊρΑΓ ΓΙ ροξβοῖς 510 Πιρίγα τ. δἰ ἀγμ  08. δὶ πονὰπὶ οἰ οπο . ὃ. Ογ- 
ΤἢΠῚ δον ἡ] ἢ ἢ 8 δββῖῖ, πη ον 5. Δ Πνς δ, ργΓφροδἰς απο τἴθιβ. Ομρὺ5 ἐποθρίντ ἵπ τποπϑβίο- 
τίο 5. Ὠίοηνβιῖ, ἀρβο νι ἴῃ ὅϑη ἀδειηδιοπϑὶ, (814 ἢ νοσαϊα5 δη.. {119, Γἀραπἰ δχί αι πὶ ἢ πὸ 

ΒΟΓΙρΙΟΓ δ ϑοούγηίο {δ ρτοί δη}: 511. σοπιπανίθ οτην πάα ν Ύν {ΠΠπΠ|Ξ ΓΑ ν 6. }} ἐν 16. ρυθ]ΐοο μι6]- 

οἷο βίδιη! τα], 46 πὴ πνθ δ ρὲ ϑηϊοαίίϊνηρ. Ταρζαπν ἀΐδηπι, ἀπ. ἀγρία Ἰη15 68. παι}5 ρογερίοἰδηϊ, 
65 ποίω5 οἱ ἀἸΞβθγίἡ τ] θβ. ΠΟ οὐχ ἀἸ 6015 Τὴ "δϑῖθο5 ἀθοργρίαβ, ρα οχ ΠΠΠ τε ἶξ αν γα γ 8 ἀ6- 

Ῥγοσπηρίαβ, 5 ᾿ρ58 δι δὶ ὁαλη 5. ῬΑ θι5. δ᾽ πο} 15 ογίηρ οσοθη δ μαρόρογαιῖ, Αἀοίοτοϑ πα - 
ΔῈ} Γαδύάης, Ὁ ἢπ πτοΐὶ5 ἀρροηθηαῖθ ρᾶσι5 5581 οἱ τ ποἶδι ἈΠῈ ΟΠ ΟτΙ 81} αὐ ἸΡΟΙΟτριη ἢ 015 δὲ 5. 
Ῥαιρὶβ οοηἰρχιίαη), Δ ἀορηηα οἱ, ἐϊποϊρι δαὶ Οὐπονλναιίο  θὰ5 ἀοίγαάαεοῖ, ΔΙΆΤ ἀ α τ λαὰ α{{Π]- 

[αἰ βουνὸ φύϑτ ρα σοι [δι αϊα [ἀμ ρον 
ὅρη ΓΚ θαι ποσί ηοι ἤλπια νυ]οϊ πα, δοίαίο αογοηῃ, στο οη6. πῃ 40. ΠΠ1 η8, ΠῚ 1118 

ἴω σθ οἰ δαὶ ποθ α τ θηλα σΟΠ δ΄ ἀρα τη; 55} αυ5 Ἰοπόπαο 6. πποηηπ 10. σοπιρανανογαι, δὰ, εἰ ταϊμ 8 
4 Ἔχϑρθῶ ἃ[05 6.5. 18 θυγατῃ Γυολιια, ᾿ρεῖ ΘΟ ΓΙ 8 νἱ ιν βη πο  Βδησνα τὴ δὲ ρὲ φρο ἃ ἰβϑί τη πὶ πιο ΓθαῚ 
Ῥγοίπεγοηι, [5118 ἘΠῚ βι μθϊογιεη. ᾿ᾶ ΟΡ ἡἾ 81} ! 1 ἢαἰνυλ, αἰπὶ τηραΠδιίουδ αι (Β τίβτ! σρος Πχί ; 
ἰου5 ἴα δι. Ῥ}ὴ. ἀνοίνοη δ, πο ἐοϊατη θοῦ πὶ 6 ἀορπαίδ βδηϊοπιΐναν ποβῖνϑν Οα᾽ ΒΟ σον ΠῚ ριγ- 
ΕἸ ὩΠΠ6πν, 86 οἴϊϑτη γοΠμβτοι 5 βία αἸὰ ποι τῖβ πα γα ρδιβρίοίοθαι ; θη βοΐα τη ΡΓέδοΙάγα ἀϊοία. οὐ]- 
ΠΠρόλραι, 504 οἰίαιῃ Πίίθαν δἱ παγίδΐε πὶ ἀἀῆαο ἴῃ Ὠἰ5 ΠΠογίβ βρίγαπίθην, {Π|5 ἴα ΓΟπτδὰ5 δχϊανία αι 1|- 
ἴχτ ἀ ΠΟ: 6 ΠῚ ΝΕ ΓΙ {15 ἤδαδοναῖ, ἡ θη τὲ το θὰ5 ἀδοίαγαν , πος {τάνδ ρδηβ ἴπ δᾶ διηρίθοίθη- 
44, 80 ἴῃ ἀεἴοποοπηα {Π|}0 5, 1}|58ὲ ΠῈῸΓ ΘΠ. 4 ἢ 8 51 ΖΏΪη ογεϑδβδὶ ἱπιργιιάβηβ, ρα! γοηΐ 5αὶ ἀοοί γί πο 
Πϑθργίηι» ἴπχυβ. ἤδασ νόγοθον ἰἰβάάσηι βία ϊβ δοοθρίμῃι γϑίθγγο, φυυά 48 τνϑηβείίσο ἱππιυἷο, 
86 (10 ῬΟΟΙ δἰ ΔΕ 115 ρΓΘΟΘΡ 8 οἱ ἀν». ΠΊΘ 15 τᾶ πὸ πη ρη Π66 86 η{[ἐθαϊ, ἔπη ρει ἷβ νερὸ 6 μ8ἃ ΕνοΙο- 
5[8. ὁδι 10, 6} 05 Θαι188 σα ρί οι τα γι 8.. ΝΘ ηἰ ρτοίροιο σοποοάδοθαι, 4ἱ ρ8. ΦΟ]οτῖϑ 6Χ 6}8 
το) 5 8ν Ὑ815 ΟΠ Έγθι, ἂς τ 8} »] Πρ Πα ἰὴ. ργοτμογβ ΘΠδυτοίυε ς δὲ σααὶ ἰσηρσι αἰκγιηϑῖηθ. ἂὦ 
ὉΠλΝ ὁδ ὙΠ ὀνθπταν. Ρ ὈΓΟΔΙ εἶ 6561, μ8)0 ἃ] ΓΘ5 ΘᾺ ΠῚ ΓΒΟΓο θΑΙ, 5[ αὐ ᾿Σσο!ἐδί τ δὰ δρθπε ρϑοίίοα- 
το οἾ8, γὙ ] 18 {1 δὰ σι σ ρα τη ἀρ οθαῖβθ8. Π ΔἸ γϑίαα. 

ἀδτὴ Γ68 [ογο δηηὶ ὅπ πὶ ἐρ5ὶ, σαπὶ Θα πὶ {5515 ρον ποοιηπιοήα ἰδηϊανεγαιῖ. Μά] σατγαὶα νε]Π]οαθαὶ 
ἰαιογάμιη. 594. Δη, 1710 ὀχθιιαίυ, 510 Ἰηϑομι ρϑοϊοτί αἱ βδημαϊηϊδβ γοιϊαίίαι ἤοὰ βδηχοὶ ὀχοίνϑεϊ, 
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60 018 πηεάϊδοτιπι ἀνίθ ροί αϑγὶς βδηαιϊ. Ηυ} 5. γοὶ ὑσυβα ποη ΘΧβ ΤΕ ἴῃς βέαθις ἱπιπιοογϑι15 
ΠΆ 1], αἱ ΘΟΒΙΒΓΒΓΙ ΩΣ ΓΘΓα ΠῚ, ἰὰ βἰυσίοκυ πὶ ποι ἃ ΠῚ ἰθηόθαῖ, η6 0 εἷ5. φα]υδπι τεἰδιιο θα! 4υσα δὰ! 
ΠΛΘΠΆΒΠΟΙΒ ΠῚ Δ 6115, 40], περ ββατί δα σογρυ 5 ρΓυσαΡΑΠΙΟΩΣ σρερίωμπι Θυβοὶ  κ08 αἰ πιτὴθ. δϑίλαπι, Εἰ 
ΔΒΕΙ 1115 Ια θυ 11: 8υδίθγί 00} ἀ 15 θομητα να! ει Ἰθθην ἃ οἴμοι α να", Πρ βοπαΐ οὐ βου θεὲ ἕασα!- 
ἰδίστ ρέν 1 ΠΟ ΓΒῈ8 γοᾳαθτηῖ, ὁορίιαμι! οἱ ργξύλπ! πὸ ἰὼ ὑχτν πο, 0 6: ἘΡΙ τὰ 5101. 
Οὐ 50 ἴῃ 68 πη αμ] απ ἰνογίενοι, ἴὼ. ρότνηχη Θπσυρηοη δ [Ρ. Υ. δι. ὀχίσοιηα υρο!εβίορ 88- 
οὐα πη θη[ἃ ἢ Οϑι αν, 86 μεθβθηῖς Πείξιο ϑομιΐηο. γο]ϊρίοϑὶ ὡς νρτ Παΐθη απιαο ὶς δηίηλὶ βὲρηϊἶσϑ.- 
(Ἰ0π68 ἀθθ}ι. βο 6 1Π τᾶ ποίθα, σα 0] 8. ἀροβίυποδΣ οἱ ποπιὰπο ὕροίθκίθ Πα. οἱ σοι πταπίῦΠ8 πι0- 
τὶ ργοπιμἴα νῖτ, ΗΓ5 0 Β5᾽ 4118 δοΓρὰ8 βἰ πιΐθυ5 τῆογθο, 586 πὶ ἀο!ονθαβ ἰδ νη πὶ, δ οἰ πα θ τ δε 58 ΠῚ 
νι ΘΟ 6.88. σοὴ ἢ Γαι τ τὴ ἀἴξαθαὶ. Θυοη ξυ ρυγΓ1} ἐθανροῦὶς (πιρουταθεθη! ἀυΐθαι ἀθοθ πὴ 8᾽ ΠΟνΘΩῚ 
6105) ἰὰ γόσα τ ἐ  δδίταπῇ παρα τοπα ἰγαθαχὶς, πος συ! Οὐ οὶ χὶ ἱπηὸ ρίπο, πδο παθη! θα οἱ αοὶ- 
ἢχι )6] σορηαιουο αἀἰπιονθηβ. Εγαι ΟΠΊΠἾ ι5. Βρυοίβο}] 8) βρθοίοπη. σονρυ εἰν ΓΑ ΤΠ εοοθ 5 τυ σα τὶ, 
86. Θοπεια μα τὰ ΟἿ Τγϑηζα {ΠΠΠ|αξοτ, φυὰπι θυ} 5 σου σομηΐ Θ᾽ οἱ νῷ Βθη6. βοῖαὲ ὁσῃβοδηςία 
ἀαβθαί, Ἰοπρο θὲ τη! ανίεβίιο, οἰ δα 86 Χ δηΐδ τποιίοιι αἱ 05 [εοῖο ΠΧ αΒ, οὐ τῇ Ἰαὴλ πηοΓ δ ἣν 
ἴαυοὶ δὰ3 ὁυπούρίδθθι, δ Βρίγαθε! ἀηογίη αἰ 115 νἱ]ὐγδίαγ, δγαὶ, γοδαβίος αὐ σιν πα χίιὴο 6Ε ὁσα8- 
181} 8 ἰτπὼὸ : ΡΤΟΟΔΙα ΓΟ ἢ 86. ὕΤὼ μη ΐοἶβ ἀἰσοθϑι, σαι δα (}} γίβιυ αὰ τῇ ̓σραββοῖ, ὁ ψπ6. ΕἸ] συΓαθαὶ 
οχ ΒορΙυ ΓΝ βΆΠΟΙΙΞ ᾿οοῖ, συ 8 Ομ δ᾽ πος εἴ ρα. μΡρονδα. ποίανογαι, Τα θεσαν {πὸ ἰδ Παβοθη- 
6πὶ Ἰ)δι 1 ΡΠ Εθγανὶπιυδ, ργόθοῖδτο βοοαπη ἀρ] ΘΧΙβἐἸ Π18 18, 4 0 5181 ἰᾷ τὼ βἀποίο εἶθ ποῦ υηι 
Θ5861, ἜΧΊΓΘΠΊΒΒ ρῦθοδ5 Πυη ΒῸ5 Δπ16 τηογίεπι δογίβ, ἈΠ π8 πῇ ἃ Ὠδο αΠἸόπϑαιὶ ἴῃ ἴρ88. ὀχίγριπο βρί γι} 
ῬοιΠξ, βίοι υδήογιηίΐν! ὰ Ποιμίηο μη. 1718 ΝΈΚΙΝ [προῦθ Δυχίη 5 ἴατη 5᾽ ΠΠΒ 14 ΠῈ τη Γ 6 Πὶ τη ε- 
θην ρτγα  πβι αἰ ηῖκ που δ; 566. ἀπ. οχί αὐϊατη ποτα ἢ. Εἰ ΠῚ μἢ υἸτα θη ἰνροηϊο, ἤθη πισ]οοτῦί, 
ΒΌΠΩ Π 8 Π| μ᾽ δἰ αἴδτῃ συ οηὶ αοη να! μαγὶ, βυνθοογθι ἀοοϊείααια ἔασι} ταΐοι βοία 5 δηΐηο, σοη- 
}υηοιδΠὶ ἀ ΒΒ ἀΘΓΒΠΊ.8. 

ΝΟΤΙ14 ΟΟΒΙΘΟΣΗ ΜΑΝΕΒΟΙΡΊΟΒΜΌΜ 
Αἀ φυολαα) πάσαν ὅδε οἰἰ 10 οαδιχαία δϑὶ, 

-- 

ἦε Ἄσοἀνελθν5 χαος ανοιεεῖις οἱ Ῥγρυρίζως βϑοιείὶ δμηὲς ἐπι ἐρεὶ ἀἰὐφονίη, δὰ σοΉ)ὲ σι να ἐαν- 
ἔμπε τη [υγπαν ε ροδοει δ Σμεξίσῖαμι, Τούθι μι Οαϊμοπθυη οὐ ἡ υἱβιοϊαπν ἡ Οὐρπιαοίίαη, φοπέμέε ὁ 
(νοονοῖμε ρα δείαυοπη εἰ βοίονα εἰ δείαυωπο τηϊεγμεοίαμοηθ, εἰ σέφοο ἀπὸ οἰκου δοιρίεμαμο,ς 
κουοίτας αἰ Κα οτος σου σον, φαοῆμπα πσ0 μη ογεμε 60 ποεῖ ἰορυίς (} «αἰ ρῷ δείαόοπο ἐεῦγο, φαεὶ 
δα; ὑσν τὸ δο ἕσο φανεροῦ ες ΟἹ οὐσοιεν, πον ποταξι δδεν οι ἰηγεῖ σο οἱς αμεοιησι αἰϊηποῦ ἐἰεεξεἰ δ ωμϑέατις 
ἴοδιδ. ἐα ἐὸ καινο λεῖα 22 Γὐἱσὴι ἀεδον ἐϑοηεί , Δἰαίης δα ἰὠγαντούιθγε οἱ βογρίεγ ιρηας ἐοαίεί. 
ἢθο ὄμῆὶ ἴῃ οὐ έδις πέσαν οδὲ γοηεοίηα. ἢαδοέ ἰἀγοιροίμς ἱποιρηιῶς. μίμνερισς ἀπαθεῖ εἰ ἀδεμπιθη τα 
φυθαίαηι, φηᾷ ἐπ αἰο5 ἡ ὐψαν εὐ τοεδας γερενί. ᾿ ᾿ ῶ 

ψαδρπη συλ δεθν, φφις Ῥρρυοίίαν κδα θεῖ, ραμροτ δια, φαμὶ σεοσνεῖπης θεῖο ἐγ γονθιθδ, δέ αὖ 
ορηῖὕμδ ποκσην ἱέδορθε , κὰ ὉΘΘΉΝ ὁμοσόσιον αἰ ἤησμε σαὶ, ὙἼ, ἢ 22 εἰ Δὸ, δρίηιαε, δανσίο ΟΟΉ ρα 
γε ίσι ἀμοίρ: ἐκ. 74 μῴᾷ ὠηδέος ΝΗ ΒΜ δ. ᾿- ᾿ ᾿ 

ἐδνκίθοζϑας ψμοφτθ Οαι ΘΟ ἢ 6808 εἰ ᾿ὑμιβίωϊη αι ἀἢ Οὐδ! η 1 τ ουρηδοέ Τ δονιπ ΔΙ εἰ εβέμϑ, ἀλη ἤεα- 

ἨΦ οὐέξιηη5. ἐωγαίονς, αἱ δο εοα πὲ ὦ, ἐφιαΠν ἔπουμε ἤνθ, εἰ αὐ υνατγὶπς ἰθοηλὴθς (Δι θεσς οἷα)", 

“νηαου Οακεδονο τυ θιίες τὰ αὐφιίο γηϑ5. εὐ ἶδο, ἤρέηηε οὐπθ σεν Πέθυπημὴὲ απ ἀμ 08 δΡα Π μα 05 

βογἐμέμρε μα ὁ ηιδηεύγανθμς Θιῖς οἱ ἐὰ Θειθη!θ οἱ σνοας σα μ' αν μεῖν αὐ δ, δεν υὐθεραη μα ξυσίρεανις 
εἰα!α8. α Τπονια “ων, ἐμ ο ἀπροίως φεῖα Ψαροῦ 1, εν δ γέφο, ρφψαίμν αὐ ϑημουναίονειι λυ ούταν 

μι. ναρί ἀπίσος ἐπα Οαδασϑοηῖ ἰφοί ἔνηοα αὐ τῷ ΡΟ ἐμοί. δ! δὰ γηδν οι τε ΘΓ ποσαγαξθ ἀδονὲ ἐδ αι 
γπ νῷ 1} 8: (ψρτανονίηι ὀμόρανὲ ἐδδοῖ, τὴ πὸ ρεθίον φηγ οϊπίος. ἰδοίοπιενε, κασ8 θέναηι “Ὲ ἰοοὶς 

οὐδεμγὶς σον ἐεε εῶ5 αὐ ργαῖ. ἐξ αιπὶ εαρν δ εἰἰελιῸ μδὴ τ  ΠΉ ΡΥ δΟλη πρατιλε αν “ωπηηθ ἢ θΡἢ ἐδονι δὶς 

Θρβουρης, (Φέρει πος θὲ εἶθ δορυμέης 5} ἢ ἐρ ἑυίο, ἐσηνήσπνς προ τ ἃ ἀπούα (πρανϑεημ8. (ὉΝ- 

ἤο! Μιεβενς θώρι πὶ αὐψμα (Ἰα αν ἐδινοίλουα α υὐνὸ οἷα». γομεγέμπ. διῳῸ ϑόνὼ ἀμῆλο δον οθῊι 
δὰ» εἰδηι 6556 σμῆι οι απ ϑαἰ0 δμδμίσον. δ ἐδ μα ἐαήίσα Θκ μα νοΐ α ἐρι ἐλοτιμαν ὑδείρυι μὴ 8 6}. 

ηιϊκεῖσπ να, ὀαίσηι πδνιόπέα. οί αὐ παν ποῖ ρα ρα, αὐ ἢ ρκίονρ θα θνεδ “απ θὲ ἐεοϊτοηθε, 

ἀμί ποίας νωδίνας Πρόθοας εἰ θανίπηέμεν ἐε σίαν υεέ ἰσυεῖθε ἐπδμεοὶ πἰτ ματεῖ, Λέει τεονον" για} 
ἐπί ἀέρι σα εἰἰδολ ποτ πιῶ αἰτῳ μη 0 σμρανεηί. ἴα εἰ φεῦ Ἡ ον {κει μηδ ὁ ποτὰ μὲ 

γ85 ἐπί ,ᾳ αι μείο μετ μυϑ αὐΐιγτι τρερηνε πέσ οὐ ίσοοι με! δι έιπο ον μεθ ἐθλμεῖδα με ἰειία οὐδε Ὕ " 

οδαΐονο, μας ἡ {μκὸ ἐμηῖ δι ροβ, δα ἰ ον τολεες δαθηεμέη» απῖδο ἀρδονρ! απ ε( μι (αν ' γε Σ τ εἐ- 

{585 ἤρὴΝ ἐκκίια 5 φααξα ἠονπτι σεται μέλι υαλιε αὐ 8 “ποτα πρμη δοὲ σὰς μέ! {ΑΘ αΣΣ 55- 

δρέρίος [ἀὐνεθ, παρ μδιοις βορ μια οἷδι5 δοαίθμί. δυπῆμι μὐφμν ξγμὯὶ ἘΡΡ! ὐρηίανί, ὕπηδα 

μαδοιέ ἀδκιισαέα, {ππ πὶ δον ἢ αἰπῳποτῖ ἐπ ἰθρεΐμην 6 ΤΩΣ 6 ὃν σαί ΔΓΕ ΘΊδΙΝΧΘ πα "0, νι πα- 

ἐΐοτ ον κῶρμο μίσαι . ἰδεοητ8 γρρν Φορθαπ ές μας μἐΐ σον Ρϑο δὴ 5 πὰ ρυ ΓΝ, ἐμέο πορίεαϊ. . 

ἤονια ταϊκῖὶ αὐ πῖὸ {ἰ. ἢ. 1). ΜΙ ρος ἐπ ξτοΥ ἑὀηἰψοίας ἃ 5. τας σα γα ΘΙ αὐεϑ ιὉ: ἸΒΌΤΙΣ 

ἀμονν Οὐ οδοπια απ οὐδ δοτῷ, αι θα ἐαρνεμδέυηα ἢ εἰξοηι Δ) ΝΘ. (πε ῆης Ὅτι ΟΠ ΘΕῈ 

ονμδς δὲ ΕΣ ρὶδι οαπὶ 4ι Πσπβίαηι ἔπι. Φηέθιεδι θὲ ποΙαίμς Ἐ5! ἐ. Ὁἰς νοιμδιις εἱ ᾿ρομ ΝΡ ΣΉΜ δὶ 

οἱ γπμίφας ει οί ἑηδίφηος αὐ οαϊεὶς ναντρίαίθα  ργομἕεν μενα μα ἀοίγπ ὑπρ αν 65 Ῥτοραιῖθ ΘΕ] εἰ 

Ῥγμιῶ οὠεολισεὶς αι μνάϊ ποι μουίμενο. Αἰεν οἠατίαξοιιΣ. δὲ γεένεῆβ ἐξ ὐλιί {εγὸ αὖ φἰδις ἀιδογ ρα 5; 
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ἀμγωδ ῥανίρία ἐδ σοϊἑοφῖς, φιαηἠὰ αὐἰδεν ἀν βοίοδαί. ἔπ ΟΡ δ ὁ σου οθ ἐπ τε ρα ον αι ἐπ οοητέ ρΥ ἀπε 

βάαίο» ξροωμίῳ σαἰοοίθςεηβ, ἢλιχῖ αὐ τὸ ἐνοιίονο5. πομη μίας, δ᾽ δὲ δ᾽ ἰοεπεοσ ἐασοεεἑ αἰ δε ἡ Εἰ δοίοδιια 

μειηολμέδ 3. ἀμοῖς 9 ρει, Ἡσἰρηνὶς ἐρήνουμὴς φμαπα αὐ αϑ οὐαπιρυ έν, δοηηροῖν ἐνθάαίε σιδὶ 
ἐναμ πηι ίκοά νι ρηβτώϊοι, δαμὲ μσεζεσαηθι το έσην ποι μῆς 221 οὐδηι 101, ἐσ ΗΝ ΓΥΡΕΙ ΤΟΥ 

δϑοέϊ, φαΐ δ πο δτο ἰὴ μρτγο γα δ, πείνας ἐ81 ἔητέλα ἑο ἐδ αἰπημοῦ, θαμθαρίον ἰθύδὲ Δεωοα Πἢρε 

εἶδ, εἴ ἐπείη μαῖς σαἰοοπεξὶς μεῖ ᾿ φηϑίαηε οἴη αἱ σιεδί ζοίνα φαμια εα!ροξ δῖα ογλειθ οἴη μπθνἑα πὶ 
οἐίαοι (ον (οἰδα φμίνης οσαϊκοβυξὶς ἀπ παῖς οἱ οαπξολος. 18 ἐπέία ἡηπρηίαν, υβίσθη ἃ Οα οὐ 95} 
πηι που 88 ἐἐἐμένσσι κούμεμι γορνϑοθηίαί, 1ὴ κοι μθ ἰεκνεῖ, Δέαἑδεν πολ έννοῖο, σὴ ποαίοέ ,, ϑποα 5 οἱ 
εἰϊμιοηοΣ ολεμέρηα ἀμ τϑοθη ΠΌΡ 8. ἀνθοῦν δο πὲ μάδδημε ΟΟΝ ἐμ" οὐ πεέκορ ὁ ἐκ ἀροη μια, δ ρἐ ας 
οἱ ἐπ έσυμαποοπνν μυκ ΐηηο πε ία μρέσαι! ; ἴῃ ἐαἰροίσεις βεσισμίρ κορίρίθηιθ αὐ θὐἑ εἰς ἐμ ρι ν ἰδνονο- 
Μαϊν σαἰυρλιεκῖς εἰσξεένιο κοί ἐν ε ὼ φρανείδ ἀδνιυπφη!ο ταν ίεθι οί, χα σα δίς ἐμσαίραίεια (ἐδ 
ῬῬΟσδβοῖοηθ ϑρῖλῖμας οί α ἐὺ ᾿δδιμοαλαν αὶ 5. 7 ἄσπια {,αὐπὸ οἰίαίωνα, ἔπ9 οὐάϊου τὴθ μα δ μηομενῈ 
αὐἰκέισπ γαΐοον : πχίδ πα ἐῶ αρεῖ πεοιιφ τ ἐπ θ αἐΟη 68. 

(αἰδοίθερα σαιτη, ϑύσίαηε, οεἴσαθαιπι, ποηαθα, ἰσούπηαναι, φεΐαλασι ἠρδέηναης, ἠσίαυαθη ἀδοξητπε, θὲ 
ψιίηηκθ δὲ αφηη θῖν οὐδὲ οὐρα δ οδαίπηη, οὐδέ α μέλε, Η νοΐ πὰς 156 τ, “στρ ἐὐδέμηυ 86- 
ἰὼ ρίας θέαι. πα, Ἴ. Πρ Σ οἰ Πφηΐνς ἐπριμία ἴθ ὅδ'πη ασοηορήπην ὑεφηοεμθη, ἀκϑολθ θα μ ἢ 
γεσίεν ζα ἢ σα βνατι δυμ αἰ σαἰαν φαθ γτῆν αντοήεα συμ μη σῇ δυιϑἐ!ο! ισο μη ἰδεῖς ὧν {π0 
αἰ ππαραίηθι ποία 8. δὴ! υὐρίαπίρα ἐὰ υρίογ αἰψηο σον ἰορίαηισν, μπὰ εἰμ αὐιφηεδας οηιεηεᾳ- 
ον θης. Αὐἱ γαΐίσομς δεωμίοία ὑδὲ σαϊοοδοκίδ ἀἰοειεα ἑασησπα, δὲ ἀδομία ΘΟ οὐ (ἰπνηκιανἴαθε ομ5" 
ἐέας αἰλιαίο φαμὶ οὐ οὐ 5 ἰδΡῖβ Σ δε τὴ ρυφαῦ μεθ θα ποία δ κτὲ ΟΣ ὑυίσεὶ οὐ τὸρ θα 165. ΟΜΝ 
μας ποία γο. ΕΜῊ {6 ᾿ῤορὶ ἢ). ἔπ Γραδασ, ἡ μὲ οπα πυΐίης αὐ αἰΐφμα, ἡπρίν, θἵδὴ ἀδσηῖμέας ἐραἐαίμ", 
ἐεάπποΣ ἄοσμν ἡ 6 δὲν ἰκρίϊσε ῖαπα κου έμίος φηοθὴς ἀουρης τ ἢ θη τα ἀγὰὶ αἰορημμὴ ἰδία Ὑ8. 
Μυχίαηε φᾷ ίαμι σαν δία!ος ἰδοοσιεμι μἐΐα πυζα εἰθετα αὐ δος ψ πὰς απ οὐ μα οταρἐπσαθθν Εἴ συ ΡΟ ΩΝ 8 
βένρίξονς ἀπ μουΐας ΘῈ εὐή, φάθ πὲ σοῦ τῆλ. ἐμ" μ᾽ θείαν ἐρυδερῆπ. Οσεπμοθεμανιίι κεμεμἐξδείσν αμπ 
Ῥείἑν σού σοι φαμὶ ἡσίατα ὑρ πα ἤπδης σι ιδοις σεπενυξιιιαα ϑ' ἐονοσι, 

(᾿αἰροδέδος πκν ἐαπας βρ ΚΘῊ, σοίπθαμι, πονίεσα. εἰσοίησημςν αὐ πηε σἰδοησηε, δόστε ρούμεαι, οὐαν 
ναῦς ἠσοίπεσοι εὐπμεἰ ΔΙ ἐμεῖς οἰρὴ ἐἠπρίαονο ἐο ὧρ υἱν ικορ Ποη , φρεε σην νοὶ ἐμ μϑεδννν, 
850 παν ἀν ρ ὑρΕΟΘΉ 5 ΘΗΉΩΝ εἰοκου τ» πηι σρηκοῖ, ἐαπείοιν μη η εν αἰ θύπθεθς. ἔσομαι ἐν ῖπ ΠΤ 

εὐηΐ μέν οηγ σου Οὐἱῥονήί ἰ). δοηεῖ" 5 6 δριρηρίαῳ δὲ δ'τοίῆθοθ εὐνιθθαὰ ΟἹ γουμηβς αι 808 
ποϊπίέη, ἐἰἰονχαρ ἐΠ ρ σοτἰρΣ ἴα πε δας ῥοὴν ἐμὰ ξηρε αι οὐ οηρ σοηκι δ, ἔδανίρηα αὶ οἰ δοκείνο εἴ 
}οι ἐς ἐα!ροίθαιν εἰσσληξο ἰπσκηη ἡ κα ἐπὶ Ἠοτθπηπη, Αὐΐθέο μὴ πὶ σὴ {ον ἴδ ὅς, πο δέπηπδνο, κἐς 
φησί 11] ἐδεϊηιὶ ἐθεἐτὶ φρο ῖ, έσονβας αίριες ἀθηθ νας σομ προ, οὲ σαδλοε χέρα ἀσορίσυιη ἐορ(δτ μὰ 
ουδελδομῖο δ πηι ὴπρ μοι ἴθ (γα πὶ δὲ α αβσόνρη δον είν 

( αἰροίεδος ἈΠ ΠῚ, ΑἹ ΑΥ, τοηιαποαδὶ σθαι σηήλδυ 6. δέν Ποικρυας σα, 20; βερίρέιᾳ (δι 
ἴηι. ῥηνη ὑοΐπα ὁπαννα ἀπς Ε32Δ}. φάθι αππὶ πηπῶν ἀρροϑμῖ σαέμραιρμίναν, 

δ᾽ δα οοηθιίης “457. 16 νη πεέξ σθαι “110. ἀΠπον οονξδου οἰδα, (260, ἀπὰς 183..Ὁ, φοὶ 5’. Πι  ορονα 
σον ρίσειρης, δα ἐμ ἡδεῖ ρμεορη!ορἤσξέην σΟῊ ἐπϑί, 

(πα! οοίειξόῃ πϑήσηῃ ρυϑέογρα, σοι εἰ σαπε ση ρῖδας ἀμόνι Πι ΡΡὶ βακααονπθα, ἔν φιῖδ 5 ἐεὸ 
ποηεη ἢ δὶ Μανεη, 6. σο σι Ἰποοιπ ρτθ δοα  Π|πῸ 518 δας οι. {ον μὰ 
εἰοκορίμδεί (ἰ. ὶ ὃ. Βονπανίις ἀὲὸ ]απηξαι θα δανε ἐξηι υθεβαροίαν, αἡάε(ἰ5. αἰϊορίμς ἐδιὶ 
υαγ'εἰαϊείνμα, 
ΠΠυπεέαι τι ραΓαϊ ν στὰ οαρρη αν αὐ ρχοια ἶανρ οὐ, Π. ἰ. αὶ Ἡἠέρεῦν αι, οἱ αἱ ὥρα, κὸ ἐϊ- 

ὄρ αοὲ, 20 400. δ ἱϑιοΙὮ χ.} -ἡγηϑἘ χη ππἢ. 3" πχοη Σ ΠΙῸΝ σὴ ἰΐϊορς, σον ἐλ οι οὐ ῶνο [πεν ς "οὶ. 
δε οοπολὶς ἐρηνεα ς οὐ γρφ ιθηἐἰς σα ἐοῖδιϑσίο, δὰ φίδι ρεμέα, τοὶ ηπἰδιδον εοἰίαία, αἀἰοτηλας ἐμ 
Διμηοη δ οπε δέ κἰϊε μγοβαα. 

ὈΙΒΟΕΕΤΑΤΙΟΝΕΝ ΟΥ̓ΒΙΗΑΝ ἣν. 

ὨΙΒΒΈΤΑΤΙΟ ΡΒΙΜΑ. 

δέ υἱία οὲ γεύωβ χοδεϊς 5. Οψνὶ ΠΙογοδοιψνιείαηὶ, 

4] ΟΑΡΌΤ ΡΕΑΙΜΌΜ. 

νι φαΐζονῃ φίαίο μἰπερρα, (μεῖνε δὰ ὨΙΟΜΊΟΠΦῊ ξὶς 

δ δίοτη ἰη τηότότῃ, {ἰγοοῖβ δὲ σοπιίηυο ἤπαΐ οταίϊο; 
504 α1 Ἰπ|δΡ ἄβρογα οὐ πα σργοβὰ νίδτη δἰρὶ στ 

ποεῖν γα σοἰ{ ριξε. 

ἰ. Πιοίατας ἀθ 5, ΟΥ̓ ΠΙ ϑοκοϊ γα πὶ νἱα δὲ 
ΓΘΌ 5 σρϑάτβ. τοπὶ ἀσσύοίον ἀ[Π0}118 Ορογον π6ο σοη- 
ἰδπιημοηαϊ 0.15: οὔδοατρ ἈΠ Γαι ΠῚ. ἢβίογί 1] - 
ἰδ ἃ νοβιϊσία μουβηαὶ, ἀϊνουβα5 Διο στη πατΡᾶ- 
ποῦ σορο  ἰᾶγ6ι, ΘΟ ΠΡ  Γ]ὰ5 ὁχροπάριο, [1585 γθ- 

[αϊῶνρὶ νοτῖ κ᾽ ΟΡ ἀδῆθτύατο. ἱποργίοσ. ΓΕ ΠΊΟΓΟΒ ἃ 

σους το] απ 5, ᾿πΠ σονυ τ σα απηΐα9 ἃ νοι 6 
6 5115 τρθὰβ 5 ΘΙ ΠΒΓΘ; ἴῃ ΠῚ αἰδξογιία! ἴα μτβοηβ 
ἰοία γΟΡΒ ΒΓ, Θαδι ΟΌγοια πο ἔχϑρθοίει Ἰδοίου αἱ 

[στο 8, 8] ἤποπι ἀϑ]αθ ἰδοξαθίμαν. 
2. Δ ρῬγημα5 συ ἀδπὶ Δὸν. πα αἰ νΥΒΟΓ ΠῚ 60- 

δΠοτη τ σοβία π΄ ἈΠῸ) σοπίοια μεσ. ΟΠ ΠΊ ὁἢ πὴ 

Β᾽ πε 65 ποτα} σΟἸΘ Γαι ἴῃ ἐπ  δείὰ ἀν γϑῖβ τοία !]- 

᾿νὰ8 ΟΥΡΠ1, στ δηπ}8, ΑἸοχαπάρι 5, Βον πορο- 

Πα ηα5ι. διὸ, 405. η (ΠΠ5. οἴπὴ ΠΙΟΓΟΒΟΙν πιὰ πὸ 

ςοπίση αι πα] π|3 ἀπο 5. σις ἔτη νοῦ εαάδῃ). απὰ 
Π1Ὸ νἰχὰ! ἰαῖδ, μἰισοθ ΘΒ Η5Ὲ6. ὁοπβίαξ Ποῖ }5 

Θ᾽ αβάθ. 4] Ξ0Π|Ὶ ἀρ ἀυσΐοτε Ου! δ] όβθοῃ Προ η- 

{5811 ΒΕΟΘΓΒΘΙΟΙ. ἰἢὰ ΡΥ] 15 5.1} ΚΘ} 15 65ι,5ὶ 
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Ἐρίρμαηῖο χαλ!] οἱ οὐαϑά τη ργονί ποῖ δαοίοτί τὸς ἃ ἰθηἀδπὴ 6}}8 γ])ξα», εἰ φαΐ ᾷθπὶ Δ} 80 βογί μία 5}. }δοἴα- 
ἀϊπηας (1), ἃ ΟΥ ΤΉ] 110 σοπηρδιίοτα 800. εἰ 56 415 

δ) αϑάριη ρΡ05. ΟΥγΠ ἢ ποϑερὶ ὀχαθοίογα σὴ θα ἰπνᾶ- 

5616 ; Ζαπηααδηι πο ἀδβιξ 41 Ἐριρινιαμίατα ρὰ- 

ἰθὰϊ Ογε Παπν Θαπηάοτι ἰὼ ἀμ. πλαΐθ ἀἸπίγαχ 588, 
αι ΓῈ8 ἃ ΠΟΡἰ5 ὅ80 000 (οᾶρ. 8, ἃ 48) ΔἸ μο η[πι5 

1Ἰηἀασαθίιζαν. ΑἸ πὶ πη δ πη οται, ἰάοτα ριρμ πη ὰ5 ἃ - 
ΤΟΝ πχχτας αι. 317. Ον ΡΙ ΠΠαπὶ σϑιίογθηι, ἀυρίλλου τοῦ 
γέροντος, ποι ἃ} αι  ολο ἘΠΟ το ρο Πα ὸ ρ6Γ- 

Ροίαο ΟΥΟΙΠΣ ποβίγι ἱπίπλῖοο ἴῃ :ϑατίθ 515 Εσο]ο- 

3. 566 ΠΟ] Π Οοδ  α ὁ ΤΟΙΘΡΡ. θα 180 Ἰπμρ ΡἈΠ 6 η0, 
απ ΟΥ̓ΡῚΠΠΞ. ποβίδυ 6ἱ 56 6}1 ρυίθοογαί, ααἱ 481- 

ἄξει Οὐ }}5 βοπίοι παὴ ἴα πλη]ο ροβὶ σοὺ πιο 

6581, ο)αδπιο ἴῃ ᾿οσαὰ σοι 501{8}} ν ΡΠ [5 ΟεἸαβία τι 

ΒΟΓΟΡΙΒ 5800 ΠΠΠπππ ΟἿτ {ΠΠ6 ΟΥὐγη]ι5 ΒΘ ΠΙΟΡ ἀρρθὶ- 
Ἰοτανιππι ἢν ργορ ον ΟγΠ ΠᾺ τὴ ἀἰτα τα [Ὁ] ΟΡΌσῃ ΘΒ ΓΩ 
γὴ0 [αἰσουν, ἂς να! σπερίσανον δι ἀ θη 6858. σα τα 
Το Ὁ Βο  γτα Πὰν βραὶβ Ἰνηβογθ, ααΐ ἃ Επίγολῖο 

αἰνίσιιο ἡσο! βία Οὐ βαυ]η δὶ οἱ ἢ ΘυΌβοὶν υὐλ δ 8, 

οὔτ ἃ} αἰθτα ΧΟἸ 505 δϑβϑί, πα ροβί 5 511. 5. Βαὰ- 

5}}{π8 δρίβι, 187. ρὰρ 202, Ον.}}}} οὐ] δἤαπι 6ρὶ- 
εσορὶ ν0} διε !α]οναπι ν 6] ρύορὸ Ξαία!ὰ ἴθ ἀνπαρηΐα 

τ θα ἐπὶ ϊ, 11 σα ἃ Ἰμί το]. σα! απ] ἢ ἂπι Ρᾶ 555 
556, δαια! οπ 6} μομα! τ ἃ 588 {1} σον Δ ΠπΙΟΩ Ὁ 

τοίαμογο ἀο]οπ5 νι 10. ἀδργοίιοπϑα ἃ ά 0 σα! τὴς 
πα, 46. τὰ διοίογοϑ ᾿ρεὶ σα δοβὶ δα ην, [Δ θ τὴ ν 4 6- 

ταῦ Ον νη Π5 σξβο, ἐο αι {δ 5} {π|5 1ῃ. αἹ τὰ ορ ξίο! ἃ 
Ἰοχυίμαν. δρίϑε 58, ρας. 86, σα] 5. ἰὼ ἰΙοσαυι ΟἿΠῚ 

Ἀπ τὴ 18. ΔΙ 6 Ρ ΠῚ Θρ βοοραπι, ποπιρ ΠΡαιιπί μη, 
ΟΥ̓ ἾΠα550}, ἸοΊα 501] 10 5 ὁρρίοία 651 Ανηθηΐα. 

Τὼ ορίβίοϊα Εἰ πον μάγια ἃ σὐμ ρ  ατθ8. δίῳ θρὶ- 
βόομοβ, Ζἱ αὐ Ἰρβδαμ ἀρίοραγαη! ἂραὰ ϑοοναίθῃι 

0. ἢν Ἡϊϑές σὰρ. 13, ΟΥ̓ ποίδη ΚΘρόγ αν ἢπ Π}- 
βυγριοηθ βδοῦπάο ἔθοο ἀβογρίαην. Εογιπθ 116 

αἰϊαᾳαἷβ ὁχ οι πη οηοτ 5 Β ρογῖα5. Αγ πη θη ΐδν οἱ δτ- 
τί το ΟΠ ἐποθγίατα : πατῃ ἰδ δἰ σαμι ΗΠ γοβο- 

ἰγιἱταηο, πα} 5 ἀΙβδογι δι ομθ σὰρ. 13. εὐ πααι. 10 
ἱπιαμαδίηγαβ ΠΙΟΓΟ τ Κ πῆ 5 ἀππὸ 379 νὸ] οδιῃ 380, 

ἴῃ ϑγυία οροιίηο ἃ αἸνοῦοῖς Δ ΘΊΡΉ} οΕ ΠΡ Δα αὶ, αὸ Υ1- 

115 ΤΟ Ο Β5 νοχαΐαβ, Οψρεο αἰ αην ορίδοορο 

σοπβολίρ!αηὶ κα βου. ἀθηδδο ἰρδίαἑαν, Νοβίον ἰπττὰ 
Δονοςοιγηνί ε, Ιοημ6 ἃ ἀθβορίο ΟΠ ΟἹ ἀἾ 8,1 (τὸ σοιὰ- 

πιογαθαιϊιν ΗΟ πν π85. ἀροθαϊ, ΑἸ 5. χα ἃὉ 
ρ80 Θβ. ΠΙουοπ ν πὰ 5 1Π6 Ογγ 5. πύον και γα 
τία αἱ νἱἀοίαγ, 5018. ρίβεοριϑ. 

3. 5. Ογλὴ}} ΗΠ γοβο! ΥπΠληὶ λ ἀὴλ λα} } 8 8}15 
δυιοίον δογί ρϑι λα φυσα 4} 6πὶ βοίατη ροϑίθιεϊο- 

τατι Το ροσαῃ στο! 5, (ἢ) 55 ΘΡΥΔΟΙ ἀἸσΘΡΘ  ῸΤ 

ἴῃ Μρβϑαιθμϑδὶ πιοπαῦογι αι. ΒΒ Ι Πα πι Ὀ1010- 

(ἰοοα κουίρια ἃ Μοιαρῃγαβὶς Οὐ ΠΗ] ΓΟ ϑ ιν τ Πδηὶ 

γιια, δι] οΙθοὼ συδιοάθτη μ6ι Πρ τὰ5. τοβᾶνὶ οἱ 

παῖ ῃ! χορ αν ρα πουῦ! ἱ δὲ ἃ τὰς οάθηάπηι τὰ η5- 

ἕὐὐΠ σαγάχοι ̓  48} ὑαπὶ αἰ ΠΠρϑμ Ἰπϑῖπι Του α]ο5. δὶ - 

δ] τοι ποσί ρμουλικ γαββοί,αο ὨῚ811 μοηϊ 8 Γορογ 556], 

οἰβο  θσανὶῖ ταὶ ρογμαπηδη ίου ἰαΐβο πὶ8 ἰμἀἰεῖο 

ἀϑατῃ. Εχ 118 σα ἀθ ΟΥ̓ 10ὸ Μοίαρ)ακίοβ τη. τα 

8: Αἰλαπασὶϊ γτοῖογι, σο σίηγ5, ποπ αἀϊαοάυμ ἀὸ- 

(4) Εριρὰ, Ἀφτ. ὑχτι, ἢ. 20. 

" 

τάττῃ. μην ἰδοίδεοηί Βοί αν ἀϊείς ἧι ρενίϊοο, φμοάαρι 
ἐποίγισπίο, ατἱ 86. Ιπίογαηθα ὧν Ἰέαϊία ταῖξδο, Ρα- 
ἔγπὴν Απίοηιρη Ναγάμπι, Ἱπιοταγεσισηξοηὶ οἰσονα οἴ 
εαἰλεαγαἰ ἐς δοοίοκϑο ργίονοτα, ἀππὸ 1414 δοπιηιοπία- 
γίοβ ῬΟ Μὴ αοϑίζ λίγη οἰῶ αἰλογίωα βανοίογμηα, ἐρᾺ 
Β. ρμνιεδ οἰοὶς Ιηϊοραηιλθισῖς. οριϑοορὶ Ηϊογιδαίθηι, 
ἐπγμνία ἰδὲ ρον αι οὐ δτοραῖος εἰ βερ 6 οτητιΐ ρανίε οὗ- 
ἐϊέος, δια εἰὐἰϊφομεῖα οὲ ἰπιροηβα Ρ6}" ἑοίμνη Κ6}6 ΟΥ δ 61 
φιιροϊέοδ, πιθγιοΥτα βοξιογίἑαξὶβ ἐγασρ)ίος. οτοαυΐξϑε; 
φμὸ ἱπιηεαίρα τλοῦίθ ομϑίαϊο, ρίγμη Ἐγταγιοίξομηι 
περοίφηα οα οεὐλΐδϑο; βίαίηι σοαΐσοηι οἰθὶ Πιογαπιις 
με εἰ Ῥορανονμπί, δοιὰ γονεῖς ἰὰ5 ὅν φμογιπι μοιοδίαξο 
ἀϊοίας ουάσις πο Γμί, λεβρομϑανι ἐδι μουῖβ αὐ λίο 

δέμαῖο πἰλεΐ ροϊιῖδϑο γερενγὶγὶ. ας ΒοΟΙ δ αἰδιὰ; δὰ 
αἀἴδαι 18 Μαντ, ἡμπηὶ. 40. ΜΙ πὶ βὰηθ δ᾽, αὐ {ΠΠπ|ὴὶ 

αἰδοῖα μα διϊατὰ αὐσα ΟΥ 15 ΗΤ ΡΟ ΒΟ γ λα πὰ3 {ι- 
ἐερω θη δὲ [111] οἷνλ5 [αἴ5858 αἰσαια τ: ἂς νθὶ οχ {Π|8 

βοίῳ γὰ. ἀῦδα. ράραηι σοι] ΘΓ] αὐ πὶ ΠΟΥ] 
ἀοἰοινα εἰ πο) νΐπ5 ἰαοῖαχα, βα 15 ἀθοϊαγαϊαν, 

ἀ, Ἀδ5 Ἰμέταν ροδίαϑ 5. ΟΥΛΉΠ]1 ὃχ 6] 5 βουρ 5, δἱ 
δχ ἰβιοσιαα σεη γα] ἀσοια ΓΒ 5 ΟΟἸ Ἶκἰ ΠΘΟΡ 56 ϑϑῖς 

568 48 58 ΟΥΡΙΠ 8 βουίρϑι ρᾶσοαᾶ ; πα 6}88, 
4πεῸ μα θθηχιι8 δουρί, δρ᾽βοοραίαβ ||} 5 1110 ἴδτ- 

ταϊηαθία “ποῦ ρμα 65 νυ τη! ]ὺ βου ρίονοβ, πο 58- 
{5 σοῃνοηϊ ; αἰΐψαὶ τἸηοηβίγοϑα ρτοῦϑθαϑ οἱ ἱποῦραῖ- 

διΠπὰ πανρύαπὶ, Βασομεογίθαξ ναοὶ, 4υϊ 10. Μ6- 
ἢ 15. οἱ να χαΡ 5, ἃ  Πἰ56 8 τ πη [18 ρίατα ἀδ 

60 τδίογαμι, ἀαοίοιια 15 βα 18 πο δϑίμας ἀπ ἃ αὰπὶ 
ΒΧ βοίο δοότιπὶ ἐθπε! πιοπὶο αἰπσιπα ρα {φοὰϊς ἰἰάφαθ 

βίαια α αἰ Προπίδυ ὁχουἐη68. ααὰ ἴῃ γ6. σου θος 
ἴαττϑ οἱ ομἱῃίοῃὶ εωρὶὰβ αλλ σθιθ ἀφδθνοτγδίίο πὶ 

Ἰοοὰ5 δυὶ!. 
ΘΑΡΙΣΤ ΤΙ. 

6 ονία, μαΐνία, φοπονρ. τιοηαξεῖσο ἰπιδιϊέμίο, οἱ ΡΥ Ἱηνὶδ 
δἰμαὶὶς 5. συνεὶς, 

ὅ. Οὐ δῆμο ἰὴ ἰπσοτὰ ρνοάίογιὶ ὕντη] σθ. 1} 
δποίονθα ἀδοϊα νη], 6Χ γα} }5. ἰάθη, σοπ θοίαυ 15 

δε παᾶτὶ ραἰοβλρυμι οὐ γοί6 Γ ἀππίχηι 315 Δί.) 6556. 

Ῥυγίηνο δυΐτα ἅμπὸ 341 τ} 348, 40 οαἰοοῦθθ5. ἀἱ- 

6] γα}, ρΡΟΒΌγ οῦ δναϊ, πο ον 5 ΡΒ γον, Ὁ 1η- 

δεῖ ρροραμλαβ σᾶρ. ὅν πηι 13. 51 Οὐ] ἢ ϑὺρ- 

Βομαιηι5 4. β4Ὁ γος αι ρυ θυ ΘΓῸ ἢ ἃΠΠῸ τι (15 

(Ἰοθϑίμηο, σα! [δ σ δ πλὰ οἱ να! ραν 8 πα ϑο! μίοπα! ρτα- 
ΘΟΨ ΠΟΤ ἰὰ8 δταὶ, ΠΔΡΘΊτα 5. ἀμ μαπι. Πα. Ν 1115 

οἰαβάοιῃ μοι 5 1} 310. Οὐοα ἀαΐοην ἀτολη}5 ΟΥ ΓΙ  ΠΠαπὶ 
ὀαίουβοθθα δίο ἰδ 5 ΧΧΧΗ ἀξ χχχ Πα αἶπ56, 

ἰὰ ρεῖιδο οριπιρ σοπβθη! 8. ΗΙΘΙ ΟΠ  ΠΠΟ,ΒΟΓΙ 6 ΠῈ 
ἴῃ (αἰαίου. Ξουρῇ. ἐς ἰὁ8. ΠΠαϊὰ Οα θολ6 5605 ἴῃ αἰοίο- 

ξορηϊδα φοηεροϑμῖσδο, Δ ἀΟΪΘδοθη5. δαΐπὶ 85. ἀσσΙΟΓΙ 

δτὰν υἱγ ΧΧΧΠΙ Δ ποτυάλ, δὲ Ξαργα. 1058 ργοτα]ο ἐπ 

Ανάϊαπι, κα τὰ αἰἰοϊοδοοπέίη 5 Αἰνα αν, Δ] ομοτὶοθ 

ἰη δυρνοίανιῃ) 6558 πατγαὶ, ἀααθ 86 ραοναπι Ππἰπβὸν 

(1 Υ6ΤῸ ΔΠΠ05 παΐὰβ οταϊ οἰτοιίον (τἰρίαϊα ἀμ05. 

Ῥιοίορο ἐπὶ θεωιίαίοηι αἰλ 88. αὐοἐοδοολἑμίμηι ΠΕ υτὰ]-- 

διὰ Πησυατῃ Δ {416 15886, σα 6586. ἰδ 6 ΔΠΩ05 

παία χχχη!, δαΐ χχχιν. 5ϑοῦηδο Οὐ} οταϊθδ- 
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(5 εϑί ἃ Μασανίο ἀϊασοπασ, ἢ ἱπίνα νἀ θΊπι185. Α ροσίιδτη οῃΐπὶ νἱγαίπθ8. βὰΐ ᾿πδί αὶ ὀχοθ  ] δη ἰῷ 

δαρ. 3, νῦν. πρὸ 1ἃ ἤργὶ ρόίθ!!} βού ἀππο ἰώ, 

«αἱ Μαοδο γἱπ ὀχίγροσλαϑ 1} Πλοοηθ αι γοΓῸ ΠΟὴ 

ἐοηϑοιλτ5 [αοίαῃι ἀππι05. παϊαπῃ πα ππ18. νἱσῖπιὶ νῸ] 

πανοιηάροίαι, Τοῦῖο 46 νοίθνὶ βαθοίογῃ πὶ ἸΟΟΟ ΓΙᾺ ΠῚ 

οἴαῖα, ἀπιθαατην δὰ σΠσπβίαηιπὶ δὲ οἰ θμα5 μίδ᾽αίο 

μαρρανδαίαν 6[ σκογπαγοηί αν, δ. Ἰοααΐμαν ΟΥ̓] 5 

«{πᾶ5] οἃ Δ [6 ΠΓΒΒΘ ἢ 65 ΓΘραγΔΠΟἢ 65 ΟΟηΒροχ βϑοί. 

(αι, 4ὃς α. 920, 6. ]ιριὴ Ἰοσῖιη) ἀπε μαῦσοϑ. Δ}- 

πος Γαΐββο δἰ νϑοίγθηι οὔβοῦναι. (δῖ, 14.. ιν. ὅ, αἷΐ 

ἴὰ ἰούο, ἰπ φὰὸ με βιαβ συ ΟἸΠχτι8 δίς μυ]ὰ5 μοτ- 

πα} Γ1556. σὰ [5 δά ῃπο νθϑυμα δἰ το χα τηλη8- 

νοτν πππιν 9. πτοποῖ 10 56 ρ. 0 01 Θχο ΡΠ αἰ 0116 ΠῚ 

ἃ Οοπδίαρίηλο ἔα σέατη, ΡΟ Ι πολ πη [1550 ΒΆΠΟΙΟ 86- 

ΡΆΪΟνο ργὸ νοβη 10, Πθ 6 Οομδιαπ 1 } [551 ογαβᾶ 

41, Ῥόγγοὸ βδποίᾳ Ἰορὰ ροϑὲ ἀπ 330 γυΡραγὶ δ 

ΟΡΒαΡῚ σα ροναητ, ΟἿἿἨὨ οὐρὸ θὰ νι αἸπβρί δὲ σα} 15 ἰὰ- 

δἰρακδοῖ, αἱ νεΐονθι βίαι τῇ μοβϑϑὶ ροθῖ ΤΠ 05 ἢ - 

πο8 ἀρρίηροιο; δὰ ποὴ ἴῃ ἰπίδη!Π, 584 Ἰατὰ αἀα}185 
ΟἹ ἀποάδη!5. 58} σΟΏΒΡΟΧΙ 586 ΠἸσΘμ 115 65 .. Ν ΟῚ 
ἰσίταν βϑυῖαβ δῆπὸ 315 10 Ἰασοιη. Ριθα Γ᾿ ͵Ξ56 ΟΥν}} 

μα ΟΧΙ ΞΕ ΠΕ ΠῚ 5. 

8. ΠΥ̓ΤΟυα ο]αὰς μαϊγία [611 ἃ πῸ}10 ρᾶΡ ΕΓ ὁδὶ 

ν»γαάίτατη. Ἐχ 115 φὰφ τπηοάο αἰχίτηιια, ραῖοὶ δυτῃ 

Ηϊδυόβοὶν παῖ5. δα τὰ πὶ οἱ οεασαίαι αι 410. ἡ} 18. 

πιὰ μα 6. τὰ σας Ἔο Θ ΒΙΡα5 ἴπ αὰὸ βαάι) εἴ Ἡϊορο - 

ΒΟ πον ατη, Δ] οσα πὶ Του ατη ἰδπιαί. χαρὰ 
οὐαπἶὰ ἀρὰ 56 τη γϑίθεία ροχασία 510 Ὁ; (4 νἹάθαιχε 

1651 οὐ οοπίγουϊδαξ φασν ὠοῖον! αι! απ ματα δὲ 
ὁτεάαηῖϊ, ΑἹ Τὰ Ἀἱ5 πὴ ΠΙΒΏΟΡΟΙΟ ΠΊο τ᾿, αι ἃ 60 

ΠΟΘῈ ΠΡ Ὶ παίος αὐτῃὰ ΠΡΟ ΒΟΤΥ 15 νουβασο αν, ρα 

᾿ς ατοῖ ροϊαδύαμι, Δ ράγθη 5 φάρα αἰεὶ, αἰοὶ- 

μιν ἰ Μοηιρία Ονε Παπὸ ρ 15. 6 οὐ οδοχα Π Δ ΟΥὰ 
ΡΙῸ Πρ ἘΠ 5. Ρατοι τ θις παΐαμα : 11 σαοᾷ τηᾶχίηιθ 

το Βα δ116 δεβὶ, σαπι ἢ ΠΠδὲ ἐθ ἁ] απᾶπάο δ} πα αὐῖ πα 
[α158 σο  ῖπβοί δαΐ τ σθοῖὰ ἃ} Εφο βία βρράγα!α νἱ- 

χίβϑθι οἱ ΔρΏΤ ἃ νϑτὶ αἴθ αὐ τ 6] 0 ΓΡ5 ραγίθ5 {ΓΔ ἢ 5}1558 
ἙΙΒΏΤΠ ΣΟΙ ; τὸ απ 51 ρίσία ἢ μη α{Ὑ{π5 Ξοπι ρον 19- 

(παίον, (αἱ. 7, ἢ. 16. ἀὁ μον ραγοη θὰ5. τοῖο 
θη ἀπὸ νϑυλνὰ ἴαοϊ!, νἱάρίογ 50.115 αὐ αηρογο (αἱ 

Ῥδύθηῖ65 ΠΟ ΞΌΡΟΓ 1168 ΟἹ ΠνἸ5[ἀηἀπὶ μίοἴα!οια 
το θη} 85. παρρὰΐ, Βογόγοπι ΠΆ]1 Ὁ τλίγοπλ (ΘΙ 5.1, 

{ἀδτὰ Αὐδοῖο τηοῦίαο Οὐχ} 58. Οσπα Ἰ Θ θη Ρὰ- 

Ἰωδτίηα ρρ σοοραπὶ [δῖ εἰ τὺ ἀπ ΟἸΌ ΡΟΝ ΘΟΟΙ ΘΒ α5Ε 1: 
οἱ πιά μηδ ρυορίον ἀοοίσ πᾶ οὶ δὲ Νἱοίαιθτα ρυρο 5 

Ρϑββῖ τ ΠΟΤ ΘΟ σης παν Ἴαια τὰ ΟΠ τὰ ἃν απο γι 

ὙΡῚ ραϊροηαπι, σοι ΚΞ Π᾿Ἰαγίαπι, οἱ [ουία οὐπισα!οτΙθηλ 
τοία πάϊμαγ, 

τ. ὅπ οἰλία βμαρεζαία5 518 ΟΥγΟ]] 5. ποβοίπιι5. 

ἀγαθοὶ ἢ δ ν πᾶ χαΡρίο ΟἹ αὐ Ομ ἢ 6 51 βαρ εἶα α 0183 
ὑχβογίριο, νυ ]ατῇ (γα θαι τηοπασδπι ργίτησ εἱ 

ἀϑοθίατῃ 1556. ΒᾺΪΕ ἐαη6 ἀριι οἵ τηᾶμπα πγοηδ- 

ΒΕ σον το Ἰαὰ5 οἱ σοηῃχοηά δίῖο ; ἢ }}}5 ἢ 5 18} 38- 

δ] πη τα!οτη ἂς σον  αἴοπὶ στ ἀη 56 }15 Χο [ἀπ τὰ 
ΒΘ ΡΙᾺΝ σο]οῦναῖ, ργβθγί αν σαν. ἄς ἢ. 34, οἱ σας, 43. 
μ. 43 οἱ 84. Τὴ 1ἷ5. ἀπ! δι. οαἰοο] πὶ ἀπο δεῖ Πη 
Ἰοοῖς ε6 Το ΔΟΒουοΣ οἱὐἀϊηϊ νἱδθίαν. δα) απροῖθ; 

Ἐῶ ν. χσυι, 12.211 (ον, υἱ, 168. 

αὐ αῖ}, ἰάθη οθϑογνατθ πο πδοποταπη ΟΥ̓ πρία 

ἦαθοι, βυθ απ ἤτη, 33. : ΝΌΗ οεδη ρΥϊθαηλι0" 

οὖ ἱιορν αι ἰφηϊίαίς, 36. δαϊθηὶ οχ ριοροῦίο 
ΒΟτρϑΙ 5 οα 5.01 μά οι πὶ ρα γϑρίοαθ ἀδοϊαναῖ, ΟἸ1ΠῚ 
Ἰ}15 νογθίθ σαὶ, 1ἢς. π, 1: Ρβιωρίαιζις. αἰμπιὶ οὶ οα- 
βἰϊέαεϊς ἀϊκείρμης ἤφανι ἐ υἱραίπο παΐμην ρἱογιῖς (απ 

δέϊίαέο ἰαυτὶς οοἰεδιρηιμδ ᾿ τὴν 1515 παπι. 84 : Ομεηδς 

ἀμίσηι (΄αοα 46 πιοπδυ ἢ 5 οἱ ναί θα 5. Τηδη δ βῖ8 
αἰοῖαη1) σας αἴ νδατη, θεοὶ φγαίία σὠνγαϊηις... πῇ 

[οηεῖσεμβ (ὁ ποὺυὶς ἀἰσαὶ (πὶ εὐγὶβ ἑαίθον αίδηλ 50}. 
ταπίΐδιβ, μα Κοπὶπἷβ οογοπαϊὶς : « Ἰπμανίξαδο ἴῃ 1: 

ἐξ τ. νι Θυοα 5ἱ ᾿ποπάσῃπ5 {{Π|, σα [αμῖον δὰ ογ- 

ἀΐπ68 580 008 μΤΟΠΊΟ 18 511, ποὺ ἴῃ ἀρϑορίῖθ. Ἰοοίς, 
Ὥ80 [να ἴκ ΘΟ 5. 864. ἀυηγῖ, δϑοβίϊν νῷ 185 
ὈοΓΘ8, 405 ΠῚ ὯΠ00 ἀδβοῦ} Ιοοο, γἱάδίαν ἰοἱΒ- 

Γᾶ556.; ἃ μονάζων ροίία5 φαᾶτῃ τηϑηδοῆι5 Θχϑεῖ- 

εἶδθε, Νᾷτῃ τη σηδοίιο5 πη πδπι τη παζοῃ τα δα ἴθ 

508. σΟΙΠΠΙΘΙ ΟΓΔ ; {π| ο ἴῃ ὌΤΡ6 ἀσρογοεῖ, δά 

βοοἸδϑί αι πᾶ σα πὶ Ὁ11}5 σον Βα πε, βοράγδιο ἢ 
ἴσσο γε ρηΐεθ, Πογατῃ 98 βἰᾶλαϊ, ραγρϑίαθ σοπιὶ- 
πρρξος δὲ Ἰαθογίοβὶβ ρα πὶ ἰδ η τ Ορουῖδας, Θ6οθς 

βαίψαθ ἀἀάϊοίο, Ομ ΟΡθουτεΕ ἀσοδηϑαὶ πὰ οἰϊαίο 
οαΐ, 12 Ἰοοο. 

8. Ρνιθοΐαγα δοίδηι ΟὙΡΙΠῚ ᾿ανοηταΐθτη δχ γα! ηὶ- 

85 ἴῃ ργίππα τοίαίθ βαβοομ 5 ΠΟ] 56. Θ. ΒΟΒΘΌΤΠΠ8, 
ἤδη ἀΠἰσοηΐον ἀοοιγί απ ὁσο] οἰ αβιίσαθῃ ἀἀα11- 
σοτγῖῖ, βάθτῃ [οἴ τη} οροτὰ ἴπ φαΐθαβ [Ὁ] θὰ εἱ τὸ - 

Ῥ0 5155 Π16 ἀϑϑογϊίαν οἱ ρ] δ πη 551π|8 Θχρ! σαι», 88- 
ὁγᾶϑ ᾿Π 6 γὰβ σαστῇ Πα γηη δξ ποσιανηια π] ἅτε νουβ 556 
Ῥθπ 8486 ἀπ Π|ὺ Πα δἴ 558, ρε θαι πιο Π1κ οἱ ριοπι- 
Ῥ΄πι8 Πάν ατη τϑὰ5. Οχ θι ρον Π δ᾽ ρηΐα ἀϊσθῃ 5 0 
50} πα} ὰ σα πα ]αὶ «ἃ ρνΟα δηλ 901 ἀὐρὰ- 
τα θη" Βονὶρἐταλαηι ἰδϑυτυπία. 568 τοΐᾳ δ᾽ τς οταιίο 
ΘΧ 5 ν}5 ᾿Θ ΧΕ ΒΙ15 ᾽να ἰγδ βογίρ 15, ϑἰνὸ ρθι ἀΠΠ- 
βίοπθϑ πη ἰοαϊ5 οἱ ν6Π 1} Οδτον Ἰαο 5, ἱπίθχια δβέ. 
Ἠοργαΐοο ἰπσαα ποι ἴπὶ τοὶ πΌ πε παραὶ! νοὶ 
Ἰεν ἰβϑί τα πὶ : ἃυσαπηοπίο εἰη ἰπον αἰΐα χα! ὰ ἀπ 
Ἡδμναϊοουα} ΠΟΙ] θη ᾿μΘΓργδία ποθ το ρσοῦϑι5 
[6 π8Ρ, 488 4} ἃἰϊ15 [ογι6 ΟΥ̓ ὰ8 δουδρόγαν Ργο- 
εαἷς πὰ. 14, αἴ}, ΒΔΠ 16] ΘΠ]. Θἰσηϊ Πσαγα ρα σερϊ τη 
Ὠεὶ ξαἰμίδιι ; οαϊ. 18, 37. ἀἸεἰϊ Βοόδον ἀρὰ Η8- 
Ῥγαον Ἱρπονείαν δον, ΑἹ οΟΟ  Θϑ] δ! οο5. ἰρ τς 
ΡΓΒίΘ5 ΟΠ σϑηῖον Ἰρροναῖ, [ἃ αὐ ἴπὰ ἀπὸ βρο Ἰοσὸ 
ναν 5 1π|ΘρυΘ ἈΠΟ ἢ 65. τίνι. Νϑο ν6γὸ ρρορν πὶ 
ΒΟΓΙ μία γ αν ΒΘ. Βα γὴ ΔΕ ΓΙ 6 τὸ 0] ο:, 968 ἀπ τὴ σον 
πα αἰ τρΡ βου 6 απ ὶ Ἰ οΡρ τ ίθβ. Πος  6ϑἰαϑιῖουϑ ἀἷ- 
βαθρίαίοι 5 βπάΐοβο αἱ, δ ποι σᾶγο Ιαυδαϊ, πῇ 
ΟἸρανοηίθηι Ποπιδημπ), Ἰγθη απ, οἷς. ΗΒ! κου οο- 
ΟἸοπ᾽ βΠυἱ8 Γαἀ]5 ἤθπ [4 68 χα! τα ἀδ Ὠρυοιϊοῖα οχ 
ορ ϊμνῖ5 Ὁ ΠΡῸ5 δα πιρία οΟῚ πιοπηογαΐ. [0505 Πργθ- 
σογαῆι, ἃ ργβθι πὶ Μαπ Βρογαπὶ ΠΡγοϑ, Ξ0}}1- 
εἶθ. σον πιο β, δια 56. 56. Πρ αῖσ56. αἷν οαὶ 6. αν 
8άς ἀστα μογγθπάα ἀδ ἰϊ5 οὐ πιοῃϑίτοθα παρρα θὰ 
Πάδιῃ ἢ ον ἀδίγεοιϊαι. ΕῸ 36 ἴ οἴπα το νϑύβηνα πῇ 
δ ρυθ ρον δι ] οτιὴν Ὁ ΠΠΙατοια. αὐ αι Γαρῖθι- 
ἀἃ 65501}1 υἱιϊα ΔΘ 5 να 5 ἱπάϊσανοι; φαοά ἂν- 



31 

Εὐτηθηίο 6556 Ῥοίδϑί, πη ἰὰ 5ἰμ 1} ἰαπίαπι ροεῖθᾶ 
4ιᾶπὶ Ιδοΐν 56 .«ἱ μιοπονίογ, οἱ σαϊοομοπδοι οὔ οι τα 
8ϑόθρὶν, ἰθο Ὀ111558. 

9. γθοίραδπι ΟΥ̓́Τ] 15. ὅπ Βαπο οσΊ Ρι15. Βίπ4115 

ΟΡΘΤα ἢ Ρυ5 δ, πὶ ἰδπλριὶ πατπηαπίογιιιῃ. {{{οτδι θὰ 

ΟΌΡΒΌΙΏ ΠΟῚ ΟΠΙΠΙΠῸ βρη ΘΓ 5556 ν δαί πράτῃ- 

πλαΙΙοῖ5 ἃΓι 15 οὐ ογαιορία ἰα ηγοἰδὶ ἀση ρθείδοίο μπὰ- 
ΤᾺ5 Γαΐ. αἱ ργογβὺ. ππρου πὶ δὲ ᾿θϑχρϑυιαο ἀϊ- 

ὁθγθ ποι) θ᾽. πα υδῃ)} ἰπ εἰεο θη εἰ οομδῖτα- 

οἰἰοαθ νβρθόγαι μᾶλατα ἀρ {᾿οϊ οδὰβ, ἀβογιθ ἰἀλ θ 

οἱ ρεγαοίἀθ ϑθηθα θα μι! δ ῦθ, ἀρΡΟΚ1.6 ναι οπ Β Τὴ 
Ρδγεῖρὶ, δι, φα σα οἰκο τα ππαχ λα 1 65}, Υἱ γιὸς 

π.πὶ ροιϑασάδτο πόνογαι, ΝΌΪ ἃ, ν6} ρᾷθοα, ἐχ ονὰ- 

ἰογατα δὲ ροθίαγιμ 5υ πίη 1115 ορηαηθηία ἀΘργοτηἶῖς 

ΘΕ απ σου αὶ ἴα πιθα τιν ΠΟ] ἤθὰ. 58. μη α νὴ 
φῬγοίι, ἀαπ ραμάποϑβ χ ϑπὶ5. ἰρϑόγαπι [4]}15 τὸς 

[6 }}}} φαΐ, ἀ, ἡ, 6. οἱ, δ. ἢ. (0 δὲ ἰ; σἂν. 12, ἡ. 37, 

εἴ αἰϊαθᾶμὰο Νἕὺ πυἱμὰ5 ἀϊαϊοοίοῷ σθοῖο Τ 5 {{π|89 

ῬγΦσΘρΙΙΒ αἰ δραϊανι πατ σοι 185 5850 δ. 1η αἰνὰ πὶ - 

486 ρμαγίοπι ἔρεθ ἘΠ} 115 τί! οο  α}5 εἰ αἰ φασιν δχ 

1πεϊπ|ἃ τα δἰαρ ιγϑοα ἀθργοτηριῖβ, ἀοσία ρθη .}165 εἱ 
δΒοτγοιίσοκ σηπίας, ΥἹά, σαί. 6, ἡ. 18, 18ϑι6ςᾷ1 18, 

π. 1. ὃ. 3, ἀν οαϊι ῴν ἢ 1ὅ, ἰός οἷο, Ρμγϑισαη ααο- 

4πὸ αἰἰἱόναῖ : τὴ πα! δπῖτα βιυαοίαγαιι, ποσίοοία 

ἩΠεΡυθαναηι δὺ αὐ] το 1. 515 οἴ 115. ΘΟ] 65] α51100. 
τατος ποιόν πὶ σ]αηπ οἱ ἰδύρᾶτῃ ογἀ πᾶ πα] ται 6, 

6Χχ ΡῬῃΠοβοριογα. μας 19. ἀοβουῖδῖι, οαξ, ὁ, ἢ. 8; 

οαΐ. 16, α. 33. ΗϊΞ οὐ πδίαγα! 15 ρᾶγίθπι πο σοπ- 

στη θη ἀλη οαἰβοι 65 ποθ ΣΠ5 ΘΓ, πὸ πηθάϊςο- 

τααπὶ ἀρέοτα ποριοχογαῖ, ααὶ ἀθ πα ὐδηὶ ον ρον [ὰ - 

λυῖσα ἄν Ἔριλ6} ἀρροϑεϊα Ἰοαιΐαι, οαΐ. ἀἁς αὶ 2; 

ἕοαῖ. 9, ν. 48, εἰς 

[Ν1] ΘΑΡΌΤ 1Π. 
ὕυτῖιπι5 α Μαρανῖο, αὐ φαμΐάφηι υἱάοίιο", αἰἰαοολιιϑ; 

α Μυσένο Ἐ6 70 ῬΡοδῦνον ογάϊναϊαν, λαδοιάϊκη τί 
εαἰουϊοκίθης οὐ μίονὶ ον ϊοηείε γνῶ βολξιν. Ομ 
βάε οἱ φοἀμαίο οαἰδοὐυϊβίδ ἡλιλνα τρί θΌ ον. 

10. Οπο5 οτάϊααι πη στα ὰ5 ρογ γδ δ ϑ οι ΟΥγ] 5 

δροίοσπαδαι δὰ ἀϊασοηαίατα ρουνθηῖσθξ, 8 }1]ὰ ἸΠΟΠὉ- 

πιρηΐα ρυοάίάθγαπι Ὀ᾽ασοπαπιᾶ 5. Μαυδιῖο ον πᾶ- 

ἔχαι 6556 παἰΠὰ σονία τὰ 0,566 ρΡῸ] 4 1}18 Ομ οί τὰ 

Ρουβαιάοι. Νάρραι ΠΙΘΓΟΕΥ μὰ5. πὶ ΟΠ ρου δι} Δ. 
3419. Μαχίηιο Η!Θτοβο ἡ ποτ. ΘρΡΊΒΟΟΡΟ τπογίυο, 

Αοδοίατι οὐ οαίοτοβ Ατίδηοβ δρίβοορος Ογτγι!]ο, απ] 

αἱ ἃ Μαχίπιο [αἸ55ρὶ ρΡοσοτίον ογαϊ παῖ, δ ππ να 

δὲ5. δριβοοράμαπι ἴα ἰθμα ἀρ α 5βε, αἱ ὁταϊηδιῖο- 

πθι Μαχίτηὶ τϑραάψιαροις γε] ααὶ σοηάϊοιθ δὺ- 

οορία ἀϊασοῦαῃι τη ΕσοΙ βία 18 1Γ 556, αι σὰ Ὁ 

ἱἐπιριθία πὶ ϑδοδυ 0111 πιρυοθὰφ ρρηβαίαη). ΕΒΓ 

ΒᾺ]5 ἃΡ ἰηϊταϊ οἶα. Ογγ!}} ἐχσοριίαίδι. Ἰδοποίϑααβ 
τοϑε 115 σοη [αἰ αίοΣς [ΑΓ 511α] 6 αὐ σαρῖῖο φαλπῖο ἀ6- 

πιοπϑίγαθὶ πισιϑὶ αἰ ἈΠ ἸΔῦ16 ἢ ΡΓΟΔΙΒΘ  Ζυι "Π 5 ΥὙΘΥῚ 

αἹϊααίά, ατοά δὰ οαϊπιηἴδτη ΟΥ̓ΤῚΠΠῚ πο ρου ηθδὲ, 

ἴῃ δὰ συμεπϑαθαῦρ : ποι ρ6 Ὀνάτα ἃ Μυχίταο ρΓδ- 

δδγίογααι ἰἁπ!απιπιοάο, ἀϊασοοπαπὶ γθγὸ ἃ} ἅΠ10 ἢ1- 

ταϊτιη ἃ Μασαγίο ἰδοία πηι. Νά 81 ἀϊδσοηαλπὶ ἃ 

Μαχίπιο γϑοθρ  ββθῖ, 11 41} οτα πα ΠΟ, ΘτΩ 88 ΟΘΡΔΟΕῚ 
ἃ Μαχίμιο ργοϊοοίαγα δογγθυθαηί, δηχάθπι ἰοῴθ ἀἴαςο- 

ὈΙΒΒΕΠΤΑΤΙΟ 1. 38 

Α Ὠδίαπι ἢ 1110 ΟΠ ]ἀ΄η τῇ τορι αϊατθ. οἱ τλοο 5:8] το ὶ- 
Ιοπὶ σομδίαγο, ἀδθόθαῃ!. Οὐοα 9] α Μασαγίο ἀἴκςζο - 
πδίι5 ογαϊηθτα βαβοορὶ! Ογγ 5, βου (1 ἀπὴῸ 
39: γὙ6} Ἰπηοποδηί 395. σοηλίη ποτ ΠΟῚ ρΌΪΟΪ τ᾿ οὰπὶ 
Μαχίτηπαπι ΜΆσΑΓΙ Ξσοδββογθτη ἀμὴ0 3830 ἴῃ οοποὶς- 
1|ὸ Τγεῖο ἁάνονθιβ ἡ Πα πμαϑίαλ δάσο βϑάϊαβο νἱ- 
ἀδϑηλβ ἀρὰ ΗΠ. 8.10.1 Ἠΐἰϑέ. φεεὶ,, σαρ. 17, οὐ 80- 
ξοτηθηᾶηι 10. π΄ σἂρ. 35, Τα ΟντΉ 15 τοία!5. ἃ - 
π05 ΠΆΡΟΡΑΙ νἱσῖη 01 ν6] οἰτοί τον, Οασ [ἀνϑηΐ ργαν!β 
β5᾽αχτι ἴῃ Εσο δία ΠῚ 5. ΘΟΠΊ βδιιπι ἃ βα πο! 55ὶ- 
τῆ ῬΥΦΒΌ ΠΡ δ᾽ ἢ, π1}}1}ἃ 4118. ἐα δα είν Ἔχὶ πη ηὶ 
ΠομοϑΕ 55 τὴΐ σα βἐ 55 τὰ] 08. ΒΟ] οβοσηξε. γἱρπιίοηι 
Πηρὶ Ροίοβί. 

11. Μασαγῖο. οὐ} 15 [ΘΠ ρου 5 Ἰοοᾶ ὁλογα οχραγ- 
Εδτα Ηφ θη. πιᾶινὶ5 δἱ ΠῚ Οοπβίδηηὶ ρἱοίδιο, οἱ 
ογημδία 51Π}, ΒΌΘΟΘΑΘΙΙ, 5. ΜαχΊΠη5 : Π 0} μ᾿ Β}18, 
δΔῆπο 330, [τὰ μον θοία ϑδη οί ΠΘΘΌΡΓΘΟΙΟΠὶβ 60 - 
οἰδβία, Πα ΡΟβὺ ΘΡΙΒΟΟΡΌΓαΙ ΘΟ ΟἿ ἶο ΠΙΟΡΌ50]γ- 
τιδπὶ σοηνοοαίο ἀραϊοαῖα 85. Α0 60 ρεῶξα]α Ογεὶ!}- 
[απὸ Βυθβθγ θ γι ἢ] σγθαίι πη [π|556. ἰθξ ΗΪΟΡΟῊγ 10 
ΘΟΙτ] 6 ΠΟ Γαν  Π1ὰ8 Πηλ. ργθοδάθηεὶ Οὑ0 νογορι- 
οἶδο δυπὺ 6ἃ ἴασία 5ἰὲ οὐαί παιῖο αἰνίηανο ἤθη ρῦ8- 
515, 0 ἴ8 πΊ6}) ΠΟ ΐ5 ἈΠ πλᾶτο ἔἰσθαῖ : 15 γτῃ- 
πὶ ἀππὸ 347, νῈ} 348. ἀπο, 685 4185 Πα ΒΘ ηλι5,6α- 
ἰεοῆοθ865 αἰχὶτ, ρυθεδγίθγαη ΘΧϑ 1550 25 πον πὶ 
ἰησ Ριδδθυίθγαμι ποιὶ {||556. 566] δἰ] αοὶ 58 6 πὲ 

818 Δ ΩΪ5 60 ΠΟΏΟΓΒ ἀποίμππι. ὡς θυ απὶ Ζα 18 πὶ 
Ῥγοδαία αἰ Π οἴ16 πο 651, δαὶ ααὶ δα 14 νἱποοπάμηι 
60 ἐγδῦδῃ! σασή παῦοὲ οαἱ, 33, ἢ. 3, ἀδ ϑδογίϑ δὺ- 
στ 8. ἰηΐο Ἰοσαρη5 : Μ ἀιει δἰασοπισα ααμαπὶ αὖ- 

ἐιοπαϊς πιαπίδιυις ἐραπθοίονι δασοροξὶ οἱ οὐρομηιδίατι- 
εἶθιι5 θεὲ αἰίαγα ργοδυμέουϊς,; ααοταπι ὨᾺ ΠΊΘΙΟ 56 ἀο- 

ΟΘΏΘΘΥΘ. νἱἀθίαγ Βα ΡῈ. ὙΘΓΡῚ5: Νεημαφμαηι 
νθ}Ὸ αἷἦ οἰοἰογοόπας {Ὑ11] σονρογὶξ βογίθβ ἀαδαὶ; 

ποτὶ Ῥγορίορθα βαηθ. Νόαχιδ θηῖρη 90. το ἐο ρον ἰπὶ- 

ἐλο ὁρείοερίανη ἐπηροοϑὶ ογαια. Οαοα απχθ ποῖ ἀ6 

ΡΒ γ(θγ 5. 561] πὶ, 568 οἱ ἀ6 διαὶ σα  θ5 ΘΟ μ1ΡῈ8 
ἀἴοὶ ροίαϊ!. ΑἹ 56 ἐρατὴ βἰκηϊ σατο νον ρεέσενη- 

τον ὶ ποιηῖηδ Ργοσαξ. ἡ. 43, ἄππ {ΠΠπ πη Δ η 05 τη0 - 

πρϑη5. αἴ 5: δα Βαριφυπ πατῇ π ΓΘ ραν ΠΟ Ὦ15 ἰδῇ ροΓ 

να!ὰ5 αἰ Εἰ 1 ὦ 55 ροτ ἢ ποηΐο5 501} πα πι68 Οὐ] ἔς 
ἰδτοπ!, νοι ϑ} 608 ΚΟ ΔΕ πίε ζοῦν ἀπ ροναϊου φτα 

θρίβοοριιδ. ηιῖὶς ῬΡοδρ ίοῦ, Οαθὴ. δηΐῆὶ δὰ, ἀπϑπὶ 

πιοήο νἱάϊπη5, ρον δυόσαπι ὑπισ θα 5 σΌ]Τ ΘΙ 

του ίθγαμ τϑοθιβϑί, ἰδὲ δὰ πὶ .10} {Πππγ δὴ ἀσ ΓΈ ΠΩ 

᾿μϑε τα ΠΟ πὶ, ογαν ἀραγχιδ ργοίεοϊο! ᾿ηἀαψάπαο ρτ- 
ἢ ροβίναρ, ἴρ505 5ρϑοίδιίπι ὑοβρίοίθραι ᾿ ϑ6ᾷ οριξοορί εξ 

ργοβ ντοΡῚ ποι δ ἰὼ βῖπθ αὐιϊοσϊο ροβίία. ἴα οἶα 

ροσδαπὶ ρῈν Θπα! θη νὰ ΠῚ6.} ἀδ 4αον]β ορίβοῦρο 
ἂς Ῥυθερνίθρο ἰηἀθἤμ[6 ἰη16}}}μ81. ΕἰΠοδοῖὶα5 ᾿μίταν 
Ῥιδδογίργαίαβ ΟΥ̓ ΠξΣ, σαάηο σαϊδοθοδ885 ἀἰοθθαῖ, 
δυβαμοηΐαπι ΟΧχ Πᾶς ᾿ρ58 Τα ος]οπο ἀδϑυιῃὶίαγ: 48 
αὐτὰ ἢ ἀπίνοῦβα ἴθ τα σο]οϑία ορίβοορὶ ργογριῖα 6558, 
ἃς Τογοβο γ Πλῖβ ἃ ρ80 ΟΥΡΙΠῚ βασσοβθόγο οχογοθ- 

τοίαν, αὐ ρ586 ἰασία αν ἀρᾷ Πθροι γηλλ δρπε. 6], 

παιπὸ 38, ἃ 5. Μαχίπιο, πο ρμοίαϊν ἢἶδὶ ρυθθρνίθγο 

σον λΝ {1. Αἀάθ Ογτ πὶ ρνίοίονρ οαἰδοϊοβθοὴ οα - 
τἀπὶ, δἰΐατι ΒΟ} |185 ἴῃ 50 παχὶ δοάδηι ἰθιῃροΓΒ ργὸ- 
παρ τἰλιαὶ οἰβολαηα Βα 556 ; αὐ οἰΐδιη βαροσϑιί δ0- 

Β 
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το  ἴὰ οἷ8. ὧν ρανα ἔψοιμα, νἱνοπῖθ δὲ ρρωβϑηῖθ 6Ρ]- Α σαηοῦρ {1. Νὰ τηὰ]ίο δηΐθ ἀπ τη ἃ ΠΟΡῚ5 ἃ591- 

βῦορο, φαΐ μοβίοα οὐποϊοπαίαυυϑ οὐαί, ἀΐοῖα. Αἱ 

Ῥγααϊσαπα! οὐ παρῆι ᾽πὶ ὁσοΙ δία 1 ΠῸ5 50}15 ΘΥδ 

Ῥτοϑθυτογιϑ {10 ἰοπ ροῦε αὐγὴ θαΐϊατη, Ν 6 ααὶβαα θα 

ἀϊοαι οσαϊθοίχοϑε5 ἃ νεῖ ροβίψυαπι [ἀολπ5 [1 ορὶ- 

ΒΟΟΡαΒ ρθιουα 5. Ὁ βία κτὰν 155] πλ85 Τα 10 1165,}" 

Ῥὰθ 15 Βο πο π! ἀἰπβογία ἴομε σὰρ. 2, ατὴ. 10 6111], 

δὲ φὰρ. ὅν, ἢ. δ4,, ριοθαπιας 65 ἄρμο 9.8. 56 018 

ρυοααῃἐαίαθ,, Ὑἱνθι 5. ἀποθιθ ἸΙ ρΘΎΔΙΟΥΠ]Ὲ5 

ομπδίδ(ο, δὲ Ουπθοίαμχίο. ΑΙ Θρίϑοοραβ ΟΥ̓ Π1ὰ5 

πον ἔα πἰδὶ ροβὲ Οσηῃβίαῃ 15. ΠΘΟΘΠ,. 

12. Δδραϊα ρεομβαάσια δυρθγοβι, ΟΡ πὶ ἃ}}- 

4ιοὶ «πἰοαυαπι ὀα ΘΟ μθ565. ποσί Ρα5. ἀἰσοῦθὶ ἈΠη]ξ, 

Ἶαιὰ ρεθϑϑγίθγαηι Γαἴσβο, Ὀγπο δάλπι, αα18 ὁγθααϊ 

ῬΓΘδθ οΓΟ 84 ο]δβοσ μι, ααδίοιη ΠΊΕ ΓΟ Ων 1118. ΟΥ̓]: 

ἴατὰ ἀορί μι, σαι!) ΔΒ ΟΡ ἀηδ θη εὰὰ ΜαΧΙΤ ἈΠῚ 

σομ σπου ν ἐρὰν ΒϑΊ πηθτα, ὈΙροΙ μαι. ΟἸἿΠΟἿ βὺϊ 

πλθτ3 σο Οὐ  ἰα ἰσϑα. ρυΤ ἀβααὰπὶ ρου οοτ πηι ἃ}}- 

(πυρὰ 5 δε Ἰδδοιίη οὐ Πα τἼ 5 Πα} {5 9 ὙΠ] ον 16- 
ἀαΐ οθῆ560 5 ΡΠ οἱ ρει σαπαϊ τ 6 06 δἰᾳυσὶ ἃ π- 

εἰ 5 πο πλ. ἀν Θὰ Πὶ Οἱ οἰ ΘΟ] ΒΘ. στὰ ρ ΓΘ ΘΓ 
ἱηροπογθῖας. δου ίο, ἤθ0 ρε]πιὰδ, 583 4αὰϑ πᾶ. 

Ῥεῖ ιιβ. ἃ ΟΥγΉ τα ἀϊοῖαβ σαϊδοθοπθ. ραϊθηι [}} ἐπί τὰ 

οὨ)ἱίαπα, φαοι οαϊ. ὦ, ἡ. 51. ἡ ὅς. Μαμεὶῖβ Βϊ- 

δἰονῖα ἀἰοῖ: οἰ οταῖ; δὰ Δ} ἃ 56. 115 {πὸβ 4 Βαριῖ- 
δαιῃ ἰπϑταςΒαὶ ρεοο δον θτι5 ἀπ 118 ἀἰοία 515]. 

ἤσανο νἱδοίαυ. ἀπ ποίδιιο, σαι Θϑίι15 ροΞὶ ΘΆΓΌΤΩ 

ἱπάϊοθηι ἰμ τι85. ρθε χα εἰ ἃ δομὶ5. ἀηίς ργηοοαίθ- 

οἰιοϑία δά [ἃ ἀδοίαναυ, ἀν ΠΠ ανὰ πο ἰνα 5. δο᾽α5 οα8- 

σμοξου, 5ρ 4 5 σα }}5 5 5 1 65 ΟΝ Ί556 1585 ππ- 

ἴοχη ἃ δα Π1ο0515 ν 15 ὁχ οὐο αἸσΟ 015 βουρίο οχοο- 
Ῥίασ, γ οριπίπαι 6 δὲ δἰ άτυβοκ 105, ἢ 5. Ρ.1- 

τλῖπὶ αἰχ 1 γε ]} 5 514} 0] 50 τ ρ 5.586 :904 ρει θ 461 - 

ὅν δι πιϊγαθ οηο εἰ ἴρασιαι αὐἰπηοηϊίοβ, ᾿ς 8 0 

αἰΐα ὁ Βαρϑεαάθδηϊο, βογίρίο δά ροβίογι 5 πποῃηο- 
Τίαπι ΘΟΏΒΘΓνΑ 6 νο  οἶπϑο. Τονηο, ἰὼ {Ὑ11Π} ἰὼ ἰο!ὸ 

ραϊοομοδθοι σογρονα Ἰοαα αν φαᾶδὶ δχ αποίου ταί 
βΒιπητη ἃς 4 185] σα [5 Δ οσοπι ᾿πϑ {πο .14. Θὲ ρΡὸ - 

ἔδοίαθ, σα ΓΔ ΒΕ 5. πΠ 6 5, Τα δδὶ ἢ 00 σρθΡὸ ἀἸορπ πη) 

δυπαοίησς δὲ δχδιοϊ δῖ. ΝΌΠΠΠΙ βαδρ Γοσθπ 15 οὐ] 

πα ιϊοπὶβ αὐ υα αἰ τὰν 6} ανθη 5 νοαΐαπι ἀσρτγοσαίατ; 

«οι νὶν πιοάὸς 55 παῖι5. ἡ νἀ σαν ριον τ σϑιι- 

Γὶβ [α1556.. ΜΘ] ] ρα τ 56 ρ80. Πγααπίγοναηι, 4αϊ οὰ 

4: ἀἰχ 5561 58} 1π|185 οἵ ρου .1π|8 ουρὶαῦθῺ! πιὸ- 

χαϊηὶ! οἱ, 18, ἃ 92, ΠΌΣΙΟΣ 65. νοῦ δὲ 5610 Γ65 

πο ἐΐοῖι. Οπάγίο ἰδηάϑια, ἱπίθτ Ονν Πα πᾶπὴ Ἰοτα]- 
᾿ὰῃ ἐπ ματαἰψεϊςιυπ 6] αβάοιησαδ ὑαΐθοῖνθ 563, δὰ 5. }} 

ἀἰδοντοραιία ἀσρυοοη αν αὐ υτ ἢ Πα τὴ ἃ [ἀγο  8 

εἰ πιηαϊα το πος πα ἴῃ αὐἱς Τὺ Δ ὀχογοιαίο 

φτοΐδοίατη δα 6, σα ΟΠ 6585 γον ἃ Γοθ αι οεὶ 
τπιαϊιριοὐίσαθ λμθηῖο, Θὰ ὄαηὶ (8. σοἷπξ, Πἰς 68 

Ῥιοβθο ἂὺ ΟἸΟπρθοῖθ σι απιὶ ρα! παι οη 5 δνΣῃ]- 

Ἰϊαπ ἀοἤ πῖ 6 ἀσ ροββί θα 5, Ομ} Ἰο αν κ15 [ἃ ΠῚ 6 ἢ ΘΙ. ΠῚ 

ἃπηὺ 314 γν6} δάδ, ΠΟΙ 56  Ππις ῬΓοβθΥ Γογι ἤασίατῃ 
Θ586: ἀητἾ5 {γ θ 5 νῸ] φασίαυν ἀπο αι πὶ 5015 σαί - 

αἰνδ595 βυοηπη αν δ: πχα 116 (πὶ ὯΠὴ05 πάϊατη {Ὁἰ- 
Βἰπίδ νὸ] οἰγοίίου ς αι οΟΙη πη 18 εἰ ΘΙ ηγὰ ρι6- 

Βθγ ΘΓ 15 οὐ τος οἰαβ δγαΐ, αὶ ραϊοξ ὁχ σθη- 
ΟἿ} Νφοφωϑάι 515. ἰ8 ἴογο ει ρογὶ θὰ ΘΟ] ΘΒ Γαξὶ 

Β 

υ 

δησαίαλ ργοϑουίου δϑὲ ογοδίμϑ, απ ἀπ. 38:17 να] 
άϑι δάμο ἐπ αὐοίοφρορηζίαᾳ οταῖ, εἰ οὐδαϊγαυ5 ΗΕἸατο- 

ΠΥΤΊΟ. 
18. ΝΟῺ 5ἰπιρ]οίτον οἱ τυϊσατγίίετ Ογγ]Ἰαπι ρΓὰ- 

βρυίθγατα [δοὶξ 8665. δριβοορβ, ἤπῃς, ροβίθᾶ 58]- 
ἴσης σαλ.6 15. ΘΟ} 6615 τοροβαὶξ. 18 αἱ Ρ6] 50] }5.γ8ὶ 
οὐληαπὶ ΡΟΒῚΡΘ 8, (πο ἀἰση !α!}95 γαῖ, ἀπ 8 ορὶ- 

βοοραπηι αἰσογοῖ, [ἃ ρα! δὲ ὁχ Βοτη Πα ἐρὶ γαγαἰἰοιὴ 

ἴῃ ἤηδ παπηὶ. 30, ΟἸΤΠ 158 δἰ πὶ ἀθγυμαρὶὶ οτα  οὩ .Ὰ, 

Ὧ6 ρῥΓΟΙΪὶ 5. 615 ΒΕ Βα θη Ῥαϊγὶ5 σοποϊοπὶ ᾿τὰ- 

Ῥοαϊπηθηίαπι αἰϊχαοα αἰὔογροῖ. 56 πὶ δι ρα 5 βνηδ- 
χίθυ5. δοπλίπἰοα ἀϊδ οὐρα θη οι ΒΆΡΗ 5586. 5815 ἀ6- 
οἰαγαϊ. σατῃ ἴθ ἀὴὰ Οιαἀγαρδβίτηα ἀπάτῃ οιηΐ- 

πἰσὰ 416 "8  ϑγύτη σΟὨ ΟΠ ΠῚ ΠΟΙ ΠΟΤῈ τ ΔΕ ΡΛ 8 
σαξ, 10. π, ὅς, ΑΙ ΟΡ 5 σαί. 14. ἡ. 2ξ. ΡΊυγα δἰϊατη 

σου θοαὶ ἃ 58. ΠΟ [4 ργίἄοιη τὸ βυρθοϑία 
ἰγδοίαία οἱ ὀχροβλία, φὰοτατα [0116 ροίθγαηῖ δυάϊ- 
ἰοῦθ9 σοῦ δον γι. σἂϊ. 12... ὦν δ 2 οαἱ. 13, π.. 9, 

ἨσΡιξαταμὴ ἃ Δ1185 οοποϊοπαι πὶ ται; 60 

ῬιορΡΙθυθ8 [ἄτα θὴ δῖ δ ΓΟ8 ὈΓΘΒΟΥ ΘΓῸ8 τητιΐ8 ΤΠ Π- 

5155» μαΐο). Ναα δ τηότϑῖῃ, ΧΕ] ἴὰ ῥ᾽ αν  Π118 

Οτίϑη 5 54} {61 ΠΣ 0} 6 5115 Ξοσναδαΐαν, αἱ ΡΒ ΟΥ ΤΟΡΙ 

ἀπι9. ρμοϑὶ ΑἸ τη ΠΟΙ ΠΔΓ  πταν οἵ ἈΠ]. 15 οὐ ἢ τ 

δρίβοοραβ, εἰδὴ ΠΙΟροβοϊ νῷ γοϊοηίαιπι βί ΠοᾶΡα 
νἱάριαυν 8 νουθὶ5 Ῥγοσδῖ. πὰπη. 4, σα ϊθὰ5 δα πη γατὶ 

Τα θη5 ρτα βθη 118 δος δἰ σι ῖοῖ σοηνθὴ 5. ΟΡ  ΘΤᾺ 
Θἔ ΘΟὨΙΡΟΒΙ ΠΟ ηλ, ΕἸ] Γθοθηδοί διδασκαλίας ἄχο- 

λουθίαν, ἀουοπαὶ ογδμιοηι εἰ φογίοτα; ἀαοα νἷχ αἰμα 
Βα σίου ΒΒ βοσαξηνθ8 ὁχ οὐ αἴπθ σΟ Ποῖ 88 ἀρ ΙΒ ΠΥ 

ροιϊοβί, Εχ σου δθα ἰα πη οαἰδοβύθροι οἱ θαρι ὶ- 

ταπαοται σαγὰ ἀὦ ερἰβοοραπλ ριορτῖε ρονεϊποηΐε, 

Ὠθο ἴδοι [6 Δ}15 σοπηπιοιάαα. πὰ ὑαπὶ [ΓΘ] αΘη δὲ 
ἄββίψαο ἴῃ βυπαχὶ 5. σοποϊο δ Πα πλυθθγθ, ορίπι8 

οοἰΠρίταν, Ογε πη ἃ βαποῖο, θυ ϑ 6 ρΓΘΒΌνΠ6ΓΟ- 
ΤΠ ΡυΪ οῖρϑ, οἱ 4851 Ἰηα]ογοιὴ ἂς ροηθγα 6], 

αἰἱὶ αἸοίηγ15, νἹσαγία πὶ σοπϑἐ αἴατα : 4υδ|}5 ροβῖρα 
Τὰ ΔΩ ΠΟΙ 50 Μο]οιο. Το ππ65. Ὁμυγβοβίοιϑ, 

ΘΕ ΠΤ ρροπο 5} γαϊοῦῖο Ααραβιίμα5. Γ Πἰπιᾶπι ΠΠΠΆ ΤᾺ 
Μάχταὶ τὰ ΟΡ] ΠΧ] Βάποίατα, ἀιδήΠᾶγο ποι [ἰο6ὲ 
δχ τούοίρηοσο ΟΥΡΠΠΕ ἢ. Μαχιμηαπὶ ἀἤδοία, βδαυΐο, 
ορδογναλθα, ἀο! ἴ8.. 5οῃ  δὴ ἀτίται ππα ποι ἀξ 

εἰ ὁοῃοοτάϊ νοϊαμίαίθ ρῥγνοϊδοίδη), πα τ Ια πὶ δ οοτ- 

ΡΟΒογα τα. 

1ῴ. Θυὰτὴ ἀθ νυν] ]ο 50 6ΠῚ σοπορροτγαὶ 85, Μαχὶ- 
πλαβ, ποῖ [6 6}}}} αἰ πη ββί τη. ργθβονίου, ΝΟ οταὶ 

16 015 σαι δολίβι Πιβοίϊο, Ἰαΐθτ ἰὼ Ῥγωβθγιῖπι ργρ- 
βογιθγαί ας χπηἶᾶ, ἐπ σοι ρα 55 πιὰ οἰν ἰδ. Τοία αι 
6]05 Γ6ὶ ᾿ὰογοιὶ Ον ΤΠ τοβίρηδββα υἹά θέν δρίβοο- 
Ῥυβ, απ (6 ΠΠ|0 Ογτῖ 15 πα Πδὲ Ἰοαααίαν, Αἀτατ- 
ἰοπἀογι χὰ 56 ΟΠ] Ογο θάμ, δι ΒοΣ  ΒοΠἀοτα ΠῚ 60- 
ῬΆΠΙ ΘΙΗ ΠΟΙ ὉΠ ΘΠ ΓΆ ΠῚ 56 ΒΟ τὰ ΠᾺΡ 5538 πἰβηὶ- 

ἢοαῖ Ρνοσαν πὰ πι. ἀν οασα 58 δά ρογα δά πἢ]- 
συ] αι Ἰμ ΘΟ 5βιπη Δ πἼ 10 015. νίο8 ΠὰΠ αΊ 411. Ἰέναπς ἀὰ- 

ἰδ μ΄! 65 4] ογαά θη] ἀοσο ἀρ θαηις; πο δα ΐπι 6Χ 
ΒεροϑοἸ νη τα ηα ἅτ Π6 ΟΊ πὶ, 56 6χ ραρὶδϑὶ αν ΒΡ 8 
Θἰταπὶ ΘρΒοορα  θὰ5 Πα ΐ556 ν]ἀδίαν ἀά!ονθος χαὶ 
ἀοίηιὰδ γ6] ΔΒ δρίβεορίϑ γ6] ἃ ργθβδνίθείς ν6} ἃ ἀΐδ- 
οομὶβ Βαριχαμα! δγᾶηί; φιοβ ἑἀοἶσοο τποηεί οὐ. 11, 
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πππι. 35, οαΠχ ἀ δηλ 6580 ΒΘΤΏΡῸΡ θΔΡ ἰβιυΐ νἱτὰ οἱ στὰς αὶ 5{1410 σοηδ ξ, ἂς σαϊφοϊι 808 ῥτο] σι αΐθτα ὁχοὰ- 
τὰ πὶ. σαυϊσιη 46. δηλ οχ 1}}15 μρ {15 υἱθατη βὰ- 
ΟΥα ΠῚ ἀι  }} δ τοπὶ, ΕἸ ασα]οναῃ νοπμιτα 5. οχρ]ο- 
γα ἀαν γα τ}, ἢ8. 415 6] ἀοίοβο δπίμηο, νοὶ ργανὰ 
ἀ11ὰ ἀπηηὶ ᾿πἀ στο ἀσσοάενοις: {ἀπ το Γοοία5 ἴὰ- 

ἀάλμαπαϊ, ἀασά 56. Βο!  οἴτο δχαπι μα ιγατῃ αἰδ Πἰ5 
γ Ρ}}5 γοοαῖ, ἃ. Ὁ Σ Υἰώονο κἐμε μι ταλτιςον ἡ πιϑύμιδ 

υἱνὲς ὑἱδδο ταϊοι  πχο ον ρὲρίαίοα, ὦ ἤ8ὸ 

δοσοδολε αν σο}} [Θ5βίοηε5. ἀσαϊοη τ, {το οτηπίᾳ 
ῬΡΟΥδτι5. ἀπ! θα οἵ ΜΠ ρροραΐδ καθπιῆα Πὰς Θχρυὶ- 
τχσιο ἀρ μβ Ραμ !, οαϊ. 1, ατὴ. ὅς, 564. μεροραθβ ἰὴ 
ἀἰοοπάο Ἰάβοτγ. Ργωῖθν οὐ αἰ πατῖαβ ἴῃ 5 πα χ !θ}5 Βο- 
τ Π 5, ὑγο8. ΔῈ} 4παίαον εἰ ρα! 5. Πορἀοιπα 5 
ΒάθοΡα. σαιοομ 5065; “παρα ῃι τη 8}185. ΒΟ] χῷ, οἱ 
ΒΒ ΠΟΙ ἰῃ ποοίθιῃ γῆ χ 586. νι] θη πρὶ 

Ὁ. ς σονηα ἀγα Ὁ }Π ἀΔΠΙ κου οἱ αἰδοντ ἰὰ 6 
Ρου ποῖα ΟνΎἹ Πτ8. Ρεθοϊρααιη ἰὼ οἱ ἀΌ ΧΗ ΪΟ ρὸ- 

88}} ἡ ἀαοἰατη, οὐ [85 οροην ΞΙΒῚ ἀπά! ον μι ΘΟ 5 

δ θδ ἀσσουβίγίὶ ροβία!αί, ΥἹα. σα. 135.. ἅ ; σαι. 13, 
ει. 8. Ταιη ρεο]οπίαβιίοσπι ἀσοι πα πὶ τοίαια, λυ} π|0 

σα θ]θχαβ, δὰτα ΠῚ [οἱ χαοὶ οὁρονρία!! σαϊοοϊιοθεε αἷ τ 
νἰβαπ), ΡῈ ἰοΐληι ΘΔ μα μοβίπηᾶπι ᾿η οἴθ55θ Δι 1|0- 

ΤΠ ΔΗ 15. ̓ π5 Ὁ} Πᾶν}1, οα!, 18, ἡ. 32, οὐππι! ατρὰ- 

ταφα! ον πϑιισυὸ ροο μα τα ς οἱ σομίτα Οἢ11858 ἔὺ- 

ΟἹ οβίῶ ἰιυπίοϑ, σοπ 165, δατη τ αϑν διάθοι, ᾿υρθπ 
(ἰσο8. ρτορ 5 αἰνογειβ ἀποβαθοξήθθ δυμα 6} {15 

τοϊβογαίαμαι ; Πποᾷά οἱ βυοσαὶ πὰϊὰ. 10 Ἰαοἰ αν πὶ τὸ - 

ΟΡΙῚ, οἱἍ, Δ ποι ἰβδίλα. Ὀχβθοσ 5. 651, Οομιίαητί 
φαρηη ϊοςιπὶ 56ΟΌ 5. δἰ ΑΙ 15. εἴυσαία ποδί 
τεῖϊ κοι ἀοσηγαία τὶ αἰιἀτοσι αι ἀπ τ 15. ΤΥ τΠ] δ- 

τϑοίκισ, ΒΘ Ο ΙΓ ΡΗ, [ἢ ΠΡΉΘΤΆΪΟ αὶ ρυ]Ὸ5 6, ΟΠ ρο μι 1ο- 
δ οὐπ αὐ αθι δὲ οα ρα ΟΧροΟΞ πο πὶ ργαπηλς- 

ἰόγοι ἴα οαξ. ἀ 4πὰ παιοηο ρυθραγατιβ δαβἐίονα πὶ 

δηϊηγὰπ εἰ ρατα βόδια βὸ ογἴπ8 ρυορτθ χαρά - 
ἀὰ [αὐΠΠππ|5 116 Ππ|σονοῖ, τ τρο ἀμ ἑαξοσίνοβὶ5 (πα 5] 

Ρουϊαθοϊον οἱ ρριθραναισαῖβ ἔα τὴ σύ μα, ἃ ΟΥ- 

1 ἀἴϊοία, ΡΊ να, οσηνρίσοί ιν, ᾳ(αλον οἵη 08 [08 

Ραίνρατα, {αι σα 5 γα 011 μα σθχῃ οἱ, ΟΧρΡΟΒΙ 0 - 

πον ἀθξοινπη! σοηῃοίοη 5. π᾿ 5. ̓ πϑπ|. σα 

815 δησσθόβον κὸ παβθαται οι απ οἴου ν᾽ ἰδίαν Ον γ Π5, 

δα, ἅς. ας 3). Μανία χὰ Κα ααὶ αὐ ον ἀἀ- 

νογβ το ρο ξσογι οι. δοόγατι ρον πὶ 6] 1ΠΠ15 δὲ 

[οοἱβ οὐ ὑοριρηεῖ δε ρα ϑεαθαιναν [ΧῚν ἀ0105 6. ἴγἂα- 

ἀς5 ἀσχάρον ρορίουθα ἀπΠἰβοθῦον ουνα ἢ) Ὠἰδιοτα τὰ 

εἰ ρτάνα ἀομηϊαία ἀοβονηῖ ς ἀθὸ χε θαι ὁ5 οἱ Πη- 

βάλη το σπβ 5. συν δ᾽αν ριοιἐθ 6. πὴ ρα 15 Βῖν 8 

ἀοφηχαι 5, βῖνα ἴαοιὶβ σοιη αιαοα! τῷ Σ Κα αμὶ,116 θᾶ’ 
γῖιπὶ γουαὴλ ἰσηατὶ απ ἰοτθ 9. δούαιπ πιθηᾷας 5 οἱ 
δ᾽αΠοααρηιία ἐἀρογοπιγ, 108 σα, (6. ἢ. ὅ ; σα, 
ὃ, πααππι. 18. 6. ἅς. Οἰη τὸ οτηπίτῃ πηαχίίη 8. ΜΔ ῃ}]- 

Οὐ ρονΐοαί πὴ ονοαρομε, 05 πα) ον! ὁρογὰ ον υαι- 
Ὠἰθα 5 ἰσο]5 ορραμδαι, Ἀοη οὐ ίσπα!β δὲ Ἰη συ πεὴ- 
ἀϊ5 ἐοπαιια ἀαἀίτονν τ οὐ ποίαν δα ΠΗ δχίβε- 
πιάθαὶ ; δὰ οἱ δὲ ριμπαράάανα δὲ απιτὺ Ἰλροββθηι .Πὶ 

πόσιος Ερο!θοῖτ οἱ πα ρυαϊσαάαπι 1 1|5 φασα ἀ1α}- 

ὑοσιαῃΐ, 605 ρερραγατο 50} ἀπ 6.15 αν] ταραϊαν. ΥἹα, 
οαἱ. 3..κι. 18. ὑα, 1... 21 οὐ 98 5 ὑαν. 13, πα τὰ 22 δὲ 

81: ὁαϊ. ζᾧν, ην. 1; δαὶ. 1ὅ. αἰ. 90: αἱ. 18. 

αι. 10 οἱ 11. Ἰγαμε ἀαίονα ἀπαϊοναηὰ ἰϑϑάϊο οἱ ἴἃ- 

Ῥατλοι. ἀκ. ΧΧΧἬΙ, 

" 

αν, σιοὰ βθμθ [δοῖξι βι0 'ρ886 Ἰαμῃοτὶ ποὺ ρατοερδῖς; 
ἵπιὸ ἀὰ ρα! δηΐδὺ 6 Ρ βου γδθῖοῦ δὐἀεηάμπῃ ααοὰ 
δὰ ᾿ρβογατ αΠΠΠΠᾶξϑ πὶ ρογ  ποθαῖ, νη δαιθα!ον Βοτ- 
ἰαΐατν, Υ1α, Ργοσαί, παχὰ. 10, σα. 17, πιτη. 90, 58- 
πὴ οα ἴῃ Τα ἰρεῖθ ὄὀχϑιιρίτιπι ρτοροπορδὲ οἀ!. ὦ, ἢ, 
302. πὰ 5ἱ ἐἰοοίον 5. ̓  4α}}, π0}) πεϊπίστρη, ἀδρείαπε 
ἐμδνὶ ἰδὲ ἀσοοήονϑ σης προ αὐ ἴδοις, τὰ αν αἰαὶ οἷς 
π0ὴ ἀθὺθ5 ἰϊδοπέον τηλεἐεἰδιοζοιοπι γόνατα συ ἀϊοσιριίιμ 
ἐποΐρονο ὃ ΑἸΡὶ, πΙ ἴσπὶ οδὲ, 18, ἢ 33, 6χ ἴρ88 ἰῇ 
58 56 15 Ἰος 5 σοτα ΠΟΤ ΠΟ 6. δΟΓα τ ἀθθλ6 σοι ΒΡ 8. 
εἴα, απἰπΊο5. δογὰ τι δὰ 515} πάτα οὐδ! οἷ 48 

ἰγορα!5. Πομιίηϊ ῥγο[χλδίοια. οχὶίαὶ δὲ τοθοτγαῖ, 
Ταηΐαθ ᾿ρϑὶ θδρι!ζαγ “ον απ τοβρθοῖαβ δὲ σαγα, αἱ 

φἔϊαπι ἴῃ ποτ 1} 118. Ποια ηἶοα ἀἶο δά ἰοίατῃ ρΊοΒρὴι 
μὰ Ὀ1{15,. 1105 5 δοίη τϑορίοθυδὲ, δὲ δα βογπηι ἴπ - 

5 Π]ου Θ πὶ ογα ΓΟ ἢ 8 ὴι βαηι ἀοσοτατπηοάσνοι, σαρὰ 
(65 αιΓ οαϊ. ΕΔ, ἢ, 2, θ᾽ ηᾶπὶ οαἰδοίι 5. ΠΟΒΙΓΙ 

1Π|ᾶῖα Οὐγη}}} ἐάδ5. ἱπβε δ παϊ ρίδηαπι τοροτὶβ δἱ 
ΒΟΟΣ τα] 6 πὶ βοχαδγεηΐϊυν, ἤρὴ ἰδπὶ 5ρίηἃ Γ6- 

βπατγοὶ ὐβέγῳ γο! ριοη 5 Ἰπόγαιο ἱ 

ΠΑΡΤΤΟΥἹ, 
θυ {ον ὶς Οψνὶπ οἱ 5. Μασιηιῖ. Ἰοοϊοεῖριιο 76γ0- 
δοίη ἑἐαγίδ. 6 αἰκεϊαϊὶς Εσοἰθϑίαγγι 80 ἐδ 00}}86 005. 
{αν δωπέϊδυις δοη ον α. 

10, Ουο ἰθιβοτ Οὐγη 5 αἰαοοηΐ δὲ ργοξουιογὶ 
ὅγαιδα πὰ ΕσοΙ 65 τοϊη βίναδαϊ, σγα νι θη 1Π|ὰ ρτοσοὶ- 
{Π5 ἡδοία Βαϊ ; 45. ἴρ5ὺ. ἀδρίογαϊς, δὲ πὶ ρτοχί πιΐ 

ΔΒ Ομ 5}1} δ νι 8 ρσιθπ αἘ1185. ϑροοίαιὶ, οαῃ, ἰδ, 
π. Ἵ, 9 ὁ. 18. Ερίβοουὶ αἀνογδῖπι δρίβοοροςκ, οἱονίοὶ 

οοπ γᾷ οἰ οτίσο5. ΒΟΡῸΪΙ ἴθ ρομα!5 ἴάπ|ὸ ἀπ Ἰ ΟΤΊληὶ 
ἔεγνογο ἀορασοπαραῦπίαν, αἱ δα βασαϊπ δὴν 5 4π0 ἐἃ 

ἀἰ 55) ἀπ ρνυϑηγοηῖ ; ᾿υ]ὰ, ἢ. 7. Δ πσιπι ΑὙΙΟ δὲ 56- 
ααδοῖριβ πῃ Νίοπα εὐποᾶο ἀδιπηδι15 οἱ Ἐοο] βία 

οἰ βοιϊίϑ, 56 105 αἰθεάθ Ομ βαγι 6518, ἂἃσ ῬτβθΓσ 
{πὶ Νιοοταβ σι βῖϑ. αηδ οὐπὶ ἢ]115 Γα οἰ ηἾ5 δ᾽ βάρη 

σα πὶ ΑΥἸῈ ΟἹ βονβοηι οἱ ἀσρσηολ ρα5 Ἰθσίος τὴ0 5. 5418 
ἀρογίᾳ ἕανονοιξ: ΑἸ αβίπτη, Ἐπεὶ πὶ, στοῖθ- 

τΟβ6486 Γρυνί 05. σοπϑ 5 λα Πα Πα 115 ἀο θιιβοτθθ ἃΓ- 
ΠΡι5. οἰπ πῖθαβ ορρυξηάγροι εἰ 5ΘραἸΡὰ5 ἀο, 6} τ6ὴ- 

τὰγαηὶ ΠΙΠΟ αἰ ποῦθο λαοί ον αἀνοτγθιβθο5 σ᾿ ΤΉ Π 80 

ἀρ ὰ5 ἀϊαγ οἰ 5. άαο ἴαολ]ρ5. ΔΡ Τὰ ρογαϊονῖθα, 

δἰϊοχαὶ ρὲ15, απ ρθ5 δοοοπμη ἀλη μαρ, [8515 ἀ55ΡῺ [60 
ΠΡ 5. δ προ π δαα, ἀδροκιτίοηο, δα βι]ίο, νάνι 578 

ΡΟ ηἰβ βασι ον Ὲ5 [ΧΠ᾿ γοχδηίαν ὀρ βοορίὶ, πο πστ΄ 
Βίθα5 56) 05.685, ἀἀπὶ πον ἴῃ 56 465 ΟΠ ΟΓ ὩΣ Ρρὸ- 
ΡΕΠ18 δρ ϑουρογαὴλ ἀτπιαΐδ νἱ ἰη για πίατ ; δαὶ γν6- 
ἴδτϑο ρυϊμοῖρατη ἴανογα τγ6] σοποϊ ορατη δυοιογι αἴ 

5005 ρυ}5{1π45. ρ 515. Ἰμ γι γὸ ροιθπί, 56 ἢτ|5- 
ἀαδηι τα} οΥἹ οαπὶ μ᾽ πλ οἴ οπ βίο 55 Ὁτοῦ }}}1]- 

τ ἀρίϑοορα ο ἀπ ἀτατα 4 δ ηὺ οὐπὶ σον οσαϊο ΔΙ - 

Βογαπὶ ἐπιροταίϊογη Οοοϊ θη }5. οἵ Οὐδ} οοη- 
66 ῆ8ι, αν ὁθη 51 ΠΟ ΠΟΙ], Θρ ΒΟ ρον πὶ ἀἠ νΟΓ πὶ 
[βούπαηι δϑὺ ; δὲ τπδἦοι" μᾶγο, δι] Π]σοτι ηἡ ν᾽ ἀ δ ]οβί, 
Βαράϊοιρ τοι ΠΞΘΓΏΩ ; Βυξοθίαη! ἰἀτπ α πα γία [ρα 

86 ΡΒΠΙρΡροροΙ τα γοοθρθιο, να! 1 ΘΟ  ΟΘΒΒ ΠῚ 06- 

Ἰοδναλιεί. ἀπὸ οοηο Πα 5εβθ Ὡγα αἴ 5. Βα ΠΝ (15 

Ρδυοϑια, ἀδιῖϑααθ ἘΥηοα οῖ9 ἀὦ ἀρ ν υ805 ΟΥΡῚ8 
ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ΠΕ(ΘΡΙ5 5856 ρυδν 58 πα ῖ5 ΟΡ γα μα οὐ θ 5 

ῷ 



48 ΕΒ ΥἹΤᾺ 5. ΟΥ̓ΕΙΠ1,. λ 

οπρυατί, παν οδηξο5 ΡΒ ρρορο  απο8 Ἀντίπαν ἀθ. Ὁ Ἐσοϊοπίδ5 σοταπιιηϊοὴρ [ΓΘ δ ἰυγ, ΒΔ 86] 05 4αυ" 

εὐννο, ΡΆΠΙρΡΡορο μαι! δαγά!οθη 808 ΒΆΡΟΙΠΠ Δ Ἠ8 : 

[σαν ἀρ αν α Ρ Πα ἃ 6 τῸ 5 πδι τη αἢ αν ΑΟΧΊΙ, 

Ργαιθυμα Ὁ ἸΆν, 6ὰ. Ἐσο[οξίο αἰββιά τα ΠΌΤ ει 

του ρυδίαξο, αατρ αὉ ρ᾽αστίπααπι νΟΤΟΙ ἀσθίαχα! Το , 

Βρα “ἴτιο5 ᾿ἀπληπὶ ἀὐνοῦβο ΠΙΟΝ ΠΟΙ Γονοσδὶὰ 9 ἢ1π 

μαΐτα αἱ [6 σοπΞα Ὀκτ ἢ ΓΙᾺ] οὐ εἴθ» ππ ροβίαθ5. 

17. Οὐ ἴὰ {ε|5 ὁοπα!ρονονβ}}5 ΟΥ̓ΤΉΠῸ ἀηἰτοὶ Γαε τ, 

ἀθάξγο ραγίοβ ϑδε πα 51|,, ρυϑί αι ΟΡ γα) υδὶ ἀΠ1- 

σοηίίας ᾿ηααΐγοτο, Πίμσ 6 πὶ ΒΟΥ ΜῈ1Ξ ΘΠ15 ΠΟΙ ΠῚ] - 

υἷπνα Ἰὰχ «Πα ποντςς δὲ ρυόθαθῖ}65. ἀς 6}88 ὑθῆ5θ- 

Φασμ ας οι ροτ 5 56 Γοτ 115. οἱ αρο 15 σοη θοῖι- 

νὰν ἀπονλανπν, Γαι 16 Ἐπ θαο ρα τὴ5 0115. 181 8 

ΑΠιπαίασ, ἐαπιβῷ [αξ!ιτα πο κα 5 οἀσοία8, ΠΟ 

Ρῦντ (άπ δἰ ογὶ ράϊοιίοτι οἱ τὰ τγᾶφιιθ ΓΡα ΘΟ ΡΩΙ 

οὐ οἱ ἔοίῳ μάτοβοος βαξρίοίοποηὶ δἀπίογογθ δχσ 

βίο απβ, Πα δοθαὶ ἀααίίοῦοβ. 6ὸ ἐοδπάαϊο Π}}Π|Π}8 

Ῥονατρανῖ, ἤσιο ᾿ὰ ἀπ δοσββίτῃ ἃ ΟἸν 150, ἰδη ααλτὰ 

βροχίθι, ΑΙ 51} ἀἀνοηΐαϑ δῖρμα ρυβλ 1818 

[αἴξϑδ ποῦ. δῖ. ΘηΙΩ ἰσηα! αν οαϊ. 15. πιμλ. ΤΣ 

8; απαϊονὶς φμοιὶ ἐρϊδοορὲ αἰἰυεγκίιπι ορίδοοροξ, οἱ οἷα- 

τὶοὶ δοπίρα οἴολῖσος. οἱ Ῥορι τὰ ρορμῖος α΄] καπραῖ- 

τοηλ Ἡ 5 ΘΉΗΡ σναβοα τ, 6 ρον εὐ ϑενὶβ ᾿ς νοΡαἀϊοίιει ογεῖσι 

αὐξα [εξ ταΐϑρῖ5.: 51 ἐπ ἀρορίοϊβ ἀρρτονθηξᾳ ε8. 

φγοιζιεῖο, ἡὐγα}5. 81 τὰ ΘρΊβουρΊ5 φοχμὸ ΓΘ) Λλὶ 

οὐχ ἐορον σίτων". οι δι πὸ τησαὶξινογιι) Θχθ μ] 1 Πὶ 

οἱ αποϊονι αϊοχα ρα ἰὼ τὸ βθαπαπίαυγ; αυοα δὰ 56 Ρ- 

51} δήατα. δὶ Πα ἰασοτοῖ οχιθηαι!. Νόφιιο οἰλατα 

δὲ ἐσὸ φιὶ ἰὸς ἰοοοο ρογοίπι, ἰς Ὠιδουπὶ πὰ Ῥεγ δ; 

ΣΙ οαίτα ρδὲ στρογ ηὶ τλαρίδινο πιο ἴονοηὶ πον, ΒΟ]- 

ξηχατα ζοο ροριΠονίμι οἱ ΕσΟΙ θϑαγατα Δ να 5 οὐ 

σομ να 15. ο 5 θὰ. 4πὰβ αἰτίσπο Τονουοηί, δία 

ΘΧ δ πγαθα!, (αἱ. 41, πὰ}. 338, σοη πυδτπούδησ ΠΠπ4 

βᾶπ οἴ} Ξριτ 5. ναυοίπιι ἢ), σιοί ἐπ πιουϊαείηυῖδ ἔθη: 

γογίδι ἀἰδεεοηί φικλίοηι α πα ὃς 4. [ὰοίαται οὔδοτναὶ 

πο πὶ ἀη δορά η! 8 5 βοϊατῃ ἐδ ρονΊθι5, 8εκ οἱ 1ἢ 

ΡΥ ΞΟΛ ΒΡ ὁ σσ ἢ βαα εὶς ν θυ, σαι ἀἸσο 515 61 10]-- 

ἰ5 πο 15 νᾶΡΠ 8 οσδοὲ ΠΥ σογαπι ἀγρόν, Οαϊ, νΘΥῸ 

10. ἢς ὃ. πον ογά!θηι ἃ Πα ἀοίοοιοηδην, βίνο ἃρο5- 

ἀδέχσι, τ δ τ π|8. Δ ΟΠ 51] ἀἀνοπιίαΐ ρετνίαπι 

οἷτπι ἐν τα ανα τη εἰχὶῦ, τη δάἀοββοιποποί, δΏΩΟ 06}, 

παῖ. εἰοίδείῖο ἐπὶ : ἀοοςονμηΐ οπῖμι κονιηρὲ ἃ γοσέα 

ἤιος Εἰ αἰϊὲ φαῖοηι ἘΠιῖο μα(ορηϊ αἰέν ργαραϊδαμί, 

ΠΥ σορὸ Οἰ κέν σα ποτὶ ἐασίαηε νη αὐτὶ δεκο ρθΡεδμ- 

οἰπὴε εἰὐσονο τνάμυῖ, ΕἸ. υνῖες αιοηα οοπλρίοια ἐγα᾿ ἢ 
λονοι οἷς ἡπιπα απ ρηὶ ἐθοιῖς αλργο(ϊοὶς μοπα ἐδὶ Εἰ σοί. 

αἷς Οαοι ἰροῖος. {Χ1Π] 86 ἴῃ Ἐσο!οβία Ἰαϊοη 68. οἷξ, 
4105. ΒΡ Τα σοΥΠ ΠΟΙ ΟγΑ πφργοῖῖσοβ ε ἀγραπηοη το 

651 δαὶ ἀπ ρτοίοββὶβ οἵ Βα] 1οἷκ ΘᾺ 61 Π]Δηΐξ, Αὐτὰ 
Ὠΐανο ἤοτι Ἰσ}. 5046. ἀὁ ἐσ γα ἢ 5 Εαοδία πογα πὶ οἱ 

αἰ νον δὲ ῬαΡΕΝ ΟρΡΙΒοορόνα πε Ταοι οπῖ θα5. Νάπι Δτίαηὶ 

ἰνστρο βίαι μάϊα ἣν 61 ἀρονίο ρτο! ἘΡη65, Ξοραραίοβαιιο 

4}} ΠΟΙ οθ᾽α σοι νΟΣ [15 ἐΘ μ6 168 δὺ ἐριίροτα μαπεῖ, 
ΝΊΟ δ {πὸ σοπο}}} ἀπ Πρ πιαΐθ ἃ]}ν Ἐσο βία ο͵θοιῖ, 
ΘΟΘΏΠ πΙ ΠΙσρταρια ἘαΒΘθίαπο5 ραιγοσί ΠΤ τρρουῖ. 

ΤΌΠΙ. ἃ δ᾽ Ομ ΠΡ 5 ἀπο ἀδγθ οι οχοβίαπο ν ἀθθδῃ- 
αν. ΕΠ αηο5 ρίζαν εἷς 50 109 ποῖαι, χαΐ ἄμα 

ΒΤ Τα, 5.3. 

σὰ6 Θὰ φίδ!ο γῸ} μᾺ]}08 ΟΠ ἢ Π0 Ὑ6] Ῥδυσο5. ΔΟΥΠ.}}5 
4] ρυϊναίδηι δοσία πὶ ΘΟ ΒΕ Π 6 Τὴ. ἃ Ἰοο]οοία ἀἰπ 
Ἰβατῃ. Βα ΒΗ Π σα ρ ποιηΐμο αἰοιϊατοηίαν, ΝΟ ἃ} 108 

οὐρὰ 1 Π0 μαξοσηί αἴσῃ πὶ ΒοοΙοεία ρυυραϊσαγο ἀἰοίε, 

σαλχη 6] ΜανοοΙΠῖπὶ οἱ ὴη οἰϊηαπι σοτίοϑ Οὐ τ] «θὴ- 
ἰοηῖία πα γο σ05: ἐ6 ἃ σποχιτη ἁἸτον α Π ΠῸ 1615 595 
ἰρη!αθαϊαν, ἀΠιοσ, ἈΠ 6 Ὼ 515. ΟΡ βοοριι5. δή ΔΏΙΜΏ) 
ἀξίο 25. πα 81}; ν6 } Τὰ πή 8 πὶ ἰοἰαπὶ ὁρροπηίοναιη 
ἘυΒΟΡ Δ Π15 ΘΡϑοοροιτι. 6 σοΠΞῈ ΕΓ ΠΕ} }ξαΐσ οι ἀὐ- 

ὙΘΓΒᾺ5 0058 ργοραθηδηλπεασθαίῃ. Ῥοβίγεηγατῃ θο 

ΒΔ ΘΥ] μοῖθϑι 60 ὑδίοο Παρ 11. π΄ 17, Ἰοοο Βὶ ἀπὰ5 

ορροϑίναθ. ΞΡ ΘΠ Δ πον πὶ οἵ ΑΥ ΠΟΛ ΠΙ ΠΡ Ο503 
τϑ)]οίοηϑ, ἀδ ῥγίτηδ αἰ}: θέμν τόρλς 88 ΒΕ, κα" 
ὑοηϑ ἴῊ 8ὲ ἔρξυ Βαἰγοηε, ΔῊ ἰᾳ δ αἰρρὴν ταμξαϊαδ, γιδὸ 

5 βπλτι ῬΑΔΟΥ ποπιίπϑην ἐπενἶξ, Κοα ΕΠώιΝ. ἰσαξι οηίηι 
ἐΐδεγὸ υογίξαβ. ΟἸιοά ἢΐτ 56 Γοττἄανο Ξ 6] απὸ πὸ- 
δ Ὁ ΟΠ πὸ 58} σοῃδιαμμο ΟγΎ 110 πἰπιδμ αὶ ἔμονε 
Απ ΜΑΡΟΘΙΠ] τα Απονγδίδιη βοϊατῃ οἱ βοααασθϑ ἸΠ{6]- 
1ατ0} πο ἡ τπηὰ σὶβ [ουτη  ἀ Ὁ 1168. Γιοίο θα ἔβοιῖ5 ἢτθ- 
γοιϊοῖβ νϑὶ ΕἸ Πα σγθα γαῖα ἀοοθανθης, τ6] ΕΠ 

Ῥαϊθγηϊαΐθτῃ ρα ΟΔ 1 ΒῈ5 ΡΊ ΘΠ πὶ ΕΟ] οϑἴαπι αἰΐ. 
Αἰχαὶ ΜαΡΟ ΘΙ απ Εποϊοβίαμι πο φΘρίοραμπε, αἰδὶ 
605 ἃ ΦΌΪΡΟ5. δα]πναθαθιν οἱ καβίθη!θαϊαν. Μὰῦ- 
061}. πὰ σΟΠ] η χοτῖβ. ῬΆΪα μι αἰ αν ο5. Θὰ ην σοὰ- 
ΒᾺΡ5Ι ἢ 18}15. ἀθΙθη βογθβ, σαι απ πον οἱ ἀπ6- 
Του 5 οΡᾶὶ Τηᾶρηα, ὑθϑρίσθγα, 

18, Αἀ δαάτῃ ΒΑ 6ΠΠΠ|8η85 Πτργοξία, φαα πὴ ἰὴ 115. Ὑρ] 
ἴῃ Π Τα δόγι αι ρβᾶτ!ο βιιπρίσα ας αν ΠΟΤ στα τα- 
νοῦος (ποα σο βοθϑίαη 115 νοῦ ποὴ δϑὲ ἴῃ οδίθ- 
ΘΒ οβθη15 τι5λ5, φυληηιατῃ δᾶγη ἢ] ΠΠὃ] Τρτθ δ η 1}, 
ΚΠ ΠΠΠοτ ἀδ6 ἀπ ὰ5 Πρ ἔπππ ἢν ροβίαϑθοι τηθπιῖο- 
ΠΩ ἴῃ Βχρ] οαη θὰ Τυΐπι 16 ἈΠ θ6 1 ; σααςὶ αἰγαπὶ- 
46 ρρᾶνᾷ Ἀ1ΘῊ {1ππὶ ποτ ρεϑία ἢ 8 Βα βυϑοίατη. Ν ἢ] 
ἱῃσοσηλία ΟΥ̓ ΓἸΠ10 1585. 4 δνοῖλ δ οΟ Π8 ΠΡ ϑἐδ πα] Θὴι 
οὐ ἰγθ5 ὕγροβίαβθθ που] θβίατη ὑοπία βάθη! ἀ 55.418 
ΥΘΥΒΙ Πλἰ16 τιῦτ τϑορ, Οὐαὶ δαίρπι ἴῃ ἄμα ι5. {ΠΠ|5 
Ἐπερμθίαποτατῃ, οἱ ἀϊνογβεθ ρᾶγιῖ5 δρίβοομοόγαιι ἔπο- 
ποι δι, ἀξ ἴρ86 ὀρ βοθηῖ, οἵ ἔγαίονπαπι οὐΐαπι, οἔ 
ΤΟ ΟΒῚΒ Θβ ρ᾽οΙσπρτὰ Πιρτοσο Οχί αι παν τ πα ἰἅ 
Βα ΠῚ ἀρ ΟΠ] 5. Θ᾽ 5. ΠΧ Π15. Ὁ] Θα5. ρᾶνΓΡ5 σδοία- 
Βαῃμιγ, Θρίβοορίβ βοηβῖκβρ σγρἸἀρν Ἐς κϑι ΓαὩἔτιηι 
ἀθ ἀποῦρι5. 6. με πο ρθη νναβ., Οπδίαν5 θῆται οὐ} ὶς 
Πζουρ 015 τορ] βία τι Εσο]δβίαμι ἀϊοαΐ σαὶ. 1, πτιπὶ 9. 
ΟἾΒΡΡΝΆΓΟ [ΓΘ ἢ 05 γι 6 ὲ οἱ. [0, πὰ. 99. ΠΟ 
ἀριΠ οχίορας. ἰδηίατη Ὠδί]ομ65, βοὰ οἵ ἰὴ Ποήιᾶμο 
ἰρυρθυῖο πὰ Ἰαἰ8 ραιδὲ, ΟρΊΒοσρο5, ργοϑυγίογος, ἀἴδ- 
ἐόποϑ. δἔσι, ἃ ΘρΤΡῚ πα ποίο γα ρδνγιαίαηι οἱ 0-- 
ΠΟΤΉΠῚ τη δε 15 ἀ)]} [05 ; οὐ δαὶ, 5. ἡ, 91, ἢο- 
ΤΘΗ ΓΘ ΠῚ ΡΟ5Γ ΡΘ ΘΟ μδ5 ἘσοΙ βίῳ ο᾽αίατῃ ἀθρίῃρὶ! 
ΔπὶοΡρο ΠΉΜΠΟΞ ΘΧ 5! ον] Π ΠΠ}ὰ5 ἢ βου ἴβηναῖθ δὲ 
μιφνοβὶ Χ1ΗΠ] ρᾶνιθα πα θΘ θι Βοόράαδ ἴτι {15 σοα!θι- 
ΠΟΠΙΡῈ5 τη πὐτὸς δα ἶπδα, ἀπέ τη τΠΠῸ5. οὐἴατα ἴῃ εἰ- 
τ 515 ραΓ ι15 νθτρ Δ ΠΙΟΤ σὸς ΘῈ μίος ἀρ ἰγαρδαίαν. 
Οενὶϑ οὐληὶ ὁσομέ ἰδ ὰ. ἢ οβοθηὶ ἀφργοίϊοὶ, Ἔχ θ- 
ἐἰορ τῇ ΟἹ ΠΔ Ὁ ΓΊΒΦαΘ Εσο παν βοοϊ δία ϑῖὴ τϑιϊηθθαῖ, 

19. ΡΘΤΟΡΙ ΓΘ ὨλῚ5. 5809. τ ΑἸΠα μα} οἱ οοπ αι. 
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οἰορατῃ δἰάθηυ Θρ βοορονπηῃι, αἱ 56 ΡΡῸ οδΙΟ]οὰ Α οοπο. ΡΒΠΙρρ. ἀρὰ ΗἸ. ἔγαρτα, 8, ἢ. 93, δρυὰ 
Πιὰθ ἐαθη ἀ ΟἸβονι αὶ ἀοάον δ, ἐδ βδγ πηδρῖ5 μ60- 
Βροοίλπι ; αβοδίδησγαπηάας ἀυ]05, Ἰγασάδθ δὲ οὰ- 

Ἰαγητ 8. ρον 5. ἂς ρΘΠΙΔ5. σΟΙΙ ΡΟ Πθ 5885 πὰ- 

δα ΐίσποι : πος ἀπόβααθ, οὐ σα απηπϊαίογθη ἘςοΙ] Θϑίαν 
Πάρθον ορριρπδη ο, δ... σα Τα τ ἴλη ράββοβ βαμσξίο 
Τιϊπτ ας 5 ἀοίοηβονοςο, ἀπὸ χά 8 δὲ Τόσο Πα 556. 

Νοῖ πὰ α]}}0 ροϑὶ δια ἃ} ΟΡ ΡΌΤΒ Πἰδαναϊαμι ν᾽ ἀ  τη μ5. 

πηροῦῖα τα} ἃ δα Βα οναιαβ Ὁ} 115. ΒΟΒΡΙΟΙΟΉ85, 
ἡπαϊοιιηλῦ οχουδαπάσν πο ἀδδιπε, ΡεΪ λα την δ 
{πὰ β8π6 ρᾶτασι ἐπί, παρὰ οαπὶ οφίδυὶ ἴοτθ ἴῃ 
Οὐοπίς οἱ ὅγθνα, πιβοδιαοταπι ἴῃ Αἰπαπδβίαοι εἴ 
ϑοοῖΐο5 ΟΠ ΠΥ} 1}5 5Ὸ σα ΓΟ η σι ογα μΓπ6 οαιβᾶτα 

αἀϊαναγομ! ; Οὐ Ύ 115 τὰ οἷ οἵ Γγαίδυπαηι οαἀϊαμαι 
οἱ ρτὰν 55:1 6. ἸΏΒ 5Ὶ5. μαϊηοοϊπἴατῃ, 6ὲ Ξαριοαϊαβ 

81. 61 ἀδρεοβοι ον, Επβοδίδῃ! 5 ΘΙ ΠΟ] ς 15 ἰὴ 
Βρθοΐοιι ΓΟ [Ὁ 55] [π|5. 46] Θσοθ τ! ; {παν δ 6Χ- 

Ρυμηαηάδηι στ οϑί τ τόνορα ᾿πνα! ἰόγοβ, εἰ ᾿ρθῷ 

84 ἈΩΡΟΒΙ ΠῚ 5ὶ 415 ν δ 161. ποη ὥργα Πορίδηάο, ηἷ- 
811 ἰααχθὴ χε151 νοραπὶ δὲ σα πο! τὰ Ξορα απ; ποὺ 

δϑϑγδβίηη ρα !ατὰ ἀρούαθ 6 αἰδὶ ροβὲ ἸΙχαοί ΔΏ ΠΟ, 

βίν ἴῃ Ἀἰθαϊοἰδηθηβὶ σοπο!ἶο ἢ. 353, ον ροίϊ8 

ἴῃ ΘΙ 6 Ώ51 δὼ.30 7. ΟαΙ Βυ! ]σο5 ἀοὰ ἀϊτοοία ργορίοῦ 

αἰντ  αιθὴῖ ΟἸιυῖ5}} ρρορακηδίδιι, 588. δὰ} ἀσοι5ἃ- 

ΕΠ.) 5 νὰν 5 ἀα πλογθ5 Βρθοία πῆ παθ, δας ἐπιροβὶ 

5406 Π|51}Ὰ] εὐ παἰ πδίλοηβ Ορρυσ πα θ.Π1.. ΔΙ α] 105 δ [180] 

8 58 ΠΟ[18. ὀρίσοοροβ, δἰπηείαιο οὐ ποάοχ ἀοοί!ηϑ 

δαὶ τοοιΐ ον 15 βάτο, ἴῃ στὰς ραν }65 ρου γαχϑυδηΐ 

ἀοϊοόναλα οὐ ἔρια 15. ἐπηαγοβ, αἰ ναι 00 ΠΙΘΒΒΟΡΘΤΩ 
5. Μαχίῃψμαῃ Ἡϊογοβοϊ τ! πα τη. Θρἰβοοματῃ ; ΠΟῺ 

ΘΠ} ΠῚ ὉΠΙΠ0 8 Παΐ Αὐίληῖβ ΠΠ1|Ξ5 ΟΠ Οἢ 115 ἰαἰογορδηΐ, 
Τράπιατα ρε ποῖ ραα. οὐ (ἈΟ ]0 Ὁ 15 βοοῖ!. Πσαα Ἰδτηθὴ 

58. εἱ ᾿ιβοθι πον άτη ΓΒ 5, ΘΕ ἱπηρύταίοι!5 ἤδὴ0 
οδαβατῃ Βυδίδηϊαπι δ ἀποϊογι ἰατο πον ον ῬΑ55Ὲ5. 68. 

Ονρη!αβ, αὶ δορὰ πῇ 56 δος ῖθ [Δ οἱ οδϑῷ ηἀάϊοοτοῖ; 
568 ἴὰ ΕἿΞ Πρ τ σεὶ 5 σία αν βασι τῇ Βα θοάογαίῃβ 

ἐπί, δἱ Ἰηπΐσαμα ἦπ ἰγατρθ8. Δη  1ΠπῈ ΘΧ Που γα 56- 
σοαηά0. φαοὰ ἴῃ ἀανογε ΡΔτμ}5 σμίποορ!5. δαάσηι 

βΒυβρβοία Ἀλλ. 1 ἐρλπ ροτ ΠῚ ὁση ΓΠ5ΊΘ ΠῚ δὲ σα ὴ- 
τη ίατ τ δαθηάι, Τα αἰτόσοβ ἰὼ 605 ΕΓ ἰπηἰὰ 

θὐπτοία ᾿δοίαια» λολ  ΒΆπ  τ σ] το. τ ΒΓΌΡβι15 

Ἰπηορδηθδ5 605 ἄγρια τ ἀΠῚ 116 νάουοία τι Νοη ἄστη 

δραλῦ δα σχίταθ 1Π1 ἃ0 ΔΙΠαη βίο ΔροΙορΙθ,, 
Ατιαπορη εἰβιονίαι, οὐα!σ65 σοηίτα ᾿ρϑοβ, (18 5 

ἀδ τοία ακοθίαπτο, σαπδο ἰῃἸσα μία δἀοζδηγαῦ, 
ΟὨν 58} σοηΓδββοσα ἡ ποδία ἀϑιπ οαδίγα αν, ἀ γὰ- 

Ὠα511 οὐ βοοίούαηι [465 Ταου]εηΐο οχριϊσαίαν οἱ ἀς- ἢ 
ἰοηαἀτίαν {85 ΠἾΒῚ ΟΡ 5 ἃ δδδϑοαί αν ἃ, μασι α [ὰ 

ἴοτιθ οουνατη ΠΟΡ]5 6586 ῖ σα ἀρ ΑΡΙΔῺΪ5. ΘΟ 1}}15 

Βα ΟΡ 6 ἀσου 5 ΠΟῺ 5 π 05 56 Π 01π8 ὁρονιοροῖ. 

(οπίτγα, νἱάογαι ΟΥ̓] 1ὰ5, εἰ σα  άθτη μοβῦ βαρ! δη 88 
σοποῖαιτι ἀΙοε μα !, εἰν ϑαιο, σοποῦ!} Βαγα! θη ϑβ 

οἱ ΡΙΠΙΠΡρΟΡΟ Δα τορισηδαῖδα 5. ΤΟΙ ΡΥ ΓΙ 
αδοιβα! πα ρΊΘ λα ΠΠ 6 ραβ, φαλ5. οἰοτατα απὶτ- 

τη 5, 7401 τοι θλμἑ 5 Ὥοτι πονδταηΐ, ΠΧΊΝ ̓  Δάν δυθὰ8 

αἰνόβάιο ΟἹ μὰν ουα! Τουθο, ΔΙ ΠοἸ  οὶ μαβδίπι 

ΔΡ Τρ Β᾽αῃὐ5 ἀΠ1 ΘΒ ΟΠ ΠΛ] Τὰ απ δ τ : Ὠδοὰο 
σαϑδῦοπο ἀθ  ο α5 ΛΟ σσπὰ ΠΟ] 651 Ἐπ 5 ἢ 188. 

διὰ ἰπ ΟΠ 68 δἰίοβ Ἰηἰθαἰαίατα νἱἀθτλὰ5 λὴ Θρ δὲ. 
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θασγάθηι ΗΠ]ὰν, ΠΡ. χα [ὲ Τῆι.) τι. ὅ, οἱ Θοοναίθσα 
πλνιι, δὶ, δοοίθβ,, σὰρ. 33. Νδο ἀθδταΐ δοοιβδίϊομί 
ΘΟ]0Γ δἱ Ἰοουβ. ΥἸ δθαπὶ ργίπο ΜΑΡο ΘΠ υτ Απογνα- 
ΠΏ ΠῚ ἰὼ δα θη οασδ8 οὔπὶ ΑἰΒαηαςῖο οομ αῃοίθῃ,, 
Οδεπο]σογαιη ἴανονο δὲ βραιῖία δ αϑίθῃ ταί απ}, ΘΟΓΗΤΑ 
σοθ 15 ᾿ἰογατα ἂὐ 56Π161 δρβοϊαΐαμα, οαπὶ Εὰ58- 
δ]απονατα σΟΠ ΟῚ}115. ἀατη πη αι5 6556}. Αἰαμὶ Μᾶγοο- 
Ἰατη Ουτδη (8165 τὶ σαν! 551π|}5. οὐρὰ 5 ἀδρυθῃθη- 
“1558 88 πη ἀῸ Πα} : ὁαπηχαθ Ογτὶ 8 ρτὸ οαγίο 
οὐ ᾿Ἰμἀπθήταϊο πογοίϊοο παρα, 54 ΒΟ ἢ ξη οἱ ΡΟ ΟΣῚ5 
Θατη οΥΡΟΡΙ5 γρο, σαί. ἐδ, ἃν 217. ξθο βόῦτὸ Μᾶν- 
00111 ἀοίοαβίο δ! οι οοταη ἃρὰἀ Οὐἰφη 5 ὀχ βι- 
ταδί !} ἀπάτῃ ποσὶ, αἱ Ἰη6]Πρῖτη 8 6χ δρίβῇ. 
3.51}. 10. φὰὰ ρρφείάϊιῃ 1 ὨΘγοβὶθ ΜΙ γοθ 8 η 8 
ΘΟ Πτηχα ἰΟ 6 η} ΔΡΡΘΙ]αΙ ; 6} 6ρ. θ2, Ἰάψας ργεοῖ- 
Ῥπασα [ἀ10 ΡΒΠΙρρορο  ἀπογατα, οὰγ Βαν ἀϊσ6 η 569 
ΘΆΒ6.Πἰδτὴὶ δοοαβάγδηι [ἀπ ἀατηδηϊαι, ρας ΗΠ Γραρ. 
8,1, 33. Ριφίογοα, [ἰσοὲ σοηβα δ δ μ 1α}15 ἀ ἐδ ΘΟΓ 65 

ὨΠΠ1| να ]σὸ ἈἸδῚ ας μο  οαπὶ ἀοοιι δι ἐααγοηἑαΓ, 
βαρ οἷοβα ΙΒ] οι Π5 ΟΥ̓ ΘΠ 8 }Π0ὺ58 νοχ ογϑΐ, βῖνδ 
ΡΤΌΡΙΘΤΙ ΡΟυν ΡΒ Π). 65. οἰηλ ἰπ οὐὸ ῬΆΆΠΙ δᾶπιο- 
58 61.515. 150ΠῚ, φαὰρτορίον ἰὰ σοη0]10 ΑΒΠΙΟΟΙΘ ΠΟ 
ἀδληϊηᾶία ξογοθαίαν ς δῖνθ ργορίου βοπ πα 105, 108 
ἨΠα ρα. 48 5υ ποάϊβ πατὰ. 67, σοπβίθρδίαν δὰ τοθα 
ἴ(ὰ αἰ. αὖ ἀογμιοιίονν ἐπερῖο Ἰια μὲς πη ρὲ ργῶ- 

ἀϊοανν υἱάἀουθαῖμρ. Δουδᾷαϊναῖ ἀπά στὰ ἐγίατη πν μοβἰᾶ- 
βθοὴ ἀἰδδίάϊατα, Οαἱ οατα ΑἸμαηαϑῖο σοη ΠΟ} ὁραμὶ 

Θρἰβοορὶ θαπι ναὶρο Βγροβίαβιῃ. δὲ τ88 ῬΘύθοτ88 
δι γηἹ οραηξ: φαοὰ φαϊάρηχ Οὐδ αἴα]θς ρα κοίτα ΠΠΠῚ] 

ἃ ϑαβοη πα φομζαβίθαο αἰ Προ οὐ θαπίαΓ, 
Θπυαπάπάτη ἃαίθπι ἃ ἘΠ πα α8 αἷπ μΠο5ι Πῦ (ΟΠ ροτᾶ 

1 ΘΟ ΔΙοχυπάῖηο, δ. 302 Δα 5. αἰρου τη - 
485 ται ση!ρα» οἱ Πἀ61 οχροβι σα β, πο ν ΥΡῚ σοῦ- 

τρον δ Ρρβί τς 6558 Δα ρυο 60 αἰ5β6ὲ οἱ ηοΐαδβθι; ἀπάτα 
ἰδτδ. Π]Δη51 ΔΓ οροα το οὐπὶ ἀπ ποτα. ἴθυνουθ 

οοπ]ῃοία : Βαϑ Πυθα ἰδ 8 νἱρς ΠΟ Βάὴ σ ΠΟΤ Ϊ- 
πὶ 6Ρ νοσδρυΠΠ,, οϑα πα]! ηα8 Ομ! σπγηθπάστη. δὲ 

αα ρμ᾽οίαι 5 Βα ρα μευ ΘΠ  οαῖ ἀἰς ρας 66} ἂτ- 

δ ρα δον, σα δ ΒΟ Ι ΒΔΓ] ΑΒΕ 6 0 ΟΟΟΕ ΒΟ ΤΩ 

τηΐη ἰδ γαϑδϑῖ, θρίϑί. 9, ρ. 845. ση1ὰ5 Πγροθίαϑὶ8 
ἀβϑθυ .]οὴ 6 ΘῈ 6} ΠΙ5αιατα ᾿πΕ Δ ΡΑΥΙ σοΉθο Βα! ορ15. 

θές Ῥᾶρ. 100. αηατι Πυροβίαβὶ πὰ ἃ Β.)6}}}0 ἀἰο δ 
δἰοραὶ δρὶϑὶ. 3 9.. Ὁ. 3245, οἱ ἃ Μδυσοῖο ΔΌΆν γα 

δρὶβὶ, Τάς ». 136. Οὐδρτορίοτ δρίβι. 8335, βαρ. 330, 
Ἰαπάαϊ Εριρμαπίαμη φαρα βου ρβίδδοὶ ὩΘΟΘββαυ τὴ 
556 [105 ᾿νροβίαβοθ σοπἢ ον, Ουοα 5] 68 ΒΆ51Π10 

νοηΐα ἀδίαγ, φαδηῖϊο φααλι5 ντ]ἶο ἀρμοίαν, χαὶϊ 

Ἰοησδ δηΐθ Βα Ὶ 51} Ὁ ἀυδῃ ἀυάτη ἰρ56 ἔργ πὶ Ὠγροϑία- 
566. ρτοπῈ πε δίίοτι ἃ βε πα αἰΐ, ΔΤ Δ Ἰ5ῃ1 11 [στὲς ἴπ 

ἰιᾶο ῬΡοΐ ββίοπθ βαδρθοίαῃϑ. 51 ροϑέ Βαρασθη88 σο0ἢ- 
οἴτα τῇ σαί δυῆθ5θ8 ἀἰχ, νά δῦ ροίαθυδί Θχροϑβιιῖο- 
π6 1 ἢ 46], αἰια δὰ οσαἰσθτῃ συποάίσῳ ΒᾺΪ Π5. 0 ΠΟΙ ΠΠ 

ορίβίο δ οαπὶ 66 ΘΟ πη ποηΐθι χα θίαν ἀρμὰ Τ Θοάο- 

τοίπτῃ ἢ. πτ, Ηΐβες, οαρ. 8, 6. 80 ποπθα}} 15. σοπ. 

Ῥαίγραβ. γϑο αι {05 σέο ορῖς, ρτοϊθοία ΘχΊβ.1Πλ8- 

τὰν, [ἢ 6ὰ ροβὺ νϑϑιδπιοηίθιῃ ἰγί απὶ ΒΘΡαΤΑΙ ἈΡΌΤΩ 

Βγυροβίαβθου [ΧΥ] τοαϊαιοηθηλ Βληο 56 οδμο σᾶ πι 

ῃΠάεδπι 80 ἰγϑα! σηθ ΒΟΟΘΡΙ588. δἰααΐ, ἀπϑιὴ 8858 
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(πίατα ἀγροβίαϑίαν ψαιδτὰ Πγϑ οἱ αὐσίαν, θοδρμέανα ἢ σιθραίο, οχ οἰβήοιη 6. δριϑοορὶβ ἥαὶ ΤΎΡΙ δπιοα 

ν6] εεῤξίμπ ΐαναι ἀϊοιαξ ΡΡορ ον Πα ρΘπ!  νάτη οχθ 

Βτ|}8- ἀϑβδγεϊοπίπ τ ἀφοῖδπι 61 ἀν οΥβαρ μὰ ΓΕ]5 ΟΥ Π}1- 

χαϊίοιθα Το μὰ ἈΓ πιο οὐ }15 σάτα ΒΓῚ ἢ ΘΧΡ ΟΞ, 

ἀυσπι ΑἸΠαπαξῖι5, Εασρ ἢ 5. δ ογορ 6 π515 ἀΠπηπι 

σοποῖ! ΔΙ όχαπ νηὶ ἀπ. 36, Ραΐγο 5 οὐσ 10 γὙ0Ἱ δορὶ 

ψΕ] ργοίογγι νοίπογαπι, Αἰΐναπ, ἰοπ. αὐ Δ πέϊοεα. τι. ὅ, 

Ουΐ ΤοΙ, βίδα! δὲ οι θγὶβ ἴῃ. 60 ΠΟΙ Ο 0 ἀσογο!β 587 

Β6ηβὶ} οἱ φυρβογίρϑιὶ Ῥυίπιι5. πο 6 η65, 1.16, 
ῃ. 14. ας ὀχροπίοα 4085 ἰρθὺ8 ἀρϊα5 ᾿πν ροβίδβὶθ 

αϑεογίογθα ΟΠ ΠΟΤΕ, 51 ΟὙΡῚ 5 Οὔ η5115. 651, ὨΔΠΓϑΙΪ 

πὸπ ἀξ οι 8. 
20. 1Ππ4 φασαὰβ πὸ ρᾶγηπὶ δὰ δχοπδαη τὴ 

Ογυ τα ναΐοι, φασι πο ρσορτίοβ Β0] 46. 41551:0}}5 
δου οἰ αϑῖῖοὐπ ΒΘ Ὲ 51|5, 56. τπὺςφ ἃ ΝΑχιτη θη θδα 6 

ἀσοδροναῖ, σχαΐψαθ ἴῃς Εποίθδιι ΕΠ ΟΡ οϑο  γτρ Τα οἱ 

ἰοία ἔοτία Ῥα πο πα σΟΠΥ ΠῚ ΠῚῸ 5. ΡΡΔ ΠΕ, ΟΧΒ ΓΟ βῖββθ, 

8. Τὰ Του 3 ἃ πάσα. ὁ) ἰἶ5 5. 051535Ρ Ὑ] ἀρὰ [1 6. 

ΟἿ}5 δηΐ μὰ σγθα! 1 ΣΤ ρΓΟΒὈνγ τ οὐ} 5 Π 6] 
ἰοΐδτι ερ  β0οραίι5 5 νᾶ πὶ σγοα  ἀ δα! ϑι115 ρτϑαϊ, 

ἃ]|105 Ζαϑῃ] Θρ βοορπι δι ατῇ ἀ φΌλι15 μραν 55, ΓᾺ 15 

σορίςαι 5. πα θα 1555 ἢ ὅθ, ἘΠ ἃ τηδρὶβ Ἀρργόδαιιγ, 
γαναῦ ράτ]ὸ ΔἸτπι5 δ δά ο}} Μαχήταὶ οἵ Ρὰ ΘΠ ΠΟΣᾺ Π 
ρεωϑαϊα ἰἰος ἐσιαρον 8 βοηΐθαιῖα Ἰη ααίσογα, Μαχὶ- 

ΤῚ 5 σοπἔδ 580ῦ ΟΠ} 4}115 ΡῸΘ] 55.115 ΘΡΊ Ξοορὶβ Τντῖο 

σοηίγα Αἰῃπμαπεαϑίαπι σοηοῖ ο, Αὐἰλποσιπῃ ἀοὶς ἀ6- 

Ἰιδὰ5 Ἰπἰδγία! ἢ. Ναῦραὶ Βαἤηΐϊβ Πνν ἃ Ηἰξξ,, ὦ. 17, 

«πο ὑπ Ραρῃηαί5. Μιαχίηιατα. ἰὰὶ σσπο]ο ἀπ 

οατῃ Αἰ 8 85}} 1010} 1015 Β0[ΘΠΊΤ ΘΙ ν᾽ ἀἸ 558: ρτὸ οἰταΐα 
516] 6Π ΟΊ ΒΘ. Π}ΜΠῚ (6 Πού απ θοθίοτο διβρί σαι 51, 
ΡΟ βατα τα 1 αἰ  αχ 1} ὁ σοι βοβϑα, δι δ βία μα 19 
Ἰηξισιισίυσαι ρογροίια Τομίο ἐπα πᾶ 510 ΥΩ ΠῚ ΠΟ Π6 
Β0οίαν! ἰάθιὰ ἴδον ϑολοπιθπὰβ 1}. τς οᾶρ. 38» 
Ροβὲ ἀδθογοίαμι δἱ ῥγομαῃ τ αἰαπε πὶ ΠΟ ΟἿ ΑἸΠαηα- 
51} ἀδπγηδίίοηθιη τονε, ππσῃ5 ΜΟΧ ΠῚ ΕΔΠῚ 
ἢσυ [οἷο ᾿πηργο 558 ᾿ (8 γριοηῖα ἴα πιθι ἃ Μαχίηιϊο 
Αἰδπαιιδ9}} σοπιτη απίοσε βἰἰρι, “κὰ1 εἰν 46 πὰ Πὰ- 
[πὶ δἱ, ϑοχοπηβη! παγγαίϊοπδ, σουξατα νἱάοιηγ δίαχὶ- 
θὰ 8 πὰ ΕἸ ΡΤ ΔΙΒΊΠ105 ἀρ βοοροθ,βίνο α σομοῖ ἶο Ὑγτγίο, 
Β'ν 8 βόϑίθϑ.ν σοι ρι 508. αἰϊφαϊὰ ἴ) ποιαθη ΑἸδΝὰ- 
ὨΔ511 50 υΒοσΊ 6 πι10 ΘΟ ΠῚ} 151555. Πρ θυ  οτῖπὶ ΑΙΠΠλ  ἃ- 
5118. 1) Ηϊκίον, Αγὐαποῶς αὐ μιογανίνος, τλτι 1}, Ὡς 
Ῥὰρ. 08, σαπὶ ἰρβὸ ἀη. 3.9. Ραϊπιβιϊπατι ροεμ 115. 
ἐγοῖς ὁπ 85 ΡῈ Θβη πη ομίβοομηβ, ἀπο 5 01 θὲς 
Ἔχ δρί 15, εἰ54 186. ΞΕ ΘΟΕ 5. ψερίπς μὰ. ΑἸΠιαλ: 45 απχι 
580 ΘΕ ρί556. δ[ σΟὨΣ ΠΗ Π] ΟΠΘΤΩ 615 8ΓΠ Ρ]ΘΧΟ8 5558, 
καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ἠσπάσαντο κοινωνίαν, ὉΠ δ[]ΆλΩ 
ΠΠ|6 015. 588 ἐχουβαγοπί, σαοή θὰ (αν ρυῖπβ Ξοτίρβον 
Γαμξ, ΠῸΠ ΡΧ ἀμ] ΠΊ0, 56α Οἱ ΘΟΔΟΙΙ [Ὁ οἴβοθηι Ὡς καὶ 
γράψα: καὶ ἀπολοφήσασθχι, τι ἃ πρύτερον ἔγϑαψαν, 
οὐ κατὰ προχίοισιν ἀλλὰ βιυζόμενο! πεπουέχασι, Ηοὺ- 
ΤΠ γΘΓῸ 6.5) ρογιπη ρυἽ ποθ 05 δία χίτηι5 {Π|1 σα} 8 
ΠΟΏ.6Π) ἦι) {Π|{86:|5 8 δρίβοοροβ ΜΥΡΕ δὲ 1 σοἰοσἴαπι 
ΔΙόχαη ἀν᾽ ηᾶπι ρῥγὸ ΑἸ ϑμαβ10 βου ρυ}5 σοῖογογη πὴ ἴῃ 
σαρῖτο Βα Βείαλιαραα δαμχάριῃ ΑἸ Π Δ ΞΙ ΠῚ Δροίου. 
εὐνῇ. ἁγία. ἄτα. ὃ1, ».. 170, 51 φιὶβ Μααχα ἃ 
ΟΟΙ με πὶ σ θγογατη σα]ρὰ Ἰπόγασο ν 6}, ΒΒ} τη6 
᾿ο6ὲ [ἄθτη ἐπι οὴ δοοῃὶ δῆπο, σοποϊξο Ηϊογοϑο- 
ἔγτῖ5 δὰ ἀξαἀϊοαιοηθπὰ Βα 5.0 ἈΘβαγγθοί[οπΐσ οοι- 

[πότᾶπὲ ὁοιρόβηο, ἐμ ου τα ἰὼ ΓΚ] ἀυὸ Αὐ͵ὰ8 

οἱ βεαιαρῦσ αὐ ὀοπηπ ἴσο πῸ πὶ 5έπ|6. ΡΕΒΠΙ ΒΟ ΤῸ" 

ΘΘΡΗ ἴπδῦο, Ναμι ἰδιηεγανα, 11} οὐ ὀυμ ὰ 16668 

φουϊεϑι βεϊοαβ τροθρση! ΒΓ ΘΒΞΒ. 1, ἘρΒρ 10 ρ- 

Ῥοβαον! 5. Μαχῆαθ, τησαγίαι, ππ5. Ἰαιάαταρ 

ἀρὰ Βοχοιόπαμα 1. τι, οαρ. 33. ΜαΡΕ 615 Αποὺ- 

τάπιιβ σὰ Αγίαπογιπι δάτη Ἰϑβίοηὶ σοι βο ΠΗ ΓΟ πο] 8- 

τὶ ἔνπδς σοπϑοσγαιοῃ μ8 511 10ὲ5 ἴρτοββρ ἄμα} ΠΟΤ ΠῚ 

δρ βουρογαπι ςουη πε πἰοποτα Τρία ΘΟ ΑὙἾ15 [πὰ 

Ἐξοϊοβία Ηϊορυβοϊ νη πα οοπηπππίοπὶ ΓΕΒΙ1{π|}5 

Ὁ, ἢ 46 ἰἀσία τα μι ο αὶ οαπὶ δ᾽ 5. πωνδεῖηι ΟΥτι!}- 

115 νατὶ 8 Ἰαοἷκ ΡΛ αν 9 ορράμποις οπιπόβαμα {ΠΠ|π|8 

ΒΈΤΟΌ]Ο5. μουβοησυδίατ, πη] πᾶπὶ ἴάπλοι Ασίαπη (8 

ποιηΐῃθ ἈΡΡΕΙ} δ: ν6] Ο[5 {0 6515 56 πο 5 ΑὙἸΔΠῸΒ 

ἄϊοαν ΤΠ] 6 πὶ Μαχῆητ5 [15 ἀπ] ρσόσαι! ἀσ 5 51} {π18 

σοῦῖνα ΜαΓΟ ΘΙ σὲ ἃ πονταοτη 8ἢ ποθ δ 15 ἀσοοΡοια 

ὁαπὶ 5ίνθ Πιουόβον 15. αι. 3.15. 501 σδῖιβα 6185 ρεῖπ- 
τη πὶ Θχϑηλϊπατὶ σῶρία, δ᾽νε σοη Κι ἘΠ ΟΡΟΝ δππὺ 

βοσαρη, σαν ἨΠ μίαπο ἐσ νι! 5, Ἀ σαῖα σρὶ- 

βοοραΐα 651: πᾶπὶ πο! δδῖ Ξαῦ9 δ ῃ ἐδ 18π|. Ὁ} Υἱ- 

ἀδίωγ, σχρόπδηβ Οὐχὶ! 8 σαί. 1ὅ. τ. 37, ἀδ Ε] 5 

Ἰμρτθϑὶ τοῦθ [ἀογσὴ5, πο ἀρρΟ] αι πον δϑί ηεστα 
ἀτασοιυῖβ σαρξί, Τα κ (μα α ἃ ἐσ ρτβ Βυσουον βϑοί, 

(οπνοοσδίο απ. 34| δὰ Κηόοηῖα Ευοϊθδίρ Α πιϊοΟἾ 8- 
πῷρ σοπ οι ἶο, ἀσ α οροῦα Μχίπηατη ἃ 1356 [Ὁ Ρηηἰς 

Ῥμ  θλα ἀποίατη δἰ ΒοΖΟΙη Ρ5. [ἰπν 1π|. οᾶρ. θ, 
αιαιὶ [γαῖ 8 ἀροθριαβ ρου 101 ΔΙΝ απιαβία αι ο76- 

σοναῃὲ δρ βοορᾶῖα, Βδη ἰοη 0 βα  ραμαι 5 655 ῖ, δὺς 

οταίοϑ δ, τ2ο. 8ιοαάάστῃ ὁσηυπναὶ. Νοὺ 413 Ποβιρα 

ιν 156}} ἀπονατῃ εἰν Διο τοονισσι δομἾ {18 .10- 
{δν}1550 νἱἀδίασ. ΝΌΠΟ. ἀπ ρὰ ἀπ 5 ἀππι 4.19 

ῬΆΒΙΟο ἰοδεϊπιοπὶο 185 ἀῃ Δι 5 πτὼ γαμ! μκ65- 

ἰὰ τοϊταοίαν!, 

21. Οσπὶ αἰ οπὶ ῬΆ] 5 ἘΠ τὴ 1ρ58 οχ 6Δ}}}}5 ΤΡ Χ 

Ρ0 ἅπποὸ ρου γαηβίγοί, ΟΠ 65. 11 Ἰα πὶ αἸχῚ, ὕσον- 

εἷρ ΠΠ105 δρίβοορὶ. ἀποθ 5. Υ86]1 {ΠῚ Β 85. Δεαοίο α]- 
ΤῊ] ΓΙ πὶ ὑσρεατ θηϑὶ οὐ Ῥα γοῦ]ο ΒΟΥ Προ 8 πο 

Θδχορρίῖ5. Ηἰαγοξο γι 5. σοθο ἴσην σαν Ιαχῆηιο 08: 

Ιφδγαηίθϑ, ΑΙ ὰπ 51} σοπη πη ΠΟ π δτΩ. ἀμ αἰ οχὶ επΠγξ, 

Πα 46. ΟΠ ἃ ΟἸΠ 5ΟΡΙ ροραπῖς ν᾽ ἀὐδοίος ΓροΙΒα8 
(1815 {6 Υ]5 58π| σορίθδια !ς. Γβ ρογ αὐ σρίκοῦρο59 

ἄσγμαῖ. οἱ βἱοθοπι ΑἸοχαπε τί πὶ ἐδ ν5 ἀδάρνι} 

ἀθ τάμα ΑΜ απ 5}} ρυαμα ΔΙ Οσ 5 ; Θἰβα 6 ἀΠ|1Π}, 58 

ἀπο 66} δ᾽ αϑι σοῦ μὰ 15. ΟΠ 0515. ΟΠ Δ τη 65 

ΑἸ ΔΩ 5Ι ΠῚ ῥα ΙΟΥ ἘΘ. ΠΡ ΙΈΧῸΒ, 6556, ΡῈ Βα Πισ9 

οὐτὰ 105}5 οσπιηιαμίσαγα; ἀρ Αἰμᾶπαβ., ἡροὶ. 

ζομξ, ἀγίαρ. τι. ὅ1, μᾷρ, 175, Βα ΠΒΟΡΙΒΙ: δ᾽ αχ] τη 8 
σαπι ἈΠΠ5 σα πος δρίϑοορὶβ. Εσάδπι ἔβιαρονρ [ὰ- 
οἴστῃ νιάδεαγ, αι 16 ηλ ΘρΊβοΘρΙ δυποι σε δὰ 

ΟἸΏΠ 65 [Οἰ15 σΔΙ ΠΟΙ δ᾽ ἔσο] πα Θρίδοοροβ δὲ ὁθτῃ- 

τὰ Ξίροβ σοποὐ ἢ Κὰρ 106 11515 ΘΡΊ51Ο] δ᾽ ΒΌ ΒΒ τ μ58- 

ταηΐ : ἀρυά Αἰμαη., ροί. εὐπὲ. νίαν. π. δ᾽, μὰσι 
1689, ϑασ τι 51 σηἾτ Θρ βοοροσπ τ ποι πὰ Βο΄ρ τι - 
συ ἤἴργε ονάπιε βοτίρία, ὐδὶ ἀαοά πιημ. ὑ0 εἰδα5 
ΜαοΡίπὶ πόαῖοας σαί σα ἡ ἀονὰβ ἀρ ρΡΉ απ} ΠἸΠῚ. 
ὅτ, ὸ Τηθοάοβηβ αἀἰο, ἄὸ δούρα!ος ἢρν πὶ, 

ΘΆΡ. 2ά, δαν !σοη55 σγποα; ἀδοροία δαχίπιο Ὁ 



ἀθ ΡΙΒΕΕΤΑΤΙΟ ἴς 50 

ΑΕΔ ἈΠ Ά510. 5 6η1 Ποαία δὲ ποία ἕδοία ἀΐοῖ! ; χαταφανῆ Α οἴπττη ΟΥγ]ο ῬΓΦΙΟΓ δατηἄδηι ἀββοῦίαπι ΟΡ] ΘΓ ρο- 
ποιήπας τὰ τε ὑπὸ τῆς ἐν Σασδιχῇ συνόδου γνωσθὲν- 
τα’ οἵα 5. σοη "1 ἢ ΘΡΟΒΟΙ ν λἷξ σοσδ] δποίοτθπι 
[1558 Ἰὰχ 15. ΘΠ ΠΙ 8. ΘΟΠ ΠρΡΊ πλ 18. 10. ΜαΧΊΠ Π πὶ, 
δα 1 Ῥα 511 05. βα] οι, ΘΡΊΞροροΒ. σοπίγα ΑΠὰηᾶ- 
5πό]ς 64 νἱ δάδοίοβ Βα ρβοῦ ρίϑβο ; 39 Επδορίαπο- 

ταὶ [ρα ἀ15. οἱ ἀοίοταμι ἱπῆαγοβ πὸα [πἶ556, [ΧΥ ΠῚ 
ἀᾺ Ρτ5. Υ]5. αὐ [Π14}5 ΚΘ 5115. σοηβοἰσϑα! Δ ΠΊθ 61 - 
(ἃ [Ὧ6.1}; 35 ἠοππι {ἃ ἔμδὸς Ἰδι50} } 1} }5 ΟΠ  ΟΘ551- 

56, ὉΠ] ΤΟΝ. Π αἰ ση 8η} ΑΥἸΪ, ΜΆΤΟΘἢΣ ἀπονγαμὶ σοπ- 

ἀδι)ηδ οπθηὶ; 9. Μαχίπηιπι ἴῃ ροβίογα πὶ ΟΠ 65 
Θρ βοοροτι ΩἹ ΘΟΏΥ ΩΤ 5 ΟΠ Πρ 556. πο 0 μΌῦΓΟ ὅ8ν- 

ἀἰσοπϑὶ οι οἽ 0 Ἰπ ον Γαἴδβο, ἀααϑὶ ἰανθὰς ονἱίαν - 

(πὶ, δἰ αὐτὶ 5416 ΡΔΡΠ5 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ϑυβρθοιδηΐοι : 

ὃν Αἰἰτᾶἢ 8511 σΟΠΠ}1}} 5 Ππὶ ρα απὶ Ξα] 6 ηὶ ΠῸ ἢ ἴδ- 
ὩὰΙ 555. ΤΠ ἸΟγ ἢ τ: πὰπι] Θχ Αἰμπαϑὶ {15ὲ. ΑΥὐΐσπ., 

πατὴ. 36. οὐ ΒΥ ησἀϊ σα πὴ ΓΟ] τ ἀπ χη οὐδ δα 
ἀρ υ ρυο5 ΗΠ  ορασιιτι ν 6.15. θη Οὐϑοατθ ΡΠ ΒΕ πὶ] 

{ππὶ ρυ γτἢ ἀ1ν. 3.9. ὁ {πῃ ἃ 511 ΘΟ ΝΠ ΠΏ] ΟΠ ΠῚ }}1}- 
ἀσηὴὶ ἑπίογυα ρία ας. δι ρσοΙαπίπῦ, πα. ϑοογαϊοβ 

11}. πιῷ ἂρ. 3., αἰῦ αχίτησ. τἀπὸ ΔΙ μά ϑὶ0 ο0πὶ- 

πα οπδι. οἱ αἰρηϊκαίοαι νεα! ἀΐξβο ; ᾿Αποδίδωσι 
καὶ καὐτὸς τὴν χοινιονίαν ᾿Αθανασίῳ χαὶ τὴν ἀξίαν. 

ΙΒ οβιουσῖ5 φισζαρ 10. τὰς πα τη. 15, Μαχηαηὶ 

ἢ δονιην τηϊοῦο ρου ρα νἱαοίαν, 40} ρα 5 ἃ σοι - 
56 56 η 11.}} αἰ τομαὶ, ἀα Αἰ δη.511 δ η  θης τ μοβίθ 
ἀδοϊ αν απ. πα ῃ8ὸ ἰδλρῦτα μι αν Μαχίμαιβ τη 8- 
ἀϊατῃ 56. πὶ δἷ5. ἐαγθὶβ (απο αῖ; ΑΙαπαβῖο 1} ἃ δχ- 

ἰουῖοτο σοι] 018 σία σοη  αηἴα5, Εππαρίαπον 
τάχη ἀοϊοβ οἱ σομνοα α8 οχοβαβ, πο αππ|5 ράτ! 5 ργῶ: 

δ δ 5. 111 ἃ} οο!οβίη ἀΠ6 Πὸ5 βρϑοίαπϑ, θν 6585 ορ- 
ΡοΞξῖλαβ, φαανατα αἰσίψαο ραϊΓοοϊαῖαπι αἸϊογὶ ραυεὶ 

ομἠοίοναη!, ἀθισεοίδιασ, ἴἢ αὐρίβααο Ιογβίΐαῃ νὴ] 
δἰίααϊα βιιϑροσίδηδ, δοῦν, αἱ οϑίο πὰ πὶ 18, 

Ουγη]ὸ 5(α θ αἱ τη 0 ΠᾺ δ᾽ βθη!οη α. βαα Φα ΒΠ1αν] π0 
Ῥοίοϑ φῖῖὰ Μαχίιηο 56 δὴ Αἰπαπαβίαη) ἀἀαπμοηῃίο, 

οὐὐοι ὁθοι{Π5 5}, Ον ΤΉ] 5, δὲ σγηο11 ΗΠ ΘΓΟΒΟΙΥ Πλ1- 

απ ἢ ΑἸ Πα 511 αρδείατα ἀδογοία δὰ ἀβϑῦηθα, ἃσ 
ΒυΏΒΘηΙ ἃ [οὐ δ εβὶβ ἔρ5ὰ σοι ργόθα νη, πάρ 14 ὁοη- 
θγεα δῶν γομαβ Βυίπιο, δι σαα ἴουοθαν Ἐρο]θϑίῳ αἱ - 

δοῖρηπα, οην, Αἰδχαηάγι, Δηιοοξίαις {1 οὐη - 

οὐ ἰἰξ ργον πο δυκ ἰπξογοβεοῦῦ πη ΟΠ ἀΓ} 15 ἸῺ 

(πα σονοῖ παι. οὐ ον Πα θα ΘρΡΊΒΟΟΡΟ. Θ᾽ πϑίσῃν δος 

οἹοοίαν ρυσϑογίογι οὐ ἀϊαοσηΐ, αυᾶπ|ο 1ἃ νδν β ΠῊ1}85 

ἀδ ρυτοοίραο ἂο γειο, ρε βγίθγο, πα} 5 τὰ ΟΥ- 
τῆ απ σαῖς σαὶ οἱ οριξεσραΐα αγατῖα, οἵ ΤΟΊ Πὶ5. ρ6 68 

οί. αὐἀϊηϊἰδίναο, σοποτααίία ἢ Ξοουμαο, τὰ 

βαδάρηι σοπβοααρηια Ον}}}} σοβίας πάμ τῸ ἴον πλ6 

ἀυπίαχαι ἀπὴο ροβίδα ἃ Θρ βοορὶβ ρεονί 1:9. σᾶπο- 
πῖσο ἢ 5ράο Πιογοβοί τ αα σοἸοσαξ5 6ϑὶ, Πάθαι 

οὐδεν ἐρϑοορὶ ααΐ σομοῖ ο δη. 831.9 ἱπίθυ[πϑυδηΐ, 
πος ἰὴ Θ᾽ 15 ΟἸδο οῃ δ αὶ ἐΘ ρῚ Ἔ5Ρη1 αιοτη δ᾽ σθη- 

Ἰπησίεηι 56:8 πιὰ πολ πον ββύθ! Γ᾿ κ6 [0 [10 Ομ ϑύο- 
ρΡαΐαβ δά Γοππίαπίι θ. ΞΈΓΡΟαΒ. ἰὴ 0 Θρίπιο 

σοππαβιαπιαίοια, 7 αἰ ςΐθ Τα το ρ 45. γο  οϑλθ 

6. απ σὴ ρανοὶς μο8} Δη μ15. Δα θ.Π οἴχ Δοιοῖο 
ἀϊποι ἴα, απ πναναὰ νἸο]αίαν 161 ἀφο πβα! θἢρ σθῃ- 
ἡπποῖα, Οπιθηάδηνπ5 ρόστο Π1}}} Ον τη. Αὐάοῖο 

ρεωῖου. ποραίαμα. ὁομπα 5ι8ι {1} }Δαὐοηη, ΠῚ1}}} Ἀοᾶ- 

Β 

ἐμ 556. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

Μίογτιο τοὶ ὀχαμοίοταίο Μακίηιο, Οψριδαις ροξέ αἰΐ- 
παρέμιτ ἑθμι ροῦν κὲ ορίβοοριὶ Ηϊεροςοἰ μεν ἴδαπι. 
πορίοα ἐ[ι5 ογἀϊπαιϊο ἀρξον αν αὖ ἰηερασξίς ἐα- 

ἐππηϊὰ Μαρία ἐν Ηϊργο κοι οὶ ὑοπεριοϊίαν, 
ἐάχεο (οηβίωνελο γνιξίας Ομνλίζιις. 

23. ὈΓΠΠΟΙ Ππλαηι δὲ νοχ δ ἰβδιπηπι ᾿πργϑάϊον αγ- 
γἰ Πα τ νἱξα ἴοπιρα5, δρίοορα 5 αἰ πηίσατμι [ΧΠΠΠ) 
6Γ5 οτἀϊῃα! ὁ 15. ; ἀτλὰ5 Ὁ ἀπιοίου  θι5 οἰΐαμν θα αὰ- 
Ἰ|ρὰ5 τπῆᾶθηα νατίοίαιθ, ἃ} πο }118 νογὸ οατὰ στὰ- 
νἱββίπνα δἰ ἸὨογοα 8 }}} Ρτο 55. ΟΥ̓ ΓΙ ΠΠ1 οὐ] λα 0 ἢ 8 
ουθήαηῃοία τοογίαν, [Ὁ σαπὶ αἰΐχαο, οτ θ᾽ ῥγοσο- 
ἀαπγὰ5, ρίαγτα ὨαΡ πλ5. [εἶσ ἰραοίδμάη : 10. ΝαΩ 

τποτῖρ ἂῃ ἀδσροβηίίοιο ἢηΐϊρυῖθ δριβοοραίαται Δαχὶ - 
ΤᾺῈ5 ς 39 αὸ ἃηπ0 δα] Ὠγ}}5 Θρ᾿βοοραίαη) οἸδαβονϊ, 
οἱ α᾽θρῖ Οὐν 5; 35 ὀχροπ θη ναγίεα ἴῃ ΟΥ̓ ΠῚ 
οτἀϊπ αν οη δηὴ ογ πα παι ΠΡ 5,6 δ 46 ἃ} 15 ρόράμάα, 
[ὰ ρότγτὸ ρυφβιαθ 5. ἡπ ἄρ γϑρὶ ἰδιΐβ ἀπλοτα, ἢ }}1Ὸ 
ΟΡ αηὶ Ῥγϑροβίοτα ρυνμαηδὶ βιμάϊο οσουραιὶ; 

56ἃ ἀιποίογ αἴ, ΠΡόγαιὰ. ἀθ οὐ θὰ5. ᾿φοίοτὶ 
)αάϊοίαν ρΘγαλ {6 πι08. 

28. ΠΙ ΓΟ  πλιι5 ἴῃ Οἠροπίοο δὰ ὅπῃ. 8349, ῃ. 183 

(4ὰϊ φυϊάδια πυπχοναη 5 δὶ 3500 τ ἢᾶπὶ ἰπ δλγο- 
ηἴοὴ ΠΠ0 ἀπὸ ἀη πὸ φγὰῃ πΠοϑίγαπι ἀπο ρα!, δα χτιηὶ 

πιογίθια αβϑῖσαδί, Ομασρηροβίηιδ, ἰπ φαὶν, ἀἰαυϊληνμδ 

ρΡοβρὶ Μαοανοι ΗΪεροβοί ριον μι. ρίδοοριιβ πιουτίτο, 

θοίη 6 ροϑὶ ἈΠ χιυαπίππι ἰδ πυροτὶ5 {0 βεάθῃ νὰ- 
οῦ556 αἱδς οτάϊπαιοπδην Οὐ} ρὸγ Ασαυϊαπὶ ΟἸο5ᾶ- 
τὶοπβόια οἱ οδίογοβ δριβοοροι Ατίδηρϑ ροίας ΤΠ 6Ὸ- 

ἀοτοίυβ σαόσας }{Π0 τὶ 52. δοσίοβ., οὰρ. 26. Ογν! πὶ 

ΒΟΡΓΡΙ ἀροβιίο! ο ἀοοίοί ργορομηαίογρθιῃ Δοοτεῖ- 

ταῦτα, ὅ. Μὰ ἴπιο αα νἰϊαπλ 56} ὀχρογίθτη ἰγὰπϑ- 

Ιαῖο Ἔρ᾿ βου ρα! θαι ρνα ὰπι ργοπχδγαῖθβο : Τούτου δὲ 

εἰς ἀγήέοσω υτταναστάντος βίον, Κύριλλος τῆς ἐπι- 

σκηπικῆς γάσιτος ἠξιώρν, ΑἹ, δοσνραῖοα, 0. ἢ Η δέ, 

οᾶρ. 38, δουῖθῖυ : Αοαοίμς. δὲ Ραϊξνογρίις λας ῖνηο 

Ηϊογοκοϊμαοι εαρμΐλο, Ομ ὶαπι ααυθῦθηδ δπίην 

οοπϑεϊξμογαρε. βάθει ἔορο νους Βοζοιηρηὰθ. 118, 

17, οὔμ. 30. Αοὐοίμ εἰ Ραϊνορλἶίι5. Μιαίημίην, αι 

ζογοπίος, ἩΗἱονοβοϊ πυϊίαγιοπ οοίοκίανη Ομ 1. γ85 

σοπάανη ρογηλίδοναπε. πος. αἰΐοσ 0 ἁἸίορο οχϑρυὶς- 

ρϑίβϑο νάθιαν Αἀπιδοῦαηι οὐ, ἀποιογιζα!θ ρὲγ- 

ταστἱς οαάρῃ. τοροίαθ! ΤὨροραι 5 1 Οληοηοητα- 

»λία, ρὰν 34: Μείδριηναβίο8 ἰπ Ψέίπ 5. Αὐἰδωνγαρὶ, 

4υἱ ἴρξα ϑοογαι5 νεῦρα ἰγαπβοῦδῖῖ νι 11. μὰ. 

149; ἱποονίαβ ἀιοῖοῦ. αἰϊαυὰβ. δ. 5. Αἰλασπανὶΐ, 

δι 4. παπὶ. 19, ραρ. 120, αὶ ΟὙτΊ απ ᾿λὸ ἰτὴ- 

ῥ᾽ οιδεῖς βια 10 ἀοΟΘ Π50 ΠῚ ἀἸοῖ, ααδοτο ΝΟ ΔΙΑ ΧΊ 15, 

νϑῖροθι5 ΑἸ μαβίαξ ἐλ ρλοΙα οην [ον αι: ἀποίον 

βυπο οἱ ΠΡΘΠ , 49] εὐθὺ ΕἸ ΡΙΌΒΟΪΥ 5 αἷὖν τον 

εἰοῖς οοαοία. δαχίηνα χρυ σα δὲ Οὐ νυ 508 - 

τοσαϊαη αὐ]. οναια νευρὰ ἢπὶ Τοβ οι (6 ἃ Ον- 

γλδα οἱ βυνῖμες. ο)ες ἃ πο 5. ἀπὸ γα 6. ἀδονὶρίδ. 

Θὰ ταν εἰν τὰ ἴο ροίίον, ἱπᾳιθυθηάτι. 5] ἀσποιον- 

ταίθαι βεφαίπιαν, ϑϑογαινοιῃ οἱ δοζοιμοιαηι (6 Χ (]1- 



δ, ὯΝ ΥἹΤᾺ 5. ΟΥ̓ΕΤΌΣΙ. δΆ 

θὰ5, τοὶ ροϊϊς σα ονατα 6Χχ ΔΙΊΘΓΟ οδίοτὶ χὰ] βίτηἢἶα ἃ ῬΊαγα ὀχ δα πι νοΐοτα ἴῃ ἴρ505 ἘαβδΒ ΠΟΤΈΌΓΩ }ι- 
ΒΟΤΊΌΒΘΓΟ, βϑηίθτ τη τη ΒῸΠΙΡΒΟΓΆΠ ΟΣ ΘΙ ΡΟΓΤΕ 

τὰ τὶ δηλδοθ 1}. ΠῚ] ΘΟ Ν ἢλ185, στάνη αϊς απ οηιὶ οἱ, 
ΘΟ] 5 ΘΠ ΓΤ ΘΎΓΙἐΘ ΓΘΓᾺΠῚ μοῦ ὰ ΤΠοοαογρίῃβ, 

Αἀ πὸ Πϊογοπν πλα5, ἴῃ οοάδηι ’Ιο00 ΟΥ̓ ΓΙ] ράτιιαι 

ζανογα 115, οἱ ἱππππϊοοῦπὶ 615. τη! οία ἰτδη- 
βου δῖ, φαϊ βᾶπο Ζπο]αρ ἀδροβι πη 15 Μαχῖμαὶ εἰρ- 

οὐπϑιαη δι πὸπ οπι βἰββοηΐ, Οὐοῦ ΠΡ Ππιᾶτῃ 

Μαχίμ! ἀοίατϑαϊ ποτ παγγαπί ὁ ογαϊ δ ίϊο 15 ΟὙτι]- 
Ἰδια ἀὐρί του δὲ ἀοηλίπαβ [οί Ασδοῖιη οἵ 

Ῥαϊγορλ πὶ ἰοόπρο βυροτγίοσὶ ἂς μυᾶνίογὶ Ραίγητη 
ΘΟ 0}Π11} ΟΡ. ἀποίογαὶθ το! Παπίαγ, 4φὰ γε απὶ 
σδη οἶσθ. Δ] ΘΡΊΒΌΟΟΡ 18. ρρονΊ ποῖθ, ΟἹ τα πα ἢ} 
ιῖπβα ἰοβίαπίατ, Ναο Πα ιβηνα! {δ ρῈ}5. Θτάΐ, απὸ 
Ασδοῖαβ οἱ Ρϑίγορ Β 1158 δὲν [ἢ ΘΟ 011}0 βογύϑία [Χ1Χ] 
Θχίθγ 5 }0Γ15 [ΟΓΠΊᾶ, 51 Υ 6 51 ἀροτία, δία ἱπιρ δι ᾶ- 

ἰοτὶβ ἴσον, Μαχί πα πὶ Θχραμηᾶνο ροϑοϊΐ, ΟἸπ 68, 

ΠῚ νἱ αἰηλαβ, 6χ ἰ Πα πᾶϑιο 580. πη}. 30 ΘΕ 32:, Ρὰ- 

[δ 516 Θρ βοορὶ, ἀπο 8 Ὑ6] {π|}0 18, πο 51 Αοϑοῖο 
οἱ ῬαϊΓορὮΠΟ Ἔχοδρίβ, 56 'π ΠΟ ΠΟ ΠΠ10, ΟἸπ 5850  σὰ- 

οἷο τ᾿πδἰσοροὶία σὰ, δὰ Μαχίτηιπι δαϊπηρρηίοβ, 
ΘΥΠΟαΪοἶ5 βατασθ 515 σοποι!ἱ ΠΠέρτὶ 5. Βα Ρπου μ56- 

τρὶς 45 Ασαοίιβ ᾿ρ55 πα ορδοοραῖα 501 01 
αράϊσαΐασ, 568 δἱ ἰρβὰ Πάρ!απι σουλη πη οπο ργὶ- 

ναμπ5 ἀδοαγπεραίαγ, ἀραιὰ Αἰῃδη. ἡροίορ. οοηὶ. 
ΑΥὐίασι. παπι. 19, Ρα5. 161. Δ΄π ᾿ρδὶ ἰγὰηϑῖτα τὰοχ δα 

Ασδσίαιι ΙΔ οίο, οαἴὰ 60 ἰῃ ἀθροϑβι οι θη Μαχηταὶ 
ΘΟΏ 50 ΓΒ ἠδ ἢ 6ὲ χαδὰιν ΟΡ σα αβδατὴ ὕ [ὑδπὴ. πα τα σία ηι 

συ ᾿μ515. πὶ 60 σογῇ Π 15 ΘΔ ξ, [ἢ “πῇ ρτορτίο 

σοπυοΐθιν 185 δεϊπιι1}}5. πὰ ἰσαοογαη!,, ἀσαι ΑἸ 51} 

ἀδηιηαιοηοια, ΟᾺ] νἱ δὲ πηι γα ἢ 8556 51, τρίχα - 

οἴατοπι, ΑΠΙσβηθ Ασάσμβ ὁχ δυγα ἀοσίνογαι, 58ι0 

βου ίθη ἶδι ΘρΊβοοθο5 7 5864 συ [γ [ποϑγὸ ροίοται 3 
Ῥχγρίογθα Βογαηὶ αὶ ΔΕΠαπ απὸ ἐπίοπϑι ογαπὶ, (ὰῷ 

ε556ῖ αἢ. 4.9. δὲ τβααα δι ηχολίοιι (σηδίδῃ 15 50ῃ- 

ἐοηπα ἂς Ταϊΐ τ Γι βίδιιβ, μῃ15 νουθὶβ ἀροῦν ΑἸμὰ- 

Παβ]5 Ηἴ8ὲ. Αὐΐανι. πιατη. 20 ; Εὰ αἷς φιαην ἀεὶ 

Αἰλαπαεῖὶὶ ςξοπδροοίισι αἰγοοιϊε Ῥμάονο εἰπέ, πομπι 

ΘΟΥΩῊ 88 81 δῖ δΡ 6 γγ0ὴὶ αἰιδὲ, 8656 αδαθδαῃ! ; αἰϊὲ ροηῖ- 
ἑδγέῖα ἀμοῖϊ, ψ αὐρονβεδ [Θγ } ορίβοοραηι βμὺ- 

δοἸρϑοραπέ, γδίνασίαραηί, δδὰ νἱ ἀρϑνία ρλαββαίῃβ 

681 Ασϑοῖαβ. ΑΓ ΠῚ Γάνογα ΒΊ]}1α. ἰη ΤρΥο δραη ἢ ἔθτη- 

Ῥονᾶ : ρ58 Ργσοηπηίίαία αὐ νουθη πὶ 56 ΠΟ ΟΠ Θάαγα - 
ΟΠ 515 56 6 η1ἃ ἰΘΡοΒ᾽ ἢ ἶβ εἰ Ὁ Χσοτα αὐ σατο ἷ5 

Ἰπ λπι5 ἀπ ἔβα ρθοίλ5 δα] 61, Ποοο ΠΟ ἰαἴο Οσπβίδῃ- 

ὉΠ σΥβα ΑἸΠ Δ ΑΒΙ ΠῚ οἱ ΟΔΊΠΟΠ σοα. δηΐπιο, ἂὺ [ορὰ- 
τοῦθ ϑαγάϊσθη 515 σο 1}}} ΠΘἶ 10, ΘΧΘῸ168 θᾶ 551Π} το- 
ψΟσΔΒΔΏΪΕΙ ΒΡ ΒΟΟΡΙ. [051 Αὐ ἰαη! ράυ]ο ἀπίο δίθρμα- 
παΠῚ Αηξὶοομθπστῃ, ρῥτορίου βἰγιιοιαβ 'ρ5ὸ σοηϑοῖο 
ΔΕΒ ΟἾἴΟἾ5 ὈΓΘΒΆΠ ΡΒ 51 6145, ἀορομογα ΡῸΥ ἔπιρ- 

ταίογευ σοϑοίϊ. [5 σοσῖα τη «ἰαἴι5 ἀῃ. 349. Ηοτοτα 
Οοπϑίδηὶβ 8 Πη] 564 ΘῺ [15 1110 6 νἱνὴβ πα] δέο, πΠΟῚ 
ἄϊαᾳ ροςξίθα τρογαδαϊῖ ρουξοουτο, διαοίονε βοογαία 
ΠΡ. αν, οἂρ. 36, ΜΆΓΟΘΙ 5. ἀπόντα, οἱ Ραῦϊας οι - 
ἰδ 0001} Θοά τη ἃ 3 Π0 ΠΟη 58} 1} ἀποίοῦ! ἀξ ρα}- 
δἱ. 586 αἱτα ογαΐ δραὰ Ασίαποβ ΜΆγοβ!]ΐ οἱ, ΡΠ, ἍΠ 8 
5. Μαχ]πλ] οδαβα : 1Π1 αἰ α ταν πὶ οἱ ρογροία! Ατίαπο- 
Τατὴ Ποβίθϑ, βέθμ6 ἃ} ᾿ρ5815 5}}5 ΕΟ] 5115 ἀο] οι οἱ 
οϑαϊατῃ, χαᾶ5 ἰρεὶ Αὐϊαηΐ ρογροιγαγαηξ, δοσιβδξ, 

Β 

" 

ἀϊεῖᾶ, αᾶδὺ βοΐπτη Θχβρο οὶ τηὰηδαπάα ὑτδηζ. 

ΝΊΗΝΠ 5πἰμμ}16 ἀὸ Μαχίπιο, παπα ἢἰαὰ Αὐϊαπὶδ [ἢ νἦ50, 

σα πι5 ἡπαϊοϊα πὴ ἀἰϊᾳαοα κα] τθτὴ ᾿πδίγαδηΐα ἢ ΟΥ̓ΔΈ, 

Νρυ ΜΠΠ5 58{18 σοΡ 5 τὰ ππ π|Θ 15 δοηξίαι Δυίαποβ 
βῳν]είδτη ἴῃ ἈΠ05 ἃ Βα ρ γᾶ ἀἰοι 5 Θρ ποορυβ χθυσα 556 
δηΐία ἃ. 391 οὐ νἱοἰογίατι ἀρ Μαμ θη 0. τορονία- 

(απι, ροξῖ φιαπὶ 86 Οοπβίδη! 8. Δα ἸΔΠἾβ τηδρ]5 αὐ- 

ἀἰπῆῖ. σατὰ θη πὶ βοογδίρα Ιοοο οἰξαίο, δἰ ϑοζουηοῃ. 
18. τν, σαμ. 3. πο ]Π1ὰ 5. 8}1ὰ5 Ξία τη ροΞὶ ΟΡ] λπὶ 

(σηβίδη [5 ΟΡΊΒΟΟΡΟΡ ΩΣ σα ΠΟ] σοτατα (6) οἰΐοπο5 
δβεῖσηθε, 1} [Δ πῈ Τὰ 1118 ἀάνορθαβ γεσίδιη οὐ πλαῖο- 

Πθπὰὶ ἰθι ρον τη Ρβοσδηί, ὉΠ 11 1} ΟΡ ΡΌΒΒΙ ΘΧ 5018 

δον ἀποίον ας σομ δα}. Μ181 ἡ 6 τὸ ρουβυδβλη, 
δ5ὲ, Μαχίπιαηι ἃ}} Δοαοίο πράτ δὴ 919 ποῆ]αὸ 

390 ἀρροβίμιμ ἐυ 550, ν0} ἀδροπὶ ροίαϊββο. 
3... Οὑο ἀπὸ νι απ. νὸ] ὀρ δεοραίατη. οἰδιϑουὶξ 

Μαχίπηαβ, πῃ 580}5 ἀοῇ 116. ἈΠ Πστᾶτο ῬΟΘΒΊ ΠΗ ΙΒ, 

4υϊὰ ΟΥ̓ Πἰ 4 ἢ] ορ δοσραίαϑ ἐμ {1ὰ μυῖα Π} 855) ἃ - 
γοτγίπλιβ. [ΧΧ] ΟὙγΉ]τι5 πο βονῖιι5 ἀπ. 85:1. [1 ΠῸ 

ΒΘ γοβοῖ ν τ σα Πὰ ΟΡ ποοριι5 [11 ΕΟ πα δ πὴ ἃ ΠΟ, 
Τῇ 6Πη88 λ΄αϊο, ἀϊδ Ξορ![ πγὰ, 6 ρ βιοίασῃ δα Οοπβίαμἔλιπὶ 

ἄραι, αἰ τάσῃ δ᾽ 5. ἀγβατη τὴ Πγο θυ }5 ἰὴ ἀά ηο- 
πἰΐ. ρτθνία δὰ ἤδης σρἸδίο!απι, Πυτ. Ὁ. Νὸς οἰΐδπν 

ΤῊ] ῖο ἃπὶδ ογάϊπαίι5 ἐγαϊ. πὰ 5. δηΐπῚ ὈΤΙ 5. 6588 
ΕΠ θγαυι] ἃ ΒΟΥ ΠΙΟῸ ΠῚ ΒΟΥ ΡΥ ΤῊ 15, ἀθοϊὰ- 

γάτα υὙἱ ἀδίκι" [.15 νυ }}15, πᾶπι. 1 : Ρυῦμαδ ᾿αδοθ 6) 

ΗἨϊοροξοί πὶ αὐ 16, 60. εἰ οοίε Ὡπρογαίον, ἰξέονα- 

γὴν ρεϊη τας γαὐεο ; οἱ τπτπ}, Τὸ : ας ἰδὲ γποξί}Ὸ 

τη βογγποηιθη, 00 αἰοεί δοῦλε τριθ ΠΟΥ, ΟἹ ΕΥΥῸ 
φεῖδι λ; παβ δὰ ἹΠοτοδοὶηεῖβ Ῥνίθιας. Πδὲ οἰοσηον 

νθῦθβ. Οὐ πη θὰ ποὴ πἰπιΐα τη ἀὐθοπάα, (ἰδὲ ρεί-- 

πιῶ Ομ πῖπο ἤάδοθ ΠΠ|6τὰ5 ἃ σΟηΒροτα ΠΟ δι8 ἀ6- 
ἀἸ556} δῖ ἡο 65 ΡΟ Πτιη (14 8561: προ Δ}1α ΓΟ}}6 5ἰτηϊ- 

Ποαπὶ, ΠΥ Ξ1 15 5550 ρΓ 85 ἃ 86 αὐ πι ρογα υτοπὶ 00ἢ- 
50γΠρί45 ΠΙΙογὰβ. ΝῸπ δὲ ποίδην [ἀ} Δυδηξίο ογάϊπᾶ- 

εἰοπει 5πκηι, ποὺ νεσθὸ χα άθαι τϑορὴθ. ἀσυορίῳ 
Ομ ΡΟΓΔΙΊΟ ἢ 15 πιδιη  ηἰ. Ε80116 ὑᾶ τη Θἢ. 1 ΟΠῚ ἢ Τὶ 

ἴογο ΠπΠδῖο ἀοαυίσθοο, 4} ης ορίδίοίδηλ ᾿π} {10 
ΟΠ] απ δρίβοοραῖι ἀαιασι. μτοπαηίπη!. Κοά 

ΏΠα τα} νἱάδοιν τα ϊ οι 6 ρΡΟ ΙΒ δυῖ, «πποναῖητι5 {1-- 
ἴππὶ τη εηβίριαβ ἀἸλάτιοι, γ6] ἀπὸ οϊδτη Ἰπιθστο ἀηΐ- 
αἰροη). παν σομβοοναίθτῃ {Πππὶ ἀη. ὁ. ογοαϊ - 

ἀογίπα, Πα μὰς ἰὑποϊοδίαν σοπβίαμαι. Δατὴ ἀθ 

ΘχμΘηῖο Μαχι] ἄσπὸ ἃβυηάστῃ. ΕἸ δουρί οηι, 505 
ζουνιθητη), αἰϊοβάτῖιο, (αἱ ἀσροπίιϊοη θῶ ἀ[αχ 1} ΟΌΤΩ 

ΟΥΤΙΠ οτἀϊπαθίοπδ οὐ) πη σαπί, αὐ νυ γα5, Μαχὶ- 

Τῇ ΠῚ ΠΟΠΗΪ δὶ ἅπ. 35. νοὶ ἡ νὴ ν6] δρίξοοραία 

οθδδίϑϑθ, ΘΟ 86 6.5 6Τ]1 οι Βογατι ἃ πορίβ 7ατὰ 
δχρίοθα πα πὶ ϑπρουίονα δοηδη ἴα 65. ΗἸ συ Π τὴ 5 

Ἰη ΟΠ ογείσο ἋΠὶ ᾿ορογα ἀϊμογιῖ, Μαχίηληηι δὰ. 319 
ηϊογίπυτῃ [αοὶῖ, (αἱ 1Π1 σου 5 δὸ Τα μἀΔ1π5 ὁρ- 

Ραυὶ μοίοϑες: 58} δχίγομα δηπὶ 349 ἰοιηρονᾷ ἀσο68- 
εἶββϑ Πατὴ ορονγιθί, πῇ ρβοίιι5 ἀπηὶ Ξο απο 5 10, 

χαΐάππο 848 σοπολίατα ἰραηβοαηίο Αἰμαπαβίο σ616- 
Ῥγανογεῖ. 

Ὁ. δοάδιῃ ΔΠΠ φαδηΠπ| νασᾶσεο ἰάθτῃ ἐο5ε15. οδὲ 
ΗΙοτοηγπγαβ, ἀαλ 1 ΔΙ αχῆο πιουίαο, Αοαοίατῃ θὲ 

σφε ΤῸ5 ΟΡ βοοροβ Αὐίδηοβ νυν Ποὺ Θρ βοοραπιμι μ τὸ 
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ΤΏ 151595.,5} Οὐ Ἰπ8 ΠΟ Ἴθ τὴ Ἀΐαχίτηὶ γορα  Ἰα5861: Ογγὶ!- ΔΑ ἀππδιατῃ δὲ στρ ρυῚ 5 Ῥτωϊαίστη Ὡσν βθοη! 7 Τργέϊο, δὶ 
Πὰτπ απὸ σοπα!ίοπο δοσορία ἀϊαοσπιμὴ ἀὐπηϊ πἰδιγὰ- 
880, 6 ἢ δαη παρ διδιθ βασουάοιι πιοροοιῖς 
Ῥύπβα μη. Ππ|115 [Γα]Ἰλα] 65 [5 α οθὰ ποὴ γαΠ|0 μοδὲ 
Ἰάσμρῖβ, πὶ νἱδία τι, ἀγα ΠΕ το  Πριατ5, ΝΊΠΗ] 
ἰαπῖπῃ να! ἢ τ 865. νασα!οπθῖι ἀὐπ 1, 5] 
{αῷ Τα ἀδηνδη ται αἰ χα σοσηδίοαθηιφαδ σα ληῖ- 
ἢ 165 ὈΡΓΘΛΒ ΠΟ ΤΉ 561 ΠΜΠΠ15 ἢπα ριον Ηϊογογ Π Πϊ 
γα ΠΟ 5. Θ]05 ταθιμ}} σὰ. σαἰάρηι Ομ πχο ΟΠ πὰ 
ΔΙαχ πὶ πον 5. ΟΕ ΟΥ̓ ΤΠ Π] παν οὐ πα μοπῖδ ἐοπιρονῖ- 
Ρκ5 οοποι!αίαγ, Οαὼ ναυδίϊοη δ ἀἰππτηρ σαῖιβδ, 
᾿ποοτηρού αι, ῬΌΒΒΠ ΠΙ 15. 1 δὰ τὰ πὶ ΗΪΟΓΟΠΎΓΙΙ5 
πη}, σι πἰρβοοτοι ΝΟ 6. ἃ ὑδοίατῃ πιο γορο! Δ ηὰ 
ὀατῃ Ραϊτορ Πα αἰ 5486 [γι αϑϑὶβ πον ὰ5 Ὠρ χαἶ588, 
ἀστ ἸΔοη θαπι πα }5 ΘΟ 5115, αἴσυο αὐ ἀΣ τ απ 581] 
γΘΡΒ ]ΕἸπ δριποοραπὶ ἀπφνιητ, οὐ ἀποϊηοᾶο 56] 

ἨΠΟΥΌΒΟΙγ πι ἢ Πὲὸ ρΡΌΒΒΙΠΙ ἱπαροόπονο Ια θογαμπᾷ. Ρυιο. 
ἰογθὰ οἴ Π 65 ῬΓΟνΊΠΟΝ 1 Ἐ 65. Θριβοορὶ. πῃ 1 ρυ 6. 
ΟΌΠΟΙΗΙ ϑαγαϊορηβὶ5 ἀδὸγαυϊβ δι 5 δ πιο, 56. ΔΒ 
ΔσδοΙΣ σομλπ τ πίοσθ ἀν α]βογαπ, ΠΠπῸ᾽ σοηΐγα σα ρδῦ- 
Βαπι ὀγιμόβραν σαραΐ, ποὺ βαὲ [πτᾷ νἱοϊαριὶ ρα! ορἃ- 
ἴαρ, θαὴλ 11 σοπιρομίμαν αἰδβοηβίο, ἐθπλμαβ ἰπ- 
ἀρ χης Παῖο φοπ] δοϊονγα, 
ἈΝῚ) 20. ΗΟ δια τ εαὐαηλ φαοῇ ΠΠδΡὸ- 

ΠΥ ΠῚΠ15. ἢ ὩΠοσδ[ο πτπ ϑίθμα Οληλοπίοο ἀὸ Μαχίηο 

πᾶργαϊ τ ΠΡ ἢ θμῆλ τπογὶδηίσηι Ποναρίωπ ἸῺ 

βίαι ἰοομῖη βαδει πιίβδο ; πη Ομ ἡ 5. δρίσοορειξ 

{πείμβ ναγία Γραμεὶρ βοἰ εϊσηξ ὧδ ορίβεορο ἴπ ῥΓε- 

βυμψίονπηι γϑαγ αι αθογ, δ 5. ΗΛ γτὴι γοΟθ 5. ΠῸᾺ 

ἀρϑιχηδι τη, 51 προ ον δ πα! σαύπηι, φασὰ ρυΐην}5 
1115. 1 οϊαδῖαα (ο ρογίθδι5. ᾿πϑ τῇ ποτὶ ΘΥα!,, 5606 

σσηβοσταίαπι οἱ ογάἀ πα τη 4 ΜΆΧΗΟ Ξα σ  5βου  ηὶ 

5] σα! ἢ σασαᾷ α{1 ΠΡ αστρ θ1 6015 δἱ οἷ. δ] σοῖο 
πὶ, ρυονί ποία! πὶ. ὀρ ποσρόναια. 6... πιοίσομο "Ὁ 
Ργβδρίλ τ ᾿Θ ΕΠ 5 ΟΙ ο Πθσ πὶ Πα Δθ 1 οἱ οἰδοίθμη 
σοπδθονῦδηί 1} δι. ἐπ πιο, α]} ἐσο] σαν σοι- 

βαθειά ποιηρονῦ αἰίθααιθαα Γα δ᾽ πιὸ ἀππο8 Ξ8- 

θΙΘ σοη 1 }}} ΑΔ ΠΟ θη οᾶποπὸ 238 ἀατηηδίαμι. Π μὴ 

τ αθαὸ Π ΔΤ ἃ} πὲ μος 15 ΟΝ ΙΗ ἢ. ο᾽αξ αἄϊια οὐ- 
Ποία μα, Ῥρίῖο δε πὶ ἀδ 5, Μαχίηιο ἰσπιοτὸ 
οσοῦϊ πον ἀρ}. ἔδοια πὶ δος 6 οἰαβισο ΠΟ .Ἱ σση!Ρα- 
γιαπὶ. Θποα δηῖπ Ἰξσοϊοεῖορ Ξαδν Πυρ δὴ 60). ἂν 

Αὐταὶ δῃ!}5 προ ΠΟΘ 85 ρου απ ρα 4 η1}}15 Εσ ΟΠ 6518 
ΓΌΡα5 πον θα πισι ΠΟ ρΓΒ5515. ἀτσίδηϊξ, Γονοθα 5 

Βα Τα αγα ᾿γαϊα  αἰϊοπθ ἢ 585 556 55 σαι ΠΟ] 15, Ξορᾶ- 

γα 15 ἂν Ασίαπα ἰδυ]ῦπηθ. αἰχίιθ 518] δὲ σα! πο 

ρῬαγ σοσθη5 ἀθν 0}8, Ομ  θιῖδ, 5 ἀπ α πὶ οἷ, ἀ116- 

σαπὶ ὁχοϊμῖαβ, ρρου ο ἀ Πλὰ5 ΘΡΊποΟρΙΞ, δδοῦηαο, 5] 

560 ΟΞΒΟΣ ΘΠ 510] σα ηι Κα [ΒΘ 6 ὁ τὸ Ευεϊρβίῷ γθν 

ἀερα!, χυθῖλ αἰἴασι νυ ο ρεαυρόπδγρ ρα}, οὐ] ἃ 
τὰ} 5 Ἰατῃ πη πὶρ ἰοίατη 88} δρίβοῦβας5. Βα γΠη Πἢ 
ογοάϊάσναι! ἢ Οαδοὶ ρσιθυρίθβο ἀϊοῖαι ΠΥ ΔΟΙ η], 
ἰάδτι βίη ἀα]ηὺ 65, αθπὶ ροκίρη ἃ} Αἰμαἰθ ορρο- 
δίαιτα ΟΥΠα, οἱ, δ᾽ 5 το βκ απ τ ἀρ δου ἃ- 
ἰδ, Ξοζοιιβησα, ΝΙΓΘ ρον τη, [δμίπειι5. Δὰ Μὰ- 

χ 5 Εσοϊθβία δὰ ὀάνρπθ. σα πὶ ᾿ροὶ σαι ἢ 
ῬΙοΙο οἰ δ5 δὲ, απ ΑὐἹδπὶ αἰκηα τα κατὰ τ ΠΟΙ 115 1η- 

Ξ᾽ ΓΟ ΟΠ ἢ} ΓΘρΘγθυ ! : ἀπ Αὐΐαἱ ᾿γν51 το ημ Π16 ΠῚ 

Δα πὶ δ ἰπβοιξ, φάθηςν αν» Μαχίῃιο σὰ μέλ }} μ᾽ μιῖσο μα 5 

ῃ 

ΒοΡραο τῇ ἃ δία χί το 501 δα πα απ σοπσρἰ ι 5ς 

ἴαϊοιή τον ὀρ 119 6] ΠΠπτᾶτὰ πᾶηδ μρον πο! ἢ]. δ ἱ- 
ΒΟΟ]Η Κ ΟΡ ποσὶ ν 58. ΠῚ Οπδιὲ Σ ΟΠ σὰ πα  οσς, 

οἀποπίορ, ΗΓ πιο νἀ έπιτιβ, οὐ πανῖπι ν ἩἼ ΠΠ μ, 
Ταπιχηθ πὴ 11} ἀάνεένδαβ ὁ ΟΠ] 51: βιαί απ ρα ῦσπανθ - 
εν π|8, 51 οι πΠ5 δπβθὶ ἰΘμΉ πιιι5. δρδυῦρα8 
ΠουλοΙ πας 18} 56 {{Π 6 ΒᾺ Ὁ ΘρΙβοοραχῃ, υπὶ νἴνα! [.- 
ἴον ΒΙογοπ 5, 5οα βαρβίοηθ δὲ θ}15 αὐ δι15 ρδ- 
βρυῖοτὶ μά σοπίοπίιη 6556 ρονίουογη. ΝιηΠἃ 
ΒΥ 05, ὁδη.. 8 Νονδίϊδηοβ ρρίβοορος δ ΓροΙ οἰ τη 

τάδ 5. Ξοῖα αν πγοβον τόσα. ποποσο πὶ παβονν 
᾿υβϑόγαι, πἰδὶ δχήβοορο ῥἱασιπβοις, σα οὐπΐηυ 

Θλι5 ἴῃ ἄτη νῖο οἱ ροϊοβία!α ροηϊξ, 15. διΐαπε ορὶκ: 
δορα!π5 ΠΟΘ ΡΟΥΘ, 

ὅτ Τὰ άθηι δὶ ἰρβᾶσι μορνδαίπι5 ΟΥ̓ΡΊΠῚ ὁνα]- 

πδιοιρίης φαατῃ εἰο τεῖθρι πὰ ΟἈρολέδο ἀρ π8}}5 ἂὰ- 
ΟΙΟΡ δὲ οὐμηὶ γονσγοιᾷ σἸση 5. ΠῚ ΟΓΟΉΥ ΠῚ 5. ΠῚ Ἴνὶ 

απ δῖ ἱποδατα5 ἰηἰσαϊ ον α πὶ ν ΕΠ ΠΠ πα! 1 ἔγπτ- 

ΒΟΥ ρ5 558 τόθητν, δόονξ μθα, Μαχατι, ἐπούέροίαηι 
Ανϊαμὶ ὑνυαάδηπξ: ἰὰᾷ ὁ5ι, μα, νι σλίμα κι θπιρα 

δα Οὐ με, Ἰγσπῶῖς; (ον ὑρηις, Πεανῖνςς 

φιανίο ὑμεῖς. Ὁμοῦ ὑψνλαα, τὰ τ Δι σῖο 

Γιϑβοξ ῥτοβῦμεον οὐ ἰοναξις, οἱ μου ταογέονη ἐγ ἴα 

οἱ αὐ ἀραρὶο ορίδοορο, Πὐϑαυνεθηϑδὶ οἱ οὐ δ οὶς αρίποορὶξ 
[ΧΧΠ Αναν ἐμιδοοραῖΐα ρθη  ουϑίαν, εἰ οὐ πα - 

ἐϊοπεηι Μασϊταὶ γοριαιαβεοῖ; αἰκούνες ἐπ Ἐοοίρεῖα 

αἀὐηινδνιεραυίξι οΟ ἀαδτα ἱπιρίοιαιῦ πὶ ἐὐσρρεξοι Σ ἩΣΟΥ- 

οδα Ῥφιδαῖτα, ΗἩρραοίσης οἵο. Ἰιονίονα ἀπ Π 0 5, 56ἃ 

δἰ! ααάαρίανῃ χβίπαδηθ, σα ήσηι σαι Πισσοηλιτος 

αἴ νι ἀυιαῦ, κου θογο νογίίαβ, 0. ἐπ έρέν ὀρεὶι, τος 28, 

αἷϊ τ Πδνοβο! παῖς Οηρῖ δι. ρὸϑὲ Μασθπῆμνης ἐπσνρνῆο- 

το ἐοπξακα λαπι ον ϊηαίίοηα διαρορίο, αἰϊηπανηΐο δα 

βάδς κοριμς χν σοηιπαιιἴοπα υαραρας Λα 0Ὶ ἈΠ|05} 

οὐ παι οοπί 5] 8 πὶ πᾶγρὰ!, 510 ὉΠ Πμὸ; Ον- 

Εἰ ΠΠαπἢ δα ἰοιαροτο οὐ αϊπαία πὶ ὀρ  βοοματη, ααὸ Δυτα 

ποῦ [αοϊοπο μα ββίπε γα ηα ποπαμὶ ὁρίβοσ ρα] τὴ 

οὐΐο οὐ ΡΑ Βα ΠΠπ5 Ῥεν τ α ΠᾺ αν τ π᾿ αβαττο 601. 

[5] σα ἶβ ρανίθαι ἀπ παᾶπι ἰὼ ν Πα ππθν οὐ ΔΠ10. 

ποηὶ ροινθηΐδβο, Π6. 1 νόγο ΥΤΙΠῚ (δὲ οὐ σ05) 

παι πῖι αἷς ναυ α ΠΟ π 6 ΔΠὰ5. ΠῚ 05. αι 4} ΑΘΊ ΟΣ 

δἰ ΠΡΟ ΡὮΠΠῚ αοτίοπο θυ δι πὶ Τα χίθλιην οἱ ον ΓΤ] τὴ 

᾿ππ {πὰ πὶ δον αι ας φασυσαι [αἴξατηις φαση! τα τὶ 

ἜΧρα δοπδα Μηχίθηῖ, βοπ σπ  αῖαν οπ θ ] λτι5 ΓΤ, 

331. Ηἴσ ρογιὸ ὀπιρπ ἠδ πὴ ϑβοιρίπηια, πὸ ἡ (ἃ - 

Βιΐτος οχϑε 856, π6ὸ νει 5650 Ἁ} Θρ ΒΟ σΡα ΤῊ 

Δ οἷ5 ριοιιθρογοίαν [6 ΓΟ ν οσὶ σρηά ἀοἸσοίββοι 

δ6α ἃ" δρ᾽βοορὶβ. ργονιοί, οαηπορῖορ δὲ ἀθ Ἰπῦτὸ 

οὐαί απὰλ 8556. 

8. Ρείαιο εαΐπι {ΠΠ15 πη ὴ } ΒῈ15 ΞΟ. ΕΟΎ ]ν115 θ 0 - 

εαἰπηῖβ Ἰοβὸ βαροτίσνοην απ ΘΟΠΟΛΣ οι παν 

υπομο δ ὴὶ οιπη Θη]ο᾽ τὶ ἀαο αν οτης {ΠῚ} τ ΘΡῚ- 

5ἰοια ἃ θανάβηαια δἰ ουϊ οι} 5.0} ππικ τ τ σσαπιτη 

Ὀυῖρα 5 τόγατη βίαϊπι δα ροποιίὸς ἴα (να ΠΤ 

ἀπαταιν ἀρ Ὑμροάόροι, ΠΡ. ν ἴδε. ὁλρ Ὁ 

Ηἰονδκοϊμηείέαιος ἀπίσμι ἰξοοίοκισι. {ὦ ἐν αἰρν δ ΘΠ» 

πῖον βου σείανμηι, γϑυονθη είθι» Ὠροηι εἰ ΟΠ 8. 

βρη μοι θμι ἀρίβοομίων ἐπ58. ἐμαἀἰοάμενς τ αμὶ εἰ 
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Ἄεαποπῖρο οἵην αν ορίδοορίθ. Ῥγονίποίο οὐαὐγιαξι8. ἐμὰ, Α 15 δἰ 1το ρα 556: δε χιι π]]Ππ ὴὶ 6} τοὶ τα σου θαίατα 
χχνονικῶς τὲ πυρὰ τῶν ἐπαρχίας χε φοτονηθέντα 

πάλαι, ὁἐ μίμινίηνα υαρῖὶϊς ὅὰ ἰοσι5 οοΥἐαριῦπα βεεὑυττε. 

σου ατηρ ἰββίαιο ΠΙῸΞ Ρ βού σο ποῖ 1, φαρα 1ῃ- 

ἰορσαπισηῖσα ππαπιοταιατ, [55 1ἰπγὺ πο, σα} ΟΥ̓ Πίπ. 

ἀπο ἴῃ ογἀϊηθοποιὴ ΟΥΟΙΗΪ οοπροναθίαν βγορ τὰ, 

Ῥγώϑοηβ ἰαοναὶ νυ] 5. ἀπο Ξαρθρίοῦδ ΘΟΠΟΠΙΟ 

Οοπβεδα προ Πἴὰπὸ δχ οἰπίξδτη ΘρΙΒΟΟρΙ5. ὀοπθγθν 

ραϊὸ. «αἰ ὰ5 ρ88 πὸ ἀπδῖρ οὐἀ! δι ΟἹ5 δ νὰ- 

ἰοηϑιὰ Ῥυορίεν τί δαϊοία π᾿ ηιϊσογιτῃ οχροθδιοσδξ, 

Αἀργαιὶ οριϑοορὶ σοι ρ!αῦο5. Βα ποι αἴθ ΠΕΊ 1165 οἱ 

δοοῖβο  βε οἶθ. [8015 ἀϑογίριι  ἀπογατα ἴα ΓΒ 8 5 .- 

τα, αἰϊαα! ὁχ Ρα! δ πα [ον β515, Οὐ σα 05 ἸΏ ΠΟ 5 

ἄς δουϊοβί οι ϊοῖβ συ σῖθθ ΚΘ 5. πιο} 5 581 6 [Π5ἸΡΌ ΟΣ 

ααᾶπὶ ΠΙογοπ  πλπ8, [ ὑ{πλπ5 Ὠδλο. βου αῦ 0 

ἴα τποπιπηβαῖο δου ἢ θπιϊοο, ἰὼ 410 ΤΩ ΧΊ 8. 118 7}- 

οὐδὲ ἈΝ αἰδὶ σοι αἴχηο ὀχρίοναυῦ ρυοροηΐ ἢ Ὧδ, 5) 

(ἃ ἴῃ τὸ [ἰδί σομυτου! Γπἰδβοπῖ, ΘοοΙ ἀξ ἈΚΟΊΤ 1 Λα 

ποιὰ να 8 Τἀνοηίπιι φ«πονπηοηϊαβ ἀσρογθας, (115 

το ἀποιοναρτὰ ποῖ δηαιοίοραι ἀπίπ5 ΗΙΟΓΟΉΎΙΩΙ 

αἰϊοααὶ τηαχίης βαβρι οἰ μὰ ἀοίον 8 1} 118 οἴννο- 

πἰστῖι Βα ἡ ηἷον 8610 Βα ΡΟ γίογο 05 δ᾽ Ὠ 10] Ῥο}} 

δχ νανιογαῃ τοϊαϊα ἀπ γα μα 8. Βογδι Ο ἢ Β115. Ξοῦὶ - 

Βαβαί: σαπὶ δοπάᾳπι ἰπ ϑυτίᾷ βι15 ὑθυβοΐαϑ [αἸ556ν 

αἱ ἘςοΙεβίφ ἴχὶ 115 το] 1} 115. 5ιανατα, ρΘη 1 π|5. 6 Γ- 

ποβοργοί; 5θδα ῬαπΙϊ πίη τὰ ρμΓ 15 δὐάῖχογαί, 

αἱ οπιπίᾷ ἰὼ ἀοίονια5. ἀς αἰνονθιο ραν. 18. οι  Πἰ Ὅ 15 

ἀροίρετοι; σαὶ δ᾽ ροϑὶ, {ΠΔ οοποί χη} ΒΟ. 10 51559], 

ἡ άαιὰθ 6.118 ὁ Οντη 0 ὑφπιποσίαπι ΠΧ ΧΤΠ ἀραῖδ- 

50}, πὰς ἀπ 0 ἀα1π| 1051 [αἰδδοὶ αϊον, Δ΄ γ8 γοσὰ 
ἴῃ Ψαἰαίορο βογ ριον οὐοϊοσακίϊουνιαν ἰοτπρο ροβ θα 

βουίρίο 1011 ἀὰ 6}ὰ5 Ιαυσάθιη το ἀρμηόρδτα, ἀξ 11} 

αὐ στ]! οι θην το οὐ Ξοσαπμάο,αοι ἀὐξορὶο Ὁ 

ἕποο ἀίασο ἀπιθερα Οντι Ππτὰ ἀτ ἀπἴ5 δοσεπεθί σατη- 

685 ΟἈΠῚ ΟΟΘΕΘΤῚ5. Ασα π15 σοί ΠΙΘΡΟΒΟ να  λχτο 
ἢ να που θ5 οι πα τε; ρεισα σα ἴῃ 6ὸ Ὀθοσαι, ατιοῇ 

Βογαῖηοτα δεοί ΑΡΙαητ Γἀοἱ Ὁ, Δ 1. οα θο  ἐϑὶθ 5 
δα ἀαία ορογὰ οἱ Ῥ] αγὶδ5. οὐ στον δεῖπλο τοῖο! Π0, οὗ 

τα αἰία ροβέσα ἃν Αὐαῃῖβ χροῦὶ 5 ἐδὲ ἱποσιτηοία; 

ἀεί ἂς βοραναηάι5 ραν αὖ 1135. 4π| ρ5ὺ γὼ οὐταη 

σαί ποι σε οἱ ἃ ἀνιαμὶβ ῬαΪ5ο, ἀρ οἷ ἰὰ δδόριῃ 

πίστι: δι ουναπύ. ξοὰ ἀτίαπος Δ ΠΟΙ ΡῈ 56 6: ἘΠΕ τὸ - 

στ 5. σαόίαψιο. ΘΙ ἴα ατε ρει] αν ὉΠ ΠἸΟῊ ογαμί, 

Τορμῖο, φορὰ Αὐδοίατῃ, οὐ σρίδοῦροβ, Αὐϊδηο5 Ροβ 

ταοτίοιῃ Μαχίμιὶ Εσο] Θ5185 ΗΠ ΘΡΟΚΟΙγ πε το ἈΡ ΘΠ ΣῸΒ» 
Εἰ δρ᾽βοοραίαβ 6}ὰ5 χαϊρδ τΘΠ 6} μου τοτα! ὁ 

πιλιο8 ΒΌΒΡΟΙΙ δ, τ) 16. ματι πο τ τα Ὀτ ΞΟ) Ραἴδε. 
5. 1π 8 ρο} 68ῖ25 σοπ ἀΠ ἸΟῺΡ 6 ἔξαξῃ σσπ οἰ] αίανς ΑἸ ΩΪ 

δρίβοορὶ ἀπὸ ἰαηέπην νὸ} Ὡ ΤῊ 95 Αὐδοπιβ; 

δε οΥἽ ΟἸΠ11865 ἢθπότο σαξίπονάθοίτε, ἔρδὸ χυὸ δία- 

χἰπλτ 5 ΟὈΠ ἢ ἀητὸ, ἃΒ ΔΌΔΟΙΟ ἐὸ ἀνα ϑονασέ, ρ᾽ αβσιο 
εἰ ἀδροβιτου οἱ Θχοοτη πιὰ πἸσα Ὁ ἢ ΐ ΟΡ ΞΟΤῚ δοῦλαι; 
αισηοῦο 109 δὰ 81. ἀὐθετπῃ ἔα πὲ ΟἿ ἀνΘΥΞῸ5 
ἤοχογαῖ, αἴ ΤΠ. (115. δ᾽ 5. οι! Πολ μὰς 51 πράνρθι- 

τὰν ἢ 

29. Οπαχίο, φαδι 0 Αοδοίο ργοροβιϊατα ὥνθη]ο 

τοίου! οὐ ἀΠΠ]αποιη αἱ Μαχῖτη! οὐ ἀἸπαίϊο γραία 

δὰ ἀϊδοοηΐ βηδάαμῃ 886 ἀδ᾽Ποεσαῖ, δᾶ Βαρροηι Αὐία- 

Ὧ05 (Δ πο] οογάτῃ οὐ ἀἰῃδίίοι 85 ΓΘ] Θοῖδξρ φαᾶβὶ π8]- 

ἀνθ 8 ὩΣ 

5115. ἐπ ρου!θὰ5 τοροείμιρ ̓  που οἶεῖ ἰοπσο ροξῖρα 
60 διηθη ρουνοηθιθῃ! θυσσατῃ κα Ἀοπξειαι τα 8 
δοορμῖο ΑἸοχδηδείο οἰνοα πα τμὴ θϑδς αὐτὶ Αἰδδη. 

Δγοίοῃ. « (ἐυγιδέαινξ, ας 41, οἵ οχ δΆνΟΘΙΟ εὐ Και- 
8 πὸ ΠΡ6 ΠῚ Βα ρ μηδ, Ρ. 77, Βοα ἡπλτατα ἔα ασὰὶ 
Ἰοηιρὸ ὑορασαϊαῃλ στ. δίχα  αβεῖπις ἡπαπάινισεοι 
Ἐπιδιδ πα] 8 δα δι υτη ἡμιυβίίηπι ΓοΟΓ Γατὸ ἃ ἰδ πι 
8586, ὅτι καὶ τολμι σεν, 
τὰ 6 ΤΟΣ οβδοῖ, αὶ μοττθιι οὐ αἰ τι} πο γονὶ 
δἰ ἀϑιθβιαισηὶ οδ] σογοῖ, ἀἢ ρα δηίατα, δὰ σα ιπι- 
πίαμ ὀοιμροξίαμη, ἀπ θ᾽ αν! τ ἀπο ἃ 1 5πὰ ἀθηὰ 
ἐρ ρονα αι ΠΠ5 ἃ πολ οοοότθαμι ἔοοίσοθι, 5 

ἀναχειροπονἠπφαί τινὰς γδ- 

σῷ ἀρ δῖ 

σάμερον οὐξεὶς τῶν αἰρττοκῶν πουήσας φαίνεται 

ΒΑ]. ὠρίδι. 90, μᾶφ. 318. σον δαΐοτα, ργαοῖραο 
Μιαχίμηαπὶ οἀδναι Λσροῖαθ, αἴ ρεθθ Ὀγίθταϊότα Οὐ η}} 
οὐ! παιοπ πὶ Ὁ ἴρβο ἔλοίαγα τὲ ραθι λοι μι ομα  οὴν 
6} βάθη ἃ δοανο ριοθαῦοι ἢ αι ἰπίδηβιου Ατἰδ,- 
πὴβ Μαχί πὰς ἀπατὰ Μασανίται (πὸ δοντοχνοῖ Δ ΟΠΠ πε 
Ῥέμξ Βοβίθιη παναονο ἢ πον ΑὙπῖξ ἨΠ ρεεθο ραν 
58) ἀν ορβαρίατῃ ποίας, ταὶ ΝΊΟΘΌΙ σοθο 1 1 Ραϊως 
5018 ἀδότϑία ρυυθηα! κανογα!; αἴθ ϑοζοπηεητις ἴδ. 
ἦι, οἂρ, 0, ἃ» ἘπΕΘΟΝ οἱ ΡΟ ΌρΜ 6. οὐσπαα- 
ὨΪΟῺ 6 δΔη τπου οι βομυοθαϑεα τοίονε, ἰαχίηα 5 οὐ- 
ἴσα τὰ ἈΠ ΑὙ απ 5. 56ὰ: ρα ὁ. ἐδούριις, βὲὰ νἱ αα- 
δοῖτβ, ἐδ δῃ ον. ἀοίοοία βιὰ! Πσανα5 ναι, 5] 
Ῥοβιᾳυδηι 56 Αἰ παπαβίο ἀα ἀὐχόγαῦ νυν πιο μτὸ 
Βρχισγαηι Το οἴββοι, [π|βξει σι ἄπτὰ Αφαῦῖο γερυσϊλῃ 
ἀῷ ᾿χθ 15. ον αχτστῖ8. ρυριδχίαβ. 5οα δ ἐσιαμοῦο 
ΟΥγ τ να πιαγοΡραι απὸ ΠΙαπῚ βιὰ Ἐπ Ομ τη] 
ἵπέθ᾽ 5πὸ5 πυπιοναιο Βοιονα πη. ΟἸλατο, δὶ τ αὐοῖς- 

Ὁ ρίθπα ἴδηι ἰαδαπιὶ [ΧΧΊΥῚ σαν ποπκ ΤΕ πχῃ τέο 
τοίρα ἢ Θθα!, το! σίο οὐ δῖ βτὶ ΝΝΝΝ ἴονο- 
ΤΟ ἃ, πσἢ ἔάπα θα! ΠΠταῚ σα, πο ρτορν τ οχὶ- 
Β{{π|Δ 0615. δπνᾷ 2 {Ὁ} τα αΠ 05 ἀπ πῸ5 ΠΠΠ ργσβθγιος 
ῬΟΡΌΏΣ ΡΥ] Ήλ15. ἰοία ἢ ροπο ἘσΟϊοσίαΩ τοχοῦπῖ, βῦξο 
ἴῃ ἀϊαδομὶ ρναάστῃ οἱ Οὐ Ποἰυ τὴ βορε τ Ὁ σοτοι ατἰς 
ἴῃ Ράρα!ο οἰδπιοῦ, ἀατρ ἀρτ προν ας ἴα! θὲ ορίθοος 
ΒΟΒ ᾿π ιηλῖα, οὐτπία, ΠΕ Π ΈΡΊ᾿ ἴὺ ἢ 
᾿πογουΠ "118 ποὴ Ὑἱα ον! ἀθ σὲ προ ἀΡ 1 τρεῖοῖ5 ΟἿ 5 
ἐλ θη Ἰαΐλ οι ἔπ σα αὐ δα Τα ἴα. δ᾽ ο᾽ Θαδοῖϊο ρα θη ε 
βανόμμι, ΑἸ δ᾽ οἵίο εἰΐα τ [|| ἐπτίανα [ατη ΠΙ αὐ Πατοσοὴ- 
ἡλθριαιρ, ΒΔΕ 5 [ὦν Ἐπ  α αΠ Π πυιασιιτη ρατὶ πν ὑρογὰπ 
1. 88 ὁομοίίαγει; Πα πὸ Ὁ ΠΠ||5. πῇ 510 ἰοφῳ ἀϊ- 
ΠΟΉλα5, ΒΟΙ ΒΘ Τοτια δ, , ΝΟ αὶ ροῦτὸ ποῦ τὰ Ρηα- 
Ἰασρτς ΡᾶγΠ τ 5 ΓομΉ ΝΟΣ ἀδ αανογθδ1}15 πα 66}- 

Τὴ σρρ αὶ Πιρεμΐα, {Πππιτι ΘΧΦΡΎΒΠΤΩῚ σῇ οἵ δ ἈΓοΊ οι 
61 αϑθδῖο βαιηοβαίςηϑὶς αὐ], σπτη ἴῃ σαρο ἰο Δπ- 
συ σὴ ἀηὴο ὁ68, σοι ΕἸ Δ ΠΑ ΠΠοτω ΟΘΞΡῺ κὸ- 
ἰοσι αἱ ἀθόλθιο ΒΡΙἸΟΧῚ, ἔα ἢ 5. 651 Ὁ] ρυμεΐαπίι 
ΒΟΥ 010 5ᾺΡ ποιηΐπθ οοη εδαϊίυ ἀγρηορὶὶς Ἐν  Υὰ οἱ 
ΦΙοιοεὶ, 05 οϑαῦ δι, ὁχ διίτηο οἱ εραϊοι πα 56. Ε ἄρ 
Νίοοη 9 ἀἀ ἀκ ι5θο : χα ἀὴρ ἀὐϊδησγαθι [ὰ- 
οἰἴοι 8 χει! αγθηῖ, μορασδεπ ας ἰατοῖι, ἐαἰῃεί οἷς πῇ 
οι Βαμγαϑα 5. οο5 ΘΟ ὁ Πρ ρογΘ ἰπτου Ατίαπος 
ἀπηπηϊοναύ θοῦ, οχ Βαβὶ}!. ρίξε, 931. δια ἶς οτράϊ- 
τη 5 ΟΡ απ τ ἃ᾽ εὐ οἵα οχρενίπην, σον ΠΟ Ομ πλτ5 
ΤΘΟΘῺ5 ἃ Ῥασθ πο ἀνα! πὰ τα, οὐ δύση παρις Εοιηϊτ 
ὩΪΡὰ5 ρία5 ϑᾷιο οὐΘἀλ] 5 ὑγα Ὠϑο ΓΙ ρσογ εἰ Ἀαῇ- 

πρχίο ἰρηάρίῃ, 
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08 ΘΓ ΤΠ  ἄδτα Ῥατίϊα τη ϑἐσάίοβαθ. ΠΟῸ Τοἠθοογ , ἃ πὸ Ῥδιιοῖβ τη πῶθ ΟΟΙΏ ΠΟ 5. ἐδβ τ οἶα τὸς 
830. ΠΙαὰ ἰαπάοιη ΟΥ̓ Π ηαὲ ονἀ παι ἰοπὶ οΡ  ἴο- 

ἱατι ἀπο 5181 οαγηῖὴο ΔΒ ἀοαοῖο, ργάνε θὰ ροϊία5 
γΟΡΒα 15. ἀο Π.Π}1π5 ἢ ἀδὶ Ποσπαῖπθι ἀαρον Ξαγάιοθη- 
εἶδ ΠΌΠΟΙ ΠῚ δα δα ραγοι πο γα Πὰ5 Πα ρΟμἱ ρος 

Τα θυ ΠΡ Γπηο οτἀἠπαϊατα ΠΠαπἰ ἃ Ασαοῖο 6556. 0 

ἴτὰ οογίᾳ ΓῸ5 δε. αἱ ἀαθέαη νοσαν! πὶ μΟ55}1,50}1- 
ἀϊογαχιιθ {1|}π15 556 ]οπὴ5. απαἀατῃ οπία ροαβι]αεῖ. 

Νὰ βοῖὰ ΗΙγοηγίηΐ, ϑυουδιβ ἂὸ ϑοζοιηϑῃὶ, ΤΙ}60-- 

Ῥθδη 3 ἀο 5] ΠΠππὴ ἀποϊον!αία αἰ αν, φαογαχα ἴα 

μανραηάα ΟΥ̓ ον παι 6 βαβροοίαπι οὐ πεῖ ο [}-- 
ἄθπι Ῥγοθανίηια5. παπὶ ἃ οοηδίαϊ, ἀρ ΘρΙβοο 5 

Ῥυονϊῃροί» σαποηΐσθ ον αὐ πὶ 6556. Ὀνάτα. ΗἸ5 
ἰδχθ ἢ διισ ΟΊ 115 ἀ556 16 ρΟΒθ Π1Ὰ8. Ασαοίτιη ὁχ 

πη θ ΓΟ ρΟ {160 ξατὸ ον παι πὶ ἀἀ "ἰδίγατῃ δχϑιὶ- 
[1550 άχαθ βαροιϑιναοίαυαηι ἔπ ΟΥ Π] απὶ οα! απιπΐα- 

ταπὶ Γπ ἀαιπδηἝαη] ΘΧ ΘΕ {1556} 501 φπαπιοθυθὶ ἴῃ 
Ογη|ο [ρα] 6558 ἀθθθαῖ πο νἱάθο. Νοβάμι. δὰ 

ἀθοϊμπανθναι ἃ σας 4πῷ Θίθγησπι ΠΟΡΔΪΩΪ 615 ἴπ-- 
ἴδπιΐαθι ἀοοθεβδίνονο, {π σοῃο  ἶο ϑα]θιοϊδηβὶ ἢ ΠῸ 

309 οἱ οι δία πο ροΟ πο. ἀνΐ ΒΘ ἢ 115 ΑὙἴα)ὸ - 
ταὶ Ρτίηθρ5 [δοίὰ8, ταΐ γατῃ ἴῃ Ὠϊοδ αην ἐτι Ολ1Π1|0- 
Ἰϊεοβ δὲ βδπλῖ- ΑἸ 05 ΒΟΥ οὐ οη αα ἰοίαπι 558 

ΑΡΠ ΘΗ 515 [ογιθα! δα δογριίομο,ν, Ἰαθ 6 ἸΏ ΓροἹ,, 
Ῥοβὶ ἤδθο ἰδπιοη ϑοοίοτα βαηοίος. Μοιθιίατῃ Δ] ο- 
ὁ οηθ οἱ Ῥα]αρίιπ 1" Δο! απ απ, Πιαπαία αν Αἢ- 

οὐ. 8. ΒΔ51}}} ορίϑῖ 53 εἱ θ0, οποοπλ "8 6618 - 

Βγϑίη, αἰοβαῦθ. ΡῈ]515 ορ βοορὶβ Ποπί5. οχίνα ὑτὸ- 

Ρυΐδηι ργονὶ ποίη) οτἀϊηαν}!. Οαπιο ΟὙΥ]Π σάθϑα 
[ανοτα θη ἴον, φαθηὶ βθουηιιηι σὰ πο π68. Δ ρτονια- 

οἷ πο Ὁ ρΟ] Πα ον αὐ ορουίο]ναι ἢ Θαοα ἃ} ὁοτὶ- 
ΟἰΠἸὼ βατα Ἰςθηβὶ χα αοιογαϊταβ αν! Ασαοί 5. απ 
ποι Πάθ1|. Ἐρ᾿ϑουραίαηι ἰρ58 δὲ σοχαπιιῃ!ο πο πὶ 
δου] οοἰασϑί σαὶ σοπδίαμίον ἰδη αἰ, ἀι10 ἴῃ δὶ ἰὸ- 

απ [ΧΧΥῚ ΞαρΡνοκαίο, Ναηνρο, αὐτὶ ΘΒ ΟΝ ΟΥΊΗγι 
ΒαΛ δ ΠΙ Θ ΗΠ 515. οἱ ΡΠ ΠῚ Ρ ορο απ! Ῥαΐο5, Ρυ]ησΙρο5 

αὐνοῦβ μάγια αλτταἷν ἀμα Π πια 15. ρϑνο ἰ5εθῃΐ, 
ἀκα τοῖ ὀχϑϑοπίοη πο δά πγοάτιπι 59 ΠΟ 58} Υ͵5]}. 

ϑαγάϊσθη 5656 κα 115 ὦ (Ο πδ! αι Ἂίπι 10} τα 1555 ρ} ρα [α 
ΟΟΙ Ομ Ο 191 δὲ γ οθο αρθαπο, 14 ἰαα ιν ροϑῖιι- 

Ἰανϑγο, Ὡΐ 4ὰ059 5 πο ά 15 ἃ σαἱρα ἈΡ65Ξ8. πα ύαναι 

δριβουροϑβ. ἱπυροναίου δ ο0Δ5 ἐοο οπ᾽ᾶ5 γούίρα ρθυπ 

τα οτοῦ, Ταδηάο ἴρδὺ Θ᾽ ὁ 55θι ; Αἰ μα κέ, Αγίαν., 

ῃ. δῦ.) 6. ἀΠΠἰὲὶ νονὸ ἰπ ἰσοᾳᾷ ΤΠποοάογὶ, Αοδο], ν- 

βδοὶ! δἰ να 5. ἀδροβίοπθ δὲ ὁχοοιπιθ απ] ΠΟ 110 

τὰ αἱοιϊαϊογα αι 5 Ὀ5 πα θηα1 πανουθαμῃ ααϊάσην. Αἰμὰ- 

πᾶδία8. Α ὁδοί πη 5 προγ αἱ ἰο[δγαϊ η ΔΒ ΕσοΙ σὰ 
Θρ δοορι. βρδοίανὶ, 08. ὅγη. ἢ. 18. ΒαΞκ ΠΏ 418 
ΑἈπογιαηθτη παπᾶ οι ἃ} 15 ἴῃ σσλο ὁ Βανι δ ν5ὶ χ- 
σοαπηπιιποὰίατης αἱ [τα ρδὴ πᾶ δον. ννὸ σε Μαᾶν- 
66 ||ο, θά. π. 1. 564 ποαμς Εμ 56) ἴα} Φα πὶ 11ο- 
πιαηαηι, Ργοϊομβδηθηὶ αι  ἀἸσδ βοηγ, Οκίατῃ, ἀδαάθη- 
{ἀπ ΑΘ πϑηβθηι, Μαχίσα θὰ. ΡοΥ ΓΘ βοτὰ ΑἸ105 
ψιοἰϑϑίηι δαάθτῃ ρῶπὰ ἀαπιλαναπὶ, ρῦο νοτὶς ορὶ- 

5οορὶθ δαθοῦρ ἀδεϊοσαη!. Ναὶ ἀπο Βοογαίο5 δἰέ, 
Π|}. τι, οἂρ. 33. ταρίαιη [ἶ556 ροϑί σομοῖ απι δὰ’ 

ἀϊςθηβο Ογί θη 5 σαηὶ Οσοϊάσηϊα σοπηηπαπίοῃειιῃ ἴα 

(2) γε }}}. ορὶβί, δ (οηϑβίδηί,, Ὡ. 4, ὅ. 

Β 

᾿ 

[Ἐ}}} ροίθδι, πδ0 ΠΟΠ6558 658 ς στὴ θοήρην ἴύσο [α- 
ἰδαῖαν ᾿ἴγα Οὐθη ἔρτῃ οτβοοθοῖ, ἔα ΠΊΟΊΒΙ εἰ γι κεθ 
ΠαοἹ ὀχειβεογοῃξ, μα που ση θην απ δα σὐμηπιππίο- 
δηλ μαδΒαΐ556. ὅτι πἰρηῖσαπι ΟΠ οἷ, δρίβροροβ 
ΑὙἸαμΐδυηὶ απο στο ἃ 65. οἱ ἐδ ΘΠ ΠΟ] οἱ5 
ἴῃ Θρϑοίεπ ρυο οβϑίσ διι5. ἀο} Π βοθη!δβ, ἸΘρ! πὶ 
ἡυάϊοῖο οοηνίποθγο οἱ οΠδοῦο ἤθ ἢ ροββθηΐ, Ποοθββᾶ- 
τίδπὶ σαὶ {115 οοιητη μα] ΟΠ δὴ τρΉ] ΠΘΡΆΠΕ : [ἰ παρὰ 
ΒΕ ΓΠ ΟΠ, αὐ ἃ Ἀοφασίο Οὐ 5 16 ριππ ροϊαρτι οὐ- 
αἰ  ] οΘ πὶ γδοίρουθ, 

31. Οὐ Πα} ορ βοοραξαθ [Πα δ᾽ ασοϊασὶ ΤΠ τὸ - 

501 γ η}}5 ρογίοπίο συπειρηδία κὰπ} (7). Χιἴνιη 16 
ΜΑΙ βορετηα ἀὰν 301. οἷτοα ποτ αἰοἱ ἐογι απ, ἤοο 

65, Ποπαῖῃ. Ὠοβίγαπι ΓΔ. ἃ 1η, γαρτα, ΟΥ̓ῸΧ ΟΧ 

ἴθ, 50115. γα άϊοβ. βρη άοτο Δ ρΟΓαΏ5, ΘΟΠΙΠ]ΠΣΘΒ 

Ἰιογὰ 5 υἱβὰ θα ρ6. πιοπίοτῃ ΠΟΙ κοι μα, δἃ Οἰνατὰ πὶ 
ἀξάαο πποῃ δηλ εὸ οχίσμασην, Ουπίηαο ἰοίπ5 Ρὺ- 

ΡῬα Πα 5. οἰν αν β, Οὐ 15 τοῖα 5, βόχαβ, ὁσῃ 1015. 

ὍσῺ να οῖοβ Τα τὰ, 56 Θ᾽ οχίου!, ΟΡ απὶ οἵ 

Βοη 0} 85 δὶ δοοϊδδίατη ἀσσανγδύθ, 0 8] πιὸ 6[ ἀΠῸ 
ἰαῃηιιαηλ 6χ ογὸ Ομ εἸδιαπὶ Ἰαυξαηϊδς, ἂὸ το! οπ 5 

6}5 νϑυϊ.αἴοπι οαὐἱ 581 τῖσο σοι ρτυθδαίατ ποη ἐα- 
Ριϊαπ θ5 ΟὙτγη 5 ἔρδὸ βίμηὶ σθαι 5. (6585 το ἀΠ|5Ξ 

Ῥυπηατ Ὁ 80. συ θ 5, σππατη ἃ γι δν ΠΟ ῺΒ 5[α {1 
Οοπδίαηϊο βισιϊποδιίίσηι οχὶβ πη υτς, ΤΔΙΤΒ 1 Π|0)}6 5 

γαϊογθη ἦηὴ φῬΟΠΙ ἰ οἢ 5. ΟΒτ 5 ἀπὲ ἀιηοτο μὸν {Ππ4 
τηαρὶβ ἂσ πιᾶρίθ. σοι ταΐατῃ ἔς σὲ πόνᾶπι αἰ ἀδ - 

Ῥ»ο! αμο5 ἰνοβίδβ δα ποὺ ἀϊνίηἱ οσμὰ 586. ἀτιον!β δὲ 
σαγῷ δἷραο, Πἀτπτοϊαι οὐ αἰασν μοι σοπρρΓ Τὴ. 

ρὶβιοϊαιη [καί ρΡθοιίοπ δ οοῃο αὐτί, ἀπτὴ Ἰαπ6}}5 
ἴ τού τα! ον πιαίαᾳ, ο 5ἰαρ τ απὶ ἔδοῖία δὐ ΟἹ Ο}1 

οἱ νοτ Παρὶ δἀνηοηδὶ. λα οὐροιῦ, ΒῈ1150516 π|] δὲ 
νυ αι δ ρ βίαν νου λαίθια οὐνοα ἀπ αἱ 01 ἀτθτα 

49 νἱξὰ ὁρὰχ, οὐ ἀϊνοσθὰθ πε ἦν 4 ΠΠ1Ξ ἀποίον 5 
ἐοΐουιηξαν οἰγοάγη 5.4 085 {ΠΡ ΡΟ ΓῚ Βοῖθα! : ἐδ α1-- 

Ριι5 ὑὰαι ἴῃ δατηοη οηθ ρεωνία ἴῃ. Θρίβίοασα. δὰ 
Οοπϑίμηίατη θα 115. πὸ5 ἀἰχίβερ θα ξιτηϑίρξ, θὺ 16- 
οἴονοια δἰ αὶ τόρ φανιοσιη, γϑηλ θ᾽ ΠΤ 

ἡ ια!Ἰοάγη. 

[ΧΧΥ}Ὶ ΟΑΡΌΤΟΥ.. 
Οἰιαἰὶς τὶ ἐρίϑεοραίνς {μολὰξ σωρὶἐμς : αἰδοίαϊα, 6} 

“ἰὴ Αφαοίο φϑανῦϊοηδὶ ; 66 τε πε δ - 
ὁμδαίομοξ, 

352. Λἀιμοάσμῃ βαπος 10 Οὐ ΎΠῈ ΟΡ  Ξοορα αι ΟῚ 557- 
γανὶ Ὠἰβίογία. Επτα οὐ ἢ ἸῺ 50} 1115. 6} 05. ΟΥ̓ ΠΟΙ] πιπ- 

πὰ οἰγοιαο Δα 0 ] 6 ν |556. σρῦῖο ΦΒ ΙΓ ρΡΟΘΒΉΤ) 8 

τατὴ δχ ἰαθογίρθεπ απὸ αὐ ρΡοβυὺδν ρον ησ 8, 

δαχ 588 μοί τις ἰὴ ΒΡ βουραία λάγα ΠῚ 1556 ΘΟ ΏΒΒΠ- 

ἄχ εϑὶ, πα ὃχ Πόγρηι! ΠΠΡτοβο γε απο ΠΟ οο 

6δ)ὰ5 ἰοτιροῦῖθας βία πι Θαα1}} ΘὨ Πν πὰ} ΠΠ1Ὸ δοδοηῖ 

βαποῖ, σα ἦα ΠΟοΆΟΥ ρίδια8, σοι] 8 0 1100} ὁχ 115 

σα Βασι ΠΠ5. Ἰὼ δρῖδ!. ὁ δὰ πο ηδο θη ἸΆΡ5Ὲ ΠῚ 1, 

ρακ. 12: δα ποορο. οἴπὶ Ἰδα5 10 ἴρθοὸ οἴτοα ἂπ. 

3517 ΠΙοτοβοί γπγηι ἰνῖΞ56; ΕΠῚῸ πα] 05 βαμοίοβ οβοι- 

ἰαΐαπι : τα! 5 δἰϊαπ τα !5 Ρ} 15 ἘΠῚ ἐδ ηοίαβ αἰἰγθ- 

οἴαθθοὸ οἱ σοηίον! 556, 6 ΏΙΡῸ5 ἰρβίαβ. ργονο]αίοϑ. 



59 8 ΥἹἹᾺΑ 8. ΟΥ̓ΒΙΠΤ. θὺ 

Ρτῳαϊ σατο 5 οἴδοίατα ρῈῦ 86 δάϊταρ᾽ον 555 ΟὙγῖ]- ἃ Αὐδοῖο ΠΟ Ώ5655888 οἱ ἀϊρη [18 στ 10} 510} νἹλ ἰοὰ- 
τασὰ {Π|ὼΔ ρνοβδς, χποᾷ δἤδπι ὄχϑὰ] Ταῦδὶ ἀριιὰ Π05- 

οί διἔνάπαη, οοποίοπαπαϊ οἴομαι. ἐρίβοορο 

μουμη ρῃτθ ἔα ΕἸ νυ] 6 0} χ ΤἈΘοάογοῦ ἢ. Π,οδρ, 

20. Οὐαοι ᾶρσα5 1 Οσθη05 δἰ ὁἤαβα5 ἴαδ ον ἀδαθ 
ἀφοϊαγαίαι 681, ἀσοαπίϑίο 10 ΙἸδοίο χιρα ἱρβὶ Αοᾶ- 
οἷὰχ5 ὁε  πλϊηὶ Ὑ6 ΡΠ} σατα οηἶπὶ ΗΓ Οβο  Υιογαηὶ τος 
αἰοι8πὶ [165 Θοσπραβδοθῖ, Θσοπ τα τὰ ΠΛ Δ Ὠ6- 

ὑθαϑα 5 ἀἰτθ η115. ἀδϑιαϊα ἴθ ΟΥ̓ πὶ, παροῖθ 

δρ βοοριμα, οοΌ]05 σοπ] ρος. σαν. δα ραν ροσπη! Ὁ 

ἀδοββθηΐ, (υ]θὰ» 5 θν ΘΠ ροβδοὶ ἐβοηδας, Ογε}}- 
[65 {ποβᾶπι 5 σο] δῖ 6 βαογα νϑὶὰ ἀἰνθπι 1. το 

φοΖζοῦι., ΕΠ ἂν Η ἶδέ., οαγ, 35. ; χα ἴμο ϑαουϊαπὰ 

ρύβιθα θὰ Ὁ δ᾽ ΠλῚ15. 

883. Νοῖὶ ἀἰπ ταϊοία 5. πὶ 5646 δὰ την 81} Οὐ 1115, 
86 ρυϊμιαΐα οἱ τηθίγοροι ἴσο γπῦο πίον ἰρθατὴ οἱ 
Ασδοίι) οδοΡία σοῃ θα! ο, πιαἴπα5 ἀοσ5α (0608 Ρ0- 
Ροτιῖ. Ανγθρία συ δὴ] ὁατιδα ΟΥ̓ ατὰ Αραςὶαβ 

ἴῃ σοπο ἶο οχ ΘΡΊ ΒΕ ΟΡ Β 5101 Ταοἰίοπ ὁ σοη ποι 15 ἀ6- 
Ῥοϑυῖ εἴσυα ἀππὶ 957 ἢ πετα νῸ} 2508. ᾿π|ΠἰὰΔ. Οπτα 

οπιῃΐα ἃ ποὶ 5 ἀσσανα [5 ἰηάαραπάα. ἀὸ ργίπιο 
απίάοηι σοητθπ οηδηλ ΟΥΤΙ}}} 46 ῥεῖ πιὰ μι ρ6η 6 οὐτη 

ἰρβ8ο ὐγ δριποορμαία ᾿ς ρ 556 5 χη σατο ΥἹ δ τὰ Γ 
ΒΟΖο ΟΠ 5 10 τν Ηἴδί., σἂρ. 95, Ὁ1}5. νορθ 5: Ῥοϑβέ 

βισοσρίαηλ Ηϊργοβο πποότθλ οριβοορα μη, 
ἐπετράπη τὴν Ἱεροσολύμων ἐπισχοπήν, (8 γυγδ τῖε- 

ἐγοροίίαπο αἰἰυογδς Δοαοϊμὴι { βαγλοηδοηι σοπέγος 

νέρδίοηηι βιίδοθροῦαῖ, απ ἀροδίοί σαγα δοίη οὔτι" 

πῆς. θΓΘυ 5 γοπη ΧΡ σαν ΤΠ δοαονοῖαβ Π}0.. 1. ἢ 5έ., 
οδῃ. 36; Ηἰ οἴ ἀο μνυιηιαίω ἐμπιίον δ σοηξοπαρλοὴξν 

γοΐρε ἰοῦ ΟΡ γιδτίαη δ Υ αἰδοίη ογτη, λα Ο» Δ} στὰς 

δ ρου ρ μαρε Οαἰ ἃ Ογχ !πι5 ἀροδι ΠΟ Προ ορομία 

5101] δάνθγβιβ σαοίαν ἃυγοράγοί, δὰ Αὐδοίαϑ ὃχ 
πηθιγορο ίδηο μιῦὸ σοπίοπέογοι ᾿φαϊρρ απι. Τεῖα 

ἰδηθιτα δἐδὲ ἀνγοσάγα ροίθγαι ΟὙΡΉ Πὰ5; τποίγορο]! - 

(ἶσα ἴὰ ῬαΪΟΘ ἢ πᾶ5 ΕποΙοδίαϑ ᾿ᾳγα, νῸ}] 5 ρονῦοΓΘ πὰ 

Αοδοῖο σοηβθβ5ὺ5 σγαάππι, γ6 } ̓ πητη τι} 6 ἢ ξα 

δου! οϑὶῷ ἂρ Λόδοῖὶ Γι παϊοίοπο. Ογ να 56. τλο- 

(τορο πδηππι Ραϊ δηλ ᾶγαπι Ἰξοο  οβίασαμη. ἠἄϊοὶ το- 

Ἰα 556. }}Ππ|5 6515 σοι Σ πος ρον ἰὰ σοηΐοη- 

ἀϊ586 νϑυιβίπτο 651. ΠΙΘΡΟΒΟΙΥ (Δ ΠῸ5 ΘΠΤΗῚ ρ ΓΒ. - 

165 ποποῦὶ σατη 510᾽1 Νίοθα σοη 1} ἀδὸγρατῃ δ. 

1 ἀροδρία555 6 τὴ 60 ἀσᾳιιίδν5θ [ΧΧΥ ΤΠ ἀπβίϊατο 
οὶ ᾿σοῖ. 14 Δέασαναβ ἀπῸ5 6 ρΡέθοΙ ρα15 σομ οἱ Π} 

ῬδΙΡ 115 δῖπο ἀαθὶο ΡᾺ 60 5.6π|15 [00 [6515 βρη ϊἤοαν 
οἱ ρνοιν τα παν: Θ᾽ σάαο, οἱ ΘΟ 5ΒΟΥΆΠῚ πὰ χ  ΠΊο 

ἰῃίογόγαι ΠΕ σδυίαιη Πι!θργα παῖ6. σοηβουναροίαν: 
Αἰχαὶ σοπο λ Νίσισαπε δ ῃ. 7, αὐγὴ Χ σου 516- 

τ(αὐϊο δὲ ἀμῆσαα ἰδ Ἃ Π|}0π 6. σοηβρ αὐπίοιη ροβί 
(ὐ6 5 Τὰ 8] Ογ 5! πῇ Θρίβοορος [Ποπηαηητη, 416- 

χϑηἀγίπααι οἱ ἀπ σδηαπι, 46 αι }]}ν15. ἀρ}} σαὶ. 0], 
Ηϊονοκοϊ τ] λὴῦ οπο1135. σγαύσατη ἰχδί αν, βαῖτα οἱ 

ἰηύθατα πιουγορο Δ. ἀρθῖ τα πᾶπογὸ ἀσοσναΐ ἃ 
Ἔχέτω τὴν ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς, τῇ μητροπύλει 

σωζομένηυ οἰκείου ἀξιώματος, ΝΙΏΪ] ογρὸ ΟΡ] αὶ 
Βπλαηλ5 τα ϑίγορο Πξἰοὶ ἴῃ Ρα ὦ 511 πᾶ πη} [πτὶ8 510] ἂν - 

τορᾶθβθ. Αἰ δχ οοπδαθιαἀϊηβ οὐ ᾿αρὸ ϑαρου]ογο πὴ 

οὐθοτ Ὁ 
ἐπειδὴ 

8 (ἀαἶαί, τι, 9. 

Β 

θαὺ : 468} Αὐδοῖαϑ [ονίο (αὐ πη 18 ΝἸοΘ τ ΒΥ πο α] 

γεγο θη! ἃ Τϑοαϊαν, γί ο πεμαθαϊ, μοϊοναϊσαρ 
ποηΠ1}}}5 ὁπότα πὶ ἀδοθοθαγιια ἐχοια ρ}}15 56. (ποεῖ, 
485 ἰπ Οδιξα θα 5. ΒῈ}5 Δ} 5Υ8 παν μ᾽ Υ]ηοἴαν ὑο 0 1- 
115 βιυρτα ΠΙοτοσοὶγ εν πα ηι βθάϊββο πιο πιο πὰ 

ααφάκιῃ άδηιν ἰλοϊααῦς νι. 560. ΠῸ0. ν ΠΠ5έ., 

ο. 38, 6} Η]». νας οαρ, ὅ, ΟγγΊΠΠ5. ρτωίογοα ἔπ Π1Ὲ- 

ἤθτὴ 856,68 βο]αίηι ἃ νά ϊοιί:οη ο Ὀεοςαγίθηξίβ ορὶ- 
ΒΟΟΡῚ ΘΒΒΟΓΟΓΘ Υ7}5}}5 δϑί, Νασπις ἀὰπὶ ἀοξίο Ποτὲ 

{πτοόπῶῆι ΟὈ θη τ 4 ἃ} ἃ πὰ χαάτα Βα ρογίούθηι, εἱ 

α ᾿πίδεϊοῦ 5641}6 1π| ΠῚ} 0 ΒῚ 518 ΠῚ ΘΟΟΙ Οϑῖαπι 5Γ 81} 
γοοαίαβ ἃ Ασδοῖο ἰὴ [π8 μοῦ ΒΙοπ αἰ ἢ ὁπ Ππαπτηι, 

βδἰδίθυθ 586 ἀσδοὶὸ ἠοῖ δοσβαν! ἤθη Δοσβδ [0068 

το οντηϊάδλ5, πα νίδα ἢ βοσρα!} 10. πεν οαρ. 40 (ΠΠ 
Θηΐηι [ον βδίτη, ἰθ5ι6. Τπροάογοιο 1}. τι, σαρ. 0, 

Ογε]οσαθ μοι 5 ΟΠ ον ἢ θ. ψαᾶπι εἰιοπά το, 80 - 
20Π). 1} «ν΄, ὑὰρ. 3}, 56 πα ΠΙ ΑΘδΟΙ ἴῃ 56 1|- 

γἰβάἀϊο σηοαι Δι θρο νο]ρηβ. φοαθθπὶ ΟΥ̓} 
ΒΟ 580" 6 1Ὼ 5656 ρα 1 Ὁ {πι|5Π1 0 06 σατπ ὕτ6- 

ΒαΓΙΘ η515 γιθίγορυ ως, πη ραςϊανον ΑΕ ΟΟΒΘΕΪ 
᾿ α θ1ὴ ρτορυβηᾶϑθ86. ρᾶιθὶ ὁχ Ηϊγοηγπιο, αυϊ 

Εύδνη ον 6 46 κ οατη ᾿ρ50ὸ ὀχροβίθϊαι, δὲ Νορπὶ 
Θοθ ἢ) διιοϊοῦ  ἰατο πὶ ἃΠΠ6 μαι δρίβι, δἰ, πον δα 8. 

Δοδοὶα 518 ἀ 10 τη οἰτορο ΗΠ] οὴ διια πὶ ΗἸΛΟΒΟ]γ- 
τη ἀμ ᾶηι ΕΟ δ Ὁ ἤαγᾶ ὑαο θά! αγ, ροϊθ γα 1} 50 5. - 
ηοα] Νίοκηπε, βἐ (ὐἱάρι δὰ ἀπάδγοῦ αὐ, ρύοίοροτγα. 
τὴς ρεορεΐαια ΟΥ̓ ἾΠῚ ἡ παἴσϑπὶ ἀκοϊλα! θπτη νοσαάο 
ἴὰ 7115 ἂς ἀδηΐι6 να! σα ηο, 

84. Ο δια Θβ8θὲ οἄσδα ροίίον, ΛΟΔΟΙ δὴ γ- 

ΤΊ} ἴονίο Πδοιον ᾿πσαϊγα! ; Γ᾽ αἰτατη. γϑῦο κ6 σοη- 

βΒιρί αἾ 6 8ετὶ [06 πη πη} 15. Θϑπϑὶ ἃ} Οσρ ΟΠ 515 

ΘΡ᾿ΙΞορὶ }υγ᾽ θα οιοῖνο ΗΟ ΒΟ γιη} απ ΟΡ ποῦμα5, 

4ασηῃχιαιῃ ρ56 πᾺΠ]Δ πὴ πὶ ἃΠΠῸ5 (π] 519} ΘΠ 6. [Ὁ - 

γΓεπῦ ὀχουσθυρι : ἂμ αἰϊδιατη. ργον πὶ ποτα 

Οὐ δα δ 5ὶ πη δυο ρο] Βα δοββοῖ, ρυίονγο ἀπ οσ ἸΡΞῸ5 

Ἰοοο οἱ σγᾶἋα μοϑὶ πο τορο ἀπ ηι οὐ πα 9 υ- 

58|10 65ὲ ὁγι αἰ ουὰπη σοι επτὶοπίραν τπαχίτος αμϊταία 

οἱ νϑυβαία,ααῖι ἀεθατθο ἤθη [0116 651, ἔἔαπι ἢ 6 πὶ 

σοπιροηοια πυβίυ ποὴ ὁπ ἸπϑιταΠ ποο σία τι πο- 

βίγασπιηι. Θααιὰ. ἰάμλθ} ργο β15. Ἰη οί αὶ γο αὶ 

ἴσος ἰ5ῖθ ἀοὴ ραιέίην. ν᾽ ἀοια πΟΡῖ5 νὰ Ἰοσὶ- 

{ἰπλὰ ΕΟΟ] 516 διιὸ αἰν ὑπιΐ Ορϑαῦιθβὲ5. δρίδοορὶ 
ταν βα!οιίομα, Ἰθουϑ. ὑπινὰ συβι ηαἶδεο. [ἃ ὁπααο} 

ΡυΪΠλ0 ΔΡΟΒΙΟΙΟΣ {μυοαἱ 6 1π|5. Ραμα π: ορίξσοριιι 
δαθπθται 5, Τασοραῦλ ἔγαι σθαι οι, ἀὰϊ ἦρβ88 
τὰ α ογααχ Ομ ἰοη [ᾺΠ| ἃ ροβίο! ον ἃ: ἈΠῸ ᾿ 58} 6} 
Ῥυσρίεν ὀχ πιᾶπι νἱρὶ (ΧΧΝῊ νἱεταίθιυ δὲ σαι 
θοιμΐηο σοπϑαπα ἔθ ἢ ρα ἐμ515 ἀροϑ|0}}5 σοη- 

βαραίπο, ὕψη Ραῦϊι5 πο Ραιλαχα δια τα. οἱ ]1ο δ - 

ποτ ποθι} .5,[Γ 68. 1185 ΕΟ  65185 σ0}} ΠΠὰ5 ἃρρ6}]- 
αὶ ὅ. Ερίβυυϊα πὴ δ] 5 πο! οξῖα σαχαὶ σι θοῖβ ἀροβίος- 

ἸύσιΠ) 5ΟΓΙ ΡῈ 5. ἴῃ ἀϊνογατα Πἰυγογατη σα μοῃοΙα 

ΘΟ. 1110. ΑΒ ρ50 Ποπεῖπο Προ βο  γτηἰϑητὺ Εσο οἴ 

οαππὶ πὶ πηλίγὶ5 σα ουπαοιϊα ϑαβοθρίβϑθ ποι }}}Π] 
οχ βιαᾶθαῃ!. ΝΠ} δηλ νοῦ ἢ οιηὰηο ἱπιρθεῖο, 
πόα ρουλὸ ἰῇ Δ}1}5 οὐ 15. ργονηλο!ϑ ἀροβίολϊσιιη 



δΙ ὨΙΞΒΕΠΤΑΤΙΟ 1. θ2 
56 ἀδη) ΠΟΥΪΏ18, 18} ΔἸ ἰθτί ὁρίδοορο 818] σία ραγο- ἃ Ραυμπίπηΐ, ἃν Ἐρίρμδηΐο οἰἵνα ᾿οδηηῖθ συηθοιϑατα 
Ρϑί. Βεοαῃ ἄορ, σαδταν 8 οἶν}}}5 ἀἰβροϑῆο τα οἴ ρορΟ]65 
Β0Ο]Οβ᾽α5} 1088 Τοπορεῖ, να]μὸ ἰάθη θὰ ἠϊοίγορυ 5 
ΟΘμβοθαΐΓ, 6Χ αυὰ 56 ἃι ἃ 185 αὐθθ5 ρεάϊοαίο ἀ{{- 
[μάογαι: ἐσ ὁὰ Ἰομῦπι οὐοάθηαϊ οἱ νἰνοιαϊ ονορῷ 
Βα Γι θη}. ΟἿ ΠᾺΡ ΡῚ ἀἰβροβιθο ΗΙΟρΟ5οΙ γ πάτα 
Ρα δι 85 ΤΩ ΘΙ Ὁ ΡΟ] λ 0558 Ποῖ δἰπογεῖ, Βα] ἢ) οα 
Ἐροϊδεῖα, απο οὐπ πί θτι5 ΤΠ πὴ ἀθάθγαΐ, ἀροβίο 1 05- 
486 οἱ Πάδῃι ογθὶ ἰναϑπβογαί, σθοίογὶ 5. παν δἱ ἢ - 
ἸἸάσάτῃ Τόσο Θλ ἢ, θα 1|ἃ Θ556 ΔῸ0 ἀοροΡραι, Τορίϊο, 
ῬΘοαΠαγ]5. 6[5 Ἐσο 6518 δία 5 πο μάγια ὦ οι πὰ 
ἔπι νο]ροῖ. ΔΡ σω ογῖ5. ῬΑ] βίη Ἰθοε! οξῖῖ5 νἱοΐα οἱ 

ΦΆΠῚ ἐσετθραία γα 1 μθὶ ἈΠ05. οοπίαπι ὁχ 5015 
ἴδρε ΗΠ ρτ15. Ὀοπβίδηβ, εχ δὰ βϑηΐ Θρ βοορο5 ἰϊὰ- 
θ8η.5,Οἰγοσ οἰ 5᾽ οι 6 πὶ δὲ τα χίτηδτη Θρα] τα εἰ αὶ 
Ρανίθμι γι ϊθὴ5: Ρ0}515 ΠῚ ΘΓ οβο  Υπὴὰ διά δοῖβ ηυνατη 
[ογπιὰϊῃ τεοαρὶ! Εος] 518, ὁχ σαπ 015 ΒΟ] απὶπλοίο 
οοΟπροβίία. ΑΥ' οἰἴαην τ 1105. 5101 θΘυῦ Πα γο5 υἱζιι5, 

αυσαά ορδογναίίσηθια Ῥάβοῃ γι πε αἱ, ἰοβία ΕἸυιμ)- 
Παῆο δρίξιοία αα γρτγίαμαμη ς ἀἀπαοαας. 58} Ογ- 

ΨΠΠο ρεοαϊατο5. ἤϑθεθαιὶ οἱ ἃ οϑίδιδγαμι ἰϑου!651α- 
ταπι ΤπογΘ αἰδιἸποί8 σοπϑιθιἀ]π ϑ πᾶσι μ᾽ ανῇ- 

πὰ 5 580 ἴσσὺ οὐ δογναν πλι5. Εγδὶ ἀυλοῦ [1 πηοτὶβ, 
αὐ ΕσοΙ ο5ῖε: 1115 58} δου ἐαταηι γί πὸ ναἶσὸ Βθηι- 

γοηίαν, παν ΔἸοχαηάγι αἸδορ 8 νἱβοθαὶ, οὰ ἰὸ-- 
{{π|5. ἀργοὶ ὀραϑει δ; αυϑὺ Απιοο μία ἰοιἐι5 Οὐ θἢ - 

(5: αι: Ἀογαα, Οοοἰ ἀθ 15 [6 ΓΕ ἀΠίνοΓϑὶ. Οὐ ΘΥβῸ 

Ἐσο] δῖα βορᾶγαιβ τιοτγίθιι5. ἀροΡρα!, δᾶ 58] }π1|5 εἰ 

5οίαία ἃ εαὐἰθνασυμι σπῖτι σεπιβοηᾶᾷ. (πανίο, 5 

ϑάοοῦο υἱἰνοηίο, Ζ}8. ὁνθα! ἀϑυῖς Ομ βασι μβοηὶ ορὶ- 

ΒΟΟθ ΩΣ ΤΠ ΕἸ ΤΟ ΡΟ ἶσα ἣι ᾿ρΡΒΒΠῚ ὑπ ἃ ΟΧΟΤΌΘΓΟ σ0η- 
ἰεη 1556 2 ο πον τὰ οα δηλ ΠΟΥ Ὅ5Ο  γτὴ Δ Παγα ὁΧ 

Ῥγορηϑιῖα [Ὀμὶρλ5. Προ] οϑ᾽ἃ 5886. ΡΕ τα ἴῃ Αταϊηα πὶ 

ΘΟΩΛΆΠ ΠΕ 1 8}} τὰ ἰπ ὁᾶχα. ραϊοται (ΘΒ ΤΟ 818. 
Ροξί ευστη δὰ μγιδιῖπα 5. 8005 τυ άδίπλτη, δὴ 1 
Ῥτηῖμη πποἰτορο ἔα πὸ ρᾶγργε μσορὶς, οαπὶ Πα μογοῖ 

Θ᾽ ΠἸΘΟΠΘῊΙ ΘΡΙΒΟΟΡΌΩΙ ΠῸ} χα 15 58 ΘΟ ΙΕ αὶ (παϊὰ 

Τασοβθῦηι ᾿ρβαηὶ ἢ Ταπά θτὴ οπτη ἰὴ ππονδηῖ ἴΟΥ δα 

τη! ία οϑί, δα ρβῖ5. ἐσηίαπὶ ἃπηΐδ,, σα] θὰ5 Προτὰ 
[ἀασταΐις μαιαταιιε 55 θα 56 ὴὶ Ἔρἰβοοραῃλ, ΠΟΥ Ὶ 

δὲ ἀδορββοῦθ5 8015 Ἰηἰοπ αΐατα. 105 ἐπ ΠΟ ΟΙ Θ5᾽ Δ Ὧι 
ΟΥ̓Δ ΒΟ μα νοηδγαϊίοηο ἃ ΟΠπεϑι αἢ5. παρ  αιὰ 

Ῥγωβιχῃ 051556 } υἴο ἰ πάη), ἱπιβαίαηι ἴῃ Εο- 
οἰοϑὶα ογα! αἱ Βα μουοΣ μραγοχϑὲ ἐηἰογίον,. δα ροτγίο- 

γΓοῖ ϑδυ  ο 5] ερίβοορο ὑδ παραὶ ΠΠΘΡοβοὶ γεμ1ἃ- 
ΒῸ8 ΠΟΤῚ Β οἱ, ΠΟ ΕΘ 5585 στὰ ἀπ, ἀσπ Ἰρδὶ ἐχ Δῃ{1- 

4ὰὰ ορηδαοίπαϊπα ΝΊσδοᾺ 1} ὑοη  Π[1πὶ σΟΙ ΒΘ να: 

ἃν Οβανίϑηβὶ σέναν ΠΕ 6. ογαϊ. πὶ σοηοἰαιη οῃ- 
βίη] πορο λαμ 8} 15 αΓΌῚ5 Θρίσοορο βοσπ πάη 
Εουϊοβία Βομονῖς ργδάσῃ ΔΙ ΠΡ δα, δἰ} ἂῦ Ηογα- 

ΟἸ 6 515 δρ βοορὶ ηϊοϊτορο! ς φαοῃάκῃι Ξὰὶ γ8015- 
ἀϊοιίοπθ ἀρϑοϊνει. Τὰ δα ὀὁχοηιρίαπι ΗΙγοξοϊ γτα- 

ἃ Εσοοβίᾷ: δοίη ογσάογο ρᾶν ὁδί, 
(ΧΧΙΧῚ 30. Παῖο βαπίθηῖ φαῷ ΠΙΡοόγᾶ ιν ἀββοτὶ} 

Βίογοξοῖν πίληαπιὶ ΕΟ] δϑίδτῃ 1ΠῚ} [ογ6 ΟΡρομὶ ρο- 

ἰθ5ι ρτϑίον 5. Ηϊογοη γι ἀπείογ ἰαἰθη). 15 δ  5ίο 

ῃὰης 38, οἴῃ 61, ἀο Ιοᾶ 8. ΠΟΒΙΓΙ Βα ΟΟΘ5θ0Γ 00η- 

ἀιδγοηβ, ααοα, σαπὶ απ ἰπ 6. εἰ ΠΙ Ογομ ν ἡ τὴ 80 

Ερἱρπαρίατῃ δχογίᾶ θ55θὲ οοῃίγονογβὶᾶ οσοᾶβ10 8 

ἰῃ ταοπαβίοτίο αυοάκποιν, σαρα ἰ5ὲθ ΠΙΈ ΌβοΙ Υ ΑἸ Π Δ 
ἀἸοοθε 8. 5580 ἀββουθθαΐ, [511 ποράθθαπι, ὀρ] πα; 

ἰσαηηθβ αἰ χβή αθ ἀσυπξα!οηΐθα5 οἶγοα Πάρι μῃ}- 
δᾶ 118, ΟΠ Ἶ550 (ἐοβαγίϑηβὶ οἱ ΑΘ] 600. ΘρΊΒουρίβ, 
δὰ ΑἸοχαρ ἀνίατα, ἀπ αλλ ο 5. ΒΌΡΒΝΠ Δ. σΟῊ σίβϑϑι, 

510 αἰ πατῃ, 08. : ΤῊ φιὶ γορμίας ἠμωνῖς. ϑρρίοκἰακ 
ἐας, οἱ Νιοιηὶ οὐποῖ δ οαμονῖδες ἀἱογῖς.,, Κραροπα δ 
τἰλὶ, αὐ Αἰοραπνίπιρι ἐρίβοορμὴλ Ῥαϊφείίηα ιᾷ 
Ῥορ(ΐποι 9 Νὺ ἐξα! ον, ἃσο ἰδὲ ἀδοορεϊέιο, ἢ! Ῥαϊρ ει 

ἡπσίνοροί ἐδ δδαρθα 5ιξ, ϑὲ ἐὐϊτμς Ογϊοι εἰς Δηκϊοολίᾳ. 

ἀπ τσέπο" αα Οπξαγ δηβεηι οριδοορμνι γοῦν ἀριο-- 
)5, ταὶ δργεῖα οοηθμεμαϊοι ἔπ σομενγαμη ἰδανδ πος 

ποτοῦ; (ες δὲ ργοοεὶ ἐφροίοπάμιη, 7ιἰἰονη. εἐὐαΐνς 

Δηβοςλίαμι μοίίι5. ἰἰξέογαν ἐν τσοηῆρ. νΘσατη ἴῃ ἰοίᾶ 
πᾶσ δρίβίοια ἴδιο δηΐτ! ΓΟγνογο ἴᾳαρ ᾿αροῖα ᾿π 

Φοαθηθη Ἰνοβί μας ΗἸΘτοΙ ἡ ΠῚ 5 ἀρτη 501 5 1π|Ὲ0}}5 

᾿πόθη585, αἱ δοίοῦ σου γον ΡΒ 1:0 τα ἃ 8. ΦΌΒΤΗ ἐλ τπ|5 

πὰ} ὰ5 ἀἰντπηθη σι δε) λον δὸ ᾿πάθχ ὅθκὸ υἱάσαίαν, 
Αἰϊαϑ ππτίὰ σοηῃίγονογεία γᾶς ἀθ. ΗΙΟγοϑο! γε )8Ὁ 

ματα σοί ἢ πἰδιια, σὰ ΗΪογοηνίηὶ ἂὺ Ῥα!ηἴδμὶ 
Ἰοπαϑιδρι τη ἃ δάτη ροτι πουοῖ, ΕΠ 8 τοὶ μια χ ΠΟῚ 

ΑἸοχαηάγηλις ρρώξα!, κοὰ σον ποῖ τ ΓΟρΡο ἰὰ 
Ροί 5 ἀϑδῃι! ἀδθορθας. Ορροπίίην φασι φααι τὰ 

Ρυον Οἱ} 15 ΡῈ] 95} αν σο π 01 }}15, ΟδΒΌ ΓΙ ΘῈ 515 15 
ἰγοροὶείᾳ ρταβιἀθυοῖ, Τὰ μᾷιοι ἀε σοῦ ἴο πὶ οοηίγο- 

γουξὶα Ῥαβο "5. Οὐ} 5 ργαΘΊ 685 ἢ 5. 1ο αἰοιιὴ- 
(αν 0. ν΄, σᾶρ, 33, ῬΠΕΘΟΡΙ 115 Οτοβα ρα 515. 6. Νὰγπ 

οἶδ ΠΙΘροϑο! γι! απιι5. Δ ἰάθαλ ἂρ. 217, οαομι 
ΓΘ 50η5 Ναγοϊξβπιαι ρυρομ ἢ} ὙΠοορΠο. δ πα μρ058 

ΟΥγῖΠι ἰοαρονα, οαπὶ Ζοαππο5. ΠΙΘΙΌΒΟΙ πα} 18 

Ὀἰδροιίαπο σοπίγα ΡοΙασίατα σον οῖ Πο ἀπ. 815 1ηἴογπ 

Γυϊδοθῖ 5)ὲ Αὐυσαδίϊαπβδοίᾳ οῃ ΟἽ ΠΠ, αἰ χα! θη νἱ 4 6-- 
ταν βοσαίτι5 Π}.1 σοηίρα σι ἑαριίι, οἷβ οαρι!το νὴ 6 

1Ποοὶ ὅν αν 19. οἱ τἂρ. 7, αὐτῇ 31. Τοαπηδεὴ ροϑς 
Ἑα]ορίυχα (ρβαγ βηβοη πολλαὶ, 586 ΔἰὮ}] {ΠῚ (- 
ΒΔ ΤΊΟΠΘΙ5 ἴΏ ΟΟΠΟ11115. 518). ΡΥΟν οἷο ΡΤ δΒ ΘΠ, 
δάνθγβιβ ΕἸ ΟΡΌΒΟΙ πὴ ἢ Δ απ σοπο }1, οα τῇ οχ ἃ πί 
ἀϊοιῖ5 οοπξίοί Ζοάπηθπι, ἀπ} σοσπηάο αἷς Ἰοῦο ὅ01ι- 

ἐορίι5 εταΐῖ, ϑααπ ἂθ Οσλϑα 6 πὶ, ταῦ εἰ αν ΑηπΠος- 

οἰοιο ἱπητητ ἢ αἰθτῃ ἀ οἰ ἢ 15:6. ΔΊ Το Ια ΠΙ8Π ρσοτ- 
885 ΟΧ ἰρ5ὰ μυϑι οι! α, οοποϊαᾷὶ ροίοθι. Νόηπο ἴῃ 
σῦς ο Νίσοπο αηΐο ΑΙοχαπάτγαιη οἱ πξιυληατὰ, 

πππιὴὶ Δα σσομίαν, πα ΑἸδχδηάγί βρη σε! Ομ, 504} 

Οϑῖὰβ Δ}1ὰ ρτορτὶτ 566415 ἀἰκητίαιρ ἐπ πππὶο ρνᾶ τα 
ΘῈ] αἰα59) Οα] δὶ μοβαίαῦ ΟΠ 011: ῬΡΟβ0 8. ΘΧΒΠΓΙΕ56, 

Ὁ) βοῃόγθαι μππὸ σοηεεσαίας. νἱβοίαν Ἐπβιδι ας, αὶ 

ἐογί ΑἸοχκαπι γιὸ Ἰη θρῖον γαῖ. 146. ΟΞὶε 5 δαρή!ϊ- 

οΘ 5] ἀυσαὰς σομοῖο ρα, οα πὰ ΟἹ 550 ΑΙ Πα ὴδο 
βἷο χυὶ δοίογ ογαΐ, 1} δά σεθρθηῖ πγδ Ὁ ΡΟ] δὩΐ, 

φαῦραβ ἴμ66 Συγίοσ σοηοθάδγα ἀολοῦα υἱἀθθαίας. 

Θρ61, ἢ ἴθ Ῥαϊ σε δηλ τρνοῦίαγ, σα (ἐο ΓΙ ΟΠ ΞῚ5 

5015 {ΓΊ ἀμ οιθ τὴ ἢ ρυ ον οἷα ροϑεΙἀοτ} Τὴ σοησ 

οἷς καα διοίον 16 Οὐ νοῦδ 5 δὲ σοΙ ον 15 πρηχὶ- 

ποτ ΔἸ. πὶ ρτωβί ἄθγο ρὰτ ὁγαι, ΔῈ ἴῃ σοη 1115 κὲ- 

μΘγα Ρὰ5 γ6] οχίγα [ΧΝ Χ) ργονίῃ οἷδηι, ροϑὶ Η]οτο- 
ΒΟ γι δῆτα 116. ΑἸ οΡοα οι 5οορθα!, 516 ἴῃ ΔῸ- 
(ἰσοδποὸ οοηίγα Ραμ] αι ϑαπιοϑα θηβο ΟΟΠΟΙο, 

Ροβι Ηοίθμαμι Τάγϑθηβθηὶ ΘΟ ΠΟΙ, αἱ ἀρρᾶγοῖ, ργῶ- 
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8: ἀθτα,ρτοχί πη ἴπ βυποιίοῖς {6 τ 5 ρ ρο αίαν Ηγ - ἃ Αὐδοῖ! τογα πὶ δἰαίαβ, αῈ Ασδοί5 συγ] ΘΟΉΒΗ βίατ- 

Ὠϊδηδι5 ΠΙοτοβοϊ γι αθν απ!8. ΤΙ θοΙβοπαπι (8- 

ΒΔ ΡΙΘηδοια, ἀρὰ π5860}. 0. νὰ ΠΠ|έ... ὁδρ, 30, ΑἹ- 

45 ἴρ858 Εὔδολνπῖϑ ἂρ, 38. Ραϊνιπὴ οὶ δα σομ ΟἿ Π τὰ 

σοπνόπούπηΐ ποι ἃ τοσθΏβθῃ5, Πγαιθηὶ ποι Εἢ 

πίε ΤΒοοίσοῃΐ τοίου! δυζοιηθι 5}, τ, ο. 17, ἅρο- 

5ἰοισᾶτγαιη βϑάϊαιη ρυώβα! δα, αὐΐ Νίοίθηο, σοθο 10 

ἰαηααπι μυϊοῖροβ Το γίαθνθ τη θτπόγαῃϑ, ΟΠ ΠΤ 

Ρυΐπατπι Μασατίαπι ἀρρθ}|1α!, οἰἴαπι ἀπ δ ̓ δῇ 

Αμέσσβρασμ οἵ ΑἸοχαπέγιτη ἀἸοχαη γί, Τὰ ΓΟ ΒᾺ5 

ἀποχαδ δὰ ριον ποίαν ΡΟ] ϑὕπαπι θΘΥ ΠΘΩΤΡ5 

Ῥυϊαγοίὰ αἰδαιαθιάο Ἰοσυτα ἐδῆΒΡα! ΠΠΙΒυοβΟ γα" 

5. ἘΠΒΘΙητ5 Εἰς νὰ Π 51. σαρ, {9.416 τὐλοτὶδ σολπλ1- 

αἰθαπ Ἰοίμιοι5, 6πᾶ5 [ἃ Τἄνότοπι Οὐ σοη 15 δά Ὠρηιο- 

ἀἰαταὰ ἀπο πουαμα ἀράσνο ΑΙοχαπροῦ Πἰοτοβοῖγ πιοσ 

ταμι οἱ ΤΊ ιδοοι κία5 σοϑατο, ΑἸοχαηάγαῃι ΤΏθοΟΙ- 

516 ργροπίὶ! Ουπβιαπ 5 ἀαπὰ ἰίοτασ αὐ ἀπίνογ- 

805 Ρα] ωβίϊαι δρίϑοοροβ 5οτίθιϊ ἀθ οὐ! Ποδπᾶᾷ δὰ 

απονοαιὰ ΜαΆΡΙῈ οοοΙοθῖα, ἀπὸ 185 ἃ ἨΪΟΡΟΚΟΪΥ - 

ταὶ δῆδπὶ ἀἰδϑῖπι τ 1110 ΤΆ 515 σαατῃ αα Ὁ]1ὰ5 5ρ8- 

οἰαθαξ, 6δὰ8 ᾿πϑ ρθη, δαφανῖο δὲ οὐρίον δ Βαϊ ςἔν 

ὀρέβοορῖς, ἀρὰ ἸΏ508. ΠΠ0. τῇ ῬΉ ΟὈηδίαηξ,, ὁ}. 

δ, Αἰσαα [1 πα θοθα! ἴβϑια ὀχϑιυρίαν δά δα μέτα 
πο Το ροΙ Παπιατῃ {τἀ 510 5ϑατα, σὰ πὴ δὰ Ε0 θρ  5(οΙα τὰ 

868 ἰγδηξογί ον ᾿οοιδίαγ, ὁ. δ᾽ Εχ φαϊνὰ5 σομοϊαϊ- 

ΠῚῸ5, 51 συαδηο αν θη 515 δρ δοορὶβ ἀπίο Πϊοτγο- 

βοἸ γον απα αὶ, ποπιϊπμαίαρ αἱ 50 1588. σοίθριαγ, 1ἃ 
Βα]. Ποὺ ΒαροιοΥἹ οσηδθϑδαὶ, 80 Ἰπιτη πη} 

δαναγϑασὶ. 
36. γε 1 δὲ Αὐσδοῖ ἀθ᾽ ρυιτπαΐα δὸ πο ο ρου! σο 

αν ἀἰδείἀϊα δὰ σϑοσα το 5.0} τὴ αἰτι8 οἴσοα ἢ πὶᾶο- 

ουβδα!οηθβ, 46 (αϊθα5. ρο ἀρπα ϑοσζουλθηιι 0ἢ 

5ἰπε [αἀ]οῖο αὐ οπίία. 51 {Π|6 0. ν, ο. ϑῦ, δα 

αιο ἐκοίιοπ ἔμεναξ, μὰ τα γιϊοξἐἴαϑ ἐπειδη' 56 διιδοὶρονοπέ, 

β5όβθητιθ ημί0 ἀσοιδανθηΐ χιοιὶ γϑοίο δ 60 πολ 86}-- 
{ἐγοκί. Νωη, εἐ αἀπίοα τοι ουγίίην ἵν διιδρὶ οἰοοηι 

νεποραξ,; Δοιοῖπις χιίάοηι ποι οὐαὶ Αὐτὸ ἑάθην 86)- 

ἐἰροῖ ; νη υθλὸ χεοῦ 608 δοοίανοίαν φὶ ἘΞ δπην 

Ῥαϊνὶ βου βκεαπείι πα αὐδορεῦσηπε, 

Ου ΡΒ οχ νοΡθὲ5 βδεαπονοίυν ἀσαολατη, σαὶ 1055 ρῈ- 

ΤῊΝ Α6ΙΔ 15 ΘΑΒΘ᾽ απ ρα θ]105 ργοι γον ΟΥσ]1Ὸ 
οὐἰταῃ! ἀε 1586 απο ΕἼ Πα Βα αῚ ΞΊ τ [θτὴ σου πατῇ 

δι βία αΠλ σβογογοῖ, Προ Πρ. 58 τότ θ 6 γα 

ταοάὺ ρῥγοθβα)ίπιαβ. ΝΊ σδρθοταβ (Δ4|}Ππ|π|5 ἤαηο ϑόζο- 

ταθιι σον ἴῃ παῖδ ἐ ἐκλογὴν [1}ν. τνς ας. ἀδι γα - 

γί μβοῦ5 ἀδ ἱπαυβίυϊα σογηγα αὐδι ἢ15. νϑῦθὶβ  θμα 

δἰρεϊ οι 

ἀδ οατδα ἴα ττιισε οὐϊιονι ἀἀτκοίὶ, οἰζον αἰζκονιος ἢ 

φιιοῖξ ἄθ γϑοὶθ (ἰο 1)60 5οιπεϊ"οξ, 68 εὐτηιϊησιε, δα 

οἷμβ. πίον βθὲις ἀγα ἰοηθαία ρεαπιοαῦιε : γε ὶὶ- 

ἐπι ὕόγὸ 605, φιὶ σους απέα!ε αὐδανοναπί, α γγίησ 
οἱρὶο βεφμοναῖμν. ΘΔ ν 5. δὲ ἰθιηρυγο οὶ ἀποιονι τα 

Βοζοῖποπο ἰθηρα ἰμογοῦ ἴῃ Πἰβίοτία ΝΙσΘρἢυΓΙ8. 
σθγ 5 ἴάταρῃ ἀπ θοῦ πὶ ὈΓα Βα] ας. σον ον β 
βίαϊαι νιἰθῖαν ἃ ρίβ58 : ἰν Θδηΐπὶ αὐ οὨλλΐατῃ 110 
ΑἸ πορατ δὲ 5611 Αὐδηογαγ ριΌρίον 5} πιῶ ῖ- 

πρηῖ βυιθπιαπθ ἰνονίϊο, ἀπ ΕἸ ΦΌΪΟΓ ΡΚ5 ν 6} τη αἰαια5 
ἀπογαϊῃ ρι 5 πὶ ΔΟσ Βα [0 65, Πα 8. ὁχ ὁ ἢ (6 - 

ἰἰοπϑ ἀ8 ρυϊππαΐα οι ἴρ509 β6η6 ΟΥΤΠ}} δρπουραία 
δαβρθοία; ἰ5 δεἰαὺ μοῸ ἰδιηρονο ἰΧΧΧῚ) ΟΥΡΗΙ δὲ 

εἴα! ροϑϑοῖ ΘΒ] 1066, 510} 0 ΠΟ] 5Ὲ 51 Δ δ 01 
ΡΟββοῖ, Οὐ] 5 πὰ ὀπτὰ Μαχίταῦ ἰὼ ὁοποοὸ Ηἰ6- 
τοβοϊγιηϊίαο ἂῃ 969. Βα 06 π 518 ΘΟ Οἶ Πι ἐσονοῖξ, 

οἰ σοπβραυοηίον ΝΊοεθηὶ ἤἀδπὶὙθ.  Π0ν ἀ35ο 6) - 
ἀο Ξαϑοθρονγαῖς [ἄδτὰ πὶ ο θρ βοοραλιβ δ σομειλη- 
ἰἰυτη 50 ΒΘΏΒ π|τα16 πὰ συ [Ἐ55115 Οὐ ἘσΟ πα βίδτι- 

Ἐταἰοπι. τος μ] π5χυδιῃ Ξυβοϊδπίία Λσδοῖο ἀα ἀὐσὰ- 

βαϊθποηι γι αἶμα. ΞΘ ἔμ ἀραοί5, φιοηδμι ἰδ - 
ἀδηὶ πο 0 5} }}}}ΠΠπ41πῸ πὶ 5Ὲ σ514π|1 πὲ ν ἬΠΠῸ ΟΥἸ απ] 
ἀαγοί, αάχη [ρ58 Δ ἀαἰατὴ ρμἰανλε5, οἱ πὶ Πἰρτ15 

πο ἐσρονα δ ΠΠ15 τ θαύατῦ Τὰ ρροϊθϑδίοη ΑπΠο- 

ὑΠ8ηὶ ἃ). 961 σομ ον! ΕΠ απὶ τὰ ΠῸ ἀἸσοι 6 1ἢ 
ραίθγπὰ αἰντ λἘ185.. ΒΘ σ5ιδη Πρ, ΘΟΏΒΠΙ οἵ ροϊοδία- 

15 Ἱπιδ αι 8 ΠῚ δϑβογιθγαὶ εχ Αἰμαηαβίο. δὲ ἐνποά. 
ἢ. 86. Ου φαϊάθηι ὁοποῖ  ΑἀΠοοδηὶ [οὐ 1 ἃΡ 

8515 56Πη}1- Αἰ ἃ} }8 ἴῃ ΘΟ πο 0 ϑδ]οοίοιῖ, φιαηο 

ἴῃ Αγίδποϑβ ἃ 56 ἠϊνῖΞο5. πιῦσπο ἴργυυογο, Του ΤΟΥ, 

Βτοὸ σοιῃηηπο! ἢ Δ6ἱ ἔοβϑθτο ἀβαγραία οϑῖ,, Ἀπ οὐ- 
οἰ ατὶ ΞΘ] οοθηδδ δρίβιοίαπι αἰ Μασε οηϊτιρ κονῖς 

Ἀδβογαξ, οὐ ΠΡ γιη δά! άδγαῖ, {πὸ δια] 1 Π 6 πὶ 5ὰ}- 
βἰαηίϊς ἀδίθη δθαι. Ναῦγαῖ βηΐπι Βυζοι 8  Π5 10 Ὁ 

πε, οὰρ, 38, ὁγία ἴῃ σοιοῖ! ο ΞΘ θα ιϑὶ Δοδοϊ τη 
ἱπίοτ δὲ δοῃιὶ -ἀσίαποβ σοηςοπίίοτο (6 51 18 

ΕἸΠῚ, Αὐασίιῃλ σα τη γο απ τᾶῖθ 5 τ ΠΟ ηἰ απ πὶ ρτο- 
Πνογείαγ, ἃ δοιιὶ ἁγία 5 Βα 5 αη 1 5 τα 6 τὰ [Οὐ τετ 

ἀοίδη θη }015 σοην οἴαπι ρα Π| το, αιιθ πὶ δον ρϑδγαῖ 
εἱ δὐϊάογαῖ, [ὰ1556. 4ποὰ 51 πιΠΠ1ὰ εαπὶ ἐροῖξ ἀπ 9568 - 

βἰ558ὲ ; Καὶ κατ᾽ οὐσίαν ὅμηιον αὐτὸν ἰσχοίΐζοντο 
χαὶ τὸν 'Άκχκιον ἤλεγχον διὰ τὸν λόγον ὃν συνεογά- 

ψατοχαὶ ἐκδέδωκεν, ὡς ὁμοίως αὐτοῖς ἐδήξαζε πρότερον. 
5 Π1ἃ πογγαξ ϑούγα!δ5 ΠΠ}Ὁ. τὶ, σαρ. 40. 99. ἃἱ 56- 

τ ΑὐἹαπογιτη δὲ Ατϊαποόγαπι ἀἰν]5ὴ0. ἀπ ἀπ ΠΌΤΩ 
357 γ6} 808 [αοίὰ διιρροπαίατ, κϑηνὶ Αὐταὶ ἰα πα 
οπιί5815 ἀὰ ΑὙἸΔΠῸ5. 56. (γα πϑ.} 1555. ποσὶ νἱάρτγ 
Λοαοίαβ δοΐς Οὐ} ἀδροξσησῦι. Ιὑρὶρπαιύίαβ 

ἢφροϑὶ 713,0). 38. δὲ Δοδοία ει τὰ ἐθηοῖ! το ϑο οι οπδὶ 
ΕΙῸ 60 ἀὰὸ ἰπ Ογυ!!ατὰ Παρταραὶ οὐΐο. -ὸ θα βῆ! 
Απογνδπο, ϑγίναηο Ἰδγβοπεὶ δὲ δ᾽ 15 6805 5δηιὶ- 
ΑὐΆΠΟ5 νοσαπλὰ8. ση Δ 18 409. 510} εἰονίχονας 
ΟΡΡΟΞ 1556. αχᾶςὶ [πὶ Ὀσὶ π}} πὶ συμ ρα [05 56 αὐ πτᾶ5- 
5861, πἰ πεῖσαι αὶ ϑυ να} δρμὰ ΟΥ̓ Πππὶ ποβρι Πα 8 
οἴοηδαξ. δγίαηι ἰαγηθ αι οξὸ ᾿ 0 ἀι. 328, Αὐαείτπι 
Ἴατὰ τὰ Επάοχίο Απεοσιοηὸ αὐϊαποίην Γυδβο, (οϊ- 
οατῃ ἴἢ ΠΟ ΠΟΙ ΑἸ οοίθπο δἰ σου ρ5ίαῃτῖαϊο οἱ 
50 |{π|||Ή 6 1 5 ΡΒ ἈΠ} ἀγομαν!, βόζοιι, ἢ}. αν, 
οἂρ. 12 διὰ πιὸ ργίπηα Ἰορίναν ἀσαοὶ! δι νθυβῃΝ δὲν 
τα "πα μθτα σα 5 ἢ 1). ἸπΟΠΠο ; 39. οιϊατη δὲ σοὰ- 
ΟΘ556Γ)Π}18. ἀσδοίθτη, αὰο ἰσπιρονο νει τιτα στ  πιῖ- 
παθαΐαν, γα τὰ τἀπὶ ἰὼ Αγ ἀποσιτα μαντδ5 οὐ ΟΟ απ Ἶ558, 
μπαυα ἰἀπισῖὶ 1Π1ὸ ἱροῦ ἀσνοιΐβεο 60 ΡΌλοΙη, πὲ 
51: ἴθ 5} Ββἴδ ἢ {1:9 ΟΥ̓ ΠῚ] 15 [660 ἈΠΠ|5 ἔπλρα- 
ἰατοῖ, Νὴ δἰ ροκίθα ἰπ σο ποὺ Οσηξεα Π]πορο- 
᾿Ἰνλπο ἄμπὸ 300, σα) Αὐδοίτι5. [ὰΟ 0 ἢ 15. ρμείπσσθος, 
δἰ σοῊ 1 ΠῸΠ] ΘΡΊΒΟΟΘΟΙ 56}}}- Α ἸΏ ΠῸ8 [6 ΓΘ ΟΠ Π65 ε- 
γογβὶβ ολ 1515. ορϑοοραίαᾳ ἀδ᾽οθγοι!, Πιοὶ ὁ θξη πὶ 
ποπ αἰϑρᾶνοτγο, δαοίοτο ϑδούραί ἰδ. αι Η κέ, ὑὰρ. 
4, ποάϊθηϑ. 6 σοποί!ο ἰὰ Ἰοσαμ. δχαποιοναί συ ὰ 
τὰ 005 551 0}1 {4 αἱ δ} Πα ἀἰηοτα δι 5ἰδη τ ο,η- 



θ5 

Μ6} στ, δ! σία ᾿ναοαἀ]οθιια τα, αἰϊοβδαθο αὶ ἴῃ 

ΟλνοἸσονιτ, Θὲ, καποιογαπι δία [ΧᾺ ΧΗ] ασλοτο 
σορποπίαῦ, ἀηὴο βοααρπι ἴῃ σοιοη ο Απιοοῦθηο, 

σα οοετ τὰ Ποπ 5 ἢ 10 σοῃοϊοπαγείοτ ροβὶ ἀδουίαπα 
Ἰιαοσθαιιια, σου πα ΟΧρόϑι σαϊο πονογὰ δἷπ- 

σου ἢ) ἂὸ ρυτατα ἂροβιο! ο 6] ὁπατδοίθγθια Πρ 

(παονθίαγ, ἀρ Ππ|} 15 ΛΔμλ6 πη. ΒΙαθρμδπιία Ἰοπρίπϑίϊο 
ἴηἰορνα! 0 βοϊαῃοίαιῃ. Υἱ4, ἩΠοοάοτρι, 1... Δ] 5έ,, 

αὰρ. 31. Δία! Οσουμία 8. ῃσῆὰς ἰαη (ἀπΔ τχΠ1|5. 8 

560} ΑΥ]ὰ ἢ ράΓιΪς ρυΙ ΠΟΙ ρῚ θ5 ΒΑ ΒΘΡαΙαγ, ρΊρΒ. 
Ἰνροῦθ5. 78. ἢ. 4. γε 8 }16 ἰσινατ ἤθη 651 Ασαοίϊαϊῃ 

Ογτγηἴο 5 Πιάίπ θη αδ5αηι ααδϑὶ οὐίπιειι 98- 
ἀθοῖθδθ, πἰπὶ ἀἸχ τα σα πη 51 Δ 6 πῇ 58 851α π|19 

γεϊαϊ ἰάθα. οασι σοπβα ΒΙ 1ἃ}} Παρ υΐθβα, Θὰ 

«(Ἕαἰάδη αἰϊο τὰ ΘΙ 6515 ἀπ. 3867, ΓοΡλτ1 ἀπ οίο- 

ΤῸ5 Δἰϊόγτθ βοίθραη!, ἰαβια ΠΙατγῖο δ 6 ἐψηοι, τι. 191 
ϑαομδίσι, 86 (ὐϑ8οῖ αἱ να] η5: ἰού Ἀοπιοιιβιο 

ἐξ ποπιϑιῖοη, ἰαοοῦὶ το εΐκϑο, φαΐ ἀσιση αἰημδ ἐἀοῖπ, 
ἐἐρεὴβοαγὶ υστῦο οί διεἰδίξηχατῖιξ, Ἐπὶ γα πη 6 

δ ἀποὶ μοί! ἀὐδοῖα 5, αι ἴῃ σομοι!ο ΔΩ οσ 6 πῸ 
Τοληχα]αλ ΒΙντα δ βοσα. Δαν}! οἵ βοσαί5 οϑι, οἱ 

ἁαο ον θι5 αν 15 ἀσοὴ ἀὰ5 ἀδογονυ ἀρὰ δοζοπιθῃ. 
ἢ. τνὶ οαρ. 15. “ἀπ [απὸ Αναπον πὶ δοπ οπ ἃ Πὶ 

ἀπ ατὶ πο Ροΐθ5., ὁχ ΡΕΠοβιοσϑῖο χαΐ ὁμοιούσιον 
οἱ ὁμοούσιον ῥτοὸ ὅπ παραὶ: οἱ Βαβι ἁπογγὰ- 

ἡὰτι, Εαβιαϊίαπι ϑδρακίθηατι αἰϊοόβαας ὁμοιουτίου 

ἀοἴθηβοῦο5 1116 ργὸ ὁμηουσίῳ ἀεσοΓγίαηίου πάὰ- 

οἷν, γι. ΠΡ. αππὶ α. 1: ἢ}. αν, π΄ 9, 10, 12, Νοαδθ 

Ῥογχο οηληΐπο ΤΠ οθαπίαν: ἀάτὴ Αἰμαπαβίο, Π]ανῖο 

οὐ ΒΒ ΚΠ ΟΠ] 5, τοσίβ Ἰη 6] οοἰὰ δα] 5ιδη 18) 5ἰ- 
Δ 1140, 4 παϊὸπὶ Οὐ ε Ππ|5. δίαθ ἀπ ρῖο ρτοραμπᾶ- 

θαι, 116 πὶ 65 Ομ αἶπὸ σι σοι 58 δε δ ἢ 14}. 

31. ἔχ Ὠΐϊ5 ἀρυηάδ αἱ ραΐϊο σο! Πὰν, Ασαςίατ πὶ- 
δι} ΟὙΠΠὺ, πἰδὶ Νδιοώπαπι Πάοθτῃ ΘΒ Θοῖβδο. 5ρα 5ὶ 
Αὐδοῖτδ, ατα Πι σα! ἔργα σοι ΒΒ ΠΟ πο ΘΙ ρογΡο, 51}- 

Πα] οπν σποσ σα ο (ποδά ΞΌ 5. ἢ 11ἃ ΠῚ 58- 
ἀποαίαν χαϊα Δ α ἀν τ} }Πὰ5 1πὰ ἀσδοίο οὐ θαῖαν 

αἰβὶ οχ ᾿νε ἀ00}}}5. ΔΙ (δ τι πὶ Ὁ ἀπ} ἐπ 80  Π οἱ δηΐοτ δὰ 
Ριδηδμι οἱ Ἰπίραραμα ΔΙ ΒΟ Π]οὦ ἀσοίυλ αν ρυοΓοβεῖο- 

᾿θπι, εἰ 2 }ΠΠ{π6]ποη. δ ᾿υϑἰα πιο ρογίσηδθαΐ 6556 

δυΐ, ἀαοη τι απ Βα 15 σοη ση 85 ἀδἔομϑου παπαῖ 

δι οἰ ὰ δὲ σοι] 068 ΠΟΙ σα 5 σαὶ, Ασδοία πὶ 

δύπξαθ οι αᾳοοά δατὰ Ομ Οββισμο πὶ 010 οἱ ἔνα 

ΘΟΥ  ρΟσΘῈ ρεαν δα 1π|Θ  ρ ΘΙ ΘῈ (15 Δ᾽  μ 0 
βαῆβα ἀρ θοίνοῖ, Πρ νῖ 5. βρααεῦο, ρουβρι Ὁ Τὼ 

οϑὲ σα! πο] σα ΟΥΟΗΠΕ ἀσοι! ἀυσα θη απ. Θ πο 

δἰ, πἴ να Δοζοσαθηῖ8, ἀπο {π8 ἢ08. σα τὰ {ΠΟΤ ΠΣ 

ἰσμινονητα ᾿ἰδίοτία Ὅσγο σοηοῖ ΠῚ ργορανἑΠι5, 81-- 
τὰ ἐπ θῖα δα ϑιδη τ Ξοχαοβ Οὐ τ 5 ρα τα 
Δόδοῖο πορνοιρηήθθμαΐ ΑΥ αμ δι ΠῚ Σ ΒΡ πὶ ΠπΠοσ 
νεῖ ρῬγεοϊραθεῃ ἀδοι5 {80} ρυΐπη 5 1} Διιοιη 05 
Εἰαδϊαιν, δι αχο!; ἀδίηο σὰπὶ σοΥΓαγη 6Χχ 6]05 

ΒΟΡΡ 15 Θ᾽ Ὁ Θαγα ΔΊ ΠΟ] ΛΘ ΡΡΟΓΒῈΒ ΘΙ οὐ] οήοχο, Ὁ τῃ 

ἀὸ 6 ΠΕΠῚ οὶ (8 ϑριτπ5 βάποῦ αν] αι 6 βοηβίξϑος 

Αποημθοβ Ὁ ἴρθο. ποὴ αἰπα ἀϊαία, ἂϊ φαϊίαπι [οτὶϑ 
δοιαὶ Διίααι εἱ Μαροάοπίδη! ἰδοδταμί, 56 ἃ ρ]6ηα δὲ 

ἱπέρσνα σδιοϊίο 61 ἀοίδῃπβίοθ, ἐπιραρβηδίοβ 

ἀϊσοιμλαϑ. 

ΒΙΒΘΙΙΉΤΑΤΙΟ 1. 

ἀΐη0. ἃ ΒΤ ΒΌΠῚ ΟΠ 5 ΔῊ {18]}18. ρτϑάισαθαπι, αδ ἃ 

θ0 

38, ϑῖνδ ἢ Βαῆς ἀντ] Π δὴ 85 ἢ ἀεὶ Ἰη οη αΐαπι Ὁ 
Αὐδοῖϊο ἀοοιβαιτοι θαι, βῖνθ ὁ» α]ϊὰ 9. ἀπα5. που 
ΟἹ) Βα 115. ΘΧΡΙΘΘΒῚ!, δόβθῦα8 ἱεκηοτανο Τα ρίαν 50- 
ὁγαῖθϑ, ἀιοδὰβ ἀΠῺ15 σοι 15 ΟΥ̓ ΤΠ] ἴπ [5 γο- 

σᾶντὶ Δυδοῖα8. 5εᾷ [τυβίνα [ὉΠ 0 πα ϑ πα πὶ ὁοπηραγι!ξ 
Ὀνρ 5. Βοσγαιοϑ οχ ἀττο τς ἠΤἀϊοί 5, ΕΠ}. αι, 
ὁὰΡ. ἅθ0. Βαμὸ σἀπβάτῃ αἰορί, {ὰο (ΧΧΧΊΠΠ) γε!- 

1ὰ5 ἀσοπβαιοηο5 Τογ  ἰαροις: ἀαοὰ «απΐοην, δοοια- 

5 νόπὰ γρηΐὰ αἀἰοίατα 51}, Ὧ6 ν θυ β 16 Πα! ἀδη 5). 
Ρριχε τὰ Θαἰ τη ̓ ον 8 ΒΡΟΙ ΘῈ 5Ί ΠΣ ἀοσαπα 065 ἐραηΐ, 
Τμοοδογδίο [θδίθ ἢ. τ, σᾶρ, 20, ΦᾺΣ [6 Υ] ΒΞΔ Θὰ 5 
ΟΥ̓ ἀσροποηδὶ σαβα5 ἃ Λοδοῖο ἀνργορίεϑ αἱ : 
Ὃ μὲν γὰρ ᾿Ακᾶκιος αἱκρᾶς τίνας εὐρῶν ἀσηρμᾶς, χα- 
θεῖλε τὸν Κνοίλλον, καὶ τῶν ᾿ΙΞζροσολύμων ἐξήλοσεν, 
ἰρ58) ὁ} Ἰθυ"αιθῶὰ οἱ [ἈΠ θην ϑοοραςὶ ἱηοομηΐ- 
(ὸ. ὅ.ὦ οὐ δὴ» 60. ΘΟ Δ ο]λα!, αΓ ἃ Αφαςῖο ἀθ- 
Ροβί(α5 πιὰ) 5. σοῃο ἢ ἀρρολ!αγοῦ: ἴθ σοη Ὸ 

ϑϑιοαοίρηϑὶ βοοαριϑ5 εὐ Πάδη5 Ρτανοσαμαί Ἀσαοίαμη, 

ααὶ γαάϊοίαν παααὴλ ἠοὶαἱ ἃ σΟΠΟΙΠ ὁοῃΞαταπι 
τονοσαῦῖ : [5.8 σοηοῖἑίο νίξα θδὶ ΟνΎΠ]Π σαπδα, οἷ- 

ἄπ. Βοπογιῇοθ δαἀξπαϊοιία, Τα ὁ αι Ον Ποὺ ἀδ- 
Ῥοβι οι 5 σαπιβαῃι ἀετὶ δοζοιιθη 8 11}. αν, οὰρ 2ῦ, 

ΟΥτΉο πηδρὶβ οι ου  οᾶτῃ. θαι. το ΟΣ ἀὰ ἡ 41, 
πθαρο ΕσοΙ βίαν θὰ} ἤπὴν ἧπ δπορία 6 ΡΒ Ιῖσα τπὸΡ- 

οαἰοτὶ ναμαϊ ματι ἃ ΟΥ̓, 6. Ὡτα] ἶογὶ σοοίο ἃ 
τιδγοαίουγο; ἀ0 0 56 4η6 πὶ} ὑαρι!6 ἀϊσδ πὰ. ΝῸκ 

ἰρίταν ἀοοαξαξίοπθ αϑία Γπάϊοίαπι [αρίϑραιὶ συν 5, 
βοὰ ἀμί νἴτα εἱ ἔργα άο5 ἢ Θ55] πὶ Ὁ γα δθγ Πὸ- 

γαϊηΐβ νοτορα αν δαὶ ἰᾷ φαοὰὶ ὁδὺ νον βία ἢ ονοίο, 

δρϑοϊαθαν 56. ἀὸ ΠΡοΡΩλ αἱ ΔΟΔΟΙ Ῥανδαϊοίζοπα 

ρου δ8, ἃροβίο οὶ {προμὶ ρυθρθα!, Πρ Ἴοτ 5 
ἡπά!οἷο 56 βἰδίθιιο γϑοῦβαθαι, ἀ8} απ ει Παϊτηΐοὶ 

οἵ ἃ 56 δϑὐσαβαϊ μου ηῖξ ἡπα]οίατῃ 5. ᾽Γ6 βοοὰπ-π 

ἀαιῃ [6865 ἀειγοοίαβαί. 

39. Ρογ αἰ μιθααοι [οι ρα, χαοὰ Ον νὴ] 

ἴὰ9 ΜΠ πϑηβὶ σατάστῃ ᾿ὰ Ασα ΠΟ 0 ἰπΠοῦ- 

[αὖθ παγραίασ, ἀρ Βοζοῦλ 115. 1ν, οὔρ. 30, Ο- 
βου ρα ρηόγααβ Ππ|5 ΘΟ ΠΟ ππσυνονία ; ἃ 10 ἀερὸ 

δ] πθ ΟΥΤΠΠ ἀὼ. 357, ἐκοΐδο) ΟΟἸΟ ται ΠῚ Θ556, 

5 κη] Πολη!} Α ποτη όχι ἰὰ σοηςῖ]ο Οοπδα πῃ πόρος 

Ἰαπο ἀἢ. 360. φιογοίδ; ἰκ φαϊθα5. ΠΟΙ ΟἾ [1 11}}}}5 

δηνοασοι ΔΒ ἰοας οι 5. ̓ρϑῖπ5. πιδηοη τὰ ἰαοίαπε, 

Οὐτὰ ἐπι αλοῖ εἴ [4 ὺ ΤΉΓΘΡ ΑΙ 05 δὲ βθῖηὶ Ασίδ05, 

δὰ}, ρα τ αἰνου βοιαῖμα {π}π8. Λοτήρόνο ΘΟ ΟΠ 

δχϑι ἰ550 νΠοαθταιῦς Π|πὰ ἀΏ16 δι δ 7, 0110 - 

ἑἐδδαι ποὰ οοιβϑίπαβ, Ασάηοκ πὶ ἐὺ Δορ ] Παίο5, 

οἰσβαυαδ ἀσογθία ἃ βϑιηΐ ἀυ]αμ 5. ϑβγοία οἱ πιοβ σοί 

οοπϑίαιϊ, ὁχ ἀβοιπυσαην [πη σοπ 6 }}} 0. Οοῃπίδηϊςίηο- 

ῬοΠ ἴάπο 115. σο ποῖ} νι 1665 αἴσαθ α]ιο 69. 50 

ρτοπιοηιίαηι 49. Βοιμὶ ΑὙΙΆΠΙ5. ΒΓΟΡΊΘΓ θδῖ ΓῈ πὶ δχ- 

Ροβια!α!οηίθιβ ἀρὰ Βοχολη, ἢ}, αν, ὑὰρ, 36. οἱ 2ὺ. 

ἴπ δο ἀοροβίιαϑ [αἸξ βία ἢ 5 Βαμα ϑίθηϑ, ἐχ ΒΑ Β1Π) 

δρίκι. τὰς φαΐ 56 ἈΠ 1 ππ 18 8 1 δρ βοοραμπηαλιξιον 

φοιηἱ ἀσνίπούαι σοπ οἾ ἢ 15. ροβιοα ΤΠ ΟΡ ΓΕ, σου ὩΣ 

ἰοκαιιοι  διι5 81 Π ΡΟΓΔΙΟΡΘῺΙ Βομδϑβίαἑ 5 : ΜΟΙ - 

πδηϑίθσια. οοηοῖ! ἀδονοία ἈΡτΟσαΓα οἵ ὄνθυῖθγα 

οἰαάσαι: ἂρ. ϑοζοια. 11}. 1ν, δὰ. 34. ΕἸριάπι5. 58- 

ἰαϊογατα Ἔρ᾿βόοραβ, 60] σοποῖ το ᾿αὐοτ 556 νἱμείαγ, 

Ἐπϑονίαηι φαθηχάδηλ ρυΘθΊ ΘΙ] δτᾶάα ἀο)θοϊαπὶ, 
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ὁοδίΓα ρ᾽π5 ΘΟ] αἰαίαία, γοβναϊ!. ΟΥνΠ] τὴ τ᾿ Α Βγαίι) 6588 ργοθαγο τἱἀθίοσ συοᾶ αἷ! Τυδοάογοίμϑ 

τίβἰ αν 16 Θϑπ] 5. σοποῖ 1 ἀβογοι 5. ἰμ θ ΓΘ 551556 οἵ 

ὁΡροβυίπβο 50 ς ΒΆ Ποτ δὰ ἴῃ σομοἽ Π10 (ΟΠ ΒΙ Δ 11η0 - 

ῬΟ ποὺ ὁ}1|5 ἀδάϊοαῃα ἢ σάπδα ἃ Ἀποιδ}5 ΔΠ16- 

μάζα 65ὲ, ααοὰ σαπὶ βίο οἱ ΘΊρΙαἴὸ οοιητηῖ- 

ηἰοακβοί, ἀαἰ ΜΙ ΘΠ ΠἸπομ5ῖ5 αΥποήϊ, οὐ ἰρ56. 1π|δγ- 

ἕποναῖ, ἀδογοία ἀρτοσάνο βπιἀπογαμξ, Νοη ἱρϑὶ 
ΡΓοργία, 584 σαι ἀΠΠ15 πιὰ 5 σου 1115. θἃ ΟΠ 

Εππιαιπῖο οἱ Ἰσρίἀϊο οορημχαηΐο. Ομοτίοῦ ἰσηΠὰῦ 

ἴρδασπα ΕΒ δ 8} οἱ ΕἸ μ᾽ αἰ ἀπ θυ 5 5πὰ5 αὐ πετιχῖϑβα, 

δοτιιι]ιιθ αἀνουβαβ ὁοῃο ἰππλ 1 πιο  ἰο!Ρὰ8 

ζανίββο τάχα [ΧΧΧΊΝ-ΧΑΧΧΙΧΝ] Πα ἄσπὶ ΟΥΡΊΠ ὑἐ- 

ἀπο ἀἰδρ! ον" ρδὲ σοπο αμι, Δοσηε ον λΠῺ 
Ἰαθ1}015. δὲ μαϊγοοίπίο ᾿η! ᾶπι6. Ἐπ Πιι» ΠΟΥΤῸ 6Ἱ, 
ΕἸρίἀϊ 5. πἰ5. ἰΛο ρΟΓΙθ5. 5: α.Π}παϊηὶ σα 5! {18 
αἀάϊοῖ, δάνουβιι ἀποιησοβ ἴδγυ 6 ἀθσογίαθαηξ : 

δἱ αἴσγαιο ροβκίθα Νσασηατα ἤἀῦπι ἀπιρΊοχις. πὶ. 
ΕἸριαϊα5. ΑΒ} 1 διαςοιη 5 σα θδγαΐαν δρ᾽5ὶ, Τῷ ρὰσ. 

18. Υἱά, 6ρ. 310 οἱ 4323. 

ΘΑΡΌΤΟ ΥἹΙ. 

με άϊιις αὖ Αὐαοὶο ἠθρονίίων, ὠρρμοϊαὶ αὐ πιαἾει8 
σογοἰϊζωπι, 86. αὐἱ δι θαηιίσα 5. Ῥδοτιϑθη. γοοὶρξ, 

40. Ασδοία5, ἔγακίσα οί δὰ Ἰπαϊομιπὶ ρ6Ὺ 

δἱοπείαπι σοπίϊ σαὶ Ον 10, Πα τὰ με νηοί τ τὴ 
ἀτρὶγαϊα5, πα μὴὶ δριλοορὶς γτουϊηοίῳ φμὶ ἰάθην 

οι ἴρθο βονεἰεναιί, ἀυροδμῖς. ἰὼ Ξοζογμοηβ. ΠΝ 

τνς τὰρ. 25. Λαὰθ. ὁχ Ἱμοοάοτϑίο 11}. }». ορ, 38 ; 

εἰ ΗΙ Θτοβο  Ὡ}5. ἜΧΡΆΠ. Εαὰ Βοζοιηοῃῦ γονθα, ργῶ- 
Ὀρηέρηβ ἀθροϑιι, φράνει κυθελών. εἰρη! ἤρατο νἱάοης- 

(ὐ, ἀσδοίατα, σαπὶ (πη θΡροὶ πὸ ΟΥ̓ΡΉΠτι5. 56. οα [0α]- 
ΟἸΠΠ ἀΡΡΟΙ τοι αἰ σὰ δα σοπ ΟἽΠἸὺ ρτορίθυθᾷ 46 ἀα]- 
ὕμὰ5 ἀσοπβαλναῖ Ασποϊαμ, ἀπ πᾶτὶ ργοσαγαάτγοι Ογν}}- 
Ἰαὴν ρ5απὶ εἰ πο τηοτγα δριξοορδξι ἀο] οἰοπά τη. 56 486 

ἴῃ τα σο]]οοαηάαπι ἸἀἸςανίξερ, (οηο πὶ 488 
ΘΧ ΒΡ 5ουρ δ 519 βθῃίρε!δ 5] δα α ἀἀἀ] {15 σοσρα! 

πα δ Γοβατῃ {Ππἃ ποὺ [πἰπθθ ᾿πᾶάς σοΙΠ κίτασ, σαοά 

1. ΠῚ ΘΙ ΌΒΙΠΒ ἃΡρΟΠ] ὙΠ} Ον ΤΠ] }π5. ἸῺ 60 5640 46} 0015, 

ἀΠοφαῖ, σασα οι ἀη!6 δποβ ααίτι ἀδοῖτη τι ΡΏ]α'8- 
{Ππ|ὰ Ορίσσυ } 56} ΑἸ αβία παν οαπθθ αὐ οι, 
ἀτὰὶ φαϊάχ ιν ἴα1ὸ ΡΤ, ,}}} Ὁ Ασδοῖο 1π 5πὰ3 ρᾶγ. 

1658. {Π6 0} Ξαρρομαπίασ, πολ 1105 ἴαχον Ογγ!]ὸ δὲ 
Δεῖ Γἀνογα 168. Ξαρονγία θα ογθ 6 658 : Φπᾶγα 
οσὐὐοι! ἴῃ ἀηρυδία ΠΌ ΘΓῸΠ] σου Γασ( χη Β ΕἸλ᾿, 
Τὼ. 15. παθπιονὰρ 6 ΡΟ ββισαι5 Ρα γορ Ἶ ἢ] ΒογίΠορο- 
Πίαπαπι, ὃχ Ασα πον ρθϑβί πεῖς ἀπ ατῃ; α Ὑ ΟΠ 

( 

ΕΠΟα Ἔσο μο Δι, 51 ζτὰ πὶ οαπὶ ΟΥγ 0 885- ἢ 
ΟΟΡΙ586 1 Ἰμ οἰ α5.; Ῥοίγασι. οριβοοραῃν ΠΡΌ, 
Ἰαβ αἴ απη ΒΘ θα 5 ὦ, (πανί ει αἢ Ατοί, (1 Δφαοίο [ἢ 
ΘΟΠΟΠἸΟ ϑεἸθαοίοπϑὶ δὐϊαποί! τορουαμίαν ἃραὰ 
Ἐρίραι. τουδὶ 78... 36.105 5οῖοβ ὁσ πο Πἶο ργβδη- 
105 [1556, Ὑ γρὰ Βοζοτηθηὶ ἔπ! {1 σαρἢ}85 οἰταία 5[- 
Βα αν ρόββαῃι. ΟΥγΠΓατῃ τον τα 116 εβὶ μιά οῖο 
58 αἰβίονθ πολυΐδβο, οὐ ρδὺ ἀὰ08 ἃ Π 05 ΘΟΠΠ 105 
γδηΐτο πὶ [ὰ5 τϑοιϑανὶ Ε. Δ 5δηπ ἰάσαθ. δἰ Ἰμαν {5 
ἀδιηπαίιι5 Γαϊν Οαο Ιοσο σ᾽ αὐ γαίατη 51}. ὁοποι πππὰὶ, 
ἸιϊβιονῖοΣ δῖ θαι. ΕἸ νοϑο τα σο δύασὶ ροβιυ]δαὶ 
Ἐσο]ϑοί οοηβαθίαο., αὐ ἰπ [15 ἰοςὶβ {οἴ ατη 
Ἰηβεααίαν, ἴῃ ααϊθὰ5. ἀἀδηγίβδατα ογθη ἀἰςοὶ- 
αν, Ροβϑυρίαιθ ἰδϑῖθβ διᾶὶνὶ, 101 χφυσφαθ ς6]6- 

111ν..)1, σαρ. 90, ποῃ ἀδροβίματα ἂρ Ασδοίο βοίατα 
ΟγτίΠὰ [αἴ856, βοῶ οἱ ΗΠ θυ ϑο ν 5. ΘΧΡΙ]ΒΏΠΙ. 

Νοα δαίηι 556 Υ] ἀυσάδτῃ οἱ ἔπ ρμ θαι θυ ΡΒ 0 ἢ 15 Δοα 
ΟἸΕἼΠ  ροτασί μοΐῃ 588 νἱἀοίαν οχ ρα] βίο, ΟΟΠΟΊΠΙΠῚ 
580} ἤποηλ απ. 357, γ6] ᾿π|ΠΠ 858, σοδοίτηι μα] - 

Τα Π15. οἶγοα [ἄρχῃ ἔθη ριι5. 480 νον. 1} 115 ἈΠΠΙ ΘΟ ΘΠ 115 
ἀδορϑεῖῖ, ΝΆΡΓΑΙ ρηϊὶ Τπροάογθίαβ ἢ}. π΄ δρ. 39, 

ΟνεΠΠαπι 5ια πὶ ἀν 508. Ραϊολρη 6. Ἀπ ΠΘΟΒΊΤη 
σοπίσφῃ 1556, δα ραβίορο. οὐνρθαίαη οἴδη 1558, 

ποιμένος αὐτὴν ἐστερημένη» εὐρῶν., ΑἸΤῸΪ θαι ηῈ8 

πομηἶϑὶ δὰ ποθι 80. 387, νοὶ θα ἃΠππ] 308 

Ἰηἰτῖα πιογίτιτιδ. 658 2 ΤῸ ΔΡ ΑΙ ηβδίο, σμ51 ν 115 

Γοσοηβοίαιν. ἴῃ Ηἰϊδέοῦ. Αγίανι. [Χ1}} ἐξ πποηφοῖ,., τὶ. 

ἀξαῦο ἴῃ ορόγο [ἡ ογὶὶ δὲ ΝΌΒ Ιαρβαηι ἢ} 5 πὸ 
πιονίαπη οἱ 1ὴ πιογία το γαοία Ποπ δὴ ταβιηογδξ, 

πα. ἡ οἱ 13, (αν αυϊάρια. αὐ Ξαηϊηατη. 50} 

δχίγοιηὰ Δ. 307 ὁσοπίσϑιο. 

ἀ), Οὐπ888 ἀοροβιξ οὶ ΟΥγ]] ΔῸ οδοῖο 5α1η- 

ρίᾶβ Ἰ ποοάοτοῖιβ ΠΡ. τι, οαρ, 30, ἰουϊβεέρηαδ ἈρΡΡΕ]- 
ἰδαξ, βοογαίβα 1. πὰς σᾶρ. ἀῦ, ἀδροβὶϊαγα αἰο!, »γὸ- 
Ρίοροα οι τυρμς ἐπ ἡμαϊοϊατα υοσαίιιϑ8. Ὁ6Ὶ τἶλιος 

σοπεϊηπος ἸΟ5. ΣΟΊ αΥΟΡΘ ἰριν οοαεκοῖ, ποριξαΐξίονιος 

γοξογταϊάσης. Οαΐθιι5 νου δὶ5. νυ θίυγ. οἰσηϊῇοῦτα 
Αὐαρίαιαπ ἤου Ονγ]ο οτίπησ. ᾿πἰδη 1555. ποὰ 

βάθη τ Δ} πὰ ἀϑποβοογθῖ; ν6] ροία8, Οντη 

ΔΟϑθη απ οἱ [ασανὰ γἀἸοῖ, αφαδϑὶ ἰαοἱ απ τη ρο ΞΙἰο- 
ταπαὰ οὐἐ ἀπῇ σοι δϑβιοπ οἵ ἀση] 101} 6 5 Π|- 

ρϑἶκβθ, ἴδ ἃ σοῃο! !ὸ ψπόὸῸ ἀρ ρνοϑατὶ σαν 558, 
πα 5 4πὸ ριπρίθυ θη ΠΟ Ὁ 151.15 ἀυμα τη {15 ἸΠπιλα1- 

τ ἀπη 58. ἱπι πίον. [π᾿] 56 η 5. 56 ρηΠ1|ἃ 
ἀὐδοῦ ουδὲ 5ὲ ρα πάσης νοι! πὰ [ἴθ᾽ Εἴ ἔρβτπ ἀ8 

ΒιΘΊΓΟρΡΟ οὐ 5} απ] θὰ5 οΕ 46 6 ἀσσηξαι θὰ 5 Εἰ Ὸ, 
1ρ86 [πἀ]ο1}5 1 ρύορνῖα σδη 58 νἱσθ8 Γἀπρθγοίασισατα 
δοίον 6᾽ δοσπρηίοι" Θθ56.. Οποα 51 γι ίατῃ 6 Πὶ- 

[15 σαπι5ῖ5. πιάϊοο 38 δἰβίδρο ἀοσσοίαηΐοτα, απιᾶ5ὶ 

ον αὐ ρογ 610} Πιραπὰ ὁση Π σατο πὶ δα ηλθαῦ; 

ἀπὶπαθ 15. 6ΓᾺ}, δ π585 ἀΠΟΥτΘ ΟΡ ΠῚ ἡπα ]οἷϊ, αἸπδι μα] ὰΠ.- 

ὧἀο ἀσνουβαῦ! ἰῃποοδηθατα, αἀρρυίαχογθ. ΠΊνο  8Δ 0) 
Ρυογϑι5. {6 Ὁ] Βυζοιη χὰ 0. ᾿ν, ὁ, 8, ἀθαϊοαμά! 
ΟΥΡΕΠ οαπδᾶπι ἃ0 Ασδοίο ατγγορίϑτα, ἐπ 0771} 

ἐμ π΄ ογεϑίαιο μμδίϊρα ἐδοσάμινος Εσοϊοβὶρ δὲ βάστα 

τρία αϊυοη 556, αἴ! αφιθηίανα. ἀοπανγίμνη βιτηὶ 

ασπουῖϊβκε πὶ πριενθ βοθηῖοα χμ {{ἰ{0 απιϊοία ογαξ, 

ἐηχιανρηίψῦ ομίοξς παῖδ εἰ κανανεῖ, ἀθρῦθ- 
ἠογεδοο οὐδ πλργοαΐον ἀἰ μαι τοιοῦ νοπαϊαϊδδεξ, 

φιθροατονὶ τθρὸ ὁρίβουρα. ἤδπο οΥμὸ σαυβδηι ρτῶ- 
ἰθχθὴ5 Αοδολις ΟΥτῊ] πη} ἀοροβα, Καϊοηὶ ριόῖδοῖο 

πἰξίονία 65, ἀμὰπὶ Λοδοῖ 8. ρμοβὶ ὁοο ατὴ ὅ6]θὰ- 
οἴ ῆ56, αἰν 6 Γ515 ρΡΌΓΒῈ5 δα ἸΠδτηιάη ἄπτῃ ̓ Ὼ ΟΥΡΠ]- 
ἴη1 ἐπὶ ρον ίου δ δηἸπ ηὶ εἶτα πιξὶ ἢ 115, ὁπ αἰ πῇ 
Τοβεββὶι. ρηὶ [τὰ πᾶττῶῦ ΤΠ ροδσογοίτ5 0. τ, 6. 37: 

δι ρνῳοίρες ὑπιρονλαίονῖβ πίη θη σογαμιονθηλισι οα 

φί Δοαςσίις αὐπτογϑ Οὐ ισῆι συγηγευμ τι. σὲ 1 8α- 

οὐαην πα υοδίοα. μαγα (οποία ον ἰαλοῖα 

οὐἰοὺγεριί 5 αἰ ἐφονπαπείαηη Ηϊοιοξοί μιμ ον μην δζοίο-: 

δίατη ἠϊασαγίο 675 ἰοοὶ ορίδοορο ἀοπανοραί, πὲ οα ἐπ- 

ἀτεῖι5. αἰοθνὶ δαριςιπῖ πη ἰδιογέιι. ροραρογοὶ (δα 

υεδίϊς αμγεὶς βἰϊς οοπίρασίᾳ εγαῦ, γε λίγ νϑηἀαῖϑ88 
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ἄϊοῖε, ἐαγιψιθ Ἰπουοαδη χμορηίατι δα ἰΐξ χμΐ ἴι Α βέγαηι βου] ηθξ, Ὠαλ 5ἱ δΌΡΘΙ το ἀρρο] Πα θη Ῥχο- 
ἐμοαίνο ξαϊξανθ βηἱϑηξ, ἐπ μῖπδο φιάοηλ, βοεὶ ἔπ ον 5α]- 
ἰαλντεθι σο ἢ πγικιον, οὐεϊιμηιχς ἱπιογϊδδο. Ἠτος ἃ 
Ρυΐμλα πιαυσρηίίοπο αἴγοιβα, 15 γ68 βοδηϊοὶβ ἀἰξίτασία, 

βαστᾷ γθ5}15 ἀἰῖταν ἃ σοῃειαληίπια αα ἀδηπι θαριῖ- 
8101 ἀαἴα, οπὶ Βοογὰ θ5 απ πτηλ ὁχ βᾶοτγὶβ γ6}}5 σον" - 

πἶϑνο βἰμηι ἤσαν νἱ δαίαν; 35 γοκεῖ Πἰὰ ἃ Ογυῖ]ο 
βύθηΐοῦ ἰρ5] νϑηάτα ἔδρμιν, φαλτῃ ξοσγαῖοθ πιθγοᾶ- 
1ΟΥἹ ἃ ὁρίβοορο, ταί πιο ἃ πλοσοαΐοτο νϑη πα  Π ΔΈΗΙ 
γοίονις 39 ἀἰοϊίαν βοοποαθ, δὰ Δ {π|8 58 {8.556. 011} 

θὰ τ] 16 ύ 6 ῶλ [ῃ {πραῖτο ᾿πἀ παι ϑουγαίδϑ παιτοῖ ; 

45 δὐάσίίαγ βοθηϊσατη ἀπτὴ δα αγοῖ σο! ρϑάχῃ ἰμέοε- 
86 181} οὰ ἀὸ τὸ Ξοοταίος, Ηθο παγγαίπ 15 α1- 

γϑυβὶἰα5. απ Ὠ1 1{᾿4π| ργοην ΑοδοΠ, ροίοβὶ ᾽ὰ ἰυ- 

ἴᾶπὶ ΤΌΤὴ 1ΠΠἀπὶ ΤΠ] τρ' ΒΌΒρΊ οἴ ΟΠ ΡΠ ἀΒρΡΌΛΡΘΥο, 58 ἃ 
81 αυ!ὰ κἰς νοὶ. γηδοῖβ ἢ ρτὶ πιὰ εἰ βαρ οίονί 
ϑοογαι5, ΠΧΠΠ Ζύσῃα 11 αἰορα Αραοιὶ ἄο]ο σονταρία 
πασχα ΠΟ η8 Δοαυ!θβοθηάιπι. Ογε! πὴ γθτὸ ἀθροβαῖι 

Δοδοῖιβ γ6} ΟὉ} τόῦατι βασγᾶσα πὶ ἢ Θροβίαϊο γ 1} 108 
ἀἰδινα σ΄ θη, νῸ] ὁἢ δατατηάθτῃ ἴῃ ἐμ αίνο ργοίἃ- 

δι οηθηὶ οἱ ὁοαίατηϊ αι οη οι, ξοἃ πο ἀ ΡΒ} πὶ- 
Ρυϊαγὶ νεῖ, 506} 5. ΔΗ ΘΓ 5, 6] βοθηϊοὶ βαογᾶτη 
ΘΓ ΕἸ ΡΓΟ Πα ΠΠ}5.. Ὑ6] τηθροαίου!5. Λα] Θηρία ΠῚ 

πιΐργο νοι 6615. τ  ὰ βανη ανττα ἀπ ργιάοπίϊα ΟΣ - 
ΤΠ τοὶ βασρῷ ἢ ἢ 515. σάν ΘΙ 15: 4815 ἀαΐομι σΓ6- 
ἀὰν αὐπὶ ΠΘοσββασίαβ οα α{ἰοτι 65 ΠΟ ρΊΘχΊββο ἢ Οποα 5ἱ 

μος ΟΥΓΙΠΟ ογίπχθη ἱπίθηογῖν Αοαοαβ ᾳαοᾷ Εοο]θ- 
81 Πτοβαιγυβ αὐ ομοβίαίοι Δ ρΟΓῸΠΙ 50} } να ἀπ} 
ἀἰδιγάχουϊ : πῷ, απο ΠῚ 56] 5 δυθὶ να θαιίαν, 

᾿λ05 τηρχί πηᾶτῃ ΟΥΓΊΠ1 απ θην ἀποίγητβ Οαοά δαὶ πὶ 
ΟΡ Ή]η5, Ἰάρτῃ ροβίοα ὃ, ΑΘΊΒροβ5. ΜοαΙ ΟἸδη εἴα 

αἀ γοζφοιε μεσ ο ἐατ νύγαι, σα οὐ Αὐϊδηϊ 

Ὁ ὁκοῖα βἴτη 165 στ πα γϑηλαν, ἴδοι 581} Δο[ε οἱ 6 πὶ 
ΘαΒΟΟΡΙ ἪΡ ἢ, Οὗο., σἂρ. 38, ἡ. 430 οἱ 5ηᾳα. 

δδηοιίίαρ δ γΘΙ}} 860. ὀχοιηρίο {αἰ π8 65. Εροξ 
ἰάοτῃ ὃ. Εχυρονῖίαβ Το]οβαητβ, οὰ ἀθ τὰ ἰδιιάδί ἃ 

5. ΠΙοροηνο, πιο ν ποριαηίθ αὐ πα} 118. 58 Π0}] 

νοδ κα σοπδθοϊοίατ, αρ 5ι. θῦ, δ)ἴας ἀ, ἴδοι 5. ( - 

ΒΆΤΤΙΒ Α γ [6 Π 518. [δβιρ Ογργίαπο ὙΠ ο]1|5 Βογῖρ- 
ἰογθ, παηῖ. 7. [6 01}, Μουόνοα5. ΡΙυϊανογι δρίδοο- 
Ριι5, ἃ Οτοροιίο Τανοηοδὶ οομηηοηϊογδίτια 1}. να 
Μμίαίον. Εγαπα,, ὦ. 84, 

ἀξ, ἀρνί ως οὐαὶ ἀσροξῖπις ἐμῖϑϑοῖ, Ἰθα} ϑοογᾶ.-: 
ἴὸ5. Π1}0.. τι, σὰρ. ἀ0, πἰληοηιίνος. ἀρρεἰαξιονιῖς ἰἰυα! ὸ 
αἀ εὺς πιὶ 86. εἰοροθιογαπί ηχὶδ8ο, αὐ Ἰησ)ι5 76 - 
εἰμὴ ρνουσοαυϊξ, μεῖζον ἐπεχαλέσατο διχχστήριον, 

Ομὶ φιϊάοηι ἀρρεἰϊαιἰοηὶ Οοηϑβίαη νι5. ὨΙΡΟΡα Ο αϑίὶ- 
φιυιαΐιδ 656. δος το αο ῥῬγίπαις οημεῖμτ ΟὙ}- 

[π. σοπίνα δεοίοβιαϑἰϊεὶ σιρχοπὶς οοπϑμοίμαλεηι, αΡ- 

ρμοϊαξίοιοηι, βίοι ἦν ρει λοῖς γε τοῖς βαΡὶ βοἱοε, θι- 

ον ροςμῖέ, υ ο] οδλε σδραηι ἀρρϑ!] τσ απὶ ρυ αν 
Γυΐδαο Πα ἃ νυν η]ο τπι|Θυ)θοίαια, πὺπ ΟΠ 68 50- 

ΟΥ̓ΑΙῚ ἀββθηααλε; χα Ὁ}Π88. ΘΒ δἰγθ 6 ΒΗΓ ΠῚ 
νομεησοιη, βίνθ ἃ τ 18. σΟΊ ΟΠ}: γα, σῖγα αἀ πῶς 

Ῥοναϊότοι ἰρθαμι ἰὼ ποὺ οἵ ΒΌρογοΓΙθ5 βσα} 15 
Ῥτιθοθβ5Ί 556 ΤῊ} σοπίφηάαμ!, Π85. 8}1| ΠῸΠ ΔΡΡΘ6]- 
Ἰαϊλοτιθ5. ργορεῖο ἀἰοῖαθ, 56 νοὶ οοπίμρια, γε} σα- 
τὴϑϑπάϊ 1611 ροθια!ατοι 8 ἀϊοὶ οὁρογίθγὸ οοη θα- 

ἀππὶ δια ΠΠἰθῶλ σοΙΏρομοτο ὨΪ}} δα σϑαβατα Π0- 

" 

Ρεῖο αἰοία Οὐγη!]ο Προ γΙ" οδἰνα ὁχ ἤπγα παίαγα], 
βῖνθ ὁχ Εσοϊθϑῖαν ἀρρηοδαϊίίοπο, ράλσηλ ἰπ!ονοϑῖ 
πὐεῖτηλ ἃΠΟὐὰ πὶ Ἔχθυ μ᾽ ΒΘ Ὴ 15, ἢ ρτπηὰβ 14 [6- 
ΘΟΡΗ Σ᾿ ΟΠ ΠᾺ]Π]ὰ5 ἃπί6 δοάδῃι [ἀν νοϊαϊξβος, απ 
ΤΟΙ ΠῚ 5 ΔΤ Θοδοοιδίο ἐοδοία 5. {ἰκ5θ ἃ: 68- 

ἀθπναμο ἴκ δκὰ, ἐμ ρνί λας ΔΠ|6 (ὙΠ απὶ ἀρρ6]- 

ἴαββο!, φιοτίπηοπία Ἰμιοἀογοίαν 56 ἰὸς ρίαν, 

159 ἱναηὶ Ον 110 ρον πιΐδϑαηι θυ] ρτοηπη Παῖο δὴ - 
ΨΘΡΞΌ 56 Λα τοῖο ποὺ εἴατγο, 39 ἀα!ο ρυ] τη πὶ ΟΠῚ- 
πἶαπὶ ΟΥ ΤΠ}}} ἀρρΘ]]α(ἰ ἢ 6 ΠῚ 6556. αΐσαμι σγιγαθαὶ {8 
Γαθτὶν ΤΟΥ 6 Ή561}} ἀρ ΒΟ ἀπά ταότει ἰὼ Βου είδη ἴῃ - 
ἰροάπσονο, στὰ ἀπί8 ποὴ ΔΡρΒΙΠ Δ ΟΠ 5 ρτοργὶα 
ἀϊοι5,564 γϑν]ϑ ον θὰ δοϊ ασασηοάα μα οίοταιμῃ ορῖ- 

Ξοοραιπι δοίη 65861, Ἂς. Ῥυϊηδπι απ ἀδη) αα8- 
5Π] οι ἀ ἤπ 8. θη αἸΓΠς Ὁ 65 : ορία ὈΠ6. 88Π8 

αὐ γι αἴο14 δος] οεἰαβίϊοα Βα ασ1η)4 ]} ΞΡΙΏΡΕΓ 6556ηξ, 

αὖ π᾿ οἷ πη χαλτῃ ἱππσύθη μα ορρυϊπιουδαν, Οπο-- 
ῃἶαπι ἰάθη ἰὰ αἰνὰ Ῥγον  ἀθη ἃ ἃ] ΕΟ Θδιὰ ἃϊ- 

σοηάσπι 0. σΟΠ 511}, ΠῸ1 ΘΟ. ΟΠ ΘΆ51Π) 5ΘΙΏΡ ΘΙ 
584 αἰ τῷ δὲ ἘΠῚ 416 Ἰπσοϊ αβίϑ [Χ1{.1{] Γαι, αἱ ἀ6}6- 
οἷν ΡῈ ᾿μ} αΓἸ8Δ1Ὼ ΘΡΙΞΟΟΡῈ5 Ργεοϑί ἀἸ ἀπὶ ̓ π ΠΟ ἢ [19 

αυκονογθὲς 6 Ἰ] ϑιοταπι λιοτα  πατα νἱο]ομ ἃ ἴτὴ - 

Ρυα, ἃἀ Εδοϊοβία ἀδάθοιυπ δὲ ρογηϊοίομχ, νου 

δ᾽ τ Ζα  α1 ρυφοναίογοῖ, Τἀοῖροο ρυορβαΐο ΑἸ Πδηδοὶ, 
ΜΆΤΟΘΙ που γὰπιὶ, Αβο]ρραΣ ἀἀ 26 515 ΔΡρδ]]  ο68, 
δῖν αὐ Ποπιαη θη ροηιἤσδτῃ σοη μὰ, δἰ ροβίμ!ἃ- 

ἰὴ 5 Ππονογαπὶ σΟΠΟΙ ΠΟΓᾺ ΠῚ ; αὲ δὰ, ατ85 ἢ ρεῖο- 

τί 8. σοποἾ 15. ἀἀνουΒ1Ὡ] 56, 568 Υἱ 56 Ἰβποιδῃ [1ἃ, 
δία ἃ ἔαογαπι, δα αἀανορίαγ, Ἑοτυτα Ῥγο οὐ δτι5 

σοπυθβϑὰ σοβο τὰ Ποπιασαν οἱ ΒαΓαάλοθηβο, ἸἀθῺ 
Βομπαιϑίαγατι ἐπ ρου πὰ} }} 5θηλθὶ οἱ ἀλόγαηι, ἃ 

Ραμοὶβ ἀηίδ ἀππι5. πγοϑίαγοι ΡὨυϊπο, ἀαίμη. 
(ποῖ ἴα οἰατη δὰ 48 τὸ ᾿οσὸβ σομά] ἀϑγαηῖ, αὐἱ ϑὰτ- 

ἀϊοόθηβο απο θ5 3, ἀ οἱ 7, οὐ Δπ οολ ΘΠ ΠῚ 56 Χ 

δα ἃ πὸ8. ΟΘΟΙθ5. 12, 44 οἱ ἰδ. Αἴσαϊ πλαϊ 

Οἱ σναν]θδβιηλοο σδῦθ ΟΥΤ10 οχϑ θύιηϊ, π6 ἰδίῳ 
δάνουβαπὶ 58 Αὐδοῖ οἱ ἃ σαοϊαηατιπιὶ ορούαῦαηι 56}. 

ἰθα ἴων βίαγρε, 19 Δσαυιαπὶ [ογίς ᾿ἀ] σοῖ ποθὴ ἀβηο- 

βορθαῖ, αἱ ἢ 6} 5. Μπιριβοσμ8. δοίαἰ 5. δὲ ΠΠΡῸΡ, 

0 ἴρ50 δαροτγῖον. Οὐσαπααπι ΘΡΊΒΟΟΡἢ 5. ΒΌΡΘΙΙΟΥ 

οἱ τηοἰγορο !ἀπὰ ἃ 58 }6 0115 5: ὲ δορί βοορὶΒ Εου! θβῷ 

Ἰομο [ιἀ σαγ] μοπ5}}, (φαφτμαὐηηοάτπι), δίθρ μα πὰ8 Δα - 
ΕἰσΟ δ 5 ὯΠΙ6 Δ Ππ05 ἀθόθπι ἃν Οε μία ΠΡῖ15. 6ρῖ- 

Κ00018. ἀὰπηηλία5 ἀδγαῖ, οἱ ΤΉ ΘΟρΡὨΠ 5 ἴῃ οσηίτο- 

γνϑυρίὰ, αὐ γγθὰθ. ἰοαηπθ ὈΠτΥβοβίομμαϊη, 58, 81 

ἐπάϊοεη ἀὰ5 Θϑβθὺ ἃ ἘαυΡ 5 ορίβοορίὶ5,} πἀἸσαη ἀ αμὰ 

6556 ἰαϊοθαῖαν (δ αϊακὶ ). 39 ᾿ἰάχαθ ΟΥ̓Γ]] 5. ΔοδοΙῖ 

ἰαηααδιὴ ργυοΐδϑϑὶ ἐμί πὰ ῖοὶ ἡπα οί τῃ, απ ΠΧ) οἱ 

άββαμῃ, 'ρ50 τα τορυάίατο ροίϊθτγαϊ, δῖ. ΘΟ] α- 

πὰ9 σαν παμί θη 515. Ἰπἰσούαπι. σοποιϊ ἴα, οὐἰα 8 

σοιρᾶτοργα ἀοίνροίαν!!, 6[ ἃ} 115 ὁΘοη ἀθιηῃδίιι5 580 

ποι οοϑ5ιξ, βαὰ δοο]υβἰδ πὶ ΞΏ8Δη) σοΠ5ι ἢ 6 1} γι 1 

(Δ. ορίβε. 48. πὶ 7). ὅἴο Ἔργα ργάβυ!θϑ ἴῃ 

ἐοποῖ!ο Τυνοηϑὶ ροβία!ανογαπὶ αὖ Αἰδαπαξὶϊ Βὸ- 

βίθ5 σοη 3655} Βθηιονδηθηίαν : ἀραὶ Αἰδαπ. «ρο- 

ἰοφ. ἐοηξ. Ανίατι., ἢ. ΤΊ, Αὐσαοίασ. Δυΐοπ ὁασα γα 

Τα ΠΟ ῬΒΙ1οὰ5 βἰμηα]αῖθ8. ὀχθγοιογαὶ 80 ρ50 [6Γ8 

Οντ δὶ δρ᾿ϑοοραία5 ἐχόγαῖο, ΡΓΟΡΙΟΣ τα Θ(ΓΟΡΟΙ]- 



Ἴ1 8) ΥἹΤΑ ΑαὶΙϑ, ΟΥ̓́ΒΙΠΕ. Ἰ2 

τίοα ἸύταιΝοο Ἀοδοΐδηο ἠπάϊοῖο τηα 8 ΤΟΘᾺΓ δ066- Α 5οθυρέ, φυφτίξαν πατα Ἰπα 0} ποτ βίοι οχ αϑίαῖο 

ἀομαῖ ὁχ ρεωβϑηίία ἃΠογατὰ δρΊΞοΟρυΡιιηι, 4105 518] 

ΒΌΠΙΒΒΕ ΙΝ οη πποῖο5 Θοάδυχαο μὰρο ΟΥΓ]1ο, ἀπὸ 

Αὐδοῖις ἰρ58, 5ιϑρθοῖοσ τα ρΈ τ οἱ Τρ μΔη ον 00]- 

Ἰοσοραν 16 Τρϑίο. Βοζοιιύῃο, [{0. τὺς οᾶρ. 25, Σὺν 

τοὺς τὰ αὐτοῦ φρονοῦσιν ἐπισχύποις φθάνει χαθ.- 

ελών, ΘΧΟΠΙΒΙ5. 56 ἀπο. φιρτοῖβ 61, Τα ον δ 5 Ογ- 

νἴΠ}1. 80. Μαςαῖβ 56 δοσαβα οπὴθὰ5 οἶτοὰ ἤθη Ρ6.1- 

οραπί ἀράς οἱ νυ 5: ἀπὰς ἰασθαμν πὶ ἀσὰ- 

εἷα5, ἰαπιδηλ ἀοοαβαίαβ, ἰαἸραϊ 5. δοσαπαιθονῖβ 58] 

σου βοτθίαιν, οἱ μιάθχ 6556 πὴ ρονβοὶς αἱ ὐρυβοίοτ, 

μααϊο πὰϊηαβ. Νδι αδ τϑοία Ορίδίαβ. 110. τι, ἰὼ 

ἀρροπα, μὰν. 370 : Νὴ Ῥοέοδς ητεὶν τι τϊα οαιδα ἐὁ- 

ἀομν Ἰποαρηΐο κα. ἐμδίϊπονα Ρ 6) βοτι5., εἰ ὧι θ0ἀθὴὶ 

ἡμιἰἰοῖο αὐοιιξιίον" 6880 Ῥοδεὶξ οἰ ἡμάσς, Δυδοὶα5 Ογ- 

ὙΠ ᾶα τὶ γονότα πο ἔπ σἄν} 6χ ἀλτο ἰη θη Δ 5 οἰγοα 

ἤάδιι ἃ 58. ρβὸ ἀισιβα οῃθτι5 : δὲ ἀτή αν} οἱ 

οοπταδοσηι δὲ Ἃπτὸ οἰ α 01] ρ6Ὶ δ θη μίται ον απι- 

Ῥδιᾶνα ἀοἰροριαηίοτῃ Ὡ ἀασά δυὰς βυαῃι ἰρδ5ῖ05 σᾶὰ- 

5ά πὶ πιάίοανο, ἀν ον} 5 ἀοσαβα Π9π6πὶ 4α 1 θ5 ἀδτη- 

παία5 οναὰς ΟὙν 5, σαι οὐ θαπὶ σδὴὶ ἰασἰαῃ ἀ5 

Ροιία5 ἴοτοῖ, ρα!άπι ἀοὰςὶὶ ἱπιχυλίαΐουαι ρα ΒΒ θαΡαὶ, 

δἱ Ἰθϑιἴριατι Ογε]]ὺ μαΐϊο βϑη τη ϑι. οι ἀρααϊδ- 

506 Πα}; ἐν Δυδοίτι αἰ] ροϊοσιαῦδ 568 Δθαϊθη- 

ἴοαχ ἴὰ ἐαἀτοϊπι νουαπαὶ }ὰ5 ἀᾶμὰϊ, αάθη δοσαϑὰ - 
ἰἰοημαπι ἰθν δῖα, βορυβίθα οἰἴλπι [αἰδιίναῖο, ὑθο ἃ- 

ΠΌΒΓΧΒΠΙ οἵα βοριαὰρίηνα ορβοορονανῃ 56 ΓΟ ἰ10 

σοι δὰ 80. ἰαττ ράρονρο ἀονραοίανοναξς ἀρᾷ Ορίαί. 

10. αὐ. 10. ὃν ΥἹΟ δηλ ὴῖ ἴῃ Κπιάτοῖο ἑροίατῃ ἀσοα- 
ϑᾶγ6 ρο δνὴξ Οὐ τ Τὰ. σαι τὰ Δολυλῖθ ἀοὰ ἀ6ρο- 

501 5501 βοίαπι, (πο πὰπὶ Θοσ] ὁϑἰὰϑεοαι ΡΟ δια ἢ 
σουσοάβαλα ; 5061 ΗἸ ΡΟ ΞΟΙν 115 οἰ χὰ ΧΡ Βοοι πο ἢ 

51π9 Ὑἱ 6 πηροία, 85. 01] ἀροβίο] σαν 5615 ῬΥΩΒᾺ], 

οὐ ἀπὰ5 ὁ ἡ] ουθ 5 πο  θ5185 ρνοσογίδαα, οοῃίοσα. 

ἀοτο ροΐϊοναι 50. πο ἴῃ ὀχίμαο, απαοάδηι ρα ποογιτῃ 

ἐρ ςοορονρα πὶ σοπ111ὁ. ααὰϊα Πὰ ἔαθγα! ἀσαςὶὶ, 

504} 1 ΠΕ] 1 τ ΘΓ ΌΞΙΟΓΘ ΟἹ ΟΧ ΡΠ α 5 ρυον γ0}15 

ὀοδοίο ἠυάϊ σα! ὁρονίυϊξβο. Νὰ Ρασ]ὰ5. δαθγοξὰ- 
ἰδ 5. Δ Π ΘΟΒ Τὰ Θρίβοο μαι5. Βα ρϑυϊουρ προ α} 16]- 

οαὐαϑ Γἀδτὰν ἢ σο ]10 πα] 01 ρα αν μην ποῖὰ- 

ται), ἃ ἀπο ὁατὴ σα γβ 5. ἃἰσχαη Ἤν 05 ἀρ- 
ῬΟΠαίαΝ [ἀ10 ἃς Εαπίαιν αι. Δ σοι 5. ἰσροϑιίιδ 

δια πη 05 ΥἱμίπῈ} βορίθι [ἀθύὰβ ἢὰ σοι! Πα 
ῬΠΠοϑίοναί 5. ΠΠῚῸν αι, ἢν. ἅν Δ θοσα σον σρίποορο- 

γατη [π]1558. Διμπαπάβειαβ ΑἸΘχαὺπα νι 5. αὶ σοποῖίο 
ΤΥ ΡΙσμ51 ἡ απ ΓΟ πἴδϑηο, δἰ ὁχ ἰοίο ἴοτο Οὐοη δ 

οοἰἰοςίο, 19 Βοηίσιιο, οοπμο] τὰ ΔΠΕ ΟΠ δηθὰ σΔῃ. 

10. γαΐαμν οἱ ἐρρονοσα ΒΕ] 6 βρου οἰ Δ Π5. δ ποι  1κ6}- 
οἴαηι, ἀν θύβ3 ἀσοαπαίαηι ΟΥΑΙ οὐἰπι δ ὰ5 Θρὶ- 

δοορῖα, 0. ἔδάία ιν. οϑα. ἀδύγανοναῖ, δὲ αδενϑαξι5 

οομἰοηεηοῖμν αὖ οηλευες δριξορὶς ἐ}ἰϑδηι ρυουῖη. 

οὐ οἰοίσιι. τοπδοηα 6 οἰ δθλ οὐμίγ να, ΘΊΔ) 

ἤονηίαης ἀἰδονοιὶ γγλοξιίοα! Αιααὶ ΟΥ̓ΡΗ 5. ποὴ ἃ} 

Οὐ ὐ θτι5. ΘΡΊοορΙδ ρρον οἷο σοι δι πάθης, 568 88 
ΒΟ πα} 15. τἀ πίτην, {πὰ 5 ἴὰ βαλῶ ᾿αοιτοη θη δἱ 5βθὴ- 
ἰοα!διὴ οἴη ροΥ γὰοίοβ γαρί αὐ [οι ηαΐο ο0116- 
ξοναΐῖ Δοδοῖαβ. 

ἀϑ (πηι δηλ ππα} τ νυ] δαρροίθυδπὶ σλα 585, 
Χαοαλλ 5 ΣΟ ΡΠ ἐπα τοῖο ἀ«ἀνθυθαιι 58 10 ἀσαᾳαΐ8- 

ῬΟΪὰΒ 108 80 Ἰτηρργά!ονο ροβίαϊανο ἀθθιιουῖ, ποὰ 
ΘΧ [ΟΥΡΌΠ51 οὐμϑαθι πα 6 οὐ πί τι δ Ππτ|5 ἐἃ τη α] 5 
ΟΌΠΟΙ Πα ἀρρο γα, Γοχιον. ὁχ δου πὶ βολίδα 
ἀπ] παΠ|ὰ9. ἀπ! 6. ΟΥ̓ ΠΙαρλάτα. ἴῃ ΒοοΙοοία αὐ 19 
Γαΐ 556 ἀμρο! !αιοηθ5 οσπίεη ἀσπι!, γ ρα ἃιἰρὸ [6 π|18 
δὲ τοὶ αἰ αβαμὸ ἀἰξογί θη, αὐ οατη ἃ Π ΘΓ πὶ Οὐ Ύη} 10 
ΟΟΠΟΘΘΒΌ ΤῺ [ἶβε [αἰθαριαν, αι ἀΠ οι πὶ Ὀγα- 
ορ!ατη, 14 οὐ αι Ἰἷ5 Ιοσο οὈ]ϊοσΡα γι ἀἸουλοτῃ ν᾽ ἀοὰ- 
τὰ γ, σα ἰπλύθν γον θ᾽ Θῃλ ἠἀἸο}} οἵ ἀρ 6ΠΠαἰ1 0 ἢ 6ὴιὶ 
Ῥτορυῖθ αἀἰοίανη. ἰημΟλῸ58 οχ ἢ. Ῥοῖνο ἄο Μαϊρᾶ, 
αποα ἴῃ νον βίο γα ἴοι] ἡ1ἀ θαι [Γ6ράτω [αἀΐοθ5. 6588 
ποι Ῥτο ἰδ ϑαιχίι, σοη ρα ἴτ ΔΡρΟΠ σα 8 [οἱ αὶ 
115, ἃ σαϊθ5. 651 ἀρμοι[αΐο, δεϊρίαι αν. χ δοάθηι 
μύίστοῦ, 0. ντι, Οὐποορλ ας, α. 2, ἢν ὁ. πος ἴῃ Ἐοὸ- 

Β 651 ἃ ἐοια ρου θα5. ΑΒ ΠΟΘ ΘΙ ΘΟΒΟΙΗΣ βιαταίατα 

Ὀ 

νίβϑθαϊ, αὐ αὶ ἃ μι οὐϊ8. ἀρρο!αγοης, δηίο ἃτηπὶα 
πὴ ρο τα ΓΘ ἢ σϑϑου ρίστα μ1Ὸ τανιβίομθ ἡπάϊοι δαΐ; 
ἴῃ Θοα4α8 νογβαίαπι αἱξ ἃ. 10. Ἰπποναιοποῃ ἃ ὔγς 
ὙΠῸ Πλιροδαοσίανη, χαοὶ 515. Ἰατοῖδα3 ἀρρη]ιῖο- 

ΠΒΠῚ ὁΧ ΠΟΤ [ΓΘ 51 βίαι βία σαγὶ ἄθὺ 1π|ρ9- 
ΡΔΓΟΡΙΚ5 ΓΟΒΟΓΙρ ΠΣ ροπία! αν" ἃς π ροίγαγηυ, ἰδ] ροϑέ 
551 Ποδίδ η ἀρρρΗηαίίοησδαι. ἃ ἴὰ τὸ ἃ Οὐ γο νίο- 

Ἰαϊὰ 511 Εου θαι ἀϊκσα 5, ἴσάσγον Πα βδαὴδ δρὶ- 
βοορὶδ θη ἀδοσρατα, σαρα ροσι ἢ μα }}5 ἤρὴ 5[8- 
ἰαγ, ἀονάσαθ απ σαΐογα ρυθοδ δὴ 5. μοβία!θη- 

ἰπρ. 5864 ἷν Δρρο!λιίο, ἰαἰδυρομδίατ, ον τ γ ϑο 
7 10}} μοβύπ! μασι τὰ ἀατθ νοὶ ροδὲ Ὁ βου ρα 
φῬΟποΙρῚ5. Παξ, Ιἀθη} 651 ἀά ἰδ ἀδοιϑβ δου δοαβ σολα 
ἡααϊοϊοναια, Αὐ' Ον ΡΠ 15 Το στ γὰ5. σααθα8. ΠΆΒαΙ αἱ 
ἤθη γον βοηά πὶ ἀπηίαχαΐ ἐπαϊοϊα πὶ ὁἀπηὶ, 8568 
ΧΤΓΥ δἴδατα ποναηὶ, ἃ (πὸ Ασα 5. ΟἹ αὶ [πα 685 
ἐχο!αουραλαν, ρβοκια!αυεῖ, νίπιο δαἰοι Ἰὰν6 Θὰ - 
ΓΕΓΘ Βοίδγαι Ὧ6 Δοδοῖα5, αὐ πιϊ στα, αὶ, ἀσοπβαίοι, 
εἰ ἃ 56 ἀΔοσυ Βα α5, ᾿ἰσσιι ἰδ 58 Κα σαγοί, μοι τα 
ἴὼ ὈΥΙΟΣῚ γαἀίοῖο, σοπίτα οἵα 85 Ἐσο θβίτο [6 65. ἰπ- 

βθίαίοα, ἴα πὶ ρθη σα δ ρογβρίοια ἀδάοναι Τα  μεϊοῖ- 
(ἰἀρατη. ἀάἀνούβατ. 56. αὐμυμηθπῖα, ϑοσππήο, ποὰ 

εἰηρηήα! 96} (ἀπ ατηι Κη ἀ101] τοι θαι Ον Πα; 

5864 58 δοϊούοίῃ δἀνουδι5. Δοαοίατη οἱ. ἀσσπταίογοπι 
Ῥγοίδβϑιβ, θα πὶ ΘΙ αρ 118. ἀδ 9οο]οαἼθ5. ἀφ νὶ, ἀ6 
0] 6518 οαγάτη Ἰόσατη σσαἰδπιρία ἀὸ ἐμ Πἴοῖα Ἰον 5- 
5 Π}15. ἀθ οὐπιπὲ. ραν πβίπια. ἀθροϑινσοῖκ 86. ἜΧΒΠΠΕ 
Ρώνα,ις Ἰοτι5815 46. ἀϑανραία αἰ νοσβανη 56 ἀποίο- 
Τα 16. ροβίμ!αθαι [ἃ οχ Ον 1} μοδ 5 ἰὴ σομο ο 88- 
ἰθαοδηβὶ ἄβρᾶνδι, ΑΙ Βαπαβι 5 θηλη ὧδ ἐν ηοιδιαιας 
Ἰ8τῸ 12. ρουβμίσαθ γᾶ ἃ οασίαμῃ οαπη 415 ἀοοὰ- 
βααπὰ {π|1586. ΘΟΡΌΠΊ (8 ρεϊηοίροιῃ. σαΐ οἴη ἀοοὺ- 
δ ἴουα 1 Βα ρ ἢἢ ἀνθ γθτ5 58. γοο [ΡΠ γ οὐ τη ἷτ- 
Ὠδίσῆδ 5 Ππηθγεηξ, Δα] πος 5.81 Αν]ατῖβ Θθοθβδῖο - 
6 πὶ ἐσοΘΓαἿ : αἰ 6 Ξρογαίθϑ Π1}. 110 σαρ. ἀθι Αρᾶ- 
οἴατῃ ἃ ῬΔΕΡΙθᾺ5. σοι} (Ἰπβιαπίο οἱ ρουξοσμπθπία 
ΟΥ̓ ΠΟΣ πὲ 7095 νοραία πὰ, ὯΓ Θλπδα 65 [ἀ ξανθίατ, 
Ἑαάδετααὰθ ρ8π8 Βαροιΐαν δραὰ ϑόζοιιν. {1}. ἃν, 
ΡΣ 

4ἀὰ. ΟΥΡΠΠ]α5. βἰνθ Δρρο!]αηοηὶς θοπαποῖίο, βἶνθ 
Ῥουβρίοπα μα ἀ! 1} απὸ ἀ 6) Θοί 5 Το Ραῦ ᾿ἰφα! αἴθ, ας 
Ἰοριτηγα πλ 1{15, Πᾶο οἱ ΒαααθπΈ εις το ΠΠ08, κα π- 
οἵἱβ. Θρ᾿βοορὶβ σύδάα5 βαὶ τι ϊηθηάὶ οᾶιβα νἱβὰ 688, 



{6} ΘΙΒΒΒΈΤΑΤΙΟ 1. Ἴ: 

86. 5ΟΤΩΡΕΤ ὉΠ ΘΡξοοραηι ΠᾶΡαλι, ον ἀρὰ βγίνα- ἃ 56 μη} Αὐδλῖς σα πὶ ρτορεῖα ἀυπίαχαῖ τοοδηβράηι: ἴῃ 
Ἀπ ᾿οϑρ οι, βῖνο ἐν ὁο ΠΟ 1110 Θο]αοϊθιϑὶ, πὰ 40 
οαπε ΤΟΙ] τ Θρίβοορίβ σοπβοά!, ἀθιο αἱ 6 σοπ- 
5055. ἀἰβοθ ἀ ΥΘΕ ΉΠΑ τα οὴο ροία!} πο]: οοάοιη- 
ἀπ Ἰδοὸ μα] τ5. 65ι, που αάπαιη ἔγροτασηίο δὲ ἴη- 
αἰσηάμις ἀσᾶοῖο, 5ῖνο ἃ βυϊναπο οἱ σοπ  πποιῖ5. ορὶ- 

βαορίβ, βίνο ἃ ῥα Γθ5. σομο 1 Βεϊδαοίοποῖ5, δὲς 
διι5 ΠΊΘΡοδο μ)υ8. Αεαοίαηα οἱ, Απεοονίαηι ρορΡοιοῖξ, 

αν οἀηλν γγαβ[2}6 ορβαίαγα υἱάδγοί, νουθα 5απι ΤΊδο- 

ἀοτοῖϊ 110, 4, Π|5{., ο. 20 (ἱμεοπίϊω υἱ ρίϊορί πιονίμο, 

ποράμην σμδγοσαῖο εἰ ἘΕμεοαῖο), ῬΥΟ ΘΕ ΟΥ Θεδιι8. σε, οἱ 

Ταννη ῬΥΟΪΟΙμ5. πὸ αὐ ῇραηάο δυίθανιο υἱαῖξ, 

οθυοΐ θὰ Αυασοΐλς γτοδοϊοϊξδοίς [χξίογαΣ βογὶρεὶ! αἰ 

δηϊοσπιηι, εἰμ ἀρροκίξονεοιι Ομ  πιπείανί. ΑἹ 

{6 εἰ σῳνιδιαγε τδυοϑυῖμαν, οἱ γμοριίην ὙΔβοννι απ 8 
μίμοίο πειὶ (μνἰ{ εοποϊοπίδες αὐ άμοι ἀοίροίαν οί", 

οεμὰ αὖ φοοἰο»ἰαξιϊοο πεϊηϊδέονλο, παμαφψισφμαρε ργολὶ- 
ὑμὲ!. ΟΟτμια πο δ ἢ σασααδ ἃς ΤὉγ}16 σοπιϑασία - 

81 ἰχπὶ ἴον σαπὴ βαρ. 0 ΔΡΟν τη οἱ ἀδογρίο 
Ἰιαοάίεθπο, ἀαδὴ ἱρ5ὶ ἃ Αὐἰα πἶ5. στ  πεῖπὶ ἀα ὰ 651,0} 

1 σοῃοίΠο Οὐπϑίπ ΠΟ ΡΟ] 0 ἁλὶ 3800, ἃ} δἰ ἴῃ 
α 515. 6}1.8 ἀδροβηϊοηῖθ. ΔΠρραία ; ἀρπα δοζοιπθπ, 
11}. ἀν, οι δῦ, Εονίο Οὐ ]ὰ5 Οδογρίαπι εἰ Βα ΠῚ 
ὈΟΏΒΠΠΟ οἵ οροτὰ δάϊανογαί, ἴπ [15 (τῷ δῦλθο δάνου- 

5115 πα οχί τι πὶ 110 ΓΘ ρΟΥ 6 τπο  ἰ πυιλτ,σὰ πὶ ὑοαοίις 
Θδονϑε πονγίαία Απογγάπαμα ὁσῃο! ἢ. ΘΕ ΠΟ οι 

[ογπλαϊδλ ἀηπ. 3517, ἃ0 Επάοχιο ἴῃ σΟΒ}]. Απίΐο- 

οἴεπο ριοβαίατιη ἀαπνηαν}. δὲ 4} ἀαοΙοαθ5 τοῖγα- 

οἰαΡὶ ργουύαταν, Υἱὰ. ϑοζούα, 0. τν, ὁ. 13. οἱ 18, 
Εγαηΐ δοπίγὰ σαὶ ΟΥΤΉ Γατὰ ἀσοῦβθηι, (πο δα 50 6}}-- 

Ατσίαηος ΘΟ Ό στη, βογαπιαῦ βοορίο!αῖς οἱ ἐσμιηϊα- 
ΠΟΙ 51} τιϑιιξι ΝΠ ἔγὸ5 τ οάο Ὠγοτηονα ! ΟρΊΒΟΟΡΙ 

δγϊναμιβ, Βαβι 5, ἀφογρίαξ, μι}}1|5 Γλοιολ}5 γα γθὸ 
ΘΟΏΒΟ ΒΒ Δ ([α}}5. ἱπί σοῦ, με ποῖρο οὐᾶλε, ΠῚ8. ὁ. 

ΒΓΘΥ ΒΓ τρϑροπ ἰρη πὰ. 
ἀδι ΧΉΝ ετα ἀπο 856. τσοοϊμονοῖ, σαθηὶ ἀρΡ6]- 

Ιὰγοὶ γῆ] ας 9 με θϑυῖα5 δάδιαο ΘΧΒ] ἀσοθα!, 5101 
ἰρβὶ βασοινγθηαιὶ ροβ : αἴηπο νος Τρ80 Λύπ  ροτα 

ἀνθῖβ ἀτάογο Αἰδαπηδίππιῃ. οἱ Νιοπιπι συ πο τα 
τατρὶ ἰαρϑὰὶ ἀρβθγορα! ΔΙοχάπαι 5 ἰπσα Βα να} 5, 

(ἐρογαίτιδ. θα] ξὸ ΡῸΣ νἱ πῇ ΑἸΠΔη 510 566415. 6]5 εῦδ- 

[δϑίπα ᾿πνάϑοῦ. Απτοοϊία δρίβοορο ἐδδιαία οὐαί. 

ΥΟΥῚ οὐ δἰποονὶ Ποὶ ἀοἤοπβονροβ ΝΟ] ἴῃ ἜΧΘΙΠ5. ργὸ- 

ΒΟΓΊΡΕ ἀσόρδηξ, γῈ} ὅπ [αἸο Ὁ15 ΘΟσ Πα θα π κιγ 50 11}}- 

Ατγίανὶ ααοβ ἀϊοσηῖ, Γεγνοηξ ἴθ} ἀνε γβιιβ ΤΙ Π05 

οἰπάϊηηι ἀδιποηβίγα απ! 39. Βρτηἶ Αὐίληὶ οχιρα ο- 

εἴοβίῳ δοπεααπίομοτα πον δρᾶ! ΝΟ ρυθρ φρο Ἐύ- ἢ 

οἱδϑίαι αἴ οο, χα αὐ ἄστη σχβδοιαι πὶ δ να τὰ 

ἔα ΐ556!, ἀαμηηα! δα! ρτοξοῦῖρη Γαοραηῖ, Τὴ Οτίδηία, 

αἱ νἱ ἀϊπλῖθ, Ρεοπλίβουα σοπιααηἷο οὐαὶ Θηλπ6 5 [6 Γὸ 

Βα] 5 ρᾶγΕ15 ὁταη!, ἀρτη ρ}β Αναθ ς 6 Τὸ Ῥ ΤΠ ἶ5, 

αἱ ἀρρᾶνοι δχ σο!οῦ!ο δοδποίοηὶ, ἰὰ α0 πα γογῸ 

105 ἰαογαμ! οχ Ηϊὰγ. 11)». ππἰ, σοπέ, Οοηεέαηξ., 

ηαηι. (2, ὕαπὶ Οοοὶ οι θπικ. Ἰρδὶ ἐσῃηπΐη δὴ 

ποι τουυβαθαιί. {Π ὁπΐην ΟΥ̓ αη!, ορίοτα οὐτηηλα- 

πἰοηΐθ ἀπ] αν αν οι -Αναπούατῃ ἃν Ασίαῃ δ αἾν]- 

βοθοτὰ βυοθϑβαναη!} ἀὐσυτηθηϊα, Οχ ΘΟ ΠΟΙΠΠ15 ΠΩ ϊ 

Ἰϊρρομοιπηπο. Μοἀϊο]αποηδὶ δὰπ. 349, 5 ΓΙ 6 Π5ὶ 

8ηῃ. 351, Μεαϊοϊδηθπϑὶ δηῃ. ὁδὅ, κυρία, οἱ φὰς 

Ῥαῖποι. ὅκ. ΧΧΧΙΙ͂Ι. 

(ΟΠ 10 Αμοντᾶηο ἃπ. 358, οἶροα Ῥαβοῖα, (Σ ΠΠ|ιὲὰ- 
ΠΘΓΌΙ ΠΡ ΞΟ ΒΌΡαΤα. ΠῸϊ 5 τη 56 ἅππι. 997 ἢπ|ι- 

Ρἰδίδν οοηἀοηηῃμάναηι, 161 ππρου αρθαί ᾿πθθὴ- 
Ὀπ5σΘ] 6. [απηὰ ᾿π0 81} 51}, 1 Θ Πόλη ΞΡ ἃ πὰ - 
τοιδιδ ρΓ ΒΟΥ Ρ ΤΟΙ ,, δἰ. ἂν ἐρϑὶβ δαοι ον 5. σΩὶ 
ἴῃ ΘΟ ΠΟΙ] 10 βρη ρηϑ1 ἀπ. 358. οἰ αρατὶ βαιααθυθῃ! 
(Παρ. δὲ φριοά,, τι, 4). τὼ ρτοχίιηο οἰταῖο 510 - 

Δ} θη 5ὶ σοῃο]ο φυαίπον Αἰγοᾶποβ. δρΊβοοροΒ 510] 
ΟΟΠ]ΏΧΘΙΘ, 6ΧΣ δοζοίθηο δ. ἢν, ὁ. 1, [τη τ0 

ογ 5518 δὰ Αἴγοσϑ οἱ Οὐ θη [05 οὐ Π68 βου ρΒΟΓΙΠΙς 
αὐ ΟἸσονθη! ἃ Ξαπιρέα ΕΟΟΙοο᾽α. ὁ οούσιον, ΟΠἰσρηνου 
5θυ ἢ ΒΟΉ ΠΓΒ οὐ Αἴτο5. οἱ Ογτθι 19 ολποπ; πο 

τοκίδειν ΜΆΓΙῈ 5. ΥἹοϊου 5 10 1. Ρ. 9032, δοψὸ τὸ- 

ἔργγὶ βοίοβε φαοί 186 Βα 5ηἶἴο ἀπόνταπο σοι θοὸν 
παπίπο Αραύία πὶ ἰὰς οοπο 0 (Ομ 5 Δα Ππιορο!ταπος 

τη. ϑθῦ, Θὰ) ἀθηιρα δ᾽ ίργῃ οἵ Πυβαοίπιη ἄρα 
Θρίβοορος Αἰ 15 ἀὰ οῸ5 ΠΠ {615 ἔπδι τ αἰη 556 

(δοτογα. 11}. ὕτν, α. 2, 1 δοποῖδο ρίομοίορεῖ, ομμὶ 

δαν δῆς ἢ ἐαγῖμα 0. οἰρη ΟΙο ΟΥ Ἶ8 ΣΟΥ ὈΘῊ ἐδδεὶ, νμςῖ- 

ὅπη αἷν ὁ, αἷἱ Βα! ρα 10. τι, Πές σαν, Ρ. ϑοὺ, 
ἡμῶ σϑ86} Θαϊογιομ Πάφε  φαΐα τὰ ΑΥὶ ον ὩΥαυὰ 

εἰο ἴα να ϊμαγείναβ, ΒΡ οἱ αὖ Ονἱολ πα ὅδιις αϑοῦαηπ 

ἔν οι θέαπι δοϊων δ οἱ ἀπιοηθηῆν ρον δα» 

δολίων οὐ οιϊ  ἀΐκερ, δρίὶ, φαροδίία 66 βιμι ιυΐα δὰ αμῶ 
Νίοις ὁγωϊξ α Ῥαϊρέθωξ οοπδογίρία, Ονογέπι δι 

ρορ)υμῖϊε ἰολιηοηίσε. τὰ ἀδϑοίμ ἐς οἐατῖιθλν ἐθεεοΐβ, 

διίνε τοποὶοπέϊπ σοπηπισεϊοπῖβ, πεοῆοι εἰδὴ κι δ: 

οἱοία!ἐσε Λϑρορίμβ. σοπολ οι δορί θ5ὲ. ῬόΞΙ ὅδ - 
Ἰραοίσηβο οποία πν, ̓ πα} 5 Ἰϑρά!ὶ (οπ ει ποθ }}} 

ἀπο ίθδ, ΑΥ̓ΤΆ ΠῚ ΘΏΒΙΞ ΒΥ ΠΟ ΤΟμΑ 115 ἀπὸ ργάνα 5015 
αἰρο πδβοίοραι!, ππηϊατη ΑΘΓ πον πα 6. σοι Πὰ 5 

Ασϊαηύτγύιη κα 1 ἀπ ηγ παν θλα Π ὉΠ Πσ6 5 θη τι τ18- 
ταί :ρᾶααιο οηχηία Θοσὶ ἀρη α )15 ΕσοΊο Ξε Ξ απ! 18}}- 
ἀπ ϑδιισμδβοθῦρ, ἀρὰ ΗΠ αν, ἔγασηι, [0.. πὶ ἐς οι. 
Ροοη ὕση ΚΞ απιϊπορο !οησιη, ἀπ ρῶς ἀλ115 

Π]Πανῖο ἂἱ (δ! απ. ΠΕ τς, Ασα οτ σα εὐϊ τη - 
βὕι τ δ. ϑιβοομίᾷ σόα, Ποιὰ ΘΟ ΠΝ ΠῚ η «εἰμ! - 
τ δ, σα ]νὰ5. σοΟἾΠ ἘΝΤΨΤ ῬΑΡΊβΙ οι 5. ἐμίδουμρὶ 
Τρδιοτηῖβ οἱ Πυπογ ἤσδη 55 ῖκ πο υ15. σοβρύτο- 

ταπὶ ΠΠ᾿αν ἔναρα. {πν π 1 ὁ} 8. Νοὺ Θυσϊ δηϊα 5 ΡῈ - 

ΠΝ π5 1} δοσῖμὴν σοσπ μα ἴση ἃ 5 πο Βα ἢ {:|41 ΠΟ δὺς 
᾿πηᾶὺ οχ ἡαοΐο πο πον ἢ 5. ΠΊΤΑΡΪ ἰὼ σοποῖ ὁ. βο]θὰ - 

οἰοϑὶ, δὲ Ραν βἰοηβῖ5. ΠΟΏΘΙ 11 οΧΟΠΊ ΡΠ 5 σοι 912}, 566} 

61. δῆτα αὐταῖς 11}). ἢ) ἐηηοίο, ας 11, ἥπο5 βου ἷσ 

Αὐίδποσ αἰοϊηχβ, νοσδί βαηοίοϑ υἷνο5 Οὐ ἱονία! 5 ἐρὶπ 
δοῦμος Σ τι. 18, δἐμδίοξος ἀροδίοϊϊος αἰφμθ ἐνωτιρ οἰ τοδὶ 

εἰοοίεἑιτα εἴδον , πὶ, Ἴἢ, ει ος5. οἰα  ἸδοΏηοϑ ἢ. 80, 

88, εἰς., καῃοι ἐβπέηιοβ υἱγος, δἴο, ΔΙ δ δῖι5. φασαο 

ὃς οιποιί,, τὰ. ἀ!, Αοδοίαη]5. το {|5 δὶς δὰ ϑοιηὶ- 

Ανίαποβ σομνον αν: γ05. πὶ αὐΐα φιιθν οὐαί 
Νίοσο βοτίρια γοοϊρεμηί, ἀ6 βοίο αμίθν συηλη  λη)}- 

ἐἰα 5 τὈοσαδμίυ απιϊσαπί, πο ΜῈ Ἰηϊηηῖσος Βρουΐαγὶ 

ῬΑ) ἐδξ ; ἤδῃμθ θπΐπι νεὶαξ Αὐορια λας αμί ῬΟΤΤΙΘῊ, 

αἰἰυργβαγὶοβ. κονιΐσιος. σρσνοάίηνα ς δρα αἰϊδριξώμλς 

τε! βέαίρος οἰθῃ βρρδιδ, φιὶ δ ρὴν φαια Ῥ05. κιμνξ 

βρη ἰρηῖσ, κοἷο ποράπν ὧν οοπίουδεξίαηι σικἰείο, 

Αἰάϊι ᾿πἴνα ἰα χα 6558 Βαβι Δπουγο ἴῃ 5815 ἀ6 
(146 ϑονριδς χαϊθαθ, φαοδά οχίθεπὰπι δ ] θὰ οἱ οὐ 5 

ϑ 



“- 
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"» 
ὥ ὈΒ ΥἹΤῈᾺ 5. ΟΥ̓ΒΤΘΝΙ. τῷ 

ῥγοίθαβίοηθπι, αὐ αι σοπαϊ σομ ποι ἐρδὶ ορίβοορι. αὶ ρυώκθηβ (θιμριδ. δ γ]ναπιι5 ἀθτηαπὶ, ἀιιοπὶ Το. 

Τονιῖο αι, ἰαμθ 51 ἀδ σσσα 15 ποιμένα 568- 

το αὐΐ5 Πὰν 1 αἀτολατη ᾿πΞιῖιαὶ ρμοϑϑιν, οἱ ὁχ συ πβο- 
ἀπομεθιι5. 5  α18}} Βομαδίβηι, ἀσονμῖ Πκοο6 8], 

ΕἸδαϑΙ) γαϊοσιὶ, εἴθ,, μοβυβ, αἱ 1 Ππογόβιην ἀ8] 

βομίβιχα ἰαμ51 5απὶ, ᾿αρβοη 5. Βαβρίοιο ἰὼ οι Ἰοὺ 

ἰοιρογὸ Πάθ ἀξρογβάναν ᾿ ἰΔηγθπ ΣΧ ὁοΡαπὶ οχίο- 

τίου ργο[οβϑίομο, ααθ 28}} ἃ ΝΙιοηὰ 15] ϑεῦθῸ 

ἴθ ἀἸβοϊάοθαι, ἐσοίδααο ἱπεο]]ευΐα θοάοιῃ πο 0 αΐ 

Ἰυάῖοο Αὐμβαπαϑίο Ἰσοο υἰναῖο, οἱ Βα τῖο, 6 ἐψηπούϊς, 
αι, τῷ, 14, τὶ, 89, οὐ εχ οὐσαη ἀάνοῦθαθ ΑἸ ΠΔηὶ 

ἀπηρθία!οὴι 5βμα1ο, ΟΥ̓ΤῚ]Π15 605 ἈΠῚ ἔγαιγθ5 ΕἸ ΘΕΟΊ ἢ] 

δα θοι δομ δ 85 βροοίαγο ροϊοναςς ὀοσα πὶ ὀοττη ἃ- 

πίοπθιὰ ΡΙΘ ΟΝ, Θὲ ἴῃ ΡῈ 5 δἰ ἢ ΟἿ }5. ρας ΓΟ ἢ 1μλ 

απιρτονο, Νδὸ ἰδοῖγοο ἀὰν ἴὰ {1ὼΔ6,. ἀὰϊ τὰ οὐτη!- 

πίομπὸ ναυανὶι, ααοὰ ᾿μ5ὶ ἃ πη Ομ] οίλασ ; 405 

δα Δἰμαπαβίαβ οὐ ΗΠ γῖὰβ αἱ ἔα ρος. ΠΑΡ Ρδηΐ, 

ἃ ἴμ56 μιὸ ἔμ 1015. 5561 Ὁ Ναας Ἰἀοἶροοῦ οοῖ- 

δα βία α{|5 ἀπὶ Πἄθι ἀαὶ νοσθιὰ τ9)} θο ,5᾽ σι 16- 
(00 Πιαυῖ5. σα 615 ἴῃ σοι 5θ]θασίθηδί (6 51- 
ἀδαδο, 670 απ θὰ 8 ΟΞ 6 ἢ 515 ἰὴ (ἀρραάσοϊα, 
Υ81 στομουα Να σία ΖΟΙι5 ΒΔ 00} ράιΓο5 ἢ Ἔ 6 γα }} 

Ονϊρη 5. οὐ απο ποιδιθηάο, ἰδ ο δὶ ἅτ δ 

μυπίοιυ Αὐ πη 0 Π51 ΓΟ  πλα}85 ΒΞ Ρπορ ρβονιηῖ ς πα 6 

ἀπ 101 ΠῚ ἰὼ τσ θη μι θὲ που θῖη 115. (Θαι ρογῚ 5 

σὐπδαθοία πα} 5 ργορασπαιονθην χδι Εἰ|550 ἐπ γθαὶ- 

1115 μτυυ 515. ΧῸ3 65. 
ἀὺ. Θυανίο, ἀδπίχαρ, 11 φαβοιβοαμι. σοτη ΠῚ 11 0- 

πθτὰ δαί δοοϊ δία δι Πθ6 ἰοα ρου τοι μοῦαι νι, 
τα ουθαιι Ομ ΠῚ 5. 11.οἱ ἁτάοτθοπι ἀοιηοηδίρα Ὀάλ}, 
πμιχαρ απ χί θη. ἃ} Π’ λον οἷβ πο οὐἀ Παν, Βα δὶσ 

[5 Δαν τίς ΝΆ ΝΆ 15. [Ὁ Ρβο 515, Πρ αἴ 5 δαί! δα- 

εἶβηρ δοῦρα ᾿ασάϊοοηι5, Επβία!μλι15. ΘΟ θαι Εἢ 5, 

0 βαρ] !ο δργα νἹάτημτ5. οδἰορίαπι Αἰμθα μαι. 15 

ΟΠ ἢ ἢ π 4 Απν τῶ οἱ, Β τη ἀἀνουβα πὶ ΔΟΙ "05 
ξοδία δα πὶ ἀθθον οἱ ἱοιαίοτν ἃ ΘΟ πβουιρίον ΤΠ, ς 51- 

πα ἀΐη οὴλ ΤΠ] στα Ῥαΐρο ἀἀ οὐ ὐὰ με ΌΓΞι 5. ΘᾺ ΠῚ 

ὀχιο πα ἶσβο ἤοιι [1 οἸτι5 Βα δορί ρεο Τρ α]ὼ 510- 

Ἀλλ ἢ 515. ἀπῃν Φαρα ρίρινν ποῖτοβ. υχχα], αι. 99, 
Ἀν ναιι5 Οὐ ΤΠΠΕΠ οπρθα ἃ ΘΟ ΟΙ]ο 56] θα οἰθδὶ σση.- 
πριχμθὰ» Το Δ Θοον ἀποίον [1.16 δὰ 

ἱπερόνα!ονοιι διοραταβ σαηι 5 }11ο, [ΧΥ Ἢ] ΕἸοὰ- 

510, πιδιαι δ τος ἰᾳ 0) αἰοιο απ Ἰπἀοχίο οὐ Αὐᾶείο 

οὐτμ. πη ρρραίον ΒΑΡ 1, μοι σορ 5. ἀἰδρυ Δ ΠΟ 5 
Τα ; ἢ ἀὰὰ Αποπλοῦος. σοσοῖ! αἱ αὐ! 5. Αὐϊδ πὰ 
δ] απρίνο ἴα 5 ἀπα!θτηαὶθ ἔθετο π᾿ ,οὶ σοι ϑα Βα δ 1ἃ- 

Ἰοια ῥα τὶ ΕΠίατ ὑγθἀ ητππὶ 6556 μνοθανι, οἴχα]- 

ἄἀοπι ΤΠποοάδονοίο 465. ἀἀμιροαίατ, 10. 11, Π κίον, 

ἂμ. 27. Νξο πὰΐ 5 πᾳ δ0 σοη οι ΕΠ διιπιϊ οἱ Βαϑῖα- 
{|| ΘΙ αΧῚ σοῃοϊδηίία, ἄδην γ]ναπτ5. στὰ πι5ία- 
{πο οὐ ΤΠ ΘΟΡΠ ει Βα Θὴ 5], ἡ αἰ οσι μὰ ἃ] ον ηι, 
ἴῃ σα !)ῖ5. 5. ΕἸ με πιι5, ον ἀπ. 900 ἀοίορμαι! 
ἀὰ Τρ αμν Ῥομ(ίσοιη, ἀδοϊατγα θη σι 1148; 
ἀεάδρυμι, ᾿ν αὰ ΝΙοθο πάτα σγιθο αλ Δ ρ δοίαα.. 
αν, βϑβοσας ἀπίοα οηπῖδϑ8. ρυοπίδηίαν, χεχρατη 
και χαὶ χϑατεῖν, ἀρὰ ϑοοται. 110. τν, ὁ... 43. Βὰ- 
βίδι 15. μοσίθα ἴῃ ωγοβῖηι ἰἀρβι5: 5οὰ Π1}}} αὰ 

(3) 501.,. ἅν. τν, ο. ἀφ δἱ 13. 

τοῖακ αὐ ναηάμηι νἴσατα ἀτόθτο πὸ ἀπθιϊα!, 5" 

οἵἱ φασφαθ Β.511} οἴο 5 ποηόγαῖαν Θρ 5ι. 83, βαρ, 
151: ορίϑι. 19, 5. ΠΕ, ορίδι, ὅθ, μ. τ8. ΕἸΡΙάι5 

ὈΠῸΝ ὁ ΟΟΠΟΙΠΐ 561 6 ποθ ει5ῖ8 Ἰοκαξ [α 1, αὶ Ομοῖς 
ἀδῃταλ αι ἀἀνουβὰβ Δπο 05 ἤάσηι πὲ ρ]υγάνον ς 
οἱ ἰὼ δουύαπὰ αἱ δὰ ΤΠ Ρογίαην ἀοϊόμάνοτο ἀπ, 900 
ΠΏ ΘΡὸ ἴα}, οἱ ἃ Βα 5110. δρίϑι. Ἰῶς ρ. 115. Ἰαπαὰ- 

(αν Ὑ]ὰ. δρίϑε, 310 οἱ 325. Ββιιυροροβί ἀθρου βῆ [νλὺ- 
ἀϊσοομτιβ, σα} ὰ8 τ]ὰ. οὐ ἤπιόμι ιν ἀμ ΠΟῚ 
βοββασιιβ. Αἴ ἀὴ, 4098 ἔδσνθ 8 δάνδυβαπη ΠΟΙ ΘΟ 5 
βδίπ αι  ἀθηγο ϑίγα θα Ἑ. πάοχ ἐς οηΐθι, (οὶ 5118 

6}ὰ5 οἱ ἁΠπογαμῃ δὰ 405 ὁ] ξο ο ροΡ πο μὰϊ σοηδοι- 

50, Δπιοσδπδη ροϊοβία αι ὁςσαρανοτγαλ, απῃ Ααὶα- 

πᾶπὰ φρο ϑίτῃ. ρα]. πὶ ἂς ἀθίθοϊα ἴγομίο μνιρά!οᾶ- 
Τὺ (3), τη 8]105 Τὰ Ϊ 5' 1 ἀἀνογβαραηταν ΟἸΘτ 05 80 
Ἐεοϊοϑία ὀἤσοῖ! : αὶ τὴ δὰ αθογρίαπι ᾿ναοἀϊ θη απι 
56 τοσορίββοιν, ΕΠ θρὰ5. 16 οἷ ἀραὶ αἀ Μαοροάο- 
ἁπηι, ρα β πι. οὐ ρδονορίσι ΝΙσοΙ ΘΙ ΘΆΞΟΙ ς 
απί θ5 ϑβο! αι δαιδοχίατα ΑΘ} ἀἰβοίμα!ο05 ἢ ἐρ515 

ἴα τη] α]ο5. μὰ Οἴδεα αι ργοιηονΐίβϑο, Δοίλπηι 

Ργὼ οὠϊ!οτὶα ἴῃ ἀ6 10} 15 ἢ θθτα ; πογίαναγ ἂν ἀθατα 
πιαχίαο αογο Ροβϑίαί πὰ τσῖπα. σοανοῃ απ, οἱ 

ἀΠπούθηι οριποορυνάιῃ ΞΌΒΡΞΟΓ ρ ἢ 65. ΒΟΒΙ ] ὁπ γα 

Εαοχῆιβ ἀθιϊαηι σοϊοβία οχροίίαι, γνοηιοῖυβ ἢ 
ΟΙΟΤᾺΠῚ 675 ἀπο ΡΌΠ05 46} 1οἹαῖ, οἱ ἀδδιπιαὶ Δποιηῦο5 

ἀἰβϑι αι ἀθαιν ρειρα σα αι! δ5 φοησανα ἀοοθ θὰ5 
διΐθροηθι Ηἴ5. σοουσὶὶ {1015 ΤΓαοατ, οἱ, Βα 5.115 
οἵ ΠῚ ἴῃ συ μοάο Απογιάμα οἱ ραδίθα Β νυ ΠΙ] 0 η51,5}- 

τα Πιποτὰ σα βίδα αν. οοη ἢ ροιασοηξ, δ ἔπι Δ ΠῚ 

ΠΤ δ θην ἀπ, 909. Το πα ] 1 πολ ἀσπιπ πάγος 
βοίαῃι, 588 δ᾽ ἃν υ υβαοῖο εἰ ἡα]οαίο ἀαππαπἰα τὰ 

ῬΓοσαγαρσπ!, Β15 ἰθιπ ρου θυ5, 4 ορίϊπα καθὸ ἰὼ 

νέα ΒοΩΣ 15 ἀποσαίῃ Πα} ὁ] χουν αηῦ, Ὀν ΤΉ} 1ι5 
οοπδαθί παίδοιν αὶ εὸ μα υμΐ, φιὰπὶ ἃθτα μι} βᾶπρ, 

Ῥοβίψαληι 56 16 Δόδοῖ ραγι νας το αἴ, αὐτο νὸ] 

Ῥᾶθ!ο ροϑβὶ σοποι απ Ομ οἰ πομρο νάπαι ἀα. 900 
ὁχ Ἐρίρῃη. ἰνῶν ον χχῖῖ, ἢν 98, 

ΟΑΡΌΥ ὙΠ. 
6 ςμποφερογίνες Ολ ἶο ἀδοονβὶς ἰοιρονίνι αὖ Αντώ- 

πα ἐαοίίοηο ἀαεῖς, ας Ῥοϊιβδίσεση ὁ ας(μολίο. 

ἀ7. Ὀγγαπι ᾿αποῖπρον Τανβὶ ποβρηαπίθιη γ  1- 
αὐαμλθ,, ἋΓ ΦοΥΟΒΟΪ Δ ΠῚ ΤΟΥΘΙΒΙ ἢ ἘΠ ΡΒ 05 

ρ58ὶ ΒΟ ΞΒΌΓ 85 πα δ ηχπ5. (τὴ Οὐ ΑἽΠΠπ|5 καῦρο ἀδ- 
Ροβιίιβ οἱ Προ βία μα ]55. 511 {Χ1.ᾧΛ} 11] ἀπιὶ5 358, 
3:60, 367, χαρὰ ϑ Ππλαὶ χὰ δηποόγατα ἀ ποι 8- 

19 οἷτα [1 ; ἀϊνουβδὶ φασαχαδ ᾿ρ51 ἀἰνθυβὶβ θη μον 5 

ΘΟ ΘΒΒΌΓΘΒ Ορροϑλῖ. ἢ 15 του 5 η αἷς πὴ θα 5 

ΘΟΉΘΟΙ 5 ποίου πὶ 55 16 1. ΠῸ δῸ 5. ΟΠ 5 ἈΠῸ 

θοηόηόσμαι ΤΟρΓΘΒΘ Αγ Θ γαναί, αὲ ΠΠΠποτῖ τα. ροβίοα 

ἀδοόυγΡραὶ ὁσαιο, ἔοτιαηι ἡ σανΐπα οὐ οὐ απο δθθθη- 
ἀπη) ἀἴνουβοβ διοίογοϑ δ. ὨΆΡΘῈ Σ 

Ἑὰ ΠΜιοροὶ ον ΟἸὨνοῆϊοο, αὐ μη, 3.49, 

Ῥοβὺ Μαχιιπ, Οὐ} 5. 
Εαϊγολῖι5. 

δαρθαι ΟΥ̓ 5. 

Ἰγερϑυϑβ. 
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Τοριο γα. 
ΠΠπ|ατία 5. 

Οπάανο γί 5. 

Ἐν Βριρμαηῖο πώλοϑ, υχνι, πα. 30, 

συγ]. 
ΕΝ 

ΟΥΡΙΠ] 5 Αἰίον. 
Βιϊατιοπ 5. 

Εα' βοργαίε, ἰἰδν πες Π5ῖς, σαρ. ἀΐ, δὲ δόζοτα. ἰαὺ. αν, 

(αρ. 30. 

Ογ 5. 
Βορρηπα5 ϑόζόῆι. ϑοῦῦ, ΑΥΤΒΘΏ 5. 

Βογασ!αδβ. 

ΠΣ 19. 

Οὐ] 8. ξογοβο  Υπηὰ γονοῦϑϑ, 
Ἐπ αμοῖϊονῦὺ απείψυιο οραἰαιορί μαϊρίανολι, τὰ οοῦ, 

420, ραρ. 124. 

Ογγη!α5 ἀπηος 1. 

ΒΟΥ ΟΠ τι5 ἈΠΏ05 ὅ. 
Ἠδιδάϊὰ5 δηηοβ 13, 

ΟΥ̓ 8 ἀμηο5 30. 
ΝΙΓορλυνα ἐπ ΟὨγοποστγαρ]ία, 

Ογγ 5. 
ΑὙ3ΕΠ115. 

Ηργδο 5. 

ΠῚ Ρ 15. 

Ογγηαθ ἃ ΟχϑῖΠο τοάυχ. 
Εα Ειμωμολῖο Αἰο. Αλα!. ἑοηι. 1, Ὁ. 183 εἰ 488, 

Οὐ] 8. 

Ἐγδο! 5 ΑὙἸΆΠΊΙ5 ΔΏΠΟΒ 9. 

Αὐνὶς Μαυο ρα 5. ΔΠΠῸΒ ὃ. 
Π}αγῖ5. ΑΔ Ξ ΔΠΠῸΒ ἦ. 

Οὐ ὰ5 νράαχ, ἀπ πο8. 10. [Τὴ ἰοΐαηι 33, 

Τηροάονδίαβ, ΠΡ. ν πβέι, οἂρ. ἀ0, πα!  αὴλ Βα ρ56- 

(ατονάχῃ Ογν]]ο ποῖα ῖπαξ ἴα ἱπ ορ ΠΙΟΡΟΒΟΙγ μλἰὰ- 
ποόγαπι ορξοορουσα,, ΤΠθορ]αιεβ. βοΐατῃ 6Χχ 2}}}5 

ΠιΙατίοιι δηλ γε ΓΙ, 
ἀ8. Πῶσ, οσηογομο ἱπνοηΐαβ, 15. Τα νοΐ απι ἃ 

5οῖο ΠΙογοηνιιο ἔπ οι ΠΙΘΤΟΒΟΙΥἹΠ ῶΣ 5664 18 ἱπνα- 
ΒΌΓΟΒ Πα ΘΙΩΓΙ 329. Π6}]άλη πὴ ραν ΟΣ ἃ 5ο]ὸ ἀπ- 

οἴογα ζαία] αὶ Οοἰξ!τηἰαϊ, ΤᾺ βθσα!}0 Βθριίη τη οϊὸ 
ὙἸΣΧΤ ἢ πὰτὰ ΠΙΘτοϑοὶν αὐ απονίπα ροπ τα τη βοβ "8. 

απ πὶ γούρῃεο διίοίοδααι, οἱ Ποπιὰπουὰ ἤσῃο- 

τί; 35. Ἠσγδοϊπνι ἃ} ΠΠΘτοῦγιηο δἰ Εριριηϊο 

Φασ δ} θῖ15 διισιου 5 μεθ γα μι ; 45 Εριρμαπίητα 
8010πὶ δ5Ξο αὶ] Οὐ] τα ΔΙ 6 Γ 1} ἃ ΠΟΒΙΓῸ πππὶο- 

τοὶ; ὅσ οαπχάοιῃ 6550. ὅπ| ον  νήῖο [τ π αλὰ5 ρὶ- 

Ρμαπίο οἱ βολοηθηο ΠΟγομ με υ8. ΒΟΥ" ἀΥγ  ΠΊ88, 
ΝΙΘΘΡΒογΟ ὙΠ ΠΧ. Αρβεηῖα ἀἸοιαγ ; οα}τ5 ρυσργαλ 

ποτδὰ Γαι ιπ [α556 νἱἀείυγ Ἠδγολῃῖ5, ὁχ {0 

ατγοοὶ νατία ποχαῖπιὰ ΠΧ 1; 05 φάθι ΠίοροΥ - 
πλῦβ, βϑοσναίοβ, Βοχοιῃοῆτθ, ΝΙΘΘΡΙΟτ 5. ἨΠ]Ον "1 Πὶ 

Δρρθη απ, θατῃ 6588 αὶ ἐρὶρι απο ἀἰοίσαν {Πα ῖο- 
πα. δὴ ἴυτίς ααθηι ΟΙ5}1π. ἁποίου ΠΘἢ]αάτπι γὸ- 

οαἴ. “πὶ ἀδ δἰ αα! 5. ρᾶσοα ἀϊοαιηα5. ᾿ΓΘη τρια ν6] 

Ἡδνδηΐϊα5. ροδν. ὁοπο πὶ ΟὐπβίΔ προ ἀπ}, 

δῆ. 900, π΄ 4ὸ ἀδρυδβίί5 εἰ Η! ἐτοβοῖν 15 ρα [588 

δϑι Ογτῖ 5. 6} 5 5661 νἱάδιαν ἱππροβίια5: ϑοσναΐθ5 
οδῃΐ πὶ Πογοαβίαηι ΟΥγ}]ο ϑαρδι ας πὶ πιοπιογδῖ, 

Οοϊεὶ. 

ὨΠΣ ΠΙΒΒΕΒΕΒΤΑΊΤΙΟ 1. 

{ “ 

Τὰ 

Α 110. π|Θ ὁ. ἀῦ, ροβίχαδμιν ψϑοία ποῃ 9 ] τ ἀπμὶ 300, 
ὅρα οἰἰδηλ Δηπὶ 361 τοῖα. στα νϑρὸ ΠῚ ΡΟ ΠΥ 5 
Ἰτβηαλα πὶ ΟΥΓΙ]Ὸ βασοβείσθο ἀἴοα!, ρορίαθαιπ 518 
βοίοιν ΓαΡΒ μα ΘΟ Π5Ο ΟΠ Ι5561; πο ἀπῖδ ΘΟπο ΠΠ πὰ 
βϑἰδαοίοηθο, 410 τϑβ ΕἸ τὰ 68:9 ἀπο συν, 
οἵ ργοχίῃθ βουσίατα οΟποι τὶ σηπία! επορο α- 
πῖιπλ, ἅππὸ 200, φὰο 6βὶ βδοιηῖίᾳ νἴτθ ἀσροσλις οἱ 
ὀχβα αν, γὰοααην 5 βρη ἰαναἀογα ροία!! βονοπ- 
115. ὅαἷν Δα ΠΠπὸ Οὐ ΡΠ]5 ΠΙΘΓΟ5οΙγ πλᾶπι τονονε, 
οἱ ΕΟ] βδίϑιη τπογίαο νϑὶ ρα]βοὸ Πογοηηϊοαϊη  ἰΞῖνα- 
νὴ, αα δαπαια. πιδαῦ 867, σα ρα 505 Προ! οπῖα δὲ 
ἀσθ06 ἴ1|. Ταμγάαο ρ᾽ατος ποτα πα ηξαν ἃ ἀθοιονὶ- 
θ115 ΡΡώΓα 15. ΕἰΘΟΙ Θ᾽ ᾿πναβογοϑ, Πρναο]Ξ, ΠῸΙ[ὰ- 
ἀϊα5, ἍΤν15, ΟΥΓΙΠΠ15. αἰΐου, ΗΠ γιση 5 ; Πα ογν 1Π}- 
ἰασίοιαϑ. ἐρίρπαμίο ἰεβέο ϑυθδὶ οχνι, πα. 90, ἰὥςοος 

Β 5:9 ργ θΡαῦ οὐ ΑΥΪΑ ΠΟΥ ἢ σοι πη 5. ἸμΤαΛΕ 8 
οὐαὶ, ἀππ, ὁτῦ, σαο ἃάνθύβιιηι Μδη οι οκ βου ῖσοθα! 

ἘρΙρΡΠδηΐτ5. Π πὰς δέΐαια ὑπ ν οδῖαβ Αὐἰλαἢ, ἈΠ ΠῸ 
ὙΔ]Θ ΗΠ ΒΘρἤηλο ἐπδ ἐὰ μιτ, οἱ ροβὶ ἡπάϊαουῦ ορί5- 
οοραϊτι5 ἀηπῸΝ τη ἐπῸπι αἰξ. Ἠγο! πὴ) πὸς {1 τὺ- 

ἈΣΤΛᾺΒ πος ἸρῚρ μβλπῖαβ ταϑχουδη!, απ πη ἈΠ Π08 

Τοτί 8 γ6} τπθῆξοθ θαιιοοβ 561}. Εχ ὁτάϊπο ἀιθτῃ εἰ 
ἀϑϑίβηδῃΐ αἰιοίοτοβ, Ὼ 56 1550 σΟ ΠἸσῖπα αϑαπῃ. 07 
Ροϑβὶ ὥνγἢ ἐαϑι δηι 588 γα]θηΐδ. μθηι 651] δῖ ἀὰ- 
Βῖο αθτῃ ΠΙορυθγ αλι5 ἃ Μαχιρ ἀπ ξθ ποῃ ἢ 5610 - 

ΒΒ θπὶ 5101 δαθοίαιιη., δὲ ἃ ΟΥ̓ ΠΟ ἢ ὈΡΟΒΌ - 

ἰθγουα ὁγάϊμουλ τοἀδοίαπιὶ ἰθπδιαίαγ. αι . υΪγ - 

οί 5. Αὐϊαπαϊὴ [α]556 αἷϊ, δὲ ὅπη. πῶ ρονη Δα Πααὶ 
ΓΙῸ ἃ} Αὐταὶ 5 Παξπιπις [ΓΕΒ ΡΟΒ᾿ ΔΏΠΟΒ ΠΟΤ - 

ὑπανὴ 6886, Πα τατη οαἰδίομι Οὐ ταἴοις τι οὐίο 
5 ΈΣ]0 Θθ μι) κυρ ρἰῖς οὐ δὴν οἴτι {Π]᾿ το ἐδ». 
50 5, σα 5. 1 τά πη οἱ Ιοοο ροπίζαν τ οσ ὁχα]- 

απ ἀϊξοροραθν πουλχας πὶ, σοι αὐ Ὁ ΓΤῚ ΠΟῚ τ ΡΟ 

γολαονίπε, Οἱ αὐνῖ5. 8 Ἐπ  νομο ΑΙοχαπένίπο ἀ1ο]- 

[τ 80} 86 ἃ ΟΝ 9} όναπι πο βα 15 νοϊαΞι 50. ρ- 

ἴοτὶβ δποϊον! Δίραι ροϊοβξ απ ηΐπο ρυτϑι ον α Π|. Τὺ 

αν ομτὰ5 ρταο γα] 5 ἀπο σοηδα τα τα, οἱ ΔΜ 1- 
πὶρ!σαιτ ΠΗ 155 το βον Εν δὲ ροκ» Ζαϊπάπο. Ομ βοοθα "8 
ἀθῃ05 του ἀπ πὶ ἘΠ σα σιν τὰ5. οὐ θια αὐτὶ 

Πογοηπΐο ρα!αξ, 48] ἃ Ἐπ  γοσ ὁπλ  Ππν. Κοα Τ6- 
ῬηβΊΔΙ ]Οῦλ5 ᾿ρδὲ ροβὶ ΠΙΘγδοΙ πὰ ἀβϑιμιδιυδ: ἀδ- 

{αὰτπ δοῦσα γᾶμχῃν οὐ ἀπιθτα ἴῃ ἢ ακιρ ΤΌ] ποῖ 
ΡΒ αὶ πιῇ [ἢ ἀπ γοΒ]ο ; Βαρθτοβὶ Ογγη 8 αἰτονὰ πὸ 

το ἀἸ νου (π61ὴ οπ 586 Ἠσνδο]1ο ρμυβὲ Ποτομ αἸΠὶ 

ἀπ το ΗΠαΡΙοθο πὶ μορη Ερμα ηλαβ. ξααι 4αΐ οχίξιὶ- 

τ 0 π| ΟΥ̓ ΘΙ Πα 1Π{πππὶ} ρίρμαπῖο πιὰ] βίαια {πα 51 

1) ἃ ποβίτο ἀϊνϑυβία ; σα οαπὶ ροϑὶ ΒΠδγοπ πΐατῃ 580 

δι απο 5868 τοοαρυγαμεν, αὐ ΗΪ στο γτὴ5 {ἄύτα 

ἴαδοια, ἃν Ερίριιαῖο αἰΐαμα ΟΥ̓ Πατὰ ᾿π Ἰσσῦτῃ 6}.3, 

4ἀθτὰ Ἔχϑαϊθην μαςάραξ,, οχυοσίταξι {π|556.. ΜΠ 

ἀὐτοτὴ σι ἐπ ἀπ ασα ἰηἀπςὶ μοϊοβὶ ΒΡ Βα τ ηῚ 

ὅν νἱοίηΐο νογβαπίδιῃ ἴῃ τὸ ἰατὰ ἀρθυϊὰ οὐ Ἰπ σα θεῖα 

[11 ΚΙΘΙΠ (|| μοίαῖβϑθ. Νοα δηλ Ροϑι, ΠΥ ΘΠΉ ΠΩΣ 

πιοάϊοο ἰθροῦβ. βράιο, 594. δητιὺ8 Τα] Ὡ7πρ. ἸΟ105 

Ἐκοϊοπίατα οσσαρανι! Ογνί! α5. Νρὺ ἰβποία ἴα Ερὶ- 

Ῥμαηἴο ΠΠπ Πορα α Οὐ ΡΠ} Θριβοοραίανβ απ} ἘΠ ΡΆΠ|0, 

ου)ὰ5 Πορπ.}}ὰ ὩΟθΓ5 60 ἰσηιροτὸ βο5ι ΓΟΤΆΠῚ. Ἀὼ- 

τϑϑ. ἀχχίπ, ἢ. 31. ΑἸτδρῆ5 ἃ ποέγο Ον τ], οὶ δ. 1ὴ 

56 5πσοθββδριί, τα δηλ}! οὐτα ἸΟΔΏὨ 65 Νίο ΘΒ 



γ) Ὁ ΥὙΓΓᾺ 8. 

ἴῃ. ορίϑε, δά Ζαοπαγίδτη, δίθ., οαλη5 ἴναστηθηία πὶ ἡ 

δχϑίαι ἃ πο οὐπαπι, Ρ. 910. ἈῈΓΊ πέτα ΟΥ̓ΡΙΠ]Π 5 

11ὸ αϊσειίηι5. 651 Ἰάρηι οὐ Ἡκγασίο, φαὶ ἀπὸ ηδ- 

ταΐπα πα τιον ἡ τ δας τπθι  απὶ ἐπὶ ΕΡΊ Ραμα] τοχῖὰ 

ἀσηοβοσηάαιῃ, (1 Ἰοῦο ἄλλος ΒοΡ ρ5οῦ πάλιν ς δὰϊ 

τἀεῖα ΟΥ̓] αἰτοῦ ἃ ποβίνρο ἀν ΘῈ 5 Οὐ ο}115 5615 

ἴανάβαῦ σοθΠ!οπ 5. 15 ἴον ἀντ 5. ἐπὶ ϑθῃΐίον, 

“αι ἔριριι, που οϑῖ ἀχχηι, αν ΘΎ, αὐ 80 Πα Ομ] 

ψ6] ἀηιίοῖβ Οαβα 6 ἢ 515 ΒΟ δῖον ἐριβούμρασι ἀσίατα 

μαϊβο ΡΙΠΠπβηο, ααϊ οἱ 5041 α ὕγγΠο Ὠυϑῖρο ἴῃς 

Ῥοβμα5 Ππσνα νι, Ζαΐ οαπι ἃ (ἀο]αξῖο ΟντῊΠ ΒΟΤΌΣΙΟ 

εἴ Πιχοῖο (μοβᾶνθα ρα] 585 ο850}, Η] τ Ὁδοϊγτηάτα (ἀν- 

τ]ὸ ὄχβ!ο ναςαδηὶ αἰ βῆ α8 ΘγῖΕ οὐόπραθβδ. το - 

ροβίϊα δὲ πληπΐ ἃ0 δε ἰπβίταο ποβίρο 1). βου. ἀξ 

Μοπιίίαισοι θὰ ἀδγὸ ὑση]οοίατα ; Υοσετα ᾿λαρίωνος 

ἴπ ἰόχτι Ἰζριρ μα ἢ ἤοπς ἴῃ ποι ηΔ 06] οαδὰ, 485] 

ἀϊδυϊποῦαη. ἃ οὐδ. 15. ΦοΓοβο γ]οσ ἢ. ΘΡΊΒΟΟΡ ΣΙ 

οσηβίίμιαι, ροβίίαπι. 6550: 5011 ἰὰ αἰμαθμαὶ οῦδα, 

οὰπι γον 15 χύσιλλος ἄλλος σορἠαπσοηάιαα, οὐ 5.} 

56ῃ πα {με αἰτον Δαν ιονίβ {ΠῚ 5. πἰταίγηπὶ νεὶ 

ἀπηςα5. Νὰμι Ἰλαρίωνος, οὐ, (16 ταυδιη [6Ὁ- 
τιϊπα οπθηιν νἱ ἀρνὶ, σα ἀρὰ ατθροῦβ ποι δὴ Ποὺ 
ΡΡ Ἴλάδιος νὸ] λχρίων ΟἸΤΟΡΕῚ ποίδαῖ Νοὶ ᾿πιρτὸ- 
ΡΑΡΕ 5 5αρίοίο τ ἀλτῃ 5 ποφαίηατ, οὐ θὴι οπ 

ΠΠΙατίαπο, νγια. πη αἰτόναμι, ἀἰϊσοπια5, ἃἢ 

{Πᾶτίοπϑ μαῖα ν ] ἀπιῖσο ΠιαυΙό ποῖα γὙδὶ ΗΠ  ττὴῚ 

αἰσίασαι, οαιιο ποιηῖπο δαί ρα ἀποίοτοα ποίην; 
«σε τπὶ ρυώνοι ἐριριααλα πα δ 115. Οὐ ΡΠ] πὰ αἰι6- 

τασα οὐ Πάτα, αὐἱ ἀὰ 05 οο  θ5 19. Ζοτ ΒΟ νυ 11ὰ- 
παν 5Ό0 65) ἀἸβακα!ε, ΗΠ 680 ἴεν αα θυ θρβαπλ ΠἸΧῖ589 

ἦυναις ἀπο ἀχρορηίον ἀοίπάο πδλι ογαίϊο, Νιμλὺ ὧδ 

᾿ὐα!γοι ὴὴ το δαπλ8. { 

49, Επι γε 5. 16. ἀπικτὴ Πότ γ τὴ 5 ρυϊ ΠΟΘ] 06 0 
Ἰηΐρυ ὁποούββουνθδ ΟΥ̓ 11 πἰπχρταῖ, Ἰάρηι να] 510, 
ΨΗΠΕπιοῃίίο, δἴσ,, υἱάδίαν οββὸ οὐτὰ ΕἸ ΘΙ πόσορο]}- 

ἰδ Οἢ15. ΟΠ η18. Θρίβεορο, Π| ϑαδ οη!} αἰ 

6} οὐπὶ Ὑγ 10 ἰμ πη! οἴ το, φαασιπὶ Πάσῃ [Δ 61} 
ἘρΙρΙ απῖασ ρ5ὶ ἀόχαθι Ιαινοδίο ὄπαταβ. Νοααδ 
Ρύτεὺ ΕἸ  Π ογΟρ9}} ΠΙΟΛοβο γππατα ἔνα 5] 5 αἴ 788 

ας σο θβαν ουξοορὰςξ βρορυ]δ σοΏ 5 μα νἢΠ6- 
ὑπῦ; ἡΔιη ΕἸ ΘΠ ΘΥΘ ΡΟ Πα τη 5ΘΙΏ ΡΥ Θρ δοσρηίαμα 
Ῥοίμα, ΘΕ πο ἴρ5δὸ ἀπ, 3.0.5. ΙΘα ΠΙ Θγορ0}} Ἀηρος- 

ναξ, πὶ ᾿μιο σαι (ἀϊαυτ! ᾿απατα τὼ ἤὰσ ἀνθὸ ὁχα 
ΞΆΪΡ ΤΣ ΤᾺ ΠῚΞ αἰταο! εἰ 5 γο Βοια στον ἸΠ ἾΧῚ, [85- 

{πΠ|5. Ἐατισίο οὐ Μαρο ! πὸ ἢ ΠΏΣ ΠΟ δαρρΠ οἱ δα 
Τηροδοβίιπη. μὰς. 89, ἀἄθὸ αἰ Τλις ἴογὸ ΟἸΔΙΙΞΙΒ [ἃ 
Ὠθ15 πιγϑίθυία σο)οθναμίο, ἴῃ ἰρβαπὶ ἐσθαθα 5 νιοὶ ἢ 
ἀϊνίπα βασναπιολία νϑίου πῆ, ἔνατος ἡἰΐπὸ οομνδ- 

Δ ΠΟ (65 ἐπιρτδ οδϑάρ ἀμ] νὴ} βαστὰ να δα σι ΒΔΓ 8 
ὁοατοῖθιι5 1 αοἴἴδτο ρβθι νην ἐσίραογίηξ, ογίδ ἰδιή θη 
ἴσηι ΘΟ ααοὰ ἀΡ σσπο Π1ο Οὐ σε  πορο απο 
8π. 300 παυγαξν, ΤᾺ ΟΡ Π αηῖ ἃ» ὀρ βοορὶβ θα] α:6- 
ὑπ ΕΙθα θυμοί θοβ. ογαϊπαϊαπὶ ὁρίβοορατη, οἱ 
ΤΌ ΘΠ ἀγα π0 αβιγ οἴατα, πὲ δἰ Π οὐ ατα ρτεθίοῦ ΘΓ ΤΩ 
Βοη θη τὰ ΔΠΙ 16. ὀρ βοοραίιην, 8}, ϑγίναμο 7αν- 
586 η 51 (ΔΒ Βα οὐτηὶ ὀρίξοσρανη ἀγα αΐαπι [αἴ558. 
ΕἸΟΣῚ οπίτα [{{1Π] μεσ πα], Πα νοἢο δ γγοκο  ντμΆΤΩ 
ἐνάῃβίδ!υ, ΤῊ δου μέν ας αν ἃ σοῖο ΕΡου μουορο απο; 
56α] Πηροϑίϊι8. 518 ; ααἱ ροιβρθοία ΟΥΠῚ ἰῃ βία 

ΟΥ̓ ΗΠ1,1... δὺ 

ἀδροβι(ίοπο, οὐ Τἀπιτὰ ἘΠΊ ΘΗΝ αὐ ρυπδτὴ ϑεάθτα 

τονευβίοπο, πάθὸ ἀρπογαρτ ρύὸ Οαβμι μα Πάπὰ. 5] 

ΤῸΝ Π0 6 18 511. ΠΙΘΤΌΚΟΙ. πηλία πα: ΕᾺΙΥ ΘῈ ΠΣ ΟΠ ΒΑ1Ω 

ΞοΙαιη ἰαπαθαιι. ν]υϊ ον δρ πσορηβ ἃ ἀπητπὶδιθαιίο- 

Ὠομὰ [τ 58 ὙἹἀοίαγ; δῖνο αἰτα τη ̓αίουα ἀυθρεσ θῇ 
Λουδοίτι8, («ποτὰ Το ΒΟ γιὰ ται ουὐθαχοῖ ορίξους 

ραχι: 5ῖνο ἀμρρο!αίοηο ΟΥ̓ ΠΠ ρυοδονδϑῖαν πο πὶ 
ἴῃ 615 ἰσεῖὰ βαδϑαογοῖ, ἀσηθο σα ἰὴ τηδ)ογὶ 

σοΒΟ 10 σασα ἀρμο!ανογαι πα γοίαγ, Ναιη, τὸ ο- 
πϊάπο ἃρρο! αιίοπο πε θαλίαι, παβροπεσθοίαν ((οῴ. 

Ῥουοίῖ. 1}... 4{τ, 30. ἸΒρίριι5. 41, δι, ὑ0). ΕΠ ολ5 

ρί ρα πο 6516 ἄξονοθ. πχχιπαν αι, 38. ἃ 5’. Μαχίῃιο 
Ηἰονυβο νη ηὸ σρίξοορο ἀϊπουίαμα τοίη ἀσοἼη 

Ῥτοίθββίοῃϑιῃ οὐσία, ρεορίθν βιὰξ ἀν ουβα ΟΥ̓́Τ] - 

ἢ 5} 65, Ασα οὐ ραν  θὰ5. ἴῃ ΟΠ  ο βοῖσα- 
οἰεηδὶ 56. ἀἀ]αμχι ς σα! πο] σαι. δι. αἰϊαᾳπαμο 

ἰθι ρον ἀχοι καιοοῦ ΤῸ {ΠΠ 615, 588 ρτορηῆ ἀϊρηϊ αι 15 
χϑιπθπίαν ρυαεῖα αΠπϑί πὰ] )5. ΠἸ ἜιΌτν πλτὲ5. Βρ)5, 

ἃ]. ὃ1,. πάη 38, δαὶ ἐδείαϊαν 5, ΠΡῚ ΡΒ ΔῺΪ τόνὸ- 
το δ ἰαυΐαπι, βαυχοίο Πὲ υἱτοὸ, αὶ Ἰφπίθτὴ μι 8- 

6.1} μγοβρυίον ρας, Πρϑιεν ἀὰτθ5 ρου αίπδο, 564 
5Όδϑοθρυ κε βθιαι δ] οπὶ Οὐχ! 0 ἢ Ἰτ10 1115, ᾿ϑαοὐ δια τα 

ἐργασίαν δίνοςίίοι, ὁππὶ ἈπΟΘΡΙΆ 5ὸ δα ]μηχης ας 

πὸ ἴῃ ἐομο ὁ ΞοΙ ΟΠ} 5] ἀσο  βα ι5. τὰ 5α 8 

Ἐουϊοξία, σοτμ πιο ὴθ σοη θαυ. ΟΥΞΡ ΙΒ 5. ἐπὶ 

ἄσπθο ἰδρί εἴ αιὰ κα 5 οι ον. 56. ἃ τ ρο 5115. οὐ τὶς 
πα πθα ραυνραγοῖ; ΟὙγ πη 8 αα ὀχ! νοιμὰ μὸν- 
βϑδαθθηβ,, ΡΒ απο. ἃ ΟΥΉ]1ὸ Οἰοβατιθ δὶ βοαὶ 

ἱπεροβίζαηι ρορι 1, δ βαυοίοοο γε Π]αῖ ψφαθῃ ἀὰ μὰ 
βϑιίογραι δἱ Ερο]δδῖδ ρρω οὐ, ᾿ῬΞ5. ν6] δἰπβ ο.ὰ 

ἴοι η]α ποοῖὶ ; οἵ πεοί τὸν ὐτύχιον, ΕρΊρ]ν. Βίογθβ, 
ὙΧΧΗΙ, στὰ 37. 56 ἃ ΟΝ] τὰ τονθεϊαηλαι. 

ΟΑΡΌΤΊΧ. 
νυν άμς δὲ ἐονηοὶο Κοϊρυοϊρηξὶ ξοάρε, Αφαοίμνη γι 718 

τοθαῖς φαΐ οοράνονο αἰρίρροίαπβ. ἀδρογλέιο", υὲ Ο- 
γι ΠΙοΡοδο νεῖται Ἐροίοοία: τοει μέθην. 

ὅ0, Νου ἴα πα 5 {Ππ| σαποἽ πὰ τ αιτοῦῖ ἀρρη} 1α- 
γογαΐ ὀχορθοίαν! ΟΥ̓] ὰΒ ; 56. οσυδλϊπν μ18- 
ἰαὐ5. ΘΗ], 566 οἷν αἰ1ὰ5 σα δαβ (σπταὶ ἰἀπλρ ΠΘΟ05- 
ΒΆΡΙαΣ ἢ Ὁ]1α’ Βα Θεβδη!, αἱ ἀἴ5βον! ΑἸΙΠΔη. δὲ βμηοά,, 
Ὡπ}}. ὦ δἱ ὕΣ, σγῃο τη σθηδγαϊθ δχ ἰοὺ ᾿ϊοϊηάηὺ 

πηρεγίο Νοϑαστι ῃσπο ὁοξθυθ ϑόϊπονα! ἱπιρότδς 
ἴον, φαρὰ ἀσιμεΐο Ν]ροιηράϊανν αι χῖῖ. Οὐ ἀν }8 

οὐσὰ 80 110 ἰὐτγθ πποΐῃ οὐ] ρ5α. ὀαϑοῖς ἢἸΘΡΉ ΤΩ 

ΡΓΟροϑ ἴα 680 Ν δὰ ; 564 Αποϊιπροσνπηι (0115 ΟὉ τ ρ 

αοίιπι οδῖ, αὐ τ 5. σοι} σοὺ ἀπὸ ᾿πιΠΠορτοπίαγ, 

ΔαΪΠΆΪΪ τπιῖπὰ ἰπ ἀὰο ΘουϊΘη 4165. οοηνθηϊγβηΐ, 

αἸτούαϊη δο]δαοία ἴῃ [5 ανΐα, ἀρ ΟΥΙ ἴα [65 σοστος 
γοπθαν δι οἴάτῃ σον ον πὴ! ὁχ ἀϊνουοῖς Οὐ Ομ 115 
ῬαρΕθιι5 ΒΡ βοορὶ βιρτὰ οχχ, πῈ5 ἴπ ρατίδβ ν0]} [ἃ- 
σἰοποϑ ἀἰνῖϑι. ΠΡ δὲ πυμηδτγοβῖον βϑιηϊ- ἀνίαπος 
γαηὶ Θγαΐ οθηία ηὺ βαριὰ (αἰηααδ χ Ηϊ αν, ΠΡ. τῷ 
σοπί. (ογιδί., πατη 12, 13 ἀμ ΘΙ Θ ΠΆΩ ἃς ἀπ 88 
θα 5115 Απονγᾶπαβ. ΕἸ 5115 Ονσθη 5, ΟΘΟΓΡ 5 
Ἰιλοαϊσοιι5, Βαβιαυμῖι5. ΞΕΡαδίοπα5, ΒΟρ ΓΟ λ 5 
Ῥομιροϊορα!άπα5, Μαοεοπὶα5 Οὐπβίδ ΕΠ }00}}{8- 
Ὡὰ5, Β νὰ πῸ5. Ταγβοηβίβ. ἀο ΟΥ̓ Ππ|5 πόσο, 858- 
σαηάὰ [1] δρα! ρυφβαϊαμ χα τν ρα ἘΡ Πα π ΠΠΤῚ 
Ἰιώτνοϑι ὑχχς ἄασι, 20, σαοταπι απϑὰ πα ταρί πα 

ἀππίαχαί ποϊηηα γθοοπϑομπίιν, δεὰ ρτεθι θυ μι 551 0}- 
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ΠΆΠΠΕ, 408. 6] χ ἴρ80. Εἰρὶμπαηῖο, νοὶ οχ ἂἰ1|8. ἃ στα Ἰηϑέα!]ἶο Βοραβίοπο [{1Π] ἰὰ δόγαμι φαΐ ἀοοι- 
δαοίον θα ἀη8 δή 5586. σρπϑίαι, Ηπ|}π5. Τδοι οι] 
Ῥγίποῖροβ, βόσμβ. ΑἸοχαπάτίπ βϑάϊβ ᾿ΠΥΆΒΟΓ, 

Ευάοχίασ Δ Ποσ ἢ οππ5, ΠΡημΐπε Τντῖθηεὶν οἱ Ασᾶ- 

οἷπ5. (αὶ οἴαῃην ἰοίμι5. [ἀο οἢ 15. ἱποία τον οἱ, δοίοῦ, 

δειποι ραίογν οῖγ περ, ΤΠ 115 5}}} Ρα ΓΟ ρ ἈΠῸ 

ΒΟΥ ορο! απο ἐξ Ἐπ γομπιο ΕΠ οτορο ἀπο, ο τ πὶ 
{1015 Ὑ0} ἡπαίαοτ 4ΠΠ|85 6 Ρα]ωκιηα, Αρδοίαπι ἰὼ 

οἀϊαιι. ΟΥΡΙΠ βορρθαδίαιῃ. ἰδοῦ οποιὰ. ΘΟ Παν]868 
ἀἴσονο νἱ θίιν ΒΗ ρΙΠδηΐα5 ἢργθβιυχχητνπαιη.323 οἱ 

21: δἀ {πὸ Ἐπίγομηατη 15. 46 βαρ! 5 αἀ]χ 1558 
ΦὴῸ ἀο χῆο ἴη. Ουειίπος βαργαναί οἷο. ΡΠ .οπἰοτσίι5 

φασάαο ρτισσίραδηι σαπκατα, σΓ Αρδοῖτ5 8055. Βα- 
5110 6. ΟΠ] Π0}}}8 ΘΡΊΒΟΟρΡῚΒ σρμοξαριη  Ὠλης ἴον, 

ααρά 111 ΟΥν πὰ ἀάθθυοα! τὰ ποπότο ἢν ν, δ. 
135. ΤοΡΙα (ἀπ46ΠῚ ορ᾽ δοορογαπι αἰνίθῖο ἤϊμνοιῖο- 

ΓᾺΡ} ἔα}, σαὶ ἈαπηδΓῸ ραιοΐβαῖγαὶ ὁγά!, ἡ αἰ ἀδο "ἢ 
οἰγοϊίοῦ : Φα} 5011 (πίο ΗΠ λεο σοη ν Οοηβέις, ἢ. 12, 

Ἰιοιηουπίοη οοηείαη ἰββέηλο οδιίβερ θη. [8 με λὰ νονὸ 
ας οπο ἴα ἀπ γε 5, 5ὲ 5 ἀ1; ἕὰσ ἀἰδ ταὶ δΔο- 

τιϑθιδίοι ρθε ϊοαδαμξ, αἰ ποργμίίς ρὶρ Ὑορθὶκ 
φφ,ονουαπί, σμοί οὐ θὰ ἴδ20. υϑϑδῖ, ἰᾧ δ5ὲ εἱο βεὺ- 

δια ίΐα Ὠοὶ, ῬΑ λιο, ΘΕ ϑολῦ δ δσκεοῖ, ῬΆνουὈΠΠ 5 

(16 Θπγη ἐΐ5. ρα νῦν, ΓΔ να 15. ΘΡΙΒΟΟΡΙΒ ἰὸς 

αυΐίαν Αἰδδη, δὲ οὐ πὶ. 13, ἃΙ6 5 ΟἸη πᾷ, ρΙΟΛΘ 15 

Νιορηῶ δὶ σαρια ἃΒ 65 ἀρργοόβθαῖα, εἰροορέα ἐοία 

εοπϑιδδίαη αἶα Ὁσοο μὰ οὐκοιν αἴρῃ ΡΥ οἰσαθὺπηξ 
Νεόφας Ἰὰ ἰάποα 6 οτη πὶ θα 5 ἀϊσίτη νο ππ :Ώ]]0 ΠῚ 

δηπΐὰ ἰὼ. Ογίεηιθ ἰοΐο Νίσέοο, [1Δ61 ΠΟΙ ΟΠΒΟΓΒΠῚ 

ΘΧΒ {1588 ον  ἀ10}}8 Γ65. 65:. ΗΠ αυσῖ ατη δε ἢ ξὸ- 

οἰοία!ραιν οπ. ΠῚ ΘΕ σον πα ] οθ.ἢ ΓοΌΘρΘΡΘ, [τη οἰβὶ 
ἢάοὶ Νιοθηο κὸ ἀοίδηβουσαι ργὸ δ᾽ ογεματ, ρο τ θ0}}8 

ἐμιταν 651 ΟΥγΠ] τὴ οἱ αἸΐο5. σοη πα οἰ γα} 15. ρτο- 

[δϑξογοβ,ῖιθ ΔΝ }}18 βεραγατοηΐαγ, δίᾳαθ. Ασαοίδπο- 

ται ᾿Π516115 ρον μα οτος ἔογδηῦ, ΘΤῚ ΓΘΙῚ ᾿ρ58 ΠῚ 
λῃ (αἰοὸ ν ἀθγοι!, πρὶ ᾿ΠΆ ΡΠ ΟΒΘΓΟ τὸ νοοῖ α Τἅ}ΡῸ- 

γάβϑβο. ἴῃ ἰονα [σοὺ ηὐδεἐξ πἰδὶ ρνο αν βαϊθλνο 

παρα αι δοάοχῃ ΗΠ Προ Τοβίβ, θαυ} φαϊβπαὴι 

οεὐκίαη ἶος Πεὶ 5ἰηεῖ 5 ὁπ5ὲὴ ρόθδο, Ἡρῖ ἀθ ἰ).0 οὐὐδίβίονο 

Ῥόοβδο φαποραξοηθνα, 8061 οὲ50. δΑνίξμιοι ὁρραίπ αὴις 

ἡ φιοι οὐθπίες πὲ. ἰὰ δὲ παξίυϊίας ἀδρμίανείμν ; 
ρίὸ αὐ μάο σεξοην πο, οἱ ἐἰοῖνοι ποῖ θελα ΒΛ τοσε γι66 

Ῥοο εἰμιίίονα. Ναὸν, οπμλίαγη. ἢ Π}π|8 ΓΔ 0 15. [111558 

θη μα πὶ 65], δ] συ λφταα ΠΕῸ ἀσογοία, 5 πο χ 

ἰαπΐαπ 61, οἰ πα] Παπὶ; ἤδη. ἱπιοῖτθ Ὠπΐσ ΘρΉ ΓΘ ΠΕ 

γρυρθδηι! οὐπηἶα ΑΘ ΟΝ αὐνέρ οἱ Βο8.. σοθο  ηπὶ 
βθαία ; πῃ 8ἃ 6ται Επίν οἱ ἘΤΕ Δι Θγορο  Π δὴ 56η- 

τορτανξ! [ἀπτρὴὶ τραηομρ αἸη [115 σρϑεα σα 1Π6- 

1ιοαπὶ Πάρον {πὰ ον εὐ π|Ὲ δΡα νι ΓΔΟΙ 5 ΒΡΌΤΕΒ51): 

πόὰ ἀπ άρτη ΜδΊϑΐ ρμοβίρα Αμ(οοσπὶ οριοσοηὶ, 5ἱ 

απ ἴὰ ὁσῃοιο ὅσο ]ο ΠΟἸΡΏ51 γα, ἃ δοίαπσῃθ 

ῬΆΛΗ αὐ ]αποαιβ,αον ΠΣ δ ηἶας Πδο ΓΘ 5. ΟΧΧΉ Π ΜΠ. 

8, ἀϊοονο νι ἀοῦατι ΔἸ θα 15. νόσο οΥἿμηῖκ [που τ 

αὐ θαΞ σταη! ἀσοιϑα! αἰ ν γαὶθ Οὐ Πλ Π 1115 ΘΡΊΒΟΟΡΙ οὗ 

διοσιιδαίοτοσ. πὶ Αοδοϊδμα Τἀοίοπ 6 1 ΟΠ] 65 ἃἂσ- 

οὐξαιὶ ογαῃξ, ἴθ 4Π05 σθνθτὸ δῃϊπμα ἀνϑυ! ον πὶ ορ- 

Ροβί αν ραγ δ δρίξοορὶ, Αὐαοιαν πὶ ρυ 5. α Οὐγῆ! 

ἴῃ 15 νοοαθαθαν, 58} τὰ θαι 10 6101} τὰ ΠΟ ΟῚ ιεἰ- 

ἀϊζανα5, οχ δούγαίο 0. τι, οαρ. ἀ0. ΟΥ̓ 15. σἰιαια 

ν 

ΒΔ ΡΆΠΙΜΙ ΠΙΠΊΘΡΟ οΓαΐ, δα ΠΊ δ γη 118 ἐπδδοῖ ἰδ ρο5- 
ὅπ (δόζονε. ΠΡ. αν, σᾶρ. 33), 

51. Οοπο ἰατη ἀα 16 Δ ο πὶ διι5 ἰαἴγα απ ηὺ 
ἄ165 ἀθκοϊααιπ. δ5|. τὰτι5. Π]5ιοτία ἃ βοοια!ρ οχ 
8005. μ6γ Βαθίπαην σο ΘΟ 5. ὁηρδηαῖο ἀθβιτίγνία 
8δὲ ποι ἱπα "πο π! ον ΠΡ. 1ττ κέν, θαρ. 39. δὲ 40: χα 
δα θην δα Ογτι}}} γδ8 ρον δ Εἰ τορτ βθη αδήμιιις, 
Ῥυμπηᾶ βοββίοπρ, ααὰ 416 97 δομίοτη δ τὴβ σο]ο να τὰ 
Θβ:. σοπυθη δια: ΟΠ ἢ πιτ [μστ΄ αρίβοορὶ ; δ 
ἸηΔαβίτια ἰᾶπηρη Δῃίαθτο ποηλ}}}}, “805 δοσγαῖθα 
αἰί δοουβαιτομιατη 5101 Τ᾿ ρΘη ἀδ πε] πη Του π] ἠΐ νὰ- 
εἰαθ οὐ ἀθ6 555 }1} τ Ἰρχαΐβϑο τ Πρ 5. ΝΟίλπ ΠΡ 
ἴθ 0 608 Μαςεἀοηΐυ5, Ραμ ΡΒ 5; ΟΥ̓ ῚΠ ατη νρτο 

γΘρΡΦΒΟΠ (1, Ἰδίοτί οἵ, ΒΟ 1, 5. ον ἐαμίρη ει [ι- 
ἀϊοῖαπι, 586 α]γὸ ργονοσδηΐοιη 6} ἰαυοοβοηΐοιῃ ἃ - 
νΟΤ ΑΓ ΊΟ5: 615 6 416 ρΓζ56ὴ {18 ΟΡ. πλῶ ΘΟ ΞΟ  Θ ἢ 109 
ἱπάοχ. Θυΐ δάἀοναη! ερίϑυομὶ, ποράσαῃ! συ! σαδηι ἴῃ 

45 Ποπρῖπ νοσᾶγὶ ἰδ θυ ρ γί βατδην}} 1} να πἢ 

σον δη σϑση ; (οα οἰ ΠῈ κα ἢπ ΠῺ  ΠΘΟΟΒΒΆΡΙ ὉΠ 6556 

[οοπα5 Τα βίον δὰ τησἀοναπάπηι σο ποῖα πὶ ἢ 1π|- 
Ῥβγαϊογ τι ΐ585, οἱ ἰῇ ἈΠΟ Ο5. ργορρηξίοῦ. ρτὸ- 

ηη( 5856: ἡλία 651 1ηἴθν Ραϊτοα. ἈΠ ο  α 10 ᾿ ὁπ πὶ 
ἃἰ11 ρτῖ5. (ἰς να οἱ τον! β δόστια, (μ1} ἀσοῦκας- 

Ῥαπίαγ, ἰηΠ αἰ δ πάτη. 6556 αἸύθγοη!, φαδι ἀδ 1166 

αἰβοδριαγθίασ: αἰ ἀπο οἠθμΐη. Πι16] ααερϑι θη θα 

ἀρδπύδηι σοπιδηεέγρηΐ, Οαἱ ἃ ῥσὶονὶ σοι! θπῖα οἴα- 
Ῥαπὶ ἐγαμὺ ροϊιϑείπια τα Αὐαοίαπὶ, {05 ἢ ΑἸ λη, 

ἢδ αι τὐὰπ ἰἷ, φγοίοχμι αιρρδίθηθ 6 40 
δδθθηάι ἐλρίο, 4 πὰπὶ ἃὉ σσΌΒα ΟτσΊΡ115. 515. σοὴ- 

σΟΡΊβδοη! [ρΡηἸἀ θη) ΠΟῚ ὉΠ ΞΟΙΡ 15. {π|Π1|0}}5 ἀροῦ- 
νη ἶδοο, Σχγημχτισάμενο: δῆθεν πεοὶ πίστεως ζητεῖν, 

οὖχκ ἐλάνθανον τοὺς χατηγόμους δεδίωτες. ΑΙ αἀποσαθ 
ϑαζοσπθηῖ 0. τν, σαρ. 22, Αὐδοῖ πὶ ἀἰσρι 0 65 

ἀβ ὕ8 ἀλία ορότα ρυοίγαχίββθ, 1} ἀἸςβϑηβίομθ ρὰγ- 
ἔπτη, αἀσοιιϑαιίολυτη χα θὴ το οοσθαγ [ΟπρΊ5 αο 

Ροπίτηας ΟΠ θγείανι ΟΥΤ Π1}8 5868 ἃ}} ΘΌΓΙΙΠ) ΒΘ ΤΡΉΠΔ 
δία Βα αἹ σαιβαξ ἀσοπϑαίογαηι δρΙβουρογατϊη ῥτίηιο 

ἀδὶ νο]οθα}, : οὶ ἃ Ομ ΟΠ τ} οὐ βοϊὰ σαθδᾷ νο- 
οἰσδοῖ, αἱ βάδην απ ἀσδοῖο σάποᾶπὶ ἀἰξοορίανοι, 

νι οί. Ταιθθῃ δὰ ϑρηλοηῖδ, αἱ Πδὶ σαιϑα δηΐο ρ6- 

οαπανίαπι φαθατιλον ἐχαιηρι ἀρρτοίηγ. πὸ ρσγᾶταβ 

αἰτογοδ θπθ5, Πὰᾶ5 ἀρ Ἰμππσία ΓΘ ΓΕ ΘΙ} Ασα- 

εἶπα οὐ πβαιδ 80 οι], 4580 15 ὁπ} σοπ ΕΠ οὗ ἀοσιιβαο- 
πάτα οχϑπλοη (ΟΠ Π]6 αἱ σσσλβ] ποτ σα μἔα ἢ ἴθ. σά ΟΠ 5 

οι πονδῖὴ ἤάοχπ βογθῖ, ΟἹ ἀρνοραγὶ ΝΟΗΤᾺ 

βυθόν νυ] θη . ΘΕ] ῬΓΙ πιῖ» ΠΟΙΏ9Π δ8:ὑξέαη ἐϊὼρ 

ο πιοάϊο (0111, {0 ΞῚ ΠῚ 16 Π51 θ᾽ 56] ΟῊ ΠῸῚ σοι ἴδ 5: 

βίου σογᾶπι Ὀοηϑίαπ ἴο ἃ ρτϊποί θυ 5. βοιη τἀ τία- 

ποιῖιη Βα θκογίρια Το) οὐ 88. ΔἨ1 οπ γα δα! ὰ- 

ἀϊηθιὴ ϑυρδίαπιίια δου θυ θάμ παν, οανηϊα ΝΊσΟπΙ 

ἐοπΟἾ}}} ργῷϊον ἀπάτῃ θη ΒΒ Δ} {1818 τυ ΠῚ, ΟΠ] 5 

ορβοισγηἊαίοτα οὐ πα πα Πα ρὶ ἀρρΡοθβη δ5. ΡΓῸ μὸ- 

ται βίο 501} κα ΡΟ ὁχ ΠΠητσῖο οογιϑέαη ἐδβῦηπο Ρμη8- 
Ραμ; φαΐ θι5 ρ56. Παρ. ἀἀαηαθπά 5, 5] οΡαπι, 

ἴατον τὰ αἱ δχ ράτγια Οὐδ τα Ἰ πλ ΘΟ ΘῸ ΒΔ Πα }8 

ἀν νοραη! σα πὶ κοι γα Ἰο τὰ [ἃ 561}1- Ασα πόυατα 

«πᾶπὶ Ασδοϊαποταιῃ ἰἢ) δα] νΟΟΘηῚ ΟΟη Βρί Δ Π] Πθ πε 
φίἀογρη!, οὉ Πα ἀδ γορθὶβ, ἰρίαὐϊο αι τθ 
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Ραϊανθπῖ, οὕτη ἀδ τὸ 'ρ8α 1 ΠΙΔ] ΤΙ ΘΟΠΟΙ ΠΕ Ῥατίθ αὶ Ἰσοο οἰΐαίο, οἱ Αἰπδῃ. δ βωη. τ. 18, ἐπὶ Αὐϑοῖθϑη 8 

σουνομίνοι δὴ ΟΥΑΙ οἱ ἁἱ]οσγατῃ ἰοσίο Ποπλ}10- 

γα ἦι Ομ ΟἾΠ1Ὸ δοη οπδπὶ [Π]556 ρα (4), τὴ δά 
γοροναια ἀξήπο [ΠΥ πιάμινα ΠΟ ΟΠ] οὐ ἃ (οτ δ! 

ὀεαύηα, σαν}, Βγ]ναθαι 5 π]Π]ατὰ πονάτῃ ΠΟ] ἴοῦ- 
πα Ππὴὰ κοΡὶ οπλ,δεὰ τ ΑΘ ΠΟΘ 6ηα δοααίοβορῃ - 

ἄπὴν 6550. πα αὐ γοσθιη Ασδοίαμ! ΒΟ ΒΟ 

γΊ 1 γϑῖὸ βαργαοίδοι Του πὶ δ᾽ δὲ θτϑ] θοαὶ 

βοφογαῃΐ, δὸ ρου] οοία ἀἰδοσϑβοταη!, ὰπὶ Ιογί6 Ῥκὸ- 

ροβιοταὶ Β. νάπη, ὉΠ 1 ὁομο  ]Π]ιγὰοβ. ΟΠη 10] 

ἀπο 5 ἸΔομιοίμη ; απὸ σα ΟΠ. ΒΘ θεου ρ[ 66 

δα ἢτιηδνονα! ἡοδοίΌΒ, 
δς Ῥοκιγίαἴο, Βοριθιμθνὶα 28. αἀἶο, βϑιιῖ- Ἀσίαι 

60 11, μι βο  ] 15. τἀππ σαὶ ΟΠ Μ 18. δάνουθερ ΒΡ] ἃ 

ορίξοορόντθι ᾿θο τ 15 σ Ἰα ΘΟ 15 ἃ 5815 θυ 5] 0.15 
τ πεῖ ἢ δος ξίαὴ ΒΟΓ δα αι β δὴ ΘΟ ποτ 6 ΟΥἹΡῸ5 Ἐ 

ὀουϊιβῖβ ς πὸ ξαρτδάιοίαηλ ΑΠΠ ΟΘἸ 6] Το ΟἿ] 
1ὼ ἸσαΈ0 8 }} 5 ΤΟΓΠῚ Ὁ] ΠῚ 5015 ΘῸ ΡΞΟΓΙ ΡΓ]ΟὨ 1} 5 ἀρρτο- 

Βατονο ̓  πηᾷ Οἴτπὶ 115 δοίουθι5. οἱ ἀϊαοοι!β ἄρ 6. 

{πτ δρξοοροῦιπι, 4} μ6Ὺ 1105 σα) ἀδί θη 415 

ΤΌ} το αϑθηβιια δοοο πὶ πιοαία ο5 οὐ δια! ΔΉ. 

στε οχ 56} -Αὐϊδῃογαι ράτία, Νμη ἀἀϊιονῖαν Η1- 

ἴαγῆιν οἱ μυμῦ, δὲ ἀπὸ σατη σαλϊον! 5. ΔΗ ΘΟ οη Ὁ 
ΤΟΥΣ] Βα ΞΟ  ρΒΟΥ τ, οὴ δα 5 ὀχρτίσπιαῃ! Ὠἰβίο- 

τοὺς ΝΗ ΠΠ5. 605 ἀνία !θδο ἀτοι ; οἱ δχ ΠΗ]ατῖο ἤυτη. 

16. γαῖο! ἐαὰὰ φυαγτίῳ ΟἸ]ΪΠῸ ΒΘ ββίουι Επ θυ 556: 
ΟΌΓ Δρδϑξεί ἃ βδοιτιῆα οἱ ὑθυα,α]]ὰ γαῖ ογαΐ. Αἰ 
Ασαοίαα! κοούβιὶ σου γα 6 ἢ [6 5, ΠΡΟ] πὰ 56 οο)π 

ἰοβια τ 5ηὶ στη ροβαογος, Ζιδαι 6 τ (ἀϑιοτὶ οἱ 
ιδανίοῖο ρεον λυ μετοίθοιο Ο αι δυτιπ, 1 οὁ μεὶ- 

ἀπαππὶ ἀπονοθαιίαν ἀπο ἴῃ βυοἋὁ. 6. σα ΐβ πο ηηᾺ}}} 
ΘΟΙ ΠΕ ΘΠΠ15. ἀΡΡΟ τ, ἀΠῚ Τοχαἱ ργο 911}, ΔΠ} ἱπν ἢ] 

ὁ ὑΟΉ ΒΟΞΒΗ, ΘΧΟΙΗΙΒῚ [656 η} ; τ) ἀπο υσηΐτα 6α- 

ποθι Οὐ 5 ἐσ τοοθρὶ ἰπ τοπυδβδιῃ ΔΡ δὐ- 

ϑΘΓΞΘΡ 5 5815 Τα] ἀάῃν ὁχ ἀἸνουεῖς ργον]ηο 15 Θρ᾿βοορὶ 
(αὐ ἀρ ϊοι! Γἀθταμὶ (ἰὰ 5. Ῥεηο. δὺ ργιρθοραδ 
Οὐ Ππὴν οί θαι Αὐδοῖα5), οὐ μ40. Το αν. 51} αἱ 
ἐπολα τα πυ ποάπ5 ρόπδ ἀπ ἀίφαο Πθδοῖ ΕἸ σαι ἀο-- 
Ἰηἀ6 5η8πὶ ρυοθομ θ 8, ποραηὶ 56 βάθια ΑἸ οολ 
1} ὑπ ουθ δ. ὀχ ροϑ αὶ οἱ Πΐβ Ἰρτη ρον 5. φαΐ)ιιδ 
οὐὰ ἤπιον ορρουίπναιη ἀοίαρογο : 568 (πιϑη τη 
νοσοὺὁμοσύσιον οἱ ὁμοτούσεον ΘΟ) ρτεῖον 5 ἰοπιρο- 
γα5. Ἐρο δία ην σοῃαρ]ιανονῖε, αι οἰΐατα πῸΠπο 
οὐ αι μρηΐ, δ ϊοάο ἃ χαϊξπιξ αι τὸ ἀνόμοιον, 1 

85. 4155 Π}ΠΠ|υπ6.0 5] 51 ΔηΠ5 Τη χοναγὶ ἀἰδαϊαντἀοῖν- 
0 κθ ἅ1η}0Ὸ μἼογα 1ΠΠ ἃ ΟΡ ρί πα ῖ5 ἀΠ θα βο σοΓα, 
οἱ μνοβίνοιη αι πα πᾶ 6 ἀπ πᾶτγα γε Πέρη αν. 5]- 
γα }16 8} ἀο᾽ηαθ οὐπὴ αΐτα ἘΠΊ πὲ ρρορθαμί,ο βυταθο- 
πὰ σαθχηῖ 58}}} απο η δ, ἢ 4ὰ0 181] ἀ6 πη απο 
Ῥαιρῖβ οἵ ΕΠ, Παθοίαν ᾿οο ἰμϑίταπαθίαηι δχ τμ1ὸ- 
δ1ο ἀδεύγιρίαηι ἀρὰ ϑοογαν 110. τι, σὰρ. 40, οἵ 
Ερίρο, πϑνν αχχτας ἄὰλῃ. 3ὅ, ἀρὰ ἀπο παπι. 36 
Βυμ) ασαμθαγ φαλάγαμίη ἰὰ δρΙΒοορογμν ποῃλίπα ; 
ἀοϑι (5 αὶ ΒΡ] ὁπ τιτη ἢ Ὁ ΠΟΤ Σ ὈΤ ΘᾺ ΠΥ ΧΉΜΙ, 
ἴπ Ππ 6 ποία! αην, ποιῃίηὰ ἰγῖα, Ραίορ} 1}, Τπθοία}} 
Ομωτοίαρογλυχῃ Θρίβοορί, δὲ Αβίθυ, αιιοβ βοογαϊο5 

(61 βοσνι, ΠΡῚ πὶ οαρ. 39. 
(Ὁ) {014.. ἐὰρ. ἀθ. 

ῦ 

ΟΠ] αν Ὸ58 τα ουμογδῃΐ, 

ὕϑι Τονὴο ἀϊὰ αὶ 39. Βορίομθτὶβ ἐγαΐ, Ἰ ΌΤΙ 85 
οροτὰ μὴ ἀθα α΄ πη θθ. σοηνοηίγουῦ ἢ οἱ ἀΠΠΌθγ8 

ἀπ ρυαααι. Μασ οηΐα5. ΘΟ δ ΔΗ ΠΟ ΒΟ ΗΠ πι15 οἱ 
ΒΜ ΉΠι|5 Δπογύδητ (8). ΟἹ οαπὶ ἀπ] [τ Πα Πῃ 
δαπρηχάιο ὁρροβιίονα ἢ) ἀφθοῖο ΘΡΊΒΟΟΡΟΡΆΠΙ ρᾶν- 
ἴθ 50 δα]ππχίββρηΐ, Αὐδοϊδηὶ ποραγα πὶ Ἐὸ ἀροθβϑι- 

ΤΟ5,Πἰ5ὲ ὁοβόδδα οἰ οογομίαν, αὐ γ6} ἀη 6 ἀΡἀσ 811 
[α]5ϑοη!, νῸ] ἴπ μυρβο 1ἃ ἀσσοκαι (Ὁ). ΟΥ̓] αὶ 
τηᾶχῖπγο [{}} Π15 νου 5. μοίο θα! «θὰ ροβίθα ἴῃ 
Θχθηιρίασι οογᾶμι ΠῚ μοτγαίον δά δσδπβ, σοῃοὶ αλ 

1 θαριι οὐ θα αν ααοὰ 60. ΠΣ ὑοτπτη ΘΠ ΟἿἢ 
Τρσορίο (6 8ΠΠ15 βϑῃ θη τη ἀἸσοῦ ἀρθν 9581) ὁ5βθῖ 

(7. οπῃίεῃοὴδ ἰᾶὸ Βαροῦ τὸ Πα ἴδ, ΘΟ 55) 

ἐξέ Ασδοδῃῖδ μοβίθ!αί πὶ, Βα βθ᾽οα 10 5 ορροδβιὶθ 

ΡᾶγΕ5 δρίβοορῖθ, βαης ἀσδοίαπι ἀϊδβοίνη σοι 111 
ΟαΌα ΙΝ ἈΓΓ ροΓο, ΑΘ ΠΘΟΓΘ815 ἀΔ) ΠΑΙΙ ΟΠ ΘῺ] 

βία! δ δοσαβα! οητιηϊ Δάν Βα πὶ 56. Ἰπιθ ἢ (Δ ΑΓ Ὠλ 
ἡπαϊοϊα τ τα} 58 ΘΒ ΘΥΙΌσΕ ΓΟ. ἘσΡ 6 551 5Ό2Ε Δ 9 
6 σοπυῖ]ο ἢ, 41 γὙ0} ἀδροβῖ!! (ποναπί, ν6] ἀοουβα- 
Ῥδηία. Εχ δἷ8 ἀχοϊρίθη απ ὁδὲ Οὐ} 5 ποβίθον, ἀδ 

αὰο 9. ΤΙ δοάογεῖιβ ἢθᾺ, π, ὁαρ. 20 ; αἴσῃ 56- 

ἰδιιοίαπε ἐοπιθ θα εδοιξ, Οῳριλίμς οαιν Βαςιο, Εμδίαζῖο, 

ϑυίυάαπο αὸ γοϊη εὶς σοπβοαίί. Δρμλὶνα Ὁδγὼ οἱ ἴρδθ 
χσιάοπι ἀσοοδεῖί αὐ ρίδοορος εἰ σοπηγεραίολ, ᾳαὶ 

ΕΥ̓ α  πιρη εν οοη μην φμϊηφωαρίπια. δοιὰ δὲ διση {{13 
οοπδί μη ἐπὶ αστὲ πορατὶϊ, πϊσὶ ἀνν ει 6 σοποιὶο 

διιδυπουόνοίο ἡ σπερρο φαὶ ορίδοοραίε οακίτις Ῥμδβοξ, 

ἂς πογλεἰὶ φιλάσηι οογίον αι μαοὶδ διπιαϊοβὶ οναπξ, 

μελέων νοψαδαπε μὲ αὶ οογιοὶ ἶο εἰἰβορενεῖ, ροεὶ (2- 
οἰγίπῳ αὶ ἀἰϊδομδδιοηενα ο}π|ιδ σσαεδίσαι στατη πα Ὸς 

86. 6888 ροϊΠἰσοπίος, 86 οι νά {π|ι πὴ οὐοερονα- 
γοῖ, Αὐοαρὶμς τοἰϊοξὶς αἰ ἰς αϑοοοδδῖί, Οὐοα 51] ἀἸβόθεῖξ, 

Ράμ]ο μοϑὺ τοἀπἐνματη ἢ Ἰναῦ ΟἹ 56 ἀπ 661 αἴθ τα} ἃ 
ἴῃ ἔροψαεηι σοΉ ΟΠ ἴο ἃοογντίπιθ ἀΠΒΡ αυ  ΕΥ̓Θτδοῖ χθ 

Τπθοϊλογοίῃβ ε] ἀοία ΡΠ] αρί πὶ ἀϊονριι. ΟτΩ ΒΟ 10 
νοίογὺ, ἀὰϊ ρον 5. ἴπ ἀρσαῃ οοηΐμ πα} οἱ μι βοοί, 

ἀἰβοθββασ ΑΟΔΟ1] (4αἱ ν } ρυίμλα ν6] ἀαϊηία ἀϊο οοι- 
ὑπίμα ᾿γο Ἰσούθσι μὸν ὀννόνθο τι ΓΟ Το ΡΣ ΟΡ ΠΗχ 

ΘΠ] 5.116 δϑί, 6. 6. δοῆόθβδι δργοάθγοιν, ἤδης 

οασπαιη αἰ καβδο, φασὰ διῆπὸ τα ἐπε 86 δ Αοαᾶ- 

οἴππὶ ἀρ Ομορίογεῖ ; Ξ8 Δ0 Λοδοῖο ἀδροβίξαπι 4]1-- 
ἄθτη [1556 ; ἀξ εἶνο ἃ ξὸ εἶνο ἃ 8}Π15 Αοαοϊυτη δὸ- 

ΟἸΒῈ ΕἾ ; Δα χε ιὰ γ6] ΟΠ Ο]10 ἈΡ5Ππογθαξ ἀιη}Ὸ 

ν0]  οτοβθη βἰπια} χα λοι ρυσίοθοα ἡ ραοιϊαιὶ 

ἡπαλοῖῖ, πο τα 6816. Δα] [απ δὲ ἰγρί ἢ 6556}, 
Ῥγῳϊθηθδνὸ ροίοναι, 6Ὲ ΔΈΡ ΘΙ] ΠΟ ΤῺ βιδτ, σα] τι5 

8ΌΧΙΠΟ οἱ Ροηοἤοίο ἰαμμάϊα ἀοῖναγοι {Γὰ],ἀοῃ6 6 0}5 
σα Ἰομ 6. εἸκοπίογϑίαγ, ΠῚ5. ταν οι Βὰ5. ἀπρῖο 

ῬΓΌΘᾺΙ σοι 551} σαοιαβ. ΟΠ} 5 ΣΟΙ ΡΟΞΙ 15 ΘΟ 85 

᾿ΙΒΘΠΠατὰ 5 0 1 4} ἃ σᾶ 1 π|5 ΟΡ στα πὶ οο ποῖ ο ρυεσ] θα: 
4ὰ ἀρ τὸ Ἰῃδομϑ δχοϊίαία ἐμ γονογθία οδὲ, 80- 

ῬΠροηΐο οχοϊαπιάιξα, Ξὶ πιανὰ ἴῃ ἴδ 5 εἰηθαϊυβ Πα 6] 

ΘΧροβ ο οἀαίιμ, ΠΕ πολ ρΌ 550. ἈἘ Ὑϑ  διῖ5 σοπ- 

βογνοθαν ἐλ αν Ί 5. ΠΡῚ ἀπΐθαιν πα] τὰ ἔπη} ἀδ πὰς 

(8) Τ]Ίιροψονϑε,, ΠΡ. πὶ, 57, 
(1) βοον ΠΡ. ἢ, ἐᾶρ, ἀδ. 
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τὸ, ἵππὶ ἀρ [15 ααϊ 1 ΟΥΠ161) νοσὰ Βα παν δρ βοῦρῖβ ἃ ὀαβδηη, ἔππὶ γϑογπηι ΔΙ οτ πὶ 4] δά ρατίρβ ἀραὶ 
ἘΠ γο Οἰνόῃ ἀρ᾿ἰαΐα Θββϑη τ, ὁ η οἰ πη αἸ 1} }5511Π| 
65}. 

δΆ. Οπανὰ αἰρ στη ΟΠ 05 1 στ. ΟΟΠΥΘἢ ἰϑϑοῃῖ, 

ἀὸ {ἰἀ0 τοῖα οχϑ! . σομ τ ονδυϑία, αἰ μ|10. [ὉΠ ΟΙοΤ 6 

{πάτὴ μευ ἀϊα οχίία. Ρυηη τη, στα ἀσαοίϑ, ἴὰ μι - 

ρα σ 115 αἱ οἱ ἀϊδριιία τόποι ρόγποηβ ἀϊοθι οι, 56 π|6} 

τη αἰαίδ Νίοερηΐ σοθ }}}} 16 181} ορβίαγα φυυταὶ 5 

ῃονὰ ρΡ0ΞἘ ἰδῆ τυ [85 Δ 61 [οτηλαΐα σοῃδ ἀκ: 

ΤαΞρΟΠα ΙΕ ΕἸ διιϑλαθ. πο ὁοσηνοπίδσδο οαπο τὲ αἱ 
δἀαιβοοθοι, σαν πο Δ 16] οἸπδοῖ, ἄθαχιο τ. {6 πὶ 
δοσίρογοι, φααπὰὶ ποὺ Πα θυ 5561, βοὴ Πάδπι Ρα! ΓατΩ 
πιὰ βοσα!, οι 4ὰα δῇ πιοτίοηι ἀξααο Ὧθπ ἀἰβοοάογοί, 
ΑΔΕ ΘΟΕ ἢ π σερ ἢ 15 Θο ΠΟἿΠΠ| [γι ] ατὴ 1 16 }} [6 8- 

Βαϊ: αὰο κᾶποὸ Λόδοῖ δγμαπιθαίατα. ράτγαιῃ [101] 

ΘΟ Ια ρίββοπες ΔΠ}} πῆοάο ροβἐμ! τ θη ἢ σΟΓῊ ορὶ- 
Β0ορὶ ἐπ πάθας 1 ,Θοη 8 ΟΠ ΘΠ ΡΣ πιοίο 510] Ὁ 
πη ρογά!οτο [ἢ τηάη] 115 ἀα ματα ἀϊσδγοπ!, π1 10 ΠΝ 
δααίσατοη! 40), Αοδοίδηϊ γερο ποάποσαπείοιῃ Πσμι 
ΟΌΏ. 1118 σοπῇϊοιϊ, πόθο ΟΡ] ΟΠ 5151 ουϊηχϊ τα 
τεβροηάογο, πος μὰ ὀχαιπαπάσαιν συ} ποροι πὶ 
δοσδάογα βιβηποραπί, αι ἱρεὶ ἀδροϑαίβϑθπι σι 
τά 486 5διρίτι5. Δοσ δ 5} ποι σοιμράγογθηῖ, ἰατιἄθαι 
ΠΟΘΙ] τὰ βοπίσηπιίατῃ αἰχὶ τ, ααα Ῥσ πὰ ΟΠ ΠΙᾺ 
Αοδυΐϊαπ) απὸ ἀδαρρῖο ΑἸοχαμἀυῖπο, Εαι]οχίο Δπ- 
το μ θπο, Ῥβέρορἢ 0 Βογ Βορο] απο δ! ἴβηιο ποπς- 
ἨᾺΠ|Π}5 ἀθροπαηξ : αἰϊοβ νονο, ἴῃ απ 5. Βα!  Οἢπ5. 
ἴῃ ππ| ρτορνῖα Εσο]οεῷ οοπηπεπΐοιθ σου δ πίοβ 
6556 βοηΐ, ἄσηθο 166} πιὰ βα ἰ5]αστίίοιιο ἀρ Πα Ξ 

[6 Ποἱτὸν γοναπάσραιαν, ΑἸιθγὰ ὄὀχογιᾶ δδὲ σοι ΘΕ ΠΙΙΟ ἢ 5658 ΟΡ 18 Ρανρανθιι!, ΟΥ ΟΠ πη ῬΡΘ ΓΙ} ΠῈ 
οἴνοα Δοδοϊαπονασα Γογο πὶ ρνΙαϊς ρυφϊδοίαπης 
ὅππὶ φαφνονοίι" αὰο κοη 51 ]λατὴ Ῥα ΓΙ 5116} 

Ἀ5ϑθγουθηΐ, γοβροηάι Ασαοίη5. Π0ἢ ΒΘΟ Πα τὴ 51}- 

Ξἰαηΐαηλ 504 δδοῦπα πὶ νολιηίαιοτὴ ἀπηίαχαὶ (ἢ 15 

τοβροΟη ΒΓ 015. ἔπ ΡΠ 551 ΠῚ πὶ ΒΟ Βη, ΟΣ Ου) 561Π1 

6]15 ζαου οἱ 5 ρ βοορὶ 566} 118 51}}}} με οσ θη ΠθῈ8 

ἀϊομὰβ ἀροιία, τοῖθυ!, ΗΠ] αντβ σοηῖ, Οοηπές, στα, 
14. Ὀρροξι μὰ Αὐδοῖο ἂρ Δ γον βα 5 ρτορεῖα βεηίθη- 

τὰ 6581, χαΐ βἰνθ πὰ δ ΘΓ 5. ἡ Μασθαοη 1, 58 ἴῃ 
Ἰρσο ἃ 586 ὁοπξοῦῖριο. ΕΠ πὶ [5505 δταΐ, οαπὶ α}Π5 

τοῦθ. οὐηΐδι5, ἰππὶ οἰΐαια. βαροίαηιμἃ 51] ἢ. 
Οὐ Ξ τ ἴσα! 5. ταϑρόμα! ! Ασδοὶαβ, πυτη ηθῖη τπ|π 

υδηὶ ὁχ [118 4189 ΘΓ μἈ 1550}, μι ἀϊσαίπτη (δ). σηι 

φορο πο - Αὐ δ ἢ }5 ΟΠ] ΘΟ 5βθ!. πὐάρρᾶτγον, Ασαοῖ 1}, 

ΒΙΛγα ΘΒ Θῃ οὐ πδάθαι ἀπηὶ [Ονππ]ὰπι ἃ 5 ΠΠ10 οἱ 

Μααν Αὐ δι πξίο σοηβονῦρίαμπι, σὰ δα θπίδπιαι πὸ- 

πιοπ ΔΒ ἰΐ5 ρᾶθ!ο, ἀπιθ Κα} ]α αὶ δγαΐ, τοϑροηαῖι 
ἘΠΕ 5: φυϊάφι! ἃ ΘΒ. 15. νοὶ Μαγουβ ϑθουϑίηι 

δείββοης, ἀὸ αα! ἀπ} ργίνα! αι 518} τα στα0 ΟΡ σὸς 

στρ! ἀοαοίας οἱ δἀνοῦβο ραν 5. ποιαῖη 8 5, οἱ γοοίος 

0 811 50π5 Πα Πόσο! δα το ἀρ αἰρίβαιθ [στη 1:8, 

1} 14 σΟΠΟΥ ᾿μέθοδδ8 ; Β8α τη. ἢ οἱ σορἤοββίοπο 

Ἀπθρομθηα οπιπΐηο δοσαϊθβσσηάππι 6556. Οὐ 56Π- 

(οπιῖα σα πὶ 58} οὐμτιοξ, οἱ σὺν αὐτῷ πάντες, Ἀρρίαπ- 

ϑἰβδδῃΐ, ἢδὺ σον! φαυίάααδληὶ 16 ορροδβίίατιι [ἀ- 

οὀοπατα Θρίϑοοροβ βίδίαι ροθδδϑὶ, ΒΌΓΡΟ 5 Πθ χα 8 

σομοῖπηη αἰ τη 510. 
55. Ῥοβιγίάϊο, αἰη σαι ρτηπα Οοίοδνῖβ ἀϊο, τὸ- 

βαῖα5. φαεῖον αἱ δὰ ΘΟΠΟΙ τ πὶ ὁχ το Γ8 ἀούεάθΓοί, 
ΒΘΡαΥ 56 αὐξαϊαγίιπι : Ὡ ̓ 55Π) θατα, 506. 6550. ἃ} 

Ἰσιρογαίουθ αὐ σοθοῖο σοηοονα! Ἰηλοτοββοί, θμώπαο 

ἀπίοηη ποπρεἰϊν εἰλδροτιϊαρεί, παῖ}, ἀδθεσ πον Ῥοδ- 

δι. ΑΡιὰ ἐρίιαιν, δὲ ἣν σοοίοδῖα ἡδίσαν α(6. Πρ 

116 ἤανδηβ ἀοαοσίδηΐβ, 4πὸ8 10. 61π5 δά! οἴἴδη 4 8- 

ταΐι ααἱ δά διεπι ᾿πν! ἀπ πὶ ἀρ αι Γπόγαπὶ. 1115 

γοῦρ5 ἃν δ ἀὐγορία ἃ Ασδυϊαπίθ, αἱ συοὰ ᾿μ8ὶ 

ορίαθαμῇ ἃ ὁπ ὸ ἀϊδοοάουοη (9). ΑΓ ρατ ΕΞ αὐνογδῷ 

ῬΡδαϊσβ πὶ Θοο] βδ᾽απι ἀ6. Ἰηογα ὀΟπνΘ ΘΓ; δ 6 

ποθ 1} οι ροτῖβ ἡ ΔΘΡΠΆΧῊ ὁαπὶ ΔΗΪ Α σοί Π05 οἱ- 

ἰάσϑαν αἀ Ἰυ θ᾽] οσαπάδπηι απ νυ} ΗἸογοβοὶ γα η] 

(8) ὅ02.. 118. τν, σᾶρ. 3 
(9) 1014. 

6556. ἃ ΘΟ. ΠΟ, ἀυταν ΤΠ ΒΤΟγΙοἱ Θ]όνῈ, ἀπ  ατὶ 
ΠΟῺ Ροίθβι, Ισαπὶ Π]ΟΓοπ ν 1115 ἰῃ Ολέοηΐοο γοα ΑἸ (τὴ 
8. ΕσοΙ δῖ τοῖογῇ, αιυϊουδιη ΠΛ ἢ ἢ τι5 60 {6 Π1Π 
Ῥαΐβο 6}15 5οἀὶ ἱπηροποτγϑίαγ. ΠΘυΘηῺΙ γονὸ τηἰτα- 

510 6.) ΠΟ ΡΟΞΘΙΠῊ Ὲ5. 5] {{ Υ̓ΠῚ ροσί σομο]Ἕηὶ 

(οῃβιδηθ προ] απ τη ΔΠΠΐ ΒΕ ΘῈ 15 ΟΠ] υσᾶτο1σὶ- 
αν ἀαῖθ ΠΠπ|ι το πο πὶ ΗΠ γοβοϊν ταὶ τϑυοτίογαί 

αγεῖΠεις, ἀαἀποιουαιο ΚΘ ΘΟ Π515. σοΠ ἢ} ἀπ0]Ὸ 
ῬτΌΘΩΙ [τϑίιι5, 1] 151 πα Π τὴ 6 ἃ5. ἐσ ποῖ ἢΐ ἰὴ [ὰ- 

νογϑιὰ ΟΥτ}}}} ἀθογοιαπι ρΓΌΡΙΘ. ΟΧΘΠ βκοῖ, ἰρθ8 

ἰδηλοι ἀσᾶοῖ! ἀδροκιο,αθ ἀεὶ ΟΥΤΤΠῚ ἀσσυβα! Ὁ 685 

Ρυοῖριιθ σοισδδϑα υἱδιιγ, τὰ Οντι Πα παᾶν σαιιβ 

ἀρϑοϊυίοπθ οἱ δ᾽ βάδην ροι! πἰσσγαίολνο Πα ον ρὸ- 
ἰδύαν. 568 οϑυναηι δδὲ Ονγ ΠΤ ατα Ασδοῖ αὐτοῖο ἰμτοτα 

γι ϊδβα, δὲ πᾶ οὐτἢ} ΟΟΛΟΥΙΒ. ἴῃ ἰρδῖι. ΒΟΉ ΓΟῊ {1 Π] 
ἐμὰ} 1556; πηῖπ σασγοραίαν αὐ ἱπιρογᾶίονοι σαοϊαδ, 

«ποὰ 60 αἀϑϑόδεονα δὲ δοηδε αγὶο δοἰοεῖθηϑος μα σοῦ 
εἰ ἰδ αἰϊὴς βεπέοπείαην ἔεγγα αὐογθϑδὲ ἐιδκθιέ, ἀρᾷ 

ΤὨοοάοι. 11}0.. τι ΠΕ βέι, σαν. 27. ἔχ φαθαξ σοῃ] οία- 

τα ποίαν α5 σοι παι ΟΥ̓ φαπβᾶμα, ΒΥ] πλττα 
δχαμῖπαββο, οι σ απ0 ἱπποσδη οι σοι ργοΒαίατα δῇ 
οϑβοβϑα ιν ἀἀιη β556, οἵ σου ]Ἰονῖὶ ΟἸ αἰ δ 

)ασίείογαιη, 485 1ὴ Αοαςσίαηι ΠΟ σαν ἰα1ἃ απ, ρατ- 
εἰσίρετα ΓΘ οἶββ8. 

ΘΑΡΟΤ Χ. 
ἀεαοΐμς ἰηιροναιονὶδ αὐὐπνι αὐροσξς νει ηὶ ἀο- 
οοπα δίς φιὶ αὶ σὐποῖο (οπειαπ! ποροι απο απ. 300 
ἑξορμίην ἰοροπίζαν, δἰ τὴ ἐαδλ ιωη τι τ  ἐξιο, 

56. δοΙρυσίεπιξο σοπο αὶ ἀδορῃ διὰ ἰππροναίο- 
τδπὶ ΟΡ Βοῦρο5 ἐρβίϊι5. [πιεϑὰ ἀο] παν", σαὶ 16 τοθι5 

ἃ 836 μεβεῖβ γαίδεγεης, σαί π5. ποι} ΠῚ 5860. δα- 

ιχίβϑα νἱάθη ιν; ΘΙ ΘΟ ἀσσαπι τϑάΐοῦο, οἵ Ογ- 
ΔΕ ΠΠπ5 ΠΤ Οροβο  γτηᾶ ΓΈ  Γβι15. δι185. ἰόν. ΟΠ 051: 

βαρ ρουπάσα]α ὀαροπϑῖν {4{} Λοδοία πὸ νοΓΟ ΘΗ ΘΟ 5 

φυϊποῖρθ5 ΞοἸθα οἷδε ἀοροβὶιί, αἀ ἀθ]άμπι ἐρ5ὶ ᾳποχαο 
Ῥγαίοοι 5απε σοπϑιδηιΠοροΐ τη ἢ ἀὸ δ0 ΘΟ] ΟΠ 511} 

Ἰοραι[5 οἰ α5 ἀρρυ δὶ, ρυϊαλιηι αα!άδηη ΘὺΞ 40} 1 

Ῥαϊαιο ρ᾽ ανήτηστι ροΐογαμι μὰ τι αν ϑούπ πηι ἰὴ ἀοσιη ας 

Πθὰβ 5808 Ξροηῖδ ὈΟΠΒΘΏ δ ηἾ65, βγη ΟΥΔΙΪΟῺ 18 
Ἰδῃοο! ἷο ἴω βαδιὴ βοη θη αχὰ τἀἀιτοίοπ. μα  ηὶ πλτ-- 

(10ὴ δοοις Ὁ. πτν σᾶρ. 10. 
(11) 50Ζ, 10. τν, σὰρ. 29. 



δῚ 

που) θ15 ΟΣ ΟρΙρὰ5 ΕΟ  οβῖα γοάο πιρίοϑ 518] ἀθυῖηχο- 

γι! ποὺ ρβασίο ἱπηρογαιονῖβ δυγι ΒῈ5 Ε656 ἴον 1ὰ- 

δἰπαιασοῦι (3). Ῥπηιὶ Ασασῖτιν. ΒΟ ΘΟ ΟΠΞΟᾺ ΡΡΟ]}]5 

ὁμι πηι Ν σου} Πππρογαίογο ὁποιανε!, ἐμ το ΒΟΥ Ὰ μι 

Ἰνωση τη σατατα ἀρροαη 5, δὰ μουπἰσίοιῃ οἱ ἐχὶτ 

ἤσπιι ἐου βίαν οι σα Ποοη. δε πα} ἃ γα πηᾶρὶδ 

ογπιξ ἃδίπηαῃι ἀν ον χ 1105 οοππ ΟΥ̓ πθτ ΤΌ 

ἀἰόθνοι, θῸ 5. ΘΟ Ποντ  δὸ ἡπἀ]οίοχιιθι. μα ΠΟ Ρ6 1Ὲ 

μαθείδδο Ογγ ται ΠῚ ονοβοϊγιπ παν, 48] γοβιοὴ 

ἀπτο 5 ΠΠ1|5 σοπίθχ ειηι,ἃ Ὀοῃϑιλυ πο ρα Ρο δὰ ἀβαμὶ 

ιρ στ ὶ ἀαίατη νϑη αἰ ἀἰ5βοι αΐπνο, αἱ οὰ η 10} 58}- 

απ α αι ἀὐατενας σογειήεβαε, δὲ 5ρ᾽ γί ἴα ἢ Ἔα μα] α5δδῖ, 

ἐπε πιαν οὐϑ (6 }} σοι 5 οσαει ραν οἱ ρὲ δἰ Ομ ξοΡῦί δ 

ἀσοσο εἴτο {πὰ Τα οτίτα σα μον, ρα ναι ΘΟΠΟΙΠΙ 

Αὐὐια πο ηδὶβ ᾿ομαιοναχῃ βγωναυϊοαιΙσηθὴὶ ἀ16 ΟοΙο- 

δεῖς θουϊσιαι σαὶ ἀρ Νήσοα ἀσροη ΤΠ γος οηιηα 

Δαν τηὶ Πυν τον μοβία πὶ συ μιὴν ἀοἀποππι οι πονϑμηι 

Τασοναίαια δα οἰ αϊπαπάδηι δι θβίαα! ἐὺ νοσό πα βονῖς- 

Βαπί, ααθ ἈΥππίηαι. πεῖββὰ Δ}. ΟΥ̓ ΡῸΒ. ΡῈ Π6 

ὀρίπουρὶ5 ἀρρ] ον 1} οᾶθα δι βονρία θεξ : ἀἰδραϊα- 

εἰοσεοιι ἀορλπια αν ον ἱπιροναίονο τ μυηάπι 86- 

Ἰοποϊοπδῖση [σαϊοναπι. ροξίαιατα ἰὼ ασθι) Γορί δηὶ 

αὐνοῃύνο απ Δεδείο οἱ Επάποχίος ῃ. «μιὰ Ἰριρ᾽ὰ5 

ΑΘΗΪ νος 65 δαμι ἀδητηαγε σοοσδγαπί οἱ σομδι  ϑίδῃ- 

αἰ 5. οἵαν νοσαθα!απι Ἰονίθγ, Τποξάογοίο (6518 

ἸΠ0. αν, δ}. ὅ7, ρτοραμηᾶνογο [0111 ΚῈΧ] αἸῖ6- 

γὰῃι Βα 5}}}} Δα ογταιῖ ον Αοίίο, θ΄ 4υὰ νἱ οί ἐπί8 

οχ 30, ΠΠΠ κανῷ Παρ. 30, οὐ 1 ΘΧΞΊ 111} ΤΩ 1555 δϑὲ: 
ὁχ ΤΠ οο ον Ἰοςο οἰναίο; μοσίθυϊόγι ιν ὁοῃ}}}} Δτὶα 

τπαλθηδὶ5. Ἰομαιογιιι σοι] απ οἰοιχλοὴν συ πὶ ἃ ὐδοϊανι 

ἐπί ταιπ, ποχαϊάαιιαπι 56 ᾿ ορΡΟ ΘΙ 0118 δ] αοίθῃ- 

ΕἸ τι Τομὰ 5. (πὶ ο05 ἐα ἀοοπἀοπάδηι ἢ άργῃ πουίϑ- 

Ῥαπίιι : ἀοηίηια ΒΘ διοι σηβίοηη ἰρξουύιμι, 40115 αἀ- 

γϑυξαιίονιεὴ οὐ ΤΣ η15 ἐπ μοταίογ! 5 αι σοι ΒΘ α ΠΠ 11, 

οοδοίατη ΑὐΠ ΠΘ 518 Γογθμ 116 Βα βου θΓοποτη, 6 ΣΧ - 
ἰὐραὸ πα} 8359 ἀἰ6 : τος ἰηαθαπι, ομηπία κἰ δά 

στ Ἰἰδιογ πὶ ὀχίτατιθα γγίθγηλο ἐπα σᾶπθ8 
ουπ θη! α, φασι ἶϑ1} σοι] 10. ἀομβία πε μορο απὸ 

δὰ {πὸ ᾽πὶ ἀρεηάπιη, οσσαϑίοποπι ἀθάογο, 
ὅς Ασὰοῖο δπἴπι ρανατη ὁγα], ἀπο μι ΌΒΙ (15. ἴῃ 

οι οατο ΟΠ οἷ οὐαὶ θυ, ὁχ ἐμ νουβα 9 

5101 Οὐΐεπτ5 δρίϑοορ5. ἀθξοόπι κοβιιαποο 561 6ιι- 

Οἱ ΞΟ5 ΙΘραϊο5 5} Ομ σδοῖ Σ εἶ 5ὲ θαίοηπι ἃ ΟΦ ΘΡΙ5 

ἜΧΡΙΊΠ6ΓΟΙ,, Οἱ, 5.5 σοη ἐγ δα νοῦ θα ρΆΓΕΪΒ θα] ΟΙρῈ 5 

᾿μ)ατίαβ αἰσβοογοίαν. Οσοποῖπιηι ἀπὸ ἃῃ. 900 1π|- 

τὸν στ σον α!ς ἀσορ ΓΒ 1 15 ὁχ ΒΝ πὰ ορὶ Ξοορὶς, 481- 

᾿πικ δια ἃ} }} ἀουο βογαηῖ. ᾿ρΙΒΟΟΡΟΥ Τα ΠῸΠΊΟΤΙΝ 

πο δ 15 ὁοπδίδί, σαπὶ Δ}}} σα αυαπαἴα, 41 856- 

Ρἰθασίητα ἀποβ, ΔὃᾺ1 δᾶ φαϊησομπίοβ πιο ροιῖ, Αὐ- 

Οὐ Δ}, ΟΠ 65 ΑΓ Ππορτη. ΒΡ ΠΟΙ 65 ΓΟ ΕΠ] 16 ο0 1 - 

ΟἿΣ ἀὰχ οὐ ἰδ δγρεδ5. Αὐαλήτιβ, φαὶ [66 ΡΠ Ποπίου- 

Β10 ΠΠνει αν, σᾶρ. 12, ΑΟδὰ βυ ποσὶ. 4πὰῈ πο Ραπσὰ 

[πόνος ἀππτι5. Π ΒΘΕΒΤΕ ἀὸ αἰξροξαϊξ, ἰβααρ, πὶ οὐἑα 5 

Ῥ} οπιοναίας Ορβογναῖ, ἡπιηννίβ. ἃν Γπἀοχίο εἰἰ- 
γοῦβα βοηνοῖ, εαάθιη 561 Γ6. 5’ Τα] να! 1πὶ Οὐ ἢ 
Οὐτη!Π ἃ Βαβι )ο Απογγᾶπο οἱ αν ουβὰ μά γι8 βυ 5:6 - 
(απ. Πὰ ἰοῦ σοι ῖ ο ΑὙἸτΑϑ πΞ πὶ Του] ληι τ6}6- 

) Ὕ 
ἀν ι1:) γποσάουρῖ,, ναι, ἂρ. 

ὍΙ ΥἹΤᾺ 5. ΟΥ̓ΒΠΜ1,. 88 

Α Οὐἵβ. ἀπημΐθας 4}}}5 Ρσόρδηςῖ (508., 1}. νν οᾶρ, 24), 
οὐ τοῖο οὐδ σπηὶ ἱτημοταίονῖβ πη ἀδίο 5} ΡΟ Ὡδ 
ΘΧΚΙ ΠῚ σα πον οι άα μὰ μὰ Πα 1 (βασι ΠΡ. νι οὰρ.30). 

Ἠτι} 5 5} υ5ογ πο ὄχορβϑγαηις πὶ αἰν βρης 
Αὐϊδη δε {π05. δἢ 5ΒΟΒΤΘΉ ΠΣ δαθτη δ αχοΡο θεὸς 
τ} 55 δι 1.0 Ὡ 5 ΠΟ ἢ 155} ΠΠπι 1 }Π|5 1 1}- 
γαϊϊαμμο ἰξον, ἢ, νας οαμ. Τὰς ἵππὶ οἰϊατη, ἃ} 115 

4 ὉΠ 55] πῈ ΠΥ 8 5! ἢ δ ρα ΒΔῊ, ΟΣ 

Ῥυποβίονμ. ΠΠνν ανῷν ἂρ, 19. Τὰπὰ οἰαα οί ἀϊαὰ- 

ὀσιαῦα ΡΟ Ιο ΔῊ: οἱ, υο βία ὀχοϊα ατη]ς οἵ, πὶ δΡῚ- 

ΒΟΌρΡΟ8 ἀπιοβάμ ιν 1] ὁ}15 ἀδτη παι! δα 5 ΒΟ ΓΘ 
Βοϊπθναπί, οι θη τα τὰ ὁχοσπιθιαπί  αἰϊοη 5 ἄσορις 

πτθγξ, 15] ἴντα ΞῸΧ ΤἸΏΘΠΞ6Ξ ἀΟΙ ΠΟ σΟΠΟΙ Ἢ ̓8- 
ΚΟ! τὰ} (ΓΠθοάον., 10. τῷ σᾶρ. 385). πᾶ δὰ }- 

οἰδοεηήαηι δο᾽ δυσίθδο σοῖς! πὴ αὐοθθ πο 5 0] ΠῸ5 
ΡΘΠ8 βουί - Ασα! ἀπ τρ Ϊἀυ ἘΠ 0 0 15 ῬΎῚ ΠΟἾΡ6 5. σα πὶ ΡΓδ- 

586 8865, ἔππὶ ἀΠπκοηΐο», να 8 Θχ τἀπὶ ἀρροπὰπέ 

Βαβι τὰ, 1: Θτιδῖαηι, δ. να πὰ πὶ θίς,, δὲ Ογγη! ατα πο- 

βίγαι, Ὁ πο 0 ἰδ ἐπ τὴ ρα σα Ὁ ΘΧχ ΞΌΖΟΠΙ, 

Π|ρνν, σἂν, 50, σασα σοιπ πη} οει5551, σι ΕἸρΡΙἀΪῸ 
οἱ ᾿ὐπιβία!!ο, πὶ ἀδογθία οπ ἢ Π} ΜΟΙ παιδί, σαὶ 

ΟΥγΠὰ5 ἴρ5ο Ἰπιονίαεναί, ἀυτοματο δυπαπουδηΐ: οἱ 

40 ροθὲ ἀπὰτῃ ἀδροβιίοπρια ΤῺ Ῥα]ανδεϊηα ἰαοἰαπι, 
σοπηπλτπίοποῦι ἐπ|ϊξβοῖ σα (δον αῖο ποάβίοθηο δὲ 

ΒΏΒΙΠΠΟ Αποντάπο. Θαᾶπι ἰὨ δα! 5.0 δὲ Ἰπ] βία οββοὴξ 

δῶ ἀοουδαιήομε 5. αργὰ αἰχίαμτιδ ; ὧδ με ππὰ οἂρ, ὃ, 

πάη. 30. ἄδ ϑοοιιη ἃ ὀρ, 8, π΄ ἀφ. Α πιαμ σία 
δγαί. ᾿πι]ῖις πα], σὺ ἀΡ96 π5. οἱ ἐπα {Ππι5 ἀατη- 

Βαΐα5 ἔαορα! Οὐ] 5, ἐπί φι [πκν ρος,  ΟΓΟΓ ΠῚ 

απ ον σοι] πα, Ν ιν γα! 11 Νὰ. ογαῦ, 21, ρᾶρ. 

381, πὰ δουθατη Υὐτα πὰ 118 δογναϊα [ορ66 1π 1 5}{π|Ππὶ 

επί, τηϑγύο γθάνηρη [ΠΝ] φα]απιπἰαλοτοϑ, ΟΕ αἷὶ 

οἶδ (ὁϑ πιο ἷὰ σοῖο οὐπηρβοίο νην τα, το 5. νΟΤῸ 
ἀομοδποτία!, 605 δια χ ΔΡ πηροταίογο δα δῖ ο πλὰ]}- 

αν] ὀπγαναμΐ, ὁχ ΡΕΙ απίονμ. ΠΠ0ν0ν σᾶρ. 4, ΘΒ. 6 

Ῥαυϊπῖθηβθ σοῃοι πτῃ ἴῃ 908 84 (νὐἱοηία! 65 δρίβίοία 
(Ὡπ|άᾶν΄., Ἰγάβῃλ. χι, π). 4) τ ἰψηίκαῆμο σφ αν 8 
απογατ, Θοπαιη δαίθση ὑνγ 8. σο]ομαίις 51}, 
Δ} ππβτονοῖ ρνοάι! ἀοτιιη. 

ὅδ. ῬθόροΒ 1 ρυοπα ο5. ΞΘῺ ΓΘ. 2. αὐνογθαπι 86 
Ἰαίερ 0 ὁ ΘΒ δου, ἐὙ ΠΟΘΙ] ΒῚΠῚ ἀρ ΡΟ Πα η|65 βνὴ- 
οὔστῃ. ρτιρναυ οι ογαηι, 4π05. πο ρρὸ ορίξοορὶβ 
πιὰ θοτὶ νοϊοθα , αὐροῖο μενα παλρθεὶα ποβουίογδο. 
[1 τ ρὰπ, οχ 51}. ὁρ. 13, α'άνουδιιβ ἡπ ονχίαα κὲ 
(υτάσι ἰρ 55 ΓαυΠοη ον ἀοάογιηι! αὐ οαχπθα ἔσοίο- 
5145, ὃ δόγστν σθαι μὴ θην ἔπ ΘΟ ΘΣ {Π {πᾶ τὰ 
ἀπ! αθσαμι ραβίρι : ΟΠ ΘΕ ἢ Τ6 5 56 ΠΔοῖγσο ἐπα ϊοίο, 
400 ΔΡ οἷβ ἀαπιηαμ Γαοτατὶ Ξίϑθθ ποτ ρόδο, συ 
ἃ} Βϑηο11615 ἀοογοι αν ἐββθῖ, ἃν δου! ΠΠΒ015, (05 
πὶ 14 6πὶ τοἴογι δρὶδὲ, (85. ρὰμ, 157, ποραθαηι δρὶ- 
ΤΊΛεῖ5. Βα ΠΟ Ε} ραν οἶρο σδ5ὃ, ὅσ ρ6. μυδίίααι Π)6] ὸ- 
Οἰδπίαβ βαθθυπαᾶνθ, ααΐρρθ8 (αὶ Βυπιαη δὴ ρομοίνς 
ἔάνουϑ δὲ, ἰπὰ}} 15 β]ουϊ ἀοβί δυῖο μα δου ΠΟ ἢ 685 νὰ - 
Ῥαονάπί. Τα όδαο ΠΟΤ 5 πὸ ποπῖπο ἀοζονι, ὧγ- 
αἼΠΠὰ5 ἡποονθαι : 804. 1 οὐραῖς. ὁχαϊ είν 5. [αὶ 
ΘΟΙΒ Πα": 8 ΓΠ]Π 0 βαπ} 15.060 8} νϑρὸ Οσπβί απ πορο 
ΘΙ βα Βδηαγ, ρου 5, ΠΠΠαντί τη Π{|6γὰ5 ἀὰ ποϑίγαίθα 

Β 

") 
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ΒΡΊΒΟΟΡΟΒ ἰγδηδχῃιβουια!, ΦαΪΡῸ5. οἷθ. παρα Α6Π1 αὶ ἘροΙοϑίαβ γονουίοηαὶ [ἀο αἰομν Ομ δ δῖ ἀπ. 201 
ἀοσηναία ἀδπυπιαπίοβ, 5παιπ 06 συ πάδ ΠΙ Π ΔΈΟΙ ΘΕῚ 
βρη! σαηίδδ, τοσαναη! ΔΘ. ργῸ ἐριβοορὶθ. ἀρποβοθ- 
γραῦ 608, ΦᾺΣ 1π 5πὰ Ἰοοα Γἀθτᾶηξ 5. 5.) (81]., 
ἔγαραι. σι, πὶ. 4). 15. ὑϑηρνο δ 55ηι6. σοϑροπ- 

ἀοτοπε ΘΑ] σα Ὧ] δρβοορὶ ἴῃ ΡΑΡ δ᾽ ΘΙ 8. ΘΟ ποὺ ἀη. 

300 σομργοσαι, μὸν ὁρίπἰοίαιι, ἀπ ΓΡῸΡΠΙΘὨ 1 Π 
65. 5. ΠΠΑΛῚΪ τς σοπη τι ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΟἿ ΠῚ ἡρ515 ἈῊΡ] Π5 

διυϊημθηίθο, σοπίοβίαπ! 546 μι ἀροβία 5. 80 Βαθὶ- 
ἴασοβ, 411 μὰ Ισσὰ [ρα γα ἐπ πὴ 155] 6. οχβαίαι- 

ὑπ 5 5.811 Θσβδηὶ, διὰ. πα. 4. ἢδφοο ἐρίπιίοιϊα 
Ρτορτὶο ἀδία εϑί δὰ δοὸ8. αι Ουπδί ΟΡ μθγ 
{ΠπΠ᾿|Ὶατίαπι δ σᾶ ποξ οοηνεπογυπῆ, γ σα οἵ 1π- 

βογιρία 511, αἰ δε  δϑέηιῖς οἱ ρα  ἐβϑὶηεὶδ σοηβαρον εἶυ- 

εἰνιι ὀρ ϑοορὶς Ονὶθηἑαἰ με ονῖθιιδ μο᾽ Οἰὐονῦείβ 

φτγουϊηιοῖαβ ἐπὶ λυ ῖξέο τπαποηεδιις, αὐ απ] ἀρταάαθ Β 

δο δποθ δία ρ θα τη ἴῃ ΠΟ ΟΠ (οπβία τ Π0- 

ΡοΙ απο ἀδροϑιϊογατα μον πιογα ϊσθπῃ δεῖ; αὐχιβ 

οἸπἰ ΠῚ 58 πὸ, 4 ἴῃ οαἀδπὶ σάπια οὐδ τὶ ΤΉ 8 

ἀαία Θγη ΘΡΊβίυϊα, οἷ] Πα μὶ ἡϑϑροηᾶάθαί, ΡΙΠ1ο- 

βίουρίαϑ τιοία! [1}}. νυ, αρ. 1, ἰδγφοέοβ ρναϑβιίος. οἴητι 
ἴη, θπδιϊμηι ἀμοθνοηἑ", βιδδογ ρἐϊουθ5. ὅμοδ, φυϊδι 

ΔΥμα ποη δὶς σὐπολ ϊ βάδην σοη βααθολαλέ, γονύθαδδεὶ 

αἰχμα κὸς φὐἰόρηι οι ὑξιαπεαίονι, ἐ{{05 ὙΡῸ εἰρη ἰς 

εμροίαπέίᾳ Εἰξίτοε ἐόν ργαιίδαβεο. 564. ἈΠ ΔῊ 
Οντγ 5 Βα δον ριϊσηδηι γοϊταοίαη]αιπ παθαῖ : 14.- 

46 ὁχ ἀδρυδι(ἰοὰε διὰ Ἰασγαηὶ [δοῖδβ νἱἀοιαν, αἱ 
ἃ ὑοπμαπηὶ εἴ σΘΉΘΤΑΠΤΙ οτηηῖθσε Ρ6 6 Ἰξοπιαῃϊ ἱπι- 

ῬοΘΟλ ρἰδουροιαπι ἰὴ δι θβουοηα ΑὐἸηιησπβὶ ἴοι- 
τητΐα ροοσδίο ᾿τιη 15 ἔπθτι!, Νάτη οατὰ ὑεἰθεὶ ἴπὶ 

ραάθηλ οατιδα ὁσηϑθλθα),. ΘῈ ΒΟΤΙ ρ Ομ 65. 11ὰ5. (ἃ- 
ταπαιοπί, αὐ αυὰ5 Οσηδίαπ ΠΟ ΡῸ}} δὲ ἀο] 5. δὲ νὶ 

ΟΠΙΡΪ51 δγαηῖ ; αυοπηοάο ΟΥΤΙ]]}5 α] γὸ ἂσ ΒΡΌΠ 5 
οἱ ἀδυνοίο βϑογιρβιϑδοί, φασ αι σομοῖο, τα τὰ 

[ϑγᾶὶ ἀατῃ πδίιι5 Ἰι} 516, ρυο Ἰοἰθσρθαίκισ 7 1ὴ ἰοσπαι 
ἀυβοκίίογιιαι ρ᾿δοορονάτχη νὰ ργον θη τ] 

ἐδ) οὐ 5. οἰἰαθι το 5. [1,Χ}} σα δε αν. Ἡοτγιμὰ 
ρΡΊ αν μπᾶ) ραγίθεα οοπ δε αι Αὐδολτβ; ἃ 4π0 ἐπ αν- 

ΤΙΠΙῚ Ιοοπτα Βαδυορβαϊα αι ΠΠουϑη ἤτοι {π|586 ἀ 1 1τθ 
νἱχ Π οι, 

ΘΑΡΠΤ ΧΙ. 
νει πις δ ἁμίίατιο Ηϊογοβοίμηνατα, το ε. ἰνγίος ἔογ6 

“ιιίφογπι ἰὼ ἰοιρίο, ἰπδίαμναπάυ οοπαίμ5 ᾿γ- 
εἰϊοὶξ. 

ὅ6. ᾿οΟΓ 6816 ἰσᾶβογο ταΐπάμ ἴη Οὐίρηθ ν 46 Ρ08- 
τατ. υὑππη ρα ρὰςΞ Ασίατῖβ, δὲ ονὰ πὶ 4165 δὰ {ἢ - 

ἀοὶ σαι μος ΒΡ νΟΓ ΘΟ 6 τὴ ΠΟ] ΘΠ 5, 0515 0 

(46. 566 ἀο᾽οοιῖϑ σαυίαασι, θοσατη αὐάδοίτ το είβἔθ- 

Ῥαπὲ ἐρ᾽ΒΟΟρ δ παπιθγ 5. ραν! ηὶ τ, ρατῖ πὰ [γαπ, 

Νιόφηώ {161 σοηἀριηη α!ϊοπὶ δ ΡΞοΤ ΒΘ 15, 
ἰομμοβ 6}.8 Ια θονὸβ (αἰβοραιαβ. ΠΘὰβ ΟΠ ΒΙ Δ ἢ Δ π1Ὼ 

δΒοδῖα} 1, 3 Νονθιἢ. 16 αἰ. 836]. οἱ λ0Π1|Δη} δασορθπ 

5015 γᾶν δάνονϑαδ συ! δία μι γοϊαμίαϊο, δὰ 1ἢ- 

5 ααγα πα δηλ ΟΠ Β115 ἴῃ ἰοο5. οτ ποάοχαηι ἤάθη), 

ἀπο αξί, Π16 σηλτὰ οἰαιτ ἃ 18 δά ᾿πηρόγιιπ. ονὸ- 

υἱα5 65., οἸδϑίατῃ ΛΘ 5. ἢ 15 ἀἰ551 115 ἀἸβίρα Π6 Γ6 δὸ 
αἀἰβδιρᾶγο σορί ἰαη5, οπιμί 5. αιοί(μιοῦ, το] 015 

οδαξα δ Ομ βίαπιϊο οχβαϊαγδηὶ, δίγο δι ΟἸ1015, 

εἰν Αὐἰλ!15 ἀπ ΔΘ Η1 δ 6.015, Πρ νάμαχ αἰ κἰι85 

Ρ 

(ϑόχοτα., ΠΡ. ν, ἂρ, ὅ) : 40 ἤποίαμαν τ} ΟΠ ΟΠ οὶ 
5065 ΔΙῚ Ξ585 Γοσ προ απ6 8, ρα β πα πὶ οἱκ τονο- 
σα ΤΩ Πἀοτα, ΟΥΤῚΠ]ὰ8 σασάα8 ἀπὰ οὐ τὶ ΘΓ 5 τὸ- 
ἀπις αὐ ἰγαάποι λδηῶα, δὲ Πυπχαὺ πἰπίογία τ ἀν απο 
ἰοΐο πὶ οἱ ]ονϊαπὶ τηροτθ, ἂρ ναί ρθη τ15 ἡ} 115, 
Ῥδοϊποο ἀθ μην ἀσάαο δή δὴ. 307. Οὐἱὦ ἀθ Βουνοηηίο 
δοίατη, ΤΟ 1180} ΠΟὺ ἰθγα ρΟ"}Β Δη Ῥα]βι5. ὑπονὶὶ, 
Ἰῃοραμιγ, ΟΥγΊ]τι δα ῖ) ἃ γοάάϊα οχ πη θι5 1}- 
Ῥόγίαίο ΗἸ σοθο  γτματη τ ρο 1558 ρσορ 18 δεῖ: φασὶ 
51 118 65ι, ἀἰοδηαιππ οαπ πο ππ]} 10 ροβὶ Αμιΐο- 
Ομ ἰν 1556: αὐγὰ 5} ὄχι γοιπ πὶ πη: 803 ἰογριι5 
Ἡ ΘΙΌΒΟΙΥ πὰ πῈ Γαύυθτίου! ΕΣ πὶ οἶαὶ Πάθὶ οι ορο- 
αἴ! ἂς ΕΠ τοβοϊγ πὰ ἀθνάπορπάππι ἀνα Μο}ο- 
{{ππ5. }ανδπεπι σΤαθιηάδτῃ Παρ] οἰ Παντὶ 5 Πα πὶ, 
581 ραϊ{15 ἀύ|6 ἐπ ρον "0115 σα πὶ ἐαριθαῦθιι. [5 ἃ 
Πάθιι με ἰδ ϊαλατὴ αἰαοοηΐββ οα) αϑάδηι ορ ον σοι- 
γΟΡΒῈ5, Οοἴτηι 8688. δ δὰπΠὶ Γδοορίπβϑι δίσαδ ἃ Μ0]0. 

(ἴα ὁσου!αιιι5 ἴῃ Βα ροτῖοσὶ ὁα δίσαϊο [αἰδεδί, ἃ ραῖγο 

ἀδίθοιι 3 65ι οἱ ἀράποίιβ. ἀπ) : ἀὸ Ὑδιθ θοῦ Ὲ5 
οθ5ι5, σα ἀθη {Πα 9 16 νογὰ 15 ροήί 85, Ἰη Δ 15 πὸ 

ἀογβαῶν ἰπαδίαβ, ἴῃ σαδίοσι!ο, οἰα αϑλεῖς θα θυ ῖα5 δἷἱ- 

6118. ἰδο  α81:5 ροιλε θα ; ἀρηθο, αἰιβοιίο μὰ ρον αὶ 
Ὀαρίνπθι τα ϊογαῖ, ὁπιΐα μα 5. τἀ] σοπο νη: οἱ 

ἀνϑι μὰ 15 ᾿πδίπθπ5 ΟΠ γίδια Πορ παπὰ Θπῖχοτὸ- 
Βανι, αὐ 5101 Ἰαθονάμεῖ ὀρθαὶ ἰοντδῖ, οοηῃι νι ἴβαιθ 

οἰαιϑιγὶβ ᾿ρδὶ ἴογὸ5 ἀρουῖγοῖ, (οπιππιο σρυϊάθεο γθ- 
ρῬᾶρα!α, ροΓ δα 6 άπ» αε] ἰἰασ ἰπϑάγα σα σα Υ1} 

ἀφ {Πὰν πη ἈΠ 61 παλιν τὴ Ὀἰ αςίοτπα πο] ουδίαμι 
δά Μοίδιαπ) ΓΒ 5 ἀἰδαῖχίι. σοι 1615 ]π|5 ΟΠ] 1ὺ 

ἀρὰ], αατοπην ἴῃ ΤΑ] φϑι π ἰρθαὰ ποοῖρ. ῥσγυϊος 

οἰὰα5. δε. Ροβί τηουύλοι Πα, ρα ϊνδα ΔΙ] ΟβσΘ ἢ 5 

αὐ νοτὰπι το] σιοηθ ἰγαάῃχι!, Πὸς ΤΠπροάογθίῃβ 
τοίου ΠΡ. ἀπὶ σᾶρ. 4ἀ, Εἰρὶ γανοῃ! ἃ} 'ρθὸ Παμλλπ!5 

{Π|0Ὸ ἰαΐν βόπα πατγαία. γε] 5. Ππισϑοτα, σαὶ ΔῸᾺ - 

ἀπ θαρθ χα 5 Θγαὶ, δυια μιχὰ. ο1ὴ6. ἀαθ)α. Βα υ ΤῸ 

ἴσα 8 ̓αδιυαν, τοῦ σοπ ηρονθ ἠππὶ δΗΠ]Π1λ 15 Δ} ο- 
οἴω τηογαγοίαν, Ναπι 410 «16 αν οἷς ῥχι τι ἢ 58 

δὰ {ΠΧ 1}} ϊασου πβαρῖ σϑσορὶ!. ρα θο. Θρα]Ὸ 
Ρυφβοηϊο πηρουδίογο οὐ ραίΐγο οἱ ἔραῖτο ἰη τίη. 

τὰϊ ; οαὕσθι 6 ΦαΤ 15. 65561 ΛΘ πᾺ ΡΠ], ΟἿ 08 ΟΧ ΤΏΟΓΘ 
[αβιτα 5. ἃ 15. ἀϑρουβόταῖ. Δυλα ας μόῦγοὸ ἀὰν 

(ἰσεἰιΐαπι γ6 1} ταθηδὸ {10 : οὐ σαι Πα θ π᾿ του 
Τοηλ απ ἠδ σῶϊοὸ [ον 8π. 36, Οὐτοθεῖ5. 22 ἦτ 

ἱποδηϑιαι 85}}, δῆτ [ἃ θη) 5 δὰ Πἰ5ιογι αὶ οὐ α-- 
ἐρῖ558 ἤδύθδϑθ 88.. ἔχ δὰ αἰδοίταιι5 ΟΡ πὶ οἵ 
οοτααλαμίοπο οἱ ἀπ ἃ οὐτα 5. Μοϊοιίο, ὁοηαῃ- 

οἴππι [αἴθε : ααρά χαϊάσια ῬαῸ πᾶ ἢ 15. ράΓ 5 

ἀοιαι! ; ἐπάάθααβ ΠΙ ογοθ τοῦ ὁ. ππαὶ αἰἰνοῦθαβ 

ρόαι πιά] δάϊοία. θα ΔῈ} στραια τ51 ασασαη6 6 θυ - 

88} 105 οὐ ΠῚ ΞΘΤο οἰ Θι1δ᾽5. πιὰ ἘΠ ἃ ὁ ὉΠ1ὁ (τ - 

βίδη Προ! αο ἀφ} 6 0 1} οὐ γὉ] ρα! ! ̓  σοηνοπίαβσαῦ 

ἴὼ αἰ χασ! ἀνθ] ὰ5. σοΙδγαναη!, ἰὼ αὶ νὰν ἀαιν }15 

ἀοδοϊαμία δ᾽ Δυϊαηθπδὶ Του], ὰ. Δ οομθ πα 

δοχαϊθβοοραηῖ : πιϑ απο 588 νάπαι ἰθπονο β]ουϊα- 

Ῥαπιιρ ΐον ἃ οὐίδηο5 ἀἰφϑι μα αΠ Πα Ππ||5 ρνο[οββοτοῖς 

δἰ Ουοἰἀομλα! 65 58} ςοπϑαββιαπιία να11|5 »γοϊοχία αἱ - 

νἱπασια ἢν μοβίδβοοι ργορυϊοίαουι. σοπίμη ἀ8η 105 

(ϑοχοίμ., 0. νν σαρμι 14). μος, λα! Μασθάοπιδηῖ» 
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πιᾶστα μᾶτ8 ϑρ 115 κα ποῦῖ ἀν ΔῊ οοπ πιτ ] δ. 

501 πΉΠππ| Ογν 1} ἐπ ἰἰ5. ροθι5 ΘΟ β Πογιπὶ βου οἴαβ 

οἵ, οὐ ἸποἹ7 ΔΌΡΑΤΙ, 

00. “Παμπ5. οὐχηθα Ἠοαίος ἘρΟΙοβτο ἀ ΘαΤη 

δνουιοπάσπι ἀρτηαπϑ, οἰαπι ἡπάπλος πο αν! 0 ἢ 

ῬΟΡΆΪΠ ΟΠ5. ΒοΙ πη, 564 οἱ ποτίατα, ρυοοθρίο, Ξα]ν- 

τα πἰ δι ρα βάτο δ ηδῖα, Δ} πιῸ5. Δ ΔΔΟΠ 5. τ}, Ξα}ὸ- 
τποηέσθα ὴ ἰπ ον ον πλὶς δια ρ! αν, ἃ ΤΠ Ἰπόθη- 

501 61. Φἰραςα αὶ, ποι ππίταο ἰπ5ίαπτατοπ, ΟΠ Ε]- 

ΠῸ χ ΟἹ ιῖ5. Ἰοςΐβ. αἀνοϊοτο Πιδοθ, οἱ οροῦὶ 

Ρογβοϊοπάο αἰποτῖίον ἐποσθνίνογο, ἔρβτ οἰἴατι πη 6- 

ΤΟΝ ΠΟ ΒΟ] τ πη ἢ 11 δ᾽ οὐυπαπγοηία δα ΟΡΘΓῚ5 1πὶ- 

ΡΟΠΒα5. σοπίορρα ς βοὴ οἱ μβροοϑαριπση, νΟΒΙΠη ἀδ 
ΠΑΙΌΡΆΠ 5 τη οΠ Πυα π|5. ΘΌΠ Πα, ἀρὰς πιδτὰ ΟΠ ΡΟ - 
οἰανο αἴσχυθ πη ππὶ ἴοξοτο, Βοείαθαηξ αὐθὰς νοίο- 
Τ18 το] Π ἢ} σταπΐα ταάορα, πὸ ΓΙ ἀλτηοπ οὐ Τὴ 

Βοῖτῃ, δὲ σχίθυϊουῖς ΔΩ ΒΙ1π|5 ὑ6η}}}}}, 50 ΘΠ 14 ΠῚ [ἢ - 

τουγίονῖβ το ϊβ σα σοπδιαθαί. ἐοιη ρΊπ ΒΡΟΒΙο α1- 

οἴπην, ἈΠ ΠΟΛ ἐλ οΥδη , οχ ΟΥΉ]Πο ας, χν, , 15, 

αἰσαο ᾿πὅδ φασι 16 οἴνοκ ἤΣΠ} αν Ἰαρῖάο5. δά ρεῖναία 

δὲ Βα) Δ ὴὰ δι Πα Βηπλο τ ΟΠ Βα ΘΎΘγΆΠ Το, 6χ Επι- 

868. Ὀρηηδηκιν, ουσηρ. ΠΡ. γηι, Ρᾶα, ἀθδ, δλὸ ρτὶ- 

τηνι πὶ σα! ἀοτὴ ἢ τὶ νοΐογα τ ΠἘευΐα ΥιοτΘ δὲ ἀπλὸ- 
Εἰγῖς ΒΒ ΡΆηΓ65. 86 πῦνα απ πα σΟΠ ΙΓ ΜΙΓΟΝ ; [ΠΠ] 

ΠΟΥΪ5 ΘΒ δ ρα σπ]Ρη5. Τππσα τη οπίὰ οἤοάδογο, δ 
σρηΙρ ἢ 8 ρτραγαγοιβοῦ οἵ (Οὐ ογτο ᾿πΟἸ ΒοΓΘῊ 6} 

ἀσσουθῖη χα πονίαγο, ἰλπλ οὶ πιλ} τα που πηηι Π}}{Π18 

πα ὈΡΟΥῚ ἱπίον θα ποτ πι]νοτοηΐ, ποσί ἀρΡϑοι ἴῃ 

[οββαπι γορογίη ραίαι. [πΠηϊῖος. ποτα σα]οΐδ δὲ 

αν Π5] τη ἤ! 08, 6πὸ5. ἤὰ πλπὶ ΘΟ ροσβορα τς ΤΟρ τ 8 

ΟΡΟΓΕ {πλρέο5. δὲ ρτόο]} αν. πηθραπληια ἀἰβειρα- 

ταῃα. Πρ ΤΠροάοτοι, 110 τὶ Ηΐξί., σὰρ. 17. Ροτην 5 - 

ΔῈ πὶ ΤΠ οἷβ ἃ 00 65. πῇ οἱ νοίοτα αἰγαργοηΐ, 

οἵ διὰ πονάτῃ ὀρ ᾿υ)οποη  πηὶ [πα πλθη τι ἀσητ- 
ἀατρη!, ΤηΘρθα Πιοῦ Ἰπβα! γο ποβιτία, ΠπΠαπὶ 

νοῦθα 5 τ} ΠΡ. τ Ηΐδδι, ἂρ. 37. ὧὅὁ ποίεε τοραγαξίᾷ 

εἰσὶ νοΐ (ον ρονδης ον ἰσαρὶ πονίμς, κὸ κου ϊ(ἑαηὶ 
οἡδέσηέαγο. ῬροΥθ:5 πη ατιὶ Γμηιον 6 σα ααροννία σόν. 
θη ἀπίοηι ΤΙοοάογοίπα ἃἰ{ 115, 1 ἢ κὸν, σάρς 17 

οὐ5 ν ΟΣ Β ΡΠ ΘΗ τ 4 0185 ἀϊτισδο, 11 46 οπνλ αι ἢΠ 5 

0] ΡΤΟΡΛ ΠΟΙ ΠΡῊ15 10 41 1} δὸ τοϊονατη οἴτατη [ππ- 

ἀαιποπίοναπι μανί πναχίπια ἐπι οΠ]ροπήπηι : [ΠΧῊ]]} 

παι μοϑὺ πᾶ φἰαίοπι σοηδροσίᾳ δάϊεας βδ] σηϊα- 
2} ἔφην }}}} φυδδ ἢ κα] πὶ Γαι ία ἀποίοτοξ 
δΡαν  Β51}} [ον Ππ τ, 5. ἘρΠνθηλ, πόθι. 48 πγᾶνρα- 

τ ἃ στ. ράᾶμ. 398, ως τῶν νῦν οἱ θεμέλιοι ἴστανται, 

Δὰ μιπὸ παι ὗρην ἐμισαηιοαία ξειδοιδέιιεῖ, ΟΡ γ- 
Βοβίοηγαβ ΠΟῺ}]). ἰομλ. 1, 80 νϑί, οδἀϊί., μὰς. 136, 

πονὰ ἰθηϊ. 1 16. “πε. νὰ πατη. ΠῚ, ρ. Θέθ, μἰκίο- 
τίη ταοστὶ ἀθ 4 ἀρίῃγτ5, αἰΐσααρ οατη 1 το [π- 

ἀλπιδηία ππδρο ΟΕ 556}, Π τη 16 ἀραθ τ 5. 6χ- 
Ἰιδυδίβϑοη!, ἡ τπ ξατα αὶι8 Βυ ΠΟ Τὰ ΠῚ οββθηΐ ἀρύνροθ- 

δπνῖς Πα] 105, ἱπὰρ δ [ἀπ δ ηιομ εἰ5. Θχϑ ἰδ πο, οὐτὴ- 

Ὀυπίοβ [ἴδε σαὶ Τα ρ᾽ ἀϊ 118. δια πν ΙσοἹ {{Ππ|πὸ8. πὰ 6 

ΟΟἸΠ ΜΙ ΠῚ 5 605. ΠΟ Οπηΐα ογαίβαο [ηπήἠαιπρηϊα, 
5ρ αι τη Βα θην δἰ αἸο ἃ ᾿διθυῖρι5 οι δηίο ἢτ- 
πιὰρο νο  αἶβδο, ΓΔεὰ πόλι, Τὸ η Μαΐέλ., ρᾶρ. 194, 

55 Μαίίῃ. χχιν, ἃ. 

᾿“" 

6 

ῃ 

9" ΥΙΤᾺ 5. ΟΥ̓ΒΠ1 10]. ω2 

δὰ πο νοῖθᾷ : δοπ πιαηολδὶ ἰσρὶβ δρῦν ἰαρίάθιι ὅ", 

δι δὲ ΟΠ] 16 }} : Ομονηυάο Ἰρῖπρ »ιαρδὶς ) απ. τόξροῖι- 

ἄδι ΕΠ φῦ δὸς αὐ νοὶ πθαὰθ οπΐι Ῥγρρέεθοα 

οὕπω σοοίϊξ οἱ ἰὐνίία ἐποία πὲ βοπηίθηξία Ποηιῖ. 

Αἰ φηΐνη κἰα σερθῖς ἱπίσογαην οἱ ομιϊηιοά σης δο ες 

ἄϊηφηι ἀοκισπαῦσί, απ ἰδ ἰθοο {{|π0 τὰ φμὸ οραΐ ἰοηιιο- 

δαί; μαι οαα αιμρδασι ρανίοκ αὐ ἐμπδαπιρτ 

μομο δὶ οαἰοληιμιαί μέχρ' τῶν ἠεατλίων. ἦφας 

νισμένα. δ] χιοχαθ ργτθέσνοσ ἀἰλοενθ γι οϑδατηια, 

δὰ; Ἰὰς στ ζαγα οοπ Ἔγ 8 Ῥολεαδιοῦῦς. χιρη θα 0)}6)- 

ἐμηπογὶ οροτῖονο, ἰρδαβ ἡμοιμο Κο μῖαϑ μοθλθβ αὖ - 

οἰϊιηι τὶ, Ατοηγ λ 5 Ὑδιόδπιιβ, αὰ] {Π|} ]18}}115 ΠΓἃ- 
Τοαύπαββῖτη οἰἰαὶ, οαἰοπὰ τ ομε πα α5 ἀὰ 

ὁᾶρ. ΧΙΥ, νοῦ 8, 3, μρᾶμ. 311. πιρμὰ! ρυορ προ διῃ ΟΠ - 

5. 106 Ἰαρίαδακ μι 6Πσοπ τα δκβο, εοὰ ἠ6 15 ἡ 
ἴπ ἰθρ]ο σε! ίοξο ἤοραιὶ : πῃ] δἰαμίοβ δάπας 

αασράςπι ἰοτα μἱ} ρανοβ οοῃβρίςὶ, ὁρῶμεν τὰ. τινὰ 
ξέρη τοῦ νχοῦ ξστῶτα. ΥἹἱοίονῦ, ΠΟΘ ΘΗ ἢ}5. θ᾽] 6 η] 

Ρῶᾳ. 278, 5}} φαοιηδάηοί ιν (Π. ΒΟ. Π1115. Ὁ}}}1- 

οἷος πορλάσα ρουδοίο σον ρίοία αι ΟἸΕΡΊ51. ἀὐ σῖγα" 

οἴαν]5. ἰοπιΡ}} να! οϊπίαη,, Ξε 4 ἀὐ]λιῖς ΠΙΆ τα ΠΔ βαροῦ- 

6558. νει μία, ἀλλ᾽ ἔτι σώζεσθαι λειψάνων (16. 
οὔθ 0 λείψανον) τούτων, συ] 5 Ὀυ απ τοξροποί 

ΟἸισγκοβίοια! φονδ σάρτα τ ]αι5.,. οὶ μαι Πιηὶ 

οὐτηϊη ας 5 : πη} Διί γι α9 απίονὶ  νοῦρα ΘΒ ΠΟ, 

401} πὸ δὰ ροπογαΐοιῃ οηνπίαι. τότ πὶ πὶ πηι αΐ 

ρα ϑα  ΠΟ6 Γα] ἀπ δὲ ΘΥ ΘΓΘΙ ΟΠ 6Π}.}} 1 ἃ οἰ} ΠῚ 

Ἐδῃ}}}} Τ᾿ θ᾽ 465 σὰ ω τ 5 τολτῖβ ἀἰ τα ση ιν, το οτε, 

Ταπάοολ ΘΠ] οΙηλ5. Ὑγτγῖας. Βρ δ «αν Π1|}0. τς ΘΔ}. 

2, το[ογοηβ Ποιπαι αι. ἃ ΞΟρΒνομο γα δὶν 558 

ἀποπαϊῃ ΟἸΤ τὰ ἐπ ΄οῦο δα ]οτηοπθθαπι [θῚ ρἢτ ται Οχβὲῖ- 

μ|556 1, αὐ : ξέρη οηίος εἱ ἰοσηιῖ ἀρδέρφπανονμηξ, αἰὲν 

{μα Ἐοίμοίὶ Ορονὶς οαδίανεία υϑοεληὶα εἰογιοιε  γαγιίος, 

Ἡδρο βᾶ α|0 [515 ἢ. πὴ ἰγαοίατα, σα κα δὰ 1 τὰ Ἰηνα- 

Ἰᾳ 6} ορίπίο, ἀπ θοςκ {Πα (οι ρον οἶα ρτοῦ- 
85 (σα 0}} ὅρα Ποῖα οἱ ΠΠ ἀατη ρα ΡΠ] βου Βα 54 110 

τηδῃΐμιι5. ΟὨΓΙ51) να] οὐ ααπ αἰ πη ρ] σε; φαοα κ|] 

ται χι τα 6χ ρατία γϑραηι, 118 ΠΟ δ5ὲ ἀοαιθηπησιο 

ἈΠΟ. ΟΝ ΘΟ ΠΗ ΠῚ5 ρτορίθυδα  ρ] ἴα οϑὲ ΟΠ 51 
ναι πα! ; 8ΠῈ 5ῖνο (πὰ, εἶν ἁΠΠ} ποῖ βου 

Βόδίθα, οὐλὴ ἰδτηριαηι δοάθηλ ἴῃς Ἰἰοοῦ ἃ ΒΥ ΔΟΟΙ 5 
ὁχοιϑέι πεν ὁϑὲ, ρίοπαπι οἱ ᾿πτοσρα βονεα οἴεσίιμη 

δδί, δρᾶ δἱ αἹέδσαπη. 60. ἰοτροτα ἃἀ᾽ηιρ!οίσπι ει 
Ῥρβῖις Οὐ τ} να οθπατη, χιὸ αὐ ἀπ 05 ἀδοθιῃ οἵ 

βδρίοφια ἰχογαΐ οδι. χν, πη. {δ, παι ται ἃ] χαλτι 
Ἐῤ Θπλη 05. ΘΠ 0} }1} ἰαρί 68 ἐραονοηίαιο ς μα [Ὁ 18- 

515 ἃ}|5 δα β᾽5, [οτ δ πεῖ5. δι ααὐϊβεαϊοηῖς ρνὸρ- 
ἐοαῖι ἐν ανατη [1Χ1Ν} οβ5α. ποιὰ απΐθην αὐ}, 

ἴὰπὶ ΔΒΓ βίαστα γδηΐαγαπι, 1 Πα] πατῇ 0556. 1ῃ|80 
δνύπία ΘΟΠ ΡΘΕ. 

δ1, Ροδίχιιδτη οτητῖα ἤονο ΘΙ Ποα οὴ] πϑορβ5α- 
τᾶ ονογίονα Πιάδεὶ, 5656 δά πονὰ σοῃδιθρηθα αἰα- 
ΟΥ̓ γ ὑοπιρᾶγαιιηΐ. ρους ἰσίμω" βιπἰαιιονῖς, 
γοτρὰ 50} Βυδα, 0. 1 Ηἰρίον. ον, 31, δαίοα ζῷ- 
γιεπίοσιιο αὐλὶοὶῖδ, τυϊλλ! ογκηῖηο ἀθογαϊ,γιΐη ροξίοναᾳ 
ἀϊε υοξογῖδεις ἀρ μν δας πουα γασονοιέ γεπααριοηέα 
(αι ὑρίθρα πουὶ βαδείν μοι οηῖθι5. σΟΥΡΟΔΟΣ γι), 
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ψηλὰ ϑ 800 Τηιρογ γΥλι5 ἠαπεῖξ, ἀο αἰ ΐφομ!ι δοη- ἃ ργφνίαθι ἰγγοραγα θη] ἰδ 011} πα οὐ βάθια ργοΐα- 
δἰἀονοξίοηθ καδίξαχοοί οἷν {{Π15 «μα ἴῃ. θαπϊοϊῖα ρνορλθ- 

ἔα ὁ ἐθηλρονίβιις ἰοηεναξ,εεἰ χιι ἐμ θάνῃ οἰϊὶς Βοναῖ- 
γι5 με ἰφοναξ ρον δέους ππἰἰο φόπονὸ Ποῖ ρΌ580 κι 

ἰδὲ α μι 5 ἰαρῖβ διρον ἰαρτάοηι ροπονοίνο, Ογτὶ!ὸ 
οθυίαμῃ οὐαὶ ἐδ] πὶ δι ἀἸειιηι ποι 5 1 50} ἢ 6. 

ΤΠ] ἃ Ἀπ οπν 5ἴο γορανα πύθῃ ἴτηο Βα ρουϊα να 
δα π᾿|πὰ ἀβάη6 ἐθαραθ, 480 ΟἸ τ δὺϊ ρῥτορῃαιία ἀδ 
Ιαριάθ βιρογ Ἰδρί ἤθη ΠΟ πα πδιῸ ἰάπάθηλ ρ6Γ- 

ἔδοίθ ουτη οἰ ογοί αν, ἜΤ Ὶ5. ΘΒ 161} νϑ δα ρα. [ἃ ἀσοὰς 
ογδὶ δέ, χύ, παηλ. ὃ : ΑΠΕ ΘΒ 511 δα ον ρΡ] αΓἸ Τὰ 8 

ἴὴ δοθοτα ἰοῦ ἀδεϊσηνογαι, ποίαϑ, 485 1π {118 Πιὰπὶ 

οδδοιῸ ΠῸῚ μ0558 ουϑογνάνοναί, ΠδΌΘΤΩ 51 η1}} ᾿πχίᾶ 
᾿δῃ Θ θμλ γα! φάθι ρα ται, Ποσηδηύνατη μι ρμοτα- 

ἴογοβ ἀἰνουδὶξ ἔοτίο τὴ Ἰοοΐ5 τὸ ἰαπιοπ δοάοπηάτια 

ἰθπΊροτΘ ΘΧΒΌΓΡΓΘΟΙΙΙῚ Θνϑχι 1 ἰΓθ8. 0 ΑΒΘ βίο ἢ 

Βυτῃ απ ἀϊ, Ξερίομα τ λλααὶ ἂν ρ50 500] 1οἵοι 4Ἰ ,οδς, 

χν, ἢ. 12. ΝῚΠ1] Πα] αβηλα] η΄. οιηδπο προ τίο οἵ 

δα] δὶ τ 1615 ἀδρεοποηιβηι. ἢάἀοα οὐΐο ᾿α δἰ α Τα 5 
αταὶ ἀπο γιπίαβ, ἐδ ἃ. πὰ πη. 1 ὅς. Βα πη πιπὶ Δ [6] 

Ἰὰοϊονατῃ βιαθτληι ρυϑοίευνι ἃ δα] πο ν᾽ ἀραὶ. ΑἸ 8 
τα τίο Δπος ἢγΙϑο ποίδβ, σι 5656 ὉΠ τ βία 41- 

ΟΌΓΘ, ΡΟΘΔΡ ΔΗ) 5101 δχ ϑανιὰ ἀοοόνβογθ, 1Ρ14.η.1ὅ, 
ψι οπιπία δι] απὸ αἰϊοπιδεηα. Νοῖ ᾿ρὶθατ 116 
ΔΒ ΟΠ Ρβίυβ, ἃ αθὸ 5010 ἰοπιρ] τὴ ἰηπἰδαγαπάπιη 
τ ἢ γαρίυγ. ὕπᾶ48 δυΐετα παρόγοὶ [θη ρα. ἀηία 

ἤΠμθῖα τα] οἱ ΑΕ ΘΒ 5} ἰοπιρογὰ ΓΕΡΑΙΑΙῚ ΠΏ]1Ὸ 
δοτγαίαπι σαηλέιι ροβδὸ, ἃ ὁχ 6) 05 ἀσοί γα ἀ1}1- 

βοηί5 Ἰἀασαπ τη π|Π πτι5 δὴ} 4 οἴ οχ ὈΔ ΗΠ 
οἱ ΟΠ τ δ! νι ο 115. ΠΟ] ]ορΊ586, Εσδίοι. ἴὰ δ 618, 

68}, 1χ, ϑ6.β. 20 οἱ 27, ἀἴβοῦία βοοπη τ ὙΠ] 811 Π| 
ριυρηοίία : Ροκὲ λεδἀοηιαίοα βεααρίηία ἀμαβ οοοϊάο- 
ἐμ" ΟλΡρίβίι. ᾿ς οἱ οἰντ(αίοηι εἴ βαποίμαγίαισι, ἀἰξδῖρα:- 

δὲ! μοριῖμβ ον ἄμδρ Ὁσπίμγο ; οἱ βηῖβ 6705 υαξέϊίαβ, 
οἱ ροβὲ ἤηθοὶ ὑεἰ δὶ βεαξμία ἀὐδοίαεϊο. Εἰ οντέ ὃς ἰδηαρ 10 
αἰ »οπιέπαξο οοξοίαϊτονιῖς, 68 βχιοαα οοπδηηιθια οΊ τι 

οἱ βποηι μϑυξούθνραθι ἀδεοίαίϊο. ἤο,ἰπαῦαμι, ἀβουία: 

Ροβί πιουίθηι ΟΒυ δ ἀἸβϑρ ΒΓ Γ ἃ ἸλῸ 418. οἶνί- 

15, οἱ ἰοιιρί πηι 5ἰν6 ἐοποέμθη, ρμὸγ ρου να 01 

πθὴὶ εἰδδοϊαοπὶς ρτὶα5. ρτοϊδηδίθππ : εἢ ἀϑαπθ δα ἢ- 

δι 11ΠᾺ1} ραεβονθναίαγα δὲ 11ἃ ον 1 8}15 61 16 πὶ- 
ΡΙΙ ἀδβοϊαίῖο ; οαπὶ ποία αὶ οἰν τα] πὶ. δὲ ργορεῖδπὶ 
ῥΡΥΠ ΡῈ] ]οδηι 6466 ἸοΏρ] αι ἃ ἀ8ὰ8 Δα 168 Ρα- 

κιομ 5 ἀπηπλαιν φϑράγαγο ρμοϊπρτῖπηι, ἀξ ΟΥΡΗΠ]ὰ5 

Π δα ΘΙ θαι ἰοθ θα οχ ΤΗδοΔο Ομ 8 γορβίοηο, {πι 
Ῥᾶμ!ο ἀΐνονβα οβί. Ργὸ 15. ὅπη νοὶ, οσοί θέν 
Οἰιεῖδιιιδ, πα ποίαν ρου ῖδὲξ τορι δεῖο : οϑοῖοτα ράγαηι ἀ|5- 

ογορμαπί, παπὶ ᾿γὸ Π15 ν υΡὶ5, οἱ ἥηΐβ αγμ5 ναρίϊίας, 
οἷ. ροεὶ βήσὴκ δε ἰ εἰαίμτα ἀφϑοίαίϊο, Ἰορίίαν : σομοῖ- 
ἀεηῖμν εἰσι ἰῃ ἀἰποῖο, δἰ πδφαδ αὐ βηφηὰ δ οἰ ἀρὃγ8- 

υἱαίὶ ογάδοηο, ἱπέενηθοϊομῖδας ὁ ἀπὰ6 ΟΠ ΓΥ βοβίοιῃ., 

δοπι. 3 «αν. Ψμας τη ΠῸΧΎΤ τοιπὶ ϑθιραρ. 936, πον. 
ὁ611,, ἴοὰι. 1, πὶ. 10, ρὰρ. δες, ὁχ πᾶς ργορ μοί 

σορο 1 δὰ τσ! ἤπουν ἀϑαψι6. ἀἰυταίαγατα. {π|- 

ἀφονοῦπι ροβέγθτηδ πὶ 51} ΠΟ πηᾶτι 5. ἀρ ν (6 ; οἱ 
ἴη δγραιηδηίαχη ΘΌπ}}} φασα ὑρΡΠ 1 Γπρυ  ΘΟΡΏΠΙ 

οἴ 59} Λάνίδηο δὲ 8588} Οοπβίμ 0. 5656. ἴῃ ἰἰρ6ῖ- 
ἐαΐθηλ 8556 γ Πα] ὁοπαία5, οἱ δὰ} 1] πὸ σΟ] Ἰ{π|8 
μωρεάϊια ΤοιρΡῈ τη βἰδαγαίίο. θγαι ΟΠ ΡΥ βοβίο μαι 5 

θ 

πδίϊοπδπι, Ρ6 ἁΠογα μα! οη θηὶ ἀοβυ]ϑίση 15 Τλοίαπι 
ἀϑ ποθ ο θαι 58} οπ δ 5, βίαια. ἴπ αιηρ]Ὸ 00}10- 
σα]. ΟΥ 15 σοπίλν, ἰρϑιπὶ Ἀπ οι γε βιιιια. Θχ βι}- 

τᾶ θὰ 6558 Ὀγιρἀϊοία τ ΗΔ ἃ [1616 ἀδβο [0115 
ΔΡοππαίοποιι, οἷ χν, στα, 8.6}. ἐπα] τ ὩΣ 

Ῥεγβουθραϊατοση. 18} [6Π1}}} ἀββο ΠΟ δ ΠῸῊ 
οὐ η0 ροίορα! δαί Ἀπ] οἢγι δία αὶ ἐσ άπ 616 ροὸ- 

ΠΘΥ 6. ἶδὶ ἀρ! σοι δα τ οξ, φαρα σὺ οτοάο,δρο- 

τὰϊπα οι 61 ἀϑϑο αι! ο 8 : ρυπατη 58} Βοια ηἷκ [ἢ 

(δηλ 0 10 ὁ μἀαϊοο,α! θραπὶ Ἀπ ἢ τὶ βίαι ᾿ρϑηι ἴῃ τὸς 
Βάᾶγαίο ἃ 56 ἴθ  ρ10 βθάθηΐθην, αν μυπα ἀοϑοϊαμοδα 

βουθη ἀλη ὑδαῖι ὀοσηβίαηϊοτ ροτβϑυθγαγοῖ, ΑἸ 6χ8- 
ταῦ Παπίθ ἢ 15. νὰ οὐ πα} γοὰρ. χειγου δ. όσα Η]ονυ- 

ὨΨΠΔῈ5 πα. ἸοσΌτη ΟΟἸΩΠΙοπἰδ 8, ἃ ΠΟΠΠᾺΠ115 οχ- 
ῬΙ]οαίππι τὐτονν ἀθ ραμβοι! δνϑὴ θα, 510. ᾿οαῖαν 
Εξ δι βνιιαξὶ Κμορῖπε ἐμδιοοαδιοιμι" ἀπορτἐἶο ρον. 

γκῖο, οἱ σὐγιιισοπίιο" αὐ ὁρ5. τι σὰ οἱ ονκίοηίδιι. 

Ουὰ χυ!ά θη 0 Π18]6 δά τότ ποδβίγδηι ἀσοοχητηῦ- 
4αὉἹ μοβδαπέ. πὰ σα πὶ σοπὶ {1 Θεκοῃ! δπιάτι, δπι- 

δ 5 815 Ορθαὶ συδιηἀλτα ΟΡ ΑΠ1Π . κοὰ σα ΠῚ} 
ἔευθ θ556}. Τα ρῥἰαγί πιὶ σο π Πα τὰ δι δὸ5 δα)υμςοιὶ, 

564 1ΐᾳ αἱ Τμ51 σὰπὶ οἷβ ο΄ πεὶ δα ογοηῖ. 
0. Οἰερῖ5:1 ἀατοη ναι τοι τι πὰ, αι αὐάιοξι5, οπι 8 

Βαῇηο, ΟΥγ 5 σοπἢ την} ἰγγ 5. Δα φοταη ὁὺ- 

μαῖα τότ, ὀχβίαι 1πὶ Ἴρο5 να πμ. }}15 σΟΏ ΒΙ Ραμ πη]. 

Δόρ, γοἰϊπιφιιοίιρ" ἰαρὶβ δρον Ἰαρίφην χα πρὴ ἀοβίνριια- 
ἐϊων. Ῥτορμοίίδιιν ἤάπο ζατα ἀπ ρ᾽ οἴδτιη ἐπἰδβο, οἵπὰ 

ἐβαιρ᾽ πὶ ἃ Πἰοτη δ 8. Βα ΠΥ βο 5581, ἀϑϑουθθαί 

οί, χ, α. 11. Ἰάοτῃ ἰαιη οι αὐ χν, τι. δ, φαγῇ ρου- 

ἵδοῖο ἤο ἀπε] ομἄατῃ αἰχ ἡ ὨἸΞῚ 5 (Πδτὴ πα μι 1}, 
Ρεοχιο 6 Δ ΠΕ ΟΡ 51 ὐρόνα τα ΠῚ ραβοιά- 

Ταΐασιιϑ. ΝΠ παραγ! ἀθθόιατ5ι σα ἀΆΡΙῸΟΝ ΠῚ θ10- 
ῬΒοιίῳ αἰνδιβο ἔθ ιρογο ἀβδίρποίαν ὁπ ϑοθπίίο. Του 

δρίβι. δὰ οηβίαπ!. ἢν δ, 46 δρρατίίατο ὁχ (τί ϑει 
ρυάϊοι θη ποἸάο 1ῃ ἢ 5. ΟΡ ιο15. δίθτιο ἀοοθί :Ξρὴ 

αἱ δἰτοόσατὰ ΟΠ τ β ῥτορπ οι, μοδὲ γαϊηδη [θιρ}} 
58} γοκραβίαο,ἰῃ ἤπ 6 παππᾶ] ἀςοϊσηατοὶ Θυ ἢ 1 ἢ]: 

ἴδοις ΤΟ ΒΕ σα 8) γα ατοῖο σου ]πηοία πὶ Εναηρκος 

115. σα πὶ ΠΟΥ ᾿551}}8. ἐδ ΠῚ ΡΟΣ 115,6} σα πὰ ΔῊ ΟΠ ΤΊΘΕΙ 

βσηῖβοας Ογτὶ] 5. 1π|6 Π σαθαν σαϊ. χν, ἢ. ὃ, 0, 7, ὃ, 

δὺ ρος 5β᾽ πη ΟΠ) υτηϊηδίίοπο ἀδβοἠαϊοΠ18, 
(πδτὴ πο ορὶ παραΐαν δἰ’) 855. 80 ΔΝΕΟΙ βίο 

ἰρβο, 41 ἰδ ρίαν 6556} ποία! ἀΡῸᾺἙ τ 1 60 58 

Ροαραϊου ἀἀΔονα Που , 61 ’οοο ρῬγοροπετοί, αι χν, 
Ὁ. 9. οἱ, 1. Μαηδβιραβ ἐρμὸ ἃ ἰύπερὶ5 11 ΝΘ ΘΡἿΒ 
{ὩΡῚ]} σαι πτᾶϑ, 61 ᾿πο Π οδο 65 δόσατα δὰ {}πα 1πι5- 
[τι πἀτιπλ σοπαίτι5 ρα ἀρ δι τ ἀπο ο 5676] ᾿πιρἰθτὶ 

σοαρία Ομ ἰδοὶ ναιοὶπαίῖο ρὶθηυπὶ αἰσφαδ ἰΠ ΘΟ ΚΓΆ πὶ 

εἴθοίαμι ᾿α  υϊπβοῖ. ἤὰης ἀπε πι ἀυπίαχαϊ ρΙΌΧΙ ΠΟ 

ΑΒΕ ΟΌσΙβαὶ ἰοηροόγᾷ ἐγὰξ Πδθυγα : ΠῸ]] ΧΟΡῸ 
ρΓοχί τὶ ΑΒ ΠΟ ΠΡ 1511 Ββπαπι βρροίαθανοτ, Τριααν {1- 
ταθάατη πη οταϊ, π6 γ8] }α] αμ"5 πον; {6} ] 1 

εὐ οῖσὰα. δὰ Δα αῖοα γΘ δ οπΙκ 585 Θχοανοί, 

{ΧΥΠ4υο Απηομεϊδίο βαυνδίαια ; ν6] Π0 65] νου 
ΦΟΉΠΟΙΣ ἀρ 65. Ομ 65 δριογει!, απο Πδ αηΐο 5ὺ- 
σὰ ΑΒ νυ Ἰ5}} δήνοπία οη ἀυτη ργυχίῦ [αςα τ αΠὰ 

ονδΐί, ἤφο χφυϊάφπι γε] δοοαπάαπι ἀσοιτ δ ἃ 
58 Οἴτῃ ἴῃ λ ΘΟ ΘΒ ΡῈ 5 Θχροβιίαπ οἱ ὁορ᾽αηᾶα ἐς 
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ἀϊοοπάᾳ δγδηϊ. Ὑοταπι ὦν Ύ}}} ἀϊοῖαπι ράα!ο ἁἸἸου ἃ [0 ΧΎΥ̓ΤῚ]Ὶ φιααπι ἱπυϊεὶ δεῖ, Ηος ἀπθτὰ ἴθνο 76πὶ ὑγ 8 

τοῖον, δοοιαῖοβ 6}... 39, ααὶ ὁχ ἀὐσιὸ Πα 1515838 

οἵ συτηιπαἴαβλο ντάρίατ, ΑἸ Ονγ Ππὶ ἀλαι15 ἀϑίδη-- 

εἰιῖ5. μαϊατῃ εὖ ἰοα ρον ργιρ χῖ55ο, ζείμλμηι δΡρυὶ 

μὲ ἴν ἰρηιρίο ἰαρὶς σΈΡ Υ ἰαρίάοηα. ποῖ πιαπορεῖ, δειὶ 

δαϊναιονὶς οὐαοιον ροπίτα5. οὐμηρὶγρίμν, Οαοα ἀα}- 

ἄρτια Οὐ] ι5 πάν αῃπι οὔ δοιόϑροι ἀθολγ πὰ. 86 - 
4 ο 5 ἀἰύθγα ποι ρου μι 51 Ῥτοχ ΠῚ Βα ρΡΟΉ6.- 
ἀο ἀπ χθὴι εἰ Δα ΟΠ Οδἢ αὐνοπθαμι ΝΒ. ἐοῦτα, 
νι ἀοτὺ τοχιίαίᾷ 5010 δαϑίδ!ἃ ΟἸα ἶὰ ὙΘΙΒΓΙ5. βίγιος 
[αὐτὰ τ 6} Πα, 6. απ ἀαπισπ!ογατη ἰρβογαμι πα αὶ ΠΆΤΩ 
ραιίδιῃ να] βῆτα, σ08η) {Π᾿π|π ὁονΓόχθ νης 4ᾶπὶ τὸ- 

νΘγὰ [5811 σοι ρ Ὁ Ραν}ν δνοη 115. Βρη ΤΠ της Οὐὰν- 
σαὶ ΟἸ τὶ} (6. ἔθη 010 ποι 15} 1. Πα} Πρ εὐ 

50 ΑΔΤ ΒΠΥ ΙΒ ἔοι ρογὰ μοι ετι5. σοπηρ! οπι η. Δἴ 
τοι ρίαν ἃ Δι Δα δ ΓΘ Π ἐμ ΟΠ. ἀθὴ8 παπαααιη 10 - 

δἰαθπσαπίαπι ὁσγρίο αἰθιιπανρ ροϊδγαί, ὁχ ᾿πΠπΠΠΟΤῚ 5 

χὰπὶ νοιοῦ δ τὰ πον Ἰοκ 5. νὰ 115. Ὁ} }0}}5 ἐοῦδυ- 

πα ἀπ η} [πἦθγ15. ἀθτοραιϊίο ΘΕ σοπηημ! Δ, 6ἱ δή 
θὰ ἀϑααδ ἀπ] ἀπταιαγα Φαάδαϊοὶ βαρ ἢ 

βασδτἰοίο βαρ ποϊοχαρ ἰδ μθύδιο, ρυγιοπἀολθάαίαν, 

οι δύναι ἀθααε ἐπ τα θη Ρίο Ὁ} 151} τόμ 558» 

(δὶ ἂν Δρο ἃ Ὑ1 5115. ἰθι0}} οἱ νοι θυ βασγὶ ἤοϊο- 
τιν ἐπβδίαπαταοπϑιη, 0. ἀπῖπὸ Ρα!ΓῈ 5 πα ΐτο 

Ῥοϊμογηί. 
84. ἀὐγη}}} να  ολαηλ πὸ ΓΕ} 0 δυοπία5. Ναηὶ 

ΒΌΡΒΟΠΘΠΗ ποοίθ αι δὰ ἐποὶρίοη ἀπιηὶ ὁρὰβ ἰδ πὶ 
βοία τοί αι ΠΠΠ ΠΣ ΘΟ ΡῚΣ ἁτον 1}. 1, ον 38), ἐσλγ τῷ 

"νοΐ ἰόν οδον ζι", δἰ ἢ0Ὲ οί. Γι ατηοητοῦμὴηὶ 

βαδα ἰοπρο ἰαίεημα γαοίαπίαν, υδρὰ οὐΐπην ἐρΈ ΙΝ 
ἰοοὶ γμύπο ρα ϊίοῖα, οοπιρίαπαπίαν, Ρονίίοια. ποι με 
ρυδ ϊοαι, ὧὲ αιόδις, ψιίπονμηι τημ{ἰΐτιο, σι ορονὶ 

νἱκἰοίναἰνώ" ἐικίσέονος ἐὐμεηιαηοιῖ, αὐ βοίαοι ἀραμοί, 
οὐμιος ἰμθοκ χεὲ γορονεὶ δισιὶ ὀρρυοόβονο. ({3}) Ῥοδι- 

«αι Τλοῖὰ5 ἰθσρα ΘΟ αν 6 ν}},, (ἱ Βα ρετόταμί Πὰ- 
ἀίνσαην ἐπιρθγαίονὶβ δὴ Δα Ε18 σα ΐθι5 ράγογα ποία ϑ 
ογαϊ ργοββδί μασι οι μοι εἰ ορθυῖβ ρου Ποῖοθαϊ ἀρδ1- 
ἀοτγίο βία α]α! τ αρεῦι5 ἸΒ!ΑΤ6 οροῦ ἂς ἀππὸ ἠρηὰ- 
ἄανο ἐπ πα θητὰ, οἱ, τἀ ΠΤ σατο ἀρράτδη!, πιοίποπ αὶ 
{π᾿ γα Ἢ [ΠῚ Εἰσὶ, βσορ ππ αιαρηία οχ Ατηιϊαΐδπος 

ν6] οχ [απ ἀλλ θ 5 10 515 βδορα]1ϊ ( γυβοβίοτη 1, 

Τπουσαονοίαι. ἂς ϑοχοιθήμαι, ὑγοθτβ ΒΘ Π 5 

ΘΡΙ ΡΠ ΘῊ 065 (ΑἸ ΠΙΆ ΓΔ ΠΣ νοΡΙ5 λον 11] χαλη [8 }}.}, 

ἔοσονα ἰθσιηι ὀχ 18. αἰϊανιοιθε ὁρονλα ἶνες. ὥνασοσε- 
δὴ 9 (εἶθο με μενεῖς Τοτοη μον σορκεσαρεῖς, ἐφίεγὶ 
ἔφα δαἰμί θην ἐὐθιρανα ἐοποια ἰξ Ἰϊάθιη ἴχπ88 δχ 

Β 

ΟΒυνβοβίοηιο ἰαμι[65. βείαπι ἰοοΐ ἢΠΠ1|π|5 σον θα 3561, " 
ἅπο5 πη ί τ πῇ [ΘΓ πᾶβϑβ ποσίο οθΝ ὀχυκιϑδρρδῖ, 
μέ ἑιοὰ ζιρόνα, ὡὐἱ γγορίηφιαηλ φμαηγάατα σροία- 
δ(ανι μον θαθνιοιξ, ραν ον οὐαΠ οπῖς ἐατίκα, μαννα, πὲ 
ἵν). 6) πιο δ γοθις5 ἀοοίϑελο ςοἱρί, 0 χιριὰ οἠεγοθδαίαν 
πα ρον οι ὲ ρνοριδαδονδὴὶ πἰθέρα, ὐϊ ἃ 115. ἔδοξι πὶ 
τοίουυρ βου ἶ Ναχί ΣΟ 115. ϑτσιέ, ΠῊΓΗ1], χρεὶ οοκ 6 
« ἰθριθ χυξίοηι αεὐπιΐδθος ἐμῖδοο συημπολογ η  Σ Ξοή 
ομδὶ οἷ ἀρολ αὶ ἔθος. ἀσορβοίβοθηξ, γοροηΐ φαδάδγῃ 
οἰᾳιίδας ρυϑδιίοχς οὐείμοίας. οἤόηαϊδοε ροίοηίία 

(13. οχοιμ., 10. χαν, ο, 324. 
(1 Νά γαῖ, ἀς Ὁ. 411. 
(15) λα. 0.1, ο. 39. 

οπιπεβ τοξοτπε ὧδ ῬΡῸ οεΥνῖο καδομῖ, φμοῦ 608 ΣΙ ΠΌ Λα 

εἱ αἰψῶο σομίθηίϊοσα ἰησυθϑδισα βε δὶ ἀροῦν ΟΡ 65, 
ἰσηῖὶδ 6 ἐρηρίο οοομνγθηδ Τρ δεῖ! Σ Θοβηηθ Ἐν ΕἰΝᾺ 

ΘΡμκ ΑΙ ρὲ αὐδιηρ δῖε; ραριΐην Ῥ εὐ ρΜΥΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ἦΣ γ6}- 

ἐϊδις ἐγαησαῖος, εἴνατα. ὑοπααιαπι αἰέν αὐνολλητῃ 

μεσραίονος ἐοντηϊπαἰονῖς οἱ τποδοπίς γε φαμὶ (11). 

Νδο ΡΈ αΠοῖχ Παπιτα ΘΟ ΒΓ ΠΠ ΤΠ Νάτα ἴπ ραν 118, 

οαπὶ Ὁ του θη 05 δοβ,αιιοβ ποοίῃ ποΡ[ ΠῚ Ὁ} τ 
ῬΓΟΒΑΘΡΑΙ γαΐπα. μεϊ πιὰ πῖδρ ΟΠ ΟΠ ΡΌΤΟΠΊ, ΠπτΟΣ Ὁ 6Χ 
τᾶο χαυλάδηι δὲ οδηλονρα [Δ ΘΥΊΟΡῚ ἰπ ον ρογ 5 ἀδ- 

δοία5 αὐτὴ Βα] θηΐο, ἴῃ φαᾷ ἔοτγατηθπία Δ᾽] 16 

ὈΡΘΓΙ προρβϑαυῖα τοοοπηθραμτην, 5 [10 μιοΡπ 1 - 

ἄδιη ἰμκπὶβ ἐπ} σα} ; αἱ ρου τ πὶ ρα οι ἀθσαῦ- 

τϑ5, αὐιιϑι15. Θχαπὶ πα 46. 4] δαότδῃὶ 1 ορίδ, 

Προ οἰἴγοίυς ἔδεγουδιαν. να αὐὐάοιῃ ἸΓθγα τη, 585- 
Βἰαβααθ οἱ ἰγραμδης5βίπιθ. Ρ6Ρ ἰοδην ΠΠ|πηὶ ἀἼϑτῃ 

σοπιϊπιδαιη (16). ϑοοτα θα. αἰαὶ ργοςικίσ ιν ππ|5 

6 σα]0 46] ρ51] παῦσαί ἢ χαὶ, σαπὶ ΓΒ ΡΠ 5 οοῆγνδ- 
ὯΪ5561. αὐ ϑροοία α [οὐ πχομϑίται {πιξσότη ἢ} πχ αΠΠππι- 
ἀο, 15. ῬγϑΘ ΠΡ οπηηΐϊὰ ορί ἤουτη ἰπ5! απο πα 
ΠΟΙ Βα 51}, πη] 605. Βα] ρα, βΘοΌΓΘ8, βοΐ, οἴο., 

480 )η ἱποθηᾶ!ο ἰοῖαβ ἀἴ65. ᾿πϑηπιρὲτ5. 65]. Νοίιιο 

ῃἰς αἰνίη [8 ἀδιιοηδίνα ἴο σομ α] ν, σαπὶ τοῖς 

Βτεοαῖ 5 ἡθοάατη ΓΘ 0 61}}5 ρΡΟΡᾺΠ]) ρου παυἱα [Ραῃσο- 
ἐδίαγ, ἔϑάοπι δηΐ ΠῚ δὲ ργοχῖτηρ Ἰῃ ΞΘ 6Π|} πουῦίθ, 

Ιυχ ἰῃ σὉ]0 8.6} οὔποθ. ἴῃ οτῆθιῃ ἀρϑουθοης, 

48πὸ᾿ νἹοίονῖαν ἀν ογεαβ ἰητρίος ἃ ΟΠ τί. τϑροῦιδιθ 

ὈΌρΦΗ ΤΩ δίμηαβάί 7) [ξὰ οὐχ, χα ΤΠ θοριαιο Νρο5 

πος, μὰ. ἀά, ἃ (ἀοϊκοιια αα ταθη δια. ἀβῆαθ Ο]]1- 

γνάρατη ργοίρπιϑα, πΠ10 πριοηἀϊάϊοσ ρα, πο. 580} 
Οσμπδίδηίο υἰβὰ [πσγας, ἀρραάναῖ (18). Ρυπίοτρα ἴῃ 

οπγηΐθαθ {ππἀδοογυμη γθοΓ 0115. ̓ ητιϑῖαν εἰν  αἰτὰ8. ἃ 

οομδίμπαίδ ογυσθ8, ἐχ Τῃοοσοτγεῖο,αἴτο σοϊοτα 50» 

Ταβι χα πα 115 ἸοοἼθτ15 ἈΒοΪογῖ ροϊαρυαῃ!, λα - 
ἰθτας ἰοῃαοιία! 5 ἀστὸς αἱ Ναχίαῃχοι τς ρα ΟΠ 

(65.685 6,, ὑθηβοῖοδ ροβίθα σοῃθοανοίαν Π) ̓ τοΐου- 

τοῖς νοβίθ5 585 "1{45. ἔπ πὰ δΡοἰ 5 βἰκπαῖαπ ᾿ ΤῊΝ 
πὸ σαϊάριη ἴῃ [000 ποία!ας,οχ Τηροάογοίο, 56} 115 

δἰ βη!5. ΓορΙ οἴλ5. {0 ἀπίρι Νὰ χί Αλσθὴ 5. δίπηα! αὸ 

ἀυϊδρίδηιϊ βῖίνα ΠΟ ΓΟΓΆΙ, 5 νθ δχίργονα πὶ μέρ σῆς 

ταραί λα] παν δ η 08 δι ἀ6Ρα Ὁ, σΓαἰΐηγ 0 Τὴ γᾶ Θ 1} ΠῚ 

ἰὴ 58 ἴρ50 γ6] ἰὴ υἱεῖ «πὸ ρουβροχίβββ ήτο αὐ 
ν6} 1ρ596. 8656 κοι]! δία τη ποικααο εἰπε σι τὰν 6} }- 

[ἢ ἰΐὰ 1ῃ Ὑ ΒΕ πη η 15 ποίαν πν ἐπ παοροίασ ; αἱ οτα- 

πθὴ ἰσχίον ῖὶ ἈΡ.Π16 1] ο᾽ οραπτίαηι, ἀὸ βιιπιᾶ υπγᾶ 

οἰαδοτγάϊδηι ρμἰοἰαγδη} τ .ε8 11 Δ ρα }}} νατίοἴα! 8 
Βιροραῦομῖ. Οαοή υϊ6πὶ ΠΟ ΙΓ] πὸπ Ἠΐθροβο- 

Ἰγτὴ15 βοί απ 56 ΑπΠΠΘοΠ 9 το] ἢ αἰδχιδ πὶ αὐ 5 

δυδῃἶββα τούργε πρὸ [ἢ Κ0 115. αἷνρ Φαδερονι) κἶνα 

Ὁ Ὠυϊϑ ποῦν ν 5} 5, νΘτΠὶ οἰἴατα. ἰὼ αἰλαγί αι 

Τρ 0 Ὶ8. ΠὈ Γ15, σα 516. μα} ἀβη οα] συ] π οὐ- 
παι θ 115. 

θᾷ. Η15 οἰπα θ3 τοῦ 115. ἀθθθυτη σα Δα ερὶ, 
ἴατὴ {π||ΠῈ8 ρΡ86. ορτ5 Ἰπορίαγῃ ΟἸπι Π θτρ σοδοιὶ 
βιη!. Μυ] 5 Τα ἀεθόγασι οἱ ρασδηογιτη 60 ᾿θγροῦὴ 

(16) ϑοοτγδί.. 110. τὲ, ο. 17. 
([7) ΝὰΖ., ογαί. ἅ8φ,0. 113. 
(48) Ἀυῆη., ὁ. 39. 
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νβριιαέθ ἀρητᾳ Δα Ομ Ἰβαηδηι  γο Ἰρίοπομι ἀοορ551555. ἃ τοΐθυθηι Ὁ. ται, ς. 30, ἤδος, απιρἐμϊἐ ποαίγιι ΗΠ 10-- 
Ἰὼ σοηίεδβο δϑὶ Ναχβηχθ 5 αἰξ ὁπθτξς ον πτα αναβὶ 

θα εἴσηο το αἰχμα τα τος (μεϊςἐαπόσμην σιν ἐπ- 

πούαάβσ, ριθπήπο μἰξς ἰδ αὐ ργοείυια. ῥίασανο 

τπιἰμίξεσ. Ρἰερῖρτος δε πῦν ἴῃ ἰοδαῖι ΓΠΙΧΎΗΙΙΣ 

γϑιὴ ἐσγαλοηίος, οὶ οοήρηι ἴρκο ἐθήρογο, ᾿μο ἐπτὸ 

«οοϊάογιμιί, αἱ καρον εἰοξος Ἠθϑίνοβ Ῥγορεγαυίδδο; ἀὐπὶ- 
δέξῖβημο τομἐ ἧς ργοσίδι ἴρ, Ἑδοίοεῖαην αὐηείββος, δεθς 

ἐϊναϊου νας, τὰ δέον ἐναθιίοβ, βαργοσιο ὑαριβηιαξα 

ρεγὶβοκίοβ οβκο. Τὰ δὰ τῷ ἀπρθῖα ρύοσα! οααϊειῃ Ον- 
ἘΠῚ ΠΟΒΈΡῚ ΒΑΡ Γᾶ 5 δὲ οἷα ΞΟ Ποῖα (ὁ στὰ} ἐπὶ Π 111 

ὑθ5 δ ρ]οτίατῃ ἢ Π τί: {ΠΗ σίοσ, ἃ α}1ἃ δα σοπι- 

᾿χοπαάπκηθέιῃ σγΟῚΠΕ ἴῃ ἀν 115 γος πάρι αϊατα 

ἴπ ἀτα ] Ποαθάα ΠῚ ἐυο]οβία οὐ οι πομπὸν β- 

ὁδηῖον σοη προτγο ραίπουι ΜΠ05 [Δ πγθτὶ ὀχ Ἀ{Π||5580 

ψιᾷρὸπ σαὶ στο 1 δῈ ΡΒ} ππαπιβογιηΐ, ζοϑίᾶ.- 

αν Ουγβοϑίοηιαβ οὐαί. ἅ3ι. ἰοτῃ, Κι, μᾶρ, ὅ10. ΔΤΠ 
αὐ τοῦογι Ἠππαπκιοαγμ, 99, σαὶ ἴσῆθτγα ΠΠΠπππὶ ὅχ ἐθῖ 0 

Τα} γί ατὶ ρθι πη οαϊππι ρα, ἀἰδοθνγθηιθηὶ δὲ 0}"»- 

Υἱοβ {φασδῆϊο δἰ αγοη δ υἱἀονσαπ!, βάτον πο! ἢ δὲ 

ἱἰσορι δα σας. ἀοιονρη!, Κοίου γὐσιηι δοπὴ ξεβαὴὶ 

(πγίβαιπι σοη ΠΙ ΓΙ σοσϑδθίαν ΠΥ}, βοα, ἀ! αἰ 
δορρηίοσ, νο ΚΔ 0} ὁ] αθ πο ἰοίλου σοβθργαῃ! πγ10- 

Γθπι. 50 οριαοπο «πα θην πη ΠἾ}15 ἃ σοορία 
οὐ ἶ πὸ βρη ρλνάπτηγ ἀβίγίοι, Ἐνοπ 5 116 ἔσπι δὰ 

βιονίαμα ΟὈγΊ5}} οἱ Γ6 5] 0} 15. 6115 νον 7 ΤΟ] 01 

τἰ. μόν 556 ἱπονδά ΠΗ ΠΠ13, ἰάτη πλα {18 ἀὸ αἴνογαι σρηδ- 

ΕΒ ρα σο Πρμιπ τα ριαὶ 5 Πάριῃ ἀϑίγοοίαγο Ζυ 5 

γ ΘΠ, ΔἸΔΠ 6 σον ὨΔΡοΡΟ, ΡοΣΒι ἔπ Ὠϑίον]α. Εἰ 

ΟἸ τ ληῖ5. [69 ἀπ οπῖαπι ἔδΓαπι βάποιῖ, φαούαηι ἢ -- 
στα ἂσ ρουϑριοπο ἃ οτα ΔΟσΏ ΒΑ Ὁ. ΒΟΘΙΟΡΙΒ 688ν ἕαὰ- 

σι δοα δυο ΘΟῊ ΠΗ ς γῸ} Θο ΠΟ ἀπὴο γοίδνο- 
νὰ! τοσοῦ ΝΟΣΙΔΉΖΘΙ 5, ΘΟΤΉ Τὰ. Ταΐ σύ 50}} οἱ 

ἰοϑιο5 Γπργαὴ! Πάρην ἀρρο!]απδ, ΟΠ  βοβίομηθ 5. ΧὨ] 
τσ π΄ πὴο 56 α τὰ μ] σι Ξ οβόγίτηι βοτσιπὶ 0615, 

οασπαἔθ τὶ ἢ π’οτα ὲ τό σοτης σοὶ ἀ 16 ἈΠ ΠῸ5. ΥἸΡΊΔΕΙ 

ὀοπ πἴξδὸ τοῖον σ π6Ὸ ΒΘ 15. ΒΟΙ ΠῚ 566 6. τῇ ἃχὶ- 

πὶ ινοιιθη5 ποίαπη Οἱ τηδη [65 πὶ ἅ1|, ἂ πτι ἰα 8 

ἴπ ἰοϑ προ τοι [πα πτοία ἃ} 6} 4}. ἰέλις, ἴπ- 

παῖ {ὃ}. ποὲ πος. ΟῚ Π865. ἰ65 165 Ξιιπ5,. ὁ ΠῚ ΒΡΟΒΙΠῚ8 

ἐδυστα Γιατ βΡοίονι σρίβὲ, ἀῦ, βου ρία ἀπὸ 9288, πὶ 

5.. 115 ἀσοοάπηΐ Πα ἴῃ ΕΠ Ογοβοῖγ απῖ5 ΘΟ 5 

ἄν νορβαῖμν  Τποδβανρίαιβ, σαὶ Υχτ ΠΟ ἢ ῬΤΌΘΕΙ Τὰ 

γτῖα; Βοσράίοα, 61 δ: οπλπίασα, ἤηα σο] θα 

Γαΐπεο, οἵ αἰ αἰιτὸβ. 0 Π|8 8] μουν 556 τποποχαί; 

Φοζοπίθτῖ5, {αἱ πὸ ἐσπιγιοτα Γαἰ558. αἴὐῷ αἱ πος ἃ 

ἰρεῖ5. βρδοίατοτηαβ. αὐ ν πβσπὶΣ πθὸ ἀΠὰ «οὶ 

ορογίοτο τοξτϊπιοθλας Ῥτφῦῦθι ἔρδὰ να ἤονὰ ΟἹ Ἰτη ρο}- 

ἴοι! ὀρονῖβ νοβι σία; ὁχ Ανίδηῖβ ΡΠ] οϑουρβία5 ΠΡ. 

γιατ. ἀὰππ Ὁ. 61 14. Ταη ἄστη. ὁχ ρβάβαῃ!β Αἰπιπίαπιιβ 

ΜανΟΟ 5 0. χχαϊς αν ἀν στη γνοτῸ 1άθι ΑἸηπηὰν 

απ ογοπίσ {Ππ| αὐ δατα μη ἢ οοτη Ὠδτηογο, 

480. 4 αλλ Τογ πὶ σηΒη} [ΠῚ οἰιτα δα] πιο, 

ἀππα 303 Π]ῸΠἢ σου Ί ΠΤ πόοῦσ5ο 68}. ΟΠ πγαῦ- 

ὑγε11 αὐαταπι δείρα! τηοτο δ)υβάθια ἰπὲ μονα ΟΥἹδ 

ραυΐο ΡΟ! βιιρξασι!α. Ῥιοοροναι ΘΠ ἢ, 51 νυ 510 

{18} γα! αὶ δέν, Διά, ὁν {νι πον, δά τιν αν. ΤΊ. 
[320; ϑοσυιίν,, 11}... αἰ, σὰμ. ξῦ ς βόλομι., ΠΡ νι, 

Δ 
ὡς, 4. 

Β 

ῦ 

γοβοίγηεῖδ διδεεγμῖ, ἴηι χο γρυθυϑι αὶ Ῥαγέλῖς, σρίϑοο- 
Ῥοξ, Ἰπομασλοδβ, μι θδῶμο ογ5 ἰοοὶ φηνοίος. Βοκεῖς 
δἰδῶν ανίὲ φηπάαγα δισυϊογίθαις γα σεῖς οὐ θοροῦ, ογυσοία 
γοίχιο ἰπηϊαμιῖοδ, δοὰᾷ ππαπία 11ὰ σομσῖα πη 
γΟΡΠ ἤρης, Φἢσπο, αἰνίηα. ΟἹοπεοηϊία, νἰςοβίσι ἃ 
βοχία {821} οἰ πξά σι ΠῚ ο Υἰνῖβ Δα ΒΊαιο, 

{0 ΧῚΧ] ΠΑΡῸ ΧΗ: 
ΟΡ δ ποδία ῥτῖηιῖς Ῥαϊοπεὶς ἐρηρονλ δ, 

0. )αῖοθ ΡῈ ασατπήάαη} ΕἰσΟ] οὶ , πο «Πα 1] 
π0ὴ 1}, Τονίαη!, σαὶ ξα δ η 5 σο οβ8.}ς, πα ρόνίπιι ; 
ἴ5. ΤΟΟΌΠ Πα α οΟ] 5115 ράσο, τανουαΐοσαρ Αἰμαπα- 
510 πὸ γ6] 605. ΑὐἸα πον πὶ Δάν ΓΒΙΒ. Θὰ ἘῈ ΡΠ] ας 
ΟΠ ἢτ|, Βορέαο Νσῶηο 01 ρσοϊοβϑονθ 5 τοά- 
ἀττας ὁ} 15 Βο50ὺ ϑοοίατονσι ἀἰσηππ ἴαθα!, ὁπ ἴπ 

δἰαία αὶ ὀρισοι Γορατᾶτα βαίαρομαι. ΝΊΙ 46 ὑγ- 
ΤΠ 8} δ βέουϊο!5 10 ἐοτα ρότὸ ρεούπαμι 220) ΝΠ 
615 τη θη ὁ ἴῃ ΘΌρρΙ ΟΣ ΠΡ] ἃ 43} Αμοντάπο, 
δγ ναθ, Τα 56 ΠῈ} Οἵ αὐ ὰ6. ἃΠΠ5 ἃ σοποῖο ὥρῃς- 

Ξίλη πο ρΟἢ απο 46] οοῖβ, ΘΕ φαάθηιν σαὰ νη !α5 τὰ 

δα ιδὰ Ὑ6158}}} 1} πι5, ἢ ρ  Ρα ΤΟ ΟΝ α!Ο ἢ αὰὺ τομαθαῃῖ 
ἘΠῚ ΞοἸ οαοἴο 515 σοποῖ ἀσοΡροία τηαποτοπὶ,, 5. απ 8 
ΟἿ ΘΟ ἌΤΙ α Ια οἵα, ΘΡ ἨΠ ἀΠγομαγο α, εὐ ΑΘ ἢ8 
ῬῈ] 515, ΠΒ51 1Π ὀσοίμβἰα5 Δ οἷβ Ϊπναβὰβ, δουληι ἰΟΟῸ 
ἱπ ποοτοπιαν, [)6. 60 σμϊατῃ 5101 σα! Πο πῇϊο- 

οἴγρὴῦ ἀπη. 403, 1 ᾳαο, ἀποῖθιι5. ΜΙ οῖϊο δὲ πβο- 
θ1ὺ δα πηοϑα!δηβῖς ρτζοθα!ος ἀπ μ|τα 95,6. ᾿μ56 ΘΠ ἀπὲ 

Ασλσία5 σαπὶ Ἰξαίγ 0. ΕἸΘΆΛΗ Θτορο ον ἈΠ 51 
οἸ]αβάσηι ὈΤον αν ΟΠ οπθ ΟΩΪ απ {15 δριδοῦν 
Οἷξ, Νιοθπατῃ ἤάρτη ἀρργοΒαυ απ! δΕ νασοπε σοηομὺ- 
κἰαρ ταὶ (31}} οο φισα νὸν ΠΠὰ «π|5 ποι α11}18. Ρὸ- 

γτὸρριηᾶ νἱοραηίαν, ἃ ΕΣ 1}0115 νον ουγου 0 ΠΟΙ 

ΟΡποχιὰ ἐπἰσΡριοία!τοσα ἀηα τὰ ΟΒΑΘῈ; π Αἰ πῃ} Πὰς 
τοπιν ΕΠ πε ΟΧ Βα ρβιαη 1. Ρα 15 βοπίίαπι, δ ἄρηὶ- 
(6 δροσιά αὰ δι βία πι 51 ΠΠῚ] ΟΠ 6586. ΤρΙηο ο 

ΘΠ Π15 ΘΑ ΤΠΔΠ15 ΠΟ ΟΡ ΈΙΟἢ15 νι! ΠῸ. ΟΥ̓ ΤΉ]Π]5 Η]όγοβο- 
ἱγπλῖ5 ἀρόθαν μοι οο: του απο Ξοσυάίοβ ἢν ἀν, 

οι 1. Ἰρδάιαι αὐ πὸ Ὑ]ΘΩ5 μη 6 γι, 90. 65} ἀηυ θά, 

Ἐοο]οδίλ, ΗἸοΥ σβο] γι ΠΟ Π 55, 
00. ονταπαβ Ταῖρρο ποοίο τη; ἀροϊ ηγδλλ ΒΟ χτΔην 

ΕΟΡτ Δ ΡΗ ἀἴδηι ὁπ. ἐπεθόθα, Βα θι6α πιοῦσίο ρυῶγδ- 

Ῥίη5. 681, δ] πα τ μτ15. στο α, τα ΠΠΠ|πππὶ 5 πη ἢ 
ΟΡ Ὧλ ΒΘ 55}Π 30 πὰ 5}5. ομιδάθιμ ; πόσις μ08} 

ποι βο, ἀΐδ αὐτί. ΤΠ 928. σοπβου θη ἀΞΟΙΣ 

ἀπ ρογῚ Ὑἀ]οπ θη [τὰ γε πὶ ; οἷν τοβοννάλο 5101 Ὁ 60}- 

ἀοπῆ5 πα ρόνῖο, ΘΙ δα 15 ριον! μοα8 Το θη ἀπ σοη- 

τα διε, γαϊοι, εἶν ἀπο ιδηὶ αἀ ἐπ ονἑτη ροντθ πη}: 

γδΌ Παροϑὶ απ ΑὐἸάπα σοπ!α νη τιξ 61 ἃ} ἀοχῖο 

ναρεἰσα 8 δββϑῖ, {πτ βούται! ἐκ ΟΧΊΒ Πα α110 ΘΕῚ ΤΊ Ρ αν, 

σαρ. ἐν, βἰνβ μοβίοα ἰαπίππια, αὐ τοΐογι, Τποάδογοῖι5 

Ε8 6 ἀννὸ, 13, Ὁ ΔΙ|)}α σαι πῖσα ὑσόγὸ ΠΟΡΓΌΡΙᾺΒ 

οἱ δά Ατἰδηᾶϑ μαλθθ5 ΠΙἈὨ5ΙαΓᾺ5. δἱἐ, αἰχαδ 8} θὰ - 

ἀοχίο θαρτχαϊα5, ὃν Βόγον το πὰ Ολνο ἰόθ ἀθηῸ 

(μι ίϑει 307. αι 0515 νηχθπ ΤΠ 0 ὉΠ τι ον ἀΠ 5 ἡ τᾶς 

εἶθ σομμπποαίυν, (δἸΒοϊ οισαιο Ἰπ] Τα ον ἴα, Βοᾷ 

ροβὺ τορουτιαίατῃ ὁ γοσορίο ἰνράπῃὺ υἱοιουίαιη ἀἢ, 

91}. Πάρι, 010). 
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880, τηαχὶπιραθ ροϑὶ βυβοθρίαηι ἀπ, 3601 ἋὉ Ἐὰ- 

ἀοχίο βαρ βηνιηι, μβυδυίαβίαιθ ἴῃ Αϑὰ ΒΟ λα πιν 

ἀοϊπαο Ραϊα κα, γ051 6Ε ἴπ 1115. παρ ονα βαρ  δι5 

ΠοοΙσβία τι αΠΠ χη. ΝΊΗΗ δα Ονγηαπι ἀὐι 0} 1 λὩὶ- 

ῥϑαάζοηρο κοτηϊ ταπονίίη βοὰ δαροἀοπία πογαΠνσο ιν 

εἰν, φαατηνὶ5 ἃ ΟΠ) αμοὐ5. πητθ ἴῃ δα οι ὁπ ΠῚ 

ἰρ59 φαπβὰ ορίβοογίβ σοϊοθναίαηι (23), Ηΐ ἀπ 360, 

γα]οπ 5 μοτγπιΐθϑα Τα πρεάσα ΠῚ ΘΟ ΘΒ: Θ Ὁ 65, ρῶς 

ταΐβοα Δαογιαι τοδί ἀδ" Βογαϊοπο,βίαιαθυρ Αοίϑ 

δοη.ΠΠ} Οσπβίαπ πο ρο ἈΠ] ομογα ἂὸ δια άΐο ἈΘδΟΙ! 

οἱ Βιι σχῇ βαποῖα ἀρηομάηᾶα 6556: ὀχρίοθθη δαὶ 

Πἄο! Γουπια τὰ Αὐ πα θιβϑτῃ ; ξἰαπάσπηι [ΠΧ] ἸῺ 

νοῦδ β ἐμ) ἐἐίς σε δείαλείδ, αὐ βουνά άλμι ρΟγεΟ πα ΛΠ ΠῚ 

ἀἰϊσε ποι σοι, ποοθαϑανία : ἐομθ πὶ (ἢ ΟὨΥΠΊ15 

βοὸς] κἰ5 ργοϊοβδίοποσι ΔῈ ΠΟ ΝΘ Ππαπὶ ᾽ῃ οΟΠ01110 β6- 

Ιουοϊδηβὶ οοσηϊειπαίαηι. Πδοτούθοππ! Ὀγειοῦθα αἰ 

616 0Ἐ} ρθῦ' πϑίαϑ αν Δ ἡ οπλα}}5 ορίβυορίὶ οου  681λ8 ΕΞ 5 

ΓοοΙρδυδηξ; πὸ 5ἱ 4015 φἀγογβαβ ἀΠαιοῖα 6χ {15 60}- 

800ρ15 ἀσσαδα! ὁ οηλ Ὀγοροποηάδην πα ΠμΠογαί, αἱ οὰ 

11 σογάῃ ΘΡΊβοοΡΙ5. ρτονίποιοο οἵ ΠΕΙ 6118, δααα 

1686 δ ραν ἀσουιπαίοχϑ. οὐ δοσαβαιί ρογίοα!ο αἰρῖ- 
τιογεῖαγ, πο νίπηι ἀδίηάσ οἱ βοσίος 1 [π|5 οἰ ἰαν εν 

ῬΡαδι θπ ἰ Ἰοσηι οἷβ οἰ οτθηίθϑ. αἱ σαπὶ ἢ σΟ]- 

ραταϊθποιῖ, δἀνουθβ Ασασίαηχ δἱ Ευδοχίθπι ἰαπ- 

φυλῃ αγο ὀχδιοϊογαίος. ἰα!6γὸ βοηῃτοηςαη!. ΝᾺ} 

ΟΥτί ἢ] ραὺ5 7}π μῖ5 ἀδογδυῖβ [πϊ556 ν δια γ, Θοπίδπι 

τἀ πῖδτ ἀπ} 1 [8016 ο5., πιτὴν αἰ 1 ἃ αὐ 1 . χ μα} 15 

ἙΓΟΜΌΠΗ οσπκουίαν 5 ρου ηθαΐ, Ἰῶς ἢὸβ ροτία 

Ὀγδνιθτ αὐ πρόνο, 
ὁ7. Αυᾶοῖο Οδιβανβδὶ παι ἀπάτα αι μοδὶ Πν 5 - 

σθηϑα ὁὐηο χη νὰ ἰποῖο ἀκα. 300 Ἔχοίμ!ο γα] 
300, (33) Ον ΤΠ Π5. οἱ ρυἱπιατῖβ ἀὸ ΠΟ ΜΠ 55 αγῖ15 

ΡΓΟνΪ οἷαν Θρἰδουρμιια. ο᾽15. οοΙ βίαν. σαγατα σ501}- 

Ρίοηβ,0ἱ 5641 ΡΠ ασηθπι ιν σασπγάαμα Ἰηιροβαΐξ 0 

γῸ] ΒΡΟη[6 56 00 (ἀγ})ὰ5 αὐ! απ δ νεῖ ρ6Γ οομ θα γα τὰ 
Γαρι σα σηλ βαθ]αίο, Παϊγομίπβ ΒΙΘΌΓΠΘτορο Πα πὰρ 

σαθολ ΟΝ Δ} 185 οὐαὶ ΟΥὙ 10 Ἔχ δου 556 [Δὲ πΉ 101} 88 
Ἰοσίαλτβ, ααὶ ἰρ5α5 τπόογθν βασεῖο, γι πὶ (πϑὰ- 

ἄληι θη όσοι οἱ Τσοϊοκίαν μιποήοοῖ!, Νοῖ ἔα Ἰα]- 
χα ον νη]]ὰς ; 564 (ο]αδίαῃν βοτοῦίβ 58: αι αι,νὶ- 

γα]. οὐ ΓΒ 5 σἱγίθ! αι 61 ἀσο ἐμ οὐ πΠ.0 {15 1}}- 
55. 5 π1, ρ150 οοσηοιμία σρίξοσρίιαν ΘΟ Πα. 15 
ἀπ Ξοάθι ποῖ ἴδηαι. Νά 400 ἰθρτηρονο Οὐ 8 

ἦρξο γα]οπ 5 ρδγβθοσ Ποὴ6 σχϑαίανη, ἀηνο, Ἀξ ρηία- 

ἀπ, σδτ, ἀὐίαπ! τού ὰ. ἀοχτη! ἀρ! 5. ρ᾽ βίο 

ΔΌΖΟΙ ἢ 6 510 ἀροσο ἴῃ Ομβανίοπβὶ δρ 8 δο ]ουα- 
Τα τ 4] τοῖο ἀδιμ4θ Να] δ 5 πηροῦῖο δοο! βία τα 
δ}. παγμαπίθ νοχίν, σογραρίαμηια. Ονί μοι οἱ 
ἘαΡΠ 1} ΠΡ] οὐ ούδλαν (9! πα α]ῖο Ια μθοτὸ ἴῃ τη 6 Πὶ- 
θυδο 5. ἰπβία πιγο ςομαΐας οι, ἂς ναρίοβ πα {1ρ11-- 
οβαιθ Ἰρασίαία5, 4105. 0558. ρουίλοι ο ογαν ρα Ἰὐτι; 
5θα δά οχίθοιθαῃ. Ἐὰ} ΤΠ δοἀοπῖο ρυϊποῖρα ρα δι 
ὁ5ις Θεά ξι αβᾷαθ ἢ βιὰ 5648 ταϑυαἴα5, φασπι δά 
Ἰη οὐ ἴθ ἀβααὸ οὐ τα 8η. 3958 τοι. 

ἕω ϑοορατ,, Πρ. αν, οὰρ, 5. δὲ ἀ; ϑόζοτα., ἢ}. τι, 
Σ ἢ, 
ΠῚ ἔρρει, υχχατ, αὶ 37. 
34) Βίογοι,, Οαἑαίον., ο. 118. 
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68. σητἼκΈ οὉ Δ ΠΟ τὶ Ρ6.6 ΘΡ ϑοορογῖηὶ ἀ6]6- 
Βα} ομηληι, οἱ, ρὸγ Ἰόσαίοβ. βίον σΟΠΙ ὨΠΟἾΪΟ ΟΌΤΩ 

ονῆᾶπο ρομ ἶσα ΤΠ Βορο τ 405. ποι οαπλ ἸΠῸ5 
ΟνΉΠ ΠΝ σοτα ραςοίαν, φιοαν πὰ} δα αγάοτῃ αι πὸ- 

8ῖγο οχ β! παπὶ: ἃ ̓ άϑα8 σοῦ θΥἼΠπΟΙρ 85 οἰ αϑάοπι 
οἰ σαθκῳ βοοϊθία!ο, ἐπ πΠῸ0Ἐ} σαπὶ ΗΠ ΘΥΌ ΒΟ Ύ Πλῖ- 

ἰάπο Ογν10 Γδτιηΐ, τὰ} 5 τοὶ δέοντα ρυ εν 8 
μοῦ Ιοῦο σὴ μοββαμαιβ, ᾿πἀαραία γί ροξίδα ΔΠΠ05Π8 

ἃ ποβίγο δὴ ἰάδην ἔιο γι Οντη} 5. 116, σα} 15 ΠΟΙΆ Β ἢ 
ἱπίος δρίβοοραβ, ἃ σαος ἀαία! ιν ΓΙ ΟΡ ΤΠ τς 

τϑρογίίαγ, πὶ 8 ]6 5. μ0110 δάνογϑθαβ Ῥγοσορ Ὁ) 

ἀρ πσμιν, Μασραοπίαπὶ 4] ἀππὸ ϑπροτίοτο [ΔῈ - 
Ββδοὶ σα! τ 6] μι Ραγαπέ, ἼΠ}} 5101 ΠΡ ΠΌρΟΓΟ 

{πιο άάατα οχ δ πηὰραηξ. (390) νογαπι δα }}}α1α δΔῃ, 

800, 28 Μαϊΐ, Ῥγοζορῖ! ἰνγαπηὰθ, ποι ασῃίθε η8 1“ὰ- 

ἀοχὶὰβ. ἐηρϑγαϊογι τη. οἱ [Γαι Πὰν 68. Ξ5. ρα ΒΡ 

φΟΠΟΙαγοί, βαϊβαυο δανογϑαγίοβ σα 1} 115. ΡΤΘΙῺΘ- 

Τοῖ, σοηδίι5 6138 ργῳνογίογο οἵ Αοία ΘΟ ΠΟΙ 1, πι- 

μ5δόθ! Απρυβίο ββη ἔἤσᾶγο οἰδίσογαηι!  ρϑῖχαθ 8 
[Χ ΧῊ] Τμγαςία τόνου θη} αἀραὰ Πονδοξολ οὐ νἱαπὶ 

Πυπι. δοα Πρ ρογα!οΡοῖα δὲ ἀπ] σὸς οὔρηἀογαμί [Δ 
ἀρ Ρὰ5 αἀοχὶ! σσοαραϊοβ. ΠΠ1 08 δα πὶ ΡΥ λα πὶ Ποι- 

ἰαἰὰ5 τ 8ἃ}} α ἀοχίο αἀἰδλαηρογοηίαν : αμην {ΠῚ τὸ- 
Ῥυαπατοπὶ οἱ ἰγαπά θη 1π σοη ΟἽ Πο σῃμϑια ποροί!- 

ἴαο Γασίατα,, δνόγβάσαβ θὲ 6] δα 515 ΘΟ ΠΟΙ 4 6- 
ογοία Ομ] σοτοπί Επάοχίο ; ἰμ Πδηϊτηλίβ ἰγασαη αἰα 

7551} 71Π Θχϑι ! Πληλ [Γ6, ΘΟΡαΠΙΖ.6 δος Θ5ἰα5 8}}18 {γὰ- 
αἰ (30). Ομ Πἶο ἀορίηἀδ. σία πον πα) ΝΙ οτηθαϊαπι 
᾿πάϊοῖο, ρΓέθ56}5 ἰρ88, τρία ΘΧΘΙ ΠῚ δ Βομποργίηι 
σομ Π υαιίοι 5, ἑη ν]απὶ οἱ γοπλβοηίθῖα ΕἸ αβίατη οο- 

ἀρὶε σοῦ ἀοαδίθηβ 556 η 6). αἱ μι πιθὴ5 

ἴδοιι νδοαηιν Γόνέγϑιι5 ργορτίαπν σα ρα γη [ἌΒξιι5 δεῖ; 

οἵ ἀρὶνβ νυ θη 5 ρΊ ΘΒ 5 56 σμανα 8 οἱ ἀθιογα γβίρη- 

ἰα5. (37) Μαοοάἀοπίδῃ! ἡθγοὸ γο] αὶ ἐπηρειἀθι ει 

πια]ονηλ Ὠϊδῖι, ἀθ οἰν α 5 55 ἃ] ον αῷα ΑἸ ΓΟΓ αὶ 

Ἰεσαΐοσ το νοῦς, βίση Πσατοηαα 5ιυὶ πβοδβξαγίο σοη- 

Γὰασϊοπάυτη, στα δά Ὑα]δη πϊαιχαιαι τ ρ ρα ΛΟ 5 [ι- 
σόσα, ππὶ ἃ ΕΘ τίαστα οι δηνη ροπιυἤσδηι : πὸ- 

γαπὶ θην ροί 5 απιρ]οοίοπἀατα, {1 τὺ ΠΟ π᾿ απσοι- 
ἄμα, αἰ νο]οναὶ ᾿πηρονδαίοτ, σαπῃ σμ]οχίο ὀοηλα- 

πἰσήθηι. ΟΠ ἃ νϑΡῸ ἤοῃ ΠΠσΘΡδί 1ρ5ὶ5 10 τπια τὴ 
ΟΥ̓ ΘΙ [6 νοῦ ϑῖ5 σου τ ιι5 δίῃ γ τι, ̓ἢ Ρ᾽5ιἀϊα, 

Ῥδηνθὶ γα δἱ Ἰρνοῖα σοΙοΡ 15, ἔτος ἐπ Οοοάἀδηίοπι 
Ιομαΐος. πλιίαμ!, ἘπβίαΠιΐαπὶ Βα θαβίθηα, ϑνινα- 

ππηὶ ΤΑυΘΘβριὴ ἀὸ ΤΠοΟρὨ τὴ (βία ρα] οπβθηι : 
4υῖθα 5. ἴῃ ἠδ δ ι19 ἀδία πη, παρ οαπὶ Πρ ονο ἀδ 48 

ἢ δοπιοπάδγοη ι, 58 οὕτὴ οιηαπ ΕΟ] δῖα οοπχηλα- 
Ὠλοπθ ἢ} ᾿πθαπίο 5, Πἀθιῃ οι α Β5 απ Πα Πα ς ἀβοθηρα 
ὅπὸ σαι ρτο Βανοιχέ, ΗἸ5 ἢ ΙΘγὰ5 ἀδάθγο απ οὐ γὰ- 

Ἰφηξπίαηα τῇ Ἰριροναίουθηῖ, ἀπθηὶ ἰὼ (118 Β6110 

σοηῃίτα ϑασγοιπαία5 οοοπραίαπηῃ ᾿ΙΘραιὶ δαΐτ πο ρο- 
{πονα} ἢ απὸ δὰ Πού αι Ἀοπχαχυῦτῃ ρΟΠ. ΠΟΘ ΠῚ, 

το] ααόϑάα α Οὐσ ἀθ}5 δρίβοοροβ, αἰροία {αὶ πάθια 
Βἰδοθγδιῃ δὺ ἢ νιμα πὶ ΔΒ ΔρΡΟΒΙΟ] 19 ἰδηθγοιν, 6ὲ ργεθ 

(Δ) “ϑοζοιη., π᾿}. νι, ο. 7. 
(20) δοοναῖ., {0 τν, ὁ. θ. 
(21) Βοογαῖ., 118. τὐ, οἂρ. {{; ϑοζομλ., 110. γι. 

ο. 10, 
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οί Υ}5 το σίοηἱ ρτοβρίσοτρ Τοπογραίαν ; ὁγαηίθ ἘΣ ἃ ἀθπὶ σα πὶ [γί 15 ἔθ ποτ] ἀσύθρονο. Νοῖ ἴῃ 510]- 

Ἰοβαῦία. 5.15 νἸΓΠ] 5. ΟΠ Ρὰ5. ργϑίο ὁββδηὶ; οὐπὶ 
ἱρβὶβ φανῆ [χοῦ οριϊπηαὰ. δσπδὴ ουμπη]τατοηὶ, αἱ 

δία 5. ὑσο] πῖαρ ἢ πὰ! ἢ νοι αογοίασ, Π 4] {{- 

ἴθτὰ 5. ΠΠ 85 βογίρβοταη!, δαπὶ ἀπρίο ρροσαὶ φαϊησχαὰ- 
Εἰμία αόνοηι, ΠΠΠ| ορίβοορῖ, αὐ ναξ μὸν ΠΠορὰ8. 5185 
γοβρομδοί {που πι|5, οὐαεύπι τιν ἀοταὶ αἰ 5. ἦπι ἰμεοῦὶ - 
Ῥίτοπι: γα χίβ. Ραποογατα ποία απ οἱ πορηίπὰ οἱ 

56105,. ΟΥ̓ 15. ὁσοθᾶο ἰοῦ, Τοοσηβοίαῦ 8100 
ποβίοῦ ἀὰ ἀππᾶ, οχ ἰπἀασαρίίαν, 

89. [ᾶψαῖῦ ἴγο5 Ποσηάπι ἀρρα[5] {δ νὰβ 8185 ροῺ- 
ὉΠΕΙ ομιυ νὰ. ΠΠ10 ρει απὶ τόβραοτγο, αααϑὶ ολ αἰὰβ 

ἃΡ Ασίαθτο μάνα Ἰιοτη  αἰδ5. ααὶΐ ΝΊοπαπὶ Πάθι 
δριυδθάββοηϊ. Οὐ οατὰ ἀση ἃ γ θυ] ζαϊο ΓΘ5Ι ΡΌ1550. 56 
ἀϊόθέσιν, Ἀποιπθονπι ροβίιι τα ργίάσοαι τρ)] δ οἶϑ- 
δος, ΟἹ δ] φασι ὁσγητα ΒΑΓ Π ατ ὁ 5503 Β 

φαραὰ μ1}}}} ἃφοπδαθβίαπς 41} ἀἰδενοραγοῖ τ μαπδὶ} δὺ5 
βου ρίο θαι ἤάοτῃ αὐ οι λοι πάτα ριτο τον}. {ΠῚ ἰαϊὸ 

«ὦ Π ον ατῃ ΠΡΟ Π10 ἰδοϊοναηι, 58 ἀἰνορεῖβ ρρίποος- 
βόνατῃ ΘΙ ΘΩΔθιι5 ἀδ ρα δῖον, τι δὰ ἀαᾶτα ἀ016- 

βαπίίαιν ποπιία. Νιοθπαα ἰάθη, ἴῃ σὰ νΡ 1 Πὶ 
ΠΟΙΒῈ ΒΜ Π1416 βδηοία οὐ 016 ἀἀνοῖδαθ. Ατίαμδιῃ 

ὨνργΓΟΞ) μοβίίαπι 51}, οὐ Τρπαΐββο, δὲ ἰσηργο οἱ δὰ 

τόση ἀΐηαε βογναίαγοβ, Πατηπαμῖ δ Ατίαηι οἵ 

ἀσυϊνίπα τη 6} 5 οὐπὶ ἀ 50 1}01}}15 οἱ βουίαιουλντιβ, πὸ - 
τβοβαι δ οἵη ἢ 85 54 6}ΠΠ}. ΡΑιΡ ρμαποαπότγάτῃ, αγοῖο- 

εἰπίασις Ρησ αἰαπον. {0 Χ ΧἪ] Μανυοσ!ηίληο- 

τα ἢ, ΡαΜΕ δαιηοξαί 515: πα ηοτηα δ [γι αα! ἀὐς’ 

τπληι οὐα θὰ ΝΙοο, οὐ ποὺ ἀἀνονβαπίσπν, ῃ- 

Ῥγίμαΐβ Αὐπητασπβθῖῃ ἔοντπ αἰάμι, οἱ δα Νίορ Ἑπνα- 

οσαρρυνίαια σπξι Ἰο θῸ}} 50 0 50 0} 51556}} (015 

εἰ ραιγανῖο βαθά σις μα Ξὰ δ᾽θοιὰ οχ ἱμασγο ΝΟΣ] 

οὔμο! !}} Ποιὸ μὲ δχίγθηια δρ᾽ βίο] οἰδυβαίατῃ αὐ- 
Τοϊαπὺ, φαοὰ 51 χαΐπ ἢ ροπέολαπῃ ἀἀνουβαβ ἴρ505 ἃς 

θὺ5ὰ αι! 15 5απὲ ἀοἸοσα  ογπδι ἁ αι Ἰη ομἀογὸ 
ναϊιισνη, απ μὸ ἢ εῖπ ἀτέον 5 αὐ ἀποροπηᾳαο γον 

Βάνον! μοι χ οὐ μοάόχοβ δριβοοροβ, νοπίαὶ, οἱ 

ἱρκεῖπ Κα] οθα5. βοῦσπὶ ἀϊδορρῦει ; δ᾽ φαοἀοπηάαδ 

Ῥεοραίααι [ἀν }} οὐταῖοας ἴῃ ἀπυϊοόγοιῃ νι πα! ποίαν, 

δου 5ρο δ᾽ 0 1.0 ὁ δδιυοῖοκ ΠΡ δρι51ὴ σογα λα πο δἂλ 

χοσσρη ἀμ βᾷας καὶ 50, ἔατὴ ΠΙΆ 5 ο᾽, Ορομίοη 18 

ορβοσρούαια ποιηῖη ἀἀ ἰδ]ομαμ ον ρει βυ ο5, ον 

ποβήαο νἼρη 15 ΟΠ ἀοΧῸΒ ΘρΊβοῦθΡοϑ ΠΕ λουῖα 1 271- 
δ᾽ εν τὰ πὶ μγαϊα!αίαν ΟγΙ ἢ 15 ΘρΊβοορὶθ, φαοα ἴαμα 

δχ δουϊπῃ Π{[0γ5 κα 88 ρου! 5, (ἰὴ 6χ ἔστι Ἰορὰ- 

ἴονσαπι μεοΐοπδίοο [16 ΠΧ ΘΥΙ ΟΟΒ. οἱ 5ϑοῦτῃ οἱ σαὶ 

1} Οου! 6118 δορί ϑοομὶβ ἃ θαάθιῃ Δ ὁομποπῆχα, 
τε οβαιο εορὶ τ δὸς οἰ 05 ΟΡ βοοροβ, ΤῸ Α οἰταί 

ἄο]0 οἱ ἐπ. υνς ὧο Ξαρξουοπάσαι πιδύαα! το μα ρα 5] 
Ῥονούδία Κατὰ βοια θεἶα οσαϑαιϊα τα Πέαθὰ ἰιρία πὶ ἀπὰ- 

ειοπιαϊο ἀπσυι58ο, εὐ Νιοοὴα ἢ οἱ, πιάσπὸ Αὐϊλη 
ἀοοευ πα οὐἶο αἰσαὸ ἀοργονο, 5 ὈΒΟΡΊρβι55θ. ἀοία 

ἰαῦ οημο ἀηία δά δερίομι))νῖβ αὶ 1 ᾿ θευλ 5 
Οὔ, στὰ ίάηυ 61, θα μ] Δι Ὁ ὁοϑϑνν,. σ. δξὲ ἀπ. ϑθὺ, 

Ιἰονυτίοηἴδ5. [σαι ἰὼ δα αι ρνυο[οἰπεσαναγ: αὶ 
μοί ἶο ρμτονί ποῖα σομγούδίο ἃς ἢἀ6. ΝΊΟΦΘΩΣΙ 008 - 
1 οοηβνυχαία, Εἰ 5. αν ΟΥ̓ ΒΝ Ε15 ΟΡ πΟΟρβ 6}}5- 

(28) δοχοῖῃ., 10. νι, σ8ρ. 32. 

ἢδπι 5οίτιπι, 868 ἔῃ 1185 οἴαπι Οροϊἀδητς Ῥανὶθ5, 
ΘῸ5 Υ6] 51}, γὙ61 βαραγαίται αἰ 1ππὶ ἴῃ ἀΠ αν μαστοί 
οὐ θη 556 οὐδ 0116 688 ἢ πὶ λα Ῥγαμοηβο σοηοὶ- 
πα αἰ α]ονῖη! δχ δοχζοπὶ {0 νὰ, σα 12, οὐ [,|- 
ἰνοσὶι οἱ, ΒΟ νας, ορβοομορη Π{ἰδ}15, αἰϊὰ5. Πα , 
ΑΤΓΊο οὐ Πὰν ργωβαϊασι ΠΙΛοΡρἃ 5 (38). Τγαηοι80 
πιὰ οοῃεοϊλιι ἀηῖὺ 507 βοαιδηΐο, νεσηο ἰο ΠΙρΟΙῸ 
σα] ομραίμπι 5}: αὶ {μὸ τουθρίὶ ἂὰ σοπιχαππίομδιῃ 
Ἰόράι, ἀδιθαπὸ μα ΘΠ] Π85 ἔσο] δας ΠΕ Ρὸ αἱ, οὐ5 ἴῃ 
ὁΟμ τα ΠΟ 6 ηλ δι πλοῦ θη!, τοσατο δ ἀπε [8}}15 τοὶ 
οἱ δα νταρίονα αὶ ΘΟΠΟΟΓαΪ 5. ̓ ΒΟΡΙρΡΓ 5 ἰοδεπηοιῖο, 
Ταύϑασὰ {ποις οῃοι τα. ἐπα χογαμξ ἂ οορια τα 

ἀἴδαι, υἱ Ρὰχ Εσο]όβιω 6. σοπῃοοταῖα σομχ απ οοῃ- 
ΞΘΗ5Ὰ 5ἀ0}ΠΠὺοίαγ, (πο τὰ ΠΠ|60 ΤΆ γβοπβο ἰπλμδ- 
ἀπ πι 65}, άπ ἀν ἱπηθοναΐογο ρον Εὐθοχίαπι ἀνον- 
55 Ο ΔΙ] 008 ᾿ποθηβο, ἐπὶ ἃ μον δοίϊον! να5 πεῖς 

Ἀυπάαμι Μασθάοῃία 5. συ βοσρὶ5, {αὶ Απιοοαίω ἴῃ 

Οανία ἂὰ ὑυἱπίηία απδίαοι σου σιμά! , ότι δείλη- 
118 }}5 γοοι να απι πτπτάτια πὶ ἀπ δ εο γοϊασναῃι, οὗ 

ἴῃ Ἀπ ϊοοθμο συ θο]0. ϑοϊοαοία ὁοῃΠνπθῖο ἃ - 
ἀαϊοβοθγο 50 ριοίθβϑί βαηΐξ, ἀγανίοῦγ ἀοίπι ο γα] η15 

Ῥδγόθοι! 0 βυθβοσαία 651. 15 Αβἰαιοόσισ ορίδοορο- 
ται τἀ ποσὰ ἀ εἰ ρας ἤ 15 Ναπς ἰμααϊ- 

τοηάσιῃ, ϑίεμθ ΟΥ̓Γ 1] 5 ποϑίον αὶ ἢ ΠΡ ΡΠ {π|86- 
χ15 ϑδοιιηάϊι5 ἀρρϑι]αίαιν. 

τὸ, απ 6556. ταὶ] ὁπλῃΐο ρουβυδάθγο ἤθῴαθο, 
Ρἰαυ 5 ἀὸ σα πϑῖβ, Ρυλο ἐπα, {16 ἰδ Ποιπαμα 

ἀοϊομαιο δὰ Ογγί ιπι, αὶ Ηρ βο νγη5 ρϑοῖ ο8 
ἀσοβμβαν, ααπισι 11} σοπίέμοναι τῇ θιπ5. 16, απ] 

ἀρ]οσαμτοβ ρα αὐ ΠΝ ΤΠ τὰ Οεοι θα! ρα! - 
οὐασιαι φατονουρ ἢ Ιο  α λα ἢ 1 18} ἃ σο ΟΠ 1ὸ ματα - 

Ρϑδυθπορῃ 1 ἠχᾶϊο απ τανθραμ! Ἐπ οχλι 4 Ὲ Ὠὶ 

86 1) υγίαβ βαὰβ αἰοἰξοουθίαν απὰ Ργοσορίαπὶ 561} 

γαῖο τοιποταία θιαΐ ὁχ δοῦτγ, 16. τν, σὰρ. 3, θοπαπ- 

τἰανθαΐ δἷβ ἐμαρθγαίου, δ 566. σὰχὰ Επαοχίο οοπ ιι- 

αογϑιὶ (δύ2., Η}νν νὰν σὰρ, 7) απο πᾶ] αὶ αἱ ἀνὲγα 
ἰογϑῶῦ, Ἰλοσλ δὲ ἀρυὰ Ναϊοπι πη ααφογοε α τα 

Ῥεωβιάαιν. ὁοηδάδνο. ΝΊΒΠΙ Οὐν 1 σοπληθῖπο ἴπ 
114 αἀοχ οἰ αβίοπδ, 1} τὰ. 1Π|Ξι Απμα5}} ἀο 

οουπαροπίία, απ ἴρδὸ 5οοίρία!. δι δι15, 86. 

σαάο, οὐ 85. ὉΠ] ορίβοορὶ αα δὴν οτηληΐ ΠΟ] 

γάγίοια ρου ποραμ ψαᾶτα πῶρ ἀβία τα Ὁ ΠΟ 1 Πλη10 

Βοίΐθπμιρ ἀϊσοτο  φαογατα 86 165 δὲ ποτπὶ ἃ ΠΟΥΊΤΏῸΒ 

50} οχ Ταγαῦία, Πνάϊα, Οτα, ἀνιθηϊα σαρραᾶο- 

εἷα, βαιά. Πογαμι σσπνοπίαβ, [6518 ϑοογαῖο ἢ, 

,ν, ἂρ. 40... ἀπ. ὦ ΕδΘγίαια. ΗΜ ργα5. ἀσάογο. 

διαγτπὰν, ἰὼ ὈΙ5᾽άϊα, Ιϑααγία, Ραπ Ρἢἢ]Πα, Τγοΐα, ὁ6- 

Ἰοθγαι. ως ἀϊδίαπο τηαχῖὴϑ ἃ Ρα πιὰ σὺ 60 

οούατγγοτγα νἱἀδίαν ρμοίαΐ558 ΟΥ τ πιδ, αὶ ταριὴ δὲ 

Του παμίον σοδοία πεν πᾷς φομο Πα. Νάλα 11 σθ]8- 

θλον (ναπβλοία τὸς σοῦ, αὐ τηϊτΓα 51} ἰθπλ 8.118 

ΤΟΒ 5 5α 1151 ροτ 5 Βα ρΡοἀϊἰά558, Ἰλοιηληι ρογυθμὶ} 

Ἰοσαια ΠΟῚ. ΒΟΥ]Ὲ5. βορίθη ὈΓ5 116 515. 10 1115} π00 

ἀοονοία. 658} αἷδὶ ἁΠχαα᾽ο ΓΕ ρον ρύθὺ τυ ῦθτα 

Ργουύορὴϊ. αα ὀχίνοπι5. Δ14}} ἀϊο 5. τομμοναῖ, 

Νά Ῥγοσορίο ἰὰ Ρμγγρία ἀονολαιο, οἱ οὐοῖδο, νὰ - 



108 ΠῈ ΥἹΤᾺ 3. ΟΥ̓ΕΤΙ1. 10. 

ἰϑπϑἐγαίγοπι Ἀοιμάτῃ ργοβοϊβοδηίδηι αἰ ααοί ἀΐογατα αὶ 4 ἄμμο 875 βου θᾶϊ, ΤΒΟΘΗ56Ὶ, ΒΡΊΒΕΟΡΟΒ 4] 80 
γίατι ὑοταϊ απ 651. 1 οἱ σονονίοι, Πουδοὶθῷ 

οὐ νίαιη ἤπ}} ΤιΔτιη ρεασση! σοποῖ! Ἰερλῇ ᾿ς ἀπ ρῖι5 

πα] πα 9} 18, ΘΟΏΘΆΠ Δ πν ἰπίο 56. δρίβοορι, Ἰοσα 5 
ὅπ ἀπο ΔΤτον δά ἀΠοὐππὶ τ 55}5, 46 φαθθυθηἋο τὴ 
Οου θη! δ πα δβί ὁ, τὰ ἴθ μυΐναι[5. σοι ιν ΘΙ 1118 
(805 ἴπ Ἰσ εἶ. πα χῖπλὸ ἀἰ551{15 σον ναμ, ἀ τα δ ἢ- 
ἦα ἴὴ Οδεϊδεπίοπι Ἰομα θα βἰδίαιι!. Νοιι ροΐαθτθ 
ἴπ 5 σαν ἢ ΤΠ 0115 ΠἸΒῚ Πα τα] σρΊβοσρὶ ᾿πίοΓΟΘ80; 

πρὸ 55 "05. δρΊθοοροΒ ΘΧΞροίδῃ αἱ  Γπλρῖι5. [1], 
Οὐθη 5 6 Ρα]ρϑεπα ἱπ ΟἸοΠἴατα οὐ ᾿βαανίατια αἀνγοη- 

ἴαγοι, Τότῃ, Ὧ6 οοὸ ΟΥ̓ΡΙΠᾺ5 Δάϊτοι ργοπιθ απ! οο- 
σαραμοηθ8 πὶ ῬαΓ ϑεπα οἱ θα Ασδοῖ! μιονία παίρ, 

Νῆηι το ἀπηο ἄππο5 (βυθοῦ ΟΥΡΑν ΟΡΊΒΟΟΡΟΒ, 

ΡΠ δ ηααγ, ο απ βία ἢν Θχ 150 (τοϊακίαπαηι, Θἂν- 
ἴο, ΠῚ οἱ δρίοσρι ΝΙοσηδὴ ἤθοι ἀθυσσάνθ 

γα τ χαοῦαιῃ ΠΠῖθνδ5 δα ταϊϊοπο ρυϊηλο γοοίρουῦο (0- 
ἰγθοίαθαι {ΠΡ οΡῖτ5.: ὁὰ1 τοϑηοιδυσῃ  Ἰσρᾶιϊ!, 605 

ἀρη  ὰ νου] 6 τοδὶ ρει βθο ῬΡ ΠΠΠλπ} ΝΙουρηὶ Ξγθο- 

ΙΗ’ ἀνυοπα οηθῖι ἐπι ἢ Πἰσουαν ΠΙΡΟΤ 15, α Ββον  θΠο- 

ΘΙ ΘΟ [ὁ β5οηῖβ ΑΛ πῃ 515, {ππτὰ ἴῃ σαὰ αἰ οο5 

δρ βίο! βυ θϑοτρίαπι 80 εἷβ γα 8 δἱ ρογ} ενῖο ὁ - 

σὐρτ5 {τι Αἰφα!ὶ Ον  Ππαηὴ πα  Π}}}} ἸΘαίαχς Ἰναὶς ἴοτ- 
ΤῊ]. σα Ῥπου ρ5 580 ; ςοοα πηγὰ 6 ΟΠ 115 ΘΧΒΙΠ ΠΤ ἃ - 

Ιοπάπ εἃ μ6᾽ ρ ον ποἱὰ5. ἀοίογγοίιιυ, δα πὶ νυ ἀθμιῦ 
ἃ πᾶς δι υβογριίοπο, ΠΠθΘγαβεθ. Οπατφαλλη ΤΛΘΟΥ 
γϑιθὰ θο τῇ [ἃ ἄστρο άἃ ΠΟ 6556, αὐ ἤθτ0 δΟΓΆ ΤΩ 

δὰ ἀο5. ΞΟΡΊΙΕ ἃ Βα θδου βοηο 1 ΠΡον Γπουὶ τ 

δαάθιάπ6 ταϊΐομο αὰὰ Ονγ] απ. αποσαμι ἰπὶ σοποὶ- 
Πο Οοπβιμη το Π πὸ ἀρβδαίοβ ἀδροβίος, αὶ ἴῃ 

ΗΠ νῖ5 Λα πεθὴ ΕΠ σοι ρτομ δά πααίαι, 5 ϑογρ- 

τἰοΐπ }5 Ἰτα γα Ὡ65 σι οϑο] ρο586 πὲ Νοοηδιι 86- 
ἰραοίθηβθιη (39) Ουϊηἴο, εχ σοβιῖ5 σο πο 1} ΤΥδηρη- 
515. οὐ Πἰ σι ταν, βρίβοοροβ ἀξ σχαΐμι5 ἀβί ται ἈΠΟ ΠΟΒ 
[1550 ἃ σα] 06. ΘΟΥΓῚΏΙ θυ 5 1 ἢ), {ππ| 50} 
δονίαᾶπο ἀπὰ οαηὶ δίρ] οἰῖο σοηβα δία πα Παΐοτα 
ΠΙΧΧΊΤΥ, νϑορρόγραη!. Ἰισσδίοβ οπ πὶ ΟΟΓΊΙΠΙ αἰὰ8 
ἵββοὸβ δὰ δοηημλ οι πὶ ἀνα ἶβοιθ, πίααο θῶ πὶ 
ΟἸΠΠἢ]15. ΘΟΟ] κῃ} 5 Πρ οὶ μοῦ ΠΗ ον ὰ 5 αἀηιοππονο, ΑἿ- 
«τὶ νυ 5. τηὶ δῆλοι ΔπεσοΠρη αι 5} Δονίαπο 
φΟΘΟΘΉ Τα τη ΜΟ] ΟΠ οἱ σοπιπιππίοπϑαι οἱ αι Π1ὰ- 
ὑπ αίθχη αὐ πιΐδβιας οὐὰϊν αἱ νι]! πλπ κα, σαρ. 1Π| ἃ. 89. 
[15 Ομ ἢ) 115. ΡΒ ΤΩΝ 5 ἀἀἀπουταΐ ΔΙ 1 πῈ ρΡουξας 
ἃ ποϑίο στ Πα πὰ ἢ ΠῚ ΒΘΡῚΙ ἐ1{ἰοτῖς. σομχτα δηγοτανὶ 
οχίβίθνοῃν, Οἷς {Π|6 5}}, θη] δοθΡ ΡΟΘΒΙΓΠΙΙ5, ΠῸΠ 
αἰπυπναῦθ Σ θέαν οαίτα ΟγνΉΠ65 οἴπο5 ααὶ ἰά εοἰα- 
τἰς ἔαθνααν πον πα, ΕΔΟ]6. ὀγοάθγοιι ΠῚ ΠῚ ο580 
Οὐ  ὰ ἢν Αττηθηΐα ορίβοοράμι, ἀθ {πὸ Πα ΠἸὰ5 
ὁΡ βίο 115. ὅδ δῇ 187, ἱ δοπβίανοι δῖ. ἐπῖβθ8 ἢ δ 
᾿ς τ᾿ μονα γα πίῃ. 

ΘΟΑΡΟΤ ΧΙ. 

μνείαν δῦ Ναίοα!α τογίσὰ κοθ ἀν ͵θοίεις. οαξιϊαί. 
Θιεβ ἐ0. ὀαϑεῖα, Ραϊ; πη ὲ ὧν ργὲρεὶς Ἡϊοροεοὶψ- 
τητίαγνι Εοίοςί κἰαίλις. 

τι. θα. δδὲ Ογτι πὶ σὰ} Ναϊοπίο ας! ο 
παπ]Π τα λ ἘσοΙοβίαπι (δγίΐο ἀπιϊβἰ 5856. Ἐρ᾽ρηδηΐα5 

(39) ϑο:.,1}10. χὐγ σὰ ρ. ἐδ. 

Β 

ἄρρυ!βκο ΕροΙοβίαπι ο1 3 ἰΘη αἰ550 01 : οἱ πος (ΘΠ ΡΟΡὸ 

ὦ ΠΙΠατίοο οὐοαμαίαπη ἰδοίαίαν, ΠΟΤ Ὑ Πλ 5 οἱ 

ϑοζοπιόπις ΟΊ] αηι ρος γα 6 115 πιοτίθπι, ΤΠ 60- 

ἀοεῖο ρεϊηοῖρα, Εροϊοβία τα. ἐπὰπὶ ΤΟσ  ρ ΤάβΞθ ἰγὰπ 

ἤπια, ς Δι 5808}, ἰκτ ἔα τ σὰ ναι δυΐθ, πο ἀπ οπὶ δ α- 

Ἰφῃ 615 Ἀμμ ο, ΠΝ 5115 οσππία! ; 5οα απ ἀϊα! στὰ ατὰ 

Τὰ ον ὁ]ὰ5 ὀχ ϑ!απὶ, πο 0 564 ρ᾽ Γι 5. ἐπί δΡΙ ἢ 

675 58615. ᾿πνά ΒΟΥ  θῈ5 1 Πἰβίουα ΤΠ] ΡΙΠΟΥΔΠ5. ; ὁΧ- 
μα πο 6Πν 6}115 ΠῸῊ 80} αἰττιὰ ἸνΟΒΒΌΠ.15. ὨΙασ]5. ορ-π 

Ρουαπαηι (θέα ριι8 τονοσᾶλο, αλλ ἃἀα ΔΒ μ 807, 

απὸ γαϊοθη5 αν ὰἀοχίο θαρεἰδαία5 (30). δ᾽ πρὶ} 15 ο- 
ἦάβχαο ρτονϊ ποῖ μρίθο 5 ππαπἀαίαα. ἀοι }, ἐξ 
αἰνάϊοαι!, σοηβίδῃ!" θα ρογριι5, ορἰ ξοορί, 481 5Ὲ} 

Δι] απο 556} ἴῃ βαροτάοιϊα 5βαὰ τα (11, θα} 6 - 
515 ΘΧρο]δροπίαν, Οαο. αὐὐοῖι πιαηδαίο ΑἸΠαηὰ- 

5115 ἢ ΑἸοχαη ἀγα, μη] ΐαιχα ἃ}}} σα ο]]1οἱ ορί5- 
τορὶ 581}5 οἰν αι} }5. δ᾽ θαι, τὼς 15. Ογρη] αι πο5- 

(τα παπιθγᾶρα σοὺ, Ἐ}ὰ5 δϑάθοι ἰαΐο 110 ἰδ ρον 

ἐοθτιοσο βοσαπμάατῃ δοσγαίσπι, Βυχοι θησαν ΟἹ ΝΙΟ8- 

Ριόγηι, Βονλο 5. ΟἹ ΠΠ]αν α8, Τὰ] ἸΙάθιαι τϑὺ οατὰ 

|0}Π1Δαΐο ἃ} «ἰισΐοντ α Οαἰα]οσὶ ΟΟἰπΠ πἰαμὶ μυϑὶ Π6- 
γασϊαην ποι πμαΐο ; ὁοσπημάπηι Ερὶρλδπιμη, ὃγ- 
ΤΠ1ὰ5 αἰμὸς ἃ ποβίγο οἱ ἩΠανγίοπιι5 ἀξ σατὰ ΠΠΠ8ὰ- 

το. ΗἸ το 5 γΡοξί γΡοβι πἴαπι βούσπο (γε ἢ] 

παῖ ΠῚ σι θτὰ 411 ΟἹ βασοθββουῦ ταῖογι. 0 ἃὰ- 

ἴοι τα βύανονι! ΟΝ] π5. αἰαῃ ἰῃ μἰβίουϊα 5} 6 ὴ- 
ΒΆΝ ;; 5684 δατπὰ Ἰούα Ἔχβῖλμ ναῦν πο 556 ς0]- 

Ἰιδὶ μοίσδι Οχ σΟΠΟΝ ἢ Ομ πιο ρΟΙ Δ} νΘΥΒῚ 5. 
1 4ιὸ θδίγοβ ἀὰπν. γε αι Ἰαάαπ!, ἀἴα αι. δα 
ΡΙασι πιὰ γα 115. 1. ἰσοῖβ οηρα Ανίαπυβ σου αμῖ μα 

ΞΡ 556; σαοόγαηι οπγηΐατα. οὐνεμηίη τ οαβα5 οἱ 

πιοΐος ὑπο! ἰδιοτία, 

τς Οπδηὶ ᾿ποιτιοβᾶ, ἈΡΒο το ἀν 6110, ΡΠ ϑ} ὦ οἵ 

ΠΙΘΡΟΚΟΙγ αι] ἰαο5 ὑσ ΟΠ οβὲῷ ἴα δα ἔπ ορς, πὸ (ἀσμ8 - 

γαπιξ βου! ρίονοβ. [ἢ δάγα δα πὶ ΠΧ ἐσ Ὁ} ΟἹ ΑἸ Δ] 

Εἰ Δρο  Π πατιξίο οἱ Ρηθαπγαϊοιμ ἀομὶ ΘΕ Οτλ ἢ 15 βοπονῖς 
πωσοιοἱ δα ααθ θα ἀοιη 5116» Λα 9 ΘΟ 5ϑοι 

8πη.. τόμον 5 ΝΊΒΒΘ 5 ΠΡὼγ αὶ ἐπ ᾿ωιοτῃ., ρᾶρ. δι, 
Ραπιπαια αλλ  Ἰῃδὸν ρον οἴ 5. 0 Προ π- 

ὑδῖὰ ναπια ΘΟ, 81} ΟἹ σΡα ΒΞΔ ΟΠ 6᾽ἢ ΧΡ Υ [ἢ 51}. 08} - 

515 ΧΧν]) οοοιοβίδνυτῃ ργβι ἰθιι5 ργόριεν Πάφὶ ἀδ- 

ἰεπδιοηβηι Ἰῃδἰ μη δι 5. βάν οι ρα 150 σο] βίο, 15] 
αὐ γΠ]8 οἱ Ερο  δβῖα ργ ἔδοθ γα! ,5ιΠπἸπε Πα ἐχ ἀτὶα- 

πόγατῃ βροᾷθ Επζοῖπ 5. γα  απόοίας ΔΗΪ θα ϑαίρηι [ἃ- 
οσἰοιϑ οριβοορί,αι ἀθιθ! Π π15 ΡΊΝΠΙρρασϑογίβορο!!- 

ἴδ ι5 ῬαΓΡΟΡὮ ΠῚ 8Βασσ 550} εὐ Αἡ δᾶ 515 ΡΏΣΠρΡὶ 41} 
«ἀπ. μὲ φυεάθοηι, αὐ ΘρΊρα. Βιοτοσ. ὡχχθιν ταν 97, 

πο οοομ 8 κε γαϊίη οἱ ἀτιίᾳς ἐφ)" υοἶαιξ οπσμιῖς δονίἐαξὶς 

διρονίος, πὶ ΑΥλὲ βοἴμην ἀδογοία ἀοοοηῃξ, δορὶ εἴ σις 

ἑρξογιυι ρυυρμοπαν πφρεβῖθι, ας θυ Γαι ὈΥΟξύδ ΟΥ̓ Ο5 

ἐπδέψιρι αν : φιος ολὲ Ὀεγ δὲς τοίου γε εγυζαν ἐνον ον, 

Ξοα Πποκι δι εϊηνιοις ας δε  ἰς ἰσορεδιιί, οἐ ἴπ 

γροίᾳ βάἀοὶ φδοίαίονοδ οἰαάι! ἐδ δέον αἰἰτιαανονίξ; 

ποῦ πα ἀμπέαιμαὶ ργουϊπεῖα, κρα τῃ ρον ῖςηιις π6- 

ζατὶρ ὑαεσδαξὶ ξ ως ἢ οἷγοα ἂὴ 8315; αἀά 

ἢ, 38, ἐὺ μιευζοθ ρυράϊραγε ποπ ἀμ δίξαξδο, ογοαίαμηι 

.80) Ἰδἰ4, 
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«Θ5850 6] ΕΠ ἴπτας οἱ ἐὐσθδίλι αι ΒΡ οἸ τιπι βατιοθατα, ἃ ἃ Ὑθυβίσηθην ἃ Ὁ ΘΟ χβι]ο, ΜοΙαπίο, ὁπ 15. 6} βο Ποῖ ππ1- 
« ΠρΙ βυθβίαηεα δἰλοσιι.» θα πὰ πλιά ἀρ 1115 81}: 

« Ηοάὶο ααἀαοίααι ἂν ἰσοη ἴαπι πον ἀὸ σατ 5 νὰ - 
«οἷο ΠΟΘ ἢ πα}ἘΠὰ τὸ Ἰάτὰ ουβίδη ἐδ, ΤΟΤ ΠῚ ΟΠ 51} ΠΤ 

«Ἰηορα δ ἀροῦίο 1 γερερτοαπ!, ΝᾺΠ1Ὲ5. σπῖπὶ 74 πὶ 
«Ῥπᾶον 105 γριαγάδεπόχαο γαδηαίο ἅ}10 οογο 
« 5] πθ τι “αλπιάδλη ἂὸ Βροοῖθπὶ ΡΤ 50 ἴθι τ ϑ 
« φοραί, π8. ηονὰ απ 68} Οἱ ᾿μυϑἰἰδία ἄσθτθ υἱ- 

« ἀολπίαγ,» ἀροηπανίαπα οἰίατῃ τ 6513 ἐπ σα ρτη 
Ῥτονίποῖα ἐγαδδαραΐαγ: σαπὶ ΡΉΠῚ ΡῸ5. πον θ ΠῚ 

ΑΙ Δη51), δρίβοορι αγρ  πουη }Π} [πὶ ΤΡ “95 Π πάτα, 
ΤΘΙοραΙ ξβοηΐς 5. Πα δι 5 δρίδι, 393,1 ΠΕΙΡον 5 αὰ45 

1 δὸϑ {6614 αἰνίπαιι γον! φηίαια ἰδ αι, ταοά 

ἴῃ οᾶπι γον ποϊατη δἷἱ οοπιρυππϑηάδηι ἀρολ ηπα- 

τἰαπόναπι Πνθβί αι ἀθϑίιηλ!}} νυἱ ἀδαμίιν, 

73. Μα]Ὰ Τθὸ ΘΠ] 5656 1 ἀοβθνυια ἃ Βμ  τὴ0 

ΘΙ ΠοΠ σοσαθ βρίβοορο ΗΠ ρι υβοϊγτη ἡ απδτη ΒοΟ  οἸ ἄτη 
ΡῬγορθηξῖαβ οὔπμάδνυμι. Οὐπήπο σο5. ππασπὰ ὁοπ- 
Πιιοιε ατα ὁΧχ ὀπλιῖ θεῖα ραΓ  θα5 ΟἨ τα πογανῃ ἔσδ- 

4πόπ 18 σοἸ ργανδίαυτ,οο [ἈΠ 5 88} Θρ 5σορὶδ ἀτία- 
εἶδ, προ ἀοοταηι δὶ ΘΠ π5ν}5 ΠΟ ΡΤ 5. ΠΡΌ ΠΤΠῚ ρΔ16- 

Ραϊοοδϑϑιὶ. Πορι]ηα) αἴ ρτερϑϑυ πὶ τοπ 5 τα μὰ 

Τπι ρον ογὶ 5 ἀπο ον π! 6 αὐγθιία κα ἩΠαΡοηυ, (θτα 

πᾶτρδι Πρ ρΙΔῃ 5 ογο 5. δια ΞΟ τί δ οοτήτηα- 

ἴση 5 ἀσσιβηίμιη {π|556. Ν αἶα σοιπταππἰοπε πῃ π- 

Ρναϊασ σα ἀσϑα 05 ΓΟ ΘΡ ἤδη σαν ρ.}15 ἱοσῶ - 

ϑᾶ θῳ νερβαηἊ 5. ον οῖη ὅθι ΟΥΓΙΠῚ βασορββο- 
ΤΟΙ, ΤῊ] τὶ 1 ἀΥΟ ΠῚ 5 ἀπ} πὶ ΟἸόσΠῚ [Π|556 ἀβο τ Ρ 15 

νἰασί, αἰβ νου ὲα σα5 μα ΠΙΟ ΘΟ νὰ 5 0 15,.38., αἸτα. 
61 : Κ πὸ ἐρισίρογο πὰ ξοαιπὶ ΘΡΙ 6 ἢ] δηλ, σοθρίο ρα Ρὰ 
«ἀΙπαηᾷβίο αἴχο αἴσιος τίαπόονι αι ΟΕ ππποτηϊα- 

«ΠοΡἢὶ Πρ 6515 ροβδί θαι, σαάπο κα ΟοοΙ ἀβηῖὰ- 

«ΠΡα5 δ τ τα ρ αἴο ΘΧ9ΙΠ10 ΘΟ [ΒΟΥ 115 π ΟἹ ΟΟΤΏτι- 

«πἰσα θᾶ 8 : 1116. {ριρη δια πὰ. 0 ἘΠ 5 1} ἃ νὶ ρρόσθγ- 
«Ἰογ ποίου ἃ Ἑαϊγοθῖο δ Θά ασ, νοὶ μοβίθα 

«Θρίβοομαξ αὐτὶ ἃ δαϊοηῖο ποῖ Δ ρο Βαῖτιν.» 564 απὸ 

ἰθιηρογο ἸΣριμ δ η15 ΟΡ βοοραἠλσίμ5 651, ἀῇ το πα π|1- 
τὰπῇ 907. Υτχ Τοα 8 5 ἀοσοηπὶκ δα} 46 πη15. οτγαξ, 
Οπαιποθνύθτα κθς Ἰον πο  Υτπ πὰ) ΕΟϊοϑί ΔὉ Οο- 

οἰάδπιῖξ οσπιηληίοηθ ἐϑραναιίο, πο ρΟΪ05) δα βὰ 
ἰοσαροότα οχἰθῃ αἱ,οιηι Ερὶρλα ἢἶπ5 αἠπιο τη βίοτε 

ῬΓΟΒθΥ ΕΓ ββϑδὶ, οὐ που! οδ οανιμι πονεῖ Οντ 5, 

Ιάδηα Πού αν στ 5 ΠΟΥ πὸ τὶ οαξοιη ορί 5,918, 50] 501- 
ἰατἰ θὰ να αἰσατα {ΠΧ ΧΨΠ) Φοδη 55 ρΘυβΘο 10}}5 
ναι τ5 ἐδ ρον νοδόνοῦ ἀο6 ροβίρα ΡΟ θα μαν, 
« 5. Το αἰ Γαίθηι ο᾽ αϑ 6 πὶ 5} 5ν 0 ΟΕ ὁομοξο μα τη, 

« οπαξάομῃι αἸονῖα οἱ ἀἸν 1] 15 Ρο56 ΠῚ ΔΙ ΑΓΕΙ δ05 
« αἱ (ΑἸ ρνα ἀϊ οανογαπ!ς Οα ἢ) 4115 οββοξ πη ἀο 
« ἰε(8 ἀϊσοῃ οθ5 ὀχ ϑΉ Π1ὰ Βα!  ΠΘΌΔΕ]; » ἜΘ ἘΠ 05] ὁ ἈΠΟ), 

«ᾳιοά ΤΙ 8 ρτθϑον τοδί 1πὶ ϑα ποία οὐ τι 

« Ἐρο]δβία μυοσαμ το, ἀπ 586 10 ἀα Γοβίογαβ, α ὃ σα τη 

« 95ἰβοοηοίις πιρονη, πθἸαηλὴχ αἰ τρο} ριασι]αγα, 

Εχ χὰο ἰατηδη ςοΠ Π  σἰ πιο ἀο0 ἀρη τὰ ΑὙἸΔῊ15 
Ἑυο]οδίατη [αὐϑθ6, αὶ 5806 οἱ ογι ποίσχι ἀοο τίη: 

ἃ τῆ! ἀρ 19 ΒΟΠΟΥΌΒΟΒ ἰα ΡΓον ΡΓΟΪΌΒΒΌΓΕΒ : 

5881 Ἔουϑῃ! ἴῃ δαάδτα ποῖ» κα Ρηθιμπαιονη θοῇ, ἰοθ8 

ἃ» Ἐσοϊαβῖ συ πίοι δ σα οτΡθ 5. ροδὺ ΟΥΛΠῚ μὲ - 

Β 

105 5|5. ᾿ἐρο 6810 ᾿ϑσοηοι ανΐξ, αἱ οᾶρ. 56η.ε168- 
1γ8.. Δρο πᾶσί αποηιιο Ὠογοβὶρ σοη!αρίο οᾶ- 
ἄξῃι ἰαροναραι ὐρο] βία, ἀπὰς τασθῳ ἰΐδν ἢ 6] 69 
τα χὶ πλῷ 6 Χο Τα [:0.1})6 115 ροβι ΟνσΉΠ0 τἀ! τη πηαχῖμλδ 
1 ΠΑΡ πλὰ .15,Θοά τῆι ρα ἃ ἈΟΡ15 ἀσιίατ ; 588 αηξδ- 
4αλτ Γενούδγοίαν ἃ ΟΧΒΙΠΟ, ἀϊδραίαἰίοπρ5 οἶγοα 
ἱποᾶγπαϊ ποῖ ἃ ΡΟ πα ΓΙ 5615 ἀαθ᾽ο ργοσαὶ οχοῦ- 
1. 50}1{ἀγῖο 9 τα πα β γι ἴῃ πιο 60 νασπ τα Ποδεὶ 
[αν θανογδη! οἱ, βοϊάοναπί, ΡΆΠαά αΞ ΒΈ Ἰπορο πα ἃ5 
εχ βοάδιι τησῃδβίθτιο, 3} βη τορι ἢ} ἀξ ῥδΟΙ5 
βθηποβίον 6556 γ6} 6}. ᾧσ σοβρολά!} εριβίοια εϑῳ, 

απ, 7, σαροΓγθ 89 νϑμδπηοπέργ Δυθ᾽ ΡΥ ρᾶοὶδ 6556, 
506] πος γοῖΐο παὴ βισοθήίδπίο, ἀοἰονοιν αὶ άδι 6χ 
θὰ τὸ ὀάρᾶγα, μαπα δήθ ρεορίοτοι οὐ α αατῃ 1 1- 
τλϊοῦτα 6550 ρο55ο. σατα ΠΡπ πὶ ρᾷο}5 απὶ ἀπάτη 
δι 5θθ πὶ 5561, Το ἀὁ 115 ἐατθὶς δα ΕρΙρΒδηϊατα 
ΒΟΡΙρ51}) σρὶδι. 390. ἀππὸ 3177, αἰίσαρ ἘΡΙΡΗ Δ τ Πὶ 

Τγαίγα ἢ ἴῃ πασπὶδ ΟἸίν οὶ αἰ ββοπβίομδια τϑο]θΞίο οχς 
ΟΡ 586, ἂς βάῦθτῃ ἔπ 6. 605 σοποὶ Ὁ] σαρὶνί55δ; πθῸ 
ΡΟΥΓΟ ἰβηυγάβ56. 4: ἃ ΟΠ 115 τηα 8 ἃά ἰηνεπίᾳ 
ἰαὐὰβ Ἰπμδηθγαϑθθπι. δα α ἀδίπαάς Ρα]λάϊατη εἰ 
[πΟΟΘ ἢ ἘΠ ΒΟΓΙ ρϑ 550 5101 ἀδ δά ἀοηα 5 αἱ ΝΘ. 
δὴν ἰόν, ρου ον ἀρ σα! πὰ ἀο ὁρ᾽γι τ βαποίο,οαρὶ- 
{0 15. Πα Ρ5. οἶτοα Ἰυατηαξθιθια, αα ἀρι[6 

Θχ να ΠΆ5561, ΠΒ4 16 ποθ ρίββϑι, ἢ σασβα 56 ἀπο 

ταὶ θούατῃ τη πἶπλδ πδοσδβανία Δα 5. ΟγνΠῸ 
ἀα] ραοίθ ΒΘ ΠΘΒΙΟΣ ὁχ ΟἰἸοῖο 6556 “οἰ ιοθαι, αὐϑϑηΐο, 
θα 1 Πππ5 οἱ ρ ρα ηἶμ5 Γαρτα πὲ ἴῃ σα δι ἀϊαπι ἀρρθ81- 
Ἰδίϊ. Ηἰς οὐυ πὶ 5 πιδεϊθ ὁ 8 6 θὰ} Πα ΟἹ ΤοοΡ πὶ ἰ- 

ἴθ Ἰρθ8ὸ5. ἀἰνονιίαπι, μργορίον. ορρόβι 5. Ῥαμ εἰ οἱ 
ΜΟΙΘΙΙ Γασεϊομθα, Ραα] τα, ϑοααολαπίην ΘροΙ δ ἢ" 
165, αυθοτσαιαν λα 1 ΠΗ Θγοβοϊ γταΐ5 πιοπαπιίοδοι νἱ - 

ἰὴ Θχογοομαμ!, Πὼς οὐχπΐα ΟΥτΉ 1 σατη αἷν Ἔχ 50 

ῬδνοΡθν, ἀγα! αὶ ΠΡΦΌΙΙ πα ο οβίγθγθ, 

ΟΑΡΌΤ ΧΙν. 

σψείϊξως αὐ φυδίζο ροδὲ τπορίσηα Ῥαξοπιῖς τουθρεϊέων 
Τεοϊεκέαγα οἥονιαει τηαρίνθ ἀτεϊξαῦε. 

7(ς να!οπίο α (οΥ}}}5. ρΡιόμο Αὐἰτίαποροίπηι ἀ10 9 

Αἀραβιὶ, ἀη. 378, Ξιιρθτγαῖο οἱ σκυβίο, γα 5 Αβια 
δ᾽ γοοίάμα ΑἸρίσαν ραν Ἰσι ροῦῖο 5.0 αὐηποία .9})ς 

τπα!}5 Βοο βδϑίῳ ἃ ραΐγαο {ΠΔ|5 πηεαἀ!οα τιιβηρυιθοα- 

ῬΙΓ πὶ οριβοορὶ ἃ Π1ὸ νοι ρ οι ἷβ σα πιϑὰ ἰτὶ ΟΧ ΘΙ Δ ΠῚ 

ΟἹ τοβἐπθρθα μιν, Θου]οβίτρα πο }}}5 ρα δογραλαυ, 

(αἱ )αιπ 51 σαι ποθι ἢ μ δ οίδτοπιαι . Υ110815 
᾿υὰ 115. ὩΣ ΔΠῚ τονογὰ δρίβοορὶ γραϊδτα. ὕδατα οχ Ὁ}15 
ΠΙᾺ ΧΎΠῚ Ογυῆ]ααν ἐιῖ556, ργοθὰξ ἕαχα ἰάὰ ααρά αἵ- 
βυιηαΐ δοχζοπιο δ, ἰδ ροτα τα απ 5 Τμοοάο- 

811 ΠΟ ΠΒου 6 ἢ} ἀβοίνιυ ᾿πηρθτι! παῖσαι 19 ῥα ηα- 
τ ἀη.,379. Ατίδηο5 οαλθ5. Ον  Θ1}5. δ ο] οϑίαϑ ραϊνί- 

ἀρ 165 γ Δ] 1061, Π]Ἰοτοβοϊνιἰίαπα ὀχοορία, οὐδμι- 
πὰ ἰοπδοι ατῷ φαοά δουγαῖϑα δἰ Πὰν... Θοι 6 τὰ 
᾿ομρόγα Οὐ]! μὰ ΗΪονΌΒοὶν πεϊΐαπαΣ Εσο] ο5ῖΡ ρρῶῷ- 
[αἰπδοι ποά οἱ ρνωΐαῖας Ξοχζοιιθναβ 10] ἀἰ 1} ΠῸ. 

ποηρ6 τύ, ο.. 80, Ογε τὰ ΤΙδοάοβίο ἀθιηλαμι 1ῃ}- 
ρϑύδη!ο δὲ ἡσοϊδϑίαιη βαλτη γονρι ββο, Τὰ Ἰη16}}1}- 

βοιάαιι οϑὲ, ααδδὶ ἐδαιραϑ οὐδ. {πο ἃ οὐῖνα 

(31) Τιιεοά., 1. ν, ὁ. 1, ἃ: δόοῦς, ἢν νν ον 1, ὅς 502. 1. γα, ὅν. 1. 

Ρβατβοι. ἀκ. ΧΧΧΙΙ. 
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ΨΑΙ 15 ὁχδοίμτη 65.,, θ Τ  οοβί! ἱπηγνοσῖο σοόγη ρ Α Θαρλο σοτι Π᾿στὰ Ραιο ἀπλα ουλδο οΥ αχὴ ἃ Προ] 6518 

οἵ, ΠΙογοιγααβ ΜΠ. ἰὼ ὑαίαίοηο, νει Πὰν εἰδρὸ ρ}- 

561 Πσοὶοοα 6. σρούρίππν, αὐ οχίσοσα τὰ 56} Ἵ π6ὸ - 

ἀοβῖο ρεϊποῖρο οοἴο ἀπ 5 ἱποοποῦβϑασι Θρ᾿βοσραι πηι 

τοναἶββο. τὰ ὙΠ] π|5, πὴ 386, Ὁ Μαῦο αἰπάοια 

πιθῆ56 ἀρορββοε, ἢ]5] ἢ ἀππὸὺ γλιι 318 γονογίθ νη, 

ποῦ ρόββαη!, οὐἵο ἀπηϊ πολ οππϑὶ σρ βοοραςι5 πα- 

πιοτανῖ : ααὶΐ π8 50 φαϊάοηι ρ]οηΐ οὐ ἰαίοαοι ορεῖ- 

πρϑυλον, δὸχ ἔργο ταθηϑίππν βρα ὁ ἀσοαγίαι!. 

τὺ, Ρουτινδαίατῃ καρογίοτι σ ρονι οοη Ξ1ο- 

πὸ ΟΤΌ Βοοϊοπία αν ττὰ οὐη λα μϑΡΘ ο15 θη, 

μα ἘΠ 5 651, πιοἀεχναῖον, ἐκ ἀπ Οβ {1015 Θὰ 015. Οἱ 580185- 

αἰ απ γἢπτὰ ἴῃ πιοτρα ΤΠ Π αἱ ἀπ Ἡϊοτοβος- 

Ἰγαιίβιαι ταἴρὰ ν Πρ θ᾽ μα 5, ονγαρ  ββίπα! Πινε, Τατα 

θη ρΡΡΟΥΟΙΤΟ Δ ῬΟΠ πγΊϑ6, ΡΘαμη πιο ; ααὶ- 

ἴμιᾺ ἀοοϑϑθῦα 61. ῬΑ ΘΠ αἰ ΔΗ Οἱ ΓΘ ν11 ΔΙ ΟἹ]οὶ, Οὐ- 

τα ρτόρίεν νϑίονα οαστὴ 561. ΑἙ ΔῊ 5 Γπνά δορὰ 5τι- 
ϑρδοίληίοκ. (9) Βτὸ ταν 60 16 5}1}5 οὐβπῆ σλϑὰ 

[ἀρ α1, σαν σοιο στα (πο άδπι δὸ (οι ροΓθ 6616 - 

Ρυαίπιῃ, ὑὰπὶ ἀδδουιιοτοῖ Θρρσονγί ) Νυββόαπηι 

ταραγαπάδτῃ Ασγαδ ἘσοΙ 6ϑ ἢ} 60. 56. σα θ]1οα 
ἀποιοτγίίαια οἴσουσι, βίπμα! δἰαϊοτί δ, αὐ απ αββοὶ 

Αὐαθία, ΗΘ γύβο! ν πλΐ5 οι ΤΟ ΡΊ] ΔΓ ΜΟΥ 5 οατὴ 40- 
{πα ἀτθοι ἱπνἰβογαίγοσια ἐσοϊοδιάταμι Ηϊονοβοί γγηὶ- 

ἰΔπαγηὶ ρυτοϑ αἰ θῖι5 ΟΞ α] [ἃ π|γιι5 4ι 1 γϑιη θα! (ὰὉ- 
μ8Ε15 τρυϑ αἰτευνὶ μοββοι; πάτα {πὶ τη άἀϊα! οὐδ ΟΡ 5 
γα! Οπούϊηαπ ἤτον} σοποη τὰ ΕΠ ποτὶ ἸἰθΓ οτὰ- 

15 ἀϊπραιϊοιαν ἴδοι] ἀσααίοϑοο ὅπ δατοηὶὶ προ θ- 

ἰἰὰ, χιδτῃ βϑοααΐαῦ ΤΙ]οηϊοη 8, ποίη ὅ δὲ (ρος. 
Ν δλοη ράρ, 135, 0 ἀδδίσηδοὶ οποία μι θυ! θ- 

πὰ ἅππὸ 319, πὸ γ01] ἰἰοοϊπιῦ ροβὲ Βι ΒΆΒΙΗΙ 

πιόντα πθῶ5ο, το θξν ΒΟΡΙ σα ΒΕ νῸ] Θοιου τὶ οο- 

Ἰερναῦαηι, ἰσπι5 Νγββομο, Πα 5. Ιαορηο, ρ. 187. Ναὴ 

χ ΑαῃΠοομία Ατγηθίδιη δ᾽ Ηἰθγοβον πη απὶ ΘΧΙΘΏΛΡ]0Ὸ 
58. συπία ]} Νυξβοηα5, 566 ἴῃ ρα ἰυαπι Γθθᾶν!ς λῖα- 
απ ΒΟΓΟΓὶ5. [ὉΠ 6] ᾿π θν Γαΐ σα, ἐϑέκζος {ἀν αἰθ θα! 

ἸΡΞῚ ἴῃ οχιροιαΐβ ρορὶία, στ ἂἀά ΔυΧ.] ατα εἴ σοτρος 
εἰοη ρπη 4}} δυοϊδϑιῖβ ΠΗ δὲ νοσαυῖ. ϑαποία πὸ 

νίνθο 5} ἥπσπὶ ἢ πὶ ὁ 79. ἀθορόβ δ Ὸ ἀπίο ΠππΠὶ 
δρσαοηίδιῃ ἀρβι λίατα [60 ροτάσονο μοί}. Γαδ τί πὶ 

Μοϊαλπῖα οὐ Ἀπ πμδ, Ρ651 Ἐἰσγρί σα λ ΟΟῊ ΓΟ ΒΒΟΥΉ ΤΩ 
τανοοδι πότ Δ ἢ Ἔχ Ξῖ]ῖο, ΠΙΘύ βογ πμάτη ΔρραΪδὶ μλο- 
παβίρττα {Π| ΘΧΞΙΡΉ ΧΟΡῸ Σ ΟἹ γαῖα Ἰλοοϊοδίο ἀοῃ 5 

ῥ᾽ πε 5. δΕ αἰ πιο ἢ 5. υρρ ρα 115. ποπογανοθππ : 

τσολ ο ΠἸαη ἀαθ! ῃδοὶ δε θημ6 8, σαν βαΠοιρνοτ- 

βΒασδίοῃο ροτγίροθυπηξ, ἢ οηλῃ 65 ον 005 Ῥιοι Πδ- 

τοπιαοποβ,ΐοῦ 651 Βρ τ [5 ΒάΠ0}) ἀν 1415. Ποϑίθα, 

αα Ἰποο είαπι ἀἀἀπσογομῇ, Πάντα αἰοετιχὸν Πνευμα- 
τομάχον συμπείπσχυτες, εἰσήγαγον εἰς τὴν ᾿ἴχκλη- 

σίαν. Πρ Ρα!Παἤια5. ψαϊίασι πε, ὁ. 118, ΠΙΘΡ οὶ 
ΠΝ ΠΧ ΝΎΤΙῚ νι τ πλῖι5,6 αν, Β ρονίοῦ), πα. 19. 1ὴ Ες- 

οἰοβία οἱ Γουγίᾳ 5515 1 οἰθρὸ ουδηῦ, ἀππὶ ἀθ εκ Ονυ}}- 

ἴθ : ἰἰὰ αἴ σατη Τοληποξ, Ὠοβιγὶ ροβίοι 5 ΘΟ Οβ ΟΣ, 
ὑοῃίρατίαια ἀοογίπάμι πὶ ΕΘΟΙοβία ργη]Ἰυατὶ δασίτει 
ἃ ΤΊιδοηο ρυοβδγίογο, οα πὶ διαὶ το ΓΟ 515. 500}15 δὰ- 

Γὰμοτῖε ΗΠ αν ομυτῃ Δ τΊδπὸ φοηγηπηϊοηὶς 16 Ἰηἴα- 
βίοτης γγ βία ἢ] 6. 656 τ] ογοτα Ασίαπὰ ἢτοροσῃ οἱ 

ὁχ θἃ παίδι πο ἀἀιηοάπιι ἀπτο Ἰηϑοοίαί ηηὶ 6588. 

(32) ὕγορ. ἮΝ γθδ., [4 φυσι ον οδοί,, τ, ΤΠ, υ». 658, 

Βδρδυαιοτ οτὴ οἱ Οχ ΟΟ μὴ ΓᾺ ΕΠ ΟΔΙΠΟΠΟΥΣ ρΟΒΒΙΓΠῚΠ 5 ἰὴ 

ΟΡ μὰ ὀριίμνο ζπτῸ ΘΟ ΓΕΡῸ ἡ 1 ὁμτὴ ῬΡΟΒΡΥΓΟΓ 

σα ΘΟ μθβρ5 ρρο πατρί, ΟἿ 5616] δ ΥΘΡΞῚΙ5 ΠῸ5 ((] 
δριτιμαι καηποίαπι ἃ Ἵ τ αἰἰαΐε 5ορανα θαι, ΒΕ ΙΧ ταν 

βΒέγαχ. Ρηδαιη 10 Δ ΠΟΥ ἢ ΒΟΓΓΟ ΟΠ νΘΓΒΙ ΘΟ Θ ΤΩ 

Δ πὸ ἀσαμαι το γιὰ αβτι αστι αι ἢ 10 ΒΡ] ΘΠ 6 

δον ον ταλπὶ στη θη 5581, ΝΥ ΘΒΘΗΒ, ΟἹ ΠΕΒ [ἢ οτ- 
{ιοάοχα 55. Ὑσι 415 6. σοποονάθ5β 55 τορονΐθθα 
τεβίδεαν", ορ᾽βίοϊα «ὦ Τ᾽ ἀβθλ Πάλι. οἴτιος μασι δῦ 7. Νὰ 

ῬΔᾺ]ΠἸαλὶ 50]  ππχα 5 ΠΠ ποτ, αϑέΐοσῃ δ εἰ 8 18 ΓΒ 
Ῥογοσία αν, ῦ 4048 Δι1η0 ροπᾶϊαιξ, ὁΒδίδηί ὦ 

ἀαὰβ Ἰάθηι ΝΥ ΞΟ 5 ροεῖθα ΟΌΤΗν ἐν λον, 
ὃ. ὕτοσουδ ἈΠΗϊ 5Βοα δ 18 νοῦ πο ἰδτη ρον ἀἰὸν 

Ἰσίθβϑαβ, πείρατα ρα], Φονοβο  γτ δ1 ρΌΡ ΘΙ, 
ΤαΡΒαι ατὴ ἀχοιογ 8. δἷ 5 ΠΟ ΘΉΒῸΒ. ΓΕρΘΥΙ,, ἈΠ ρ5.π|5 
οἰλαιι! ὈνόσΟΥ ἢ, {|| ρᾷ018 ΒΒηιδδῖθν ψθηθναν, 501} - 

αὐαπϊσασν ἀοϊαρονοαι, Οὐδ, παῖς, δρίδι. δὰ Ἐὰ- 

βίαιι ραρ 600, ἐππέσαν βιερίομάν εὐ αὐνονδωηαὶ )μα}- 

ραν", εἴ αἰεὶ σονίνα ποὲ, αὐεικὶ ϑργείς ΣΟΉ απ )ν6- 

τε, σροϊἐ(ιο" αΠανε 9 Νιϊ ιν ΒΆΡολαι Οτομουὰβ 

ΟΡ ΟΞΟΙΥΏΔ15 αἰίαγο, ρυίθν {Ππ4 ἴθ ὰὺ σα! πο]οι5 

ΟΡ κοσβτι5 Ἰοοἱ 5101 σοι τ 016 ΘΟ ΝΠ ΠΟ 5 ΞΟ ΟΡ ΠῚ 
ἰαστθθαΐ, συσάχιρ οὐ πε θτι5 θα στα που οβία ἐὰ- 

θυ ΤΊ αν το πο 115. σαμεῖπεὸ ταϊ. ΗἸ οῦμὸ αἰαὰ 

ὑρεγὰ γι! ] τη, οἷ] ἀροβογίὰ5 σοι πῃ σαθραί, οχ- 

δἰναορὰῃξ ἁΠἀγ6, ἀνα, ἢ} οσαἴταν ἀγοβονίαβ, ρὰμ, 
ΘΟ, « τα νίβατῃ ΟΠ 151} τὰ τῤάτη Ἰασογαῃἴοβ, ΟΠ Ἴ51] 

«πύπι8} ἴῃ Ράτ}} 61 Πορίμο ἀρρο]]α  ομ ξ βοοδμαπί» 
Οὐ αν. ΟΒΒΘῺ Β0}. 5 πλϑίϊοι ΠῚ πο βαρ ἈΡΟΓΙΕ 

Ογομουδ, 6.1 ὁχ πο ΐϊσγ 4α 1115 οὐ. Π]6 Δ ΡΊΠΜΙ, 
4 σομ οἰ ἀλη ἀροὶ ἰγαγ  5ἐαϑ [Ὁ Ἰπϑονν οὶ] σαὶ ρ]ον τος 

τρ515 Βιβριοίομο ἰἀθοναμί, Ρυμπι Θὺ5 αἰ }} ἃ ὑὰ- 
{πα]ῖσα εἰ τυ τὸ ἀοολεῖ ἃ ἀΠ Θ πχὼ οἴ 556, κα 5 

ΡΓΌΡ Δι, ἰκα: Ονο ον ποσοῖς, ρᾶρ, ὑῦτ, ἀατὰ τὴ τατὶ 

56 ἃ11 « ἀπ46 παἴὰ 5 ἰνονηα, σαι οὔ πος Πα ΓΘ ἢ 

«οὐ ΕΠπμὰ οἱ δριίσίατμν βαποίπααι, 4π| ἀπ χ ἴῃ ἢἰ- 
«σομπίη5α οἵ ἀξ οια ΤΥ ἴαιο παίπγδῃν, α]ονίατ δ 
4 ΡοϊΒδιαϊοπὶ δι δάμ!, μὲ δ ΚΟ νῚ ΠΟ ΠῈ οἱ ἈΘΠοχρηΐ,» 

δϑοσηάο οοβθοίεηι! οἱ ἀδευ ΑἸ ΠΥ ΕΠ οι 5 ἀἰνίηο 

{58 6]0 Δ6Ὶ οἰ [65,4 αἱ 191 ΡῈ 5 συ ἔρον! 5 6. ΞΟ Β 0 
ἐοῦραυ 15 αἴααο πυ σ0} [Ἰλλη ΓΓΟσΆΤΘΙ τ στον πΠ1- 
«88 5Πηρ} } 0] Δ] θῖ αὖὐθὸ ΘΒ ΛΟΙ ΠΟ Ρα ἐ α πΒοσι ἢ- 

«Ὁ 1105 Βροοίαγε με θπτὴ Ῥθσια πὴ πλν 5 ἢ ΕἸ ρον 

“ἰϊομδ αὐ 94 ἀσοοάαοῃίοθ, » Ἵν ὁ, 05 ρα!ρῖ τ ΟΡ Θδ, 

Ἰπᾶπὶ ΑὐἸα ἢ 5 παὶ [Γαΐ 6 Οὐ τ ΠΠτπ ἰδεροχίββο,α- 
Ὁ 51 ἀπιῖπὶ θχ 115 Θρίβοορίβ 1 [ὐᾳι15 Εὐο]οβίι ἰδπιρο- 
τῆς πα πιδὴᾶ κι α Ρὶ Τανονὸ δύ ΟΕ] Οβθθα το ἀ65- 
Ῥαθνο δὲ ἐθ] σοι ΠΗ στ 550.) 0 παιπηλλτα ροξοκίαβ 958. 
58 οἴὔοννοῖ ἀἀνοῖβιι νοῦ]! αἴδη). [ἃ Βα ἀο } {ΠὰΌῦγϑρο- 
Υἰ νου θὰ, σιλρα! ραλο, ἃ ἃ 1 ρου ηδτθ ἤθη ροβεπηίὶ 
Ρᾶπ. 851: « ἴσο χα ΘΠ] ργο θα. }15 σα τιβὰ 6558 σαοαὶ 
«Ταπο βάγ8 σαὶ ἴα} ΟΡ ΠΟΡα μα! εογ οι ἀσπιπαία, 
9 Ἰά 6 }}}15 δα ΠΝ ΧῚΧ} 65 ϑγα βο ρου Ὁ] Ομ] 6- 
«ΤῸ ἃάνοῦβϑιβ ρο βία ΓΟ5ιρ.γΓ πο ἀγΓβαγ ουα ΠΩ ἄορ 
« τηῇ {6 Ὁ }ΠΠΓῚ ν᾽ ἀθ} ἴα. 6. 4}} ΠτιπιἈ1|15 ρο οϑἐα 5 
ἐϑαϊαία 5 ἀοοίτίηαν] Ομ ρυΙ γονιοῦ Ναας ἀπέθιη, ΘᾺ 
«Ἰοῖυ οὐδϑ ἰδρρανιπι ΘΧ Θ 0 ρα ατῃ ργθαϊςθίαν ρί διἃ5 
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φαῖ σιν πονεϊηλδας. Ρέαμι ἀολίνίηη, γυυαιοιεἴδμς Α χαϊαθαν τὶ. ΟΠ γίβίο οοποίαγο αἀἰσοθλη}, σοι νούβτη 
δείδον σογίεμιοπ {ἰϊς σμην τὶς ρεσπαΐῖ, φοραὶ ομὴὶ οο φμὶ 

Ρὲε αὐ ἐδ μγρηιεαία, Θυαγίο, πον Ρρομονίιιη οὲ 
ΞΟ 52 ΤΠ 005 1Π|05 νἹάθιαιν [1380 σα δηλ οἷν 1-- 

αν μθηι ἀσοιρίη αν ἀἰγρυβί α5, 1 ρα161 οχ ὅτ6- 

ΒΌΓΙΙ ἀἰοίθιβίοπθ, {πὰ Θύτονθα Ἀρο πανὶ βίατιιη) ἰἰὰ 
ἃ 586 ϑονοὶ, {5 ΓΟ. ν6]} 50 ξηια Ποὺκ 5 6. 

ΥΎ6] ἃν 11|5 ᾿μβ πη] 5 Γ!Ἃοτς. Νὰ ἐπ ορίΞίοϊα δὰ 

Ἰδπιοα! αι, 4πὰ }πθἴο. ἀθ ἡ ΓΟ] ἀπ δ 5 581 5πο- 

ὕδ 5511 ἀο]ονοκ ΘΧρχΌτη], ἃ}, μὰρ. 660, 58. ἃἰκι νοο8 

ρῥγθαϊοαγο μπεϊβίαπι δὶ νἱ "τι! ρ τ βϑιρον ἡπιμητία- 

ΠΘιῚ Οἱ, χορ ΕΠ }] τὰ Προ πάσχῃ δηΐων ἄφθαρτος 

ποῖ ἄφραστος), Π|6}, πὶ ὑᾶτια ΠΟΛ ΡΟ} δι, απ τα-- 

ΒΠῚ νούβϑίμτ : ααϊθῃ αὐ δῖ αν ἢ ΘΓΠΟ, 56 ποι 

αὶ μα λα τη ο5ὲ ραν 6} ; 50. ἠδ ἀἸα) δόδῖπῃ ἀἀ- 
παῃ ΐηγριηοῦ αἰλρυαμι ΟἸιεβίαπι ἀθϑίσησγδ; 86 θὴ, Β 

οὶ ᾿. ντγμί θαι Βοράνηπι νοσδὶ, δα Ηορεϊπὶ 

Ῥαγώῃ ἈΡΒμΟΠανο, ποιοί δογαλ ΠΟΙ 1105 

Γἀσθνὸ δα Ἵν ᾿Ξ πθῺ (ΓῸ5 ΓΟ ΓΘ οϑιοα τ} 1}8 

ἀπηόγια ἱπσα νει απ 5, πο Τα ἀαἸσογατῃ ΒΔ ἢ - 

οἰσλα ἂο (ον Ροβν 5. ΗΠ ΘΡοΞο  γχτητθ ᾿πϑίδ τα 1 ἢ ἘΠῚ, 
βιὰ] βαρ Καθ] 5 ἀππαπιίατο. τ (αἰάσαι ἰρ}}- 

θαι ΚΘΏΒΠΠὶ Πθοσὸ ΘΟΒΒΉ ΠΙ, Σ π, ἀα1 μόν ι5. ἃ0 
1115 5ο] δια ο15. Αμο παν αι αν ΠΡ ΓΘΒΙΒ ΤΙ πη α1ἃ - 

(15. ΘΔ ΠΣ ἃ 58 ΔΡΊΟσΟΙ ἃς γοϊηνοαί, ἀα} 608 ρ50 ἰὰῃ- 

«παπι ἔτι} 5. διπριοίοθ ἀβρείξοβ τἀοῖτο ποιοῖ οἱ 

ππαΐΘαο ( φαϊάοτα ὨλΆ]1Ὸ Τα} ρτοΡα ἢ 5 ν᾽ οναν; 
51. ὁηΐι μου στὰ ὁοποοββουί πε, ἰπἰοπάι ιν. τὶς 

56 150 }4 {1005 1Π 05 ΑΡΟ᾿Ὶ πα υίξην οὐΐϊα εκ ἐοα ταν 
ποτ βῖμα αατ μοίρα Ν ϑβέονίαινα [ἘΠῚ ΒΔ χοίο ας 6556, 

ἀπηιῖ αἰήατη ΟἹ ἀἰατ {όβαον δὲ ΟΠ εἴδατα ρυθάϊοα- 
τοι! θεοαϊαιηήαο νη βίοι ομεϑεῖρανραιι ἀἸσοῦθπε; 
αἰσχα! δ ροβίοα ἀρόρογὶαβ δὰ ΤΠ ΟΡ ἢ ΑἸόχαμ- 
ἀριααπὶ σοι τὰ ἀρο! πάνθ πι, ραρ. 902, ἀἸο νὰ} ἰνα πο 

Ἀρο Π πδειβέμεα ἢ σον 461 οΥἸτα πα οΤῈ 

ἐϑϑογψαοα ποι ΠῚΕ τὰ σα ΠΤ ΒοοΙοβια ἀπο 5 {Π105 
ΘΟΪσΡ απ πὶ παῖαρα, ἢ δῦαπι ἀἀδοριάσινο ς 56 απ- 

ἴθ ἃ ποηλῖπο (ἀΠ|ὰ ρα Πα ΓῚ απ ἔν ίββο. ΝΟ ΘΙΡῸ 

οὰ οὐαί Ἰγουπιηλ Ξε ἰξιπα ον ἰοοίν πᾶ ; ϑοὰ ρολμ5 
Αρο παν βίαν σαπὶ ὄββοῦις ἀνορογίο, νγῖΠο ρὲ (ἀι- 
{πο} 115 Ορροβῆα τι Πϑιυβδίην ππραϊα θα Π 1. 

11. υχιβήιμο οὔθὸ 19. 05 ᾿σ]θ5. Ἀρο ΠΙ ἃν δ] 5 

[αϊδδὸ, αι θ5 ομτπαθ σαν Ὁ}}} δοὶ 5. ΠῸ. ἀὰὺ 58 

γρα 55. Τ Τα ταίδτα, δ᾽ ρνοιηοιοβ Αὐ]απὰ ΙΔΟ 08 
δρίβουρος αβὶ ἠδοίαραηι. Νάπὲ ᾿ν] 5. ἰλροΡ 518. 1 - 

οἴοτθβ πλοῦν Γ[οὐν 08 σομΒα Ξι Δ 1141156 8 ΑἸΠα παβὶᾶ- 

μπῶ οαπϑ ἀοίοβογθθ Βα}, αὶ Ραμ] ε, ἀρυοίο ἢ 
Μοιοιο, ὁομππηίομὶ αἰἰποκουύδαιί, 1 ἀυοίας 

βοΐ τ δ οονατο, 6. Πόλι 5] 1} 1018 {15 ἀρ θθ- 
οἷο αν ἀ μο! πα τ 515 αἰϊοθα αοὰ Οπε πογὴι ϑτὸς- 
515. Δ. 1ΠΠ}5 ας λας ὁοῃδίαθαϊῖ, Θαοι ἀπίοιπ ΠΕ, 

Υρρίποια. σορίγα. οπιπομν ΟἸΙΠΟΠογιη οὐπηϊαὴι 

ἀξὰηι, οΐο Περίρασασα, πιο Πορήπίρανι ἀρ- 

βοΠ αυπη! ται 1 ΝΟΒΙ ον πε ρΓοκὶ ομ μοι ιπλ, τ, 

τιοῦύο εἰρὶ ἐοπονθαί, θοίμανο ἀοτθ, ἀκ ι {θ6γθ 

ποῖ ροΙΘδι ; ἴα ΑΡροΟ]] πα τ δ 15. [ΠΧΧΧ] ορίηαιο 

οοηνδμῦί, αὶ αἰντ νἀ δι ᾿π σάσινοια, πὰ βόα λιο- 

(33) Νγ85. βρίϑι. δὰ Ἰδαβίδιῃ. ρ. 656. 

{ 

ἀνθ γα ναπίαν, ΠῸ5 ἴᾶταοη ΑΡΟΠΠἸατἰ 5᾽ὰ5 πιὰ σῖβ 58- 
ΞρΙοἰοπθσι μου θϑὶβ ἀρ δὸ βρᾶυϑίθβθ, {αδιη Περι  θπῖμα 
Ρα]ὰπι ΡΤ ΌΓ65805 ΟΘΏ560 ; Π0 8. οηΐτῃ γορουιτ5 οὶ 
ΘΟΟΜ]Π18 δὲ (66 φαλϑὶ τι ἱροαΐαμι ΠχΊβδοι βοϊατας 
ἴο 0,584} μαϊαια ρα Ρη σοας. ἀϊΠαπιαβαθὶ ᾿ πος δά 
Ρᾶσοτῃ Ρυ1ι5 “θαιη οὐγόγοπι ἀδροϑαίβ5επε, πανί α5- 
561, Αμο μανίαν ι, γθγὸ ποία νΟΓΒΌΪ ἃ 651, 50} 
ἀπ δέκα. ρτο οβδίοη θα Δ] Ἐροσοπμα τη, ἴῃ αἸΐο - 
γαπι ὁοι ππϊομθτα γορογδηΐ, Κ6] Οθ Θυἴαμ τοῖο - 
τρηΐ, Ὁ5 σαῦχαθ τ" ρουϑαδῖθο, οαπὶ ΠΙοτοβοὶγς 
ταϊ πὶ Ραι πα πάσιιτὴ ρατίαην ΑΕ ΟἹ οἷδ Γαϊ956 
σομποίοσ ; ἃ] Ῥαυ]τἰατιοβ. οαΐτν ἀπ δὲ ροΓΠποτδ 
τἀ εηλαν 116 46 οὐΠπα τοι Ον Κ1}}} 46 Ρ6 16.115 χὰ 
Βαβηὰϑ δὲ ΗἸΘΓΟΉΥ ματι κ ἃ)ν οἷ5. ἀα το ρνοσαϊ Πιαπβία 
6. ἀὐσρθμία πᾶΡρταμ! σοσεμα οἱ 5 1π]ΠΠΠπιὼ. Νάη 18- 
ἢηῖι5. ΟΥ̓ΡΠ πὶ αἰ, βαθορηοίίμθη, σολἤϑ Ἰώ ῥτο- 
Ρίον ἀταποόνῃ ἀουεί παι ογάξεα  οη πη σρερίδϑε: 
ΗϊΘΡο  πλιδιὰθ Αὐδοὶ πιὰ α͵ὰ5 νοι α 5 ο0- 
δούπί πη τ ογο δ ]5 Ισοο πο ἀϊδηϊἐαίθη ΟὈ Πα 1558. 
ΝΙΒΠ ρεορίον ἤδθχδτη οι ᾽βιηδ  σογ ρΟΓΕπαοίαιη 
ΡΟ ον τ ρόμε Ονὐδρον5 (3311: ἀσατὸ που θὴ5 δῇ 

{ὑ18819, Τΐδοιὰ τὸς ἀοίααπι δῖα σοκοίτα. θ58, 1π- 

5᾽0α 5 θα α5. ΒΆΊΟΠΒ. ἰοο 5, (84) Ῥνεθιον δαὶ ἰπβοι- 
5σῃ 68), κσαν! χοσαθα οογραριίοια ( οἰογαίαηι οἵ- 
Τοπϊ ἘσοΙοσί ΗΠ γοβο τη τθ βἰαιασα, ΝΆ απὶ 

᾿πρι Ἰοἰ 5 ρα πὰ 5 ἐγϑί,σαοα ἀρια 803 πὸ ρΘυρ6- 
(τατον ραπθ. Υσμθἤοία, αἀ αἸ το νία, ἡ ν ἀπὸ, οφὸσ 

ἰδ 5. 5ϑ00 αὐάϊο πα θῖτ, Τα α [88 ἃ ρα Φα πη άιισι 
ΡΙΟΟ ἰν [ἀ5. δῷ Ταρον τε {ὐἸπ| 4} ΤᾺ 61} σα ία ἸοἸ παϊὴο 

ΒΟΥ ἰὴ δα 61} ΠΟ ἢ] ππὶ πα τ μυάβθα  θὴς- 
ἴα. ΗΠ} "15. πιὰ}} ὁπ αβάηι τι ἀπ ἀ5,ρτίλο ἴπὶ ΓΟ τ 

δ δοσπ) ΒΟΓΟρΡ ΟΡ. ΓΟηΠχι πὶ ; ἤδι Ἰπίοῦ 
ἐο5. 1} μι οίδεβ σάπιβα, [σα καποία ἃ Βᾶ ἢ, γαρὸ-π 

τα οὖ βοοίοναίονιτι ποι ματα, αν ον] 5058, δα - 
ἀν 81 ΘΟ] Πα ν105 5815. ἀρ ον τ }}5. Ἰ ΠΟΙ ρα! 0 Δὸ- 

ὁράοναι ἀϊαλαγα [κι ἔτηΐ ομρ᾽βοορὶ, ΕΓ ἀνὰ ΠΟ Γαι 
[ονθ ὁχ ὀρ πἷ5 χη ἰβίι 5 ἀρ βο θα τσαπι Εροϊ Ξῖ:8 
Ἰηνα 5ΟΤΌβ, 5815 δα μῖ5. αααπ ΟΠ ΤΙ τ Ίθλ8 1ΠΊΌ ΜΠ, 
παίϊαπίσαι ἀοξο τ  δίρτῃ ϑιατα ἰἀδιὺῖ πὴ ΒΡ Ὴ 165, 

δι ον ΠΟΥ 65 ΟΠ ΡΠ το πο ρα θε Δα  ἀοῖθος- 

[α ἀποίον ἰα615 ρρί θυ [ον θ πα να]θη!, Πα} ΠΔΤῚ 

ΠῸῸ Ῥοΐθοι, Ογρη!ατὰ, τ ΘΙ σα γε οὐ ορ᾽βοσμαίι9 
Το ροτὸ τοοσιη γάο ἘΘΟΙοκ 9. βίατα! ἀΠροηῖον αα- 
ΙΔοναββονησο σονονα [1685 ροβίσα ὧἄὸ ΠΟΥ Ρ 115 Π10- 
γΌΒΟΙ ν πῖδὸ τποτῖ θα 5 σαδτιπιοηἶὰ5 σα ηλι5. ὁ γοηγ- 

πιπβάις ἐρίδίμαηρ ἀθ. ΡΠ πάτα ΔΡ 1,6 ΤῸ ΗΟ Ό50- 

ἰσναπὸ ἀθμονίαῃ 5, }}}}} Η ΘγοΞΟΙγ πλΐξ τρρυθἢθη- 

ἀι, αἰδὶ σασὰ ἦπ ΘΟ Θ ΙΝ πιέθτιδ αν ΘΙ ΟΝ 6558 5016- 

Ῥαπ : οὐσία νἀ σοι μα τεαἰζιον δεοτία,νεἰηιῖ, δολο"- 

γνῷ, οἱ οἰπμα ᾧτιθο δοίση! εβ86 τι οὐ οΥὶδ δίδει. 

ἼΆ. Ῥοβὲ νόσου! ΝΥΒΕΡΩΙ ἀἰβοθβθι αι, ῬΟΠΉΠΙΒ 

ῬΡααϊπἰαμ ον ἰδ οὐ 5 τη πα όγίααν, 4} }ν ΠοοἸρβῖα 

Ξ6ραγα!  ἀομοθάμ!ν Γθοοπο Πα ΟΠ Ο ἢ}, [ὑχΠΠπ| ὁ} ΜῈ τ 

Ἰαητῶν αἰ Πβορονάψαο ρου δοίαι. Ναννα ροτη ΡᾺ] 

Ἰαπἴπς [κμδίψοα Ηϊδίον, ον {{8ς. δόγαι, οαν}5. 1πᾶ- 

ἀγπκοηϊοθ ἔδυ πιοπαῦθο5. Ῥασμ μη. ῬΑ 5 

(34) 14, ερῖϑι. })ὲ οἰυμεῖδ. ψογοβοί., Ῥαβ, θϑῦ, 
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δοἰκαιαίο, βοράγαξοβ, ΕΘ ὁδί σοι πιποῖο5. [α886. Α ἰδ ααΐ σομβα βία ΙΔ αΐοτα, Ῥγο Πέονδιιίων ; δᾶο- 

Ἤγνωσαν ὃξ γαὶ τὸ σλίσμα τὸ κατὰ Παυλῖνον ὡς ἀνδρῶν 

τιτραχοσίων μοναζόντιιν, ΜΟΠάΟμΟ5. 1105. πιασίνδηι 

ἴου!δ βαρίθθι Πα πὸβ {ΠᾺ᾿ ΧΤ]| οχϑι 1556. ρυό θα }}}6 

οϑμροία ἀταΠ05]αὐποὸ5 αὐ πιοπεϑάσθα μγῸ ἢ οιι- 

ἄδιι Πιριοποι νοϊατη ργοβοῖσεὶ 5οἱ [05 6550. 05 Ὁ 

αὐπρίθοίοπα ΟΥΥΤΠῚ σοπιπλα μοι τὸ νΘοα απ} 51Π 

ἀπδίο 5ραιϑ Ἰὼ {ΠΠπ ρναγία Ραν ταὶ δάνθεβοςξ Οὐ ΤΠΠ 

δαποπίοαα. οτα πα ὔοποιι. οαπππηΐῳ, Ραγαμη οἱδ 

γΘ ΘΙ Θ 15 ᾿ἀυμιθὰβ. οταὰν ἀπ Ππ5, ει 15 “ἀοὶ 

ποῖα} }} Πα 1556 οοπεδια, οἱ Δ! οα1 ΟΥλΉ ὁ μάγαμη 

ϑαασπιὴ [αὖθ5ὸ ἀρράγθι, ΠῸ ἀαύθπο, το, Ξα 61} 

ἀπίο ὀθποῖ αι οπδβια ππορο απ {ἰτὸ απ 5 

65 ἀν νὶπ ΟΡ ξοορο ΟΠ 5808 680 ΠΟΠΟΥ 5 πγαδεϑ, 

σα ἰμῖσϑϑ αἹπιν5 ]βιονίδηλ σα ἴῃ γε: Ρωξε μα, 

τέοσ ταν Π|00 νῷ Ἰαἰογργοίθ Ῥοϊασίο, λυ τοὸ 58ὰ καὶ χύ. 

Βὲ ἱμαπιιαία, ιν. 85. γὸ τ οηῖρὸ [γαίτθα ἴῃ ἡπιοάδιῃ 

ΑΙΟΧΘ ἀν Ἰ} ἐρ δοορα!α5 ἰγασία γπομ αι 6 ἢ ρ ἴδ 5- 

51, σαβε αἰ πλαο βοιθπ αν ἂὸ ἀἰπογθ οπἱβ οχρογίθ 

ςαπίναγεταπί 56, φυαβὶ ῥτορίοῦ τόσην σα]! ονίπη, 

Ουοά οατῃ γϑϑοῖν 586, ἀγο  ἐρ δορὰ Αἰ δχαπαγι 8, 

ατηθὸ5 ὁχυοιαπηαῃίσανει, 111 οὐ! ρατν ὁχ Ἐναηρε!ο 

τα! ἐπ! Π ροῖο ἀσἰοπ ἀοη 16 5. {ΠΡΓΟΒΟ]Κ πη πα δρ]- 

δοόγαθι ΔἸ ορσ ρον οαπα ἃ ἡπῖσα]ο ὁχ οἰ ἃ 

ΕΠ 5 δοϊνοσοαίαῦ ; ΧᾺΪ {ΠΠ|5 ρα δα 6 ν δα {15 τἀ θὰ 
τοϑροόῦϑαι 661: ΕΓ ὁ60 πὸ θαροιηταιγεῖεο, ΑΒ. 60 

τὸραϊδί, πη οο τη. ργπησπ δά αρίξοομιῖηι βὸΓ- 
ΤόχοΡο, ἃ {80 πον 85 μα 111, Ἀοιπάσα, ρΡοίΘ ἢ] 

ὨΪΏ1 αἰνὰ ἃ δα πιτηῦ ρορθ τ. ΡΥΘΛΟΥ ὙΘΒΘΟΠΒΠῺ 
δος τορι! ἔσο υης ραξονπηνσιίσο, οἱ σοανοσαίῖ 

ὀξέα. Νοὰ Γγασίὰ ον γορα 515 ρον πιο, 4πᾶ- 

ἤθοτ 1105 ὀρίβσοροβ ποπογρι 58] Ἰηνίσθην πορ]δοία 

Δ] 416 ἀρίδρνο σαὶὶ, Εριριναπίστη 5] ἀπ] Θ ΠΒ6 ΠῚ 

4851 ἁτῖ τι δαποίαπι, ρνορ]οίδαι, οἴ Ρ πα λα α15 

ἀἰπεϊ γα] Πα 5 ἀἰοπ αι αἄτῦρ σοηβι απ, Θαὶ 

Οα πὶ Ἀρρυσθὴ Πα ΓΘ Ὁ ἀα ἀρθοηι, ορίποοραν ἀδ σ}0 
δα νηοὴ ἐδ. ἔθ οὐθαρθαᾳ. οονπι πὶ πὶ ϑ!ες, ΖαΪ οἷ5. ἀὸ- 

απ τ 1, πὸ ΕἸν αΐθαα ἱπμρο θυ θηταν, Το. ορίβοο- 

Ρυλαμι σοποονά τα ρτορ] οι θη. ἘΡΙ μι 1} ὁνασα]υ 

μογοι πὶ, σα ΠΡ ἢ ἀση ον τ ἰδ ηάδηι, οαθῆχαθ σο.}}- 

ἰθηϊοβ ἴῃ σοπ Π ΠΟ αὶ ΓΟ ΟΡ, οὐ σατῃ {{{εατὶδ 

οὐ ἀπ {15 ργορ γι ανη ΟΡ βοσρυα Ἐπ π ΓΕ ΠῚ }5- 
51. πο δι Πγα]όγο5 ὁριδοομοθβ ρα {ὉΠ} 05 {ΠΠ5 

Οὐμπεῖλμ! προ] ἴδ 1 ἐπ τηϑη θη π0 ἢ γθηοΥ, ἀσδαι- 
πιρηΐο ὁκ1 ἀπὸ σοηο Πππὶ ΟΟπδια πο μονα 

σοητμίξξεο πὰπο πον τᾷ ἁΠοχ α1 θη ἢ ἴατα 

ΗΙΘγοβοϊ γιηὶλλια: 56 415. μα ἃ μάνασ ἀδοίαγαὶ, 

ΘΟἌΡΌΤ ἈΝ, 

Ουντί5. ἐοποϊδο (πεδίων ποροϊίᾳπο ἰηζογοδί, οὶ 
οὐ ηπἐιογινηι δαηι ἀρρνοϑαί, οὐδ πιο ἀπιοίοναἰὸ 
ἐορῃιπιο δ 

79. ἤος ἁὸ Τποοιξζοβῖι5, ὦ ΘΟΙΏΡΟΠΝ ΝΠ] 
Οτοι α 5. [ἐοο] δῖ σἰαίαιν, πη Βργρ ον πι ἴ8- 

ταπχποίο, νϑγατη οἰΐαπι (1 ΠΟ] σον τη [ΤΟΥ 58 ὅ]- 
ὙΟΤΙΠ 5. βοίεθϑ, ΟΠ δια Π Πρ} σοποιίαμι 6χ δρὶ: 
ΟΟΡΙ5 ἰοῖτι5. ΠΡ ΡΘΥ 8581 ΘΟο. (35) δαίαϊη θὲ 
φυϊηχααρίαἴὰ να]σο παπλθγαΓὶ 5] ὴξ δρίβοομι, 6Χ 

(35) ὅοζ., 118. νι, σᾶ ρ. 1. 

τᾶηΐ δαῖτα ὁχ Μαοθάομί ἂπ15. βοὸχ οἱ {τρίπια. δρᾶ 
ἴαἴον 105 φυϊηααδσίηϊα σρηῖθηι σοι ριϑοηδθαμίας 

δχ δοοναία (30) ΒΥ ΡΕΠ οἱ Μαοεάοηββ, κα] [τη δ ἢ 

μοιμαἰπὶ μοσὶ ΜΘΙΟΓΠ ἀπογίρια, ἂν πα ροναίορο ΡΟ 118 

«ἀδηλ ἃ σοπυΠο νοσὰ! ὁσούνιοτδ, ὸ ΟΥτίΠπι5 Βἴονος- 
801  Ὡ1}5 ἀσοοτβίίαν ουτη, Οδ᾽ηϑίο διβαγιοηβὶ, αἱ [ἢ 
βιι θεου ΡΠ πθ5. σοηο ! ΟΥΡΠΟ ροδεραπίίλιν, 

ΠΙΧΧΧΙΠ) γε τα Ἀοογα 8. δὲ Ξοζοτή θην, Τὴ 

ΘΡ βοῦρὸθ ΘΟ ΠΟΙ γσύστ εθηϊ, 1π|π| ἐπππτηἢ ΤΠ} ΘΓ ΠῚ 

5δ αι. ΟΡ ΒοΟμοΒ. απο ρᾶπ! ς 4 ὶ οἰδληλ ΟἸ]Ὼ 

115. ΦοΡΟἾ 0 θυ 56 1550 παυνᾺ 1 ΞΟχΟπΙοβ,0. δχ δῸ 

αἰπυννλη! ΤΠ ρορ απ θα, ον αι Ἐν ἐᾷ 50 οθη- 

τη !λοβιὰ Ογγη]!ο,αυοα αἰ Πνχμ! οσγαῖον ΕἸ 50- 

ΖΟ 005, νι πὶ 60 ἰϑιηρόγο ΟΠ Βα βία ΠΕ Ἀ}1} ))α - 

Ἠζ58:556 6χ τδβϑιρ᾽ βοθητ}διοῦτῃ ἀητὸ Δ Δ ΒολοΠχδη 8, 

Μασοάοι! βορτσμ! ἀμ πἰπδδῖ,, ΝᾺ]]ὰ δαί αἰϊὰ 
ΟΠ τ Μασοθοηΐο ρειισεααῖπι πὶ σοὺ 565 

Ἰθαοῖθ 51 ΞΟ ΘΙ 5. ̓δμῖ ταν, φάτ ἃ} ἀῆπο 303. ΜΟΙ ΘΕ: 
σοι 6 τῇ βοαποραίαν, 41 ἔσται οὐ θιη ΟΠῚ 

Ατιδηῖα ΟΠ ασ!]Ο ἢ. ἃ] οοταῖ, αἴχψαο ἃ Μδοράο- 
πὸ βοπιρθι βοαποία5 νἱάοῖαν ἔμ1550. ΝῚΠ1} ΜΠ. 

Οὐ] Μαῤοἀομί πον ΓῸ θ15.}}5}Ν 56 Ὑ 1 τ 180 

δάνονδιιϑ Νίοθιαπι, Ποῖ 1. ἀϊντ αι! τατον Κρ. Ἴ 15 

5800} σρβδϑύδν σοι 1 [}} πὸ Ρηρυαηδ  ογ8- 
οἰνοσ. {ΠΡΟ ΒΟΙ τ 5. ἃΒ Ἔχε το γϑά ,α ἐοπλιπα- 

ποθ Εσοϊοθῖα ἴθ! αἰρος, ἀσμος ᾿νΓΕ 5 ὴ 

οὐ  ἀαπβοθε; ἀτορον βαο Ν γεβεατος οὐ Ηἰόσος 

ΒΟ  ΟἿ5 Δ η0 ΒιρθυίοΡο νουβαγοίασ, οοσαῃ 461 η}8- 

βουνὰ ΟΝ ΡΠΠ οὐροὰ 55, Τα] 1! αλθῖὶ ἢ 46. ἰββεϊχηο- 
πὐπιηὶ [ἀ] να! Πρ π 1} βοδίη (τ οι. ποία 5πηῖ 
ὯΘἢ μβδιϑο 68} ; ἐδ] 1ὴ σὐπ πρυσόγα ὸ αο ΟγΎ 11 

Ριοργίπηι νἀ θλίαν, πὶ θυ πολ 5 ΠΘμ τ πιὰθν Μὰ- 
χα σοηίγα υρρονίαι. ογἀἸ πα! οπ οι με Ομ π π 185- 
βοῖ, Βο]π6 [νον ΟΡΡΜΟσ . ἸῚ ΠΡ }π18 ρα 5 
ῬΟΒΒΟΒΒΊΟΠ 6. Π0Ὲ ΠΥ 550}, 50} {{π την. μ δι δρία5 

δϑὺ ΜΌΙΟ 5. Ἀπ ΠΟΘ πκι5; (θὴῖ ἀνορονίαβ ,γϑβο. 
1 Ὲ5. ἨΠῚ8 ὁ σ! ΟΠ} Ραϊγίμες, ογαϊοσιθ ἰπ [15 ἔα.- 
ὭΘΓΘ σύντα ἐσ Π 0} } 10 θεὰ μαν ὁδΊ, Ραίγ οὶ σΟγηηιῖ- 
Ἀ61} δὲ πόθης σοη Εἰ τοσαὶ, 1515. 615. τπριπουῦῖο 
ῬογΒΟ αἰ δὶ ποΠ ΠΠῚ,πορίοοῖο τ  ἄθγο χαοι ΜοΙ εἴ μτα 
ἴμτθν οἱ Ῥαπ! πὶ ποὴ [ἃ μυλάριη ρασίατη [πργαῖ, 
Γ οὶ ἀἰ πον] Βα ρου βίοβ. [ογ0Ὲ Τἰσοϊροίαα, ὀμ προτοῖ 
8019, (Ὁ Βασοθοβορα ΜΟΙ Ί᾽ο ς νοραηείο ἂο σοηςὶπ 
᾿ἴαπι γϑια! ον, θροῦς Ναζίαμζϑεϊ {αἱ Πππὶ 0 - 
οὔΠὰ μεθ να (Θὰ [818 ΒΞ Ί ἀπῖπὶ ο ορόνάτη γΓοβάνογο. 

ἢ) 1Π1 (ατηα. 1. Ὁ. 35, 21} α οἴη 5 Υἰ σῇ απ πὸ Ἰὰ Ποῖ 
«ρον 6 δὰ ΠΗ 6 αἱ πο εἰδιυιαι ῖς ΔᾺ ΠΟΘΙ οη  θ6- 
«ΟἾΒ10 ΙΓ ΡΘΙΌΤΗ σα ρριίοανο, Νολὶ απ [α οἐὶ 6185 
« ρα [ἴὸ ἢ μασθηι ΒΟ ΡΠ ΘΠ βοδαΪοΓῈ8 ἃ ἀν 5.8 Πρ 5ῈΠ) 
«6Π]Δη} ὑληὶ ἱπιρδίῃ Ἔχβ ΧΟ ΓΘ, Δ 0 οἰβῆπο θη ΐογϑ 
«ΠἰΠῚ 15 ΠΙΟΠΠ 1101 μα 55] 5 ἢ} 56 ἀθάποῖ. ΗΠοτιὶ ται ο 
« δγα μα πὶ ΟΠ ]δέτβ ἰὼ Οὐίθηθ δίς οπεοῖ, 14- 
«ο60. σάτι 6556 α! ριϑοίρια αἰοίον" ὰβ ΠΣ 
«ΟΥθη [65 πηλῃοτθί, μεθ 4α  ἀθυη γα το να} μοιῖ8- 
51 Ππ| ΠῚ ἃ ΟΥΡῚ 10 ἀσροπάα, οἴ Ἰοοἱ μεβα]8. ἴῃ {πὸ 
ἰοϊαπλ {114 ΟΥθητ5 ἀθοὰ5 ροβιίαμι ὁσαὶ. (δρίθ αἱ 

΄ἷς ιν 

[36] θοῦ. Ρ, ν, ἂρ. 8. 
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6886} Ραμ] ἴδῃ 65 [δοιίοι! Ἰηθη δῖον, ρϑρῇσονο μοῖθ- αὶ Βαπο [55 ηχὼ Τυϊπ αε15. ἀπατπ ἀδίταίθπι, οἱ ϑαποίϊ 
τδυΐ ἐπν }80 ἃ} 1 ραρίο ἐπ ρα πὶ Δ 15 Βα θυ ΟσΊθιι5 
ΘΧΟΙ Δ, πραυβοηιι8 ἃ εἰ ἀάγουβιβ. ΟΠ15 ὀταϊπαῖος 
ὯΘ1 δ αμητ ἀδ σαὶ δα 5,α1 ἰαἴγα ἀϊσουιπα ριῸ μα }}}}6 
ἐβ[ δυλ λὰ φὐπο Πα το αΠ 1556. 504 παπη ἅΠὴ 0. 811- 
Ρογίουα Ῥαυ!Πηῃίδηοβ θἸδηϊα οἱ λα πὶ τ ενοηϊα 
5[ 06 }0 8 ρδόθιῃ δἰ μι κι ββοῖ, 1 8}} πὸ5 ουμὶς δ Θαμ 
[ουνά8 αὐἰνοῦθασ ΡαιΠ πὰ ομἴ855. ἀἸοδιη 5. 

80, Ια. σοποῖ  ἀάνργει5 ορίμπα ἀτόρβοῦι! οο π51ὰ 

γα] οία!ο, ἰἀπίαα 6} 15 δηῖηιο ἀοί υΥ]8 ἐπ] σοί, αἢ ἃ 
σοην ΠΕ 3 56 δαδάσποθσγο., ἂὸ ὃ βϑέραβα οομί το 

ρου, Τηϊονῖπν ἘσΥΡΠΐ δὲ Μαροήοποι αὐνοπονα, 
«αὶ ἀτορογία παι ἴῃ Ιοῦππλ Μαχίππὶ ἃ ΠΧ Χ ΧΊΗ] Ὑι- 

πιοί!ιοο ΑἸοχα χο ἴῃ ρσθίῖο 8}, αὖν Οτίθα!α}}- 

θὰ5 1η Ξϑάοστῃ οῃπδηι!Πορο! δηαμι ἀὐθοίαπι ἔπ, 556 
᾿μἴαο ἴα] νοὶ δὲ γαγος δάνουβιις πᾷ πὸ 6118. οΥΪ- 

Ὠδιϊοποῖα., ἠυαθὶ σαποπαμ νἱπ ἴσο ΑἸ] οράνοσθ 

Ῥυϑοχίβ. Πα] 6. ρα. ἄνμγρῃ!5 οἱ Μδοοράοηί- 
Βπ5. σαπὰ ΘΟ οη αΠΠλ 5. σουνοπϊολαί, ΟπδρνΌΡίοΥ 

Ονοβοῦλαβ (οάρηῖ, ᾿ς ραρ. 96). (ἃ φαοα ἰδηὶ 1) 50] θτα- 
πὶ σοηνδηαπι ργοροβαογαῖ, αἱ 56. ν᾽ 4911661 ἀραϊοαᾶτοι 

δρ᾽βοοραία, δχβοχαΐ ἀρούθνυ, ργαϑα θοααῦ ὁχουὰπ 
νι, αὐ αὐ σοααπάαπι, «αστὰ ρ5ὸ ποθὴ δχυϊνανογαι 

ἴῃ Ερο]οβῖα, Πθηλροβιοίθῃῃ, 8656. Ζοηεθ ΘΧΘΙΉθ9]0 ἰὼ 

τηδγα ρΡΒΟΙρΙ Δ ραϊονθπίαν, Οσηά οἷο ἃ τη) οτ) δρὶ- 
βῦοβοσαπι εἰαπι ΟΥγ θη!  υλ ρᾶιίθ. δσχοορία ὑατὴ 

Ρἰαβα,βιροηΐο Γ πἀϊσπαμίθ γοροῦῖο (μὰ. 39, 90) 
4αάγαν 3 56. ΟΠ 6 ΡῈ ἀρβοϊαία οὶ μαυάδτει, Εμονο ἰᾶ- 
τηδ ρουμλα! 1, (αἱ ἀῶ ἐἴὰ (1610 ἀὐόρονίο μοϑα!ἃ- 

ἰᾳ σύποθαι! νἱἀδγοπί, 5:01 ἃσνοϑ οσοϊπβουϊηῦ, ἃ Ρ1ὃ- 

τἰηίχιιο δ ἐσίβδδϑα, θαι πο Ια τπ 6} 08. βοι 6ΠῚ 

τ ἀπ01 ραϊοπίοβ. ΟἹ 1Π1 Ππρσῖχ!, ἴασαι, Οτομονγίαϑ. 

(υτ ἢ ποὺ σΟπε]]ο πο Ρῥδαῦ βεάδυοαπι ϑαποι} 

405 Εσοϊοβῖα ἴῃ βαποίογαιι. (τ]ὰ 5. γα ἐς 08 

ἰἁπααιη πα Δ 5 ἈΠΟ Ό 15. ΒὩΠ ΠῸΚ Βα χίοσ, ἢλθ. 

Ἰ ον Πα 5. ΠΟ 5115 ΟΡδοσπίου ὀνο 10 οί, Π7π118 δὰ- 
ἴδηι ὃχ οἷς ΟΥὙΤΊ Π] 5, ἀΌΘιη 58} {6πὴ ἃ ἰπτθα π]δαοη- 

{πὸ ἀα ἀράϊολτίοπο ἀτορουῦ ορβορρόγαπ) ὁχοῖ- 
Ρδιὸ Τίσι, 11 δαΐπι, ἴρδὸ βοδίο, ἴπσρα, 4] 6] ἴῃ 

ΜΟΙΘΕΠ σασύθββονο ἀοϑίσηδιίο, ὁπ] τοὶ 86. 1Π8 ὁ} 
μόπεραί, ἀνά θη τον Ὸ 5. Θγᾶ αὶ. (παγν 13, μι. ὅδ), ν6} 

411 6118. οἸοφαρπίίο; πολι] ]ὰ. Ἰπν  ἀδη!α ἰογαιο- 
ναπίαν (Πὸὲ ἐρίδεορῖο, Ῥασ, 02, 001. 3). νοὶ νυν οτη 

ὁ]ὰς ἰπν 115. οὐ 15. Ἰα αοΡαιίοτ (ἐδὲ4.), γὙ61 τἀ ἄθτῃ 

4π| ἀοοσιυίπαν ἀν ἴρ5ὸ. ἀ6 ϑρίτιαι ὁ ποίο, θτιρ 08} 

ἰαΐ Ταΐϊογθϑ. ογδῃ!, ἃὰϊ δα! ον (ἀποίϑιη οἱ Πρ γιὰα- 

(οι ἥαὰ ϑρινιιαπι βαββονατα απ 6556. ρυοἀϊοαβαϊ, 

γδργεμθπάδραμ! (ογαί. 53, μᾶς. 419. 0] ἐανηι, Ε3 8, 
Ρπκ. 181). ΔῈ Δα ]Π}ὰ φαγιὰ, τα οπαπὶ δα ΟγγΠ] γα 

ρδυπδθαῖ, φαΐ 5696 ΡανΠΠ ἀη}ν ΗΠ] ΘΓΟΒΟΙΥ πιὸ» οἴδηι 

νἰνοιίο δίοϊοι. τροσηοὶ Πδνοναί ν 4} νἱυμαίοηι οἱ 

ἤμπθηι ἐπ ἀἰβοῖ ρα! }5. οὐ π| Β015 ἀπ α ὐτϑὴχ οἱ στη ῖο 
τοὶ 588. Εἰ, γερο ριευαὶ οὐ οὁρίαμαι (αὐ, ὅ,ἢ. 13, 

εαί. 15... Ἴ), οαἱ αἰ οβ5θὶ οἸοφυθη ἃ, οἰξὶ θτορο- 

οἰάηα ἰαβοτίου, δὲ ποὴ ρανηϊζολ εἶα, απαὰ Ομ]. 5 δα] 
οἰαάϊο ἔθη να}, ἀδιστοίοσ ; 4ὰϊ ἀδαίψαθ ἰομὸ δῃΐο 

νροβονίαπν ἴθ. οαϊοοϊοβ᾽ θτι5. θη Π]Ππ 4. ἀἰβογί οἵ 

(317) ὕοπο. ἀοηειδαςπορο απ απ, 68}. 1. 

“, 

Η 

ΒΡ οΙ(ι5 ἀἰνϊ αι τὰ ρειθάϊσανα!, ΡπουπμανοιδοιοΒ- 
πὰ θα] ἀπιρα ἸἸογογαιί αὖ ρΟΙοβῖα, ἈΠΟῸ5 
Ὠἰδὶ τ ϑὶ ρἰβοθγοα!, Οὐ σία: ἀπρ]ίσρην Πα πὶ Ὁ 
οαπβαιῃ, ὁοπ θη ΠΟ δὴ Ὠθταρὸ (8 Θασροβξοτα 5. Μ6- 

ἰδῖο αν θοπο, εἰ χοσρίαιη ἴα τα. θα ϊσδιῖον 

πθῶι το μον], ἴασθα πὶ 5. 0 {16 ὁοπο παι (σανηι, 1, 

Ρδᾳ. 21), σλαοιονρμα ρέφφθηὶ οἱ ἐοορανμον οιδαπιθ)ὶ, 
Ε τοαρας αἰ, ραρ. 81} τπᾶρῆϑη 6}15. ρίδοοροῦατα 
ῬδΡίθηι σύμθβ οἴ αΉϑονος ΡρΡΟΙ αν εν ; νΡΉ .πὶ ΡμῸ8- 
ΒΌ1115 Ὁ ἢοὺ βρῦθρβο ϑδργθσάγα, 

81. 1ὴ Ἰοσιτὰ ἰσρομοῦι ροσῖθα ον παΐα5 δΞὶ Νροία- 
615 Οὐ Πα η δήαπν ργορα 116 65}, 46 σοϊοοίω Ηἰ- 
ΡΟΒΟΙ νὴ τἀ} δζαιμα γο α ἴδβὸς σο πιο ΠἹογα ἰ5] 8 ἃ 
γϑἔσ 115. Δαν γβανο θα τῇ 1) 5.8 πὰ ΟΥ̓ 1 ΟΠ δὴ 08- 
Ἰαπηη 18, Θᾶπι Ομ Οὐ ἀρρτοθάββο, οἰ απ δαοίος- 

υἰζαίο σοπ  ΓΙΠ 11 πα! θμῖδβο. [ἃ 5115 ἀἸβογίβ βση!ῆ- 

οδὺ [115 σομο ἢ Ῥαΐγαμα. ἰΐδγαηι ἴπ ςοῃο μι 

δῆ Βοαου !! σοηῃστοραίοταια ἐοϑυϊπρπίπον, απο 

ἰηἴγα τϑίθυθηιβ, Ογαϊπαίο [1 Χ ἈΧ ΧΙΝ] σοο!θβί ἃ ππὶ 

βία, φασι αἱ γοΓΠρηἠὰ5 τ 6 505. δὲ Β8ΠῸ10}- 
ἀαῃ) δου]ρϑἰαβιϊοαιη ἀϊδοϊ ] πα πὶ ἀθογονὶὶ βυποάαβ, 

ααϊμθμ5 ἴδοι Ον ΤΉ ἢτι5 ἀββοη δῖ (37). να ἢ τηχαῖα 688 
Νιοῶπα ἰἀ65, οἵ) α5 ἰοοϊτ απ ΟΥ̓ΤΙ] 15. ἢ φαίε 6 - 

5:05 χρυ θδδογαξ, ἰρβὰ νοῦδ ὁοηεαὀςἐαρταϊις Ἰατα ΒΡ 
ἴλΐ 10. 881 δρβοοραΐα5 ἀρρτομαία, ἐν ἰὼ. [πιο 5 δὰ 

Οσπ καμία ριραϊσαία.. Πφτθιϊοὶ ρτγοπππεαι! 
βοΐ ἀτίαμι βοίατω, 5οα οἱ Ξομχϊσ᾿ σία, 56 Ρηιοιι- 

τλαϊυυηδολεῖ, [πὶ Ὁ ἰμ5ὺ Εσοίθβδῖα ὁχομιδὶ : Δρο]ἢ- 
Πα Ί5 19. μα θάσὴι αἀνθῦθὰβ γε σα ἀπούοχθδ 10 - 

51 Τα [651 551ὴ1 ΜΆ ΟΘΙΙΔΩΙ αποναι ᾿πΟΡΘΕΙΕῚ Δ πὶ 

δηΐδ σοιηρί το ΏΠΟΑ αἰσαθτη ρ8}5 }Π|15 ἀρ θο }ὰ- 
γοραῖ (ταΐ, [ὅς πα. 27), Βυτ οί αν Νσπατη ἀθοίσηι 

ἀρ ἰου]ς, χαούιστα ἀοοιγίπᾶτη ἵπὶ ὁ! Θσἢ σ Βπι 5. 7 

ἀοσπονα!, ἃ νογπᾶ ἰρβα ἰα ατη Ποπ ΟΧ ΞΥΓΏΒΟ]Ὸ 

Ἡ]δΡροβο ν᾽ Ἰΐπο οχρυϑϑδα, Β6. ἐθ ονὶθ ΘΠ ΟΠ ΡΕΒ, 
ααοηΐαπι π1}1ὶ πὰ νυ παταὶ ρογ πη ἕᾶσθο. ὑσπμοὶ- 
[Ἰὸ ρχδοίο ἀοηια ἐν ΟΡ ΘΡῚΚ. ΓΟΥΡΊΒΗ5. 5, [ἢ 

τρύπα ααΐοηι ἃ9}14555. νἱ ἀδῖαν ΑΘΠοΟ Ὁ, ογάϊηὰ- 
ΠοηΙΣ ] νιαηὶ, ἀπλτι βάτος σοη οι} Θοπ εἰδη(η0 - 
Βοβιληΐ ἀπηΐ ΡΟ] 5 ΠῈ}5. ἑὰοίληι ἈΠ δη 1 ἀρ 

Τιροάυστοι, {1}. ν6ῷ. σᾶρ, 9, πὰ ὁρηΠ0 ἃ ὀρίβοορῖδ 
φγονίποϊα», οἱ Ογοηία! δ ἀἰοοοὶς, βαθαταο οἱ, ἀλη λ] 

Αδηοοιθα» ἘποΙοπί βυΤγασῖο ἂ σοηβοηβα. ἰ᾿ὴ8 
δαϊθὴ ὁχ σαϊμ δυοϊοι Θεία" Πσθπ}5. ρον Π ΟἿ 
Ρα!εϑιμα ουαὶ, Οὐ να 5568 115 ΘΟ ΟἾο Οσπβίλ! - 
μοροϊίίαπο Ραίγατη ρο. δ. Θηλ ἐλ Π} ἘΠ Θρ᾽ τα ἢ ἴθ ἢ 

δἰ ϑαθπίίο  ο]δίτο βασοθββοῦθ βο α[θ 1ἰδπη. Οὐ ΓΟ λι15 
ρδπθ ἀπιϊουοτσὶ ὑροθοῖρθ Ε)}5 τοὶ ἀδβι ἀγα, 
ϑαστι οἰίδια πα Πρ σι! πο ἀδηθραπάθιῃ γυἀ σαν, 

χαϊάαχαϊα ἐδ τὸ ἴοΐα θυΐπ5 τὰ σοη θη ο θη δ ̓ β88, 

89. οάσαι ἀπ ὅἋπὸ οο]ου γα ιν. ἐπ σα 11 
Ποππἰδ  οροι δι, αἰτα ἢ ΑἀαΠΠ 01). 58} Το 

διμὶ θη50 ϑορισνθν! ἂρ Οοοϊἀ θε α Πλ5 ἐϑ  οθνὰ - 
ἔχον 65..; 1α] αὐ !υ Οιϊοιίδ! πη. ἀδογοίο πὶ «Ἰὰς 

ορίοοῖο ῬααΠηο ἰᾳ. Ἰοσυπὶ ΜΘΙΘΠΪ δαυβεορανοίαγ, 
ἀαι}5 δὶ ἐπι ρονα!ορροι Ππέρνῖβ, ρα Αααρν, ΟΡ 158. 

132, γυρανονιηλ δ, α} Ὁ 5 ΡῸΥ θς ΕΘ Ρ 16 ΘΟ ΟΠ ἸΏ Τα 
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Αἰοχαπάτγίη» οορογομιγ  Αρ18.,60. 83.πι δ). ἈΕΤαῖρογδ- ἃ Οσοάθηΐθ, Τρ} 565. γί απ ΠΟ ηἾθιι5. ἰῃα τη αίδπγ" 

(ον ΤἈοοάοβίαβ Οὐ δ ΠΠὰ5 ριοορη ἀλίατῃ αἱθοτ- 
5. πο ρο πὰ δοοοάουοηὶ, ΟοποΣ πἢ ἰδ θη βοπδ- 
τὰ σαν ἔασιν, δὲ, ὅποι ἀπἀπὶ ὀχομθοϊαίαι, 

Μαχίμιαβ τϑίθρ]β. Ροῖρὶ ΑἸοχαηιια {{8015 τππ- 

αὐτι8. 4.85 ἰὼ αἰΐψαο ΠαΠ ὀομ]Π1ὼ οἰέα!ι, Οὐεῖ- 
ἀοσηῃΐα!ε5. δάνονϑῃ5σατι Ούοσουῦης τὰ Ροβιοὰ Ν ϑοΙα- 
ΤῊ Ἰη θά Οομξίαμ ποροι ἴαμα οὐ ἰο πότ πιαχὶ.- 

τὴ6. σομιαον! : ἢΐΪ ἀκ βϑηδγα!ο σοποΠΠππὶ, φαρά 
Ιἰοπε το] οθναηά αι οὐδί, οατιβ γ 115 σοι ΠΕ ΙΘΏΓΟΒ, 

ἐπ ΡΡἰορρτη μ6Ὶ ΠΕ γᾶ. ὀρ βοσγαλαα τ, τ, πα τη 

τ τονοῖ ΟνἸοη Ια 169 ἀθ σου πὰ 8} 1085 ΕΠ ΟΟΙ οΒ169 ΤΟ Ρὰ5 

10 }}}} ἀοι θογὰ μα οὸ5. ΓΑ’, ὁρῖ5!. 18, ὁ οἱ 7). 
Οὐἱδηῖα! ο5 ὁχ ἩΠεροΔ 51} 1} 18 ἀππὸ Βα ρονίονο πγᾶῖι- 

ἀαἰ5 σπδίδ πο ΒΟ πὶ ἀσσδαθπιὶ! ἀπῆὸ 383. (38). 

ἘΤΩΔΕ εὖ, τπᾶσπὰ ρᾶγ 85. δου πη ἄσι ΓΡΕΙ ἢϊ, 4] 

δίῃ βαρθνίοτο ἀοπϑδίδη ΠΟ ρῸ}} συ ῃοΙ] ἔν: Ο6 16 γὰ- 
γότγαπ! ; Οὐ ΓΙ δ. οοάθη ἀοῦθϑβοῦν, τ σον τί. δὲ 

ἐοϑοῖ!, ορξοοροόγαην, 4 Ποπιῷ [πὶ ἃ σο]Οθγᾶπ- 

ἄυπὶ δοπο τὶ ΟΠ σΡοραβκ τσ, ᾿{{γαβ, σα Ὁ. 5 

ἃ δ βδυποάπην να θδηΐαν, βγιοάϊσαβ ἀοεί- 
ρῬέπμι, ἀπὰ σαπι πη ρον ον 5. ΠΠ 16 }Ὁ15 11} 76 }}- 

05. ΔΓΊΠΙ, Ζαὶ οπδέαπ ΒΟ Π ΤᾺ 5 Ἱ πὶ ἃ} ἰρ6- 

τα ατθ [πὶ ἢ ἀν ὴ0 5 ρου το σοπνοηἶ τ {π|5ϑὶ ϑιαπὶ, 

ποθ ἀδ ΠΠ|ὰ οι λπἃ ρογοαυϊηαί πο αυϊάσιδιη 

δηΐδ 51 πὶ ἰὼ τοματη. ὑγροῦ [ΠΧ Χ ΧΥῚ] ἀοουββαιη 

διιδίοναπι, «ἀ τον Ἰομρὶὰ5 παρᾶγαιϊ}, Πα Πάημπ6 δρὶ- 

ΒΟΟΠΟ απ (1 }} ΡΥ ΟΠ 0115 ΓΟΥ Δ ΠΒΟΡΆΜ ΟΟΠ ΒΟΏΒΙΟΠΟ 

εὐ ἀποιοριμαΐο, δὰ αἰ να 5 ρέθμον πη π  πορο!ὶ- 

ἰατιτιγὰ οοσ 1 Π| ΘΙ ον Τοτιθ ἀνα πΠ|, ἀφ τ 6 
ἰσππ ρον 8 ἀΌ ΜΈ 5015 ΡΠ 551, 59 ὴ0 αἰ 5 ἃ ἸἸΟΙΉ ἃ ΠῚ 
οοποῆίηηι Πρ γα 5. 0.81 (τος δρίβοοροβ 60 ἀο]ομαίος 

ἀδίίογο, 4υ 105. ἀπο θαῖ βύῖδηι, οὐ πὰ ΘΧ ἸΠΘΊΠΟΓὰ- 
115 τπηροὶο, [ἀπὸ ΦΧ Δ}}1|5. ρ]αγιριιβ δα 515. ἐχοιβδῃῖ. 

Ταπὶ ἢ ἀοἱ πὰρ σὰ οποπὶ τ ὐ  τατὶ, πυη αλατα ἀρὸ- 
ἀἼπὴ} ΝΘ ΘΙ ΒΥ ΙΏΒΟΙ πα αιγι, δὸ στα ρου απ αὶ 

δι νη} 1815. δὲ. [στ πα 0 15 τιν ϑιθυϊοσιηι οχρί ας 
πα πρπὶ οἀπας, ἀὦ Γαιβίονθπι ἃ 56 [ἀσίδιη, τὴ [ἢ 

ΔΉ οΙοπὸ ἀην, 7, χπὶ ἴῃ. Ομ πίη ποροϊίδηυ, 

δημὶ Βαρου Το ΟΠ ΟΠΠ10 ἀρο]ατα  αογὴ ται Πα 5, 

διβητ πομπὶ ἀδίἀ. ὁχ Νίσωπὶ ροηοῊ} μινοσηρίο 

ἀρὰά 90 ουο]οπίαβ ἀἀτηϊη!δίγαγι, οἱ ὁπ." ἡπΠ πο ρ0}} 
ἴῃ ὑοποῖο σοθον Νϑοϊαυπιολς Δ ΠΟΘ ων; ΕἸανία- 

ἡππὰ ἐπ ΠΟ ΠΟ. απ ΟΧ ῥγον ποία, ἔπΠὶ ΟΣ Το 
Θεομ 5. ἠδ 51 οοδοίο σὰ ποπῖσο οὐ πα ῖὺ5 [1536 
δι ΟἹ γα ταμε γοιὸ οὐππίααι Εσο!οοίάγιιη τααινῖς 

τονογ δ ἰπβίαιη δῦ 1)60. ΔΙ] ΘΟ δε γπατὰ Οὐγ Δ μὶ 
δρίβούραῃπι 9558. Ποοίαναπἴ, ΟΠ) ἃ σρβοορὶ5, μτὸ- 
νἱη οἷο αχία φἀποπατη ρυβογίρτα, ον πηαίκιτ, τὴ }}}- 

(ἀπὸ πὶ να ΤῊΣ Ἰσοῖδ σοπ ἃ ἃ εἴα σοί πὰ 6χ- 
Ρθγίαινα. φο ἀὸ σὰποηῖοῖὶβ ἔραν μοι, θη - 
δία! πορο απ], Δα οί Θ αὶ δὲ {Π᾿ υΌβοΚ πι πὶ οὐ - 

ἀϊηδιϊοη! 5 ἰθη10 Βύααἴο αὐ θεία ; ψασῃΐαιη μοί πιὰ 

Οὐοιἀθη τα! 5 ἃ δίαχί πιο [γᾶ 6 ἀοοορίιβ ἀ{501106- 
Βαϊ: αἰτοναὰ ἀρ δἰβάθιη οοηίνα ἴοάονα εἰ [θμδ8 δι[6η- 

ἴατα αἰοοδαίαιν ΟΥ̓ ΠῚ ταπά οἵη ὁτά πα! ἱοοηι πόνο - 
Γαΐ ἃ» ἸΏ] 11015. Θ}15,, ἴὰ ἢ τὰ. Ονίφίθ, ἡπλτα [ἢ 

ι3981 Τῃοοάοτοί., Ὁ}. ν, οορ. 8, 3. 

ΟΑΡυΥ ΧΥῚ. 
Οψ οὐίθιβ, εἰ οἰ τὰν τοτίρονδα, Πτοοί ἐδία, δι 

ζονηνώ εἰοδενρέρεῖο, δοοείμην ἀγροῦ, γδοθη 0 γ68. 
Εβυῖοδ αὐτὶ οὐ εὐνις συδίλδ ΟΣ πον ρεῖβ θα νέ554. 
Ῥγαοίμι εὐμδοθι οἱνέμίοι. Αὖὐ πε μαθεϊς σαι }}}}}8 
βύος ογὲς υἱπαϊοσίνς 
83, )0 γε ροβὶ σοῃμοϊαπὶ ΟΠ; Ξἔλη Π800}}- 

ἰδῆ απ, ἀπ, 382. ἈΠ} ἀταρῖπιβ αὐάίαιρ τε Ὠἰδίογία 
(39... 1ῃ. οομεῖΠἶο φορὰ Ἐπ οο 5118 ἃπ. 383 Οοηϑίλῃ- 
{ἰπόρο σοσκῖς, δὰ} σροϊασιι ἢ αν στιν ου ΠΟΙΡ 5. 1Π- 

ἴουοβδο να Πρ, οναστεῖ θα Π ϑιπὶ, μα πιύδ5, δι 5.τ), 

4] μεὸ Ε]ανίπ! Ἀπ οΟθηὶ ραγ  Π]ηῖ5. ἃ ῬΟΡΘ 1} 

Ἔργροβ, ΑΛΆο 5. ΟἹ, ΟΥ̓ρτίοβ. οὐ! οπ ]ογο διδοὺς 

Ῥδύρ, Ππι8π6 οχ 1Ὲ}8 Ρα  5Ε 115. ΤΟ Ογρ Πα», 

ἰποδρέσπι. Νὺσ τησ] 0 ροξῈ ΡΠ: τηογίθην 615. να]- 
Β πὸ οοποίσπαιε απ. 380, οαιπ Βοχοιπόπαβ, [00 ΝΠ, 

σὰρ. {ἧς βόοβὶ Δπ|᾿πῖππ οαπι ἩΠπηοΙ μοὶ ΑἸοχδηητίηὶ 

ποτ το σοη απ ρὶ!, ἡπονίτα 5 ἀπίδτηῃ οϑῦ ΤΠ πο ἢ 65 ΟΧ 

Ξοσναίο, ἢ. νῚν οδρ, 3, σσπδα]α!α Αὐοδι  } ρα ηγο, 

6ἐ γαβοιἶβ, 4Ὰ} 641 ἀπ η15. 985, ὅσην νορο ἀΠαηὰο 
Πα ν πῖτ8 ἃ ΠΡ οἵ νυ] π αὶ ὁ ἀν 15 50} ΤΠ 6ο- 

ἀοβιο ρυμποῖρο Ἰπσοποιβδιη δριβοορδίατῃ ΤΟ Ἶ550, 

ποι) ροίαβί 615 Οθτὰ5. οἰ ἀπὸ 380 ΟΠ ΠΑΡ], 

σπσαο Μαγ υ τοιλδθ ἀοΟΌΒΒΡΤΙ, ἃ ΟΧΙΓοτ,Ἶ 8, ἀῃ)ς 
918. ἐϑηϊρονῖθη5. ααϊρει5. κοήθον γροῦρθναν!, αὐ 
δΙατααα ἀβαανρ δη, 880 τασηβϑίη, ρίοθΠπο5 δὲ ἱπίθ 1 Ὁ 5 

ΠΠ05 οὐἶο ΟΡ ΠΟΤ ΟΠ ΡΟΟΒΈΠΊΠ5 : 564 ΠΊΘΉ565 

δ6χ βα]ίθπι ἀοϊοίπηί. ΠῚ ΜΑΡΠΠ οὐίανᾳ ἀδοϊηια 
πιορίθιη 6}π5 σαπειρησλη! ΠΧ ΝΥ Οὐδ πὰ ἐπ 
Μοσοἷδ,, τπι ἰὼ 5)... βάρ Τγρίσο, ἀπο βϑοιηὶ 

Ἴ ΦῸΠΕ ἢἰ, 4 ποθὴ, 6᾽5 οαοτῃ ἀϊ6 πὶ ΤΠ Οπυδ πὶ ΠῚ 

Μανίνγοϊοσία αι ἴῃ ]Ποσπιη ς Τὰ ν πα χαστο ΟἸατογήοη- 

απο ποδί", δ᾽ 5. τον ία αἀ τἀ δοιπαπὶ ἴθ τὰ 
ΜΆΡΕΙ, 4πὺ 416 Ραποίριι8 3. ΒΟΡΉΓΟΙΙΙ [ὁδί ο610- 

Βγαίΐαγ. 584. δα μαροίαν ἴῃ οοάθηι Πθγοὸ Οὐ 
ο]οσίασα αἰ ἀΐοια 63. Πα ΡΠ] σαὰ ἀδοθϑδη!, πὶ 16 η- 
ἀδτιο ΒΥτίδοο, α. ὑζι Πππλαο ὀκοπβο, {πο ὁε- 

ΟἹ σείαξιίοο ΘΟ Ὴ 15 ΠῚ 5 οὐ οἷο τ χη 65, ὀ 01) 

Μίαν ΠΣ ἡγοπδῖβ ἀϊθα πλοῦ α Οὐ ΡΓ ΠῚ πο Ἱ τϑοοι αν, ΑἹ 
ἴῃ δίαν γτουορίο ἀγα) οουν θγ μέ, όσα ὦ ΠΟΙ Ω ἢ. 

ἀϊξία αὐσεὸ, δ 30. ἀϊθτη τη οπ 515 ΜοΡ μα στ 

τποπονῖα ὃ. με ὁρικοομὲ «αγοκοπμηϊαπὶ, ἀρὴν 

΄υοαὰρ Μαριϊο. κοὐ πὴ πολ! ον αἶθὶ μαθεῖν 
οἸασόαα γε ἴθ ἀπ το Αγναθίοο οσαϊοηγάανίο ρμογ- 

δηξίπο ; σαογιηλ ἢ πιὰ ΟΝ ΠΤ πόποι σατῃ ὁ]0- 
ἔἴὸ ἀὐούλε νορον ΠῚ ππιν Ἰδβίτατια ΕἸΞΊ τι 5. ἀρουλίθριβοο- 

Ρὰ5 θαπιαβοθιτ 1ὰ ἀἰοτῸ ἀπίσην, ποιὰ 80 Αια ΠΕ 
θανζο Πϊοοτ  κο μ 5] Γι ἶπὸ γα πτὴῖ 5]. φασί αια 
ΡΓΟΝ σα]ομάα τυ ἴον τοβροηάἀοξ, απ! ποῦ! οτά- 
εἰσθ5. σιπρδανος πα Π σαι Ξι πὰ] βαποίογιτα σοχὰ- 
τπηθεβογαἰἸθηθὴν ὑο Β  δχδ», ππι θὶ Ξοριϊηηα Μαγίϊο 
ΤΏΘΠ5Ι 5 θπορνίθη5. οὗτοι τηοάμηιν Πα Ροι θυ νουθα:; 
αρφπβοοπδ σὴ θναδοσιέσηι, Ἰὼχ 5. οσαηΐθι5, 
ααὰλ ΒΟ ΠΑ ἐπέασ αι ἔτ Δ σοπ ἴα ἰοθοιαὰβ, μαῖοι 
ΟΥΤΠΠΕ τποιβονίαθι ᾿ς ὀπηη πα: ΘΟΟ] 6 8115. ΠΠοτηᾶπα, 
ἀτροας δυείασα, Μσν ρα, ἐδπδ ηι πηΐ τ ὁ βαρ οιῖς 
ΘΙ δ ραν, Ομ σα δὴν τ ν θυ σα Πς σα ἢ 5. πδηηάο 

(39) δοογαῖ., 11}. γ, οἂρ. 10. 
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ΘΙ ατη πα 5 υἴνο 61, ποσίαιο ἐπιραοίαθ ΡΌΓΟΠΠ|, (αιὴν Ἀ ΒΌΒΡΟΧΙΙ ; πρηΊ ἃ 568} {πῶ 46 νἱ ἐχογοί βλογαπι, 
δὶ 354. Ἰπ| 6 ορ᾽βοοραίαπι ἀὐβορροῦς, [α1{ ἐρὶ- 

βοῦβρεῖς ἀη ποὺ 30 ὁ 05 ἀπ [Ὁγὸ δυχοο τη 4185 

ἈΡΞΘῺΒ [Π1| Θχοῖρλοπαὶ : (υὰπιορτθν ἀππ05 πογθιη- 
ἀδοίηλ ἐᾶι πῇ ὡσο βίαι μι Ξθηβ τοχλῖ, ἘΠῚ ἀαι- 
ἰδηι ὁ}π|5 να ἀπο ταὶ ἴθτὸ βοριαδαίηῖα, 

δὲ, αὐαθοῦ ἴὰ Ταπανο ποπηλ!α 46 Ἀαθα 6}88 
ΘΧΙΟΡΙΟΡΘ Πα ΓΡΘἴ, 185 ὙΟΤΟΟΡ αἵ χ ὀρ τι} πιόστι- 

101} [15 ἀσοθρία ῖπ!. Αἰσηιί ὁπΐπι « ΟΥ ΤΠ Τα εἰαία τα 
ΟΡ ΟΥΙ5. πιά] οον] [πΐξεθ, ρα! τάπιι, ΒΟ 5518 
Δ Ρ1ΠΠ5.. βθχιυ πάο  Ἰαΐο οτος βοὰν α πὶ ἡυδαάτγαίο, 

« ΒΌΆΡΘΓΟΙΙ5 1 ἀϊγθοίαπη οὐ ἸΒραΠ ΡῈ5,; Δ 5 ἀθη- 
δία μΠ1|ὲε0ὦιρ θη 8. νοπ οηἙ{π|5.. ΡΤ ἴῃ ἀπᾶ5 
Ράτιθ5 5880 πχθη ταν ἰἸνῖΞα ;» δά δαμ  {π|ὸ ἃ πον ῖ- 

ῬῈ5 ΟαλΠΙ δ 15 τα Πα πὶ ιαπιάδιηῃ γθϑ ! 55θς 
ουροις Δ ΡοΥ]5 ρα Πα 5δῖπηο [558 Γπο 116 οὐρα 6- 

τίη, ὁ. ΠΙΟΡ ΒΟ γι τπᾶσιαπι, ὁπτι5. ἱπη68558 
Ρεα σάλα! αἰδοῦιίθι βαβιιημογοῖ, 51. ἀὰὰ ἴμ {Π0Ὸ τ δ- 

(115 Γαΐ, ἰοῖα να} π5 αἀἴψαο παι 15. δυᾶὶ, σα 
πα ἴΠ 60 6Χ Οὗτικ σα ΘΟ ΘΙ 5. δὰ 51} 5.105 

σοιμ δ9 ἃ6 Δα θί0. μά 55η. ἘΠ αἸρσθαί, 
δῦ. γΟΥᾺ ΠῚ ρΟΓΊΟΙ 6}1|5 πᾶμῸ ΘΧ. 6}85 ἐοτίρί.8, 

βθ5}15, ἂς ΥἸΡ Ια Πι5 ὀχρυπδιάα, ἔπ απίπιο, πδη- 
απ ἐμ") } οἴ 5. Ὀχσοῖδο οἱ ΤΌΤΉ, φιέθῖι μυθοῖραο ἴῃ 

βαδξοδρία απ Ασαοὶο οΟμ ἢ ΠἼσπ 6. Ῥε Δ α1{. ΝῚΒ1] 
δῃΐτ γευϊζαβ νθυβαίαη ψμαιχία ἂὸ ἀὐαάδύθηι οπιηϊα 

ἀρόγοα! νέγτοι, [πὶ Δ} 8. προ να ἰοΤ 8 ροῦρ 55} 1 π|πὴς 
προ οϑῖθο σας μαγὰ ἤρια ον ἰα ρθρίἀοηαο πιϊα! 5 65; 

ἂὺ θοααθ ᾿] αδὲ6 ἀδροβίι 5 οι, Χραϊβας, τὰ π5 008.- 

οἰ τὰ οὐν1}} τηοτο, ἀονὸ αἱ [οὐπτηὗ Θχ Ομ θ10 ρεογο- 

σάν! ς οναϊαβηαθα ἴθ. ὁοηοἾΠ1ὸ ϑοΙ δα θηβὶ, ὑ. δα 
Ροβια! αἰο πο ἀσαο ὁ σοηβδδει αι [ΘΠ 15 ἀἴδοο- 
ἀόγοι  βνασ]ι ναὶ αὐ δ πλαπη ρά δ 6 ΠΟ 5ΙΔῊ [551πὴ6 40- 
ἰγδοίαντ. Πταίοα! οὐἴαῃι 6}ὰ5 [οτεϊ πο ΣΧ Χ ΧΎΥΠ] 

πὶ ρυωοϊοἄο σου νὰ Ἰξαι γ ΟΠ} θὲ Αὐπανιπὶ [ὰ- 
ἐἀύποηι Οἰβαρίο δὶ ρο  Θϑῖεθ. ομίβοσμο, πο πὸ 

(ἀπιανοῖ, 5854 δὺ ἍἸΠ6γὸ μοθὲ ἀσραϊξίοδθηι ριον 5, 
νἱο]οπ πη αθο αἰίοτῖιβ Ἰηναβίση θαι. ΕἼ 105 ΠΠ| ἰστηγα, 

συνοδία 5. αἸοσα, ν Δ ΠΟ 18 ὈΧΡΟΓΒ, ἂς πίθος 

τί!α, οαἱ. ὅ..ι. 13. ϑγαιδοίαμῃ ἰσαηξατιβ τηοποῖ, αϊ 

μαλς ἰ οτπογαίδῃῃ. Ἰπἰϑυϊδιη 46. ἤἀθὰ ἰοἷο νι αν 
τοπιρονο οπδίσαϊαπὶ, ποῆπο ἈΠ ἀνῇ ἀπ νἱ αἰΐατα 

β' δὶ μά ποι ρα αηίαν, ΘΕ ΘΤΒῚ Ἰρδδ πα (41|5. ἀλτα 

ἀοσογοι, δπΠ πηάδατι τ αν 15. ΤΡ. 5. ΟΡ οϑ ἐαίοτῃ, 

ΘΕ ἈΠ} αὐίνα τὰ σαοά τὰ ΞΟΡΙ ΤΙ 605 τϑνο]αν, 

ἱπαα γομάατα [1168 τομοῖ!, Οὐυδηα πε! μοηᾶᾶ τὴς 

αἰομΐδ ἰρϑὴπι5 δὰ βθηβαα πα) Οὐ ἃ Ποῖ μιν πίονα 
το ασία!ο, (οα σαΐσο}}. 2.5 61. 33 ἀοσσῖ; ααδία νοτῸ 

ἰπ τα δα 8, ααθ πα που εῖα. ἀλβοθηλαιι" ποι {α}}5, 

οοποίδηϊία δὲ Πἀο! ἀτο πουβίβι θη απὶ 51}. σαί, 5, 

ω. 7. δἰσιμλα ἰὼ αἰνίτ 5 οὐρα ]15 πος δὲ αἰ να ραν 

ρΡιοπ δβίο ἢν ὀχϑρθο δ εοπθ, πορᾶ!, 56 Π (1 |551}}}5 

ΑΒΠΘΒΡΙΒ Ἀοπὲρονθα5 ἀὸ ΓΌΒΟΤΟ οἱ λονν!5 θο! οβί 

ἀϊπάριο, οαι, 1, ἃ. 10, ἰιἀαοτιπλας ἰὼ. ἰΘαιρὶο 

Ἰπδιδαγαπαο καὖν 10} }8πὸ σοηλίυπ. ΕΞ. Εἰσοϊδείαι 

κιαἀηποῦθηα οἱ ἀθογοῖα τ} Ἰπντο α ΒΉΠ1ὰ Πα πη ς Θὲ 6 

Ἰαίαπι αὐἴάοιι πη ρηοιη 80 65. σοῦ] μόσβὸ ρουῦβαδ- 

ἀῇ. Ἀαδοπαι, Υι. ὁ, ὅ, ὦ. 95, οἂ. 18. η. (0. 

Βοιρίομο Βασδιῆνα, Οὔλισβ, ἀβῖιβ. δὲ. σῖνὰ8. ΕυΟ]Ο5185 

« 

« 

« 

(ς 

Β 

ΘΧοΡΟΙβα απ 616 του, α{Ὶ ἀσασ, οἷοί, ἢ ἰβανα- 
[158, ἀραᾷιὸ πα βοηάδ πὰ εἶσηο σγαοΐβ, ἈΠ ἀἀ τη] ὰ 
Ῥοϊρῃη!κοῖπο Πάποϊα, δὸ 46 βαποιάσγαση ΓΟ ἢ ἀΓΉ 1 
νἱ εἰ οΠϊοαοῖα, ραββαπ αἰββον, ἐχ 1 Εὐςο εϑὶφ 
δορ παΐαηι 1ΠΠπ6 Βεϑτοι όσα οὐίπαι, ἀρ ἀδ]- 
46 ηάμλυ δι ἀϊο ρυρηοῖ 11 0} τη σὐ]οαῖ. ΚΚ|, δα]. ὃ, 
ῃ. 18,19, 39. 95. σαν. 1, ἃν ἐς οα1, 10, πὰ. 11. Οὐδ 
16 ἀθῆῖποὸ  η)οραὶ Πάει, ΤΙογΡ ἴον ἄαία ὁερα- 
ϑίοπθ οηίθβϑὰβ οδί, ΟΠ δ. 5 δ η]4] 6 τὴ. Τιϊηἰία- 
ἴθπι 501] ἐριξουμᾶ!αβ 10 ρου ΔΙ σαν 1 Εν 15 ἀὰ 
(οπείδη πηι 1}π|5 ἀοοΊΓ 85 Τα 1} 1ΟἸβδι πη λπιὶ (αἰ : 
τ }ΠΠ}8 ναι κι ἢ Π0ΟἿ5. ργῸ ὁ Πο  σ α νου ίατο σοηίνα 
ΑΤΙΆΠῸΒ ὀθγίανἑηα 56 11, ἀρ ΡΠ χ ἐχϑι πππὶ ρᾶβδαοι 

βασα6. συαδπι Οἷ(Ὸ 1}, 5686. Εροϊοβία να θη, 
ΑΡΟΙΗ πα δεῖ δὲ βο ἢ ππια οἿ8 18 τϑϑι 1, αἱ μτὰ- 
το) 51 ἃ} οἷ γοχα υπθιῃ οποία τὶ. 

8ύ. Μακη5 Ἰὼ 6] 5 δουῖριῖ5. ραββίῃ ΟΠ] ΚΘ ἀδ 

80 5θιβυδ: ππμη! ῆἕσα απ απ 16 τὸ οδ ἀἴπβοιῖ 

ἐδίθο 6518 βοχίϑ ἰμΠ πο, Πα Ερᾳαρθαίαν ν}}}15 118 

ἀδ 58 ὑχιβίμηδιῖο, ἀδη  5βίαιι8 δι, αἰ Ε15 6] σθ 5115 
ἀδοϊαναία, ἰμ ναπρο]]ο οἱ 55. ΡΑΙΓΙθ 5. 4018 ἰλτι- 
ἀἰρὰ5 οαππα!ϊα νἱγῖ5; οα ΠῚ μεϊσαμι,, ας ρᾶγιμι 

μι ΠΟΒῚ5. ᾿ρπὶβ μι 5 11 πῸ δὲ5. ρα 15 ὁπδθν βροιη- 

46 οπχήθιι μ 60. ΘΟ] Οὐθσηιι5. 11 1π ΟΥ̓. 1} βοι}- 
Ρ{(15 ὔτᾳαο ΒΘ Π585 οἸποθῖς; [ἢ ΟἸπ ΠΡ 5. ἕθγο σαίθ- 

σἤ65 105 ἀδ το 5 ῥγΟἸ)} 015 αἰσίανιβ ἀνα. 86 
ξνδτα αι 5181 δή σϑοίθ ἀϊσθη τι 1}6 Ο55 ΥἼη 518, 

Θχορεοίανδ αἰΐ, οὐ. δα διιογαμα. μαοῦθὰ5. οὐ ἤβυιῃ 
βου δλ ἀρέτγοά!. Ψ1ὰ, σαν. 12... ἅ, οδδ, 8,., 8, 

ὁδί, 10,. ἃν 4. ΝΟΙοθαΐ ἃ αὐ ον μι5 ἀπ] ἡαθ τ βαα 

ἀπίαβ ποίου! ναία ὁχοῖο! ἂς οὐοήϊ: ἂς μ15ὶ ἰΔοηρᾶ 

δα ϑογίρίατί5. ἀγρασιθαία ρηοάπσαῖ, ϑάαο. ἀπῖτηο 

8:81 πάσαν ἰρπ σαν ραέαν' πλα 15 1 Ἰοοῖβ, ριίθ5ου- 

ἐπ αἱ, ἀν αι. 17, ταὶ, 13... ὅ, οἱ, 1, . 8. Ἐὰ- 

ἄθα ἔν χὰ 1615. γἱ σα 5. [ οἱ, αἱ φαόγαιη ἐμ8ὶ Βομὸ- 

ατὰ 05 ἱπορθὴ Οἵ Ἰἀἶμηο 5 ΒΟῚ ΠΠΠ115, Θὰ ΠῸΠ ΒΌ Πα Πὶ 

41}}8 ποῇ ἰπνϊἀοαλτππβ, 566 ἃ 1} πα ϑαῃ! ροτόμίο- 

τα πιϑ, ΕΠ ΒΟ πα Θ σγα οι ασι Ογ Πα πα! ον θα 5 
5ααἷθ ἀοπὰ αἰ γασι]ότγαι δὲ ρεορηοίίω, ΠΠΙΧΧΧΥΠΙΙ 

1Π|5 ρα ρου 5 58 {15 σοιημτῖα, ΓΕ σα πίον ἀρργθ- 
οαϊαν, ομῇ ἦρ56 ρΡορ ἢ ομ ἀοο πον 58 ὑᾶτθνρ 80- 

τὰ, 5θἃ ΘΕ πΠἸρβαππὶ 6Ξ 50 ΓΟ  θαϊασ, οὐ, 1ὅ, νά, 

Νον. ρυομ!οαμές, ἰηα}}, ποδὲς ; νι λφη ολεληὶ 

απ ες. ΕΓ 65. Θῖ 9] Τιοπο, ἢ6. 51 ἴρ5ὸ τπη ἃ {π|5 
ἐοπ γιὰ ἀούογοὶ, ἰμϑαϊη βοφπαηΐατγ, οαΐ. ὃ, ἢ. 42, 

᾿ δαὶ 5ἱ ἴμ56 οα]ρα βαθουιηραῖ, ἀπ σα μὰ ἰρ50 ρογῖγα 
γοπι, εαἱ. δ, ἢ. ἢ. δΝοχμο οἰἰαπιδὶ ἐφ σιὶ (6 ἀὐδθο 

γονθαηι, {4 τοῖα ιρομπι μέγα. 56 [ὰ5 δέ αμδο- 
γάπε Ἰπα)ϊκένο τερον θηι βετὶ, ἐξ δια χμΐ ποοϊδον μα 

υϑηΐί, ῬΕΪονοαι ἐγβοῖ, 15. ἀθηλββ 66. 86. Ορίηἰσ 8 
6585 ἰλὺ προ Β Που, αι θὰ μὰ ᾿σμτι ἀθ- 

Τδοίοχας ἱπχοηίο, 568 πὶ ἐχοοῖδο δὐθοίοηλθ, ἴον 
δ σύαμ! αὐ πλὸ νϑγβαρανανι 0 {ΠῚ ἃ} Θά ἀιᾶπι 

ἵν μειβδααθηάη οἂιιϑἃ πε οὐ πϑιὰ δὲ ὁοηβέλη- 
ἴδια σοι τ, ποη ρου ιδοὶρ Βα α0 ΠΡ 5115 παπποῦς 

504 οὐποῖῖ σοι νυ οα} ἀβοΓΊ θ6ὲ 6 Πουσαμλιδ. δέαρτιο 

δὰ ριοιμονθιά πῃ )Ρὶ οαϊμιηι ϑυἰἴο ὠξίίαμα!, αἱ 

βιιο ΙΆΒουῖ ποὰ ραλοσγοι; ἰηἀοίρβϑθο πὰ ἴῃ 811, 



ΜΝ Ὁ ΥἹΤᾺ 8. ΟΑΥ̓́ΉΠΠ1... 1950 

ἀαὰπι οἱ Θ6ὰ5 οοπμπίβογαξ [ΓΟ] 5ῖα, ἰμ πὶ ἴῃ 15. ΠῚ Α δεῤεσηείαἰλ ἀὐλουνονίοιη. Νοῖν ὁγοᾶσ ΠῚ αὐα ἀὁ 

ποϑθραϑαίαν, ἀϊνι πὶ γοΡΡὶ ρυϑα]σαί 0} [Π5]51|0}5. 

Αἰηόγοπι οἱ Βα πδ σοι πὶ 6 05 ἴθ ρασροῦθ5 ἀδοῖα- 

γχανὶ! {Πὰ ἴῃ ομθβίατε μασι, δά Ξυδιοναπάδλπι 6ο- 

ταπι ἰπορίαῃι 8δοτὲυ 5ΌρΡΟΙ ΠΟ. {1115 ἀ 18 ὑραοῖίο ; 50501- 

(ἴα ἱροὶ ἃν ΤΊ ΠΉ1ΟΙ5. ΟἿ ραπὶ ΤΘηῚ νεχαίίοηο, οἱ 

Ρογβθου(ίοηο ἃ 60 οογοηλία, ΠΟ 5 αἰηδη8, εὐ [Ὁ- 

ῬἈαγιπν ὁδοῦ, ρυ παι τα δίαχιῃιο ννθηΐθ, πο Ππ|Πὶ 56 

οὐ πὰ" ραν δἀὐάϊοίιι τι ἴῃς ΘΟ] ΘΒ 5 [1015 615511}8 
παν ββίπιῖς ΠαΙναϊὶ ; ἀπ σοπβα "5ὲα ἘΠ ἘΠ 8 {60 Π} ἀπὶ- 

Ῥίδχαϑ, δοῦπηι φαΐ ἀρ ἴῃ ἰαϊο ροβίνα ἀο γοῦα 5ο]ὰ 

ΔΒ ροΓο γῇ ρΡαπίμτ, οι απο πὴ ἀοιγοιῖα- 

υἱὰ; Μοιϊοιίσαιιβ 4} Ἰπἰ πε ῖο 5. 5615 οράϊηαίο, οὶ 1116 

αἰπόδγαιῃ 8} οὐ ποάοχαιη Πα 6 πὶ Ρ ΓΟ 55 Ὸ5 ἐππθ, ΘΝ 

ποι βοίαιῃ αἱ ορίβεοραπι, 588 εἰἴατῃ ἴῃ [αν ΠΥ] τὰ 

αααονο πα θαΐ ες. Ῥαιθ] ἴα ο5 (αοιι6 πιο ἢ 05, ἃὉ 

11 ρᾶγτια φαδτανὶβ Οἵ 55 σραν ββίπχο, ἀἀ ραύθηι 

6 ἀο γθοία το σοσδρὶ!, [ὁ σοπο} 15. ἕατη πὰ }}}5 

αυ 50} Οοπβίδη!ο. σοί ον ϊα πη, ρανσᾶ ΘᾺ ΠΕ Ὁ} - 
εἶπα ααΐθιῖ5 116 τη θυ Του, πᾺ}}1 ΓΘῚ 88 ἀσοεμι αὐ- 

46 ἱμιογιηθαίΐατα Ἰαμόνθηβ. Οσπιααθ ἴθ σοηοΠ10 
(οπδίαιθ πορο! απο τ}. οὕτη. 1115. ἀ ρΟβΙ 5 
ξαΐββοι, ΠῚ δὲ Ξίαί, οἵ 8} Δαἰΐληο, Φονία πο, οἱ 

να δαίο, τααἶέα ἀνθ θα5 605 ἃ ΠΡ 5 ἀα πα θλμ11 [ἀ6- 

ταί, οἱ σορ ΣΠὰ οἵ σοηνθη 5 σα] θρανθῦο, ΘΔ ΟΓΏΤΩ 

πὰ }}} ὠνγ αξ Ἰοαίίατ ἱμιονίι 1558. Μα] 5 ΔΙ ὰ5 6}}8 

υἱνία!ον μι ἰρ5105 ΟΠ οῖο γθοδιβοηΐ ἀτιροὶ, αἰθητι5 

«δάση Δ Π ἈΠῚ διὰ πα νὰ 8 Ἔχογπᾶ556, πη ηΐοπι 

« σον 615 ΓΟΡῸ» ΒῈΡΟΓ ΟΡ ΩΣ οἰ θοίαϑο ; απ ἸΏ 0 - 

« ἴοχῃ Βα Ρονοῦ ἀϊνιμο (ἰσηοτὸ Πα τη αΐατη, ὑπ Δ 0] 

« ΝΟ] ΡΙ ς. Το 6 ἢ πὰ ὑπο ο5 τε ομ 555; ΙΔ γν- 
« πιάσαν πα ΓΊ θτὶ5 αἰδοοίτι τὰ Πα Πλ πλὰ 5 Χμ πχίβϑο, 

« ἰἀπηραδοηχααθ βαάπι ἱποχϑυποίαια ομδοννῆδβοι 

«ἃς ἀοηαιιθ ἀθϑιάϊθ. βοιηποϊδηίία ἃ] ραὶροργὶθ 

α 8} }Π|8» σοπβίμη ον οὐδοία, ἰ βοιηηα πε 5Ε15 ὁ0Ὲ- 
« νεηϊδηΐθιν ρα θ οὔ οΥΠνΊ556.»». (ταν οὐπηϊα 

ΘΙ ΠῚ Π 6 σοΙη τ πῸ5. 061 ἀπ 5. 56 ΠΟ ἢ ΟΠ. 1 

οὐπάαθαιν οἱ θ ἴα 5, δὰ οχ ΡΟΟΘΓ ΑΡΙ ΒΊι5. 6]115. ὙἹρ παι 

ΒΑΡ ΔΟΙΘεΙ15. ΟΧΡΙ ο858 51ΠπῈ| αἰ ΒΥ 51 ἀπ οὐ μοι απ, 
87, Ῥακι᾽οιαὰ Βα} Ὑὰ1 πε τοῖο Θὰ ορίξοο- 

Ρᾶϊι5 ΓΘ ηη ρόγα νι 5 ργο αν", τη οὐΠ15.. ΤΟΥ 515 

δοσακα πθ5 5ρἀ6 εἰ δ᾽ οἶα ΟἹ ἰὰὶ ΟΣ πῃ ραΐπαβ. 

Τῃ ΟΧΒΙ 5. Ξαϊξ, 54} 6610) [πὶ Ροξίγογηρ. τ]ὰ 5. ΔΒ 
Δυιδμὴβ. Ράββαπ. Ποπιαηι τάσιν ΠΕ ΘΒ Πηἶπ Οἰ55 11 
τὰν] ἑληι, οἱ ἰδ  Πομ θ5. δὐνθυβαιο 56. 1 Χ ΑΝΑΝ] 

ΒῈ ΒΟ Δ 3 ΘΠοηἀτι, πο οβίατα, οταϊηαν  θοτα, ουιᾶπι 
ἀοίϊο! [}} 5015. 5 βρί οἱ ΘΟ ἢ)}8 ἸΠ ΆτηαΓῚ, 4α8. οἰΐατῃ 
580} δ᾽ ἀοοι νετῖ, ἂν ΗἩϊργοπ πιὰ οἱ αΐπαξ, 
ΒΟΓΙρΡΙῸ μοβίθε δι} σα δίκπαναη!, ἘἜγ1ὰ ρεωεῖραο ἴπ 
σευ γρργοβοηαπηθαν, οὐἀϊηα! 0 6} 05, νὰ γί το π᾿ 

Π4 6. οὐ ἴῃ σομαμοιμποπο, ρα χὰ ΠΟΘ ηῚ 6} 5 ᾿ξ ιν5 
πιθΐὰ ᾿ϑπηροταπι οοπ  δίομα [ασίατα, αἷϊ, ΠΙοτοὴγ- 
15. νοτὸ ἐποΡ 1115 ΠΡ ΌΓΒ 5 ΟΙΡΟ τ ΒΊ ΠΕ 5 ρχταν- 
ἀπάτα τοΐονί, δθο ὁπ πΐᾶ πὸβ οχ το ον ιῖς δαοίο- 
γί λ15. Θὲ Πα} 6 {15 500 [000 1550] 550 Βρονα λιιβι 

Ἀαίμαιβ. ἃ ΟΥγΠ] απ αὐϊφιανο ἐπ βάάο φο ρῖις ἰπ 
σοη Δ) οι 6 γαγίσδο. Αι ρα]δηίν ἴουρ δοσναίος δἱ 
ΘΟΣΟΠ ΕΠ πδιζίατγα Ἀΐ θὰ 61 ΘΟ ΠΟ] (ποι 1)0- 
ΒΟ ἴδιο Ἰῃ ον ιῖπβο, τη ας κέαξα ξοη σα δΐα δοῊ- 

οάπβα [ἀ6] γαυ α]οῆοσι. ᾿πιρατανῖ, σα. ρΓΟρΡΙΘΥ 

νατγὶα οι θὶ σοπιημθιοο πὶ ἰΡΞῚ ἐύτηθνο ἀξονρίαπι. 
δ0ά ργ118 ἀβαι5 ἀὸ 6. Π) 15 β οι ΓΟ ΟῚ Ροσδαπε 

6}85 αὐἀνονβανη μαῖια οἷτι5. δὲ οχίγοπλα ορ᾽Ξοοραα5 
[ρον σαπὶ αἰπύθνα 6 ἀγα πδαςία 6558. οὐίῃο- 

ἀοχδηιαίο 6] 18 1π ὁπ ΘΟ ΘΒ ΊΠὰ5 ἀ(ο Τοιπίίαιο ἀσοίῖ- 
πη ἀἸ5ϑορι 15 6. 1 0 180} 15 αν ο 6 ρΡΟ ΒΡ π18; 

ἃ} {θη (6 Ἰῃτοτ ὁ ἀΠῈ δα ρονῖθα5 γα σοίαν, ἰδ] 
οΒοίοη! ἀἰϊδουα τὼ σομπ γασ αι ἀγκαπηδηΐα, 6 χ δΤῸΪ 

)αβιίᾳυθ ρμοϑίαϊαι, θαίΐοπι σονῦμο ἀπῃι. δὲ ἀσβου- 
ῥϑίδλιβ ΟΥΤ1Π1 46... ἴῃ Θδῇη ΤᾺ] 1 16 ΟΠΊΉ ΤΠ νἃ.- 

ΤΙ ΟΠ 5 ἂὸ τητ Δ 0 15 Βα ρΊοῖο ὁπ ἀογο μοι δῖ, οὶ 

5686 [ἢ ἀπισσθϑϑι [π0] οἷο ἰρ56 5810 ἀδπηηάνθ },, 5 

Πάρι τηπίατεῖ ἀπ αααπι. ὁδί, ἢ, ἢ. ἐῶ, ΑἸία5, πᾺ]}- 
Β ἴδιῃ αἸΐα πὶ Ἰερίπαν Αναπατι ΙΟγτη αἴατα 5 80 ποῦς 

ΡἤοηδΘ Ἀρργοθαθ56, πἰδὶ Δπμοολόπααι ἴουτία οὐη 
ἀΠΠ| 5 ἴῃ ΘΟ ΟἸ]}10. δο! παρίδῃ αἱ ; δἱ δἱ Τογίβ πὰ 51}. 

ΒΟΓΙΡΒΙΓ ΠΠΠαγαβ ἰδ άδιη. μγθβθὴβ. (αἱ 5846 ἴῃ 

πργνὸ μὲ ξηποαῖς γχὰι ριο νανορηι σαπὶ ΠῚ ΠῚ πἰπὶ ν6- 

ψαπι οἱ Δι} 0] αι. ὑσε!πθγὸ : ἤξς ἀ( ται 

βδῃκαιῃ ΠΟΟΤῚ μοίθβι, πἶδὶ σομίουιβ οἱ αἰ θη 8 ρΡοῖ- 

5115 ἃ} οὗν 0 ΟἹ Ἰορ πιο βδηβα ἡ  ΥΡ ΡΟ [ΤΟ [ἰ5, 
νοσθτὴ. εὐρκμὑκἐἑαμπὶξαὶ ἐς ΤΥ’ παπροοίαπαι. τ θιαν 

Βαναίπβο. Ππιηὺ μ5] 5π6 ἀἰυ ῖο. ΒοΓα ρα Πχ] δχοιιββις 

ΑἸΒαμαϑι5 ἢ. 319 ς 80 βαπδ νοσάθυ]ο ἤάθηι δα πι 

46 55, Τιῖπ τα  ρροίοββα5 ὁ8ὲ κα Ὀπειδη πηι 56 1- 
Βεηϑ, αυυὰ τὴ 568. ὁ πὰ Ασδοίο 6 χαἴπα πἰτ δ 6 
6 σοπ! οι 8 τοι ἐπ 580 νοις, Νδο Πὰ π|5ἀ}41- 
σαίϊο ἢ Του πη α]ὰ Α ΠΟΟΙ Θὰ φομεπϑίαν, (Δ πὰ 

ῬΡΘ ΘΙ 15510. ἃ 5] Ρη τη, ΝῸΠ ἰσί ταν δὲ κα βοῦς 
“Ρδῆᾷο σοηεεδελυι αὶ κορυάίατν ἀοα {0 4.01 βιύα πεὰ ΠῚ, 

σαπὶ ΠΟ πο ΠΠ0. ΞοΙΘαοἰφδὶ ᾿ἀοπθουύτπὶ (65! {π|πὶ ἀϊι- 
οἰονι αι, ἀθ νοοαίαᾳ βδοίΐαηι, ποὴ ἀφ καθ] δοῖα ἱροὶ 

βἰδηι σαϊϊομο ἀμί σογοίαν ς Ε' νοσοπὶ ἀθβογιῖδβο αὐ 
σοι πὰ ἢ 61 ροβήαπι ροσοσίαπη οβίμηοιι πχτα! 

ΠΑΙ͂ 5604] δι ΐπθὲρ σοπβΓ Εἴ μοοοδ απ) 5; ἀποὰ, 
1 1015. ἔα! δ ἰθη5, ρωηΠ θρξῖα αἰ}, δὲ ΤΟ] να Π5 

Βραν ΒΒ 1 Π}15. ἃ Αὐαπὰ Τα υείοιιο μορῃ 5. 

88. νοπίδινιι ἰθίηἀθ αὐ ο ᾽ δοίληιν ἴρ51 σοπιχηι- 
ποπἶδ ναταἰοποῖα. Ρυααη, οαπὶ ἀπὸ τίν θη! 

Μαχίμηο 50111Π} ρτΟΒΌγρ ὁδποῖ, Εδοίεβιαν ἐπ οἱ 
ΘΡΊΒΟΟΒΙ πόΡρθὴν ΟΠ ππ!οἴππι βδοῦμασ, πὶ πη τ] ΟΠ Θ ΤῺ 
πὰ. ΑἸ Πἀ β10 πὶ Ὑγεῖθηβὶ ὁσ ο]10 “616. ἀοίθοιο, 

πρὸ [Ὁ με ρΎ 16 δ Δ 0}, ἀΠ Θθίτηι Θ᾽. ΠΟ ΧρΟΣ τη 
. ἃ ΤΓ0Ἷ5. ἐὐυ] δἰ β οἶα ΠΠΠπ|5 ΧΛοπ ρμοτὶς σάτα ᾿οΐᾳ [δ6- 
ἡ αἰοδία 58 86. ΠΆΠ 6 ῃ5. Ε͵ 5 ΟΠ ἢ ΜΠ] ΟΠ Ἐπὶ ἀΠΙΡΙΟΧΤΙΡ 
δε συ οὐ ΗἸογ Οβο γε πθάσδη. 319 ἔδιάρονα. {πιὰ πὶ 
ΑὐΔΟΙ͂Ϊ ἀοτηηπη ογ πα! οεῖθπι καβοθρο γε, Δα ΤᾺ Ρ}16 
Θ5}: 506 [ἃ τ ὀβξετ πο σοπ πὰ σὰπὶ Αἰμαπη βίο 
[Χ6] οοπημ αι ἰοπθι ταρὶνς αἱ οππὶ βεάθ. ΔΛ 
10 ρον πϑιπίηθ ἐασναπίο οριαδύοι, δὰ ὀπὶ 
δῖ πο Πα δ δ. ποθ 085 δ σομλπ τσ ἢ 15 ΤΩ ἴο ὁ ρῖθοο- 
βδίι5 Πυίοτα5 ἐσ, 51 Ἰάτα κατα {Π1{ σα ΟΡ μι Βαϊ, 
ἔαδται Αρδοίι8. σραν! Θαγ ἰσοηϑὲ5. συποῦί, {(ἀδηὶ 
ἘοοΙβία ΗΠ ΘΡΟβΟ γτθ πα γοσθροραι, Ταἰτηΐηο Ρογ- 
ΟἾΒ5Ὲ5 ; 806 ΠΠ αΠΠαὐὸ ἐστ ροόσίιαι Τα οὐ πὶ 65! αὐ οὰ 
Β0η 618 ΘΠ δοία σαγόγον Ν δ. Αὐδοὶ ΟΠ ΠΧ ΠΙΟΠ 61Ὶ 
ἔρτῆθονΡ ΘΟ.01}11 56] δα ο ἢ Ξῖδ, οἴ ΠΠῸ ῥυίονα πιο 
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ΒΡαν ΟΣ  Β5. οὐ θηα οὐταπ]!αββϑί, Ἰηἶγο ἀπ ταν! ἃ ρτορίοι σϑηογόβαπι γον (α{15 σοη ρ θη θιὴ οχϑαϊας 
5. {Π|Άτ|π5. Θυδπίο ἱπποσδηθίογ ὕνγΊΠτ5, 5], χυσα 

ἰάθη ᾿Πσονί αὶ 8}, 6} 15 ΤΏ ΔΩ ΟΠ ΒΡΟΡΑΙΙΟ θη Θρὶ- 

Β0ορά] 6 πὶ σθοθρν, θα σου οὐἀἰπαίίο, πάΐϊοα οὐι- 

οἰ οπδίαη προ απο ἂὴ 382, Ξοοιηάπηι οα- 

ΠΟΠ65 ρογϑοΐα [Ὁ1|. ΑΡ Αοδοῖο ρθουν 705 [ἀ54π6 
ἀοροβιίτ5, τοοορίατη. Βαθαῖ! αριὰ Βγινδηαηι 1γ- 

58 η88Π:ι, [5416 ΘΠ μοΟΡΙ Β5 σοπην δ τη,ἂο ἔοτγία 

ἑομο Πού τὴ ϑοοιδία! θη μα θα} οαπι β6ιαῖ- Αναθ 
Ῥαγί}5 ρυϊηορη]5. Δ 1| γ8} βοπῖρρν (δι πο] οὶ ἴπογο, 
απ νο08 ἃ τὶ σίἀϊογὶ ΒῈ}5 γὙ ΟΡ" 115. ἀε οϑογίθ5 415- 
ΟΥθρδηῖθβ, νοὶ 60 ἔθη βοτο 8δηλῃ δὲ ογ ποάοχαιη 
Πἀοτη ρυῸ ΠΙΘραιτασ : απο δηΐηι ΔἸ {πὶ τ οβ μη, 

4ὰαππὶ μοβίοα μὰ] σαν απ, ἰὰη ἴαπιὸ ΓΥ ΆΒΝ15. 1 

ὁοτάδ ἰαϊδιίσ ρυθΏιΘΓΟΏΙ, 1ἃ οοσαπίίοῦὶ σου 11 
Βθὺ βεγνᾶπ σι ἐπι λοίατη δταΐ. ὥρτ!θ ΟΙΏΠ65 4α}- 

Βαβοιπι σοπ  αποίαςξ νἀθίαν Οντη !αβ,ταάριιο ἰὰπς 
δηΐπιο ἈΠ νθβα Ατίδ 05 ἀδοστία αν, Βο  χιιο 1105 

Ρᾶϊαιη ᾿πιριβηαθαῃξς: σὰ 1 φυσι βαροτγοναί ἴον- 
ἀπ πλ σΟΙ ΒΕ 5 Δ  Ε1}15. ἀφο πϑοτγιιπ, ἢ ΘΧΒ}}115 δὰξ 

1π Ἰα οι εἰ» ὁσσα ἐα}1 ὀπβοητ: αὶ σα! ἄθχὴ βου -Ατὶα- 
ΠΟΒ 1{1|0 ἰοτηροῦθ ῥτὸ ἔγα ΓΙ 5. οἰκαγίσϑί τη15., οἱ βόα 

ἃ 58 νυου]ᾳ ἀἷν]515 Πα 6 Βδηΐ. Ἰὼ σοη ο}10 50] δα οἰ ἢδὶ 
οὐ Οὐ 15. πυατ τὰ ὁοσμ αλ αϊσαν!, βαηοιίααε ΠΠ- 

ἰᾷΡ}} Ἔχθῖ θΓ0 αἰ πα αθι ἰαἴ5 Θ59[.οϊάθταηι 50 ροξίθα 
ΔΡ ϑϑυηῖτ-α γἹατιῖβ ἃ πομλοῦῖ, 4 Βιιβοῦ πὶ ΠΌ]Π]}ἀ τη μοίρα 
Ἰοριίαν βοοιοίαιοπι δὲ σοτα πιιιηϊοηθτὴ Ἰθῃχίσβο, Ν16- 
Ἰεῖῖο 5656. δάϊππχιε Δημοοιομο ἀπ. 3083, αι Δ πὶ 

ΘΗΒΟΝΟΙΘΟΙΘΟΤΠΗ ΟΥ̓ ΑΝ ΨΊΤΑ͂ ΘΟΜΡΕΝΗΠΙΝΜ. 

[ΧΟΤ] Ναβοίμαν Ογγη]}5 δ ΟΡΟΒΟΙ γτηῖ8 ν6] ἴῃ νἱοἰπῖα 

οἰγοιίον δηὰπι 31, 
Μομαβιο νι Τη50{π|15 ἀρ τι κατ; οἱ νἱγρί πη αι 

οοπδθογδίαγ οὐγοιοΣ δηπιι 900. 
θ᾽ ἀοοπα8 ογαϊπαίαν ἃ 5. Μδυανίο, αἢ ΒΘΓΙῸΒ ΔΠΠ. 

384, 
ΡνΘΟΌν ΒΓ ΟΥ̓ΘΙΙΓ ἃ 8. Μαχίτηο οἶγοα ἀπ. 84. 

Ἠοπι απ ἐπ ραναϊμεϊοι ἀϊοῖα, ΠΟ51’ἃ βθι οηε 8, 

ἃπ06 ΘΠ ΘΟ 6565. οὐ Βα 15. ΠΟΥΒ. μβΓΟΒΒγ οΥ, 

(ίρο!θ805. 18 δ ἢ] απ πδη 05 ρθγ ἰοίαι Ὁπὰ- 
ἀγαροβὶπιᾶπι, δἰ ὕ πηγϑιιροσίοιπ. δι} πορ] γος ΠοὉ- 

ἀοπιαάα βαβοι αι ριοπαηξαδῖ, Ἃὴ 387 νεὶ 318, 

1π σοποι!ο βογοβοϊ γα απο ΑἸΠαπᾶβια5. ρΓΘ5Θἢ 5 

ἴῃ σοπηητ πο ηλ Γδυθρία5, δ. Βα εσγίρία β ποία 

ϑαΡαΙΟΘΏ515 ἃπ, 949. 

Μαχίτηϊ5 ποτ Γ δὴ 349 νοὶ 3580, 
ϑ'οαος αἰαααμάϊα νασαί, 

ΟὐγΠ 5 0 δρ᾽βοορὶβ ργον πη οἶαν σδηολἶδο ογα]ηᾶ- 

[αν 8. 350 ν6] 351, 

Ὠϊθ 1 ΜΑΙ} ἀρρᾶτοὶ {ϑγοβο δ οΤὰχ τὼ ΟΟ]0 οΧχ 
ἴποϑ : φαοὰ 5Βἰαίῖαι Ον ΡΠ ὰ5 Θοπδιιηο παρίϊαὶ μὸν 

ἈΠ τογᾶ5 ἅτ. 351. 
ΑἸν ἴρ80 ροπὸ δρβοοραῖα5 ὁχονάϊο οοῃ( θη οη 8 πὶ 

Βαποι θη οαπι Ασδοῖο ἀθ τηϑί γορο Ποἷδ [ΤΊ θῈ8 ; 586- 
ουΐο βαὰῖ πὐαθαορ αἰγὶ θηπ| οἰτοδ ἢ άθηι ἀσομπδδιϊο- 

Ὧ685 οἶτοᾶ 8η. 902 οἵ 886. 

Αὐδοῖαϑ ρὸν δἰοπηίαια ΟΡ] «ὦ Βα ατ ἔτ λα} 

)υδιοδηάαπι ἀρρο αὶ ἃπ, 8308, 357, 

τοῦ ; οἱ οιηπθη, μά. Ρ 0115. [Ὁ ν 1550 οατω Ατίαπὶϑ 
ν᾽ ἀοπαίαν, βοοϊοιαίθον ἀσπρδνας, ΝΌ]Π]π πὶ “οϊπο ἴὰ 
Μαθαοηϊδποταπι τομ5 μαρίειῃ Βαθτ  15} Ξουΐατα 
56 οἷβ ργδιβιιθνι! ἴῃ ἀοϊοραηάι5 δά Ποῦ α πὶ θρὶ- 
5(00 15, 4αἱ ἀδ] ὁσαητυ πα πογα ἢ} 18. ΝΊ στ πα οΓ 
γοῦρθα Παταυθα!, σα} 5 τοὶ Ου ΡΠ ΠΤ δαιβύιγπο ρατιὶ - 
ΕἸροσγα ἤθη [ἀ556. ὅτι 5. ὙαἸρὴ 16. Θχ ΘΙ απ πθ ἢ 
Ῥτοηλθγαῖ, ἰδὲ Βαβορρυξ αἰ Ανϊαδὰ ἰαὐξίοιο ορν- 
Δ} 1} ἢ] 8, Διο ΠῚ οἰϊα πὰ τη αἰ 5Π ΡΠ Ἰπ ΘΧΒΠ]Πο. 
ἱπαάοτονευβαβ, πῆ ἢ ἴῃ Ταγσίο πᾶα «ἃ σογα πο 6 
ἀθ]θοια5 ἃς ἡ 101} παθαῖι, αὐ Ῥπρυτη αι ποθ 5. ἃ 
βοο θϑὶδ ἰο ΠΟΥ} ]Π 6 η05, 1ὐχ ΠΕΣ 18 Ομ π 5 μΈ0η0 
π᾿ το να ἀἰδϑορι τ ρχ {δ π5 ΧρΡΟΜΊ Τὰ καῖ, ἀρρανοῖ 
οομπδίδηΐοι ἂς 'ρ5ὺ βογναία πᾶσ ἱπδα μία οὐ} - 
πα πἰο ἢ 5 Ἰθροπὶ δα 5θθναὉ δάση ἩδυἾτΪ ἢἷ 5] βαπι θη τα 
Οατποϊοοναπε ὀχ δε 8. δὰπὶ Πἀθπιὶ ρυοἤ θα! ! σοησο- 
ἰοτοῦ, γοΙ 55 ἈπΠπὰ5 σγρο, αὐ τὰ Ασδοίο, Μ6- 

ἰβιῖο, Επβθθῖο δαπχοσαιθηβὶ ἀὈΡ Τα μότοι,δὲ Τα ιη- 

ταῖσι ὑὐτι απ θὰ. δοοίατοίαν. Υσρ ἰρ56. ἴὰ 

Ονοηϊθ ροϑίλι5 Ἰοῦσο τ θ]15. σάταπι ρᾶτγεϊι πη 5.8 - 
ἴππι Ρεγοθρίαμι ἢάυοθαῖ. Νὸς δοσαβαγὶ Ονγ} } 8 
Βοίεβι, φαίη θδάδτῃ οὐ] πα σηο ρ] ατίτηὶ δας εἰ αἴ 
σΘΙ θγ 65. ἱποϊαἀαγ δρ᾽βοορὶ. 

Νιὰπο υἱ βιπηηια ον Ύ ΠΔὴ Ὁ Υἱθθ δάρηα ἰοία Πα 

ἀἰδβογιαυοπο βρά βῆ, Οημοατδ ἃ 56 ΒΥ Ή]58 σοΠ ἴσᾷπι, 

ἤαηο Ὀτδνθτα {ΠΠΠ5 ΘΚ Πρ ῖπ αὴὺ σοπῃπρθοίτ σρυτῶς- 
ϑ6ηΐο. 

ΟὙνΠ]ατη Ἰηΐργοϑὶ σοησΠο ΜΟΙ πρηϑὶ ἢ Δγπῖθ- 

πἷὰ, αἢ}ὺ5 ἀβογοιβ. Ομββίθ 65 ΕἸρι ἀϊαη εἴ Ἰδιιβία- 

ἰδίαι [Ιονοῖ δὴ. 357. 

Οὐρ 5 Ὁ Δυδοῖο ἴῃ ατλα ταν ῖο ὁο ΠΟ: 110 ἀθρὸς 
Ἀμὰν οἱ Φογοβο  ΥΤ 5. Ἔχ ΘΕ ιν [10 ὅπη] 953, 

ΘΘθ δ Πατ 1. οὐ 5 ἰοσῦπι Ἐπ  γολλ15. 
Ονὐγ 5 ἀρρΘΠ αὶ δὰ οοποι πὴ τη }118.. εἰ 56 αἱ 

ϑυναπιῃ Ταγβθη 5 πὶ ΓΟΟΙρΗ, ἀρὰ ἀαθῖν ἴῃ σοί ο- 

βἷα ὁσποίοποβ πᾶ θεὺ, 

Αοδοῖα5 {ἰΠππὶ Τάγϑὸ ἔγαβῖτα αι γΡατο σοηδίλιυ, 

{πιπὶ Βαβι Δμονρᾶπηο δ᾽ Οοονρσίο {ποι σθηο ΟὐΤη- 

τα ηϊοπθιη, 86 Τογίο ορηϑ ]Ἰονατῃ βοοϊθ  ίρι δάνον- 
εῈ5 αὐἀοχίιτη 6. ἃ σαοίαηὶ της 

Α665, ἴῃ σομοιο ΒρΙΘ ΒοΙρη 5], ἴῃ ααὺ, οἰίαϊο }ε- 
ὁδϑδιαν Αὐδοῖο, ἃ Ραμ 5. 5οδὶ τϑοθταϊναν οἱ υο- 

γοβοϊ ναὶ τον 8. 859, 
Αοαρίτς ἀμ} ἱιροτα οτὶβ δά γα ΟΥ̓ ]Π πὶ 

δοσθηάιι, 
ΟὙγ ας οοοσνάο ἀρραπιίαν τι σοποί!ῖο Γοπβίλῃ- 

ἀπορολιαπηυ, οὐ πὶ ὀχϑη!ατη μα Δπλαυ ἀπ, 9300, 

ΓΧΟΤῚ δαρειταίίαν 'ὰ Θὰ βϑάθμιν ΕΒ ογθι αἷμ, 

Μογίιιο ὕοπβίδηιο ὑν τ 5 Δ ΧΆΜ] γονορϑι Γ, 

δἱ βοίσπι τοουηΐο τροιρθταῖ δὴ. 308 

Δητοολ το ἕαϊν οαπὶ ΜΙ] δίῖο πὰ} 5 ΔΩ] τδίαί δ ; 

πᾶ αὐάμοι! 16 γοβο γηᾶπε σου ϑύβαπι 11 Πιΐοιι 

Ῥαρ ταί υοῖ Πα πλί 15. {Ππαπ, 
Ῥναιάτοι πᾶπθ5. ἴοτο Φασονον μι ἴμ ἐελΡ 0 ὰ- 

βαιά) 40 ̓οὨΔίι5 81). 303, 
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ΦΩἢ Τονίδηο, οἱ γαϊοπι}5 1Π1{Π15. ᾿σΓΌΒοΙ ᾿ 15 μᾶ- αὶ 

οἴος ἀθμι. 
Αὐδοῖο πιοτίαο Οαϑανρὶ πὶ ο] υϑῖαι ΟΥ̓ΑῚ 15 ρύω- 

ἢοῖ ΡΙΗΠααθατῃι : δόσαο ρει ὑπ γοϊδθαπι ἔασιο- 

πραιν ἀδίπγραϊο, νγ ! οσας σϑηίογο ἴῃ 65 Ἰοσα πὶ 

αιὐὐκόναϊο. Οὐ δα. οο μ1|50 ἴῃ οἃ 8646 

ΦΆΘ. 1} δ] αι Ξογον 5 δα ΠῚ Δ. 308, 

Ογ Κα ΠΠπ|ι5 ποβίον, Πποναῃιίδηι βοιι οη ἴα, σαν ἀτπ| 

5. 115 ἂὐ [ἰδευύααν. ἀδ]όμαμιν, αὰ 5αβο ρθη άδηῃ 

Νιορηδιῃ Πήοσπι ἀπ. 36. 
ψδ]οπκ ππαπάαίο νε!αξ ἔθετο δἸτοῖίασ ᾿ῃ οχεί- 

Ἰππὶ δ. 907, 

[ρὲ διργομαμίαν, ΠΟΡΔΟ 5. ΟΥ̓ Πι5. 16, οἱ 
{ΠΠ|πι|}11.5,. (ἢ προσ ΟΡ πο Ραν ἂπ. ἀτὸ, 

1 ναγ 5. ΘΧ51}}15 Δ 1} σοπ 1 ἃ ΑἙἸΔΏΟΞ σοτ πη ]πὰ 

51.011. 

Ῥόβι γα] 6 η 115 τηοντίο τι Φογοβο  γ πᾶ Του Ἐγ τ΄ 
δὺ 5646πὶ (ϑυίτο γοοσπρθεαί ἀπ. 3178, 

Εροϊοοῖαπι δαὰλ σΡϑδίθιι, 50 ἰβια αθ5, οἱ 

τα πὶ δονγιρι01}5 δ οὐ μηαῖα αἱ ΟΡ: Θὰ 8 

αὐχι πὶ ἃ σοι! ο Απθοομθπο ἀπ. 33:19. 

ὯΒ ΟΑΤΕΘΟΗΕΒΙΒΤΙΒ 5. ΟΥ̓ΕΙΠΕ. 24 

Επῆπα5 δὲ Μδῖδηλα 1051 Ῥηθατηἰοτη Οἢ 08 ΟΠΈΠΒΒ 

ἃ} Ευοίδαῖα ΧΡ Βο5. τϑοοπο ἰδοΐ ἅτ. 319. ν0] 

380. 
5, τορογῖα9 ΝΎΒΒ0η 115 ΘΟ 01}}} ΔΉ ΠΟΘΙ ΒΗ ππ 8 ἢ - 

ἀλῖο ῥδροβοϊγπιααν δα ρϑεὶ οαπάδηι ἘδοΙ Β5ἰ 8 Πὶ 

Βλ] 55. ΩΓ σά 6 [6 50 αἰ βηγα τ σογαμῃ ΟἹ χορ 6 ΠΟ τι 

μογίϊπαοσα, τὸ Ἰπίδολα, ΔΒ11 ἀπ. 380, 

πα ἀνἹαροπτὶ ἀπο μοὶ Ρα αἰ ἰδητο ΡΔΡΕ5, παβαὶ 

δὲ Μοίαπϊ ἀρενα, ον ΑῊ ΠῚ σοι απ] 8}. ΠΡ] θη π 

αν 8. 380, 

συγ 5 ἄπο πὐοπδσθοξ ΔΌ ΑἸοχαηήνῖο ΘΡΊΒΟΟΡΟ 

ῬΓΟρΡίΟΣ 581] οαδίγα ἤοπ 8 πὶ ἐχοοιητηῃἼοδῖοβ ΓΘ] 101}, 

[πίοτϑβι, το ποῖα σὐππεα ἶο ρο πὸ (ΠΟΛ ΘΟ} - 

06 π|, ἃη, δ, 

1Ι.αὐὐϊαῖϊαν 615 νἱΐα, οὐ ἃ ρῃο!υ ὡοηδίδςπορὺ 

᾿παηο οδιηΐασι ρόπθ δογαχάδτῃ ΡαϊΓ ΠΣ 481 60ῃ- 

οΠππὶ ἂππὶ ΞΡ γι ογ 5 σο ογανοραπὶ, σα ῃηοηοὰ οὗ- 

αἰπαία ἀδίδηἀ π|Γ 80. 382. 

ΑΘ. [οὐδ αὶ ὁοποῖ ὁ οπβία μη ρΡο απὸ ἈΠῈ] 

ἀδῶ, 
ΟΥτι 5 ποτ μαν αἴδ 18 Μία ΓΗΙ αππὶ 988. 

ὈΙΒΘΕΠΒΤΑΤΙΟ ΒΒΟΌΝΘΌΑ. 

0 ξεγὶρεὶς δ΄. νει, ἀὸ μοϊεειαιιεμι αὐ Οαἰδεϊποξίδιις, 1. φα σαλιθ νον είας δὲ ἑποσυῖίαβ οὐἰθἠθη- 

εἰξέν)": φιορίοαίσν πορεοη, παρα οἱ γαϊξίο: ἀπ, ἐδρερις δἰ ἰοονι 4μὸὺ ἀαῤιὶΐ καπὶ, θρ Ήλεγι- 

ἐγ: Ουρι ϊαπαχιο σἀοοοηκῖν α΄ αἱοομεὶ γαῖα ἐηνον σαμεν, 

[Χ6 1Π] ΘΑΡΕῸΤ ΡΕΆΙΜΌΜ. 

Ἐεσρηβοιιν οὐληΐα κολὶρία ἃ. ΟΡ, φοιμῖπα, εἰμιδὲα, 
ἀερονϊέα, ἐμρρορίίας στα Γρα τ μ Εἰς, 

ι, ) 8 βογίρθι15 οὐγαΠῈ ἀϊοναραβ, σοσατῃ μυαλὸ πὰ- 

γαδταση ᾿π5Ἐ πᾶπὲ: ἄἀδιη46. σασπίδ αἰπεσαϊ ασπη, 
Ὠτιδέρν (αἰδοιοβου, ΟΡ ΚΟ Οὐ} [ἢ ρ σὲ ἤσα οἰ βάση 
δἰ τη οη ἴον, γε δίδηλ οἱ εἰποργιαίρτῃ ἀοξοπῇο, 

σα πο αὐ ρὰ ρον δ ἐχροῆα ; 1ὸ Ὀαίρυ οβθοῃ 
Ῥισρεῖ ἀτάταθα συ βριρίαπι, Οπασιια) νου αίδῃν, ἂπ-τ 

Ἐπ Γὐθπὶ 6, {ΠῚ ΟΡ ΑΙ 6 πὶ εἰν  ε15 ἐπα ον οὐ - 
τἰἰσοόγτῃ Ῥγοιίοβέχη τιν σα απ απ μι ρμοίδγη νἱ, 

δδβενασῃ. Ῥοβῖ (6 ἰοτο κόπου Ολίθοπρεροι ἀϊοητη, 
ΟΥ̓ ΠΛ Γα4Ζ0.6. ΣΠΊΤΙ 15 παπρητη Οἱ 1 Ππ|πῺ 
"πο δὰ ὄχρόπασμα, (Ὡεθ 51} ὀάυιπὶ ἰπϑΟΓ ρ ΓΟ ἢ 5 
τα 0. αἀϑὺ Τ α]ονιπη ἐρβὶ5. ργ ἰχο γα ἀπσίον μι51 
αίο Ῥτφοῖβο ἀπη,, δὲ ἐθταροῦο, Πα1]|05 ἀϊοθὰ5 οἱ ἢ 
Ἰιοτβ5, ἂς ααΐριι5 οὐγοπτηβίδε 5. ἠϊοίτο, Τὰ 46 ὃγ- 
"Π αμὰ ἀσεοοπαὶ δὸ ἀϊσοπὶ γαϊίοηο, ἃ] απ δ πε15 Δ Ρ 
ἴρδοὸ δι ἢ {}5, ἂς ἀ κίγο ἑαηάθη Ἰσχαδῦ. ΑΡ 6πι- 
πλόον απὸ βου ριλονατη σχοράϊου. 

ὡς Ρασποὰ ἀ] πὸ ΟΥ̓ 11}1 βουῖρία ρου νθηδγαπε: πδὸ 
πλ Π  ρ᾽ανα ἢ δὸ σοι ροείία [αἰ βξὸ, Ἀ1}15 σουεἰα τπὰ- 
ΠῸ ΠῚ ΘΠΤΞ ἰϑβίδίπηι 6βι. Ουϊάχοῖα ἃ οὸ ροπ πη οἱ 
δ᾽ συγ! μὰ Β6Ή}118, 86 δμίβοοραξι ΠῈ 615 8.1} ἴπ ἴρ50 
Εριξοομράς5 1π|110 βου ρίατη 651. ΜΙΤιι πὶ ϑᾶπο, 10 πλ}- 
πθτα ἂρ ἡανοπαν ρϑὰ ἴμ ἀϊοῶιάο ἀχϑροιἝἊίιπι ἂὺ 
Βυρασίαιι. πα ]τα πὶ ἴθ γα ἴῃ ἰδϊὰ ἀηπογαμ θόνῖο, 
4α]θ 5. ποθ" τοί ιερ Ἐρο] βίεθ ρειοαῖ:, Ξαὶ ᾿πμϑηὶ! 

{( Ἰοη τα θη ίατη ΤΌ] 4 1155ο: ἀπ 605. ΤΌΣ σα! ΡΞ ΡΒ 

6105, ἀπ ρΤοΆΌΨ ΘΙ οαϑρῖ, 6Χ οὐ ΠΟ ΘῺ [15 ἘΧοδρΙα δ 

ΒΟΤΊΡΙΟ ΦΟΠΒΙ ΠΡ Π πὲ, ἢ} πὸ ἀπ ροτΘ πα 5. ο[15- 
ἀξπὶ Θρβοῦραῖαβ κρλ αὐτοί Βοια ἴα 5 ἈῸ σοΠΟἸΟΠ ΒΞ 

Βοβίοσι (ἢ σ ηδοννάββο, Ταα ξαπέι τη πίονι μα δ6. 

ΤᾺ! 15 ρου πη πᾶ 6ἱ δ ηύθνα (νΎ1Π| ὁρατά : ΓΘ 565 

τὰ ΠΠαπι παηοβ ἄθοδια οὐ σοῖο μου Τοΐδια (τ ανῃ.- 

βοβίιαδωι ἰοίηβ, δἰ τηγβίδρορίομβθ. σαϊπααθ δά π6ὸ- 
ΠΡ ΤῸ 5. ΒΙΠΘῸΠΠ|5. Τ᾽ 50}1.}}5 Πρ δι ηκον ἀἸΔ ΡῈ 8 ρτὸ - 
πααπλ1ὰ5, δοααϊμαγ οι Π ἐᾷ μανἐμεϊομνα αὐ οἱ: 

501 ΠᾺ ΠῚ [σοι Σ Πα τ αἴ ἢ ὕντ]]ο αὐθσ ἱπήπι. 
δια ΡΥ Εν ίοτο Πα δ᾽ τα τη, ΡΊΞΙΌ δ δι ΟΠ Ξ Δ ΠῚ ΠῚ 
ρΓΩΡΟΒΗΠ αϑυ αι σοσιΠ]} } ἀρημι {ΠῚ ἢ] (ΟΠ 5}. ΠΊ[1] 
δρίρίοϊα, σαν 110 δρβοσρϑταβ Δ ἰρβὸ ἀδία 651. 
(ἰδίου μβόϑοοη νου 6 πὶ ἢ τὰ ἀϊδβογιαθοαρ νγ6|- 

οοἴήτηβ ; Ασα πὸ γρτὸ ἀπογαπι ρα βου] ΟΡ πῃ ἐπ 
το π το θιβάδιῃ ριΘροβίίο, 

3. Περρυάιμόνιτα ΟνεΠΠΠ το απ πιθπίοτιι τη βπῖο- 
γί δὶ ἰὴ Γρα στρ. [15 πι οὔ οἶδ, απὸ νϑίθγοα ΓΧΟΙΝ] 
σορβθύνάνονο, Οσποι ατα [ἀλογᾶηοηβθ, ὃ. ΜΆΧΙΕ5 
τισίν, ΟἹ ἀπο ΔΌΟΠΥ 5. Ξροῦ ο οοἰάνο 8} }}- 
ααίον ἴῃ ὀρϑτο ποηιαπι δα ἰο, ἀπο γαΐθγαπε ἐθβεϊ- 
τιοπὶα ΟΥ̓ΡΗΙ ποβιγὶ δα Ποιλ Πα χασάδη) ἴῃ {Ππ|Πὶ 
ἐραπη15 Ἰέναπσθαϊ Ἰοσιην, ἰὰ φαὸ Ποπιΐπι5 ἀσιια τ 
ἴῃ νπ τ. δ Πρ υϊ85 σοπιτη σἰαβδ ποι ονατατ, ΑἸ πὰ 
ἴρασιηοία ἢ ΟἾΤ8} 1,βο τ μ᾽ ὰ5 ἴῃ μόνο ἱποάίτο πεῖρον- 
8.9) ἈΙοηυρ ἐμ βιίαδ, θχ Ἀστη Πα ΟΥΡΗΠῚ ἴα {|8 τοτθὰ 
οδηπὶς αὶ, 28, ἔρο να αὐ Ραΐύδην πθπι. πὰ 
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46 1Π|5 ἔταριθηεὶς βθη ]οπάτιπι, ἴῃ Αἀπποπίοπ8 [15 Ὁ ΒΟΙΔ  ἴλπι ὧν οσομγδιωη Ποναϊνῖ, ἀθάτὰ οὔτε ΠΟΒ ἘΠΕ 
Ῥταῖσχα ἀρογαὶ, 51 ἀα]5. δὰ ἱπίοῦ δραῦία ἀπὶ' ἀαρθία 
58} 16πὰ ΟΥ̓ΡῚΠῚ ορόνα ἀσοθαβουο νΘΠΠν ποτὶ νου, ΜΠ ΠΗ 
1} ἃ ΟΥ̓ ΡΠ]ὸ ἃ] ἰθαὶ νἱἀδαΐαν Πάρον ; θααιιδ σοπ- 
ἠαπροηάο σαπὶ ΠοιπῖΠα ἴῃ ραναϊψείσανι, θὰ ΗΤορὶ- 
{ἰπ|ὰ 5αξρίοϊο οτζατ, [1556 ΟΠ τα ἰπνδργαι. ΟΥτηΠ}} 
ἴπ Ἰοδη115 νη κοῖίι πὶ ΠΟ πε Πα τα αὶ ὁμα8. 

ἅν. ΠΕ ΒΟ Ρ 18. 6}}8 ΟΡΘΥ ΙΒ ὰ5 ΔΟΟΒ 56 ΓῚ μόβθαη! Πο- 
ΤΠ }116} 4118. ῬγΌΒθ ον ἀἰοοθαί, οοάδιη ἰδπιρονο ἀὰ0 
ΡΙ πα ἴα θα. οανοο!θ5θ5. χυξθαιιν ἡπηαδιη ἴοτ ὰ5- 
Εἰδ Βουρίο θχεδρίς βιπί. Ὑσίαηι, ἰππὸ ΟΕ φαασίμοῦ δα 
1115 ἀγρᾳτη θη δἱ τα ϑιηοσίαπι ἰὴ σαΐθο ΒΘ 5ῖΡι15 σοη- 
ϑογνδν, Οαἰοοῃ, 10. ι. 14, ἀ. βασργάοιίο Ομ τίϑιὶ 
«ποθ, ΤΘΏΛΙ ΕΓ δὰ πο πλ ἢ  ὰ τὰ {πηι ἴῃ βυπαχὶ 90- 
παϊὐοὰ ἀ16 ρυ ΘΟ 6.1 γοοσίίανονα!, ἰὼ 1Π1ὰ νοιρα: 
ϑαρογος πὶ αἰορητθ βοομανι ον πιθην Μοοϑιῖδο- 
ἄδο, Ξῖνβ ρ58]. οἱχ, ἀ, δῖνβ δρίβιοϊαπη αἱ ΠΕΡτίθοκ 
ἂμ. ν, δ, ἱπίογργείανθίιγ, Μαμηο πορῖ5, ἀὰ ἰπ- 
{θ6Π|ρο ἄδην νγ1}}1} ἀδ ϑίονρηο Οδνῖσιὶ κασοράοιο 
βυπίοη!ίατη, βιι ΘΙ 416. Θββδί π80 ΠΟΙ, Ἰᾶ 5 σα ρουῦθ5- 
861. (δἐ. 13... 16, 588 ἀιιεὰ αἰχῖδβα Βἰβαϊποαὶ ἀδ 
5169. Ποπιαὶ σὰτα [πα ϊσαγδίαν Ὁ ποθ] θὰ 5.0 ἀ- 
ἰρο ιθϑὶ (4, π. 34, δα ἀπ οῦί δι138 Θοπιροιαϊοβο γϑροιῦ 
Ῥαυῦ!οπὶ ἐσναι 4 416. ρετοοθάοπι, σὰ Ποπγίηϊοα 
ταὶ, ἀἰχθνα! 11} ΒΥ Πᾶχὶ ἀθ ἀββϑιταριυοη 6, 56 τ! ΠῸ5 
ἀϊοϊπιι8, δδοθη βίο θογαὶμὶ, στὰ ὁοῃϑθοίμεο [δ0- 
τἰοη πὶ ἴῃ Θοο! δῖα οὐάϊπὶ ομϑδοι 5, μᾺ}ὰ5 αἰοὶ 16- 
οἰοο αα ἀϊσοπάπ αι ἀφ τα δ]αῖο ἰὼ οἷος )οχαῖπο 

ΡῬονάποίῃβ οδϑοί, (δ. 43, ἤπηι. 9, ἀπ ἀ] τοσ 5. ἰὼ 
τιϑιονί τη τονοοδί ὀχροϑιοθοῖα οι τὰ ρυϊίθοι ἃ 
88 [ασίδηι ὑὲ Ῥβαὶ, πνπτ, ΡΕ πὶ πο ΕΠΠΠὰ5 νετθα; (Ὅη- 

τονδὶ βλέ σα υρδρέγαγα, οἴ ξανλοτα Ῥαδοὶ δεπξ ͵μξ σαποδ, 

οἱ οἱνοιρπ ἀθεἰοννε οἷυϊίαίογα τ ἀπὸ νον γε ποὶρὶ- 

Ρὰ5 δπάδιοι ρορ}1, ἀπ ηλ σοι ρθη βι18 δϑί 2655, 

δυοοπιηοάανονα!. Οκίθο 651 ἀθισια 3, ππιηῖ. 48, 

τοβίαναν 56. Δ] αὐχΊ 555, μον νι ρσϑηι [συ σράτα Βοπὰ- 

πατα ᾿ ΡΟΓΙΌΤα 5 απ] ἤσατὶ ; αυοὰ ἴῃ 4114 πὰ Ιογίδς- 
815 Ῥϑδ]ὴλ} 5Β6οῦηα! οχροϑί οηθ ργοβα! ταί Ογ ει! πὰ 

δ ηρ.1}}5 ἈΠ} 15 ὁ ορ 565 Πα θεῖο, ποία τον ἢ ΟἹ». 

βουνα οὸ ααλαπι ἀππαπθμβῖ5. Πα 115. ἃ ΠΟΙ 

οαΐία ρο5ὶ σα! αἰδοθδοοι [ΧΟΡ ρνοσα!ρπ 
ΟἸθ65) ρμυςρῆχαπι ; 5868 δᾶ 5 5011 5. σὰδβ Προιθ ὰσ 50Ρ]- 
Ρίο οαμδίρηαίαβ 5 ρα ταιι Πα ἀδρογά 15 συατη ἢὰ 
ΤΩ ΘΡΆῚ ροίοϑι οοπ ϊαδίιο, Ητρέογ δοοἰ οκἰαὐλίοδο 
ΕΘ ΒΙ ΡῈῚ (δἰαδίαμη φϑαι  θ βϑῖα, σαὶ ομι5 Π πὲ 

ΔΥαΠπο αὶ 581 ΟΠ} πογι λα ΘΒ 0 ΟΡ 555. (ΘΙ Γατ, 

ἀρὰ Ρ κοί. οοἠ. 89, 0. 310, πιὸ χα Ῥῃοιῖο ἀμ θὸ 1π 
ἰάθ πὶ ορῖιβ 5 Ορογαιῃ νἱἀρηΐαγ Ομ  π|1586 : βοὰ 

χαρὰ αἷἱ ῬΠοΙ 5 ΓΕΡΘΓΊ558. 586 [ἢ 8}Π|5 τη ΟΠ 6 Ὠ[Ϊ5, 
Οντη τα 68 (δ᾽ αβίατη. ΠῚ} πὰ 5. δ] ργορτίασῃ 1510 - 
τῖδῃι οοια ροβαῖ586, ἰα πέτα μαϊπαιι ἈΠ ΑΙ αὐισθαιῃ 
[6 586, Βο  ρ ἃ [ἀπιὺ νἱρὸ ἀϊοξπαια ; πὴ ἢ ηὶ 

ληπίονία ΙσηρΒ ροϑὶ Ονγῖ} πλοιῦίδπι, 405 ᾿ὰ 68. 8110 

οτάϊηθ πιθιηογαίατ, σοτ βογί ρα 65}. 

ὃ. ϑαρροβιίᾳ ΟΥτὶ ποτ ϊηὶ οροτὰ ἀπρ! 15. δυὴ} 

σοηθγ5 Ὡ 811ἃ οαἶπι Ορυϊ ΟΣ τι ΠΊ, τι 54} 06 τ ΠΟ πᾶ - 
Ἰοτῖιὰ δα ην διιοιον ατῇ, μὲ ὀσρόγρα Οὐ ]ο Οσ Ὁ 

αἰϊεῖθανα : 4Πἃ ἃ ΠΟ] θὰ 5. ̓ηπὰπιξοβίᾳ ἴγαὰ (8 
6}5 ΠΟΡΆΪΩΙ βαρροβίΐα. ἴῃ ῥγίηῖο οτάϊηο παπιυτο 

--- ὩὭ: 

ΘΡα 1 νἱσὶ ποὶ ἃΠ]6 πὶ ΟνΡ.}10 ἐαἀϊσαροιπί, ἃ0 δὰ- 

οἴοτο ἀσοῖο φάθι οἱ γα θο, 568. ππΠ10. τθορὴ- 
(ἴον ὶ ργοϊροία πη σον 15. ἀοουτα θη 5 ἀρριο 550. πλ0 

506γο. [{ετὰ Ηιευγαιη δοσίοϑἰαδίσαην θὲ τημείαηορὶ- 

φατη, 58 5δογῷῷ Πμυτρία οχρΠραἸοπθὰ, ἀῶ. [ἢ 

πολ }}5. ἢ145. ΒΆΒ1Π10 (οβαυ βῆ 51, πὶ 81π|5. Ον}}Ὸ 

Τονοβο! γιαλὸ {ἰδ α αὶ: 56 νυ 5 δὲ Τρία 5 ἀθρ- 

πιδλοὶ Οοηπιαπε ορο ἰαηὶ μα [υἰατοίλγῳς ἰὴ ΠῚ] 0Πτο- 

οἱ5 Ραιγαπὶ ἀγϑρο δἱ 1,διὴθ. εἰὐϊία5. μου {ἴτὰ]0, 
ΤΑρονγῖα ἠλμδἰονιουιην; ἀτιοὴ (ατάοτῃ ΤΙ 5. Μ|}- 
Ἰδϑῖι5 'ῃ σοα 5. ΙΒ] οὐδ Βοα]δἰάπε γορογίαμι 

τα] 10 Ργου ον θην, δὲ ΠῚ ρίαν βιμοθυίοτθαι δαὶ 
οαϊόθια ΟΥ̓ ὀρότασι ἀθάϊε, Ορι8 {Ππὲ ὀχὶβιυπναὶ 
(ουιπᾶπὶ ΠῚ ομδίδη  πορο! αι ραιγίαροῆ ααὶ 

Β οἰτοὰ ἀπηστῃ 1296 δοάεμι ᾿ὰπο οὐσιμαθαί. {10 6ὴ- 

{({π15 στο Ιἀθτῖπι ἃ ἀδγίηδπο ργοϊδβοίατα, σα! 1,60 }}8 
Ιβδιιιῖοι ἰοταρονίδα5 δὴ, 126 ΠοΡΕΡ ι ; 4φι01} σα! ἄθια 

ποῖα ἈΠ αἰ Δ λομ 18. Δα ο λ ἢὰ ΠΟΤ τὰ. τ 0 10} 
Θχορθν δῦ. 566 σαπὶ σοτίαπι ἀποίοῦθοι πα ΒΡ οαν α]ἴοι- 

αἰγαπιὶ ὃσ 1115. Οδυπηαηῖς, ἰὸ γοοιμάθη ἀαπὶ ἢ0ὴ 
δχίϑίϊηιαν!. Το. Υ Οοπείοσισα. Ἠαγάθπἱ οαΐτ5 

651 ἀποπύπεὶ {6 }1ὰ5 6. ἐδ ἐμηοαϊῖς, ααὶ ἢ. ἢἰβ8, 

σοΠ οοίίοπθ ἤδρία οοά, 2991, [0], 210 ἀρρο!]αῦαν Κύ- 

ρίλλος ἐπίσχοπος ᾿Ιεοοσολύμων, Ομ ις ΠΙογοβο- 
ἐψηιονιπ ορίβοοριιδ, Τα 158 μευβρίοπθ δι σι ρα. [ἢ - 

(ον καγίαᾳ Ξαογα οαἰϊα ἃ ϑίδρμαπο 6. Μοΐπρ ἰθμν. 1, 

ρϑ88. ὃ8, ἀὐγαιᾶημο Οομῃβίιαπιποροιϊ απο. ἰσἰθαταιν. 

Ηυπλ αν [)6 σσύιο δε 5} 601 Ὠύδνϑῖα σΠ τοῃολορίϑι 

4: ΟΥ̓ῚΠῚ πορ οϑῦς 6}.5 ἰάπιδὴ ποιαῖηο ἴῃ ΑἸ σπο 

15. τορογί αν. ΗΒ Ορογα 5 95. 010 πηαὶοι πα οἱ"- 

τοῦθ ῥργιχαιῃ ὦν Ύ}}}} ποηθ. ϑθαυπηίαγ σαρρο- 

δἰ τ ΟΠ δά Δα! την οιδῖταθα, 6 11} δὰ ογ- 

ΓΠΠαπὶ ἀθ ἀϊὸ Ναι νι ναν5 Ἰοταῖπ! πότ, χα οονίθ 

πυπάθπαπι ἃ ἀγνΉο {]ῖονε ρυράϊερο, ΠῚ Δ10 ἐχεηὶ- 

ῥ]αῦὶ πη ΟΥΡΉΠ]Δ} 564 Τανθηδ]5 δὰ Δα) πὶ, ο͵υδάθνι- 

4π6 αἱ ψπινθηδίθσι ἀΙοαπίτιν ΜΠ οτθο, πνϑμ} 18. Πὺπ 

1. ἘΠ βᾶπθ ςοπίατῃ δρΐδ ἃπῆο5 τοῦτο, βο ἀΠ|6}} 

ὁχ Ποιπαπῖς μοθε Ποῖρα5. ᾿ς οδηιάσθπι 56 6 Ὠ Π πὶ 

βοιίδονο μούαῖν. 564 αἰχιιην ι51ὰ βου! ρπου {πη πὶ ς 

μ6. ἀΐσηπι [αἸδαπη ΓΟ ΒαΝ 6558. 50 Οἴππθηι ἴθνο 

Ἰραἀοπίλατη νίποῇ!, σαρα Ἰπβο α15. 6. πηργαἀθὴ5 

ποραο Αὐρισθπὶ δὰ ΟντΠ πα), ἐς ΟΥ̓ τὰ Δὰ- 

σαδιπατη ορ βίο !αβ ΠΧΙΕ ἀθ ΟΒΙ ἃ οἱ τϊγᾶο 18 ὃ. 

ΗΙδροην αὶ  4πῷ φαϊάσαν, Πα πλην 8. οἰβαῖθνα ἀπ. Π 

ἰν μὲ ἄὰμλ γοοιάδνθη. ΧΟ] ἀαθίίαν!. Ὑ1 ἰὰ- 

ἱπθὴ βοηἰθια θα, ἂρ πῃ ἢοΟ Ὄροτο ἀροιἀοναγθηΐαυ, Ἑ 

μος ὕπὸ ὁχοῖηρῖο, 4φηδηιχη τη πάβοῖο ΠΠςσαρνΐ ἀυ- 

οἰαγατοίαν. Εἰ βάδην ταγατὶ5. 658 ἐναριῃθ μὴ ἃ 

Φ. Τοπιᾶ 8581} ποπῆῖπα ὑὐει}} οαῖατα, οτηπία 

αἰνθ βουπιαηᾶ βῖνο βρα να ΟΥΤΙΠΣ ὀρθνὰ ΡΟ ΟΙ 51. 

ΘΟΛΡΗΤΊῚΙ. 

(αϊοομοξοοι ἰ8 αὐ ἐϊπραϊπαηηίοβ ΚΟΥ α5, αὐ 5 

οἱ ἱπίοψνῖας γεν ἀννυ (μος 

ὃ. Αάδο ἀϊδονία βαμὶ οἱ Ἰυσαϊθπῖα ἀπε αὐ 4ἐ- 

ἐρηβοπδαι οὐ πο] σοταια ἀομτιαῖαθι ἐχ ΟΥΡΠ Δ ΠῚ 

(δ θο βαρ υοίουιιααν ἀὐβαργο λα, Μ} δ τὸ ἰθβιὰμπ 

ἴδ5. πόθι α}}}, σομ ἑοῦ δ να Πα ΟΠ15, ψαΒὰ5 ἐὰ ὁἸὰ- 

ἄδγο Ἰλογαηί ἀϊ 51, ποάαπι ὰλο 510] ΠΣ ΤΣ ΟΣ ΩΝ 
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1θπὶ 9οοαπάπιπ μοῖαβ. 4παᾶτὰ ἀϊπβοϊνοπάππ [α0108- Αὶ ἰὴ οαίθηα ἰπ ϑρδαπηθηι βρχῖλ ἃ Ὀ] οὐϊο δὲ ῬοθῸ 31- 

τὶν, οαἰδομοοοβαὰρ πορίραβ, ἰπ 60 115. ρΡίτηλεθι τὶ 

τοάοοῖ! αὐ Ργθνοι ἤάθην βαξριοϊοπίθιβ. ΟΝ ΡΉΠ0Ὸ 

ποαίτο οὐ ροῦο, Δα βαϊίδι {1 ᾿π!δυρο αι! πη]ηῖ5 εἰ 

ἀβδα πη! 60 5. ἀοίοττααϊας ποίου !ϑίο. οηλη Θρο τὸ 

ἸὩμπογανι!, Πϊνοία5 Ἡϊογοπγ αὶ αποιον αἴ ρΓό55118, 

νυν ταια Γαἰρίαν ἐδίσο 6555 ΘΟ ρΟΒ. 556: ἢ ἃδπ 

(πὶ {πὸ 5ἱ φυα5 Πα ομγα5, πη δεῖ μο 4 ἰὰὰ ἀπ τὰ 

γοσάγὶ, τὰ δαΐθπι ἃ} Ἡπεροούοιο, δόαηη )Δητᾶ- 

βύῦδπο, σάπια γραυϊπβίοία ὁχ ποβῦν "5 σα ΒΟ} 6 5}}}05 

αι χ Ον "Πα πὶβ ἐδ πηοιὶὰ ρεοαςφαπίον, ἤθἢ ὙῸΠ 
Ρποΐγασιο πράτ Ομ ἢ 6505. ΜΠ πυϊπὰ πἀογ ἢ τ ᾶ- 

ἐπὰ οχ ρᾶγῈβ ΟΥΥΠΠ οββο; 568 πα] δίδει ἀπθΈ Δι. 

ποπάξ} ἃ ἴῃ 115. 586 ἀδιραοῖία, πο 14 ἀπδαϊὰ: 

ἀα]Ὲ5 ἀγα απ ρ 15, ἰα [6 γΠπ5. ἀρϑῦίαπ). ὐὐπ ἃ 01} 
πινϑιασυσίοαξ ααητι6 βΠΠΠ} 8. νϑίσγατῃ, {Π85 οἱσ 

καττὰ (651:{π|0 115. οἰ γι τὶ ἱπηονατοι,, οὰ5 ὧγ- 

ΓΠ]ὸ ρτοῦβιιβ ἀδμιάίσαι, ἃ. Φσαππὶ σὐἱάλπι 1ΡΓΡΟΒῸ- 

᾿Ἰντα απὸ μοία5 ἔτ αν. δοιδταηι σα) ξουῦ ΠΡ 510}, 

ραγᾷ8 ΠΟ 6556 ἃ σογι πο. Τπ]δπροϊα!ονῖα ρτῸ 

σου μα]νοῖ, δὲ σοι ἰρξδηι Ιοχαϊ α1}.. ἔπι Ἰ 115. 1ὰ- 
ἀϊοὶο οἰπῃΐῃο δοητίθβοι ΑἸΡΘνστ5. απ. ἀπ χη 

11 οὐἰ οὐ αἰτ]αβαιιθ, οὐ θοσπι 40] παπι ἀποίου!- 

(ατ πὶ δαηΐ βοοπ!, οὐόοσδα ΕἹ Θχρίοσθα βθη!οπ ίᾳ ἐβ, 

οἰΐατα ἃ} 115 1] ξαξάστῃ ρᾶτί65 δαιηἀθηγήιϊο, Ο0Ὴ1- 

Τὰ πίοποτι ἀγα δ χὶ γα}. Οὐδ τοπι 56 |Ππ5 [Ὁ Ὑ- 

(Δ 5515 δϑϑοὶ Ὧ05 ἃ δὴ σομπίγονθύβια, σὰ τῷ ἢος 
Λο ροτο ᾶπι ἀᾺ}}ὰ 65ῖ, ἀροίπμογο. Νὰ ἰᾳπλοι οαἱ- 

αὐλὴ ἴῃ τα θ ) ροϑίρα νθηϊαΐ Οδεο οί ΠἸὰ οἱ 
Θχϑὶθ αἰᾶπιὶ ορὶ πίσσῃ βαξοϊίατο ᾿ ἀοοίονσμι νὶχῸ- 

ΛΠ πάτοιο, οαἰφε!θθθοι οὐμη πηι νου δέ δην οἱ ἴτι- 

ἐοατιλαίθι ππἰὶ Τὰ πα πιοο σο!] σα πα τὰ ΘΧίβε γᾶν], 

ἊΠ 51 415 δὰπι τοι ποημάπ πὶ 5815 δχρὶογαίδπι μᾶ- 

θοδῖ, δὰ πὶ ρἀδαὶ ἀ6 ἰᾶτὰ ἀρόγία νυ δία βο] ατὰ- 

πηοαὺ ἀπ 880. Α}» ἀδοῦπι εἰ οοἷο γεϊουι 5. οὰ- 
ἔροιο ϑ.θ 5 ϑχονγάϊους 

1. ΟΥ ΟΠ ἢ ἀογΡΟϑοΥγ τ ἐκ τιῖι σα ΘΟ ΘΑ 5. ΟΟΠῚ- 
Ροδαῖ556 ἀπ αν} πο μοίοβε, ῥτορίοι Ηϊοσοη τὶ 

ΒΟΤΊΡΙΟΣ5 6 815 δθοϊουαἴθτῃ. 115. ἀπίοα ΠΟ 

1145. ἃ ΠΟΒ[ 15. ϑέβο, ἀπρ] οἱ ἀὐτμαθγοπίο σομνίποϊ- 

αν. εΙΠ  α ἢ Βατη] ἴα ἃ} Θχ οΓπῖθ. ἀπ (πογαμι [6- 
5! Πη 0} 115, ΤΠ ΒΡ Ὲ8 οὐ Π αν ποβίταβ ὁ 60] 16565. [Έτῇ 

ΑἸ 'ρ80. ΟΥγΠΕ (δηρόγο, δὲ βα! δ ηι ρυοχίτηΐβ ἰθτα- 
ῬΟΡΙ]} 15 Θχβι 556, δὲ ὥγγΠ!ο δογοβο!γ πη ξαο ΠᾺ}1ὰ 

ἀεί Ποιὸ {τ θα 85. ΑἸλοριι αν ἰον τ ΠῈ οδὲ, ΡῈ οΧχ 

ἰρξῖκ σανοο!ββία5. ἀδρενοιαρία μι. ΝΆ: ρδὴε γϑίο- 
τὰπὶ ἐδ σι πη ηὺ ΦΘϑ( πὲ Βα} οαίδοιθβθα, ὅθ θὰ 
ΓΧΟΥ ΠῚ δι! 5ὰ διοίουῖβ ποπιῖπθ οἰΐαπξ, 1} σοι - 
ΡΙΪαπὶ εἴ ἰγαηβορησαν! ἰἀ πὲ Πν, ΒΡ ΓΞ50 ἀθο ον 5, 
ψο] ἱπι σά τ0 μα ποσδῆπι αἀιπίαχαι 55. Ῥαίταηι πὸ- 
ἴα) 8. Βδοιηθδα ὁ θο]θοῖς. Ἰλμἀδίμ" σὰν πος 86- 
οἰ Ογτη]} ραἰδοβθεθοβ {{{π||0,. δὲ γι βου ἃ 
ἀθ}}πῖ5 ἰΠοἾρ 1 ἀδεισηδιίοπο, ἃ σοῃο 10 νὰ ὠσαηῖθ- 
Ὠΐσο ἅπι, Ἴ57 σΒ]ΘΡτυαίο ; απατία ἃ ῳροπίϊο, οἱ, ἀπο 
ρει ἃ Τπδοάογοίο οοηίαπη μοδὶ ἀϊοίαϑ. οαΐρομο- 
ΞῈ5. ἀΠΠ15. ΒΟΡΙ θα πίθ, σαπὶ ἀοπίσπαιίοη" φααΓιὉ 
σΔΙΘΟ]Θβοον ἐδ ἀἰθόον ἀομπιοξίψες, οἱ πρϑοία!ς. εἰ- 
{}}} εἰ σομολ 0} ὦ Μῦλα, αὰὶ οὐ (αν ἃ ΤΙ Θο46- 
τϑία ν θυ θ]5 ἢ ὀα θολθϑὶ ῥῶ! ρίςαν, Οὐη!α οἰα αν 

-- 

ΘΌΠΟ ἢ Βδρεπι Ὁ Απαϑίαβϑίο Ομ ρεποπμ. 19. 5ῷ- 

ΟΠ 5ΟΧΕ ψ6]} βαρ τη! ἀθοίογο, ἃ 5. δίαχίπιο, οἱ ΡἢΪ. 
Ἰῖρρο βο! Πγίο : ἤοπᾶ ἴῃ σαι δηα ὑὲ Φοσηπενι: ἀ6οὶ- 

στὰ ἃ απο. Ογραγιβδίοία ἢ ἀποάσοπηα ἃ θά πΠ6 

Βυιμάβοεηο ; ἰυμὰ ἀδοίπια ρΙ ατ105. ι΄ σα! ει ῖ5. ὁὴ 
ἱμισαπὶ ον ὧν ἱοσπποηι: οὐανα ἀδοϊηια ἂρ ἀποίοιο 

Ομυβοπιον 588}. ΑἸΔ 5 ποτηΐσεθ. 111ὼ ὕγοῖθῃβι, 

Δηϊοπῖο ΜΟΙ Ἔβα, ΗἹ ΘΠ Ώ65 Πρ 5 ΡᾺ5. ΟΊ ΘΟ θ565 80} 

Οὐ, οὐ βοα8 ΟἸἢ65. ἘᾺ ΔΡΕΘΒΟΙΝΏΠΙΘΗΪ ποιητὴ 
Ἰασήδῃ!. Ταμίαπλ Οροιθαδβ δ} 1ὰ5 5ὰ0 παρείπο ϑῷς 
Ραίνατη σοηδγαί τα. ΝΟ ΠῊΪΠΟΥ 6.8 δουρά!ε δυσίοτι- 

ἰδ 5 δἢ 115 σα ἰδο!ο αποῖουϊβ ΠΟ Ϊπ. 5 η ΘΠ  1|}}5 
6118 ἐγα πβυνι θη 6. ΟΡ ρΊ Πα} πο σπαληι οἱ οἱ - 
ἴα ρᾶ5 ΠΙΟΛΙ ΠῚ ἰσπιρόῦο ὀχϑ 550. ὅτ ΝΉ Ια, (αἱ 

αἰϊψαδη πα ὙἱχῚ σα λ Οὐτι]]οὸ μι ]ατὰ ρθη 6 δ᾽ ὰ5 σὰς 

(θυ ποβη ἰαἰδοίαπι ΘΠ αὐϊ. 6. πὰ πο ἀξιξὰ8, 
χυσιίσημο οὐίατα ΒΓ  χ]ογο5 βοα  επ 185 ἀα νδΈΡητη 

5115 ΘΡΙΒΊΟἿἾΙ5. Ἰηϑοσεγοὶ, νϑὶα! ὁ ργοςαίθομοβὶ, σὰς, 
2. ἀ. Ὑ, 12. 16, 18. ϊαπηιῖθ,, 1] δ γοόβο! γπιῖὶ5 ἦπὶ 

στην νταϊε, 6 πὶ σα! 13. [ἀς 15. οἱ 15, ν!ατίηια 
ἀταπεία!ι Ἰῃ. Βααπι 5 ντΏ ΒῸ} 1 χ ροϑὶ οηθηι, ΒΑ ΒΊΠ 115 

οἰΐαην Ονν}}Π} 56 οΠ}1}5 δΧ ρτόσα!. δὲ Ονοβονιβ Νὰ- 
σα πδόπμ5 δχ οαἱ. 3... 51. νἱθαίαν. Ῥιοο]αβ, [ρη5ὶ- 

1 5416 56 Το  ΟΙ Θμ515 σα οἢ οϑῖπῃ ἀοδο πτδηῖ ᾿π δὺς 
ἄστη σοπιρίδαγε νιἄάθηίαν, θὰ ὑαϑαγίαπονπι ἢ ὶα- 
ἰοσογαμι ἀποίον οα ΘΟ ὁ 510) βθχίατη ἀδοίτηδτῃ, 081 - 

1.865 ΠαιΠαΒΟΘΩ 5. ΠΟῸ 115 ΘΧ ἀξ. ὁ οὐ 15. δ}5.}1- 

Βυῖβ βοη! οηταβ ἀβρονδη! χα ἀ ροι 65ὲ δ, ποι }1ὰ 

ΒῈΠΙΡ51: μϑολἀο- ΠΙΒρΟΙ γικῖρ τι ἰρχκὸ [206 σοπϑμμιηλω- 

ἐἰοπο ἡμονεὶ δἰ Απίϊολγίκῖο, ὈΔιρΟ  Θοῖ5. πόπῸ χδία- 

Βα ἢ πιϑ5. ΠΟΛ ΠΌΠΠΙ5 βροι]ὺ Τοοίητος χα ΟἹ οοίατο 

588} ἡοπιίμα ΠΟ} 165 ἃ, βα5}Π1} θὲ ἤδο ἱπηομιρνο- 

ποποίδε. ΑΠ]Ὸ5Β. οταῖμο, 405 ἴθ Ἰλαοο ποίαΐοθ. τὸ- 

ῬΈΓΙΓΟ δβί. 
8. 561 ΄ἀαοὸ ως ἑαυ α ἐσ 5ὕπιτη τι )65. 2 πτηπ15. Ὁπγ- 

Εἶπ 8815 55}. Νά. οἱ ἈΠΟ 5. ἀθ τῆ πὶ ἀοίον αἴθ. 

ν ΓΌ] σγαξία, ὙΠπθοάογϑί! γνὸ] πῇ Σ σοηβῖρι, πλὴν 

Καί 6 πΟΒΓ15 σα δ οΠ ρβΊ δα 5. 1 παν ίδιη ν6] ἰδυ- 

(ἴατπὰ ἀθοισπᾷτ αὐτὶ θάδο, Πα ἐἶρ 5. 65 

Ργυλιαίαια. Δδο ΟὨΙ ἢ 65 5ΒΘΟΔῺΙ ΟΟΠΙΣΘΧαΣ «απί, ΟἹ ἴῃ 

ἀηλσπὴὶ ἀοοίλιηερ ορρα5 οἰΠποϊοιία αι ςοππρίνα πα! π 

Ὧ6 ἀπῷ ΔΆ ὁ. ἃ δΘ ΟΣ Ὶ5 ἀν οι} ατιραί, 14 ἰρθθ τὰὸ- 
Ἀπ} ἁποίον, ρυοσδξ. ας 11, ᾽Ὃχ Θμ ]15. πα] οδ- 

ἐρυβ δίθαιδι ὙΠ. [οὐ ἄδτη Ἀ ΡΠ 15 6Χ οὐἠπρ μὸ- 
5115 δἰ ὁοδρηιοη δε, ἀθιιαν Φαο ἀ τὰ (“115 

ΞΕ πτῖομ 5 ρα Ποία τοπ ἰοὶ, σὰ} ὰ5 πᾺ}1ὰ ΡᾶΓ5 κὶ- 

πὸ ἴ0 5 Θ α ΠΠ0}} μοτίοα]ὺ ρει δε Π1 δὰξ ἀδύγαῃ! 

Ῥοββδὶ! ΝΕ ΡΘ αν 88 οί θΟΠ 651] ππ ἃ, ΝΕ] οἰΐατῃ μᾶτία 
6᾽15 αἰΐατια, ἱπιρογίβοίατη οἱ πιασισᾶτη ᾿ὰ 065, αἴ 
ἢ (οἷο σρόγα ρυοροπίίαν, μα 3 πὶ δα {8} ἴπι- 

Πα Ποπ Θπη δὺ ΒΥ 0]}] οαροβὶ 06.1.15 65} ΟΠ ΠῚ 

σαϊοομθβοοι ΧΟΥ ΠΗ) ογάο, αἰ ρμοβίθυϊογα βθῦιρθι 
ἃ ἀηξονίοσίθι5 ἀομοηζοιμ!, οἱ δαϊδυίονα ροβίδιϊο: 
ταπα ὀχ ϑροοία ΠΟ Π ΘΙ σοι] δοίη μιν ; ΒΌΡεοχαρπίθβ 

σδίδοιδϑθα. π΄ δηἰθοθάθηθ ας. ργοπε τ, ρὲ 1ἢ 
Βα ΒΘ θα Πθ 5. ρυϑυθάθη!νοβ οὐἰαπίαρ, ΡΡογ ΠῚ 
ααοΐον ἢ μτορλῖ, ἢν 1, ρΙομι ἢ Οἱ Ἰη Θστθχῃ 46 ποὸ- 

5015 «ἰομαγ  θ115 δχ ροϑἐ ἰοη 6), νὰν ἢν ὁ ΘΟ βίθιι8 



τὸῦ 

Ῥον τοΐϊληϊ Οπδαναροβίτηδηλ μα Ρομἀἴ5. ΡΟ Ποοίαν δὲ 
οὐαί, ἁς ας ἃ, 6. ὁδί, ὅν, ἢν 13. βἰηραϊονίμι ΒΥΆ ΡΟ] 
ὑαρίτατη ἀὐοπναίαια ἂὸ ΑἸ ΠβΘηΓοχ ὀχροβί πόποι, Δ 
ὁα!. 18, η. 35,16. 586 ἀἴνρυϑδῖβ σαἹοολιοβίθιις μον ίδοίβ- 
568. οἱ ἈΡΞΟΪνΊ558. ρΓῸ ὙΓΓΠ1 μᾶτίο (σβιδίαιν. Ρεληᾶπι, 
βθουσπ απ δὲ ὑρνυείδτηι οαίδο  θ565. οἱκαΐ οαϊ, [δ. ἢ. 
2, αἰθιλ8 58 1ἴὰ βγο νὰ 5. οα ΘΟ ἢ ϑῖθιι5 16 Βαριίϑιμο 
Βα η!οπιιθ. αἰχῖθδο, οι ϑηι ἰΐοτα οἱ του ηι 
οἰἴαι δι. 4, μ. 3. οἱ σαν, 10, αι. 309. Ομ! δολοβος 
βοχίαπιη, πορίϊαια αι, οοἰδναῖῃ, ποηᾶπι, ἀ οἰ ΔΙ, 

ἀποκουληχᾶπι, ἃς ἴουῖθ οἰΐαπηι γε 5 Ξοσαρα 65. οἰ[αϊ 
ολἱ, Εα, πο. ἢ. Ριποίουβα 1) σαί ΘΗ 651 7, ἀπιτν, 1, 

ον βοχίαιη, ἰὼ οοίανα, ἀππὰν ἔν βοριίπναιι, ἀθοῖ- 
τα οἸνα! ἢ ὀλίθολ, 11, ἃν 1ς οὐ ἀμ οἱ, 13, ἃν 9, 

αὐ θοπηατιι ὼς ὁ]. 13... ἡ, ἀ, 61 οδί. 43... 8. λὰ 

ἐπο(δοίπγατη γα ην}} οαἱ. 43, 9. Τουύατῃ ἀ68ς.- 

τηᾶτα ἴὰ πποιηοτίαπι γανοῦαΐ οαϊ. μἀ, ἢ. ἔ. Ἑαιηάθιε 

δ᾽, ἀδοϊδια αι. {παρα ὰ τηθιηοταΐϊ ἴῃ οἱ, 10, ἢ. ἐ. 

ῬυριμίξΈ, ἰὼ ἀθοία βόχία ἀαπι, 32, ϑαρίπναμι ([6- 
οἰπια μὴ), οἱ ἴῃ σδριπηὰ ἀδοιγὰ ππιπὶ. 1, γα 5406 ἸῺ 

Ἰοοῖβ οἷαι οἱ σϑιλμ{ὶ αα κοχίαιπ ἀδοϊπιαμι. [ὖχ Π 5 
ἸΠ 161} π|5 οἵη ἢ 65 ὀα ΘΟ 6505 ἩΠΠῚ5 1 Δ Π1|8 Θ55 σα 

ἸἸο 1 δα 615 ρηοθατοὶ ἀατα σμχπἰ ααὶ π5 1 {π||ππὶ οὐ 

βούριιβ, πα πὶ οὐ] 5. τομαὶ οἱ ἰσοπὶ γαϊίο, 

βδάεῖῃ ἀοοίτ πὰ βορίι5 πο! οα!α, εἰ, φέροι α, οὦ- 
ἀδπὶ 56) ΠΕ1αὲ σοῦ ΡνῸ ἐξά οι Ρ6ὴ6 νϑγ 5 γερο- 

ἰ, ἰάθια δου ρίαγακ οὐ ΟἹ] εἰ Ἰηἰογρερίαπαὶ 

τηοάλι5. ἴα ἰσίταιν σαι δ ο 651 ὁχ ἀποίογ! αι νϑιεσι μὰ 

οὐ ὐπα! πὶ διοίογα ἢ γι} } 0 4550 118, 80 σα 6] 

δἰ αἱ απ νοῦθὰβ ρυοἤοιβοὶ οἰ δοία τα, οἱ, ὁοπιο! βα τὶ 

Θ5ί, 

9, Αᾷ αἰζονα ἀυραμηδαΐαια νϑυῖο, αιοι λα ἀπα- ἢ 

θῈ5 ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΟ ΙΡὰ5 ἱποϊαο. Ρυηὰ δ5ὲ, σαί ο 6508 

ποβίγας {διοβο γα! σουῖο ὁρυξα5. ΠΑΡ 8. 658: 

αἰνογὰ, ἀποίογεὶ ᾳφαᾶτίο βοαϊο, 0 ἀπ|0 γιθάπτη 
βῷθσα! αι) «πανία. βου ρπῖδβον ἀκ αἰατα ὁσηβιδξ 

Οὐ] αν Τογοβοϊ ταὶ ίαπθ σο]οϑίω ΡιΘΡΥ ΟΡΩΒῚ 
[αἴ956, ἃς οαἰδοόξοβοϑ παρα 556. ἀάδπας ατοηθῃ, οἱ, 

αἱ σατὰ ΗἸόγοηγίηο ἰοΤαᾷγ, ἐὴ «ἀοϊοεονηία, σα! οομο- 

568 [δι βο] νἷπ {16 [85 5558 ὁπλδ 5 ρΆσΠγδ5 ΟἸα πιδ!, 

Αὐδίνονοα δα ἐδγοβοϊν 8105. ρΡΡΘ1}1α), σα! 3, ἢ 

Ἴ. (οῃποβοίίο ὁ ὑὸς «]ογοκοϊψολίξω;. (αἱ. 1... 20. ᾿οσα 

«μοῦ αἰἰλισε, ἔμ ψογοβοι μετα, οι δῖ γαπι απῖδ 

πουΐδία, οἷς. ς σαι. 18, πῃ, 34, ἐδωηιίπανε πονὰ 

Ψογιξαίρηι. απ ἰ6 παν ϑίον 5 ΒΥ ἸΒη δα το] βίο 5 

ἀιξοου, ποπ Οὐ {1 φιιὰν ΟΡ ΒΟΙΥ 8 Ρογασία 5111 

ὈΙΒΒΒΕΤΑΤΙΟ ἢ. 130 

«ΠῚ 6586, βίο, Ὑἱάρ οἱ δ}54. οαίροϊ, πη. 16 οἱ 38. 

θὲ 5δοτὰ Επομαγίβιϊα, σας, 15, ἃ. 38, νοσαξ δάτι τι γ8- 

ΤΟΓΙᾺ δχ αἰ ἐἰατὶ σαπρία, απὸ ἰδέμύα, Τ᾿ Πα]ὶ, ὑλξξιλοηι, 
αοοθρον μέ, ᾿ΘΓΟϑΟΙ γ τὰὶ5 ν Δ 61} 0 6  βοίηχα αὶ ̓Ξ  πτὰν 

δον έτη αὐἀνοηξαβ ΟΠ τ 51) ργόρᾶπ5 δὲ. 10. αι. 10, 
ἴππ ἐθβ πολ ἀϑϑαπλὶξ φσησηρη ἐγμοὶξ ἰἰῴνλμΠ}), 
φιρί, αἰϊ, αἰ κοἀίοτημνα πδμο ἴον ἀρ πος οοηνρὶ- 
οὗν ᾿ ρα!μηατὰ ὼς να ]1ὰ βἰνατα, ἀιμ8. ἡδ θη 5 Ρη10 18 

Ομυίβεαιι. οποοιΐο ΘΒ] ΟΡγα ΠΡ 5. ταϊἰδίραν! : 
(δι μβοιμάιο όσα, μάλα. ἀἄμπο πλ51] ἀθηλυῃ- 

βἰγδηΐρηι ; θα! αι : ϑαγερέμβ ἰδές Οοί οίμας διιρον 

ρϑέεγα φεἰξιι5. ἐδκέαί τε", σογιδριοιιιην 56. δέον; 0- 

δία" ἡνοπιαποιηδιεην μῳ» διριοίπηι, 98 ἀπ τὴ ἰλν νι: 

ἀμ6 εἰὐδὴϊ γάσδέ ρῖδ. αι, 13... 48, ὁ ενὰ {οτίπ 

ΓΟρΡΘΌΙ ἐδ! πηοηία, (αἰ) 5 πονὰ βαρονα 611 1ὴ ρτὶ- 
τὴῖβ ρυφβοπίδιῃ κ᾽ μίμυ ἀοιηπ5 νὰβι αίδπι, δὲ πα, 39, 

ΡΙ]δι} ρυίογί αν πστο, πα}, ὧν οἰ αι πιογ Ῥὰ- 

αοιωπ. ΑΔ: αοἰσοξίαβ ἰδὲο βαμιοίμδ δ ρΕΥ ΘΝ δι0η8, 

αἴχηο ἐνὶ Ῥγκβοηίθην ποθ αἴθην {ιίσηι Γαξίοτις ἡμὸ- 

τυ Ροίγα Ῥ ΟΡ 0) Οἰνἰδέμιηι 60 ἀρ ΤΆρΟΥ ὁ διε βοίδδῷς 

Ῥγοχίθααπιὶ σασαμα τασιτηθπίαα), εἴ ρορθ πτὸ- 

πατηδηΐατῃ ᾿δοοαίοιῃ αρτάθπν ἐῃ δι πομίατα ἂρ- 

ῬΟΠ]ας. Ἰδαά6πὶ οαϊ. ἢ). 2ϑς ΑἹ 86 46 ᾿νορτοῖς Ποιηΐηὶ 
ἴὰ 'ρδὺ ἴθτ βαποίο ἀο᾽]ροῖμα ἀϊοθνοι ἐδ νην, αι, 

ἑαπίιιηιηιοίίο απαγορλὲ; γ05. ἀμζθνι οἐ υἱάοηνιδ δὲ ἐσλι- 

σίγα ᾿ αι. 33... ὁταοὶ ἤχαη νοῦ Πομλ πτιτ Τα 580 ρτὸ- 

Βὰμς, εἰθδ, 41}. ἰσοιοι σοί φοίλας. ϑαοῦτα 651 ἀροϊα. 

τιδῦο αὐἥδιϊογατη ϑϑδη θην α. (αὶ. ἰᾷ, τ. 92, 

Δ 6σατα ροίγατῃ τι θ 1), δὲ Ἰαρ] ἄδὴι ἴῃ ἀϊδὴλ αδ- 
αι Ῥγωβοπίθιῃ σοηβρίσαμπτι, δ. ἔρυδία, πὶ τπ ἐ- 

οοθαν, ΒοβαγγροοΙ}5 δοοϊοβίαιῃ ἃ σῃϑιαπῖιο ἐ6}}- 
Ποδίαγα, ἴἢ ἰδοιπιοι πιὰ νορο ΟΠ ΓΊΒΕΪ γοςανγοσο113 

νοσαὶ ΑἸΐὰ ἰοσα νμξὸ ρα . ἀν πηι. 10ὺ οἱ 12, ΜΙ οηΐθτα 

ΟΙϊνατα αν χὰ ἰδφο πη λεπι ἈΒΟΒΏΒΙ ΘΟ 8. ΟἸΓᾺΣ οα}. 

11, πηι, 33: ΜΙ οΚ ἰοδίος λα 85. Η αὐδὴ ἀνθ ἐρϑείμι 

γρομγγδοςογεὶς ἰοσ; κανὸς ἰοομλα ἀϑσση δ᾽ 8 ἡ ὶδ 

αι Ονϊρηίοηι δέξαι, Μοπίοτῃ δἰϊαπὶ Ο να γΆτῃ ΟΧ ἐρβὰ 

ἀΓΡῸ σοπ ρα] τὶ {8 6ὶ διά έοτοβ, αἵ, ᾿ς πατα, {1 

δοηΐα 4πόζαθ ναξι ταϊδιη, Βα Βα πατ. ἀσαινο Οἱ γδ- 

ΡΙδϑιταν οπόπτη ταν Ἰσσπλ. αΠ [05}15 σοτάτῃ 1651}- 
θὰ5 ἀοβενιθι! σὰςν 16, πὶ 18. 56. 8 γοσίομθ δἱ ἴθ ὁοπ- 

ρροία {θγοβο  ν Π Δ}] (ΘῈ Ρ}} οτα οηθια 806 06 (0. 

βία!αγ οαἱ, 7, π. ὃ, δὲ οαἱ. 10... 11. Εοοίδϑιθο, σὰ- 

115 δγαξιργίασγυμι δρβοοριμα [556 “σοθλτη ἰρα ΡΡ.Ὰ 

Βοπιϊαΐ, αὐξ οαΐ. ἀ, πη. 38, οἱ αἱ. 1ὑ, ἀπὴχ. 91, 56- 

Ρβοηπ6 ραυίογθϑ ἀἸ ΘΟ ΠΟ5 ἀΡΡΘΠα  ρεἐρεοηθπίξος ᾿λπ- 

οἵ πᾶ τὶ ἀβδοεῖε αἰπηϊναίοιη, γ6] δχ ᾿ρβοτάηι ἢ 7166 αἰϊψηαπείο, β(ον ἐξ Ἐοοϊοοὶ βίϊος. ὈϊΟΘθα! ἸῺ 

Ἰοοότια σοιδρϑοία νογι ὰθιῃ ΠἸ|όσαπὶ ἰαοίαν. Μὸ- 

ἀδὲ οἱ. 3, α. 7. ογοβοϊντη αι. Ραρι! δι! ρυϊπ 185 

δροορίβϑο, απ αὐ Τοαπηβ Βαρυ ϊθηχαμα δυοοίονοι: 

« Οπιπίππι βηΐτη. » σαι, « θοπογαηι μεγοραίίνᾷ 

«ἴῃ 1βυοβον πλ185. » ΘΔ θο 651 1 0... ὅν Βρ ΡΠ 5 σα πον 
«1π8ἴη Ρρηϊθοοβίθ βαρον ροΒ 0108 ἰδ] αρϑιι8 651, 50- 

«ἰἷς ἴῃ “δΡαβα] οι, ἢ αηλ Οαἰπὶ ρα 5 Βα ΠῚ ργῶς- 
«τομαϊν.Ἰ  οαϊ 7,1. 18.» σα σοπιρ θαι ἀἶθ5 

ὡ Ροηίδουβίο, μίση οἰν ταῖς δῖα δον ακαϊσιῃ (ποβίγὰ 
« δηΐπι δὲ 9. ἀασαι ρεωνοσϑίίνα : οι αἰ πηι γα 6 

« πο ἀ6 πῖ5 φαῷ ἀρθα Ἀ1105 οομ ἰρογαμὶ, 56 ἀθ σοη- 

«οΒϑ5515 ἃραά πο8 Βοῃΐ5) ΓΧΟΙΧῚ Ροηία ὁοβίθ ἰρί [ν 

ρδο τποηΐθ σοϊσοίλμα, ἀξ ᾿οκία!αῦ ἴρβ δὲ. ὁ, ἢ, 10 

οἱ 414, σαι. 10, ν᾿ 49, οαι. 8, απ. ἀ, 39, 98. σαΐ, 

10, ἢ. ἀν ἴῃ σοοϊδοία θδαγγθοιίου δα αὐ Σβδιη 856- 

ῬαΪοΣ Ἰοσιην «οα Πολία, ον, ἀξι πἀππι, ὃ, ἃ (ον- 

91πιῖπὸ οἱ δ1115 βίσποια δὲ οσπδία τη αριοθ. ἐμ... ἢν 

50. 99. δἱ 14. 1λὸ ἴῃ ρ80 Ἀθϑυγγθοι αἴθ ΘΒ 0110 59 

πινϑιακορίοαβ ὀαΐδομθοθβ αἷν πιδΙΓαγατα οαἱ, 48, 

ι.33 1 6χ 13 ον 15 σομιϑῖθί σαύξο 6565 ποβι να 8 

Ζογοβοιγιμιιαη! ἀποιογὶθ 6558. 

40. Ματὰ αὐ οτ6 ποὰ οϑῦ ΟνμοοΠρβθοι ἀπ. 0}{- 

ἴα ἀοιποηδίταγο, ἀπ πχϑᾶϊο ἀαάνίο βΒῶοα!ο γθοθὴ- 

(ἰοτθϑ. 6558. πὴ ροβϑδηξ, ΜΆΠα δυμὶ 1.5 ἀπιϊαα!- 
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ἰδξ]5 καταρία ἴπ ᾿ρ515 σα! οΟἢ Θ 5. τ|5 ἀγα ΠΡ ἃ, Ῥεὶ- Α ἀπ ήίαβ, 50 δὲ Ἰη τ] τ 5 18, πη ααὰ ΟὨΟΤΕΒΙ ΠῈ 

ταῦ δηΐμι ἀποίον ἃ} [Ξαῖτ οἴαϊο δα δύσῃ, ποι αηὶ 

ΔῊ] ἀππὸὺ9 Ἰηϊοριος. οἱ οχδοίος παιποναθαι; αἱὲ 

σαΐὰ τἀ, 6. ἀὰπὶ 18. Ιδαταν ἀπ ὲδ απ τιυδ ῬΥΟΡΟ μα 6 

ναί. σοπίαμι ροσὸ βαρτα [0] Δι }116 τόνογὰ Ϊἤαχος- 

τὰπι ἀπηΐ : 15 (τη θ αι οττον πηισὶ ὁ Πἀπὶ ἀποίονί5 ἀῃ- 

{ἰφα αΐοτα. ρει, αι, 16. παπι. 9, ἀπ επί ἃ 

τ Ὲρ ἃροβιοϊογιη αὐ δίαποίοια. πβάπθ ἀπ 05 τπιὰ- 

τποταΐ. ἀἔἕν δαϊ, ὃ, πύτη. 30, ἃ ἀποῖο δα διὰ ἰοπιμοσᾷ 

βοριυὰμία τα ἀπ πὸ5 αὐ δασθθιθια μο, ἀθ 0 8 58π0 

Θρόνο οὐἰαθιπηχῃ ἢ νἷνὶβ διιρούθββο, 6} Μᾶπο- 

[6 πὶ 5115 οὐὐΠ|5 σα περοχίβεοη! πλπ5. 460. ΘΡΟΘΠΙΕ 

Μάπδδ, ἀμ οἰταποίοσον. σομπίδξ, οί α6 ἅΠῚῚ 15 

ΟὨΡΙσιῖ 217. σὰ] σοη]απρθηάο οἰαρβὺβ [48 ἈΜΝῸΒ 

Ξορισαμίατα, καθδϑ ἀππαμι, 4πὸ ἀἰοίδ᾽ σαὶ οαίθοϊιθ- 

5868, Ομ γε 5. 847. δεοσηᾶο κου 6 δας τϑοθ ἢ} ροιπὸπ 

οσαϊοππηιν πιοιχοτία. σαΐ. ὃ. παπᾳ. 8, σοϊου 5 1Π- 

ἴα πάα Μ ΟΠ ΔῺ ΘΙ ΑΡΙ ΠῚ γα 510 0]ὰ ᾿Π  Π ΟΊ 10 ὐαθῃ- 

ἰαἰα, αἰ: ἀὰ μᾷῶὶ ᾿ς πρεγ {δ ροῦα ἃ ἐχϑις 

ποώνν ΟΠ Ῥεγδοομἴο ἀυδονθ οῖ, ποθ ἤονμι {[ἀοὶσ 

ποτρη ϑιβριοίοπα, ἰαυογαναπιιθ, φασά Ἡοπισπιδιῶ 

εονεμϑεὶ ποὺϊξειπη ΟἈΥ ἰκεἰαπονεμε ποτ χε αἰο νυ {1}, 

Θαμονογοι! ἀαὶ ἴῃ. μουβοσιἰομίληι5. ΟΠ 510 σοπ- 

ἀπῃι 6] τὴ ἰῃίονγα ροίαοραπε, αν, ἃ. πατη. ἰδ, Βὲ 

αἰῖς Ὀροίγιν δπερβηνὶδ νουορίδεις σλνῖβθμνα ἐρποὶ ιελε: 

κἢ φιῖς ρον ἱφηοναπίϊαηι οογαθι κοηετῖδες περαῦϊξ. 

ΕἘῸ δι. Κι. κοσαηάαηι απ ὀχυπιρ!ὰν ἀλλ πὶ, 10, μὰν. 

31. δὲ σεῖς Ἀὶς αἰὐἰεδὲ τὰ υοδὶξ 6 σοπε ιν πιειηθνο, 

αὶ απ ἐπ κυ αλιος. αἰϊηναπίο, σογοίοίαιι ἀλσον τ, 

απι μενλοδι οι πηι ἐριρονο παρδτς Εσοϊοοὶϊε ἐμδί ἴα- 

ἐπε ἰδ. Ῥάσο απο ἀατ 9 πὶ μ05. ργονρβοοα ηθ8 ΟΧσ 

ἀοίαξ, Θὲ Βόπορα ἃ ρεπρίδυβ Ἔχθίθιο μαπάορναὶ 
Ἰξου!5ία, οαἱ. 18. ἀατα. 97, νθουατα πος σοηηαϊδνοτγαῖ 

ἰἰ6τδδλ ρογβοσα 018 πιοίιβ, οαἱ. 1... πα. 3ᾷ. 

«ὙΠ πὸ Π πη η4ο 1π ΓΟ ΠῚ ΠΟΤ Ὸ ρΘΓθο Β ΠΟΠῚ5 ΠΟβ 68, 
“Νὰ ἰὴ πιθοῦ ρᾶ 015 Βα πτπσο ἀἀπηπ6ὰ5 ΟΥὐΠ6], 

ὦ“ ΎΘΡαΤὴ οἰ τάν ἰπ ΓΘ Ά θΟτ 8 προ βοου 5 αι 5Πὶ }1ἃ - 
ὁ Βοῖο ἴσια, » Τ εν έῖο, ἀσουαῖ ποι πη ἶ10 ροϑὶ δχοι- 

πα πα ρογαίογατα ρίοθιίο οσὰ Ξῶποξας οι, ααοϊα πὴ ἈΓ- 

θότα ψογοϑοϊ τη" πη Άτη. αὶ, 12, |. 30, Δὲ}. ἀπέφγαμοος 

τος 5.1 νοπίγρα [153 ΠῚ 6] οπλ}} ἰοσατη: 5100 180 

τ ππίτια ΠΟΙοπ ορούα Αὐἀοπτ 5 Ἰάσο, Π Δ πι ρῸΡ 
Ααἀγπαιχλ ὁσῃθίο, αἱ, 14, πηι. ὃς Το ἐπ 46 

ΔΠ Γ ΤΊ ἐΘ 5ρο δα αδο πιο δῆ το ΟἸ τ Ἴ 51 ρτὸ ν6-- 
5} Π 0 1ὺ ὁναῖ, ἃ ὁ ἡ! απο δὰ γπδηάατ [0 {1118 

τ πδηϊαπι 1104 ογᾶϑα ὁ. οαυ]ήαϊα. νόθα 58} 

115 ρθογανον απ, αὶ Ποϑατ γος ολ 5 σσο͵θδίθτῃ δαὲ- 

Πολνογαπί, σαί. [0.4.4 «Ἡ ] 5 όσα ρότεβ ἢ ρΘΡΆΟΓΘΒ 

« βαπυία τα Ππὰπὸ, ἢ {πῷ 586 6105. Πα ΡΘΟΌ ΘΝ. 66 - 

« οἸοβίαιι. ὀχ Γχόση ἃ,» απ ἀπο πὶ οἰ ϊπεαί]ὸ- 

ἄΘὴ οἱ ὁχονπ πο δ} (Ομ δία απὸ [τα ἀρίπηρίο {γἰ- 

ματι ει. 33. Το α Ὁ οὐσοὸ ἴῃ ἰοςο οἰδίσ δα παι, "ὁ (Ὁ 
ΠΕ 5 Οὐπδίαπεηί, οποία ο οἱ Ὀσι παι! 8 ; ὁσπια 1 

(οηϑίλῃβ 510 ἀπηῖ 300 1. {10 στον μι 8. ἀπ|ι6 [ἃ (τὴ - 
ΡῈδ Βοῦίρίαβ 0586 δα θυ 585 πθόθϑδο 651, ΠΟΘΉΪΕΙΣ 

Ῥυσσα αττα, 18, 40 Βα [1615 τΘ σἢ5 δαι  βο  γεθ ἀπ {τ 
Ποᾶιῖ5. ἄρτι, ΓΕ ταν. 14. ἀπ. 9, (6 δοξοπιατα}}- 

θὰ5 μοίρα ὑΓ91 ἀἀα 5. Ουάγίο, 5 αη! σὺ ἰθπ- 
Ῥοτῷ στδηῃθία οι ρ γα ἀογα, Π0) δα μευ οὶ 5 ἰδ πὰ 

ν 

υ 

οἴται ογαῦ, οαϊ. 10. πασα. ὅν. ΑἸ Δα] πὶ ἰΒΠΙΡΌΓΘ 

ἅτε. 363, ἡχπὰ Τρ5ὶ5 τη 1} 85. Ππιθροναπι, {πὴ} 1.1}1- 

5. 6 γα ἀο᾽αῃϑῖβ, 61 (οΥγῶὰ ΠΟΘ ΘΒ Ίθτι5, Ὀγοκί γα: 

ἰὰ 6. αἰδοῖ μαῖα 58. ΘΠ (τεῦ 6 5010 ΡΟ ΠΕΡ η 

ΦαΠΠοἷα ; αὐ οὐδ. δ᾽ ΚΒ. παρὸ ἐθιι μογα ἀἰσργοῖ 
᾿θυα Ῥ απ 718 π| πΘ δχ γοϑιϊρη5. αὐτὶ οοθηοβοὶ, 
τοῦ ναοῦ μὲν οὐδὲ ἐξ ἰχνῶν νινωσχομέίνου (οὐαί. δα- 
ἱεοκ. οἂρ. 18. τοτὰ. ΠΙῚ ἡ. Τῦ;. Οαϊηίο, θδ !ππὶ [1] 

ὈΡῸΓ 1ἢ ΜΘβοροΙϑη}1 ἃ ΠΟΙ ἃ 5 110} 6]. ῬΟΥΒα5 σεΐ, 

15, πὰς ὃς ααο σάτα Ἰοΐο ἔονο ΟΟΠΒΕΔΠ ΕΠ 68 ΤΠ ΔῊΪ 

πῃ ρονρο Ὀουβονογαγρυῖθ, Ἰππ]5. πιογίΒ δὲ [δα 584 
Ὠθοθϑδανῖα σον πὶ ραοϊοιρ ἀῃ. 302. Γουγπί πιὰ τὴ 

ΞΕ: 

11, βοχίο, στα ἀαυίοῦ ἀθουταίο τοοδησθεν Πρ Γ6 - 
ΞῸΒΟΤΝΉ65 σἰγοῖ Πρ πιθ τα (οι ἐναυϊαναἵ ὁπ 85, 

ἤθη αἰΐϊὰ5 αὐ γυθναὶ σα πὶ γε ΠΟΤ 5 {188 μνἱ πὶ, 565 
ἐπ] 6. ἐΟΡ ΠῚ δεουθὶ, ἀἴᾳψπο πὶ Μβηϊσπᾶῖοα 4185] 
ΟΠ ἶ τιν ΓΘΟΘΠΠΟΓΘ. Τροδ βίο πο βπαλια δου δθΡ6 
50161, Υἱά, οαἴ. 6. πε. 30. οἱ αὶ, 16. π. 9. ΒΑΡ 0} 1α- 
ΒΟγαπ ἀπ ὰ86 τη θιἠ 1, δὲ γάμοι ααδοὶ βιῖῖ0 

ἔβρη γε Τοίαπι ρθπα Ἐροϊοβία πὶ σσσαρδηίίητα, οδί, 
ἀν, Ἀν 8. οατ, 1Ὁ, ἀν τς δα ΠΠ κ ἐὰν Ἰυοίβ ἢ απ νῖἀ8- 

ΕΠ 6. σρτῖπιρ ἐπ μυΐσθου ΠΠὰπὶ παν 5τρο}}} πανίετα 
σοηνοπη! : σππὶ νἱ ἀρ! σοὶ ἀνα ρθη 8 Ὁ συηβαῦ- 
βιρπιία! δ ̓πὶ ἀπ τ5 ρατίος Εσοϊϑαῖα, αἰ οτα ρᾶγ5 Δ} 6- 
γάπι αἰνογϑαν δ᾽ Θρροβί μ περ υο 5ἐ5 Ἰπδἰ πη α]α!οτθ γἱ- 
οἴββῖπι ᾿πβοαοροί αν. ΑὙΤΆ παπὶ που θβῖπι ὁχ ποιμῖπδ 
ππτα {ἀπ ἈΡΡΘΙ Ια , 5ο θατὴ ἰδοίθ ἀσοσῦὶ οἱ γα σΆ8}) 
αυρυαν, ῬασΟΙ τόνργα ὀγάᾶθῃ! ΠΠΠ0 ΤΟΤΕ ΡΟΤΟ ρΈ 0 
Ασίαῃ ᾿θ ΓΡ 515 ρρΟ ΓΘβξοροβ, ἴχιο Δ} οο! δοία ο΄ δοι 
8Ε Ἰαϊρη 85, ὅθ ἃ ρ051, τηδάϊιπι ἀπανέαπι βεβουϊατα 
ρον θ ΟΡ} ΘΧΆΘΓΆΘΓΘ: βῆ. 58 ραν 5516 ὁρ- 
Ροβα ΟΝ ΤἼΠΤ5. Εν απ ΒΓ ΑΒ ΡΠ ΘΙ Ϊ85 ραβδὶπι γοίδ {1 
[)ὴ6 5:1 5} Π|οτί Βὰὰς σανἢ 15 Ὁ οἷβ ποθ πη] μοΚ 1 ἴα- 
ΥΡΠΤ8. 5116ξ, )θ ΑΥΙδοῖ5. 6... δονη πῇ ὈΡΡΟΠΔΙΟΡΙ 5 
50 Ἰοψαῦ παν οαξ, ὃ, πὶ Ὑ, φαδβὶ ἰπὶ αἰγίδα ο οὐ] θὰ δὲ 
ἐγαξοταιιη οὐϊαχῃ Περϑίββοι, δα 58π8 ροβὲ 518 συ 
Αρδοῖο αΠἰβϑίαὰ 1ΐα. [536 Ἰοοσιασα. μα!ο, Απτδ 
πῶσ ἰοπρογὰ ἱμῖτὰν αἰσεθαι σαίρεμοβοθ, ΜαγΟΘΠ]) 
᾿μο βίη (Δ πᾶ} Σοσρη 5. ὁηαίαμι 5 οἷν σα}, Ὁ, 
ἢ ὅτι πορσφάτως ἀναφυεῖσα, ἤτοι δυΐοπι πη. 530 Ὁτὶ- 
τληι ἀλη. Τπουτπδιοιηδοπονγοτα Ὑ0]1 Αμο  ]ἰπανὶ- 
δέ ΤΊ πὰ }1ὰ τηθηἰο, φυληᾳαδηι [ἰ5, βοβί ρα πὰπὶ 
ΡΙΌΘΙοτΘ, ΟὐγΉ] ]π πηβχίπη8 1 ΠΡ Π 515. 1}. ΒΟριλο, 
Ὰ]]Ὸ 5 ἀποίοτδ5 εἶτά! δὶ γϑιαϑίοβ, Ο δι) θηΐθπι ο- 
Ὠϊδῖατα, 6. Τγρηδοασπι. {1 ΠΠπῸ δἐίατα {πειὸ ΚΑρεμρς 
ἴάο, ΤΌΒΟΡΙο ἰροβατίθηβι ᾿ ποι] πὰ ΠῸ ΠῚ Πα ϑδίο τὸ- 
σΘΏ ΟΥΘΙΆ ΧΕ] οἸἃ αι πὶ ὁ 60 ν6} συτηρ! αἱ τι τὸ ρδ- 
τίᾶβ. Οοίᾶνα, ᾧὰὺ ἰθιηροτο αἰτίαν σα οοιδβοβ, σοπι- 
πα ατΐὰ ΕΓΘῺ ἴπ Πσο!δοῖα σαηαι πάτα, ΒΥΟρ δε ῖςο, 
πεῖ γο] Γ 1485 ἀπ. τος ἴῃ παρ βπμαΐθ ρτὸ πιοα- 
8:ὰ {161 οὐ ἀἰβροβιδϊου ας σα] αϑάτις ἀοναν! σομβιι65- 
86, ἀπ πὴ ἴσοῦ ἰδϑία!αυ ἀσοίον, ΝΙ46. ἐπηρ ΡΟ 15 
ὑαὶ, 1. ἃν ὄρ ἢ απ ΤΘτη 58 πηι Ῥδοσε! ον. ὉΠι- 
ὩΠΡ118 δα απο ἀλῪῚ αἷτ,, σοτητπα σα αι ὙὉΓδ 
δρίθ 5 Β 001} ϑοοπηδηιη μιορογι]οπρτα Πἀοἱ πίῃ 9 
σα 546. δὶ ογεδι οὶ, ἰα χα, ον {7 ἃ. 4. ηῦπ 
δοΐπισε γϑιη βδι ἢ} Ρθοσαίογ μην αἀσδὶρῖου, υεγιῶῃ 
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οὐὐπηρ ἀινιανιῖς ὐλμς φμρονίογα οββοῖος, ὈΠηαια ἃ 317 νοῖ 348, χαὸ οαίδομοβοδ ἀϊοοραίῖ, ἀηθοβ. παῖ 
Ὁ Ὁ ρέτανα ρΡορ βοΐ οηοὸ ἀϊφης παῦθαγα δ ΑΛ οοἰρὶοβ 
ἐφείμηε ὠγαΐτδ, χμπηπ οαρορο βοίονδ. 6 πη 

φιαηίμτα οη0 ἀϊδο: βολὶ δπῖηι γοίοδε ἢδ ῬΩΎΣ αἢ- 

οὐδ (6 τοῦ ϊηηοῦα γρρογίανο. δ ὁα!. 13,.ν.. 93, 

Λεοίρὶδ πο ροδραίονώηε ἐμουμιη, νρηνλδδιοηδηι, οἷ 

ϑριγἱτεεἰ δ εἰοπαι ϑρῃῖδ ἐμὶ ταιολίβοας. ἀναϊ ις. Οδε, 
ὅ, ἀαπῃ, ΕἸ, ΙΒ! ποία ἀπρ!οι 146, πὰ ἀορηιαϊιη) 

οἵ λα σπ! νυ αἰΐορας δι ἀΠσροῖὰ Βονίαίαι ἃ}, μιν ῖ- 
τΠ 81 4105 ἃ} ἀπόθηξα 6.15 ρομάἀδξ, 65 56 5001) 1}1- 

βιποῖ, διίουαπι ας δα ρονίογα πα πιά π|β ν᾽ ΟἼ}01}5 τηο- 
ἔμιν, ἀσσορύσνης α ἤρα. Οα}. 40. πὶ 3, αἷν ἰανοςδ- 
ἐοπο Ομ νι51 καῦρθο στόν θο5 σαγαν. ὁδτ. [8 αν ἀ0, 

τοξταπτ' εῖ σι ον ΟἿκ ϑὰο τρηῖ ρὸν [ὉΠ] Βα ΠΡ τη Γ- 

ΡῸᾺ εἰϊασαιν ἀισδηῃλοιθβ, νοηοβοϊογανῃ πόλη! 110- 
πασχα ππροπμεγαβ δνογ, 6. δ᾽ βάθη δἰβηὶ δὰ Β 

τ Ε5 ἃ θίβοιο5. μυφβοη} υἱγία δ, χοῦ ῖβηϊο - 

τὰ στο ἴ οδιπ τεῖὰ εἰποδοίαᾳ, σα ατ ραββί ἢ), Υ10. 

δα! ὧν, ἧς 4 31ολν 78: ἢ. ὃ: ἢ, δαϊ; δ. ἢ. .. 

δὰ ἀομὰ ΤᾺΔΤΙΟ δίθσα!ο ὀχδοίο ἤαπὶ γάτα ὀνγαμί. 85 

ὨΪΧῈ6 δΠ1ἃ νϑαϑίδτ 5 Ἰηα οί ἴῃ α ΘΟ ἢ 6518 15 ἴῃ [6 Γ- 

πιΐοαπί, ρα] 5. ἰἀο]ογαια. οαλίτς, σϑη ΠΠπ6 

ἱνεῖβια γο μἰου δα Ομ εἰβαπτ ; Οπαάγαροδί πὰ αἰ αθι5 
οη ΒΔ η5 ἰἀπῖπ1} 10, στ γάπι δοχίϊ Βέσι] } ἱπ|Π|0 

ΖΟΡΟΞΌΪγηγῖ5 πο μου 188 βορίθη σοπβ ἀρ Ἄγ ηῖ- 
Βαϊ ἀπ ασατῃ ἃ ΟὙΤΠ]Π1Ο δχρυβίίαπι, ἀαρ ΞΡ 

(πο πὶ χαϊη τ βθσα]Π} πὶ Νίοσο νοὶ Οομβίαπιηο- 
Ροϊ απὸ σοι πηι αν δυὰς Βασεν 1 πὶ (Ἠ τ σῖο 

ἂ} εοἴϑσπο {τ ραϊα ; ἀπϑϑι ία Γ1Π1|, 6 δ δορά ατῇ 

νη! ταϊσιι αςν} ονο το 015 Βα θ  δοῖϊο; απὸ ντχ ροϑὲ 

πιθάϊαπι βωσαϊασι παν τη ἀρἃ σα ΒοΙοο5. 56ν- 

Ρίονθβ πα Πα: τρ θυ ηλξδίο νοοατη ΘΟ 5 ΒΞ Δ 18}15. 

Βγροβίδβθοϑ, ρουβοπδι, 5} }Π[Πππ πη 16, 6α85 ὦ Ἰᾶτα 

ὑθια ρον σοπιπιῃΐπ, πΠΠ} Ὸ ροϑὲ βεροα]αον απαυ απ 

ἴὰ οροτὸ (Ποοϊορῖσο ργεροῖοεθαπαι, Ηἴδ ἀγρα πι 6 18, 
οἵ ᾿ἰξ νοι βείιιιηι, ἀαὰρ ρυϊθλο, βαοαηᾶο, ἰΟΡ]ο, 

ϑοχίο 8 ’ΙσσΟ δοπὶ Π Θτηοὐ ἢ Γἀτρθα 46 ἰ6 Πγοπ 5 ρᾶ- 

ἀὰπὶ ραΐο Οαΐθοἢ 6505 ἃ 16 ἀπ πιῖπὶ 3: βου ρίἙ 6856; 

400 ρταλῖθο ἀπὸ ὁθηθ μηη πιά δἰπί, οαρῆο ἡπἰπίο 
εἰδρα!ταθιθημϑ, Τπϊονρῖα αὐ Πϊνοία5 αἃἢ δα ονοη ἀὰ8 
γλη!ο αι οἴ 6565, Ὑ6} ὀουγαριίο}8. 5 ]α ἃ 5 
αὐ]άαποαϊ οχριογαπ πηι. 

(5. ΝΙΝ ἀΠουγὶ μοίεταὶ Ἰονία5. αἴσαο ΓᾺΠ] 115, 

Ῥεΐπιο 5181} ορῦο μογεαλά δὲ σαι ο αΤα ΘΉΟΤΊΙ ΠῚ 1Π51]- 

ταϊϑοποτα ρῈ ΒΒ] σα αὰ 115 ἔθ μον 5 ἈΠΟ ἸΘβο δ [1536 

οσπνηιέβδατα. ΑΥ̓Π στα ἰαπχοῖι ΠῚ Θ ΟΠ γα 5 ΠῚ ΘΔ) 

Ριοχίμεαβ, Είνοιο Ιοσ». ὅἋ6 ἀϊσηΐον, Οὐ Ηἰνεῖα5 

ἰρ556 ἴῃ φαϊθο])θ 5 :} 5 αἱξ γερονγὲ ΠΟ Ραμόα, μῦρ 

ποη ονείας βορέρια, αὖ αἰἰοϊοξυθηίοε υἱάδαη ἐμ Ρνυ 6- 

οἰα, ὁ ξαγόνρθ ὑα ἡειαϊοῖϊ βνυμτίαϊα, μαῖη ἴῃ ῬΓονδ- 

οὐϊοναπι βογιρεοπίθιις οὐξενυαρνία. Ἑαιθοῦ λ6 Δ18}} 

Ἰνα} αϑησαϊ βϑρουῖλα : 56 8800 56 1ρ88 εἰλάϊο Ἰυρὰ- 

)αὶ Ιαἴνϑιας, ἀν ποσαὶ σαί. όβθοι Οὐγα ΠῚ ἃ 4016 - 

ΒΟ} ἀν ΠΠ0 σοπιηλίοβαπι, οἱ ἰροῃθ885 ο)ι5 αἀο- 

Ἰοβοσηεῖβ. μοπιίη 5 νϑϑιρία σοῃϑογναγο αἷν. Ααοίθ- 

βεθης ΠΙοσομν πὶ 58 ποτπίπθα. δηηογαπι γί ρίηϊα 

οἴ βᾶρτα πὸπ ταρῸ εἰρη σαι, σι ΟΥ̓] 15. γι 51-- 

πατη ἸσσοΓ πὶ βαμοίολ ἴῃ δἰαίαπι δὴ 86. ΘΟΙ ΠῚ ΘΧ- 

Ραγρα! οῆοτα. ὁσηΒροχθυῖς εἰ Ορεβογνδυθγιι ; ΔΏΠῸ 

" 

ΤΆΔ 15. ἐγ αἱ πίαᾳ ποῖ οὐδέ 0 αἰαίο δασύθοσοι ΠῚ 
Τοληῇο5 δὰ Θριβοομβαίαμα ὄνοι 18. 68., Ηἰστόηνιο 
ἰοδῖθ 6ρ. 8]. 61. μαιηο 38. Οἷ5 αλἰναθίναι: οἱ μῆθ- 
ΒΥ ΤΘΡῸ ογο ἀΠλ τη σα ἰσο} !Οβοοη Παρ πάλγαμὶ ΘΓ), 
ὀπὶ δι λο βϑοῦπῆο ν6] δή δα) πιαπι [δ υιϊὸ Ροβί, τος 
ἀπ ἀρ 5 ΘΡΙΞοομα αι 5 Ὁ [λοῖα5 δι ἀπ, 350, ν6]} 35], 
Ἔρίβοοραβ. Νοπ ροίθνδὲ πὶ 348 σα οΟ ΘΕ ΟῚ σὰ πὶ 
Βαξοῖρονο Ὁ ΑἸΈ ἀοοσμο Πίνοι5. ΟὐνΉ απ Ηΐοτος 
Ὦψτ)Ο (θ5160 σαί. 6 β 85 οογηροξμῖςεο,; ποείγαβ απΐοπι 
ΟΧΙΘΙῺ μΟτγα]Π }οτ ρυοππ|14185 δὲ ἈΡ οσὸ ἀἰσομ 5 οχ- 
σορίδβ ; φρο ἰαπιθὴ 46 δἀοίοκεσηῃία Εἰδὲ ὥρτο ρογ- 
βιιαάοι, ΒΟΉ] Ἰσσι, 51 Εϊνοίαι αν ἀπ Ἰαπιτβ. πορα Π2118 
ΟἸἰσοθομ οι ΟΠ παυΐα 5 οὐ ΠΟ. 85. σονροξιίςβε, φαϊὰ 
ὁχ ἰϑιῆρογο ἘΠΕ 1510 ἰσυλοπ, αἱ φομροκίία. αἰεὶ 
πῇ Ρυβϑιξ Πα Θχί θα ρον 15 65} οἱ 81 μεθα !- 
ἰδιίοπθ μά θ᾽ α οταιίο, ποι ᾿ἰοαΠ οι σα ηῖο ἰβπο- 
Ράτθ ΟΥΎΠΠ σαΐθο 6565 ἀἰοίαβ [0{Π] Τα ]580 ὁχ ἰωλ- 
Ρονο ἡ Οἱ ππίδπι Εἰνοῖο ἀδβϑνϑύαν ΟΥΓΙΓαα 
ἅ1| ὁ ΘΟ 565. διὰ. μα παϑίίᾳ μγωπιριϊαἰοπα 
Ῥγοπιιίϊαϑ8θ, δο ιλίθ ἀηΐπηο πιο δια πὶ [αΐ536 οἵ 
οὐ ίπαββθ ἀϊσεηάα Ὁ ἀμ} ααὰπ 5ίπο βοῦιρίο Γπἀοτγαΐ, 
ποὴ μοίρα ἀἰβο 5588 6} ΠΠ{{ππ|5 σὐμδἰ μη α558 Ὁ Το Υο 
ἰδ ἀ6πὶ δἰ ἴῃ 115. οὐ. ΒΒ] πϑο Αὐρακίαπαι υὰ- 
(θ0} 6868. τῶν φωτιζομένων 18, οἱ τηγίασοκίοαβ 
ααΐϊαχιιθ Φοασιὶ σαϊάα πὴ ἐΘγοβοϊ νεται {ΓΠΠνα]. ΕΒ] Ὰ5 

ἢδς ἰπ Γ παρ! βοητίαιι ταΐτοτ, ἢ6 ἀπαάϊαπι Πάδηιν ἂὺ- 
ὀπδθηι, ἔο πὶ σοάϊσο, οαίθοιθβαβ ᾿Π τα πα πογαλ 
Δ8}} πθ4ὰ8 Φοϑπηὶ πόφας ὕγε!ο ἀρ θασμίαν, 568 
Μάγοι δ οΙδοῦς. 5 αποίουν!ανὸ Ἰππονὶριϊ θη οὴλ 

Ῥοβάν: Οαἰσολοίίοα ἐιοεζοηο. μίδουρὶ Μοροδο- 
ἐψυνί αν, χμθια Οψριδιει οεδο ρμμίο. Ἐχ ὀοάϊοο Οτιο- 
00 [ογίϑ βα 051} νόσθα οαἰφολοίιοα ἱππειεέτοιθς υρὶ- 

βδορὶ «οροκοἰϊηηζέαπὶ ἀαδυανὶ5. ὅτῶσα, νεταὰ πο 

ἀβογίραι, θνογὰ τη νϑίαορῖσο ἰῃ 60. Πρὸ Δολπαὶ 
υὐθυασπηαν, εο ἀδ ἷα ἴα. 

13. Νὼ [ὁ] Τοῖον Ἀἰνεῖαβ τη ὁρραμηδηάα αίσο}}- 
Β001 ἡη]Ομρι α 6. Ρίιρα 56. ἀπδαπιρηία ἰπ εἰ ἀυρτθ- 

᾿ιραἴ588 οοη α , αι} πο ἐσ παπποῦ θἔστατῃ ὁ0 - 
οι ρτ τ ᾿ϑδίοη δ, 5. ν 1 αἰδδτ πα, οἰτὰὶ 

γνΘΡ15 οὐ σον }}5 Ον 11} ποι! ἘΠ 5 ποτ ραγνα !οπὸ, ἃ}118- 
νὺ ΟΥἾ 1065 ἈΡΘΌΠΊΘΗ 5 διδι δι ; 56 4 ὁχ ρυ δ) μα (ἃ- 

ἐϊ5. 5815 ΟρΙ ΒΟ Ἶθῖι5, 4αᾶ5. ΟΥ̓] ᾿Θάθνα ΔΘ δὰ- 
ΒΌΡΠὨΙ [556 ΞΡ ΡΟΠΙ : Θὲ ΠῸ ἀπῖοο ἀὐρρσθοίο, 

46 δ νὰ Ε}5. 118 ΒΘΏ ΘΠ 15. 4ιὰ5 ΟΡ ΔΡΟΙ ΒΕ ρ[ὰ 5 

0 1556. πηϑηθα  ἰ ομὸν ἀοἰΟΥ 5 ΞΘ σὰ 5, δ᾽ ὁ - 

τοχία5 Βουῖοβ. Ὁ δ Ή] 6 ηὶ Ποδα 4η}, οἱ πιλπογὰ- 

ὈΉ ΘΟ ἐπ πο τ αἰ ἰ5βθρδπε ὐπὸ τας εἰ να]ρὰΐ, 

Ῥάγδπ!μθβο5 ΟΠ 5, ΔΠ ΒΡ] ]ΟΓΟ5. ΟἹ Ἰ5 46) 56 ΟΠ [80 
ἀσοϊατα οι 885 δἰ σου ο πόδι διο, πιὸ 84 {10]- 
ψατι Τὰν Υ Ὁ ἀσϑ  ΘΜ1} ποτη 8 τορι αν, οἰ νοίθσα μα 

δογιμια ππραἀ ϑη ϑδῖπιο σομοογμόγο ΠΟΘ] θα μιὺ- 

Ῥοβῖία Ὁ ρβὸ ἀβϑῖτῃ δ ἰοσα τ ΘχΘη ρα Βγονηον οχστ 
Ροπάδηιαϑ. Ρείγαλιι οι εχ οαἱ, 12, ἢ. 35, αὰὺ Ἰο0ο 

1οϑαῖα ρτοναί νυ 8 δχ νἱγρίηθ πιάϑεῖ ἀδοιῖββο, 

φαοπίαπι ἢ 4α] ἰπ ἰρβίαβ σρμα 5δοθγάἀοὐίαπι μεν 

ορϑιαιῖ, ἃ χα] εν ἀρδι ποδηξ, ΠῚ ρηυεσοία) 5ὶ αἱ- 

τοι ἰδοῦ, ρορθΡοἰββϑϑδηοβθῃ ἢ}. Τα σοτη τη αΠὶ 

116θὲ βδσεγἀοίδῃ5 σο Π ΘΠ [185 Θοη ΒΘ Ἀ1η1 5 ΠΠρὰ- 
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σϑίαν, θΆτη [αν ὸη ΔῸ ΘαοορΌοη Ππ 15. ΠΟ ονηΐμο τ ἃ στον ἧπ αἴνογβα ὑχοτ μ᾽ στ ἃ ΠΡΌ 51} δαὶ, ἅν ἃ. 7, δὲ, 

Βργὰπὴ [Π||559 5ππΠοδέ, ῬΟρΟσΟΙ556 1 ΘῈ ΠΟΤῚ [Βα ἐὰ- 

ἄρτη ἐαἰθομθοῖι 31.850 ητοτ τ, 5] θᾶτῃ ἰΠ 101} χ 556}, 

νἰ ἀΠἸβοοῖχαο ὨἸ ΠῚ} ἴθ. θὰ ἀο Βι Ματίαν νἱγβίηῖ5 Οα}} 

οἱ νοπογαίίσπο οοπἔ ποεῖ, 56 Ἰτοσρκοία ΐοιθ ΠῸ 

Βομα ἀδύσρι5, Θ᾽ βοησθδ ἴρ5ο. ΟΥΎΠΠ δ} 15. νΟΥ 5 

ΘΠ Π5 ρβανίίαμη αἰ ησοη5. 6 α τα ΟΡΊΓΟ Πα ρου πι- 

Ῥογη απ σοποῖρίομαις, Ογν Παα 6556 Πδ παν, ΤΓο5 

αἀυσηαθ βαι θα 5, 56 4. 16 Π| 56} ἔθ ἢ 1 Π| [ῸΤ ΓΘ σ 

ΡδΙΠαπ, σας. ἀ, ἃ. 10, οαξι 10... 198.. ὁ}. 14, πὲς ὦ, 

46 Πἰκπὸ γα 5 ἀν ΌΒΟΙΥ πΙ 8. ὁξίοηβο, ΕΓ ἴπ μου εν. 

πιὰ πεημο ἀἴοτα ἀβδουνείο, τὴ προ ι ορραρηδῦ, 

Ρυίπσππιῃ, φασᾷ [ΠΡΌ ΓΟΒΆ 51}, ὁταοἱ5. Βα} σηβίαετϊπο 

ἰηνομ ο οἕ ἰδέδοϊο. ροππάο, φποί νόγθἃ μδῴαθ τη 

κοι οναιθα ἀἶδηι ἀθ μι ΟΠ χίοσὶ ἰοι ΡοΓ 5. ϑραίϊο (ἰ0] 

ΞΟ] δαί οὴ ἀθ δυθνυϊονῖ δα Υ]ρΊΠ ΟἰΓΟ ΟΤ' ἈΠ 110 Γ1ΠΠῚ, 
ἀπο ἃ τρροῦία σνῖῖος αὐ ΟνγΠ το γν5. ΟΠ χε, 
γοε αοια τορεγίε στ οἷ θη Γι 56 }}}} ΚΠ σηΠ0 ορ: 

μισηαῖ: ὦ Ισῆρο μυϑροπύογαὶ ΟΥ̓ΛΙ]Π ααα}}5. 6. 

τἀ μοιβ ΔΘΓΟΤΙ ΚΞ (65. πιο πα τη, κοΡ (Π ΚΘ ΙΒ ΙΟΟῚΒ Ρ6- 
φϑυμαηλ.α} οοάοιῃ οἰἴσιη ἔῃ ὀρ βίο ἃ ομῃείανατῃ 

πὰ" 3, [ΟἸΥ] σου Πειπδίαπι. Νόπο ἀθ! πὶ γ τ]ὰ ἐπ 
κοι οτπιωὴ τῳ δ εἰἴονη. Ἰοπσαηὶ ἐστ μοῦὶκ πιόγᾶπι ([ὃ- 

οἴάνατο, ἀὰὰ ἃ 5. ΜαίἊεπο ἐνδηποϊξία χχνη, 8, 

δηπογατῃ δ δαιητηιι ἢ ἀσοστα βραιο ΔΌΡ] σα η λα, 

δέκα ΟΥ̓ ἔρβὸ σαὶ, 17. πατα. 10, ΒΡΔΙΙΟ βαπδ ΠΟῚ 
π᾿ ο, φασὶ ἀρ Ππηροναίονα τι αὐ γρ Π σ!οποτη ΟἸετὶ- 

βίη 8Π σον δυβίοηθ οχϑδοιτ πὶ γα! ρα αι ποία πὶ 

θα 15 οἱ ὁθοαὶ οἱ, 5οΊ ν {, {Πππ ὁ51: ΟΥ ΤῊ Παὰ5 ααοὰ 

ἀρ βουνγῶμι ογσσο, Τάοτη (6 Ἰαρίδ πιο 16} δα 
ΒῸ 811 ἀϑ6πθ οἰαίοι ηγοποϊναῖο λοι τα, 10, ἢ. 

9. σαὶ, 18. ἃ 39, οἱ! 41ἀ, π΄ 25. ἃ] τιποπὶ τοῦ- 

Β1 ἠὰ ποαϊενημὴ δήμα ἀἰοα. αὐτὰρ. ΑἸΔᾺΙ ἀπὸ οἱ 

δοάοπι ἰσπι ρογα γορογία σγαχ, οἱ ἀοἰσοναβ οὐμ Βα ΤῸ 
τ οπα θη 0 Δ} 15. ΘΔ ΤΠ ΠΟ ΔΒ γοροτίδν οὐ ἢ- 

αἰβ ΟἹ ἀδίρθοι Ἰρ 15. ὁροῦῖα, βεὰ ἃ} ἱμθὸ πλάι 

Ραπβιοηῃὴβ οἱ ΞρριΠίηγα [ἀπηρογοιδῖθααι 118 ἰπ αἰγοὸ- 

40 ἴοῦο αὐ ἀοήίορισηι δῶμα ἴση βραιάαιη. πτιπγ6-- 
ΓΒΑ Ὸ ΟΠ ΞΟΠ [5 ΟΕ. Ροβίσοι αὶ νοι αΒ ἀββδαθτοῖ- 

πα πη οραΐ, 1 ἀπο οα!, 18. πὰπὶ. 16, ὧδ Κ᾽ 

δα ποοσι ἢ} αἰ ΟἹ τ ἢ σογραγὶ 5 6], οοϑί κι πγ0 

οἱ οογα της πὶ νἱ Θὰ ΠῚ ρὲ ΚΠ ΠΟΤῚ] 115 δὰ ταϊταδί πτὴ οἷ- 
Τεο ποθ τα ἐπ γεη!» (ἰοἢ Οννη]η ς ποι Πἰνοίαιξ 
ΘΟ θα τι ΠΑ Ἰρϑίιβ ὕν τ} ἡσοιρχον σας 17, 
ἅιτὴ. ὁ), τ αὐ ρα θβοηΐοηλ ρΊ ΟΠ 5 βάποι υἱρία- 
πο τονοῦαὶ πόγιτῃ βαογογαμη ρἰσηστιπὶ οἰ Ποαοϊ τη: 
βου ς απ ᾶ8: ΠΠπ| σδέθοιθϑὶ 18 πρρρε, χρ]!οαπ- 
ἀκ ἱπργὰ  τητι8 ΘΧ αἰΐοτοα Ισσππ, ΠΟ ΙΓ ὃ Χ 

Δ᾽ μυτῸὸ οΥἸτπδηιί αν, 
{1 561 ΠΡ ρα ΠΤ ὅσὸ ἄσοῦο νοΐ αιη Βἰγείο, 

Τα ρον 1 ἀββιιηθ 5. ὨΟΩ 115. ἀδρναναια ἔπ 558 
νη} ϑοτίρία. Ῥυσοι( οΠγ εσ. δὲ σα!οοἸιοθ 5. πόπᾶς 
58 Πυπιης ὅς, ΒΆΞΙΠΠ απ ΓΒ κα θιιβ να δια 5 
8. Δα ΟΠ περ ἢ 5 ἐπὶ απ βαπάδηι πιβεισορογπιίαν. )}ὰ- 
ΒΊοχ {δὴ τη 85. Ξδοι  ἀεθ σα ἢ δ 515 Οχ ΒΡ 6 το- 
Ργωῳξθη απ Βύί|6 Τπΐδ τ 86ξΡ ἀἰνοτβα θὲ μάταπι. 
ἴπι οαι. 1ὐς πὐχπ. 3, πιάμταπι Ἰομὴίαν ἀρθα (οἷ5}}- 
αἰᾶππηὶ σοι ίσοηι ἀβεαπιδηιαι  αἸἸα αι δαάδηι σὰ- 
ἴδοι 651 ἀρὰ ἀΐνθνβοβ μ185.. παι, 98, Υοχ ὁμοού- 

Ό 

ἢ 

(6... 8. ὃν 33. υαἱι {7|.ιι. 33 οἱ 83:ς δ νογθαν ΕἸΤά παι 

Ισρεϊσποϑ ἴῃ 85. ΠΟ ΠῺΠῚ5 ὁ ἐπαιιβισια σου Ἀ μ.- 

ἰὼ ν᾽ ἀδαίαν, οαϊ. ὁ, ἃ. 16, σα! 11, π. ὅ εἰ 20. οσαξ. 

17,π.Ὁ, οὰπὶ ἱτα ρ τ 5. ΠΡ σαγὶ 15 ν6] ἃ σα! πο] σὺ 56Π- 

56 νεροάετο, νοὶ ποι π8 015 ἰοῦ ΠῚ πὲ ΟΧΘΓΪΠΙΟΤΒ 

νἱἀδτοηθασ. ϑϑταπι δοααΐβ μον αὐ ἃὉ μας 

θη μογΊ5 πὲ πιτίὰ ᾿πιτπ απ }5 ἢ Νοὸὴ ἀθϑαῃ! σου α ἀτρη- 

τσ α, ΤΠ] ὉΧ Ὠλ58. δἰ ποοτίοσαπι Ἀποξονί ας Τὰ 
6Χ 8.15 οὐ εἴθε Χο μα 18, φαλριι5 ἀπδαπισηία ἀϊδύθιν 
πᾶπσαν, ΑΔ βαππμαπλ, ἐπ ρᾶποὶα δἀτηοηιιτη 500 Ὲ61 - 
εἰ5 ἀνθ θ 1 ἀπ θῖαπι, 6ἐ δυβρίοιο ; πᾶ» ΟΒΒΟΙ τοί, 
ταοή οὐ ηἶβ βο ποῦ ἰδδεϊσηο αι}5. ἀρ ργοθαΐατη οπὶ 

Δα ξον τα δάϊπηονθ πῸπς ΡΟβΒην, ΠΙ5Σ ἈΠ] ΝΈΓΒ6 
ΠμΡῖ5. οἸλα θαΣ. ΟἹ ἐδ ρα 0 }}5. νοίθυῖ θα. Πἀ6ι} 

οὐ πι ἀδίγα! γα ν ΟἹ Π1113. 
ΘΑΡΌΤ ΤΠ, 

Μιηοασυσίσ αιοημς οαἰδοίναδο συλ ῖ 0 ἀϑοογιείνον ὦ 
ἐστι πσ την ας υἱηἀἰδα τ}. 

10. Θυα ἀρ φαϊθοοϑ 5 Πα παπάογαι πππ|ἃ6 

οὐ ἀπριιδηίθν, ἃ δ τὴ ϑέαμομίοῖβ οϑυῖθ ρθη. Πιξαυίᾶ 
ρροπα αι] Πο ον ορῦβ, ἀπᾶάτραβ Ηἰνθίη δ ἄτα. 

ΑἸΘτ Πα. οἀ5 [{ΟΥ] ΟΥΡῚ ΠΣ ΠΟΠΉΪΩΪ Βα ΡΟΒΙ [5 6558: 

1 π6ν Π Θυχαρ Δ. Π1ο15 απο Οὐ ΤΠ] ἐββδὶ ἴῃ - 

οὐαὶ 5 Βα ΚΘ τὴ πβειμ ἢ 15 Πρ Ρανδία 5 6556 510} ὁ πὶ- 
ἃΐηο συμόθαϊ οὁρορίδτα σοηθάμπηι. ἤδπο Θόγαμι ὁρὶ- 

πίῃ θτὴ {Ὶ ΡΠ ΟΣ ἀγραταθῆζο ονθυίοτο ἰδπίαθο, ΓΙ - 

ἈΠ Οχ 65 ΕΠ] 0 }}}}18. γρίογαει, αἰξόσαπι χ ὕνγιο 

ἴρ5ο, ἸοΡ πη) Θχ ᾿ρβὶ8. ὑὰ 6} 16 51}}15 ἀδβαηαπὶ, Ἐᾶ 
αὐνοτβανίοσαι αι πο βίγογατῃ ἢ πιοῖαν οατιβα [π||, (ὐοὐ 

ποπάπεη ρεοι ποία τὰ ἤανότοτη ταν βία σοκίσαγαιῃ δὰ- 
ἱεσδαθοι, ὑθ ΘΓ πὶ [5] πγοπία Γαΐ ϑβθη!. ΠΟρογα γα 
Ρυίδα ἴπ|}ν δἂ5. ΒᾺ0 ὈνΓΗΠ ποιηΐηδ Ὁ ητ 15 ΔᾺ- 
σον 15 ἰδσἀλ 8. ᾿ὑηβιρα 5. 40} {πλρ1ηἴ8π| το α 
γνεθοῖς ἀππσσῃτπ 05} ΟΥΤΉ πη ΔῊ ΠΊβ, ἸΟΠΜΉΠῚ 6Χ 
ΔΕ, 33. 65 τα οηἶτ τροϊίαβ. Α 555. βοχιΐ νοὶ] 
ΒΒΡΊΝΠΠΙ 5έθοα} 1 ἀπσοῖοῦ σα}, ἀοηθτὰ ἀδοϊ πιλπι [τι δι, 

ΝΊοΟ πὰ μα Π15 ἀδοίτηὶ [6 ΤΡ ΒΒ ΟῚ] ΒΡ βίου ἴῃ 108} - 

ἀροίο τὴϑ, οαἱς 93. (ΟβΕπηοπὶο πρὶ ἀποῖοτ' ἱπρα 
ΠῊΘΠῚ ἰ ἀν 25. ΠΥ ΒΠοσ 15, πα ΌΠπὶ ὁχ σα., 99. 6ἱ 33 
ἰθϑ δ οπ]α. ῥσοίον., Ἰάσο σαν 16, πο ρα βο] ἃ 
να πὶι αξιναίιβ, ΝΊοο, δασίον 1501} ρρφα!!, σὰς 
ἂαΨΟΥΘΑΡΙ πον, ἀπ Ὀρυτ ποι γα, ΘΒ ΒΗ ΟΡ ΠῚ 

ὑχϑτα θὰ ργοθποπη. 
0. ϑρᾷ ἀαπάιβ 65Ἐ 1056 ΟὙτι 18 ΟΡΡΥΪΒ. 511 5565: 

ἴον δἱ νἱπήίεχ. ΝΆ δἱ ἴθ σαϊθο 5 5 ἀά ΠΠπτη}- 
πη 08, Ὠγν 5ίαρσορίσδδ 55 πα δὲ ίασιηῦ δυο γΉ 1, οἱ ἰπ 
ΠΝ ΡΟ ΙΟἾΒ 55. σα δου πθος αὐ ΠΠππ πᾶπάος ἀὰο- 
ἰονοτη ριοἠίθίαν, Οὐίδοῦ, 18, αν 38, γονβιασορὶοαϑ 
512 65.Ὁ{8, οτη τα δ πγογά α ΟΠ 5ηπΡρ δρκαπιριίο, δῷ ἴῃ 
᾿ρ80 βαποίῳ ΠΟΒῸΡΟΟΙΟΠΙ8 ἴοσο ἀΐςσ πινιτῃ ργο ρίαν: 
Ἰρίάρηη Γονόνα αἀἴσθθ 5απε, αὐ γα οι 6χ οαϊ. 30, πυτη 
1 οἱ ἀ, αἱ Ποπιΐπὶ πο Ι ΘΏ ἱπη 718 ΠῚ σΟΡΠΗΙ Ρὸ- 
5{{| πη ον 1. Ηπ τι5 ἀΓΡ ΠἸΘΤ Ὶ ψτΠ οἰ να 858 56 γ1- 
ἴαν Αἰνοιαβ, ἐπι πο Ισοθι σαξς 18. ππβογϑηΐο 
᾿πὲσοχίθν 6558. 085 Δι  ἀδπὶ ΠΟ 1} πὰ} [ἃ τεσρὸπ- 
Βίοηϑ ἀἰρῆα, ἴῃ τηοπιίυ δα σα}, 18, παπὶ. 9. θα) 48 
ΤΟΙ  αι5. ΟΥ̓ ΠῸ5. Ῥγῶμοσθα υὑαἰοοξεβὶ 43, π. 10, 

Ρτομλ 11} οαξδομθβίηι σπτῦ ἀο ΕποΒαγιβεια ἔυδοῖοῖ, Ἰὴ 
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{πὰ ΟΧρἢ οΔἔαΓΙ5 51} αποπιοᾶο (ἈτΙβίμ5 ἴῃ. Ῥποίναν!- Α᾿ πα θ 65 ἃ] α, σας. 4. ἡ, 7, οαξ, 29... 7 δξ 8, 6ἔ δα δυτηάοτα 
51 Πραγαπὶ σογΘΡΑΙ ραπὶβ: σασα ρυαιθ ἐππὴ οδὶ σα, 

ΑΔ, αν. ἃ. Τά ι σαίθο! 68. [Ὁ,. ἢ. 386, μο] οοίατν ν᾽ο8- 

Βἰ ) ἢ] Ρυ τδη ; ἀππὶ αἷΐ 56 δαί! οτρα5. 5σὰὸ οι - 

Ῥοῦε ἐσρ!οαϊατσαηι, σασηιοᾷάο ϑρίγί ας ϑα ποι! στράτα 
1) 805 νϑεἴαγα 51}: (πο4 ὁδὲ ἐοέαπι νἱοθβί παν 5856- 

απ :8 σά ΘΟ ἢ 6518 ἀυσαπιβπία ἢ. ΑἹ 1 σα ΟΠ 65] 19 
88 Ῥσίονα πὴ σα δι β6οὴ διιοϊοσοθι ρτοῇ θίαν, τ. ὃ, 
Ποοῖναίο δαῖτ δ δυιοῦ! δι οϊσιασα ροσί Ρτοη θη - 
{1 1ἰοπ 65. ὅη {ον ον πᾶ ὑσοϊοθία ῥτοπαη Ρᾶ- 
ἰατ; ἀυοάααθ Ἰσίαπὶ Τυῖ {15 μορβοπάγιιηλ, οὗ απ] Ὸ5 
βαρ  ϑ1ὴ} ροῃ ΘΠΕΦ σοῃ δ βϑιοποτῃ σοη Ππδραῖ; πο 

58οὐ 11: 4}}0 απ θὰ5 ἐπ ρυ του 5 οα Θοἢ δ! 8, α8πι- 
« ἀἀιηοάαι) αἰγῖπα σταυ σοησο551}, αἰοίαι δ5ὺ {1Π| 
«Ρνο]χίαβ.» Τά θη διοίον, ἀθτα πὸ ἀπ! λοΥθ5 α ρᾶ- 
Γαλααδ δι δοθϑθοι. [ἢ οὶ. 28. ὁσῃ ΠΠΠ]Π} γ05} 06 Πῖ8 

ΒΛΠῚῚ}. ὁ, 858. 60 ἀ6 5ρ᾽ Γι Δ} δα αἰ τοὐλὴ [5 10101}}5 

φαϊῇοῖϊο σογοπὶ ἀ6 ΠῚ Προ σι ἀγα αἴξ οι] πηνβίαρο- 

Εἰςὶβ. ΒοΙαπηιπιοο οαἰοοἢ δι θιι5 γοβίυ 6 το ἃς σ0η- 
οἴαά δυο, αἰηλ 5. Δ σα ΒΓ πὶ τοβ σα μ4 8. νἱ ἀοα, 
ῬΟΓΓῸ 5] ἸηΔῊ] ΟΧ ὑδύθ ἢ 6510 8 τηγϑβίαμομίς β αν τ} 

6588 σοηβίαί, ομηπίαηι οί οσθ 6556 πᾶ μια Πα 

ο5ῖ. Νόχρο, ἀσνι Ποία 6 5Βδοιτη δ} ΟΠ 65, ἅπυπσ 

απ ("τ βία ἀὁ (Ἰ 5 Βα ΤΡ 0 {18 ἀσοὐτ 9 0 - 

ῬῈ5 οοπἤοϊαπ!. πὶ πόπα ἀδοίτηᾷ πᾶιπη. [1 Ρτοχη{{}- 
τὰ υἱσοβῖπια δὲ βαααθηῖθϑι ἴῃ [ΟΥ̓ νἱσθβίτηα πῃ, 

ἰ, σοι! 88 ποπδῖῃ ἀσοίμπδιῃ, [π Υ]Ἱσδβίμηα (011, 

ας Ἐν, οἰαπίπν Ομ 5 ρει σοἀοηῃΐθδ5, ΘΔ] ΟΟΤΟῺΣ 5] 

απο, αβίσα!ϊ, ΝΊ οοἾ5, οἷς, ἀποίου δια, γγΉ}}} πιὸ - 

5{}] 6858. σοι θεῖ, οπλπ 6 3 ουάοσα ἀο 1] Διο ΠΟΤῚ 

δδϑοταπίαυ, ἀάἀδοηάμηι, τη ϑιαροριοᾶβ τὴ σα Β6}16- 
δἰ Ρὰ5 {]ππ|ϊπατιἀοταπι πὲ ἀαχατα Ο Ἰ 5.1} 85 ἐπ βΕ11α-- 

τοηΐβ Θ0οραηλ σοΠδρίγαΡο, αἱ ἃ 58. ν]᾽ ἰ551πὶ 5βερᾷ- 

τᾶγὶ ΠΟ ροβϑίηί. 

11. ὰ ἰρξὶβ ἰάπάθια. τη νβίασορσί οἱ σα ἢ 65 1115 

ὀχεῖαπ! οἱ αυίηια, ἐπτσν οαπλάδηη. αἰγασατα 6 οαΐο- 

ὑπ όβοοι, ἀποίονοιῃ ἀδίγαδμ!. Ρυεΐπιο, οδάθπιὶ 65. 1ὰ 

αἰτίβαᾳας οαὐοοϊιοδῖθα5 ἀοοοηαὶ οἱ ἀἰβϑονθηὰϊ γαίῖο: 

ρτίπγατα Ῥτὸ {πδπγαῖο ροπ]!, ἰοχίππι δου ρεατιο, οα} 5 

οοπιθπιο να οιδαι ἴῃ οα 6. 885] ἀατὰ οὐσαβίοῃο ἴῃς 

ἴίσοτο παὴ φτφιθνγ 1. Ουρπιαδιποάπτη ἀοιηάθ ἴῃ 

οαἰθοβοϑῖθας. ΠΠατα πα πάοχατα, σντα "Ὸ}} φόρα νοὶ 

βίπσυ αβ τιν βιοτίουα αι ΟΒΓΙΒΙ1 ρᾶγιθ8, Ῥαγι οι! ϑίιοὶ 

ὀχρλίοαῖ, ἐξα πὶ γηγβίασορίοἶθ, εἰμ ρα ΓΔ8 ΟδΡ ΠΠΟἢ 185 

φαογαβ δχ οὐὔάϊπ αὰ0 ΡῬϑγασίαρ 58π|, ἀβϑίβηδι 5. οὰ- 

ἤθεα οἀππῖβ οἵ σα] οπῖνας ἐχριαπαιϊ, [ν΄ αἰτίβηαο 

ορα!α σαρίτὰ ἐχ Υοιδγὶ Τοβιππ θα ο ἀββοτΊς 6 ρτὸ- 

ναὶ; οασθαα8 ἀροτία (αϑιἱπιοτα ἀδϑιπξ, ἀᾷ ἴγροβ 

οἱ {ξαγα5 τϑοῦνυῖί, Ἑαπάθπι αἰγαβαὸ 51 ΠῚ] ν το - 

ταὶ οχιογίαϊίοι 6 Ὀγονὶ, νοΐο δὸ ἀοϑϊἀονῖο Γαυγ Β}}}, 

εὐ 59. Τιϊπι δ 5. Οαντβίῖνο 5᾽ ἢ} ἔγὴὰ δ]οσ Πο ΠΟ ἢ 8 

εοποϊυάίς. ϑδσοαηᾶο, οὐ θην δὲ αὐγοδίααθ δου ρία- 

τὰν παπᾶ οι Ἔχρίαπαμ ὦ γάτο ΡΡοΡνί απ ΟΥ̓}, 

ννο!χϊονα ἀᾳααηάυφαθ ἰοϑἰπχοηϊὰ ῬτοΪοτγο; θᾶ 

ραταρ!ιγ 815 ἰὴ ιοά πη ΘΧρΙάπατθ ; Ῥύδνϑηι, αυᾶβὶ 

ρΡοῦ ράγθηςθβίηι, 5. Π οἰοπάο βία σα}}5 ἀϊοίδ οχρο- 

ΘΠ Οη δῖα, ΡῈ ἀυὰπὶ δουρί αγ νόσθα Ἰπιογυ σὴ ρι 

οἱ, ἴὰ ἴα τα αϊὶ5. Ἰρυ]οσονατ. ΟἸὨν]α δ π. 1π σαϊδ- 

εἰνοσίθυ5 Πα α ἀσγιηι ὀχϑιαρ]α; ἴῃ πιγβίαοσ!οῖβ 

Ῥάτβοι. ὅπ. ΧΧΧΠΙ. 

" 

τηοάπηι ΘΧρΙοα  ἈΡΓοαπαἰοηα αι Του πα αϊᾶπι οαῇ, 
19, ἢν ἀ. "ς,, 6, 7, 8. Τετίῖο, οδάσηι βαηξ ἴῃ αἰεί βαιιο 
5] μα] ΓΙ5. Οὐ γ]]ὸ ἀσοίγίηαν ὁἀρίία, νΕ] βἰπβα]αγοβ 
ΘΟΤΏΓΑ 115 Πα] ἀοοίγ ηδνοχρίδηλῃ δε αβἰγυθηάῳ- 
48 ΓΑΙΙΟ. 65, ἰοΔΠῺ 15 Βαριΐϑιηο νηὶ ΔΙ πλΠ[8η 4] ρ66- 
οα!α ὑρῖθαϊ!, δῖ, 3, ἢ. 7, ἀξ ἰδπιοπ ϑρὶ οἱ ἀχη βαη- 
οἴθγη πὸπ ὁοηΐεγγοί, 0}. αν 9. Ὁ οἱ, 67, ππχη 8. 
υὐραπιχας γοροῦ!! οαί, 20, ας δ. ΟἿΌο5 140115 Ἰτη πιο- 
Ἰαΐοϑ. Ρ6Γ ᾿πυοσϑέϊοη Θ᾽ὴ ἀδιπη ΠῸ ΠῚ ΘΧ ΘΟ ΠΙᾺ 
πὲ ρ ατο5 ΟΥ̓ οἱ ἃ1Ὲ ἰἰβάθτι ραπα νοτθῖβ, δέ παῖ. ΠΕ Σ 
8. οαξ, 19... 7. τα Βαρ ϊθπιλῆ5 ἀααδ5 δὰ Ξαποίῖ- 
ἐδέθη οἰ ΠοΙοπάδτῃ σϑροιοαξ, ἃ, ἢ. 3, ΔΡ Ἰηνοσδίίοπθ 
ΤΡ 8015. Τάθη ἔργα τξ σας, 90, πα. 3, 46 οἷοο ὀχου- 
οἰἴσα!ο, οα!. δὲ, ἢν ἃ, δατα ἀ6. βάτο οαγίβτπδίο, ἔμ πὶ 

Β “οΡαμποβίνίπο θη  ΒΆΡ 511018 06 πγοοδιίομστι ἴῃ σον: 
ΡᾺ5 δἱ βαησυϊηοιῃ ΟΠ απ} σοηπιιίαῖ!ς. πὸ πὶ ἸοοῸ 
δῃἰ τη ἀνθ οπ ἀτι5 161 10 αἰγίβα δ σδίθο μοβίλ 5 εἰσ 
ΠΝ Πα μὴ σΟτ ρα [ΟΠ πὶ ἀ58}5. Νὰ πὰ βἰσαί σαὶ, 3, ἢ. 8, 
ΘΧΟΙΏΡΙΟ οἰδογαϊῃ σαΐ ἀφδηϊοπαπι ἱπνοσαίίοπα ἴπι- 
ῬΆΓΙ Ππ|η], ὀχριϊοα! χαοτπηοάν ἀαμᾶ κἰπιρ!εχ ρον Βὸ- 
οἰ 518) ρυϑοσϑ ΒΒ ποι {15 οἐβοϊρη Ὁ ὁδρὰχ ογαἀλέμία 

οας. 14, ἡ. , οἱθοβ ργωΐαιίοβ ἀφιηοπαμι ἐπγοσαιοῃ 6 
ἔπη ρα Γ05 γι  ἀἱ ργοβαΐ, ὀχθλρ]ο δι Παγβ ὦ ταὰία- 
ομἐ 5. : Θοἀθη σα 1 Θγαπὶ Οχϑιιρὶο δουθἀθιίθι ΡῸΓ 
ΕσοΙ εἴα ῬΓΘΟΘ5 580Γ0 ΟΠ Υ σπηαι! νἱη ϑρί γι [5 5 ποι 
οοῃ δυο μα] αοίγαϊς. (αἱ. 3, παπι. ὃ, ορβοτῦναῖ Δᾶγὰ- 
ποῖ Ῥυ 15 Το ἢ] Πα πὶ ΟΠ ΞΘΟΓΔΕΙΠΙ Ρουὺ ἀποῦο- 

τιθ πὴ δου ἀοίοιαι [ΟΥ̓ [μα 558, Ἐδᾶδ ομβογναίίο 
οδῖ, 31, π.. 9. ΑἸ δι. 18, ἢ, 38, ΘΕ στη ατ 5 πποιϊος 

10 ΤΠ 08 5Βδορτοίατη ἴῃ ποτ πὶ σοηβδορδίοσ, φασὰ 
τλοχΧ οἰϊαξο σἂ, 34 ἰοσο σοπῇτγιπμα!  ἀππηααθ ἃ πδὺ 

ὙΠΟ ΟΠ 8 ΠῸ5 σῃνἸβἰοταιη ἂρ ρο}] ἰοῦ Θὰ γα σοη586- 
οαἴο5 αὐϊς 181. αι. ὅ, Βαδηι σοπ ἢ γπιαί φαδτῃ σαΐθο δ. 

51 10... 11 οἱ 14. ἀβθουναογαὶ ἀοσξγι πατη, ΠοταΪ ΠῸΠὶ 

ἃ δασρυήοίίο ΟμτἸδίπηι 6555 ἀϊσίπιτη. (ΤΊ 51Ε) Ἰυὰ Πλὰ - 

εἰ Δ] ἀσίαπι {1556 δρη ατη βαποίαηι ἀσοθί,, τι Ὁ 

60 ΘΧΌΡοτατγοὶ ἴῃ πῸ5 οαἱ, 17. πὰ. 9. ὁδάδηι ἀοοῖν- 

Ὧ σαὶ, 21, πη, 0. Απίο ρογοθρίαστῃ μαρίίβηνα οἱ πῃοίο- 

ἤθπι ἤο5. ΟΠ ΙΒ Παπογατη τα 6. ποπἀυτῃ ΡτΟΡτΙΘ 

ἀἰσηο5 [1550 Δι!, οαί. 91. ἢ. ὅ ; 5ἷυ φγοοδῖ, ἢ, 15 
διιάϊοτοβ Ῥαριῖβυαιὶ ἰδηλροόγο ΟΒγιβΕ ΔΡΡ ΘΙ Δ ποτ 

5. Πηρίατοβ σοΐοτε, ἀπο αἰραμηαιθδ Κι ογαιη ἐπὰν 

ἢ πὴ ΟἸκ εἴθ! ποιά πιτὶἀο 60 5,0.60 5815 δα ΡΌΠΗΒΙΙ 

σαπὶ ἀϊάθο!ο οὐπιρᾶταῖοβ αἰ σιηδς οδὲ, 3, πὶ 13, οἱ 
ολ!. 171, π. 36. Ι͂ἄδὶ ἰγδὰ}} οαἱ. 21, π. ἀ, φορὰ ἴῃ 

αἰτοσαθ ἰός ἃ} χοῖρῖο ΘΟ τ δι} σοπῇτχαχαϊ, ᾿ΤΙῸ5 
Ῥαρίχας οἱ ϑρισιία τη βϑαποίαπι ΓΒΟΙΡΙ 6 ἢ (5. αι η 

Ἰασίδτη ὀπὶ ἀΙΆΡοΙο. ϑιδοίρογοῖ, Το ο μοι στὶς 

5π|8 15 νουσαὺ Ξρ τ 816 σΟΡρΡΟοτὶ5. οἵ δηλ αΣ ΔΙ Ἡ] ΘΠ 

οαΐ. δ,, π. 7. 16 5 ὑα!. 47, παπι, 917, ΡΊυτα 
αἰΐα ῥεω θυμ 0. 51 η}}}1ἃ ἀθ νὶ οχογοϊδεβόσαπι δά 
αροιάοβ οἱ οὔασαπάοβ αι ομ δ, Ῥγοσδῦ. ἤθτῃ. 9, 

οαι. 10. π. 19, δὲ οδῇ. 30, ἡ. 8. 06. ρμοιῃρὶς βαίδηθ 

ὙΔΓ 5616 5 ΡΟΥΘ. ΟΠ 5 σαί. ὁ, ἢ. 37, οἱ σαι, 19, 

πῦτη. δ, 8. θ)6 οἷ δ᾽5 Ἱπηιο  ιϊ5, οαἱ, ὃ, ἢ. 3, δ οδῇ. 

4, ὕὰτῃ, 38, οἱ οαἱ. 19, ἢ. 7. ἢ Γαπηιυ]άθομα Ομ - 

91, ἀπάτῃ ἀρρθ]1δὲ οἰδηἰλ(σποπι τόσ ν}115 οαἱ, 18, 

ἢ, 30, οἱ οαἱ. 14, αὐλὰς 14, αἢ} οἱ, 20, αν 7. Ὡαδυῖο 

ὃ 
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ταλάσδπι δδάοιῃ δϑὶ ἴῃ πη μ5 51}}} 5ιτηρ] οἰ[α5,[ θα Α ΝΘ ΙοδΔηηϊ 5εουπάο ἰγραδίαν, ομβίαί ρείπηαπι Πα τ- 

οὐδεϊοπῖβ σοϊον, ἈῈΠΠ|6 σατο, ὀχοϊδηιδίο 65, Δ} 11-- 

{ἀοϑο5, ἀμοβίτορ μα". 510}1165 ραδβίτῃ Ἰο 0668 : ἃ}}- 

4ιοῖ ὀχθμ]α ἀαδο. (ας. 19, ααπὶ. 3, ὈαρΕἰβυθ τ! γ6- 

δ θα! νοσδξ, προαύλιον τοῦ βαπτιστηρίου οἴχον" 

Ῥισσα! πάτα, {, πρόαυλι τῶν βασιλείων. δὲ. 19, Ὡ. Β, 

ἄς ἀϊΆθο! α 16] δα δ᾽ δοῖοβ σοταρ!θοϊοπίο, ὡς οἴκετον 
περιέποντος" οἱ ὑαι. 1.11.3, Δ6 ΔΉΒ 115 8.05. ῬΤΟΙΕ- 

βοπ ΠΠ)λ5, οἱ δὲ πεοιέπουσιν ὡς οἰκεῖοι, Οα1.19,.. 1, ἀδ 

βαρείβην! νυ ῃ β, οἱ οπβο 15 60 ἴδιιρογο ἀο- 

πἷβ, δἰ! τὴν ἔμφασιυ τὴν πρὸς ὑμᾶς γεγενημένην, εἢ 

ρτοῦαξ, κι. 1, λάδητε ἐνέργειαν θείων πραγμάτων. Π8 

Επολιανίϑιία σαι. 35, ἡ, 8, ἐν τύπῳ ἄρτου δίδοταί σο: 

τὸ σῶμα" σαΐ. 18, τ. 19. τὸ σῶμα αὐτοῦ τύπον ἔφερεν 

ἄρτου" οαΐ, 32, αὶ, 33, οὐ πολλῷ μᾶλλον ἀσφαλέστερον, 

Επάοπι Ἰοσα(ῖο ραββῖπι ἴθ γιοῦ Βὰ5. ὁδίθΟ 6510 115 

Θὐσαν τὶ! τ ον, 13, π. 38, ποῖον μᾶλλόν ἐστι δυσκολώ- 

τερον" οαν, ἀν, α. 30, οὐ πολλῳ μᾶλλον καὶ εὐχοπώ- 

τέρυνς )θηιομ 65 νοραΐ οαἱ, 90, ππαπὶ. ἃ, ἡ]αἰΐ υἱρδι- 

ἰθδ, τοῦ Πονηγοῦ δυνάμεις" οαἱ, 17, . 30, Μαϊὲ ερῖ- 
γι, τὰ ποῦ Πονηροῦ πνεύματα’ οαἱ, 29, π. ἃ, αὐ- 
ϑορβαρῖαβ Οἱ ίος, αἱ ἀντικείμεν ! δυνάμεις" ἀἸαΒ ΟΊ πὶ 

ν ΡΟ, σαξ, Ὁ, αν 25. αὐἀρονβαγίαια μοι οφίαϊθηι, δύναμις 
ἐναντία. ΠΠ ΡΟ αὶ οἱ ἀθσηιοιδβ νυσὰϊ οαϊ, 20, ἢ. 3, 

ἀντικειμένην ἐνέργειαν, οὐ φγοσαί. π. 10, τὰς ἀντικει- 

μένας ἐνεργείας. ΡΙΆΓΟΚ α]185 ΟΥΤ1}10 [Δη}}} ᾶγ6 5 οο1- 
Ἰῖρονῦθ ροββθηὶ Ἰοοαθίοηοξ, ας 1. αἰγβααθ σαίθ- 
ΟΠ ΟΚΊΠα5. ὀοςανγναμὶ, ἢ15. ἀραπάς ριοραίΐαμα ρα ΐ0 

απ 6 1 πἰγαν παρ οαἰϑο όβθοι ποίου} 6550. 

{|| ΟΠ] οἴαπὶ δάνουβδ}}} ἢ χρη ἀδῃ ἀα[η. 

18. Τα μανο (σοί, ΒΊνοι φῇ ΑἸ ΟΡΊΓΩΙ αἀὐρυτηεη- 

{πῃ ἀρϑυαα ια" ὁχ ἐοὐΐος. Αυδυδίαπο, χὰ πιν5.α- 
ξυρίοαβ. απ ψιι6 σας εβεβ. πὸὰ Ουλ!]ϊο, (ΟΥ̓ 
5οὲὶ “οι Εὶ ἐογοβοΙ γἱληὺ Θρίβοορο ἔγιθυ. Οαΐδυβ 
οὐἴαπαι πὸς 1640 ΠΠΡοΡ λον, ὼ. ΟΕΟΒ. ὁοάϊδδ αιὰρο- 

Μ᾽ὰ5 αὐ σαν, οἵ σνειέο εἰ Ζοαπηϊ. ϑ6εἃ ἀπε ἀπῖπ5 
οὐ οἶδ, ἀουίαξνο δυιςίου) αβ, αἀνοῦβι5 ΘΙ ΒΡΓΟΓΌΠΑ 
Οαλἴτ} ΘΟ ΞΘ 58απι, γοιοσαση 416 ἀιοίογαπι 50 {{πὰ- 
σἴπτης σΕ δαμηρία, ΟΧ ᾿ρ5α τὸ ἀυραμηοιία ἢ αἴφα] ργὶ- 

τπὸ ἐπἀρ σοιδίαϊ, πο ἰσποῖΐ ἀποίονῖδ ποϑίταβ 6556 
σα ΟΠ 55, 861 ΦοΤΟΒΟΙ γταὶ ά 1 ΑἸ] 115. ορ βοορὶ, 
Ουδη παλτὰ ΠΟ αὶ βα 15 ΘΟ πβιθ ὁ Χ ἢρ515 σα ΘΟ ΒΟ Ρὰ5 

Οἂ5 ΦοιΌβο ν ἢ 15. αἰοίαβ  σὰπὶ ὁχ ἀἰδονίδ δαοίον!β 
ἀδϑονϑραιίοημο, οι, 50, α. 7, ΟὨτ ξέν πι δὸ 'ρ50 ἴῃ χὰὺ 

αἀἰσομναί Ἰοῦῦ. 5ορα πὶ ἰδβίαῃ]5, ἐνταῦτα πεφύ- 
τευτα! ἡ ἀμπελὸς ἢ ἀληθινή, οἱ )ογαῖηϊ χωοπαη δ η- 
ἴχψμι σογᾶπὶ ρυδιίπὰ ἰηαϊοθ. ἀοιομϑγδ 15, ἰδ 4. 
πι, ἅ, ἀπὸ στουροῦ ἐπὶ τὸ προχείμενον μνῆμα: 
απ ΘΧ 1}}5 νον} 5. ὈΓΈΝΙΟΣῚ5. να} ο}. σαν, 19, πῸ πηι. 
Ὁ, ΕΤ μὰ τθμέὴν ὑπρείξηια Ῥείη; ἀ ὑχορτία 
Ἰξορ! οδίω ἱορΡοβο να} λ}ι5 ἀνθ α}} δα δίϊο, 
δοσιηἄο, αὶ ρατεβ  οροβο γι β βάθρα ἀπε ςιὶ- 
105 δολμ ἢ 15 ΔΌΜΙ Π1Θ. ΠῚ ἴῃ ὉΠαΠῚ αἰἰααοιη 6 ροβίδ- 
τ]  Ἵ]Π}15 ΘΟ Ὠ ΓΟΥΡῚ ροΞϑ ἢ! ποβίτοο σαΐθομθ505 ; 5δϑὰ 
ἀθξὰ Φο θη ρου πππιὶ ΟΥ̓ 1}}} πΟΒνΣ Βα σΟΘΒΒΟΓΘΠῚ, 
ἀπὲ πὰ Φοιπλθ μι Βοσμἀπτη 4Ὁ] ροϑὲ ΕἸίαι κδάθδαῖ 
ἅππὸ ὅ15. ἀπίε Ροίγιη ; ΠΔῈ} Φοάππα5. ἰογϊα5 χυὶ 
5} 6715 βου ! ἤθη νἱγορδξ, Ἐππίγδ!ο ροβίθσίου, 
ΟΕ ἂὸ Ἐπβιναιο Ορόσῖβ ἀθοίον 6558 0 ἢ Ροὺρϑ5ι. 

Β 

6 

ῃ 

βὶα ἴῃ οαἰδομοϑβὶ 33 ἀδβογιρίῳ 5: τι } 1148, αἀυλτῃ 

ΒΟ ὁθχίο οοηϑίδί ἈΠ οσοαν Τα ]1Ὸ ἂς ρΡΟἸ χτο- 

τοπὶ Θχϑ 556. [ἢ σοτητηδιπογαίοπο πο πογι ἢ. 

9, ὅ{ βοϊὰπι πιθπτῖο δρ᾿βοορογαπι; πο 1} ᾿π|ῸῸ- 
ἀποίῖβ ἴῃ Πξαυρίαπι ἀτο δ Θρ ̓ βοορογαπι εἰ Ραλρίρο α- 

ΤᾺ ΠΟΙ ΠἾθιι5, Ουδίας, οἰϊδαι ΡᾺΒ]  οα 5. 1116 ἰ4ο10-- 
Ἰαύτί οαἸία5, σοπνθη 5. 111] δὸ πιϑγοδίιβ ἴῃ 14ο]0- 

τατῃ 50] 6πι αἰ θὰ 5.; τ, αἴ ἢ ΠΟΠ Ὁ }Π18. ΘΟ ΟἾΒτι8 

Ἰορῖταν, ἦπ ἑἠοίονι ἀοίμεδνο οἐ ςοἰωνον αἰ μξ, οὰ8- 

Ρδηϑααδ ἰδ δ δτα ΑΓ 65: 9465, βου] οηίααθ α]ΐα ; 

ἀδ φυϊθὰβ Πὺ τηθηίο οαξ. 19, ηυτα. 7, δίοσα] 0. Θμὶπὶ 

βοχίο Ὡ0}18 65 τοὶ υοβιρία τριπδηβόγαμί. Παάθιῃ 
ταξο [οἷ τι Τοδπ πὶ οἰΐαπὶ ῥγοχίηιο Οὐχὶ} βαοῦθϑ- 
ΒΟΥΣῚ Ῥοββίῃί ὑγρὰ! οαίοο 6565, Ναὰπὶ δηϊπὶ ἰΔ]}1ἃ 

Ροβὺ ἀῆπὰμ 388 δυαάογοης ἑἀοϊογα πὶ ΟΠ ΟΓΘ5, πλ6- 

τιίο ἀπδιίαί αν, Τοτγίϊο, απιοά 51 Ομ ΘΒ5 0.1 2118 0} - 
ὩΘΙῺ ἤσηο Θᾶγπὶ οί όθοπ Δποίοῦθη 8556, ΠῚ 110 

τηΐλον πὶ Ομ ΓΟΥΟΣΒ 5. Ὠοϑίγ5. Θαγῦσ ἑαϊαγαὰ οο. 
δαοίοτ 8, Θαάδπι ρῬ6η86 δης᾿αααϊο, 564 τι Ογτ 
ΓΦ Λα ΟΡ 5 οΥ ρίαν, ποπὶ σορσὶξ ἀπ 5 οὐ ας 8 
δαοίον ἰὰ5.; ομβίαδη! σοπίγα δάδποιϑ Βαροτ 5. ἃ 

ΠΟΒῚ5. ἱπ6] οἰ} } 65. Ῥσὸ ἀῃΐοο ομαπίαπη οαἴδοδθ- 
Β60ῃ Δυοίογο γα 0 68. 

19. ΑἸΐα Βῖνϑι! ἀγρυτηδηία βαηΐ, φασαὰ ἃ νϑίογὶ 5 
ποι Οἰθη ἴα} πη ϑίασορίοδο. ἘΔΙΊθασα, 1α οὗ ἱπιροι] 8 

ἀδβδογίαηι, νϑίσ τι ἰΘϑ τη ηΐὰ ργοάπσοδηάο οβίθῃ ἀἰ- 
ὩΔῈ5 : « Οὐοα σαϊδοίδδθ5. ΠΣ σ ἢ ΔΟΡῚ ΠῚ ΘΧ ναΓΙ 5 

«δογιρίαγο 0015 απϊᾶδὶ οσ Ο 685 510} σσῃδυίῳ, οἱ ἴῃ 

«ΤΟ Ρ 5 6 ἴδιῃ ΠΟ ΠΘΟΘ558Γ115 δα παυβοαπι 561 ὕΤΟ- 

«χα, ταν ἰαρορίος νοτῸ ἴῃ ΓΘ 5 ἀν α]5, πιὰ ση ΐβ,ε 
«ΟΠ ᾿νὰ να 00 Οὐ 15 ΒΡοΥ 55] χ 9 ΟΓ ρ πράγατῃ [6 5Ε1- 

ΚἘΥΘ 11 }5 1π ΡΙΘΓΙΒ4 16 5615 ἀΒΒ ΟΠ] 5 ἀοβ ταΐ ; 
«ΔΤαὰΒβ 5 Δ] χυσηο υϑατραηὶ, Ια Ρ]ασυσιααο Πὺ τα τοὰ- 
«ἴδ. ΝῊ ἀδ ρῥσιόγαηι δἰ ἢ θθοὴ ῥτοὶ χα ἀϊοο: 
ἀυλταηι Ρ6Π6 51} 64 ]αν ἀγκευπιοπίι ηι σομ οὶ θ᾽] υΓῚ- 

ΒΒ 5ωρο τὶς, γα πα δ 5418 ΟἹ ατη] 0 5, 58 ΠῸἘ 15 
Ραί 5 ὑναοίαίι πη οἱ ὀχροβιίασα, σααηηασι [ΟἹΧ] 

οχϑρίαη! πα] ὦ 4αδν!5 την ϑίϑασσίσα ΒΥ ΘνΊΟΓ 5, αἱ 
οαΐ. 1 δ᾽ 8, πὸ υϊὰ ἀἰόδαι ἀδ ἰορυα, ααϊιΐα, Β8ρι}- 

τη, ποηὰ, 4 ποῖ 51} ν᾽  5Ι τὴ ἰθγα θ ΡΟ χίὸ- 
Γδ5, Ογγ 5 ΓΑ ΟΠ 68) ΡτῸ τοὶ ἰγασίαπαϑ ἀρογία δ 

6 σορία, ἃς ἀδ! ἐδ] ροτὶ5 ηθηβαγα, πππὸὺ ρτοάαοθ- 
Βαξ, πὰπο σοπίναμοβαί. Μγπίαρομίο σα ἀξᾷὰδ ἃγ- 
δυπιοηίατῃ πα [0 οἱ 6 1551} 6.6 ὕ αῇ ΠῚ} ἰ6 5} ἰγασίαι; 

ὯΘ6 ρΡϑ0}0 ὈΡΘεοΡ 68 Ὑἱ 65 ΔΙ οσΓατι Ῥαίγαπι ἀδ δὸ- 

ἀδθιὴ ἀΙραπιοπίο ἰγδοίδίπβ. ΑἹ ἰδ ροῦ 5 δηραβίία 
οορβοβραίαν, 41 ροσὺ βυπαχίῃι, ἰοϊοφαθ ρόραῖο ἀ1- 

Τηΐβ50, δὰ ποτὰηι ργά παῖ ἀϊοοθαΐί, οαἱ. 18, αν. 33, 
Οὐπιαϊαι 15 ϑουρίαταγα τα ἐδ ΒΕ] 10 115. ὉΡῚ τῸ5 ροβίιι- 
Ἰαναΐ, αἰοραίαῦ; χα] σαδ. σαπε Πα ἀπά ογαϊα 
σα 6565 ἴῃ 4α]θὰ5. τορογίαπίαν ραποίοτα απδιπ 

ἴῃ ταυϑίαρορίο!β : (θ5᾽65 ργοσαίθομοβὶ5, σαί ἢ 6515 
ΡῬυαμα, φασαρία, μπᾶ, βέο, Τυδοίαηἀο5. ΒαΡΈΡαὶ 1 

Ιηγ δι ρορὶο 5. βθογοῖοβ 4 58}, 6[ 5116 βοτίρίο ἀὉ 
ἀροϑίο}}5 ΕΟ 9 αν Ἰγδαϊξοϑ γτιὰ5; 4105 δ 51:115 Π}. 

θὲ ϑρίνἵι βαποίο, σὰρ, 11, ἀοσεὶ 5018 βἰπϑ βογίρίο 
ἰταάτίοι Βοσυασὶ. Οσδη φαᾶτω ΟΥΤῚΙ]] 9 βιι ςοσθ16- 
ἰπά 1 η]15 γθί!θη5, Ὑϑίιϑ Τθβίαπιθηΐαπι εἰ ργορ]ιοία- 
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ΤΒΓᾺ ΥὙΔΙ]ΟΪ ἰδ, φαοἰλθβουμααο Πσοῖ, ἴῃ (οϑἐπχομίαπαι ἃ ἰπ ρσωσο ἀβπεΡιι5 δά ΠΟ Π]ΡῈ15 Οθἰπαθαΐ, ἐπορδείδμι 
τοσαῖς; ΠΟΒίΓΙ 5.6 ΓΙ} 5 δὰ βου ρἰθνθάγαιῃ Ἰοσὰ νϑίθ- 
τέβααο ἰγρὺ5 ἂο ἤρυναβ. δοοοπηηιοδαξ: Ὁ οοίογὶ 

Ῥαίτοβ ἴῃ δοάθιᾳα ἀρβισαθηἊο οί δι, Οαοά 5 Βἰνθίο 
τι ἀϊοι] αοίμιαι ν᾽ ἀθίαισ, ποι 1ΠΠ| Ογν 5 ἀπ5,56. 
οἱ ὁπλὴθ5 ΡῬΡϑηῦ Ῥαϊγὸβ Πα Π|ρρίαπν ἀοθοι!, 564 ἀΠ1ἃ 

ἰθθὴ5 Ἀἰνοίυ ἀγθαιμηοηϊα ϑαριη ηἰξίγαθο, ααΐθι5, 
αἀ αἰδιϊησαθηάο5 αἰγαστι 0 σα ΠΟ σ  οβοοπ δισίος- 
ΤΟΞ. ΟῚ 51Π6 ΟἹ] οΓὸ ἀπὸ δορεφίρχία π ἀτιοία5 ν15115 

εβ86, ΟΥγ } 15 οἱ, ἃ, ἃ. 10. ἀρποόβοιῖ ἴῃ Βοα τ ἀπρδ- 
115 ροσοαία, πα: Π6] οοηἀοπεμι5. θϑαϊκη αΐο ἴῃ-- 
αἰβρδαλί. Αὐ οἂξ, 23, τ. 1ἅ, Βα ρρο! Ὁ ἀμ 881}15 ἸῺ 
ο(αἶο Ποῖ νοϊαπίαίοιι. παιδί ργίθγγα! εἰ, Ῥτῶ- 
ἰθγθὰ οἰ, 10, ἢ. 4, αἱι ΟΠ γι βέππι οχ οπιπὶ ἰονηἰαί8 

ἃ Ραΐγοὸ πποίαμη ο5856: (απ σα! (2, αν 3, ἀοοσοῖ 
δρί εἴα 5διοίο ἀποξῖνμα ἃ Ραΐγ, ΠῚ απὶ ἰοίατι5. τπαλάϊ 

βουγαίογοσα σοηβα ἐαθηΐο, πο κα Πα πηδ } αὐοπη 
Ῥογϑρίοαα ρον ηοαί. οι ἀπίθτη ῥα! ηχὶ χΧιαν ἸΟΟ 8 

αἀ υαἰταπιααθ βοηϑαπν Π].Ππὶ δοσοτηταοιυ ναι, [)1550}- 

γοηᾶα 5. ἀπρίοχ Π1ὰ ἀρρᾶτγοῃβ σοηίταάϊοίίο. (185 

ἴῃ 8η|56115 ἀϑηποβοὶ! σαΐρᾷ8, 6 Ὁ βἰηθ ἀθπθῖο 1δνθ8; 
4αὰ58 ποη 6 ὰ5, ἈΠῚ Το ο τὶ δὲ βοοϊογατη γο Ρ 1110 - 

πόμα, ᾿ΡΓΘν ΡΠ ΞΡ ] οἷο, μἰθολῖξ, 864. ττὸ ἔΔο}]} - 
ἰαΐα οοηἀομὰΐῇ : τα ἸΔοϊνοῦ ποὰ προ αϊαπίηο ρῥτθ- 

οούααν ἤδη, αὐ 1ἰὰ (οΙΔἢ}118. 6] 15. Ὑολ (αἰθτη ἢ 

ἴδγγις, βίοαξ οἱ πὶ Ϊο δημθ}} ορξεφαπηίαν, ΝΟῆ πα 

αποιἀϊ8 τοσαπλαβ, αξ ἔα θ 60. Πάο185 βίθλπβ, ψαθϑτι- 
δαηιοήΐαι βᾶποι: ΠΟ 5. αὐ τ] αἰ οι θιη ΡΡῸΡΟΒΕΪ, 
εἰἀοπι, απο ἢ} (γα 5 ἀορονοπῦ, Ἰἀδ] ἰαᾶξοιη ρμτϑϑιὶ- 

ἴδει } 6 ὸ ργορίεῦδα 11108. ἃ βρολλ ἢ]5. οὐ αίθιι514- 

οἷτοο πῃ} 65 ἔα] 586 ὁοηεθλα5. οἱ αὐ ΔΙ ΛΟΓΒΠῚ 

σάραϊν ; 5ἱ σοῃβιϊ θεῖ, φαοὰ ποὺ 650 ῬΡΟΥΒᾺ8 Οδτ αχ 

δχϊδίϊηο, ἀποιοηθῖη ΟἸγΙΒι ᾧΦ8. ἀπ βουπὶὸ δβῖ, 
ἑαΐ. 21, αι. 3, σι ρον τ Δ πη 5556, δὲ δα ππιδῃ}:ἃ- 

ἴθ ρογίϊποτα (δὴ νου) τπΠὶ προχοισάμενος ορίϊπι5 
Ῥοβ51! δὰ ὡἰονηΠ! δίομ) Ροθ ον, αὰδ ὁχ τρίθτπιο Π 615 

ῬΠΙαπι 5απὶ απάο βογνυδίουο πη. ἀοβη παν : κ6α 
ΒΟΩ 60 ΡΌΡΠΔΟΙ ΟΣ ; Ξἰ, ἰπάυατῃ, οοπϑιογῖ} πῶς 

αὰ πυπιαπ!αίθηι ΟΠΡ δεῖ σείεγθηα, ἀμρίοχ δεῖ 
Ομυῖσ ἀποῖο ΟΥὐγαΠ1 αθπὲρ αἰδπιραιδπαα, ἰ᾽πὰ ἂν 
θίσγηο, αὰὰ 1105 ΞΘ ΡᾺῸ5 οϑέ ΘΟ 5 1{π|5.ἃ Ραΐγο; 
πἀθλοιῖο Ῥὰοὶθ 5οῖΠιπ κραογατι 5, ἢ α11 ϑρίνρι 5. [ΟΧ] 

586} τα οη!οη 6. ΑἸ δ γα ἰοπρογαῦα, ἀαὰ ασιδαϊ- 

ναίοπι ΟἸιγῖβυ Ῥαΐου ἀπχίν, εἰ οχοότγτηδν! ΘριΠ 5 

ϑᾷ ποῖ ἀοηὶπ ἀραπάδ σασαα δ; οαμλ θᾶπὶ ἀἰνῖπο 

γέ γθὸ βοοίανιε: χαδ ἀποιίο Υἰβι δι ον ἀδοϊαγαῖα οϑέ 
Ραρϑιαὶ ΟἸερΊΞῸ} ἰοτη ρονα, οαπὶ δὶ ρυρπδιυάπτῃ σα πὶ 

ἀἰαθοῖο ρταϊσαπααπιαὸ ναπ οὶ αν ἀπ Ρ 5515 οβὶ, 

920, παι Εἰνοίαβ ἴῃ ἰοτθ. ΟΔΙΒΟΙ651))}3 Ἰηγϑίδ- 

ξορίοῖβ ἀββδυπηθηΐαπι παιπογαῖ : δὰ Ποαρ6 συ ἴῃ 

οἱ. 33, πὶ. 8, 1 οὉ 10, σου απορίαν, 80 π15. τοῦ- 

Β15 ἴα (ἴο πάπα. 8, « ΟΡϑοσναση5 Πδάσῃ ΡΓῸ σοτα τη πη] 

«Ποοϊοοίαγαῃι μβασο,ν οί, πόσαι νου θοσιια Ἰοῦο, ἰ5.- 

τἀ πατὰ, 8. {1 τὰ ΤΣ νότο ρμοϑὺ μῶν ατα προ ὐπῈ 5 
« ονα(ἰοποπι, φιαηὰ Βα να ΓΟ ΡΥ] 5 ἀἰβοῖ ρα 8 (γδα]- 

«ἀν,» οἷο., οοη]αῦροηαα αὐϑλϊγαΐαν αἰ5 ἀῶ ππτη, 8 

οσοϊριαῃῃ : Ῥοεέφμαπι τθγῸ μον[οοίαπι 65 δρ᾽ν καί 

βασγῖβοίμτα, ἂς ρείτπατα χαϊάθτα ρατίοπι σα ππὰπ|. 

8 σοπίϊμϑίαν, 6χ μοτί αν θαθίομο σοπϑραυϊοῃ 5, 9 

Β 

ἴδοι. Αἱ δὰ ρδγεατθαίίο [απ Ὰ}14 6ςί, ἃ ΠΟ 5 τα53. 
οοάϊουπηι διιοιον δῖ. βαθαία, τ γρτὸ παιπ δ }5 
ἀσοβι 80 φα θη ΠΠΡὰ5 σοιρτοποπ αῃέίαν, δ 15 ρ σοὺς 
505. ΠΟΙ Οσβοί  , ἄρὸ αἰ ]ατὰ ον δα, ΟΡΡΌΚΠπΡΕ ταθος 
πθηῖ αἴογι, Μα16 ΤΔοίαπι, χοᾶ δχ τὰ νϑίαρορίο!β οἐἃ- 
[δ  θςῖρα8, θᾶ ρθπο βο]ὰ απὸ Εἰνεῖις αϑϑιία ργῸ- 
παῃίϊαΐ, ἃ νϑίου! 8 ποίου! 5 5} ΟΥ̓ ποτηΐτιο 

ἴῃ (δβεπιορίπιηὶ αἰἀπσαπίαν. (τρέθσαμη [15 ἀο ρα ἢ 5 
ἀαα) Εἰνοῖο ἀϊβρισαογα, ρυυθοϊραῦ οο]οβιαϑ οι 11ς 
ἰανρῖαν μὰν ἀφεσαποαίαν ; χα «αἰάδπι πη πᾺ]1}ὰ 
ἀρ σαδηι σοϊθβῖα αιιονβ [ΠῚ ρΟΥ Ὀγ ἔθ ν 1558 δ, 
ἈΕῚ ἀπόγον Ξαϑρ οἱ ομ οι σον ΤΟ π15 ἀτιαπὶ Τα] οι} 
ΑἹΡορΡμα8, 6χ 80 φυοσα ἴῃ ΠΡ 611 ἱπε ἀ ο ἀ6 ἀϊν πὶ 
τ 5[ογΠ]5,, ΠΟΏΒΆΠα τη νβιασοσιοατιμὴ ἐδϑε πιοηΐα 
Δείραῃυασία οἱ ἀδουνίαία ργοίογαπία ιν, οατὰ ποηπα}- 

᾿ὰπ. ναγοίδ θα 5. Οἱ15 δαῖτα υφσον τη ΓΘ ΡΠ ΠΟΓΊΙ ΠῚ 

1π οαίθ 18 δέ ραπάθοι5. σοπ οἰθπ 15, δὰ αἰ 1α] 
οαηδὶς νοξοτ!θιι5. πηότθτὴ ἱβποτδξ, αὐ ΘΠ πηοῃΐα δα 
αγθ᾽ σία αὶ ἀρίγυηοοηί, αἀ παιοπάσπηι {Ππ4 πὰ, 

480 ορα5 ΠαΡοπὶ δά μιυώβοηβ ἀγραπιοπίαιι ὕ α ὁ- 
πεξὰπὶ Δἴ η] ἴῃ Πα ΡΟ ΟρΌΆΒΟΒΙΙ ἐπι} 5. ὁχϑουῦ- 

θίονθ, δίψα ἴῃ ἴρ5ο. δποίονθ [ογίλβϑίβ ἱπιροε ἴδια 

ἀοργοῆθηαί, πὲ 6 αἰνπαηο φα! ἀδηι 8ολϑηλ 68 

ΟΥ̓Δ Ο ΠἾ5 5564 ἱ μοππὶβ. Μαΐο οογίο δ᾽ πη !ραβ 
ΒΟΡΙ ΒίοΓ 115 ΠιΘγ ΓΟ ΜΠ, 81 σοτ Ορότα ὃχ ἰπι- 

πιο! ὀχβοστὶρίοσα αν ἀς οιλθ πῃ ἀἀγθι 5. 
ΘΑΡΌΤ ἸΥ. 

Ὧφ φαξοοϊιοδὶς ποθ οἱ υανὶὶδ εἰρη βοαϊοπὶδμϑ: (ο 
εἶ οαἰοσοϊιοδίδως αὐοδγνδῖδ, δ6. ΟΊ ἰαηανιέην ὁα θοὴκδ- 

860}. ἀπρίϊοὶ φθηθρδ, ὀανλισιαμθ ὠιοουἐρηϊοπίδμβ, αὸ 

εἰιεἰὶς, δορὶ ρους ἰοσί λον ἐπὶ Εἰ ἱπιβοαξξ. 
21. Οαέοομοϑῖς ποηλθη [{1π|5 ῬΘ πο. [ἢ 5! Δ πιτὰ, 

ΒᾺ}185 ἐρολα!, μοι 8588; σαθα ἃ νοῦβ ἦχος, 
βοηῆν5, οἱ κατ χέω, ἔπβοπο, ἀθείναλατη, ργορτίο δ πη: 
[161 ᾿πδιαααία τὰ Δαν  Ππ5 βοπατα ; δὲ οαΪν}5 ἰΠ5{1{- 

σὴ ἃ πο ρον ἀπ Γ68 ἀαίαι Δοσοιητη οάὐλίαν, δῖο Ραα- 
Ιὰ9 1 οὐ. χιν, 11, δὲ Εορίορία νιαίο φιίπαιθ νεῦυα 

πλθὸ βρῆσὶ ἰοφαὶΐ μὲ αἰΐος δια, ἵνα καὶ ἄλλοις 
κατηχήσω, χα εἰδσόιι ναλίέτα σεγδογμοι τὰ ἤσπα. 

ϑογῆγο δγὰ ἀξ χιᾶνὶ8 οναϊίοπρ αι τῇσι! οι σοτη- 
Ρᾶγα!α. Ποάδτη 56 ῆβα Ἐοο ἀογ 5 Βα 11}α οα εοοβθοι 
ποηνῖηε [0Χ]]} ᾿μϑορ ρα! πιυ τα] 5 5165 αὐ ΠΟ ΠΆΘΒΟ5 
δῖ1α5 ΘΓ 51] οοἴοϑ δα υτ αὐ οησβι Βῖο σαϊοο! πίσθ ὸ- 

πῖθῃ Οὐ ν15 ρτεοθρίογί ἐὐα1 ροίδδε, αὐ [οὐ , Ἠϊογο- 
ὈΥ̓Ώλ 15 ορὶ5ὲ, ὅ1, νϑὲ, οἱ, μ. 33, ἄππι αἰ: « ἄτθρο- 

« τί απ Ναχίηζεθία δἰ 1 ἀγα πη Ξογιρίαγ!5 οδ- 
« ἐοομιπίαϑ αλαϊ.»ΠᾺ Θρίβέοία Ιον ἢ 5 αὐ Νὰ οοΡα τι 

ππη. 19, Ροίυα5 Ομ οπίριη 51} πὶ ΟΡ βοοραῖα 986- 
ὀοϑϑαγαιῃ, ἀἴοξ ροϑὶ 56. σαϊθομίζαϊασυσα, μετ᾽ ἐμὲ 

χατηγεῖν μέλλοντα, ΟΥτΊΠπια ργοσαῖ, τι. ὃ, Ἰαᾶάδῃ5 τὰ 

ἀρυϊναιβ νόυθὶ ἠχέω, νατρα χατυ χεῖσθαι οἱ περιν,- 

χεῖσθαι δα ΘΧΛοΡ ΤΙΝ. 5081 δ Δ! ἰοηΘηὶ Τοἰοτὶ, τεν- 
ναι ἐνηχεῖσθαι Ἰηἰδγτργοίδῃϑ 46 Ἰῃ ΓΘ ΡΙΟΡῚ 8000 ἀΌΡΤΩ 

δρί οἰ ὰ5. βαηοία5 τη} ἰπἴαπαι!. Μίητι5. 80 1ΠΠ 8Ὸ 

στορογία5 Νυββθηῖβ σαέρολοθῖς σπόααο ν ΡΡ ΠῚ [Π- 

ἰοτιοῦὶ βα ποῖ ϑρίγι 5. ἱπϑρίγαί οι! {τινα}, 116. τ 

ἀν Ῥεαῦπος, σαρ. 10. ρας. 339, Ἐντργεῖτο ἣ γχατ- 

ήχησις, ἡ κατὰ τὸ ἀπόῤῥητον τῇ ψυλῇ παρὰ τοῦ Πνεύν 
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ματος ἐγγινομένη, «Θρεναβαίαν ὁ οΟΠ ο5ῖ5, ἃ ϑριγα ἃ ουἱ Ραπίφηαπ, ΟἸθπιοηθ, Οὐ βοποβ, 8} 36 5ποῦδ85- 

«ϑαιοίο Δα πα 5οογοίο ααΐδα. » Οπογη δηλ ἰὰτ 

τῖθα ἀρ ρεοΐδμοβ Δα οἰοτθ5 σα σον ουδ ἀΟΝΙ ΚΠΔΡΒ 505 

Ἰοιρυαασι ΠΠ]απὶ ἸπδΠΠὰποπθπι, σὰ ΒΟ δα 1 δίιοι- 

ἡας ϑἔβιπομπία θεν Ἰπηοπία ἰραση ταν, τα ἘοΟ θ51851}- 

οὐτακα ὑπ θ 6 515 ἀβϑισι αγ ΔΓ οἴσμὶ πορλείδιι ρτιτμδ- 

τἴαμι 5άογ ἀσοιίητο ΤἸηδ αἰίσιιθτω, 51. ῬΏΆΠα5. σἈ- 

γαϊιττνῦτε στα ααεἶσε ἰ5 41 σα ΘΟ χάναν νούθαμι, 61 

 Ππἰ 88 δα δοιχαί, αὶ οἰ! ΡῈ 5. ΒΟ δ.» Οἴθηι, ΑἸα- 

χαπάγίη. 180. ν δέγοιρα, μᾶρ. 700, ουἐσολθοῖπι ἀρ θοὶ- 

᾿αὐ ας φασάήαπι, ποίεε ρυΐθιτη, ἀνείσος. Οἰπ Πα ἃ 

Γάλα μὲν ἡ χατέγῃσις, οἱονεὶ ποώτη ψυχῆς τροφὴ, 

νον ῃ ήφεται. ο βόδι βαπίρὮ!Π5. ὩιαΓ τ τὶ ἐχρόϑι- 

ἰσηο οἀρίαν. ἀοίσαμα. ἀροβιοίογιι, ὈΙῸ}. ΟΟ18]. 

οοῇ. 95ς σα!οσπονθυ ἀρ ρό! δΆ Π188 Ρ τὶ αὐ Δι 6 8505 

σομοῖοπρ5 πα: παρ ϑηί ον χα 1ᾷ; τύ, 8: χ, 38. 

νυν! πδαθρ Ῥαῦϊαδι ἀἰοἢ φαΐ, ΕἼ, πα, 98, Ἀυπλαῖαι 

σα οολύχαξοθ ; Κατ χήσαυτα ὃς γαὶ τὴν βασιλίδα 

Ῥώμτν,, Δ σαξροιιόδὶ ΔΙ ΟΠ οὐέοολδαγθηῖ, ΘᾺ ΒΥ 15 

Ομεϊδιίδη ἀοοίαὐπρο ρυοοσρο ται ποθαμίαν, [818 

ἰαπιθὴ ἀρ ΟΥε αι δὲ ΠΙότοβοὶν Ὠλἰἰθηαλῃ Εοοΐα- 

αἴ ΘΑ ΟΡ ας  σαιθο 6515 πταθα σα ΟΠ ΟΥΣ ΠΌΤΊ ΘΙ, 

οἶα οι ἀπο Ἰηο πο ὴδ5 ἀδ ΒΔΟΤΈΤΩΘΗ - 

εκ θΟ5 Ὁ ΒΑΡ παι) ἈΘΟΡ] Ἐ15 ἀδ τα», σα θο! 6505 ἀρὰ 

Ουτῖ απ ἀρροϊβαηίαν, μυΐοτοβ οἰἴαπι ολύθο ἢ 6865 118 

ἀἰοί σας, «πὶ ἀαθ αὐ Ραριπησαμθι ἈΡΤθ6, σα  - 

οἰππποπόναιι ἀρροΠαποποῦι, ρορυίο, [οτὸ 6 ο18- 

οἷ Ηϊογοαβο]γιλιίάπ ἀδὰ ἀδροβαθναπὶ, πάσα 

Παρ δηίαν, 
5. 1 δαθτοτα ΠρΡΙοΧχ οὶ ΟΡ ββδδγη, γοὶταῖο- 

πὔπι ρυΟΙΟΣ σα ριοπίθαιν 5015 δῖνο σγαῦία5, [ἰδ ἀπ- 

Ρἰοχ ὁπ θοοβῖξ, ΡΥ 8 Πα οΟπ τα πότα πε μεδά 18, 

τ ἀπὸ φαίϊάδιι βοο ΠΙογ πο γι οα ἴθ ΒΟΥ Ήτη 

πόθλθα ΤΟΙ πο Βα Πασ: δου ται ΤῊ 515 ΞΡΟ 18 5, 

αἰνὸ οΙορίσογαῦι ἈΠοννο Πάσαα, ΠΡ ὰ9. 5Ρ08- 

οἴδ]ο αδὦ σα τρῖὶ οι νοὶ βἰααπι σοηϊ ταὶ 

Ὦοασ, ἀργὰ οἱ Βοχγίαϊα αἰ οἢ ! βαατὰ ἀδ ρτοπίθηα, 

Θεά πα το] σίοης γοίσ ἀσο]αταραπί, Πόταμι 

νυ "5 Παστν ΧΙ γα ναϊασ; ὁχμοταί δ, 515 πὸ 

σγαοίβ, αο ργϑοῖθιις, ἃ] ἶδνο ῥτὸ Ἰοοόγαμι ἀϊγονδιξα! 8 
δυο 115 ἐπ 1α 1}, ραβαο πα ΘΟ ΤΩ ΠΟΤ 16 δ ὴ.- 

ΘΟ ΡαηΠ ας, σαι {πὸ ἃ 1 61}15 ἢὰ ἐγ παχὶ δομλρι5. δὲ 

σοποϊοπίθαβ ἀπ δγαπίαν, απ οηέρε ἰὼ αἰτᾶσδ 

τε οἰ σθῖα, ἀρροΊ αν} ὁοαθαρνεναξ, Ὑἱά, (ογιξέ, ὡρ. 

111ν. Ὑ61, στην. ὅ δ᾽, 1, ὕσπον Πδοᾶ, σαπ. ὃ: δὰ Ἔ81ὴ 

ΡΒΘΙ]αὔοπομὰ ἈΠ άθΡε υἱοί ΟνΡΉ 5, ρρόοσδι, αὶ, 

8. ἔπλονῖμι ἢ πᾶ 15. Δί θ ΟΠ ΈΡε6 {{{Ὰ1Π]} ἃ Ὁ} 85 ἔτα- 

εἰοἰναπῖπιο, αἐθο κι» 1ΠΠ αὐ αθαμίο αἱ 1ἃ χπτλτι5. ὑΧ 

οἴοῖο ἀρεῖ! αἰ παπο πρηϊλο γο 5θτάθτη 48- 
εἰσηδίος ψαϊνια. πάντ ρεσρνῖο, βίμἀτο ἱπ θη 5118 80 
τηχδιο, πα μορίαν, ΠΟ ἀπ 05} ἀρὰ γϑίθ 85 ο8- 
ἰφο ἰδίαθαιαι χατηγ ητῶν ποῃχθῃ. [ἢ ἔα154 ΟἸστη θ ῖ5 

αὐ Ζαοοθππι δρίξίο!α, ἢ. ἢ}, οἱ κατη γοῦντες α15}|π- 

ἀαια ταν αν Θρἰποορίδι ρΡοσθγ 5, εἰ ἀϊαροιῖθα5. 

τάσιν πλοΐο ἢ. ΟἸοΒλοπ πᾶ ΒΟν ΠἸᾷ 3, πὰ, 71, αἷς!- 
6: Ποπογαία ρεοκδιῳμξονοδ, ταἰλολίβίαβ, αϊαρομπο5. 

τὼ. ΑἸοχαπανι μὰ Ἰποο]βοῖα οταϊ βοθοϊα οδιθοιδβθοῃ, 

(395) (αἱ. 8, π΄. 18, οαν, 1ὅ, ἃ, 20, 

βῖνθ ργφΐποναμι, τὰ Ἐρο]οβία σαν να σηλειβὶ, 81 τη τι" 
ὨΘΡῚ ΡΥΦΘΌΒΙΓΠΙΒ 5. ἃ ΟΥργίάπο ἰδοίοΣ Ορίαϊαβ, αὐ 

ἰὀδία ιν ἢ15 γορθ 15 Θρ15.. Ραπλε]. 36, Οχοπ, 39, κα ρ- 

«Ἰαΐατῃ ᾿ 6 ΓἸοοἴοΓθβ αἰ θα πὶ ἀσοίονο πὶ ΘΟ. 51- 

«ἀππηπ5,.»» Ειπηάσται Ἰοσαμι ἰοπο θα  ἀποβ 5 μθῈ8 

Ῥυβέδηπὶβ αὶ μὰν ΕροΙοδῖα 60 γα 185 11}10 αἸᾶσοηα5, 
σα Ρθῖτ5 ἂρ Αὐριιδίπηο δ αὐ ϊβιοσίατη βτή α1- 
8πὲ]ροτππὶ ἀσου γ 6} 415,8 66 Ἰτηρδίναν Πθσομα 

1)ὲ οαἰολιπαν ας γεχεδας, πάτα, ἀπόχιο ὧθ αὐμὰ- 

πιοηΐο δ σ ΒΘ Δ ἢϊ ΟΥ̓ ΠΟ ΡΤα. ΒΟΥ θ5}} 5... ἀτθρ. 

ἈΚ 5565 αὐ σα δοἸ δ ΐατα αἰ }ΠΠ{ἀξϑ τη οἱ σα δι ΐατη. 

γ]68 παῖς οὔοῖο πιοάο Ἰσοίοτεπ, αθο ὁ πισοόγιο ἰὴ 
θα ἄδαι ΕροΙθβ18, τῆοᾶο ἰαἴοοβ, αἱ εἰδί Οἐβομεβ, 

ῬΙΩΙΘΟΙΟΒ 6556. Αἰ [ἃ δηῖτα πὸπ οὐ 115 συδά τ, βοᾶ 
οὐπε ἰοὺ γ6] 5ρθοῖα αὶ ἀοπυπι εὐ γθαίαγ, δ τι 8 

Ὑ6᾽Ὸ ἴῃ ΕΟ 65115 ὩΜΠΠῚ αα 1ἃ ταῦθ. ἐρθείαιτῃ (6- 
ῬΆΓΑΙ νἱἀδηίαν [αἴ556. ΟὙΉ Πὰς ρστοῦῖθ πὰ} 5 οαἰ8- 
οἰγόθι 5 δ ῃ !οη θη [Δ οΘ ἢ5 αἱ, 5. πὲ. 18, αἰ: α δὲ 

(απ ΡΘῚ οδίδο  Θβη σοι 5}, σὴ οαπίαχτα τε 8:»» 

ἀπὸ Ἰοσο ψοτυν}5 δ δι ἀ] ον 5 ΔΙ! οαοί ταν, Α1101{395 

605 1[ν1α!, αὐ οεγίδιη θη οαπὶ Βοοϊ θεία. ποδί πϑ 

βίσθηυο βαβοϊρίηΐ, δίψαο οἴδληι να μο τὰ τ ῶ- 

αἰοθηξ: χφαϊσαθ δ Ἰπογαημαβ ΟΠ τ βίο ἀὨϊηχᾷ5 ἀρέϊ 

5α πὶ, ἃ ΒΟ οἱ δαθογθπί, ταν Πα 6 πὶ το αἰα ΠΟῺ 

ἐχοϊπάμπην ἀδραία μαι ὁχ οἴποϊο, αὐ ὁδιροϊπιπι 08 
ἰπϑ!  πθημο5 νττ Ὁ ; δ΄ γο] ἴσην πάη πὶ, 

ῬΡοτ ἔογδαῦ γο]υ ΐαβ, ἀπο ἀσάδνα! οοραςίο, 5Ρ8- 

οἰαίοτα οὕγαπι ᾿πϑιη ᾶτο νυ ἀϑητοτ, ΝΌΠΠ]ατα ἀυθαβα:- 

ἈῸ5 δ οαἸο πὶ δα 1ἃ οἰϊοῖπτη ἀδο παίατα, δθραιθ 

ὑΘΏΥΘΓΒΙΟΜΙ ΡΓΘΡΟΚΙ πλ τα δηλ οταῖ,, πα] Παγ ΠΟΠλΘ 

ἴν8}85 σα δ 5. νοβθ σι) ΟΡΒοσναναν, ἀσατιθ πηὰ}- 

[5 ΕΟ 6 5115 ἀ101 Ἰάρτα ροίοβϑῖ, ΘΙ ἀ 11 11. ρα Γ᾽ 
σα ΘΟ] 55, ρα ὑπ] 61. πη Δ Γ1πὸ0 πογαπι οαἰθοπιτιε- 
ΟΡ Τ. πῃ (ἢ  εἰδ ἰδ ἀο  ἼΠδὴ ρτέθσυθ5. [ἢ - 
Του ΔΡ6 ΒΟ] ΡαΠΙ. ΑἹ 119 φα δ ο  ατσϑοϊα ποῖ ἐπ ΟΡΊΟΤὰ 
ΓΕ] σ᾽οἢ 5 ηοβ ἀορτηαία ἀρογίρραπίιν, Ἐπηΐαϊα 
ΕἸ ΒΏΤ085 ΒΡ ΟΥ ΒΟ 15. ναπ 5, βοὴ Εἰ βοιτα ταν Πτὰ- 
ἸορῖοΣ οἵ ΡἈΠΟΒΟρ]9 ἀρϑαρά! δ 5 το αμαίαν, ΜΟΡΆ» 
11 νδησοι ρεσορία ἀοσοθαμίατν || Ὁ 56 βοηο- 
ΓΑ ΠΑ ποϑίγῳ Πἀοἱ ἀορτηδία 6 ΠδῚ ἀπίταιο, πιά οῖο 
οὐ γοβπ) Γο ση0 βΘ ΒΟΡΆΪΙ; ἃ ΟὍΤῚ 580 Γὰ ΠΕΡΙ Π561|6 
ἰό5 18 Πγ 61} }1510118ἃ. δ Θυαπὶ Ον 115 πθσο! 10.515 ἀ6- 
οἰαραίπχῃ [1558 ΤΥ {15. τη νβίϑγμεπς, σα. ὃ, πα τη. 
Δ, 1 418,51 51 σιάπήο οα 86}. ατ Θ 15 ρΙΈΡΒΘΠ 1015 6 
θὰ Τὸ βδόγτηο ΟὐσαΡδ , ἃ Γσοι5 οὐα ὐπὸ νϑυθὴβ ΠΡΙῚ 
δαθίππι. τα "6 5. ΠΟ ΡΘΡ6. σαγοί Ρῥτοσϑέ. ἢ. ἦν ΒΘ 
δᾷ σα ἰὼ σαίδοῦ θα 5 δα ηα [ποτῖπ!, οογδηὶ ὑἃ- 
ἰϑοϊπιταθητ5. οἰδραμίπυ. γα Ο απο ̓ ρ5ὶ5 δέΐδτη τηᾶ- 
δπὰ ΓΕΠΙΒΊΘὴ6. Οὐ ἀΓῚ ὈΡΘΘΟΙΡΙΣ οατ, ὅς. παπὶ, 19. 
στοβονα5 ἰατα θη ΝΣ Δ ΠΧΘ ΠῸ5 ὁγᾶ!ϊ. ἀῦ, φὰο οαἰδ- 
Βα πλο5. ἰπνιαί δὰ ἀϑηἀα ποτηΐηα οἱ ΒΑΡ βιατις 
βίη τηορὰ [0 Χ1Π] Ξαπειρί σα πηι, 5Βὰ Παθτη 615 οἱ 
Τοιηϊαΐοπι, δἰ ἘΣ ΑΡΟ] 1} 566 α115. Ὑ6Γ}}}5 ᾿περ συλ η 
ἐχρίαμδι. ΑἸΪὰ5. φαοα6. σΟτμ αι 15 ̓δρὶ5. ὀχσόμος- 
Ὠ85 αἰϊογιὶ ρΌ556 πον, 

δὰς ΑἸνου οαδοΒυτη όσα ογάο Βοσσπι δτδέ, αὶ 
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Βαρυἰδγλττη βγοχίπιο Ῥαβοηδίο βυβοθρίαγί, ποπιῖηᾶ Α σδαηε Πονεανι οἱνα!ἴς δρίδοορισα (ἴπ οὐ. Βαποὶ- 
ἄἀἄλραῃ! αἰγθυβὶβ σδοιηάατῃ ἰσσοῦαπι σομ5αθι πο τὴ 
ἀΐϊοραβ, Αἀ δὺ5 αἀἰοίεα Β.η} ρυίουθ8. ἀδοθηὶ οἱ οοΐο 
ΟΥΟΠΙ οαἰδοιιθ5θ5. ΗἹ ἀρπά 1 απος. οἰοοί οουλρ6- 

ἐοπΐος, ααα 51 51} ροίοπ δ 5 δαρ  ϑπχατη ἀἰ οθδμ αΓ; 
ἃρι5 τεοοβ, φωτιζόμενοι, βαπτιχόμενοι, μέλλοντες 

φωτίζεσθα:, φωτισθησόμενοι: ; ἀ6. Ταΐθτι5 ἀρρδ ]αίο - 
ὨΪΡα5. ἄρα! ΒΟ ΘΙ θῈ15. Ὡπχθγ8, ΕῚ ᾿θὸ φαϊάθιαι 
ΠΟ νη 8ἃ ΑΒΘ ΠΟ Ρδη  γοϊθηΐο αὐ πὰς ἰαπλθὰ σαίοομα- 

Πα ΠΟΡΊΙηῚ τ )6. Αἰ τὰ ΕδοΟ] σία ΡΟϑο  Υ πι ἴαμα, 
5| ΠΡΌ ΪΔΓΪ 51 σΔΊΒΟΒ ΤΠ ΘΒ ΠΟΤᾺΠῚ Ποπ θη ἀοροποθαηΐ, 
Μαρίοδημδ 61].5 Ἰοῦὸ ἀϊοορδηΐαν, ργοοαῖ, ΠᾺΠπὶ. θ, 

οα!, 4. πῦπι. ἀ. σας, ὃ, ππιηλ. ἐ, δὲ, 6, ἢ. 29, Ροσοῦ- 

ἴοῦαπι οοη δββίοησ, [6}Π|}8, ρΓΘΟΙθ 5, ΘΧΟΡΟΙΒΠῚΪ5 

δὰ θδρϑτητηῖ ἀἰβροπδραπίαν, ἴῃ ἘφοΙ οοία [ἰπᾶ 
ἀϊνογδα βαθι θα βοταιηΐα, ἴὼ αα]θ 5. ροϑὶ Θσοσοι- 

51Π05, ΔΡΓΘηΠ 1 ΠΠΟΠ 65 ῃγοβίοτγι [υθεραπίαγ; 58] ἴῃ 

ΘΟΓΙΙΏ Ο5. ᾿πηΓ} 6 δα παρ: δα! νᾷ ἃ γ6 5. δὲ ΠάΓῸ5 [ΔῈ - 

βορδμίαν, οἷο, ΟὉ ΠΟΊΌΤ 65 βῖνα σδ δ ἢ 6565 δἀ 605 Ὠδ- 
θομαμίαν ὑγρ] 1015 σΟΊ ΓΙ 5 : 15 Ἰημογα]68, ΤΌΙΡα5 δά- 

παοῃμδραηίαι τ ῬΔΡ( Κη απι 58 βἰησογα ν ] 416 
οὐ ἢἀ6 βυϑοϊρογθηῖ: αἰσὰθ 5656 αἰβῃ!]5. ρι πίη 

Ἰαροτιθι5 δὲ δαπὶ σαι αγὴ ργωρατγαγθης, Π} 5.0] 
56 η| ρυσοα ρα 55. δὲ σαίδοἢ 6515 θυ πιᾷ 5, ΟὙΤΙΗΙ, 

ἀπ ὃ. Τοδηη 8 ΟΠ τ  βοβίομ! σαί θ865. πρὸς τοὺς 
μέλλοντας φψωτίζεσθαι, σα παθοαίαν γθ. δά!!, ἰθηι. 

1,οταῖ, 60, ». 10ὅ, οἴ 31, μὰρ 290, αααιθ ἴῃ ον 
βαϊίοπθ βιπιαΐ σοη απ οῖξο δαηΐ ἰοπλ.ΠΠ, ρᾶρ. 234. οἵ 

δά : ρυῖοῦ {τἰμίηία ἀπίο Βαρίϊθηηπι ἀΐθθ5. Ὠαδίία 
68, μοβίθγίου βμοβϑὲ 6165 ἄθοθηιν. ἀρθῆναι ἀποιιιθ 

ΘΙ ΠΆΠῚΞ ΓΘ. 611) ΞΡΤΙΊΟΤ 65. ΘΠ ΠΡ πα] σα σοι ρθίθη θα 
ἃραὰ Αὐμαδίϊπαπι, 29 Ἐχροπθθαίασ Ραριζδ 18 

βΥΠιθοΙ αηὶ. Δα σα5 οὐ ρ588. πῈ}{8. ΠΑΒΘΠμ5 ἀριὰ 
Οτγῴσοβ οαἰσολοβο5. ἐπὶ ἰγον ον ἐρπιδοϊδ τ τααϊίοβ 

γῦτο ἀρ δοήδθιῃα δγεασθηΐο [ΟΡ τη ΘΟ ΠΟ 65. 

39 Αρυᾷ 1 α{πὸ5 α]10 βουγῆομδ σα οθϑίαν οὐ οχρος- 
πομδίαν οταιίο Βοιμΐ θα, 564. ρα ἀτδθοο8 οἃ 000- 
βυαοίαάο ποὴ οὐδ ; π6ο ογῖ!ο Βοιηϊπῖσα πἰϑὶ ροϑί 

Βαριίϊδα ατὰ πυά!οθαίαιν. Οσα το θγθυθση 5] ὨΡΈ]ΟΓ ΤΩ 
δαοταπιοπίοταπι οχροβιθοηθτη, σὰ πὶ ἰρθὰ Ραβομα- 

(5 νῆα ἐὰτὴ ἤσθαΡ, ουγτῃ δά ἃ ὈσΟΘΒΒΌΡῚ 6556} 

αὶ Βαρεϊφαραπίιν, λτατὴ ΘΠ ΠΟ Πόσα ἴδοῖ  ΟΥΡῚ]- 

1ὰᾳ5 σαξ, 18, π’ 32, ο] αβααδ ἀυβατηοπὺ σποβάδιῃ ἔσαϊ- 

ἀσπεῖ Βυιχ δ 515 ΒΟ ΠΟ ἢ 65 ὮΔθΘιαας. 584 [αἰ αχη 

πα} ἴῃ Εροϊοβία ϑαὰρ αἰ ροπίσπι αὸ ἴθ ψογοβοὶν- 

ταϊϊδημὰ σαριζαμάοτγιιπι "5 }{πι}}0π|8 ΘΓ. ΟΡΒον- 

νατί. πᾶ να!ρὸ }118. ἴῃ Ἰἰοοὶβ. δὰ» Οαδαγαρθβὶπ)ϑ ἢ 

ἤμοιὰ οοποίοπο βυθοίππι ἰραἀοθαίαν, ἀπαθὺ5. δά 

δαπιησμ; 581π6) ἰδηὐα τη ΘσουΡΓΙΕ α ΘΧΡΙΙΟΔΙ0 5. πλ- 

ΨΟ]ὶ ἰὼ ἐΓθ5 φααίποῦνθ ΞΡΥΓΠΟΠ65 ἀϊβρογιδΐαν, ΑἹ ἴῃ 

Ἐοοϊοθία Ηϊοροβοϊ νιἱαπα ἰοίαπιὶ πιο παροίίο Θὰ ᾶ- 

ἀναρϑβίπιεθ ἰδ δυρ 5 ̓ πΒΌΤη Ρ Δ, οἱ δϑρ θη 8 οὐ πὶ σὰ - 

ἰδοιι6 565 αἰἰτδα τ. ΝΠ ἰὼ ἰοῖα ἀπ ἘΠ 4 1 86 51011}6 

ὀχοιηρίαπι Ὠάροθυβ. ΝΠ ΟΡῸ5. ΓΟΡΘΕῚ ἴῃ 60 

ιοία θαριυϊχαηπάογατα Ἰηδεϊ πο 5118} ΘΟ] θοῖα, οἱ ἴῃ 

ἀπάτῃ γοϊασηθα σοπιρϑοῖίδ 5᾽:. ἔββει, αἰϊψαια Ογρῆ!- 

Ἰάπο οροτγὶ Πα  ἰπητιτη, 86. ΡΟ 5!) α }. ὁοπϑδγναθαηι 

ο5861 ορῦβ, 46 αυὺ Ιοβἰδίαγ ἀσπηδαίι5 (πίον. 

[ΟΧῚΝ] νέγογίον, ἡ πιδῖν... σὰρ. 381 αἱἱ πἰταῖσαπι ἢ - 

Βυγδηρπδὶ ῥτὸ Δίξοσας, βουῖδίιαγ ἀπορβίξμας οἱ ἴῃ 
18, Θδῃ-θρπῖᾶῃ. μ᾽Ὸ ἢοηϊαπα; ἴοσιαν Πρηπποίωι) 
κοΟ ΠΤ ΡΟΒ 556 51η}0}10] ΘΠ Π 10 βου πόμα 5ὸχ ὀοπῖρο- 
« θη ΕΠ 05 Βαρ  βολππι ᾿πδιγποιου 5 Πρ 6} θεν ἢ αὶ - 
κα ΒῺῈΒ βργίτη 5 σο ΕΠ 6] να. Πα ΠΟ ν 56. ἀθ μόδα ἤσογο 
« οοτηροίοπίρβ, αὶ αὐ παρ. 5ιπὶ σρα ται ὁπ ρί απ ροῦ- 
κ νοηίΓδ; Β6ΟΙΠ] 415 Ἄρ6 Βα, ἀρ σοι ΠΠΓ{15 ριον ας 
«(δγεα5 ταί (ὁ ἤιλδ ἀμ] δῦ] 6515; Ππατπιβ ἀάνοι- 
«585 66 Π6(Π]ο]ομίατης ααϊπία5 {6 ἀν τα Βοος, ΞοχίαΝ ἀὁ 
«ἈΡΉ Ρ480}4|18 νᾶ.» ΝΊΒΠ μἴσ αἰ τ} φατονα 
4} 51}}}}6 Νισθαβ,ν 8] ΑποοΒ ἐα5,παι Δ πἰσοίαβ, στα» 
γ8] Πϊοπλλοῖδηδθ. ΟἸν Πα 15 αρίποορα5. Ταθπίαην ουξοῦνα 
ἐργαπὶ ρυϊ πλάτη ἀρβα πηοητο 5 ΠΠοτὶ Πιΐδεο προσαϊο- 
ΟΒΟΚί οἵ σαϊθοι 681 ργί πιὰ ΟΥ̓] ἢ 5; βασπηαπὶ οἱ 
ἰϑγ πὶ οαἰδοοβὶ βοσίαν; φαγί ἀἰνογεῖβ. σας 
ΟΠ6515 5βθσαπάεθ, φυσγίερ οἱ πομῃ ἰσοἷδ᾽ ΦαΐηΠ υ- 
βυτηοηναπη ἰοίο ρ6η0. σας Πθβόθη ΟὔΘΓΘ ἔγδοῖλεὶ; 

βοχίῃ5 δαίοτῃ ἰομὶ γὙὸ} Ῥγοπ απ αν! ἰαίιὲ ἀφο! 
ἴπ ἴρβο Ραβοίιδιῖβ ροννὶ ηΠ0 Σ 5[Π}}}1}5 ΠΟ. 115 
ἀαπ 6.11 μὰ 0115. τὰ 1114 ποείο ϑουπομ μα, 6 π5- 
ἘΓΔΠ ΘΒ 5 1118. 4τὴ8. ΟΥ̓ 111::5 Β᾽Ὸ ΤΟΠΊΡΟΡΘ 56. ἀἃ- 
ἀασατα Ργοτα ἡ {Π|. ὁ! 8. ἢ. 39. ἀττπὶ αογαπιθαί αὶ 

ΡῬαμεδβιηϊ οὐ βοχποπ δ αἰ τογΊ τι ἀπ αἰ 5ιρα θιιη- 
τὰν (τοίθραπι Βα ρ χὰ ΠΟΥ τη 115. π|οὐρνοργία ορὶδ- 
σοὶ νΕ] νΊ 65 615 ἀποῃ 5 ρτοβ νου σαγνα ουαί:ποσ αν 
Β᾽ ΠΡ] ο᾽ογαμη σα Ομ διηογιιπις ἐα θο ἰβ}}5. 1Π|5. ὁ 
φαΐθα5 παπι. Βὰρ. αἰχίπηι5 οὐθο Πα αι. ΝΠ ροθο 

84 ὁοπιροίθη!θβ. ΒΟΓΠΊΟ 85. ΠΡοπιι5, ᾿γθίθυππαπι 
δρδοοροόταπι. ὅς, ΑἸΩΡΓΟΒΙῊ5 59. ΒΝ ΠΡΟ τη οοΥπρῸ- 
το {1015 ἰγαἀτάϊδθο ἰορίαιασι [ἢ ἈΠΟ ΡΑΓ μὸν πὸ Αἀρα- 
5 Ππ|5 ροκὶ ὁρδουρδίαῃη), δὲ απο δρβεοραίαπη ὁχ 

᾿πη ΡΟ 5}}0 510 Ὁ Θρίβοορο ἢ ᾿μδῖπ5 Γοσπ πὶ Πἰσρη 
οἵδοῖο. Τὴ Ἀοτηδηα οοϊοοία ϑυθοία τη. ἐτμαομθδξ 

ΡΓΌΒΙΥ Ιου ; 5684 πὸ [ἃ Δρθτδ. ΡΟΒΠΠῸΧ ΠΟΡΟΓΙΟΓΊΙΤΗ 
τηοΐο ργωργαγαθαίι, Οοτιβ ἴα ΡΟ ΤΙ μα τυανοθα ὁ 

βιαρβοσθια ἀὐο Ραράπσδνο5 ΒΥ ΠΡΟ] αν Βα ρ ΖΔ ἢ 615 ρτὸ- 
Ῥϑηδραῖ δχρ]!ςαναίαιιο, ΤΙοάονο ἰοξίθ Πὲς. ρὰρ. 

ὅ63, “υᾶ ΠΠ 05 ΟΝΤῚ ΠῚ διιούθϑϑου οα θοοβοβ Πα ΒΟ ας, 
[οφ 6. Ἰρβοῖῆδὲ ἀρὰ Ἠϊοτομ. δρίδις 38. παν. ον 

ΟΣ Υ ϑοβίομ β Δ ΠΠΟΟΗ Δ) ἀπιὰ ς ἂα {ΠῸ] παι 5 ογὰ- 
ομθ5 ἢ ει. οι απ σοπδΘ 1}}}} ρολα{π|5 051 ἃ λα Ὁ 

Ἰϑίτο δὲ ΕἸανίδπο ππροβίίαην. Εαίθιη ἀ6 οασξὰ ὕν- 
ΤΊ] πὶ δ το ῬΤΟΒΕΥ γάτα σα ΘΟ ΘΒ ΡῈ 5 δὶ, ΠΟΙ 1}115 
δὰ ροραταπὶ ἀἸσοθα ἴδ. ρυτο!δοίηγα, Γι 550. σσηβόμαιαα, 
Ουοά ἀὁ Επδοθίο «πόσα ἀϊοοη πατὰν 61} ἴῃ ρίδιοϊα 
αα (ἰανβατίθη 585 5105 πιῖπὶ. ὃ, ϑΥ  ό] μι. ΠΟΙ δϑ Ὁ 

ΒΦ ὈΓΟΡΟΠΘΏΒ, 41} 681 56 ΠΠἀ6ηπ Πα Π ἰδ Ρ6, σα Δ] 
σαπ ἴῃ Ῥγοϑδγίθγίο απ ἰὼ ορί βορᾶς ὁγθ 0 οἱ 
ἀοςαῖϊν, ϑγιροίααι ἐπι αιν ἰα ἀοσοθᾳι ρΡοβ νον, αὶ 
δρίβοορι5 σασχαὸ ἀοοογοῖ. Ἀπ ῆηι5. ἰπυθοινα 1 θὲ 

Πϊογοσιθπια, ἂς ἀἰαόοπο αβθρίο, αἷ1. μᾶμ, 308: 
« ΑἸ] Π5 ΑἸ ΔΟΟηῈ 5,5: πα {π ραῖοη πι1}}} 6. ἀοοίον νὴ: 

ἃ ΝΟῚΊ ἃς Δ οΥ Γα 11.» 1παϊσαῖ, ἂν Σ ! Ροσ ραϊγιπν οἱ 

βυβοδρίογοσα, συ ρυ να 5 τη  σο ΤΠ] 115 5. πα ΒΟ ιηι 

80 [46 πλ 5:01] δχρόποραῦ: ἄοπ χομαπα, ρῈ Πα ΟἹ, 

50 6 ηἱ ἸηΒἐ τα οπ αὶ Θρίδοορῖ, σατὴν οΘ 6.15 οοθθο- 

το ΠΕΡ 8 ἢ ΕοοΙοβῖτο σοηναθμι ἀλ11ἃ, 

ά,, Οδίδοῆ 6565 ΟΥ̓ΤῚἢΠ ἀᾺΡ]ΟΘ 5. πα θ ρηλι5 : ἀθόρτῃ 
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οἱ οεἴο ρείογοϑ δά 6805 απ! δαρ ῖβπιὸ ὑτοχίτηθ 5διβοῖ- αὶ οααβ νογρο ἐϊπηνπαγε Ῥακδίτη αὐξαγ ρτὸ δαρίίκαγθ, 

Ῥ᾽ πἀορτιθραγαραηίαγ: χαϊ 488 μιν 5ἰαβομ ΔΈ [ΟΧ Ὺ] 

δὰ πϑορῃγίος πὲ 46 ἰγὶ δ5 ΞΘ γα 6 Ὁ} 15. 5111} Ο0]- 
1015 ἀϊββογαηί. Ῥγίογοβ Ἰῃβοῦ Βαμα, σαζεσίμεδεΣ 

φωτιζομένων, δα ἸΠόγαπὶ ἐογη φαὶ ἐἰπριϊπαηέαν, 

μος σοΡ  5βῖπηαι ΦΟΓΟΒΟΙγΓΩΪ5. Βαγ ἰχαπἀογα ἢ ἃρρ6]- 
Ἰαο; 605. δη ΠῚ ἃ ἰη1{10 ρτοσαίθο! ο515 τοῦ ΠΟΤ δ 
σοΙρ αὐ γε {π|: ἤδη μαχαριότητος ὀσμὴ πρὸς 
ὑμᾶς, ὦ φωτιζόμενοι, π60 1110 Βο πη, 584 οὐ οαξ, 11, 

π. 9, οἱ οαἵ, 13,.ν. 31, Ἐδᾶθπὶ νοῦβ ἀθϑι μη Δη ΓᾺΡ 
Βαρ(ἰπαπάϊ ἴῃ ἀρηδιτέ. ἀροοὶ. ΠΡ. γῆι, ἂρ, ἢ, 3. οἱ 
85: ἴῃ σοπο. [οᾷ, απ. 46. δἱ 18: ἴὰ σοπς, Ταὶς 

Ιᾶπο σἂπ. 78; ἀδηηαηὶ ἴθ Επολμοίοσίο, ῥα. 349. )6 
Βα}τ5 νοοῖς Υἱ οἱ ρμοϊδβίαία ποῦ πὰ 5οηϊοη(ἃ 65. 

ΤΙοια5 ΜΙΠΟΞΙ 5 Ομ 56. 61. βἰβη σατο δὸ δὺ5 φπὲ 
εὐχητέϊοπθ Ἰρεδιμιπίαν, ἀθὸ ἀθδαπί. ρχΌ}}4}0}}65. 1[ἃ 
ΘΙ 5 πὰμ} τα! μι 88: πᾶτα οἃ 65Ε νυ]ραία νὙ 0] 
φωτίζειν ΕἸ Κη βοδίο ἰὼ ΠΙΡ]}15 ΧΧ, ΙΝ Ἰϊοῳ. χα 

ὃ 2, ἀ ΔΤοϊδ δα μομίῆοο τοβοὰ ΔΟῸΒ. ΣΟΥ} 5015 
ΘΟΠ 5115. δὺ ρΡφϑοθρ 5. Ἰηϑ ποπίο οὐ παομοηΐο ἀϊοῖ- 
αν, ἐφώτισεν αὐτὸν ᾿Ιωδαὲ ὁ ἱερεὺς, δἰ ὁὰρ. ΧΥΠ, 
Υ 28, ἀ6 βδδοογάοία Ξαιηδγ απο δὰ ὡμπυΐωοϑ. ἰεοτῃ 

Βοπιὶηϊ ἀοσσθηο5. τηΐββο, ἦν φωτίζων αὐτοὺς πῶς 

φοδηθῶσι τὸν Κύριον, Ἐσοϊοβίαπιἰοἱ χτν, αὶ 17, σὺ, 
Ψ]ᾳ. ἀ Δάγοηρ; Ἔδωχεν αὐτὸν διδάξαι τὸν ᾿Ιακὼδ 
τὰ μαρτύρια, καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι ᾿Ισραήλ, 

«θα! Πα ηὶ Ποτηϊπαβαξ ἀοοοσο ὕδοοῦ ἐΘβ πο πὶᾶ, δὲ 
«ἸΏ Τ]ομο 5πα Πα ΠΡ ΘῈ 15.80].ν Π πο Ὑ6ν})ὺ φωτὶ ζεῖν 

Ῥαΐγοϑ ρῦὸ οὐ νο ραϑβδῖαλ αἰμηίαγ, Υ͵]ἃὰ. ΟΥΤ1}}, 
ΑἸοχαπαᾶν,, ἢ. 1 τη Ζοώη. σὰρ. ΥΧ, Ρ. 19, ΒΥ ΠΟΡΒΙ ΠῚ 
Αἰπαμπᾶβ., ἃ, {7, ρᾶσ. ἀδ, Τποοδογοί., ἰὼ 11}. 1] 
Ῥαγα!ρ.. μὰς. 38Ά, Ογγ]α5 ᾿ρ86. ἰὼ. ματι δθῃθιηὶ 

σαί, 18, ἃ. 35, Ἰσφαθῃ5 ἀδ Ἀφοθββαγία ᾿η5  Π οὴ8 ἃ 

58 ἀαηάα ἀοοθ55.}}15 δά πηγοίοτία, αὐῇ, τῆς ὑμετέρας 

ψυχῆς διὰ τοῦ λόγου τῆς διδασχαλίας φωτιζομένης, 

«Δμα γδείγα ρείαβ ρὲν ἀοοι ει π νογθ τα Π] αἷμ 8-- 

«ἰ8.» ΡΡοΟρΎ 5 ἀάπης δ ΚΘ] ποβίγαιη 5. Μαχέσαιξ δ 
᾿ιο νορρὰ ρϑϑιάο. ΟΥ̓} 06. εὐ ἰολίξ ᾿ϊονατοίς, ς. 
8, π. ὥ, ̓ Ἐπειδὴ τάξις, καὴο ᾿άδθοι ν. ἀῦ : Τοὺς προσι- 
“μπας ὃττ φωτίζεσθαι τῇ γνώσει τῶν θεΐων Πραφὼν, 

ν Δοροάοηίοβ δὰ ναριιβαᾶ Πα λαγὶ ὁροσίδέ οα- 
«σῃϊοσηοαι εἰν παγαια δογιρπτασιανάσ ράΌΠ0 ἰηἴα- 

κἴ5 αά νοῦρα ἀποίοῦ 5 τοὺς μὲν φωτίζεσται, {{0ὈᾺπ| 

αἰϊ : Σημείωσαι ὅτι τὸ φώτισμα πρὸ τοῦ βαπτίσματός 

ἐστιν. Νοία αἰπηλα οπόνι ργωσθάίουθ ὑαμ  δηνιηι 
αὐὶ νι ἀξίαν αἰλαζερο αἀ ποιχθὴ οἱ βίαι πὶ φωτιζο- 

μένων, 41 ΘΟ 55.151 51 ΠΟ 1} }ὺ5 δὰ Βαρ (ἰΞυλττιΣ 

ρᾶγαναμῖαν. Αι οδοὸ χτηαρὶβ γα! ἀνίστη Μαχίπτθιη αἱ 

πιὸ Ἰοφαοπάϊ γα οι τη ἀπο! πὶ 6550, ΟΧ 88 60- 
οἰοοϊαδίίσο θαρθζαμοβ φωτιζομένων. Το η 6. σοηιϊ- 

ΡΟ] π] παν ἀμρθ!]! Ποῖ ἰρβᾶ μάπο ἃ ἰπ- 

βαξζα πὸ θαρι χα 1Ξ. ἀαία ἀοτϊναίατ), ΜΠι1 δαῖτα 

βϑη θοῦ ῥ]ασαϊ!, φωτιζομένους [0 5 ρα σαν θοὸς ἠμΐ 
ϑαριϊχωίεν τ ααα ἄχ πὶ βοη θη θὰ ργανΒοί πιο τα 10- 
Ὧ65 σομητιμανογαπι, Ῥυΐπηο, σοῖο 115. 1Π|π οἴ ργὰ 

ΟΡ 5. ἀπαθραία ΒΡ πη πποιραίϊο, αὰὰ φώ- 
τισμός 5868 ἐἐωριϊπαίίο ἀἰοἰτατ, ργορεῖο 581] ποπιΐη8 

δἰ ρον ὀχορ !οείληι δἰ εἰ θαἔο, αὐ δἰ Νὰ. οὐα ον 5 

19 1τ1{., μὰς, ὅδ. νγ α5. σοι πη θτ τιδῖι πὶ 56- 

Β 

Ρτοσαξ, ἡ. 3, οδῖ, πα. 91, οδι, 18, π. 33. ὑχ 16 ρὰ- 

ῬΙΠΊοὺ μα}τ5 γοοῖβ αϑὰ Τδοίαπι, αὐ Οὐ δοοη 5 [ἢ ἐδ γό- 

νἱαγίο σαπ, ΟἹἸΧΧΧΙΠ, νουρανη φωτιζόμενοι (80 106- 

πὸ σϑῆοπο δ, νϑυ Τοῦ ες στ ῥαγείναη πιτ,άθοημθ δή 

β' στ Ποδπίαι ναρ  5πλιτη θὰ οοηϑθοταία γοχ δβῦ,α 
Ομτυβοβίοπιαα ποτα. 18 τη. Ερίδέ, αὐ Ποὺ, Ῥὰμ. 838, 

Βαρηχαίοβ. [ΟΧΥῚ} Ὁ. δα οολιαγαε ποθ. αἰ μι Θ}8, 
Ρυΐορο5. ρρΟΠ δ᾽ φωτιζομένους, Βοπα υἱα Ἰπαλλ, 

μϊλὶ ηιο τι χαὶ ἐπὶ φοτιζομένων, καὶ ἐπὶ χατηχουμέ-- 

γῶν, Βοοῦπίο, Πι6 ΠῚ αἱ φωτιζόμενο:, ἁἸίονο πο- 

τοῖπο ἀϊοοδαμίαν. βαπτιζόμενοι, ἴπ Οονιδεϊξ, ἀροδί. 
πιοάο ἢος, τη άο {{|1ὸ ἀοταΐηθ ἐοπρε]]ῃἴατ 0. Ὑπ|, 

σἂν. 8, οὐ ΠΡ. χε, σαμ, 11. που άπ5. 110. χ. ς, 9, 

οἰϊαί ΤΘοηοΥΙ Μορβαθβίδηι Πργαπὶ Αἀ δαμέϊταϊος 
αὶ δοὔοης ἀ σοπομν, ρογροίαο Ἰηβονι δίνας ὦ 
ὑαρτκαπίος : Ἰαρϑίαν. αἰτηϊγαστη πρὸς τοὺς βαπτι- 
ζομένους, Αρπὰ ΟΥγ αν ποβίγυμῃ ἐπ θα] σαί. 1, 

ἰοσὸ ψωτιζομόνων, Ἰοτίαν ἰὼ το, σο οὐ Οαβάα, 

βιαπτιζομένων, αἰψαδ ἰὼ ἐἰξαϊο αἰ ρο οϑὶβ Ὑ Ιορορϑί 
γοάοοία5. φωτιζομένων ἢ βαπτιζομένων, φαδηάο 

Ὑ6Ύ 1, ἐἐἑμ»ιἰαϊογιαη δθμ δαρίχαίογιηι. Οαϊὰ αὐοὰ 

ΟγρηΠ]ὰ5 ἰρθ6, 41 ἀπά! ογθ8. 8005. φωτιζομένων νο- 
σᾶρα]ο σοι 6 } 11, }}6γὸ δατη δὺ5 σοηνοπίὶ, σαΐ, 10, 

Ὁ. 26, Μέλλει ἐπὶ σξ, τὸν βαπτιζόμενον, θανεῖν ἡ 
χάρις. Α4 16 φυοηαθ σαὶ δαρίϊπανῖο, γ01 βαπτιζόμενος 

αἰοονῖς, ρογυθηίαγα ὁδὲ σγΐα. Τοτῖο φωτιζόμενοι ἰδ 
αϊουηίαν, ἢ ἀρὰ ΟΠ  βοβίοναιῃ ρα ΟΠ θ5. απ. 
22. ἃ ΠῸ}}15 ΟἸὐ 015. ἀρρο] αν οὐ μέλλοντος φιυτίζεσ- 
θαι, ἐπιοπίπαπαῖς Ααολον ποι λ] κὰν δναημο] τῇ 

( ΡΟ Ιαμα ἀὸ ορενραν 15 ἰὴ ν᾽ θατὴ οοπάοιῖε, Ορ6- 
γταστῃ ΟΠ γνβοκῖ, ἔσαν. ΚΓ, ».. 90, μαᾳρμχαῖοσ ἰδίῃ - 

δαθπδῖα θὰ ρθχαη 15, 1105 γοοαὶ πεφωτισμένγυς, ἐἐ- 
ἐϊωπῖπαίοδ, θΞ φωτισβθησομένους, ἐἰπρηιϊπαπαοϑ. 

Ταμέήοηι ἴῃ ἔμομοίορ ο,, σπὶ θαριίζαπα! ἀρρθ]] 6 ῃ- 

τὰν φωτιζόμενοι, {ααξὶ δὰ δαρ! σα. ποπλ μι] 115 νὸ- 
οἱ φΡᾷα, 190, 196, δ48., 8.6, ἀϊσαπίαν οἱ πρὸς τὸ 

φώτισμα εὐτρεπιζόμενοι, φεΐ αὐ ἐἰεηυϊπαξτοηϑηι ργιτ- 

Ῥαγαάμπο". Γχ ἀαϊθα5. οπιθε5. ὁομδίδι, θαρ(λφαι- 
ἄα5 ἀεὶ προ ναπος τ θαριάβτηῦ οὐ ᾿πβιγαθθαη- 
ἰὰν,. 

20. Ἰλομ Η αὐϊααΐβ, σοοι φωτιζόμενοι οἵ βαπτι- 
ζόμενοι ὑθτη ρον 5 ρραβοη 15 Ἀρρο]ϊαλτίοπο ἀϊσορ δῆς, 
ΝΊΠΠα ΤΌγίο αἸΐὰ τοσαϊνοη ἃ γανο. ὁδὶ, ρσίοιον ρῥγὸ- 
τα βόλι ΠΌ ἢ ἰὴ ΒΟΓΙρμιγα βοίϊαπῃ ξαρτὰ οἱ βαηθὶϊο 
Ῥαίθυβ, πο οδηι ἀρὰ ρτοίδποβ οἱ ἴῃ οἰ ῃῖθτι 
Ῥθηθ ᾿ἰπρ δ ρΡ ΒΘ ἢ Π18 ρΙῸ α αΓῸ ἔθ πι ρΟΓΙ 5 τ|511Π}. 
αὰ [Ἰοσμνῖα Θπιΐ ποιὰ Δα ΟΣ 6 ΠΣ μον] αὶ ἢ ΠΟΥ Ττ5 
ἀθαίαινεν, ἀλλ  ΟΥ̓ΡΠ] 5. ποβίοῦ ̓  ααὩ Γ65 ἢ ἰδ. 
Ρτοίδη 0 πο ρᾶγηπι ται} Τα σα ββίνη! ἡδαοι, ΑΠᾺ 
ἰατηθ ΤῸ} ὁ ιδα ροίθδί, σα ἴῃ πἰσοίοϑ!α ὐοτοςος- 
γυἰνᾶπα τᾶ 5 αἀηιο μοπ ἶτι5 πα τοι ; Ὡἰταΐσια τη, 
βαρύ φαμαΐ οονία 808 δἰααα ὀπβρθοίδιοηθ ΒΔρ ἐἰϑμη!, 
4πδ5ὲ απ Βαρ(δπλα τι παιποίρογοπε, βρϑοίαθαηίαν: 
Ψ6] ροίιι5 θογαπι βἰα(8, Ζα0 ἐχογοίβηι!8, ρα πίτθη- 
(16 Ια νονῖ» 5, 4} 5788 ρί οἰδεῖ ΘΧΘΙΟ [5 ρα τραΡδἢ- 
ἴα, οἱ 5ευρο ογὰπὶ ΟΠ 518 πε0 Γο] ἰσομ 5 ἀοοίν]ηδ- 
ῥτη. Οοταπλαπϊσαιοηθ ἐγ Ἔα πίαγ, γϑ] αἱ ἀπεὶςῖρα- 
ἰὰ5 φαϊάαια Βα ρἠπιηλδ,δο φαθο αι ΒΑΡ  51αὶ ἰπο μο- 
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ἰἴο παθοβαίαν. σογίο Βαρεϊζαη 05 Ογεῖ 5 5ῖο πιὰ] 5. αὶ δος φιὶ εἰ ππηιύπαπίιεν, νοὶ ῥαρεϊπαηίμν ; ἀπὲ ἃ! ποη 
ἰοοΐβ ἁΠοχαϊδατ, φαδϑὶ Βαρ βιηϊ θοπὰ 78πὶ ργεοραβία- 
τιν ἃ ρϑγοϊρογθαξ, Οδιθομθδῖπι ρεϊπιᾶπὶ ΔΡ Πἰ5 
νοΓΡῚ5 ἰησηοδὲ. Νουΐ Τοδίαπιοπίὶ αἰδοὶρμ, αο πιψεὶδ-- 
γίογμνι ΟΑγιδεΐ ρατιζοίρος πο φιΐάρηι υοσαϊίοπδ, 
Ῥαμίο μοδὲ νογῸ οἰΐατι φγαίία, Αἰν ῥτοοδί. πὶ 4, δος 
ἦαηι δρέγίμις δαποίὶ βαφγαμίΐα αδρίγαίος ; οἵ πηι. 8, 

ϑρίγίτιη ξαποίμηι ἱπκαδιαπίοπι, τη οπίθηι ἱρεογμηι ἀἷ- 
νέαι ἀορλα ΦβΟΟΥΦ; ἢ. 8, Εοοίοϑἰα Αἰΐος [οἰὸς 

6586 βοβίατιαπι ποιηΐπα (ει ἰφϑοπὲ; φαιθοῇ 651 11.1.9. 
ὁάτῃ ἢΠ1ο5. Ποὶ οἴῆοεὶ. δον, ἰπφαϊέ, δἰ οι συοδ ὁ εἰγιὶ- 
παπαΐ,ιῖο ἐἰβοϊπιιπι μετ θεῖ, ἐἰβοϊηιϊπὲ ἐπίτη [ΟΧΥΤῚ 
δὲ υο5 Αἰϊὲ θεὲ, Οαἰδομδϑὶ 48, ἢ, 33, αἱ ἰατα δοοὶ- 

ΡΟΥΘ γϑυλ ββ: θη ροσσαίογαμῃη, ἀὐοὶρμὲς πῆς γδηχῖδ 

δίοπθηι ρϑοσαίογιπι, οἷο., αὰο ἴῃ ἰσο0 ρτφϑϑδεὶ (6 πὴ- 

ΡΟΓΘ, π160 ᾿άϊοῖο, αὐ} ῥτὸ ἕαϊαγο. Νοίηρα δῃϊ- 

ἸλΔΠὶ ἸΡΘΟΣ ΠῚ ΡῸΡ ΘΧΟΓΟΐ5Π105 ἃ Ῥοοσδίϊ5. ΡαΓρασὶ 
αἰῦ, μτοσαῦ, ἡ πὶ. 9. [τη0 οἰϊαπὶ οδἱ, 18, πα. 36, πΠ0Π 

Επιαϊὶ 605 781 τορβηθγαῖοϑ ἴῃ Εσοϊοβὶα ἀἴσδγε, ΜῚ - 
ΤΑΥΤῚ ΘΡΡῸ 78: ἀδβ Δ Π1}15, 5ἱ δἰίατῃ οδί, 12, ππτη. {, 

γ᾽ ἀθαίαν 605 ἀΐσοτα Δ} ΟΠτ σι ᾿πηηλο αἰ σαν ἴθι 
γϑϑοὶ ν ἰδ ηιείϑὶ 1ἃὰ 46 50118 ἢ 46}10 5 ἀϊούαπι ΘΧΊ5{1- 

τῖσηι. Ταπάργῃ, σαπὶ 1π ΕΟ] ϑα {ΕΥ̓ σΟἸ ΥΤα ἰαπᾶ, 

οαἰδο πη θπονπι αἰ) 550. ΠΟΙ ΪΠ 6, σΟΠΙ ΠῚ ΠῚ σΌΓᾺ 

Βαρεϊχαι 5. Πάθ᾽ πὶ ΠΟ ΠῚ 8. ΟΘΏΒΟΓΘΉΪΟΓ ; φαδϑὶ 60- 

Ῥαηγἄδηι οὶ [0518 Βοπου απ ρδι ΠΟ ρ [06 ΟΠ] ἢ - 

οἵἵ, ἈΠ δι Βαρείζαῦι ᾿ποἰρί θη 5 βρθοϊαρδηίαν, Αὐπ 

4ὺς δὰ (πάσηι νίο Ῥτοθαῖΐ ορίϊπηθ οἵ [6] οἱἴδν [ἃ - 

οἰπτῃ ἰὼ Ἰσο!οϑία ἰὼ Ῥεϊμιῖ5. ΗΙ το ϑοϊ γι! ληα, σαοά 

βαρ σαηῖ 5 ἀρροΠ δθῖο φωτιζόμενοι οἱ βαπτιζόμενοι, 

ποῖ [αἰατὶ δοιὰ ρΓΘΒΟΠ (15 (ΟΠ ροτ 9 αἰϊγι Βα α 5}: δ΄ 
δδπὶ γαιϊομθιι πὰ ἰρβθα ἀρροι αὐίοι 6 βᾶποίοπαα ῥγο- 
νἰσδη δ ὁοῃϑ᾽ ἀογαίδη, αὖ 60 ροίδτι5 τηοάο νοφάτοη- 
αν (6οΐ5858, νὰ Ἰάυ αὐάπμιίο ; 61 δχ δἀάμοι!β ἃ ἴη 6 

ΠΌΪΔΘΡΟ ΒΙβΡΤΙΟΓΙ γος φωτιζόμενοι Δα γον ΓΘ πὶ 
βϑρηβαῃι τοἀποοπαΣ ταὶ θπ5, πῃ ΠδῸ Ρ ΓΒ ἢ 5 

ἰθπιριι8 Ῥγὸ ἔπΐαγο ΒΡ 1οἱἐθΡ ροβίμαν οχίβίϊτηο, 
0, Εἶχα Βὰ}ὰ8 νοσαθᾺ}} β'βηϊποαίίομ δ, [πὶ [οὶ - 

115 ἀοίογπιῖ πα 4895 μὰ} 51 {οτρΡ  ϑ 015 1 αἰΐηῳ τἃ- 

εἶἴο. Ας ρείπια τα. οὁπιηῖπο ἀιηο]δηἀᾶ δὲ ἀγοήςςῖ!, 

αια» ἴῃ Βα ααοιθπ5. δα! οπῖρα8 τοιθη δ 65}, Ἰηίου- 

ργοίαιδο ἐἐἐπρεϊπαί, ἘΔΗΠ. οατα αγῶσθ ἡθβοϊθηίοβι 

41 πο νΈρο φωτιζόμενοι ρῥτϑθῃ(15. (6 ΠῚ ΡΟΥῚΒ, 

5ϑᾷ γϑγθο πεφωτισμένοι ργείθτ, τοϑροπάεδί, δὺ 

ργῳϊουίίαμι οὐ ρογδοίαυν, ΠΟῚ ργώβθηβοια Π πη πᾶ- 

ἰἰσπθια ἀδϑίπηαι. Ρεωίοσοα εδάσθπι 68} νἱβ οἱ Ἰάοτη 

πα Π|ρο πίον ἃ ΒΟΙ]απά 5115 Ομ βορναίπ μι, ἐνμιηπανὶ 
γ6]1 δαρικαγὶ ἱποΐρίοπίος  αθαΣ παππουι ρα! 0 πα χίηιο 
ΠΟΠΪΟΓΠΙ15. 651 Δ] ἰογὶ ἃ Π16 ΠυΙΠΟΤῸ 5 ρθγῖου! ΑἸ Πα τ 
ταίϊϊοηΐ, ΟΡ τοχ στγαιθᾷ πὴ ἔπίαγο βοὰ ᾿γιοβ 
᾿οπΊρογΘ Ροβίϊα 811, ΑΨ1 ἴῃ ἈρΡΟΙ]ΔΠομὸ ΘΟΙΠ1}15 
5115, νἱδηάα οἰγοχπι]οοαίο, οἱ, νουσαθαϊο πῆ π!ρης- 
ἀμπὶ {αἰ}, 8 ἀἰσάτη, ργάθβθῃ5 {118 1 πιρὰϑ αἱ [π{ὰ- 
ταηλ γεἀποθηδυπὶ 6550. Ἀαβία μαι ογσοὸ νὸχ ἐδ ιωπὲ- 
παπαῖ, ἴῃ φαὰ δοχαΐον!. Οὐ οϊογίίιιο αἰιοτονῖα πτὰ- 
χἰ τὴ ἀσοῦράι!! ἀποίογα 6 πιὸ ρυοίορο, αἰ γουύπν 
φωτιζόμενοι ἴπὶ Ορπδξξξ. ἀροσὶ. 110. γα, ο. τ, 8 οἱ 80, 
[δὰ τη ογργθία[ 5. 65}. ΟἸαγανη ὁχ δχοιου Δ θπ5 π.3 1. 
δάάαοι!5 φωτιζόμενοι, ἀ8 ΠῚ} 6550. οἴ μέλλοντες φῶς 
τίζεσθαι, φωτισθησόμενο: πρὸς τὸ φώτισμα εὐτρεπ'- 
ζόμενοι. [ΟΧΥΤῚ] φαα ὁχαμΐα Γαα τὶ βαπὶ ἐοπιρουῖς. 
ἩΙΘΓΟΠΥ ΠῚΠ5 αὐεράδῃλ γοτθὰ ΟΠ ΘΙ ΠΟγδΠ5 ἴῃ ορὶ- 
βῖ018 58 88 δρίβιοίο ἃ Τοὰπλοὸ ΟΥΡῚΠΠ| σασσοϑβοῦο αὐ 
ὙΠΟΟρΡλΠ πὶ ἀδι89, Ὑ6Ρ}1}, ἐξ φαΐ ναριἰχιμϊ σαι, 
στγῳοδπηη γούθηι, ἀπάτη ΣΧ δι ΕΟ] βίῳ Π]δνόξο γα 
το ἰαῃ Ὁ [1586 ΟΧΙ ΒΕ πὸ φωτιζομένοις γ6} βαπτιζος 
δένοις. 588 απὶ πἰπλίαιν ἀὁ ἐιφηϊπαπα δ. 
1. ΑἸ Το οα ΘΟ χ6 565. Οὐ τη}, ρο 5} ῬΆΘΠα οἵ 5115- 

οορία πᾷ ποοὶρ ἔνα θαρ( διηΐ, βαογὶ Οἢσ βηλα τ, οἱ 

ἘΠαυ αν 5.18 δδογαπηδηίΐα, δὰ ΠΘΟΡ]γτο5. ἀἰ οἵαν σται, 

δα ἐχρ!οϑηάαῃ ὀοτατη τα γϑίδγιονιιαι, {πᾶ} ΠΟΒ 5] 

Βαρε12ι15 ἀθο!αγαγὶ [ἃ5 δραΐϊ, τ Εἰ ροϊοβία 61), 

Βδρις 5αηὶ 8ϊηρ1}}5 πο αοπιαάω μάβο!α} 15 ἐοΌνις 
ἱποϊρίθηπαο ἃ [ονΐα βδομάδα, 0.85 ὁ! 66 5θ5 ὀχμὶὰ- 
πᾶπαἐβ. Ὀαρ 5π}} ΘΟ ΓΟΤΊ 15. {γι Βα ΐαν, πασναχηοπ!ο 
ΕΣ Ιβπιαςὶβ πᾶ : πολ )ϑ 8, ἀπ το πα, απὰ- 

τϑτῃ ρείπηὰ νϑγη ίθπη μεφοδρα τ ΟΠ ΚΙ 5(} ᾿ῃ ΕΒ αν 

τιβέϊα, αἱΐρσα οὐάϊπϑηι ϑ80τ ΠΠπιρρσῖθο ὀχρί σαί, 
ϑρχίαιη οαἰθο]οβίση μγοιη βίσϑο νἀδίαν ὁαν, 18, 

ἄσηι. 33, φι85 ἰοΐα ἴῃ ποτα! ρτι5. ἀοούτη ἢ [15, 4π0- 

τὴοάο υἱΐα ἴῃ ροβίογῃπι ἀϊρθιθ ἐγαηβί θη δ556., 
γουβαγοίαγ: Δὲ θαπὶ ὩΟ πᾶ σπιιβ, Οροίο δα ον ἃ - 
οπδηι [αἴ556, βαρ αίο ρΆΒο}1, οαπὶ ἃἰθὰθ Ὑ βίο 8 

ἀοροπογδηίαν, παρ ατη: 4.8}68 ἀρὰ { αὐ πλ05 τη} 
δχϑβίαπε,ει Δομμ 116 αὐϊνας τω σον Βα βονθαη: 

408 φιοηίαπε πα Π1ᾶπὶ βίνο ἀορηϊαύιπη εἴν βᾶογα- 
τηοπίοσατα. ὀχροβὶοηθηι σορε! θροῖ, ἀλβό!α!ο τὴ 

σαςοσ 5 θῈ5 νἱρίθ} ἰγίθὰ5 ΟΠ οι λη ον Τ5ττο 015 
αϊβοῖο, αἴ ᾿ρ56 ΟγΡη]}β αἱξ οαΐ. 29. ἸΠο, ἰὼ ὁ01- 

Ἰοοίομο οαἰθοθόβθοη γἱάρίιμ! ρθε θυτ5βα, ΠιδΟΥ- 

ΒῬαηίατ σαφολδ5έ5 νηψοίαρορίοοῦ, ἀαδεὶ τιν ϑ δ᾽ ου τιδὶ 

ἀϑ5 τα αταπι γοοσαπι φωτιζόμενο: οἱ βαπτιζόμενοι, ἢ 5811 ΞασΓα  Θ οι ΠῚ ΘΟ θυ ϊογθτῃ ΠΟ {1ᾶτα ἔν] Ρλθι- 

Θαατα ἀπίδιι παῖς οσο διθηυπι 5:8, αἱ βαπτιζόμενοι 

νογίαϊαν ρον δαρίἑχαϊέ, οὐ ἀ6 115 χαᾷϊ πομάμπμι δα} 

Ραριἱσαιὶ ἀϊοαίαι,, δ πιο ποι υἱἀ δ. [Ιἀθπιὶ ἀθ αἰίθγα 

δίχα  ἷβ δἰσα σα! οη5 νοο6 Ἰαἀϊοίαπι. Ταπάθπ) ἀρὰ 

1.αἰἱη05 νοχ ἐἐέμηιπαιί, μτορτῖα ἈΘΟΡὨΥ ἰογαμα ἂρ - 

Ῥ6]]αὐΐο δγὰν, ἀπε. ἴοτῃ. ν΄, 50γπῖ. 20, πα. 3, ἀδ 

115 Ἰοαῦθη5, ἰδεῖ αἰδαΐϊ, ἐἰωνεϊπαξὶ, απαλεσεὶ ΡΟΥ Ἠ18 

νογδιην ἐαμτα : τ ριϊπαιί, ὁ ἐπα σναϊϊα ὠὐδίδιιπί 

εἰδὶ. 1ναὐπι Πἰπραξο ἱπορία ἔαοῖα αξ ρα ββῖνο ρρωβθης- 

(58 ἰοτηροτῖϑ ραν μοἱρίο ἀθβοϊαιην, ποὺ 0ΠῸ νογΡῸ 

αὐ Εἰδῥοτᾶτα τοσθ5 φωτ'ζόμενο! εἰ βαπτιζόμενο: τεὰ- 

ἄθγθ ροςϑβίβμϑ. ζθπάυ οἰγοι! οη 6 ἀϊοο γα Ροβϑαπηὰ8 

65. (δίθομθϑοοι {πὸ δας ΘΟ 6111 Οὐ πὶς σαὶ, 

18, α. 33; 8. ἴῃ ρ515. δα θο 6 51}.1|5. πσπ ἢ δὶ θηβδεως 

σοσίοαγη ποιΐηθ ἀοοιὶρηᾶγα βο]οῖ. [Πρασαθ κα} 

ΔρΡροΙ δίας οἰϊαπίατ 80 ἀποίοτιθαβ. ΜΌΪΟ5 παρο- 

Τὰ 5 51 Πλ}}}15 ΔΡΡΌΠΊΘ ΗΠ [ΟἸΠΟΡΩλ [᾿ δία τη βου π)ὸ- 

Π65, ῥδυσίοσθθ ἂς Π0}105. ρθη Ονοοτιπι, ὅαιπὶ 

ἀαπάομι!! Βε αὶ οπϑ5 δὲ ποηῃπ]ϊονιαι δ λόχιμηι δὶ 

ΠΘορμγίοβ, Αὐρυβεπὶ δἰ οσιμαπ|6 ΘΙ ΠΟΤ 65 ἀεί εις 

ἰαπίες 48 ϑασναπιθηίο αἰϊαγὶς, οἱ ἀθ ῬοΟ ΘΠ 15. ΤΠ} 

γοΚΉθα5. πὶ ἀρρομάϊος Απιραβε δια ἐχϑίαί βοὺ- 

ταοῆδ5 αἰϊχαὶ ἀο γη γε θγ10 δαρμιϊσηνα 5 θ051, Ῥαβοῃ. 

ἀϊοιλ,5οὰ πΌ ]ατὰ ορὰβ 6βί, ον γα βηῖ}ς, φαοι 
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ςοπίϊπραί, ἀπο 6. ἀχροβίίαμη, ργϑίον 5. ἈΤΆΡ σ 

51 ΠΌτητη 16 Ἐς 6 Υ δ, 61, κοχ ἀρᾷ δυτηύοιῃ δα- 

ογαγαθηογίηι το Ν ἢ φαΐ ἴὰ νο]ασαθη ἀπῦσι ἀ1- 

βοβίδν δι πὶ ὀΟποίοπθϑ ἀἰγεγβίθ ἰδ θ 5. ΘΙ ΒΘ Ὲ6Π- 

ἴθ Ὠδρι δ. 
38, ΑΙ ρα 5. οαἰοο πὴ θι8. ἴάτα. ΜΠ αταϊπδλ ἀ ΟΥἹΠλ 

ηαᾶπι τηγϑίαρορίοῖβ, ρα χὶ 1. {10 δα ηξ Θ1Ὰ}1 οαϊο- 

οἴ θ56ο8 ἀυρθταθηΐαπη ΠΟ. ἘΠ ΠΘῊ 1651: πΠ8 ΟἿΠῚ ΡΠ 15 

γΟΙΡῚΒ ΘΟΠ ΟΠ 5. ΠΠ5 6ΧΣ δουρί πσα, (Δ ΠῚ ΔΉΟΙΟΤ’ 

Ῥυΐαβ ἰὼ σοπνοηία θοἴα ην 51}}} ῬΡῸ ογα ΘῈ}15 {ΠἸ0 πη 818 

φῬγφῆχι, ΤΊΓᾺΠ 1Π| δέ πλα] ΟΟΠ 5011 τϑάδοί! 5 1 1πὶ- 

ἀϊοπ!υσπα, {τὶ ἴὰ τᾶ 5 ΟΡ ΡῈ 5 σογρονὶ σαι ΟΡ ΘΘ 0 ἢ 
ῬγροΙὶ βο[ο.. ΡῬεοσαίθο 518 δὲ ἀγβαπιδηνο 6ἱ 16- 
οἴϊοπ σατοῖ πη ποηλ8}}15 ἐδταθῃ ᾿πά οι θι5 ΠῸῸ ἰρϑ5ὶ 

αἰῆυϊιαν ἀτραπηοπ απ), περὶ τοῦ μὴ πειράσαι, 4Ε ἨΘΠ 

ἐεμίαπαο. Διο 6515. 19. οἱ 38 Ἰοοθοθθιη μα 01 αὐρὰ- 
παδηΐασι Ἀα}]} 1.1} ἀΓΘῸ ΠΊΘ ἢΓΟ ΤΘΟΙΤαΥ! 50Ι6Ὼ  γΟΥ] ἃ, 

ϑυτηθο], 4 ἴπ Βα δ] δοία ὁδίθυ 65] οχροπιμλαν, 

[ΧΙΧῚ] ΡΙαγίηγῖβ Ἰὼ ἀπαπὶ ῥτῸ ἀγρυπηθηΐο 651: ἰὴ 

Ῥαποΐβ γϑοϊ ηΐαγ οἱ νογθὰᾷ βυ 0 0}} σα ὄχρυμπὰπ- 
ἐὰν δὐ τπαϊουϊὶὰ σὰ ἰγδοίαίαν. ἃ ῬοΠ6. ϑοχί ἃδ 

αὐϊηΐς ἀδοϊπιῶ σαίδο ποδὶ Ῥτορτίαση Βα. οαιθοῖο- 

885 Τρ ἄαμι, {18} μρώτον τπα] 5. δὲ σοπθναὸ ἄτρὰ- 

τπϑηΐαπη, ΡΟ ΟΠ Δ ΡῈ 5 ΠΑΡΘἢ ἱ δ0 ΤΙ ΠΟΤῈ 5 πἰοκ, 5185 

Β115 οαθ 016 515 ΒΘ οηἶθ5 ρτθ ἴχοβ οατατα 6 ἂτ- 
Ευτιθηΐαπι ἰηἀϊοδηίθβ, [ὦ ἢ 5οῖα. ρθηθ ὁ θομ δὶ 
αᾶγῖτ, ΘΕ ἢ. δοχία, ἴῃ ατιὰ ἸΠῚῸ5 δϑὲ δὶ ἹπΠΊ ΠΟΥ 

εἰἰα] 5 οἷγοαᾶ τηδαϊαχῃ οαἰθοθδβθοβ, ὧδ ἠῳγθδιθεδ, 

Τιαϊοναπν ΠΠυγασα. δα θην 654 στα σαίδο πὶ θ18 
δρτι αι, Ε᾿ 80 115. 4] ΡΥ] σδίθοθδοβ ἀθβογὶ- 
Ῥϑοῦα θη ροϑβίίϊ. Ναπὶ ἀν ἀμ. οἰααίαν, ἢ 

ρεϊπιὶβ ἃ Ἡπεοοάογείο, ααὶ φυαγίατα σαϊοοϊοβίηι οἷ- 

ἴδη8, ἢ βόθισα ΔΡραπιθηΐϊαπι δολογαϊο ἐδ ἀθδθνι 
ἀοσνπαιῖδιις, 504 οἰἴατη ΡΘΟᾺ ΠΛ ΘῚΠ 56 10 }}5 ἃ 58 οἷς 
τα {α] τ (4 φϑριθγαίλοπο ρα Ψ ΊγσῖηΘ οοτατιιθτηο- 

γα Ρσωίογοα ἰπὶ (15. ἐομ  αϑιλιτι" 1058. ψΘ θὰ ΒΥ ΠΡ Ὸ}} 
δογοβο! γα πὶ, Τα] 1] ἃ Ογγ]]ο τοξεσαπίαν, ομ δ 

γογο ἀθὰ5 απ]σα τ 4 16 ὁ ΘΟ 651 οι] 65 ἀϑδίρπδπέ, 

δῷ 5υπὶ γάνονα σαῖρ π|6 ΔΙ οσ ἢ σπῖγα ἰδοῖου [ΟΡ 

4088, πὲ ἰπἴνα σποατη, 8) ἀΥ  τ οδέοοβ. ἀδ- 

Ἰδοϊαβη βου ρίονθ5 Γδβογθ πρὸ ροίοσ λον Πἰδὲ 05] 

ἀασὶν 55οηὶ. Εὰα 6 πὶ Ιου ρ Ἰση05 ΟΥ̓ Π ἰρ51ι5 

πΟῆ 68556.,}15 ἀπ 8 05 γα αἰ Πλ15 ἀρ ρεο αν εὐεῖων: 

15 ααρά νϑγα 5 0] Ποῦ πα λον άασσι ἰη 115. {{{}}5 

δίαᾳιθ ἃ}» 'ρ5ὸ ΟὙγ]]ο τοϊουαπίαγ; 95 αὐοά ἰρ56 δι’ 

οἷον ᾳυδη(οη1τ|8 5 ἀυραμηοπίιπι ἀἰϊεϑίανιβ αἰ τον 

[αΐββο νἱάσαίαγ. Νά ἢ. ἴῃ ΠΟ ΠΠ11}15 οα δου υ5,ιι γα 
βαπιδηίο μοπθγαθ οἵ το [05 οὐ ἢ δῖ5. δοομαλ οὐ} - 

(ἰπ6πι|: δά ἀηιαι ἀρ θαλαπι ροοα!ίανο, φαυτ ποὰ- 

πἰἶϑὶ οθλΐθι οἵ οχ οὐσαβίοησ ἴῃ οδοο οϑὲ ἰγαοίδιαγ, 
δεοιμία υδίεξοϊτοβι5 ᾿πδου δια, 46 μετ οπιΐα οἱ γ6- 
ηιἰσδίοηο μοοοαίογμηλ. θ0 ΘΏ ΟΡ] δὲ σοῃ ΡΟ π|πὶ 
οἱ δὐμαπιομίατα, σάν ἰδιιθα, οἱ ἀθ ἀἰ- 
υὐγδαγίο, αἀϊάθο]ο νἀ] θὲ; ἀπὰ ἀὸ τ βοίππι ἴπ 
ῬΘΟΘΔΠ απβέβ πα] αἰ ΡΟ ηἀ0 δχ ὁοσδϑίομο οΐοὶ! ἃὰ- 
οἷον ΠΟ 185. ὃ οἱ ἀν δοχίῳ σαίθοί 6515. που μιῖο 
8: ἀδ τποηπαγοϊῖα δὲ, ἀὰοὰ τονογα ἰρϑθὺ Οὐχ 
(εβῖθ οαν.7, ἡ... 1, ᾿π}τ|5 ογα!οη}}5 ἀγραταθηίατα 65. 

ΠῚ ΠΑ ΤΕΘΟΒΕΈΒΙΒΤΙΒ 5. ΟΥ̓ΆΤΗΓΙΙ, 

Ἰπϑαθβοποτα. οχ οταΐπθ ἃ δάάίιν οἱ ἀο μαγελίντδ. Ῥαβ6. τούϑτα Ογγ 1} 5 δρὶς 
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ἅ4ε Ὠγοβῖβαβ ααὶ ἀπιίαΐοτα 6] ὁρραρπηανεναηΐ: 
564 οχα σοπεπρίο τποσθ σαογααο ἄπτι ΕἸ 501 ἀορῖσι- 

Πὲ8 ποβίγο οἀριϊα Θχρομ, βιπιθ} εἰ ορροβιίδβ μϑ- 

ΤΘ565 Τθόθῃ 561. ΟἿ] Ἰἀοὐτοῦ {8]}τ05. ΘΙ ΡῸ}}5 Ρ6 06 θα - 
ἐρο δὶ 5 δα ἀὸ σαβὰ [55δὺ ἀπο α 6 Δ50}1- 
Ῥοπάνβ. Λάμπος ποῦ 5015 Ὠώτθθθ5 π΄ ΟΔΙΒΟΠΡ5ὶ 
βοχία αρυρηαΐ Οὐ] 5, 5αὰ δηἰδ 685 δἐϊάτῃ ρᾶβᾶ- 

πογαι τὴ τη ἈΠ ρ] ]οα τα 5. ἀντ [65.: ἀϊοοπάλῃ, ΠΡ] ΓΤ 
ἴαθναΐῖ, εὐ ἐθ μον οῖα οὐ ἀο λενδοῖδεις. Τὰπάδτῃ οα- 

ἰεοῖ. 15, ργοὸ ἀνβμπησηΐο Πα 6 1 ὑρτθὰ Θ.τΆ ΡΟ] ἀ8 
Ομ 50 νοπίαγο [πα ϊ06, δ'ο,, ΤΌΙΡΙ5. ΤῸ 115 σΟᾺ ΤΙ η8- 

(αν οὐδίϊοπἱθ βορὰ , δαί ἰδχοῖι οἱ ἐδ ἀμ ει»: 
δίο Σ φὰῷ τ65 ἃ Οὐγηο ρΡο χὺ τὸ νϑγὰ, 584 οὐδᾶ- 

βίοπθ οἵ δχ τοβρϑοία δὰ ρμιϑοϊραῦπι βοοραπὶ ἰΓᾶ- 
οἰαίασ, ΟΥὙτὴ]}} σρὸ πΟῚ ΡΟ ΠῚ ΘῸ5 ἸΠΒΟΡΙΒΙΟΤΙ 68, 

5664 ΠρΡγανίοσαπι, ἂς ποίαΡ τα πα, 4111 οἀ 6565 Θχ 

6115 ΟὐἙ οχοορίαδ 50 Ίρ0}5. ΟΠ ΘΙ βΠΑΤῸΓ 

09. Ουσὰ δα ἰδοϊοπε5 δογρίαγθ ἃἰπ6ὲ, 685 ορ- 
ιπι6 ἴῃ ἸΠ5Ο ΡΟ ΠΙθ1}5 ἀξδίαπαίαξ 6558 ἢ 6πὶ ἴδει! 

ΟΥγΙΠΠ 5 ἰρ56, αὶ δὰ5 μ] στα πιηαθ ῃ ἰρβὰ οαί ΘΟ ἢ δξὶ 
80 ἰδ πε πιοηϊο σοὨ ἰτταϑί, ἰθοιθαααθ ἔμ 558. αἱ, 

ταοὰ ἰὼ Ἰμβογ μη οηδ δοιαὶ δοιπθαιογναίας, [(ΟΧΧῚ] 
ὅ0 18 γυοοδιθοῃθβὶβ ἰθοοπεμι ηἰ 0 ρτ χαπὶ ποι 

πᾷ οί, ἀπά πιν}8. σον 55 1Π|0 ρΓ ΡΟ 5βιββϑι! ΘΟ ΌΠ 65 

βδόγῳ, τι ἀρρᾶγοὶ ὁχ ἢ. ἀ. ργορτίαπαι ἰαπι θη Ἰδοἰϊο- 

Ὡ 6) πο ἢαΡτΐ : σἘ}}5 τοὶ Δ ΌΒΔΙΩ ΠᾺΠῸ 6558 δ0η- 

ἡϊοῖο, χαρὰ ἴῃ Πογηϊηϊοα αἴ αα αἰ πη)δδιίοιοτα 1|Ππ- 

πιϊπα πουαπι μα 11 ΓΠΟΓΠ, ρ051 το αία5 ὁχ οὐ πα 

οὐ ὀχρ] θα! 5 1 σοποο 6 ρῸ Ὀ] σὰ Υοίοτὶ5 δὲ Νονὶ Τὸ- 
βίασηθπ!! Ἰοσιἱοποβ,αοεὶ Βὰ Π 6 5. ΠΤ ο1556 νἱἀρΒαιαν. 

Εφ οἁίοο θβοοι δολίο πο, πόὰὶ ὁχ σοπδαοῖο ἰδο! ον 

πατῃ ἢ Ἐοοϊθοία πβαθει αι τα ογάϊηβ βπυιαρίω, δὰ 

δὰ οσυμοϊο Δ} [15 ΔΡ ΟΣ (γάτα ῥσὸ ἱγαοίπ μα! ἀρρατη μι 

4αδ!} 8 κο] οοἴδι, Γ ἀητι5 σολἰγγααγε ροίοει Οὐ ΡΠ 

ἴοσῖ5 οἱ, 14, π΄. 2ῴ, πὰο αἷξ, αἰνίπα ρρονιά ον θα 

[σα πὶ 6856, απο] οἴ ροβίθνα ἰδ δροαα τα οὐ - 
ποπὶ νΘΡΒογύτα 5. ΓΡΟ]Ϊ ἀδ Αβοεπβίοῃρ Π)οχαϊπὶ ἀϊο- 
ατιιβ 6556. Ἰδοίῖο ἴῃ ἐγ πὰχὶ Βοιπϊπίοα αἴθ 6χ ογάϊμα 
ἀπππᾶγαπι ᾿ρο ποθι πὶ πα θὲτα, ἰμδὶ ἀπ οραπαι Βὰ- 
ἦὰ8 ἀΡΒΙΠΉΘΉΗ ὀσοαβίοηοιῃ δὲ Ἰοοσηι ργΈΟΒ. 1558 1 
᾿ὺχ αιο Ομ βοσαῖαιν οσσθ ορα5 Τφοι0η885, τ ἴῃ οα- 
1αϑάθπο σα ΘΟ] 6515 ἀὐρυσαι αιδατη πλῖτο αι νι 1, δα- 
μὰ υνάϊποια ἀηπαάγαι οο οατὴ ἀο]ροία5 ο588,8ς 
Γον γα ἘΠ 5. 1 115. ΘΟ] θὰ 5 ΠΡτόσι παν οὐ 0 - 
Ξορνάθαγ; τη δχ ῥΓΟμῃ ΘΙ, ἤιοάο ἐχ ἀροβίοϊο 
δά}, πιοάο θχ οθο, τηοὰο οχ σαι Βο] οἷς Εριβῖο- 
{π8. }ΠΠὰ σεσία 56 γι 6 δα Πι  Ππ|}; 564 οαμπιῦ5 δῇ γοὶ 
αἰσρηααι ἀγραπιδηίπηι ἀεοομππηοάδίο, 1,6οἸοθ δε δῶ) 
ποὸπ νἱἀδπίαν α]ηγοί αι [1558 ρτο] χα, ρονίονθ5 
Ργϑβου τ οαΘο 6βθὸπ τη βία υσίσαταμι, ὰπὶ οηΐτι 
ἴᾳ ἰτῖθ5. ρυπιΐ5 ἰτΠπχη οὐ, {115 Ἰοοιο 5 ἀπβίρτιθ-- 
τ", σα (6 0] 16515 ποη ἀδοϊηιὼ [6.10 5θχ Ποϑιγὶξ νϑὺ- 
ΒΙς}}5 ΔΡβο]αία ; σαί θο!}6 515 νἱ οθβ  π18, οἱ υἱοθβί τη 
Βυίρναι, νυ βυα }15. οοίο. ῬδιΠ0 Ἰομ βΊοΓῸ5. ρὲ ϊοχαπι 
ὑδίθο ἢ δ βθοι Ἰοο 0 Π 68. ΟῚ σναία, οαἷ. 11, οατὰ 
ἴκ ἀὐα}0 ἐπα! οθξαν Ἰοοιοπθιι. ἃν ἴρεο Ερὶ βίοι δὰ 
ΠΟΡνδο5 ὀχογάϊο ἱπο αἰ ἈΠ), ἐχ 'ρβα οαἰ δ μοςὶ σοη- 
βία, ΠΟΙ 50] Π) νΘυβΙ ΟΠ) βδχίαχῃ, ἢν ᾧ, 864 οἱ 
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ο οἰανιπὶ δέ ποπῦτη, ἢ. 45, Ἰδοίτι ἤιῖ556. Ατέρ οἃ- Α πορὶβ οδέθοβοεράτη 347, ἴῃ ΠπΠ80 Ῥτορίογρα δοθϊδ- 
ἰδομοϑῖτα 43, τοίαπι 5] δὴ σαραέ 1, 410 ργορμοίϊα 
ΡῬάβείοη δ ΟΠ 5:1 οοπεϊηοίαυγ, υἱάρεαγ ἴδοι πὶ δι ΐα86, 
Εχ σαίθοθ 651 1, ἢ. 13. οἱ 91. σρῃϑίδι ἰοθπι ἴα γὸ 
Ὁφη 6115 σὰρξ βορ ται [556 ρτ!θοίατα, 16 Πὶ 
δχ οί. 18, πππι. 11 οἱ 1, ἰἸοῖαπὶ Εσθολ 6115. οαμαξ 
ἐγ] οΘ 5} Ὠ}11Π| 56 ΕΠ πλπιπλ. Πα 1116 ὁ. πο Π δε Ἰδοίο 65 
1145 ΡῈ ἸοοίογοπΣ γοοϊαίαβ [ιι|556. 

ΘΟΑΡΌΤ Υ. 

00 ἀῃπῸ Ῥγάροίδ6. δἰ αἀπηΐ ἰδηΊ ΡΟΥΘ ἀϊοίθ φαπὲ οαΐα- 
ομθη05 1 σιλδιις αἴδθις, δὲ Ποτῖδ, οἱ φο ἴπ ἰρσο; 
αὐ (ἰθ ἐοία σοτυθτίμμη εἰ ἰονίρι (ονηλα. 

30. ΝΟ ἀπ 6858} 5611 νθ  ΛΌ. 56 ΓΘΟΒΗ ΤΙ ΟΓΙΠΙ 
δασίογα πη, ἀ6 ἅππὸ 400 νη} ἀϊοῖςο σα! οαἰδοῃθ- 
5885, δδηἰδηςία. ΑὐποίοΣ δὐἀποίας οη 18 ΘὨγο ΟΙορίο 
Ἰπά σα ὺ οαξοοοβθοη ἃ ΟΡ 5 ρα τ0 58] οί, π Π18- 
τὰς ἃππ απ 8} ἀάνθη αι ΟΠ ΡΙ 901 βοουπη ἀππι Απριβία- 
ππηὶ σοάϊσθηὶ 352 : δδουηάμπι οοάΐσρι ΟἸΟΡοπΙἃ- 
πὸπὶ οὐ στοάδοεϊαηαϊη, 3335, Ομποιηοᾶο ἢἰσς ἀποίοτῦ 

ΔΠΠΟΒ ἃ ΟΠ γίϑιΐ δἰνθηΐι παπιδγθῖ, ᾿ποθυι πη). Πα το 
᾿πα 5 σατα ΡῈΓ 58, ἰππὶ χὰ νανρίθίδίβ ᾿δο οπὶα, πὰ- 
1.5 δυυρμίοῦ!β. ΠΙΟΤῸ σϑοθιίῖον 8. ἁποξογι ὰ5. Τἰιθὸ- 
ρῃδηθ8 ἀἰοσία5. σα Έσἢ 6565. ρμαΐαὶ, οσυδοίοπο, σστπιοὶβ 
80} (οηϑίαπίϊο ἴῃ σίο νβθ, Οα ΠῚ τὰ ἰ πος αγὶ- 

ΤᾺΘΟΌΪΟ ῬΟΓΠΊοί; θαρ(ϊδηηατη το ]αίγογοπι. Δρρατηὶῖ 

οτὰχ [ΟΧΧΤ] Μαῖὶο πὰθῆβα δη. 381, δὲ οὰπὶ αΐθο 8- 
5885 ἴῃ Ουδατγαροβίπηα ἀϊείαν βὶπί, ἴῃ ἰδ πν ρΟ Π 05] 

84 ἀηηθτη 3523 γανοσαπάς. ΒοΙ]αη ἰξίο. ποίου α 8 
οΠγοηοορίοον δαποξαι! οη]5 βροι πάθια ἀτοάθεϊ νοῦ- 

5] δ. ἰοοί ἀὐἀάαοί!, ἀρ πόοξαο ΔΒ δάνεια (τὶς 
5.1, ἀθ. ΠῚ. 8} δ᾽ξ ἀδορηβίοηα ἐπ θγρτείδη!ε5, 

σα θο 6585 οοηἤογι αὐ ̓ ῃ ΔΉ πάτα 3θά. νο] 305. Τ1δὸ- 
τὴᾶϑ8 Μ|1]Π6βίπ5. σαΐδομθ5θ5. δὶ απ, 350 τεΐου!, ργο- 

Βῖον θ᾽] τὴ Μοβοροίαπιίοιηι δὲ. 15, ἀππασν. δ. : ΤΙ]- 
Ἰοιηοη 15 ὦ ἀπ πα πὶ 81, ῬτορΊδΡ βορίσαρίατα 8 - 

πΠοῸΒ 405 Ουγ] 5 ἃ Μηδ οἴαμεοβ πιοιπογαΐ οὐ! 
6, π. 30, Πδ5 βορῃύθη τ 8 ΟΠΊΠ 65 ΠΟ Ορδτοῦβα τοῆι- 

ἰφῆο, ΤὨΏΘΟΡΠῚ5. οἱ ΒΟ] ἀϊδίαταπι Ἰᾶπι τρία 
ορίῃϊο δὶ, οαστα ΡΟ ΥὉ5 ΒΊρτα 0ᾶρ. 95, πατῃ, 10 

ΘΕ 11, φοἰδίθιι οαοοδοβοοηι τηθάϊο 5έρον}}] 0. σαδΡίο 
ἰάτάϊι5 ἀδδῖβπαῦὶ ποτ πῦ555, Νἧὺ δὴποὸ οἰἴἴατῃ 300 68,5 

δἰ τ γα 115, ὁ δία 6 ἀἐΧῚ ΠῚ 5 (ὉΠ ΞΓΆΤ 15 τη οὐ ἔρτῃ 

Βος ἰπθαῃ δ ἀπη0 ἱπίοτίρο ἢ (}π]., οί. ἐ, ῃ. 7), 

ας δά Οοπείδηίασπι ᾿ῃ Οτιθηΐθ ἀθροη δ) ΒᾺ} ἷ0- 
πιὶβ ἤηδῃ ροτ]αΐία εϑὲ. Ῥοῦγοὸ ΟΥγ 5. 60 ἰθτήροτα 
ἀϊσοδαῖ, φὰο ρ᾽αγεβ βίπνα! ᾿πιρογαίογεβ τορι] αν 
Ἀοπιδηδ ριθογαηΐ. ΝΠ σαὶ. 23, πῦτα. 8, αἰ ἴῃ 
᾿ατρία 5δοῦὶ Ποίατη ΟΠ ΟΎΡ ργὸ ἡηρδγωίογῖδιι. ὑτιὰ2 
βασιλέων, σα ἱπιρογδίοσοε ογαπί, σα: ςἈποίδπη 

ἘἈδϑαγγθοίοη Ἱ5 δοοϊ βίαι, οἰ πὶ ραίγα Οοηβίαπιπο 
δχϑίγιχογδηΐ οἱ σχογπανοναῃὶ δῖ. 1ζ6, ἃ. ἐᾷ. Νὺ δη- 

Ὧὸ 844 ΔΠΠΠΏΪΟΓΘΒ5 δχὶ σΠ πρηναν, ορϑίαι, χαρᾷ αἱ 

σαί. 10, ἡ. 19, ῬοΥῦβαβ. Ῥσὸ ΟΠ ΓΒΕ ποιῖτο πιοιΐ. 

Αἱ Ῥογβίσα. ρουβθουίίο οὐὐρὶς ἰδηΐαπη ἀὰ. θάφ, 58- 

οαπάπηι τη] ογαπὶ σοπιρυΐαη αι! ταϊοη δαὶ. Ογτῖ 5 
οαϊ. ὃ, ἡ. 20, ἃ Μαη 8115 ὁχογάϊο διηο5 πυτηογαὶ 70, 

4] δάάιιὶ δά Δηπαπὶ 277, αὰὸ ΜαηδηΣ ἰπ Ἀυπιᾶπο 
ἰαιροτίο ργίπισηι ρτοά 5386 σοηκίαί, δημαπὶ ἀὰηξ 

᾿ 

βοὶὶ ΤῊ] δα οι ἐϊὰ5. Νοη τὰ ἰάπηοη ρτροῖβο ΟΥ̓ ΤΊ ΠΠππὶ 
Δπηος ΠΌυΠΙονᾶ556 στο! ἀοττῃ, ἢ ἀπ πα γη ἀπ πὰ π}- 

γο οἰἴτονθ ποθ ΟΧΟΌΡΓΘΡΟ. ΠῸῚ Ποθαΐ : ἀπηϊο- 

Ὀτδη ἄππὸ τηδρὶα 348 8 θ)α 5 6556. σατο 6565 ὁγθ- 
ἀϊάουηιν, ἢἾ5. ἀθ σδι]οηΐ 5. 

31. Ῥνίῃια, αὰο ἃπὴο ΟΥγΊ]} 5 οαἰοοῦρθθα ὨΔΒαέ 
τηδίηγαπι Ῥάβομα ἕυΐθδε υἱ εῖαγ. Νάπι οαϊοοῃθ5] 
18, δ ϑαθθαίο Ξξαποῖο σϑυ ββίταθ δὲ ργοπιλ δ 
ία, 5 Ἰοφιιι αν απ. 7, αυδϑὶ Δάππς ἴῃ πιοαϊδ 

πίοι μοβιία8, σαοά οὐτίο ἴὼ 115. ππορ  Ἰοπ ἀΠΡῸἙ 
ῬδΡΠΡη.5. ΠλγΆ θ116 δι. " ἰδόγηῖσα, ἸΠ 61), ἐσηηρτς 

ἐδί, τὶ υἱάδε: δέχεδ αατὶσ ανῷογοδ τοί] φιογέμθ 
πδὶ οπῖηι μῆς [οἰΐα βοιι5, εὐὐϊ νἱἐϊς αὐ 7 Ναρ αἸ1ὸ 

ἔδθγθ τοῖο Τπ|ἰὺ Οπαδταροδίπιε Ἰσοπ 5. ογαΐ, ἰῃ- 
(οργαπὶ δηΐο ἸηθΏβθαν, οὐ. ἀ, ἢ. 30, Κύμος ἢ αγο-- 

ῬΡδ ἩΜΉ6 ἰ0ἐ τισπδῖδμς δήης [γησίτις οἱ [οἰ τὴς ρογδίαηϊ. 
Νοὺ οὐρὸ ἰαλάατη 110 ἀπ Ραβοθα ογαίς ΑἸΔᾺΣ ἂμ, 
3417 ἱποίϊάοθαΐ Ῥαβομα ἴθ ἀΐθπη ΑΡΥ}185. ἀποάθοιῖς- 

Τ8} : 40 ἰδ ροτ γον 5 οἱ ἴσα 'ὼ Ρα] βίη 

{0}}15 ἀὐἀπὰς ἀοϑιεαϊ85. {5586 ρτόγϑαβ ἱπογθά 0 }}8 
δϑὶ; σὰπὶ δ᾽ σαὶ ἀπ) ΟΧΊΓΔ ΟΡ Πατῖὰ Ὠϊθιηθ, ας 

απ αἱτνα ἐθΡιιϊ 05. ργοδαοία, [5] 615. ΠΟΙ 65561, 

Νάᾷπι Οὐ} π5 οἵ, 14. π΄. 10, ρΡανοῖὶβ Ρμοβρὲ ὡαπίτιος 

οἰΐι πὰ αἰ θι5 Ἰαα 6 5,16] άτ τα που 5 Ρ]Θηθτα, οὐ 
Οπληθηι ἰΘΥ Β8 πὶ τιοᾶο πουμηϊπαηίθιπ ορβόγνᾶγθ Ἰὰ- 

Βεῖ, 51 Ῥᾷι}ὸ ἰαγάπις ῬΆΒΟΠα [ιξβοῖ, 5658. ἃ} 1110 

1πΊροτθα {γοπα 1 θῈ5 ἀγθοτθ5 νοϑι ββθηΐ, ἀηπὸ αὐΐοτῃ 

348, Ῥᾳβοια 16 Τότ ΑρτΠ5. ογαῖ; σαοά οὐτὰ 11- 
115. δἰ οπνῖ5 τ ΘΙ α115. τ] 5 ἀἰδοοηνοπὶ! ΜΆ τὴ ῖ- 

Ὠΐ5 π΄ ΔΏΠΙΠΙ 349. σοΠ] γα. οαἰθοῖθθοβ [ΟΧΧΠ]) 
ΒΟΞΒΆΠΣΙ5: 410 ΠπΠῸ ῬΆβοδα 38. Αργη 5. σα] γᾶ- 

Ῥαίυν. ἅπηο 3:8 Ῥάβολα οτγαῖ 93. ΜαγΕ, ν6 }] οχ Υ]ο- 

ἰοσὶ! Ταΐεγοα]ο ἀϊα οὐαθάδτῃμ. τροι515. ἐγ θειτηᾶ, Αἵ 

σδίθο 6815 ἀδοῖτπια ψφυᾶνρία οατῃ ἀἸοοσδίθγ, ἸΆτη ΔΗ 8 

Ῥᾶμοο5. ἀϊο5 τχαϊηοοῖπιπ) ἰταπδδοίλιπι οταϊ, δὲ ἴὰ- 

οἰοαίαϑ. ΧΑΠΙΠΟῸ5 ΤῊ 6515; Οα}τι5. Ἰηλπατὰ 6. Μδν- 

Ὁ] οὐδ 5. Ροπὶ ποη ρΡοίοβί. Οαοα 51 Ῥαβοια 60 80 

30 Μαγιΐ ροπᾶίαν, σα ΘΟ ῃ 65) ἡ ἀν απ ἔοτία βϑοιπαα 

Ρτοηιμίϊαία οὁ5ὲ, ππι. 34, ποὶ αἰϊὰ ΡοίοτΙ! αβ5ὶ- 

Βπατιὶ ἀἰδ5. τοῖον υἹοθβίπηατη ἀπαγίδπι ΜΆΤΙ, στιεθ 

οχίσα Χαμιμίοαπι γαῖ, 6 ἄππὸ 845, πιὸ ΡΒ 

ἴῃ ἀΐοια ΑΡΡΠ5 βορίπιαια ᾿πολάϊε, ἈΠ} ἀἷοὸ ; οἃ- 

ἄδιπ ταίϊοπο τ θηὶ μοΐθοῖ 48 δα. 347. 4 6}18 

ἴῃ ἀπὸ 348 δοσυϊδδοθπάμτ υἹάδειν, δοοαηάυ, μ6]- 

1κπὶ Ποπιαπας ἰπἴδτ οἱ Ροῦβαβ δὲ {ὔ, π. δ, σομλπιο- 

τποτγαΐαπι, Ὠι6 1185 ἅἀππὸ 348 σοηνοηϊδ. Νάτῃ ἀθοῖο- 

τ65 βνανίββίταϊ βδοχπάσι Ν 51 015. ο Β᾽ ΠἸ ΟΠ Θ ΠῚ ἀπ: ΠῸ 

346 σοηϑίμηδηξ : απο ρόοῦτο βοοα[ῷ ἱπίοῦ Ἀσυ)ΔΤΠ|Ὸ05 

οἱ Ρδυβᾶβ ἱπάποίαι, ααΐθε5 ἤο πα] ῖο ρο5ὲ Ρογϑᾶ- 

ταπι ρογβάϊα νἱοἹα 5. ἰλόγὰπι τθοτασαι ΒΟΉ πὶ, εὐ 

δουηπιήϑϑιιπι δα ϑιπράγαμ) Ὀγ Ὡὶ ἄη πὸ 948 6χ 

ποις Τἀλ τ οἱ ΒΙ σοι τὶ Ολγοπίσο , ἀὐᾶτην5 {ι- 

Ἰϊαπὶ Αυραξιὶ οταῖ. 1, ρὰμ. 47, ταραρηθί δυειονὶ (45, 

Ῥαρπδι Πᾶπο 56χ ἀηίο Ομ εἴα ἢ 15 ΘΟΘῚΒ ΔΏΠῚΒ οοἷ- 

Ἰοσαπεϊε: Βρα ἴῃ παγλονΆ!οια ποίαπι νη [ΟΥ[ 5515 

ἰγγαρϑὶῖ, Ουγη!ατα ἀσπίδι ἰοηα! ραϊαια5. 48 ἀρρᾶ- 

ταῖα 6111, φαΐ ραρπαιῃ εἴαΐα στ )5ϑᾶτῃ Δ 160 65- 

οἷ[. 5᾽ηρατ 1588 τοτὸ ρυρβηῷ πὶ πηι 947 οοὨξθο 
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τοπάθ ΒΌ}1α τϑίϊο δϑέ: δίοχαὶ πΌ Πατὴ ρόπ ἱπᾶπ- ἃ ἐτὶβυππαπιαβ ρυΐηια αυδτῃ νοσϑῦλα5. Θαδ ἀν βΘΒ: ΠῚ 
Οἷϊ5. ροϑί βοϊαίαπι ΝῚ51018 ΟΡ δι ἀϊσπδὴι ρδοῖ}5. σΘ]- 

4͵β ἸΙοσαπι. δοά ἰρβὰ Ν ϑθὲβ ορϑιάϊο δῆπὸ 37 

ΟΟἸ]οοαν ροίοδὶ, ἂὸ ΘΙ] ση 104. ἀδ αὰὸ ΟΥγ]Ὸ5 
Ἰοψαΐίαν, οχἰϑιαδυὶ, Τὰ πν γονόγα οΒρίἀἸοποπὶ ΠΠ1Ὸ- 

τοσγιλτ5 ἰὰ ἀμ γοηίοο δ δηπαπι 9417, ἀδοίτηο (οὴ- 

5ί8 {ΠῚ ἀπ ὴ 0 σοπείβπαι,, ΑἹ ΒΟΏΠΆ}}15. Πι58. ὉΓῸ 

ἀἰδοίταο Ἰδμϊταν ποπο. ΤΠ δΟρ δὴ 65 σαοαας ΝΙΝ ϊα- 

πϑιὴ ΟΡΒΙ ποτ. ρΟηΪ δη(6. ΘΟ ρθη, αιθ ἃ πΠὴ0 

840, Ξοχία ΦὉΠ1] ἀἴε σοη τ ρηῖ. ΘΟ ΞΟΠ. Ὸ5 ἰσίδαν ἀΠΠ0 

8:1 ΒΟ] απ ὩΘΠ τὰ [1586 ἴῃ Μοβοροίδηϊα, βογναία 

ἱπίδτίτα ἐπ ἀποϊδτατη 8Πη0 5θααθηΐα νἱοϊαίαταπι ἢ - 

ἀ6. Που διίθι αὐραπιθηίππι ργοῖραο ἘΠΙΘτ οπ πιπὰ 

ρος; φαὰὶ σα ἴῃ Ηϊδίογέα ἱπερεγαΐοτιι, ΝΒ Δ πῷ 

οὐὈϑθϑβίοηἶβ 501 {ΠῚ 0 611 ἀηηο 340, εἴ ΘΙ σα σᾶ τη 
Ῥυβηδηι Δ 0 848 ρομδέ, βιᾶτὴ οδἰδομθ56 0}. ΔΠΠῸ 

867 τ τη α 5 Ἰηἀπ10115. ΔΟΟΘ βαρ ΒΑΡ γι} ορυ- 
δὶ ἐποῦὶ πο φῬοίθεί, Ῥθείῖο, ΟΥ̓ Ὶ}18. ΘΙ ΠῚ8 - 

τηογαὶ ὑαϊ, 15, ν. 1, στανία δρίβοοροότατα, οἰ ορῖοος- 
τάμα οἱ ΕυοΙ οβἰαταηὶ ἀἸδϑι ἴα, αὐ βαπσαϊ ποτ ἀδάιὸ 

ΔΩ ΟΤ πὶ ἴοννοσο ργοάμσοιο : 5615, [αἴθον, δηΐθ 

Δ απι 3ζ:.7, ματι αγ πη ἰὴ Εὐ οἸ 6814. ΓαΪΐ, πὶ ἢ ΡῸ5 - 

86. Ογγ 5. Ἰοχαὶ, νογαηλ 88} ΠΉΘ Τὰ }}}}}8 ΔΠΗΪ, 
Θ01550 ἢπ ἀτπ|5 ρᾶτίθβ Βα ΟΡΏΒῚ σο 1110, οἴπῃ ἐ- 

Ρἰβοορὶ δ θάλιῃι ρα γί πα πὶ 5686 τὰ αἴ }5 ἈΠΔΉΠ δ η]δ.15 
ΡΟτοα ἰ558ηξ; ΤΠ ]0 δάϊαο μιοτατα οἴθηδίο, οῶ- 

ἄοδάᾷπθ τππυ]ΐο αι δηΐδα νἱο] θη π5 οοηβεομίς, 
Ουοὰ ΟΡ Πὰ5. 1014. ἢ. 9, αἰλαιη δ ραν πῚ 80 ον- 

βαὺ ; πᾶ σαϊάθιῃ (ΒΓ δι ἀἀ σγραϊπαραγαηι ον πο μὴ 

το] θρδιΐ, ΠΠ᾿Δὴὶ νοτὸ ΕἸ ραι σα {15 ΔΒ 56 ν.δ Δ 1ι- 

πα ] πὶ αἰ 1ἴὰ ἸΟ πόσα} Οσο, 5] ΟΥ Θ ἢ ρ5] 8ι θτλ]- 
ηἠἰξίγατο ροϊαρταμε, τηὰ πολ ρα ἰς τὸ Βαγα σοι βἰττη 

ΘΕΌ ρΡορο δ πονιηὶ ρτ 9 ΒΌ]υπη ἴῃ ΠΛΙΘΓῚ5 5115 5γ- 
ὨριοΙ5. ΔΟσαβ 068, δίσαο αἱ ΤΑ Θ᾽ 1Ογὶ σᾶιβδν ΟῚ 
58 {15 τοσαυ5 νἱἀογοίηασ, οἰποοτο ροία!ϊ! ΜΑΡΟΘ}}} Δ} 
ΒΤ ΙΟΘΉ 510 115. τήᾶρσηο βἰαἶο παδοθρία ἀείοηκίο ; 

σαθτῃ [ΟΧ ΧΙΠῚ ὑντη 5. ργὸ σογίο δὲ ὀχριογαίο μα" 
τοίϊοο Παρ Ραΐ, οαἱ, 1ὅ, αν, 97. Ηἰβ. τὰ ΠΟπ  θ15 ἀπ- 
πατηῃ 3.18 ον 15 αἰγὶ σα οομόβοοη ἐροῦμαν ρυτῖο- 
τοῃάυτη οχίβίϊηναν, Πόσα αι ἰδηῖδη ΓΘ αἰπλκδ, 
αἱ 0 34.7 ὁοῃβση θη αγ, 

93, 1ὴ Οπαἀγαροβίπγα ἀἰο 8. 6556 οα σοῃ 6565, οπὺ- 
Ὧ65 Ῥ6ὴη6 ραρίησι οἸαχηδῃ!. Ουαπαπαι ἁπίθηι Ξοχἢ 
5:56 }}} ἸηἸἴο, σοηδέατο ΕΠ Π ΘΓ ΞΟΙν τ 5 Θηααγαρδβέμια 
Ξ6ΡΙΘτὴ πη} Ποἀοηπα θι5, αἱ πάθια 0} Ροΐτῃς 
πὰ} 5 ἘσΟΙ Θο᾽ ἀπ βἔθ5, ἢ ΠΡαμτηθηΐο 80 Παμηδβοοπο 
δὰ οα]οθῖι γα ἰοπ 5 ἀδ 76} α}}}5. οἰζαΐο, ἰοπι. 1 πον. 
δας. Ρ. ὅθῳ, χαρά ἀξ Ἐσοϊοβία οἰΐαν. ΑἸοχαη ἀγῖμα 
αἴοῖ ροΐββι δχ ἅΠ15 ἀπσίοτ α ἢ τι5 Ὁ ὁσάσηι ἀπὰ ῥτο- 
ἀποὺῖ5, ΟγτίΠ! ἰάταθα ἰδηηροτγο, πἰγαχαρ Ἐσοϊραία δὲ 
Αἰοχαπάγ πὰ οἱ Ηἰ βγοξο! γηιἰίαπα, κοὸχ ποραοπιὰάῖ8,οι 
φαυδάναμί ηΐα 5ο] πη οίίο ἀἰοθὰς σοηβίαηϊο Θααάγα- 
θθδίμπα αἰδραίον, ἈΠ μγομανίπηὰβ οχίγεσγα δὰ οφαΐθο 
ομοβίτη ἐογήδτῃ ποῖα. Τοίαπι Ουαάναμ οβί πγα τι Θσοιι- 
γα! (ὁσομὶ δε οσίο ΘΔ θοἢ 6565, ΟὈ μι ααΐοπι ἀϊο- 
μὰΞ δίῃραϊαι ρυοιαμεϊδέα 5ἰπὶ, Πἰσδὲ πόμα} 8} οὰ ἀ8 
ΓΘ τ πιο! {0π8 σαί ρτϑίχα ἀϊσθγίπαιβ, οὐμαΐα 
[ἀγαθὴ ἰἶο, πον}5 8 ποία ουεογνα οπῖ Βα σοὶ ροιίας 
ΘΟὨΪ οἰ Γ15, ΘΟ] σοπάα [ μὐϊοανίμια5. Ργοςα  θοοϑἰπὶ 

Β 

ἢ 

Ποινἰοα ργοππηἰαίδηι; σιοὰ στα ΠΠ1ὰ Θροοῖοβ 

σὐρ 5 σοο!οβἰαβιοἱ ἀδϑουρία πππὶ. ὁ, 410 ΠΟ ΠΉ 5] 

ϑυπαχὶ ποσὶ σοπγθηΐγο υἱ δαῖτ, ΡΡθον δ ἀπ- 

ἴ6π), σα Π τὰ Ποιηηοὰ ἀΐο μὰ δ ᾶ πὶ σοπβοτησβ᾽ ΠῸΠ- 
1.πὶ σὐτίς ᾿ὰ}5 ΓΘ] οχδία! γοβαρίατα. Οοῃ να σαίο- 

ΟἾ16565 ἰΐα ΟΠ 5 νι ἀοίαν ἀἰσι μη στοτο ἃ ΒΥ ΘΑΧΙΡ5, 
αἱ αἀἴνοτϑθαϑ ρΓΟγϑβ Δοιοπρϑ; ἃὺ δια τὰ ΒΡ ΖΔ - 

ἀἷ5 αἰθαγηα πιο σθαι σοι πηθηδηΐ, οα!. 4, ἢ, 5 οἱ 
ὃ, δἱ ργοῦα!. (αίοομοϑὶ ἀροίμα σαστία πάτη. 2.4 1} 

58 π΄ Πυτη αι ον ἴσαν οἱ, σατῃ ΡΙΌρίον ΟΠΊΠ 65 
ἀϊοογοϑί, βρθοία 5 ἰάπχοῖ δὶ Βαρυ χαηάδογττη ῥσοῦδ - 

οἴ οἵ Ἰπβίγαο ΠΟ ρτα, οὐδε πο ὴι δατ. ἀσοοτηῦ- 

ἀανίθ56, Θυοα ἀρ πὰς οι! ἰοδίάθτα (ὁ ἐφίογὶϑ αἀἱ- 

σοηάμπηι γθους: ἢ 4Π|0Ὲ5 ΠΟῸῚ ΔΙΠ 6. ρτὸ Βαρ ϊζδη ἀΐβ 
ἀἰϊοονοϑῖ, ααδηὶ ογαξίοπὶ θὰ ἱπ θΡἸβορηιίο, 4 {1115 

Ἀ{Π|1ὰ ἴον α ργοβρίοιοραν. Εδάδμχλ ἀ8. σαι ΠῈΠ]ὰ ΠῚ 
ἀαοχαο Θὰ 15. ἀϊοίαπι σαιθο δ ϑίηι ραΐο, οτμὴὶ 1115 
ἀϊοθιϑ9 Ἰολαιιμι βοϊνογοίαγ, σοί ναγείαγχαρ Πππ- 
αἷα. Οαϊοομοπίβ 18 ϑαρραΐο βαποίο παρα δβί, 5δὰ 

ἀθῖπν {Ππ|4 ἰοῖο ἀῆπὸ ϑαρθραίαιῃ ε6) αα)ναίαν ἢ η66 
α}}ἃ 651 1 σϑοίθ 5 σα δ ομ δίθα5πηοία,χαᾶ α]] τη 568- 

Ραΐο φροηπη]δίατη. ΘΠ] ρὲ βο55}1, Οδίδο 6865 ρσὶ- 

πῖᾶπι, βοου στη, ἰδυ!ήπαι, οἱ φααρίοτῃ [ἢ ῬΤίοΓ Ἰεὸ- 

Ῥαοσπιδάα ρον πιαβ, Ζαοπίαπν ἴῃ Ταάγία ἤπιηι. ἃ, [ἢ - 

ἴθ δῶσ σαιΘΟἢ 651Π| δὲ ΒΒ οἰϑ ΒῺ} ἃιιαἰ ότι, ἐγ 46 1 - 

σοδδαν μη, αἷἴ, ἐοίίπις Θμαἀγασερίηι ἱπίσγυαίἑμ, 

Οαϊηία οἤατῃ σαί ἢ 6515 πὶ σαιίσηι πον αομηδία ἴον- 

(ἀ5ϑ5ὶ5 ον υμ δῆ, Οα! Θοἤ 6505 βαχία, Θρ ἃ 
δἰ οοίανα, ΠΟΙ ΒΘ Ι ΘΠ. Ρι15. ἀἰ θὰ 5 ργοματ αἰ οἱ 

σθηΒΟαυθηοΓ βοοσι ἀν, νῸ} οί Θαηάραρθδὶ πιο) 
πΡ ομααϊ αϑϑίαααά, Νουίατα. τι Π]|ατὰ μα ναππειι 5 

ἀϊοῖ, 4} ὀδίο ἢ 631 ποῖ διε θη ἀ}5 5}, ἔα ἔοτίο 
5016 ἰογιί ΠΘΡαοηγδαϊ αἰ τἰἀϊοαπα, 564 ἠδοίηιϊα, 

παπήδοῖπνα οἰ ἀποάδειη θα 5 ΟΠ Πα 5 Δἴ 6 ΡῈ5 ἀδ- 
οἸαπιαίδι ; αἰαῖ ἰάοῖνροο ἢ. [δε ὰμὰ γ0 1 «ααγίδη] 

Ουδαναμδϑίτη πο δἀοπιδιίδη) σοη τα πά , Τηΐον ἀ6- 
οἰηιδι θυ δα οἱ σαατεαπγάἀοοί πιάτα σαἰο δ βίτη αἶδ5 

αἰϊψιοῖ μθγσδδβογο, 6χ οαίθοι, 1ἀ, παῖ. 4. (αΐ6- 

οἰιοϑῖβ [ΟΧΧΊΝ] ἰευπαϊδοίμαα [στὲς πὰ μοι ὑοίατη 
ποραοπιδάδηιν συϊπίαπι ἀἰϊοία. Οαἰθοοβί πη φαανίατα- 
ἀφοϊππα ιν σὰ  Ροβίγ 18 )ομη ἰοϑο ΠΡ Νὰ θυ θαπὶε 
τήσ88 δ ἶσος, ματιοἱβ ροδὶ χαϊηοσίπιηι γογη στη 
ἀϊεθα5, ἔθ υῖ τ βασι ἀφ ἢ} ον Ἷ5 6 θι[ο πια {αν ἀ55ῖ πᾶ - 

τῆ 18, βδ0]αθη 0 ΠΟ Β  μαΐδηι ἃ ΠΟΒῚ5, αὐ οἸππΙ μη] 
τηαχίο. Ρι ΟΡ] 6ηι, ὑδίθο! δου Θροσβδιῃ 8Ππη1] 

18. ΑἸ ΟΘΟΠΒΘ]ΠΌΘΒΙΟΡ οδάθη ΠΘθοτηϑαὰ ροποπ 

δαὶ 5θααθη 65 οἴηηθ5, ἀβάαο δά ἀοοίπιατι οοίανάτα 
4 βϑαῦθαίο βαμοίο ἀἰςίᾳ οδὲ σοΣ (15βίτηθ. ΝᾺ ἃ 65. 
410 ἀϊο οαἰοσῃοβὶβ φαϊπία ἀθοίπια δἰ βοχία ἀδοὶϊ τᾶ 

ἀἰςία» ᾽πὶ ποΐδ, Βαρ ϊπλὰ ἀδοἰπηᾷ ΡΆῈ 015 ἀἸ 6 Ρ5 ἀῃΐα 
Ϊοδία τη ῬΑΒΟΒ δ 5. μα ΐα, αὐ. 90 οἱ 84. Οποά 5ὶ 

ουϊ ἀἰδρη οί ἐοΐ σαΐθοϊ. 6565 πὰ τη] ογὶ ΠΡ ομχὰ 8, 
ΡῬδγογδία5, ἐπ ἀπτῖῖπὶ 31 ΘᾺ5 ΘΟΙΓΟΡ ΑΙ, ρὸν ἴθ Πἰροί, 

οἵ ἰῃ οχίγοιηαβ πδαναρδβίπχ ΒΡ ἀοπδάι5, ΟΠῚ1165 
αἰ {παγίὰ ἀδοῖτηα δά οοίαναιῃ ἀφ οἴππατη σα 6. 6865 ἀἴ5- 

ἀἰθααϊ. Οαοᾷ δὰ τηγπιᾶρορίοᾶπ. δε ποῖ, ΟΠῚΠ 68 ἴἢ 

ῬΆΞΟμαΙ: που στπαάο ρεοπι 1189. Θαμτ, ἃ ἔοτία θ6- 

οὐπάᾷ δἀ βοχιδη), ὰᾷ {1 ργοηιϊαἰα οϑὲ ροβ Γθηλᾶ 



151 ὈΙΘΒΕΠΤΑΤΊΟ ἢ. 158 

38. απὸ αυϊρὰβ Ποτῖς. σαίθ ἢ 6565 ἀϊχυῖε διοίογ, ἃ ἀϊγηἠτογοι, οαξ. 16, απ, ὁ. 564. Πα απ τίαν, ἴῃ 
Ἰηἀάραηάατὴ πιγϑίαροσί σῷ ροκί σγηαχίτη Βα (αὐ οἷτοα 
τ ΘΡ  ἀἴ θη), οαἱ. 18, ππππὶ. 38, Εἰ ρα ΘΒ δὶ Ὀτι5 {ΠΠπ 1 πλ}- 

πδηῃδοτγώτη, ἀδοληᾶ οοίδγνα πηι  Ὡΐξ ΠΟγῚ 5 5} ἤπια 

βάσει ν βΉ  ὦ ρογοραία, Ρροοα ον 5 ἀ16 Ποιηλη θα 
ἴῃ. πιραΐὰ ᾿Ππιγσία ἀϊοία πη μα απ 15 : οὐοίασαβ φαρ ἴδ - 
τί 8}}0 88 ἀἰ6)15 Πα το ΘΉ ΠῚ 58} γοορογάπι. ΟἿ 4 Π1- 

4ἄδτῃ δυίοιῃ ἴῃ Θαδάγαρδϑι μα ΟΠ ΟΊΟΠ 68 Ἰη γάτα 

ααοιίάϊο ἀπο, αἰίογα τααΐα Π|5 Π0Γ15, αἰ ἰθτὰ 5} νο- 
ϑρθγὰμῃ Βαδογοπίαγ; αἱ δχ ΟΠ} }}}}5 ΒΑ Ξ1 ΠΕ ὑπ Ηόαα- 

ἐπ θγοπ, οἱ Πρπ1}}15 5. ΟΠ τ υβϑοβίοχαι ραιοί: ὁοῃδαοία 
ΟἸΏ10 8 ἴθτε ἸΟΟἿΒ μὰ 6 πάγη χ β ὨΟΡᾶ γί ἃ ΠΟ 

δα νβερϑυλτη,βθι, αὐ πα ΠῚ ΘΟ ΓΆΓ 6 δο]οσπαν,ἃ ἰογίΐα ροβί 
τιογίἀΐοιῃ μογὰ. ΕΡῚΡΏ Δ 5 προς. βασὲ, παηλ. 23, 

αἰΐ, ϑυ πᾶχϑ5 συδάτγαροβί 8165 Ὁ ποτὰ πόα δά νο- 

ϑ5ΡδΓὰπι ὕ516 σε! ταρὶ 801} 125. Ρα  Θϑυ π δ ΟΥ̓ΡΤῚ 

οομβαοίιπα 65 ΘΧργιπηδθαὶ σαηηθτῃ ΟΠ τ ν ϑοϑίοη πηι 
ΑΒ Ποομ Ὁ ̓ ὴ Θπδάτγαροϑίηγὰ μοι οΡ  ἀϊαη 15} 011 0 ἢ - 

οἰοματὶ 80} Π{πηὶ ρτοραπὺ 6} 05 ΠΟΙ] 16. δα ΡΟρΡΆΠα Πα 
Αποοοξβοηατα ποπᾶ δ ἀδοϊτπηᾶ ; Ζαδγαω ΠΠΠ1Ὸ νὰ- 

4 ΠΊ Θογα μὴ σα ρογγι σῃσ ἠι 1011}, αἱ διπὶ ργρθ- 
ἀϊδηνο ἐπ ντη [16 λο 176} ἀμ άτ  ς δ ηϑὶ δι 5. παχῖπι 

ε6 δαθίθηάαμα Π6ὶ νογθιη ἀοοράσγο [ουτα ἀρ δ ηϊ, 
Τάδε ἰὴ ἱκοτα]ῖα ἀ ἀἰάρο]ο ἰΘπἰδίονο, ἀατη, 1, 

πον. δἀϊ!. ἰοηγ. 1. μᾶν. 901, πη ΘΔ }1}} ΒΟΥ ΠΟ Ϊ5 ἃ 
88 8ηἴ6 ἀπ08 ἀἰδξ τπαϊυ{{π|8. ΠΟΥ8. Πα ΒΡ} δὰ Ραρίί- 
ταπάοβ,ἀδ Δργοπυπεἰδίίοιια δὲ ρδοιίοπα οατη ΠΤ ]δίο. 
Ὃν καὶ ἕωθεν πρὸς τοὺς μυσταγωγουμένους εἴπαμεν 

ὅτι περὶ ἀποταγῆς καὶ συνταγῆς διελεγόμεθα αὐὖ- 

κοῖς. ἴῃ δοάθπηι ΒΟΓΌΠ6 δα ροτία5, 58 πὶ Βοο Π0 

εἐδάοῃι ἀϊς ογαϊοπ πὶ ΠᾶΡότὸ σογαμ)οιηοτγα!ι, απ 
οἰΐαπι τηδία ῖβ ΠΟΤῚΞ ἀἸἰδϑον αἰαῖ, τα! απίοηι Ὁ 8ἃ- 

ἀγαρσθϑίηα. Αἴ πόππα}}ἃ ἴῃ οα ΘΟ  651885 ΟὙγ! Π18η15 
ϑϑγοιίπῷ ότι οσσαγγιηΐξ ἰὴ ἀἰοία. ΕᾺΠΙἢΠ αὐ 6 ̓μ8] οϑὲ 

ἀθ όταν ἂς ἰδαιροχίβ 510] δὶ ἀϊσθηάτπαι ΓΘ 411 ἀῃ- 
ΚαΒ018 ΠΟ ΠαΘΡῚ, ἈΠ σαν. ὅ, π. 20, (αἱ, 18,..ν. 8, 

«πὸ ἰσοΐ ἃ} ἦρ50 ογαυοπὶβ ὀχοράϊο Δ βαΒ510 [θη ρΌΤΟ 
Ῥγοπιΐ 58 βθέμοὶ εἴ 1[ἰτὰπι τερϑίιι. Το τ. 22, οἱ. 

4, π. 371, οαἱ. 1ὅ, ας 33, 01 Ῥτονβοίδτηῃ [τὴ ἀθτη 

αἷΐ, διὰ τὸ πολὺ τῆς ἧμέρας, οαἱ, 17, παν, 20. Θὰ 

φαϊάοιη αἴ πᾶ υα  18. ΠΟΓῚΒ ἴπι 16} 81} ἀἸ Βα 5 ἀἰοογθί, 

οασβὰ πῈ}1ἃ [1556 νἹάδίαν, ᾿ὐχιϑίαιο ρμοθ [(ΟΧΧΥῚ 

σα δε ιοβοβ, Βα 5ϑοῦίαβ [1550 1 5 ΠῚ Θροβοϊ ντηῖβ σοη-- 
ϑαρίαθ 8 νϑβρθυνμὶ ΤΠ} 15 ΔΟΟΘ ἢ ΒΟ Π ΘΙ ΡΓΘΟΒ5, 

ἀδ χαρὰ ϑοογαίθϑ ἰδ. ν Ηΐδίον., οᾶρ. 34. 
84. θς ἴοοο 4πὶ πὰ }1ἃὰ ἀπβιίαιιο 6556 ρουΐθδβι, φαΐη 

ἴὴ Ποϑαγγθοιί οπὶβ Ἐσο δία ργοη τανῦν ΟΥ̓ 15 

οὔ 65 σαίθομοθθβ. ᾿ῃπατπόταὰ π|ὰ5 ΓΟὶ ὑθϑἐ η]ο ἢ 

Πάδπι ἴαοϊαπ, φαογαπι ἀἰϊααλην ρανίοηι ργοδχὶ 

μὰ ὰ5 ἀἰδοοτγίδ(οοἱβ οαρίία ἃ, ππτ. 9. 5}Π| {1168}. 

51 απὰ, ἰοκίο Οννηο ἰρ580, οχίγα βοοϊθϑίατη ἤθϑιν- 

τοοι οηΐθ παροηἄα [1556 οαἰοοθοϑῖβ, ἀπ 11}9 ὁχ 

οὐαηΐππι ἰοτία δχοϊρί θη Γαἰβδοηί, ἰη αα 5 46 5ρ1- 

τἰϊα καποῖο ἀἰπδουϊίατγ; σὰ, α αὐ, ἀδόσγο νἱἀ6Ρὰ- 

ἀσῳ ἀὉ ἢ ΒΌρΘΡΙΟΥ  Αροβίο! σι ηλ τι 15. ΒΊοὴ 80- 
οἴοςία ἀϊσατοπίαν, σὰ ϑρίγ5 Ξαιοῖ πὶ ἀ16 Ῥϑι- 

ἰοοοκίθ5 ἀδδοθηβα οοῃδοογαία γαῖ, ΔΈ δᾶ γδίϊο πῃ Πὰ 

5615 Ἰὰοῃδᾶτη ἔπ|558. ποραΐ, αἰ Θὰ ἴῃ ΘΟΟΙ 6518 

τλϑη 5 ΟοἸροίμ ἀϊσοιάὶ οοπδαοί μἀϊηθηι ρτορίοτθα 

ὃ 

ἰρβᾶὴς βββϑιγγθοοηΐβ βου ββῖα δἱ πανὶ, ἂν ἰὼ ρο- 
ἰϊοα οἰ βάθηι, ααοὰ ΠοηπῺ}]}}5. ρἰδουί, απ! ροία5 ἴπ 
Βαρτἰπιενὴ ν 5. ΠᾺ10 «ἀἰοι τ οἰπί οαίδοροβος, Γοΐα οο- 
τασλνγ αὶ ἴῃ μοχῆσα ἀἰοιαβ Δα [π πηατι!, γε Θεέ παρὰ 
ὀαιοοἢυμη 5 1 θοοβοβίαπι ᾿ηρβτϑαϊ πο 1106]},; {υὰ 
ΤΘ ποβοίο ἃ φα!ἀχαδηι ἰοὶ ροββι ᾿πεοι5, Ναμὰ 
ΟἸΆΠΙΡῈ5, οἰϊατη ρθη }}}} 5, ΠΟΘ θ δ. ἴῃ Θοο  β᾽ βάογας 

Ἰδοί]0 85 οἱ σοποίοη 885 αὐτά γα ; ἰδίαι ἃ ταῖσβα πἀ6- 
"πατῇ ὁχοϊα οθναπματ. [ἢ πη απχρτῖβ ἀποίονθαι ἰθοῖ5 
Ργοθᾶιῖ ροβϑθῖ, 58 ἀπῖτὰ ἀἀάποῦ δχ ὑνυ!]ὸ ἰο5}1- 

γποηΐ τη Ρῥτοσαῦν πλπ. ὦ, πὰ 40. δἰ σα 5 Του 18 πτοία 

το αηθαίο ἀρἠ 1556} δα Βαρίδηιαισα πόθοι, πονίαξατς, 
αἱ Ἔχ ΟὐΠβΡΘΟΙΟ οδοίιι8 ΘΟ 5  ἀβεϊοὶ οὐ ἀπο οἱ σρΠὶ- 

Ροβηοη 8, δϑβιβίεπέϊαπῃ τα 8811, Ἰδοξίο ατπ οἱ βα- 
σΓΑΓΙΙΠῚ γα σορ! πη. οταϊηδία βοῦῖθ, του γδῃ λα 

ἰασῦα5 ΤΠ] ΠΟΤ τ. Δα ἢ δαπιαΐ, ΟΔΡ Δα 1.115. ΘΥΡῸ 
δάμπ5 ἀααΐαν δ σοῃδριοϊθι 8 κυ πᾶχοο, ΝΌΓα. 15 

Θ᾽ υβάθηλ αἰΐ οἰαιδαηι 6856 Θροίοδίαηι, Θοβηῦ ΟἸΛΗΕΣ 
τοῖμς, ἤφς ρογίζοα! ραίοπ! οἱ ἀρ γίδθ ρΓΟΡΒῈ5 ταρὰ- 

δπδῃί. ΡγοΡδὨ  Ποτ ἔοτία νἀ τ ἃΙίοτα 46. νϑϑί!- 
Βαΐο Βαρ βίοι! βοπ θηῖϊα. ὑὐγ 5. ἃ ἴρ50 ργοσᾶ- 
160 }1 6515 1 10, πτη, 1, Ἰρο παρθοῖ: ψαηιν οἰγοι υδαι- 
ὑία τορος συποί ει: σα ὁχ ἰοθο βᾶγΆ]]}0}ὺ 

οαἷ, 19, ἢθηλ. 2, ἀδ νϑβί θα]0 ΒΔ 5... 16 Π| 0 Ὲ- 

ἄἀμππι. ΡῬΡΘΙΟΡοα, ΤἸη05. Π16 πὶ Πα σΊ 15 ΕΟ 65.115 ϑταΐ, 

αὖ πο ἢπ Θου] 6518, 588 ἰὴ βαριἰ5ἰθγῖο, αἱ 6}}15 νθ5.1- 
Ῥαϊο βυῃλο] αὶ ἰσαἀδυθίιν. [)6 θα] ΔΘ Ν᾽ Ασηθι. 

ορίβι, 30, πππλ. ἀ, ον ἰδοιζοπος αἰφμδ ἐγαοία (τὶ, 
ἀϊηιὶδοΐΣ οὐ θονιιηιθηῖδ, δ ποίαν. αἰϊηῖυ 8 σοπιρ6- 

ἐοηάῖϑις ἴῃ Ῥαριϊδιογτῖς ἐγαάφϑαιι απ λοι. 1)06. ΟΥλοι- 
ἰ81}}}Ὲ5 σα! θαβάδτη ἃ πδ5.51π|5 σιμὰ τὰ ἐπσσοσίσαγιηι 
ἐπ σοποσῖπι τοηἰθγαρίἰἰοπίισι 10. τν, ΒΔΟΘΓῸ5 δὺς ἐν 
πυϑδίτθι ῖδ, ἰηυ}}ς σαί δοίιεδὶ ἐπήίίταὶ δὲ τη δα μαι υϑηίεηε 

ημὶ θαρείία! ἀοατηοηδς, σὲ μαβίαπε ἦὲ σθηπθγατοπο 
Ῥεοσαῖὲ ἢ ἀδταστα 1 οί σι σοηναδία ραΐει ΠΣτοβοὶγ- 
115 ΟΡΊΘυσα ο5 Τα 556 οχογο5ηι 65 δὲ Ο ΘΟ βόδι ρτὺς- 

σα, πῆπι. 18. ΟἿπι γοῦοὸ ἴῃ οαάσταῃ δοοϊοδία αὐτο- 

Βα οπθ 5 ἀπ θα ρἀϑτηππὶ 8085 ΟΟΏΒΙΟΙ ἢ νοβε]- 

θα ο Ὀδρ(Ἰβέουι! ὃχ σαϊ, 19. αὐπη. 9, ἰάσι. σαοοας 

ἀξ δχογοϊϑιηὶβ ἰοίο Οτδάγαροβιτηῷ ἐε ρΟΤΘ ἔδοίθ 
οχιϑυπηδηάασινδείμν, ΝῚ Δ} ἰϑε δὸς ποσοββανιο 0 - 

οἴ ππξ, Ἰνοοὰβ Ἔχ μυοοδΊσΟΠΟ5᾽ ἀλη, 1, ΠΠ} ἃ Πα 

ἔοτίο ὁδί ῥγῳοσ ἐγατιϑ᾽ δἰ θα ἃ0 πὶ ἰᾶρ Ποταπι, μα 
βἰμηϊ Πποαδ δυοίον θαρί(χαπιο05 ἀ8 815 ΠΟΘ] 005 τε ὶας 
ἴθ Ῥαρε δέον νϑϑι δα] ἰπ γοφαςοίοσ, απὸ ἰαϊιίιπι 

δύάθὰ α]ν ᾽ρ5ο [ΟΧΧ ἢ] Βαρ βίογίο ἂὸ Βαρυ5π10 56- 
Ῥάγαϊοβ, 51 χα οοπο αι, πὰ σοποῖαη! δα σα πι- 
ταϊληι, ἰὼ γ 5 ἢ δα λα πὰ ΠΠιὶ δὰ βου δοια ἢ ομιπὰ Ἰὰ- 

ἔτθεβοβ :πδηὶ ἴῃ ᾿ρϑὰ δοοϊοπῖα ρυοσδξουβοβίη ἀϊοίδγω, 
δάάᾳοια ράθ!ο δυΐθ ἰδριϊπηοπία σον ἰβϑίηαπι Πάθηι 
[αοῖαμι. ΑΡτη απ αἰἴοι6 5 ΒΙΟΡΌ ΚΟ 115 ἀπ}6 ΒαρΠ1- 

βγη ἴῃ ΒΑΡ ΒΘ νοι θυ}. ἴδοίαθ. ποὴ ἀπθ1.ἃ- 
Τὰ 5, εἰ Θχογοῖβηιου αἀὐᾶ ἀνα μδ51 8185 πῃ ᾿ρ8ἃ 606]6- 

βία σοὶ ρναῖος, ἔθ 5615 ἰρδο γγ τα Ῥροῦδι, πηι. 14, 
«(αἱ Θχοιοιϑιπ σιν Θπροτο [6 Βὰρ χα! 05 5116 .- 

ἰἴο βδάβγθ ἴκ δοο]οςῖα οἰαπβα, ΥἱγῸβ. ΒΘΌΓΒΙΤΩ 8 π1ὰ- 

Ἰιοσῖθαβ.; φαοτηοάο ᾿ ἀτοᾶ οἰαιιβᾷ γα ΝῸΘ 6. Π}1 

ἐχ πὰ φᾶγία, οὐ αἰγυταμα δ ὈΧΌΓΒ5 δΧ αἰνὰ Νϑο 
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ρβου]ατίς ΗΠ]Οτοβο  γιπὶβ Ἔὐτδί ἀβπ5,. αἱ Ἔχοτοῖβπι! ρὺι- ἃ ΠΕΠῚ Ξδγπιοῆθτη σΟΠΥΘΥΕ  Σ απ πίπτιο ἃ} ἴρ50 οὐϑίϊο- 

θΙϊοα ἴῃ φοοϊβοῖα Πα ροτοηίατν, Ἐράδτα στιοάο ἴῃ Ἰλο- 
πλᾶπα Εσο] οϑία ἤρθαμὶ βοσαι ηἶα, αὐ ΕΟ] οβῖ ον Π} 15 

νᾶγ]05 ΟΡ ΐ 65 ἴῃ ᾿ριορη ἢ ραΐει, [ἀοτὴ ἀπ 064116 105 

ἘροΙ οϑῖ Αἰτιοαγιθ, ἰθοίο δαοίοσο γι 1 4 5 ψ}Ὲ- 

μοίο αὐ σαἰδοϊιπιετιος, πάτα. ἰνα ρα ἀπσακε, [οπὶ. ΥἹ,Ὰ, 

μᾶρ. δδῦ, « Ουἱὰ ο5ὲ σασά ἴῃ πὰς ποοίδ οἶτοα ν05 ἀδ- 
«[ατὴ δ να 6 Χ 0015 56ογοὶ [5 εἴ σι]! ργοἀι οι Π1}} 

εοηβρθοία (οἰ ἐσοΙ αβῖρ, ἰδίαπο σοσυϊὸρ μην ΠΑ ῖαὰ 
αἰ Βαμα ῖο ροάτπν, οἰ ΠΠοῖο 5 δδέγαο, Ἰἢ ν Οθ 5 6616 - 

«Ῥταγοίαν ὀχπιοῦ,»ο ο. Θαἰ αι 51} ἀθ Ἐσο] 6581. Μὸ- 

ἀϊοϊαπϑηϑὶ ΠΠ|5 απ ΘΟ τ η 4}} 8 5,4 πδυληι πιῇ ΓΘ 5} 1- 

ΟἸΤΑ πα βίδβ τι 8, ΤᾺ] σα  ἀοπὴ π΄ ἢ σο παρίο μοΓ (οἰ ατη 

Ουδάτασοδι πιο ρα πὶ ΘΧΟΓοΙβπιο5, 50 ργῶνίοβ 
θαρίϊππιο ἀππίαχαϊ ταΐοντο νἀ δία; οοπϑίας "π 81|8 

τη 15 ἘΘΟΙ 6 5115 βΥπιοΐατη ἰὴ ἰρβὰ δος] 65ῖα ρι0}}08 

ἐγϑάτατα [π.1556.1 ἀ6 Βοιηϑηᾶ σοτίαπιοσ Βοπιδῃ }5 τς 

ἀϊπῖθιβ; ἀθ Π Πσᾶπᾶ ὁχ δ᾽ α5ά6ηι Βαογατη ΜΔ Υ}}5 οἱ 

τ ΘΒ Πθ5. ἀπ θ αὶ; 46 Αἰρίοαπα οχ ΛΌΘΙΒΕΪΩΣ οἱ 
ΑἸΤΊΑ ΠΟΓΡΌΤΩ ΒΟΓΙΟΝ ἰἸ}115 δὰ οοτη μα θη (65 1η16Γ ἀὰ- 

σαβίίο! οροχὰ οἱ ἢ ΔΡΡθπά]οῖθιι5. οἢπι5.. ΘΠ |5.: ἀθ 
(οηβίδη τ πο) ΟἸ πὰ ὃχ ΤΙθοάογο ἰοοίοτα, ΕἸ κέ, Ῥ. 

463. 55 αὐ οἱ Εοσ]Θβίαπι ΗἸΘτοβο  νιπὶ ἰδηδηι νϑηΐα- 
τὴ, 118 Ιοαι Ἰξατ Φαληπι65 ΟΥΡΙΠ δαοοθϑβοῦ δἀρυὰὶ 
ΗΙΘγοηγάιαηι ορ δι. 38. πον, 64.: « Οοπδαρίμαο δρυὰ 
4105 1515 π|0}}} 65}, 115 φαΐ Βαρ (ΙΖ αἱ απ ρθουν 4α- 

« ἀγαρίπία ἀἰτ 5 ρΆ})]} 106 ἰταἀα θὰ βαηοίδηι Τυϊη ᾶ- 
«ἴθι.» Δ]οτη Ἰ]αθη5 46 σαξξοἢ 651 ἃ 56 ΠΡ ]1α ἀ6 Πη]- 

γογϑὶβ ποϑίγ!5 Ποριλδί!)ιῖ5 ΟγτΊ Πα δ᾽ χαα νίαν 5. Π}}ΠΠ|- 
πιᾶ, 41} πὶ 56 ὈΡΓΟΠα 556 αι έοπίο 8. Ερὶρμανῖο δὲ 

απ ΐυενδα Εσρίειίᾳ, Ογτὶ} 8. ἔρ58 56 πὶ πιράϊὰ Θοο] οβἰα 
Ἠδβανγθοῦ θη 5 ἀϊσοτο δἰπηῖποαΐ μ! ασἰτηῖβ ἴὰ Ἰοοἱ 5, 
τοτὲ ρσγαίία, σαϊ, 18 ππιηϊ. 16 : μι}. ἐδηιρογῖς ἴη- 
Ῥεγηίοτος απο τὶ παπὸ ἐπὶ γα δσλδ Πορινγοοίζοτιῖδ 

δὐοίδείανη ἀγσέπίο ἐπ μοιαηι εἰ ἀὰτὺ ἵηβαδο θἐϑιποία» 

δφείγιχογμηΐξ, οἴο.; δὲ πὰ. 925: {πα δοοσίοοί απο Ὁ 

ἄδην, αὖ ἱθιμοναίοτς Ουποίαπεέηο δὰ ῬΥΟΡόη40 ἀΉι0}6 

(μνιοιὶ ααϊβοαία, δὲ μὲ σσνγεῖδ ἐς οασογπηΐα, Θὰ δά 

σα ΘΟ 6565 ὨλΥ ϑ Δ ΠΟΡΙΟἀ5 ΠΟῚ 1 ρ88 ΠΙΘΒΌΡΡΘΟΙΟΙ 5 

αἶγα ϑαποίῳ γασιβ Βα ΘΠ οα, 56 δὰ τποπαπηρηΐῃηὶ 

θουλὶ ἐπ 'ρ50 ϑαῃοι δΟρΡΆΪΟΓΙ 5806 }10, φαοὰ ΑΠλ- 
51Ά515 ἀϊσθθαίατν, ργοπιη αἰ 5ιηΐ, ὁχ οαἱ, 48, ηστα. 

33, οἱ οαἱ. φῦ, τι. ἀ εἱ 7, 

55. ]1ᾶτὰ αἱ 46 ἰοίὰ σλξοο ϑιϊοοταθη. σοην θη απ τ 

τουτηα ἀϊοΔ,η 115 ς ΡΤ ΠῚ Ὁ ΒΘΥΨ ΤΊ 5 Ποῖ 50105 1}- 

115 ᾿πίοΡ [586 θαριΖϑηιῖο5, γΘσα ϑεϊδινι οὐ 6 5 οὐ-- 

πἶδ ἰπἰτ ἰνῖΔ ααὐ!ογατα ροπότα [οί ν᾽ ἀδέῃγ σοπι- 
ΡΘΠαγα, νυὐτρί πη λ15 Ῥυοίοββογοβ, ἢ ρῖο5. ὁπ ὴ 68 Ρὰ- 
ρὕχαιοσ, οαλλθ8 ἀοίης ἀΌΔΙΕΟΛ 68. (δὲ, ἅς πὶ. 8, νᾶ- 
Ῥἕταιϊοβ οχόγάγα νἱ ἐοίαῦ, πὶ δοσουη πο αίατῃ ΓΑΒ 5 
οἴ ἀοοίν 8 ποϑῖσ δ πη ρου ΤΕ 5 οὐα ἢ 61ὴ ϑγάιιο Δ ἐπ|Ὸ 

αὐάϊαπε, αι. ὅς αν 18.115 ταὶ 1105. ΡῈ. σαί ο" δϑίτη 
βορᾶθτγο σοι θη ἀδ, τ 50 γι 8}65. {ΠΠἸὰβ 46. ΑὩ|- 
Οἰτἰβίο ἀ Προ ίον ὁγαδίαη!. ΝΟ ΔΙ ρνοίον Βαρί!- 
ζαῖοσ ἃἸογατη ρδ στ πὶ : πὸ Δ[}15 να ῃ κοΊπῖπι ργαιὶ - 
οᾶτθ ρϑυα {|| οαἱ. 3... κι. 18. ΟἸλαθα ὄγὰϊ δυο!οβία, 
φτοοαῦ, ἢ, έ, ὀχο!υβίσιθ ἀΠΠροπῖοῦ. Θα ΘΟ πΠπιΘῊϊ, 

Ὧ6 ᾳαϊὰ ἀν ρβοητ]εμις ἀϊδάτῃ ; ας, δ. πὶ 98. ρος [ο- 

βίο [ὉΓ65. 418 ἃ ἀρθθτῃ ροΡ ποραμῖ, οσο 1585 06 Γ- 

ἴατῃ. Εα8 ἰαταθὴ συ ἃ βαποίηπι 56] Γαι τοϑοῖ- 

οἰδραηΐ, 6 χι θὰ ἰδπαθ }1 γαῖ τὶς στὰ, πο 5. ΟΤ"- 

ΥΑΓ ΠῚ), Π0 8. ΟΟΙροίμἃ5, ἂὸ γϑῦθγὶ5. ἢ! οροβοῖν πιῶ 
ταΐοτα σΟΏΒΡΙΟΙ ρΡοϊοταη!, μαςοηῖθς. το οίαβ θεβθ, 

βυδάοηξ δ] ρα ἰθβιτηοηΐὰ, ἴῃ Πα 5 ἤσδ ΒΓΟΡΤῚ 5 
ὁ0Ὰ}} 5. ΘΟ ΘΠ Ρ]Α ΤΊ 061 αὐ ον, οα δ, 13, ἢ. 328, 

γίάος, ἰαααΐί, σοι (το σοί ας. ϑοσιία 688 Δοοϊδ ἃ - 

ἐο αι! οστιτὰ ἀβϑϑϑοητοηατ. δέοοΠ 6 (1οἱ σοηναπῖαα 

αἰϊχαδηο 968 {15 ρτο ἰχῖ, δὲ τὴ πα] πὶ ἄϊοτα σομε- 
ππδιϊ, τιῦ ν᾽ ἀϊπηὰϑ τι. 38, ΔΡ ἴρερ φαληάσσας ογὰ- 

ἐἰοη 5 ὁχόγ ο ἄροβθο 51 δὲ [ρπηρῖῖς σοι γι Ων οαξ, 
13, π. 8. χαοὰ ποὺ ἴῃ ῃτγο  χὶ θη ἰδοί ἐπ 15 Το ΙΈΠ - 

ἀο : 564 η Θχογοίβιηοβ, ἃ {Π1|Ὶ}}15 π ΠΟΔΊ νι ἀρ 
15} σοηνοπίμπα. Νοὴ αἰ σαν τ Ί ἢ) [Ο1168 ἀἸοίαϑ οαίο- 

Οἰιδ 565, {0 {165 ΘΧΌΤΟΙΒΠῚΙ ΠΟ] ρα ἢ, [τὰ γοῦο μ}π- 
785. 6[ ΠΙΠΠ ΘΡΟΒΊΟΓΕΒ. ΘΧΟΓΟΊΒΙΠΟΝ [556 ΘΟΠΟΘ556- 

τίπι ; ἄρ χα ἴῃ ΟἸοτηοηὰ ἰοτ. 3, πηι, 73, 

αἰοῖμιν δα ναριϊταπάοβ, καθ᾿ ἡμέραν χειρηθττεῖσθε, 

οἰμρείς ἠΐσθας παπὰς ἱπιροεί οτιδνο φπκοίμίίο. ΑἹ 

ΘΧΟΓΟΙ5Π)05 οἱ οαϊθοθβοβ 5Φθ 6. σοῃ)πποίο5. ἔπ 56 

ἤάοτηῃ (δεῖ πὶ Πα πα βογα τα, οἵ νοίογαιηῃ δ! γο- 
Ὡἷα. (δτίο ΠΙοροβοντηϊβ ἀπ θ᾽ στοὰ 6 ἢ οείῃ οχοῦγ- 

οἰβηηοβ βαποορογδηί δ ίονθα, σαοα σοηδίδε οχ ἢπ- 
05 οναιοπὶθ ἢ. 9. πὶ οαἀθη) ροΙ ϑδῖα ρυεοσοάεραης 

ὀχογοίξγηϊ οαἐδο  ϑβίπνι σαν ὁα Ἰσσο ηοχ οἰἰδέο, ἑπηὶ 

δχ ΔΙ1᾽ὁ τη. 8, 1 ρσανβονῦθ}: φα! ἢ Γεϊ απη 115 
41 απίϑ πογιηι ρχογ Ιβπιοῦτπι ΘΠ ΟΤ 65 ον α 

ἀυσοββοτίηΐ, πορο πὲ εοάα]65 ρογηϊναπέ, αἱ 41ι- 
Ῥα δ 15 οὐ 515. βουτηοηϊδα5. δὲ ρογοαποί Δ ΟΙΒα5, 

(ἀπ δά ρἱοΙϑίδαι ρϑε  ρη βοσασι ἰσηπαπαιρ. ΑἸ]ὰ5 

ἴᾳ Λημβοσμοηᾶ Ἰζοο] βίᾳ Τὴ05 ὁγαΐ, Οαίοσιρβῖβ οχοτγ- 
οἴδπεαπι ρυθοο θρθαῖ, ΟΠ ΤΥ ΒΟΒΙΟΠλ 5 ἰὴ ρυ π]8 αὐ {{- 

ἀἴη65 Εροϊοβία, Οὐ ἃ ποὴ βοίατηα. ἀὰ ργουσδίδομοβδι ἢ ἐωηπέπαπος οαιθο δὶ, πον, οὔτι, αν ὦ, ρὲ, 27; Μετὰ 
οοῃϑίδι 6χ ΠΕ ΠΊΟτΤο ἢ|τ|5 ογα τ οπἶβ απαγίο, δο δὲ 

ἀβ 4]1115 σα(θο!δδίθιιβ. Μοποὶ δποῖοσ ρσοοδί. π. 43, 
Ομπε υἱάργῖπέ βάοίθ5 ἐνιδογυϊθηίος [ΟΧΧΥ ΠῚ) δἰ οἰ ἰοῖ- 

ἐιμάϊη ἐχρεάϊίος, τὰ σονὰπι βϑοπτι ἀΐθηι ἱπιϊ δ ηὐπε ; 

σὔπῃ ΠῚ σγαῖϊδη) ἀσοορογι πη, ἰρ5] απίθτη δάδπας ἴῃ δ᾽- 

ἴδχος ἀπθῖϊ οοπει σία, Εσαητ Ἰρξιτ ἢ 4616 5 Βα ρετϑ!, 

ἜΧΟΓΟἾ9Π}15, δο ΠΟ θι15, ἃ 5486 οἶγοα Βαρεζαπάος 
ΤῊ ΠΣ ΘΓΙ5 ἸΠΒΘυν ]οΐοδ, ἂς τονογὰ ῃ58|π||5[85 βῖνο 
σδηίοτ 5. σοιηροῖ αι! σας, 13, ἢ, 6. απογασα ΠΧ ο5 
8 Ῥαριϊχαπάοταμν παμθγο ἔπ]588 σοπύβάθνα ρόβϑα- 
πιὰ5 : ἤο οπιηίθα π᾿ουχηγὰ8 ρίαηο. δ, 4, ἢ. 96, οἱ 

οαϊ, 12,.. 33, αὐ γγοηῃασπούιτς δὲ νἱγρίααχῃ οτάϊ- 

ἣν παρ᾽ ἁμῶν διδασχαλίαν, ὑπολύσαντες ὑμᾶς χαὶ 

ἀποδύσαντες, γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους μετὰ τοῦ χιὲ 

τωνίσκου μόνον πρὴς τὰς τῶν ἐξορκιζόντων παρα- 

πέμπουσιφωνάς.« Ῥοβὲ δυίατη ἃ ΟΡ 51. 5{{{π||0 ἢ θη, 
« ἠϊδοδ᾽ σδαίος γ05 δἰ πα βαΐοβ, πινά]5 ρρά θυ5 πϑη]6 

«ομοῦίοβ ἐπ πίοη δα ἀχονοιζαρ τη νοῦ 65 ἰγα ῃ5ηϊπηὶ 

«ΡῬαῦγΓδ5 ποϑίρ]. »(ουίγραγὶα Ποτηάη . ΟΥ̓ ΧΥ ΠῚ] ἔσο! 6- 

δ: σοῃδποίπαο, σὺ Βυτρ Πα ροβίγοτηρ ἰοῦο μοϑὶ 

βοραξπὐποὶ {γδα ΚαΒοραῖ, σηίγανα, Αἰτσληαν [ὴ0- 

οἰοδίο ; ὃχ {πὲ δαύσίον 1, τὶ ἐλ δι ριδοίο αὐ καϊό- 

ὁκμνιθπος, τι. ἃ: Ἀφοῦ 1: βαγραΐα γοῸ ὁΧΟΓΟΙΞ ΠΉ ΤῚ 

[απο ίϊα Ἡθαἀθπινίοτ δ, μοσιθασπαηι σαπίαςτε σαν ίξοιςε 
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δαἰϊαἰ, ασοῖρῖε τμμιυοίὶ τουιθάϊιηι. ΝΙΝ] ΒΙαροβοῖν - ἃ ΥἹά. οι, ὃ, ἢ. 13. δἱ 34; αἱ. 7, ἃ. 4; σα. [6.. πα. ὅ. 
Ὠ}5 ἴῃ Θχ ΡΟ βη}ῖ5. ρ6 ΟΠ αν, νο]αραηίαν δχουοῖτᾶ- 
[οσιὰ να} 18 ρροσαξ, ἢ. 9. ΝΙΒΗ Ογγ]]ὰβ 46. ἀϊηι}5: 
515 γθϑ ΤΠ 6 Π 15 ἀπὲ ο]σοῖβ, ΠῚ] ἀ6 σα βδίγαίο ο}]}- 

οἷο. στὰ Ἰοηβα οββοῖ ὁχογοῖδιμὶ σογοτη ηΐα, 5 ΒῸ}Π 

αἰ λπιτι 105 ρΟδ᾽ αἸππὶ δὰ ὀχογοῖσδη πα Πὴ Τλτα τὴ 
βισοδάδθδηϊ, ρναοῖρι! γγ}]} 5, ρνοῦδῦ, τὶ, (ἦς, πὶ 
Βοραναίβ ντόγιπι δὲ λα} 6011 πὶ 58 056 }} 15. (απ ά τα 

ἍΠΠ ὁχογοϊζαηίυτ, οΟἾΟΥῚ 5ει Ὁ [65 οίαπι ἃ {60 }1- 
βυάπι βγῶ πα ηηρὰ5 πα ροδπὶ, νο] α]1ο δα δ πι8 4}}85 
Ιοραι; ἀξ 51 ἀθϑι: ΡῈ, 115 ογοῖ, ἈΠΠι5. αι 116 α]1- 

4α1ὰ Ἰοφαδίαν ; νἱγρίπ απ νόγοὸ ὑοηνδηΐαβ το] ἰοραὶ 
γΟΓ ΡΒ Πα ἴα ἰδπ θα ἈΠ. ΠᾺΠὰ νὸχ ὁχαπαΐαίον: φαοὰ 

εἰ ἀθ παρε ῖβ ρυφοίριι. ΕΧοΓΟ Βηιο5 Ομ βθ αι θην 

ΤΟΣ ν6} ρυθοῦβ, ναὶ οδηίαι5 αἸἰχῖφ. Τάτ Ἰοβοθαίαν 

6Χχ ἴρτο δογιρίατνι δα ἀεριατὰ σοποϊυμδῃ} 8 ἀὸ- 

ὀοιποάαϊα ἀἀ Τα αγα οαἰεομοϑὶβ ἀγραπγοπίμ πηι 1ὸ- 
εἴϊο, φαδπ βου δθαίαν σαί δο!δ515, Πῶσ ἃ 50 ἀΘῺ Π1}0115 

«αὐα᾽οραιϊανρ. δι, 11... 32. δἰ ὙΠ 5 : Οορίξαᾳ, φιιοί 

πασιο αδϑδιἀοιῖς, {οι αὐὐτηνῶ αὐἀκμηνεδ. ΔΟΟΙ τη ἃ αἢ]- 

Ἀὰ5 αἰϊαπαπίο ἢ γγα ρους ὁγαίοσγ, αἱ οαἱ. 18, 

πὰχῃ. 38. ΟἿἹἱ [ἀγα Π}Π1ᾶγὶ5 ᾿π Οὐ πο ἀδι15.. αἱ πὰ} 18 

Ομιγγβοβίομν [οσὰ βάοτῃ ἔλοϊ απ; ἰὼ Αὐρῖοα χαοάαθ, 
αὐ ὁχ Δαμαβίίθο μα θὲ, δ! αἴα5. ΟδΙ 0} 65. 516 
ἀπρῖο σοηΒοα θα αν στραλιασιαι ἀοίίο ῥτὸ ἀπά 15 
ἀοςπαμθῃ15. δὶς Οἀβ ὰβ Ἀυπὶ. 7 ἐπὶ Πόααθηι, Ὁ. 82, 

Βοτίαίαν ἀυά]ογοτη: ᾿Αναστάντες δὲ εὐχαριστήσωμεν 
ὑπὲρ τῶν εἰρημένων. δαλοη 685. θ6ΡῸ ΡΥῸ ἐϊδ φιί αἷ- 

οἵα διε σγαϊία5 ρμογκοίθανιιο, 

ΘΟΑΡΌΤΎΙ, 

δὲ ὑψνυίίαπα ἀοεσθηαὶ οἱ ἀϊσόπαιϊ ταίϊΐοηε. 

20, [ὰ ἴὰΠ ΟΥΤῚΠ1 οἱ ἀοσθπά! οἱ ἀϊοθημὶ ταῖίο, 
415 ρῥγοροβίῖο οἰ δὲ σαπαϊἀαΐος Ἐσοϊοδῖ ρα ἰθπα! 

Β000ὺ π|ηἃ πγαχίτηο ΟΠ ν ΩΡ, Αὐσανραία αἰ ταθὰ 
οὐ ποοθϑβαν}5 μι δ51 4115 πηθηἶτα ἀσοίγιηὰ , πἰμιρίοχ 

ΟἹ ἀ]Ἰολ15. 8.0 οπλπΐὶ ἔποο ὁγηδπηδηΐοηιο 5..}π5, ααϊ 
πάαπὶ ἐχροπαΐῖ τοῦ ἑαΐοπι, τιιίθβαιο ἈπΊμ.05 α]1ὰ 

Ῥγὸ 41Π|5 Τπ|6Πρότὸ ποὶ ρΡαξαίαν. ΡῬρηθμι, 48}}18 

'π χα ρο θη {18, Ομ ρτοΡαπ 18, ΘΕ ἢν Ποβίμαῃι Ἰέοο 8 - 

91 Ἰπιροία νἱπ ἀϊοδῃ ἀϊ5 ΠΟ 5}115 ἀορτηδάθι5 Οὐ} 5 
[6 τ} Θχροπᾶπι ; (απ 46 5.ν}0 δὲ τησάο ογδίο 5 

ο͵ὰ5 Ἰοφαᾶτ, ἴκ ὀχροηθηᾶᾶ Πὰο πὸ 6785 οὐ πο 5 
6556 5016 Ὡ αἱ ρτείταο ορροπίίαια δουϊρίπαηι τγϑίδγαι; 

χα αἰ οι σαπι ἢΠὶ νουϊο θη) ΟΡ] οἷαι, Θαηλη 16 π6- 

ΟΒΒΆΧ 5. ϑουριατάσαθι, αἰϊοναηῖνο ἄγοι αθὴ ΤΟ ΓΌΣΩ 

Ῥγφϑιαϊς πιαηϊαί, δ᾽ πάρ ἃἀνουβαπίαπι ο] 6 εἴα ὁσπ- 
ἴανοῖ, Οτάϊποτα πὰς « απαηδο ραγίαγθαὺ δὴ οΒ͵θὺ- 

τον ἀἰββο!α 6 ᾿ποὶρίθηβ, 564 ὕωσ οἰππὶᾶ 

Ῥγαβίοσθ Ὠπ αδ πὶ οὐαὶ (1, Ν ΘΟ βάν! ΘΧ δε ϊπχὰ- 

ψἱτ πα στη σα μι 00 ἀορπιαῖθ σοη "05. ΟΠ 65 

θοητατγα, πἀρονατῃ οὐ τη χί 6 ΒΕ] σοτσιιη 508- 

505 δροῦῖνο, αἴ 60 ἀσοαμηοῃΈο ΒΥ ΘΙΏ 0 1{1 ἀπ} 0008, 

πη σπατη 1 605 6Σ ᾿σρογαηθα ργοθοΙρΙ(αΓ] 56 ρμδΐζο- 

τοπίαν, ἢ] 5ῳωρ βϑίπιθ τοροι! ; αἀποάχαθ σωμαπι αὐ- 

ιἰπραΐ, τοσυσηαο νο} ἀϊοία ποίαῃ ἀρ τα σοΤη Πα 6.0 - 

ταὐύϊοπθ [ΟΧΧΙΧ] βάδην ᾿ρ5ὸ Πηβιασα οὐ ἀΓΕ8. ἃὰ- 

ἀϊδηῖπαια οοιητηοῦϊατο νἱάδαίατι ας ρυϑηιαπίοηάο- 

τυδχ Ἰρϑότασα ποοοϑϑιἰδι8. 8656. ἀδίθῃαι ἂο Ρῃ 581. 

ὈάρΠοχ 111 118 ἀροπὰϊ οᾶπιοα ΠΕ, Ρυίπια, υοῦ οονία 
ΟΡ ΘΠ. ΠΟΘ ΟΧΡΟΒΆΪΒΘ6, σοπἤχίαπθθ οϑί, 
Ῥγορίουθα δ δομθβὶ θ, δχσοῦρία οχ Μαμιοπιβογα τη 
ἸΠ]νρῖ5. όσγιιπὶ νοϑαῃ αὶ σαρί δ, μοῦ 5656 σουαΐο οὐ]- 
Υἱ5 πογγογθιη ποι 16 η{1ἃ ἀΠδααθ ᾿]11ὰ ἃ] σοπέίαία- 
οπὸ τϑοθηβοῖ, απ. 98 οἱ 834. ΒΔ 516. σοπΞθὲ σαὶ 
5. Μαβίο μοναὶ ργορΥ β ἸΣσο] δβίθ καποί!αἴθο αὐ 
σαδ (0 πὶ σοι ράτανο, αι χαϊὰ ΟΠ σαπάαπι εἶδ μοι- 
ΒρΡΊΟΙαΙ. δαάλίον. ΑἸίογα ογαῦ, Ἐσροϊαςῖς μοβίαπι, οἱ 
λιωγο σονται πὶ ρυΐπλ15, ἂς τααχίτηθ Μη ο ΡΟΓΠὶ 
ἴπ Ῥυονί ποῖα ρσρ συ 6 5 σγασβαπίίατῃ, ἰπ Θουυ] Δ π- 
415 86 .Ὁ 5.0. ν 15 ὕγαι9. οἱ ἀ0105, σαί. ἃ, ἀττιν 9, 
4] π6 ἰπιρ θυ} 15 Β᾽ απ ΠΠοχαρηίία σα ᾿πυροπονδηΐ, 
αι} 68. 6556} γοίθμθηαὶ ογαηδ. απὶ αἰ έρηι Πάθηι 

Β ΘΧΡοηΪΙ, 1Ἰὰ 6] θο 5. δὲ δχ πβὴ σοι 1 5 1} {15 γ8Ὁ- 
"15 Ταοἱξ. ΝΌ]]α5. ΤΠδοΙοροα8. γοσὸ5. δι ῃχϊβοοί, 6ὰ8 
ἴῃ Ῥυῖπι 5 αῷ ἤοΟ ΘΠ ροτ πηᾶρτῖβ 'π Εσοϊθοῖα σοπ- 
(θη οπῖθιι5 Ἰοστη ἀθαπέ, βιαάϊοβο υἱϊαι : αλλ α 
ογαηΐ, Θβ55θη ὦ, Πγροβίαβίβ, ρδύβοῃςα, δ 411 6)85- 
ἀθηλ σοηθΡΙ5 νοσαθαϊα. Βαιρίοσἷον. οἰΐα αὶ ἔμ}1, πὸ 
Παδὶ ρυϊναῖδθ. ΟΡ ΠΟ π65. δἀπηιίβοογοί, Οὐχ ἴῃ 
Βογιρίαγ!5 γεν εϊαίαιῃ, Πἀδηΐδν ργοροηί!: φαοι ἴῃ οἷβ 
ἀροῦν πΌ] 1} Πρῖι5, ἃ Προ γο γθγθίαγ οπηημλο, αι, 
Ροβίχαδμι ἰὼ φιοὰ ἀρ ἀϊνίπα ποπογαϊίομα ογοάθμ- 
ἄσπι μρορομῖ ἘοοΙ οβα, ὀχ} ον : Βα} 5. παιτὶ- 
ἰΔ{15 ἀγοαηηι ἃ ποτηΐπο Ἰηάἀαραγὶ ραϊ τὰν». Υἱα, σας, 
11, ἢς 10 611. Εοάρια πιοᾶο ἰηδοίδῃι ἀδ ἴμβ5ἃ “Ρὶ" 
Τ18 ΒΆ ΠΟΙᾺ] 5 Β5ίδ πη α Τα ϑϑἐοηθτὰ σαρὶ!, 14. οἱ. 
1ὅ,.ὰ, 1, ὃ δἱ 3άς οδί. 17, π. 1 δι 17. ἤαπι (τίσι 

πγβίογια χροΐ, βίηρο]α δἀϊιποία Ρδγδοχαίι οἱ 

ἜΧρίάμᾶ! ; ἀππὶ γογὸ βαοταιηθπίογαηι ΘΟ ΓΟΠ ἢ Ϊὰ5 
οαἀ ββθνῖξ, βἰπβιάταπι νηὶ δὲ ροξδείαξθπι ἀθοϊαγαξ, 

31. Οαοα δὰ ργοθδηάογατη. [ἰΔ6ὶ ποξίτεο ἀορτηα- 
ὕατῃ ἐπδθ ματα ἃ νη Π1ὺ τ οποίη ἈΠ ΠΏ ΓΘ οἱοαὶ 
ΒαΡαϊ ααϊφαδηι ἀββοῦθγθ, ααοὰ αὶ ϑουριαγὶβ Ν οίο- 
(15 δἰ Νον! Τ οϑἰαπη θη τ ΠῸἢ ἀρριοθαγοῖ ; δάθὸ τι 5)0ὶ 
[ἄδην Ἀὰ }Π] δηλ Παρ γι οομβοηιαί, πἰδὶ βίδα] ασιιπι 

τρια οχ δουιρίαυῖε μουβρίσαδηι αουγαὶ ἀδηγοηϑινασ 
(ἴοποτα, οὐδ, ὁ, ἃ. 17. ἴῃ ἀϊθδϑυϊαίοπο ἰδτίϊα μνορο 

ὩΪ8Π οχ οὸ ρυϊπο μία σοπολαάϊὶ ΔΡ ΠΛ 1 οἿβῬοΒδα, 
ΡΓῸ ἐπίορσγα οἵ ἀρβοϊαίᾶ 50]15 δου ρία τῷ μβοθβϑιίαίθ 

οἱ εὐἱβολοηίία, 56 01.584 πἰ πιὰ πὶ {γ8 ἀ 1 10}18 οἱ ἔο- 
ο]οβί αὐποίοναίο ; Ἰπτοτῖτα απΐοιπι Δηπδαἀγοτνίο ἐγ - 

ῬΗσοτα ἃ ΟΦ 6} 4} οἱ ἀσθηὰὶ Ογγ}10 σαυθδπι [α1888. 

Ρεϊπιὰ δϑοὶ χαρά 530}1}5 και σοὶ 5 οἵ ργοραθ 4 10 8 
ον ρίανανταπι ἀποίοναίθ ἀοθιξια 5, 1π 6 ΠοαοΣ ον 
Ῥσχγουβὶβ ἱΒοοϊοσὶ Ὁ ἀδογοία ρουβαλἀοδῃϊατ;οστα αἰ πιὶ- 

γατι ται οοϊπδιοηΐηβ σα δ 5νῖ5 γὰ ΠοοΙ Πα ΟΠ 65 ὁΡ- 

ροβίί πὴ ἀδβίη τ ΠΝ σομ  οΤΙ ΘΟ 15 1115 5170 ἢπ6 

ῥγοάποδίαν, Αὐ ἀἰβου5. θ 61 νοοῖ θὰ5. ὁ Βουίρτανα (6- 
ῬγΟΊΡἢ5 ΟΊ ΠΘΤῺ νΘΓΡΟΡΆ ὨΣ ΘΕ 56 ΘῈ ΔΛ} ΔΡραΤὰ- 

πὶ οὐμοοάθγο ποῦδϑ556 δῖ, 1 οαΐ, 43, π. 8. "ὼ- 

ἴοῦθα Ξορ ἰσπιδί!ς ἀ ὁ] πα] [0118 ΤῸ 5 δϑί, οα!. 2. , 

ὑανοηάαχηηαθ ἴῃ ἀϊνίη!5 ταρθαβ, π6 ρΡΟΒΑΒΠ ΠΑ Π}νὰ8 
ἰ(ατοτο δράποδλααν, οαἰἱ. ἅ, παπὶι. 117. Οποά απλ θαι 

(ποϑιῖοῖβ, Μαπίο 915, ἃ Πβααο Πα τοί ο15 οορ τ βονδί, 

4αΐτπασηο γϑσθοναμι δἱ ΒῸ ΕΠ Π1αὐατα δρραγαίι αἰνὶ- 

μαι ρδποχγαίοη θα ἃ τη [ΟΧΧΧῚ οτοαϊϊοηθπι 



108 

Βοϊαπι φαοὶ ἰοιῖ5 ἀδόθια οἱ οοΐο αἰ θοΘβι θὰ ἐαρ ας 

πδέ, ἸΜ}] αἰλα ἃ 6558 ρυ ΓΟ 5ο] δοῖα αὐβά τη ΘΧ ΟἿΆ - 

εἶδα γοίοτία οὐ ΝΟΥ Τεβίαηιθη!! Βογιρίαγί5 ἀοοίνὶ- 

ὯΦ5 οαρλϊα ; 4} φγοίμἀδ δχ ἐ|54 61} ΒΡ ρ τ υ5 ἀ886- 

τϑηδᾶ βϑϑοῃΐί, σαἱ. ἢ, ἃν 13, Τογα ἰδτιίοηι: ΟΟΥ- 

ἴαπα 111 δραξ πα Πὰ5 ἀσ!οπαπὶ ἂὸ πιγείθνιοναμα Ὁ εὶ- 

511 ρᾶγίθβ 6856, 4 πο ἰσῆμο ἀπὲδ οββθηΐ ἃ ρος 

ΡἈρθτ5 ργωπαπίδίο, σαϊ. 13,.α. 8. εἱ 18, ΝΠ ογρὸ 

παΐταπι, δὶ Π] 8} αἰσὶ αο οὐρά! ἀο Ομ εῖβιο γὰ}}, φασὰ 

γϑίογαιη βοριριαγάγατγα [65 τη 1118. ἢ Βια68: σ0 8 

θρᾶγο, οαἱ. 21, ας ὅ, Οὐἰογαια. τα οο πα  οὨ ΡῈ5 

πο ἃάσο ἱπιπηΐοῦ5 ὑπ ζ, αἱ 115 1ρ56 ποπ αἰογοίας, 

Νὰ οἱ μ᾿ αίοιη Ὠ οὶ αἀνογϑαῃι Μαπίοιαιοι, οαἱ, 6, 

ΒῸπι. 19. 65. 13, οἵ οαΓῃ 5 ΓΟΒΌΡΓΘΟΠΟΘΏΘΙΩ δά γθυβτη 

ΒΘΏΔ165 οδί. 18, π. 98 οἱ 564., νᾺ]}1 1551 πλ15 γα τιο- 

αἰθὰ5 6 δογίρίανα ἀρὰ ἀθρτοπιρὶϊβ σσηνϊηοίί, Υογὶ- 
ἰαΐοιῃ ποαγη Δ. 5, ΟΥ̓ Ο18, ΠΟΘ ΡΡΘΟΙΟΝ 5 ΟΣ 80}, 

ἀοπιοβιῖοο πιομαι)θηίογαμι ΠῚ ΘΡοβοΙ τ 5 ὑϑϑρ  οἷο- 
τατη ἰδ5ιϊ 10 Τοροχγάτγα ποῖ οταἐ{, Οὐ οἰατα 

δχ ϑογίρίαγα Δρργοθᾶγὶ ποθὴ ροίογαηΐ, Δροβίο! σα εὗ 
ΘοοΙ δια ϑῃϊο ἰγαα! οη5 απιοίον! αὐ ἀρίθημαϊ, ἂς 

ΘοΟΡΙρ ἀρ γα τη ̓ ρβᾶσιπη σδηοηθαι, ἐξ, ἀ, ἃ. 3360 3. 

Οφνοομ α5 δΕ ΤῚΝ ΘΟ 6 5186 ἴῃ ΟδΔίΘΟ 65:5 πὶν- 

βίασοκίοβ σοῃίθ 48, σὰπιὶ 66 8 ὁχ ἐ65}{π0 118 δ τὶς 
Ρίαγαδι δαϊ Δ} 51 1Ρι15 ργοθδΐξ, Οππι 15 αὐ ΠῚ ΘΠ Ε15 

ἀδῆοϊίαν, συ Πσθτο Ρραίαξ διιοίον! αἴθ αι ΕροΙ βίο ; ἴῃ 

48 πη νου βα Π6 τ οἱ 51η6 ἀδίθοία ἀοσϑῦὶ σθηβοῖ, ἢ] - 

ῃἷὰ αι ἴθ. πολιαὶ ποι ἴλην νϑαῖγο ἀοροπί ἀο- 

ξριδία, ὑα!. 18, πὰ, 33. θαπὶ ἀπίθῃι βου μία να δά 
ομπ τη μ]οππν ἀοσαγχαξιπι ποβίγογατῃ δα ἀποὶ!, θα5 
Εχ ᾿πϑρίγαία ἀϊν αἱ τὰ5 τς ρα!ϊαραῦ, οι. 4, ἀστν, 34, 

βορίαδρίηία δοηϊογοτη ἰπουρΓοίαϊιοῃρ αἰϊοχαῖ: πες 
δ νῖπι ΠΟΡΤαΪΟΙ Ἰοχίαβ οχρθηα! : {0 (ἀσίαπα, αἱ 
ὀαπὶ ΒΠπρὰ δ σθῃῚ ρθτεποη τὰ, ορ πη θααθ Ζαρα ρτο- 
βαπάδσμι ϑαδβοορογαν οοποϊιἀσπτία ργοΐθγαξ τη} 
ἀθοσμο, ἀαῷ νἱπι δηλ] δ ἤθη παθοαμὶ, ἁἸΠορϑί. 
β6α πος 11 σομαιπα δ σαπι οεοίοτ 5 Ῥαίτί νὰ 5 ατιροὶξ 
ΕἸ 1,8 {Ππ||5. υἱταπα : πθο ἴαοἶ δ τορϑυῖαϑ [65 ΠῚ ΠῚ Πὶ 
ἃ Οὐ γη]ο ἀά μροΡαπάπῃ ἈΠ χα ἀοριπὰ αἰ! ομαίατη, 
40 ΠΟῊ 5[Π}}Π|Ὸ1} πιδὶ Πα ΟΣ Ἱ ΝΟ] ἀπίογίου 5 γο} 5ὰ}- 
δϑσαϊθ ΤΡ ΠῚ θοο οποία πε υαυ απ ἀἰβοδρίδίογοβ. β6η- 
5.0 νΟΙῸ ἢ ἰογὰ ] οἵη δὰ ἰαοϊομάδτι ἢ άδαν αἰνί ποτ πὶ 
ἀοβπιαίστηῃ, 50] απὸ 564] 868 ργοΠ οίπν, σας. 18. ἢ. ὡς 
ἴῃ. ἃΠορουΐσαηι ἰατηοιν δὲ τη γβείοαπι ἀαΐα οοοαβίοῃθ 
μοὶ Ἰν 15 Θχοαρνῖ. Ὑ146 Ἰπίοσ Ἰσοα ᾿ππαῖπονα οαΐ, 
18... 18 Ο᾽ 31; οὐδ, 1ζ, τὶς 8. οἱ 41 οαϊ. 11, αι. 10. 
564 1 τηὰ} οτἷ5 ἀδοϊαγαιί οι, ποὺ ΡΒ πε ἰἰ ΡΡῸ - 
βδηὰ! συαῦα, ΑΙ δρογίοιαι οἱ πον ϊθι βρη βίη 1}8- 
γἱα5. ἃ Δ} 580 Τὴ Ποιη] Πα. ἐπ ραγαϊ μέζον, ἀθαμν ἃ Ρ 
ἴρβο ῥαπίονο ὑϊοίαιη, ραΐο, 566. φποαθ ἐπ ποια]Π15 
ἰὸς Ξουῖριαγ ἈΠϑ θα Δα» κοι 6 τ ἕατα Πα Σὶ ἴον ἀΒΌΠΩ 
ἰπάϊοαι σαΐ, 13, πι 9, χὰ ἵν ἰστο αἰΐαπι (τδοϊαη 
Βορρίαγ τὰ Ποπθὴ ργ βοπ αὐραναθαο ΘΟ ΘΓ Θ 
ἀοοεῖ, Οσμ]οπαθίιαν 1 τυ, 14 ἀαο δοχάπι ἰδπι- 
ον Οὐ 5. 140 ΠΟῚ 50]θα πο ἀπηίξαχαΐ οἱ ἀὶϊὰ- 
ἰχη], 564 οἱ ἰαμιϊ 116 ΟΠ ἰοἰΡαὶ. 

θῈ; ΟΑΤΈΕΘΗ ΕΒΙ ΒΠῚῚ ΚΒ’... ΟΥ̓ ΕΠ], 

ρεβδυπι ἀοάογαπί. ϑδουπαᾶ : ρορβαάβαχη ΘΓ 11} ϑύτη- αὶ 
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38, νβηΐϊο ἰδηάοτῃ δά συ Ἰδῆδηι ἀορπχαίαμαι πο- 
βίγουτατη ἀοθηἀδηᾷὶ, ΕοοΙ οβρ απε Ἀοβί85 ορραρπδη- 

ἀτγαί᾿͵οπεῖα. ἕὰ ργὸ αἰνογειαίο ποβίϊατη ταῦτα αὐθθα- 
αν, ΤΎΊΡΙΟΣ νοὶ συσάναριοχ μοβύματη σθ 5 [οί ΟΡ ΓΒ 
φαϊρο]οβθοὴ 50] σοπ! εἰ ΟΧΧΧΠριομοιὶ!ρΓο- 
σᾶ}. αι, Ἐ0: σο ΕΠ 6 5,5αιηα τ} Δ η05 δ ἀεθ05,Δ 488 Πε- 

ΓΕ σο5: ΦυΟΓαπι 5176 }} ἀϊνοῦβο ἀρηχόσιι βοη6 Γ 46- 
Β6Π]απάϊ. Αἀνογξαπι σο ΠΈ 65 πα] δου ρίαταϑ πο ΓΘ οὶ - 

Ρἱαπί, δ. πογαηὶ, 0 πι}5515 ϑοῦρ ἰἀγ15,501}5 γα ουΐπαᾶ- 
το θα αἰοηαπαπιτηοποὶ,οαῖ δ... 10,5ὶς οἵ ΓΟΒΌΓΓΘΟς 

(ἀἀσπ οτ βοηθγά 601 {15 60 [06 ΘΕ ΡΟΒΒ18118πὶ οἱ ἡθοθ8- 
βαρ ἃ ΘΟΠΙρΙΌΡανογαῖ, [ρ515 σποσαθ ἔπι 915 δὲ σὶ- 

ἀποι]αβ ἱπορίω θογάτα ἢ ιθο  ομῖ δ ἴθ }Ὰ5 ΟΠ] οὶ ρνεος 
εἰρι, αν. 412, ἢ. 21, οἱ οαἱ. 13, ἃ. 37, χαϊθὰ Ἰοοί5, 

οἱ ροβϑίθι] θα τρί πῖ5 ραρίαιη αίθτι, εἱ γαοιῆχὶ 
Ἡ, δἀδογαθοποια ποι {Π 68. πιαπι, 51 σὰδ5 ᾿ρ5] [Ὁ]0]858 

βοζασμίαν, σσπμοθάθγα 605 οροτίογο σοηνιποῖί, πα ῃι- 

οΡγαπὶ δὰ τοί! πάσα Ἰἀοϊου τα πὶ σα πὶ δέ, ὃ, ἢ. 

10 δι 11, 5815. παριοί δοῦσα ΟΠ] ΟΥῚ 5, ἀδου 

405 δοταμθαπέ Ῥγοργὰ οἱ υἱεἃ τδύθηξογο, Θπϑηα0 
δαΐοαι ΟΠ τ ϑδηο ἀθ οσασθ σοπίγα πῇ 6165 ἀϊβρα- 
ἴὰγρθ Ομ Πμ  υ, ταοηθὺ αὖ ὈΧΓΙᾺ5 τη ΠῸ 5] ΠῸΠῚ ΟΓᾺ- 

οἷ5 οἴποῖαςξ, δὲ δὰσὰ 4αϊ σοπέγα κι {π| δ 5.16 {1 Π| 
γνοάδοίμαμ ἔγσὶ ροϊ ποίαν, οαϊ. 8, ἢ. 22, Ουοα 5ὶ ἂγ- 
δαπηοηία ἱηιροτὶο ἀθἔμθτιη!, μὲ ρτορίονοα ἑοηίαῦ- 
Ρϑίαν, 861 πητηοΐατῃ [ἰάοπι οοηδαγνθῖ, 014. πὰ τη. 
Ἴ, ϑαπιαν 5, 4] 50] Δη ΜΟ515 ἴοροῖα τοοϊρίπηΐ, 

πργαπὶ απο ἀηαπὶ ΟὨ] οἰ πάπηι ποι δὲ οα!. 18... 

«ἰ Φιπάτοβ νόῦὸ 4] οὐπμὸ βγη πὶ. ΥὙοἰα5 

ἀβηόβοιη!, Θχ ΟΠΆΠΪΡ18 6]5 015. ὁρραρηδῇ. ΠῚ 
αααμάσαια ΟρρΟμὗ ἀρΟΚΙΟΙοΡα πὶ κΘ ΠΕ Π} πὶ 5810 Γαπὶ 
ταϑυἸπιοιῖ πὶ 6. Ἰσπράτῃ αὐ ἀρο  ΗἸΘτ πο  γμ αηο- 

την ΘρΙβοοροότγητῃ ὁχ ἨδθγοοῚβ. ΒΌΠΙΡΙΟΓΙΙ ΠῚ ΒΟΓΊΘΤΩ, 

οσαΐ. 14, π. 10. ῬαᾺ]} ἴῃ ῥεηι}5. σΠ1πὶ Ρογβ δου ο  5,8}} 
ἰρ8ὰ νϑυϊία 8 ϑ6γὸ δμηϊίᾳ ΘΧρΡΓΟΒ5 πὶ ἰθϑυ ΠΟ Π111ΠῈ 
πρμϑῖ, οαι, 10, ἢ. 17, 18, 19. δὲ σα!, 14... 21]. φ- 

0011 φποαὰθ ρυῖπι Η ΘΡΟΒΟΙ γγαοχ τη ΒΡΊΒΟΟΡΙ θ51}- 
τη ΐατη ργεοίμι 8 οσρα ἢ 61 ΘΒ ογοβοϊ γιηϊαποϑ σο- 

τιθηάδί, οαΐ. ἐ, Ἀ. 38, σα. 14, τὰ. 31. πα ἀφ 15 Τα σα 116 

ἀορ!ον 1161 Οὐ Οὐ} 5: το ρα] ῖσθ δἰαίκιπι δαὶ, 19. 

"). 17, Ὧὸ νϑίδγ! 5. 581 (6 1}}} βδοππάπηι ΟΠ ΓΒ] ναι- 
οἰ λ τὰ] τα, οί. 10, κα. 11. ἴαμι νότὸ φιὶ5 

ἀαάμ ΦΘΛΠΠ0 5 ΟΠ τἸδυϊαπ 85 τ Πρ ο]5. ἀδπιοπβίγδξ 
νοτιδΐθα, ὁχ ΟἸσιδὶ! σα] μα οἱ πογαῖμο ἰοία τα ἴτὶ οτ- 

Βδπλ ργορδραΐο, σαἰ, 410, ἡ. 10, οΥΣ ροη!ὰβ ἔδΡῚ5- 
51}1}5 6}}}5 γϑ] ) ρίομδ τη 5 6 8015, οἱ αὰὸ 60 ΤΊῸΓ- 

ἔρτῃ ορροίθγα ἤθπ ἀμ} Δ η  }0Ὲ5, οαξ, 10, ἢ. 19, οί, 
1, α. 40, ὁχ ἢ 50} Ἰμνοοδ 15 δὲ ὀγαοίβ 685 5ἰ- 

δ} νἱταίθ ἰὰ οΠασδηθδ8. ἀωιποθιραπ, πον 5 46ρ6]- 
1δη 415, ἀνογίθη ἀϊβ παρ ἔγα θα, ρα. 6ξ 84}Π15 

Ρᾶβϑηιῃ ἰηῃ ἰοοίξ. φχοίϊοος. ἰα μάθη Θχ ΟΙΩΏΙΡῈ5 

αἰρί σαι Ἵ δ βίδτῃ 6 0 Βουρία 5 ἀΠ Πρ 6. [1 551η16 σοπ- 
Γαϊαι ἢ ἀΠΠ ααδηἀο ὁχ ἰρ50 παίαγα!β Ἰατ 115 ἀαοξα, 

οἱ νὰ] 15 τα οοῖ ἃ ΟΣ Ρ5 ; ἰτογάγη 5018 τ ἴοα- 

Ἰογαῃ οἵ πηρίοσγιθλ ἀορνας απ) Θχροδι(ἰοπὸ : φαὰῃ- 
ἄοφιῃρ ἃ ἰρβ8α δογατα πονυϊαίο, αἰ φαΐ, ὁ, π. 30, οδί. 

0, ἢ. 9; ἰδηάθη) ὁχ δαὸ γεὶ ἀπὰ ταὐοὴθ [ὰρτοηἀο5 
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ἀριποηδβίταί, χσιοά Ἰροϊ δδοίω ΠΠΆΡΩΥΒ ποτα δη. τπιβατο ἡ ἀΡΒΟΙ ἢ νογθῖα ἴῃ ἤπὸ παπιρτὶ ΟΡ ρ 5, τοῦτο λὲν 
Ροηΐ, ΟΝ ΟΠ ΙΘΟΡΏπὶ ἸΔϊπ 6 ἢ πολ π8 πὶ γ6 685 Πσο]6- 
510} ῬΓΟρτΙο ἀορδιιπληΐαν, σαν, 18, τ. 90, ὅππὶ ὧδ 
το θ15 ἀρὶ! Ονν}]]5, ὩῈ Ἰὼ ρτασαίδοδβὶ οἱ οαϊθ- 
ΟΠ 651 ργίταϑ, πα! πα πὶ ρθὴ6. σόγθια. οὐ ἢ πρτὴ 56 ααὶ 
νἱ ἀθιΓ : 56 8118 δα βαϊαίοτα πιοιϊία, ρνοπ! ἀμ. 0 
οὐσπργαηΐ, 88 Ἰοτ 1 ΒῈ15 Το Ρη. Εἀραιη ραραηανημι 
ΟἹ Τα δ᾽σά τι πὶ ΘῸ ΘΓ ΟΠ σα, ϑρδοϊδοπίοτγιηι οἱ 
Τα ἀοταπι στανιβδῖπιε Ππησῃ]οδξ , νεβαπα ὁπτῃ Ἰεοτ οἹ]- 
15. σοηηθγοϊᾶ μον ; οταιίοηὴθ Ξε τῃ, 
σΟΥΡΟΓῚ5 οαϑε σα σι πι, απ [ΟΥ̓Χ ΧΙ ΠΙΡΓογμὰ 

ἃ ΤΠ ἈΧΊΤΩΘ 580 γξ ϑοῦί ίαγο ᾿δο ]οηεια, 5 σοοβϑῦπι, 
Ομ εἼ 501 5αστατηθ ὙΠ} Γον γα στη, πιᾶμπιο σΟΙΏ- 
πιδηία  αἰξοσίι. ΥἹνρρὶ ΠῚ 15 οἰ ταση βιῖοαυ γί Ῥτο- 
Ροϑιίαιμ ϑασαχῖθ Δα {115 ΒΧΊΟΙ ΣΕ ς αὐ Προ ο οἱὰ- 
πἰὰ δαί Βρίρι 5 ἔργνογθ ἄσι}ν Ὁ ΘΆΙΡ ΣΝ ν πι15. δὲ 
ΑἸνΠΠΆΓΌ ΤΙ ΓΘΙΌΠΙ ἅΠΙΟΓΘ ρΘοίτ5. ΡΟ5515. ἀσηύβοθγο, 
ῃ 4ι8}}5 Τα} τη ἀοσθηάο ν}ὰ5. 

99. )6 5{010 6}ὺ9 ἃς ἀἰσδ αι γαίϊοηθ Βα ρον οΞε αἱ 
ἀἴοδηι. Οτγαϊογία ἈΓΠῚΡ παρ δεν! ἐρ  ρ!σρτα γα! θη 15 
ὥραγαπι ἀδϑίσηδληϊ, ανᾶνοπι, τι θι οσλθηι, οἱ Ἔχ δηια- 

ἰἅπι, 4 ΒΕΔ τη 1 Πλ}558 65. ἀβάαο αἰ τι. }1551- 

ΠγΔ ΠΣ ΡΌΓΙ Ομ Βα σἔἀ] 6} Βουτη οὨΐδς ἢ ἤσ᾽ βοβίρδ- 

πλὸ βοηθοὶ ΟΥΡΗ] νονϑαίαν ὁγαϊίο, {πὰ πα πὰ οα 

Ἰη50 ἀρ πάοβ θα δος ΔΗ πλ05 ἀσσοτηπηοάἀαϊις. ΝΟοΠ]ηο 

βρᾶνϑβ Ξοῃ [6 18 41018165 1} ΠλΔΡΉ 8. τηὶ τοστατῃ ἀπ ρ]1- 

(οαιοπο Δ ΠΙ Βοεὶ βοϊ θη! πο ἐχορηδιϊομθος δοηἴοη- 

ἰᾶγασα σορίοδ ἀο ἢ μιγ5 ναῦται ᾿ πῸ) ὁχοΪ τη 10- 

᾿65, ἀροβί οραΣ οθ ονάσιιθ οὐα απ πὰ πὰ; βοὰ 

5ΠΏΡΙΘΧχ ἃς ΓΔ Γἷβ. βού, ἔοι ς, ροτερίοαιι, 

ΠῸῚ ΟΠ νοϊθ 5; 56 ἃ ἈΠ μα τῖ5. αο τπΆρΊβιγι ΠΠῸΣ ἃ 
ἀἰδοῖβμα! ! 05 οὐ Ἰρη 5: πὶ Ἰαθαρὴ 1ἴβ. ἀγα οἱ οχβαμ- 
πὸ ΟΡ 0115 βθι5. ππηχυδίη ἀπΠαραιϊαγ. Νὰπι οἱ 

Πα πιααθη4π6 ἔσόσατα ἢγὸ τοὶ αἰαηϊίαίθ ἰγτδοίαϊ, οἱ 

ναγιδίαιο βουτησπ} ἔοι τα α{1ξπ|τ ποῖ Ἰμσο πο Πὰ, 

τ οἰἰααι, 5 σα ο ο61Ὲ5 μοί αἴ, κρααἱ οἱ οἰαίο 

ΒΟ ρθε ΒΘΥΤΠΟΙῚΒ πἰάμαν, δι 6. αιλδο ἴῃ απ Ἴυ]εβο5 
ἀοϊοιμαί, οα!. 8, ἢ. 33. 635, Βτονὴρ. νπ]ρο 56} {51}" 
115 τα αἰδτα δυάπι ΓΟ] 01}. ἀλααο τὰ. σΟὨ ρου ΙΔ ΓΟ 
ΤΟΤᾺ ΠῚ ΟΧρΟΒΙ ἄστη ΘΧ ΘΟ Ἶ1ΠῈ. Π1π8 ὈΠΈΘΟΙ 651 σα αν 46 

ομηΐρυ5 ἀθι ποϑίγαῦ ἀορυγ 15. τα. ἀἸ8θθινιι!, ἐἱ 
ἐπ 1|ὰ δυπενὶ ἀδεϊαναίίουιο ματοϊου τα 56 Γ1} π|}}}} 11] 
ΟΡΒΟαΡΙ το] σαφγιι, Αἀὐπορίαιῖο ο5. οἷα Ἰομτ[ἀ’ 
5. σαστα νοι ὦ πα ον Βο1 6. : 00 ΛῸπ γ6- 

παιδία αἴφπα ο᾽οραπδιαίσαν δὴ ΑἙΠΟἱ ΒΒ ΟὨ 5 αἰ10- 
το Θχρο ἃ: [Δ01}}5. 1ὰ φοϊάστη ἂς μουβρίουα νὰ]- 
80 ; 568 5Βίηδ τησϊίο νρυθοῦασι ἀδεσία, ὅλ} ὁχαα!- 

δ᾽ 10 σοπϑίγαον 0 15 σατϑ, ἴα αἴ Ἰαργορνῖὰ5 αἀυδηο- 

486, ἀπὲ κα! Θὰ παρηορτία σοπδίταμοιαδ νοῦ θ5 8 6}}}- 

μεδὶ. οάθηη νόγροὸ 9 ρ6 αἀἰνοῦβο βοπβιι ἈΠΙῸτ' πὶ 
γΆΣΠ15 Ἰοοὶβ Πσηρᾶβ ποὴ το δία] Πρ] 0188. μὸ- 

τἰοάοα παμδῖ : πὸ ἃ1Π|5. [να ποπδίαξ 15. ἀὰ (ση- 

βίαηίαι ἐριβίοϊα, Ῥόπ 46, αἰαυθᾶηάο ὁσηδίγαοιίο, 
ἱποιιοαῖα πθο ἀρδοιαια μονῖοάο, γον} σταθία, οα!. 

90, πα. 6, νεγθ15 ἀκριθῶς εἰδότων ἡ μῶν ΔΡΒΟΙαἴΟ σῦδα 

ΡΟ5115 Ἴ} ροβέρα ταϑρομθξ, Τάδιι [ὄγὸ ΟὔΞοσν 85 
ερὶϑίέ. δὰ ἀοηβίαηί, ἢ, ὅ, Ξ'ῖ 6. φυϊἀρίαμι Πα θΠ65 
οαξ, ὃ, πθηλ. 9. δὲ ροβίίο ἐπεὶ οὖν π1{Π0 ὨΒΠΛΟΡΙ 

τα !τα ἀϊθοῦττιῦ, ἰαη ἀοπὶ ἀἴὰ Βα ΒΡ βαπὶ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΤΩ 

Β 

οὖν σοί, ῬΑΤΟΠ ΘΒ θ15. ογο θυῖβ σαπάοι, ᾿ἴδᾳαθ αἱ]- 
αὐ ο ΠΡΟ] χ 18. θ᾽ ασοάπαν σὰ τᾶγο, Ξε Ἰο μι τη 
ΡΙθνα τη π|8 Ομ] αίαᾳ σοσαβῖοπο. Ἠαβοῖαν 1 6,85 δι μιι- 
γλεἱρῖσαηε Βοτα τα αἰ στοββίο ργο! κίον, θὰ {πὰ ΡΘΏΘ 
ΟΠ Ππ5. ργοροὶ! 50} υἱάθαιαιν, ΓΒ ΠΟΙ Ρὰ5. δὲ 
Ουπλράν ΘΒ 5. ΠΕΡ ραγοϊβδιαρ, αἱ συγ ἃ 
Ῥαϊωβίπηαηι νἷχ ἃρποβοιθ. 

ἀθ. πολ τὴ γριΠ]0 9ΘΓηλ 15 ψιια. ποίαν! σου πιϑὰ πὰ 
απὸ βάτο ροββαπί, φαοὰ ποι ἀτιξθ βοτίρ!υ αἶμθ8- 
5ΘΓΡῚ], 56 ὁχ ἰοτῶροτο Δ θνὶ} σαΐρομθξος. ΠῸ}05 τοὶ 
ποι [Δοῖ1 πο π βόΊ απ δαοῖον αὐποίδε οι β οἰτοπο- 
Ἰορίσερ δαί μοϑδογ ἱπα ἴοι] 5] δοίαα, ΤΌΪ δὰ5. ἃ} 

ΟΥῸ αἰσο τ ἐχοθρίας αὶ βιιιἰο 515. νἱτ 5 αἷς, γοσατῃ 
οἰἴδτῃ ἴρθο λα! ο ΔΗ  αα]οῦο 5. ἂὸ πὰ] 0115 αποίοτ! α- 
(15 δ ἔσο σσθοι ἐποστίριϊοη ἐδ, σα [ΟΧΧΧΠΠΙ ἰμπἴυ 
τὰ 8616 σα ΘΟἢ 6515 ἰοραηξ σγεδιασρεῖσα, ἐπ ἰσηιρον δ 
φηοπμηταία, αααθαχαλιη 1.1 νου θα πι1η ΠΟΙ ΠὮΠ}15 Π158. 

ἀδοςί, Αἰῃ 1ρ515 οα δ πϑβίθας θη ραποὰ ἀδργομθη- 
ἄἀπ5. ὀχίοιῃη ρον! 5. γα οηἷ5 ἰηἰεῖᾳ. ΡΓίηλαπὶ δϑί, 
Ῥθείαγθαῖαβ μονα πηι ογάο ἀϊσοιαϊ, θαπὶ κΥπαρθο] 
γοθόσια Δ ἀοκπιαναιῃ 8) ἰδ ρόναῃι σο πα 1ῖο, 
ν0] οι ρι πλάσι ἢ αιιὰβ τοσδη5θ1, Δα δ οσοϊοϑ δ δᾶ - 
μ} ΓΘ] ἢ ΧΡ οα ἀανιη βθυῖδδ, ΟΥ̓ ΠΟ ἢΪ 
ααθιπάδηι το πὶ δἰ ὁγάθα ρτ ροθδηΐξ ; και 5 
αἰξίν οία οὐ ον παῖὰ ον ο δὶ. Αἴ δὶ οὸ ἀϊεί δ - 

ἄα ὑγα Ποἢ 15 Βα πιάτο ἀΘ ΗΠ οἰ οα τ ρΙσιιαα δ α8]}0Ὸ 
βοιναίο οὐἄϊπχο Χο ρε ,, ρσοῦ πηθη 56. οὐδγοραῦι 
Τεϊ δαἰα4 το 5, ἀπ πα π τ 4 πὸ ῬτοΟπα 1138, 1 

τηλχῖη 6. ΓΟρΘ τ 85. ἴῃ σαιθολοβὶ, σαίθο ΘΒ 58 
θυ 8, ἔοτέϊα, αὐἰηΐ, Πἄθιη ἀποσιδ ἐπ βἰπμαϊαγιτη 
ναι ο 5 βερίοηθαι ἱξδοία!οὯρ Οὔβογναγο Ποοί : 

οτἀϊηαϊα Θηϊπὶ ΟΧ ΨΟΓΒΙ5 ΞΥΠΊΡΟΙ 56οί 0} 88 ; αἱ ἴῃ 
᾿ρ5ᾶ βροίομο πᾺ}Π5 ἔδτ 8 Ἰαἰδγάππι οσήο. Ηϊης ὁγὸ- 

νῷ ποι ἰδηίπιῃ ἴῃ ἀϊνουβίβ σα ΟΟΠΘΒΊΡΒ, 564 6 1Π 

ἀπ οἱ ϑαύδμι, δ᾽ βάθια τοὶ Πα θυλ 6 Βθρο νΟΥΡῚΒ 

ΓΡΡΘΙΠΟΠΒ5 ς ΠΠ ΠῚ 5 αὐ πχαν ρίπθαι μοχία5 πα αϊρανὶ, 

γ1άς ρῥτϑον πὶ απ δῦ ρ6 Δα] ἰάθη γ 61}, ἃνριιμθα- 

πὶ σαν {1 ἀδ ΠῚ αὐἴδταα, προ ΡΛ ΘΠ 51}0}}}, οὖ 

ἈΜΠ|Π5 Πα πιὰ πτθ σοπυνα  ο}5 ΘΙ  Ε θὰ5 οσποχὶὰ ηᾶ- 

εἰν ζαίος οἱ φαΐ, 16. οἱ 17, Δὸ ἀπὸ οἵ ἱπάινῖβο ϑρινα, 

οοομγᾷαο βοραγδί τη 5 Βδέβίθπ!α, Βεοθισ ἀν, θὰ ἀπ ὴ- 

ἀοψαρ 50 αἰσιβϑο πὶ ὁδιδοοϑῖ 5 δι, ἀαῷ ἰδῃιθῃ 

ἴὼ μυιθοσοιἐ 5 Γγακῦα ἡτι βίον, 510 οαϊ, 410, τι. 

3, 56 π᾿ Βιρουίοῦὶ βορηιολὸ αὐξα 1556. ἢν Ἰοσθῃ 

ἰ[βαΐ ; Ενὶ ἴπ μαοῦ δερμεαγα ογάδ, ααὶ ἰμηλθη ἸῺ 

Ὦ ολνἱ. 13 ποὺ οοσατγτγῖί. ἢοπὶ οαΐ. 17, ἃ. ὕ, ἰοδίϑ αΓ 

80 ἴ ρυοσ 601 σα! Εἤροὶ Ἰοσυπα μ58]. 1, ΑἸ]οα5- 

50, δρίνγίία ργϊποίραϊ εὐ βγῖα σπαθὶ, 4] παβααδπι 

1{Π|Ὸ ρορουῖίαν. Πὼν αἰταΐγατα ἀϊσόρο ρυιθγιϑα {8 {5 

ὑταῖ, σα ἀϊοθὴβ οχ ἰδιηρονθ ρυἸθυ λἰβὶυ, λθὺ 58 

Ομ] απ μοβίθα δχἰξεϊσηαν!!, Του πὶ ΘΧ οι ρΟΥ 115 

τα οηἷβ ἀγασταθηίατῃ ο8ὺ, ἉἸ]ο σατο ΒΟΥ ΡΛ Ρ ΩΣ 

ἐπ Πμοη5, απιϊαβααο οἵ οἸαξάθαῃ (βου πιο μι αἰνθῦ- 

οἷ5 Ἰσοἷβ γοοϊαιο, ἀΐνοχδα. 5ι6 οαΐ, 1, αν. ὦ, 166}} 

ἀρὰ Ραυμαὰ Ερίιθ8. κν, 32, φθειρόμενον κατὰ τᾶς 

ἐπιθυμίας, οἱ οαἱ. 20. πη, 3, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις, 

Ἰγαπί οι ἰὸν οὐαί σαὶ, ὦ, ἃ. 91, ἂὸ σας, 18, πα ἢ, 

τ. γωλὰ Ορῖϑα, Νέεί αυὶς γοπαμι5. {με} δὰ; απ 
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εἰ δρίγίια ἑαποὶο ([οατι. τι, δ᾽, οἴο,, δον σα. 3, παν Α ἔθπι δπιδη ἀα586ὲ. Νδο Ῥτγορίοτδα, (ἀρίαπι ἀ6 οδἴο- 

ὡς δἰχίοτ αι, 47, ἢ. 11; Βογιρύαραβ ΘΓ θα αἰἴ85 ΡΓῸ 
αἰτ|5 Βα πε . 516 588} υπαῖηρ ΠΓΙΒΕ οἰταῖ, οαἹ 2, ἀπαπι. 

ἧς ἰδϑιχοπία αυσ 65} δχ ἐοδηη δ ΘΡΊ5!0}8 1 51- 

τῇ 16 φαϊάδτα γόνογα Θοσαν" τὰ δ) αβάρια ναησο- 

11ὸ, ὁᾶρ, στῇς Ὁ ἀά. 566 πραίγαπι Ἰοσατη ὁχ ἤπἰθ τὸ- 

ῥτώβοαίαι, ἢν πὶ οαϊ. ὃ, πατὰ. ὅ, 58}}) ποιηΐπο θὸ- 

χαϊαΐ ζ68ι ἰαα! γουθα ὥθμνι πο τὐεἰϊὲ πηφπη: 
4.9 ἰὴ νδηθοίίο Φοαπη δ γ8} Το 115 Παρ. βές σα πὶ, 

γ} δἱ νι ἰρβὶβ δνυδη σοι», ΟἸ 158} αὐέδ πὰ π18}}0 

τσαο, οδὶ. ἐδ, ἡ. 18. ᾿βαῖτ ποιαῖηρ ἀὰὺ ΒΒ. ΠπιοπΙἃ 

Ῥτοάαοι, φαόταιη ρΡυ1]ὰ5 Μαϊασ ἢ. ὁ51, σδοῦῃ Δ Ὁ1ὴ 
τἀπιιπὰ 5αῖθ. ΡΒαρὰ ΔΙ ααληη 5᾽ τα Πα Ἰσεα ΠΟ ἢ - 

ἀπ, 6 ἴῃ. ἀπάτα ρϑυτηῖβοδὶ, Ἰλοτ' πα 15 Ί 5 ΠΊΟχα 

δαηῖ ἤφς ἐδϑεπιορῖα, ᾿σαα οαἱ, 146., ἃ, 920. ὁ μὲ φαπτ- 

ὁΒόσθοῃ ἰάπα 6 ἂο ρτδῖϊο ἀδρθτι. ΠΕ δαῖτα ὁπ δτη, 

ασοίογοπι ΟΡ 15 δια ἀ115 τα δαϊαπι, ἂὸ μ᾽ ρα πὶ ἀπ- 
ποόταῃι σοπϑποίπαϊηδ ἔῃ ογηίθη 15. σαἰθο απ ΒῊ 15 

ὀχριοϊζαίαπι Δο Βα Πϑοίατη, ἈΠ. ἴ51 ορι αὶ α ΔΊ ΠΥ 5 

ὃΧ ἴθι ροτα οἴἴοσσο ροϊαϊπβο: πασὰ ρυϊαπάπιι ΟΥΤῚ]- 

᾿ππὰ πραταία τη ρτογθὰϑ αν πα ρεῖρ π Θ ΕἸ τὰ πχπα, πιὰ χὶ - 

τ !}5 ἀρ σόθ5 ἀϊοίασαπι ἔδεηδῦο "ἢ βασσθβί τη 506 ἢ» 
ἀἴ556, ᾿ἰἀγϑῆθιη μγωβουτπι, Νας δαῖτα ἰδία βοριρὺμ- 
τὸ ἰδδ!πποπίοταια οὐρα, ἰαπἴα ἀγεα!ηθπίογι αι ἂ0 
ΒγοθαΠοι πὶ 0165. 51.5.11 ρει ρα γα 086 αὐ μτίθ- 

τὰ ΠΠ αυση0 Ππδιπογδ5. 51 ΟΟΌΓΓΘΤΘ ρολ 00 [Ὁ Π} 

ἀοουναία ἂς οἰγουαϑογρίθ 46 [Ππροϊορὶα ἀἴοθτε, ἰδ πὶ 
ἀΠΠ σοηΐον ργαλορογα ἠδ τπουραπ, ἴασαι γι ἀϊ 0 

ααδηἀοσαθ 5Ό ΗΟ Ρ ἀα νᾶ Ὁ1}15 ΟΣ Ρί τε 56 5.0 815 

αἰξ 8 τοῦτα ναδίονθην ταπαυπῖση οὐηα, ὁχ ΟΟμ 515 Β ἀἰββόρογθ, βίη ρυφοοάδηιμ αἀἱσοηδασα αν ΓΘΡΩΙ 1ἃ 

[5α1: οἱ ἀροβίοί! δὰ Ἠδθιέθοβ ΒΟΥ ΒΘ 5 γ ΘΙ} 15 0 Ὁ - 
τιαίππι: αἰ σας. 18, ἢ. 18, αὐὲ νοῦνα ΤΌΝ ΧΧΤΥ]) 

1). π16}}5, 6 ΟΠ ρΊ5} 1 νδησθιῖο, Ὠσ Π 1115 46. θὰὺ 
1 λδύβον 5 μα τη λιδοοῦ, ΑἸ ἃ ραπιάοπι σα! ϑά , χαο ἰσοὶ 

ἄσο Ῥαΐμ] ὁχ ὁδιίοσα αα ΡΒ Πρ η805. ἰθϑ ΠΟ 8 

οοηαῃεῖ!. Υἱά, δὲ δι, ὅ, ἃ. ὥ, ἀπὸ οαπι οχ Ἐρὶ- 

ϑ.0 [5 τα ΤΙπιοι θαι ρογιῃ βία, Οπατίο, οοάθ γὰ- 

ἴθυνὶ ροβδυηῖ ρεσοαία ἴῃ ΠΙδίογια Πγο σου ἢ 408 

οαϊ. 6 πιθιπογαὺ, Δ πι1558, δία ἡη ρυἰπιῖβ τα τς 
σαρ θὺ5 ἀείοϊ δα. γαἰδηςἰαὴφ ἀοοϊοίπο δχροβὶ- 
ἰἴο. δ δὲ ρ᾽υτὰ ἃ σα τοροῦῖας, ἀοτησηβίγαμί 

νγή!αια τονογα σα ΘΠ ο565 6χ ἰδιῆροῦο Οὔ α1558, 
Εοάδθιῃ πιο ν᾽ άδιατσ ἀἰχίβϑο ἐσ πΠ1ὰ5 ἐπ ρωγαδ ἐσ 
δαηι, ἀἰρνοββΊ ΘΠ 15, ραρΡο πεῖ ρα5, παρτορεὶβ ]ὸ- 
ΘᾺ ΟὨΓΒ.15 οὐ οὐ πϑ ἐπα δ ον Ρ15 ἀραπἀἀ πίοπλ; αὐ 8 }1- 
βδίοϊαιη αὐ (σπίτι ποῦ ρ5ῖ566, Ππᾶπι γὰρ τα δὸ 
[βϑιηδηΐθν οχανδίδπι οὰτα ἰρ58. ἐθβι}5. 658 ἡ, ὕ, 
ἴππὶ Ιου ρῶΣ οἵ ἐπ᾿ρι σαί σοι ΠΠἀθηλ ἕαοϊαμ!. 

ἀ1. Πξάδτα ἀγρηπτηΘ 615 τὴ ὲ ρογϑηαβαμτι δϑὶ, ΟΥ- 
ΨἹΠΠπ πὶ [585 ΟΧ ἰδπηρογα γα 0 Π 65. κογίρίο ροβίδα 
0 η ἀΐβαπϑ 556, απο 6 Ρα τ 5 μόν πηι} {1 ἔθσοτο, γῸ] 
ἃ ΠΡΡΆΓΙΝ ὁχοθρίαβ ποὰ τασοσῃονίβϑα, 90. ΘᾺ 18} 
αὐποίανιηι8, ἴῃ οἷο ἀπο ΡΓΟΘΜ] πιιχὶ ΠπΆΤΩ μὰ Ρ- 

ἀπ ηὸ ΡΓΡ Γαι σὴ 6 8δὺ ἀἸΒρΟΒΙ (0 Π 8 μοί 1556} ὑγγι!- 

Ἰ5. Ἰνθία 5. πὶ οἷ5 σα ΘΟ 6510 5 πηαϊλατα ΔἸ ρὲ π ϊα 

ἀδβιἀοτγαῖ; δ βοῖὸ ἀὰ ρϑαϊο ρ]85 δποίου δ ἀ}15.- 

556, 51 ἢ ΟἿΤΟ βου μ581556.. Θὰ αἰ α} πὶ 8. ΒΌΡΙΔΘΙ 85 

Ὑ}{|8 ἴῃ ἀτρυταδιαπι χα θηρογα 5 ὁγα 1115, δὶ δα 

πιᾶρσπὶ πάϊηθηι οἱ ρυβοβιδηξα μα (οἰ 5 ὉρῈ ΓΒ Βρθοίδ8, 

Ὡφονὶ 5ππ| ἴῃ ΡῸΪΟΠ γγί πὸ δ᾽ οὶ σογρόγα, Θθγορα- 

(αν αἰ φᾳαδῆάο ΟΥ̓] 5. ΑἸοχαπάτη5. ΠΡ. γὙμι Βὲ 
οΥαίϊοηθ, οἴο., ». 307, φαοά αἰχα! ἢ άρ]65 οχιειαρο- 
τὰ 165 ἀοοίογαπι ΟΠ ΟΙοτ 65 {6119 πιδηἀδγϑὶ 00 
516 Τῆ8σηο ΘΧ ΒΕ] Πλ8 }10 15. Ποταμι ἂὸ ἔαπιθ ρ61}» 
οὐϊο : οὐπὶ 61} οΙαθοταίᾷ βιαἶϊο ἰγαάουοηϊαν ἴῃ 
ῬΟὈΠ οιτα οραβοιϊα, σαϊθβ. αἰ Προ π5. ππἀπιβίνια ἀο- 

{556}, ΝΟῚ 651 σασα 46 ΟΥγΓ}]}Ἰ  Ππατγατα σαίθο ἢ ΒΒ 08 

ΒΟΓΙΡΙΟΡΙΡΙ 5. Β  Π}} δὴ ὀχροβέα]οταβ: ρ51 Βι]υἀοτα 
ΟΧΤΟΠΙ ΠΟΓ 165 6356 ἀἀῃποίανοτασ!, Οὐσα 5] ᾿παἀϊοατο 

Οὐ βίσβοης, νὶχ ἀσργομθηθαιη ἃ ΠΟΡῚ8. [1 556} 60 

6} 5 ΤΟΙ ᾿ρπογαίο υΠ}π|πὶ Οὐτγὶ ] 18 Πὲ0 οαΊ ϑἐ πι δ ]οπὶ 
αἰζι 5561 ἀο νηοπίαιπι. Ο 1 ααίθαι (αϊθίδ δἰ υἱο58 
ΒΟΥ θοηἄο ροββοί, χα θα ρΟγ 5 05 6]15 δομ ὰ5 
ἀοσοῖ, Μαχὶπαπὶ 58Π6 ΠΠ15 σσαϊαπι Παροιμαβ, αοά 

910 ΟρΘΓΘ ἃ ἰΡΟΓΘ. ργϑίοϑιϑϑί πα απὰ θυ 6 Ρ6η6- 
τί5 τιιΐοατα Ἰσοϊθ 5185 πο μπ τὰ αὑτῇ ΘΟ ΒΟΥ νΔΥΘΡΓΠΙ,, 

[χχχν] ΠΙΘΕΤΑ ΤΙΟ ΤΕ ΙΑ. 

ἢ νανὲϊ Οννιίϊαηα εἰοροένίηῶ οαρὶεϊδιις. 

1, δια 55. ἢϊς ἀσρτρι ιν 5... ΟὙΠΠῚ ἀσοῖγι- ἢ) Ππνδάοτο, Ρυϑβεββὶο, ΟΥ̓] δαΐθηλ ἀουϊγι απ ὉΡ8- 
ὯΦ ὀχδηϊθῃ : συ ΠῚ πιλίονοίο δηΐηιο, ἃ οοὴ- 
Πιωηάδιῃ ποηλίη! 6] ὰ5. ταν ἀατι, ἴῃ ἀδέασι 5. ἀςδ8- 
Ῥδγθ᾿ ΔΠΠ δθοῖθ βα85. θνε] αἀϊοαι 5. ορί αἱ σα θτι8 
οοσαμραι), π8 ἰαπίθτα σα Π 0110 85 Εὐ οἰ δία ρτερϑὶ ἀἸαπὶ 
τοὶ Πα ΘΙ 6 ἢ}, ρτᾶν 5 ἰη ἰΘτρτ οί πι 6 ἢ Γ}5 ὈΟΡΓΆΠΙΡΘΙΘ, 
6. ἀα βλὰ8 Ορ!ηα!Ποὴθ65 τη Πδοΐονα πηδρπὶβ οοπαιῖθα8 
ἰαθογανϑγαμι, Υἱἀἰοδη)ὰ αἀνδύβααι ρυϊοτὸβ βἀποῖὶ 
ῬΓΏΒ.]15 1Δ68: το ηδπᾶδ Εσοϊοδί σας πο]ίσων, οἱ 
ὀγΙΒέθη ἀὰ ̓ ξ ΠΟ 5 ρα, ἢ φάτ ἰΘπιθεα ἃιδὶ δα δὶ 

Τοβὶ5 ἸΠαΌΐΓΟΓΟ, τ} }}}{15. 46 δ 1515. 1 οτοϑὺ θΠῸΡ - 

πη}. ΡεΊ πα ὰ, απο ἴῃ ὉΡΘΓΘ. ὁδίρομοιίσο, πῸῃ 

ῬτΙναῖαβ ορ! απ θ 5. 10 ΒΕ οΓ 5 σι 5Ε 1085; 588 

πιά απὶ δὲ σοι πα ποῖ Ἐσολδβίθ ἤάθηι, ΠΛ }15 6558 

δἢν οπὴ αἾΒὰ5 ογοάθηα, ργορόβη! δὲ ρα] σαν}: αὖ- 
4 ᾿ηἀ9 δαιτὶ σοπ] οἴ Στ ἱπίογπηαγε Ποῖ, 

1αϊα ἐοίο ραγίΐον οσθὸ σα πο] σ᾿ ἀοορτείαγ. Νδὼ 1}- 

[ἴα ρυιβγααηάμ αι, ΟΕ τὰ 60 ἰΘπ ροτο Δ Αγίδη 5 
φυϊάθιι 8) 6 55 πὶ, Ρ ΑἸΠΆΠδ5}1 γθσοὸ εἱ [θεν - 
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ἀϊόγαμι ΝΙοθαΣ πο] ἀοἔρῃσότατῃ σαπ5α δολαποίατῃ, ἃ τὴ σααηι [5 411 5οι τ ἀνίδῃὶ ἀϊε {1 σππ ςοπιτηοτοία. 
ΟΥ̓ ΠΔΠΠ5 ΟΠ ἐονου ςΆτη (πιὰ ον ρα νΟσάΡα]} 15, 

σου  θ815. Οὐ 51.115 {ἀῷὸ οοάσῃν τοιξοιχμ τοῖς 
θνόνῖπηι Το πλ}}}5 ἀοοπιλπι ϑααι ὁχ ρυσΑβι δον! - 

ἰοΠ σα πλα8. αασλμάτῃ, οοτη πιαἰ τον ἀθ ομμ ρι15 σ0- 
υἱοβίαταηχ πεαρίβί γα, οἱ ποβίντ σα ἀ 4815. ἔπ 511- 
να{10 ἐνδαονοίαγ; 6 Αὐα!5 φα  ἄδι ἀχοορίῖ5, 4πο- 

ταλαι οἰίαῃα μ᾽ αι πα πϑεία τὰ ᾿ΠοοΙ οϑἴαν Βορ το 

Ομ πα 6 0 ἢ δι 5], Βα ἘΠΕ δ5. Ἰῃ οΡργθ Δ, ἢ  ἶ5 
εἴαάοτε αἰ ἐορθαμίαν ; συ οι σὰ 15 ρορΌ ἢ δαρ!ιιπὴ 

οι δαρογαγοηΐ, ἂ} οἱ σοϊααμίι", Θρβοσρότγηια 
ἂο ἀοοίοιντπιγτῃ ἀἰδρα αὐ Ἀ ]νιι5. ἡ οβουναϊα , 8. 51 οἱ 

Ῥυορμοκονειίαις, 116 γ]οσιθ χα ἣὰ οὐνίο, ἂο παία- 
ΡΠ 51 2}011018 ἰπθίσ αὐ 0 1}}5 ΒΟΉ 58, Οἵ 5515 {0 ΔΘ 
πιο σογοι, ἀσαψαϊοβοοραΐ, ΑἸνονα Ξἰπμἀ!οβί 5. Θχρίο- 

γδθ δ ΟΠ ἀσοί ὦ τα ἶο ἀεί, ρο ον» Πιογοβο- 
Ἰ᾿χτἰα) συ}ι5 Πάοπι ὀχροιοθαι, αὐτοῦ απ. Τὰ 

ουυλοῖξ ἰθα;, οὐ τογδιρε ϑορεέεῖ, φρο εἰ γε ἰὴ 

Ῥλο όηὶ τηνι σεγκιοὴ οὐαὶ ἐρτίφαοίε, αἱ Ἰοφαιαν ὧν - 
Ὑ11π5 1058. σα! δι αν δ ἐς Το οτή μι τηνι σοο ΘΒ Τὶ 

χτηαΐαι, [01 ἔστ 5. σοο! δια βίίοαι {γα Δ 18 : αης πὶ 

ΤΠ 6 115. σαδὴν ἢ ἱρὰ ΟΥΡῚ Ὁ ΠΌΡΕ ΘΙ ἢ Αοορα! 
ΔΗ {{}|ὰ5. ΟΠ}, οἱ μεοχίθαα [ΘΗ ΟἿ])τ5. ΣροΙ βίαι 

βίθου 5 ἴα5. Θαὁ. [συ] ρυορνίον, ἴθ. ραν δ αἰἷ- 

ΠῸΒ ργαναγαϊῃ ορ  αἰσπα ὴ σῷπὸ πυ] ναίας Πυα ἀ ΠΟ 15 

εἰν. ἢ )}ὰ5. μασι! ! ΠΠΠσομἰβδίθτο νι σ ]ἀγαπὲ 

ΟἸἾ πὸ Ῥολο αὐ ΠΠΠ1᾿ᾺΠΔ ἀβήαθ ἐοιαίδοι παποιίί δία ἂς 
ἀσοϊλιμα ΘΘΙΟ τθ5. πα} 8. ἀρ ῃ 8. δρόσοι, Ε]οτορας 

Ἐπ ο]οϑία {Π14 ἐατὰ οἀϑ 155 15 πὰ ΟΣ] ΒΡ 113, ἀϑοοίαυαιπι- 

ἀπὸ ἂς Ἰησπδοι ον. ἂο νὰ ππη σρου 5; [τὴ 

αἰαπα ἢ βγθοϊα πτα καον δρευμιβοθηούαπι ραῦ- 
ὰραμοηο, {σὸ ἢ πΏ σὰ οὐἰδία ΘΠ πλ Π1ὰ 6], 

Ροτναϊραία [υ͵886, (6515 65. ΟγΠυ5 ΤΟΥ ΧΧΥΙ] 
ΒΈΧοθ τ 15 ἰο015. τὸ τίσ ροῦν αὶ ἢν. ΟνΥγῊΠ 

ἀοοίεῖπαπι 4 δι τπαχῖτπλο βία 1ο ἐπα μου θλ, Πα 
ιν Νοῦκ οαρίτα οχρ! σαν, Εἴς δὰ ἰπααραπάα βιιροτ- 

«πὶ, ἀπ. ΔΘ ογόα. ἀμρότάμπι. μοι αἰ αν , 

ἀπά αὐ Νοίδρα πὰ. ρον λα 16. ποι ογοπιν, Θεά - 

αὖμι βούαιοῦ ἀοριπα ματα, ἀπῦι ρὲ. σαοοί 5) 

ᾳαᾶσαα γε ΠΧ . ΟΥΡΉ 8, 
ΘΟΑΡΟΥ ῬΏΙΜΠΝ. 

ἧμῳ δαποιὶ (ρ{ ἰδ καποξσείπια Τυξ ας ο 
δοπ οἰ ἐμοὶ. 

ὡς βαποι! ὕνε}}} 1.65. οἷτοα απο βεπηὰπὶ Τιη]- 

ἰαἰοιὰ νἷνο ἰρ80. δυοσιιϑαίᾳ. ὑππι ΠΙΟΓΟΌΥ πλ 115. 1π 

(ἰνοηῖσο Ατιαποταπι κρθρὶ ἤάουίον δὐἀ παιηγθνας, ἢπι- 

ἢ 5 τὰ {|ὸ ἉΠ4ὰὰ πᾷ, ΒΆΡΡ π|5 ἢ ἘΠ 108 νὰ - 

ΕἰᾶΞ5ο. βου}, ϑοοιαίοβ. οὐ δοχοπιό 5 σαῃι}}} 

Οὐπδία πόρου αὴ} (δή ροτο τὰ ἤθη ΟΕ βίαι 
«ἰὰ στ }15 6χ γε π σα γονθγβατῃ λαμ. ἔνα ηΐ Γμ6ο- 

Ρἰιδ 5 ἰορονθ, τ Ασα παρ σμί10 15 δα σρθοίατῃ, 
᾿Αρειόφοονα σα] ηγἰαγοιΐαι, ρτορίον ρἐξεσπἐ οιθ α 

εὐσεῤξστατον σππίαμεο. ᾿ι δρ᾽πίο  α ἀὸ ΟΡ ΟΙ5 ἀρρὰ- 
εἰ σπο τ ναΐαῃι, οἱ, Θοσ Β5 (Δ {14 }15 νσσοτα Ἰ οαϊο- 

οἰλοϑίθιβ ρυδη ον δβαηι, Μιοίαρναδίοθ ἢ. Ἐδέία ὅὶ 
Αἰποιαδὶὶ, οὐ αἸπι5. γέέα οἠιξάθου ΒΟ σου ρίοι, 

απ τηᾶχίτηο πη ρ᾽ οἰαι15 ἁράονο ἐλοδάθαπι βου! θυ ηξ, 

ἢ15 σα! τ 1158 Ἰσσατῃ ἀοάογο, ν6] βραρβα ἀππὶ νἱγθ- 
το. Ἰὴ ὁπ οτγἀϊηδυϊοηθι αἰ απ", ν9] Τοἴα ἃ} ὁ0- 

Ρατβον. (κ. ΧΧΧΙΗΙΙ 

Β 

ας αὐ πα! ρσπ πὸ σαραΐ μβογι 68}... πὶ να ΠῈ οδνον 
(0 6}5. νι τᾷ αἰ ἰββοριαιοπῖ8. Ἰοοΐ5. ἀραχαα ἢ] ἶδ50 
ϑροιδηγλιιθ, ταν ἀπ!) ΘΧ. ΚΟΥ 115. 6}1|5 ἀοίοπ οὶ 
ἅ8|. ἀοουβαν Δ ὀασδᾷ ργοξουγὶ ρΌβδαπ!, οα, (απ πὴ 
Ε)ς πᾳ ρο ; ἂὸ γα τι ᾿!ροττίπη 1 55. Τνιαῖ- 
ἰαΐο ἰπβογαῖθδο ῥγόθος; (ἀπ ἀὸ ΓῊΠ οἱ Βριὶν]- 
ἰχ5 δᾶποι αν πα 16, ᾿άθι δροοία! 5 
ἄλιῃ. 

8. ἂς ρύπηο αιοα, ἀποβ,, θὰ ἄο ΤεϊηΠαςο 
αρίαγ, Ομ βοπιίο5. οργορο5 ν᾽ απο τποιϑί, Ῥυίπις, 
0. ΞΑΡΟΙ Πα πὰ μογεοηάσιπι Ομ ξῖο, ᾿πἀηοαίαι: 
ΠῈΣ, π6 ρα ἍΤ α 115. βορανοξα ὧο ἰδία παίαῦ; 

ἃ0 νῈ}] ΑἸ μ᾽ ται, ν6] βοϊαῃοίαν. ηαίαγα μρουβοπ 

απ αλίατς, σαι. ἰδ. ἢ. ἔς, « 5066. ποεῖσχα ἴῃ Ῥαὰ- 

« ἔῤοηιν οἱ λαμ οἱ ϑρη( 9 ΠΟ! ο5{. ΝῸΠ 
«ἰγϑξ σὸς ἀπ ΠΑ ΠΊ αΞ, ἢ {ἰςβοαη ! οηἶπα Μαγοῖο- 

«αἰίῳ, Υδριίτ οἵα βαοῖο δρ᾽ν αι, νορασπιῃι ΕἸ ἄτας 

«ὉΠῸΠπι ]λδιιην ρτϑἰσαιηῖι5. [ἢ ἀνθ 651. Π165 ἰηξδρα- 
« ΤΆΒΗΠ1Ν ριοίαβ, πο 6 ΞΘΡαχ μ 1115 δαηοίαπι Ὑ ΓΙ Π1[ἃ - 

αἰοτην πιο ΠῚ ᾿αοϊαηε θα σοι βολὴ }χ- 
αἰ ϑα Πα ἀολπλῖξ,»» ΘΟ Ομ μα τ μυπηο, ἐροηὶ πὸ- 

βέραηε ἴπι κοὶο ἢ60 οοΠοραγὶ Ῥόδεδ : Ἰολα, ἐπ Ῥαγαϊῃ. 

πη}. 9, ἤδη ᾿ἢ ὑρίθ5 Ραγβοιὶβ ρΡοΩΪ 1} 6: πῇδιῃ - 

αυσιᾳας ἡσῖ ναι: οι τὰ 6556. σρηβθῖ, βοσαημο, ἀπτη 
{γ65 ἀ0ο8 πομαΐ, γ61 Κηαπα, οἱ Βρινίι αι. βαποίιαι 

1)61 α]οὸ ρεῖναις, το] [ΟΧΧΧΨΙΕῚ σοβαπίθν στὰ ρα μῸ 

ἰγοσπη οὔ οονθ σοι ΒΕ, 105 αἰν παι ταί μεῖναν, Ἐγίηϊ-π 
ἰανοην ορανανο 68}. χα βουθυῖββηο οανοῦ : Δ]1Ὰ8 

ΕἸ πὴ δ οτπ Θχ ΝΟΡΌῚΒ ΑΚ ΔῚ00}1] γον θῖ 1296 01 Ὁ - 

πα ἰ1!. τὰ οὐπσο ον Ραΐτο Ποσ ἀ]νο8 Θἰ ἤσονα 
οχἰϑσπανῃ. Του, φαοί ἀθ εἰς νη α σι πηγ οι! ξιι- 

510) Δ ποραναϊομο ποθεῖ, Ἰάριι ἀο Βα ο οἵ ΕἸἾΠΟ 
ΤΠ ΠΕ ΠῚ ΟΥἿΒ Ρ6π0 Ἰουῖ5 γερο εν: ἢ ρα πε οαΐ. ἀν, π. 8 ; 

σας, πὶ. 10, 17 ΟΕ 18; οα!. 15 Σὺ, 9; σα! δὰ5 ἴπ ἰοοῖα 
[ἄρπι (ς ϑρίτιαι απσηας βαιιοία καρροποπάπηι 6586 

ΡΙΌΡαΙ, αποά τὰ οἰλαίο σα οο!εοεῖ5 [Ὁ [65 {πο ἢ 10 οαπὰ- 

ἄδιι ἡΠ| πο θα αν ἀμρλσανη. Θα!ὰ νότο 5 ἐν ΤῊ} 

βοπίοητ!α, Τλιμ αὐοτ 6] ΡΟ ΒΟ 3 Βοραναιο,  ΥΞρὶ- 

ὁαὸ ὀχρ! σαι οα!, ΠῚ, 1 πιά σῦστα ΡΟ γβοιᾶσα Δ᾽ ἐ διὰ 

ἴπ οσδαϊαναπι ἀπ ουα ον γο]οσάτο, Πὶς δαΐμι, αλοιὶ 
ἀδορροβίτϑ Ἔυγοσί δι ἀϊχογαῖ ὀχ ρ]διλαιπβν ΠΝ 
« ΤΠ] ἀοίονρο ποηόγοηὶ ταῖ!, Ραΐγοπι δὰπὶ Πα ποιρο- 
«ἀπ: πόσα ἄθππη Ραΐγοιι Βοπονράγο ἀνθ γαλῆν, ΕῚ- 

«στα πατιι Οχ ΓΘ 5 0 4115 Ξαβριορπαλατ.» 1 4]}10- 
4} τὸς ἔρβα οασηαί, ΞΟΠ] πὸ5 ὁχ 4ὰ0 γο[αία!, χὰ] 

ἰγοβ ἃ ἀπάτ ρονβοι)ὰθ ΘΟ απ ἀθΡθδηΐ ; οἱ Αὐίαποβ, 
αὐ Εἰπαιια οἱ Ξρηηίαπι βαπσθισι. ἰὼ οὐθαξ γα γιιση 

παριονῶι τορι ολαπίς ΠΟΘ Ρα 11 ο]δοθξ βοη οηία; 

ἘΠίατ ἐρπο δὲ Κρ ΓΙ ππὶ βα ποία πὶ οχ τη! ἃ οτοισίι- 
κεἷς. Τιος ἴα σου) υη σι, αὐ νάπη ἰδηϊαιπιποιίυ 
αἀπὶτξ ῬουΞθηπὶ ἢ {Γ6 5 αἰἰχαδηάο τη αίαίς σοη διεῖο- 

πὸῖι πνυμϑαί. ΝΙΠ απ γοϊσαση ἐϑ, Ὠἰ51 τὶ 

τὸβ ρϑύκοινὰς ἴθ ππᾶ πα ΐαινα ΘΟῊ }Πο ἃ 5. ΔΙΪΩ Δ {81 

Ἂς ϑοσινάο, ἀπάτα {ΓΠ πι5 βου ΒΟΠΒ. να] } 61} ΟΧ 

άμο σοχπματι 1 0}} ἔδο!!. ὅδε, ὃ, πυτη. ὅ, ἀ6. ΕἼ]1010- 

πίοι - 

ἀαρὰβ: Ραίονη αἰὐρδιϊ ες, με ϑρινια, βαλοίο 

ρῳ"έσρορξ εδὶ μϊφομίίις Βίας. Θεότητος τῆς πατρι- 
- Ε 3 δὶ δὴ - ΕῚ τῷ το τς πὸ - ᾿ “ γκλ, 

χῆς ἐστὶ σὺν τῷ Πυεῦματ: τῷ ἀγίω χοινωνὸς ὁ Υἱὸς 

6 
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ὁ μονογένής. Τ΄πὸ πὶ ἀρσασποπί τα ον αἱ ρυΌΒ Ἐκ ἀ6 βριθπι5. βαποιὶ βαρέλια οηΐ, 10, τι. "οἱ 5ά: 

οι ἃ ἘΠΊ. οἱ δρινῖαι βανοῖο μονέθο!ῦ, σοπηος 
ποπα!, (αβίληι ἄτη) Οἰνπ{Ὲ1|15. οπ5. βασι ΟΙ ρῸ5 
βἷαι, ΟλΙοοθ51 σασαο ἐς τι. 10, Δὸ δρίαται, ξαιοίο 
αἷε τὰ πὲ σαμι βα!υο ΘΕ ΓΠ 10 ἐν τ ὐν8}}5 αἱογία θσπιῖο- 
ἀσογαμιν, "τὸ θεότητος δόξῃ τετίμηται, Τουῖο, αἱ ἀτν1- 
αἰζαίο ἴἴὰ ΟΕ οι θεστε ἰρῸ5 ΚΘΊΙΉ ΘΟΓ ΓΒ Π51Ε, ὑῬγοῦπέ, Π. 
ι5.ἀο]πιρ δα θα ρογο ποι δε ἀἰπὴῸ γῸΠ]151π|ον- 
« τπδῖιο αἰ ουϑονα τα ̓ λοιηϊ αι δόι βοαάθιηίδηλ, εἰ 
«ἀπο πὰ πα ἃ ἀσχ νυ π πὰ βραοηίοι οὐ ρίεἰ- 
«ται 1018} ργιββοπίθηιν, συμπασῦν, ἘΠΙΌΠΟ5 γορΡὸ δΓ 

«Ποπι οπ65 πἰβίσα (05 1.0. 6 αλὴι ἰσημὸ ἃ ΜΉ ]ι18 

ἐπ ον ν 110 κορανπίοβ! ὅα!], ἐς αν ὅν, « Δονη απο ῖῃ 
«ὐαάίο Ποτύ5οπιητα πὶ Ραϊθρμαια βο σα! 165 }1}8- 
«Το ΘΑ. Π]| ρτοβαπί, συμπαρόντος, δρ πιβαποίο,» 
(δι. 17, ἃ. 5, ἀο ὅρίοιαι βαποῖο εὐθσθης, 1}, βιε εἷς 

βέδηϑυ 8 ρον θαι» 6Ε Κἰ ἴονηα Ῥυϊθβο 5, πάντοτε 

Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπαλόν, Ὁπάαγίο, 4αοβ ἀπὰ παλιν, 
αἰνια1 Ὁ ΘΟ βοθ58, δοβάθι οὐ πὰ ΟΒΟΡΆΠΟΠ6 

σὐγαηῖ, Οαξι 15.,ππν. 5, 9 Ῥίον γον ΕΠ τα σαπὶ 
« βαποῖο ϑριγία οπιπὶα ἠσπεί; ποὺ ἃ[ἰὰ 56π|. Ρα 5 

«ἀοπα, 6} 411 ΕΠ} 5πηοῖῖι6 ϑριγῖιβ αὐτὰ: 88 6] Πὰ 
« 5Ά}115 οξί, ἀπὰ ροΐβίαβ, {65 ἀπὰ, ἀκιξ, 7, ἢ. ὕ, ἡ 
ἐεϑορν πο η δἀορίοηθηνα "15 τα! ας ρον ΕἸ Π Ὅγὴ δὲ 
« Βρι! πὶ σα πολτια γα ΘΠ {1 δῖα μ5. (ας 1 Ὁ, ας ὁ, 

«Ἰη ἀνα ]βὰ ὁδί οἵ συποογῦβ, πα Ἰοα 716 δα 1π|15 ΟΥ̓ΡᾺ 05 

ΤΙ ροπ Ξε ΠΟ, αααδλθχ ραῖτο οἱ ΕΠ ἴο οὐ ϑρίρηα βαποίο 

«ΘΧΙΒΜ ΠΣ; τ 6], πο 88, ΠΟ} }}1, φῶ ἐχ Ραῖρα 
Ρ»ὸ" Εἰ ἢ Ὑ6] εἰς δ λέτε κριοί οανε δ 2 (σά 

ἰάθηι 058. 16 οαξ. 18, πιπὶ. 29, νἰα δὲ ῥα δ), ἀπ|ὶ 

«Ῥοε ῬΊΤασὰ οαπα τπτος τὰ Βρίτί αι βακοίυ (ΟΝ ΧΧΎΠ]) 
«οὐὐἸοβα ἀσπα ρνοΐα νἀ}. Ὅσα πο π11Π] συ 0685: 
Μή, 1’αἱο}" δοὶ οὐ Γὶϊτς εἰ ϑδρίνιίμς βιμιοίας, νῸ} ει 

δρίνῖαι ξαάποῖο οἷο, Ὑ1Π4685 βοοϊοίαίογη ποι ἰο5. ρᾶγ- 

υἰοα}1}5. Θαπα  δι15. ἡο είδπι. 
ὅ- Θυἰπέο, αν ηο5 οἰ τασίσνοδα συγ οα! αι Πσραίοβ, 

ΕΡῚ 5 [πα 506. ρούβοη 5. {Π υ}|, οαθαο παι 

Βοίορίαίο, πδιπρρ ᾿πσοηλ το Θ51 116,61 οομη]- 
εοπἴ5. “απ τὺ ἄρτα!, απὶ ἀούραξ σαξ, 8. ἃν 5, Χ 

παοίονπαίο Βα! δέ, ομιπίσ ἢοῖ ἐογρα σπϑος 1} 1}10 

γον πὸ ομυεσ χορ} Πὰν οἱ ριταμι, β5αηδί 11), 
{αν 5 πηα πὰ Ραΐρο ομμεΐα βουνὸ ἄἰσοσι, Οημεῖα, 

πη 7.1}, βόλα δια! {{Π|1 5 ΡΟΣ Ὸ ὧδ κοί ογ δ᾽ 8: 

ἐΐεδ, δὲ ταν βαηρένα ο7ω5. Ἀρινίέμα, σοίναι, ὁηναδη σαί 
Ῥοκε εἶ; δε ομχΐα {πὶ πὰ βουνὰ βιρχί, Ρ" η Μἰἑἑιο 
ὃὲ δέθιοίο δρέριθιι εοροξνσι Ποηεῖπο, Ὠἰβόνιο ρου σαχαΐα 
1210 ΠΠΠπῊ} σγσαίαγαβ τ οἱ αν σα, 1, αν ὅς οἱ σας, 
11, αὐτηι. 31, ἀσταΐηϊ ἂὐ τὐρὶ5 Πα αν πὶ σύθα!υ 8 
«ποίου αἴθ συ π5 αν ἀρ ὑθαβοσασανον ρροβι 
5ΌΓΨΊΠΗ σαι! οι πὰ σροαίαν τοὶ απ )οοίίοη ἀὸ ἀ6- 
ΡΟ ομτα. ὐτπὰ οὐχὸ Βρ 01{π5. καποῖι5. οἱ ΕΠΠΙ5 ἃ 
δοῦν 0 Θχοιηρὶ! 5ἰπ!, ἔπη {Π|ῚΞΦ βουνίαπε ΘΒ ᾿ 
πξον 6 ἃ σγοδέπτνατπιηι πιθπονο ὀχριαμίι5, θὲ ν πλλ τ 
πλίαῤαηι ἃ 56. 5018 σοιπργοϊοπαάϊ ἀβδοι, γε, 
ἈΜΠῚ συοά μα κὶ σοπιργϑοπβαια, γ116 ὅπ ρει 5 σα, 
θ, ἢ. 2. οὐ θοαψις σα! 9, πὶ 8. Θαοα ααΐδην ([ο ἰῃ- 
ΘΟ μυ6]ι6 π5ὰ [)61 ἃς Ραίυ5 παίανα ἀσοοξ οἰνα 15 1[ο- 
ΟἿ5, ἰάθαι ἀο ΕΠ οὐ ϑῖονηα ὁ}π5 παι νιξαία, ἐπα! 
τι} 18 Ἰοοἶβιαι ρτωβοτεϊπι οαΐ, 11, ἡ. 11 66 12; ἰάθιη 

ν 

οαξ, 17... 17, ον ἰδάσαι ἕοτο νον 15 ΠΒῺ5 ἀ σα θθπα 

μοπθογδίοπο ἰσσαῖαβ σραΐ, 1} αὐτο μὰ οΟἸ ργΈοΙ - 

δαιὰ αἰ θόναια αὐθαρατῃ, ἴα ἀν απππιρὸ ΒΆΤΠ ΠῚ 8 

φουβροοίατῃ δὲ οὐυπηριοποηβασι ἀροσί, (1, ὃ, αὶ , 

ὄπα ΡΥ αβοοῖ ἀπποϊοσ, δἰ 15. Χο ΘΠ] ]ομ 15 
Ἰϑλοατῃ νίάογο, 1105 ἰατθιι ρΘτος θ 7 αὐ}, « δ 

« γἱάσγο μΟΙΘΞῚ βίοι! ρον αδᾷ ὁμτ ΕΠ ΡΊΡΙΕΙΒ 
«Ξαῃοῖμς: 1Ὸ ἐπί ΟἹ ἶὰ κυγα αξατ οἱ πονιὶς οἴ πτιπὶ 

« ΒηΌπηὰ ) οἷς, ἃ} σοτς ΟἹ ἀπ ]ρο μ1{π|5. ΓἼΠ ΙΝ ῬΆΤΡΟΙ 
«(αι μον αν πὰ ἢ ρει βαῃοίο. ΕἸ 

ταῖϊοποι Βαραδ πϊα τότ τ παΐθυτ ἀτυ αἰ 
ὑπ, ραν σοραὶ αὐ, Ἴ, ἀαμὰν 11, ἐδεῖ ξασέσης εἰομ 

απροὶξ ταν ητύξμα βοοαη πὰ ΡΙΌΡΤΙΗ Ὀτ 5 ΘΕ]10- 
οἱ ταθηδιθαισε Σ αὶ μα π|5 νοτο μα ον οι ογῖ5 ὁοῖ- 

« (πι1ὰ8. τορυϊο αὸ βίποονο, ΠῚ’ ἀπ δι ρῖνι αι 

4 5πιοίο γοβκοννα 8 δύ, ΟἿ ΕἸ ὡπαῖη 1} 50 ὑσόθαι 
αἰνίτο σοι 0158 ἀροάμ, ἰοΡΓί, οὐὐἶο, ΠΟΙ] - 

εἰ, Ώ ΚΟ 5 ΟΕ π] γογεὶῦ σρμονΆ ὦ παίατου, καὶ πᾶτα 

γεννητὴ φύσις, Ἰπο πῃ βοτὰ σ55ο, Αἴ οι ΔΗ ΔῊ 

ρει απε ο σοι} δ ρ γιἐα} βαοΐο, πάη, 11, 1σαυλ ὶ 

« αἸΠιὰ 65}. πο συμ πουλί ρτοΐαπαα [}6] αΪ5ὶ βοὶι» 
« ρλυιδι5 κιοαξ 481 αἰνὰ. υτιμίαραβ ΟἹ {|5 

ὦ Θ57 αἱ πόα ΒΡ Ν1ι5 Βα 516 ΕἼΠῚ μοποναι οι θ 
4 ὈΧΡαΙ Ἰὴ δον ΠΕΡῚ δδὶ Ἰοσα 5,» θοημο ΕἸ ΤΟ, 

πτπῈ 1 8..κὰ] ποτα, ϑοῖ α8 πον θάτα σιθυὰ σόθα1}, δὲ 
ἊαΠὰ } ἰρ50 βοπη 5 6 πον σρηϊονειι.» ΠΙΓ 1 

Ἰβῖπα α μοιοναία 5οὰ οὐοατα παπινρα Ἰοημο, 6" 

γΔΠΓῸ ἀἸοδ μ. 
ὃ. βυχίο θη ]αῦ, οχ ἀπ ἔππληλ ἀγα ίπισας, ἀν ΤῈ} 

ἰαμο, ρύτα μι, ὁσῃοθθδα, {π|Π 118. ἢ ΟΥΟΑ ΓΕΡᾺ ΡΙΠΙ 
Ξίαα οἱ ἀοὰρ βοραγδι πο, τὰ Ξοχαθ πα. ἐγίτ 

]αγα, πα γραδηάα λἀοναϊίο. αν, ὃ, αν 1, « αἰ νῖ50 
« ῬαΓΙΒΡΈΒΠΗ οαπὶβάποιο ρισία. δἱοτ  Ποδιο 6618. 
ὁ δγοσασι Νὴ ὁπ αἰΐλαὶ μ]ουίατῃ ΡηΐοΡ, αἰϊααῃ ΕἾ 5 
« Πα] 6 1; 55 ἀπαιῃ οἱ ἐαπιήοιπ σαι [ΟΧΝΧΙΝ,ΡβαηΡΙο 
«Ξρίγ ΔῈ 10,.πιά, ριὰθ Βαποίῃ5 σὰ πα γο οἵ ΕῚ- 
«Τὺ Βοπογαλι5 δ, οἰ άπ 1} Πρ 5 15 οι ροχ 
«αἰ 5αποία Ἵν {π|0 Β1.111}} ΘΟ Ρτ Ἰρ αμαῦ : απ. 19), 

« Ρυδιοβα τ85 γόσὸ ὅ μέ υι5 βαημοία5 : τπηουλίο θα ριἶχα - 
«Πα Ρ Δα ΘΟ! τα, Ρ δ ριγιμι α ποίπηι.» 

ἘΝ ΙΔΟΜΠΗ οἱ Κριρη 5 δῆ σππὶ Ραΐνο τα Βα ρ  βπλη- 
Εἰ5 ΓΡυαπ|ο μι κε ποῖ σα ποι οποία κί αι σσοΐο- 
5115 δ᾽ οὐ Πα η.14. Ἴ ΑἸ 15 Τσθσ απ, ἐτια τα ον 15 
τ ἀμ. }}} 15. ΡῸμ 6. σα ΓΟ ΟΠ θέσοτι ΟἸΔΒῊ σα, πὰ 6 Ὁ}}5 
Ὀ π Π 15. οί οὐὴὲ Θαρυληονρο βοΐθς, αν, 11, πὶ 41, 

ἢ Ῥαΐτῖβ 6ὲ. ΕἾΝ ἀἠοταποποα. αἰν! νι νομι, δε 

ΔΕ ΠΡ Ὸ.. τα Πα δαὶ τι νἱἀο] ]οο. πὶ Ομ ροβίξα πὰ 5.000]. 
᾿απὼ ον δῖα. πο απ 5, οα ἀὸ βρίνιπι. καποίο 
σασθαι να]οΕ ; ἀαθαι δ᾽ αϑάστῃ Πιτογθσῖξ πγοίη πὸ ἃ 
Τριηἰδἐρ βϑρᾶγοτηση, πο σθπ6 νοῦθὶσ. ΡυΌ Προ ὶ 
σας. 10, ἡ. ἃ. Θαϊὰ ἀΠπιὰ ἀἰοπλζογος Ἰδαῖον ἤθβυῖο, 
Πἰδὶ ἀρθυ τη [ον 8. 5515. ΟΠ ΒΌΒία  14}}5. ΤΙ πα Ν 
το ϊββξίοπιοα, πο ΒΟΥ ἰπὰ οχίγθῃ5. δρ βίο 

αἱ Οσπδίαπιαα νου 5, αὶ θα5. νὰ! πα θοὰ5. Δὰ- 

δαξίθμῃι πλ 1105 ἀΏΠι05 Βοσ θ᾽ στῇ βουνοί, « σ]ον σα - 
« ἴση} ΕΡΏΙ 0 θα ποίαπι οἵ ΠΟ Β1}05[ἀπ|18}|68ὺ ΛΠ} - 

«ἰθτὴ Ὑθυ σα Ὁ ΠΔ ΠΟ 5 ΠἼΠπ|}.» ρα βία Ἰροι σθ πὶ 6 

50] 1 801,1 ῬΡρωϊοαιίο αὐ σαι δρ᾿βίοϊατη, πτηι, 10, 
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δἀηιηοηο!, θα ἰο(αηλ ψἼΠ} 6}118. νοσα)}} οἐ δοηίθη πὶ ἃ σα (Δ πὲ ἡγαρσηϊῆςο Ογν}}}5. ἀς [)6ο Ῥαῖτο ομραΐ ποι 
τ τὰ «ἀἀαοιῖ5. σα ρΡρὰ ὁαοοοβοοι 5θη [6 {115 οὐὰ- 

ποτὶ, πεῖπο 4πὶ δεπῖ ππι (101] 5}},, ΑἸ Πίοεὶ να]οΐ, 
γς Ταὰτὰ οί, ποι αὐνονθαβ. ὀχροβίίαα ἀδ Τνὶ- 

αἰἰαίο ἀοειυ! τὰ ὁχ ΟΥ̓ ορροιὶ ροξαίεν ΒΒ. ρα οὶ 

ΠῚ 1} Θχίρσηαβ στα ἀ{|9 ἀσΠ η 95 Ξοραθάεθο, ἀπ 

αι βοσαπαίσι ἀαίατα βοραγηίίο, ΟΥΘῸΛΤΙΌΩΤΕ ἀο!ο- 
ποι, ΌΣ στα γα! ΚΠ] (εἰ σαι: ΡΟ τηαθἀαίαιϊα 

ιαπίπαν γθαι αϊ, Οἱ, δα Π] ἢ Ἰβιτὰ στο ὴ σΧΟΠΊ ΙΔ ὉΝ 

Τογ 1) οἴ Ποιοπ ἀατνταμχ Σ ΞρΊσΗ βαηοίο βοίατη συ 

πα{πὶ Ῥαι 5 ρὸν σμεϊξίατη οἴοοϊαναηι απ σῇ ἤολμιοσ 

πρῖὴ ὉΠ] τον νι ἀοίαν. 6 θα ίγοιμαπθμης οἱ ΘΧΘΙ - 
ρίαν τόσαι σα οἰ τα πὶ ΕἼ] σα] Ἰδέρα ἡ, 6 

πιὸ ἐὁοπάθαΐο, Θχείας οὐκ ἀοοιεῖπα οατι 11... πὶ 33 
οἱ 33, σπατα ἀδοϊαρα! ὀχοιι 10 τοί 48] οἰν τ αοῃ 
βέμιοῦν ψο]οπ 8, ΕΟ σὰ Ῥανίλον βοοῖπη ταὶ Ἰηδ1}- 

ἀπμαμε οὐ ὀχοι ρίαν ἀγθ 15. συ οπα αν πιὰ ΐς ἀπάτη 
ἀοι δ ΠΠ ὰ5 6χ πετιατο γγα 15. δα ΟΧΘΏΒΙᾺΡ 5.8] 
δαρροσηαμιμι τά! ποοὶ: ααὸ ὁχοίαμ]ὺ σομποϊπάαίην 

πα} α] οοοοιοῦι ΞΟῊ] 5 ἘΠῚ θπβοὸ, Ομ» σαϊάομι 

ΑΡΙ που τὰ 5οα θη 1ἰὰ γα ογοα θὰ 5 Δ! Οοτἢ ΡΔΓΓΙΣ 

ῬοΟΡΙαρὸ Π0ὴ ρμο ἶδ86 αἰθηατα, οὐ πιράϊθαθο ηἢ- 

ὑαναν ΔΙΓΟΙΠ ρογ  ΟΥἹ τα δῆτε ορὰϑ [π| 86. Πάπὸ ἀυ }}- 
πὰθὰ [58 ΘΧΡΟΜ Ὁ βοθῆιι5. Οοξαν, οὐὰξι 1}0. ἐμιαί - 

ὑπ Ουπξέαπέ, οὐ 9. ὅθ. γυ[αία!ξ ΑἸ αιαϑῖ 5. οὐαί, 3, 

οοηέ, Αγίωϊ., Ὡ. ἀᾳ, εὐ 86 (ἰοοῦ. Νιίρῶτι,, Ἀ. Ἴ οὐ ὃ, 

δ ὅρια. ἀπ! οῦι 5ηλποίο 65 ὁγδδία 5 ἱπππα ἴα τη 5810 }- 
ἀσοδπιο φαξ, 40, ας ὃ. τε ὑπὲς, πόα, ΒρΊ 5 δᾶμος, 

(ΒΑ Πο  Ποαίοι τοναθλ οὐῃ τ ἃ 900 γδν ΟἸεἰβίμτη 
( ΒΙΓσοίαγατα; ας, 17, π. ὃν 1558 σοσαπὶ οὐπί αι αὐ ρα βίος 

«πὸ μι Πρ τ αὶ Ποὺ ον ΟΝ τἰβιμὴ ἰδοι δ σαη!, 

«βαηοιποδίονν ποῦ ΞἸ αν ον Οὐ Ρ πο η 8} 

ἔα δεὸ σομσοεβόγῖτα, σα τα ρογνο δ βοχασίαν ἡ Πἰπα 

4 βυα πηθλ : Οὐ αι ἀππτ πὰ ἈΠ φα σἱ ΔΙ ΟΤΊρο 

ἀοο!ν πὰ σον να πὰ το 1 Ὑ 155 2 ΜΙ ΡΠ, 110. 
τασα πὰ οκἵ παΐπιτα ΟἹ {Πν {π|{ἃ5, θοσαῃιά δὴν ΠΟ 65- 

ΒαΡΙΟΤ ἢ πὴ 0550 (π|8} Οχίλα ρυοῦοαξ ΔοΙ Οθηὴ; ΠΙυτα 

ἴῃ ἰἰβ ποῦοπθ βουβοπάναμῃ, ἐχε ἐν ῖσα ΦαΔΠλν 5. πΔ- 

(νὰ, θα 5 1πῦ 55 ἢ α ] 6 1} ἀτθι ραΐατα, αἰ ὁροτὰ- 

εὐ πὺ5. σα! τ|6 σοραρα τ ἀ5βίσηδανὶ [ὍΧ1) ροβδθαι. 

ἤσμο, παπαῖ, 50 ]ὰ ὀοπο  α 6 τ8 Πσογο!,, οπ δαξθγη 

αἰπογίς οι β αΐατη ἃ 0 ἀρ ΒΟ ράΓΆΒΠΠ ρα μα 
ἀσοιρίπαπε ονορίονο, ΚΓ οὐ πο δΡοΠλ}5 Οχ (ΘΠ Ἐ 7 }- 

αἰ αἰ5 ρον οδὲ Ξοραρὰν 556, παη πάχη ἃ ἃ θγοτ- 

58 γα οι θ οὐ ὀλιδα σασ ΑαἸδηΐ δίψα»  5ΟΒΙμ5, 

ογοδοπδὴν ΕΠ10 {ΓΠ }},. ΠΠ| ρον ναίοση τπαίατο 

τὰ οδταίονμα, {πλὴν τὸς ἂ{ ὁγοσμά πὶ ἀοια λίνα 80 
Ῥοββθ, πὸς ἃ οτοισίαν5 5 ποὺ μοί 58 ἀἰσεβαμπί: 
γε 8 νϑισ Ἰᾶη ὁ ἀπᾶθι σϑιξατῃ, ἁΠΌραΙ, σας, Ε], 

πὰπὰ, 33, απο Βαίον θα μ 871 5101 ΕΉΠο ὁροαίαγιη 
ΓΤ Ρὰ ροϊοβίαίοιι ας ἀορηλπιαχ σοι σαῦο νὸ-π 

Ιθη5, Ομ. ᾿ρδ8ὶ ὀυδα 5 σοπιτηϊβονη, δ όσαση Θὰ 

ἀρ θη βίοσι ἈΠ ΠΗ} πὸ ΣΟρΡΊΕ : ργοραπαπ  116 5115- 
οὐρίηταθ ον νη], μι Ῥαίγθι οἱ δρίσ αι θᾶηὸ - 

(απὶ σὴ ΤΠ ὀγοανίβλαθ, παι οατη ἄσπι Πα ΛΘ. 

ον ΕἸ πὶ ὁὰῶχ ἐδησίο Βριθ τα δα Πυα μου θ ἀαο- 

ἴο"᾽ 5 0556, 

8. ἂς ρυῖθιο φὐἰάδιῃ, {5 ὀτδἄα! αἀ βιπρι σονται 

παϊατῃ αἰ. πιὰ ἀδιη)] ογοδπαϊ, τογούδῃ δ 6559 

οὐοαΐογα μτοτιπ 1, Πλ111115. Ἰοο]5.. πὰ θυ 0115. σαν ἡ, 
Πήχῆι. ἀν 1.8.1 8 οἸραῦ, ἢ. Ὁ οὗ τ πες ἢ ἢν Ὁ, 
ΟἹ [οἱὰ ὁδί ο  Θ5ὶ πολ ὃ 4 Β 15. ἰὼ. Ἰσοῖα. Μανοϊοαϊ- 
ἰᾳ5.. χη ΙσΠδρο5, ἀ]Ιοβά6. ἱπορο συ 8 {ΠΡΟ π βείθιθ 
ΤΌΤ ΜΠ, αὶ απ ατὰ ᾿πιο ποράβμηηῃι ΡαΓ 5 ΟΠ τἰβὶ 
ομἠ Ποῖ  οβϑοι Αἀνονθβῖθαι οὺ5. ριΌΠαΥ οαϊ, 7, ἢ, θ, 
θπΠ} ἀογ 659. Ῥαιροη ΟΠ ΞΕ σατὰ τὰ απ σοι ΠΟ ΓῸ 
61 δοΐον ἐοίονις Τ᾿ οδι λοι, ΑὙα ΠῚ δαὶ Αἶο- 

[0015 Τοϑίατη πε ον ρΡῖα ἂς νότσο το τλ} σον ον 
ΘΟ5Π τα αι δ  ἀολλ 11 ΤῸ ΟΠ, 564. τι απ ἀοιὴ ἐπιος 
τας ἰδ. Ραϊσοι ἀρηοβολπε, οδίαονο Π Πρὶν ἥο- 
οαθείο, ἀυπ τὴ Ραΐρο Π] 5 ΘΕ σον 5 ἀἸξ κοξε, 
πηὰμὶ αε 15, αἰ ονὰ κὲ Οὐ ΟΥ]5, σας. ἀν αι. ἀν « (15 
« λριι5. 5061π8. φαῖ οὐ ἀρτ δύιηι 61. δουρόνιτα ἔασον 
«ΘΕ; ἈΠ 115. Ο5. ΟΡΙΪῸΧ ΟΠ οὐ Τουτθς ἀπροίοραμι οἵ 
« ἀιοαημοίογα ἴλσιον, (Λ] γα] στὰ φαϊάθηι νὸ- 
«Οὐ ΟΡ 6 Χ σαί πε πι 9 γότο 501 185, τὴ ἐπὶ ΠΟΘΙ φοβα 
« Ομ εἴ5ε1 Ῥαίδν ἀπο δαλοια », Νοία ἀναισαυ γοσρ πὰ 
«αι μδνορίξοσ το 141 550 δὴ μιου ογός, ψααν αὐ ΠῚ οἱ 
φΙο μον άΡῖο αἹ ἢ 1015 5815 ρας αὔθ η} οἱ Το πΊ ΘῊ 
Ρυορτία σδές σαι, Τ, τὰς ὃὲ ὦ 051 65 ΜΠ οι ἀλεπ- 

«ἀϑῃιθαβῖνο Ραξον απ ΠπινΎ ΘΓ Βα ἴτι5 ΕἼΠῚ δόθα ἢ ν]- 

Κ 80} παναγα οἱ νον αο Ραλρυ, ποι 0 αὐτΐομ α)»ὰ- 

8:56 γοαιαΡΆΛ πὶ 51}, Ρὰ [6 .᾽, ΠΟΤ ρ6 ρυορίθι ὁγοα!ο- 
88}, ΟΧ ΘΠ σας ἃ δι. ἀποθὰ5 Κ δέον Τ ὁδί πιο πί Ἰοοΐ5, 

ΔΙίορο Δ ο 515 θα! χαχης ὕ᾽ « Νοηπὸ {ΠῸ ᾿μπο Ραΐορ 
«ἀπ 5 ΒΌΒΒΟΦΗ 6, οὖ Γοοἱα, εἴ ορθανῃν ὑὸ 7» ΘῈ αἰίοσο 
ἰβσατοὶ « οίηῖο, Πα ον οδίον μαι, 05 Δα θι α 1}; 

«ορθνὰ πὰ απ πα ῖτπι ΟΠ 1 65...» τ το θὰ 5 πη} }- 

λ5 Δα ΡΟ οὐ δα ΘᾺ 5 ΟΡῈ5 ΔΕ πΙΞβο πα ἩΠΠ5 0015 ἀ(ο- 
σοιςοδι ὁ πατηνοτα Ὀμονα ἰβι οτ μι Ο] 05 5 ΘΙ, θα 

« ἀπίνουβὰ τοντὰ μὴ ραρπο ο165 σοι αποιαύεν σαι, 9.1 

«πὰ ἀὺ Ραΐνο ἴοίιι5 δούμλο ὁδί. [4 σι ὅ556 οι ε πὶ 

«ΠΟΤΡῚ5 Οἱ ΒΒ 15 ΠῸΚ ΟΠ ΠΟΧΈΌΪ ΘΠ οηπ6 οἐ σαν- 

«θὰ οἰούπλ ἀχτ; αὶ ας οίσηυν οὐτ ἀσταξτησία, 

(αἱ οὐπ!σνατα Ῥοον Πα] οι μαἸροθ αι ιτα ἀρ] - 
«τα πιπηϊνιξ,»οὔοιζοαῖ, 39 .τὺν2θ,. Ποὰκ Θα αι 1 προ τὸ 

«Ἰιοφιοτιι αι πδαῖο θα απ ἴο ἔπἰς οο ἀδυρα ον 

Οπλτίο, αὶ, 18, παπὰ, δ, οἸ αδἀ ογὴ. απΐ μὺ5 [6οῖς αἰ! 

5556 ἈΠ ΠῸΒ. ΠΟΙ ΠῚ μ505. ΟΣ πιο ία[05 ΓΟ ΒΟΙΟΙ: δ - 

αὐπηοαϊη βία μαι, αἱ ΠΟ! ἀρβδηὶ βίαια [ἢ δὰ π1- 

ἄδιὴ ἐαέβα5 ΓΟ Ρηλατα ΘΟ οι. Τὰ ἀανοτ ἀθ θ80 οὐπαὶ- 
ἰονα, 1μ14. δέ ται. 3... πα! ΟΒΥΙΒΕ χαδητσπο ἰοΊα 

οαίδομθϑι ἀϊοι!, αἸἰο, Ραμρη Βορον ΟρΟΙΔΙ, 

[((Χ1.] 6} ΕἸ απ σαι Ραΐμ6 ορογανῦὶ ἀσοοῖ ἰνομ}}}. « πὶ 
ἀράναϊνα, αὖ τ Ραίθι 6} 5 βοιηρον Ορδγαίαν, οὐ ἰρ80 
« ὁαπν Ραϊτο ἀπαοράναϊαν, συνερνάξεται, οἰ ΘΙ ΕΠ, 

«παΐὰ ῬΡαϊτῖξ, ποίου δύνα. Το αἰξοαιν, Τῷ ἀπσπι, δ. ΑἸῈ 

σασίας ὀαίθοι, ὃ, αι. 1, Ῥαίτθηλ δος 18. δὲ δοηι 

οἰ λινδιβὶα Πυϑιοτ απ τι5 ἀμρο! αι ας Κα χα πιότα- 
ἜΡῖ 5 ἀντ τα 5 ορονα το 5 δον θι δ,» μυρίας ἐχπές- 

μπε: τὰς τὴς θεότητος ἐνεργείας. Θαϊὰ ΙΔ ἀσηλ πλιὰ 

4αώρίτηας Ὁ Τα ἀϊκουθη σοπβοοία αν ΕἼ} δὲ Ραιοῖβ 

οροναμουῦ!β ἰδ τη σῃίατῃ ἐαϊ. 10, ἃν ὁ, «111 ἀθο!ανα- 

« φοίαν ποι πότ 01. 50115 ΠῚ ΟΡῸΞ οδδὸ, 566 )ὰ- 

« ταἰεὶ {ποχαο ποβιυὶ φό5ιι Ομ νη. νυ ἤρὸ δχ κ}}- 

εἰ δα Ποϊαθῦ, ἂς ἀο Ραίθδαι ἃ ΟΡ Πο ῬΡορΡίαν πὶ 

οὐδαηᾶο οροναί οι! 5 χρϑγίοτη τοι οὐ ἀδη 8. 



5Πιοβ το ἢ ΞΏ 4.1. ΦΙΛΊ ΘΒ ΠΟ ΡΘο τὰς ἐπεζοῦ, ΤΠ} 
-τούπιοθιι ἡ Ὁ ριπθη υπππιαοα "ο5ΞΊΠ}. ΠΙΡΉ ΤΟΊ 
τ 5 ΒΘ. 7 9.19 πτισπι οα 1Ξ010.} Ιγχη} 510 ΟἽ ΠΤῸ 

51} 5ΠῚῚ ΘΠΙΠΠ 1 70. 51 ΧῚ ὍΠΠῚῚ τπη0. ΚΝ ΟΊ200 {5 70 
ΜΠ] τῆ τα τ πιηπτὶ 2) σηϑη σα Ρπη τι 910η 05 
ταῖς πιο πσοχάτποι ογλαθς ττηττῖς ἐκιρ μον )οῦ [0 51] 
ΗΡΜΩ͂Ν 88 «οι 9 0] ΟῊ» ὑμλγκαῖς ἐκπρλισαοχοῦ ΟΠ ΠΙΓΊΝ] 
{{}}}}0 Ὁ} Ζειϑὴ ἑλκυχουτε ἸΔΊῸ ἸΠῚΠῚ1Ὶ ΘΔ ΤΠ ΦΠΠΙΩ 

τοῦο πτ μρμη γάνος τὰ ς ἼΘΙ ᾿Ιοββο 00 5ΠΌΧΤΗΙΣ 
ς τἠςς ὭΡΑ χιχχ ΠΟ πη εοη ῦ,. ΠΙΠΙΡ ΠΧΟΙν 
πα Δ ῬΤΑ κηπόπὶ στη 0} αξθιαι ἐαρ ἢ πόσο ἀΘ τ (0 
τοὶ ΞΟ ΠΠΊΞθ11 τη] Π5πιοα ἀππρῖσα αι τσ. ΟΡ.» 
ταῦ τι ΠΤ} 1 ΠῚ] Ὁ» Σοξλ }} ὧλ ονογχλτεῖ Σ ὐττίηλεθξ ἰδορον 
ΣῶλῸν ΩἿΝ ΟΔΆΣΙΣΣ 8 ΛΟΥΘΟΚ Ξλο αἱλ ἰΞσοῖ Δῃ, ἘΦ 6 8 
(απ τ  Π ΓΒ ΡΝ “ΞΟ πτηοτεὸς πα ἰς τα ταθτ απ 
κατ πιοο γ ἀπυτ Ἃ 5π πὸ 10. ἰππιπστοῇ ὉΠ) αθ 1» 
θποηῦθας ΠΤ ΙΟΞῸΡ Ὄπ θα ᾽ο Ὲ να ΟΝ υβ μι τεῖς 
86 ΒΌΤΙΞΌΡΗ 8. ᾿ἀσο ἐολομος π΄ῷ 261 11 Π ΠΟ ἴθ 1 τῖσαι 
ἐᾳ ᾿ὦνο ΟΡ 96 α΄ ἋἸ “ποιχιν ὁ οι ὑππὶπ ἐλ ι} 

δ λτὶ ΠῚ Ὁ Ἢ πππ 'τὸ ΠΟ ἽΠΑΧῸ πρροΐ τ τὴ 
ὍΠΗ 19. Ὁ001Ὰ. "Ξα Δ] Πρ 590 τὰ} } οὐ ΠΟ} [00 516 10} 
το ΒΉ ΟΠΘΙ ἘΔ Π)θι 5 τιμαὶ “πο ἀο κατ ἀπ 
αι πὶ 00 1 Θ. ΙΧ ΠΡ Θ 6 ΤΠ} ΠΤΙΘΊΞΙΕ ΧΟ 0 ΟΡΤ ΠῚ 91} 5 

90 ΞΕ Τ τ γξῖ5 “σοι ατοηῦν ογθητα τα σπου 
ΞΌΠΠ ΡῸ ὁ5 τοτὶ ἡ τοοοιπγοΪ θασο 1 ταρατ] τι Βα [ο ταττιο 

ποῖγ ἐγ πο έφο 1 1191} 111 ὀυϑθ ἀὉ101]Ὁ 05. 5100] 5Π 40. 
ἐππππσλθανοσ. ἡ πιτ πα 9 πα 70. ἽΠ 20} 0 τ ΣΦ 010 
Ὁ ἐπ ρ μθθο. θαι πτὴ τὰρὴθ ἘΠΗ] ΤῸ 5 10. ἈΤΉΤΙΌΤΠ 
τοὐ ηπὶ τα λχτ ἀοἷἢ ππτθς} 110 τ4π| 91 10 ὲ ὁ 2 π᾿ 

τῳ ὐδρ 6ᾳ ΠῚ Κ 9ΡΤᾺ ᾿ΠΙΠΖΘΡΏ]οτΟΟ τ167}} 0} Ὁ 
ἵπΠ|Π 6 ΞΌΒαΘ Δ Ὸ “ΧΩ 751 ἀογ α τρτιθάτοαμαἶ πα τ Π.10 

ΟΠ σθ πὶ τοῦ τὰ ἀπ ᾿Οπροττθϑι9 Ὁ ΟΠ1 ΟἸθρτίθαι 
χὺ {0}}» “πθιαὐΠΊ 01 ὉΠ 0] ϑό5ιο5. ἘΠῊ ΠῚ πλυαα πὺξ 

ΞΟ] ΤΠ 391 ΒΕ ΊΤΟΤΙ 'Θ5ΞΊΛΌ 9190 ΠΠΤΟ 5τα 701 ΟἹἹΡ 
σιότα τ 1 Ἰποασοῖρ πανία ν τὰ 5 απ σι παρα 

βοχοξ ον ΦΟθΠπῊ ὉΠΠΞΑΘΑΒῸ Τ0}}}} ὁ ΠΟΙ Ήυ8 598 
τ ΟΤΡΊΔ ΘΟ] 80 ΤΠ] ΠῸ] σοχοταδίσαγ παΌδογοι πα] πα ἢ 
θ᾽ γΓ1 010} απιιοθ 8πι ΟΦ Ό] 10 ΞΟΤ ΤΠ  ΠἸΧΟΣ 0 1901) 
Π|59 ΟΕ παϑ γ΄ ΘΟ ΘΛ ΤΙ ολπ απ 15 τὰ ΠΟ Ὰ Β 
“απ ἱσηοτασοινς τ “μας Δ Ῥαισεο (μοὴ ἢ 

που γα 07 1πῸ}» “ΘΠ σοῦ βηίπταο οἰπῆὶ ποχα ας 
τ ΘΠ Ρ18 “γυϊια τεῦ ΘΠ ΤΊ ΠῚ 5. 79. γεν 272} 05 ὦ 

«Δι νη, ᾿Ξ ΠΟ Π1591 πη γε ΧΟΛ ἀᾺΠ ΠῚ} 

ΠῚ] 0 64 ΟὉ ἢ τ ΚΓ 5 Δ ΤΟ ΦἼ ἢ ΟΡ} ὈΌῦχϑ ττότι 

πιϑτοιηοπ ἢ] 561 ΓΒ. ΠΌΡΤΑ ἀβθ τ} Ἐπ 0 1 αι ΧῸ 
ταυτιοτγ σι τυ 9. ΟΥ0.. τα στ οαἱ πιγὸν Ῥτ ὦ ὋΤ 

παδαν ττο πο πα [το ΘΠ Ππὶ ἘΠῚῚ Π| τοῦτο γ.} 19 
ΠΡ} οὐ: 064 Ὁα ΠΕ ΠΟΘ ΟἹ ΘΘΜΓ ΚΝ ἈΠΟ ρΤΟΤο 

Ὁ ταπσο ὁπθα πο θσοῦ {πΠῈ {0 ΧὉ} Β {πὸ ΠἽΓΗΤ α10] 

τὰν τ 19.ὁ ππ|γ τῆι ἢ ΕΘ)» θὰ 40} η} Ἵτοι}ν 

ὀππτίσοῦῦ τπὐπξῖῖ τ οι. πιπηπρ στ σογθοσ ΘΠ] αὖ 

4010 00. ογσ τα 75 ΠῚ ἀπ Ὁ} ΤΟ] 9} 10. τι} 6} τι 06 

πὴ σῦν τ ἼΠ ὍΤΕ 00. “9859. ἘΠ. 9 ΟΠ ΒΑΘΘΗ 

{Π τι τι ογ.0 δι0 1 Ὁ {τ τπιτ αὐχδὰ ππα {τότ ΜῈ 5} 

σπο τη ὈΠἼῸΡ ΠΧ ΟΥΤᾺΡ Ὁ1Π5. ΤΌ ΡΌΣ “δλλτη 

δωλης ΖῸ δονὶ 5:3. Σύ] χὲ ὦύσπ χα (8 

ΑἸ ΔΥῸ 5 ΘΟ ΧΩ ΒΟΣΈΤΙ γ80 ΔτΥὶ 

πολ δωσΞόλοξο ΠΡ Ηρ ϑιοημι) δὺο ς ὉΠΊΩ 

“«Οὐλλτν 
᾿ 

ΤΟΣ 
ΣΩΣ Ζι 

δὶ ἐπ τῷ «. - 
- στ 

παι, ππεον, 

0 μὴ πππαταα αι Σ 79} ἐσλὲ ϑυῦ βη)ο εν γ8590 Ἱαηὺ 
Ορομευ “ΘΠ ΘΙ ΟΤῊΙ τμϑη } ιν μου περι θθαο 
51) 0.1 2} ἀἘΠῚ 911] Κ)}Ὀ)υσῖ)οα γ0 Πθρμπθτσ ρος “θῇ τῇ 
“εἶθ ο)λείς ἡ μανες 26. {5 Ὁ} 15} ΠΡΟ σα ΠῚ ρα τ9 ΡῚ: 
δια σα ΓΝ} δ) δῳ ας δα θμθ καἶ ασκὸ τα πιορποιο 
τ ἀπισθ [0 ΟΥΠΗῚ ΠΟΘ Βα] Κατ 066 Ε {11 ΘΠ 1} 
(ΓΑ ἘΠ ΒΤ πο νὸ 5πη5 οαθτίο ΘΟΙ ἐπ ἈΠῚΞ:911) 
Πα] ΠΡΌ Τὴ κ ῬῈ 91 ἀ Π] ΕἸ ΠαῸ ΟΤΓΟΤΊ ΒΙΠῚ ΞΡ, 
"ΘΝ ΕΠ ΠῚ 19. ΤΠ π| ΠΡ ΔῈ ΠΡ ἢ Β ἐαπ θη ΠΡ σα πτητιν 
το 811500 ἀπ ατσο 94 θα γα 061} ἢ το βοαγατ ἐτ0 1» 
εὐσοήσ (πη  ατοχος ΠΡΓΧΩ Πα  ΡΤΙ ΒΊ 9 {5 11Ὲ0.π|0}» 
σἸἜΠΉΙΤΟΑ ΟΣ ΡΠ ἐξ θα ΟΕ Ὃ “1 ῸΧ 56 τΠ|.252 22} 
τ]ὰ τ ἐν)! πα σρ λα θα ἐσσι δ᾽ ]ΒΊ πΌΤΟΑ παργυά 
ὉΠ ΠθΟΠ ΠΕ ΟΥ 8} γ|95 “99 ΟΎτΠῚ Θαο (0 Ομ τα ΧΟΡ 
ἅτε ΒΕ Ὁ ΠῊ Ἰροηἶχο σογπιιξ πο θα τη 900 πα 
ατοχὺ οὐ γα οτος τὰ Ὁ 7τῦ ΘῈ Β10..10}» 
απιαάτ19 γα γυῦφ"]σοθ α119 ἀϑήλημασς ποιεειξυαϑί» 
ΤΠ Ὁ ΟῚ Ὁ ΌΠΙΘΙΞΘΡ Πισρτὴ θα794 Ὁ βυτστο τ Πα» 
τὸιν το β γ 11:6 γε ται τ πα θ εἰ ἈΊΠΓΟΝΙ » ἐσογχιθεχ 
ἐΆ ΞΕ Β. οθτερητχιΣ, ἐἸ ἐΡΩΧΊΣΟΣ 590 τὰκ 35. Σωχυλοῦὶ 
πλσϑῖστ Ὑ{Ὸ “ΣΟ ρου πῆξο σιολιζοῦς κὸ «πηλὸν 50 130 
“ἘΣῚΜΞ ἘΘΉΙΞΜΕ]] " ΑΞ ἘΣ ταν δ λα ΞΟΩΣΟΣ ΣΟΟΣ Δὐι)ν 

τοῦ σα κτος κῶν δῦ κυνί ἢη. : τὺ να ἡ αθ Τὴ 
᾿ΠΡ 5. δύ οἷ ἍΠΤΟΡΙΑ ὉἹΌΘΕ ΠΗΡ  Θα70.. Ὁ ΘΒ 7010 
τ ΠΡΊΤΠΙ.) Ὁ. ΞΡ ΠΤ ΟῚ} ποι πιτο ἘΠῚ θη κα τε τί 
ὈΞΟΧα, ἐς Ἴπλιο, "ΠΧ. ΠΡ ] αϑγοβ ρν σηβαοια 
5: ΠΌΧΉΙΧΌΝ παπτοξθτη ἀρ} 6Ὸ τ τ0Ὰ τοπῦ 
οΠΠΟΒΙΘΙΘῸ] 1 δα) Ό 1 ἩΑΘΌΤΑ ΤῈ ἢ ἀπ τ απ ΒΡ τ ϑσθον 
τΈΓ 5 Ὁ ΒῚΠῚῚ 1Ξθγα ὦ ΠΟΝ 5 0 Ὲ Δ ποῦ Ὅγοιρ 512 
βααπιᾶ τὰ 06Π19. "βιαπγηίιαος 5 ΠΙΤΑῚΡ ΧῸ ΟἸΤῸ υἱπὲ 
Ἰτϑπ 9 80. διππ 69 θα] 1 τῶν ΦᾺ [Ὁ ΦΏΤΌΠΙΙ 
τ πὸ τῇ1 τὸ πα ]000 Θαθγξποχὺ ΟἸΠΪ 1181|5 
αὐτο ΠΧ οὐοα ὅπῃ πηι τσ τ} “τράλ! 

απ σα 70. Βη τ )Ξ 51. ὁπ σα ἀκ 

1 5 σξοι τη] 5. ΞΏ ΠῚ οὐὐἢ γπιούάο οι τ) ταπῃς 

απ πιόχ ΦἸΠΟῸΡ Ὁ. ὉΠ} Ἰοαθιπησα θα χὸ 
βιποιαυίο πιο. φθα πῈ ΘΒ] }}1 ἐκ τβτ 0 
Ἔα γ9 510 Π| ΟἹ }Ὸ}Φ (0 τα ἢ ἀπγχοσοη ϑττξτῃ ὁ.0 6 

Ὁ ΕἸΖΘ 1 τιΟῖ. “59. ΟΡ δ θ ϑαϑή τ} τα αϑ Α 

ὑρόοροῦ θη 5. ὁ] σὴ ταῦ γι }} Ὁ) ΠΡ} 

Ὡς κα δι Ὁ δ. Ὁ απ τ Ὁ11 τας ρα ππ 0 1}}} 
τι ὅτι 1ποιίξατοῦ τατῆο ὉΠ} ταῦθ ας ἀσότι 0 “1110 

και ϑυθλοαιρυ ταῦᾶο ἀπ αθτα τα ὸ τὴ ἃ ἢ αὐ ΠΡ 95 

ον παι ρποβίη το τιιτεισες οὐδ) γθγήυαθάθαοῦ π||1}} 
«ἰρίοῦ ἀποὺ τὰθογ τἰν 50 το ὖχϑ οὐβ τ 55 ΜΙ 

ποῦ τὸ ὍΠἩπΠΠ| τἀθϑθη) ΠΦΟΘΩ Ρτ9 τιπτ τι] (05. ΘΙΓΟΤ] 
σθοα ΠΠπη ΓΤ 5 ΕΠ ΟΠ ΟΤΆΣ] ΟΤ} 110) 5Π] 116] ΠΡ 1] 

10 Βαμασῦ “ΒΊ ἄρτι Ὁ ΘΠ] 90 ἸΣ ΠΟΥ ΠΠ 5. ΞΘ ΠΟΥ 
«πἰοιαογρογταθθϊε  ττηοο ποι τασοθο απ] Πρ 

ΞΏΠῸΟΠΙ ἡμιθπί 6}. το] 93:15 ποι ΟΕ “αἰτ9 

-αῦο τοραθ ἄστοχο [ἘΠ] 1 ΠΛ ΏΤΙΘ. Ὁ ΠΟ ἼΕ9 9100} 
-αὐῦῷ 190 οὐ θιταο τ] ΧῸ ππ]Όγ0πῸλ ΡΌ 70 τα ΠΡ 
“᾿ἡπτοῦ αὐτάταοχὸ ἀπ Β᾽Ὸ ἘΠ ΡΉΗΛΙΩΙ συγ] ϑτοηχθοιο 

1 ΠῚ ΠῚ αὐ}. 1 [5 ΠΌΤ] ΘΟῊΝ ΤΠ] 018: τα ἀπτῦχο 

αξοιῦ ταο δι 1} Θ) Ὀστ ὴ Ὁ ΕΙ7Π} ΠΑ ΤΡ ΡῸ σοτ Βα βασ 

ππηοϑασε θεῖς τ παζ ὅτὴο 59 ταπιπιππ|} 51) 

«πα πούορ τὰ Π τ τὰν ταυτί ιασ ὁ πο ἀπιοχο ΟΊ Π 0.1 

ΘΗ. Π1ΟἽ “Ξε πότοι απ ΞΟ ταυτὸ εἰθα “ΤΊ 

τῇ Φ » ογρτοσς τ πισοινουαμ. τορ βῆ ΐπο θαι Ὁ τῶν ΘΠ Δ) οὐ] Τ᾿ ατϑχὸ 40 ἀπ πιο ́ο ροπ Ὁ 

ἘΠΕῚ ἽΠΠ5Χ0  ΥΨΙΑ μα 6} 
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ἔα [υϊπϑθ. ρϑα γα ὁτοδ!ίοροίῃ ΘΕ Γαρίοτθηι ἀἸούγοιί, 
Ουὰ πὲ Βοπ θη ει 1} φορίο δα ]τ οὐ τοαε, ρνο ο βίη] 
νου ὴ 5 ἀΘρνΟΠ Θι [ἃ5. ἄστη Θαίτῃ ὅπ], αἸγ0 51} 

τθᾷο ΕΠ απ, ἀπαλαν! σῖτα ἈΠ ΘΟ πα} 0 Ὁ ΟΠ ΟΤΑΤΙ9 
ὀγθδιοη δ ἁπιοῖον ἀϊοὶ ροββιῦ, σαοπιοάῦ νὸχ Ηΐδ δὲ 
Εἰ λοι ἡ. ἃ τυ 5 δύο μοσβο δ Οονηαἴα, 80- 

1ἰ| ταπῖρῖὶ Ραι π ραἰαΐατ, 

11. γοιὸ Ἰαάσπι αὐ δρισίατη βαποίαθι, Οἱ π6ὺ 

δοΐααι δα πος σα ]οποιη, πο 50}} ἃ ν 0 ἀντ θι- 
ἰᾷπὶ Ῥόθο, Ῥνίπη0. θ ΠΤ ϑτὰ5. ἴῃ ὁτοα πο καποῖο 
ΘΡΙΡΙ ΓΙ ραν 165. σοηδοινα 45. ραἰλα!, 0 ΕἸ] 
ὁ}, 13. ππτας 30, ΠΟ ΟἸΡαδ᾽ αὐ τὰ ἄδεια {πατῇ 
ΒΒ ΡΞ} σασοιλ ΓΟτγᾶνουν, ἃ φαὶ, 17, κι. ὕ, 

ϑρε π5 βάποι τ Μαλίαα ΒΡ νη νὰ Ρ νὶ- 
ἀοαίαν, πἴδαι τ πραπὰ βαποίτια πη ηααμ ἴῃ απι- ἢ 

αἰονομι σομ σοῦ, ἀμ ογαπὶ ἢ αἰίανὶ το ροβι ον 
ἐραῃϑἰου γα ΠΟ. 1 πὶ ΟαΡΡῈ. ΟἹ ξασθαι ΟΠ 5}, 

ὑαί, 21, ἡ. 3; σαϊ. 58, νν 1. δὲ 18. αν αυϊ θη 
ρου δ ον. θαϊνὸς ὦ δυπδτηάτα ΡΟ ΟΡΙ5. ὅν 05 

580] οἷα 5. ὁ ροϊση πὶ μονίπηονο ἀοῦθη]; ἃς ὃν- 
τί] 5 1ρ58 ΕἸΠ {τι ρι} ἐἀτι 33. πη. 1, 68 (οὐἱ ΤιΊ- 

πἰλαε ἐας. 19, ππτας ὅν ΠῚ ον τ απν ϑρία πὶ βᾶι- 
σἴπαι, ὁχ ἀσοίνιμα Ον τη, σου αμὶ ὅπ »αῖτο δ 

ΕΠΠΙῸ ̓ὼ οὐραία να ἀμ τὺ σαπάσνο, σαΐ, 8, αὐ, ὥ, 

οὐ 5. ΦοΡἾτἰΐ 7115. 5018 οΡοαμϊ δοϊίουια ἀσαα γί, 

Οχ οοάδίῃ οαΐ. 11, απ, 2, Ομποά ἀπίοτα ῬαΓῚ οἱ 

ῬΉΠΙΟ, 1πιχια ἀο τ μἰ τ βᾶιιοῖο 5 που ἤσαμ ππιπ 5 

τ νὰαῖ, οχ ὁπ 5. ρΟθΘ. σα ΟΠ οβοῦι, ΟἸΛΈ ΒΕ 5 
σΟἸ] στα, ἴῃ 4 α]]}118 Βα ποι Πολτοη θαι ἀπ του ται ἢ 
Τα ρὸ ἀρρυσοαλίαν", ἡ Δ π΄ θουλι 5 ρρόσα!, ἢν. 1, 
σα, 3, ἃ. 6 ; σα. ὅς πὶ 30 ᾿ς καϊ, 14, ἃ, 90 οἂὐ 10, 

παῖ. 35: δα, 18. ἢ. “35.: δαί, 90. τὶ. 8, οἵ δᾶ!. 29, 

ῃ. 33, απ ἴα ἐοηοϊα: θδ ραοσὶς «ἀποξβοοξ 

τὸς ἑπίορν οα. λα ἰαπὴθι. ἸΠοϊα πη, πο ἃ ΟΥ- 

τί ὁ ἰδία πὰ, 56 οἱ ἢ σχτι νὰ» Βαίγσιι 5, τη1ὸ δ 

α δουίρίιτα βαρυὰ, Βα ΟΠ Δ οτιθτὴ ρΊοηαεὶ ταρχοἴο, 
αἰ ρταργίαι. ἂς βροοϊδϊοτα οὔσσθιπι ὑγροῖ, ἀπτα 

αἰαὶ ῬῸῚ οασ τὼ. τον 5. σα Πα] οπὺ ΠΤ ρια}, 
Ῥίαβ. οὐρα! λθ 5. ἔπη ἢ} 1, ἀὴρ Πα 6}. ΟΝ Ραιλ 

Δ ανανὶ ραν ρμαν! δα ἃ ρδορα  βεῆοθο οὐ 1η1|]- 
ἃ αἸτὰ πιαση σοι ἰββίχθ ἃ Οὐγη!ο ἐουΐε οαἰροποσὶς 

"τις. 16 δ {7 ἀϊδβογαθατν, [ρ51 παογούαηλ ΡΔρΟΒΙαὶ 

οἵ ομ να] οη 5 ον ασιοτεηι ΠῚ Ρ ΡΟΒΒΙΟΊΙΟ ΠῚ, Ἀ1}- 

παν ὁπβεοαίαην, δἀοριοιβ ἀοηπια ΔΉ θα] : ἰροὶ 
δ ΟΠ σαι οι ἀχιο θα ρἸϑπτη 115 ἀσοορίαιῃ τοΐοΡΕ 

ὁλε. 8, ας Ἐς ΟἹ 5ἀ0}} ΘΒ 5ηγα 115. δαὶ, 31 ἢ, 32., νὴ] 

ὑχονολοχογοα, ρυοοιξ, ἢ. 9. οαἹ- Τό, ας 18,19. αὐ 

τα [τὰ οὐ αι: δασι ἀρ πι πὸ ἃἰἰονη 55. Ῥὰ- 

σαὶ ἀσοίτίπα οβὶ. ΒΕ φα!ρὰΝ σύανίπεηηι ΠΠρο]ορὶ 

οὐ μόνο 50. ποι ἰπιηλουῖ το ΧΙ ππλνοτιμ, σοῖς 

ΘΟ Δα 1 (ὐἸ15. ρογξοιὶξ [α! οι τιν. ἀπ] πιοῦιτα 

«αποῖΠοιίτοποπις ἢ 1ὰ ἰδηιθη μιορχίπηι αἰυϊὰ 
ὁρενῖτας κάπου πα ορσοίογο, πα} ν ἢ} ΞαπῸ ΠΠ σα 10 - 

εἶ. ἰμα}ὰ5 σααβαπι αἴάιιθ. [ογησατη ἴῃ, αὶ ἍΜ1|5. 565 11- 
ἡθδῖ. γ᾽ 515. Ῥαϊανίανη ἄτθς, ἰοοι βκίγο δὲ θογ]ο- 
δἰδβίπιβ αἰδραϊαιίοιη ἢΡ. θὲ Τοθ ἐν νΠν, δν ἀπ 68 
βοᾷ, ϑόρηι, τἰεοὶς ἰοτῃ. 11. 

4 Μαί(Ππ. πὶ, 17; αν, ὅ. 

ὈΙΒΒΠΆΤΑΤΙΟ ἮΙ. 

ΘΟΤΑΤ ΗΓ ΟΓ Δ Ἴ Π1  ἘρΟΟΪαΤ πα 5 μοῦ ἰρδῖπη Γθο σοπάϊ- Ἀ 

118 

[ΟΧΤῚΥ] ΟΑΡΙΠΊ 1. 
δροοί ει Ῥγοδαξθο" σαὶ ον. ἘΠ εἰἰεϊη τα, 

13, οπβίίπα οὰ φασια οχ ΟΠ ΟΧρΟΒΈΪ ποις 
ἀο ΒΒ, ΤΥΤ Πα 16 ἀσοιγίηα, ὀοάοιν δοία ῥὑτόβραία, δὲ 
ἘΠῚ οἱ Βρίνηπι5 κα οι αν ὰ5. οὐ πα ΠΠ18. οὕτα 
Ῥαιίρο, Ῥτορεῖα ἰαθα, ἀδ ἀποφηοσαρ ἀραὰ ὕνε]- 
ἔστι ἀοοιηνοπία 5ι}}, {αν Πεΐο οΟἸΠμορο αὶ τορυτο- 
5ριαίανο πιναῖς Ὁ φασπίαμ ἃ» Αὐίδη δ δὸ Ῥηδυχηα- 
τοτηδο Ἶ5, απο νιιὰ ἰρεὶ 658 Ομ δοία σοπταχιαῖο, οἿ 5 
ἀϊβοοηνοιθα! βοπίρηα ἀσπποηβίνοιαν, α ῬΊΠΟ ἰπεὶ- 
Ρίαπι. Νους δι ο σαι βόα αι ἄς γοθΝὶ αἰνταϊταίο 
ἀουϊει τα ἀοοιν ναί οορίοβοίὸ 6’ ρυοροκιῖῖ, ομὸχ- 
ῬΠοανΠ, οἱ ριον, νόσιιαι σπεθο. ἀνίααν Ἰμιμῖ8- 
ἴα 15. ΒΌΤΟΙ]Ο5. (ΠῚ μα ἀἰπβίθηο ρονβοσιι5. 5 ρα 
Θν]5}1. Δ ρείηο φαϊίοπι δ] πὶ ἃ σνοαϊανθ δἰα- 
ἀϊοβο ἀἸἰβούον!, τόξα ρινῖβ οι πα! ΟΠ ΞΡ Θ15 οα 
49 τὸ Αὐαπόνάιῃ Φοογοῖῖα, βοῃ! πτηή το νορο ἃ ρΓῸ» 
υΥὴῷ, δὲ παιιρα!ομῃ ῬϑΕΓΙ 5. ΠΠ ιν ἀβϑογαίε, 51 οαίο. 
ὁμοϑὶ 11,.ἢ. 117: « Νόηιο ΤἼΠο (οίοννο Ἰόπόνοσι καὶὶ, 
« ῬΙΤ τη ὅτι απ προ: οάαο {πηι Ραϊνραι}ος 
ὁ πον αι δ! { οπλας, ἘΠ Πα τὰ ΟΧ γΡι5 σα {{|5 

( Β. ΤΙ σοτπτι", αἱ, ἐδ, ἃ. Ὁ, ΝΌΠΟ γόσὸ (οἰ το 651: δ 

«ἈΠἔΕΡΠΛΙΙ 8. ΓΟ --- μαον π|!α! ον ρα Πα! 1} τὸ - 
«τὸ ΟΠτ ἰδίην χ ον ΟΧΒ ΔΜ 15 δα οπ5ὸ ρου ποίαπι 
« ἀἴοδγο διιάοπι. (αἰ. 11,.. 14, Εἰ βίσα!ξ ρορβθθρο ἀἴο- 
«[πἢ 6ϑ', πα πδπι ΟΣ ποτὶ οἷο ἀὰ 55:6 δ ιπι 

α ρα δ χὶ!, ποάπρ Θὰ πὶ 41 ποὴ διαὶ ἴῃ ἀορ! οηοται 
« ἃἰδεῖνει, γουιτ πὶ δ ΟΥ̓ ΤΙ Δ15. ΟΧΒΙβίσα5 Τα βου, ογπτιη 
«ΚΡΉΌΝΕ ΟΕ ἢ θα τ σα ΠΤ ἀππ πὶ Βο]Ώγα ΓΙ Ὦ]. ν 

Οααπιο σοι ἐπ αι βσαίοβο ἀϊκι απ! ἀχὰ5 ἀοίϊο- 
π ΘΒ, ἀποβιθ ἐοβρ θοῦ θ ΠΣ αὶ σροα ον του μὰ "65 Ὁ ὴ- 

ὭΘΞῸΝ ἰδέ] οὐτλα 5, ἈΠ ουα Δ ΤῚΝ οἵ ποπογα!ονῖβϑυς 
δὰ ξοϊαγῃ ΤΠ ανηςν 1)}10 615 ΓΕῚ 65} πὰ ΟἸ δν μι 5 
οαρῖθο ρευϊθοθὰ, ἢ, ὃ, ὃχ ὁδί, ἀν αν ὅς, δ οα!. 7, ἡ. ὅ. 

ἀἰοπονα πὴ ἴῃ Ῥαΐτο αὐ πη} Μὲ νογ Γῇ 80 ρΡΟρΡΊΔΩΙ, 

{πὰ ποι ἀἀορειναβ,5οα ηλίαρα! 5. δὲ ρνορνιαβ ΕΠ 5 

οχϑίβίηι, (λΈ. 11, αν ϑτι Β πε σαπν αὐ ἴκ, τὸ αὐαρ- 

«(ἀνα οχί ει  ἤχθ5,βοῦ ηλίαγαΐοπι ἢ 10), ΕΠ πα α]- 

«βϑη ἢ ατὴν: 61. ὁ ΕΠ αθ νον οὐ τα ἀπ Π κι λα υἱοὶ- 

«γὸ βοϊαθιπγοίίο ἀϊοία μααξα, 5ο ΕἼ τὰ νον, [ἰ- 
«ΤΠ α πυ οὐ. 111 ΟΧΡΟΤ ΘΠ ΠΟ Ὴ ΟΣ βοῦν πιθ δά 

«αἰορ οι ναι ἀνοσα), 56 ΕἼ ππ πὶ ἃ} ΟΠ} δ 
«(ογ!α!οροηίιαηι.» Μησηη 8» αὐοροτοβ 01 ἢ - 

1105 δι (Ἰννιϑιυν ἀΠρυ δα πὶ. σο ΘΜ} : 15 σαοὰ 

ἰδ ρογαγα, Εἰ}, Ποπιίπαηι λἀορίϊο, ΕἼΠῚ παλλν "9 
τοΐογηα : 39 απο 1 ἤδηξ ἢ} }61 νουρὸ οἱ σγαδ, 

εἰϑπάθμανα, «Πρ ν » 41} ροάοπιἝουῦο, κα Ῥεῖ νοῦ ονατοίο 
« δάρρμ! !σηθιι ἀἀ πος ΒΡΘΡα δοσορθυθη!, » Ηϊς 

νον, οι «οατῷὸ ἃΠπι| αὐϊαριιιη οβο ἢ 6 ἔα οὐπαϑ δὲς 
«5 ΕἸ} 15 )ρα {15 ἃ} ὁχονλἀἰο ἃ 015 Ὁπ]. Ξ δον Ππ0- 

«ὙἱβΠἴἰο οἰ ϑθσ}}5 ὀχ ξέοπε;»η.", ἀρ δα με ιν 5Ρὰὰ- 

11 1Π5]οααθ 5: « Πῖο, ἀπ] βοοιμηάηηι παίαγαιῃ ἢ Πππ|5 
«πὸπ ἐναξ, ρον ἀἰβοιρι δηλ ἢ ππ|5 651 Γαι 5.: }1 νότὸ 
« πιὰ γ 15 (15. νον 5. ΠΕ λῖ5. ΝΟ δου! γος ὦ Π1ι|- 
«ταϊπαπάϊααπο [ΠΠ| ΠῸῚ οἰ οἸτα αἰ μβϑο αὐσριίίοιιο μῸΣ 
« ϑιαίδῃι,. θῖν ἀαίοαη 1 πδίπ5 ο5} ΟΠ ρΊο᾽ὰ5 βὰ Ῥὰ, 
«νὸν οὐ  μτόθαξ, φαοὰ ὄαταὰ ἰμ ἐθι ρονΡο δαρ ὶ- 
Βῃ1. {15 ἀ6 πος π6 ποβίγαινι ἀἰυθ τ ροββὶΐ )οτιδὺ 
ἀἰς ποις ζασθις οεὲ Κἰζι5 λοις; ἀδ ΟΠ βίο αἰχορὴ 
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λὶς δε Γι τοις, ααοὰ οἰἶαηὶ σα! 3, τὰν 18, ἡ τ Πἶαπὶ Ξὶ 0} 0} ασίθο.., βίτη 1] ἂὸ Ῥα ον σορ αίαν, 

αἰ πηι ε ἐχρλίσα!ς « πν 1ὸ Πασατθ ἀ βοολ 0 05 }01}11118 

ἀϑαποίασ, ὁ μαιογπα νοχ ΗΕ] ἀοβιον [ΟΝΤΙΥ πάτον 

«δυσμοιν πο 5: ΠλΙὰ5. πιοαβ, πο ἰδ αττη ΤΟ α15 

ΒΕ ΠΠΙ πα τα συξικ Π. ΠΠῸ βοῖο ἀϊοΐπ ον οβ!ἐ κἡπαρἰοηαὶ- 

«ἀθηγαῖι μεἰπεῖρίο ογα! γον ταῦ,» δίςυ, ΑἸΠῚ πη πὰ μὰ 

«σοπγνοηίίνοχ » οβίνα σα πὰ 51} βορῖρον ΕΠῚῸΒ5 61: (}] 

«ψοτο σοτηρδίίς, ν ατπις ἴα οὉ}5 ὁ5ῖ; « αιισλπην Ὲ ΠΠ1|π5 

α 5ἷξ ποι ρου παία γαπι ]εθο5,5οα μον ογηϊοηοηὶ ΠΗ 

« ρρο Πα σπθιὴ ΘΟ 56 μιν 15:1}16 Βοι θ Γσὰ ἐδ, Πὶ 

«ὙΟγὸ ΟΧ Ρσοίροία σραΠαπὶ δοαπιιῖβ, » Γἀοῖτοο ἅΠ10 

θΓοσβαβ αοίο αὐχὴν ΟὨ γ βίτι5 θυ ο559 θα ΤΠ δι απὶ 

εξ Ῥαΐίνϑια ποείνρια. ὈΡξερναὶ ΟΝ ΡΠ ΠΠ15. οα!, 7, αι. 7, 

Ομτιδίαηι θὰ ΑἰχΊβεα «ἀβόοιο αὐ βαΐλοια ποβίλιηι: 

«βοᾷ ἀϊνπίοιο, » πα], « φἀΒιθιια, ρυίανα αὐχὴν 

« αιοιῖ 5» ̓  γυορυίμτη 68.,» δὰ Ραϊγοιι τηθυ, ἃ ααοά 

«Βιίσαιαι παίατα οὐὰτΣ (ἀτὼ 5.0} 0ῊΧ1}, οἵ ον ΡαίγΘ 

νοβίγαηι, «σασά οτα ρὸν ἀοριοποπλ. » Τἀλπη γορ  ἘΠ 

οαἱ. {4 2.1 9.«Νὺ Οχ β 1 πλ651} 88} δοάσπι πη 0 ἘΠῚ οἱ 
«σγοαςαγαγιιη οβϑο αι Γοῖη, πολὶ ἀἰχὶ να οῦπαο ἃ Ρὰ- 

ὑσου ποβίραΒλ, ἐπ στ οα τανλ αι σα πὰ αἰ β 110 οὐχη- 
Πα 5 Τα ἀποονοιπτιν 50 ῬΑΓΤΘῊ τ Ο1πὶ οἱ Ῥα ΓΟ ΠῚ 

γ ϑ γα η), αἰ « ἀΠ 6 πο απη), βδοσιιχάαν μα ατ οὶ; οἱ 

« πα! ἰὸν γϑβίρασθι, ἐοουπίίπηι ἀἀοριοθοηι, » Οματῃ - 

οὔτοι αἰγὶϑ πόθο γοβρθοία ΓΙ ργορτγίο Ξ}}Ὰ- 
Βοῖ. (αἱ. 7. παπι. ὕ, ΑἸΠ « 15. Ἰαατ Ποαβ, χα Π  ονιιτι 

« φυΐάσηι ἀριβῖνο θα εν, ἈΠ1Ὲ5 νΟΥῸ 8011π|5 ππΊ 0}: 
«ΠῚ παταρὰ οἱ νου 8 Ῥαίου ; καὶ ἂὸ βρύόνο πίον - 

οἷν ἢ. 3, πὸ ΠΡο, φυὶρίκποπαϊ νίι ΘὨ ἢ} 115. ΠΡ γ- 
(ἰτατ, μαι αἰβη βίο ι ααἱοναηλαβ, Τὰ ΕἼ] τη ἃ 
οὐ αγῖ5. οοροίαν. ργρόγεαδ; ἢ ΕΠ Πτηι Π)οἱ γορα τη, 

ἀἰνίαια ἃ νοτὸ Ραΐνο ρον ροῃοτγαιίἊπθπι νογαϊῃ 

ἰρα ποι θγὴ παρα ἢ}, 

ι38. Νὰ απίοιαι ἰς ἰρ5ὰ σοηοταιίοηο ἀἰνίπα ποι - 
ἀαπὶ δὰ νογην οἱ ροντδοίλτῃ 1} αἰν πη! αἴοτῃ ὀχεξὶ- 
5βίθγοι ἱιροπησπίαμν, σα ἀσοοι, 15. ρον  ΠΟΉΕῸι 
πάρ ΜΠ Ιλ ἀοΙΒΟΣ 5 νη στάϊη Ροσία στο, ΟἹ, ΟΑ56. Ὁ 
τοίονπο ρονοοίαπν: 99 ἡ] Π]Δὴλ 1π τὸ κοποναΐα ρους 

1οριτοιοπι, γ01] ἃ μον ϑοπομοια. οὐίοθιι, Δἰθτγο, 
αι. τ, πὶν ὅ: ὁ ὕσηι λὸὰ5 οἱ Ῥαΐον καπονα!, πόσαπθ 

« Ἰραοραμίία πσάπο ὁοῃϑα!αϊία [ἢ τηθείΐο., ἀΐσονα 
«(ποι ἐπαγὰ Θ μον 5 ΔΓ ΠΡ Θράββοι βάλον ἀθῖποθρ5 
«οἴοοίῃβ 51}, ο βάσιν πη ρ᾽ οἰ 15 6δὲ. ΝΟ οἰ ην με] Ὲ5 
«ὨθαβΆ 5 7α ΠΟΥ 5 Ἔχ βίοπο, ροξίσα ἵπ ἰομρονθ Ρὰ- 

«Τοῦ ἐπί ὁὔουίαπ, νοθατι βοτηρν ΕΠ Πππὶ οἵ; δι}, 
αγν. ὉΠ βἸρ ἢ ἀἸ5 ΟΡ οΡΙθι15 ποοσβϑο Θϑ πλόγατῃ ἰθαι- 

«ρου ὶβὶ υοοάθιο, ἀπ ὰ νογο Τὼ σοπουοῦιο ΤΡ} 
κὸχ Ῥαίνο ἱπίονιποάϊιη ὑϑμβογιαν τη ρα; Οἱ σας, 7, 
«πν ῳ Νοῖ Του ρόναι διόσοϑϑα ἀἀσραι5 Ὁ Ρα Το 5}, 
«806 μη σΘ ΠΕ} ]Ραίον βογηρίίοτηο οχίξίοπξ, ΝΟῚ Θἢ 
«οὔπι οεξϑίαητου βίης ργοίο, ροβίθα πα α οηΐθῃ τα 
«[μοῖὰ δὲ Ραΐου; γοτίσι Δ. 6 Οτη θα 5: 9 Δ ἘΙ Δὴ δὲ 
«8ηϊο 5θ11501 ΟἹ ΘΙ, ἢ {Ὁ οται θότα οἰ πεθοῦ]α ΘΟ ἢ ἴα 
«Ῥαϊογμάτη αἰκη] α λοτα πᾶ Β οι ΠοὰΒ, {πιὰ πιαρὶξ συλ 
«ΡΟΣ ΖαΙ ΟὨΥ αἰ Ὲ}5 {π|}}5 σαι θέ.» δίοιαι ἀαξοιι ἀρ ὦ- 
ἴοσιιο Ραίὸν, 1 οἱ ἂἱν ἀΐουπο ΕἸΠῈ 1 πὶ οπίτ. αἱ! 
αι, ἀ: α Ῥα εὶς ποιοῖ 5πᾶ μ5ἴπ5 ἀρρο]]αι οι ΕῚΠῚ αο- 

ὁ 7οδῃ. ἢ, ἴ.. Θ ῬΕαΙ, τὸ Σὲ 

Ὁ 

« ϑοίδιη 01 ΕΠ μὲ ἐσσιτοιαα 5. τὰ Θαΐηι ἂο Ρὰ- 
«ἜΤ 6} 1}1}}}} νον ϑὰι9 σον απλ (τλὰν ΒΗ} τὴ σἀϊποι [π|6- 
«τορι αι. 1, ας Τά’ Νος δρόππι ἢ 5 ροβίοα μὸ- 
«ἀππ|}},, νολπ ἢ βοια ἴον πὸ βοονανῃς ΟἹ ΒΟΥ ΟΠ} 

« σορ ἀΠο θα 6 ποβίυ 5 τη ΠῸ ΟΘΊΘΎ 5, πὖ πα ὴ6 

« σορϑοηίαπθαη ἐϑ! ποποχανι, Οὐ ὁ ἀν ἃ ΒΟΙ(Θ5: 

« (16 ΞοΡΉϊ0 65]. [ΘΠ 0 0115 ΟΧΡΟΥ5. ὑξί σοιοναιῖο,» οἱ 

σα 11. ὅς, δὰ νοερὰ Ἰ οτ σοί α ΓῚ 15 πη 6 15 οι, 
«660 το ποραἱ (οὗ: Πα,» 1, Πιοίϊ τος «ποι τὸ- 

« ἐρη5, βοἃ ΒΘ 1 μοΡαπὶ : Θά σ ΓΕ’ ΡΟΥῚΒ. ΘΧΡΟΥΒ, 
«ΤΟΝ ὙΠ δηβὸ σπμλϊα δα αν ὙΠ, οαϊ,ἀ, ἃ. 7.7 0Π6- 

ῬΟΙ15 ΘΧΘΟΡΆ, ἰ(ὰ 6 ἰοἴδοιαισ οὐ 5 σα τ ἀονὴ κόπο ας 
(Ἰοζαπτὰ ΤΉ πι8 ἃ Ἰονὺ ρονίθο 9. νον, ὅδ], ὑ, 

ὨΜΠι. ὅς, ὁ αν αἰ ΝΟ δχ ραϑβίομο ἂὸ ἀθταα! α  ο- 
«116 88} {ποτ|5 οϑὲ Ῥαίον, πο δχ ὁουημίοσχα, πὸ ΡῸΓ 

«θηογα αν, θα Πα χσπθῖη ράξβοϑ, πὸ ἀσμλίατι- 

«ἀπξν πθὴ ΠΟΥ ἌΠι5,. Ῥαϊον μον τοοῖα 5. βου δοια τὴ κὸ- 

«ὰ}} ΤΠ τ, οτηΐὰ σοπ γα ἀπ )}5 οἱ «ποι σον ἱξ, » 
ἀΙσηθὺ οα!. 11, ἡπι. 7, ἢ ι πη 15 δ ΤΟγτΟΠ 5. μὸ- 

ποΓὰ θυ ἴ]ητ5, ἃ αιιοὶ ποι ον α!αν γ}} ΠΟΥ ΘΕ ΠΙΏΣ 118 85 
ΟἹ, ἂὸ Τὐπι ρονῸ Ῥτοϊοσαπι οὐ Ἰηοὐ ομ  Θἢ (ἀτ σΌ]))ὰ- 

ῥάσα: ὁοπίτα ἀπίοιῃ, τπέπ||, « ΕἾΤ πι5. Ποἱ ροτγέσοιι5 
«Θ5Ε δέ ι5; 0} ὁ πὶ πὶ παι ΟῚ ΜΕ οἵ ἃ ρυ πο βίο οεὶ, 
« Βα ῖι5 Ἀμϑιτὸ 101.» οἔτα! θη Κα] 1: κι ΝΠ] τὴ 
«Β πο ΓΔ ἢ 5 γι  έθτη ἀσοιι5θ8: μΔ1Ὼ 81 116 σπ ρΘ.- 
«Τδοτην ΚΘ ποτ Υ ΤΕ τοι ἀὐσδβξα [ΘΠ μου 5 μου]οοίο- 
«Ποῖ ἀδδοοιίιι πηι δῖ, ἢ Π ΠῊ ἢ {1 ἀὐ κ σον γον: 
«51 1 φρο το ρὰ5 ροξίοα Ἰαυμὶ σὴ ὁδί, Πισο (πιὰ 
«ΒΟῃ(Θη8 βοτίον ἃ} αἰ πο ἀο.1Π|. .ὰ. 131 ΝΟ πι6 
«βεμθγαμ 8 1 τὸ ἄδην πα π|5 Θβί, πράτ ἀδοθιροηῖο 
« συϊάιψαάπι.., ιοτὶ ἐπὶ ΛΟ ΡΟ  ΠΗΙΞ Κ ἢ Π|5.. 56} αμίο 

«βέθυα]ὰ σο} {|5: Ὡ0 8 ὁχ ργοίοσία αὐιοῦα5. σοά μος ἰρ- 
ἀ5}}}} ἠδίι5. (ποι ππὴς οδς αν [ὃ: Ῥαΐρου, ΠΟ ΠῚ 
« ξοηθνρῶη8. ἤθῈ 'ρ80. ἀθι 18 Κρο] αἴ οπῖ, πρὸ 
«αὐϊάσαδην ἔρεξε ἀορογά 1 ἐπε πὶ πα τ|5 γνὸ] πλτιία- 
«85 ἀρ ΠΠ0 αὶ θη ἢ 15. ὁπ, ἀοίσοιας αα! ἀατια τη 
« ΒΆΡΘΡΣ ρου! οοὐ5. 65. ἅπ|ὶ σοσθὶ, μουίοοιῃι «ποὰ 
« πνηλψα σαι 650: 9.615. ΟΒ8 ἀαὶ σοι, )6 5 4αϊ μὸ- 
« ἈΠ 15. οδὺν.». Ποὺ ἀπίσιη, ομιΐα σαρὶ τα ΟνΡΉ]5 
ὈΡΡΟΔΗ (στὰ αρηξ Αὐϊαπόγαπι Ἐρη!οπ 15, τα 
[ὰ ΠΟΙΙ5 πο 5. βι αὐΐοβα ΟΠ ΞΟΡγαν ἤλ115. 

46. ἀθῃορα 015 νογϑ ἂὐ ρυορτῖο ἀἰσίδν οἴδοίῃς 
65 αἱ 14 φαοα παβοίίασ, ρὸν οἴηηία αἴσιῖο ἴα μεῖς 
τ 5 πααλα 51Π}116 51} σοπί ον, Ππσ νυ ]ι5 οοπ- 
οὐ ϊι Βα ια ἀπΐα εχ Ῥαΐγο μοηλτ5. 8.0, Βἰτα Πσ πὶ 
6550 1 ΘὨΊΏΜ]Ν15 Ραμ; ουτη νϑγι οἱ οι τῆι 
νοναι, βδ᾽οα! Ῥατον Παῖιθ γοχτιϑ 685} οἱ Ποιηΐς γο- 
Ῥαβ. (αί, ὦ, ἃ. 7, « Ογοάοι, ἢ ΕΠ ππῖ 061 ἀπτι οἱ 
« βοίανα., ο ἀθ. ἤθὺ ροπί παι, υἱίαια οχ νἱ(ὰ 
«Βοδ α Ἰασοιὴ ἀ6 Τα66 πϑηϊ ατα, 5. Πομν μον οηηΐὰ 
«Βϑη ον: σα! 13, πὰ, ἅ, ΤΉ ΪΙ5 Βα 5 ἂρ χορ 
«Πα 15 οϑέ,.. ΕἸΠΠ5. ῬΔΓΓΙΒ ΠῚ ΟΠ. τι5. ΒΙ 215 πθαϊ- 
«Του! δ ὁχ ὠἴθγηο Παΐτο, να οχ να ΒΘΡ Πιν: 
«αἱ θ65 οχ Προς ἢ. 18, 1 ὀρ θα 5. σομἑ τον! ΒΙ ΘῊΠ Ες 
«688 Ε͵Ππ|5, νὴ τα ὁχ σἱτα σϑμίμιδ.., οἱ ΠΟὰ 5. οχ θ6ο, 
« οὐ πιὰ ᾿ῃ τὸ ΠΟΘ 65 σαιπ! ἀοἸ(ἀ{15 0 οἵ οἢα- 
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ὁ ῬασίοΡθβίη ΕἸΠ 6.» Ῥαηἄοιη ἢ. 8 6.0, « Οδλθα Θαπν Α π|85, απ οαπὶ αΐ δ Παρ οῖ, ρρορνίοβ δὲ α]ξουὶ τιθο 
«Ρά ον ἀπ οχη δ δθθ! ἃ οι νοναην. Οὐ νΘ1 18 
«Ἰθιι5 51 Ραβοτ, Β᾽ μὰ ἸΠ τὴ 5. δὲ πο πα ΠΡ ΠΤ ατὰ Ἰλόπαι νὸ- 
ἀὐλνν 1 Ἐν α ΠΟΤ ΠΙοτοβο χα απο μα Βομα" Ο}}01- 

5δἔσια 556, ΠΘα νόραμι ς ἀρ θα] αν πιο ἴᾳ56 δχ- 

ῬΟΕΘΕριομ τε, δῖα αἰτλὸ αὐ. 61, 0 {Ὧ1κ Οὐ 15 ἢ 

«Μη Π οἱ ἀπ ρθη  .ὴ Ἰλοῦπι ψονιτη ς νΟΎΊ 5 ἐπ ΐ 

« )0ὰ8 ποι μϑ μοχὰν Τα βαμα; τι" 67, λοι ἐρί αι" νοῦ 5 
« 5} ΒΉ ΠΤ 5. πᾶ] 6 γκ πὶ 56 ἰρξο Ραΐτομλ, θα ἢ ΠΡαί το ὴΣ 

«πα 185,» γόρ Πα τῖσ οπβὸ Οἵ σα αι} }}} ἀεί {1 ν1- 

ηἰαἴοπι αἢῆτγα! [15 γ61}}}}5. οαϊ, ὅς αν 7, ΔιμΗ οἱ ααὶ 
αἰοϊπι αἰ. ἀϊρφνϊαίδλα ἀἰδοδί. ΑἸϊὰ5. ἀϊνηιαν παΐανεθ 
γον ον ἴῃ (εἰβίο ἃ} 6} 5. φοπονοίίσπο ρυόβαι : 
4πὼ σα ἰὰ 260 816 γονὰ δὲ γυορτῖα, Ὁ (αἰσααο 
ΒΜ] 5.0 1 ἴῃ παμαιγὰ σοποῦιξ, 1189. Πο5. νΟΓτιϑ 
Ἰγοι αὶ νογαηῖ. 1 αἸηλίτατα ορρομι ἀναθοιτ ἰηῖ- ἢ 
Ῥἱοίατ, αὶ σαὰπὶ ΕἼΠΙΟ τοι δὴ ΠΟ ΤῸ ΟῚ ρΟπβϑηΐ, 
νόραι δα [6 ηΔ 86 ργορτῖο ἀτσίανα Ἰοθτα ἐν οἰαρ- 

(αν. Οππλ ρογΙῸ ἀπτᾶ δὲ} νογὰ ἀϊν αἰϊαβ, ἀπαπὶ ιῖὸ- 
σαρ σα Ραΐγο Ποῖ) ΕΠ Πὰπὶ 6558. ἢδούβθο 651 

[ΟΧΤΝἪ] παρτογρμίον, πὰ. 10, ΠΠπ ΟἰΓΙ5ἢ ἀ1- 
οἴ ΘΧροη 85, ἔσο ἐὺ Ῥωίον χολὴ εἰργις Ἱ, απ ἀνὰ - 

Ρ] σοι δδϑίρηας Ῥαιρὶ5. οἵ ΠῚ τη αίοσα ᾿ αἰνι ἱἃ- 
ιἰ5,. Τοβηΐ, νοι 415, 08 ὀρούαμα : σρη να 101 }}}1- 

ὅθι Αὐἱα πον πὶ ἀἸ Ἰδίομοη). Π6 ρυλτηα Ἰο(1ι6}}5 δἰ : 
ὑπ], « μγοΡίοΣ ἀϊν μα !15. ἀϊμηϊαΐθπ, ϑἰ 4} 6] 

«Πραβ) δα σοη στ απ 161} ῬΓΟΡΞᾺ5}} ΔΙΩ)0} 15 Γὺ- 
τοδί ον ἀϊν Πα οι ἈΒΒΟΡῚ ΕΠ 5 γορθῖξ, πα. 15: « ΝῸΠ]α 

«ἴἢ τὸ αἰ ον ο ΟΣ στ π| ΔΘ. {15 Οἰνατδοίογδϑ ἰὴ ΒΟ; 

“«ἀαΐαφηα ΕῚΠῚ αἰν τα θα πὶ ν ον} ἀρ 65. πῶ}01}- 
«Ἐ5,[4οχὴ αὐ γα ἤὴ σι οσότη ὀυθο 5 681.» Πα 
τὰ εἰν πὶ ἐὰ8 οχ πα Βα τὶς πὰ ΕἼ] πὶ {ἃ ἀἸολ 

ἱπιαηοιῖία ἀσδασηϊατ; ἴα. 1 1τ « 1)6 5 ἐμ ταν νὸς 
«ΤῈῸ5 ΘΕ 1 15 πάρ 665 ἴῃ 50 1050) α! το πι;» απο μΡὸ- 
Ῥάνδρα! πὰ. 7, ἰπὸ βάλ οἱ, ἁἸίοτο Ομ τΙπΕ] ἰ65ι}- 

ῃιοηΐο εἴ σαποϊαβθγαῖ: « Υγάσβ όσα ΕΠ Π τ πὶ, }τὰ- 

«ΡοπΊθια ἢ 5δοτο ρπὺ ἸΛόθηι Ρδίγονα. » Ρρομρίθυ Πα ῃς 

αἰ ον 5 ἐπὶ ἸΊθτῸ ἱπιπιλ θη 1.πι, πθααϊναα αἱ ἀπὸ 

ΠῚ 518} ρῥτϊηοί ρα, 5 ἀππθι, Ῥαϊον νἀ) σον χα 
5α οί ἢ [Ἰαπὰ πε πι α{|. πον ἀπ χὰ. 11: « Νὸ- 

«ππῸ 508π| ἀπὸ ρεϊποὶρία,βαα σάρα! ΡῚΠῚ ραΐον ἀπτιτὰ 
“« 051 ρυϊποῖρί αι: Ροΐον δὰ μια ΕΠ ἐππὶ λδατα να - 

«ὅπ.» 6 αἀαἴϑην ΟΠ ἼΡῚ5. νΟθῚ}5 Ο5Ὲ ) 5, τὰ εἱ νο- 

τὶ οιτητ5. (8, [06 ππαπῇ. δ: « ΠΟΙ ΙΠ 5 νοοδίαν 

Ἂπος ἀραθίνο, ΕὉ 1 ΦᾺΣ τὰ ΒΟΉ Ἶθ5 ΒΗ}; ΒΒ4 [1 
« 4παπὶ παι αΥ ] τὴ οὐ οἰογηατα 6 η5 οι 1; 

“ἤσηι. δ: Οαπὶ «ἢ δοριίπαϑ βδοσάστῃ νου τοι ποι δ 

κοχ ρνοΐροία δἀσρία5᾽ χα [)0 πιΐμτι5 65.,58 ὁχ πᾶσ 
« ἔπγὰ ᾿οτα παῖπιβ ἀἰσα αἰ δ ν ΠάΡ 6 πε.» Υ ᾷ. οἴ παιη.9, 

{πὸ Ἰοοὰ ἀοταϊ ἴα ΠῚ α]» οἴονται, ἀοοορίιτῃ ἀο- 

σοι πιάο οἵ μονα λα 15 Ἰοοἱβ ωνόβίμι, ἀτα: ΟἸκεῖ- 
διαπὺὶ ἀσσοθαῖ, πο ἀρ οἴθνπο, οἱ, νἱ μοηθγδιοι β 

οί Βοιπίπσπηι δὲ τόσοηι 6556, αἰσὰς ἃἀὰ ἀοχίογημη 

Ῥαιγ8 σοπβοάίθβο, 56 1ἃ δχ μροΐθοι αι ἐρηγρογα ἃς- 
αὐἰξίίαην. Υἱά. σα, ᾧ, ἢ, Ἃς οαν, 11, α. {7 οα!, 14, 

ως Ὁ δἱ 20, 

1. Θασα 1 ΕΠ 5 γϑι 5 οϑί Π0Ὲ5 οἵ νου 5 Π)υπὶῖ- 

1 }οδῃ. χ, 30. 

δα!08 αἰνίπς παίαναι σμ ρα οἸὍγοδ, ΟὨΊ τ ΡΠ 5 
ὁ υάίοῖο Ραίμαιαι ὁ5ὲ τἰορα ἀπ. πο δἰ Πυποῖαβ Αὐληὶ 
γι. αἰνηαια ἀἰοΟ) οογο 86. ρο556. σομδποναη, 
(δ μ 51 φίθυ ἡ αι 6}1|5 Δ ἜΡρο τ; δα ΘΔ ΟΠ οὶ 
ΓΟ 515. 56. ἀἰντητα!θτὴ ἱποΡὶ, σααιῃ νη ϊοαία ὡς 
[θυ ταν, Τὰ Ποὺ Τὸ δ Τοαπι ποι να (απο φορὰ 
άνονβῖπι ἀντάμοβ σου αιηο, ΝΟ πιο αι δαίθηη 1Ὁ- 
ΟἿ]ς τορουῖαβ, 4π| φορὰ ΒΊΠΗ οὐ Βιμα]ορὶι5 οἱ 
ΟΡ ΟΒ᾽ 05. πο. σαγι . ΜΆΠ α )ατα ο͵ 5. δ((Ὰ}} Κα στίμλυ- 
πὰ σα, [ἀν Ἐπὶ ἅΠὰ αι μαηχ ἀσ τα 15. ας, {1, 
πὶ. ἘΠῚ Κ Νθο πεαίδην Ππ|ὲ ἀϊοασμαξ; οραῖ, θα μ0 
«ποὶ ΘΙὯΠ ΕΠ 5: πα. ὃ, ΕΠ 5 λα γ 115 65} πὶ οοϑυ τὴ - 
« ὨΔΙΙΟ 6 σαν, Ποὲ νον ΠΠπῸ5 απτοὸ οτηῃΐα 58)- 

«οα16 5106 10 ΕΠ] χα θὰ ἀϑδιι ρ5 1 παι! πο 
« Πα θα; οο ἀπίονη σα οα Ἰνα νοτ, ον ἴονπο μα θοὶ 
( Χ Ρα 6 σϑαῖθι5, ἀϊψιιθ 188 φάθι φαοά βοοι- 
«ἀππη) θανισι δι, θη ρογὸ 5 0} 1οὐταν, ΘΕ οομ βοοία- 
«ἔτ, ριοβαρίδιῃ πάθο. φὰς γυσοπβοαϊη: Πασα νΟ]Ὸ 
« ὀϑιδοοιηάι δἰ αίοιη, ἤθη το Το ροτὶ θη οχ πὴ 

« οδί ποσαοίοσο, ποααο σόπι5 πα δ {πο ΓΟΟΘΠ ΒΟΥ. 
«βοββίίς ἢ, 20: ΝῺ οἰ πὲ ΟῚ] 6 θὰ πιὰ ἐπ, πὰ 
(6588 ΟΡ, 508 ἀπ ΘΟ) 1 Βθσαϊα.,, ΝΟ ἀμ θι[ἀ5 8 
« θα (αἰ τηοΐο οχ ΒΟ δ οῖ οΥ̓Τὰ5 ΟΞΥ ΘΕ ἀάονα 

« Θ.ΠῚ ἀ 56 ΠΡ 1 (ὍΣ ΟΧ δα! μο ἢ] {π|9 651. Νὸ (ἀδη}- 
«(ἀὯπ| ρας αν οιααὶ ἔοι ρον ΟΠ ρυϊηοίρίαπι ἀϊοαϊ: 
« Βυπιοϊρίθην Πα ΤᾺ ΟῚ ΠῚ (ἢ ΡΟΥῚΞ ἢ δϑοϊατα, εἰ ποὶς- 

«Ὁ ΤῸ σάσ ηβ, ΒαΤΟΣ οι! οπιο ΟΣ ΥΠΠΡεοΡ ΑΙ ν 8- 

απ « ἰδτπιπῃ γΘρθπὶ 6558, δἰ ογὰ ἀρ ΡαίνοιΝ 
«β]ουϊαιταϊ. πον θρμο, τη ηΐὰ [ἢ ΒΉΠΟ ἐοίθσ πὰ 5 {Ὲ}0: 

παν 6 πη, ἀστιαείαια, ἀασα τι. τπἰραηχάιιο, δι θὰ 
ΡγοΡαΐατι οβι:βοάοιι ἃ ἀδχ 5 θα Ρ 5ιοαῖ, ἅχαις ΤΣ οα ιν 

11.0.11. σαῖ. μἀ, ἢ. 51 εν ϑυ: (αὐταὶ βδοορ οι πηὺ, δῇς 
10,6. {ἐξ οαὐ 11,...1,. ΑἸΐονασ ἀϊνίπο μαϊαχε αἰἰεὶ- 

Ἰπαςαοὰ ὁΞὉ τι} 56. Ἰρδὰμι ὁομι 06 ὀσπιρτομθη αὶ, ἃ 
οτθαίαγα π}}1ὰ σοι ρυο βολ ροξδιι : ὠχηάίοι, ἴῃ 

αἰρούας ἘΠΊ τι. ῬΑ δία θα! !ν ὅπ, ἀφ απται, 7: ( Νὶν 

«ΠΠ} οἱ αὐ ἀἰντ  ξἰ5 ἀϊδηαίοτῃ ἀοοβί, αθλαι ἃ 400 

« βοπζαβ ὁδὶ ὁοβποβοὶξ, βίο! 1ρ56 ἃ κοη!ορὸ οορηὺς- 
« βοιίατ;» αἰϊὰ Ῥγοδαχίπλιβ. [δι υομῖα οαρν, 16, ὅς, 

δίοαϊ ἀπο ἐπ σοτα ργο δι ξ) λοι Οὐχ πε 5 ονοδία- 

τἰσ Ραϊῖα παίαγατν αἰ γινα!,, σαὶ, ὃ, ἢ. 3, ἅ, δὲ 18 

Γ ποι ρυϑόπβδτα οὐ δας 15 οὐπ αἱ 5 οἵ 56}} Τυῖ- 

αἰ αι ποία, ΕΠ σαπϑιύα  οηθηι ῥγοραΐ, οαϊ, 1], 

π. 11, 15. 6Ὁ 1... ὅὁὸ ἴῃ Ἰούο, ρμοβί, τητ]α ἦτ μδὴσ 

γοηι ἀἰθραϊαία ΞῈ Βα}. τ Νοὸὶ ἰὸ ραῦοαϊ Ἰβη ον ἘΠ ΔῊ 

« σὐῃῇιου, οἰ αι ἄθτα ΕἸ ὲ σαμὰ ἀπ μ6 118 σΟπὶ αι }} 18 δ δ, 
«Οὐ βοπα! βοῖαβ ΒΟΥ Θαπὰ 4π6 8:1 σΘη:, δὲ 4α] ἀρ 

ἶρϑο βϑηϊία5 Θϑί που πο} οὐ πὶ.» Οποηναδπιοίαμι 

οἰΐατα ἱπν 5 116 πὶ τ Δ Π 115. ΘΟ }15 Ποῦπῃ Ῥαϊγθιὴ 

αϑϑϑυὶ!, σαϊ, 9. απ}. { οἱ 3. (τὰ οἱ ΤΥ 151} 16} 11}}} 

παίαγαοὶ ἰἰβάθτῃ ρεο δα 6615. δ γογ 5 ρνολαί, 

αι. 48, ἀαπ|. 18 οἱ 1ἀ, αἴσῃ σρογίαίβϑα. αἱ ΚΠ] 1πι8 

Βαμα πὰ Δ σα ΤΠ ΟἿ 585 ἀ 1181] νο]ατηθηισι μὐϑίοι- 

ἀδιοῖ, πὸ ϑυαλϑθι 1} 6105 Π]ρόγο Ἰ ΟΡ Θτηιι5. Ποῖ 

5011π|5. 65} ἴθ οὐ πῖθιι3 Ἰοοἷ5. 0585, ἅ1Π10 σοποϊπεὶ 

οὐαπία οιΐαπι ἰαϊομίιονα νλάοτο, (αἱ, 4, ἃ. ὃν οαϊ, 



188 ΠΝ ΥἹΤᾺΔ 5. ΟΥ̓ΆΠ111. Αδὰ 

πῃ. 7. Παπηίθην ἱπητη πα αίθην οἵ Ταϊοπίλιπι οοσία- Α ἴπ ΒΘ ΘΠ ΠΝ 5 οδὲ νοαβ, ἀἢ ομεπιθ ἀπ πηδάνου! 
«ον ἱπεροοίομοηι [Ἴ]1οὸ {τἸ] 1, οα!, 14, αν. 30: 

«Ὁαλ τη βαρογιεβοάρί, οἴ πο Β15}}10 πιὰ θΡυ ΒΘ. 5 αὐ 65.) 

«αἰ πξοι δίάιι α ΟΠ ΡΟ 5] Ποπ 6 οὗ {61 τη α ΓΟλὰ 

« πομ οη 5. Οαοι απ σαλπα πὲς αροπῦ, πὶ οἶγδο 

ὁ μια ῖοῦβ ἀθόϑτο οἰἵμηι ρινττας τι οἀϊ5 ἴδ δάσοι, ατι- 
« ἀϊοι5 ἀτιὰ ἀδ 586 ἀϊσιιταν, οἱ φαὰῦ ἀγα (δ οὐδείς 
« ν᾽ άδη5, δου 5 0 η 65 ΟἹ οογάᾳ,» ΟἸπἱροϊδπ τε 

δ᾽ θδῖι ἀπδίαπι ονοσαγο πο μοξογα 1 Ίρ5ὶ σοι οῃ- 
ΑἸ οὐ ὴβ ορῖιβ ΡΣ δα [τατον πιὰ 110 015.} 0ἰηγάγὴ ΟἿ 15 
να οι ἴῃ πὰ γα} 15. 5Ὸ1 πολ 5 ̓ αγοοα 056 6[{}- 
οἰοπάϊο, Πππὰπ15 ἀιθῃηο 15, πλου 5 σα η 15, 

βοΛΌ Ρυ5 ᾿πιθηαα 18. Βαυ)ᾶτ5. ΟἸσπραπ 15, οἱ δα {{-- 
ἄδην ὁπ νου ἴΞ τα} 156 8 ὁοπη το α!, τι σε. 
πὸ ἴϑὲ; ὰξ,, Ὁ Σ την. Τὐοπα Σ 19... τς ὁ δῦ. 

ΤΠ’ απὶ τοδί}, τ 5. 5 8 δὸ ΠΡαίσι Ἰῃο δαί 5 

οπι, )δὰ5 εἰ, ον μι15 γον 5, ἀπὸ οἱ ραθηλ εἰνὶ- 

εἰίδιο 1051 σοη πο5, απο ἀπο σὲ πα} ΘΆΠ 

ὅπη ἴρ86 ἀἀδογοίατ, ἃ σασάας Οὐ} δοη θα, 
(αἱ. 41... 17: « (ἀπ θαΐον ρὸν πατι ΕΠ] Π ἀἀο- 

« τοίαν, ποάιο ἀν ἀαΐαν ἀἀογαξίο, ἀμ, 10, ἢν [3 ΑἹ 

« (15 Ρ᾽Ὲ5 1 Β τι 6558 ν6 1 ΠΠΊπιη ἀἀονοι ἸΠ]Ἰοαὶ 
« σαϊυααι 6115 ποὺ 65} ἃ Δ ΠῚ 55 τ 5...» ΑἸ οἰ αν ηγα5 
Ιυτᾷ ἂμ, 1, αν. ὃ, Πεοσ, οηνηϊα πα} δα ρϑιῖα5 ρτὸ- 

αὐιχὶ ἰοϑε ποία, οἰϊατηβὶ α γε θη 1(α ἀϊπαοῖ- 
16 οὐ σορίοϑο, αὐ ἴδον, ὀχ ρηρανοηίαν, παιάν] οἵ 
οθνῖο βοιβϑὰ οβξεηΐ επποηάαᾳ, Π165Ὸ οπίηι πο 58}- 
ΠΡ σατα ροεῖ 5. ἀἰδριμαία, Ξοὶ ἃ τὰ ο5 Ἐσοὶ δϑῖα 

σα] Πα 05 5 ρ] ]1οἷνοι Θχροβῖα, φαΐ δἰπρα]α γουθὰ, 
Ῥγοῦν βδοηδηῦ, πϑασραίαι οἱ οσαπ!. ΝῸ οατῃ ἀπ 9 ὰ- 

γὰμπ γούσῃι, δόῖα, σοιοραξιδ, τις, αὐἰογλαείο, ἰθα5 

0 ΒΟΙΌΗ65, Βο[ ἀπᾷπὶ σογηνα τ 5. ἃς γα βα 9. οἷ- 

δὴ ΠΠἸοα  οοἶ5. 8 α λα. Ἰοατὴ σαταὰ ἀπο θα μ, πμὶ- 

πὶ οἱ 9 ηηὴ}. πα 6} [ΘΙ ποαηῖ, ὥσηθγα- 

ἴατὰι σοποἰρί Ραπ!, 41 ὁχ Ῥαιρῖ Βα σία ἴα οοιι5- 

ἰαγοῖς ΟΧΤΑΧ] Εἰατα, αἱ παίαχα τοΐρυγοι Ῥὰ- 

{ρθη ; φαΐ ἀἀοναη άπ 5. μΡοροποραίαν, ᾿μαὸ βα πες 
0. 481 αὐλῖῦσο ἂὐ νοχὸ 900 ἀδμοίανς ρτοβοι πιο ατι- 
(αν οαὐία, Πακὺ ἀπάϊϊονπηι σομιαοοα. ποίαπι 
Βα ΒοΒαὶ γε ΠΠπ5, αὐτο δ σάτη ΟἸΛ Ϊπ  ΒΟΙΏΣΟΘΊΘΙΙ 

ἐπυτὰ Δοσο ΠΟ ]ᾶ880 δὲ ὀχδιῖεβο ἀπ Β|ἀτὶ πον ρὸ- 
1θξῇ. 

ΟΑΡΠΤ Πἰ. 
Εαροπαιωι! σα αμῷ δα Οφνι ο αὐἰυονεις Χ 1 

αὐνλη!ίφνα, οὐῖοῖ μοκομηξ, 
16. πὶ αγυνὰ ἩΒοομμάποπι ΟΥ̓] Πἀοι βιι550- 

οἴδηλ Παρ Ραπί, πρὸ ἀπὸ ἰδίαι δἴοντο βοϊο μα ι: 
φ«ποα Οσπδίαπι αι ΑὐἹαηατα ἐπι ρα να ον θα ἰτητο εὶς 
τἰδ Ἰάα θ 5 ὦ πη Ξογίθθη5 ὌΧ α Π5ε6Ε ; χαοιξίαο 
ἢν ὑα θο ΘΒ ̓  θ15. οορσε είαηεἰα ἐς νόσοι Ξαθι οαϊς- 
561. Ῥεπηαηὶ ἀθεϊ ποι ἴα αἰ βο πίοι Ἔχοιβδίπηαβ οἱ 
ΤΟ ΠΤ ηλιι5, ἴθ ρυτονα ἀά ορίβιοϊαια Οομοίαπεϊατη 
αἀμαομ οη8, τι. δ: 6 βοοῦμάα ἰρίοιν βαρογοεῖ 
ἈΠ μεἶὸ ἀϊοαπηι5. ἃς ρΡηο Ἰσθδὶ ἴο ἀὸ γε θυ ταίβκα 
5 παρ] οἴίου ἃ Ογνηὁ νυσθ ἀἰδοτο, χα ἀὸ ὁπ ομὴ 
Δ} ΑὙ ΠῚ ΠΟ Ώ δ θιι 1 πο ὀχοπκαηθο Ἰαβεὰ ρροξουρία 
6. Βιθίαια ἢν ΤΟ ΟΝ Κ αλ015. « Ἰ]αίομ, αἀν. ἱμοί ἰοῦ, 
«ἢ, 34 ΣΝ οα Ρὰξ σαγὰ ορίποομῖ 46 νος Ά]|0, οἴ 
«Ρ65 6β86 ἰὴ ἰατο;» τὰ ΒΗ ἴπ γετθοτιὴ βοπο,βοὰ 

Ναχίαπχ. ορίϑι. 50. Οὐ ψαϊά φρόνυο σοπβυ]βίλη- 

(14115 νοῦα οοῃ ποίαν, ἀϊξορίς ἀκπονἢ οἱ ρυφά σαν! 

συ ηι5, θα οοι δα πιαπ θαι Ρα 1 {Ππηχηὲ ἀ1}- 

ἤχαβι ἰμ ρίας ΕἸ παηὰ οἸπξάοια δ αν ΟἹ ἀν] - 

εἶτα 15. 556 ολ Ραΐσα, οασπάαὸ ποῖ Χχ ΑἾἨΠ] 0 οὐὴ- 

εϊιιμ, οἷσι! οτοιίαναβ, βρὲ δα δβϑίδηθα Ια ΕΚ 

σρῃογαίσπι, δο σαπὶ ΟΥ̓ 5 ΒΗ μὰ ἀβξορῖι, αὐ νῖ- 

ἀἴπιιβ οσρ, 5, ἢν (ἧς ΥἹ εατο σον ογα Ποηἶ 5. 5 5ΠῊΠ] πὶ 
«ἴῃ οὐ αἰ] αν, θατα νοσῖσα ὁχ θα νον, ανθι- 

βαθιαο ὰ ἀπό χιο παίασαπι ἀο ἀντ Π!Πατονι γ51. σο- 

Εἰΐαθο μοί! ὁ ἂκ ἀπ! 6χ οδὲ αἰντἰϊα 115, οὐ φα!άσπι 

νον ἂσ ρτομρνῖο ἀϊοῖ βρδοῖοβ ἢ ΡῬυθοῖρηα, ἀπ᾽ ἰοὺ 

δϑηθναπίοηι οὐ μα ἢ. Θχλ 511, 5 τ τππἰ. πα αν 

οϑέ; χα Βα] {15 οὐἰα τὴ α111|5. οὐ π [5 ΙΒ ΠΒΙ τ - 
ΒΡ 8018 ποφοϑϑαγιο Υἱ βοηθοί }}5. σοηατιος, Νοὺ 

Ῥυσρεο δ ΠΠΠ010 651, βοὶ ταχυτότης, Ηἰομ ἃ Ξν 
ἘΠ πὰ ἀϊοαι, παΐγο, πο 91 ΕΠ 5 νοσὸ σολεπ|5 

85|., δΧχ 5} δια τ αἰταιθ Ρα γ15 Κορ 185. ὁπ; ἈΠ πὶ 
οη 6 5. ΟὙ νη πι5 παρα}, ηος ΠΌΒΟΡΙ ν ΟΡ 5 Ρὰ- 

Οἰὐὰν νου ρῶν ἀὸ ρτορυῖο ἀτοον σοπονα Π08}}5 πον 10 ἃ 
ἴπ 4. 5618. σα ἀὸ 1)00 ἀμί ταν, Λσπηον  Π] χη θδ, 

αὶ, ΟὙνΠ Πὰς βυθάϊοσο ἔδοῖ!, παμηᾶπα. μΘ ΘΓ ΠΟ Ϊ5 
ἀοίροίακ, Θαοα ἰστταν ΟΔΕ ΠΟ] οἱ οὔλπδ5. νεῦβθ ἐριὲ- 

διὀκίαμ ἰα δ ἐπι Πρβόρθαμ!, Τὰ νοῦθ με οΥ 155 

ρυφάϊθανι! Ογεη απ. Οὐοά 51 5. Βακῆο Ἰο.}} σΟΡ ΚΒ 

ἀὸ οαπβῖβ, α ἄρ νι (5 ξα ποῦ! αἰν]ηλταιδηι 556- 
χαἷ!, 1)61 ποπιοῃ το οονθ, τϑιν ᾿ρβαπὶ ΑΤῚ15. δῈ ἀπ ας 

να] ἢ ΠΡ 5. γΘΡθ 9 ὈΧρ ει ὦ, παν, Υὸχ ἃ 
ἴθ ϑου ρα 15. παουΐσ βρίν αὶ βαάποιὸ {υὐ] πεὰ ιν: 

φαδηλοῦνοιη νη Γρατιὰΐ δρῦς, νοσθηι Λα ΟἿ ΞῚ σοι - 
δ ῃἶ60 ΟΠ ΟΠ ἐσηποοναίδῃ), ον μίαγον α Θ ἢ. ἢπι- 

οορπὶπιν πο βία, ΡΤ ΑΒΗ ὁαπιξὰ ἰαρτίβδο ΣΙ 
ΑἸΒβδμαβίο γος ᾿Ὼ ορ δι, δὰ ΒυΠ πὴ ἐὐ αξάθηι 

νοοῖϑ ΞῈ θ]α αν σομβοπίη ποι Οχυυβα οη 6 5 Δ αι16- 

γαμὶ ΑὐἸλπ ΟΠ 505, οἵ Θ᾽ αβα δ πὶ ΒΟ] απισηοῦο (66 

ἄς Ἰορ! ἢ ᾶβ ΟὙγ]]ὺ γαῦρος. ἀοίπβεο ἀϊσοῖπαβ ἢ 
ϑροαπεῖο ἰζάίμιο, 901 πὰ} ὰ5 τα} 0 Πσ πὶ ἢ 
[01,} ὕγε!ὸ ὑὰπαδάιῃ ἀβείπηαλο ποθ. Ομμοο] νος 
51} οἱ, ᾿β Πολοτῃ γα τὰ πὶ ἐκ 5 ἤπηαρο μοι ,ν ες 

θὴ5. ΘΧ ἀ58} ΘΟ ΙΔ} 50 ΠΡ 115,5: 4 οπα 11} σα Πετὰ- 

τορε, ον ηάπτα ; πο αὐ ποσὰ νοσο5. αὐ ῖ- 

θὰ Ἰρϑογαιμὴ ᾿πϑιρίας, αΗαν ΡΓΈΡΒΟΡ Τὴ πον ὀπβόπΕ, 
ποοάατη τ511 ΒΟ ΟΤΏ: δὲ ἰτιο ἀποιονιαίο πὶ ἀοααὶ- 
Βιν ἰββθη!. Εο ΔΉ η10 ἰρβαπ Θχιξίε ὁ πῃ ἀμ μοῦ ἐο- 
ἔκ, 504 1115 οἰΐαηι, παίαροο, δα θα αη τ", οὐσίας, 

ἢ ῬΘΡξοι 3, ΠΥ ΟΒΙ 5608, Ο οι, γο 15 τὰ Ἔχριϊοανίο 
Τυία μαῦθ ρθε 55ο. Ρυϑίοσθα πο 5415 Πἶχὰ δ 

ὁούία πος ἰοαρόνο νἱ ἀοτὶ ροίοναί οοηκεβέ ηἐαἰε νο- 
ΘαΡ.]} δἰ ΠΟ το; αἴϊὰ δῆτ οὐ 5. ἀρι Αἰδαηα- 
5ππὰ οἱ ΟΠ 005. ἘΧΡ] ΘΔ Πο γα! ἢ αἰ Ἰδι5 1! 
(μιβατ θη 515. 1η δρίΞίοῖα αὐ βπὸς πτππ. ὅ ; αἰΐα ἴὰ 

ΜάγΘΟΠ]} ἰὼ ἀϊδοϊρυϊοναπι οὐ, βίφαϊάθιῃ ἀ6 Ὑτίπὶ- 
ἔαιο ρυάνο ποι 6}, μτοὰ ΟΠ ἀαθέατν σὰ οναί. 
ὅτε ὅσμὸ σου ἴα. αἴρῃ πολι οπ]5. νοσάλ] τε ατὰ 
ἀπροα σΟ 1 ΠΡ} 5561 Ὁ Αοοθα, αιοὰ δὸ ἑοταρορὸ σόιι- 
τομείαβα ΥῸχ οὐα ἢ, τη δέ 8 ἴῃ Εσο]Θοῖα ἀἸπροία! οπὶ- 
ΜὰπΞ ἀρίταία : 48} οὐξο, (ποά νίπαην ὙΒΟΟΡΠβηΐ, οἵ- 
Γοηδοποια, μἰασἰπτοραηι ἰνα1 γοσὶ ἰηἤρηβοόγαῃι νυἷ- 
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τὰ5 ΟνΎΠ]ὰ5, ἀπ, ἀπο δ 650 πιᾶρῖβ νοὶ ἰονῖσι, Δ «τποσηὶ δ᾽, Ποπὴ νὐξίγαηι 9» δα 6 ΟΌΒΘΥναΙ, πὸ 
0] 5. 15 σοι το π Ο] 5. ν6} 50. γν 0} Ερο] βίη» ολ α- 
αὐ αιο 5 ᾿λ ύθγο, Ὁ Πα 5. νοσάθαΠ ἀ5ὰ ΡΒ} - 
ἀπππτ, Δα, βαβροοίδιῃ ἰογίο ἢ τὸ αἰσῃ πὰ τἰϑᾶ] 
11 νόσδμι ; οαπι ἤὰ ΘΟ. ΓΘ ΙΟ Δ θ 115. 5 ἰοτα ροτὶβ 
τα ψαα ρανρίθη ἐσ αι ἀλιημανρ, Οἱ Ἰιρου 5185 
δαδροοίαπη παῖνογὸ νἱ ἀραιασ, σας {ὅς πν 7 οἱ 9, εἱ 
οἂΐ. 11, πᾶ τη, 17. Αἰ αι οι αθπμίο, οἰ πιὰ 909, 

ΔΙ πα β10 ογ ΒΟ  γΗ}}5 ρα ηδϑῦείο, δ [οἷο ΓΟΓΠῸῚ 
ΘΟ] Ν᾽ ϑ Πσατἢ βία !πιὶ Θ] 15 συαἀτμι9, Ταν ἴσθι 

515. ΓΕ ΝΙΝ σοη ΠΟ τα. ἀπῇ! Πὐποὴλ ααρίοχαβ, 
γΟσΘΩΙ « ΟΟΏΒῈ ΒΒ Δ} {{8}}8. 9 51 2}}} τυρὶ ϊ, οἱ θρὶ5- 

ὑο γαῖ 5. 51 [0 πὶ ΟΡ Ίδίοϊο ἂὦ (σηῃβια (αν μρὸ- 
ξρϑξαβ. ὁδί, ΡΙανα δ 15 ἴῃ ὁ]05 γ1{ὰ ἀἰδβογαϊολϑ. 

11, ΑἸτἃ ὁχ Ον 1 ΟΡ] οὶ ροίοβὶ αἀνογβιιβ ΕΠ 

απ!!! αΐθηι, Νιηλ πὶ οαἷἱ αὶ. 11, η, 19 εἰ 30, 

ΟἸεεἰξίθμι ρκὸ [)}ὺὼ0 0. Ραίγομλ ἀβιόβοδγο, Π0Ὼ 50- 
οαμάαμι ᾿ππηα πὶ ῖοτῃ βοθατῃ, κοα οἰἴδηὶ βϑόθπι ὦ ΠΠῚ 

ΒῈΡΟΡΊΟΤ ΘᾺ Πα αλατ ; 39. ας οαά δι) αι. μι λπτην 
γ 1 πο μη πὶ δἰ! οβϑο Ῥαΐρετη, τα « ΕἼ 51} οαραξ;» 

σοι μισὸ ὁα!, 1. αὶ, 39. ἃ ἀρὰ ὁ58 ογη εἷς ραίο- 

« 5ία 5, αποῦ οὐποὶ αἰἤχαμι, φαοὰ ἰᾳπηθὰ Ια τοτῃ Πα- 

«Ῥοῖρνο σαρίτθ.» σα ρα! ΟῚ 51} 1) δ") ἢ Θσᾶτο ἢ Ρ05- 
510Π}15, 501 σοι} πιά παλι πα πτῆπι; 3.0. [1- 

᾿απὶ αν] ξα ) υί!λ δὲ οὐρα ϊρηίθηι ἡἷν Θ55ὸ ἃἢ δὺ- 
ἴδυπο, οαἱ, 10, πὰμ). 7, οὐ οαἱ, 1, ἢ. 30. Ππὶ5 νὸς 

τὸ, φυαίση 5 Ποῖ. 5, αιγὶ πθὺ ΟΡδι 6 απ, ἢθς 
ἐπ μοὐἼ0115. ἐ5Ἐ πο ἡ Π1Ὲ15. 55} στη 050 γο 150} 
μυϊζορίδιῖθ. ᾿ὐχ ἐρεῖς ΟΠ νον. ἀΠΠ ΟἿ ποτ δες 
τοβρομάοτο, ΕΠ ΠΠλπι βοῖα οὐἱμίηο ῬΔΘῚ Τα ον σθαι ἃ 

νυν Ή]]ὸ ἀΓἤτιηαγι ; 5᾽ ἰάτα θα δὸ ἦρα, οὐ οι ὦ ἢ- 

ὑπαὶ ἀβαὴν σοοορα {ΓΟ ΡΊ οὐ [8 15 ΤΆ ΠΟ Ὁ5}; ΠΆΩ 

8018 νοτὰ δὸ ριοργῖα ἀϊοία 5) θοῦ ο 658 στοιδιτο μὰ 

Ογραΐογθων, φααχα ΟΥ̓ΡῚΠΠ15. ἃ ΕΠο Ἰοπ θβηο τολθα- 

5 Ξδθχας ρυορα!ξαι: δὸ τονθρὰ ιονηὰ σοιθνα ο 
ἀθοθδβανρίαι Ἰηίον Ραΐγομη οἵ ΕἸ «οααδ]  αΐοτα 

σρΏΒΙαΗ, νοταιμαο ΕἼΠ1οὸ ὁοπιπιπίσαὶ. Οἰνι τ α- 
ἴδπας σαὶ, ΟὙΡ]]ο Ἰαάϊος οαἱ, ὃ, ἢ. 13, οἵπ 5 οπτ- 

Ροπάσητα αἰαφιὸ ΓΟ Ἰου δ 5 σοραμπαι, Μιπονοι ἰὰ- 

τοι Ραίτο Ππππὴς νῸ] αἹ μι θ  α1Π|8. Ἰοχαν, δλὰ- 

αν ΕΉ ο ᾿Ραϊσοπλ ὈΤΌΡΤΟΡ απιριαν ἃ]} 60 Χ1ΠῚ ὗς 
δἴθοτ, ἀοπ ἀπο - ΝΊσΩΙ βο] απ θα ΓῸ5. πὸ οὐ Ὡ- 

οοηβα, 56 οὔ πι μοδι- ΝΘ στ ρόηο [01,1] οτητι 85 Εἷ- 

οογα ποι {{π|πθ γα]. ΧΡ σα 65. Π]δτ (ΟΡ Ὶ5 1 τὸ- 

δι), ΡΆΘΓ Πλ 0 1ὴ6 6ϑ ὅς» φιοὰ ἰδπλθ πα Ξ ΠῚ 

ἀραά Ονγ ατὰ τοροῦῖαβ. πὶ οαπι 5θη θη απ 46 50] 
οὐ ρῖ 5. Βα θ᾽] δοίίσμα δχρη σαν σα πὶ, οὐ τα ἢ 0}0- Ὀ 

Ἰοςείοηο σοιπιθιιόγαια ΟντΙ ΠΕ ἀἴοῖα : ἀαούαπι ἤο ἢ 

σα! ο σι5. ἰδηἐυπατησ ὁ 5οιβὰΞ εχ Οὐ 0 ἰμ5ὺ, βεὰ 
ΟἹ ΟΧΡΡΌΒΒΙΟ 5 ΠῚ Π| π5. ρΟΔΕ. ΝΡ παι τὰ ῥαένητῃ [Ὸ - 

ὁ οι νι Πἰολίαν, οἱ Δ ὁπλμὶ βιιβρίοιοο Π}06- 

γαΐαρ, 56 αἱ δίπερα]ᾷ νο πο. 

[8.0 6 Ῥυΐρχο σαρίμο, δὐιση 5 ὁδὶ ϑοΠ πιο 

ΟΥ Πα ρ56. « ΒΘ Ὰ5 δὶ ἀαὶροπτ,» {1} σὰ τι ΕἸ 

ν". 18, «Π) 68 4] οι! π|5 68: 9 ὁμιηἑππι φαΐ ἀθιη ) 65, 

« θπην [ἸΏ ΡῸ 5.80}, ΡΘΤ ΡΣ ποῦ] δ θ: 0.1 Θ ἢ ΠῚ γδ- 

αὐϑίιι" ἀϊσοτο,Αβοσηᾷᾶοὰὰ Ραΐτθηι πδαπι, εἰς, θατα 

8 Δ). χνῃ, 38. 9 ]οὰ, χχ. 7. 

ὉΠ ΒΗΠ} στὰ ὀρθαΐατ!5 Ξοοϊοία οι βιξρισαλοιηαν, 

ποῖα οὴ 6556, Ραΐθηι ποβίγατη, κει « Ῥαίγθα 

«θα δυ Βαΐροι νϑεϊρῃτη, Ποιπὴ πιρίτη οἱ ὨρΊ ΠῚ νὸν 

αϑατπη,» Οὐ μοβέροιμα νοσρα ὁοῃλλ 1Δ 5 5ΟΓΙ ΘΙ 
« οι τα σατη οἱ δατηῃ νδδιρηὴ.» 811,4} δι Θ χη,» 

«ἰδαχιθηι πα ΘῈ 70} ΕἼΤ Σ οἵ ΠΡΟ ᾿ς νοι,» [81 
«ἀοδιι ΟΡ Ποϊοσατα, [}6Ὰ}5 51 π|0 ὙὉΡῺ5 651 Ἴ]}1π|5 1) οἱ, 
Νοπ ἅΠ0 Ἰείναν τπασάο Ραΐροι αἀἰχὶε θοαια ΕἾΠΙ, αἰβὶ 
ἰαααδπὶ παοίον σοι οὐ] }5, Πᾶλ Γογο Ἰος ΠΟ ποιὴ 
5α 115 πιο αίαμι ἃς σαΒΠβαϊληι Ομ αρ5. 6Ὰ, ΟἿ 
«ΠΟ Ὰ5 ἈΠ 5 » 11 πο 50] 6} ΠΙΞῚ 8 ογοδί ρα, ἃς 
γόνα, Οὐ Ἰοοὶ « Πόοῦπν τασαπιὶ ἢ αν! τα! ὁπ 
ἀξ ρίαι ἃ ῬαΓΟΊΠτι5 τ ἜἴΟΥ ΑἹ Βο] σὴ. [ἃ (ὁ νοβίο- 

τον θῖι5. 5 ΟᾺ}}}5 1} 05 ὁομοοσιίο, αὶ 1η 105 ρνί τη 5 
ρὑουνα! σαΐσὶ ἀρ Ῥαίγου. οδὲ, ἃ Ῥαϊρθὴὶ ΓΙΠΠῚ 

ἤδαμ οἵ οι πὴ αἀἰοαηί. Νύα αἴαιν ἴῃ σὸ ἀρογα 
165 {Π}0 5 τη αἴ ηλο πουοόϑα 15} 55 Τὰ ΠῸ 15 δα Ἰο 

4αρηι ἐχοιθ λα, ὃ, ἩΠΙΔΡῚ ὁδαιότα οἱ ο {πὰ (ὐ- 

ΨΠΠῸ ας ἀδόσπι ρ0η)6 ροΟΒ. 4 Δ}}}5 Ξορ ΠοηἸδυρᾶλοα (ὁ 
Δ} 15 Κοϑ οἷα ργοαχ] ΝΟ Βα ΕἸ 9 5 15 
τη 8 ΘὨχοπααϊὰ νίβα δὶ βία Ἰοσα(ο, πὶ Ραβοϊνα τ 

5115 Πα δου 5 βθοθο πόθο σαάοτῃ αὸ βία ΠῚ- 
ἸΔΡ1} νου 1 5ιι05 σου ολἰατίος ἰτα Ὡ5Π Π ΠΟΥ 10: πὰ 

11}ν.. 1... ἴα ΡΞΔΤ,ν χαν, 8, δ νορρα, ὦ ἸΠΙΧῊ (ὁ 6115, 

« Ῥραὰβ ἴα, αἷτ : Ἰάοίοο 1.665 Ῥαΐδν χα} απ αὶ! θη 

6 Π6 5 Θ᾽ ᾺΞ ἜΝ  σαίαοχ θθοπαίακτη ζοῦν οϑ!.» ΠΤ 

ἀα|68}}}}. τΥ ὦ )ὸ Ῥρία. κα. θ0, νου λα Ξιια! τα ΠΗ ΧῚ], 6 

« οι5, [λοι (ἀπ5... ἃ απ σασα ἅἰ} « 68,» 

παᾷ ηαςν]αἰοτὰ χοἴον αν, οὐΐοναπι ποθὴ ΡΟ .Ππτα α- 

«στα (παρρ, ἀἰν 1 {α015.} 0 ἸΔονοο, γοῖι5 ὁ}1|5. σεῖς 

«αἀαΐὰ οχ )60 παξα5 1π οι) οδὶ,.» ὼχ βούστῃ Ρβαϊπλος 

τατῃ Ἰοου ἀσοίίπαηι σαι δηλ 50 Πιρ5:588. Οὐ}, 

Ῥδυβρίοαϊιι δβὲ οὐδ 11, πὰ, 1. Ποὺ οὐμα ἰο511- 

᾿ποιέλην ὦ πε ἰσάτη ΟἸγιβ 1 ἀϊνίθαια. ΟἹ αα τοῖοῦ 

πἰλαΐοιῃ γοΐονε, αἴφας οχ οὺ ργόθτς ΟἸιυἰδίανα ἂμ 

ἱπεδιπαιτοινθηι θα ὑβδο, Δ ἀ] Πογα πὶ σΆΡ 1. ΒΙ21}}}5 

τοβρονβὶο αΐλθιη ΕἸ ΠΙ οαραξ 55, χαϊαυ μσ πιο με πιπὶν 

6] 5. 6. « Ῥαίον σϑέτν. ἀιποῦία πδσ ἀὁ δ ἰὼ ΟΡ 60} κ 

Ἰσοὶς Ογν}}Π} ἀδδονονγαίίο, Οὐνοι 5ὲ ΠΡ τ] 5 ΟΥ̓ Ρ.15 

δῃΐο οἱ ροει Νισαπίιπα σοποῖ το ἀἰοῦνο, ΠΟΘ, ἘΠ- 

Ἰἴλιπὶ 6858 τηᾶπιῖιβ οἱ δυο αι. Ραῖρίβ, οατ ΟΥ 1110 

ποχῷ οὐἱ! Ραΐγοαι ΕΠ ὁαραί Αἰ Πυγααββο Ὁ ΝΟ ς ὉΤ15 

65} ἴζα Ἰοραϊα5. αάθιη σοσποπιῖηἷβ. ΑΙοκαπάγί ηἱ 40- 

οἰνίπια ὁκὶ πδι πα α 6. τοσία ἥδ,» μαμ. 151, φῆοα 
λείπει ατ ἤότλο ποβίγαπι 51} σαρατ, πὶ Πθῖι5. Ὑθ᾽Ὸ 

Ραϊνοιν πα θύπίρεα σαρῖιν δ φυλὴ 50] ρεὶ ποῖ ρ απ. 

Ππαΐππς π ὦ ἔχροβ. ϑυααΒο να κδουπάλεηι ἀν ]οα τ ηὶ 

δχτητοα! φιομοίο [065 516 ὁαρας; [01.11] αλλ νιηι 

«αυσάΡαίονα αι ΠΠ}0 ῬΉΠα5 ἃ ΡαΠῸ δε» Ο οὐ 

«ἴα ΓΟ ον, νυ σαριχιννογε, ἢ, Κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεὼς 

χαὶ Πατὴ5, ὡς γευνέτως χαὶ προύολεὺς καὶ ὁμοούσιος 

αὐτῷ, « ὕπραι ΟἸιεῖβὶ Ποὰβν εἴ Ραΐον, ἰληαιλῃι 

« δομίνου, δὲ Θι  Ξ501 ΘΟ] 5,0 1051 σα Β 5 ἀμ 14 }18..» 

49. Αά (ογ ΕΠ} φαρὶ 5. Ἔχ ρἢ σα]ΠΟαλοτὰ ΒΘΠΠΟΠ. ἰγ38 

ΟΡ νόῦθα αἀάαποοιο, (αι. 10, ἡ, 9. « Οτπηλι 

« Πογαίπιι5 δϑξ πίοι 5 ΓΙ 5; ΠΠΠ 15 νῸΡῸ ΘΟ Ραιϊν!, 



ταάφῃς θαϑρπὸ 115Ξ06 5] ΌΤΙ τῴ... τοΊθτῦτΑ ἘΠΠῚ 
50. τ! ἐφοαογοπθ πηλὸ 1εο ἃ σπΡγΊΠΙο 191 αυ δυο 

τοῦ 51 {0.1 ΞΟ] αν αν ταῦθα ροῸ Ὁ οἢ τόθ ς 

9 ποθ {π|. τὰ} Ὁ} ΤΑ ΤΡ ΟὉ ὈΓΟ) ΒΟ ΌῸΙ {1 0 τιῖ 

ὍΠπι| θΠΠῚ900. 99 ΒΟῚΡ 88 Σ ὉΠ ΘῈ] ὉΠ. πη1ὸ 
50] βηοΧ9 ΒΉ [10 “σα στ μοί οὐ σα] 6ὺ τα Ὁ αθ ϑιιο15 
ΚΟ 000 πη ἶν βασοας οὐ] θα οχὸ Πα Ποὺ ΟἹ] 
τοῦ] οὐτογι τσαθὰ οὐ “πο)γλο]οα ὁπόμοῖι τηοριθουβ 

τϑαοῦθ βάστα ὁ. ἀπνη]θο θὲ π|πικ) Ὅτ9}} 

"ΤΩ ΠΟ ΧΟ 55. Π5Π 170) ἩΙΔΌΧιρ ταππ 

-910} τ Ὁ ϑυιαοάσα ἀπι ηξοῖι πηι} αι ΧὉ 150 9110} 
99Ν 9190 1|9}52 ἱπΠΡ7 41 }0 ὁ5. Β'ασοτδονττα 00 
ἘΠῚ 11 100.14 θη Βϑη 1 ὡαθγῦι ταστη πιὰ αογοιά 

τξαπίοιι 48... ἐξσ90} σα θγδιαησξη θαι γθτι τι 
ἀπ} ) ΠΣ} ἀσθτο!ττο ᾿οτηπα 1 οὐ 115. ΒῸ)θ τ Πιπ τὸ 

ΘτπτΒεΙλ ΟΣ π βο]οσαπ] (0 ΠΏ Π ἢν ΤᾺΤΟΑ, ΠΌΤ 110] 
ΒΠΈΙΟΒΟΝ Ὁ} ΠΠΌΒΕΤΧΤΡ 9950 τα 109} ππη 50 ταύ 0} 
-ασ ἀπο λ οὐτότε Οτη ἘΠ) ΠΟ ΠΡ} 11 ΠΤ ΒΗ ΌΧΟΤΥ 
ΞΏΠΚ τὴν). ᾿παασθιοο, οὐυϑαις ΟΥ̓} 0} 

πόλαοῦ σροιιάπιος τασα σις πιο οι 701 τα ρτπιο 
πὸς ΟἸει 2) τὰ ηοραθοῦς ΟῚ 1 90 0 7010 ΞὩ] 

1 50 Ἢ ὍΣ, πϑόιῶν π Δ μῖ εν πὶ ππῦλμεγν “700 'ς 
ΧΟ ᾿ΒΒΌΨΙΠΥ ΡΙᾺ το] χΆγθη..}. ΤΆ Β]01 ἘΠΌΠΤΤΠΟΤΕ 

ἀτΌ δ Ὁ ΤΌΠΟ 0Π10Ὁ0 γὺ ὃ αϑαθμίοο, ἀπ910} Ππεοτα τ] 
τα αι αθεν αι πο πτοα τα τ αὶ τα] οραθοῦϑ 
τὰ 10} δι}. τῆλ ΠΡ. ΠΌΤ ἘπῚ Ὁτι πραγ 19. ΟΠ Π}] 
φασι πυβς αὐ! οι σοῦ. οὐ τα. αι 010. 215 

τοῦ ππποι ααο 0 πτπ το 008 ϑαθι οὐ αιϑοθοαχ γέραθχορο 

ἀὰαατασται ΠΟ ἀλτπ] Ὁ ΘΌΉΠΠῸ 56 ΤΟ ΠΟ ΠῚ ΕΘΠΟ 
“ΠΤ ΟΣ] Ρ ΤΌΟΣ ΒΕ ΘΙ ππ|150 Ξϑα Πρ σ 5 1 Π|0 
ἹΥ ατθαγθ Ὁ Ὀ]η ας 9107) 0ς ΞὨγἼστιι ΟΟ70 ΟΠ ΠΟΘ 9 

κοῦ “ππτα!η πο π)άθρο οτιοτοϑοοοις ὑϑυοίιοῦχὸ » 

τον ἰς ΠΠ Π Πα 9}0 {ΞΡ 199 1|5 59} ΣΡ ΠΠῸ ΟΞ ΕΤΔῚΡ» 
ΚΒ 5. ΠΟΙῦΦΟΙΡ ἸΧΌΤ ἀπ πτοῖρ Ὁ ΠΠΠΟ (50 Γ ΠἸΠῚ ΟἹΕ »» 

τρυτασῃῦ το οβεϑοοπϑ τη ΒΒ] ΟΠ ΠΟ4ΊΘ θη πιη101» 

Το ϑαβοτ γτἀο90 955 Φομαϑ905 θυ {{|91 ππΘΌ ΡΒ τι Δ 9 
ἘΠ Π]Ὸ μα 505 ΒΘ. ΠΡ  ΠΠ9 ΤΟ]ΞΠΊ τέο τ! ΒΟ ΤΟΟΊ}5» 

δατα πΠὶ8 159 5] 5100)» Ὁ ἘΠ τὸ Ὁ 100 τ091}}} ΞΏΤ)1Ὸ5 
καὶ τα). πιθην ΠΟ Β295ΊΘ Πα ηἀπτοςυ)θι» 

τα. ϑοουθ 99.789 5 0010 ὉΠΕΠ ΟΡ ΟῸ5 ΡῸ τ Ρ ΟἿ Ὁ» 
πγ9 0} σαν τι τα ππτπιέοι χϑ τισι ἢ 0 ΘΉ ΤΟΛ Ἴ50 5175» 

τα σὴ ταογ 9 9 11) Π511 10 5τπ191 θα 31}79 τοι ΑἹ πίθον» 

ππι: ΕΠ 1 00 πβηθι δὰ Ξηιαοάπις ογχοβ ΒΘ ὁ 

«πη ορασοῦϑβ 1 Θα788 Ὁ τα χ918) ρθ 9 σα ᾳιαυῖπ» 
ΌΤΙ Τ Ἐπ απ ΠΟ Π] 900. 5.ΠΒΜ 0 ὁ τῷ ἼΕΓΟῚ 4180 
ὨᾺ ΠΟ. Ὁ}. Βα Χο πἀαπηηοά οποραθοῦβ ΠΞ.]2 

οὐαογ χὰ “Π|9 ΠΟ οο 1 τιι0 11.191 0ὺ Οαιθκ Ὅἢ 
“τα θτο180 ἀϑγ ποτ! 5 ταηθο} 0 ὅτ ὋὙ 785 

χϑ τὰ] 0 [10 0 10 ππ πὰ] 10. παρ  Π6 
αι ΠῚ 9580 ΒΟΊπσ 1 Π|Ὸ ππτιοτρῦ40 )0 ὁοΠοο [8 Ξ 
οἱ ἀπ! αλὴ ἀἢ} ορυτα τὸ Βο9 πη 91.) Ἢ αϑταῦ μαῈ} 
αὐ] ππτολτα ΠΟ 915 1} Ὁ Ὀπδθτα ηϑίχο βηθς σὸς 

«ααιὶ 79. ΘΟΘΒ) 50 ({{Π|οὁποησαηβιρ τα ἀπ. τι0} ρὸς ἡητς 

ΘῈ ΡΊΘΟΤ ἢ. ὉΞΒΙ ΤΊ 5.5. ΤΟΙΒΎΒ1 70. ΠΡΊπτΛτρ πολ 
αι ηπὸῦ τοτὲ ἡ ΘΘ ΠΟΙ Ὁ 5] Β.ΠΏΙΟΑ ὉΠ ΘΟ ΠΟ ΠΟΙΠΊΞιρ 

οαΠ{119 νὰ ἃ πα αχ0 15 ροπῦ « βαασποι 51|98» 

Ἢ ἰχισ 054 κι ΣῈ ῬΠΖΤρ, ὍΈ “Δ ΠΟ οἱ 

᾿θ10)9θα)τι00 {110 πγθασ 4ο τῇ} 5610 τὰ ςπρασαᾷ » 
πχιυτικίμμιοαϑ ἀο οϑ9 γϑ αὐ γθασίο οροῖχ σηθκ φιοιπ» 

ἀΌ1] » ἩΠΉ101119 «τ οι 1100} ΤΉ ΠΠῚῈ ἘΠῚ ΠΠ} 10. σαστιν 
ἩΠΙΘΌΘΕ 97 τα ττῖθ ἀπ ἢ “ΠΙΣΘΊ ΠΘΤΟΘΕ πιθα)Ὸς} ἩΙΧΌΡΤΑ 
ΡΙΆΡ διαὶ τῦῦη Β 1} οΒ ἀπ οτος Ὁ ϑα ποθ. 5} 1} ηδθγυ0 
πΟΝ “ΟΡ σουποσστιοο, ΒΌΟΪ ΠΡ. 12. Θα} “ΟΠ τα πτὶ 
Ἐ 100 210 1015 ἐογπυαοο ἀπ ]οιμα [το 00 ὈΒ ΠΟ ἢ 
πλέοοντλο ΔΟΩΞ ΑΙ 3. ΝΜ Χτὶ κΟΥ7 9} ΟἽ ΠΓΛΧῸ τἀὐπλτ τα τττ0 115» 

Ὀτπὶ» βόῈ ἢ ἀσ90}Ὁ ρ95 96 ΠΕ ΤΤῚ 100 “ΠΡ 510.1Ὁ 5 
υὐοάν σα 1056. πότε ὈΠΠῸῸ ». ῬΟᾺΒ τὰ ὨΎ 10] ο9. αἱ 
ἀσῖι ἑττο το σα μετ ἀπ ΒΓ Ρ ΤΠΘΡῸΤ ᾿ΘΊΟΟ] 510 
για ητποῦ τὰ} ΡΟ ὦ «“πΤΩΊ }π3 10 119 ταθιοαν 

(9γ01τα07αν ππεπῖτο ΧῸ Ἐὰ] πι 0180 750} 159 ΟἿ] ΧΕ» 

ἐμ τα τι ἐπ 400. “απηγδοσοῦ ΠῚ τ τποιιοτήυαοτευ 

101 οὐπογ ΠὉ ΡΏΠῚ πππαξϑα ὉΤῈῈ “971 1πῈ. 5 0189] 

τοί ρος ἐἽ6|5 τΊΡ τὶς οὐ 1 ΘΠ ΡΟ τ ] πὶ κοα ταρθασυ 
1 8} Ὁγθητταν. το. τα) τα α0]πσθα πλοῦ 
“απ πι θ 9 ΒΘ Ὴ κ]αὶ ΠΤ Ππὶ 19 ΘΠ ΒΟΝΪν τι 90} ΘΌΘ ΠΙΔῚΡ 

ὍΛΧΟΑ 750 ὑπ σα} τα πὸ ποτ ὁ Ἴπὸ ἀπ πο ἴβαοι! τες 
παρ τ] ΡΊππ ΘΠ ΘΊΠΙΤΑΤΌ πΠῸῚΟ τ ὁ 4 οὉ ππθὰ 
τοι τὴν “απιοιοι το δα ᾿ΒησΊ Δ Τρ Ἴρραστα 

τοῦ, τπο]θλ τι. τα} ταϑοττάτ. “ογυγαατολ τι 110 
9585 {πὶ τὰ ππ} 8 13 Ἰύϑ]Ρ 1 τ ΟΟΟ] ὉῈ 100. οὐ 
ὉΠ ΡΟ “159104 τπιυχοιαὰ ρτι ἠκοιλοαδυ ΞΟ} ΠΉΤΟΑ 

πιϑτιὉ}] ἱαοηλθγιπῇ “1910 ΞῸΞ ἀοτν ΣῊ 11.1.10) 215 

ΒΌΠλ 9 Ε αθπρι ἢ ΘΌἍΠΠ Δ ῊΡ σασπὶ τη βο ρθτ 9} 0 50] 
ΞΟ ΠΟΛ Ί15 Ὁτιὴ Β ΦΟσταῸ ΠῚ Ὁ} Ἴρου ]ολ πατρα μι ον 
[απο 5οτθ αι πο θα πυταΠ] ὉΠ ]ΟΑ ϑαϑ αύστίοῦ τ5τὰ 
9.6 041{19 550 ΠΟ 1} 0 0} ἃ ΠΤ ΤΟΊ ΠΟΛ » 1910 ΒΙ10ι709 
π|1π Δ 15. “τ πα ΟΤ0.1 ὉΠ] ΠΟΛ πὰ 1 Ὁ} ΠΧ 

ταῦ ρ ηο9 [40 ποθι ΞῸ ΠΤ ΔὉ γ{πος πη} τ 0} Ὁ} ΠΉΤΟΛ 
ΟἸΠΠ 70 θα10.1 τὰ τασὰθ τὰπαι “5910 αὐ τ} Ογ1 
τοῖα ρος ὙΠ] θη) 960 190 οῃθασάτασο "θ)] ἀοοου ΟῚ 

1 10. 10 “Ιβογοα τοῦ Ἀβιοθ ταῦθ! ὁτο 110} πισταϑά 

καπ ΞἊτα͵ῦ41 “θοταλτατηο ὁ͵0 1 Ὁ 1π Θῃ Ριθορυο 0} 
ασατι 6} 90 66 ὍΠῚΟΙ πο θρηρ911 οὐ ὑπο 

Πα οτιυ ΤῈ ΔΟΊΘΙ ταὐρτὶ ὃ αὐ οπαιαταο. {91101] 
σατο ταῦτ σηγ. το νῃτπηθητις πὴ θ1Π| 01 Ὁ 
ὉΠ ΤΟΛ ἀπ ορτη ἢ νι ᾿θ.θ]θάοῦ ΟἽ} 1 πὸ} 1 ΔΌῸ]} 0} 5} 

ΚοΙΟ5. {πΠ0 101 150 901 Ἰλλλόξοχα ΘΠγ7Π 110 ΕἸ ΠΊΤΟΛ 
π 1 ἀπ] θη θο0. πη ασ]ολ απ οαιαῦ 115 ὑὰ ἢ 

19 51Πὶ ρ95 ἢ] Ὁ 10} ΘΆΘΕΠῸ ᾿βια]θ 1 ΗΠθ γπὰ5 ἸῸΝ» 
τ ος πα΄ 1} 09 Θατδθ Ἰχο 9. ΠῚ 0 "βογυγῃ [ὑὰ ἡ 
Βα] τ τα γ9 πίον ΘΠ Το λυ Τὰ Πα ὉΠ ΘΟ, ΝΣ 10» 

ΠῚ ΠΟ ΚΗ }15 ΘΠ ΒΘ Π] ΠΗ]: ΠῚ ΓἼ » 6.8. Γ  }} 
400 ᾿Ο,ΌΜ 10 Δ 110 ππὸ «τα Π1Π}» ΠΠῚΠ]Π} 10 τ θη Ὁ. 1 9Ὁ 
ἀποῇῃ 6) ΠΟ Χ ΠΗ] πυτρυσοταθ οα απγυροον 
αἰϑτίατο τα γιλαος “οι ἄχ τα τα τ" 0 ἢ ΘΠ] γυ 0 
115 τα γ πἢ} κα) Δ] πο ϑαθτ χὸ 19 ὉΠ 00} 108 » 

{πὰ πι χὺ 1 750 ΒΏΠΠ 1 γὺςΞ τατηστοι ι ης 91} 5 θοῦ τι 
χὺ 10. Ξ:9 διττὸς τα τι ποῖ: ἐπα ϑΊθ} 10 πο 95.» 
«αῦ αἰοοτιυός μ85 θη ποτροηο εἰ γφαα πιθηονοῦν 
τοι ρτοῦςο ϑΒΟῚ Ὁ ἀτ Ὁ πὶ} ρὸς ἐπ ιίωξ ΡῈ» 

τογτσιξ πτ 11 ΘῈ ἀπ ππ9 σπαογαν ἃ ΘΓ ΠΙᾺ 9.» 
“ὐ πηνασιπὴ τοῦὴρ σα απ στρ [15 06} τπγϑτοιίηας» 

Ὁ κρῖο “απ! Ὠ όϑτιο9 ΟἹ» ΧΈΙ ὑΟΧΟΩ ΟΣ ὙῈῚ ΔΒ Σ ΤΠῸΡῚ Ὁ 

«ἀθλκ τι γ10 ὅθοτα Ὁ8Ί 19. ̓γτι5 98} θΠππιὸ τα τι Ὅ9..» Υ τή ΒΗ ΠΕ τ οὐ ἽΕΙ 6}. Ἴ80. " δτιιθαθ δ πιθαοσι 65 ν 

88} ΠΧ 5 Υ̓ΠΤᾺ 46 8} 
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οἷο ; 350 ἡ ΘᾶΠὶ 1} ϑδογα ϑολρίανα ΓΟρΡΟΥ 558. ἃὺ 
οοπδαον, Ῥεποϊμιο πὰ δία! πο, ἀπὲ αὶ Ξαρουο!ο 

τοῦ ἰδία! ἐουνο, ἀἰκαλναίοην οὐ [γοιϊ ὁ πρ5, δ- 
οὐ 0 [115 αἰκη δ, βοὴ Π τη πα πὴ συ) αδν5 ΣᾺ]1τι5 

δὺ το 15 [ΟΡ] ἀμα με! ὁσηβοιϑθα, ΒΘΏΎΡΟΙΣ 
ὠπιχαία 658 ὁπλητπιπὶ μοσῚ ἀν πὴ αχτ ϊᾶ, ΤΑΙ 5 
αἰΐα, οἰΐατ τοβία, κα ρόριοι ἂο Βα πον δασογ δι} 5 

θυ οι τοι ἀν μλοῖϑ Πρν αι. ΚΘΙΘΟΙΞ Σ ἃ) διὰ 16- 
δα!ὸόπο Τα κθη 115. ῥρὺ ΠΟ Ἶλιι5 ὦ οι, ἃ 

ΡΓῸ [,80 δῇ οπλῖὸ5 δῦ ρεϊορθβ φαϊάθγ οὐνπὶ νατπ]- 

παι αὖ ἀο)θοϊ,Θῃ6 σο] η οί, αὐονάρο, αι ρρ!ίσανρ, 
βου  Πσανο ; ἀἢ αν θ Π1ὸ ΘΒ ΠογῸ 5, ἀθὸ ἰρ50 οὶ 
γοῦν πάνω, 01 τη αία ἃ νοι 05 ἀοίονγο, 

ἀοηὰ οἱ δϑιιοί οἷα σαν 1ρ515 ὁ ὐοάνο, ἢ ίσνπο 

Ομ εἶδ: βαοσράοηο ΟΥγ1π|5 πἀπαᾶτὴ ἀϊμτ ιδηλ ἃίαᾳ 8 
μομοεῖβ ΒΡ σα ναι βρευίαπθε νυ οθιε, Οὐκ οα τὰ 

δα 01} Γα ποι μθ5. ΕΠ Ὸ ἀπ οὐρνϑῖῃ σοὺ ατὰ 
ἀΝΞΙΒΆΔΡΟΙ ἡ ει πράηθ Π15. ἃ τη πϊ οομή τα δα 

᾿ποα νη ΔΘ ἢ15 ἀβαὰθ οαιρονα (Πα τς 151 ἔουνο φασα 
591 Ραῖρες ἠοἶ Βαλχ πἰρα 5 ἀρραγ πον 10 ο 05) 

ἀσοναι, σαὶ, {5,ἀτὰ. 19. Αἴ άαπι δον οίαχῃ “14 

5θ1η ΒΘ απ «ἸΠΠ}8 Π18 ΓΟ 5 Βα ρο  π5Ρ Π01 {πα .10, 

τι. ἐν Ὁ δ πη π 15. ἀθ ποι [.} δὲ ογοαίαντο 

προρυῖα πα, Πα ποι οὴθ5 γοηιονονο νἱάθιαν, Αο τὸς 

νοῦὰ ἀθοιησάῦ Ραΐγοιη ἀήονοῖ, αὶ οἰὐοιη ἢν ππὰ 
αἀονανίδνο σα ρβθη εἶτ 651 7 σα!, 40, ἃν 10, ΘΓ σαι, 
δ γαν {ς σποπηοίίο σα δος αι, ἀδ φαο Ππ 4 1ὰ 
ῬΡΟΡΙθΤ15 Ξογίριαιῃα Γοΐογ ες «Τὰ το Βα ρρΠ φατε, πιο - 

«πἰαμὴ ἰὴ (6 Ποὶ5 ὑδὲς δ θὰ ὁ51 Ἰ)θῖι5 μεολερίο ὁ ὅν 

ὑλί. 10, Ὁ. 16; φαοιηοο δου ποι οὔοναί, «αοά 

ΒΨ ΠΑΙ15. μστοΐθδδιο ἃς δΡο οι [0 οδὲ, σαὶ Ὁ αὐμ πὶ 
βρυνῖ 8 ἐ ίθηθς πἀθὰ ὁ σορ το ἢ οαπὶ ῬαΐΓΘ 

ΘΡΡ ΠΗ οὐπα 2 οαν, 8. πα]η. ἢ. ΝΌΪ]απλ οὐμὸ 0 

ΕΗ ᾿ασα ἔπαν βαθυά σ}}. πο σμασα {ει 1 8 

᾿αχαο 5 νόθα θ}}} οὐϊοπεαιὶ ἐπγνεάα, οαπὰ ἀ 11 ἴα 

ρϑὰ Τὸ 5} οὔρηείο, 

᾿ς Α]ν αἰιαυϊουθαθ. δἱ σοι θηοπα 55 πη 15 110 - 

οἸρϑῖο βου ριοτιθ, μάπὸ ξομηριίοσμο ΟΠΡΙΒΕ 5α- 
σονζοιΐο πλαϑονα! ἀσοίγμχατη, 5. ΤΟ σα ΠΝ ΟΡΊδΙ., 
ὦ μα Πρρν ιν. 13, « θὰ οἱ Ῥαΐοι θοπια ποδὶ 

«Δοξα (0151 εἰ Ἰηδῶ ΒΘ ρον 5 ΡΟ Χ Ποὶ ΕΠ 8 
«Φοπιε μι ἰβίιιϑ:.» σε ονδέίομο ἀπίο πα ν τα [58 

ἀρὰ πιβο}ν, Π|5ν..1ν «ΤΉ 51.» σαρ. [1 « Τὸ σ᾽ οα ΠΠΠῸ ΡΟΣ 
«Οἰ τ ΒΟ ἰἸοσ όδαια ΟΠ δύση» ΑἸ ον το π 

κα ἰπίοσνα Ποοϊοδί δα ν τ 6 515 Θρ βίο]. ἃ Ππίπα 10 
οὐἠα παρδοίαντ δ βου ϊοῦ οἱ ΒΟΠΙ ΘσμῸ ΘΓ οωΣ}05- 
αἰ δου νυ Ἰδῖο ΠΝ ΠΕ Το σιν θαρ, 9 9, ΒΡ Ήταπὶ 
ἃ βᾳίνο ἀσοορίΞξθο απο τὸχ, ΟἸβίαβ, ξαύογάος, δἱ 

ἀπσοῖαβ 5}, οἱ αθοθμήαθ. 4]1ὰ πα ρο ἀκ} Πα ι}}, 
θοῦτο τδχ, Ομει θα, οἰ ἀμ σοΐα5 ῃ! ᾿πολτ πα ΠΟ ΟὯὶ 

Φυδίϊμ! 5οα οπ μα ΕΠ αι, μὰν 6'. δυοογοϑ. 

(Ἰοιμοῦδ ἀἰοχαχάνν, δὼ πὰ ἃ δίνοιη, ναὶ. 9, μὰς, 3880: 

«(ο]ο5 λοι απ νου βογιιὴ μον απ ατὰ ρο ἘΠ] ΟμᾺ 
«Ὑονθαινα;» οἵ {Π0.. νὰν ρασ, 961, « )οΞοσ 1. ναν- 

«Ἰκ Δπνοι ἰἦν ν ον 58} πιά δὴ! βασου {15 μ᾽ (πολ 
«οὐ ἰασία κα αι Ρυορ οι οι ,12, ρακοῖᾷ, « ἀδίους- 

«5 ἐὺ 0585 τππι8, Πλάση δασονἀοί σι ρυ 0 05 

13 ἵξᾷ. χυῦ, 146, αὶ Ῥξὰ], οχχχαι, 3. 

ὈΙΒΒΕΝΤΑΤΙΟ ΤΠ. 490 

Α «Βεὶ ἀηδαξ,» οἷο, Ααοίον ὕοπβΕ. ἀροϑδ.» 11)». νας οἂρ 
«ἀπ θεΙπλ 5 στ αν, πα παρα βαπιτηι5 βδύθυ σα,» 
σε: ἀσχιερτύς, κα απ σοι 5. ΟΠ ν]5ἴα 5, «4 ποπιοΐαο- 
“πβων βίο, ΜΟΙ 5 τς πγτηροβίονοναῖ, ὑςπὰατη, 13, 
Οἰ ἰδέαι νοσαι τατο ἰριῸ } δίαμν, ἀρο πα σρίαιη οἴαν- 
«Οἰδασρονάοϊοιῃ, Οὐ ποι ξπ οἵα ΞοἐρὨ ΤΠ ΘΕ ΠΠΡυν αι, 
«Οὐμξ, ( 65,» γὰρ, 80, οἵ « [)γὺ οχτιοιια.» ἃ. δῦ, Ἰνπῇ 
ποσαν ΓΡΟΘΘΒ Ποβίρα ἃ ΟἹ τπτῃν ρπαηὶ ἀἸἰσοπίο, 
80 ἃ ἅ1 Ῥαίνοιῃ ἀπ! αχα! ρον ΟΠ ϑιιπι ἃ] βαοθτάος- 
ἴοι ΟΠογοπᾶας ἢ ΠΕ πὴ 6χ ἡδιιτα 5πὰ Ο] 54 ΠΙᾺ.) 
βαρου οἔθτῃ 6558 ἰμΠυΐαῖαῦ : πα Πά 186 ταϊλο ρροι οί 
«αὴ ἘΧ1 ΛΝ} 1ἃ ἰρβάιη γθγθὶ παίυναια βασορ οι 
ὁθΤΘρα , διβολια. Οὐδ νλο 518 ἀοο εἰ ηατῃ ἀὸ τοίου - 
πο. ΟΕ Ἴ5}1 βασόγάοιῖο ἀϊβον (οποία αἰ πτιβοὸ ρυΌ] ).] 
0. τα θυϊποιβί, » σαρ. 10, μᾶσ, 38... 10. ν, οαρ. 1Ὁ, 

πὶ οὐ τῇ ΦῸ 

ΒΕ. 1714 οἵ 564. πβάο αὐ μὰς. (80... δὲ μὰν. 1:94. 
6. Π}. νὙ,. σὰρ. 3, μὰς. 338, δι 10. 1 ΒΙ51. ὀοοϊῦδι» 
6ΔΡ. ὁ, 561 4} Οὐ βομὶβ 9Ε ΠΌΔΙ σαι ῥ᾽ αρίμηιι 
γε ποριοὶ ρα ἂὺ βθη!δηία βρλαποία θβί, Νονὶ 
ἴὰ οο ἀνοίοναν νοσμν ἀρθυ558 ηϊαϑινα μεμα 

τοοσίατῃ αρπιροία εἶα ΟΠ 1511 αν  ὐ ατο δ αιδι ἀν 
Ῥυορυβπαίδια οσἰρημαρεοπξ, οἱ πὐνιπηχο Βθλο ([6- 

Τρηϑαηι σα ρος 5611 σα ΐτῖξ ἀσουσύα 9. οἱ ΧΡΉ σαί 
ΕΠ ΠΠ ΟἽ Π05. ΒΟ 15. ὀχ 1550 Ἰοιμ ιν} γα Ἰοπθ5, 4 - 

μὴ ΝΟΡΡῚ πα οείὰϑ ἐπηγαϊ πα τἰἀδαίαγ, πὸ ΘΙ ἢ - 
Β0ΡῸ5. σα! άθιη σον βΟσΒα ἢ Ἰ ΠΟΙαΓΙ, ΦῈΠ|}88 5]- 

ἸΏ 116 ἼΠ1} ἰὼ Ον ΡΠ] χαρουὶὰξ. 
33, γβηΐο δα βουρίοτοσ Αὐ 5 ἐθῃλ μοι ῖθι5. ρὸ- 

βἰουιονυϑ, 5, ἀπ!α αλτι5, ορίβι. 3 αα Αὐξδησ 5, Β1}., 
ΡΡ, ἵκιψα, τόμ, ΤΥ, μὰ θ᾽ α Ομ 5 βαλοϊονσαπι ὁ1ι0- 

«Τὰ ΟΟἸ οἶα 51 ἀπῖιαι ρΟΎ1} Ῥαι 15 δοπηία 6} [0 5δὰ- 

κα! ΡῚ [Ἰον. ἀο δα! νατοτο] σπιγον οα] δ ρο ἐπ ἰθτν 8 
«τὸ ποβέγα οαπιοίοσια ἢ Βα πι|01 1050. ΠΡΟ θχϑίθλῃ! 9 

α πο πιάθπο οἱ {1161} ΡΟ ἢ 8 δὺ Ἰπϑάϊοα ἐενο, πὶ 
(50 {π|5 ποτ ρΟϑο! πὰυ σρονίιθγῃ ράσαᾶη δ οὐ 
«γοϊαηίαίο Ρα τὶβ χα} ἢν 58 0Γ0 018 κονία, ΘΙ θ 5 

«Βα 5065 Ὀγτηλὴι 50} ἀπβασαρὶϊ, οι, Ια ἀοο λι5 αὶ 
ἸΠσ6}1ὺ « σοαίτα Λεία πο5,» αὐ σα] μχΟΥ Ἰβοαϊαμὶ ἃ )6 

« οὐαϊϊοιρ ἘΠ Πρ σατο, ἀπ ανυνμαμ. 1 ΤῊ1 « Βαοονάσῦ!ο 
«παν ποδί αα Π δοιτονίϑιν αὶ αἰ οσείομο βδουὶ- 

«ἀοιι οἱδα αἀ πο ἰβίναῃν α ΘΥΠλ αι.» ἔμ ὼ δὲ ὡς Χρι» 
στὸς, τὴν ἀγάπην ἐν ἀγάτι, ἱερεύων ὡς Λόγος. [ηἰοΥπ 

Ῥοϊαίου σα απαναιι οριβέοϊαγιαν, ΘΡ. δὰ λα η05.» 
πχπιν ᾧ, {ς ΟἸνιπί ἴο1} « βοπηι ὄϑβὸ παίειν ρον - 
Φ ΟΒῺΙ,» πόνος εὕσει ἀρχιερεύς, ΘΛ αρίβι. πὶ δίαντιν, πὶ 
ἍΝ ὃ: ξὸ καὶ Ἀϑεστὸν ᾿ἴησοῦν τῶν πρὼχ τότοχον, χαὶ μόν 

νονκῇ φύσει τοῦ Πατρὸς ἀοχιερέα, κα Ποῦ οἱ Οἰδιξιίνίη 
« 1δϑιιμ ριμο θαι πῖπὶ βοϊαβιαο παίαρα ρο τῇ τα 

« Ῥαῖβ, ἔχ Οασμ 5}, ρόοβῦο » βαργὰ οἰϊα 5 δὴ (Ἰ11- 

δι ϊοπαίασα ροπ ΕΠ ἰδ» βοπ! ἴλτι ΟΧ ΡΥ Οββῖν το λη}- 

γεῖ Ὕ11] αἸτπα βοιχαῖ, ΠἸΞῚ σχ ρευμτία, ἀοὰ δαβσ ΟΧ 

ἀπε θία παία τα ροὴ ΤΠ σθηῖ 55. Αι θυοβίθαα 1 π- 

εἶθιο ἴοσο τρβοῦναν,, ὁ 4ποὰ Το θὰ ΠΟὶβ ἀρνία, 

οχ {ὁ ἀοσοιρίπατῃ απο ρ56 εξ 811 ἤυγ 556, Ξαϊ θπὶ 

βομα}Π| Ξαῦγα πιθηλογαι! δσίογοϑ μδιιβογδῖσ ἀὰ- 

μὰ 16 «06 ἤασὰ ποοα] να. 3, ἃ. 8: « Οὐἱ8 651 ἰ5ί8 

«ὙΛΆΘΙῺ5 5  οϑγἶπὶ θ6ἱ ἘΠῚ 5. Ὑογθιηι )0ϊ οὐδ 
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«δἀνοολίοπϑη με ΒΟ] ξ ΒΑΘ αγδ αὐ Ραίτοιι, σαὶ ὑχτ Α σἱ ; ἀποναηλ θγΒυ ἢ πὶ ΒΟΥ ἐαγεθ ἐοπο  πΠΟΠΙΟΤ Τα 

« 50 Γ8 ΘΒ ΟὨλπὰ γον οναμι οἱ ἀσοϊἀοη! πη ἀτ- 
« Ἰϊοϊοντίηι [ἢ πὸ συπ δ βαιη μοι α 484 1π|ῖοῦρα σὰ} 
«οὐταδεῖι σα] 09 ἡτη σα] οἵπι ΌΟΡΒῚ σομ ον οἴα 5} 8 

«ἀπληα». Π ΟΧρ ΡΟ 5  οχ ἢ Ποπ « [)6 ῥτοίμπαιβ,» Ρ. 

ἀδύτ Αγομεν τὸν ἀοχιερέα οὐκ ἀνθρωπον ἀλλὰ Λόγονθεῖς- 
ον εἶναι, πάντων οὖν Ἐχουσίων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄκου- 

᾿ ΣΝ . ,“.» ε ᾿ “ΙΝ , 
ΜΟΥ] ἀδιλὴ μάτων αἰετο νιον πΞ γ τὴν ὠτὸς Δὸς» 

᾿ 
νῆς “αν: γος) δεσμὺς ὧν τῶν ἀπάντων, συνέχει τὰ μέρη 

πάντα, γαὶ σφίγγει, χαὶ κωλύει αὐτὰ διαλύεσθαι, «}}}- 

«ΡΠ λ15 5 πὰ ρο π᾿ Πἰοδσα ποθ πρτὴ πα γθυ- 
«Ῥαπὶήἠϊνγαηι 5556; χα οααπί τα πὰ νο Πα πίαυϊο- 
« ταϊτη 50{1Π}, 5064. Ἰη νοι πίαν] ον (ἀόάας ἀοἸἸοῖο- 
«τἀ ὈΧΡΟΓΣ 85.»  α]τι5 οἰ Δ Ρα ϊρρὴ ἀΙο Ποῦ, οἹ 

Ροξί μασι ΞΌ λυ δτιτα Ἰση 15 ομηι νον θαα οὐ πὶ οὐ - 
«αἰ ΓΟΛ ἢ ὙΠοα  α ἢ 510, μάν [05 ΟΉ π 65 ΠΟ ΠΕΉ ΠΟΙ οἱ 

«ὁπ! σι ροά χὰ πὸ ἀἸξβοιναηίαν,» ΑΓ. 60- 
ἄρῃ 1}. οἀρ. 3. ,« Αὐοῖρδάα] με πο ΒΟ 5. [ΟΠ ΥῚ 

« βασονά μι) πάρη Ραί γἰ6 60 αν: « Τὰ 68 88- 

“ὐον 051} οἰσν πη ιν δοῖϊο οἰοναπι αὐ ἈΠ} [6 1- 

«ον ]65 βαηΐ οσγηδϑ 88} ρουσαῖο, [εἰς ὠπέσῃν πα ρντο- 
« γαΥ σα }}}8. πὰ Βο  Ξαὐουδοξατα, Πὺς οξ ἱκανὰς 

«πὶ, φοά δειρτὰ σ]οβ πα δια {Ππ|ιι|ἰπαϑουππία. 
«πη δἰ, ποία ποι αν ἢ ον Τοϑίτατα ὅἐὸ Ραΐτθ, φαΐὰ 

«Ἰὰποῖὶ ἐβένου ἀπο ἢ αρλλπα! οὐχ πὶ ποτα οηὶ 
ἀν ῃἸσητθ} [ἢ Ἰπιπὸ αν ζατα δι ρος οι γ γα 6] 

«Ἰ 110 Θοὺ ΡΠ ΠῚ 5 σον 1} 11, 01}}1}15 ΜΟΥ 565 11 

«110 νοδίπασηΐο βΡ λορ15. βασογάοίασι πη θη ἃ 

«ἀοβονὶ 016 101 10 1πὰ|παοα νἱγααίο ϑῖνα τα αὐ πτηὰ- 
«ἀπ πῇ οἱ ἰἀπιιαϊη 60 ἀπ οἰ απ Γα] σοι ἐπ οὐ ΡῈ 5,»Ρ} - 
ὁ Ἰοσο απὶ οὐζαίο : Δεότι τὴν κεφαλὴν χέχοισται ἐλαίῳ, 
λἔγω δὲ τὸ ἡγεμονικὸν φωτὶ αὐγοειδεῖ πεοιλάμκπεται ὡς 

ὀξεόρεως ξνδόσασθαι τὰ ἱμάτια νομισῆῆναι, ᾿Βνξύεται 
υὲν ὁ πρεσθύτατος τοῦ ὄντος Λόγος ὡς ἐσῇ τα τὸν κύτμον, 

«Ἰάοἰτὸο σδρυ ἀπο 65[ 9180. ΝΊ αΐνλι μι τοη θη ἃὸ 
«ταν οηθιη 5ρ᾽ πάρι μηδ οοἸ Παβίγαία αι πα μοι, τὶ, 

« ἀἶσλο ναι! θπία, ᾿ηἀπ|55886. ἐδηβοαίαν, απ αν 
«δῃΐτῇ ἈΠ} γοϑίοῃ ἐπα δια ὁπ! χα α 5, Βα πὶ- 

ὅθι ἀο  ογ}Ὸ βασογάοιε Βα η 6 η 6181 Ἀ}ΠΠ}Πὶ οὐἴαην ἀσοθῖ 
ῬΊΗ ΠΟ 6} 1Π|}» «ΤΠ βυιη αἰ 5ριραριῦοτ, λό γὰγ, ὡς ἔοικεν, 
ἱερὰ θΞοῦ" ἐω μὲν δὸς ὁ κόσμος ἐν ᾧ καὶ ἀοχτερεὺς ὁ ποιυτό- 
ἴονος αὐτοῦ θεῖος Αύγος, εἰ ΤΠ) σαι, αὐ νι ἀδθαν, ἰθπὶ- 

«Ῥίαμα Π δὲ: ἀπαπλ,πτλ15 156,1 ἀπὸ βασονίου δὲ 
«Ρυπποσθη αι ἰμδῖαν ἀϊν να ἐόν θτιιν. 1 Ατα δ - 
βίσσηῃ σοῃϑέαίππληῃ 1 01}8 ΞΘ ΓΟ Π Πα ΘΧρΧ ΘΒ 558, 

τὰ ΟὐἸβοιοθ, Εαπορία αβιυτη ποίονοιν « ρο- 

«Β᾽ 0]! οαγαπι σοῃ 5.1 0 ΠΧ σοίΐοι Το [2 δι ῖς Ὁ 
58 5 ΚΞΡ)Ι1ΟαΤΊ ὰ5 ὁ, Οὐ 6 μὸ ἀπίδηῃ νοΐονα γόνοϊνο δὰ 

οχοπδαπιλατῃ ΟΥ τ ]]Πει9 ΜΙΘιἶτ} Π16 ἀρ ι} ᾿α ον μυοίο5 
νὰ }π|5 ἂς οείρος ἐδ 5. τἸηαχίθηο Δρρυοθαίοξ, δὲ ὁ 
σα! ]σαραπὶ πα πι ΟΤῸ οαπλἰ οἵ ἀδ τον Δ ἐσ ποὰν- 
πᾶλυ ποῖ 11] βασογάομο ἀοοίνί παπ ἴόροιο α νὸν- 
βιοαϊτιη ΕΑ]: « Δαρανη θοχαί 5, οίοις οἰ αα ὅρια 
ΠΘρν., ἂρ. νη, 4] βϑηςοπείαπν απ. Ομ λα οαὩὶ 
ἀϊνῖπα 6}.8 πη θδίδία σσμοῖ α}} βαθξόγαπ, 

26. ΟὙΠο ἰσποία δς56 οι ρο αι! πο }]ὰ 58}- 
δ ΟΣ [15 νϑιογΌτη [05 ἘΠ ΟὮ 115: βῖνο ααίθ καα πὶ αὖ 
᾿ρ515 50} ρ5 νἀ οοιγΙηᾶμα, βίνο ἴμ50 518] Ἰοραγανο- 

15 Ῥξα], αἷχ, ὁ, 3 ξοᾶπ, ι, 9, 

Ὀ 

ἀποιογ (αἴρτα βού 5 [πί5ϑο, ἀπὐ τὰ αἰ πδ ἀσοθρια 

ορί πίσηθ ἀπ πανὰ ΟΝ ΠΡ 580 νἹάοίαν, Ῥγ5 6δὶ 8 
ῥϑαϊνηο χταν  ΡοΟρ σΡοὰ ΠΏΧῚ τὸ 605, 6τι5 ἔμ ΟἿ00 
«Ἰ,νοίο, γουμὰ πο σῃ χορ οθσο αὐ ἀο []λλ0Ὸ 
οι ρονο, βοα ἢ δλουοο Ἰπί ΠΧ; σπτηααβ Δ} 18 1- 
φαγμαομοι [που 1 κονρῖρία, πὰ] Ῥράθ αι, οὐδ. 11, 

βίαι. 15, ΟἸϑαν αὐτῷ ΤιοαΥ  ΠΟ 0Π) οἰ ἢ Ἶθυ 

Ἰλοαπι οβϑοΠχᾶο (Ἰρέβι το Ὁ αθγὴο πηούαμη 6550 
Βα Πρ 5. τ 516. ΟἈΟΙΞΕΙ ἀρ ρα στ δὴ 0 ἀβιμί 

Ἰππα  {|5,Ξ 0 δηρουίονῖ5 παλανε γοσα θα] οχὶ- 

5ἰπαν, πὰ ἴὰ τὸ ποῆ Τὰ ΠΤ ΟΙΠΌ5. ΡῸΠ 58}- 

Ῥρυϊσγαπι θη ρογάτη, 566 1 5. οἴτατι 510 ἀα τὰ 

φἰαὐίηγοβ ἁποίοσοθ 55 θη ἴο5. παρ αυσέ, αἱ ῥΓὸ - 

μαννηπιβ Ἰομὰ βουῖο, αἀ σας οξα 10, πππ1. [ἡ 
ποία 2. ΟἸετἰξία αι ααίεν ἃ} Ξαοονλάἀοιϊο γ[ὰ «ἴσο! τὸ 

γα σοτία οἱ ἰμ ἀ θη] τὰ ΘΌΒΡΟΠΙ, οί. 10, ἀὰπὶν ἅ, 1] 

ου τἀ: πρὸ δὰ πὶ τὸ Γ᾿ ΠοΡαίην, ΡῬγίονθα ἀτῃ)ὰ5 

ΡΟΡΙΒ ΟἹ βαοονοία ἀοίδθ, μὸν ππυϊομδαι ΟΧ 418 

αἰοῖναν ΟἸευδίτιβ, ον ᾿ρ3ο οπτδ πσθιηο σοπ απο} 

5 θη Πανὶ σσηβοραι οὐἱ. [0,, παπι. 1, θάψαι Ρὰς- 
ἔγαπι ρθη8 οηχηΐπηι γοχ θϑί. ὐπ) ογο Ομτιδίατη 

αἷν τοῖορηο ΤΟσΘῺΣ 6556 πα ανιθν οἱ Πορίυβο ΡγΡορὰ- 
ξπρί, οαἵ, ὁ, πππι, 7; [ΟἿ ΠῚ σαὰ. Εἰς ππισα. ΞΖ 1 σαὶ, 

1ἁς πὰπὶ 51 (τυ ἰχοιν. {{{Ὸ}}8 ναἱμὸ ΟΝ τ βίο, αἱ 
Ἰιοιαΐ αὶ {τ Ραμα), ΤΙάδτα 46 βαυθγάοιο κοπ οππαινι 

ἱπαϊοανῖί, Αἰνοναὰ. ἀπὸ ἴῃ πᾶς β8εη(θι τη ἐπὰ α- 
οἷα ὁβὺ δ πεοπ ΔἸ Πα ὁδὶ ἘΠῚ πὶ οχ ρϑ ]λῸ ΘῈΧ, 

« Τὰ85 5βαοδύᾷοβ]ὴ ΘΙ ουσππὶ,». οἴου, Παρὰ ἀθ νου ὶ5 
εἰ Ἰπβονοῖβ πὶ Ξυπαχὶ οριποα ἀϊδ, οορίοθῃ δὸ Ὁ 

δύσι οηίο εἰδραία θη δῖα ἢ θπ|ξ, πῈ 1055 1 6, 

δα 1. τα, 11 

Ἰδρι5ιο1α δὰ Παυυο5 (65 τηοπία,θα γ6 10} οχ ρει μα 
ἀϊθραταίίομο ἴθ αλοτπουίατῃ γονοθνο νυ ἀδαῖαν; νοις 

δὴ πα πιάσαν! ΟΥ̓ ΠΤ ἴῃ ΒΥ πᾶχὶ ΘΧΡΟΒΙ 550 
ααϊαιαμι ᾿ὑμπίοϊαν αα ΠΟΡΡ 5 σαρα , ἡ 40 νὼς 

Ἰρκθη αν, γ 15, ὃ: αι ΟΠ 5.65 ΠΟΤ 58 Π16 951} ΟΙανε (- 
« σαν" αἱ ροπ!ἴοχ ΠΤ ουοῖ, δὰ σαὶ Ἰοσαΐῃβ οβί αι θαηλ: 

« ΤῊ 115 ΠΟΙ 5 τα, ορὸ ποά τ σΘηα] 6.» Πρ ηιδμιο- 

ἄπ οἱ ἐπι ἃἸ1ὸ [ἰοὐὸ ἰοῦ: ὦ Τὰ 69 Ξασορυβ Ἰὼ φλον- 
« παπη, ἡ οἴσι, 4ΠΡῊΙ ἸΟσῸΠΊὙϑοῖ δ οδξ, 10, τὰ, {1 

Πὰατὸ βοπίοσ αν ῬΑ τὰ Τα ΈΌ]]Οχῖ: ἀνν 15, ΟἸτνῖ- 

βῇση ἡ) ΡΟ Εἰ 6 ἃ Ρα(Ρο δΟπ ΒΞ  α Πἢ Ο5ϑδνσατῃ 
ἢ αἰχίε: « ΕἼΠπι|5. πε 6115. 651, ΡΘῸ πιοτὸ κοθὰ] ἴρ, » 

ααθηὰ ΞΔ ἀ ΡΟΒ[0}Ϊ ΒΟ ΒΊΜ 6558 ΠΡΟῚ 5 ὁρπσοοβονμῃ. 
Αὐνονρα, κ ὁκὸ πράτ πολ} [6 »ἰχαθ σα θην πιρὰ [6 

Ρ᾽αιϊμοτγαῃι 5οη! θη} ῬαΜ]Ὲ5 αὐ Ἰπσα νη οί θ ἀο- 
σοιπηοασξ! ον ΄ο 0) Οὐ 1 5 ἀδίοτπα βοπουδεῖος 

πο ΤΤοἰα σοηϑοθλι, οΕ ἃ οχ ροη τ σαὶ, Ε1 Ξαπ, δ: βίη] 

ορβομοη αι ΘΕ ΘΠ σοτὰ οἰ! 6 ΕΠ τ πὶ Πάντα!» 
ΘΕ ΡΆΤΠ ἀποξου δὰ ξρ ΟΠ ΤΟ ΟῚ}. 1 ὁτα ίλην, απο {Ποομι: 
«Ἅ 65 Βα σου 1051} σον Ὁ 1}},»»ᾺΠ δα ο ραν αἰἸοπϑὴ 
δου ρίαπι, ἀρ ΠΛ ρογο, οἵ ΟὩ1} σοηποχιοη ον ρα 
ἰδε πὰ 0 1 ρθη πὶ ρα ΐαν!. 15 μην 6 15 ἀ6 Ο σὶ- 
58 αἰρηϊταῖο θα Ὑο ον 5 α πηθ τὸ ἀἸΘΒΡΡῸ Π6] πιὸξ 651, 

ΟΑΡΌΤΊΥ. 

ἀὐτήχιιο πα 11 αὐ πσοὴ5 ὧχ 

35. Ταμίο πλὰρ]5 οοππλθθταγι ἂσ ρομάθγαγὶ ΟὙΡΗΠῚ 
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ἀ8 βάποίο ϑρίεῖία ἀοςοίγτιηα ἀολοῖ, ααοὶ ἀπηΐβ ἀπο- ἡ υἰδογίατῃ 46 αἰνίεαἰ ναι βαηοίὶ Ἀρι να 5. Ομ ΡΠ τὴ 
ἀδολ Ρηπραμιαϊοπασπόγα ηλ χουν ρεροσααμὶ 

6115 σα ο όβοβ, ΑἹ Δαυΐαηα Βερν ὀβίβίῃ ξρι(πηὶ δἐα τα 

λα] 0 ἀὐάπι ἐμ ΕἸ τα σρη πο βίου, βΠΠοϊοη οι 

χει ὁ ρυῶρ αν ὁ} 5. ἀββευθηῳ ἀν {15 Θοσακῖὺ 
τι6 1}. πο] οπία 51, πὰ }π|5. τοὶ θυ οί πδῖυ σας, ἀν, ἃς 
τ νὲβ νογθὴθ ὀχριόββα, ΤΡ 5 βοριιθτιι 6 ϑρ μα 
βαποίο ἀοσιτῃ οὐα πιὸ: « ΟΥράδ ὁΚ ἢ ἀριθ!αα πὶ 58}}- 

« οἴππλ: ἀδάπο θο ὁαπιύση βρη πη λα πὰ γα ἢ αὶ 

«πα οτοδ ἀφ αἴγο 0} 1110 δἀοοίεβ 65.»Ἀ ΕἸ ππ]οσιο- 
πὶβ ν᾽ πὰ πα χ 1 6 ΤΠ) ἢ Ὁ Ἀ ραλαι αὐ ρα 5 ϑ μΠ]οἸοτὶ 

Ἰοοιοπο: «οἱ γοοίδλτῃ ἀδ 6 Ξο δα ἀπ} αἰνεῖν αι ἴῃ 

Ρίαυ α5 ἢλξον. σροθνν! Θ᾽ χη π5. σηγοἀα ΠΟΠῚ5 Ξὰ- 

βρίοϊοιβ Ἰανοτα!, γίότγουι ἰλπλοι ΤΟ πὰ μ}5,. Εΐ 

Οντ 9 ἀοοίγι πα: σοπίονγαθ πη, ἰατηοἰβὶ ἴοτ δ ΔὉ 
ἱΠο ριοπαιιίαία απ 51} 050 4 αόγαπι ἃνσαιππ ομἑογαια 

νασάμία [15,1] ΒΘΡΟΛῚ σῇ το στὸ ἀββο πε, 
Δογηο ἀαλίοο ΟΥ 185 ἰϑῶμο ἐπ συν! ο ΒΡῚ τὰ πὰ 

Βοράᾶναι ἃ ἐὐολ δ. δὸα οἴπὰ ἴῃ Το αἰ ναῦν, οαϊ 1} 

ἁἰτοπὶ οὐ σὐθατ ἐπ τ 5ύθη 1, σου ΘΠ ἢ αἰ: 5οῖὶ 

ὑλ} ΟΧΤ Ὁ ἢ} ὁμἴ αν γραία σιλ τορι 56 νΎ1ΠῸ 
ξοηθγα)} ἰρ δὲ φποᾳαο ἰαψπᾶτη Ὠυλεΐηο ἃ εἰβαχίι - 

ἰπίο ς νο] οἱ ἐμ! πατα Ῥα 15. σοι ργοο μβίσποιῃ, οἵ 

αἀἰνῖμ οι ον ΤΟ μ15 ποι ἰὴ} [6 Υ̓}Π}}. αἴταιιο εαϊ- 

γὙ15 σοὶ σγοαϊα πρρσαίαι, ἸΠ1}} ; γὙο} αἰνιπΠα18, ρας 

βομ(ἰαφοροκαίομο οἷν σα ἔα 2 Ρα τ οὐ ΤΉ ἐθηϊαμρίες 
ἀαὐλύαπι Ομ τ ΤΌΡαπὶ σογία ὁχ ΟΥ̓ ἀοοππιοηία 

᾿α} 5. ἀἰκεοντα 10 π}5. σηο αρίμα, αὐϊα] πὰ 5. δὰ 
Ῥχορυία σὺ Ιου σιν ρυοαποθιία, (αἱ, 10... 38: 

«ΝΆ Πἃ κοη ρα ἀντ τα οηοὺ οϑὺ ὁνοα!ασῖμν γϑυ πα χΟν εἰ]" 
Ἰγ5ίν 10, «ἀρϑὶ πόπόνο ρας πῃ οδιηΐα ἀμροίουιι βὸ- 
«πονὰ οἱ χοροὶ [15 5161} οο  Ἰθοα ἡ Πἀτὴ οαπὶὸ ϑρ᾽υ 1 ιν 

« 5δῆη0[ο, σοιπραγαοπόῖα. τα α ομλᾳ 6. 5.151} 

«πϑαβί δε ομγηϊα (δε οἱ συβοσραῖ πὴ οχθ θόπα Ρὰ- 

« τὰ] δὶ ρο οϑίας. {Π1 5] χα ϊάδιη ἢ τα 5 σαν ίτι πὶ ἢλ1}- 
«Λπμύν, 16 νοι δυγαίαίαν ἴα ρνοίαμάα Πο1.» ἐξ 

Ομ 6 5. οὐσα 85, «αοσαᾳαο ΠΟΙ δίνθὶπ οὐ] νὸ- 
ὁθαται, μον ΕἸ Πα [αοία5, ΘΓ ὁ} τιξ Ρο οβία!! 88}}} οοία 5 

αὐνοα! 11, ππτὴ .21 οὐ 33. δα“ χ βδ Ο11Π Οἷ5 ΠῸῺ 

σοπιρνο]νοι αἰ ς 508 αἢ οτξαα μοϊοοία!ο υα α}, Ρὸ- 

ἡὰὴ ρου ΟΠ βίαι α θ860 ΘΠ δοίατιι απο ΠΟ 6 ἢ 
ἀϊοὶν αὐ, ἀ, παπὰς 10: οα!, 16. απ. 8, οαἹ. 17 

μῈ}}. “ὃ, 

90 Πίας ἀν ! ξ5 ἀπ αι ᾿ρβὶ βῶμο (μὰ να . ΔἸ, 

«Οατι ἽΠἶ ραίονης αἰνι πὶ 115 6556 μαρΠοίροηι,ν ὺ 
Ρτορίογοα ὕφατσῃ ρουξθοῖα ποι {18 σοπρνο οι ἀοηΐοπι 

αἱ, ὑϑ αὐτὰ. δ. «απ βαίγο θὲ ΕΠ Το ἀἰϊντηἸία 15 6] να 
«οπάδοονδίιιμι,» ὁ8 8. ἀψππην. 6,5 σαο ἀ 6 110 Τοὐιϊ- 

[χχ σαΐ. 10, ἀππλ- ὃ, « δι Ἰβί ταν ϑρ᾽υ 5 κα οἴ18, 

« τηλχίηῆ ροξοβίαβ, αἰνὰ φαΣἄλιι οὐ ἱπ ν Ο5 πα }0}- 
«Ἰο,» οοα δ παι. ὃ, ρυσοβθ ἢ (6 5} αἰ 5δοῦο ΟὨΓΊ ΒΩ) 

Φρίμ ας βαποῦ αἰνιηἱ αἴοιτι. Πνεύματος ὁγίου, πρὰ- 
ουσίᾳ τῆς αὐτοῦ θεότητος ἐνεργητιχὸν γενόμενην, 

Οἰνε πλα ,« Θρίσι ας 58" 9 γϑδη τα αἰ ν] 108 {15 6}1|8, 

«ΘΠ ΠἸοϊοι5᾽αοίαμη 651.» Αἰ ἀπ οπι Ξρ᾿ ΓΙ μα Βα ποίο νὴ πὰ 
ἀρ ἤοᾶῦλ οσηνοηῖνα, τὸ πάντων ἀγιαστιχὸν χαὶ 0Ξ0- 

ποῖον. Θοα 5αὸ πομη δὶ 6ὸ σομγοηϊί. Οὐδ ἸΔαΡῚΚ 

1 Μαίθι. χι, 37. 1ϑ χοσῖν οι ἧς 55 Αδ᾿ὶ σας 3; 

ται! 9 ἤσπο ἃ ΟνγΠ]ὸ ϑρίν τ} αηοίο {ΠΡ τη ]- 
αὐτὰρ γ τα ον, οι Θαπα αἴ ΕῊ  τιπὶ πο ἶ πὶ ΟΧ 
ἐρβα ἀν π}15 σπρβέαητα ργράίγο δὲ ροπβίανο ἐο- 
ὑδα}, ΑἸ, οαἹς 16, πηι, ὅ:, « 11 Ρατοὸν αι άθα ἄαὶ 
«ἘΠ ΠΟ. ΘΕ ΡΉΠΙ 5 οι πετα πα! ἀρὴν αἰ Ξαρρῖο, » 15} 5- 
ἀθιὴ βθποτὶβαθ πα παρ ἀπο σοπ απ π]οαείο, ΑἸ 
Ὀυλητα θα ΠΠλ πὶ ΓΟ ΒΔ ΠΟ ΟΠ Ομ 15 Δ] ΠΟ τὴ ,Ὸ 
ἰοιηὰ δ. ΒΕΓ ῬῸν βοηονα  οποαι σομ λ Π ηυτι- 
πόμο Π. 1] σθαι ὴι ο550, Θχίσα απ] 1} 651 τ ἀπὸ 
ἀπ ἃΡα πα} 6550 ΡῸ θδί μασι σαμὶ σο πη πτι}- 
οὐτσπποηὶ 1060 οἰζαϊο ρτόραι μἷ5 Ομ Ἰ5 ἢ νϑυθῖϑι α Οὰ- 
« αἰ η 1} ΡΠ δια Βα τσ τῆ θὸ ΤΣ» πα αἰ βοιη- 
Ρἰτογπᾶπι δοπονα! οπο. σοπβίαμ!ον ψ θυ !, οὐ, 7, 
παηγ.:ςαἱ,10,ποταθτοαί, [Γθατλ. ἐθ. 5᾽ αν Ποπὶ ἜΥο οχ 
ἘΠῚ απ 1 ριον βαιιοίο οὐἱσιχοι σαι ΕἸ τὰ αἷϊ 
οὰ [ἰὴ ϑρίεἴσσῃι ἐραπβζονῦνο, μεταδεδωσιν γα ἰββοὰ θὰ- 
ὑν6. αοσορὶυ, ἢ πα ΠῚ οὐ ϑριρίαι οουπη]δὰ- 
ποι ὑγόθα! ἴπ δαιϊίδιῃ ἴοσα ἢΝἶ5 Οἰεῖκι νορΒ 5: 
«ΠΠ|Ὸ πλι μ]ον ΠΟ ΒΕ φασμπίαι δΧχ χδὺ ἀροῖμε ρίας 
νοίονοθ ρῶς! Ῥαΐου, ψἰχία ἂὸ μα 1 ἀθ ΒΡ Γ[ὰ5 
ειοσοβείοπο ἃ ΕἾΠΙΟ ΠΟ Ποχορα οἱ, ποι] ποι πὶ 
ἀπίοτῃ ΟΠ 5 {Ππ|πὶ δ αἰτὶ 516}, 1[α ΒΡ ὰπὶ 
δια Σὺ ργοπ ποίαν, Νά σα, 31. ἀσπὶς 1, ο- 

Ἰδ5 ϑρ:υ πῃ} Βα πούαιαΣ ἢ ΟΠ υἸβία πη ἀθϑοοῃ 1558, αἷΐ 
«βιτηϊῖσμι ἐπ 5101} ἀρ ΟΥ̓ 558, τῷ ὁκοῖον ἐπανχπαῦος- 
μξνου τοῦ ὁμοΐου, Οὐ 5 ΠΠταΔο οχ ρατίορ ΟΠνῖξι!, 
πομιῃΐεὶ εἰ ν αἰἰα 115 τοϑροοία. ἐμ ο}}Πἷ μούνου, Τὴ} 5 
νὰ πα τῶ Δ ΠΣ} θχὴ ΘΕ ΡΟΥΘ ονδιὴ ΟἿἸ) αῖτο 6. 110 
Βασαν οἱ ὠλαιια! ναλοπι τ ρυο Βα ἀσκὶ ἡτησὴι- 

δι οἑ αν ἀπ5 058 Ραΐου, ΠΧ} οὐ πῖαα Ζἰπξ, αἰ 

δα δ πιο αι. π10}5. Ο58 ΒΡ ἡ π|5. πὰ ΟΧ Παῦ 

αὐ ἐ Τὰ 0 {8.8} 5] 5115 ΡΘΥΒΟΏΪΒ ρυΌρΡ ΒΕ μᾶγα- 
ὁΐογοβ, ΦΠΡῸ 5 ΒΗ] νοὶ χέρα Ὑυϊ!αύσι νῸ] τ ΓΙ - 

πίίαίο ᾿ρξὰ δι}}} 6 βιἐς αιμιο 11} ρονϑομᾶ 5}} αἰ ο τὶ 
Βρουῖον, παπλ ἀπαάηαῦα 5. 5.81 ρρομεῖιῃι οἰνασο- 

εἴογοιι οὐ ἀμ. ᾿ 6 Βα51} 185. })6ὲὺ ΞρΊΠ| σα πο ϊο,» 
ς. 18, παρὰ αὐ] αίοπι ρουβο 3 }15 μυορειοία5 δριρηκη 
ᾳποάαρ ἀπποῖο ὑση νοῦ σα σι, πὶ 15. ἀν! 1 1 115 ἂν- 
«πιδππτι οἴου! Ηὺ ὁ ἀπετονα ον Πτ|8 ϑορὸ Θ᾽ σναν 5: 

δῖ πὴ πα σὰ ἔπη πιὰ οδδὸ ΡΛ] δ οτ πα}, μὴ τ 
«ἰὐηοᾶπν τπ15 5. Ραΐρυ ἃ ΜΠ 5. ἀπππι5. Ὑ{646 

οαϊ. 1, ἡπππι. ὃ δὺ 9; σαι. 17, ἡ. 3: οδί, ἀν, 

ἀπ}. 10, 

21. Θυυά αὶ 1)60 μτορτίαπι. μια] βάμοίο 

φαβδῖμι δε τα Ονγη 58. Ρευ, οὶ 50 5. 68ὲ, 

αν αὶ πα] ἀδροηάθα! ασϑνς οχ 5 πη ηλὰ Ροϊοϑίαίο. 

[ἃ ΟΥΉ Π5 ραξδίηι ἂς βαμηῖηο [πο πρροὶ δὲ ἰῃ - 

σαϊοαι : 56 σας, 11, π΄. 9. δύῃ ἢκ ΟἸευἸδέα τῇ Βαρ ἰδιρὶ 

ὑϑροτο ἀθποθη 556 ἸΠΟΠ ΤΠ ΒΟ ΠΟΥ ἀθβο 511 

ζαΐϊπδθ οχ ργορυῖα πιοίοηθ Ὀγοϊοοιια, αὐτοχινήτῳ 

χαταῦ στ" 50 ον. 10, ἃ. ἰάς ρῥγοθαι5. 501 Ὡὶ 

5 ΠΌΛ]Ω. μ61 50 Βα θ5ἰβίθνο, ἀἀάανίο Λοίογιιμ Ἰοοο, 

« Βιχὶ ϑριεῖνας καμοία5, δοργοραίο τη Ραθλαὴι οἱ 

«Βανπάναιι δ΄,» Θο Βα απ ση τ ὙἹΔοΣ Βριθλλαη Υἱ- 

«τϑηίδηι, ομγομαπίοιι, ἀνοοαμίομ), ει σα ρο πα 6 

ααρἐἰἰφηῖοιι,» ἐξουσιαστικῶς ἀποστέλλον, ααοτηδά)0 - 
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ἀπὴι ἀὸ ῬΠΙΟ ἀϊκοναῖ, δα, 11, ἃς Τς Αόγος λαλῶν ΑΚ} ΙΝ ἀορο, οἵ πυαἸ 5 νἸσασ ο5 ΟΡ ΟΛΑΤῚ ΣΡ ΠΊ 5 ΟβῸ 

χαὶ λέγων... Λόγος ἐξοοσιαστιλός, « ὕεσθαι απο] 1ο- 

«φαϊναν, δ ΤΟΙ οἵο. Υ οὐλθη ροιοκία!ο ΡΙβπιπι, θη ὰ- 

Ριομρίος μι ατὰ Ξαποίσπι ΠΡΊΖηθ. τεργαβορθιῖ, αἰ 

Μνοπογαπὶ αὐ τὰ 1 Λοῦτὰ ΘΓ ἢ ο]05 Διο Ογ ΠῚ, 

ἀοπούαπηάπὸ ἀβροπβαίοσουαι ὁχ νοϊπηίαίο, Υ1α. οὐξ, 

18, πα. 1, 35. οἱ 38, βροιδο, ἀἰν 8 5 ἀπ πι5 ῥτο- 

Ῥυΐατι 65. ον ἰδει5 [οοἷ5. ΡῈ 5. Ἱπηη 5 αἰθο ἀι165- 

56, οὐσπῖα σοπταθοι, δΐατι Ἰαιομ 65: ποιρίασθη 0 

εἰϊαΠοποπ, οἱ πὶ Ἰπηπαπῖξ σον 5. ΘΙ Παρ ὅρον 

ταν, ΠΠατίναμο, πχθαίοιπ, νοϊαπίαΐοοι ἃἀἀ Ορογα 

βοπδ ἀρφηϊοαπηο, νυ 15 βρόντο Βρίταπτὰ δ θΠῈ 

ῬΑ οὐ ΒΠο αθπίπο ρτβοηίθῃι. ἀὔθβοο ἀθθρι, ἢ 

Ιοοἱβ ορ. 6, οὐ! 181. μρφιθυοιθ 18. 510 Τυαιίαη", ΘῈ, 

1δ....9. ,«Οορ! αἰομμιούιπατιο 15 ἀϑδι ἀδ δ: απ πα 

« ὁσπνοπίοηίον οροναϊαν, οἵ τσ ἀβίαη 5 Πυ508- 

«ἦαθίίαθ σομιροϑιοπομιν ει : νι66) οτ οορ  Ποπο μι 

«οὐςοπροϊοπ απ, σα ἀα ο σα παι. Ε ιοπίο ἃρ]- 

«ἴον, θη 4 Ο νι βίο αἰχονα!οα!. 1, ἢ 80, «Ο] 

«αἴ ΒΌροΥΙ5 βοάθι, οἵ πο 15 Πϊσ τὰ ῬΓΏΒΟΙ5. πο 5,, 

« ἀπ πεοαἠαξααδ σοηλροϑὶνίοχιοοι ΟἹ 1191 Πρ πη Τα ρὴι 

« οοαίισπβ. δέρα πον Βῖο δίδει, απάϊ!οιθ ἠδ 564: 

«ὐὐαθίαν, ὁ απ ἀρὰ το οοσ ἀν ογβ.νθοίη46 ὕγτι!- 

1ὰ5 ἐπ ρναίαίο σας 10 Ί1ο το, ἀβξορία Βρίνη 5 ΞΟΠ τὰ 

τοῦτο ἀπἀηίονίο ρεφβοηία, ἡπθ00 αὐ ἀΠοῦ 65. ΨΟ ΘΜ 

οὐθοτῃ πηοπίο ὑσιηρίθεῦς ρίαν καηοθτηι, 

οὐταΐα ἰὰ οὐπηΐθι Ἰοοβιφαθιοσα πὸ Δ} Πολ  θ5 

ἄπ}, θοηα. ὄρθια ἱπ5ρίγαπ!θολ ΟΕ. ΟΒΘΡ Δ [οχὰ ὁ0Π.- 

(οτα]ανί, Ῥόβι α. 33. πὰ οΤος ἀβεαυμοσο ΡΡΘΟΙΡΙ, 

οὐσποιατμιο ἀπ βοϊογι τα, ον τολ ἢ αἰ νον β15. ΘΓ 5 

ἐχϑιϑ οι απι με ροθ, ἀοοίογονα, 6. Βα ΕΠ Πἰοσ!ο - 

τρπὶ πίατο πο βρ σόγον Αἱ ἀοοο!, σαι ἘσΟ] σι 

τόρογο, ας 16, ἃ. 25... οὐ ῬῸΥ ἀροϑίο]ο5 ΟἹ Ἰδοῦ 05 

ἴἀὰ αν! τὰ ἀγα Πα ορργαίαιη ο5κο, ὁδ1ν 17, ἢ. 51 

δὲ Ξ64., πίη. ἢ ΒΑΡ θὴ0. οΟΡδίβπανα, ἀπιιὰς 
Ῥαρ( βπιαϊοθ. Ὑἱ βαποθ αι 8. τϑρίογο, ἐλυϊξιπὰ ΟΧ 

οουπαηἱὶ οἸοπισπίο βαύιαι τού ἀονο, ρα Ογὰ δὲν!- 

μιὰ οπσμαν οσα. [Ο1.Χ] βδαρογνόπ τα. οἵ αἰΐδοιαι 

Βα μὰ ΟΠ ΊΞΠ σΟΓρΡ5. ΕΓ βαπβαϊηοι ἰταπεριαία 
αἱ τὴν ἰὼ οὐ οὐ ροϊσηίστη ἀρησξύδβ, ἀπαηὶ οἱ 

ἴδον ρρο  οῖαν οαἹ, 16, ἢ. 35. Πἷ5 γρυθὶβ.ὶ « Μὰ- 

«βατα {αἰ ἀ“ἀην τη αἱ ροίθηβ ἢ ἀοοΐβ,» παντοδύναμον 

ἐν χαρίτμασι,« οἴ ἀἀμλλν.}}}6, ϑρι υἹπ5 αι 5.» 35 }1- 
σνίπο πδίη ραν ῬγΟρχίη, ΟΞ ΕΠ γα 1185. ΒΥ στ! 0}-- 

3, 5᾽ ΠΙ ΒΕ ΠΟ ΉΞ οἵ τὰ πὴ αἰ} }Π{ὰ5 απ πε Πρ οὶ ἂὸ 

ἀϊνουβὶ μου θεῖβ ὁροναίίοπθ σοπητηοία, 14 ἐΔΏΠΛῊΗ 

Π)ὲ0 ρτόοργίασα ΕἼ θαϊ Ονν 5. Ραί, ἐμ, 0. ἢ. 7, 

ἘΡΙῚ ΔΤ σατη, ΟΠ ΠῚ «ἘΠῚ ΓὈΟΡΎΠῚΞ 1 5 ΒΘ ΙΓ Δ τ.» μονοει δῇ 

τὴν ὑπόστασιν, «ἸΠΩΙΟΥε 5 ἴἀπῖοὴ ἀἸν τ 8 }15 ορόγα- 

«Ἰοιτοβ οὐ {το Σ᾽.» ἐπα 18 Τόσο (6 ΕΠ το ὅκα, 10, ἢ, ὃ, 

ΑΔ δαὶ ἀο Βρίατία ϑαοῖο [π56 οορΙ βόα σοὴἤτ- 

τὰ, ἰβάδτῃ ρθθο. νορ θὲ ἀαῖθι5 ἀβ Ῥαίρο Ἰο πιο 5 

Ἐ5ΒῈ5 ἐναΐὶ, Οὐχ, αποπιαδμχλοιη ὉΠ Ὲ5 ὁπ. Ραίοῦ, οὐ 

ἈΠῚ15 ἘΠῚ 5., 1 οὐ ἀθατι ἈΡΙ ΓΙ 6ππθ αἰξὶ αι, ἀ, 

ἃ. 1, « ἴδοι ἀπ Θέ βὸ πη Ἐριγι χα κα ἔτη Π- 

« ἀϊνί 5ππι, Ὠλ}]} Προϊοι οπι; αὶ σὰ πὶ πλ}}{4 οἴπείαϊ, 

α 'ρ86 [1151 ΠῸῺ αὐἰδρ σαν: ΑἿὉ οἱ, 1ὃ,ἢ. 8, ἢ] 

« ἀη85, οἱ ἀπ  ΓΟὐτοΐβ 6. Ἰηαἰν ἀτι5 5,» ἕν ὃν χαὶ μο- 
νοειδὸς χαὶ ἀδιαίρετον" « ργαϊίατα ἀμἰσαίααο, ρχυοὰξ 

Β 

49 [Ι͂ἀσπὶ ἐορϑ 

ΤΟΙ Ξ510- 
ονὐάϊο σοι θιποχαί, σαϊ, 10, ἡ. 

ἤν θη ικοδος πὶ ἄς ἅν ᾧ δὺ ὅν; Πρός 
ποιὰ δοσοδίσναι) Πα ὑρῚοἹ, δ ἤοαυθ, [5105 πθμμχι- 

ποιὰ δ ΟΡῚΚ. 9. βοῖταβ ἀν! αν μο!οκία Π5.. φο οὐλι-- 
αἷσι ΘΡΉ ΕΙ βαηείο Ογνηη5. δἰίμαῖι!. απο ΠΠοη10 

αὐτάστῃ, μΡορνῖι5. 6}5. ρονβόπα" σγαγιοίου, ΑἹ θα] 

11, π. 3. ΔΡΟΚΊΟ] 5. ἃ ΟΠ εἸδῖο « οοῃἀσπαπαοσγιηι ἢ 
ἀνα ρ! εΠπτὸ δα μοι! οοραϊονα μι μβοϊσεια πὶ ἀσῦθ- 
« ρΡἴϑεο “ἰοῖζ τ » οαξ, 10, ἢ. ἐν. δὶ ὁ ϑρίολνα πα οῖο 

Ἰγαῖο ΔῊ, 1 « ΠΠς ἀὐ νὸξ ἡπούτιο πο ἂο γο ἀ1π15 Ο5 Εν ἂρ 

« ἀππ βουσαϊα νϑβίρα πρηάναπι δία" σΟ ΠΟΙ ἀ0Ὲ ΘΓ }- 

« 5ΠΉγ1 0}, ΡΥ  ἸΟΒα ἢ σπἰηγ Ὑ δα τὸ Γππε απ τὰ 515 11} - 
«ἰφηίοτῃ ΟἹ ΟΟὔ αι 5 651,» δρίσαξακ ψασσαῦ βαποίας οὐ τ 

ΨΠΠῈ βοπίομ ἃ παρα οὐ δα αισι δα με βιγῖ, ἔππὰ σστ{’- 
πλδ(οπὶδ ἢ ἀρ τα ἡ 110, αὐορθ στ ἀσθαστα Ἐπ] 

ΘΕ ΠΗ 0] οἰναραοἴοτο 5 οἱ ΟΡ γᾶ πὶ ἴῃ ἀπέ πηι πο ξίτίι 

γοπόναν ΟἹ Ἰπιργίπε, αἱ. 12, αν. 1, Ῥαμοῃι οδ!. 

ἀτ, ἢ. 13, 105. δ᾽ οασια αὶ, Ππαὶοϑ : « (τιδίοβ οὗ ἐαπ- 

«Οοδίον οι οδλεθ, δ πανῖιαι ποιξονα ον, ΘΟΥΤΗΙ 

«(τ ἐοηγῃοβίαίο Ἰαοίαπίαν καθ ουπαίου, ΟΥΡΑ ΠΌΔΙ, 

« οἰ αβίνα!οῦς σον απ ἢ ΒΒ ηδὲ ΡΒ τον, οἱ νποδη- 

αἰΐπαπι σορογαλον τ να, σον ν ΕἼ ΠΠῸ Τλόπλὰ 1πιδρί- 

τῶ 550 βου αι 8. Οἱ αΠ] αβαο ΤΟΊ ἀπε σμῚ Ἰχοτον ΟΠ 

0556. 1ππ|5 5} ΠῚ Ὁ] Ομ 5 ὁχ οαΐ, 1.η. 38, «ΤἸοιλ 05 ἀο- 
« σοι αν] {5 ἘΔΒΡΊΡα δὲ γο ον ΒΕ Νονὶ ΤΟΙ 08} 
« 50. Έρ ναῦν: 115 ΟΝ Ὁ ΘᾺ πὶ τ τ πιά (αν ον 5 ΟἿΣ 
« 4πὶ (Δερδιίαπν ἐὰν Νόγο οβ μι ὀσπηιν ἔχιοχ] ὈΡΆΜΔ 

αὐαν τ γο ον!» βου μ πα ρασιηη ἀσίοτι 5 τα οι ΟῚ 
δ. σοηΒΟΡΙθποὴι ΞΡΙΣ1μαϊ βαποίο ΟΣ μα} ὁχ ἀποῖο. 

τ αΐο ἀβθη, Ἰθαιζονη σα δι ας 10, το Τ᾿ τις οβι. πριν πι5 
«- βασι 1 1 [6586 ΟἹ προ ρΟἿἿκ, τὰ ΥρΈρονῚ οἵ Νοτο 

« ἡ οδελολοηίο 65. σου 5. ας, Ε4,π|132,Πο Δ ἀπ 
«Οἐς χασά σοσηόβοαν το γ ἀὰ Ἰλεΐ, τ] 5᾽ ΚΟ Τα 5 ἈΡΤΟ (5 
«ΞΔ! οἴ 5 1] Ἵν τ 5 δον υγὰ5 ΟἸσύα μα ἐκυῦ αἱ, 16, 

«ας 5. γβο Βρινθα5 δα χοίαβ ἡ] σα α18 οϑὶ Βουρέσγδβι 

«ἴρβε 46 Ξο 'ρεὸ ἀπθοῆποὸ ἰχ} (ἰθοιπάο νο ἢ}; οἱ 

«ὨΔΕΠῚ. 56 α δ ρἐπ 5 5οιοπ5 ρον τόρ" οἴαπ Δ ΟΠ τἰϑίο 

«ὈΡ Ἰσαν δ ροβί αὐνοη πηγ 0 Π 15 Ππἰοπκοοπα},»οίο, 

Βοπίαας δα! 17 πὰς 30. οἰάθια δυίλιι ΝΟΥ, Ἐοπια- 

ἈΙΘΜ ἰπιδ αι ΠΟ ΡῺ.. « Τ6Π| Θ᾽ σα ιι5 βαποίαϑ, (πὶ 
«Χ σοιλδοησα ΡΆ[115 οἱ ΕἾ Νόνῖθει Ναβία πγοαίατη [ἢ 

«Προ! 518 σα Πο]1οα Θχοῖταν ἡ, ΠΟΤ  ΠΠΟΡΧ ΤΠ] πὸϑ ἃ} 
« {ΠΟ Πθὰ8 δα [ογθηάασ Ἰὸπῖβ πον θαι,» οἷοι 

38, Μαρμὶβ γύρον πο δη α ἀσραμπ π γα ἢ 11 0]68 
ἰδοϊοῦῦ πα ρορ πὰ, ΘΕ ]ἢ γ᾽ ἀρονία οἱ ὁοη βίη οἵϊτα 
πιροθοβί αἴθ σαπια!αῖα νἱἀοαιαῦ, ἀπῆν π16. βᾶτιιπι 
5101 Δμρτοθαίαπι ὁχ ΟΥΡΠΠ]Ὸ οχίπισμο!, ριθίαις 
ΒῈ ΠΟΥ ἀν! ϊαΐοια. ΗἿΞ ΟΡ 15. τπαχι αι ταν 
δοσοῦϊε, απο α1}}} 1 Ογυηο, αὐ πα ππποιάατι δρ6- 
οἷα θη ὰ5. ϑρίγ 5. χα] δία! σ πὶ μον πο η5. τορονῖνο 
Ῥοβδί5. πὰ πὶ ΟΠ ροίοϑι, ρᾷ οαἱ. 10, ἡ. 31, 
δρίσία αι βαοίαηη ῬΓῸ ΠΟΠ]5. ἀραὶ Ἰοσα πιονοα- 
ἄοτγα αἰσδί, 6! σα! 17, ἡ. 40, ἀοφοαι θάμ βηΐξ πτδ- 
ΟἸΒᾺ5. ἀα ὙΘῺ} 55] ΠΟΤ θοοσαίονατῃ οἵ πρὶ πα  απὶ 
βΠονατη κου ρα ἢ τὴ απο αρροθο τόσα αϊοῦρθεοῖο 
Τλζδνίον 5. πα Ρ ἀτραμαθηξατῃ 511, αὶ βα Ποιὰ. ἃ1- 
γερο αΐοτῃ γολιμ αίπηη, ἰἴδγαί, ϑρινιίας νοσὸ Ξ8π- 
οἴτ8 πᾷ σλ ῬαίΕθ γοϊαμίανθ. σου ποῖπ5, ἰμίον- 
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ΟΒΒΒΙΟΊ δὲ ΟπΠῚ 60. π ἀμ} 5}, πθη δα οὐ ἀϊεῖσα!ι, ἈῈΞΑ ἴση, δἰρ,, ἴῃ ποριρ}5, ὑχότῇ οὐσᾶβίο 55 Το Πξ ποι 
ὰ ρει ἰσοο Οὐ Π1π5 Λα} νόθα, ΠΡΟ βίου θη 
μαὴς ἕρινιμι5. ΔΙ Πρ απ 15. 51 9] ονου τ ῖθ!, τιρὸ 

ἈΠῸ δ᾽ ὁ ΒΟΉ 561 ΒΒ] οοθθο ΘηΒθη ἀπ 5. οβέ, ἸυοΌ ΓΟ} 
Πα νυ ββηα τι βᾶπο, ααϊσαπάαο Π1Ὸ εἢ{ς αἰ ἰὰ 
ΔΙΡΌΒΙΟΙ ἐρβ ασηῖο ὀθη πο ματ : (παρα αἰ πη ταθῖ.α} 

Ῥαῦροθ ᾿πιογργοιδηῖαν, [οτανῶσιβ πὶ ΟΠ  ΠΠ 15. μὸ- 
ἸΏ λ15. 6], Ὀγδ ἰοπιθα, ᾿ρεὸ σσηῖθυθ οἱ ποδία! ἂρὸ σρη- 
βοδῦιν, στ 1 ΟΡ ΤΟ Δ] ον} ἰσδοὸ οχ ὁδέ, ὁ, 
ΘᾺ} 115. ΒΟΉ ΞῈΠ ὉΧῚ πα χίηιο ἡπσοῖ 5. οἱ ΟΡβοινὰβ, αὐ- 

οΟἸπλο αν} ροίεδι; ΒΙ σα] ἀθὴι ὲ ἀς δρίἽα λον δῖι- 
ἴοπν εἶσ ΟἸεπκιι απ 46. 51} ϑόραο, Κ5'0α 650 τ 

ΒΡΙΡΙ 5 βαπομιθ, ὁχ ΟΥ̓ ἀοσμίηξ, ΡΥ 56 1550 

Ἰα θροθᾷα! ἀρὰ βου ; αἰὰ ἐπε ὃ ΝΟΩ παρὲκ μὲ 

ἀογόραγοι ΘρῚ ἢ {π5 τη) ο5τα 1 1 ἐογοδεϑίο, σαϑηχ ΠῚ 
«ἰσηθ οι ΒΝ ᾺΠ 6} βάθη βοπίοα θα, πὰ "ον: 

πιὴν Οἰεεϊδίο ἰδῆ πάτα ἡοσῖο τολρα 8. Βα ον ἀσ ππ|ν 

δ 118 ΠΘΙΏΡΒ, καϊνὰ ἡδίανθ 18. [ἢ Πού βόα] 

αἰ οο 8. αὐ αἰ σηοινα8. Φπσ|αα νοϊιπίαίοβ 
σααδτο 0 ἸΌΘΙ ΘΧΊΒ ΠΝ} 5550, Ορ θυ. Θριπηὰ 

βαῃοίαμα ΘΝ. 5605. ἂς βᾳίλοηι οὐρα ππὶ 6556 οἵ 
αν! οη 5 στοοίρογο, πταρῖέρεία ΟΥ̓] ἀσοίρι πὰ πὶ 

(1 (πὶ δῦρ6. (10 ΒοΊΤΡτ ΕΠ σοἰοβῖο ἴὰὶ 5115 ΡΤ ΘΙ 5 
δρΕα5. Ἰπνοσα!ὁὴθ. Ἰοψα πρὶ. ΑἸ οαἱ. 3, κ΄. ὃ, 

Βαιατα 5 γα ἢ 6 ρον δρὶρα8. βαηοι!, ΟΚΡΙΞΕ, οἱ 
Ῥαΐεὶα. ἱπνοοδι! πρῶ, νἱλ βδηοια 8. ἀοχαίΐίρονο. 

ὅδ! 19, αι, 7, ραθγλ δ᾽. ναι θα ἢ αν ΒΟ ΡῸΓΡ 

Τυϊηλίαι 5. τνουμ αἰ οῖο), ΟΠ ἸΞΕ σονμὰβ οἱ ΒΗ ΡῸ- 

πόχῃ ἤοὶ ̓  απο 4αλ 6᾽) 501 π|5. ΒΡ ΊγΙπ5 ᾿πνοραίίο- 
15. ΠΙΘῊ ΠΟ ΠΘῊῚ [ΔΟΙΘΤΘ, ῬΟΡΟΙΕ οα], 91, ἃν 8. 1850 

πριν ιηι καοπτην ἠηγοσαξ, σαν, 0, τὰν 9 ; ὁ}, 17, 6 

Ὡς ος 

ΘΑΡΟΥ ν’ 

Ρὲ αἰεηοίολεα Ῥθοοπεὶς ἀμ λ δεν ξοηοηξίᾳ, 

ὸς, θὲ ἀθσο!5. οἱ ἀσηοπίθαθ. ράσο αἀπποίξιι 

ὀουία οἱ ἱπυθδλέα ἃ Πρ ἐδηθηα δοσορί τ: Πποὴ- 

ΔΌ]1ἃ, βίνο οχ νοΐοει. ὁοοϊοπβίαραι, σα ἀοηο, εἶνο 
δχ ὑρῃηκομ!αη δὰ Πά δὶ δοὸ γατοη] οριηΐοτο (απ οηὰ ἰ 

Ἐοο! βία ἰοχκοὸ πδὶ ριον ία, δᾶσι ἀποιοχηατοιῃ 
οθιίπιοτο, αὐ πὶ 15 ἀπὸ Ῥ616 σοπβοηβα δοηχαϊοθοι- 

τ π8. ὁἴάποϑ ἡ ἈΠῸ ΤΆ πἀὍτὰ ΟΌΙΒΙΘΗΙ 6Ε αἸΕρΌ ΙΓ οτΐ 
Ρογαλξβᾷ, Πῖποὸ ἵαπὶ ἀϊνουδίθ την ἀρπα γϑίθροβιμαμι 

ἀρπὰ γοοθαθογο5 (ΠΟ ] πὸ5 δ Βα ρ6}}5. ΒΘ δ: 
τάν πλα] 5 ΟΧ ἀρασνΎ ἘΠ 15. ΠΡΕΙΒ, Ὑ0} μ] 1050 - 

φθογηαὶ σο. ΕΠ Ππὴν Ὁ ἰὼ ρυῖνα 5 ΡΙατοἰφοταιη [οηἰ- 
βὰς  ΧΊΝῊ] απβίω, ψααρανὶα ΘῈ. τα {05 οἵ ΟΡ ]05 
Κα Γραπαΐοτοβ πὰ αθγπῦ, ἰρ5ὰ ἰδ ̓ὴ 56πὰ. να ταῖο 
οὐ {ΠῚ ν 6 σοι οναπεν, αἸῖαν ὁαδιιοῖα. ᾿ποο 5 1100 

ἢ οβορλίς απ ἀδηχομεῖ5. ϑαρονβιραοίδι, Ἰδτα ᾿τ10- 
Ἰοῦὶ ἡμάϊοῖο ἀχρίοβω οἱ οἱ δούτο σ808 1 ΤΠ  ἰα πύθῃ 

σαὶ οβίναν ρον αν 015. σου δθβίομα ἴῃ πραϊηαιο 
Βαρίοια ρον ἀϑαπίαν, ἤσουν ΟΠ 56 η-- 

τοιΐϊα ἀὸ Δ ρκοϊογαηι εἰ ἀθηλύπιπ πὰ τα, οἵ αἰγατῃ 

οὐγβοτγοὶ σΌπὸ βίη! ἀθ σοῦ πιπηθῦο, ον Πρ 115 

ἂσ ροτίδο οηῖθα5. αἀἰγογεῖβ, 864] 05. αιὰ5 ἱποὺ- 

15 δία, νἱ, 10, 

ἀρονεῖπηιδ, Πηπ πη, ποηίδην το  χτονοιη εἸδρπξη- 
ἀοπθπι Ροχαί νοΐ, τὼ θὰ 5 αἰ βου Τα οπ05 ΛΘ] σο ματα; 
πἰηιίσιαηι τἀ χα! αἴ, ἀαοίον. οα!. ἢ, ἃ. 10, δα, 
ἀαρσὰ οὐίατῃ, ΠΟΙ 5. ὦ βαρ. 15. σοηἀοηθε, ΠάΒοτο, 
« Νοβοπηαα8, ἰηαΐ, ἀπαη!α 10 δὰπ6}15. {ποι 8 
« σορα πδνοΡ, ; πάτα δὺς 15 οὐπίσηθαι, ἡπαπάο- 
« Φα ἀθ.γ ἩΠ1}|5. 65} 5015. 5116. ρΒοραίο, αὶ πὸ ἃ 
ΘΟ Θα [15 βασΉ {όβθ δι 

30. Θυλσνα ρ!σοπι δὰ ἀ6 τὸ δραα γοίδιθα υβοῦνο 
δοριθῃείαῃ). ῬΡθηα, ααᾶτη ὁουύα, ναθοο οἱ βαξῃ- 
ΟἸΒΏΝΙ δαολον αι ΒΌΒὨἰ χαπη Κάτι. ΟΠ 85. τ {1 ΟΡ Σ Πὶ 
6Ε πηῖοο γογδῃλ ἰσηιοῖπαιπ, ὁ. 058: ἀη σοῖο ΒΟΠΩ5 
Ῥοβίψυδιη, [110] στα 8 α8ὰ ργᾶνο στϑρϑ! ἔτι 5048- 
ἐπ} ΘΧΕΒΊΡ1Ο ὑθδε το ἤπ βιταν ρογβονονιη  ρτῶν 
ὕλην Προ 5 ἃ 1560, αἱ ρονίδοία Ὀοδυ αἠτπῦ ἀὸ 
1)01 σοηβροοῦι ἠοηαι, ο ἐαστο ἢδῸ ρδόσαΡο Ὁ]- 
νὰ μοββοιῇ, 1{ππ||6 151 σου ἰδβίσηο βοίροη!, Δαμος 
105 10] μυτοϑορία οἵ νἰδίοῃηο ἔρα!, σον 5. Ξογρίανρα- 
τὰ ἀσβονοχα ΠΟΥ ΠῚ. δοίθλπβ ; Ποὶ τα εἰ οἱ νὸς 

[πη] 168. ΠΟ! βεί λθ δ᾽, οοτ βία ἐββίηιθ ἀτή ρΙ τα, 
οαύθῃι διοιου κί6. οομείαί, οὐ ἰςοϊοδῖεο νοός ἢλ 506 
Ἰδμν ]]15. ΞῸ15. ρροΟΙθὰ5 σοπεισηαία, Ταπάθτη μθὸ- 
σαν πὴ. ρόΟβδ8, ἴρ88 ν]Β᾽0})}8. ΒΘ Πα, ἐἰα 68, σαΐ 

οὐχ μοοδάθεϊ ροίθβια!ο γθοῖο σαι! ση 5 ἡπά οἷο ο0η- 
Οἰἰτὶ ἀοπ μου δύ, οδισηαῃ, Ον νη τα 6 ρείχο πὸ- 

Βίϑοαπι σου θ6ηἘ}. Ναπι. 6]. ἐπι β0 105. ἀϊνι με Πιοϊοὶ 
οοπίοτη ο᾽άιίαπο ἔρα! σο ποθ, οαἱ, δ, ἃ. ὃ, οἴ σαι. 1, 

Ἐν 1{ν 1}6 βούαηια ρλΡ ἢ ὁσηνθη}Ε, μδυλτα ἀϊπβϑη- 
ιν. ΝΣ τὰ ΘὉ}15. ΠῚ νο Τα να ἔθι Δ} ἀπο 115 ἢ -- 
ῬΙονὶ, αὐ σον ὑρνίδηι δ᾽ σοην ρον ία τὴ ΠῚ, οὐδ, 92. 

Ὡς 6, μᾶπιο ον αν οταπἰο ΡΟ ο ὁπ 1 « ΕἸας 

« νοϊιηὰς πᾳ βοαι θ΄ οὐἶο οὐ ἴὰ ἴοντα 19. » [ἃ 
ΤΟΥ δ Δ 5, (851 οβίλ! ρ πγτι5, τὶ « δἰοαξ ἸῺ Δ1- 

« βμ6}}5 Ποῖ δὲ νοξπιπέλα, 8. 6} 1π πολ 5 [1α]..» γ0- 
γατῃ αὐτὴ} πὶ οἷ αὐ ἘΠ ροούαία, νὰ (αἰ ον 1}18 
οἱ νοι! Ὀ}Π1ἃ Σ να πη! ανοτι ΠοἹ ΒΡ Π|5. φασηάοαῖο 
γγείθυι "}} πούθββο 058 πὶ ἔα οαΐα νι ΘὈΒ 6 Π115 γΌΓο 

πο σα πὶ μοῦσα {1 ροξθαία!α κοπἢ,. νάσαπτι ΟΠ ἢ 

οαπὶ ρϑοοα!ο [850 υἱβίομίβ Βοαι Πίος βἰαία τι. πσοποὶ- 

110} ΛΜ 8 λλ05, 
4 δοοπηἶο ορίτο Οὐ ἢ 5. 65}, ν } οἱ Ἰπιριταία 

(πο σα πος πα} ὰϑ ἸΌΟῚ ἀ δ Ὁ ]|51{10 650) ΔΙ ΓΗ, 
ΕΠ} 5.0 ΠΤΕΜΘΙῚ βίνο ἀιθυχοῦοβ ΠΠΡΘΥῚ ΔΥΡΙΓΡῚ 51}, 

Ῥυίσια πα Δ κΟ]05 Βοηο5. ὑδύάονο μόξϑθ ΟἹ ἀπ ΠἼΌΠ 65 
ἠοεῖ; τὰ ἀϊξογίς ἄσςοι Π}0. 18) ὲ ργἱποίρ., οὰρ. ὃ δὲ ὃ, 

οὐ 8. ας, ες 8; Βροο ἐφ 65 ἴρ505. μοβίηπητη 

5 ρρ] οἷα οοπβοηρξατθα ἱποτία τ, νατ115 Ῥγοϊθοίιθ τἰ6- 

ΘυγΕῚ8. σταάίλιι5 ἀὦ ρυϊθίαια, βιαίατα γονϑρβανοθ, 
10.1 ἢς ργηὴκον., «ἂρ. ὃ. 6. σὲ ἴοτα. χα, ὧι 

αίίὰ. νὰρ. 338. ΑΥὐ ἀσ ἀἸά 1. ἔμβοὸ αὐΠυτηδὺ 118, 

“ἀρ. 8, [νὰ δύση 88. ΠΡ οΡο, 11 τονοοαγὶ Ὠλαρὶβ ΔΟΙΙῚ 
«πᾶ οὶ ῬΟΞδιδν αἰ ΠΡν τς 0 δ, ρονοσαιιάπ απὸ- 

(πι8 ἀββονοναῦ; 6. χνῖι ἐμ ὅσον, Ρν. 95 ής, ΟΣ ΙΒ ἀυ]δ] Δ}1- 

«πὺ5 ἘΣ ἀφο π!  α5, ΟὈνΙπι. ροιθαξία οἵ αἰντηϊαςς 

ἸΟΤΙΧΊΠΗΠ οὐουαροίαοίος, αἱ στη Ρὸτ ἢ θη 68 ΡΘ ἷπ 

ἰδηίίατα οορίαριββο, Πΐο 46 δα αίο οὐ τοϑιαιγαιοηο 
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ἀφιποι αι ΟΥΡΟΣ γαπὶ πάπα 1} Τρ ΟἹ ὀϑῖα ρυ βου. Αὶ «σοιηραταίαν, Δ οο πα] αν 5 ΒΟ ΡΟΥ ν βαρο; 5) αὐΐθτῃ 

Ρέας οἱ οὐοοίαδ. δ5ι. ) 0 ἀλλο νη απ Πἰβοιίθ ριὸ- 

παι αξ οαϊν ἀν. ας ᾿ς πα πατὰ ὁ γϑνο δι θ ἢ. 1} 

ἐαἰξ, 50 ᾿ποπάϊα. ᾿πξίαν ΠΣ 0116 ον βόγοῦς, οἱ 

μωμέοτα ποβοίδηι πὶ μοβίουασι παΡονῸ δα παῖ Ἰμπαῖι- 

οἰομοαν. πο 4 ἀϊαο υ ἡ σὴχ ἦρ ἀφριηο  Ὁ 5 βοὶν 

εἰαπάσῃι, 4ὰὸ5 ΟΥ̓ Π 5 ἐρίιιο ἰαπηιταηιν ὁ}11.5 ἔπ αλαι- 

105 ἃς 5 16 {05 1051 {6} Ἰπεῖτπο ΟΡ οἴ 5 σορηο- 

κοπίαιουπηαιθ ἀλοσηα οἱ κίνο πο ἀπιπ αἰονα ον 

τϊητιπ Βαρρ] οἷο ἀδιϊἰας, αὶ. 18... 9 ἀἰοιι ἰοτνΠο- 

τὶ ταϊίομα ἀδ ἀφπηοηῖρυ5 Βδιξίεβο οχβτηη τι ο5, 

Αὐ πόππῖ Ραϊτο5 Οτκοιία τη Ππμ ἀρ Γααλ ἀτο- 

μη μαπὲ μυνσαῖποπο σ ρον ΟΠ δία βα α10 πε ΠῸῚΒ 

ἐν 515 ΠῚ 15. ἈΒΡΟΙ 1550 ν] οι ον πὰ με μ15. ἔν 8. 

Νγξϑ, (αίοολι ἐἂρ, 20,6 ἰρθίσα ἀπ ἀθλ Π 0 ἰδ- 

«Ὑσπίουθηι, » ἀϊαθοίααιν νἀ υςῖς, ὁχοίοηβ, ὙἸά5 οἱ 

«)ὲ ἀἰίχα οἱ τοξαῦν, ἴοιὰ, ΕΠ... θά, δὲ ὑλήτ α]α τηἱ- 

[ἃ 75 ἀπσίοτί 5 ἰσοὰ μεθ! γ 1, Δθοίον αι 

Ομ πιδη!αυίοσιι κὶ ρὶβ ο 5 δα» κα ἀνταρτνος 

οἷ ποι αἴῃ ΠΡΙΙδ5.» ἐν παν νοραὶ 10. ἀϑξονη μοτ' 60- 

οἱδπιαϑισαπι ρα ἰσαλίομοιη αν ἀε1 ἀθηοηο8, «ἢ 

«ἀδβθναπὶ ἀββοηξιπι ἰγππη ἢ ΚΠ }5. Πα ΡΟ Ἐ ,» σΕ πδῖθαι 
ΠΟΠΠᾺ1}15 οα ΠΤ οςἰββοαὶ ἀρε Γὰδ συ οΓδ.» Π1δ- 

τὐπν ἡδεῖ ΕΡ. δα ἀρ ο5.. ονν, γο 5. 1, μ ᾿ὰ τ 

Ἰνοῖ; «1 γοϑ ]οπο οὐαί απιν ἀπ ΘΟΓΡῚ ΟΕ 5 
“Ἱ᾽οοίοεῖ πάτο ἀἰπροόγδί αἰ ἀ5]σονταιιηι ΟΠ εἸ 515 

«{δοὰβ δα παι αἀνοπον μι δ ἰδ βου χὰ 

«πο ηδαγαδι 61 ΟΕ μη 0815 ἘΉΠΕ 1)ὸῖ, ἀαολὰ 1ἀδὺ 
«ἀρῃοβοογο ἀἰοί 4 α1ὰ θυ πον οὐ] ΟΕ ροξίθα ἡ 550 

«ἀδδιν  ϑάθπι γοοίρίοι ᾿σοιιηι ΘΕ Π οἰ 1οῖ 1 6558 ηπιοᾷ 
«πον Τὰ Γαὐνϑη αὶ πο κιχία αἰ ταπι ΠΡΟΒΊ ΩΣ) ΟΠ Π05 

«ἴα τὰ αὐπξφ Βα ρΟΣΙ Εἰ, ΚΕ πὲ, οὐ δ 5 ἢ ΔΉ ΜΟΙΟ5 ΤῸ - 
«ον παν; Ξοὰ πα θπηποάαο πιῆ θναμ Ἰαχία 
«ποπξαγασιθῦ Ποῖ ααὶ συν ρου! οἴθμι εὶς, κυ ονθὶ 

ἔταξα, α ἀτα σο] 5 το ρὰ 11 6956 ΟΡ] αἹ σαοι οὐδθα- 
«ἴὰ8 Θέ, ἐξ οπῖο τῇ (ὁ ραγα ἶδο ογούίαα ἔπόογαῖ, δὰ 

κου! ἀγα τὰ (ότι ράρα πὶ τοι παϊα οι θνα]ὰ 

αἸυρ 5. δἰ πα]α!. σα ρον γοΓα, 23, αἰ ἢ τα Πα υ ]- 

« ἔπ ἐγορίπρασαπι ἀρπα Ἰγδίιν ΠΟΓΊΡΟ μουροιιο.» 

(«οοἰότρηι δ 5 ΟΡξι αροβοσγο σγοο, ἰδ οἱ ἀν τηαηι 

«11 Ρο ἢ  ριξειοαρι ΝΟΙαθῸ δε μα] οι κου σ ]π 

ἀθοίονῖα ΠΟ 6 ΠΙα ἢ κ1 [δα ἀ πλβα ὉΠΆΒΊ ποχπὶπὸ, 

Ρᾶμ. 3ὅ8, αἰπεί αι αἰ υοΠ αὶ Τογ α5515 απΐο τοις 
ἰῇ ΠΟΙΆ [115] θα σαι [νι δε 55ὸ Γον  ]βοθη 
οὐ ρυϊειιιι οσσσν τ ο ρ ον ἀἹ ἀ ροβίθα πα] θη, 

92. δρᾷ τονθείον αὐ μείιι. Οτμοπίλη ἀοοίτις 
δὲ σαραϊ (6 ΟΠ 8. ἀμ Κο} 5, ἀπὸ ἃ βῖὺ κξίαία μοῦ 
Ῥθοσδίπιν ἀοΠΠ δοίονο ρόβκα μας “ον οἰϊα μουραία, 
4}}}ὰ3 Ο05. ΟΠ ΤΊ Μκ}1 ρΌξβο σοι 5. ἘΠ ὦ μτιθβὸγο 
ἰὶ πππονδᾶὶ, 51 αἰϊαάοι Οχ γνασνα κ. το ἢ αι 

οἰοπάσδμαἱ, δὲ σοι Π} ἸΞπῖ αὶ 5601 πο μἐπ 56 {15 οἷ1- 

γὰπι πο σοι Ππ5 Ὁ ΟΎ Π1|. ΔἸΓιοΙ., «ἃ ΜΈ Π]ΠΔ,.» ΘΠ. 
ἔνϑϑηχ ". 5323, αἸ αν Ξ 165 ρο[οξίαςο5 1.0 ΑἸ] σ ἢἢ ἐκ 
«βάρ να}Π15 σγρδ {18 ΟΠ ἀΟ ΤΠ ΠῚ μὸν ἀβξίμ- 
« μιϊσμομε ΠΟΡρΟνῚΚ σοΡ 01 ΟἹ Οχ Ἰ}, ἀπ πξα1 ἢῚ 
« 5 ΒΟ 8} πο βόα. εάν κ: ἢν {10 μοβ πιά 

«ΒΟ !δ5 ἰαοτηἰ, (ποιὰ 50} ἀ{ΠῸ ἐδὶ ὁδηβοιμιαι!αιν, 
«Ησμι. 95) Ἰη] στο. ρὰρ. 388, 1}: 5᾽ ρον σαναπι δ  Ἰη π9- 
« {181} ἀτισοίουια, 98 }π|8 ΠΟ] 115 ΞΊΡῚ ὁ ΟἸπ  155}5 

Ἐ 

«Ὁ ΡῸΡ που Πβοθήίαπι δου ᾿υηιὺ ὈΟΡΡΆ ΘΙ, Ὁ 

« ΤΟΥ ΧΈΥΤ ’΄ὰ πιαηονθ προ; λει βορη ἀστ πιο υ [π 
“ἀ1ῷ} στ πὶ Οσ ] {Π|56}} ἢ ἔνα 5 ΤῸ. ἀἸ ΠΠλῸ1ι- 
«ἀαδιι, γ ] ρασαμι γε} πε αοσι 61 ΔΜ 6}} οοπίολεν 
αἰ] ἴασιν Π πεν βῆ. Νιοοἀοσοξσυείοι ε5 ἀπε ὴ- 
ἰδϑ πολίξουπι δε }ἀϊοῖο γορταβοιίαία αι εἴ, ἀδοσα τ 
συθ τα 5:91 πο ϑίνδυ κα 115 ρυοου ἴομο ἀἸοίααι εαις- 
Ἰπανοσ, αιιοὶ ἐς ἀοβον!ρη 5 ἢν ΡΟ ΔΊ μΞῚ σα γεν τ οἹ τὰ 
απ ΘΙ σα πι ἃ 51: ὁ σ5}}Ξ ργα ροξίϊονιη ας ἀξα 1ς 
105, σΕ το! 5 μὸν ΟἰἸδίατι ἰῺ Ο05. 2118 Ῥτο- 
λβάσα οοπαίαῦ, ΥἼ{6 οἱ ποι δὴ ὁ] Ξἀν κεἰ Σζοοιίο- 
ΑἸθμγε τομάς. 0; ποτα. 5. αἰ Ν αν.» αν ΞΘ τος 
18.« ἴὰ Ἰὰς, » ρ. ἐν πο Ο[ 5 ἀου πὰ) Πϊοτοῖν- 
μὐπ ϑκ ἢ ΔΕ οτανο» ὑὰ ρον, νοῦ, 12 γα βου 1}, ΕἸ 6ἃ- 

ἀπ ὁχ ΑΡΟΟΔΙΚΎρ51 μυου αι οπ ΟΠ πι 0, ΞΟ ΟΙΙῚΒ 
και ἀἰδρα δ οηδαν ὑσποα{{ι : πὰ ψμἰοῖο [)}0 αἱ 
«Δ Ἰ οβίσ ἢ 5.10 1} πα ριροναθι α) ΠΡ. 60 }- 
« } 1588 63. μγοσιγαῖοΣ γὰρ το ουοίαν δ᾽ πο οθ6- 

« τ σαποία, σὰ τ ἀἋ δυθιαι ἹΠοἴτιαι ρου που α πξ, ν 
Οὐ τ6 ἅΠΠπ5 ἀσ ὑγοροξιίο δ} ὧἂΔ οχηηπαικίιιη 
Ῥιορθίςο σοὺ. ἰητούρμιοια!οπθ5. ἀθογαῖ, μα πῚ 

διάην ἢ χὰ αὐ οϑοαΐ μεθα: μυοροπίε, μχ [κα0 

ἀπέθι ἃ} Ουρια μα αἰ Π 6. Πγ Τ 11 σοπτοηα, ἀποι 

ΟΥ̓ ΒΟΟΒ Ἀπ ΟΙῸ5. πλα16 οἰ οἰ λοΐοβ, οτὸ οὐ! θῶ 
δνανταία ἀνέσεις, αἴπας οἰΐατη ἀἸν1 πὴ ΤΊ ΞΙΟΙῚ5 ἀ118- 
βίοπο ρείνοι ; ΟΥ̓ΡΠ 5. γϑτὸ ἔον6 5. σα! ρᾶξ ἰαπ ὶ 

ἀρπσβοονο νἱἀσαϊαν, (πὰ 1}λ6ι5 πο} οοπάσποι, ποο 
881 ΘΟ 56,15. ΔΒ ΓασΠοπὸ Ρ᾽οοίαν, Νοκ οαπῃ ΟἹ 
0ὰ5 οὐ] ρι5 Π01 Ποῖ απὶ συ Βαη!, (τος ντΉ Πα πὶ 
Τα 1} Γοβίσς. 6. αἰξι 5] 0Ὸ5 ΒΘαΡοΓ, απ πὴν ΜΠ 
ἴὰν ὁ ἡυι αι πί05 τορι οποητα ΓΔ} οο5 ΟἸἼ ΒΕ ΤῈ πι- 
ἀἸοίαπι νοΐ θα} Βα 6} {65 Γαίατοβ, σας. Ὁ. ἢν 1 εξ 
45, {3} 5 κα 5. οππχο5 ποι ο5 ἃ πιαϊοία χα νοσαϊα- 
ἰΌΞ,6Ε δι ἀϊοβο δχ Ἰσοῖς μη 5 το ϑοίασος ἃ. 18, 
31, 34, ρδυσαϊοτ 65, η6 ἐαμονο ρΌΞΘΙμΕ, κα 15 χοῦν 
ΟἸΠΒ5. οἰποίατοξ, ἄππν. 33, (6οῖθ5. ἐμά εἰ Γιατ", 
ν ΦΈς, ΠΠτῸ 5. ἃ Ζαῖθτ5 δ σοιπαγ ἃ 56. σοηπονριοβ 
τοργαδθηϊαπίου, σαἰ. ὁ, ὦ ϑΦι σαξ, 1, ἢ. 381 καῖ. 

19, μεν ἃν Αὐσοῖος εἰμι 1 8} τερον αἱ Πν- 
5ιδπὶ ΓἀἸ μβοῦο σΟἸ πσϑει 5 ἀοβογ᾽, οαϊ, 10, 1. 93, 

ὅσο θαπτα ᾿γοϊπιπ!,θα, 4 115 ἀπρο!, Ογγ 1 7|1- 
οἷο, ἰπίονάππι πρ!Π σα !πν' ροσσητα, ἃ ἡ 10}} μοινον 
γα 5. σσαπανα Πρ σα σῇ. 

4. ΤΟΥ μὰ μι αἴ σορη πὶ 5], αἱ ΔΉ ΜΌ]Ὸ5 Ὑ6] ποῃ - 
ἄυπι, ν01 θονιι5 τἀ ἄθι ἢ συᾶνία 6. Βοιΐ ρχοβροην 
ἰοῦ 6 σομ[ρηϊαίοβ ἀσοθη!. 16 σονοσοῦ! ρΟ ΒΕ {Ππ 
ἰατὰ τη αστηι. ἀπαίποι γ 1818. ΕΘΟοβῖδῦ ΒΘ ΠΠΒ 
ΒΟ ῚρΡισ ἢ Βοη!οπ11, (α] σαὶ ἀἸα μοίνησι 41} ΤῸ 
ΟἹ απ. ΒΟμλἾ 15 ροςσαίυτα Ἰαρδῦπιὶ σπ5ὸ Τα Ἰοαπίαν, 
ἀδηθπο5 οχ ΒΟ ͵5 ἀπ κ6 ἢ ρα α10 απὸ ἀΠανίαιτη ἐπιῃ- 
ἰαχαΐ  [ἀοῖος, οἵ ἀπιοιῸ χα] ογαπι σου τρί 5. [ὉΠ εἰ ὰ- 
ἴθι βίλ 5 ΞῸῚ ἀπ εἶξβο οοσηΐ, ΠῚ αἱ μα ρα5 μὸ- 
ἴα πι θ5 ἢ, Β 56 πιμονῸ Οἱ Μρν 5 ἴῃ Ἰσοϊοβία αἷι- 
οἴου 8 }}5 5πη1. Μἰδιε πηαρίγν 4 ΡΟΪομο 1, Ρ. Εἶν; 
ΑἸΒΟΠΆΠΟΓᾺ5 « ΑΡΟ]Ο ,ν μὰμ. 31: Τροιπτθ 5 Πρ, ἀνγθαρ, 
10, πηι. 2, οἱ σαν. 36, ἢ. ἃ; Οἰδηῖρας ΑἸοχαπαι- 

ΠῸ5. {1}. ἢ « ῳάαβ,,» ὁὰρ. 3, ρὰμ, ἅ9 9, οἱ ΠΡ. τὶ 
«Ἀ ΡΟ 1.7» ρᾷρ, ἀδ0, 4 Π0 νηραριδῦθ; Του τα Πα ππιμι 6 
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Ἰάοίαῖ»"., οαρ, 9. οἱ, 1)8 νεἰαπἀϊς υἱρα., οαρ. 7; ΟΥΙΚΟΠ 85. ἃ οἰνοῦ ἰονται γογβαῃ 88 ἈΠ Δ Π δ ΔΘ 15. ΘΟΟΌρδΠ- 
οι. 15. πὶ ϑέβμὴν Ναῦθ, μὰμ. 358, δὲ ΠΡ. τν ὁοηΐ, 

Οεἰφύι, ρὰρ. 20 ; (πη πιοά Δη85, πτη. ἀ, μαοίαῃ- 

(18, 10. 1, οδρ. 14; Βονορὰβ ϑυ)ρίοϊαπ, 0.1 Ηΐ5έ. 

βαογίδ; ΑἸαρτοβίαδ, ΠΡ. 06 Νοο, οᾶρ. 4, ἢ, 8 ει. 8; 

Αροίου. αυϊά, οᾶρΡ. 1... 3. ; ἢ 05. ὈΧΥΤΙ, Β6ΓηῚ. 8, 

π. ὅ8.;110..1.}ὲ υἱνψιπίδμς, ὁ. 8. ἢ. 53 οἔῦϑ ; Ναδη- 

τοηβ, σατιη. 3, ρᾶρ. θᾷ. δε [ΟΤΧΥῪ] δαΐθηι ορὶ- 

πἰομΐβ ἀρϑυγά! αἱ 461} 586. ρᾶδϑιιθ πο δὲ στ}- 
πὲ ποβίοῦ, {αὶ γανογα σογρόγθοβ, δὲ ϑϑογὶ ποϊογατῃ 
᾿ἰσανίίογοβ, οασα οπλῃθ15 μθη6 Ραί 5 ἀδθ]0η 65 
ἀρθον ; δὲ 605 πὰ οὐ ἀΐδροῖο, βεἀποίοβαια ἀρ 
βρ80 ἑη!0 σοορά 1886 ἀοοθὶ, Π15 γνουθῖ5 οαΐ, 3, ἢ. ὁ, 

δία οαἄονις πλεδέος. σόσὴν αδοινααίι, Ππἀ6 ἀωπλο- 

παϑ, 4 θα αίονοβ οἱ βαίοΠΔίος ἀἰάθ0}} ρίας 58}- 

1δοῖοϑ, γοῦδγα 5016 Ὲ ϑιαξὶ ςρέρἐξιεδ νο] πιαῖί ροίεδίαϊες Ὦ 

Λὰ α]ΐος νϑηΐο. 5. τηατίγσ [χη α5. ΔΏρ61]05 θ0η05 
ποπάατη Ομ τΙβι 1 ἀἀνοπίι5. ὑδῦροτγο οὁθγίαπι ἴῃ 580 

{0110 ϑιατα Πτηλ αίθηλ ἀςϑοσα!οϑ [α1588. 5815. ἀ6018- 

κὰς 5 ορ᾿βίοϊα βὰς δα ϑιη νη 5085 παπὶ, Ὁ ν6ΓὈ 15. 

Μηδεὶς πλανάσθω" καὶ τὰ ἐπουράνια, χαὶ ἡ δόξα τῶν 

ἀγγέλων, καὶ οἱ ἄρχοντες ὁρατοί τε χαὶ ἀόρατο: ἐὰν 

μὴ πιστεύσωσιν εἰς αἷμα Χοιστοῦ, χαχείνη'ς χρίσις 

ἐπττίν" ὁ χωρῶν χωρείτω,. Νέηιο ψαϊίαίιεν. ΒΚεῖανι 

οἰ σείία, δὲ φίον τα απ φοίονιενα, σὲ ρυϊησὶρες σὰνὶ υἷς 

βἰδιίος ἔωι ἐποϊσεδιξος, εἰσὶ ογεαταφηϊηξ ὅν δατὶ σιείηδηὶ 

Οπνῖσεῖ, ἐροὶς σός 7μάίοξιηι δεῖ. μΐ σαρόνε }ὸ- 

τεσ, σαρία!. Οτοροῦιι5 Νακίαηζοητιδ 1} σαγηαΐης ἂτ- 

ὁάπο ὃ, ρᾶρ. 169, αατιαία φαφβιοπα ἀπ ἈΠΟ Ροπὶ 

ΟΠ ΡΘΟΟΔ 1165 αι, (ἃ βἰαία!!, φύσιν ἀγγελικὴν εἰς 

γακίαν δύστουπον εἶναι, ωιεροίίοστα παέμναηι αἰ βοὶὶς 

αἱ νναΐωνα νορεὶ ς τοῖν ἀπ 5 αἰςορα ἄτρεπτον, ἐθοολὺ- 

τολδίϊοον, Ἰίον ογαί, 84, ρμὰρ. ὅ60, 8ηρ6 108. οὐΠὶ 

ἀανιξαίοπο ἀϊοῖε, πρὸς τὸ χεῖρον ἀκινήτους ἢ δυσκι- 

ψήτους, αα ἀσιεγίονα ἱπιπιόδιἑες, τοὶ ἀἰβοίία νιοδεΐες. 

τοταϊουο 38, Ὁ. ΟΥ7,1πιουΐδ σι ’'αρϑὰ ρυ ΙΒ ΓΙ 56 αἷς 

ῃς ἀγινήτους, ἐγαπιονῖίος, ἀλοαὶ, Πείθει δέ με μὴ ἀχ'νή- 

ποὺς ἀλλὰ δυσκινίτους καὶ ὑπολαμλόάνειν ταύτας καὶ 

διὰ 

τὴν ἔπχρσι» καὶ γενόμενος χαὶ λεγόμενος. Νοπάστη 

ἐσιτας δ Π0 Τοσπροῦα ἰῃ Βοπο σοπῇνμδίοβ σσηβθ- 

Βαϊ. Ἐχβίαι ταθπιογαθ 5. ϑυπο5ῖ: ἔοοαθ ορίβε, 7, 

ρᾶρ. 198, δὲ ἀρ φείμις ροξείςσθέ διερρὰ ἐσ σίπία ἀπλιὸς 
οὶ ἐκονγεξνε δίς ἔα σομφιισοῦθνο, τὸ περῖδα δ; πιαξογῖα 

λέγειν, ὁ διὰ τὴν λαμπούτητα ξωσφόρης, σχότος 

σοπίασίο πιαίογιον ὧδε σὴν γαάικίαγοῖ, φιΐα γιεοθεςσ 

ἤιωνας Ῥεὶ Εἰξέκοι ἀσεοσνηάθησ ὁ πον οἱ ΠΏΡΟΡΙΙ 

(Ποο]οσὶ βϑηϊοηίία, Ἠϊογοην πιὰ5, ΠΡ. ἀπ ἐμ Θαΐαε, ἢ 
Ερίδι. δὰ σαρ. νι, νϑῦϑ. ἐς αἷξ: 5'σέδις Ῥαμῖνϑ, φυ6ε- 
»ία Τρινίξαξο, οσιπισην ογσαίμναη, ἐΐοσὶ πο ῥϑοῦσξ, 

αν 6 ρόδα μεθσαγδ. Ἀποίον δίαϊοφονωνς (ὁ Τυϊηϊίαῖσ 

880 ΑἰΠαΠπΔΞΙΣ ποπλλπθ, ία]ορ, 1, π, 24, ρας. 487, 

οαπὶ 5: ὲ ρτοραβι 5561 4ιιτο 5 ΠΟ 6 ΠῚ ιπ ΠΏ 6611 ρθο- 

σᾶτΘ ροϑβϑίπί, γοβροη δὲ ροκβαιίψαθ ριόραΐ απΐα 
ΠΟΏΠΆΠ}Π) χα 815 ΟἹ πὶ ρθοσᾶνογο, ΝΘ ΘΒ 5, δὲ παίεσα 

πονιξοὶς, οαρ. ἀὶ, Π ΠΟΥ πο Ραΐγαμὰ Οτοο-Αἱ., 

ἰοτα. [1,4 ρᾶρ. δ47,ηδ πτὰβ ᾿πηπηαίθγι θα ἴῃ ἀο5 οὐ- 

ἀϊπ85 ἀἰδύϊασαὶ: 6. Θὰ5. φαίάο τα, αι 960 ρου πᾶ- 
ἰστϑ Ὀτιϑίδη δὴ μνορ! ἡ αΐογοβ βαηὶ, ἱπιηλοῖαβ 

ταθλονὸ αὐῇ σιδηψαδηὴ 11 ΒΟ τὸ νοΐ βία 5; αὰθ γ6 ΓῸ 

Ῥατλοι,. ὅκ. ΧΧΧΗΙ. 

ὅπη, ΔἸβο τ 5. 6558. πλι (Δ Πον65. ὁ ἃ δυτη ἄδτα πιοά τη 
5, Μαχίται8, ἴῃ 5. 0} 115 αα Πργαπι 96. οὐοϊοεί, λίε. 
γαγολο, δὰ ἂρ.» 11. μα. 151 δἷὐ: Δηρεϊίοας φυϊάθην 

»οέέῥεέηίον, διερδγίονδς οἰοἑίορί, ρεὰρ τολεοιδπελ εοῖ- 

ἰαὲς ἀαδίτηι φισριίαηι αὐ δοημνι σοπέγασίςοσ, πρὸ 

βαὶ Ἀδ οαάδνε ροσεῖηϊ: απρείος ὑδῦο, λοσ εδὶ ροβῖγες 

μῖοςΣ δὲ σέγοα ιν οσσωραῖος, ρο556 ζογίαςεῖς τὴ 

Ἰπαΐιι ρεγυδνεῖ, Τοὺς ὃὲ ἀγγέλους, τουτέστι τελεῦ- 
ταίους͵ διαχόσμους, ἐνδέχεσθχι ἴσως χαὶ ἐπὶ τὸ χεῖ 

ρὸν τραπῆναι, ὃ’, Βρ στα, ἴῃ σερρθῃθηβίομθ δαὶ οἱ 

οοπ  ββίοηρ, Τα οὐ. μὰρ. θ03, ἀγτθο ρὰρ. 88, 
ἤαενας σοηϑετί δεν, πορυϊααι [ΟΠ ΧΨ]) οὐ ἀπ- 

ξοΙογαια, ἐπέ μο, ἐρδασφια ὲροίθ νεκίαδίος τὴ ἐ86)}- 

οογαϊῳ ἐπέψεν ἀσργελοπαϊε; πουϊῖ δηὶ να ἐὰς αἸαρίϊονὶ 

σγαξέᾳ διιδοΐδίονγα παν ῷ εη ἴηι, τ δυόδίδίας, σαΐ 

ρμαγεϊοϊροτίοισον αὐἰγησησυι σε, Ὀδορίονα τὑδρὸ ἀοπα 

»αγόοξης ἱρεὶς δὲ σοι δμξης γοδογυσυῖ. Ῥσο σα )εσημδ 

υἱνίδις ἐλ ει ἐνιοἰ {ἰ γοναὶ βαοιιί(α! δηλ ἐς σρεν- 

ὲσ» οοσαςξίοηδν σεδνιϊη δίγαγεῖ, μοί σαροῦδ μοϊεγαὴξ 

ἀεαίξ, φιοᾷ Ἰοη ρμοιογατξ σοπάοηαοίς. ϑαηΐξ αα] δπ- 

Ε6105 θοηοβ Πρμχιαΐοηι οἱ ᾿πατλο Πα ΐοτα ἴῃ θομο, 
αἠνοπία ΟΠ ΓΙΞΗ ἀβϑουσίοθ 6558 σδ βαθείαι! Ηΐρμο- 
᾿ἰγίαβ. Ρογίμθη515, γ6] ἀπ παι !8 Δαοἴου ὁϑὲ [Γᾶ σ ΤᾺ 8 ἢ 

ἴογαπ δοπῖγα ΒΟγΟΠΡΩ οἱ Ηδ]1σθπὶ 80 ἀπαδίαβίο 
σομδοίογατῃ, οὐα Βιριιομ 0 οὐ οτπι, αἰ τας δ αϊο 
Ὁ, Ομνδέοι ονη, ἐπι αν ἠλέλα ἡσοῖκσο, ἴα καὶ τὰ 

χατ' οὐρανοὺς ἀγια τάγματα τῶν νοερῶν οὐσιῶν στο- 
μῴση πρὸς ἀτρεψίαν τῷ μυπστηοίῳ τῆς αὐτοῦ σωμα- 

τωσεως, ὅδ, δὲ δαηοίος ὧν σορὶτς τη ο] )δοζιεαζίπην αν 

“Ἰασίταθόνα, οὐάνηνον ξυυατοι σοὶ ἀν αν οὶ, ἴδ το! οὐ ὴ» 

τονε πον μοσεξηί,β ἑποανναϊσηὶς τεψειονῖο. Νιορ ας, 

[ὰ οταί ποι στοροῦ}} Νασαζοηὶ ἀϑ, ποῖ 3, ἤᾶποὸ 
ΡῬγοροιηῖ ορηἰοποπὶ : ἀπ ρσεῖος δοπος, χιεῖ αὐεῖθ γδϑμ- 
γφοϊίονδη Οὐ ν»ἐιὲ αἰ βοιέϊορ αὐ πταέτενη ταλονονὶ ρμοῖσ- 

γαπί, »ῈΡ καλὴ αξδοομίοσ, μὲ τ φιουδνὶ χυϊάδιη συα τὲς 

αἀγκιονίο ροφσείνῖ, ΝῊΒΙ] ὁχ ΟἸισ 5.1 πη θγι 5. δὰ ἀημα- 
105 Οντιϊ βθη θπέϊα ρδυν ἢ 5586, ΟΧ ΔΠ10 6}.5 68 «ἰδ 

Τ6 5 ΘΠ ΠΟ σοΠ ποτα Ἰσδξ, ΡΊαγα ἠ6. Ραμ ϑἤ 5 (ἢ τι- 
5Ε{1π απσοὶος. βοοσηάαηι αἀἰνογϑόγα πη) ορίῃϊοπθ5 
ρᾶσΐο ρμοβὲ ἀϊοδτα. 

ϑά, Θυδνία ἰἁπάοπι βϑῃίοη (8 ΟΥΤῚΠΠ ποβίρι 65, 

απ ἈΠΒΡ]Ὸ8. ΒΟΠῸ5 5106 Βίμἔτι5 581 Ῥϑυὶοα]ο, ἴπ Ἰονῖα 
αασάδαι, απ: 618 [10}}15 οοπιομεῦ, ΙΔ] Ἰηϊον πα πὶ 

Ρδουαΐᾳ ἀοσοί, [ἢ οτῃ ΒΘ Ρη διὰ. δα ποία!η 58 81- 
ΘΗ οαΕ ὁχ 110 ροπθραὶ οὐδαῖο, τρριερὲ φοξμηι α Ρ60. 
οαξὶς ἰδένιον, ἔσο, χιεὶ ποςῖνα Ῥεοοαῖα, ρενσαΐ, σόδιὴι. 

ΠΩ ΠΙΘταΡἢ] Τὰ Ραΐραηι ἰδϑεϊπχοηῖϊα Ῥσυάϊιοι ροββομ!, 
4αἱ βοίαι θϑαμ γ6] ΟἸυρι ἔα α, ροοσαίο σατο ἀρῇ- 

πἰαπὶ. ΟἸοπιοη5. Α]οχαηάν,, 0. τ Ῥασάασ., σἂρ. 8, οἱ 

110.1Π, ἀρ. αἹπο, βοϊιῃ Ομ τ βία νοσδὶ ἀναμάο- 
τητον,αποά Ἰπ 6 Πρὶ} ἀδ νασα αὶ μεσσδίϊ, [ἀδ πὰ ἃ5- 

561} ΕρΡμγθηι δὲ σεομηᾶο αἀνοηῖμ, τ. ρ. 300, εἰ 

Οεσοαθς ποηλ 3 ἴῃ δηίο,, ρᾶρ. δίθ; Τηρδοάοτοί, 

Ου5). 9 τη. διέην., ρασ. Ἰάφ, Ρ]οτία6 6χ 1115 ἀδ ᾿ὸ- 
τὰ δ 5 σοΐαυ Ἰοσαιὶ υἱάοπίπττοαγα. ἰατηθὴ βθπθ- 
ταὶ αἰάαπίαν βοιι θα α, 4 ἃ ρυΌ 6 ̓  σαοπιὰβ 8}}- 
ααὶ, αὐ υθ118, θαι δά αημοῖοβ δἔῖδῃλ οχι θη ῖ858 

σοηβοδη ἢ 56 ργοάδασθρηάᾷ ἰοϑιτηοηΐᾶ ἀν ΥΡΙὴ 

ν 
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ποξίγαμι 5ροοία] 5. αἰτπσάμπὶ, Πα αἰϊαι! Ποιὴ 80- αὶ ΒΌΪΌΠῈ χα ϑθῃεῖα οἱ πιΐατὶ, δα οἴἴληι ρρε τ! οσυ πὶ 

Ταμι ιϑούδε! ὀπρϑγίοτη 6558 ῬΙΌΒ ΠΕ αἨ , ἈΠ ἰὰπ- 

«πᾶ ἰρ81 ρυοργίαμα εὐ πΆ Πα οαὴλ οὐοαϊαγα ὁομ- 

μι ΘᾺ 8116. προσίανα, νἱάραπίαν. ΤΡ] ΔλΠ5,, 17)6 

απῆπα, ὑὰρ. 4, οί», όυΣ δἴηθ γμεοραίο, ἐξ ποῖϊια 

κομῖο οἷηε μεροαῖο (Ἀν νει, φεῖα οὲ Ὥρας Ολνίκίως. 

Ῥυοπ 5. ἰὼ «ἱροιλαοςῖ, οἂρ. ὕ, ἀ8. πᾶϊατα Δ 1), 

γορβ, 108, Μᾷζοναν τς ῥσοσαγ αὐτηιαηλ, ον Ῥοοῦσὲ εἰ 

ἦροθ Ανιοὶνιδ... βοζις ἰαδὸ σανοὲ ρθσοαὶ (οὴ ἀἰδο)" ο}- 

δὲς Αταῦγος,, ἐπὶ »δι οχντι 56Γγ.22, ἤθηι. 57: Ἀσηιο 

σὗις μεοοαῖο εεῖ : πόσαγ ἤοο ξαουϊεφίμτα 65 ποτ 

ἐπῖρθι δυο εἴης ρεοοαῖο. ὈΛαΠῚ 56 510} ἤλτὴ σΘ ΠΟΥ 

αὐ οἴαπα ααοὰ Ποὺ 6 πὶ 651 οκίβἀδηθαμ), ἀοσθολ- 

αἰσαί 618. δυραμηθηίαιῖο 10. τπ δ. δρέρίαν, φαμοίο 

ὁᾶρ. 48, πσπι, 138, οἱ 564., πὰ Ρτοραὶ ριυτι5 

560 {1 ἀἰν αἰ ταΐομχ ὁΣ οο φιοά κἰπο μουσαίο 5ι{, πᾶτὴ Β 

οἷο Ῥοσοᾶῖο, ποπιΐπόπι 8550. δ᾽ ὑπᾶιὰ ]λοιτῃ, 

[ΟΧΎΠῚ ΒΙΘνοπ πη 5, μὰ Θ᾽ α]ορο 3. σοιέγα Ῥοϊαρία- 

σον, Βαρόγθίτῃ Ἰιόσααι ἃ ββουσιθι πο τοι 51π0 

Ροθοαίο 6558 ροϑϑὶῖ, ποῦ ἀγριπαδηο ὈΕ μα Ήα1Ὸ: δὲ ἐξ 

εἰ, ἃ Π6ο ἰοαιθι5, ἀναμάρτητος, οὐ ἐψὺ ἀνχμάο- 

τητὰς, “μι πίον ηῖδ εἰ )εωπὶ σεὶ! αἰἱκιαητίᾳ ἢ δὶς 

οἷαϑ ΑἸ ἀΠ 5185, ογαῖ, 2 σοπέγα Ανίαπος, Π. ὃ, Ἰη16 
Ῥυοραὺ Υογθὶ αἰνι πα 6η1, 4ισα οἰ μἰ5 ὁρολ ατὰ ἀηΐο 

Ἰ)εἰ σοπβροοίαια ἐααϊολη δὰ 5.48}, ΕἸ Π 5 ἀπιίθ πὶ σὰ 

Μιάιϊοδημαϑ5 564. [πα !σαϊατα5. ἀἀον}}, Εσάδιι αὐθὰ- 
τισηΐο αὐδὰν Αἰπθτοβίαβ, 0. ν δὲ. βάρ, οὰρι τ, 

χὰτα. ἐκ, οἱ Ογεα5 ΑΙΟχαμ ἀγπι5, ΤΑδχαιὶ ἃ5- 

βογι, 31, βαρ, 518. Ουσά ἀνρατηθεί σι Ἰονο ὁδέ, αἱ 

ἡιπάίοαμα! οπηὶ ποθ αἰ σῖι5. 01 ΒΒΡῈ ΠῚ Δα ρο}1}. 5ρα 
αἰ ἃ ρει ν Π Π] 115. ΒΟ (ΟΠ 15. δ] ϑρϑοία!α νθηΐαχη, 

8} πδὺ ᾿ρϑὺβ θου5 ΔΏΡΟΙΟΒ ρορῦδ!! ἐχμβογίθβ ρ558 

ἀοπηϊιηῖ. ΟΥ σου 5 οι θαλια Γι} Ομ υἰβίατη πο ὰ ῬΓο 

μυιἶθὴ5. αἴσῃ, 584 ἐς Ῥτοὸ Οὐ Ἶ 5. τας 8 }}}- 

ΠΡῸ5 δα βίδ 118. ρᾶββασα, α} ΟΠ πὶ ρεροσαία μαν- 

δανοι : ἴθηλ. τ ρὲ ϑόοαλ., Ρυρ δι ἀδειράμηι δοὲ »Ὸ 

λοηεϊηπηι μεοραῖίς ἔρθινη σιϑδίαξοο πιογέφηι, σὲ Ὡ0Ὴ ᾿γὼ 

φιονὶς αἴΐο γνωῖϊόν ἀοηιῖησα ἦν Ῥοοσαξὶς ἐχοίσίσνα; 

τσίμ γὸ αδίνὶς, χε πὸ ἐπλὲ ῥύονσΣ γα, δον θὴι 

Ἴδο. 10. νὰ συμ Οςείσια, ρὰξ. ἀτὴ : Ολείσειυς 

ῃιάσηα ροϊεηζίαᾳ δενεϊη αὐὶε τοῖο οΥὐῦς ἐσυϑνε »ἱοιαιῖίς 

»ενισοτηεεσα ἢολὶ δοίγη, ποναή πέδας, βοαὰ φιΐαμε, οἱϊνα 

ηιοσπααρσίμνη ἴσο, αἰὐὶς οὐδαϊμν ἐς γαζϊοη αἰέδιιν γικῖδιιε. 

σεις ὁριεν δδὶ “οὐ σοίτγος σαν αἰτηησ, τε αἰίονο- 

ας ὦ οἰ(δὲς αὐ οὐνεμέθρι, ΝΊ16 ΠΟΤ], Θ᾽ αϑάθιι ἡ ἐν 
εξ, ρ. 116, Ποιηΐ!, 59. δύδοηι., ρ. 298: Ὠιδέσδηι, 
ἐπαᾳιῖ, μεν οικίοης ἄοὴ βοίϊη χι ἔη ἔονγα πεν 

σε οἱ φοίθ τὲ οτοἶϊς, ἐπε ζηδέ πολ ψῆ σὲ οοξὲ »ον αἰ ἴο. 

ΑἸ Βοαἢ. 10. ἐκ πο, νον ίίαπι )οηλ᾽ηΐ {οσπι δὲ 
αἀἰβροηβα αι θσῃ {{Π1π5. τλο ἢ ΟΊ ΤΠ ἰρτεοθα, σα εὐΐα τ 

οὐ] βιὰ [ανῖδ86, ὀατη 16. Ὁ Τη οὐ 15. οἱ ἐπὶ ἰορνὰ ργο- 
Γαΐπποι 180. ἐπὶ Εἰρὶσ εν Ποῦ, Δ οὰρ, γι, το ο θη ς 

605 (τἰ αἰδραπί πού θ586 θβϑὸ αἱ Οἰιτἰξίπ 5. 1ὰ. {πε ΡῈ 
βίρ}}15 οαάδτῃ γὙ6} 5:21} ραϊον ον, αἰ ΠΙ Βογαγοι ιν 
ἴα πὶ 11] 4005 πὶ ΘΓΘΒΘ ἢ) ὙΠ ΒΡ ΘΗ Βα ΠΟπἰ5 6} 15 
σαθτο τα καηαρο ΠΟῚ ΡΟ ΜΠ: αὐ απ πὶ Ο558. ν τὰ 
ογιοἱ5. ΟἈυ 51, αὶ δὲ βαπίἊανοαν ἐδ Ροτηοήτα τα ἀϑὴ 

39 (ο] 085, 1, 20, 

ιοοα! γὰπι, Ὁ πο κολατα πη) ἤππὶς οὐ ἀλι} οϑά 

οὐΐδολ ΘΙ 5 065. Υἱο αι 5. φγο υαῖ. Οὐ τὰ 
Βαμα οἰἴλιη πὶ οβὲ Οὐ σθηΐβ βίο, οὐὐρβεία, δον ἰοβέο8 
»ἰγδείος, πὸ βου ἀπ οὶοθ. θόπο5, πο ΟΠ 
ἀσιηοι 8 κἰσηϊυοατε, ὕδύατα 1} ΠῸ5 ρτοε]νοῖ Δπὶ- 

δι σαϊαϊο [ΘΒ τα ο αι], οασαὰ ΔΠΟΖᾺ] βοτὰ 5 οἰτμὶ 
μι ἀλι 0115 οἴἴα αι ΡΟΠΐ5 αἀπαῖλοτρ, 

38. 1 ν λιι5. Οὐ σΡ ἢ 5. ἀόβθοία Δ ᾿ὰσ. πα μῖδἐ} 
ἀοοίτιηα τ το 5ϑῖν Τὰ ΡΟ ἔρίδει, σὰρ. παν Πταλο 
μαροῖ; δίσμε ρον Εὐἰνον 61 σεσοητίαων σαποία γα- 

ἐϊοκναδιἑία ᾿αδιεονιεηῖ; δὲο μεν θιοι ον λεΐενι δου νὴ 5α- 

ἐμ5 ἐβεοία ὁςει ρα δένει 0». διερεϊαγιτἰοαἰ σι οὐκ ἀ6- 

χιιλοίτίυς ἑαποιἑταλόγη ἀαδοηξ,σιεσε οὐθώξαν σἕηξ, ἡπενε 

»μενσαίὶο γασία 65ὲ οἷγνοῳ ομποῖας πὺς ὑποάο παϑεκιίᾳ 

ὀοπίίαίεηι, πᾶσ σἰζανι Σεδίϊηιίονα οονὐυδοξίογι σι γεοὶ- 

»γίιοινξ, « Ῥαοιβοιασῖε σαΐοι έδις μὸν σαπ υεΐεδηε ΟΥλι- 

οἷς 5να;, δἴνδ ψσν ἐπ ἐορ δ εἴσα σι ἢ σοσἰὲδ διεη εἶθ» 

Απδ͵)εοιὶ φοξ οὗ απ ρα... εἰσι ὀπῖνν Ἀοθεΐηθε αὐοι- 

γιδηῖες α ρῬεσοοίὶς σιιδ7εοιὶ σις (Ἀγ ῖοίο, ἰτὰ οἰ στρ 

γίονα ταιϊογαξία, σον νδοῖα προντανιοὶς σὰ λὲς φὰς [0}- 

δέίαπ καύμενσ, εἰ δι γεοϊα φὠπί, σονυρίοια αἰδρεησας- 

ἐἰοη!ὲ δαῤὲίία »»ὺ σαίιια σμηοίονατε, ΠΙΘΤΟΥΣ ΤαΤΙ5 ΘΟ πι- 

ἀρ ἀσοίΓ απ βοχαϊίτ 6 δά θΓΠνητηίάε εὐ Οὐῖμο- 
πἶ5 [(ΟἸΧΎΠΕ ἐπ ουργοϊαιἊολσηλ πος γπναι ἴῃ Πρ πῃ. 
Δα ΠΣ Ρ]165. σᾶ. τὶ νοῦ. 99: ΟἸτ αϑέφηι, χα], ορε ἔα 
ἑά 68ὲ ατιφεῖτ, εἰνοπὶ, ἀονετηαϊξίοηες, ροϊσδίαϊος,δὲ υἱνίνι- 

ἐάν οὐθίσνερ, νὰ πποιψήαπι ἤπερ σομέραν πο τος 

ἐ7ις ρεαϊδης διε γιοὶαπίτοο, υἱαφίμν οὐδοιορμγα, Ῥοιοςὶ 

ἐαχυϑ νοκροπάσοι, χμοι αὔδα ῥφησαίο τυοἶέιις οἱξ, εἰ 

οἰάσγα ἴρνα πον οἴη της σογαν 60, ονιη ἕξι 

συὐεαΐϊμνω ματεαὶ (νθοίονῖς ἀθνσηῖπ. ἴτηὰθ οἵ οὐκ 

δ οέταιονὶπ, ποὴ φοϊη, τὰ φῦ ἐπ ἱερὰς δοα οἰΐανι τὰ 

φῶ ἴηι οὐἰὶς ἐνανὶ ρερσαδδα ρεγλὶδοίιο, Ὑτάρ οαχῃ- 

ἄθμν ὁ. 2}, γ0 5, [0. ΟἸγτω μ᾽ οὐ ον οι εχ ἠὲ ]οὺ 
Ῥᾶσ. 149, 4150, αὖ Π18ὰ6| 10}, τὺ, 158, δοοιπάαι ἈΚ Χ; 
δὲ »εογῖς σαῖς ποῖ οὐσία τε, εἰ σοπίνα αὐ φεῖος σις οὐὶ- 
ψι φμιά εἴ ραΐπεηι σοσίιασία; σοὺ πα θ ρὲ : οἷοι σοὐὲ 

τόργοπδηδίονια ἥοπ ον θεῖς ὅλη, οἱ ἱρεϊηινμταδεϊίκ ἡ αἴα- 
γα. ΟἹ ἀγγελλοι μὴ ἄμεμπτοι, τρεπτῆς νὰρ τὐσεως 
χαὶ αὐτοί, Αο αἰνή φιίίονι ρϑογδοι:ονεῖς γϑερθοί μι, 

ἐρδῖ φιρίᾳοηε τεῦὶ αὐ εἱιοστὰὶ 6765 δορυὶ εἰ τουτί οῖ ἕν 

ον δες βαο!αϊοὴ ἀὁ εηιίίαίσηι παδέπε, 1 λιν 

φιοίάσενν δέειισέει. δρμπασῆτος σαμεν ίξ, συν τονε! « ἢν 

δεροΐδ ο7μ5 ἑπσοησέαντία, δὲ ἔτι αν σοὶ διεὶς τορονῖει 

τανε ἐξαίσια ΤΡ χἰπλὰ ρϑοσδίο ἱσ ΟΡ Ὠ Γ1ἢ 65} σία 

ἢ νόσο βου ΜΠ} ἀΠβο 5 πβάιο δὰ ἀνομίαι οι η] 
οἱ ρμγρήϊοα! στα να ὈΠ οαπι, ἐπ τηαχὶ πιασταπὶ τὸ - 

σαν Ἰβηονα Ποχο γσγβαίοσ ἀ τ} 5.}}} {605 Ξἶνὸ 

ἃ ἰ γίϑίο βῖνο ἀρ ποτὶ 5 ρυἸοαπΠ 15 ἰαπιτοηι 
ἀἰαϊροναε, Τὰ 1 τοθ 5 δα} ποτα 10, ν6] κα] ο 

οἱπ» τποάι5, ρᾶϑβῖο οἵ γοβασγοοιο, ΟΠ γ]51), οἰ ε θη 
ἀϑσθηδίο, νοοὰτο σοπίμῃ ; θ0 ἰμάϊοο ἰαηίιτα, 
ααΐὰ ὀναἀ {15 58 {15 ποίὰ, 

36, ᾿ὐχ 1|5. ὁπηαῖμὰ5 4. ἀἰδραίΐαία 58}, αὐκοάονη 
σοΡΟ ΡῈ ογὸ σοῖ ποηζα. Ροίηιο, πᾶ ἰο Βολο- 

ταχιπι οὐαθι ΔΘ οσα τὰ ροσοδίϊβ, αι 105 ἀρὰ Ῥαϊ 5 
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Βα Πρ σαίονοϑ ὰ θηΐ856. δοοιο, πὰ ὁχ τ }{15 ἃ οἱ τόρμὶ σω]σγιιη δχίυντθ5 ἀρβααα }1ἃ 5ρ8. δοιαὶ 
βου μένα Βοη ο η1115 1η]οΥ πχαίαχη [556 τ χὰ ρυῖην 8 

ΟΧχ {10 το πιοιχοναίο 508] (πε χοιίο : ἰοΥ απιηπ6 
ἐχ ἃΠἴ0 ὑᾶρ. χν, γογβ. 15, χαὶ δὶς Ἰδαίταν 'ὰ ΧΧ : 8ὲ 
ξαποίῖς πὴ ὁροαϊξ, σὐοἰϊσπαμὸ ρθμηι ὩΟῊ 651 ἴπ ο0π- 

ϑρδοῖμ 6})μ5 : ααοᾷ Βγτλτλδολ5 νογ τ 2 606 ἐπ δων- 

εἰὲβ 675 ἀμ ὼς ἐπι ανὶ ῖς,, πθαιο, οὐὐἰιι. ἡπασμίῳ 
ΘΦΘΟΥΣ ἢ φαλιέο Ὡναρ δ πόηνο. τὰ σοι ἰοὺ δαίομῃ ἀἸοχὰμ- 

ἀγιο δώ μαθοὲ ροβιγοσχα ράγ 5. νου 1: Θαίος 
απίοολ ραν πο. 056 ἰὴ Ομ ρΘοί 678, οἱ ἀδίγα ἢονι 

γΟμρὺ οποπδιὶοη δ οσρονλέα, Οὐᾶτα, νοὶ δὶ ὁσνη πο ΠΕ 1- 

τηληὶ ἸδοίοΠ6 τὶ 5600} 5πππὶ Οεσοηθβ, ΠΙόγοιν πιὰ, 

ἢ 48 πιὰ} ἸΡλαῖγθβ. πὶ οαπλάδηι βοπίομείαηι ἀὁ ἀπ- 
βοϊοσαιὰ ποι ἷξ ὁ πίοἀιΘ. ργωροπιίογαιςι μοσοδί5, 

τποῦο ἰδα αν! Οείροηῦ5 δὲ ΠΤ ΟΓΟ ΠΥ Πλὰ5 Γοργοῃθηβίυ- 
αἰλι5 ἀρ ποίοσιπι ἢ ἀροσα γρϑὶ ὀοηιθης 5 ἀἀ υυνο5 

50 ποὴ ΟΡβοιγο Ἰμϑηθαπὲ: αὐαο ἰὴ Θην Π1 9115 οὐ οα- 

ἀγὶ5. ροσοαία ἀσηποβόθγοη!, ἃ ΟΠ γε βίο μαυμαγάᾳ, 6 - 

σον ΠΟΙ ΠΔΠ|4 ἀροβίο! νρθὰ ἀῶ τϑαΔοιιροηθηὶ 
ΟἸεἰ511 οἱ ἀροβιο! οι ρει οα μοι θηι οθ10 οὐ ον Ὶ 5 
θευΓαἶσ50. πρπί Ποδ! : αἰηλίγαλ (ο᾽ο58.. τ, 0; 

Ἐρπρϑ, πα, 10, εἴο. ἀθπογὰ 5 φασαιο βομίο μα 46 

οὐδαςαΓῚ 5 ΟΠῚ ΠῚ] 5 ἔῃ ἡ ἀἸοῖο ΟΠ γι βίο βιβέθ 15, οι! 

τΐ ΔΩ βΡΟΙΟ5 Θατῃ μι ἀϊοῖο σοπιργοποπάοίξηί, Γαπ ἄδεια 

πασχῖ6 νά θα ροπόναϊο 1Ππ4 οἤαναηι, κοίαμι θθια 
δ (εἰδίαπι 6] 1011 ἐσρογίθολ. Τόσο: ἔα χυο- 

ἀαπιπιοίίο ἰοἸοχα}}} ἀθ Ἰονθι}5 ἃς νοι α ἢ τι5. ἂὴ - 
βοϊοόνηι {46} πὶ μουσδΕ}5. ΟἹ. Πγ8}15, ἀρβιγάμ πιὰ] νὰ 

ΟΥμοποϑ, αἰλίψαρ ρθη πολ αί ι5. δοοα!! σαρονῦ- 
Β'ΡΙΧΟΡΟ ἢ 45 ΟὙΤῚ 5 ποβίου ργαἀοπ ἰβϑῖπηθ θυ ι- 

νὴ αἰ ορίἰσποιὰ ΠΙαπὶ [ΟἿ ΧΙΧῚ ἀὰθ ἡσπὸ ρθη8- 
γαϊπ [15 οχίπεϊαχαιανι, λίγα ἀμ μα. 5055] 105 Πα [Ὸ5 

Οὐ 6 Τ] 1, ἃ} ΘΙ ΠῚ Β 5 ρα π σολίγα ϑογιρίατδηι, 
ἰρλαὶ οπθια, οὐ γθοίαχ γα !οποπι Θγγογὶθ5. Π|Ρ0Ὸ- 

Γάηι. 
ΘΑΡΕΠῚΤ 

)6 μέρφορατα οὐἵσίμαζί, 

3:, {{ππαππὶ ὁχ ργθοῖρα!5. ΟΒγι βίδα πάρι ἀοοὰ- 

ταθ πε 5 οτἱβίπαϊο μοσραίαπλ 58, Το ἀϊβοτβ 60 
Ρἤπγαυσαμα μο5Ε χοῦ 5 ἀσϑθσμαπλ, ἀν βπίτλ18 ἴθο- 

οἰδϑῖαν ΟΣ ΘΟ 15. Οοπδίσπααα, σοῃδίδ 148 Ρὰ- 

ἰσατῃ ἰγαά ἱοιο ρεισαϊίσν, 1 απάααια ὕπιμο]θοο 

γν6 } τὲ ἀρ ασποια δἀάδασοτα, νο] δίατῃ ἰβηονατο 
Πσα  ; σασας αὐ ορδονναῖ ἀυραβιίαβ, 0. δ ρθσοα 

ἰο ογἱηιαϊὶ, τ οαπδὰ ἀπογαηι Ποιημαπι, ΠΆΟΡΙ 

μὲν αἰνουιια ρον, ΡῈ αἸζογαιπι ΠΠνοτα } Βα πγῖι5, 

5815 ποβίρα οοηβιϑίαι, δοὰ φασὰ Δαραπίίπο 165] 

αὐνούσαβ Μαμσμ θο5. ἀϊβραϊαη!, τἄθτῃ Ουγ] ]ὸ 60 3- 

ἄριῃ αὐὐνογβαγιυβ ΟΡΡΟρηαἨΠ σοι! σὴς, ας ποπη αι 

ὀουίτα ἀοοίρί ασπν αὐ λα} 5 βοσσας οὔ α Ἶ550 νι 16 α- 

(αν. Απ!οηπα πὶ δὰ 5 ΠΟ] 105. ἀἸβον Τἀτ115, 11 ΠῈ. 

οδἷτι9 δ πιος ἀσσηπηθη ἡ ἀοοἼ Π81}} ΒΡ θαλβοη Τὸ [ὰ- 

ναί, Θασᾷ οἃ ἀὰ γὸ ἀοοοί οοϊοβία, ΠΠ ἃ ὁδὶ, Θλη6 8 

μοιλῖη 5 πᾶδοι σαοδᾷ Δ 1η185 νἱ ἀπ το 105, ΕἸ, 0 - 

τῷ πΔΙ ν5. Θρθαίθδ: 60. ριορίον. βευραίσεῃ, 

ππάπι ἀἰνίηφ 1 σαθθαπι, θχοβοβ οἱ Π] ΠΠ]ΟῸΝ : δὺ 

ἐοςομπο αίοτο αὐ Πρ Ρραἴογο ρα Βα ῃ δς; 50 ἀἴὰ- 

ΡΟΠ μοϊδϑίαϊα αἰχσαο ππιμοῦῖο ἰρόποτοβ ̓  ἀἸ]θΠ05. ἃ 

ϑαϊαίο, οὐ αἰκὶ Βαρθξηι! γοιηοάίιι πασοανταῖ, νὼ 

ἀσσαοτ, 15 οὐϊαπη5ὶ οὐ στη αἰ ροσσαί ἢ. ΠῸῚ ΠΟΙ Ϊ- 
"δῖ, ΓΘ ἢ) ἰ λ9 ἢ ἰοΐατη οΥἰσἐ π ἃ} 15 ρούσα!!} ἔθπαι ; θὲ 
8. ροσσαίαπι ἤδιορὰ ἂὸ νοϊαπίανία ἰταμδατδοϑίομθ ἀ6- 
τὶ ἴθ η15, Βοτη 65 5110 ρΡοσοαῖο πᾶποὶ ργοπα αἰ οὶ, τοΤὰ 
ποτ ἶβ ἂ0 γοσαβθ} 1} (ἀδιῖο Τα ατὰ οδὲ, ᾿ὰ. ρΌγτο 
οᾶρῆα οἹημῃία μυαν  5βίπαθ 6᾽ σορίοβο ργομαξηαν! γε 
αἿΠΠὰ5, 68. ΟΠ ΟΥΔ6 5. ὨΘΙΏΪΠΟ Θχοθρίο ροὺ- 

οὐδῷ Ἰπορίμος ἀθ Ππϊοῖι, 

98. Ῥυῆρο ὁπληα 1ἰὰ ΘΟ ΡΒ] ϊοα  γαϊηδι παιμδηὶ μθ- 
ΠΟΥ5. ὨΓΟΡΙΟΣ ροσυαίαμ ἀάθο, αὐ 60. π05. ἀδορρίοϑ 

ΒΟΥ 1558, δοἰἀΐ550, Θχοίθσδίοβ 6556, οἰα05 οἴροίος, 

ἰκ Βα ηλπιὰ που 05 6556 ἀϊοαῖ, Νὰπη. οαν, 2, ουπὶ 

σομπηοιποναβϑοῖ, ἢ. ἐν, ῬΎΊ αὶ Ῥάτοι 18 Ἰαρδαηλ 6}8- 

4.68 δ] οοἰἰομοῖη ὁχ ρατὰάῖ5ο, σοπείπιιο 5} οὐδ. δὲ 
Β “Θυμαηριαγ,Ιχθνῖ ΠΠ 15, ἀθ 0 6ρ 1 ρον α5;:} 1: 

ῃ 

«Ὡδἀ δἰ ποορ5πα 57 δοιὰ: τ πο Ποο  το5ὰρ. 
«ΒοτθῚ Ἰυχοαοῦ 1 5ΒΌΠ) 5 ; Δ 5 ΠΟ 65. Υἰβαπε ΓΟ ρ6 1ἃ - 
«ΤῸ ΟΙαιιἀ  πβιμλιιϑ ΟἴΘ0 ἢ} ορὸ5 πθἢ) σε 4 αδ πη Γὸ- 

οἰο Ἰηοὐ δηλ} }}ὴ σασμμχα ἀϊοάην, πον αὶ σι 5: 0} 

«Ἰἰοθα! Ραϑαρραμαιι5)» Καϊοιαν 05 οσῃ 65 ρυηα] ροο- 
σαι] οἰζεοίαβ, ἰαπέιπη πσραὶ πη ϑ 1 8} 16 ἀπα]α τη 
6580. ΑἸΐο τὰ 000 ομτιθ5 ἢ ἀγα πο μλ 05 τ ρραΣ- 
βοηΐαΐ, αὐἱ ροσοας5 πιονρίπος, ἱξονδῃ τα αι. μῸΓ 

ἀπ γθγβιῃ ΟΥ̓ 6 (ἀδοβοδηίθ5, ροσοδίου ἢ τ Ὁ} 15 
σοῃδίνοἴοβ, ροσσαίο οἰοπ 5. ὕα θο 69, νι 666 12. 
πα. 1: Ἐ{δὲ πρὸς τοὺς ἂν τῇ οἰχουμένῃ ταῖς ἁμαρτίαις 

νενεχρωμένους ; τοὺς λιμώσσοντας ἐν ἀγνωσίᾳ κατι- 

πάσην τὴν οἰκουμένην 1... Τί πρὸς ἡμᾶς πάντας, τοὺς 
ταῖς σοιραῖς τῶν ἁμαρτιῶν ἡ μῶν καταδεδεμένους ᾿ 

ΔΝ Ὸ5 Ομ 5 ιν μοφοα!ονῖ ἢ Ἰοϑ λον. ὙΠῈῸ 15. σΟ1ι- 

βίνιοίοβ ἢ χαοὰ 16 γαπὶ γορειῦῖῦ, ΜῈ τ δηλίιθι ρτΌνβιια 

ὁχοιαθαί ; 1 οπΐμὰ ΟἸιυ 5 ΘΧρϑ  ν 556 ΟΠ 65 5ῈὉ 
Ῥϑοσαίο ἀοιοπίυβ, 6᾽ αηϊνεγϑαη ταππαῃ [(ἹΝ Χ] 

ΒΟΤΉ 1), 50  ἸΨΟΓΒΟΒ ΠΟΙΆ 651 τι απ ἀ0 ἀδέ6ῃ- 
[65 ΠΡΟναν556,» λυσς πάντας τοὺς ὑπὸ τῆς ἀμαρ- 

κίας χατεχυμένους, χαὶ κόσμον ὅλον ἀνθρώπω» ἐλυ- 

ρώσατο, Καϊοον ᾿ς ρὺ δδίααηι ἀσίαα! α οἱ οομὶ - 
τὰ βίο ρϑοραΐα γοβριοῖ, Νδ δαίρι αι ϑαλιπ δχ 
ταϊα πὰ τ ἀερίοναί ποίου ὁχοϊριαῦαν, ἀν ορθτι μὴ 

5 06 5115 Ρ6 0} 1550 αἀἰοῖο, (δαί, {3,. ἢν 8, ΙΑ ΒΟ τ Πὶ 
ΘΚΒΡοὶ ρο5ὶ ἀάδαμὶ ἰαρβῖ ποι αὶ (ἀἰοΘοίο [ἢ Ξιι]}- 

(ἀν απι, '᾿Ββπέχαιρεν ὁ ἐχθρὺς πεπτωχότι τῷ φθονη- 
θέντε" φυσὰ πο ἀδ 5010 Αήδηιϊο [6] παΐαν', ἡ απ - 
Εἰ., φαῦτη ποθὴ [αἾ556, αὐ μοαΐμο ἰὴ πὰς γαῖμα ἀδ- 

το ίίεῖο, ἀϊά μο] ῖ5. οαἄσπι ποι ρει μαι] ετὸ μορα 16 - 
γοΐαν, ρα ἐδούλου ἀξνειν χπίροντα τὸν ἐχθοόν ; Εαὰ- 

ον οὐ σον. , ππτα. 5, ἀπ] νθύδαισα ποι ΡΠ π8 

Ροσσᾶϊο υλ!μαναμλ ἄϊοι, ἢ ἀνθρωπότης ἁμαρτω- 
λός, μοροιενο μηκρι τας, θασσαίιιια ἀϊ ἢ, πιη, 7, 

παι παπαῖ ἡθη θα, υπῆχης, ααἴγιστον ἦν τὸ 
τηχῦμα,., τὰ τῆς ἀνπΠρωπότητος τραύματα, (οηπ5 
ποξίσαα ἀὰ ἐμ ονίμαον οχίτόλαα ἀθίθηπ α΄ ΟΠ εἰίο 
πῦμ ἀεξμορι Δίπὸ ἰβαρον μα εΐα σρα α κὰν, 

ππηιον, 8, οὐχ ὑπερεῖδεν τὸ γένος ἡ μῶν ἀπολλόμε- 

γὺνς Ἀαϊηενα ρόγνὺ πα πιδΐ ποινὴ Π1011 δἰ πιὰ μὸ- 

εἰββίθλ αὶ 586 ΠΤ ῸΡ πούσαίχην, αιιο πὰ {15 1. 58- 

ΒοΓΙο ΤΡ 5. (05 }} ΠῚ ΘΠ 115 ΠΧΡΡΌΞΒΙΕ; ἂς ἀοἤμ! 6. ῥτὸ- 
παι α! ὁα!. ὅς ιν 1, πὰ 1} ; θύρα γὼ ὀςξ ροοοαἰμη)ν 
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δἰ τιουδως ἀλέα αἱροοίπείηνμ, ἐπίηιεῖταθ; φιιο φεῖς ἃ τξς ἔπ δέσαηι ἀσας, Ἐπθ ορτοπιοπΐα ἰᾶται ΡΆΓΤᾺ] 5 

ἄδην δὲ πόῦθος {ἰἴτπι5 δικοοϊαϊξ, ἐὲ αἰσγηπῖεηὲ ἔσποηι ἱρεΐ 

σοποϊζίαί. 

39, ϑδοιυπάο, σαί, 13, π. 33, ἀπ᾽ νουβίἹ ργοτη- 

41 οαπο8. Ποιημΐηθ8. ἰπἰ αΐοθ5. Ὅσο [1586 ρΡορίον 

μθοοαίαπι,οι Ἰάοῖτοο τηοτίϊ ἃ Π60 δϑάϊοίο5. “ἜΛθροὶ 

ἦσνεν Θεοῦ δι' ἁμαρτίας, καὶ ὥρισεν ὁ Θεὸς τὸν ἅμαρ- 

τάνοντα ἀποθνήέσχειν, Οὐπη ἰδίαν ΠῊ]105. ἃ τῃοτἕβ Εἰ} 

ἐνπταα αἶδ. ΠΠ]τὰ μισαλο ἃ ροοσαο Ἰηβοηίοιι οχὶσ 

δἰπθανε, Οὐρὶ ἀείη δ ααϊὰ ἤθοὸ [οη ἀπ ὁραΐ, 

ἀπ, αἰ ἀθοτγοί 58] Προ ίβηι βοευνανοῖ, ΟΠ πΡ5. Πο- 

τοΐπο5 ἡππάϊθα5. ἸΟΊ γι ἢ Ἢ ἀληθεύοντα Θεὸν πᾶν- 

τὰς ἀνελεῖν τ αἢ Βρηϊρη Πα πὰ 5 ΤΠ 18 πὰ οὐμλπ 

τὰ ίατοῖ 7 ΑἸ Θατα πύθῃ 5858. υἱϑῖη, αὰἃ, Τὴ 6 η 18 

ταοτ}5 σδοηἰοηξία, μοπιῖη 85 βαϊνὶ οὐΠοονοιίαν  Ομνί- 

δἴα παι ἀΘΏλρ 6. ρΘοῦδίϊ ΞᾺΡΡΙ Το πὶ, πχορύθοι ἈΠΟ ΡΠ]Ὼ 

ἴῃ 88 Βυπη)ρ8ῖ588, πῆ σαθ ρυορίον Βαμροναραπ ἀδῃ- 

Λπι, Εὐ μδύσδῃ 5. ΠΟΛ τ τῆ 0Γ 8 Πὶ 581 [πδ Πτάτῃ, 

Πδαρι ρΙασανίϑβο. πὶ οτσπδ5. Πυθιΐη 65. ΟΠτῖβεὶ ῥτὸ 

Βοσοα 5. πολ απὶ ΠΟΥ ΘῈ 115. ὨΘΠΘΠΟΙΟ του ῃοἼΠὰ- 

105.Νοπ οααΐναν ῃἴο ἀδ χανίθ σοῦ ΡΟ 8, τὰ ΟἸεΙδι 8 
ποιπίμεια ΠΠΠοσανὶ, 5οα ἦσ πιο. οχιτοσπὰ οἱ μὸ- 

ἨΘΏΏ αΣ 5ΘῈΡΡΙΙΟΙ15. Τδυτῖο, (ΠΥ ἰδία πὶ ΟΤΉ ἢ 65. ΡΓΟΥΒῈ5 
δοῃιίο5. ΠΡΟ Υ 1555 δἱ γοάθι 556 σο 5. 5 Θϑὶ Ογ- 

ΤΙ ϑοη(απίϊα, (ας, 19, ἃ. {, ὑπ έρούδέοι Ἀοηείηπυὴῖ 
φιαιάπηςι γεασι τ; ἢ, ἃ, Ῥαστιις 6δὶ ϑδσιεδ ὑδῦ ὉγῸ 

οῃενεῖδιις λονιΐπ διε; χὰ πη. 8, σε, φειαπιούν θην δὲ- 

πε πς Ἰλονιΐηῖς τηούζενι ότι ἰσολέν αν τ} 17Ὶ 56 ἐοξιιδ, 

το], ὅν ἐοξιέηὶ μεοσατὶς ἐπί εγεγεῖ ἡυιᾶτις, “να κὴ ὅλος 

(}}} ΠΡνῚ ὅλως) ταῖς ἁμαρτίαις ἀπόληται ὁ κόσμος 

Ἐπ ΟἸἼϑιαιπα δὲ Ρὴ᾽Ὸ ΟΠ ΕΠ) Ὲ5 τπογδθιτη, οἱ ρτὺ ρμρὸ- 

σα {15 ϑοίααλ τηορίασιῃ ; σι 65. ἰσῖταν Ροσοδίο οΡ- 

ποχὴ, ἢ] αβάθιῃ σαΐθο! 515. πατῇ. 2 ἀΤοῖ τ, ρυϊαλατα 
Βοιαῖῃ δηλ τὸν υβαϊοαν ποτ θτη διλ ] ἰ5εθ, ὁ πρώτά- 
πλαστος ἤνεγχεν ἢανατον" ΟΠ ΓΊ 5.1 

νΌΓΟ Οὔπι 5658 ἴῃ Ρτοίαϊῃ ργὸ ποτα ῖη θὰ ἔτ} }5- 

56. ἑχυτὸν ἀντίλυτουν παραδούς, ΠῚ ἰνδηὶ 41550}- 
νΊ556. Μοῦ 5 ἔς Ἀγ} γ6 [5615 ΠΟ δὲ ΞΟ] ΘΒ ΟΟΤΡΟΤΙΞ ᾿ 

πδι στα ΘΠ ἀΡ δὰ ἰἰθόγανῃ ΟΠ  πίαβ : πιονϑ. οϑὲ 
τοξα5 Ποιμ ]δὺ ΠΟ 5. ΘΡοσς αΠὰ 506, πὰ Πποπιο 

ξαηάτία5 [ΟἹᾺΧ ΧΤῚ Ἰπίθειτ, Μοῦδ ρον ἰγαμὶ 6 ρτο- 
Ῥίον ροσοδία ἰμΠ 01, ἨΡ ἰπ σθοῦπάο ἀτρατηθηΐο 

ΟΡ ΒΘ νΔΥΪΠ.115. 
40, Θανίο, ΟΏΔΪπ05. ὁταηρθ. ἀπίθ. Βαρι βτηπιὴ 

5}}}) δαϊδηφ ροϊοβίαϊθ ὅ53ρ, ἀοοίγια 68} ἰοα5 Εὸ- 
οἰοβίω, σχογοίβιηῖβ, ᾿ΠΘΠΠΔΌ ΟἿ μι 5, ἢ ἰϑαυο σίονὸ- 
πιο ΠῚ 5, ρῈ85 ἀφοῖηοῦ 6 δαρι χα β5 αηΐ πηα οἱ οου- 
Ῥοτὸ θέσαν, ἰδβίαία. Νἕ ο Βανιιτη φγθοθῃι 6178 - 
οἴὰϑθ ΟὙΡῚΠ0 αἰ ΒΡ 15 ΟΣ ρΤθβδί!, Ρυοσαῖ, τι. 9, Θχοῦ- 
οἴφηι ἀθβογθ θη 5 ροιδϑιαΐοαη, ἀπ πότ ὁχογοίζος 
ἰὰν : ιζχἧ, Ἰηααϊί, ὑεύῃ ἐσοσ ἀευυοη, εἰ απίηνα ἃ Ῥέο- 

οαἰὶς γοριγφαία καἰειέσνη, δο δ οχει ξεν, οἱ Β0Ρ νὰ ἀεῇ- 
πἰξ, αδόχμε «πογοίςηὲσ απἰθιαηι ριεσφανὶ ον »οδδδ. 

Ἰάρτῃ ἀθ οἱθὸ δχογοϊζαίο, φαο Βαριϊχαπα! ρτίαβ πὰ η2 
ἀθηηογρόγοπίαν ἴῃ ἔοπΐοιῃ, ἰοίο σούρονθ ἰππηρο- 
Ββαπίατ, αἷΐ οαξ. 30, π. 3: θἰδθη ἤοσ σρονοίξαίενι, 
»εγ ἰπιοοσαξίοησεηλ Πεΐ εἰ οραϊξίοη δῆ. 

αϑδιριῖῖ, πὸ ποσὶ σοῖο πρεηπᾶο 

ἐπρενσεῖ, 

ηἴχου λεγυκὸν 

ἰαπίαηλ τυἷοῃ 

τϑοῖί σία »δοοαίογηγη 

σεὦ εἰ ογῖπός ἰποϊείδίϊαξ υναϊξ γοϊεσία- 

{απ τη 8)οτ θ 5 Δ ἢ] 6 δηΐαν. Αὖ τὶ Ππι5 πα ατὰ 

αἴπιμι σχογοϊσξταὶ δ ἀπο ΠΟ π15 ρρυίατμα υοππηοτηογαῖ, 

«πᾶσα αἱ ρασοαΐα μυγραγοδέαν, αἰ σοτοηίαγαπο ἀτ- 
05 : δάση οαἱ,, ἢ. 9, ἃἷ αὐάαιονγίθιι5 εἰ] 5, ἀπο 

οοταπι ΒΔΡἐ  Βηλυ πὶ ἢ ΘΟΓαΤα, τη ΡΤ Π.15. 518} 1550 

ἀιουπαμθδ, Τοῖς μέλεσι τοῖς ὑμετέροις ἐνεφιόλτωον αὐ 
αντικείμενκι δυνάμεις, Αἰ ΠΟΛ δὶ ΡῸΓ μΒοσα τὴ [ν0 - 
110 ἃ [00 51}5 πὶ πηοἷ5 ἀοἀτλον ; 1 ΘΙ ρα Ποα} οαἷ, 
Ὁ. Ὁ.11, ἀσπν αν ἰοηλ αἴ} 5πὰ μ6 5 5.1 ρὺὸ - 

ἰδοίαμι, μοϑί ρδουδίαπι οοθ5 ΠΑΡ 1558 τἀ ἰπναρη- 
ἄμψιη δτιπὶ ραγὰ ἰο5,η1Ξὶ ἃ μιΘ πη αι ον ον 55οζ; 

ϑρδοία τη Ὑ6ΓΡῸ ΠΟΙ 65 56. ἀἸ ΡΟ]. ρῥτορνῖα γ0]1}}}- 
ἰαἰο τηαποίραθβα να οαΐ, Ὑ, πὰ. 13. Οαϊπίο, 

ὨΘιλὶ πη] Οἰἰδ ΟΠ 5. ΟΡΟΥῚ 5 ̓ πδισιισί ὰ ἀΡ 5410 
πναρύδιπο νἱΐαπ ἀογῃίηι εἴ σο σι} }} Ο(Ο]ου πὶ ἀ{{1- 
ῬΊδοι ἀροθῦ, ΧΟ ΘΡυ 5. ΠΡ ΤΊ θ115. 5015, 1} ργογρείο 
δδηραῖπο παρ χαπίαιν. απ γθ γο Οὐ 15. τη θά πτὴ 

ΒΆΠΠ]ὰπὶ ἱροῦ σοι απὶ δΕ οΟἸοσα πὶ οβιια ιν ἀσγὶν 
5011} Ἰσύ), «04. ρμαίοί 6ὁχ ἐαξ. 1, π. 3, τὴ φυὰ ὦ 

51 Ἰβίγαι ρΟΩΙ οὐχ που! ἘΡΌΚΟ Σ ΟΣ Π05. (8] 

Ἰάνδουῦ ΓΟρ ΘΠ ΡΔΙ Ομ 5 ΘΧρ Ρ 85 Παθυ ηξ, ΘΟ0558 65 
τ 605 πὶ Βαρ(ϊππιο πα }1ἃὰ 9πἃ σαἹρὰ [γα α  ἀδ- 

ορϑϑογηξ, βθ θηπθ δἀϊοδέ, Αἰᾳαιϊ δχοϊ αδομόιη ἃ 
Ῥέρῃο σΘΙογηχ, οΓ ἀἀ πὶ ΔΙ ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ ΚΘ] ΘΠ ἃ ΠῚ 5015 
1}115 ἀσοθνηἶ οαΐ, 18.,.». 30, οἱ υδί. 10, ἢ, 33 οἱ 96, 

4] Ρεδουδίογα ) ποία ἰὴ δηΐπια δὲ σούροῦ ἰῃ ἠπ- 
οἷο φαριανονίη!. Ἡδοίαι σῖθιρ, αΪ ΟΠ 05 ὈΤΌΓΘ5 

αὐὶ δ᾽η6. θαρίίβιπο, ἀσοράπη!, οχ Ογυ}}}} ἀοοιεῖα 
Ῥοθοαίοναη πο Ι 5. ἀδίουμμοβ. βίη, 

Δι ϑόχίο ἀδιάπτῃ, ΒΔ ρΕ5ταὶ οΙ ρολι5 50 6 ἀο86ν}- 
δῖ, οὐ ἴθ ΟΠ] }0115. 0015 1110 τϑιἰβδίοηδηι ρροσλίο- 

ΡΠ ΥὙΡ] τιὖ Βο1 πὲ, ν6 ] αὐ ργασῃ ἂν ργοίρατιι 
Βαρ δταὶ Γαι ἐροθη56., ῬΡουδίθοΙ. πλιὰ. ἢ ὔ, πλ8]} - 

ἴα σαπημ141 Βαρ ἰδιηϊ πουλΐπδ γ6] ο]οβία, {αι οὐπ ἴα 
Ρδη8 το ΠῚ ΒΒ ΘΟ παἢ ρδος οΡΏτη πηΐσς Βοηδηΐ: α Πα Ρ- 

« [[5π105, Ἰηα}}, ὑαρεν!5 ρυθίσαα, ρϑοσαίοτα πὰ γ6- 

( Ὠ1 5510) ΠΟΓΒ ροσοα , ἀπίῃς τοσθηῃοτγαίίο, Πατἴηὺ - 

4 5.1 ἰΠ ἀπ πΊ6π {ππῈ}., 6 ἐπι σα]π πὶ βασίαπι ἱπά 1550}1- 
« δέ], νοϊσαιαααι αὐ οωϊ αι, ρατγαά κὶ ἀθι τοῖος, νορηὶ 
«ΡΠ ΡΠ] ἐδαβα, ἀορ[ οι ἀσηαμα. »παΐσον μεῖον 
ΤΘῸΒ ΔΡΘΘΙ Δ ΟΣ Ὁ5 ἢ] τοι ββίοποαι ρδοθαιοναπ ἐγ 80. 

τὸ ρου πϑηΐ, ΕσΔοιῃ οἸὰπὶ στοτὰβ βρδοίανο ἰἈΟΙΠδ 6 χ 
ΟΥτ}}} ἀοοίγιηα ργοθαίατ. βαρ ίδιλιβ πα ποη ειγεοδὲ 

ξοπὶποσίην, ονὶ αἰ αὐ Ὧι ὨΟτα 15 [11 060 νϑῖο 1] 5 

βεο πὶ ουγογὶξ ἀδδίἀογσῖα σογιαρι, ἴῃ [ΟΠ Χ ΝΠ] 
Ὁ ἀὰῸ β(α Πα θα! αὐ ΙΔ υδηίαν ᾿η πίσω μοϊοεία- 

ἴδ5, οαΐ. 30. κι. 3, εἰψη οι, απ οί 658ξ; φαοῶ ον - 

Βὺ5 ἀᾷ ἀῤχίονμηι ἴθ [πιά ϊοῖο 5ἰβίοπ 5. σοησρα ιν, 

αἰ οὐ ἃ» θπ. μοοοαίονι αι, ἀδρθυ αΐδ ὙΠ] 55. οἱ 

Ἰοντ 5, 411 τὰ δἰ δένα. ρατίθ σομδεἐἐμομ.} } διιὩῖ, 
ἀϊδοοσπαμίαχ ; οαΐ, 1,6, ὦ, υσλίονἑτη 65: αὐ οαὐΐπσπ, 

Ῥαγααίξαηι, οἴ ΓΘΩΠΉΤΗ ; 4» Ἰοοῦα ΠΟΡῚ5. 5010 ρεὺ- 

οαίο οὐο]αθα, σα, 1, ἃ. 3; οδί. 3, τὰ. ἀτ σας. {7| αν 10. 

Λάορεοπθηι ἰαπάθιίη σοποῖπαί, απὰὰἃ Θχ {Π1Π15 ἀἰα- 
ΒΟΙῚ εἰποίαν. )61 ΠΠ1Π|, οαξ. 7, ἃ. 18 οἱ {ἀ. Πῶς 

ΟΥ̓ 65 ΒΑΡ. Ι5Π}} ΘΟ ΓΟ ΠΟ ἢ 45 5ἰ6 ὀχροπὶΐ 4αᾶ5ὶ 11 
αἀ γΟΠλ 55: ὁ ῃ 6 Πὰ ρΘοσα ΙΣΤ ΠῚ ρον οᾶπὶ, χΟτΟΙ 5 Γ]5 

Δ. δὼ ἃ ἀσ)οΠ8 ΠΡΟ! δὲ ἃ ροούα 5 τοσαγρατὶ 
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ἀοσοί ρτουσδί, αν 9. Δ νοππαὐἰα σο5 Τα του ργοίδιαν, Αι τα πὴ ΡΥ. ἢ ΠΠπἰ ἀάφ ρβοοδίππι οί θ ΡΟ Ὁ ΠῚ 
ΔΌΞΕΙ ἀΙΆΒΟΙΣ ἐγγα μη! ἀδλ ἀθβθθαμηὰϑ ; οα} βρομίο 
ΘΡ8 ἤ)115. δα Β] σοεΐ, σαὶ. 19... 8, 5} ὁπόγο μορραίο- 
Τα ΡΟ Δ 65, ἢ. 2. 2 ραο 5. οαπὶ ϑΒαίηα οἱ 1ἢ- 
ἴορμο [ον νασ, ας 9 ς ἀδηπἀαϊ!;οασῃν Βαρ βτλθηι 
δὴ βορἀθ μι θη μονας ΠΕ 5. πιο πππὼ νοίου 5 ΒΟ 115 
ΟἸΠῺ 51115 ΔΟ ΠΡ 15 ὀχ], οδὲ, 30, αν 5; αὶ φαϊάοτα 
γΘΓα5 ἤοτπο 81] ἃ] ὁβὲ ἢ Ἶβὶ ἀοιῃ χὰ π8 σα ρμΠ1α8 : 
4πὰ ἴῃ τὸ ἴρβα ἴοσιηα οἱ γαίίο ρβοοαιί! οομβίϑιξ, 
Τμτπιοϊσποπι, ὁχ οἷο, οχογοίχαιο ἀὰ ἐχραγραηίία 
Ῥοσοαϊονα νϑϑιϊσία οἱ ἀδίρϑηο8 ἀπιοπθδε (ξατὶ αἷς 
ἰθ14., πα πὴ. 3, ΓΟ βοτὰ οἱ δι ΡΒ Ι ΟΠΘἣχ ΓΔΒ 
ἀο τπογίϑ δὲ πονὰ νἱὰ ἰηϊοτργοίδιιν τα πν. ἅ, αἰάα6 
οὐαί. 3, Ε2,ἀσθοσιάεια Π08 1" μ βοίπαιῃ ρεσσαξβιηοῦ- 
ἴαο5, οἱ ἀϑδοδηδοῦο νἰνι ἤραίοβ ἰὴ ξιβ (18, Ρότρο μᾶ- 
Ρυ ϑιηιι5. πο Δ α}015 Βοϊχοο,864 δὲ ράγνα 5 ἀὰ, 

Βαίαν, προ ἰὰ οἷβ θαρ! αι 15 φα! ἀιμιαιὰ ἀδ 50} 
ΟΩΥΘΠΙΟ 5 γϑτη {6 Ραϊαν, Πρ 5 ᾿ρίατ ραγν! τοπιὶδ- 
510 6 Π) Φασαα8 ρθοοδί! σοηβοαπουαπίαγ,χασα τα - 
ἴον οὐσίπα! ὁ απ στην «ἸΠπαἃ οὐαὶ, 

ἀϑι ἸΠαἰς ἀοοίυ παν. ποηη}}ὰ οχ ΟΥ̓] ορροπὶ 
Ροβϑαμῃί. Ρυιηλαπι,6} 5 ἀο ἢ αὐ [0 ροοοδ ααᾶπιὶ αοῦὶ 
κί, 2, 1Ρ1 ἐπίπι ἀθ λα}: οεῖρίηα ἀἰδραΐαυς, ἂς σαϊὰ 
510 νοοσαίπιῃ πα] αἰροιβ, ροοσαϊαηι ἴα Προ να γοϊ απ- 
(Δ {15 ὑγα ΒΡ 655: 0η6, ἃ. Ῥτᾶνα ἀ Θ᾽ ΘΟ 0}}6 ΘΟ 5 Ε{0|}. 
« Μαΐπηι, ᾿ααϊ ἡ. 1, χ Πθογο ἀο]οοία, γοϊυα}10) 
«ΔΗ Π}} ἐπ ἀπο. 0 15 σουτα θα. Ν πὶ Ζαοα ργορτγία Ξροη- 
οὐθ ΔΒ  Γσα8 ροσοοηϊὰβ. μαάτῃ ἀἸ οἱ Ἐργορθιθία,οἴο.ς 
αἰ. ἃ, υἸ ἀπάτῃ (ἀμ) 65. ροσοδίλιαν ἢ ἀπ τη 18 658, 

« Δ ΔΏΝΘ] 19, ν6} ἀῳταοηῦ αν Γ65 δδΈ 785 οἰ οἰ ἰχὺ 
« ΝῸῺ ο8} Ποβιῖ5,0 ποιὸ, 48} [6 ὀχίον 5] να αὶ 564 
«ΠῈ 50 ΒΟ] 85 ἰδἴρξο ρτ οΤ βῦθη5. » Θεοῦ 0, 6, 
ἡππι. 10, ἀπ᾽ πχάτῃ ΟΠ ΠῚ ἔπ σοῦρι5 νοηϊί, μοσσα! ὁχ - 
ΒθΡίο πΊ 6558 ΡΤΟΠ ἢ 18}. κου ἀαόσαο δα ἀἸδοο, ιοᾶ 
«Ῥυϊαδάααια δια αὶ αὺ πη απ νη ἑν οὐ, 181] 
«ροσοανλ 59 σὰ πὶ μη 6 ρδοσαίο ἀναμαρτητοινομὸν 

“απ π8. ΠΠΠΟ 6χ ἰθόγὰ νοϊπηίαίο μασοδπια5,» ΑἢΪ- 
ται ἀμίθ φασι αξὰ ΠΡΟ γο Δ Ἐ15 ρ6ουθὶ, ἀναμᾶ- 

ρτητον, ἃ Ῥθοσαίο ΠΣ θόραι ἀἸδοτῖδ δία τας Του}, οα - 
ἰθὺ}, 2,π, 4 ἀσσοὶ αἰ Βο αι, κα 0 6χ αίατα, ρΘοσαί 

« φαδιϊαπὶ πδορθββιδίο οϑ! σδίιπη, ροσσανίββος ἁϊοχαὶ 
εἶπ ϑῦτη αα} [61 1}1ππὲ ΓΘ οἰπδδὶ, ἔρ5ὰ ρθοσδηὶοδ58 

υνδούΓιογοῦ. » ΡοΥΓῸ ροοοδ ΟΡ μ᾽ 2818 οὰ ὁ παίατα, 
αἱ ἃ ρ8α ῃα( νι 16 οὐ οσποθρίίοπο, ῬΘΟΟΔΙ η6- 

θδϑλναϊο οὐ βας δὲ δύσι [1 δα 5. 100 ἰσίταν οὐ]- 
ρα, Οὐγ]]ο Ἰμάϊοθδ. ἴῃ θοαμα ἱρϑατη ἃ ΠΟΡῚ5 ὑγὰη5- 

Τενθηια ο55οὶ, 

48, Νοι ἰαιηθὴ ἀσ6 5, 115. ΑἸ οὐ ΠΡῖ5 ᾿οηθαὰ 
ἐρδροπβῖο. Αα ργίπηαμπι οἶα. οαάοπι σοηδι [006 
ἈΠῚ ροββαθ)β, αυὰ Ροϊαρίδηο5. Αυρυβίληι9 τ ΓΟΠΠΕ, 

οὕπαν 5101 αἀνοῦβαβ ραοσαίιαι οΥἰ εἰ πὶ5. (ΟΠ Χ ΧΊΠῚΠ 1}- 
14.5 βασσαιϊ ἀδ  ἰ ΠΟ πο8 ΘΒ] σον ηΐ, Ζα051056 ἴῃ 8115 

οὐηίνα ΜΠ ΟΠ ερῸ5 }1}}υ15 αἰζα]! δγα! : « Ρϑοσαϊθϊη ΠῸΠ 
«οβιηἰϑθὶ νοϊαπίαβ τοίη ἀἱ οἱ δἀτηϊξθιαϊ σα [π5|1- 
« μα νοίαί, δὲ ἀηάθ ἢ ότατῃ ἐπί ἀρϑίίηθγο. ΕῊ  ἀβααθ 
« δάρορεοσαίυτῃ νοϊαπίανταπι, τα! απ 65ΐ, αἰ πα}}Ὸ 

«τηο 0 5] ρα οοδίαπι αἰϑὶ 5 νο πῃ ατίατὴ. » όβροι ἀϊ 
Απρυβίίην5 ἀθἢ πι ἢ ἃ 86 6550 ΒΘΟΟΔΙ ηλ, αιιοά ἰλῃ.- 

ταϊατλοδο ροοοαίαμῃ βι πο Δα (6 πι ρομα ρεσοει; αἷ- 

οταιβ αι Ιοπίθμι οἱ ταάΐοθπι, 6 αο 5010 ἀκοαὶ 
[αὐ βδοί, δαπὶ ἰρθὰ βοσοδ! ταϊΐο, οσδυ5ᾶ, οἱ οὐἱρὸ 

ααφρεγοίαν μος ἀκίθ πὶ 410 Ομ δ5 ροβίθᾶ ΟΡ] μα 
[αι 8 ΒυτΩ1 ραρομε5 ρϑοσαίαμι, ρίαπο ΠΡογαηι,οῖ 
ΜΠ] χθοδβϑίίαια οι 55.πὶ [α͵556. 6 Δαρμαβι- 
Πα ηδ: Γρϑρομπβιοηἶβ 5 πγχηια, Πα [αβ5 δα ρτυί αν 
10. α Ορετὶς ἱπιβον., ὰρ. θὰ οἱ 56αᾳ., δὲ ἢοί αςία- 
ἐϊοναπι 115. τ, σὰρ. 18, πα. ὅ ; σαρ! 8 4, α. 2, 3, 4, ὃ, 

οἱ, οἂρ. 1, ἃ. 3, οἱ ἀ|5 1ὴ Ἰοοῖβ. ΘΟ. δαΐραι Απ- 

δαβίνηϊ, δαάδηι οἱ Οὐτ Ἐ ὁάαβα, [Πογμὸ ἀἀγογϑαπ 
Μδιιοιθοβ αἰβραίαι; αἰθνααθ ἀθ ἰρβεὸ ρϑοοδίὶ ἀο 
τι ᾶ}} μγτηογάϊο πυχαϊοῖθ, υἴθε]αθ ἀηΐα παίαμι Πα- 
γαβιηὶ βοϊαρίαπαιη ΒΘΟΌΓΙα5 ἰοα υἰ ατ, ἔθυον ἰα πη θα 

ΠΏ τς τοϑμοπδίο νη! 0 511 ΔρρΠσαπάδ ; ἰοΐα δα τα 

ταΐθι' ἰρβαηχ εἰ  α μ]οΠθ05 ἀθ ροοσαίο «πο ἃοίπαϊα 

ἀἰϊοίπιοβ ἀϊδραϊαιίο ἴα} ΜΑΠΊΟΒ ΘΙ ἀοοίγ τὰ ΕΘΟ]6- 
δία ἀ6 ρϑοσαίο οΥ μίμημα! Τὰπα 15. ἱβπόγαββο ν᾽ άθῃ- 
ἴαν ; αυβάαδπι διΐηι νἹ ἀδα8 οληὶ 0 {ΠΠ15 ΔΙ ΠΟ σῷ 
ἘξοοΙοβία ΟΠ δοία), ααοὰ ποῖ νι θα αν ρυ [6 Π}15- 
ΘΌΤΙ [ἀἰ5586, 5] πον ϑβϑηΐ, πὶ τἀ 6 τη] απ α166- 
Γδπΐ ποσοββατίαμι, πο Ῥδοσαίαμι ΟὐἾ51ι}5 Γοβρίοι - 

μβαπὶ ; 568 νοϊιἰᾶτῖὰ Πἴὰ πμαϊα, Φαὰθ ὰ5. μαϊηᾶπᾶ 
παίατα ἀοίουμαίατ, ροοσαΐαχαο Π1ὰ τ 0 Ποὺ πα 115 

γομιηιαία ῥτοΠοῖβοὶ π6ὸ ᾿ρϑὶ περαβραπί. Αἱ ἱρδᾶϊῃ 
νο αη(αἴδτῃ ρυανουύιαιν ον π ἃᾷ ροοσαηά πηι σοδὶ 

δε θαμί, 6} ρεῖαβ παίατέθ ἃ ΡΥ Ἱ οἰ ρΙθῈ5 Θη δθ τᾶν πὶ 
ἴουτπαῖ υἱτο, νοὶ δἰάδσιη παιδὶ! Ποστλ, ἂὰὶ ἴαϊὶ 

ἄσγα οὐ πο ποῖ Π}Π| πϑοσδδιαία, ΝΊΒΗ ἰρττων τηΐγαπι, 
81 ἃ 4] 865 τϑίβι πη Ραίγθα ἀθ αῃὶδ 11}}8 μϑοοδ 5, 

Ὁ εἶγοὰ ααῶ ἰοία νου θα δ ον 0 ρον βία ΟΠ σαμί; 
πος ΔΠΤοτ δὸ νη [5 αἀνοιβοβ 605 0115. Ῥαΐγισα 

ἀϊβραυίαν!!, δοουπάαπι ΑἸ οα] α 15 σαραξ ἤοἢ θγ 
ἀυύχιδ ἀϊδοοίν αν, Αϑτταν ἀ6 1 ΡίαιοπΙ σοΓΆΙη, 

ᾳααπὶ Οείβθμ 5 δϑουίαβ οχίβι παι αγιορὶ πἰοηο, ἀὰὰ 
Ῥυΐζαραμῃὶ δηληλα58, οασὶ ἀπάμππι, αη Θαθαπι ΟΟΓΡΟΓΙῚ - 

Ρμὰ5 {ΠΙσατδηίαγ, ΟΧϑ 1556 η{, 1π γυϊαπίαγιᾶ ροσσαία 

ὁσοϊά 556, Ταϊθα5 ἴγαῃχ Π δὶ σοιπ ΟΡ 550 η {πιο τατα 

ἴῃ ρασιδὴι ἰμ πιφὸς ἰοτ τοδιγία σογρονγὰ δι 5βοιὶ γο18- 
εδία, ΜοΡΙο Δβδονῦ ΟΡ] ὰ8. απἰπηδπὶ ἴῃ Ππησ 

τπασπηάαπι νϑηΐτγα, ἃ θληὶ ρασοδίο ρνάνῷ δ] οί 8 
ΔΙ όγᾶπι : 80 ἴὰππι ρεπιαηχ ἀϊν 16 ρ15 ϑροηίθ νος 
αν ἤθαῖῃ ον, στὴ ΠΡ ό γα γοϊαμίαί 6πὶ 5πᾶπὶ τι 810 

ἀμρ!οαξ, ἂς οοῦρονθ 5101 )ὡἃὰ δοποαα. ὁρογαὴι 

δχογολίαμι ἀλἰο [46 δα νο]αριαιδηλ οὐ Ῥοοσαίατῃ 

ἀροιαν, σαὶ. ἀ, παατη. 33, Ταπάδμι, ἀαοὰ αὰ ἔετ- 

ἢ ἕαπι οὐἠοοιϊομῖα. σαραϊ ρογίϊμοί, Ἰομθ8 ἀἰβϑί πι1}18 

ἀϊαλ οἱ, δ᾽ ταϑ]ὰβ παΐατα ἃ θοο ογθαίαϑ ζαϊβϑοί, οἱ 

Βομαΐμὶδ ρα παΐ ράγοη εἶ. ροσσάῖο ν 18 {1 οἱ ὁοΥΡαΡ 

ςαῦβα. Ὀ᾽αθΟ 5. 51 πα α5 σοπ αἰ τὰ ἐββθὶ, λα 15 118 

ρτφίουσαϑια διιοίοῦί5 80 οΓο (ΟΤΙ5 Ὁ]ρὰ; Ἰιοπιο γα - 

τὸ δὰ ἰρβ8 δὶ ταΐϊπῶ ἄτι οχ, σατα ποϊοπίθ, 80 

ϑογοῦίβ τηδλ {15 ρρο μι δηίο, τηϊπαβααο Ἰηἰοπίδηϊδ 

θ6ο, πῃ ρει: πα δίαιτα 518᾽1 ὀχλ παηλ γαὶ, 

(ΟΧΧΤΙΨῚ ΟΑΡΌΤΟ ΥἹ, 

2 ἀϊντῖπα σεραίίο αὐσῖὶἰ ϊ5, ἐογ πηι πϑοσσείξαί σι σγαξίία 

εἰ ργευσηϊοηεὶ αν σίείοηε, εὐ βεαοίίαίε α6 ἀϊπίν δι. 

τίοα οὶ ξιιδιν' αὐ ολνεν 

ἀᾷς ΝΟΠΏΛΠΠ βοτίρίοτοβ, οατὴ ΡΥ ]ουθ8. ΡαρΙπὶ8 
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ΟΥν]απι ἠδ σηαίία Ραρεθτπα! Ἰοχασηίογα. ἀϊοθΡο Α « 013) Ογδ 6 ΓῈ ἰὴ Θα τ 4] γοβαρΡοχ  , οχβροοίατο γθΓῸ 
απτταλάνοτε βδοη!, θοαπὶ αὦ Βοποίαοϊομἀτπὶ 0}}}5 

να δι ποδίγαπι οχερδοίαγο, διαξίηι διαπὶ, 

ῃἶδὶ πθὶ βίμοονιπι ῃγοροβίϊαπι νυ ρδί, ποὴ σηἤοΥΓα, 

οἷοι, θὰ δα 5. ὀχρίοταίο, ἴηι χρη 8ὺ. ἀπειου!β 

Ῥιοροβῖνο ἃς ἀλθη θ, ΟΥγ απ ποίη! -ῬοΙΆ ρα 5, δα 

δαϊίρια που 5.8. ὁ} 5 ρρ στα! οὐ θὰ5 δρηἰίππο κὸ- 

σόπβοῦα ἤο ἀπθιϊαγταηΐ. ΟἿ 51 ἀποίογοπι ἑἰοϊατῃ 8 

ᾳυὰ μὰν 65ἴ αἰϊοπίίοπο ἰσαίϑϑοηῦ δἰ Θεβθη  σο1- 
τοι αι, πα] απὶ ἔδρα Ῥαΐναι πὶ ἀσούταῖ 5 ἀδ ργαα 

οὐ βοιβίθδο εἴ αἰχίδβο [Δ 0110 οοποοββίββοιη!, Τοίαπι 

δ᾽5 ἀδ πος ρεῶοσίραο ΟΠ 5 παν Ἰοσέυ "8 ΛΈ ΘΟ 

ἀσοιυϊηδια δοσαγαϊο τορυβοπίαθο, «πὶ αὐ [80 

ἀαδλίπον οαγρήία τοάασαπι ; δά πγαιο πρσοπβ᾽(ά [001, 

6185 σταια!απι ἀὸ ρυτονοη σηίοαι ἰν μ᾽ οΘτι,, 6ΠΠ|- 
ὑαοϊίαίφιῃ οὐ νίπι, αὖ θπ απ ἀ{ἰοιρ]α  οθοηι. νο] 

50 δ γαοι Οο ΠῚ, 
ἢ σεαίϊα περοοδιξαίς κογεέοητία Ονν 

1᾽νίηαπὶ ρται πὶ αὦ ὁπ κἷὰ μἰοδΕ5 ὁμόνα ΟΥ̓ΡΗΠῚ 

κοηϊσῃα ΘΟ ϑϑανί αι οϑϑογἀοοα 5185. ΠΥ ΠῚ ΡῈ 5 τ οί 

[λοίογιι πΘηϑΥῖθιι5 ἀρργορᾶνο ἔδοο δέ. {πὰ Ὠεὶ 

οορα!ἴομο Ἰησιρίως σαι «ἰχίεθοι οα}, ὃ, ἢ. ὁ, μδῸ 

πιιθτα ρον ΕΠ τατα οἱ δρίθίμιτα βαῃοίατῃ ρον - 

οἴατα οἵ ἰπέσργαπι παθθτο ῥα γ15 ποι ίαια, θατα ἃ 

αἰγοόχιθ οαπα ο πι 1} 5 ρυῸ σα υθι τθο 0. ΘΟΠῚ- 
πε πϊοαγὶ ἀοοθι, « ΠΘαπι,παυ πα πίατῃ οροτιθὶ Υἱ- 

α ἄἀοι ΕΠ Πβ, οασθααὸ οαπνϑρι τα καιυΐο ομογϑριῖς- 
«ἀπ βαοΐπτηῃ γον αι, φασηίτιηι 1571 8 ὑΔρΌσο Ρμο- 

« {15 881.» Ἰηΐογν ἀἰγοῦβὰβ οι ν ὁ Το Προ Ομὶ. 
πἰοθ8, ΠΟρδ  ααθ (ἈΔη 510)86 αἰνίδ σύαιὰ γοοίδ]η 

σοι τα τη οὐ ροβδορο, οἱ ἀσοπνανο Οἴασὶ μύ556, ἃ - 

(60}λ.6.,0..Ὁφροβαίτδι ἀπ αἱ ἀ  νο]ατα Ῥγαν5 ἀθο- 

ἀρ} }5 γοτὶ λοτα βἰ λα] Δ ἢ ΟΠ 5 πα τϑοίατῃ {ΔΘ πὶ ρ΄" 

ρτΐηλοῦ δ σοι ΓΙ, αἰ εἰ «Ὁ μὰ 5 65} ᾿ρίνατ πο Ὀ 15 ἀἰνίπα στὰ" 

“118, ὙἸΠΠΠΕσοκ αιίοπο, οἱ δοσίατηῃ νἀ ἢ Β5 ΘΟ Ὰ}|5: 
«πο ἸοἸΐατα ργὸ γε ἶθο οι άθηῖοι οχ ἱσπόγαμεα υἱ- 

αὐλιῃ ἱποιγγαπλαβι» ἀδιόθχοα οδί. 6,η.1, Δ Αριγιν 

ιι βαποίο τοσθα ἔασι τ 5. 5ῖο ἱποῖρὶ! : « ΘρΙα}} γοΓο 

«ΟΡῺῸ 5 Θϑί σναια, πα ἀρ [ἃ βάηο} ὺ ἀἸβϑθυδγη5; τῇ - 

ΠΘΏΒαΟ στανα ρΕΣΙ 11 6550 51 4150} οχ ἱππογὰ- 

(ἰἀὰ ἀοχ ορί ηαΐα μιοΙαΐο ἀδ ΠΠ1ὸ τη} 6 βεπιϊαϊ, σοηοὶα- 
απ. 9: ἀρ βία ἰαξα  μυ Πα πα Ομ ΡΊίβ} σβεοοισοδε- 

«ἀ8.,6Ἐ }0}}}8 ἘΓΆΡ5ααδ ἀοἴροία ἀϊοδιητιδιρι νοὶ 5 ἀξτη-- 

«ΤΟ ΠΙ σὴ ον αὐ ἀ α 5:6 αἰ πυίτπιι ἃ] τὰ αὐτου σϑς αὐτὰ 

«ἰὴ ΠΟ πὸ υχάᾶνο ΠΟ ΠΟΙ ρδΡοπὶ, » Τὰλοὸ ο τῇ ρᾶγδ- 

τοί δα! ον! 5 ρτο χα 58 οὐ οἶδ, αὐ δι λ οὴὶ1ρ- 

88 [ον δ᾽ σορἰ πθδτοι, απ οἱ! ξρὶ [τ ρεὐθβ ἀϊαπι ρ6- 

Ἅ{|015 νον θὶβα ὅτε ἔρ56 8 ἀπὸ οι μα πιὰ νἰτὰ ππϊοῦῖ- 
«ἀπὸ ποϑίραμα δι εἰαί αν, πο 5 χα! ἀἰοϊ πε αβ, δ νο }}5 
« ΄αϊ αἰ ἀ 15.» 0) 6 ΠΡ 51) ρμαββίοπο [ον 5 ἀπ 48] 

(οπι ποιὰ ΔΠδραίαγα5, σαΐ, 13... 8, 76. ἀαάηο- 

τὸ5 ἅΠΠὰ πλα}10 ο᾽ αγτα ριορεῖο βἰαῖο οἕ οταιμίοις αὐ 

Ἰγοῦτα ἔπξα ἴῃ. Βοτιρίανῖ5. ρ808 "οφοαΐνονο; ἀολίπο 
ὁτδιτο ΠΟΣῚ σοπ αἴ 115. αἰΐι « σοὐ {Π Θυ5) Ῥυοοῖθας 
«ὙΟΒΓΡΙΒ Οχογα [05 ΘΕ ΠΟΒΙκ σαὶ νορ θα Γαοϊ αλλ, ἀΐσοτα δὲ 
«ΤΌ Χ ΝΥ] ν 15 {π| ατιάμ15. οροά στα σοπμοσᾷαί. »,η 
βάδην δέΠΌΒΟΙ Π)01 πχιμ 5. ὅ5ξο, Ιάοια αἰ τιπαΐ, οἱ 
ΒρΡόσα ππὰ ΘΟ] αΠ Ἱ: οαξ, 14, ἢ. 30; « Ῥινωσίοε αὐλοιη 
«ΟἸ Ἶδ115 νῸ Ρ βο(πλ1}}1 155 οἰ γοίογθα ἀπ Ἰοπο5,ππα- 

Ὁ 

«(] ἀβοοι Πξ 01 ουιι γοπ δ,» ΡοΟΥυβον γα π]απὶ ἢ 

46, οἱ Πἀδηι ἰρδάπι ἃ [)860 ἀοπαγὶ ΠΓόγιτὶ ΡΠΌΞΕΙΙ, 
ΒγοοδΕ, π. 47, « Ῥοίδῃ5 δὲ απτοπὶ ἤθη... οι πὶ 

«51 ΠΟΘΙ 651 βουνηρο, Πα] ν6᾽Ὸ ΠΥροσγα οδὲ, ΘΟ] οὶ 
« οἴβοονο. Ροίθβι θπῖπὶ ἤουδ δίατῃ τῇ ἤάδ]θτῃ [6] σι 
« ἴασοτο, 5ὶ πιοίο σοῦ ΠῚ μι θαρθνῖ,» ἃ ἀνοτβὰβ ἤδηυ 
ἀὸ ἀὐυποῖϊάοι ἀοοιείαθν ὑππῖπὶ ὁρροπὶ μοίοβε, φσασὰ 
ποπιρὸ σαϊ. ὅ,. 11,5 τ δ 1τ. Ροβίχαδη) ἀπρ 6 ηλ 5- 
εἰπχίυ θἀσηλ, ἀπαὴ ἀοκηναίστα. ἀπαᾶὴ. ἢπ ἀΒΒΌΠδιι 

ῬΓΟΡΟΒΙΠ 5 Ὑδρ μα 05 ἀδιο σοι βιξι 10, Θ᾽ ἀπ] γᾶ} 0- 

τα ἁ!ρΡάμη, ἀ6 {5 510 οι α τ: « Πα θα5 [αι 

«θὰπ| Πάρηι σα ἃ ἰὸ ροπᾶοί, δ ἴῃ Π]πτὴ (Ποσ μι} 7ον- 
καρ; αἱ οἰἰατὴ ἀσοῖρίαϑ ἃ 1110 σαι, χα; Βα ρΓὰ ΥἱρῸ5 

«παπᾶ σρογάϊαν, » ΠῚ δτὴ ἀθ [1 ΞΘ ΏΡΉΧΩ ΒυρΤα ἀ1- 
ΧΟΡ ΤΠ «Ὑ1.Ὰ (Ο ρ80 αἸσῸ ἃ πὰ 05,» Πἀδ τὴ ποῖμρὸ 
ἀοσηϊα σὺ; Κα  Ἴρδοὸ ναρο ΔΙ {πἰὰ φαο πλα] πιπὰ ΠΟ Π}- 
«Ἡθα τ ἀΟΟΙ 5,» ΠΟΏθΡ6 ἰθγάτη ταὶ σα] οσιαπα [ἰ ἀθπ|. 
ἩΘΒΡΟΏΒΙ ΟΠ πὰ Ρ6᾽ 568 Ἰροίον υἱά δι. ἃ ποϑὶ5 ρομοῖ 
Πάοβ. ἀοξπιὰ γπῖ; {π|αὴ σάτα ἴῃ Προῖο νο πηία! 5 5- 
Βοηθ88 οομπίβίας, 00 0}}}118 ἀοιλΐη! Ξαπιῖ15. 5 μ]α1ὺ 
ΟΠ ΒοΠ αι, ΠᾺ}]ὰ 6556 μοίεβί. Νοκ ᾿ἴα 651 4 χηἶνα- 

ὀυ]οιῖιπ) ἄπο, ΄αοά ἀοδιπαίαπη ἢ ἀο᾽ οοπ)θμοίαιῃ 

δάφιῃ πγασ γι ἀρρ6 Πα! ΟγυΠ!ας5. Ἐβεοπίτη ἀσ- 
1} πὰ ἢ π0 018 56 ΔοΒῖ5. ὨΙνίπα αγρηἴο οξορο- 
γαίϊο κί πὶ ΠΟ 5 οἴ ρον π 08, ἃ Ποὶ νοϊαμπταῖο απίςο (6 - 

Ῥεμήση5.; ἢ φαπην ὨΆ]ΠΩΣ νοϊα απ πο ἃ ἐπ ρὺ- 
τί! παρ οι, βίσα ἢ αοία5. ὅποβ, Οπατανὶα ἀπ θηι ἃ 

ΠΟΒΙῸ οοηβθηβα ἀθρομί θαι 65 ἀοριημαίαμι, μι 01Ὰ 
τἀπὸ Βοσα κατ ἃ} θὸ ποθ ἀοροπάθγομθο δὰ ΘΓ: 

τι άῃ παι  ἀβροηβαπι Π08 ΠΟΙῚΒ 9515 Βα Π  σόνος 

ἀδ, Ονδίίο {π|0Ὶ [6 15. δὲ, οἱ ὀχονοάπηι; πὰπὸ 

φιόαφαο πρι αὶ βαποΐο ἴῃς ΠΟΒ15 ὀρογαπέὶ {οἰ 11} 

αν, 16. π, 30: « Υοσραίαν, Ραναοϊοία5, 60 χυρα οοη- 
« βο]οίαιν, Πουίαία οΥἰ καῖ, δὲ Βα] νοῦ Ἰη Πτηλταίοπι 
« ΠΟΒΙΏ ὩΣ 5 {αἰ άθπὰ ποὺ ροῖα αὉΠὰ ὁσαῖανὶ 5] Ὠ1}}5 
« δἶσαϊ ὁρογίοί, χοπ πονίπηα5: κρά ρ88 ϑρι οἰταδ5᾽η οι - 
«ΟΘΗ ΠΕ μιῸ ΠΟΒῚ5 βοπμ 5 ἸΠΟΠΑΡΡ Δ ΒΙΠΡ5, ἀρὰ 
«Βόῖπη ποηρο,»Βοῖπ]ο ᾿ρϑαπι Δ εἱ ΘΟ ΘΘΙΟ χη οἱ 
φάτ ν Ρ" ἰο  οτἃ ΙΟΠ 6 ΠῚ νἱΓ Ρὰ5 Πα πιαη 5 απ θ 5,50} 
Ἀρ ΓΙ 15. ΒΆΠΟΙ ἦν. ΠῸ}}15 ἀρομεῖ νἰσέα! ἃς. ροίοβία- 
υἱ αἰ αἀίοαξ 115 ΝΟΥ ]}5 Σ « ΜΓ ντ τὰν ἱσηθϊηοἵ, αν - 
«πο η!ὰ πηάϊα, ἔκ 15,0} σ]α ΕΠ, οἵ ΒΟ κ ΘΕ ρΡτανοῖ - 
«Ρἰατη, ΒΟ ϑρίαἼπ8 Βα ποία 5 ΒΘ Υ ἀἸσΟ 5: 5Ὸ 5. 1πὸ 
« Πονηϊαπαι οίο, Ποπεΐαὶ ἀρ ασὶ πϑ μη πὴ ὁ] οσιηι, 
«ἀσηϊοπείγα! οἱ ἀο οἰάτιι πὶ μαγαά βάση. ΝΟΣ κἷὸ σ10ι- 
Ρὲεχ τα θη 15 {Π|5| παν, δοιὰ Ἔχοῖ ἀ0 μοι δηβοιγοθον 
τἴϑρίθμπα, οἱ οἴ οαχ, Βα αη κι! οηϊπι τὰ Ἂς ιαν ν τῸ5 
ἀφούβοῦοο γα] πὰ απο} ποοθϑβανῖο ρσδθπίρβ, εἶσ: 
«ἔν ἰἀηγθὴ οἵ μοϊομεῖα ἰῃ μαγραῦίβο [ἅτα γουβαμίοϑ, 
«Ἁγ 1ἃ φ ν᾽ ἀδηΐαγ σομ! Βα ἢ. α Θαὰπι || ἀπὶ 
ἀὁ ποσοββοτίο ἃ ἰ ππαγν τἴπ πὶ δρίεἱξὰ5 βαης τ αὐζαίο - 
Ττῖο {Ππ05}}}} ΙΒ αν. 91, 6χ ΘΟ ΡΙΞῸ ἐοοετποῆϊο 1,π0. 
απὸ ΕΠ εν απ ἐπ ΧΟΥ πη  νῸ5 δά βυηαροβαβ, ϑριχιια5 
ἐΒῶΟ15 σου ἢ νο5 [ἢ ρ8ὰ πογὰ {ὰ νοΒ Ορονίθαί αἰ» 
«ΟΡ ο. ΤὯ πὲ ΒΡ ΠΣ ΠΟ Β51011}6 οβὶ παηϊχαθ ργὸ με - 
«511 ἰϑϑ οἷο παν Τὶ ρον ΒΟ αι δὲ ρου ϑρι νι 
κβαπούστῃ 415 ΡΟυΡΘ Δι, ἈΙ οἰ πιχοτὴρ ροίοσἐ ἀϊοθ- 
«Ὁ οιΙαα οβι ΟΠ και π 151 παρ Ππ καηοίο ὃς 
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φιεῖς σπανη, ἐροίωα υἱϊαγὶ »γὸ ὥεσο ἀαίγ τς ἐδὲ οἱἷδὶ τὴ ΚΑ δόριρον καηοίαηι Τγίιζίαίεηι, οἷο, Ῥέδσος. ΠΠΠπὴ 0 Ταηΐο 

δρίνῖε [ΟἸὩΧ ΧΥΊ] βαηοίο ὃ Τοίπηι ποβίγαηι ἃἀνθυθβ 

Κομ λυ πὸ5 ρρωξιάϊμμι τὰ βρΊ οι 5 ΒΆ Π6 60] ἀἰχτ ο τὸ- 
ΡΌΒΗ, οδὲ, 16, π. 19: δίασππν ἃ Ὁ 6ο παδανῆτις απαὶ- 

ἐξαϊονθε αὖ Ῥ»οϊσοίογονν παφηιὴς φοίδοῖ ἀοοίογδηὶ 

εἰ ρὸ ποδὲς ργορεσπαίονοηα, Νὰ ῥορηκιίάσγηις ἀαητο- 

γιὸς ἢσφῖο ἀταδοίδεηε; Ῥλα ον ὁ5ὲ σαι αἰ γὼ ἡσρὶς 

αἀεοονίαϊ. 

ἀθ, σνρατ μι οὗ ὁὐμ οδβαπὶ ἃ ΓΗ] ἀϊντα! δαχὶ- 
{Π᾿ πϑδοθδϑιίαίοιῃ, ἃ], ἀνία ταὰμἀκία απ Ουβδγνος 

τλα5,(ηλ Οϑοσνανο βουβδνορο 5, ΕΠ οἰ ββίηιο ὉΤῸ- 
ΒαπῚ ὁ} 5 Θα ΘΟ ΘΒ 60 σῸ ΠΟΙ 5ἸΟΠΟ 5, ὉΠ Β τ ἀρ ργοσα- 

ἰαταα ον η 5 πος ΘΒ 1η ὀσιηὶ όλο σοπδί αἱ οἱ 
οσηδορνοί, ὅδυ, 1, π. 0, διὰ δὸς ουλος δἰδὲ ρίασονιέες 

ομϑιοαίαϊ; μος 650, (ἀοία! γοὸ8 5.01 μαοθιῖδε, Ὁ 1π|(}ὶ 
Βαλὲ δι οομ βουνοί ἂὸ μασαίκιρ, ας, ὁ, πὶ. 35, ἀὁ δαμῖ- 

οἰνθονα ὰ ὀρροῦβ 80 βοάποθῃάί αὐτο Ἰοσαθη8: δος ὅν 
πὸ ὦ ταπο ἀογοηαξ ἐρνοΡ δ; σάφ τοδὶ αὐυοναιεδ 

ἀναοονθλα ἀηϊηιϊοϊεία ἐγιδικαιεν δεῖ φο Ὠιοᾶο ἐρεὶ σαξςζα- 

πεῖν Ὀθκεγίενα οὐδορυφξιῖτα εῖῦος οαρητίζίον μην σολιοιξ. 

σδιῖς. (αἱ. {4,.ὰ. 10, 4“0: δέμας ομοίοαϊαὶ πλέπ δ 8- 

ϑέγας ; ἱηπησοηροιιδαως ἑωιηνμίαῤἐϊεηιφια Ὀσούθσηιν ἴῃ φερι 

ψιὶ ΤΟΣ ΘἿ δροτὴ σογδονθθε; αὐνιιὶ σε 5οΐτοξτοα δα 

μιογξαῖς φευσοαϊὶς πθοίρὶς αὐ ἀολιει διεῖη. οεἰέσέε; 

ἀίρσηος υοϑ οὐβεῖαι φιεὶγαρίαρεϊὶ ἴὰ Ἡτεδίδιιν ἰὴ σσσιεῦ- 

ϑἐν Ποιαῖηῖ, Ἰὰπ ἀσηαστα ρου δον, ἐΕ ορθτηα- 

για 4 Παρ δηια ἀἰβροβιτοηαπν, αὐ Βοπουῖπ ομο- 
χα σαὶ 5 δα] αἰοιη τι Ρθηλν δαοσίογθηι, (αἱ, 10, 
τι. 33: ὕηπιρενγδοσιν Ῥθμς τὸς οὔϊπας διισέο(ζίαι, 5]- 

φηονμνη, οογυδινησιαλέονεὶς γλδηνογεν, δὲ ἑρεοϊσέος. σὺ Δη- 

εἰολ»ἱδίο πιαμοπίος, δε. 17, πὰς 38, ϑεμς ϑρινιέοι 

ϑανιοίην αἷὦἦ υϑς δηεέίας, μοῦφψηο λιεπο εἰ τος σιεστοζίαϊν 

ὀρθὴν μενα ηοδὶς δεηοορηξίκοιν ἡνερονείξης, 

τοὶ σηδη ἑ ἐθήηροῦδ κῳ νοὶ Αρερέξιις, ἔριέσίες ὑϑαεϊοολνεσ 

σλανἐαϊφθι, σαιϊήτιοη, ραάσθηι, ἐδηϊεξαΐεηι, δοη ἰσηΐίας 

ἰφ᾽η, δον αῖσηε, βίσων, ἐνατιοιεσει ἀδηλσηας σοτεξ γεσπεξανε. 

πὶ ΟΠ] Π 65 |{45 νυ αι 05, γα οἱ 15. Οἱ οἰ σονα 5 ρι Γι πὰ 5 
βάτιοἵἱ ἦπ ΠΟΒ5 ἀροηξῖ5, αι, 418, ἀπτα, 30, «ἀὐέρηηο 

γόρπο τοδ οὐδὸς δίς ἱροῖες συσίία αἀἴσηος Ἰ)σμ 5 σ[- 

Ποίαι; αν δι,» ια ὡἰσὰ ἀέΐαλα εοὸ5. σηληθα, θὲ φιὲ 

ἀροει 5 δὲ χιὶ αὐοΟἰϊεὶς, θεῖ φγαιϊία ροϊἐτὶ σοπεϊηρφαξν 

οί. 35), 2 δμς ἄδὲ οδὶς δρὶνέξιρε βαρίεντία σῷ γορο- 

ἕαξίονεὶς ἱη, ἀφηϊείονισ διεὶς, ἐἰδιογα ϑιαίος, οομίος Ἠλδηι ες 

σἱ ομοίοίζία! φὸς ρὲ ογεγλδ τοπῖρες τ) ρον λδιιδ,οὲ 5θνν 

γιογδιι, δὲ οοφί[αὐν φονεῖς. ΝΊΠΗΙ ρτωτοττη δι ααρά 

θυ πὸπ τϑίογγοι, οοσηϊοιοηιν 1)}6 1, ορονα, ἀϊοία, 
οἱ οοριαἰῖολοβ θομδ5, Οαίοοῃ. 30, ἢ. 8; 2 οίδης. ἐϑὲ 
ὅδμς, φεὶ τος ἐεχιεώνε δὺς ιολειῖς οἷτος γαρνόςσηἐα- 

υἱέ, νοδὶς ἄαγ τ ἴῃ τιουίίαιο ἐλεῶ ἀριδιιφιὶς, (δι, 38, 

Ὡ. 9: φὰς γασὶς βαηισείβοεξ τὸς ἑοξον, εἰ πέσον 

ὀδοίρν,, σοΌ θη, δὲ αἰοίλενερ σὲ ςρὶ ἴτας ἐν, αὐσθηζι ὕόοις 

(Ἀν σ ςθρθθξιυς Τρ 510}. δὲ σηῃ βίη, ἃ, 7: ΠΏιι 

ἐὸ σγαξίᾳ αὐ ροισηιίαᾳ ρνοζοσίπεινς αἰψίε πειωινέσηςς, {ζει 

εἰρον διισσσ ἀο ἡνα)ογέδης Ῥιοιαϊςξίς οὔβοὶὲς οοπᾶσοο- 

στ αὐλόν... 1λότις ἐοίῖκι δομὶ ἰανσίίον σοι οΥσθὲ; Ἃ, 8, 

γαϊεη θφνν 6 εἰ ον ογπαξιος υὐνξες, σογεςιεθέαγφσ 

οἴὐπι οηνανῖ ἐμι} εν εΐ ἐὸν βανιοζαγηενη Ἐσοίξς ἰαγιρς δες: 

μανῶν φερονίδηι, θὲ αὐιρἐιονίδις ρεοίαϊι!ς ργωωπιξὶς δῶ. 

“»ἰεηαοηίεηι,,.. δις ποδὶς σοηοθάαῖ; ρσίονὶ οατιίθυην 

" 

ΔΙ τοΡῚ 5. πο. (1 κα ηΐ, σασὰ ὃχ ΕφΟΙ θεῖ οοηθιο- 

ἱπαάῖπο οἱ ΒΥ }0 δα ῃηριίο, ἤθη ΟΥΤῚ}} 5015, ρα (0- 
{ππ5 1ὐοο] οξί παθη θαι οἱ δε θη τταπι ἀο ἀἰνίηϊ ἀὐχὶ- 
ΠῚ πϑοδβδιίαιο οὐ οαο δ τορι θης ; ἰδ 15- 
ἀπὸ οἱ ἀδτίξουια μοι (δὰ νὸρα οἱ βίησογα, αἱ 

ΟΡδοσνδὲ ἀπισαβίίπαιβ, (ΟἸΥΧ ΧΎΠῚ) ογαο, πυβῖγα ἔὰ- 
ἰανᾷ 5, 5 1τὰ ἃ 1)60 ροίππι5, ααοά ᾿ρ88 ἴῃ ΠΡΟΣ 

ἸΟΒΙΡῚ ἀνε 011 μοϊοσίαιο. το φαθγ, Ηϊο οὐδηιὶ ἰὸ- 

οατὰ ᾿ᾶθοτο ροβϑαπδ ἀινορδ, αν αι νὰ ἃ 5600 - 
βατῃ Οὐ ΡΊ Π3 Θχρο σαί 28, ἃς ΕἸ 6. βραᾳ,, Ὁγὰ 05 
ὨΪΐ5 Βοιτ ϊο ρο. Ἰοπο8. ΑἸΛὶ πίη, ας 15, ἃ 60 Ῥ98} 
νι. απ οί οσίων ἐν νοδὶς εἼτες Ἀομ θῊΣ αὐσρά μῖθῖ θη - 

Ὁ ΡῚΡ σχερὲ γος δαλιοεοιθηνονς, εὲ δαηοί Ποαϊίοης αἱ 

σηα ὀρόγα Δισίθιπα; ἀπτῃ,ν 14... 1 οἵσαν ὧλ ἀγγοῖς δεὶ 
νοϊιεἰαί65. Γαοὶο) τώ π5. Μὲ υοτριζας δὲ, γιὰ ΒῸ ΒΘ. ΚΒ ̓ ς 

γάτα ἰὼ ΠΟΡ15 Παῖς αν 17, αὐ ἃ ἰδ α  ο 8 οὶ ΟὈγαὰ- 

Ὠλπν, 568 σοηονοθο 6ἐ ἔορ ον οναἀδΔηλβ : ἃν 18, αἱ 

᾿Ιθ θα ἃ ἀ18}}010. Βοάοιῃ ὑοίουγὶ ροβδ6}: στα ϊα- 
τ] 80} 065. ΔΜ αι, 98, ἃς ὃ, Κορ χυαίζοας ἀσόνα 

ἀσδέμιμδ, φμοῦ ὄπ ἱπρίρηϊ ὀἐςδοηλδ, αὐ ἰαπέαθὲ ὧἂὸ 

ἰαΐοην πος πυοοιοϊξ φνωζίαμι Σ φιιο οὐ τη ξηεϊοὶ θ556- 

πιθδ, πὸ ὑεροποϊζ αοσὶι; φιοᾷ δρίνέεμ αὐορξϊονεῖν ἐς 

ἀϊφηαιμϑ τ γυσαμ σηρηλ ποδία τὰ το ΠΟ] Πμοια, 

αἀὐοριοη θη, ἀοηὰ Π6Ὶ σραίαλίο δὲ ἐπι γα (0115 σοὶ 
ὑδ588, 566 αἰ ἃ γητοῦ, δ σαθα Ομ τλκιαη νῷ ΟΠ ἢ- 

οἷὰ ματι μου]αϊ πὰ ρεομὰν 5 6χ ὕγρ]ο, ἀἰνιη» ρτα ὦ 
αὐἀταϊίοιϊο Ῥότῇοῖ 2 51. 1118 ομληα δητπηδγδῦ, οδΐ. 
λἀῦ02, καὶ 132, Απίωια ρεοσαίρέσ, ΡῈ» ον εηξίαηι 

δρίρίτμς δαησίί ἄοο ἀϊσηκαία, 7ωδεϊεδα τασερεοδ ΡΥ - 

(αἰ. Ορεψας ἐλε περεδι δὲ οὐμιράοον πλοιδξὲ δίξ, τινι 

Ῥέέοοδ ἰαημεόὶ οὐγέμίο σρεναξων, Ναη, αἰἰουίτς φιείαενε 

μετ ἰγισα αὐ εοαριθη σον, αἰξονῖα θη δὴν γος 

γλαείᾳ ἐἐξεισένοως, κωῖσ ᾿εσφαπάοντρε, ἀνογηογειεγε μοϊεδίων 

ἐδγη. ἐναρονδἰξ, ἐἰφὶ ἀτυϊοας ογὶρίωγας ἐπεορρερέανῖ ἔων. 

σίεων, Αἰεενῖν ἐόν εγανξίανα (γε } αἰὐτον οαφεϊςαϊει) 

οογνούορμε, αἰ σι αὐ γατδονουγάϊαγα, να] οἰθος 

τσ πὰπὶ ροεξνιθαγνὲ ἀοσσὲ, αἰτζιν 6 Κιιιαΐς εἰ ἀϑοοὶ ἐτὸΣ 

οἰδ φυσυοίίαιίοτας ἰοΐονανε εἰοερῖ, αἰΐιρς σον α 

φονῦΡογῖς οσπξογγωεθρα; αἰἴμηι αὐ ἠξλαγεψείον ργωραγαί. 

Οαπ τὰ δι πγατα ΠΟΡΉ 5 ὙΘΏ 6 Π5 ἔμλοία! Βμηνι(5 ὑχ- 

Ροηϊ  α. 10, Μη βαίνανδ, βωλατε, ἄοοθρα, ἡπτεσλθ, 

φοφονανα, οοποέανὶ, ἐἐξασέγανρθ οὐδηῖθην ργίμένη, 675 

α ψὸο οιεσοϊρίϊιον ἀσλίες εἰ αἰιογθη, Ἀιας ὁρεένα; οἵ 

π. 83, (οπορίσο ομδς σομεὶν σριςοορος ρεεδδμέας 

γὼ5, αἰασοηος, Ῥποηαοῖος οὐρσίηδο, εἰ γϑδίφιος ἑαΐρος 

εἰ υἱίς φεασιῖφοι ἐθοίοτεηὶ ὧ ργωωείζει ἀοπογινήσι 

ἑαγνφίεογφηι, φονοᾶο ἐὰν οὐδὲ ἑοῖο {{ὶ ριιαϊοϊείαν 

ἐδεὶ μενρείμκαηι υἱν σίριξίαιεηι, ερΐο γι ἱφευφογαίαηε, αἰτὶ 

»αμρενταὐὲς σειεἰξενι αἰνδιεῖέ, Αἴχασ μέρο ἴλη 50]1- 

Ποϊαπί, αἱ ᾿π 6Πραΐαν Ογνλ}}} φο θῃτα Βοπαμῃ ΔᾺ]- 
Ἰατιὶ 6550, φυσά ἃ θ61 δαχι!ο ποι ρΡοΠοϊδοσίανᾷ, 

θα φυίάθπι θ᾽ αν 5 4115. (ΘΒ ΠΟ Π 15. βῖνο ἃ μ16 
ταΐουῖας αἰ σοι 15, βῖνο ον αἰῃιϊὰπὶ σορίδ ρΥδ- 

ἰουτ ἰδεῖς μία σα πιδηΐατ, 

Ὅς φναιεέϊα ὧἂο ρεωυθαοιεὶ σγαϊΐ Ἰαρφίείονε, 

ἀϊ. Ῥυωοίρυα σγαιί ἀσ5. ἐϑί, ἀπὸ}. 0}5. οἰΐδηι 
οι η6 οοπί ποῖατ, αἱ σγαϊαᾶ 5:0, ΘΕ Ἰπητηογ 11“ 

θὰ 5οῖα 1001 Βορι σαί αῖα οοῃοθδϑᾷ ; ΠῚ ΤᾺ ΟΡΙ[15. 111]- 
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115. 80 Βογαΐηο σου Υθίον, 56 ᾿ρβα νολαηίαίοιη ἢὰ- αὶ πχδηῖθ5 Ἰη ἀπολῖομο : αἱ δρὸ (6 ἈΠ ουαΐηπι5 δἀπλϊίίο, 
πιδη δηλ ρτφυοη δ ΘΜ 6 ΒΟ] Π15 με Θραταϊοιδ, 
δυιάτο, ἀπ! ρα ἀφοιθογίο ργωνθηϊαίας ς 14 αἱ δὶ ρὸ- 

Β(οΥΊΟΛ65 δὲ ΠῚ] ΟΓῸ5 σύαυῖαβ ριθίαυ ρτοίθοία ργοὸς- 

πιουθαίαν οἱ δοχοίσας ποπιος, θυ πὶ ΠΠαὰ ρυιονὶ - 

θπ85 ΚΡΔ ΕΠ Π15 ποθῖβ ἀοπαίστῃ, βί πὶ πο 5 αἴ οἴ πὶ οἷ, 

οι {{ς αὐ νοΐθαν βα ἐπι 15. ποδία ρα ἀϊν! τ Ὠ}188- 
τἱοογαϊῳ ἀδθϑαμιν, δὲ υἱέ φἰοτα, σα σάτα 50}}5 

Βοηποταηι ὁρόγατα τη Γι 5. Πα 5}4 1195 αὐα10 σοησο5βα, 
ἴρ8ᾷ δἰΐϑιῃ σγαῖία 51; φαοηΐδηι πιουιία. ΤᾺ θ15 

[ΟΤΧ ΧΎΠΙ] σοιαραταίαγ, σταϊαϊία 86ὴ} θ 61 ἀοηδ. 
ἤφοο οτηηἶὰ Ουγῖ!πι5 ποβίον δὲ ἀρΏον! δὲ ργῳάισαν!, 
Ῥγίθαῦ δηΐτη 51 δά οἴπὴθ ὁρὰβ θοππη οἰποϊοπάθπτη 

ΠΘΟδΑσδΓα 51} σύαίία, αἰ τασάο ὁχ ὐρ]]ο, μγοθαν!- 

πλὰ5,βοσαίΐαν στα αν 1118 ΒΟ ΠῚ 5 σροσι μι ρῶν 
αὐτὶ, Θὲ 50 του πῇ πο σαάογα, αποηίαηι Β}}1] 

αἰ Θατὰ Πἰδὶ θη ΟρΘΓὰ ῬΓΟΠΊΘΓΘΡῚ ροβϑαμὶ, Ργῶ- 
ἰοτϑα τοῦτα οπηθ ΠΠἀ8 εἴ ογαίίοηθ ὀοχημανδίατ; 

ἀοπασχαρ σα οπιοϊὰ )65 Δ ογαἰϊοὴδ ΒΌΒΡΘ Πα 588 
νἀθίαν, πῇ οὐ Οὐ] 5 ̓ρΡ56 Ποηλ1}. ἐᾷ ραναδρϊονι, 

παχα. 4, ἀοσδξ : αἱ {6 ηλ οἱ ογδ ποῖα μι 5115. 661- 
ἰοπι8 ρταίί ἔραοἴα 5. 6586 Ῥγαθανῖτη} 5 15 σα 015 

παι. ἀά οἱ ἀδ, 56 ᾳ 141ὲ ἀΐϊδουια ΟΥΡῚΠῚ (ὁ σναίαία 
ἂς τῇ οὐ ρον θη 6 η {1 σρατ αν Ἰατ ΠΟ ἢ6. (65 τ]α 

ΡῬιοίεγοηᾶα βαηΐ, 580} αἰψα τη 5 Ιοσαπὶ 6χ οαϊ, 32, 
ῃ. ὅ, (0 δχρ]1οᾶῃ5 γοῦθα 1 Σπνρία Ογκαξίας ασαθλῖς 

)οριέλιο, αἰὶ 08. ρΡαία5. ἄροτο ἀόθογ φεῦ σεν, 
Τίσι εδδέηιις, οαὐὐ ἑωγείαην τ πυοσαῦέξς φραιίαηι; 

σία ἐλὶμεϊσὶ ἐςοοηιιϑ τὸς γοσοηοῖαοϊ οἱ ἀὐοριϊονῖς 

ϑρέρέίι, αἴσιος ἐγγεοί τ, 5ἰ θὰ 11 το ὁ. ΡΟΡῸΠ τοβροῖ- 

βίοποιη, ΦΥσημ» εἴ 7εδίιονε ἐπί, ΧΡΉ οαἢ 8, 6] 9688 
γῆι ἀρονίοιδ: ὅθ, φραιέας ἀφιῆλες, ἰχαὶ}, ΧΩ 

αἀἰσακην ἀφέηλεις οἱ Κεινέαθες ἴρδε απίεην ποὴ ἡπμδῖο ἐοὰ 

φτοῦ ζΖιισξνα ἀσενς πος δευνεξεοὶε, ταν δητις ον ῖς 

ἀΐσηος ἐἤοοίε, Μ]Ἰδονι σον αν ἐστ ίατ' 50} 5 ΘρῈ15 651 δ 

Το ὁπ 5. οομοθβδαηι, [4 τοί Φπαο πο5 δά 
ψιδ{τπὶ οὐ βαϊπέριη ἀοάπχη, πα ρνορίον ᾿ὰ Ιὰσ0ἀ- 

5 τι, ἢ πἢ}. ἀθδ, ἀπο} 5 δχ οδξ, 18, Ἰοοῖβ, βιὰ γτα- 

τὰ Ῥοαια ο5 δα νἱξαχῃ δ οσπλπι ρρνάασατο οὐπῇ- 
ἰοίυτ. Αἰααο αἰ α} ᾿μ5ῖ5. ΒΆ 015. ἐπ Ὲ{1|5 ποῖ ρίαπι, δά 

ἀπά πὰ Ὑἰν ΘΝ }5. οἵ ΓΘ Ρ ΒΔ 5. οΡαο ἢ χὶ νἱτίαίδια 
γεῖογι, φαοᾷ θδρθ βηπαπι του πανὶ αι σα οἢ δδὶτα 

ἀπά ον 5. 581 σοπνθῃρθηῃηΐ, οἂξ. 18,.ἃ. ἀθ τ ἤος ἐρ- 

δὶ φιραῖ πιὸ σάσα, νμεσὶ αὶ υὲἐρεξους εἰδὲ ρδύδιία- 

ἀραὶ, εὶς οτος (6 ἡπίπσ αὐ ποῖ οοέμοι αἀδιοίς ΐ 
χερὶ νεἰζίίος ἢ χιιέδιι5 65. οὐγεσιι ἐϊδ οοασίιες Ὦ χες ἔφ πειενιο 

αἀιγϑὲϊ γιμάϊοὶς δοηιεηιία ἢ υσϑιρ δαξιίανε ὕϑοι ἔνο- 
Ῥώϑταν δυο, οηνες ἤλιο οοεφίς. Νοιαΐ ρροοαξ, ἢ. ὕ, 
ἡπείδο5 αὶ βοίθ οἱ δ᾽ πιαϊανσ ραν 548 γοϊ 4 1}}}118 
αὐ Ραρ(ϑιααπι δοοθαογθηξ, Ο] 15} Βαθιο οαρίο, 
Ξρὶντα. β8αϊαιοιη. σοῃβοσαίοπ, Παλΐ, χα α11, ἐδέφοσ- 
ὄνανα διίγιον αο γδοῖρίο (δ νιαῖο χιεἑάστι ργορονἕθο τὲς 

πέεη εηι, αὐ 8δ8ρὲ δοὴσ Ξκαϊναπάμηι. πὸ τϑηῖρος, ομα 

ϑισηιοίε ἐς γείθ οωσίρεγεοε, ξονὶε ᾿ξεείεδας. [ιοϊα ἰκεὶ 

ἐπι υδεία ἐσοϊέσίαδίϊοα, υἱσεις σαρίανο, 116 γμρίας, Οαρὶὲ 

εαΐτα ἰα Λάηεο όθεισ. {Τίὰ ααἸάοπὶ Ἰοσαμν ἐπ δ! Προ, 
ταὶ δηλοῖ απο ΘΠ.) μα ὶ μοίοβι ᾿ ὙοηΊσι1 ὑτανᾷ 

31 Ἄσχῃ, τ. 38, 32 104, 

ΒΒΘΙΡΆΠ 5. Ποσίσο ἸΆΡοτο δὲ ΒΥ 811 ρναια, ῬΡᾶγΟ 81" 

τὴ ᾿ιαθτέαι αθ᾽ δοῖο, (6 ὦ τπυἱϊοντα ὁομγογθααπὶ 1}1.} 
Οας. ἐ, ἀατα, 9. τα νὰ ρτθυθη 6} 5 αταίίου ΘΧ Θἢϊ- 
ΡΓᾺ ἐοτπηχογαόναῦ: 1 φερσγο φοι οι εἰδὶ ἀς οασεϊεαὶδ 

μὲ υἱνγσέπίξαιϊο δ σαν οοίξαξίο, δρίγείες ἑξαπιοὶὲ ἀ(ο- 

οἰνέπα δὲ. Νοῖπδ τα ϊοξίος μα] έα 7καπὴἤὲὶ αα πωρτίαξες 

ἐἐμαίσνηος οοπδεξιεία αὐριισίϊ, ἐἰΐο ἀδ εἰνᾳίαϊία!ς δΥις- 

ἄτοητε ὃ πονῆδ ρφύϑρε ἀοηλο ἰὴ ροΐαιἐΐε σοησρέοιξιες, 
ομρες εἰ ἀϊφριϊέαξθηι οοηδρεῖ ἃ δρίνίξιε ϑαθοο φἀοσζιι 

ποῖπὸ μὲργφηο αὐἰοζεςθθης, δρεοίσδαγα, ἱογη αν, σοτνο 

δριοίδηις, σολεῖος σογιργεδοῖξ, εἰ οἷάονα ἀδοϊηαυῖξ, εἰ ἴνι- 

φιεϊηοηθγείνεηὶ ἐ7ι σί  πλθ εἶα ἠαοίμηι, τοφὰ σ᾽ δ» ἐνὶ: 

ἐς δαγοῖις αὐόοίοσοου ἐς πιδηζενη, φἀσοι τ, Τοῖ «μη αὐὰ- 

ναἰτο σερίαϊίαίες νι πιιοάο, δὲ μαμρενίαίεηε ποϊιριία- 

Β »ἱαηι δοϊαητωτν ΟἈνὶςιϊαν ἐ; φιιαγηοδυθηλξ ΡΥΌΡΕΕΥ βαγιοιΐ 

ἢ 

(ΠΧ ΧῚΧ] ϑρέρέδες ἑκιίέγαανα μνοοορείοιιθην. [)6. Ὁ]Ὸ 

Ἰαίγοηδ, οαΐ. 13, ἢ. 31, ροϑὲ τοσεπιβίίαπι 6 ὀχροβί- 

ἰάτῃ ἀπ 1ββίοη δ 8ὸ ρπ θη Πέθ Ρ]Θμ ΔΩ ΡῚΪ ΙΔΈΓΟΤΒ 
οταϊοηθπι δά Ομ γβία τα, ἴῃ ὸ γϑῦρα ὁχοϊαπγδῇ; 
πιο τό, ὁ ἰαίνο, ἐἐωριϊηαοίε ροϊδείας ὃ φιοῖς ἀοοιῖς ὧἵ 

ορη τε ρέμηε θὲ ἰόοίον πα οὐ μούβαττα αἀογανες ἢ τ - 

ΒΡΟΒΔοΥ : Ο δίοοτ αἰεγπαῦι σθος ασοηος ὅγε ἰδηοῦνῖς 

ἐἐϊιογεῖηαι ἢ Ἰγοῖι 6 ΟΡ βίη 510 υψαοπἰοτω πα τοι: 
Ῥεηΐ μὲ ραδσανι ἰπ ἀογεὶδ, οὐδ ρεράϊταπι ἐποϑηΐ, 

φατν ἴη πιρισιὸς δος αὐροϊρίο,; οὐεατὲ ἐπ Ὁ. 

ἀδ. Οὐ ὁχ ΟΥ̓ ο ἃἤνδῦθαβ ργνϑηϊοηΐοστη εγατ 

ἐῶ νἱτὰ ν 6] οθ)θοοία βαπ!, νο] γοπθαη! ΟΠ) 1οὶ, ΤᾺ ἢ] 
ἀὐ!ασπίαν, ΒΡίτηο 41 ργοσαῖ, πὰπὰ, ὁ « ΟΟὐέσοη τί 
διις δέει σριλα σοορθρατεέιν ἰη. δοναεγα ΤῈ, 1 δενα- 

ἐΐδ εοὲ ἤει: αὖ Φεηεγαοϊοης, ; οἰριογτη, ἐσδρόοία! 

σεγεδζιο σἰποοραηιν φοϊιενίαϊσνα Σ ργορίον σα διεὀροῖὶξ 

«ἀροκέοζεδ, « πὶς ρμκὶ ςϑοιριάμην ρυοροσίίεθι ποραίὶ 

ΣΕ ΆΣ,» δ γοδρέη, γυοροδίτα σι αὐγιιενῖς, γασὶξ πὶ 

τοσαίμ5 δἷδὶ πη}. 8: Νέλίλ αἰτμά ἃ ποδϊς γδχμῖρῖε 

Τεμϑ Ῥγερεθν ἐπαιοιζοηφοιν αὐζονὲ δονιάγα, (ἰαἵς ἀν πὰ. 3: 

δε ἀλ φιρῖ ηνλἐἰξα5. σοηδορρεμρὶ διετξ, αἰξὸ ρει σον εὴι 

ἐὐίοίος εἰ σογρογαὰ τωρίογαπο; ἰέα Ποηειΐηλεα αἰφέφοι τε». 

ἡαποΐοης αὐτνιανριηι υοϊπεηταίος ἱπουΐ, ει οἱ οἱ φιεῖς ἂγπ 

»οου δίνην, αὐαέίαν φετῶῖ, ἤδίσιο σατο! αὐ σόρασι πες 

ἐΐαην ἐπ Θρἐέλγγι ὙΟ 2 1οδξ ; σὲ νόνὸ αἰφηπηι ἀομυσδεηονῖξ, 

λμῖο ργοπιρεϊδοίγεε σοη γενέ σγαϊτίατι, ἘΠῚ Ἰηρα ὕε 

ὁπ ῖην οαἰσταο σογίρίονῖο τὑεὶ τοῖο ᾿σοσοεανία τεξεη τὶς 

Ὅρα ἐδί, ἴΐα τὲ συαίία σγοἀεηείδες ἀρὰς παβεῖ. Ξ 0. 

οαπάο, ἀδ ρραῦία ΒρῚΡΙ[3 δϑῃ σε, αἱ! θατα ματαΐατα 
ΟΥ̓ 5 858 ἀἀΓΕ 51 γεοίρορθ νε]ηΐ, θυ βᾶτο δὲ οκ 
βρθοίατο ἀπηὶ 1}}} ὁδίία ἀρϑυίαηγ5, σαξ, 16, ττπη.19, 
6 δριγιἐα βαποίο αἰἱ; Ταπέμηιν εἰ οφίῖα ἀρσνζανηιι; 

οἰγομηηῖε οηΐηὶ φειρύθης ἀϊφηοῦ, εἰ τορι ῖρ6).5 «ιιθηὶ- 
φπάὴι πεεγιδολδες ἐπι ρδνλίταξ ; 6 ἢ 952. Θμεηιαστηοάᾶιι 

ἔμα πρὸ ναβίξ σσηοοίιε οπεπία σολἐιιδίναὶ δος δἱ ρὶ- 
γίζεις δαπιοξιες ἐὺς σι οστιῖος καδοπε ἐξξιινείηαξ, ἰναρὶ 
δὲ χιεὶς οοοτ ἰθη5 σγαιία τῇ ἱπίριε ἀοπαίτον, τἱς πρὶνὶ- 
{τὴν εἶξε, σε δαπὶ ἵρσῖις ἱπογεχιζέίαϊεης ἀτοιεσοί. 

“Ὁ 

(δὲ, 17, στὰ. 19: ϑρῥοέξες δαη σέ. τῃόεσσηας το. γ8- 
ϑρέοϊί; πον δε ἀἰφηϊίαίες φιονὶξ, ἐεὰ ἀπίηϊνα ρίο-: 

ἐαἰεν.. ταπίι, πη εουΐζδφυς σε. ἀρραγεὶ αὦ φιιδοὶ- 
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Ῥιδιδαηι οὐεἰσαίιον φνακίανι, ΤΟΡΙΪΟ, Ὀθαπι δὲ ἃ αὶ βαποίοψαο Βαρ 5 πιδεῖ5 βίρησοσιϊο. βοουπᾶο ἃγρὰ- 
σοπίθγοη ἄαπὶ ριαίίαπὶ ἐπὶ τι άδηλ ἃ ΠΟΡῚ5 οχτ 
βροσίατο, οἱ σγας μὰ ϑρ 6101 Δαίαπι ἀν θἢ γῖο ποείι 
84 ὁοηΒΟΡν απ γ Πα 556, ἢ15. [6 βε[π|0ἢ}}15. Γοντο 
ν᾽ ἀεθ"αν δα βι[πια586. Ῥγοσαῖ, πππι. 471 α Μοῦ δοὶ 
τἀϊοενδ,ἔπσαηι νθγὸ ἄρον αὶ ἃ ὁμ5.» 00 658 νο] απ|ἃ- 
16} οἱ βϑἀα]αίοι δὶ ἐεροταία [ἀεΐοπάα δάγαη- 
Β6ΓΟ, ΠΕΣ ν ΓΟ ρου ἤσθΓθ.»Ἰ ΕἸ γα, ἃ] 6 51} 6 Πρ οδ56 

«Ἐχ 66 }} ἢ ἀοί οι Τα θγο, 5) απ ρει: 51 τησάὺ ΟΣ 
«ΠῚ ρει αονη, » (αν, {ν ἤαπὶ, ἀ : « ΒΕ} φαίάθηι 658} 
« (θ61) ρἰαπίτιο δ τίβουο, ἰασμι νόρὸ [Γποίθηι ἴοΓ- 

«ΤῸ ; οὶ 65. ργαίίατη σοη[οτγα, (1 πὶ νασὸ ἀσοῖρα- 

4 τὸ δἰ οπβίοαϊίτε. Οαξ, 17, ἢ. 36. : Νοβίγαπι ο8[ οοι- 
« ἰοβίανι, ἁππ νοΡῸ οὔνθιο; οἵ ἄπ. 371: Ομ ἀ- 

« πᾶχα ἰσῖταν οί, ΑἸ Π601].. ραΓαϊαιῃ ἰπογὶ ἢ.» φαοά 
18 τη] πὶ νϑγίοσο ΡῈ ἁδιη γα ΠΟΘ, « χιαηίαμ 

«ὀβῦ» αατὰ 1{}}}5 δὲ ργοἤοῖῦα γοα στα αγα (πο 1] δ σας 
π|8 οοηβθγναιίο ἰαίὰ πο) ἱπ,α τσ ἀὁ ἀυδογιρία βαηῦ, 

βοπὰ σοὨ Οἱ 1, « Ῥατγαιὶ οβίοίθ δὰ βαβοϊρι οι ἀλὴ 
« ριδίδηι, ΞΟ 6] Ὲ6 σαβοθρίαπ ἢ Δ}}]οἱα 5.» Π6- 

ΤᾺ (5 Ἰχ ἢ ἰἀ ΓᾺ ΠῚ 56 585 ΒΟΉ 5 Ἰᾶτηι ἀρ υοη 05. 

ἀθ. Αο ῥτίπιο φυϊάθιη, αὶ δδὲ ἴῃ σΟΤ ΤΏ ΒΠ0- 
τα 5. ΡΤ ΙΟΣῚ ἀγραηιδηίο ἰοα! ηϊοη 5 αἰ ΠΟ α 45. Νὸπ 

πῆς ἀρίταν ἀδ ρτγίπηα ααῷ ποτα πὶ δάγοηῃ [ΟΠ ΧΧΧ] 
θναϊία, 5οὰ ἀρ ρταίϊα Βαρ Ἰδπλα}}, πὰ πομηἰϑὶ 5δπι- 

ΠΟΙ 6 ΟΟηνΟΥΒΙ8,) 80. στοἀρῃ!θαξ, ρωπιίοπρη85, οἱ 
Ἰοῆσο θοπούαηι ροναπι ὀχϑγοιο ἀἰρηθ ῥα ρ γα 15 

ἃ 60 σοποοάίμαν, πὶ ργοσαίθοῖ οβίηι οἱ, σαι οο δδίηι 
Ῥτλμλαμα γ6] μον αποίονϊο ἰοβοπιῖ, ἂσ ὁαποι!} ΡΔ15 

᾿ αἰνᾶηχαθ οταϊΐοπο ργοροβιίσηι σοπειοναμ!ὶ μὲν 

Β 

80 μαϊοί, Ποπιΐηθ5. ποναῖ βἰαίαπι ἱπρτόβδβοβ, οἱ ( 

Ῥαριβηλατα μοίοα!θ5. Δ] χα! αν, αὰὶ αχ τλοτὸ Ἐὸ- 
οἹοβέῳ ἀπτὶδ γθι ἑοίδηλ «παάγαροθίηγαση Δ ΟΥ θὰ 5 
ῬαΡσΔΠΔΙ οἱ δά Βαρ( πη ργωραγααϊ ἐγαιλί : 815 
ΠῸ ὰ5. ΡΤ ραυ Ποπῖ5. ποορβϑιίαἴεια ὀχροηϊί, συ 

ἰαπία δ μαι οὐτὰ ἀἰσηιθ ΡΠ ΡραΓΔΠ ΒΟΠῚ5 1 ΠΟΥ 5 
σαθλ] αν, ΤᾺΣ τλ8}6 ἀὶβροβὶα βίαν ποῖοι 1}}}}} 

γιαϊο 858 οδ  βοηΐ. Εο ρου πο αὐ χα] ἐὰ αὐνάπαο 

ογδίϊοπϑ ἀξ μροματαίἝοπο δά σταξαιῃ ἀονοηάα σοη- 

ποίαν, 6 σραθα νόγὸ αιιαπλ δοϊια]οτὴ νουδηΐ, η 66 

Β0ΓΏΟ 65, πὸ ἀἸσοηαιὶ ἰΘ008 οχαΐῖ, ΠῸΠΟ ΡΤ] (65ι1- 

10. ΒΘ ΘΌΠῚ 5550 Ῥτοβαπί οἱ απ οοράθηϊϊα νογρᾶ, 
«(ἀὰ» ἀφ νοσφίῖίομο αὐ ΡΝαρ(βπιθαῃι οἱ ἀδίι5. ποι! ηϊ- 

ν8 ἀμαπί, δ βυρδααυθηία, ααφ 5] πιορ 8 50. Ἐπὶ 

οοῦρογο φαϊάρηῃ ΔΒ]α1|, απίηια. νῦνο πο Βαρίϊζαι! 

οοιπιιπαπίαν οἱ, ααὶ δἰ Πα ν αὐ 16 ρὸν ἀοϊατα 
δυσοββουῖ, οοδίίο 114 «ἃ θαρἐἰδιπα αι οαϊ οπηη18 
σοοροτγαπίυν οἱ βασοσάπῃὶ ὰ θοαὶ, οχ Ρῦποὸ οἵ 

σοὺ νυ πιο ἀοοοάθπ 5 μγοροβὶίο νοπίοηβ, ἡηαχίτη 

αἰ ηρσαθηάδ ἃ} 111, αὰὰ πθ5. ἱπητηογοηΐθϑ οἱ 1ηϊ- 
ταΐοοϑ δά Πἄοτα δὲς. ΟΠ] η 68. ργαίεθ νοσαϊοβ 

0580 αἷξ ΟΥ̓] 5 πὶ ἰοϑιΠησάϊο ὃχ οαἱ, 93, πη. ὃ, 
δ᾽ }1|5 σὰ δα ρονϊου πιο γὸ ἃ ΠΟ ἰ5. ΦΟΙΠΘΙπ0- 

ταῖα βιηξ, Θοσαηἀϊ ὁχ πηι. ὅ (5 Π ΠΟ Ὼ 1: ἰἀ 6ηλ ἂὸ 
ΓΟ ἀφ} 5 50 5115 651; μουβρίσαο οηΐαὶ ἀθ ἰαγάοο, 

οἱ γοιἰβεοθο ρϑοσδίον πὶ ΡῈ. πὰ ἀδία ἀρ αγ, 
Ιάρῃι ἀἱοιο ἀθ ἰθγιῖο χ οαΐ. 1, πυπι. 3, ἢ 40 

βουὴο οδ 46 δηϊτηῷ μον θαρἘ ἰβηγαηλ Γορ π ϑτα 906, 

Ρ 

πεθαΐο ρα θη) ρθπὸ δοοοιπιπούαπθα τοβροηξίο, Τοῦς- 

ἍΠπη} Θμῖπὶ [ἢ δ0 οοτητμηδπιονα στη οχ οαΐ, {7. πν 29)., 
[δϑ᾽ πηοπίπαηι, ρογβρίσαρ ἀμ. ἀς ἀσαῖϊθ ϑρίεαιι5 

απο, Βαρι 5ηνα 15 τοὶ σοι Πρπιδ οι 15 [ΒΤα ροτα 5115- 
οἱρί οπ 5, ἰθοια 8 ἀπουαιη. ραϊονιιι ΒΘ 515 0558 
ῬοΐοσΙν ΑΙ οἰ Δπι5ὶ ἀρ βηρΠοο Βρηεττι5 δᾶ Ποῖ] ρτᾶ- 

1 ἀσαίατ, ἦκ 1.15 νογιαϑ. σοπίϊποίν ἃ ποθ ἷπ 

ἀπθίπῃ γονοσαπία ; ΟἸἸβϑατιαχ πϑῖαρθ δἰ] αν, 

«αἱ ν6] Ραριίχαια5 51}, γ 1 Π|Δ6] ποσίν τὰν Ξίονία πὺ- 
γον, δριγιὰ5. βαισθ σραια οἢ σατο πἰδὶ ΟὉ 68}- 

Ῥᾶμπ οἱ ἸῃΠά δ᾽ ἰαίοτη ϑααηι, 51 επὶπὶ ὁχ ἢ, 5ὰρ- 

Ῥἰΐοὶ ἀσαδοι ϑρίτι πι8 βαποίὶ ἀσηὰ μοδι]αλδε, οἱ 
πὸ} ποραγοπίαν, ΑἹ ρυα δα θα 15 6δὺ ΒΡ [5 βαποίὶ 

ἐγα αἱ ονρᾶγθ ἢ05 ἀοοθαὶ, απαουχοάο ογα μάθη) 5} 
ἸφιλανΡο5, αὐ 088 4550}1} Ογγ! 5 ας 16, παῃν. 1. 

ΑΘΊ δαβομὶ ἀρ {6 }}}0 15. ΡΘΡΒΡΙ ἢ οδὲ ΔΒ 50105 
πάθ θα! ἰὼ ἀὐΠ Πονίο, {05 51 ϑρίεἶίαξ σραίϊα ρτίσ 
ναπίατ, ἰη ἢ ο} αἴτιαι σιν πσοῦξατο [πὲ : ΟὨ)ὺ 5 

ΓΕΡΓΟΙ ΘΒ] 5. ἱπι πη ὉΠ}5 651 15, Ζαΐ 1811 ἀηιατη 
ααάῖνι ἀθ 60. Νοη εὐρὸ εἶς ἀριταν 46 ᾿γί τᾶ βΓᾶ- 
τὰ Β0᾽ σύσιη πο αθ ἢ 65 ΤὨ ΘΓΘΙΉῸΓ, 5ο ἀὁ 2}}}5 οὐπη- 

Βοαασπ 8 ἀὰδ5 Ποὰ5. Πάοὶ, οταϊ! οη]5. οἱ θοπο- 
τυσπα ὀρόγαπὶ ποι το ΠΠΙ βάν τῈ: χαρᾷ ἔρϑατα τι πὶ 

αἰϊοαα! ἃ ἤδοὸ ποὸ5 ταϑγουὶ [ασϊδη ο ργοΠοϊξοϊ αν Νὶ- 
Ἰη1ὸ ῥ᾽ 15. 658 πὶ ἰθΡ ϊο ἀνριπιρηΐο ΤΌΡον5.. ἰὴ α4- 
ἀυοίῖ5 ἐδὶ ἐδβὶ πο 115, απ ΠΟΒΒῚ οὐ οὶὶ 51. ἀσβουῖς- 
ῬὲῚ γι α5, πο ἀασά ἰὰ ποβίσα ροί(οϑίαϊο βίηυ αἱ- 

ΨΊὴ0 ΔΈΧΊΠΟ οδ50 ρατοῖ, Οὐ Ποϊαμι Ὀγιθαϊολίογαηι 6558 

αἰξ τοοῖθ τηομδτο ; δυαϊοναπι, ἱπιρθγαϊᾶ δύο. 
[ΟΟΝΧ ΧΧΠ Αἴ φυαάπε πε] 5 Ἰοοῖ5 510. στα, ἐἶ, οσπὶ- 
πλϑπλούα 5 αἰχτε, ἀἰνίπῷ γα. Ορὰϑ 6550, 6 ὸἱ 
ΡΓΡΟΟ βᾶ00Ρ σβϑοίο ἀούθαὶ, οὐ αἱ ἀπ τ τοσίο ἰλ}- 

1ἸΔμαξ, Ὁ ἸῚ16}16.}}5 ἀπο δίαγ: 5. ἸΟΞΕΡΆ» ΒΕ 51η8 

δγαῖία μοιαϑία 5, δὲ ἱπιροναΐα ἔδοθτγ. δὲ ἔρΠΟ 1 πὰ 
ἴδγγο, δὲ αὐσοορίατα. σιαϊία πα σομπλυναγθ, {ΠΟΡΒΊΝ 

τὰ πὸ σαἰοο οβθοῖ μο. ΟΠ πΊ ἃ 60. αγανίδιῃ 
πάτο 5815 δ ἀἸτογ 5. ἀρρτθοῦίαν, αἰ 605 ἀπ [[ἃ- 
ΓῊΠῚ ΤΟΓΆΠΩῚ ἸΠΟΙΏΌΓΟΞ, ἰἰβαπρ ἀοο!]ρϑ αοιαί, ολξ, ὃ, 

π, 35, οἱ σαϊ, 15, παι 39, ἱ Βα ποῖ! δρίγι[ὰ5 ΤΡαοὐτ5 

τοσίδμε, οαὐν 11, ἡ. 38, τ} ΘΟ. ΔΠΙΤΩᾺΒ5 ΟἸ510- 

ἀϊαΐ, οἱ νἰγία 65 οηβογυθὶ ἢ σας, 44, πυπι. 30. ὁπ 

οαϊπία ἐδπεμιοπίᾶ ὃσ ἰπίθρτγο τοί], παι. 40. Ουοὰ 
ἴῃ ρεΐσιο (οπυϊηγοπῖο ἀρβαταθῃ!! ἴον }} ἀτοῖπιγ, θεὶ 
6580 τ Ῥορβοϊαί, 1Ἰὰ ἄορ ὁ ῥγίτια σταϊα, βρα 4 

ἐταιία Βαρ πη ἐπιδ θά απι 68. Ποι αυοὰ ἴῃ 
βϑοσηᾶο ἀἰἴοίαν, θὲ ἐβξς ρῥΙαπέαν οἱ Υίραγε, εἰ οΤα- 

ἰδανι ΟΟΉΟΥΥΘ, 56 η5ὺ8. δὲ Πθαπὶ τπα]!ὰ ΠΟΡῚ5 1 

Βαρείβηιο δὲ ἀπ1ὸ δαρεϊππιαπι μεν 1} βγαια 

οοηΐοεγο, σα ποϑίγα Ππάἀθ  δίθ, Ὠσο ἰδίηθὴ αὐ͵- 

ναμίθ, ὀοηβδνγαγα δὲ ἀυροτο ἄἀρρθαηνιβ. θὰ ΕΤῚῚ 

Οντηλς θθατα ὁχ πο} θά οἸθηι δ ϊοογο ρΟ589,5ὶ 

τοσάο οον ἱΠὶ ριπο δα θεῖ, ἀοθπα πος σα}. Ποιλΐπ θὰ 

Ῥυΐὰ5 σον ἀοοῖο οἴογγο ἀἄσθοτο απίθαααιῃ θ 018 

ἀραὶ ; σαοιιοίο δηΐπι 00 σον ϑααπι Πιόμο σΟΠΉΠΑ  - 

ἰαῖ αἰξὶ ὁχ φιοάδηιν πλἴιο Πρ ἢ βοᾷ θ 60 11 88 0ρ8- 
τοὶ Βοπιθηλ ταςιϑίοσο ποὺ ἄρροτο, δὲ Ππδρατα 

5 ΠῚ ΠΟΙ ΒΟ Πδ1ιπι, 51η6 ὰο ΠΙὮ) ΠογῚ ροβϑὶ!, οθ6- 
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ἀἰεηίον ἀσοοιμηιοάδγο ; πὶ [ἈΠ ΡῚ σΟΠΞΟΠ 5.5 'ρ58 Α βοίυπη βυδάθίατν οηλλο αι νΟΓ πὶ οἱ Ἰαβέθπτη δβί, 

συασάψαρ ἀϊνί ας ρα ΓΕ αι οβὶ,αΐ σἂ ῥτοθν 1 αν, 

5 ἀϊυϊπῶ φραίίο οἐβοαξλίίαίο, 

50 (πὴ {Προ ]οσοΒ 0} οὐπτιοβ ον θη , μνὰπ 

ἴα, τὶ ὀϊῆσαχ δίίιθο νασπὰ δὲ ᾿ρπούχοβα δα οριᾺ 

Βομαπὶ ὀσχοϊζ!οη. οἿα5. ἰουταϊπομαν ΟΤοοῦ5,, ΠῚ 

ἴαπι βαρ σομίθεει!, πθηληάτηῃ σοομδυηξοποπι πα- 
πεῖ ορουίογὸ, αὖ ΠΡοῦαπι νοϊαμ αι 5, θιὴ στὲς 
ἀυδηι ποὴ ροίθβί, 5 νο] 1, ἀσποράτο ἃ ΒῈΡΡΙ Π6- 

Ρ6, σοηβοιδῖπι : Πα ἀΠ 6 τα 9 ἀαφνιίαν, σραλαμδ 

{Πᾶτὰ σοοραγαιί οηθ ἀὖ ΠΟΠΒΘΆΞΌΏΙ ἪΧορσοίοῖ, δῇ 
ἰρϑὰ νἱ σα ρτισροίονιι ὀχρτισδὶ εἴ ΘχρΈκηδὺ : (ἄπο 

501 π0} ἰπ ΠΟ 15. ὑυ βίοι αῇ ἀσότο βοββίπετιβ, πὶ πῇ 
σα ν6] νΟΗ πιὰ 5 ἄσθτὸ οἱ σόνορα ἀσᾶθλας ΓΟ]  ς 

αἰγατλ Δι 115. ΟἿ 15 51 Π}Ρ1101 οχοϊα το ἀὸ βοῦπιος- 
(ἴοπα Ππιαϊαϊασνσαὶ ἀδχο νυ ιῃ ἴα 5 46 50 ἀοβ  5 11 

αὐ οἷαι, ἀπ ἴρεα ποϊθμίοηι οἱ γορασπαπίοηι [οοίαὺ 
πὶ γ9}} οἱ αϑοομτὶ αἴατσ: ἀπὸ γότσθο, ἀδιθτταϊ ἔπ οὐ 

ΡΠ ΘΕ νο αν 5. σραιίαπι, ἀπ ρταίία νοι μία οι 3 
ΜΠ ΒΘρον ἀρ υἱξὰ τὸ δ᾽ ὁχ δοιϊρίαυ δ, 

ἀαῷ Ἰνατα λα μλ ΟΣ ἃ 200 χποσαλαας γυϊαου  ἴης}}- 
πανὶ ἀοσοηΐ  ἤθαηι ἰ ΠΟ ν᾽ 5 ΟΡΘΥΟΡΙ 0116. 6]. ρο ἢ - 

σογθ, βογίρουβ ἸΘΚῸΝ βαὰ5. ἴμ ΠΟΡ Βα. ἡοβίνιβ, [ἃ - 

Θοῦδ ἈΕ πὶ ρυωσορυϊξ 815. ἈΙΏ ΒῈ]6]η 15, ἀανο ποθ 5 

οὐν ποναηι, [06 56 1 ΔΟΡ15 οὶ Ρ᾽δοθα! σογα τὶ 56: 
εχ ΕὐοΙοϑία σαο|αὸ ργοοίτιβ, ἃ Πθὺ ροβία!αη 5 τιῦ 

ἀοἱ οἱ ἑαςῖαξ 05 οἱ ροβεὺ οἱ ἀὐχαγο 4 ρεφϑοίρι, 
ΤΌΒΌ] 5 παβίγαξ σοι ρο αἱ νοϊαπίαϊδβ, Βα] ρον 5 

αἰξδοιατα ᾿ηζα Δ᾽, ΠΙΟΤῸ πὰ 51Π| ΠΌΤΩ1}15. ῃϑοιον ΡῈ 5 
ΠΟ Ξ(}15 Ἰηϑοναΐ, βρὶ εἰ ἢ οὐκὶ απ] οἱ ἀροπάὶ 
ὑροία θη Ἰαυριαίν", Το αξ ἢ05 4180 51πί δι ῥ]α- 

οἷζα μοξίαϊαγο, ἀδνοίαιν εἰ ροόμότο νοϊαπίαΐθηι, 

ο᾽υδααθ πιά} θϑία!! ἐισθιο οογάθ βοῦυῖρα; 4105 

ΟΠλ δὰ ποῖ 50 πτὴ ρΟ 551} {{ἀξαοιιομπ, [ΟΠ Ν ἈΧΠῚ 

564 Ιρβὰ νου! χη ϊὰ5. δὲ αοιῖυ γτοβαθαν ἃ )60 : ἃἀ440 εχ 
ὁ!" 5. Φφα δτι5. ἀδοογαιίαῦ, μὲν σναθίατη δ 0}}}5 

Ρύωβιανι, αἴ φιοὰ [αοἰθηά αν εἰν ἴσογο Πάσας 
αἴας να δαιπὰβ; δατα μα θσόνο ποηντ τῷ νο 568 

μια τὶ οἵ ΝΟ] 16. ΚΡ 6.86. ἃ] ἴλοϊδξ, 568 ΟΡΕΡΩΤ οἱ, [ὰ - 
οὐνο; θαι αἱ ἃ μοσοαίο ρυτσοιλαγ γοϊαλέα θα ἢ0- 

51. ΠῸΠ Θχερύοσίανο, 56ι} ἔασον δίτατα τ μασιν 
ΥΘΠὰΒ: τπονρῖα ποίρα ὅβθ56. ἀοπηὰ )61 οτὰ π)οτγί- 

{π|ὼ ΟΣ Ρ6. ΠΠρΡονάηι σγαϊο δχο δὴ 1 ΘΟ ΞΡΏΒΌΙΩ 

οοιηραγοίαῦ τ ὸχ Ποιγαῃὴπ Οαπὶ ΒΟ ΠΟΙΡιβ, 5ἰὰ- 

τὰ 5. σα. ἦπ σον ρε5. ποιιίατα, ἀΐααρ ἴῃ 
ἴρ5οὸ Ἰρονὸο αὐϑί τοῖο ορογαῦῖ, ὉΓῚ βαποία. σορίζα!μίο, 

Ρίματα, ὁοηϑι πα}, ΟΠ] ΙΒ πὸ Βοπ π5 γο απ αι} 5 πού τα 
ἃ 80 51{2 ΠΙαΠΥ ἀρότθ ἴὰ πορῖθ, α ΄φαοί να οἱ 
γ ΘΠ 15 δ᾽ ἀϑαπηὰβ : μραθ τ ἀομηιπι 6580, πῇ Πρ 5] 
ΒΡ 82} οΟἹνοἸοη ἴο5. οἱ παι ῖϊος βνη5: 6Χχ ΑῸΜΌΒΕΟΪ 

ἰαἄδιὰ βοι θη τϊα, χὰ ἰοἱὰ5. Αἰνοαηα ΕςΟΙοεΙο 
ἀοοίγιηα {π|1, δὲ ἃ Βοχμαπα δὲ ΟΠ Β5. ΠσοΪ σις 

ὀοπιρτοθᾷία ς αὶ εαἰπιήσγαμα ἃ Ῥοίαρίο αἱ (Δ ο] οι 5 
ἀοπλαπὶ ΒαΡορδίαν ὀχθριξ, αἱ ϑᾶπι ρυαι πὶ ἐοπ {8 - 

στόμαν, {πᾷ Γυἰατὰ σον πιασοϊ αἀο Ππαῃ βόα 

θΓΟ ΒΝ ΕΠ μαι, νόρπλ, δα ὁγοάηιν. δὲ βροναιαῦ; 

66 501. γονοιαίαν βαρίοι ἴα, 5οὰ δὲ ἀπχαίαν ; πδὸ 

33 Ἄσχῃ. Υ1ῃ, 36. 

νόσοι οἱ ροσβαμιονοίασ; χα ποῖ βυΐαηι ρΟ ΒΒ] Β1ΠῚᾺ- 
θηϊ, 5οα ἰρβῆτα ἀσοψο, νοϊαπ αίοθλ. οὗ ΠΟΠ ΟΠ ΠΠῚ, 
1 οϑι α1 θοια νοϊιι5 οἱ δρδῖησθ, αατ Ὡ01. 8100}} 
ἴῃ Βομεῖπο πἰδὶ φασι θοπ 6 γα] ΟΕ Πδὴρ ἀσὶ!,άρπὸ 
580 οοτῃρ! θοίαϊαν, Πίνεσα ὼς ἀσοΐλίηᾷ, ο 5. ογὰ- 

εἰοπῖ5 6 5ροῖ, αἰιμι6 παι αὶ μεθα 6 [α4ἅ- 

τις ΤΑ ΒΟΣ 81 ἃ0. δρίαα 8 Ραΐ θὰ5 ἂὸ ατῷ- 

οἷβ ρυϑοῦίίηι, αἴ υυὐσαΐα [6 γῈ ορίαἷο, ἰψηοταῖα ἀπ 
ΘγρΡακπαία [αἴ5πει. Ἠδλης οοτίθ πὶ ἀντ] ο τπὸ ἰδ- 

ῬΡΟ οι ἀἰ550 ΒΡ 6 Ὁ πῸὰ ΟἸοστ 5. ἀΣΒα 6115. 
τς Τὰ πα. ὈυΌΒμδηὐ ρα η0. δὰ ἐρϑ ΠΌΠΙἃ 

«πὰ δαρνα πα, Δ7, ΔΠ1αἴὰ Βα ΔΓ 1185. Ἰθμοῖ Ογ- 
ΤΠ ἀπαπηπρτηᾳι8. Π60 στα 15 ἄρότο, απο ᾿μἀ1- 

δμιι5. οἵ Τα πιο 5. οὐπὶ δ556., θ 60. τοοΟμ ΟΠ Πα 15. 51} 
Β δάορίτοι 5 αραια ἀἰσηαίαβ. Οαπὶ δαῖτα, αν Π(65 

" 

ἄσσοι, ρεΐογαμι μεϑιίατιιτι. θὰ 5 ΡΘΘααδι 55 ῥτὸ- 

ΠΙΘ ΘΑ ΠηΓ, Βυα Π] 1 5 {5 Πα! ποθι ΔΆ ρτϑοὶ- 

Ῥδ, ον! θὰ. οἴ Ορδυλΐαβ. ΒΟΠῚΒ σοπηραγοπέ ; 5ὶ 

ἀϑι15. 1}16 σγαι Ἂν ΡΌμ5 ἃ Π6Ὸ πὸ ἀοϊτν, 56} ρτὰ- 

(1 Ροὺ ΠΡοσιηὶ αὐ ΒΕ τ ἢ Βα ρ ον α Π] οἰ απ ; ργί λον, 

ΠΟῚ ΥΟΥΔΟ ΟΡ 00 ἀ οί ὐδίτεθ. ᾿πι5 Ὁ ΠῸ08[101}}5 

ΟρΡΘΥΘ ναί γοδαπίαν, ἀπο! ἀϊα οχαο ἀπ ἰαχαΐῖ ((6- 
υοπίαν ; βθεσιάο [α] σὰ πὲ ο5ὲ Π)οατη Π05 Πἰ Πιϊσὺ5 οἱ 

Ἰπάσποβ 5181 ρὸν δἀοριϊοη 5 συατίαπι τοοομοι ασα; 
[α]βῖῖμι, οὐἱπὺ ποθ ς. ποίας, ῥγαῖον βία ἀμθ65 

το; οοηΐρα, ἴῃ το πε βίο ρϑοσαίοινη σοημοθ θπ.8 
ἀἴρηα ΤῸ5 ΟἹ γακία Δ0 ἴρξὸ ἔθνοις. Οτταλ οἰίαυχ νἱζα 

ΦΙΘΛα ρον ρα δον )}01 πο 5. μΌΓῚ ἀσοραῦ ἀὐποίον 
ἐᾶι. 18, ἡ, 30 οἱ 81: ἀπ ἰαπγθη ΟἸΥΟΡΒῚΒ. ΟΡΘΓα ΙΝ 

πίοι! 5 απ ππῸ ; 'ρ88. ορονίοε χηοτῖϊα, τ αἷν ἀδδοῦθα 
ποβίγο ῥγοπΠοϊβοαπτισ, ΡοΓ σρααῃ) ἤν]. σα 8 

φασχαθ ν]ηλ, αατθ Ἴυ8 ΝΟΙΘῊ 65. ὁχ ποϊοπίι νι ἔπος, 
Ῥγοβαΐῦ Ἰιάιντ5 116 ὁχ ῥγοσαϊς, ἡυχσα. ", διά θα σοιῃ- 

᾿ηοτηου 8, φαο Ἀ}Π}1] (816 σορίΔηο5,οὲ σοι γα 115 
δῃίμὶ ἱπάπιοί οι μθ5 αἰΓοοέοβ σαρὶν 1095 ἀα νἱΐαπι. 

᾿ξαη θην νἱηὶ ΠΠὰ)Ἐπὲ 8 6χ σαν. 48, πατα, ἀθ, νον 

Βὰ, ΄αϊρὰθ αὰ Ογαοῖ οἱ νἱνξαξοι γογοσαΐί ΟΥΤΉΠας, 
(σα 5πὶ αὐ ον αὐ αὐάϊρα πὶ Ποὶ νουΐιτα ἂὐ 
Ροιοπίατη Ραριδοια οομνοπουῖαε, [ΟΠ ΧΧΠΙ]) ππ]- 

115 νοι} 5. Ῥγοίγδοι, ἡ8}1ὰ υἱ σοπιραϊβὶ, ςο ἃ 
Οτίθιο (ο τα ]ὸ ἴῃ οοναπη σου} 15 ἀροηΐ 8 αἀδιοιὶ 
δ ἴκ απ σο]] ον. Οπδμο οαἱ. 1ὖ, αν 19 «εἰ ]- 
ἰὰπὶ παρα βαρ οὐ Βρ᾽ρ 15. τὰ ρα πὰ πα μαναὰ μὰ- 
ταίαγιιηι Γαρᾶτη, αὐ ΡΘροι ηπιπλ Βουλ 15. ἢ ρΡ6}α{}}5 
ἀϊμιία!ο οὐ ορῖθι5 ςοπδρίοαὶ βοοθβϑατα, αν αἄο- 
Ἰοϑοο (15 ἃ αρθοϊοπ ἔογν ν ὁ ΒΡ τὰ ΟΟΌ ΠΟΤ ΈΤΠῚ 

ΟΠ ΡΓΟΒΒΙΟΙ ΟΙῊ, θυ Το] ϑ (πιὸ ν᾽ 5115 ἰοο]παμ! ο ποι, 

δαί ΟΠ τυ απονατ ἰαἑ Θχθπιρ} 15. ἀνδεὶ( οἴγοῦμι- 
βορίουιμῃ νυ] γάτα ραπρογίαἴθια ᾿ς ἄριγιν 
(πὶ απο πὶ γὸ ρναϑομία! ποὸρ ἀσσοηίοσηι οἵ ὁχοί ία- 
ἴθ ἀπηίαχαί, 5οἀ Ἰρ5) Ορογὶ ἀρροαπέοπι, Ρομ 

γο]αηία! 5 ἀαοίοτδηι, οὐ (ἅτ οοπίνατίο5 Ὠαίαχο αἵ- 

βροίαβ ἰανγριοιίοπι οἱ ἀαηίογη Ὁ Πότ ἀἴοιο ἄσ οτὰ- 

(ἰοθ, αιιαῦ ἀάρο (οἰαὰ ϑρίγιιβ. βάθπ οι} οἴοοίι5. 65}, 

ποθὴ χα ἀπ. ᾳφαοιχοᾶο ονᾶνο οροτίθαῦ ργουθὰβ 
1 οἰ 05 ἢν δ ρ50 Βριγ 5. ἱπιογοοίογο ἀϊ0α- 
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ἔπος σαν, 4, ἃ. 30. 1Ιάοπι ἄς ρρϑβθτα ἃ Ἀρὶυλει ὁαὴ- Α δῆ ελρορμηέ, ὀρροίιαιῖ οὐνέμτο δαϊυφίοτίς, φιοὶ λιοὴ ναϑᾶο 
οἷο τη ΡΕΥΤΊ 115 νἱ, 4105 1166 1 1 [δγ 5 ἀορσραίοβ γὙ}1- 
ἴαϊο οὐ μοίθη ἃ Ἰᾷπὶ ἷὰ ραγαῦθςο σομεισσῦο ἀϊσίττ 
ὀοάοηι σοὺ: ἀπὲ πὸ ἐρβεποηΐ Βαρτα πιιπὶ, 1, 
ἃ ΠΟΙἷ5 αἰ ]ΐα 5αμ!. ἀθαμι ἠδ ἰρπᾶτ [Ἀπεέτπι Ποηΐ 
86 15. ΡΟΒΒΠ ΗΠ αἰοπι, Βοά οὐ ἔρόῆπι το πη! αῖρηι οὐ 

δοιίοηοιπ Ῥγεββίατο 0 ΟΥτη}}} βεη(οηα ἀτρυτηθηῇο 

ΞΌΜ ΡΓΘΟΘΒ 6]5. 4 5. δ ον 5. ἀρΡγθοαίγ, 
ἂς 03 ργαείρε {{{ἰς ογοίονς ἰὰ. Ομνκο», δαθμαο 

(οι γοπ αλιιηὶ οχϑροοίασο οὐἷν Ὁ, αι. 85. σας, ᾧ. 

πὰ. 30, ΠοΙαία φαπ! ᾿υ ἐρδί[ϊοὰ τ. ἀν, ΠῚ 

θόις δ 5 δίδὲ »ίσορηΐες οπδὶοιί, 615. ΤΠ] ΟἿ 1 ΠῈ 

ὁοπίτα ἀἸα οατι {τ]νααὶ, αἴ σῦς τρσῶὶ οὐ ο5ι 15 οἵ- 

ἢεῖαι, ἰμνοἴοσϑ ἃ θη ας ᾿οπ 5 ὁοηβύγνοί, Βρ᾽εατα 

βαποίπιη. οτηϊεα! τιῦ. παηο! δρλνιι5. ὑγρασία. γοι- 
ἀαλ, αὐ ἰπ πουϊία!οα νὴ. ἀπ θυ]ομ!, ὨῸ}π185 γῸ 1 ἰδ- 

διδηία χ ἰδίοσγο ἀδϑορρία βαπξ ππηῖ, ἀῦ, ΝΗ 
πον ΠῚ βίη νοι π 15 ΘΟΠ5ΘΠ 586 ΠογῚ ρο!εβέ, 508 

Ῥο ιι5. πὲς οἰπῃϊα 5) ΤῈ να 8 |5 αἰϊθοίι ἂο 
ἀο!ολρν ἐπα το 63 εἰΐδονα αἰτρτοιι, στὰ Πϑὺ μο5 ηι- 

ἰδίαν ἃ 1160, ἀμαοβοῖίαν [10 ρἰαυσολ νοϊπηΐαὶ 5 

ἃ Ποοιοπατη ἂς ἱπαποι οὶ διιοῖον, 

δ, Εαάθπι τ 5 651} γνΐαιι νο]η!αίοπι μα ἀοτὸ οἱ 
τ] ἢ ἀπ ΈΡΡο, οι τηδῖα νοϊα νὰ 5. πο 151 μοι 

ἱπιποἀποίίοηθ Ρ6!]αταγ, λαίαμι ααΐοιι νυϊπ τα! οηγ οὐ 
᾿παποιιοπθῖα ἀπίτηϊ αὶ 60 ἀὐθοῦτὶ ἀριιόξοῖ! Ον νη 5, 

οαΐ. 6, πα. 30. Θποὰ ἀὸ 8 1η{π|60105 οχοθσληίο α1- 

οἰζατ, ἃ ΠΟ 1Π}|}5 ὑρίον: θἢ ἸποοησΓᾺΡ ΘΧΡΙ ΘΑ μὰ 

0 56 ΠΒ}ΠῚ, αὐ ἤθὰ5. ῥγαναβ ὁολααιν σορ ΔΊ ΠῸ5 
οχύθοσοι ΟΕ Ο11α], ἔπφεσοσ, πη] π|}, βυορ ἐπ }ὴ5 9η0 γα 

ἐνὶ οορίἐαδίονος, γαμαῦἐϊαίοηι οἱ Γαγαυΐίαίφιι ἱ οἱ 

δογυαίμς εδὲ κύπιο, ἔσοποα ζιοἷς τὰ πορνικὰ νοΐμχ- 

τα, τὸ ἁρπαστικὸν χαὶ ληστοιχόν, οἱ εαἰμείθηι ἐσΉϑε0}- 
ἔτι5. οδὲ Ἰχοῦῖο. 1 δια ποῖὶ 5:15 ΘΧρτο ἀπ| ἀτεσοητσιηλ 

νούσηι Ὑἱ πὴ οἱ, ΡΟ οπ Δσον ἢ 15 αἰ πὶ δἰσηϊβοδίαν ἰυ- 
ἅπππ {14 ργάαναιη Ἰῃμοπίππἢ, δὸ ἀθ]Πυθταία γιὰ τηᾶ- 

τ} ρΡΟρΡΏβ0 οἱ δά βιββῖο, 4ὰ βοογίδ ον Ποπι0 ἃ 
οαϑίο, δὲ [γ 4 ἡτπιβίο αϊξε  παϊναν, ἃ ἐσ Βοιιμο ἰοἱ- 

ἴθρ Π)0Ὸ1 65}. ἈΠ 0 πὰ} 5. χαρὰ τὐ τι π αὐ ονα- 
6. 50 ΟΡΌΟΙΙΧΙ Υριαίοτα, ρτάγοϑ ἃ σθατρη5 δὰ-π 

ΡΥ 15, Τογῖβ. σὲ Ἰἀο] σαι ἅπῖογδ ἐπ Βα ΠΊΘῊ (1105 αἷ- 

[οοίακ σαβία 1550. ὁ σοηετατίοβ ἢ 1 11556, 7ἴος, τπ- 

4α1 ας, 13... ἀῦ, σοῖς τὐορώσην Ῥορδας διε ίυ χα" 
τἱξ δὲ δοψίλας οἴσμκοΐε, ἄδο αὐ σηριῖθε, ἕν ἰοσοι [ώ- 

ἡζα οἱ σαν ἂα τευ δε ἱξοὶς οὐνογὶδ, 1)εὶ ποιή ταν, 

ἡραϊἐβιαΐξωνι ὁσὲ. Αά υἱγεέοοι Ολνιδεὶ δἰοχί ον σονο- 

ἐὰν οἱ, 10, ἃ. 19, [ΟΧΧΧΊΤΝῚ χμοά Ῥόνϑῶ εἰ αοικὶ 

δὲ ὁνεῆος αἰ φοηχελέϊλες σοπυθεοὶ Ρεὸ ΟΠ ρίσξα, χιέθμι σαν 

πες οσιἰὶς πιριρμφηι ΘΟΉ ὁ φθσσυδιμνορ θην ορβθέφυδ Ἰλοῦν 

ατεδίιφις, ΟΕγ 151} σοθαστροσ  μοῖα. ργΟΡαΐ οαἱ, ἀν, ἢ. 

18, απ ὁΧ Ρ]  Σ15 ΟΥ̓ΒΌΠΙ Θ 115, {πὶ ΨΟΤῸ ΟΧ 6188 

4αἱ Βαργοχὶ ἴα ποάϊου πάτα τιβαῖο ἀἴθηι εἐἸοδοία, τοῦ 

ἀναστάντος ἐνεργείας. [ἡ ἰϊλὸ ΘΠϊοαοία, ὁοπηργοιθη- 
αἴ νι ποτηῖῃῖβ 6} 5 ἀα οαραπάοι ἀυηοπδϑρηου- 

"ο5 Ῥϑ)]θμ 465 ; 508 ρμο ̓5βιοιυα ἀπ ον αἱ ον} 15 0 ἢ- 

τουβίοηρτα, ὁδξ. 100. ἃ. 18, οἷ τα ἡ ΠΠ 05 χα] γοϑαρρὸ- 

οἰϊοη 5. οομβοι, νου αίοτῃ Ῥτϑίϊο τράθιπρίὶ σου! 8- 

νουααί, 1γ505 Ξε ΔΙῸ 5. οἱ ΟβποιΡΟβ. Ἰῃ ΔΉ 5|556 
(μὲ πόρος παι, δα, γδοθρόνθ, γεδέξοωνι ἐν ἰμοδὴν 

. 

Β 

Ὀ 

ἐ γλον νεῖν δεν εισίξ ἴῃ 56, κει φφοὶ φιοχις γιονίιος 
«αοίέαα ἐς. Αἀ οαάσαι, πἰπγατι νἱτ ιΐσν Τονόσδὶ, 
χοῦ οἱ ΞΌΡΓΒΧΗ, ἴρξο, οἱ πηουαιοῦ βαιβοι αν, 6 απ 
ΤΌΒΟΣ ΘΟ ΟΠΟ. δααπι (απ μι ἰροτϑην, χὰ ονοίο- 
ΤΟΣ οὐ δορΠΙουοημα, σχοίίανῃ. 6}. ἀν, πα. Ά., 
ΟἸνἸσιη ϑὐνὸγο οἱ ἢ οὐϑ στη νογο ἀβοοῃ δῖοδο ἰη48 
ΘΟΏΥ ΠΟΙ, ψιοῦ ἃ ἰοίο ὁρᾷ ααἀογοίιω ; δ οαϊ. 18, ἢ. 
1, αυσα ὁρὰκ τπᾶρπὰ οἱ βαριὰ παίυταμι σὐδίϊα δ 
Ροΐρη μα, ὁ08. ἡμἱ ὧν ἀπίροῦβο ΟΥ̓ μοι πιοτὺϊ 
πραηξ οιὐοιέαοῖξ, Ἰσπονδ ἢ {1 ἔληλο ἰμ ἰοϊο ΟΡΡῸ Ῥγ68- 
8505 ἅ]}}, μασοαίοναηι οαίοηἶβ οὐ ϑιοίοιος ΠΡογαν, 
ὈΩΣΟΟ5 ΟΧ ἱβπουαηια πη παν, οἱ Ομλτῦ 5 58} μθ0- 
οαΐο ἀοἰοη ο 5 801ν1{. Οτπ οἰπηΐα οἵ ασοτῃ οχ σηλπὶ- 
Ῥοί(οητα 1)61 ἴῃ σον Π|0π|5 που ἸΘΘ.Ὼ δογ απὸ πιαία- 
ἐἰομθλα, αὐ ᾿οίὰ ἃ μ]ουίαιῃ ον σα ποθ ποας, θ᾽. 
ρίας εἰσηϊοαης, ΑἸΈ οαξ, 10, ἀὰτὰ. 10, σλεώρεῖ πος 
Ὡλογὲ τρτιἰθθνδαγν Το  Σ ΠΟΥ μεεῖσοσ, πιοιοράξατο, νἱ 

πἰασαιῃ ρρορνία; δῷ σατο 5 σατιοπηὰλ πανὶ ἀπ1π|5 
τε μιοπ 9. Ππ||1}59. ἀο(ογηα πα! Γιοναῖ, ΟΠ εἰθσπὶ δα 
ἢπι 85 ὑβρῦξο ργοράραι! 51Ὲ|.; τα 0 ῃ 6 πὶ Βα ΡΠ: μα 
πλὴν αλενεενεἐ είτε" δριἐφοτεῖε δ ἀλ 1) δῖ δαξ γυϑριθλι. ΤᾺ πὶ 

ἀξ ἀμ ῖνονβὶ δου νου βίο 8 βεροπίπτα πὸπ 51, δία- 
εἰχ] ροβδθῦ οὺ ἀτρυμηθη μαι. τὰ 115. 5 π|}}}}}}}8 
αὐτοοάσαι αι οἱ Τα πόρπη Ραΐγα τι ὈΡΞΙ ἸΟὨ 118. 

53, δρι 5 απο, νῃ οἱ μοίθπίαίοι ἴῃ ἀμ 5 

5815, ἀπτὸ Βα! νὰ}} αρ᾿οαϊπ6 ροουϊ αν  ἴοτ ἀἰβ 1] - 
ΒΓ ΘΕ Ί ΟΡΟΥΓΔΕΪΟΏ ΡῈ 5015 οσηηΐρο  πίδπ ἐΐοχ ρὸ- 

(οϑίαϊο Βαθσαα ἃσολλέοιι, Βου ατ6 ἴῃ ΠΟΥ ΠΙΒῸΒΡΟΣ 
58 οἰ Ποϊδιηομα, ραθβίσα οχΠ ]θ 66 6. ἀοβον! Οὐ ν1]1π|5. 
ὕλι. 10. ἃ. 92, ἈΙαψαιν ᾧξάάανι σὲ οὐρελεἱροίει δ ἐπ 

ἀογιὶς εἰ αἀηνίνοδεϊο δρένίπις φαποίμα. (τη ἀοίη9 

6}851ὴ ᾿οχηϊη]ρὰ5 οὔδοία οααπιού οὶ, ΟΓ ὁδ ὁπ δᾶ - 
τόσσοι, ἢ. 12, οοσμι ἰοῦ βαάοης δ. βου δὸ [6- 

ποῦρ ΓΘΟΘΉ 561 εἰ ὀροτὰ νἱνλαϊαχῃ {π|6ν ΠΟ Ἰ5 περι ἐδ, 
61 ἀουα πήγασα]!ούαηι αὐτὸ ἐπ Οὗ Ξ ὈΒΟΤΑΤΟΓΣ ; αἰ ἃ 

Ἰάσηι μοϊρηίο οἱ οἰΠολοῖβ ρου αν }}5. πολτι5. αὐγᾶ- 
46 ΓΟΥΟΘΟΒΏΜΙΙΒ ; Πυι πλν15 110 ἃ ποθ 5 ργορίοτ Π|Ὸ- 

ται σοπθοιθιην ἀθρομάοαπε, ἰοῦ θαχ τὴ 510 Ὁ ΟἿὉ5 
οροταςοιθ5, Βοσια ἀππὶ 6715 ἀσοιγίπαπι, σας, ὕ, τι. 9 

οἵ 11. Ῥοβί σϑςουι ρίαϑ ἰὼ ἀπάλι5 οαἰθο ΒΡ 5. μὰ5- 
βία οἱ ργοιϊη βοῦς ἀϊνογβᾶϑ βαρ οῖ! ϑρίγηα5 1 προς 

αι Τδίαιη θη! ΟΠΡΟΒ ΟΠ 65, 5ὲνο Πα δὰ Πυπιληο- 
γαπι πιογὰπι ὑοπνογβίοποιη οὐ ἐσ οιχθπι, εἰν 

ὦ π]Ροαλα οἴ ΤῸ5 βυρνα πϑίθίπι σοπἰὰ5 βογιησδηΐ, 

βου ποηρτ δῖος οοποϊαάιι ταὶ, 117, ἢ, ἀξ : Εὼ χιιίδμε 
οὐδε, ἐξ ἐἰς φίσ ρΥιο σγηιίδσα 5ιεηξ ἰοη 96 ρἐι δι, 
δον εηζατῖι" ἰητεῖ ἐἰχοηξία ργοραϊεῖς 5 εἰειδη5,οαλοίῖς 

Ποαιγία, εἰ ἐξβεαοίίον ορεραινίω, [ΟἸΧΧΧΥ] ἐνεσγης- 

πιχή, υἱγίμι5. δρίρτοιος εἀαηοεὶ, Ἰμθτ "Ὁ 8111 ΒοΠ1ὐθὲ 

Ῥογουνροταῖ βαποῖῦ βρίγιιαβ οοοία, Ξαπιτπα ἃ} ᾿Ρμ50 

Ῥοίοβίαϊε δὲ οἴοαοία ρογδοίβ. θα δ δαπηδηὶ Π0Γ- 

ἀἰδ ςοηνουϑίσμοτα Ρουθ η ,5ο]ὰ αὐ ΡΠ ῬΡΘΘΘΏ ΤΟΙΣ 

ΒΡ ΟΊ ΜΝ  ὩΟΏΒ ΜΠ} ἃ θ01Ὲ5 σΟΓΆ ΣῊ ΘΥΠΟ ῬΑ ΙΠΜ 5; (05 

ἀδοῖ ἁάμὰς εὐ] ππκοηἀα, άπὶ ὁ λυ: 1 ΠῚ15 ΟΠ ΘΌΤΩ 

ο558ὲ τοοίίαρο, (αΐ, 17, π. 1, ἀδ ἀροβίο δ Πᾶρ5α 

δρίντξα5. Ξάπο]} ἢ ἀἰὸ Ῥοη θοοβίο βα ποι Ποαιὶ5 ΑἸΕ: 

Τσηονι γϑοορεγαεὶ καἰίαγσην αὶ ρΡεοοαΐονιιι ερίηδς 

ἐσιενρμιίπαιβ απίηιατς Ἠίξοιέφηι γοχαίέ, Η ἰὰ αα 
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φιοητφ Ἰλοο υϑγιξιονια ἐσὲ, σ΄ ἄϊεοι ῬΡεσσαία υδείρα ἡ ἀαδηινὶϑ 10] ἄπρᾷ ὁχ ρυορλοῦα ὀχϑρθοίανοι, Ῥ»σρε- 

“οἱ πανιεηι ἐηϑδήαν οοποίωθε οἱ αδευηλεῖ, ρ»ειξοδηὴν ἀΉ τς 

το πέσ εν πἡιασῖς πξἰδηνίει οἠ)έσίενιΣ θοίν 

ΠωῸ ἀρ βαποι ποδηΐε στα τα ρο Πβδήθτῃ λα (6}Προπᾶδ 
[αἰοον, ὑἀπὶ γόγο βρίης ροοσαίοναηι ργαν] ἐπι 85 
οἷα δἱ παριτα59}} 59. σναα απδηλ δοίπα!θιὴ νὸ-- 
δαμύα  ἀἀα] 10 ἀμ ΓΟ ΤΡ οὐ οχίογτ Πἀγ} 1101) μΟΒδιιηΐ, 

Μοποῖ, τι. 11, ρθγ ἀοηπὴν Πρ ΚΤ ΠῚ ὑοκέξμεξες δέ α 

ο αὐμηπαϊας γαθη μην κοιιξοη ϊαϑ.; οατὰ ἴπι 4 θ0] 10 ἃ 

"πρηάσιπῃ αἀἸνία᾽σῃ 5 δὲ ἐσ α510 ἀπ πον ἃ νος 

πα αλαπι ἀἰτῖβιο ἕαϊσθοῖ, ΑΔ, π. 30, πρὑλδες σαγιοιΐ 
φγαίίαμν ἔνι εῖτο εξ ἔπ οὐιπέδιις οἰηεὶ αροσίοἱὲβ ἐὔσα- 

οἷϊαν ὁροραΐαγη θ586, χάοις ἐνήογησε, ἀπο ΒΕ χοθη 65 
Ροβίθα τοροῦ!, οἵ βαρίθηι ἐἐϊαοομθ οἱ θαι! ἴῃ θα - 

βδααθαθθι5. ἀρριίοαξ, ΤΡΙρΙο νόρὸ οἴδοοία Πότιο 
δναϊίαν οροταισηοπι ὁ 2}: ἀὴο ᾿πίθείϊονο, απὸ π1- 
τὐΐραχ ἀροϑίο δ Πγπλὶ ἃ 5 οἱ ρα δηξῖα ᾿ηβρίγαξα 651; 

αἰίονο χα θείοτο, ἢ παρα ] τα πὰ ΘΠ πο,αὸ γ8- 

ϑδἰϑιο 015 βασι ἀσοίγ το ΟΠ ΠΟΘ ἢ ΔἸΆ, ν 6] Θχίου- 
δια ὶβ - στο ἀομίααο αι ουΐου 8 5108} οἱ πιἰουϊοῦο, 

πίταϊγαπὶ ἢ σον γί 5 δὰ πάθην σοτ θὰ 5,ο} οὐ - 

ἀδαταιῃ πι Οὐ 15 Βα ΠΟΙ γῈ ἀ βοῖ ρ)1ηἃ ΘΟΙΩρΡΟΠΘΠ 18. 
Τιοβ 1105 οἤδβοξα5 ργοπηίξοιθ γοσδηδοί, οἱ δὰ θαηι- 

ἀοι 55 0} Θριριια5 οἰ Πσοιίον Ορόγᾷπ 815 γἱτ μα ἴθτὴ οἵ 

ἀοθολθτη τοίεγί. Ῥασοῶ ὁχ μῖ5 αι αὐ μτίηιναπι οἱ 
Κορῖται βροσοξαηξ τοΐοσαῃ). Ποςδξ πο πιρῶ. ἢ. 34, 

Ῥείδιιην ἐπ εὐγένεῖε δ μέντα ξαλιοἱὲ σοὶ ῖδδε γ᾽ Ροηΐο- 

ὀοπξίοῃ ομεγὲ πη ἰεοίγ, οἰ ϑαοίζαςδε ὅι γογειτέηδ ὑῸ- 

θη, ἀὸ ερίνἰαἰὶ σφρριολινι, νεξὶ αὐὐριας ον τα ἐδ σε- 

»ίσοσ; απίαην ἔπ οἷν σναεξίανν. ὁροναϊφοι δοδο, Ὁ ΘῈ 

ἐρσὶο φψιεὶ Οπεὶδέηι σγεσὶ παεναηξ τυμῖιξ ογθ εν ει, ἐξ 

Ῥενδενεναγθης ἕπ ἀσοίίηε ἀροσεοζογάνην εἰ οὐαϊϊουν ἐ- 

ἀκ ς, Τὶ ἐαάσηι εἰγείο βείνιοι εἰ σοαπηέηι μΟ 5. οδὰ- 

ἄἀστα δά μοτγίατη ἰδιαρ!}! οὐγαίατη,  ρἐτἐξεαξὲ ἀοοίγ ἔνια 
δάσονα φεΐηφυς οἰηεμέ οὐφαάσηίίιι τεϊζἑα σομιργεκχεη- 

εἰὐοοο, ἀα δυρηελγιο σασεναίοίσε αὐ σιεῖσοε δἰ σοι ίοϊσδαι 

Ταγείαλη, 2)6}" ὁος ὧν ἐϊν ψυί ογρεδίαευσηξ οροναίαην ἔσδα 

ὁ» ζρίτος σγακξίαηε, μὲ σαϑεὲ πον ιτον σοὺ σὲ απΐνα ᾿ολιῶν 

ασ ρμγονείσοιτες δουονιζης δες ̓  βοςασοσονρίδις ργϑάέία 

Αά 

οαμιάσιῃ ὁδαβάϊη γρίδνί, τ. 33, φεοά ἱπιγερίαε ρυϊιοῖ- 
»}ὺς βασφνάοίμηι δοαυιεσεκενες; οἱ οὐδὲ τορδὲρἐδηδ, αὖ 

ἱγθηὲ γαιμαοηῖδδ, πε ἄοοονε ἂσ ΟἈ γίδες ρεοἀίσανδ 

σεσδανθηῖί, ἢ Ῥάμ]οὸ αἷΐ, ἀπ. 830, δύ ἐξοηε σαρ- 

σθμ ἴῃ ο0 ορεναΐιηι, μι σάτα τογϑδουῖον οἰΐηι 

ζιεῖδϑεί, ρυοοήθηι σὲ σογθαρὲ δοημηη οἠεοῖσεο. Πόν 

τεηἀεπείδας, ἂἀο μυρία γεξίσίοσα οἹγα)ονειίδιις. 

ποτε διώκτην, κάρυχα καὶ δοῦλον ἀγαθὸν ἀπειογά- 
σατο, {π| 11} 6 ἸΆθοΓγ5 ρου. ἘπΠαπιογαί, ααιη.. 80, 
ῬΔΌΠ ΆΒοΓο5, οοποίοῃ 8, ρα οηἰίατα, χα νοραΐ ἀἀ- 
ηιύραλια ἐἦμα ἐα δρίνίειιΣ δαροίΐ ορεναϊϊοηο φεςία : Τὰς 

ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύματος θαυμασίους 
αὐτοῦ πράξεις. 101 685 Βᾶης Ἰπηϊογαξ ; 7 αρία στ: 
εν" ἐὸ σραϊζὶς δρέν πες φραὶ, μἱ τιον βοξιενυ σορταοίιις 
ἱρεῖμς ταπίίαϊδηι ἱριρουξὶνεῖ, πόνον οἰΐανη ἀφίαία α 

[ἸΧΧΧΥΠ οαηθ 4)μ5 φιιἀανία δὲ «φηεὶοξνιοίία ἡϊοΥα 
δος ομγαγεμί, μη οἱ ἴὰ φπὶ αἰὐρίοδας αὐἴὸς ἐπονγοιος 
γαηπξ, σοηιρογ!απίθς ἐἰ νὴ σογανι ορενεῖδιυς σοιορονθηί: 

Ἰοο ἈΠ τ} 5 ῬΥΙΟΥΙ τα οι αι παρ δέ, ΑΙ, αὶ 31, 
ἐῷ ϑρίγείως. φτανοιΐ υἱγέμίε ρον Ηϊενοςοίψνγαηι, 

γαῖδε, ἐὲ σλνιὶοτί ἀοοίνίηανη σὴν βαμεοῖα ρυιράϊοιδδα. 

λιραϊὶς φείανι ἐνε “μα ἰοίονιρον σις εὐ ἐς οοτῦι ργαλϑὶ- 

ἀἰμι5 ἐὲ ἀψείρρα γεχα, εἰσι ϊοῖς ἴνε σορεθοίέα, φγεαΐξί 

ἐαητωνι παδεεῖδϑε, οἱ ρογηιοία5 ἀφηίρρα ἀἴσοτοι, Ῥὰ- 

γί αὔδοῖ φαῖη νυλλεῖ ρογεπιασας μὲ βατα Οπυϊδίίαλες, 

Ῥαπάοια αὐποα τὰ ῬάμΠα δὲ ἴῃ ἀροβι0}15, 146πὶ ἴῃ ὁπὶ- 

πθα5 ἅμὶ ῥοῦ ον δα! Ομ γα βρι τὴ βαποίμη, 

ἄσσοι, ας 353. ΠΤατὸ ογαηἶα, {πὰ ἐπι 1585} 6} 15 οχ τ 
οΥρ ῖα. ΒΘ Ι τι5. 1. ρ50 ὑαέγι5 ἰόχία ἰοσαπίαν οἱ ἰῃ- 

(Π παπμαρ : ἰάψαδ αἴπιμᾶε ονίϊποσμι, ἐσ ΟΥ̓Χ} 58π- 
(δ ηι1ὰ Βριγι[α τι σα ποία) δ ιάθηι ροίοβίδίε οἱ οἰ βοδοῖ- 

τα, 4ὰα πεῖγὰ μου ἀροβίο! 5 οἰ Ποίοραῖ, ὀογατη πιο] 
Πάρι, σοι δίδη 1, ρα 1 πΠ τ, ἔς, αἰισίον τα 6556: 158- 

Ῥδι δὲ σαν β1 015 6 σδοΐρα τ σοη θη ἀριαὶ οιίο- 

ἀσηχάιθ, θογαηιὶ 4αὶ ΡΣ ΔΡΟΒίΟΙ 5 σου ΒΡαη ἴαῦ, 

ὅφ. {4 Ἰαπτοὰ γε 5. 56ὰ στα 85, 118 εἴ πη 0 

ἀρ ἑ 0 888 μιγὰ βοιναυ, ἀρηονααο, 4ασπαν δ 

Ῥοΐθηί γαίϊα ρυνδηίατα ΠΟΙ 6 τ, 501 (ἀπηθὴ Δοί 5 
ἀμ] ΠιιΠὶ 6538, στα 19 ΠθΘ ΓΘ ἀβοηε],ς ἀϊββοηξγο 

φααληάύοηαο. ΚΙ άοιΩ Ποὶ ἀσπαι 6586 ὁαπι σΟ πίδΓ6 Ὁ 
ἀοορῖ, ἃ ΠΟΡ]5 ἰδιηδὴ ρεπάθτγο δἷξ, οαύ, ὅ, ἡαηι. 9 οἱ 

41. 1)όσοῖ οχ ἢ ἢ Δο}1 Πίο]οπι οΓΠΟΘ ΡῈ 0556 68 ἀΘγ1πὶ 
Ἰεπὲ οἱ σοπάτπσπο ἀσσονπῖ ρχοοαί, ας 17, δὲ ἡποο 

δον ἐΠ ρει νμορὶξ. Ῥίατῃ ἰαίγοηθτα ργθνθηθὴ}} ρτᾶ- 
{περ σομβθηβαπι ἀοπορᾶγα ροίαἶδβε, [15 αὰὰ Ομ γιδιῖ 
ἴὰκ ογὸ ρομὶ ν  θὶβ ᾿παἀϊοαὶ οαϊ, 18... πι 311 Ποάϊε 
Ὡιφοιγὰὶ οὐδ τ ραταάῖβο, φμαπἀοφιίάση. ποάῖς αναὲ- 

υἱοῦ ϑοσεην ἤῖδάπι, δὲ πον οὐἀωγακιῖ σον ἐειεηε, ῬΆΛΪΟ 

δῆίο τορῖδ ἀξυίρρ οχορίαμι το ΠΠχᾺ5 6χ ομξ, 17, 

π. 31, αὶ ορουδηῖθ ρὸγ Ῥασ απλ νἹοίσιοο, ΒρΕι5 

βᾶποι! πραία 60 ἀβαᾷαδ ρθυπηοίιι5 δϑί, ἊἘ 5656. μ6ὴ 6 

αἀ Ξαξοὶριοη ἀαπ ΒΥ ἰξ άπαπι ΓΘ ΠβΊ ΟΠ 6. ΡΟΥΘ 5. πὶ 
ἰατετοίαν ᾿ χαΐ ἰάταοη πὶ νοίογὶ ρα πγαμοηδ ρογταδι- 

811. δίαξαι! οαἱ. ἀ, ἢ. 24, ΠΡΟτάτα. οἱ δαΐ 815 ἀπὶ- 
πιᾶπὶ 6556: ΠΑ οΪατ διρθόνορο αὐ! άετι ρό558, πανιὰ 

ἰαπιθπ ΡΟ ΟΡ νοϊαῃ αΐθιῃ σορογο; ΒΌσ ΘΒ1Π 1000 5 Ο}}5 

ἃ ποβὶβ αὐ ἘΠ} Ξὶ νο] έν τι5,51 ΠΟ] χπ5 ποῖ ἃ τ 1]; 

51 Οχ πΠοουββιίαίς ρθοσανασπα σοπὰ πλ1 ον ϑίαγι πα Πὰ ἀο 

οᾶῦβα σοϊιοπηδι ἃ 60 μεωρμαιαἰαμη 6556; 5 παΐανα, 

ΒΟῺ δύ γῖο τοῖα Τασοτοιηιβ, ΠΟ ΠῚ Ἰασά55 απ σΟΙῸ- 

πᾶ5 ᾿πῸ [Ὁ 1165 ἀρ ρᾶυαπ5ο  ΠᾺ]Π 1 ηὶ ον] τδηβαοιααὶ- 

τἶδ Ρτέσ Ή 1 ΠΔ 6555, (πὰ Παοὰ πια θα ϑίδ δἰ !, ποῖ ἰὰ 

ὁπ ἀπ θιὶ νοϊαμέαίς, 58 ὁχ πᾶξαρα πᾶ Βοαι, τχ οἷ - 

Βὰ5 ἀιὸ σοπβοίιπαῃ παν: με το μος παίαγο ποβένεθ 

βίαία, ΡοοσατΟ Π085 ν6] γθοία Ιάσονα Ἰθ το ρ]απὸ οὐτα 
Ὁ αὐρίτοῖο αἴψιοα ορροβίίαμι ἄροπαι! ροίοοίαἰ απ πποχιιο 

σον απ ποβίγασῃ γ Εἰ σοηίγα ἀδιονίίατα, αἱ γουσαμὶ, 

φγοῇοῖδοὶ. δδουηΐο, ἴῺ οοἄδχῃ βίαϊα 51 ἠδίαγα οἱ οῶ- 
ὁ φισάδπι Βταξανραπι 8 ἢ ἴτη Δ} δ  ππῃ ἰ9ἴαν ΞΕ ΠΟΙ, 
δὰ τπᾶϊαπὶ νεῖ αὐ Βοόπιηι σοβθύθιηαν, ΠΌΠΠ αι Τατια] 
γ6] διιρρ]1οῖο ᾿αξασατα Ἰοθπηι, ΑἸΐὰ γ65 68, 5ὶ 46 α]- 
ἰοτὸ φυσάαπι 5ἰδδι ΞΘΓΠΊΟ 6856}, ἰπ 710 ΟΠ 6Χ οῶ- 
ὅ0 παΐατῳ ᾿ηδεϊ ποία, ἀαδ]β 110 68ὲ ἀᾷο ΟΠΊΠΟ5 
Ῥοδιὶ 6556. γΟ]Ὰ ΠλῈ5.; 564. 6χ ρογίβο  5βιπιὰ οοξηΐ- 
ἰοὴθ γϑο  ἰϑϑιπιαψας νοϊιῃςαΐο, ἀαα! 5. ἴῃ Ομ εϑίο 
[αἰϊ, οἵ ἴκ ἃ 6 6115 δἴαιιο πὶ πολ 5 651, ποία Ιἀσοτοῖ 
(ΟΥΧΧ ΧΎΠΙ͵ πόῆῖο. Ναὶ, 51. ἴὰ 1Π0 6] οἱ βιαΐα [0 
πε πιοτὸ ἕάσεγ γ6}16( 65, (τ ἃ ρῥσοβίυ σαὶ πο 
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16 Προ. Εἰ δογίθ ἐκ δοίῃ ἀπιοιῖβ μαϊονμ! Εἰ ουία !ο. ἃ οἰση 5 βοϊαιη 5εὰ βξαρογαθαμπάμη 5ϑἰ τα απ βιὰ ποτ δ 
ῬΓΟΡΤΊΘ αἀἰοία ποη [αἰ ΠΡ ΟῚ 5615, 6 ΤᾺ ἰάτι δ ῃ. 
Νέος δάνογβθυβ ργα τὲ ΒΡ 886 οἰπολύδιῃ ΟΡρΟὴΪ ρο5- 
5ιηι ἀδϑογί ρα 5αρογὶα5 ανγη] ἀο Πἰδογίαίο ἀθογεία, 
ας Ομ 65 Βα} ὰ5 βύαι 8. ἀδίθηβογοβ οχ οογία Πάθ 
δαιπρ᾿θοϊμιπίατγ, δε δάγθγξαβ ἢ θίϊοο5 [ουνῖ {6 ἀοἴθῃ- 

ἀαπῦ, ἀναΐτο οὐ Ποαοιἐδίοτα Ογγη 5 ἴὴ 6}05 Βυρτα 
οαρὶἀἰ αιὶ5 ΡΟ ϑλθη αι Βα ρογα δα πάλη ΓΘ ροβα 5- 
δθνίἀοιασ, Νά ηγσαϊ, 10. ἢ, 17 4 ἀῦθἢ 5 σύκα οὐοίείο 51} 
(αοΐαπι, αὐ Ρααα5 ταΐ αὐ ροτθο φαρα ἀατη ΘΕ 6 5515 

δγαΐ, ρο5} (Ἱἀυηῖ Βϑιηάβοὶ γῶοο νἰβ5. 51{, 16 
δηΐθ ῬογϑθουοΓ ; ροϑὲ πη 1.8, αὐ πηι ἃ, 18, το- 

βροιοι ἷ5 ΡΠ ᾿ρ51..5 γϑγθὴ5, διοραδωπάαν υγὰ- 
ἔα [)γεὲ δὲ πὲ ἕὸς Θὰ ἀϊν! 9 σγαι τ αρο να απ) Ὲ- 
εἴα 5' συ ρρῷ τοῦὶ, πο τηαρὶβ ἰμαΐσηο δ᾽ ὨΣΪ]ΠῸ5 
δἀνογβαπὶ ΟΠ 51} το Προ 6 πὶ ἔογνίἀο σο!] αἰὰ [15508, 

Βαμα ἀπο γοϑιβίοηθίδηι ΟἿ 5 ΡοΡ[γορίεβοι, (δ], 132, 
ῃ. ἰδ, οὐπὶ ποίαβδοι αἰ οίαπι σαΓ 5. ̓πϑιαποπίο 

διἃ π05 ἀθ 6] 05 αἱ δο]τίιπα, Ἰάψιιο ργο ρα β55οὶ, ἢἷ5 
ῬϑΠ γορθὶς: Μέασο αἴίαην ἰεροην ἔπ νασηιδοὶς εἰὲπ 

ταπέογη αὐἰὐδησὴὶ ᾿οσονὶ ἡιθηἰς ἡλθα 30, οὐσι, εἰ ἰὰ-- 

εἶσοο ΟΠ τ βεα πὶ οᾶτηθηη ΠΟβ γαΓῚ ἈΒΒΈ ΠῚ Ρ51558, αὖ 
χαΐθι5. Π05 ἀίαροϊα5 ἀθθ  ! }ραΐ οἵ παρογαμαῖ ἃν Π|}5» 
ἰϊβάάσι 5α}ν1 Πρ ειπὰ5 : ἀπ οἱ σαγηὶ φαΐ ἀογοοίηι 

οἱ πη Περι αίστη ρα(᾿ο δῖαν, πια2ο θὴὶ θοηυν 5. ΒΤ 
ἰῃσανῦ παι οΠ]5 τα θυ ο οὐηγζεργθέ σναίίαηι, οἱ αι; 
δὶ ὁ αδιεπάαοῖὶ ρεοσαξοηι σιρογαδι πανὶ δἰ φνα- 

εἶα δ, Ο 5 σθαι ο {185 νβ8. 5: ταὶ γοβιδίθη ἂο σοῃ- 
οαρίϑοομεϊα δα! αἴοιι σοι την, 14. Βα ροσαθαι- 

ἀλ! γα! δυυπἀαπίάατη. οαρἢ 815. 6Γ ῥοοσδυ 

δαρθι Δ ἀολοῦι. Οὐ] 5. ΡῸ51{15 ΓΔοἷ]6 οϑὺ ἀπε 1} - 
66 Γ8, φιοιποίίο σαὴὰ ἡπἢντηϊοῦ ργαϊία ὑατὴ ἀρ ηάδῃ- 

δοσὶ οὐ Πουν τοῦ οαρίαἀϊαξα σου ρι, βροηίο δὸ 11- 

θοῦ σΟΠδοπβαπὶ βαστη ογαῖα; ἀθησχοὶ λοιπὸ, αἱ, 

γογθὶ ργαῖα, το πιουαί 3 γὰχ Αρσγιρρᾷ : οὐτῇ αἰ πὶ 

γα βιιμογίον ἀπα)ογοπὶ πο ἀ5ϑθη 6 ηαϊ νοϊαηία- 
ἔστη ἰπϑρίγαξ, σαλο βρα τ ΠΒΟΡα οἱ βροηίο ἀξβθὴ- 
εἰδίαι, ἀἰ5δθα γο οαπα ροβϑὶέ οἵ μ058586. 56 δαῃςαΐ, 

864 ποδί, ἢ ρία5 ἰΔΐτο δὲ Ῥάι[5, 

δε φγαείαωῳ αἀἰδιν διεξίοι αὑξ δεὀιναοίἑονέ. 

50, ΜΠ ἃ θ6οὸ Πυπιᾶπο 0611 οὐΠ]αία οχίου πᾶ 

δἔσοιμοναλῖα ἀά δα αίοτη Δ ΡΟββθ ἀπ ΔῈ Χ}} ἃ τθθθι- 

5εῖ Ογυ]αβ, φαοναπι ἅ1Π1ἃ δά Οπητε 85. ρ5β᾽ πὶ 0 Ηλ] - 

πδ5, ΔἀΌΠΟ5 ἐπ|6}}Προς 114 αἀ [᾿46]65, αἰίασαδ δὰ 

)αβἴοβ 5ρδοία 5 ρογιπραπί, Τὰ ργίηλὶβ ὁδί, 18, μοδὲ 

δα απιου ἔαβ αι. 90. 460 ἔπι ἔναπιρθε!}} 15 σον ἢ 

αϊνεγβαϑ νἱ τ οιθι 8 ἀσϑϑαιθηάξ γαιτοι 65,510 δα 
βϑυ πόποι σοποϊ 1, αν 31: μὲ λοιπὴν αὐαπς 

δὲ Βονεδνασνον αθὶ δ αἰϊόλαηι ταγέπνη δα θὲτι- 

γ85 ἐπθνδοδιις ν οἰξανη ὠξοληαὴν ἀρθρε 7ανμαδ, ἂν 

οτπη8, χιαρεξιοις ὧδ ρδὸ δεῖ, δὰ γε ὑπ ρφαϊθηξσ 

ρον γεκαρλιίαν. ΟΠ βία τα ῬΓῸ οἠμ αἰ Βὰ5 τπορία αιη ἀο - 
ὁδὶ οαἰ. 18, ἡ. ἰ, 3, 8, 4, πῃ. 28,4 ποά συ! οτὴ 60 

50ῃ5ι Ἰηαγριοίαίυν απο ργίιηο Ομ ν κίας ῥσὸ ἰοίο 

Βοιηΐματα ροῆθτὸ 1)50 ργορίογ ρουσαύαπ) ᾿Πἰτηῖοο ἃ 

᾿πον 15. βοηϊθαίία οοηδοτηηαίο, ρτοίϊα πὰ ποη Ξα{{-- 

161 Τὰ. τ, (4. 5 Βοαι, νι}, 23, 86 ἤοῃι, ν, 20. 

ῬΟΓΒΟΙν,οΕ ἴγᾶτῃ ἢ οἱ ρ᾽δοανε, τὰ Βα} 15 σα ο.. ἢ. 53 
6. 3. Ἀεοθηο, φαοά ἰπ ογρα ἰοΐο [ἸΧΧΧΥΠΠ 
Ἰβπογδη 8 ἴδ π16 οἱ ποσέο μύθββοβ 58 {Πὰν} οὐ ΠΠατη -- 
ΠΆΥ, ρϑοσαϊοτι. σα! π8. σοι περ οίος. βοϊν, δὲ 
Ρϑοσα 5. πγουίοβ. Ὑἱἱ τούα! 1} : [ἃ πὰπλ. 1. οἱ 3, 
18 Πο0 56ῆϑιι πὰ 58{Π᾿οἸο ἴα πὺ ρυΘ ἢ], 568 δ] δι δ τι 
ΔΡΡΙΤοαιοπον βροσίαι ε ααδ ἴμ Εοοϊοβία ρον (οἰ τη 
οσθθῖα ἕμοα ἃς σεθ ἀρ! θα5 1 ΟΠ βίαπι σοπο μι 
4165 ὀὰίο ἢ 6815. οὐ δά θη, ἢ, ἀῦ, γοσαϊ τι μη εζτεης ον 6- 
ἀδμείνα ἐπ ονμοίβαιοη λονιίνισα, Τοτο, φυοαᾷ 

μιᾶπὺ ΘΡΟΝῚ πον. ΟἸΣΙ511 ΔΡΡ] Δ ομ θη ῥοῦ Ρὰ- 
Ρ ἰδηλαιη ΟἹ, ΟἸιἰβυϊαπὰ πὶ πάσηι, οπιῆοβ δ {πιο5 Ποὶ 
νουθαπι ρεαϊσαϊϊοπο ταϊηἰβίσολαιλ ἀἰδίθσειαν, δὰ 
διαιίαηι νοσαῦὶ οἱ ιν ἀτὶ αἷξ. ας. 1, πα. 1, Δα »4α-- 
επιρσπεηὶ τὉοδίρανα ρμαναξίςεἶνιιιΣ αὐθοὲς τον ἐφονιίξεις 

Ῥεὶ Ῥιίδις: « Ῥδηϊεο, ἱμῃιῖθηδ, ονλετθς φιΐ ἰαδονα- 

εἰν Ὁ τὴν Θίο,  οαΐ, ὃν πὶ, 2, δροθδιι ΟἸλΉ 65. δίγιο εἶα. 

ογδηνίηθ σοσαξ, φεοηίαηι ἐϊδεγοϊὶς 6ὲ ἰανσο δοί φναϊία, 

εἰ αἰτα ργιδοομιοη σοοδ οηλλιες σοί φιρηξιιν; ἱροδ τσρὸ 

ἀεΐποομς ἀϊδοοναρίί σὸς φιὶ ἱπ πε ρίΐας ἐπισγοαϊμηζαν, 

Ναρθα!θπὶ ν᾽ ἀθἰἸσθὲ οἱ σαπήϊάδιη νϑϑίοηι μυδίαϊαί, 
ἰοὺ δϑὲ 605 δη ηὶ νἱνξα 5, {ἀξ σα σομίρυτο Πεὶ 
5,80 Π|1οτῖριι5 515 Οὐ γΊ Ππς ἰοίο σα δο] οβοοη Ορογο 
δΔρργδοδίιγ ἃ θ60. {0515 ργδίθγοα, φυδπάϊα ρμοτβο- 
γούδηΐ ἢ }05}Π|14, ἀοοθὲ αἄσοθο νἱρίίοα. ϑρι τα 5 
Βα σαδίοαίαι. οἱ ἰαἰοηότη, σαὶ, 17, ππηῖ. 37, 

ααοπὶ βδορπηθπίϊ σἢΡΙδιη δ 15. ΘἸΤδούαμ) 6556. δἱῖ 
οδξ, 21, π. 7. Ααάίίᾳας οἰίαϊο σα! ΘΟ 0515 {71 ]06ὸ : 
«αν ἐοί (ἰδὲ οὐλης φεηογῖς σραϊίώρμαν ἀθνας οἷ 

τιον ἀἰέποοι μδ}» »δοσαίιι σοπιυϊδιανσνῖο. ἃς ἀθῇμηία 

Ῥγοθ 18 1.) [651 πη 0}}}15 ὃχ οαΐ, 1ὁ οἵ 17, βαρτγαὰ γὸ- 

οἰτα δ, ἤασα. 8, ραγαίατη ρ5886. δρίγηιτη. βαπ 1} 
ΟἸΏΟ5 51:15 ἀοη 15 βόγγο, τοῦο {ἰὴ ἡκίΐα ἀρονῖαπέ, 

Ρογ ἤάρηι οσυ]ογιιη οοϊ δέοταη ἀδροηδηΐ, 84 δὰτη 
βαξοϊρίοπὴ 56. ρυρράγδῃῖ. Οὐ ποὺ 46 ρυϊπηὰ 

ΘΡΊΡΙᾺΒ 88Π0{1 σνυαία ἀϊσαηταν, δε 46 σα Βεοαιθὴ- 
{05 δὲ διῃρ! ονῖριῖς, αι Πἀοὶ, οτγδείο 5,6 1 Ποηο- 

ταπι ΘΠ ΟΡὰ πρνο πη ροίραπίαγ, Νάιὰ δά με πιαη 
0 βγνθηϊομίθηι δ᾽ αϑθια αναϊίαπι ἰἀ65, οἱ ὁταίϊο, 
δ τηστίίαι ρογ πη, αἰ οχ ΟΥΡ1}10 ργοθαν ΠΏ Π8. 
ΤΠ ΟΠ ΠΡὰ5 ρτορίοι ᾿πϊπηϊαΐοπι, αἰα σ05. ἰμ5ὶ 
οσαϊου σου] βρη! ρταθατῃ οἱ Ενδηρθϑι! Τὰπιθὴ δὰ- 
ἴογγὶ ἂἷν ἀγομοίααβ, οἱ ἢν παπὸ βοηϑαηλ δχρ] σαὶ 

αυοὰ ἴῃ δον ρίασβ ἀἸοϊία τ, Πθατη ὀχοθοῦγο σορὶία- 
ἰΐοηθ5 ἐπ Π δ! απι; τοίθγεηίθ οὐ ργοθαηΐο αὐτο 
ἐαΐί. ὃ, αι. 38, Λάδιψαρ: δὲ δοξιριίανία ργαυίϊτας 

αὐεδὲ, ἱδὲσε φναιΐας «εδαἀμοεῖο, ἀποχὴ τῆς χάριτος, 

Ουοὰ ἀδιπἢΠά οι θιι5 οὈΤ δέαπι 5181 νυ τα 15 τσοὶ τος 
πο] απ Π]58. ἀϊοίατη ἰοα5. ϑἰσηϊθοδνρο νἱάσίαι" ἐοὴ- 

ἰοχίιι5. 185 τα! τὸ ἈΠ ΡῈ ΟὙΡΠ]Ὲ5 Ἰπ ουρτοίδίο- 
Ὧδ5 ΠῸΠῚ. 39: ῥυτὰ οϑἱ ἤθη ργᾶνα [ΠΟ ἢ τ ὨῚ 

οοκὶίδία οὀχοσοατο οἱ δαΐεγγθ, δ Ποιὰ ρον 1ά 
βα!]αΐοσα ἐπ βΟΛΌΤΙ : αἸέατα, θ θη ᾿γ Β6Ο1}15 οἱ οδία- 

515 ᾿π πάρι απὶ συν] θ5. Ἐνδηρθ 1} Γα]βόγοπι ὁσΟΏ]- 
ἰᾶγτο. (ας. 15, παι. 17, δχροποῖ5 Ραμ νόγρᾶ : 

Μιίίοί εἷς θέ ιι5 ορεναίίοποηὶ ΕΥΥΟΥΣ 8, Πα πε έος 

31 ΜΆΜΠ). χι, 38. 1811 ὙΠ 55. τι, 10, 
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τὸ βορὶ οὐποράσε μοβίζι αν. ολ 
ν᾽ ἀοίαν θοαπι ποτὶ ῬΟΡΠ ΒΒ. Δ) 6556 605 «ἢ ΔπΙὶ- 
οδυϊξίαι βόσιιθηΐαν [1515 οὐ α5. πιϊ τα σα 115 πὶ οὐρον 
σου], Πἰ51 σαϊα ρΓΐ5 ἰρδὶ ἱπόγα }} Ομ ρῖϑίο 

4π| νον [5 658, ἀρρῦομασοες ἐι ἰδελεῖατα, ἰκθς ἐξέ 

Απιϊο ιοἰδίμηι, χα 1}5 δὰ Οὐ} } 5ϑ θη τα ΘΟΠΠ1ρ]-- 
αν, 66 ἤ4ε168. ἄοπὶθ βαηο! ϑρίννα5. ρα να νυ πἰδβὶ 

Ῥγορ εν {1461 ἀδίδοια πὰ, 60 ἴῃ ἢ ἀ6165 ου]ίαπι Πα06 πὶ 
ΓΟΘΡΙ ΟΠ [65 1 ΟἹ πιρα οηθιη (δῖ ρογηηΐδϑα σαάογο, 
ὨΪ51 ἢ ρΡαρδ ἱπουο ἀ}11α}}5. ὥνα μα [ΟἸΟΧΧΧΙΧῚ 
γογὸ ΠῴοΙ δὲ ὀγα ἢ 15, αὰὰ οαὐἴθτα ἀρ ΠΟ ρ5. ἱπηρθ- 

ἰνδμ αν, ἀϊνί πα» πη Πσεη ἀοα πὴ 651 ὃχ ντ]]ο, 
μά ἴσηῖ5. ΘΕ 1 Π}1ο 5. σοηοθϑβαπα, οὗ ἃ Κρίγιαι βαποίο, 

ἰσῃα δπὰ ἴσα! γα}} αἸἰπι δασθ, ααθι5 ΝΟ τὰ ]- 

δόσιν τον ἀαίαῃι. ἡπαοά ἀοπιιῃλ οατὴ τη Ὰ}{15 6 Χ 
Βαρο να Βα ἀλη 18 σύα τῳ ΟΠ ὐᾶχ 5. λα }ΠΠ1Ὲ {δ τ- 
ἀππὶ 5185 ΟΡ] αἰ 15. ν᾽ σγα ὦ γοϑιβίθ 1 1ι5 ἀαίαν, 

ὅθ. ἤϑο [ογίβ. χυδην ρὰν οὐὰϊ οὐρίοπιαβ ἂὸ ἀΠῚῸ-- 

5103 ῬΘΡβΘ σα 5 δατὰ ; 564 τηᾶμηὶ ἱπίοτϑϑι συ βίο 
ἐπ πἰσπθιι 8 ρρανίϑβίπιο, ἀἰοοίο μοῦ ΟΠ ἰδ δηφδᾶ- 

Ρἰο ἀπ ροιῖον πα] ατα. Οποὰ κἰ απ ἴῃ σίοτ5 
Ῥαίγιθυ5 ἀΠΊσοπεὶ κι 410 οὐ ἀσουϑαίίοινθ ργαϑιοί, πο ἢ 
ἰδίαι φαιηύατα γα μὸ ρα ϊαίαν, τσοὶ ἸΡα τ 65 ἃ 1.6- 
{π|5. ἀἰπεθητίτο [ογτίαβϑβις Πορτοιθιἰθπθαυ Αηΐο Αὰ- 

παϑπαῃι, [αἴσον, οι ὁγαηἑ σο]]αίᾳ βἰ παι}, ἀπ 5} 5 

ὀχρ! δία, στὰ ΠΗ ΒῸ15. 5πὶ5 ΘΟ ΠΟ] 510 115. οοπὶ- 

ῬΡάταια, οἵ τπ ἀθὰπλ ἀοοίτγ! πο σογρὰβ ἐοαρτηθηίαία 
Ρυϊποϊρῖα ἢ1ὰ φα 5 58 Π οἰ ατ' οὐ σοη 81. ΔῈ βΆΞΕ- 

πἰδῆσηχ δ σα! πολ λοῦπι ὁ ρύδιία βυδίομα, Εχϑία λιν 
ἰοῦ ἘσΟΙ δ᾽ ῥγθοῖθα8. σοπδίρπαία, οἱ Πα ΘΙ πιπιὶ 
οὐ ὁοαἴοδεδ, ΘΕ Ραϊγιια ρει ϊοδιίοπο ἰνδάῖτα 'ρβα 
Ρειποσιριὰ. 

σΑΡΠῚ ΥΙ. 

ἢς δοριεΐσυπο εἰ οοη νυπαίίοης, αἰἱξείη οιἷς δαογαριεν- 
εἰς, Ῥὲς δαρίϊδναὶ “οαηῖς, ΟλΥὶσιἑανιίψειε, σαργα 
ἐρδιὴν ρυαϑίσηία, δε ναρεϊσονέ αἀηεσὶ οἔθα σαι 
»εανρινψγῖὶ οπγίριοάα αὐ δαξιίσηε τπδοφαπίταίς,; δὲ δα- 
»"δηνὶ αὖ ᾿ανδεϊοῖς ἀκ καἰ ἑιαῖε. 

ὑ. Θαυθμαον πέθο ὀδρήϊα, ἀθ φαΐ 18. ἰὰς πο 15 ΡΓῸ 
ἈΣΘα ΘΔ αἀϊσατία! ὁ οὐ ὁορία ἀἰδϑονονο πο Ἰλοαί!, 
σὸς ἀπὸ σαρί!ο Ομ  αμσχίῃλ5. 

Βαρείσηνως δὲ σοπβηγηιαΐξίο αἀΐοογσα Οψγίζίο σεῖς αο 
7μαΐος δαοραμιθηία. 

ΜΗΠ]οϑῖ5. Ῥγοίθβία ἢ ἔπτη Βα ἢ ρυΓοτπ6Π8. νϑϑἐϊς 
βἷα, τὰ 515 αὦ ΟΥ̓ΡΉΠΤατη ποδί 0115, Ρυ ΒΟ τὰ 
113, 1 ὑδιν 21 ποία, 58ογὶ ΟΠ τ 5 πηαπ 5 πο χοτῃ 

4αὺ ροϑὺ θᾳριἰδία τα ἀαραίαιν, δαμρείνηεί »Ἰδιεωι δδος, 
αα εἰμι δοίη ρθε τη δειξδγ ἀϊῆ ὑπχαί; {π|4}}5 οναξ πῃ- 

οἴο α ΘΟ ΗΪ Ἔχ οἷδο ὀχοτοίζαίο, ἀπο Βαρι}- 
δια ρυϑοσάσραι, ΔΓ ἀποῦοποπι ἢ  5γηδῖπ ἀἰνοῦ- 
8580} Ομ Ἶπὺ ἃ Βα Ξτὴ0 ὁξε ὁχ Οὐ Πρ θα δπ!α 
δαυνατδηΐαι, [ὃ οἠπΐπο ἀἀπχοποίνδία τ. ΝΟ 
114 μὲ αὐροθο, φαοὰ ἀγναξ (α ποις οαίο- 
οπαπιθ}} ΟὈΙΘΓ οὐ Θχροά!θ ρᾶχοῖθ νογΡὶβ οι, 90, 
τχῃλ, ὃ, αἰ 5561, ἐπέορσν πὰ σα σοι σϑίὰ. ΘΗ Ρ μα {5 
5 ΟΓῈ ἀπο! [1 ᾿ φασὰ οαηῚ πιγπίασομίσας 
σαΐθοθθο5. μΟ]]ΠἸοθίαγ. οαϊ, 48, α. 33, ἀο ρυΐονι αη- 
οἰἴοηα 5116 η8, ροδβίουογοιῃ, αἱ σραν ββίσα αι (ἢτὶ- 
5 απὸ [5 πϊ]0 18. ταν οὐου πα, 581 ὀχρ! ρα αοι 

ὌΠ ΨΙΤΑᾺ 5. ΟΥ̓ΆΤ1. 

ἰδ τ ἂσ δοη1Ὸ αὶ ργιορομπί; (ἰοῦ σαὶ, 3ὸ,, ἃς ἀ ον ὕ,, ἀρβοϊαίληιχ ἴμ 
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ἴολπα ἀριπογδίομο, ρο} ποουπνίοναια γοϑοπογαι]0- 
ἤθη, αμαπηαθ 1 }}{πρββδιοη θα ΟΠ ΡΙ511 ρατοϊραμο- 
π δῆ, θαρ ἰ5πιὶ αοἰϊοιθηι οἰ σαι βοαξ  ααοά σαι. 3]. ἢ 1 οἱ 

ἄς, απορηδάγηοι αι τοα ἀπὰβ  απιογαΐ, σὐρέσες δαρεῖ- 
δὐππεοι, εἰ σαποῖὶ ϑρένδίἑες τὰ διενν αἀθεηίωηι, τς δὲ ἐσὲ 

ηοδὶς δασθεην δηρμίτοπα, οὐ νεμδέξονγης τ σαδητιε. 

ἀποα ἀξ 015 Οὐ }15. Βασραπι ΟὨγΊσιηα σαὶ Παρ 15Π|οὸ 

σογχηροιί, 11. αὐ ἢ πι4 σαν Επομαχίδιια οοτα ραγὰ! 
σας. 21, ἢ, Τ; οἂἱ, 3.2, ἡ. 1, 8 6.9: χαρὰ ἀθδηίψας 

οι. 28, πὐτη. 1, ὁδούαιδηΐα γοσθη βοὴ, 1 1ἢ 
απαίιον ρττοο θά θηἊ 5. Ἰηγ βι θ09}15 Ἐχρ] αὶ, 510 

Ιοφαῖταν [ΧΟ]: ἀδιωιάσ ἐπ ργιϑοράουεδυα ἐγπαςῖ- 

βέίσ, 1)σὺ, οἰοηποπίαν ων ψέσατα αὐραϊοῖϊςτὶς ἐμηι ὧδ δκι- 

»εϊδνλαίο, ἔδίηνν, εἰς οἷν» ἰδηναίσ, εἰ ραν ιὶοϊραΐξίονα σον }Ὸ- 

τὶν οὐ καισαΐπὶς Ομ δε  γουθῖα (αὐ δα. ἸΔαΤΟΔνΙΡ 

θαυ άθτῃ μον ΟΠ νἰπηηα 6. θαρ δια ἃ Π Ρϑι 8} ιν 

(ονοσάοΡρο,ᾶς ἰηνον ἴοι ὁ  Ἰ5ιᾷ οἱ βαογαιη ποιὰ - 

τἰβιϊιῃ ; ἀὐ μαθὰ5 ρυϊταΐβ παν δία σορῖοῖθ σαύθο]θ51- 
ΒυΒομ δῖα δα ρΕ 151} εἰ ααατη οἵ οροία απὶὰ ὨΒΟ  α ἃ Πὶ 

δχροβι οηθαι Γεἴπβο, ας, ᾿θπσα, σαμα ρεύοῖον- 
τη ϊ το, αἱ ἐϑιι ἰοίατα ὑπ μᾶς ἀὐραηιομ(αἰΐομα οοπῇ- 

οἷαι, ϑδοζαιαοηία νοσαθλβ, 5θογῸ5 ΓΙ.5 δἵ σίοτα- 

τασπὐὰβ σύαῦῖς οΤοοιτΊσθ5 ᾿αογατῃ ποη πα 11α Ρταθίοτ 

δναϊίαμι φυλὴ ΘΟ Γἢ 1, πα ρεππαπίὶ φαοηαθ 1 

δηΐπὰ οπανασίογο). Οεἱ λααθ 5801 τι ἴπ5. ἀι 5}: 

οἴαπι στα ἴδπι 30. ἀϊπηηοδιη σπαγασίθγθιῃ μα ροπί, 
αἰδιποία 5ππὶ Ξαυγαπησηία, βαογαα) ἢ τἰβητὰ ἀἰβιῖα- 

οἴ, 80 βοραγαίιῃχ ἃ ὁπανηονθτθ ΡΠ 51}}, ΣΙ Βί 40 

Βυορηῖαπι Οὐγι δομ θα τα οἰαναῦνδνομι ΣᾺ ΡΙ  Πιθ τ δ 
ἃαη6. ριον λπ5 δὰ ρροσαί ἢ εϑῖπι, αν 10, πο α 
3, Ῥᾷρ. 13: ὰσ οχ δοιοιὴ ρυρθαπάππι αἰ ποία τη 

ἃ πόθ στααπλ ρροάποι, 

58. Ῥυίηο αἰ θηι, τον ϑϑίοη δὴ. ῬΘΟΟΔΙΟΣ ἢ) 

ϑρθυίαι ΟΣτπ|5 101 μνορνίθαῃλ ἂὸ ργθοραμη) μᾶ- 
μΠ5ηλ} οθοῖαπι : ὑοηγημ Π] Δ ΠΟΠ ΘΙ νδρὺ 58ΠπῸ01}} 

δρίγα8, ἈΠ Ῥοσα γα βδοῦὶ ὑμ βγη. 15. πιθηι5, 

ἃ π᾿ οοπιηλιπὶραὐίοι 6 σοι ρι 6 610 εἴαπι ἀοπα 

αταιίαττιαν, (δ 0 τοι ρον ας Ξοοαπ ἀπ τὰ ἀπ 50} 5- 
ἀαρ πάσηι ἀς ἀδνο τ  ογθὰ. ΔΩ] 58 015 νυἱπατ δι ἃ 
Ὅδο οοποοάεραηίαν, ἀΐχαὶ αὐἰραπησαα συ ατὴ πᾶ σηο 

αἰκου παῖ πο Το ραγαῖς ἰὰπὶ απο δὰ ἴῃ Τὸ πιά χη ]6 ἀΪ5- 

δαραῖι ἐσαιι 5. 6. Ομ Ἴ5 Βαρυδιηαία ; {πη νογῸ 
οἰίαπι πιὰ 515. 1εἰ5. ἰοῦ θῖ5. Πυπλυϊγοι 15. οαδο 10 αἰ. 5: 
Ἐοηιίσδίο ροοοχέοντενυ ὁ ὥχνὸ ἀαξιον ον δια, σοθλ- 

“τοι σαρίο ὑσῦὸ δρόνάξιν φαποξὶ αὐ ρνορονεοησοι Κάτι 

πα δε ο  εδήτις σοατιοοαϊειεν, 8} }}15. δαθοίαν Ἰσοιβ 

ὁαϊ, 43..πι. 383 : ἀοσοξρὲς ἄν ὴς ρμεσοαίονηοη ἔποόλιεηι δὲν 

πεῖς σἰονεθηι, εἰ ςρὶν ἐπα ὲς ἀοιιαιϊιοἐ γοσὶς τοὶ ἠλεν ἑσας 

σρνοζίας. δριτια5 βαπο! ρεαϊίατα πὰ σοη ἤττηλέϊοπι» 

σοτηρᾶγαί ἰοηδίϊνο Ὠλ}}}{Π|}π5. ἢ τ Ρ ἜΡΆΤΟΙῸ βαρ τα 
ΞΕ ρθη νη ἀαίο; οὲ οαἱ, 17, ππτη. 37: δὲ ο»εάίαο. 
».5, ποῖ δοίης δὴ ἐδοοιθηιν μεσοσϊογένη, ἀσοΐμρίδδ, Ὁδ- 

τατος, εἰΐαυι ἀυηγαεῖδ οἰνέδιεδ δμρονίονα ογβοῖσν... 1 ἀἩ- 

ἐπὶ γαϊδῳ ἀσοσὶρῖος, φαπέοι σαρένῦς ροίερῖν, Ονκ- 

ξίατα ὑὰρι(ἰϑ δρθοίατα νὐ δῖαν ἃ νι ΟΠ Ἶ 5 

μά ϊοι ς σοι Πρμμαομἶδ,., Ὁ ρτὺ αἰ ροηια, Ὁ 
ἀποσποχαθ ἀρρουτίαία. ἰνόγβασα, Ὀταηθ5 Ραμ πηι 

τἰξαρ οαϊου Θ9 1 5 ραΐηλα δἢ βοοαπῶα. ηἰγδίαπομίοὶς 
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ἀοβοῦίμυ αὰ μεμιββίομειῃ ρμοσοαίονμα, ρμουρίπϑαῖ; ἃ 51, ἃν ὃ. 0 Αὐοριϊσηῖὶ μεραίαια. ΟνΟ Πὰ39. βᾶοτο 
οαπὶ ἂὰ σἢτί5πιὰ ἐραπεί αν, ἀσ ἐὰ 18} ἀπά ταν ἀτὰ- 
ΡΠ 5. Ἑαιοη ἄστη. ἰάπηθπ φυοὰ σαϊ. 17, απ, 1, 
ΞΡ ΠΕ βαποίο ΔΗ ΤΊ Βα", αυοά ἰη ΜαριἰΞηλαίο 5ρί 8 
Ροοοδίονι αι οποία! 6. ἀρϑαπηαὶ, οἱ ἀητάνατη πλίδι - 

(οπι τϑάάαι οἱ βρ᾽οηα]άατα. 50 181} ἀκ οὐμη ἢ δὰ 

οἰ ἰδει αὐ δ ρτα ἅτ νοΐδγγο, οὶ οἱ. πἷο τοροπογὰ- 
0|5Π|15. ἃ θὰ μ ]5ηλ πὴ ῥτΌρυ 5. ρΟΡ ΠΟῺ 5. οἴοοιαβ. 
ἕρομεο Ἰδααθ, μυορεία Βαρι δι ὶ ρυαθία, ὑραση δ ὴ- 
υ10 οβὺ, δὲ γα 5:5. ἃ τηοχίσ βόσοδ!] αὐ ναι. Πὸς 
οἴδοδα οἱ ἐοπχπιπηϊσα όπο ραββίοηθπι μι ]5ι1, 705 
1}0}}}8 66 ΒΡ 1ὴ δὰ ΓΟΒα Το Ο 18 δἐ σον Ὁ ΟΠ νἰι1 ρᾶν- 
εἰοϊρανίοποιῃ ἰσθαθαλο ῥγορίον ἡ! ποι ἀαδπὶ 
μβαρηκην5 ΕΘ ΥΠ ΠΟΥ 15,56 Ρ.]  αΓαν αὐ ΓΟΒα ΓΡ ΘΠ Οἰ5 
ο1π5, ἰοίχπι Ον ἢ] 5 ΟΠ οΙ αΔ}1 ταν 506 }1]} Βα ρυ 50 γα 115 
οἰγθοίπιηι, ΘΟ 10 5010 ὁ} 115 ΓΟ ΠΟ ἀρ λ ὀχ ρΟΒ} [10 - 

ποῖ ον ηἰ πὰ σα}, 20, πατῃ. ἀ οἰ ὃ. ἀάφα!ξ σονθιὰ σποὰ 
[ΝΠ] 5ριγῖια5 βαποίὶ ἀοταμα οἱ Δα ΟΡ Οἢ15 ρα Παμὰ 

σΟμΟἸ Ποἐ ς δὲ ἰᾳ πιο] Προ άπ αν ἀθ ἡαθὲ ρον Πα πο - 
15 ἀαίυ δὲ ϑασλαπι ὁ τπηιο, φασι! Βαρ πηλαμὰ 6 01- 
[δδέϊαι σομβοσποναίαν, οἱ ἴῃ οο ᾳποάἀκιητηοιο σοηὶ- 
ΡΓΘΘηἀϊ μοίογαι; εἴ δημὴ ὁχ ΟΥ̓} εοπ οα 
Ριόρτλιθ 5δογαη  η{1 ΘΟ τδιθα ἢ οοοίι5, αἰ ἤχοὰο 

Ῥγο)να)ίναν, α11ὰ πσαλμο ἃ τοσρηδγαξοιο σταίὰ εϑί, 

4αδπηὶ ΟἸτἸϑηϊδΐϑ οἴου γὶ ἀοοοὶ οαἱ, 21, ρυιπα αι 056 
ϑρέγιιπ185 δα ποία8, οὰ} 5 αἰγλ 85 τὰ μ50 σαν Ξγ αἱ 
Ῥύϑϑοπ5 πᾶ γα αι δρέρἑειο σα σε ἢ ἐοιἐνσ μι, τη}. 
3, ρΟΓΘ ταν 50 ΟΙ ἀ561σα {{Πὰ νοχ, βοῖὰ να ασθσ 

ἐνερνητιχόν γράοπσ : ἔπ ἀΔοῖπ ἀο αἰτ, ἀπηχ ΟΟΡρΡῚ5 
ΨΊΞΊΡ αὐσασηίο ρογαμσίίαν, απὲρερη 5} νζειε σαὴ. 

οἵα, οἰοὶβσοχιιο σαποιβοανῖ, 20 ϑρινα σα ὦ απὸ πο-- 
μυῖ5 οὐεσίαιαι ΙΗ Τουτὶ δι αἱ πὸ5 ἀάἀγύγβαβ βαία 5 
Βοβίδϑ ἄγ Π16} ἰοἴο5, αν ἅ, αἱ 51} διϊπιὼ οἱ σοΥΡΟΓΙ5 

Ῥταιϑιἀϊαπὶ εἴ ἰαἰ6]α, οἱ ἀοοίουῖβ νἱσοβ [οι δα!, πὶ, 7, 
1ὶ οόγίο ἀἰδιϊηοιΐ ἂν ταθοπογαϊοπο οἤδείαπ, 39 στη 
Βαρ(ίϑινα τότε Ὁ 15}} ὁοπα ππιπἰοα σι (δ ααϊ 

οχ ΟΥΟ ΠΣ θχθα ο, ἀἸΐαπι ΠΟΡῖ5 απ ΟΠ γίϑιο οοηὶς- 
τὰ ας ΠΟ π Θὰ θ6 1: Βασγαιῃ συ δια σου γε ἀσοοί; 

παὐτηϊσαπι σοιμηπιυπἰσαι πὶ ὉΠΟΙΠΟ ΠἾ5. ο7 5, (ὰὰ ἃ 
ϑριχῖαι Βδηοίο βαμον 56. ΥἹΒ ι Πτον Π’αρβο ρουπῃ- 
οἰθ 68 ῬΡοϑὲ θαρίδαμιῃι, αἱ, 21, ττηλ, 1: Ῥοδὲς, 
ἰπαπῖ, δὼ ἐξέξον Ροσίχμαης ἐς σαλόνι ἐαείσιστι. η»ἦ- 

δοίπχα ἀδοθὴ σεῖς, ἀαίεηι ἐθξ σπείσνπα ἐπ ὐνείρριεηι 

{10 τοιοέμες ἐσὲ (“ἡ νίσειεδ Σ φιεοιξ ἐσὲ ρίνέδς δαποξως; 

οἱ ἢ. 2: ὠμεηιαάπιοάιον, (Ἀγ δίς τόρ ογμοί Ἀυτιος οὶ, 

εἰ σερυίξις εἰ γδοιιγγειοίς , νοδὶς απίσυι ἕη δαρείκηϊαίς 

2ε»" φσπαιπάανι οἐναϊ καϊηδὴς τοῖα σίοὶ ἴρδο ογμοιϊ β ὲ, 

αἱ δεροϊιεὶ σὲ Ῥσδσύσενς αἰτέπα ἰϊσηαφιίον ἀαίι εϑὶς 

{ἰα εἰ ἄς οποϊξηιαία οοπιέη ίξ, 16 ἐπε σέδ σι ἐ δὲ φυσι 

ἑαϊτονὲς οἶδο μεντισξιες δος, [εἶ δ... δρὶρέξι δανοίο,ς 

τὸς τὸ πη ρεοο μρεοίξ ὀειὶς λνίδεὶ Ραν ἐἰσίρος οἷ 

οοτιδου ξεν οἤγοοεὶς Ἰὰνγ ἀϊνοχεατι Ὁ 8 4πᾶπὸ Βαρ σα 
σοπίον!, σαμὶ Ομ Ἰκίο σουϊο!αίεῃι. ΠΠπ|}ὰ5 ΟΠ οἴ α5 
οδὺ σου 1 Δ 10. ΠΟΙ) 1115 Θ᾽ 5, τἀ ἰρ5ὶ ΟΕΡΙΒΕ ὁἱ- 
οὐσαι, αν {7 φααθα ααἰὸ ΟΝ τ βαθύν. ποι} 8 

ΤΙ ΌΡΓΙΟ ἀὐκὴϊ ἡ ἢ ὀγδηγα8,56 86 οο απίιμι σορ θη 6- 
ΒΝὰπειϑ. νου! ὁτὰ μ᾿} 15 Ποιη ἐἶβ ρου Ξαογατῃ Ομ δα 

ὁοῃβοσχαδηχαν, ἢ, ὅ, αἱ ἀοπλάν αἰσαια ἴῃ μεσ 

βασογάοίϊο ραΡίθιῃ οση!ραχοόμεηας, σα! [δι ἢν 98; οαἱ, 

οἰ ρ βιμα ! νϑὶα! ριορτίαπι αἰ Βημοσα υἱδοίαν, [ἃ 
5πδ οὲ, φαοὰ οαϊ. 30, ας ὁ, μιν μὰ 5 βᾶποιῖ ἀσμιπι, 
οἱ ἀἀορ(οποιὴ ργὺ τὴᾶ οαἀοηαιθ τῷ πάθοι ; φρά 
Οα!, 3. η. 1ἧἀ, δ σα! 11, π. 9, 8 φαρηϊδαπγοίξαα 
ὈΠρΙδίαι5. ροϑὶ βαρ ϊδηλατα οἱ ν]βι Β]Π6ὰ. πὶ ἸρΒΊΤᾺ 
ΒΆΠ0}} δρίυἴπ|5 βαροννοηίαμα ματα νοῦ σΘ] 115 
ἀαἃ ἀοοϊαραπι5. 65., ΚἼΠΠι5. θὲ ἢἰὰ ἀοδορηάοιίο 

ΒΆΡΟΥ ΠῸ5. βοΒ,, θα ρηϑαιαι πριτα βαποίο, ραϊορ- 
Βὰμὰ νοθο Δα  ππὴ ἰοἾ ἀδ αποχασῆαο ἀἰσοηίθιι, κἰρ 

πμη.6 {ποἰνι5. δὲ βἰτιι5 πιθιδ: χαο οὐδ ΦοληἿ5 θὰ ρ- 

ἔβα ἀσηαα 5ρι6{{05. ΘΟ] αληλ πρδοὶ, θοάδπι ἀὐια 

δαορίοιι δ φυσαα8 σταίη οἰάθαν αὐΐογι : 6.053 
6ΙΤοιπὶ 501. οἱ ἡμἂα μοοζδίοϊαπι γοια ἰ5βίοῃηο σοπ- 
οἴπίοπϑ, οαΐϊ, 20, α΄ ὁ, φαοὰ ἰαμάάσην θ᾽ 4., αὶ. 4. 

Β δον ἀσπιπὶ βρέ γι 5. βαηοί, ἠουταατῃ ΟΠ Υ 511 ἴῃ η- 

ὃ 

δὶς ππρυμπὶ αἰ; ρ6Ρ αλάτα 11}1 51η1}05. Ταστ, ἀἰσι Ὁ 
Φιθ οατὰ ἢρ50. ΟΙε 511, ἀἀορίϊσπθια. ἀπάπι 1)6 05 ἢὶ 

111ὰ 9 }Π πιά πα ΘΟ 5 ΠΔΠ, οοπδο(αΐηχαν, Πτρὺ αὐν- 
μοπλ, ααπϑτῃ χα χίθνο ΡΡῸ ΒΌΘ11Ο οὐΠοίαμ!, Ον  Πτὴ 
διοριιομὶπ βιαίαν βδογαηιθαίο [ΟΝΟΠΠ] ον βυλ αι 5 
Ῥτοριίαμ ἀκ) Τα 555 Σ λιατα αι οΣ 1 [τὰ αἸσαίχιιδ, 

Ῥδηῖ5 σοσαπέ ; μόβδιπιν σπίῃν (ὁ 5016 πιμὶ ἀἰορίίο- 

μὲ Ρὲγ Ομ 1511 Ναρυβαναπὶ ἀαία ἀοο!αταί!οηο δὲ 1}Ὁ- 

βίσυδομο, [6 Π ρὶ. Νάπι οαξ, 51, αν, ἐ, 6χ 400 ἰὴ 
Ομγιβίαπι θα με ]Ζαι} Ἰρϑαπὶ ἀπ ττ15, 5] τὰ στη 

1550 [ΟΡ πὶ πὸ 5 συμ ρα αβ86. ἀοσρί, Αἰ Ραρηβιηῦ 

ἀϊοῖο πὸ. Ομ δίαπλ ἱπάπδεθ, ἀοοίτιηα 6} 18. 65, 

Ἐὰν ἢ πἶὶ 4, ὺ, τὰ ὦ; 

ὅ9. μθὸ δὰ ἰδ ηϑοθης 85. αἰτὶ ἰβαθ. Βαονδη θη τὶ 
πύ ὰ5 οὐ ρυορτγίος σμαγαοίθγοβθ ἀθοηἄδ βολαῖς, 

Βαι ἴαταθὴ ἰ Ποῖον, Ογτιαλι οαπὶ ας 15. μοι" 

πα 5 οὐ γι αἰϊοιοτῃ ἰα ον αι ἰὰ ἀο! πὸ λα ρ 18- 
11 ΠΟ ΡΓΟΉΘΠ αἾ580:55} ΠΟΘ ΠΛ ΠΥ Πρ 5 Βα ρΓ ΒΓ ρθῦπ 

ἴοσίῖο οἱ φοιηρ!οτηθιία τ 65} ς 56 ΒΟ 115 4 Θἢ]α Πὶ 
πη ἰδιάρογο οὔτὴ Ρδηϊβιηο σοομίογεθαίαγ; αὐ νὰ - 

Ρ 5 κου βο, γα 5 τα ρίο ποϊπάθθαίατ χυϊά- 
αθϊα Πα σοταγοίαγ οἱ ὁομξοααογοίαν. οάθπι 

ἀασᾳα ασάο οὐαοινὰ τα οὴο πιο τα τ] 5ιῖδΣ ἀπὸ- 
4 θομὰ 68 ἤγαοίαθ ποπθ α} 1 Ραΐγοα π΄ Ρναρι δι! 

δοιϊῖοπο οἱ οἴοοια οοπηρίουταπίαγι τοι ΑἸ ον τὰ 
5ίϑρθε Γθ6Π|, δὰ Ἰρϑῦια Βαράδιηα, ρτορτῖο ἀξοίλιῃι 
τοογοπίσι, 480} 46 βάσυϑ, σοι] 0}, μΟΒύ Ρὰ- 

Ριϊξαναια ὁ[ οοπ Πα ἤοηρηι πὶ ᾿ρ5ὰ βαΒΟΒΑΠ νἱκὶν- 

1ΐα Ὠδορ ιν 15 ἀαΐα ἀϊοίαμι ἔπ, 

Ὁ "με “υαπηῖς δαμίϊσηεὶ ἐἤβοαύία, εἰ (πε ιοεϊανυὶ νορεςηιέ 

ΝΕ" ἐρπδίη, φασοέϊξενιἕα. 

τοῦ, ]οαπ 5 θαριίβηιο να] 5 νὴ ΤΟΙ Ο] 

Ρδυσαία οἱ 0 ἴσῃ ϑίσρηο ΠΠροναθ 11 Δυ τ] θα} Ὲ, αι. 

3... Ἴ, 5. Ἰοηαῖαν ([6 Θιιβο  ρΊ θη ΠΤ Ράριὶ 

ϑιαι Ζερηε ον οσιεμἀσδωπέ οὐζηενα (ργ0} σοπ [9 ΒΒΊΟΠ ΘΙ 

Βοουαμογίιι)ν ἀεί ἐἰδα γηεαϊοανιθηία ἀρροπούᾳες εἴ 

φοιθημλεζοννσην αὖ ἴσης φιθννιο οὐ εἰ δρεελδμο οοηζευοδαξ : 

φαοὰ δου μιίσο ἀποΓοὐαϊο ὑτόθρτο καζαμίρ. Τάθμὰ 

οαῖ. 90, κι. θ, Νίενιο ἐὐφο μαῖεε ῥα μείσηλα ἐν γϑηιἰσοῖος 

πΐς ρεοραίσειι ἀππιασαξ ἐε ὧν αἀορμεϊονιὲς σγαξία σοῖες 

αἰδίσυθ; σἰει οναξ δωμείσματις. νοανοιία,, φερε δοέατα 

“γεσεςαζοντίην τϑηϊἱεδοηδι δολγθέσναῖ, ΝΟ Ἰρν Οὐ - 

10 βἰμου]ανῖα ὁρίμο, 56 ἰμοὶ οαμὰ ἀμΕ 10 πβαλ!5 
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δὲ πο} 5δί γαῖα Ραϊγιθαβ σοι πιθη 15. ΠΤ. 6 η56} Εππτ Α 5πιαΐο του} ροσσαία ἀοοπονιμλξ, 556 ηδ1ι δὲ ΘΟ Π8ρὶ - 
Φ6ρῖὰ5 ἀὐδαγι ΠΡ χ ϑεηιοηβέι, σδ0. δ. γὰρ, 4890, οἴ 

1π Ιβαῖα' ἂρ. χχχυ, γοτϑ, ἃ, ανοηουβ Ητβέ, θυσηρ. 

1|}..«Ὁ γόγα. 307,6. δ. μι ἸαΠἴο ; ΗΠ ρα 5, ΧὩ} δὲ ρ8. 

οχνπα, ΠΕ. 8, ἃ. 5. Βαρμοηί! Φοδηπὶβ Βαριίϑηηα ἀἃ- 

ἴάτῇ Ῥοουαίοχιπι ΓΟΠ 5βἰ θη), (οπιδὶ πιο! ῃιὶ ΡΣ 

Ῥαρίλϑπλαια Οἰιῖσι 1: Ορίαμιβ, πριν, ἢ. ἢ, 4] δὲ 
Τοαῃηῖβ Βαρῆήβητα δυΐο γοβαγεθο Ποπόπὶ ΟΠ ΓΙ ΒΓ 001- 

Ἰαίπτα, ἰἰδιαίαπι [550 ποραθ; Βα] ἶπ5, ποπι, 12, 

Ρὰρ. ἀ0ῦ; 6. 110.1 δὲ δαρί.. τὰρ. 3, Ῥᾶβ. : 

ἀνυρ. Νᾷξ,, οταῦ. 35, μὰν. θά: Ονόβονθ. ΝΎΒδ., 

ποτα}. ἐπὶ Βαρί τα βλαίλοηι, νὰρ. ἀδ ; ΑἸ ΡΟΒΙ 8, 

ααὶ ἔπ ρ5. ἀνα, πα. 8, ρ6Ρ. ΠΠπὰ Ρᾶρ!πηγα, λο- 
γιῖηδης Ῥεσοαζιγη, ογλπς ἀσροσυνίδδα οοδξ, τις οδοϊουυΐοιδ 

ἑποΐρίαϊ 655 διερρέϊοϊίς . Ῥναἀοη[ἃ5 φορία, ἴῃ Πγ πληῸ 

)ο] πδμίίαν, ἰὐο μη ὔ, νογδ. θθῦ; ῬαΜἊ πιι5.}5090 πιὰ- 

[6 δ, τότβ. 963 δ 5ούμ. ς Οὐ Π]]ὰ5 ΑἸοχαμάν, Ὑλοθαιο 

ἀββοι, {{, νυ. 106, φιαη ταλτῃ σοι ΡΆ Ὁ} αἰ απ Πᾶ- 

γὸρα ν᾽ ἀραίαν ἑὴ σον. 10. 1, Ὁ. 151; ΒΆΒΙΠΠι9. δ6- 
Ἰοιοϊδηδίβ, οὐαΐϊ, 48, ρ. 108; Ροίνιιθ. ΟΡ ΒΟ] 5 

βόγῆα. 18; Αὐοίοῦ ϑουτποηΐθ ἀ6. ΤΗθοριαμία, ἃραὰ 
Ομ γϑοβί., ἰομ), ΥἹ, Ρ. 358 ; 115 Βοβί δι 5ῖξ (αὶ ἴῃ 

Τα τὰ ὀαραν 1 ; “οσηιεῖς δαρείϑηϊα ἰἰσεξ ρεοοαῖο- 

γιθη Κδηνίδοζονσην αὐἰγιποίαηι παφοδαϊ, γον σαὶ ἔα 

τῖέπ σὰς 86 Παδοδαξ, ςεὶ τῷ ρμονίϊσηία. ὨΙΒ σα 

[ΟΧΌΤΗ] μὲς ἀποίου νὴ βδογατιοη, αἰ Ἰοφαππναν 

ἐπθο σι, σα οροῦὰ ορογαΐο, δἰ σα; ρον ρου απ εἶδ; 50- 

ἴα ἤᾶηρ μοδίγθιπαιπ ἀἰηι {641 ροσοδία νἱ μα ον 
φοδη 15 ΒΡ ἴβηλο δὐυν θα 65. Ἐασθοπιαὶς [οτίθ ποὴ- 
ΔΜ οσσ, «πσρατπι πομλϊμὰ δαρνὰ τοί] ληλε5, θρὴ- 

ἰοπ014. {πον ΜΙ ΎΠΙ}ῸῸΝ ἰα6 } ὃχ οἷ πα ΒΕ 8 Π}1α16 

οὐ βϑὰ πο ιι6. ἔδοιο αἀἰθογπηίμα, δοδὰ τσ 

4πὸ μὸν Βαροβιαιῃ ΟΠ τ 51}, ἀνα Το πη ἷ5 Βαρ- 

5110 ρϑοσαία σοηβηΐδβο, αἀἰβογίᾳ σογαηὶ ἐθπ}} πλοϊῖᾷ 

ἀυθγο ΠῚ δἰ πη 1 [ἢ 1.15 ΟΥΤ Πυλ ΡΟΒΘΒΌ 15 86 - 
ὁσηβορο, απο βοἰοηὕΐαπι ἀὰἀραβιπαβ, σαϊ μὴ Ρὰ- 
ὑρῖ 5. ρου πΊ Ὰ}Π1}5 ἀποϊούίταΐα οἱ ἀπ! φαϊ α 8 σραγ ϑβῖ- 
5 δάνρυβαρίατα ἱαδίαν, ΠΡΌ α γα πο ἀπ οξ, ἃ 

5 4πὶ ρονηλ 1 : ἐπ αι, δ μὰν ἐολ5 Βα ρ πατο 

αὐτὰ ΟἸΡΙ5 Βὰρ  βιηα 8 νἱδ δὲ ρμοίοϑβιδβ δε ίτθαὰ- 

ψαρὶ δὲ 1116 11}. ν 6 ϑαρέ, οοπέ. Βοπαί., οἂρ. 40, 

μι. 18 : δὲ ὀαμιίδσλο σσοαπηὶ ρεοοαίαᾳ αἰ ϊοδαλξανς, 

φιεϊα ἀριρζένι ρνεθϑίαγε ροξεῖξ δαρείδηιας Θλεὶςεὶ εἰς, 

“πος ωείμς ρος ὑσρείδντιωσαι ΠΖοαηαιῖς Οηγῖςει δαρεῖ- 

δ δαρ(σανὶ νοῖμίε ἐ Ταρεση, γ6. σιείσιιο οσπίοηαξ 

εἰΐαγη ἕν δαρείεηνιο Φοαπηῖς αἀϊηνίδοα 6556. ρμϑοσαΐα, σε 

αἰέφηαηι αγαρέλονθηι σατο βοαιίογεσην εἴς χοὸς Ῥαμζως 

Ζυσοὶε ἄσηπεο δαριέτξανϊ ρου χαρεϊδηνς Ολγίςε ἠεμΐδδα 

οοἰἑκέανε, ασὸ ποῦ ρερηναφίίον, Δαρυβι! τας ὁΠπὰ- 

05. 4] 5οοαξὶ δι ηὶ ἐπε] 505 [ἴὰ σοιππηονίε, αἱ ἀο- 
βθγία 1π 50Β0115 ζ4πὶ ἀπά πη 1Π8 ἀριαΐο ες χα μὰ- 
Ρ ΐβηιο ϑοδμη δ στα 6 πὸ} ρασσαία ναὶ ἀπά οαϊ, 
56 τὰ Ὠοίδηἀα ὁρροβίία δε θητα, δδάθη πιοάθ- 
γοη6 φαᾶὰ ΑἸ βαβιπαβ, δὰ δὲ δυποᾶϊι5 ΤΡ ἀθῃ- 
υ1πὰ 5058, 7, οὗ. {. Οὐ δηΐῃ ποθὴ Ἰβπογαροὶ Θᾶπὶ 
ἃ ραν 58.718 ῬΑ θ5 οἱϊπι ῥτοριβθπαίαμπι ἔα ΐπδο, 
ὕησὴλ ΠΠ πὰ τὰ ἢ ἀθ1 ἀθῇμ!ομα Ῥγοβογίρβι!, φαοά 
παῖ! Ραΐγαην ομμπίαση, οἰΐααι φαἱ δοαπμῖ5 Βαρ- 

Β 

τα 06. ῥγοβοσιρίαμη ΘΓΔΕ: Πἰπλίραη δαρεισηιε μη, 

)οωγιῖς σοι ἀφὴν οὖλα λαδιεῖςδο δι αριίδηια ΟἸ εἱς ες, 

ΝΙΉΙ οογίθ ἃ Οὐ} βοπίθα ἃ πχαρὶβ αἴθ ησμ. 

δ. ατῃ δηϊὴ ἰηΐον ἀρῦθο Ὀαρθ5πιαϊα αἰ ΘΓ θἢ- 

ἔἴατα σσπϑυιαιι, φα Ἰπίοι' δοΡ πὶ ἀποίοτο5 Ζοα πη θη 
οἱ σμνιϑέστη. (ἀ}, 3, ἢν 9, Ομ αὐ ρῖθες ὅς πονὴἵπδ 

φογῶσ γασίαηι ἢ γιασῆτις “οανηιδς, δοιὰ στ ἰς τα 0. 

τδεη ἢ σοὺ φιίάσιι δοὲ αἰδοονα, σοάᾷ φωϊὰ αἰ ῬεΥ- 

δι ἡ οημ ἰϊὲ φιιὶ ἴὸ ἀφμα δαριίξας; «φὦ ψωϊᾷ αὦ 

ἐἰδίοι χιεὶῖ ὀσρείτα! τη ρίγίεω δανοῖα οἱ ἐσγυὶ ὃ δ ρέν ἔξει 

σαῆοῖο εἰ ἐσπί δαριϊταςτξε ὡροδέοίοΣ δαζοαίο, φμαιιο 

Ἀιοῖιις ὁδὲ γϑρϑλιῖς εἶα σοῦῖο βοῆς, οἷο. Ῥεσιαηι ἢϊς 

ἀἀαθι ναῦ. αἰνλιυθααθ Παρ 5} ἀἰδουοι, οἱ ρ.]- 
τη ΟΠ Β[Δπὶ ΒΑΡ 5 πη 015. ΘΌΡΘΓ Το ηηἾ5. Ραρίϊ- 

51|8Π} Ῥττοκαίναπι, φασα ἴὸ Βρι ει αἴ βδηοθληι 

ὁσηΐεγδξ, ἰὸν πο ὁοπβογδαῖ, 14 ἀσοει οαἰ. 17,1.8: 
οι αὦ ἀοο καποιί βοαίοι5. σι πὸὶ Τογπΐηιογυ δα- 

»εϊσαν δὲ, ἢν σον θγθης προ ἐ πο, σοὶ σὴ φεὶ ρὶγ- 

ἐπὶ σου εγοδαξ σγιγνειωνς, οἱ οα!. 30. πὰ. ὃ, 

φοάμη 5 ΒΡ. ΒΙΪ Ὑ1 50]ὰ οἵ πα ἀὰ ροσοδίοταϊῃ γα- 
ηἰϑϑίοηρ σοῃο! αἄθη5, ΟἸν1 511 Νὰ ρ (ἴθπιο αἱ ργορτίοσ 
οἴϊοσία5. αἰ δῖ δριγ 15 βά μοι! ἀσπαπ δἱ δἀσρίο- 

αἰϑ σρατίατα, χα φαϊἀδιη ῃτῸ πὴο μάμορὸ νἱἀδίπι; 

δἰ σοτ 1 1σδ Π!0ἢ 6 πὶ ρα βϑίοηατῃ ΟΠ 51, Ποπάιτη 11}- 
Ἰχὰ βαροιὶ ϑριεῖα5. Ραρ ίϑμο ΟὨΓΙΒῚῚ ριορχίαηι, 
ἈΠ τἱπὶ ν!ἀδέιν ἀπ νέον σγαίατὴ οοπἤηα- 
ποῖα, ΠΙμἀ ρα ἀση θη 658 {πο ἀροβι0}18 ἴῃ ἀἴα 
Ῥϑηϊθουξίθβ ΘΟ ΒΒΌΏΠῚ Ο5] 5 ἀξ 056. 55} 1081 18} 

οἰταΐο ὀαίθο ἢ 6515 ὑθνα᾽ [ΟΧΟΙΥ] οθο, σϑαά ἀπααίθβ, 

ἀοηθαι ΠΠ1|| Το π απὶ 65. ἃ Ραμ δηλ, ἀϊοοξα γαῖα 
Δ 1080 ΒΡ Τῇ 611 ΘΒ: Ζυ ΔΙ θ τὰ ἀΠδηι ροίδ5ι 

λαρεϊδταιὶ ὨοϑίγῚ βροῦν Φοδι δ Βαρίϊδὴ απὶ ὀχϑαρος- 
ταρίΐδηι οοῃ δ. μότο, Ποβροη δία" ρῥγί αλὸ, ἢ οοπιρᾶ- 

ταῦϊοπο αἰγίαβαυς Βαρ 5}, ΟΥ̓ αηλ ϑουρίαγῳ 
γΈ ΠΡ 5. ἰΠ ἈΦΓΟῚ ΓΘ ΠῚ ΠῚ δόμα. Βαρ ἰ5ηγὰ βέρίοία 
οἴ ρροργίο ἀϊοίαμι Γοδρίσορο, 56 ἴα σῃμ θὰ5 βαϊδ 
δα ϊαπῃοῖ5 οὐ ἀρ ρα ἀϊοῖθιι5 σοταϊ αι: ποτ} σσ}- 

ΠΡγλδ το 68, 4 Βδογτπ πίουαχι ἃ] ΒΓ αὯλ δδὲ αὰὸ 

Ῥεϊὰβ ρϑυ ποίαν οἱ σοπδαηιπιαίαν, ΕΡ βμ6. Φασίο5 
γ61 Τοδῆπθ5 βα σοπηράγαΐ ΒΔΡΓ5η. πὶ οαπῃ Βὰρ- 

(ἰβηϊα ΟΡ ΙΒ, ΜΥμ. πὶ, 11. Μάρο, ας 8: {ππον τὴ, 

0; ἀπ. 1, 38} ν6} «ἀὐὴὶ ᾿Πἀδπὶ Ομσισίαϑ. σα πὶ 
ολη πα Ῥᾶρ 5πλο, Αὐοὐν τ, ὃ, ΝΟ] Ράσ 5 αἰραησας, 

οί. χιχ, 2, 7, ΟἹ ἢ 65 ῬΓδοϊραδιῃ ΟὨ τ 5ὲῖ Βαριϊσιπα- 

(15 ΘΧΟΘ]] ΘΠ διὴ ἴῃ ἄσπο ξριρια5. δ οί], ἃροβίο β 

ἴῃ (16 Ρεπιθοοϑίε ἀαΐο, οἱ ποθ μοϑὺ Βαριϑιπιιην 

ΡΟ ἰθιροβ θη σὶ χα τὶ τὰ ὁομη μη ϊοαῖο σοιβι}- 
ὑαπαν, βοῦπηθο, ἸἸορί 8 Παρ ]8πιατῃ ργορτῖρ ἀἸσίπη, 
αὐυοά ἃψα: ρογἀξίοηο ΔΌΒΟΙ ΝΕ ΓἊν σΟ τη τα] κ αγὰ- 
[1ὰ ΟῚ ΡΟ Π θο τα ἃ ρᾶτα ἄθπὶ άπηθὴ 1116 [5 ΠΟΡῚΞ ἔσὶ- 
Βα, ἃ ργοχίπια ἀϊβρομῖ. ποι {0 8}}}}5 ΒΑΡ 5ΠλῈ5 
ΠοῺ ρεϑδία αι, Τογίῖο, φαληαίδηι ἴῃ ἀσπο ϑρί τι 5 
58 ΠΟΠ ρου 115 ἃ ΡΡδλοῖριιθ βρθοίοίαν σγαια οὐη ἢτ- 
μΥΔ ΕΟ Πἶ5.. 51ἰ Δ ΠῚ 6) ἃΠ1ὰ οὐ αϑάξιῃ ΒΡ τ] 5 5δηοι 
ἄσῃᾶ ρον βαρ ἰϑηππι ρΡΡΟρτίΘ δἰσοίθααθ ϑθτη ρίθση 
σοῃιμη πη! ξαταΐ θη} 15510, οὐ Δ ο 1110 ἱπέοστα ρθοοη- 
ἰογαηις Ομιδοίθι 15 πη ρτθβϑίο, δἀοριϊοηΐθ οολο 11 8- 
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ἴϊο, ἀ6 φαΐθιυῖβ, πλοάο ἀϊοθίαν, πὶ. 65, 63, ΟΒ᾽ δοιο αὶ Ροοοσαίοταπι ἀἰϊπεϊηχογαηί. [8 ̓ϑ᾽ἀόγας Ῥυ[αβίοία Π}. 
ΔΠΙΟΓᾺ : 5] ζοὰ πη} 5 Βδρ ἰδπια 5 μέν {π|5. Βα πο] ἀοη τὰ 
ποι ὁσηἴονοΡα!, σαοπισίο σοι μ6054} ρϑοοαία Ὁ {τὴ 
τοβροπά! ἀομιαι {Ππῶ ϑριε 9 απο] Βαρηιμο ἢ 8- 
βαΐαπι, ἐχ Οὐτ!! πιοπίο ρει ἃ ρΡαιοῖρας οὐπ- 
ΠΡιη 10 Ὲ15 στα πὶ 6556. ἀοϊηἶο Πα δ᾽ βάθια ἀοπἃ 
Ουρι 511 θἂρίἴδιπο βίγίοι α σα ρίο ρυοργὶο χα Ἰη τ 
αἀθβου Ῥθπιαν, ὅπ ἃ αὔθιη ΓΟ ἰ5δῖ0 ρϑυσα!ΟΓΊ 51π0 

ϑρ᾿οΙ δα 5 βαισεῖ ομογαίίοπο, ΟΥ̓ ΤΠ] διΐατα βϑηϊοη!α, 
Ῥθογῆοὶ ποι ροϑ51, ἐοαπηΐβ θαρῆβπι5 φαΐ {Π᾿ᾶπ 

οοπ ογοα!, ἤθη ροίοναί οὁχ οοάδπι οὐχηῖο 6 15 

ΡΟ 5 58 ΠΕ] σάτα, Ἀπ ἰβδὶο ρδοσαίονα απ ἢ. 

58 ΠΟΘ ΠΟδλΕῖο 651. ἀντι] ΟΥγη]οὸ ργορμ απ ήδη Βρὶτῖτ 
ι5. 4 ΠΟ 5 ΤΟ ἢ Θὰ ἢ ΒΔ ΠΟ ΠῚ σαον 651, οδέ, 

10, απ, 3, οαἰ. 47, πὰτ. 2. ΑΙΈ ἀροβίοϊος. ρϑοοᾶϊο- 

γα ἰη εὐρέμί6 ϑρίγίξις βαποῖδ σοηἀοηδηθδονγατη ρο- 

(οπίαίομ) ἀσσορίββα, οδί. 4. ων. 29, ἰάθπι ὁχ 6} 8 

βοηίοπίϊα 46 οᾶπ πο ἀἰσοη άπ ; ϑρ᾽γι{π| βαποίο ἴῃ 
δα] ον. Βα ρ 5 πιλ015. ἰοπιρορο γοηϊατο {υΠνα]}, 
«ἀοα Βρίπαβ ΡθοσδίοΓαπι ΟΠ Βα ΠπιρέτιΓα5. ἴῃ οἱκ 5, 

6, ἀπ ᾶπι εἰξοη δ ἂς ΞΡ] θη! άαπη τράβα! γὰ5, 

οαΐ, 17, πα, 1ὅ : οἰάθιῃ. σία γ γα πὶ εβϊοη δα ροούδιο- 
απ Δα ΒΙΡι. 

θ2. ϑδοαηήῆα ΒΓ βιατεῖ θα ρ ἐπι βαρτὰ ΤΟΛΠ 5 

Βαρι(ἰϑήλὰπὶ ρυωγοραίννα ἃ ΟΥ̓] παιποραίαν δ τ 
ὁρεοῃ δ ἄοπιηι, σαὶ. 30,η. 6. Πα δπὶ Β8511} 56 πέδη ἃ 

ἀ58[ : Ιωάννης, ἰπααϊνξ Π16,. ἤσπι. 18, ρας. 409, ἐκ - 
ουσσξ ϑαπτισμα Κύριος χη ϑύσσει 
βάπτισμα υἱοθεσίας. υοατηες ρυιοαϊσαδας Ῥαρελοηυιονη, 

»αωπέεφητίοῦ... ον τε ειοαἰσαὶ δαρείστεινι αὐἰορίϊο- 

εἷς, 56 ΒΒ) πη 6}: «μα ἱπενοαιεοιίου ἐς ὀαρίττικα εἰσαγω- 

γικόν. Ιοο ρενγεοτἑονεῖο, τελειωτικόν, 7], «φοφοςῖν α 

»εοσαῖο: ἄοσ, ἑανιϊέϊανῖς σαὶ θεὸ σο᾿ ἡ εποκῖο, οἰχείωσις 

πρὸς Θεόν. Ξαύδην απ αἴδν [ἅτ ἢ. 60 46 ΤΗσορ]αμία 

[ΟΧΟΥῚ ογαιίοηβ ἀποίοσ ἀρὰ ΟΠ ΓΚ βΟβέομ. 01}, 
ΝΙ, ραρ. 83, ψαὶ Τυδμπθαὶ 5ῖο. Ἰοσποηίοια πι ποί!. 
ἔφο γρωρπίἰξονι ἐς με άίσαξονς, ὑἰε (ΟΠ 1515) ἀαορέϊου 

γιῖς ἀχίον. Εἶσο τὸς δαριῖτο ἴθ ἀφῆα, ἐαγιῳφέανι πᾶσα 

»εσοαζονπενι βδογἀϊδιος ἐπιφεεῖηαία ργωηιπηδανκι ὑϊ|4 

σναξίω πηρσεσηΐηιν τη μπᾶει, Αγατπομίιβ η΄ σδέοη. 

ἐμ Ψοίμι. αὰ οἂρ. {π|} 36, ὐὐν Τοσπ 5. πὰρ Ἰ5τηὰ νὸ- 
Ἰαηανία βίποογο ρη 6 ηΠ 15. αἰτηῖ588. ρροοδία : 
ΟἸετΙ5 11 ΒΑΡ δια πι οσηπίατα. ρουσείογαῃι νοι ἰβεῖο- 

ποη] σομ 1556, δα Ῥεφίονθα Θριυ ἢ ἢ] 858} οἴ πὶ θὲ 

δἀοριοηῖς αἰσηιίαίοτα. ϑ6 4 Π]υἀ αατυιίαν, ροββιῖ- 

Ἀ6 ἃ γϑιῃιββείοπθ ροδοδίογαυι; Δἀοριϊο 5 εἴ αι }]1α- 

τἰϊδῦ 5 σαπὶ 1)}00 ἀο πηι 50} απ], βαρ αὶ ἃ ρουοδ- 

ἐϊ πα ἀατὶ {ποτ π!, [05 ΠΟ  δ5 115. πω γε τα 8. ὁθὲ- 

ποηάδ ἀδρατὶ ἢ Ναπὶ ρβαοσαία κοίπηι ἰμ[ἸΊο ΟΠ ατι- 

ταῖς ἀἰπιϊεταπίαν, 1 9 οαῃ. μἴ, 15, Ομ γι ϊᾶ5. νοτὸ Π 6] 

ἢ 5 πὸ ἴαοῦε, Τθϊάδηη ὃ 0, Ρυααλ, πο δαί αῦ 

400 1 Γ65 Ὠαϊατα ΘΟ) ΠΟΥΔΒ.ΠῚ Ῥα Γ6 85 δορανανθ- 

γἷπ!. 8815. βαρᾶγαίαβ ὀχ βε παρ η, αἱ τη ΠΊΠὴ 

Ῥτορίοτοα πίον αἰγαιηαθο φολη η]5 δἱ ΟΠ γ151) θαρεϊ- 

λαμ ἰπ Θρνά! πὴ δάἀπηοτθηί, ἃ δά οσορηοβοθπάδι 

ἀδ ρεωἌίαπτία ΟΠ ΓΙ 518 πὶ Βα Ρ ΙΒ τα Βα γᾶ θΔΡ {ΙΒ 1 ΠῚ 

Ζαππὶς ἰγαἰοποῖη βυΓο1{1 απὸ Ομ αι ἢ 118: 

τ0.}} οἰοτατι ῬΓΘ5515 ἃ0 ΒΟ  ΘυΙ5 δα σθὴ ἠδ νὰ [10 

δῖ. Βεοϊπὰρ ποῖ 9011 1 ἀἀορθ αι ἃ ΓΟ 5510} 

Ῥατμοι, ἅβ. ΧΧΧΙΠ, 

᾿ 
μετανοιᾶς. .. 

ΠῚ, ομἰβὲ, 00 ; δ συ πείηιος, απεΐσο, δαρεϊκηιλοοι 2ε0- 
οαΐα ἀπηΐαιας αὐ δυσνηῖΐ οἷος λαδονε, νόριδσ οἔίαην, 
δὲ αὐοριεϊονῖς εἰ αἰσίπω οοφηιοιίοις, εἰ ἴηη μηϊον αν 
ἐΐμης αἰΐογμηε, σἦυς ἦαηι δοπεγηδηϊοναἴορλιηι σἴθθ ργο- 
εν δογμηη δον ον, οὐ βοΐδις ἐεδο. τὰ ΤΘοΔοΓγαίαβ 

Ἡφγοῖ, ἐαυμὶ, ΗΠ. ν, οὰρ. 18, ἀο θαρίϊδιπο ἸοααΘΠ 5: 
Νοῦν φοΐι υϑέδετενε ρεδοαζονίην τον ἰςοίοιιθην ἀοπαὶ ᾿ 
Ὁσλιεγη, οἴτανα ἀρόοιὶ ποὸὲς ἰδοῦ ὶξ ργοηιίδεοντη δοπο-- 
γὴν, δὲ Ἰ)οιτη τοι υιογ εἰς ας Ῥεξιενγσοιϊίοηῖς δοηβοξίος 

γ05 οομδίϊεμι, σὲ σαποιὲ ϑρένρίτιες ἀολΐ μανεοὶραϊῖος 
περι ἰανφέξιν, δὲ βὲϊος Ὠεΐ γασῖς, Οὐ ο Θὸ5 χαΐ πῖο- 
4ππιη} Ἰηΐοῦ βϑΒοηπαηῖ οἱ σϑρῆαιν ο]ογαθλ Ἰσσααι 
ἀπ χοναηε ; ααδαι πε]δότααᾳ Ραΐγαι πα σοηνθη δι 
ἔαῖ556 ποίιιωι δϑῦ, αι} ἰπἶγὰ ἀϊοθσαβ. πάπα, θῦ, {ΠῚ 

Β τδαιββίομου ροουαίοναιμ δ. ΠΡ γα ΙΟ6 1 ἃ ρΘμΘηηα 

" 

Ῥοββθηΐ ἃ} δθορίϊοιιο οἱ [τα σοῦ 65}15. Ὠγθ τα {15 
αἀϊρ᾽βοοη τ 5Ξὰ0 [0Γ6 βοἠαηβογο; ρυπησηχααο μαρίὶ- 
8Πη10 φοδηηίδ5, αἰίδσα ὰ ΘΒ ΡΙ5Ε Βαρ πηῖο (τ θαδνο, 
Υθγθη ἃ» πᾷ πιθαΠΠ| ἂὸ ἰδγ ΙΘΟῚ απ ποῖοι 8 
ΟΥτΠ 5 ἀθο5ὲ Ἰοημίββίπιδ : Ζαδηχαᾶπη ΑἸ Βγοβίιβ 
ἀαἱ ἃ" σα άσην ἃ 16 η15 υἱἀοίαν ΓαἴΞ56, ἐμ ρκαί. Χαχγη, 
ἢ. 3, Βαρε5π10 οΔ 18 5018 6) πη) ΠΠ ἀἴοτη ἃ 51ρ- 
ΡΠΟΙ 5. τοίθαϊ ς ΟἸΡΊ5}} Βαρμεῖβιμο ργω ογθὰ μψραίίαπι, 
ἢοο οϑί, αἱ 50 [6 Πρὸ ὁ ΑἸηργοβίαηὶ ἰϑχίμ5 ὁ0ῃ- 
Βοφασηίία 5ἰπηϊβυδηὶ, 105. δὰ νι οὐ θεῖς γϑα!- 
ἰαΐοτι. Οἰιοὰ 51 αἰγάπααο Γὸβ βρη ἑία5 Εἰξοπίίδηιιβ, 
Ποοῖ ἀἰνίπᾷ ἤπησ πιϊβογοογάϊα σοῃἠ απο 5ἰηΐ, 

τηᾶϑηο ἰδιηθη ἰπ ον! 0 5ο) ποία σαπέ, ὑπτὰ δ ΐτα 

81} 86 [50 ἡπάϊσο πδπῖθ, ἰδ τπούραίαγ, τη Ἶ86 Ὁ 
6556 ΡΟΒ51, 1 70.58}5. οἱ ρΘ ΣΙ δα ΠΠρῈ5 (αἱ ρϑοσαία 
μεσ γβουαπί, δου πα 6 ΓΒΠΙΙ5βίο 6 ἀομ δε βαηΐ, οΧ 

θὰ ἀοθοῖ Πὰς ἢ 605 ἴῃ σοι ηπᾶπι ργαοὶρίξει; 
ῖο ΟΠ αἰϊοταπιᾳαο βοηἸομία θα ρ (5 Ὰ] ΤΟ Π Π15. 

αὶ μοσθαία ἀτα 608, εἰθοῖαβ. ΠΠ| δα ΐριη ΠΕΡ ΡΔΓ5 
ἃ δε)ιθπηᾶ, [5 ᾿ππαροῦ Δα οἰ] β5 ΓΘ {15 οοὴ- 

ΒΘΟΌΔΙ ΟΠ 6ΠῚ δἰ εριδαὰ!, που οταϊ 65. Οααηααιῃ 
δηΐπα 7515. ορδταπι θυπόγαπι τημευῖο νὰ [(ΟΧΟΥ] 
τοἴθρπι 6χ 5{Π14 ἀδθοαίαγ, }π5 ἰδπιοη Πα ποῖ 
αἰϊα, ρσώῖον αν! πάτη δα σγαϊαϊ ίαπν οἱ 6}18 ΟΧ 

Ῥϑμορίαθτίο ριοϊοοίατα ρΡο ξοοπθαι, Πα απηοη τα 
μαροῖ, Ααραβιητι ἐδ ῥοαὶ, χχχες αι. 9: Τδυθανλμδ 
Ῥέμνι πιο ἰσδδηηι ἀδδίέσνονα, φμίαᾳ ἐξιλσηια πεῖ δεν ῖ- 

σογεϊὶςσίνεει ρτομιέδοονόια, Οὐ͵ὰ ἰάπιον τΓὸ5 ἡαίανα 

βδραναίδο, 9.860 γοϊοπίθ ὑση απο δαηί, Ὁ 4] τθ- 
πα 5δίοπθηὶ ρθοσαίογατη δἱ, βαποὶ Πα! 1ο 15 σρα απ 
ἀοσθρι, 8560 πῖσ ἃ ἀπάτα )6} ΕΠΠ1|15. ϑίθση  νἱ 
πατοσὶαίθτι οχβρθοΐᾶγο ρόβϑι!; πόὸ συγ ]]απι ἢθῸ 

αἰΐοβ. 6) 654 8Π} 5θῃ (6 5, ἰἰὰ το Πι β5ι οι 6 πὶ ροοσαϊο- 
τατη ἃ δὐοριϊοπα ἀϊδι1} χ]556 ρα θλὴ, αἱ ᾿ς βοσνδ- 

μά ἃ ΒοΟΓΒΙ ΠῚ 5 θ5δίουθ νυ αθνῖη! : συάτα ααοᾶ ἀ6 
ἀὐἀοριίοηα 84. γϑ 5: οηθίη Ὀϑοσαίογαπι ἴῃ Ο Γι β( 

παρίϑηιο αὐτὰ ἀοοθῃὶ, ποῖ ἀθ ᾿ρ5ὰ ρσόριιθ ἐΐ 

διγιείο αἰεία δἀοριϊοπδιααξ 1 ταπιίβδιοθ ρθοοαία- 

γατη ἐποϊαδίίαν. ἱπ|6]] Οχϑυΐτη ; 568 ἀδ 50] θη ἱ ὁ} 5 

ἀοο!αταίίοπο δὲ ορϑίμηδίίοι δ. [ἃ ἀξ, ΟἹ ἢ 15515 ΟΊ 6 15» 

6 Ογνῖηυ βου δηι ἴοι, φασὶ Ππ| ἀορυϊοι δ 40 - 

ἢδπὶ ἃ ροσοδίοταϊῃ ΓΙ 550 π 5. ἀἰδυ  ποῦαπι, βδυγῶςσ 

ταδηΐο οἰ Γϑπιαίῖθ. ριορυίαμλ ἴδοθύο νιάτα, αὐ 

8 
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δαρτα αἀἰχὶ παπι. ὅ8. Οὐ ογβοὸ ΒΑΡ ἰβιλαπιὶ 5 πὶ ἃ 6556. ΠΟΙ Οὔβοῦγθ ἰηαϊοδξ, ΟἸΔΕ15 6χ οδῖ, 3.6 3010- 

οἷπδ οἢτιβπιαίδ δοσαμίβϑοι, σαθὰ ἐἰ5 σομ!πμοθαὶ 4] 

π ΟρΡΙἿ5 γ6ὶ ραρὶβ ἃ ργεβθυίθγο νεῖ ἀἰαόοινο Βαρι1- 

χαρδααρ, ον. 17, αὖ. 88, 15. δἀορίϊοπὶα ἰοηο [ἀπ 1 

σαν ποῖ. σὴς ἰἀπρη βοίο. βᾶαρθδπιο δοσορίο, 

Οἰμυϊβῖο ἐπϑιίαπα, δι ραν ποϊροιιτηονίλα ΟΒΥ 511 ΔΟΙῺ 

πι8 α οὐαδάθῃι γοβασροσ! 0 }}}5 β]ουίοϑα ρα οἱραιίο- 

πότ σοπβοδαίατῃ ἀσςοὶ σαί, 30, α. Ἵ, 15 Ἰὰἀ 5'π6 

ἀἀοριίοπο 6588 ποὴ Ραΐθ81. 51}1186. }115 δά ρ]ογίατη 

δοααϊπίνιβδα αὶ εἰς ΠΡ ομθηὶ ἃ βοιθ μὰ ΡῈ 

Του ηβ δα ρμ ΐδηπαπι ἃ ΡΡΊΝ5ΘΈΒ0Γ, πὐθοβδανίο ἀν} 

οχιβύϊαιανο ΟὐτΊ 5 τ 4} οι τὰς αὐ] χιπν πο ἀΐ αλν ΓΔ 10 

πομοππαιῃ οἱ γοσιθην οαὐἰοτιιπι ἀρποβοαῖ, θα τ 48] ἃ 

βοιδηπα ᾿ἰρονατα5. 511, τόθ οαἸούαπα, ἸἀΟμΘΌΤΩ 

ποοοββαγίο ἀθθοὶ οοποτὶ. πῃ μὺσ δαΐθιη δά τὸ - 

ἔασι ἤπγο ἀἀοριϊοπὶβ μου ϑθίπνιιμι. 51 ρα ΡΟ }- 

γᾷ 651. 

63, διτιΣ ἀρβοῖνο οοιονὰθ. ἐσ ΟΥ̓ πηθηΐο 

Ομυϊβεία! ΒΡ ΙΒ βαρτὰ δοάη 15 Βδρυϊαιαπι ργ- 

τοραῖίναβ : σα τα! ουχ ἀα θαρἰ5πηαλῃ ρύορυῖς ας 

εὐπτῃ ρογιίμοηξ. Τόσα ᾿ἰάι!α σοι 515} 1ὴ 1 Παὐϊοιθ 

᾿πογ 5. βαρα!αγ οἱ γϑδανγεοιὶσμ δ ΟΠ ΡΤ ΡῸΡ 

«πιᾶπὰ 6}5 ραβδί οαιπ τη ΟΣ Ὶ 1 6]. ΘΙἔδοθ5.5 0 ΒΊ ΒΟῊ ΠῚ 

οομαπιἱοαίαιν : τὰ αἱ ΟἸνεἸδτο δῖ ρὸν βα  Π{π|}}- 

ποῖ πιουῦ δ 6.15 ἃ ΠΟΡῚ5 ἴῃ Βαριίβην αὐἴὰ ὀχρίοβ- 

88πι, Πὶ5 οἱ βρέην οοχπιμπἰοαάά ἀθοαις μι οΥ] 0588 

ΤΟΣ γθον ΟΠ 5. ὁ] 5 Δα! ρδοάτηαν, ας. 30, κα. ὁ εἱ ἴ, 

δὲ οαϊ. 8, αὐ. 13 τ Ἰισσ παὰπογο οάταϊέ ἐσαπι185. Βαρί- 

δα, δ᾽, θην. 6. Οπανία 651 ΟΠΔΥΔΟΙ ΘΓ 5. Πρ ΓΘ5- 

δἷο : ΄αθιη δὶ ᾿οδη ὴδ θα ρθδυλακ ἀπ χε ἸῺ Ρ ΘΘΒΙΒ5ΘΈ, 

ποῦ [1550 ἘΠ ταῖα5. ΟΠ ΓΟ Ὶ 5 Υ6ΓῸ 1] 0 55 ΠΏ ΘὴΙ 

αὰ δριγίίασα Ξκαοῖα αι μονίπογα ἀοσοῖ νι] 5, ὁδὶ, 

8, πὰς ὃ: οδί. ὁ, α, 16; δῖ. 10, κι. 34, οἷο, ς σα! 17, 

τ, 35, ἔπ ᾿ρίτον ἀοαηι ριτὰ5 Ξαλ οὐ ἃ σοι νιιδ- 

οπο ἀϊεεποίατα, αασαὰ οαπ 15 Βαρτ 5ιπὸ ποραΐα πὶ 

Βαρθον ργορνῖθ αἀἴο οἤδοίαπ δϑ, θα ἵα μτεονορα- 

ἔνα τ σα Δοσπη δ Βα ρ δα α5. ΟΥὐτὶΠ } βοηξοημᾷ 

πιάδχῃ δὲ βοϊδτα γϑιη βείθθτῃ μεσσδίονι μη ρυδρδι ἃ- 

τοὶ, φασην βοὴ ἰἀεῖτοο, βοσάθγοΡ τόθ 8} Ο11}115- 
ἀἀτῃ ρ05! ποσσαίατα ἀἰτπ  βδα αν ΒΞ ρΟΡΒ 15, ᾽, μο μδὉ 
ψοὶ ἴῃ ρυυμαίονγίο νο] ἴῃ ἴσπο Ἰπάϊοι! Ἰαο. Ἀ50}}- 

ο, Βαριδυπ5 ΟΠ εἰ, Ἰἀοσγατα ὁ 501Π|8 ΟΠ 65. ρ6ὸ- 

οαϊονῖααι οἰσαί τ ο05. 6 ΠΟ 5 ἴῃ ἀπίτηδ, οἱ σονρογὸ 
Ὁ δηι ροβὲ βαπδϊοηρτῃ [ΧΟΝΠ] τόδε πὰϑ ἀθο 6}, 

σαΐ. 15, παμι. 30. ὁπαχοσὰ ἀμ} Ποῖ (ἀο ἐοἰοΥ ΠῚ 

πιοτηοτ απ ἀμθείονριι, σἂν. 1, ἀσπὶ|. 23, οδί. 3, 

τσ. ἐν, πόσο γοῖαὶ τγαβυβοὶ ἰαας οὶ σοι! γηιϊα 15 
Ομ Ἰβίο, Ἀ1}}}} γϑύρυ 5 ΠΟ] π15 ΤΟ Ή ΠΟΙ, σαὶ, ὅν. πὰ η. 
15, οαἱ, 0, αι. 8, απο μ]όπαηλ ροσοαίοτι ρα μὰ- 

ἄρηοπι ϑρττηαὶ βκαυνοῖο ἐὐΠπαθνὸ ν  1οἱαν, 1ἢ ἀροβίο- 

115 ργιῆλαηι 16 Ῥοηϊοοοβίοπ οδοίλια, εἴην ἢ πο- 

ὉΙΞ ἔμ} 6) βάστα ὁρ1 {5} Παρ 5 οἰ Ποϊοπάδλιη ἐδι. 

117, τὶ. 15. ἀξ ὰπς σχυόχαο οἤθοίαιῃ σα πη 5 θαρι]- 

5110 {γι θα (πὶ ἃ ΟνΤΉΠ|0 ἀἰοδῃλτι5. 11} πὸ5 ὁορ!: 
σομίτα 5015. ΟἜΡΙ5Ε ΒΔΡΙ ΘΙ 6556. αἷ!ν, οαϊς [8, 

ἢ. 30, οἱ δι. 15, ἢ. 38, δὲ ἃ! ]} απ] ππὰπς Ομ 5 

ΤΟΥ 5. οἱ γοϑαγγΓΘοἰἸο 15 ἴῃς ΡῸ ἜΧργεββα δἰϊοοί πῇ 

39. 7ζοδῆ. 1, 0. 

οἶ5. 1188, ρεῷοίαρο ἀμιταν οὕτῃ ΒΡ ἴβιυο ΟΠ η15, 

41 απ) θη Υἱγῆ 11 πὶ ποβίσο ΡΠ  Θῃ:6 σδονα- 

πιραίο ὑ! θαδηνα5, Αἴ ΡαΐΓ 65 ΤῊ} χαρά δα σα! 18, 
πῃ. 20, οἠϊανίσασ. ἔπ] Βδογαπηοπίο οἱσανεϊοα πὶ ἃ θὸ- 

Ἰσαδην νοὶ φίαμθ πἀθρᾶπὶ, νὰ] αὐδεϊδαθνο πο 
ἀὐάδη!  ααθε τη βοη θα} ὉΠ ταρατὶ νυἱάοίαν ὧν: 
ΤῊ] 5, πὰς 50}}05. Ραριδην οθοίΠ) 6556 αἰῇν- 

Π18115. 
Ὧε οπινδηιοῖᾳ δαρειδηνὶ τὶ καἰμμξσην πιερσαδίίαϊεα. 

θά, Ἐκηϊο ἀ δ 16 πὶ ΠΟ ΘΒ5 118 {15 ΒΑΡ δι ΤῸ 
6!. οἴδοία βαβοθρθιμ οχ δι πᾶνε Οὐ] 8, αὐ 50115 
τπλ οι γ τι 5 5πλ5 ἀαπὰ ΡΟ ΘΟ [6518 ἱπρτβϑιια ἃρο- 
τὶαί. 114 οαἱ. ὃ. ἡ. 10: δὲ φιὲς δαρίσηια ποὶ γδοῖς 

»ῖαι, καξμίεηε ποθὴ ἤαδεῖ; ςοὐΐν αν ψυ δας φαοεμριὶς, 

φιεὶ οἰΐαηι δἷης ἀχια νεφεμνα ἀδοίρεαης; οἱ 1 η}. ἧ, 

αἰάποίο ΠΡ Ίβ{1 65 Ἰπποπίο : δ ὲδὲ σιρὶς παξιι βεσεὶ 

ἄδεμο σὰ αηπὸὰ οἐ δρίνίξι σαῆοῖο, πο, ροῖδεὶ ἐμίγοῖνς 

ἕη γόχηίη 1)εὶ 38. Ἅἱ σέηιο ἀτή δοδιες, ἀχιίία πἰπι Γὰπὶ δὲ 

σρίγῖτα, πολ 6. ρόσδς ρεργεοσιϊον νὴ ὀοη εχξ, ἃ 

ΘΌΡΠΟΙ : Δίεγμε δὲ φηῖν ἀφ δαρ(ξςφίιε αἱ δρινίξυνη 

τὸπ ἀφο μέαί (ργανὰ ν᾽ ἀο! σον ἀπ ἐπα που! οη}5 
σασδα, ρύοσαϊ, ἢ. 2, σαΐ, 17, τι. 30), σγαξίαπι μέν- 
ἤοίανι δα σεν πόψοσ, δὲ φιεὶς εἰἴαμι οἰγείνον ρον διες 

ἐιξεεοίτςΣ δἰ σηαοιεῖενν μ 6 ἀρ αὴλ πον Ῥδοΐρίαξ, ἐς 

σορἐονγ μῆς εριειραι ἐπι φύσοδ ον κι σσε Θμ πέδον σα ρὲ πὶ 

παῖς ἀδ 60, 4υἱ 56 ᾿αβίαηι ραΐδῃ5. Βαρ Ἰ5πιαῃὶ ἐθι- 
ἰοπιηδῇ, 1} ]]Προγα, 5οᾷ ααὸ ἰἀη οι. πιοᾶο, ἐηὶ 
ἐπέρα ἴῃ ΘΧΘηΙρΊα ρτοάποα! ον ποι απι, αρ ]5ηγ- 
015 880 ΔΟΤ ΘΟ ΓΟτ σα σα, ΕΓ πιὸ ραοίο, οαπι ἃ] 
{ΠΠππ4 σοπ!οπιηδξ γἱ να τα ΟΡ ΘΡΙΒ 5 ἐπ δέν αοίαπι, ἐν. 
ἄρετος τοῖς ἔργοις, γοσαχοῖ Ὁ αν ἀἰσαξ οαάοῃι οαἰ. 
ἢ, 10: δὲ Σἰέμς Ὠσὶ σαὶ ὑαμεῖταίεις, σοφιις δαμιῖϊ- 
δ πὴ ροίονῖ σαίθο Ῥίδίαίε σοηεδηιπογεῖ [οι δ 

οἰϊαίο 6 οχ ἢ, ᾧ ἰσθο, πο πο πὶ 518} ἀΡΡ ΓΔΠι 
[αἰοιαν, ααιν οἰάοαξμ" ἄθο ογαϊξίο, κει πον τηθα: 

ΘᾺ} 5 ἀϑροῦ!ἐα5. ἀ}1ὰ τοπροοία ἀἀη]οτντιηι δεὶξ, δἱ 
νοίμηι ὧο ἀδεϊ θείαπι Βα ρ(5τηϊ, πο βθοὰβ ἀὸ τγᾶτ- 
ἔσεαι, Ὀαρ σι} ἀοίσοίατπα Ξαρρίθαι, Νᾶης βοηίοη- 
(18: ἀΒΡΟΥ ΔΘ ΠῚ ποθὴ πΠἰρδι ; σοπῖγα ρεοθαΐξ ἔχῃ 
«ποίου αι ΟΠ ΓΙ501 φηὶ δαὶ βοα φηίίαην {ΠῚ Σ ταν 
Οστγῃ 6 1 ΟΧΘτΉ ῃ]0, ααΐ 4Φαλῃ 1 ΠῚ Σεόδενεν οὐν' σὲ ἀτιψεν- 
ἔονμ; οἰδίονιε λαῤῥΓιεα εἰἰ σγιςς »εεῖδιον, οἱ ΟἸΘΘμΟϑΥ- 

5. ἀὐσθρίασ5 Πδὸ  ἰπϑαρον ροβὶ αἀνοπαμι ΡΟ αα 
οὐπὰ ΟΣ 5. Τἶβϑῖ, ϑρίν [5 βαποῖ Πα σαατατ οἐ 
Ρτοριιο ἀδηρ ἀϊβηδίαβ, οἱ ἴῃ ἀπίηνα ΡὺνΡ Πάοιὴ 

ἢ) τοβεπθγαίιβ, ΡᾺΡΠΖΆΡΙ ἔατλθ) [155015 65ὲ, αἱ σοῦρὰς 
σασαθ μὸΡ ἀύάμι σα ἢ ραΓΕ σορ5. ΟΠ οδυθίλη., 
Πα [5 Ξομ θα {τ πα σον τϑρϑ οι οαῦ, 3, αν 10, εἐ 
ὑαι, (3... 321, ἀᾳρ]Ἰοΐ ὃχ ὁδυπα, 19. ὃχ 60 τποὰ, 
ΟΙΡΙδη [(ΟΧΟΝῈΠ]}δΐθγο ροβϑὺ δ᾽ αβ τηογίθιν ἐπ ΟΡ 8 
Ῥογίοξβο, {Π|Χ}} δα πρι15 δὲ ααυς, Παρ] οἷα Βαρι 5πιὰ- 
15, πος ρ]ανίαμι, Ξγιθο απ). 1 Ραμα αν θάτη 
5σθτ π|5 ρυΟ πᾶν; 30 ὁχ ποσοβδιίανθ ὀοη[ο5510- 
αἷβ Ποῖ ; {πα σάτα ἴῃ θα ρ βηϊο νΌμάτΠ}ι15 Εοςίο- 
5ἰαν ἀπ πἰ5ρὶθ δι, πὰ πιανιγτῖο Πὲ τοραπιθαβ ἐγ- 
γΑΠ 8. 
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05, Νοὴ ἰδ ῥτοργία οἱ βἰπρα!αγὶβ ΟΊ δαί πηο Α ἀραὰ Ππ|5ήπατι ααθσε, 13, οἷς. 564 ἃν δὰ οαιϑα 
ἰη5θ 1 ορί πο. (Υαπίαν ἴῃ δᾶπι ΓΟ ΔῸ} οὐαῦὶ ρ05- 
58} αποίον Πρεορο εξ οηλιηε ἢν ποσῖῖηο 5. ΟἹοπηριλ ἢ] 5 

Πρ. αν ἢ. 55, 6 ΗΠ. νἡ, ἃ. 8 ; διοῖον ΟἸ πιο π Πα ταὴΣ 

ποιη Πάν πὶ, σαι! {1.0 30 εΕ 96; Οτορουῖαθ 

Νὰ, ογαῖ. ἀθ, ρᾷρ. θ02, ΕΓ ον δ ΔΙοΣ 6}15. ΝΊσθ-- 

[μ5 ἰὼ δὰπὶ Ἰούμπίη ; ἄνοβοτ, ΝΥ ββδπῖιθ, ἴομλ, ΠΠ| ρων 

ἑἰοπο ἐν 9 ονρηπίος δαρίδηια, ρὰρ, Ὁ; ΟἸ ΡΥ βοϑίοπη,, 

ἢοιἢ]. 3ᾳ. ἐλ ]όαητ,, μὰς. 109, οὐ μον}, ὑβ, ρᾶρ. 
403, αἱ Ἰ0 }}}. ἃ ἠὲ Βρῖθε, Βαμὶὶ αὐ ΡΠ ρρ., μὰς. 32 

6.38; ἀοῖΟΙ ΒΘΡΙΔΌΠΙ5 θ6 οοσοὸ παίο οἱ ἱπέγοηθ, ἀρὰ 
δαηχάοιῃ, ἰοιῃ. ΥἹ, ρᾷσ. ἀφ, εὐ ἀποίον βοα 15 

Βοση. ἃ} τὰ ἐδ ισπαιη γΟϑΣΥδοϊονοαι, Ῥὰρ. εἴθ: 

ἀεηπδάΐα5, )ὲ δορίρεξαξξ. ἀοσηιαίν., οὰρ. Δ : ΕὉ1- 

βαπιί5, ΠΡ τ 86 υοριξαΐο ργωά. οἱ ναὶ, σὰρ. 19,1ὰ 

ρτγὸ δὲ μια αὐ Ρέθπθμν, οὰρ, 3, ππται. ἀἰ, οἱ ἴῃ Β 

δρ 501. δὰ Εδνγδηάα ἢ6. δαγίϊθηιο ἈΠΕλΊΟρίδ, οδ0. 

δι ΑΓΒ 5 απϊον, ἐν ρεαὶ, ἀχχῖχν ΠΠοβγομΐπ5, ΠΡ. ἃ 

ὧκ Πουϊξο. αὦ ἐὰρ. νι, ὃ 37: ἀποίογ, δίκίοΥ, ἐξ 

Βαγίααι εἴ Ποβαρλαί, ὁὰρ. 8: αραια5. Μδθτιιβ, 

ααὶ 11}. ιν Ποτονῖσον5. οαρ. 0. θη ΔαῚ βϑηλοη λα πὶ 

Ἰαπᾶα! οἱ ῥγοθαί. ᾿αάθτῃ «ἀ ΟΥιομ να [65 βθοία5 ἀο- 

οὐγίηᾶ ρβϑυνθηξ. Το 05 ραϊιαγο δ ΑἸοχα  ἀΛΙ Π15 

Ἰᾳοορθὶία, αι αΐα5 ἃ οἰ Ἰββίηλο το, Ἰοσαρ] 6 {1551- 
τ ατι6 ἀπ λγογϑί δυα ἀ ΠΟ 15 ρόπα, βρθῖο Βοηδα- 
ἄο!, ἴοι, Ν᾽ ΡεγροίμεξαζίςἘ βαεὶ, Ὁ}. τι, οαρ. 3, ἀδ 

αἄπ]ο οἴη Ραρ δια! σρα!ὰ ἀουράθπίο, τομαία8, 
τοβροόπάοι Πα πὶ οὐατηΞὶ δονγουλίατῃ ρρθοῖ 8, Το α τα 
Θ᾽ δϑιοϑυἶβ, ἀγα νατα ΠΟΒΡΙΠΙ παρα π1α δι ροναν, ἸῺ 

ἢατπλα5 βόε πηφο μΡρεροϊ θα ταηι τὶν Ηἰ5. αὐπὶ ροϑ- 
5011, σαὶ προσ ἰαμ ιν ἀσασυ ρος. καηρη η 8 
Ραρι ἰδελλ πὶ αἰδέϊαχοῦο, Ὁ], Τορ Πα π., 96. δαρίίδρεο, 

οἂρ. δ: ὕνρείαη., θ6 οσλονί, παρέ, Ρὰς. θδς 
ΠΙογομγπλαβ, 11}. χη ἠὲ δα. σὰΡ. χυνπι, Ὁ 94; Ῥγα- 

ἀρηίϊα5, γιὸ δερεγαςμις Ολγ, δίτόρ, 29, οἱ 
Ῥονιἰϑιογρηιαπον,, ὁαγτὰ 8, νῦτϑ 1 δὲ 5666. ἢ αποσιο, 

40] σαπὰ ΔΠΡῚ ἀἰβολε δ (65 Πα ἢ }}8. ἠσσρᾶηὶ ὈΔρΙ 1 - 
Βαλα ἐχροιατη δὲ βαϊαπρτα δα ῇσθνο ; 1115. ἰὰ Πεδιὶ 

ἴπ Ἰοοβ, ϑ.νγ8 δἰ δὶ ἐρϑιὶ σσπ λα 7 διρ!Β5ι βίνα δὴ ρτον- 

δοπίδαν σας οποαλ ΠῸᾺ ΔΙΕΟ 6 0185, σθῃρν}}65 ἐδ 

οὐπα ιθ 1ἃ ΒΔΡΟ 5111 ΤῈ ΒΌΒΟΟΡΙΙ δα 58] 61 Τιθοδ8- 

βἰίαϊο βοπ(οηξας. ρτοξα]ργαηῖ, μοι. ἴῃ ΙΟΘΊΙΠ 

ΔΡοαμ! 11 ἀαϊ ΔΌΠ| ἃ διὰ σαϊ]ρὰ Βα ρΓ 5ηλ} ΘΧΡΟΓΙΒ5. ΘΧ 

Βας Ἰασὸ ποοθββορίες ΠΟ ἢ πΈΘ Γ ΘῸΒ ΟἼΠ 5 σΟΏΘΤ, 

ΑἸΗ βο!ιδηητ πα} τὰ ἰβϑυϊοονά ἴα ἀἀάϊοπη!, ἀτορβο- 

τας αἴογααθ Ναζία σοπ 8 οἱ Νυβοθηαδ, οἱ ΝΙ Θ ΑΒ 

ποία αὶ σασπιάστῃ αἱ 16 Π1οἰτὰ9 11ὰ οἵ Βρρ] οἷ, ὁχ- 

βογίοτα σθαι δο5 ὀχοίραγο ἀοῦθηῦ, ΑἸ θεοϑίμβ, 11 

Τὸ Αὐραλ., σὰρ, Ε{, ἃ. 86. ἐπζαπίθηι οἱ ἀπ]! τη αὐΐ- 

4ια γνωυῤηπίνν Ἰθορϑδίία!ο, τ θαρ ἰδιηαολ βαβοὶς 

μἰαπί, ἃ τοβπο οὐὐἸοναον ὁχοϊ αν} 6. Βα 1}: η- 

δοαπε ἰάθη φη, ἐδίανε ορογίαντν ρωρααληη, Τε)υυ λα 61) 

ηρσοίο ἂν λαδεοανιξ γοροὶ δοπούδνιε. πὶ δοίζοχῃ ἑοῦ 5515 

ογάϊπο Ἰοοαῦὶ μοβϑαπὲ, σαὶ ἰπίδη 8. 5818. θὰ ρ 5η10 

Δουράδμῃ!ος ἰὼ ποὺ τηοάϊο [000 ςοπδι απ 5 ἃ} διι- 

εἰου ρμάρβείοπμηι κα Απίϊοσξηην, α10581.. 4 1, ἴοηι, ΗΙ, 

Αὐδηπαξις ράρο, 90; Βενδυῦι5. ἀπε ου θη, οαίθη δὶ 

Φοαν., ἀα σαρ. τὴν Ὁ 3; [(ΟΧΟΙΧῚ Ουβηχαθ ἀδαγρίϊαβ, 

0. νὰ, ρᾶρ. 395; ἀυοίον Ουφϑέϊοπιση αὐ ογίκοάοσος, 

ΟΥγι]Π]ὰ5 ἄθαβι οι αἰϑ5ίαιθ, θ.α5 δηΐτη ἰδηΐατα ροϑὲ 
ΘχίΡθηλὰ πὶ {πιϊ σἴτιπι, πογα! λιτὰ βου ῖθ5 πον, ΠΟ ΒΘ Πα - 
παι οἱ γεσηστα σαὐ]ογτ. 14, σας, [ὅς τ. 86 ; οδΐ, 
18, ἃ 19, δὐ δαῖ. 1, π. 3, σὺ ἰΙσοῦ αἷἱ : ϑαγοίο ἂο 
γαϊλίοηο μυραίο πε ίδιὶ σεοχὶ ἀσοδιςοαρε νι, τὸ οἷν 

αὐ οι ἀσαεέναὴν δσσγεχαῖι ραγαΐαγη υοδὶς υἱκαηχ ἢτ- 
γρατίαΐα δοιιδοχ μαριξηῖ, μῖδμς ἐπῶν ααλιισ Ῥϑοοαῖο- 
γὴν ἀδρερῖξις παλγονοίι, {ἰὶα δέν οἷς σομστίζεδη,- 

ὅπ); ἐὁ φιιοῦ αὦ σεαίίαγη δεῖ, χιών ὃὲ ἑαυαο»ῖϊ γε 395 
Ἠεγαξέονδ μεν Πλυὶντιιοε “αν, ποη αἀσοορεδογίηῖ, 9 Ὁ 

ῬΕΓΟΘΕ ΟΓρΡῸ αἱ ἰβμπηὶ φίθγηο δἀάϊοαι! θὺ5. 4105 
Βαρ ἴβελτια. ἀ}}}ὰ 5πὰ οαἱρα ἀθ ον, 

600, Θπᾶτη ἐμὸ βρη θη ίαπι ΟἸΠΠΙΒῈ5 6}ὰ5 ἀϊσίϊα ἂο 

ἀδογοῖβ αὐ εθυβαῃίθια σοπιρδεῖο. Ρυίτηο οπίτῃ οαί. 48, 
ἢ. 81, βἰαίαϊ! : Ομ). ἀοηνἕη τοι βενηεε αὐιατς οἷς 0- 
γι ὥχτεδς πῖον, τοιαὴν θο αἰίσνανη ἰαγεέμννη, σοὶ ρέμνοα ἐη- 

φῆδοδιες ὧν εἴξανηι τέγη; 7αππαΣ ἀρεγιίσδο, πὸ σῊχ- 

255. ψιδαγυί ἐφ ἦλι ἔμ, 50 ἐσὲ κα πο ἐοιροα σης ρεν γίαν- 

ἀρ, Βοα 5, σαὶ δ σαδοϊρίοηψατῃ Βαρι 5ηγιπὶ [ορὶ- 
[116 ργωραναίι8, 60 ΠᾺΠ4 5τ|ὰ οα]ρὰ ργίνα αν :π}- 
απ ὃχ 56 αἡ νἱαϊη ϑίδγπαπι αἰοτε προ ὐ!πδπίαππι, 
Ῥοοσηΐοσαι πη ρΘη [6 η5, δαρἐ σα πὶ οχρϑίθηβ, Θατη- 
4υὸ αυδηΐατ ἰπ 56 δδ γθοϊρίθῃβ. [)6}5. ΟγρῸ 5018 
παροῦϊ πο δή νίϊατα φίοσηδηλ ροτυθηϊαξ. ἸΏΓΘΥ δᾶ, 
πᾶ5 Ἰοισο οὐαϊπα ΟΥγΙΠ]α5. ἐπππιθγαὶ ἢ, 80, ἃ Π 60 

ΒῈ τ ἰκίνα [45 Υἱ αὐ δυίοτπρ ΟΕ αρη Δ γα οποβ,το- 

σθη56. πετᾷ πιξα οτιιτη ορβογνα Ποη θ τη, 56 δ ϑβιο ποτ ἃ 

Ῥθοῤαίο, οπππίαπη ἀδτο ΠΟ ΠΟ ποὰ ρτορίδν Ορίβίστη, 
Πάδτῃ. Αἰααὶ ΘΠΟΡῚ ΡΟ θδι αἴ ουχπλα ἤτθο ἐπι ρ᾽ ον τὶ, 

ααΐ δἷπο Ραμ  βιπο, τ γ  ρστονο πη} 5 ἀΟΟΌΒΒΘΙ, 58 

ν σαπάσ, ἀρεΤο πὰ οἴποαχ Βοπόγαιυ ορόντη οἵἢ- 

ἢ 

οἰδἀογατα, ὑαπὶ ἰρξϑὰ ὁρονα ᾿ποῦῖρ ἃς Ὠρορβϑίίαιο 
ΡΓυΓοοσσαρδι} οχϑϑααὶ ργοβιρθοσα αν, κα  σοτο,αο Πάθτῃ 

Ἰρϑοσγιιπὶ νοοῖ δα ρΙοτο ἀοοδί οἀ!. 18, ἡ. 91, δ 

Ῥίο ἀρρηβ]αίτοπο, βίσηπθ ἀδ δο]οσαποηΐδῃ ΟΠ εἰ ἔμ τη 

ἐπάποι!. μὲ γμδία οράνὰ γασονο Ἰαΐνο, δραὰ ταθὺς διε ῆὶ 
»ναορεμραῖ, Νοι ἑαπξιι Ορὲῖ5 πλόον, δε δὲ βήσηι 

σοοσερίανι παδιεῖ, Ὠοαϊάστίαπε βὰν ναρ διαὶ, Ρα- 

ρυβεηὶ ἔρια ἰοσῦνα ἔδθογο ἀρ δ  : ροῦπ6 ΤΥ ΟΡΑΒ}- 

τον πολ ἷδ Βα ρήδταο 1118 πα στ] ρα γτῖν τὶ δμΊ158. 
δ5ὲ : φιοή ποι, 510τ Ἰαῖγο, ΓΕΘ ἢ 5. ΟΟΠΥ ΘΟ 515, 504 

ἰοηα ἴοσιο ου ογααὰ ΟρΡΟΓ απ} ΘΧ ΡΟ 0 Ῥγοδία5 51}ν 
ας υἱρίμίμπι ορονῖδμς ἠπεδίσ μοί, αἴ Ιοφα ἀν νυ 15 

οί. 8, ἃ. ᾧἀ, αι ἰάθη ἃ τοσπυ ΘΟ]ογ τη ΡτΟρΡίοΓ 

Ραριβηῃ! ἀοίδοία ει {Πππὶ Θχοϊασαί. Τοτγίῖο, οαΐ, ὅ, 

ῃ. δ, ἃἷι ΑΡγαμπαάπλη, οὐπὰ Πἰατη βδοῦι ἢ οδίαΓα5 

σΟΙ βασι οἵ πη ]5. ̓ηυροβαοῦ, υοἰπσιξαίθ δ τηνι 

βαονίβοασεο, θ 6 5. ΡΠ ς οχαθου ἡσῆστα προάϊοῃίο, 
ΝοΟΒὴ8 51:2} Π|{00 πιαγίν τ γο!ιίαία αὐ ἀοπἰἀρουϊο, δὸ 
βίῃσογα ἀπίτηὶ ργραγδιϊοηθ, πηατίνΓ ᾿ρβίαβ τη γί - 

πη σοι μάνα μοι οϑὲ ἢ Ατα νοβ, 1}, τ΄ δ6 ἰδαᾶο, 
ο. ὃ, π΄ Τῦ, συν, πα} {πιοτύθη τλαγίγτγαμι [110]- 

1ιρὶ]), πον δι ἐπέρα" ἐπανια, φαα αὐπφιαίαμν ηιανέψο 

σα ραρρίοκὶ, μὲ αμήοναιϊ τισυ λίνα ἀεἰτοίογαιν, ΠΔῺς 

αὰ πιατίγεϊαπι ρτδιραγδίϊοποπι, Πιὲρ μια Ι ΤῊΪ ΓΔ ΘΙ] - 

τἀπὶ σο πε πϑαΐ, ΞαΠΡΟΠΟΓΘ βΟΒΒΆΠΊᾺ5 ἴῃ Ποιη πὸ, ααὶ 

Ῥὰρ΄5πὶὶ ρσυαῦϊα ἢ .}10 580 νἱἴο ἂς πο ρ]Π βϑηλα ἔγδα- 

ἀαλίαγ; Ονγη] 5 δα ΐοπι ποη ἀαδ11δὲ ταν σι πὶ] Ὁ 
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παρ θην! αὐ παρίογο, σατο, ππουίππὶ οἱ νἱπὶ δὰ Α Ῥοέερε, ΝΊΒΙΙ ρυ ον θ5 Αὐριϑπὶ οἵ ΑἸ ΤΟΝ ἰθ511- 

βα]α οι δῖνθ Βα ρ 81} 5 βοσριὶ οἴ τανε! ΟΥ01}- 

1ὰ5 ρομεΐ ἰπ Πά οἱ σοῃοββίοιθ, [00] αἱ οχ ἰρϑὶ γἱ αι - 

μλι15 καρ. πῦγα. θΈ. ΑἸΖῸΪ Ἰότῦῦ πᾺ}}ἃ 5.ὰ ὁα!ρὰ Ρὰ- 

Ῥέβπιο ρυίναλαβ, ροία!! ἰάοιῃ σοηθίθυ ν6ὶ ὁονᾶτα 

ἰγτάπ δ ἀὰξ ᾿υθι οἶβ, ἀπ δ] σαὶ Πἀοὶ Ἰπϊμλιοῖβ, 

γ0] ἐὰ σοί βεία οὐγάΠ) Βαοορορι5 δγιηθοίαμι γθοῖς- 

(ἀπο, ΠΆΡΘτο ᾿δίπαρ ἀθ θ Εν] πνατίγσ  [ν 6] θαρυΐβηι] 

το απ. Βὰ πὶ ρογπιονοη! οὐ. ὁτοάδμι, «(πιο βἰ 

Οὐ 5. 5 5815 ργοῖμι5 διιθη ἴδοι, ἀπ βροοία- 

1ὰ5 ἀδ σπξᾶ Βοτηῖπί5 5) 6 Βαρ[ίβηχο 01} 58 οα}- 

γα ἀσεράοι 5 τοβδὶαβ Γυ πβϑί ̓  σεαβροπϑύχανῃ {ΠΠῸ πὰ 

[π|556, πιοπιϊποῖα. {ΠΠὰλ 51 ἈΠ χα ρϑοσαία ἀΐσῃο 
ἐπι θη  ἀβ5οι, 541 |15 ὀχροτγίοιῃ πἀοὴ Γαλαναχη. Π)}6 Ατ- 

ΒνΟΒΪ οἱ Αὐραβία! οἰροδ Χ ΒΟ θὰρἰϑπλαἘ15 ΒᾺΠΠ- 
οἰσαιίαγα δϑπίοα αι ἀμ ματα παι απ 6556 ρο δὶ, ΥἹΧ 

ἰατιοὴ ἄρα Ογν αν οχ με βϑίονοβ ὁσσαν! αἄνου- 

585 δάπὶ ΟρΙαἰσΏθιη βθ θη. ΑἸΩΒΡΟΒΙ 5, 1}. 11. 26 
Αννα. οἂρ. 1, απ. 79, Νόνεο ἀξοονα δ ἠὲ τέρηίνα 

οαἰονιὴς τισὶ μ᾽ ἀφμαηὶ ὀαμι(ἱενιαϊίς ; οἱ λπ), 84, 

« Διο φιρὶς γ»οηαί5 γωερὶε 39.» εἷος ἔπείψιεθ γειε)  ιεγη. 

ἐποίριὶ, πολ ἐπα απέσια, πον αἰχμα ργαωυθηζίζηι τ δδδὸν 

δἰίαίο. 1 ρβαϊ, σχνι, βδγι, 3, ππῶι, 18, {Ἰμ] σοια 

ναρυβηχαιῃ αἰξιῖασαϊ : Εσοϊεβῖθ λαρειβηυγιμηι ΡῈ 
ἀὐσθατα οἵ Ξρισγίαπι βαποίαμι ; Βαρι παι, ϑλῃραὶ- 

πἷδὶ οἱ Βαρεπηατι ᾿βπ15 μαΓκαίον ἢ ἰδ Ἰαάιοι!. "6 

γι 5 5. }}5, 0. ὦ παν 30, Ογ δῆτε ἐίαπε οαἐεο)ειιιόῆλς 

ἐκ σὐμοει 2). “εδις. εα κἰδὶ δαρεϊσαίες γιιονῖί ἴῃ τιο- 

φιΐηε Ῥαϊυῆῖς εἰ Κι ἐπὶ εἰ δρίνγίεξ δανεστὲ, γ)δ)ὶ 5510. θη 

μον ροΐεδὲ αὐσέρσυα μσοσαίογεενε, ὰθο φραλὲι» δρένἑειεο- 

ἐἰς νει λα ῖνδ. Αἀραβίίηλια ἀαοατο πα] Πα] οὶ 
δ ᾿ρδῖπ5 ΒΟ  Θ Γ1αν ἰρ Δα  ΟΙΘ αἀ δαϊα! εχ μὰ- 

υἰ51ι1 νοΐο ὑοπίγατα. βθυιῃ. ἃ, πατὰ, 9, οαρ, 8, 
Οοιοοππηισηοα πεδ μα αα δαρέξευεμοι ρον εφ εξ ε)" })66- 

οαΐα; ἰταςῖ, 18. ἐπ “εάν, π. 7, κων ρος σαν 

ἐεολπιεπιδηςα ρεοδοίας, αὐλμο βαγσίπαοι ἐν εἐχιεϊκαιῆς διέ 

νόον ας, νον, ἐἰπὶ ἀὐηελεείθιεν, πῖδὶ οὐ πον ῖξ αὐ ὀορεῖ- 

δι 6 «ψηνὸ, αὐ οαἰφολιιεοηος, ἰναρξς 1, οδρ. 8, 

πι 10, κισομπνησιὶ χανε διε ιγ ΣΉ ρῸ» δος δμεπί 

»εσοαία δον ὴὲ Σ ΒΟΥ, 27, ἢ. 6, ῥτὸ ὀοου]ο Προὶ )ὰ- 

ἀἰοῖο παρ οὶ, αφαοὰ ἡ 6 σμηι οα(εολεενηνες δαιε οὶ σονῖῖ, 

σιδίία υπῆλια ναοῦ τπες ἐς εἰ εμἱ δαρι ἐδγιπτη, γος Ῥένυε- 

τοῦς, ρίβίο!α 238, ὁοῃ θα! π5 6 μαβίογαμι ἤματα ἰσ}}- 
Ῥόγθ ρογβθοιί!οη8, ἢοίαν 60 ἐθρογο ΡΟ ΒΒ ΠΣ τῺ 

δα ᾿υφοϊοβίθαη σοι σα ΓΙ δοίορὸ, οαπα 41 ΒΔ ΙΒ 1), 

1 μα π ἰδ ατῖὰ ὁ πδ [αἰ] νοὶ δά τ ββόγαῃι βροδα. 

ΤΟΡΆΤΩ ΠΟΙ 5011, ἀΒ ΒΟ α ΟΠ 6 ΠῚ ἃ μόσοστ δ του Γα ΠΕ: 
ἰθτα πὸ πα ἰβίτῚ πὺ ποσθβϑιία ϊ ἀθϑιπί, 605 ΠΟ Π5]- 

ἀοτγαγα μι|ρ6ί, π. ὃ: ὠμαηέιηι κα ἐξ ξιεθὶ ἐδηιοέδιεγ7" 605 

φιὶ ὧδ ἴδιο «αοιεῖο τοῦ πον γεφοηδυαιῖ φεαθμ, τος {1- 

φαιῖ. ὠμαγξια ἐπιοῖτες παοζίιοοι, ψιεὶ ἐὺς δοσινι ἴπ οὐζω 

εὐἰφ γϑηιὲθ ποῖ παδαύννῖ. ἸΔθγη ἰ(ἀ πχθὴ ἰσμμὸ 818 

18. 1ν Πὸ δαρεϊδηχο, οὁαρ, 33... 29, οχρυῦδϑο ἀδο]α- 
Γαΐ, γι0)} (πη τη, μασαξομδηι τὸ ποθεῖς Ολνὶςεὶ ἰᾷ χυοί 

εὦ ὀαγρίξεδηο ἀδόραί μοσϑὲ σιερμίειο, σε ο(ἴκοι βάξοι 

οογι δ ον ςἰογεθγι μι θοηνὶς ; δὲ γυνίε αα οεἶεόγανάιροι τα 

σίερλμιι δαρεῖδηεῖ, ἐλὲ ανι σιοα εἰὲδς ἐσ ρονιιηι σιοσν τ ποῖ 

δ0 Τοᾷῃ. π|, 3. 81: Πρ 168. ἵν, ὅ. 

τι οη 5 ἀρὰ ΟΥ̓ Ια ἜΧρηοβδῖαβ. Ροία δϑϑί δΡμΌ, 

51 (ιαοβ θη ποκίνατῃ δοσυνγαιϊλβ ΟχαΠλ ᾶ8581, ἃ 

δὰ 5ρηϊθηία ἀἰβοξάογο, 
ἢ δαρτίδηιο αὖ μνεεϊοὶς οοἰδαίο. 

01. Πῖπὸ Οὐ ΡΠ] 5. ΒᾺ]] πὶ οἱ Ἰηνα τ, ΟἹ Δ Ἰπο- 

οἰ βϑίὰ ἰόγαῦ ἀδοίαρα! 15 ρτοσαῖ, πὐῖπα, 7 γΟΓΡΙ5Ὶ 
Νὸν ἐΐοο! δἷς απ ἰδ ἑανασγίη. διιαοέρόνξι, ὕδηιτις 

ὀρ ίηιν Ῥοηεία, δε σι βάρος, δὲ περνῶ ὀσριείνηλα 1", 

[0(0}} ϑωνδεῖοὶ παπιίφια δοἰμνηηεθεῖο, γαδαριὶταγείνει ; 

"ἰχιιᾶφην ργέμς εὐ δαρείδνια πον ὁναΐ, }} 15 ν 6 Υ- 

Ὀὴὴ5 ἀπο αἰδιϊπρυρηΐα : ΟΥ̓} οριῖο ἀδ ἰμνα!άο 
Βεσοσογρα Βαρίπιην, ΙΕ Ο] 51 ΠΙ Θροβο] γι περ 
1η 1Π1: το ρ ἐἰχᾷ 615 τιπὰ8. τοο, ἰηχθάνα, ἀἰδίραο; 

ΡΟ ΜΠ}, δαί νυ 1115 σθαι τΆ] 6 1 51} ἀθ ππ}10Ὸ Οἵ σα550 
Βιβιο Ποῦ μἢ) οτηπέμηι θα μεῖδηλο μπᾶ. 500} 5 
ὑϊατι, ὁχ ὁὁ ταἀοὰ πο ΆΠ1Ὸ5 ἐλ 58 ἸΣουϊοβία υἱ ον, 

ἀμτὴ αι ἐλ ο σι γονογί πίον, γααρθσατὶ, Ρεὶ- 

πγαπι ααο ἀὁ νη} βρπἰθηϊϊα ἀρμὸ. Ὑχ ἀ δ ἀεὶ 
Ροίεβι Ζαΐῃ βϑηθρα θη ἀθ ομμΐθ5. ὨγΘΙ]οἶβ 50 - 
Ἰοαίαμα ρυοια δ δὲ ; Πο 6 οαΐηι ᾿οϑεοπῖο, πα τὸς 
γΘΙΓα ἢΠῸ ΘΥΡῸΓ οὐθγαν, ὑσιὸς υηείγίδ, σὰ βαυδ, 

ἐτῶν ὑαρε νι, αὐ δα ἄδτῃ ουυόγαῃ σοηῇΡνιπα ηὶ 

αἰ ναν σὰτῃ νρυΐδῃο : σοῃο (015, βἴοα! οχίτα Πὸ- 

οἰοβίαια ἤθο νϑρο Ἰ)οιηἶτ5. ΘΟ τ, πδ0 σϑρου αν 
νενα Πάοβ, νὰ πὸ νόγαμὰ δ γαύα τῇ Βαρτβτηππιἰη- 
νομ γι, ΝῸπ αἴαν πὸ ἴοῦο αα Θχουβαπάυτῃ νυ τη 
εἃ ἀρί[οπδίομο, ἀυληλ Τμθοάσταβ σι ἰα 11}. 1 δὰ 

ορίβί. ἀ0 αἱ Θοηειἐξλονιος. ἀροσοἰΐοας. οἱ 5.51 Π1πὶ 
αὐ Ποῦ, σαν ἀταθοὸ ον δισογασι. Βαρεδιχα το] 1 
οἰπτηὶ  πἰμλ τ πὶ ἀροσέοίἑου οαλιοτο ἐοὸ5 ἤιε δος νΡῸ- 

σαν, φυὶ ἣὲ πόρεν ραν ὶς εἰ Εἰ ἰδ σε Ἀμίγλειες σανιοιί 

τος δαρίϊταίὲ 5ἰπεος δαμιίσδηί, ΑἸ ματα ραΐπι ἃ (ν- 

ΤῊΠΪο ὀθηβοῦ ᾿πϑαθδπ) ἰᾶπὸ ἂο τοδί οἴδι Περγοπὶβ 

που οπῦπι , πο Ὁ 60 Τοργοραίατῃ απ γβγβίτη ἢ - 

Πσοραπι Ραρἐ βγα απ τι ρον, Οο]ορθγαϊατα γονογα πὶ 
Γαθτγα! ρΙ παρα ΠΠπ4 οολο ἴστη (ἀπ τοροτο, ἀραιὰ 
Δυραβθμαιη ἀοδοαηϊαίαμα, αὰο δρίίαιᾳ ΞΘ μ δ 
ἰπ ον 6. Ον μδηιγα ἀὸ να] ἀὺ Τ᾿ηναάσνο Ὠτθιϊτο- 
τὰ Βαριϊσηηαῖο, σοηϊοπίίο, ἢηΐία ταὶ, Ξῖνὸ ΘΠ ΠῚ 
Αὐρ]αίοπξο, βίνο Νισῴπαι, ΟὈΒοσν απ Ππ4 οομυὶ- 
ἰϊατὴ ἀϊχοιῖ5, αἰταταῖιρ απ ματα. ἰουπιϊπαΐι 
ἔπδγαι. Νουαμη Ιοπ 6 ΕἸἸ πὶ ρ658 }1ἃὰ ἐσπιρότὰ ποίυχῃ 
65 τη 1108. Ῥά τ 5 Β: το] σοσατῃ Βαρ δαια ὕγὸ παι110 
ἘἈΆΒΌΙΒΘΒ : Βῖνθ ΠΟΙ) 5818 σορηΐα ὁἹ ονα!σαια ἰὴ 
Ουθηΐθ Β} 5. Ρ]Οπαγ σοποὶ! ἀδῆἰεἴο, φαοα ἀδ 
ΑΥΘΙΔΙΘἢ 5] ΘΟ ΟἾ]10 ΟΠ ΠῚ 510; βίνο πὴ Ξπίϊ5 ἀϊβρογ- 
ἰᾷ ΡΧρΙΘΘ5Ά 46 νἰβἃ βἐ ἐςαοι δὰ σοι Πα ΝΊ σα τιμι 
Βουίίηοί. ἀατὰ δπίην ἴῃ ὁ0. Νονδίίϑη! γονοσίρηϊος 
5166. ἡονο Βαρίϊϑηνο σθοῖρὶ ξαθοάππιν σὰη. 8, κοι αὶ- 
ἴαν γονενῃ ΒΑΡ ϑιηθα. ΘΓ ογιιη ποὸπς 6556 ΟὉ 
ὉΠ ἅτ ΟΠ 1 ἢ δ ΓΘ515 ΜΠ ]Π Πὴὶ 564 μοί! ΠῚᾺ σον 
βδύπίο πο ὴ Αἰέσμα ᾿ς βγῶ λουῦθα ἢ Ν ἄδοναι ὀχορμεῖο- 
ἢἰ ἰοοὰ8, απ Νοναιίαηὶ μαββὶπη τὺ ϑοίἰθπηαιοῖβ 
ἸΏ 615 «πιάμν ΡΓῸ ΣΟΙ οἷ5. μαθύδηϊαν, ταϊδιη πὸ 
Βαρ ϊχαιπιαϊ ξυγηγλυ !αηλ πδὸ γε Β5 πδὸ Το η6 σογγαπα- 
Ῥερομί. Νὰμι ΡΠ γί πλῖ5. νἰβάτη. οδϑὶ, ποὺ ΒοΙαπιὶ ἀῶ 
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νοΡΡὸ Πομθαὶ, 564 οὐαὶ ἀαοᾷαο, {πῷ ραν ἀπαπίαχδξ αὶ βομαί 5 ἃ ἰοιαπα ἀἰδοι(οιπίοια. Νοη γοῦν α[χιι πὶ γε 
ταογργοίατοπο ἰπἀποθθαί αν, οντατο Βα ρ (ἰ5τλα} 5 σοῦ- 
τρίϊοποτω, ἰργιίατῃ ὁς πα χὰ Βαρ δηλ) οἰοῦγα, 
[ἢ 56τπ|5ῖπξο νἀ" ΑἸΠαπηβίιβ, οταὶ ὥ, ἢ. 635 οἐ 43, 

αἰδὴσ5. πη 1185. ΠΏ ΓΟΒῸ5 ἢν μαριξιηο 585. Τ 8 {15 
Ρουβοηάγατη ποτπῖπα σα ἄρα ρτοπ ΓΟ : νϑγα τα 

οαπὶ τϑοῖθ ἢ 50 π| τι, λα} ἢ} 6586 ἀπάτῃ ἀοπατ 

δαθδιη. Νίρτθπο {16 σομοῖ σ ἸπίουΙαοναὶ Ορίαία5, 

(απ ᾳααηλ Αἰρίσαμι5, ἀυαιὰ ργον ποατη ργορνὶθ 
τοβρίοϊογαὶ Ασοια  οπβὶβ ΘΟ ΟΠ} οαηοι 8 : Οριπίαξ, 
ἰπηαδηι, ΜΙ δνυταπαπ, 1}. φοηξ. Ῥαγπιοηϊαηίνι, τὰ. 

13: 5|ῃἸβταα!  σογαμ) Βαρ  5πιὰ Ρτόραῖι5, Ὠφγοίίοο- 
φυτὰ ἀϊποῦίο στ ὐίοιε. ΑἹ Π8. ἡ, ἢ. 8... δἰ 10 ν, πὶ. 1 
οἱ 8, πη ἀαίαπῃι π΄ ποι Ταὶπη λ 15 θαριϊξηλα 

ΡΙΌΡανα νὴ ἀδίαν, πιαο (πιο ὴ αὐβι} τοί (6χ μαρίθ 

[00] καϊίθιαλ. βαβοιρίομ! 5. φαοτα οὐϑοπέσηι νοσδΐ, Β 

ἃ ορόναπίθ 58 τα] 15} Ὁ ἀἰβίλῃ σα 015} ἴῃ σαπἶθπὶ 

Τειϊαίθιη Πάδθ5, (τῶ τῇ αα! ἀογ 5050] 0η 115 Π Δ οΠὶ 

οὐτὴ ἰαηι κἰαᾶάϊοθο τοχα γι, νἱἀρίαν δὰ τη ΐσηι οθπ- 

ΟῚ Αὐ λα οη βἰ5 άσδΡο, 5185, Θρίδυ. 1 οἀποηῖοᾶ 

οδμ. 1, ρᾶσ. 20, οὐπὶ ρᾶγαπυ παβοσαγα τη ΒΑΡ ἸΒΏΔ πα 

ἃ Δη Ἢ {1,50 ΠΙ5ταδ τ οογαπι ρΓῸ σοπϑαο {10 οσουττη 

τοοῖϊρὶ γ6] δ ῖ 11 Καπδαι ; Πτοιίσοσαηὶ Θοπβίαρίον α{ 
ΠΏ] ηὶ ὀασδατησας τοραίδί, ἰαἸη 6.51 ἰῃ αίροπι δὲ 

ΒΗ απ οἱ Θριγιίατη βαποίαπι θα ρἐποητ Ναλ) ΔὨΖΘΏ5, 
οταί. τὸ, ἢ. 25, ρᾶσ, 697, ααθτηνὶβ θαρἊῖϑηι} 1 Π]- 

βίγαπι μτοθαΐ, πιυάο σανμοίοα ἢάδ ᾿ῃΓογπδίμπι, 

᾿ς ρὶιγαμαι, οτα!, 40 5. βαϑι μα, ἂν, οἄ., υ. ἀ03, Λτνία- 

ΠῸΒ ἃ1}, σαχῃ γ] οΕ5. ΠΠΊἢλ ραυνα πὶ (96 ΧΘΠΠ18 
γα!) Ναριίχανδηΐ, ἀσα δαρίίσαξεδ, πὸπ Θρίνίδε. Ὁρ1- 
Ρθηλπῖπ5 ΑΠΔΟΘ ρα δ 5, απ. ὅ, υ. 181, αὐέψιιος ομδ 
Οαἰποζίσονττοι ρανίδα, ργθαία ςἐδὶ γασέϊοηε οὐλὴ ἤαῖα, 

Ῥεωιεν Ἰσοίοεία σολδιδιμαἑπθηι εἰ οἰίρα σονοίϊ{ϊ ρδη6- 

γαϊίν ἀσονείτεπι, σὺὸ5 ψιὶ αὖ Αγιαπὲς αἱ δίας ραγίες 

τναηδόμαῖ ἐξογεμι δαρείτανς πολ παρϑοΐ, αἰν σὰ σα 

νὸν μη Ἰυσγσαῖὶν ἐψηοάὶ ἡ αἀιοίο ἀδοῖσα πον σὐξ, ΝΟΣ ὅταν 

80 Νίοώπαπι βυποάππλ ἈΡθι σαρθαῖαν οασβαπι {Π|ὰπ 
(Ἰἰ νί558. Αιηρτοβίασ, "6 γηεμϑέορῖῖδ, οαρ. ἀς πα. 29, 
Νου βκαπϑπαὶ δαρεϊξηιια μον βάἀονιοε; ἤον τειᾶαίς, δε 

»οϊϊωμῖε; ᾿Αϑἰθυῖαβ ἀιηϑοπαβ. ὑὲ ρπαὶ, νι; Ἡονιιηη. 

Εεοὶ, ἂν. Οοίο! ον. ἴοπι. ΠῚ Ρ. δ᾽. μαγνα!απι ἃ» μ- 

τοι οἱ5 Βαρεταΐατα, πο δαρεϊταίπηι, 561 ἐπὶ ποτ οδέτα 

ἑηιηνονϑίην, οὐ Ὁ ἴρ80 νἱ π ΤΏ ρΤΌΒΒ1 παμἤραρηοη Ἰάηὶ 

Ῥαβδιρὶ ὁ55εὲ ἀοσοογπὶεν ἰδὲ οι γταα8, ἀὐδησαδηι ἴῃ 

Ὠΐϊαϊορο οοπένᾳ ἱπιοϊ ενίαηο, Ἀγριϊσουια. Βαρ 5μηἃ 
ἀἰϊπογίο ἀοίθδηοτιξ, πὰ πιὰ [{15. ταπιοη ἰοοἷβ ργὸ πα}}0 

ἰγεϊ οι αθ πάθοτὸ νἱάοίαγ, αἱ δι ᾿Ποοἰον (δίδης ὁ ρ. νεῖ, 
Ἱ, Πρ. α΄ ἐπ Ὅδέαμι, σαρ. κα, Ὁ ὅν ΘΕ 11}. πὶ, α. χ, 

Σ 10, εὐ σδῃ. χα τ 4: οὐ ἐπ Ερλιεδ., ὑᾶρ, τν, ὃ 6. 

σα αὐ δχουβξαπάαστη ΟΥῚΠΣ ὁρι ἰοηθαι ἀραμάδ 588. 

βοίαπι : ααάιῃ οορῖο, Ε1 Π0 Οἱ 118, 54} 6 πὰ ΔΏ πο 381 

οογγοχιῖ, σαν ὰ σοΏ Πο Οσποίαν προ ίαιλο ὑπὰ 

ὅπῃ οἰοιῖβ ΡαίΡῚ θὰ5, οαπομλο 7, λαὸ χ τοὶ - 

οἶβ ο'π ναριυϊϑυγαία πόνο γϑορὶ ἀθογονιῖ, θ6 6 616-- 
βὶ ΠΙογοβοϊ νπηὶίδηδϑ ἀπ θ Πῶς ἰθπιροτγα ἰῇ γοθαρί!- 

ΖΑ 5 ἐμ τ οἷ ἀδὰ, ἰααὶ ραθυᾶ. 
08. απο ξοο] δδίδια τορτφβοηίαθδαὶ ΟἹ πὶ ΕἼ γηλ! - 

Ἰὰς δα Ονρεαηααι βου θη 5, αἰ ἀν 515 ἐπὶ Θ0 1 - 

βαοίαἀϊη 5 ἂο ργθοῖραὸ οἷροα ΘΟ ΒΟτας θη Ρὰ- 

βαρ βπια! 5. ̓θγθσοναῦν ὁλπβα δυο ὁαρήαο ἀἰ- 

ΥρΤβΙ (5 ἰοῦ πα ογοῖ, οὐτπὶ ἰάπῖοτι [ἃ Θο56ὲ 46. αιτοὸ 

ἀροβαίυο: 5] οη πα σαθ {Π|4 πο ππαΠ]Π πὶ Ξαθταὶη]- 
5ῖγα! σοῃίγαγὶ απ ΡΥ ΘΒ. 6 ΠΠ1 σλ5λπι : ἀπαηιαπι 
διθίρίο, σα ἰὴ ἴρβαμὰ ΤοϊοΡ ἀρ τ δ ἢ ριΌΏρμὶ 65- 

56, θῇ νἱάρμασ ἀϑῖχηβ [αἴθο6. ΓΙ ΡΠ ΠΔῺ 5. 50- 

να ἰαπηοσ, ἢ}, νὰ δέ, οἂρ. 3, 48. παίὰ ἰηΐον 
Αϑβίληοϑβ βΕ]λοιπδηιλῃῖ μ0Σ [ΠΟ πὶ ΟΠ γον βιὰ οἱ ΡΟ 
θάρθ σα ΠΡΟ.  ΘΟΓ ΠῚ, ἀρ θ5. αἷν ὠλιἐξψεανν σθηπ 

δηεεμα δ δισαδιίϑοσ, πὶ ἰὴ, Ἀονεϊη διῇ σατὴοίίοαηι 

γδοεραὶς δοία παρ εένη ἰπροςίἑο στα Ῥγδοαξίοη δι ς 

αὐλεδενοίιν, ἨΠ οἷα ἀπο ρεονιποῖτο στρ Ρᾳ αν ϑΕ- 
ἨΦ υ58 ΘΒ τη ραξ, ΑἹ (ηδεϊἐοηοβ ἀροϑίοϊἑοο αα 
5ππὶ ΠΟΙ δον ϑυγτωρ οἵ Τα ΒΕ παν. ὨΣαΧ ΊΠΊΔΠ] 
Ῥάρτοτῃ οι» οΞδῖσ 1}. νι, ὁ. 1ὅ, βαρ θη γ6- 

Πσοτα δ ΠῚ ΠᾺ]]] τα, στο ο πτπ|., ΠΕ αὶ 51}, ΕΟ] δβίδτῃ 
ΗΠ] δτοϑο νη ἀπ 1ὴ ΝῚ Ὀ6 21 ΘΟ ΟἾ} ἰοοτοιῦβ αὐ περ ϑῖν- 

58 ΠΊΘΤ (0 γι ὸ Ξαρροιπλίαν : Ταοβααθ σοηοῖ τι {Πππ| 

᾿ιογοίῖοο5 βίη πότ Ὀαριθηγαίο γοοῖρὶ 1αθοῖ, πο 

[ΟΠ] τεραρίδαββο. Ραποὶ ἴῃ 68 56 δ οοῃγουβίο- 

ὮΒΠῚ ΟΠ ΌΡΟ 811 Ἰγεοτθιῖοὶ, σαὶ ποὴ νι αἴο Ραρ τ 51Π0 

αϊθυθα αι". ΝᾺΠ]|Ὸ5 αἸἸΟΒ ΔΒ ΠΟ ΤΟΙ οΙ5 ΘΟ ΥΘΥΒΟ5 ΠΟΙῚΙ 
Ονν 5 ρνίδν Ἀαπίομεοοβ, Το αα Βα ΒΡ ΙΞτλ πὰ τι 

δΌΓα οἰ 6 ΓῚ5 Ῥγιδραγαραί οαΐ, 15, π. 15, χὰο Ἰοοο αὐ 
605 ΒΘΓΠΙΟΠΡΙῚ σοθγνοΓ θη 5 αἰ! ; Ερωαάξαεεν ψιρί σὰς 
Μιωριϊολαὶς σοπεσνεὶ κυπξ, πο αὐιρέζια ἐεονεϊ αὉ τα εἶ: 

οἱ τίαίε ἀοη θέ, οἰο., σα ἂα σοινογβοβ5)πγάαιλι), 

80 ΠΑΘΉΡα 5. ἀϊαΐατσπο ἴοι μοτο ἀρσύρβαίοβ, ποῖ Υἱσ 
ἀραμαι ἀλο1 Ροΐ 559, ΑἹ, Μαϊοῦ ὈΔ0 Ὁ 5ταπα πὶ [γἃ- 

Ῥαοταπί ἃ Ἰορί το ἘδοΙθ βίο τἱπι λάθο ἀϊβονοραῃ- 
σὰ, ἈΠ οἰϊαπι ατιτβϑίϊο 51} ποῖ ἴα] ΘΧρ] Δ Β115, 

πθτῃ Οτηηἶηο θα 0 ἘἸδπῦιτα ἃρποσσθΡοπί, Εόσιιηι σα Γίθ 
δαρέεϊδιμιι5. ἰαπία ἐπ ραν αῖθ ἂσ [ αϊαίς οοηἰατηϊηα- 
105 γαΐ, τ! πὸ ΠΠ|ὰ5 τοσάπτη ἐπαγγεῖ, ρα ἀοόγοβορΓο: 

δἰ ροσὶ Οὐ 5. ἀϊοαΐς σαὶ. ὅ, αι. 33. Οαπὶ ἰοιῖ5 οαλο- 

Ομ οί αι! οἰνθοϑ ργτθ ΘΟ}}5 Πα δέ, 5 τα! οβο 
οταπὶ Ιου δχαρίίοῖ, χαοῦ ἴὰ 15. ΔΠ15 του οἱβ 

ἔχοθνὸὺ ἀσργθ θα ττὰτ, ὁοπ ὁ] ἴπ4 6 ροβοῦ ἢ 05 Ρ61)0 
ἩΠῸ5 Ὠσο ἰδηιροτο ἴῃ Η!Θγοβοϊ να πὰ ρατώροῖα σοι - 

ΒρΡ6οΙο5, Επῖσϑο ϊαν οἱ οπΊδιᾶ5 ἴῃ Ραϊ μα [650}5 ο8ὲ 
Ἐριρθιαηῖαδβ, μι τϑϑὶ ἀϑ, πα, 1, ἰσᾷαθ θοῦιπὶ 0 - 

γοη  ο}15 ἂο Ποαχίηΐοῖβ Ἰοσαϊ αν Ογγ]}}λ8 οδέ, 18, 

Ὁ. 280, οΘὺ5 σαηὶ Μαιί μι 5. ὁομ] αησοηδ, ])Ὸ6 ἤατοῖο- 

πἰδίϊ5. ἀιῃγία τθ8. Πα οΟπιδαοία τ ΒΑΡ ΒΠε [Οὐδ 
ὑοπααἰαῦτίτ, όσα Ραρ δια Βαβι Πὰς, δρ πὶ. ἅν, 

Ὁ ᾿δη. 4, αν Ἰωϊίῖο το)οοϊατη ἐδοίδ αν βίσαι Μαπίοιθο- 
ταπλ, Να]οπιϊηϊαπογιηῖ οἱ Ροραζοπογαῃι; αἰΐααο, 

ορίβε, 5, οὰπ, ἀ7, Μαγοϊοηἰβία5. ἃ ἘυοΙ 651α [508] 
ποη τϑοϊρὶ, εοὐδὶ ᾿π ποβίγατη ΒαρΠ5ηιαπα, Ὀαρ(ίζαιὶ 
Ταονίμε, ᾿πά6 ἤοπὶ Ἰπ͵]υγ δ ἀιθιταξαν ἀαῃ νορὰ μὰ - 
Ῥεβον Τοσιη αἷὰ αἰοτδηίαν. ἥλιο σονίθ, ΟΠ} 50ὴ- 

ἰθηῖϊα, οἱ ποῖ σοΓ 15. ἃ πιθη δ οἱ ἰη 16} πο τὰ μνὰ- 
ψίββίπιδ σουΓα Πρ θα πὶ: ἀηλι5. ΤΥ (15 Ἰοσὺ ἔγοβ 

ἃ 05 ρυφαϊσαπιθ5 οδῖ, 10, παπὶ. ᾧ δὲ 4, Ῥαίγθηι]θδ 

οἱ ϑρίγιιαπι βαησξαγα, σαόταγα ἴθ ποηχθῖι Βαριῖζα- 
πῖα5, ἃ ὕγοαίογσα ταὰπάϊ οἱ Βρίγι ὰ ταὶ ργορμθία 5 
᾿β μέγαν" οράγαηβο, Οὐ Τα ἄθηλ δοσαπάππι Ἰἰο}- 
Ἰσομῆαιῃ θα ρ λσπλδ 15] Ογολ σουγαρίϊο, Βα ἔΠ Οἱ 5 τ 
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γἱ ἀπ 5 ἢ, 67, ΠΟΠΏΜΙΠ σάτα ορ θη το Βα ρυδαίο- Α ἱπβοπαθαῃο ρτοπίουὶ τῆι] μὰ 15 6558. ἀπχονῖηί, [15 

ῃἰϑ Τα πἀαιηεηίαμι. ΝῚΜΒῚ] αι 6 πὶ εἰ οἱ, απο Ἀπ 
ΒᾺ]1Ο πιομπησηΐο ρτο τὶ ροίθδι, ἐδυΌβο για ὶη ΓΘ - 
Ραρυϊχατο αἰὰν Μαγοϊοη θο. (διαρπυγβαια, ἀασαὰθ 

56 Μοῃίδη ϊκίαγαη οἱ ΡΟρΡΟΖΘΠΟΓΌΤΩ πιριμίη} Ογ- 
ΓΙ]ὰ5, οι. 16, πηι, 8, 4108 ΟΠ Ο τὰ Νισεθ μιιτη, 

οδῃ. 17,1 δοαδ!οοησῃ, οδῃ. ὃ, ἐ Ποηδίαη Προ ὰ- 

πῃ, οᾶπ. 7, ἤοΥο ὁπ Βαρ ἰβηῖα β ἀἀταλ τ ὑγῶοῖ- 

Ραμ! : πδὺ Πλ]ΓΆΠΙ, 81 ὩΟ. ΒΕΏΒᾺ 50 ]ατας ὙΟΤΆ ΩΣ 

οἰϊαια νοΡ 5, αὶ Ραίγοαιν οἱ ΕΠ απ δὲ δοπίαηα) θᾶ- 

Ῥυχαραηξ, 6χ Βα51}. δρίβι, 1 σαλι. 1. 5 ΒΡ Ι Πλ05 δχ 
ποι πὸ 5500 ἀρΡΡΟΙ αν ΟΥ̓] αΞ; Δ απ ϑίατιαηὶ θυ- 

τότγοπι ἀἰσααπάο, ποποὸπ παπήπαῃι τοσοιβοῖ, ΠῸ5 

σοι ο}}. Νιοση πε, ὑπ. 19. 1ὸς Ποπδίδῃυ πο ρο 1 [α-- 

μαμὰ, τι. 7, τἀ οο  Θϑίατη τϑυθε θλλθ5. θαρ χα [{- 
μιοιχῦ, ΝΠ] 48 νϑιθεῖραβ νου 1015 αν ΟΥ̓ ἽΠ Ὸ οὐπὶ- 
τι οτα 5 ἀϊσαι, Βηυπο Μᾶσο, Μοπαηάτο, ᾿λ51- 

Ἰἰά6, (ποξίῖοβ, αι θηεμμπϊξ, δἰσι, ἀαόναι 111 

δίαϊο ρδπθ ὀχϑι ποίθ πιοτόβὸβ, δάξιας ταία νο] 

γον Ὑ6} 10 ΠΠ|μσπὰ οοτία αρι σαὶ Του] 

αἰθηΐθβ5. ΑΡΊᾶπο5. ΟΥ̓ ]]Ὲ5 ἃ αἀἰγθῦβὶθ ΘΧ 515 σοτχ 
β'πθ ἀαθῖο τλθ! 5 πὶ ἘοΟ]οείαι. σϑύθρὶς ον απ] ητι8 
“αι 1105 ἃ} ᾿Πν 50.515 Εἰ ο]οβίδυ 5: Δνίαμὴς ναριῖ- 
καἴοβ οἴεμάιυ, Δ[ὃ'ρ7ο όσα ἀ α11]05. σνο Βαρ πιά 8 

ἰπ 8588. ἔσιταν : (ΟΠΥ] βοϑοαθ ϑαρρρουθοηάι5 68} 
σοὨοΥγτΏᾶ588 Ἰδρὶ Ρδγ ἰοίατη ΕσοΙοβίδπι σοπβε (έν, 

αἱ 501 ΝΙοο σοης 1} σα ϑογιρι οι, θαι ργοῖθϑ- 
δίολιθ αασα ϑριγι 5 βαθοαβ οσραΐατα ἀοὴ 851}, τοοῖς- 

Ῥδγθαίαν, Ρεοσρίπαι ἃ τὰν ἴῃ ὁοης. ΔΙόχι 56} 
ΑἸ απ βίο ἅπι. 363, οἱ ἃ ῬάσΠο Αὐδοο δ. ἃ5301.- 

δι; ἃ Βαξι]ο, ἐρὶδι, 202, μα. 392, οξ ἃ ΤΠ θοῦῖο 
Ροϑὲ οοποίυπλ Ασὶπιίπομβο, ἰοσίο ΘΊγίοῖο ορίϑι. ὦν 

δὰ Μιμιοτίαπι Ταάγγασυῃ,, οἂπ. Ἵ, μοί, μαι 51ν1- 

οἴ, ἐοέεις Οὐξεης Οσολάθηφαιο εὐἀδίοε. Ῥιθατηα!ο- 
ἸΔᾺ0]105 ΟὙΎἢ15 ἀπ. 380, ἀροῦν ΜοΙαμϊὰ εἰ αῇπο, 
Ἐσοϊσβ τ οοποΠ]ίαν; ἀὰθὺ Βυμησης» Προ] οϑῖο 

ὁθαθποι 1 η}5. ἀγα, τον ριίχαρὶ οὺ5 ποὺ ρρυθὰ- 
υἰδϑθὴδ ἤδὺ δυβθηβίβδοηί, Ιάθμν δοάοηὶ ἰθιπροιο 
Βα πὶ 50} 15 Π18 1015. ΑΡΟ]Π γί 5. ροι' ρομουία πὶ 
Ν  βϑειαηλ οοιη πα ποθὴ. Οἤσγοθαξ ; ἤονιι5 βὰΠ0 
Ῥαρβηιαβ ποη Βιοροποραίηγ, ἔχ 1ιὴ5 οσμ θὰ5. 14 
Ῥτγοβαίαπι δὲ ὁοηϊθοίιαπι τουῦ, Εσο]δοίαιη Ποτόβο  υ- 
ταὶ [ἃ αϊ ἰ ΡΟΥΘ ΟΥΓΙΠ]Σ, ἂς. ΟὙτη]]αυι ἱρϑυτα, Οἢ 
ΟἸη 165 δὲ ΕΟ] βδίατη νονθγίσηίθα πογοιίοος παρεὶς 
πᾶ55 100 ΒΥΟΒαΡΙ ρΟ550 ἈΠ105 ΔΒ οἷ γοβαριχαίος, 
Ργωϊον 608. 4105. γ6]1 οοποι!ϊὰ 486. ἤονὸ Ραριἰχονὶ 
ΡγιΘοΙρὶ απξ ; γ68] υἱτϊα τα 58] 8πὶ χασαὰ ποπβαϊ μὰ- 
Ρ ἰδηιδιῖ5. Τογηχα]α 1505 6550 ὑσηβίαϊ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

)ε νεαϊὲ ὥλνσεὶ ρνυσθηκεία ἴη Ἐπολαγίνεία δὲ ἰγαησα 
σμὀοίαν(ἰαίίοπδ; ἰὴ ημο ἱπαλὸν Αἰδανιίηΐ αα οἷο-- 
υανάαῃι οὖνα, ἐθο νιον ον. Οψγὶ αρσοί το γεὶ- 
ἐμεηιτιρ"; σε ραίές ἦν Αὐλερεζηϊαπανι γοσροπάληαὶ 
γαίζίοηεμι οὐπεγυαίίονιος, 

ὃ... 1ζἃ Ἰϑδυϊμιοπίοτγαμι ΟΥ̓} ργὸ αἰτοίαθ ἐλ! πο- 
[ἴδο ᾿ἀσβηναίο Ἰαυλ ἰαἀο, ἀὸ μανδμίουϊίας. δ5ὶ ἃ 
οἰμ ιν! ἢ ἃὰϊ ἀπιρθαβθ, ἀν τη θα ριοσῖσο βοπθι8 1ὸ- 
οὐ ἰοπὶ5 ἈΠῈ ηδ., αὖ ὁ ῬΓΟ βία τ ΠΡ 5 5 ΠΟΘ ΊΟΓΟΒ 5ρι- 
ΓΟ 19 5129 ἀάνογβανία πὶ 50 ΠΆΒ6 τα ΟὙΡΠ Τα ἐπ 16 

Β 

ΘΧ οἷβ 65, ἀυσηι εἐδὺ ΒΟΠΟΡ5 ὁδσθα ποθλῖηο, σρμδ 

5'ὰ5 ἀγα 115, οὐὐπιβ ἰάπλθπ νυ ΟΠ δῶ 5οηξοπίϊαι ὃχ- 

ΡΙ σα λοι ἐπ οὐ 5 ἀϑϑο με γ6 ποῖ ΡΟβδῦτῃ : (πὰ 

ἂς τὸ 5}0}» ἤπϑιὴ οἀρὶ 15 11, ατ. 91, παρ !} ε}- 

οἴμνι5 βισα. ΑἸ οἃ ΟΥΓΙΠΠ δηςαυ να5 εἰ ἔπ ο]0- 

οἷ ΗΠ ΟΓοβο γεπ απ ποίου ἴὰ5 ὁπ, αἱ δἱ (δι ο] οἷθ 

ἀοάαιαν, ΠΡ ΟΌΟΙ 5101 ὁα θὰ δον ϊββ ν᾿ ἀρ Ὴ 1}, 

Οπδιμο]νθῖα. πα Πατὶ λοη Ἰαρίἄρτη την ΑἸΒΟΘ ΜΠ ῸΒ 
πὶ νι !ατὰ ΠΟ θ]5 ΟΡ ρόγΘ ΕΣ Βα] ΟΡ Γοβίβα 6. ἴῃ 0015 

απ 58. νουθαγὶ ποὴ ἰσηονανοῖ, (απ χηλ 1} 10 1 115 
ἴῃ βρθοίθιῃ βι"ἱ βαθα Παἀ με, αἴ ΠᾺ}Π1ὸ ταϑρϑὶδ  οῦο 
56 [αοίοι, δἀνθυβαυ 5416 διιθκ οἰπμε5. ματάοβ, β[- 

ρίαοβ, ᾿πιροῦῖῖοβ, ὨΪΒΠ1 νἱάστα αἱοαὶ, Ἐχ {115 ἐδ 

νἱ ἀθ! σ6ὲ σα 5. ΜΠ} ἐαιγα θϑὺ οἴδαπη, πἾΠ}} οχιρα 
ἴπ πο ἀατὶ. Αάδο ρϑυϑι χε σσιϊο5 Ἡ]ιο πιο Μ|}"- 

ἰδϑῖῖ αοιαπἐὰ Ἰχαῖο, αὶ ἀνα] 6 ἔραοία ἂν ΠΠ|0Ὸὺ Οχ δ}! - 
τη η5 ἀδριοτιηρία ἃ (δ ΠΟ Ἰο5. δσ ΟὙγο ἴῃ Ρτγοὸ- 

(αϑίαμ 5. ἴθ]α ς ἈΠ} 1ῃ αἰ αἰ ὁ ΘΟ ἢ 6585 τηγϑία- 
δομίσαβ ποι }5 δὰ 11 ΟΥΤῚΠΙ (Θϑε πλοηϊᾷ 46. 50 τὸϑ- 
Ρομάδα!, 5οὰ νουαηὶ ΠΟ Π) ἐρη δα οχ ΙΒ ηῸ 
τοὶ Πα νοαΐ ᾿ σὰ π5 Ἰηἰόσνατα σαραΐ βδοσάα πὶ 6 Χ 

᾿ἰδυὸ δοοσηάο ἢὲ 5ασναθιοηίο νῸ] ροναβ οσοηΡα 58- 
σταιαδηίηαχ ΕἰποΒαγίδιῖοο, ρυφοαγιθ ᾿πιβῖαι ἀρθ θη 1- 

εἷς ἰὰ οα]οσι θὰ Οχομίθηπὶ5. ΘΠ ΠΟ π15. ΔΡΡΙΩΧΙ, 
Μιμι Πἀοὶ σχασαιδ το υππ Ἰσαπάδ» Θχϑηλρὶ απὶ ἀ8 - 

αἴ τὰς [00] πδοθβϑιιαΐθηι ἱπιροβα!έ, 6 τ ΪΠ 5 πὶ 
Ῥγοραβπδηά 5 σα οι οι ἀσοῖν δὴ ρΡ 51 115 δαπαϊο- 

515 γ] άρατ, ααδην 1116 πὰ ὀρραμπαμα 5, Ῥαγαΐο 11ὰ- 
4 ἰὴ 6} 05 ΘΠ χ6 (οχίοο ποθ ϑδασιαηὶ ἰὰ πὰσ πῸ- 

κίγαᾳ ἀππἀυίαι ὈρΡρόποιο ΟἾΟΝ πχοὶ ο556. ἀπχὶς: οἱ 
ἀακπχάδιι δ ρῥγοϊίχατα ΑἹΡουτίαὶ πα πο σσσασι ἂὐ- 

δαιηδαιοσαια σοηΓπἰαύσπθιπ Ῥσϑυὶ ΟΡ ΙΘΗ 6 γοβροι- 
ἀρεῖ πολ ροβδῖ!, τα τμ1 ΠΠόστιιαν πόα [αἰ οπὰβ {Ἰὰὰ 

οἴπρονο. Νοα ἱξῆονο ΔΙΡονΠ αἱ οαΥ (055. δ ὴι- 
ἀαάαηι ἴπ [18 015 οχί πη ἐγαθ οὰο οὐ τα ολαπι, νἱ 
οῃ δον) μ615 Ἔχριοδαᾶβ ἀΐαιο οὐοοίαβ 550, τὰ ΘΟΤΈΌΠΙ, 

ἀπιπομια νἱσ ααἰάχυαπι δα 01 ρόβθο τἱἀοαίατ; 

ποβάαο ἐχ σουτν ἰμἀπδίγία πα τη Ριοουἶβθ8, ἃ 
τ]ὰ ΔΡ 65 ἀθὶ ναία ἔπας [αἰοτατιν οο α] 1556, πόσα τι 

γοϑι σία 5οαὰὶ Ἰανϊ ἀπσθη θβ : γθγαην οοση σαθιϑα 
ΠΟΙ Ὦἢ ἃ ποϑίγα αἰ ξο1ῃ}}} 5. ΗΠ} ἀπ ροτὶ Ἰὼ οἰαά]ο 
ῬΟΒΙ Ι, οαϑδηι Ραΐγα πὶ Θηχ αἰαὶ Ππριάαηι Πα] οα Το, 

πὰ ϑιβοορία βίπρα!οσα. ἐπεισ 6, ποπογα τα 

βοϊαπιηθάο ρεϊποιμία αἴχψιαρ δυραπιοιία ργόΐαϊονρο, 
{πη 5 κ6}}8 ΔρρΙοαία νὰ 56 πἰδαἐϊανα πὶ Δ 1ρ5}8 

Ὦ ρμτοϊοοίαγιμι ϑρδγίαηῦ, δὲ [1585 Ἵπηχος Ἰμἰθιργϑία- 
0.65. 6) ἰοἰαπί, ΝΟΒΙΞ ἀπιραδιλα βραϊίατα οἵ ἂν ὁ - 
τραοίο Ἰάρον οδὶ, πὰ 5 θα τὴ ΟΥ̓Χ} Βα πιθηξα ΠΟ 5, 

6χ δὐσαχαί τὶ του ΒογΆΤη οὐ 5 Θχαιιίμ8 ἂς ἰοίο ο}1|8- 
ἄδην (ἀοοίγίη βοῦρο οἱ ᾿ιϑιμαΐο δρουγίοπᾷα, ΠΠ8- 

οἰγρᾷπὰ αὐ ργορασησαπάα ο5.., Ουο, 6 ῥχορίυ, 
τὰ πὸ5. ρΡΕωβ 556. Θρογαμλ5, αὐ Πα Πα τὰ [απ ἀο 

Ονε ἰοσιγιμα εἶτα (γα 85 5! ο 6 τὰ ἀπ }}. 

ΟὈ απάύαι ΔΏ1Π10 μΦΟΤ ΡΟ ρ0556 νἱάδαίαι. Εὐ πιά θη 

σαι ΔΙΒορ πο ογάϊποιη βοαποηαγ. 1 ἀοςοσιρία 

δρυ8 ΒΕοΙ]αύραααι 6χ Οὐγῖ! ὁ ἀνσαιπ οηΐα 510] 5 τ 
δυϊαΐην ΟΡ ε1}, Βα. δἰδάρτη. ΟΡ ΟΠ ΡΤ 
ΒΒ) οἷ ; ἢ05 ἰάθη ἈΓΡΈΠΙΘΙ 15 [Θ᾽ .πὶ ρΡΓΟΡ ΘΒ} 5 
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ἂς πονὰ ἰπέογάσιη τόβθογο σου ἤντητη 15, Παἷ5 το τ 
Ρόπαν Αἰβογιίηιιβ σοϊογρμασ, σαν Πα ον ατ α6 
615 Τα} τα οι ἀἰρυιομδίσαῦθ βαἰά σον 564 δῃ- 
τσ παπὴ 4 θη ἀοσοσδιηθβ, ἰρβὰ ρβοποναιπι ΑΙ- 
Ῥουπ πάπα φοβρομάομα! γα 10 ἀο Ἰουιὰ ργοροπρηία 
65}, δ ΓΑΙ Βα 6. ἴῃ ἅμ ΟΡ αργνά 0 05. ργϑιμ 

τοηἀ : 4085 Ψα! ἄσπὶ ππϊνονεαι β οοηΓαία! ο5 

Ἰοσαὴ ἰθΠΌΡα ροϑδίηϊΐ, δ π05 ππρογίαπο δα άθιῃ δὰ 

56.135. ρμαμηοη δι 88. γοροίθηἀὶ οἱ ἰηρθηηῖ- 
πη] ὁπότ ον οηΐ,. 

τὸ. λ΄ ρῥσίο φαϊάθιῃ ΑἸΒΘΓΠΠ 5. ἕατη 65] οᾶιι5:8 
5:8. 86 Τη ἈΧῚ ΠῚ 6 ργΘ ἀδῃΐθηι οβίομίοί, ΟΥ]Πηπὸ- 

ταῦ. ἰάτηδ. [οϑ οπίουπν ἡ Ποία 56. Ἔἴιϑι 

ΤῊ Μ1} μετ ον πὰ ες τὸ ρου 5 115 ομλποὸ ἀοινραϊιαί, 

Ογυλ!ατ ρόαι ἰμντἀϊα πιο ὁπογαῖ : ΘοΙ ΠλΠ 10 - 
«015 αὶ ΑΤΊ 5, νανα  !οῃ15 ῃ 46 οἱ ὀοιηπια- 

πίσηθ, 2011 θεψα ἱπιρὶ οἰαίδηαι), σοη θη Οηἷ5. ἀπ" 

τόδ ἀ6 ρτιαΐι ἀσουκαΐ, ΑΔ βαποιιβϑταὶ ρυθϑα}}8 

μθεβοῃδ, [ἢ 6}}1}5 βου ρία ᾿τπαρϑῖαπι ἰἀσθπ5, σαίθολο - 
5605. 5). φΑἰοἰ βπρονίϊα δαοΐοτίς. βου μα 5. ποὶὶ οἰλθ θνίο 

ΟΠ 5} 0 ποδί, Πομπιαπονγατα σοσίσιι πα 6 παρ ὰ5 ΡΡο- 

γοί5 οἀδοθ 5865 γσοδδ δα 1, Ξαϑρδοίαπι 510] ἢ - 

ἄθῃ), θαπαῦ αι ἴγαυ 65 ΘΕ Ἰπἰτη! σοταπι ἀοπὰ πιὸ- 
ἴχογο 58 Δἰΐ. [5 1 ναν}}5. ἰοοἱβ οογγαρία 8 6Ξ56 ῥτὸ 

τὸ ἀδθτηοηείναία ἔπι "1 Ρ}] ΠΧ σαρροηϊ. Μυβίαρο- 
δισατατῃ 6 δα πηάδτα βίγ απὶ δ δατηάδιῃ ἁποίουϊ- 

ἰαΐδαι 98 656 δὸ [106 ἀδοθγηϊ, Βαίο ἰαϊηθιι 685 

ΟΥ̓́Τ γεν 6550. 81] [πὶ 615 σοπ ποτὶ φαοα οαϊπο- 

Ἰῖοεθ ὁδαβώ ἔδνθαξ, οδίομ ἀδῦρ ἀσσροάϊιν, ΝΊΠΗ] ἢἶῸ 
ἀϊοδηι ἠδ ἐπιρυαάθη!! δὲ Γρίνοιὰ ΑἸ ον αΙ ἀοολιθἃ- 

(ὐπὸ ἴθ ΟΡ], ὁα ΡΟ 5585. [ΟΝῚ] 6]115, οἱ, χὰὶ 

ὁὰ5 οὐτάορο πο σα ἃ ΠΟμ5. ρᾶγίτα ἐπ γωὶα- 

6ἴοπ6. σα ΏΘΓΑΙ , μαΓίϊπὶ ἴῃ 41 55ϑγίδ οι! ῖι5 ἀφ υἱὰ οἱ 

Βογιρι5 ΟΥΤΙΠ τορι] 5ὰ οἱ σοϊθοία βὰπῃ : 6}08 ἴλ- 

(ἀπιιοάο δὰ ΔΙ Πο]] σονται ἀτβυηνοηία τοβροῃ ἀθ 8} }] 
τα! ΟΠ θ Βρϑοίο : απ» ἰοῖα τὰ ΞΕ ΡΜ] Πα 6 ΦΟΙ Β  5}1}, 

πὶ 5.8Ὶ1 Ομ] οι ἐσ οὐ }]0, ποῦ 6580 ἀπβθιαπάππι 
ααΐῃ ρ8η15. δ ναι αὶ ΘΠ τ βιϊοστα 580 σοΓρὰβ οἵ 

δδημη}8 ΟἸλυ 51), Ὀοϑρομίι6: γηγοδίομης ὁἐ ἐμμιδοίδεϊονι 

σοῦ 5. ἰοὺ 68}, σαοραμιθηΐο οἱ οὐγί6: ἀὐοά Ὠλτη]- 

τη Βα γ βίοι ἀσπὰ ἤραύαηι σείρθγαπξ οογρονὶβ 
ὑμγιϑας ομισάαο νορὶβ νιραΐοιη δὲ οἰ ἢ δοίδπν ὁυα 

Βυταρἤοπο σοι απο θη ααθηιαἀπχοάαηὶασαα μὰ- 

ρ ἰ51η8}}5. δ᾽ βσγαστι, ἀπβθρηταπὶ, εὐαδάθηι ΟΥΤΗΠ] 

βοη(δηίία, παία πο βαηΐ δἰθπιοηίᾷ, πο νηὶ δᾶ 6}1- 

Πολλαὶ σοι ηδην δ᾽ ΘΟ] οἰὰ5. ὁχ τπῖγαρ ]ὺ σοηνοῖς 

βιοηΐὶα ἄχαδ ἰὴ νίππαηι, Ογγη]αχα σου πγὰρο τη αἰἢ- 

ἀσμοιι ρα} οἱ νέαι τη ΟΠ δ ὁοΥρὰβ. δἱ βδηραὶ- 
θη: ρᾶτναία τοϑρο 50 Ἔχ 10Ὰ}115 πα αὶ ΠΟ θῈ15 

τηθ δρογι οὐδ ἐπ οὐ ῬΡαίγαπι ΟΟΠ, 1 5. ΑἸαμλῖ 

δηΐπι βϑηοῖοβ ᾿οτμπ 65 ἴῃ ἀησοίο5 (γα πϑιμτατί, ἔπλ- 

ῬΙοΟΚ ἴῃ οι 185 : Βα οἴοΓ ἢ) ΔΗ Πγἃ5 ΡῸΓ [5 {ΠΠΔ ἢ τῇ 
ἀϊνίηαπι παΐαγαηι, πιὸ οἱ σογροιὰ 1 γοϑανγ ΟΠ 6 

ἀὰ Ξρί εἰία πὶ ἀπ πε παίαταμῃς δἰ ἴῃ Ἰρβᾶπι ἀλν! 

παΐϊπτγδηι γα πϑηλιίατι ; ΟΠτ Ξιπιπὶ οἷν ἰπ Ἰποᾶτπα- 

ομδ, βῖνο ροϑὶ ἀβοδηβισηθηῃ ἐσέ πα τη. ΘῈ πὶ [Δοίιηι, 
παχηαπίίαίθ πη ̓πὶ αἰνή πα παϊαναηι ἰΓα 5.550 τ ἀπὲ 9 

Βαρϑηιὶ Ολε 561 βαιραῖπα γυμυυϊυδίαϑ. 5101 ΟΡ} 1 
ΑἸ ον πὰ5 αφαοά Ογτγ}}}ὺ5 ἀϊοαί 58} ἰγρὸ οἱ ἥσιαγα 
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ἃ Ρϑπΐβ ἐδτὶ ἴῃ ΕΠΟΠΑΡΊ 5614. ἰρβατα σοῦρὰξ Ομ τίβει, Πα 
ἸροΠ σοιαπὶ τοροπῖ!, ρα οτα 0850 ὑὙραπὶ σΟ ρον 5, 

5811 ΟΟΥ̓ΡῚ5. ἰνρίοαπα ; ἃ πα ἃ απ αἶδὲ ἰοοὰ ἰὴ 
«Π Ρ5 νῸ5 ᾿ρ58 {0 55} ἐν βὰὰ5 ΟἹ βίδα πὰ, νοοὶ γ- 
Ρτι5 ἰπ τραἶηθ. ΒΒ οἴαν : ἀπιστη πιοάπ πὶ ἀ1εὶ- 
ἰατ, βδέρητω οὐ ομηγεϊδιθη δ, ἐνρι ον, Ῥτὸ οἰγοῦπι- 

ΟἾδτο βἐψημῖη, Μοηα5 ἐμ ρπδ. ΑἸ αθ. 5ῖο ΟΠ νἾ 51} σοτρὰϑ 

ἴμ ἰγρὸ ρδμϊ]5 0015 ἄτι, βίοι! ἃ Ραίν!θὰ5. ἀἸοί!αΓγ 
Οπγάπθα5. π γρῸ τη πὴ ρίΡὰ5 ἀδία5, ἔπ τη] 
οἱ, {πᾶνὰ ΡΟ Βασι οσπ λα ηὰ 1 Ὑ οἴογὶ Τοϑίαπηεηΐο 

δου! Πα! αν πὶ ἰπητιο απ. ΝΊΠ ΠΟ, τηὰμὶῖβ ποτα αν 

4αοκ ρμδν ὑπ ἢ αν 5.1: Ῥαύ οἱ ρα πὶ, ΟΠ εἰβῖο σσι.- 

58 ΠΠΠΙΟΒ ΟἹ σοποοτροΓοὶ οἵδοὶ ἀϊσαπιαν, Γἀθηλ ΘΕ 
ἀξ θαριΐδταο ἀἰσιαπι ἃ τη} 115 δῖ 15. ρογίθηθ! : 

αὶ φαϊίοη ἴδσθ ουλπθβ ἰᾳ ἀδ Τα παντὶ σία οὔατα Βᾶ- 

Β Ρ(βὴο σαπρία Ἰοσααμίατ, ΝΘ ΡΝ ἰδ {15 τὸ - 

ρου Εἴη ρθὸ, φποά βιμηρίο οὐ ἀἰκινγι ϑαΐο 1ἢ ταϑυαθτᾶ 
ποϑίγὰ ὈἰΡῚ811 φοτρόγα οἱ, βδδησυΐηδ ΟἸ γι βυδτὶ εἰ ῆς- 

οἴη. Νομαν οαΐπα ἀἰςὶ ρόοϑ88 συοά νογάτη (ἢ γί δὶ 

ΘΟΥΡΒ5 ἴῃ ποτα ποϑίγα ἀἰβιρ θαΐταν, ΟΕ ἸΒ ΤΟ ΓΟ ΚΒ 

δαΐο 105 ποπιίπο5 θὸ σαοὰ ΘΒ γίδια πὶ ἢ ταδπὶθ 
ἔθυε ναἰρανιῦθυ ἀρ ΡΘ  ΑΡΙ. 51. ΟΡ Λοῖα5 ΟΥ Πα αἀἴ- 

σδΡο, ποῖ στρά 56 Ὲ 518115. ΡΔΒΘΊ δὲ ν᾽ ἘΠῚ ἢ 

Ευο)ατίβα γα απιϊδηςθπ5, 588 ἤΠιλοὶ ΟΠ γ 51} σονριιβ 

εἰ ϑαπδυαϊπθηι 9556 ἀοσθπ!, ΔᾺΪ δι ῖπὶ ἡ ἀθίαν ραπίδ, 
Ῥάπϑιῃ ΠΟ 0856, οἷοι, τεβροηᾶάθι Ραΐτοβ δοΐύθῃι 

τὰσάο ἴῃ αι δ θα ρ 5 πηι ΠΠ|Ρὰ15 5οπϑιπιπι πτάϊοῖο ποῖ 
6556 βίδα πὶ [ἢ γπγανῖ558 : Ῥδηδίη οἱ να. 1] ἃ - 
«Ἰπιχίββο ἃ σονρὰβ ἐν ρίσασῃ ΘΕ ΒΑΠΡᾺΪΒ. 5ιαΐ, ααοὰ 

ραβίαβ ποῖ ἀἰδρτο σα. αν ἀδηῖαο ΟΡ] 101 501, 

“πο Οὐ ]ὰς ἰὰ 5αορα ὁσπιτ ποτ σβϑτὴ ΒΡ πῖπι σι 

5ΞΌΒΟΙΡΙ ἀἸοαῦ ΘΕ ]αΡοαὶ δΔάογανι ἴῃ ῥτοιαρία μαροῖ, 

Ομυιβίαηι βυβοὶρὶ ἸῺ 5Ξ'η0. 500 861 βδογητσηρηίο, 
ααοά τοὶ βίη Ποαΐδο ποτ! 6 ραβδὶ ἀρρ δ᾽ [ονατ ; οἱ 

δἀοτγαιίοηθπι γορθα5 ἃ Π60 τηᾶχὶ πη ἀἰνουβὶ5. ἰγι αὶ 
βοίΐοσο, [ΟΥ̓] Πσο βϑπογα]ο ΑἸΡογ αἰ λη ύατη στὸ- 

βροπβίομα τὴ ἃ ποθὶ5. ρϑοα!ατιον ὀχροποη ἀγαμα 

δροσποη οἱ δχϑιρίθσα, τον ὰ ροηθύα! ο5 αἱ Θὰ πὶ 
τοῖροπρηα! να οηρτα [65 ΟΡ ϑθυν  0Π65 Πα, 418. 
φῬΟΘδ᾽ ἢ ΡΓῸ ΟΡ ΓΟΒΡΟΏΘΙΟΠΟ 5. ΓΠσότ. 

Ἅι. Ῥυίηια ἰἰαησὰρ 5ἷδ ορϑούναίίο. 51 ΑΒ δε ηἰαηᾶ 
Οντῖη!ϊ νοσατὴ οἱ βοηΐθη παύατ ἰ οσρτρία 0. ἑθρῆπι 

Φ, Ῥαίγ5 τηθηβοιῃ, δὲ εἴτι δα ογαχα ᾿π 6} Πσ θη ματα 

τρρεβρηΐοι, τὸ γμακία τἱἀϊσα!α, ἂν οὐαὶ πημηαπὰ 

οοηβαριίπαϊηθ ἃ πογτϑαῖίας ἂὸ νόγῖμαι παασ οἰαπο 

ὁοπ αν ὀσηθοαπρηίαγ, ΡΥ] 0. ποορϑϑ0. 65], ν τι! - 

Ὁ Ἰὰπι, δὰ ἄσπρο ἀοοίογοηι σαὶ ἢ δχρυποηα!β αρίο, 
ῬΓον ον δὲ αἰϊποῖ 8. ἡ σϑίτι5. ἀσστμαῦθο5. βιηρα]ατὶ 

[δου] αῖα ρυ αἰ 58 ἴαϊ, αἱ ν6} 5ο]α ἰοϑίαταγ πανία 
οαἰοοῃοπῖβ, απ τα 1 5 Ἡρορἢν (5. ὁοο] οϑἰαβίϊοληι 
ἂς Ευοπαγίειια ἀσοῦ παπὶ ργΌ556, δ᾽ ρ  ἰοἰίατ ἃ 

οἰγοαπιβοτίρίρ ριο ρου Ρη ἀλη) ἃο ἀοοϊαγαπάσηι ΠᾶΡ6- 

τρί, ἴῃ ἰὸς 5010 σᾶρίίδ, ἰδηΐαπι ἃ 888 ἀϊσεηαὶ δὲ 

ἐχροποπαϊ [δ Παρ ἀδβογιαπι, ἰάτη οἰϊαθαθηι οἱ 
ἐσπιρϑεϊτατη 5010 νὰ 5.556, 11 ὰ ΤῸ ΒΡ Ὲ5 πεξηΐθγα 

ἃς βδῃιἰοηζαπι βαδιι ἀἰδοτίθ ὀχροθι 0 ΡΤΌΡΟΙ8» 
το νοῦθα ἱπνοηΐῖτο ροΐπογι: σοητγα, 115. ΥΘΡΒῚΝ οἱ 

56η δ} 15 πᾶσα, σα 5. Δ δηλ. ΡΡΟΓΒα5, οἱ 6χ 
ἰοΐο ορροϑβιΐατα οἷ, αααμὰ Πα ρας ἴῃ δηΐταο, ἀοοίγ]- 
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πᾶτῃ οὐπηματοῖ, αἴ 6 ΠοβΕ 15. (δι ο οἶδ νἱχ χαϊθτ αὶ σῦδηι 6χ ΑἸἹΡοσήπο ΔΗ} πι. ΤῸ, ὰ αάθο ἃ πδίαγα ἢ} 

ααᾶτῃ ἀϊδοτ 5. φαᾶτὰ ΟΥ̓ νορῖ5, ἈΠ θὰ πὶ 

ἀορσηηᾶ Ἐχρυίηονο ὃο ἀδοϊαγαγα νόὐθα!, Οὐ] [ἈΟΠΠ1τι8 

ΟὙ!]ὸ φίδι ἀΐσονο : ΜΥΒΉΟΣ μη 15. οἱ υἱἱ ραν οἱ- 

Ἠ65 Ι͂΄Δοι] οο ἰβ, πα ΘΟΓΡΟΓΙΒ δὲ δα πβι! ηἾ5. ὉΠ ΥΊ51 

Δρρϑ!]α σης ἀοπαία σαι; ποὺ αποὰ ΡΔὨῚ5 6 Ὁ ὙΠ 01} 

6556 ἀρϑιθυπε; το τα ΘΠ πὶ θη ϑὰ5. Ράποτῃ οἱ 
νπασα αἱ ρα ἀομηοηκγαηΐθϑ ; 564 χαρά, ργθοῖθ5 

ἘοΙοεῖφ οἱ Βριγὶ 15 βαηο 1} σα ρεγνθηίαι Βα ηο  Ποδία, 

Ραμῖϑ πυάα5 οἱ παὰὰπὶ νἱμαμα Ομ 51η0 ΔὨΡΠ185; 
γῤγαῃ ἤρυταϊη μοΡαπΕ σον ρονῖβ ΟΠ γἾ51}, ὁσοαδῃι- 

18 5θῃβῖ 5 σου αΠ  ἀότὼ νἱτέαϊοτα οἱ ο ΠἸοδοίατῃ 1 

56 σοππραῃ! ὃ Ουϊά Οαἰϊν! απο ὙῈ] πὶ ρον ἰσϑτλο 
δᾶὺ οταίίοιπε [Δ ο]18 ἀὸ ρΡσΠιρ α5 ἢ ράοπι ροὴδ 

πιοᾶο Ογν π|5. νἱπι δα ὈΔΡ 15 Π14}}5, οἱοἱ ὄχους!]- 

ταὶ], βδοτὶ σμτ βηγα 15 ἀροσίο ΒΕ] Δ ΠΙ 55] 0 416 ρΓΌΡο- 

δαϊξ, Πα νου θογα πὶ ροτηρᾶ δὲ ἀπηρᾶρα 4} 1 1 πὰ 
ἀρ] 5. 48 ὨογΓὰπὶ Θ᾽ οπιθογαπι Υἱ ὅἀὸ ροιϊ βία 

ἀϊδραίΐίδηβ, χαδπὶ δου πὶ ΘΟ αἰ ἔδγοϊναί. ΔῈ ἴῃ Εὰ- 
ΘΠατ δια, ΡΓῸ ΒΡ} οἱ πὰ ογαϊοπα, αθμτ βαρτα 

ἀθβονίρβιπμαβ, ἢ ὁπ τα να ἤδτπιν οὐδ ἶὰ τ ΠΟΠΊΡ8 
βράπθοιι οἱ νἱηῖμ ρΡοβὶ ἱμυοσα 0. ΒΤῺ [ὰπι ᾿ΡΔΉ5Π}}- 

ἰαίαᾳ, ρᾷποπι οἱ νἱπατι 1 γα 6558. ἤθραί, χυϊἀαυϊὰ 
ΒΘ5Ὲ5 σοηϊτα ΓΟΠπ ΘΗ ; 5εα σΟΥρὰ5. εὖ βᾶπραϊ- 

ἢ 8πὶ ΟΠ ΓΙ 5} οβδὸ αἰ τιπαῖ, ααῷὸ ἢῃ ἤματα ρῬαμὶβ οἱ 
ὙΪΩΙ ΟΡ 15 τηϊἰϑίγομίαγ: 18 δχ αἰβου! 5 ΟΠ τ 56) οἱ 

ῬᾺΠ νογθὲβ εἰἴγαᾳ ἀπ δὶ αἰ τοπόχῃ ὉΠ|4 πὶ ογοϑηάαπι; 

ὁδάοπισαο ροίοβίαίο Γἀσἴατα. χὰ ΟΒτιβίι5 δααὰβ ἴπ 

γίπατα οοηνον, Ουαπὴ ΘΠ σαι οἱ ἰηβαησην (αἱ 

1. ἰοφααίαν. Οαϊνι πα πὰ ὃ Θοοαπο, 51 ἱπηία ἰὴ 

Οὐ! ἀοσίογο ἂὸ τηᾶρίβ Ὁ ἱπίαπεϊα. ἀκ} μοί 
ΠΈΘ ἢ (15 ομποἵἴο ΒΌρροποπᾶα ; ΔΑΝ γα" ]Ποσ 6 σοῃίγα 

πὰ δ Δ οί θιι5 σα} ΠΠἀ 15 ἃσ Βοϊονίϊα σαρροποπάὰ ἐβί, 
αὐ ρ51 ἀοοίοῦὶβ 581] ογαι ἢ] βθηϑαπι οἱ φα 6 πὶ γογθᾶ 

ΡῬγΘίογθθαπῦ ΠΟΙ ΓΑΓΙ ΠῚ, Θπὶ 8. ΠῚ ἢ]ὰ 50} {}1- 
ἰαἴα οχοορ) αΐπι, ἃ πῸ}]Ὸ οἀοοί, σϑηιπιῖπὶ οοη- 

565} οὐ σοῃϑρ᾽γαιίίοπο αἰ προτγομί. Ἰραμί 1 ἀ60- 
ΡθνΗ ἀρ ρα οι ΟΠ γι βαπ ἀοοίν! 9. τ 5{67}}5 

Ῥγδοᾶγθ αὐ θη ἀοο! οἱ Ἰπϑί!ι1 : 564 ἀπ| ἀ 
[0 ΠῚ δα δατίβια, 911 ἀΠΠ σα Πββίτπθ οοσα!αία 

181 πηπδπι παι ά!ογαπὶ δηΐθ ἰρβάχῃ ποοίοια Ρὰ- 
ΒΟ Πα] οι, ἢ. αυὰ συγ οβϑοηὶ δα ἃΙἴαγο βαῦγασα ἀο- 

ΟΘΚΒΌΓΙ, ὈΓΘΝΠ ΘΙ ἃ σα! ΘΟ ἰ54, οἱ φααηΐα πη ρὲ ἰδ ηι- 
Ῥὰ58 ᾿οοθαι, πο π}}} Ππετᾶ πη ξ, σα πδη Θεβοὶ τὰν 9 [6-- 

Τἰασατῃ πὸ ἱμ5ὶ5. ἀϊδίε αι οπάοτγιιν ταὶ, οαἱ, 18, 

π. 33, Θποά 51 ΟΥ̓] ᾿μ56. ΡῈν 88 ργαϑι{, Ὠΐ5 

ἴογ6 ὙθΓθῚ5 ἀδι5 ν ἀδίασ: 15: ἄσωρα ρμανὶς ἀαδίζιον δ 

τοδὲς σοΡΡει5 Ομ ρίξε, δὲ ἐπὶ ἥψσωγα υἱπὲ ἀαδέξεν' οοδὲς 
δα σεῖς 67 ιδώθροι ἢ αἱ, 223, ἡὰπ, 3. Ργωΐοτοα, πϑηο 

βι δὲ δαταὶ πὶ ϑίγα θ ΘΟ Ὠ ῈΠΙΟῺ 5 ΤΟΛΙ Ἀ]ὰ πὶ ἀπά ῖνθ- 

Ῥδυι σοῦρα5. Ολε δίΐ, θὲ Ξαπσιιὶς (1 ἰ8{1, χα βἰρα ῆ- 

σαρδέ, 1ά αυοὰ ἱρ515 Ξα πιδη ἀ 1] μετρία θαίαν, θ656 
ΟὈτῖβι! σοτριβ οἱ βαηραΐηοιῃ. Οαϊ ΓΘῚ }ιι55ὶ ογαηΐ 
ΒῸΞΟΓΙΡΘΓΒ γοβροπάθπηαο αρεδη, Πος 65ῖ, ϑοληη 65. 

Δηίο σαἰοομοβίπι ἀπ ἀ!οναι ρτφ] οΐδηι 50] Θχ ῬΑ] 
ὁ ογ, σι, 24. Ιου οπ στα, ἴῃ απὰ [ΓΟ ΌΘΗΒ ΟἹ ἐποὰ}- 
σαία ἐσυρμον5. ΟΠ εἸ51 πιδηίῖο, ραν οἰβοαοίωνο 
8 0}{8. πὸ τη 8}0 5816 σοτηρᾶγαί δγαπὶ, αἴ ογα  οη] 

Οὐ Ια εᾶπὶ δυσοῃγοάδγοηι ἰηϊουρτϑία ομθῖα 

ΨΥ ΟΓΤῚ ΒΘη5Ὰ τρΟΘ᾿, ἀπ] 8. 5] 08 }18 

σοπιρ] οὐ ἔατν τιν πότε οΧ το πᾷ ία μὴ ἂο ΠΙΟΛ Ὶ ΟΧ 51- 

σοι ςαίοηδ τοῦτ ΟΡ] ἰδ Πὶ, 588. δια] οἱ καρϑοὶ- 

ἰαΐ6 σοπημ βιίατα, εὐ δὰ οἤ ριον ἄστη νἱὰλ νοεῖ αι 5 

Ἰαροτίοβο ϑχοορίίαπι ἃρποβοῦβ, ἤτθο φποιηοᾶο 5858 
προρΡῃχλοσιιπὶ πηύηῖθ. οἴογγα ροϊῖ πα]ϊὰ ρῥτίαβ, 

πὸ ἀϊοαπι οΟΝ ἰγαγία μτογβαβ δἀπιοη  οηο ργρρᾶ- 

ταΐο;, αα ΒΌΡΌΠΡ 5. οὐ ον 1} 5. ἀνε γθα ογαῃ 
ΒΟΒΙΓΟΡΙΠῚ ΠΡ ΌΠ5. Τα] ἴο Τοῦ ασπ!5. ἰΡογο αὐ 51π- 

ἀΐο σου 5 ΠΕ 
ἴῶ. Αὰ βευυμ τα ΟΒϑυν ΠΟ θη σταδυτηῃ ἴμοῖο, 

απ ρογβρίου5. ΟΥΡΤΠΠῚ ἀδ τθαὶ! ΟΠ Ρ.58 ρυβοηῆα, 
γ6Ὲ] ΘΙοση ποτα) 10. Θ᾽ 65. σΟΡΡῸΞ οἱ 5δΔΏ σα! 6Πὶ 

ἐγαηϑιηα τα 00 56 ΠΘ ΠΕ 15 [185 ΑἸ θοῦ πὰ νοὶ ὧν- 

Β ΤΠ νο] ΡῬαΐγπιῃ οι μᾶγαΐ 56 θη {185, 488 ἴῃ τη6- 

ἰαρβουίοιιλ 58 Π5ΌῚ πιο] Προ δ5 6588 σοηβίαϊ, αἱ 
ΟΧ πᾶς 5} ΠῚ 6 ῬΓΙΟΓΘΒ {15 οἰ ρδοτίοα 4π0- 

45 5ΒΌΤΗΙ γ8}] ροββρ γ6] ἄθθογβ ργοδοὶ; πὰ αἸ8 μθὺ- 

σαΐ ΑἹΡΟτ 5. Ρτίτλο ᾿ηΠ} βιθΐ, τῖῦ Το τὴὰ5. οϑ- 

ἰοπᾶάδπν), Ογτγ!! ἰδβιἰγηοπΐα, αὶ 5. ἈΠ δἐμληἶία 

ἐπ᾿ πα ΟΡ Βου σαΣ 56 ῃβιιη δοοὶ ρθη άα ῥτοάμοϊὶ : 1}- 

Ἰουιιῃ) ἰμλλι" νὴβ ἰοΐα οἱ ἐπίοσγα πιᾶποῖ, δεσαπᾶο 
Ιου 85 αἀυβάλτη. πὐ πιοίαρῃοτίοὰβ ρτόρομῖι, 

απα: αὰ ᾿Π’δυτ ϑατηθηάτο. 500, ὙΘΓΡῚ σγαίϊα, 
Ἰβίαοτί Ρεϊαβίοι, Ὁ. μὰ: δαίεενα πορίγα ἵδαῖσεη τὶ 

οὐλανες ἐἤέεοία εοῖ, ας γ6᾽ σαποίογνα τιμδίε οὐ τι 

»αῳρείοιραξίοποης σοι σοῦροῦθα ἐροὲ γοάζάτεα, δὲ τὶ ἱροΐμα 

οανγιδην ΘΘῊ δϑένο", σέ ψμφηλαίζηοιοα νλη. σοθρι5 οαρὶιΐ, 60- 
ἄδηε νοΐ ἐμκὶ οορμεζαίμοι δὲ αἰίς βίγαῖϊος Ὁ 6ὸ α]- 

Ἰαΐῳ ΟΥΤῚ ΠῚ ΑἸοχαηά ρα σὲ 5, ΤΠ θοὴ 5 θα! πρ, δὰ 

{σαι "6 }Προπ δ θη} ἀὸ ΓΗ ΡΙΞῊ σα ἷβ ΘΒ 

ποϑίγα σοι πἰβίίομ : δίααο 'ῃ πος ρδοσαΐ φαρα δὰ 

βαρ ϑηλτη ργοργί ἀϊσέηπι ἰσα 5.111, φασα 11 Ρὰ- 
{γ65 ἀς ἰοίὰ Βαρβται δοίίοπο, τὼ αὰὰ Εὺοδματγίβεϊο 
φσοπαϊποναίαν ρατεοϊμαίϊο, ἀϊοίπτα νοϊπδγε, Τοτίϊο, 

ΟἸ ΞΘ ΘῺ [10 χη} 5 ἂο ἰδ} ᾿π δ ργθίδο ἃ} δὲ- 

7υποιῖ5 ἕερ ἀθροη θαι; σαθααρ αἸοαυὶ ἀπ σε ρ5. νυἱ- 

ἀονοῖατ' ογαϊίο, οχ ἴοσο Ζαοπὶ ΘΕ πο, Δηἰοοοοη!- 

δειβαὰρ 0 ΟΟΤ ΒΘ ΘΏΠΡ5 δὰ βοηθῆσαι σὴ Δαρίατα 
σοῦίο χὰ ἀφίει ηδίασιθ 5185: ΟὙγη}} βρηοητηβ 

αἰβοοσρὶ! ΔΙΒΘΡΕ πὰβ, ἀν Ὸβᾶβ6 ραΓ 65 Βἰ Πση Δ. ΠῚ 
Θχυα 65, 811 πηοίδ ρον σα πὶ πθηβαπι ΠΕΟῚΪ ροβθὸ 
ΘΧΘΤΩΡ ἢ 5 ρΓΟθ ΔΕ, νΈΓΟῚ σταϊϊα, αὐοὰ σΟΠΟΟΓΡΟΓΘῚ οἱ 

σοηβαηραῦς [ΟΟἸΧ) ΟἾΓΙ5Ε1 βοτὶ ἀϊσασηαν ᾿ αἰϊ 1 ἃ 
Ῥαΐγι]πιβ ἀϊοίιι 486. ἱποογρογα οη8 ποβίρα ἴῃ τηγ- 

50 0ηὶ ΘΟ ΒΡῈ 5 Ολιγ 5}), ᾿ἰά 68. Ἰποο] βίαια ρ6. Βαρίὶ- 
50 111π|, ὯθῸ δα 0]115 Θατ ΙΒ ραν οὶρα!ϊοηότη ἡδόρϑϑα- 
τὺ ρῬογίίηογο. αοὰ Οἠλχεδε ῥουὶ ἀἰοίπαιν, ῬΑΙΓΘΣ 

δδπὶ νοσθιῃ γαἶσὸ ἀδ Ομν}5ίο ᾿ὰ πιο πο ροῦ ΠΊΟΓ πὶ 
βοϑίαιο ἱῃμέογρτ οί : αυοά ἀϊνί πῶ σοῃμβοιίος ἡδίπτς 
ΠΟΤῚ 08 αἴβγηιαξ ΟΥγ 5, [ἃ δα ἀϊνι πη ρα ἴῃ 
πορὶβ ἰη θὲ }) 5 εὔροϊαπν ἃ οἱ τθίσγγὶ ξό]θῦρ. 
Οιιοι αὐϊονα!οηΐδ ἴῃ τποάαπι ρροηὶ ΟΝ 51} βαπραΐ- 
ἈΘΙῚ 5Π|6.Ὸ  Δηλ αν, Ὡ18}} πὰς νοςο αοογλαϊοληἶβ 

τη αρίϑ Δ Πα αι, (Πα αι σ 9115, Βογαπνα5, ἰπαηΐ- 

1015 ΘΔ τ Βὰ5 Δα Βοαίυν, οι πο ομδογναξ, οἰ 

συν 5. ΠῸ5. ΘΟΠΟΟΓΡΟΤΘΟΒ οἱ σοηδᾶμραδα. ΟΠ ΓΙ5.1 
οἴ οἰ αἷϊ, Γαοΐι πὶ [ἃ ἀββούθχαγο, σμρὲ σονρε5 φῇ τατις 
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φμίηονι. Ολνίδεῖ σμδ ἱψρο ρατῖς οἱ οἱπὶ τιον» οὐἑαία Α ἀσηι ρυοροπιπὶ, ἀροϊαταπᾷ, οἱ σοηιιηαπί ; απὰ δὶ 
δἰ μοεγίηι5, πὰ Ολρδεϊγενος ἐὐβοῖ; αὐάονο, ἀἰς- 

εὐ αῖο ἐνὶ ἐισυεύτα ποδέγα ὈΟΡΡΟΥΦ 67μ5 εἰ βαπὶ σεῖπέ. 

ὅπηι αἰοίπα; πενὺὶ σολιϑοτξές παξεγα : μὶ σοάρτω ἰὴ ἰοοο 

ἀΐοθγο, ροβίηψιαα αι ὁπ μθ5. ἀτμαπησῃ 5. δὲ ἐηπη- 
(ἰὰη ἃ] πλιὸ ἐβ ΘΟῊ {ΠΡ πιαϑ58 1 ΟὨ ΡΊΞΕ Π 61 σογρηβ ἃ πὸ - 
Β18 Ῥϑορὶ : πα. 5Θ δ ῃ ταγῃ 5θοτῖ05. ΟἹ ΟΠ ρα! ο 

πα]] απ οἷποα σα] τατα κοηθιῃ ἀὰ δ ἸΔοε τα ἢτο- 

τ ΤῸ ΡΟΧΒΜ (11, Ξἷς οὐ οσῃ] ποία ἀΔοΓΔΙΟἢ15. τη 0 
απ Ομ νιβίο τόσο βαβοθρίο, Πα ἂὦ 5 ρ. δηλ. 

οὐ απὶ οί ἀδίοναχαὶ, (ᾶγίο, οὐαὰ τ] τ 

5 ηἴ πὰ ΟὙΤῚΠ10 οἱ 815 Ῥαίγ θ5 Ξοπίθ 8, Πα ΤΟΙ 

ὕηᾶλι οἱ οαπιάθι ἀἰνογβϑὶβ πιοάϊ5 ὁοπῇτιηιβηΐ οἱ 

απ δ η Σ ποι θ6 ΔΙ Πδὲ ἀϊοι ΟἸεγ σΕ 1 σΟΓρΡῸᾺ5. Οἱ 581ι- 

Βαϊ 6 ιὴ οἱἰγα ἀπδι αὐ οθεῃ ἃ Πἢ1 οἱ φαρυβρηδηίο 
᾿σδὺ βεϑασοι ἰΘϑι πο Ὡ0 ογθ ἐθετο; ΔΕ μὰ- 

ἄϑῖ οἵ τἰηαμι ἴθ ΟΠ. οὐτρὰβ οἵ δα 8 ΠῚ 
ΟΠ οΥϑὰ 6556 ; ΔΠΡῚ, ἢν βίῃ πὶ γοβθΠ ἃ ὨΟΡ15 5}5- 

οἱρὶ, οὐ ᾿θοῖτοο αἀόγαῦὶ ἀδρογρὸ, οἷο, ΑἸ δου μιι5 

5] 6115. 11} ᾿Θϑυ πο 115 51 Πὰ Ορρό!! 4ἀῷ πχονα- 

ῬΒουῦίοθ βάτηὶ ἰοροαηΐ, 561 δχ ἀἸνογϑὶβ ἀγρΌτη05. Ε15 
Ῥϑιὰ ; απ δαπὶ πιείδρ πογίοᾶταπι Ἰοσαμψοιατῃ ἴῃ 

ἀπ0 οἱ οοάοπι ἃγρυμηθηΐο ΘΟ δε Ο θτὴ τθρογίγο 
01 μοί 5561. δῖ. δὰ ῥγηᾶιῃ τοβροπάρὶ, αἱ ρα 5 

οὐ νμαμι Θαυδανικεϊσα ἀϊσαπίαν σονρ5. ΟΠ ειδι, [νὰ 
ῬασρΟΓΘ5 ἃ ῬαίΡ5. ἀἷοὶ ἐρϑαπι 6855. ΟΒΡΙβί πὶ, 

Ομοδίααι 6550 ροίναπι, ἃ βοοα απ, ῬΑ 1 θ115 [γα ὶ- 
ἸΙΆΓΟ 6556 ἵπιὸ εὖ δουρί αἱ ἀϊόκηξ. σάτα] 05 μῸ- 

τηΐμ65 ἴῃ. θοβιὰ5 ἰραπδιιαίατι, Διὰ ξοτιήδηι, νληθθ- 
ἰΐαηι, ἰοιηρία, οἷο., δἀογατιὶ ἀϊοὶ, δδὰ {τὰ 11ὰ 56ὴ- 

τον οηοτγιι, σὰ» οαπη πὰ }}}8. ΠΠ5 τιτιὶ 1: 
οἰια βίαν θα ταν, αὶ ρα γι ν 6χ ργοροϑι 5 ἃ 858 

ΘΧΟΣΡΠ15 ἀσοοιατηολαία ρτοθθς; οϑίθ αὶ ἀϊοίατα ν6} 
ἃ" οοάσηι Ραΐγ νο] οἰϊάτῃ ἃ αἰνουβὶβ αν απ, ραὰ- 

Ῥόγοβ [( Ἰρϑαπὶ Ομ ἰδίαηι 655ε, Ὁ Ἰὼ ἱρὰ ΟΒΓΙΒΕ 
αἰ Πταταϊρια ργτοπαπεαίαπι ποτα ΠἸοδαξίη ἀυρίατα 

Τανούᾶγθ, ἃς ΙΘΌΓΟ. ΡΔΌΡΟΙΟΝ ΠῸῚ 8550 ΟἸγἸπίυτη : 
Πἰσεῖ βοιβῖθαβ ν]ἀραηέαν ἸΏ ΟἿἹ ἃ ὉΠ τ δέο πὶ - 

Ὧτ 5. ἦι με βίσ αι ᾿ρϑῖιην, ἀπὶ πλᾶπι, ὁοσβα5, ΟἹ ἀλνὶ- 
αἰζαΐοτα 6]5 ἀϊνία οανοτρο οι θα ὁ ἀλταρ ΟΡ- 

ἀτππ|. τ ξαϊοϑ 6558: ἰὼ ἀοαχασῃ μτὸ ΟἸρίσεο, τροὶ- 

Βίομἀο5, οἱ ἀοθλία Ομεῖβίο αἰἰονλα! πο δὴ οαλπι ργο- 

βοαυσηάοβ. ἀπὲ ἀϊολ5 46 αἰτορα 5θ } θη ϊὰ φποὰ Ἰτο- 
χη 5 ἰταρδιμαἰθηίαν μὲ θοϑιια5: μα ἀϊοῖ, νΟΓΡῚ 

ὅιαμα, [ἢ 405, ἰδοσηαὶ ἴῃ ΙΘΟΠ 65, ἀ0 4:16 511}}- 
Βὺ5 4068 φγοίαϊ!. Νὰ νότο βυΠοογοῖ αἱ αὐ (οἰ θιη 

ΟΥ̓ βοητοπ ῖαβ, τοιάδ ἴῃ δοάθπὶ ἀγραπχοπίο 
ορρομαΡοὲ πιϑιδρῃοτὶσαβ. σοι: αι αἰᾳ5 αθο- 

46 Ῥαίνααι ἂς Εποπατγιϑα δηθῃ Πα Π 65, αἰϊὰ5 

4πόχαο 115 ἴὰ. οοάοχα ἀτσαπιδηίο [(Χ τοβροχιάθη- 

05 ᾿ρβᾷμι Ολ) οογο ορογίοροι, πὶ Ῥαῖγθ5. ρΘΡΩΔΪΟΙ 

ἀϊοδμὶ, νονθὶ σαγαίία, Θαοδιατβάαυ, οὶ 6588. ἤμα- 

ΤΠλ ΘΟΓΡΟΥ5 ΟΡ 158} νὸ] απ νραπι βοϊαπιτηοῦο, 
βοᾷ σουρὰβ Ἰρβάγα ; βέπ}}165 αἰϊεναί δόγαπι βθπξθῃ- 

(ἰὰ5, 4φιϊ ἀρεθης ρα ρόγοβ 6588 ἤβαγᾶβ, ἱπιαρΊη 88, 

τορνῳβοηἰαιίοπος αυϑᾶαπι ΟΠ τΙ511,Ἰο σα τη 8}115 ΠΟΒῚ5 

ἶρξο ἀρβοηςεἰδησπίος : αἰ εχ θα} ᾿Ρ505 ΥΘΓΒ 6586 
Οἰυίβααῦ, ΟἿ5. Θηἶπὶ πρϑοῖδὶ 4118} 6556 Ὁ] 586ῃ- 

ἰδ ἰἴδγαπα πια! αγαι αι ἀΐνογβὶϑ το ἀϊδ γθῖῃ οαπι- 

Β 

ὃ) 

τΘ μ0}} 8 6850 ροίθ5ς ἤσαγο} 86 ἰτὰ δι ίοηὶ Ἰυοὰς; 
Δ] Δ} βθραγαίαι οὰ] αβαπι βθπ θη αατ αὐ οὐπὰ- 
(πὶ 5 νυ πιο 5. ν Πα} ῥτγοἠοί αν, 5οοιγα οἱ ἰπ (πο 
Ῥοβιία 6}}15 1π|6ΠΠσοπεῖα; παὰὰ ἰάπλθὴ βία ΠΡ 5 οὐπ- 
δΘηλ)παἰ5. σοι ἢ ΡΠ] ὙἹ ἴσα ἰπου]σαγὶ ροίοδι, τη 
81 ἃ νογίία!ς δας ἂν Ἰμμδηα Ἰο] αθη}} σοηβιθίι- 
ἀϊπ γοθάδιμιτ ἡ Ομ οδγοηῖ τὸ νἱπὰ ΔΙᾺ} 5 ΟΆ{πὸ- 
ἸΐοῦΣ θα θα 10} 6 ΠΠἸτ5θ8. 5686. ρα ο!. ΑἸΒΘε τ5, ΠΌΓῚ 
Εἰ οομίγᾶρίαπι ὁρροβαϊ ἤραταίδιῃ Ἰοσα υπθ πὶ; αὐδὶ 
1118 ἀοὶπάδ ἃ|1λ5 5 ΠΠ0ν ὁχ Βοάοιη ἀρθαπιοηίο 10- 

ΟΠ )6 5 Ορροβιογιε αφαοὰ πόας δος, πρὴὰ8 

ΡόΌΓῦο ἔάσογο μο 1558 56ΟΌΓΡΙ ΠΡ ΠΙΔΠ. 15. 
18, Τεγίία ὼς οὐ ορξογναιίο; φαροσηάαο δὰ- 

τα] ΑἸΝοΓ 5 πιοίαρῃονίζάγαηι ρου τη 6χ- 
ΘΩΡΪὰ, 88 δά τὰ μυρϑϑηΐθτω ἔμ}, ἀθο ἅΠ|ὰ νὰ- 

τίσ. ροβδαπν απ Εποβανιδιία. ουαραγανί. Εὼ 
ΒΟΙῚΡΘ 6 δὲ {{{᾿ότηι ϑα ΘΓ ΔΒ ἀπο 8, 

νοίαθμας ψγῈ] Χο] ᾿ρδῖπ8. ἈΡΒΆΡ Π 5. οὐ πὴ μα Β 5} {1{88 
Ῥογβρίους, νο} Ἐρδο] δβῖῷ ἢ 465 οἱ ἀσοινῖμα ἴῃ δια - 

ΤΙ ΔΠΙΠῚ18 ΡΤ 50115, Θἐ ΘΆΓαΤΩ ἰοοι ἘΠ} Δ 50 Π5ῈΠὶ 
αἰ οῖβθῃ5 : αν σαηι δὰ {0 ταπη Βα πιρία! βαπέ, σθη- 
ὕπο τθοϊαπιαΐαπι 688 δὲ γο θοία ἴα ͵5ὰ ραγαί 56}- 
ἰθπ τ ἰπιοτρνείαιο. Εχθηιρὶα ἀογαπιαβ, Οπα πι- 

οὐπῆα8 ΥἹ ογαΐον ΟΠ 518 ΠῈ5 πὶ ραπιρετγίθ5. Οιν]- 
δίαπὶ ἰρδύμῃ βιβοὶρὶ ἀρδοϊαῃιθὶ, εὐ φυάτην5 ΤᾺ 115 

τηοαὶς ]}]π 566} {19 λ ΟΥ̓ οἱ δἰ ἡούβο! : φαδῃλιπι- 
οαπῆπο ᾿πἰοηθί ἰγϑοιη ἄοθ ὨΟΠΙΪπ65. ἰδ 5 θόπδ 

Τάρϑοθ5, [ΡΟΒ; πη ρα 05, δαΌΟΒ. τὰ ΓΙ ἤλτα ἴῃ - 
βαπίθηίοβ; πέθοψαθ οὐδ δὰ Θοτιρί αγβ σοι ἤταιοι : 

ΦαδΏλν]5 ποι 65 Πκίοα ᾽ῃ θα ρ ίβπιο ἀπ μΌ}] 05. ΟΠ οΙ, 
ἅττ οἱ ἀοιΠοινὶ ἀϊοα!: ποιλὸ αἀδὸ παργαάδῃβ [ἀξϊ|- 

ΤᾺΝ δ8(, αἱ ἤθο οὁπγηϊὰ 84 τ κότοπι ΠΕ{6Γ85 τ ΘΡρτο- 
ἰοταν, 1άσπι ἀἰοῖίο, ἀθ 5015. χαοαας Ἰοσαιί οπίδιι5 

Ομτ δίαιτα οἰΐαι ἰῇ ΟΠ δου Ποἷο γε 5. 1665 ηϊᾶ- 
οἰαίαγα, ἴῃ ἰγρὸ πᾶ πηὰ ΒΑ ΓΙ] 5 δα ἰδ λαπν, ἀγα 

Ῥοϊογαΐ ᾿ἰ5ία 5, δα πὶ ἰὼ ΑΒ] οοοίϑαρα, 1 [βᾶδλὺ 5ασιὶ- 

Ποαϊαην, ἣὰ Φόβορ}ν ἃ  ιἀυἷ5. νερά απ ὃ ἀαοχλοο 

οηΐ ἤφὸ δὰ ΤΠ τα τη ρᾶ 5515 γον ον απ τ 0} - 
ἄππι οὐρρὰθ. σα θο θὰ  Υ ἀχυὰθ Ρὰρἐβτηα! 5. Ομ 5}. 

ΒΆΠΡΌΪΠΟ ΨΠ}} 8. 6558; ἀπ} 15. ρα ϊλ ρτῸροβι ίο τ 5 
δαμίοθβ βόηθα. ἀαἰ οοπἰσαυίαση τοαητιαπί, Α]1ὰ5 

Ῥιοροϑιἰοῃ 65 ἢ 485 ΕοοΙ βίῳ οἱ ἀσοϊγι μὰ ἀηΐτα ρτῶ- 
σομποορία νοίαθαϊ 5Ξπι|ὶ αὐ βοπαπὶ; ποηλρο ΠοΙηϊῃ8 

ἴῃ τεβδυγγοοοηθ ἰὴ ἀημ6 105 ἰγηδια ἰα πα τ 1; οού- 
Ῥὰ5 ἴπ ὁριυ λαοὶ οἱ τοἰμαγθαπ), ἴθι ἢπ| ἈΠ Πιὲρ 

ὁ δ 5ἰδηςίαπι οὐαβασαπ),, οἱ αἰνἐπὰπὶ οἰ Ποϊθιιἀτ 6556: 

σανποπι εἰ δα πσι Ἀθῖὴ πο αΠΉ ΡΠ 8 Γαϊαγα ; σα. 8 ηὶ 

Οἰιεῖσα τὰ ἀν᾽ πὶ αΐοτα. τα πἰαίδτη ; σοΓρι ο}5. ἀἰνὶ- 
πὶβ χα αι νὰ. ἀοπαίπηι ; θαι ἴῃ ἰιοτα  θ1α 

τασϊαίπισι : πῶ. Θπΐτη οαμία ρὶ6 δὲ ἰμμοσαθ. ἀϊοθ- 
Βαπίαν, ἀϊνίκομ δ {Προ ίατα 1 6,α ρορα 5 Ρβοῖε 

ἀυάιία οὐ ἰμ 6668. Οαπὶ ἀπίθαι μεθ οἠπμηίαὰ πα - 

γϑέϊοι ῥγοχίπιο οὐ ορυΐο ἂὸ Π|{6ὉΓὰ}} σδῆβα ἰπ|6}}- 

ξεμάα [ΟΟΧΠ] αἰἠειηάνοτα, σοπίϊπαο γορροθιοηβὶ οἱ 

Ὁ} Ἰδεο]οϑὶα 6}δοιῖ, Φαπὶ τ ἐπ Θρ τὰ 5. 1ἸΩΤῸΣ Ἰχὰ5 5611- 

ἰοπ|1ὰ5, οἰ χα οατῃ 1115 σοη δὶ ΑἸΡοΡ 15 ὁ π- 

ραγαίξίο ; οβίθπ αἱ γ6} αάθο ἰπϑᾶμπα εἱ ἀβδυτάᾷ 6558 

Ὡορίτᾷ ἀδ σοα]ὶ ρεωβθαια οὐ γα ϑϑαιδῃ  δίϊοιθ 
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ἀορτηδία, αἴ οατῃ θα Ῥαίν! 5. 1ὴ 5ΒΡΟΟΙΟΙῺ. ρυοροπὶ ἃ (ἴοπ 659 [0 ΚΠ] ἀὐ ΠΙλοραιὴ ἱπίρ]οχοτθ δάσο γο- 

Θ᾽ 5561 γἱἀογοη (αν, ποι}}}}} νοαἦ6 θΌ556}} ἃ ΤΏ 61- 

το 6] βία τὰ ἀἴαθα ἀσρνο θη βαθι. Θ5Ε ΠΟΙ ΠΠΠῸ5 
ΘΧ θυ Τοῦ ἐοη δη σα βοπὸ ἀροθρίοθ, θὰ5 δα Ε1|6- 

ἐν (8 ποβίι15 ἀορηλαί 5 ἰ 6 ]}Οχίδδε, το ἀαυραῖο5 
ΠΕ ρτο ΒΕΓ ΕΟ 5. πα] 05. [αἴ586. ΝῈ ρμτίβ αἰσδξ 

ΑἹΡεγίμ5, ορϑίας 1116, Τα οηΐο ἰρ5ὺ, γάτα ἂρ οοἴο 

Β600}}5 [τη ΠΟ] 651 τὴ Ῥαΐγαπι νογθὶβ αὐ δ Πὰ 
πιο απὶ 1 16 Π|ρε πάπε σομϑϑβα5: Ουθία! ΟΥΙ Βα 4 ΠΠ1Π} πὰ 

ααοχαι φο] βία τατῃ Ὁτ αἰ ἈΠ ρα 6.5 ΞΔ] ἰΟτὴ 5. {{τὰ- 

σασῃλ ἀἰβογίῖ5 δα μ [Ο5! πλ0 115 ΘΟ ΡΟ Ὧι : η6 
48} αἰοαιῃ ἀδ απίραοίβ ἔδει ροῦ 5, σα πὶ ΠΟῊ ΠῚ- 

Π15. ἀ 56 σι }5 πο πη Βη (15. μΡογβοίαιηι άπ ὀαΓιη 
[1558 πάσηι ουϊαἀθη θοὴ6 ἀδιηοποίγαίατῃ δὶ; ἰδἢὶ 

γι. ἃ]. οἢλ ἠατι τὴ ΠᾺ ]}}1ὰ ΧΗ] ἐπβδηιϊ ἀοσάβοί, 56. 1056 
8πᾶ τὰ. ᾿μϑδμδλ. ρΡου αι 5. 511, ΝΟ ἱπιρθ θ )Ἀ! 

τοῦ 5 ΓΒ Β ὦ ΘῈ ἐΓᾺ 55 .Ὲ 50 ΠΠ ΠΕ ΠΟ 15 ΠῚ ΡῸ551}}- 
"85 6 οὐθάθυοίαγ, σα πλὶ ροβϑὶ Β᾽]υτὴ ρ51 δἀνθυξα 

ὩΠτῸ ἰαἐφαηίαν πόα 51 ροβϑι ] οὶ πομϑηὶ, ΟΓᾺ Πα 
“ἀϊοίαιη πεηᾶ σερίογόγασα ἔαἰῦ, ταὶ Ποὺ ἈΪΠ1 

᾿πρ5510118 αὐθηγοιίαν. δϑῖαι αἴ ργοθ . ΑἸΒΘΥ ΤΠ πι18 
ἋΡ ἘοοΙοβῖᾷ τορτ 5 Π 505 δῦ ΒΘ ΘΙ ΟΥ̓ ΠΣ ΠΙΔΠΔΟΓΟ 

πιὰ θἱ το5, ὺϊ ρεϊπιὶ τ 6 8118. ρτβθα 15. δὲ [γα β5ὰ}- 
βίῃ αἴ] 0 15 ἀοσηῃηδία ἀδβοῖθγθ βαην ἀοριοῃδηδὶς 

σποηχαἀηχοάαῃι ἀδηγμαῖ, ἀαϊ ᾿ποῖὰ ρον υᾶ5. 488 
τοοεηβεὶ Ραίγαπι θοα ἰοη65 ἀὐ ἢ ογαπι Βα Πρ 56 Γα. 

ΑἹ σοηΐρα μιόογβαβ νθηϊξ : βϑοι] 5. [6 γ6. ΒΡ, 

(ἢ ριωβοιίίδτῃ Ομ οἼ5111π πο! ν 518 δὰ ἤραγδηὶ 5ὺ- 

Ια γοβϑίγίηχθγθ, δαὶ ΠΠ} Ὲ5. ΘρΙ ΔΙ ΟῺΪ5. παβρίοίοιι 8 

ΠΠδι1 δοϊαθαθοῦο; αἰ μοι ον οἴηθηβαι!, γ6] ἴῃ 

πεν ἀρόσαια τ νὸ ΒΑ 1, Ουανίο, Κατ δέθσα]ο, 

{πᾶ εἶθ. φίαίο ὑγασίαμχαπ, Τ]ιοοἀοΓ5. ΠΟγΔΟ]οἴοδ, 

ὑαᾳιεηὰ ὅπ ἀατελι., δὰ ὁ». χαχι, ὃ 26, ρὰρ, 840, εἱ 
Μαρανῖτ5 Μάριιθ5, ἰπ ἐραρτηοηῖο ἀγροθ ἃ Ταγτίαπο ἴτὶ 

111». ν Οἰουιθαείη,, οὐ ᾿αὐϊαο ἃ σοσοίο, ἴοτα. ἢν Ῥᾶξ, 
ΟΟΥ, φάτο, Βᾶποὸ ορὶ πόποι τοϊσοῦταμ!. Ουΐη!ο 
ΒΏΟΙΪΟ, Τιιθοάογο5 Μορδιιοβί,, σαίθμ οὐἐαῖθ ραρ. 
900 Σ Ῥαΐγοβ βοδίιοίας Βὰπο ἴῃ τηοπασῆο ααοάδπι μὲν 
5ΠΩΡ ̓ οἰλάΐοτῃ Ἰπουθά μι] ογγοόγοιη, ἱπηροῖναίο ἔτ 
δε άσα!ο ὑφ ἀαταμῦ; ἀραιὰ (οίο]οτ., ἰοπα. 1 0- 
γνθὴ.9 ἴῃ ΔΡΟΡ ΒΓ Βσθλα 5 Ἀ Βα 15 θα ἢ} 8}15, ἢ. 7, ρᾶρ. 
21, δἱ ἀρυὰά οθνοία., ἢν Κὲς ΡΡ, οἂρ. 18; 
πᾶπὶ, ἃ, δοχίο, ᾿μδοιίϊαβ, 8. πὶ θ. Νοοιονιαπογιωα 
ἐμερἑοίαξο αν σοσα το ἐγα ια, πὰπιο ἴῃ. οἷ βοηίοῃς 
ὑαιμ οὐ ἀοιηπάθα!, Κορίηο, ΛΑπδβιαθαθ. ϑἰηδίία 
ὁάτν οἴαπι Ξὰ} ποιαΐπο Οδἰδιλίῳ μύαν ββίθιο ρ τὸς 
ρα βδὲ θὲ τα]ϊοίε. Οσΐανο, αμπιαβοθηθβ, ΠΡ. ἴν ἢ 
ογιμοιςῖ. ἢ, σαρ. 1ᾷ : σοποὶ απ Ν᾿ σον, αὰ. 181, 
δὺ!, 7; Ε185 Ογοίθηπῖς, ἴθ οταϊ. 1 5. τορ. ἃ Νὰζ., 
ΠΟΙ. 01, με. 300, 204. Νοπο, ΝΙσΘρ]ογαβ, ἴῃ Αγ ἐξν- 
γνμοίϊοο ἃ, ΤΗεοάοτα5. διπάϊία, Απέννλρι. 1. σοηξ. 
Ἰοοποοίοξί. ἀν. 10, Ῥᾶβολαϑ. Ἰϊαιθαγίαϑ, οἷς, 86- 
ααθηςθα5 ἀδηϊατη οὰπὶ ὥγωσα ἔα 1ναἰπὰ Ἐςοϊοβία 
θοϑ,, ὅ1 ἢρμαγαγτη σογροτὶθ ΟΠ γίδιϊ κο] απ πηοο ἴῃ 
᾿ξ μα ρ β618 ἀρηοβοθγθηῖ, ἰδ ψαλιὰ ἴῃς ργαν  ββίῃιο 
ΟὐΡΌΓΘ νοΡΒβα ἢ [65 ΡΓῸ ὨΦΓΘ 0158. Βα δ. ΙΔ6πὶ ογρὸ 
ἠυασίοατο ἀθθόηλιβ ἐφ 115 φαὶ ΠΠ|0181865 Ραΐναη ἀᾷ 
πο πανῖβεῖα βοηἰθηιᾶ5 αὐ ἢρισαπι ἀδίορθο ἃς ἀδ 
115. φυὺὶ χηθίαρῃοχίοας Ῥαΐναχῃ ἀδ 4}115. τϑθὰθ Ἰοσὰ- 

Β 

{ 

αϊὰ 4αΐ αὐ Πιδράμι, φαΐ δρῆδα σπαοία ΡΠ οσοο, ἰὰ- 

1ΠΠἸροηάατα. 51} μἱαηἰδδίιυθ ἀσοῖρηςι, ἀο ρῥνοίηθ 

το]σπὰ πιο ὁ5ὲ ΔΙΒουΩἱ ᾿ηΐοι' ΡΞ ἀἄθο ἀἰβραρα!δθ 

οι ράναϊο. 

ΟΑΡῸΤ Χ. 
Αοσιρκίν 65. νυ ο ἀὐσμπιθπία, πεῖ γεαϊὶς 

Ολνίβτὶ ἰπ Ἐπολανίσεῖα ρτιβοπίία εἰ ραν ςιερδεαη- 

ἐἰατίο σοταργοδατιί; εἴ α οατεἰὶς Αἰδενεϊπὶ {ἴδε- 
γαπίων, Ργίιίι δὲ δοονιἀμηὴς αὐ σι πων. 

125, Ῥοββοηί δὰ τοί] πάσα. ΑΙΒουΠπ τη πα {Π- 

σον, 4ὰλ5 τὴῦάο ᾿αΐο ἀϊδριίασιὶ ρρωᾷχὶ ομβοτνα- 

οπδϑ. Ξοα ἴρδὰ οα ΠΟ] οι ἀοοίγιπα ᾶτὴ. ὃΣ ΟΥΥΠΠῚ 
νο.}15 Δ΄ ΚΒ 0115 ἀρ 15 ΘΧ ΟἾ5515 ἈΒοΡΡρηαα, 

οἵ ἂν ᾿ταρείῃ δὐνογροανρίογαπι ἀοοηάθηάδ, 1ἃ ἀὐνοῦν- 

815. ΡΘΌΤΑΘΙ 5 οχ ὁγαΐηο ρΡβίαο, 
ΝΕΊΜΟΜ ΑΒΟΌΜΒΝΤΙΝ, 

ϑυτηϊξαν ἃν 15. σα οο μο515. 38. γου]η5, 1015 
Ρυδβὲ ρυ] δοίη. ὁχ ἈΡΌΒΙΟΙΟ 1 ὕον, αὶ, 33. 61 5666. 

Β6ΟΠΟΉ ΘΙ, 5ῖ6 ὑγαϊ οηδὴι ἰηστοάϊ αν : γί ἄωρα σοία 
δεαιὶ Ῥαυὶὲ ἐπικεϊεμἶο αὐτοϊάς δ οῖθη5 ὁ5ξ, τ οσνίαυς 

τοδὶς ἀε ἀἰεῖγιῖς πιψοιον εἷς βάώθνη ζαοὶαξ: φιῖδως αἀἱ- 

φηὶ καδιίεὶ, σοηοονρμονγοὶ δὲ σοηδαπσιιες Ολεῖςιϊ γαοίῖ 

ἐξεῖς. 7116 ον) νοῦ οἰαηιαδαὲ. φηοῖ ἔπ ἐα ποοίσ πα 

ἐγαάοδαλεεν Πονεῖπες Ἠρσῖον ὕδδμς πείσει, διε ρίο 

φάη εἰ σγαϊἱῖς αοἰΐβ. γγεφῖς εἰ ἀεαϊε ἀϊδοϊρωϊὶς δυὶς 

ἀϊοσηςὶ Λοοὶρέζο, ιαπκοα' εν πο6 65ὲ σονρῦδ Ἠιθίτη, 

Σιςιρηρίο σαϊίοε αὐ φναϊὶ5. αοἰϊΐς, αἰασίς: Αφοίρίϊε, 

δέδια, κὶσ δοὶ δα σῶν ϑιρς πη ἐσίο ἱρδς ᾿»Ὲ- 

πιριιἑανορὶξ δὲ αἰχονήξ ἀθ ρει; ἰός ιθια ὁδὲ σογριεξ, 

φιῖς συαοδὲἐξ ἀσίπσορο ἀνα ϑίφον δ 7 οἵ σπεθν ἐρ56 ϑόθῦθ- 

γωνογ ὁὲ αἰσσνῖ, Πἰσ (νοὶ ἤοο) τη ἐσ ξαΉ σιεῖς, 

φυὼς ππήμαν ἀμ δίιαυογῖς, αὐδὴδ ὴὴε ἐσδα εὐ Ξαλ- 

φιεϊηθηι Ἐ Οτητασηΐανίο ποβῖγο ἰαμὶ ρονορίσαα γονρΡθα 

πο Ἰμαϊσρῃξ: 56 γί ρηά πὰς ἀν ρυϑαυ ονατα σ0η1- 
ὨΙΘπ Τ τι5. Ρυίτηο, αὐτεσ δ σελ οίονις Οντῖῖ το να 651 

Ῥαμίῥ ἀὰ Εαοσπαρίβίϊα τηϑέϊεέῖο, τ Ἰῃ ΟΔΙν ἢ] αὶ 

βθηϊθ α πρσοῖθ νογθόταχα [8111 δὸ ργθοῖβπὸ παρ! 

ἀθπἤοιῖαν, 8681 δηπὶ ἀρὰ Ῥαπίυτα. ἐπ θτρτοῖδιῖο 

Ὡδοθεβαγία {Π1π5 πιο {ὰὰ ἘΘΟΠαχΊβι14 ἀιοϊίαν οοὺ- 
Ῥὰβ 61 Δ Π5115 ΟὨ ΓΙ 5ι1, βασραγάδηῖο γεϊηιέγμνη αὐ 7ι- 

φιρα, οὲ εἰγῖμίς αἰφηο ἐγβοαοία, ΝΘοθδβατια απο ἴῃ - 

ἱεγρεθίδεϊο, π6 Ὀγίπιο δῷ 5' ΤΠ 0110] γΕΥΡοΥΠτῇ Β6Π51,, 

5Ε σοπροπιπγαΐα Ἰποιοαίασιο ἢ ΠΟ ΞΟΠ 1 Δ ΌΠ 
ΘΟΒΕΘΧΡΣ ΟΟΤΡΟΓΡῚΒ Θ᾽ Βα ὨΘΡΌΪ15 ΟΠ τ 511 τη ΘΠ 6 [ἢ 
δγτότρτα. ἈΠ ποι πη; πουρββαγα, Ἰπχπαται, ΟἿΠὶ 

πὰ} 5 Ἰπη οτργοίαἰιοιβ ἀοἴθοία, ἰῃ ΤΘ8}15 μγαθρῺ (1 

ἃς ἰγδ 550 5.4 11 ἐοὨ 5 565 θη τα ΟΡ ΙΒ Δ Ρ6.8 
ΟΙΩΏΒ5 15 ῬΔ.}1} γϑγθὶ5 δἰ ποῖ] εἰ ξ, ΑἹ δᾶτη (ὑν ΤΊ 15 
᾿η βγργθία 61} ΘΟ βϑασατη. πὸ) ᾿αἀἰοανη, 48] 
σοπ γα ΓΔ Ρ18 88 ἰοΐο νισίαμη οοπαΐα ἀγαθὶ εἰ τ οὰ]- 
δαὶ. ϑϑοῦπαο παιηηιιθ αἰὖ, αἀὐνῥιὶς νυν δίερ ἐν αἴσηα- 
ἐοϑα. σΌΠΟΟΥΡΟΥΦΟΣ εἰ σοπϑαη ες Ολγιειϊ ζαοίος Ἠδς 

6586. Ὁποὰ τον ΠῚ ΤΟρΘ 6} ἢ. 3: ἢ ἤσωνα ρανπὶς ἀα- 
ἐπ) ἐδὲ σορρτὲς εἴ ὧι βσισα υἱηὶ ἀαίον εἰδὲ φξανι σις, 

μὲ οσἰφὴν διρη δον ὲς σοῦρλς σὲ σανισιῖησνι Ολρὶκ ἐς σον 

φορρούσμϑ οἱ οοηδαγι ρηλς ρϑὲ οξβοίανίς. ΤΟ 5 χραῖς 

6οχ Ῥαίγταπι ἀοοίτίηα. ππτπὶ σουρβ οααῃ ΟΝΡΙθίο 

οὐβοϊταασ ρτὸ ταῦθ ἀπ ρ]1015 σοῦροῦῖβ Ομγίδα. ῬὸΡ 

Βαρθπιμαα θα, οἰϊαμ ἃ βδοχᾷ οἰ 08 58- 
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ρατγαίατα, Προ  θ5195 ἀφ τὰ ϑσθτα ΟὨγιϑυ ὁονρα5 αὶ αἰβέγί Ἰπ5 ΕΠ 115 ἈΒΟΥΊθ το ἰπϑαοί! οταμε, ΠοσποΡας 

65. ΘΟΗ) πη ρίπιαν οἱ, [ΠΟ Χ]11] ᾿ππογρογάσαττ: ἸΔ0Ὁ 

ΑἸΡονήπυ οοποραϊηχαθβ ροΡ  βοπτους ΔῈ ρὸν Ἰὐπολα- 
τἱϑθαηι ἀηατα ΟΠ} γθγὸ ἂσ παίανα} ΟΕ ΡΊΞΕ ὁου- 

Ροτθ, οούρὰβ. οἰ μοιϊηλαν ΟὨ ΤΙΣ σουρορὶβ 80 ΠΟΒ(0] 
οὐῃίδοία, ΘΓ ὈΓΡΓΙΠΒΠΙ6. ὁσηληλιϑο 0. ἀ[418. ὁ08- 

αποίίσμο οὐγροροὰ : ααοα ρ6Ρ ἤραγατῃ εἰ οἴβοι- 
οἴδῃχ ἃ νονΡῸ ΘΒ ΓΙΒΕ σοῦρογδ βοραγδέατῃ ἤθε ποαιμ, 

(τιοὰ 48 σοῃἠ αποίοο φοτροῦῖς. ποβίγὶ οἵη ΤῸ 
ΟΒΡΙβῈ σόνρονο ἰοαύαξαν Ογγ] α5ς ρυαπηι δὐγατ- 

οἰὰ οπηϊα, δη δορά θη πἰτη γι οἱ ὀοηϑδοημα, 
αατί ὁὲ κιωμρεὶ αο αἀἰδινὶδιριὶ ἐὰν ταδθεδέα Ἠοδίρω σονλρο- 

γ᾽ αἼτο ς σαν σα ϊεῖδ γα 10. 1} αἰϊπά ΠΟΘΙ αΓ ΠῸ5 

5πη. δῖπαο ἀδ ργορνῖο Βπομπανιϑίο» οἵ δα ρογαά- 
απο δὰ με ρεἰ5πηαηὶ οἴὔδοία ἀρὶε; Βρ᾽ ὉΠ! α]θηχ γόγο ἢ 

ΟΒΓΊΞΕΙ σΟΓρΡῈ5 τηγδιϊοαπλ ἱποογροτα οπθη [ατὰ ἴὰ 

ὑαρίϊβινι ΟἸΤαο θτ15 τουσηβαοναί, ἀσσα σας, 90, αι. 7, 

ῬθΡ δτη για νυ Δ πος ἰπϑιἴοβ, δὲ οδὺ, 3, 

πι 3, Ουρια ἰπἀπ||558,. οἵ δἰρε πες εἰ ΒΒ ο δ εὶ, 

ζονπια συμ μόροηος Ἰαρίοβ αἰΐς πο δὲ δαί ραρί!- 

5ΠῚΌ ΠῚ ρ6Γ ΟἿ 6] ΒΔ οὶ ἀπο οι, ΟΠ ΕΙ50] σι οδυ οἰ οῶ 

ΘΙ 5486 μἱ μα! μα] 15 ρανίοροβ. οδοίοβ, πὰ οαπι- 
416 οἰθᾶμε 1η5601055 Θ᾽ Ρ6 βδοῦί σαν βηη δ ιδ απο 0 - 

ὨΘη), ΟΒΡΙΒΕ οἵ ἀπο! 15 685 ὁχ σὰς Πομλθὴ Ἰηγὸ- 

ἶ δ, Βαν  οἶρο8. οἱ οοπίογίεβ [Ι͂ασίοβ ἀοςοῖ, σδέ. 30, 

". ὃς Θὰ φαοά σοϊ οβῖαν ἡ βρόπβα ΟΠ τίσΕ] δϑι, 
ὑα!. 18, ἡ. 26, ααὐδοτοῦ 505 Βιαιη ἃ ἀα|5. δά 
Βαγηβανατα. δ Οσλ αἰ 5. ΠΠ]ο5. ἰλοΐο. αἷξ, ρυοοαί, 
ἢν 18. Οὐ] μο5} ἴα τη μ}α5. ΟἸΡ5}1 δρὶγ θα δὸ 
ΤΥ ΒΙ1ΟἹ ΘΟΓΡΟΡ 5. βἈ ΣΕ ΙοΙραϊίοποβ ποθ τὶ ςίϊαι ρσονπ 

βίῃ ἄστη ΞαροΡαι, πῖδὶ ἀξ γοσὸ ΟΠ ΓΙ. σορρον 5. Ω05 
οορ)βογοι ὃ 

Τὰς ΤΌΡΕΟ, Ὑἱ 1 οἱ οοπϑίδηία ἰῇ γτὴ αἰ] Ο Ὁ 15 
ἀὰᾷ ΟνῊΠ} 5 ργῶΐου. τχόγογῃ τὐΐπιν, σοηρομι Δ 5 

νοΡΡί5, οὐ ἴρεο Ῥγοπιηξαυονίξ ον ἀἸΧΘΡΉ, ἀποφηνας 
μένου χαὶ εἴποντος, (6. γράμ ἢἤθο ἐδξ, οἴο,, δἰ δια 

ἦρϑα ἀδδθεθγαυονίξ οἱ ἀϊαονλὶε βεδιιωσαμένου χαὶ εἰρη- 
κότος, « Ηΐς 656 δανεητεῖς νηθες δι, οὐ ΠΠ1ὰ τόρεῖ- 

ἰδμάτ ἀπ θι 10 5 }5 ὁαρὰ δὲ Β0]Π]}οἰταᾶο, φρεῖς ατιὐοδξ, 

ἀεϊπσορς. ἀπιδίφενο ὃ φιῖς μεφίανι ἀμ ἐξανολὶ ὁ τοθο, 

᾿πᾷααῖη, στ Π δ τι} ἀδ Γὸ ρθὺ Ἐὸ Ἰογ  ἀΠ}}}, ρ χι 

ππάα 5αἱ ὀχροβι πο ἀπ] αὐϊοπόπι 'π ἀπίταπηι 1}}}}- 

οἶπέ, ἂρὶ, παν πα ργθοϊαρο ὀλιποϊυ9. ΘΘη ἢ Πτ 

οοπνθηϊαηῦ, ὰ πὸ ατὴ Βανουι πα (αἰν ἰατα ᾿οοτΠὶ. 

Οὐ] οπΐτὰ ταϊγὶ ΟἹ ἐπ γϑα [01}15. 581 θρα5. ραηὶ ἤρα- 

τὰπι οογροτίβ 88} οἱ πρὶ ὐππα] οτὰ ψαδτηάδιη ΟΠ ο16π-- 

(ἴὰπὶ αὐτὶ δυο νυ 6 1} ἡ πο [5561 1ἃ ΟΥ̓ΡΙ ΠῚ δὰ- 
αἰϊοχῖ ας. ἀπόντι Οἱ, ἔπ ϑο] 6η5 ταῦὶ ἀπάϊοτγαηί πῃ δ 8- 

ἰογὶ Τοξίαθχοπίο αὐ θαΐπι, ΟΠ Ιὶὶ σοτθοῦ! ρη 5 
ποιηδοῖ, Β15 νοτθϊβ ἀρὰς οτοιμ τη 5101 ἴῃ ἰὰπῸ 

ΘΟΠΕΠΩῚ ἃ ΟΠ Ἔχρ σα 5. οδι, 183, ἀατα. 19, γὲ- 
τάϊε, ὑϊλοϊαποις ἰἰοηι ὲ ραπερι ὁ7ιι5. 55: ΧῸΪ σομ 65 

οἷδ. Δῷ; ἄς Πθυτηδαμο ἠδ; ἐπι πἶς ὅ5. ἀξ πε τις δα 

0, ἃ. 7, ἀπάϊεταηΐϊ ἃ δοάδαι, ΟΠ γιδία α)λ 56 Ὑθ γαῖα 

γἱΐοτῃ ἀἰχίϑθθ , ππάρ σομβθηιδηβθ. 6Γαΐ 5 πραϊ 6 ηὶ 

6]ὰ5 νχο δααγαΐατῃ : (αἱ ἀδηΐαια ϑαοταχαδῃίογιι 

Οἰσλ {18 ἀϑϑβίοι πὶ δρί οἰ} 6 πὶ ρνα δ) 6Χ χηὰ- 

8. Μία. χχυῖ, 30, 25 Δ, χι, 19, 

Θαἶτ) οὐ ἀκμιατα Βαρὶ ἰβιηα οια ρὸν Τυϊαἰ μα 5 πινὸ- 
υὰιοηθοι οὐρα βωποίαξς αοαθσοῦο, σαν ὦ, ἢ ὁ, 

οἰσαῖ ὁχογοϊζαιατῃ, νιν ροσοραϊογηι νεξθ σα ἀς- 
ῬαΡΘΘΛΙΙ δὲ (μοι 5. ἀΡΙβολϊ, οαξι 20. ἢ. 8, δὲ 
βαποίαπι δυ σιϑεηα, υἷα ΞαπΟ ϑρ Ρ 5, ἴῃ 60 26)" 

5. αἰοϊιϊ αι ργωδοηέίαηι οχϑιϑίοθα 5, ἐἰβεοτεηαδ, 

πο ομληϊα, ΠΡ Εἰ ΘΓ ἀοοοταΐῖ Ονν  ] ὰ5. Ἀ0}1ἃ 
αἰ νιχατο 5 τἱν βίπο 11 ἀμθ Δ 0815. ἀκοάς, 

Τρὶνο ΠΟ ΓΘ {1018 ΟΟΧ Σανραθγθη 5 ΘΟῺΠΓηγ αι 65 
οπρα. ἤαῖσ ἀπ Ποτδϑγα! 1811 ἰδὲ 1060 [Δ Ο116. σα - 

Ὠρηςα, 5. μι] σβεῖα αἰἰὰ ογθα! ἀογαμί, Αἱ Ἰς Ον- 

ΤΠ] 5, αὐ τοὶ ρον. 56. πυρά ιθί θια οἱ ἀμρηαιίουϊ 
Ρποχίδιη ροιβασσοαί, ποῦνοβ οὐλη68. σοῃίδηα ὁ, 
Ουατίο, χασάμαμι ἀπ μα 1615 6 η 5. 1 ἀπ ΙΒ. ὉΧ 
Θασλια γίυϊοὶ ἀσριγαῦβ ΒΟ ρΡοβ  ολ 6 Παβοὶ βία ῆοαϊ 

" γε} 5 ἤδη Πα ἃ ἀπθπτῃ φαοα ΑἸΡΟν 5 [αἰθίαγ Ἰή 

ὃ 

Οπ!νιηἰδπὰ ἀοοίτθαι. Βα ον τὶς τὰ. ρὰμὶ5 Θαυδὰ- 

ΡΊΞΕΙ 5. βἐἐ δἰπρίοω δὲ οοιηηιθιῖὶς Ῥερτῖς, ἀπ γα μΞιϊοα 

μοψμα οἱ υἱοεμαίζξον κἱξ ονηθυδ σον ρὶς : ᾿ς 5. θ0- 

ἀθτὴ πἰογργοίθ, αὐ ρας δὲ γοσμίληι οἴη βίγπα θὲ 
δαοραηεηέα υἱρίαίτα ΠΟΥρΟΥΣ οἱ δαρριί δ Οἰγ δεῖ, 

απο ἀππηὶ ἃ Οὐ νη ]Π]οὸ ἀσοθτὶ αΠϊεηναῖ, ΑἸ1ὰ ΡΓΟΚΒῚ5 
ἀαριαίίο ἰὼ οαἰ πο] οὺ ἀσπιηαῖο βαθονίίαγ: οὰ 051 

ἀϊσϑαιε, δασμαρι ται. ποῦὶ 6580 Οἰγίδιὶ σοῦμρ5 οἱ 

δαπαμίπενι, ἔὰ οὶ ργωοιδ αύδιη τ τοῖν Ογγϊαδ: 

οοπέρανπια οὐρὸ, ἀπο 65} δ ο] σου, ἀπ πιδ 
αἰ νρῖαθραι, Οαἰπιίο, 564 ᾳασηϊοάο ἀμπβηξα!ιοθοῦν 1- 

Ἰδθν ΤΘρΡΟ Ὁ 2. Π]ΠΠΠ πὶ α ν᾽ πἰαπα 56} 6 {1ἃ ἔ ΟἰΠ1118 
δὺ Ὁχοιηρίπιϑ. Αἀ 106 βοϊαπι ραν οὐ οὐ βοαοίτο ὃὶ- 

Ιου ρνοιαμομοιη, σπαπΐὶβ ἀι]ηίαιίο, κἱ ὅπα πᾳ 

ϑυβίσηηα ο. σοθοῖρὶ ροίδο, ρίαμθ οοηυϊοβοι!, Αἰ 

Ονγ!α8, οὐλῖδθοὸ οαληὶβ Ὀοηϊρη ἐπὶΡΡΡγΟ ΙΑ ΠΠΟΠ15 

Τεπἰ παθητὸν, πὰ 60 ἰοἴτι5 68ῖ, αἱ 1ὰ ἀς αυὸ ἀμδιίατον, 

ααοάψαρ ἀπθίαπάο ρονποσαίαν. σομΠ  ηο}, ἃ εἰ 
ἴρϑ1α8, οἱ προ Πάρι ἀουοσαρο ἀομδαί ἀρβονορδπ 

οπθ ὁοπ 5 1} ἐδ! 25. ἢ. 1 δ ὕ, 0 ΘΓ 5 1 ἡ ανα}}8 

τη αἰαμάϊθ οαχηΐροϊοπίία, οἵ δία ΠΠ05 ΟΣ ΘΙ ΡΠ 5,1.. 3, 

8 ὑζπι5 Βϑηϊμο μά το οὐ ΠΠΙΘΡ Πα 6 ἴπ βυο5, [δ14. ἃ 

ἐσβ ν η 115. βονιρίαγνου, αν ἃ, ἀ, 1, ἃ Νονὶ Τβείδ- 

τα θη κάρτα γοῖας ὀχοο Προ τα, ἡατα, ὕ, ἃ ΒΡ ΓΙ πι5 

βᾶ ποῖ] πα ΓΙ 6) 1Πᾶτὰ Οὐπν γβίο ἢ 68} ὈΡΟΡα ΠΕ 5. μὸ- 

ἰοδίαιο θαιηπια, σαΐ, 98, ἀπ. 7. θείη ἴῃ ᾿ρϑαα 

ἀαμὶταιοιβ οὐ ϑέσαν αἴ γ 5, αἰτη Ταπι 5 δα μι 

τορυκπαπίΐαην οαιηδηι 1115. ἀποίογί[αἱοιν ὁπ] ἰο- 

χαϊίας Πάἀ65 δἀΐπαοτο βαιαριξ, αἱ, 39... πθχῃ, ὁ οἱ 9. 

οἱ οαξ, 23, κα. ὃ0.. Τπα 115 τὰ Οαϊν ἴδῃ ΒΥρΡΟΙ 68] 

αὐ ρχυοραμάλιῃ γοῖὴ ρ6. 56 ἰοίίογα ἰδηία ἈΡΘΉΤΙ δαι- 

ΤΟΓΌΏΙ ΤηΟ] 68. Ἢ 
Ἴδ. ΝΙΒΠ ρθπυ αὐ θς οὐιπία ΑἸΒοτμ8 : ΟἸιεῖον} 

αἰξτιιιοίοηοια ἀποά βαογὰ την ϑίογϑ ὁοΤρὰ5 οἱ 58ῃ- 

θὺῖ8 ΟΠ ΡΒ. δια, ἰπιθ Πβοιλάδυῃ. αἷΐ ἀβ βωογαηιθηιίο 

δἰ υἱνίωίο. Τὰ μαΐεγρα ἔπη 6χ Αὐυξαβιίηο απὶ οοπίτα 

Αἰϊπιδπίθμη οαρ. [ὅν πα. 3, βου δίε: Νοη ἀμ ϊέαυϊέ 

Ῥοννίπια ἀϊσονο, ἃ Ποὺ 651 ΟΟΡΡυιβ Μμδι Ὴ, Σ ΘῈ 5ἰ- 

σπληὶ ἀαροῖ σον ρονῖς βειῖ: ἰαχὴ εχ ΟΥγ]ο ἰρ8ος ΦᾺΣ 

οὐαὶ ἀἰοαὺ ομηίηαπὶ ρ᾽ ΟΠ ιϊα586 ἀ6 Ῥώλθ, α Η σὺ 65. 
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ΠΟΥ Ῥαι5 γλθ 0), ν᾽ ΒΘ ΠῚ 6}115 γον ότατη ἢππὸ 6588, ἃ ΘΗ ΔΟΡ ΒΟΥ δὲ βαπρμῖηῖθ ΟἈγὶδίς, ῬΆΠΘΙΩ. οἱ ΠΣ 01Ὲ 

ἐπὴῈ ρας δϑὶ ΘΟΡΡὲι5 ταριον. ΟΡ θ5ὸ. ΑἸ ΒΕ πὶ ἰο58- 

πιθοϊο ὩΐΠ1] δὰ τὸπὶ ἢ οκίγτδηι μογρη οι χασάηῃ ἰὰ 
ἀππιν το Ρα: ἀθ σαν αα}}ὰ σσῃ!ΓΓονουῦβία οδί, δι στ 5 

τοῦτα Βαγατη ποτηΐηὰ ΠΉΡΟῊΗΪ ρΌΒπρ, βῖνϑ 118 ΓῸΒ 
5145. ΟΠ] ΘΔ ηΐ, βῖνθ ὁχο αι ἀδῃ! ; παῖὴ αἰρὶ ασ 785 

δθιθνῖ ἴῃ ἐὸ ἴσο δκ πα θ] ουιητηβηιονδξ Απρυβ- 
πὰ5: φυσή ὁχ Ον}ὺ οὐ οιίαν, Ἰανδ δῦ; ῥδη 5 

4πληφιαπι πα 5 1 ΘΟΥΡΡῸ 5 ΟΕ 5! ὈΤΌΒΕΡΥ 5ρὸ- 

οἴθη δχίθγηδτῃ σαδηὶ σου, ρυΙδίπια τα σπαοπ ἀρρο- 

8.11, δια ηλ, οἱ ὁὔοσαβ. 56} 516|109 σῦος ρανὶί, ἃ} 
0815. δΐδτη ΑἸ ΒΟ]ο5. ἴπὶ Βα 1ὐ15. ἸσΟΙ 5518} ῬΎ801- 

θα, ἴπὶ 1050 ΒΔοΙΌΒΔΠΘΕΙ 9Δογ ΡΥ Π οἵθεϊο, αὐθπιο 

Ράη5 ἀρΡο]]αΐαν ἢ Ριιῖς. αησοίίρμς. κὰ Ραμ ποναὶ- 

γαιπι, δἷο., ῥυϊοσθπιὶ ΟὉ οααβαγα Δ 66}} ἕῃ δου  πτὶβ 
Ποταί 8 ν8} ᾿νοῦ θ5. ἀρθΟ]]ππίπτ: μγορίον 5βοταις 

ἄατὰ [ΟΟΧΥῪ] αὐπὸὰ απ ἴῃ νίαθτη πααταΐϊα, ὅπῖὶ ἃ 

τ ἰβύσι 5 μδυβία 65 ἀγο ἐγ ῖοπὸ οἤονυθτιήα, δάμαο 

νοσαξπιε ἁ]αα, Το, τι, ὃ. Πρηίδερὶ αἰείθλη εοιοδανε 

φιὶ καιϑεραηξ αχϊίαιῃ; Ὡχοά. ναι, 12, γίσατε ΑΔΓΟῸΪ5 

εἰ πα Ποϊογυτα ἰῃ βθυρθαίθε νϑυβῶ, αὐας νἱραῖ 
Δρρδηδηΐαγ, τἰῷ οἱ νου. 31 δὲ 9ζ, δίρῖα Πα πιλῖβ ἃ 

Μύγ56 ἴὰ Βα ΠΡΌ νορθα, ἀψὰ βιροϊηῖς ἀρΌθ 1α- 
Πρ Ομ τϑίϊποι ; οἱ οο]]δαίσιαι. ἀροβίοϊογαπι ροϑὲ 

{πᾶ οάϑαπηλ, ἀμο(οοὶηι ἀἀ λο ἂν ὀναῃ σοι δια δὲ Ου- 
ΜΠΠῸ ᾿ρ80 νοσαΐαν : σορὸν Του α ὁπὴῃ 6 σϑοιΠοὩ 
βθητ5. ΡΠ 15 πολ ἴῃ δοτίρἐανὰ οθηβαίανρ, Ῥγορέον 
Ἰγὸβ {ΠπῈ8 ὁλαβαθ ΟΠ ποία 5. Βα ΠΡ βυα μαπὶς ἃρ- 
ῬεΠαἰοηθὴι τοίϊηϑί ἢ δὲ ΤΠΒΉΒΟΡ. νΘΡὰΒ. δβξ ΔΕ ΠῚ 
ΡᾶΠ15. 51. δυιίθη οχ νυ ]ο φιφταβ, ρϑηΐθηο ΟΡ 
ῬΟΙΒΕΠ ΠῚ ποηλοη τοίοα πὶ, ρο5.. ΘΟ ΒΘΟΥΔΕ ΘΗ ΩΣ 

8586 ποραξ, γοπὶο δι οὔ σαοίασα. μα ἀρηον ν- 
ΡΠ τὰ ἘποΙιατιδα οἰ βοροίανη, θὰ 18 Ῥρθϑθ το τη 

σορροῦα Ομσίδία τι βαρροστῖ, αἰ κἰπο καρ ρρωρθηκα 

ᾺΠ]14 51}. 15 Εμίτ αἷὰ ἂν, 32. ἃ 8, Ῥ6ῈΡ δᾶπι Τ|05 
ἤδΡῚ ΟΊ 5ε1 δοησογροῦδος οἰ σοπδαηομος, ἀπο ὶ Χἰδὶ 

οούροσῖαι σοπίαοία ΘΠ οἱ ἤοπ ρονθβι, ιν Βὺρ. ἢ. Τὸς 
25. ΟΠ ἀἴθροθ οἴοῖ, ποῖ βρί για. ΟὨτΙβΕῖ ἴῃ ΠΟΙ5 
δυδίδίο, 56 αἰδέρίμμίο ἐπ τλεριδνες ποδίρς ΘΟΥΡΟΥΒ 
67}8 οἱ Ξαη χμΐηθι ᾿1. μυῖ5. 6555. ΠΟΐΘΒΡ, 51η8 Ῥσδι- 
56 ΕΛ 8 ὑο ΒΟΥ 8, Δἰτοραπι ΠᾺ]}10 ταοῦο : 39 Εὐοὶ ἀὐνύλς 
παϊιδῶ οοπδογέος. Πϊὰ. σα οὐ Λοτὶ 48 Βο1 νο ΠΏ ΓΔ Ε15 δὲ 

αἴδοθαστῃ, 56 ἀς "αζερα! παπὶλαΐο ἸΔΈ ΘΙ σαῃ! Ρὰ- 

ἐγθδ : ΟᾺΠῚ σΡΠΘΠῚ ὅπ Π0}}15. ΓΘΟΙΪΡ ΠΝ ἃ γ6 100 ἢν π 

μοβίαἰίοα, δἱ ἃ ἰοίαᾳ Τυΐη!αο Ὀρορέθν οἰνοσ πη π588- 

αἸόοποῦι, ἱμμαθὶϊαίδτα ; ἀθ ἀσσεῖ παπὶ. ὕ, Ῥᾶηφ οὖσ 

165} «αἰἰηγαπι 5ἴθλι!! οἱ Ομ 8. ΚΞ οὐ Π οατὶ, ραηδὴξ 

προ οσεριια ΟΠ αΊϑ, ρονροεὶ ποβέρο δ οὐ Πολὺ 

αἰὐρίδαϊ: τοῦδ. ἀϊναατα. ἀπ πὴ Ὁ αἱ πδίαρ θα 
οἴδαμμ. Αἰ65Ε Ἰακ ταν ραπὶ δαοϊιατίδιῖοο, Ρογδέθῃ, 65] 

Ἰινροφίαπος. (ΟΟΧΥ σοηϊαποίσια ; ὅ᾽ Ράποτὰ δα- 

οδατὶβιίϊσαπι 0. 5όπϑὰ βμὀκέαγεϊαίοπι αἰοὶ ας, φοοῶ 

αἰ ξυίαπιίαην ἀπίηια ογάϊπιαίι ας ἀοδεριατιϑβ δὲ} 

ἴῃ ογριπόγα ποϑίσὶ οορασεην εἰϊσέσι ες αὐ ἀπλπεω δὲ 

οοΡῬονὶς αὐ σίθα, Νου ἰὸς, αἰ ἴῃ Ὀᾶρι[ἰθτηλίο 
ἀχαδηι σὰ σογΡ 5 ΔΌ]α1, οἱ βρι οἰ ἔιπὶ σα] ἀπ τί πὶ 

οδϑιρηαί σαἱ, ὃς ἡ. ἅν, γ6] αἱ ἴῃ σπτιβτπαῖο ἀηραδη- 

ἔππὸ πὸ σοῦραβ Πῦρ, Οἱ ϑρ᾽υϊέαηι ἀπ} ἀπ ταληὶ 

ΒΔ ΟΠ Πυαι, οαἱ. 91, α, 8, 1 ράηρθιῃ. σὰ] ΟΡΡῈΒ 

αἰαξ, οὐ στα απλ βρὶ γι μδίοια. αὺ8 ΟΠ 5 Ῥαβυδίαν, 

ἀϊδ καῖ τ 5οα ράποια ΟαΠΉ ΠΡ τη, ΓΡΊΏ ῬΓΌΓΒΊΙΒ ΘΠ1}- 
δ 51} ρλη15 τοϑροπάδηιξ ΠΕῚ ταἰξ γον ὴ5 σαί. Γ ἀτὰ ααὰν σοῦριι5. ΒΔ Ποσέ, δϊθλατα {ποθ δά λι- 
8, ἢ, 6: Νὰ ἑμπιχικατλ Ἠχελα οὐ οογιυλίδτια, 9 θγηοΉ.- 
εἰς Ῥαρὶ δὲ ὐπὸ (6 ΘΒ ΔΡΙΒΙ 615) σρέρηάο; φιονέ ομλπι 
σαι σὲ δαλι υῖς (λυ ἐἰϑεὶ 5οομτευῦηα ϑοηνθὶ σεεονονα.- 
εἰοπόγη, ἢ6 ἡμεϊδος γόνα δὰ συδρι. Οποᾷ εἱ ἀϊχονίς, 
ἀσροβοΐοπθ ἤσαγο δ νλγξα!15, γοιδηΐα ρυΐοτ πδέανα, 
ΟοΌΡ5. ΠΠΡΙΒΙὶ οὐ 8ϑαησαίπηθτα νορᾶτὶ τ δάϊος. οαιτη 
ἕαν, 33, πὶ. 7, δὰ 5ριγιπ|5 βαπιοι Π αρθαι τραπκημι- 
ἑαΐη οΆ88, 

τὸ, θά δχριοἀοπάπηι [τα {Ππ4 ἤσαγο εἰ οἷῇοα- 
οἰὼ βϑραγαίαγαια σοιπῃχοηίαχα, {Ππ4 ]Ρο ὀοπυφαὶ - 
Ἰη18, σασα δὲ ἀσούγ!ὰν ΘΠ αν βιισδυ ρᾷγ5 δδί, ἕπ- 
οΠα πα) 6558 Θογρογὶ5. Ομ υῖ σε, πιο κο]απι παίι- 
τα 5, νόγαιῃ, οἰΐδ τι τα βι1οῖ Πμαναγα, ΟΥΡΊΠ]Πα 5 ̓ρ58 
οαἱ, 243.,. ἡ. 50, Εποβαγιβίίδτα νοσαξ ἀπέξξδιρριι δον ρὺ- 
γ5 θὲ δαηριεἰηῖς Οὐ ςεῖς, ΕἸξατατλ θ550 ΔΒ ἴρβὸ σοῦ- 
ΒΟΡῸ ποραγδίαια, ἰοὺ γαγο ρυοραπάπ. [αἰπεοί, 
θβίρη αι ΔΙΒον 5 ΒοραυΣ ἰ δραΐ ρα : ἀξ πα Δ} 
ΟνΡΠΠ1ὸ ἤπαγαιῃ σοροϊδαμα 6556, αἶσὶ χα ΓΘῺῚ Βα δ ὨΣ 
ἐχοϊαιζδγοι; ἀπὶ ἃ ἴρατγα ὁουρουῦῖβ ἰρϑαπὶ ΘΟΓρὰΒ 58- 
Ῥαναίασι 6558. Ῥεϊτια Ρ᾽8π6. σοπίγανία αι Οντ]]ο, 
781 αυαπη Βα ρ  ]5γπ 8} 6 πὶ ἀσηόβοι πίον τηππ 48- 
Βολῖς ἄρατδαηι; ϑαποίπηχ ΟΠ τἴβτηα, αὐ γρατα ϑρινὶ- 
ἴπ5 βαποῦὶ ἢ Ε0. ρὸγ συλ αἰν] Ἰ τα τα ΡΥ θη 5. 
Ῥνοναπάθπτῃ δτρὸ ΕΟ τί βδίασῃ Ογγη]ο (δῖε Βατιρατη 
δ βίη πὶ ἈΡ5ΟΆ 15. σοΥρυγὶ ΟὨ ΡΊΞΗ, 56 οοπίναν 
χατα [πὶ τ Ὰ 15 τηοάϊ5. ἃ ΠΟ 5 αὶ ἀΔουιοηϑίναδι- 
ἕπτ; 6. ἰὴ 1050 ἰοοῦ, φῃο ἘπΟΒατσ βυῖδ γοσαί απέϊέν- 

νᾷγο γα], Τὰ ἀπὶ οογροῦὶ ΟἿ ΓΙΒΗ ρρορυίαιη, απο 
ἴα 50 Βαροῦ ἀπὲ αὖ αἰλιτη στο μουν δπὶαί, Νϑο ΘἾ πὶ, 

αἰ δὰ ρεοροβιία. ὑχοιρα τοάοσδαι, νῸ} ἀφαὰ γα] 
ομρίβα αὐ απ νηατῃ ρου πσαμπ; ονπτη οἴδοῦασ, τὴ 
δοπίδεϊα οἵ μοι βίο σοΡρογὶ8. ἀρ ΒΟ να; ν ΓῺ 

ἴη Ἐμσμαγί βία, 51 ραπ δ τηδέον᾽ 8115. 5568, ππξας οἷς 

ἔδοία5 ἴὰ παρ ἰολθ οοέρονῖα. Πηϊρίας, δαϊαποία 

υἰρίαΐο 801. δὰ διαϊμήατα ρῬογεϊπροηΐθ; 00 ΕΠ ΟἾΔΕ - 

βὐατη ἴῃ δον ϊοια τι οδίαίατα, συγίβειρη ηιαοζαίιι, 

υἱοίμαη ἴθ αἰ αν γασοπίθγα, ἃ ΠΟ. ρΡὸ ροσοῦ β 

ΠΟΒΙΓΙΒ 4φιᾶϑ1 σγαίαη θθ τπὰπ5 μτωβοπ ΙΑ Π), 
Ὠθαπὶ ἀριηοΓΟΥ 80 ρΓΟρΡ᾿ ΠἸᾶτΟ οἶνο ρσὸ νἱνῖθ δίνρ ῃγῸ 

ἀοβαποίϊς δἷὲ σαὶ, 3, ἃ. 8, 8, 10. Αἴ [οἶδηὶ ἴῃ 

Ῥτορὶ ἴδηάο Πδὸ Ο}ιγίϑΕ υἱγίαίθιη. ἴῃ σοπ͵αποία 
ἢ) ἀϊνιμϊταΐα τοβίάθτρ ἀοοοί, οσαΐ. 18, πᾶ, ὃ, 3, 30, 

833. νἹοίίηγα ρίαν ἰὴ δι λεὶ ἡδσοηβ Πσιβ 851 ἱπλμς- 
ἡιαΐμδ,, οαἹ ἀπὶ {181 ρορδαηΐ αἰἴοςιας 61 γίςεῖ- 

χα αβδίριαί,, ῬΊανα ὁχ αἰοταπι Ραΐριτη αἀἸοι5 αὐ - 

ἦϊοθτο ροββθιῃ ; 566 Οὐτῆ!ο σορ Ππ 11 ᾿τθὺ ἀἴβρι- 
Ἰαῦϊο, 

ΤΊ. πορίσαι ἀοῖάο. ἀρὶὶ ΑἸ υ ἢ π8, (56 ᾿αϊο 

ᾳἀᾶπκ ᾿λρθεεατα δὲ ᾿ιργαἀδηξοτῃ, φαΐ οὐχθὰ ἢ π- 

ταδί οὐρα Ἰο ἢ 8 ΔΟΒου πλοῃὶβ σοι ϑπθί πα δ πὶ ρεῦγοῦς- 

Βατη θαΐ 1) δὲ ἄπο 'φὸ Βα θιαρτῖα τα! σοϊηϊα ργορὸ- 
αἷτ, αὐτὰ ΟΥ̓Ρ 5. ἀϊεῖν Πουιϊπθτη. αἰ γπιᾶθ56 ἀβ 

ράαμὸ ἦσο 6834 οονριὲς θη; ΝΟΪ ἰνἶἰ5 νογθῖσ, αἱ (α- 

ἐμολοἱ οι ηΐ, 6} 5 ΠΟ ΒΘ ΟΡ ΟΠ 6 8ὺ ρογδοίδη 6558 
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ΘΘηΒοΡαΐ ̓  νοῖ Ἰαπὶ ἀπΐθ ρ6Ὶ σραϊανταγα οοπδην ἃ Αὶ πιο φαϊάοτη Ρᾶηΐδ 65,564 Δρβοϊαία ὑγρῷ ρτοροϑβὶ- 
ΟΠ 5ι0 σοπβθογδία ΓΒ γαραναγ. ϑδυπάδη ααΐδεα 
βοπίθη πὶ ΟΥ̓] αηὶ βδοίαϊ αι ρμαΐαί, ἀδ ἀπὸ ο. 43, 

ἰπΐσα, Ροᾶπι απίθιη οαηὶ ΕσΟ] 651:9 οαξ μοί στο Π16πὶ 

6588 Βυρρομ!α, [αΠΠἰταν ἢ 48 Ὑουθὶβ δαΐαι ΦΌΙΒῸ5 ὑθα- 

ΒΘον 0 ροΡΑρΊ να, αἰ Β1} ἄστη θα Πἀ8 ἀξογοίασα Αἰ 
ΘΓβῸ : 5ὲ θυϊπλὰϊῃ βϑηϊοαίίδαι ϑθυθθναΐαν, ριόποσ 
τχθὰὶ μθ0 Ργοροβι Ομ β. ΒΒ] δοίη. δηΐθ ρεγαοίδιη 
σΟΏΒΘΟΓΑΙΟΠδη ργοπαῃ  αἰατη ΘΒ ρρΌΩΙ ριῸ ρᾷπο 

μλαϊογ!α}} δὲ πο συηδοογαῖο: φα θατῦατα δ βοἢο- 

ἰαϑιίοα ἸΙσσαῦλο άθηι βοὴ! 0 βἰρηιῇοδι ραπϑιὴ τηὰ- 
ἰοῦ] θη οἴ ποῖ σου ϑθογαι τα. ΞΘ 505 ΘΙΓΡῸ ρΓΟΡυϑ]- 

᾿οηΐθ Ομ τίσι ἃ Οὐγη]ο ἱπ|οΠ δοῖῃ5 δὲ, βαπὶδ μιαϊο- 
γἱαϊς ὁδὶ οοΥρΣ Ἠιθίρν ἡ αατθ ργοροβήίο ΟΔΙΒΟΙΙΟΙ5 

ἴα |5ὰ, Δα νουβαγιογαπι Ομ ἱο 5 γοτὰ δὲν Βαρρομοπαᾶο 
ἰληίστα γα θη εὐ ττρεμέθ, Χνἃ ΘΟ τὰ ἀραὶ 

λ]οομδίατ, [ἃ (δνιβῖα5. αὐ γπχανιῖ ἐογρὰ5. 5), 

(πο ἀδοϊαταθαίανγ μὸγ ργορόιδθῃ ἀρο ἃ το Ποῖπθ 

551 Π σα θαὶ οαπὲ ρυοπαπ ἰαγαῖαγ ρᾶμιθ πὶ πχιιογί αἴθ, 
ΔΙ Ρηϊᾶυ Ὁ Ἔσο Ομ βίαθ σογρὰΒ 5Βαπιπὶ ἀδ Ῥ888 τπὰ- 

ἰθυ18}} (ροΐδγαι γον) 5. ἀὐκατατι : λὸς 5 θοαὶ ρὰ- 
π8πὶ ποπ σοηδδοναιαι, ασμὸ ργοροβίιιο ΟὮΓΙ51 πὶ: 

Ῥαγεῖς ποθὴ. σοπιϑθονε(ιι5 658 σον ΡῺι8. πνθιμ). 5ὶ αἰϊθραῖα 

βθουσ!5 65[ βθλε 12 1061 π|ν Οὐ] 5 Ἰθομηλαπὶ 

ΘΟΓΡῸΒ5. βάστῃ αἰ ἰτιιαθβο ἀθ ρᾶπθ, σιθπὶ Ράα}1185 δἱὲ 

πη [ΟΧ ΧΎΥΠ] ἀοοδρίδβθ, γα ἐίβαιθ ἃ 115 [Γ6 6 1858; 

δἰσαϊ ραῦθχῃ τηαΐουϊαιθηι δι ρϑϑγει, ΟΒΡΙβίαβ, ΠΌἢ 
οοῦρὰβ βαππὶς πθοβαθηι σογραπ,γορογαῖ, Βε ἀ ράποιῃ, 

Ετρὸ ἀθ ρᾷμπε τππαίουα]}, 6χ ΟνΎ1}}} δοπ δηλία αἴῆι- 

ταν Οχβίαβ, αὐ δοβοῦ σοῦραβ δαθτα, ΠΩ 

ταν. ἃ ΠΌΡῚ5, Οὐ] α5η86. ἐπίο οχοριῦ Ολγιδθαια 

{ιθῃ 5. Θὰ 018 {108,58} ἀθη τί 0116 [δτὴ δδὲ ἘοΥρμ5 
πιθμν. δὶ σΟΠΒΒΟΡαΙ Θῃ 6} 88} απ νεγθονρμ ριὸ- 
πα ΕΠ ΟΠ θη ἰὰσξιαιι ἐγ ΡΑ Βα ατ' : ἀθο Παρ ράι]ο 
ἅΠ|8. ῥδῃϊ5 δγαϊ, πὰπὺ ἐδξ ΘΟΡΡΔΣ Ἰπθμα, ὁχ ρμᾶΠ6 δὰ 
{Πππ8 σογρὰβ πια λύπαι. ΓΆΟΙ6 85} 1ατη ἢτος Ρθρο- 
5:05. ἀυβια πη 6 115 ἀρρ]Ποαγο, Αἀ ρυίπηπτα (ἃ Ομ νϊδίαβ 
Πρ λαν, Θογρὰ5. βασπι, αι ἀδοϊαραθαίαν ρΡΘΣ 
Ῥγοποπιθ οὶ 5βηϊ Ποδιοιθ ρογπιδηθπῖθ οἱ ἤχᾶ, 
οοπσοᾶο : βἰπηϊ Ποα ίοημα. ἰγαϑθαπίθ εὐ ροϑὶ Ππιδιὰ 
ῬΓΟΡΟΒΙ 5 ἃδο]οπή πα σου θ6 4. οἱ ρνοβοιθα ἤθε 
ἀφο!αιαβαὶ απ ργομαμῃ αΓ  ἰὮΣ Ράπθηι τα ορί ] 6 0, 
βδηι Ποαίίομ 6 ἐΓαϑοιπία δὲ ΡΟ δηήα, σοποράϊίατ: 
ἔχὰ οἱ ρογιπαηδηίθ, πβραΐαι : «ἀδοχθ πθμᾶϊυν 
οομϑθηυθηί, Αἀ βθοαπά τη. ἃ ΠΠτἰσιαθ βαθηι οοΥ - 
Ρὰ5 ἅΠΙρμαν!, φαρα 5 θ51} οἱ Γργαϑιῖ, δὲ Ἰμ δα 
τη αἰα 0 6 ΠῚ ρᾶπδαιη 65ι, ὁ ποι χαρά βιτηρδὶ! οἱ ἴγο- 
εἴ, θο ἈΠ|ΔοΣ ροϑίθα τη! οι θ αὶ ΞΌΡΗξ, πδραδιν. 
Αἰἴάχαὶ ΟΠ τἰδίαϑ. ρᾶποπι τηδιδτία! θη. Ἐαπιρδὶ!, ααὶ 
ΒῬοβίοα πα αἰ 1 Ῥᾶ 5585 δ8᾽, ὁοπ0. 4Ζὰ πα τη 

θμα α 101}6 0} 511, πο 5,, δὲ ποραϊαν σοηβοσαδη- 
ι14,. ΝῚ ττἃ τεσρομάδαιαιν, ρΟΒΒΌ ΠΥ ἴῃ ΟΠ 5ῖγο 
ΠιϊΓαβ εἰν παίιγᾶ 65 γθυ τ τατι ΠΠ0} 65. σαν ΠΥ]. 
510 ον θοὸν ἴπν πιϊσασαϊιηὶ Υἶγῖα ΛΆΓΟΙΙΒ 1. βου 
Ρδηνομπι τπαταϊ, σα ϑουρομίθ8 οχ νἱτρὶβ ἀϊμγρίίο- 
Τταὰπιὶ τηᾶρονγ ἴάσιο5, νῸ], δὶ οὐ ρΙδοθὶ, δαραπὶ 
Ἰοῦῦ ζαγίηλ βυρροβίίοβ ἀδνόναν!; Εχοά, νη, 9, 43, 
Αα ὀχερίαυχ ΑἸΡΟΡΙ͂ΩΙ ἀὐκαίαι5.: ἃ ἀρνόναν 
Υἱ μη ἀθογατῃ {0 [ΘΠ ΘῊ5 ΤηΔητ ΡΤ] ΘΟ ΔΆροι : 
βοὰ γίνσαιῃ (ΟΟΧΝ 1] ἀν α! παι ὃχ δ ποθδηὶθ, 
ποι βογρεηῃίοιι. ἔθη θθα! δηλ δὲ ργυ θο Λάτοι,, 

σύΓγρὶ5 5π|:1η γι ἀϊυᾶ856 ὁ δαγα οχίοτσηια μὰ ]}5, { οὔμὸ νἱρρμα ἀμ ΚἀΆΠ 8 εἰ ἢ ΒΟΡΡΌΙ5 ΘΓ 5 νἱρραβ 

βῖνο ἀν δου θα απ; ἀκ ἀθ βαρδίδιια. ραπ}5 ὑ- 

1Ἰοβιϊβ, (4. οϑὺ ἀδ ρυοργίο σογροῦοὸ 500 ἢ δὲ Ὁ γι 5, [αὶ- 

8πι ἀσοϊἀδηξία ὁπ συῦρη5. Ο τι, 51. ἁἰνογαλ, 

ταηίο!οκίοα οἱ ἱπερία ρτοροβιιιο ὁδὶ οὐ} 5 πο ΒΒ ΒΒ, 

λιος δονριις ἡχδύμη, δὲ ΘΟΥΡαΣ πδιθα. ἀϊάϊοσ!ο παθ} 115 

απδηὶ δονὶ βοοαρίταν τοῖο παρ!οδία αἰ Πομ Παϑ,ηυ:9 

οἴαθπι ἀθτηρηϑυγα ναναπι ργυμοβὶ ολαπχ ἂὸ ἀθἢ- 

αὐτοπαῦλ ἀδαιὰ βαθνονρι. 5. 45. ΤΟΒί πὰ πιπὶὸ- 

Ρρῖῃ 40 Πρ 8616 οοιμί8 δἀμηοπυ δβεῖ, ἀοο, ν0] ἀΐο 

(ΑἸ ἢ} ἰαΐονοϑι), ὁ5έ ἀρ φοίας  ἀσθνο ΠΏΤΩ ἈΠ Θ ΠῺ 

Ρεσαϊοδαβοῖ ἀθ βρούϊο ὀχίθτπα ΠΟ} 185 ἃ Παρ άθ}6 

ἀδδασιρία, ὧὰ ἀδ ἔρξο δΏροῖο ᾽ς δ ργία5, [αϊϑαιι 

δχίοσηαπι Βοιμἰ 5 ΒΡ οΙ δαὶ δυμβδὶ πὶ 8558,5] ροβίθ- 

τία 8, Ργοροϑβιτο 65.. ἐϑαίοϊορίοα, ἠὲ ἀποϑίμα ἐδ αη- 

οί. 

18. Αα πος οὐτπία ΑΙ σα πὶ ἀγραπιθη ἃ πλυ τι Τὸ - 

βροῦῖίθο ; στ απι σάτα ἀΠ 115 πε 085 1 ρΡΌρΟΚΙ- 

ἄσπο Ομ νυ δεῖ, κὸς ἐϑ σονρηϑ πιο, ρον οτίδὴ ἀοὸ πο 

ἰαςο! ! οχῖθϑ6 πραὰδ ἀδ ραπδ 0 ςοπμδθογαῖο ἀἰδιϊηοιθ; 

πρῆηλα ἀξ δοοίἀδηι 5 ἀἰδίμιοία, πεῖ ἀ6 ᾽ρ50 

λιν 501 σοτροότο ἀἰϊδιίμοιο ᾿ 584 βΘηθυ 1 6. ὁοπ 58 

ἀδ τὸ β6ηβιθὺ5 δι! δον, αὐτὰ Ομ νβία8. πιά! 8 

ἰοποραὶ, οἱ οὔδγαραι ἀροϑβίο β,ααθααβ θἴα απ) πλιι- 

8π58, 8110 ἐδ ρογο ρϑῃΐβ, 110 οοῦρὰθ μι δι} [ας 

αἴχψαο ἀππο 5ἰδἱ βαονῷ ρεοροβοη δ βδηβῦτῃ Θἰἴοι- 

τμανὶϊ 5ἱ οοηϑοοναιϊοιοιη 0515 ἡΘΓΡῚ8 λοο ἐ5, οἷο,, 

ἰδοίδται ρυϊαραῖ; ἀος, 68. γθ5 φύδια τη} 0 5. βεϑίο 

σπὴὰσοῦιῃ ἀδνογαν ἀν ον Βὲ ἴῺ ργΓοροβ ΒΘ 
Οδεῖβει, Μαῖα, χι, ὃ : Οαοὶ οἱάθηι, οἰαιιαξ αὐ «ἑαηξι 

δωραὶ αμά τίς πον εεὶ τος χιοητ  ΘΤᾺ6. Θαΐηι οφοοὶ 

ν Δ γαηὶ ; 584 4αἱ δηΐϊο οροϊ, δαὶ ὁσα!] 5. Γὰς(, οἷο, 

Αὰ ἰογιίαπλ, ἰλιηοίσι ἀοὲ ἴῃ μιοροβίμίοιο ΟἾ γίβι 
ὨΟῺ ἀδοίμηθί ἀϊδίϊηοῖο ἀοο!ἀσιαα, φαΐα Ἰάσαθα (δ 51" 

80 οογβοτὶα ΟΕ ΡΙ5Ε1 ἔρβιιπὶ μοίσδι σοῦρτιθ ὃ ΠΥΙΠΑΡΙ ; 
1ἃ τόϑρόμβαοο : ΝΟ μού κ᾽. νολῖτὰ ΟΠ ΡΙ511 σοΡρὰβ 

ΔΙΠ γπλᾶγὶ ἀδ 60 φιιοὰ βἰρηϊθοαιϊ το 4ὰῷ ΟΠ ΡΙσ 

σΟΓΡῈ5. τηϊῃΐτηδ 5. : ἀξ ημιο, 4 πθὸ οἱ, πδα 

5 σι 1668 διὸ σοῃ η δαί, οοποθῦο ; 48 ΟῚ 51} ᾿ρ5ἃ 
Ομ ε 5] σοτραϑ,]]ὺ ἰαπρη οἰσηι ποθι, πόρος ΑἸΘΗ 

μὸς βισυϊποδί ἀροϊ θα ἀὰ Ομ οἾ5.} σΟΥΡὰΝ τονρτῆ, 
πῇ 58πη|,5δὰ ἰδηλθὴ Ξισπιΐσοη! οἱ σομεπθαηϊ, σθῃ- 

οοάο ; φι Ομ δι σογρὰβ πθ0 5: ϊ, 80 βἰβη  οθηῖ 
ἀὸ σοπίποδηῖ, πόρὸ ; 5 ΠΠ 01}, φιρΡα ἊΣ τος αἰσπα 

Βιβαλαι 51} αἸλου απ, μοῦ ἀο Ἰὼ αἰἠτιπανὶ ροββι, 
Νβο γοραρηάθι ΑΠΙΟΡ 5, πὶ 8560. 0 ἀντμαπεθηίο 
(οἴδτῃ (αἰν ἴαπᾶπῃ πΥ̓ροϊποβίπι ὄνοσ!  ππριυάρηβ. 
Αὰ δυπηάρχῃ θη] σά τη ἀἀνουθὰϑ ἴθι Πὶ ἀγβάθ ΓΘ 

Ἰϊσοί. Νὺη. ροϊοϑὲ ΡΠ ΓΠΊΑΥῚ σοτρι5. ὈΒ ΓΒ ἀ6. 0 

αιον γταϊπῖηλα Ομ υῖθὉ. σοΥρμὰ5 51}. ἤδη ρτοροβιτο- 

60} ΒΌΡΡΟΙΙ 6118 ἀὐραιμϑηίδιο, δοιῖ βίμαια ὁοῦ-π 
Ρογὶβ Ομ υῖδτὶ δ᾽ υϑάθηι ὀσο! αβίνατη, αὐ }}5 ἀρὰ ΡῸ5 
δδὶ ρᾶμπὶ85. δι μαν ϑυϊσβ, ἤοπ δὲ ὁονμὰβ λιν} τ 

Ἀθη ροίδβι ἰσινλαν ἀθ ρᾶπ8 δον βε! ονηα1ὁ ΟΠ Γιδ 

ΘΟΥΡΟΙ 8 δίβηο, μα ]5}} σοῦρὰ5 αἰ ιετηνὶ. Νοὺ ἐπ - 
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εἷοι, αἱϑὶ ἀαίο α πιὸ αὰ βαθγη ἀγσατη οἰ ΠῈ ΓΘΘΡΌΤ50. ἃ ἴῃ ΔΗΊ θυ οσῖ θὰ5. οἱ ὀσμβθααθη 15 ἰοϑιαοηϊα ἀὸ 

Λὰ φασγίιτῃι 6715 ἀτβατηοηΐατη νθῃ]0. Ῥασ!οϊορὶοὰ 

οἱ ἱπορία μεοροβίιθο 658 σα Ἰάριὰ 4 οὐρα ἈΠ, 

παῖ, ὅρα 5ἰ ἰὼ Ομτῖβεῖ ργοροβίομδ, ἄδα βίμο οὰξ 

ὁογρὰβ ΟΠ ρῖϑε!, ἰάοτα 46 ὁοάσιι ἃἰ ἢ πη τὰν : Θονρες 

Ολεϊσεὶ οὶ σονρις (λεῖσεῖ, Ἰσῖταν κοὸς ἴῃ ΡΡΟΡοϑ ἴσμ 8 

ΟὨΓΙ5Ε1 σογρὰβ 6}5 Ξἰραϊ ποανὸ ποαα}. Ἀδεροηάθο, 

να οΙορίοα Ρτοροϑιο 68ῖ, ααῷ Ἰάδιη αἰβυίμονο ο0- 

βαίϊναια 4 οοάθηι ἀἰδιηοῖο οοβηίτο αὐ βιτηδί, οοποθάο; 

αυαὺ ἰάθη ἀἰδιποῖδ οοσαϊμα τη. ἀρ ὁοάθαι ὁοηΐαϑ8 

ταπέαηι οἱ Ἰμα ϑ! πσξε οορπὶίο οἱ Ἰηἀϊσαῖο, πορο,[ῃ 

ὉΓοροβίιοης ἀπίθιῃ ΟἸ ί811,51 τος ϑιμα! ῃοῖ σουρὰβ 

οἿα5, Ἰάδιαι. ἀἰδιίποιθ οορηί απ ἀθ. θοάθιὰ σοη 56 

οομαίῖο οἱ ἰαϊςσαΐο ἀΓΠραια αυ,ὁοη 6640 ς ἢ ΠἰθΡ;Πο- 

ο. Νερθ ἰμβοίθη! χαϊά 51} Ἐπομα γι ϑια, γ6] 08 

δαϊϊς βοϊθπιῖ, ἀϊοῖίπαν, δος πο νἱ 405. οὐ 01 ργῷ- 

56η5 Θ5[, σοῦρὰ9 δϑῖ Ομτί δεῖ. 51 να!θγοῖ πος ἄτρὰ- 

ταοιίατη, οχ οτα0η8. ππαππηὰηὰ (0116 ηἀ 85 ΪοΓΟΩ  Ολ1- 

δ ῬΡΟροβὶ ἴοι65 ἀδηιοπβίγα νῷ ἂρ ἀθίΠΠ]10 185: 

ἴθ αυῖθαβ Πἀοῖνοῦ ΛαανοΙοσίὰ ον  ααριααοπ [ἢ ρῥτῶ- 

ἀϊοαΐο ἀαϊατ ποίῖο ἀἰπειποία πὰ δ) οο Ὁ}, σα} 5 ν 6} π}1ἃ, 

γα} σοπῆιβα ἰαηΐαια ἤθὺ 5815 ἀχρ ἰσαία, παθουὶ 

σΟΠΒΘΡαίαγ πολ ἴα. 568 .4. πἰηλ}5 Ρ᾽αγα ἀρ {ν]οῖ5 Ἰορὶ- 
οἰδοῖη (αἰδὰ5 ἀατῃ Οαἰπο σον πη ρϑαϊ σα ἢ αν ΑἸ- 

ΒΟ ἤ5,. 56. β56 τηδοὶδ πο χι 0] 16 Ὁ πὰ μ] 1 οᾶν!!, 
Ιῃ ριΐπιο ἰοὺ ἀτμβαμαθη!ο ρΓῸ] χἢ 5. γογβαλιι5. 5. πὶ: 

οφίοτὰ Ὀγονῖι8 δχρού απηι. 
ΒΕσυνυΌΝ Ἀκούχεντυν. 

19. ΑΔΒ [εἷἱ8 ΟΥτ! νουθῖβ ἀθργοιαῖαν οἱ. 22, 
Ὡ. 3, Αφιανι οἰζηπ ὑὲ οἔπιοοι χοῦ κα σαξαὶ ὠῆος 

45, πὶ ὕθαπα πἰαἰἑρ ἐγαπδηιμασίξ: ἐὲ διε ραν μὴν 

[ΟΧΙΧῚ αὐσηνεὴὶ ουρϊδεϊανα ίηινες ομὴ οτεάανηιςς οἴεται 

νιον ὅν δατισιῖηδην ἀναηδηεαοὶε Δα πωρείας σον- 

ογαῖες πυοσαίπδ, σερεγιάμηι ἄοα πιίναστέτοσ, ἐξεεῖς: 

δένιον θὲ νερὐϊο να σὶς τὶς ἐλαϊανεὶ πιρριϊαϊὶς (00 

68., ἀροβίο θ, δία !ἢ}. τχ. 1; σουρὼ5 εε σαν σίνδνη 

στὴν ἤεόπία ἀοιασσδ σον πεδίον ἢ Ῥυῖτη0 ἀἰβθιῖα 

αἷξς εὐαίων ἔνε τανι φιείνεσων ἃ ΟΠ ΡΙΞΙΟ ἐρανισηειεζα ξεν ; 

ἀομάθ, πη ἰα οπ 6 τὰ πᾶπο ὑομλ ρῆγα ἢ πε 00] ἀφ 

'ῃ νὴ  ἢς απέοιι πα]! αΠο ΘΙ 51 {115 651, 

ἴσαν οἱ 11α θα μα πη, Οὐ 80. Δα δι ται εἴ ἃ 
("ν᾽ 1815. ΔΕΠΟΒΟΙ ΠΡ. Βα δ Πρ τἀ ηποὰ δ5ὲ 

Πα  Π 6.135, 1. μᾶηΘ. σουρονὶθ Οἰιγίβει ἤραταηὶ οἱ 
εἰποδοίδηι σοπίϊπ οπέδτη ; δᾶ ρα πιατὴ τη {10 Π ΟῚ 
5,564 πονῷ ἰᾷπίμι {115 ἀἀ]οοίο. Ρτωίογοα 
51}1}}}5. ΟΒῈ Βίαμδ, πὸ δἱ. ἸηΓονίον, πααἰατοπὶ αι 

δχ ΟΡ βομ θην ὈΔΡ ἘΞ 1} 15. δ Π]5. ΟἹ ΒΔ ΡῸ 
ἢν βιαδιὶ ρθν Ἐσοϊοβῖον ὑροῦδα ἀοοραϊ: ἷ5 ΘΗ τὰ 
δάἀ65. [088 τὸ5 συ ἤραγαπν; ΝΡ  5πμΠ θῈ5 ἀπ 15 
βγαιία ϑρίγιεας βαθο απίτπδπι θ᾽ 0115, οδῖ, ἃ, π.ἅ, 
ὅ807Ὸ ὑΠνΊβπχαι ὁ8 ΠΕ Θρι 8. ἀμ γρο, σα! 91, 
π. 1, ο᾽υβάάθιῃ αἰνι Πα {15 ρυββαπηα, 1514... 8. ἂἱ 

Πδαταίστα ἃ αἰ ν πὸ ραῦο ΟΡ 581 σοῦρὰθ, ἰοία 
ΘΟ] ἀϊπίαπιλα ἃ δὸ ἀθθϑι. Να χάδπι ἰαθχθπ γε} - 
15 ψρδῦ δοσθδβίοηθη), σα Βαρ πη γ ΠΒ}5 ἀπ} 15 
βαοίοααο οὨΓ ππιδιὶ δὐνοηῖέ, 1Πὰ πυμέι οηῖξ ἀρρθ]- 
ΙἁΠοη 9. ἀθβίρπανη, Ταπάοια μ6 δὰπὶ ἢ ΕΠ ΒαΡ 5ι1ἃ 
τὰ θοῦ θὴι ἰμ 69 8ηλ8. 6. 4ὰὰ ΠΥ} οοτραβ οἱ 
58Δη 615 8511, βίαι ἀἰξονίᾳ συτῃ ἰπ ρ50 Ἰοσο, ἔα πὰ 

Β 

ιν 

" 

ΡΓβομ ἃ σΟΙροτὶ5. δὲ 9Δ ΒΜ Ϊ πὶ ΟΠ ΤΊ5Π), ἴὰ απ 
Ραμὲβ δὸ νὰ στς ἀπ 18. ἀϊονμ τι, σϑοαπίο, πα - 
τἰοποῖ ν᾽ αἱ ἐν απ αϊηοηι δ γαϊ θη οὐο θη ΊΟν τὰ 

τοάατι, σαρα 51 α{ὰᾷ ἰγαπθαναίαία δδὶ ἴπ νλππ, 
αἀἰϊξραυταίαπ) ἃ 58 οἰοτη δπίπηι; [αο Πἰοσ φαοάατῃ τηοᾶάο 

αἰΐθγα νἱπὶ ἴῃ βαηραπηθην πῃ αἰ δ ο θα ἰηἐθτ πα αρὰ5 

ἃπιθὰ5 πα π1( Ἰπ το αὐ ποοθϑοϊα ο, αι παία γα 15 

(τὼ ταγϑίΐσα, Ἐπ᾿ ργωίθσθα ὑπ 6] Βα μα π|5. ΟΡ - 
Ροβίδο, δ᾽ αἰναταπιααρ γοτατη προθβϑι μα π|5 πηεπ- 

τἴο, ἀγρυπαδπίσιη 65} ἀσὶ αἴ ἀρ νθγο 6 ἠαίαγα}} νη, 
ἰδ εἰ 8 γϑγὸ ἂὸ πϑίπνα! βαπϑυϊηθ,η ααθηῖ υἱηιὴι 

δῃϑηγα αί τη 51} : πα 1Ἰὰ Ομ τὰ [1 81 νἱ τα πλ πα ρα] 6 

οι νὰ χαοὶ ἀθπομεπαιοηο 50 1α. πάη στ 5 δἰ, ηὰς 

ἑαναῦαοι ορροϑιθίο οἱ ἡ δορδϑι μάν ; ὑπὰ δαἀθαιθ 
μαίυρὰ 65. Τογο, πὶ Ολνέβει αὐ σογροταῖες πὰ π 

Ῥίΐας Ὀροαζις, οἰ περσινάτει πεν αοσῖωον οσἰονόταχῃ Ἀ811ἃ 

5101 [μεν 1ἰα 16. σΟ απ οἰ Ρι πὶ σγαἰίατη γοσογῖξ; 

ἀροῦ 556 εἰρηϊποιὶ ΟνΥ ΙΗ 5. αἱ ἀροβίο δ, Ξοάα! 019 
Βὲ απ Ἰοἷ5 515. Ξαδυ θη ΤΟ ρ81π5 Βρι εἰ αλλά απ ρια- 

ΓαΠῚ ραγϊοἰριθ 5 (ἢ οα πὰ βαπ ΕΠ (πα! 5ροπσα- 
115 Μά ἢ. τχ, 15), πιαρπὶ σι 5 ψασάάᾳια ἀἰν! 

81) ροίθ 9 ππσπῈ5 ᾿ροΓγεϊσθί, ἴῃ α᾽ υἸπίᾶπᾶ 56 ὴ- 
ἀοη!γας πμπ] τ 65} αἰνὰ ρολοθτιυ οἸ δοῖτι5 ἀααπι 

ἴὰ ναι σον ΘγίΘ ΡΟ, απαμὲ ρᾷθ δι οὐ νπιπη ἤρογὰ 
εἰ νἱγία! 6 ΟἸ ΓΒ σογροῦῖβ οἱ βαρ μαϊη δ ἰσπάγο, Ρ]ὰ5 

ἰδίαν οι ἴὰ πὰρ 15 δῆς υᾶτη ἴῃ [πο διατ πιὰ 

ἀἰϊνίπο ροϊοβιδίῖβ χϑϑγέατῃ Πα ἃ νοιῸ τη ρ] 5 φιρὰ 

{πα]απλὶ ΠΠΠ 5 ἃ ΟΠ βίο συποθδβιι αὐ Ογ  5, ΘΕ, 

δεν ᾿ρ5105 σου ρογῆς εἰ κα σιεί εὶς γι αὐτο, ραν οι ραῖο, 

ροββοϑείο, {ἰ ἀπόσαθ δὲδὲ ἐλαίαν, ανιϊσὶ ςροπσῖ, 

γα ματα 5ΡΌΠ529 Ομ 1501}: ποτα Βρίγ! 810 5 

οὐπὶ τι. προ, Βχ ἀσονγῖπα Ραΐγαπι ρου Ἐπ μὰ" 

εἰβί ραν ρα υδῆϊ ὈΟΠΒΌΤΩ πᾶ 85 5181. ΟΡ 1185 1πὶ 

ΔῸρΡῚΕ 5 [(ΟΌΧΧ] πον μα δοῖα, ρα γὸ ἔραν τελολθγν οτδγνὰ 

ἀλνίσο ἐοῦρες ογποὶ ἀσσονε, τὰ ΟΒογ 505,., ἐπὶ ἡζατέπ, 

Ἰοῦιν. 82, ρᾷρ. 808. 140 Ῥαϊτθο αἸΐο5. ἃ πο 15 ἰὰὰ- 
ἄαίοβ ἰὼ ποία δὰ παπο οὐ} φαόχῃ οχρεμάπημπς [ο- 
οαπι. ἤως σὰ ον ΟΥΡΉΠ] 15. λίὶς ἐλαϊαπεὶ ἐπ οθ- 
ἀοπήδηι [α͵380 ἃ Ομ οἰβίο (10 Δ᾽ 58] σουρουΐδ ΘΕ βαηδκὰ}- 

εἷ5 ΠΡ Π οσθ τὰ, γ15 Ππ }π15 ἀτσι χ 6. 11 ΘΧ ΟἸ] ΟΟ ΠΟ α τα 
οοηἤαίαιλοτθ πιασὶβ Οἰσοβοθῖ ρὲ σοη ἤυιμδθῖθαν, 

80. ΑΙθοτ πιὰ 5 α]ὰ5. ἀτματα θη! νὰ ῥγᾷνα ρεὶ- 
ταὰ ΟΥ̓ΡΆ νογβουύάπη ἑἰοτρτοία ἤοπο, ἀδιπάδ νὰ- 

Τἰ8 ΟΡ] ΘσΠΟμ ΡΒ 5 δἰ οτο ἐοηαί αν δίο ΟΥΡΠΠΠ γοῦθα 
ΤΟΙ}: Λα πιριῖσα σον ροναῖές φοραίς γηϊταςμίοεσ 

ἰὰ ορῶὲς ᾿ἰἰῖ τιαίαηλὶ δρονιϑαλὶς γαγασοαπεν ορεοναῖις 

6ει. ἀπ ὁοηνιναϑ. ἢ] ΪῸ5 ἐπα 8 πὶ ΞρΟοσβα 15 Γ οἱ τ, 

χυΐ χη} ἀροϑβίο!Σ ΟΠ ιεἰδίο ἔρ5ο Ἰπιογρτοία Μά Έ}}. τχ, 

10 ; οὐἴναυ Τα ογρυ βι (0.8 ἀγχαπλθηί ΟνγΊ Π πὶ νἱ τὶ 

δυϊοτι, απ 5, ΡῬαίου ΟΠ σι ταῦ ογ8. 515 ἀροϑίο- 
115 ἂν Βοι ΠΡ 5, ἀἀὰπὶ ἱσηοι5. απο» σοηννὶξ ρρῶ- 
βίαν ἀοθυΐθβὸ ἀοσοί, ὅ04. Ἰρηῦβοῦ σοάίοοια [οτίθ 
δἰίχασπι γ θὰ τοῖς υἱοῖς τοῦ νυμφῶνος ἀπ βροποπ- 

ἰοπὶ βϑοαίο ; σαοαὰ συλ ει βαἰΐθηι ἰη ἀϊοατα οροι- 
ἰποσαὶ, Αἀ ἀΡβαχαθημπι γοροπιξ, [9 (τ δχ γουα- 

Βα] ἐ!αρδηιμξαἰογεὶβ ἐπὶ ξαπμοηι, ἔπ πὶ οχ ΘΟΙΗΡ - 

τα ον ΕΟΣΔΔΙΙΒΕ16). οἴ ἀὰᾷ 1ὴ Ὑχαμι ΘΟ γονβα, 
Βι Ρ5ία 1416 πὶ Ὑἱ ἢ] ἴῃ 5Δησα  ΠΘτὴ ΟΠ ιδιὶ ἰγαρβπλ- 
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(ΠΟ πὶ ὀθγίατη ΟΟἸ]Πρὶ ΠπῸης ρόββθ αθοηίατη : Α τηοηἰϊ5 ρᾶΐοτο, ΝΠ ροΐοταξ δὰ σαι Πο] σαπι Πάργα 
10 Ῥαιο5 θοάθιι ἰγαηβηι ας ἰοη 15 γο Δ Ρα}] 0 ρα 5510} 

αἰτίαν ἰὴ ΤῸ 085, σαᾶ5. ποὺ ϑαρβίδηξία, 566 Ξο]α 
4υδ! Ἂν ἡ τὶ σθτέμ πὶ οϑὲ, 516 δι! πρὶ για} 65 

᾿ιοπλ 98. 1 ΔΉ ΠΟ ]08 γα πβηλ τί, σαγπα]ο5 ἴῃ Β6]- 
Ἰψα8, οἷα, τη αααθ ροποι 8. δ᾽ αβάθτῃ ἰθϑμοηΐα 
οὐπια!αὺ, ϑοοαπο ἃπίοπι, σα ΟΥὐγ 9. τὸ8 ἀπ 85 

οοπρατοῖ, που Δ οἶσοο Φ αδηι οἱ, Δ ἃτη υ5ϑίτῃ οχᾷῦ- 
ἰάτα σοπιργαϊοπρηι ἀϊοὶ ορογίαγθ, στα ρ56 ΓῸ5 415- 
βΒοηἴδΠο α 5 50ΟΌΤΩ σοπ ρη [6 Γ6 5016  :ο ] οα{1Π ὶρ- 

δᾶ ἁ{ῷ ἴῃ ΝΠ 1} ΘΟ ΚΘ ΓΟ, ἃ ΑΔ ΟΒΊῸ ΒΟΥ 0 ὴ 6 
19, Τὰἱ Αἀλη το Πθπ ο8}. οι τοϑαγγθοιίίοῃδ οἂτ- 

πἶβῳ ἃΡ Αὐσαθίο σατὰ σπιαξα πὸ ΟΟΓΡΟΥῚ8. ἰογγο- 
Β|Γ15. ἴπ συτρὶ5 σ᾽ ορίοϑυπὶ ἴῃ Βθαΐα ἱπιπ)οτίδ) δέρ. 

Ἀλοβροηάθο, ποὸ5 οἵἴπε ργϑϑίἀϊατα ἴθ ἀχάὰο 6δἹ, 5010 
ἐραπδηναἰίοιςῖς, γοσλθυῖο, αἰχαθ 'ῃ ππάα οἱ 5Ξο1]α 

σοιηραγδξίοπο Επομᾶτυίβι19 οαηλ ἀητὸ ἰὴ ὙΠ ΠῚ σοι: 
γΘΡΘΙΌΠ6 πο τα ροπονο, 5 αἱ νοσθηὶ {απ δηιία- 

ἐἱονυὶδ ον οὐ ηδίαγα!! 56 ηϑὰ Θ Π]ατη 8, 5110 11}- 

πιάβάιις πλααϊ δα Ον}}}0 σοπιρανδίαβ σγθαῃηα8, 

ἀυάθι5 ἐδ απο]: ρυῖπτα, σασα Β1}}}} πος σορῖϊα 

1 ογα! 5θηδα, οἱ δάθααδία σοιπρᾶγαϊ  οη}5 1η6}}}- 

σθρ ὰ τοοθαᾶρτο ; βουπηα, ααοὰ οοπίτα δαάϊαποία 

οπληΐὰ πὸ ἀπυροδάθπῃ! οἱ σι ρβοσαπηΐιγ, ἀπ 

γ6] ἀραιὰ ΟΝ Πατὰ 41101,ν6] ἀρὰ Δ᾽ 105 Ραίυο5 ΟΥ̓ Ὶ ΠῚ 
ἀοοιτίηαι βίη! Π1α ᾿δρέπη5, ἡ γθὰ εἾὰ5. αὐ συ ρ5ίδη- 

(1115 πηι [0 }}5 56 ΠΒῸ ΠῚ ΟἹ ἶποὸ ἀδίοτγαμοπὶ, οἱ 

δου! ἀθη 1 6 πὶ 5016 τὰ πιιίαςοπομὰ δχοϊαάδῃπι. Τ6511- 

τηοπϊογαι 4 ΙΝ ΘΓ ππ5. αἰ ἀαοίξ, ἀξ »εμεαείονι ἐς 
νοσαθαΐατῃ το θἙ 5010 δοοϊάθατο ππαϊλτ 5 αἀσσοπηηηο- 

ἀαΡὶ ριοθοῖ, ὀὁχαπιθα ποὴ ἐπ δέ ο, Δ Ἐπὶ γ65. ΟἹῊ- 
γῖπὸ αἀἰδμαγαςα 5 ἃδν δὺ συμ θρὰ τ 5 58 ΠΟ Π6Ὸ : Θατη- 

408 ἀϊδραγίία!οπι βαρογίοτὶ οἂρί!ο πῃ Οἰβογνδι οὶ - 
Βα. δὲ κα], Ὡ. Τ οἱ 73, ἀρυπάο ἀδηιοηδίγαν ; αἰ 

γον δαπΠΊῚ ἀπιρ}} 85 αὐάονο πρόθδβθ ὨΪΒΠ Ξ1|, Πἰποαϊ 

(σοι αἱ πβροοϊηιθη δαάνθυίονρο, ἰρθιι αὐ} ἀλὰ- 
συπίηὶ θαι τομΐο, ὁπ, Δάϊπαπί,, οἂρ. 18, 

[(ΟΧ ΧΙ] ἴῃ 480 αἱ: Οερη ἐνειδνῖε λοῦεο ἐνισοννπερίῖο- 

πὶ εἰ ὑπιηνιογαἰἑίσξονε, αὶ ΟῊ αν δὲ βαὶ σιεῖς οΥτί, 

5: ἴν σοῦμες σιρλεςέθ τϑία δύειαν; ΒΆΡΡΟΒΙΕ ΑἸΒΘΡΕ - 

παξ ἀὐραυπί τι γοσῦθδ θανὸ ἐῇ σαῊ φιεῖα, ἐς παίαναξὲ 

θαλλδ δι σαν φιῖηο ᾿π τ} βρόντο, ὅπ) τἀοῖνοο τα αἴ 

ἀϊοαί, φαϊα οὐ] οβάθιι5 (015. ποία, ΓΆΠατ, 

ΑἸΠάΙ ρονβρίοας Αὰθυβίϊηυ5. λα νϑθα ΔΡΟΒΙΟΙΙ, 

εν χν, ὕθ, ὅανοὸ δὲ βανι σαῖς γέφγωη, θεὲ ον ροδ5- 

«αἰἀσδιρκε αὰὺρ δὶ} πο Βἰ μη Παρο σανησηι σεσσ)Ὰ 

διιὀςίαιίίατι, 568 οοντρεϊοπεηὶ δὲ νιογιαξ(αἰθηὶ ὁαν- 

πῖξ οἱ σαν σις. Θ᾽ αβῆα ργΟρΟΞΙ 0 Π]15 56 ΤΙ 5115. 68. 
σΟΥΡ ρυϊοπο ἢ Γ815. οἱ β θα! 15. 4φαδὺ τόνον, 58] 
ΔθΟΙοπα τλαἰα δ ασ, ἴῃ Ποὶ σοξηο ποῖ Ππ μι δ]. 
Υἱ. δρὶϑί, 205, ἃ. Ὁ οἱ 16. αν δἰΐαπλ ἐμ τηθία- 
ΒΒογίσ πχλαλδίϊοπΐδ Θχθρίαηι ἀἀάμποι!ί δάνογβατ 5 
θα τ ιμ [ἢ ΘΟΓΒΟΓᾺΠι Γοϑαγγθσ0ὴ8 ἢ, [χα πΠΠοαϊασ: 

6] ἰὼ πῖπι Ππλᾶ 18 Βα Ρϑιδη τα} 5. πα αῦῖο, 4ααπὴ ἃ 

ἀαζο γϑϑο 0} ΘΟΓΡΟΣ 5, οὐ. νάσᾶ 5ΌαΡιι ἢ} ΒΆΝ] 
ΒΟΤΙΘ ἴἢ ΟΙΏΉΠ6 ΠΟΓΡΟΓΙΒ μ6 8.5 ὑγαβιγα 1, Τὴ Ππ- 
τυᾶπᾶπὶ Τογαλῃ) τοί ἰδ σνιίο ἢ 6 [61.. 

81. Ἀδρομὶ 29 βοίαπι ἃ ΟΥΤΉο χα] 015. ταῦ ᾶ- 
(ἰσπθιὰ ἰὼ ΕΟ τβίϊα ἀρηυϑοὶ, Ὁ] θ 85 Θ᾽ αδάθπι ἰα8ἐ1 - 

Β 

“Ὸ 

οὐ ΠΡπχαηάδτῃ ΘΓ Πδοίογα ρτοα ποθ γος Ἰταη βὶ ργοῦ- 
ἰογὶηξ, Ῥείπιαα) οϑὲ χ σαὶ, 23, ππὰτη. 7, 2διροι δ6-- 
πέφιγα δοοοναηιιες τ δρλίέξαι δρῖν ξεν, απ οἴη ΦΌΡΟΥ 
ἄρμα ρνοροσίία πὲ γαοίαξ μαπεαι φυίδοοι πονροις 
ὑδνῖδεὶ, ορνπμὴς υθνὸ σαν φιίαγα, Ολνϊετὶ, οηλη πο οριΐηὶ 
φιηϊάχεϊα αἰεἰσονὴξ δρίνίτως δανιοίτια, ἐπ ςανὶ οὐ δαλτενο 
εἰ ἐσαποηιμίαί νη 651. ΕᾺ150 ΔΓ γγλατοῖ ΟΥ̓ γ}] 5. αὐ -- 
αυΐά διείηρτ Βρίγιἐιι5, (4 ΘῈ ΡΒ Δ ΠΕ ΔΉ Ων ἱπαπα αν; 
πᾶπ οἱ ἀφθαπι Παρ στα! δἰ ἢ γίΞ ἃ θδ ΓΙ ΠῚ 
πῶ ΔΙ πρὶ}, ΒΈ ΒΒ Δ ΠῚ λον ππα γί σοηβθ αυρρολαν, 
ΒοΔ πε Θγρὸ 6 88}116}}5 1ὴ πο ἴοοο πὶ αἰ αἸοιϑτη βἰτπὶ- 
ἤσαν, οβροπθο ροπογαϊθιι βϑηϊοπ ίαπι ομερΐηο 
οπι, οἴσις Ρ6 Ὁ οαπιβᾶ θτῃ μαγΕ σα] απ θη ἐπὶ ϑαρογιοτί- 
Ὀ05 γοῦθῖ5 σοη  αποίδπι ἃ ΟΥτί]10 ΔΙ] 6 σανὶ ἃ ργοραπ- 
ἄπηι τθοῖο ρίγ τ βαποία πὶ αὐ Ομ ΒΘΟΤ ΠΠΟΠ Θὰ 
θὲ πια δ! οτιρτα Β᾽ ΘΒ. ΘΟ π} ἰπνο Δ δῆ] 6 γρύοτα 
οὐὰ5 βαρούνθητα βα πο Ποαξα οὐ ἐρδβιθα 6558} 
ἀποηίαιη φιίαφιί ἐ{16 αἰείφονῖε, οὐ. νἱρίατα σον - 
τὸ δαποίὶ σαι δὲ ἐγαπ συν τ(αἴπὴὶ δἰ. Ὡρᾷ ορδγὰπ 

Ἰοἶ5 θα πο1] βρέ γι 5 φαα} 5. οἱ γαῖο ἃ} ῥγθοθ εἰ 
Ροϑια!αἰίοπο Ἐοοϊοβὶ ἀδιθγιη! παΐτ ἢ ψαλ] οι "Π ἃ 
ῬΌ5]αὺ ἐρα ἀϑιπ αἰ Ἰοιλϑτα, [Του Π|6 οὐ οὐ ας ἀροί- 

ἀθηία! οι ἴὰ ἀαιὰ δὲ. οἷθο, «ποπίατι ποὰ μοι, Εὸ- 

οἰσϑία αι Πα πξ αἰ 80 δο χιο βιμιν ; 5 5 απ Δ] Οπὰ 
ἴῃ ᾿ϑο]να για, οαπὶ Ῥϑίαὶ Ἐροί δία. ας ϑριγ! (ἢ5 
βδῃοίι5 ἡιοίαί ραλδὴν οούρια λνὲς εἴ, οἱ εἴπιον βαπ- 

φιέησοι Οἠγίσεῖ; ααοιὶ ρα Π5. ΟΕ νίατῃ Πρ Ὶ 61] σπεθα 

ΠΟ. ΒΟΒΒΙΙΠΐ βίπθ θ1 ἀν αἀσπιαἰαϊομθ, ΑΙ(6- 
σὰ οὐ Ποϑθ τη οὶ Ὁ ΑἸΡΡυο βασααν θχ ἐἰ5 ἀπὸ- 

}»ὰ5 Ἰοοἰβ. (δι. 19... 7, ῶνφκαίηοζμηι γραὸς δὲ 
οἵην Κοπανίετια απὶδ σαοίανει αεἰον αν» Δ λητδα- 

ἐϊ᾿ ᾿ιυοοαϊτοιση πάις Ῥαηῖδ σὲ εἴν, δραϊ; ἐπρο- 

οαιλέοη θα αμέσγη ρογασὲα μαπῖν 3ὲ σορρος Οδν σε, σέγελεννε 

σέγὸ βαρεῖ Θμνίδελι ἰὰ σὲ 

(οὐδὲ τᾷ 115. ἐπ! 91820}} αὖ ρογρανε δαίμμθ ραν ονίΐα, 

λιωυδηιοαϊὶ σοσμέσυία 

σμηὶ δ παξν, μα κα εἰ σον δἰηί, ἐπιδοσον 

τίου ἀανοῖνοι ργόζαπα εἴ σοπταιείναία νεααπμηξι", 

οἱ σαἰ. 231, π. 83, ἀδ βᾶῦγο οἹιγι5πιαίθ, δέσμε ραηὶς 

Ἐπολανίς εν ροςσὲ τυνοσαξίοη δ καρ οὐδ ρίρίτων ποτὶ σοὶ 

σονεγεε ἷς μαιϊεῖσ, 54 σους με ῖσδεῖς ἴα δὲ φαποί κοι " 

ἐδεα ὠπσιισηέτσης [ΓΟ ΧΊ ΠΝ ἀρ ρμέξεις, πτοίέτας τιθ- 

φις, δὲ φιοῖδ ἰτα ἀρροέίανοπιαλίί, σορελιίι δε σεθλ τη, 

651 μυχὶ ἱπνοοαϊίοηοη; «οἱ (λνίσίι ἀοπανίμνις εἰ 

Ἀρίτίξια δαποξὶ, ρεερχονέία ἀξειν ας ἐγτις, φὐβοῖενις 

γασίμνα, δισαθο ἀτγραπιοπίλεισ ρο51 Πινοθαῃ: ΤΠ 

65}. πυϊιατίπιῖο ἡχα τα ο, ααδ! δ εἰδότι (0115. 161- 

τποϊαϊούαι, δ᾽ βαῦεὶ ἀπραθηῖ!, ἢφθο ποτὰ ἰδηίατη 

«πα! αι|5. δοσοβδίσο τη] τα. ΝΊΒΗ Ἰμτλαρ ἈῈ Ρ]185 

ἴῃ Εποβδατγίϑιία. Θιο ΑἸ Θτ 15 δ οὐ οἴαια 51}] 

αι ἴῃ τη απι δὰ πυρι1ὰ85. σὐμνογϑῶ, θὲ Ὑ1}1 ἴἢ 

Γαοσδατγίπιῖα ἴῃ σαπραίλοηι ἐΡααϑηια ται! σου ρατδῖϊο- 

ποι τοϑροηάϊες ρθὺ οπτη ΠΙσθαΐ ΠΟΡῚβ αυσααθ ἢ 

τοβροπάργο, 0 8558 ᾿ῃ5Ε{πίδηι ἃ ΟΥΙ]Ὸ ΤΟΙ πὶ 

φλμ 8 ΒΙ ΠῚ Πανὶ Εἰ μοι Π]αΓαπὶ σοι μὰ ΓΟ ΠΡΠῚ. [ΝΘ 0 

ἀπ βίου μοίοϑε ΑἸ τ αβὶ σατη ἰἢς Ο7815. πππι Δ 85 

Οὐχ Π 5] νοσαίοτγια ἀφρυ οπ απ ρΓ ΒΘ ἢ Ιὰτὴ οα 

ΠΝ, τ, 6. ἴῃ οἢγίβπιαία αν! 18{15. Ξρὶ οἱ π15. βαηοί! 

ρϑυ Πα πραγαι! ργωβθηἰίδην δαπλ4} ; ΑἸΡΘΓΠΠῈ5 
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ἴῃ ποτ βέῖδ παπιγαΐρ μοῦ Θά πὰ ΓΘ ΒΥΔΊΒΕῚ Πάτὴ ἢ6- ἡ 28, 0 νίγρϑ ἀδγοῦὶβ οἰ Τοσοβοθηΐθ, ῬᾶΠαΓη γΊΡΡΙ ΠῚ 5 
β6 1.) 586. α ἴῃ ΟγτΠαπὰ σοταραγαιίίομε, Εποὶναν!- 

Βύ]) σαι ἀίξαα πὶ νηὶ γοσθα ἈΠῸ] τη Εἰ ραν (8115 

ἀρρᾶγοι νόϑ σαι, [μὲ ἰὴ οἰ {15 ἀποθι5 [0015 οοπ- 
(ποιὰ ρ5ὰ Γδύα οομιραραίαν τα. 55 140, 
απο τον ΘΟ ἰἢ ΘΠ  συστα σοι ΞΟ 1}, Ὁ οἰσα! 

Ταῖ το 18 {1 ΟΕἸΡῚ ραβὲ ἱηνοσδ 6 ηλ ἀφ ἈΠὶ. οἱ β8- 

οὐαιηι ΟΠ γίβηια ραδὲ πα νοοα!ομοιῃ οὶ πύὴ πα! πα] 

ΘΕ σοι η85 οἰ δέγθς πα ἀππὶ δὲ σοτητα τ} 5 ΠΠ ΜΈ ΘΤΙ - 

ἔαπι ; 16 Ρᾳ 15 ΘΟ τ ἰϑιο5 ἐἢ να ἢ ροβὶ Τπνοῦα- 

ἐἰοηθν Ὑ γεν 5. πο 511 παι πιϑ ραμὶβ οἱ νΕ ὉΠ} 

σουμαπθ. ΗΠ. ΟΠ 185 σοι πία. 566 ΟΙΒῸΒ ἐπὶ- 

τηο᾽αΐου ΟΕ Ομ ρσπηἃ πόπ ἀἰοῖΕ ἤστι αἰϊάτῇ πδιατὰπις 

ΟἿ ΘΘΒΊΡΘ. Δ 6}} [ἃ σαοὰ βαιΐ, οἵ μησαδα( απ 

βοίηρδΡ ππσαδηίαπι. Δ ράπθτῃ δα δ οππὶ ὁ 
γατ ἀοσοῖ βορὶ ἰϊὰ ἃ ργόγβαϑ ἃ ρὰΠ6 δὲ νἱπο, 60} - 

γε πἰπιίσαπι εέ βαμφμίποηι Ολνδέῖ, Θαρὰ ἀδ ρᾷῃ8 
Θὕ νπὸ σΟη ΒΘ γα 5 αἰὐ, δὰ ρῃΘΙη Οἵ ὙΠ .1Ὶ ΠΟΤᾺ. 6558, 

116}. ᾿ἃ Β6η 9385 τ αῃτῖθηι, παπχασπι ἄάεο πη ρτα- 

ἄδη5 οϑί αὖ ἀδ Οἱ θ15. τ Οὐ 15. δ᾽ Δ} ἶτον αἰσαΐῖ, 0 ἢ 

6558 ΔΙΙΡΠ 5 ΡΠ 65 ἃ ογηποβ: αὶ ἀθ συνβῃμαὶα 

ΠῸΠ 6850 ΤΏΡ 15 ὈΠρΡῸδπίΙΠὶ Τη  6Γ18}8, 

85. Ῥογάατι πο αἀάποιν ἐοσηϊοηίτιν, δχ 'μ50 

«ἀρτὰ ΧΡ 6 ἢ ἀἴπιτ5 ἸΊοοο ἀθργοπη!. Δὰ ππρείας οοΥ- 
Ῥοναῖες ποσαξε, οἷο, δὲ ποὰ ομτὴ φανεῖ ο τιασὶς Πὲς 

ἐλαϊονγὲ ππρρεαξὲς σονριε σιειεὴν εἰ σαν σμέηπειι γεόπάᾶα 

ἀοηαϑ58 00 Πιοδιίνννεν ἢ ΑἸ ΑἸΒογ 5. ΟΥ̓ ἃ 
αἰ ΠῚ ΟΠταεὶ αα πο] ὰ5 σο πο ἀονο απὶ δῆτα ἰΙσααθη- 

(1 Τογσπα! αι, θμἐο ηιασίβ, Ἀπ αππιηοο, Ἰσσαπι μὰ- 

Ῥέγο ἴθ σοπιρανα θὴρ {π|ό». Εἰ ἀοϊοππιὴν ἰηοαᾶ- 

Ππππὶ ; 6χ Ζαάύατῃ ἀβοΠίονο, ασαπαοσηβάοηι (δ θα 

ουπδίαι, Ἰθατ πιο ρα πο! απ ππ' ὁ πν ατιοο ΤΆ ΠΟ 5} 

το τπαη δ 6550. σνοδοπάδηι. ρον, χ ΟΥΡΗΠ 56ῃ- 
τοη 1ἃ ΤΔ ΟΊ ΠΠῸν δρᾶ πα δα ι1ο ούις μα βυῖοα, ααᾶτη ἃ 80 

μι νίππαιαι οοπνουβίο, ΘοῊ αὶ ἀθίοιι ἀρὰ ΔΕ] ΟΠ 1005 
Πα χο ΑἸ ΠΟΙ εν ἴχο 6} πχα  οὐἽΡτι5 ΔἸ Πα Πα θῈ15 

ἐπι ρ] ] ατα Σ πο δά ᾿δἰπιὸ ϑἰμκαι πον νγη]α5. Πὲ 

πδπασθ πο ροβδίη ν τη] Πιπὶ ἃ σα η ὁ ἃ ΕΠ ΟΠ λοτὶ 

αὐ ἴΔΟΙ 5 ἀραιτποηΐαει, [δά αν 1} ἰ5ὲὴᾳ σοποῦ αθ- 
Οὔδ56 68... 5. ὁν ΡΠ πὶ ὁπ ἐᾷ ἀναπιδη αξαν, δα 

ΤΘΡΟν πὶ Δα ΠῚ 581 νὰ, πλά} οὐἵβ [ΔΟἸ]Πὰ- 
ι5 τη πο ηοιη ΡΕΡιο ρα τ ρο ποτὶ βοἰδγρ; τη 

1Ὲ}5 νογΒῖ5 ἀπ ΠπὶΡ οὐχὶ πολλῳ μᾶλλον εὐκοπώτερον ; 
τ' μᾶλλον δυσχολώτερον ; ἜΧΘΌΙΡΙα ΠΆΠ65 [ΓΘ 0 Ὴ- 
55ηηα, [ΟΣ ΧΠΠ), ΘΕ Πα ρυωβογίπι αν ΑΙ ΒΟΡΠΠῸ 
σοΒ Πιρι οὐ Γἀπὶ. ὁ}. ἢ, τὰν 8 : ἄπ υδρο σιεὶ Γαςαντεη, 
φιαϊξρί ἀιαηενι ζοξενἐφηιχιὶς εἰτοϊαοΐξ, γος ροίζως υἷ- 
φϑηίφηι (6 ἑασλέϊις σοροἰαδὲξ ἃ, Ῥουοαιῦ πποτίο  ΥἹὰ, οα!. 

ἀ, ἃ, 30; δέ, 13... πὶ 88 ον 391 σαὶ, (8... ἃ, ὃ, 9, 43, 

183: 15 οὐατ δῈ15 ἰσο 58 ἀἸΠΟΠἸΟΥΙ ἀἸδραίαι; κοα τπηα- 
1υΥῖ5. ΤΟ Πα Γ15 πλοπ τσ πο 50} πη} ἔοι, γΘΥΉΤΩ 
σα πλ σορ 555] πιὸ οὐ σαν εϑῖτηβ ἱποα!οδία. (αν ἰπὰ 
Ῥτγώδθη{ ἀγριαοττο ἢ ἢ τη) 15 ἢ δοσϑβανίδηη Οὐ 151} 
29 ΟΥγ]Π] τὰ 8θρο ἀΓρα Α}] Δ Φαὰθ {ΠῚ ΠΟ αά 
οααθ ἀπ 16, 51. 6χ (τά σαα σοηβορνδιίοηθ πο 
ὨΔΠΠῈ 5. ΑΠΠΠῸῚΠ, σοϑαγγθοοτθτὴ ΟΠ ἴ5ι:} ρτοναξ, δὲ 
ὁα ς 13,.α. 28. νρσ] 15 ραν! ῆ, ἃ 5161] 15. λΠ οὐῖς 
μάσια θιρ ΑἸ ΠΗ}, 839 πὴ ἀαοίαδ ἃ ΓΔ ΠἸοτὶ διὰ 
ΑἸΠΒ ΟΣ 5. βῶρὸ ἀγβασπηθῃίαιὶ, 5ῖ6. οδὲ, 12, ἀμ. 

Ῥγοθαῖ, σᾷ!, ἐᾷ, π, 2, ΟἾΓΙΒΕ ἀβοοπδιοθτη βῃἃ νἱ 

Τᾳοίατῃ τὰ σΘ]ατα ἰρϑιιπὶ, ὁχ ΕπΌσΙΣ γα Π5Ια Ποηδ οχ- 
ἰότηα, δὲ. δχ {10 γτορίῃ ΠΟῺ ἴῃ οἰρίαγα, 564 ἐσπ- 

ματα τι ὁ απ, δὲ οδὲς 18... 10, Το ΘΟ ἢ στα 

τηονοταη, ὁχ παρ η τίσ [Πλαν ῬΘρ τ 0188 ; ἢ. 13, 

δΧ νἰρσῦ ΛΆΤΟΙ 5 ΕΠ γοοσοαία, οἱ ΠΟΡΤΟΒ85. πη] 8115 
Μογεῖβ τοἀϊηθσγαίίοπθ,, δὴ Ογνηϊαηλ ἢ ηπδη 60 
ΟΤΆΪδ58 τὴ 9 Εἰ ν6 1 π] ΠΟΥ Ὶ χϑραπα αἰ Πα Διο, ἃ π]- 

ΠῸ5. ἀἴσηο αὐ σοιλνρηοη 5 δ 60 ἀϊκηϊα5 ἀγρὰ- 

ΠΡ ΔΤῚ, οἰἸα σα 5ὶ ἰὼ ΕΠ ΘΙ 5. 5618. ὅ1ὸ αἱ, 18, ἢ. 

2 οἱ 3, νη ξαηραΐη 5. ΟΠ ΡΙ5 δ πηϊνοῦβα 55} 88.- 
Ταἴϑτὴ δοσυθη ἤδτῃ, ρτοθὰξ ἃ θυ ΠΟ 15. ρ80- 
ὀαΐο ταοτξῖ ἀν οσβα 5 δαςα ΡΒ] π06 5. βασονίο τ] 

1010 ἴγῆῆὶ Π61 ραθδηῖθ; ῬάβΟΠΆ}}15. ἃρηϊ βαηρυ!ηθ 
γαξίαίογοια ἀροση δ. σαὶ Π6Ὶ ΕἾΠΙΟ το πν ΘΠ ΘΉ ΟΡ 

οἵ ἠἰσηϊοΓῦ ΓΘ5 51} Ἡπ ΓΑ 1125. 58 [π|18 ὁρεγαινίο. δίς οαἱ 
δ, πα. ὃ, 1, 8, 6Χ 5ρόυδ. ἀπ ΔΆ 1 ΓΟΒΌΡΓΡΘΟΙΓΟΏΙΞ 

1 ἀΥθονρῖθ5, ἰὴ ΤΡυτηβητο, πὰ ἀπ ΠΡ 5, δὲ τὰν 

ἄοηδ ἀοβυ 018. ΤΘΡῸΒ. ῬΡΟρύδΡ Βοιμίπεῖῃ. οὐ 5 

ορπβρίοπα, δογαϊοῖβ γα θη, ῬΡ ΠΣ, δὲ. ρυορίον 

φάθι {Π8 οἴ βοῖα βαπΐ, γΓοβαγγ οι ΟΠ 65 σΘΉ ΘΓ ΔΙ Ο ΩΣ 

Ῥνοθαΐ ὙΠ θ15 ΔἰἸα 115. ἃ 58. ΘΧΘτΊ 115 αἰ ΠΟΙ Ποὐθνα 
συτάρτηῃ, 56 ὁσησΡ ΘῈ ΟΡ ΠῚ δ ΤΠ Δ ΜΚῚ 5. ΠΘΟΡΘΕΞΔΡΙ ΜΙ; 

ὅ  Ογρηαβ ἃ [δοιύίοῦι αὐ ΙΓ ΠΟΥ ΠαΞ ΞΘρΡῸ ρτορίοΡ ρ- 
58} ἀΠ ἢ σα 4 6 ηὶ Π14] ΟΤΈΤΩ ΓΘῚ δΡρατη τα πῦὶ ΟἹ ΠῚ 

ἤδο σοηνθηϊαξ αἸϊ ἃ βραθἀϊα8 ο αἰ Π ΟΠ} 5 ΤᾺ ΟἿ}. 
510 δρίβιοία δῇ Ποπβίδη ππη, πὶ, 5, σαὶ Πα ππτῇ Οσ1ι- 

ΒΓΔ Ππὸ ἀἸοδ 9} ρἱοΐα!οις, τ βαυσία τα, οὐ ἀσϑτα τὸ - 
ροῦῖσοῦ, φτοῦ ἀπ ΠῚ 556 Ὁ 6 ΤοτΡὰ σ ἰδ σοηβι π 0 

[Π1ὸ ρα !ουπότη οἱ οἰοίοτη δπιρογδη τς, ρυο Ἰσῖτι τ Πγ8}}}5 
6 σοἷο ἄλεὶ ἀροιίββδο οβίρηβῳ ογαοὶς ; ὃν ἃ} {ἀπά στη 

4 ρυοροβίἑηι ἀνραπιθαατη γὙδηΐδπι, ΟΥ̓ 5} 

ἰοῦ φαθπ οαβδτή 5 ἃ σΟΠΥ̓ΘΠΙΡΗΠ 8ὺ 60 ἄἼρηο, 

ἡ σομν θη ΘΠ 5. ΟἹ 60 αἀἰσηϊὰβ σοντιοπήογο νόθος 
ἰμὸς ἴατο δὰ ΓΟ ΠΟΎὶ αὦ ἀπ Π ΟῚ ΠΠπ5. Ῥγορίου ρδᾶσι 
ἀἸΠ ΟΠ πίσαι ταφήούοια. δα 51 κίονα. ΟΠ νίβτα9 
δέμροπάμτη, περαοίμηι, ἃ λ85 τὰ Ὑἱαατὰ ΘΟ ΠΟ 51, 50 - 

ἀλῃ 115 ΟἹ αθλ οἷ5. δα ἷ5. βένὲς ἐδαίανεί τα} 15. ὉΠ {14 
εὖ βίπροη πίσσα τη ρῖ5. ΠΠὰπὶ ἔδοούε αἀδριι 556. δἰ σα τ 

ἤσδ! : 75 γογασα ὁδίος ἃ ΟΠ ΠΟΙ ΠοΥῚ ἂὐ [ἀΟἴΤπι5. σοπ- 

οἰαάδε, ἴῃ δος ἰοῖα Π1ὰ ἔα Πα 5 τπαΐοῦ Ἀγεθῖς ὃχ 

ΟΥΡΙΠῚ ἐραίοπθα, ἀασ σασὰ 5} ἀπ ψίμὶ σύτῃ 
βδηραΐηρ, αἰ ηττδδ, ἔα ΠΠὰ8. ΠΠἀ ἴπς σαπρι προ, 
σαδηῖ αἰπι8 πὶ ] Δ πα} δῖ] βοοίοίατο συ πης- 
οἴπτη νοτ! νἱἀραίαν. 

[ΟΧΧΤΥ] ΟΑΡΠΤ ΣΙ. 
Τὐοζίψα ὡσσωηιεηία ργορονμηξεν δε νἱηχαϊσαη εν. 

ΤΈΒΤΙΟΜ ἈΔΟΑυΜΈΝΥΟΌΜ, 

88, Οὐ αρ οἱ ραγίθ σοπδία! Πΐς Ἰοοὺῦ5. ΟΥε}ΠΠ|, 
ας, 99. πα. 3, 15. ὥκαῦρ μέγ, οπιηηοα ρενδιια- 

δέον ζαπ σαν σοΥΡῸΣ δὲ σαπ φμ νόος ΟἈτ σοὶ Πα δι- 

φεῖδι: 85 αὶ ὧι ἥϑῶνα γαπὶς σέ ἰδὲ σονρης, 

δὲ ἐπ ἥφιενα νυὐιὶ ἀαθι" εἰδὲ δανιεῖς 80 μὲ ομὴν 5τιὴι- 

εογῖς σοῦρηδ δὲ δαηρείηθη Ολνίκεῖ, δολσολροῦ δος 

εἰ σρηδαπ ριεῖς ἱροὲ ἐγβεῖασὶς,; ἀο 5ἐὸ φηιΐον δὲ Οἠρῖνεϊ. 

ΓαΡὶ οἰοῖρατν, εἰἰσερίδαιξο ἐπ γναθιεδνα Ἠοσῖγα σογρονα 

475 κε δαησιξίη, ὕο οἷο ἐσσι Β. Ῥείγωγη, ἀὐοῖνις 
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ἅπαιδ σοηβογίος παίιος ὅδ, ΝΟχα βθοαον 5πμ} 60 Α ἰδ. Ἰναΐο ραν 1610 οἱ ροιηῖπο δοοοιηπιρῖδε ἰθ5ι}- 
οὐ, Οἱ πὶ ρτιροθάση. 8. γον 5. 16. νἱΐ ἰὴ 

βαθδαοῖσι νὰ π στη] Δ 6. ΡῈ ραν παΐαι. αι" 

το ρυ  χαι οση) ποία Σ 400. πθχη Ὀρτοσνεῖο, 

οθρία5 ἐξ ἀο!ονιαἰηατα5 Βα σα!αριιαν, μροροξ!σηλπη 
Βϑηϑὰ5 οἰ Ποίαν, αὐ Πα Π05. ΑἸἹΡΟΥεΐ σαν] πιο 65 
οναπεβοδηῖ, ΝΕ μοηο αὐ ἀπεϊανα παι ἀὐματαθηιὶ 

νὰ, οἱ οἷὰ5. Οδ)]οσίοποα. ἀϊπεὶ μαι 5. αὐδοῃιηι 

᾿θοο. {π᾿ ἀὰαν τ ἀπ οοβϑαπι ευΐαν! οσ σαρὶλο ἢ, 
18, ἴπ δος αεία μαγὶο δεσαδα! ρεϊτὴϊ, οἱ ἀππη. Τὸ» 

εἴ σὰρ, 9 ορβουνανοπο 3. οἱ 3, τι. 13. οἱ 13. Ραυςα 

ἰδη ἔα ται ̓κ 6}}5. ἃ μυῖπιπια, 5ουπηἀατη, 6Ἱ. σπαυ αι 

ρα τα οἰ μᾶν Θ  ΓΟΞΡΟΊ 515 Π|᾿ Ὶ Ἰηαστα Ομβογναθο. 

ΑΔ μηδ ΡΡΟΡΟΒΙ Πυποα. τοβρολθθδξ ΑἸΡοτ πα, 

νει απ γ6 116 οαοΠα 5018} 58 1}}, ΠΟ πξ μγοργίαμι 
) οι 1 οοτρι8 εἰ βαπρατδμ). 58 πα} ὁΟΥΡῈ5 οἱ 58 - 

διθ πιγ σι. οἵ 5 ΟΠ απ. ΜΡ πὶ 51 Γοὶ 

ἰδηὶ ἀ 01}15. ογθ αι γοσαυϊναϊαν Θ᾽ συ πιμηο ποῦ 0)}- 

πϊηιοάα γμογδιαδὶο λίπ οἱ οὐανίοιίο, μετὰ πάρης 

πληρορορίας, δααι ἰπιΡρΡοϊδ λα πὶ σοπβίαγο δἷὺ 

μῖς5 νορίβ, σαί, 93... 20. ΟΝ σεδίσγέ, ἈΟΗ μιωϊθηὶ 

εἰ νέην ἀοριδίωνο ϑοιτα; 564. ἀπὲ μηρισν, σοΡΡο- 

γὶς οἱ καηοσιϊηὶς Θμν σε, Ῥεῖ 8. ρα ρεορθαπάσιῃ ΑἹ- 
Ρογῇίῃος αἰ ἐ ρει ἀθ 58. βϑι ᾳαδὴλ 5ἰσοι ἤοα! οχπ 

οἰαάοτο. Εὰ ξβᾶπα ΟὙΥΠῚ οχ δι ιαιῖο ποῖν ὁταΐ, πα 
σα 5ασγαχα ΟΠ γίϑπια 5ΡΊΡ [5 ΒΔ ΠΟΥ} ἈΠΕ Υ ΡῈ ΠῚ ἂρ’ 

ΘΠ δὲ σαι. 21. αν 1, ΠυἋ δρύρέι δι οἱὲ ἐἤβοιθη ἃ ρ- 
ΡΘΙΠαι Ῥγομίον ρεϑοηεῖωπ εἰμι ξι εἶ8 675, ἢ. 3, 8ὰ- 

δαγιϑιία τι νϑνὸ οὐ ακηιοάϊ ΔΕ Υρι. 588. 1 ἰγ050 
ἴοσὸ ἀοοοῖ, φαοὰ μαᾶπὶδ οὐ, νἱπατὰ οὶ 5ἷ1. Ομ σ- 

βίαπ!, Ἰηα αὶ τ, ποῖ Ραηο οἱ εἰηπτον ἀοσιιρίαγε ἡαδι- 

(ιν, δε αὐ ψριθῃ, οἷοι, Ὁ Πι5. πᾶ μα ἢ ΠΤ ΟΧ 561- 

ΞΠῸ1 ἰο πο ηϊο φλᾷ πάδ, 588. οχα [46 ἀμθιίαι!ο- 

ἤρηι ΟΠ δι. 4: δΧχ Ομ ΓΤ ΞΘ Ώ5ᾺΠΠ) 561} 1 08 - 

ιἰομς Ὁγοῇοϊξοαίαῦ, δχοϊυάσηϊο, Νὺ σοι ρονεῖβ, αἷ!, 

Γαῖα Ἀπιλις τοὶ ἡμαϊοιην, τὐϑεϊηιαξἰογεοθλή με ῬῈ}- 

φαΐ 6, πόπὶ τπφιθμ, δοιὰ βαφὶ οὐηπὶδ ἀμ μι εἰονῖὸ 

εαρονεὶ. ἀπι γνασα ἴθ απὸ τρὰ; ᾿ρβο ΟἸ τ  5ιιι5 βεβοῖς 
»ίωίαν, Ἰλιὰς. αν 91 μγοη ούτροτο ἀορσηάης, αν 39. 

ἀπ έγρανα ἀσ ιο, φυοᾷ 518 ΘΟΡΗΝ δέ βαν τᾶς 

Ολειβεῖς ὅὰ βία μαπὶδ οἱ υδιὶ ἀαία ; εἰ στα υπρχὶ- 

μιρία γεγλμκαβδίουιο ρνὸ ΟἸ δ σονροῦὲ δὲ καπ)μῖγιὸ 88 

μιοπάα, οαἱ. 33. ας 3. Πὼς απίοτῃ ἰὰ νογρᾶ, απ 58-- 

οὐπάδτι ἀγειθαολ! μαρίεαν σοπιποιὶ, δῖ. σαν }]]ὰ- 

(αν. ἴὰ ἄρα ρμαηΐδ, τυ τολ μο, ἢ) ρηὴη)8 βύμτα, Λα 8 

ἐπα Ππενον ἐχ θα τ δ 5. ΔΟΟΥΎΔῈ 5᾽0ῈΠ5. ἀυσορ 15 

ὑχοριρία ς οἰσηίην οἱροτῃγιοἰδιονεῖδ, θυ, Οἱ ΟΠ ΟἾ810 

δίδου ς ἐμρος Φοπ, Ῥτὸ δον ἐρρὰβ. ΟἋ1 πηα] 8 3 

ΘῈ οἰ θα Ὁ βαορασηοπέμι διοδανειτο, Ῥτο, δασθατι- 

ϑἰἸα παοταιηθηίῃτη, ΝΟ ποραθλὰ ἀἸοἱ ροξβὸ [ΟΝ ΧΥ) 

ἤσμναηι ρανῖδ, Ῥτο, Ραμ 5 Π01 651 ἤπαγα ; 5864 αἰταῃλ 

μθο ἱξὰ ἴοσο 4 40 δαίγαιβ ἐπιδρρυιθι "0. σΟπΥθ- 

μἷαὶϊ, δος φαφρεί ιν. Ἐδπὶ σονίο δοσοπιη]οἀαΓῶ ΠῸᾺ 

Βοίδϑί, φαΐ εἰ ἀϊουϊανα ἤδπο ὁἐ ἱπορία πὶ Οὐ τη]ὸ δἷς- 

ἔπρα!, βοιίοαίαπι ; {πὶ γέρα [γμ0, ουτροιὶβ. Ο] νι 

πἰτίνρασα, ἀαπο" ἰδὲ οονριὰ Ομ ϑιὲ ἐμρίοιοι; ΒὺῸ 

οϑὺ, ἰγρὰ8 σογρονὶβ Ὀδεῖπι]. ν ΘΥαὨῚ δα πιά θη, 5] ρὸ- 

ΒΕ Π Ροιγὶ α, ὁ, 5 6γ, χι, 49. 

Ῥάτβο:. ἅκ. ΧΆΧΗΙ. 

Ὦ 

τποηϊο οχ αὶ. 12, ἡ. 9, Ὁ} 4 ΟΠ γΙ5 11 οογρότο ἴῃ 
ὁαάσσηι ἀροίο ἰπἰοσρυοίαης. νόσθὰ Ποροηι τ : ἈΠφέα-- 
δ δ ἐφιιθι ὃν μιώλοθι α7ι 35. αἰ Ογτι ας : δὲ 16. Π0- 
γτμς ἀϊσηαεὴὶ ἰα μον τέ, ὧν Ροβίυνιι ΘΟ γ οδο05. σὰ 
ἐρνβια Οἰκεὶ βοοιίια, Εταν σοι, βηιθταθὲ σογε- 

ὑαϊ Ῥηαπῖς, τύπον ἔφερεν ἄρτον" Ἰμἰογρνοιδίαν Α1- 
Βογείπη5, ἤξαναπι βόροθα! μᾶηομι, ἔχ ἢἴ5. ἀπέθιῃ 
ΚθΡΒὶ5 515. αὐριπποιίσα. ἰηϑιίιο : Οὐγρὰ5. ΟΒΡΙ 51 
αποὰ ἴὰ οὐρα μαγαι τοῖοι ραν ρα 15, δδὶ. ΠΟΥΡῚ5 
ΘΠ ν 5 στα Σ πολ ἰάσαι σουρὰ5 1ὰ βίατα σὰ0 πα α- 
ΤᾺ ὀχϑίβίοιις, απο διο πανί βείσ αι σοτραβ ἀἰπενί, 
θαοραι : ΠΠΠἀ ομΐτα πα] ]άτα Πραταμλ σον θα! ρᾶ- 
Ηἶδ; 8Γ συῦρὰβ το Ὁ 5 ρα ἷα ὕσιθαηι, Πα 651, 6Χ 
ὌγΡΗΙΟ σφυρά ἃ Ργορ εἴα μαι 5 ποι ἀοβιρηὰίαπι 
ἴ ὁτυσοιη ἀρίστη ἔα}. σον ἰρί ταν σαοί μα ΡΒ οΌΓΩ 
ἰάθτῃ ἐϑὲ σὰ πο ροΓα γα  ἴχο, Οὐληι ἀαΐδηι αἸ ὰΠ 

Ραπὶξ Πραναηλ Γοίσεγα ροϊοναξ σογρὰ5. παΐαγαϊα οἵ 

γα ἤχαῃλ, ρυίου βροοίθηλ ὁχίογμαμι ράηῖ5 5101 οὰ 

νϑ]άπιοι οὐροστη ἠδέατα 3 απο φαϊάοηι Ογ 1 ΠΠ5 ἀσπα 

ΔΆ ΜΙ ΟΥῸ5 5π05 Οὗ οορπιζανοβ πομοὶ, [ἃ ἰρβθ ἴῃ 
Π15. νΟΡΡῚ5 ἀοοϊαραί, οαἱ. 33: [ὲ βαισα γύσις (ἰαένῃ» 

{ἰδὲ, οἷς Ἰαζοιι αὐμὸ ἰπ αὐτόχαρ ἰοθο Πρτ ἀροθ- 
ΡΟ βρὸ βασα ἤπάα, δχίοσπα βροῦίο, ἀμραύδη α 

Ρυγα. Βοχυΐα δἰ νοτο τὼ ρᾶμ8. ἐγηαποηιμίαίυ, αυὶ 

Ῥανὲβ γατ ποὴ ο5ὲ αν είσὶ Δα. εθ50 υἱαοιωίμ", οαῦ, 

33,.α. 9. ἀδσ (το, φιμαααϊὰ δα εέναί βἐρηβιβ, 5Ξο]α 

ἀπαίρηἀα ο5ὲ βώοδ. ὁονρε5 (ἀνίδεὶ δπδα σὰ Π ΡΠ ἃ 5, 

π. ὃ χα, ᾿Ἰπᾳαᾶτη, 1 δ) αϑθιοαὶ ρᾶπο, ρτῖον πὰ- 

ἄδιη ριον β βιατα5. ἤσαναμχ, δὲ ΒρΘΟΙολ ΒΌΡΟΓΟΞΒΟ 
Ῥοιοϑεῦ 

8έ.. βυᾶπὶ ΑἸδου πὰς βοπιοη το ΟΠ Π]Ἰαπ Ἰηλοῦ- 
ΡυσΙα οπθαν πλαπ1} ἀϊνογϑὶβ ΟΥ]} ΔΙΟχαπάρίηὶ [6 - 
50 Π 115, αν Οὐ 56 ΠΒΠ) Ρογβρισιαμι Παθραπέ ἃ 

ποπλίθ θ8πῸ αι {ἰξοτᾶπι σα πχθη ηιῖ,6ὲ Ἰἀοῖγοσ οὐ 

δασῃατίβιία σοχιρᾶτατγὶ οὴ ἀοροάπν, ρμυοιου αὐ ο, 

ἔπιαν οχ {ΠΠ|Ξ ϑοιι αλ Οὐ Πα π8 ρυ ροσ 01} 5ἰ ηλ]- 
τοῖα, ὅ0 ἀνα Πὰτ, δσοαῖιο, 11. ον τι Π5. 0. τι ἴα 

Ψοιν., ἂρ. ὃ, ρὰμ. 913: Ἐπιδείζοιμεν δὲ διὰ πάντων, 
Η . 

ξ σειν ὁ Χαοιστὸς, ὡξ 

ἐν τόπῳ τῷ μάννα χοονγεῖσθαι τοῖς ἀρχαιοτέροις νο- 

οὐμενος παρὰ τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατοός, (βέουηειιβ αἱ: 
ἰδηι Ρὲν" οὐνΐα ἴθ βοααθηι ἀϊδρυ!α!οὴθ ἀϊυθάᾶ, 

φιιοῦ ἠεάηπα νον ἴρϑὲ ἐδ κρίσις, φῦ πὰ παιππα 

ἤσιοια νείολιυη αὶ 6οὺ οἱ Ραΐν ἀκίιδ ἐπι οἰ τα τέμο)ς 

ΔΙ Ομ τγῖδιαβ ἢ. τλαδὰ γοίοεὶ δι πο ἀκ αϊαν 

τα ταν, ΝΟ οὐρὸ ὁχ ΟΥ̓ Η ΒΡΟΒΟΙΚ ὐταηΐ 58ὴ- 
(οΠἃ οι εοααϊ αν, πὶ ἰγρὸ ραλ15 (Φἀοτὰ ΡΟΒΒΌΠΛᾺΒ 

ἰμ. 6} βορα μάθοι ἰγρατοΣ ΟΠ γι βίαπη νὸγρ ἀατί. 

Οπλῖπβα ἀπ θανσαον ΑἸοχαπάείη! δὲ οροξο γι πὶ 
Ἰοουϊοηαπι ἀϊπραῦίαιο; αασὰ αἰΐογη ἀθ (ΘτροΓα 
ἱποαυηδιϊοπ θη δι θοθάσπίο ἀραὶ, ἰὼ 4ο (ΒΓ πι απ 

μοριπλιαὶ ποάηι οχϑβίοη!οι, ἦαπι τἀπὶ ἀαΥὶ ἰπ 

τα δι ΐθι νροΐγα πῃ ροίογδε; δι δύὰ γότο 6. ἰοἢ- 

Ῥότα ᾿μοαι μας οτὴ σα υδούμίο : σιοάσαιθ. αἰζουα τὴ 

δαἀγυοία οπγπΐϊα ἠἀ Πσαγάιτα βο 5, ΔΙ ΟΡΆΠι δα 

Ππιογαϊοα. ἀοιογθηῖ : [ΟΟΧΧΥΙ) βαυΠτγαραιηίθ 

ὅτι τὸ μᾶννα τὸ ἀληθινὸν αὐτί 
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Αἰοχαπάγί πο ἴρ56, 41 μὰς ἴῃ ἴρϑὲ ἀἰϊδραίαιϊίομς Δ τό, πῶ οχίγοηλκ6 5ροοῖοἹ ἃ]} ἐμ515. ἀββα μη ρίδο Ρτὸ - 

γιδηῃὰ ἀἴσα! πομανίπίϊα: Ππαρασα {π|556 1} πὰ ὑμν- 

δία νότο δὲ φουμογα 6. που ρίαν, ἀἸ56 0 }}5 (0811 - 

πὰ 5 ἰρ8ὰ ρὰμ 21. ὁΕ ρὰρ. 316, 611, 48... 9.22, 

εἰς, πλαμπατσα, οὐ ἰδεῖ δ, ἴθ 1" ΑἸοχα θπτιν σθαιη 

ἰμρδῖπιξ ὁσα[οσρὴι Ἰηςοτρνοίαγι, ππὶ ρυφορ σα θὰ}5 

Ἰοσπηι ἴῃ οδἠδοιίοινο οἰ "αΐαι τ τ]ῖ5. ρας. 915, δὶ 

αἰὐ πη δῆλα ἴγράηι [αἴδϑὸ σϑύσ πὶ Τα ἀνά ναη : 564 σἢλ 

γορ Δ 015. ἰδπὴρα5 δάνοῃϊοί, Ραίνοηι ἀἰρείδβοα πουΐς μα-- 
ποιὰ εἶδ οἰδίο, φιιὶ μὸν τατον, Ἐερηλεϊδ αἰὐπθ)ὲ τές 

τουῖδιις καϊαιαηι ὧν πριδνὶβ εἰσδογϊδοναίι", Ὅς διὰ τῆς 

τοῦ μάννα χορηγίας, τοῖς ἀρχαιοτέροις ὡς ᾧν σχιαῖς 

χατεγράφετο" [1 564 ποη τ ι5 ρᾶσ. 819, ἡρθσ γ0 18 

γκαπηα τογιθη οαἰ νι. ἐες ΟΝ ϊδίμιδ, υοίυγ δα ((ϊ- 

αι ἰὼ ἱπιαρία ΡῸΣ ἰμριῶα ἀδοϊαναίια. Αὐτὸς 

ἡμῖν τὸ μάννα τὸ ἀλνθινὸν ἀνεδείχθη χριστὸς, ὡς 

ἐν εἶχόν: τοῖς ἀξ χαιοτέροις διὰ τύπου δηλούμενος, 

ἴα ἀοίη δ σαὶ πιά ἀΐοῖῖ ον δ] ον ἀσσ 

ἢμυναπι μασ. 318. [ἃ πο προ ἀπ άα. ΟΙυϊκι ἤραγα 

ογαϊ, αὐ τοῖὰ {ὰσαὰας αἰϊόγασι Ππαναγοῖ, Οβιοηάαί 

ΑἸἹΡου 5 βία 116 5} Ἡ]Θτοβοϊγτηϊίαμο, ἀδ ὀαολιαν- 

Αἰΐοο ρᾷη8 «ἰ ἰπταρίη θη εἰ Πραρατὰ τοάδοϊο ἸΘοπ}10- 

πο5. Ὀ1οο 29 ΔΙοχαπάνι αἱ ἴῃ ομ]οοία. ρεοροβί οη8 

ΘΟ ΚΠ 6550, ΡῈ Γ πλη τα ΝΟ ΟΠ  Ρὰ5 ἀκίοπι, ΟΠ εἰβίπμι 

δἀυμηθταγὶ ; 41 χυϊάοπλ ἰδ αι γογλαμι. ΟὨΙΗΪ 

ὁγϑαίϊατγεθ γαϊίομα!, αὐ ργορτίαβ ἀὸ παλιν} 15. 1η16]- 

Ιοοίααϊπιμι βαροιδοτἊἀνιπιὶ ΟΡαιβ. τὰ ἔτπαι Θ᾽ ΔΏΡΘ 15 
δ νοϊονίριιβ αα βαποι ἢ εαιοηθπὶ ἀαραΐατ, ρας. 914, 

813. (ἀπαπάχη Ἰιαιαὺ γοἱῸ οἸίσν. ἀπ ΘΟ τἰβίϊα 1 Ρ- 
εἰσηάα5 Θραϊ, αὐ υἱοϊβοαιάμην βρύ τθν ποδίριοπ, εἰ 

οολρες γι Τπισογγμρεϊοτιο) ἐοπιοπίίμηι, δὲ ρον Πἀς πὶ 

αἴπχαθ ἀπιόγαπὶ ἴῃ σον λ}ῖ5. ΠΟΒΈΓΙΝ ἰδ 11α 1, Ρὰρ. 

ΔΙ); ορρεαπείδιι οαὐγι (μι ἰροῖβ βομνὶδ, ἐρδάην Ὁδγ1- 

(αἰθην ποδῖς πὶ οἴδτοιν νῈ} ἐπὶ ἀἰεἰίοίαβ (Ἰοσὸ τρογάν 

βοὴ τρυφήν, ΄αδηαν!5 ροτῖπ ἀ8 511) οὐ 7ει οηθηι μὺῸ- 

ροκίπρπ ἰγὶ, νυ. 310. Οσλσως νἀ σοί, αοΐ η05. αὐ 

ἰοπῃυαηι υἱΐαην αἰϊξ, στα, Ῥὸν βεδριρεϊδέναξἸ0 ἢ ΕἾΝ 

βαποὶὶ Βρινν θὲ ραν εἰοὶραξέονισ ργορεὶ εν ϊξ, 

φιαῦ ποὺ θεὶ γμαϑιειραι ον ὑμε σέ ἱπεθνὶ, 
μερέξε: τῆς ἰδίας σαρχὸς, ἐντιρείσης ἡμῖν τὴν τοῦ 

Θ:οῦ μετοχίν, μὰν, 393, Οἱ ἀσπίψαρ ομιρὶ Οὐ π6 
εἰ φίοτία πὸξ γορίος, ὃν στε ζολίονα σον αἷδ ΡΥ Κάσηι γ8- 

οἵαν δὲ ἐκαγι(αίογα, ρεγγοοίαηι ἐπαΐω οἱ ὑδουνατξοις, 

Ῥϑς. 319. ἥαπο σ᾽] σοῖο ρτοροβ πὶ βου ϑθ πὶ ο5586 

ἴπη6 σορθοῖαγ, φασι Ξπὶ πῶς ἰοία Ον ΕΙΠδη ἀΐϊδρα- 
ἰαἰτοπὶξ συθπ πιὰ, α}5. [ οβῖπι δὲ αὐμαπιοπίθλη 5.8] 

ἴῃ νογθὶ8 Οδ᾽] δοϊΐοιο ὁο 6 Π}}5 ρυορυβα ί, 

8ὅ, ΝΠ ποΤῸν ἀπιοὰ δὲ ατπαυίαν ἀν 68 {1 

αὐ ραγίοια ΓΌΒΟΠΗΙ, οαππ συγρῃς οἱ δα τᾶν ΟΠ ὶ- 

δἐὐὶὴ γιορια ποςίνᾳ ἀἰδίνιδμὶ αἀἰσαα ταν, [1 501} σον- 

Ρογὶ ἂὸϑδημθθη ἐν ρίοο ὀομπνθαίτο; ἀθ ργορτίο Ομ εἴ51] 

ΟΟτρουγθ, θα ἐρ55 Οδι μ οἱ ἴο15 αἰ γιατὶ. Πα οπλοτ 

ἰρϑαηλ ΟΝ 50} σοῦραβ ἰῃ ρῶν πυδίρα πο ἀϊνι- 
ἀϊ. ϑο Βαϊ ογαι οηἷδ συ πϑ οι ἢ οὯν ἀὸ ΤΟΙ τι5 

(0 η15 σχοια μτμι Βοος, ΠΕ ποῦ 6 (ν 5|} 

ὁογμονο [ἢ τιη δ} 5 (ποῖ Βμοοῖο λα 6 ΖΘ Β}}5 4611. 
6501} ρτΌρΡ Ια 651 φυὰ (Δ οῖ ὁγαϊίοο ποι Πἰσθγοῖ 

αἴ, ὩἸΒῚ 5} 111 ΘΒΡΟΙΘΒ 5. σομπτπορϑίαρ. [ἢ δονὶ- 

Ρίατα {γἰρθασπίαν ΔΠ661}15. ΘΏ)Π 658. ΔΟΙΪ0η165. ςΟΓρὸ- 

Ό 

γυοΣ οὐαπὶ Οὐ Ὁ ἴβ5ο ΟἸνριδίαβ. ρυοι πη αν, 

αιρ δὲ φαΐ πιο {υ{τῃ {9 Ἰλιὸ. νὰ, ἀπ ὅτι σχιθδ- 
ἢ [ΟΟΧ ΝΎ δία, ποῖ ἰμϊουΐον». (ἀῶ, 

56. βμΆ1Π| ὀχ ουϊουῦΐδ τα γί δον πα] 6ν ἈΠ σΊ σπο!. ΑἿΟο 
«αὶ, ἰμδίαι ΑἸΡορ5, ἀο νυ πῶλ δ ρτορῦῖο 

Ομ ει σονμογο Ἰσσιίααι στοάαθηαβ, Οθπίαι 15 αασὰ 

οὰ Ὁ 4, ιν 30, Ομειδιαιχ ἃ ποδὶ σανὶς αὔοβδς ῬνῸ- 

ππη το} ; 30 φασὶ ρᾷα]ο μοκὶ Ἰαυάαία ἴῃ ἀγκιμεοηίο 
γοῦθα, αι. ἧς δι 15 ὙΠ10 νου, ἀαοά νοῦνὰ ΟΒ τίει, 

«Νέοί νιον οαεον ἰς ταδὶ δαλιθὴι, » ον μὲν ἑταιρίας 

ἀϊίον αρούρορίηξ; εοὰ οὔοΨοηοὶ αδιονίη γδίγο, εὐἸϊειϊ- 

“πα ίςς» ἐν 56. αὐἀ τπαπαποωθαν σύν πομαρὶ. 

ὰ ᾿μύ παν γόνα πο ἀὰ ΠΡ ἢ. πο φτρἐπ αἰ ἐξσν οἵ 

βασγδιιοιίο ἴθ παι5 1106} Προ χα Σ πσὸ ρεορνία Ομ βε 
σατο ἵπι Θιιοαν πα να πα αοαΐαα τ, Νοο τον ΟΕ ΠΟ οἱ, 

χαδίοιι {ΠῚ σοπορίοραπί ἀπμοὸ σαντηΐατι. Ομ ΕἸ ΞΕ 

τιὰπἀιοα! ποι ογοδίμτπ. Πα κὸ δῦ ἤμειρα ραν 

οοπιροόξαι! ΟΠ γίϑι 8, αἰ φαδηλνὶν 101 Βὲ 1 δον ρι ο)μς, 
οὐ 5 ρατποϊραι στο Ομ έῖον ἴῃ πι 0] 15 γα μαι, πὰ 

ἘΠΊΜῚ ΟἸη ᾿ρ80 ΘΟΡΡ5. τοτπραρι ποι, οἱ νην 

παι αὐ πὰ} ΘΟΥΡΟΡῚ Ο πὶ ποβί το συτητἶ5ίο ἢγ ροδία- 

06 οοηησίς ραγιςῖρ65 εἰ οἰσαπτιῦ, ἀρ 5}} (ἀπ 0 ἢ 
5ΟΠΒΙΒ1Π5 ἀπαη ἀποκίο σασητσπι, τος σαἴοιι σαρης 

αὐθ586 ἀἰϊοϊίιιν ἃ τοῦνῖ5 Ομυϊδίαι, ἐπ ὉΠσὸ 6 βρης 

ἘΠῚ οἱ σογρονα! ρρϑθιία; ἡ αυΐάθτα {01 1ὸ- 

οατὰ οἱ βλογα] 6 1) γαϊοποι ἀαΐσγγοῖ, 
ΟΛΈΤΟΝ ἈΚΟΌΜΉΝΤΟΝ, 

δῷ, Ιὺχ |}15 ν6 0 }}}5. ᾿πίοιτα αι ὁα!, ἀ3, ἃν 8: “ὴ 
Νορο 1 ςφέαηιοηο μαεΐς δέ σωυὔδοίίς, δὲ μοριιζινε ἐα- 

ἐπίανὶσ απίγηαθὶ δὲ συγριδ φαγεοι ἐβοαπίίᾳ. μοιπθπος 

ἄπὴι δεν γανῖς σσίροὶ ᾧ σοπ ταν τας ονὶ, ἐΐα τουδονς 

απο οοπϑοπιανσιλ, π΄. Πατονο διη γ16 δ τ μὲ 

τὲς (ο]δηλοι 15) Ραηπὲ εἰ εἴπὸ (ἃ ὁ ποϊαῦιπα) μ.0- 

»οΞίϊς αεἰσηάό. δερεὶ οηῖτε σορρῶς δὲ δαν σις Ομ γιςιὶ 

δϑοιν οι ἰδομεΐνὶ ας τουφναξίσπιενι; πὰ σἰξανηκὲ ἐπα 

εἰδὶ σισσουῦαί δοιδι5, βάθος ἰαθνδη τε ἐορίωνν εἰ βλυπιτηι 

εγδοῖαι, Νὸ ἡμαδοθς γεν ἐὰ σιιδίν; δο σὼ κεἰς οἷτρα 

τίλαηι ἀμ ϊιαιίοπθνν. μεγαυακαν οπίο, 16 σορ μον σὲ 

βωγι σιεξηιῖς Ολυ οὶ ἄσγηο ἀἰσπώίνε γοῖννς. Ἰδιιὰςηὶ 

π. ὃ: ᾿βίίοο ὁἀσεῦὰβ εἴ σσυξδϑίννα ἰνιὑμίς βάσ ῳαοὰ 
χυὶ υἱάδειι»" ρανεέα, μᾳν ἐδ ποὶ σὲ ἐαηεοι αἱ γεεδῖις δον ἐν 

δι ἐ5. οἰ, «δ σοθρε Ολεϊδεῖς εἰ φεοὰ υἱαοίτον εἰν τέρεν, 

νη τὸν οδί εἰξανεδὶ ἰία σφισι μὲ εἰώεαίιοσ, σε 5αλη- 

φιῖς Ολνὶφεῖ, οἷς, Θὰ αἰΐὰ νου ον αὐ Τόσα] π|8- 
τοῖανρ ΔἸον 18. 51 σαΐ ΠΘβΟΪΘ 11 γτοραγο νοοῖ 
οὐδ] αν πο ΙΘκΘν, ἀτιθα πὶ π0 ἢ ο586.; Δ σΡ ἢ 
δχίθυπῷ ἰτοτ 1.15. Ερθοῖο νοι τὰ, ἰοιμ στ πολ 

6558 ἢ γί. ΔΡΒΜΈΤΩΘΩΙ μ6Ρ. 56. ρουπρἑοπαι μαι} 15 
οχρὶΐσαδμο. Ρε)ηο, Ῥαπς 1116 σωὐθολὴς απίνιώνι οἱ οον- 
»Ῥι βαγιοι ἐβοαὴς τοὐϑιαγε ἀἸνιτεμ εν ὁπ}.  Φ σοητο- 

ηϊδὴ5 Λ ρρόμτῖτι5 ας πα ατὰ ἢ 6} 5 οὐδιανν )0 ψ γθὸ 
αἸνίπο ΒΟΓΙΠΌΠΘΩΙ 5556 ργοϊηα!ς [ἀπὲ παι 5 Ξορθμ 
σατη δ ΒΟ Π 61 σοη λοι μον ραγε τ]ὰ ἢ} σινάνεν 

οὐὔγσην; ἅππὰ ἃΠοα τς σοῦ ποιόπθμι 901 9 ὴ- 
ἔτο, κα ἀθιληε ἈΠ} ἀπὸ ἀπά! ονῖς. αὐϊηιι ρορᾶ- 

ρανίτ. Ραμ 15. οὐμὸ ΘΠ ΚΒ Οτι5. ΘΑ Ὲ τοηον οῖς τ 1- 

ταϊθι μι. ΠΟΡΡΟΥ Ομ υῖϑιῖ πυρυβία!δο. ὁσῃ ποῖαι. 

δουσχάο, ἐέα ράπο ἐἐυεμηι οαοχατί σα παἀα 016- 
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τποπία 6558 ποραΐ, ἀξ ΑἸ ΠῚ ρΡοΥῦθ118 πα αιθα πὶ βοσμη- ἢ Ὁ 88 ΒΘΏΒ᾽θ65 5) δοίη ἈΠ πἃ οκὶ ΑΡ δὰ αοα 6556 τὶς 
ἄμηὶ οιαῖηὶ ἀξεουογαἰοποηλ, ἀραρο ὁοτρὰβ οἱ οὰ- 

οἰιαυἰδυίαια. ΒΞ] οββὸ αἰἤνοι, Τογιο, δβϑον 

ΘΠ τ αἴάτ ποῖ 6580 σα κε) δρίξμε; τοὰ 
οὐ ὶς οἱ φιϑι υἱάοίχι» οκδθ : κοα εἰὐπᾷ ποῦ ἀπ ΠῈ 
οχ δοηπ να εία, 5θηβϑαστη το α πα θη. ΓΌΟΝ ΧΎΠΙ) 

νίάδιαν, Ὅν δα μκθον, βόπβαβ,, ἀπο κακία! παρ 

οἱ ν᾽ ἀοιν οοα15 5, δαοϊναν δια πὴ ρεπερηή, Θ8ε τηὰ- 
Κορία Ιου ὧς οὐδίώπ ν 00 ἰσιίασ πον θέ, πὶ ἀθ σὰο 

ἀαθ  ανο [01 οι βαγα ἰοβεϊτη ίατῃ, Ππ|ι1 σ5}ς 51|- 

Ὧδ σΟΓΡΙ δὲ βαπβῖ5 ΟμΡΙ5 Πθσ ομῖτα ἀρὰ Ογ- 
ὙΠ πα πὶ σαϊοομθβῖβ Π} 5 ἢν 4 ἀπ Παπτιπὶ ὀταξο, 

ἄρ ὁ686. Οἰκε δεῖ συνρὴς δε ξαπριμηοα τ Ἰιοσ ἰαῖίατν' 

Ὁ ΕΥΕ ΕΝ 
87. απ ΑἸΒον 0 ρδιιοῖβ ἀμδοίναπι, ΑἸ ΉΠΗ δὰ 

βου απ ΟΥ̓ΡῚΠῚ Ἀοβ πολ πηη ἴῃ ἀγρι πη θηίυ ἸαΔὰ- ἢ 
(απ, σα ἀπο δῖ ἴῃ οὐ να επιία, ἀἰ συπτη 58}- 

5ἰαητία ματι ἐν νὴ} δα αΥἸβέοῖ, αἸίρσι) βασγας- 
παση!α Πρ ρούατῃ τα ὁ 4 πὶ βρη Ἰοαίίοπθ οοπδὶ- 
5{Π| 2 πα Π}Ὸὺ χοὸς οἷνοι ρυίογοηι ραγίθιη. ΟὐγΠ απ 

γ6} 16 βοηξάαθπι ἐδϑπιοηΐπαι γϑοιβαγὶ, 5οα ἰαπιλ 

οἰγοᾶ ροβιογοροηι; 40 οὐττὰ 516 μνῷτον οἱ εὐρτὰ 

ἰοΞἰπιοηϊτα βδηβαιπι Δ κα δὴν 9. ΡΟ ομ πη, 

τροιο ηοποὶ ἴθ ἤπὸ ράντο υθῖ πολι 0556 πα ἀπ Δ}ϊ 

ΘΧχ ἐδηϑασηὶ ἰοξ!πηοηϊο. Βαδη ΠΟ ΓΈ 5ΡῸ Π5ΙΟΠΘῺΙ 

ατιαΐ!, δἰ ραβ, αἱ αυίάεμι ραΐαι, Ογνη απ 

δοπέδη!α Ῥαϊγαιαι Γοδιϊ πο πὶ 5. αὶ αἰ ῦ Βαρ ϑτηὶ 

5αουασποσι πὰ πο σοι 5. απ απ άτα οϑ88. 864 

πἰομίο, τᾶμὶ5 αοηάοιάαια ἀἀ τὰ ψαοιὶ 1) οὺ ΠΟᾺ 

νίἀοναν, ἀπανν ἂα [ἃ αποᾷ ν᾽ οίπισ, οὐο, ΠΟΙνοίο 5 Π 05 

Ραμα, Πρ παπ, ὅσον μονβαλθδρο νᾺ}} ΟΥ̓ τὰ 

δοιβασπι ἰοϑιμηοπίπι 0 Γσοῦβαῦο οὐστοὰ ρανίστα δ’ 

ΘαοΠανιβιϊαυ τι δία ἢ θα ρύθοῖβο τὸ5 οδὺ ἀδ αυὰ 

πόσα βοηβὰβ. αὐάϊοπιο5. θα Γ5. 1Π ΑἸ ογηο εϑὲ 

Ῥανιῖς οἱ τὔτιυπ τααίορία!ο, Αὐχαϊ Ἰοῦς ἰρϑα. δ8ῖ 

αὶ χε τὰκ ος ΠΑΓῚ 5] τη χε πα ἄδτὴ σ550 π6-- 

βαί, Πσ 9}. [1 Ξοηβέϊμα5. ν! ἰσαίαν, ΠΕΡῚ ἀρ ἃ ἩΠπῸν γο] 

Ἰονιϑείηια ραπὶ5. οἵ ντ] νἹ51}} 115, Ὁ 1Π|5. βαροναά- 

αἰνὰ πιστῶν, δὲ οἰ] θαυ, [ΠΥ 1 115. 5 απ  σαια 

ἀοοταῦίαο {Π| νοῦθα φαϊθαβ σοῦν πούθβδα για πὶ δ 

ρυοίραστα ραγο ἂὸ ἀἴξονίο ὀχργίπιοῦθὶ ἢ δαὶ ἰᾶτα 

αἰϊοπαῦα ἡδίανα 5 Του ΟΥῈ ΠῚ 5 Υα Πὶ ΒΟ Π5115 ἰηἴοτ- 

φρεοιαθίοιοσι Γι Δ Πθ5 σα μα Ἰ44015 5. θ) προ ατα τὰ- 

"πα σοναι Ὁ οχ ἕω ἀνα 1 απ. ΑΠθον 5. απ ]αὺ 

Ῥαίγαπι ἀὸ Ναρ 5πιο ΒΘ 6 15, 48 οὐλὴ ΟὙγ]ΐδ πα 

ὀοπίοπατ, δεαθ απὰ ἰὰ ἀπ ΠῚ ποροηί ἀαπὰπι)α- 

Ῥυκυια 0} ἀσαλιῃ 0556) αὐ 16 ΘΟ ΒΙΒῈ5 νἀραίατ ἢ 

ἀάαα παίανα β, ἰκο5. ἰᾶπλθ, ΠῸΠ' αὐάϊοιίοβ σοηῇγ- 

πιδοῖ; 806. οχ ΠάοΙ ἰοβυπαοπία Ἰοπῦρθ σογί]ον ΟΤΘ- 

ἀοπάππι οβϑαι σποὶ νι άσίαν ἀὰ σΓΔΕ ΔΩ 6586 Ἰην - 

δἰθίΐοια. ἴῃ σασηι, οσα! ΟΠ ἢ ἰ νίσ πηι, ἰρ8ᾷ Θοο]ο- 

οἰαβιέοα ρέθος ἐραπιδηγαζα τα 51}. ὁ πο αἰδιαΧ  ΑΤΡοΡ- 

{ππις ἀπὸ 4 βϑ τα ἶταα τόθ σρηθύα : ἉΠ1ΠῸ πὶ 40 

05. αἰἰχαϊᾷ ῥναξο" οὐ ἐρτα ΒΟ πα ΓΒ] ΠΙΘ ΠῚ ς 

αἰτσταιὰ «αοα 65. φοπέρα ἴάδλ βθηβαπιη ἐθϑιη0- 

παἴππα. για ἐπξσαηι ῥτίϑν ΓΘ. 8806 οἰλπι 56 ῃ- 

εἴθιις αὐὐψαι 4 αἰϊπᾷ ὁδὶ φάθ! ἐρηδαπι ἔα} οἵ σα ρ8- 

ταν, θὶς ὰ Βαμάπιιο οἱ ει υἰϑοιαίο, Ῥσῶίθν ἁπαλοὶ 

οἱ αμμαθπίσμι, αἀοδὶ δρίυἱτὰ5 βαμοίμ5, ΑἸ Δογ ΠῚ 

ἀοιαν, 510 οὐἹοα! οι τα 0. 65} Δ Ραθη, ἥαοι ἤν} χ8- 
ταῦ αΐ σρῦαπὶ ἱπηρου 15. νἱ ἰριαγ, δο α]α βροοίοο, 
ΑΠμό]3 δχίριηδ ἰΙΟ ἢ. 5 5ρδοῖο σοπίοχτας, Ποῆϊο 
ποὴ 65., ἐπηγοῖδὶ ἩΘΒΟΙ ΟΠ 1|ἃ ὙἱΔραμῖγ, 5ρὰ ἀπρο- 
115: διὰ σαίπ σοῦ τι σαπονὶ ομαπ λο Ρϑου]Ϊὰ- 
τσ. ΠΟ ΠΥΘΠΔ} οναίτο, ΠῚ ρθη. βρπθνο πὸπ ποραϊαγ 
αἰ] οὐ πὶ 6588 Βοηδυμῃ. [ΟΝ ΕἸ ΘΟ ΤΩ, 584 ἰπη- 
ἔσται }}}}} θαρτα ἀπ υπαιη Σ αΓ ἾΜΗ ἢ τ οΆ50 
ἢ γαιοίαν ἢ ἰδὶ φασα οοταιη [ΟΞ ΕἸπιοτῖο σοὨ ΠΠσα αι: 
ἴῃ δδυιῃνὰο ποσαλαν ρίαπο  ΟΟΧ ΧΙ ΧΊ βρηβι ογοίρη- 
ὅπηι 6586. οἵ τοιμόνομερ ἃ Γ6 απο 615 ἐδβιϊοηΐο 
σομ τον, Ῥουπια αυΐ πο ροβϑαπι αἰρ απ πρ κορθν 
Τί. ΘΠ ΜΠ ΙΑ ΠΏ 85: 510} οηὐπὶ ἀρ ΔΉ ρΌΪΟ ἴῃ ΠΟ 15 
5ρθοΐο ἐρη ερίσπο 10] ποῖ ροίοϑι, Ρύίου λα τ ατα 
Βοτ 1515 0550 ἸῺ 50 δι ἈΠρΟ σα; 1 ἄο ἢο- 
τα θα ρυδ 5 Ὑ 5. Ε1Π6 σο ρα αλίτπατα πο! ἰπ- 
ὙΙΒΊΡΗ ραν, 101 ποῊ μοῖθδι δι! ΠΟῊῚ 6558 ΘΟΓΡΟΓΟΙΠΗ, 
ααδηλν δ [ἃ 5θπ58] ν]ἀδαίατ. Οομηραγοῖ χαίςπ [ὸ- 
οα 0105 ἃ ΑἸΒοΥηο αν ὈΥΡΠΠ41ι}5 σΟτηραγαΐαβ 
1188 νοροτίοι διὶ ρει ἢ δρῆτιθ, πᾶ 5. Δ ροβέουίτς 
Ρογιίπονο. ΝΟ ἀν νΡΡῸ ῬΟΒῈ5 ρου Π)0 σϑηονῷ σηὴ- 
ἐσ πς ἀθ ΟἸΓΠΠΙΟΙΤα ἢν Θ  Ἶθπ5, ΔῸ ῬΓ δε ἢ 
Ομ 5116 }75,οσοτι ἡἸοι Ὁ} ἢ ἰθτη : ργω θυ πιὰ πὰ ΘΠ Ἶ πὶ 
ρα ϑοπβὰ5 ποῖ νοὶ ποι αλι", ποτάμι! πη! ἃ ο556 
βίνϑῖῃ παϊαγα βίτο 1 Γδ] πίραις, σιῖὰϑ 56  ΞΊΠῚῸῚ βορὰ- 
οἰταΐθιν οι εἴα πὶ δὲ δαρθνοπὶ, Νο γόνθγαὰ γ 105 
πααλ λα ᾿α δοναν! αὐ δι ον Ὲ}5 μουθαλ ἀονοῖ αιζαδ) 
ΒΆΡΠΒΗΙΑΠ ΟἹ βδορο ΘΙ ἀἄθθβο νὰ βαποι 
ϑΡ᾿ ΓΙ 15. [ἢ ΣἸΙ ΒΊΠοταν Δ 1 ΑἸ ΡΟΤῸ σαι θτρ, ΟΠ 50 - 

5811. ΠΡ ΟΠ} 1 τὶ ἀΠ Πα. σομ λα ΠῈ 91}, 
ἀαθια!ο ΘΩὶ πιαχ τη. ΔΕ; ποίαρ οηΐῃ ἰά 
αιποά νάθπνιι5. [οἷο 0} }5 ρογβαδήουο ρΟσβι ΠῚ 
Πα 6556 ἂν ὁ0 σασά νἱἀδηλ5. ἀργία ὁρονίοί αὐ- 
51} } ον 5πρ σον, 56 ΝΠ} 5 1. σοί γαγίαθια ἀἄοοι- 
γηδηῖα. της ΟΥγ [5 ὕστα ὁαἰοο]νθ5] τόση ρτοροβὶς- 
ατα ἐοη ἤσπιλί, ΘΕ 6( Τηοα]οδ ; οἱ οχ Ποὶ ὑδϑι πιοτὸ, 
δ᾽ υ5άας οὐ ροίσπηα ἀπ ναι πδν οχη πο. ἃ» 
δα τον ἢ 113 δ τὶ σορτρηα , 

88. Δ του πα πὶ ον γΉ ΠῚ ἰΟ5 Ππηοπίθ η ἔτι αὐσασποιο 

οὐπλ τη ογα Ὁ 1. (1 ΤΟΘ ρΟΠ Θδ Δ ΓΞ Π151 {νοῦς 
μὰ, ὁ φαινόμενος ἄρτος, φεῖ »ἱάρίεν" ραπὲδ. ἤθη κἰσηΐσ 

ἤσαγο, σαὶ ἀρρᾶγοι δ᾽ αὶ βῃτη τα ραηΐ5, βοά μαπὶς 
υἱοὶ εν ἀσ ται] τα οοπροῦ νου δὶ φαϊνεαῆχε οὐἰοια 

βθῆβα ἀσοθρυὶ δχθηῖρία. Ῥοββθῖῃ δὲ τλα] τὺ οἷατα 
αἰ(ουϊαβ Θ᾽ αβ στη νΘΡἘ] εἰρη σαιοη 8, ργο 80 φιρά 

αρραγοὶ οἱ ουϊδξλαί ιν Ῥϑοίονγθ, σατη ἀπρίεχ οἱὲ 

}5 νου Βα} } ροίσξίας δὲ οἰση! ποαίίο. ϑρᾷ ἈΠ] ταῖπ 
ἧπ σὺ ἴσοο, ρτεθέον δάτὰ 4πά0} οἱ δογι Βαϊ 5. Πὰ- 

Βδγο θοπὶ μοίοβι Σ ἈΪ51 ἰκτος τ ου]α συν ]ο αἴπηρμᾶ- 
ψαῦ οὐ 10, ρΔΏ 5. ΥἹΒῚ 115. οὐ τη ΟΣ] 1138 ρα ΠἾ8. ἸῸΝ 

65, ἐπι 15] 56 51} η5 11 νἱάρατιν, ἀ δαρροηθηάιϊπι, 

ἴῃ αθ ας μᾶ π15 ΟΠ Β18}}}5. πο 681. Οδιοπ αν ππάτη 
ἀρὰ οὐνηθ 5 διιοιοντοϑ βοπι οῃἰξαῃι, πὶ ἀπ κα ρμοια- 

ἴατ ἴῃ 5' πη! 1 ἰοσο, φασὰ ὅγὰϊ ὀχργηηδηαμι, ἀὰ Ἰιος 

ὀαδη ἢ ιπὶ νΘΓΡῚ σγάμα, σοὶ ν᾽ θην σοῦμαὰς ἴῃ 

τοφεγθδοϊΐοπ, ΠΟΤῚ τὶ σοῦ ραβ, Πσοὶ ΒΘ ῃ 9115 ἴα 

υἱάδαίαν : αὐ νὸς στη αΐσ θὲ ἐρΡ 651} 8 πο α6. ἴῃ ᾿μ58 

φιοροβι θη πραδ. ἴῃ Δα ηποι 5. ὀχρυληαίτ, 86- 



ὍεΙ; ΒΒ ΟΟΤΕΙΝὰ 5. ΟὙΒΤΗΠΙ. 9212 

ταπᾶο, πα {Πὰ Οὐ νοῦθᾳ ρση δ ΠΟ 558: δὲ ϑϑσθν, ἃ Ρῖ θὲ δαη νδλσηὶ ΟἈΡ δἰ Ὁ μογ νρυθπιηι ἀπίθτη, ἡγηθη, 

πολ 681, νανατη βᾶπο δὲ νογοσα ἡπσπὶ 0 Θπομαυὶ- 

βα ὁχοία ἀθτα ἑαϊθαϊα τος γα] τὰ ρρο ἀαο  ΕΡαΐχατα ἰθσαὰ 

δα πιοῖαρ Βουᾶι ἰητ 6 σοπάα, ἀπ] ρθὰ5. ἀρ τὸ ἈΟΒΌΤΟΡ 

1ὰ χαυά ἴρβὰ τὸϑ οδῦν οαπιαὰς βυρβίαπιϊα πθμανὶ νὶ- 

ἀραΐαν, βόα ποσαθαν αι ΠΠ ἀβταῃ σα ἀἸσασο: τόσοι 

γι οἰριῖξ λοιηΐησε οο89 Ππονιίησα, δϑὰ αμ᾿ ζύνας δὲ ὅτα- 

γποηες τοαᾶῖι. ἰρὰ ποηεῦτουα σὴ σοηποφ δε πορεϊηθὴλ 

555. Βαρτίξηιΐ νυἱρτω τιον οἰ ὶε λον νον ἐπ55 πουιίη εξ, 

“εὦ απ ρεῖος »νὺὸ ποι έπίδι γαοίε, απο ἤσηλο ἐδπὶα 

Ῥθραγὲβ 658, Ταῦὸ τὸν αν ρίζης δώρο 5, ὁ6.1 σατο εν 

ἐρίγέξπιαν πειίαία δαὶ, Οολρεν γοφονφναϊὶ ἤὲ σονο σπλες 

οἰδεῖ, Ργοείσοιηασα ααῦ ἰοσα δχ παι  μῃ δι οἰ»]ὺ- 

σα οηίθυ5 οχοῖρία; 11} δαῖτα δἰται βιβοι ρεῖ αἰ πὶ 

σοτρούόδοι μαριίχα!, μοκὲ [ΧΧ ΧΊ δδούάμα οὐτη- 

τα πηϊυποπ, σαπὶ Ομεῖδιο οοη ιοιῖοποπι. ἰὰ σα θ 18 

ααίοια, αἰ βου[εοίατα πα δθαπε οατῃ ντ Παλἃ δἰ ηλ1- 

Ἰμααίπδην, ἀδοβε γορθῦγω. {{Πππὶ γε πολι, 60 

βθη δι. αἰϊίον φονιιι ἐσπί. Ἰλόδιιαι ἀἀγυηοῖα ΟΥ̓ 1ᾶ, 

φυθὰ Ογυ Πάπα μγοροβίνῖο, ρώτα χπὶ υἱάρίι ῬαΝῖς 

ποῖ 68., ἰαηλοη σι βοπίίαίιο, οἵο,, ὦ νογατὶ ρᾶπ 

πὶ οἵ νῃὶ οχοϊαπίοσπριῃ ἀπἰονπηη αἰσισ, ἃ τόσα! {Π|8- 

ταση Του σ Ποπα ἢ οατὴ γε πα πᾳ ἀϊπβιπιὶ Π αὐ οτα 

88 {15 ἰὰ Οὐπαυν 8 ὁ οἱ 3. σαρὶη. 5. ἀρόγαϊ- 

Π115. 
ΩΟΙΝΤΟΝ ἈΝΚΟΌΜΤΝῬΟΝ, 

89. Π|ΙφςΦ οςοπεποίασ οαἱ, 38. γορθὶθ, σα, 31: 

Ααίδης δὰ αἰΐατα, η6 σωραηεὶς ἠϊσνμειοο ποῖος ἀεησ 

εἰ) μνοἱὶς αἰρίιῖς αοοσεία; δαᾷ σξεϊξενσηὶ Ἐθέπι ἐπροδτίον 

ομδήιοίεηα ἀφυσιογερ, πιροῖφ ᾿ὐεσστπ οι ογίηα; οὐ οὐλὰς 

οὐτα πιασιτὶ εεοῖρς θρτις Οἰσέσ εἰς ὑδογον ον, ἀτῖθη,, 

Ῥοερίηπαρ ἀμίεηε σα ῖσ οὐμέο ὑπο σοπίσρίιε δαγοεὶ 

δον γον και βεοονονίς, ἐμὰ ῥαγοῖμο, αἀεῖσίαηα Ἠ6 

φεὶα ἐὰ σὸ εἰὐὲ ἐρεγεαὶ; χμοῖ δηΐηι τυϊονοίάετε ρας: 

εἰδυῖα, ἰὰ ἰδὲ τατιχιεαὴε διὸ ρρορνθτὶς τλστα εὶς ἀϑτη έν 

τῶν βρέία,.. φιοα σοξ αὐτὸ αὸ φοθιηεῖς ἰοῖρε με εεῖος 

σίις. Νὰ 38. Τῶν ὑσρὸ ροδι σοι του ϑγῆ, ΟΥ̓) 05 

χὶς (λυϊδεῖ, αοοεᾶς ςὲ ὦ φαλιχιοϊηῖὶθ βοουΐοηεῖ ὩΟΉ 

τὐξεηζονις λάμπ, δορὰ Ἀγολὸς οἵ οναἰοντα αὸ νοπε- 

ψαλίοησ ὅδ ερεζέτν ἀἰοθηα., Διός βανοε οςν δ σῷ 

δαησαίησηι ΟἸροῖδεῖ σοσις ορέθηςς ἘῈ στον αἄδηο αἦ- 

λώωῦσὲ ἰα τὶς ἰμῖὶδ ἐὰ ἐὸ ηεαῦοῦ, λα ἐφιες αἰττη ροηξδ, εξ 

οσιεος, ἐξ γνοηέθηι, οἱ γεϊψιος δοῆστ απο σα, ΝΟΣ, 

᾿ΔΠΙΟΤΟΥ ἐὰ ἔροσιθη } οὐ ἂὰ εἰησηΐϊαβ ρομδ Πι6ὰ5 

τϑροί ἴοπο ΟΠ ΡΟ ἰδ οἱ βιογ σανὶς ἡ γῖδι , ἀλΠ|ἃ πτὰ- 
αασχῃ βϑαγῳ εὐ οἴ σδοῖς πιο μα ίολνο ἕδοίη, , μοὶ λα τα 

οὔβογνο ρα θη Ρασ]ιαγίδιϊσι), ἀα] Ολ)έσἐξ οὐλὴ ριι 
εἰἰριξιυ", πόσο ΟἸνλβίτπιηι ρροΙ]ασὶ Σ αἱ ἰρπᾳααμα 

ΥΘΙῸ τορὶ Πιροηπτη με ρανανὶ ἀοορας, δια ρα ἢ 5.η6 

ἀὰ γατιίουα. ραθῖβ, παδὰ ΟἸεγ ΞῈ ὕρανα, Ἰοσαίίο. 

Ομ βέαβ ΑἸλτον φαδθι σογογο ρϑὲ Πἄθη ΔΛ 5115- 

ΟἿΡΙ ροίοβι, [ἴδον Σ 1. τὰσπαι δα! 6 ηλ σι ρμυοάο, εἰδὶ 

ῬΘΡ σοτραλ βυστῃ ὕ 0 1πἃ ἀηιει ἀἀ ΘΠ ΡΊ ΟΠ ΟΤΩ 
Ὀἰ  αβ 5ροοῖοι, παβροπβιουιοηι 556 σου απ] οατ. 

εἴ5 ἀᾷ ἀπιϊᾳφυδην οἱ 51 ρ11015βπιαὴγ δἀταλεἰδἰναπάο 

δου λ λ ἸΟ 15. ΤΟΥ πα δι οολρὰς Ολτὺ ἐῖ, δανιεῖς 

Ολν δὶ. ΟαἹὰ {Π8ὰ Τουτα αἷὰ πἰρηϊῃοδλί, αἰϑί, 9856 ο0}- 

35 ΜΆ, νῦ, 11. 51 αι, χν, 4. 

ἀπο 51 ἀβϑοβίομϑ. νοσθιιοι, ὁ, 38, ἀπτηι, 18, 

(ἀοάσος εἰβηϊβοαι ῥἐαέ ἀπὲ τόριῖς ὑδῆ, ῬΎοὰ! οα 

γοτο 41 σα πὶ Ρὸ ἀϑϑομ σὴ ἀῃ σου) σία τ δῇς στὰς 

ὨΠαΗ σα 5. ἈΕΕΟΏΞῸΠΙ ρυῶθθοι αἰ εἰ βύτδη 15 918] οϑ 
πασπσηθτῃ ργοροβίοη]. Τορο, ἐαπιτιο 1ὰ κ6 πὰ 

ΟΧ 5010 μᾶπρ Ἰηζοτοῖάδι, φοάπεῖ ἀπια δα ρ  ἐβπιδῃ, 

Οἷδο, βᾶρΡο οἰ Ἰδιιαίο, ἴδῃ βόγορὸ ἱπου! σαἰαιῃ 0 

Ἰομιηαϑ ; Ἰδοίαγαα. 6}1|5. σοι ράτα ο. οὐ ρου ΤΩ, 

σοτροῦίϑ τι τότ η) ἀδἰγπθολ! 00; ΞοΡΟΤδΟ λιν 

αἀγουβιθποβ Ἰ σο] δα, ραλη ἢ Πα α0 1115 προ εῖσ 

ἐξ, ππούατα ὁ ἀπ ἢ 15. πα} αἰ ἀο σα!ρὰ 588 
ἰαρξὰ ϑϑβοῖς 4π| σαὶ τὰ ἀαιλ8 Ἰθβόσα θὴ μυοίη- 

παῖς σαοιανίβα . ἤτς, τἀπὸ, ΟἹ δὰ Ὁ] ὁ. 11- 

φα  Ἰρβάτα ὁξβο, ἀσαὴν πα ον αισην, οὐοϊρε α5ιῖσα 
Ῥύοθοθ συποούγάϊα τι. ράποῖα, υἱαρο ἀθῃγοππ σμ, 
πανία, δὐοχδιίοτι τὰ βαδορίοπαο Ομν 511 βαθ σττ] 

ΟἿ ΦΟΡΒ ΟΣ 6 μρδιβοῦρίσιῃ, αα σθθν, ἰὰ δασμείσια 

Ρυβομίθαλ βου ηθίθ, οὐ ἰάοίγοο, ΒΊΡΙΡΩΙ σα {05 
δΔαογαιϊ οηθηι οββὸ δ Π Ὁ ΠΟ 5.210 ΟἿ 5 σαπὴ θγο- 

σσάσῃηι οἱ [(ΟΟΧ Χ ΧΙ οσμβαπομ!! ἀοοίγιτνα οολλ ίι- 
οἷο. Θπίπ!α, δὰ ρεφοσρῦϊο αν ΟμΡΙβΙὶ σου ΡΝ οὐμ}}85 

8} βαποπΠορλείοποπι πῃ ροπαξαν, αἴηπαο σΟ ΠΘΟΡαΒ Ρ05Ὲ 
5.1} 181. 6811 015. ὁΧ [115 λαοῦ, ΠΟΤ οἱ το }1- 

(15 δοιιξίθιις. ἀὐιηονραίατ; Εἰκο βοα! καθ ἰπ]- 

τοηίοτῃ {παπλάατη 1 ἔρ5ὰ τὸ 58} οἰ Ποα ἰομ θη [ἢ- 

6586, οὔῃδ νἱ δὰ 5 το [ἢ 5050. 0 15 16 ΘοΞΊϊα 51 

ἰσία : 4πλ!6 1) σας Βα 5 ἴ οἴ Πολλοῦ αὐ ἐσ 5 50 [πὶ ἃ} 

ἀἀνουβαν 5 ἀἀιη! {ππ:. ΠΠ(ΦΙ τα Ππτπν 65} σαι ΑἸΡοῦ- 

υἶηο τεβροπάοῦς βαηεαίηθαι ΟΕΡΙΒΤΙ, οὐ δὴ πὶ νΘΩ 5 
ἀ]ὰ5 σοῃεἰποαϊανρ, ἀαΠ|ὰ ρόβοο πα {π|π| ΘηδοίρΙθῃ- 

ἅπιπὶ 5 οὐ Ια δία ρδυΐαηίσνοτ παὰ ΟΕ ΒΕ ΈΛΠ} ὙΘΤῸ 

δἵ πιθυῖτο ὑγὶ δα ταῦ, ἀπο ἐρδοϊεῖηι5 5615 ὈΘΏΨΟΜΙΕΙ 
δ᾽, αἰτοζαὶ ντ πὶ σοπβθογαι! ρατ [οὐ] ἀθὴ δοΐμηι 58 1- 

βαϊηοηι (Ἰε158 σση ΠΡῚ 56 6 Θ᾽ αδλαλο σα σα μη, 
σα 5 οϑὲ οχ 501α σππί] αποϊονο στὰ νου ὦ βαῃν 

οἰ Ποδπάπηι δουρ 3 ποβίγαμχ Υἱσίαι5. νΊν Προ, 
90. ΑἸΡΕΥΗΙ αὐλὴδ5 ἃ Πα δυμαθηοι πη). 0]}}6- 

οἰϊου 5 οοόαρανῖ, 861 ρρονιονοθινα ποι οϑὺ ΟΡ δ. 10 
ἀύδηι τι [δὲ ργαροβαιβδαῦ θουροπῖτι οὐ αἰ ββο νδ- 

δα, ἰπβίαυσ απ ἀλη δα 5010}} οὐνοΓΕΆ 5.1 ὁ (00 ἃ 
πο 15 ἴθ βοχίαπν ὁ πο] ο ἀσοσίρπιΣ, ἀτεε ηγο αἰατα 

ἐοπνογίίαν. Ῥοθαν ὁχ ἢἰδ δου θὶ5. ὁ, 32. ἢ, 1ὅ, 
ἀ0Ὶ μᾶπο Βυμαιπῖσ ογλ οι 5 ΡΠ ΠΟ οτα ΧΡ] σα π8, 

Ῥαποῖη, ποβέλιης σε νοίαπεἰαίρια ἀα πον. μοάτο 55, 

αἰὸ: Ῥαμπὶς ἰδῖς φοηιημι δ, ποὰ οδὶ βιροί ϊαίζι, 

" 156 «πέσον γιαπὶς χμὶ ξαπιοίις. δὲ δε βοδαν αἰ 88. 

χιαρὶ ἀΐοαβ, αὐ δινείωιξίαηι ἀπὶηνο οὐ ϊιαίιι5 φὲ 15: 

εἰμί. Ηὶς ραπὶς πο}. ὧν Ὀθη ροῦα, ται ν αἰατις ὃ 

δ ροδεκμην 6]λοίίλ" 8... φρο ὅν. ὀπθιθτα, ἐπὶ σονιραῦ θὰ 

ἀἰοϊάιιερ, αὐ ἀπίπια εξ ον ρον δι ροηθιμς 8 

Ῥαπο ΘΟ ασΊβειοο ἷδ ἀΘῚ θυ εὶς ἀα ἀπ}. τ6. 

1|ὲ ΔΙθον πα, ποὰ ὁπ 101 5011 {πι115 ΒΚ 815 ρα ἢ ΤῺ 
οὐποῖα πογῖ πὶ ὁο αρ θοὴν ἢ οοπ δε ιξτονοῆν ἀϊνταϊ- 

(αν αὐ ἀπα οπτὰ ἁὰ ΘΟΓΡῸΒ ποι σπὰὸ σσπ  0}ὰ 

βαροιίβοοι, της ἄπο ἀνμιηιθπία σοπἤσίο, Ρυϊηλο, 

ΘΟ αΥιϑ ἴδια ἤο Θρα ΟΥ̓ }Ππ5 ἴα Ὑ δα Γοτὰ ἀοβοοι- 
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ἄεγο, συᾶπι [ἢ ΟΠ ΩΣ ὨρΒΙΡΙ σορηράσοηι ἀἰν!α] πἰο Α βίαηξία ; μα η15 πθπιρ6 τηδίουγί 115 οἱ νἱππιπὶ σα σοπ- 
Αἰ. δ ὧε τερηνῦγα ποδίνα οἷο εἰἰδερ πεῖ αὐ πο (κτὲ- 
δέμηΣ ἐοροη ἰὸς, οἰ ἀυηεχιιυ σοηοογμονοὶ εἰ ΟΝ ΜΗ 165 

εὔβονθαιν, οαις ὅς. ἃς ἃ, ὀοτροσὶ αἰπηϊ να λ ΟΕ ΓΒΕ 

{σὴ 5, ποι 5ροοίοθαβ ρρορνίαια ; ὁ ι6. βύηδα 
δαΐοτο ροίογαι οὐαὶ {πξεῖηο δὲ [σόπφο, οχ ϑασὶα- 

τΊϑια θα στῆθι, 6 σάγηθ5 ποξίναβ ρὸν ἱναπβατ 
ἰαοαθτε πα ἶγὶ, βαπραϊποπε ποδία δχ Ομ 1511 

βαπραίηδ, εἴ σοῦρα5. ποβίγα πὶ Οχ 615 σογροΓα 115 
ἐθτὶ : ααῷϑ αἢ1 σομποίοοὶοχ Βαιπαθα σοῃβαείιαϊ 6 
οτροῦ Οδεῖσυι υἹαύπηξαγ, στὰ βρθοίοθ5. 188 
ΟὟ σοι ΠΡ 5 απ ατῇ σομνοπίδη! Φ {1 ἰδὲ σιν σίας 

μι οἷθ ον πα αρολαν, πη συδι ἀΐοονο ἰο αἰδ56ξ. ΝΘ. 

ὅλαι ὀῦβὸ ναπία αι Οὐ ΡΠ] 5 ραηδὴι σαν παρ᾽ βίοι ἐπ 

πυϑπίγοπε εἰοδυοπάουρ, αὶ 1] σοτη πα τη. οἰ ΒΟΓ ΤΩ 
τιούὸ ὁδηοοσααί οἱ σοι οίαίαν, ἂὸ ἀοίηα ἐπ 96- 

δροδίι αὶ. Οπαϊη δαΐομι βογίοπ ΟἸγ 50} σογρα5, 

ἰρβδηι ρᾳπίβ ΘΠ Ί51101 5 05 Δ ῃ Π]ΔτῊ, 50 0106 ποραῦ, 

ἀδβ 5σρϑυΐθθιβ ὐπ ἸπΠοα τυ: οατῃ ὀχρορ θοτα 601- 
5(ο᾽ ὁπϑὸ ἈΠ] α14 Ἰὼ οπσῃαρίδια, φασι νοῖαν οὐϊοτί 

Οὐρὲ ἴὼ. βισηϊαῦ πο ἀἰϊρούαῖαν, 68 1} βοροϑϑίιην δέ: 

115 οοῦῬιυις Οἠδἰδε ἐπ ἡεθαῦνα πορίλα εἰϊδιλιυμῖ, οἱ 

Ρον οαοπανβεαιη. ον ξαη 65. ἐρδὶ πος εβεὶ, αἰ ν- 

ἸηᾶγῸ πὸῖὶ μας Ἀβοί, ὩΪ5] Βροοῖοσ, ΒᾺ} ΠΏ 115 σσοα}- 

(αϊατ, πὰ το τὰ πολίτα δὸ ἰοἴαδῃι ὑσπρᾶσοπὶ ἀ15- 
{που θη τ, σαμη4π 0 ποβίγο ξαῃ σι 6. Ομ μἶξοο- 

γουταν, Πῖσοο [ΟΟΧΝΧΠΠ τρὸ : ραηδ ΘοΠδυϊϑ 8, 
ἰπ 50 ργαρθνῖᾳ Βα ποία ὰ Ο δ ἀσγα 5, σο ἰπ γα - 

γοὸ ἀϊφονε αν σα [ἢ 5 σόββαπι 1: ρογβρίσπαπι ἃ [αὶ 
ἀοοιῖηδ οα πο θα, ΑἹ ἰὼ ΔΙ νυ] ἰλὴὰ 5ο πη θ ΠΠ1ὰ [ἀ]- 

δῖῖτα ΡΟ ΘΠ ΟΠ ΑΥΊ ΒΗΓ ΟᾺ πα], ̓ ρ 58 πὶ βά}15 τι}π|5 50}}- 
δίαπ! ι, ΠΩ ἦπ νι ΟΠ ΟΟ]. δὺ 1 ΒοσΟβθαῃ 

τ, σὰ 5} ραῺ 5 πεδίον πὶ ὅσο. ἱπΠοίαπιαν αα- 
ψογβαῦῖ ; τἰἀϊοα αὶ νογὸ ἰὰ ᾿ποποτο ἀσ ἤραχα οἱ 

οἰποιςία Ἰαϊο ραπὶ δά ϊαηοῖα, ἀπο πος σταΐαί ὅπ 

υσπίσθυν ἡ 0 ἴδ βοσοχλιηλ 6) ἰοϊκξδιν. ΝΟ οβοὸ ραηοῦι 

σα ἢ αν 5 οαμι Οὐ 15. ΟῚ ΤΩ βδαβα, οὶ ϑροιπι- 
ἀϊπη ΔΗ νο σοσα αν ἢ 0 ΠΟ ατ. ἀσοὶρίοθαι, ὅο- 

σαππιο, νὰ 15 σι μα δι οατθ 5π. ογεὐϊκαξίοηϑ οἱ ἰης ἐπ 
ἐμέο αὐ σηδοίαμίλαηλ αν ρολεῖηοί, ϑμὀδειγίια- 

ἐἷϊς πὰ 6. ποιηθῇ ὁχ νυ η]]ὸ εἴ Ραμ} 115 πο ρᾶποὶβὶ 
ἰάδια φαάηιθ ποπ δὰ απώπιο δ  1ὰ5, δο οἰίαη δά 

οογμον δ δηοἰμηλοιίτν, τ ἐοΐαηε ἰιμηιαπαε σοιηρα- 
σεμι εἰπέ δαίεν, ΝΟ αἰ τὴ Βαρίβτηο οδΐ, 3, ἢ. ᾧ, 

οἱ ἴῃ με ϑπιᾶξο οαἱ, δι, ἢ. 8. 5 ἴὰ θασμ αν δια ἄἀπ- 

ΡΠ θῃ ρανίομν ἀϊδιίπ κατ ΟΥγΉ]α5, ααασα, ἀὴᾷ δᾶ 

οΡρ5 5Ή1ππὶ. αΠτθνὰ ἀα αἰαχατῃ μου οὰ!} ταῖς αἰ, 

ἀν μᾷπο οἱ, νίπο τὰ α οΡΊ Δ} σοῦμαβ ἃ} νν σραϊιαὴι 

οἰβίάδ ὃχ Τνοοα! 8 ΤΥΓ Τα Π|π ἀπ ποίστη, 5Ρ101- 
ἀὰα}} Εἶθ δὸ μἱπραοάϊηο απ πιάπια]θτθ. [Γἷ οἱ οἰάοτη 
τοὶ εἰσαηιαας δ δοία πὶ ἀπϑίμπαι Σ τ᾽ σοτρὰ5 580 
αἰἰαοία κα ποι σοι οαπει ἴῃ οσπ πᾶ πεθι ΒΓὰ 15 18 8- 
ἰατ, δὲ απἰτάδῖα αἱ ρυορυῖβ. οὐ]τι5 ρβολί, Εὰ 658 

ἀοοίτίηδ οα! πα] θα, 4πὰ ΟΠ τ διιθ. Ἰάθτῃ μοι ϑαπὶ 
φορριβ ποϑίγαμι νἱνΠοαΐ, Υἱ οχ ὁοπ) πποιΐοηα νοΓΒὶ 

1851 [πϑ1ὰ Σ οἱ ρον να 16} 5ι1α πὶ ἃ ππτὰ ΠῚ οὐ 
δα πο ἢ ταΐ, Οσηΐνα 1ὰ. ΠΥ ΡΟ 651 Οαἰϊν αι, «πιά 

Ῥσοῦξα ἀα ἐούρὰΐ ρογε ηοῖς δὲ τος ἔρβαηι οϑὲ οοὴ- 

τὰ ΟΕ Ξομιοηθατα ἰρ5ἃ δ ΟΣ ΙΒ ΓΙ ραη 5. Ξ08- 

} 

δια: ἅΠ1πὰ ἀΔ δηϊπιᾶτα, ποπῖρὸ ρβιαΠα ΠΠ|ἃ ααᾶπὶ 
Ραῃΐ 5πὺ οἱ, νίπο ΠΡοναΠἴοῦ αὐϊισαπί, Δ ΠΟ] σα 
ἰδίαν. ἀορηνα ἀθὰ Οαἰνπ απ οχρ!σαι Οντη]ιι5, 
Νὸπ ἱβηπόνο Ῥαίτοβ αἰϊχαληο ἰπ Παανα 5. οἱ οχοῖ- 
πο ἰἰ5. (ὁ ΡὰρΡ(ἰβπια "  ἀᾳαᾶ, ΦὨγ]δι αἴ, οἷθὺ 5ᾶστο ]0- 
οα ἢ}, ἰκία 505 γα ἰο6, ἀφιίαρι δον αδέπόγα, 

αἀπίνιαηι δανοιίβοατο ΑἹ τ οσὰ δα ρΓΘ5Ξ105 οἵ ἀσοα- 
ταλ 5 Βογα αι πεγ σἰθτϊοσαι ἢ γῇ οἱ γα Ποηρῖα ἀρο}8- 
τα, εἰμ βα]αραπλ ραν ἀῸΡ5. οοῃϑίαπι πος 
Ἀπ δια ογοατηβογ βίο, ἀοι ον πα πΆΠῚ : ποσαο ἃ 

ἈΠῈ5 Ραμ Οὐ] ποβῖτο ἀΠσο5. ρτώβε ες, 
ἀσαι Ραμ βυγ}15 Οἴδσιασι ὁστροῦθα ρα σαι ολ8 (8. 
Βηίδης, εἰ βρίγὴϊαϊ ὁοτάϊβ ἀρ ρουβίοηριι ἃς ρανγραιο- 

ΠΟΙῚ ΓΟβθρναπ5 σαΐϊ. 8, αι. ὁ. Οἰοα βάση ἴογτ8 

νΘΥ}5. σοροιλ. Ογὸμ. Νὰ, Οὐδ. Νγϑει, ΟΥγΉΠ]ς 
ΑἸΌΧΟ 8. ΠῚ μι }1}. Ἐσάθιι σάν Ἰοιαῖταγ οαἱ. 47, 

παιπὶ, 80, Εν Βλης. βοϊαπι μου αβί υτὰ ΠΟΙ ΡΟΓῚ5, 
5186 ὉΠ ρυα τα απ }} Βρί τα 5, αὐ ίν θ111 115 «αἱ ἤοίο 

δοοοάσπον ταὶ μοσ σοὺ ἔπηὶ μυοσαῖ, ἢ. 1 δἱ 4, 03- 

ἰθιααν νου αν, τς ἀἰϊχί, αἰνο ἀρὰ Ογυη!αιη ᾽να 
ἀ}1.} 1105, παπ ἀπ] 5 γαυτσ ἴῃ δα ασί πα 15. 

(ποι αποπι, 4υὰ θα! : 15 αν σογρβ, ᾿οὺ. ΞΟ] ΟΧ 

α(ίδειαι ὀασμπατνί πιο, σοῃβοφααιατ, αὐ ρᾶπδ οἱ τἱπὸ 

τολίονὶα!ὶ αἰαίαν, ἀππ γαῖα αα ἀπ] τἀπὶ ρουνυδηΐαὶ, 

αιιο ρα μΐἷξ ΟΡ πον, ποῖ μοδϑίν: 35 αἰ πάρῃ 

σοπιολ απ υὰ Π [65 δοίη ράθοτα πιὰ ιοεια]θιη οἵ τηὰ- 

ἰδυῖα] νι ππ ἀσσαπίοηι ; ποὺ 8ασγὶ ΘΟΓΡΟΡΙ5 ΡΟΣ ι- 

{15 πιδα 5. εὐ ογὸ τοοδρίϊ τοὶ ἤαπὶ, αἰχὰθ ἃ ὁ0Π- 
ἀσιηηπαιοηε “185 ρῥτοθιονῖβ ἂὸ συλ Πασητατα 18. 
ἀφοθη ἀρδοϊναπίαν, ΓΟΩΧΝΧΊΗ] Οὐοαραία 6ππὶ 
1515. ΑἸΝονε αι γόβρόπβα. [1ηὰ δα ρεγοξὶ Ομ] δοίίο Η!- 

Υ6}1 οχ αιιοάαπι [οϑ ἢ] οαΐθο}}. (2, ὰη. 1, ἀ6- 

βιιηηρία, σαΐ ἀπ ἴὰ ἴρεὺ ἸοσῸ 58 {15[6 ὉΠ} 5. 

91. δορὰ ρα αἰ Π) 6Χ δ᾽ ποθυογὰπι δ - 
γουβαγίογιι σηπίσξβίοπρ ἀσδαπι ροβοβί. Υἱρ ο]. 

Βγηοβίαβ γα θο ποι παῖ πιπι8 ἀπ οδηάΐονο αἴσὰα 
Ἠοποβίαίο πιοῦῖπι, ααδηι γα  Πἰοτιο οὐδὲ ΠΕοσαγίο 

τπιοῖτιθ,, νἱ νου ΤΠ. ΘΟΤΙ ΡΆ] 5115. Κιδότθ. 58 ΟΥτΉ Π ηὶ 
ποδίτα ἢν ροσονη ΝΥ βοτὰ ἂς Φυδπ οὶ Βατηᾶ- 

5σόπαπι, μ) 6 ΠῈ ῦ ΙΠῚῸ ΠῚ ΟΠ ΛΓ 5018 πὶ ΟΡ οὕ 
βαηρυΐη πὶ ΟΒΤΊ5Ε1 ἐραῃβιπ αἰαὶ 5οηθῖ556, Πα 1110 ἴῃ 

585 αἱ Ἰνοη τ πὶ ἃ 56 οὐΐαηι, δι 1}. ν, οᾶρ. 2, Πὸ- 
815, Ῥᾷβ. 399: Πὶ, Ἰηχα! ε (Ραύ ες χιος ποναϊπαυΐ), 

Ῥεγομαδὶ ογαπί, δρίσίι, βαποίμνη, σορδξίες ἀδδοσι- 

ἀδιίονι ρανὶ πο ὑποᾶο υἱγεκίθηλ σογρονὶς Ολνίϑιϊ 

σοηιηειεπσανα, αἔσψιθ σιν ἀει ναξίοιιο μα αίμηι γῖι- 

ἑανδ. σεὰ οἱ αἀϊνένα μοϊίδητία ρθη σιν δειδοξανε ταν 

ἴπ σαρηνένη ἰπανιοἠονηναν δ, φι Οἠ εἐδτὶ σαν δἐέν οΓ οὐεηι, 

ἡα χω δὰ 1). Τθ σύλεῖς πείδρὸ με 1, αὸ ἐγ μοὶ ει βῆχα 

ἐπάοφιις ἵν σιν τϑίατα βῥιεῖξ, φασιν βαϊ με)" ἐπαύξτ,- 

σιν {πος 65), ΔΕ ΡΙ ΘΠίθη), φεεοάψις εριάσον δρὶρὶ- 

τη το ἰὴ δὲ παδεαξ: δἰομὲ μαπὶς φῆι ἀφνυαίοῦ ὧν 

Γ᾽ ἦς σομεθεϊ, εὐ παϊμεναϊὶς οοὐουνὶς ἦς σαγποι 6785 

φτερτεϑοζιεν, εἴ ποσοῦ μαπὶς φιοιραίανιν ἐπὶ δὰ ὁςἑαπτίαηι 

δον ον ὶς ποςενὶ ἰναπιϑὶδ: φο σοῦρα ἠοίς α ποδὶ 

σέδέαξηι, ἰάδηιν αἰσίκι" οὐγη, ἑδο ἰὼ χπὸ ατῖσ μέμνες 

αὐτο ὑδρσαξὶ σερεμδ, φιεοιίαην ταάδηι απένπα τερεία- 

ἐπ᾽); ἐΐοεὶ γμαγιϊοιείς ἐ7γιις δι ρυονσμς αϊηξεδα, εἰ 
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πα ζυγὲδ δ ρυϊονίδιες τυρογοῖσς σωδίοίαι, Υ ΙΓ Πὶ ἃ ΡΟ556, αὐ ππὰ5 δἰ Ἰάρῃι ἢοτπο (Ἐ ΓΙΒ[τ15. Οἱ 10 σὐ]|5 

καῖ ἀἰδι ! ποιίαβ. ὀχρ! σα γλποοῦ, 1] μοι ἐπχύξησιν, 

Βασι ρέαιπι 10 ΣΧ ατηάϑούπο νονῸ, 560 ΟΣ ΟΡ 5Ι01ἃ 
θαμπαξοσαὶ ποιὸ ἰῃδογίμτα αὐ Ζασπαγίαι. Ποὰ- 

τού ορίβοορασῃ πον. 661. γα. θυ, αμδιη δὰ - 
45 οἱ βασαοί δια Ρ. 16 Θ ορηιδ ρῥγοθανι! 

Φουπαῖς δα ΒΟ ΩΪ ΠΟΙ 1Π δα 5 μι. 6556.) ΠΗ 

ΨΟΥΪΤῸΒ 51} 6] οἱ ππάμηι Θαπιαποθπὶ, ΟἿ αυϊάοιῃ 

διιοίον Ἀ1Π145. [ἢ βΓαν 55 Πη0. Θτρογο γρύβαῖαν ἀπτὰ 
Οἰνε ]5}} σουρῖ5. ἴῃ εἰν 5{1ἃ ἀηῖδ πῃ ρα ῃ θη, οἱ 

οὐτὴ ἃ ΠΟΒ15 [γα βίίαν οὐ σοι αν, σοΥΓΌρΡ 18 

Ῥοϑίφασηι δα θι ἃ υ} 15 Βαθηρίσση πον ἡ ΠΟ ΡΓῸ ΡΕ1- 

ἩΠῸ δναζοῦο αἰ τ ἀααίνχαις ἢ. ΒΡ δοία γα οπο, 

οὐ} 5 ἰδ διιοίον δὲ, ἀπ}. 2, μὰς, δ65, ΟἸοῖΞ 

σογρι5 ἐπηπιογία!ο εἰ ἀμοον τα ρ. 0. βαηδαΐηο ρὰ- 
τοῦο, πες σαγηθὴῖ φα ἔθ το ἀρμο! ατὶ, Ηπι}5 δὰ- 

εἰοιῖϑ βοπ θανίαπι ἀὸ σούμονο ΟἸι πε}, δα ρᾶπὸ οἱ 
νἱπο 1 οατησηι οἱ 5Βδησυπεση ἰγᾶπββα θπιδ ἢ [α115 

αποῖο, (τα ππῖοτε ρα ῖπ5 αἱ Φοαποιὴ λαμηλδύθπιμι, 

τόμου Ν νβὲν οὐ ν ΤΊ τὰ ἀοβτρτην, Ὁ] πι8 νοῦ 

Ῥαϊη «πάσηι μαρθην Ὁ να] απο! ἐπχυλήσει μὲ 

δουγοίίομο, Οὐοά 51 ἐπαύξησιν απὸ ΤΠΠΘΗΠΪμΜαὶ 40 

οχϊτΐο αασάδηῃ, οἰ βεουπάμηι οδίγα μι οοποϊμιοπαὶ 
παοαιῃς ἀοσυθ 015. οὐ ΟΧΙΘη5Ιομ 5. ροπορο ; απὸ 
{αι αἴ ρθὺ ΘΠ} 85. ΟΥῖ5. ΘΟΟ 515. 51} ρυῶβϑηβ, δἰ ἃ 
ΠΟ θὰ5. ἀπατ οἱ δὴ τη πη 5 ΟΠ ΤΙΞΙ ΘΌΡΡΚ, 

Βα θϑέαι (τα 15 18 πὶ ἀοοΡρ (0 η}5 ἰποάραχ, τοοὶρίαξιν 

αασπαξζξα αι θεῖο ἃποίογοηι δρί βίο! ἃὰ Ζα- 

οἰαρίαμα ἱπίογργοίαίαγ Ρ. 10 Ουΐοῃ ; νε]Π] πηι ἐξα 

ΒΘη 5,585 ὉΠ ΓῸ συπυθαϊηιαβ, 5: αὐΐσηι πος ὑγγη}ὺ 

υὐἱ τἀπὶ (6 οἰ 15. ἁπιοίουιδιβ α05 ἢ ὀαάρτηῃ 
σοΠ αη 51}, αὐ τὸ ΒΒ} μτ ἐϊποι, αἱ ψορι οχ ρηπὸ 

εἵ νῖπο ἱρδῃβϑι 51 ἢ 014 }}5. ΟΡ Ί5}1 σοῦρουῦ! ἀσοοβεῖα- 
ποῖ ἢεΡῚ δχιβι βάνει, να] ἀ τοράσαοα, δι τος 
ἐξογαπὶ {ἀφρὸς [ΟΧΧΧΙΥ σαὰ πο κα! τ ΠΝ Π] 
Ρϑυξροοίακ 5}, ν 11 Ο]α 55, ἡου βοτὰ πὶ βραδιὰ: αἰσιιπὶ- 

πὸ ἀσογοοποια πὴ πα θα μα 1 ΔῈ ὼς συθΐο γογϑαθεὶ 
ΟἸεε ΞῈ σογρυτὶ ἀσοθάογο ραϊοῖ ς Ἰαπ αταίμι ΠῚ ηὸ- 
νὰ Βα δίῃ 1165 σα ρουνοηῖνο, αἰσηῖ, φηαπιιιη, μα ῖ 
ἐΐντηι τᾶ π βϑ θ5 απ Πα! τ 8, ἢθο σσι ρύα πιοηΞαν ἃ 
ῬϑΠΐ5. ΟἹ, ν] πὶ, ὁλν ἢ 15. ΟἹ Βα καϊ αἷς μλτς πο πππνο α 
δ ὃχ ράπὸ οἱ νἤ 0 ἴῃ δάση 68) ΘΕ δαπμαΐπεια δὶ μὰ- 
χπὰηα οὐχ τὰ Ὠχοιη "τὰ τη α!15, Ποαὶ δυθίϊγοιαν μὰ - 
᾿Ἰπάδιῃ ΄συοάαπὶ σορρὰ5 ἃ σι! 51} ἂς παίητγα  οορς 
μορο ΟἸνεῖδυ ὁα πα νοῦθὸ ἀϊνῖμο το ποτα [α]ογιμα- 
ἴατην ται 1} 61. ᾿ἀολὴν ὁου θὰ ΟὟ ΠῈ ΘΟ 511 οσπαϑδαιῃο; 
δοῖ λα να φυΐθηχ, {ατ μην οίοο ἀἴνουθα εἰς. κοα 
φξιπιἰομο ΟΡ. ἀπ τηαΣ ἀπ] αἴοαι ; “αομν εἶπ θεία 
}» 1114 ἀπ 6 Π1ν αὐ σαντο ΟΝ 5.1 δχ γιρσίου παΐῃ, 
ἀπὰ Θὲ οὐ ἀσιὰ σα ηῚ ὁτη ἶχα σρηβθαιιι, ἀυυχων!β 
ΕΒ 8}} [ον δ ρυ του ῖα ΠΠ|Ππ|5 πιατον ον το {0 ἀπὶ δαβοῖ, 5] 
μαι. σοπδα ιν, ἐβιοποο οατη ῬΓΓΘΟηἑΙ αἰδια 
οουρογὶβ ΟΠ τίσ}: τὰ σα ἴο ἀπο οχ ἤκὸ ᾿γρο ] 051 ἴῃ 
ἐπα ππ ὨΞΌΩΙ ΟΥΘβοογοὶ [4 οοΠιροηὶ ροβδὶ! ποι ἰμί21- 
Ἰΐμο : α1185, ἃ χασ πδραὶ νἱν οἰαυῖ5. α Πα! ΕἼ θιτ5 
}}}5 ὀγράϊπισα, ΟΠ ΓΙ 5.1} ςουρὺ5 6. οὐ] ἀδεσομᾶοιο 
ὁρογιουθῖ, |. ἃ Πιά} Π]τὰ5 δατηονοίτ, ΚῚ ἰζορίῃη ἂν 
ΜΝ ινα 15. δ8ξ, ἤα θοῦ δχ ἀπ [18 Δηϊμχτ ΟΡ σιῖ. σα μα 
ΘΟ 6501 ἔὰπὶ δυο ατίβιϊσο σοΓρου αἰὐἰμιιιοίο, Παυΐ 

" 

ἱ 

γϑρεαγοίαν, δὲ ἴῃ (σεν 5. ὁγὸ ΠΘ! ἢ ΘΠ ρ  Οἴα}: 

ἀθῖπη ἀπίοια οἵ ἡ ο σοτριβ [οτος μαθὸ ἱπΠύυλονς 

ΡῬΙανα Οββθ 8 ὑσογρονα ΔΒ ἀηὴ ἀπίπια Ἰη]οτιπ ὰ Ὁ 

απ Βοπίποιῃ οἴου ἀϊνουδίς σογμοντίαβ αἴρῃ 

ἴθ ; φαοιηκατησάθπι [τὰ ΟΟΓΡΟΤῈ ΡΙαΓ ἃ 5.ΠῚ Π101}}- 

Ῥεὰ, ἀπτὰν ρτογρίον, ἱπΙοσαπ}15 ἀπ 3} πΠΙ Λα 158}, 

ὑπαὶ οὐ μσιι5. μαι ΠΟ 51 ἀπτη1, δο ἀπο πα» 

πποάϊμαι ἀθ σαρὶιδ ἀἴοὶ οὶ ροϊθεὶ ποσὰ εἰμι μοί, 
ον ἀπὰ απ ἰπίουαοπίαν,, ἰἴὰ 486. ΘΟΥΓρΡΟΣῸ 

ΟἸχυῖδι] δαρ]α βίου ἀἰοὶ ποῖ μοσδϑὶ, αιοὰ οἷν ὁον- 

Ρὰ8 οὐυϑάοσγῃ οσὐὐἸδαῖο ποὺ νοσ πὶ 6588 σῦθι} ΔΠΠ1- 

ἀππην θαΐτοβ θὰ διομαριξα Ὧθξ, πο. Δ] τ δὴ ἀἴτος 

βοάταιο οὐιοϑ εὐ σὐάορι οσρότο νοοῖ Σ ἴα πο 

ΒΡ απὸ βαμηναν ἰἀ6 Ὁ} ρρόγεῖιξ 5. ἂο αασα ἃ ἃ{{18. 
Εχ οὐγηΐθαβ μοῦτὸ 4πὰ5. πὰς ἀϑαο. μυρααχΊΠι5 

ΟΥΤΉΠΙ δοῃ θη 5 ἀρρατγοῖ, σαηλ τὸ β ἄυπ ἰἴὰ ΘαΈΠΓΟΣ 
ΤΙ γα“ ὁπβὸ ς Ξοὶ ΠῚ ἔρθι ἢ τῷ ἀπ ΓῈ5. 9πὴ- 

ΡἪ οἰ οι ὁ. ὁαμ 18 [το ΠΧ βεο ἀππιπ ΟΙΣΣΊΒ. σοτΡι5 

ᾳαρᾷ ἴῃ οἶο ἐβῖ, ἴῃ Τουτ πα Δ Ρ5 ηοο σα πὰ 
ΒΟΒῚΞ ποθι οῦίο οἱ ἱποχρ!  ]}}} νετ δ ἃῸ τοι] οι, 
σοιμραί. 

ἙΘΑΡΕΤ ΧΙ, 
6 ὁσουϊβοίο σμσλαγὶσοϊσο, εἰ ὑπιτδοαλίσηα αὐ οτος 

5 ον αἰἰση θη. 

95, ΡΓαΠΠπ5. Αὐδπαπία πθ ΘΟῺ ΓΟ 55ΙΟΣἶ5. ῬΓΟΙΈΒΞΟΓ, 

φάθι ομοτἐ5 δὺ ἀπ! σασβα ποτ ϊηο, τὰ 1559 15 

ἰαἰῖοπο )6 ονίαίέονια τοίόγτος σαι παν κεῖσαι ΘἀΠῚ 5 ἃ 58 

1). ΡΟ δὶ Πρ σπη 15. ΘΠ] απ οἴὰ. οαρ. ὅδ. ρας 9337, 
βου θπταπι αν ΡΠ} ὁ βασυ  οῖο δ οα  ϑιῖσο Ηἰ5 νοῦς 
λ)15 ρχροπί!: Ῥηνιθοίριια ἐίαφμο οδἑαλίο, αι χαρρ δα» 

οὁγ βαίο εἰισλ απὶοεῖοο οςνενι ας δυο, ἡ παία. Ὀψειδενα 

ἀϊοὶ ἀδυεὶ σιν τοραῖμν λατρείχ ἀναϊμανπίς, ραν δηὶ 
τἐειεηεζιι ἐπὶ σοῦρυσ Φὲ ἀσὴ ρεεζιοης (πε ίσεΐ τρανδλιῖον 

ἰαμϑ; ἐἰα πὸ δαορβοῖηλι σον δουρί 5 μον σολιεὶ, 

οἷξ θυσία τοῦ ἱλασμοῦ, σαογεβοϊιενε ρνορί(ἰαιονίπνν; 

[ΟΧ ΧΧΥ] ροπὲ σοποδοραροηση σμοφσ μύὸ αἰὶξβ 
οἤο͵νοφνηιάιοιν. δἶεσ ποηαγὶ οθηηο γμοίεσί αϑηιφρεέξαι 

νεῖ ρἱαοϊεῖς Ἐσοϊοσίο Ἰξοηνα θεν Ῥγοιοίηναηι ὅνδε, 

Νοία πὶ πον ἅΠπ1|ὸῸ8 αι μὸβ ἃ Οὐ] ΕΠ σλ Ππὶ 

αἰδδοπίσο, Π)0 ἃ πΠ|5. ΡΟ ΡΒ ΠΟΒΙ͂ ΓΟ ΠΟ 8} 

πὐΐεατη ἰδ Ρὴ 51 1Π Τὸ Βγισοί μια, 6. σαπαἰ5 ἠὸ 

ποι ἀῃὶ ἀδτι5. αῦὴ ἀὰ. [1 σπναΐπ τ. ̓ ορ! Ομ 
Ῥαίτγιοι, δορα πιο π να] σὸ κα πα στιθ; καρονο- 

αι, ὧδ 5881 Ξασθυθοι! [ΓΟ ]θὴ6. βρη δ ηξίη, ρα }ὰ 
Ὀννλὸ ΦοπΊλι0 ; Οα}15 5 ἈΠ τη Ἰοπικθ Βουϊο- 

818) δ᾽ ασ 15 0 ργουίμ ης κο ὦ ποι πε αὶ ἃ αἰ }}- 

᾿πηατῇ δα ιηο ρίαπρ ἀΐδονο ἰδ θεήπξοι, Οὐ ὁΧΣ 

60 ασιπότογεῖ, αἱ τον. ἀἰνοιξὶ Ἰηἴον δ μα 5 

Οὐ} α' Οδι πο]! οοαγαι. ἐδ βασι ποῖο ἐποθατίξηοο 

βοηίθμ δ5 ἀδρνροοη πεῖ, 6 μ᾽ αθο ὀΟΙ Βομ] σὰ Β 
Ταΐονθαν ; τορι ἢ} πα] 10. δ᾽υρα σαασα ἀριι! Ογ- 

γα. σοι ὁ παςε ποῖ, δα αν "ἶσο σα ρ ἃ 

ΓΟΟΡΏΒΟΡΙ ἃ ΠΟΡῚ5. ΟΔΈΒΟΙΟἰσ5 ᾿ δίνθ 'ὰ ἀσοίνα δα - 

0} ῬΗ οηὶ ἢε βαορίβεῖὶο ηιΐδδα 8688. 99. εἶνοὸ 

δριΐ “00. Ποπεαθιθιη ΜΘΙση56η} ΘΡἰξο ραπι ἴπ 
Οα] Πυο Πρ ΡῸ [6 φορ ᾿ἰσαί ον φιιπμ τι ολονηρηΐα- 

στῶν νεῖδδοο. θῶ, γοϑρογβίοιϊε πιθδι ϑαθεμια [μ᾿ 

Πάοπι ποβίγδηι ἀ6 δυο μαγίϑἐϊς8 58ον οἷο ἰοϊαιη γ- 



ΡῈ ππι “οαϑετθοοα, Οἰβα}17} σιοῖσθαο ἐς πα “159 
γπιάθο ρ0Ὼ}» ὑμὸς. “Ἡλεολιοίζι», ἡϑαὺς ἐν ογεῖθο 

εϑι. “μου ὑπϑοάοιὦ παρηὺ πὶ πὸ γις ϑ)υθὺς 6118 

ἐονῶς θηθὼς Ὅιοα βαυσοάχθ “Ὃ᾽ Ἢ Ἔπ 50 

ἤκάψ ϑικζίου γὸς ἐπιευς «ὐατι ον 250. πον μας 

ομὺς τατον )ροθλμ 1500] ᾿'Θεδι μὴ παθᾳ δ τα “ἜΣ 

02. ὍΘ, ὁπείμυο 2, εὐπθεῖ υγηθοτῖ υϑ)εῦ θιι01) 

-τοούμι ἐγυαν μρχιῶ γ5 ἀραὶ κηρταῖι τασυιθ!υσοίτα, 98} 

ἀλαθς ἀὐρανιορ περγοῖς ὁγῶ νι πα "1 Ἴθ0 ᾿ΔΗ15 
τ οπϑ τωπιλα 19 φεῦ .} "αΌΤο 8 ται. τυ ΒΌΟΑ 

τῶι στοὺς γα ἧς [9Δ. ΘΠ ΘΠ, τς ΡῸ ᾿ΘΠΟΙΉΊ 91 
ΘΊ9Τ τ... ΦΠΓΤΩΊ19. ΒΤ] πῸ σ. 18 Ὁ "ΒΠ)}} 1 1) χὮ} 

ἐπ θο] ϑασηῃθασθεῖοο, 90 ΘΠ λιπι 9 Θ 101} ΠΗ 101 
ϑ ΞΡ υἱππαα 90 ΠΑΧΧΧΘΟΏΪ ὉΥ͂ ἃ υὐὐτπη51χ9 

φοσθα τα που σ 0.1} πιο παι ασοβποῦ ΡΌ ἐυ τα θοσυῦσα 
ΘΠ ΟΟΥ Ἵ οξ ἃ Ὀσπησορ Ὁτα 1301 τ0 115 σόα ε ατπρ 

«195. ΘΟ ΠῚ Π5ΓΧ 9 5} [9 8100} ΡῈ. 11. 81ι88. ὉῊῈ 
τς οἕ ὁ Μμοπ 4.110 ογυσηοο, τα] 1 1Π| τπα) υθολια 
ἐδίαθα ϑεοϑϑιθλ9. 5.9 Ό10Χ9ὺ ΠῸ05 πμσ πο] Ὁ ο 800 

φηβιαθησθο 5π]|}Χ 1 πα  νὉ πὶ πολ “τὸ 

“μιϑμοιθαυδειον ρῃ ϑιιοιγθοοῆπε 9(] 
τ αφλΌ τ ΟΥ ΠΣ πιὸ γι βθῦσθα ΠΗ ἢ} 1810 

τασπ01 “ἀα] ρῦο ἀΘγ Πππιτπ τι 00 1159} 000] {Π|10 ΟΊ ἢ 
ἼἼ 10 τὰ "μυκἹ] ΡΟῺΒ τις θα ιπθγτκοιί απ Ὁ τανη! ΓΟ 

ἘΠῸῚ ΠΙΘΉΠ05 ΞΠΠῸ ΠΗ ΟΔᾺΙ γ9 ΞΕΡΘ 0. ΘΠ θιι5 1615 
ἀπ (ποτ οτα σοι ζῶ Ἐπ Πρ τὰι πὰ ἡ Θτ ΤΠ ΠΞΤᾺ 

θῇ π 701 ᾧ1 Ξ11 ἩΠΙΌ ΤΌΤ 50} ϑραταοα τ γθαθαν)]ὺ 

τὸρ ογυηθον: οὉ πγάθο ΘΡΦ ὑὰβ οὐ τυσατα 00 
ΘΙ ΘΘ100 1 πιστιπτατιοῦ 1πὶ 1Ὸ} ταν στοῦ ὉΠ: 878 ΒΊΓΟΤΙ 
θππὲ ἀσποτ ᾿γτοτραῦγας πα] 5 1 ἐς απ διοῦ 594 
θ᾿ 5 9705 θα 175}}}}} 19 θα Ρ 8 πιθγίσοτι 10. Ὁ 
ταῦ Ἐ1ΠῸ Χο ἀὰπαο Ὁ ἍΤ; ΧαῚ Τὺ ποΊσο 5. τι 0} } ὉΠΠῸῚ8 
5541} ᾿'σηταος ἀτημολοπὺ ταν οι σα εἸὐρθαθραοά 
ταϑτῇ ΘΠ δι Σ θοῦ Ὅ“ Ὁ 0 ἡ ΟΠ ΊΓσ Ὁ ΒΈΖΙΘΑ 

5 [0 ρου} γογη σββιξτιος 19. 955 Ὁ} 300 18. ΟΡΟΜΠΙΗΙ 
τοϑ δῃθιαοπτατιι ρὲ "Ξαθτιυχὺ τα θη] πὺβ τα Πὰ 
πο} }8 1506 Φσο. Ὁ αὐ 0 τὐπποχιβίαα μοι ᾿πῇ 

πιρα σα ορ τὰ πγτὰ ὁασψο "281 Ο701. ὉΠ 115. ἀΠΠ]ΟῚΡ 
ταιτεβιοῖ αἰ 00. ὀπθιήται τιατόξιατθηυ, τὰ λ σου 1 950 

τΌΘΗ Ἵσ9ογ 500 οἸαγ ΟὉ. 90 ΕΠ ΤΙΟΤΙΠ90} 51.100. τὰ 
ΠᾺΡ ΊΘΟΤΡ 55 1Ὸ} 9 Ππαπγ  [ὁ ἀἀτ Ξογπούσοιαί τ|ιῖς Ξ0Π 

ταὐϑ)αθϑ γ9 ὑγτῦ5 τπ 0. τα σο 18. Οἷσι 758. ΒΡ Ό90 
παρὸ θβϑιοο σα “σα [ὦ ροῺῦ 194. Ποεδυασῦϑι σοσιυρτ υοα 

ἭΠΟΥ] τα [1 ρόΏ ρὸς Ἴξογοι  παῦοια τοι τοπαα 

118} τῇ 5 ᾳϑισσάσ τὰτλ 10. Ξτα094 485 Π5111|0. ΘΕ ΡΕ 
τῦσα “θυ πογτιοκ τ] 1160) Ἰϑ τος. θ5πιπι 9 ΓΘ Ώ]]7παι τα πὰ 
ποιπβέθαϑοιροσα ϑισθγούθαοο στ! ]00} ΟἸο μοὺς 90 
90 ΠΟ 782. ΒΡ ἐς χὸ τυσεβοῦ Ἐπ Ὁ. "60 

ὋΝ 199. ᾿ἄθο “001 19 94. Χ ἀπ σαασπα ἃ 1 ΡΙᾺ 

")ΌΟΠΟΟ φτη αθγπ95. τι πησν ΞΠΠΠῸΣ χὸ ΘῈ ταῦ) 
πϑ) αϑθολ 19... ἐπαοτοθας, εἰσ ξταν ηρὴ9 τι 10. ταυγχοῖία 

τῦσο ἀν 0 γπῦμῸ πη ὃς Ἴχϑ 0 τας τὰπρ 

Ὀτευ]σθῃ ὁ 0 0. θα δαιορΌΩ τητασίητοῦ βγη πο 00 
τῦπτιι ὉΠ ΒΠΌΊΤ]ΒΤΙ ΘΠ. πὰ χὰ ὈϊΞΟ] 051 Ὁ7Γ ᾿ΒΙΒΠ] 00 
τα τὴ τι. ὁπ ππα ἘΠ 7π αι χῷ ἀπῆστλ η9. 5ππῈ} 10. τὰθα 
“Βα } αθ1000 τὰν 70 κε θα σι φοτοραξ Ππξ γα αὐθιπ81:} 

ᾳ 

ἡ ογμομμουν ἠὲ ΜῈ τοῖς ττλλ σα, ΩΝ 

4 

ἧς Χ Ἰαθῃ 

95 004 9υομ00. Ξασοαι τππηοριθουβ απ ἀππ͵βαι0 

10 ὃς ΤῸ ΞΟ ΟΣ Ἰαθιθο οὐ! 19. 985. ΘΠΊΘΤΙΠ ἢ ΟΥΉ5 

-αρθησὰρ οἵη αοῦς τ ᾿ο.σθ Ὁ ̓ἡΦΑΠ}Π δ ήσοτα τὰ ἃ 

-οἠναοταυταιποῦ αϑᾷ 1199} θ{005. Ὁ1 901 ΔἸ ὈΊΒΌΡΗΙ 511 

«ἀὐῖῦ αὐ (τποαοῃνιοταϑιαταοο θα θ5)5ιστ το 

ΟἸΌΠΠ19Ὁ5. τι 5ΠΊ5:α {7 ταυγ ροπῦ 105|ι0 τὰ θα} 5} 

το ϑιαθηοὴθ. οιοναο αἰ Πα ῦ}5. 10. ΛΞΊΘΗ ΧὉ ΠΌΠ ΟΌ5 

αἰποηπαθ σὺ. τοῦτο ισοῦβ, 10... Ὑιθ ττοῦ 15. Ὁ 8 

.6π.10 δίοτιαο το συ οαθαν τ} ΠΡ ῃ ἀχὼ 1911 

τα αιρυ θος πυά “ξοίφῃ γν δι τὰ κε πὸ 

“οἰποήξοι 1Ὲ.}). Ὁ Δ} “Ειγθτοιαται 10. σα 5θ0. 9ΔΠ}0) 

-ποϑαθσι γ9 θρηξάσι θη πα ]υηὺ τι ΒΒ 51.) 5610] 

πόσαι! σασα θοταῦ ὅὲ τὶ} 10} : θκθο οὐ θα ΟΡ Ὲ9 

086}. 5θα9 90. ταῦρῦθ 'χομηπο 8 ὁηθαιθρι ὑπαηθτα 

Ξ9ρ0 τὰϑροὺ τατὰῦ Ὁ Ὑ1 ἐτπιπ π ασπιθο ἀπ0}}1 19. 68 

“δτόπαῦν πρτ παχὺ. ὁποὺ τὰ τ ὐσοστο τὰ υθ. ἘΠ ΉΣΤΙ 

“θοῦ πιθιοηταους 1.01, ΠΑΧΧΧΌΣΙ ᾿βαθασγρα 

βῃτοθοι 9 Ὁμοᾳιαῖς νι. -ππτοιβενὰ “ες 5ιήστ μα Τα 

πμιὰ γθλδισθυ οὔὐϊπθπ "θτοθι πισαογν τις "1:30: ΘΙ] 600 

τι ΡΟ] καὶ τα οὐ τπαθη}Ὁ πὶ ογορασοῦβυ 901} (0.10 

5010. ποτὶ τασλταα ΟγΟΉ ισ » Ὁππ ΠΡ] 5. πῖπ|9 

5 πη ππαογιθαο [ὁ ΘΙΒΌΤΟΟΣΙ οὐκ τι η5}} 98. ἀπ! Ὁ} 

τσ ἃ Ῥ95 “ἸΡΊΌΤΩ]Ο ὉἸΘΘ[001| {πὶ 55 ἀΠ|]ὺς. τὐθυσ 9 1Ὰ 

ὍΘ ΟἸΌΠΕΟΘΕ 01 ἀπ τα πγσταη’}. ὁραηοος ὁ πΏτι 

ΦΉΠΟΙ ΡῈ ᾿θὺ (Ὁ αν ᾿νηνισι χινγοιίαι ἀππ τι 

ογ)ῦ μι. 

τ-οὐο 190. δου, ἐλ). οι, πη Ρυῦ ΟΣ 
τῷ ϑιῦρ99 ποιμηπονίμα πρτεθν ΟΝ, Ὅς 5:49. ἐχὺνΝ 

ον, ᾿διοριαιν σους υγεσπασῖα πτμθᾳ ἀπϑειγεδιευς 

20 5καίιοο οἵμϑὺ 8 ἸοθΉ Β νὴξ ϑύσα ἀτογαρασοῦς Ἡπ00}} 

τπτοοθ βοαγυ 10 ΤΠ}} Ὁ} οποιοῦ χὺ ὑπ “τ πγὰ98 

εασοα Ὀγοσαἴβτρ 19. Ὀϑίλιρ τπογασπὶ αὐ ἡ πὶ “τσ 105 

10. Ξη 00 νηΐ “ποῃθαουδιιοῦ, «πὐὐτσαὺς οὐ κιτοᾷ 

παοὸ θγνπ οΚ χΧϑΘ [9λ ἀπ} πῖβὸρ αὐτο τἢ τ] ΟἹ 98 

ὍΘΟΛ 5 560 ΧΟ Τ0λ “Β01075. τὰ στὰ παῦρα τπὉ 

“μι θο ἀηοὰ Ὁ φιιηφοῖς νη ροσοίῖ οὐ “κοινή οπλλκοϑ 

«ἰργοῦῖα τατ δια. ὋἙ΄ ἀαππι 'ες Ἴθο ιι ζ) κπ 

-] 9.1 5180 5ΠΤΌΤΕ τι ἀϑγ 01 1 1π 7009 4 61} Σ 1Ὲ)} 

-τἱῇ ϑαοο βασον τη ροπε οὐ θγυστα πηι ΡῸ 008 

ἀἀσηλτ}} σατυ τοί σ91ι ἐ Θ] 10 γα 198. Πα θ τ πτ| ΟἹ ΠΙ5 

οὐὐ υἱπσηθτα ἀθη10 απηθποάταν ΘρτΠ9} 1 αὐ] τ ..115 

κὺρ πὶ ἀπ ΠΌ͵ σα }.} σοι ϑηιη4ὺ. Οὐ τὰ ΠΔ 

15 ΦἩτθθ παπισἃ ὁ τὴ “πῃ τομαοος ὀνπὸ 0 Π κα 
τοι ἀπ τι ]οχα 10 ταῦ "τσ ἃ παι ϑυπτίου 
πὶ υπ]ϑ5ποῦ πα }000. Θο θη π|ὸ. θα. ὍΊΗΠ 
ΘΙ [10 γιοσο58. ΟΠ70} ὑχπογὰ; υτσιιο οὐ παι 
τρῦθθλ θυ] θοαὶ οοθιαοῦυς σαι 9 5} [Ὁ χ90. 4] 
τῦσοθμο βαιγαστα 19 51λ1. οὐ τπασπιο θη θα πτ υὐῃ 

ΘΙΞΘ[001: αὖ 16. « ὉΙο) 9} τστοια αὐθγδῖι αἡθγουτα 

τμ 151.) τα Ὁ}10 αἰ τασα "010752}} σα] 5 παττιι τεσ Ὸ 08 

19. βῖαπ). ὁγοραοθῦὺς τ τπιυτεου σοί, αὐ “139 

Ἐπ ἢ 5. ΘΟ ΠπΌυ 5 90 αἸσοἴῃτο τορι ᾿ξητεοιτα 

61ι0}} βηθαθάτποῦ ἱπῦρο 9 ΒΞ ΠΤ ὉΠ ΘΒ ἐππηηανβ 

ταῦ τι ρθῈ [9 Θ1Π 1 ΕΘΘ ΘΟ χὸ {0} "πέσθοσα θραθα σατο 

ϑυτα 900 πτύγο 9. τπ] Ὁ} “ὡς ΕΙΙΏΛ ΧΟ ὉΠῚ] τ00] 

θυ 00 “ῸΡ 5πατιοΊοι 511 4Ὁ τυ πο] θο εἶχὸ 10 Τ1Ὸ1] 
5} [πὸ “ΟΠ ΡΙαΟἸϑΟ]00 8} ἐταθαμηοιλ, 78. 5) 5 10 πο μρ0 Ὁ τ-αρβη 5) 5 πίο ἀπϑσοττ914 ἐἀϑ τ γοο ΘΠ π60 πὰ 

8ι2 ἽΙ ΟἸ  ΒΉ 5516 Εἰ 



219 ΒΞ ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑ ΚΒ. ΟΥ̓ΙΓΕῚ, ὧδ0 

σοιδορταοποπι ἀρνοηλῇ, γϑυθογατῃ ὀναπρο οογατι ἃ {οη]. ἀοίπἀδ 6. νέον πὶ ΟγΌΣΟΟ ΤᾺ} [᾿ἰγιιηι. 1510 8. 

πὸ παρην} φασι Σ ποπὶ αποὰ ἐπὶ πανία ργρίους 

τΐϑϑλα οδβομε, 11. δηΐων 6 ΘΟ ατα ααίάολι ρουιμτῖ- 

«παν Ξρὶ φασὶ Εἰθίον! οο Τὰ πίσπι τοοίϊαϊα, πα] δ ηὶ 

Βα θογ Ὁ κι βᾶονρα δοίΐοη 8 Ὑ ΘΧΙΒΙΠ] 5586. νἹἀοαῖατν. 

δο! 15. ἀαίδηι Ἰηνοοδ! ]οἢ]5 πιθη τσ ποι ΤᾺ} πὶ πέρ 

γόρΡα : βοςσίφμαηι ποϑιιοίίρδος ῬῸΡ {ια ἰαμο5 ἐρὶν}- 

ἐμαὶρ5. (ἰεϊδασίααι. ἰἢ 10 }} 161) βαποξβοαυίηλι, θοιρὰ 

ὑοπίᾳπισι. ἀφοναῦθες. αἱ ὠπὶδηξ βϑιριοίμηα, δρίνἐ ἔνι 
ΒΟΥ ἀοηα Ῥγοροκία,;, πὶ γαοῖαξ γῶν αλλθομι 0} 

γριι8 σμνιδεῖ, υἱπῖθι Ὁσγὸ καπριίμθηὶ (λν δι, Οὐππ πο 
δηΐηι σμο(οισισιια αἰἱγογῖξ ϑρινγιξι8. ξαποίτς, ἰὰ β4η- 

οἰϊβοαίνμι οἱ τραπξιαίιη δεῖ. Οὰ85. αυλάσαι ΒΓΆΓΠΟ 
ἴπ αἰίργὰ ἀἰδβοσιαοο Πς σον δϑογαξίονθ ϑοίόληι 6μ 

οἰαγ διῖοα μῖαπο βι οονο υἶβὰ βαῃΐν ας σα 115. ἃ - 
παμηονδῖ, (105. 1} 5018. ἱπνοσδίίο δ. ΘΟ ΒΘΟΥΔ ΠΟ ΘΊῊ 

τοροβαΐββα ρογίοιι δ. θιοο. 15. ἀηῦπὰ ΟΥ̓ ΠΠ} 5110 π- 

πὶ ποῖ βα οἷν, αὶ ἃ ὅθ νττὴ Θναῃ συ! σου ὴ γ6 7 - 

Ῥοναν 5 δ] ἴα ἢ) οχὶ 51 ΠῚ 6 ΠῚ 5 (πο α ΘΧΘΙΆ0]0 οὐπ- 
ἤγπιο. 51 δὰ ἰἀπίαπι) Κ, ΟΠ γυβοβίοπη ὁροτὰ Παθογο- 

πιαβ, ἴῃ. αα  θὰ5 5015 ΓνοΟἢ ΠΟ 15. ἰὩ Π Π 1 ΟΟῊ 56 ̓ 

οΥ̓ΔΙΙΌΠ15 ὀαθβο τι ΘΙ 11 {μι} ΠΠ}}. (τὰ ὅθ παζονεί, ΟΔΡ.4᾽ 

Ραμ. 3.3. ὁ} 10. Ὑἷν οᾶρ. ὁ, ρᾶρ. 93, ΘΕ 56 νην, 33, ότι, Υἢ 

Ῥάὰμ. 87, οὐ ποτα. 36, ρὰμ. ὅς τ] ]ὰπ θα νάπη μο- 

Το 5 νεσϑ 15 οἴοδοίατηῃ ΓΟ σαἶ588 Ξαδρίσαγοηλῖιν, 568 
μὶ5 485 ἰδοῦ ἀἰοιν 56 πὶ. 30. θ6 ρῥγοαϊίίονς σά, 

μὰς. 403, πιὸ νὰ ἀ6 60 βΒοπίίαιπ αἃ8 Ῥσο δ εταμν. Πτο 
οὐἱοη πὴ} αἰτα πη 0 ποηίοπ απ ορ ἢν σοηι μοι! αν 

εὔνθγμθα ὀνα προ! σὰ 5πὰ νὶ ΓΞ ΘᾺ ΒΞ ἸΔ ΠΠΠ α Ἰσπότα ΟΠ6᾽ 

τοηπίατ; π| δούσπι ἀπηθὴ Ομ θεδεῖο οὐ ἀρρ] σατο ἃ ρτο- 

εἰλνιῖ5. ΘΟΟΙ βίαι ιοῖβ ἰαπμιηλ ΔῸ πη ροίγαπιο σηπὰ 
ἀοροπάρφα!,; ΟΝ ῖδίο οἱ ϑριγίαι βαροῖο απὰ ορογδὰ- 

ἘΡὰ5. Οὕδιῃ φυϊάθῃ Οὐ} [αἴ556. βοηϊθημ τη αἰ 

ΟῚ αἴδειμο, 118, ποὴ Γαδεθ ποηϊο, αὐ ορίηοτν, ὑτο- 

Ῥθάγθ ροίοϑι. ἴοο 30 ποπ δὶ ρθε: ἡηνοσα πο (γ- 
ΤΠ] ρον οίαπι ΟΙσηγοη ονα τ [τα Ὡδτηπ α ἐ ποΠ ΟῚ τ 
511. [τὰ ὁ τὸς ἢ 1] αὐ δρὰ νι οιαρ, ἀπάτα ἡ γι 

νου ππιὶ΄ Ἰδα] αἴας Βα ρ σα 5. 1Π105 βοπα φανία:, α]- 

»ὲὰ5 απἴο Ἰπυοοαί ποι ἃΓΠΠ τιμαὶ ράποην οἱ νώλθιην διε 

σἰανρίβίϊ ππθὲ ο550 ραποι οἱ εἴπει; ὁαητίο μον- 

αοία ἴατὶ ταὶ (με λδεΐ ἐοΥρὶ οἐ ἐασπνποῦ οεϑος 
Ουϊα ἀδ Ἰὰς 6} 5 οχὶβε αι ιος Ξοπ οηπὶ 51} σὰ- 

βὰ5} ρᾶτοῖβ ἀροΓΙο. 
9ὅς ἃς γθπθο, αἰ! ἀ δηλ ΓᾺ Πθπ ἀπο 65. ἑοίάτω δ ης 

ὁπ ονθυβίαπι δα Πσν πἼ Π}} μον πόνο, Οππινι5 
(ρσο 5 {π|0}0 οἱ Πα πὸ5 [μϑο! ομὸ5. ἴθ ἐορεΠἴὸ ΕἸο- 

τοηϊι πο 68 (16 ΓΘ δύγι 5 ἐἸβρι!ἀλα τα 5ἱἐ, πὶ ἀἰδεγοῖο 

ἰατποἢ ὨΠΙΟΏΪ5. ἈΠ] βιαϊα σὴ ἔα} ἀδ αὐγαν!ς θη - 
ἰοεὐᾷ. Ὁποῖα Τυ ἀοη παι άπ ἀὐκ ρα Δ ΠΟ ηοΙη 
πὸ ΠῚ ΚΗ, σα μοι : [ΟΟΧΧΧΥΙΙ;Σ 8055, 13, σὰρ, ἢ, 

βία 1, κἐαέϊνι ροδί ΘΟΛ 560) αἰ λοι δον σὺ οἱ ὉϑΥ ΒΟΥ ΔῊ» 

Οἱ απ. ἀ, ρμθλασίαᾳ ΘΟΉΒΟΟΥ αΠΠΌ6, ΟΟΥΡΙ5. οὐ δδῃ- 

εαΐποση. ΟἸιγίδε } 51} 5ροοιθθα5. ῥτ 8. οἱ Ὑἱπ] ὑπᾶ 
οαπὶ απίιπα οἱ ἀϊνίηαὶρ οχϑίβέρτο : οὐ (τ πυογδαᾳ 
1 δ! ἀαϊμ5 ρυπδσορα(ο ρορασίζιο", ποτὶ ἀσοθι 

δοουηάο, 5. Οὐ 15. νί πὴ ΟΥΒΉ ΘΙ σΟΣ ἢ γουθόσιηι 

51 1556}, δἰ 1η πιά. ᾿πνοσδίίοπο ἰοι 5 τοη580- 
οναυουἱβ δ αϑα μὴ ΓΡΡΟΒῺ580., ἀἸσοῦ 6 ἢ. βοης ἢ Πα ]η 

Βαπο νἰλον 6211}, ΓΔΕ] 55 μοι Εοο! οδίῳ ἰγα}- 

τοὐση!οσπαι ὑσωρα]!ονιιη ΧΙ ΔΕ ἢ] ἀἀνογθαι- 

(δηλ. ᾿ἰσυσισγοβ, δἰ ἀνθὸ αν τα απ πἰκιπὰ 510] 
τρλρασίαμι ἰσμο το σογον ἢ πα]Π]} τ 1 ΠΟΙ 50 - 

ται θη νΕΓΡῚΞ σνδηροῖ οἱ ματίσι τ αθνο ἐϊοθ- 
τουῦαν. Τονο, ἴῃ ταν σῖο ὐθοσαν πὰ, 4πππτὸ ἀνὰ - 

ψοιῖοα, νουθα ἐηνοσδίίοα! ρυτοαε1, ἀπθιτατὶ 0 ἢ. 
Ρό588 ὀχίβῃιηο συ ἀτοοόγααι οἠη αἴαιη οἵ «ἴα! α πὶ 

οἱ Ἰοσούιαι βοηοαῦα [ἈοὉ1 Ομ Ρ βία αλ 1 δἰαι τη 
Ῥοβὶ νὰ μη Πσηγατα. νου μοι πὴ θυ πη π Δ ἸΟ1 61Π, 

βρῇ ἰἁπίατη ροβὲ ᾿πνοο ΠἸοτ ρϑγαοία τη αἄοβθος: 
Ῥαίγιὴ δυςέογ δίθ5. ποῖ ἀἰ]ρσο, αὰ ΟΡ 5 

ποίᾳ; συ), π00 ἴπ τῷ ἀροτία ὈΓΟΥ ἐδ} 5 0) πὸ- 
σθδϑα 5, Ναία δὰ ΟΡ" 0. ὁ5. ΟΧ ᾿ρ515 3] Δ 1 
οἱ βασγ ἰπνοοδ. ἢ}. νου δι, 4 ΠΠ]ι5. Βοϑθ αι ἃ 
680, ι 1ἃ «πο με οὐ νθιισν οξὶ ἃ δρύγτξι βαλιοῖο 

φμίαίισι, ἢα ἐοΡ εὶς οἱ βαη μεῖς Ολεϊσιῖ, Μόνθα ἤτθς 

ἀενογίιστο ἂα ΘΠ δαί απ ΞΈ15 1 ΠΟ} 15 ροβία- 

Ἰὰπάο5, ΕοοΙ βίαι σα [οἰ Ἰπδὶ πιο, οἴ σοηβίδη ) 5ο! πὴὺ 

ἀνα! 55} 5 πη δυΓαἢ15. (ΟΞ πλοὴο ρεΐναγο οδἱ, ΑΠΠὸ- 

ααὶ νον ΒΟ πὶ ἸΠΠΟΥΈ}} 56 Π5Π ΠῚ, ρ6ι 50. ραϊομῖοι ἢ 

σοηπρίύσ αι, ὁ σα 5. ὁοΥι 5. ἃς ρΊ 15, τα 

ἃ}} 15 41} μὸν ὁπ π| 65 ἰδ! 65 1Π|5 πδὶ δ᾽ 7 ΝΟ αἱ: 
ΤαΠπὶ ΒΟ] αδίϊοῦ5. Πποδίιοδ. οὰ ϑ6η θη ΟἸθμ505 

Τα 588 : βογϑυαϑὶ ογᾶπι (61 πον σα δὶ 51 δὰ [1-- 

(πυπίατῃ οιηα δὴ) 4ὰὰ αἰδθαηίις Κρ δοῖθ5), Ομ - 

δία πι δἰαιγηι ροβὶ να ρο σον νεγβόγαιμῃ σοοα- 
(ἰοιλονπ αι α}1π ἄχορὰ 5ὰ} ρα 15 ΟἹ ὙΤῺΪ ἘΡΟΟΪΟΡῈΒ οοα- 
πηριν ρα πὼς δά πασσοαμιν Πἰανσίαηι {πὰ 5 οσὶ 
Ταΐαι πὰ ΟΚἊΠ , ἴῃ ἢοιαπα δηΐ, Μεβιοἰαποηδβὶ, οἱ 

οὐμ τ 118. ρ6πὴ6 [Δ 1π|5 νϑίοσι θὰ 5 Π σα μ ἴ8, Ἰηνοσδ!ο 
πὰ, τῷ ποδὶ εργρ ἐξ κανηιῖς καξ ουα ταὶ ποβιγὶ 

δόξα ΟἸιγί 511, ν6] β᾽πι}} 8. ὁγαιίο νογθὶξ ον θμ  οἷ5 
ΡΕΙΒΌΜΕ βοιοι: αάτα πη} Πα} το παῖ ν 
401 1ἰ5. τοῦ 1 Π5. σομδόσγα 0. Ρεγδυῖα 51... Οὐαμο, 
πἰ τοὶ θαι Γὸ5 ροβὶ ἱπνοσα! η σὴν ἰααλάτω, ἀρ πὸ- 
᾿αὐὰπὶ θη ΒΘ ΟἹ ΠΟΘ ΟΣ ΒΙ πμἈΠΙ 5. ἴι Ἰοχαΐ 50- 
Ἰοπν ἀπαβὶ Ἰανοοα! ο. ΠἸὰ 50[ἃ ὁοηδοσνα ομθπὶ οἱ ἢ - 
οἷαι ; ἃ Ῥαΐ 95. [αιτπὶ μυδὲ ὀνοπμο!σονιαι νον θὸ- 
γα τοοσϊαλίοποια ἰκα λαμ, Πα 2 ΣΟΠΕΘΟΓ Δ ΟΙ Ὁ Πὰ 
ρθη ρα 1, ἀς Ἀΐ5 τοῦ }15. 1ὰ Ἰοχαὶ ν᾽ άθπ μαι ρμογίπιϊο 
ΔῸΔΒῚ 1115 50115 ὑραπϑπχαία!ο ΟἹρῃχοι τον μι Γ᾿ ποὰ- 
4ἃ 911; 5ρὰ πόση ΠΠΠ| νου θοναηὶ οὐπ πο ΠΟ ΠΩ, 
ἰδύϊ τὰ ἅ] 10 ταϊ 5. θΓοστ. ποοσαα 6 οἵ ΟΠ σὰ- 
οἰδὴ δι πε περ ἀϊσοιται, οι σα!άοιῃ εν αἰ βάκιθ, 
βοπογα!Παι ἀυπίαχαϊ, ποῖ (ὁ ιν θὰ 6 δἰ πιβη 5 δὰ 

ἢ εἰμόσθαν (6 ΠΠ1ρῚ νο]ο. μαι 5 δαΐδην ρουπλι τος (6 
ὙἹ ργδόιπ. πὶ βδου Ἰσίο ἰδβίδίος. 6586. ποίιμν ὁδί, 
πθὺ νείεγθβ ὑλῃίπηι ἀϊοο, ας ΠΙΔΥΌΙ ὙΠ λῺ], Δερα- 
βίπαπι; 504 δἰδιη Τοοθ πο οα, Ὁ Αφόομαν τη ορίβι, 
αά βοιπάτγα, Υσμπο,, Ραβομαβίαι, αι θυ, ΠΣ 
11}... θ6 ἐο}}. ἐ( βάησ. δοπιῖη, οαρ. 38, αἱ: Θρίνϑ μιν: 
δαηοία,. Ῥαγεὴδ 6. υἱπὶ βιευβἐαγιίαηε, ἐπιοϊεῖδ  μοεν- 
εἶα Ῥὸν (ΟΟΧΧΧΙΧῚ ξαοναμιοπί βδμὶ βαποῖι βοατίοηοηι, 
ορθνανὶ οαγτπιθηι Θὲ βαπισιθιθηι Ολγῖβέϊ, οἱ οαρ, (5, θὸ 
Ομυΐδιο, ἐρθθ ἐ5ὲ αὶ γὸν ϑνιριία φανισίδέην μηδ 
δμπὴὶ οὔ οὐς ἐανπθπι. ρει ἸΠοοἸορβοβ ταυ]ΐος, ρτῶ- 
βϑυνίπ 6 501 0115, ααὶ ἡ οσπβι(ἴοτη ργδοιαι δὰ Πιθο 
ποδίρα ἰθιηρονα σοη βίη 6} ἈΒΒΘΓΊΙΘ 6, 
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96, Τηνοσηίτοτπὶβ 58 Π 6 ἴῃ ΘΟ Βθογαι[0 06 ΟἸἸΟΠΑΡ8- αὶ ΡῸΓ δαιη αρεοϊναίαν οοπεοοναίίο, ἰπ [μα πὶξ νότο ἤθῸ 
{165 ΟΠ Ποασίαπι Φα λα] ΠΔ ο55δι Θαϊηῆ τι ΠΟΠ ΡΗΓΥΆΙΏ 
πῇ αἷς Βαληι5, ΠΡ. 6. δρένείι βαπίο, ο. 87. ἀπο 
Δ] ΒΘΙΏΡΟΙ ΤΠ ΧΊ δ᾽ ρουβασεργαη!. ΡΟ τη δϑὲ, 
νου ββίππιπῃ πιὰ Α ἀβησ1} ρυλποίρί πη), δας ρα χθἢ- 
ἰουαπὶ οἴ ἢ σα σία ηλ Δ Πσο] δῖαν ργοσῖυα5 ἰδμοηάογρ. 
Οαλιμν δ. δὲ τ βίον ρον δσχιουίουοπι ῥπουαιηοη τὶ 
δηλ. ΕΡαΘ οπρὴλ, δὲ ΟΠνίβιιιβ. ρον ρραατη 400} 
ΒΑ ΟΡ ΠΘΏ 5 στ 6 60118}5 6Χχ 6]0}5 ἀἰνῖπα ρΓοὨμ Βδῖο π8 
σα π 0 ἀἀ65., Παρ! χοὶ οἱ ρϑοθαία γοτηλ δε: 
Ευυ!οσία σχασχαδι ἤοπ ἐπηξαμη Παΐα οἴανοβ ἃ ΟΠ γιὸ 
ἱπιπηοάϊαΐθ ἀσοθρί!, αᾶ5. μ0} ΠΝ Π 5[τῸ5 σὰ ἃ ΞΘ, 
ἰαπὶ ἃ ΟΠ είβίο ἀδρα ϊο5 Ἔχαγοοῖ; νότὰπὶ δἰίαην α]ϊὸ 
50 π58ς θὲ} γα σπαην παάγατῃ παπηπαιη ἀοἢεοίοι- 
(Ἰὰπὶ ΘΠ οοίαη, νον ἀἰοὶ ροίδξί δἰ, να ρείζαΓο οἱ μ86- 
σαν τη: τογο ; σασὰ Ὁ Αὐμαπίηο ὑδηίῖθ5 ἀθοδῃ- 
ἰδιπαπλ. Υ]ὰ. 118, τπ θ6 ὑχρί., σἂρ. 17, Εἶν. τν, Παρ. ἀν, 
πα. θ: 56]. 99, ἡ. 9. 56 γι. 95, ἢ. 3. Υἱ. 9 
Ἰοοοβ δϑρὰ ΑἸργοβ, 0. ν ὧν Ζμεσι, παι. 41,6} 10 61 
ὃς ραπῖϊ., δ. [ὅν αι. 81, οὐ ᾿πβίσαθ ἰδϑε πηοτίτπι τὰς 

δγοδὶῖ ΑΏΒΡΟΓΙ ὧδ ἄμος, οὐ αι, 1. Οαἱ ραΐπι 5δογᾶς 
ἸΠ0} 015 815 58 αὐξαίαταπι ΡΟ! Π οἱ τὰ9. 681 Ομ νιϑίαϑ, 
οὐτὰ κύα!ἴητα βάστα ρὸν Πα Πασηίσια ἃ ΘΟ  Θβί το ρτο- 
οἷ)5 ἀθροπᾶονο νον , Τἀοτ αἱ παψααια ἴῃ Εὸ- 
εοσία βεποϊολι αι ὀγαιο οῇςίαϊ :θαη 18 ρ6Γ Δ} }}}- 

βίγιιηι. ΕσοΙ Θ5ῖ νοίογαπι ἰπισγριονοη), δχρυθββᾶιη 

πα απὰ πὸ πὶ σχαια ες πὶ οἵ} 5βδογαπιοπίοτγιμι δά- 

χοἰ βιγδέϊοιϑ σοι πιο πῖπν [σΟο165}α: ρΓθῦθβ, 5ασνας- 
05) οἰοοί) ἃ εὐ ροδιι!αῃ!οβ : σατο πθπ ρηγα 
80 παὰ οναπιοηΐα,βο οο δβί τ νδγο ον. νοΐο- 

Ραθ ΘΧΡΓΌΒΒΙΟ, 5ΌΗ ἃ τα δίτο Ερο] βία 6Ὲ} ο} 85 
ποτ 1Πη 6 [ἀβ ; ἀοϊτοσαι» ρτορίου πα αἰ 5 γὶ πχεϊτεεΐ - 

ἰαΐρηι αἴδοία απαπαπ ρα αίῳ, Η15 μεί οἰ μη5 Δὰ- 
Βαβιίηιιβ, ἔου18. οοπίτα οπαίΞα5 ρου θιι5 δαρ ἑβταὶ 

ἃ} ἰῃαἱρη15 οὐ Δ πφγοι οἷβ ἀδ11 να] ἀν ΐοχα ἀοἴρη- 
αν, Τἄφτα ἀξ ργοσῖθα5 Ἐσο] δίας δὰ οὐ μδοργα πὸ ηὶ 

ἴῃ ᾿ππ ρα ΟΠ ΘΉΠ15. βρη οπάπτῃ, ϑασυαιπ ὁπ α ἔπι π 
Ρηλόσασι οἰ Πολοίαιῃ Ραϊγοσ ἀπὸ ΟΓ6 ταΐχα ΟΠ ἢ - 

ἀαηΐ, ἀΡῸ ΓΟ Βα5 π5 Ταϊπ|παπι ἀαληι ν Υ]}3 ποβίο τ: 
4υὶ πάθην ργθοιθὰϑ οἱ ἀφ» θαμι πιη.}}5 νἵτη, σαί. 

8, ἃς 83, 6 οἹδὶ ὀχογοῖζα!! οἰ Ποδοίατα σαϊ. 20, π. 3, 

οἱ αἰνη θέμα 15 ϑαογὶ μοιοϑία! πὴ, σαν. δ 1ς ἃ. 3, οἱ 
Θπο!α 5 ἀρηΐ πο τὰ πϑαια! αἰ οηθτα (ἼΡα1. 

01, ΑἸνονη, ἀποὰ πο δανι βίαι Ἰπνοοδ  οἷ5 

οἰΠολοΐαιλ προθϑϑιἰα!ϑιααθ πὰ αἰ ατἢ ἀσηχοι- 
δίγα!, οϑὺ φαοὰ ἃὉ βούνοίαᾳ ἃροβίοϊοναση, γα Ποιὸ 
ροί Πα, ἀῖτα ΠαβΉ 10, 1π| οὐπ 1] 15 βσορει5 ἰᾳ8π| ΔΠ {1 - 
αυΐβ δὲ ἀξὰ ἀργοκα 5, ἀὰπι πβ᾽α {15 πλιὸ ΠΠ 0 6115 
τορδυλθν ; ποὴ Ιβάθπι γογθὶ5. οοηοθρίαᾳ πο Θἰἰθτὴ 

Ἰουο αἰῆχᾶ ; 804 τποίυ γϑγθῖβ δυο]! 5. ρυοῚῖ, 
τη ὁ οἃ δα Π5οχαϊ γι: ᾿ποάο δὰ ἰοίδιι Τυ π!αΐοιῃ, 

τοῖο ἀά δρι αι. βϑαποίαπι; τπαιΐο δὲ ΕΠ πα ηῚ, 

τηοάο αἀ Ραίτγειηῃ ἀϊγεοία : δυάδι [ἀ πλὸ ΟἰΤΒΟ τὴ 
Ῥοκία]αη5, αἱ οὈ] Πα ἴῃ Δ᾽ ἀγ] ρτοροβίία ἴῃ σΟΓρὶ5 

δἱ βαηρυίπουῃ ΟΒτῖσι. γι ϑηχατοίατ. ᾿ὑ{ 1 ΟὨΛ Ἢ Ἶ]ι5 

ἀαϊάσπι Πἰαρα 5 ἰαπὶ τοὶ ααᾶπὶ ΟΥί θη 8185 

ἃ νἶτὸ ἀσοι5οΐηλο Ὁ. Βπιβθθῖο οηδιάοιο δά 15, 

ἸΟΟΧΙ. ἐδάδτῃ ροποϊηνοσααπὶβ Ὅγηα, ἰθτη 008, 

Ῥοϑὲ ὀνδῃρο! ο. πἢ Πρ σὴ τϑοϊ α !οηθηι, αὐ 

υ 

ἴοτηῖα δα άθῃι, 80 Ἰάθιν Ἰοσῦβ, ἀνά θ 15. ΤΔΠΠ61 

νΟΓΡῚ5 νὰ ]β ργῳ πη ΠΠμσὶ 510. ᾿ῃὼ. Πιαρρῖα Ποιηαηα 
815 γϑυὴ5 σχβροββα ὁδί δι Ρα ΓΘ: « σαί ΟΡ μ[ο- 

« ποῦ Τρ 15 ΘΕ νἱμ}} ἦι Πδπ5, ἴὼ οασ αἱ θ 05, 4ἰῦϑα- 

«Τππ|5. ο πο Ἰείδην, ἀξονυίρίαπι, γα ίδια, γδ στιά. ἰ, 

«ορερΙ  ΒΙ δηλίτιο ἕασοσο ἀμ ΟΡ να! ΠΟ 15 σοτρι οἱ 
« 5. ἢ σι 15 Πα! ἀΠ 60. 1551 Δ Ἴ ΠΠ1 ναὶ ον ποδί οβὰ 

« (Ἰερῖπυι. Οὐ ρει ἀπᾶπι μαϊοσθίαγ,» οἵος 51 6}}}}15 
Ῥόηθ Δπθγοβίαπαν αι σία [οΓηλ]8,51 πο ὦ Πομια- 

ὩΆΠῚ μυπίουι Ὡ ΠΟχα οἱ ἀσοοπιοάδία 5}. σον ἀπὰς 
θγοβία5 σαπαπύποηῖ {πα πη απὶ ΤΎὶ αἰ τ 15 ̓πνοσα!ο - 
Πδπὶ ἴῃ 5πογί οἷο δα δ᾽ λα πὶ [65115. 65. [15 νυ θυ }5 

||. 6 9 δρέρίδι βῳϊεοίο, αρ. Τύ, αι. ΤΕΣ: « (Ὧπὶ θὰ- 
« τ οἱ ΕἼ] Ἰο ἃ 58οοι ἀρ  ἰπῖ5 ἴπ να ρυ βηγαῖο ποι ηᾶ- 
« ἴὰτ (δριτ5 βαοῖα δ), ΘΕ πὶ ΟΠ] ΠΟ αΐρὰξ ἰμνοςα- 

«ἰαγ. » δ6( α[14η} [ογίο οὐ ποιῃ γοβροχι, Ααὐΐος 
Ἡβεόγαμ δ 6 Ξ“ογαπιση(ἰς ἄρτια τὰ Ὀτο Βα ηλ, 481} Π0Ὲ 
ΘΟ Π ἢ 515 ααϊάσιῃ 5ο4 νἱσίηαν. ἸΕσΟ] ΟἈΊΩΣ ΔἼ1Π5 
ὀχρομποῖίνα!, πᾶ ΒΠσμιδιιαν. Β᾽ 0 ΠΟ ἐγ ΠΟΙ 

γΡοίοτι 1115. τνν οἂρ. 5, ππι. 21 Σ « ΘΙ βδεργάηβ : δ 
« ποθ ]5 πᾶπο ΟΝ ΔΙ οΠ 6Πὶ ἀϑογίρίαιῃ, ταναπι, γα 0 - 

«πα ἘΠ θια, σα παρα 65. σΟΓρΟΓΙ5 Οἱ, Βα σα 115. 1)Ὸ- 
« τὐΐπΐ ΠΟΒΤ {6511 Ομ ΥἸδ τ Σ» σασ [1ἃ Ἰτο Πρ θη ατη 

ὉΠ οχ ρᾶπα οἵ νῖπὸ αὶ ἤματα οἵ δαογαιμιθῃίη ὧοι- 
ΡΟΓΙ5 δ. Δα 15. ΟἸνυ15}1 ργωβοπηίατη. ἢν μῖο 

Ηἰδραπίο ὁσηθδογαιξοη δ Τοσχα αι δίς. ὀχριθαα αἱ 
Βοαῖας δὲ δι πουῖαβ Π}0. 1 Ἂς σοηϊ. Ἐδιίσθιῃ εἰ ἘΠ ρ., 
« ΒΙΠς ΨΡῸ Πμπμάς ἐονι, ΧΠΙῚ, μά. ἅ111 ϑοχία δυθσθ- 

«ἀρ ονα(ο} οὐ πνηιαίο. εασταπισητ, οἱ 

«οδήαμο σα Π6ο ον, Βα πο Πα! μον Θρί τ αιπὶ 

«Ξαροίατῃ ΟἸατὝΞῸ  ΘΟΤ ΡΟΣῚ ΟἹ δα πύυϊη! σα Πγπλοίαλ).» 

σου ποιάῖρ ἴῃ ΔΠ55}} Μοζαγαθίθο, νἰβέταν ὁναί το τἀ 
Επίαπι ἀϊγθοία : τ Αἀδοβίο, αὐδδῖο, ἤεβη, θοπὸ μόμπ- 

« ἴεχ, ἴῃ πιοάϊο πον, 5 σα! Γαδ. τὰ ταϑότο ἀ1ξ}- 

«ρυϊουύπανα ἐπσυααι ν βα πο.  Ἰοα μὰ ΟΙοσαιν αὉ 

« Βα ΠΟΙ Πα ἃ, 501Π| Δ Π}}}5 ρῸ μΠ15 δα ΠΟΙ. ἀπ μο }] [αὶ 
« ᾷποίς ουηη6 αο Ποάοιαρίον του πο.» ΞΟΠ ΠΡ 

νόγθα σναπκο] σα, [πὰ πύρα Αἰ οδη ἃ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΡ 
δαμοῖ ϑρί 5. ̓ μνοσαίίο, ματα νάσίας οχ 18 

Αἰτιυδηογαθι αποίοσαπι γονθῖ5. Ομιαπιβ, ἢ Ὁ 

« οοηΐ. Ραγηιθι., η. ΠΣ ΑἸζαρα ἴὴ φΡαβ νοΐα ρὸ- 

«ῬαΠ (υδαοποῖὶ ραμῖς οὲ υὐιῦ), οἵ το να Ομγ δι] 
« ρουίαία διαὶ τὰ. Ὠθι5. οἸη Ι ροΙ 5. Ῥην σα 115 
α 51: 40 γμοξία!α! 5. ἀὀβοο Πα}, ἈΡΙΡΉΛῚ5. ΒΆ ΠΟΙΆ, 
«πηᾷ δ ἀπμα|ξ μ᾽ 5 Βα Πα 015 δοῦθ 85 ΟἹ ΒΡ Θ5 ΓΟΒΊΠν 

ᾳ« τοί η5 ἀσοθρία 651.» Δυσς σριβι. 449... 19. 16- 

άπ Πἰπυρίααι απ φααλιτογ ρα οἴθκ ἀπ τ δυο 5. που ἢ - 

ἄλπι ἀοῇ αἰϊα οταξοδδ τὴ οι α τοι αν οὐ βα που {}-- 

« σαΐαν, οἱ αὐ αἀἰκι αδη πη σορλη χα τ πν ς κε Ὁ. 

« ΠΠυ αασά 65} πὶ Ἰ)οιϊη λθηβα ) υδηὶ Τοἰατη μ6.1- 

« ἴσῦθ πλΐοῦθ οὐ ἢ 5 ΟἹ οϑ ἃ Βοπε ἴσα ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 σοὰ- 
αοΙπ ας σέ ἐν. ν᾿ ὃς Ραριίπξιηο, ἐαρ. 30. π. 38: Θ0ο- 

«τὐοίο ὀχασα{ Π)0ὰ5 ποπιϊοϊά πὶ ἀοργσοδηίθπ), νοὶ 

«βαρογαζαδμι Βαρ ϊδανα 5, ΟῚ Ξυ ροΓ ΟἸδΌμΙ, νῸ] 5ιι- 

ὁ ῬΘΙ Θαο μα τ ϑἐἴαπὶ, ν6] σα ρον σαρια δόγατπι ΠΡ 5 

« τὐλπαβ Πππροηίνανῦ αὐ Ποη}0}8. Γαΐὰ 51} ἐὰ βαοναπ 

καλοηία, Ρμίσεη εις, ἐδ. δά Μοπίηιαπη, ὁαρ, ὃ : τὴ 

«ἀπππὸ δἰϊαπι {18 οδι ΠοΡ5. ἀο ΒρΊγ15 ΒΆΠΟΙ λ18- 
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« βἴομο φαδιβεῖο γοβοϊ γθη δῆ, ΟἋΡ ΞΟΙ ΠΟΙ δἰ οτπὴ! Ὑἷ- Α ἀπαϑὶ δῖ σα! ΠΙῸ πο Ὀ]5 ΟΣ Πα μτπὶ ὁ ποη θη ΘὈ 1}, 

καἰ α!  βαογ οι. οἰὐόντιγ, αὐ 5 ἘΠῚ σε πὶ 

« οἰ αι αμΐα Ποβένδθ ΠΤ 15. 5ΒΆΠ0}} ΘρΊ Ἴ15 Ἰαπία 

υ πλιπεῖο ροκία! δία; ὁἐ εαρ, 7: βρίνα9. [ΟὉΧ14}} 

κα ποία ἂ οὐῃδδογαθθααν βασι Ποία ἃ 6 
ὁ Ροξοϊζανς εὲ οαρ. 9.1 δαποῖι δρίνιιι5 «αὶ Ξαποιῇ- 

« οαπάιπιπι (οἴϊπ5. ο ] οξῖο βοον ποίαν ροπίμ! δ αν 
« αὐνοπίαβ, [πἰν παι ας. κι) τ5 γοΐ οὐδ 16 (ϑ- 

« εἰσπαί ς. 10: Οπαμιο. ἀπίθηι σοπμειθη 5 σὰ πὴ 

« (ἃ οοῃδοοταμ πὶ βου Ποίαν ἑογρογὶβ. Οὐ τ 511, 

« βαποία Ἐσοίοδία αιαν δε ὁούρηθ (ΟΠ τ, Θρ 105 
« βΒαηο αἀφροξοὰν δάνοῃίαια, 4 ρόαι οαμαξ 

δὴ. ἀθ. ρήγα. βαποίο πόνον παίπιπὶς» δ 
λάσπη αἰθανιι τα 81 ΟΣ αἸδυ] φορραβ 'ὰ ΝΊρβίο [οΥ- 

πλαν, ΠΠ ἃ μὰ πο  δ ἴα οΧ μᾶρ6. οἱ νήπο σομΠ- 
εἰαί. Πίραιῃ θὰ. Δδίσασθα, τοῖββα Ἰανοζαι! 0. γΟ ΡΒ 

ὀνα προ} 1οἷ5. ρυοϊροῖ, τὰ Π]1ὺ ὁχ ἰρϑπσθῖο ΟΠ μον 

ροῖαϊ. ἴὰ ἰπμπισρθ ΘΠ σαθην ὰ ΜΆΒΠΙ πο, εα 18) 
11 Ξ 515. σου  αὐηι5. ἱπνοσλθο, τοροῦ αν, λα )ὰ- 

{γθ πὶ βϑθρον ὀαθηχαο, βοτὰ αἰνθοία, ἡ] ααάμ 
οἱ Ξαηοι σεν ἀσμα οβίαϊα ς ἐπ διέ αν. μοπια! 85 
αἴ τηοάο νουθαα θαθπ, πιοάο αἱ ϑμινα τα βαπο- 

ἴαπι, αἰοασ ἂὲ αἰεπη π6. αὐ δηηο! Ποδληή απὶ πδουὶ- 
Ποίπαι οὐαί, τοῦ ἀπίοσι ασοῖι ναι, τσ ]0 

δηΐο, πιοάο ροβὶ ϑναῃμο]ϊοα νόθα, ΑἸσαλθπάο ἀὰ- 

ομι ᾽ὰ ἰαΐαα. ρα εν πε τπὸ: ααοὰ ἃ ΘΠ] τη 

Αἰ αι ΠΊ σα Ξα πὶ τϑίθυο ργοίθι ἰδίητη, αὐοὰ Π ρυτῖδ- 
οἵα 51} Πὰ ων ἰββδαυαπὶ ὁοΠ δοίίο, τ πὰ δῶρο τα ἉΠΠῸ 

ΡῬάνῖρ5 ἀδειηῖ, ὁχ ἀξὰ σοΙ ΒΜ} π| μαι Βα ρρ! θα, 

Οτ06} 51 Ταἷα α ΠΠ 5. Π1Ὸ ρθε δοίαβ 5885 ΠΟ πο νὶ 

Ῥοριοθόα!ί, πὰ απ ]πὶθ ΘᾺ Π} τὴ ἐπνο σα! 0 }}5 ΝΘ 5 ΠΡ. ΠΠἢ 

ἂρρᾶνοαις ἀπ} νὶχ ποθαν! ροιοβι ; ἀϊολι ἰλά ὁχ 

τοῦ ΠΠἀο᾽ τη ἰοῖα ιν ΓΘΤῊ ἀοιοὴδ Βαρροηί. {10 

δαί ασσί Πα πὸ ἀβτι5, τὸ πιοάο δναησθ- 

᾿ϊεῖ5. τ γθ}]5. ρΡάλοαῦ ἰηνοσαίο, ἡποΐο ονδησο να 

νουθὰ Ἰηνασδοηϊ, ρρόθαὶ ΠῺ] πγαχ της αα ΓΒ 

Ρεγιίμοτε αὰὸ ἴῃ σοὺ ρᾷ ὑοΠοσοίαγ. 5 τθ5 ριῶ- 
βία πὰ ἢ σαοναια θη ίο πὰρ δι ᾿οο!οςία, αἴ δὲ (ἰμυ]- 

5}} νυ σοῦ οι, ας αὐ οἸλτπ ἴῃ οὐπιὰ 1515 ΟΓΟ, 
5 πη σα οηι6 ἃ ἴρ5ὸ Πιϊ ἢ ἸΒΙΓΟΥ ἢ ΘΟ] 5 μου βο- 

πάη βυβλία αι να ἐρθολαία πὰ ΡΒ] θη οασπανὶ- 
510 ΘΟ ΝΟΓΒΊΘΠΟΠΣ ΟΡΟΓΟΏΙΡ ΘῈ νΟΙΌΤ 51 ΠῚ 

ΧρεΤπια ἢ, ὧἱ ΟΠ εισίααβ δροση ἀπμη ΡΥ Ότη 5510 Π 61} 
511 Π1| 500. ΒαΤ ποηο πὲ 6591} πρὸ οἴ} 510 18} 

θΡ λκί αν ΠΟ ΠαΒπΓ, τσ ρον ἀὐνθϊονο ὀσσίταν, δοα 

ὉΠὲ βέλος. ο κα. ΟΠ πὰ 5 1Π|5 ΤΈΡτ5 σοιηροείξα: 

4 ηληι δα ἢ γ6] ρυσοῦα! νῸ} κοαθαλαν πο ἀταχὶ- 

πιὸ ἰπίθγϑιδ, πον ἃς! σ18. πα 5. ἀπ 85. ΑΡΠῚ5 
λανοα νυν ἀοίαγι αὐ σάτιβα τα ρο το 5 4 πτ ἢ ρσροῖ 5 
ἴα οβί, δ] ὐοίοπι σα πιβαῃ ἀπ πὶ ὰ νύσῖς Πα δι 
τ ρΡΟΒ 5. ρυτρόθε Δ! 6. ἀἰΠραλιαν ς το. ο5ὲ μαι 

Ἰξορ! θείῳ δομβαρίαδο,; χαᾶηὶ αἱ οἰ ἤοίος. σαιιϑα 
ἱπιροίδηΐθπι ργεοθ6 5 ΟΧΒρΘΟΙΟΙ αἱ ἀμᾶ!, {τῷ 65ξ 
ἀταῖοαν ὁΥδολση1α: τ 10. 

ΘΑΡΌΤ ΧΗ]. 

ἢ ἑαονα βογέρίσα, ται ἴοπο, οἱ Πεείοςία, 

98, 1).85 1 πα σδηγιις. γο ο] ρη ἀα5. Πίνοι! ὁ510- 
Οἰΐομ 65, αἰιᾶβ ὁχ ἀπονονία!α. ον γ 11} ἰὼ οι υἱίσαιι 
ἘοοΙοβίδμῃ ἱπίθηίαί, Ῥυϊπιὰ ὁδὲ, φασα αἰΐαηι ἃ Ονγ}]- 
Ἰίδῃο βοααλιηυχ βογιρίαγαυιτυ ὁἀποηθηι ; ρου 46 

ἵν 

Ὠοῖ μοβϑί πη5. {Π| Ὑἱο βίαι Ἰοπλϑησν οἱ ΠΟΤΌΝ 
Ραίθρασα σαποθοιι ὀρροηρνρε, Αἰΐθρα ὁ51 06 βογίρία- 

γάτα αἀ ἑαυ σσατ ΠΠἀδπὶ ἀορηπγαξα τη, ὨΟΟΘΒΕΙα ΙΌ 

τανιῃ δά [δυϊθηατα ἢ δοιὰ ἀοσηιανατη ἡρορθδίζα!ο 
οἱ πα! Πεϊοπτα  ΤΟΌΧ,Π φασὰ ΡΡΌΔΙΗ Τρ ΠΙΘῊ 5 

δὲ ροϊοβ ἀσ  οηπιαι ἀαοτον 4}. Ρείτπαγα απο 
αἰιπδῖς 11 ἰν ὁ ρροραὶ ἰνοίαβ  ἐο Ολοα ὕνν}- 

Ἰαηι ἤρα! Βἰβιογίαπι ϑαδαππῷ, ΒΌΠ5. δὲ ἰγίαπι 
ΡαθΡοσα τ σα ΛΠ ΟῚ ἀμβπονίξδο, ἔπηογά δὶ πΙ ΠῚ ΤΌ] 
να. ΘΔ. 6115. π!δγργοϊαίοιια ἃ ΤΠ δΟΔΟΙΟμ8 
αὐογηδία, οατπ ἰοἰα (τίθοα οἱ να πὰ ἘΟΟΤοοΊα ἀϑῦϊη 

6556: ἰὼ ἅπὰ 11 δραϊ, δἰσαν ἴῃ ΠΡΟ Υπα πᾶ 
γα πβ]αιΐρηο, ἔστ αὐ ΠῚ ορ. ποτ σα ΤΟ σα ἃ ΓὉΠ]}- 

απο Παπῖ6}}5 ἰόχίαι αἀἸενμηοίος ἐ6 ἃ ἣν ρεΐηγο ἰΙοοῸ 
ΠΑΡ Ραμα πἰδιοῦῖα δαβαθηα; πὰ πο ἀϊο σΠ ρλ15 ἰδν- 

{1 σαμπεσσια μα σγόγαπι ς οἱ δ Πἀοιῃ Βο. 5. Πἰϑτουίὰ, 

Πα] σι οα} Π).μ 1 0} 15 ΧΟΡ] 15 αἱοθαη αν θα γο8; 

Βα αβηηοα! 5απ| ΟΠ 65. Ρ6η8. 2285, ἀταοὶ ΒΙ᾽ ΟΓ πὶ 
οοαϊοοπ, δοὰ πο πα 15. Είνοιῖ ὁ σγυ]ο αῇν- 

τηαΐο, απ τα ᾿ τποπυηιθηία ἴὰ ζαξοολοξίδιδ, 

πὶ} γεγὰβ Παη 615 ρΡΟ ρμδ 110» μαν 05 οἶνος, Βαβδηπο 
᾿υἰπίοναπι σα, 18. ἃ. 31, σαπιί συγ ἐσ τὴ ῬΌ ΓΟ ΓΙ 
ἕσαΐ. ἢ. 0, σα!. Ὁ... ὃ). ΒῸΒ οἱ ἀτασοι!β 5.0 γ᾽ 

οαΐ. 4, αν. 80. ΒδρΟἸ}} ΠΡσιλ ριποΐογοα οἱ δρὶβίο- 
απ {ν᾿ ΠΙ1 5 πὶ σα! 05Ὸ 5ὸ γοοση ποῖ; δὲ ἰοσ τὰ 

Ἐκάνῳ ΠΟ σι ρΡΟ ΡΠ μον ρτὸ βαρ ρείπιο Ὠᾶ- 
νΐ!, σα οσἰδιστῖβ ναϊθὸ Ραινιθιβ, ἘΞ. δ ρὶ5. ματίνον 
αὐ! ηιοη μα 1 510 ΠΠρτὼὺ ον. οατουῖ5. σοπίπαποία 

ποι νυ] ἀθυιν ἃ βοι παὸ ἰοχῦα ἰδ α χλϑβο, 41 ΕΠ ταί 

ο Πα ρίαιο μα {15 Θτᾶ : πο. Εἰνοῖαθ. δ ἢ 5010 
Βορειθ ον. σα οπα ἀκα ΟΧΊ ΘΕ ΣΡ: ᾿ὰ 40 Π0 

58 Ῥγοξοδιλῃῖο δοααίοβύοονῦα μἱονίαταν. Αἰξοσιιοι 
οὐ υϑάθσαι Εἰνοιὶ ροεσοαίατῃ ὁ5ὲ,, φασὶ ἀδιςεγοςαποπί- 

05 405 αἀἸσίτη 5 Πθγοσ χαΐα τὴ ναὸ ἀπολο 
ΠῸΗ ΤΟΈΟ ΒΘΏΪΙΓ, ἃν 60 ΡΓΟΓΒῈ5 Γο[εοίοσ εχ δε πιδὲς 

1πὶ ὑα!α!οσο τόνοσὰ πο). ΟΠ θυ ΠΟ ηα1 5860, 4τπ|α5] 
ἀαμρῖοϑ οἱ απάστη αΠ10 Εφοϊοκῖτο αἰ νογβα 5 τοῖο 
ἴῃ ὉΠ. γοσομίος, ΑΙ, δοραιῃ ἀπο 5, τἄρα 40 

οἰ ον 5 5100 ἀμ) ῖο, εἰ κὸ ἀοἼθ5ο: οσσαβῖο, ἔασξαν 5, 

δῶρο οἷαι, ϑαριοθθίαν, Πα σαί, ὃ, ἡ. αὶ 6. 10, 
Ἰασξαῦ 5} ποιεῖσθε, Βαιοηχομῖδ; ΕσοΙ οἰασοἴαο 
50ΔΙΘῺ (15. αὐλύαν οι, ὕ, πὶ. ὁ, σαι, {3.,. τς 8, οατ. 11, 
α. 19. Ἰχχὺ οὐ ΑΡΟΘΑΊΥ  ρ515. Βοηίθπ 5. ΒΟΡΏ]Π5 
αὐτάν, φαδιθ νὴ ΤΠ σα απὸ ΘΟαρ  βπ56 αΠ ἀροουγο 
Ρλατα ὑδίοςῖπθο νάθαμαῦ. [ἀστὴν ΠῚ ἀρ οφίονὶβ 

ῃ αν λα. ἀσοῖ ας τ αν ἀοιι οποσδηρηοῦβ ΠΡιος 
Ὁ στη  ]5. 6 5}}5 ποθὴ τϑεῖρὶ ποῖγοι, ἔπ ΒΩ 6 
Ὧοπ τϑοςηβθοῦιε, δορὰ ἰαθοη σα) Παροτεῖπιν ἰπ 
Ἐοο βία στα οἵ μα θιταῖα ἐδ δορὰ Βομ αὶ ἐὲ 
αἰεἴκῖο ἰγαάηο, 46 οοι ψεῖὸ αἰτιπίζαϊο. πη 
ΠΠὰ σον δἰ ὀχρ]ουαία ἂὸ σθιογα] ς, 564 ἰπριθῃ 
σοι 15 σὸς Ἰηἰουγιρία, οἱ ΟΠ)πί πη ρθη6 Ρὰ" 
ἔγαπι ν 6} 1} αἰνίηαὰλ ϑονίρθσαπι εἰ στα ἀ5ὰ 
σορ τ πλα ἃ ; 805 [ἀπ] ατα αἀἰνιοϑ Ἰδαθαρὰν ΕσοΙο- 
βίαν, Τα Ποιὰ. οχβροοίδηβ, Ῥογιΐο, ἰηΐαθ ΠΟΒΙ5 
δ οἶς Εἴνθίασ ΟΝ Πα] σαπμοῦἶα ἀποϊου!αίοηι, 
Ρογία δ αιιαϑὶ ἃν 60. ἰμβὶ Ῥιυοιοβίαπιοπ αἰδη τ; 
ἅν ἰρ81 ἀθθθαιπιιβ, 6] οὐαὶ ροββίπσαϑ Ομ πο 5. 58, 
Ῥᾳίγλαμι, φπογάτη. ποία δϑὺ ὨΓΘΥ 50. ἀἰνοροιίαβ οἱ 
οοῃίγαιοίαβ βοααϊ, 5048. Ω05. ΠΠ|8 Ῥοξίου! ἰατα 
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δ) ΐσθγθ ρΡΟ5ΕΠΠΊ15 ΠΥΪη1ο ΔΗ συο95. Τιἰῖπαν ἘροΪΘ- Α φοηξ, σανοπῖ,, οαμ. 31, πυτη. 28, 61 θὲ σαν 5)Ὸ 
5), ἴὰ 48 τομθπογα! βιιη!, οαπΟΠ 95 ὑ{π|05. 05 
δοφαμαασ; Φοίμο, Ῥγο δι Δ μιι5. πα ονὶ γατὸ 
ΟΡ] οἰ ὰ5. πιθαΐθια. ἂὸ 5οη δα πὶ Οντη 1, ἴῃ οᾶ- 
πόπο ϑοτραγαναπὶ ἀδβουίθοιιάο, Οὐαπὶ τ1} ἰρδὶ 
Ρεγ 6 σοπίοιμαμξ, 1|ὰ ὯΟ3 ρδγίροιο, βιαίαν, 
ὁατα. οί πὰ ἃ]} οὐ5 σαποηθ ἀϊδοράϊηλα 5. Ογεπ|3 
[ΟΣ 111] ἄοπ κπὰ ἀποίοσι μας οαηοποιι Βογίρειγα- 
Γαὰλ οι ρΟβα , 564 ΠΠ᾿ πὶ 4αθῖα πὰ ΕΟ] ο5ἷᾶ 56- 
(ποθάναγ, 5618. ἀπά! ]ο 8. ἀθε1ι: ἃ ργὸ Ιοσο 
ῬΓΒΟΥρΒΙν ἢ 605 ΠΡτῸ5. ὕγὸ αἰνιηῖπ ΠΡ γα. 5, 
4005 ΠΟ) 5 σο! 651 αἀπαη της ἀποίον α5. δὲ (τὰ 1- 

ἰἰο Ῥτοροαί!, σας. ᾧ, α. 38, 30, 38. Εχ δᾷ θσο 08 
ἀδαϊονοσαποη σου Πρ το 5 ΒΌβορ᾽ιαι5, 405 ἴῃ50. ἢο- 

ἀϊὸ ὑρο]δεῖ βδοιίαβ δαοσίου μασιν βαβοίραγοι γ- 
τἰΠΠ5. ΠΙῚ οπληΐ Πυς]οκῖ αν κὰηὶ 6] 5 ἢ ἀ0ὰ πδιὶ 

«αθιῖς [χὰ πὰ ἀπ ΟΡ βα 15 ΕΟ] οϑ᾽ δ 6 αι 5.  βιπα το τ 
σθϑβογαιξ, ποίου μια Ξοροβιία, σαποιοπι δουίμία- 

ταν} ΟΧ ἀΡ δ ἰτῖο οομιρόβαθνο, ΟΥ̓ ΤΠ τὰ πὸ δἃ- 
ποπ φη8 Ποςπδοίαιο ἢ. 6 ἃ} 15} ΠθΡοβ, ἀὸ φαθ 5 

οἷἴτηι πον αὐ δας πὶ, σοὺ ἐρεῖαι5. τοῖαιο ἀι11α- 
{0 ἀεοίο γαῖ : Πἰ Ἐρίβιο απ δὰ ΠΕΡγθΟβ, δὲ οχ σ8πο- 
ὯΪ015 ἘρΡΙΒ[9115 σοπιρίατοσ , 96 μγνα θη} ΕσοΙ βία" 
τί ἀσο!ου να} ΟἹ οι μάταν, Οὐ πὶ οῦρὸ Ποαίθυ- 
πὰ πὶ ἀρίροδι Πα ΤΠν ΟἹ Τα ηαν που] οβῖαν 58 ΠΠπρίππι, 
11 δα πιο ]5. ἀοα!ογοσαποπῖοῖπ ΠΡγῖ 5. ΒΘ ΓῸΓ 
Δαάνογβανη, οἰ απιδὶ πο ππ! 8 (6 115. Του 50}0ὺ 81} 
ἀυ η!αίῖο, Ἐροϊοδίῳ ἔοεϊ 5. ἀποϊογὶ Ὁ} Βα τ 6 η4ἃ. 

90. 1] υβάπο Εοοϊαβίαι γοίοτῖβ. στοσθ οἵ Τα τ ηεα, 
σα ἀἰνοτθοβ Βοῦρι αστάλασα σα ππ οὐδ ΘΚ ΘΠ Π8. 
πιὸ π 5 86 5δη ΡΉ ΠΠ α αἰ} Οὐἱ νον πγαιία ἀοαιονο - 

οαποπίοοβ ὀχοϊαο απ, 05 ἱππποη ἴῃ 585 {Π0 15 

Ρᾶϑϑῖππ πὶ ἀἰν᾽ 05. 1110 ἀἰδοσίαΐης ᾿απδαίνα αν, (αἱ 
δαΐρηλ ἰη σᾶποπο τοσὶ ριον αι, 11 π}}1ὰ σογία ἈΠ σπλα- 

τσο, δὴ Ὁ σοη ραν τ 5αηςομ! ἀπ πα! οπο ὦ ρυτ- 

δἰαθαμρῦ; βοὰ νο]ὰὶ Ἰάοποδῖη ἁποίου αίοτα. βαρ δ - 
οἰοβίτο ἐγ πθηι βοσα τς σογέμιβ ἑανησα ο᾽ κοηδ- 
ταϊ [5 οααροοίαρδῃε Ἐσοί είν απ ν  σβα 15. εἰϊοίατα. 

515 σὰπὶ Ἐσοϊοδῖα Αἰτἰσαῦθα τὰ σοη οἶα τ Ππαρίποη- 
οἱ ἂη. 397, φαπόποι κα αὐ. αὶ ΤΠ ἀο τ Π1η0. ΠΟΙ ΓΟΥ- 

ΠΙΪ8 δϑὲ, δου ρ588δὲ, ψε αἱ σα] ἀπ ὐἙ ΠΠΠΠ: 

θὲ εοπβνιλασρ ἱἰκίο στο ἐνωνδηταγῶια Πδοίροῖα 

εολςμίαίνον. ον α ἢ. αἰΐορο ΟΡ ΒΑΡ ΠΟΙ ἃη. 

ἀ19, δούϑθιη οαϊαίομο οι Πριηαῖο δι} 161, σὲ ἐραδὶὶ 
ἐΐ σοπησονοιὶ Ιοηϊ αοῖο ἱμαριο) δέ. αλλ ραν μεηι 

δρ᾽βεομὶς ᾿ιοίθεσαί. χα ον Αασαβίϊη5. ΧῈΠ αἴὉ1- 
418 σαη Πα ἐπ θείαι, σαπὶ δασιἀδαι σα] ματα οχπ 

δον Πα Π}). τὶ ὃς ἀοοσί. ΟλΥῖοῖ,, σαρ, 8. ἢ. 43, ρυὰ5 

ἰαταδὴ ἢ. 13 νᾶ τοσα πὶ ργπορρβογαῦ : 7η. δοσὲ- 
»"πὶς σαπομ οὶ, ΠΕ οϊοείασενε οιμἠο τ σανιενα, ῳιανῖ- 

»ἰυον ὡποϊουαίθης ἐοφμκαῖζεν (βου ρίινεο, βία ά]ο- 

815). Τεπ θρὶξ ἰσίτιο πιο θιοάμηι ἴω, δορίρεμνῖς σὰ 

πο ϊοῖς, μπῇ ας φμα αὖ οπεηίδεις σοοὶγήμηῖνν σοῖο 

δεῖς γγαροπαὲ εἰς φυας φεσίανι ποη ἀροϊμίνοςς ἰὴ οἷ 

σόν φῶ ποὴ ἀσοὶ ἐνελλῖτν αὖ οουιῖδιας, ρα) οηαί τας 

χιῶς ρίιευος σγαυίογόσσι φοσίρειθί, εἰ5 φυᾶ ῥοιοῖος 

γε πεϊηονίδηυε αμοσιουἡαξὶς Ιζοοίεδιοα ἐσηδηῖ, Ἂς ῥτο- 

ρίονρα ἀς Μδοιια)εότατι ΠΡγοτα τὴ ἀἰν  ἰ[16 ὁον 5 

Ἰοςὶς δυὰ ἰδηία αϑϑϑνυθγαϊίΐοιια ρσοηππίϊαι, (118. 1 

Ι) 

ὺυ 

"πονέος ὁ. 1, παῖτα. ἃ, ΠΘὰ 6. ϑαριοι ως Ἡλι 0Ὸ 

Ἀ} ΜΑΆ5Π}6πι 3 15. τρ)οοῖος ἰὼ ΠΡ. ὧδ ρεδᾶ, 55, 
Εἰ ἴῃ ρείμιο οίραρία!, 0.0. σἀρ. 10. ἡπῃιν ὅς. τοῖραν 
οἰδὲ οἱ ΠΟΡΓΙΜῊ ἃ φασὶ ἀΠ σα θ᾽ γοορα χα ΕσοΙρβίλδεῖοο 
βαθυμία, ργορλεισα νοῦ δα ἀρ ρο !]ανοναν; φαία, τὰ ψαὶξ, 

πον ἦμ οὐ ἰτῦτο ἰδητονίιι" πιοὴν ΠΟΥ κληλιδ 6585 ρμγῸ- 
»λοίη. απ 1ὰ5. ααθαπήπαια. ΔΙ 5. ἰὼ ΤΠ. 1, 

σὰ, 3, ὶ ὃ, 8. δι, Τὶ ἀφ χα ΑἸ σαὶ οδιαϊοσι [}- 

θγὶβ αὐν, νοὶ σιέθ)" οαποπ σας [ΟΟΝΤΙΝ) δογρέμνας πυὰ 
σἸΟΤοΥΟ, ν6] πο ἀμρίογἐαεὶς ὅ556. Οὐαπηϊαπι [π- 

πούδηνπι5 δὲ οί αβίη5 ποπηαπὶ ροπ Πρ Ὲ σι θη 
ΠΡΡοσην δια ἀποιου αῖο ἀδα σοι}, πὶ ἀπὸ ΜΆ ΟΝ ἃ- 

Βωογαιιη ΠΡΕΙ σοι πο ηταασι δυσπτη ΓΦ Π ἢ. ιισοθδϑυν 

δι Αὐορογίη59. Μαρπια. ΠῸν χιχ ἡ’, οαρ 13, αιιοά 
5. ΜΞῸ35 ἐξϑοῖ ἰἰπ εξ ὀχοιβαῖ: δον ἐισι δἰηαῖλο αἀσὲ- 

ΓΑ δὰ ἐἰδιὴν Ζίδοι πὴ σαποηῖοὶς, σφ ἰαθιθὴ αὐ 

Ἐσοίδοῦυ δ βοκείοηεὴν φαλεύς, τὸς εἰιοῦ να, ρνο τα 

αἱ 

ναγαπες, ΝΟ ΛΟ ΠΘΠΗῚΡ ἢ 61 0515 56 ΒΟΉ ἀποίονοη ρᾶπ 
ἀθιπ 11 τοὐοϊοπ 15. φ ραβάκιῃ ὁχ ΠΠ|5. Π{Π Ὶ}15 ΠΡῸΥ- 
ἰαΐο, ἀπὸ ἰὰ ὅπὰ ἀξ οἰπέίστα ἀπ Πα Π πη βἰβα Ἰοληἃ 
Ἰ1505 5556, [1 ππὶ ΘΧχ ΟἹ πίρα5, 4 οπη ἢ ΡΌΠΡ 

Καμπότγαι [Πδοϊοσύτγιπι πα σί Ξέρυ 1, 5. ἘΜ πηλ πὶ 
Ἰαινάν, ΦᾺΣ Βυῖπγὰ ραν, (πῶλὲ. δῶ, Δι}. 8, αὐ ὃ, 

Ἐσυϊοϑβισαν οἰζαπ5. αἰτιὶ δὲ τω θη ἰἐραϊοεϊανεϊοὶ 
αποίορ ας ποὺ γεοσίρία!αν, δὸ φιο αρμὰ ἡδήραος ἴη- 

6)" σαπονίσασ Βορίγίιεθας πον οονιριμαίπον, Ἐλαὺπὶ 
Ρόδὸ ἐδ. δοάδῃι Τὺ Πα 6} {πὰ πτ|5. ΤΟΙ ΙΔ Π 5 

Ργογηοδοον ὅθ. τι, ὁαρ. 30, ααδαιννὶβ οχ ᾿δίμονο, 

ΗΠ δ ρησαβο αἰτξηαο πιο τα ΟῚ 15. σοπεὶσὲ Βυυὶ- 

5'8ηὶ ΠΠΙβρδυ  σαπὶ τα τὰ Ὁ. 1 σδοίρτοῖ οι! ογο- 
σαποηΐσοβ, ἐῃ σαι τα δειίσβο, ΒΡ μβοδίρια ηἰ πσ 0 8" 

δεἀπ πὰ σα ρουτίατα Προ ἢ σοι οἴ Πὸ ΤῊ ἀδη 0 
ἀοπηῖίο, αν οπιπ  πη5 115. ΕσΟ δ5:}5. πα πτολὶσ 

{ον δοσορίκία, αὐ πο Εσο ο5Γ Ὁ δ ΠΘη  μὸ ὑο Π 95} 

ἰαπιοας 5 δ νῸ 3 105 πηδῶν ρνὸ σαπόπιοῖδ ἄσσῆλο τ 

501, πιο οτος {Π05 ΞΡ  ὍΞ50 ΒοδΒὶ! ἀἀ 1 ΠῸ μὲ 119 
ποι νἱάθο, Οπαηηηπσπι πα ἱσηοῦσο νἱτὸβ δρρεθηδ 

ὉΔΙΒΟΙΙσοΣ ἱμπνοηΐνὶ. ἀπὶ πο Δ ΘΟ ηΟἾΠΕις Τυἀθπ! 
Ὧδα ἃ ἰσπνδοῖ ΟΠ] οπίαν Βθὴ 6 ἃ ἀθοῦτθρο σοηπ 

56 η1, σιγά ἀὐ ον 5. Ἰρτος σὰπογίόσα, δ 

ἀου τον ουδη οπσοσ Πρ 5 ἰδ πσπιθ ιν, ἀστὸς 
10). Α΄ἃ σνεη]αμα, οἱ Ἰσρο σθαι. ἢ ΟΡ ον 5 

πᾶδι τοθρο. Οπο5 Π1ὰ Ογτη (ἀππροτθαβ ποηήα πὶ 
τϑοὶριο θα! ΠΡ το 5. βασθθθοπη 5 ἀμηόνῃ, Νὰ ἀρῶ» 
σα]ν μαη Πὰ Πᾶσι 15 ἴῃ ὁαπῦπο ΝΟΥ ΤΟΙ 1} 

λα] |ὰ {πα ἢ 15 βέμα! Πρ 10 )6 ΟΠ ρΥ ΘΒ Ομ 1. Δ - 

ἀτοῦπ γοϊρηδῖβ, σαὶ ὁ ἀρροβο! γε πα ὑδο] βία ρτὸ- 

ἀπ 556. ἀϊοῖ μιν, σοπεποη!ατίο δαμχάστῃ ΠΡγηηὶ {{π|- 

ϑίγανη. Εἰτι5 (Θυτο 15 απ αἴααῦ ΒΘΟΡΗ σΏ τα ορον 

βο! γυποσῖθ ναϊταγοια, ογα σὴς 96 σημοίδ, δὺ Μ]- 

οἴΔΟΙ ΒΚ ΠΟΘΠῸ5. ἤύπο βέροαϊο, ὅπ ππὰ ἐμσεκἐαἐοη!θ ἐλ 

βαμιοίος ἀπ ποΐος ἃ Οομ δα ῇκτϊο οὐκ : 4] ααἰάοπι ἴὰ 

ἰὼ βαάοστῃ οὐα θη σὰ πὶ ἀροσα ν δι ατὴ ἀΠ}, Τὸ- 

Βα, οἱ ΜαΟπα σον. {0 Ὸ 15. ὑστνὰξ αὐξαν, Απμὸ- 

δ αξι Τατριρ 5. ΒΆ]κ πο ηασθτῖς ἔοπτει, ΕΤ, Το] αν 

8111 {Πντν οἷταί, Απάνοᾶδ ἤαεὶ αἰ 015, Οτατ, 5. [ἢ 

ς Ῥαϊαρίαπι, Ρ. 591. ϑαρ᾽δηιίατα Βα] ΟΠ 015 51} )ὺ- 

ταΐμα οἰταῖ, ῬΑ  φβίἱ ἰαπάδπι ὀρ βοορὶ ἴῃ ϑγποῦο 

8 
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ΒΕ οἰνο τα ἶσα, δὰ. (012, 5416 πε ίατα, βαϊοιπουΐδ, ἃ Λιλασέα πόλλ ἀἰοΐη Ξολἰριμνω βεριὲ δαδτς ποσέγα ἢ 

Τυβίαιι, {π||, ΒΟ οἱ δυαθθην ἰδίονγίαβ, ἔσο ον 

δἰαπιίοααι οἱ λο πα)εθο 5. τοοηήαπ! ἢ Ἰρο γ ΡΡθα ἃ 
Καὶ ταῦτα τῆς Τραφῆς μεύη χρίνομεν" ΕΠ πο {ἰυγ05 

δογλίρίιοα μαγίος μι πη. 

δὲ αἀμηγεηθα Βονρέεῦας Τγαάιίοπῖὶς εἰ Ποοϊθεῖ 

σιοιονϊίαίο, 

101. ΑἸτονρα πὶ αὐσγοάίον ἀἰθραςαἰτοι 5. οι [{]- 

νου βυβοορίῳ οαρας. Τυϊατη ρῃαῃ5 σποάδιη ποὺ 
τα} 18. οαπλαϊδὶ Ογεῖ} ἐπ! ηοητα (ὁ ϑογίριασο δὰ- 

Πείθατα 66 ἡδοσδβίία! α ; φαν5. νοῦ θὸ γρεροιθτ 
Ῥοβδθμι, ἃρὶ, ἰρθο [αἰοηΐο, ἀ6. ὁγροΐο ἰῃ 400 
[ΟΩΧΈΔῚ ακηοβοΐηγιβ ἈΠ} σοπ! ΠΕΡῚ 530]}15 5ῖπ0 
50. ρ1ο {γι Π ηῖξ ἀποοῦ κα δ ρυομροβλίπα Σ αΐ 1}}- 

ΤΠ πὺὴ 51 απία νἱ Ονγ Πτ}. ἀδϑονδρασο,ν ΠΠΠ}} ἀρ 
Βγιη Πο} ἀσοινηα, στὸ δορριαθανραιτη. ἀποιουήδίο, 
ΘΧ δ 0 ται οοϊηϊο (ἃ οαΐπι βοΐ αι. ὀχοϊ αι, 
ἀντι ἔσοΊΘϑ 6 ΡΓΟΒΟΠΘΏ5 61 ΠΟ ΡΡ ΘΙ ἢ 18. 56 16} - 

ἀἴὰη}}, {ν4] ἀσθογο, Οποκίαιη νοτῸ 15. ἸΟϑ ΠΟ ἐἾ5 

οἵ γα  ἰσ 3 ο δοορίαβ, οἵ δυοιοτ αἴθ πι ΕσΟ] 65 

δ ὀρρασηαί, οἃ 6 χα ἀὐπειαααθα νι σαν, αἴ 
οχϑυγῖθο, Οδξ, ᾧ, παπι. 17, ρΓΟροσ 8. ΟΠ ροι Ἰ0858 

Ἐποϊοβίῳ οἵροα ΤΥ ε α!οηλ ἀσονεῖαα αἰΐξ Ογνι! 8 ὁ 
Ἠὼς αἰφηαοιπέμη ἀπ γαθηῖε ἔα ΦΈΡ 6" παῦεῖο, φιροῖῖ 

φπίεηι περὶο εἰδὲ διευνιαῖζην ῬῈ. σαρίέενα υϑσσην ον 

πόα σαϊοίτη δεῖ; σὲ υενρὸ δοιυκίπτις σοι σσοσονδί, αὐἰὴλὲ- 

ὑπα κα Νορίρεινς αἀσηιοηδιγαίοο »γὸ κἰγῖδιι5 αὶ πὸ- 

δὶ» οὐϊαεσρφέμν, Ορονέσί εὐέηι σένσα αἴνῖηα οἰ δαποία 

,αδὲ τπυψοιογία ᾿6 πὶ ινητον, απτάθνι δέος ἀοηῖς διορὶν 

ρει ἐνασἑς θα {16)ῆλόν με οδαύὶἑ ἑαεέδως αγ)ώνγηδο- 

ἐΐσης ν᾽ ἐθρδοῦηὶ αὐ βοίο σοηοιςίσηξίδιες, αὐαποὶ, 

Νε υνἱὴἱϊ φιείάευν ἰδέα ρυοξπιθει εἶτ οὐσαίονὶς, εἱδὶ 

ας εἰἰσιὶς Βορίρι εν δον ἀπ ἰἐδὲ αππιιῖο αἷδ- 

»ιρη δία ἰοηεὴὶ σοοί ρίας. ἴο φηΐοι ἥδ σιεὶ τιοσέναηι 

σαῤνίενι ἀοδοναιςν πο σας σοηεηεδιεεῖα αἰσρμιακίονες, 

δε 6.5 ἀιοΐπανινι, Βουιρινανιν ἀρηιονσίναςίοηα τΐρι 

λαλει, ὑκὲ,, ὅ,, ἡ. 18: δ ἐζενη (πγιθο] πη} ἐξέανα 

δοΐα αὐ ρίδοιορα εἰ βόθϑα, χδ ἀλριο ἐϊδὶ αὖ ΤΠ οοϊδεῖα 

ἐγαάζειν, 65 οηιλῖδις δου μειεὶς ταϊξαΐαιςς οἱ ἠκοῖο 

φίλον πε περίσσιες αἰεῖδης βάδην πιοιονῖα 

γον δ; δἰ ριον εῦι τδρὸ οαρέζουν φυσοῖρε ρ»ογίμηο 

θοῦ δος αἀϊοίνη ἐς “ον Υῖν αδοργεϊοηόιι, Νοη, ἐπ πὶ 

.(ι, λοναϊηζδιι5 ἐϊδιείε, δὶ καανάα σοπιροςσίία σοὶ; δοιὰ 

δοίοσία ὁ οπληῖδις δον ρει ὶς σοπδηἀαξονία σαρίτα 

σαι Πάεὶ ἀοολοΐέαην μον βίον δὲ δον ρίεηξ, δέ, 41, 

Ὡ. (2, σα πὶ αἰ κα ἰ550} ἀθ αἰνίθ σοηθυα οηὶς τποο 

αὐ 81} Ξρινίθα αὶ Ξαποίιιην βου ριιρασασα αποίογοια ἴῃ ἢ) 
οἰ5 ἀἰχίξϑθ, δι θάϊι: μὴ ἐφίδιο ρόροςς ἱηφιίτες, 
σιν πέσυσ Ἀρλριτις καπ οἴιις ὧδ Βογὶρίιοοὶς δηανγαυῖς ῖ 
Ωκὶ ἐα φῶ βοτίρία διοὶ ἢοὴ ποδίΐ, ἤθη δορίρία }ὲν- 
οιεοίαν ἢ (αὶ. 1, απ. ὃ; Ομμωρανπις σὰγμ5 νοὶ 
φναϊία ἀῤσοεηάσοϊξ ὕες; πόθι τιεὶς ναϊϊοσω χα ἐο- 
πέδιυιδ αἰίδη ο, δορὶ ηλα ἐς δίνη γουο {ἰϊιιαὶ ρακοιδίϊε; 
Ὁσρηηι, λεΐδὶ ργορασίαννννι ἐἐ γα πιαφεαγχως αἀσοσρονὶς 
ἐφσεϊνιοτῖα, ᾿ἰς χαῖρ αϊοσηίιον τ σγεάε. Νισὶ δὲ ὧδ 
Ἐριφῶιδ, δὲ ἰδ ἴοοο, εἰ δ (δνιροῦε, εἰ (6 πιοάο αἰδὲ- 
“ορὴς δ αἰοϊιὶς δονερειονὶς, τις ἀοοὶρίας αὖ λοηκίτιε 
ἐθσὲ ιοηιηι, ὕαϊ. δαύοιὰ παι. ἐδ᾽ δῆμος αροι γέηαν 
γι οδ έν ϑονδογμιηὶ σοθλ ιθ τα διρι}, οὶ πιηλανιὲ ἐη σαν τὶ 

πολι ρυορλείαραην γρυράϊοιίονιοα ̓  Οοπεθιθ πα ἐπα 

ἐσίζων πο σεηοοίαι, πελδὶ ἐρπχηιο ὴὶς ομδεοάΐ, (όφιιθ 

πο ἀφηονφαῖς ογσία )ορ ποηιεϑηε ξαστια, ἈΠ 1- 

σα 5 ὑραλν μὸς ἀεροξίίοι αὰ ἰοΐαιη ἀσοϊλίπαμι ΟἸγ- 

διίαπαια, απο δά ἀπαπὶ νοΡῶ ᾿πολγπαὶομὶβ γος 

ἀσμάα ἀρ σα Τα αὐ ροντποῖ, δι, 13... ἀαη), 5: θην ία 

φῷ αὦ Ὀκείοιιον ρεριϊηθης δον ίρία κε; λἐδάζψμα 

απιϑίσαμην εαῖ, ἈΞ δηεΐην σοι δηοηΐο ἀενεῖ πέτρη, 

οὐ αΐα πὰ οοἰιηῖν ργορλεϊίοὶς δισολίρία δῖε; Ὡ0Ὰ 

ἠὰ ἰαρίαοῖς ἰαρεϊς, «τα ἃ δρύσίία σαλοῖο τιαπζεδιδ 

ἀεσονλῖρία. πὰ ἰΐαφασ αμαϊος)ὶς Εταν σείει γπί ἃ 

“μΐα σεσία ὁπην γοζεγεηα, ποκῆδ, ἀδὴ 5 6785 γαὶ αμιάϊτα 

ἐς δονὶνιετὶς υειογίδις ἐδοελννον ἐπ εὖ Δελεϊαεὶ ἰαπύοα 

ἑάαῖς ἐραηπιδυσγϑοναίανε 6556 ΟΝ ἰδέμηιν θῶ ἀδὺδο 

ἐαρέοντωο ἐσγὶρίναπθ ἐπ 4 φπόσυθ ὅν Ὑ εἰ, "δοβιασ 

προ ο),νν, αἰ έκτἐ φηοα γεορνοοῖε πιορ ἀθώδὲ ὧς 

φεῖνενς ὠμηι τὲ [ΟΧΕΥΤ λίς ἀσοίτίη ἰς ἐπι ανηκες ἢ 

1 [δὰ ποίηβ. οϑβοῖ, αὐ οὶ! Εἰνδίαβ, Οἰν βιὰ ηο 

δάίμ!ο, πούαπα σαὐθοϊνσπηθηο, Δ}, ἀσορνο ἢ ΠΠῚΞ 

δογὶθ Οὐγ Πα 5. ραρίβια ἀοῖ ἤπ|1. Ἱπηονά αηι Βαρί!- 

χαίο Ῥροιϊρβία αι σοῦ, βιαι 0 Π.88}15 ἴῃ πναι- 

βοῖῖο ΟἸτοῖβεῖ ταν βίου !5 ἀβϑοιβαπι ἰαηά πὶ ΘΒ ΞΡΘῺ- 

ἄογο, ἀσμθὺ ἴπ ρρομθθι 5 οὐ οι Πρμδία οἱ ρνώ- 

ἀϊοία σὐππονί πε. αὶ, 1, πάτα. 3: Πέσαπετς πὸϑ 

ἂς διρέρίθια καποῖο ἐαὰ ἑαπίμνν χα δογερία δε; δὲ 

φεΐά τϑνὸ βορίραοα πρὴ μεν ἐδ, νὰ οἰενῖοςθ σοἰΠδηλμεῦ 

7ρος δρίνχειος δορισξις οἰσσιίςς δὲ ϑορέρεμνσεαι,; ἔμρκα 

ἀὸ  ε χιιοφιις ἴρεο ἀξυῖξ φιεσοινιφθ υοίμεῖξ, δος φύιοος 

οἰιχεσ σαρθύὰ ροϊδλαηειδ. θέσαν ἐὐρὸ συ αὖ 

ἦρδο αἀἰσία βιονε; ἢαϑι φ {16 ἨοῊ αἰ, τὸς ΘᾺ 

ατσηιιις. ᾿Ῥαηδοῖ), οὐξ, 17. π. 1Ὸ φαϊλοοὲς 

πακίοπίδια εἰ ἐσ ξηζὶς ἄδὸ ποαίσνηο αἷς πεέσηλαν, τ ν 

ΠΕ ἘΣ 

πἕνὴδ επΐηα σαροῶΐες σοφὰ ἀἑοίϊπανα, ἀμ ηέα’ῳαὶ δονὲ- 

»ίπναγιροι σσηϊοπίίας οἰσηγτοῦίε δα σεΥ σηλι δ, 05. δὴν 

τιίςςτηνοι. Ἐκ εὖ. ὁπιϊθ 5. [65 Π ὨΙ ΟἸΣ]5. νὰ κ6- 

οὐπέίπιῃ βρύβα) δα 8ν ργο αἰ οῖὰ σομοῖ ογὸ γ 0 ]]1Ὸ νἱ- 

ἀδίιαν αἀνοτιϑανία5: 45 τη αασσγχαο ΠΠ 6. 5. δὲ Ὁ 

Εσοϊθβῖα ἴθ 48πὰ πάᾶξι5. 651 ρει ρμοπλίαη), αὐ Βορὶρία- 

ταγατὰ ὀοϑασαιλ, γονορᾶνο ἀρθονὸς οπηπῖαθ. ἰι- 
ταῦτα δαυϊοτα!θ. βοροβιία, ηποά ϑογιρίαυ!5. δ δὲ 
σοπίογανρ ν 6 πὸ ΔΕ γος ἀαοἁ αἀἰββοι τη ϑαιῃ 

τολίθονο ; 29 πα] ]απὶ Δ ΠΟ θ15. ΠΌΤ ΒΟΤῚ Ἐἰ5 ἀσον 
ἰου αι ἰοπὶ σομοθαϊ ὁμοτίῦγο 40 ἀπθπὶ ΕΟ] 5. 

ἠασίιοϊανη ἂὸ ἀδῇ αἰ ἀστ θαι μῸΡ 56 ἂρ 888 διοιου ΓΑ 18 
αἰ Ἀ}} να]οῦρ ; 566 θαίσππι5. απαἀϊθηθδατη, αηαΐθαη 5 

πορῖ5 δου ρίατεθ σΟ ἢ ΓΙ 5. 0555. νὰ θη αν, ΝΊΠΙ] 
Ονε απ» ἀσοιγιλθ. Ἀ15. γι] ΠΠ}5 σοπί ραν γπὰ- 
ΕἾ5 1ᾶπι| οξίβηο, 

103. Δὸ (6 γυῖτπο φυϊάρπι, αὐ ΓΔΟΘ ΠῚ ρΓΟΡῚΒ116 

ποῆ 6558, ὈΓΘΞΟΤΙ ρα πὰ ἃ ΟΥἼΠ10 ἀπάτῃ ἐπνθηϊ οη 4» 

γογιἰα 115 νἱᾶπὶ, αἴθ ἐδ ταάσηωι Βυμπϊη πὶ ρᾶγὶ! ταὶ 

δουρί ατᾶβ ἸΘσΘ ΡῈ ν6] ρττ πηρουνἶα νοὶ μγῷ οσοιι- 
Ῥα(ίοπθ ἤοὴ βοββαῃι, οαὺ, ὅν πὰπ. 18. ππροβ5ὶ- 

Β1}}5 δτ; ἀοἰπάς οπγηΐιι5. ἰοιιβα δὲ ἀλάσα ργορίον 
Ξορρυανάγατα αἰ σα! 165, Υϑγϑίοιατη, ἰοχίαατῃ δὲ 
Ἱπίογργοίαπι σοι ραγα 8 ἃ ἰβομ ὁπ 5; 39 ΘΥΥΟΤΙ 
αυϊα ορῃοχία ργορίον. ἰἰνουβαβ Βοα θη 15, Φα5 
ΟΠΊΠ85 ϑυυιρίαγῳ δυοίου αι. τα] Δοϊαπίαν; ἠο 
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ααΐληβ δορά ὰ ΠΊν ΟΠ δχ νϑίσ ει πὶ Βοῃ!οῃ 4 }0- αὶ παίαηχ, ἀξ, 17, . 35. «51 5(6 οὐ ἱβ ἴῃ [ἀ6, Σά μι 5 
αἀϊοίατα ἸηΞίγαϊιγ; 40 πεζὰ) 8415. σοΡία, βαᾶ 
5θτηροιν οὐπιὶ Του πιο. ΘΟ} αποία ; Πα ρα στα ΟΧ 
δομολλπο ἰηαϑηϊὶ, ἀἸΠσθη τα, 6. γι Ἰἴσ 8. οὐ] ἀ54 88 
ἀορθπάδα! : Πυἱ5 Ομ κ 515 ἀἴοο : 40 Πα τα σα οο] ποτ 
πορα 4005 αΠ]οααϊατ γτ]]} 5, δἰΐατα Ραριίχαιο- 
τα ᾿οΙ 1 δξβὸ μα ΠΟΏ ΘΙ : Πΐ σονΉμι ἀπρ0}15 εἱ 
ΒοΙλ ΠΡ» ὰ5. βου! ρίαια. ἴῃ σα ]0 (οἴ, 19. πα. 8) 
Πἀε: Ρτοζοβϑίομοι σορίοβεῖ δα η}: Βᾶης Δ σοπβιι- 
Ταηιὶ 5αδτη Γούοοάαγθ, οἱ αποά Ῥγοιροίαπίος Γ[δοογαθῖ, 

οοιμαλαίανο, [ἀγα αἱ Βοο αξ 66} ΟντιΠΠ ἡπιάϊοο ἴθ θὸ 
οἰταῖο, ΝΆΠΙΟ δ) αϑηιοϊ Ξαογαιπ θη! ΟὈ] μαϊο5 αὶ δὰ 

ΓΟ ΚΙ ΟΠ 6 ΠῚ π γα πὶ ἀοσθ ἀσθ , ἩΠΡΆΠο1Π6 Π 60 
ΠΟ ονξοθσπίαη, ὀχ ογθα!, ππ ἃ πιὰ μ δι γ5. ἔπστα 
510 Ρϑα νι 5 {0 ΘΕ ]αΡ ον ἀ6 ΟἸεἰπια πὰ ἰοο τ! Π 85 
γοριναῦο ρογβεση ἐγ την γα Σ᾽ δα α 0 ἤπιθ 

ἈΪΠ1 ὉΜΠ1Ὸ5. ἃ ἀσοϊοτίνι5 Εσο ει ὦ ρι βου ροίο- 
ταὶ, φαδλ αὶ νη 96 }} Πβιονίατα. οαπὶ το ρῃ 15 
οοϊραταῦθῃῦ, ΝΟ 5. Εναπ 5} δάσια ἴῃ ἀπ) τατο- 
πολ ἀπ σογο, 50 015, Βυσαάο, οναν! αὐ ἴρ5ὸ ἴα- 

ἰοίατ γυ 5 σα}. ὕν πὶ, {9.,. Φὰ} ΒΟΡΙρΊταΝ [6μ8- 
Τὸ πο ροββθηῖ, {85 Ρ6Ρ Βγιαθόϊαιι [ΟΟΧΈΌΥΙΠ] 

δον ραθαραπὶ δοτη μοι σοι ρ᾽ οοίρ 8. ἃΡ ς- 

οἰδϑία βρνοηίαιῃ. αἰ{ 1 15. ΘΡσο ρΘο] α8ἃ ται, ἴῃ- 
νερίθπἄσθ ΡῈ Γ 56. νυγία 15 να. ΝΙςὶ ἀϊχϑγὶ5 δα 5 
1Π5 Ῥτονίβιαιῃ 6588 ρ6Γ ἀγραπιθηία δχ δουρί τὶ ἃ 
ἀσοξονίθα5 αἰΐαῖα, αι] 5. Βί σα] αν ρα 165. ΘΒ. Τα ΒΡ 0}} 
ΓΟ απ τι, Αδρτίηχο ΒΙΟΓΌ ΒΟΥ Π115 θγ Ὁ ρ ατὴ ογαξ, 

αἰ Ξγη10 1} ἀσοίθῖηα ἀϊνογβὶβ σα 6 ΟΠ Οδ διὰ» ρὸγ βἰη- 
ὅ41ὰ5 ρατίοβ δοοιαγαίθ θο βίργθιο : ἅΠΠ01 πὴ 0 
ἰδπίατα ἀπ| αἸίογο βογσοπο, ἀπίὰ ἀσμηαιιιπι ἴθ 

ἀὐσιι δὴ 15. ἐχρυβιί οι, κυ ῬΟ] γα 4110 ἀποῖνθ- 
Βαθαν, οι Βα σὴ με 6}8}5 Ὑἱγὶ Β Π, δα ἐ {15 ἀο-- 
οἰον 5 ΔΙ ο [8 ἀνα 15. 6 1 πο χα 8 ργοΒΆΒ ΕΠ - 

θὰ5, ὩΜΠ10. ἅΠΠ|0 ὀχαπλῖη 8 Πάρηη ἀμ νεῖν ἢ σα ρτὼ- 
βίην ἀδ σα! 6 ΠΠ  τοτᾶϊο ἀπδῖαρ σα ᾿ονθ5 ἄντρας 

τιδη α ΤΟ. 65 μοί Δ οα16 ἀπ πὰ ἴαοοτο, Τουο, αἱ 

πόσο σα ο αἸἢ 615 16 ρΓΟρΟΞ δ 5181 ἀσούνίηο τὸ - 
εἰΐδεθ, αηΐο αὐ αοια5 δ᾽ ασαίαταπι «δποηϑία ἴση 5 

ἀα!είαρο ρουηλ 1}, [ἃ ραῖο! 19 ὁχ παὸ ἀϊβοῦία ἃ556 - 
νοταίίοπο οαἱ. 13... 91 κα Οσηνοιίπηι5. πὸ αἱ ρὰ- 
« τὸὁ σοῃ!σοχρ! αἰ τἰόθτα δου τ ἀγατῃ. χρυ ϑι ΠΟ Θτα 

« ἘΠ οαπλ 3 παιιο, 504 μΕ μοί ἀδ ἷ5. 46 τοι ]- 

« ἄππιϑ σοοί5. ἀοσαπλοπ 5. οοην  Ποάηλα.» ΕἸ46- 

ἢ ποιηθὴ σοβίαμαῃ!, πο ἃ πὰ οἱ ροπὶ- 
ῥράτω, 80 αἱ γονονὰ πιν βίου ποβίγα οουίο, ἀ556 ῃ 51 
ἐγοάδογοιΐ, Ρνοῦαι, αν ὃ Σ « ΔΕ Π5ΟΡὰ 1115. Πολο οατὰ 
« 5ἷ5. Ποὶ σοκισιαθῃ » (1 Ἀρρο!] αι! θ. « [1419115} 
« ἀσοῖρὶδ ς 588 ον πὸ Ὠρρο!]α  οαδιη Π 6] 5, Ἰῃ ἢ - 
« 495115 νοῦὸ ργογ)οβί τ κόγᾶς. » δε, 5, ἢ 5. « ΠΠ1Ὸ 

« γλ αὐώτγιναν ἢ} ἢ 40}15 4α15 ὁϑδοαπιξαια ἰχ ΟγΔΙῺ 
« συηποϊοπίατη. γαρϑγά σις. ΜῈ θοὸ ΠΟΙ βδἰπσουῦῖς- 
« ἰλϊδιῃ οϑιοη 5, 11 κογα αι αν τοη 05 οἰ οοτάα 39.. 

οἵ παῖ, 9: « δ1 π.Π}}π δαὶ. ηοδίοο, ον ]5. Ποῖ, 

« δέμίμηιϊι9. 05. οι! 5, βδεδάπο δὰ 1ὰ μα ῃ θπ- 

« ἴθι ρυορί 5 ἀθηα τ πι ΒῚς ἰαπβαμι δ᾽ τὰ ἰησοθιο 

« οἱ οχ δια, 4 Οτοῦο, Ἰ)οταίτιθ, αὐανα 1π|18]1- 
« ἰαίοπι πιοᾶμὶ ὃ.» Προ, αηΐδ ρχοροβϑιίαῃι 50} 1 - 

τποᾶο Ξυηθοίαα, ποάαπλ ρτοραίαμλ ἃ ἀφιοη5- 

89 58}, γι, 18, 0 Μαγὸ, Ιχ, 28. 

ῃ 

«5; 8] οχ ἰηΠἀ 6} ἴδ οος δ ρῖθς Δ 8} ἢ. αἷδ 
«πῇ ἀρ] αίδπι ἢ} 166, οΣ ἀγππαια τ {πι6 μογδαλεῖο- 
« Π66λ..» ᾿θδία απ ὶ ΤΆγ ον. θΡΟ θα 1} ΓῸ5. ἀγα ]-- 

ΒΥ ΠΊΡΟ] 1, Εἰ (6 πὰ. Οὐ δτιβ οἷ. σα πὰ ηὶ 
διια τον} 115. οοτπιποπάα!. Υἱά, μγούαῖ, αν 5. οἱ 17, 
(αι. 1, 4, 1, αἱ 605 Πάοὶ Ἰαππρᾶἀοϑπαρον δοσθῃ- 

« ἀϊ530,.» πογίατασααθ αἱ Πηοχϑι οἵας σσηβορνοδῖ ; 
ἢ} 3, πονίαϊιις, αἱ κο ἀυγπαθοῦοαι Βριγ ας Ξαη 
« αὐξαίγαπ! ρον ἤάδπι.» αἱ. 3. π΄. 3, Βαρροιῖ ἢ - 

ἀδὴλ ἰπ δα ἀπ οναηὶ [οὐ ἴα, 50 σάνοτθ 

ἀαθὸ} πὸ (αἱὰ αἀηλ απ! οπίταο, αὶ μεσην ἩΠατὰ 
αἰδοίη αι, Μυ]Π αν. τϑύθτὶ ἀπ] ΓΟ ἸΟη 65. δι - 
ἀποθιιαβ οχιρσις. ἰδοι. ΕΧΊΜΗ ρτόυαί, κι. 8. ἀὸ Ο}»- 

Ὀποηΐᾳ ρθι βἰποόγάτῃ γνοϊαῃίαίθιῃ αὐ ἢ οπι τθ}}5- 

βίομδ βουσαϊοιιμπη ς οἱ ἰοϊὰ ἴῃ μυς ἀτραθῃῖο νὸν- 

βαίαν οὐα!ο, α}. Βιη αἰ 6 αὶ ἀ ροηΔΏ! ἃὸ εἰποος- 
ῥάτὰ Πιἀοηὴ σοποῖϊρμίαμ! ᾿ ὀχίβι οαὶ, 5 ἰοία, ἀὸ ροββ[- 

Δ} ρὸν ραρἰ σαι τὰ τρραταίοιιο ρούραίουϊε ; ὀχ - 
δἷτ σαι 3. ἀθ βαθου Βρίγρκ τὰ ἀπ 15 ΜΡ  Ξππα!Π}0 5 

Ῥυωβοηίία, (αἰ. ὁ Βιῃρα]ο5 ρθμ ἀρίϊον!ο8 συ α5 ρΡῸ- 
Ῥομἱς βοϊλ, οἰ ἃ 56 ἀφιησβίσαμιοσ, ἰχοῦμιν ἃ 

γον θὸ ὑγδάο; οὐτη χα. Ταὶ ἢ {5 ἀουἰγ δ ῆν ἀ50] - 
νοῦ, Βα θ᾽ οἱ, « σου βισαισαϊαπι [ἢ τη 6 [Ὁ ΒΘΙΉΡΟΣ 

« ᾿ἰιαμοῖο. » Νοὴ δγροὸ νοίοθαὶ αἱ ἰαμά τι σι ἢ 585 

Ροηάοσγοι ἀββδοιβαβ, ἀοπος δἀάιοία [αἰ 556})} Ῥγορο- 

51 δὰ ρ οὐἴος οἱ ἀσπίίαπι μρουαῖι ἀοςίνιατρ αὐρὰ- 
τπρηία Πίοσι ἀ ΒνΡΌ]ο Ῥω σρε οαϊ ὅνη. 12: « ἤὰποὸ 
« (ἄομν ἰαπαααπλ νασα τα [ΟΌΧΊ, ὙΠ) ἰοτο ἰοηρο- 

«τὸ παροῦρ ἤαθοο, οὐ ρυφίσν αι τ Π] τὴ ἃ] πὰ ἃ μὴ - 

« θ] 115. βυβοίρονρθ, Ἀσία οἰἰληιδὶ πον ᾿ρ5ὶ Ὠυπ αὶ 
« ΠΙ5 χηαρ πᾶπὸ ἀοῦχααξ σοπίγανια ἸΟη ΓΘ ηλα: 

«Ὥρηα6 ομαπιδὶ ἀπ 5615 ἃάνογβαι 151 [015 ἀπ β6- 
« [πτηὶ ἰραπ5 ρσαγαϊαβ ἐπὶ ογγοόγθηι (6 γθ το} ἀράποο- 

« τὸν » Νυπι πὶ ΒΥ ΠΊΡΟΙ ἀοοίο απ ὃχ ἀρρα 6 ἢ {15 
ἀβϑογαογαῖ πο ἰλπιθὴ ζάιη (τὴν σοῖο 6. τη - 

[011 ἀήϑοπϑι τοῦϊρὶ 1.061. Ἐδηάθηχ πδογαιη οη!ο- 

ΤΠ ΘΠ 15 ἀββδου τ οοσα Ἰ5(Ὰ}}, ροβὶ Ράβομα, δὲ 

συ ἃ ΠΟΟΡΉν "5. φοσορία ἢ ἀπ ἸΔοῖγοο σο λα} αὐ 
αὰ εὐοίατίβιϊα ἢ ΨΟΓΡΌῚ συαϊία 11} οὐ εσο!.85 

ἀδ νον αϊο σοῦρουῖθ ΟΠ ΤΊ ΞΕ 5191 1] ἀςοσάονοιι, 0- 
πθο 1. σα 651 6}5 ΓΟ οχ δον μίυγι5. ρ405 Τὰ οίᾷ 
5501 πο πὸ ᾿πιροταπάυ τοβροιηβίοποιῃ Αηιθη, δὰ 

τοσηχαΐατα σοτη αι] τ ῖϑ, Οολρις ΟἈλΡέκεϊ, οχίμβομας- 
τὰν δια 6} 5 τοὶ ἢ 25, ΗἸ5. ἀρ  θη Ἐ15. ἀπο 5- 
ἐγαία αι ραῖο, οαπὶ ΟΥΡΉΠῈ}5. 510] Ροντα {πο ον - 

αἰ, πἰϑὶ οονία οχ δογίρίανιβ ἀορηϊαίαπι ἀοοαπιρηία 

ρειοίμτονῖ, ᾿ς ἀρ ϑαδροηἀοπάο [ἀπ ά1ὰ Δα Ποσπὶ 

ἀδδϑιβα πα Παΐοη5, 56 ἀθ οοῃοορία ἰαπττππὶ οἂὰ - 

5» σᾶ ἀσθραὶ πάαοῖα τη 06 }}Πεὲ οροτίθενϑ. ΝὰμῸ 
μιοδαθάατη ἃ} οο ἰγὰ ἀΠ Π|0 08. 08 βουρίας. απὰ 
πιὰ μὶβ 1588 6556. 

103. ΝΠ. 658Ὲ Ῥαΐρυαα 4αὶ μἴαγοθ ἈΠΟρΆνον 
ἀγα 65 πο βουρίαβ, ἃ ἀὸ θαυπτῃ γῇ ονο γα 8 

οἰποιοίις Ἰοσαπ5. δι0 ᾳυα ΟΥὐνΉ 5. ἀύβίου, Μὰ- 

Βαϊ οο ρα βϑπ ἀἰβδουῦ! ἀ6 νῚ δὲ ὉΓΠΠ8 10 5᾽ 6 Ὁ νὰ - 

οἷ5 οαἱ. ἀ, αὶ, ἀν, οαξ, 13,.΄Φ. ϑὺ ς ἐἰὸ ὁχοσγοϊβιηογαπι 

οἱ ἰπϑαϊΠαιϊοπ Υἱγίανθ, ρυοσαΐ. ἃ. 9; οἰοὶ χοῦς 
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ολ!. 31, πὶ ὅς (ὁ νἱ δυμοαπσοποπαοι. οορυοβ᾽ δι δ ἃ- 

γατ ἦὼ ὀοπϑοοναπάα ατμιὰ Ὀαραπημη, σαι 3. ἃν ὃ ὲ 

οἷδὺ οχυνοίζαϊο, βλθνῸ οἰὐσϊσηιαιίο, οἰτα 15 [οοἰβ; οἱ 
ααῦτα δαυδαχίπιϊα, σαὶ. 18... τ. 7, σας, 51, α΄. 3, οἂϊ, 

5. αὶ 1. ΟὐἾ δ 5 οχ δου ρίανὶθ τρῶς Βα θια5 αἀδοσρία, 

δι! σαϊοπᾶτῃ ὐαραῃι [οὐδ  ποθῖα ἢπ μι θα πο ὑὰ- 

σὰ σόγαηι αἀΔδαοῦτα βαίασῃιι ἀν 15 Ὁ Τἀθὸλ ἀἴοα- 

τὴαςξ ἄν ποποῦὰ {κι γουι Πιῖοτο ὁὐα οἷ Ἔχ θα, ἃ 

πο τ διῖ5 ρα 85. 6} 5. δαθθνο ὁαρι  η  Πα5, 4πιο- 

πα άζην ἰαὐδαϊ ΟντΉ 5 ἐὰ!, 10. αν 19... ὑδί, ὦ, 

ἡ. 10, σαν. 18. ἃν 7). οἱ ἀὰ τενοντομία βαηοῖο 1)05 

αὐἶπαὶ τα πποηο, πα οη} (το κοι το, ΔΠ δα )ὺ- 

πεΐπὶ πο {5 Πα ροηϑα; (παν πα παπᾶην ΟὙ.}}8 

δίῃ ρυϊα ἴσο, παποτὶβ ἀρρο!αι, εἴ {15 ἅγιος, 

πανάγιος ἀοοοταῖ, [461 ἰδ Υἱ βαποίαλαιη γο υϊα- 

γι ἀϊβραται σομιοβίββρ οἱ ἀγαν βεῖπιο οὐ, 1δ, 

Ὡς ἰὸ τ: ἀσ ΠῚ αἰ ΒῈ Πα ἢ} Ξαποιογαλ πΟ51Ὁ}5 Ργο- 

εἷθαδ ἢ Βασι Ποῖ! οὐ ἴσμα δἀ]αηοῦς σαὶ, 28, πν. 9, 

δὲ εαυρίδοῖ! ρῥτὸ [ὀναθα! πὸ πχουσίαονα αι. ὁμ]αι 1014, 

π. 10: οὐὐὰ5 τοὶ ἀἰδδυίαπι [ἢ ΒΟΡΊρΡΙα "15. ἀὐθαθιοη- 

ἴὰσὰ οαπι ποὺ Δὲ τορογίαιιν ρριοθήπαιι 1 δ αι - 

Βαϊτοογατη Ποῖ χο5 Ονγ ΠΝ ἴῃ σαποπο ποῖ δ - 
τς οι αι πὶ θα γὸ ἔρμα 015. ἀποίον! (αἰοηιὶ Ξορὰ- 

ἰπτῃι ὅτ 6Ξ36 πρῦθβδο οξί, ἴἧθο σόνογα ᾿όγαμα Οἵἢ - 

πὐπιπ αἰϊαμι ρτοθοι τ οποῖ ἃ ογρὸ αθόταῖ, ΠΠ5 46 

ρογροΐπξαμι Μαραν υἱτ κί οὐ αίοσν. σαξ, 15. π΄. 8ϑζς ηϊο- 

ὨΈΒΙ ΟΣ Ργοροσ ἀὸ ἀθνοῦ Ρεγρείυα: σοπὶϊη μ 8 

σοΡρονξ Ἰαάρηῃ, σαὶ, ᾧ, τ. 23. σα]. 15. αν δὸς εἰσ, 

οἱογεσα! 5. σα! ποτε ἀἰὐοαβ, σαι, 15. ἢ. 9, ΤρΆτηι 

ἐἀσηίηαο Ξουὶριαγανα αι. σα ποπότα, (ΘΠ σονίο πὶ μ515 
δον ριον, ἀὀποῦ ρἔ5. ἀθ οβὸς σα} 5 ἀπ στον! μα ὃ πὰ 

αν εἰροκίοίογιιηι δὲ τοίυγίην ΟΡ ξοορολ ιν Εσοίοδὶ Υ66-- 

ἑονγι να τοις ἀρδμηχξ, σας. ἀν αν. 834. τὰ “τ 

ἴπ ΟΡ δου 5. πη. 98. (Ο5Ε πιο 15, 1 }} [ΟΟΧἸ1Χ] 

πἶπὶ Ξουρί πράσα ἧι ἀποίουτηα ἐς. μυοθ αι οὐϑὰϊ οἱ 

ΡΘΗ ΓΙ 1861. : ρα πηνη ασὶξ ἀδ σι θο]ο, ποῖ ὧδ 

Βασνατσ 15, ὁὐτοτορίβηασο, (ρα 1 ΠἸοαλδτι9. Θοο  οβἰαβ.1- 

οἶδ, ἀπαῦαπι ΠᾺ] ΠΤ ἴῃ Θντθοϊο σαη πον! ἸΠτῸ 

ἀσησκοίχη5. 5. πε Π 1 1 ἀπ] θ οὐῃ Ον ΡΠΠΠ ϑοη ἐπ ία 

ὁδί 5.8. 12. ἈΠ} αἰπιὰ 5 δ ρρϑ ρι βασηηα ἀθυ ιν πὸ» 

ἴῃ Βουιρίπνιπ οὐ! πὰ ολριία τ 44 τηϊ Γαι εἰ ἴῃ θὰ 

ἀασίτίπα δχρ]σαπάδ δὰ ρας βογιραισαπ τροιγεθι- 

ἅπτοι ΞἢΠς τη ἀπ] 5 θ οι σαϊά οὐ φπαμίει ἰρ τὸ 65 

κι γα 010 σοηίοη!|5 οὐσάσγα ἀδυθδάπλ5 ἀροτγαϊε; 
εἴρίονρα αὐ οχουροσπμάαιη ποϑίγαγα 8 ηἱ ΠῚΣ (6 ἢ} 55] Ὁ ΩΥ 

ΞΠΠ ΟΠ 110 ἰδοῖὰ ἀἀογαγὶ μα πδιε, ῬυσΒΊ Β.1 σα 5115 [ι- 

ἀλαλτὶ ὃ Τα νἱβ ἰθϑπιοπίοσα αι ΟΥνΠΠΠ αἰ οίογα τη, 
νη βοσ. 1. ἃ. 3,0, 7, δ Οπιάσηα ἀπ! οι ΟἸεγὶ - 
5:05 δα αξτπἰοποὴ οἵ ΔΙ π5ἐρα τοαπὶ ἔσο] α- 
Ξῖαν σΟΙ ΞΕ Ὁ. π0 ἢ οι πο ἰὼ ΞΡ Γ 15. σου 5! Κηα τ, 
οι ποΡΒ]1ὰ ρμὸγ σθοϊ βίαν ΡΠ {ΠΟ 1 ΟΠ ΞΟΡΥαΓῚ 
νυλα, αὐ οἵ ἀἰοίῖ5 δὲ [ὩοΕ15 ργϑοῖμαθ. εἶ ΟΠ 65 
Ῥαΐγοβ ἄφοθηι, βδοιπῦο, σαπὶ Οὐ γΉ Πῖς αι χιαηι δά 
Ξουύιρτανὰϑ 1 νοῖλξ, ΠῚ] δῇ αἰ χοῦν 1} ἰδὲ [ι- 

τη» ΤΠ ΘΠ ον15. τα οἶα, ΞΟ ΡΒ Ἰβηηατα, ἱαρ 
ἴῃ πιν ϑίθυα πε! Γὰ ΘΧ ΘΓ ΟΠ! θοτῃ οὐ 1 ἴμ568 ἀρμ61- 

Ἰαξ, εὐρεσιλογίας, σορίπιλατα, σοφιστιχὰς χατασγευὰς, 

ἀνθρωπῆους λογισμούς, οἷς, 14 ἀϊδοτίο, ραᾳίοὶ οχ 

ὨΓΠ ΘΟΟΤ ΑΙΝΑ 5, ΟΥ̓ΒΠ1.1.1. --- ΘΙΞΒΕΠΤΑΤΙΟ ΠΙ. 

οἶχα! οἴδοσοία, σας. 90. ἢν Ὁ ; ἐαονίψας σΟἢνν 5 πιὰ 1 15,.Α ΤΟΒΗΠιση5. οἰα 5, Ῥγαβον τη {, ὦ, ὦ, ὅ, 
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8. ατα- 

Υἱββίτα 8. ΟΥΛΊ ΠΠαπὶ ἂν τὰ οὐ Ἰοχαθτοίια" Θ᾽ ἀσογοῖ 
ἔπ βοΠ ΟΡ π! σα 5 Σ ρυηλα 658 ρονβαιάοι ον οἱ οὔ 1- 
ὁαοίίον ἀρμχοῃβινα παν ἐοΠ κίοἷδ παβίγῃ, νει! 5 

πορθα! 5; {αν ρρορῃ δία ραν αὐἰονίταίο ἀμ] αἷς 
εὐ σαπιίακ, χα πὶ Βασαι 5 ἐπι οοϊ πα ἴο ΔΙ Ὲ}5 ὁσιι- 

δ πτὶ. Υἰὰ, σαι, 18. ἃ. 8, οἱ Πορεῖ, ὰ μαρα μἴη, 

π. 9 δοοαμδὰα γαῖ, αἱ ἀπ απ! ογοβ βιι05 ἀἠ νοι βὰς ΒὲρῸ 

τοι όσα ν αν Πα θη 5 γα πίροῖ. οἴ αα] θν- 

{πα σοτι τ ΡΙ αἰοπίούλαο μῃ  κορ το ρεϊ ποῖ ρα σα πὰ 
δαί δία! οἱ, ΟΠ ΚΒ] Πα ΠΙ5τη βου! αἰ] 15. δά ποθὴ ἴθ, 

Ἰῃβάπαιη}. π }}8. θδ αοἰ 5. ἀοοί οἰ δ οίσ μὰ 

οἴδηχονδηΐ, ἀπὸ γα δ η5. 8.6. Ἰροῦ 5. Πα ορομί. 
ΜαπΙ ΠΟΙ «ποι 58πὰ (ἐς ἰοποθ Γὶβ ἐααγ αν ρυὶὰς 

οἴρίθιι5. βοιληΐα ἰαπία νϑγρόγασι ρόθρα δάοτμα 
θαηύ, αὐβργοία γοιο τὶ σααην σα απ αἰ ὰ θὰ α αν ΒΟ ΓΊθα- 

τας αι νϑι ὁπ Δα] ογὸς βὰ05. σονρίο 56 ἀσσογο πα 

ἀαθὶ βισα! πολίίονθ αἰπειπαγοι!, ἂὸ τη 115. δια πὰ 
ΡῬουξυδάονοηί. ΠῚ ἴῃ Ραϊρϑίῖηα ΟΥτῊΠ} Κοπι ραν θὰ 5 

πηαχί πα ρα θαθίαν, Εἴ απὰ οὐοα ἀρὰ ἔμβαλ 

οἵ ἔδτη ποι ολ!α ΒΔ ῊΙ Τα ΠΟ ὁσῃἐοτηριο, δ λι5 
46 ἱπηρθεύαία αἰχα [6 1 1|5115 ἀΠΠάθο τα. ΑἹ ἀνὰ ἀπ! 01} 65 

ΘΟ ΟΠ 6 5518 5[1085 γοΥμὸ νι] αγὸ ρὲ τ  μῖο [5568 
104. Νὰ ροῦγὺ τπὰσὶ5 Εσο] δῖ ο. ΟΠ ἴθ πε 15. οἵ 

ΡΥ ΔΒ ΣῚ θ6π 15 αποίον 6} 15} 1511 ΟΣ ΠΒΏΓΘ 
δὲ ἀγθη το βαθεῖ. δι 418, ἡ. 38, 50γ1}} 1, Ἐος]ο- 

βίαπι ὑαθι μγορίθυ ἃ}1λ5 σαιι5α8. σαἰλοίξοιση, μος οβὶ 

τοιϊρονδα ον ἀρ 6 Πάν πππὰ ρυοριον εἴα τα τ Οαἰα αιἱ- 
ὐθνβο οὐ ὔβ|ιιν ἀοίοοιαι ἀσοοῦῖ οὐ ἷὰ (ιν 1 ἢ 0} - 
«απ ΠΟ Πα πὰ νο αἱ ρρ ἀδθμ! ἀομπιαίδ, Βὲνρ ἄδ ν᾽ τ 5 

«Ἰὐθ5. 68 ἔην [5] ΒΠΠ|Π]}Δ|5, βίνο (6 οι ΒΗ θ.15 6. ἰουῦθ5- 
«Τρῖρι5 σολθῖ5..» ΝΊΠΗ οο]οβίῳ ἀοοι εἰπὸν αὐ οι! αι, 

ααοπίλπε μὴ ἑσορβὸ ἀσοσαϊ φαθσοιη αι [001 } 1 πο! - 

{απ τοι 11) ἡ Θ ΡΟ ἀρ 66: 11} δ εγα θα }).5ὶ 

ογπία χαῖρ ἀουθι, ἐπ ποιϊείαηι κοηιϊηιθη υθμῖνε ἀδβόπι; 
πἢ1}} συ ππταπάαηι δα γοίοτια ἀπάτην, Οα τ θξῳτιδ 
εἰοἰφοι ἀἰουοαξνχοῦ πα ]ονῦ πο πρανίοτίη ἰοοσηο ἀοἴοο- 
5 ἐβϑὸ βμοβδὶν ἀπάτῃ δρτυνὶβ ρΓαλ ἰοα!ος, 51 [158 
ἀούθυδί θοϊοβία, πόα 586} Δ 15. 5 βόγιια- 
ποηάαν, 56 τὰ ρὶβίγὶ νοσ 5. αθδσσηχαδ [ονεμί 
Ρεσυϊγομα!. Αἱ ΟΥυΠ1π5Ἰὴ Ἐυοϊοσία {πιὰ σΔ ΠΟ σα ἀἰ- 
οἰζαν οσοπδίαπίον μεσ ποεῖ δεῖ; παπς δαῖτα τπατη 

Θβξὺ Ὁ] τΊ5 ἢ σροππδιίη, λδπν πγαίγοιη ΠΟΙ πη : προ 
ἁἸίαγατα βοσίαγαχη {Π|Π6 ΟΡ τῖβ 05 ραττασ μα ποῖ: 
«ΟΔΠΛΤΙΒ ΠΟ Ἷ 651.) ἢ δὴ ἀδιγρδηΐ, 60 5010 φασα σᾶ» 
{πο οι ποπεῖπο ἀἰοε πα ηναν, ΕΟ δϑἴαν ἡ οχηϊηἶβ [π- 
πιο ἰναδὶ τύφῳ, οἱ βο[α Εροίοβί μια ρπομπεϊιθη, 8ὃμ- 
Ρε αῖσπο ἀϊρη σοην ησπηίαν, « υορνῖο δὲ γΘΥῸ 
«45 ἀἰχουῖς, νἐπαα ες σα!, 8. ας Θ τ « ΕσοΟϊοβίδ τηα- 
«Ἰεαδη αι 0558 Πα! Θ σουτ σαλιασν.ν ογατα ἀρὸ- 
«πλϊηλπαᾶα σοΠρρίὰ Γι Ί βῃ5, Αι Ππῖ τος ΒΘΠΎΡΘΓ πα ποίῳ 
«ΔΙ ἢ εν Εσσ  Θβ᾽α, ἴῃ απ δἰ τθηα!τι5. 63,1 5 συὰπ- 
« ἀὁ ρει θμυ πε {5 [πον 51 Οἰν Π 4 {{ΠΠῸ 5. Π 6 5 τ ρΠ ΟἾτδι: 

«ΤΟ αι ρα ϑ.ον ἈΒῚ 51}  σο] δια 56 8] 5 σα ΠΟ] δα Εὸ- 
4 ΟἸ δοῖ αι. Π 0 ΘῊ ἢ ρΓΟΡΡ ἢ πὺ Ὠγδη ΘΆ1Ππ[π|8ϑαποίο, 
«Εἰ τα 1015 οτη τι υ ἡ δίσαι μα, Οὐδ ἡ ον δὲ θροηβα 
«ΘΞΕ ο θη] ποϑ 1 365 ΟΒΡΊΒΙ,» οῖς ΑἸ μὰς Εσυΐθβία 
ἦαθεῖ χο5 θα ένατα οαποπθηὶ δου ρι πρᾶν, δὲ 5Υι- 
Βοϊαμι ἤλυϊ, 6. ῥσίοινδ αἰϊ οαξ, 4, π. 38: διμαϊοξο 
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χιίοημθ, ὃ αὖ Ἑσοίροϊα αἀἶδοσ, φιινίμ, αἷμ Ψο ον ἰδ ἃ 05 δχηθιθη δα βογίριπσαθ ἅπα5 [56 γ6 ποὺὴ μοϊον απ! 
Το ιπονεὶ ἰδνῖ, χαὶυθγὸ διουὶ, δὲ πῃ. 80 : Ζὺς κοίος 
ἐϊνεὸς βέιιάϊοξο γαρι τίανο οἱ υοῦδα, αλιος οείαηι ἴῃ Ἐὸ- 
οἰθκία σμι ὀονέα βαάμοία ἰοσίιὴμε. ΔΙ Π0 μυαἰομ  ἴογος 
οἱ γο  οβογεδ (8 Θγαπὶ ποίογος ορίδρορὲ Μοσίοεέαγιων, 
Ῥυγαωδλίος, φιὰ 608. {ὐμάϊάενθ. 11ὲ εὐφο βίαν ρους 

μη 515, 18 ἰόψος μοβίίας μεν} 6} 6. ΝΟΣ ἰμῆαγ ροτ- 
πὰ Πνοθα ΘΔ 8 Βριοίο Εσοίοβίο βα ἰοῖο οΧ 
Ῥγίναϊο βριγιξα, Ξοὰ τπὰμ!β αὐθί γος ἀὸ ἀϊνι! 5 δεῖς 
απίοίατα ἱπδιυαογο, Εὶ πιθαι, 30: Θημμοιυμηις πὶ 6ο- 

οἰοςίῖδ πο ἰοηιμείιρ", {{{ὰ πσψιιο ρυϊοαιὼν ἰοσας. 08 
ΒΥ ΘΙ ΌΪΟ νοσὸ ἢ δὶ εαϊ' ὅ, ἡ. 13: ὀνάθης ἡ{ τῆ βοίανα 
απιρίδοίονα οἱ βογθα ἀπ ἀπ {ἰδὲ αὖ Ἰσοϊοκία {ὐακὶ- 
με, ἐὰ ομενῖδιι. δορί ρος ὑφ ίατα. Εςοϊοβί 5 
διςίονιναίθ Ξαβοὶρὶ οὐ σοι οὐ γα δὲ ἀσοιεατα, σὰ- 

ὁ’ Μὰ}. χνι, 18, 551 Τῆτη. χε, 18, 

τη δ αδρὸ ροὰ σηοναι αι ἂμ! οὐοπ ρα! οπο ἱπροάϊος 

βαμίκμς ςο βίαι ἰδηθοῖι ἰδ ὔσογο θη ροΐθρ (05 

σε; δοὰ οαῃ οαξ. ἐδ. αὶ. 9, ἀρ σὰ Ροίλο εἰἰκῖδοο 

Θα] γαίονθηι ἢ τ ἀὐηέβρανο ροίρείκηι πιεαθι, οἴ μον 

τὰ ξερὶ ποὶ μναραἰοθιοι αὐθονεια σαῖς ὅἸς κοι στ τ 

ΡΟΒὲ θᾳ᾽ Ττῷ σοδοηηα) οἱ δια ἐἰπσημιει νον 5. 55 
ΔρΡΡΟ Ια ὁ 568. τὰ. οἰἴλι ΑΙ πΓΙΚ}} ρα ροΡΊΠ 5 

ἢνιαὶ ἴθι ρον ηχαιδύατα ἃΓἄγηλαν οὐδ. [ὅ, ἢν 16 Δοψν 
θμμες λυ, γολμ6' ΟὉ. πόντος ποοίοςῖθ ἀέβρονο. ἸτῸ0 

Ονε  Π ρυϊδοῖρία πιϑ ΠατῚ ροιίι5 ορονίομναί Εἰνοριηι 
αὐλὴ 56. .}. 66. Ρευ}  αἰσαῖα 58 ΟΡΊ ΠΟ 55. ἐθιθτο 

ΔΡΓΟΘρ 5 Κα ΟΠ Προ οΥ 5 βοπθ 115 5αϑ  ῃ ταν ἐολιαρὶ 
ἂὺ οιμὰη δὴ ἘΘΟΙ δ ἔχ πὸ ὁ Ρ πιπὶ ὀπὶ ρον τ 

ἴοταν οαωι ΟΡ ΠἸΔΩ15. ἀϊδυτορδι θαι οὐ ον, 

νΓΌΜ ΤΕΒΕΜΟΝΙΑ 
ὨΝ 5, ΟΥ̓ Π1Ὸ ΠΡ ΟΒΟΙΎΜΙΡΑΝΟ ΤΠ ΌΞΟΠΕ ΒΟΒΙΡΈΉΙΒ, 

[((Πμ1- 01,1] 5. Βαβι ας βορὰ (8, ρὰμ. 113... βϑηϊδηήδτῃ παροῖ, φαα» ξάοθιη. οὐηπίπιο νον 15. οχϑία- 

αι γε Ρνοσαζι. πὰ. {0 

οποίος (οποίων ποροϊ πῖον ἀοιιοηπίσην τι, ἀπ. 381 υοἱ 582, ἠῃ ορίξέρίᾳ αὐ ϑᾳπιαδισι οἱ οσοϊιφηαϊοϑ 
ὥρμα Ῥποοαυγοδιοι Π ιςέ, Θοο]ο5. “ἰν, νι οὐχ, Ὁ, 

, - 
ΔΠΆΤΟΩΣΝ 

. 5» , ὃ , 
Ὁ" ιλεσι λταπον ἐκ: Ξυφιλέστα- 

τὸν Κύριλλον ἐπίσκοπον εἶναι γνωρίζομεν" κανονιχῶς 
τῶν τῆς ἐπχυγίας χειρητονηρέντα πάλαι, 

᾿ » - . τ ᾿ "- , 

᾿ ἀρειανους ἐν οιάφοροις τύποις 

ἀμλάσαντα, 

τῶν ᾿χχλισιῶν τῆς ἐν ΠΟΥ δον τα  χ απ]οτῃ Γροοοῖω, απτὸ γηα ον 6 
οὐαί α τὰ ἘοοΙδπιανλαπι,, τογυνολ ᾿ϑσβι γάτα, σοι 

αἰ οδεϊπδίπιαπι ΟΥ γι ἢ πὶ Ορ᾿βοοραπ ὁ555 θύῃ [ἃ 
οἰπηαβ : «αὶ οἵ σαποηίοα ἃΡ δριβοορὶβ ρύονι ποῖ 

οἷτπι οτάϊηα! 5 ἔα Ἐς οἱ ραστ πιὰ νατὶ 5 ἰῇ ἸοοὶΒ σοῖς 

ἰγὰ Ασϊαηοβ οὐγίατη πα 5}}}}}1. 

5, ἔριρπαπμ ἀανοβ, 00, αὶ Ὧ0. 

Καὶ ἀπὸ τότε, χαὶ ἕως δεῦρο ἄλλοι ἐπίσκοποι" 

Βάζας, “Ἕομων, Μάχασις [[09. Μαχαριος), δίλξιμος 

Κύριλλος, Ἐρέννιος, Κύριλλος ἄλλος, Ἰλαρίωνος, 

προσευκλη θεὶς τῇ τῶν νῦν χατέγων τὴν ᾿ἔκκλητίαν, 
᾿ Ξ , 
Αρειχνῶν χοινωνια, 

Α χὰὺ (οταροτε αὐ ἸλοάΔίοτηδια, ἀξθιὰ πὶ δρίδοορὶ 

παπιρταπί το: Παζαβ, Πορῆῖον, Μασαγίπς, Μαχίπλι5, 

Ονγ ας, Πογοπα 5, Οὐ 5. αὐτόν, ΜΠατίομιιϑ ἰα) 

(υἱ παπο ᾿ζοο] οί ρτοαβιάοι, ααὶ σαι ΑΡιΔἢ]5 ἰλη- 
Βα 5586 υὐῃημλαῃίοηθ ἀσοιβαξι5 Θϑὲς 

ον πυοβ, Τὸ, ἃ 35, 

᾿Αχάκιος γὰρ ὃ Παλχιττινὸς ὁ Ἀχισαρείας, ἅμα 
ἢ πῶ τὐσκῇ εἰς. πόαν παρ. 

Μελητίῳ, καὶ Οὐρανίῳ τῷ Τυρίῳ, χαὶ Εὐτυχίῳψ τῷ 

᾿Ελευθεροπολίτῃ, διὰ τὸν πρὸς Κύριλλεν τὸν Ἴεοο- 
; -ς Ξ ἘΣ Ὁ ᾽ 

σολυμίτεην ζῆλόν τε χαὶ αἷσος, ἀνθίσνατο τοῖς περὶ 

Βασίλειον, καὶ Γρώσσιον τὸν Αχοβιχέα, χαὶ Σιλουα- 

, τὸν Κυζίκου, Μαχεδό τὸν 0.45, Δι χχεοῦ νὴν τὸν Ταρσέα, λεύσιόν τὸ 
εὐβεκς " ἢ ΒΩ Στ ἐς Σ- 

νι) τὸν ἱζωνπσταυτινουπολιτανὴὸν, Ἰλύτταθιον τὴν Σε- 

βατστείχε, καὶ ᾿Ανιχιὸν τὸν ᾿Αντιογέχ' τὸτε! χατα- μῶν. τ 

στ-αῃίντων, χατ᾿ αὐτῶν ξγυτὸν στηστεύσας ὁ αὐτὸς 
᾿ ᾿ ’ 1 , κν , 

Δχάχιος, πολλὴν ψύξσιν εἰῤγατατο, 

Ναηὶ Λοαρσῖα5 Ραϊωδιι 5 σαν ρ ξοοριθς ΟἸπΠὶ 
Μο]οο, οἱ θραρῖο Ὑγεῖο, δὲς ΒΟΥ ΟΙο. ΣΙοαΠοΡο» 

Ῥολίίαηο, μι 80, πὸ ἰὰ γε] τη ΗΙτοϑο] ολ}α- 

πὰμὶ υἀϊο οἱ ἐν ἀϊα Παρταθαῖ, ᾿Ξ }]0. ἂς σοογρίο 
[ἀοάΐσδπο, ϑὅγίταηο ᾿αύξϑιβὶ, ΕἸδαβίυ γλίοθηυ, 

Μαςσοάοῃὶο σπεαιαπ πορο απο, [αξία τὸ δόλα- 
βίσῃο, οὐ Λα ΐπκοο, Αανοοίοο, 5οίρβαπι ορροβαϊὲ; 

απὶ ατὰ συ 8} σαπὶ ὀβεθατ, βιιὰ5. [ὰ 608 νἶγθ 

ΟΠ οσΙ. Αναςίαβ, αὐ ἰασθαάσαθα μ᾽ αν μααην σοποῖν}, 

Ἐλ μαῖο μοκί σι δοίενι ὃ. 
αν δ ῳ Ἔ τ Ἴ ῖ 

Ἐῤτύχιος μὲν γὰρ ὁ Ἐλευθεροπολίτη τ, οἵα δὴ ἀπὸ 

τοῦ μακασίου Μαξιμων τοῦ Ἰεροσολυμίεου ὁμόλο- 
- ᾿ ΐ ΕᾺΝ ] ὝΡ ἀσλς; “5 γητοῦ ἐπισκόπου τὴν πίστιν ἔχων σαφῆ τῆς ὁρθ5- 

(αὐ Ὑογθί μοίοδι, Ππἰαριοηῖς βίδιις, 

Νά Ευϊγ τι ΕΓ ογορο  δηπϑ,αἰροίοα υθη]ο 
δΜαχίηγο Εἰ θιοϑοϊν ταὶ το ορίβοορο, ἂσ σοηϊοββουνο 

σα! μου! Βάοὶ ἰηάναιὶ5 δἀσοίακ, ῥγορίον ΟΥΎΗΠ 
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ἬἜΡΝΝΣ, τ περί ἢ ἃ ἢ ς , ᾿ ἕᾳ 

οἴϊα τα αὐ Αοδοίπιπι β650 ἃ 0Π] Δἀϊπηχιι, Οἱ φαϊάθηι Α δοξίας, διὰ τὴν πρὸς τὸν Κύσιλλον ἐχῆοίαν, (α) Γοὐχ] 
Ω Ὁ - ΕΥ “ Ω Ν» ὅν. ἼΡΩ, 

αἰ πᾶπῖο ἰοηιμοῦο σα! μο σὰ αν ἰά δαὶ ἀταριθοίοβ, ἐμίγη τοῖς περὶ ᾿Δκάκιον, ὀρθυδόξως μὲν ἔχων ἀχοι 

ἀϊπη μι 15. σὰν τ θα ἀῶ παρα Πα αἀἰσει χα ἀν}. χαιροῦ, ὑποχρινόμεγος ὃς διὰ τὸν ἴδιον θούνον, 

Εἰ οὐμβάστα κεν β. ὃ 21. 

» 

το, ἈΠ] Ων 18 σον τα5 ἴῃ ἔποίίοποβ ἀἰνα πὶ βαηξ, εἰς σχίσμυτα ὃὲ διησίθησαν πρὺς ἀλλήλους, ἢ 

ἀππὶ ργίναϊαβ [ΠἸῸΡ 56 5μπυ ταίο5 ὀχοτοοηΐ: οο πο τινὶ τῷ πρὸς ἀλλέλους, διὰ τὸ Κύριλλον τὸν Ἴεροσο- 

νη! π5. ΠΙοτοβοὶγ πη απτιθ, ὍΟΙΠΠΠ οἱ Εαϊγωα5. λυμίτην ποὺς Εὐτύχιον ἔχειν μῆνιν, χαὶ Εὐτύχιον 

ΝΠ ΟΠ ΠῚ ἃ 58. Πινί σοι ορϊπΐοτθ ἤθπ ἀϊξογορα- “Δ γὰρ ἕκαστος ξωρόνει, ταῦτα καὶ ὁ ἕτερος εἴχεν, 

3 

Ω 

τηττπαξ Πα πα! εἶαβ [ον όρομ! : Ογγ]Ππ νοτὸ ἃ Βαβὶ- ποὸς Κύριλλον" εἶναι ὃξ τὸν Ἰζύριλλον ἅμα Βατπιλείῳ 

Εἰ Πα ]αιαΣ οἱ Απίπμὶ φαΐ Ἀπ οοϊεῖσε οὐάἀ παῖαϑ διὰ. τῷ Γαλάτῃ, χαὶ ᾿Ανιχνῷ τῷ χατασταβέντ: ἐπὶ τῆς 
εν τ ἐβασις. ι ᾿ ᾿ ἵ ᾿ ἤθν 

ορίποορα, ἃ ἀϑοτσὶὶ (κοάΐοθι ραγί5 εἰαγοί. Ἀνπιοχείας, καὶ Γεωργίῳ τῷ Λαοδικείας. 

ἘΣ, Βῆι, 

ἔχ μου δηΐπι στοβο Οοβαγί θη εῖ5. ἔπιζαία5. ρροά }) Ἔξ αὐτῶν γὰρ Εὐζώτος ὁ ἐν Καισαρείᾳ μαθητὴς 

{Πού ἀἰβοήναλαα, ααὶ ροβὶ Αὐδόῖθαν οἱ 506] ρρ ἐκείνων ὑπάρχων, εἰ χαὶ τὸν ᾿λχάκιον διεδέξατο 

ζαῖξ, οἴει απίρ ΡΒ ατσηι5 ἃ Ογνο ΠΙΘΡοβο γι, μετὰ χατάστατ» Φιλουμένου τοῦ ὑπὸ Κυρίλλου τοῦ 

απ πὶ {8 σοποα μα π|5. [1558] σἂ ἀοίμἀδ Ον τ] ]5. ἱεροσολυμίτου χατασταθέντος καὶ μετὰ κατάστασιν 

σοπίον ἐάν ἢ ᾿Σαϊνοίο, οοΠ]ουαία5 ἂς θη [Κυρίλλγυ τοῦ γέροντος, τοῦ ἀπὸ τῶν περὶ Εὐτύχιον 

(61 ἀϑίπιϑ αν ὕγυη!ο ΗΠ οὐοςο! γα άπο, σα} ὰΞ ΒογογΒ χατασταῆέντος χαὶ μετὰ χατάστασιν Τελασίου τοῦ 

δρας Πα 5, Γαγοαβ. δβδοὶ πηροβίθαβ, απ δὴ ἃ ὑπὸ Κυρίλλου, αὖθ'ς τοῦ “᾿Ιεροσυλυμίτου χαταστας- 

ἀνρ5 {Π|Ὸ ονάϊπαι!! ἰογοηΐ, δὲ ΡΝ πὰ Βα πα ]Π1αν05 θέντος" ἐξ ἀδελφῆς γὰρ αὐτοῦ ἐτύγχανε, ζαταστα- 

ἀϊρολίαίο ορββίββοι!, ροβιμηοάσηι ἸηλοῚ5. 50Ἃσηι 1- θέντων γὺρ τῶν τριῶν, χαὶ ἀργησάντων διὰ τὴν 
Ια μα πχο . πρὸς ἀλλάλους ἔριν, αὖθις ὁ προειοχμίνης ὐζώτϊος 

χαπετταθη, 

ἔμρβημα, Ἡϊδίογ. ασοϊοϑιαξί,, ἐδ. 1, οαρ. 38, εἰἰϊξ, απ, (528, νοὶ 52. καἷξ. απ. 1580. 

ΕΠ ΟΓοϑο ν 5 νορὸ ΟΡ] 5 μόξε Μαχίπιαηι, βασθιάουϊο σοῃ[α8ὰ ζ.αλ οτγἀ! πα! οηο Θαδοσρίο, ΔΙ Ζαλπ 0 
τ᾿ ἢ, βωρία5 ἴῃ οομμ μη 6 ναρίαμαί. 

Ἰῴρη, δι τι ἐαμ. 31. 

Οὐτη} 5. ροσῖ Μαχίπλιηι σα Ἄββόσονι ΗΘ ΌΒΟΪΙΥ -- ({ δοπεὶ ὁοηδίἀοταιοὴ πα δ᾽ ῖα, γ6] οχ 115 πὸ ἴῃ )α- 
ἡι1|5 πα θ  ναταν δα βοοριιθ. ΑΡοΓ 5 ἰσῖταν αη ἀαπλόη-.. πΊΟΙ 5. ργορ]οιία ἐρ ἰο πιρου! 5 Ἰόρόναι, ναὶ “ποῦ ἴῃ 

ι15, σα] 05 Ταηαπιοπίαχιυο ἀμ 11. ΝΊΒΗ οὐαΐηο ναῃκο 5. Ποιμίητιβ μτράίχοναι, ρευβιβιθγοῖ, ΔΆΠ10 

ἀσαναι ααΐα ἀϊο ροβίδγα, νϑιογ 5. ἀοίαεθαι 5 πῦνα πησᾶο ἢθ.] ροβ88, ἘΓῚΡ] ἃ 41485]5 Ἰαρὶβ βροῦν Ἰαρὶ- 
ἠασορθηὶ Γππἀαηιθπία, ΟΠ ἰἀιηθὴ δρίξοσρα38 41|-. ἀδπηὶ ροπαγοθαγ, 165 οναΐ ἴῃ Ἔχϑρθοιδιίοης, δίο, 

1Ὰμογας {ἰδο πὶ ἐαῃ. 91 

Δρυῆ ΑἸοχαπήνίδηι ἀπ πηοίο Ῥοῖρο ΤΊ ΠΟΙ οα18, δὲ ρο5ι θη ΤΉ ΘΟΡΙ τ5, ἴθ ΠΙ δΡΟ ΘΟ Υη}15 απίθην μοι 
Οὐ] τὴ “οι π 65. ἀμ 300} 1035 ΤΟράγαμ! οί ὸϑ. 

1άρὴρ πβημς ἴῃ παι θρϑϑιομθηι ἐμ ιθοὶδ εἶα δ την 1 σαϊδείιοεῖψιις, ρνοδονεπι 1, 1ὰ εἰ 48, δα ἴη- 
ποναλιαίυ ἐγνεπδίμἶϊΕ. 

5... Βιονοηητμς ἴα Ομγοιῖσο αὐ αν, 3.10. 

Θυδλάραροβίηνι5. Μαχί 18. Ῥ65. ΜΙασαγίππι Πίορο-. ὀρ βοορίθ Αὐΐπηῖβ δρ᾽βοοραίι5. ρϑγηογοίαν, 
βο! γππόγιιηλ Θρ βορὰ τὰγίμαν, ΡΟΒΙ, φαοιη Εδο]8-. οτγάϊηπξίσηο ει. Μαχίμαὶ τοραίαπβερε, ἀϊασοῦις. ἰὰ 
δ Αὐληὶ ἱπναδαμῦ, [ἃ 651, ΟγθΠΠα5, ἔπι γοίαβ; Εροϊοδία δα μηἐ "5! ταν" : οὉ ἀαδμπι πη μι θἰαίρηι κὰ- 
τατβα τὴ Οὐ 15, [δ δλαβ ς ἔστι το ΟΥ̓ ΟἽ ΠΠ 5, ΠῚ να; ὀσνάοιαϊ τπούοθθ ρεηβαίαβ, Πογαο!ία πη, ἀαθιὴ τηο0- 
ααδᾶυῖο ΟῚ α5. Θαολαη Οὐ 5. οαπὶ ἃ Μπχμο τίθης Μαχίπαβ ἴῃ δαθτα ἰοσαυ 5 ΞΕ πογαΐ, ναυίὰ 
Γαΐπαδί ργοσογίρυ οὐ μαθις, ΘΕ ροϑὲ πτορίθηι δ᾽ὰς 1) ἔργα οι! οϊαἴαξ (δ) ἀδ δρίξοορο ἴπὶ ργοβθυίογιιμι 
1ἴὰ οἱ ἃ» Ασδοὶο δρίβσορο Οἰσϑαυ θη] οἱ οἰθ!οτὶθ σοσναάαν, 

Ιάδυα, ἴὰ Οαϊα]οσο βουίρίον, δοοϊοσίαι, δαρ. 112. 
ΟγΠ1ὰ5. ΠΙγοβοϊν ηθ. ΟρΙβοοραθ, 8:50} ΡῸ]585 Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἐπίσχοπος, πολλάχις ἐξ- 

Ἐφο]οβία εἰ τθυθρίβ, ἀὰ οχύγοπταῃλ 51} Τμοοάοξίο ὠθεῖς τῆς Ἔχχλησίας, ὕστερον Θεοδοσίου βασιλεύον- 
Ρυϊποῖρο, σοίο ἀπηἰδ ἱπορπσυββαηι δρὶε ὁοράϊαιη ἰθ- τος, ἐπὶ ἐνιαυτοὺς ὀκτὼ ἀσάλευτον ἔσγε τὴν ἐπιτχο- 
παῖ. ἰὑχβίδηι 815 σα! ἢ 6505, σι ἴῃ ἀἀο[ οϑσομίία πήν" οὔτινός εἶσιν κατε χύσεις, ἂς ἐν τῇ νεότητι συν- 
ΠΟΙΙΡΟΒΙ, ἔταξε». 

(α) (ὁὑκ. Ῥαίαν!τ5 οτατι πο Θχραπρρπάαστῃ σοηβοὶ ποραηάὶ ραν ο] πὰ ; Πόσα φὰς ἢϊὸ ἀϊοπηίαν, οἱ 
χα μροχίμηο ἀμύῦ παρ οηία, ρ]ᾶπο σοπεναν ἃ 588|, 

(0) 1, βοἰἰιοϊίανς. 
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9. Νινίαβ γομξαβ ΟΡ. βεγθητας 6.» οημιΐδιι βεῖιθ οαἰοολιθκίζιι8 γε ξεῖν ριϑεοϊία ἰγαρεονὶρεὶξ, 

Ρλιιοσίονσίως, ἐδ. νν 
δευτεραγωνιστῶν χορὸν 

οοῦντες Μάρης τε, χ, τι ἑ, Καὶ δὴ καὶ 

᾿Ἐπίσχοποι. δὲ 

᾿Αχάχιος ὁ τῖςς 

Ἰαλαιστινῶν Καισαρείας, τὴν πρὸς ἐκείνους ὑποχρι- 
ψ,. Ν δς ᾿ Ἵ, “Ὁ Ὁ ΝΥ ΕΣ ᾿ “- 

γόμενος ὁμοδοξίαν, ἐφ᾽ ᾧ τοὺς περὶ Βασίλειον ἄντι- 

λυπῆσαι" διότ' χἀχεῖνοι Κὐοιλλον τὸν “εοοσολύμων 
{ ἢ Ὡ ᾿ 1 

ὑπ' αὐτοῦ παυθέντα τοῦ ἱερᾶσθαι, 
δον. 

5. Ργοοῖιις, (οηβεαηἐἱποροϊνἑαγλιις ορίβοορη8 

Ν ᾿ μονὴ 
διὰ τιμῖς ἔφε- 

,. ΠΠϑίοσ, δοῦ[ϑϑιαϑί,, 

ἐχπλη- αὶ 
εὐ. ἃ, 

ϑδοαρδαβ. δα! πὶ 8}} 115 (Δ δέχ οἱ. ἔπ ΟἸ ἢ ΠῚ 

Δ 10} Π 1 8} βαγίδβ πρΊ Δ ηὉ ορίϑοορῖ, Μίαν 5,, οἷο, 
1ἰογιαπὸ ἀσδοίι5 Ομ βάγο Ῥαϊ δίῳ, αι} 80. στην 

{115 ΒόπῈ τα δσθαἰαμναί, αὐ ΒΑ] ατι οἱ βοίδ!ρο νἱ- 

οἰδδίαιν ἀοίονο αὐποθθοῦ ρτορίογρα σι οα ΠῚ ΟΥ ΡΠ] αχὰ 

ΗΠ ΘΡΟΒΟΙΚ ποτ ἢ ΘΡ ΞΟ ΒΡ. ἃΡ ἴρ80 ἀδροβί (πηι 
1 ΠΟ ὰ5 ποηογὸ αἰΠΟΊΘΡΆΏΙ. 

,. ἐἐ δι, Βαξείμις δοιομοϊοη δ Ἠοηγεμ ίαᾳ ὁ. Ομ». οαξθολιοβίδιιϑ ἴῃ φικις 
οναξίοηνος ἐΓαπδου ρεῖδδο, υοὶ δαίζογη, ἐνεϊἑαἐῖ [εἴδδὺ υἱαρηλέιιν, 

δοογαίοβ, Ἠϊβίον, δοοϊεβιαξί,, 

᾿Ακἄχιος μὲν γὰρ καὶ Πατρόσιλος, Μάζιμον τὸν 
Ἱεροσολύμων ἐξωθέσαντες, Κύριλλον 
ααὺ; 

ἀντικατέστη- 

ἐϊδ. τι, οαρ. 38. 

Αὐδοῖὰβ Βα 8. οὐ Ῥα ΡΟΡ ΗΠ 5 Μάχιτηο Πἰοτοβο- 
Ἰγπούαμν οχραΐϊδο, ΟΥγ Πατὰ αἀνοῦθαθ ὁ11} σοι 5{1- 

ζιθταΐ. 

1άογα, ἰδ. αι, οαρ. ἀθ. 

Οἱ ὃς τοῦ ἄλλου μέρους, διακριθέντες χαὶ συνελ- 

θόντες κατὰ τὴν Ἐχχλησίαν, ἔχάλουν τοὺς περὶ 

κίον, ἐ 

᾽Δλκᾶ- 

ἡ τῷ κοῖναι 
Τὰ ἢ πον Ἱεροσολύμων. 

τὰ χατὰ Κύριλλον τὸν ἐπίσχο- 
Ἴστέον δὲ, ὅτε Κύριλλος ἔδη πρό- 

τερον χατηγύρητο᾽ χαὶ διὰ τ 

καθῃπέθυ, δὲ, ὅτι πολλάχις Ἔ 

μὲν οὐκ ἔχω φράσαι' 
πὸ χριθήναι χαλούμε- τς ἐς 

νος, ἐφεξὴς δύο ἐνιαυτῶν διέφυγε, τὰς κατηγορίας 

εὐλαδούμενος. Καθαιοεθεὶς δ᾽ ὅμως πρς δὰ 
δλι - ὦ πὸ ἠν-. Ν ᾿ ᾿ . “ ἐλ ἘΡΩ͂ Ὕ . ὰ 

βιθλίον τοῖς χαθελοῦσι διαπελψάμενος, μεῖζον ἐπε 
χαλέσατο δίδαρεο: ον" οὗ τῇ ἐχκ) 

Κωνστάντιος ἐν 
μὰ, χαὶ 

» 
ὐν, 

“λήτῳ χαὶ ὁ βασιλὸς 

γεγόνει σύμψηφος. Τοῦτο μὲν 

τὰν της ὙῊΡ τὸ σύνηθες 

οὖν μά- 
τῷ ἐχχλυσιαστιχῷ 

διχαστησίῳ χρησάμενος, Τότε δὲ ἐν τῇ Σελευχείᾳ πασὴν 

χριθησόμενος" καὶ διὰ τοῦτο οἱ ἐπίσκοποι τοὺς πεοὶ 

᾿Αχάχιον ἔγλοῦν; ὡς μα ἔμπροσθεν ἐμνημανεύ- 

σαμξν ὶ , ὅπως ὃν περὶ τῶν χατηγοραυμένων. διαγνόντες 

κοινὴν ἐξενέγκωσι ψῆοον. 

1ἄσνι, Ἠϊβίον, δορι θοιαβέ,, 

Καρεΐλον δὲ καὶ Νεωνᾶν τὸν Σελευχείας, ἐν ἡ ἐγε- 

χόνει ἢ σύνοδος" ἔτ' μὴν καὶ Σωφούντον, τὸν Τῆσεῖς, 
- μι ᾿ 

πιηιοσπόλεως τῆς ἣν Ποφλαγονίᾳ, ΤΩ Ἔλπίδιου Σατά- 

λων τῆς Μακεδονίας, γαὶ τὸν ἸΞροσολύμων Κύριλλον, 
κω 

χαὶ ἄλλος δι’ ἄλλας αἰτίος ἐξέθαλον, 

κίρνῃ, Ηϊβίογ. ϑοο]οδίμδι,ς 

ν δὲ τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀντὶ Κυρίλλου προεχει- 

ρἴσθη ᾿Αἐῤήνιος. ᾿ἔστέον δὲ ἐχεῖνον 

Ἡράκλειος κατέστη, καὶ αὖθις λάριος" 

χρόνῳ Κύριλλος ἐπέύη τῶν 

ἐχεῖ ᾿βχχλησίας ἐγκρατὴς ἐγένετο. 

ὅ Ν ᾿ 

ὅτι γαὶ μὲτ 

ὕστερον δὲ 

᾿Ιεροσολύμων, καὶ τῆς 

1ἄθηι, ΗΠ πίον, 

Τότε δὲ Κύριλλος ὁ τῶν Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος, 
ἐ: Ε ΤΡ Ρ μτν ἫΝ 

πὸ τοῦ προοήτου Δανιὴλ χατὰ νοῦν ξΞλάμδανεν, ὅπε 

εὐαγγελίοις ἐπεσορα- 

ἂρα ἤχει ὁ 
ΕΣ ἐξ Ὡς ; ἧς κῷ 
ἐπὶ λίθον οὐχ ἄν μένοι εἰς τὸν 

Σωτῆρος λόγιον πληρωβέσεται. 

᾿ Ἢ το τἀ 
καὶ ὁ Χοιστὸς ἐν τοῖς ἀνίσους 

; 
χίσατο, πολλοῖς τε προέλεγεν, ὡς υ»ὔν 

χαιρὸς, ὅτε λίθος 

ναὸν, ἀλλὰ τὸ 

Ὑ χῦτα ἔλεγεν ὁ 

ο 
᾿ 
ΕΣ ξ πίσχοπος: χαὶ διὰ τῆς νυχτὸς σε; 

4 Πα. τχ, 36. 44 πὸ. χχι, δ. 

ῬαΆτρου. ΘΚ. ΧΧΧΉΗΤ. 

ΘΟΟΪΘΒΙΣΒΡ., 

ΑΙ. δα δηλ θάνε 5 ΘΡΊΒΟΟΡῚ, οατα ἴῃ ΕΟ 6 518 
οὐπυθη!δβοηΐ, Ασδοϊατῃ νοσατηΐ, αἱ ἐὰπαβα ΟΥΡΠΠῚ 

ἨϊΘγοβο  γπογαϊῃ ὉΡΊΒΟΟΡΙ λααϊσαρθέιμ". Βοϊοτι ατα 
ΘΠ τ Θοί, Οὐ Πα [|8Πὶ αηΐθα δοσιϑαιηὶ [1558 Σ 

{πὸ ἀιιτὸπὶ ἀσ Ρὸ ἤθάῴαοο ἀἴσδυο, σφιθχατῃ (6 ρ051- 

[ὰ5 δδί , ργορίθγρὰ σι βρρ᾽ι5. ἴῃ [πα ἀϊοίατη νασαΐιβ, 

ἀαοθιιβ οομ τ π}5. ἀπ 15. ἢ0 Θοηιραάτασραί, ἀσοιπα- 
τόμ 65 Τοίο τη] ά8}}5. Βδροβῖψαβ ἰάπλοι, [ΟΟΠΤΝῚ εἱ- 

δἰ οπλίηὰ 5. ΡΟ] δίϊομΐδ ΠΡ 6}10 ἀὰ δὸ5 απ ἰρβσια 
ἀσροβπονδηΐ χαΐδϑο. δὲ] πιὰ} ὰ5 ἡ αἀϊοί απν ργονορῶνης 
σα «αἰάεια. ἀρρυϊ αι! πα ρονα ον Ὀοπβίαπιι5 

αϑιρυϊαίι5. 6δὲ, 0] 05 ᾿ριατ ἃς ΡΥ ἱηλ5. ΠΥ ΠἾ ΠΙᾺ 
να, οοαίγα ΘΟΟΙ ΘΙ ΑΒ 1οἱ δ ΠΟ 15. οοπβυσίπα!- 
πριν, ΔρρΟΙ Διο ὴὶ δίσαιὶ ἐπ ΡΒ ΌΒΠ Οἱ 86 10}15. ἢ Θυὶ 

5ΟΪΘΕ πο ροβα Δ ἐτιὴν ἀα θη) ΒΟΙσασῖν αὐἰόναὶ, 
Ῥᾶγαιπ Πα ἀἸοίατη 5 δ τ Θ. 6 1 0} πο σατβαια ἐρίβουῦμὶ 

λοδλοϊδηθβ ἡ σοποθόδθηι νοσ θα σαραια ἀπο. {0} 

γῬᾶῦϊο ἀπίο αἰχῖ, αὐ γος. δχδιρλπαιβ οοτ τ] ἈΔΣ 

(ἰ φαϊσαϊο βοιθουθδμι ργοίονγοηί. 

ἰδ ι, οαρ. ἀϑ, 

ΑΡασαγαπι οἴδτῃ Νοοπδηι Θρδοοραπι ΞρΙ θασίτο, 
4 ἴῃ ἀρθθ βυμοάπθ Ὠδ τα πον ᾿ ΟΡ ΠΡΟΠ τ ἢν 

ααοχαθ δρίβοοριῶι ΟΠ ρθορο!ρο8, {πώ πὐνδνξ οδὲ 

ῬΑρὰμοπῖς ; ΕἸριαί αν. Βαιαϊογιὰ δορσοηίο, 

συ]. ΗΤοΡοβοΙν πιουτιπι Ομ βσαρηη), Ὁ ]1α5. (108}- 

{6 αἸτᾶ5 ΟΡ σαα885 Οὀχϑα]ΟΓΑΤΌΙΔ. 

ἐϊδιαι, οαρ. 45. 
Ἐ ἸΟΡοϑο  ν ηἾβ γογο, ἴῃ Ἰοσπη ΟΥ̓ΡΠῚ Βα τοι Π18 

δϑὶ Αὐνμθηῖπβ. Βοϊδη τη ρόττο δβι, ροβ τὰ σερῖ- 
ϑοόραχῃ ὁγηδίαιαν [586 Ἠδγρδο απ, ἂσ ἀοίη8 
ΠΠατγίατα : ἀπάτα (8 Οὐ] πτὴ ἩΪγοβοϊγηᾶ τὸ- 

Ὁ νούϑατῃ Εοοϊδοίαιῃ διιατῃ ΓαοαροΡρᾶββε, 

ἰἰὺ. τα, οαρ. 20, 

θα. χα άθην ἰθροῦο ΟὙγη]]ι8. ΗΤΘΡΟΘΟΙ ΟΥ̓ 

δρΙβοοραβ τηϑηλοῦ να το} }}} Γι} 0115. ρυορμηοί 45ς 

4ποα Ομ δίαβ οἰίατα, ἢπ δον. να ῃ 6 }}}5. Ο0ὴ ὃ τ 

ταᾶντ ὁ5,, ρα] τ} {15 ἀδί δ Ρθὺ5. ρΡΘἼΧΠΕ, ὕπτια 

τσὴ Βεονὶ αἴ ἴῃ 6ὸ ἰδ 0 ἰὰρὶ5 βαροῦ Ἰαριάοτα 

οπ πηᾶποτοῖ, 5608 Βογνϑιογῖα ορασαϊατα σορηγλί ον 

αν. αὐτά τος αἰχίβθοῦ δρ  βοοραβ, Πού ἢ 60 1}18 

10 
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ἰοΥρῶ ΤΠ 15 ὀχογέις, ἰαρί 465. δχ νϑιογίθιι5. [6 ΠΊΡΙ Α σμὸς μέγας παςαγονόμενος ἀνέδρασε τοὺς λίθους τῶν 

Γαι ἀαταθ 015 ἀνα 5οβ Θυνθ ΠῚ Θχουεϑὶ!, δὰ συρμοῦ πάλαι θεμελίων τοῦ ναοῦ, γαὶ πάντας ὀιξσπειρε σὺν 
πὰ σαπὶ σοη κα }5 αἰ 0115. αΑἸΞΡΟΓΒ,, 

Ιίοηι, ἩϊἸϑίον, δου  δβιαϑί,, δ. τν, σα). ἀ. 
ἕο ἰσπιρονο Ἀοιηᾶη Εἰσοβοβί ργόρδΡραὶ ΠΟΥ 8... Κατὰ δὲ τὸν χρύνον τὸν τότε (α), τῆς μὲν ἐν Ῥώ- 

ΠΠΘτοβο  γαλιαπαπι γόγο σατβαβ ΟΡ μα θαὶ Ογτι 5, μὴ ᾿βαχλησίας προ:στήχει Αἰδέοιος. ᾿ τῆς ὃὲ᾽ περὶ 
τὰ Ιεροσόλυμα Κύριλλος αὖθις ἐκράτει 

-- , ᾿ 

τοῖς παραχειμένοις οἰχήμασι, 

Τάστι, ΠΙΞίον, δοο]δϑιαβί,, ἰἀῤ. νυ, σαρ. 8. 

(οηνθημαπὶ ἱπιέαν ὁχ 115. συ θη, σὰ σοηΒᾺ}}- Σονῆλθον οὖν τῆς μὲν ὁμοουσίου πίστεως, ἐκ μὲν 
5 88 {14}15. άπ ρνὸ Πεοθαπεαν, ΤἸηλο 6 ὰ5 ΑἸοχδῃπσ. ᾿Αλεξανδρείας Τιμόθεος, ἐκ δὲ ᾿Ιεδοσολύμων Κύριλ- 

αὐΐδο ἀρίβοοραβ, Οὐγπ5. ΗΤονοβοϊγιότα. ἢ λος, τότε ἐκ μεταμελείας τῷ ὁμοουσίῳ προσχείμε- 
ἰαπὖὸ ρΡομ εηθα ἀπιοῦαθ. ΘΠ 5 Δ ἢ 18}15. 0] ἃ π΄ νὸς 

ρος, 

δοζοιηοηλς, Ἠϊδίον, δοοϊθβιαξί,, ἐδιν, σαρ. 5. 

Ἰξσάδια ἐοια ρον σαῦι γε !π5 Ηϊοτοβοϊ γιπόταιι Ἐν δὲ τῷ τότε χρόνῳ (δ) Κυρίλλου μετὰ Μάξιμον 

Ἐσοϊδβίϑηι μοϑὶ Μαχιασπι δἠἰτηϊηϊδιρανοῖ, οσαοὶβ 51-.. τὴν ᾿Ιεροσολύμκων βκγλνσίαν ἐπιτροπεύσαντος, σταῦὺ- 

δααπι ἰὼ σο]ὸ ἀρρανλαῖ, Βριοπά]ἂ τοία ἰρεηδν πο. ροῦ σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ ἀνεφάνη γαταυγάζον 
ἪΓ σοπιοῖος ἀπ Θ π Πθὰ5. σα 115. βοὰ μανία 00 

ΓοΙ δοία ἐδηπαίαμι ἂς ρογορίοσιμη, Ἰοη σι ἀπὸ αυ}- 

ἀθτὰ ἃ (δἸναῦ τα Ἰοσο δὰ τποηΐθμὶ ΟἸ ναγαιτα, [(] 68}, 

οἴσοον ααϊηἀδοληι πβἰααϊα, ἰοιαιαλ οὐ] ατὰ φιιοὰ ὑγρᾷ: 

πππὶ {Π|Ππ|ιπῇ 5. ρου σα Δ 01 σοτὴ οἰ δοθαβ ἡ Ια α γθτὸ. στάδια τὸν 
Γοβμοτμίσβαι, Το π ΘΠ αἴ] Ρόῦγο ΟὉ τδὴὶ ἔλπη 15011- θύν" εὖρος δὲ τῷ μήκει ἀνάλογον. Ὡς ἐπὲ παραδόξῳ 

ἐδπὶ πη ᾿πορίπαίαηι, δἰ πιῖτα ο 5 λ} ἃ τπθία8 δὲ τῷ συμδεδιγκότ' θαῦματι χαὶ δέος πάντας ἔσχεν" 
οἵη θδ πναβί τς το οὐ 5χαθ αἰ θι5, Θ᾽ ἔορο, δ᾽ ροΡα 
τασὰ ἀπά πιθ ρ τηδαϊθαβ παρ ίαις ἀπ  γ0 85] Τὰ 

ὈΧΟΥ 5. ἐν 6 νὶ5. δά δος! βίαι σοι χοταπῦ, ὑπ 

οοηθρηβι ΟἸ δίῃ απ αηίδρ, ΘΘ τη 486 αἰ τι ἀἢ]- 
τη0. 00} ΠΊΡῊ ἴα ΡΟΓΓῸ 6185 ΤΟΙ αι 1{π|5 ΟΠ 165 ΟΥ̓ 5 

οι: γον Ποία πο τηρα ον δνΡ σοηἑπΡθ αν, ἢ 
ον! ἀπίθι {ἀξ αππὰ αταῃ ὁ5ὲ. ΝἀΠΊ ἴηι 6 Χ 
Ομ  θ5, αὐ ἃ ἀἰχϑείια, οὐδ Ῥατ θαβι αἱ ποτὶ εὐλὴν χαὶ ἱστορίαν τῶν τηῦς τόπων Ἷε 

οϑὺς βάστα ὁταηάϊ, μάνα σον Ἰοσὰ ρου] ιδίγδη! μηῦντες, ὧν ἐγένυντο θεαταὶ τοῖς οἱ 
σατιδα, ΗΙΟΡοβοὶΝ 15. δάδδβοπξ ρογοριῖπὶ, εὰ {πε 
οὐρα ἢ 5 ν᾽ ΦΟΡᾺ ἃ, 5115 ροσρᾳ τοι αἱουαπί, ἴρβρ Παοίῖ8 
πηρόγαιον σὰ στρ ὀδύιῖον ἰδσῖα5. οϑὶς Τγα χ ]- ψφαντος, Ἐλέγετο δὲ παρὰ 
ἴογιιηι ἀΠοταπα Γδ]αἰΐοηθ, ἔππὶ οχ Πἠ τον 5 ΟΝ νῶν, κατά τινὰ προφήτειαν θείαν πάλαι ταῦτα προ- 
ΘρΊβοορὶ δά ἰρδαθγ ἀαι15, Πῶσ δα[οΙὴ [0.5] ᾿Ώ. μεμηνῦσρα: ἐν ταῖς ἱτραῖς βίόλοις χαὶ τὸ μὲν ὧδε 
ΞΔΟΡῚ5. ΠΡΥῚ5. ΟἸπη Ῥσυδθάϊοία [0556 μὸν ἀϊνϊηπτη συμβὰν πολλους Ελλένων χαὶ Ιουδαίων εἰς Χρι- 
«παι απὸ ρτΌρΠ δ ἴδτη, ΥἸΡῚ 5Ε ποι οα] τόσα πὶ βηατ στιανισμὸν ἐπνγάγετο. 
ἈΞοΡ θα ῃ , ΒῈ μος σαϊάθαι βἰσηαια μἰπεῖαοθ ΟΘμἘ 16 δὸ δα θο5. Δ (ΕΡΙ5 απ τοὶ ρίοποα, ρθΡ- 
ἔναχ, 

λαμπρῶς, οὐχ οἷον κγομέτης ταῖς ἐλλάμψεσιν ἀποό- 

ὀξΐων, ἀλλ᾽ ἐν συστάσεε πολλοῦ φωτὸς ἐπιειχῶς πὺυ- 

κνὸν καὶ διαφανές" μῆκος μὲν ὅσον ἐκ τοῦ πιρανίου 
μέχρ' τοῦ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, ἀμφὶ δέχα χαὶ πέντε 

ὑπὲρ τὸν ἀῶφον τοῦτον οὐρανὸν ἀπολά- 

᾽ Νι ᾿ "» Γ ων Ῥ . 

οἰκίας ὃὲ χαὶ ἀγορὰς, καὶ ὅπερ ἔτυχεν ἕκαστος ἐρ- 

γαζόμενος χαταλιπῶν, ἅμα πα!σὲ καὶ γυναιξὶν εἷς 

τὴν ἐχχλησίαν συνῆλθον, χαὶ κοινῇ τὸν Χριστὸν 
α: μνοῦν, καὶ Θεὸν προθύμως ὡμολόγουν, Οὐ μετρίως 

3 πω ᾿ ᾿ “- 

ἢ χαὶ πᾶν τὸ χαθ᾽ ἡμᾶς οἰχούμινον ἡ περὶ τούτου 
“2 

᾿ 

ἀφγελία χατίπλγξεν, ᾿Εγένετο δὲ τοῦτο οὐκ εἴς μα- 
ἀράν" ὡς γὰρ εἰώθει, ἐκ πάσες, ὡς εἰπεῖν, γῆς χατ᾽ 

οοσολύμιων ἐνῦης- 
κείοις ἐμκήνυσαν, 

Ἔγνω δὲ τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς, ἄλλων τε πολλῶν 
ἀναγγειλάντων, χαὶ Ευρίλλου τοῦ ἐπισχόπου τρά- 

πῶν τὰ ποιάδε ἐπίιστημός- 

1ύῴτδα, δι ὖν, δαρ. 1, 

ΒΟΥ ΤΡΗ5 Ποῖ δὰ ορίβοοροβ, ΄αϊ ἔατη Ατίπὲϊηΐ, ἢ Τράφοι [Οοηπίαηϊί5: τοῖς τότε ἐν ᾿Αριμίνῳ, χαὶ 
ἊΝ ἀπ Ἑ " . " Π ᾿ ττρι ͵ Ἢ -“- οἱ δεϊθαοίῳ ρα σοησγοθα! !, 0551} αὐ μεθ Σελευκίχ, τὰ περὶ τῆς πίστεως ἀμφίδολχ προδια- 

φα! θη οὐ τον υβῖδ5 46 ἢ 8 σΟΙρΟΏΟΥΘΗΙ τἀ ὁχ-. θεΐναι" ἐν τέλει δὲ ὀιαλαδεῖν, χατὰ τὸν τῆς ᾿ἔχχλη- 
ἰρό λα] νΘΤῸ (6 ΘΡΙΊΞΟΟΡΟΤτ σα 5ἴ5, 61} 56 Ἰη] θές σίας θεσμὸν, χαὶ περὶ τῶν ἀδίκως χαθηρῆσθα! ἢ 
ἀεροβίλοβ ἀπ1 πὶ ὈΧϑ τη τη 5808. 6658 (μδροτοι αν, ὑπερορίας οἰκεῖν μεμφομένων ἐπισχύπων, ᾧ εἷς ἦν 
ΟΟπποξοθΡρμΕ ; 6χ ἀαοόγαμι παπλθῸ Θραΐ ΟΥ̓ ]]ὰ5 Κύριλλος Ἱεροσολύμων, 
ΠΟ βοΙ γα ἐπι. 

ΕῚ Ξ 
ν 
Θ 

μάῴογας ἐϊδι αν, ον. 90. 
ΑὐδΟϊα5 Θηἶπὶ δὲ ῬΑ γορ 5, Ῥαϊθοὸ Μαχίηιο, 0: μὲν γὰρ ἀμφὶ ᾿Αχάχιον χαὶ Τιατρόφιλον δφελό- 

ἨϊδιΌ ΒΟΥ πιονιῖπι Ἰὰσοϊδϑίάτη νυ 1}}ὺ τμοπμάαμι ἐν ἃ- μεναι δέχξιμον, τὴν Ἱεροσολύμων Βχνλγσίαν Κυρία- 
ἀἸϊάοναμ!. λῳ ἐπέτρεψαν. 

(4) Τὸν τότε. 810 Θιηδπαδγίηιι5. σαοὰ ἰὼ δα {15 (0) Ἑότε χρόνῳ. ἤτρου νϑῦθὰ δἀθίαημηθ5 8 ποβῖτο. ἀρδναίαιν τὸν ται ἔτι. Πορύαπὶ τ {{|5, ΕΌΙΤ. 



ΥΒΌΠΜ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ. 4902 

1}Ἃ66γ6, ογμϑδάώη, ἐϊδνλ σαρ. 39. 

᾿Εντεῦθεν [, 6. Βοἰουοίῷ ] οἱ μὲν πρότερον τὸ ἡ 
Ἔτὸ ἐξετάζειν, οἱ 2Σ τοὺς βίους ἀναχρίντιν τῶν 
χατὴ γορουμέ “ων ἐν αὐτοῖς (ὧν ἦν Κύριλλος Ἱεοοσο- 
λύμων καὶ ΕΕὐστάθιος ὁ Σεύαστείας ἃ ἀναγκαῖον ἔλε- 

γον, 

Πὲὸ μαιεῖο γοιέ, 

Οὐδὲ τὴν αὐτὴν πίστιν ὁμολογεῖν ἡδούλοντο [ηἴγηϊ- 
γμὴν Αοδοίδηὶ 7, 

σθα!, 

τοβεόνανε ἢ ᾿ Ξ ς, 
ἢ πεοὶ τῶν ἐγκλημάτων ἀπολογεῖ- 

τὴν χατὰ Κύριλλον ἐξέτασιν παραγε- 
ἡῤακν Ἐκ μα , νέσθα: ἠνείχοντο, ὃν αὐτοὶ χαθεῖλον. 

οὔτε εἰς 

ἤϊης δ᾽ ααϊάο πα ἀοοίγι πδη) ἢἀοὶ απίς οθπία 

ΘΧΟῸ ΘΠ Δ Π| 6556 ἀϊχοταμξ; Δ}}} νθτὸ {ἀπο ποῖα 

Ρε5 Βᾶροηἀὰ 6558 48 υἱξίᾶ ἃ. πιογ θα. ΟΡ 

4ᾺΪ [ΠΕΡ Ἰρ505 δοσυβα ΘΠ ὩΓ : 6Χ 4πουχπι Π. 1 ΘΡῸ 

οραὺ ΟὙγΠ}Ὲ5 ΗΠ ΟΓΟΒΟΙ ΚΡ Ὡὶ ΟΡ Ίβοορ5, Οἱ ἐπι5.8- 

ἰῃῖα8 βϑοραβείω. 

αὦ ξημενα σαρὶεδο, 

Ν δηλ 646 Θαηγχάθχῃ συτα το! φαΐβ Πάθη. σοι! - 
[611 νοθαῃΐ, αθο ἐδ Οὐ ἰ 0115 5181 {Π|4{18 οατιβ 

ἀΐοοτθ, ἢθο δά δχαιπαϊπδηάπηι νυν} ποσοίμαπι ἀο- 
οράθνα δ 5! πο Βαῃΐ, ἀθοιῃ ἰρϑὶ ἀδροβαογαηί, 

1άενι, Β]βῖον, φαρ]οβῖαβι,, ἐΐδ. τυ, σαρ. 85. 

Σὺν τούτοις ὃὲ χαὶ Κύριλλον τὸν Ἱεροσολύμων 
καθεῖλον, ὡς Εὐσταηίῳ καὶ ᾿Ελαιδίῳ χεχοινωνηχότα, 

ὅπὴι μὲ5 νοτὸ ΟΥ̓ Πα} ἀχαποίοταγοτ! δρ᾽βοοραπι 
ἨϊΡοβο  νπχόγαπ, ργορίθτοα χαρᾷ οὐ Επβ(α Τὸ οἱ 

ἐναντίχ σπουδάσασι τοῖς ἐν Μελιτινῇ συνελθοῦσι, Βὶ ΕἸρ᾿Δἴο φοιμπιιϊοαθδδί, φαΐ ἀεογοία ΜΟΙ πομοῖβ 
͵ κι ν Ψ Ν Ἢ ἡ ἐν ᾿ ν Ἷ 

μεῦ ὧν καὶ αὑτὸς σονεληλύβθει" χὰὶ ὡς μετα τὴν 

ἐν Παλαιστίνη, χαθαΐοεσιν κοινωνίας μετασχόντα σὺν 

Βασιλείι χαὶ Γεωργίῳ τῷ Δαοδιχείας ἐπ'σχόπῳ' 
Ρ, Η Ω 

Ἔκει κε ι γ΄. , : τ 
ἐπειδὴ ἑπετοάπη, τὴν “Ἱεροσολύμιυον ἐπισχοπὴν, περὶ 

- Ἂν , » ν Ἵ Ε; 
μητροπολ'τιχῶν διχαίων διεφέρετο πρὸς ᾿Αχάχιον 

Καισαρείας, ὡς ἀποστολικοῦ θρόνου ἡγούμενος" ἶν- 
- , ΕῚ ᾿ , Ἁ ὦ ν᾿ 

τεῦρίν τε εἰς ἀπέχθειαν κατέστησαν, χαὶ ἀλλήλους 
Ὁ »»96ΡθθΕῷ Σ 3 . ϑΑΡ Ἂν - - Ἵ " 
διξδαλον, ὡς οὐχ ὑγιῶς περὶ Θεοῦ φρονεῖν" χγαὶ γὰρ 

καὶ πρὶν ἐν ὑπονοΐγ ἔχχπερος ἦν, ὁ μὲν τὰ ᾿Αρεΐου 

δογματίζων, Κύριλλος 

τὸν Υἱὸν εἰσν γουμένοις 

δὲ τοῖς διασιούσιον τῷ Πατοὶ 
ἐπ ἥ, “ .ν»ν ῃ ἑπόμενος. Οὕτω δὲ ἔχων γνώ- 

μης ᾽᾿Λχάκιος σὺν τοῖς τὰ αὐτοῦ φοουνοῦσιν ἐπισχό- 

ποις τοῦ ἐθνοὺς φθάνει Κύριελλον 
, Ὦ Ἔ ς εὖὦἢ 

φάσει τοιᾷδε! Λιμοῦ χαταλαδόντος τὴν 

χαθελὼν ἐπὶ προ- 
Ἱεροσολύ- 

μὼν χώραν, ὡς εἰς ἐπιίχυπον ἔύλεπε τὸ τῶν ὑεομέ- ἣν 

νων πλῆθος, τῆς ἀναγκαίας κὰς ἀπορούμενον, 
ὮΣΕ ἐξ ταόαθεν δ 7: ᾿ ἜΣ ͵ πεὶ δὲ χυόματα οὐκ ἣν οἷς ἐπιχουλεῖν ἔδει, χειμή-- 

λια καὶ ἱερὰ παραπετάσματα ἀπέβοτο, [ὃχ τούτων 
δὲ λόγος, τινὰ ἐπιγνῶναι οἰχεῖον ἀνάθεμα γυναῖκα 

ἐκ τῶν ἐπὶ θυμίλης ἦμφις σιξνην" 

ἔχο;, εὐροεῖν ἔμπορον αὐτῇ ἀποδόμενον, 

ἐμπόρῳ τὸν Αἰτίαν δὲ 
προϊχόμενον χαθελεῖν αὖ τὸν ᾿λχάχιον, 

πολυπρχγμονή σαὶ 

τε ὁτ ὃν χαὶ 
- ᾿ὦἅι 3 ε , 

τῷ ὧς Ξπισχόπον.. πα τὴν 

5. Πα, Οὐἱ ρ56 Φποάπε ᾿ηἰου πθναι, ἀρτόρᾶτο δία- 

ἀπογαῖ; εἱ φαοά ροβϑδέ ἀδροπισπομι ἢ Ρα β πὰ 
Ταοίλται.,, οι ο θὰ ἰπίϊ 5866. οαπὶ [δὰ 5,10. οἱ 

σροτμῖο ὁρίδοορο Τοάΐσθηο. Εϊοπῖτι. ροβὲ βυβοθρ- 

ἴᾳαὶ ΗΘ γοβοϊ γιογάτη θρίβοορᾶίατῃ, ἀθ ἰγῸ πιθ- 

ἐγορο απο ἀὐἀνοῦθαβ Αοδοίππι οριβοσραιῃ (ιθβαΓ ῦθ 

σοηΐτονογβίδῃ) τπονογαΐ, ἰδ αλπι ἀροβίο! σλπι 56-- 

ἄθαν Ομ 689. Εχ 4ὰο ἴχοίαιυ [αοταΐ, αὐ Ἰατηιῖςῖ- 
εἰὰ8 ᾿πηέθ 88 βαβοϊρογρηξ, βββϑὰθ τππαο δροιδ58- 

Γδηΐ, ααοιὶ ποι γοοῖα βθηϊ γαῃὶ 46 αἰντἸΐαία. Ναὶ 

οἴ δηΐθα αἰθυαθ ϑουα πὶ πὶ σαβρὶσίοπθην νοπογδῖ ; 

ρδοῖὰβ συϊάσῃα, φποὰ οατὰ ἀγῖο ἰάθμι βθα θὲ ; 

ΟΥ̓] 5 νονο, απο 605 Ξοοίαγοίαν αὶ ΕἸ τὴ Ρα- 

{1 δἰ μη] δοομηάατα. βυρβίληΐϊ πὶ ἀϑβονο ΒΔῺὨΓ, 
(πηι Ἰσὶμαν [ἃ ΒΘ ηΠΡΟῚ Ασδοῖπβ, ἀπ, οασῃ ΘΡΊΒ60- 

Ρἰβ8 ρχονβοίω Ῥαϊοδιπῷ 4 1 θη οἰλμὶ ᾿ρ80. 56π|10- 
ναπὶ, Ογυ 1 ὰτὴ ρυωνοηίθηβ5 ἀδροϑαῖ Πα} αβιηο! ὦὉ 

ὑπαβατῃ ; Οὐ {Π| }Ό 50}γ ον γοσίοπδηι δηνο5 οὐ σ 
οὐραϑποί, δσομίατῃ πη! ἱλι ὁ πο οβϑαγ 5 ἈΠ ΘΗ 115 

ἀδβειαία, πὶ Ον τη Παηὶ αἰροίδ δρίβοορασι οὐ] 5 ο6- 
700}, : σαχ δαίδλ. μούπσηῖδο ἀοοϑβοηῦ ΠΌ]θα5. 58 - 

ὙΘΗΪΡῚ ροβδθὶ Θβοπίβι5, ΟΥ̓ΡΠ]Ὲ5 [ἘΠ ΟβδαΡοβ ΘσΟ 510 
οἱ βᾶοθα νϑῖα ἀϊνοπάϊηι, Αἰαπὲ ἱμῆαν. αποιηλτῃ 

ἀοπάρίαπα δάσια ἑσηον 536. 1} ΤᾺ α] ΠΡ Ρ 6. 5οηλοα, 88} 1110 δι τοί γα! ; ἱπαιμγοηίοηχαας σαγιοδῖθϑ αι 16 Π]- 
1.4 παβροῦθι, ἀρυθῃ θη 1538 τηϑεσδηίονοπι ααὶ π᾿ ἃ πα ΠΟΡῚ γνοπά ἀόνα!, τηδγυλίοῦ! γογοὸ ομρδοορίπῃ νο- 

ΔΘ χ 9 1586. Βατ ο Ἔσο οατιβαπι ργϑίθχθη5. ἀσαζί5 ΟγΠ!τα ἀδροβαλιν 

7ἄδὴι ; ἐξδι να δᾶ).80. 

Κυρίλλου δὲ χαβυ οεθέντος, ὡς τἴρηται, παραλχα- ἢ Ογνο νότος 11} ἀϊχίηγ5 ἀχαποίοταϊο, Η ρόξο]ν - 

θάνε: τὴν ᾿Ιεροσολύμων Ἐχχλησίαν ΠΑ ϑαοσει, χαὲ 

μετ᾽ ἐκεῖνον Ἥρακλειος, ἐφεξῆς τε τούτου Ἰλάριος. 

ούτοις γὰρ ἐν τῷ τότε τὴν ἐνθάδε ᾿κχλησίαν ἐπι- 
Θεοδοσίου βασι- 

κεΐας, ἡνίκα δὴ Κύριλλος εἰς τὸν αὐτὸν ἐπανῆλθε θ5ό- 

ΧΩ 

την ΕροΙθβίατῃ ἀσοῖρι! Πθγοπηῖι, ΘΕ ρῶκε ΘΗ ΤΩ 

Προ 5, δὲ ροβὲ Πογαοι απ ΗΙ]αγα5. 05. δμίτα 

ΠΠ1ο ἐδῦρονα πασπο ΕςΟΙ 6 ον ΓΟΧ 556 ΓΟ ρΟΥ ΠΏ 15 115- 

{86 δά ἱπιρογίαπι ΤΙ θοάοβὶϊ πὸ ὑθιηρότγο ἴῃ Πα 

βθάθιη γονθύϑιιβ 69., Οὐ 6165. 

7ονι, δ. νὰ, σώ. Ἵ. 
- ᾿ - , ἢ "Ὁ 

πυνῆλθον οὖν, ἐχ μὲν τῶν ὁμοούσιον τὴν Τριάδα 
Ἂς δὲ ι : ; Ἢ μὲ 

δοξαζόντων, ἀμφὶ ἐκατὸν καὶ πεντήκοντ᾽ τῶν 
Ὁ φαὶ “Σ 
Ὁ ΞῊΣ Μαχχεδον (00 αἱρέσεως, ἐξ “ 

Ω 
ἀπ 

οἱ πλείους ἐτυγχανον ἐκ τῶν περὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον 

᾿Ελεύσιος ὁ Κυξίχου, 

χαὶ τοιάχοντα, ὧν 

πόλεων. Ἡνοῦντο δὲ τούτων 

γαὶ γίαχριανὴς ὃ Λαμψάκου. Τῶν ὃὲ ἄλλων Τιμόθεος, 
Α ἢ ψῃΒι Εν 

ὃ τῶν ᾿Αλεξανδρέων διέπων θρόνον, οὐ πρὸ πολλοῦ 

[ΠΟΥ ΤΊ Τὰχ 15 Ἰρίταν σα ο  ἡἹξαΐθτα οοπϑυθοίαη!α- 

1 ρυσἢ!οραυίαιν, σοηνοποταπὲ σαν, οἰ ΤΟΥ Θν δὲ 

«αἰηηπαρίη!α. χΜασοράἀοπίη!β νορο,βοχ ΟΤ Το βίη α: 

«πόγαπι ρει ψαθ ὑταπξ οχ οἰν ΔΈ Π}Ρι18. οἴτοα, ΠΟΠ16- 

βρομίαπι 5|115. Ῥγαογαηι ἀπίδπι 1515 ΕἸ δαδίας γος 

ἐδῆα8. δἱ Μαγοϊαπιι5 Τα ρβασθαβ. σφι ογὶ5. ν6ΓῸ 

ΤΙμηοὐμ 6085. ΔΙΟχαμ ται 56 415. ἀπ 505 ρεωβίἀοΡναΐ, 
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ἰᾳῖο ἰπ ορβοοραία Βαοσοββοαι ; οἱ σα τῇ 60. ΜΕΙ8- 

δὰ ὁρίδοοραβ Ἀπεοοιἶθος χαὶ πυὰ ἃ ἀνά αμη οἵ- 

ἀϊποιιοηῖς σγομοῦ σάπδι, Πρ πδία προ πα δάνθ- 

ποταῖς ΘΕ ΟΥ̓ΡΉ 5 δρίδοοραπ ΠΙΡγοποϊγιαούαπι, ρ» 

αἰϊοι τα μιὰ ἀποῖι5 φασὰ ορίῃΐυμὶ ΜασοἀθὨ} ἀπ- 

ἴσας δ !εροϑ 556 Έ, 

ὙΡΤΒΗΌΜ ΤΕἈΒΤΙΜΟΝΊΑ. 

481 ραῦϊο ἀπίθα [οίρο [γαϊεὶ 510 οχ ἰὰ ἴπορ β00- ἃ τετελευτηχότα Πέτρον 

304 
"τς ΕΥ 

ἀδελφῶν 
δι χν χεες τῶν χπακκον 

οντὰ αὐτοῦ οιαδεξα- 
ι “ιν ΄ ΕῚ Ἵ ᾿ “Ἄ᾿Ἂ 

μένης ἀαὶ Μελέτιος ὁ ἀντιοχείας επισκοπος, Ἡῦτ, 
΄ » Ἶ ᾿ ᾿ 

πρώην εἰς Κωνσταντινούπολ» διὰ τὴν Γρηγόρίο! 

χατάστατιν ἀφικόμενος χαὶ Κύριλλος ὁ ᾿Ιεροσηλύ- 
μῶν, μεταμεληθεὶς τότε ὅτι πρότερον τὰ Νακφδανίου 

ἐφρόνει, 

ἐἄένα, ἰδ. γα, σαρ. 14. 

Νοο ταῦϊίο ροβὶ, Τί 6οὸ. οἱ ΟὙγῆϊο ἕαϊο [απὸ- 

(15, Βασοοα!! Αἰοχαπανίμ 5081 ΤἈΘΟΡΆΠΩ5., ἃ 

ΒΙτοσο γι δη ΤοΔΙΠ165. 

Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον Τιμοθέου χαὶ Κυρέλλου τὸν ἐμ ἕ : ὲ 
Γ' μὴ ἔξει ν 

βίον μεταλλαξαμένων, διαδξχεται τὴν ᾿Αλεξανδρέων 

θούνον θεύψιλος, τὸν ὃὲ ᾿Ιεφυσολύμων ᾿Ιωάννης. 

Τλροηονοίι 5, Πλκίον, εὐο]εβιαξί, ἐΐδι παν δαρ. 36. 

Ηϊἱδταϑοιν πιοσῆπι 6 γὸ οδοογθοίίαπι, ροβὶ Μαρὰ- 

τῖπιαν {Πππ|, οα͵τι5. 78πὶ 868. τη δὴ πο δΙη ἴβολπ8, 

Μαχίπλῖ5. 5 ΒΟΘΡΙ,, να (αἱ Ρσὺ ρμιοία 5. ἀθ]οπβῖοπθ 

ἴῃ ρϑεβδου πα τ σοτ  Π. 1} 1018 Δ ΟΙτδτἂξ : ἤμπὶ δὲ 

οδαϊο ἀοχο, ογραίας, δ, ἀρχίσο Ρο] 8 ἀρθὶ αι αβ 

ζανταῖ, Θὰο ἀοίπιϊα. δα ἱτημιου τα! δ. Ὑ]18Π} ὑΔῺ5- 

Ιαϊο, γε 5 ἀραβίο! σοῦ ἀοοίγιτιερ ἈσΟΥΤΊ 15 τΡὸ- 

Ῥπρηδίου, ΟΡ βο ρα θη ρτα!ίδτη μγομιθταϊ, ΗἹ οΟΠὴ 

ὅδ ρείπησία [πον 88 σοποηἰδτομ, τοὶ ρα)ήϊοι ΟἸευ}- 

“ΓἸα πέρ σσαν  πϑι πη οσηι τι ]οτ ει ααβα πὶ ΡΒ ΌΌΟΤΟ, 
Ναὶ Αὐποῖαβ φαίην ἰονὶ αασάδπι οου δίοηθ ἅγεθ- 

Ρία Ὀυγί] παι ἀοροπόδταξ, οἱ Π Οτόβοῖν 15 ὀχρα]δ- 
ται. ΟΝ] ]] 8 νόγοὸ ἀπο πὶ φαϊάθιη ρΘ ΘΡσΡΘ8- 

5. ΘΒ . 1} ὉΠ ρμάπίογο οτραίατη νἱδογοῖ ; Ταὰν- 
5πππ δα ἴοι ΠΙΌΓΟΟΊτπ8. τὰ αὐτα! απο διίναθια τὴν 

ΧΙ: Εἰς θα πῇ 60 ἐσ ρμότο σοὶ οβίδιν Πάτα δε] π1- 

Ἐιρθα,, Οὐ οαππι Ασδο 8. νοβοὶνίαθϑε, {ΠΕ νὴ 

ΒΟΥ ΒΒῚ ἃ διίναπισι, δίη ἀδροβι πότ ΟΥὙΡλ} 

ἀπ αν. ΑἸ ρὲ νοῶ τονδυίνι5, ΕΓ ρορὰ- 

τ γοίου τ ἰδπ5, αἰροῖθ ααὶ Ον}}} σοποίοιὶ δὰ5 

παρησάπτα ἀο]δοίανοίασ, ρατα ἂν ΘΟΟΙ ΒΒ Προ. τα]- 

τὐβήτογίο αι ἀηδία. ρυο ρα}. Ρονγοὸ οἴτα 86- 
ἰοποαηι οσηνοπ ββοηί, γε] οαπὶ Βαβι ]ο, ἐὰ- 

βία το, δναθο ἂς. τ 15. ΒαΟΘΡ ΟΠ ΒΡ 8. 51 Π1}}} 
ΘΌΏΒΘΕ!, ἀοαοί 8 γοργὸ Οἵ ρ56 φα!ἀθτη ἀσο ϑ5}}: δά 
δρεϑσοροβ ΠῚ ὀοησγομαοσ, ΖᾺΪ ΘΔ ΠῚ ταϊπλο "Ὁ ΡῈ - 
τη σαϊησηπᾶσίηΐα. 564. 56 δ. πὶ 1115. ΘΟΠ5ΊΠΠ. αι τηἰ- 

ἔπταιτα μάν" ῖν Πἰ51 ΟΥτὶ 15 6 σοπι βίο βαριηονδγο- 
ἰχτς σαρρα αὰϊ δριδοοραία ὁχαλμα5 [1558], Ἂς 0 Π- 
ὨΠῸΗῚ σα πὴ δογαπι, πὶ ρϑυΐξ βιιαἰοβὶ οσημ!, Ον- 
ἍΠστ γοσαᾶθαπι, αἢ 6 σσμοἰ!ο ἀἸποδάδροὶ, ροϑὲ 40- 
οἰν τ ατο ΠΗ ἰἰπο 551 ῃη θι 6115 σα 5δηιὶ Ρβχαπιὶπαίιι- 

ΡῸΒ 568 6556 ρο! Ἰσοητο5. 50 σατῃ ΠΥΤΉ 5 πο ὁἢ- 
ἰθπερονᾶνοῖ, ἀσδοῖαβ γ6] 10 015. 1ΠΠ15 ἈΡΒΟΘΒΘΙ, 

" 

Τῶν δὲ γε ᾿Ιεροσολύμων, μετὰ δίαχάσιον ἐχεῖνον 
ὩΣ: ᾿ , " » ΄-» . “ 

Β ο5 πολλάκις ἐμνήσθην, Μάξιμος τὴν προεδρίαν παρέ- 
3 5» ᾿. μ᾿ - . ᾿ ᾽ Ἐπτ ᾿ πῇ μὺ εἦξ 

λχῦεν,, ἀνὴρ ἐν τοῖς ὑπὲρ εὐσειύείας διαπρέψας 

᾿ ,ὰ59 δεξιὸν ὄωοθαλμον ἀφηήη καὶ 79 δεξιὸν ὄφθχλμον ἀφήστητο, καὶ 

τῆς ἀγχύλης ἐστέογτο τῆς δεξιᾶς, Τούτυυ ὃὲ εἰς τὸν 
. 

ἀγήρω μεταστάντος βίον, Κύριλλος τῆς ἐπισκοπιχῆς 

ἀγῶσι" τὸν τε 

χάριτος ἠξιώθη, τῶν ἀποστολικῶν δηγμάτων προθύ- 

μως ὑπεομαχῶν, Οὔὗτο: πρὸς ἀλλήλους περὶ πρωτείων 
φιλονεικοῦντες μεγίστων κακὼν τοῖς χοινοὶς ἐγένον- 
πο πρόξεναι, Ὃ μὲν τὴν ᾿Αχάκιος μικρὰς τινὰς 

εὑρὼν ἀφόρυὰς, χαθεῖλε τὸν Κυλιλλον, χαὶ τῶν ᾽[-- 

σολύμιον ἐξέλασεν. Ὃ ὃὲ Αὐρίλλος τὴν μὲν ᾿Αντιός 

χεῖαν παρτλέλορς,, ποίμένος ἐστερτι μένην 

εὑρὼν, εἷς ὃὲ Τασσὸν ἀφιχόμενος τῷ θαυμασΐῳ συνῆν 

αὐτὴν 

πα ΟΣ  οὐ τες “Ὁ ; ΑΣΑ ὁ ΣΡ Ἐὰν τς Ἡς ΎτΝ Σιλδανῷ οὗτος γὰρ χατ΄ ἐχεῖνον τὴν χαιρὸν ἐκείνης 

ἡεῖτο τῆς Ἐκχλησίας, Τοῦτο μαθὼν ὁ ᾿Αχάκιος, 

( ἐπέστειλε τῷ Σιλδανῷ, καὶ τὴν χαθαΐρετιν τοῦ Κυ- 
οίλλου μεμάνοχεν, Ὃ ἂξ καὶ τὸν Κύγιλλην αἰδούμε. 

-. Ἂ - ᾿ τ ἝΝ ." ἪΒ - 

νης, καὶ τὸ πλῆθος ὑφορώμενος ἥδιστα γὰ τῆς τοῦ 

Κυρίλλου διδασκαλίας ἀπέλχυε), τῆς ἐχχλησιχστιχῆς 
4 - » 1". μω ἊΝ --- Ἄ 

Οὐκ ἐκώλυσε λειτουργίας. Ἐπειδὴ ὃὲ συνῆλθον εἰς 

πὴῆν Σελεύκειαν, ἐκοινώνει μὲν τοῖς ἀρφὶ τὸν Βασί- 

λεῖον, καὶ Εὐστάθιον, καὶ Σιλθανὸν, χαὶ τοῖς λοιποῖς 

ὁ Κύριλλος τοῦ συνεδρίου, Ὃ δέ γε 'λγάκιος ἀφίκε- 
τὸ ὑὲν καὶ αὐτὸς πρὸς τοὺς συνελη λυθότας ἐπισχάπους 

{πεντήκοντα δὲ ἦσαν, καὶ ξχατὸν), ἔφψασχε δὲ μὴ πρό- 
τερον αὐτοῖς χηινωνέσειν τῶν βουλευμάτων, πρὶν 

ἔξω γενέσθαϊ τοῦ συλλύγου τὸν Κύριλλον, ἅτε δὴ τῆς 
ἀρχιΞοωτύνης γεγυμνωμένον. Καὶ τινες μὲν τῶν τῆς 

εἰοόνητ προμηθουμένων ὑποχοιρτσαις πὴὸν Κάγιλλον 
; 
ἱκίτευον,, ὑπισχνούμενοι μετὰ τὴν τῶν δογμάτων 
Ὡς ΤΣ ᾿ , , Γ , " - 

διάχρισίν, χαὶ τὴν γχατ᾽ αὐτὸν ὑπόθεσιν ἐξετάσειν, 

Ἐπειδὴ δὲ οὐχ εἶξς, καταλιπὼν μὲν αὐτοὺς ὁ ᾿Αχά- 
κιὸς ἐξελήλυθεν. 

Εἰ γραιιο ροδὶ φοάενι ἐδ. τι, σα, 97. 

δ ρα μγεθυῖραρ Τηϊρογαίογ!ϑα ΔἸ] ΠΤ ΠΟΙ ΟΥΡΤΉΩΙ! 
δαμ Ασασὶαϑ ἀὐάνουβαξβ Ογγι! πὶ σΟΙ ΤΠ ΘΠΠ5 δβί, 
ΞΔ ΓΆΊη 6Π|1 ἡθϑίθιῃ, 4υατα σπβίαπιια5 οὐμ αἱ [ἀὉ- 
(8. ΟΡ] Ργαπάτ5. δὰ ὁχογμαπάδτῃ ΗΪΌΓΟΒΟΙ ἡ ΠΟΡΌΤΩ 
ΘΟΘΙΘΕΙΔ1 Μάσανο 685 10εἰ Θριβοῦμὸ ἀοπάνοναι, αἱ 
6α 1πάπεπι15. αἰνίη! παρ. σον! πη β θυ! αν ρονάρος- 
ΓΕῚ δὰ ν65}5 ἀτιγδὶβ {15 σοπίθχια. γα) νυν! τὰ 
γομ Πἀΐπκο ΑἸχ!!, οαιηχαθ τηθγοδίαπι ΄αριμάδι ΣΧ 
εἾ5 φαΐ τὰ ἀποαῖνο παὶαγα βοῖθῃ!, ἸηΠπ5530 4] ἀ6πὶ, 

Οὐχ ἕχκιστα δὲ αὐτὸν [Κωνστάντιον] γαλεπῆνχι πὲ- 
ποίηκεν, ἃ χατὰ τοῦ Αυρίλληυ σοντίθειχε, 7 ἦν γὰρ 

ἱςξρὰν στολὴν, ἢν ὁ πανεύοτιμος Κωνσταντῖνος ὁ βα- 
αν «δ ε, Ν᾿ Ξ » ; Τ μὴ σιλεὺς, τὴν Ἱεροσολύμων ἐκκλησίαν γεραίρων, ὃὲ- 

Ν. - - - Ὡ δώχει τῷ Μακαρίῳ τῷ τῆς πόλεως ἐκείνης ἀσχιερεῖ, 
[ω χδί το ῃ »-- [Ἢ ἩῊ ἢ ᾿ ᾿ - ἢ ἡ , ; ἵνα παυτην περιθαλλόμενος, τὴν τοῦ θείου βαπτίσμα- 

, - - - . ᾿ τος ἐπιτελῇ λειτουργίαν (ἐχ χρυσῶν δὲ αὕτν, χατε- 
᾽ ᾿ Ὑ 

σχεύαστο νημάτων), πεποακένχ! τὸν Κύριλλον ἔφη, 
καὶ αὐτὴν τινὰ τῶν ἐπὶ τῆς θυμέλης ἀογιζομένων 
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ποιΐμενον, περιδαλέσθα: μὲν, ὀργουμενον ὃὲ πεσεῖν αὶ 564 Ἰη[6Γ Ξα!απάππι ΘΟἸ]αρϑῦτη οδ γι ασασαο ἰπξοῦ- 
καὶ συντριύῆναι, καὶ 

ζειν ἐπιχειροῦσι. 

θανάτῳ παροδοῦξνχι, Τοῦτον, 
Υ ᾿,. ὦ 5 ὃ »" δας, 
ἔϑη, χοινωνὸν ἔχοντες, χρίνειν καὶ τοῖς ἀλλοῖς δικά- 

ἰ15850. ἴσο ἄββϑββοόγο, ᾿ηηαϊῦ, οἱ σοηΒη] αν ο, 8} -- 

08Γ6 6ὲ (6 4}{|5 δε πίβῃ τη ἴοσγ ἀρατοαϊπῃίαν, 

[ΟΟΥ̓ 1] 7άδηιν, Ββῖοῦ. δοοϊββίδβι,, Ζὲζ. τὴ, σα». 14. 
παν ἐδ, ἐπ τ 

Ὁ δὲ τῷ τῶν ᾿Ιεροσολύμων μὲ παρέδωκεν ἐπισχόπιρ" 
ἀξ δυο πὰρ Ὡς ᾿ πανσὸ ὅριλλος δὲ τηνικαῦτα ἦν" χαὶ οὕτω νὐχτὼρ εἰς τὴν 
Παλαιστίνην ᾧσμήσαμεν. 

119 ΗἸ ΘΡοδο  γπογατη πλὸ ἰλα ἀ} 1}} ορίϑοορο, σαὶ 
χη Οὐυη]]ὺ5 νοοδρᾶμιν. Αἴας 1ἴὰ ποοίβ ἴῃ ΡΠ - 
5.1 80} ΡΤΟΙΘΟΙ Βυ 118. 

1άἄεηε, Ηϊδιοῦ. δοριδδίϑβε,, ἐξδ. ν, σαρ. 8. 

Παρῆ δ δὲ καὶ Πελάγιος ὁ Λαοδικείας, χαὶ Εὐλόγιος 

ὁ ᾿Βδξασης, καὶ ᾿Αχάκιος, καὶ Ἰσίδωρος ὁ ἐμέτερος, 
καὶ Κύριλλος ὁ ἹἱἹεροσολύμων,χαὶ Γελάσιος ὁ Καισαρείας 

τῆς Ιχλαιττίνης, λόγῳ καὶ βίῳ χοσμούμενος, χαὶ ἔτε- 

δοι πλεῖστοι τῆς ἀρετῆς ἀθληταί. 

Αὐἀογνδί οἰἴδγα ΡΘΙασΙ 5. ΘΡΊΒοορα5 1 δοάτσθαν, π- 
Ἰομῖαβ Εάδεβ, Ασοδοὶὰβ. Βούώώ, δὲ ποβίοι" [αἰ άο- 

ταβ, ΟΥΥ 5. ἰΐθτα Ηἰ Θγοβοϊ τποσγιτη, δὲ (0 5115 

(φρϑαγοῷ Ραϊοβιίηο, νὴ" ἀρ ἃ 5 Π}}} 6, ϑαμοἱ - 

(4ἰ6 Υἱΐδθ σοπδρίσαι5, 8} 18 θα ρ6ι ΣΙ Τα] νὲρ- 

ἀα{18. αἰ] οἴ, 

Τοναϊοιλες ἐριδοορογω φιὶ νπασιὶς ὠὐδίδις ργαβεσγιεηαι, Αρμα Τηροζογείμνα, Ηϊβίον, θοο]οβίαβι,, δῤ. τὶ 

σαρ. 40. 

᾿ποοσολύμων ἐπίσχοπο: Μακάριος, 
Κύριλλος, ᾿Ιωάννης, Πραύλιος, ᾿Ιουθενάλιος, 

Μάξιμος, Β ἩΪΘΓΟΒΟΙ πο πιὰ ΘΡΊΒΟΟΡῚ : Μασαναβ, Μαχίπιις, 

Οὐγ 5, Τοανηθ5, Ρσαν 5, παν 6 818, 

Τάσηι ἴη, ἰαίοφο φψαὶ ᾿ηδογιδίίον Ταοου πλϑι8, ραν. 1θῦ, 

Κυρίλλον ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, ἐκ τοῦ κατ 
τχητικοῦ τετάρτου λόγου Περὶ τῶν τ᾿ δογμάτων, 

περὶ τῆς ἐχ παρῆΐξνου γεννήσεως" « Ἡΐστευε ὃξ ὅτι 

οὗτος, » χὶ τοῖι: 

ΟΥτῖ! ἩΠΘΡΟΒΟΙ  πιογατα ΘΙ βοορὶ οχ σα οοῃριῖοο 
βΒουύτιοθο 4πάγιο 6 ἀοροῦ ἀἰυσψιιαίδμδ, ὧδ φοιονα- 

ἐϊογιὸ δῷ νἱυρίηο ὁ « γϑὰο δαίδηι ααοὰ ἰμ56, » οἱ, 

δοητι" κδς σαί. ἁ, π. 9. Ῥαρ. 56. 

σοίακδις αἀποῖον ἐἰδνὲ )8 ἀυαδὰβ παϊαν δ, σ᾽ ποηεΐγια σγερσονγὶϊ Ναςίαν:. οἴἑαί Οψνλϊὶ ποςῖνὶ ἐεξεϊηιοιδμενι δ 
φαῖ. ἅ, ἡ. 9.». 56. 

ΔΙαγοείηπς σογῖσς ἐπ ΟὨνοηῖσο. 

Ιηδἰούίομο ὃ, Εὐσπουο οἱ Εναργίο ο055. (Π00 
65, δῃ, 3984) βδῃηοιί5 οδσηίαπι αὐἰῃαυδρίπία Ρδίτὶ- 

Βὰ5 ἍΓΡ6 Αὐρυδια οοπργοραιίδ, δάνοῦθαθ. Μαοσάο- 
ηΐιπ ἦὼ. ρινιίαπι δα ποίσῃ. πδαυραμαπίοιι, ἃ 115- 
468) 6. 5οομὶ5. ϑδιιοία βγῃοάα (ΝΙ 08) ΟΟἢ Π τ Πχαία 

685} : Ἰ)αμλαβο Ὑἱ Ποὺ Ὁ. ῬΘΡΡΙ βοάσπι ἰσμομ (6 ; οΝ- 

5. δρλνοι Απελοολόηις μαξγιανοῖλα 

5.8 ΠΠΠΠΟΡΟΪῚ νογο ΡῈ Ἱπηοΐίμθαπι ΑΙθχαῃα γί}, 

ρογαάαρ Μοιο αι ἀπ σομθησπι, δὲ ὍΘ ΟΥ̓ Π] πὶ 
ἘΠΘτοϑο γι  ἰἀππ] ορίϑοοροῦ : Νεαοίδυϊο 6Χ ρθαπο 

ΡῬγοιπαβ Ραριίχαίο, 61 ἴῃ ργανξαία βύποῖζο ροη 108 

ογἀϊμαίο. 

μὰ ογαΐϊϊοης 8 αὐ Θονιίαπτ, εἰ ϑοακηόνι, αμμαᾷ Ῥδοιέμεναι, ΒΙ Ὀ]Ταλῖν" 

σοί. ὅϑϑι μα. 805, ἄπηι Ῥαΐέιριι ἱδοττ πο ΐα ἂς ἀμαόις ἴκ Ολείσίο καϊωνὶς γόξεγτει, τὰ πὶς σψεῖζίανε φιογμα 
ποσέγεη οἱίαδαξ, λἷς υσγδίς . Ἐπὶ τούτοις δὲ χαὶ ὃ τῶν Ἱεροπολύμμον Κύοιλλης Ῥεσίσαν ἂὸς οἰέαπι Οννίἑδεες. Πθύονχο- 

ἐψνιίζαλιτες, 

Ἐποιραλίας ἐπ ἰἰδνο 6. αὐϊπιαλ ργάσαην ρνὸ ἀδίαησθιβ αὖ δόλο Αἰακτὶο φαϊεῖο ἴῃ ορόνα Ὡς Ῥανραϊονιο, αἐξ 
Ἐμηι, 8. Ῥασ. 509: 

Συνῳδὰ δὲ τούτοις καὶ Κύδιλλος ὁ τῶν ᾿Ἱεροσολύ- 5 Ηἰ5 σασαὰαθ σοηβδηίαποα ἀσσοὶ γι} Πρτοβο- 
ἸΣπλΟΥΠῚ Θ 5οΟρ 8. ἴῃ ΄αϊπία ηἸγπίαμορία, Οὰ}Ὲ5 

ἀοχή" Τοῦ Θεοῦ ἡ φιλανθρωπία, ᾿αὐέπιπι : Ποὲ οἰδηιοπεΐα, Π15. νϑυθιβ ; εις πλόγηρ- 
μνημονεύομεν, κ. τ. ). γίατα ζαοσίπιις, οἷς. Οαΐθοι. χχππ, ἢ, 9 οἱ 10, 

Ἱιοονηλδις, ἐϊδνα σουῖ. Νοβίου. οἱ Ἀμίχοθοια, σας στὸ ἄστρα ἐενδα ταδοεην σονται δαοίε σγυμάτευς σὲ αρλΐξες 

Μ᾿ ΑΣαϊοπασὶξ 1.6 ὡμέδν : 

Κυρίλλου ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων, ἐκ τοῦ δ᾽ τῶν ἢ. ΟΥ̓ ἐριβοορὶ Ηϊοτοϑο! γπαογὰμ) ὃχ φπᾶτία (α- 
Κατη χήσεων λόγου" ὁ Χριστὸς, ἂν- ἐδυλόδοοι ογαϊΐοπο : θιιρίσα ἐγαὶ ΟΝ γ ἰδίαι: ἐόνιο ααὶ- 

θρωπος μὲν τὸ φαινόμενον, Θεὸς δὲ τὸ ἄδην, φααηίμον αὐ δἱ φῦ νἱἀθδαξαν : Ἰλουι νονο μία - 

ἐμὴν αὐ ἰά φμοα ἰαξοϑαί. Ἐχ οἱ. ἀ, πὶ. 9. Ραμ, ὅ0. 

μων ἐπίσκοπος, ἐν τῇ πέμπτῃ μυσταγωγίχ, ἧς ἢ 

τάδε φησίν" Εἴτα 

Διπλοῦς ἦν 

μὴ φαινό- 

δένον, 

Ἰάσην, ἴον 1δνο ἰησαϊτο δάνούϑαια Μοπορ ιγβιίαβ αὖ σοάονα Ῥαξνα νηδοωι σοι σαὶο, 

ΟὙΥΠΙ ΠΕ Θγοβο τ Ἰἰλη1 ὁχ Βουιιοη6 1ὴ έν οΡΡᾶς: 
ἔσο ναὸ αὐ Ῥαίνογα πιοισπ, πὸ ἀρρανῦοας 5, οὐο, Υἱά. 

[γᾶϑῃ). μὰς. 351, 958. 

Απασίασίμις δικαία πιοπαοῖιις Ἠοδοσὶ, σα». 10, ρασ. ιϑῦ, τοξευδης Ραϊρυοι ατεοιογ ίαίες αὐὐσθύσες. Μουορλι 

ἑας, ἄκεο αἰεδαί: 

ατορουῦὶ [Πδο]οσὶ τ Ἡπρορβαπία, 6]. νεῖ} 16 - 

τοβοϊγπιόχιιην, 5 ποτ δὲ ΟΥ̓ΡΙΠῚ ΑἸοχαπ γῳ. 

Κυρίλλου ᾿Ιερυσολύόμων ἐχ τοῦ εἷς τὸ, Ἐγὼ πο- 

ρεύομαι πρὴς τὸν Πατέρα μου. Φαίνεσήσι δὲς ον» Ἐπ: ἃ, 

Γοηγορίου θεολόγου εἰς τὰ Θεοφανεια, καὶ Κυρὶλ- ϑηγος δ Ω τ 

λου Ἱεροσολύμων, ὡσαύτως δὲ χαὶ Κυρίλλου ᾿Αλεξαν- 

δρείας. 

4 7οϑη. χνι, 48. 
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71άσηι, δος φμϊεφιεῖς αὐοίον Οὐτθδιϊοηυτα εἰ τϑβροπβίομ ατι. ἄἀθ᾽ ὙΥ}}8 ἈΡχαηλθη 5, ψεῦδέ, 1 

Οὐ ΠΙ οροβο γιποναπι οχ σπίοοϊθ θυ, νΕῚ εχ ἃ 

σαϊοοϊιοιτοῖϑ : ΝέλΔῚ πος ργοάολὶξ, οἵο. Οαδ, Ἴ,ρ πιθ, 

ἀά, γᾷ. 118, 

Κυρίλλου προσολύμων ἐκ τοῦ χατηχητίκου, 5611" 

ἀἢ ἰπ τι58. (015]. νἱαϊδ, ἐχ τῶν χατε χητικῶν" Οὐδὲν 

ἡμῖν ἤφελης, χ᾿ τ΄ δ, 

1άθνην, ααὦ φπίρει. 8. 

ΟΥΤΠῊ ΗϊΟΤΟΒΟἰ ΥπογΌ 6χ σα εομοιοἱβ: ΓΗθ6 

ἰσίζιο" ργαῦα ὁρεένα ; εἰ οἷα {1 βισομμορὲβ, ΕΟ, 

(α}.. 19... 8, ρᾶᾳ. 909. 

Κυρίλλου Ἱερασολύμλων ἐκ τῶν χατυ χητικῶν Φεῦγε 
ν . , ᾿. : 

οὖν τὰ πονηρὰ ἔργα" εἰ γὰρ τούτοις ὑποπέσῃς, Χ, 
τὸ ἐδ 

(Υ 111} Ζὴ οαξαϊοσο τ. οοαϊτοὶς 190 Βδέΐοιλ. Οοϊοῖ,, υδὲ γναιρίατοιώ Πονπαρυῖ ἀφ αὐ Ἡοπονρίμηι, εἰ Ηἱ6- 

γοσοϊψηιίαν ἢ πᾳ αὐ Βορπνονζων ἐπιοϊπμείτσ ὑδοθι θείαν, οἷο δαδοπίμη ΗἸουοσοίψεπ απ ξεγημονδ γν ἐς, 

»αγ. ζῆ. 

“0, ΜΑΧΊΓΊΤ5, 

40. Ον 15, ΔΠΠῸΒ 1. 
ἀ(Δς ΤΠ Θναρ! ας, ΔΏΠΟ5 ὅ. 

[58] ΟΠ 65 6Χ ΟἸΡΟΙΙ ΠΟ βΙοΠθ. 

ἀξ, Ἠδ]]αἀῖμ5, ΔΠΠΟῸΒ 12. 

ἀ8. Ογγ] 5, ΔΠΠῸΒ5 9. 

ἀΐι ΟΠ 68, Δηη05 ὃ. 

ΔΏΟΒ ὃ. λθὶ. άξιμος, 

μὴ. Κύριλλος, 

᾿ 
ἔτη ς 
ἔτη ι8΄. 

μα᾿, Ἡράκλειος, ἔτη ς΄. 

Οὗὔτο: πᾶντες ἐχ περιτομῆς. 
β΄. Ἑλλάδιος, ἔτη ιβ᾿, 
μγ΄. Κύριλλος, 

δ΄. Ἰωάννης, 

ἔτος λεῖς 
ΣΡΝΜΑΣ, 
ἔτ τ᾿. 

δ. Μαιοΐοιλις αϑλας, ἐ τοπιο Ὠσεναιὶ. αὦ Βιορδανθην Ἰλονδηδόοι, ἰομὲ. 11, »αγ. ὃ8, 

ἩΪΘτοβοϊ νῃϊογὰπι αἀαοηιο Δι 5165. ΟΥ̓ 15, 
γΟΠΘ ΒΞ, ἴῃ ογαϊοπα 48 ονδη 6 οἷα. υϑυλἷδ, ἈΡῚ 

Πουα 15 ἀπαηλ υἱηασα [801 σα} 85. Γλΐίατῃ : ΑΓτγα- 
οτίνηι, οἱ ἐπι συοητίδ ναϊνασιίν [αγὸ πα θ 6) Σ κ Νὰ- 

[5 681, ταί να σα α [90 61},.» εἰο, Υἱᾶ, ἔαρ. ρᾶρ. 301, 
58, 

Καὶ μὴν ὁ τῆς Ἱεροσολύμων ἱεράοχ, 

ὁ ἀοίδιμος, ἐν τῷ εἰς 
ἔνθα ὁ Κύοιος τὸ ὕδιυρ 

ης Κόριλλος 

τὸ εὐχγγελικὸν ὁγτὸν λόγῳ, 
» 3 Ἷ » κα .Ἶ 

οἴνον ἐποίησεν, οὗ ἢ ἀοχὴ, 
Θαῦμα, καὶ τοῦτο θαῦμα’ « 'Β γεννήθη, ἐθραυματούργῃη- 

σεν, » κα. τ΄ δ. 

Ἰάρον ἐπὶ δου ηεονΐδιες »6' φαρόνρία, δόγθι. δ, 

ΟνεΠι, δλνιξεαγνιογηι ρυπα θὰ εἰγίτϊθ ἸοῦΟ 

»ίοίας, ΚοποΥαγο Ῥανεπέδϑ, οἷο, ᾿ αὐ οδί. 7, παχιὰ, 10, 

Ῥᾶγ. 449. 

Κυοίλλου. Χριστιανῶν εὐσέδειχ ἔναρετος πρώτη, τὸ 
τιμᾷν τοὺς γεννήτορας, «. τι Δ. ὁ 

σον οἰδέμνη 7,.αἰοαηθιδα διὸ Μαγεζια 1 ἀν, θ19 σοϊοδναίμηι, αὶ. ν, ον. ΨῚ (οηοϊ᾽ονιπ Σαὸ., ραν. 305. 

ΒΔ ΠῸΠ ΟΥῚΠ1 δρίβοορὶ Ηρ οβο γα σα!, ὁχ Βὸ- 

πλ 1} 1 1) Εναηβο] αι {ΠῈὰ μεοηι φαίη, αθὶ Πλογη  - 

ἯΠ5 ὙΓΠ τ ἀπάτα ἴδοῖ! : δεμμξ οὐμηἴδο πραμε πὸ- 

(αγὴ [ἀθε}8 ἐμκιπ, ἀἰοἰξαίθηι, οἷο. Σ αὶ ἴῃ ἴγᾶραι, πὰρ, 

δι, ) αβάοια οχ οαάρτῃ. ογαϊίοηθ : δή ε8ΐ, οἷο. 

νὰ, 

Τοῦ ἀγίου Κυρίλλου ἐπιπχύπου ᾿Ἱεοησολύμιων, ὲ 

ὁμιλίας λεχθείσης εἰς τὸ Εὐαγγέλιον ἔνα ὁ Κύριος 

πὸ ὑδωο οἶνον ἐποίησεν’ ἘΠππουδχσε διόλου μάτε 

φανερῶσαι τὴν ἑαυτοῦ θεότητα, κ. τ᾿ ἃ, Τοῦ αὐτοῦ 

ἐχ τοῦ αὐτοῦ λύγου, ᾿ἔγεννήθη, κ᾿ τ᾿ δ. 

σιν 

Προς ἔς σιν αἰξόγο σὰ σαάδηι οὐαὶίονδ πρερῖο, διρονΐας α Μασίητο ἐπ ἐρίδιοῖσ α διορμαπαν ΘοΥ θη κοντα 
οἱίαῖο, τἰἀΔοίμεν ἃ δ. δορλυοιῖο Ἰαιααῖν ἠὲ ορίϑι. σηοαίοα αὐ Ποπονίι ράρατα, οσπὰ Ῥῆοι. οοαᾶ. 291, ἰπ 
7 πα. 1Περοσοί ηιίίανιτες ἐς ραϊίανολᾳς οαναξ πετία Ῥαΐνιον ἐδελαοηῖα φῦ δοϊποόνδηξ τὴν διπλᾷν ἐνέργειαν 
ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἠμῶν, ἀὰρ]ϊοθαν ἔῃ. (διν  βῖο 9860. ποβῖτο ορογδιίίοποι, Εἰ Ραϊοίδιες φσος αἰϊσφαδαῖ, τουιις5 ἐγοὶ 
καὶ ὁ νρτ όρης Κύρολλος, νἹοϊονίαπη Γερο Οὐ π5, ὥσθ, οὐνὲ αὐ Αἰςφοαηπσοίμιανν νεύθρῷ ρον έν σεα ρμοδοίηεν 46 
ΟΔΈΤῸ μκελλ στ αὖ ἜἼ 5 οὐὐσούυσοῦ οἀἰἰοῖτε 6556 πτλιὶζ τείας. 

Ανεόο ἰοσὰ αὖ σομοίδίο Τιαἰδνανι δεῖ ἐκει ἄκέα δοησγα ποσο γνογζενιπξον, δε ρεὶμιις ρπεξῖο ρυοϊ ον, αὖ αἰοίον δ 
φοὐἰἐεοϊίοι τς ἐπε λί, φιὶ διυσυῖο ον τοοὶ ὀοίαπδο ἱποὴρίφιϊο οἰνοδαξ. (οὐδα ὁπ ένα Ποφίυς παι 901, ἴ φηο πὰς 
δείνεν, δουΐρία σοὶ αν. 1251 δα αὐΐο οοαΐσε, φιὶ αι, 159 σογίρμευις ὁταξ. 

5’ Το οαληεν δαπιαϑοσητα οναΐ, 8. ἀὁ Ππαρϊπίρθας, ρας. 888, πορῶ οαϊιἰογεῖς Τὸ. Ῥι 7.6 μίση, 

ΟΣ ὙἜΠῚ μαϊγατομα ΠΙ το! γ λα], οχ ἀποάοεὶ- ἢ 

τηὰ σαϊοοξδδὶ : δὲ ἐψί φιονῖβ, οἷο, τ αὐ ὐαϊ, 18, 
πα, ὅ, μὰς. 1θὅ. 

Κυρίλλου πατοιάρχου ᾿Ιεροσυλύμων, ἐχ τῆς δω- 
δ:; ἡκε, .: ἐκ ΞῊν ὁ ἸὩὩ ΐ. Υ᾽ ΝΣ μὰ 
ξάατης Χατη γύσξως κ᾿ τοῖον Ὑ πεῖς ᾿ς τος δὺς ἐ ἐλ ὉΝ 

1θσὴα ὅν κτεὶς ορογ τότ ϑλιεῖίας ἰαοῖίο ποηεῖλεθ ἐλαγιδολ ἐξ νοὶ ποδενὶ δοηϊδηείσδ, σθας σεῖς ἑοοῖς ἐπα οαν 
σεαὺὶ. ἔΐπανι, φα πτὸ τὴν γιὲ, ἀὲο ἀδορῖδο. κηρία σαὶ φαὶ σαϊθοὶ. 1, πι ὅ, Ῥαφ, 19, οἱ λαφεῖων ἰδ. αν, 1)8 
(Ἰὰς οὐνιοάσχα, ὁὰρ, 9: Ἡ μὲν γὰρ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν ἐξ ἴσου δίδοται: τοῖς πᾶσιν 1 δὲ τοῦ Πνεύματος 
ποῦ ἁγίον κοινωνία κῆτ ἀναλογίαν δεδώρηται τῆς ἐκάστον πίστεως. Αδηνιδθίο, δηλ ροσοδίονιλ, οχ 0 
ἀαΐαιν οἰππίθιιβ : Βρέ γ 5 ΚΟΡῸ ΒΆΠ6 1} οοητηθιηλοαϊίο, βεσνάαπὶ ρυσμον ποιὰ Πἀ8 1 υπὶαπουγιβάφιθ ἀσῃαν! ἰθθὸ 
ὁοπσεάιίνν 

(οποϊϊέεη Διο μὴν τὰ, (οι δ ἐσμγή ναὶ, σὲ, ν, ἰοηκ. 11 οπο, Ζαδϑ., »}ανγ. 848, 

ΘΒ ΟΕ ΟΥ̓́Τ τ ΒΒ  ΘΡΊΒΟΟΡΙ ΕἸ γοξοϊ ν πιο α πὶ οα- Ῥοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἀρχιεπισχόπου Ἱεροσολύμων 
ἰδολιθ εῖβ βοσιι πα], } 5 Πα ΠΠπμὲ,γωῦδ. δ᾽ ρο5᾽ Πὰς χατήγησις δευτέρα, ἧς ἀρχή" δεινόν, καὶ μεῦ' 
Οκαηι ὁ ΐα μαθεδ ἀὸ Ναδαολιοιοιοβονο βομ θυ} ἔτερα' Τίνα γὰρ ὑπόνοιαν ἔγεις περὶ τοῦ Ναδουχοδο- 
οἷσο Σὰν οαἱ, 2; ἁΤιδτὸ ΘΧΘΏΒΪῸ ἀπο]. 17. μᾶς. 31. γνόσορ, χ. τ΄} 
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ἘΠῚας Ονσίοδη δὲς ἐνν ογαῖ. δ, 8, γε. Ναας, ποῖ, 1, οὐταὲ Ἰοτισαπι 5, Ογνα ΐ οσπεεητίανα ἐπ σαὶ. 18, παι, 38. δὲ 
24, γον 67ὲ5 φιιίάσγυι ἐρεοϊαίέγη σαρρεσςο, 59 αρρεξίαΐο σεροναΐίτη ατοῖποῦυνι Ῥαΐγευν ποηεΐη, 

ΤἈσορλαηθς ἕπ ΟΝτοποσνδρδῖα, ρασ. 84, αὐ απ. (Ἀν δεῖ τὸ σονιρμίαϊ 335. 

Τούτῳ τῷ ἔτει Μάξιμον τὸν ᾿Ιεροσηλύμων γαθεῖλεν αὶ Ηοὺ ἅππὺ Μαχίτηυϊῃ ΗἸΘτοβοϊ γχότατι Θρ βο ρα πι 
᾽᾿Αχκάκιος ὁ Καισαπείας, γαὶ Πατρόφιλος ὁ ΣΦ χυθοπό- 

λεως, ᾿Αρειανοὶ ὄντες" χαὶ ἀντεισέγαγον Κύριλλον, 

δυχοῦντες ἔχειν σὐτὸν ὁμύφρονα, ᾽ν τούτῳ τῷ χρός- 

νῳ, Κυγίλλον ἐπισχοποῦντος ᾿ἱεροσολύμων, τὸ σὴ - 
μεῖον τοῦ ζωηποιοῦ σταυροῦ ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷ, 

τῷ ἡμέρῃ τῆς Πεντηκοστῆς, φωτοειδὲς, μεταδαῖνον 
ἀπὸὴ τοῦ Ἰλγοθᾶ, ἔνθα ἐστχυρώθη ὁ Χριστὸς, ἕως 

τοῦ ὅρους τῶν ᾿Ελαιῶν, ὅθεν ἀνελίοθη, Κύχλῳ δὲ 
τοῦ φανέντος σημείου στέφανος, ὡς ἴρις τὸ εἶδος 

ἔχων’ χαὶ τῇ αὐτῷ δὲ ἡμέρᾳ, χαὶ τῷ Κωνσταντίῳ 
ὦφθη, Ηερὶ τούτου δὲ φέρεται Κυρίλλου ἐπιστολή 
πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον, ἐν ὅ εὐσεδέστατον 
αὐτὸν καλεῖ, Ὅθεν τινὲς ᾿Αρειανόφρονα διχδάλλουσ' 

τὸν αὐτὸν Κύριλλον, λέγοντες χαὶ τὴν τοῦ ὁμοουσίου 

ατηχήσε- φωνὴν παρασεσιγηχένχι αὐτὸν ἐν ταῖς 

σιν, αἷς ἐξέθετο ἐφ᾽ ὠφελείφ τῶν ἀπείρων λαῶν τῶν 
- ἢ γι ἢ ΪὭ ͵ ν κ ᾿ Γ ὡς 

τῷ θείῳ προπελθόντων βαπτίσματι διὰ τὸ θαῦμα τοῦ 
ζωοποιοῦ σταυροῦ. Σφάλλονται δὲ, καὶ ἁμαρτάνουσιν, 
ἸβυοΥ ἌΣ ΜΕ τῶ 8 ἜΡΕΣ ἐν ΤΑ χὰ ΕἾ πᾶς ᾽ χρῆν γὰρ χαὶ τὸν βασιλέα ἐξ ἀπλότητος, χαὶ οὐχ 
ἐν διαθέσεως τῇ χαχουργίᾳ τῶν ᾿Αρειλνῶν ἀποκλα- 

Δ κα ποτη, "δ μεν τς Ἐ 
πέντα εἰς τὴν αἵρεσιν, χαὶ τοῦ Ἑλληνίσμοῦ μήπιυ 

ἢ Ἶ ς 
τελείως κχαταστρανέντος, εὐσεδέστατον λέγειν" χαὶ 

τὴν τοῦ ὁμοουσίου φωνὴν σιγῆσαι, τέως ταράττου- 

σὰν τοὺς πολλοὺς, καὶ τῇ ἀντιθέσει τῶν ἐχθοῶν ἐχ- 
͵ ἥ ΓΩ Ἶ » ἣ ᾿ μν [ ᾿» .Ν χύπτουσαν τοὺς βαπτιζομένους' διὰ δὲ τῶν ἴσοδυ- 

ναμούντιυν λέξεων τὸ τοῦ ὁμοουσίου τρανῶσαι" ὃ χαὶ 
πεποίηχεν ὁ μακάριος Κύριλλος τὴν ἐν Νικαίᾳ πίστιν 

χατὰ λέξιν ἀναπτύξας, χαὶ Θεὸν ἁληθινὸν ἐκ Θεοῦ 6 
ἀληθινοῦ χυούξας. 

͵ “ Ὗ 

Αοδοῖπβ βαγε, οἱ ΡαΙγορὨϊ 5 ΘΟ ΠΟΡΌΪΟΟΒ ρτο- 

5868, Ασαια 106 Ἰαίδοι, ἀδροξαδύσῃ! : 6. Οὐ ν}}- 
ταν, 46 πὶ ἀπ ΒΒΟΌΠΙ 56} 1 Γ6 Βροτραιξ, ἴῃ 6}115 

Ἰοοῦηι 830 {δοστιιπ!, 50} 1ἃ τοταρὰ5 Οὐ] ορίδοο 
Ραμ ἀσοπίο νιν » ὁγιοῖβ βιρηαληι ἰχοὺ τηρρηὰ οὐ- 

τυβοὰηβ, ἀΐθ βαρ Ῥεηςδοοβῖθβ ΔΡρϑΡπ ἴθ ΘΟ], 

οἵ ἃ ΘοΙκοία, ἀὰο Ιου ΟΒυϊβίαβ. δα χα οσί, δά 

ΟἸν τι. πιο θη 40,1 ΘΟΪῸΒ δξὶ ἀββαθηθίαϑ, μον - 
ἰγᾶηδῆῖ, Οοτόπα νόγὸ βρθοίσιη. ΓΙ 5. τοίου 5. 5ἰ- 
ἀρατῃ ἀρράτδη5 οἰγοιυτη τι ΟΡ δΐ : εἰ δοάδιῃ εἰσ γ᾽510Ὸ 

ροδὐἠοχῃηςοιβίαη!ϊο πιαπ Γ6ϑίαία τ ἀρ φαὰ Δ [ΟΠ ΓΧῚ 

ἱπιρογαίογθη (οηβίαηί αχι ΟΣ ΤῊ ορ]ΒΙοϊὰ, (88 υ}18- 

51 ΠῚ Ὸ πὶ δὰ ἄρῃ], οἰγουμ ἔσαν, Οαδργορίον 

Αὐίδηῷ ΟρΙΔ]Ο 15 βαβρδοίατα ἰρέθσα, ΟΥ̓ πῇ οἢ- 
Β ᾿απυπ]αη αι πο Δ ὉΠῚΠῚ, οἱ ὁσῃ σι υ5ίϑ ἘΠ} 5 γούθπι ἴῃ 

(αἰεολεείνιιδ, αὰἃ5. ΟΡ νἴβασι νιν ἴσ οὐοἷβ ρου θπ- 
ἴηι, δά θην πα Π] Ἐπ ά 115 βαουθτη θα! 5ηγὰ 

Ραϑία! απ 115. Δ Π|α|6πὶ ΟΧΡΙΔ παν", 5] 1 1550 δῖα - 
βαηίαν, ἈΠῈ πίαν ἁσίοχῃ, οἱ [μ ἀἰοῖο ρούοαη!, Οροῦ- 
16 θαΐ ΘΠ, Οχ ΔΗ 51 πιρ το αἴθ Ῥοῖιιβ, ααδηι 

ἀρϑιίο ρσοροβίίο Αὐϊδηογαπι ἀοἰ15 ἴα Ὠεογθϑί τη ἃ0- 
ἀποίαμῃ ππροιαίογοτῃ, πο π Π 1816 αἰοααΐῃ πομήτιηι 
ῬΊθμδ ἀρο!ία, μὲ ̓ βδπαπι πα ΟΡ ανΟΣ ΟἹ σοπβα}- 

βίη 18}}8 νοσοχὰ ΡΠ] τ  πλοσιπι ἀὰΓ85. δάϊναο οἴοιι- 
ἀδπίδηλ, οἱ δανθυϑαυὶογαπλ σοηἑΓον 5}15. ἃ ΘΔ ΟΤ]Ὸ 

Ῥαρ ἰδιηδίο ἀοίογγι πα νᾶτη ἱβπαροβιργεονῖνο ἀοοθθαι, 
δὲ σομϑαβδίατ 8}}18. πο ἀπὸ ρᾶΤ᾽ 8. ΑἸ ρΉ Πα 118 
τ σαθα}}8. ΟΙατ 5 ὀχργίηιοῦθ : σαοά ααϊάθπι ἃ Ῥθ αἴο 
Ογηο ρερϑαπι δὲ, σαὶ ρα θ]οαΐδπι Νίοιθαι ἢιἀοὶ 

πογπηᾶπι δὰ νύγθαηι ἰη ογργοίδίι5, ΘΘάτηῃ γογπι ἀς ἢ6ὸ γότὸ ργαίοανι, 
1ἀφηὶ, Ομ ροποστλρμλς ρα. 41. 

Τούτῳ τῷ ἔτε: Αιδέλιος ἐπίσχοπος Ῥώμης, χαὶ ῳφ τῳ ἢ δ χο 

᾿Αθχνάσιος ᾿Λλεξανδρείας, καὶ Μελέτιος ᾿Αντιογείας, 
χαὶ ὁ Σαμοσάτων Εὐσέδιος ἀνακληδέντες ἐχ τῆς ἐξ- 

ορίας ὑπὸ ᾿Ιουδιανοῦ ἐν τῷ ὀοῇ λόγῳ διέπρεπο ϑῦῳ λογῷ διεπρεῖον, 
᾿ 

καὶ ὁ ᾿Ιεροσολύμων Κύριλλος, γαὶ ἕτεροι ἐπίσχοποι 
τῆς ὀρθοδοξίας πρόμαχοι, 

10. ἀππὸ 1 θογῖτι5. Βοιπδηιβ ορίβοοραξ, Αἰοχδῃ- 
ἀτγίῳ ἀιμαπαςίαθ, ἀπε οοδί Μοιδϑίϊ5, δὲ ϑαηιχῦβα- 

(οῃδίθτι 5  ππ15, του ἢἀδὶ ἀρίο δον, ἘΧΒ1Π10 

ἃ ΡΠ ΠΟΙ͂Ρο Δονϊαμὰ γανοσαὶ!, δὲ ΗἸοτοβΟΪν ΠΙ ΟΛΌΤ 

Ὀνγ]αβ, δὲ ΔΠῚ φαδτιαρ! αὐταΐ νογὰ ΠαΟῚ (Πδοῖρ! λα 

οἰδργαθγαῃί, 

1άσηι, ΒΥ οπορυαρἰῶ ραν. 8. 

Τῶν δὲ ἁγίων ρον προηγοῦντο Τιμόθεος ὁ ᾿Αλεξαν-- 
δρείας, Μελέτιος ᾿Αντιοχείας, Κύριλλος ἱερώτατος 

Ἱεροσολόμων, χαὶ ὁ θεῖος Γρηγόριος Κωνσταντινου- 

πόλεως. 

Βαποιογση δαΐθηι οὁδηίαια. δὲ σαϊη φυσι Ῥὰ- 

ἔγα πὶ ΡΓΙθ51᾽ 165 Θγδης ΤΙ πη οἱ ἢ 65 ΑἸοχαπ τω, Μ616- 

{15 ΑῃοοὨΐα», 5Βϑογαιββίπιϑ να 5. Π ΡΓΟΒ0]Υ - 
χηούαχα, οἱ ἀὐνίητ15 ἀγροῦ ΟΡ, ΘΡΊ5ΟΟρὶ. 

Ἀπσορῆονις μαιρίαγοδα ΟΡ, ἴπ ὈΒνοπορναρμῖα γ'δσθλςσης ρμαϊγίανοδας Ηϊονοφοψηιίεατιος, ἤἄα Νπαϑοὲ θεἰτι- 

Ταρασα ραν. ἀ10. --- Οὐα τονοῖη ἐς νοῦιεδα, σπερδὶ τῷ Διλοορδονίαηῳ ΟὨτοπορσγαρθ δροιιμἱαθὴ πα. διλὲ" 
Ἡσρ. εἰϑά, ραφ. ἀῦ. 

μγ΄. ζύριλλος ὁ ἐξειυσθεὶς ὑπὸ τῶν ᾿Αρειανῶν᾽ 

ἄντ᾽ αὐτοῦ γεγόνασι τρεῖς" ᾿Αρσένιος, 

νουπόλει. Εἰσὶν (δου) ἔτη Β΄, 

ἹΙράχλειος, 

καὶ ᾿Ιλάριος {ἔτη 18]. πάλιν ἀνανληρεὶς ἐπὶ Γρα- 
Ἐὰν ἈΡΗΜῈ Ἐπ τ ἮΝ ἧμ ἥμς ὠὰ" 

τιανοῦ, ἐν τῇ δευτέργ συνόδῳ εὑρέθη ἐν Κωνσταντι- 

48, Ογγη 5, φαΐ ἃ ΑΥλῃ]8. δ᾽ θοία5. θ5ι, 11} 
ἴοοῦ 5: Προ } [γ85: Αὐβεῃΐαβ, Πογαοϊ 5, δἱ ἘΠῚ ΓΙ 5 

[5 19. Τίοταπ τανοοδίϑ. 51 Οταϊίαιιο, Ἰὴ 

δδοχηάα βνηοᾶο ἱπνρηίαβ δὶ σοηβίαη ποθ. }} 11} 1|8 

δΔηηὶ ᾿ΠΟ]]601}) πατηθύαμίαν 68, 

Τνοομίρλεις Τιοσοῦίοη ἐς ἐρίκοορι δ Σιδουΐσο Ανισεςκίο, (νοιο.» ἑονις 11 ἐΐδ. αν, οα}, 9. 

Ογύῖ!π|8. ΗΙΘΓΟ ΟῚ. 185 ΘΡΙΞΟΟΡῈΒ 5008 ΡτΠ51158. 65 
Ἐευϊαϑία, δἱ γδοθρίμις ἢ ἀα ϑαϊγογηῖηι 58" ὙΒοοάο- 
510 Ῥ ΓΙ ΠΟἿΡ 6 βδρίθπι ἈΠ 5] ΠΟ 55. ΠῚ ΘΙ Ξοορα τα 

ἰομαῖί. Ἐχοίδην ο᾽ὰ5 φὰῷ ἴῃ ἀἀοϊοδύση!α, ΘΟ ρο- 
50} ορπβοῦγα, Μονδα ρον δι Πιονοη ψνὲ ἧι (αῖα- 

ἰοβό. 
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είγιις ΚἸομίνες, Ηϊβὲ, ΡῸ  οἰδηοναμ, ρα, 90, 

ἃἰς «ὐαἴοτι ὁχογά αν, 4ὰ8 ἃ Β. νη ο ἴῃ ατοολο- ἃ 

οἰ ὴς ἀἰοία βαπῦ ἀβονίπρηβ: Ἰηνμδρίρα τ ποηιεβ 

ΑΙοπτν ΒΟΉ δ ὁ Ολνιδεϊαπῖα, εἷς, Φ αὐ οαϊ, 6, π. 31 οἱ 

80 {(.. ρΡᾶφ. 100 οἱ 5844. 

Ῥλοιΐυς Ο) σφαὶα ἰπυάσοῦ ἐπ ΠῚδῖ, Μαπιοϊκροόγαιι, οἀἰέίία δ Υδέιοιίϊ. Οοἵπἰίνο, ραᾶφ. 554. 

51. ((ἷὧὐ δαίοια το ΠΠ} ἃ Ῥιϊπορῖο, εουππὶ πρίοια- 

ἴοι. εἴ πρᾶος μείονα βοιεῖπα ἰΔοΤἃ Πιορίητ, ὁομϑρὶ- 

σλγοι ΟΠ 5,40] ϑαυταλ τυ 5 σα θθσπδολ] ὑΡαοίαν, 

ἰμδ5ῖ5 βίον ἀὰχ εὐ. δογελίαγεαϑ φιϊάαηὶ [μα εἰο., 

«ἀ παροιμίαν οδὶ. ὃ, ἢ. 22, μὰ 10] εἰ 866. 

τς ἢ ἀν ἢ . δΣ κὸν 
Απαρξομα! εξ οἡτως͵ τὰ παρὰ τὴῦ 

ρἰλλου ἂν 

μαγαρίου υ- 

τοῖς Κατηχήσεσπ! ἐνθέντα ποπσθείς, Ὅ 
ὅ : 

δυσώνυμος δίνης οὐχ ἔστιν ἀπὸ Χριστιανῶν, 

Ἴεξα ἢ 

Εἰ δὲ τισι φίλον χαὶ ἄνωθέν ποθεν ἰδεῖν αὐτῶν τὴν 

δυσσίδειαν, χαὶ τὰ πρῶτα σπέοματα θεν χατεύληθη, 
κύριλλός τε αὐτοῖς, ὁ τὰ τῆς ἱερᾶς πόλεως ἐγχεχε!- 

φισαῖνος πιδάλια, τῆς ἱστορίας χαθηγήσεται, Σχυ- 

θ'ανός τις ἤν, κ. τ᾿ λ. 

[ἄδον ἐν σοἸ ροιαπ εὶς δε αρίδοορὶδ οΣ τισενοροϊίεῖς : σπἦμ5 ἐϊδενὲ ἱποα τὶ δ'αφιηφηξιογε σεγμενα α ἱκααοο Οαπατι- 
δονο φονοσίρίιοι α πόρε, λέ ἐἑασίο ἐπίευ τεῖφριτη ἐς Οψγο ἰστεϊθιονῖα εργδοθηζαίιον, ἄκος καύεὶ ε6 (πφνχἑίο. 

Ι5ΐο πππο νἱσ βδθοία5 ἀἢ ΟΠ ΡῺὰ5 εἰ μά ΟΡ εἰ 

πορεπαίαν: {16 ὁ8[ (αὶ Οαἐφξολθδες αἰ {πη παπίος 

δα] 1} ρίθηι 5. Επθο]ομία σομβουῖρθι. 

Οὗτος νῦν χαὶ ἅγιος παοὰ πᾶσιν ἔστι τε χαὶ ὀνο- 

μάξεται" οὗτος καὶ τὰς Πρὺς τοὺς φωτιζομένους 

χατηχέσεις ἐν ὑψηλῇ θεολογίᾳ συνεγράψατο, 

ἄδην, δι ιτοιὰ. οοα. 89, ραν. 309, 21, ἀξ ο᾽ανὺ ὉΠ} ἸοΠεαν ὧν Ῥαϊωεείπα Ἐφοίςεία ἐρίδσορο ζοχώέγι, 
δογ τες 

ΑἿΙ ἀπίοια 586 ΟΥΡΠΠ ΗἸ ρος Ύτ 8) θχ ΠΠλ 0 

οοκαία, εοὐτησαο δὰ πάπο Βἰ πίον Δ πὶ [600] 6 514 5}1- 

οὔπ}) [(ΟΤ.Χ] βουβά ποσίδίοτοτῃ. ΠΡ 580. 

Νὰ ἀπο διϊοΡγη βου ρα Ἰοροπᾶο ΟΟΥῺ ρΟΡ Π18, 

νυ! παι ἰρϑῦτῃ δὺ (λοϊακίαηι Πα πὶ Ποπιλη! [800 - 
τίατα τι νροδπι ΠΠπριιδτὴ ἐγαπ5ι 1558. Πδ 16 ΡΟΡΡῸ 

Ῥτγορυϊαπι ἰρ805. ὨΙϑ! ον πὶ ΦΟΠΙ ΡΟ 1Ξ56. Αρρανοὶ 

αὐΐεπι πο [(ε]αβίι} ργϑίαῖο Ἰατπη [(.614510] 

ἀπεϊσαίϊοτε πηι δ556, ψυσηήἠοσυϊάοια ΟΥ̓ ΠΙονοβο- 

Ἰν μὰ μΐ ΘᾺ 8115 [αἸ:. 

Αἕγει δὲ αὐτὸν ἀνεν:ὸν πρὸς μττοὺς Κυοίλλου τοῦ 
“Ἱερηωσολύμων, καὶ ὑπ’ ἐχείνηυ πρυτυαπῖναι 
» ν ε - Ἂν 4᾽ Ἁ , δε τὴν συγγραφήν. Ἢ μεῖς δὲ εὕρομεν ἀνεγνωχότες 
ἐν ἄλλοις, ὁτι αὐτός τε Κύριλλος χαὶ Γελάσιος οὗτος 

τὴν τοῦ 'Ρουφίνου τοῦ Ῥωμαίου μετέφρασαν ἵστο- 
οἴαν εἷς τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν, οὐ μέντο; ἰδίαν σὺυν- 

ἐτάξαντο ἱστοοίαν. Δῆλον δ᾽, ὡς ἀρχαιότερος ἦν οὗτος 
Ξ ε Ἢ ΤΣ τ, ἣ ς 

ποῦ προειρημένου, εἴγε χατὰ ΕΚύριλλον ἔχμασε τὸν 

Ἱεροσολύμων. 

Ατσίον" ἐἐδοὶδὶ ἐψηποαϊ οί, τε Ρ6ὴ ραγίες αἀθοῖδιις ἢ θίμν ἔτι σοὶ οοξίονιο ΟΟΥ οἰΠ]οσασῃ ἐοην. 11 οπηο6, Ζαῦδι, ». Θἢ. 
ἩΠΙΒΡΌΒΟΤΥΜΊΙΤΑΝΑ, ΔΙΑ ΝΟΆυΜ, 

ΔΕΙαγδβῖο Ἰσῖπροὺ απ] Ποποιῖῆος δὰ δια οὐ (ἢ 
ΡΟ ΞοΘΒΠΡὰ5, Ππριθία! 15. ἀμ θϑιμπα ΐ νἀ υτΩ 

ἢ ΙΘΤΟΒΟΙΝ ΠΙΪ5 δου  σᾶτη ΠΟΘ ρΘΎΆ ΠΕ: δὲ ΘΟ ΘΒΒΌΡΟΙΩ 
΄αϊάρχῃ. Μαχίησιαπι Δ) σοταηξ, οαϊθο δέάτη νΘΤῸ 

Ονοατη ἰἀη σαα τα Αὐδηττα β᾽ σογητ πο πὴ ἰδ Ώγ16Π 
50} )ατιηᾶδο στον, ΟἹ ΒΒ}. ΝουΙνυ Οση δια πο- 

ΡΟ φείο ναίῳ βυποαΐ πλα} 15 ἰδλιτ Πιι5 ΟΡ Ὁ οἱ 
Αυροίαε Οφοβᾶγοαι ΡΙΗΠΠρΡΙ, αἸἰδεΐρα!αβ δὲ ΘΟΟΘΒΒΟΥ 

1 ἀπο} Ρα ἈΠῚ, ργορίθι ρτιπγαΐαιι. βράρθ Πὰς 
ἘΧΟΡΉ, 

᾿Αθανατίου γοῦν χαὶ Παύλου τιμίως πορευομένων 
ν τ Ἷ τς καὶ 

πρὸς τὰ ἴδια ποίωνιχ, τῆς ἀσεδείας οἱ πούμαγοι σόν- 
μ ᾿ 

οὔον ἐν Ἱεροσολύμοις αἱρετιχὴν συνεχούτησαν᾽ καὶ 
το ιν - 2," ᾿ Ἂ, δ 

τὸν μὲν ὁμολογνητὴν ἀπεδάλοντο Μάξιμον, τὸν δὲ 
χατηχιστὴν ὡς ᾿Αρειανὸν ἐχειροτόνησαν Κύρτ:λλον" 
ὃν ἡ ἐπὶ Δαμάσου ἐν “Ῥώμῃ, καὶ ἢ ἐπὶ Νεχταρίου ἐν 

Κωνσταντινουπύόλει πολλοῖς ἐπαίνοις ἐξαίρουσι σὐν- 

οδοι χαὶ ᾿Αχάχιος ὁ Καισλοείας τῆς Φιλίππου, Εὖσε- 
Οἵου τοῦ ΠΙχιαφίΐλου φοιτγτὴς καὶ διάδογος, γάτι" ᾿ τ ΦΊΛΟΣ φυντυ τὴς ᾿, ΟΝ οὐ γῆς, χᾶριν 

πρωτείων τοῦ θρόνου τούτου ἐξήγαγεν, 

Νἰηιδοὴ ἈΪοΙαρλγαθῖσς ἔα δια 5. ΑἸ ιδη 5, ἐογι. 1, Ῥαφ. 1άϑ, «ἃ. Ῥανὶς 1θθ8. 

Ασδοῖα5 δαίογη, οἱ Ρε  ορ! δ, ἐοοια ἴυτορ ἈΤῊ, 

δαποίαηι ΜαχΊ τη {οροβυὶν τὰΐν σαν ΘΧΡῸΠΙΒΒΡῺ, 

να ΟἹ Ξὰ 50 πιο 11}, 

π᾿ , μι ΝᾺ . ἕς ἃ, .» ᾿ ᾿ Ἀχάχιος δὲ καὶ Πχτροόφιλυς, φοιτηταὶ ὄντες ᾿Δρεΐου" 
τὸν ἅγιον Μάξιμον ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων ἐξωρέσαντες, 
Κύριλλον ἀντικχτέστησαν, 

Νορέρίονυ ἐπεσθρῖν 5. λυ 5, ΑἸ Βαπα 511, ον. 1, ρας. 120. 44, Ῥαγίδ. 

Πυγκῖιηι ἀσδο] 5 Πγ Δ {18 ᾿γαροϊατιιβ, δὲ ΡῬαΙτορΒὶ- ἢ 

15. Αγ ]ὸ ἐμ δία εῖς μαῖτὶ ἀπιίοι5, ἐογοβο  νἸηδη) οοα- 

σοάσητ!ον, μα ]βόᾳιθ Μαχίπιο νυ] απ σομϑυ απηξ, 
νίσαα ἀπ| ἐππίυ ᾿πιρτοια 5, φαδηίο τα αρητι8. 18 νὶγ 
Ρἰονα 5. σίμαο Τα πδθδίαν, 

Πάλιν 'Λλκάχιος ὁ πολὺς τὴν χαχίαν͵ καὶ Βατρόφι- 
λος ὁ τοῦ τῆς ἀσεθείας πατρὸς ᾿Αρεΐου ΘΙ ΕΣς Ἵξρο .-΄ 

; " Ξ : ᾿ σολύμοις ἐπιφοιτῶντες, γαὶ Μάξιμον ἐξωθοῦντες, 
Ἔ- Τὰ ἀπο μ π - 

χαὶ ἀντιχαθιστῶντες Κυρελλον, ανόρᾳ, ὅσον γὲ ὁ μέ- 

γάς ἐν εὐσεδείᾳ, οοσαῦτα τῷ τῆς ἀσεδεία- ζήλῳ 
ἀντίθετον" 

᾿πνιψοδῆες Αἰεασηθνένι 5 μαϊειατοδα (α), Αννα ἀναῤίοσ ξορίρίογιον, Οαονῖϊ σὴ. 1609. δα ονῖιης, )α. 415. 

Δ, προ Γ οὐπ5. [(οηείσθε οἰκο ἑοῦ, (ρεὴλ 
ποιελ εκ ὀετυτα ᾿οπκίαπ! σαι 7 μπίογοα. πρρεϊαι 
ν᾽ σθκίηα, ὁδηβιϊαϊ5. 658 σν γι ιι5. ΘρΙΒο ρα 5 Ηΐονο- 

ΒοΙ  Π Π15.; ΜΠ σὴ (μη π 5. ἀπ ηο5. Ξρι 5561, 
Γαμη... Ἐὼ αὐτέσω ἔθη ρογα βαρθῦ ΟΡ} [1600] ΄αΐ 
ΘῈΕ Πο]ροίηα, πιρᾶϊο αἴθ ἈρΡΡΆΡαΪ ογὰχ 6 πο, ἃ 

(4) Αι. θ69, ἴδοι ας. δὶ ρα ϑιοδα Αἰοχο; ἀν 531 Ηδρίρω ; ἀᾷ σα]σθηι 0.1, Ρ. ὅ9}, 
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ἰθτῦα δά σάτα ἄβααο ρου ρ6Π8. Εἰ, ἢ πηοτ οι ἃ « [Ὸ66 : σα Ἶπ|Ὲ ΒΡ ΓΟΠΔΟΥ 8015 ΒΡΙ ΘΠ ἀοτοπι ἴρβο του - 
ΘΠ νάσαμι Ῥτοέθ5λ, ΟἾ}8. [1015 ΒΡ]6ηἀογο οὐ α Π 21Δ « ἀἴ βαρογαί, νυ 1 ἡ{{οτίβαιιθ 5015 1051 δαδεῖν, λ6 Ατὶ 
851 ΠῸΧ 0118. άτη οἵη 8 ΧἨΠ 1 ἀγθὸ Η]στοβοϊν πα - ἰρβίπβαιθ βοχασοίαη. βοπίοη δον απ  θοίδυδέαν, 
πὰ ἀάεγαηΐ, ἰᾶτῃ πιδθαΐ φαᾶτῃ ρᾶτυϊ σοηβροχογαπέ, αἰροίο «Ὲ} ἃ νορὸ “ον 65. ἢ Ἰη {ἀοΤῚ αἴθ πὶ Ὁτο- 
Ῥτιρβομίθ οὐαὶ Ογγ! 6 δρίξοαρο ΗΠΡΡοκΟΪ. ΠΠῶπο. ἰδ ρ5] Θββθηξ : Πα τ5. πα] οἀϊχογαί, ἰσθοθηζονιπῃ 6Ὲ 
Θυΐ δγβὸ {|| 615. βίδεπι ΒΟΓΙρΡ 15. πη ρογαίονθὴ τοὶ οοἰοάδοῖπι ΟρΙκοοροτιχῃ σαπο  ἴππν, σπιπ  Βα5ιρ ααυΐ 
σογιοτοιη [δρῖθππ ἀϊκ]! τα 5} ρατρο τὸ θραρ πιοιηος-. Ἰάριη οὰτη ἰρδῖ5. ἀβϑϑρογοη! ΠΥ ροτΆΓΟΤ ΡΕΡῸ δοσορ δ 
«Ταῦ ΠῚ ροταΐογο, Ρράγαΐ ΟΡ Χο πη} ]} ΟὨ 1 5Ε1 5161}15. ΟντὶΠ ΠῚ τ  βιπγασπα ο0}} {18 ατιτθ δὰ ἴρβαπι Βογρ586- 
«[οὐοία!] ππράϊα 416 Ἰὴ Ο00]0 : ἂσ )πι, [6 γοβρπαπίθ, σαὶ 1αϑ {1 ἀΒδοῖι5. οδὶ, οἱ αὰ νϑυθτη ΓΒν ΓΒῺ5 γϑίαϊε 
«Ἰπιρογδίογ Πα, ΡΛ] Κὰρ ν Ογδῃ  ἸοσῸ ΓΙΧ 6. δἀπιῖεἰ Αταὶϊ ποι! οπίϊατη. 

Ζάφσηι, ρασ. ἀδ8. 

ἈΠΠῸ ἱπηρο τ} δ᾽ 5. [σεεἰξανιὶ πη θη Αροϑίαι 9) 586 8ΔΌ ᾿ρβὶβ Ῥγογιραϊββοῖ, 11 Ποταοιαπι Ἠϊετόβοϊθγ- 
ὃχ ᾿π00}15. ΠΙΟΡΌΒΟΙΥ πηογιιηὶ αἱ ΑΓ ρᾶΡίδ8. βραπο-. τπ85 οριδούρίηιν ργοθροθη Π, {1}, 5 ἀτία πτιβ, {Γ85 

Ῥδιίΐαν, Οὐχ απ ορβοοραπι ΠΠΠΟΡΟΒΟ γτΠἸπα μι, δηπο5 5061{, ἀδίη πιοτα8 ο5ξ. 
[ββὰπι ἱγποι ἀαπᾶϊ δηϊηϊο ον 5πη}. Οἱ οὐπὶ σα 

]άδηα, γάρ. ἀϑϑ, 

Απηο ἱπηροτῖ ἰρβῖαβ ρυπλο [Ὑ αἰθηέοηι ἐπεεξ στε, Β ταουαο το ΠΕ τ] 5 δρίβοορα5 Πίδυόβοὶν πιϊ αλ5, 

φίθηι Ῥαϊοπέεηι οἐ γ᾽ αἰδηίζιι βου δὲς ἐπ οΥΡΥ 65) σο5}1- αἱ ἃ} Ασα ἶβ Γαμϑγαί, τὰ Ἰοσαπι ἐαπην, Ὁ] ἀπ πὸ8 
Καϊαβ οδί ἀὐνὶβ. δρίβοορι 5. Η]ΟΓοβο  γΥγα ἰαπὰβ, αὰὶ ἐς. βοχάθοϊηι 56 6ΠΠ|, ἀοῖπ πιογίαιιβ ο5ι. Τοΐατη Ἔσρὸ 8ρᾶ- 

ΜΔ ΟΠ 85 [Ὁ}} : οἱ ὁὰπὶ ἀμμο5. απ. βράϊδδθι, (τὸ χὰ ορ᾿βοοραία Τα ποία 5 δϑὲ ΟὙγΠ]5, ἈΠ ΠΟΡΓῸΠα 
πιοταὰ5 δύ. Πὴ0 ἢ ΡΕΤῚΪ δ] υϑάθιη βερίἑπ)ο, [ἀοἴτ5. δεαΐ ἰτἰσίπέα {γί πη, ΠρΙποομδαῖιβ ἰρβία5 ἅπὴο νἱσθσ 
Θ5{}}|αγῖ 5 ορ᾿βουρὰϑβ ΣΟΥ ΌΒΟΙγ πιϊἰδῃ 5, 4α] Α ἰδηὰ5. 511020 βαρίίμηο ζα1| οοπο ἢ Ρ. βοουπάστη. 

ογαὶ ; δῆποϑ φπαίπος 56 41|, ἀοὶπ τηογίααϑ. 65ὶ. ΕῸ 

106ηὶ, Ρασ. 508. 

Τμοοάοκίαβ τὸχ, δουρί 15 δὰ ΤΙ] παι ραίνίατ- στη Θγρὸ ραϊάγοῖο σαὶ ρἰβοορὶβ βαῖ5. Ὀοηβίαῃ" 
οἰιδὴλ ΑΙοχαηάτ απ, Μοϊδίλαν γα τ ανόπαπι Αηπο-. ΕἸΠΟΡΟΠ λα πὸ Ἔχοθρίο Ὀδηιᾶβο ραίγίατομα Ποηῖδηο 
οἰ δπατα, θδπιαβαπὶ ρδιγιγοἤδηι Ἰλο πηι, οἱ. ππὶ 1Ρ55. Ὡθὴ ὙΘη 1}. ΟΟΠΟΙΠ ρ εο5] ἀδ5 Θσαπὶ ΤΊΠγΟ - 

ΟνγΠατὰ οριβοοραμι ΠΟΥ ΒΟΥ ν τη ΓΔ αιπὶ ΠΕ ΓΟΡΊΒῖρ-. (Πὰς γαίΓίατοια ΔΙοχαπάσίπθσε, ΜΘ] δέ ι|5. ΔΏΔΟΟ ἢ 6- 

805 1Π8 ΟΠ ΘΡΊΒΟΟΡ 5 8819 ΟΠ ΒΕ ΔΉ ΤΠ ΔΟΡΟ] ἀάδεβο ἢα5, οἱ ΟΥΡΠ1ν5 ΠΠΟτόϑοϊγ οὐἰζαλιας ΘρΊΒΟΟ ΘΙ. 

7αββι. αι ἀρ Πἀ6 Ομεἰδιίαηα αἀἰξιχαίγογοιξ, ραν 8- 

7ἄσνν, ρα. ὅ88. 

Δἤηο ἱπιρο γι οὐαπάοιῃ [ὙΧοριοεὶϊ βονον δ) οοίατο ἰαπαθ, ΠῚ ἃπηθ5. βοχάροϊπι ββάϊ!, ἀδῖῃ πιογίιβ 

σοηδι ας 681 ᾿οΔ 65 ραἰ το ἃ ΗΓΒ 1 -. αδ, 

ΓΟΟΙΧῈ σοηηνθς Ἀἰσθημς ἴπ, δολίρίο ὉῈΡ Οοηεδοβείιν εαϊίο Δαοϊθανη τονὲ, ΠῚ θη, 

"Ἐγταψέποτε Κύριλλος, [αὐκὶ ὁ γράψας τὴν ἐπιστο- ζ΄. Βοτγῖρθι Π Φπαπο Ον ἢ] 5, ποπ] 15. σαὶ ἐρὶ- 

λὴν Κωναταντίνῳ, ἀλλ᾽ ὁ μετ᾽ ἐχεῖνον διχδεξάμινος π5ίοϊδηῃ ἂά (οηβίαπιίϊητηῃ (α) ἀβάϊῖ, 584 158. 40] ροϑβὲ 

τὸν θρόνον αὐτοῦ, πρὸς ἰοὐλιον τῆς Ῥώμης ἐπίσκο- ἃἰρδ58πὶ 615 566] 5ι:1σοο 5511, δὰ {πἰῖατὰ Ποπιάπατα 
πὸν, τ τ ῖχι ΘρΡίϑοοράηι. οἷοι Σ απ ΒΡ ΡΟΚΙ 18. 

Νίοον πιοϊαρλς ἐκ Ῥαηήδοδο ἐνισάϊτία, ὀϊῥέϊοίλο Εεφ. σοί, ιθθᾷ, αὐ ἤσπο συιοίίονονα : ΔΑἰτῶ σε, τὶ λοι- 

πὸν δύναται τὰς τῶν τελευτύντων ψυχὰς μετὰ θάνατον ὠφελῆσαι ; «Θμῶνο ἃ ἰδ, ημίά 7αμὶ ροῖεδξ 

μιονῖσηεί ἕο αὐεΐπνασ Ῥονὲ ἡλονίθον λνανε ἐν μοσὶ οἰΐας Ῥαίνωτι αμοιϊοΥγϊίοισς σφ ὲ τοσεϊριοιήιοι αὐἰφιοὶς τ 

λῶς ὑόνῦδας Κοὶ. δ28. 

Τοῦ ἁγίου Κυρίλλου “Ἱεροσολύμων. Μνημονεύομεν δαηοῖ ΟὙγ}}} ΠΙΘτοβο  γιηόγαπι, Ἡεριογίαστα υθΡὲ 

δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν χεκοιμημένος ἁγίων, Πατέοων τε χαὶ Καοίηνμδ Ῥγὸ τλον αὶ βαποῖῖς, οὐαὶ Ῥαίλ δδ, ἐπὶ 

ἐπισκύπων, χ. τ᾿ ἃ, ερϊξοορὶς, δἴο. ; αἱ σαίοομ,. 28, π. 9. 

εουσίιις οάνσνιιμς, Ὀναρϑηᾷι] ἰϊδιογίδναυι ρα. 30]. 

Τοῦ Κωνσταντίου τῷ ιθ΄ ἔτει, ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ). πο οπρίαη 1 16,4 Ρεη οοοκίθβ, ΠῚ ΟΓΟ ΒΟ] Ὠ}15 

Πεντηχοστῆς, ἐν Ἱεροσολύμοις ἐφάνη τὸ σημεῖον τοῦ ἰποῦῦ]ο Δρρᾶταϊ! σἰβατιαι Υἱν] ἢ σαν, σγιοῖ. Ταρϊὰὰ 

ζωσποιοῦ σταυροῦ ἐν οὐρανῷ οωτοειδὲς, τεταμένον ερδοῖθ, ργο θη βαπὶ ἃ ποι ο ΟοΙβοίθα, ναὸ σσπιοῖ- 

ἀπὸ τοῦ Γολγοθᾶ, ἔνθα ἐσταυρώθη ὁ Χριστὴς, ἕως τοῦ (χη 651 ΟΠεϊδίαξ, ἀδαὰο αὰ τηοῃίθιη Οἰϊναναιῃ, 

ὅρους τῶν Ἐλαιῶν, ὅθεν χαὶ ἀνελύφηη" χύχλῳ δὲ απ ἴῃ σἰθ! απὶ ἀββιπ ρι85. 681. ΟἸ περαίαν θοῦ το 

τούτου στέφανος, ὡς ἴρις τὸ εἶδος ἔχων, Τῇ αὐτῇ ὃὲ Ἰνοτὴ σοτόμη ἀνΟ8 ΘΟ 5115 Ἔν Π1, Ἑαήδτι νϑιὸ ἀρ 

ἡμέρᾳ Κωνσταντίῳ ὦφθη, Κυρίλλου τότε Ἱεροσολύ-. οπεκίαπ!ο σοπδροοίααι δὶ, ΟΠ ΗἸ ΡΡΟΒΟΙΥ πιο τ 

ϑὼν ἐπισκόπου, γἤάτῃ ἰχηο ΘΡίβΟΟρο. 

(α) ἴνεν. (ἰοιϑιδπθιμηι, 
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Ἰάθπι, ραῃ. 840. 

βοχίο ἀμ πὸ, ΤᾺ ΔΘΉΌΠΙ δου ἀιπτη 5δοῦαπι αοῦτηδ- ἃ Τῷ ἔχτῳ ἔτει, ὁ μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ ἁγία δευ 

πίσαπι ὁοο τὰ (Ὁ ΒΔ ΠΠΌΡΟΗ σοϊορθγαίιι 65. ἃ 

σὲ ΓΙ Βοάοχ β ορίβοορῖβ, δὰ σοῃἢτιπδπᾶα ΝΘ 
δ. ῃοα ὶ ἐδοτοῖδ,ας οὐμίταᾳ Μασδάοηϊαπι καποῖ! 30101- 

(5. πα ρυσηδίο θιι  Ῥτ πονταηΐ ΤΙ ΟΠ ΡῸ5. ΑἸοΧχη- 

ἀνίω;, ΜΙ 5 Ἀπ οὐ, Ον ΡΠΠῈ5 ΗΠἸΟΤΟΘΟΙ ΥἸΠΟΓΈΩῚ 
Θρίβουρῖ, οἱ ἀγεβονβ. ἘΠ ΟΘΟ]ΟΘ118. 

τέρα σύνοξος τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ὀρθοδόξων ἐπισ- 

χόπων ἐν Κωνσταντινουπόλει συνηθροίσθη, πρὸς βε- 

θαίωσ:ν τῶν ἐν Νιχαία δογματισθίντων, χαὶ χατὰ Μα- 

χεδονίου τοῦ Πνευματομάχου' ὑπῆρχον ὃὲ Τιμόθεος 

᾿Αλεξανδρείας, Μελέτιος ᾿Αντιοχείας, ύριλλος Ἵερος 

σολύμων, χαὶ Πρηγόριος ὁ θεολόγος. 

1άονα φαΐσνα ραφίνα αἱ δαΐσενη σαάφι τὑορεὶὶι αὐ ὶς ὑσγδὶσ, 

ϑοχίῃπη ΔΠΠπτῇ ἱπηροναμπίο ΤΠπθοδοβίυ Μάρπο, 
βούυππ τὴ βδογάγῃ σσπτηδηΐσι πὶ οοπ ΟἾ ἢ απὶ Ὁ0ἢ5- 

(Δ ορο δοίθη! 65} ἃ οἵ, Ραίσιθπ5, Παπιαβοὸ ὑπ: 

Ἀοιηαὶ νᾶρα. ΡεωΓπόσα! ΤΠ οί 65. ΑἸοχαπαάνία, 
ΜοΙδι 9 ἀπίϊοοϊθ, ΟΥ̓] 5. Ἠ ΘΓοβοι γτπόυα 
δρ βοορὶ, δὲ ὑγροῦ. ΤΠ ΘΟ] υ5. 

- - “ Ν , 

Τῷ ς ἔτει τῆς βασιλείας τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου, 
ἔγονεν ὁ ἐν Κωυσταντινουπόλε: ἁγία καὶ οἴχουμε- 

νικὴ δευτέρα σύνοδος τῶν ρν᾽ ἁγίων Πατέρων, ἐπὶ 

Δαμάσου πάπα Ῥώμης ἧς ἡγοῦντο Τιμόθεος ᾿Αλε- 
ξχνδρείας, Μελέτιος ᾿Αντιοχείας, Κύριλλος Ἵεροσο- 

λύμων, γαὶ Γρηγόριος ὃ Θεολόγος. 

Ῥλεϊέρριι «οἰδέαν τις ἐπ, Οἱορῖνα, ἐδ. τ, σαρ. 1, φμοά ὁρις ηιαηαιδοθὶμίμνη, ἐπδίας ἐν ἤδη. δέδὝίοιλι., οἵας δυὸ 

νοὶ ποριΐκθ ςοηθητίανη, σα σαξ. Ἶ, η. ἰά ». Χἰϑ. πὸ ἰδιάφνα ἰπαισακίηνα. 

ἈΠοασὶ οψοας, ΑΠΉΔ]., ρανγξ, ἵν, ρα. 852. 

ὦ080 ν᾽ σοηΐθ μοπ δ χ ΗΠ] ογοβοϊγσποσαπι ογα Ογτ- 

[ι.8, ΤῇΓ Θχ  π  α5.481 δα Οὐμδίδηπι αι ἴν ἢ ο γουρὰ 

ΡΟΓΒΟΡΙΡΒΙΣ ἔκ Ῥαΐγο 1 τορηαπίο ΟΥΓῸΧ ἐπ (6 ΓΡῚ5 το- 

«Ῥδυὰ 65}. ασθαηι ἰὸς σορηδαίς οὐὰχ ἄο ΘΟΪῸ Ρδι6- 

α [π|1ἃ ἐσ ἘΝ πη ἴῃ ΠΟ σοῖθα Ἰοσο, ΕἸ Ρο λοι πόνάπε 10] 

«ογἤ απ, ἰῃ ἴρ8ὸ Ρομίθοοβίβϑ ἰθϑίο, δ σ Ὁ ΠῚ ΟΓᾺΟΙΒ 

«οῃερδοίΐατῃ 65ῖ, ἀδ ἴυσθ. απαάαι [αἸ  Θη  5ϑτηᾶ 

« σοπιρασίππ). Νρη ας ἰαπἴαπι ἃ} 0 Οο πδρροίατη 85 

«Ὑ0] μοῦ πηι ηδοηθι φαληγάδτῃ,56 4 ΔὉ Ομ 1018, 

κ δἰ τη δ5 σαϊίομι ἰπ ΠΟΙ 8.» 

Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τῆς ζωῆς αὐτοῦ [(σπῃβίδη 1) 

ἀρχιερεὺς Ἱεροσολύμων ὁ μέγας Κύριλλος ἦν" ὃς δὴ 
χαὶ γράφει τῷ Κωνσταντίμ, ὅτι ᾿Επὶ μὲν τοῦ σοῦ 

πατρὺς ἐπὶ γῆς εὕρητα! ὁ σταυρός" ἐπὶ δὲ σοῦ πό- 

λιν ἐξ οὐρανοῦ πεφανέρωται, Κατὰ 
Γολγορᾷ τόπον, 

γὰρ τὸν τοῦ 
»“ , δον, ὐὰ πὰς ᾳ ᾽ περὶ τρίτην ὥραν τῆς ἡμέρας, κατ 

ΩΣ ᾿ ἢ Ν ϑ-- - 

αὐτὴν δὲ τὴν Ἠευτηκουτὴν ὥφθη τὸ τοῦ σταυροῦ 

ἐχ φωτὸς ὑπερλάμποου χατεσχευασμένον" 
᾿ ἘσενσΥεΝ, πὶ : ἰπῶς. ΚΣΝΟΣ Ὁ: 
ὥφθη δὲ οὐχ ἐνὶ καὶ χατὰ οαντασίαν, ἀλλὰ περὶ ὥρας 
ἱχανὰς, χαὶ πᾶσι. 

σημεῖον, 

Τάοηι, Λαηδξις ραν, τν, ρα. 57]. 

Ρυδιβίἀδθαπι μαΐς σνηρᾶο [Ὁοηϑίδη Ππορο] 8] 
Ψιοπ Ποῖ 5. Αἰθσαπ ἀν ηητι5, δ  ε.Ππι5. Δα οομ μια, 

ΟΥ̓] 5. ΠΠΙ Θτοβο γα α5, ἀτορογίαθ. ΤΠΘΟΪοσ 5 

(οῃβίδηυ πορο] 5, οἱ ποτα δὴ 5 ρα ρὰ Παπιᾷ588 : 

4υὶ Μαοράοηϊηι Θυβοσνδ!! 5η1, Βοτα 6} δ νου 5 

ϑριγιταστη βαποίχτην σοι πη] οξο ἀο πα ρῖο Ἰοσανατω, 
ἐνοα αο ΘᾺ ΒΘ] πηλ,6 1 ΡΟ] Ππανίατα μδοάίοοα ἀμ - 
βἰἰθι. 

ἣΝ νι κα ἥ ἘΝ 
( τινουπύλεως, καὶ λάμασος πάπας Ῥώμης, 

Ὑπῆργον δὲ ποοεξάγχοντες τὴς συνάδο! δ πῆρχον δὲ προεξάσχοντες τῆς υ ταύτης 

Τιμόθεος ᾿Αλεξανδοείας, Μελέτιος ᾿ἀντιοχείας, Κό- 

ρίλλος Ἱεροσολύμων, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Κωνσταν- 

οἴτινες 

ἀνεθεμάτισαν Δί χχεδύνιον τὸ Πνεῦμα τὰ ἅγιον βλα- 
σφη οὖν δ ὑτῷ Σ᾽ χδελλιον ΕἾΔ τ ολλινά ᾧ  μ ντὰ, χαι σοναυτῷ “ΔχΟξλΛ νον, ἈΟσῚ τὰ πλ εἰνᾶριον 

τὸν τῆς Λαοδικείας πρόεδρον, 

Απιοη μα 7Ζοϊίσβα ἐδ. αι, τόν, 80. Ραγ. 8 ; εἰ {1δ. τι, δόγνα, δά, μᾶφ. 151, «ἀξεϊοηῖς σγσσ Τίσχανί, απ. 1546. 

ΟνΠΠ. Εαοϊξαυίηνι" δσο, τϑέορηα χαιίδωη καδὲ- 
ἐμνὶ σοΥρόνα, οἷς. αἱ οδῖ, 18, ἢ. 19. 

Κυρίλλου, ᾿Εγειρόμεθα τοίνυν, αἰώνια μὲν ἔχοντες 

τά σώματυ, κι τ΄ λ. 

[ΟΟΚΧΤΕ; Αποίον ἱηισογέμα ἐἐδοὶτὺ ἐπφαϊεὶ Πεοὶ θείων μυστηρίων, ὸ ἀϊν!η!β αἰνδιοσὶβ, ὀἐδέίοτῃ, Ἰοσ. οοὰ. 
ϑὐνδ, ρα. 11. 

ΟὙΡΗΠῚ ΠΙοροβοῖν του οχ πσαυίαᾳ πιγδίοσορία ἃ: 
Νὼὲ ἰσίξερ ραν απ εἶλιυ ἑὠχψμαπι ἡ δ γοδιβαἰξοπαο, 

οἷο, ; αἱ οδί, 23, ἢ. θ. 

Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, ἐκ τῆς δ᾽ μυσταγωγίας 

Μὴ πρόσεχε οὖν ὡς ψιλοῖς τῷ ἄρτῳ ἢ τῷ οἶνῳ, 

δε τον. 
Τ]ῴθηι μαιεῖο ροσῖ. 

Ἐχ ααϊηΐα πιγϑίασοσία : ΡαΉ 5 αὐέθης βαηοίτια. βϑεὺ-- 
δέατ ϊαἰἰς ὁ5ὲ Σ ἄοο ο5ὲ, αὐ κμδδίανέϊαπι απ συηυο- 
ἨϊθλΣ [ΝΟ] ΘΟ ΌΘΥΦΙ5], αἷς, τα] οαὐ 33, ἃ, {8. 

οἰξοξ. 

εὖ μυσταγωγίας. Ὃ δὲ ἄρτας ὁ ἁγιος 
τὸ τῷ ξ στιν᾽ αὐτὸ [[86ς. ἀντὶ] τοῦ, ἐπὶ 

ψυχῆς πρεπόμενος 

΄. τὴν οὐὖ- 

{{- τρεπόμενος), 

κύτ ἃ. 
ΣΙ: γε , 4 ἐδ . . . . “. ΜΡ ρῖξ αἰκοῖον ἐϊ ἰδ πον αὐπί6 ἀμοασοϊηνλενγε δοισεένα, σ Φοαηπηθον Απεϊοοπισηεον ἐΐδνο ὍΘ βαποῖὶβ τανβίθυιβ 

. Ἀἰοηλιμέδα ἐπείαηὲ Ουνα πος εν ἐδοξίηιοηῖα ἕπ (αϊθηῖς αν :οῖς τισι πον ρις δὲ ὥπργυεσεῖς ἴα παν κσον ρα 
ἴῃ Οσπίβια, ἱπ Φοαππεὶν ς ἐπ οὐ εὶς ἴθ Τχσθ πὰ : φισρ δεδΐ ἰοοὶς ἰπάϊσανε σωγαρίηημς. 

Τλεορλαηες Οφναηλειις οαψανε ὁ Ονρίδο, το ροῖῖως κῷ Οαίονα ἴὰ δολπηθδμ, Ονεελ ἐξ σοηεφιτίαηι, 6715 γτιοηϊΐννα 
ΣΉρΡυῶδϑο, δ οσξ. 18. «αἱ. 1, ρᾶφ. 198, ἐσταηϑονὶθἐέ λοηεῖὶ, ΦἸ, μας. Φ12, 

5. Τλονῖας Αχιεΐηας Ορυ σεῖο ρλένηο σοπῖνα ἀὐγονός Ονιθοονας, ἕσηι. ΥΧΠ, γμασ. Ὑ, 1. 
[101 ψιλὰ. ΠΙΘΡοβο  Υ άπιαι, μαϊ πάτολα ς ϑρὲνίζεα σαρισίια α Ῥαῖνα ρνυοοσάξί, οἱ 40: ἀοίκαϊῖο Ραϊεὶς εὲ Ψἐ 

ἐαφδίσυϊ!, ον ἀρρθπαϊοριι, σαι, 10, ρᾶς. χόϑ, 



911 ΨΕΤΕΒΙΌΛΜ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ. 318 

Τάσηι εούεηι Ορυδοιῖο, σαρ. ΟἿ, ρα. 9. 
[πὸ Ογ.1}}}8 ΠῚ ΘΡΟβοΙ γα Δ πιι5 ρα υἱατολα ἀϊοῖ τ 6Χ ρϑγεοπα ΟΠ εἰσ) Ἰοσαθη8 [αα ῬοίΓα τα] : ΤῊ ομὴν ἥπον 

οἱ ὁ00 δι βηθ σε οπιηῖθαις. εἴο. ΥἸὰ 8 ἴῃ βα ρροθι δ, ρᾶμ. 388. 
ΔἸοορλονιο; Οαἰι σεις, Ἠϊξῖογ. δοοϊθϑίαϑι,, ἐδ. τχ, σα, 14. 

ἤ ΕΑ, ...ιΨ.. ΞἘς 
Πάντων δ᾽ ἐπέχεινα τῶν ἐν τῇ ἔῳ πεπαῤῥησιασμέ- κα 

τ 
νῶν λόγῳ ἀπρὶ ξ τῶν ἐν Νικαίᾳ δοξάντων εἴχοντο 
Ἡχύλης ὁ ἹΚωνσταντινουπόλεως, χαὶ ᾿Αθανάσιος. 
Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλως ἐλλόγιμο: ἄνδρες τοῖς αὐ- 

τοῖς συνένμασαν ἔτεσι, ταῖς ἰχχλησίαις Θεοῦ διχ- 
προίποντες" ὧν, περὶ λύγων εἴδησιν, τῶν ἄλλων διχ- 

φέροντες ἦσαν Ηὐσέδιος ὁ τῶν Ἐμεσσηνῶν ἵερχτι- 

χῶς διιθύνας..., χαὶ Κύριλλος ὁ τὸν τῶν Ἱεροσολύμων 

θρόνον μετὰ Νίαξιμον οὐἰακίζων, 

Ιάφηι. ἐδ. 

Ὅτε δὴ, εἰσίοντος εχείνου τὴν ᾿Αντιάχειαν, αὖθ'ς 
ἐν οὐρανῷ τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον ὥφθη, ὑπεραστρά- 
πτὸν τὸν ἥλιον, ἴριδος μεγάλης στεφάνου τρόπον πε- 

ρ᾽ελιττούσης αὐτὸν, τρίτῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας τῆς Πεν- 
τηχοστῆς ἐνισταμένης τῶν ἑορτῶν, Κυρίλλου τηνι- 

καῦτα ἐν ᾿Ιεροσολύμοις μετὰ Μάξιμον τὰς ἱερὰς 

ἡμίας διαχειρίζοντος. Πλὴν οὐχ ὥσπερ τὶς κομάτης 
ἦν τὸ φῶς ἀπορῥξον, ἀλλὰ πυχνὸν χαὶ διαφανὲς συν- 
ἐστὼς ἐν πολλῷ χαὶ μενάλῳ φωτί, Ατῇῆχε ὃ χατ- 
ἐχόν περὶ τὸ οὐράνιον χύτος ἀμφὶδέχα χαὶ πένντε 

στάδια' τὸ μὲν μῆχος, ὅσον εἰκάσαι, ἀπὸ τοῦ Κρα- 
νίου διῆχεν ἄχρι καὶ τοῦ ὄρους ὃ ᾿Ελαιῶν ἐπιχέκλη- 
ται τὸ δ᾽ εὖρος, ὅσον τῷ μέχει ἀναλογεῖν᾽ πρὸς δὲ 

τῷ θαύματι καὶ πᾶσι δέος ἐπὶ τῷ παρχδύξῳ ἐνῆν, 
καὶ ἔθεον πάντες ἐπὶ τὸ ἱερὸν, τὸν μέγαν ἀνυμνοῦντες 
θεὸν, ἔκαστος καταλείψας ὃ τι τύχοιεν ἐργαζόμενοι, 

Πάση δὲ γὴ τὸ θαῦμα φοιτῆσαν χατέπληττε, τῶν χατ᾽ 
εὐχήν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπιδν αούντων ἐξ ἀπάτης 
γῆς διαμηνυσάντων' ὃ χαὶ πολλοὺς τῶν τε ᾿Ιουδαΐων 

παὶ ᾿Ελλάνων πρὸς τὸν Χριστιανισμὸν μεθείλκυσεν. 

ἔγνω δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς παρὰ τε τῶν οἰκείων, καὶ Κυ- 

εἴλλου γράψαντος, 

ισ, 

Β 

ΡΝ 

ϑαργὰ οπιθ 85. πίοι, σαΐ πη ΟΥθηΐα πηᾶσηπ ΟἿ πὶ 
Τιδουία!ο βαπίογοιη ἀσοί πᾶπὶ ἀορη ἀϑτχηῦ, ἰθηας15- 

βίπιο Νίοοπα ἀδυτγείδ το ππθγα Ῥαθ] 5 θη Δ η11Πὸ- 
ΡΟΝ λι5, δὲ. ΔΈΝ 5115... ΜΆΠῚ ἀρηΐϊαυο αἰ 

ΑΙΠΘΤ Θρθοίδίὶ ν᾽ τὶ οἰϑάθηι δ π|5 νίθαιθνο, αἰηαὺ 1η. 
ΒοΟ  65}15. 61 αἰΐαθτθ ᾿ πιθοῦ 4105 ρει θοίριιο οὐ ]- 
ὕοπο οἱ οἱοφιοπία Πογαϊς Ευδερῖα5. ΓΤ’ 5βθηὰ3 
ΘΡΊΒΟΟΒ115... δὲ ΠΥ τ Ππ5, 4 ροβϑί Μαχίθλαιῃ Πίογοσ 

ΞΟΪγ πα ηδηὶ αἰ] πέρα Ναὶ προ] πα πὶ, 

δα». 88. 

(τὸ 58η8 ἴοροόῦο ᾿ἶο Δηιοοδίατγα ᾿πσγοϊίοηίο, 

ΓΟΡΞΌΤα οὐἀοἷ8. δσαμι ἴῃ Ο]0 Ἀρραάγα !, 50] θὰ 
ταῦ! !5. “15. ὈΥΡΦΘΘΙ]6 5, ἄγοι, αι. [εἴπ γοσδη, 

ἰηροην, ἀηδίαν σογομδ, Οἱ ΟΣ ἀβιιι; Βόνὰ (οἱ 
ἰθνια, ΡΟΠΙΘΟΟ 65. ΓΘ ΡΠ15. πθα αι {Π}05 : Οὐγ] ὑπ 

ἨΪΘΓΟΘΟΙγ Π}Ἶ5 ρυϑὺ Μαχίμλαηὶ γο5 δου δ᾽ ἀϑίϊοαβ ρα- 
Ῥογπδηΐῖθ, Οφίου ἢ) ΟΥ̓ Οἶ5. 14 ἴὰχ ϑραυβδίηιν τοι 

ἀμ! ]}αοραϊ, χασ ἴπ σοπχοία ΠΟΥ ΞΟ] : 586. χη αἰ0 

τααρησαιὸ Γα]μότο ἀοηϑὰ ἃὺ ρουβρι ουὰ σοῃβίβίομαί, 
Οεοφαρανοταί αὐΐδη οὐἱοὸ που ὈΘῺ5 ΟἸΤΟΙ 6 Γ᾽ 411}- 
ἀδοίηι 5διδάϊα, Ποπαϊίαἀο 618, φαδηίαια. ΘΟ] Πμ 6 γ 
Ἠσαϊξ, ἃ Ὁαϊνανίῳ το αά Θαπλ (αἱ ἀϊσί ταν ΟἸνοιϊ 
Ῥογήπμαραῦ : ἰα αάο δαΐθηι αι ἰσπαιτα{1μ} εἱ 
Ῥγοροντίομο οὁοηνοαίγοῦ. Α τα ρδοῦ!αηι ἔπιον δἰϊδτα 
ἴῃ τ ἰάτὴ 50 }}}8.,6 1 ἰποχβρδοίανα ὁπ 1 δ 115 ἐπ σΟ 581, 
Τίαχαθ οἰπὴ 65 σα πὶ ΠΟΙ ΤΡ ΊΒῈ5 Οἱ ΠΡΌΘΕΣΙΣ ἀ( Ἰδτὴ θ] 11}. 
γα] θθαπι ἸααἼΡὰ5. Τθυθη!οδ, ΤΟΊ] ΟΙΟ. ἃ ἀπόαι8 
αὐοά ἰαπὶ ἰονν6 Ιασορϑὶ σρεγθ, οοη!υξογαπί, 1 ὁ 

Γ65 ἴῃ [ον 05 ΟΥ̓ Π 65 ΡΡΟΤη αἰρδία ἸΟ ΠῚ} 105. ΠΟΆΒΙΘΓ 
πᾶνὶέ, σασα δὰ) ὃχ Ρῥγονι 0} 18. σποιῖ5, 4αὶ Ρ6Γθ- 

ὅτο ργδοδιοηἷδ όταὸ Η]γοβοϊ πιὰ νορογαπί, θὰ 6 
γα] κάγθϊ, ΜαΪο5. βαηθ, οἱ οχ “15, οὐ ἐχ Ογο- 

οἷ ἃἀ ΟΠ σι ϊβηγαῃι ρογάυχὶι, Βδοία5. οἰΐατη ἀδ 8ὸ οδνίϊον ἐβὶ ἱπηρογαίονγ [δηλ] τ πηι σον πὶ οἱ ᾿ρ51ὰ5 

ΟΥ̓ Σ ἸΗ γί. 

Ἰάσδηι, ἐδ. τ, σαρ. ἀ. 

Ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις τρισχαιδέχατον χαβεῖλον καὶ 

τὸν Ἱεροσολύμων Κύριλλον, ἄνδρα ἐπ᾿ ἀρετῇ δια- 

ὅοηπον, καὶ δεινὸν χατηχῆσαι λόγοις τὰ πλήθη οὐ 

συγγράμματα, ἃ 

Αἴτια δὲ ἔσαν τῆς χαθαιρέσεως, πρῶτον μὲν ὡς χο!- 

Κυρίλλεια ἡ Ἐχκλησία ὠνόμασεν. 

νωνήσειεν Εὐσταθέῳ χαὶ ᾿λπιδίῳ, οἱ ἐναντία τῷ 
Ἶ - ἜΣ τ ς δ Ὁ ἃ 
ἐν Μελιτινῇ συνόδῳ ἐσπούδασαν, ἧς χαὶ αὐτὸς ὑέρος 

Ἦς Ὲ τ χὰ ἀν τὴ ᾿ ἘΣ ἐ 
τὸ κράτιστον ἦν' χαὶ ὡς Βασιλείῳμ καὶ Γεωργίῳ τῷ 

ἣΝ . 

Λαοδιχείας ἐπισκόπῳ χοινωνίας υὑεταδοὺς, μετὰ τὴν 
ἐν Παλαιστίνῃ, ἐκείνων χαβαίρεσιν. τι ὃὲ, καὶ ὡς 

- ν “" .ἢ 

τὴν τῶν Ἱεροσολύμων ἐπιτραπεὶς, ἅτε δὴ θοόνου 
ἫΝ ᾿ Τ κέέν αεΐ 

ἐπιόὰς ἀποστολιχοῦ, πεοὶ τῶν τῆς ἐνορίας δικαίων 

ποὺς ᾿Αχάχιον τὸν Παλαιστινὸν διεφέρετο, ᾿ξ ὧν 
εἰς τὸ χατ' ἀλλήλων μῖσος ἀναῤῥαγέντες, ὡς οὐχ 
ὁρθῶς περὶ Θεοῦ φρονοῖεν, ἀλλήλους διέδαλλον' ὁ μὲν 

γὰρ τὰ ᾿Αρείου πρότερον ἦν δογματίζων, Κυρίλλος δὲ 
τοῖς τῷ ὑμοουσίῳ στοιχοῦσ'» ἐξ ἀρχῆς εἵπετο. ἀολε- 
οὡς δὲ διὰ ταῦτα καὶ ᾿Αχάχιος πρὸς αὐτὸν ἔχων, 
«οὺς περὶ Παλαιστίνην ἐπιτχόπους ἀθροίσας, οἵ ὁμό- 

Β 

Ῥοβί 08. οἴμηθ5 ἰυγάαι ἀοοϊτηστ. ἀδηνηατσηπί 
Ογλ]αμι ΠΠΙονοβο! ντηϊἰδιλασιν ΠΆΘΩ νἱτία!ο, οἱ αἀ 

Ρορααπὶ ἀσύδηψαια ορτθρίατα νἱγαπι, Ο}1|5 οτιρίδ, 
ϑαπξ, αὰ ἐροίθβια αγυτα πομλίμμ!, 1 δα ΐσπι 

ἀαταπαγοιν σΔ.585) 1189 ἴπ6το  μυϊγατα 404 σαπα 

Ἐππιδιΐο οἱ ΕἸράϊο οοτητα πὶ οανεῦὶδ, 4αὶ Μ6}1}- 

Ὠθηβὶ ϑυποίο, οὐ]5 δὲ ἰβ86 ΡΟ 5βι τη μᾶτ5 {πρταΐ, 
ἀὐἀνονῦξαι βθπ!}. Εὶ ἀπο ἰάθη Βαβι! αι οὐ δ οοῦ- 

σἴαμα 1ιδοάίσοηθθαι, ροκοαχαατη 1) ΡΜ Πρβλ πὰ ορὶ- 

βοορονα οὐἀἶπθ το] ἐποτγαηΐ, τι σο μη πα] ΕΠ 

[1 111] νϑοθρϑεῖι, [πβαροῦ, φασὰ σὰπὶ Πϊθνο50- 

Ἰγπιουιιηῖ Ορ βύομιιβ οὐυδίᾳ5. 65561, ἈΠ} ἀροβιο ] Ολ}}}} 

ἀπγοιθτπὶ οθαοηξ ἀδ Ἰατϑαϊοιο 15. Θου! δ᾽ αβιϊοώ 

Βαΐρηϑ, οἵ ἤατο πποιγο μο! ΠΆη0 οαμι Αὐοδοῖο Ῥα]8)- 

βίϊπο ἀϊκοορίαιν!ι. Οὐὰ ἀθ ὑἀαδὰ 1) 1ὴ αἴ τι} «αι Ε 

οαΐϊαπ, αἰΐου αἰζογαια, σποὰ πο τοῦθ ἀὸ 00 5οπ- 

εἶσοι, οϑὶ στα παΐα5. ἀὐασιι. οαΐπὶ Ατᾶπ οταξ 

βοηϊοηι,, Οὐ 15. ἀπίθπι σοηδ δία 14 }6 ἰὰ- 

ἀαπίοβ δ ἰαἰἰο βδαυαραξαν, Ἐπὶ ΟὉ γθὴν τηὰ]8 ἰὴ 
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οὐ ἀπ αχαίπ5 Δοδοίτῖ5, δρ βοορὶα ῬΑ βίη ηἷβ φαΐ 58-. αὶ φρονες αὐτῷ ἦσαν, φθάνει παύσας τοῦτον τοῦ ἱερᾶ- 
ὁατὴ ἔδοῖ θα τ Β ΟΠ μΤ  ζα 185, Δ Πλ 1 5 γαῖ! ΟΠ 6 580 1Ὸ 
τισα οἱ πίονα ϊχη!, ἴα! πὶ ἰθϑαρεν πταχο ρύοίο- 

ΤΟῺ8 οσδβδηὶ; αθχθ5 Ῥαϊ σοι πα αἰ Πσρ θαι δὲ 

ΡΙΘΒ5 π᾿ γορα πὶ Ὠϑσθβϑβαγίτηι ᾿πορὶα δα ΒΡ ΙΒΟΟΡΌΠΙ 

γοϑρθοίαθαί. ΚΕ οὰπὶ 11} ροδὲ ρϑουηλὰ8 οἰατῃ ἴγα- 
πιδηταηλ ἀοἴρ ποι, ἀρπδνία "ΟΡ", Οἵ βαογα απ] θα 

γο ἀτα 1, οἱ φαοδά μοι αν ρομανῖαπι ρΟρΪὶ εἐ8ι 5018ἃ- 

(5. Ει φαϊάστῃ νἱς ἀοηάαγίι πη απ πὶ ἀρσηθνῖσβδ αἱ- 

οἰξατ,, γθϑ16πῃ Ὑἱ ἀο! 1σ6], αὰα Τδιηΐηᾶ 6Χ βοσπίοιβ αὐπ 

4. ἢν π ΕἸ 1ο]5 φαθθάλπι ἀπαϊοξα ογαϊ. [Π0ὶ ΓῸ5 
ἱπηυ5]α 5, ἃ πηοιολίογο ααοαάᾶπι) ΟΟΙραΓαίαμ 

6538, {1 ἃ ΘΡΊΙβοῦρο ΘΔ ΠῚ ΒΓ] 5 ΘΠΙΘΙΪΕ ΟΟ ΠΡΟΤῚ 

δ5ι, ΕΠ} 5 ρεφίοχια ν6ὶ Ασδοὰ5. γε υ δρίδεο- 

Ρμϑῖα ἀΡῖγὸ οοθϑιν. Τά]ο αι φασι ἃ μα δα! 8. 68 

1411} ν ἀοῖαν, ὁσπγοπιθηίδην ἢ Φαοπίδηι Δ γ185 οἵ βαρ αρία γοῃ ἀ  ΠΠ0}}}5 ὑαπι8ὰ ἔθ ΓΕ, 

σθαι, αἰτίαν ἀάλιστα τὴνὸε προθελημένος᾽ Λιμὸς 
ἐπόνει τὴν ἸΙχλαιστίνην, τὸ δὲ πλῆθος ἐνδείᾳ τῶν 
Ἵ ; φρικλδ ϑάρη, ἼΣ λον φόν- 
ἀνα χαίων πρὸς τὸν ἐπίσκοπον ἔδλεπεν, ᾿Επεὶ ὃὲ χά- 
κεΐνην ποὺς τοῖς γρέμασι καὶ τὰ σῖτα ἐπέλιπε, χει- 
ἐλ ᾽ 4. 5 αιν ἃ ͵ -" « ᾽» 5“ - 

μέλι χαὶ ἱερὰ ἔπιπλα ἀποδάμενος, ὡς γ᾽ ἐνῆν παρε- 
μυθεῖτο τὴν» ἔνδειαν" χαί τινα λόγος ἀνάῃημα σοέ- 

περὴν ἐπ᾿νῶνα! τῶν οὐκ ἀσξανων γυναῖκα ἧμφιε- 

σμένην. Ἐπεὶ δ᾽ ἐρεύνῃ ὀϊξδοὺς ὅθεν ἔχοι, ἔγνω, ὡς 

ἔμπορός τῖς αὐτό οἱ ἀπέδοτο, τῷ δ᾽ αὐ ὁ ἐπίσχοπος" 
᾽ Ἶ ᾿ " λλ ἐῃ Ὑ Ἂς 5 ΟὟ λεῖ σἰτίαν ταύτην προϑαλλόμενον τὸν ᾿Αχάχιον, καθελεῖν 

αὐτόν, Ταύτην αἰτίαν ἐποθύμην τῆς καθαιρέσεως Κυ- 
ρΐλλου, οὐ προσήκουσάν γ- μὴν τέως ἐμοὶ, ὅτι λι- 
μοῦ χαὶ πενίας ἡ πρόφασις ἦν, 

οδαβαπι [αἴ550. ἀππΠ|ν|, 504. ὩΟῺ 58 (15 σθείθ ίαμ, αἱ 

ψοαλπηθς Ονρανί δίοϊιι 5 Ἰόλαᾶδ σι, οαρ. 4, 4ὲ ἀαἀρραγιϊονιέδις οἰυτηὶ Τιρυλτν δ, 

ΑΙ ἢθς ΟΥγ!Πὰ5 Ηἰ αγοβοι γα ἴῃ ἀθοηᾶ οα- [2 51 [ἀοἴθ9 [οί 5016 πάϊ]Ἃ4ἃ ποὴ φαδπηίαπῃ ροίοτδι [Δ ΘΓ 
ἰεσῃ 651: Οπαηοσπίροι πριπὸ Γαοίοτν Ποῖ νἱἀ6γθ δὲ 
νίνογθ ροίαὶι, ἈΞ παρ 511 Γαοἴθηι τ ΠῚ} 1818, αἴ δα Τὴ 

νἱἀδηΐοβ. υἰνάπηαβ: οὐ. οὐἴπὶ νο αἱ οατπὶ οβιθηάθεθ 
σαπὶ ταούΐοα ἀϊσηϊαῖο, απαπάο ἕο 65. 6}05 βρίθῃ- 

ἀυὶ σας 50], απο ἀϊποῖραλ! ἐογν 1 οαάπηι ᾽δ. Οαοί 

αἱ 5ρ᾽οπάοτεῖ, (τὶ ἀρ!οἱοῦθο ἴῃ δὰ ογθανορα!, 804 

αιδηΐαηιν ἀἰβορα!}} ἴδγγε ροϊδυαηΐ, 6ὺ5 ουγαϊί, οἱ 

ῬΑΗ ποη ροΐπογαμ, σασπιοίο ἴῃ ἀν} 15. ἀϊκητα- 

ἴδαὶ ποσὶ χαΐ ροϊυ 5βθὲ» Παδοίτο δαί. 10, π. Τὶ 
»αᾳ. 10. 

Μαγιψτοίοσίμην Ποιηαπηὶ αα κνπι͵ Ἀζανεϊέ. 

ἩΣΟΡΟΒΟΙ τ ἶ5 Β8ποῖὶ ΟΥΤ }} ορ᾽βοορὶ [Ναί 5] ατιὶ 

85 ΑὐἸαπὶσ τα α}1ὰ5. Πἀοὶ σαι ροΡΡΟΒδὰ5. 1) αΓΙ 5, 
εἰ αΡ Ποο 658 σὰ 508 ρθε]885, ἰαη ἀδτι 5δῃ οὐ 8 6185 

Εἰοτία οἰαγὰβ ἴῃ μᾶσα ααΐον! ; σα]ὰβ ᾿αὐδταδγαΐε ἢ- 

ἅ681] βπυποάπ5 οαμηδηίοα Παϊηᾶδο ΒουΊ ΒΕι5, ρυο]α- 
ταιϊῃ ἐθδ πιοίαια ἀοά!. 

Μουσι ἀρωσονιεην ἂρ χντιι ἀΐσηι Μίαραϊ. 

ΝΥ Π]]}5 Ρ115 ρτορπδίτβ οὐαὶ ρατοηάνα5, πὶ ᾳ ὁ μι 
οὐ Ποάοχαπι ἐπ δια", ᾿ρ56 δα οι οα ὅθμι ἢ οὐπ- 

ἀϊοθαθανι ΘΒ σεῦηῆο ΟΠ 5 ΔΏΕ, ορίβδοσμο ΠΠΘΡοβ0}ν- ς 
τηόγητα ἃ ᾿πππ πανία! 6 ν᾿ΐα τὰ τα π5᾽αῖο, μοα 5 1505 

ΟΥγ] 8. δὰ Θρ᾿βοορ] 6. αἀἰϊρηϊαίοια δνθοί5. ἔα, 

ρου! σῳ ἀσοίνηδειιοι 56 μα 8 ρυορπρπαίον, Αοᾶ- 

οἷα. ἀπίθτῃ βαγθδνι πὶ Ῥαϊεοσ 8 ΘρΙ Βοοραβ, 1 αδῃ}- 
νἱΞ βϑυποᾶο ϑαγδισοηδὶ ἀληλπαίτβ ἤμ6.}, φαο πὸ- 

Ἰοῦς ρροἢ οι] ΕἸ] ὰην ῬΑΙΓΙ ΣΟ 5} Ὀδίϑη [4] 6Πὶ 6556. 

Βδη θη αἴ αγη ἡδι]οπὶθ ἴθ 56 ἃ ῬαΓ( 115. ἰμίανῃ 

ΒΌΏΡΠ 6 ἀδἰγθοΐδῃβ, εὐ άπ ο βάθη δρ᾿ βοὺραϊοτηῃ γϑ- 

(6 ὴ5 ; φαΐὰ ἱπιρογαίο γι [τὴ Π]αγλΐοι οἶα 8 νας, Ὁ 
πηρογάϊογο ρου θδίαίθμῃ δά δθρία8, θβαύα πὶ νυ 

ὯΒ ορίδοσροῖα ΠδροβαΠ, ΟἹ, οχ ΗΙΘνοβοϊγιηὶς ὀχραν 
1.4. ν νη] Δαίοια Τάγθαα Ρουθ 65, οὐτὰ Δα - 

τηϊταηἀο νἰχὶς ϑγίνᾶηο, δυποᾶο ἃυΐθηλ ΒΟ] δηοῖαν 
οὐμπρῦοραία Ῥτορίθν 1] ατίαταη Οὐ] Πΐλγ. Αοᾶ- 

οἷπδ σα] υῖίου ἴῃ ἀϊοῖο 56 μγουῖρη, οι σοπδιαρί πορο- 
1πὰ μϑυνϑηθη5, σοι αι ηἶθὰ5 προγαίοτίβ ἰγὰπι ἐα 
ἀπίὰθ ὁοη τὰ ἀν Τα ἀσοοἀ θαι, αὐ απ ΘΧβι ο 

ταυ]αγοὶ, Μονίιυ. ἀαίειη Ουμπϑίαη!!ο, βασορδὶῦ δπ- 

Πα πὰ, ΧᾺΣ σατη δα γ05. που πὶ οπμ ἐμ 510] ΘΟ - 

οΠατο βίμαθιθί, δρίβοοροβ, χὰ] ἃ Οοπβίϑμιϊο, ἔπ 

ΘΧΒΉ Πα ΤΠ (6 θδηΐατ, ὦ ργΟρΙΪαϑ 5θἀ 65. γόνον 
ἦαβδιι, Οὐν 5. δυὸ δίπλα! σασπα οὐδεν 5. ΘΩΠΜ ΡΒ 
ῬΓορεϊδ αι. βοάσθηι σαρθπδς. ῬαΪΟΙ ΓΘ. ἀὰ!θηι], μΙῸ 
ἀΠΊΟΡῈ 580 ὁσεὰ Βοῦχω, σγδέθτη δὲ ἀθηηοπἀαξιτηι 
Ρᾶδβοθῃβϑ, (ἰαέθολθξθβ αι) 5} 689. οι 8. οἰτοιϊα 

46 ΜΑΙ, χυα, 4-0. 

" 

Οὗτος ἔφυ γνονέων μὲν εὐσεδῶν, χαὶ τὴν ὀρθὴν 

πρετθευόντων πίστιν" ἐν ὁμοίοις δὲ παιδεύμασιν αὐ- 

τὸς ἐνετέθραπτο, ἐπὶ τῆς ) 

Ἔπεί ὃὲ τῶν 

ἀσιλείας ωντταντίου, 

Ἱεροσολύμων ὁ ἐπίσχοπος εἰς τὴν ω 

ἀγέρω ζωὲν μετέστη, ὁ μακάριος οὗτος Κύριλλος τῆς 

ἐπισχοπιχῆς χάρίτος ἐξιώθη. τῶν ἀποστολιχῶν ὅο- 

γμάτων προθύμως ὑπεομχχῶν. ᾿Ακαχίου δὲ τὸν ἐν 
Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης θοόνον χατέχοντος, ὑπὰ 
ν᾽ ἀδς ὐοσ ὧν τας πη ἢ ἢ π Ὶ ὃὲ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνύξου ἀποχηρυχθέντος, διὰ τὸ 
μὴ ἀνέχεσθαι τῷ ΠΙχτοὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον λέγειν, 
καὶ τὴν ἐξενεχθεῖσσν ὑπ᾽ αὐτῶν καθαιρετικὴν ψῆφην 

μὴ χυταδεξαμένου, ἀλλ᾽ ἔτι τὸν θούνον τυραννοῦντος 

(ἐπεὶ γνώριμος τῷ βασιλεῖ ἦν, ἐχεῖθεν ἕλκων τὴν 

ἐξουσίαν), τὸν μαχάριον τοῦ φόνου καθεῖλε Ἰζύρ!λ- 
λον, καὶ τῶν “Ἱεροσολύμων ἐξέωσεν. Ὃ δὲ Κύριλλος 

εἰς Τχοτὸν σφικόμενος, τῷ θαυμασίῳ συνῆν Σιλουα- ξ Ἷ φικόμενος, τῷ μασίῳ . 
- ᾿ δι . Ὁ ΤᾺ : νῷ χαὶ δὴ εἰς Σελεύχειωυν συγχροτηθείσης συνάδοι 

δι᾿ αὐτὸ δὴ τοῦτο, ᾿Αχάκιος ἀπεσκίρτησε, καὶ πρὸς 
πον ἊΣ ; ἜΡΙΝ τ, ΣῊ τὸ ᾿ 

τὴν Κωνσταντινυύπολιν ἐξέδραμε" καὶ οἷς εἶπε τὸν 
τοῦ βασιλέως ἀνἦψε θυμὸν χχτὰ Κυρίλλου, χαὶ ὑπεο 
οσία τοῦτον καταδιχάζει. Τοῦ οὖν Κωνσταντίου τὸν 
βίον ἀπολιπόντος, χαὶ ᾿Ιουλιανοῦ τὴν βασιλείχν δια- 

δεξαμένου, εἷς εὔνοιαν ἀπαντὰς τούτους ἐρελχόμενος, 

τοὺς ὑπὸ Κωνσταντίου τῶν Ἐχχλησιῶν ἐξελαϑέντας 

ἐπισκόπους εἰς τὰς οἰχείσς Ἐκκλησίας ἐπανελθεῖν 
, ν᾿ ᾿ δι "» 32 εὖ » ΩΣ τ 

χέλευσε, Μετὰ πάντων οὖν χαὶ αὐτὸς τὸν ἴδιον θοό- 
ἀπείληφεν, Καλῶς δὲ χαὶ θεοφιλῶς τὰ πιστευθὲν νὸν 

αὐτῷ ποιμνίον ποιμάνας, καὶ τὰς ὀμφερομένας αὐτῷ 
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Κατηχήσεις, ανημότονον τῇ Ἐκκλησίᾳ χαταλελοῖ- 
πὼς, ὀλίγον χυόνον μετὰ τὴν ἐπανοᾶον βιοὺς, ἐπαν- 

παύτατο χχαοίως, Ἵν δὲ χχτὰ τὸν τύπον τοῦ σώ"λχ- 

τος, τὴν ἡλικίαν μέτριος, ὠχρὸς, γομήτης, ὑπόσι- 

μος, τετοάγωνος τὸ πυόσιυπον, τὰς ὀφρὺς εὐθύτητι 
σιαγόνας λευχῷ 

᾿ 

διῃρρημένῳ, 

᾿ : : , : περιφέρων ἐπισουμένας, γενείῳ τὰς 
Ων Ἂ - εν ἣν 

δασυνόμενος, διχῆ χατὰ τὸν πώγωνα 
Ἵ ΕΣ Ὁ 

ἀγροίκῳ τὸ πᾶν ἦθος προσεγιχώς, 

ΤΙΤΌΣΙ ΟΑΤΕΘΗΕΒΕΟΝ ΒΑΝΟΤΙ ΟΥ̓ΒΤ1,, 922 “- 

Α ἰθυυμπίαν, ἴῃ ρογροίπαπι 5} ἰρϑῖη5. τηρπιογίασα Εὸ- 
οἰ δδίαν ΓΘ! ΜΠ, Ροίψααπιε νονῸ ἃ} ὉΧΒΙΠ1Ο σονθυθι5 
δ5᾽, 00 ἀϊ νἱχ!, 561 μ] οί. ααίρν, Οὐο δἡ 
οουρμονδ ἰοτιηαι δἰ ποι, τποάίοονὶ οσὰ βίαΐαγα, 

μα] 105, ΒΓΟΠ 5515. ΟΣ ΠῚ 5, δίπιο πο, [αἴο Οἵ, 
ΒΆΡΘΓΟΙ 8. 1 ἀϊἐβοία πὶ ογβοθη α5,Ά]Ρὰ ΙΔ σί 8 

τπᾶχ 85. σοορογίθηνο, μαγθὰ ἴῃ ἀμᾶ5 ραγίο5 ἀἰνῖϑ, 
οἱ ὁμλμ! θ5 π  ΟΥΙΡ ὰ5 Γβυ οἱ α δια ἀααῃλάατα ρΡΓ 838 
ἴεγοθαι, 

ΓΟΟΣΧΙΨ Τυρέσν 8. Θαδὼ αἀ ἀϊεηι χναι Δαν ϊᾷ, 

Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου πατριάρλου 

Ἱεροσολύμων, 
βηοι ῬαΐνΙΒ ποϑίσὶ ΟΥὙτ}]}} ρα τ τοῦ 85 Ἡθτοβ0» 

ἐγχηλίδῃη!. 

Ἐὼ δγηῳκᾳρῖο ηκ. Οοἰίοσίὶ Οϊωνονιοπκανὰὶ δοοϊσίαϊίς Πραβοαι ἀρί τις αὦ αἀΐφηι χι, Βοϊϊ., ἐοης. 11 Δαγε,, ἀρρενά., 
»ᾶφ. 48 

Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Ηχτρὸς ἥμῶν Κυρίλλου 
ἀρχιεπισκόπου ἱΙεροσολήμων, 

Οὗτος ἐγένετο ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ 

ρόπερου μονχχὺς γενόμενος καὶ 

μεγάλου" 
ἀσκίσας, ὕπτερον 

ἥν τ ᾿ Ἵ " ᾿ “ ϑὶ ͵ ἽἜ 4 

διὰ τὴν ἐνάρετον αὐτοῦ πολιτείαν προεγειρισθὴ ἐπί- 
« ᾿ ν᾽ ΡοΥ Ω , Ν ῃ 3 σχόπος Ἱεοοσολύμων. Οὕτως δὲ ὁσίως διαπρέψας ἐν 

πῇ ἀρλιερωσύνῃ, ὡς καὶ ἐν τῇ συνόδῳ ποοσχλυθῆναι, 
7. ῃ ᾿ ὙΠ Ἶ . δὰ ᾿ 

χαὶ ἐπιστομίσαι, καὶ χαταισλῦναι τὸν δυσσεῦῦ, Μία- 

νεντα, χαὶ τὸν σύμφρονα αὐτοῦ λῆρον γχαὶ [Ιινευματο- 
μάλλον Μακεδόνιον, καὶ πληρῶσχι τὴν πανήνυσιν τῶν 

ὀρθοδόξων χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης πνευματικῆς, Κα- 
ἍφΝν ας ᾿ ἡψεν - ἀν" ς 

λῶς δὲ ἀγωνισάμενος ἐν τοῖς ὀρθοῤέξοις δόημασι, καὶ 

θαύματα πλεῖστα εἰς δόξαν Θεοῦ ἐργασάμενος, καὶ 
κὸ καταπιστωθὲν αὐτῷ ἐκ Θεοῦ ποιμνίον καλῶς ἰρὐπ 

ἀρ ΠΣ ἐπεὶ : τς 
νᾶς, πρὸς Κύριον ἐξεδέμησεν, ἀπολαδὼν τὴν βασι- 

λείαν αἰώντον καὶ ζωὴν, καὶ συνευφμαινόμενος τοῖς 

ἁγίοις. 

ΔΙεριονῖα βαμποίὶ Ῥαίῖ πορίρλὶ Οψνὶΐ ἀγολιοερίξεορῖ 
ΤΠ δροσοίνη πον. 

Ηϊὸ [Ὁ1} 88} Οοηῃβι θεῖο, Μάρπο. ΡῬτίμαπὶ πιὸ- 
ΒΔΟλΝ ἴδοίαβ, 1π πα α8. ΒΥ Οἴθββίομθ βὑχθηθδ 88 
ΘΧούθἢ 5, ροβιπιοάθ! ῥτορίθι Θχ  ϊᾶπι σοη νοι βᾶ- 
510 πἷβ σὰ: ν᾽ ρ  αἴϑα) ΕἸογοϑο γοναὶ ογα παία5 ὁ5ὲ 
ἐρ᾽βοοραπ. πὰ ἴῃ ἀϊμπηία! 8 ̓ἴὰ καποίο Ἰαπ θ Π1{61- 
46 86 ροβδιῖ, αἱ οἰἴαηι αὰ ἐγησάσον νυσαγοίαι, ἰῃ 

44 γοδαυβιθπβ ἀι 46 σοπίμη ἀθ 15. ἱπιρὶαπι δπο- 

ἰθτὴ,6Γ δἱ σοβοη δ αΐθιι ἀθ] στ οἴ βαποῖὶ Βρίτη5 

πηραυρπδίοτγοπὶ Μασοἀοηπιπε, σα λα ην ογ ΠΟ ΟΧ ΌΤΙ 

᾿φοὰ δίας ὀχϑα ! διίοηθ βρι τίνα} ταρ[θυὶῖ. Ρὸν 

οὐ γΟΤῸ [ἢ ΟΠ 51 815 ἀοριηιθ5 τθοῖθ ἀσοοῦ- 

ἴᾶπδ. πὰ]! λ6 δὰ [)61 μι οσίδτ τη σα] ορογαίτι, 
οἵ σοπουρο πὶ εἰ] ἃ ἤθὺ μαοσοηι ΡΆΪΟΙκο αἰνΐ- 

ἔδῃβ, οὐἰζγανι δὰ )οιιίθαα ας, τορηα πὰ ΙΓ Πὶ ἃ 
νἱλη] γϑορῖθ 5, δα ΘΠ 5ά 0015 Θχϑυλλ 5. 

ΤΕΓΘΜῚ ΟΑΥΒΟΗΙΒΊΟΝ ΒΘΑΝΟΤΙ ΟΥ̓ΆΠ111. 

Παϑελίτεν σα σοιὶ εἰ ἐπὶ εὐ είοης Ῥυεοοιὶ ἐὺ σοάιοϊδιια. Ῥαιϊσαπὲς, σὸς ἀηφείίοαηα ἐἀεξο ργσ' εν ηνίε δὴ» 

εἶἰος Σαἰσανῖι, 7ἰσάθηι σαι αἰίχυος ἀϊπονϊηιὶἐδα φορογἐείρ πὶ οοάίοε ἈΧΙΙΪ διδέϊοιηεος Αἀφμβίαπι; σύες 
ὀὲδὲϊοίμοσω εαταΐοψφις ρεΐρεμγη ἃ ΔΙ. Ἡχοέκενο εαΐεξιως, σπιοθῖὶς σανὶς ὑδοιθας δὲ μῈΡ Ῥαοίασινη Ἡωσσολοίίιηι, αὐτὸ 

(505 δἱ ἐπίείο οοαϊοὶς (ἀλοςϑβϑοη Οἐξο ον αγε χκχι, σοι γϑοθεἰονὶς, οςδίθνμνη εἰεσϑῦ ἴπ πον ὲ οοζίσκτη ἀκύιονος 

Τ μος εαὐϊαὶ, φιλαίος φαἰιῖο αι. ᾿ΌῦΒ, δος γεργωϑβεέπίας, αὐἰαξεὶς σοάιοὶς ἀπιρμδεωνε υαγηϑίαείδιμο, καὶ απὸ οοάϊοα 

ἐπ (γι ποῃηιέδα φωρρίεουϊ, 

( νυνὶ Ηϊογοφοϊψηιονῖστ ἀγολιϊοριδοορὶ Οδἰεο ΒΒ ΒΘ ὴ 
ἐηάίρ. 

1, Ῥτγοσδίθοϊιοθβὶβ, 46 ποὺ ἰθπίαπάο, ρᾶρ. [. 

(1) κυρίλλου ἀρχιεπισχόπου Ἱεροσολύμων 
Κατηχίασεων πίναξ. 

α΄. (2) Ποοχατήχησις, περὶ τοῦ μὴ πειρᾶσαι, 

() Τὰ ὁοάῖοα, Ααρπβίαηο, ἀδοδὲ ΟΥ̓ ποπιεὰ ἢ παπηογοβ ἈΙρ μα με ΠΕΡΘΡῚ5. ΠΟΙ 108, {αὶ 56 }15 ιἰ- 

γιαοίαν ἰδλῖα πὶ θα νορδίοπο δ εἴκϑυῖ, σΑΊΘΟΙ ὁ. ἐ0 

Ἰαϑ απο 5. ΘρΊβοονί ΠΙθτόβοὶν αἰ ὑδ} Σ αὐ αι Ν᾽ ο]- 

5διπβ, φθηΣ μγ μπν 0886 ρμίθ. Υ ΝΣ: 

ὦ) πο 46 Ῥοοςδίβομοϑὶ ἀθοαμ ἴῃ οὐ Ῥτόνύίῃ. 

Θα ὁχ Αὐριβίαμο ὑοάϊοδ καρρίονὶ, ἊΣ οἱ οὐ 8 

1}}5 ριλο ἴχῚ βασεῖ, [Ποῦ ταν ΡτοσδΙ ΘΟ 6 515 (δ πὴ 
ἰωπίαπάο. ψαοὰ τοί Γὸττπὸ ἴῃ ἰος νουβείαγ πὸ ρΡανὰ 
τὴ δηἴδ αἴχαο ἰπϑίαιο διὰ νὰρυϊπηηιαὰ ἀουράδηιθϑ 
ἀϊνϊηατη υγαι δὶ ἰθητασρ α΄ ἀδτηΠ0 580 ἜΧΡ]ΟχᾶΡο 
γϑ]ληι, 
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ὡ, (αἰ δο!οβία {Π|απιϊηδηἄονασι ΠΙοτοβοϊ γταϊβὶ ἃ β'᾽. Κατηγησις [φωτιζομένων ἐν Ἱεροσολύμοις (1)} 

εἰἰγοφαςσηθην σοι 65. 115. αἱ αὐ Βδρι 5 τ 

δοσοάπηι: οχ ἰσαροτο αἀἰοία, δἱ Ἰδοῖίο εχ ἰϑαϊᾶ: 

Ἰμυ ανηδιῖ, οἷς., οαἱ. 1, Ὁ. 16, 

ἃ. 0) ριδηἰοπίίᾷ εἰ, τοτηῖβϑῖοπ Ὀδοοδίοτατα, 6} 

46 Αἀνούθάνίο Ὁ ἰδοίο οχ Εοσθλοϊο ἢ {υδο πα 

7ιο, δα, αἱ. 3,.Ρ. 421, 

ὡς Π6 Ρβαριϊπιπδιο. Πβοῖο ὁχ υμίβίοϊα, αἱ Ποιηα- 

Ὡ05.; Αι ἱσποναξὶξ, οἴο., σαν. 3, 0. 39. 

5. Πο ἀδύθιη. ἀσμπλαυῖθιιθ ϑαπηπια πὶ. βοῖο οχ 

Ερίϑίοϊα δῷ Ποϊοβθθηβοδ; ΥΠδίθ πὲ ἡμῖβ νο5, εἴ. 

αὶ ἅς. 51. 

ΤΟΟΙΧΥ) ὁ. ἢς. Π46 : Ἰεοϊϊο ὁχ Ἐρίβίοϊα δὰ Ηθ 

Ῥγῶυβ; Εξὶ αμίοῃ βάες, δἰς,, οα!. ὃ, ΒΡ. 

ἡ. Ὧο [)61 πηοπαρῖα, οἱ ἴὰ Πὰ5. νοῦθ5, γερο ὃὴ 

«ὐὐπὴν θοιι; δἰ ἀθ ΠΘΤΟΞΙ 5. Προ ο οχ [50] : δι" 

πουαηκπὶ ἀεὶ ἢλὸ ἐνιβκίω, οἷο., οαἱ, θ, ν, 80, 

8. 0 Ῥαϊτα : Ἰθοο εχ Ερίβίοια αὐ Τρ Θβι08 : 

Μὰ τοὶ σταίϊα, εἰς., οαΐ, 7, Ρ. Π2, 

9. Π» Θιρμη!ροίθηίδ ἢ Ἰδοῖίο ἐχ δόγθιῖα : θοιρνας- 

ἀπὰς θυμεῖπι οἱ ξυγς, οἴο., σαῖς, 8. ἢ. 131 

10. 1 45 νοῦρβ, ἔσοίογι ἰδ οὐ ΟΥ̓, υἱδὶ δὲ 

ἐΐωσι οὐθέν οἱ ἐπυϊδεθι μαι. Τιθοίῖο ὁχ 100 : Ομῖξ 

πος. δος Ἐαδν θΡ εἩ 5ὺ: 

11.1| Πἰυὰ, δ τὰ πηιρρ οι ψόοανα ΟΠ τὶ 

δ "Το ο οχ ριδίοϊα δὰ να ]ο5. μρίπια 

Νὴ οἰξὲ μηΐ, οἷσι, σας, 10, μ, 489, 

“ὦ. Τὰ πΠιὰ, Ολσίρέμηι Εἰσὶ δοὲ ὠπὶμθηλιη ἃ 

αὶ φῷ αν. παΐπι5. δὲ ἀμῖο ον ΐα βαρ, οἷο, 

Ἰδσῖίο ὁχ Ἐριβίοϊα αὐ ΠΕΡυέρὴβ πε αλίαχπ, πατεῖς 
(ἴδημὸ τηριδδ, οἷο, σαϊ. ΕΠ ». 149 

13, ἴὰ ΠΠπι4, ἐποσνηαί αι οι Ιαππππαναεηε " Ἰοοο 

ὁχ δαῖὰ : Βὲ και Βοπιπης, δἷο., οαἱἹ. 415... 

10}, 

1ᾳς ἴα Πὰ4, ὑγμοβαπηι δὲ δορὶ. Ἰσοίίο οχ 

1καϊὰ : οιῖηα, αὐΐ οὐοο εἰ ἶ, οἷο,, σατ, 18, 0. 82, 

15. 1 ἢ, ἔκ ῬΟΘΥ ΧΤ δ. ταονἐπῖβ ἐογ τα εἰἰρ, οἱ 

ακοοπιϊ τ σαϊος : Ἰθοο ὁσΣ 1 δα οι μοβ : Νο- 

ἔπι ἀπίεν υοὺῖς βαρῖο. οἷο. σας, 1ὦ, ρ. 30ῦ. 

(1) νόσοβ, κατήχησις τιυτιζ, ἐν Ἱεροσολ,, ἀδεϊ- 
ἀσγαπ αν ἀρὰ Ῥγόνοι ΘΠ ρτθ χ ΘΟ ἶο5 ΛΔΏμο, Ἰὰ 
{πιὸ γονα, φωτιζ, ἐν Ἰεροσολ,, ᾿ο]α8ᾷ 5απὶ μάγοι- 
Πρ αι 15. 

(2. γϑοθηὶ σχεδιχσθεῖτα Βα ρον! δχ σοΐ. Απρ, 
γειρᾳ, καὶ ἀνάγνιυσ'ς, οἷοι, εἴ οἱ ἴῃ Βρ αδ ΠΕ θῈ5 {1- 
(115 ἄσϑαμ! ἴῃ οοά, ΑἘΡ, 

(48) 1 οὐ. Λαρις χαθ᾿ ̓ αἰοξίσειον, το νας Ἀγ θδρβ. 
[ἢ ψοοΟΘΙη εἷς ἀἀάταϊ οχ οοὐ Αὐκ. 
ἢ Τα] τὲ ἤππῸ ἅΠ|6ν ΘΧ ΠῖΠδὶ ἍἌπρ. : ἹΕρῚ τῆς 

ἐκ ΠΠατϑ᾽ ̓ς Ἐῦῦ Υἱοῦ ψἐννσθμὸς πρὸ αἱ ὥνιων, αὶ 

θεύτητος αὐτοῦ, καὶ εἰς ποι δύ οὦ τὰ πᾶντα' Ὀς ΕἸ- 

3 ΠῚ "ἷ᾿ - [2 μοι 

εἰσαγωγιχὴ τοῖς τῷ βαπτείσματ' προσελθοῦσι͵ 

"Πσαΐου" 

σχε- 
διασθεῖσα [2)" καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ λού- 

σασῇς͵ καὶ τὰ ἐξῆς, κατηχ, α΄, 

γ΄. ἸΕρὶῚ μετανοίας χαὶ 

περὶ τοῦ ᾿Αντίχειμενου' 
χνήλ' Δικαιοσύνη δικαίῳ, καὶ τὰ ἐξῆς, χατὶ β΄, 

ἀφέσεως ἀμχοτιῶν, καὶ 
κ Ἢ γ -Ψψ 

καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ ἽἼεζε- 

ὃς Περὶ βαπτίσματος" χαὶ ἀνάγνωσι ς ἐκ τῆς πρὸς 
νος Ἢ ἀγνοεῖτε, καὶ τὰ ἑξῆς, κατ, γὴν 

. τοὶ τῶν δέχα ΑΡῸΝ ἀχρυθιγῶς καὶ ἀνά- 

ἡβιιαῦξ ἐχ τῆς πρὸς Κολοσσεῖς" Βλέπετε, πὴ τις 

ὑμᾶς, χαὶ τὰ ἐξῆς, κατ. δ΄, 

τ΄, ΠΠϑοὶ ἐκ τῆς πρὸς 
᾿Ἔδραίους᾽ ἴξστι δὲ πίστις, χαὶ τὰ ἐξῆς, χα οὶ. 

ζ΄, Περὶ θεοῦ μοναρχίας, καὶ εἰς τὸ, Ηιστεύο εἰς 

ἕνα Θεὸν, χαὶ περὶ αἰοέσεων (3) καὶ ἀνάγνωσις ἐχ 
τοῦ Ἡσαΐου" ᾿Εγχαινίξεσθε πρός με νῆσοι, καὶ τὰ 

ἑξῆς, χατ, ς᾽, 

᾿ 

πίσπτως καὶ ἀνάγνωσις 

᾿ γ΄. Περὶ Πατρός" καὶ ὀνάννωσις ἐκ τῆς πρὺς 'ἔφεν 
ἢ ΗΠ - ν᾽ . " ως. ᾽ σίους' Ἰουτηῦ γχάοιν, χαὶ τὰ ἐξῆς, χατι ζ΄, 

θ᾽. Περὶ Η ντοκράτορος" καὶ ἀναγνωσις ἐκ τοῦ 'ε- 
τ λ ΤΠ : “ἢ ρέμίου' Ὃ Θεὸς, ὁ μέγας Κύριος καὶ ἰσχυρὸς, καὶ 
» 3 - Π 

τῷ ἐξ ο τες Ἢν 

κ᾿ Ἢ ᾿ 3 "- "» - 

τι Εἰς τὸ, Ποιητὴν ουρᾶνου καὶ Ὑιζ, ὁμάτῶν τε 

ἀοράτων" χαὶ ἐκ τοῦ [δ᾽ 

Τίς οὗτος, καὶ τὰ ἐξῆς, κατ. θ΄, 

πάντων καὶ ἀναγνωσις 

ια΄, Εἰς τὸ, Καὶ εἰς (1) ἕνα Κύριον Ἴητοῦν Χριστόν" 
καὶ ἀνάγνωσις ἐν τῆς πρὸς Κορινθίους α' ππιστολῆς 

καὶ γὰρ εἴπερ, καὶ ἑξῆς, κατ τ' 

ι8΄, (Ὁ) Εἰς τὸ, Κἄριστὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μο- 

γογενῆ, τὸν ἐχ τοῦ {πτρὸς γενηθέντα πρὸ “πᾶ»- 

τῶν αἰώνων, καὶ τὰ ἑξῆς" καὶ ἀψαγηώσις ἐχ' τῆς πρὸς 

᾿Ἑδραίους Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως, χαὶ τὰ ἑξῆς, ἔα ᾿ 
χατ, ταὶ. 

εγὶ, (0) Εἰς τὸ, Σαρχωθέντα χαὶ ἐνανθρωπήσαντα' 
καὶ ἀνάγνωσις ἐχ τοῦ Ἡσαΐου" Καὶ προσέθετο Κύριος, 

καὶ τὰ ἑξῆς, κατ΄ ιβ᾿, 

ιδ΄, Εἰς 

ἀνάγνωσις ἐχ τοῦ 

τὸ (7), Σταυρωβέντα γαὶ ταρέντα' χαὶ 

Ἡσαΐου" Κύριε, τίς ἐπίστευσε, χαὶ 

τὰ ἑξῆς, κατ᾿ ιγ΄, 

. (8) οἷς τὸ, Ἰαὶ ἀναστάντα ἐκ νεχρῶν τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐγανούς" χαὶ ἀνάγνω- 

σις ἐχ τῆς πρὸς Κορινθίου ᾿Επιστολῆς Γ᾿ γωῳ δὲ Ξ Ἴᾳ τὸ ὃς Ρὶ ςα στὸ δὺς νωρὶζ 

ὑμῖν, χαὶ τὰ ἐξῆς, κατ, οὖν, 

11 μϑπόγδαίϊοπο δηίο ϑοῦία ὃχ Ῥαΐτα, οἱ ἀν αλτα δ 
1Π|ππ5 : Θὲ μὰ π : ΡῸ» φΜΕΊΗ οὐπηία, 

(6) ᾿ΑἸ ον οὐδόχ Αὐρ.: Περὶ τῆς ἐκ ΠΙαρρένου 
Ἰξννήσς ως ἐχ Πνεύματος ἁγίου, χαὶ ἐνγυβθηωπέπσεω, 

τοῦ Χοιστοῦ" δὲ λυ θὰ γίγστηα πα ξονέταίο ρα ϑρῖ- 
γἱΐω βιηοίο, εἰ [478] Ἰηλιιιαπαξίοπε. 

(1) Αἰ. Εἰς τόν. 

(8) Βουπαι Ιου, ἐζα 65Ε1π Αὐπ : Περὶ τῆς ἐχ υε- 
χεὼν ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, καὶ Ξῆς εἰς οὐλαυηὺς 
ἀνόξου, γαὶ θρόνον τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ ᾿χτρός᾿ Πὲ 
λυ βεὲ γοβανυθοϊίονα ἐπα φιογειῖς, οὐ ὧν οοὶοβ γράμ, 

εἰ ἰἄγοπο α ἀραείνις βαϊῖς, 



ποῦ ᾿Αντιχοίστου" καὶ ἀνά- 
γϑωτις ἐκ τοῦ Δανιύλ. ᾿Εθεώρουν ἕως οὗ θρύνο!, χαὶ 

τὰ πε δ Κατες: ζεῖ, 

ζῇ, Περὶ τοῦ (2) ἁγίου Πνεύματος τοῦ Παραχλή- 

του" καὶ ἀλγνωσις ἐκ τῆς ποὺς Κορινθίους πρώτης. 

Ἱερὲ δὲ τῶν πνευματιχῶν, καὶ τὰ ἐξῆς, κατ, ιζ΄, 

ιη΄, Τῶν περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὰ λοιπά" καὶ 
ἀνάγνωσις ἐχ τῆς πρὸς Κορινθίους πρώτης. Ὃ μὲν 

χαὶ δίδυται λόγος, καὶ τὰ ἑξῆς, χατ, ιζ᾿ 

ιϑ.. (3) Ἑῤξς τὸ, Καὶ εἰς ααἷὰν 

᾿Ἐχχλησίαν" χαὶ 
αἰώνιον καὶ ἀνάγνωσις ἐν. τοῦ ᾿ἰεζεκιήλ, Καὶ ἐγένετο 

ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, χαὶ τὰ ἐξῆς, κατ, οη΄, 

ἁγίαν γαθολικὴν 

σαρχὸς ἀνάστασιν, χαὶ εἰς ζωὴν 

(ἢ) Τοῦ αὐτοῦ Κυρίλλου Κατηχήσεων μυσταγωγι- 
κῶν πίναξ, 

(8) Πρὸς τοὺς νεοφιωτίστους" χαὶ ἀνάγνωσις ἐκ τῆς 

Ἰἕτρου χαθολιχῆς πρώτης Ἐπιστολῆς, ἀπὸ τοῦ, Νή- 

ψατε, γρηγορήσατε͵ χαὶ τὰ ἐξῆς, κατ, αἱ, 

Μερὶ βαπτίσματος. χαὶ ἀνάγνωσις ἐκ τῆς πρὸς 
“Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς, ἀπὸ τοῦ, Ἥ ἀγνοεῖτε, ὅτι 

ὅσο!, καὶ τὰ ἐξῆᾷς, κατ, 8΄. 

1|Ξ9 χρίσματος" χαὶ 
χαθολιχῆς πρώτης Επιστολῆς, ἀπὸ τοῦ, Καὶ ὑμεῖς 

ἀνἄγνωσις ἐκ τῆς. Ἰωάννου 

Ἁ πε ἐδ ἂρ Ως ὡς τ χοίοσμα ἔχετε, καὶ τὰ Σζῆς, κατ Υἷ. 

Περὶ σώματος καὶ αἴματὺς τοῦ Χριστοῦ" χαὶ ἂνά- 

νώσις ἐκ τῆς πρὸς Κορινθίους ᾿Βπιστολῆς. ᾿γὼ γὰρ 
παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, χκεὶ τὰ ἑξῆς, κατ. δ΄, 

ἔχ τῆς Πέτρου χαθολιχῆς Ἐπιστολῆς Διὸ ἀπο- 

θέμενοι, χαὶ τὰ ἐξῇ, φιαθ, ἐς 

ὙΠΠῚῚ1 ΟΑἸῬΙΣΟΗΡΒΒΟΝ ΒΔΑΝΟΤῚ ΟὙΗΠ.Νϑψ,ΚῚ. 

Εἰς τὸ, Καὶ ἐρχόμενον χρναι ζῶντας αὶ 
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16.1. 1π6.. δὲ ϑορίως ἡμἀΐοανο νἦνος οὐ υιονίμος, 
Εἰ. 46 ΑΒΠΟ γι βἴο τ Ἰθοίίο ὁχ Παμίοϊο : γἱάοῦαρι εἴ0-- 
μ860 ἰλγοηὶ, εἴο., ον. 15, Ρ.. 994, 

ι7. Π6 βαποίο ϑρί για Ῥαγδοϊϑία : Ἰοοίῖυ οχ ργίογο 
δα ἀοτίμ!Π1ο5 : θὲ 5ρὶνἐμμαϊίδει5 ἀμέθηα, οἷς, ταξ, (δ, 
Ῥ. 242. 

18. Βεϊίφυαα δά βαποίμι πὶ ϑρί τί μααι ρου πρηθὰ: 
Ἰαδοιίο ὁχ ρυίπλα αὐ Οονίιηϊοβ Αἰξονὶ φεμέσηι εἰα- 
ἐμ" ξεγθῖο, βίο., οαἱ. 17, ν». 303. 

19. ἴὰ ύς, Εὲ δὲ μπσα βαποίαπι οαϊποϊίοαγε 
[(ΟἸΧ ΥΠΠ Εεοίοδίαπι; εἰ σαν γοδμργθοίϊοηοιὶ. οἱ ἴῃ 
υἱέαπι φἰονηαπι : Ἰοοιῖο ἐχ [ὑπθολίθιε: Βὲ ξασία δε 
ΘΈΡΟΣ πιο Ἰιαητι8 ϑοηῃιθεὶ, οἴο,, οαϊ, 15,0. 288, 

Β Ἐ)ιράοιι Οψη τ αὐθοϊιοβόοη πιγϑιαρορίσατιμι ἐπα0.». 

Αἃ ποορηγίοβ : ἰδοίῖο οχ ριον οδ ]ο] θα Ροιυὶ 
Ερίβίο!α, ἃ νϑεθὴδ : βοόγὲ ἐβίοίο, υἱσίίαϊο, εαϊ. [19 
ταγϑίαρ.] 1, ν. 303. 

δ θαριἰδιηδίδ : ἸΘοιῖο οχ Ἰδρίβίοϊα αἱἱ Βομιαῃος 

ἃ νοεθὶθῚ Δ Ἰσμοραί, χαρὰ φμϊομηχιο, οἷο, οαϊ, 
[20 τηγϑι.}] 2, ἡ. 910. 

ἢ οἰιγϑαχαῖΐο : ἰδοίιο ἐχ φγίοτο “θα ποῖ δι ] 1οὰ 
Ἐρίβίοια, αὶ νοῦθὶβ - ΕῈ τὸς εἰιγίδνπα Δαδείϊβ, οἷο,, 

οδί. [21 πγϑ1.} ὁ, ῥ.. 914, 

Ὧδ οούροτο εἰ βαπραΐπο ΟΠ εδιι : Ἰοσῦο, ὁχ Ερὶ- 
βίοϊα δὰ (ονπιπὶοι; ἔρο ϑηΐαι ἀλοορὶ ἃ ἰ)οιμῖμο, 

( εἴο., οαϊ. [29 ῃῖγ531.} ἀν ». 318. 
ΕΧ οι πο]οα Ρϑιρὶ ἘρίβιίοΙα : 1ἀοίγοῦ ἀδροηθπίος, 

οἷο, οαΐ, [33 γηγ53}.} ὅ, Ρ. 332, 

1 εοαίοα Ανργμβίαπο ροϑέ {ἰξαίοα. ρνίογη δαϊδοῖθϑθον πλεῖν ἀῶ οἰ γοποίϊφίσα αὐηοίατίο, ἡμῷ 
οἴΐαηι ἐπὶ σοι οθ (ἰροιίυοἱ κ᾽ ἰοφεθαΐμ)", οὲ αὐ 60 {πέῤιο τοί 65ι, 5οἱ εἰμ ποηνμίία αἀἀνογοίζαίο. ἰα ἰοῦ, 
ἀῶς ποίᾳ ᾿αδοξαν ρο5ὶ εἰρλασψφαθ Οαἰέξολέδος. 

᾿ π : τς 
ἸΠολλαὶ μὲν ἐῤῥήθησαν (0) χαὶ ἄλλαι χατηγήσεις 

Ἶ Ξ , ὃ 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἔχαστον, καὶ πρὸ τοῦ βαπτίσματος, χαὶ 
μετὰ τὸ βαπτισθῆναι τοὺς νεοωτίστους, Ταύτας ὃὲ 

ὦ Ὁ " 
μόνας, ἐν τῷ λέγεσθαι τῶν σπουπαίω"» τινὲς ἐκλαδόν- 

Ξ ᾿ ᾿ τ; {ἢ ς 
τες, ἔγοαψαν ἐν τῷ (7) τνβ' ἔτει τῆς τοῦ Κυρίου καὶ 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας. ᾽Εν αἷς 

(10 πὶ ὁοάϊος ἀρ. ἷο δϑὲ Εἰ ἀ}π|: Πεοὶ τῆς δευ- 

τέρας ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀτελευτή- 
του βασιλείας, καὶ περὶ τοῦ ᾿Αντιχρίστηυ" ἢ8 588- 

ἐμπίο αὐθοηίι Οκν δες οἰονρίοδο, εὐ το με ἤπι6 : εἰ 
ὧὁ Ληϊιεμηιδία, 

(23) θαρϑβί τοῦ δῃίθ ἁγίου, δι παρ οαίαῦ δὴ 8 μαρα- 
χλήτου, ἴῃ. Δὰρ ἀπά ἀφ πη 5 1 ἰοχία, 

(3) ΡΒ] διιῖα5 Βα θρίαν ἷσ (ὰ]ὰΞ ἰὰ οὐ, Αὐρο: Περὶ 
τῆς χαθολιχῆς Ἐχχλησίας, καὶ περὶ ἀναστάσεως νε- 

χρῶὼν καὶ περὶ ζωῆς αἰωνίου" χαὶ περὶ ἄλλων χατη- 

χύσεων, καὶ ἐπίλογος πεοὶ σωφροσύνης. δὲ οιἐλοίιοα 

Ἐροίοδῖα, οἱ δ νοδι ΟΠ οηθ πον ἐμογιι : εἰ εἰ υἱἱα 

ἑίονηα: οἱ ἀδ αἰξὶς οδαἰδο!ιθδὶδιιβ, δὲ ορτίουγιϑβ (ὃ Γηρα - 

τερὶέζα. 

ΜΠ αυϊάθηῃ δὲ Δ}185 σ᾽ Πρ} }5 Δη 15 ἀἰοίαυ βαηὶ 
ὁφίοομοποβ, ἀηΐα μαριιδηγααιν οὐ ρο51 Νρορηντονῖηι 

Ῥαρε[5πιθ πὶ. ΗΔ 5. ἀὐὰ6 1 5085, οὐπι ΘΟ ἈΠ ΙΆΓΘῊ - 
αν οχοϊριοιίοβ. 5 α 051] αατ ἀα μὰ ΘΧ ΒΟΡΙρΡ ΒΡ αΤ ἈΠῸ 
803. αἀνροαϊαβ δοιαὶ οὐ αΙνα οὙ5 ΠΌΒΕΡῚ 4658 

Ὁ Οἰιυιϑυὶ. ὼὰ φαῖθιιβ ραν οι] αὐίαπι το ρ ουῖε5 βοουχ αὶ 

(8) ἴὰ σοάϊοα Δυρ. : Μυσταγωγικαὶ Κατηχύσεις 
πέντε Ἰωάννου ἐπισχόπου “᾿ξροσολύμων ψθοίασον 
σίοα Οαἰρολοβος παμο “οι μἷς Ἡ ΒΥ Οβο δ ΟΥ̓ μα 
ἐρίβεορὶ. Μοιδὰχ Ἰηϑονίριῖο δργαμεἴ5, γΕῚ Θρραη ἴθ ηὶ 
Βοασαθη 5 ΠΡΡΌΡΙΙ. 

(5) Βουμι οὐ ααπὶ 56αιθηύηιηι {Π ολ απὶ Ἰοῦο, 
ἴὰ. ὰμ. ὁ04. παροιαν ἰδπίαια : Περὶ βαπτίσματος, 
χρίσματος, σώματος χαὶ αἵματος Χριστοῦ. δὲ δαρίϊ- 
φηιαία, αἰνυϊξηχαίο, σονρον οἱ δαησαῖπε οτηϊηὶ. 

(θ1 1η νοάξοι! νϑγβίοὴθ δα υγ, α ὑψνο. 
(Π) ὶ ιν. οοά., ἔν τῷ τριακοσιοστ τριχχοστιρ 

δευτέρῳ ἔτει. Απμλλ18 303, βδοσπησι ΘΙ ΟΡ ΠΟ 
Οὐφοοναπι οδὺ γε Οἰ γι βαμιυ 00, ἀμτιιι5 992. 681 
ΟΕ 51} μά. 
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ἀϊνίμαϑ ξογίριανα ἀϊκραίαμαην ἀδ ὁπ πιθὰ5. Ἰιθόθ8- Α εὑρήσεις ἐκ μέρους, κατὰ τὰς θείας γραρὰᾶς, περὶ 

βαρ Π5 ΠΔο] ἀοριιαινυδ, χα ἃὴ ποιπίααμι πο λιία, πάντων ἀναγκαίων τῆς πίστεως δογμάτων ΤΟ. ὀξξιε 

νϑαΐρα ἀρθομ! ; οἱ ὁρρονίππὰ οομία, ὥνουβ, 605. λόντων εἷς γνῶσιν ἀνθρώπων ἐλθεῖν᾽ (1) καὶ ἴων ἧς 

(πι1 ὁχ οἰγοιπιοϊσίομδ εαηΐ, οἱ Πογοβοβ; οἱ ποιᾶς. Ἕλληνας, καὶ τοὺς ἐκ περιτομὴς, καὶ τιρὸς τὸς ὅς 

1ἴὰ σαν πΐβ βοηουῖβ αἢ ΟΠ εἰδαμος. ἀσοιμπεπία, Ποὺ σεις χαὶ τὰ ἠθιχὰ Χριστιανῶν παντοῖα παραγγέλτ 
δγαιία. ματα, Θεοῦ χάριτι, 

(1) θεβαμὶ ν᾿ὸ ροβιροπιδ γα ῦθὰ ἴῃ ἀγροάθοι! ᾿αἰογρτείδι 0 η8, οἱ Θεὸ». ὁοὰ, 

(οιανη) ΜΟΝΙΤΌΜΊΙΝ ΡΒΟΘΑΤΕΘΗΕΘΙΜ. 

Ι. γωνίας ἀϊς, αἰψμδ νοΐ σοφία σαΐοολοξοοη ον ἀϊιθηὶ 65 5όγῆῖο ; ἐπ ημὸ αὐμ ἐΐογα5 δος, ἀκίες αἰ δαρίί- 

δίσι Θπανγασοὶηι ἑκτ(ο πονιἐτδας, δ πιοῦὲ δαί βιεὶ οασοἰίθπέα ἐἰ οὐ βοὶια ἄἀοσοί (ααιϊη. 1, 0, 8); 
φμοψφαειιῦαο βιρμηι ἰἐίμα (ιν διϊα ας ἐἰϊγοοίητιονι,56 αὐὐ δαρμεἰδηιιι δ ἦφονν!εν δὲ θὰ απίγαο ρνϑραγανάο, 

ἐγαηϑέψονο ἀθυθαπέ. ἴὲ ρεόγεδ βἰποογίση οἐ παι ρράνα ἐπ ἐρη οπο ἐμοαέαηι δαρε πὶ ἀοε ΐονλμτα γδη μῖλξ, 
οἰ νι ἰοξεείμ πὴ βοίδεν ἐνειεἰϊο, σε ἐὲ μορηδεϊοσα, ππγς ἀοηὲ φαβοορέο περί αγα 5. ἡαπη ρθοὶομ! εἰς 

γριὰ τπαΐρ ἰὴ δἰποονα αἸϊηιὲ ἐπ (ἰοέοηθ οχρονερὶ οξίονί[(π. ἃ, 8) αὐιμοίες δίυπονις ἡ] αφὶ, δὲ ξοπνῖσα αὐ 
περίέας δὴιθ εαπεὶ ἄα ὑθδίθ ὑεξηϊον ἐς σσονερί δ᾽ 1 ἔπεηε πον αίιω" (α, ἁ, 8), μὲ εὐ φιεὶδ ον δον Ῥῖρη ἴη- 

φροδδιιδ ἔων ρνασαμε ἀϊροδέ οηοιε ἐδίιοο αὐ ἰοίξης, ἡλο  ἰορδαὶ εἰρηαξ; αἰχθ αὐ τὰ σοηρθοίο θοοίοδία ςἔἶσο- 
γίθη σοηυοη μοι οὐἐληο οἱ πια δία δ ρθΡλουθα λων, πιεἰΠ05 ρΡαυ6 αο6555}886 οἰ θλοζ τς ἡχμέα ἰος τηρηπο αν. 

Θυιυὰ οαἰσολμικειὶ οὐ τἰἰωσδκανἐϊ ἀΐβορέμιθη κὐὶ τοξογέ (ἃ. 6}1 ἀμὴδ αι ἢ οἴδαι ἐδοῦ, φηο ποηιῖηο ἤρλ5 
ἐμδ φαιρίσα!, ῥόης 8ιεδοι μέσηι δδηλοί δαρίίειι ο, φαξποὶ Ἰογδξι" δἱ πιαὶδ σμδουδϑον ἐξ ̓ πάη δ ΘΙ 603 
5οἰο5 γεναρίιτσαεὶ, φαῖα χιδιν μνέμς ἐδεορογαιε πνείξας γμολαΐ, Οπλπθηι υὐαη!α τς δόμα, μνϑίον φύαηι ἤδη 

πὐλιἐ νοφιὺε, ἀξμρφοδίαης αὐλέδονε ργφοίρεξ (α. 1). δ᾽ χορ οίκηιος ξυμ ΐοδο ςιδοίρίαν, απεέδιις αὐύπα υοὶμ ἴῃ 
ἤονπαδο μὸν δρίνείιον βιποίμηι α ρροσαί μυσφαλον, ἐδεναταρσεν α θην δας (α.. 8, 9). (ἐαἰθοἠ εκ ἐδ απο" 

αἰεὶ αἰἰκπε (πα. 10}: ὑπὶ ἀὐ δπίην αγῦπα απ θονϑι ὐμήϊθος, ϑαηιποίίας, σοι  ο5 Θέ με οίϊσος δισὶ (π. {1}: 

πε αηιχμο εἴπ [οἵας ἰοσἰ»λη Ὁ ἐη ΕΥξ ρῈῪ ονάδιθηι ἐσακ {6 ἀδμοη ἐο ρον μ  (α. 12); σοίοριο δὶ ἀμ α 
εὐνᾶπι δαίδολιπεη ἐδ, δα ηὶ σον ρογομηριαπεδες φρο ἐεραηξ. Οἱ ἀπο κορμὶ οσηροίιοθίδηα φορίρ- 

δίασι αλὲδ αἰϊοβ ἐη φροϑδῖδ, Π ορονοἴφιποῦ μη ἰοπῖ ρον ἐαοίοα ὑωι ργϑαερίδίεια. 18, 1.4). δον ένα ο 6 - 

εἰαία ποοεὶς ραβοἠ αἰ, ψπα ὀαρεϊζαμεί ον, εοἰοὐτι(αίθ, οἐ οὐἰθηϑὶς δαρέϊδαὶ δον (α. 15, 16), αἰ σοηιὶ 
αὸ εράμία αὐ οηείϊονε ὀρΆ ΟΣ ΜῈ Ορθϑάτη οατο δὴ αἐϊοηθοι οαλον ἰα  ἰθὴδ βογηιοηθηὶ σοποἰ εξ (ας 18. 

ΕΠ. ίαρ ᾽να δον ἔπ ἦπο ὁγαίιονο ογ αἰ ογιθ} απτηλαρενκίονο ἀΐρφιια. Οοπϑβιεοίμεϊο πορεῖπα αὐ ὑπιρειδνινεέηι 
ἐπίπο Θμαάναρφοδίπια! ἀαρα (τι. ἀ οἱ 4): εὐϊ σαιυελιμηοπαίις Πηὶς εἰ ξιθηρία βαοίϊμνη ἀρροἠἰαείο (ἡ. οἱ 1.3: 
ἡ ἰδοοϊόξέαν ἤει νος μην αν ον 9 Ῥγορρία. οἷ οφονοϊβεμονει (πα. 9). δαρ ει αὐ ἢ νοι ἐοὶς ἀαιὶ νυ ἐἐξία 5 
(π. 7), δ ἐθὴ ἔὐμγη γι 5 ΟΣ ΤΟΥ Δ. σον σι δα οολ, μμιριεῖδ ἴα. [2.. ἀμιρα οἱ ἰαϑονίοδα δαρεϊχαπήογιινι ροῪ φιαάνα- 
φίτεει εἰἰεϑ ἐποροίία!ο (Ὁ. ἃ, 18 1δι. 16). Οἱονίσογιρη, αὐὐρονφος ἐὸς οἱφιίαπέϊα οἱ εἰμάϊεη, εἰο. 

ΠΙ.]αϑέα ἐδ ἤαοοναίο ἐλετ το (μοι αροξίνερ οαΣ ἀϊς νον δὲς πίοι ἃ ΝΘ ράγνϑιη Πα 65 θη ροΥΐβ ἑμέρν- 
ἐπροηίπεπι - μηϊίεπε τα ατλά τὰ κί π!τι ἠϊογαην 01 ἀδίπγ, ρρα μείρια μαι κα φθδίπιο Πονιεῖοα ρογογαίαπι 
8856 οἷν ἐς οαυδῖβ οὐ. ἐοῖο: 15 φιο βοιθηοὶ ᾧμαίμο» οαἰθοήϊοδθ8 πίη. Ομαάγαροδίπιῶ σμμεψιο ἑοίᾳ αὐλὰς 
ἀθομνγεηοία θβ5ο1 κα ὐηὲ «ἰἰοί4. ἐὰ σαξο αν, τι. 8... 30 μοι σορίον πίνε ῦδο ἐἰοοίθο δ οὐ δὲ ἔμδα ἐπ ἀψηαιῖ, αἱ 
ενεάο, »»οπιεηίλαία ε1ξ: ἢϊὰ θη έηι υϑνἐϊς σοπιρο  ἰαἑ ὀιοη φμὶ παία τιρηΐο αξορς οἷ ςϑεί, τ. ἃ 65 ΝΘ ΘΓ 88 ΠῚ 
ἰδὴε ΕσοΙ 6518: ϑρθοίθιη ὃ ν 1468. ὁγάϊηθηῃ δὸ αἰβοϊ ἡ λιατα, Βογίριαταγαπι Ἰδο ἰομθιη, οἀῃοηἰσαγυτη Ῥ6γ- 
ΒΟΠΑ ΕΠ Ρυεθη 8 πὴ, ἀοοοπαὶ ογάϊπθη) ἃς βογίθτη Ὁ ἀϊθη, μέ ἐσ ἐπ ίθν ργθίον, ρέμνος ργοδόμιεγι, οἱ 
Ῥοκέγθιηο ἰθδο δρίξοορια οὐποιοπανοίμν, δΥϑίονθα, σατο ἢ οραίΐο ἰροίοη6 εν ί μέντα οοίοραγίωπ σαίο- 
ἐμόδθονὶ ἐπ) μοωλαα τ δα) 8 γϑὲ πὰ ίαηι αἰΐαμε ἐαβαπι γομονῖο, τυϊοὲ φμοι διθίογα δωϊοολθθος ὧς οοη- 
ϑεηέ ργορΓο δὲ αὐ θαπε τθος δοἰμηεηιοίο ἀδριίαιο ἠδέ οἰμε; ἢ ὧν ἀϊηεϊοβίοπθ ἐωμιϊηαηονμηι, 
απίθημαηι {εἰοέδενε πέδαι ἐποποαγοίμν, Οἰαικα οναὲ θροίοςία ἡ. 1Ά, οἱ οσοίμδε σαϊολπκαηιρηξ αν 13, “Ζαηὶ 
πορυΐιπ ἀἄθιίουαπι αὐ φηριίδνριρι {αν αγυἽϊ, ογενιδ8 ηιμές αἰγηο ἴρνα Πυνακτὶβ ἀἴο, μὲ δὰ αἰϊοίίς νι. 
3, οὐ ὃ δον )ίοῖο. “4ηὶ μροΐηιμηι δα ΐθηι ἐπονοὐδηλμῖ δειδουμοναηέ, οἰ} 5 τοὶ τ ξμηι εδογὶδὲξ τίμα. 8. 

Ὁ Αοῖς νας {8-94 , ΜΈἢ. χα, 11-13. 
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ΙΝ, Ῥιοοαίθο 8.8 αἰϊολέϊο", φιαθ᾽ ἀηΐο σα ΘΟΒ 6585 σία, ρὲ ἐΐδίζονη αὐαϊἰφιάΐς ρρωραναίωνα, δὲναϊεις οί 
αγρμπιθηεὶ ομηὶ Ῥ»Ίηιο ἡ 0 6 4θὼ Τιϑιϊναϊ πα ατη ἐἰότὶς, φαοβ α Νίοεα (ζοντο Ανγιΐορίο) Πξουιανια εἰνίαιἰς 
ἐρίβοορο, Ὁοὲ μοίζιις αὐ αἰίφιιο 5ζγνεἱῆς πορεϊνῖς 675 Ε᾽ οοἰεδὴς ργρεδνίθνο σον ἰρίος ἀἰοὶι σοηηαιί,, ΟαἰΑ]οβ. 
ἐαρ. 28, φιονίαη ργίμιαδ φοπεπελαί, αὐ} 16 56 ἀθθϑδηΐ ἀρόγα οοπηροίθηίο8, φυΐα 834 Βαριεϊδην βγὰ- 
{ἰᾶπὶ εὐρίαπι ραγνθαΐγο. δὐηιὶξ 5 66 θείαι Απστιιοἐπίαπο «οηοηΐ 316, αὐ Οοτηρδίθηίο5. ἀϊοίο. (τα 
δἰπφιλανὸ αἰφίιθ τι τοιηι οἱΓ ἀοο Ον» ἰῤαπιπι Οαιθομϑβοοπ ὀρης, γε δὲ αἰίας Ῥϑροῦῖ νοσθηι Ῥυοοϑίθοθο- 
515 δοάοῦε φμὸ ἀϊὸ δβθηϑὺὶ μϑηνμαίανι ᾿ ἔρδα οἰΐαηι σοὰ γαγο ἐπ ον ἱρίονλιδμδ δοοίσείας ἰοῖα ὁσομγγῖί, ἔπιαν 
πιοπιῖηῖ πὶ ἰθ σ6} 8 ἰοοισι αμμαὶ νγὶἑμηι Αἰεααπάνιίπιοπ [ΠΟΙ ΧΨΙΠ] δ. πὶ ἐλ ϑοαπ., αὐ δα. 11, ὕ6 5. 
23, μαφ. 151 Α,ἄμηι αἴξ ἰοφενι ἢ] οδαϊοανι {μἶἴ586 ργϑεσονοϊἑαἰοπθοι φμαηιάαηι ας ῥγωνίαηι Ἰηβεϊ ἐμ λο θη 
αἦ εμἰίαπι ερηλμαίσηι πονῷ ἰθο ἴδ, προγόμνασμά τι ναὶ προχατήχησις τῆς ἐν πνεύματι λατραίας. 

Υ͂, ἔμπι οὐρέοτα οαἰθολιε5ος ργαυΐωην φμοάάαιι ἐπ τπβολὶρέϊοπο μαδεαηί ανοιιιθνεέμγε, φαοα γρηὶ ἴὴ 
ππαφιαφιο ἐγαοίαίαη ἱπαϊλοοί, μι μοι ἐπὶ τιαυμιβονρεϊς οἱ οἀϊεὶς οοα ἰσῖδμς Ῥυοοδίθο δδὶ δου ἐδιέμν. [ι 
Απσιέαπο (αριεη ἱπαϊφμίο, φιίθηι δα ρον ένα οὐδὸς τ ρθ τξμν ἰδέμα : {πρὶ τοῦ μὴ πειρᾶσαι" Π6 πο ἰδπίἈπαο; 

π60 ἐθηιογθ, διατὶ ἐοία 735}6. 1γι ἤσο νονϑοίιο" οραίϊο, ἢθ ργαῦα ἰϊεροριξίοηο σὲ ἱρινογαΐνς αμί αἰαὶίον απ 
αριζριιθη ἀοοριαί, ψμαϑὲ ρορἐριείμη τοὶ ργορνἐ βαἰμεῖς ἀϊερον το γαείτηνις. Οἵον πμίϊαᾳ βροοία ἐς ϑονῖρ- 

ἐκγα ἰροίϊο, εἰσί ἴηι ξοσμοηγδιις φορηχογείμς ζασίιηι, ἐδέμηι ρΥϑοθα αὶ, δον) οί τω αρλ πιθαπι αϑϑὶφηαυΐ η. 

ὃ, 4, ἰοειογιψις ἐμίνδο υἱοί" Ἔρθοοϊαι ἐπι ταριμαζη ἐς Ἰρίδέ, Ποηπαῃ, σαρ. νι; αὐοίίια" σηῖην πιοη, ὃ 
Ααρίβιὶ Αροβιίοίαπι ἀϊοοηΐθηυ. ἡδ ; Μογίαϊ φυϊάοπι ρθοσαῖο νἰνθηΐοσ δυΐδηη 1. 5{{{{πΔ.» 

ΥἹΙ, 70 οοάϊοο νοιἰοοϊὶ εἰ Ῥγουοί, ροδί σόσδα {ἐ{ι{ἰ| πα νονιέι»" ἰδία : Κύριε, εὐλόγησον, Ποτηΐηθ "δ η6- 

αἷς, φῶ πθὲ ἵπ ποβίγο ἰδῳ. οοάϊΐσο ὁπϑίατι, πος ἦη Απρἐϊοαηῖβ ουδε (586 οὐ ἀδηίιο". διιῤγαρίίπιθ απ ατιοίο- 
γὶς ἰδία 5 ἐ δοπθαιοίἰοηῖς ροδίμϊαιίο, σον έιηι π00 δοὶο. ᾿γοκύψίεγε φαὶ σοταπι ορίξεορο σοποιοπαδαηίμν, 
φηπἐϊβ ἐδιπὶ ἀφοῦας Οψ» νι 5, ἀἴσονθ 5οἐ τ ογ απ, Ἑὺλόγηπον, Πάτερ Βοηράϊος, Παΐογ, μέ γαοὶέ (ἰνψϑοβίοηιμϑ 

Ῥγωβθηΐβ ἐπίαυΐαπο, ὑνϊεῖο πηι ας 20, ἰοπὶ 1. Πεοίονος φιοφιιο νι ὁδοίθϑα, ῥΥἱιοχιαηι υοὶ δον ρίμραηι 

υοἱ ποιπεϊίαπε αἰϊφμανι ἰόσογοηὶ, δοπϑαάϊο ἔοπονι α ρΡωπιαθ ροβέμϊαδαπέ, πα ἠονίαβ5ῖς ζασίμην, μὲ πταὶ- 

ἐὶς Θναοογη Ῥαίγμηι οναἰοπὶδις ρνῶβα γορονταίεν ζογπιμίαᾳ Ἐλόγησον, Κύοιε, Βοηδάϊο, Πογλΐηο ; 

ηἰδὲ, φμοί μγοθαδίίλιια οαἰδίϊηιο, ἰἰϑναν τὶ οἰε ἱποιορέϊ ορονῖβ ὀθηεαλοεϊοπονι α ὅθ 6ο ροϑίμαπίϊς χογηνμία. 

ὙΠ. “οοοφπουίηιμς ἤαποὸ οὐαἰίοπθηι (αἱ ἰαἰένανι Ογοσεοιὶ υογδίοποηι, οἱ ἀὐγθοας εὐϊίίοηος Ῥνουοι οἱ 
Με ροὶ, οὐ αὐ σοῖοος Απφἰοαηος, φπογιηι παλιοίαίος α ΜΕ ἐροῖο αὐομγαίθ ἐα ἡ ἐδοηΐμνν ἰριδιρονφιο αἱ 
εοαΐοενε ἐοδοηίαπιρη ἡθτανη Ῥθορηἑτονθηι, οπως υανίας ἱεσίΐοηος αὐ ηῖο ἐγισηβρεδες 1ὺς ὶ ἢ. Ῥλρριι 

Δα ον», οοηγτδραοηῖς ποϑίν ἵη οανΐα ἐοηιαηα ἐῶρὶ ρηοσαγαίον φοηδναςίς, η, αἰΐο ἀμέφηι υοίογὶ Οἐο-- 
ὀοπίανιο σοάΐοο, οἱ Ῥυοσαιο 6 βῖβ, δέ ρῥγίπε οαἰοοἠθοὲβ ὑντ(α, ργ υοίμδίαἐο τία διέ ἰασεγα οἰ φοη ωβα, 

κί δα ἰρεῖ πἰλῖΐ οα ομὶρὲ μοίμονε!, Ῥγϑίονοα Ζέοφιο σοεΐοθ ὑϑιι5 διε, οἶηι 2600, ππηο 1284, ραρ. 254, 
φεΐ ἀμοάοοίπιϊ οὐγΟΥ 67 ο5ἰ βροιἐ τ, ἐπὶ φιο λαδοίαν ῬΥοϊΔ ΟΠ 6515 ἑᾷο διε πορεῖπο δ΄. δαδί(ϊ, ἐμπὶ ηυμὶ 15 

νατγιοίαἐΐδιις, ἡπας αὐ ππαγφίιοηι ἴὰ πουΐς ἱπαϊοαυΐ, οἱ φγαπε ἐδ ἰασα χμώ» ἐποίρί! αὶ ὑορόο λεγόμενα 
πάρι, 11, μοὶ. 9. ἀεί αὐ υοοος εἰ καὶ χέχλισται, πι 14, ρα. 10. )ηπτον αἰἰαᾳ δ, δαβὶἐϊ ορόνα οο ἐη ἰλόνο 

ἐοπίοηία ποβίρᾳ ἐμ Ῥγοοδίθο 6818. σον σίου ἰδ οοπίἑημαίς ἀοδονλϑἑέιι", σιρη ἤας ἱπβονλὶρέϊοπο : Τοῦ 

αὐτοῦ ὁμιλία περὶ φωτίσματος" ΕἸ αδάθτη Ποιμὶἶα ἀθ ΜΠ πηι πα! 0η 86, δἰσθ δορίϊδηιο. ΑἹ τδίάεγη αὐ τηα»- 

σύιοηι αὐΐα ἡταπα ἀρρίοίμνι ὁδὲ φολοίζον ἰδία τ Σαφῶς ἐμὴν δ ΦΡΣ υ ΣΡ ΔΕ Ε τοῦ προχειμένου λόγου, 

ὅτι οὐχ ἔστ' τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Εν! ἀοπίρτη 15 ἀοηηοπβίγαΐ ργοροϑιῖθο ογὰ οἷ ΘΠΔΡΔΟίοΓ 80 ἤρυγδ, 

οδηι 5΄. ΒαΒΠΠ ποῖ 6586. ἘῚ} ἐ4 φυλίρην ορίληιο ; παηὶ ργεϑίθγημαλη ιιο(, Κὸ5, ξοη θη , ὑορδα, οναξίο- 

ἰδ γιοάμς,. ρίαπο (μψνλαπα ϑηΐ, ἐἰδάοηι ϑθηεη 8 αὐ υογδμρι ἴθ αἰϊὶ8 οαἰοσἠμοεῖνιϑ, αὐ γγωξορἐδη ἐπ 

»Ῥγώπα τοροι εὶς ; οαἰοοῆυσπθηαίτες Πηὶς ἴα πονιίπιρη ἰηβονερίϊονιθ, Π0Π)5 ἀρροἐαξιο αὖ ἐΐς φιοὶ ποπιῖπα 

ἰοάονυπί κηρία, ἐορἐϊ μαία ρον Θμκαάνα σεδίριαπι ἰοίαηι ῥαρεϊζακάοριρη σαίθοίιοξος, Ομαιἰναφεβίηια αἷο- 

ὁὰις φμαάγαφίπία ἀρηηῖία, ἡ ωνοίίοογαιπι βοίον πὶ γεφαριξαίϊο, εἰσιν σὸς διε ραγεΐπι δ᾽ οοἰοεῖα ἤτεγυδο- 

ἐψηιίέανα ργορνγῖῶ, ραγιΐηι α Βαξιίιο οἱ Οαρρα(οοϊεηεὶ Εἰ σοίοδῖα αἰΐοηφ. ΑὉ Ἐθύογα, φμαηιυῖβ ποπ, ἐπα ῖ- 

φπα 8 ὁγαίϊο σας βασι το μαγοηίὶ ἐμρροπαίιν, γαίοπάπηι ἐα μι 6 αἰϊαπι 6856 βαβιἰαπαναπι ογαξϊοπιηι 

υἵηι, οἰοσαπίξανι οἰ πια]οείαίοηι ψμαηιάίαπι βογ τόνδ, οὐσα ραν αίο, αοίροία οἱ ργοργίοίαίθ σογδογιση ο0}- 

2μποίαπι. 

“ Βομι. νε, 11, 14, ν6}. 1 Ῥεῖν. πα, 26, 

Ράτβοι. Οκ. ΧΧΧΗ͂Ι, 41 
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ων -- .--- υτὺὰασιατααντττ----.......-.-...-.-.------α-. -. ------ 
--π ο΄ π΄ -΄ «ι΄ Ὁ«ὦὁοὁὦᾳ«Ψο Ψὁι “στ Ἄρτιτας πο. . σωπασα ον π“π---.-- πως 

ΤΟΥ ΕΝ ἍΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΜΩ͂Ν 

. δ τ ται 
ΤΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΔΡΧΙΒΠΙΠΙΣΚΌΠΟΥ 

ΚΑΤΗΧΉΣΒΕΙΣ 

. Ρ. Νὶ ΟΥ̓ΠΠΠ| 
ΗΙΕΒΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝΙ ΑΒΟΗΙΠΟΡΙΒΟΟΡῚ 

ΟΑΤΕΘΟΛΗΒΒΕΝ, 

ΠΡΟΚΑΤΗΔΗΣΙΣ 
Ἤτοι πρόλογος τῶν Κατηχήσεων τοῦ ἐν ἀγίοις Πατρὸς ἧμων Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου ἿἽἐδο- 

σολύμων, 

1 ῬΗΟΘΟΛΑΤΕΘΟΗΒΒΙΘ 

50. ρτγῷνία8 ΟΔΙσοΠοβῖθ8. βόσιηο, βᾶποὶὶ Ραϊγίβ ποβιγ! ΟνΓΠ δγομίορίβοορί ΠΠΓΟΞΟ] γπχσγιη, 

Ι. Υοβ [4π| δΔῆϊαι δα 4 1π15 οἷον, ο ΠΠΠπτηϊηδῆ- αὶ 

αἱ (4)ὴ. 3 απ ἤοτγας ΒΒ] Ππϊοτῖϑ πδίανι (3) ΠΟ! Π5111|5,.α 

Ρἰεοίδη ἀα5 οὐ Ἰδϑῖθβ σογοηᾶβ᾽ ΚΖ Ἰάτα ΒρισΊ 15 Βᾶ ΠΟΙ] 

πιϑρίγαν!! ἐγαστα πα ἧς, {τὰ υἱλοδ ἡ ΒΒ πὶ ΓΕῈ- 

19 ὉἼηξι ἡ; 12 21, 3: 

(4) Ο ἐϊϊμηπαπάϊ, αὐ. ὦ φωτιζόμενο!, κι πλιὰ" 
γοσί πὰ νθσῦπὶ {ἰϊρπιπαίονιθη, ἀπ πὰ ΡΟΣ Β5 
εὐ Πο ῖθα5. 0 ΤΙ Υρ ΘΒ ὰ5 ροβῖῖα 651. τα! 6 πὶ 
το  πλῖι5 ἴῃ ἀἸββοτι ἤοηδ αὲ, 46 βογί ρ115 νη}. 

 Ψ]ῴ βόλος σμδἐηιιονῖβ παΐιρϑθ, νοητὰ πηθη, 
Αἀ ΜμΠ{{πτᾶη]. φῦ βοία »εθηὶν ἐπ ρ ἰεθγξαον, Ὑ61 ἐπδοὶ- 
ἰἰιδιϊος ; φὰᾶ νοσο ΑἸ τΌβίτ5 αἰ πὸ 14 [1ο1 Ρα ρα 5 
πὸ νογτόν ὐφοοόταιη τοάφάθγθ οι ἐπ! : «πονιη ὁχϑιη- 
Ηἷυ οὐἴατα αἰϊφαλπάο αἰοππασι αι νοῶ Β}}]0 σὰ 585 
ὁυοἰ 5. βιὰ 5 ΒΟ ΒΌτα ΠΟΥ ΠῚ ΔΓ ΧῚΙ, ἀρο (0 01118 νΟΓ- 
{1 οὐδὸς ερὶν»ἑκαίοβ, δ Ὸ τῇ ὶθ  ΟἼΤΩ νοῦγτον οὐ πνεῦμα: 
τιχὸν σνθοῖϊα, ἐπέοἐ  τρλἰπἰο ὁ’ αριρίΓαἰς [ΔΜ πῚ5 ρρὸ- 
πιῖϑοθθ πϑαγροπίαγν, αὦ ἠδοιμπαηξαπι τοὶ ἃ }1|5 
5.1} 56η585 58) δῖ ἃ ΒΗ Ιπἴογοτα σΖαδπιάδηι ἐπ|15]- 
προμιδ. “ὦ δι ΓΘΠῚ 5ΘΏΒΙθ 115 ΘΟΡΕΡΊΟΛ τὴ δ 
5οίὰ τηϑηΐθ Ββρθυλῃι θιη, οχ απ ἀαλη 51} }{ΠΠπ|}Π8 
ἐγαμϑέδγι αν οι 18 βθηβα νγΠ] Π51ρ56 γοεϑιη πνεὺ- 
ματιχῶς Δ 06}, δαΐ. 39. ἢ. 8. γδύαπα σαὶ 161 
ΠῚ, ἰάφας σοπδίαπίοιυ, ἐρἐηεα ἐς νά ΒΈο 4 αασά 
με 5 58Ππ0}} ρΓΟΡΤΙΠΙΠ θ5[ βἰσηί ἤσαγο βοϊραΐϊ, ἀἰ- 
5 ΠΟ ΙΟΠῚ5 οδαβᾶ νοητὸν δὰ νοῦ γράδοπάιπι οεει- 

Β 

Δ΄. Ἤδη μαχαριότητης ὀπμὴ 

χὴν ἐπουρανίων στεφήνων" 
ΕΨΡῃ δ; , " , , 
ἁγίου ἔπνξοσεν ἡ εὐωδία, ᾿Πὄη πεοὶ τὴν πρόχυλιν 

561 πηῖα5, ΗἸὺ ἀπ πὶ ΔΙΠΘροῦία οοπ ποίαν δα ἀἸ 551 ηι}- 
ἰρὰ5 οοῃῇ δία τ λΡ]Π ΟΣ 5, σα }τ|5 ἀσβαση θη τατη 50 η1- 
ῬΒ1Πι' ἀποίον 6χ τὸ (δε ΠἸδογαι δἰ δὲ μ] ασὶ πιατη [ἃ- 
ταὶ Παγι, δον Ππὰὶ ΠΟΙ. ποπιηθ ᾿η 6Πμοτρ 
Ῥ0 165), ἀρογία τη Ἰατῃ Ππ|η}} 8815. ΒΟ.  ρ  ασα Γ ΩῚ δἃ- 
Ἔτάγθιν σοἰεατῃ, {πᾶ5 605 δα αι ΠΠ|π|6ὴὶ οἰ ογάγο 
706, οαξ. 9... 48. Θριγι 8. νόγοὸ 5850} ἔραργαπ- 
πάπα ἈΡΡ611ΔΕ γ6] ργοχίηιιαι 6} π5 ἀάναπίατα, αηῚ 
5 ΥἸ5Ξ πη μη οὐοτο ἴοἱ1 οἱ 10, π. 18... νοὶ] 
οἰὐᾶπι μΡΙ πη πι ε 5 θη) ροτ ἰπβι Παϊοηθβ οχογο β- 
ΤΌΤ. 5 ΡΠ)Ρ8Π 6 τῷ πάτον π) σοΡά θὰ 5 ̓Πὰ- 
Ὀἰνὰ 118. ἀομΌτη. ΥὙ{{{6 ἰηἔγα ππιη. 0} εἰ, 9. 

(3) Συλλέγετε, Οσάοχ Ποσῖιθ 1890 ΠΆΒΘΕ συλλὲ- 
γεται, οοἰξίρ φερνε"; ΟΧχ νὰ ασιδοτα ἀρ πο ὴ- 
δυιὴ αἱ συσηγὰ ἀπηοάϊ ε ΒΙοπαπιη! γαϊοηθ, 
«πο δῖε αὐποίδηγτβ, αἱ διπα πη νατίαἰϊαπιγη, 
“υα5 10 1} 15 Ομοτὶ5 ἀσοῦνδα Δ ἀν ετίοι Ἰϑοίον, 
εἴ ψαάρυτη Ὁ8Ὴ 8 πηπ{{5. ΡΤ ἘΘΡΓΙΙ 5, Πλ115, ΓΑ Π ΟΠ ΘΠ] 
ἰη 6 Πμα!. φίονγιπι σοὐά, ἢ. θα δὲ (κβαπθοιία- 
πι5, (86 (πἴδῖ15 ἴῃ ὁοαΐσασα ποῖα ἀἰχίπγιιβ, [σα η, 
σονελέχθησαν, εὐἰ σοξὶ ξιιρξ. ᾿ 
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τῶν βασιλείων γεγόνατε" γένοιτο δὲ ἵνα καὶ ὑπὸ τοῦ Α ψίω (8) σομ ΒΕ 1585 τ Ππατη γοτο διίατ ἃὉ Πδρο Ἰηΐτο. 
βασιλίως εἰσαχῆτε (4). ΓἌνθη γὰρ νῦν ἐφάνη τῶν 

δένδρον" γένοιτο δὲ χ χαὶ ὁ χαρπὸς τέλειος ἢ (2), 
Ὀνομυτογρχοία τίως ὁμῖν γέγονε, 

κλῆσις" χαὶ νυμφαγωνίας λαμπάδες, 
ταν «ΟΝ ΞΕ ας 

καὶ οὐγανίου 
; « . . ΕΥ 

πολιτείας ἐπιθυμία, καὶ προόθετις ἀγαθὴ, χαὶ ἐλπὶς 
Η Ξ ς ἣ 
ἐπαχολουθοῦσα' ἀψευδὴς τὰ ὁ εἰπών " Ὅτι τοῖς 
" » Ἀ ἂν . - 3, » ᾿ 

ἀγχπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς τὸ ἀναθόν. 

Ὁ μὲν γὰρ Θεὸς δαψιλὴς ἐστ εἰ: εὐεργεσίαν" περι- 

μένει ὃὲ ἐχάστου τὴν γνησίαν προαίρεσιν" διά τοῦτο 
᾿ ἐπήναγεν ὃ ᾿Απόστολος λέγων Τοῖς κατὰ 

50 Βοπ. ν11, 28. 

πρόβρεσιν 

() Γεγόνατε,., εἰσαχθῆτε, Τὴ δα. οοά. ἰορίταν, 
γεγόναμεν, ἀφορββίηλμε, δὲ εἰσαιχθῶμεν ἐπέ οεἰποπιλμῦ. 
ΜΟΙΟΓ οςρίοτόγιηι ΙΡγοσα ἰθοΐο,, οἱ ΟΥγ]ο 

ἀπολπεῖηϊ ΓΕΊ]ΟΓο5. δηΐηι πχης ΔΡΡογαπι ἀρραριογο ἃ 
[ρα οἴπ5. φασσαρ αρίπδαι ρουίδοιαθ οχί οίαι, ΠΟΙ ΠῈ5 
ποιλΐπα ἀθι 5}15 (4), Ητπὸ νοδὴβ δὰ Πα ἢν νοσὰ- 
ιἴο (5). {Ὀτὲθ τααῃὶ θ.5] Ἰααραἀ65 (θ) αὐ ἀδἀαποίίο- 
ΠΘῺῚ Βρόπϑῶ : ΠΟ 65115 [8465{} οἰνὶ ἰατῖ» ἀδοϊάθγίαχτι, 
ΕΓ ργοροβίναταῃ θομαη, οἱ Ξρ68 σοῃβοααθηβ. γ0- 
ΤΌΧ 680 δηἶπι πὶ ἀϊχιθ; Οιοηίαπι αἰἐὶρονλδυις 
Ῥοιὴν οπιηΐα σοορολ απ» ὧν ὑοαμηι 59, [0 ΓΑ] 15 
ἈΔΉΠΠ6 65. Πεῖι5 λα Βεποίαμοϊε πάπα ; σοίογαπι δ6χ- 
δρεοίαϊ σα] θα. σἰποδτᾶτη το]απίαϊοπχ (7) : ρτὸ- 

115. 50115. θαρυϊδηηᾶ ἀλη], χΐ απίσ ἀὐὸς. χμαάραρίπία 
ὙΕΙν 0 ἈΜΡΙΙ5. πόηλθν ἀσαάορῦιξ, Βαρ (χα α! ποιηῖπα 
Ῥιοιοραλίαγ. ναϊηὸ ἀρυὰ δρίδοορομα, δῖος γον, 

νδριυϊσᾶηάο5 ἵπ Ξθουπάδ ρθΥβοηὰ ἔθγο βθτηροι 8110- Β ΝΎ 55., π}}}. ἴῃ 608 φαΐ ΑἸ ογαη! Ὀαριίτηαπι. ἴοπη. 
(ἀσπι1 σσηνθ! πο Γ. 

(2) Καὶ ἵνα ὁ καρπὸς τέλειος ἧἦ. [χὰ οοὐά, Ποδ οἱ 
(αβάυβ. ἀδβιη!, νουθὰ τέλειος ἢ. σον πὰ λαμ. 

π. ὦ οἱ 8, ὀᾶψιαο νοσαίαν ἃ δὸ ἱπίθνάπ τη ϑαποί 
δι οίογμμη, Ὁ οα!, 190, παι 41. γοϑ Πα] ατὴ νϑτο, 
πυῤασλις, Π..ΘΠΠΑῚ μοίοπι οχίδνίοσ. ϑάθβ οὐ ιβάθηὶ 
Βαριυ δῖον, ἴῃ ἀαὰ ἀργοη αἰ ἴοπ 65 δὲ οἱ ρτοΐοϑ- 
βἷο ἤοραῖῦς υἱ δχρ! σαὶ οσδίθοϊ. 10, σαδηϊαιο ἀρμε]- 
αὶ 181 παπι. ὃ. τὸν προχύλιον τοῦ ϑαπτιστηλίου οἷ- 
χον, [ἢ δὰ ἔογίαϑϑιβ δ [αοία [στ 8)» Παρ η8π- 
ἐἴ5 ποπιὶ πὰ ρυοίοβϑὶο πὶ ΟΥγυ}}λ5 οαΐ. 3, πὶ, 32, 
οχίγα ΝΡ ἀδιθυ! Ἰαααι. σαοῦβααο ποτηῖπα ἀαρθηῖ 
βίθεϊϑδο, 0 Ῥγοίπα δ Ἰᾶτὴ ἰὴ Θατ δἀμη 5908. 515 }}{]- 

Π, ρας. 310: δ αί6 ηἰδὶ πορεῖνα, μι οψοὸ Ὀπρυϊηχαγα 
ἐᾳ ἰἰδνῖὶδ βοηδὶ δε δι5. ὈΙασοασα αἰ ψαδη ὁ. Ππαὶς πλ]- 
πἰδιονρίο ἀδραςαία πὶ Ἰοσίμμαϑ ̓  [᾿ὰ ΟΠΒοτυά θααν ἰὴ 
ἘεοΙαβῖ8 ἀρδυλοῦμα σα ]α5 ἴῃ βαρρ)οαιίοηο δομένα 
Ῥοίγατῃ 61]05. αἰν μα 5. Θρξοσραῃι ἰδοίᾶ ἰὼ σο]ε}]. 
ΌΡ. αῃ. ὅ3ῦ, 580} Μαηᾶ, δοίίοηρ ὕ, ρᾶσ. 231, 5ι6- 
Ρἐνααι5 ἀἰασοηῶς ἀϊοίίατ ἃ οΥ̓ΠοΙ Ππαραΐββα. νυ Π]οὸ 
ρ81 πῶς ΗϊοΡο πο γὴΐ5. ἀοπηαημἀαία νἀ οἵαν ργον]ι- 
ΟἿὰ : 411 δαΐπ παι. ἀς 56. 83 θ πατηϊ!οπάο5 4} το ]- 
Ἰοπὺ ἱπαγοαὶ νοϊαξ οϑιαγι νοῦ δαπιρὶ, δὲ πηι. 18, 
50. ἀἰβι οἴ πῈ θα ΒΟΙ 5 16. σα [5}}0 6. 56 χς 58" 
ἄγαπι ἂς μἰεἰαίδηι οχρίογαίυσαι 6856. ΟἿ] ἰὰ πιᾶς- 
815 ὀομνδηϊτοὶ απᾶλ οἱ 4] ποηϊηὰ ᾿ρβᾶὰ Β0Γ1Ρ518- 
50} 6. ἴῃ ἰἅθι}}5 άρονοιὶ ὃ 

(ἢ τὸ αὦ πε λέίαηι τοξαίΐο, στρατείας κλῆσις, 
ΝΟΙ ΤῊ] 5. ρυο 5810 δὲ ϑυβοθρίϊο, σύδηι στρατο- 
λογίαν ἀρρῦξία!, ἤιϑο σπῖτι βόα τὶ ̓ὰ θὰ ἤϑπιο ἴδῃ α!, 
τ ρμαΐοι ὁκ οαὐ, 3, αν ὅν οἵ σαΐι 17, ἃ. 26, δὶ Πο- 

σἂγα νἱάρίαν [ιἷ8 νθγθῖβ, νῦν γὰρ τέως ἔξω τῆς θύρας (Σ τὰπι ΒαριτἜπὶ} ἀΡΡΟΙ αι ογάπη ἐγθιη θη! ἀοἸθοίῃ αἀ 
ἔστηκας. ονίο Ἐν 0} πὶ ἢ. ὈΆΡ Ξέθ ΓΙ ΔΗ πάτο 
οι ροίοπ 5. ἰρδα  Πλὴὶ ἤ1556. Θχοπυρῖο ο5ὶ, ἅτὰ- 
Ῥγοϑίὰϑ ορ 30, π. , αἰσὰθ πρίηδπὶ οοιη 115 πο- 
1ηἷη8 ἀθα 1586 η} ἢ ΝΙ Ποῖ π5 οασπι Οἱ 5. 1 αἰ! ορο- 
γἱ 5. νουβθθαν ἤος ἰού Οὐ} 5... 181} αἰππιὰ ἔοτιθ 
βίη ποδὶ ηἶδὶ ρειβοορίδθι Δ Δυ ΠΟΣῚ 15. Παρ ἰβιη] 
5ρ 61 ; πιά χίθ ὀατῃ θη ἀἸσαΐ 605 ἴῃ νΘϑιρα]ο, ἐν 
πουαύλιδι, ρα] οἶγοα νϑϑε θα] απι. πεοὶ τὴν πούαυλιν, 
οοηϑἐ ἶ5δο. ὅῖο Ναχος ὕτρρ. οταὶ ἀ0, Ρ. θά; Θμα»- 
αἷμ ᾿αἰθεβιαθιμξ σϑ. τρ ριοια! κα υορεϊδμίο 65. ἐν ποα- 
θύροις εἴ τῆς εὐσεδείας. 

(4) Νονεΐηα ἀοραϊτοιϊδ. ΝΊΒΙΙ ποία8. ἤᾶὰσ ΠΟΤ ἐΠΊΙΠὰ 
ἀφβονριίοπο ἃ Ὀαρ ζδη 15 [λσ! ἃ, ο1}118 οὐϊάτηι τη 6 - 
ἀἰοποπηὶ [οἷ ΟνῚ Π5 πα. ὁ ΘΕ 1ἢς οἱ οαί. 3, πα. 2. Νοὴ 
Ἰάσπ ἴῃ οὐηη!θὰ5 ὕπο 1 65}}5 Φἀπ} ΠΟΤΛῚΠ15. ΓΘ ΠΊρα8 ; 
ἰδὲ δηΐηι οἶγσα τποαΐαπν Ομ τα μθϑίηιως ΔΠ0} ὑγῖ- 
ἰηία ἀπ Βαρίϑπλαθαι. ἀ165 ἀαραηίανγ, Τὰ Ἐσο] βία 
ΤΟτοΒΟΙΥ πὲ πᾶ, Πῦ5 5018. Δ πὸ5. σεϑρ οἱ, ἰπ|{10 

γα Πάν Ομ εῖσιι. Οπδρυορίοῦ ἢ} 5 ὁναῖ. ας 17, οἱ 
οἱ. ὅ, ἢ. 27, νοιιπλ διὰ πὶ μτὸῸ αι οὐ πὶ Ὀδρ ίβηιο 
ΘΧθΡ 665. ορίδι τ 6ὸ5. (δ γίβίι5. 5101} στὰ 1165. οοἢ.- 
δ ρα!. ΝΘῶρο ὈΔΡΕ 51 ἐστηρογο ΟὨ δίῃ ἀθῖθο- 
τὰ γα ύατη, ἔδοὶ6 ἢ.5. ΤᾺ ΠΠ 169 ΠΟρΘῸ ΒΔ, γ6] τθρα- 
ἀιάρα!, σαῖ, 1, π,. ἢ. Τσι ρὸν ΔρυΘ Πα π δ 65. δὲ 
δά οὶ ρνοίβοβίοηοηι Παρὰ! ἃ οαϑίγίὶ5. ἀϊαθ .}} δὰ οὐι5- 
τὰ ΟΠνΙσ ἰγα πϑ! 15. σὰν 10. τ. 8 ΟΠ τβῖαϑ μᾶρι- 
δαϊο ταὶ ατο ΞἸΡΉ τα πη ρτιπιδθαί. οαὐ. ὁ π΄. 3, δὸ 
Ρδγ σοπῇτγπηδ ομθτα 56. ΟἷνΕΙ5 18 185. δαογαι θη Ὁ Πὶ 
ἀαἴνα ἄγχι 1. 1}}}2. οαἱ, 3, π. 3. ; οαἱ, 11, ἢ. 20 ; 
σὰ! 24, π. ἀ. 

(01) Ρνα νιαπίνις ἰαηραῆες, οἴω. ΟδΡοὶ Τονίο ἀὰ- 
θδηΐαν Πα Ἰ ἃ Πα 15 κοβέαπα!, χασά Ρῥδτῃ 1 οᾶΤο 
ροββίπε πρὸ νϑγρὰ σαΐ, ἐ, ἃ. 1: θμὲ βαρὶ ἰαπιραᾷο8 
ΠΏΣ ὡοερηἰδιϊδ, ἐας ἐπ τιαπὶδμ ὑποιβεϊεοξας ο0ὴ.- 
ΕΣ 

(7). Ἐχρδοϊδίνοτνο οτ5 Οὔ] πὸ β᾽ποδγῆτῃ νυ] ἢ - 
Οπδάταρθϑι πιὰ ἀαία 101556. μᾳ[61 6χ 18 σϑυθ 5. πατῃ, ἢ «(ἴόπι. ἡ σονόνθα δραξον οἠτέλοηὶδ 1] 1οἴΠ6οα ὰ- 
ὁ, « Ταϊγαβε, δά τηϊθθ5 65, οι δῃ πππὶ ἰη80εὶ ρ πὶ 
« δβίνον ποὴ ρᾶτγναπὶ πᾶ 865 δοτιη ροτί5 ἐπ τσ ρα! σπι; 
« απδάγακίαἴα ἀϊδυιπὶ ΠῚ ρα θητ1α ἀαιαῦ, » Βορρία 
ἩΪ τοβϑοῖν πὶῖ5 ἀποὺ αἰ. ΟΠ ΠῚ ΠΟΙΏἸὰ γα }}15. ὁχ 
γα} 85 οταιττομὶβ ἰουἱβοΉΤΠρὶ ροϊθοῦς αὰπὶ. 13: « Τὰ 5 
«αῃ αὐτὴβ ΠΕ Ὁ ΠΠ 165 [ΔΘ δι απο απ ὨΟΠιλ πὰ ἀο- 
«ἀἰπιῖ5 ἐπμσις ὕ τῴαπι ἃ οάίονηο ἀἴο νιν σοηδιάονα 
«ἀαλαίδηι {}} 6585 αἰ ρηλναίδαι ἱρόν. σα Ποιὰ - 
«τῇθηι5 νοσδθατὶβ, δέος. Νὰ ΠΟ 7. ἢ. ΔΏΔΡ]}8 οἷτ- 
«Οἰππξοπδπίδαρος πα. δέσ, ; ἢ. ( : ]} ηλνοβ ἼΠΠα} Ποᾶ- 
« ἱναβίαῖ5. οὐοῦ, θέο., πδοίειια5. ποτα πα 6 α 5:15...» 
Οαϊραδ μα πὶ 15, οἱ ἃ} 115 χα ργϑίιοσταο, η ἀϊσαιαν 
απὶ ρει ποθι" 85 ἀΔ [15 ἴῃ πονάτη δία ατηῃ οἵ - 
ποϑίναηϑινίϑβο, ΔΠΡῚ ρυο Πίθη 15 ἀοταΐ ] Β115 ϑραἐ{1πηὶ 
ἰοιπροτῖβ Ἰσηρίὰ5 ργοϑαρθααν, ΑΠΊΡτΟβ., α Ἰὴ [.ὰ- 
«σαϊῃ ἐδ. αν, πὶ 76: Νόταο δά ὸ ποθῖθη κα πτηι ἀδα1ε,, 
« ΜΙβὶ ζασαϊαπι νοοὶβ ρον Ἐφ μι αμΐα, δἐ δάμιαο, Μ1}1] 
« σϑρὶ. Βίτίοιϑ, 6ρ. 1 δὰ Ηϊπιειΐατη, ὁ. 2, μιθοί 

«ἰτγαπὶ προ 6} 515 πῶς ἴῃ, πιαγ σίρε αϑογρεβλξ: Οαπίθ 
κ Ἰοκδιῆοπ δαἰπὶ 615 οχβρθοία! νοϊιπία 55 ποβίγϑ, 
« αἱ ἀραγία ἀοῇηνιῖ σοπο τη Αὐδιβιοα πα πὶ). ὁΔῃ. 
«ἀ. Εἴ Ἰπϊδγργοϊαιοηδπὶ ΠΠατὴ ν γρθοόγατ ῬαλΠΠ}ς τα 
« Ῥιοροδὶ μετ τιοῃ [)6] Ξε Ποτλ 5. 116} Π|Πσα αι ἴα ἢ- 
«ααλτὰ ῬοΙαρία που ΠῚ τ  οἿὉ 5.. Αὐριδίϊτια5. ΠΡ. πὶ 
« δοπίνα ἦτπ|85 δρί βίο αβ Βοϊασίαποναπι δὰ Ποη δοῖαπὶ 
« οαρ. 10... 33..ν ἸὍπε τοσοῦάαγὶ 05 ἐξα ρ δὲ 1 φαοὰ 
ἰδραὶ ἀΐχ! Δαριυπίπαβ δὲ μγφηρϑιπαίίζοις βωμοί. 
ὁδρ. 16... 327, Ραΐτθ5. πο Ὠεογοξῖτη. ΒεἸαρι ἀμ πὰ 
ἂς ρυϑαδβϑηηαιίοιν. πο ἰνὰ δὐραγα!θ Ἰοσαίοβ. Ρἱὰ 
α«ηϊάδηι, 5868. ταί. σοηνοπίοιβ ππῖῦ ἰοοο οαθῖο. 
Νοῖ θη εἰσ ἰοσφιιτὰν δαοίοσ (ὁ ρείπγα σραλὰ Πυθα οοὺ- 
ἴατῃ ο5ῖ, 105] οἰἴαγν νη }]ο, ποβίτοςξ ομπ95. σΟΏ Δίι 5 
ῬγΦν θη ΓΙ ; ἔτῆο π6 416 46 στα! ας 4τὰ αὐ ορονὰ ρ]6- 
ἰαϊὶ5 ἀχοῦοοπάδ Ἰμναῖηαῦ : Ξοὰ 6 κράτα ΒΑΡ. ΝΛ }}, 
δὰ 4πὰπὶ οἴχῆθ5 .Π1ὺ ἀϊπουαΐηα ἀἶσηὶ εὖ ἰῃἀϊρηὶ 
νοραπίαν, αἱ ἰδηιθη 8 Ομ τιβίο οογάϊαῃ Θχρ]οταιουθ 
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Ῥίοτοα 5Ὁ ) θοἱ Ὁ ΑρΟΒΙο1 5, ΠΗ ς φοιὶ βοοισιάμαν ῬΥΌΡο- ἃ πλητοὶς 

δἴτον υοσαῖὶ σαπίδίμηίδι, ΒΙπορτγιιαι ὑτοροβίίαπι οὐτὰ 

αὐἀίπογι, ἴδοι Ὁ υὐραῖμς οἰ5: αὐδηΐατηνιβ. δη πὶ 

σοτθὰ5 εἰσ ὨᾶθΘᾶ5, 51 πιθ5. ΔΙ οΡ, ΔΜ8}18 τ οἱ αὐ 

ἐσ ρογνθηϊοί ἈΠ} 5. 

Π. Ασεδοϑῖς αἰ πιά ο αα Ἰανδονιηι οἴἥριῃ ΘΠ ΟΝ 

Μαμπαβ, θαριἰζα 15. 651 δ, 9804 ποῖ ΠΠ απ παἰα5 : ἂς 

σοτρὰβ αυΐϊάεια [ἰχὶξ ἀπ, ΠΟΥ ἀαίοτῃ ποι ΠΠΠΠ1-- 

πανῖς ϑριειία : ἀοβορηαϊί σοῦρὺ5. [ἢ ρἰβοϊ 1} εἱ 

ἀβοῦπα! 88. αηἰτηὰ νόῦοὸ πόὴ 05, σσηβογηι!ξα οὶ 

Ομ εῖβίο δὲ, πσάας πη πὶ ἰρ8ὺ δαργοχὶὶ ὅς, ΒρῸ 

2 Τασιπὶ σχδπιρία Ὀτοίεγο, πα ἰὰ οαἄαβ. Ηϊθο δη τη 

ἴω ἤρυγα σοπεηροθδῃξ 1115, βογρία βαπὲ δυΐεια δᾶ 

τπβγασιοπαπὶ δόγίπι ααϊ ἀδάαδ ᾿οἀ16 αοοράπηι ὅδ, 

Νο χαίϊδσαπι νοδίναιῃ. σταρογίαιαν (ἀἰνῃπι) ργαι 

ἐχρίογαίουν 57: πὸ πὰ ταάϊκ αἀπιαρὶ αι 15. βαρ β πὶ 

Βοτα 888 δ᾽ ρογίατθοι. Να φαϊβ νθϑίγαιπι ἱπρρθα δ- 

ἰαν, ἀἰσοῃβ: 5ϊη6, νἰ ἀοαπει5 αὐ [αεταπὶ ΠΠἀ01605 ᾿ 

ἰπρτθββα5 ν ά60ο, αὶ θὰ 40 ροταρσαπίατν σα ΠΟΒΟΆΤΩ, 

Θοπίοοι, γἰβαγασῃ (6. ΒΡοΓα5, υἰβίισι [6 {ΣῈ πο 66}}- 

585} ἀρ ἰγαγβααθ ἴ6 68 418 ἥπατι ῬΘγβογαα 1 1 Πὴ 

Βθοαμα πὸ οὐν ἐὰὰπὶ ρουβογαιαί σι πΟῺ 6580 ἢ 

1. 5 Ῥεγξογυιαΐαθ οδί οἰϊτῃ ΠΟ Π ]]5. παρί1α8 

ἴῃ Ἐναπροῖηδτ ἐπα πόας βαμηρίο Πα 1 πι ἔμ ΕΓΘΒΒῈ5 

αϑὺ, δὲ δοοῦροὶ δὲ σοιηοά!, Ρουἴβδογδξ δ ῖπι προς 

5115. 564 οροτίορδι, ἄπηι ἑα πα 1185 οαληΐπτι νι 6.88 

53 Ἰοᾶη, Υ, ἢ. 
Ἐοαΐ, 9). πἶξ 

δ: Δοξ νὴ, 13. 51. Πυμ τ, 38, 
τὰ Προΐ, χτιχ, 18. 51. Ἡρθν. τὶ, 15. 

Ἰηα!ρηΐ ας Ἀγ ρου, νοϊποϊαπίαν, Τα να αὶ, 3. οἱ ἀν 
Ποπεχασαίον, ῥεοροθβέίιηι, ΠΠἀ Βοπτπὶ Πα ἃ 1}60 
δαβρθοίανι ΟΠ] 5 αἱτ, ΠΟ 658 Βοἢ 15. νο] πη διῖ5 
αταϊΐαιη δα αναπίοιῃ ρει 6 5 ΠΟ 15 ΟἹ Ἰγδαπι αὰ 
Πὺ5 δἰ ἰσοηἄοϑ Αἰ Ποῖ 65, αι ΒΕ ΡΊ ΟΡ ΠῚ 5ομίδῃ - 
ιἰὰ : 5εα βιῆσογα δὰ εδογαϊπθηίπιῃ αὐθάδη 5 νὸ-- 
Ιαπἴᾶ58, ρου βία ὀχο  αθη5 οἱ ἀΟ [85 ρτωρατγη- 
ιἰοποβ μρογίαπ5 . {πᾷ δὲ ἈΕ ΟΧ ΟΟΓΤΩ ὙΟΟΔΓΟΤΊΠῚ, 

αὐ ρὰ5. οδεταιποηίαι. θη δασοράϊν, σαΐχαθ πὰρ- 
Ἐ8}} σοπνυῖνίο πὴ δ οἰ ππηῦσ, ΒΌΠΊΘΤΟ πέση, Π ὰης 
Ἰυυ} 5 ἸΟΟΣ βο Πα ΠῚ 5615} 6556 οπὶ ἔοία Π11}5 
σοηίοχίαβ δὲ σα [0615 56 γῖθ5 ἀδοίαγαῖ, μαπὶ ΘΟ Τα ΠῚ 
σοιπρ γα δ᾽ πῃ] πὶ Οἱ ραν]  ]οῦιηι. σοογαιη, [8- 
πᾷ ἢ. 3. σα, 3, ἃ. 3, οὐ σαῖ, 1, πὰ, 3, Πα 5 πα 
Ποὶ οἱ σγαῦῳ ἐἰδοραἰ τ αξεπὶ ἀ8 Ῥτοτπίβοιια. Ομ} 
δὰ Βαρίσππαπὶ τοσαςτοη 6, ἂο ρῥγοροκίθη 46 Ῥτρα- 
ταίο δα τοοϊριοπάαπι ϑΡ]Ρ 15. ϑᾶθπ 011 σΓαθδηι οἱ 
ΒΑΡἨβιΩΐ 815] }π|πὰ, δα τὰ 85. ΠοΞΡΊ ὁ 1π 06 ΠΠρὶ ραΐος, 
(λόγι πι ραν Π οἸὰ σγαίατῃ, ατιδ5 πο 5 τοὺ ορὶ- 
παπίδα ἑηἰορ απι οὐσιιραΐ, οἱ ΡΌΠΟ ΟΡΘΕῚ βίηρ ταῦτα ῃ 
ΔΡΡΙ σαὶ γοϊππίαίθηι, πιαρη οθ Ὀτθάϊσαι οας, Ὁ, 
ῃ. 9 οἱ 2, οἰοοἵ. 3, π. 21. Δὸ πὸ ογράδῃαβ ]160- 
ΤΠ ΠΘ πὶ οχ 5656, ΠΌΪΠῸ ρτϑθαμίθ σγαῖθ ποία, αὐ 
Βαρ! αι αι ταχίστη άϊι ἀσοθάοΡο, ζαὶ, 13. ας ἀ0, 
[πἰἰπιὰτὰ ρα ΟΧΙ ντριμαϊθπὶ τὸ ροίοβία τα τονοσδῇ, 
«ποὰ 5] πὸ ὀοηνοηοῦίας δασίλονδ5, ιν 5. 1110 }15 
ααϊδυκάδηι Ο]εἰβὲϊ οτασιβι αἰτῶν ῬΟγθαβ. ΒΌΒ] πασᾶν! 
οἱ ϑογιὰβ οἰσπιγανη, ν᾽ }}5 αὐάπο[1 ἂο σοιπραΙπὶ, 
γα οἱ οαἱ. 41, α. 21, 33. οἱ 5666. 

(4) Ὁ μάγος, Ἐὰ τεῦρὰ ἀδησπε ’η Παρ, σοά, ἰπ 
480 5οχιθηία 50 Ἰοαιηαγ ἐθαπτίσῃη μὲν, οὐκ 
ἐφωτίσῃη δὲέ᾽ ἐπειδὲ τὸ μὲν τῶμα, εἴο, 

(39) ξυνπγξσῦν. Ηἰς αἀἀάδπμῖαν. ἴτδὸ νουθὰ ἴῃ Βορ. 
οὐᾶ,, ἐπειδὴ μὴ ἐκ χχθαοᾶς διανοίας προσῆλθεν, χείη- 
ἀἰοφιῖθηλ πΘῊ δδδ οἰησοῦα Ἰποπίσ ἀσοριδῖξ, 

(3) Σὺ πέσῃς, 118 ΞΟ 5 ὁχ ἤδρ, οοσά. δάηι 
αἴ παρνοδηὶ σὺ ἐμπέσῃς" αυοα γα  πλ118 ΠΡτατῖο - 
Γαι γἱ τὸ ποίσῃ ἐχ συμπεσῃς, ἐπ! οαέίας" ἤλης 
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οὖσιν, ἽΙ πρύβετις γνησία οὖσα, χλητόν 
"Φ' ΝῊ ᾿ Ἂν “- »ν»»νΝ δ ν 4 "Ὁ" -΄-ὡΟ , 

σε ποιεῖ; χὰἂν γὰρ τὸ σῶμχ ὠὡῆς ἔχῃς, τὴν ὃξ δτια- 
Ψῃ: ν .ν 

νοϊαν μὴ ἔχνς, οὐδὲν ὠςελῃ, 

Β' Προσῆλθ: ποτε καὶ Σίμων τῷ λουτρῷ ὁ ἢ11- 

γος ()" ἐδχπτίσθη, ἀλλ᾽ οὖχκ ἐφωτισθη" καὶ τὸ οἷν 
- νι ἃς [2 » ᾿" ᾿ μι: Δί, " ΠΕ 

σῶμα ἔθαψεν ὕδατι, τὴν δὲ χαρλίαν οὐχ ἐρώτισε 
γ᾿ , ε " Ν » ΜΞ ἧς ὧδ ἐδ ς- Ἂν 

νεύματι" γα χατροὴ μὲν τὸ σώμα χαὶ αἀὐξοῦ,, ἡ ὃξ 
νι Ἣ . Ψυχὴ οὐ πτονετάφη, Ἀριστίρ, οὐδὲ συνηγέρθη, (3). ᾿γὼ 

δὲ λέγω τὰς ὑπογραφὰς τῶν πτωμάτων, 
πέτης (3) ταῦτχ γὰρ τυπικῶς 

ὃξ πρὸς νουθεσίαν τῶν μέχρις σήμερον γϑαπται : 

εὐ2ε0 πειράζων τὴν πηοπερχομένων, Μή 
χάριν, τή τὶς ῥιζχ πιλριας ἄνω φύουσα ἔἐνοχλῆ" μὴ 

-.». 
“ἢ ὑμῶν 

εὴ "»- δὰ" [ " ὉᾺ Ω οὰ 

Ἐτ νων εἰσέχθὴ λέγων" "ἄφες, ἴδωμεν τί ποιοῦσιν 
ν᾿ ᾿ ᾿ Ξ Ἀ ἘΝ ΠΥ ᾿ Ἄ , 

οἱ πίστοι" εἰσελήων ἰόω, νὰ μάθο, τὰ Ὑγινόμευχ. 

θεῖν προσδοχᾷς, τὸ δὲ ὑφρῖνα: οὐ προσδοχᾷς (4) - 
καὶ νομίζεις ὅτι σὺ μὲν πολυπραγμονεῖς τά γιγνό- 
μενα, Θεὸς ὃξ σὺ οὐ πολυπραγμονεῖ (5) τὴν χαρδίαν τῶν ᾽ [Ἴ Φ “- ὙΜῊΝ Ὑ νι τ τοι " 

Τ΄. Ἐπολυπραγμύνησξ τίς ποτε τὸν γάμο 
Ἧ ᾿ “Ν »ν 

Ἐπ)αγγελίοις" καὶ ἀνάξιον ἔνδυμα λαχὼν εἰσ 
. ᾿ , " » “πᾶς 

ἀνέπεσε, καὶ ξφαγθ᾽ συνεχώρησε Ὑὰ2 ὁ νυμφίος {6}. 
» ἣὟ Ὄς δ᾿ ᾿ »»" ἢ ΓΤ: λ δ γν 5 , 

ει οὲ αὐτὸν ἰὔοντα τὸ λευχειμονοῦν ([1} παντιον 

τ Ὁ, ΟΣ, ξ, Ἢ 584. Βοπῃγμ τν, ὁ. ὅδ (οἴοσα. αι. 19. 
ϑὲ 

(: πουῖρδ γονλπὶ 6556 ΟὙὙ1}}} βοριριανᾶηι, ΟΠ χα δι}. 
ἠδ] 6 ἔμ πετης σοπν θη} ππΐο ἰοσῦ. τη ψΘΥ Βα ΒΘ {068}}- 
ΠΡ5: Ταῦτα γὰρ τυπικῶς, δἴο,, ὑοπεπηδέιιν πη! Δ 10 
δα: ΠοΥΙαν οἰ δίϊο ΘΟ ἀροϑίσο.,1 ον. αὶ 5. : Ταῦτα 
δὲ πάντα τύποι συνέθαινον ἐχείνοις" ἐγράφη δὲ πρὸς 
νουρεσίαν ἡ μῶν, εἰς οὕς τὰ τέλη τῶν αἰώνων χατ- 
ἔντησαν, τῷ ἀρ ῬΆΠ]0 ἠδ  οιογὶ Τεδίαπυοιίο ἀἴοία 
5, προ τ ΟΥ̓ 1} πρὶ ΠΈ {15 [πὶ ἸΟυΪ5. τατον ἰβοίον 
1π 6 Πα δηΐθτη δὲ τῇ τ|5 δοσπ σα! απὶ οὐ Ὑ1Π}0χ Τριῆροῦθ 
ΡῬτοπαῇ [4 π1ϊ5, αἱ ΘΕ 41π τοῦρὰ 46 Ἰπάηβεγία σοῖι - 
ταί 115, ΒΟΡΙΡΙ αγύηχη ἀρ  ΠΌΠ 6 ηι. 

(1) Τὸ ὃὲ ὀφρῆναι οὐ προσδοχᾷς ΕΔ νοτθᾷ ἀ8- 
560 1 οραΐοο ορίο, Ἀρο αἰ ϊὰ 1} 5. ΟὨ 55] ΟὨ5 
ολ5 Τοχιίγα απ, ΡΤΖΡΊΈΘΙ νοΡΌὶ προσθοκᾷς τρρΘλ 0- 
ΠΘὴ., Ναπι 5} } Γαι θυ τη ἰββίσηπι. ὈΓΟΡΙΟΓ 
"δὴ Ὑογθι ΤΟΟΌΓΙΘΗ5, ρἰοπὶ δππὶ σοήα, πη55. 
Ἰοθο οὐ πουσδοχᾶς, ἑοἀα, Βο6 οἱ ὑπθᾶὰν. παῦσε 
οὐκ ἐννητῖς, 

(2) ϑου οὐ πολυπρανμ,, οἷο, ῬτΟΙόσηθ. σοὺ π 
ἀτάροῖβ ΠΟ Ὠ 105. ΟΠ ]5 5. Πὶ ΓΟΡΌΒΙΠ ποῖον Οχο- 
ΠῚΡΤ 515 ΘΠ ΠΟ 15 χα σοι, Πος οἱ δα οἂἱϊ ἕανοὶ 
Ηεμ. τη8. δἰ ἀτούθοι Ἱπιουρτυθία!ο, 

(0) “Ὁ νυμφίος, Οτοάοοίαϑ ν ΤΕ οκέξατνα, λα ᾳπ6, 
ῬΙῸ νυμφίος, Ἰορῖν, θυρωρός, ἔπηπο θοῦ ο ποη  νπλα- 
{π|.7΄ δχ ΨΟΡΡΙΞ ΒΟ ΡΠ ΠΡ.5 ; Βδέο, ΘΓ ΟΡΤΗΣ ΒΟῊ 970- 
ἀϊδωΐι, Ἀ8ὸ 5ροπβὶ, Τα] ποθ ἶϑὶ ἀυδαγα ΒΘ ΠΡ 65 οἵη - 
ἨΠ}ὈῈ15 1ῃ σοηνίνπιτη ἰπρύδϑβιις οϑὲ, 86] οβι αι οἵῇ- 
ὁμπῖηι ουαὶ οοηνῖνὰ» δἀϊπη6το, Ὑ146. Ἰογα ππιπν. ἃ. 
ΝῊ ἱπιατα τα το] ΠῊ 15. ἀθθααδ ταββ. δυοίο- 
Τιύα θ τ οατὰ ΔΠΌΘῺΪ βρομϑὶ πη δῦ πὶ οαβομιογοίμι 
ΟΞΕΠΆΡ 118, 

(7) Λευχειμονοῦν, Πἰὰ ὁπιοηἀαπια5 Θχ ταρ, οσά, 
ΠῚ [πὶ Θ11Π1Ξ Ἰομαΐασ, λευχείμονον, σα ΥἹ ΟΊ πὶ 
6558 ρα ἂπι 651 ὕγγ!Ππι5. οεΐατη. ταὶ. 93. πηλ. 8, 
ἈΠῸ γότθο λευχειμονεῖν. ΟΡΒΟΙ ΓΙ πὶ ΠΟῚ 651 ἀξυχεὶ- 
μονὴν ΘΠ ΟΓΈΙ δχ νἱμοδα ἰδοίίοπϑ γν8] ρτοππῃῖα- 
016 γοοἷ8 λευχείμονοῦν 6556 Ὀτο ΘΟ ΣΠι, 
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» Ἅς ταδὶ - 7) κι . φ᾿ . “5 .. ," ν᾿ » χαὶ αὐτὸν ἀναλαδέσθαι τοιοῦτον ἔνδυμα" ἀλλ᾽ ἴσων (1)  γεδίδ5, ᾿ρβυτϊη ΠΟ 16 51π}}}}{86Ὁ δηγ οἶτὶ. θγατη 110 

"» , » “΄ ᾿ Ξ Αν - μὲν μετελάμδανε βρωμάτων, ἀνισότητα δὲ εἶχε σχη- 
"ϑέγφας ̓  ἰὼ πα ρον, τὸ μάτων καὶ προαιρέσεως. ᾿Αλλ᾽ ὁ νυμφίος, εἴ καὶ δα- 

ψιλῆς, ἀλλ᾽ οὐκ ἄκριτος (2) περιερχόμενος δὲ τῶν 
Ἀν τ ἀν : Α 

ἀνακειμένων ἕχαστον, καὶ θεωρῶν (ἔμελε γὰρ αὐτῷ (3), 
οὐχ ὅπως φάγωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως εὐσχημονῶσιν), 

χλλ Ω δι 5 "“ ἀ) , - »,.ν δ᾿ ἽΞ 

τινα ἀλλότριον, μὴ ἔχοντα (4) γάμου ἔνδυμα, ἔλεγε 
πρὸς αὐτόν (ὅ) Ἑταῖρε, πῶς [εἰσῆλῃις ὦδε; 

τ ᾽ ΄ 

ποίῳ χρώματι; ποίᾳ συνειδήσει ; Ἕστω, ὁ θυρω- 

ρὸς (6) οὐχ ἐχώλυσε, διὰ τὸ δαψιλὲς τοῦ παρέχου- 
- 

τος! ἔστω, ἄγνοιαν εἴχες ποταπῷρ δεῖ (1 ) σχημᾶτι 
εἰσελθεῖν εἰς τὸ συμπόσιον" εἰσῆλθες, ὰ 

ἘΝ ͵ εἴδες ἀστρά- 
ρ ππορρτὰ το ἢ τς τον ας ον ΤᾺ πτοντὰ ὥσπερ τὰ σχέματα τῶν ἀναχει μένων" οὐχ ἔδει 
ὅκν ἷς " , δικ εἰ ᾽ .Ν ν 

σξ κὰν ἐκ πῶν φαινομένων διδαχθῆναι; οὐχ ἔδει (δ) 

- εἰσελρεῖν εὐχαΐρως, ἵνα εὐχαίρως ἐξέλθῃς ; νῦν δὲ 
ἀκαίρως εἰσῆλθες, ἵνα ἀκαίρως ἐχδληθῇς. Καὶ προσ- 

τάσσει τοῖς ὑπηρέταις. Δήσατε (0) αὐτοῦ τοὺς 
δαμρμαν ΜΙρ τ Ἧ Ξ ᾿ἕς, -" πα 

πόδας, τοὺς τολμηλῶς εἰσδάλλοντας" δήσατε αὐτοῦ 

περ'δαλέσθαι 

τὸ σκήτος τὸ 

τὰς μὴ τεἰδυίας ἔνδυμα 
φαιδρόν (10) χαὶ ἐμόάλετε αὐτὸν εἰς 

80 ΜΑΙ, χχῖι, 13. 1 τριὰ. 48. 

(1) Ἴσων, 1ἰὰ Ἰλοσῖαπ σοάοχ Οὐ πὶ ἸΠΊΡ ΓΟ 5515, ΠῸΒ 
οἱ δβδρ. ἴσως. Υόγαια ῥγίον Ἰοοίίο, ΜΙΊΙΠ]Παβο 1π- 
ἄἴοδ, το] 15 σομϑογνδί δ ΠΠἸοβίηι ἃ Οὐ γ οὸ Ἰηϑιιῖα- 
ἰᾶται ἱπίθι' ρᾶγο5 68085, οἱ παρ᾿ τα ἢ ἀτιᾶ οἴ ΠῚ Δ 1} 
βτοροξίϊο ἀϊδρανοπη. Ῥθοσαὶ μἴὸ οάθχ ἤδρ., θγὸ 
χαὶ προχιοέσεως Δ] 0115, χαὶ οὐ προαιρέσεων, σοὨ να 
τι θη τοι ἀποίου δ. 

(2) ἼἌχριτος. ]Ἰ)ο[ογπιδία δ5ὲ νὸχ ἴθ ἢ Π158. 
Ἰΐο8 δι (ᾶβ5δ1}. ἴοι! ἀχάριστος ἱπρναΐ, ϑρία5 
τη] 0 Ρ6}15. κατάχριτος, ἐαηγηιαμια. ἡλκδιτος ποῦ 
πἀθὸ ἰοοο ἀϊοῖατν δραὰ Ογγ]] αι φαΐ ἡπά οἷ} ναϊῖο- 
πρῖὰ πο πὰαροῖ, 146 σαὶ, ἐδ, παν 1: Οὐδεὶς ἀχρίτῳ 
αἀσιλεῖ στρατευόμενος, οἷο, 
(3) Αὐτῷ. νοσθηι απὸ ἴθ δ} Π|5. ρυ ον ββατη 

βυρρίον! εχ οοὐὰᾶ, ος οἱ λβαιρ, Μοχ, Ἰοοο φάγω- 
σι), φαοή οχ οοὐά. δα. οἵ Οἰοροη. δ Ῥγδνοί! 
δατση!)νὰ5. τεροβιίαιβ, ΜΉ]ΟΒπι5 ἴῃ. ΑὩρ]οαμᾶ 
οὐϊάοπα σα θ5 6811, δυτειμονῶσιν, ον τ 6 οὐδ ρου, 65-- 
δονιί, ὁχ οοὐά, Ποὺ οἱ αβαὰθ. ταὶ 8. σαὶ ὨΔ 6115 
ΟΥΡΗΠΙ τοχ τα! σοηνοπῖθο μτορίον δὰ ΠΠπ οϑ ας. (τα πὶ 
δᾶθει σὕπα γόγρο εὐσχη μκονῶσιν. ΑἸΤῸΙ ἤῶο δπηθῃ- 
ἀαιο ρτιπιαηι ποοϑβδαγί ἃ ποὺ γα σα ηλ ορἔΐτηϑ σο- 
δ[6 8 50 η 8115 ΟΥ̓] ΒΡΟΠΒῈΠῚ θπ ἀασηοῦο σ0η10. 
ἄρτοι, βϑδὰ ψιοιηοῦο δι οῦ οββοηΐ σομνίνε 50}}}- 
οἰΐαην ἰπαἀπορμις : ἀομάρ δ Οὐτ ργοροβὶίο, δὲ 
ἐρβ8ὶ σοσαχ νοΡ {1 οοπ τα οο η5 Θ5ῖ, πόμα 5 ΒρΟῺ- 
δὴ σαοπιοᾶο πδονή τς Ἰἀ1}1 οβϑοηΐ σομνῖνα, σὰ- 
Ραπίθτη. 

(ἢ) Μὴ ἔχοντα, ἴῃ Βὸρ. οοα. ργὰ ἐρυτα! (τὰν Ρὰϊ- 
(ἰσαϊα παρᾶμϑ πα}}ὺ 56 η 8115 ἀἰβονίηλη : τα πὶ οοτ- 
Ἰαηῃσοπάσιη ἀλλότριον σα ἔνδυμα εἰσ: Ὑαϊδη5 
«μοϊαάπηι ποδί τηλονιίλεηε ππρρε8. αἰϊοηῖση κα δφηίθ), 

(8) Πρὸς αὐτόν. ἕὰ νογρᾶ δαἸθοίπηι5. οχ οὐάὶ, 
οδ οἱ (λ581}}". 

(Ὁ) θυρωρός. Αγ ἰοα!απὶ βαρρί[ονίηγα8. ὁχ σα, 
ἤοσ., ἤος οἱ Οαβᾶθβ. 

(7) Δεῖ. Τὸ οαϊξ, Ῥγανοίι Ἰορίέας. δεῖ, τηδη βία 
ΠΡρτατιοσῖίλ να} ἐν ροσγαρθόγαη ἱποατγία, ΜΙΠΟ5ΙῸ5 
τοδί τα δεῖ ὁχ οοά, Καθ οἱ δα. ἀα Ρ15 Βα ρὰ- 
σαπίαν δρ., Ο(ίορση,, 6} 15 ΖΊο ᾿ι505 65] ἀγροάθοί 8. 
Ῥάμ!ο ροϑὶ δἀνονθίι, ὥσπερ δν6 ἴῃ ἰὴ} 06 5515,0} 
ἴῃ σοᾶ, Οιμοπ, ρνυφι ον θβατα, ΜΙΠοϑία 5 ταὶ οὐἱ-- 
ἤσῃο Απρ σδηα ΤΟρΡΟΒΌΠ, δχ οοάᾷ, Πποα οἱ ὕδβαυ. 
(αϊρὺ5 Πορίαβ οι ρυ!αίατ, 

(8) Οὐκ ἔδει, ΟΔβαι ΠΟ Π115 δίς Ἰσσοπάπηπι ὀχίβιτηχη: 
1δνὶ με ἰαϊίοπο: Οὐκ ἔθει: σε ἐξελῃεῖν εὐχαΐοως, 
ἵνα εὐκαΐοως εἰσέλθῃς ; Νόπηθ ὁρονγίονα!ξ [6 ΘΡρΟΥδιη6 
εαΐἶγα, μέ ορρογίιια ἐπογθάογενῖβ ὕ ολυι5 ΘΟ ἢ} Θοίατ 

Β 

Ῥᾶγδϑ θΠἃ οΌτΩ Ὁ1}}15. δυηθ θα! ΟΙΡθοΒ, αι] θ 5 ο 
Ῥτομοδίτο ροπ 88 αἰβραν, Αἰ αἱ σροιθὰΒ. (πατηνς 
ΠΡ ΟΡΑΠ 5,0. ὁ5} Λα πλοιν Ἀρβᾷαρ λυ λοῖο; οἰγοπ αι ο1}5 

ΒΆΤΠ 6 Β᾽πρι]ο5. ὀοηνναβ δὺ σοπ θη 4 Π5 (Π60 

Βαΐπ ογαΐ 1ΠΠ| σατο φαοιηοάο οἀδηθηί,564 φυλὴ ἀ6- 
ΟΡ 56 σρΡΟΓΘΏΕ), γ1850. οχίογηο αὐαοάδτα. ΠῈῸΡ 118} 
γροίθ ἤἡθὴ) ἰπάπμέο, αἰχὶν 1}: Αηλοο, φιοηϊιοο πὰς 

ἐγ γα δ ἢ ἀὰο οοἸοτθ (11) 4 4}} οοπδοϊοηίία ἢ βίο, 
οϑἐιδγιαβ. Ποὴ Ῥυοδ Βαϊ, ρσορίον σομνυϊναϊοτὶ5 τηῈ- 
τ βοδηθαπι : οϑίο,σποναθαβ απα]} παλῖτα σοπγνινίιμι 
ἸΏρτϑαὶ ὁρογίοθαξ, 564 ἰησγοβδὰ5 αιιοα [συγ 
νΓ 1511 αἰβοιγη θνοπ τη νοϑεϊγαρηΐα  ἀόητιδ ἐπ ορῦι- 

[1}} ὃχ σΟΏΒΡΘΟΙΙ5 Βα θτα ΓΒ 15 ον πα αἰτὶ ἢ ποη πε 00 - 
Ρουταηθ ἐμ α ΟΡ Ρὰ544 εἴ ορροτίαμθ ἐστδάογου δῦ 
ΝΌΠΟ γΘῸ Ἰηἰοτη βοϑίϊνα ἐμ γαϑὺ, αὐ οἱ Ἰλἰοταρ δ ϑιϊνα 

6) 1οἱατῖπ. ἀὸ ρτΘοΙρὶν Πλ} ] 515; μναῖ Ῥείῖος 678, 
ααϊ ἐπιόνὸ ἰγυπουιηῖς; σαί πιαλειβ 6715, ἀπε τϊ 1 

ὩΘβοϊδγι ας ΠΠπππὶ οτηᾶγο νοβέα ; δὲ ἐρϑμην ὑλ) ἐοῖτα 

ἦν ἰφηθῦναϑ ἐνδέον τονος ὅλ. τἀ μηῆα 9 οϑὲ θη ἡ ρίϊὰ- 

υαχίῃλθ ἤσηιαηίνονθα Ογγὴ]}} πὶ. ΒΟ 6) ροῖίξα: 
Ευγοάογε πῖοῖς ρρονίσιο, κι οέαβ ὁρρογίμη δια 
ἱπηνο ανὶς. Α ὙΠ σ] μὲ ΠΟ θ15 [1 ΘΟ ΠΟ ΏΘ τ. ὁπ δὶ 
τη585. Εἰ ΠῚ ργθββοόσγιπιὶ σοῃ5θηθὰ τοσορίαγα ἰο00. Τ10- 
ν ΓΘ ; σαὶ αἸϊο α] πο ἱποοτῃ πα πὶ 58 η580πὶ Ε[{Π- 
υἷαξ : τὸ Ἰπσαμάμηι δῃ ἐπίῃ. 5 1 πᾶπὲὶ᾿ σόνθα 
εὐκαίρως ἐξέλθῃς, οὐτὴ χν βθαυθηί 5, ἄχαΐ- 
ρως ἐχοληθῇς ἴθ σαϊθὰ8 ορροπιίαν ἀράδοοΓα 8 
ὀοηνίν᾽ο ΘΟ] δ ῖϊο Πιοη Θϑίαν. ροδὶ σοανίνίαση 56 685- 
βἰοηὶ, 

(9) διέτατε. Απίο τὰ γόυθαμῃ οὐ, μος οἱ σαθαιν, 
ἀπ οῖπηιϊ ἰδία, λέγων. ἀἰέθηδ, ααο ἃ πε πίτηδ ἢ 608 8- 
5ΔΡΠΙ ΠῚ οοῖ, Ῥοῦνὸ [ἢ σα. ἀρδοϑὶ ἰπίθργα ργαΞ 5, 
δήπατε αὐτοῦ τοὺς πόδας τοὺς τολμ. εἰσθάλλ., αποά 
ΕΧχ τερϑιἴοπμο νογρόγατι, δήσατε αὐτοῦ, Δα ῖο ῥτο- 
οἿΪ ργοΐδοίαπ). οαά, ἤοο δὲ Οαβαὰθ. οπι απ 
ἀν Ἰο}05. νοορι8 πόδας οἱ χεῖρας ργαῆχοβ, Φαοτα- 
αθτηοήίπηι 650 ἢ βάστο Ενδησ θ᾽ ἰονταα ἰσχία, 

(10) Φαιὃρόν. Δἀάϊαν ἰὼ ἤσα, ἄξιον τοῦ γάμου 
πρέανιση εοίουγίαίς ἀΐφριο. Μὸχ ρτὸ ἐμδάλετα, 
Οἴίο!., ἐμδάλατε, Αἱ οράδ, ο6. οἱ σαβαιρ. οατὰ 
Εναηβεῇο, ἐχδάλετε, εἼϊοίίο. 
(1 0μὸ κρίθο 9 ποίῳ χρώματι; Ῥαΐα! Οαβαῦρο- 

15, 5 ΠΟ 15 ΤᾺ Δ 5ΟΣΙΡ [15 δὰ πτιησ ἰοσιτη, ρθΏ- 
ἀὩ ἢ 6556, ποίῳ σχήματι; φκὸ παδιμι  Νο αἰϊοη- 
αι Ονε τὴ ἘΠ 416 ΒΙΡΡΟΠΘΓΟ σδη 145 [558 οοη- 
ΤἸν ΛΊΠ νθπΊοϑς τάφος Ἱπηρογίαηο {ΠΠ ᾿ιοσαϊπὶ οΡ]}}- 
ΠΕΡ φυσᾷ 5: Π}}} ὑοτ ἀμ ἰο 5 0) 6556, « Οροτίοθαί, 
«ἑπαιρὲ ἐερονίις, ἀὰπὶ σα πα ἀΔ5 πιάτα νἀ γϑ- 
κϑἰδβη ρδατη ΦΌΟΔΘ 5:π|}}|6 ἀπο οἱ οξίη ζ'α, στο 55 
«505 65, π8 5] Τρία  σ οηἰία, ἀστράπτοντα ὥσπερ,ν 5 
«ἀἸπουτῃ δοπί πὶ νοξεϊηθπία,οέο, τ αφραμίο ροβὲ: [Δ- 
« βαί τηάη115 δ} ι5. 4 ἀῷ ἴδ π|} ἡοδοϊογαῃ! ΠΠυτὴ οΥ- 
«παγονοϑίῖα ;» ἔνδυμα περιδαλέσῆαι φαιδρόν, Νοταπὶ 
δηΐτα 4}Π1} οὐ 8015 ΙΒ ΡΟῚ 415 ρα ἈΠ] πὶ ὁχογοιίατ 5ηξ, 
γϑβεϊ οηίαᾳ ἐξαστράπτοντα, φαιδρὰ, λαμπρά, Ιάδπι 5:- 
ξηϊῆοαγο δὸ λευκά, οαπαΐάα. ἰπιᾶτα ἢ] ἈξοτΊρ δηλ 9. 
ΜΆχίΙ Τδαγὶ πο 515 ἰσσυτη, Ταὶ δὰ το πὶ ἡοβίγαπα 005 
(τ 8 ΤἌοτῦ, οι. ὃς. ας 85} ἰἢ Ὑἱ ρα Ναιν αι15 θὸ- 
ἸΏ 11} τ Μαβίθηχλῦτι ΠΆΒΟῺ 5 ΠΡ αἰστα σα ΠΟΙ 5 ΒΡ Π6Ὼ- 
«ἀἰοη 5 Δοίοτ ἢ! Πόγγοῦ δ δον θὰ τ: Θ᾽ φαααῖο 15 
« πὰ} ἀὐκοιμαροιίμαμι Ὀθαϊονπη οατι ἀο]) αὐ βασι - 
« ἴα5, ἴΔΠ|10 πιὰ σίθ ροσσαίογαπι Π{π|5 ἀρματοραξ ἰμλ- 
« μγολ 5. α ΝΡ ΓΙ αὶ νοϊογαπι ἡ ϑϑί πὶ σα πα! τὴ 
ἴα ϊδϑο ργολαία [00 116 ΘΒΘ ΘῈ: Πα μοιϊίαβ αἰ νεγίθη πη 
ὃχ οἃ οοῃϑαοίπἼπ8 ον 8 ργοϊδοϊητα, Τα πδορ ναὶ 
απ άϊς υδππογοι αν [πὰ λ 51 1615 ΒΒ (Ί52η11 ΠᾺΡ 1185, 
σαᾶγαπι ΗΠ ὀναῃμο] στ ἸΥΡᾺΒ δραμέ, οαἱ. 3, ἢ. 2, 
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εὐ τ τας (μἰ5 νῸ θὰ5 ρτόβρίθο. 
1Υ̓. Νοὸβ δηλ αὶ τη ἰ 5 γὶ ΟἸ 151] σα) 5, ἀππτα- 

ᾳφαύάπο ὀχούρί να; δὲ απ απ ζονααι υἱὸδ 

Ταηρρμοπίδβ, ΠΡασαπα ροῦ Ἰβἰτη 5. Ἰάπαπα, ΕἸΟΡΙ ρὸ- 

ἰο5ὲ αἱ ἀπάτα ροσιαϊοναπι [αἰὸ ἱμαπίηαίαῃ), εἰ 

Ῥγοροδίθαπι ἰυτρίνον. Ἰπίοοίαι ἔσθοηβς. ἰὐνοϊνογίδν 
ὐγαβιῖ, ἀἀ πιϊ5βθ9 65, ΒΟ λον ἰατα ἐπβον ρα οϑὺ. 
νιάθ5 νεπεγδιυάδηι πδὴς οο]οβίθ ορθοίραι ἡ Υἱἀ65 

οὐάϊποιμ ἂὸ ἀἰβοϊρ!θαπι 2 Ξουῦιρεασάγ χη ΟΠ ΠΟ ΡΤα, 
σαποπΙσαγα πα 568 [115 ΘΟΟΠ 651 ΔΒ 1015} ποῦ  ρίανιι πὰ 
Ροιβοιανυαῦκ ρρβθηλ αι, ἀσοθμαιὶ ογἀἸΠ6η) οἰ 56.  Θα 
ονογοηίία ἰοοΐ ηιονθαχο, οἱ 6χ 115 αν ὑσηθρίοβ 

δα ἶτο. ἔργοάορα ροῦϊα5 πα ορρογίαμδ, 61 ἰηστο- 

(4) Εἶδες. Πὰ ἴῃ Οχοπίοπδὶ δαϊεϊοηθ γοροβίϊιηι, 
ὄαπὶ ἀραιὰ Ρεθνοίίσον πα θραιον εἶδε, φαοα αργίθρη- 
ἀσπὶ Γαθ γαῖ τἶδο γ6 } ἐδέ, υἱάρ. Οοἀα. Βο6 οἱ ὕδϑαθῇ. 
[οναπί, ἔδες, ἤορ,, οἵδας. τοάδοίι5. Ὑουθ!}, οὐίος; 
αἴχαο ἰϊὰ [65 1} αΪ ὁδὺ ἴπ ἢ πχαα βτεο ΓΛ) 59. ΝΌΠ. 
πιᾶϊδ οχ 15 Ἰηἰογιηαία δοὺ Ἰου 0 εἶδες, Ποὺ κοχαύῃ- 
(ἰ5. ἀγίῖοα}} τῷ, φαὶ χὰ δα, ἀθθ5ι, σά, 1ἴοο οἱ (Δ- 
880}. μα δῃΐ αὐτῷ, 

(2) χοντα, εἰο. οι ὰ, ἴοβ δὲ άβαμ, ὀαιῃ 
ἰραβίαι ἃ βογίρίαια. ὀχῃίροῦι  Ἔγχωρβεϊ δὲ σε β8:- 

ον, Ἀεηνι τὸν ἔχειν τὴν ψυχὴν ἁμαοτίαις χαὶ προαί- 
ρέτω» αὐτὴν ἐσπιλωμένην, Εἰσῆλθες, οἷοι 1 « ΕἸοτὶ ρμο- 
«65: αἱ ἀππαὰι να δα ρδοςζαῖ5. Ἰμααἱηπίαπμ, οὗ 
« ἰρβατὶ αὐτὰ ργοροβίίαηι ἀδίογτηι τον πηι θα. 
« [ηἰταβίι, » οἷο, 

(3; Καὶ ἐπιστήμην. Γραφῶν ἀνάγνωσιν, ἴῃὰ Ἀδα. 
ἐοά. καὶ ἐπιστήμην Γραφῶν χαὶ ἀνάγνωσιν», εἰ βοἰ6η- 
ἐἰιπι δου ἐριιρθιπι, εἰ ἰδοίτοπόνι. Ἰπφπορανἢ ἴοτίβ 
ΤΠ γα σῖ5. νἱπὶ νοοΐ8 ἐπιστήμης. σαδὺ ἀπραινὶ5. γα] σὺ 
δἰρη Ποοὶ βοέρη ἐΐαν, ἀρ ΟΥΉ τὰ ἰλπιύι λὶς οἰβηϊς 
ῇσαι αἰδειρι απ, ἀδοογοῖη, τόσαι. οταἀϊπετα. δὸ 
ὁοπιροπιο ποῖα, Πα νοιαν ρα ΓΓ 16} 5. δ α͵ὸ [ου15 οδῈ. 
θ, πη. 8ῦ, Ρὶ οαβίθμῃ ἂὸ ἀδξοογατῃ Εσοϊρείο οὐ ριη 
ΘΡΡΟΏΘῺ5 ΠῚ ΡῈ ΚΟ ἂο ρΟΡΓΠΡΡΙΟΜΑΠ ΟΠ δοόγάχη συθμί, 
ἰβάθηιν ἔδσσα φα] )ὰ5 ἴσ γογρθὶβ ἀτὰρ : ΜΗ γάρ: 
κἰς αϊξοιἰόια : δε τάξις, ὧδε ἐπιστήμη, ἔα γοχ ἰοῦ 
5658 1 ῥ᾽ ατὶ θὰ δαοίοιι τι δορ] οπἸα 5 Ὁ οοτιιπὶ ᾿ΟΟῚ5 
τορού μαι 510. (οπδεξ(οηλση φρολίο ἐδαγται ἀθσλοῦ 
11}}. 11, ΟΡ. 51, ρ8ὲ δριβοοριηιὶ μετὰ πάτης ἐπ'- 
στή τς. εἰεηὶ ογητεῖ ἐἰδοὶρ αι ξαουὺς. σοηθρηίτιΣ [άρογα. 
Οντη 5 ΑἸοχδηάγίπ. Αροίορεξ. αὐ ἐμηθθυ ΓΟΥ̓ΘῪ Ῥὰρ. 
ϑὺλ, ραύετη νοσθ αὐπτῷ αἱ ἀοπίσηθὶ δἰδίυχη οἵ γρο- 
ἴὰτι τάδ, 410 11 4υϊ ἀβίαιι! οογϑὴι με ποῖρο 
βΒαΠη 4 Π|5486 Ἰσοστη ΠΟνΘΓΏΠΙ, 40 τῇ ἢ δυρ τὴ Γ8- 
νϑροηίον Γαπραπίατ. Ἰοι 6 τηοο δα μοίῃ5 Ἰὑρ τ ]η 
5811 ΡΟΙ 5 ΟΥδοοῦ5 Θ᾽ ἃ5 ἡη συ ρνος Ρανρη, 10, ρα Ἰ|0- 
πὶ ἄγσαν χόι. ἀπ, 1709 ρ. 280, δὲ αἰ] μα βαῖπι, 
γοσοιῃ ἐπιστήμης ὕΓῸ ἀδοξῃ! ονάϊπο, πιοκοπιϊα 
εὸ γϑοΐᾶ οομῃηροβί(οηθ. Ξἰσο  Ποαηα ἀμ}. για 
εἰ) υβάοηη Δμροπιλιεέϊοὶ ρᾶρ. 130, 1. χχχυ, οΓα- 
Ποπδῖὶ ἀΘ 1056 ρἢ ραϊιαγοῖ,, ρᾶρσ. 238, δἱ βϑαῃ, 
Ῥβοῦάο, ΑἸαηᾶβειβ ἴῃ θίαίσηο δοπί. Αγ νηρ οι, 1 
Οροτγιὴῖ ὥς ΑἸ ΠΔΠΔΞΗ, πὶ 7ς Ρ. 301, δὲ ἱποδσείας ἢ0- 
οὐγλένεοΣ αὐτὶ Αγδδοίναρε ἀσοῖον, ἃν 41ἀ, ράᾶμ. φῦϑι 118. 
θαδομι ἐπιστήμης 5 μη ΠἸοατίοπ 6 αππιῃίτι, ΑΙ ρνὸ- 
ἴοτνθ ΒΟΒ58Π) ΘΧΘΏΙΡ ἃ ; 1Π}1ΠῚ 581 01}, {αρ ἀροᾶ 
ὕτίσοοβ ἰΠἴευ]0}}15. ὥνὶ ὅγὰϊ ἐπιστη μονάρχης οὐ] 
ἰαθηο 80 ἀϊβοῖ θ᾽ ἢ Ἔχ θυ ΟῚ βρέ ροΚ᾿ 115. 11ὰ τ. [τ 
ρογαΐοροιι νοδαρθηὶ Ἰσο θξί ἐπίστη μοναρζην. ΗΪὴο 
ει Τωρίου ᾿γοποβ Αἀβαβιο ἐπίστη υνάρχισσα ποηϊα- 
Ἰῖ5. δα ἀϊοίτατι οὐ ἀσοοῦῖ, ἰβ ρ  πῷ αἴας οὐἠ πε 
ΤῚΣ ΒΟΡΌΡΘ5 1π ΕἸ ΟΙ Θεὰ δ τη ΟΠ βίο γῖο ΠΟ δον ναη ἀ 
σα νὰ ᾿π ΡΟ51ἃ Γαΐ, σἂμ, 26, Νὸῖ ἐτάσα8 ἐν ἢ πις Ὠἷὸ 
ΒΟ ἐς. βοιθη Πα πι, (ἀπ τ}Ὁ ΘᾺ} 15. ΠΟΙ ΠΟΠΒΡΙΟΠΌΓ, 
ὁσηιπιομάδέ ; 561 σον ΠΙᾺ Πλ ΘΟ 5] ἀπε σοιΓα ΟἹ- 
ἀπ θυ 6 ἀἰβοῖρ! πῆι, ἴῃ ΒΘ ϑβι ἢ Ἰθ 5, τ Πα βίου 5 δἱ 
δουϊομ θιι5 58 01.158 υἱτ6 οἱ ἀδορηΐοι ΟΡ] 5, οὐἶνι5 ἢ - 

5ι ΟΥ̓́ΤΕ ΒΙΕΒΌΒΟΙ. ΑΒΟΗΊΙΕΡ. 

{1015 ἰωἀϊ5. ΥἱΔδ5 φαὶϊὰ ΠῚ ο ποηιΐ! οὐπ ρον αὶ ἐξώτερον. ἀνάξιος 
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«ἀρ ἐστι λαμπάδων νυμφίχων, 

ἀσφάλισαι τὰ σεαυτοῦ. 
- » 

Ἰυἴδες (4) τί συνέδη τῷ τότε’ 

δὴ Ἡμεῖς μὲν γᾶρ. οἱ διάχονοι Χριστοῦ, δεὸξν μεῦα 

ἔχαστον, χαὶ θυρωρῶν ὥσπερ τάξιν ἐπέχοντες, ἂν- 

ἐτὴν ἀρήχαμέν τὴν θύρον, ᾿Εγχωρεῖ δὲ σε βεδορῶο- 

ξωμένην ἔχοντα (3) τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, καὶ τὴν 

προαίρεσιν ἐσπιλωμένην, εἰσελθεῖν, Ἐϊσηλθες" χατ- 

πξιώργς" ὄνοικα σου ἐνεγράφη, Βλέπεις μοι τὸ σι- 

μυὸν τοῦτο τῆς Εχχλησίας χατάστημα; θεωρεῖς μοι 

πὰξιν χαὶ ἐπιστήμην Γραφῶν ἀνάγτωσιν (3), κανο- 

νικῶν παρουπίαν (4), διδασκαλίας ἀχολουθίον; ἀυσσ 

ὠπήθητι (Ὁ) τὸν τόπον, καὶ παιδεύθητι ἐκ τῶν φαινο- 

μένων" ἔξελῃε: εὐχαίρως τὰ νῦν, χαὶ εἴσελθε αὔριον 
εὐχαιρύτατα, Εἰ φιλάργυρον εἴγχχες (0) τὸ σχῆμα τῆς 

δύθάϊου!! ρτοιίηὰ8 ΘΟ ΒΡ οἰ πα : 189. ΡΡΓΠΙΪ5 {13 
ἰοπιρογίθδ. πὰ 5.65. ΟἸ1Δ 1 ΓΟΡΕ ΠῚ ΤΟ ΔΤ ΠῚ δ χα 
Βἰογαίουθϑ τηαϊαγὸ ρθι 56 ἰοποα να! ὅθα. 46. τὸ 
5. Αὐμυπιίησ, 0. τι 6 οὐνῖξ, Βεὶ, οὰρ. 38, 5] αἰ: 
« Ρορα!ὶ οοηπισηίὶ δά φουϊοςῖα5 ὁᾶδία ΦΟΙοθειαϊο, 
« ομϑδίᾳ αἰ] Ξα0 56 χὰ ἀἰβουῦθ οι ; 0] βδῃηοἰὰ 

Βοιυίρίυγα, Κυδιπίαυο ἀοοίτι μα ἀδ ΒΡ ΘτΊΟΓΘ ἰθ0Ὸ 
ἴἢ σὐπϑρθομα ο απἢῇ μογδοῃδηΐθ, δὲ {πὶ} σα 
απάϊαμ! ἀἀ ργῳιπίαῃ, εἰ αἰ ποὴ Το αὐ ἀπά 
αὐ γπαιοτασ,. πὸ. ΟΙ51 νομί} ᾳὐλέααι ἰαξαι 

« μτασθρίονυχῃ ᾿γτίβοῦοβ, θπι 15 ΘΟΓαπὰ θΟ αι ἃ 
«801 τοροπηὰ ἐπι πλ α διό ἀθργιθλι αι αν εἰ ποτ ὃ 
ὁ Ὑ6} γμαογο σοιῃρε μη αγι » ΟΥΑΙ νοίδυιοι 
βυπάχθοι ἀὀϑογρίαμα νάς (ρηβέξέ. ἀροςίυϊ. 1}}5. χα. 
σἂρ. 017. Θυθπὴ. ὑεγο ἴῃ σΟΏΥ ΘΙ Π]»}8. σα ΠΟΘ ἢ, 
ΒΟΥ ΓΙ ρυσοῖριαὶ ΟΥΤ ]ὰ5, νι] ταΐτα ἀὰπι. [5 οἱ 16 

(4) Κανονιχῶν παρουσίαν, ἤδη νοσοῖὰ ἀοἴοι- 
ταν 1} ΠἸΘ ΟῚ σα ς 5 βου ρίον, ᾿δίατη ΠΟ δ 5. ΘΧ ΠΡ ΘῺ5 
Ἰδοιοιθη), καὶ νομικῶν παογυσίαν, ΘΕ 2) ΕΔΟΥΊΟΝ, 
γ6], ἐθσιερον οτίσα ργρβεπεῖπηι. Τιορτ 5 αἰ αθαπο 
ἱπ δασίον!5 Προ] βίο πιοηείσαπι, ν. αι Ρὰγ  ἐρὲ» 
ρμαὶ, οαρ. 193, (0 ποιγηο ἰδὶ ἀϊδρθηξαῖον 561 
ἀφοπομλ5 ἐσ ΟΙ οδῖρ κἰρη!οαίανρ, γα [ἃ ποθ 
ΟΝ} αἰαίο πὶ ἴῃ α5ὰ ἔα 1558 νἱκ ἂὸ πὸ νἷχ χα άθ πὶ 
ΟΥΘΑΙθΙ]6 68}. 51 ἸΘΘΊΒΡΟΓΙΙΟ5 [816 }Πρὰ5. ἀο δρίδοορο 
δ ρυσβθν 6115 βοτὰ. δουρί Γὰ5 6 βαρθδαι ρΟρΗ]Ὸ 
ΘΧΡΙΠΟΔᾺ ]λ115 ΤΣ .ΠΝῚ μοββεῖ, ΛΕ Θοττα Τὰ ποι νετῸ 
15 Βοφαυη θα. ἐχρνιτηΐαιο: (υ14 δαὐπα ἢ ἴὰη0Ὸ 
σοπνθηία ΘΟ ἸΘειαβίσο 5 απ σα] ον εἰοεινἧπρ, διδα- 
σχαλίας ἀκολουθία, ἰδ] ΘΟ πο θη 65 ΡΓΘΞΡ ΓΟΤΟΤ μὰ 
οἱ δρίβοορι σομποϊσπο αἱ ργφϑογρὶαγ Οοηςέϊ. 
ἀροϑί. 115». τιρῦαρ. δ1. οτηθηιΐα σι τατ να]ραία Ἰοοτο 
χανονικῶν" ΤΌ ΔΤ. νοσθηὶ (υτούοολι5. γον, ψορπία- 
γθιηι  δοουγαῖθ συ 6 πὶ 51 δὰ Πλ ΘΓ τ βρθοίθϑ; 868 
ΠΟῚ 58 915 ῬΟγβ ρον, Π6Ο 5811|5 υὶς Ισ00 ὑσηνοη θη 
γοσ6, ῬΓΟΡΙ θυ 5Β6Ώ581} ΠΟ γι 5 οι ρου να {Π1ὶ 5}- 
Ἰοοίατῃ. ΜΙΠΟΘΙ 5. ΒΆΡΕΙ οἰορίοονιωπ. 5864. τηϊηιϑ 
Ρά(6Ρα!, οἰ ουϊσοσατῃ 4Ὡπὶ τῶν χανονιχῷ» οὐδο ; Ὠἷρὺ 
οὨΐτη θη οἰογίοοβ ἰδία! 566. δ ἸΏΟΠΔΟΠΟΒ; Ποὺ 
ΥἶτῸ 5 ΒΟ] ηοο, 50 οἱ [ΟΤΔΪπα8, ὙἱΓΡῚ ἢ 85 Π ΘΠ 08 
δἰ ν᾽ ἀυα5. ΕΘ Ο5ῖς απο ϊοὶ 58} σαία]ορο ᾿πμδοσί ρα 5, 
ΘΟΙΙ ΒΡ] ΘΟ ΟΡ αΡ ; ΦαΪῈ5 ΟἸΉΠΙΒτ5 μου βοη δ σοσία ἴῃ 
Εὐο᾽ δία 56668 ἀϑϑισ πα θαϊι ἢ ἈΠ Πα. δχ ΒΟΥ ρτῶ- 
5|]ἃ. οὐ τπολοεία ἴῃς πιΐἷβ ἰοοῖβ. οοπιμοβ[ίοπο, 
Πππο σθ 8. 5:01] ἀπεὶρηδίγαπι ὀχογοίο, 
ἢ πιοάϊοι!8. ἀροοαομαξ Θου] δ πὰ 5{1ὶ5 σπορὰ 5 
ἀούου. 

(2) δυσωπήθητι, εἰς. (οὐ, Βο8. εε. ὕδεδιρ. τία 
ἤαπο Ἰοσαηι ὀχ ρεηΐ : Δυσωπέθητ', χαὶ τὸν σούπον 
παιδεύρνητι, οἷς. Ὠεχογονο, οἱ θὰ; δὶς φῶ οοπϑρὶοὶς 
δοποὶ τιοῦος αὐ ἀΐδοθ. Ἐλάύτα 051 Το μὴ οραϊςο δ 5οιὶ- 
Ρίαγα, ἰδὲ (τοᾷ τόπον ΡΙῸ τρόπον πάθοι. 

(Ὁ) οἱ φιλάργυρον εἶχες, )665ὲ ματγιϊοι)α εἰ ἴπ 
οοιἰ ἃ, ΒὸΘ οἱ, Οαβαὰ» Βοφαοσηίία ἰγαπιξοσίροιο νι - 
ὑαῦ 5’. ΝΠ. 5. 10, πῷρ ΟΡ πὺ, θ2, φαὶ πηι] ἐχ Ογν}}10, 
5115 Ἰοοὶβ ποία πάᾳ, σοπιρί αν, 

{ 
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ψυγῆς, ἄλλο ἐνδυσάμενος εἴσελθε. "ἔχδυσα: τὸ σγῆαα Α ἄθτθ ογᾶβ Θρροτἐ πὶ 55 πιο (8]. 51 6χ ὅ ἀνατὶ ἴα ἀπί πησ» 
ὅ εἴχες, μὴ ἐπιχαλύψῃς (4 ἔχδυσαί μοι πορνείαν 
χαὶ ἀχαθα;σίαν, χαὶ ἔνδυσαί μο: σωφρησύνης λαι- 
πρόταάτην στολήν, ᾿Εγὼ παραγγέλλω, πρὶ» ὁ νυμφίος 
τῶν ψυχῶν εἰσέλθῃ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἴδῃ τὰ σχέματα (2). 
Πολλή σοι ἡ προβεσμία' τεσσαράκοντα ἡμερῶν μεὲ- 
τάνοιαν ἔχεις" ἔχεις πολλὲν εὐχα:ρίαν καὶ ἐκδύσα- 
σθαι καὶ ἀποπλύνασβα:, χαὶ ἐνδύσασθα: χαὶ εἰσελβεῖν. 

Εἴ ὃὲ ἐπ' μένῃς χαχῇ ποοαιρέσει, ὁ μὲν λέγων ἀναΐ- 

τιος, σὺ δὲ μὴ προσδόχα λύψεσθχι τὴν χάοιν' τὸ μὲν 
γὰρ ὕδω; σε δέξεται, τὸ δὲ πνεῦμά σε οὐχ ἀποδέξε- 
ται (8). Εἴ τις σύνοιδεν ἑχυτῷ τὸ τραῦμα, τὴν ἔμπλα- 
στρὸν ἀχῤέτω" εἴ εἴ τις ἔπεσεν, ἐγειρέσθω, Μηδεὶς ἐν 
ὑμῖν Σίμων, μηδεμία ὑπόκρισις (4), μηδὲ περιεργί 
τοῦ πράγματος, 

Ἰμἀππηοπέιπ, ΒΑΡ 511, απὰ μά αθῃ9 Ἰημγθάογε ; 

δχαδ συδηὶ ἈΦΡῸ ΒΕ γδβίθτῃ, πρ ἔδρα, ἔχῃθ, {πέθ50 
8, ΒοουἀΠοη θη οἱ ἐπηχαλ Δ} Π|8 τὰ, οὐ μὰ ραα]- 
οὐδ). 5.010 πὲ} ἀἰ σβίπγαια βίο!απι, Εροὸ ἀθητπίο 10], 
ΒΓ αβαπαηὶ ΒΡΟΠΒᾺ5 ἀπ ΛΓΔ 8655 ἸπρηοαἰδίαΓ, 
οἱ, νοβπγθία σοηδρίοαϊ, Νοα ρᾶγναηι ᾿ᾷ 065 ἰ6ηι- 
Ρογὶβ ᾿ἱπ θυυδρβαϊηθηιϊ : ρα πιθηεία ἀἰργαχα ηυδάτγβ- 
δἰπια ΠΡῚ ἀδίαγ ; Βα 65 ρ] αυἰτηᾶπὶ ορρογιιη αΐθα 
8ὲ ΘΧΌΘΠΟΙ ἰδ δα ΡΠ ΘΠ, ἂς Γαγβὰδβ πα ποηάιὶ εἴ Ἰη- 

βνηθάϊθηαϊ. υσα 5ὲ ἴῃ ργᾶνο δηΐϊμαὶ ργοροβίίο ρδῦ- 
ΒΒγοΡα 5, οναίοῦ ἰρ56 ΠΡΘΓ ἃ οα]ρὰ 688; ἔπ γθγο Π6 

δγαιίατα (6 ΔΟσΘΡΕΠΓΙΠΙ ΒΡ Γ 65 ἐδ Αααα οαΐπὶ [6 τα- 

οἱρίδε ; ΒρΡ᾿ 5 γθγὸ 16 ΠΟ. δὐταἰεἰ, 51 φαΐϊ5 νὰ]- 

ΠΘΥΪδ. Αἰ} 5. 5161 ΠΟΠ 5015 65[, δι ρΙαβ᾽ ΓΌΓῚ δοοὶ- 
Ῥίαν; δὶ αι ὶ8 σθοϊἀθτῖ, ταβαγραῖ ὅδ, ΝΌΠΠΠ15. 510 ἰπύδὺ νῸ5. ΒΙ Π0Π, 5 πη] αὐϊο πι}}18, πα}1α ταὶ ὀχριογᾶπαθ 
οατὶοπ ίαϑ, 

ἙἘ΄, Ἔγχωρεϊ σε καὶ προφάσει ἄλλῃ ἐλθεῖν" ἐγχω- 
οὶ μι Ἶ ᾿ 

ρεί χαὶ ἀνδρα βούλεσρα: (Ὁ) γυναικὶ χαθιχετεῦσαι, 
ΤῸΝ ᾿ ἣν Ἢ Η νά μαι χαὶ διὰ τοῦτο προτελθεῖν, Αντιστρέφει χαὶ ἐπὶ γυ- 

ναϊκῶν τὸ ὅμοιον ὁ λόγος" καὶ δοῦλες πολλάχις ἂτ- 

σπότη, καὶ φίλος οἰλῳ ἀρέσαι ἐθέλησε, ἀέχομαι τὸ 

δέλεαρ τοῦ ἀγκίστρου͵ καὶ καταδέχομαί σε, κακῇ 

ἐὰν, δᾶ ἀπ 30, σ να, ἔα: ἃ. Τὰ, ἃ 

(Ὶ Ἔκδυσαι τὸ σχῆμα ὃ εἴχες, αὐ ἐπικχλύ- 
ψῃς. Εα νόγρα βαρρ! ον! ΜΗη]οβῖυβ οχ ὑοαᾷ, θα οἱ 
Οδξδα. 4: ΟΝ ἴῃ ΡΥ ΟΓΙΡ5. δα ΠΟ Β ΡΒ 115 50] 1 πὰ, 
564 οἰἴάιῃ ἰῃ οοάἀά, Ηδμ., Οἰοβοπίαῃο, οἵ 60 4υ0 
᾿ι55 δϑὲ ἀτοάθοϊαβ. ΓΟ ΡΓ ΟΡ ΓΘρΡΘ  ΠΟΠΘΓΊ νοοὶσ. ἔχ 
δόσαι ρῥττο ον 5θ 860. Ππ68 ΘΟ θη τὶ νοσριὴ ἀχκα- 
θαρσίαν Ἰἀδηη ΜΙΠ 55 χ βάθια σοα! ΟἿ ΡῺ5. Βα) 5} - 
ταὐτ, οὐ ἀσξιῖ τὰ Ῥγονοίϊο, ὕγοάθοι! νογϑίοπρ, οἱ 
Οἰοροπίαπο σοάϊοο. Παθοίαν ἴῃ ἠοδίγο Βθμίο, 

(3) Τὰ σχέματα. Ααάιιηϊον ἴῃ σοάἀά, Βομ, Ῥοβὶ { 
σχήματα, σ νοῦθα, ἀλλότρια τοῦ γάμου καὶ ἀκού- 
στὶς ἂπερ ἀπεύχομαι, καὶ παῇῃς ὅπερ μὴ γένοιτο, δὲ 
φιάεαξ αἰἴοηα πιηγεϊῖς υοϑίϊαοηίιι : ἀμ λάθω ρα αμῷ 
οι αὐϑνία!ς οἱ γαίαλὶς χμῶρ εἰπαᾶπὶ πὸ οογϊμηαπί. 

(Δ) Σὲ οὐχ ἀποδέξεται, 11ὰ δογιρίμλι5. ἀποίοΓ αὐ8 
οοὐϊοασηι δορὶ, ος οἱ Ολβαὰθ. φυσπ λαμ ἢἷο Οαλ}}- 
1} σέ. 1π οὐ 18. Βαρθοίην βοίατῃ, πνεῦμα οὐ δέξενα’, 
Τασαπάϊοῦ δϑὶ ἈπΕ 6515. ἰηΐον δέξετα! οἱ ἀποῆέξε- 
ας 

(1) Μηδεμία ὑπόχρισις, ἘΜΔΠΠ ΠΡ ΈΡαπὶ, μηδὲ, 
Νο5 μηδεμία 5ογί ρϑτατι5 δχ οὐδ, θε., οθ οἱ (ἃ- 
88}. ἀΡροσοῖ115 σον τ}, πμέϊμβ εἰμιμίαίον, απ 51 ἰορὶ5- 
86, μηδεὶς ὑποχριτάς. 

(6) Βούλεσθαι, οἷς, 810. Βα θην οοἀά, ἤρα οἱ [ἃ- 
5Δ8}., βουλόμενον ἀρέσα! γυναικὶ (Β06. γυναῖκα!) 
προελθεῖν, Τοῦτο ἀντιστρέφει, δἴο 

(6) Εσγοίονα ροξίς πρὶ ὁρρονίισιο, μὲ Τα ρνο(ταρῖβ 
οὐας ορρονιμηϊδείγιο, Τοι τη. Ομ α ἀνα σ0 ΒΤ 80 ἐΡΙΏΡῈ5 
Ῥτὸ ἰηἀπμοῖ 5 ΔΕ ΓΙ θαθγὸ νπ οῖαν, ἃ} 51 115 πο 5818 
Γθούΐ ργοΟΡΟβἢἾ 5101 ΟΠ 5015. 51}, οἰϊδπὶ ροϑί ἀαίητα 
Ἀθη Θὴ γϑοθάᾳὶ, ας ἀδίηάθ τ ϑἔονγηδία ταοηΐρ αὐ Βαρι- 
δ ἀονα Θχογοῖ ἃ τονοτίδίαν, ἴσα! σΟΠΟΙΤΌΓα 
Ἰ,δοαάϊοθη56, σδη. θ, νοΐα! 6 ροβὶ βεουηάασιῃ Θ8- 
ἀτασοσίη ποράδοιηαάαμι. ηυϊβααατη ἀτηρ! 15 δά 
Βαρίϊπαταν δἀ πιο ίαίυγ: Οὐ ἃτὶ μετὰ δύο ξδδομάδας 
τῆς Τεσσαραχοττῆς δέχισβαι εἰς φώτισμα, ΑἹ 14 οοιν- 
οἰἰϊαιτη ἤοτ!ο ποπάύαχῃ ΠΟ] ρα απ δας, ΔῺ} ΠΠΊΘΡΟϑὸ - 
ἱγιηῖβ ποη μά ρϑθαΐῖ δποίονι αἴρῃ. ὕθτί Ονυ}]Ὸ οαΐ, 
14η. ὅ, σαδάτασίηία ἀἴθγα ρυφραγαιίο, δὲ τα ρρϑῖθ- 
γιατ ἰαίοιπ ναμὴξ πη παϊ συγ. ῥτοάερίββοὶ, πΠῸ0 ἢ 
ἰδ νἱἀφθαίαγ. Οὐνο5. ἢ 5 ἰσηρΟτΊ5. Ἔχρυοῖ ας 
(ἰοτ165 Βαρηζαπο ἡθοεββανίαϑ οχβιϊπγαΐγαν : ἴῃ ᾿τὶ- 
15 ΘΧουΟἸβιηοβ ἔγθααθηΐοβ, δ'η6. αυϊθῈ5 ἀπ ΠΤ 
ΡαΡμαν Ρόβ58 παρὰΐ βγοοῦαί, αν 9, Οδίθο] 8565, 4 ὰ- 

Ὠ 

ν, ΕἸΘΡΙ ροΐϊθϑ ἀξ 8110 αυοαᾶᾷα ρχϑίοχίι Δα ἀπο α118, 

Ομ Ωρ αὶ νὴ τ αΤΊότθπι ἀθ λ υ γὶ σαρίρη5, νοὶ δᾶ 
ἀθ6 ὁδ58 δοσεάαϊ : φασα οἱ ἀδ τι Ὁ] } 6 ΓΙ ΡῈ5. νἱο 55:1 

ἀἰσαπι. Δὸ ϑθσνὰβ βῦρθ. ἀσῃχίπο, δῖ δι ϊοαβ ἃπλϊοο 

ῬΙδοθτγα ν Ἱα ν Πδταὶ {ΠΟ ΟΡ τατα σπμλο, ἀὸ γβοῖρὶο ἴθ 

τπιᾶϊο αι ά πὶ ρτοροβὶῖο νοηϊδηίοιῃ (7), 508 δα οια 

τὰπι 6 ἀλη υϊά οτη πη 6 (οἰ 5 ἀσοίν 0 ἀἸβρ ὁ πάἴο 
ΡΥ ΘΓ | ρόο5ξ8 δἰλη, 2. ἢ βϑ ποι ρθοσαίογαπι 
4 ἱπίε1ο χαδάγασοξι γι πο δ(. οἱ. ἡ. ἢ. ὅς ἸΠΒΌΡΘΓ 
(0115 ὲ5 ἀΐοθ 5 ΟΧΊρ σδδβανίομθπὶ ἃ ΟὈΓῚ5 ΒΘ αἰ], οα!, 
1... ὃ. Οταϊου 65 ΡΟ τα οὐ σοι πὰά8, Ργοσαΐ, ἢ, 0, 
ἀδϑ  ἀΌΔηΣ 1 ΚΞ ΟῚ 5 ΒΥ ΠΑ ΧΊΡΊλ5 ρΓ ΘΒ ΘΜ ΆΓΩ, ΒΔΟΡ ΑΛ ΤΩ 
Ἰοοιοηυτη ἔγοχαθιη πὶ οί, ἐς τὶ. δ. Ορία! αἱ 1ηὶ- 
γάτα 76}... 0 }} ὀατγδατη ρογἤΠοϊδηξ οαξ, 3,. 16. Αἄθὸ 
ἘΠ δὰ νογρα, δορὶ μοιμς γοῖο Ορρον(μὸς οἴ, τ 118 
δὰ πι|ούᾶπὶ 46 γολ πα θη 15 γθϑαῃηθη ϑαὰ6 θαριϊ- 
απἀοταια Θχογοῖ 15. Ἰπ Προ ηάδ. 6555. ρανδτα ; 588 
Πρδαγαίδιη 6586. Ἰοραςίσηδπι, αὐ βἰρβηϊῆοοῦ ἀθρο- 
πθηάτιη) 6556 ρτανα Πηδ τα. ἀπλ 68 αἰΐαπα 
ἱπαποπαάαιῃ ; (0 ἰσσατο δαπηρὶᾶ 581 ὁχ Βοπι πὰ 
ταδὶ, Ὁ αἱ νοβίρσα πυσ (6 8}... 6. ΘΟπν πὶ χη, ἃ 
ροβα πο τονογίααν, ϑδηϑαπλ πο ϑυδάδπὲ 
νόγρα βοηαπθμηίία. ΑἸϊοψαὶ πὰτὰ ραν 8115 [ἢ θα θι15 
[οὐ 15 μΡῸ ἐπ|550)} ἀπί τη τὴ ΡΌΓραΓα, ααδπηὶ ΟΠ 1988 
γα ἸΟΠ 18 ΘΧΘΡΟΙ 5. ἃ4. ποὺ σοπδι τα 15, 4 θὰ5 
οἰἴατὰ πυτη. ὅ πη 1105 6556 σομηπλα δίοβ οία! ὃ 

(1) Βοεοίριο ἐδ; νἱαίο φιράοτα Ῥγοροσίο, πὍυηἡὁοπὶρπέορι, 
εἴο. ΝῸΠ 80185 Ονγη 5 φαθρῖμαν ἀδ μὰ} κτλο δ! ρτὰ- 
υἱβ αὐ ναρ! βφύτη δοοθ θη τα ἀἸ5Ρ 05} 0] 8,4 
Ροβί ὑοηνθῦβοβ δὰ ἤάθῃι ᾿προγϑίογθϑ σΟΙῺ μι ΔΏἸΟΓΟΒ 
ἴπογε, 564 οἰΐαπι 4} Ραΐγοβ. ἀτή ΌΓο5., 1 Ῥϑαί. ΟΧΎΤΙ, 
5ουτι, 20, ἢ. 48 : « Ὁχοτγὶβ ἀποθη ἐδ αραίϊα, 5 ΘΟΕ} 
«νἶνὸ ἃ ΟΠ γι κ(ἰαμῖβ ρᾶρο πη ΠΠθ5 Λοσαραίαγ, βισηα]δίᾶ 
« δὲ (μρις δ ρου χα τοαπηναυγ,ααοῦ ἔοτὶ8 οοῊ- 
« ἴο5βὶ 5 0{Ππ|88 Ὥθραβ56. Ν, 49: δη 1} 415}. 60 016- 
« 5΄απι, ἀὰπὶ πΠομόγοιι αἴοοῖδὶ 50} ἀπιρονδίου 5 
« με βιαηΐβ, εἰσα]αίο πιρία ογᾶ οπθτα 56. Πρ 
« ἀοίουγο, ἱποπηαίαγ οἱ 5010 βίθυη αν, σὰ ροηὰ 
« το 5 οὴ Ποχονὶ Απριβέθεις. ϑρλπι. 47, π. 47: 
« ΝΆΠα τοταραγα! οομηποα ιαῖδ νὰ} 655ς ΟΠ γί 5ιἃ- 
«πᾶ, πο π| τη ογθπὶ δὶ σὰ πη ΘΟΠΟΙ αὶ, πο υὧἱ 
« δ οοπυπρίίκαν ἀχόγϑῖηι ρογνθηϊαι, ΠΟῚ αἢ ΔΙ] ΔΙΏ 
« ΜνΟΒδιΡΆΤΩ Π1170}5 ΒΟ ᾺΠ ἐνα ἀδὲ ; πα πα πάτη ὩΣ ΠῚ 
« δ[δαιῃ οἷς ἐα γαπ|868 συνε ραπίαν ἸηβΡοβαὶ Πίηο αἱξ 
« βοῦηι. 4432, . ὅ : ἘοτῚΞ ᾿πνοηϊαϊαν πδοδαβιίαβ, πᾶ5- 

« οἴταν Ππ5 τοϊαπίαβ. δοπίφευ ξόνηι. 298, ἡμὴ 8: 
«ἄδρὸ μανοῖ φωῖδειι βογιιονίῖα συνε γπϊγιρὴ ὃ γποάγοπι 
« ἡ ιεδ'αίαρ : Οαρίαθ. 65, ἀίψας, αἰλπᾶπι γ6] οαρία5 
« ἰπνθηϊανῖβ, 41 ποῦ ὁδρίαθ. ρθτίεγᾶθ, Βοπαμι 
« οδὺ δά δϑοάτη πιᾶ88] τομὶβ οἂρὶ τα ΠΡ 8 γοτ (α15..» 
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Βοπᾶ βαϊναηάιπμῃ. Οα0 νοπῖγοβ, οὐ) υβηιοάϊ ἐὸ σοῖθ ἃ προαιρέσει μὲν ἐλθόντα, ἐλπίδι δὲ ἀγαθῇ σωφησόμε- 

οχοϊρογοί, Ἰογίβ πϑϑοοθαβ. [η 0] 1581 ἴῃ ταῖϊα θοο] 6- 
βἰαϑίϊσα ; υὐγὰβ σαρίαγο: πὸ δπρίαϑ; σαρὶ! δηθὰ (6 

Ὠᾶτηο δ 7655, οι αὖ πλον ἀοααϊ, 564 αὐ ποτ! 

ταάοαϑ γίναχι τοδί: πᾶπὶ δἰ, ΤΟΥΤῚ ( ἵ τοβαῦ- 

βοτὸ οροτγίοι, ἀπά ]βε) βἰχαίάθτη. Δροβίοϊπααι ἀϊσοη- 
ἔχα : ονεμὲ φδάοηι ρεοσαΐο, υἱοθιίεβ «μέθην γε {ἐ-- 

ἐᾳ ὅδ, οτοῦα ρϑοσαίῖ8, οἱ υἶνθ ἡπβι λα ; γάτα Ὁ 
Βοάϊογηο ἀἰὸ νῖνα. 

ΥΙ. (ομδίάογτα φυκηίαια. {01 {6885 ἀρ αιοηι 

παρονῖ! ὁ6, Οιοομαπιοηϊι8. γοσαθατὶβ ([}, οχιθυϊονὶ 

οἴγροσια ρα ]δαϊι5. 5000 : Ξρθῆϊ ἁάΐθ 5, πθὺ νὙ]ἀθ 8; 

Διά 65 Πηνϑίθτγία, π6ο ᾿Π|6]} 156 ὴ 5: απάϊοπι5 βογιρία- 

ταβ,η6 {Πάτὰμὰ ργοίαμαππι νάξης. Ὁ ΝΠ [διὰ ΠΟ 

Ἀπαρ ἰὰ5 οἰγοῃηδοηαηΐ δΓΘΚ5 (πδ0, 504 Ἰηἰονίον ΠῚ 

5. 5 ἁπάϊιατ  ἸπΠα 8 π5 δα λ Βρητ σας δ (9) πιοπ- 

οι ἰυδιῃ ἀθίησορϑ ἀἰνίηαπι ἀοτμαλΈαο}}, Οπλ ἀὰ- 
ἀϊ ον δὰ συ ἀθ Ὡλ βίου 5 βουρίδ 5, απὸ 1η[6}- 
Ἰρὸ5. 4 πθϑοίθθαβ. Νοαις νόγῸ ἴδ ΓΘΠῚ ΤΠ ΠῚ ΠῚΪ 

ῬΣΘΙΙ δοσρου ραΐθ5; Γ]56 ΓΔ 1115 ΒΟΏΙΟ ΟὐΠὶ 518, 
61 σορῃοιηθῃ δοοὶρῖ5. σα] Ῥαυ!αχὰ ἀϊοομίθιι: 
Ρι(οϊῖς Π)οιι5 58.) ἀαὰὶ αἰΐαχα δορὶ ρίανατη ᾿ Ποῖ β6- 

4. ΔΓ. χαῖτ, ἀϊ. 45. Ποπι. νι, 11, 1ἀ 1 1 Ροίυ, τι, δά, 3 

᾿ς ὅθ. Ἰ ΘΟ ΟΣ, 9. 

(4) (αιἰοοϊιιιμιεπι πυοζαδανὶδ, δίς. ΝΟῊ εαῖ}5 1η 1.ἃ- 
ἔππα ἰγα 5] ἢ. 8 ΒΟΥ ΤΊ ροίοβι Τα ἀπ 5 ΟνΎ}}}}}Ὲ γον- 
Ὁ15 χατηχεῖσθα!, περ'ηχεῖσθα:, ἔνη χεῖσῃῇαι, ἃ ΟΤΌΓΙΩ 
ἄπο φυϊοιἃ ΘΧΙΘΤΙΟΤ ΘΙ ΒΟΠΌΓΙ δα ΔῸ165 ἀἀνοοίιιτη 
ϑ'βηϊποαμῇ ; ἰογ ση γθυο, ἱπίερίογει 61 (αἱ κἀ 
50. πὶ ΠΙΟΒΙ σὰ. ΡΟ 511 δάηποῖ! ΞΡΙΓΙ 5 ΞΟΠΊΠς 
ἀπ 8] 6} ἢ ΤΌΘ δὲ15 δατητθ Ραΐτος, οἱ δὰ νυσῦ 
ἀοοίεπαγο δοϊρηξ, Τρία ἀπο. τορομ ]οὴδ νουθὶ 
αἰάϊελις ΟΥτῊ]} 5 υἱἀθίαν ἢ! υθτο δὰ ρῃ δὴ Α μάϊειι- 
{ἴα 0 οἀἰε ομυπη5πὶ οἱ ρα π]Τθηΐδ5, απὸ σαὶ δὰ 
50185 ξοίί0Π 65 οἱ σομοῖο!} 68 580 185. 11) ΠΟΙ Θε1 0 ὦ 
ἴὰτῇ ἀὐ πη 6 Βα Τα τς ΠΟΙ) ΠΟΙ Βα ΘΥ ΣΉ 111 ΠΈΟΤ- 
τα ΘᾺ 15. ΘρΟΙ ΚΙ ἀΒ6 1615. Υ160 (Ὀηβε, αρ., ΠΡ. νπμς ο. 
ὃ εὐ 12. σομ.}}. 1αρα., οαπι, ὅς οἰς, Νοίαίαι ἀἰπήμπηι 
αὐοὰ ΠΠυτπ πὰ ἀο5. ἃ} ΟΥτη]τι5 σα] ὰϊπε ποτα 
ΠΟΠΙΪΠ6 ΔΡΡΟΙαΓΙ ἀδδῆββο, οἱ Πάοδ]ος ἀἰσογοιίαν, 
Ουοὰ ποι ποὺ ἰθσο ἰπίσηι ἱοεί αν, 5661 οἱ οαΐ. 1, 
ἢ. ἀ, ὈἷὉΝῚ αἰΐ: « Δηξρα σα θοαχ 6 5 Θγαβι απο Π46- 
«ΤΡ νοσάΡόνος σέ οαλ ὅντε 4, σαϊεο! χη ποτ πὶ οὐ ϊ- 
«πο αὐ ἀὰ ογἀπομ ΠΕ Πμ] » (τἀ 5] 405 τη πγοταξ, 
1 τὴ σορ θά οδΐ, 6, ἢν 29, θίαπθ Ιοααϊίαν ἀδ φαϊὸ-- 
ΦΌΘΙΘὨ18, αἱΐ ποτ οὐ βίαι ἃΡ δ βἑ οσλ θαι 5. Θὰ }5 
Ἰοῆρθ αἀἰνθυβὶβ, ἢ} 5 Ῥτοῦδί. αι. 12, σαΐ. διπ. 13. οἷο, 
14 ΗΪοτΟβοῖν πι1 ἀμ θ] 00} 6518 ργορτίπηι τ ἀθίαν, οπι 
4}}81 σατο ΠΟΛ ΠΟΤ 6 ἢ ἀβαὰς δά ΒΑΡ Ξλ ΠῚ 
τοί θθ αι οἱ 46. 1 πὶ ἀρΡΘΙ]α 101 ἘΠῚ ΠΡ .1χ 115 τὸς 
βθινδί τη 6558 ἸΟΡΘΠΊ15. δ0Ω οἴλααν αἰϊαφυίαιθα ἢ 46- 
11 ΠῚ ΠΟΙΏΪΠΘ 5ΟΙ05 Βαρ(ζαϊοϑ [ο5βπαι Οὐ ΠΠ5  πἴνα, 
5,18 1 « 51 ν᾽ ἀ6γ15 Πά 6169 ἰΒοΡυ θη ο5 οἵ ουτὶβ χροὸς 
« ἀϊιο5, βοσατὶ καηῖς βοϊ απ! φαϊα ἀοσϑρεγῖπ! κραια τα 
«ἃρπά 56 ἰοπομξ. Τὰ νϑτο, ν οἷο. Θοι ((6[65 Π)6] ςὺ- 
δποῃλλ 6 ΒΟ ΣῚ αἰ τι ρτδιαὶ απ κα! γοτθὶ ὁ} 05011- 
γΠαΐθηι ἀρογίγο πὰς 5. ἀριδί] ἀἰβι ς 0η6 ἴῃ ρεα!, 
ΧΧΧΙΙ, ὁπάᾶῦ, ὃ. θὰ, 9: « Πα ΘΙ 5 οσρο εἱ Πάο] ἐπὶ 
«δαπι, διὰ 15 ρο 5 ἢ ἀ θοὴν λοι εἰ Π116}} 
« Βοπηῖμα. ΕἸ 6115 68. πόταο ρεοτα (6 }}}} 6, ἢ 6} 15 
«5. ) 685 ΘΧΒΊῚ ΒΡῈ ἢ 5 ΠΟΙ πὶ {(ποά ργοπ 5᾽ ον ΑἸ Πα πὰ- 
5Π|5 ογαΐ 2 δοπέρα ΑΥαλε., τι ὃ. θοαπὶ ΘΠ 6] ἀρ- 
Ῥ68]]αυ1 ἀἴοιῖ, αὐὰεὶ αἰμηαχῃ ἢ 5, ὡς ἀξιόπιπτος. 

(2) Ἰημαὐϊωις δρίντιι5. Νομαὶ Οννὰβ. ΑἸοχὰη- 
αν ἼῈ}5,}}}.. χε ἴη οαλι., αα οαρ. χα, 17, οαἰ δοιὰ πιδ- 
ἢ05, ἰοθὲ ΟἸεῖβι ἀρῃονονία! ἀει αἰ θη, ἂο γάπὶ [- 
ἀοτὰ οοῃξοδβὶ δίηί, Βρ τ λὰ5 βαποί! ἀομο αἰ αἴοΒ ; θ6 

" κ᾿ ὡς ᾽ 
νον, Ἴσως οὐχ ἤδεις ποῦ ἔρχῃ, οὐδὲ ποία σε σαγήνη 

λαμθάνει, Γέγονας εἴσω διχτύων ἐχκλησιαστικῶν" 
Ἶ : ἥ , παθαε. 

ζωγρήθητι, μὴ φύγῃς" ἀγκιστρεύξ: γάρ σε Ἰησοῦς, 

υὐχ ἵνα θανατώπσῃ, ἀλλ᾽ ἵνα θανατώσας ζωοποιήσῃ" 
ὃετ σε γὰρ ἀποθανεῖν χαὶ ἀναστῆναι, ἼΠπχουσας γὰρ 

τοῦ ᾿Αποττόλου λέγοντος" Νεχροὶ μὲν τῇ ἁμαρτία, 
᾿Απόθανε τοῖς ἁμαοτή- 

ἣν ηὐθ Ξ , πο να πόσει 
μασιν, καὶ ζῆσον τῇ δικαιοσύνῃ (3) ἀπὸ τῆς σήυε- 

ϑὸν ζῆσον. 
ῃ 5}} ΤΎΞ 

ζ΄, Βλέπε μοι πηλίχην σι (4) ἀξίαν ὁ ̓ Ιησοὺς γχα- 
οἰζεται. Κατηχούμενος ἐλέγου, ἔξωθεν περιηχούμε- 

4 ᾿ ὧι ὃς Ν Ἂ, ΠΣ ) 

νος" ἀχούων ἐλπίδα, καὶ μὴ εἰδώς" 

ρ᾽α, καὶ μὴ νοῶν" ἀχούων Γραφὰς, καὶ μὴ εἰδὼς τὸ 
, ον ἢ ἜΣ ἘΣ Α πῶχθον ἘΡᾺ 

βάθος. Οὐχ ἔτι περιηχῆ, ἀλλ᾽ ἐνηχῆ" τὸ γὰρ ἕνοιχον 

Ἠνεῦμα, λοιπὸν οἴχον θεῖον τὴν διάνοιάν σου (5) ἔἐο- 
γάζεται, “Ὅταν ἀκούσῃς τὰ περὶ τῶν μυστηρίων γε- 

; ἥ ἮΝ 
ἡραμμένα, τότε νοήσεις ἃ μὴ ἤδεις, Καὶ μὴ νομίσης 

᾿ ις : ν 
ὅτι μιχρὸν πρᾶγμα λαμόθάνεις: ἄνθρωπος ὥν οἷ- 
χτρὸς, Θεοῦ λαμδάνεις προσηγορίαν. Ἄχουε Παύλου 
λέγοντος" Πιστὸς ὁ Θεύς, “Ἄκουε ἄλλης Γραφῆς λε- 

τούπης Θεὸς πιστὸς καὶ δίκαιος (6). Τοῦτο προ- 

δλέπων ὁ ψαλμῳδὸς ἔλεγεν ἐκ προσώπου τοῦ Θεοῦ 

Ψ». δὶ - κ᾿. , 
κωντες οεὲ τῇ οὐκλιοσυνῃ,. 

τὰ, ἢ 
ἀκούων μυστύ- 

56 Ψιᾷ, οαὐ, 1, ἢ. ἀ, 6 οαἴ, 5, π. 1. 57 Πότ. γα, 9, 

Υ6ΓῸ ἰὰ ΠΟΘΙ ΟΥ ΟΥ̓] ὰ5 πορᾶΐ, σὰΐ ϑρΊγ (15 βαμοίὶ 
δάνε "ΠῚ ἰθ ΡοσΘ ΒΔρ 5 ππδι}5, ἰδ φαδτ ποῃ τη 
ΒΔΡΟΠ Ρυ5 506 ΡΥ οτ ὁ αι. 3, πθχη.11: ἐξ. 10, 
πῃ, 30. Δ οαϊ, 19. πα. ὅν, 411 5005 ἀτιἀϊονοβ δηϊ8- 
Ζπδῖα βάοτο ΕἸ τἸβαχατο ΒΡΙΡΊ κα ϑ ηοἷ} ἀοπττι δ οδ- 
Ῥίβεομί, πο άυτα (ΒΥ 75118}} οὐαὶ ΠΟΤ π0 ἀμ 05 δχ- 

ΓΟ 5556. Οὐπὲτοτὸ ἁποίοτοτη ΒΟποχῖτηι ΟἸΏΤ ΠΩ ἃρ- 
ποβοαι ΒΡ ὰπὰ ἐδηοίοπι σαἱ. ΤῸ, πυσῃ. 19 ὁ 32. αἱ 
56 807: βθομὰ ορότα δα στα απ ρτορμδγαραπί, Κρια1- 
1} βαπιοῖ τ ἀ θ10 ῬΓΟΘῺ], ΠΟῚ ἘΠ τ Ξα πο 15. 1π|}}8-- 
Ὀλναίοπι, δε ὩΠ τηουθηίθπὶ δὸ σα οείλα τηγδίογία 
ἀουρυΐουμ. οἱ ἢ 061 ἀσπιμι ἱπδι μάθῃ ΐοηι. 11) 561 0515 
πᾶρθοραμι, Ησ0 αυΐθηι ΒΡ Ί ΡΠ 5 ἀοη } ΥἹ ΣᾺ οχοτς 
οἰβδιονασῃ οἵ ᾿Π50 Πα πὶ, 4 ΠΡ0τι5. ἀπ] 0} ΡΣ 
ραπὶ ξαποίιππ εὔπραμναίαν, [ὔνα ἢ. 9 νειν 
{ΡΏΘΓο, Ἠΐπο ἴὰ δ η]αοὸ ΠΡΙῸ ϑασγαηνοπίοτιση Εὸ- 
οἰδκια! (αἰ ἴσασι! ἃ ΜΆ] οπΐο θα τῖο ἴομλ. 1 τιβϑὶ 
Ἠαϊϊεὶ, μι. 338. βαροι ἰοβ ροβὶ ἰτῖηδηι ᾿πδι ΠᾺΠ ΟΠ ΘΤὴ 
ἀτοῖι : Δοοίρε δρίριτηνι δαποίμγη, ΕΓ ἐνὶ σον ἰεηθας, 
ΞΘ Π15. δὲ ῬΒΠ ΘΙ ἀπ ποιὸ ΠΟΤ Βὶ ΧΟΙΧ ΤΟΥ {18} 
5515, α0ἃ 58 τηθ η ἃ ϑριγῖτα ἀἰβιηρθθη8, δἷὲ 
αἰ ΟΠ Π05. ΤΘοίροῦο βριγάτηθη, ϑρὶ γι γ61Ὸ 
Βυδι Βα μι 5: Έ γὴν 
, (8) ᾿Απόθανε τοῖς ἀμαπτήμασι, χαὶ ζῆσον τῇ 
διγατοσύνῃ. Εὰ νογρὰ ἴῃ ῬΤΟΥΟΊΙ οαἀ ΠΟ: θ5, τοτ- 
50 ῃ}6 (γο 6011, οὐ ἦι Ἀομίο σοάῖοθ, Ῥγορίου νοςοηὶ 
ὀνκατοσύνῃ ΓΘΡΟ απ, ὈΤΘΡ ΘΓ 55 Κα ρ μ] ον! Μ1111}05 
6Χ οοάα, οθ δ (Ὰ58}}}». 

(1} Σο!. ὺς Ῥγομόπιοῃ ἰπ ἰοχίσηι ᾿π τχὶ πι5 6χ 
οοδά, Ποο οὐ ὕαβαυ}. αὐ ἀτοδεοὶ νϑυβίομθ. 

(Ὁ) Οἴκον θεῖον τὴν διανοιάν σου, οἷο, [ἃ 6χΧ 
οὐἀά, ὸθ. οἱ (δδαὰ}». βου ρϑίπιαβ, απ δα μα- 
βϑάᾶμ! : οἴχους θείους ἐν τῇ διανοίᾳ σου, οἷο, ἸἸορ᾽ι5 
Ἰάπιοη οοα, οτη {1} ἐν. Βοιξοπὶ πιοάο Ἰρρὶν Οροᾶο- 
οὗτι5. ἀϊια νοσεῖς, Πέσίνας, ἀἀθα ἴῃ ἡποπὶσ {μὰ ἐραἶ{{-- 
ὁαξ. Βυϊονθ μὴ ̓ ΘΟΓΙΟἢ ὀχ ἈΠ ΘΠ ΘΙ Δα ] ον ομὰ ρι τ 1}}- 
Ὠλι8, 

(0) Θεὸς πιστὸς καὶ δίχχτος. Ἰὼ ἰοῦὸ Ὠραίογοηος- 
ΤΩ σαδτὰ Οὐ πὶ. αἰ]ομαί, ἐπίδι πιστός, οἱ χαὶ ξ'- 
χαιος, μαλμιοηίαν γι θυ τ 55 ἃ ΟΥ̓ῚΠ1Ὸ νοσο5 : χαὶ 
οὐκ ἐστιν ἀδικία, 6ἐ ΟΣ 68: ἐπ) μδεϊἴα. ἤρα. οοᾷ, νοῦς 
»ο Θεός βγη {ΠῚ ἀγιϊσαιμὶ ὁ, ἀαΐ ᾿π φᾶστο ἰοχία 
πο Ἰερί αν, 



845 

(ἐπειδὴ 
δάνειν)" Ἐγὼ εἶπο (4): θεοί ἔστε, χαὶ υἱοὶ Ὑψί- 
στοῦ πάντες" ἀλλὰ βλέπε, ὦ 

ἡγορία (2), ἀπίστου 

εἰς ἀγῶνα, κάμε τὸν 

ἢ πιστοῦ μὲν ἡ προῦ- 
ὃξ ἡ προαίρεσις, Εἰσήῆλθες (3) 

δρόμον (4} ἄλλον καιρὸν τοιοῦ- 
τον οὐκ ἔχεις, Εἴ σο! γάμων ἡμέραι προέχειντο (ὃ), 
οὐκ ἄν χατεροόνησας πάντων, καὶ περὶ τὴν ἑτοιμα- 
σἰα) τῆς ἑστιάσεως ἐγένου ; μέλλων ὃὲ τὴν Ψυχὴν 
χαθοσιοῦν τῷ ἐπουρανίῳ νυμφώρ, οὐκ ἀργάσεις {6} 
σωματιχῶν, ἵνα ἄρῃς πνευματιχά ᾿ 

Ζ΄. Οὐν ἕν: δὶς χαὶ τρὶς λαθεῖν τὸ λουτρόν" ἐπεὶ 
“- Σ - ᾿ ᾿ - ἐνὴν εἰπεῖν (7) “Λπαξ ἀποτυχὼν, δεύτερον χατορθῶ" 

ες τε σας Ἂν ΤΣ : ἷ ἐὰν δὲ τὸ ἀπαξ ἀποτύχῃς, ἀδιόρθωτον τὸ πράγμα" 
Υ Α γκὰλι Ἵ ᾿ ᾿ τ 

Εἴς γὰρ Κύριος, καὶ μία πίστις, χαὶ ἔν βάπτισμα" 
τ «Ἐπ ΤῊ -αἱ εἰ εν το Ὁ μόνον γὰρ (8) οἱ αἱρετιχοὶ ἀναθαπτίζοντα,, ἐπειξὴ 

ἢ μήτ : ; 
τὸ πρότερον οὐκ ἦν βάπτισμα, 

δ᾿ . : - - » ᾿ Η1΄. Οὐδὲν γὰρ ἄλλο παρ' ἡμῶν ζητεῖ ὁ Θεὸς, εἰ ἡ 
προαίρεσιν ἀγαθήν, Μὴ λέγε᾽ Πῶς μοὺ ἐξαλείφοντα! 
αἱ αμαρτίαι , Ἐγώ σο: λέγω Τῷ θέλειν, τῷ πι- 

ῬΗΟΟΘΑΤΕΘΉΒΘΒΙΣ, 

μέλλουσιν ἄνθρωποι Θεοῦ προτηγορίαν λαμ- Α ἐΐς οἱ γειδπις δ. Ηοο Ῥγῷν ἀθὴ5 Ῥβα 05 αἸχὶ  δχ μ 6 - 

“᾿ 
Ὁ ἀθ 

βῦμὰ )61 (χζυδηδοχαοπὶ Πομιπὸ5. Π οἱ ἀρρο!]α!0- 
0 ηλ ΟΥΔἢ} ἀσούρίιν) : Ερο αἰαὶ: δὲὶ οδεὴδ, οὲ Εἰ 
Αἐεἰδϑὶγεὶ ορλλοΣ ἴδ, 561 ἐάνα Ὧ6. ἀμ ρ6)] αἰ] ομεῃ Πο- 
115, ἰμ 1 6115. γοσὸ ργοροβίίατη. ρογῆβ. ἹπρτοΞ5 5. 08 
ἴῃ σον! πη η, (Ο]ογὰ οαγεὰβ ἰἀθόνροτι ; αἰ λα ἔρτῃ ρι5 
ΘΟ] αβπιοα] ἢ ο1ι ἢ θ 65, 81 ΕΠ] ἀΐοβ πριίαγαμ ρτορο- 

581 Θοβϑην, ἀπποῖπ Ππορίθ οι 5 τα πρὶ 'ὰ ἀρρᾶναηάο 

ΘΟΏΝΙΥΪΟ ΘΟ ΡΑΓΘΙ 5 Ὁ Αμπηληι νότὸ ἰδπὶ ΟΩἸΟΒΗ 
ΒΡΟΙ50 ἀδογονοτα ραν Π5, ΠΟ ἃ ὈΟΙΡΟΓΟΙ5 ΘΟ 55 815, 

ΠΛ Δ ΕΓ 5. Θρὶυ Π Ὁ Π1ὰ ὃ 
Υ11. Νοῖ ΠΙοοὺ δὲ5 αι ἰὸν Ἰαναου τὰ σαξοῖμοσο (9); 

«Ποφαίη Πσοτοῖ ἀϊοῦγο : Οὐοι σθαι 8] τα] βασορθη 

βθν ἃ ἅΠότὰ ἴσο ρογἤοίαμι, 506 εἰ νοὶ ξοηιοὶ τη 818 
ΒΟ 5561}, δὰ Τὸ 5 δι θη ἀφ! πὶ πὸ δ πλ: 

ἴσια οπα Βοιαῖπιις, οἱ τοῖα μος, εἰ τατον ὑα- 
γρέϊωηα τὰς ΠΦΤΘΕΟΙ Πα πιὰ 5ο] απο 0 ΓΟ ΒαρἐΖᾶῃ- 

ἴὰτ, βιφα! ἀθυὰ ρτὶ5 ΠΠπὰ Ναρεδπια ποὴ ΘΡαΐ, 
ὙΠ, ΝΙΝ οὐΐηι ἃἰΠπὰ ἃ πο 15 τε αι} θοαβ μνῶ- 

ἰθν ᾿πἀποιογοι ἀλη} Ροηδηι. ΝῸ ἀϊοῖίο : 5 Ὧα1- 
Ὠδπὶ πιθᾷ ἀο]θαπίαγ μεσοαία (10) Ὁ Εμο ἀϊοο {Ὶ : 

60 γέ, ΧΧΧΙΙ, ἀ Σ 1 οΔπ. τ, 9. 1 Ρξαϊ. ὑχχχι, 6. 1 Ερίνοϑ. ιν, ὅ. 

(41) Εἶπα. ἴῃ οοά, Πορ. Ἰερίθαι, εἶπον, φαοιμοᾶο 
11} Ῥαξν 65. ἁΙααάπᾶο Ἰορόναῃ! πο Ἰοσσηι ; πα 
ἘαΒο. ἐπ 98. χχχν, Ὡθτη. 8; Τπεοάογοί, αι... 81 
ὧι Εχοΐ., ρᾶρ. 102, δὲ πὶ ρβαὶ, ἀχχχν, πᾶπὶ. 8, οἱ 
4}}}. 

(33), Ἢ προτηγορία. Απίς ἡ προσηγορία, εξ ἢ 
προαίρεσις Ἰορομα πη δυβρίσον γ6 } Ξαρροποπάθτη 
γον τη ἧ. 

(3) Εἰσῆλθες. ΨΙΠΪΟ ὑγροργαρ!ογατω το 51} ἰὼ 
οὐϊομομα ἅμ} 1040 εἰσῆλῦτ, ἀπο κοουία Οχοπίρη- 
515 Θἀἴο. ΜΗ Ποβία5. Ἰόρεπ χη σομ ἰο1} εἰσῆλθες, 
ἀὐομγούο βογιρβίι θυονοθαβ, οἱ Πρ. οοὐ, παροῖ. 

(: Κάμε τὸν δρόσον. ΡΙο ἷ5. πόροι, μὴ ἀνάμενς 
τὸν δρόμον, πὸ οἴω δέοι αἰ ογα5, στα ραναι!ο σαι μα 
6Χ δἰ] 6115, φαΐ ποτηΐηδ ἃ ἀσοιλθαι ΠΡ Π|, 

ιὉ) Ἡροΐκειντο, ὙΠ οβαα. οαϊογαι. Ιοεἰϊοποιη 
προσέχειντο τηπίανι .15 ὃχ οὐ Πἔδα., 06, (βαμ}. 
ΕἸ Οραπίϊ 5. οπϑοῖ, προὔχειντο, 

(0) ᾿λογήσεις, ΒΔΠῚ Ππαροπὶ, ἀσγέσῃς, νἱθοβο. 
ὅϑοῦ ὶ βαηλα5 βου ρἐπταϊῃ οοὐά, Ἰλοο, ἀξδα)}, 6. [ἀ0-- 
ΕἸ τ ἀαοναῃι ροβίγοιρ 8 ἴθι} ἀσγείσεις, 1465 [ἀοὶ- 
ἴοι συμ ταἰϊοπ οι εἰ ἴῃ ἢ, οὐ ἢ ἴδ εἰ Ρον Ὑἱ τ τὰ 
ΤΟΙ Πα} ]}0 15. πὶ νοο δοαπομ!!, ρεὺ σωματιχῶν, 
θαι σ ἢ 1106 οἰ ἀδα8}ν., τωμχτιχῶς, δο πθηυδο. 
δαπρλοαίαν ΠΟ 515 Το ροι ἢ ηὶ, ἀπὸ σω λατικῶν, ΟἸὰ 
ἴηἴρα ἢ. 8... ὁ οπν μέ Γαδ αἰοῃβ ἀἰοαΐ δαοίον : ἡ 
ἤησον ἀπὸ παντὸς φαύλου ποΐγματος, ὕογΠ. ἰπ Ρο- 
πιβ δοίοτίθα5. Τορίθ ἀργέω ὑπ σοηλίνο βίπο μτὸ- 
Ῥοβιιοηβ ἀπό, 

(17) ᾿Ενὴν εἰπεῖν, γούθὰ ἐνῆν ὁχ οσοά, ἢθρ. Ξογ- 
Ρβίαξ ῬγῸ ἦν, φορὰ πα οναίαν πὰ οὐπ5. Ὑοτθι οι 
δ οπὶ εἰπεῖν, ἴῃ ρΥϊοτΊθες. δα Ποπθι5. μετ ον }5" 
51 πὶ, τ ΒΘ αν ΔΠ]105 τ σοαῇ, ἤοο οἱ (θαι). αα]- 
ὑ115 ἤὸρ, οὐ ΟΌΡοι. ΞαΠνασαπίαν, Πβ4 6 πὶ Θ ἀτὰ ο0- 
ἀἸϊοῖθαβ σΟ ΒΘ Π Θ ΠΡ α5 χατορθὼ γοβαϊ τὸ χατορς 
θῶσαι. ΡνΙοσαγα δα! οματη 60. 10 Ῥτο αν ροβθο  Ἰονὶ 
ὁατη Δ ΠΟ 6. ἜὙ ΠᾺΡ. ὉΠ ἢ115. : ἐπεὶ ἣν ἅπαξ ἀποτὺ- 
χόντα δεύτερον χατορθῶσαι. 

(8) Μόνον γάρ, οἷο. Ομροῦναί αἰσπιπη, σποά 
ἰοϊὰ πιδοὸ ΡΠ ΓαΒ515, 566 αα Οὐδὲν, οἷοι, ἢπ σα. οοάς 
ΓΦ Θγ πα ΠΠ τ αοα ἰαταθπ πιὰ ρμ]5 ΓΔ. 1 μτι πὶ δΡ- 
τοτο ΠΡΤΑΡΙΪ ργόρίον γορδὶ ἰοποιη γοοῖβ βάπτισυα, 
(δι «πο [ἃ ν 8} ἃ ΟΥΡΉΠὸ αἰ Ἰοπα πὶ δ᾽} γο] ἃ 11- 
νγαγῖο, ἢ} 6 ἂὉ Ἐσοϊδϑσεο ἀοοιοῖπα αἰοπ ὰ νἱἀθ- 
τοίυν, ἀ6 Ἰηἀαβίτια ΒῸΒΡΓ  βϑυτα. 

(9) δοπ ἐϊοοῖ υἱβ απ ἰοὺ ἰακασγιως Ξμδοΐρονο, οἷο. 
Λαϊηοπρί οἰϊδῃ, εὖ ᾿βίμιο, οαί. 17, ἢ, 38, 51 Τηαἱδ 

ἜΤΟΣ 

ιν 

Βαποϊρίαίυν Ραρίλδπιας, που οἰ} }}Ὁ τα! απ ο588, 
ΤΟΥ εἷς ἰοοβ. Πσθβὶμλ ΜαΡΟΙΟ 5,401} οἱ ποίη οϑὺ 
ἐχ ρ᾽μὶ., Ππγδβ, ἀ3,. πὶ 8, 481} ἰτοο ΞΘ Δ ΟΙ θ118 
5815 ρυϊσοσρίαπι, αΓ τοῦτο ἀβάὰθ Βριβίθθχῃ χορ 
ἴὰ5. 6558εῖ. ϑδποίιβ Ηϊθγομντηι5 πη ἔρλεβ. τιν, Ὁ. 
γα]όπίίηο {θα φαοα ἀμο θαριϊππιαῖα 6556 ὁοπίθη- 
ἄαι, Παὰὰ ἰαστθπ θα ἀπὸ ἀαααᾶν [586 ραϊανΟΤΓΊη}, 
Νοναναῃ! οἱ Πομαιια, αὶ 11Π15. ΤΘΙΠ ΡΟΣ ΒῈΒ. ΤῸ 
οἰ βιμαίοἷθ ἰδλαπι πᾶ)ροναμπέαν, ΟΠ Ο]1005 δ 56 
γ ΟΠ Ομ 05 τορδριίζα αηι, Η05 οἰἴαπι ΟΥ1}158 τοϑρὶπ 
ὁθγὸ ρου ἀπ Ξ0]05. τον τϊσοβ το ρα ρζαμ050- 
σοί, Ποραρεχαπέτα ἱαηριοἰϑίθινι ἀπ Ζυϊβϑίπιτο οἱ 
δΡαν 5βιττ ἀοἰοΥ 05. σαϑ βαπτιαῦ ὀάποι ἀ7ὰρο- 
5016 65,68 ΠΡ, γιὰ Οὐηδείι. ἀροδί., οὰρ, 45, ἂὉ ὁπι}}- 
άπ 4] 115 τοοοη ον 65 5πη|. Οποΐ ααβοιὰ ΟΥ̓ΡΉΠ 15 
αὐ Ἰιωγοιῖσοβ βοῖοβ. χορθαριίχαν!, οογαηιααθ Ρᾶ- 
Ῥι(ϊδαιὰ ἐγγίτα αι 6556, [ἔα ἀϊδοτίθηι 68ι, αἱ πα ῃ 6115 
[αἰσδ6 βοη δ ηπίδτμ οἱ ΗΙογοβο ἡ τα ΠΔ πῶ ἐσ ΟΠ Ο5100 Τὴ0 - 
γρῖὶ ἀπ} ανὶ πῃ ρο558 νἀθαϊογ, 56 παϊσᾶτη αν ̓ ἰὰ 
56 5556 πε θ οι ου! οϑίαπι ροϑὶ οχδοίαια ἂς Π ΙΔ 
ἴπ σο οΙΠἶο ῥΙοπανίο, βίνο πὰ Ασοϊαίθαθο ἔπι, δῖνδ 
ΝΙοαθ! (ἀὸ δα πη, ὁ ἤθου ΒοΡΊΡροτοὶ ποίου, 
ἠαπι ρυίάθμι οοἰθουδία [ποιῶ ἢ}), φρο σον, Βὰ- 
γ 15) {15 ὁααβ8ηῖ. 1) ᾶὸ ΟΥΤΙ ποϑιυ ΞΘ ΘΏΓα 
ἀἰϊξρα!ανίμτιβ ἢ} ἀἸπβορίν οἵ οδίο α1586 ΞΡΘΓΆΤΩΙΙ 
ΡυΟΡαρὶ ποὰὶ ρόξβο ΟΥ τ]ὰ, ν6} ΕσοΙοθῖαπι ἩἸριο- 
ΒΟ]. πε ἐδηαηλ αἰϊο5. ᾿πογ θα 5 6 θα ρ ἰ2ᾶ5δο, πὶ 
«πα σοῊ ἢ οαπὶ ποῦο θαρ ἰδτηαῖο τοῦΐρὶ ΠΟ ῊΣ, 

(10) δ ἀἰοῖίο ; Θιπαην ὑπο ἀοίρωπίι Ῥοροαία 
1 αἷι ν9] ἀἀνεγοαπι Μαπίομεοβ 4] ᾿ηβασ Ὀ}Π1ἃ α]- 
σοθαμε ρδοοραΐα,οχ Το Βοβίγ., Π10.1 σοπένα διαπίολι, 
Ρ. εἰ, ν6} δάνογβαῃι 66 Π|1165 4] νὰ τἰϑαλα ποβίΓα πὶ 

ἀπᾶϑὶ ἐπᾶπϑῖῃ 5 ΡΥ ΠῚ Οπθτη ̓ γιϊἀθραηίναι Βα ΟΠ 
ἴηΤοσ τς πα). 10.Ουἱα ἀΐόογο αΘ} 1165. Βοίοτγοθ τἴὰ 
πᾶρρδι, λα π5 ἴὰ Εφροβ. ἐμεδοὶὲ αὰ του ϊαπὶ « Π6 
«ῬΟΙῺ 55ο 6 ϑοοοαίονατῃ : ϑοϊοηΐ, ὑιριξ, απ 1υ11- 
« 5ίοπο αἀνουβαμι π05 ἀΐοογα ραμαμὶ, χα ᾿μ51 ΠῸ8 
« ἀφο μθ 5.0} ρα 6. 15 οὐ πη ἃ 1 1: ΟΡΟΤῈ Οοτη- 
« πλῖ 588 βιιαΐ ναὐοὲς ρόσεα ρατρατῦί, εἴ αἴας Ναηαυὰ 
« μοίοϑι (ἱ ἀπιτ τὰ Γθο ο Το] 4ἃ οι 6558. οὗ 
« ἀἀι] τοῦ ποὴ ν᾽ (ον, {αὶ Δα ον τὴ ροΡροίναν, ν 

« Οποτησάο ουμὸ 11} πβοθ πιο ΑἹ Υ ΠῚ Δ} ΤΘῸΒΝ Βα  σ 
« [18 να ΒΒ 8 ΘΠ οἱ βι} 110 ν᾽ ἀ δι τ᾽ ἀγουθὴ ἡπ0Ὸ ἢ» 
«Τοῖσοσαχῃ οἱ σοι απ θγγονθὶ οσδὰο ἀπο ρ ΓΘ ἢ - 

«Οὐοδι! ἃ ΟΥτ 0 σαὶ. 2,ν μὰ ρα δ θη τοὶ ἴΔ:ι ἢλ0}- 
« ε15Ἰσοἷϑβ νἱπὶ ἀφαάταπι μαρ ϊβμι] ατη, εχ θ εἰ οἱ Βρ ἢν - 
« [5 5801 ργῶβεητ5 ορθια 6, σοΙμπηθη ἀᾶγ)]. κ 
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Ἰὰς ἀπὰ τα, σπὶ γοϊπθυῖθ, στα οτγράϊάοτ]β. Οὐ Α στεύειν. Τί τούτον συντομώτερον 

᾿ἰϑίο σοιμῃρθηαϊοϑῖτιβ 2 σαοά αἱ Ἰα θὰ φαϊάσῃ ἔθ ἰὸ 
ψ01}16 ργοριμεοιι, οὐν νόιο ποιὰ ἀϊςαῦ ; σοηλογ 65 
σογαάίιηι 116 αὶ γπάϊοδι 13, (δϑεαίο ὁχ πᾶσ ἀἴ8 Δ 
ΠΩ] Τὸ θγᾶνᾶ : πὸ ρσοίογαί Π᾿πρπὰ (πὰ νοῦ θὰ σγᾶνι- 
(αἰ15 ὀχ μονα Φ οἢ. ροοσοὶ Διπρ] 5. οὐ] 5 (πῸ5 ; 

ΒΘ4Ὲ6 οἰτοαπι τ γα 185 ΟΒΘΡΡΟΙ σοβΉ Δ 10 ἰτιᾶς 
ΙΧ. Ἐδδιιαοη ρϑά δ91αὶ δὰ οί ΘΟ 6565 ΧΟΤΟΙβ 08 

απ αἰροῦα βαϑοῖρο (1}1: βῖνο 150 Πα π|δ,δῖνο ΧΟΡ - 
αἰχαι 5 [ὐ115, ΒΆ 1.11 ΗΡῚ τὸ. 1ἃὰ Γαἰπιὰ 65}. ἔχ ξε]- 

τὰς εΐροιαῃ δάση 6]. αι] ἰοταϊα η) 6558, ἀἸνουβῖθ- 

(ς᾽ πα! γ}}5, ΓΘ, βίάμηο, ἔσγιο, ἃἂὸ Ραπιθο, ἰηὶ- 

τῷ γιὰ, εαΐν 1, ἢ. δὶ 

(1) Επουνοῖδιθος σὴ ἀἠοοξε ουδοῖρο. Ἰατα χοῦς 
αἴξ τοσθρόνᾶπι Πα ηαη Δι, 4ασὰ ἰρφβίαμ αν 
γανθα κοαποπεα, φαΐ ι5. νο αι ἔπ δἷ5. γα Π ἢ 
ἴα13586 ουμμχθπιοραῖ, θυ ϑαθοθρί ΠῚ ΘΧΟΓΟΙΒΙΠΊΠΗ 
ἀϊδείραι Οὐκεπδβ, δ. τ 00}. (ἰδὲν., ραμ. 113, 
Θὺ5 αἱ δὰ τευϊριθιιά πὶ ρτοχίγλο θα ἰβιχτιν μυθρα- 
χτολαπασ, ἀρ {ἰ5. 41 σοδοηβ ΠΗ ΒΒῚ να, ροάῃη 
ΒΥΠῚ ΡΟ] 11 θα αι οἶδ, 1 οϑὶ οἶα Θχοχο βι τ5, 
ἀβδοσα!, οὐδέπω τὸ σύμδολον τοῦ ἀποχεκαθάοθα! 
ἀνειλη ψότων, Δ ΒΧΟΓΟΙΒΙΠΙ ᾿τθίθγοα μὲν ἐσίαην αα- 
ἀτασοβιη δηλ ρι5. πθιπιρ δ 5. αἰ] ραπίκασ, μαμὰ 
δα πος ἴρβοὸ Ἰοῦο, δὲ ἀἢὺ 5ἔλΠ οαξ. ἐς αν δ, ἔππὰ 
οἴαπ ὁχ μα. 13. 1} 5 οτα Ποη 5. Εσ δον ρίποῖβ 00]- 
Ἰδοῖοβ δἰΐ ὀχογοϊβηλοβ, 0 εὐϊτα αν Πα νΠ τα 4 Ὁ 
ΑἸΠαμα5)0 ἴῃ ερὶβί. αὐ ΜαΑΓΟΘἢ ]Ἰατταλ, (6 Τα 18, 
᾿. 33, ἴθ φα ] δακα ο οδδιϊ μαι, {ιὶ,0 η1}5518. ϑοσὶπ 
Ρίαρ αν νοτ)ῖσ, οηοατὴ σσ ἢ. {1 μνορίθι ΠΟ. π1 
ἴῃ 115 ρυϑθηΐθῃι Τα ΟΡ ΒΙ]ΠΡ5, αατὰ αἰϊαπ ὁ ἂ4- 
501ἴα 5 γε θόονα) ἔουτλ 185 ἀτἰ μοτβαδ θη τὴ ὁοι- 
Ῥοπὶιαβ ἀἀ δἰ ον όπι,5ὲ ἰφγαοαί 5. ἀουϊτο5 οἴ - 
ΤΈΡ 1. 58 1 πἰαγῖὰ Π|ὰ μὰ Θχονο 5615. νοῦρὰ σομθ πος 
Ῥαῦν πορομα! οὴθ5 “ΠΡΟ ]]) 1 γ 15 ΘΟ ΧΟ ΟἸ ΖΑ 5 ΘΙ. 6 
δι  Π0 8. οὐ ἀφιποιο Ποία υαΐατ, οαϊ, 10, πς 18, 
νας οηθηὶ δἰ λατοσα  σῃηθηὶ 1 Π15 ἢοὶ, 4 πῷ ἔπ πὶ 
1 Θχογοίϑαχο ἐπ ουβαμμθπούάηλ, ἰππὶ ἐπι ὀχουύοῖβιο 
οἹ]οἱὶ δἀμι θοθαηίαν, 01. οἵ σα! 30, αν ὁ Σ ὸχ σα] θὰ5 
ἀα ὁχοτνοίδιαο μαρι χαροῦν Ἰομη σαα σοη δοματᾶ 
οἰ, ἱπνουσδιοηοηι γα ἧχι οἱ οὐδ δἰ μπαπὶ ὁδί, 
ἀ,. ἢ. 48, εἱ οἂι. 15, πα, 3 εὐ 18, ΑΒ οΡαίαι 1η-- 
5. Πατο, οαπὶ δ εἰρη! Πυδη δπὶ νὰ Θρ ν (ὰ5 βαμ οι, 
σα}15. νἱγία!8. δρᾶ! ἀχογοίδεμὶ, πἴο, οἵ ον. [6, 
τ. 18, {πιὰ ἴῃ. ὁοη!οαιριὶ, οἵ οἰθοία, οἱ δά ἀῶ- 
πιο 5 βἰμηασα, 1 ἃ ἀθ]θ λα οὐ ΘΟ ΠοηΔα ρμοπσαίδ, 
θυ, οἱ οαἱ. 30. αν 8. τ αἴσαο, ἤῶσ ἐπ Πα τὺ ἴῃ. [Δ- 
εἰοθτα οἵ ἰὼ ἀατο5 ἔχη οραὶ χ σάη. 7 οὐποῖ ΟΡ. 
ἘΠ ραηαΐ ρ0) 551 πηὰ πὶ ἀδοΠΊ ΟΠ 15,6} ρμιρρα δ ἀρθο- 
αι 15. ἀηϊπῃ δαπα ἤσοθδ : Ἐπ πν Ὑ α ὁῃἸτὰ πὶ Π 6 - 
ἄαπὶι Ραριϊλαϊονιει τα πὰ ΒῸΙ : Ια] ] ἃ ἰνουθαγιὰξ μὸ- 
[οϑίαίοσ, οα!. 50, ἃν 3. (αἴ Ὠραϊθ ὀγϑαϊξ δἱ ὑγοδέθιαν 
αἰγᾶσαο ΕσοΙοβὶδ ὔσῳοα οἱ [δι] πα), οἵ ᾿οια  ποπὶ αἀ 
ΒΑΡ ΒΗ πὶ 5716 ῬΘΟσΔΙΣ οἱ ἀϊα μοἱἱ ἐν γαγιη ἀἱ 58}- 
ασργο,οαι, 19.η. ἀ. ϊηο οἰΠεδοϊββίσα τῇ, 0 ὀχογοίδ- 
τα ἶβ. 6... ἐπϑα Πα} ΠΟ} 5. ἀγα Ἰηαπΐθ5. δὰ Ἀἰ1 15, 
Ρδοσδίϊ οὐ ρΊη.}}5 ἀὐαισποπίαπι, Υν Ααμ,, δρ. 4194, 
ἢ. ἀδ,οι ΔΠ. Ν 6 ἰαπλθὴ ἃἀπΐθ ἔρβατι ΒΑΡ Βα Ρ6Γ 
ΘΧΟΓΡΟΙΒΠΊΟΒ μΡῺ 115 ΟΠ σαν} ἀατη οποπ),6ἐ ἃ μοσοδτ 5 
δ] οΡᾶν}} ἀπ πὶ γτ 5: σὴ ΟΠ] 5. ράβοῖτῃ, 566 
ρεσβογίίμι σαϊ, ὁ, ἢν Ὁ δἰ {2.. 6᾽ ὁδξ, 30... ἅς δοϊ πὶ 
τὰ θαρ 5310} } 105. Δ6ῸΪ5. ΠῸ5. ΤΠΟΡῚ ὑξ αὶ ἀιρηιομο 
Προναν ἀοσραῦ, ΑἸϊο 1 ροσοσαίατγιπι ΓΟ ΠῚ 55 ΟΣ 
ΔΠ]Π5. δόμα πλὰ}} 118 Ολ α515 αἰ πὸ χηυγ απ τη αἴα τ 
εἰσπὶ βυρτα ἢ. ὦ, σοπίοξϑίοσιὶ ρδοσαίογαμι οαΐ. 3, 
ατιι. 10, 10... 30. 1οαπο. ὁ]. 3, ἢ. 1; ἀρτοπαῃ- 
ιἱαἰο θ5, Ρ0᾽ {πᾶς οαἱ. 19, ἢ 9, νοΐοτὰ οὔ ἴῃ τ 
ἴοσπο μαρία αἴξβοιν! δὲ μαγαάίβαιιῃ. ΠΟΡῚ5. ἀρο ΓΙ 
ἀοσοί : Ο1680 δχογοϊχαίο σα ἅμ δ ΤΠ ΟΥΒΙΟΠ ΟΠ ΘΟΥΡῈ5 
πὶ πὴὸ5 γα σα 30. ἢ, ἃ ; τὴ οἱ δρίνιμι5 58π- 
οἷὐ ἢ ΟΡ ῖ8 ροϑβί υὰρ.ἰδαλαχα (0]]α1] σνα!αν οαἱ. 11, 
1, 1ὅ,. 868 αἱ ᾿δῖα ροτῇοεῖξ ἀδίδιυ. ἴῃ Βαρ(ίβχηο γ6- 

5, ΟΥ̓ΠΤΕΕΙ ΒΙΕΒΌΒΟΙ,, ΔΗΘΠΠΩΡ, 

Β 

ῦ 
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: ἐὰν ὃὲ τὰ μὲν δ᾽ ὑῶῶ 

Ἀείλη σοὺ λέγηι τὸ βέλειν, ἡ ὃὲ χαρδία μὴ λέγγι, χαρ- 

διογνώστης ὁ χρίνων. “Αγγητον (2) ἀπὸ τῆς σήμερον 

ἀπὸ παντὸς φαύλου πράγματος μή σοὺ λαλησάτω ἡ 

γλῶσσα ἄσεμνα ῤήματα' μέ σου τὸ βλέμμα ἁμαρ- 

τανέτω, μηδὲ ῥεμδίσθω ὁ νοῦς σου (3) περὶ τὰ ἀχρή- 
σιμα, 

Θ΄. Οἱ πόδες σου εἷς τὰς χατηχήσεις σπευδέτω- 

σαν, Ῥοὺς ἐπορκισμοὺς (4) ὄξχου μετὰ σπουδῆς" 

κἂν ἐμφυσηθῆῇς, κἀν ἐπορχισθῆς, σωτηρία σοι τὸ 

πρᾶγμα (δ). Νόμισον εἶνα: ἀργὸν χρυσὸν, χαὶ δεῖο- 
λωμένον, ποικίλαις ὕλαις ἀναμεμιγμένον, χαλχῷ, 

τηϊβδίσηθα ρροσαίογαιη, (8 ΘΧΟΓΡΟΙ511, 16) ἴηι, 
εἴ αἰἴὰ δαργα πιοπιοιαίδ, 84 68η} 1115. τη0615 415- 
μοπαηΐ, Πχογοϊβπιοσαηι δῇ Βαριϊδταυτα ταὶ πἰβι τὶ αα] 
[ἀϑγῖη!, ἀ ΠΡ ἀμόνη! Ογυη]πβ, ΑἙ Θχογοϊβιηοθατα 
ΟἿΘΙ οἵ ἀφα θα 5885. ρομἤσθηι Βαριαμίθηι 
ταϊπἰβυναιῃ ἔα δδὺ ποσὶ ἀΒΊ ατὴ 650. ΕΧΟΟἸ5 1.05 Θηθὺ- 
Βα λον ἢ. 58 Π0}}8, οὐ 15. 4] Ῥγορνίο δὰ 14. ἀσῆο 
ϑρίνι(ὰ5 βᾶποι] ορπδῃ οὐδπξ, ἐεπιρτο νἱάοίαρ, δέ, 
0, αν 3. δὲ σαὶ, 10, π. 18, φαριπ ἀσοθδϑίθδο ογὸ- 
ἀπάτη 68 δρ᾽βοορὶ οναϊηδίίοποαχ εἴ με ποι οτιθ μι, 
Ἰαχία ὁδηοα, 20 ἐοηο}}. μδοα., οἱ 40 σοπο, Απἰϊο- 
σποπὶ. χογοιϑτηοςβ νϑγὸ Βαρεϊζαπ ἀοτγατὴ αἰϊᾳ αάπάο 
ἂν ἀϊαοοῃ!δ ἴαοῖοβ υἱδοταῖβ, [ἢ δρίβίο!α οἴονρὶ ἀρὰς 
τη 6515 σοηΐτ Ροίγατη ἀοξ, ν σ0Π01}.0}Ρ.5}}} Μομὰ. 
Ργοβου τοὶ να]σὸ ΧΟΓΟΪΣΘ 8, 

(2) “Ἄργησον. (ν΄ δα Πση! ὰ5. ἀπο Οχοπίδηβοιη, 
Ἰυροσναρπογαπι ἀπ νῖο ρσασα} νὴ το, Προ Ραίαν,. "Α5- 
νῆσον, ΓᾺ γησον 50} ἴα πὰ ορ.,, ΟἷΤον., θα, οὐ 
Οδϑαμ}. οὐδ αὶ, 

(3) Ὃ νοῦς σου, ἃ γουρα δἀαϊάμπι5 χ Παρ. οοἷ. 
Θαδηχαᾶπι οριϊπιο σοηπίαὺ 56 ΘᾺ. 51 Ἃἀὁ ΘΟῊ]15 οἶγοα 
ἐπα πὰ πο ἰογααδηἸ ᾿πΓ0} Πρσατασ, παῖὰ Ἰἴτα, 
ἢ. 9, τιση όοποιι [Δ 61} βλέμματος ὀεμθομένου, ὕΓῸ 
ἀχρήσινα Ἰοσὶ! ἀγοάδοὶϊιβ χρήσιμα, αυοαὰ ὑπαὶ ἅιι0- 
1015 56ηδὰ! ἀἸποοηνεμῖνοῖ, δά ἃἰθμαπὶ ἢαὶς Ἰοοῦ 
βΙ βρη Προ μοΠΘ ἢ ἰΟΓΒΙΕ Σ δ ο 6705. Ἰπ οσργοία 0Π|15 
γάτα ἐπ Ξοασπ δ 5. ΘΠ Ο ὰ5 ἀπο ἀαϊ πηι 6ϑὶ. 
ἴῃ θα. οοα Ἰερίμιν τὰ μὴ χρήσιμα, 

(4) Τοὺς ἐπορχισυούς, Ια οοὐά. ἤσΒ οἱ βαα. 1ἢ 
μὰς Βυοοδίθοι δι οὺ ὁὰ1.10.1..18, ὁχοτοΐσχαὶ, δχόροὶς- 
Β[ΔΓῸΠ} ΟἹ, ὁχογοῖ δ η 1] γοσα Βα} ὰ ΒΡΠΙΡΟΙ ΒΟΓΙ ΒΕΓ 
Ῥοι ἐφορχισμὺς, ἐφορχιστὴς, ἐφορκίγειν, αποά 4}- 
ἄσαι α ρμυδιν λει 165 65 ΟΟΙΙΟΡΙΆλ5, οὔτι ὅρκος 
Βρίγα ἀβρόρο ἀἰοαίατ, αἴψπ18 14 Θχογοϊλαπαὶ νουδ- 
Ῥαϊατα ἦπ οὐ 01}, σα... δῆ. 90, οἱ Αμιϊοοϊιοπο, 
ὅδη. 10, οὐ ΔΠΠ|5 ἴῃ ΙΘοἷ5 γορϑυλιτ, γϑγατ Ον τ]ὰ 
ἐπορκίζειν, δἔο., γνο θα] αἰπιπ" ἴοσ δέ. ἃ0, αν. 3, 
ἈΆ]1Ὸ ὑοάϊοα τοοϊδιιδῃίθ : ἃΐχαο (ὰ ΞουΊ 1. Φαδίτπη 5 
ΔΡοίοῃ. Ῥαα. ἀὸ τς Επβορ5 ὕβατ, ΠΡ. νι Ηἴρὲ, 
ὁεοἰ., σὰρ. θ, ρὰρ 398 : διοίον Οοσηδέϊξ, αροςί. ᾿ἰδγὸ 
γῆι, σὰρ. 30, οἷο. Ὑα]ραγου ἰάσπηοῖν ἴῃ ἀτιοΟΣῚ 115 
ὈσΟΙδ 5. ἈΒ.1015, οἱ 5018 (05 1π Βον ρα Γ]5. 5ΔΟΥῚ5 π5]- 
ἰατὰΡ Ἰδοίίο, οἰ ἐξορχίζεν, χαᾶτὴ οἰΐαην δά μι οὲ 
Οὐγιπ5 οαΐ, 1, ἡ. ὅ, δροπηΔτιηγ ποθπ 1108 σοί 665. 
(Ὁ) Σωτηρία σοι τὸ πρᾶγμα, [ὰ οοάἃ. χορ, Ποοδιοὶ 

Οδ 580). 5. Ί 1 αν, σωτη σαν" οἱ Δ. ἰη 5 σαδπὶ ἴῃ 
ΘΠ Π|5,0} νουβίσηο Ουο 6011 ΠΟ) απ ααπίθν ρον θα 
ὁ ΒΘ] ΘΠ 5; νόμισον εἶναι, μαιηοίο, μοδὺ εἶναι 
ΒΒ] αποΐο 1 146. ΘΟ δ 5 ΡἢΓΑ515. μομἀ6ῃ8 ἃς 51Π6 
οοπδίγποιϊοηθ γοί αν. ΥὙὐνθ ἰρηλασ, νόνμεσον, 
ἰδη δι σα δη 15 Ρἢ 8.515. 1} {Π1Ππὶ 8 ρτφοθιϊβημ- 
115 ΒΒραγαν τη 5.558 Ἰη Ρα,ἢ..1}ς 5101115 μῃ γαβῖ5 ἀὰ - 
Ρίοχ : Νύμισόν μοι οἰκοδομὴν εἶναι τὴν χατήέχησιν. 
Ῥγὸ ἀργὸν χρυσόν, ἴῃ οοδάᾷ Βα οἱ ἀ58}}». [δ αεαν, 
ἀργύφιον. εἰ Παροιάστῃ Κ} χρυσίον, αὐφονιίμιην Ὁ6] αλι-- 
γμ, 8: ἀ6 5010 Διτο Ἰοαπ ίατ Ογτη] 5. οοααθαία 
ῬΆΓΑΒΙ, Προ δεδολω ένον ἅτ ΒῸ σοα 4. μοβίον 5 116 - 
τηοταῖ Γεγαηΐ, δεδευένον, ἐἐσαίεεμι. 
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χαὶ χασσιτέρῳ, καὶ σιδήρῳ, καὶ μολυύϑῳ. Ζητοῦ- Α παϊδίαπι 73, ΑἼΤαΤα Θο ασα ᾿δθθΓ σα ρίπιτ5 ; ἈΒΞαπθ 
μὲ) τὸν χρυσὸν μόνον ἔχειν" χρυσὸς μὴ δύνατα' 
» - " τὴ 

ἄνευ πυδὸς χαβαρθῆναι τὰ ἄνοίχειχ " » 
οὕτως ἄν: 

ἐποοχίσμῶν (1) οὐ δύναται καθχοθῆναι ψυχή" εἰτὶ 
ἘΝ ἈΠῸ ᾿ 
δὲ θεῖοι ἐκ θείων Γραφῶν συνεχλελεγμένοι, ᾿τχέπα- 

σιχί σοῦ τὸ πρόσωπον, ἵνα σχολάση λοιπὸν ἢ δια- 
τὸ βλέ 

; Γ 

- Ἢ 
νοια" ἵνα μὴ 
9 Ἂς Ἄ ᾿᾿ᾷ, δὲ 

εσθαι χαὶ τὴν χαχσδίαν, Τῶν 

ἐξωδόμενον, ποιήσῃ 
δὲ ὀφθχλμῶν ἐσχεπα- 

ι ὦτα δέξασθαι τὸ σω- 
ν οἱ τῆς γρυσοχοϊκῶς ἐργασίας 

ἔμπειροι, διὰ τίνων λεπτῶν ὀργάνων τὸ πνεῦμα τῷ 
πορὶ παρεμθάλλοντες, χαὶ τὸ ἐν τῇ χώνη χεχουμ- 
μένον χρυσίον ἀναφοσῶντες, τὴν παρακειμένην ἐρε- 
θίζοντες φλόγα εὐρίσχουσ! τὸ ξητούμενον' οὕπτων τῶν 

ἐπορχιζόντων, διὰ Πνεύματος θείου ἐμδαλλύντων τὸν 

φόδον, καὶ ὥσπεο ἐν χώνῃ, τῷ σώματι, τὴν Ψυχὴν 

ἀναζωπυδφούντων᾽ φεύγει μὲν ὁ ἐχθοὺς δχίμων, πα- 
ραμένει ὃξ ἢ σωτηρία, καὶ παραμένει ἡ ἐλπὶς τῆς 

αἰωνίου ζωῆς, καὶ λοιπὸν ἣ ψυχὴ χαηχοθεῖσα τῶν 

ἀμαρτημάτων ἔχει τὴν σωτηρίαν 

τοίνυν τῇ ἐλπίδι, ἀδελφοὶ, χα 
ἴσωμεν" ἵνα ὁ Θεὸς τῶν ὅλων 

1{χραϊλξνωμεν 
ἢ ᾿ ᾿ 

ὌΝ. ᾽ν » 

δῶμεν ἑαυτοὺς, καὶ 

. τὴν ἡμετέραν προ- 

" 
τιν . 

2λ- δλπ 

αἴρεσιν ἰδὼν, καθάρῃ μὲν ἡμᾶς τῶν ἁμαρτιῶν 13), 

ἴδηδ ποὴ ρΡοίθϑί ΔΒ ΔΙῚ Π 5. 5101] σοπηπι βἐϊθ. οχριῦς- 
ΒΑΡῚ Σ ἰῷ ΡΒ 16. ΧΟΡ ΟΙΒΙιβ δία, ΘΧΡΏΓΠΔΡΙ π8- 
(αν ἀγα ΠῚ βαπὶ οχ αἸντη 15. ϑογρτΓΙρ σοΠ δ οιῖ. 
γοἶο ον μι5. 81 νὰ ὰ8. [π||, τ δξίοπία ἀρ ᾿ς 

ἰότοὸ νδοᾶροὶ ὁορ δίϊο, πον οι] 15. νάστιβ ἸΡΒΌΤΩ 

ἀπο ὁοτ να σαν] οὐβοσγεῖ, ΑἹ νοι 5. ΘΟΏ 15, ΠΟΙ 

ππροαϊαπίλ" ΔΌΓΟΒ ΦΙΟΠΊ 115. 58} 15 Δἀ απ ϑπ πὶ 

βυδοϊρίαης. Οποτηπἀτηοάππι οηΐτα. δαυὶ Πεῖπθ ῬοΎ 
ΒΌΡΠΡΕ5 αἰ δαδάδχῃη οὐδ η 15 Ξρ γί πααἢ μὴ] Ταγπλ1}- 

ἰδηΐεβ, δὸ τουομλ απ Π} [ἴῃ νᾶ56 Παβογο ἀπγαηι 0 Ὲ- 

1]απ|65, ἀϊη. ἃρροβιίδι) Πδιημπιαῖα. ἰλοϊίαπὶ φαώ- 

δ ΡΟΝ απ παν Τὸ ; 11 ἀππὶ Θχογοϊ σα πί0 5 6 τ ΔἸ] 1 ηλ 
ρι } 0 γογ 6 πὶ Δ ]ο παῖ, 5 ἀπ ἐ παι {π ἴῃ σογρὸ- 

ΤῈ ϑΘ ΤῈ} [ἢ νᾶ86 σοηῇαίονίο ροβιια πὶ οαϑαβο αηΐ, 1ὰ- 

εἴν Ἰῃϊπιῖοιι5 ἀξθπγοι,, πιδη"} ἀπ ίθτῃ 545. οἱ ρϑγιλα- 

πο 5Ρ05 ν᾽ πα δίοσπ ἀθηΐαα αηίτηα τερυτραία ἃ 
ῬθοῦδΕΙ5 ϑα]ΐθτη οοηδθαυίαγ. Ρουγπα θα 115. ΘΓΡῸ 

ἵπ ΒΡ6, ἔβα 68, πόσας, ἰρ509. ἀρἰαιηιῖα, αὐ Θρδγα- 
πλπ 5, τ. [6 5 αὶν γβογῦση. ἸΏ Θ 015 ποβίγῷ ὈΓΟρο- 

βἰίύατα νἱάθ 5, ται οι πὸ5. ἃ ροσσα(19, οὐ (ὁ ΤΟΡῺΒ 
ποδΙοῖ5 ΠΘῺ 6 ΘΒ ΟΤΆΤα ΠῸΒ} 08. ῬΩΙ ο δια ΔΟΒ15 

υρααΐ βαϊπα! νοι. ΒΘ ὰ5 γοσαν", μὰ νοσαία 5. 865. 
. ἃ «Αἴ! Υ Ὶ “ἀπ: τῶ ἃ" ἡ π}). Ὁ χων Ἶ ἫΝ ᾿ ελπίθας ὃὲ ἡμῖν ἀγαθὰς παράτχῃ τῶν πραγμάτων, καὶ δώῃ λυίν μετάνοιαν σωτηρίαν (3). Θεὸς ἐκάλεσε, 

σὺ ὃὲ ἐχλέθης. 

Τ᾿. Ηχράμενς ταῖς χατηχήσεσιν, εἰ γαὶ πολλὰ πα- 

ρατείνωμεν λέγοντες, μὴ ποτε ἡ διάνοιά σοὺ ἐχλυθῇ. 
ἧς “ ΕΣ ᾿ 

πλὰ γὰρ λαμόάνεις χατὰ ἀντιχειμένης ἐνεργείας" 
οπλα λαμθάνεις χατὰ αἱρέσεων ({), χατὰ Ιουδαίων, 
χαί Σαμαρειτῶν, καὶ ἐρνῶν, λΙολλοὺς ἐχθοοὺς ἔχεις, 

πολλὰ βέλη, λάμδανε' πρὸς πολλοὺς γὰδ ἀκουτίζεις, 
καὶ χρεία σοι! μαθεῖν πῶς χκατακουντίσῃς τὸν "Ελληνα, 

πῶς ἀγωνίσῃ, (Ὁ) πρὸς αἰϑετιχὸν, πρὸς ᾿Ιουδαῖον χαὶ 
Σαμαοείτην, Καὶ τὰ μὲν ὅπλα ἕτοιμα, χαὶ τὸ ξίφος 
ἃ κα - ,  οπ Ἀν τ δον ξ δ᾽ ͵ ἑτοϊμότατον τοῦ Πνεύματος᾽ θεῖ δὲ καὶ δεξιὰς (8) τείνειν 

Χ, Ῥαγβονγσυθβ ἴῃ σα δα ΞΕ Ίθι 15; οιαβὶ ποϑίγα 

Ῥτο] σίου αϊανα 51} οταῖϊο, τὰ ὁ πηαασιῃ ἀμίτη0 
ἀοῇοίαβ. Ασπιὰ ΘΠΪΠῚ ἀσοῖβ65 οοπίτα δαἀνογβανίδτη 
Ροίθβίαμοπι ̓  ἃΡη ἃ οαρὶδ85 οὐπίτα πξορρϑθα, σΟΏΙΓα 

Φιάωτοβ, βατπλν} 85. οἱ ΘᾺ} 105. (7). ΜΠπΠΠ105. 1Δα}}08 

Ἰιοβίοβ, πια! ἃ [611 ἀοοῖρο; οαπὶ θ] αν 5. γαοα! 0 
ἀἰδοονίαβ ; ἀὐαἸξοσηάαπιν }} αὐθπχοάο (γα πξῆ μα 

στγσα, σαοπιοίο ρασιδ5. σοί γα ἢ φυσεοαπι, οοἢ - 
τς Φαάαιηι οἱ ϑαιηδτιίαπι. ἘΠ ἀστταὰ ἡ  ἀβηὶ ρᾶτγαία 

βαηξ, σα α] 5 νοι Ὸ ϑριρι 15. ργοιρ  ἰββί πη 5 Τ : πᾶ - 

53 Ἰύχρο!. χχιι, 18, 15 Υἱὰ φαΐ. 1ὅ, ἃ. 18 5 νοὶ τα ἢ. 15 75 Μά, χχνὶ, Ἐ|  ρμο5. γι, 17. 

(1) "Ἄνευ ἐπορχισμῶν. πὰ οοὐά, ἴσο 1 Οδβαιθ, 
ἄνε» ἐφορκιστῶν, ε16. ΕἸΟΥοἰ εἶδ, γλαϊο ; πασὰ (6 
ΘΧΌΓΟΙ 5.118. ΒΟΥ ΠΙΟΏΡΤΗ, 6558. βοηθθηθα ἀδοϊαραπὶ, 
ΘΟ θη5. μἢ Γι β5]5 ἴῃ θά οπι οὐαά. οἷο παροίαγ: ἱσὶ 
δὲ θεῖοι οὔτοι! οἱ ἐφορχισοὶ, ἐκ θείων ὃς Τραφῶν 
εἶσιν συνειλεγμένοι. 

(ἢ Καθάρη υἱν ἡμᾶς τῶν ἁμαρτιῶν. Ποδυηΐ 
ἤφθοὸ νοῦθα ἢ οὐ, Πσμ. α1 οἵ ρανιϊσαϊα δὲ μοθὲ 
ἐλπίόας. 

(3. Σωτηρίαν, Μαχίγια, ἀγγιάον οοἀίοαπι Πορ., 
ἤρα, οὐ δόδὰ}. Ἰοσῦο, μετάνοιαν σωτηρίας, ρωλὲ- 
ἐοπ της καἰ, δ1᾽.. αἷἰἴ σα (ἀν, τι, 17: ποῦς πα- 
οαγξονεν ἐπὶ μετανοιίᾳ τῆς σωτηρίας. [ἀρὰ ἀοτα 
ραπιοηίία καἰ. 5.10 ΟὝΡΙΠΙ ροὶ ἂο βαίδῷ ροπὲ- 
ἐθη ἴα 5δὰ 06» ρωπίίοπ την σοταρᾶγαία Στ οδί, ἀ, 
ῃ. 117, σωτηρία τῆς πίστεως, Ἰάδηηῃ 65, δὸ πάθς. βαξε- 
ἰἰς εοποὶ αιγί. Βαϊαίατϑοι {|ᾶ πὸ ΡΟ ἢ Θ. 1ᾶπ|, 4 1 
αἱ θόπθ νοϊυμῃίαι 5. πηϑεσθάθσῃ ἃ 960 πῶ Οὐπὶ 
δπιαπάαιϊςοπο ἃ ροσοαι 5. ἔριραὶ οὐαὶ ΟνΡΉ 08, δᾶ- 
Ρεξηανασι ᾿ρϑῖπὶ ἰρασιαῦβο Ῥουοθρίθμη ἀἰοὶ οχ βυῖ- 
τη6ηὶ ᾿ πὶ ἴθ σοῖο Ηϊετοβοὶνγ αι ίατιο θα ρ1}5- 
πιὰ Ἐδυϊοθία ἀρροΠ] οί νωρείξηνα μων ον ζῶ. ὅλ 
γογαϊοφοιονθηε Ῥεφοαίογιθηι, οαἱι 1δς ἢ, 32, 

(ἃ) Κατὰ αἱρέσεων, ΝΌΓΡΙΗ Οτοἀοοίαβ, αὐδοῦβιις πα - 
γεϊοσος; νἱἀδίαν ογο ἰομῖβθο χαθ᾽ αἱσετιχῶν, αποά 
πλοῦ ΘΟ ρους οατ τ 815 θα ΘΟ 1015 ἀεὐτ ον δ5νι5 
Ψκάφος, οἵἴο., οἱ Ἰπξθγι 5 ; Ομοηιοίο ρυρῆεδ ἐπα 
λωνοίομης. οἷς, 

" 

Ψ 
πος χαταχοντί- (ἢ) Πῶς ἀγωνίσῃ,, οἷο. [ἰδρ., ὅπως 

ὰ δ Ἷ ς Ιουδαίους, καὶ σὰς ἀργονΐ τη προς αἱρετιχοὺς, ΡΟ 

Σαμαρείτην. 
(6) δεξιάς, δρος δεξιᾷ, ἀτοήοοία5 νἱἀδίαν ορῖ558 

δεξιάν, οὐπὶ νείογι, ἀθωέογάμι, ἰάαὰ. πλοὶἰὰ5 νἱπ 
ἀδθίαι. 

(7) Αὐμιᾷ εαρῖος αὐἰθονβι5 παν έϑθς, ΘΟΉΙΤΑ «]εδρο8, 
ϑαριαγὶϊας οἱ φονέλίος, Οπαίπον 11 ποῖ! Ὁ) ροιιρτα 
ἰοΐο (αἐοολόέβοοσι Ορ6ΓΒ δι} σορία! απ ἀὰ ῬτΟρΟῺ}}. 
Ετμπίοοβ ἀσοσὶ ποὰ ὃχ βορὶρίθχιϑ, 485 γϑβραη, 
ὁοὰ οχ γα οί πἰ18, 61. σαάραμι ἰρϑοχιμητηθῖ 18 8 }- 
ἄμα ἰπαῃ!αία δι τα ἀπ αἴ το 6 ὴ 408 σἂν. 49, ἢ 37, 
οἱ δας. 15... 10. ϑατηαυ Άηο5, πα θογιὴι Ρρτορᾶ- 
δἴπϑι, 401 Μον515. Ἰσοβθον βοϊὰηι, π 0. ΔΓ ΩΤ ἘΠ} - 
485 δογρίαραβ γθοϊρίδραμν, οχ σα. ΜΟΒὉ 015 
1015. ὀρραρηαμίοβ σθηβοί σας, 18, π΄. 14... 13 6[ 18, 
ψφιιάοβ ἐν οπιτῖθ5. δ ΟΓῚ 5. ΤΟΒΙ 6 ΠῚ ΒΟΡΙΡ ΓΙ 5, 
οἱ ἀδοϊαναία ἴῃ πιυπάο ΟΡ Ί 5 νἱρίαίδ ; ἴχαρ ἀροὸ- 
βιο]όγαηι, οἱ ρυίουσιν ΗΙΟΓΟΒΟΙν πη [8 πὸθ 56.415 δρὶ- 
βοορόσγαῃι, 481} ὁχ δρναα μοηϊθ Ππιθραπὶ ποίου! - 
ἴατας οαδν ἰάς αν 10 οἵ 5εήᾳ, Πωαγθίσοβ ἀδιθγη ἐπ 

οαααΐθι αὐτί ιβααδ ρβίαβηνοη! ϑογιρίαριβ; χα! θὰ8 
ἱπιουάαιη αὐδιιαμὶν Ἰηιπια  ΒΉΠ 6 πὶ οοο! δἰ δ ςῖρ {νἢ- 
ἀϊ]οπὶ8. ἀποϊοιαἰδη, ἃ}, δι, ἅ, πὶ 9ὅ. (αἱ, ὅ, 

π. 12, δὲ ἰρϑαμι απο] σῶς ἘσοΙ 5, (πο 11 ἀπι- 
ἀυδηι 5101 ρροργίαηι ἴδσοῦο ροϊαογαπέ, ΠΟΙΆΘΏ, 
οαί, 418, η. 36. 
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πὰ5 δΐθιι οοπίοη ἦθτο ορουῦίεῦ ρὸν Ῥομάτῃ νοϊαῃ- ἃ 
ἰαΐδπι, ἀξ θοΙατὰ Ποπιῖπὶ ρτῶ!  θγῖ5, πῇ ὀρροεῖίαβ 
μοϊθϑιαϊοβ ἀθρθο]οσ, αἱ Ἰηνίοσ αν ἔθ 0 ΘΟ 5 

μον ἢ ΠΟ ὩΙΡῚ15 ρ᾽αιβίθδ, 
ΧῚ. υο φαοχας του απὶ (α τοῖο, θὰ ἀϊοπῃίατ 

δα 556 οὐ ἰὴ ρογροίαπιῃ ξερνὰ, Νὰ οχίδί ποθ. 188 
6586 ΠΟΠΒΠ ΙΔ 5 ΠΟΘ Πἴκ ἢ αποχαο Ρομῶ οἱ ἢ 0 

ἀἰᾳπ : νθυ ἢ δ᾽ αὐ ἃ τὴ {Π15 ποθ Πομ] χθυ 18, 

ογαβιίηο δα ἀἰβοῖίπη5. Ἐὰ γϑτὸ ἀφ ἰδ ἰἌγδοτο τορος 
ποιΡαίϊοτι 5. ῬῸΓ τα πριν να απίαν ἀοοσαπμῃχοίδ, 51 

Βοάϊο πορι! μαπίαν, ἀπά ἄο ἀσήμι τοραγταθαπίαν 

Εχ βίϊπνα ἰοπηρ5. 6588 ρ]αηία ὁ 5. ἀν βογαπι; πἰδὶ 
[ΟΠ πιὰ5 οἱ τὰ Πάτα οχοᾶνούααβ, συδη οι δι 4115 
Ῥοιθεῖν τοοιῖα 5. μ]απίαν!, {πο βοιλοὶ [ἀν λα ϊο 

ἰδηιαίαπι ἢ ἙαΙ Ποῖα χφαοάάδηχ, οϑίθο ἢ 65] 1 6558 
Ῥαία ; εἰπὲ [οὐϊαηγὰ5 οἰ απ Δα θη απ ΡΟΠ ἈΠ; Π15] 
οὐ πλαϊα 5818, ΒΓ Γεθ Υἱ ΠΟῸ 15 ἀρίο Φ' ΟΠ] υπρᾶ- 
Βλι15 ἀοια}, πὸ ΄αϊὰ Ἰαχαὴῖ οὐ Πεΐαιι8 τορθγιαίαν, 
εἴ γαϊηοβὰ [ὰὲ Φά Π οα]0, ὼς ρα οασδὺ ΟΠ 5 

γυϊὰ5 παβοθρίαδβ Ιαθοι ; 564 ὁορουῦίοί ὁχ ΟΡ] 68 ΡΤ} 

Ἰαρτᾷθπὶ ἀρροηΐ, δ' δηβαϊαπι δὰ ἀηραϊυ τὴ ΘΟ ΠΒ66481 ; 
δὲ ξυρογῆ 5. οραβῖβ, ἴα ἀομαι Θα θα θὰ το {|- 

ΔΙ ΟΠ ὁ πὶ ἈΒΒΈΓΡΡΤΟ δῇ ς δα πιίοηῃ τηοάιπη ΔΙΟΤ ΠῈ5 
ἘΠῚ Ταπᾳαδι αρίἀδβ ΞΟ 9 : ἀπά ρα ορογίθί χὰ 

αα οιὰπὶ νυ 6 πὶ βρεοίαηξ : ἀαήϊτα απο δὰ 70α]- 
οἴπιηι θα ἶγ ὨΟΟΘ5556. δὶ 46 Ομεἰδῖο ; αὐαϊοη “πὴ 

46 γΓϑϑιιγγοο δ. ΕἸ αἰτὰ ἀπ ἃ ὁχ οὐάϊπο ἀἸοαπέμν, 

ααα απὸ φαΐ οι βραγβῖμ ({) τοϊοραπίαν, (απο αἱι- 

ἰ8πλ 5110 Ιοοὺ ἀρίβ αἀἰδροϑία ρυοίογαπαιῦ, 51. πθὴ 

το ἴῃ ασππτῇ ΟῚ ἱμὰς ἂς γηθιηονῖα Ὀγοια οἱ μοϑίε- 

τίονα σοτι ρ] οίᾶτα, δά! να}, χαΐ ἀδπι ἀρο  Θοία5, 
πὶ γθιὸ ἔγαμι]ο ΟἹ οαἀποθηι μα 015 ΠΟ ατη. 
ΧΕ Ουδιάο οαὐθο 6515 ρτουαηναρίευ, πὲ οαΐο- 
οι δ Π1ι15 ρου θη εἶπ5 16 Γπϑγὶϊ, χαϊὰ ἀἰϊχουίαὶ 40- 

οἴογαϑ, Π1}1} ἀϊοαβ. δχίθγπο ἴδ, Μγβίθτί τη οπίχῃ 18] 

ἸΕνς δάεις ὅν,  νπθτιοῦ σάΐ, ὃν ηνοϑῦὲ 

(1) 1ὴ Ἰιομν]} 15. ΟΡ Ια 18. 
2) Τὰς συνέρτις ὁμιλίας, Οοὐᾷ, Ἰῖαρ οἱ (βαλ)ν. 

ΒΒομῦ προπσομιλίας, 4 ἃ 8ὺ δῖ! οὐδάσῃι καὶ 
ποπεηα, ΠΙΟΡοσψτ5 πὶ Ο αἰαίοῃο δ κουτριουνίθεις 66- 
εἰοδιαςιτοὶΣ ρθη 6 5. ΗΙρροίγιυ, ἃ1Ὁ κε κα]. δὰ- 
οἷογ!5 ἰορίδϑ8 ἐδγηΣ προσοικιλτιῶν (6 ἰαιίς Βομεδεϊ 
ϑαοαίογβ ὧν οσοίροῖα ρΡοπεη(αίαγι. Ἡοτα ἢ ανιιαὶ 
ποτ πη ΟἸἸπὶ ΒΟ δ] 5). ΠΟΙ ΟΙΌπος, βοή οο ]οαυ]α, 
Ρυαϊοδί θη θ5, (᾿ββουιαί 65 σοι βοραηίαν, αἱ ἀδ- 
οἰαγαιὶ ΟἸδαλθ ἡπᾶγασι ΒΟπῚ Πα σαπε Π α{π|5. αἰτα: ααιπὶ 
δα φαϊ ἀχυδτη ψαδτη ΟΠ 1165 δα μορα αν} Β1{1}: 
οὐδ 6 56 πδὶ ὁμιλίαν ἀδατραὶ ΟΥῚΠΠπ5 οαϊ, ὃ, 
πε. 26, ῥχὸ ἀϊδίεςίϊοα ἀϊδραϊαίίοπο, ὰπις ἃ] ΟῚ 5 
ο}1|5 γοοΐθ ΞΒΠΒῈΠῚ 6550. Ομ αἴ Τὰ πιο ἢν τος Ιοσὺ 
ἀρεῖρηδι ΠΟ 1]}1ὰ5 ἴῃ ὁ. παχίθ8 ἀθ ΠπιῸΡ6 ῬΓΟ ἢ 18- 
Τὰ5 : Ζυατα} ΡΒατη ἴηι Οἀτη 5 πιθεθίαν δχ θοιίο- 
αὐ ὰ5 ἐπ οοϊοπία δορά πὴ} οὐ ἀϊποτη γϑοὶ 8115, 
εὐ Δ ὉΠ} ὰ ΒΘΟῸ ΠῚ 6) βάθη ἄγ β ἢ θα} οὐ πο χῖομο ἀρίτ 
ἂὸ ἀδν ηοίδ᾽ οὐ δηξ, Ῥιίεσοα ΡΠ αΡο5 ἃ πὰ ηο σοᾺ- 
οἰοηαραηίαῦ, ἅπ5 μο5ὲ αἰΐπὰ ς ἰἰα {π|6 τε 15. ἔπι 8 Ὁ 
685 Βοη  |ὰ8. ὅϑϑθὸ ροίαγαὶ οτάο ἀσοίτί δ". ΕΟαρη 
[ ροῦς 40 τα] 065 σαί ἢ δ. 1σᾶ5 Παρ Ραΐ νν}}- 
᾿τι5. [ἢ 5 ΠΘῸΠ5 0488 συ παχῖ μια ΡΒ 5 οι  ἰοἰς 
ΒΟΡΏΘΠ Θὰ. ὈΓΟΠῈ ΠΕ ΑΡΑΙ ; ΘΟ 16. ΞΟΓΠΊΟΙ 65. βθρα 
οἰἰαῖ, ἢπ ργιμἷθ οαϊ. 10, α.. 1, οἱ σδι, 4, αν. 94, ἴπ 
Πίβαμθ, φαδην 5 δἰ οἴη 65 ᾿Ἰοαθτοίαγ, Βα ρ ἈΠ Ζα 05 
ἰϑπλθ 58 ΒρΘΟΙΆ} 115. τοβροχίββο αἰΐ οαί, 16. αν 94, 
ΟἸΔΙΠΟΡΙ Ἐπὶ ἢΐὸ ρυΘοΙρΙ  τιῦ 115. δἔϊαχῃ Ἰνομλἰς το 

ἢ 

5. ΟΥ̓ΚΠΤΙ ἨΠΕΒΈΆΘΒΟΙ., ΑΒΟΗΊΕΡ. ΒΌΣΙ 

διὰ προαιρέσεως ἀγαθῆς ἵνα πόλιμον Κυρίου πολε- 
Ϊ᾿ » Ρ . 

μήσῃς δα νικήσῃς ἀντικειμένας ἐνεογείας ἵνα ἀήττητος 
ΠῚ ἜΩΣ ΔΝ ΝΣ ψὲ ᾿ γξνῃ, παντὶ αἱρετίγῳ πραγωχτε, 

ΙΔ΄. Ἡχραγγελία δὲ σοι! καὶ τοῦτο ἔστω" Τὰ λεγό- 
μενα μένθανε, χαὶ τήρει εἰς τὸν αἰῶνα, Μὴ νομίσῃς 
τὰς συνήθεις εἶναι ὁμιλίας (2). κἀκεῖναι μὲν γὰρ 
ἀναῃαὶ, καὶ πίστεως ἄξιαι" ἀλλ᾽ ἐὰν σέμερον ἂμε- 
λήσωμεν, αὔριον μανθάνομεν, Τὰ ὃὲ᾽ περὶ τοῦ λου- 
τροῦ τῆς παλιγγενεσίας χατ’ ἀκολουθίαν διαδιδόμε- 

να (3) διδάνματα, ἐὰν σήμερον ἀμεληθῇ, πότε γατ’ "να (3) διδάγματα, ἐὰν σήμερον ἀμεληθῇ, πὸτε χατ 

οοδωρθήσεται ,; Νόμισόν μοι (Δ) φυτείας εἶναι δένδρων 
Ἔν γ ἘΣ : " τη 

γαιρόν' ἐὰν μὴ σχάψωμεν χαὶ βαθύνωμεν, πότε δύ- 
ναταὶ ἄλλοτε καλῶς φυτευθῆναι τὸ ἀπὰχξ χαχῶ: φυ- 

πευθὲν ; Νέμισόν μο: οἰκοδομὴν εἶνα! τὴν χατήχη» 
Β΄" ἐὰν μὴ βαθύνωμε» χαὶ θεμέλιον θῶμα (5), ἐὰν 

μὴ χατὰ ἀχολουθίαν δειμοῖς οἰχοδομῆς ἁἀριολογέσωμεν 
τὸν δόμον, ἵνα μὴ εὐρεῇ τι γαῦνον,χαὶ σαθρὰ γένηται 

ἡ οἰκοδομὴ, οὐδὲν ὄφελος οὐδὲ τοῦ προτέρου κόπου" 

ἀλλὰ δεῖ χατὰ ἀκολουθίαν λίθον μὲν δλίθι» ἀχολου- 

Βεῖν (0), καὶ γωνίαν γωνίᾳ ἔπεσθαι τ ἀποξεόντων 
δὲ ἡμῶν (1) τὰ περισσὰ, καὶ οὕτως δεῖ λοιπὸν λείαν 

οἴχοδομὴν ἀναδαίνειν" οὕτω προσφεσομέν σοι λίθους 

ὥσπερ γνώσεως. Δεῖ ἀκούξιν τὰ πεοὶ Θεοῦ ζῶντες" 

ὃξ! ἀχούειν τὰ περὶ χρίσεως" δεῖ ἀχούειν τὰ περὶ 

Χριστοῦ! δεῖ ἀχουεῖν τὰ πεοὶ ἀναστάσεως, Κπὶ πολ- 
᾿ Ἂ - τι 2, 

λά ἐστὶν ἀκολούθως λεγόμενα, νῦν κἂν τποοχδην εἰς 
ρπεμένα, τότε δὲ κατὰ ἀσμηνίαν προσφερόμενα, ᾿Κὰν 
δος , ἐπῆρ». , νι 

ὃς μ᾽, συνάψῃς ξν τῷ ἑνὶ, χαὶ μνημονεύσῃς τῶν 

» » -᾿ -Ν 

μὲν οἰχαδουμῶν οἰχοῦο- 
ν μὰ ., 

πιεώτω" χαὶ τῶν δευτέοον, ὁ ᾿ ᾿ Ἦ ῃ 
ϑ - ᾿, »" ( ἐν ΣΝ 4 ν ἣἍ ᾿ 

ξῖ, σὺ ὁξ σχθοὰν ἔζεις τὴν οἰκοδοιλὴν, 

18΄. ὋτΞ τοίνυν χατήχησις λέγηται, ἐάν σὲ κατα ἐψ ον" ῃ εἶ 

ἡχούμενος ἐξετάσῃ, τί εἰρ 
μι. δὲν λέγε τῷ ἔξω. Μυστήριον τὰρ σο! παραδίδομεν 

, Θ΄ πρδὺν 

ἤκατιν οἱ διδάσκοντες, μη- 

᾽ 

ἐδὴ{) αἰαῖ, α ΠΥ 5. ΤῊἸ ΠΟΙ5. Εἶβ. ΤΠ] ἢ] οϑδθμξ 
ἀπατα ΘΟ 6585, 

(3) διαδιδό μενα, 510 ἴθ Οχομ οηϑὶ δα ἰομδ ρο5ὶ- 
{τῇ ὁχ οὐά. ἴσο; ἐπὶ ἀπ 8 1 ΠΡ Θ5515 [Οσουθ 
διδόμενα, αὐτὶ δου ρίαγα πὶ δα] θ6ὲ Βορ, οοὐ, [ἢ 
Γ(αϑαυδοπίδπο παθεῖν διχδόμενα, 

(1) Νύμισόν. μοι, Ῥτγαροηθη μὴν. ἀὐΠ ἀἸπ|ὰ8 ὁκ 
οοὐ. Βορ, βία! ἤΓρὰ ἐμ αολ πιά θῖν. 

(9) Ἐὰν μὴ βαμύνωμεν χαὶ θεμέλιον θῶμεν, Εὰ 
γοΥΒα" ἢ δἀαϊάϊπηβ ὁχ ἐοά. Βδρῖο ; σι ἰπ ΔΠΠ5 
τὰπὶ δα {15 ὑπτῆν 1258. ϑαθχὶ, ΤΟΥ 186 ρτορίοῦ σοραι]- 
ἰᾷ8 νοῦ85 ἐὰν αὐ, ῬΡῸ οἰχοδομῆς ἁομολογήσωμεν, ἰὴ 
ἴαϊο ἰυτο Ἰοαὶ 1" Β᾽σηρ οἰΐοτ, οἰκοδομήσωμεν, Ὑογμα 
τότο, οὐδὲν ὄφελος οὐὸὲὲ τοῦ προτέρου χόπου, δῦ 
ΒΟΥ ρβίηιυ5 ὁχ οοἀά. Βο6 εἰ ἀθβασὈ. φαοτατη ὑτῶς- 
ἔθ 5510 Π 6 Πλ1|11ἃ 681 οὐ ἱσὴρ οὐἴδοία ποίου Βογα ]ο. 

(0) ᾿Αχολουθεῖν. 1ὰ ἤδρ., προσαρμῆσαι, ἀγολουθεῖ 
καὶ γωνίαν, οἷο. 

(1) ᾿Αποξεόντων ἡμῶν, εἴο, Ἐὰ ρ] ρα Ὶ5. βίο ὁοΡα 
ταρθ Ἰθρόθαιι ἢ 6118: ἀποζεόντων δὲ περισσὰ, 
οὕτω δεῖ λίαν οἰκοδο ἣν ἀνχόαΐνειν. ΞΟΠ ϑιμηὰβ 
ΞΟΣΙΡΙ τα πῇ σοὐϊοθτα ἤσθ εἰ δθδαν, Ὠ}5] φαοῦ ἴῃ 
οἷβ οὐ παν λίαν. Οὐδληι ἰασπθ νούσην, αἀ ἀρ5οὶα- 
ἰϊογθαι ρηξι πὴ Εἰ Ποϊθπάππὶ γι χλ}15, λείαν 50}]- 
Βεπιάο, Ἰοοο λίαν, πῇ ροβία]α! βοηθα5. Τὼ Πρ. οοὐ. 
Ῥιὸ ἀποξεόντων, Ταγίαν, ἀποξέοντι δἰ ἢδθδίων, οὖ- 
ΕΣ ὃς δεῖ ἄν, νἱίοβα βουρίαμη Ἰοσο οὕτως δεῖ 
ΞΚαΥΝ, 
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χαὶ ἐλπίδα μέλλοντος αἰῶνος (1). Τάρησον τὸ μυστή- καὶ οἱ ΒΡ60ηι [μΠπτὶ ΞΟ ἐδ πι118, ΘροΓα πα χ ορνὰ οἱ 
ἢ - ἊΝ , , ᾿ 

οἷον τῷ μισθαποδότῃ, Μή ποτὶ αοἱ τῖς εἴπῃ 1ἰ 8λά- 
πτῃ, ἐὰν κἀγὼ μάθω ; Καὶ οἵ νοσοῦντες τὸν οἶνον ζη- 
Ε- ο- Σ ἀλλ᾽ ὟΝ ὯΝ Γ - ΠΕ}. ἣ ΠΝ τοῦσιν" ἀλλ᾽ ἐἂν ἀχχίγως δοθῇ, φοενῖτιν ἐργαζε- 

οὐο κακὰ γίνεται, χαὶ ὁ νοτῶν ἀπόλλυται, 
, .. ᾿ ϑε Ἀ» - - ᾿ 

χαὶ ὁ ἰατρὸς διαδάλλεται" οὕτως γχαὶ ὁ χατη ζούμε- 
λ. [5 ὩΣ 

νὸς (2), ἐὰν ἀκούσῃ παρὰ πιστοῦ, καὶ ὁ κατηχού- 
μένος Ὁρενιτιᾷ (οὐχ οἶδε γὰρ τί ἤχουσε, καὶ ἐλέγλε: 
ἤσαν, γεν -: Ε πὰ τὸ πρᾶγμα (3), καὶ ἐχμυχτηρίζει τὸ λεγόμενον), καὶ 

ὁ πιστὸς ὡς προδύτης καταχρίνεται, “δὴ δὲ σὺ ἐν 

μεθορίῳ (Ὁ) στήκεις βλέπε μοι μὴ ἐκλχλήσῃς οὐχ ὅτι 
οὐκ ἄξια λαλιᾶς τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ ἀχγὴ ἂν- 

- ὅν." -- 

αξία τοῦ ὀέξαστρθα!" ἧς ποτε χαὶ σὺ χατηχούμενος, οὖ 
διηγησάμην» σοι τὰ προχείμευνχ' ὅταν τῇ πείρᾳ λά- 

ται" χαὶ 

ὕῃς τὸ ὕψωμα τῶν διδασκομένων, τότε ἄν γνώσῃ, 

ὅτι ἀνάξιοι οἱ χατηχιύμενοι τῆς ἀκγῆς. 

1Γ᾿, Μιᾶς αὐἡτρὸς γεγόνατε υἱοὶ καὶ θυγατέρες, οἱ 
" ᾿ "Ἢ ὦ δ ᾿ τῶ 4 

ἀπογοαφέντες. Ὅταν εἰσέλθητε (5) πρὸ τῆς ὥρας 
“- ε -- ἢ ΄ - , » 

τῶν ἐπορχιτμῶν, εἷς ἔχαστος ὑμῶν λαλείτω τὰ πρὸς 
» “ ΠΩΣ 

εὐσιδειαν: χὰν τις ὑμῶν μὴ παρῇ, 

Εἰς τράπεζαν εἰ ἐχλήθης, οὐκ ἂν περιέμενες τὸν 
ὙΠΕΨ, λῚ ἄς ὦ ἡ ᾿λδελ δ ἢ Ἀν μα Ἴ ἩᾺ ΦᾺΣ χἢ:} συνγεκλημένον : ᾿Αδελφὸν εἰ εἶχες, οὐχ ἄν τῷ ἀδελ- 

φῷν τὸ ἀναθὸν εζέτεις ; Μὴ πολυπρχυμόνει λοιπὸν 

πραγμέτων ἀνωφέλειαν" μὴ, τί ἐποίησε πόλις" κα, 

τί ἐποίησε χώμη" μὴ, τί ἐποίησε βασιλεύς" μὴ, τί 

ἐποίησεν ἐπίσκοπος (0]" μὴ, τί ἐποίγσς πρεσδύτερος. 
" κΞ ἜΩΣ Ἧς ᾿ Ὧν 4 ᾿ ἂν “""- 

Αὐὼ βλέπε χαιρὺς ὁ σὸς ἐκείνου χρείαν ἔχει:. Σ᾽ γ70- 

λάσχις χκαὶ γνῶτε, ὅτ' ἐγώ εἶμι. ὁ Θεός, ᾿δὰν ἴδης 
Ἂς Ὁ ᾿ “- τοὺς μιστοὺς διακονηῦντας, μὴ μεοιμνῶντας" 

μὸν ΄ω " Ἄ 

ξλίοον, ἐατεχουσι τὴν 

ἐπιζητέσατε, 

Ἄ 

χαὶ 
μὶ ᾿ ὴκρ Ἂς 5’Ὰ ᾿ 

ἔχουσ: τὸ ἀσταλὲς, οἴθασι τί 
" " ἈΑ ᾿ ᾿ - μᾶς. 

χάφυν. Σὺ ὁξ ἀχμὴν ἦν ζυγῷ στήχεις, ἢ δειχθῆναι, Ἢ 

μὴ δεχῃῆνα:" μὴ μιμέσῃ τοὺς ξλοντας τὸ ἀμέρι- 

μον, ἀλλὰ μέτελθε τὸν φόθον. 

ΤΔ᾽, Καὶ ὅταν ἐπορχίσμὸς γίνηται, ἕως ὅτου οἱ ἀλ- 

Ἴ 64], χὺν, 11. 

(1) ἀϊῶνος. Οράπηα δὐιοη δες Μ||165}115 οχ σοά, 
οο οἱ σαβαῖρ. νἱο5ᾶπὶ τον δα! ἰοητιπὶ 5ου1- 
ρίαταμι, 4860, ἱνροργαρποτσαιη ὙΠΠὺ ἀπο ῥγοῦπὶ, 
[ογοραῖ, ἀγῶνος. ᾿ ὁ 

(2) οὕτως καὶ ὁ χκατηχούμενος, (ΠῚ ΠΟΙ] 6 ΠῚ 
χαΐ αὐ τἀ! 5 δχ 158. ἴθ6 οὐ Ὀλϑαμῃ, 

(31 Καὶ ἐλέγχε: τὸ πρᾶγαχ, δα! νοσθ8 ἀθϑαπὶ μι 
οοδα, ἀυοραβ Αῃρ]οαπ., ἴσα οἱ δὰ 

(Ὁ) Ἂν μεθορίῳ. ΡΓΘρΟΒΙ ποι. Βα ρρ] ον  πτι5 ΘΧ 
οοὐ. ἴσο, ἀάδαιθ. οὐ ΟΡ. Ξ 

(5) εἰσέλρητε, Ποροραίας πὰ οἀ}15, εἰσέλθῃς. Τὰ 
σοΙΓοχι μα π5 ὃχ οοὐα, ἴσο, ἀαβᾶπρ., Οἷον, Θ᾽ γνργβ. 

(ἀτοάθε!!. 
(86) Μὴ, τί ἐποίησεν ἐπίσχοπος. Εδ γοῦθρα, ἀ6- 

βαρ ὰ. οοἀδά, Ἰοο, ρὲ αβαυ. ΕδοῖΠβ ΠΡ Ραν10- 
ταηὶ Ἰαρπ5 ἰᾶπι τη ]Π!οἴ]65. ταροίἰο, μὴ τί, Ροϑὲ 
βλέπε, δἀάϊίαν ἴω ρνθα!. οὐδ α., πρὸς τὸν Θεόν, ξὺν- 

5. γοβρῖσο αὐ ΠρΙΘῊ. ᾿ξ . ν 

(1) τῆς πανί βἰἰὶ. Ἐσο]θϑιθ. δὲ Πο1 ΠΙ μτὸ- 
Ρτίθ ποὰ οἰ οἰ πιὰ πἰδὶ μον Βαριϊεηλιτη. Δα βΈ 5115 
δρουπιοπθ 1 8 ἐψοιδοίο αὐ δαϊεολιαθποὶ παπὶ. 1, 
ἰοπι. Υἱ, ρμᾶμ. δέϊ, {πορϑεϊ δαηὶ Βαδθνθ Ῥαί δηλ, 
φιωὰο παξὶ Γμον εἶβ ρὸν Βοοϊοφίαηι Ἰπαξρετα, 58 ἃ οὉ- 
βουταπάσπῃι νυ]! πὶ αθίχαε βροοίανο Ππιπἰπαηίο- 

αἱ τι ογοράρτῃ τοροη δ ΝῸ φαϊθχααπι Ε 1 ἀΙΟ ΔΈ Δ] - 
(αάη ὁ ; Θ 14 ΜΙ Η ἀρρογίας τη], 5. οσοὸ “ασαας 
ἀἰϊπίοογο ἢ ΝΙπεΐσατη οἰΐδτῃ στοῦ νη πιὶ μοβίμ! τὸ 
ΒΟΙΘῺ απο 51 115. ἰη εταρθβεϊνα ἀαίαιηα [ποῖ 
ῬΗγοηθβίμ οοποὶ ηξ: οἱ ἀπο πἰπο παβοῦη ητ τῆλ] ; 
ἀβ πὶ οὐ αἰσον τ. }},6 . ρ΄ σπρ χιᾶϊὸ ἀπ {Π, [ἄθῖὰ 
σασάπο ΘΟ ἢ π δὶ} σα ροατλοηο,51] ἀπ ἐγ γϑίργῖϑ ἃ 
{0 6}} ; παλτὰ οὐ σαϊου 6 18. θη Γραθϑῖπι ὈΔΕ τιν 
(χοᾶ ραῖτ ἀπ ν  Ἰππονδί, σὲ χοῖὰ ἰοίδτη οἱ γο- 
οἶδέ, οὐ αιοα ἀϊοϊξας ΒΔ 15 χορ}: β᾽ π|ὰ] νῦγὸ {1 - 
46 115 1 Ῥεοάτ οι σοπάοιπηδίαν, Το ]άτα ἰπ σοη  ηἶο 
ὁ0Π 5.515; γᾶν πὸ αἱ ἔρησγο ΘΠ οτὰβ  όπ πο 
68 πα} ΤΙ οα παν ΠΟ ἢ 5100 ἀἴστια, πάνγαδα, κοὶὶ αποὰ 
᾿ἰϊ πὸ 510} αἴεγὲ5 ἰπ ἀϊσπὸρ 41} }8 σοπιτα ἐαηξαν, Κα ]- 

δ 511 ναΐο αϊψαῦ πο σαξσο! απ θ πα βμ 18 ΓΘ ΒΡΡΟΡΟ- 
ο185 σπᾶν 8 πὶ 0]; φασηάο 5: μα] οιῃ δόρασι τα ἀοσολναν ὀχρονγί θη οομηονδτίξ, πὸ Ραμ ἴὰ- 
161}Π|Π365, δαρυτα γόραπὶ ἀπ ϊτπ ἀἰσαοβ χα πα 6556 σα δο λ 6 η05, 

( 

ἢ 

ΧΗ]. η1115 πχαῖοῖα. ΗΠ (7) δὲ 11 Τὰ ἢ οϑίϊς, 
ααϊσαπέιο ᾿ἰπΒΟΣ ΡῈ 655; αααη ἄο ἰπργθβϑὶ [ΠΟ ΓῚΠ5 

818 "Ὁ ΠῚ ΘχΟν ΟἰἸΞΤ ΤΊ ΠῚ, ἘΠ 54. 5418. γϑϑίσα τι 

δὰ Ἰοσααίαν σατο αὦ μἰοἰαίο ἢ μΟΡ 81 Σ 6Ε 5ἱ {118 

8 ν0}}}5 ἀδίαθγις, ρον τἰσίτο, 51 ὦ σοανν!αυ γοσῦ- 
15. 5585, ΠΌππΟ ὀχϑρδοίαγοα. δυτῃ 4} ἰδόθπηι ἀπ 
νουδίι5 5561 ὃ Ἐρδίγθιῃι δὶ πα μονθ5, πθηπα (ποὰ 

ἔραίτὶ μολπῇ θ51 σαφγογος Ὁ περ 111 ρτοβίη! π6 

ἀοιησορβ ροτοσπίαγο ; πρ, αὐὰ ἴβοστῖ πγρθ5, «τὰ 

γϑδΡῸ Θρριάθππ πα σα παροταῖον (8), αὐτὰ 6ρ]- 
ΞΟΟΡΊ5, ΠΕ ρτοβηγίον, 4 Ὁ δυτδαῦῃ τοϑρίσρ ᾿ ἰδ π- 

μοιὰ πῶσ ἰμἃ 1 ροβόση!, Ῥαραξο δὲ δοσποβοί δ 
θη0 δμηὶ Προς ΤΠ, Θι Πάδου ν 0.15 ἰηβουνιοηΐος, οἵ 
ΟἸΙΡῚ5 Θχρθ ἀμ 5 ; ΞΡΟΠΧῚ Βαπ|, βοῖι } απ! ἀσοδρο- 

τῖμί, στα πτῃ ἀρ 56 ἰδηδὶ : τὰ νογὸ δάῃαο ἴμ 

Ῥιίαπορ, {πθῖπ5. πέγααν δἰἰπι [5415 515 θυ, 

σΏΞΙ5015 2 6 πεῖ 6Ὁ15 105 4] βροιπτίίαιθ ἔγιι απ ιῦ 
(0), Βρὶ μη οσο ΠΣ σοηοἶρ8. 

ΧΙΝ. ὐπὶι δαΐότὰ 110} οχοτοίδιημδ, ἀπ 156}18 

τ πὶ οἰα! πη. [απ ται Δ οἰ ρα φαδηγάθτῃ Βοπο- 
ται Ραρ διε! [γα Πἰοποπι. 16. οἂἱϊ. 11... 9. 608 
ἦατα παπο ἢ] 108 Π6Ὶ μὸν αἰορησηρτῃ ΘΓΠ01 ἃ1}: Νὸν 
γίνεσθε υἱοὶ Θερῦ, εἴ οι. 18. ἃ. 20, τὰ ΕἰσοΙ 518 τος 
θοποραίοβ ἀἰοἿ, 

(8) Νὼ φα ἐπερερα ον Δ ἃ ἸΠόραῖι νορεοπ ασσαι ανὰὶ 
πὸ χαϊὰ γος. δ γούοιν βασιλεύς, σὰ Οὐ ΠΠεῖπ, πὰ 
στὰ σους ττσσοῖβ ααοϊονίθιβ, ἰοταδηοναπι ροῖπ- 
ΟἿΡΘ ΠῚ ἀδϑι σηπία βο οῖ, ργορτίο πὰ} 5 ὈΓΙΠΟΙμῚ5. νὸ - 
ἐάρι10 το αϊ αἰ πιαβ, {πα Ἐ165, αὐ ἴῃ που ἰσοο,ἄδ Πο- 
πθη0 προταίονο ἀσιτασι 16. 560} βαλ5. οὐ. 14, 
μαι. (4 οἱ 35, ας, 93. παιη, 8, οὐ ἴῃ ἐριβίοία δά 
οπϑίδηξί τα, ᾿ 

(0) Οὐδ. πθομν σέο βρμιρείι", τοὺς ἔχοντας τὸ 
ἀμέδιινην, Μά τοαοοθιθ, ρὲ δὲ μευ Πα 0 η] 
ναυσηί, ΝΟΣ οοραν γε} 5. Πά δ᾽δ5. φαοὰ 510 50}}}- 
οἰϊιαϊηφ αἰαῦ, ΑἸ τη μη, ναρ ίβηιο αούδρίο 50}}}- 
οἰμαάίπο ΠΠὰ ΠΡροσγαῖοβ ὀββίσαθ Βαρ Ζα πη πὶ 5Ο0ΓΕ15 
δτεθ αν χϑσορνο ἀθ) δῖ, 585 αἷν Βα5}}., ὑλ }8. 
χρῖχ, Ῥὰρ, 354, Βαρε βγλταν, πὰ του αὶ ρθοσαί, 
501 ]}5 ναι ἰαΐδι ργοσαγατα [15 4} 60 }}}5 
οὐρα ρθε : Ἐπειδὴ τὸ βάπτισμα ἄφεσιν ἔχει τῶν 
ἁμαρτιῶν, καὶ ἀμερεμνΐας πρόξενον Ὑνεται τοῖς χα- 
ταχρϑοῖς, 
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τὶβ (3), Ἰλ ὉΠ} τὸβ οὐταὰ ἢ οι ἼΠῈ5. θππῖο Σ Πππὸ 

μλἢ πὶ τὸ ΝΟδ ορι5 οι, ἴθ μὰ ογὰξ ΝΟ οἵ ΠΗ] 

61, Ὄχον 6705, ἴα πχονοβ ΠΠοσαα. 6}115 78. 

Τανοίϑι δΐηλ πὰ δγαῖ ἀτοὰ, εἰ οὐο ἀβὰῃ δ πὶ, 

οὐ ἀρχοῦ ἀδοθηίοι ἀϊπροβιία πον, ΟΠ ΤῚΒ 

οἴαυβα 51},, δροϊδϑῖα οἰ νοβ ὈμΙ65 1π6π|8ὸ,). ΘΟ Δ Π6Ὲ 

Ξοραγαία ΞΌΠ10, τὐ τἰνὶ σαπὶ Ὑ]Ρ15, Πα ἈΠ ΠΘΡ6 5. ΤᾺ 

γῊ ὉΠ δτίθ5 ἀδραμί, 6 δὰ [115 Βα 5] αἴπι τι ὙϑΡία δπ1 11) 

Ρογαϊοηΐβ οὐθάβίομ οι : ο 5 θη ρα Ομ ΓΆ Ω 51}1π- 

δ ατὰ 5181 ἐπυϊοθ πὴ ἀβδίθυθ, ἰὰ πα θῃ ῬΡΌΘΩΙ 8}}- 

διαὶ ροτιαγδείοηαπι νὰ. Τὰ ΠῚ νοτὸ 8866 η 88 Υἱνὶ 

ἰρυασα. αἰ αοῖὰ ἀΠΙΟπὶ Ῥγὰ; πη θιι5 Πα Σά ΤᾺ} 2 ΘῈ 

αἰἴπ5 σαι! ἀθτὰ ἰοραῖ, αἰ 5 νοτὸ ἀπά !δι. ᾽ δαΐοστῃ ἀθ- 

αἰὉ ΠΡ τς ἈΠ Θ᾿ οὐθῦς αἰθι γοσο ΠῚῸ αἰαιΠἃ Ἰσσαᾶ- 

ἀὰγ. ὙἹτθατα ΡΌΓΓΟ σον 15. 510 συἱ οι 5 δβίυ, 

αὐ ρβα!!αΐ γα} [δϑδΐ, 561} ἰδοῖτο : [ἃ 8} Ἰα᾽ὰ ἀπ 18} 

Ιοχυδηΐαν, νὸχ δαΐοιῃ δά 116 185 ἀν 85 σὴ μουῦνο- 
πίαι, ἡΠἐλορὶ ραπι ἰοαμὶ αι ϑοοϊοσία ποῖ ῬοΥ εξ 13, 

Ετ πυρία χασαιιθ β λ 10 σαν : αἱ οἱ ογοῖ, δὲ [ἃ- 
μ͵ἱὰ τὰ πιονϑαΐ, πὸ τὸχ ὁχαπάϊαιαν "ἢ αἴ ῥτοάοιί 
ΒΔΌΛ.6Ι, αἱ οἰογι 15 δίσια μα ραγίαι οχαμά 18} }}5 
Ποὶ βαϊαίδτα (3}; ϑατηποῖ δῖ ηι [ἃ 80α], 

5. ΟΥ̓ΕΤ11 ΗΙΒΒΟΒΟΙ,, ΑΠΟΉΠΙΡ, 

4}Π1 (1) φαῖΐβ θχογοίζα! αν ΔΟΟΒΒΒΟΥ Π1) ΝἸΡῚ οατῃ νἱ- αὶ λοι ἐπορκχιζόμεν»): παραγένωνται, ἄνῆρες 

9δβ 
᾿ ἢ 

ΜΕΤ ἂὐ- 
» Ν ᾿ 

- ρῶν, χαὶ γυναῖχες πετὰ ψυναιχῶν, Νῦν ὰ} μο! 
χρεία τῆς τοῦ Νῶς κιθωτοῦ- ἐν ἦ ἦν (ἃ. Νῶς καὶ οἱ 
υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ὁ γυνὴ καὶ αἱ γυναῖχες τῶν υἱῶν 

αὐτοῦ. ΕἸ γὰρ καὶ μἱὰ ἦν ἃ κχκιδωτὸς, χυξ χεχλει- 
᾿ “ ἃ , ἀπ τσ ἷ. ΞΨΝΕΣΕ »Ἃ , 

σμενὴ τὴ ἢ θα, αλλὰ εἐσγημχτισπτο τὰ ποανμᾶτα, 
“ "» , Ἵ: - 

Ηὶ καὶ κέκλεισται ὁ ἐχχλησία, γαὶ πάντες ὑμεῖς ἐν- 

ον, ἀλλὰ ξιεστάλθω τὰ πράγματα, ἄνδρες 
ὁρῶν, χαὶ γυναῖκες μετὰ γυναικῶν" μὴ γίνηται ἢ 

ὑπόθεσις τῆς σωτηρίας πρόφασις ἀπωλείχς κἀν ὦ 

ὁπόθεσις χαλὴ (5), πλησίον ἀλλήλων χαρέζεσθαι, 

ἀλλὰ μαχρὰν ἕστω τὰ πάθη. Εἶτα οἱ ἄνδοες χαβ- 

εξύμενοι ἐχέτωσαν (6) βιύλίον χοήσιμον" χαὶ ὁ μὲν 
᾿ μ᾿ , »υὶ 

τις ἀνχγινωσκίτω, ὁ δέ τις ἀκουέτω, Κἀν μὴ βιδλίον 
παρῇ, ὁ μὲν προσευχέσῃω, ὁ 2 τι γρέσιμον λᾶλεί- 
τω. Βαὶ ὁ σύλλογος πάλιν ὁ παρθεν!κὸς οὕτω συνε! - 
λέχθω ψάλλων ἢ ἀναγινώσχων ἐσυχῇ (7) ὥστε λα- 

λεῖν μὲν τὰ χείλη, μὴ ἀκούειν ὃξ τὰ ἀλλότρια ὦτα" 
Γυνχιχὶ γὰρ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ οὐκ ἐπιτρέπω, 

Καὶ ἡ ἔγγανος (8) ὃξδ ὁμοίως μιμείσθω χαὶ προσεὺ- 

χέσρθω, καὶ τὰ Λείλη χινείσθω, φωνὴ ὃ αὐ ἀχου- 

σθω" “κα παρέλθῃ Σαμουὴλ, ἵνα σοὺ ἡ στεῖρα ψυχὴ 
γευννέσῃ τὴν σωτηρίαν Θεοῦ ἐπαχούσαντος" ὃ 

Σαμουὴλ ταύτην ἔχε: τὴν ἕρμηνείαν»" 

᾿ " 
πὰ ἂν- 

18 ὥρα. γα], 7. 5.1 Τιχα, πι|Θ, 13.601 (ον, χιν, ὅς, ὅ5.1 Ππορ, , 13. 

(11 Ομομδημο αὐτὰ, οἷο, ὅτσσα ἡ ρ] τοῦηι Ῥδ} μὸϑ- 
κα παῦ πθηϑαπι : 15 ΠΟη 66 ΟΠ 5. ΝΠ ἃ] ΘΧΟΙΟΙΒΙΠ ΠῚ 
ϑιβορίοπ ιν πὸ οὐδ ἀοσοββονπι : ὡο ἰοτιθο 
ΟΙῺΠ65 ΤᾺΪ ὅπὸ ογαϊη6 Χο βαληλ 5 οιϊριππέ, δὰ 
Βι.83 506165 ΘΧΌΓΟΙΒΙΠΟ 5150 00 10 ΤΥ ΟΡΊ ΩΤ { γα η1- 
γἱ5 δοσαάεα ράσαπι πέρι δὲ, ρΟΒ᾽ ΡΘΤΆΤΠῚ 1Π1 ΠΣ ΛΟ ας 
μδοϊον θα ἀπ! 9] ο παν, ὑχονροίχα δαλαν Βα ρ ζει» ἢ 
αἰ Πρ ΡΌΞΕ ἀΠόγασι, “πο τα ὁχ 00 Ισσο ῬΆ16], 
{πιαπὶ ὃχΣ βουὴ Σ (ὁ ὁγίάμθοο, πππὰ, 1, ἀρ Δμρ,, 
ἰοπι. ΥΙ, ᾿. υὔσ, ρεο χα οναπιὶ β᾽ σα] ον τῇ δτον- 
αἰδπιῖ, ἀππὶ ἸΠΟΤΟρΡ ΒΟ 155 ἀΐαθο], ρυθοοβ, ἰπνουα- 
᾿ἰομ δηλ γα κὶ, πα α!ατία τα, ἸΔΒΕ ΠΟ 68, 
οἷο,, σομεποροιῖτ αὐδο αἴ ΠᾺ} 5. ΟφΟ ΘΥΠΟ ἢ 6 ΡΡΟΪΙ - 
ΧΙα5, 115. ἰποοιπ ηγυβι α 5, νὰ ΟΠ 16 61 Ὑ Θ᾽ ἃ ΠΏ ΤῊ} 
να ἔα, νοξπχοπίογατη (65 Πα ΠΟ, ἀπὸ [ἀπἢ1πὶ 
αἰ πιβῖο ὑοηύόξεο, απὸ ΟΠ ποῖα, ὑτορα! ολοιι οἱ 
ὀΧρορ παι σοι ἀΟΓΟῚ βσονρο ἀσοο ρα πὶ τὸ - 
[πη 15, ὁχ ἄνος, Νὰ. οτὔδῖ, 40, πιὰ ὅς τι. 07. 
(ἀπ 31} ὁχογοίθ:}15 ᾿πποϊ μον οπὶ μη] ΕΠ ππ πα πτατα 
ΟΟλ νη δ 165 Βοι θα αν σα ϑο θ πα, οχ ΠΟΛ τη 
ΓΟ χα 16 Τχοϊαπὶ ρητον αἱ ον 5 πο ΓΘ ρΟΥ 85 ἂπι- 
ΒαΒΉ 15. βροπ ἴα αὶ βθὴρ06. ἴσαι, ΟἹ φαση ποθ 518 1 
ἃ} ἰμρ8ο. ογαϊ μαμὰ ἰΠΠΔῸς ἈΠ τι ροΙεθδὶ 1, στα, 8, 

(391 νὰπε ὀρ εοἰνίβ, ολῶ, Τὰ ΘΟ Ο5Ὴκ. να] σὺ ἴα - 
Ἰα τὶς βοραγαία οραπ υἰρόγαι. λὸ φασι ἰοσα. 
Ῥα οι ἰάθη ἰὼ χα γοϊο ἀν ποιμκίπατηι ἴὰ Ἰἔσο]ο- 
βίδτῃ ΗΠ] οτυβοϊ τη αῦατ πα μοία, [αὐπβὸ να βτὴ σα] 
56 θα τ 4 ταύθγα Οὐ τν βοβίοπε δ,  ὁτ1η. 7} ἢν Ἠσζῆ., 
1. 318, πόμηἶξὶ βΟΒίοΡ 15. αὶ ΒΕ 5 ᾿πνθοια βίκηϊ- 
ἶσα! ρμοδίᾳφαδηι ᾿᾽5. {α| νοϊαπία!ο δογναραίαν ομίυ, 
Ἰϊσοιτα σοη αϑι5 ρας, Ν απ Ὑ]} 05 πορανδίίηι ἃ τππ- 
ΠρυΙΡ 5 ἴῃ ουυϊοσῖα σδάριο ρε οἰ ρηαμ ον ἀροξί,, 
ΠΡ, αα, οαρ. ὃ7. Οὐδ, ἰάπηει ΠΗ δΡΟϑοϊ τη β υἷν- 
δὐπιιη ΣΟ ΥΘΏΠ5. ἃ ΘΕ ΟΡ χα 15. ΟΥ̓ ὩΣ 56. 
(ἀφο ἃ ἰεπίαίαπη ἕαοϊα τ, Μοπασπονπι Τα 18 Ξὸ- 
Ῥμαᾶγαίατη οὐ ΠΡ ὴ} (1556. ΠΟΙ Πα τ ὁχ ρἢΠαΡ 115 {- 
ἰεοίνόβϑοιι Ἰοοὶδ. ἴῃ 4 115 απ πὰ τὰ οὐ οἱ υ185515 
Ποταϊπα ἢ ἃ οἴ θν}5 ἀϊβι μοῖα πλῦ πιογάαν, 

(3) δωμημοὶ ἐσ αμ ἰοη ἐς Ποῖ βαἰμίοινι.,. κοπαΐί. Πσοιο 
δΉΠΟΒΙ 5. σΟῊ } 101}, ΟὙΡΉ Πα πὶ ΒαιμτιΟΓ15 πόθο ἸΠτῸΓ. 
ῬυδίανΙ ἀπαϑὶ ὩΝ, 8ὺ 581. οὐππροβία πη 6556 ὃχ 
ῖῦ, τ, εἰ ὃν φιάϊοῖε καθθσαης ΠρῊς : οἀτπὶ [ΠΏ 61 
γϑγὰ 51| 9 σῃ! Ποδίϊο μοί αὶ ὥθο οχ ὅΝ2 ΟἸΝῸ. 

(4) Ἔν ᾧ ἦν. πο οχ οοπίδοίαγα βουρβιπηὰς 

(τνοήίθοι νογϑίοηῦ [Ὁ] ; οὑπὶ ἰὼ δ 18. τποποςα 
πἰπο ἀπθίο, μα] Θγϑίταν", ἵνα ἧς Μὲ εἷς οσ, δίρ. ἃ 
μῖσος Ἰοσῖιβ ὀχ] ρίαν ἴῃ οὐ. ποθ οἱ (ἰἀβαῦβ; “ἶνα 
Νῶς χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ χιυοὶς ὦτι, χαὶ ἡ τονὴ χαὶ αἱ 
τουναῖχες τῶν οἷῶν αὐτοῦ χωρὶς ὥστε δὲ Νος ἐἱ βἰϊὶ 
ἐμ δοογεῖπι, οἱ ἀθον" δ} 5. ἃς πον βἰϊουαθλ. 6} 8 
βθδγ πε 51: 504. Οριίτηα ἡαα τοι ΜΠΠῚ 6 ππαβ νοτΡα,χω- 
οἷς ὦσι, Δα ἀ Πα ἢ μχ πὶ δβϑὸ ΤΉ οἱ οαϊιξόατα, 41 
ψ αι ἰσσῦ πιο οὐ πὰ πὴ ἀΙοΡτο σὐμα αι 5 ρᾶγαῃι ἴε 1- 
ΟἼΛΟΣ βγοιηον, Ξεγί μέυτα βαῦγὰ πο Ὧ1} αἰβοτίθ, 58- 
Ρᾶγαϊοβ [1556 ἃ 56 Τπνὶοδτ ἰῃ ἄσοα ΝΟΘΏΛΙΠῚ ΟἸΠῚ 
ΠΠ1}5,. οὐ αἰτογη πῆ πὰθ ἀχόγρβ. Αἰ [ἃ σοποϊπάοτο 5 
ῬΌσ50 δα] αν} Οὐ ΤΠ 18 δα ογάϊηθ ϑϑυρόγαηι (16- 
πιοεὶβ σὰΡ. ΥἹ, Υ6Γ5. 18. οἱ σὰρ. Ὑἱς νογ5. 7 δὲ 183, 
Ιἄσηι ἐπε ρα 9  σΟΔΟ} 151} 91 Ἃ6οτο5 ΡΟ] πδιοῖα, 18... 
Θρίδ!. 09... 33. Ῥοβὶ νασῦπ,, πράγματα, βοτίρπι δχ 
Παρ. οὐ, εἰ καὶ, σΠι χαὶ τὴ ΘΟ ΠΠ18 ΟἹ Δ1|5 σοάϊοὶ- 
Ὀὰ5 ἀ65}}. 

(Ὁ) κὰν ἡ ὑπόθεσις χαλή, οἷς, Ξῖς ἰοριέαν ἰὴ 
εμ., κἂν πλησίον ἀλλήλων χαβέζεσῆξς, ἀλλά, οἰ, 
Θπημοῖς θὰ μνρῖπιο ερἰοαξίο, Ῥοβὶ, τὰ πάθη, ἤππῦ 
γϑαλὰ δα )οοία Πα ο. τἀμὰ εὐὐθρχ ; Ἔν γὰρ Χριστῷ 
σοῦ οὔτε ἄςσιν, οὔτε θῆλυ, Νενέκλωται τὰ τῆς ἀχο- 
λασίας ὄργονα' ἐσταύσγωται τῷ ἠιαδύλῳ χαὶ τοῖς ἔρ- 
γοις αὐτοῦ" δὲ Οὐδέ ὑμέμυ οι πολ 65: πιῶ Ἡδομδ 
ζερεύσει, τα ]αὶ, τι, 28; ον έθ φαξιϊοῖς μπὲ ἱπιμ- 
τία ἱποένισποπέί: εἰαδοίο εἰ ορονίδμβ δ)μ5 ογμοίβαπ 
βμηξ. 

(Ὁ) ᾿Βχέτωσαν. Αὐάϊιαν ἴθ. ἤσορμ,, μετὰ χεῖσας, 
8 πιαπ. Δηϊο βιδὰίον Ἰορυραϊαν ἴῃ 6611}3 καὶ, 
(πο α{1 σαρο ἀπ οχ ρεφίαϊο σοῖς ἘΓΏ ΏΞ. 
Ρχο, ὁ δὲ τις, οἷο, ἸΙάθιν ἴδρ. παποὶ, οἱ δὲ ἀχουὲ- 
κωσαν, αἰϊὲ γϑλὸ απκἀταπέ. 

(2) ᾿ΒΠσυλῖ Τὸ πη που ΜΠ|6 55. ὃχ σοί. 
κοῦ οἱ λβαιιλ.. σαϊμτ5 ἴδ, δα ραρμαίατ, δπιδησᾷη - 
γίν νοίσγοτῃ Ἰοο οὐδ ηλ 4τιπ' ἴοτα δα! ἴῃ δα οπθ ἀπεὶ 
1008, ἡ εὐχῇ, ΤΠ βοιο 018, τὐχῇ, ϑαθπίο ἔ, 
οκι, 1ῃ. ἰσβιπηοιῖο ῬάΙΐ οἰνᾶϊο, Ἰοῦο Ἐν Πἰχχλησίᾳ, 
Βαβοῦιν τι σοι. ἄορ, οἱ (Ββ8ῖ}ν., ἐν ἐχκλυσίαις, 
ἩΠ65.}1 (ογ. χιν, 34. ἤποὸ ἰοδὰ βίτη ἴα ἀροβίο]} 
σομ πα νη 5, οχ ἱ ὕσον, χιν, Φόν, βαπιρης. λα- 
λεῖν, οὐδίογα ὁχ 1 ΤΊτα. πὶ 13. 

(8) "Ἔγγαμος. 516 τοβέ!]} ὃχ οοαᾷ. Ηδρ., Ηοδ, β( 
(αι. ᾿οφοβδίῃν απίθᾶ ἐν γάμοις, σῷ ὧλ πωρξϊὶς 
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ὕξς ἐκάστης, Πυρούσθω ἡ διάνοια πρὸς εὐλάβειαν, 
χαλχευέσθω ἡ ψυχὴ, σφυροχοπείσθω τὸ σχλυρὸν τῆς 
ἀπιστίας, ἀποπεσάτωσαν αἱ περισσαὶ (1) τοῦ σιθήδου 

λεπίδες, μενέτω τὸ χαθαρήῦν" ἀποπεσάτῳ τοῦ σιδήρου 

ὁ ἰὸς, μενέτω τὸ γνήσιον. Ποτὲ μὲν (3) ὑμῖν δείξῃ ὁ 
Θεὸς ἐκείνην τὴν νύχτα, τὸ σχότος τὸ ἡμεροφανὲς, 
περὶ οὗ εἴρηται: Σχότος οὐ σχοτιπθήσετχ! ἀπὸ 
σοῦ, χαὶ νὐξ ὡς ἡ ἡμέρα φωτισθήσεται, Τότε 

ὑμῶν ἑκάστῳ χαὶ ἕχάστῃ (2) παραδείσου θύρα ἀἄνοι- 
-- , ΝΞ , τ Ἔ ' χθᾷ τότε ὑδάτων (4) ἀπολαύσητε Χριστοφόρων, 

ἐχόντων εὐωδίαν" τότε Χριστοῦ προσηγορίαν λάδητε, 
καὶ ἐνέργειαν θείων πραγμάτων, δι, μοι τῆς δια. 
νοΐας τὸ ὄμμα ἀναῤλέψατε ()) ἢδη μο: χοροὺς ἀγγε- 

λικοὺς ἐννοήσατε, καὶ δεσπότην τῶν ὅλων Θεὸν χαθ- 
ἐζόμενον, Υἱὸν ὃὲ μονογενῆ ἐν δεξιᾷ συγχαθγ μενον (ὑ)» 

. - δ , , καὶ Πνεῦμα συμπαρόν' θρόνους ὃὲ καὶ χυριότητας 

ΒΓ ΡΒ, Ἴχχχυπι, 13. Ἀ5 Ψιὰ, οαἱν 19, ἢ. 9. 

οοηϑεϊέμία δκί. ὟΝ. οαἵ, 17, ἢ. 7. δ οσα5, καὶ τὰ 
λη χιν, φων" δι μι ἀκουέσθι», Ποϑυηὶ ἴῃ τ155. 1106 οἱ 
ἀδβαῦβρ. 

(1) Αἱ περισσαί, Εχ Οἰο». οἱ οθ οοὐά. απ 
Υ6Γ0, οἱ περισσοί, Ροβί, τὸ χαθαρόν, 5} απριίιν" ἴῃ 
Β68., τῆς πολιτείας, πιαπσαξ ρϑῖίας. οοηνογβαιϊοπῖςι 
ἃς ροβί, τὸ γνήσιον, ἀδι ίναν, τῆς εἰς Χοιστὸν ὁμολυ- 
γχίς, ξἰηποογτίας σοπ[οδϑιοτιὶς ἀκτῖσι, Ῥοβί ἀπ πλαπι, 
μενέτω, οὐ. Τορο. ον εἴ ὑδβαῦβ. παροπν ρᾶγη- 
σαίαπι ὃ 

(ὦ) Ποτὲ μέν. 1π οὐἐπ παρθοῖαν, Ηότε, Ομ ὃ 
τ οὐ ἴῃ ᾿ἴομ. οοα, Ρνω ον! π5, ποτέ, ὁχ οοσή, ἤοδ 
οὐ Οᾶδδαρ, οὐπὶ ΔᾺ}1ὰ ἷο ἀρράᾶγοαιὶ, πον γοραιο, ἴῃ 
Βοσαθη  ᾿βδῖμὶ σχχχυ οἰναϊξίοπα οὐά, ΟΙόΡοι, 
Ομ νογθα, καὶ νὺξ ὡς ἡ Ἑυέρα οωτισθίσεται!. 
Αὐτοαϊαςξ ἡ αἰίὸ ἡμέρα ἀσοίογαίυγ ἴῃ. οοὐᾷ, Πὸδ 
εἴ ἀδβαῦ. οοαΐ οἱ ἰῇ βᾶστγο ἰθχία. 

(3) Ἕκζστῳ καὶ χάττῃ, [{α ΞοΣ ρταα8. ὁχ σοάίοὶ- 
ΒῈ5 Ἀδρο οὐ Οἰδο}». δ'υ ἰηῇνα, ἕκαστον χαὶ ἑκά- 
στην, σιωζόμενον καὶ σωζομένην, ἴῃ ρτϊουθιι5. εαϊ- 
(10}}}π8. ΓΘ ρο α αΓ πὰ νὺχ ἔχάστου" σπορὰ οὐ πιλᾺ- 
ἈΛἔοβα πὰθη ἀππι ΟΠ ΠΏΘΓΘΙ, ΜΠ 6815 ὃχ σοη 6- 
οἰπιτὰ ἀβασΠοΠὶ ταροβαΐ!, ἑκάστῳ. Οοάά. Ιἴοο οἱ 
(αβαιρ. πα θοηί, ἔκαστῃ, οπιΐπεο, ξκάστῳ, ϑδαθθη- 
ἴδιη γόσοηι, ἀνοιθή, ἃ μοΒσα  πι5 ὁχ ἤθμ., Βθ6 εἵ 
(λβα}}. δ αυοα ΡΓῚ15 ἸΘρεθαίαν, ἀνεωχ δὴ, Υ] ΠΟ 58 
δβϑί δσοηίνα ἰδ σοϑ σγαιηχη ίϊςα βογιρίανα, ΑἸ, ὑδά- 
τῶν, οἱ Χριστοῦ, τότε τοροβαϊπιὰβ ΟΧ τῆξϑ, ἴσου. οἱ 
(πϑᾶλ]νν θγὸ, πότε, φιοα ἀπί68. ΒΟΥ πη} Ρα Ποιὰ 
Βαρτγὰ ἀπίο, ὑμῶν ἐχάστῳ, ριὸ, τότε, πα]νοπί, ὅτε" 
4: ραν οι ἃ 51 τὰ ἀπ ΡῈ8. 56] ΘΠΊ5 ἴ0015 μα τι- 
(τ βου τ οτοίαγ, σαὴλ πιᾶρῖδ ρροθάσοῃ ἀυὰπι τότε, 
μος 8θη58α. Αἰϊᾳμαπο υοδὶς οκἰοπάαξ ])ετι5, δἰο., εἴα 
μοι υϑδῶπῶπ ραγαάιοὶ γάτα ἀρονίοίτῃ", ἐϊσῃ 
αααὶδ, οἷο, 

(4) γδάτων, ἀφιῖς. Πα} 118 νοοὶ5. ἴοοο ἤοσ. ὁσοχ 
Ἰια]νδὶ, δτυμάτων, Πιοη δ. ἴθ ο νοῦο οὐ Ολδάθ},, ἀρω- 
μάτων, μηρμομεϊς τ απο πηδ] 5. σὐτηρομεαν, ἐαγὴ 
ἔρασγαηία 1118 φαδτῃ Ογ γι] 15 ΘΟΠῚ ΠΙΘτη Τα} ἢ ἀΓ 108 
1 16 }Πσὶ ροίθ5: ἀθ βάποίο ΟἸ ἢ Ἴϑηπ ἃ Ὲ ΒΟ: 0} ΕΒ ΊΜ}} 
οο]]αίο, χὰ δοσδρίο Ομυῖσιὶ ρατγιίοιρθ, εἰσι πὸ5 
φοηϊοττη 05 οἵῇοὶ ἀσσοὶ δαοίον οὐ. 21, π. 1. Μο]ῖο- 
τοσι ἰαπηθῃ σΘηβθίη 15 σοηδοίδηι, δὲ Πα 5. 1135. 
ΔΡΡτοβαίαια Ιοοἰϊοποιι, ὁδάπων φὴ ἀδίνδοία, ο μᾶ- 
Ῥιυΐϊβηιο 'ρβὺ δ ̓ αΐθϑοῖ Ον νι} 5 80 1. Ἰοσο, δὲ Παρ 15- 
1} θομα πιϑαηὶ Ποσηα5 ὀχᾶβρβογαι. ΑἸλοα σοι ΒΡ ἢ5 
ΡΠ οίαπι, Χριστοφόρων, (ΑΓ δ ετῖδ, ἀη 5 ρεόρτις 
δαὶ: σοηνοηῖ ὰ ἀπ θὲ σοπία!α5 δὶ ΟΡ βία; εἰ 
ΟΒν διατὶ. ΠῚ: ΘΕ 1051 ΟΠ ϑὲῖ ἀϊοαμίαν οα!. 2, ἢ. 1, 
ἴῃ θδρυ δι! ΠΥ. 810η8 μϑοίλαύαν, Θχ φα Π Θἢ δα 6, 
ΟἸΡΙΒ61 ὀατηῖπ αἰδοῖα Ἰγαρταηΐοβ τρ ἀλ} δαμε: 5ρὶ- 

ἱδ 
ξ:- 

᾿-: 

Β 

ᾳ 

ἈΠ] απο υ  ἀπααθ δηλ γδ ρ᾽Θἑαΐοτη. Π ΠΤ τ θίιν ἢ 
τα 65 αἀ μιοιαίοηιν, αα ἡπουάεπι [6 }1|} υγασι αιαν 

δηϊπια. σα Ἰσαΐαν οἱ. πιηἀαίαν μὰ ἢ ἀ 6} {8115 ἀν 165, 
ἀθοϊδη δα ρον σοῦ ΓουΡὶ βαπιάτα δὴ; τπᾶπι αι [ἃ Βο] πὶ 
{ποι βασατῃ οξὲ : ἀδιοθρραιαγ ἔδει ϑερο, ἢ τηὴὰ- 
ποδί, βοηπία τχλίθγίοβ, ΑἸ σααπάο ν0]}5. οβίοηαὶ 
Ἰ)6ιι5 ποοίοῃι [}]8πλ,6ὲ (6 Θ θτὰ5 ἀἸόγῃ γοἰογοηΐοβ {1), 
46 χαρὰ ἀϊομαιη 65}: Το » ποη οὐβοιραβαίμν 
αἰθ, ἐξ πο διἰομξ αἴος {πολι νειν δίς Τὰς πὰ ᾿ οὐ - 

ατι8 νοϑίγι. ραν 18] μοτία ἀρογία. 51} ὅθ, Ἰὰὴς 
ἃ π|5. ΤΡαα ἸῺ: Ο1501{6τ|8,. ραργα πῃ! αὺν αρέγδῃ- 
μὰ5. Τπσιὸ ΟΡ 50} ἀγρο ] αοποῦι δὲ σότηπὴὶ ἀϊν]πὰ- 
γι ΠΊ ΟΥ̓ Πσαοίατη ΘΟ ρ δ 15 δ, Λαι πὰς οὐ 0 Ὠγ6Ὲ- 

[5 ἀρενῦῖο βαγβαστῃ γα ρίοἶο 7}.πῈ ἀΠσ6 ] 1005 ΘΠ ΟΤῸΒ 
ΔΠἾ πΠ10 ΟΠΟΙΡΙ ΓΘ; αν βου χε Ποπηηατη ἤΘυϊη 
βοοπίομι, οἱ ππίσοιηίαμη ΕΠ πιτὰ ἃ ἀδχέν]5 ἀπᾶ 56- 

83 Ψψηᾷ, οαἰ, 3, ἃ. 3 οἱ 13. 

τα} πα τα πὶ ρα γαπίϊα αυαπη ΟΠ ΞΕ. 5 10 515 ΘΧ 
5008) ΑἸΝ ΙΔ 1 4115 ρΘΡ Γαϑῖολ6. οοπιηγαηϊοδυῖ, πὲ ἄ068- 
αν οδ!. 21, ἡ. 1. (σοπ)ϊοίοΡαπι αἰ ὰπάο ρθη τη 
ἴῃ ἀοοιιβαη! οᾶπι, Χριστοφόρον εὐωδίαν, (λιν ιεε[ὁ- 
γα. βαηιίζαμ: ῬΌΣΤΟ ἢ π8ὸ ΟΥ̓ΡῚΠ] ρταϑὶ, {ἴα 
τα} νἀ σον αἰ σι πκασγο καοτατηϑηΐα, ΘΠ] ρος Β]0}.- 
Νἷἱἱ 0115. νοτρὶ5 δαππιργαία, Βα ρ ἰβηνατη μοι δητι5 
ΟΝ ΘΠ τα 5 ΘΧΡΎΘ 5518); σοπΠ τι οι π), 4 ἃ ΟΕΓΙ- 
5π| μηορτίο, πιο οἱ ΟΠ υ 51} δἐάτη ρθν ϑδσγὶ ΠΕ - 
51.115 απο οι οἰ Ποϊηλαν; σαί. 31. ἢ. 1 οἱ ὃ, θὺ- 
ΒΉ 1 συ αυ δία ν 'ῃ 11}5 γΘΎΒ15, αἰο πα) σε ΤΟΥΊΘΝ 
εἐἰβοϊοπίλανα; (0 (ἀ δὴ ΟΝ. ΒΊΝ}Ὸ Οὐ ΡΗΠ]ΠΕ δ αἴ γ δν Γ65 
οὐ οποία μοι, απαἤγει5. ἢ πη ρα τα αν! τ ἃ Πα ΤΣ Ὁ8Ὺ- 
{ἰπῖρο5 ρβοίπατν; οἂἱ ἀϑ, ἢ ἢ, 810 ΟἸΧΊ αν, 18, πρὰ- 
ἡράτων ἀνωφέλειαν, μ.., πράγματα ἀνωφελῆ. 

(Ὁ) ᾿Αναύλεψατε, Πάρι Πρα. οὐή,, ἀνανεύσατο 
(᾿οροπάμμπι, ἀνανευτάτω, νοὶ ἀνανεύσατε), ὕαγι Ἠλὰ 
οοιείνς τποϑς αὐτο ἰαίμν, νος οομεηι ἡιθν ϊα αὐτοί τέο. 
᾿Αναδλέπω Υἱχ δοῦν πὶ γόγθῦμι θ5ὶ : 5 θη Ποδι Ὑ8] 
διθλδμι αὐριοίο, νοῚ νμγβέων σον α αἰσαμι αι οἰ ππῖ- 
βΠοαθαιη ἴῃ νου βίο ὁ ΟῚ ἈΠ ΧΊΠΙ5. 

(0) Συγκαῃ μενον, Τὰ ποθ, Βοο οἱ άοϑαῃ. 1ὸ- 
οἰθαν 5 ρ] ἷξον, χαρεζόμενον. Πθθδι. ἴὼ. οοά, Ἰΐθρ, 
ἵππος ρϑυϊοομο ἀρ ΓἼΠῚ βοββίοπθ, βῖπθ ἀπ θ]ο ρυΟΡ θυ 
τὸροοποπι νοοῖβ, χαθεζόμενον. ΡΓΡΟ, συμπαρόν, 
κάδπν οὐ. ΠάΡ 6. βοϊποΐα, παρόν, 146 5]τη! οτα 
ἃὺ ἰἰδάσην ργορο ν ΟΡ} 18 ΘΧΡΓΘββαμι, ἀδ βοξβίοιθ Ῥὰ- 
{ΐ5, Βα Πι, οἱ ϑρίν τ. βάποι τὰ Πἀΐοῖο, ροκίγοιμο, 
δο! οηἤλι, οἂῖ, 10, ἃ, δά, ἸπΑΣ 

(1) Τωιονρας ἀἴσηι βριοονθ ῬΟ οΡ ολιέθ5, Θλὺ πίον 
Ρυθίαιιϑ βπμὶ, τὸ σκότος τὸ ἡ μεροφανές, αυσᾶ τοῦθ. 
οἷα σοηίγαν!ο βθηδα ν ΡΠ, Ἰρηεῦγαβ ἰ. ἀἶο ἀρράτοι- 
ἰος, αὶ ροξϊτ5 ἔπθγὶ! ἀϊσεάθι, εἰΐοθι ἵν ἐπ ευνὶβ 
ἀρρανομίση, ΥἸΑῚ δὴ ρ ΞΟ Βα] Θῖὴ ἰ 16} 6} Ουγ 5, 
αάδην παπιίπαι αι [οἵα δυο! οϑία ἀροοπβοντη ΡΟ ΤΕΤῚ- 
τὰ οἱ Τατπ ρα αν ἃ ΠπρορΡῺΣ 5. σϑδίαιίους, δα οὐ  α- 

διναίηπι γοίθγραπ! ἀποίονοα θεο] δοαβοι, αὐ Ὸχ ἴδγα 

ἀΐοια νἱποοραῖ. ΑΔ μος Δ φοΙθδυδηθδηλ τοβηγτγὸς 
οἰϊοιὖβ ᾿οἴαπι σαναβαϊαν, αὐ ἀο θη 515 ΓΙ δ] συ α 

πον πραδυρί, ποὺ ἀηΐο 50}15 Θχον 1 ΠΊ ΘΧΘΙΙΔ0115.1- 

ααΐαἴνιπ, πὸχ φυοάαππησάο {Π|4 ὁχο αδγοιαν, ΘΕῚΝ 

ἀραλὴ ἀἴθι Πομιϊηῖοα Ραϑο δ: οαπὶ δα "θα 0 581} 00 

οοπαπμδγοίαρ, ΑαῚ Ονορ, Νυξβ., οταῖ, ᾧ ὧὲ Ποξιρ". 

Ῥορελῖ, ἡ. ἀῶθ : Φωτεινὴ νὺξ αὕτη, τὰς ἐκ τῶν 

λαμπάδιον αὐφὰς ορῃλιναῖς ἀντῖσι τοῦ ἥλίον συμμί- 

ἔασα, μ'αν χιτὰ τὸ συνε ὲς ἡμέραν ἐποίησε, μὴ δια- 

μερισθεῖσα τῇ παρενθέχη, τοῦ σκότους. « [λιπιϊποϑὰ ἰγῶθο 

« Ὥὐχ, δούθηβάγατη ἰαπιραάιιηι ἔΠ ΚΌΡ τὰ Πλ ΔΓ 0 Γ1ΠῚ5 

« 50115 γα 115 σοπ) πα ρο δ, ἀπᾶῖὰ οο τ πα οηε ἀἰΘ τὶ 

« οἰβοι μι α}1α ἐοποθνάγαῃὶ ἰμ θυ Ροβι(οῦο ἀϊΡοταρ δ.» 



459 ἃς ΟΠ ΠῚ} ἨΠΒΒΌΞΟΙ,. ΑΒΌΊΠΕΡ, 360 

ἀοπίοτα, οἱ ϑρί γι ιση βία ρτβθηίοτι  {ΠΓΌΠῸ5.Α λειτουργοῦντας" χαὶ ὁμῶν δὲ ἕχαστον καὶ ἑκάστην, 

νοτο οἱ ἀοταϊπαιϊοπ 5 μι Πα πίδβ, οἱ ἘΠ 416 Π1- 

«ἀὸ νοβίσατα Ξαϊα οπι σοηδοσαίαιηι, ὅάπι γοἸ}} 50 πὸ 

αἰΠποϊαμίασ ἀσγὸ5 γον : οοποιιρίδοϊίο, ργθοίαν η!, 

ἰΠπὶ νόσοι, Παάμο γ 0 }5 ᾽ὼ Βα αίοοχ γοσθρεῖ 5. ἃπ- 

ΚΤ ἀσοϊαιπάραμ : Βοσίί μορίαν, (1) ΤΟνεϊδδοθ, διρι 

ἐπἰφι (αίθα, οἱ ιονηι ἑορῖαᾳ κε γρόσοπίε δ᾽. Ὁ 

Ουδπάο ἰαπαίδοι Προ] πα σά δγα σοῦρητο ΒΡ] 6 14] 

(3) δὲ ἀπίτηα Ἰαυ1ἀὲ ἰηκροα τα η]. 
ΧΥΙ. Μαρηὰ ΓῸ5 651 βᾶηθ, {πο νου 5 ΡΓΟΡΟ Ϊ- 

νὰν Βαριεἰδηιᾷ  οαρεῖν 15 ργδι τ, Οσση οται πὶ γῸ ΠῚΪδ - 

δἴο, πλοῦ δ ρδύσα!!, δη τα) ΤΘρϑη να 10, Ππ 0} } 0 51}}} 

ἱπάπιιθηαθαηι, δἰ σηαζα! χη} βαμ οι 1.6 [5801 0116(3}, 

τὰ γιά. σαξ, 22, τὰ. 3. 

(() Α»χοῖξ αροἰσηναδιονεὶ Βοαίὶ χμονῖιπ, δα, [ἃ 6 τὴ 
ΤορΘΌΐ οαϊ, 1, π. 1 Παηο ρβα] πὶ νου ΘΙ] πὶ Οἰΐδηιϊ- 
παπὶ ἀοσαπίαη! τοὶ βἰδίϊηι αἴθ οὐαί. 65} 8 
ἴοπίθ ποορινίηβ, ἀατα βαύου 05 τηᾶμτι5. ΔΘ] αἰ, 118 
ριθοιριαν ἴῃ Γπολοίοηίο, μὰμ. 355, ΟΥΉΠΠΙ ἰδ ρον 
ποιά ἰἴα σαπιαία5 νοίαν, σα αλ ἀηδόνια 5ὺ- 
[απ πτοιίὶο πηοπυϊοπθπὶ ἐδοίαϊ, 

(2) Οὐνρονα 8ρίἰθηἸαϊ, φαιδοοὶ τῷ σώματι, )οθὶ- 
βπαΐ σαηἰ δηλ ποορ] ιν λογαὴ νϑϑίθηι, αὐ σα μΡὰ ἢ, ὦ, 
παρια!οτα νοβέθτῃ, ἀατὰ σα ρρυδβα! σαπάϊαιη, ἂρ- 
ΡΟΙαι, φαιδρὸν ἔνδυμα γάμου, Εσάύπε τποάο [μ5}}.ν 
πα 8. χανε, Ρ. 1ὖδ, οἱ ἀνος. ΝΚσ5., σὰν, θὲ 8, 416- 
ἰοῖς, μᾶς. ὅ88, παρα! α ἱπαυτηδπία φαιδρὰ ἡσῃοα- 
γμαηΐί. 

(8) δισπασμίμηι βωνείιση ᾿νε ἰβεοι εν εἰο. Ῥυτοϊατατη 
ἢυς, αἱ οἱ πνα τὰ ἀΠὰ ραβδίη ἀρὰ Ογλ πὶ οσσῖιγ- 
τϑιμίία, Βαριϊξπλ.}}5 βίσαδοα!, 80 αὐ Ὀοο]ορὶ Ῥοϑὲ 
βδησίοι Ρδ Γ65 ᾿Ιοαασπίυτ, οἰ λίαν ἐ6 5 ΕΠ πιο] Π], 
Ποὺ ἱπιρνα  ρῃ τῶν, ΟΧ θοῷ 5πι ρα ἃ 10}15,. ΟἰἹπὶ 
αἰέογο σου ΠΠ 0 1} 15 αν αολορο ἀδίμιο οἰμδπὶ 5θΡρὸ 
ΟνεΠαπς οσπίπα! ΤΠ οῖαβ. ΜΊ165, ἴπ 8015 αὐ Βα} 15 
οὐατιοπὶα ἤπϑαι πος. Ὁ ἀδταν]5. αἰϊαπαπάο Ογτ ]115 
αὐγ!α5 616 τη ΟΠ 6 πὶ τὰ ρογιπΙιβοσαΐῖ, 1 ΟΡ βυσγιιηι 
5 σαοάπαπι ὁ ἀπολ5 σοπι παι ΘΠ! ΡΟ ρ 5 ἰἀπγὸ πὶ 
Δη1}0 ἀδβίπηαανι ποιῖ5. Νὴ ἀπόστα, ποι ρο σθὰ- 
Πεια τοι β νυσαῖ σαξ, 15.,.π. 8, βἰρ εαλιίξαδινΣ ΦΟΡΆ πεῖι-- 
γεϊοατἰοηὶς ρίνλῖτ βαμοί; νὰ 5πλα! θ᾽ νϑρὸ ας. ἡ, 
". 3, πὶ σαὸ κι ἰαναρνὶ Ἐογοπουαί οῆθ γα }}}}} 
(ἘΠ Ἰ511 ΠΡ αΙ δοσθηβοιηαν, ΠΠχηὶ ἀἸ01} σα}. 22, π, Ἷ, 
ἀπ πλθ πη ρυῖα! ἀπιπὶ [ΡῈ οἷοο οπ τί βαια 5 τ δὶ- 
ἀπὸ τ ας σα! ἥν ππττις ἅς ἀρρο αἱ Εἰση σα! πὶ μῈ Ὁ 
ἁπφαῆιη, τὴν δι᾽ ὕϑατος σοραγίδα, Ῥτίογδίῃ. ροϑί θὰ-- 
Οἰϊδηια ΠΟΙ ἀπ θη πεὰ! ἕαν, 18. ἃν 88, ροϑίονο- 
το αἰΐ θαρ.15π115 ἰοια ρογὸ σης οι, π. 10, χατὰ 
χαιρὸν τοῦ βαπτίσματος, οἱ φο!. 1ὺ. ἀππα. 34, ἐν 83.- 
πτίτατο ἀξ ἀπὸ (προ Ὁ ἀσαπ, σορρῖιξ ἈΡ] ΔΓ, ἀρὶ- 
τί 5. νοτὸ ΔΗ ΠΙᾶ Πλ ΒΙΘΠΘῚ ὁπ]. 3, ΠΆΓΩ, ἀ; Τὸ μὲν 
ὕδωρ καθαίρεί τὸ σῶμα, τὸ δὲ Πνεῦμα σφραδίζε: τὴν 
ψυχὴν, Εἴ απ, 13, 60 Του ροτο χὰ θαρ! λαμ} 5. ἴῃ 
σαατα ἀθβοθμα τ, 1} σα αι ᾿νοσα 0} ἀμ πιὰ 51- 
σπάγὶ, π6 ὯὉ ἀτασοηδ, οἰ} 5 ἢ ἀΠα 15. 56 605 ΟΝ, 501- 
Βολθιγ, Ταπάθιῃ ἃ ργοξθυθγῖβ οἱ, ἀϊασοιι δ να] πηι 
Ῥαριϊξηγα ἀδέατα ἀσπόοϑοῖ, δὲ Ἀρ πτλ ΘΔ, αλλ ἐπ 
δ0 ριωβοπίθηι αηἰ πιᾶ5 ομδιηαίασιι πὶ Βροπάοι οα, 
17, πα. 35. Νόπιο δπίοπι ἀϊχϑεῖ! ΠΡ β Π15. βαστ ἃς 
τα ηΠΠ} ἃ ἀἰάσυῃ]5 ἈΠ Ζασπὶ ἀπ} ]5Εγα γα π.. ΠῚ Τα πὰ- 
46 ομαγαοίργεῃ ἃ ϑρηγια βαηοίο ᾿π ρΎἼηλ]} ΚΞ ΔΊ}, 
Ἰἀοϊγοσααδ βρ για 16 νῈ] ϑριγιπι|5 Β8 ΠΟΙ Βα ποι} 1] 
ἌΡΡΌΙΠαι, Πα ααίοια ἐπ εἰϊδϑοίπεδιἐθ οἷ ΟἹ ὑνηοίουϊὲς 
ἢ, 17, 6556 ἀϑεῦνοραξ, 

(1) Κατηχείσθω: ποθήσχτε, οἷο. ΟΠ, χατ- 
ἡχείσθω,ιις ἐχ οοήἸοἷ5 Ἀοσ ἢ αποιογ [αἴθ γονοσδῃγα8: 
48:9 σατη ἃ Ῥγθνοίίο ἴῃ δα! 06 ἀπιὶ 1008 ἀδοῦῖρία 
οϑβοῦῖ, πα|1ας 4ποιὶ φαϊάστῃ οϊοίαν, οοι {1615 πὶ δῆτι- 
ΒΡ ρὺΪ 5 {γα μα! !ο116 1 ΘΟ ΘΠ. Β115 δα ΠΟ ἢ 015 5ὰ0- 
Ῥτθβϑα δϑέ, δὲ δἰὰβ ἰοσὸ ὑόχ, ἐχατηχεῖσθε, ροξίίᾶ. 
Θαογηοίο πὸ οὔπι ἔοχιι σοπδίτα! Ῥαβϑιί, Ἰβπότο 

Β 

ν 

ἢ 

σωζόμενον χαὶ σωζομένην, "Ἴδη, ὑμῶν τὰ ὥτχ ὥσπερ 

γατηχείσθω" ποθήτατε (4) ἐχξίνην τὴν χαλὴν ἠχὴν, 
τε ὑμῶν σωθέντων οἱ ἄγγοληι ἐπιφωνήσουσι" δίακά- 

" ΤΥ ΤῊ δἰ τὲ ῃ Ἔ πὴ, » ἃ. τὰ Γ ρίοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, χαὶ ὧν ἐπεχαλύ- 
φθησαν (Ὁ) αἱ ἀμαρτίχι" ὅτε, ὥσπερ ἀστέρες τῆς 

Ῥχκλησίας, εἰσέλθητε φαιδροὶ τῷ σώματι καὶ φω- 
πρινοὶ τῇ ψυχῆ. 

1ζ. Μέγα τὸ προκείμενον βάπτισμα (6) αἰγμα- 
. 5» , »᾽ , 

λώτοις λύτρον᾽ ἀμχοτημάτων ἀφεσις" θάνατος ἅπαρ- 
τίχς" παλιγγινεσία ψυχῆς" ἔνδυμα φωτεινόν" σφρα- 

᾿ ἐπα ψος Ἢ ᾽ 
Ὡς ἁγία ἀκχτάλυτος’" ὄζημα πρὸς οὐρανόν᾽ παρὰ- 

ἀαδαινὶβ ἀνοάδοῖαβ ᾿ἴα ᾿ορμἶδ58 νἱἀσαίαγ. Εχ δοάρπι 
ἤορ,. οοὐίοα, ποθήσχτε ΞΟ ρϑίπιβ, ῬΓῸ ποιήσατε, 
«ιοά ἴῃ οὐ ἶ5 οἱ σι ίογι5 τγ35. ΠΡΓΙ5 Ἰθσὶαγ. Αἱ θα 
νὸχ ὑηι ἰΟΧία] πᾺ}}0 πσάο σοηνθηϊγα υἱάογρθίαγ, 
αἀάϊίαπι οϑῖ ἴῃ οοαάᾷ, οα οἱ (5811). ροξί, ἐχείνην 
τὴν καλήν, νογραπι, ἠχηθῆναι, πἰ ΒΟ πι88.5 οβεοί ; [6- 
οἷο νοϑὶς ἴα ρυιροίαλαηα ποοῦθοὶ ὑθοοπανο, (Οαιονααι 
Ροϊπομο ποιήσατε, ἃς πμαίαηἶο ἐχατηχεῖσθε ἐμ κατα 
χεῖσθαι, οριϊπιατα βου ρἐπτατα. νὰ Ρθγειαὰβ8: Ἤδη 
ὑμῶν τὰ ὦτα ὥσπε χατηχεῖσθχι ποιήσατε ἐχείντιν 
τὴν χαλὴν ἠχήν. «“αἹὸ ἀμρεϑ ὑθδίγα ἐαρὶἑο φᾳισιϑὲ {{ἰα 
Ῥγϑοίαγα ποθ ρει βανὶ, 

(5) Καὶ ὧν ἐπεχαλ. Πδδβί ᾿ῶο ρογίοομθ ἴῃ οοἀά, 
οο οἱ ΟῊ10]». ποὺ δᾶπι [661 ὑτοάδοίαβ. Νοβοῖο χαο- 
τηο ὁ ἴῃ ργίον 65. δ ΠΟ ηδ5 ρῥΓὸ ἐπεχαλύφθγ σαν ἔγΓΓο- 
Ῥ51 σομελαιτα νοχ, ἀπεχαλύφθησχν, ΝῸΒ Πιοπάμπι 
6χ Βορ, οοα. οἱ ΟΥΎΠΠῸ ἴρθ0 δας, 14 αν ἐν ὁ πὶ Ἰσοατη 
ἈΠῚ ΒΟΡΊΒΒΊ ΠῚ 15. του απίο, σον σι π8. γ ῦθαὰ, ὥσπερ 
ἀστέσες, ἐαη μην δἰάενα ὑΘρΟβα}} ουγᾶίοῦ Ὀχοῦ. 
οὐἀ οηἶβ, Δ 1} Τα πλοὰ ᾿πἀἸ]οαία ρα ϊοῖς αποϊονιαξα, 
586 ρυόρίονυ νόσθηὶ βοχιιοηΐδην, φωτεινοὶ τῇ Ψυχῆ. 
ΕτΊτα σούϑύὰ ᾿ια]νε παρ ἴῃ σοὶ. τὸμν Π᾿οροβαμας τη οὐϊ- 
(5, ὡς περιστεραὶ, ἑαησήίίαγα, οὐ να, αἰαιιθ [1 [τὶ 
οοα, ΘΗ ο Ὁ. ἐὰν ΘΟ, Του Βα ρα σαι αν γουβῖο ἀτούθοι!, 
ἰατηοἰδὶ ἀὰ πλοτ Ἰ  ΟἹΉ. ΟἸΣΠῚ ΔΒΓ ΘΤΊΒ6Ο 6 ΓΟρίο πο ἀβογὶ- 
Β5θγῖξ, εὐονα, 1,ον] πη αἰαϊίομ ο αάχαρ ᾿θοίῖο μοία]ὲ 
ἰὼ ἀΠ ονᾶηλ σοι πα τι. ῬΓΟΒΆΒΙ 185. ΔΏλ])ΩΡ ἢ ΠΏ οἱ 
ὨΟΒ σα ΒΟ πα Ρῖ8, θᾶ τι ΠΟΙ ΠΡΙΠΔἢΓ 5᾽ πι 1165 Ραί σιν 
ΒΘΩΟ ἢ ἰ,ΠΘΟΡΉ γΓ05 ργορίθτ σδ ον θη οἱ Γ]σόγοπι 
ὙΘΒ.{πΠ|, ἢ 0 ἴδοθ5 4 π|ὰἃ5 πτᾶπιι μρΘ οσ ρη  ΕΟΘΙ σαν 
βίογαᾷ ἀρρο!δλέϊιτη. ΥἹΔο πὶ ρρι πιῖ8 ἄγθα. Νύβ5., 
οὐαί. 1 ἴηι ΟΝ ΗΠ γοδοτγ θοίζοπθηι, Ὁ. 383, οἱ Ῥγο- 
ομαῶχ Οὐπ βία πιϊπορο Πηπιπὶ οτὰβ. 13 ἐπ ΠΘΕΆΡΥΘΟΙ, 
ΟΥ̓ ΠῈ5 ᾿ρ56 Θορἢγοταπι νϑεῖθϑ 5] ΘΓ τ πιὰ Γ 
ΘΟ] σι θ5 ἀρ 6114  ἀο παρε! 5 ΦοπυἸνασιι τὴ ἴῃ- 
ἡΠὐτηθη 15 Ἰοψθη5. βαργα, απη. 3, ἀστράπτοντα 
ὥσπερ. Ν᾽ αἰλονα τ Το θη θτα ᾿τιρ α] Οὐ Ἰ5, θὰ ἀδἴθη- 
ἄει, δἰ Ππ|ϑῖο «ἀ 0,581. υὑχνῖῖ, 14: αμες, ν, 413: 
᾿Ἰ5αΐθ ων, 8. ἴῃ Ὠ8. ΘΠ Π) ΟΠ Ἶθ 115. 0.15. ἸΔ5}} δος 
Ππ|η1}}5. ν6} ρου πάσα πὶ Ὁ ΡΟ. χα Δ θα8, νὸ} δά 
δασυάτγιιπι δία θη. ΒΘ ἀ6}}18115 86 νΟ ἢ Π ἀ ΠΕΡ 5 σοιρα- 
τναιθαῦ, Τπι0 δα Ισσαξ 6χ σᾶρ. τα ἃ ΟγγῖΠο ἀάάτι- 
οἴξαν οαξ. 18,. ἡ. 86, ἂὸ πδορῃγιείϊ. ρυορίογ 51 Π1ρ}}- 
οἰϊαέθ πὶ ἀἀαρίαξιν, Ρείοόγοιι αι ἔθ οἰ ΟΠ ΠῚ ρΡεϑο- 
Ῥίανθειτη. 
. (0) Βάπτισμα. Εὰ νϑῦλθὰ βοαιιοημα ἀβᾳὰθ 84 ἀλλὰ 
δράκων, ἀθδαπ ἴῃ Ἀδρ, δοὰ. Εὰ [ογία πος δοῦθ- 
ΒΘΡΆΠΙ ὁχ ΠΟΙ 1} ἃ βαποιἱ ΒαΒ1}] ὁχ ποτ α οη θην δά 
δαρθβηλαπι σοππιθηίο, ὉΠΠ οα ἀθτα ρΥΟΓΘᾺ9. γοτρα 
Ῥαποῖπ ἀἀπηοιιμλ Π λα18 15 Ἰδριαπίασ ρ. 418, ἐν 1. 
παιιατιάτῃ οχ ΟΥΡΙΠο ρβοία!! ἐπ ρίθϑο Βα 5 ΠΠπ5 γὸ- 
δγα]η 50[8Γ5 ἰηἀδραίον, Ταπλθπ ἢαῖο ΘΕ Δἴ Β8}115- 
πιοαὶ ῬΑ 1511 οποοπηία ἐἰ8 ΘΠ Ὲ Ἰῃ ΟΤΑπἴ ατη ΡΑ ΙΓ ΠῚ 
οτθ, αἱ πιαρὶ8. Θχ ἀϑὰ σοι πη] 4πᾶπι Θχ σὰ] βα αϑηὶ 
Ἰηλ αίϊοπο δοοορία νἱἀοαῃίαν. γ146 ταρ. Ναζίδηζ. 
οταῖ, 10, π. 3, Ρ. 638, ὁδάθιῃ οἔ τπα]ο ρίατα οοη- 
Βογθηίθτα. 



“01 
δ 
Ὀείσου τρυφή, βασιλείας πρόξενον’ υἱοθεσίας γά- 

ς ᾽ ἀξ ιμν, ς ῬΥΝ Σ 4“ ν ὦ 5 β᾽Ξιχ. ᾿Αλλὰ δράκων πυρὰ τὴν ὁδὸν (41) τηρεῖ τοὺς 
Ἔ Ἂῳ 

ὀάχῃ τῇ περιπατοῦντας" βλέπε μὴ ἀπιστία" βλέ ἵ Υ 
τοτούτους σωζομένους, χαὶ χητεῖ τίνα καταπίη. 

Προὺς Ηχτέρχ πνευμάτων εἰσίργη, ἀλλὰ δ'᾽ι᾽ ἐχείνου 
Ν τ πῆνοριν. ον ω τς 

ποὺ δράγοντος διέρχῃ. Πῶς οὖν αὐτὸν διέλθης (9); 
ἘΠ ΌΝ Ἀπ δ ὁ ᾿ ἘΠῚ ῇ 
ὑπόδησχ: ποὺς πόδας ἐν ἑτοιυασίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου 

ἘΝ’ ἘΣ Ἂ, ἘΠ οὐτνς 
τῆς εἰρήνης ἵνα χἄν δάκῃ, μὴ 3λάπτῃ' 
οὐχὸν ἔχε, χραταιὰν ἐ ὃ 

" 
ξω- πίστιν 

Ἀιπίδος ὡρηπδαν ἴσχυ; 

διέλθης τὸν ἐχθοὸν, χαὶ εἰσέλθης πρὸς τὸν Δε:πότην, 

Τὴν σχυτοῦ καρδίαν ἔτο 

τ 
᾿ 

᾿ Ὃ . Ἔν. . ἌΝ να 

ἱμασον εἰς ὑποδοχὴν διξασχα-- 

λίας, εἰς κοινωνίαν ἀγίων μυστησίων, Εῦχου πυχνό- 

πῖον, ἵνα ὁ Θιός σε χαταξζιώση τῶν ἐπουφανίων καὶ 

ἀθανάτων μυστηρίων (4). δ ήτο ἡμέραν ἄσγε;, μήτε 
, Ἐππιν Ἢ εΡ Ἔν εν. ἄπο κ νύκτα, ἀλλ᾽ ὅταν ὁ ὕπνος (0) ἐχ τῶν ὀμμάτων σου 

ἐκπέσῃ, τότε ἡ διάνοια σου εἰς προσευχὴν σχολαζέτω, 
νὴ υἰάὰ Η ἩΒΗΡΕΙ πον, Θά ᾿ πο Ξε, ὦ 
Κὰν ἴδῃς λογισμὸν αἰσγρὸν ἀναύντα εἰς τὴν διάτηιαν 
σον, λάθε χοίσεως ἔννοιαν (Ὁ), ὑπομνηστικὸν σωτη- 

λάθη, φαύλων πραγμάτων, ᾿Πὰν ἴδῃς τὰ σοὶ λέγον- 

, ἤ ν᾿ Ὁ» ᾿ . ΕΝ "- Ξ᾿ 

ας σχόλατον τὴν διάνοιαν εἷς τὸ μαβεῖν, ἵνα ἐπι- 

ἄρτι γὰρ 

οὐκ ἔχει πόλις βαλανεῖα ; γίνωσκε (ὃ). ὅτε ὁ δράχων 
τῆς θαλάσσης ταῦτά σο! χατχυχκευάζει" μὴ 

! 

ἃ. ἃ »..: " » τὰ, ;ἢ»» 
πὰ. πὶ εἰσεξοχῃ εἰς τὸ ὕφωρ χαταοηνα!; 

τοῖς γε εσι τοῦ λαλοῦντος (7), ἀλ » 

σωτηρίας αἰωνίου, 

 Τ Ρείγ. Ὑ, 8. 8ὃ ΠΡ, χιι, 9, 
ἐαξ, ἃ. π. 8.; σαξ, 117, π. 95. 

(4) Παρὰ τὴν ὁδόν, Ἰὸῦχ ὁοοὐάᾷ, Πορ., οο οἱ (ὰ- 
588}0. Ξου Πρ ϑπα 5, παρά, ΟῚ ἦτ 86 1}}5 οἱ νοτο, ατο, 
Ιοκαίαν, περὶ, οἶγοα θλαηι. δϑαμὶ ᾿ὰ λας, ἐοα. νον- 
μὰ: τηρὲξ τοὺς περιπατοῦντας" ὥλεπε. ὕοσθα καὶ 
ζητεῖ, οαπὶ Βοο δ ἰδοχδϊο θα 6} ἰάοθμα σοάθχ, 
χαὶ μχινάμενος διὰ τὴν βασχανίαν ζητεῖ, οἴ. ἐπηυϊώτα 
ρονοϊδεα ψιεωρλ, οἰ. : 

(3, διέλθης Ιλορ., παρέλθῃς. Μοχ ἰ4601, ὑπόδη - 

σι! ποὺς πόδας σοῦ, 510 οἰίδπ νἱάσιαν Ἰορίϑ5θ ὥτγὸ- 
εἰδοΐα5. νοχ, σοὺς πο ᾿αθοῖαν τὰ οἰταΐο Βοερίατο 

Ἰούο, 
(3) Τῶν ἐπουτανίων χαὶ ἀθχνάτον μυστη δίων" 

Βαδεαμί 6ὰ γ γβὰ ἴῃ οο, δρ, ἢ γογβίομβ ἀγοὰθ- 
δ: 

(Ὁ) Ὅταν ὃ ὕπνος. Ατεοαϊαπι ὁ Δα Ποοίπιβ.; οἱ 
ὅταν, ΡΡῸ ὅτε, ῬΟΒΘΌΪΠΙ5. 6Χ τῶϑ8. ἤσρ., [ἴο6, (η- 
ὁ}. ΕΣ ροβίνο 5 φαυαυθ ἀπο 5 σοσίοϊυιι5 Δ 6}- 
ἀϊιαβ, σοὺ, ροϑί, διάνοια, Ε 

(5) Κρίπεως ἔννοιχν, οἰο, Υνοσόπι, ὀννοιαν, ΟΧ 

πὲ. Ἀδα., μο6 οὐ σαβαιῃ. τοροσαιηααξ ἀμ] ΡῸ - 

δ᾽ ογίονθο, Ῥτὸ ὑπομνηπτικόν ΠαθΘπ, ὑπομνηστιχήν. 

1ἰοπὶ βύγ]ο ΟΠ} ν᾽άοιαυν 6558, ὑπομνηστιχον σωτη - 

οἷας, δ ὑπομνηστικὸν σωτήριον, Κοαπηπίθηι, ΡΠ ρὰν 
τι. σψόλασον, 6... ἀξάαθ δα ἐὰν ἴδηις, δχοῖ, βᾷα 0 
Πον ἰδμῖναῦ ἢ. ὸσ, σοᾷ. δὰ αης πιοάπῃι : Σ χο- 

λάτατε τὴν διάνοιαν εἰς τὸ μαθεῖν, τα μὲν ἐστι τὰ 
φαῦλα τοῦ διαθόλου ἔργα, χαὶ τούτων λήθην. ποιή- 

σασθε' τίνα ὃξ τὰ ἀγαθὰ καὶ σωτήοια, χα! ἐν τηῦτοις 

χαταγίνετθε ἡμίοας τὲ καὶ νυχτός" Δηίτα. υδϑέγ πὶ 

«ἀἰυονεῖία αὐ ἀϊποονάμην, σαια αιιυίθην οι Ῥγᾶνα 

ἀϊαοιἑ ομενα, ὁἐ ᾿άὸ οὐϊυϊβοαπιμιὶ ; φυθπαθν θέν 
βομα οἱ βαἰμξαγὶπ, οὶ τὰ κὶα τἡπιογάϊε τισοίιψιθ γονξα- 

μι μὲς - 
(0) Γίνωσχε, οἷο. ἤππο Ἰοοῦπη ἰΐὰ Ἔχἢ θὲ ΠΟ, 

ροα. : Γίνωσχε, ὅτι ἐχθρὸς μὲν ἔστι τοῦ (θεοῦ, διαδο- 

λιχὸς δὲ δράχων, ὁ ταῦτά σο! χατασκευάζων, Μὴ 
πρόσελε, οἷο. Νουδγῖθ ᾿οβίοπι ἡμ ἀηὰ Βοὶ, αϊαϑοϊϊ- 

ον ὑογὸ ἡγανὶς ἀνασογόνν 6886, φιὶ Ἰὰ οοπίγα (6 ἱπι- 

ῬαΑτμοι. ὧκ. ΧΧΧΙ͂Π. 

ῬΒΟΘΟΑΤΕΘΉΒΕΙΒ, 

8] Ἐρἢ65, νι, 13, 

902 

Α νϑδβίοαϊαπι δα σαΐπη, ραγα 5] Δο] οἶς, τορμὶ ΟΡ] - 
π6η 1 ὁάπϑα, ἀρ οι ἀοηάσῃ, (ἐρέσγαπι ἀὐᾶορ 
Δεχία γέαπα ἐραβο 65 ομοοεναί, ανα ηΘ (6 ἰηΠά6- 
ἰπᾶιο πονάρας ; ἰδ ὰὶ τ 1105 γἱὰοἱ φὰ] 5α}ν} αἱ, δ 

ἡμανὴξ ἠπον ἀολονοὲ ὅϑι. ἃ ἃ Ραίΐγοτῃ βρί τα πὶ δ᾽ ἴησνο- 

ἀν ῖβ, βοὰ ρὸν Πὰπὰ ἀγασοποῖα ἐναπβο ἀπ οδί, 
Θαοιποάο ἰσίμαγ ταὶ ΠΠὰῆὶ ρογυγὰ Π51}} 152 Ολ]οθη ρ6- 
ἀο5. 05 ἐπ ρηἸρραναξίονο ἘΕυαχη σοὶ ραοῖς 51, αἱ 

οἰἸαπχδὶ ἀθη ἔθη ἢπ ἤρα, ποτὶ ᾿θάαῦ ἰάθη ; πάσα 
τ μα δ᾽ ἀπίθιη κ8}}6, σρθὴὶ Πυπᾶπι, σἀϊοδαμθ} ἐπὶ 

ἴοτιας αἱ μὸγ Ὠοβίθιῃ οσσιρᾷίο δαΐτα αὐ Ἰ)ουηϊητιτη 
Ἰησγοάίαχνο, δ᾽ Ῥγρατα σοῦ ἱππιπὶ δ τοοϊρι πάλῃ 
ἀοοιτΙ πητη,)6] κα που τη Πν βἐογίσγατῃ ρα γεοὶραί!ο- 
ἀθηι. Γερηα πα} π|5. γα, αἰ, οἰ] Θϑυῖθαι5 οἱ ᾿μαπεοῦὶα ἰ-- 

ΡῈ5 την 5.0 0}}5 6 ἀϊρηοίαν Πρὰ5, ἤθαιιθ ἀΐὸ πρήπο 
ποοῖο ὁθϑϑὰ ; οἱ ΟΠ ΒΟ 5. ἀΡ 90 Ὲ}}5 1(0}35 τοοοῖ- 

δον, Τὴ Π0 ΠΙΘ 5 ἰᾳἃ ΓΑ ΓΟ γασεῖ, 51 ἀπιᾶτῃ [ν- 

ΒΘ.) ΟΝ ΑἸ. Θ αὶ 1 πιοπ ἴθ ἐΆΔΩΙ ἰη5,]}γὸ νά θνῖς, 
δασουγγαῖ ΕΡῚ δοριϊδιο ἡ 101}, αατο (6 541 0115 αά- 

πιοποαῖ ; ἔπαπὶ αα σομάϊδοδηάαη οορσίίαἰϊοηδτῃ ὁ6- 

οαρᾶ, αν ὈΓαν ΡΤ. τεΡητῇ ΟὈ]ν] Οποτὰ ταρίαϊ, 8ὲ 
4ύσαι νἀ θυ ῖβ ἀϊσθ θη {Π}|: Νὰ Πὰς Ἱηρτρ ον 

π᾿ ἃ πᾶτη ἀΘβο  ἸΒΌ ΓΒ ἡ Νοηη6 γϑύθηβ ΒαΪπρα 085 
μάρον (9) ὃ δοιο ἀταοοχοτὴ πιαγ]άγαατα δ᾿ Πτὴο {{Π}] 
1 ΔΟ ΒΔ} ; π6 δὰ νο0 65 0 ΠΈΘΏ 15 395. 564 δὰ θοῦτα 
ἈΦ οροτγηπίοιῃ δίίθηάρ; σαδίοιί διϊπιαπι ἐπατα τὰ 

Πα}1α ἀγίθ σαρὶ ροϑ55: αἱ [ἢ 506 ῬΘΓΘΘΥΟΓΔΏ5,}18:- 
γ65 οἰονη 58{|18 ΘΙ ΠΟΙ ΓΙ 5. 

Ἐπ σΊ χε ἀπ 1 ἢ. ὃ. τ 2. 

Β 

90 Μὰ, 

(: δρνμιε, 
(1) Τοῦ λαλοῦντος. Δάϊπηχὶξ Πῦρ. υοά., τὰ δόλ'α 

ἑῥέματα. Ἴὰπι ΒΡ] απ : ἀλλὰ τῷ ἐνεογοῦντ' ἐν 
αὐτῷ πνεύματι τῆς ἀπιστίας γαὶ πλάνης. Φόλα-- 
σε. οἷο. Νὺ αἰἰοηο ἰαδὶϊδ 675. φαμὶ ἀοίοεα εἰδὶ σνορϑα 
ἐοφιίτιο" ; 5οἱ εριρτξεὶ ὑπορο(μἰξα(ἴ5 δὲ ὀγργονῖν χαμαὶ ἣὶ 
ἔρδὸὺ ογροναίιω". 

(8) “Ὅπως. ΕΠ Πάροη} βο] απηαιοίο, πῶς" βοὴ 
πιοπία τι 65., ατοὐ σογηοχίπηις ὁχ οοὐὰ,. Αοσ., Οἱ 
(0}».. Ἰορ, οἵ Οαβᾶθθ, Οσοχ νον Βορ. Ἰοίαπι μὰης 
Ἰοοῦσα πηι δ ταύ ϑῖαίο τορυοβρηίδξ: φύλασσε τὴν 
σξαυτοῦ ψυχὴν, ὅπως μὴ λιηφθῇς τοῖς τοῦ πολεμίου 
θανατηνότοις παὐῇχανήαχτ', γαὶ παρτμένῃς ἐν τῇ 
ἀγαηῆ ἐλπίδι: γενέσθα: χληοονόμης, καταξιωθῆς ([Οτίο 
χατας:ωθεὶς) τῆς ἐπουρανίου καὶ αἰωνίου σωτηίας, 
Ἡμεῖς, οἷο τ ὠμδέοἑ αὐἰγιηὶ ἵμ. πὸ ΠΟΥ Εἰ ΓΟΡῚΚ 
αἰἰνονδε τὰ πιο ἰλογεῖδια σαρίαν ; αὸ ΡΟ α θ (δ ἴι δμα 
δόμα (ὁ οὐ οεεῖβ οἱ Φίονλώ δαϊμἰϊε πον οι ἰαίονι αἰοίνα 
ἀἰϊφαα!οης αὐρρίμγνιθν. 6886. 

(0) δοπηθ γοοσης θαΐποα εγὴὺς λαδοῖ ᾽ Βαϊηθα ἔς 
ἃ πίη! πο κοὰ ΠΕΙοπὰ τηοᾶο το] σαία ἀἴοθτο νὶσ 
ἀπίαγ. {Πππ||π| ὁχ 15 Του 5515 65. Πὰ ἃ ἔοτρο 60- 
οἰδδια; δα σγοο 015 ροβία αι, ἀο χιο ΠΏ ΘΡΑΡΙΣ 
ἩΪογ βο  Ὑπλϊ δ! αὐσοίον 5'ο δηηο 33. Ἰααπδ αμασ, 
Ζιδϑι Οοηπείαη ἐὐνλ ἐγηρολαἰονὶς δεδλϊίοα ἐαοία οκὶ, ἰὰ 
δ51 Ποηεϊηϊοιαη, γε ΐλ ρμολυιἀ ιὶς, καδεας αὐ ἰαάτι8 
βιοορίονία τοι ἄρα ἰθναίι" ; εἰ ὑαίνκθιρηι α ἔθρο πὶ 
ἐμ ζαγιίος ἰασαμίιοι, ἰδὶ ἀθ ΕἸ Ββιθ Ὀδριυϊπίσνιο, 511 
βϑυιο. Ια ο! ατῃ μά α]ὸ ροβὶ ἀρρο!]αὶ ἀνδοσπθπὶ τηὰ- 
τὴ πιὰ, ϊου ἴα} 6 Προ] Ὁ]}15 ΧΧΧ τ, σαρ. ν δου, δ, νο 
ἰΞαΐαῦ, ὁ Χχν τι γούβα, 18] τὰ Π| Ραΐτοβ Ἰοσθύδ, ἀνελεῖ 
τὸν δοάκηντα τὸν ἐν θχλάτση, φαλτηνῖβ απο δὰ νογθα 
ἴῃ 501 σοταρία!. ΕΧΧ δάϊῖοπο οσαηίαν, οχ ΑταῖἊα 
γ6} ϑσιησιασῃο το" Πρ ἀθδυηιρία. Υν ὁπ! ἅς 
π. {1{, Μαγαῖου ἢ [π|8 ΔρΡΟΙ Τα ἢ]15. δ 1585. ἐραύιη} 
Ῥαββίηι Ραίυρϑ. ὁ αἰβὶ5. Οὐ βθηοτῃ ὅλ ρ8 χχνπ, ν. 1, 
1π οδίοπα Οοναθεῖ ; Εαβεθιτα ὅὲ 98. Ὡχχχνυι, ν, 10 
ΘΕ 14, οἷς, , Τῃεοἀοτείαπι ἴῃ οἰἑαίατη ᾿ϑαϊτυ Ἰοοιιμ,, 

τῶ 

" 



3083 5. ΟΥΒΙΕΙ ΒΙΕΆΟΒΟΙ,. ΛΒΟΊΠΕΡ. 

ΧΥΊΙ. Νὺ5 χαϊάριῃ Ἰνρὸ ὉΠ Ἰοταΐπ65 δἱ ἀθμηη 18 - αὶ 

τὴῖ5 οἱ ἀσοοπιὰβ: πὸ δαϊουι ποδίγτιη ἈΦ ΗΠοἴμτα [6- 

παπὶ ΟἹ δι ἰραϊαπὶ οὐ ρᾷ]6α5 οἴποιαί5, ἃ. πο Οαπὶ 

ορὰδ ἀγβουῖν, ἀοιγ πηοηϊαμη ρα δ πιὰ: 586 Ορι5 ζὰ- 

εἶτα δασυτη οἱ ἀυροπίαπι οἱ Ἰαρί ἀθ5. ῬγΘΙ 0505 9΄. 

Μοιὴὶ οϑὲ ἀἴσογο, (πὶ νοΡῸ ἀρργοὶ αὐ ορὰ5, Βεὶ 

γοροὸ ρογβοοτγο, ΕἸΓΠΙΟμτι5. πιοη θτῃ, οοη θη Δ ΠῚ Ὲ5 

αἰ δ ἢ, ΡΥ ΘΡΆΓΟΠΙΠ5 ΟΟΓ ; ἀδ δηϊπιὰ Θὐμὶ Π0}}5 

οὐγίαιποη 681 ὃὃς εὖ σοσαπαι ΘΙ ΟΓΠΆΡΠῚ 5085 ρΙΌΡΟ- 

οἷἴα 33, Ῥοΐθης δϑὶ δαίοπι 65, (11 πον! οονάα νο- 

εἶτα, οἱ μογδρθοίαμι Πα θ 6. ααϊξαατη 5.1 Βἰ πόθι, 

ἀ ὐϑη δὶ ΥΘΓῸ 5118] 0) 5: ΠΟΤ ΆΤΩ αὐ ἀοΤὴ 5ουνᾶγθ, 

ΧΕ (ον. πὶ, 12-.ὅ. θὲ Ῥγον. ψι, 9ς 

901 

ΨΙ - ᾿ -.- , Ἅ, 

[χ΄. Ἡμεῖς υὲν ταῦτα ὡς ἄνθρωποι, καὶ 
: . ᾿ νι. ἥ " ἄτας οὗτοι ᾿; 

γέλλομεν χαὶ διδάσχομεν" μὴ ποιέσητε ὃξὲ τὴν οἵκος- 

ποϑαγν 

. -- Ν ἌΣ Ψ, ΝῚ νὰ Ἄ 

δομὴν ἡ αῶν (4) χόρτον, καὶ καλάμην, χαὶ ἄχυρα 
ι ἔργου καταχαέντος, ζημιωθῶμεν' ἀλλὰ 

: ; 
ἔργον, χρυσίον καὶ ἀργύριον, χαὶ λίθους 

τάρ ἐστι τὸ εἰπεῖν, ἐν σοὶ δὲ τὸ 
ἤέευς ᾽ 

ἵνα μὴ τοῦ 
ποιήσατε τὸ 

; ΠΝ μος 
τιμίους. ὃν ἐμοὶ 

᾿ ΕΣ ν - ᾿ 

προσθέσθαι (9), ἐν Θεῳ οὲ τὸ τελειῶσαι. Νευρώσωμεν 

κὴν διάνοιαν, συντείνωμεν τὴν ψυχὴν, ἐτοιμάσω μεν 

τὴν γαρδίαν" πιρὶ ψυχῆς τρέχομεν, περὶ αἰωνίων 
᾿ ἐκτἢ ᾿ νὰ τυ ϑσνένα κεξ Ξῷ 

πραγμάτων ἐλπίζομεν (3). Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς (ὁ τὰς 

μὲν ἐστι μτ ἢ ΄ - -χν Ἶ ΕΥ ᾿ ἃ Ἶ “ἰ. 

καροίας ὑμῶν εἰδὼς, χαὶ γινώσχων, τὶς 

τνάσιος (Ὁ), «ἰς δὲ ὑποκριτὴς) τὸν μὲν γνήσιον φυλά- 

95 Ιάογα παδοῖ ἴημα οαἱ, 1, π. δ 6. 6. 

() πμῶν. Τίὰ οοτροχὶ ὁχ σοάᾷ. Π8ρ., οο ἐδ. Οα- Β Πτποα θη 65 1185 ργθοδίοηθβ, Βιποα! ἁστατη ΡΌΠῸ οὰ- 
βὉ. ἴοσο, ὑμῶν, ὑεορίθοσ, ζηνιωθώμεν βοχαοιϑ, 

ἀπ οαλ ἰ 5 Οὐγϑοὶβ 0015. το οη ὰτὰ ;; Φαδαὰτι 
ὑτοαδοϊα5 16 1558 νἱἀθαΐαν, ζημιωθῆτε, ἀππα νον, 
ἀοινἱπιοπίμηα γαξιαηιπὶ. Δαΐο, καλάμην, οχ οὐά Ἰἴο8 

οἱ ὕαβαυδ. αἀάταϊ, χαί, αὐ τ ϑροηάδγοι ἅ}Π|}5. χαὶ, 
Βοζαδη! θὰ νογθὶθ, ἄχυρα, ἀργύριον, λίθους τιμίους, 
ΠΣ ΣΙΕΦΕΣ ᾿ Α ν Ἂς κα 

(3) Τὸ προσθέσθαι. Ἑαϊογα πὶ ̓ ΒοΙΙοειὴ γι αἱ- 
τὴ15 συᾶπὶ Θχμίροὺ δα. οἵ ΟτοΌ. οοάθχ, βαρροπί!ν- 
48 νογβῖο ἀνοάθοι!, ααἱ θοτίρϑις ἀθοῦο, ΟΠ 588 
νδΓΒὶ 56 η585 ο51,Δἀπιόνογο πηρηΐθτη ΟρΟΥῚ λοϊπηάο; 
ἀοσοθη 5. ΡΓΙΘΟΘΡ 5 50 ἀϑϑθηβι) ἂρ 50 {8} {τ 6 1 
αἀγαπροτο. ἃς Ιογίο ΟΥ̓ Π5 σοϑρίοι εατη Ἰοοιμη 
Ργονοτθ. χη Σ 9: Γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθέσει 
ποῦ δέχεσθαι" Νοπη [ασίο Πιξίο, εἴ αὐἀγίοϊοε μὲ νὲ- 
εἰμίαϊξ Σ νΟῚ ἰδέαι Εσοϊοπίαπιοἱ χχι, ᾿ὶ ἐν, Βοομηάπη 
ἄρωσ,, χνῖ, δθουμά. Υγαϊραίατη : Αόγον σοφὸν 
ἐὰν ἀπούσῃ ἐπιστήμων, αἰνέσει αὐτὸν, καὶ ἐπ᾽ 
αὐτὸν προσθήσε;, 5θομπάπηὶχ Ὑαϊσδίατα τ γωδιοη 
βαρίονι5 φπιοιομαψαθ ἀμ ΐορῖξ δοῖ5, ἰσιεὶπθὶξ οἱ αἰ 80 
αἰἰγιοῖοι. ΜΔ ΊΊΘ πὶ νϑγίογο, οὐ σα τἰξι ἸΟΡΌΡΟ δχϑ- 
«θη ππ})} 58 σρρίϊοαθὶε. Θαδηι τοῖα γνοσθιῃ, προσ- 
ρέσθα:, 5Βογναιίθβ, του ππι5 σασγραϊ αὐ ορι. Ομαα 
ἡπ!οσργοια οηϑοὶ {γαχαῖ ἸΘο 0 σοαϊο 5. Ἰλορὶὶ 50}}}1- 
οἰομμάα [πὰ ἃ}}15 σοάϊο! π15 ἰοστν προθέσῆαι, ψνΌρο- 
Ἴ6ΡΘ 1 ΟἿΣ βου ρίυΓῷ Βα αραΡὶ ρον ποδὶ σαο πὰ }π5 
αὐ σΠ15. 110 δ᾽ ασϑυη ἃ} αὐ ἀΠΠου 5. ρει ροϑὶ- 
αι, πρόθεσιν, ροβία] αι, ἀὸ νοῦ} Δ ρου, ΘΒΠ Δ 5 
5} ἃ θ6ὺ βαρεδην! θο.15 Τραλιῦαν, ΠΆπΟ ροῦν ἰὺ- 
ὄα Ποσίι5 σοάδχ σατῃ δ ρΆΓΔΡ ἢ ΓΆ5] ΓΟ ρυ ΘΟ ὨΤΑ 
Ἐν ἐμοὶ γάρ ἔστι τὸ εἰπεῖν, χαὶ ὑποδεῖξαι! τῶν 
πράλτέων τὴν ἀθάνατον χα! μόνιμον ἐνέργειαν ἐν σοὶ 
δὲ τὸ προσθέσθαι, χαὶ μεταδιῶξαι τούτων τὴν πεῖραν" 
θεοὺ δὲ τὸ τελειῶσα!, καὶ ἀσάλευτον ἐν σοὶ τὴν τοιοῦ- 
των πίστιν φυλάξαι. Νευρώσωμεν, ἀδελφοῖ, τὴν διζ- 
νοιαν, οἷο, : ἤἴστωπ ὁπ σι οδὲ ἴοογα, οἱ οκίυπάρνδ ἐη,-- 
γπορίαϊ πὶ οἱ γεαηδυναπι δου μηὶ απ ἀσοπείς δι οἤ- 
δοκοίαι : πα αἰοηι ἀσυθαδ, ΕΕ ὁοΡΝ ὁπρονίοη- 
ἐΐα Ῥγοδοαμὲ: οὶ πνὸ ῬΟΡΠΟΟΥ͂; 6ὲ ἱποονιδιηξξῶηι 
ἴῃ 16 θογιμη, βάθπι ομδίοαϊνο., ΔΠοηίθηι, Γραῖγος, γοδο- 
γοημιδ, δὶς, ΘΔ δ ριὶ παγαχῃ ᾿ΘΟ ΟΠ 1] Δ ρ ΘΟ οΙΆ Το, 
Ὧ.]71ὰ αὐ ορρυρπαπάδπι σταί ργονθπί 5 Ὡθορο- 
5᾽Λἀΐθτη Ὡἰβὶ ᾿μορίο γα νοιοϑὲ Νοααθ νρρὸ Π|ἃ ἀ6- 
Το ηϑίοθ αἴαν, Θοάθην πα ο μ] τί ηοσ. α π65 δἰπὸ 
Ὁ}18 στα 185 αα πο! οι απὶ ποοθββαυ ἸὩ[πνῖα Ἰοσὶ- 
{{π|0 50η,511 5001 ρ51586 ἀπ10(] ΠῸ 5 Γ ΠῚ 6558} ἐπ ΟΙρΟ ΓΟ, 
γ6}}6. Ργορομπερος 1)61 νοῦὺ ρονῆοθγο; Ηἴο σαι (6 
ἄνατἃ Βὰρ Ἰσπιὶ, οὐ ργανρανρα  ΠΟὨ 5 οἰάθτα ργιοπηῖ!- 
ἰθη 415 ἀρῚ ἰοΐὰ ἢ Ὁ }115 ΟΥ̓ ΘΟ Ἶ5 56 0165 οἰαπηπ ; οἱ εἰ- 
τι 1165 Ἰοοἱ οαἱ, 1,π. ἀ, δὲ σα, 17, ἃ 30, ρίαηθ δνίη- 
οαμε Τατῃ ν6γὸ Ξο]θπηὴο διοίοτὶ ποβέτγο θ5ὶ Ῥαρτ παι 
δγαιϊίαηι ρογίθοι ΟΠ νοσαθα]0 παηοιρᾶτε. Κ΄. ργὸ- 
ααὐ, πὶ. 1, {εἰπιαθὶ οἱ ἔνιιοίτις. ροΡΓσοίτις βασιοίαΐ, οἱ 
οδί, 3..ν. ὁ, Πἃ ἀπ 6 πὶ 5λ ̓ν 6556 ΔΙ τροῖο πλόπθυο, 
εἱ δι ἀ!ίουια ορβθιαὶς πιὸ Ἰπαθ αἰγιιπιηθιο αν πὶ 
ΠΛ ΘΙ 9 6858 σοηΠ θαίαν, ὙΠ. οαξς 13, πα, 8, 50} 
Πηθπηιὶ ; ςαὶ, 16, ἢ, 3; οαξ, 17, ιν. 84, πῇ οπιί ξαπα 

" 

(οοθόβοοῦι Πηΐ ἃ χασ, χαϊθαθ ἃ θ6ὸ. ροϑβία!δι, αἱ 
φγῳωσθρία {ὰῷ ἀσάϊι, ἰὼ «πού. ΔΏΜΙΠ5 {Π|55 
σαϊραὶ, οὐ ὉΠ τοδὶ. 

(38) Ἐλπίζομεν. Ροϑί δῆς νούρία. 5} 1οἱταγ ἴῃ 
οοά. ἴδμ. πος δἀαϊιατηρηίαμα ; Περὶ ἀθανάτων δω- 
ρῶν ἀγωνιζήμεθα. Ὁ δὲ Θεός" δὲ Ἰηινπογέαἰι διι5. 600- 
γὲδ σοπί πεηλι5. Πδὰς αἰδηα, οἵο., αὐ ᾿πΓογῖαϑ. 

(Ὁ) Τίς μὲν ἐστι γνήσιος, μίαν, οὐιοθνι δῖ, 
[1 5ου!δίπη 5 χ οοα. Καρον 08 δἱ άβδι. οἵ ἀτο- 
ἀθοιο φαΐ γογη! θδρμ5. ΕΠ νόγὸ παδδηξ, δίχαιος, 
ἡιαοι. Ρνίογθηιν νοσθηι ροβίμ! αἱ ορροβίεῖο στὴ νυ θῸ 
ὑπαχοιτής, ἃὸ ΠιΔη βία ἴῃ ΤΠ ΘΤΩ ΤΟ ΞΘ 6 811 γΟΟΊΠλ 
ἦλαι ροσἀγὰπὶ γοροίἴυ. ΡΡῸ πιστοποιῆσαι, ἢαὺ οἱ 
Βααάραν Ππ6ὰ τορογίταν ἴῃ οοὐἀ, 06 5[ Οαβαὰθ. 80 
Βερ.., πιστὸν ποιῆται!" αὖ νοὸχ πιστοποιεῖν ΟΥΠ10 
ποϑύγο ἔπι. 1 γὶβ δα Βϑίαν αλλ} } 615 Ἰοοὶβ. Πιστοποιθῖν 
νε]ο ΑἸοχαπάγιπο ἰάδια ὁδὲ ἂὺ πιστοὺς ἐγγάζε- 
σθαι. ῬΠΘθαὰν! Απδοτί, 3, μὰρ. 289, φὰο πὶ Ἰοῦο 
ἰώ πθοὶ δά ΗΠ] αδιταπά αν ρυφβοη βοτὰ ἔθου πιὰς 
χης ἰἀσηθὰ, ΡΓΟΒαπ8 οὐ 6] 6950 ΠΔ6105 Ἰιομὶ- 
165 Θ[Πύθχο, δι : Πιστοῦ μὲν γὰρ τὸ πιπτηποιεῖν, 
Θεοῦ ὃξ πάλιν τὸ θεοποιεῖν, ὥσπεο ἀμέλει καὶ τοιοῦ 
φωτὸς τὸ φωτίζειν ἔοσγον ἐστίν" ΒΗΙοΙδ5, σλΐια 51 πὶ 
μα 5. Π6ὸ 58 |ρ6 δἰ τὰν ἴῃ. Βυγίριαν 5) βαείος 
εὔβλέονο, Ποὲ γα διση ἄθοκ Ἔγβ 6}: εὐ υ αεἰνοθε ἐτογιληῖς 
ὑριι5 ργυρτίτεηι ἐξ εἱπωπίπαρο, ΑἈῈ Θὰ νὸχ ποπ 60} 180 
Πάδθαι ἰηΠ5 Ἰπ ΠάδηΠ 1, 5οα οὐἴα πὴ ΠΟΘΙ ΤΉ ΠῈ5 ΔΠΠῸ5 
ἴᾳ. Πὰς μὸν ἀοο είαμαι ἐπ ΟΣ ΠΕ θῈ15 ἀσο μι 10] 
8061. ϑῖὸ Θοηβενέ, ἀροκέ. 11}. ν, οἂρ. ὃ: Τοὺς νεὺ- 
φωτίστους βεθχιοῦμεν, χαὶ τοὺς κατηχουμένους πι- 

στοποιούμεθα Νοορληίος σοη βυηιάπιιο, εξ σαϊρολιμηϊὸ- 
ἢ05 ἴα βΔο ἐηξογπιαηιαδ. Α ΟΥ τ]ὸ δυΐθγα οἰὐαια ἂγ- 
Βαμηθη 15 ἤάθπι [δοϊο πίναξ ὑγυϊ αν οαΐδοι. 18, 
ῃ. 9, οἱ οαἱ. 16, πὶ. 3. Νὴ οϑὶ ομὴ πα τη τη δἃ νοῦ δ 
ἀρθα ΟννηΠι αἢ φααηάο πο ἸὨ 118. 68 Τα ]ογτοαιο- 
πθπὶ Πάἀοὶ, 564. ἢ ηνίογθηι οἵ ρ]θηδτῃ οὐμνῖο ΠοΠποπὶ 
ΘΟΤ ἢ 1) [ἅπι στ ἀομθαπίτι ἀσεῖμπαν. [ἃ πϑαρρὰ- 
ταῦ ἃν ὁ οαΐ, 18. π. 9, δὲ ἴῃ σαΐ. 3. π΄ Ὁ; πίστιν 
Εἰ πιστοποίησιν ἰἰᾳ αἰ Ξε σαὐξ ἀαᾶδὶ μαθο δἰ τπόγοθβ 
οἱ δοτηρ!οπιδπίατη αἰϊογίιι5. Δὺ ρσοηθγαλίτη δριμ ἃι- 
ΟΙΟΥ͂ΘΑ, πιστοποεῖν, σεγίο, ρῬεγδιίοῦδ ὁἐὲ σοποϊη ον 
ΒεηηῃἜσαῖ, ΚΝ, ΟΥσοποπὶ Π18. 1 οομΐ. (εἰς., ρᾶρ. , 
Βα 51}. ἠὰ ρβαὶ, χιν, ραν, 4383.. Π|σς᾿ ἰδπιοα ἀδ ΤΠἰὺ 
Πἀδἱ ἀρίναν, ας ἀ8 ἀἰβροβιίοημθ {πὰ Ἀγ ρασΡ ΐη, ἰὰ 
βάρΙοπὶ πππϊαΐαγ : οσάθπηπο πο ταὶ. 18, ας 49, 
πιστοποιεῖαβαι Βατη ξα ρτὸ βίη σι θην }8. ΔΒ ἰποτος 
Δα]! οὲ ἀπδιαιουθ πὰ ΠΠἀδὴλ δ ροΓβυ 9 ΟΠ ΘΙῺ 
γα ϑθιμ 115, Ποοι15 ἴο ἰολος9 118 τερτδιϑϑηΐαῦιν 1 
οο6. Ἰϊος, : Ὁ δὲ Θεὸς, ὁ τὰς χχοδίας ἡμῶν εἰδὼς, 
καὶ ἐφορῶν τὰς προχιρέσεις, καὶ τίς μὲν γνήσιος καὶ 
ἀλυρθινὸς δοῦλος, τίς δὲ ὑποχριτὴς χαὶ νόθος, τὸν 
υὲν γνήσιον διατηρήσῃ, τὸν δὲ ὑποχοιτὴν πιστὸν 
ποιήσῃ, Δύνατα: γάρ, οἷο, : δοῖς σιίοηι αμὶ οονὰα 
Ἠοςῖγα πουϊξ, οἱ ἀπ ϑηονγιηι ἡνοΐς. μι μοίι", φιυίϑηαλε 
δ ΘΘΡ Δ 8. Οδ ΔΟΡῚ 5 βου τ δἰζ, ες τὺ πἰρυμίαίον οἱ 
βριοῖιδ,, οὑπεογιος φαϊάθηυ οιδίο(ἑαξ, εἰσι! ΟΡ ΟΙᾺ 
τὸ} Ὁ Ἀάρίθηι οἴξείαι. ῥοίοσί φηΐηι, δἴο. 
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ξαι, τὸν δὲ ὑποχριτὴν πιστοποιῆσαι. Δύνατα! γὰρ ὁ ἡ πγροογίίδια νοτὸ [6 5ἰπια]αίονοπι) Πάρίοτα οἴβοογο, 
Θεὸς γχαὶ τὸν ἄπιστον πιστυποιΐσχι, ἐχν μόνον ὃ Ῥοίρϑοὶ οπίπι ἤ6ὰ5 οἰΐατα π Π Οἴθωγ ἢ ἀο] θη ἴδοοτνο, 
τὴν χαρδίαν, Καὶ ἐξαλεῖψαι (1) τὸ χαθ' ὑμῶν χειρό- εἰ πιοᾶο ΕΑ σογ {Π| ρρ θαυ (4). ΠΟΙΟ ἘΠ οῖγο- 
ὕραφον, ἀμνηστίαν δὲ ὑμῖν παράσχοι τῶν πρώτων ρτγαρμππι “παρᾶ σοι ρα νὸ5 651 3,, ΘΒ] νοθην ἀα!οτη 
παραπτωμάτων" φυτεύσο! ὃὲ ὑμᾶς εἰς τὴν Τχκλησ. ιτἱθαδὶ νο 5 ρτιονὴ ἀβΠ οἰογι ς αἴψαρ ἴῃ ΕσοΙο- 
σίαν, καὶ στοατεύτοι (2) ὑμᾶς ἑσυτῷ, ὅπλα περι- βἰὰπὶ νὺ5 ἰπκογαί, 5 δία 8 πλΠΠ1{65 Δ] 6σαϊ, ἄτιμα νοὸ- 
δαλὼν τῆς διχατοσύνης᾽ οὐρανίων ὃξ πραγμάτων (3) ΒὈὶξ }απεἴπ οἰγοαπιροηδηβ : οὠἰ ἐπεῖθα5 Νονὶ Τοσία- 
Καινῆς Διαθήκης πλησώστιε, καὶ Πνεύματος ἁγίου τησῃτὶ τόθὰβ γορίθαϊ, οδ. ϑρί για. ϑδαςί οοποοιίαὶ 
σοραγῖθα ὄῴῃ ἀνεξάλειπτον εἰς τοὺς αἰῶνας ἐν εἰσηασυλαιῃ ἰπ ἀ61 6 }}16 ἴῃ βῴοαϊα  ἰὰ ΟΗγίδίο 7651 Ἢ ἢ Ε. ἘΞ τς κε -ς ᾿ς δ» δελος, ἀευπὶ τ ᾧ Γ ᾿ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἴς τοὺς Ποτρίηο ποβίτυ, οἱ μ]οτία ἴῃ 5 ι]α βου! ονππι. 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. Αμῆδη, 

931 (0]055, τι, ἐά, 

() Καὶ ἐξχλείψαι, ΕΔΠΙ, ἐξαλεῖψαι, Ῥδη. οἷν- Ἰιάσ Πρδτγίαιθ ἉΠαΠῚ ποροί τηθρίθαπι Ἰιοταϊηΐς ἴΌΓο 
οαμ 1. ἢ} ΠΏ Εν τα ο!, φασὰ βθοιέαθ 680 ἀτοὰ, Ρ6- οαξ, ἀ, π. 31. Νδὺ ἰαηγοὴ ἴῃ {Πἃ Βαχδὴϊ ἀγθι ΟῚ οΡ- 
πα οπιδπι ἀσιθγθ, εἔ ορ αίνο τη Ἰόρότθ πῸ5 σο-. ἰβΙχρογαιίοχο ΠΌΠ δα Πεὶ μάν 65. Νάτα ἀξ 60 πὶ 
δὶ ποὺ βοΐ απι ̓ μϑὰ ἰθχίιβ ΠΟ Ὠ86α 6 Π}1ἃ, 5ρὰ οἰϊατη ἢ. ἴρ50 [οὐ πὸ 5, Αὐριβεηαβ. αἷλ ᾿ς φορῶν. οἱ {|. 
γτηι55. ἤθρ, Ποδ8 οἱ ὕάβηι1}". ὁ ΒΟ 5.15 1. ΒΟΙθΘΩθὺ, οᾶμ. 84, π, 00: (σηβοηείνδ υορξαϊοπὶ Ποῖ, νοὶ αὖ οα 
ξξαλείψειςε, ρηδδαυοηίον, ΡῬΓῸ χαθ᾿ ἡμῶν, οοὐθθὰα εἰἸδδθηξινα ργορυ το νοϊιαιξαι 5. οο56; δᾷα!! αἰ ΒΡ ]οτηὶ- 
γι08. ΒΓ ΡΒ 15. 6χ ἐν} 5. ἸΠΘΠΙΟΓΑ ΙΒ. οὐ([4.., καθ᾿ πῃ5, ἐρρίσα ποθ ορράθα θυλ ὁροραίιο" ἴῃ ποηιίνηο; 
ὑμῶν, οὐπίρα υο5.: εἴ ροϑὲ ἀμνηστίαν, τοροΞαπθ, ἰϊὰ ΟΥ̓ α5 ἔρϑαπὶ ἤἀοὶ ἀοίαιη αἱ γθάαιπα, αυοά 
ὑμῶν, οχ θα, Οὐά,, Ἰόοὺ ὑμῶν, φασὰ τορι ρηαμθὰ5. ποη {Π{π|5] ροῦ ΠΡΘγα πὶ ΘΟ ΒΘ ΠβαΠΙ το πιηξδίϊ5 ὅγα- 
οορῃϑίγαυστοη5. [Ὁ 5. ἴῃ ΘΠ 0165 ἐρΓερ δι. 185 πον 6 ἢ Δοαα  Θϑοοη 15,4 πάτα [6] 6556 ἀσποβοῖξ 

(ἃ) Στρατεύσοι, ἴα δαϊι οἱ οπιμθδ5 158. Ρυρρίο. ΠῚ5 νΘυθ15 σαΐ. 14, πη. 38: Ἀγακέοί απέοηι οἸηνϊδιις 
Ἀορίαπι ἴῃ αάο παθδίατ, στρατηλογήσῃ Πη6 15. ποὐΐ5 ("οὶ υοὐϊο) ογοάθν 6 ὧν οἰῶ φαμὶ γοσιοτοσίξ, οἷος. 
αϊάετα φυαπίστῃ δά ἀγασο Ππκαα: πον πηδιι πὶ αὰὺὰ ΒΕ οαΐ, 18, π. 8 : βγξέρι οἱ ποϑῖς φεὶ ἰοφαῖνιμν, αὶ- 
στρατεύω νἱχ ἀρὰ θΟηῸ5 ἀυσίογοθ. τϑρορίαανῦ τὸ σεγ)θ, θὲ υοδὶς φμὶ σιαϊεἰϊς οὐοάονο χαρὰ ἃ Π60 μοιὶ 
γπλ(ἐογὰ ἀοἰϊαο ; ἂἱι ΟΥ̓ ΤΙ Π 5. οἴϊαπι 1 ἀϑαρρὰϊ ὁά1.1, π0Ὼ φοίθδγαί, Πἰδὶ δρποβοθδγοίῃν Θαηὶ ἰρβᾶ5 δα ὑτο- 
θη]. 3: ΟἹ μέλλοντες στρατεύξιν, ἐσευνῶσ: τὰς ἦλι-. ἀρηάαην ΠΠοοίονα εἰ ΔρρΠ σαγα νοϊαπίαίος, Ναια αἱ αἰ 
χίας τῶν στρατευομένων. 516 οἰΐατῃ 5. ΡΠ Ρῶπι, 5888 ΑἸ ΒΕΠῸ8 Θρ]51.2 7, α. 71 Ππαπξον οἱ ρον ιριοὶονὶθ 
Ῥοϊίὰ8 Δ ΠΧ 5. Ο 115. ἱπίογρυοα. Ῥάγαη. 80 οἀ, τ, ρούξίς φέαηλ υο αοίεον ΡΥ οἷδγ μεί ἀσείντίπο, ομὶ αα- 
Ῥᾶσ., 343 : ᾽λοχούμενος τοῖς παροῦσιν, οὐ φροντίζει. τφογβαλίι", ογοΔοηεὶο σοηπομίϊαηί, διοιϊαϊηνεδ ῬΥΘΟος : εἰ 
που στρχτεῦσα! τοὺς ἑαυτοῦ υἱοὺς, ἢ ἐγγαμίσαι θυ. αὐ 67πῈ πο ρορεῖηοέ ἡγαϊίαγη σοπνορίονὸ αὐ βρη 
γατέοας" Ομ ργαοδθη λές. σοπίοπίιβ ὁδί, πον οἰ οῖ- 5μαὴὶ ἱρδοὶ μοὶ οοηίναρας ποηνετα ποϊιιιίαίος, 14 
ἐμ 5, τὰ Β]λο5 βιὸς ἐπ ηυϊ ἐπ ἴαηι αἰἰδονδας, οὐὐ β΄ ἰρϑῦτα μὰ οοράῖ θα5 ἀπ ἀο! πιὰ ἃ ἤΡὸ Πρτὶ ἤθη 0 ]- 
ἰΐας ἴ ππαϊοδηοπένρη ἰοορέ, 6 1ἈᾺὈ8θ4. ΟΥἼ]1π|5,. αὐ βάλον οχ [15 πιῶ οαξ, 13, ἃ. 40, 

(9) Πραγμάτων, πὰ Πθμ. οοά,, ἐπουρανίων ὃὲ καὶ “ σαϊ, 10, ἃν 19, 68 σαί, 16, ας 14, ἀδ ροϊδηα Ογαποὶ- 
ἀθανάτων ἀγαθῶν, οἷο., οὐἰοοίίθιις οἱ φίον πὶ δολῖ5. ἢχὶ τὴ 58} σοη 15 50 σΘΌΪΕΙ Δ] 16 ΠΥ 551 πλ15 ἃ 60 ἢο- 

(ἃ) δὲ πηοᾶο σον {ἰ{{ ργαιδμρθι, ΝΟ οἷ μρονίαθ. χμ]πῖθι15 ἰγααῃ! 1 οὐ 15 α:Ὁ οαΐ. 17, ἢ. 31 εἴ 566. 
δά σναϊίαπη ἢά 61 σοταά 18 ργαραγα ομθπι μβοπί!ας 564. πανταὺ ἀδ υἱοίγέος Θρίγι 5. βᾶ ποι σγαῖα, απὸ ροσὲ 
ποουσβασια τη Βυπλαηα. πη 15 ἃ ἤδο οχοϊϊαί οἱ. ἸῬοπίοσοβἔοῃ, ἀροβίο!ογιιπι τ ἰπ᾿δίονίο, ίατα πα θὰ 
τοί ὁοομογαιςοηθτ, δα 406 11ὰ ΠΡ Θτάτῃ, ἃ! ϑθ6. Πποβίίαπι ΟΠ ΓΒ} τὰ ΠΠ1ὰ σομνογαῦ οἵ βδμο αν. 

Δ ἹΕΟΤΟΒΕΜ, 

Τὰς τῶν φωτιζομένων χατηχήσεις ταύτας, τοῖς μὲν Οα θοῖ6565 1585 ΠΠ πα Πα Δοχι πη, 15. φα! ἄδην χὰ 

πῦρ βχπτίσματ' προσεοχομένοις, καὶ τοῖς τὸ λουτρὸν δοοβάπηϊ! ἀὰ Βαριἰϑπιάηι, οἱ Π46}10ὰ5 σαὶ Ἰανδογατι 
ἔχουσιν ἤδη, πιστοῖς, εἰς ἀνάγνωσιν παρεχόμενος, μὴ [81 ΒΌΒΟΘΡΘΓΟ, ᾿θρθη δα ΘΧ ἢ Ρ 685; ΘΟ ΘΟ απ Πῖ5 
δὸς τὸ σύνολον μήτε κατηγουμένοις, μέτε ἄλλοις τισέί ͵ νογο, οἵ ἃ11|8 σα Βα Θ 1} Ὁ 4} Ομτιϑίϊα ἱ πο 5] πὶ, 
τοῖς μὴ οὖσι Χριστιανοῖς" ἐπὶ τῷ Κυρίῳ λόγον δώ- φργοῦβὰβ Ὡ6. ἀδβάθν 15; Δ] 06] το αἸξατὰ5. 65 λοι λ ἢ 

σεις. Καὶ ἐὰν ποιῇς ἀντίγραφον, ὡς ἐπὶ Κυρίηυ Ὦ ται ἡοπόπι. ἤλγαηλ δυΐθιῃ. δχοπιρὶαι 91 (γα θοῦ μ86- 
ταῦτα πρόγραψον, τἶβ, 14 σαάδὶ τὰ σοῃϑρθοῦα θΟΠλἾΩ1 ἕδοῖα5. ν6}π|. 

ως οϑιοφίαίίο, σαὶ ανοαθοὶοβ, τιοβοὶο πέντ θα πιαπμβορὶμρες, ργωβαί πίη, Ἀα Τιοοίογοια, ὠθ5ὲ- 
ἀδναίι" ἴη τες σο ά, ὧὐ “ἶεφ., ἤοο, Οαξαμὸ., Οἐοδοπίαπο υοιιβέίονο, δὲ ἰ σαίδολιοςοα ἃ βἐπιἀϊοβι. ΟΣ 
070 Οψνλ{ἐ ργονινη(ἀπ|ϊ5 θοτσορί». πμπημαὴι αὐ ἴμδο ἐλιἐον 5 οοπιδι ταί ϑμπῖ, 615. φειλείθηι 6586 ΘΗ μὴ» 
ἰοεὲ ἐ{(α ἀοηιιπεϊαίϊο. δίῃ ααἴφηι εἰ 6, μοί πεμίς Παινἐόιι5 ἀδὰ {ππξς ϑοΥυ Οὴος μΥι5. υἦυδι υθο6 Λαῤί(ο5 
Ῥοβίοα βοτίρίο εἰἰσοσδεγιί, σαν πον και) οὐϊεδίαἰ ἐογεῖς ἀτιοίον εἴς πιοη υἱάφο. Δ'αγη βἰπεῖίος ἐδέϊ πιωίτα οὐκοτ-- 
ναπίμε αὖ ἀμοίογῖδιις εὐτίῳ αἰ 1,οοίονόηι αἰ ἐξύγαγῖος σοη οβἰαίτοηθ5,υ. σ. δ. Χυοῦηπος ἀμοςί. ραγθηι ἀρ- 
»υινωϊ αὐ βηθτν ἀρμοοαὶψρεῖς,ο. Χχιι, ν. 11 δἰ 18. δορέμασίπία ἠηϊονρυοίες, γοίουθηΐθ ΑΥδίοα, ραφ. 891, 
γανὶ ἀρημηϊὶαἰίοηθ μϑὺ διατί, δρὶ υθθρ, ποὴ δογῖριο. ]ρεπῶιδ φμοφμο αὐ δαίσθηι ἐἰδγὶ Περὶ ὀγδοάδος, δεῖι 
δὲ οεἰοπανὶο, ἐδδία { μδεδίο ἰἰδ. ν Ἡϊϑῖ, οαρ. ἅς μα. 81. Πμδοϑύαιϑ ἐρ56 ἐπίεὶο ΟἸΤΟΆΙΟΙ εεὲ ; δ μηυιβ 
ἐπ πο ρνωγαιοηὶς αὐ δίατα ἰδνονινι ΟΥ̓  6Ὴ ἐδ 1)8 ρυϊπ οἰ μ}15. ὀιέρυρτείαἰτοηθοι; Δροηπένς ργϑ αἰτ0}}0 δὶ 
δον δα Ὀαπίίοα οονηηθηίαν νη, οἰο. Ἀπ φωανι, οἱ ργενιογκθι φαΐ ας (αἰθοῆθδοβ δον ρεου μι, ε586 15- 
ἐαηὶ οὐπ οφίατοηθηὶ ἰώ τινὶ σιιαιίονο υἱοί», φυσᾷ δ᾽ σείοδί Η ον σοί ψηι απ οοπδιιοἐμαἰσιθηὶ οονείϊηοα 
ἐπ εἰἱδιϊηοίΐοηο φωτιζομένων ὁἱ σαἰοοἠϊηη θη ον ηι, οὐλὴ ἰ5ῖ5 δας οαἰθοἶ 565 σοπιπημηοανὲ ρ»ολίϑοης, ἤπια 
ποίαιίοποπι Ἰραἰέδίως οαζδίἠπαϊ, τον, ἠΐο 564 αὐ ἤγιεηι Οαἰθοίνεδθοη, ἀϑογἰὑϊ ἀούθγε. 
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ὙὋᾺΑ ἌΤ(ΥΠΣ ὝΕΙ ἐ ΑΝΟΤῚ ΟΥ̓ΆΠ.} 
ΗΙΒΒΟΒΟΙΎΜΟΚΌΝ ΑΒΟΠΙΒΡΙΒΟΟΡΙ 

ΟΑΤΕΘΟΠΕΒΙΒΡΗΑΙΜΑ 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

Ἀ5Ί, }ὶ οοάρηι αγηιμπθηΐο ὑϑυ δαί" ἤφο (Οαἰδο ο818 0 ΒΚΘΘΥΙΟΡ ογαίΐο, οαδάθηι ῥίον ρυσιιθ ΚΘ ΓΘΥΘΉ8 
βοηθηίακ, ἐδ δηιφιιθ ρθὴθ υϑνϑὶα. Βρεουΐδ 651 φιιϑάσηι ααἱ δαρέϊδηλισγι ἐευϊίἰ10, ΘΟ ΘΥ ΟΥ̓ ἐϊξ 6) 105 τιΐὲ- 
ἐαϊίδιι5, οὐ αἀλογίαἐο αὐ {ἰΐωνα ἀϊφηθ σαροοβοπίκηι (λατα. 1, 2. δὲ 4); ἐμὲ υδενλύμαπι ἀξέλας σγαἰίαηι 
θειις γιστὶ βίηθ ἀθίφοιμ. εὐ ρυωμαγαξζονεο πιον ἐς οὐτιςἀσραία, ουποθεία (Ὥατὰ. 8). ἠὠοίσοο ργαοῖρτέ (αατα. 
ὃ οὐ 6) μέ ροεζαέα ἐοπ  δολιέμν" αμἀονος, οἱ οοαἰμέα {{8. «ἑαίας δὲ ἐαθροε 5. οἰ μάϊιογε ουπωηθηίαί. 
ῥνοίανα ἰδὲ ἰθ οπαγαοέένο δαρεδνηαϊὶ. 

11, “δου δίξιο" ἐπ οὐτηΐδιις σοαστοῖδι5 Τοϊγοάποίίο 86 δαρίϊεπηιην. δὲ ἀπο δὲ ἀμαθι8 βεφιοηεΐδιβ δα 0- 
οἰοδίδιι οαρίξοας αντίοιεένωτι ὃ δ'ψηιδοίἑ Πἰέονοβο ναι, οὐ δ ὼς νέρύα : Οτδαο εἰἴδην ἴῃ πη απὶ θᾶ ρ- 
εἰδητα μορ 0 {188 ἰἢ ΓΘ, ἸββΙοπδὴ ρϑοσϑίονα πη, 7 ἐρ56 ροδίθω ἀφοίαν αὐτί καί. 1δ τ. 98. ἤάτη ὑδίλῖρ, 
δψηιδοίο ποπάωπι {ἰ(τιϊπαη δ ἐρααϊίο, ἐξέ 86. ἐα μίαπανο πρπὶ τνοποῖ, Ιάωροο απέϑι αὐ ἰοο αγεοιείο 
αμαιίογαηι ἐπε οηθην θαθὶ ἐποίοαθδθ σθηδογαιδ, φιμοπίαρη. αὐ το [955Ἰοηδης ῥεοοαίον μη, ψυδο ἐγετ 0 
Ομαεραηοεέπι ἐπεϊεχήα ναὶ (δ γις σαέορίι. τ. ὃ), οἵ αὐ μιν ρηξίανε, ἕη φαα ἰοανι εἰμί ἐθρερμς ρότα- 
φόρθ ἀεδεύσηι, Ξασερλύοξὶς νοοε ὁγαπε ργτορογαμεὶ, ἔα καϊὶο δδέ οὐερ ἔλθ ἰδέ οαἰδοίθϑος μαιίο μοβὲ βμ6- 
νιον θηλ οοη ππεῖς ἔογὸ αἑούως ἠαδίξω φοτί. 226 ἐθί σεῖς βιὸ ἰοοο αἰδοηλιβ, ἐδέανε ὑσγὸ ἐμέο Ὡιαραηοςίηια 
Ῥνοημηφαίαπι 6586 ἀδηιοηδέρητ ἤφοὸ σογόα πρας ὃ ᾿ Το διπόγατα οἰσοα!οβ σηο Ἰη οάβδα αι ἰΒΟΡα τ 5 
ἰρᾶηβε βίοι! ᾿ πος συδαγαρίαία ἀϊδθὺ5. νὰ σα ὈΓ5. ρΓῸ δηΐπηα {πὰ ὃ φεουαἀηιοάίμοι φἔζαπι ὃὲ ὁρα  ΐοηδ διιρ- 
γἱογὲ αἷἴ τ. ἃ αἀμαϊογες 8μ05 σα σγαφίηία ἀἰογιι Ἰμ ποῖα ἠαδονδ, 

ΠῚ. Πἰροοσηίία ὁδί α ποὐῖς αὐ δου, Ζορ, (αδαιὴ., οὐ. οὲ Οοἱδίπη., φμαπηπονα ἐδ ρντηιὶς 70 ἐς 
γειίεἶι5 τποιρῖξ ἑαηδιηι αὖ ἀΐς ον δὶ μη. ὃ, ὥσπερ γὰρ κάλαμος, Θρηίτ(ο ἐαϊπίονος ᾿γευοίιί, εἰ αροάεοϊὲ 
υενδίοηθτη, ζμας ἰοίο Οαἰθ ΟΒΘ 0 ορ6}6 φοιμίμἰίηει. 
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ΤΟΥ ΕΝ ΔΓΊΟΙΣ 

ΚΥΡΊΑ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΙΟΥ͂ ἹΕΡΟΣΟΑΥΜΩΝ 

ΚΑΤΗΧΗ͂ΣΙΣ Δ᾽ ΦΩΤΊΖΟΜΕΝΩΝ “- 

810 

ΠΑΤΡῸΣ ΤἩἹΜΩΝ 

- ἣν ἢ 
ΔΙΙΟΒΠΙΕΡΙΒΟΟΡΙ ΠΙΒΙΟΒΟΠΥΜΟΒΠΜ 

ΟΑΔΊΤΕΘΟΠΕΒΙΒ ΡΗΙΜΑ 
ΠΙῸΜΑΝΡΟΆΘΜ. 

10 Ἔν Ἱεροσολύμοις σχεδιασθεῖσα, εἰσαγωγικὴ τοῖς τῷ βαπτίσματι προσελθοῦσ'" καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ ᾿ : : 3 Ξ Ἧ ὃ: ᾿ Ἡσαΐου" Λούσασθε, καθαροὶ γίνεσῃε (3). ἀοέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὁμῶν, ἀπέναντι τῶν 
ὀφθαλμῶν μου καὶ τὰ ἐξῆς. 

ἨἱΘτόβο]γ πλΐ8. ὁχ ἰδπλρογο Ρυοητηαία ἢ ἱπιυτοἀ αοξοποτω, ΘΟΕ] 6 ἢ 5. 5. αἱ ἀὰ Ραρ(ἰδηα ἀοοοάππὶ : ΕἸ 

Ἰροίίο οχ ἰβαϊη τ Γαραριηϊ, παριαϊ οβοϊηιδιῖ, ἀμ ογίο πνα 5 αὖ ἀπέπιανιβ υδεέγὶς 

ηιοὶς Ὁ, οἷο. 

Α΄, Καινῆς Διαθήκης μαθηταὶ, γαὶ Χριστοῦ αὐτὶ 
τ, το κι Ἄμε ν 

στηρίων κοινωνοὶ, νῦν μὲν τῇ κλήσει, μετ᾽ ὀλίγον ὁὲ 
καὶ τῇ χάριτι, καρδίαν ἑαυτοῖς ποιέσατε χαινὴν, καὶ 

πνεῦμα γαινὸν, ἵνχ εὐφροσύνη γένηται (3) τοῖς 
Σ ἴὰ ἊΣ τὰ ἣν ε αν ε. μ᾽ πρὸ οὐρανίοις, ἱ γὰρ ἐπὶ ἑνὶ ἀμαρτωλῷ μετανοοῦντι 
ΣΝ ΣΆΡΞ κὰκ δ ἢ ΠΤ, ἊΝ αλλ ᾿ ἧ 
Ὗ: ὃι γίνεται, χα τὸ “αὐγε τον, πόσῳ μα ΟΝ 

τοσούτων σωτηρία ψυχῶν χινήσει ποὸς εὐφροσύνην 
τοὺς οὐρανίους (4) ; ᾿Αγαθῆς ὁδοῦ καὶ χαλλίστης ἐφ- 

ΤΣ ον Η͂ δ» μὰ. ᾽ν » ΤΕ ς᾽» - ἥ 
αψάμενοι, πὸν τὴς εὐσεθειας εὐλαδῶς ὄραυετε ὁ μον. 

Εἰς γὰρ τὴν ὑμετέραν ἀπολύτρωσιν ἑτοιμότατος πᾶο- 

ἐστιν ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, λέγων" Δεῦτε (Ὁ) 

5 58. 1, 10, 35 Ἐδοὶι. χυῖῖ, 3. 10. χν, 94. 

(1) Φωτιζηομένων, Ῥτὸ πδὸ γοοο Ἰϑρίλαν ἰὰ υοἀά. 
Βοὸθ οὐ ὕδϑαα!., βαπτιζομένων, σαρσα βεγρθθύαμι 50Γ]- 
βίππι νἀοῖαν ΜΠ 6βῖο, Αὐ τ ἈΙΆ]νερ νΟ 665 ΒΥΤΙΟῊΥ̓ ΠΛ 
ὁγαπί, αὐ ραῖοί ἐχ Ὀοηϑεῖξ, ἀροχὲς 10... να, ἂρ, 8, 
οἱ 110. πἰν σαρ. 10, χαρὰ ἴῃ Ἰοοἱβ ἰά θην ἀυὶ φαιτι- 
ζόμενοις οἰΐαπι βαπτ'ζόμενοι ἀρρο!αθίαγ. [ἢ σοάϊοα 
αὰο τοάθοϊ 5155 65., δχ ἱπἰθρργοι 015 6}05 τὰ - 
ἰίσπα ἐπ 6} Πκίσιαβ ἰὴ {τα} οαϊ. 1 Ἰοὺ, φωτιζοιὲ- 
νῶν, βοιίρίαπι οΧ5}{|580., δ χπτιζομένων, οἱ ἴῃ {{{π|0 
οαϊ. 7, φωτιζομένων, ἔτο! βαπτιζομένων, Τίὰ ροττὸ 
νοσαθαηιγ, 58ὰ ἀδαρρα! θη. (οπιροῦῖα ΟΠ ΞΡ ἢ 15 
Ῥγοὸ Ταϊαγο ; 56ὰ ααϊὰ οοΥ λα 5606 αἰ 0 ΟΧΒΡΟΟΙΔΠ ΠΟ η 6 
ῬάρΠ δαὶ, ᾿οΐαλ ἐπι ρεφραραοπ}5. οὐ ραγρα θη 5 
ἰοιαραβ, 4 πα5] ἐπι τὰ οἱ απυϊοϊραίίο, φαιράστι ἰνὰ- 
Ριϊβιαὶ νἱἀογοίατ, 

(3) Καρθαροὶ γίνεσθε, εἰο. Ἰιοοῦτη ϑουὶρίιτ 6 Χ 
Ἰαΐθρτο ἀθβογι ρϑίγαιϑ ὁχ οοδά, σα εἴ δα}. σὰ- 

Β 

ζογαηὶ οομὶὶς 

Ι. Νουὶ Τρβίαηνθηι ἀϊδοίρ!!, οἵ Τὰ γϑ. ΓΙ ΟΤ ΙΔ 
Ομ τιϑιὶ μαγίϊοιρθβ, πὸ χαϊάφτη νουσδιίοηθ, ΡΔῈ]Ὸ 

Ῥοϑῇ νότγὸ οἰΐδηι βρᾶία, σοῦ πονάτῃ γ0}}}8. [ρ515 δΔοῖ- 

(6... δὲ θρίεἱθαπι ποναι "ὃ, αἱ οἰ θὰ5 ΓΘ ὐϊα ἢ δι. 
51 δηϊῃ ἘμρδΡ τ010 ρϑεσαίογα ροηλέθπίίωι ἀσοπίς ἢ- 

σαιιάϊμηη, Ἰακία Ενδηροϊία ιν 1: αἀπᾶπίο τηϑρὶβ ἰοὶ 

ἈΠΙ τ ἀΓΠὶ 58 {5 Θ 16 58165 δὰ [ἰλίαηὶ σου ον οὈ 17 
ομᾶπη οἱ ϑρϑοϊοβιββὶ πᾶπι νἱᾶπα ἰπαγοβθῖ, το! ρίοβθ 

ΘΌΡΒ.15. ῥ᾽ οἰα!}5 μογουτγγίί, ἃ ἃ γϑἀ θη ρίοΠ 6 Π) δ ΐηὶ 
νερὰ πὶ ρᾶΓΔ 1551 Ππὶὰ5 ἀἀθ68 πηϊ σοι ίι8. Π 6] ΕἸ ΐπ|5, 

ψρηίίο, ᾿μ4π 16 5 "5. οηθῖος αὶ ἰαδογαίὶς, δε οπον αὶ 

95 ΜΕ. χι, 38. 

πθ ρυα ἰαπίατι νοχ, λούσασθε, ἰῃ οὐ 5, οἱ ὅτο- 
ἀ6 0 γϑυβίοιθ, ἰδρμίταν, Ιάσγὰ ἰσοὰβ ἰοτα τϑολϊαίαν 
ἃ γτγί!]ο ἢ. 1, 564 μοβί, πονηρίας, μανοίαν, ὑμῶν, 
αι ἀροϑί ἃ ΒΜ}. 

(3) Εὐφροσύνη γένηται, 
ἵνα εὐφροσύνης ὑπόθεσις 
αὐημπιοηίμηλ ἰδ. 

(4) Τοὺς οὐνανίους, {Δ ΒΟΥ 38 ὃσ οοαα. ['06 
δ( Ολβαὰβ. οὐ νοῦθ. αροάθο., αὐ βσαρτγα, εὐφροσύνη 
υένηται τοῖς οὐρανίοις, ἢ οἀ}{15 παροίαν, οὐρανοες, 
ἐίος, 

(9) Δεῦτε. Αάάππὶ οοάα. ἴος δἰ ἀάβαι., πρός με, 
αὐἱπῖθ. ϑσα! Ἰρρίναγ ἴῃ ναηκοιῖο. Βα σα 5 ΡΠ τὰ 518 
ἴθ βυῳ!αι5 οοθα, οἷς μαρθοίων: ΟἹ τὸν χαλεπὸν τῶν 
πταισμάτων ῥύπον ἢ μρφιεσμένοι μὲ ρήαῦο ρφέσαίο 
γι πα μαγηθηίο απιλοίὶ φ5(15. 

Ιη ὁοἀδὰ. ἤοδ δὲ (αξδῦβ., 
γένησῃε, οἷο, μι ἰφεϊξίο 
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απιίοία τεεἰ 59, οἱ μουοαίοσα αν. Ὑοβέγου λ οαἰδη 5 
ΘΟΏΒΙΡΙ ΟἿ οβέϊβ ἢ, ρσαρῃ θη σαιη νοσρτῖῃ ἀἸ οἰ θηλ δ11- 

ὅπ : Καναπιηῖ, ἡαιπαϊ οἐβείϊηνθιδ, αἰ ονῖο πλαϊτίϊας 

υοκίγας αὖ απένπαθιβ ποκίγῖβ, σογαγὰ οὐδ γιοῖς Ἐν αϊ 

ΔΗ ΘΙ ΟΝ νΟΡ15. ΠΟΥ 5 ἀοοίαπιθι: Βραί, φηοθοὴ 
γοηἶδδοῦ δι ὑχιφτὐἐπΐος, οἱ φιλὶ ἐοεία ἙΝ} 866: 

ἑαΐαᾳ 5, 4 Οὐἱ πε] Ια’ ρα 465 Πάρον δοσθηζίκιϊβ, δὰ 8 
π᾿ πιδηΐθιι5 πο χϑιϊηοίαβ σοηβογναίο Σ αἱ ἰδ σαὶ 18- 
ἰγοηΐὶ ραγα ίπαγη οἸπα ἢ ἤθο βαμο  581π}0 τηοηΐ 
(οϊμοῖμα ρὸν Πάρου ἄρνα ὅφνοθὶβ Πασαθ παρ αἴ 6 

σαῃτίοιπι ἀδοληίατα οοποράαί, 

ΤΠ, 51 φαῖϊβ ᾿ἴο ο5ὲ ρϑοσδίῖ βοῦνιιθ, ραΤ ΑΙ 510 μ6 Γ᾽ 
Πάθτα δὰ ἰησοηπαπι ΔΔορτο 5 ΠἸυσαθι οαθηδιύαι]ο- 
πόπὶ; οἱ ἀδροβίία ρεσοαίοτιῃηι Έ 7 πουνί μα! ροβξί γα, 
ἂς [ὉΠ ὐἰβοαπὶ οι ΞοΡν 6] ΘΒ Ο 15, 

τοση! ΓΟ] 68:15. Ὠεοτϑ τὸ ροαπα ἀϊσιιϑ σθβθα- 
ταν, Ἐχαϊδ ΡῈ σση ΓΕ ΕΒ] ὁ. νούθγ θην ΠΟΤ δΊΤῊ 

«πἰ σοτγιισιρί αν βεουπ πη ἀδδίἀογῖᾳ. οὐρον 5 Σ τ 
ἱπα πας5 ἀοόνατῃ απἰ χοποναίαν βοοπάα ται. ἀπο - 

6ΩΙ ο115 σαϊ σγϑαν! ΠἸυτὰ ὅν. Ασα θόΒοῖ μέτα μι5 

ΒΔΠΟΙ ἢ ἀσαυ γί μεσ Πάσχα, αἱ ρΡΟβ5}15 1 θα 5 

τϑοὶμὶ πιδη 5101}68 ὅ. ἀσοράϊίθ δὰ πινϑιϊοιῃ βιβηὰ- 
οαϊατα, αἱ αὐ τοῦτο Γανονα 1 Πον ἀσποβοὶ ρο5511:15 ὅὶ 
ϑαηοίο ἃς ταϊοηθ ργαά!ο ΟΠ 51} ρυορὶ ἀσοθηβοᾶ- 
τληϊ, αὐ οἸΤπι δὰ ἀοχίθτγαπι 8[115 βού βαῖ, ρᾶτα ἐᾷ ΠῚ 
Ὑ0 15 ν᾽ ϊαὰ τ σα! το δοπϑοααάτηῖπί, αἱ ρὰ5 δα ΐῃὶ 
«ὐπὸ ροσοαίογαη ἀβρογυια5 [ἀπ ὙΠΠ]ΠΌϑῦ, οὐτ5 μος 

ἄἀπι}}} Δ ΠΟ 5.1, 1 ἃ 516 15}015 σομβδίσποιθο ἀποά 
δὰ φναθίδηι 61, αι ἴῃ ναοῦ τορβοπογα ότι μὲν 
ΟΒτιβίαα ἀδίατ, πο ἀσφαββοτίπε, Βοροπδυαςίπθτα 

ῬΟΥΓΟ ΠῸπ σΟΥΡΟΤΊ ΓΗ ἄἴἰοο, Ξοα ϑρι γα] ομ. πὶ πλτὸ 
Ἰξογαΐαπι παλιν ἑαΐθτη. Οογροτὰ δΐηλ ρΡῸΡ ὙἹ5101165 

Ῥατγοηΐοβ κοντα γ, ΔἸ τη τ Υ6ΓῸ ΓΟΘΟΠΟΓΆΠ ΓΤ μὸτ 

πάσηι ἢ πάτῃ ϑρενέίες αϑὶ νῶϊ! ἐρὸλαι τ. Ὑ υπγ 16 5ὶ 
ἀϊσηὰβ οἰποίαρθ, Ποο διε 1 ἀπάῖγρ; βοπθ, ξογυο 
ὑοηθ εἰ βαἰο ἐς 16. σαται νυ ἀρ!] 66 πα] Πα θη 5. ἴπ 

σοπβοίΐοη λα Γ᾽ ὩΣ Δ ΙΟΩ15. πα ραν αρι ποτα. ἄο- 

ΡΓΟΪκοιϑιι5. 

ΠῚ. 15. ὲ δηΐτὰ ΙΒ ΙΔ ΠῚ θχ ἢΪΒ {πὶ αἰσαηί, στὰ- 

{απ ΠῚ ἰο πα ατ 8 88 ββοτγδ, 56 1ρ88. [ὯΠΠ|, οἱ γἰρξα- 
ἴθχῃ [τϑρὰ τὰ} Ἰρπογαξ, Βἰπόθύαπι οἱ ἔιοὶ οχρογίθπι, 

ο Ἰιοτῖο, ἀπϊῃιᾶτὰ Ὦ88068, Ργορίοτ δατη ΤᾺ] ΞΟ ΔΙΙΡ 
ὁοτάα οἱ τθὴ85 13. ΕῈ ϑηηλ ἢ αἰ το 165. δομξονῖὶτ 

Ρἴαγὶ διηϊ, ΘΠ] δὴ ἀογαπη τοἴα 85. ΓΝ} βιαιανὰ5] οἱ ἢ 
σογρογὰ ἐχρίογαπ ; [ἃ θΠοπλίηπ5 ἀδ]ροίιῃ [Δοῖθη 8 
ΔΒ αν ΠΠ, νυ αἰ δι65 Ἰηααϊ εν 6 51 σαῖθ πγροοτὶ- 

ὃν γᾷ. Ῥγοσαξ, τ. ἃ, εἰ ταί. 1, ἃ, 8ὕ, 
δε Υ δα τι, 4. ὁ αἰῦς χα ὅ9, 
χύ Ὁ Ὑ η ρεσαῖς, ἀν ἂς 35: ὦ παῖς μ΄ 8ὲ 
18. Ῥᾳ]. νἱ'", 0. 

(1) Ἐπιδοίσῃ. σοδά. Ιἴοὸ οἱ ὕαβαιβ., ἐπιρω- 
νέση, 4 νοσῦ αἱ Π{π0Ὸ7 ἴῃ 5. 1}}}} Ισοὺ Ῥ σα, κι, 41ἢ. 

(2) Εἰς τὴν ἐλευθέριον τῆς, οἷο. Οραα, Βορ δὲ 
(αβαιρ., εἰς ἐλτυθε νίαν, χαὶ εἰς τὴν τῆς υἱοθεσίας 
ἀναγ.» ὅπ {ἐδεγίαίαι) δὲ γεροποναιἰοηθῖα αὐοριϊομῖς, 

(3) κατ᾽ ἐπίγνωσιν. ἴπ σοὐά, ἤυδ οἱ (αβδθ. 
χατ᾽ εἰχόνχ, βεομπάασην ἐπα ίιθηι. Αροβίοια ἀνα- 
κἀινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν, χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτί- 

τ θὸν ἢ 55. 
δ ρῃρα, ἵν, 

τ ΜάΓἢ. χχαν, ὃ|, 
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οδἰϊς, δὲ ἐσοὸ νοβοίαγα νος. Οἱ μυῖα! οἴδοηδίοητη αὶ πάντες οἱ γχοπιῶντες 
- τον 

χαὶ πεφορτισμένοι, χάγὼ 
ἕω ϑΕν κα ᾿ς Ὁ ᾶςς ᾿ ἀνάπαύσω ὑμᾶς. ΟἹ τὸ χαλεπὸν τῶν πταισμάτων 

ἠμφιεσμένοι, καὶ ἴς τῶν υἰχείων ἁμαρτιῶν 
Σ ᾿᾽ - - - . ΄ 4 πφιγμένοι, τῆς προφητιχῆς φωνῆς ἀχούσατε λεγού- 
σῆς, ΛΔούσασίξ, γαθαροὶὺ γίνεσθε' ἀφέλετε τὰς 
πονηρίας ὑμῶν ἀπὸ τῶν Ψψυγῶν ὑμῶν, ἀπέναντι 

- - , - ᾿ - ᾿ ,) τῶν ὀφῃαλμῶν μου ἵνα ἀγγελικὸς ὑμῖν ἐπιθοή- 

σῃ (1) χορός" Μαχάριο! ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνυμίαι, 

χαὶ ὧν ἐπεχαλύφρησαν αἱ ἁμαρτίαι, ΟἹ τὰς τῆς 

πίστεως λαμπάδας ἐξάψαντες ἀρτίως, ὀἀσθέστους ἐν 

χερσὶ διατηρήσατε ταύτας: ἵν᾽ ὁ τῷ ληστῇ, τότε τὸν 
"ἢ "Ἢ πὲ ἡ Θεὰ - π τ παράδεισον ἐν τῷ παναγίῳ τούτῳ Γολγοθᾷ διὰ τὴν 

, κί ς ᾿ φ πίστιν ἀνοΐζας͵ τὸ νυμφιχὸν διιῖν 

μέλος. 

“ῳ» 

ασαϊ παρασγοι 

Β΄. Δοῦλος εἴ τίς ἐστιν ἐνταῦθα τῆς ἀμαστίας, ἔτος 

μότατος γενέσθω διὰ τῆς πίστεως, εἰς τὴν ἐλευθξσιον 

τῆς (2) υἱοθεσίας ἀναγέννησιν" καὶ τὴν μὲν τῶν 
ἁμαρτιῶν χαχίστην δουλείαν ἀποθέμενος, τὴν ὃξ τοῦ 

Κυρίου μακαριωτάτην δουλείαν χτησάμενος, γατ᾽ 
αξιωθήτω τὴν τῶν οὐρανῶν κληρονομῆτα: βασιλείον. 

᾿Εχδύσασθε τὸν παλχ!ὃν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον 
κατὰ τὰς ἐπιθυυίας τῆς ἀπάτης, διὰ τῆς ἐξομολη- 
ἦ Ξ -» ὅπ ἧς ἌΡ᾿ “ὃ: ,δ: ν ν » τ 

γήστως, ὅπως ἐνδύσησθΞ τὸν καινὸν, τὸν ἀνακαινού- 

ϑξνον χατ᾿ ἐπίγνωσιν (3) τοῦ χτίταντος αὐτόν, Τὸν 
“-““..Φᾳ.ες« ». Ἂς, - « ͵ ᾿ Ἰδονν ἀδῥαοῶνα τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου χτέσασθε διὰ 

πῆς πίστεως, ὅπως δυνηθῆτε ὄεχθῆνχ! εἷς τὰς αἴω- 
, Ἶ τὴ Ἶ 

γίους μονᾶς (ἢ). Ἰροσξλθετε εἰς τὴν μυστικὴν σφρχ- 

δα, ἵνα εὔγνωστοι ἦτε τῷ Δεσπότῃ συγχαταρ!- 
Σ ἘΝ πωθηνς πα φι Ἂ ; 

θμήθητε τῇ ἁγίᾳ καὶ λογικῇ τοῦ Χοιστοῦ ποίμνῃ, εἰς 
μι »“ ᾿ -- 

πὰ δεξιὰ αὐτοῦ ἀφορισθησόμεναι, καὶ χληρονομοῦντες 

πὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν ζωφυ, Οἷς γὰρ ὃ ὁ τραχὺ τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν ζωξυν, Οἷς γὰρ ἔτι τὸ τραχὺ 
τῶν ἁμαρτιῶν περίκειται, οὗτοι! ἐν τοῖς ἀσιστεσοῖς 

-" ποῦ Ἂς. ΕῚ μ .-- - “ “ ᾿ ν᾽ 

πυγχᾶνουσι, διὰ τὸ μὴ προσελθεῖν τῷ τοῦ Θεὸν χάζιτι, 
τῆς σον δὰ ὧν Ξ' 

τῇ δορεΐσῃ διὰ Χριστοῦ ἐπὶ τῇ τοῦ λουτροῦ ἀνχγεν- 

νήσε', ᾿Ανχγέννησιν ὃὲ οὐ σωμάτων λέγω, ἀλλὰ ψυ- 
γῆς τὴν πηευματιχὴν ἀναγέννυ τιν, Τὰ μὲν γὰρ σώ- 

ΤΕ, Ὲ τ 
ματα οιὰ τῶν φαινομένων γονέων γεννῶνται, αἱ ὃὲ 
᾿ ΝΑ κα Ρ [- Α' ᾿ ᾿ - 
ψυχαὶ τὰ τῆς πίστεως ἀναγεννῶντα!, Τὸ γὰρ Ηνεῦ- 

μὰ ὅπου οἶλει πνεῖ, Καὶ τότε ἀχοῦσα! ἔχεις, ἐὰν 
ἄξιος γένω Εὖ, δοῦλε ἀγαθὶ καὶ πιστὲ, ὅταν εὐρεθῆς 

ων , . “ ο 
μη δὲν ἀκάθαρτον ὑποκοίσεως ἔχων ἐν συνειδήσει, 

ς ἐλ ἀάφβα ᾿ ς Τ΄, Εἰ γάρ τις τῶν ἐνταῦρῃρχα νομίζο; πειράζειν τὴν 
; Ξ Ἕ μα ;; “Ὁ χάριν, ἑαυτὸν ἀπατᾷ, καὶ τὴν δύναμιν ἀγνοεῖ, ᾿Αν- 

υπόχριτον ἔχε τὴν ψυχὴν, ὦ ἄνθοωπε, διὰ τὸν ξτάζοντ 
μὰ Ὦ ἐμ ΡΝ « ἜΡΕ . » χαροίας χαὶ νεφρούς. “Ὥςπερ γὰρ οἱ μέλλοντες στρα- 

᾿ ᾿ ᾿Σ ᾿ Γ' ὡΣ πεύειν, ἐρευνῶσι τὰς ἡλικίας κγαὶ τὰ σώματα τῶν 
νὰ ἄρας απο, πασοοντ νι σι ΔΝ, τ 6. τς ΜΝ στρατευομένων" οὕτω καὶ ὁ Κύριος στρατολογῶν τὰς 

ἘΥΣΕ, ῥὲν ες " ψυχὰς, ἐρευνᾷ τὰς προα!: " κἂν μὲν ὑπόχροισιν 
νῆς- κῶν Ἵ σοΡ ; ἐχῇ τις (5) κρυπτομένην, ἀπέδχλε τὸν ἂνθρώπον ὡς 

Ἵ 

ὧν ΓΝ ΠῚ [᾿] νὰ 

3 ψιᾷ. ΡῬρυσι, Ἃς : ὗς, ουρ θα, παῖ, Ἅ; 
ϑέ-ϑα; ΟοΙ 058, 1π, 10, Τἢ! ὐτ, ν, ὕ. 8 [μπ0, 

1 Ψιὰ. Ῥεοραί. τι. ἃ εὲ ἴα ρα ἢ. ὃ. 

σαντος, οἷο, : α γοπουσίμν ἱπ ἀρηϊοηθῆι, 5θοι)ι- 
ἄταμ ὕηαηῶλος ὁπι8 αὶ οὐδανὶξ ἐπισνι. 

(Ὁ) Αἰωνίους μονάς. Ποδ. αἱ Οαβαιθ., αἰωνίους 
σγηνάς, ΪΊη νΆπμ 0 [χ0. χνι, 9. 

(Ὁ, Ὑπόχοισιν ἔχῃ τὶς, οἷς, Ιῃ σοδά, Ποα οἱ 
ὕσϑβαι)}»,, κὰν μὲν ὑπόκρισιν εὔτῃ χρυδομένην" δὲ 
οὐομἐίαᾳία)π ἀδργολεη εν ὶξ ἀμροονίδίν. τὰ Ἰορὶι Οτο- 
ἀθοία5, ααΐ μγϑίοροα Ἰορίβεο. υἱάρεαν, ὑπόχρισιν 
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τῆς ἀληθοῦς στρατείας ἀνεπιτήδειον εἶ δὲ ἄξιον χα- αὶ τὴ ρα πὶ σοταξ, ππο νϑὶαἢ δ γορᾶτι τ Πάτα "Ἐ ᾿ ταλάοδῃ, τούτῳ δίδωσιν ἑτοίμως τὴν χάριν, Οὐ δίδωσι 
ἈΕῚ τ Ξ ὃ ς τὰ για τοῖς κυσίν" ἀλλ' ὅπου βλέπει τὴν ἀγαθὴν συν- 
Ἂς ἸΩ: ξς εἰοτσιν (1), ἐχεὶῖ τὴν σωτηριτώδη δίδωσι σφραγῖδα, 
Κι αίδιΝ ᾿ ἢ ς 

τὴν θαυμασίαν, ἢν τρέμουσι δαίμονες χαὶ γινώσχου- 
σιν ἄγγελοι, ἵνα οἱ μὲν φύγωσιν ἐλασϑέντες, οἱ δὲ 
περιέπωσιν ὡς οἰκεῖον (ἃ). Τοῖς οὖν λαμδάνουσι τὴν 

: ἘΠ Τ ΩΝ, - » " ᾿ πνευματικὴν ταύτην σφραγῖδα καὶ σωτήσιον, χρεία 
ες ὝΡΕΙ μα ὦ ἣν τ τὴν Ξ καὶ τῆς οἰκείας προχιρέσεως" ὥσπερ γὰρ γάλαμος 

ὶ ΠΑ͂Ν ἢ Η - 
γραφικὸς ἢ καὶ βέλος “χρείαν ἔχει τοῦ συνεργοῦντος, 
»ν ᾧ Ν , 2 τ -- οὕτω χαὶ ἢ χάρις γρείαν ἔχε: τῶν πιστευόντῶν, 

δὶ Ὅπλον λαμόάνεις οὐ φθαρτὸν, ἀλλὰ πνευυα. 

τικόν, Καταφυτεύ,, λοιπὸν εἰς τὸν νοητὸν παράδει- 
ϑυ Ἶ ὃ 

σον" λαμδάνεις ὄνομα καινὸν, ὃ πρότερον οὐχ εἶχες. 
ἘΦ υϑῳ 

νὖν ὃξ πιστὸς χληθήσῃ, 
ἐλαίας τὰς νοντὰς, ἐξ 

ἊΣ 

᾿ 
Ποὺ τούτου κατηχούμενος ἦ 

ἃς 
ἀγρ'ελαίου εἰς καλλιέλαιον ἐγχευτριζόμενος" ἐξ ἅμαρ- 
τιῶν εἰς διχα!οσύνην ἔχ μολυσμῶν 

Μεταφυτεύῃ λοιπὸν εἷς τ 

εἰς κυθδαρύτη τα. Γ΄νῃ 
- γον, ὕω...» 5 : ΠῚ .᾿ Σ δε πα 

χοινωνὸς τῆς ἁγίας ἀμπέληυ, ᾽Δ}.λ᾽ ἐχν μὲν ἐπιμείνῃης 
τῇ ἀμπέλῳ, αὔξῃ, ὡς χλῆμα γχοποφόρον' ἐὰν δὲ πὴ ἢ αἱ φ, ζῇ - 18. ὡ 2 ΦΌΡ5 γ 
πὸ Ἅ. “ "» - 

ἐπιμείνῃης, ὑπὸ τοῦ πυρὸς χχταναλωθήσῃ, Ἰαρποφο- 

βέπσωμεν τοίνυν ἀξίως" μὴ γένοιτο γὰρ ἵνα ἐν ἡ μὴν 
γένηται τὸ χατὰ τὴν ἄκαρπον ἐχείνην συχῆν, μὴ 

2 . ᾽ - . - ᾿ Ὧν ᾿ ποτε ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς χαὶ νῦν καταράσητα: διὰ τὴν 
- - , ΕΣ Α 

ἀχαρπίαν" ἀλλ᾽ εἴη πάντας ἐχεῖνο λέγειν ᾿Εγὼ ὃξ 
ἐπα ἀν ᾿ αν μέ τ Ξ Ἄος 
ὡσεὶ ἐλαία κατάχαρπος ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Θεοῦ, ἢλ- 

πισα (38) ἐπὶ τὸ ἔλεος ποῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα 

᾿Ἐλαία οὐχ αἱ ἀλλὸ ἢ, φωτοφόρος, Αὐτὸ" ὑλαία οὐχ αἰσθητ ἃ γοητὴ, φωτοφόρος, Λὐτὸ πραγ κὸν ὖν δράμω οὐ δὶ ον 4. ὦ] μὲν οὖν ἐστι τὸ χαταρωτεῦσαι χαὶ ποτίσαι, σὸν δὲ τὸ 

τὰ δα Ὡς ἧς ἀ. Ἐς ὅἴ ὃς 
9 Ψ᾿ Ργοσαῖ. π΄. ἄς ζαὶ. ὃ, πὰ. 1. 79 Βοιῃ. χι, 3. 
10, 560. Υ]ρ. οἱ 8, 560. Ογ. δ51 (οτ. πὶ, θ. 

εὕρῃ τινά, Μοχ, ργὸ ἀπέδαλε Δδαι οι 8 ἸΘβο Πα πὶ 
Ῥὰ ἰδ!., ἀποδάλλει, Γ᾽ σαι οὐχ δι δ ἀα[1π5. 

(1) Συνεΐδησιν, οογδοϊοηίίαηι. ἢκ ΒΘ. οἱ Ολβα}}0., 
προαίρεσιν, ἡπαποίϊοποηι απϊηϊδ  αἀὐλπὶ ΘΟ ΟΠ ΒΩ 
Μ1]6β 5 πλο ογοιὰ μαϊαϊ, στη βαργὰ οἱ ἰηΐγα προαΐ- 
ρεστὰ 8606 ροπᾶΐ δυοίον, Αἱ εἰἴαμπι συνείδησιν ρο- 
561} ΒΡ. π. 2. 

(3) ὡς οἰκεῖον, Π|4 οαἴ 0. ἀηπὶ 1608; ἴῃ 56ηπθὴ- 
{Π| 5 δουρί αξῖ, οἰκεῖοι, ἑαημανε ἐαγαλ σιν ο5 ; οἱ 
1ἰὰ Ἰδσαγαῦ ὡροά., 5ρὰ νοῦρησα, πεοιξπωσι, ΟΔΒΉΤΩ 
5181 Βα] οοίπτη ροσίμ!ανα νἱἀοίλιν, Πα οοά, ο6 16- 
αἴταν οἰχείαν, Οποτησάᾶο [τα ἢ] γὶ5. οἵ ἤο 5. ἀμ 6 15 
51} ἴῃ ἀοοίγίηα Ογγ ] }} Βαρ Ἰ5ηια} 5 οἰ γαοίοι, ΕΧ Ὁ}}- 
ὁᾶγα αἰ Ποῖ 6 πο δκι : πθαῖρο πὰ τθ5. αἰνίπα οἱ 
ΘΙ 6 5115 δὶ, οαΐ, 17, ἢ. 3, οἱ ἃ βϑαποίο ϑρίγ!π Ἰηλ- 
Ῥγθββα, οἱ. 4, π, 3, οὖ Αἰ} ], ἊΨ» 

(8) "ἢλπισα, δίο. [)665), νοῦ ροβίγοσα πα γεγο 
Π) αν  ἀϊοὶ πηοπαθγαπι ἴθ ὁὐάά, [015].,. Ἰλορ, αβαὰρ, 
εἰ νογβ. ἀνοά. 

(4) Αὐὠνιϊναυΐ!α εἰσίοι ἐοηγερε, Βαρίϊδτη! σΠᾶτᾶ- 
οἴογαπὶ ΒΌρον 5 σοιπραγανία. π᾿ 3, Ῥϑουά!θυ5. δά 
ἀϊδεηραθηάοβ ργοριη ἀοπιῖποθ πηργελβ, Πΐσ πνῖ- 
Ἐἰαγὶ 510 φαοὰ οσἀπίίδανο ἴοττο πιδη αἱ πα γθαίαΓ, 
Ἐγβαιδαΐρα ἴῃ Πδτὶ5 Ραΐγατῃ ἐπα] πϑπιοδὶ σοπηραΓᾶ- 
ιἰοπθο : νὰ 49} Εχλον. αἰ δαρίίδης. 13. Νά, 
οταί. ἀ0, ἡ. 4. Ρ». ἐδ, Λυρακίίηατα Ὁ. 173, π. ὁ, 
δὲ ΕΠ}. νὰ δὲ δαρί. οσὐπέ. ϑοπαὶ. οἂρ. 1. 1. Οὐ 
Ὠῖσ ομαγασίον ἐπάθ! 6 8} }}}5 αἷς, Ῥροσαί, π. 10 οἱ 17, 
οἰ ΟΠ5ΘαΌ σα. Γ ἴῃ ρύανὶβ αἴσαθ δατρ ἀροΚΞ᾽α}15 ρ6- 
τηδῃραΐ, πιγαιῖο νἱΔοῦὶ ροβδὶ!, σα 60 Ὧο3 ἀτραὶ 
Ὅεο νου δ. ποίοϑ, ΔΏ 6115 Θμᾶτοβ, ἀτη ἢ 18 Ὲ5 
ἐδυτ  }1165, δοχαϊαν ἀς δὸ ᾳυοᾷ ὀνεηῖν, χααηάϊα Ξῖ- 

Ἰῃθρίαμπι Το ΟἿ} Σ 51. νόγὸ αἰρπιτη ἀδργοιδη ον, 

δαϊο ῥτοιηρι ἰπβίπχα σοηϊογὶ σταθίατῃ "ὅς. ΝῸΠ ἠδέ 
βϑποία σα Πὶθ 5 15: 568 ΠῚ ρτορᾶπι ὁοῃϑο Ομ ἴα 
Ὑἱ 0}, 1Π|οὸ βαϊπίαγο οἱ δά πιίγαθιϊο εἰμ] ατα οομβοτγὶ 
(0), “ φυρά σοπίγομηίβουπι ἀφθηυοη 68. δὲ ἀσηοβουμέ 

ΔΏΡΟΙΣ 11 αὐ 1}}1 αὐυϊ ἄδην Γαρίλοπὶ ἁΡασα, αἱ νϑτοὸ 
αὐ οορηδίμχη αἵ Γατϊαγοπὶ οἰτο ὴΡ δοἰαπίαν. Εἰ5 
Θγβο ΄υΐ βρί γι 816 ἰπ ἃ ἃς Ξα]αἴατο ΞἸσ [1 5 1501- 
Ῥίαηί, ορὰβ δὲ αἱ ρυορυίατη φαοαιδ δια ϊαμι ΔΒ 1- 

Βοδηΐ, {Π| εηΐπι σα]δηλο βογί ρίοτσίο νοὶ] (610, πθοθθ- 
βαγία ἰδ η 118 ορθγὰ 65, [ὰ οἱ στγαίΐα οὐ ση θ5 

ορῦ5 μαβοῖ, 

ΤΥ Νοα ΘΟΓΓΆΡΕΙς, 56 βριγιίαϊο δοοῖϊρὶβ ΒΚ δτ- 

ΤΩΟΓΌΏΙ Π6 15 (ὃ). 1ῃ 1μ 161 Πρ] Βιίοτη ἀοιποθρ5 ρᾶγὰ- 
Β “ἴϑαπι 15. ἸηΒΘΟΤΟΥΪΞ ̓  ΠΟΠπιδιλ Πονατη 15 ἀοοὶρὶ5. 4808 

6 

Ψι, 
2, 

Ὀ 

ὈΥΪᾺ5. ποπ ΠΌΡΈΡα8. Απίθα οαξοολιθητιβ οτὰβ, 

ἡπης βεοϊἷς γοσάθογα 35, ΤΥ Ραμα 5. οί 6 08 

μὰ ΠΟ] οἰ} 65. Ο]6α5, Θχ οἰθαβίτο ἴῃ γιριϊδτδιη 
ΟἸΘαΠῚ ἸΏ 5ΘΓΠΠ15. 30. ὁχ ρΘοσδ 5 ἴῃ πιϑε τα, 6Χ 501- 
ἀ!)}ὺ5 ἴῃ ραν (αἴδπ). βαηοίαν γ1}15 3' ρατεσορ5 οἴῆοο- 
τἶϑ ς ἂἱ 51 ρϑγιη 5018 ἴῃ Υἶτο, αἰϊ ρα] τ 08 ἐγαου6Γ, 

ΟΥΌΒΟΟΒ ; 5] γ6 70 ΔῸΣ ΡΟΙΙΠΔΏ5ΟΤΙ5, ἰ6η6 ἀΡΒΆ ΠῚ ΟΡ Ϊ5. 
Εγαοίπηι Ἰρίίαν ἀἰσηθ [ὍΛ υλι5 : ἀρ 51} ομίπὶ αἱ ᾿ἀοπὶ 
ΠΟΡῚ5 οοπίϊηραῖ φαοσὰ ᾿ἰραοι πο πο 1}}} ἤσαϊ: η8 νο- 

ὨΐΘη5 δοξὰβ δα παπὶ τη] ἀϊοαξ ΟὉ 5{6γ}]} ἴδια 58, 
5ρα [ἀ5. 5 ὀπληὶρὰβ ἤᾶπο 5οη θη απὶ ργοπαη αγα : 
Εσο αμΐοηι δἰομὲ οἰἶναᾳ δυμοίίξολα ἴπ ἀπο θεὶ 8εμο- 

γαυὶ ἢ τιϊδοριεονἰϊάνα οὶ ὧν ὠξορημη 33. ΟἸτνα ποῃ, 
56 51}}}}5, 566 1161}. 18}}}5,, Παῦθὴν ἴοτοιιδὶ ἸΘΊ ῸΣ 

Θ1πι5 ααϊάοηι ὁ5ὲ ρ]αῃίανο (0) οὐ τράγο ὃ, ἐαάτη νοτὸ 

διά, 17, 
23 ΒΕ: Τὸ 

ὅδ, πὸ τὰς 250: "8 
φοδη. χΥ, ἰ, ἀ, ὅ. 

1 ΌΟΣ Δ τς 

3: Μί(ῃ. χσι, 10, 

δπαραϊαπι ΘΟ ὨΒΟΡναΤΊ5 πη οἸ] ἔα τα 6 Γορτθἢ θτιβὶο- 
τἾ5 χρθῖθ, 4 πο ἀλοῖν ἀἐθ. βαονὶ σριβυη αὐ δ οἷ- 
8110 ὑαὶ, 21, ἢ. 7. 

(5) δι γρανασίξμηι ὑλεο ἐἐίδιίοηι ἀρίποερ5 ἐμϑρΥ ΡὶΣ : 
Ἠοηθη πουμὴι ἀδοὶρὶς, Νὶχ ἀμ ἴσάρθγο χαϊῃ εαὶ- 
5. πιθιὴ 1 Πα] ἀά ἀπὸ Ἰούᾶ ΑΡΟσΔΙ Κ᾿ 515. ὃ. 11, 
ν. 1: ψγἱπυσεεῖ ἰαῦδο δἄοτε εἶδ ἰΐσπὸ εἰίῳς φαρί οεὲ ἱπ 
»Ῥαγαικίἴδο οὶ τιεὶ ; οὐ ν. 171: Ψριοσμί δ ἰαδοὸ εαἰ- 
δμίμη σαπεάιαη, δὲ ἐπ οαἰομίο ποῆκοῖ που δορὶ- 
Ῥίϊωι. Οὐαταν 5. Θαῖαι Ογγ! !]ὰ5. ἀρουαῖγρϑῖ8. ἰρτὸ 
πιο αἰαϊαν ργὸ οαῃοηΐοο, ΑἸ σαδ [Ἀπ Θ ἢ 6χ 60 58}- 
ἰη4ο. οοποϊοηῖθιιθ. 5815. ἀβραγϑιί. Ραγαάίξαπι ἀρ6- 
ΕἰΤΊ ἷῦ δαριϊδαμάο, ἐαΐϊ, 19, ἃν. 9: σαὰλ ρακί 40- 
τομαπηδίίσπ 85 80 οοοϊἀδιαίοτα τοϑριοιοπίο [δοίᾶς, 
σΟπΥ ΡΒ α5 δα οὐ οηίδπιν ρδοΐαπι ᾿μΐ} οπὶ ΟὨ γίϑίο. 
Επ δαξομ π᾿ γόγᾶϊῃ οἹθαχῃ λυ ]δίχη) ᾿Π50Γ), οαῃὶ 
οἷδο ὀχοτοίζαίο ἀπο να ρ ϑασαδχλ, ρου Πρ αν, οα!. 
20, α. ἃ. 1ῃ Οδνίβίαμι ὙΠΝ ἰδπ τᾶ λ νἰ ΘῈ 
Ὧ05 ποτὶ, ἀθὰ ΡΤ Ραρ  δηλαπι Θ᾽ὰ5. τηογι!, 0 
βορυϊίατῷ (4 νόγὰ νἱ5. ἴῃ ἱεῦγὰ ρ]απίαία αϑβῖ, 
σαί. Δ... 1}, σοχβ αἰ σατη 5, σαὶ. 19. ἢ. 7, 

(0) Εμι φιιξάθηςν σεὲ γμίαπίανο.} ΑἸΠαάϊε ἴογῖθ αἱ 
Ἰοσαπὶ ἀροϑίο !! : ἔσο, ρίαπίαυΐ, ἁγροίϊο γἱραῦυὶε, εἰο., 
ρα νογρα ἀδ ἐπα πκίσία. οοιμαπηαῦς τ! ὦ 5 1ΠῚ 
Ῥτορυπίμηι δὐλμίοι Νὰ ηπ15 ἁσίθιη, οχ {15 Οἱ 89- 
ἀαθα! θὰ5 νουθὶπ ὀχ διίμνο!. Οὐ γΠΠππὶ θοπὰ Ορογὰ, 
«αθὰβ κυαδη ρείπιααι ἀκία τη ΡΧ ΘΟ α τη 8. 6. ρους 
ϑονογαμ πὶ ἀπ486 ἴῃ ποίη. 0415. Ὀ6νῖ Δ ΡΤ0}} 
γἰρῖθι 5 ὐἱθαρτο: δάνοτγίαι (6 σταιία θαρε θη) οἱ γὸ- 
ταϊβϑίομα ρϑοοαίΐογαπι) ᾿ς ἀρὶ, ααῷ γενόγὰ Βοα)ίηί, 
56 ρὸν λδίίαπι 4] δ τ }5 βΘ ΒΘ ΓΙ5 Δα ]αο, οΟπβογναμ- 
ἀὰ οἱ ὀχοοϊοπάα τοϊ μασιν, Ἐοάδηυ τηοᾶο αἀϊχιῖ 



δϑ1ῦ ῶ., ΟΥ̓ ἘΠΙΒΒΟΒΞΟΒ, ΑΒΟΒΙΡΡ, 410 

ν . . .ὰ - ὡ ὧν Ἢ ὧν ᾿ 4. σας, 

ἐσπιοία τη ἔργα. Π οἱ οβὲ ργαιίατη ὀσηΐονγο; {ππ|}Π} γΟΡῸ Α χαρποφορῆσαι, Θεοῦ τὸ χαρίσασθαι, σὸν δὲ τὸ λαύεῦν 

ἀοοϊρονο οἱ οαδευάϊτο, ΝΟ ἀξ Ξροτη 5. ἀγα πὰ 
ααία δυλεῖϊξ ἀκτὰν; σοὰ το! βίοϑο ρυίλα8, συπι ἀσῦθ- 

Ρογὶβ, σακίοάίτο. 
ν᾿ ῬΟΉριι8. ΡΥΒΘΠΒ. 65ὲ (θη ΡῸ5. ΟΠ! βδίοπῖβὶ 

Οομἤέοτε φααθ βΟΓρβοίγαβυ (1), δῖγ νοῦμθο, 5ῖνα 
οροιο; βίνο ποοῖο, εἶνο αἰ. Οοπῆξογο ἰὰ ἰΘΡΉΡΟΓΟ 

δοσορία Πν οἵ πὰ ἀΐθ 5 [015 ὃ. πθοῖρο, οα]οσίοιη 
᾿ππεϑαπναπι 3. Τὴ ὁχόνο βηιοβ βίπάϊοβε νὰρα, ὑαίο- 
ΟἸΈΘΒΙ 5. ἀβϑιατι5. ὁβίο, οἱ ἀπὲ 01. ἀἰοοηαι πχο- 
πιοιύῖ τ δος Ὠισαπῖαν ϑηΐηι πο ἢ} αι άϊα8 βολιηι, 
566 υὧἱ δάϊία μὸν Πάριν. ΟὈ βίο 5 ὃ. Ομ πο. ἰμι- 
Ἰπαπδηὴ 50} πάππε ὃχ οορσιαιίοπθ ἰθυὰ ἀοΙοὰϑ; 

πα 1101 6 ἀπιπὰ ὅδ οαΓϑιι5 διιβοθρίαβ. κι, ὐτο- 

ὀαθ48 τα] σαμ!, ὑτόονβὰξ το πη] π15. ὑχῖθαα ααὶ- 

καὶ διατηοῖσαι, δὴ διὰ τὸ δωρεὰν δίδοσθαι τὴν γ,.2: 
ν τον τα δι ἀπήδές, 

θῖν, χαταφρόνε," ἀλλὰ λαδὼν συντήρησον εὐλαδῶς, 

ἣ Ε΄, Κα:ρὸς ἐξομολογήσεως ὃ παρών. Ἐξομολύτη- 
ς : ΕΣ δ᾽ 

σαι τὰ πεποαγιωένα, τὰ ἐν λόνῳ, τὰ ἐν ξργῳ" 
ῃ . με : ἐ : τῆ ἀι 

νοχτὶ, τὸ ἐν ἡμέρα. Βξομολόγησαι ἐν χαιοῦ ὀεκτῷ, 

τὰ 3» 

ρόν. Σχόλασον εἰς τοὺς ἐποοχίισμούς (3}" 

παῖς χατηχήτεσι, χαὶ μἔμνεσο τῶν λεχθησομένων. 
ΐ ὅτοΣ πον ΚΣ πρὶ τ νἀ μοώμαι 

λέγεται: 185, οὐ ἵνα τῆνον ἀκούσης, ἀλλ᾽ ἵνα οιὰ τῆς 

πίστεως ἐπισφΞαγίσῃς τὰ λεγόμενα. Πᾶσαν ἀξριμνὴν 
ἃ { Δα ὼ Τ Νδ Ὑξε οἱ ἀνῃρωπίνην ἐξαλείψον ἀκὸ σοῦ" περὶ ψυχῆς Ὑ22 

τ φέγεις. Τὰ τοῦ χόσυον πάντως χαταλιμπάνεις᾽ 
Ἁ Ν . ἔδε . ΝΩ 

μ'χφὰ τὰ καταλιμπανόμενα, μέγχλα δὲ τὰ πορὰ τοῦ 
ἀδπὶ ΠΠὰ ; πιὰρπὰ γθγὸ χα {εἰ απηαν ἃ οαιπο, 15). Ἀυοίου δωρούμενα, Βατάλειπε τὰ πυρόντα, καὶ πὶ 
Ποπααθ ρρθβοπ ἃ 6 ἰὼ {πἰπισὰ πάθια. μᾶρο, Τοι 
Δ ΠΟΥ ἍΤ οἰτουϊοσ πιο ποαϑδαπι ἃ οταἢ 5 ἰταμ5- 

ἀσίϑει τ δος φασά ταί 89 {16 0.5 να σα 5 ον "0 }}} 
ΡΙῸ ἀπίπιᾶ πα ἢ γαραίο, οἱ συμηοδοῖτο ιοηζαγη οὐ0 

ϑμηὶ θοιδν Ἰπααὶ! Ξογιρίαγα 55. Οημ το οἱ πσὰ ΤΩ ΠΕΠΠ 1 
Ἰἰοαφαϊ, μοχαο ἅπι ἀοίνα!!α, ἀοααο, ἀριγα δηΐθι 11- 

Βοπίον διαὶ 90; ςοὐ μοί ιβ. ὦ ργοοθ5. ΡΓΟΒΙΡ ι5 
ματγαϊαπααο δβίο, οηβίγε ρθτ ὀχογοϊαςίοποιι (9) ἀὰ- 

ΘΓ οῖ αἴ ῖι. τῷ γι, Ἀηούαξι 9. 
χυν, 11. 39 για, Ῥνοσαί. 0. 

ὄταρ, Νὰξ, ογαῖ, ἀ0, νν. 03 ; Οπαηὶ σταὶς σοπβοοι- 
{5 ὁ5. Ῥεμιϊςοϊοθσιας, οαὠἀϊο ἀὸ υἰἐἐἐμψοπίία οὐπβογοα Σ 
μὲ ἃ 1)60 αιείάσηι δῖ, φιιο ἐἰδὶ Τοπδδα διμὶ ροσοαίᾳ ; 
μοὶ «μέοηε οοπιδογυθιῖδν. οἰἰαθ α 16. φγοβοϊβοσίαν. 
Νοπιρὸ Βαριίδηηαθ, ΠΠῸΘῚ ὈΡωρ σα ΘΟ 05. } 1185 μὸ- 
δἰσ!ασοῖ, ματα ἰαχὴ σλα μα 10] σοηδαονογαῖ, 56ὰ 
οὗν ἰαγμιοσοα. ἰπ Πα μοπ δια πὰ δία] οἱ ρα πα 
ΟΠ} }5 οὐ οὐρὰ ἀοπαίαν : 508 σοι ρα ἤθὴ6 μυρμ1- 
ἰοηττ6, φας Ἰοπρίογ θαι ᾿αθοτίρτι γοῖαι το πο α 
γα : οατα ΒΑΡ Βηιὶ πρα 1 ΟὨλ θα5. 10 αἀἰπονὶ- 
πιῖηο, Ἰονίογὶ ααδιγαρσίηία ἀϊοτιμη ρχεθροτγαίοηο, 
σομοσάοτοιίαν δοὴ ὁ} 5 Ομ βου ν Τα 1 ΠΘ ἢ ὁχ 5ὸ- 
ἴὸ ΠΟΌΘΡῚ ἀρ] ἐρι ππ τ δαπροησε πποίου, ἀπ ροῦβο- 
γον τ 1 1) ΠἸἀ6 οἱ ρον θ5. Ομ ἷπ ἃ 60, ἃ ομ.- 
αἴσιηλ ΡῈ ΠῸ οαἰθο βοὴ ἔθ, Ξὰ 15 Δα ΟΡ Ί 5 ἂρ- 
Ῥγδύδιαν, Θυοποίο ἀροορία ρναΠὰ σοιποννοίαν, ὁχ- 
δ 1981 ὁδῖ. 11, ἢ. 37, ἄτη 56 1001 ΠΟ μ}ὸ ἀάίαπι 510] 
δ ῆνον δταίϊατη ποῦ ΔΒ} 10}, 5ρα εἰάοηι 56. «([001}} 
οὐτοπιρ δια! ΠΡ 5 ἃ} οὐ 5ὸ ρα θοαὶ ρατανς 
᾿)δαπιᾷαθ οχοτὰϊ ἢ. 38. αἱ ϑρίναῃ δαοι πη ἰἢ 
ΠῸ5 6 68 ΡῈ. ΠΟ π08 ΟΠ Βοῦνοῖ, αὐ απονατῃ 
ὀρονραμι ἔγαομ5. οἰ ηι 15. 
() ὠρηβίεγο ἡ φοὺμρθ δῖ, οἷο. ϑομαμε οἃ 

γΕΡΡα σΟῊ [ΘΈΒἰΟ 6 6) ΠῸΠ βοπ γα [ἀπ π [οἴ ηι, 
564. ἀὐ Πο]α16 ροσοδία οηνῃΐα, οἰΐααι ξοουύδία, ὁχ- 
φγγηϑηίοπι; ααυρρψαῦ ἤθη [ἢ ον. ἀπ! χας Ξο]Ὸ 
)6ο ἰδ58 ἤδυσξ, 506 δία αΣ σονατῃ ποτ αἶρε» μα Ὀ}1- 
οαγοίαρ, Οαἰ ἃ οαΐπι ΑἸ Π|4 9 μη Πςὰϊ, ἀυοα εἰρνὰ, 
". ἢ. νϑίογθηγ ΒΟ πο μθῸΡ ΠΟΙ πβίοπ σαι ὁΧαΪ }ὰ- 
λει} Ομίθο δι! βοοινάα ρὲ σα θιι5. αὐ ΘΟμΓΟΒΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
μογίαταν, ἀύαθ μα θυ σοίονα ρυο μοῦ! αι, {3,6 ΧΟῊ- 
Ρ᾽απι αν 15. σορίβ,, αι μεῖναι. πν! τ. παρ 5 
ἀορονοῖ πη] ανὶ. ΑΙ τὸχ Π]|Β ΟΓ6. σοῃἤρθϑιιθ θ5ξ 
Ροσοδίατῃ συγ, πὶ πανγανογαί, Δπσον ΠΟ ΡῸ 51|- 
Ῥογίονο, 564. φασγδαμ πεονγάπηατ' πὶ γὸ ἀροτία ἢ (ὰ- 
ἰδολα τ 05 μοσσαία διὰ. Βα ΠΈ61Ὼ 5 |ογ 0 Πα σοὴ- 
ἴδ5βδυβ γᾶπι τὰ }1}5 ργοθαγαμτ ἀΠΠ| Ραίγα πὶ ἐοβιμο-- 
Εἰ Βῳ  Ό 05 δυΐαπν οί αστα αἰ πησοσα Ἰοουδί, τὰ 008- 
ἴοϑϑὶο 46 φὰκ ἰοχαίαν Οὐ 15, θα. ορα 5πηρ]οχ 
δοσαβαί:ο, 566 οὐαπὴ [Δ] ΛΊΠ 15 δὲ ρρἰτοη ὦ ὀχϑυοὶ- 
υἱἱϑ σοπ) αποία, ἃ μαίοι ὃχ σανοσα. ἃ, ἴῃ χαα σοπίο5- 
βίοπδπηι, ἐξομολόγησιν, οἱ ροηϊομτίαπλ, μετάνοιαν, 

51 14. ὑιξγα πι. ὃ, οἱ Ῥεοσαί. τι. 11. 

στοὺς εἰς τὰ μέλλοντα. Ἡοσούτους κύκλους ἐνταὐτῶν 

διῆλθες, περὶ τὸν χόσιον μάτην ἀσχολούμενος ᾿ς 

διὰ τὴν σσυτοῦ Ψυχέν, Σγολάσατε, καὶ γνῶτε, ὅτι 

ἔγῴ εἶμ! ὁ Θεὸς, φησὶν ἢ ὕραφέ, Τὸ λαλεῖν πολλὰ 
᾿ ᾿ Δ ΡΩ 

ογὰ παοαίτιη σχι" αὖτε χαταλάλει, αὐἷτε ἡδέως ἄκουε Ὧν 

“ - “ἀν » , 

χαταλαλοῦντος' ἀλλὰ μᾶλλον εἰς προσευγὰς ἕτοιμος 

ἔσο. Δεῖξον ἐν ἀσκύέσει, τῆς καρδίας σοῦ τὰ νενευρω- 

ἐπε ιονς τ ὃ, νι. 

Ῥτοιἰδοσθ ἀϑατραὶ, δὲ Πἰπ ἢ ρεϊην 5 νου 5. ἩΌΠῚν 
43. 0] συτηπποιχοόγαία Πα ν ἴκι ΠΡΙ6 καὶ Ἰαυεν- 
1η158 ἰανα 5. 10 το 8. (65 ορίωα ἴῃ 7 απο γουτον 
νεταπ ἶι ἈΠ οἰἴοπο, 56 αἱ Ὁ δὲ γρα τέ οοπβίνδι ει", 
{ἐπ φεὶ μυλραιδ ἐα ποῖ εἰθθες οοπ ον Ομ ΟΤ ἢ 
ουοποπδιίοοηι πη Θ παἀγαβμοβίπιο παλιὸ Ἰἀο 1 δι᾿. 
δαπιομνο 65. φασὶ ἃ ἐσμρις μυάδοις. σΟΝ βυνδιυνῖς 
ἐρτριι 0536. ἘΔ’ ἀχονυ 5η15 αἰ πᾶ το ρΡ ΤΟΣ] 6 - 
Ῥάαιαν, αἱ ὁΧχ ἀποίοχο γύ(α; 5. εϊαμίω. σὰμ. 1. ραῖοι, 
Ῥγυπμαιῃ νότὸ ὀχοροϊβα πὶ [Δαὶ ΟΥΓῚΠ]Π ἀσάιῖονοβ 
δαϑοθρονδηῖ. Ῥροσαΐξ, τ. 9. 

2} Αζογδίρα ρον δισον (αι ονσὶ οἴο., ἐν ἀσχύςει, 
ΤᾺ σάγγσις ἀρχα ἀασίο"θ5. σοο! ΟΒΙ ΔΆ} 005. ϑιτηλααῦ τι- 
ΤΠ σίτου : νθ] ΡγῸ ΘΧΟΡΟΙἶβ αὐδὴν οὐ ΠΟ 5. αἷς 
Προ Ρι5, 411 5 πὶ 56 5565. ἃ Ξθοα]ο, βοραταν 
0 ἃ σοπηαξιο, μές Ἰοσ! ! ολθ 5, 16} αθἰα ἀθϑ θα ἃ 
ἸΔα  Π ν 5 Οἱ θ᾽5, ὀγα !οπ05 οσοθνο, νἱρη Πδ. πα πὲς 
ουθαι 065. νϑϑι{π5. νΠον, Ἰογν Ὠλ:, ἀπ 115. ἢ 
οοοϊοδία, οὐμγμ δουνα το 6Ε ουβϑηθίαμα ραπροιιπη, 
οἵοις, Ψ6] ργὸ οοτίο ξίαϊα δἰ. ρυο[οβείοπθ νη Ἰνο τς 
Δ1ΠῚ 18. 86. ΟΧΟΡΟΙ ΕΠ». ἀδνονομί πη ἢ ΠῚ κατα [1 
ἃ" θυϊβοο ΠΡ. Υ εὐπί. (εἷ5. μὰν. 35Ξ6ζ ᾿ Πτιξοθῖο 
(δα, ναΓΠ5 Ἰοοἶβ, οἱ εἰσ πιαγέγεϊυμα Ραίεϑέ. σὰρ. 
1). δὲ {1 απο. ϑοσοαπάα πὰς εἰμ Ποαϊλοινο αἷς 
ὈΥΎΠΠ]ὺ5 ον, 8. πη, ὅ, Φοαηηθῖι Βαρ βίαι [μὰ 50 
ρ8ο ἀϑοοιισ, γί. Θχοπιρίαν. ἀθιμοηῃπίγασβο, τῆς 
ἀσκήσεως τύπον σαΐ. 10, πὶ. 19, Αημάτῃ ρτορθι}5- 
581 γόσα! αἀπσχήτριαν, ΠΟΙ ΠῚ ὁδὶ, ἀν, α. 37. ἀἴοηϑ 
«πιο απὶ ἰδ 095. ΟΥΒΙ5 ἀρδίπθθο, αὐ! ὁος ἀποος 
πιο ὙΠ Ἰπδ {πὰ Βοχαὶ, ἀσχοῦσι αὲν, 1Π ἀανθπὶ 
νου Ραπι ρεϊηαιὰ οἰ πη Πολ ο10 τβερραΐ, ἐαάθ αι ροντῸ 
Οχθτο εἶα Πα ρ.ϊσα 15 ρυβον να! νὰ ]σὸ Ῥαϊγσι, 
ον] αττι5. δ)6 ϑαρξίκιιο οαρ. 10; Ναζ. οναῦ, 4000 
060; Δι 6. Πάδ οἵ ροι" να, σὰρ. ὅ, π. 8. 

» (98) “Ἐπορχισιαγός. Ποδ ( ᾿δοιϊοπθη) ἃ Ῥγανο- 
[ἴ0 ρῬοκπίίαμι ἰὼ οἀμίοηθ πὶ. 1008, αἱ ΞὈΡΒΟΠ αι τιμὶ 
οϑύ ἰῇ Ξεχπόμεμ5. ἐξοοκισμούς. (σά, ἴοο πα οῖ 
ἐφορχισμούς. (ΟἿ5!. δὲ (άβαι»., ἐξορχισμούς, δοά 
αθίᾳαθ ἐπορκίζειν ὙΦΥ̓Ρπ μὰ ἀπαὶ ΟΡ ]Ὰ5, ἔργθ οχ 
{ΠΟσῖ. ἐδ ΒΟΤῚ ΠῚ ΠΟΤ, ᾿ 

(ὁ) Τῇ προσευχῇ. νὸχ ἱμπὸ σαλ  αν μὰ οοαά, 
ἤοΘ οἱ δβαὰρ. ἂν γοῦϑ. στοὰ, Ἐὰ βιιρρχοββᾶ, δυὶ- 

ῦ 
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μῆνον ({). Καθάσισόν σου τὸ ἄγγος, ἵνα πλείονα δὲ- Α 5 οΡΙοΤ]5. ν [095] ἀμ τὴ] (1 ροθ αν οὐ ποῦνοβ. Μαμάα 
ξῃ τὴν χάριν. Ἃ μὲν γὰρ ἄφεσις τῶν ἁμαοστιῶν ἐ 

τ νυν 
Μ ἌΝ - - Ω - ᾿ 

ἴσου ὀίόοπαι τοῖς πᾶσιν ἣ δὲ τοῦ Πνεύματος πὸ 

ἁγίου κοινωνία, κατὰ ἀναλογίαν δεδώρηται τῆς ἑκά- 
ὰ - ἰόν. ᾿ “- ρο'’ 

στοῦ πίστεως. ᾿Εν ὀλίγα χάμης, ὀλίγα λομῦλνεις" 
“ στ ς ἶ Ἐπ π 

ἐὰν ὁὲ ἐργάσῃ πολλὰ, πολὺς ὁ μισρύς. Σεαυτῷ τρέ- 
. -“ ," χϑις, τὸ συμφέρον σχόπει. 

σ' τὰ ᾿ ἢ : : 
τς Εἴ τί χατά τινος ἔχεις, ἄφες, Προσέρχη λὰ- 

δεῖν ἄφεσιν ἀυχοτιῶν, ἀνζγχη καὶ σξ συνχωρῖῆσαι 
ἰξ ς Υ ᾿ς τὰ ΩΣ 

τῷ ἡμαρτυχήτ'' ἐπεὶ ποίῳ προσύπῳ τῷ Κυρίῳ αἐπ 

ἕξεις, ἔλφες μοι τὰς πολλάς μου ἁμαρτίας, αὐτὸς σὺ 

ΓΑῚ 
πῶς ϑε τ ν νΞδΣ ΣΙ ἘΣΣΊ ΖΣΣΣ ἝΩΣ τὸ ινηδὲ τὰς ὀλίγας τῷ συνδοόλῳ συνχωρήσας; Εἰς τὰ 
συνάξεις ἔσο σπουῦαῖος, κὴ μόνον νῦν, ὅτε καὶ ὑπὸ 

τῶν κληρικῶν τὴν σπουδὴν ἀπαιτῇ, ἀλλὰ χαὶ μετὰ 

τὸ λαδεῖν τὴν χάριν. Εἱ γὰρ πρὶν λάδῃς, χαλὸν τὸ 
, » πες τὴ ον . ΑΝ ᾿ ΦΟ ὯὩΣ γινόμενον, ἄρα οὐχὶ καὶ μετὰ τὴν δόσιν χαλόν; οἱ 

πρὶν ἐγκεντρισθής, ἀσφαλὲς τὸ ποτιζεσῦχι χαὶ γεωδ- 
χεῖσθαι μετὰ τὴν φυτείαν ἄσ' οὐχὶ πολὺ κάλλιον (2); 

᾿Αγώνισα: περὶ τῆς σαυτοῦ ψυχῆς, μάλιστα ἐν τοῖ- 

αὐταῖς ἡμέραις, Θρέψον (3) σου τὴν ψυχὴν ἀναγνώ- 
σεσι θείαις" ἡτοίμασε γὰρ σο: τράπεξαν πνεύυματι- 
Ἰὰ Κοσεδεν Ἔν Ἐχδς οἰ τὶ Ὑν ΕΙΣ 

χὴν ὁ Κύριος εἰπὲ χαὶ αὐτὸς κατὰ τὸν ψχλμῳδόν. 
Κύριος ποιμαίνει με, χαὶ οὐδὲν με ὑστερήσει" εἷς 

, , : σον ΠΣ 
τόπον χλόης ἐκεῖ μὲ κατεσχάνωσεν, ἐπὶ ὕδατος 

ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με’ τὴν ψυχήν μου ἐπ’ 

στρεψεν" ἵνα χαὶ ἄγγελοι συνευφρανθῶσ', καὶ αὐτὸς 
0 Χριστὸς ο μεγᾶς αρχιέρεως, τῊΝ ὑμετέραν πηλι- 

5 -»Ἥ δ ͵ 

ρεσιν ἀποθεξάμενης, προσφέρων ὑμᾶς ἅπαντας, εἴπῃ 
“- ᾿ ἅ ᾿ 4 Ἂν » ἊΝ. ἌΝ; Αἱ ΕΙΣ 

τῷ Πατρί" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἀ μοι ἔδωκεν 

ὁ Θεός: ὅς πάντας ὑμᾶς εὐαρεστοῦντας αὐτῷ συντὴ- 

ήσειεν᾽ ᾧ ἡ δόξα (4] καὶ τὸ χοάτος εἰς τοὺς ἀτελευ- Ρ ὑ Ρ ὁθζὰ (4 κα! ἰϑάπης εἰς 4 πὰ 

τέτους αἰῶνας τῶν αἰώνων, ᾿Α μήν, 

81 ΜΆ ΠΠι. χχῖπι, 306. 32 Βόομι. χε, ὃ. 
Ῥπα]. χαὶ, 1, 2, 3. 36 154. νη 18 δἱ ΠοΌτ, τι, 13. 

ἀρηθοῦ 658 ὀρροβίτο μον ἀσχολούμενος σαρογίοτῖβ 
τροιηρτί, οἱ σχολάζεις δίϊας, Π14 σον ὀσύσμαιο ἴπ 
αὐτὰ ἃ] ΠλεΡ, ΠΟῖν ῬΓΟσΟΒ 501Ππ|, 566] οἱ, γυ} ἃ ΔΠ1ἃ 
μῖο ὁπαριοναίᾳ σοιπρ  θοΡ. 

(1) Τὸ νετευρωμένον, πὰς οπιοπάπιίοποιῃ Ἰοοὶ 
ἀσρεαναῖ ἀθρθόοπιιβ σα οὶ (οἰβῆη. ἐμ 6 4}})5 ρα αιτ, 
τὸν ἐντεηυρωμένον, Ομ) φεὶ οοοἐ δι ἐδξ ; αασα σα} 
Ρ6Γ 56 ἀρβανμάιπι οϑβοῖς νου δαῖαν σμοῶ οὐαξ οὐοῖιι- 
ϑιας αἰ 8110 [ΕΠ Ποἰόσο ϑθῆβα, Αἱ νόγᾶσὰ ΘΟ ΠΟΘ 
Ρυορία5 ἀσοθα 1 Ιἴ06 οἱ ἀπ}. ὁοά ἢ, Βοτ Ριαγὰ τὸν 
ἐρευνώμενον, αυοὰ ἰοπὰϊ [110 ἰδίαι ἃ τὸν νενε"- 
ϑωμένον. Τοσαἰοη6, νευτοῦν ψυχήν, νὲ} διά- 
νοῖαν, αἰὰν βύοσαΐξ. ἢ. 17, οἱ οαἱ. 18, .. 1. Υἱὰ. 
οαἱ, 3, ἢ. 1. 

(ὦ) Πολὺ χάλλιον, Τὰ πη] μι18. Ἰομότο ΟΌΠῚ 
οοἥάᾷ, Ἰἴοα οὐ ὕαξδαθ. φασι οὐτὰ δα 15, κάλλιον 
πολϑ. 

(3) Θρέψον. Ἐτηοπάαίαπι ἴῃ οἰ. Οχοπ απο δηΐθ ἴῃ 
ἱπιρυθββῖβ βου ρίατι διαῖ, τοέψον. ἴῃ βϑαπδη 8, 
ῬΓῸ κατὰ τὸν ψαλμῳδόν, ἡμισία ρϑαϊιιϊδέαμι. ΠαΡ6- 

33. Μ4}{}}. χυπι, 383-80. 

νὰ ἔπαμα ὅν ἢ} αταΐ αι οὐρα δοαπάδαηξίογοιη; 
ΓΘ Ἶ5βίο δι τη ροσυαιοναπὶ ὁχ θὰ ἀαίυν οἵη απ} 
Βὰβ: σοιπημιμσαιῖο νόνο ϑρίτπ5. βδηο! (Ὁ), 50- 

οαηάπηιν ρτορογίϊομθιη αδοῦ )ζαδαας ἢάδὶ οὐποῦ- 
ἄταν 53, 581 μάν Ἰαθογανοιὶβ, ρᾶγα πὶ ΔΟΟΙρΙΡ5 : 81 
νόγο πη} ορογαῖα5. [χοτῖβ,, ϑαἴτα οΥὐἱδ Πηῦγοθβ. 
ΤΊ ἰρβὶ σαγνῖβ, {δὲ σοηνοηϊομῃεία ρτοβρίοθ. 

ΥἹ. 51 φυϊὰ σοπίνα ἀποπιψασηλ μα Β 68, Ὑτη]1ος 
Αοσρθαϊδ αὐ νορίατῃ ρϑοσαϊογατα δοοϊ μἰᾶϑ ; ΠΘΟΘ556 

65} Ο( δ οἱ 411 ροσοαξ σοηἀοηανο, ΑἸΐσί αὶ, αὐ 
ἔγοητθ ἀἸ005. Ποιὸ : ΠοιαΙ Π6. τὰ 11 τλ α] ἃ πηοα 
Ῥϑούαίὰ Σ ὑπο ἰὼ ἀσσαο ράσο ὁοῆκοῦνο (0. ΤΙ] - 
36115 29 2 ΘΠ ΧΙ (5601 5ΔΟΡῚ5 ΘΟ ΘΕ ΡΒ. Β {10 - 

8115 ἸΠΈΟΥΒ15.: Π0 Βο0ῖι πο, ἴα ὁάπὶ ἃ ἴθ αΠΠ|- 

δοη ίδηι ὀχί σι! σ᾽ ον οἱ, νοι ἢ δᾶ πὶ ροβι ἀσοθρίδμι 

ναι Σ᾿ 51 ὁπ τῇ ἀπίοαπατ [88Π1} δουίροῦθβ, Βὸ- 
παπὶ οἱ Ἰαυδαηάϊιοι [Δ οὐδὲ; πὴ ροείψαιαπι ἀαία 

65ὲ ΟΠ ΠῚ 6556 9051 η1}} 5] ΡΓΙ Βα αατη ἰΏΘΘΤΘΓΘΕΙΡ, 
ΓΙβαὺΣ δὲ χοῦ} (11 Θγαί : ΠΟΠΩ 8. ροβὺ ρ]απίδἑο- 

ὨΘΙῺ ΓῸ5 Π.Ό]10 πιο! ον 352 Οογίαπηδπ ϑεϑίϊπθ θΓῸ 
(08 ἰρδῖαϑ δηϊηιᾶ, 15. τ ϑθγε τη αἴερτιβ. ΟΥΥΠῚ5 

Ἰοσιοπίθα5. Δ᾿ηαὴν ἰθᾶπι μᾶβο8; τη δηβατῃ ΘὨΐ 
βρί γα θην ραγαν! ΠῚ Ποχηΐητιβ; ἀΐϊο δὲ ἴὰ μιτία 

Ῥξαιτηϊοίηοιῃ : Βορεῖητθ ρΡαβοὶξ 6, οὐ πλὰξ πχὶλὶ 

ἀοογὶὶ : ὧι ἰοειηι ραϑοιν, ἰδὲ γπο ἐπ ἑοπίογίο σοίΐο- 

Δαῦϊξ Σ ΦΜΡΘΥ ἀπαλὰ γοηι θεν ογυἰγῖνϊέ τος απθαηι 

ριοᾶπι σογιυσνεῖ δ, αΔ οἵ ππσΡῚ 5ίπια! σαπάοσῃῖ, οἱ 
ἴρ80 Ο τ ϑ᾽ἢ5. τη μη }5. ΒασυταοίΠ τί πῦ6 05, νὸς 
Τα π {18 νΘδίγαΣ ρυο μοβῖνα πὶ γα πὴ Πα θοτ)5, ΒΡ φὴ5 

Οπη65 ΟἸοΡ6 ἢ 8, ῬαΐΡῈ ἀἰοαν: Εορθ ἐσὺ δὲ μιν, 
α «μὸς ἀεαλὲ ταλλιὶ Ἰϑουι5 55, 4αἱ νῸ 5. ὁτα ποὺ 5101 ρ]ὰ- 

ΘΘΏ 65. αἰ ΔΕ ΤΡΒῚ σου οἱ ἱπυρογίαμι ᾿ὰ ἴῃ πη 
βέδοῦΐα βισου όσα. ΑἸΏΘΗ. 

31 1. μαὺοί Ργοσαξ, τι. 17 δὲ βξὰδ ἢ, ὅ. 

ἰὼν ἴῃ οοὐά, ἤοεο, άβααθρ. οἱ τοι, μετὰ τοῦ Ψψαλ- 
μιμξοῦ, οἰμ μκαίηλίδεα. ΌΠτοααθ ἀϊοθηαὶ! σεῆθτα ΟΥὐ- 
ὙΠ Ππ5 {1 βόήοις Ὑ, σαϊ, 5... ὅπιτὴ. ὃ, ΡιῸ μὲ, 8η18 
ὅστερήσει. (οἱ5ὶ. ἈΔΆΡ ΡΙ,, μοί. 

(Ὁ Ὃ ἢ δόξα, οἷο, Βόπαμὶ ἰὼ οὐ. Ο015]., Βο, 
(αϑδὶθ. νοσθ5, τὸ χρᾶτος, οὐ ἀτελευτήτους, οἱ ἰἰὰ 
ἤνιίαγ ογαῖίο : ᾧ οὐξὰ, καὶ νῦν, γχαὶ “εἰς τοὺς 
αἰῶνας, ΟἹΌ,, ΟὦΣ οΙογὰ οὐ παπιο σὲ πὶ ποθ α Βῦὰ- 
Ἰοτάμα, οἷο. 

(9) “ογιηυμαϊοαίῖο δρίν λας δαποξῖ, οἷο. Τα ἸῺ 16 Πρὶ- 
(αν τὶ (6 ΠΠ1ὺ σναΠαρασα, ἀπονπανῖο, ἀὸ ρτϑοτα 
ργοϊοοι οι 6. ΘΡ ΓΒ. 5800} ἂρ Υυἰρίαϊο, δὰ Γοβιβίθι- 
ἄσππι ΞαἸ{15 ΠΟΘ ιι5,αἴσυο δἰΐασῃ δἰ Δηπ α Πηἀππὶ 
Ἐναπρηϊατη ἰαα, αι ἅτι ἰδεοτΊ ΒΤ Ε οαἙ. 17, π΄ 30 ΘΕ 7, 
οἱ δαν 8. αὐτὰ. 13, τἀπὶ οἰίααι ἀὸ ἀοη]5. πιγᾶσα!ο- 
Γὰπὰ οἱ ριορ]ιοι, ας 1118 ἰρονθα8 ἐπ Ἐσοϊοϑία 
ΗΪΟΙΟΒΟΙ πη πα Π01 τᾶγο ρον Βαρτβηια μι 508 0 ἢ - 
{πτηαι οι θπι Δία 6550. [0515 ὭΟπ ὉΠῸ Ἰοὺ 651 ὕν- 
ΚἾΠΠας5. νὰ ἴπ ὈΡΙ Π}15 σα. 17, ἢ. 317, οἱ οί, ὅ, ἢ. 
9 6 11 τ δα. Ἰοοΐβ Ορί Ια αἰξ 6558 πο ἀθηα, 
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ΟΑΤΕΘΟΠΙΔΒΙΚ ΒΒΟΌΝΌΑ. 

ΠΕ ΡΟΕΝΙΤΕΝΤΙΑ ΕἸ ΒΕΜΙΒΒΙΟΝΕ, ΡΕΘΟΑΤΟΒΌΝ, 

ΔΑΌΜΟΝΙΤΊΙΟ. 

0 1. 7χ. ἀαο οναίίονο Ουψηὶζίμς αὖ ροηϊίοηίίατα θὲ οοη ἰοϑϑιοηοηι, βρὲ γθ)η 58 ογῖς ρεοοαίογανι δαρίἐ- 

ταηπιΐοβ αὐ μονάχη, ρμοοοαϊί φγαπαϊαίοηι 15 γορναϑοπία! (πᾶν. 1); ἐμὴν 675. ΟΥ̓ψίπ νη, 61 νοϊιαιία!θ 

δονιίεῖς ἰΐδενα, οἱ αἰαδοίϊ ερ φοσιίοπο, ψαο ἰάπῖθη, ἐηεροί( Παπέμνη, βοι υοἰδηέοπι ποι οο στ (παπι, 3. οἱ 

8). Δαναίμνα ἀρίη (αατη. δ) ἀρηιοηείραί ἐπ ρρηϊοηξία ἰτονὶλὶς οὐ ἴὰ ἀθθίηα ὀοηείαίε τϑνησάϊηι. Ομ 
υἱ εἰ Ποαεῖες ρυωκίοῖ, πεμίία σισνεαίαί ἐπ βαρρῖς ϑογὶμειυνβ ἐμὶ ἀϊυίπο μα! θην, (ἰρὴ ρϑοσαπίμρν ἰ παῖς 
πῆτα, μ07 ριρηϊθτΐαν βαἰμέεηι, απ σεηΐανα, αμὲ νἀ μἐφοηέῖανα αἰΐφααηπι αὐθμίογια δαετημέᾳ, Δἤληο» εξ, 
ὀυα ἰὴ ργύμιὶς ας 10. φιιοα ἴηι οἷ5 απροίος γροθηϑοί, Αὐ Λάανιο ἐσονΐωη ἔαοί,, οὐ βθιρ μίας ταμπαΐ οεἰ- 
δ  θης (ρἰαέοδ, ἐπ οίγο αροβίοίογππι ρ»ἱποὲρο ἀοείπτἐ. 

{Π. Πιϑοττδίξαν 6. ρορηλθηιία οἱ σϑηγιββίομα ρϑούδιογαπηι, οἱ 48 δψθγβατῖο, ποηρε αἰαδοίο. δι ἦτο 
ἐεἰὶ μανς ροΞξίσονπα ὧν ποηπμ τς ηιϑς5. ἐϊῤΥὶς ἀφε Ἰογαῖι» : αο γουογα ροηϊίοηίτα οἱ Υερινβδῖο ροοοαί ον ΡῈ 
ἰοΐμι ὁδὲ ἄμγις ςα(δοἠθπίβ ανφιιριοηίμση, τὰ χα 6 αἀταδοίο ποπητεῖ θὰ οὐδαβίοηθ ἴπ ἔρδη ὑετίο αραμαίιν- 
ἄμπι ἐπφαϊγ τίν" ὑα ἠιαίί ονίφίηθηι. Νοιηρο ργοροβίϊηη 68, απδίοτἑ ἐαρένοανο υενδα αν δου ποπὲ ἐφοιδοίϊ, 
φιεῖθμς ἀίηὶ ἀἸοίξιν 6586 ὀαρίίξηνα θΟΘ Ὁ 6 η118" ἰὴ τϑυλἰββίοπ δια ρϑουσαίογιμι, ὄν ηαὶ συπέραᾳ δἰ αυΐολοὸος, 
δὲ οπυος, δι 6 ραφαηοϑ, εἴθ ἠφγοίΐοος, φαΐ ρϑοσαίμνη ὧν ποδίς, υεὲ παι αἰθ, υεἰ φιεουϊϑηηοαάο τλοδοβ8αν μὴ) 
ἀοοθηίδ8, μωπεϊοηεῖ υδηι οἱ ἐγμοίνη λαὸ {0 ἀοοιπιοπίο μοπέξις απ ογεϑων. Ν᾽ ουαίίανος ἐϊο γεεριοὶ πον 
μμίθηις ἰϊξοί ποπηιἐ 8 τα υἵδιενι, δίαπα, ἱ ἴρδο Οψ»ἐἰίμς (ὐδέαίω» ἑαΐ, 18. ἡ. 22, ἀϊο αφῖξ ἀο ρωῳηιίεηίτα 
απίο ὑορείφηνισνι, φααηὶ εἴ ἐξ εἴ ἀσφηια {ἰδι5 πη ίίαηε ἐρθ56»Ὸ : ἵἴτπὸ ἡἰα ργϑαιοα δαρέ, κε τει ἐτ αὐτου ἐ ἰοσαγη 
γοἰϊηφμονθηί , χαος τα νο  εἰἰἐε δ ρὶρλαπίις ἄῶνθδ. αἰχ. πὶ. 1, 4 ἀπαρὲ γευονα ἐξ 15 ἐοπουαΐ 6556 ρορηθη- 
ἐΐαηι, μετάνοιαν, μὰ δαρείςισιί οὐπιθς ἐξέ, δοίασειο ρον οοία ρερηϊίοπεία,, ραπιείΐω βαονανηθηίο ποηῖθν 
μεταμελείας, 5Βθὰ ΡΠ υα π18 αὐ γαβιρίξοθη δ αὐέτίϑιεης, δρ ονπηΐα Οψγιὶ ναϊοοντα, οἱ ἐπ ργ νιῖβ 
φιοά 5 ἤηενι ἐδ βάποι βείοὶ μωπὶίοηίία ἀϊδδον τς, τετίθηι οἰΐατι ρο51 ὑαρηδοια ρωηπηεητίαηι ργο δα! . 

ΠῚ. Ῥεγοναίᾳ 684 ρατιὶο μοβέ διρογίονθηι ἔως ον αἰΐο, οὐ βύρνα ἐαοῖοτε ἐπση 5ομεθηἐο5 σα! θοἠοβος,μὐδει 86 
ἐπ έϊο Ομαάναρφόδένπ βουθιοπόηι παύθγο ἐἐρ αὐβοας, ἐωη εξέανη ἄσεὸ ϑοτύα π. Ἴ, φυΐδι5 αὐ τίο γε διο5 ΚΘ 6618 
αὐ σαἰεοἠοδέίηι ἀὐοραβῖ8586 αἴξ: Σὺ ὃ νεωστὶ εἰς γατάγησιν ἐλγλυρθώς, πὲδὲ ἑαγηθη 605 ῥΥἱυαίμι αἰξοῳ μαι, 
φεὶ ἤθη ἰορο απίοχεανη πουνπῖπα εἰραοδοπέ, 86 δαἰθελταποηονμνη ςἐα! μὲ αὐἰαέχογαπέ. 

ΤΥ, Πεοοφπουῖπιμα ἤαπὸ οαἰφοἠοκένα αὐἱ οὐ οο5 γ,185, Οοἰδὶ, ἤοο, Οαδαμό. εἰ ΟΠ οδοηέαποβ ἐγεβ, φμοῦθτα 
ῬΡύηετι5 ὁδὲ υρίπι5ίτ0}, δθουριί μα ἡερθηἑέον, ἰορίἐι5 σου ἐηοί ἰαπέηι ἐγαφ»ηθηίμα, ϑρα ρνέποις Οἐοὐοπέπηεις 
πεμε ίω8 ὁ5έ, αἰϊψμοί ῥοὐϊὶδ αὐτίδες, φμαργομρίον ἴτε 60 ἰθδτάοναίμν ροδίροσια ραγα λμγια δαϊρολοείς, υἱάοιὶϊ- 
οί αὐ Ἀϊς σου δὶς, ὁστέα ἐκ. τῶν τάφων, ὑχο πιο. ΑἽ, εἰ ἰοίᾳ οαἰοοἠεκῖα 3, ψιο ψαοίμτα θὲ, αὐ ἐν 60 ἦρϑ0 
οπέδοἠθθὶς μι )μ8 ἰοσο φίο πιασίηιθ 67μ5 ἀμοίον ἡ α ἐθηι γοχεϊροϑαπιμδ, οα ποϑὲς ἀεδεῖ. 

γ. Ἡϊραβείο εἰ φμανείμπε πὶ ἠας ἐσονίδοηάα σαἰοολοβὶ σοι ίρες της. ἕμηι αὐ οὐ 5, ἑμηι α 56 ἐπινίρουι αὐ -- 
ἀραπέ. ᾿Ναμι ρνῖον δοηιηιιηες οἱ βιιθέας ὑαντρίαίος οὐ έσιοι, αἰδῶ διε ἰαπίρη αὖ οὐϊία Ξογίρίωνα αἰυδγξῶ, 
πὲ θα τ αἰἴα φιιαάαηι ο) μδίθηι ανῷ μτηθηδὲ ἰπβογυπαγὴ ροφροῖξ ογαλίο; αὐἰδὸ πο τον δὶς φοίμηῃ, εθι! οἱ (οἱ 5 
δεηίον {5 ἀἰδοοηνοπῖγθ υἱάρηζιν, Νίοφιιθ ἰαληθη κἰΐμηι οοαϊΐοθηι σὐάίηιμϑ ἴπ φθο τἰϊα ἰαπία νανίρίας ρον (0-- 
(ατπ οαἰθολθεῖηι σοπίίηλιθ {ιϑα 510, 86 αἰϊί ργϑιοίμεο δὲ ἤηὸ εἰν οὐϊἐῖς αἰδεοηυθν θη ίθα, τπθαἴο οὐον ἐμεῖς 
ορπδοπίϊμη, μἰ οὐ, 106 οἱ Οαδαμῦ., αἰδὲ ἑαϊ(ο οὐ ἤηπθ οπκοη ογιίοβ, πορεία ἀἰδεγθραης, μὲ οὐκί, οἱ 
Ομοῦ. μ»ἱηλιδ; χμαπφιαηι ἴα ἤοο ῥοείγθηιο ἰδ πθ οπιπίηο αὐ βγηιαν ἐ ποὴὶ βοβδέξ, συση πμγῃ γοίίκοι ἐἰ- 
δἱέ, Οεἰο ον ίαπμς ἰαπιεπὶ ποη ἕατα αὐ οὐὐέὶς ἀζυθνϑιις 65 φμανι (οἰκί υϊαηῖι . 564, κογίαη ἀπιδονιτη ναγὶθ- 
ἑαίος υἱ αμείονἷς “οηδεσι αὔ οἰμηέ . φοπίνα ἀμογμηι ργιογια ἀέρονξὼ αἰϊφιιανίο εοπίεηϊίο. 

ΨΊ. Θμοηέαηῆ 6 γ0 Θὰ 5 ΟἸιη 65 αἰ τυ γι (αἴ6 5, 00 τ 01} 5τι} 60 ἐθηιπου εἰ, αὐ ἡπιαπὶ μα  ἐπαγιρὴ ΟΡΩῊς ΟΡμΟΉΘΥΘ 
ἑμιρογίιοιιοη [μδδοῖ, ἔρῖο υἷι οας ρασίηα ἐντὶ 1 αἰἶηα 5μα νου ρνοίπείοη, αὐ πθοροδαρ λὲς αὐποίαέοη δες οα- 
γΘΡῸ μοξιεῖφβο, υὔδιο ἐδ εἶπο ἡ γι σαἰεοἠεξὶς ὀσογεμέα ἰδοίονἐ ρνομοπθνοὶ μηνί αὖν αἰτὴς ΘΝ ον εδιις, ἰὴ οὐρεὲ 
δπϑιημἑαντιν υαλλοίαίε οἰεηὶ ἰανιείθ ϑτοηρα μων γορθυΐτηυιβ. γε νει οσονηρ μι Ἃ Ἑ σοηποὶ σαἰσολροίηι λυιία 
νεϊσαίας ρντάεμι οἰτέϊοποβ, ον υαν αν δες ἰθοίίοη ἔδει οοἀίριοτι δἐβείθηι δοιιδθη ον ωρη, φποσηι αμοίο αΐ8 
ποηρμίία οονγουύηις ; αὐἰλένίία οἰλαηι ἀϊδοονἀσηί ἑατα ορθ, ἴηι οἱβ υμφαίῳ οὐἀϊέϊουιο ἐυοῖτ, ψ μὰ ογπθη αἰ. ὴῖ 
γθαιροδαηπί, 7 μοὶ οο  δο(ἐ8 ονυλίδιις {ἰἰἴς υαγτοίαιέδιις ὑπο σηϊογίὀης, χε ἕὰ οοατοίφιις ἀϊφοογἑανεἰδιι 
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Ραρίΐηι γορογνιοϑαμίν, οὰ εἰς αἰξοριίι οι οοΐ ἀπὰς ογαίἑοηϊς ὀπσοριρέναη, φιο ἀρροπαϊοὶς ἰοσο αὐ 6718 
εοαἰσονι αρρίηξῖ. 
ΝῊ, ἡ ιεδὴς ἐδ οαιμ5 5 δῷ ναν ρίαίες ΟῊ προ ἰσοηῳ γμογιοι. Ῥνίριμοι, γορορίωρ αν ἴῃ οοάἀξεϊϑιις, σι 

ΓΟΤΗ φἸΓῳ μίαίε εἰ ἀμοίονλα!ε ποη σοαμηί. Δοΐπαφ οονοίωι Νιοωπυν τὰ φομηιρηπίοιιη Ρ], πιΐ ας 
δαί θεἠἐ5}5 ἐθδ[Ππθητιοη, γοοαης φμοα 7αθεί ἡμῃ. 17, ἐμαί νοίονε μόν με καῤοίιν ἐῃ οαὐϊίϊς, κοα κι α 
ποϑὶδ ὅπ ἐθσμη 0 ὁσον μέο δίὲ οὐκ. [06 οἱ (ἰακατὰ, δατοσέρέμη ὁ5ι. Τον ἕο φαυπαμι αν λφαϊίαίοηι βαρτέ 
εἰίο δονπηνίθηι σοαϊοιηι ἰοδὰδ ἡμηι. 191 81 φυΐβ ΗἸς δά δδὶ δχ γοβὶβ 46. χϑηι αι πι πυριθτο, αὶ δαί ἴῃ 
(γἸβεδ 05 ἃΠφυδηάυ σοὨν]ουι ἀἰχ ΘΓ, δὰΐ ρογβθοιοπατη ἰθπηρορο βαποίἰ5 ΕςοΙ δ δὶ ἸπϑἀἸϑίυβ 
51}, οἷς, (»μᾶ; πιααίηιθ Κὑεϊέέηνα σμηι αἰξονὶ του οί οα!, 8, ἡ. 1. Οπαριοὀτόηι οἱ φμῖβ ποὸ5 γοροί μία 
ἐξοίἴο Ρ»ὔρεὲ απ δϑοισιἰὶ οαοιαρἐϊ μνθγονοηάα οἱξ, ἀἰ πέστε, φρη ονεϊατι ἀἴοθνο αὐάρανιῖϑ, ὀγουΐον αἱ ρίμ- 
τ ΉΜΔΉ. εἰ τα ψὴς ὁοποῖβα ἐδομηι τ οαορ ἐδ αἰϊοίῖο, πεῖ ροίϊτία εἰ ἰονδα φιανη ργὶρεῖ, υφοιῖο δοριρίμν ἐπ 
Ῥηηιο ὀπθηιρίο θέΐανα Ῥγοροβῖίο σοηνεη θη 0». 

ΥΠ|. 7Ταπι ϑανέαγωπι ἰδοίοπιση σαμςαηι αϑ5ίφ μα 78 ἐπ ργοηηρία ποῊ οδὶ. Μὲς ἃ βοίᾳ {ἰδνανίονιι ἐΐοθη- 
εἶα παίαπι ογεαέμεγῖνι, φιιαηφναηι βειη ἐἐΐα δυσονα μία πον ἰροιοιί. ἀπ ον Ογνι ἀμ ἀἰδεϊηοιές αηπὶς θανι- 
εἰθηὶ σαἰθοἰμοδῖπε ργονυνεἑαν5 κάρη ἰάθη μάμοα οοηιηιμίαριἐ, αριρμέαι 5 ὑολθϊ σραίία, φιια ἐθηιμονὶ φιο 
ἀϊζοϑαι, ποθὴ απιμέλιι5 σὐπυθηῖγοη! 2 μῦὶ ἐἐμμα δ ρον βορι ἰοημηι ἐθηιθον δ μαμίο απίο πιοηιοναίκηι ἢ απ ἴρ89 
φιιο( οἷ ἐθηῖρονδ μυοπιρείαναί, οἱ α ποίαν ζοδιιὸ γαμέμνι ογαί, ξολ ἐρεῖς εἰδίηίο ἐοηδίσπαηϑ οἱ μοῦ μο- 
ἐϊφηδ, ἄμο ἀμί εἰΐανν ρέμα μὲ καθθνθηαιι5 ὁ) τιδιίθηι οΡ̓αἰϊοτιῖς ἐσομιρία, οἤεοονὶς ὃ ϑιιδρίσανὶ θέΐαπι ρο550- 
Ἠλδδ, πιση 7ογὲ6 αἰ, ἤΠ᾿ἰφΡοφοί ψηιῖς σὰψ αἰὐδὲέ, σαϊθολιειιονιίς, ἐπεεἐμοηι5 ρεωβοείνς, Ογνεὶ ογατἰοηθ 
ἀμ 86 2 Οἱ ὯΘ ἦρ86 50 γ υὐ δέον αἰτεῖς σθρὑΐδ ἰοφμοροίιυ", φιράαηι οοτπηυκίαγεί, {ἀμ ἐαπιθὴς ἰδ} Θγν 0) 
οὐφενυαν εἰμι θαπείθηι ἐπὶ τ ροψιο δαθιιμίο 1οοἰρίηαηι, ϑατηάθης ἤθγο, εἰ βηθηὶ ἐαοϊρίαβ, ξοηἐθηέαγιρη 
πιαποτγιηγι Κρ ΡΣ φαΐ ἡνία! α 5μη1, αὐ αἰϊοοπἀὲ ἱαμίμηι γαϊοηθνι ἐροοίαγε; ψυῶ γεῤθοία, φίια αἰτονὲ 
τεμιρονῖ ποη εοπυθηΐγεη  βειδίαία υἱάον!ἐ, μα ππιση ἤοο αν μηιοΉ 0 6558 μοβιξ, θέΐαπε πιααύπαηι θχθηιρία- 
γέιτε αἰνενδιαϊθηι, δον ἱρίονηημ αἀποίογίΓα{ὶ οὐ μοξεατὶ {»αϑραϊ οοπὐνιρο 6556 ποη εἰοδένο. 

ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ Β᾽ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, 
Ἔ» Ἱεροσολύμοις ἀὐγδενρα θεῖναι Περὶ μετανοίας, καὶ ἀφέσεως ἀμαρτιῶν, χαὶ περὶ ᾿Αντιχειμένου (1}" καὶ ἀνάγνω- 

τῶν. » ἥ Ω δ τ " Ἂ 
σις ἐν τοῦ Ἰεζεκιήλ" Διχαιοσύνη διχαίωῃ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔσται (3), καὶ ἀνομία ἀνόμῳ ἐπ’ αὐτὸν ἔσται, Καὶ ὁ ἄνομος ἜϑΩΝ πεαρθνς ΤΡ Σμα πὴ μμ τ δ’ Ἰτρδ το Ὡς 
ἐὰν ἐπιστρέψῃ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ, καὶ τὰ ἐξξς, 

ΟΛΤΙΟΠΡΕΕΤΘ 1 ΤΠ ΜΙΝΑΝΘΟΒΌΜ. 
ΗΠ ΘΡΌΒΟΙΪγ παῖ ΘΧχ [ρογα Παβὶΐα, 226 με τορι εΐαᾳ, δὲ ὑδηνίβδί θη 8 ροοοαίογμηι, οἱ εἶδ αὐ τϑαρῖίο, Τισοῖϊο 

6χ Ἐχθο 616 : υκοδἑία γιιδέο δ 6 ν ἐμδέηε οθδΐ, οὐ ὠημίοίας αι ρίο ΒΆΡΟΣ ἡρδιση ὀγῖϊ, δὲ ἐπερέιμ οἱ ὁ0τ- 
Ὁϑγϑμ5 {πορτξ αὐ οπιηῖδιι τριρτεία εἶδε βιιὶδ 15, οἴ τ χυᾷ, 

ΑΝ Δεινὸν ἡ ἁμαρτία, χαὶ νόσος χαλεπωτάτη ψυτ- αὶ 
χῆς ἡ παρανομία" ὑποτέμνουσα μὲν αὐτῆς τὰ νεῦρα, 

χαὶ πυρὸς αἰωνίου (3) γιγυουξνη παραίτιος, Κακὸν 
αὐτεξούσιον, βλάστημα προσιοΐσειος" χαὶ ὅτι γς αὐτὸ 

87 χοροῦ, χυτ!, 30, 

(1) Καὶ περὶ ᾿Αντικειμένου. δορὶ πθς ρᾶγ5 {}-- 
ἴα} ἴθ οοά. οο, σάξαῦρ. οἱ ἰγδηβιαῖ. Οσγοάοοϊ!. 
γι Αὐἀϊποπιὶ. ἢ. 3. Ἰνοδο 1}815 Ἰδοῖϊο Π5. ΘΧ ΟΡΡΟΧΥ͂ΗΙ, 
γ. 20, αἰϊὰ ἰὴ ὁθοχπάο δι} 15. σα θο] 6515 ἀχθιηρίο, 
ΟΧ ΟΡ. ΧΧΧΠΙ, ν, 1, ἀβϑίμιναία!", αν ὈΓΒΟΠΠΙ ἴἢ- 
ϑ.{{|ῖὸ τπλὰρ!]α δοσοημτηοία νἱἀραίατ., 

(2) “Ἕστα:. ΡΙΟρΙ θυ ἰοβο πιο! οἰἑαίϊο ἀοβιῃλί 
ἴῃ δα} 15 δᾷ νοῦδ5, διχαίῳ, ἐπ᾽ αὐτὸν ἔσται" Π05 08- 
ἰοτὰ ἀἀά ἀππὰ3 ἐχ οοσά. 06 οἱ ὑαθαμθ. 01 Ἰϑρὶ- 
πῖ3, ἐπιστρέψῃ, σοππογβιξ μοῦ, Ὠδθδ αν ἴὰ ΤᾺΝ, 
οὐαὶ οὐ ομπὶ ἀποστρένυ, αυονῦδς {με} {0 

3) Καὶ πυρὸς δὲ αἰωνίου, οἷο, Ρατοαϊαπη ὃς Εἷς 
οὐ λίπηι οσοαᾷ, Ιἴο6 οὐ σαβαῦρ, ΚΞοὰ μὲν ῥχαισοάθῃς 
δα πὶ ροβίαϊαγε νάδιαρ. οάοπ ττοάο Ἰοαυϊίαν (ν- 
τί 5, οαῖ, 10. αι. ὅ, 6, δἰ 81}. 

(4) ΜΙαίισα θὰ ἰἰδονο αἰοἰοοίι, οἷς. ῬΙαΤΙ 5 ἴσ οἱ ἢ 
«Ἰ}01 ἀποῖονῦ ποβίοιυ ρυϊποίρίαηι ΠΠπι|4 ὁδυ πο Ἰτοιο 6] 
ἀὐρού, χασὶ Πρ τὰ οὐ πα}0 οοροπί ροσσοηιβ,α 1 
βτανείον σορίοβοααο ργβίατοι, τη] 18 οἱ ἔαορο γϑίῖο» 

Ι. Ὠίγᾶ τὸϑ δὲ ρβοσαίαπι. ΘΕ ΩΣ θ115 ΔΏΠΠΉ δ) 806 }- 
δἰ 5βίταπβ, ἰἰχα α5: αὐ σα! άθγῃ δὲ πότνοβ {ΠΠΠπ||8 

βασοια τ, οἱ ἰβῆθπι δίθγηττγῃ 1ΠΠ ργαϊογοα σομο Πα, 
Μαϊατη ὁχ Πδγὸ ἀοϊδοία (4), νοϊαηἰάρῖαν ἀθί τα] ᾿χἀα- 

Π65 ; τη ΕἾ 16 ορραβπδμάί δανογβατὶ! 41} {46 ]Ίυτα, 
ΔηΪΠΊ05 ἴῃ ΟΟΠ ΓΆΓΙα ἀἰδίγα οραηῖ, ΡΤΙΠοίρίο ἀβίγο- 
Ιορὶ, Ξίπ8 ἀπρῖο ρασαηϊ, (φαδ ψαδῃν ὨᾺ} ΒΓΕ Οἱ 
815 γαμί(α!θὰ5. Ἰηἴδο 1) 4υΐ 5] Δογαπι Πϑοθββ518{1- 
θ15 ποηιῖπθ8. δὰ ροσσαία ἰπΥο5. (ΤᾺ ἀοοοθαπῖ, 
οαΐ. ἀ, ἢ. 18, ΔΠῚ ἀιίτη πὶ δηία ρούσαβδο, ααᾶπὶ 1π 

σΟΡμὰ8 ἀ6] Δ οσοίαν, βοταπίαθαη!, ἰδ άθην. ΑἸΔ ἀα- 
Ρἰΐοθπὶ ἃπίπηάταπι οτἀϊηδπη ἀἰβἤπχϑγο, ιλταηλ 811 
δϑϑοηὶ παίαγα ρϑοσαίν!65,4}165 παΐαγα ροηα πὶ ἃβθ- 
γϑηΐ, ἰδία δηι ἢ. 930, οἱ οα΄. 7, π. 12, Τα νόγὸ Θγαπῇ 
αὶ ἴθ θθαπὶ σαθηηάδιῃ, παΐηνα τη πλ. ΡΘΟΟΔΙΙ 
ὁδάβατῃ τοϊμιάδνροη!, νυ ἀμ σοὶ Μανοϊο Ὁ ο', Μαηἷ- 

ὁῃ οὶ, οαἱ, 6, ἃ. 1ὔς οἴο., ἂὸ Μαμίονα ᾿ἀοἶτοῦ Ἰπι8ᾶ- 

ἨΔ ΒΠΠ ἃ 6556 ποηλίπ πὶ ροσοαίᾳ αἰσορθαμί ΛθΟίΟΓΘ 
Τίιο Βοβίγθηϑὶ Π10. 1, οοηΐ. απιοι,, ΒΙΡῸ ῬΡ. 1ρά, 
{1ν, ». δά: 5. ΝΙΙΟ 18. τι. αρὶ5]. 387, οἷο. Θυδτα 

γόγο ἀονὶ ΟΡ] 15 ρΘοολ Ὁ Πα ΠΟ ότα, θὰ πὶ Ῥθ ον 
οαίο οὐἱσίμῖβ πο ἸποοΙπχο ἀχὸ ρΡΟΡαΓΩΠ5. 1558 5 
ἰαΐ, 3. 
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ἰροααο ροσσσηχαβ, ρα πὶ δι συθι ἀϊοι ρτορμθῖα ἔσο 

γ»ίανίαὐὶ ἐσ υϑιθασὲ ἔπιον οτῆοῖα νύλασι ; μῦς 

γποίο σοπυοῦδα ὃς. ὅν αὐπαρ ἀΐηϑηι, εἰξς αἰτολα 95 ἢ 

Ια α 9. Βομὰ, [τυ τα ]ὰ85 1 δχ Προτα νοϊαηία! 

μιδ! πὶ : 5. 481 μ᾽ αηίαν! οα]ρῷ ΘΧΡΘ 8, νἰηθα γΈΓῸ 
ἦδαθ ὁχαγοίαν : φπομίαηλ ἴῃ Βοσαα. ρἰαπία!α, [ἢ 
τλϑίαπι 6χ ᾿ίμονο ἀδίδοια ἔγιο ἔθγα Γα}, 1 ὁ. ἡδη}- 
4πὸ ἢρμβ ἰλονεϊγεεοε γϑοίιεθε, [χα ΒοΟΙ θϑἰδδίθη Σ δὲ 

ἐρϑὶ ηιια5 φυφρδίνονο γαϊϊοοὐαϊίονες 53, Πιδὶμϑ θΐηι 

δώσ [ασέμνα, σγοσξὶ αὶ ρόνα δόπα, τὰ 1} Αροβίο- 

15 ὃ, Οὐθαίου δα ουτη 511 Ροηι5, αὐ δόηα οὐθα- 

υἱξ σρογα ; οὐδαία γ6ΓῸ ΓῈ5. Θχ ῬΥΟρΡΓΙΟ υιγανα ᾿ὰ 

πιὰ εάν σοι γᾶ δϑξ. ἄγαν ἰδῖταν ἀχα ατῃ, πὶ ἀϊ- 
οἴαιη οξί, ρϑοσαίατῃ ; 56 ποὴ “τη 6 αἀ!ΆΡ110 : σγανθ 
111 αὶ τοί ποῖ, 566. ὀαγαία [0116 61 ἀαὶ ρὸν ροηὶ- 

ἰςπἰίαπι ἀδροπὶ. Ξαρμοπὰϑ γ6 Ποῖ αι ὴν ἢ ΔΜ 
Ἰρῆοῦι ἰΘποΓγοῖ ; σαδὴ ἄτι σα δ πὶ τοῦ! πο αν Ποτ 6 πὶ, 

Ῥτοσα! ἀπθῖο αὐί ταῦ: δὲ γθγὸ σαρυθόπειι 8) }] αὶ απ 
τὰ {πο ἀὐοθαΐ ὀχοπβϑῖί, Θὰ 51 (αἰ ροουδηᾷο τοὶ 
886. ποῇ ὀχιἰδίηδί, μὰϊς αἰοὶν Βονίριανα ἢ μυἱσαδὲξ 

αἰϊαᾳιεὶς ἰφῆθὴν ἴῃ οἴηπι, θὸ υὐδεϊηιοηία ὁογεδιι εῖ 31 ἢ 

αὐὐὶ Θηῖσι ροοσαίαση ποῦγοβ δηὶϊπιῶ. 

Τ|. 564 ἀϊεσεξ ἍΠΠ4 15, απϊὰ ἰαπάθπι εδὶ ροροαίαπι ἢ 
ΔηΪ]1 6 Θδί, 8) ΔΩ 615, νοὶ απηθη Ὁ τ ΓΘ5 δὲ 

11} ὰ5 οἤθοιγιχ Σ᾽ Νοὴ πὲ Ποβιΐβ, ὁ Ὠοιηο, (υἱ [6 

οχίογιιπ ἱπνααΐ; 568 οδὲ πιᾶϊα βοθΌ 05 ἃ ἰδ 'μ80 

ΡΓοοσοθοθη 8, ̓ἰδεεϊ οἷς σοι δ ἐς 35. 61 πο δὶ 
πιο. Τὰ τοίηθ, πδο δἰτθηα τ ρα 5 οὐ ἤάαοθν τὰς 

Ῥίπα ἡ ποἰμοῦ δ ἡ 1} ; απ 65 βοογίανίο,ηο- 
416 δἀϊ!ζογίαπι, ποηαο ποιοῖ απ, πθάτς ὩΠΠ τὰ 

ΡΙΌΤΒα5. ΠΙορ πιὸ ΤΔούαπι ἀρ ἴὸ Ἰηνα]65οθι, Οατη 
γεγο ΟΡ] ν]βοογὶ5 61, ἴὰπο ἀοπηατῃ οἱ ρὶ5. ΟΕ ρράνα 

φορίίατο, δἰ 1ΠΠ|ο1 8 ρου ΘΓ ΓΒ, 

5. ΟΥ̓ΒΤΠΠΙ ἨἩΤΕΒΟΘΟΙ,. ΑΠΘΉΤΕΒΡ. 

οἰϊοηῖβ σογαθη. Νάτα 9 ἡποά ρτορυὶα Βροπ 8 ἀγθὶ- Αὶ προαιρέτως ἀμαρτάνομεν, λέγε! 

Β 

α 

545 ργ6ηι. τ΄, 51. 35. ΕΟ]. στ, 30. “0 Τύρῃδ5, πι, 10. 
ιν, Δὺ, 

(11 Ἐγώ σε ἐφύτευσχ, (οἀά4. Οοἰπὶ,, Ποο, ὕδ- 
ΒΞ}. υἱ δῆσον Τοχίι5, οἱ Ογνυ]]ὰ5 ὁπ, ἅς, αι, 13, Ἐγὼ 
ὃξ ἐφύτευσα σε. 

(3) ὐθόν. (οὰ. (οἷ5]., πος, ἀδβαιθ., Παρθμξ, 
εὐθῇ, αὐ ἀρὰ ΕΝ Χ, Νοιαηθ αι ΟΝ ἃ Οντί! ο τον 
Ο5Πὶ σύν δηΐθ τὸν ἀνθοωπον, φισ: ἴῃ ΠΟΒΙΓῚΒ [1 1115 
Ἰεμίλατ, δχ βοῦν} ΠΡΟΓῚ μπ} 5 ἸΠ οΡρυθ 5 το ρίοηθ, 
411 ογαϊοαηι. ραν που! ΠΝ ρεωιουπιλίονα ἰἰ- 
ΠΝ 
13) Κτισθέντες ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς. ΟἸΠΠ Ον- 

ΤῊ]]5. ναγρθὰ, ἐν τῷ Χριστῷ Ιχσοῦ, ἃ} Ἀροβίοϊο 
ΡΟΒΙ κτισιέντες ροεῖία : ααπὶ σγθητ οι ηι {ΠΠὰ|π| ΤπιΘ ἢ 
δ ποϑίγα σοΠ Βα οἷ. ῥεϊπιονάϊα, αἱ ἰμ ιν Πμογα 
ΥἹάοίαν ΝΌβιοῦ, 56 αὐ τοραγαϊοπδπὶ 6ὲ τοἀοηιριϊο- 
θὰ {όχι ΟΠ γι σι} ρογέϊηθ γα Βἰκη Ἠ Δ ΠῚ, 

(4) ᾿Αγαθὸς ὧν, Ρατιοϊδίθν. ὧν αὐ δοὐπιιβ οχ 
ὁοάα, ἤορ, οἱ ὥδδαιρ. ὁ νοῦβ, το, Ράπιο ρυδὶ, 
Ιοσομθαίαγ ἴῃ οἀ 15, εἰς πικρίαν, ὧλ ἀπιαν ἐπ αἰνογα ὁ 
0 Ιοοοὺ ὃχ οοδά. ἤρα οὐ (ἀβᾶσρ, βυυιρβίμλια, ποὺ 
νηρίαν. ΟΟ51. παθϑὶ, ποντοὖν, 

(ὅ) Συναπέλαυνε, ΟΧοπΙ ΕΠ 5ἷ5. ΟΠ ἰοτἐ5. πποίον [(ἃ 
ἐπι θη αν, φιοά, ἐγ ροσεδρμοναπι ρα το νἱ[ἴ0, ἔγνθ- 
Ρϑογαΐ, συνχπέλαυς, 

(0) Τῆς ψυχῆς. Αἀσ!ίον ἴὰ οοπαᾷ. Οὐ5]., σ6, 
Ὀαβάυβ., χαὶ συντρ ἴδε: τὰ νοήματα ((ο15}., τὰ ὑστὰ) 
τῆς οιαγοίας, οὐ οοπέουϊξ οσουρίἑαἰίογιοα ((Ο151]., 0556) 

ν 

38ὲ 

ποὺ σχφῶς ὁ προ- 

οήτης ᾿Εγώ σε ἐφύτευσα ([}) ἄμπελον γχαρποφός- 

ρὸν πᾶσαν ἀληθινήν" 

ἢ ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία: Ἢ φυτεία 

πῶς ἐστράσης εἰς πιχρίαν 

χαλὴ, ὁ καρπὸς 
καχός" ἐκ προαιρέσεως τὸ χαχόν" ὁ φυτηυργὸς ἀνχί- 

τιος, ἡ δὲ ἄμπελος καταχαυθήσεται πυρὶ" ἐπειδὴ εἰς 

ἀγαρὸν ἐφυτεύθν, χαὶ εἰς κακὸν ἐχαοποφύρησεν ἐκ 
προαιρέσεως, ᾿Εἰποίησε γὰ0 ὁ Θιὸς τὸν ἀντρπον 

εὐθὺν (3), κατὰ τὸν Ἐκκλησταστῆν, χαὶ αὐτοὶ ἐξζύ- 
τησαν πολλούς. Αὐτοῦ γὰρ ἐσμεν 

ποίγμα, χτισθέντες ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς . φησὶν 

ὁ ᾿ΑἈπόστολος. Ὁ μὲν οὖν χτίστης, ἀγαθὸς 

ἔργοις ἀγαθοῖς ἔκτ 
προαιρέσεως εἰ 

Ε ᾿ 
λογισμοὺς 

Ἐσὲ" 
5 Ἀν "ἢ 

τὸ δὲ χτισθὲν, 

πονηρίαν ἐτράπη. Δεινὸν - 
Ὑ 

"ἀφ ἄντ ἢ τῆτα ἥπρῦε 
χαχὸν, ὡς εἴρηται, ἡ ἀμαρτία- ἀλλ᾽ οὐχ ἀθεράπευ- 
πον" δεινὸν τῷ γατέχοντι, εὐΐχτον δὲ τῷ διὰ μετα- 
νοἷας ἀποτιβεμένῳ᾽ Ὑπῦθου γὰρ μοι χατέχειν ἐν 
χειρί τινα τὸ πῦο' ἕως ὅτου χαηέχει τὸν ἄνθραχα, 

καίεται πάντως" εἰ δὲ ἀπόθοιτο τὸν ἄνθρακα, συνὰπ- 

ἔλαονς (Ὁ) χαὶ τὸ φλέγον. Ἐλ ὃξ τις νομίζε: μὴ κατα- 

καΐτσθαι ἀμχρτάνων, τούτῳ λέγει ἡ ΤΓρατέ" ᾽᾿Απο- 
δήσει τὶς πῦρ ἐν χόλπῳ, τὰ ὃ ἱμάτια οὐ γατα- 

χαύσε! ; καίει γὰρ ἡ ἁμαρτίχ τὰ νεῦρα τῆς ψυ- 

χῆς (0). 
Ἶ - ᾿ 

Β΄. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις" Τί ποτε ἄρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ; 

ζῶόν ἐστιν ; ἄγγελός ἐστι; δαίμων ἐστί; τί ἔστι 
ποῦτο τὸ ἐνεογοῦν ; Οὐχ ἔστιν ἐχθρὸς ἔξωθεν, ἀ: Ξ ογοῦν ; Οὐχ ἔστιν ἐχθρὸς ἔξωθεν, ἀν- 
θρώπε, καταγιονιζόμενος (7). ἀλλὰ ρα κακὸν 

αὐξάνον ἀπὸ σοῦ. Ὅρροϊς βλέπε (8) τοῖς ὀμμασί σου, 
καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιθυμία. Κάτεχε τὰ σὰ, καὶ μὴ αἷρε 

τὰ ἀλλότρια" καὶ ἁρπαγὴ κεκοίμηται" μὴ λόντος 

τῆς κρίσεως, καὶ οὔτε πορνεία, οὔτε μοιχεία, οὔτε 

ΓΝ φόνος, οὐδὲ τι τῶν παρανομημάτων (9) ἰσχύσει παρ 
σοῖ. “Ὅταν δὲ ἐπιλάθῃ, τοῦ Θεοῦ, τότε λοιπὸν ἄρχῃ λο- 
ΝΜ ἡμκαν πανὶ Ε , 
γίζεσθαι πονηρά, καὶ συντελεῖν παράνομα, 

4( Ῥύονυ τς ῆς ἘΣ Π, τοαϊι: ὦ, ἧς 21, 5. Ὅ ρον. 

γιθηξῖα. ααΐθ5. δήαον [ἃ ἴῃ 3010 (0151. Β οἴθαν τ: 
ἐπιχαλύπτει τὸ φωτεινὸν τῆς ψυχῆς, απίηια ἰιισοηι 
ἐοπίθαιε, Ηφθ0 οἵη Ἱερὶ5. τοῦ, πῇ ἴῃ οὐρα, (015]. 

(7) Καταγωνιζόμενος, ἀσρειείη. Μεθ. ἴῃ ΟΟ]5- 
11., ἐπεισαγόμενος, αἰϊιοίο ἀὐἰδοϊίμδ. Εἰ, βεχαδαίῖ, 
ΔηΓ[Ο αὐξάνον πὰ θϑιαν ἴῃ οὐδ. κοε 61 θαι νοχ, 
ἀπροοαιωξτως" ἰορσοηύμππι, αὐτοπροχιρέτως, »οἰμηία- 
γὲδ, αὐ δϑὲ ἴῃ Οιΐο Ὁ. 3, 1ἃ Ἰεμτῖ Οτοά, Ουοὰ ἀδίπάθ8 
φαθνιαν αὐραπι ρεούδίι πὶ 51} ἀπίμηαὶ, ἰὰ τοβρίο! 
Θρ δ Ι σποτὴ ἀποτγ 6 8πι, Ἰοβῖο ΝῊ]Ὸ Π0.. π|, αρὶξί, 
ϑ09. οὐ 11}. 3, δρὶβι. 35, ΠΠαᾷ ἀϑδενθηίίαια. πὴ παὶ 
Ἀσίδι σρηβοιθ σα ά τιν} δ5Ὲ νναιη ἰδτα οἱ εὶ τοτρο- 
τῖβ ἐχθροῦ, 51. οαΐ, ἡ, τὰ. 18, ΟΠ] 15. ἀπῇ ἰι0- 
τη 8 ἈΠΙ1 Ὁ] ἀρρο αν, 

(8) ᾿Ορθυῖς βλῖπε, οίο. [5 (οἶβὶ, οοὰ, οἱ Οἰ0}. 
3, ᾿ρθὰ βλέπε, δἰοι, σοί οἰ τααρῖὶθ ὐσθα!! ὦ 
Ιούσαν ρΙ νον ον τὰ Ἀ1ὸ ἃ συν] τοοροοίπῃ, 4|ὶ 
βίο Βαβροὶ : ΟἹ ὀφθχλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν" Οομἐὲ 
{πεῖ γροία εἰαμθηπί. ἸΤηΓοοίαβ. ρτὸ Κάτεχε τὰ σὰ, καὶ 
νιὴ αἴας τὰ ἀλλότι, οὐ, Ιἴοδ. δε σαβδα. 5πωρ!}- 
οἷα ἰοναπὶ, Μὴ χόπαζε τὰ ἀλλότρια, Νὰ γάρ αἰϊονα. 
1Πὰ σαφας [νόθα ἐοάοχ ἀτοάδοι!. 

(9: Οὐδὲ τι τῶν παϑανοαυ μάτων, Εὰ5 νοῦδς το- 
Βοϑιυίτηῖβ ὁχ οοὐά. Οἰο», 3. ἔσθ, άπ. εἴ νοῦ. 
βίοπο ἀγοάθοι, σα ἴῃ δα ΠΟ πΙ Βα. Ογαισο- ΤΆΔ μα 5 
βοιναία οὶ, ᾿1οοὶ ἃθοβοθηΐ ὄνῷσα, 



380 ΟΑΤΕΘΗΕΒΙΒ ἢ. ΡῈ ΡΟΕΝΙΤΕΝΤΙΑ, ΕΤΟ, 
ἢ γαδλνκ συ δον ἜΘΕΙ Β Γ΄, Οὐ μόνος δὲ σὺ χαθέστηχας τοῦ πράγματος ἀρ-κ 

χηγὸς, ἀλλὰ χαὶ ἄλλας τίς ἐστι γάχιστος ὑποθηλεὺς, 
ὁ διάδολος. “Ὑποθβάλλει (1) πᾶσιν ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐπιχρατεῖ τῶν μὴ πειθομένων, Διὰ τοῦτο λέγει ὁ Ἐχ- 

Ἐλν πνεῦμα ἐξουσιάζοντος 
ἀναδῇ ἐπὶ σὲ, τόπον σου αὐ ἀφῆς" ἀπόχλεισον (3) 
τὴν θύραν σου, καὶ μάχρυνον ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐ 8λά- 
ψει σε, ᾿Βὰν δὲ ἀδιαφόρως δέξῃ, τὴν ἐνθύμησιν ἐπ'- 
θυμίας, διὰ τῶν λογισμῶν ῥίχζας ἐν σοὶ χκαταδάλλε- 
ται, χαὶ χαταδεσμεῖ (3) σου τὴν διάνοιαν, χαὶ κατα- 

σπᾷ σε εἰς βύβρον καχῶν, ᾿Αλλ᾽ ἴσως λέγεις Πιστός 

εἰμ, καὶ οὐ περιγίνεταί μου ἐπιθυμία, χἂν ἐνθυ- 

χη αὐ τΥ Ἐν τοῦ 

μηθῶ (Ὦ πυχνότερον, ᾿Αγνοῖς, ὄτι ναὶ πέτραν ἐῤ- 
: ᾿ ᾧ Στὰ ᾿ 
ῥηξε ῥίζα παραμένουσα πολλάχις ; Μὴ δέξῃ τὸν σπός 

: Ψ π κα Ἧ 

θοὸν, ἑἱπεὶ διαόῥάξει σου τὴν πίστιν, Πρὶν ἢ ἀνθήσῃ, 

ἔξελε τὸ κακόν" μὴ ῥᾳρθυμήσας ἐξ ἀρχῆς, 
ἀρ ἀρκετὴ μῖφα ὑῶν ΟΡ ΚᾺ ᾿ 

πέλυχχς ὕστερον (Ὁ), καὶ πῦρ πολυπραγμονίτῃς. 
ἣ ᾿ : : 
Ἀρχόμενος ὀρθαλμιᾶν, θεραπερύου χατὰ καιρήν᾽ ἵνα 
μὴ τυφλωθεὶς, τότε ζητήσῃς τὸν ἰατρόν, 

ἄν 1. ν᾿ " ᾿ ἕ ᾿ - τ ἀν ᾿Αρχηγὸς μὲν οὖν ἀμαρτίας ὁ διαύολος, καὶ 
γεννήτωρ τῶν χακῶν τοῦτο δὲ ὁ Κύριος εἴγηχεν, 
. τω Ω ἡ ν΄ ἃ ὁ δὲ ἢ Δὰ δι ς . Ἄν 

οὐκ ἐγώ. Ὃτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διχδολος ἁμαστάνει" 
πρὸ αὐτοῦ ἥμαρτεν οὐδείς, Ἵμτοτε δὲ, οὐχ ἕν οὐ- 

᾿ 
σξως ἐπάναγχες τὸ ἁμαοτητιχὸν λαδὼν (ἐπεὶ πάλιν 

ἀνχτρέλει ἡ τῆς ἁμαρτίας πρόφατις εἴς τὸν οὕτω 
- (ὦ 

κατασχευάσαυτα)" ἀλλ᾽ ἀγαθὸς κατασχευασβεὶς, διᾶ- 
2 ἴ ᾿ Υ̓͂ ν᾿ . Κ᾿ 
ὄολος γέγονεν ξξ οἰχείχς προαιρέεως, ἐχ τῆς πρά- 

4. 1, οαἢ, ἃ, ἢ. 31 ϑῳ, 6 ΠρΟ]6., χ, 4. Ὁ όσρὰ χχηῖ, 39, 
ἴοαμ, γι, ἀξ, 

Β 
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ΠΠ. ΝΘ Ζὰθ γϑγοὸ ἰὰ 5015 ἀὰχ οἱ αὐοίον 65 [αοιὶ τ 
584 65. ἃ}15 σαί άδπὶ μοθδίηχβ ἰπδεϊποίοσ, ἀἴαθο - 
ἴὰ5 “ἦν ΠΙῸ Οὐ ΡῈ15. σαρροῦ,, δοὰ πσὰ νἱ ΒΆΡΟΣ ΔΕ 
605 4αἱ ἢ αὐχαϊθβοθμ!. Οὐδ γοια ἀϊοῖε τος 16- 
βἰαβίθ5 : δὲ δρίριίι μοίεδίαίσην Παδοπιϊς αϑοομαον 
δίρεν ἐ6, ἰοσίθὶ ἐμιμη π6 ἀὐηϊδονῖβ δ, Οπιατα. ἔσται 
οἴάαπαο, ΟἹ ΠΠὰαἢ μσυσαὶ ἃ ἴα [ὰρὰ, πιο ἘΠῚ πόσου}. 
51 νόγο ἐπα Π γθηλον ΠΟΙ ἀΐη15 σορ Κα το 6ὴ δά ΐ56- 
Τί 8, νου βᾶη5 ἀρῖτλο να οο5. Ὁ Ίῃ ἴὸ Ποῖ πη οΠ!Ο 1 
ὑαὰηχ ᾿ἰσαθὶξ, ἰθαῖς ἢ πιά] ον τὴ Γονθᾶτη ροτίγαμοί, 
566 ογίς ἀἰοὺβ ; [1Δ6}15. 5ὰπ| (0), ποῆ πλῷ 958- 

Ῥθρα 1 μυανατα ἀδδιἀοσπιτ, αἸη οἰβὶ ἐγοααοηεῖα5 1]- 
1. ἀπληιο ἐπ] τη 8ηι. Ἰβηογᾶβηθ απο Δ αχ αἱ ρ6- 
ἔγὰτὰ ἀἰὰ τη 65 αι  ἶχα, ΠΠ]Πατὰ ῬΙογα τη Χο ρσγιι- 
1 ΝΕ Βα δὴ 50 5ο  α5, ααοηΐαι ἤάοην ἰᾳαὴι εἰ - 
βοϊ πα οί, ΡυΙαξαυδηι Ποτθαΐ, γαἀιοϊέ5 Θχίτα)θ. σγὰ- 

απ ; 6 51 ἢ Ἰηἰἴὺ περ σδηΐον ορογῖβ, ἰσῃ δ ὁ οἱ 
ΒΘΟῸΓΘ5 δἼ 51} {Π}} ροϑέςα οοριίη 69. 1ἰρριαα! θμὰ 

ἱποα ρίαπίοτα ἐοπλ)οδίϊνο ὀανᾶ, ἀθ σθσαβ. ἔδοίιις, 

ὑὰτ ἀοπιαπι τη ΘἀἸοι ἢ συ ςοΓά 8. 

ΙΥ, Ῥυϊηχαβ. δασίου ρϑοσδὶ! δδί ἀϊθοΐπβ, δὲ πηὰ- 
Ἰογ ραίον. ἤυο Βορλῖπ5. ἀϊχηῖ, ποη 6ρο (7, : Ομοώ 

αὖ ἐγυλεῖο, ἰἰαυοίνι5. Ῥεσοαΐ ὅδ. ἀαΐδ Π πη ρϑοςαν 
ἀοτπο, Πούσανιν γθρὸ ΟῚ ΘΧ Ἰιαϊαιτὰ ἡ σσοβϑι τα ο (8) 

Ρϑούδιι φυδάδηγ Οὐ] ρα α5 (αΠοχυΐ ἢὰ. οαπι αὶ ἰἃ-- 
16 πὶ 1 Πὰπὶ [ΓΘ 5561, 0.58 ροσσαπαϊ ο5ἃ ΓΕΟΌΛΤοΡ ἢ; 

βοὰ Βοπὰβ ογθαΐϊαβ, ἰὰ 0185 ρεορτία νοϊαηία!α [ὰ- 

οἴαβ δῖ, αμ θη 5 ἂρ ΔΟΠΟΩ6 ΔρρΕ]]αἰοποιλ ἀγομδ- 

48. .ξἅ1΄ Ιοὰῃ, Μαίμι. πὶ, 10, δ καὶ 

(4) Ὑποδάλλει, οἷς. [τὰ Ἰοσί τσ πο ρῃγαπὶς ἀρπᾷ ( ἰπι Πα}, σα] τονίου τἰάρεαν βϑηϑαβ, Ῥοβὶ ὀφθαλ- 
οοὐά, Βοδ οἱ δβᾶὰρ., ὑποῤάλλει μὲν οὖν ἔχεῖνος, 
οὐ μὲν βίᾳ κρατεῖ τῶν μὴ πειθ., ἐμσαορῖέ ἠμϊάρνα {{{ 0, 
εὐ υἱ ἢσν δροῦαΐ δος, οὐος 

(2) ᾿Απόχλεισον, δίς, ΑἸτέοῦ Τόσα}, ἄπο Ἰηθιηο- 
ταῦ οοἀὰ., ξὰν ἀποχλείσῃς τὴν ρύραν, μαχράν σοὺ 
τυγχάνων οὐ βλάψει σε, κὲ οεέίεη σοί μκονίδ, ἰοπο» 
α ἴδ μοβίίει τανε 6 {δὲ ποοσοὺϊι. Ἐσάσμι ἴογο τοᾶὸ 
ἴοσὶὶ στοάθοίαβ, ἰαπίαση νου, ἰοθ ὦ ἐθ ροδίνιδ, 
ῬΥΦΙΟΤΏ ΒΞ}. 

(3) Καταδεσμεῖ. (οὐ, ρα εἰ ὕλβδ}}». καταὺς- 
σμεύε!. 

(8) κὰν ἐνθυμηϑω, Οοἀάᾷ, Οἰον. 3, ἤσο, οἱ (ὰ- 
580}. ἂο Ονοᾷ. κὰν ἑπιθοικήσιω, οἰταγηϑδὶ οοπουρίξοσηι, 
Αὐ πο [δὶ Οὐ τ 5. ἀθ οὐποιρίβοσηα, 568 (6 γνοὺς 
5818 ὁοῃοθρι ΧΘῚ σορ᾽ αὐίοθο Ἰοχι τιν, αἱ αἷς 58- 
Ῥύγῖας, τὴν ἐνθύμησιν ἐπιθυμίας. Βεφαρηίία νι ἀδ- 
ἀπι ΟΧΞΟΙθοτο ὃ. ΝΙ]ῸΒ {0 αἱ, δριβί. 167, Ρ. 302, 
δ φᾶς ϑνειῦς 6 οοπἐοηιρίι τανιάς ος 13. 

(5) Πέλυχας ὕστερον, Νοὴ ἱπεοοησταξ ορϑογναν ἢ 
βδυροπῦ5 δὰ τηατεῖπϑαι 581 ΠΡνὶ, ΟΡ Πα τὸ- 
ΒΡΟΧΙ556 δὰ ἴδθὺ γον 08 {γῆ  σὰρ. χχῇ;, ἡ, 939, 
Οἱ λόγοι μὴὸυ ὥσπερ πῦρ, λέγει Κύριος, χαὶ ὡς 
πέλυξ κόπτων πέτραν: Ψελδα πεθα 5ἰομέ ἱσαὶς, ἀἰοὶξ 
Βονιίημδ, οἱ κἱομὲ ρον βεϊπαθης μοίρα. Ανὶ 
Ρολία5 5ρϑοίαν πάπὸ Ραμ οθη) Φοδηπι5. Βαριιβιο 
Μαιίῃ. αχις 10 : ζχηλ ξεοατὶς αὐ γαίοσην αὐὐογιθ 
Ῥοπίία 658 1 οἸητῖδ 6Υ90 αΥΒΟΥ, οἷο. αὐ ΟΥΓΠΠΠ 56 η 585 
51{, ΟΠ νἱρθ85. ΘΠ ΡΒ6ΡΠ, μοοσαϊαῃὶ εἰ πόα 4}}}}6 
αοάδιῃ πγοίο Γαοΐατη 51}, νοι πὴ 18} ἐν 1} 
βαρ] οῖαμη Ὁ ΑἹ 5. ΝΒ άπ, βοητοπ ἢ χη Θχβοῦὶ- 
Βομβ, ἰβῆοπι δὲ βοοῦτοβ ἀς σγδηάῖλθιι5 δα Θχβοϊηοη- 
ἀχα πιᾶίααι ἰμναϊθϑοθὴς. ἀἀΒΙΡθ6 Πα 15. οομα 088 

μιᾷν, ἴῃ ΟἸΟΡ. 8ϊ0 Ἰομίίαν: θερχπεύου εὐχαίϑως 
κατὰ χαιρν. ὯΝ 

(6) δεὼ ζορίθ. αἰνοος : Εἰάεὶῖς βσθ, οὖς. ΒΙΡΏΠ]οτῃ 

ααοναπιαπι Κοππου ἡ αΐθσα. αἴσαθ ΘΡΡΟ ΛΟ. τ 6 1} 
δίασανίασ. ποτα. 4, πο γνοραὶ, 2, 

(7) θονιῦνει5 ἰἰτέ, πον ἐσ, εἴς, Νο Θοχλλ ἴῃ 

Ἐπνάδημδῖῖο, 50} ΠΟ 15. ΡΟΒΙΟΙΪ: 68 βθηϊομία 651 : 
560] Θχβίβιι!, τὰ οὐ αϑίδιη ᾿ὑνδρο!ο, σὰρ. γπὶ, ν. ἀή, 
518.}}10 ΟΠ ΤΙΒΗ ρτοπαπἠαίαμα, σα ΟὙτΉ]]ο. ὕπσὰπὶ 

ἔδεῖξϑο νἱάθίαν : Πο, ἀἰαθοϊαβ, πορεσταία ἐγαί αὖ 
τέο. 4 

(8) Νοκ δ παίινα περοϑεϊαίο, εἰο. ὈΪΔΡΟΙ ΠῚ 
παίττα πιὰ] 6556. [|| νοίοσι αὴ ΠῚ ἢ στη Π05}1}- 

οογαχῃ ορίπίο, ἃ Μαμ οἰ 15, πον 5 ΘΟ ΠΠ 6. ΕἾ5 ἀν 
ῬΠΠοαία Παπὸ ΕΒ ο ανατα Γαΐθθο ΘΟ ΠρῚ μοΐεβὶ οχ 
ἀποίονο ν6} (ἰόν ροία!ογθ ΟἸδυβο τ πανράτη, οτὴ, 19, 

π. 15. ει 13, φυαπαααιη ποροὶ οαπὶ 06] {1 ἃ 
Π6ο αὐοίοτο δα ρβίββο, νι δ ̓ππογοαί αι. ΡῈ ΔΠ 8. 

Ἰηιραιαίυτα οβι Οὐβϑηῖ, οὐ ἴῃ δ) 5. ΠΡΤΟΒ ΠΠΠ}15- 

5 ρμαίαὶ ἤπῆπας. τὸ θ6 αὐιι ογαίίονο 118». 
Θεΐφοι., ααοὴ ἀἰχοῦις παίατατι ἀἸα}00}1 οτο ϑτοραης 
«4 ἀωπιυμαια,ποι ργΟρΟΒ1 νου] μα αι 518 πι Πα, 
561 ραθορία ας βθραναία οὐθαξιο φια ἰαίο, 808 

οτγοαϊουΐο ταἰϊίοπὸ αὺ ςοηἀϊίίοηο ργοάιιοίιη 6558. 118 
βομίδηνα 5815. ἀϊδογία ἴῃ 1.δοίδῃ!}} ΠΡ. π, οᾶρ, 8, 
56 9 νεῖ. οὐλεςς βίνο ἂν 'ρ50 ρτοίοοία, βῖνθ δὺ. λἢ 
ἰπιογροϊαίογί 5. ἰπέριβα βυ. Παπσ θύτόγοπι ἴῃ 
Ματγοίοπο σοχάθιηπαὶ ΤΟΥ ΜΠ] απ τι5 θυ σομέγα ἱρϑαιῃ 
ὦ, πὰρ, 10, οἱ Ρυπαθμία5. ἴθ. Παριανἰρσδπία ν. 1 δύ, 

ἰι Μαμίοι 5. Ερὶραμπία5. πώροβ, υχν, πὶ 10, οἱ 
8}}} μᾶϑ5ῖπι Ραίγαϑ, 
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β6 15. δηΐπι ὁὰπι δβϑβοὶ (1, ἀἰαβο 5. ροβίθα [ϑδ ἃ ξτως λαδὼν τὴν προτηγορίαν, ᾿Αοχάγγεέλος γὰρ ὧν, 

εαϊιπία!ον ἃ σα] αταπία πο ἀἰοῖ5. ὁ51, Εν οὰπὶ 

δεϑοὶ ηἰϊπίϑίον Ποῖ ΟΠ 5, βαίαμηεο ΠΟΙΏΠ. ΓΘῚ ΠΟ" 

σγαο ἀθίῃοθ 05 οϑὺ νοσαίαιϑ : δαίαπα5. Θὰ. ὠεἶθ}- 

βαγίτιηι δ ραὶ Ποατ ΝΟ ἢλθὰ δι ο ἀοοππιοηϊα,βοά 
ἘΣΘ 6115 ΒΡ Γ ΠΟῪ] ρνορποίο, Π]σ ὁπ μ᾽ αοίαηι 

Δι 51 Πι0 115 αὐἰνογθδ δὴ 1} : ΤῊ εἰση σοί εἰ- 

φμιϊαϊπῖπ, εἰ σογόπα ρει σλγι αἀϊπῖς, ἐπὶ ρωαὐϊοο Βεὶ 
οπῖδες σα 53. ἘΠ᾿ ῬαῦοΙ5 ΓΠΊΘΡ]ΘΟΝ5 : (ἰδγεξέμ 65 ἐΡΎ6- 

ργομοηκὶεϊ8 ἀπ αἴνει ἐπα,  φμα “ἘΑ͂ εἰϊρ ἰὰ οὐ οαΐμ8 

65, ἀποὺ σι βιπὶ ἐπὶ μξαξος ὅι ἴδ, ῬΓΟΥΒῈ5 

Ἀρροβίίο αἰχὶε ; ὑθθη δι βεσιξ ἐὰν δ ; πος σα 

οχίοϑυ 8 αὐἀποι απ 65, δοιὰ ἐα6 ρ56. σαμα δεῖ πιᾶ- 

π8πι. ἘΠ σαπβατὰ μοίρα οἰἶἰἶχλ : Εἰρεαίτενε ὀλέ ΟΟΥ 

τωι, οὰ ἀθοονο ἐμ ; Ῥγορίον ἡ ἰ{μαϊποηι μοσοσαίΐο- 

γι Τπογας εὐ ῬγορίδΡ Ῥούσαία ἐπα νυμϊηρλαίας δ, 

οἱ ἱπὶ (γα ΡΟ] οὶ (6.11 Πυϊπῖ 5 τα γβι} ἰῃ ἔναπ- 

θ6 1115. οποογαῖ εοπϑὰ (01: γέὠοναμη. δαξιριαηι 

δἴοηΣ βμίσαν (ἰδ οοίο οαάορίονα δῦ. γΊᾶ65 Τοϑίαπηθη( 
Ὑδιονῖ5 οὐπὴ Νόνο οοποοπαπιίαπι, [5.0 σα ἀδῃ5 πι0}- 

ἴ05 βθσατῃ ἃρϑίγαχιϊ, [56 ΟυΒοα ΘΕ ΡῈ18 5101 ῥστᾶνα 
ἀροϊάστια βισροῦῦ, οχ ἤσο δ] ον πη, ἰυνπίσαίϊο, 

οἱ φυϊάα! ἃ ἀδιθαπι θοῦ πα, Ῥὸγ ἤπιησ ρα τι 

Ὁ Ἑχροϊι, ΧΧΥ͂ΠΙ 12.117 Ὁ ΤἸλιο, χ, 18, 

(1) Αγοδαπμοῖιθ σμῆὶ δορί, οἷς, (αὶ. 8, π. ἅ, 
ΓΟρδΙΐ ἀἸαθο πὶ αἰ συάπο ἀτομᾷησοΊαπὶ [ὰ͵15856.Ψ 
ἀτοιαῃ σὸϊοβ παρα! νγ ὰ9 ρνὸ σογίο ὁγάϊπηο δη- 
πο] σασιαηι μοϊοϑίδέα πη, Π ΘΙ ΒΌΒΕΥ Δ σο]05 ρΟΠΙΙ, 
ἰπτοη δ δὲ ἀμ δι οἰ 5. ἐπ δυογοαι σαϊ, ὃς. ἢ. Ὁ, 
Τάττοο ποπ 650 εἰπῆ ππθοηόαλ σὰο εἰ ροβὶ 
φοθπαν οαἱ, 8. ἢ. ἅ, ἀϊαθοίαπι ρα ποῖ᾽ πὶ 6556. [τ 
᾿μαἰἰοπὶ5 οιηΐϊη, σαᾷϑὶ ἀδοθγοῖ ὀχ ΘΠ 5 πα 
οὐδαίασασατα 61. ΑΡΟΒαΠσο Ια νότὸ βίπθ ἀπ 10 
σδηϑα}, σασῃαπὶ βϑάμποίοβ ΒΡΊσῚ 15. 510} 5Ὲ Β] οοἴο5 
παδιθεῖ. 4πὸκ ππιησ 111 ἀυπιοβσος σα, 10, ἢ. [Ὁ, 
οἱ 5846 }}}{65 πα]ναὶς ἃ γα θη τον, Ννοδοη. ἐς 1], 
οὐα!. ἢ 6 με ιοπίδδα Ὁ. 88, Ια θο τῆλ Ὡ0}} Β᾽ ΠΡ ]1ο]- 
ἴον δροίαα, 5664 το π  σο απ {π||586. ΡΟ δ, φαΐ 
ΒΆΡΕΙ ᾿ρ5ὶ βυθσοῖαβ οὐπὶ ᾿ρ80 ἀρίδοογδη! : τῆς 
ὑποχειοΐου στϑατείας αὐτῷ συγναποστάτης. ]  ὈΟ] Πὶ 
ὉΘΓΟ 561 σα] ΠἸ πΙΙΌΓΟ πὶ οἷπὶ Ραΐγοβ ἀρρϑ] αι πὶ 
Εἰοαπί, φαοὰ οἱ Ὠουαῖπ65. οὐ πε πθπις ἀρὰ ἤθαπι, 
6. ἤοααι ἀρ ΠΟπλΠ 65. ἃ ΟΠ ΓΚ ΒΟΒΊΟΤ 5. Πόπη]. 
2, Πὸ ἀἰϊανοίο ἱεπέαϊονρε μ. 3, ἴθ. 1 : Δύο οαὰ5 
κι Πρ. οι Μαποία, οκ (α τὰ πὰ Ογγ] 5. [Γᾶ Π5- 
(}}{. διαροϊααν πα. νοσαίππι αἰΐ, ἢ. 33, οὸ πο 
ἐγαηδίδιι, ορορῖς ἀρ σα δβέϊυνις, οὐ φποῦ ἴῃ ἰσρΥὶς 
τππαπτίαῖο θοὶ οὐδοοίαίον δυξίδιονοῖ, 

(23) Φερωνόμως, νοσδα άπ ΘΟΕ σοά, ΟἸΟΡ : 
Ἰερίταγ δυῖρπι τ ἤθθ δὲ ὕδβδαθ., φεοώνυμος, ΡοΞξ, 
Βαδορδίαν πὶ οαπ|5 δἰ 68. ἴῃ σοά, (0151. οἱ ΟΥ[0}.4, 
ὁ γὰρ Σατανᾶς τὸν διζάολον ἑομτηνεύει, δαίαηαξ 
σπΐηι ἀἰαδοίμηε (ποι σα] ἀπ α! αὐογ οι) οἰσηϊβοαὶ, ἀιὰ 
ἀατάσαι Ἰρο ο π ἢ 65 Ε ΠΡΌΡΒΙ 5. ΓΘ} 6 η 68, ΟΠ ΥῸΣ 
δακοι τὰ ΒΙΒΠΠ5. τώ οἷ πὴ γᾶτο τοάάαίαν μὸν διά- 
ὁολος, αἢ 205, ; Ῥ5, σνῖα, δ; ΡΠ ροτα. ΠΡ. 1 
ς. χχίον. Ἐς; Ζαοπαγ τα, 1, εἴς. ΜΙΒΠΟΓΆΪ 15 ἀ}{6- 
ταῖν ᾿ρυϊ πῃ), εἰς τὸν ᾿Αντιχείμενον ἑομηνεύεται, 
4185 5. οοὐά. θΘμο}, 3, Ποῦ, δα. οἱ ἀτνοάοςί!, 
ῥα!  ῖαβ, 15 σαὶ ἀυο αἰ ποία ποιηΐπα νἀ ο  Σ 
ΟΥΤῚ 5 {ΒΘ Τὸ ἀἰαθο]ο. ἀπὰπὶ πδρο οἰὐαδοίμο, 
ΡΟ παι ρα! ο. ο5. αἀἰρητἊα!ε ΟΡ μοί πὶ; αἰ ἐδ τιπι 
νοτὸ υἱἀδι σοὶ Βαίαπαθβ, ορροβιίαμη. Τμβοσχυΐο ααοὰ 
ἰδυσυδηὶ ΒΟΠΈΒ ΤΩΙ ΠΙ5ΙΘΓ Πθ60. σΓΘΔῊΪ ἀοροραῖ, 
εἴσαθ απ δοραὶ δηίβ Ἰαρϑιπὶ : ααοά β8η6 ὁρετ8 
τοργῳβθηίαὶ τόχ, ἀντικείμενος, 561 φήνεγφαρις. 
Ουοα 5] βαίαπαϑ δα πὶ σα απ ΠΙΓΟΥΘ ἢ] 5 ΠΙΠοθε, 
ΡΟ ἀποτῖπῃ. ΠΟΙ ΠΠὶῚ αἀἸπι] ποία, πὸ φδιϊα 
αυθβὶία Οὐ! ο ΔΡΡΑτΘ ἢ Δ Δ 116515., 39. ἐδοα δδρέ 

ῃ 

διαύολος ὕπτερον ἔχλέρη, ἀπὸ τοῦ διαύάλλειν: καὶ 

ἁγαῃὸς ὧν ὑπηγέτης Θεοῦ, γέγονε Σατανᾶς φεοωνύ- 

μως (2)" ὁ γὰρ Σατανᾶς εἰς τὸν ἀντιχείμενου ἐο- 
μηνεύεται, Ἔστι δὲ οὐχ ἐμὰ ταῦτα τὰ διδάγματα, 
ἀλλ᾽ ᾿εζεκιὴλ τοῦ πνερυματονόρου προφήτου, Ἔκεῖϊς 
νὸς γὰ9 λαθὼν (31) θυΐῆνον ἐπ᾽ χὐτὸν, λένε!" Σὺ ἀπο- 
πῳράγισμα ὁμοιότητος, ναὶ κάλλους, 

ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ ἔγξλνήθη τ᾽ 

ὀλίγα" Ἰϑγευνήθης ἄμωμος ἐν ταῖς ἡμέραις σοῦ ἀφ᾽ 
ἧς ἡμέοας σὺ ἐχτίσθης, ἕως οὗ εὐρέθη τὰ ἀδιχή- 

μὺτὰ ἕν σοὺ" Πάνυ χαλῶς τὸ, εὐρέθη ἔν σοί ()" 
᾿ - - 

οὐ γὰρ ἔξωθεν ἐπειπηνέχθη, ἀλλ 

ἔφανης 

καὶ με-' 

Α 

αὐτὸς ἐγέννησας 
τὸ καχέν, Καὶ τὴν αἰτίαν ἐξῆς εἴοηχεν, ὙΨψώδη ἣ 

᾿» ν ἢ 4 - " ᾿Ὦ ν , -- 

χαρϑία σὸν ἐπὶ τῷ χάλλει σοῦ" διὰ τὸ πλῆθος 

τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας δ02 
ξ- αυ: ἰσῇ Ἂ " “" τον ᾿ -«- ὑπ ΟΝ ᾿ π᾿ 

ἐτραυματίσθης χαὶ (Ὁ) ἐπὶ τὴν γῆν εῤῥιψα σε 

Ὁ Ιύριος τούτῳ συμφώνως πάλιν ἐν ᾿ὐαγγελίοις 

λέγει" ᾿Βρεώρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα, Βλέπεις (6) ΠΙχλατᾶς Διαρῃή- 

᾿ ᾿ ᾿ ͵ - ᾿ - 
χὴς πρὸς Καινὴν συμφωνίαν. Οὗτος ἐχπεσὼν σὺν- 

» Ό.' 

απέστησε πολλούς. Οὗτος εἰσύαλλει 

μοιχεία, πορνεία, καὶ 

ν Ἄ ᾿ 

τας ἐπιθυμίας 

τοῖς πειθομένοις" ἐκ τούτου 

ἴο ΟΥγ]]Ὲ5 ργωοϊραπ σοα ἀἰαθόοῖο 506 {1 8} 
ΠΟΠΊΘΗ, οὖ ἐαὶ. 6. αν. 48. οδὲ, 1. π. {1{, σαυοάσαδ 
ΞΟ] πὶ ἴῃ ἢ} 85 ΟΔ ΘΟ ἢ 5515 ᾿πμ5ΟΓΙ μ9π8 ρει Πμηλιρ: 
95 σιιο δαῖϑηδ5 αὐτο καλ ἢ} 5Ὶ πη 1 σοῦ, σο ἢ 1818 
ἔα!ν Ῥαϊγαα. ἰηἰογρτγοία!ο, γν. ὦ. Οείροη 110. γιὲ 
ἐρη!. (εἰς. ρ. 3θ06. , θιοηγ5, αύρῃ, στο Ῥαίσαι τι 
40} ὑᾶρ. 1, Υν ὃ. μ, 33. Ομνγβοβέ. ποῆὶ. 5. δ) 
5, Εποίαιιίο Ρ. 71 - Ιπἄγηαι5 ἐόν ἀἰαπέρμαος, 
8101. ΡΡ Τμᾷ, ρΡ. 310: 5,,. Βαϑί!πι5. ἤόη}. ᾿μρ 
θοις πὸὴ δὲ αἰρῖον πιαϊ, ἢ. 371; ἸΠποοσογοῖ., 
Ταδβι, δι πὶ 110. 1 θα. Ρ. 398 ; Αποηγπιὰβ Υα- 
(1τύδ1. ὁ Ιαγοπηενηα, 80, αὐ, Ρῴ55. Ρ. 112, οἵ 1} 
Ῥάβ5]} [ἃ βρη], 

(2) ᾿Εχεῖνος γὰρ λαδών, οἷο. Ποὺ βὰς δή 
ὋὉ Κύριος ὁχοίπϑ. οὐἰδπίθν ἰη οαΐοῃπα ἀνοσονηπι ΒΡ, 
ἔπ ᾿ιοσην ἀἃ ΟΔΡ. σον. 18, 58 ὁοπεπααία μοβὲ 
ἰοβ1πιοπῖπηὶ 6 ὕντη!ο, ΑἸοχαράνίηο, υἱαολοεὶ, ἀ6- 
Βαπιρίατῃ, ἰἰὰ αἱ Ξὰ} 609 ποιῖμε ΠαΡοδηαγ. [μ 
Ιοοο ΕΖΘΟ 6115, ρτὸ ὁμοιότητος, οσοἀά, ἤθη. εἢ 
βαρ. ᾿α ραν αι ἴῃ ἴδσρο ἱἰθχία, ὁμοιώσεως, 
(015]1., ὁμοιώματος, Ι,ο0ο. ἐγεννέθης, γαέμ ὅδ, 
Οὐ 5 ΘΠ ΒΠ  οσῖιπι αἰ θβ πάμθοηι, ἐγενήθης, [ι- 
οὐπς ὁ5, Πλο  συῖάθπι τ! δ. ΔῈ ἘΘεαΠἀπιι5 ἤππὸ 
Ἰοσαπὴ δἰ τα] ]} Πρ δ ρίββο νι οίασι ἀππὶ [10.114 σορεέ, 
ἍΙανσ. οἂρ. τι νεῖ! : μὲ αἰρ οἱὲς Ῥαγαάιδὶ Πεὶ {μὶ 
παίε5 5. Ἀ]1ὰ5 ΟΥ ΤΉ] 5 γογθὰ, γεννῶμαι εἴ γίνομαι, 
ῬΓΟΠΙΪδοδ ϑαγραγο βοϊδξ, Ὑ1{. σὲ, 11... ὁ ΘΕ {ῚῚ 
οδί 13. η. 39 δὲ 30 ς οαἵ, 10, ἢ. 38. ὕεγμα, ἀο' ἧς 
ἥμξοας ἐχτίσηης, ἀδοπη! ἰὼ οὐ, (οἱ 5]. οἱ ΟΕ. 

(4) Ἕϑυ σοί, Εὰ νουρα, αἴθ Ὀγόγβις Θαρροπὶξ 5386- 
4ἀθ15 ΟΥ̓ΡΙΠῚ γαισοίπίαπι, ἰἰς γαϑυ μαι! ἡ δου. δχ 
οοάᾳ. ἴοε εἱ (αϑαὰ}. 

(5) Καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας σοῦ ἐτραυματίσθης, 
χαὶ, Ἐὰ γνοτρα ρσγωϊογγηϊ ἐππέτπιν ἴῃ σοά, Ποα οἱ 
ὕδϑδιῃ., οἱ βδοραμ ἰεχίαπι ἷς οἰἰδίπιι ἱπέσετηῖ-- 
ἈΠ; ΠΤ πὸὰ ΠαθΡἴαγ πὰ ΒΙΜ.15 νγοσθξ, καὶ 

διὰ τὰς ἁμαρτίας σοῦ, χα) ΘΙ] ΠῚ ΠΟῚ 91η} νθι 58) ἃ 
ὑτοάδοϊο ; ἰαίαπὶ ἰρρμί μα γόῦθα ΒΌΡΘΙΕΙΟΡΙ, παἰπαὶς- 
γΓαπὶ 1ῦ, καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ ὅρους τοῦ Θεοῦ, 
εἰ υμίριολ αἰ δὲ α πιοπῖο Ὠρὶ. Ῥτο, ἔξῥιψά σε, ςοάά. 
ἢοα οἱ (ἀβᾶυ. νη οβο, ἔδῥινας σε, »ρογοοῖςιὶ ἴα. 

(0) βλέπεις, οἷο, Ἐχ οὐαὶ, Ησο οὗ θαυ. δυτα 
Ἰοου 5ῖο διηδπαανί πη. 1χ 6115. οἱ Οοἱ5]. εοἅ. 
ὨΔΒοιαν θο Ὑἱ 058. ευτρίασα, βλέπεις παλαιὰν 
συμφωνίαν πρὸς καιντέν, 
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πᾶν εἴ τι χακόν, Διὰ τοῦτον ὃ προπάτωρ ἡμῶν ᾿Αδὰμ αὶ ποδίοῦ ρΆγΘη8 Αἄατὰ οχρυ!πὰ5 Θὲ, δἂὸ ργδάϊϑηιηι 
ἐξεδόλέθη (1), χαί ἀντὶ παραδείσου αὐτομάτως θχυ- 
μασίους φέροντος καρποὺς, τὴν ἀχανθοφόρην ἀντ'- 
γατηλλάξατο γῆν. 

Ε΄. τί οὖν ; ἐρεῖ τις’ ἀπολώλαμεν ἀπατηθέντες" 
ἄν" οὐχ ἔστ! λοιπὸν σωτηοία ; πεπτώχαμεν" ἀρ᾽ οὐκ 
δὲ. ᾽ - . ῃ ᾿ ΟΝ - 
ἔστιν ἀναστῆναι  ἐτυρλωβημεν' ἄρ᾽ οὐκ ἔστιν ἄνα- 
θλέναι ; χωλοὶ τεγόναμεν" ἄρ' οὐκ ἔστιν ὁρῃοποδή- 
σαι ; ἵνα δὲ σοντόμως εἴπωμεν, ἀπεθανομεν" ἄλα 
οὐχ ἔπττιν ἀναστῆναι; ᾿Δο᾽ ὁ τὸν ᾿άζχρην τὸν τε- 

ᾶΪ " Η Ν ΝΡ ᾿- Η 
τρχήμερον ἐγείρας, ἀνθρωπε, τὸν ὁδωδώτα͵ ἄρα τὸν 

ζῶντά σε μᾶλλον οὐχ εὐχοπώτερον ἀναστήσει ; ὁ τὸ 
μίμιον αἷμα δπὲρ ἡ μῶν ἐκχέας, αὐτὸς ἡυᾶς ῥύσεται 

ἀξ «δὲ ῃ ἮΝ. ΟΦ ᾿ » τς ὁ ἥν 
τῆς ἁμαρτίας, Μὴ ἀπογνῶμεν ἑαυτοὺς, ἀδελφοῦ μὴ 

ἀποῤῥίψομεν ἑαυτοὺς εἰς ἀνέλπιστον κατάστασιν (2). 
Δεινὸν γχ2 ἐστι τὸ μὴ πιστεύειν εἰς μετανοίας ἐλ- 

πίδα, Ὁ μὴ πρυσδοχῶν γὰρ τὴν σωτηρίαν, ἀφειδῶς τ Ἂν, μὴ πῇ , ΥᾺΣ Ἵ ρίαν, ἄφε τ 
 ἀᾧ τὰν λα". 

προστίθησι τὰ κακά " ὁ ὃὲ τὴν ἰατρείαν ἐλπίσας, 
, Ν Η Η 4. Ξ ᾿ἮὌΝ ΄ Η Ἢ 

εὐμαρῶς τὸ λοιπὸ, ἑαυτοῦ φείδεται, Ὃ γὰρ λῃστὴς, 
ὁ μὴ δωρεὰν προοσδοχῶν, εἰς ἀπόνοιαν αὔξει (3)" 
ἐλπίσας δὲ τὴν ἄφεσιν, εἰς μετάνοιαν χωρεὶ πολλά- 

χις. Εἶτα, ὄφις μὲν ἀποτίθεται τὸ γῆρας" 
- ΒΩ 

δεῖς δὲ 
ἢ Ν δέον ο δμδδ' ΔΝ δ; ἐξ τῆ οὐκ ἀποθησόμεθα τὴν ἁμαρτίαν ; γαὶ ἀκανθώδης γῆ, 

τῷ ὡ ἃ » 
γτωργηθεῖσα χαλῶς, εἰς καρποφόρον (Ὁ) μετεόλίθη" 

ἡμῖν δὲ ἀδιόρθωτος ἢ σωτηρία; Ἢ] μὲν οὖν φύσ' 
ἐπιδέχεται τὴν σωτηρίαν, ζητεῖται δὲ λοιπὸν ἡ προ- 

αἰϑεσις. 
! ᾿ ᾿ “ἢ 3 

ζ΄. Φιλάνρθρρωπος φιλάνθρωπος οὐχ 

ὀλίγον. Μὴ γὰρ εἴπῃς ᾿Βπορνευτα, ἐμοίΐχευσα᾽ τὰ 
δεινά μοι πέπραχται, καὶ οὐχ ὅπαξ, ἀλλὰ χαὶ πολ- 

λάχκις ἄρα γυγχωρέσει; ἄρα παρέξει τὴν ἀμνη- 
" . " ἮΝ 4 στίαν ; Ἄκουε τί λέγει ὁ ψαλμῳδός: Ὡς πολὺ τὸ 

πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύρις : Οὐ νιχᾷ 
σου (Ὁ) τὰ συναχθέντα ἁμαρτήματα τὸ πλῆθος τῶν 

ὁ θεὸς, χαὶ 

οἰχτιρμῶν τοῦ Θεοῦ: οὐ νιχξ σου τὰ τραύματα τὴν 
ἀογιατρικὴν ξμπειοίαν, δὸς μόνον σεαυτὸν μετὰ πί- 

τὸ πᾶθος" εἰπὲ χαὶ αὐτὸ 
κατὰ τὸν ἀαδίδ (0) Εἶπα 
στειυς" λὲγε τῷ “Ζι 

᾿Ἐξαγορεύσω χατ᾽ ἐμὸ 

τὴν ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ' χαὶ γενήσεται ἐπὶ σ [ΩΣ “νι ὧι 

Η͂ νι ἐγ πο ,} δ κὰν ἀπὼν {ἡ 
τὸ παραπλήσινν, τὸ ἔξῆς εἰρημένον" Καὶ σὺ ἀφ ΝΕ κα “4. 

4 Σ ᾿ - ω» ᾿ 

τὴν ἀσέθειαν τῆς καρδίας μου, 

δεν, οαἱ. 13, π. 38. δ5 δόγοῖα. γπὶ, ὦ. 
8, αν. ῬἼΡβαὶ. χχχ, 20. 

3. ΒΕΔ] τς ὃ, 
δ5 Ρ5), χχχνι, 19, ὅδ᾽ Ῥρ], χχχι, ὃ, 

ΒΡοη6. βιὰ δαἀιπἰ γὰ 1165. [γαυΐας. Γεγαπίθηι, ἔορτα 
5ρίηᾶβ Ἰογδηΐθ ρογπιαίαν!, 

Υ, (7) Ουἱὰ Ἰρίταν γ}} ἀἰχοτίε αἸϊχαΐβ, ἀδοθριῖ, ρο- 
ΤΊ νἐπεῖ5 : ἀα]Π]ὰΠ 6.  ο᾽ ΠΟ6ρ5 5815 9 ἐθο 1118 1 πιιπὶ 
Βοὴ Ἰ]σδὲ γόβηγροτο δὲ ἢ χορ ἢ σα πι5.: [ἀἃ5 ΠΟῺ 
δϑὲ νἱβίιπι γσαρογαγα ἢ οἰαπαϊ βαπεχβ ΘΓ 00} Σ 5Ρ65 

ὭΟΘῊ 68} δἰ φαληάο γθοῖο ἱποράθηᾷι ἢ τη Ξαμητηᾷ 41- 

σᾶπ|, πχου αὶ 5ΌΤΑΙΒ ἢ ποὴ [ἰθθὲ ἀἢ Τοϑαγσαιμὰ5 537 

Ἀπ γθγὸ αὶ ᾿αζαγιη, ὁ ἤσπῖο, χιδίταδηατα [Ὁ - 
ἰρῃὐθιηαιδ ὀχοιαν δ᾽, πο ΡΟ 5 νἱγοπίθια. ἰδ ἴὰ- 

ΟἾΠ5 Χο Β} 0 Οα] ργοιίοβαπι βαηραίμ θη ρτὸ 
ἈΟΡὶ5 οὔ Ὲ, ἰρ86 05. 6 ροοθαΐο οχρϑαϊθῖ, πθ πὸ ξ 
͵ρ805 ἀδβρδιυβδιηὰβ Ὁ, [ναῖγοϑ, π 6. π105 ἰὼ ἀσσροραϊιπα 

Β Δ] οϊαπλὰβ βἰδίαπι, θΪγᾶ γὲ5. οδὲ ποὸὰ ὁτθύονο ἴῃ 
ΒΡρ6 1 Ραπιίοα , Θὰ] πο ἐχϑροοίαξ βαμαΐδι, πια ἰὰ 

ἄΡβαὰθ ποὰο ἀσοισπιυ αὶ ; αὶ νῈΤῸ 5 πα 0 5Πὶ 

Βρόγαί, [ἀ0116 510} ἐρϑὶ ράγοῖ!, Παῖτο διΐατα αυϊ ὕτὰ- 
δι πο.) δχρθοίαϊ, 5486 Δ ᾿Π50] 6 δῖα ἀδυφαῖ; 
51 Ψν01Ὸ νϑίατ βροῦθῖ, ἀα ροηἰθηϊίδιη 588 )}06 ἀδ- 
σαν 55, Οὐ νογοὸ, 8οΓρθβ ροίββί ἀθροῆθγο 50- 

πθοίαϊοχη ; 108 ρῬοσσαίαχη 0 ἀδΡΟΏΘΙΘΙΒ᾽ ἃὖ [ογτα 
ααϊίθπὶ δρίηοβα, οἴἴπὶ ῬΌΪΟΒΓα ὁχοῦϊία ἔπθνη, ἴῃ 

ἔγαρίίονδαι γα ηϑπχαΐαίαν ; ΠΟ Ὶ5 απΐθην 9885 στὸ - 

ῬάγΔθ 15 Γαΐατα 65 ὃ Ναίαγα ἰΐααιιθ οϑί σᾶραχ βαἷὰ- 

115, νϑγαπι ἀἀ ἴοο σααυῖοϊ ον ἀγθι γι νοϊαῃϊαϑ: 
ΥἹ, Βοηΐρηὰ8 οϑὺ ΠΘα 5,6} πῦπ Τα ]0 6. ὈΘῊ ΗΔ 

Τὰ παπὰς πὸ. ἀἸχονὶβ  Βοογίαίοτ οἱ δα! νον ἔμ, 
γᾶν βοοίθογα ραίγανὶ, ἰΔαΡ ΠΟ 56ΤΊΡΙ, σα ἴγα- 

«πῃ {ἰ5581π6, πα α]ἃ σοπάοηλὈ!Ἐ παρα! ἀλ)ηξ 

αἱ ΟΡ] νυ ἰβοϑία 7 ΔΙ χα Ροαϊτλΐοοη ἀἴσαξ : Ομάμι 

γῆσφια ηναἰἐἐμιο δοπιφεϊζαι5 τι, θοναῖπο 11 Νὸς 
υἱηοπην χὰ απ α]αῖα ρασοδία τα] εἰ χὰ ἀπ 6 τὴ Τα Ϊ50 - 

γαθοποιῃ Ὠ6Ὶ : 0 π Ὁ αὶ ΘΌρΡΟΥΔΝ ἢ νΆ]Π τῷ [1 ΞῈΠῚΠῚΪ 

115. πηθάϊοὶ οχρογί θη τη. Ἐγαάθ ἰδηζατασαοο τὸ 
ἰρϑαπὶ 11 σασῃ ἢάς ; δαἀΐβδοτα πιὸοβίοο ἸΠΟΓΌΉΠΝ 
ἰαπηι : ἀἶο οἱ 1056 οὐπὶ θανίάο: δίων, φχογιετανο 

αὐἰυογϑι!ὴ ἢλ6 ἱπὶφείαίεην θατη ΠὨογαῖπο ὅδ, οἱ Ποῖ 

{01 δι τατον τὰ ἀρὰ σοχαϊ αν: Εξ ἐμ γοηιῖβίσ τε ἐηι- 

φιοιαίδηι σον ἷδ πιοὶ Ὁ 

δὲ ζοδη. χι, 39. δά. ὅ9 ἔρῃδϑ. ιν, 19. ὅ6. ψύ, οαδ: 

(4() ξεόλήθη.. οε δὲ ἀδιδαι. ἐκ παρακοῆς ἢ] πιὰ; 564. Οοἰ5], ᾿γθδί βοϊαταηιο ο ἰατρικήν, ἰὴ 
ἐξεδλέθη ργορίον ὑπονοιίλ αν σιορυιίϑει5 6ςὲ. Οοἱδὶ, 
ἐχ παραχοῖςς πέπτωχεν, ρα ἐπουπαϊοηιέα φοοταϊί. 

(2) ᾿Αποῤῥίψωμεν ἑαυτοὺς εἰς ἀνέλπιστον κατὰ- 
στάσιν. Τὰς Θ᾽ Πσυϊατὶ βίλίαπι ᾿ιομ ηἷθ 486 58 ἀὺ8- 
μδυαη 5 ἜΧρυ πεδπάϊ γα οπο απ 5. Νὰ 5. ῃ. αν, 
ερὶ δὲ. 4δ.. ᾿ ᾿ 

(8] Εἰς ἀπόνοιαν αὔξει, Τόσο, αὔξει, Οσβαι. μᾶ- 
μαρδί, ἔσχετα:. Βα οἱ Οἰΐον., χωρεῖ υἰταπιήαθ 
δἰαραπέϊα5. [οἰ ἰοηθολ ἰάπχθη, αὔξε., ἢτιηαὶ χαρὰ 
βαροιβ 46 ἀδορογαηίο ἀἰοίίαν, προστίθησι τὰ χατά, 

(ἃ δὲς καρποφόρον. Ἰἰὰ οοαὰ. ο6. Ὀαβαυδ., 
(οἰ5}].. Οἰέοι., νοῦ. αγοά. ΠῚ νογο,, εἷς χαρποφο- 
ρίαν ἐριοἐβοαϊοηοια. 

(Ὁ) Οὐ νιχᾷ σου, οἷος Τὰ δά 5. παδοθαίαν, Οὐ 
νικᾷ σου τὰ τραύματα ὁ τὴν ἴατρικὴν ἐμπειρίαν 
ἔχων, αἱ οἰϊαμι ἴοτι. οὐ. ΟΙ(0]}ν. εὐ άβαιθ. 
Ἰϑυτῖο Γουγὶ βοίδϑι, δὶ Ἰδραϊαν σαπὶ ραμοΐο Ἰῃ ἸΘΥΙῸ - 
ἐᾶπίρ, 5 : ΔΈ 15. χιῖ Ἰρρα τοι, ρολ ξίαηι αδοὶ, τα 
ταίπορα μύν εἰποοῖ 9 ΡΠ] πλπ5 ἰάπηθη οοἀὰ, Οοἰκὶ, 
Πος,οὐ αρορΡ. Ἰδοιἰοποια, φαδι ἰῃ (Ἔχ ταρνοθθηϊᾶ- 

ὕαβαὰρ, ὁοά, δι. τοί, ἀρθαπὶ νοσθβ, τὰ σὺν- 
ἀχθέντα“ ἴῃ σοά. νοῦ ἤοθ δίῃ θθ [Γαδ 5. οὐ νι χὰ 
δοίο,, ᾿πνοτ απ, 

(6) Κατὰ τὸν ἀχδὶδ, 1 σοά, ΟἸΟΡ, οἱ σγοά,, κατὰ 
τοῦ ἀχοὶὸ. σιὼ βαΐδ. Νοχ εἶπα, ἀσοσῖ ἴῃ οοὐάᾶ. 
Οδυκαῦῆ,, ὁδὶ ἰάσηθ ἴῃ δουρίατα, δἱ ἴῃ ΟΠ ὈῈ5 
ἃΠ1ἰ5 οοά, Ροβέ, γενήσεται, δἀάἀϊαίπνηαβ, ἐπὶ σοῦ, δΧχ 
σοαϊ. ἤοα εἰ Οφβαῦθ. Εὰ νϑῦο γϑυραᾷ, χαὶ γενήσεται 
ἐπὶ σοῦ τὸ παραπλήτιον, τὸ ἑξῆς εἰον αένον, ἀδϑ απ. 1Π 
(οἶβ]. Ἰουῦο. καὶ σὺ ἀφῆκας, οὲ 1 εἰἰηνδιεεΐ, Ἰοσιαν 
Ἀοδ, αβαῦδ. εἰ στοά, αὐτὸς ἐφῆκεν (165..) ἀφῆκεν), 
οἱ Ἰρδε Ὑογαῖδιε, 

(7) θεᾷ ἐμεπο  ἀξενῖξ αἰϊγαῖς, οἴο. Ηφς ἴογίθ 
πᾶργαι ργορίθν Μαπιυλοβ, Πασγαπι ῬΘ118. 5.118 
βοιιῖθηία τοϊθείαῦ ἃ δογαρίομο ΠΡ. σοηέρα ἡΓαηι 
ομῶοβ. Β10]. ῬΡο [πιμά, ἴοπι. Υ, Ρ. 103, Βαάθηι 
πσχαθ Ἀροίϊαοϊσογταπ απ: πογ ΠΑ ΓΒ ΩἹ ΘΡΘΟ]05 
ογναϊ, νι ἀθη ταν [αἴ588. ἀοσηχαία, ἀραὰ Ερὶρῃ. ων, 
τχι, πὰ. ἐ, Ρ. 806, 
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ὙΠ. για «αὶ τοςθη5 αα οαἰδομοδίαι δοσοϑοῖδιὶ, α Ζ..θξλε: 

Ἰ)ε1 διππδη! αίΐομι νι άθεο ἡ ν π᾿ ὈθΙ ΟΣ ἀεὶ })}01 

δἰ ραποηι 65 τη! αἀίποπι ρογϑρίσονο ἢ αὐ] 

46 Αὐδηϊο. Ρνυοορίατῃ ν᾿αἰανὶν Αάάγη ρυμκ ἃ Π860 

σοῖς μυσιο  ἀὐπ ραία! δἔαι αι ἰὼ Ἰππὶ πον 

δηϊ πιαγϑυίοτο ὃ 56 ν᾽ δ φαῖ  ἀμα! ον ἀπ π- 

ιἰϑϑίπιιι5 Βοπιαα5. ΕΠ] 10. Πα ὃχ ρατααϊδο (Π6 486 
δηΐαν ΠΠππ|8 Ἰοοῦ ἀοηλοι!ο ἀἰση5. δγὰν ρυορίθγ θ6ὸ. 

οαΐα!)} : οαΠὶ νθτῸ 6. ταρίοιθ Ραγδαϊϑβὶ ἰουαι ὅδ, αἱ 

γἄδη5 πἀπῆρ σραϊάονι!, οἱ 6χ φαϊθὰ5 ᾿ὼ φὰς ἀο]θὺ- 

ἐὰ5 5ἰ(, ἀοίῃμοθρβ μὲν ρι μή οπηιίατα πα αΐοιη ΘΟῺ58- 

φααίαν, Οαἴ, Ῥεΐπγαϑ ράσιαι δά 8 ποῆϊο, ΓΓαϊγι οἷα 

ἕαλοία5 οί; ἰπγθηίον πιδίογιιπλ, ἀποίον οὐ ἀπχ σὦ- 

ἀἄϊπια, ᾿νἀυπααθ ρΓὶ ΠῚ 5 : 564 μοβιθδαῦσκοι 6 πιθάἴὸ 

“αδία!ξ ἔγαΐγοσα, αὰὰ ρμὰ ἀαπχγαιαν ἡ ὐμπύη οἱ 

ἐϑοηιθη5 ΟΡ ἐδ δέρ6}" ἐδγγαιῃ δ᾽. Ῥϑοσανα) δια, 16- 

νἱβ απἰ πα γϑυξίο, 
ΥΠΙ.. Εἰ ἴθο φαίάσγῃ γογὸ [)γ6] οἱοιαοπτία Γα 1 508 

ἀάπης ρᾶτνα τοβρθοία θουπη 4α βααααπίαν. 0 - 
οἰϊα ἐπί φὰῷ ἰδηλροῦο ΝΘ ὁοῃ(σογαμ!, Ρεύσαγθ- 
ταπί αἰραπίος, οἱ ᾿π χα 5 ἰπὶ ἴδγγα μ] αὐτὴ ἔπ} 
ἀπζαπα οβε 55, δὲ ρτορίθν πᾶπὸ ἰπἀιόδηάαιῃ δγὰὶ ἀϊ- 

Ἰανίαπι : ἂο σαϊησοη θϑίτηῦ αα Π 6 τ ἅηπὸ σογαιηπᾶ- 
τόποι Βτοίοσι. 685 δὄὅ: βϑχοσηνοβιὴο νϑΡῸ αἰΠπι- 

ἴση βαροῦ ἰθεραάμ ἀἀδαχη "ἡ, δι ηΐβ οηϊση ια 5 
ΟῚ ἴῃ σσηϊαηλ ἃΠΠ 05 ΡΟ οι 5 Ἰα αἰ οὴ 3 πὰ - 

«υϊὰ δαἶπλ, ασαοὰ σδη τη ροϑὺ ἀπ ηὺ5. Τ601}, 1160 

[Δτο τε ΠῸ ἢ ροίΐδτα! ἢ δοὰ Τα ὑμονὰ ρτεοίο]ανί!, ἀπ 5 

απ οιθον ἰσσαπι, ὙΊΔει" 1)01 θυμηἀΐοην 2 πὸ [ἢ] 
οδγίο ποπλη85, 51 ἔτι ΘΙ ρα ΒΒ 61, αἰνί παι 510] 

οἰδσια θι τι ἀρθ588. 56151858ηί, 
Χ. νοηϊατααβ πάτο οἱ κα αἰἴο05, χαὶΐ ρῸν μι ηϊνεη- 

(τῇ 58 |νὶ ἔδοι! δα ρῖ, γι} Γονθ ν΄ λ]Π ΟΥ δα5. Τὰ :9 

ἀἰοαῦ : Βοογίαία βπιλ, ἀἀα] θνὰ [αἰ.,. ὁμλιὶ Πα ΧῸΓΙ ἀν 

ΒΒ ΘΙΘ ΟΟΡΡ 15 Πα ΠΥ ; ἃ16. 65. δα ας ἡ] ηπρίοθ, 

ο ἀπ ϑϊτον, τὼ δα}, δὲ δα  αοῦν αὶ αυσαὰαθ ὀχβρϑοίδ. 

Νάτη 51 δᾶ πᾶ: ρᾷ]άπὶ ρα δ! Θ 416 5οου αι οποην 6χ- 
δνοθρναί, μὸΡ ρωπιοη!αον κα αΐοιι αἀὐσρία 658 : ὅτι 

θὰ 45 5616] ΔΙ συᾶπάο αηΐθ σγα τ [ἀσοσρία1}} 
ΟΥΡῈ5 νἱοίαν!!, ρὸγ ρμιοη ίατα οὐ Ἰο)αία α πὸὰ 

βουναθείαν ὃ Θασιποο βαϊ γα [ἀν 511 1}1ἃ. ἐχαυΐχε : 
πος ἀλὴηι ἀἰχι τ: Ομ ζυνς5 ϑοκίρν ἠὶ δυο οὐ ἴηι Τογρα. 

δοιις ποϑέον δ5, ἸΏ ΧΆΪΕ; αι απὶ οἶπα, ρτορίθγ Ἰπιρααϊ- 
οἰζατι ἀΐδοτα ἤθη ἀυάθραϊ. Θοα οἱ οοπεί σι αλιτα 

ἴῃ βοῦιρίαγ!5. 46 6118 βαϊα!ο ἰοΘΠοη τ ἀσοΐμονο 
ἀνδ5, μα θ5 βογ ρίαν ἴῃ θα παΐκ : ωπον ονὸ Ἠαλαὸ 
εἰ Βεδμίοπῖς ἐοφποβορηξίδιις γη8 ὅδ, Ὁ τη σήδιῃ [}0] Β6- 
Βἰση απ, τι 6 εἴπ τη ογδ οὐ ἐὰ ον ρει εἰβ ἤχο- 

παῖ ΝΟ 48 5 π᾿ οἰ ον αἰχὶ, 8:6 Δοηιον" ὅν Παλαῦ 

 ξαδιν Αὐϑὲ ἦς, ὲ 
ἘΌΡΕΔΙ. παχύς ὅ, 

89 (!16ῃς Π|. 26. 61. ὅρη, ἵν, 
ὦ Ἰόβϑασ τ, {{. 

(Σ Ἤ ες, ἡοσθχ ἤαὴς δα ϊάϊ οχ οοαά,. Ποα οἱ 
(σ5}}». 
ω) Τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας. ΑὐοῈ]05 τῆς οἱ 

τοῦ γβροβαίται5 6Χ σόα, ἄου οἱ Ουβαι. 
(3) Ὃ Θεὺς ὑμῶν, οἷο. 1ῃ. ἐοι, Ἰλοο Ἰορί ταν, ἡ μῶν, 

Ὠοις πορίον. Ἠϊο Ιου. δῖ. ἰθρίταν [ἢ ΒΙΌ1Π : Ἶ 
Ὅτι Κα ὕρ: ἰος ὃ θεὸς ὑμῶν, θεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω, χαὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς χάτω: βοηιίημδ, ᾿οις υθδίον ὕφιβ οεΐ 

5, ΟΥ̓ΒΙΓ1Ὶ ΗΠΕΈΒΟΞΟΙ, ΑΒΘΟΉΙΕΡ. 

43. 588 Οςς, ιν, 2. 
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Ἰρεῖν Θεοῦ φιλανθρυπίαν, σὺ ὁ νεωστὶ 
Ξ ιξ ν Θεοῦ φι- 

λανβριυπίαν, καὶ τῆς μακοοηυμίας τὸ πλῆθος ᾿ ἄκου- 

σὴν περὶ ᾿Αδχμ- Πχυέχουσεν ᾿Αὔχμ, ὁ ποωτό- 
πλαῦτος τοῦ Θεοῦ ἄλ᾽ οὐχ ἐδύνατο τὸν 

ὺς ἐπαγαγεῖν ᾿ ἀλλ᾽ ὅρα τὶ παιεῖ ὁ φιλανθρωπότατος 
Κύριος. Ἐχδαλλε: μὲν αὐτὸν τοῦ παραδείσου (τῆς γὰρ 
᾿ 

εἰς τὴν κατ ΠΠΕῶ ἐληλυθώς τ βέλει 

τοῦ 

βάνχτον εὖ- 

4) διατριδῆς ἀνάξιος ἦν 

ῃ 

θοὸς, 
Σ τὸ ἡρᾶκ φάει ῥ 

ἐχεΐ ὁιὰ τὴν ἀμχροτίαν), 

χατοικίζει ὃΣ τοῦ παραδεΐσου χαπτίυλυτι ἵνα βλέπων 

ὅθεν ἐξέπεσε, χαὶ ἐξ οἵων εἰς οἷα χατηνέλθη, λοιπὸν 

ἐκ μετανοίας σωθῇ. Καὶν ὁ πρωτύτηχος δον ἀπο 

ἀδελφοχτόνος γίγονεν' εὐρετὴς τῶν γχαχῶν, χαὶ ἀρ- 
χηγὸς τῶν φόνων, χαὶ βάσκανος δν.--α ἀλλ᾽ ἂν» 

ἢ 
Υ 

ελὼν τὸν ἀδελφὸν πί χαταχρίνεται , Στένων χαὶ 
͵ "»" ΓΎΓῚ 5: -, ἘΠῚ ἣ ὃ ἢ 

τόξον ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς. Μῖγὰ τὸ ἁμάρτημα, μιχρὰ 

ἡ χαταδίχη. 

“τ χαὶ αὕτη θεοῦ, 

φυτα ἐπ ΛΑόγισαι γὰρ 
Ἃ’ ἃ ἢ 

ἀλλ᾽ ἔτι ὭΖΕΣ φρς τὰ 
μη: τὰ ἐπὶ Νῶς, Ἥμαρτον οἱ γίγαντες, καὶ παράνο- 

αἷα πολλὴ τότε τῆσ γῆς γατεχύθη, καὶ διὰ παύτην 

κατακλυσμὸς ἔμελλεν ἐπέρχεσθαι" καὶ τῷ πευπαχο- 
στ. τῷ τς αι ἃ αφλες σφ 

σιοστῷ αὖν ἔτει τὴν ἀπειλὴν ἐχφέοει ὁ Θεὸς, τῷ ὃὲ 
ἑξακοσιοστῷ, τὸν χατοχλυσμὸν ἐπέγαγεν ἐπὶ τὴ 

γῆν. βλέπεις οιλανθρωπίας Θεοῦ πλάτος. εἰς ἑχατὸν 

παρατεινομμένης χρύνους ; ἄρα, ὅπερ ἐποίησε πότε 

μετὰ τὴν ξκατονταςτίαν, παραχρῆμα οὖχ ἡδύνατο 
δι ἢ ὦ δὴ ᾿ 4“ Ν »Νιι 

ποιῆσαι ; ἀλλ᾽ ἐπίτηδες ἔνδοσι) διδοὺς 

με τανοίας. [λέπεις θεοῦ ἜΡΙΝ πη ἢ : χαὶ εἴ γε με- 

εὐόησαν οἱ τότε, οὐχ ἂν ἀπέτυχον τῆς τοῦ Θεοῦ ἼΝ 

λανθρωπίας (2). 
Θ΄. Ἐλθὲ μοι λοιπὸν χαὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐχ 

μετανοίας σωρέντας, ᾿Αλλ᾽ 

τις Ἑπόρονευσα, ἐμοίχευσα, 

ἔστι σωτηρία : ̓Απόῤλεψον, 
σὺ τὴν 

παρέτεινεν, 

μ ν ν αν ἃ νὰ. ἡ 
ισὼς κα: 5.) γϑ)αι ιν ξοξι 

ἐμόλυνα τὸ σῶμα πᾶν 

τοίαις ἀχολασίχις᾽ ἄσ᾽ 

Ῥαχῦ, καὶ 
τ ει 

τὰ ἢ φανερῶς 

πο Χ πεν ὩΣ “,) ᾿ 
ὦ γῆνλι, εἰς τὴν ποοσούκχ γα! 

σωτηρίαν" εἰ “αὶ δημοσίᾳ ποονεύ- 
σασα, διὰ μετανοΐίχς ἐσώθη" ἄρα ἡ ἀπαξ ποτὲ πο (σα, ὦ. τι τῷ Ἵ Ρ ἣ τας ΤΟΤΕ; τοῦ 5 

; μόν, τς ὅϑως ; ς , νεύσασα ποὺ τῆς γάριτοης, διὰ μετανοίας καὶ νηστείας 
Πῶς τὰο ἐτώθν ἐχείνν, ζέττσον" τοῦτο 

Ὅτι ὁ θεὸς ὑμῶν (3) ἐν τῷ οὐρανῷ 
ϊ ο 
Ὁ θεὸς γὰρ, 
τ ΔΤ 
διὰ τὴν ἀσίλγειαν, Καὶ εἰ θέλῃς 

, » 

μαρτύριον ξγγράφον, 

Ὡς Μνησῃάσομαι 
Ραλό χαὶ Ἂ υε- ἱ 
γὔλης τοῦ Θεοῦ οιλανθρωπίας, χαὶ πορνῶν μνημο- 

οὐχ ἁπλῶς, Μνησθήσο- 

οὐ σύζετα. ; 
, Ξ 

μόνον εἶπεν" 
ΠΝ ν 3 ἕξ ἕ Ἐπὶ ΩΣ ὑμῶν" ξχυτῆς οὐκ Ν Ὧ Ὡς ἜΠΕ: 

εἶπεῖν ΓΝ εἴ 
᾽᾽ ἥ πν ἀμησν 

τοῦ ΦΩ2 Ἢ ἡνν ος 

δ , 
ἀπσῇῆσ' σωβηναι ταῦυτην 

τς ἀνχγραπτον (4) ἐν Ψαλμσῖς " ὡ- δ« ω» 

γι, ἡ πὶ " , Ρ 
χορ λίυνυς τοῆῖιύῖς γινωτκήυσ' ὰξ, 

νευούσης ἐν Ἐραταῖϊς᾽ ἀλλ᾽ 
.» ᾿ Μ᾿ ᾿ Ἢ μα: Ῥαὰδ καὶ Βαδυλῶνος, ᾿Αλλὰ μετὰ τοῦ, τοὶς 

8 (ρῃ, νι, 3. δὲ (βῃ. σα, 11. 

ὧι ἐαἴο βμθδιοης οἱ ἱπ ἐογγα ἀἰδονβίπι. Οαοὰ ῬΊΘνΟ]- 
5 ἴῃ 5118 ᾿δγργοίαυοιιδ ροϑιῖι, ἰἰοοῖ ἀτεθσὰ αἰ5- 
ΟΥΘΡΆΠΙΪα θα θυ}, 

(1) ᾿λνάγραπτον. 5106 ΒΟΡΠΠΠ8. εχ ρα. ΟοΙε,, 
Ἰῖος, ὕδβαι. Παρθοηΐ οἀ 1}. ἀνέγγραπτον, οσπίνρατίο 
ΕΝ εἰ τ θῆρας νοΧχ Ὀντη]ο 5500 γοροία οδέ. 
ὅν 1. 90 
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γινώσχουσί (1) με, Ἴστιν οὖν χαὶ ἐπ 
τηρία, καὶ ἐπὶ γυναιχῶν ὁμοίως, ἣ 
ποοξενουμένη, 

Ἢ ᾿ Π" 

ἐν θαι 
ι ἀνορ 

διὰ μετανοίας 

ι.ὄ Κἂν ὀλόχληρος ὃξ λαὸς ἀμάοτῃ, οὐ νιχζ τὴν 
τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν, ᾿Εμοσχοποίησεν ὁ λαὸς, χαὶ 
οὐκ ἀπέστη ὁ θεὸς τῆς οιλανθρωπίας' ἠρνήσαντο οἵ 

ἄνθρωποι τὸν Θεὸν (3), ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς ξχυτὸν οὐκ ἠρνήπ 
σατο, Οὗτοι οἱ θεοί σου, Ἰσραὴλ, εἰρήκασιν" καὶ 

πάλῃ» συνήθως ὁ θεὸς τοῦ ἸΙσραὴλ, σωτὴ» αὐτῶν 

ἐγένετο. Καὶ οὐ μόνος ὁ λαὸς ἥμαρτε, (3) ἀλλὰ χαὶ 
᾿Λαρὼν ὁ ἀρχιερεύς. Διωυσῆς γὰρ ἔστιν ὁ λέγων" 

Καὶ ἐπὶ ᾿Ααρὼν ἐγένετο (ἃ) ὀργὴ Κηρίου" χαὶ ἐδεή- 
θην, φησὶν, ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ συνεχώρησεν αὐτῷ ὁ 
Θ:ός. Εἶτα Μωυτῆς μὲν, αἰτῶν ὑπὲο ἀρχιερέως 
Ὶ ᾿ αεάξες ἾΣ ΠΝ φνν 
ἀμλχοτάνοντος, ἐδυσώπε: τὸν Κύσιον" ᾿[ησοὺς ὁὲ ὁ 
μονογενὴς, αἰτῶν ὑπὲο ἡμῶν, οὐ δοσωπεῖ τὸν Θεόν ; 

χἀκεῖνον μὲν, διὰ τὸ πταισθὲν, οὐχ ἐκώλυσεν (δ) ἐλ- 

θεῖν εἰς ἀρχιερωσύνην" σὲ ἐρνῶν ἐλθόντα, 
Ἢ Ν ἡ 

κωλύσει εἰσελθεῖν εἰς τὴν σωτησίαν: μετανόησον, 
ἄνθρωπε, λοιπὸν χαὶ αὐτὸς ὁμοίως, καὶ οὐ χεχώλυ- 

ταί σο! ἢ χάξις, ᾿Ανεπίληπτον ποὺ παράστησον 

ἑξῆς τὸν τρόπον’ φιλάνθρωπος γὰρ ἀληθῶς ὁ 

χαὶ οὐ δυνήσεται ὁ πᾶς ἄνθρωπος (6) χατ᾽ 
ἐξειπεῖν αὐτοῦ τὴν φιλανθϑωπίαν᾽ οὐδ᾽ ἂν πᾶσα! αἱ 

μέν εν» 

ὃς, ες 

λῶσσχι συνέλθωσιν ἀνθ οώπων ὁμοῦ, οὐδ᾽ οὕτως μὲ- 

ρος τι τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας διηγέτπασθαι δυ- 

γήσονται, “Ἢ μεῖς Ὑὰρ λέγομεν. μέοος τι τῶν γεγρὰμ- 
μένων περὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ φιλανθρωπίας" 

ἀλλ᾽ οὐχ οἴδαμεν ὅσα χαὶ ἀγγέλοις συνεχώρησε 

41 Π Τίπι, κι, 18. 58. Βχοά, χχχιι, ᾧ, ὅ9 ἤραΐ, τχ, 320, 

(1) Τοῖς γινώσχ. Ανεσυ!ατα. ἴῃ ἱπιργθββὶρ οἵἶδ- ἢ 
5.1}. 50} 18 ηλπι5 δχ σοι, (ο15]., θα, Οδβαιῃ, οἱ 
βαον, ἰοχί, [πὶ αὶρ. οίοηέση 6: αυοά οἴ οἿ  56η- 
ΒᾺΠῚ ῬΓΟυΘὰ9 ΟΥ̓ΛΠ]Ο. αἰϊομαηι, Ηοβρίοί θη ἐπὶπὶ δὰ 
ϑοσαθηϊία γΘΓΒΊΟΝ 6. νογθᾶ. ἰλοηλόηει5 παν ΤΩΒῚΕ ἴὰ 
δου ὶριιῖς ρορτίογμηι, οἷο. αἰ θοαπὶ ἴῃ δογιρίαν!β, 
δὰ αὐ ΠΠΠ λοι Βουλαπὶ Ξ] οαΠ τα σοσποβοθπίαπι, 
Ἀδδρ ποθὴ υσπϑίσοᾶτγο νου αι πϑοί απὸ ργοτη  βι556, 
Ἀδὰ ρόοῦγγὸ δρυιὰ βϑα!πϑία αι, 0 ἢ οἰσηῇςοας ἰαθον- 
πατίαια. ἢ απα πλυ! !οτοτα ἃ ΘΧρ!οΡαΐουθ5. 1ο0886 
ὁοινογϑᾶπι, 564 πυρούθαπι, ἰοὺ θδὺ ἰὐσγρίατα, ὨοῸ 
α!ο ἰὼ ϑοτὶρία ΡΒ ραβδί ἀρρεϊαίατῃ : αἰϊηαὸ 
Δμνρῦσ5 δὲ Βαθν]οηῖοβ ρυϑὶ τοἀαση ὁ ὑα ρεϊνη]δίο, 
ἀπὰ σατὼ ἃ {15 φοραὶ. ΗἸ Θγόβον λαὶ πα}! δέπτοβ 
0556, ἰ5γαο ἶσα. βοπιϊ αἀηχϊβίας, [(ὰ ὁὰπὶ ἀἰουί5 
ὙἱρῚ5. ββάλη} Ἰοσαηὶ 1} 00} 1 Π|Ὲ8. ᾿ ᾿ 

(3) Τὸν θεόν. Ατοσαϊαπη, ααΐ ἴῃ ἸΠΊΡΓΘ5515 οἱ 
(οἱδβ]. σοά. ἀδϑιἀεταΐαγ, ροπίπιιβ ὁχ οοἂά. μοθ δὲ 
ὕαβθαιρ. Ρύὸ ταυτὸν, συοα βοααϊίαγ, μτεδίαι! οσοἀά, 
Παθοπὶ αὐτούς, {08 ποη πϑραυϊξ. Οοἴ51. αὐτῶν, ἴοτίε, Ἢ 
αὐτόν. ἶ 

(3) Καὶ οὐ μόνος ὁ λαὸς ἥμαρτε. Ητθο ἀδσδβαῃηί ἴῃ 
Βοθ εἰ (δβαπθ. 

(ὦ) Καὶ ἐπὶ ᾿Ααρὼν ἐγένετο, οἷο. ὕοἀά. ρ6 οἱ 
Ολβδὰρ., ἐγίνέθη ἴὰ Ἰοῦο Πρυ το που! 40 ΟΥ̓] ]ο 
οἰναίο ποιὰ Ἰορίματ, ἐγένετο ὀργὴ Κυρίου, 864 ἐθυμώθη 
(πρρὶ. Κύριος) ἐξολοθρεῦσαι αὐτόν, Ε ργῸ, καὶ 
ἐδεήθην ὑπὲρ αὐτοῦ, παδείυν, καὶ ηὐξάμην καὶ περὶ 
᾿Αασὼν ἐν τῷ κα!ρῷ ἐχείνῳ, εἰ ογαδὶ ΡῇῸ ΛαΡῸῊΘ ὃ 
ἐθηῖρον ἰἰϊο. ἡ ανθα διίθτη, χαὶ συνεγώρησεν αὐτῷ 
ὁ θεός, πον ἰδρπηίαγ δ, 56ὰ δἰίαμαθ ἃ Ουγι]ϊο 
ἰταποίαία βαηΐ, Νκἕ ταΐθθγθ, οχ ἰοταρογα ἀϊσοραὶ, 

(Ὁ) Οὐκ ἐκώλυσεν, δἰο. Εἀ 1, οὖν, πλαπἰἴδϑίο νἱ(1ο, 
ΜΝ απάστα σογγοχ 5 6χ οοὐά. (ο15]., ΟἸίαρ,., οθ, 
δι}. ὦτοά, δι} 080 50 ΓΙ ρϑῖπιι5 ἰΠθ8ἃ σε αιδηΐθ, 
κωλύσει ἐπιροάϊοί, οχ οοά, ΟΟἰ51, ργο, χεχώλυκεν, 

Ῥατμβοι,. ἀκ. ΧΧΧΠΙ, 
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ρῶν σω- ἃ 20 εἰ Βαὐμίομίδ, 50 {1π4 δά]δοϊξ, σσσηοδοση δι 

π8. Ἐϑι ἰρίταγ νἱνῖβ, δἰ παι}! 5. 5᾿ ΠΕΣ 8845, 
αὰα ρὸν ραρποηία) σοη ΠΠαἰατ. 

Χ, Εἰὐἰδιηδὶ ἀπίνογθακ. ρορα 5. ρϑοσάγογι, Π0 ἢ 
ΒΌρΘΙΓΔΙ ἀϊνίπηα!λ θαηϊρηϊαίθην ΥΠα απ ρορα] 5 ἴα- 
Ὀτγισανοταῖ, Ὡθο ἰατα ἢ γϑοθβϑὶ! Πρῖι5. ἃ Οριμθηξία : 
ποβανογαῃ!, Ἰοτ 165. )6 5, Βοὰ 685 56Ίρ51Π) ΠΟ 
ὨΘΜΑΥΠ ὅτ, 15( διέ, αἴχϑνα 1111, ἀὐὲ τμῖ, Ἰεγαοὶ ὅδ. οἱ 
ἰδηχο} ΡΓῸ ΤΠΊΟΥΘ. 510. [}005 5.46] Βογυδίου" ΘΟΓ ΠῚ 
ἔα. Ἀθο 50105 ρϑοσαν μΟρΌ]ὰ5 Σ γΘγη β δηλ οἱ 
ΛΆΓΟῚ 5. ΠΠΠ115 δησογάοκ (6), ον β65. δηΐηι ἰο 1} : Εἰ 
δωρὸν Λάγοῖ [αεσία ἐδὲέ ἐργᾷ Βογεΐπῖ, εἰ γοσανὶ, αἰ, 
ῬγῸ ἴρεο, εἴ οοπεοπαςὶε εἰ δια 59. ΙΆτη γϑγὸ Μογ- 
865 ΡΓῸ ΞΌΠχ610 δαοογάοίο ροοσαη8 σα ρρ] 08η5 Θπη 

Ποχὶι : 6515. δαΐθπὶ ἘΠΊ ΘΘΕ [15 ΟΥΔΠ5. ρΓῸ ΠΟΗΪ9, 

Ὠθιπὶ πο Ρ]ασαμθῖν ἡ ΠΙΆΩΙ ΡΓΟΡΙΘΓ σα] ραπὶ ΠΝ 
ΡΓΟΒΙθαΐΕ «ποι 5 δι ΒΆΠΊΓα τ πὶ 5δοογἀοίμα γ6- 
πἰροῖς (8 νΟΓῸ ΘΧ ΚΘ ΏΓθτι5 Ὑθ αι δα ίδια Θὰ Πα (6 0} [0661] 

ΒΟ ΘΝ Ὁ ρωπὶ θη τὰ ἀπὸ ἢ ἀρ πὶ δὲ τα, ὁ Ἰόπιο : 
Ὥθχαθ ἃ (6 ριαίία ρΡΟΒΙ 6 ὴνανι ἸΓΡΘρΡΙ ΘΒ ΘὨ5 0} 16ὴι 
ἀδἰμοθρ5 ργώβία νι ἰὰφ πιοά τὴ; γ ΘΓ δηΐι Ποτμί- 
πτ Διηὰ 115. 65 θοὰς πόα" ὉΠῈ5 Ποηϊο οἰ 6ῃ- 
ἰἰαπὰ 6]ὰ5 ΡιῸ ἀϊπη!α! 6. ἀχρ! σατο μοίοβί  ἔηϊο 
δἰϊα 51 ΟΠ] 05 ΠΟΠ παι ᾿ἰησι. ἴῃ ΠΠῚ σοηνο- 
πἰαῖ, 6. 510 ᾳφυΐάειη ρατγίθπι δἰ ἰχαϑηι Βορ ση δ 15 
6705 δμανγᾶγε βαϊποίαμί. ΠὨἰοσίη 5 πῸὸ5 ραγίομῃ ἃ11- 
ααδτ δόγαμα, 40 βουρία βαπὶ ἀο Βοΐ εγρᾷ Βοιηὶ- 
Ὧ65 Βοπίρη ἰδὲθ : Βεὰ ἢ βδοίμλα5 φαδηίδ [ΠΠ6 οἱ ἃηρο- 
15. ὁομάοηδνουνι (8). Νᾷ τα εἰ 115 οΘομαοηδί ; ααδη- 

ἱριροάϊοϊε, απο Ἰπ ᾿πιργϑβεῖβ μαρία, 
(6) Ὃ πᾶς ἄνθρωπος, οπιμεὶς ἀοπο. 1ἰὰ δά}: αἱ 

οοαά. (015],, ἤυο, ἀάβααθ., Οἰλοῦ,, ὁ πᾶς χρόνος, 
ἐῤπιρμ5 οαπα. ῬΆυΪΟ ρόϑὲ ὉΒὶ β8ογὶ ρβίπιιβ, οὐδ᾽ οὔ- 
τως, ὁχ οοά. ἤρα οἱ (αβα}. Ἰοσορθαίων τὰ δα εἶθ. 
οὐχ. ἴῃ οοἀά. (ο151]. οἱ ΟΙἴ08. παϊοίην, οὐδὲ, 

(1) Δ΄αγοι βιοπηλς βαοονλάσξ. ῬαΌ]Ο μοϑῇ, ρνὸ δμπι- 
γι0 δαισονίοίε μορσαμῖο, Ῥϑοραίπηι Αδυοηΐδ, δὲ Πεὶ 
εἰοπιοηπίϊανῃ Ὠχα] τη ὄχθον ἀἰρηϊα5 51 ΠΥ ΠῚ] 58- 
εεγάοιβ, ἀπὰτ ρΘσσδη 0 ΥἹΟΪ]αν!, Αὐααΐ Αατοη ποη- 
ἄσμν 96 ΠῚ0|5 ΒΔ ΟΓΟ5 ΘΟ ΠΒΟΟΙ ἃ μ18 ἜΓα! : συλ - 
τοι νὰ ἐμ Π11πῈ ΡῈ. ἀπυϊοϊ ρα ποι ἀρρυ αἴπ5 ν46- 
αν, απ ἰἰοα! παοίου" Ἰμίδυιαθσ, [8 ον λθη ποὰ 
Ῥτ εἶ 556. ααοι η5. ἂα οασογἀοιί] νϑηΐτθξ. 
Βασοπίατιαβ ἰάπηοι, σα δὰ οοτημγοηθαπάδπι Ὠεοϊ 
Βοπ συ [ΘΠ ΠΟ. ΘῈ1ΠῚΠῚΪ στο 15 ρΡθσοδίο 5115 
δϑβδῦ ἴ) δρίβίοια πα ]Ι,ππάτίπιπι, Ἰὰᾷ 5101 ΟΡ) ]ο] πο 
δἰ ηἶϊ, οἱ δηΐ οαἢὶ ΠΟ ΒΘοσ  οῃ πὶ ἀάγοη ὁδοογάο- 
στὰ [π556 ΘΟ ΘΠ ξ, αι 60 φαοα ποη ρμοϊαϊπβοῖ 5'η 8 
« βαοογάοία Ραβομα σοὶοργατὶ. » 

(8) « Νοβ8οπιὰ5 σαδπίδ 1116 δ᾽ ἀπ 6115 οοπάοῃανο- 
«Τῇ» εἴσι Νοα  ετὰ 6555 μυ{0 φαΐ οχ ΞΟ τ] απὶ 
ΠΟῺ ἀ6 νθΓῖ9 ἀπ 8615 σα81,5 6 ἃ ν6] ἀδ που] δι15 [π15- 
{ἰ5,ν 61 46 5δοεγἀσῖΒαβ, αὶ] ἴῃ δογιρίαγα φαλπάοχαδ 
ΔΏσΘΊογατα γΟ04}}}}5 ἀθβιρτδπέιν ; οαπὶ ροβίαπᾶπη 
ἀδ Δη0118 ἀἰχιῖ, 5886 δὰ ΠοπλΪπ 65 γονϑυν μοβίθα 51- 
εἰβοοι, Νόααο Θο ἂς ραν 5 8ὸ ἀδβθγίοσι θὰ5 δηρα- 
ἰ5. Ἰμιο} Προπάα : ἡδηὶ εἰΐατπη σποάδτη δρᾶ ἴρ805 
Ῥαϊοπιίῳ δ ΟἹοπηο πο πιοάο Ποιι5 αἰαςαν, 1 οἰ μηϊ- 
ἤσαί δυοίον σας, 7. ἃ. ὁ, εἷς ἀσὲς ἀθ Ἔχθηρ]}}5 ρα - 
πιἰοπεῖω : ἀϊαολιτα ἀπΐοτα αἱ φαΐ, ὁ, π. 1, ποι 415 
1πϑλαν ἱπαἀοιηαθίίοτα, δὲ ρθη ἡ ομ] πϑβοΐαπι ροιοῦ 
δηϊμαὶ ᾿πάποινοπθπὶ ; Πδς δ οἷἱρ ἀ 551 Π}}}}5. ἃ}} 1Ρ50 
σσηάιοη δ Δηβ 6105 6}115 Βα ᾽ ἢ ΠΠ1ὸκ ἃ ΟΥ̓] οχ 511: 
τιαῖοξ 5180 ᾽ ΟΘ ΠΗ ῸΓ ; Βιρονδβὶ ὐπὸ ἀἘ ἀὸ Πα 5 δ - 
“0115 Ἰοχααίαν, ΠῸΝ ἀα!ο οαϊ. 6, ἢ, δ, ἤδαηι σπλῃ- 

13 
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ἀοχυΐάοιι ἀπὰ8 57 65} 5ο1 5 ἅδεαπο βϑοοῦίο (1), Α συγχωρεῖ γὰρ χἀκείνοις, ἐπειδὴ εἴς μόνος ἀναμάρτη- 

4] πο5 ἃ Ῥοσοδίβ ραγραι 6505, Δ’Ὸ ἀρ Π|5 φυλά σι 

μος 65. 8} 6115] β 115. 

ΧΙ, 851 σατο σαρὶδ, ἢ φαοαὰς τορτβοιίαθο αὶ 

ἀρ πορθὶβ ὁχοιαρία : δοοοάο αὐ Βοαίαπι αν, Πα πὶ- 

400 δυοὶρο ρυφοδναηλ ΘΧΘΉΣΡ Ια Ραλ πα (6 π|1α», ΟΠ η- 

ἀἰν 1116 τηᾶρηιβ : οαπῃ ροβέ σαθίθαα ρομιονίἀαπὴβ 

πιοτὶβ ἴπ ΤΡΟΗ [ἀπο μίο ἀβδαμι να]Ρροὶ Ὁ. ν 1} 1Π 176 - 

τοπίον (2),6 0 ασσαμὶ ἀα} ἃ μαάπϑαδ. δαὶ, Ρουοοἢ 

[αἰπ ρουοδίιιηι : 564 πο} ρον πη σοπἤΠίθαο ρθ0- 

οδίο οαηάον. ἡ δηΐς Ναίμαῃ ργορ δία, ΓΟΡΥΘΊΘΏΒΟΓ 

Βτοταρίτ5 (3) οἵ να] πον πιϑάτουϑ τέεῖ3, Πησέμ ἐκέ, Ἰη- 

ααδε, Ποηεῖβ, οἱ ροροαυϊξεϊ. Ἀδθοτη ΔΙ σα ρα αν 

111 Π6ᾳ. πὶ, 3. τ 

ἅπππὶ ἰρβὶ οαραῦαβ ἐππ|, νἰάθνο Ἰοβίαίαν αὶ 5ίαίαβ 

ἀποπιοάο οαπὶ ροοσαίο μι τὴ ροοοθη}} ρο! ο5ξαϊδ 
ὁοαοΠἰδὶ ροβοὶ ἔχ ποι ἐπ ἢ ἰαῖπηι5. ὺ δὐοράὶν ααοά 
ἔπι δ ο 5 οἱ νοϊαπίαίοιν, ρογίθοις ἀἀϊπιρ! ον αἷὲ 
σαῖς 9. κα. ἰᾷ, αὐοο πα σα ΘΧϑιηρῖο 1}61 νομί 

ἢ πορὶπ ποτὶ οὐϑὲ Εσοϊθκῖα, θάτγια α᾽ία, σοπσθη τον τ 

{5 οτα αὐ θὰ ΠθἊῖδε οατὰ ρα] 15, [πὶ Π155.. 1ἸῸ Χ ΠῚ ΠῚ 

πα το ΡΠ σΠ15 ἀσσιβανο ποῖ σον, ἤᾶπο Βδπ 16 Π|18Π| 
ὑγγῖο μοσα!αροιη ποιὶ {πιβδον ἀπ αἰ Πὶ ΠΤ 

διριβίϊα ἴσο ἃ ΒΟΒῚ5 ῬΡΟΡΑΡΙ πολ ρα παν, οβίοι- 
ἀἰππτιβ ἰὼ 1) δον, 3. 11οθαῖ ἰαπίπτα δῖο αἀάδτο, πᾶπο 

οραἴσπιθια ΟΥΓ ΠΤ απι δοοίμδυο μοθαἶδδο γο] οχ Οτὶ- 
ψόγος γ6] οχ ἰοπίθ ἀπά Οτίβθιιοβ. παπιδὶὶ, ἀπό]νι5 
Ὠἰπαΐτῖη 11 οἱ πὰ ΔΡΟΘΪ ρ5805 ὀαρη δι, τὰ πα θῖι5 
ΦΟΠΒΆΠα δηκοῖῖ5. Βοο!οϑιασια. Αδίθ ἃ ΟΒεϊβίο ὃχ- 
Ῥεορναπῖαν ρδοσαία. ᾿ ᾿ 

() {ππμ8. οοὲ δοῖι αδϑημθ ρεροπίο, ἀναμάρτητος. 
[ἀοο θαι οἴδτα γϑρῖανθ οαηὶ {τοάσαοϊο, οὐ ῥφοραγ 
πον Ῥοβοῖ!, τοσα σα. νοχ ὈῤΡΆΠλΠ 10 5ΙΚὨ Πσαῖ, 
τὰν ἄρα ὁποντοβ {πὶ ργοϊάποβ ἃοἴον Ἐ5; 0 0188- 
Ρἰνδτηλος 5Π|ᾺΠ6 ΘΞῈ ἀἴσθρο Ομ ν βίαι ν6 1 Ῥοορανιεβὸ 
γ61 ρϑοοηγο μο!αΐξβο, ΝΠ ΠΠΠΟτ Ἰππ νὸχ ἀναμάστητος, 
οἱ ἀναμχοτηπία, ἀρπα να πὶ ΒΘ ρῸΓ Βα ππ 1 ατ ΡΓῸ 
ἱπποσεῃίία οἱ ρου νας αι. ΞΟ ΟἹ 5} ΡΟ θη 5 
ἱπποσοπίίαμα οαϊ. 18... ἢ. ὁν. 41} ρίτῃ Ἰαϊγοθ θη 6118 
ἰοβιδῖ Γιϊσπο, μάοτυς τῆς ἀναμαρτησίας τοῦ ᾿[ησοῦ. 
Οχ].. ἅ, α. 19,πθ σα 115 05 1. ἁ] λονο ὅπ σπὸ ἀπο 
Ροσθανίβεο, αὐν νοῃΐββθ πὶ δηαηἀαγη ἄνο μαρτήτους, 
αι, 41ὅ. αν 94, αἴξ, οαπὶ αν οιη {ποῖ 9.65 Ια] 
οὰρ. 1, γον, 955.. Βοια πῖθιι5 588. θαΐασαισα μο ἢ σθ αιγ, 
55 Ἄ ΠῚ 6556 ΥὙ0} σα μ ββῖοἶδ ροδουταγναμι νοὶ Ἰμπο- 
σρηο, ἢ χαὶ ἀναυχοτησίας, πὰ ποῦ δυίθιῃ ἰοτο ρᾶ- 
Ἰαμὴ 65 ΞΙ ΠΠ ΠἸ δεὶ δοΐδαν ρθοοδ ἢ τασυ  αἴθπ : μχὸ- 
Ῥδὴ5 ΟὨΪΠ ἀ ΠΕ Ό]Ὸ5 ἀ0 ΒΟ απ Βύ558. ρθούαρο 56 οἱ 
τόνογα πάρονο μοσοαία, 41} βοϊαιῃ ΟἸυερ  5ειηλ ΠθΡΘ 8 
πὰ γνεϊν σία οι φαὸ ΔΏΡΟΙΣ σατοηί, αἱ οἹοπι δε 
θ01 ορὰβ ποὴ πᾶ οδη!, πὶ οι θλ ον ϊο, ον Χχιχ, 
γονο, {00 ὁΡΡομ τὶ Ἰοθηο μδυσαίου, τῷ ἀνα μαρτάτῳ, 
Ὑζ  Ἡ] σοὶ, Βογμ πεῖ [πιδῖο, ΘΘιοΡσε αι ναἱμὸ διισίοΓῈ5 
ΘοΟΙἐβίϑ οἱ, τὰ ἀναμάρτητος, πα πα Ἐ 10 }510.,1ηλε0- 
σομπῖθ, οἱ ἃ Ρρύσας!5 ον ο. Πὰ ἀτέρς ἈΚ 55 δ ὑηαρῖηο 
εἰ οὐ πο. ἴοτὰ. 11,0. 38; ἢ6 γαῖ. Ποπιΐπο. 
ποπι. ὅν ν. Τυῦ ; δ μονῇ. Οἰμ"δείαμὶ ογηῖα ρὰρ. 392; 
ὅς Πρ γαθηγ, Π)6 8θοιοισθο αὐἀνοπέμ, ἄναθοο, μὰρ, 957; 
(ὐδεῖς ἀναμάοτητης, οὐδεὶς χαθαρὸς ἀπὸ ῥύπου, 
5. ΠΙ ροπ ν ηγὰ 5,11}. ἢ αὐθονξ Ῥείασιρη οι Οτοβ5 
}} “ροϊοροῖῖοο αὐνουπηθ σα πλθιη, ΑἸσίον θαίοσο - 
γι) (ἰο Τνιμϊξαϊο 5 ποπλϊηο ἃ, ΑἸΠδηδ51 ἔσται. [1], 
βὶτε ΠΙ, μᾶς. 487, ἀνχμάοτητος, πξαγραΐ (πα τῃ 
τπαχὶ πιο αἰ ψογϑῦτη ἂρ ἐπι ρα! Π αἰ6. δου φκοων- 
φὰμςς ἰπσαῖ, πόσει ἀπροίς κονξ ξηλο ρροσαίο, εἴ εἰσιν 
ἄγγελοι ἄναμάστητο!, 86 εἰδὴ, ῬΘΟΟαΥ6 γοξοῖπί, 
ἀλλ᾽ εἰ δύνανται ἁμαοτῆσαι, 

(3) Πι ονοιίον, ἀδιαφόρως, ἀτοάδοϊῃ. νορα! 
οδλτιρ" Σ δἰ σοὶ πον ψομέοι, ἱποιμδ, πὰ σατάπ 0 
Ρουϊου αι οα] 56 χροόποβαὶ, οοσι αἰ θ1ὴ ἰὴ Δ τλῸ 

ΗΠ ορ. αὶ, 1 οὐ δοαᾷ. 

τὸς, ὁ τὰς ἁμαρτίας ἐμῶν χαθχοίζων ᾿Γησοῦς, Καὶ 

περὶ μὲν ἐχείχων αὐτάρχως, 

1Δλ΄, αἱ δὲ βούλε' πεοὶ ἡμῶν χαὶ ἄλλους τύ- 
ΕΥ ᾿ τ " 2 "ν»"» ΕΣ 

ποὺς παραστήσω ὃ χαὶ ἐπὶ τὸν ἀχθιδ' τὸν 
. ᾿ »"» - 

μαχάρ!ον, χαὶ τύπον αὐτὸν λάόε τῆς μετανοίας, 

μετὰ χοίτὴν, τὸ δειλινὸν, περιπά- 
ὰ ὡς, χαὶ ἔπαθὲν τ' 

Ἰλτελέσθρη ἢ ἁμαοτία, ἀλλ᾽ οὐ συναπὲ- 

λογίαν τοῦ πταίσματος εὐγνω- 
ἤτηρς, ἔλεγχος τυχὺς; 

θη, φησὶν, ὁ Κύ- 

ἀνῃρώπινον, 

θϑυεῦ τ περὶ τὴν ὁμὴ 

μοσύνη, Πλθεν Ναρθὰν ὁ 

χαὶ τοῦ τραύμστος ἴατρύς, 

ρίῦς, χαὶ ἕμαρτες (ὃ), Τῷ βασιλεύοντι ὁ ἰδιώτης 

ΒΒ οατὰ ἀο!εοίαπιοχίο νογβαηο. 51᾽6. παρα ππιμὲ, 91 
δὲ ἱπολ ρουοπίεν, ἀδιαφήρως, »γαυΐ (ἀἰοσϊα(ονὶΐ σορίία- 
ἐηοι «αἰριίβονς, ὧν απὸ νργυβαίᾳ γασίσοβ πὶ (6 
ἤρεὶ, οάσηι βόπβα 5. ρμσ οι. άγφπθ5. 30. το. 
οὔϊι,, ». 01: Ἔν τῷ ἀσιαφήρῳ ὀφθαλμῷ πυγχάνει 
ἢ μοιχεία, ἣν ὃ Κύριος διεμαρτύρατ᾽, λέγων, ὅτ᾽ Πᾶς 
ὁ ἐμόλέπων γυνῖκα, δίο. : η΄ οὐμίο ἐπε ογοπ τ, ὃν - 
σαπίο, ἀπ ρ θη σοσ αὐ] οη οι Π 0} ΓΘ ΠΟἾΘ αν, υθ)᾽ καί" 
εἰ ἀμ ἐονιηε 6 ο ἰθδίαίια' Βορείμὰς αἴθηξ: 
Οιεϊσῳιεῖς ὑπὰρθαολῖξ, οἰῦ, Το οὐθιαβ, ααϊ (χὰ 4118} 
αἀἴνεῦβοβ ἀποίουβ ποδί εἰ Ἰοσο 5. [αὶ ᾿πιϊέαταν αἱ μόπο 
ἐρα 5 ΓΙ θα Ὁ, ἐατὰ μι δϑορ ἢ τ 6 5}, 56. ἐπ {ρος ἤρρο, 
ρθρ. 27, οὐ π πὶ ΟΥ̓} ρθὰ6 ὁ νοξεϊρίο βεχαὶ- 
1, ΒΟ 1, εἶδεν ἁπλοϊχῶς, υἱέ ἐρηρὶϊοϊίον, οἱ 
αῦβαμο Ὡ14}0 ἃμΐπιο, 564 ἱποὰαϊο, 

13) ΒΡΡΥΘΆθησοΣ ργΡονερίια. νὸχ ἔλεγχος, ποι εἷς 
γορνονονκίοηοιας ἐοπεϊο(οηθηὶ οι, αἴ 615 να] ρα» 
ΤΊ5. 5᾽ καἰ ΠΟ 0, 564 ρϑυβόηδιη ΓΘργοβῃ ἀθη!θτα ; 
ἴῃ. ΔΠΟΡῸ 2)} 115 ΟΥ̓ΔῸΣ 15. Θα σθῦ 010 «πο ᾿χπ1σ 5}}}}1- 

( ὑἱλὰ5, ἰορί μιν ραὰ]ο μοδν ππιμυ Ἰοσαμ ; ᾿θλεγχος 
οὐ παοῖν. ΝῸΝ αὐἰογαὶ τ σοη υἐμσονο οἱ αὐ μον ρὸ- 
ἐγεῖδεθί. Εν Θιὴ 5ΒΘΏ51. ΘΠ ρ ἔπ π| ὀχίδιτηρ ἃ Ονγηὺ 
1.4 νοσαυυλαιη οδί. 1, τι. ῦς αθὶ 48 ΟΠ ἰβίο Ἵπα1- 
ΟΔΠ1Θ 1: Ὃς ἐξετάσεως, ἢ ἐλέγχων οὐ χρείαν 
ἔχει πρὺς καταγνωσιν μὲ αὐ σοπἰοη αν} 11- 
απο, απὶ ςοποϊπορηελ εις. δε 5. ορὲβ πολι ἦκα- 
δεῖ. ἤατνα, πὸ ἰα ἢ πδη να α Πττο 1 π|1|5 γΘΟ 5. δ- 
ὁθρ!10. 51}. 1 Π1πὴ8 οναξοη5. 6 κωμο οἱ «ποοίζαϊο, 
Ραμ, ὃ60 ; Τῶν βεδιωμένων ἔλεγχος ἀκοιθής παρα- 
στήσεται Δαν φολῖπὴ ἡμ φορλῖηιιε ἀρομνηεἰξοῖ- 
γι 5 γορυυΐπέηδον, ὃς. δου Αμιθβθῆαα, ΠΟΙ]. ἡ 
Ῥαπὶοίοηι οἱ διδαπηστα, ἀποί, οπιθ6ῇξ., ἰομι. ἢ, Ῥ. 
90. Δ, ]Ο] 0ηλ ἀρΡ6}]αἱ βεηαμα ΠΠυστ τα ὨΘ΄Όδηι ἔλεγ- 
5) καὶ κριτήν, γὙργεἰισικογοιῃ εἰ γιίλοθηι, δὲ μὰρ.91, 
ἔλεγχον κρυπτομένιον, γθρι ἀδαϊζαριηι αοἸοι ον ο)ν. 
ΜοΙΔρκναδίος, γὴν δ, Αμως, τὰς ἐν αἰ 46 ρὸ αυοὰ 
θ550, πράξεως πονηρᾶς ἁπάσης ἀκοιδὴς ἔλεγχος, 
οἰ μϑυῖβ ὉΡαῦδ αὐἰτοιιὶς, κομίμς. θρΉδΟΥ αὐ ϑεργοδοη- 

1) 80", 5. ΝΙ Ια 5, Π}ν τὴς ορ δὶ, 38, ρᾶρ. 811, τῆς ἰδίας 
κατηγοροῦμεν ζωῆς, μὴ παρόντος ἐλέγχου, ργορτίανι 
τδέαηα αὐοιιδαημϑ, τί. φαὶ νοανηπαι Ῥυαβοπίο. Τὴ 
ΡΞ]. υχχὴῖ, ῬΟΡΒ. (4, νοσ, ἔλεγχος, αι ἴῃ δα] καί 
γοά αν, οαξέϊρ αἰΐο,, ἴὰ νὰν! 5. ΡΑΔΙΓΟΥ 5 ἀπ ααΐα 
γον αν. ἡμαάθα;, ἐγεΐφα" γο] υἱπάρω;, 
᾿ (ὦ) Ἡαραστήσω. Πα ἰρρίπμι5, ὁχ οοάά, ΟΡΓΟΒ, οἱ 
(151. Τὰ οαἀΠ9 παροίαν, παραστῆσαι, ἢ ἤρα 6 (Ὡ- 
561})., παραστῆναι, σαογηι. πἰταηγάιι6 [δτγὶ ροίοβὲ 
βιρροΒρη0 μὲ ΡΡῸ σύ δχ ὁπιρίθι5 τα όσα 5 οοπά, 
ΒΓ Ρ5η115, σοί, ΠΟΒ οἔ Οσδαιρ. ροβὲ, τύπους, αα]1- 
οἶπηι, τῆς μετανοίας. 

(5) ᾿Θργνίσθη ὁ Κύριος, καὶ ἥμαρτες. ΞοΙρίασῷ 
Δ0Ὰ δῦ μα νατθᾶ, 564 οχ 6]}15 "ϑῆϑβῃ ἃ ὥντι!]ο 
ΘΟΙθοία, Ραϊο θυ γοϑρίσουθ νου 15αΐαν Ποιτη αἰ" 
Ἰοψαθπιῖβ, οἴ. τχῖν, ψ615, ὅ : ᾿Ιδοὺ σὺ ὠργίσθης, 
καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν. 
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ἔλεγεν. Βασιλεὺς ὁ πορφυροφόρος (1) οὐκ ἀγανά- αὶ ρυϊναίι5. ἤδχ μαγρανα ἰμβίρπ β ποη ἐπα! σπαίαϑ 65Ὲ: 
χτητεν" οὐ γλ0 προσεῖχε τῷ λαλοῦντι, ἀλλὰ τῷ ἀπο- 
στείλαντι, Οὐχ ἐτύφλωσεν αὐτὸν τὸ περιεστὼς τῶν 
στρατιωτῶν στῖφος ἐνενόξι γὰρ τὸν ἀγγελικὸν τοῦ 

Κυρίου στρατὸν, χαὶ τὸν ἀόρατον 
ᾧ ἐλθόντι, μᾷλλον δὲ ον 

ἀποχρινάμενος" 

ὁρῶν ἡγωνίασε' ἥ Ἶ 9 

ἔνου τῷ ἀπο- 
1 , - ΄ , 

Πμάρτηχα τῷ Κυρίῳ. 
ς τ : ἢ : Ἶ 

Βλέπεις τοῦ βασιλέως ταπεινηφροσύνην ; βλέπεις ἐξ- 

ΔΟΛΟῚ . Μὴ γὰ ἦν ἐλεγχϑεὶς ὑπό τινος; μὴ πολ- ολογησιν ̓ς δὴ ὙΡ τ ξγχϑεις τένος ἡ ἢ πὶ 
᾿ ᾿ ὅ ΕΣ ΑΡΣ ἢ 

οἱ συνήδεισαν τῷ πράγματι ; ὁξέως ἐπράχθη 
πρᾶγαα, καὶ ὁ προφήτης εὐθὺς 

ι 
ως 

: Ἀ 
καὶ φησι τῷ ἔχε 
στείλαπι, 

τὸ 

παρῆν () κατήγο- 
ρος, χαὶ ὁ πταίτας ὁμολογεῖ τὸ κακόν" καὶ 

εὐγνωμόνως ὡμολόγησεν, ὀξυτάτην ἔσχε τὴν Ἰατοξίαν, 

ὋὉ τὰρ ἀπειλήσας προοφάτης Ναθὰν, φησὶν εὐθέως" 

Καὶ Κύριος 

ἩΕΞΕῸΣ 

Πλήν φησι Παροξύνων 
Κυρίου. Πολλοὺς μὲν 
ἐλθοοὺς, ἀλλ᾽ ἐφρούξει σὲ ἡ 

πὸ αέγιστον ὅπλον, ἑτηΐμους 

τοὺς ἐχθροὺς ἐμαναστάντας. 

οὕτως αὐτὸν παρεμυθήσατο, 

παρεδίθασε τὴν 
ὀξυτάτην Θεοῦ 

ἀμχοτίαν σγυ (3). 

φιλανθοώπου μυταδολήν͵ 
παρώξονας τοὺς ἐχθροὺς 

διὰ εἶχες 
, ΩΡ κι σωφροτύνη προδοὺς δὲ 

ἑστῶτας ἔχεις κατὰ σοῦ 

Ὁ μὲν οὖν προφήτης 

τὴν δικαιοσύνην 

1Β᾽. Ὁ δὲ μακάριος Δαδὶδ, 
σεν, ὅτι Κύριος παρεθδίόασε 

» " , ἾΣ Η εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἥχου- 
τὸ ἀμάρτη αι δου, οὐκ 

ὭΥ: ἐς ἦν πη πἰ μετανοίας ὁ βασιλεύς" ἀλλὰ περιεδάλλετο 
ἀντὶ πορφύρας, ἀντὶ ξὲ χουτοχολήτων ἷ ΐ ξ ε τς ᾿ 

θρόνων, ἐπὶ σποδοῦ χαὶ γῆς ὁ βασιλεὺς ἱἰκαθέζετο 
Β -. ε - ν ν 

γαὶ οὐχ ἐπὶ σποδοῦ μόνον ἐκάθητο, ἀλλὰ καὶ σπο- 
᾿Ν, ἀλῆμες - ἀν δου Ἔολει ἈΕ τας δὸν εἴλε τὴν βρῶσιν, καθὼς καὶ αὐτός φησιν" Ὅτι 

σποδὸν ὠσεὶ ἄρτον ἔφαγον (1), 

18 Π Ρ τ. χι, 317. 6 ἢ Παρ. χιι, 13. 16 1Ρ1ἃ, 16 τὰ, 44. 

᾿ξένηξε δάκρυσι 

(4) Ὃ βασιλεὺς ὁ πορφυροφύρος, Ηοὺ αἸΠοΡ 16- ἢ 
βαπίαν ἴῃ οοὐᾷ. οο, ΟἰξοΡ. 5. δὲ Οᾶ5α8)». ἴθ. πα 
πιοάσμα : ᾿Αλλὰ Δαδὶὸ ὁ βασιλεὺς οὐχ ἡγχνάχτησευ, 
Ξαιὰ τος δαυΐὶ πολ ἀνε ἰφυιαξμς. δδὲ : ααδη ΘΟ ο ἢ δὴ 
βθοθ!5 68, ὑγοάοοίη5, το, ἐτύφλωσενμιοη ὁμρούροα- 
οἱξν, Ἰαρίναν ἐπ Οοἰβ᾽1α. ὁ ΟΕ}... ἐτύφωσεν, ΠΝΟΉ ἐπι - 
Παυὶϊ. ὑυνίᾶψαο Ἰδοῖο ρτοθ ὈΠ15, π8 Ἀγιουθπι πια[- 
γριηὰ8 Ξθῦδδνο βοηθηίϊα, Τυϊθιι5. Πανίἤθτα δ} 510] 
ρβε πάθην 6 αηι ρτρβθ ΘΓ ορυβθηΐαββο ὰσ Υ] 1580. 

(2) Ὁ προφέτης εὐθὺς παρῆν. Νοη 8[8[1π| 5ρὰ 

ἤευταθ ροϑί ἀθαπι, πἰμαἰγασι παῖο ἤατὰ θανα οχ 

πααϊτοτσίο Π]}10,. Ναί παπ ἀ4 οὐπὰ τϑἀαγεαθηαὶ οαιβὰ 

ταϊϑϑα5 δϑυ αδογοιι νἱΔ6 ἀὴ ἤθη ργθίοτθηάα εἰί 

ςοά!οῖβ (οἰβἰπἰαπὶ Ιθοίῖο ᾿ἰὰ 586. μᾶρθπβ : Ὄξξως 

ἐπράχθη τὸ πρᾶγμα, οὐ προφήτης παρῖν, ἔλεγχος 

οὐ παρῆν, κἀχεῖνος ὁμολογεῖ τὸ χαγύν' Οο Ῥοραοία 

φῬ68 οὐαΐ  γνορῆοία πον ἐπέου μοναῖ, ποτὶ τεἰ{π|8 πεῖ οονὶ- 

νυδχοοροί.. ΠῚδ ἑανιον ρεοοχέμηι σον εὐιο". 
(8: Ῥὴν ἀμαρτίχν σὴ {π 61) οἱ ΟΟΙ5]. Αἵ σοδά, 

Ἰῖοθ, ὕδβαὺ}. δὲ Θιυῖο)ν. 2 βαβαπὶ τὼ ΒΊΡΠ}α τὸ ἀμᾶρ- 
τημά σους αασὰ εοἰίατη [651} Οὐ] 5. ἰαοτ 5. ἢ. ὁ, 

Ῥαᾳυΐο ροβί, αὶ Ογτ]} 5 [δρὲ, Ἡχροξύνων παρώξο- 

νας τοὺς ἐχθοοὺς Κυρίου, {ΧΧ Ποπι. οἀϊί, παρδῃὶ, 
1Ιχοοογίζων παρώργισας τοὺς Ξ ἢ Κυρ. Δεέσα γ- 

ἍΠ0 σοπϑθαιε οοα. ΑἸρχαηάνιηὰ5 ΧΧ [θγργθίατα 

οἱ Αἰάϊνα δάϊεῖο  πἰκὶ ταὶ ριο, ἐχήϑους Κυρίου, 

πῶσ παρ οι, ἐχηοοὺς σου, ΘῈ Ή1005. Τπ08, ΠΘΌΓ10 (αΔ Πὰ 

ϑϑοιία5 δὲ Ογρ]α5, 651 ΑΆ Ὁ ἸΠΙΡΡΓΟΕ5. 
(4) Ἔφανον. Αὐαίίαν Ἰπ οὐάα. ορ, οὐ (ἀβδαρ. δὸ 

γϑρϑοὴ8 τοάθοιὶ γοϊ χαὰ μᾶγα ῬΡΟΡ] ΟΕ ΙΟἱ γθυϑ  Ο}}: 

Καὶ τὸ πόμα μου μετὰ χλαυθμοῦ ἐκίφνων' Εἰ ροίμηι 

γεθιπὶ οἰσπ βοίι ᾿νϊδοοδ αν. Ἂς ἔ 

(8) βασορα ἱπάπὶξ. θαντ ἄδην ρϑοσαιῖ 50} μι  πΊ θα - 

θα ξβᾶσοο 56 ἰμψαΐδεα, ἀοῃ αἷϊ ἀϊδενία δον ρίαγα, 

πὰ οἶα ἃ οαταὰ ααΐ Ἰοφαρθαίαν, βοὰ αὐ διπὶ ἃ 
ἀπο πε οράναῦ, αἰ οη σαί, ΝΟ χοθολυ  ΘΊΓΠ 
οἰ ΟΣ 5.115. ΠΝ ἢ αχΩ, ΘΟ ΠΟΥΒ ᾿ ὁορί αθα! οηΐτ ἀπρο- 
Ἰϊοατα Ποπεΐπὶ ὀχογοίναπι, δέ ἱποϊδίδέϊορυ. ἑαπαπαηι 
υἱάοης 13 Ομ ΓΟ ἰβοθραϊ ; ἃς γϑηῖθπ τ, 568 Ῥοί 5 
ΘΓ ΠΠατη, πε τέθ ηιἱ [060] γοϑρομα ει : ῥβερραυὶ ἢο- 
γπῖπο “ἢ, Οογ 5. ἀθτῃ ββίο ποιὰ ΓΘρὶβ, ΟΘΡηἷβ Θοηἴδ5- 
βιοπθί Σ ὩΠΠ411 ἕαθται ἂς ]}10 οοανίοίας ἢ παμ 
11} ἕασγαμ! [ἀσ 10.158. Θοη 501} ἢ ὁΘ] γίνε ἰγαηθας δ. 
657) ΘΕ δια! μα ῬνΟΒ 68 ἀπ} ἀσοαϑαίον ς ααϊησαδ 
οἸφηδογαί, ρούσαϊίαπι ὁοη Ποίαν ; δὲ ααΐα ἱπρϑαῖθ 
οἱ Βοπὰ πχδὴ 9 ΘΟΙ [6555 οβί, οἰ βϑί πα Βα πα [5 διΠς. 
Ναῖηαι μη πὺ Ῥγορ ἢ οίϑ 4α] σοτατα ἈΠΟ ἢ 15. πιβ115 
ἔχθρα! 5ἰα τιν 41: θονμῖηλις φιοιθ ἐραγιϑέμξ ροο- 

Β “σι {πιῶ ᾿ς Ὑ 7165 νϑ]οοἰββίτηδιη Ποὶ Ποπλϊη τα 

8ιλαπ 15 τη! οπο τη. Αἰϊαμχθη ἀΐοιε : ᾿υγίίαιις ἐγ ῖ- 
ἐαυϊδεϊ ὑπτρεΐοοὶ Θονπθιὶ τ, ΜΆΠΓΟ5. δαῖτ ῥτορίον 
705 {πὸ ποβίθϑ ΡΘθα5, 56 συβίοάίοναξ ἔα σαϑι}- 
ἰᾳ5. Ῥοβιααδηλ ν 6 τὸ μι οἰ ραα.) ΠΟ ᾿Γαὶο αἰ πτη ρτὸ- 
αἰ 5Ε,, δια θ5. πᾶ να 5. Βοβίος ραναίοβ, αὶ πάναρθαπι 
ἴθ σομβαγρδη! 510 ἰρίιαν Π]ὰηὶ ρτορηοία σοηβοϊα 5 
65], 

ΧΗ. ΑΥὖ βεδέιβ Πενία, ἰδπιείδί δῃάϊνίβεοι Π]πά, 
Βογαῖπις ἐραηιϑί ξ ροσοαίση την; ποῖ ΡΒ πιὶὶ 
ἰαπβὴ ἃ μωπί θη τὸχ Ἰἰοθὲ ; νογαῃ) ἘΦ Ἰοσοορὺγ- 
Ῥαγῶ δδοοιπῃ ἰππ|} (5), ΡΓῸ χὰ ὉΓ8 {18 56 4 1015 (6), ἢ 
Ομ θ ΘΕ πα Πηΐ ΤΟΣ βοάοθδί ὅν προ ἴῃ οἰηοτθ 5θάδ- 
μαϊ ἰαπίαπι, νόγίαι ΘΙ δ τὰ οἴπονα γοϑοοραίαν, 5ἰοαξ 

ἰρ88 δ : Ομοηίανι οὐμογουλὶ ἰᾳηαην ραποτα γηαπεα- 

ἑαδαρὶ δι σα! αὰ αἰπιῖβ οὐ ρίαηι οσ γι οομος 

77 1514, 16: ὅοιι. τιῖ, 6. 18 Ῥ94!. οἱ, 10. 

υῷ δὰ ἰαπίογα, ἢ 110 βορίοτῃ ἀϊογιπι, {61 ἅτον- 
τοπάπι Π]Π δὰ] τηογϊ8 ὁδιιϑὰ σαβοσροτγαῖ, Ἰασέι, τὸ - 
δ δηΐα τητ 556. ΤΟΙΟΤῚ Σ (πᾶ οχ γα, οἱ Τα ἀαορατῃ 
58δο 58 ἢ μιρη! ἃ σΟπΒ ΟΡ ΠοὨ ἀτπ δὰ ΟΡ πη Ὁ 
ΟΠ σθ γα ροΙᾺ}} ΟΥγ]] 5 βδᾶσοο, ἀὰπὶ ροσ ἢ] οη Τὰ πὶ 
Θδι1, πἀθὰλι ὅ556 Βα πτηλ τοϑια, {π| ἀΠοαυἱ ρ5α]. 
χχιχ, νϑρε, 1, οι ἃ1} βασθπῃ βιαπ σοΞο ἀἴπδο, 
Ἐπππ φαοάπο 1). σι 6 }8 56 4556. Βογίριίασα οι ο((α]- 
τὰν : 564 ᾿ρ86 1χ 1060 πτὸχ ἀἀσιο [6 5Π.ΓᾺΓ οὐδ οι, 
6Χ ΟΔΡΙΠ15 Φα  ΡῈ8 βίπο Δ Β1Ο ΔΒρΡΓβιι5 οὐδε οοϊφδη- 
ἴοπι ἐσπαισηα ραπθηι, πχαπάπολ586, ΟΥ̓] φπτρ 6 
Νιπὶν ἄτα γοσα ἀἸσθη μαι {0.5 πὶ ς Δα Παντθτα 
ἔγαπϑ 1586 υτάοτατ, ΑἸίοχαϊ γυρη! οπίος οἱ [ποῖα 
τὺ γοη 5 Ποθττθοβ. βασοοϊ πάτ08 ᾽πὶ οἰ ΓΘ βοά 550, 
βρᾶγϑα αθίαιο ἐπ δορερεανὶ5 οὐ πποηΐα άοτα δοϊαπξ. 

(0 ᾿ναμναεὶς ἐμλοῖῖδ. ἃ νον ]ηγι5 γοσοῦι, χρυσος 
χολλήτων, ]παιη Ογυὰ5 5206 ΔΠΒΙθοι : εἰς 1.15, 
παι. 10, νοῦ! σα εῚ 5. γα ραπλ {τ πη ὕΠΆ] 65 1 οἵ δρὶ- 
βίοϊα αὐ σμῃπίαπι αι απ. ἢ, ὁοΤὍΠ α5 μϑηγτὶβ ἴδ 
ισϊὰ5 ααῷ ππρογαϊοθῖθα5 ΠοοΥτὶ 5010 Βατεὶ ρυῸ ἡλὰ- 
ΠΟΙ : δἱ οαἵ, 1ἢ., ἢτη. ἐᾷ, δοοϊροίαμῃ δι τθοιῖο- 
μ18 ἀγβθηῖο Ἰηαἀποίαηι οἱ Ἰηδαγαίδμι {61} ἀργυρέ»- 
ὄυτον χαὶ χουσυχύλλητον" 6}085. ἸΙασιιηαν, Επβδρίο 
τείογοιίο ἢν. οἱ Ψεΐ, Οοηδίαπέ., σαρ. 836, ἰαΐα τη ἀπγὸ 
ῬαΡΙββέπιο σαορονξιπι ὁγα!. Χ ϑυσηχόλλητος Εἰ σΉΠΠοὰ 
τᾷ φαοᾶ δατοὸ ἀρρ απ πας απὸ οὶ, ν61 σὰ] ἀπγ ἢ ἂμπ 
εἴα παίαηι, [πὰ ΟΠ 5 ΟΥΨΙΠῚ [σοἷ5 465 σμ 8 Ὑ1 ρα 6 ηι 
[1 φιοὰ ᾿πηδαταίαπι οσὲ. ἤθη ἰατ }8. ἀπιροῖα, φαρά 
ἀϊοοτγοι [ον χουσένδυτον, 56 ἁττο νο} Πα ὉΠ} γ6} 
ἴῃ ἰδ} 6} 15. ΓΘ αἰπβίπα δι ἰχὺ τομ, Ν γόβὶς Πα αν.9. δὴ 
Εποϊοβέαδίοι. να. 09, {να ἴῃ. ἢ Π οἱ 5. Βα πὶ- 
Ρίαπι οἱ Ἰυχαναπι ἀΘΒΟγΓθ6 5, ἂἰν δαναμ ἢ (6 ππιῦ 5 
ρΓΟ 5 ΒᾺ 0} [8115 ἔα 0}1ὰ5 ὀχίθηβιιπι οὐ αι Γι 5 
ΘΡΌΓΩ οἿ5 {Π1ππ|, ἀγρθαύμμααο οἷαν 5 αἰῇρί. 



309 

1ιαυαῦο, ᾿πα πλοῖα 5, β6}" εὐησυδα πουίοβ. ἰσοίπειη Ἰπθῖθπ Σ αὶ τὸν ἐπιθυμητὴν 

ὧι ἰαονυ τη δ Ὠλοῖς 5 αἴτηα Ἰκοῖη γίσαθο 15. Οατα ρτῖπ- 

οἷρθ5 ΠΠπὰπὶ δὰ πιὰπἀ ποτ απ ρα} 5 ΠῚ ΠΙΟΡΓΓΘΏΓΟΓ, 

πὸπ ἀσχαϊονε, Ἰοαπί σα θ ἴῃ ΒΡ τ ΟΠ ΠΟ 

αἴ ργοδαχίι ὅϑ,, 51. τοχ ἴξὰ σομἢ!ομαίαν, ἴὰ ΤἋ] 

Ρεϊνα 5. 685, ΠῸΝ δ θ65 σον τοτὰ 7 ΡΟΒ᾽ ΑἸ ΒΔΊΟΙΙΙ γὸσ 

Βα σοῶι, σα ἡ] 1 {ΠῚ ρα!ρρυπ! δὰ Ππρβάτι υτοι 

μοι ΟἸνᾶγαπι πευλέστα αβονο οἹορὶ! δ᾽, φαδ51 πλοηλὸ 

Τπνοσαμ5 Ποναϊογοι, 41 151Π|ὴ0 1ῃ. οὐθ ο5. δδὲ 

ἀβοθιβιγαβ: οἱ οατὰ ϑδπιδὶ ΔοοΡθ 5 ΠΠπτὰ ἤμετεί 

ταδ] ἀἸ0 015 : δίνέίο, τ {01}, ἐἐερ ὅΞ , Βοῖσθδι ΒΗ ἸΠὶ 

φαυᾷ δἱ φαὰὶ τοιαί με, τοι θίαν, 

ΧΠΙ, γι 8465 μαϊολστιτα 6538 οἰ 6τγὶ. ΘΓ 5 8558 

ρα μἰθητθιι5 βαμιίοτα. Ἐμίδηι Ββα!οτηοη (1) οθοϊά6- 

ταί 88 ; βοᾷ φυϊὰ αἷε  Ῥοξέδα ἐηοὸ ρωπιθπίίαμι οἰ δ, 

ΑΟΒᾺΡ 4υσάτδ σὰ Βαιααυϊ δρας ΠΕ ΠΕ]581Ππ|115 160 - 

ἴογαπι σα ον, σα ΟΊ 6 )Ὁ} ἱπι ρτοθλ αΐθ, 116 ργορμοία- 

ται ἰαί σθιη (ον, α] 16 πτι5. ῥ᾽ οία 15, ἀβύοραμι οὐ νἱ- 

πρατιιαι Δ᾽ δά ἢ ἀρρθῆνον ὅδε γ θα «απ Νὰ- 

Βαϊμευαμν μὸν Φοβαμθίθαι ἱπίθγοταϊ, οππὶ γΘπιββοξ 

ΕἸ᾿α8 μγορι δία ἂὸ βΒο! απλπιοιΐο ᾿πἰμἃ5. ἰ θ 556, 

ἀϊκοία!ε γαϑ! ποία 508, εἱ ἐπα}, βασοσαὶ ξῦ. Οὐ 

γονο (Ἰ1ε1 ταϊβογίοονβ ἤθι5. δὰ ΕἸίδτι ἢ ΕἰάζίεΣ φιο- 

πιοίο σοπιριαιοίλιβ δὲ Αεμαῦ α ζαοῖο πιθα δ᾽ Ἵ αὐαδὶ 

[ογνίαπὶ ρτορ οί Ἰηρϑηίαπι, πὸ ὦ ρΟΘὨ ΘὨ ΘΗ 86 

αἰίνο ἰμοΠ πάγει, Ποία ο ἸΔθόγα5. ΝῸΝ ἐπα, 4 α11, 

ἐπάμοαρηι τπαίναν ἴὰ αἀἰοθυιβ 67ι5 δθ. ΒΓ σαᾶπινδ 1118 

Ῥοϑένδηϊδιῃ ΠΟ. 6γᾶ! 8} 5:9 ᾿Ἰπιργ "Πα 16 ΓΟ ΘΕΒΌΤΑΒ, 

ἀΡΒόΓα 6 ἐαπιρα του {Π|, σα. ἰπδοῖ8. ἰατπ0], Βοὰ 

Ῥτθϑοηί ρα πιο τασητθηίο ὀοηϑοπίλη θαι. ὑγὶ- 

Βα 6 5 ΓΟΠῚ 55] ΟΠ 6 ΠῚ. 4 5}} δαἴηι } α1015 65] ἀσσομηηῖο- 

ἀδέαια ππϊφαΐααθ αοἰο ϑϑανθπ(ατη ργομ αἰ ΠΧ. 

5. ΟΥ̓ΆΤΠ11 ἨΠΝΒΌΒΟΙ,, ΑΒΟΗΙΕΡ, 

6 

100 

Λούπω χαθ᾽ ἔχάστην 

νὗχτα τὴν Χλίνην μου, ἐν δάκουσί 

πὴν στρωμνήν μου (3) θοέξω,. ᾿Αρλόντων παρακα- 

ὀςραλιὸν, 

λέγων" μου 

λούντων φαγεῖν ἄρτον, οὐκ ἐπείθετο. Εἰς ἐὐδόμην 

ὁλόκληρον ἡμέραν παρέτεινε τὴν νηστείαν, Εἰ βασι- 

λεὺς οὗτως ἐξωμολογεῖτο, σὺ ὁ 

ἐξομολογήτασθαι ; Καὶ μετὰ τὴν τοῦ ᾿Αδεσσαλὼμ ἐπ- 

͵ 

: ὃ; [ ᾿ ᾿ ͵ ἰδιώτης οὐχ ὀφείλεις 

ανάστατιν, πολλῶν οὐσῶν ἡδῶν αὐτῷ τῆς φυγῆς, διὰ 
.-ν»ΨὮὕ τῷ, ." - ἕ 

τοῦ ὄρους τῶν ᾿δλαι:ῶν «εὐγεῖν εἴλετο (3], μονονουχὶ 
Ἢ Ξ ,» “ . Ἔ 

τῇ διανοίᾳ τὸν ἀναυητόμενον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἐχεῖ- 

θεν Αυτρωτὴν (4) ἐπικαλούμενος" καὶ χαταριομένου 
πιχρῶς αὐτὸν τοῦ Σεμεῖ, λέγει" Καὶ ἄρετε αὐτόν" 
τ . - ᾿ « 

ἴδει γὰρ, ὅτι τῷ ἀφιεέντ' ἀφεθήσεται. 

ΕΓ. Βλέπεις, ὁτ' χαλὸν τὸ ἐξομολογήσασθαι" βλέ- 
πεῖς, ὅτι τοῖς μετανοοῦσ'ν ἐστι σωτηρία, Καὶ Σολο- 

μῶν ἐκπέπτωχεν' ἀλλὰ τίφησιν : Ὑστερον. ἐγὼ μετε- 
8 ἌΝ ᾿ “-- 

νόησα. Καὶ ὁ ᾿Αχαὰλδ (ὅδ) ὁ τῆς Σαμαρείας βασιλεὺς 
, ᾿ ᾿ “ν᾿ ἡ 5 . 

αἕγονε παρανομώτοτος εἰδωλολάτρης, ἐξαίσιας, ὁ 
σγξε γι πὶ ΔΝ ἡ ὦ ἣ - “- ἣ μὰ ΡΝ ἢ Ν Γ πουφητοκτύνως, ὁ ἀλλότριος τῆς εὐπεδείας, ὀδνρῶν 

Ε ΨΕῚ .ν “» . ᾿ ᾿, » Ὁ ᾿ 
ἐπιθυμητὴς καὶ ἀμπελώνων ἀλλοτρίων: ἀλλ’ ὃτε τὸν 

- “ " " ᾿ , 

Νχώσυθαὶϊ διὰ ἐλρόντος 

Ἤλίου τοῦ προφήτου χαὶ μόνον ἐπαπειλύσαντος͵ διἐδ- 
« Ἂ : ῃ ΠΣ ᾿ οα.ν»ν " 
ὁγξε τὰ ἱμάτια (0), καὶ περιεύάλετο σάχχον, Καὶ 
»«ἶ Ν ͵ ϑ. με τ ΑΝ ν . ᾿ Δ, 

τί φῆσιν ὁ φιλάνῃρωπης Θεὸς ποὺς τὸν Ἡλίαν; 
᾿ . “ ᾿ " 
Αγχλδ ἀπὸ πρυσιύπου 

δι δι" στ 
τῆς ᾿Ιετχῦξλ ἀπέχτεινεν, 

᾿Εώραχας πῶς κατινύγη 

μονονουχὶ 

συγχαπαθῆναι τῷ μετανοηῦντι" 

φησὶ, τὴν ἐν ἡμξραις αὐτοῦ, Καὶ 

ὅμως, μέλλοντος αὐτοῦ μετὰ τὴν συγχώρησιν οὐχ 
τῆς πονηρίας, συγχώρεῖ ὁ συγχωρῶν" 

! “-π:! 
᾿ Ρ-ε ᾿ - 

πείθων τὸ οιαπυῦον τοῦ προφήτου, 

Οὐχ ἐπάξω γὰρ, 
μου; 

, 

ΧΑᾺΩΑΝ 

μ᾿ ῃ 
ἀφίστασθαι 

3 . - " ." »Ἀ Ἄ - , - 

οὐκ ἀγνοῶν τὸ μέλλον, ἀλλὰ τῷ παρόντι τῆς μετανοίας 
τ ᾿ . ᾿Ν 

χαιρῷ καταλληλὸν, τὴν συγχώρησιν ϑωρηύμενος, διι- 
μ - ᾿ “ἢ - 

μκαίου γὰ5 δικαστοῦ ἐστι, ποὺς ἔχαστυ, τῶν γξγεν - 

νη μένων (7) προσφόρως ἀποκρίνασθαι, 

τ Ῥ58], νι, 7. 5511 δα. χαὶ, 171-30. 5Γ ΠΕ Πρ. αν, 33, 5111 Πορ. χνι, 14.5.1 Παρ. χι, ᾧ. δ Ῥίον, χχιν, 32, 

Βοὸ, ΓᾺΧΧ. 835. ΠῚ Πρ. στ, αὶ. Ν ΠῚ δ. χτι, Ἢ 

(4) ϑαίϊοηιος οοεϊἀοναῖ, οὐς. Πιποι θη θθ. 588. ἀδ 
ΟΙ δ Εἴ δ᾽ σάϊαλο δ᾽ πο ἢ 15 ας ΒΟ Ρ ἢ [1 5, 

18 πὶ ἃ πλ|1}5 δόρυ διαπι, ον ηοΥ 66} σὰθ Βὰ- 
Ἰοπιόποτι αύϑπα! πιὰ ἰδ θὴ ΠΟΛ ΠΠ 4 ΠῚ 56 1- 
μα ν ]Ππ|5 οι η ὁ πᾶ. Πθναλο 5 ΡΠ} ἀαοίογοϑ, 
αἱ (6510 ΗΙοτομ πο μὰ ΠΟ] 5. σῆρς 1, νοῦ 5. τς 
πΡυὰ απὸ ἃ μα ἰ τη 58] 018 δ᾽ Δ τὰ νὸ- 
Ιαπὶῷτ- θα Ἰναὶς βθῃ θη Ε ἢ ρΓΟΒΆΒΙ Πα 5 ἰδοϑι Ρὰ- 
{γ65 πο μη 165 τι ΠῚ ΞΘ ΙΘο] Γανογα Β1Π1ἃ 56η- 
δυγιηΐ, Βα οθχα5 ἰὼ Ρσμ 8 5. ΗΠανίατῃ, ἐπ μπαὶ. 
μι, πι 12. ΑἸαργοβ. δροΐορ. 1 Πανὶ, σὰ. 3,ι. 18, 
(880 ; ΠΙογοῦγιι. 6ρ. νεῖ, οἄ. 9, πον ὧς, Ῥ. 061, 

εἶδ. ς ασολίατίατῃ δορὶ. δά Ζο σαν. ΒΡ ῬΡΟΙΠαρά, 
ι. ΥἿἾ, ρ. 117, σα} 5 ἰς ἀδ δα!οιμόμο ἰσοὰς ἃ 18}- 
Ῥόγιὸ ατη οηδι τοι αν" δριδι. 80 0Ε 81 ΒΊΒΠΟΙΠ]Ι. 
ργίαίαι ἰο. ΧΥ͂Ϊ, ρ. 238. ΗΠ18 πούθπβοι δ βΟΒΘΏΤΙ 5 
Ῥγοδοπῖι Πομα 5ἴαηι Προ 6. Ἠορμίϊδ. οἷο ἢ6- 
60}. αν 810. ΒΡ. ἰοτὰ. ΥἹ, με. ὅ7. ΑἹ αἰ γη] τ πο 
Ροβϑιη8. ΡΠ οι) ΒΌΓΒ115. οὐ ΠῚ} 6 011}16 ἀτιμιι- 
τποπίμηλ 6558 ΟΥ̓], σὰ Βα! 0 15 Πανὶ [61,8 Πὶ 
σοιαριοθατγο αἰ τὰν. Ἀπ ἰσσὰα Ργονονθίοναι ΠΡΕῚ, 
απὶ α δεϊοπιοια ἀη16. ὀάβηπι ἱπάπι δὲ δ δουρί 5. 65}, 
ΔἸ] 5. ΘΓΟΥΒῸΝ. Θ5Ὁ 1} 05 Ἰσοῖς θὲ Βίρῃ! ἢ! σὰξ 8α- 
οἰονῖβ ριυσ δη τὰ. αι αν πὶ ρμουβοηᾷ ποπιίη 8, 
4υϊ σοῃξροοῖο μἰμγὶ ΠΟΤ Π 18 ἄστὸ ἀρίτοῖβ ορρ]οίο, 60 
ΘΧΟΤΩΡΙΟ 58 μὰ ᾿ᾶρόγαπι βγοῦν σα ρμδϑβοηάθατσα ἃ{}- 
ποτγίαϊυν, αἱ ἱμμανίεθ εἰ, οροβία 5 ἀράθοι5 οαριαξ. 

(2) δτρωμνὴν μου, ῬΓΟΠοΟΙπθη κοῦ ὁχ σοαὰ. Πορ, 
ἀλβδα, οἱ βαον, Τοχί, τοροϑβα]. 
(8) ἴλετο, δος ἰὰ σϑροϑαϊν Οχοπίθῃβίβ. δα 11 0- 

πἰ8 ἀποίον 6χ οὐᾶϊ, δ δἰ (αβαὰβ, οὐ ἴῃ ργῷοο- 

Ἴ, 31. 81. 514. 99. 85 014. 

ἀοπθρα5 φἀ  ΠΟ 15 αοτοίτν, ἤλχτο, «υοά 5πηϊ- 
ἢοδί δαξέϊξ, Εασίαπι ν {10 δου! όχι οχ εἴλατοιχυρα 
Ἰθρίμιιν ἴῃ σοι. Τίοο, (θα. οἱ ΟἸΟ, ἢ, 

(ὦ Δυτρωτήν. Κα ΠῚ, τὸν Αυτοωτύν. Αὐτοια μι, 
ἀποίογίια!α σε ἀ. οο 6. (ἰἀϑάν). διδοίηιιβ, ΒΟ, 
ἐπιχαλούμενος, ΒΒ] 1 11 Π9 5 ΨΘΡΒθὰ πὶ αἰτοαρ οὐ 
αἴςο: ἀλλὰ καὶ ἀεὶ ἀρωγὸν αὐτὸν τῆσδε τῆς ζωῆς 
ἔχων, βρα θὲ ἐἰεπι βοα θ ον ἀπζι υίτας αεἰ γον οοι καδδης. 
ΒοΙίααα απέθηι 50 Γερερϑοπταχτι αὶ καταρωμένου 
αὐτὸν πιχρῶς τοῦ Σεμεῖ, ἀνεχόμενος ἦν, πρὸς τοὺς οἱ 
χείους λέγων" !ἋΔφετε αὐτόν μσπηιο {{Π| αοοῦῦο πιαἰοιλῖ- 
δεγοὶ δριποῖ. βενβογεδαι ἀὐπιοδίϊοῖς ἀἰοηξ, Θιπιέε τἰϊομ. 

(Ὁ) ᾿Αχαάδ, 1ἰὰ 5ΞοῦΊρ5η5 χα οὐἀ. (οἰ5]., Πος 
αβδι. δὲ 5ὅογ. ἰοχία. ἘΘΙΗ, ᾿Αχαὰό. “πη Ποὺ μχς 
Γογ 5 θα οθ. Οοίὶ. Ἰεσίπιαβ, Ναδουῃχί, οἷοι! ἴῃ 
ον ρίατὰ οἱ ΡΑΙΓΙ ΒΒ ; ρσὸ δὸ ποι δα οι ΔΗ πὲ, 
δάβοηΐς, Ναδουθέ, ἔοθηεπι δχ 18 ΠΙατὶ [ἢ πλ58. σΟΙὴ - 
τα ἴσῃ 6 ἀρ ΒΟ μ᾽ αν τ ες ΟἹ νἱοϊπ αἴ θην βοηἱὶ 
ιν νο8ὰ γοσδηθ ον ρτοπαη Ιλ οη 6, 

(0) ἀτέῤῥνξε τὰ ἱμάτια, εἴς, Βόγιι ἀποιυμ τ τι δ πὶ- 
Βεόγαπι οτά πηοτῃ ἴῃ Θ{15 Ππυθ σβίεαι ΓΟ ϑῖ 8] σοῦ, 
ΟἾῸΡ 9 Ἰοα, (ἀϑάὰθ. δὲ τοῖς, Οὐ δο.} : 0 Πὶ ΒΕΓ 5 
51} γοϑ Π πιρηϊᾶα αἀἰποίπἀθνο, Τάτ δόγαηὶ ἰοθο 58ς - 
Οππ| ᾿Πἀ6Γ : 4ΠΕῚῚ Γαν θὰ ΟΡ] ΤῺ βοῦγαν! ΑΟΠ ΔΒ, 
Ῥαιϊο Ἰπ]ότ 5, ἰοσο πῶς κατενύγη, 06, ὅπως χατ- 
ξνύγη, ΙΔ ΤΙΧΧ μαρϑίαγ ὡς Ρ. πῶς, ν6] ὅπῶς Τη σοπᾷ. 
Ποο εἱ δϑαιροβί, μετανοοῦντι, δΔἀάϊξαν, ἀλλὰ χαὶ 
ἀκοῦσαι, Ὁότμπὶ ΜῈ αν γαῖ, δ ἀθθα 1 νουθα, γὰρ,» ησί, 

"“" . μ (7) Γεγεννημένων, Οοὐά, (0[5]., ἤοο οἱ ὕδββδιθ. 
Π16115, γεγενὴ μένων, γΘΓΠ πὶ ΟΥ̓ΓΠΣῸ5 ἀΡῸ γουθὰ 
ΤΟΙ Ϊβσαθ ἀϑαχραί. 
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ΙΔ πάλιν Ἱεροδοὰμ, εἱστήκει (1) θύων τοῖς εἰδώ- ἃ ΧΙΥ, Εμγθὺθ Τοτοθοδπὶ οἰ θὰ 9Δοῦ Ποϑιβ ἰάο 15 
λοις ἐπὶ τῷ βωμῷ’ ζηρὰ γέγονεν αὐτοῦ ἡ χεὶρ, ἐπει- 

δὴ ἐχέλευσε συλληφρῆνχι τὸν ἐλέγχοντα προφήτην" 
" ἯΣ ἐπὶ ᾿ ͵ 

ἀλλὰ τῇ πείρᾳ γνοὺς τὴν ἐνέργειαν τοῦ παρόντος: 

λέγει " Δεάθητι (3) τοῦ προσώπου Ευρίου τοῦ 

Θεοῦ σου" καὶ διὰ τοῦτο τὸ ὁξμχ πᾶλιν ἀποχατέστη 

ἡ χεὶρ αὐτοῦ, Εἰ τὸν “ἱεροδολμ ἰάσατο ὁ προφήτης, 
οτ παῃς, ὑάψν “τ ν μάν τ ᾿ 

σὲ Χριστὸς ἄρα οὐ οὐνατα! τῶν ἀυιαρτιῶν ἰασάμενος 

ἐλευθερῶσαι ; Γέγονε χαὶ Νανάσσῆῃς παρανομώτατος, ὁ 

τὸν Ἡσαΐαν ττρίσας καὶ ἐν παντοίχις εἰδωλολατοείαις 
ἘΠ δι: ἐκο νυενεν ΘΔΕΙ ἀμ Ἴδιον ΣΝ ὅς. ἢ ᾿ μ'ανθεὶς, χαὶ πλήσας αἱμάτων ἀθώων τὴν ᾿Ιεοουσα 

λὴμ’ ἀλλὰ αἰχμάλωτος ἀχθεὶς εἰς Βαδυλῶνα τῇ μ χμάλωτος ἀχθεὶς εἰς υλῶνα τῇ 
πείρᾳ τῶν καγῶν εἰς μετανοίας ἰατρείαν συνεχρήν 
σατο" λένε: γὰρ ἡ Γραφὴ, ὅτι ᾿ταπειτώθη δανασ- 

σῆς ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ προσηνεξατο, χαὶ εἶσ- 

ἥχουσε Κύριος, χαὶ ἐπανήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν βα- 
δ: ᾿ "» ͵ νιον Ἶ 

σιλείαν αὐτοῦ. εἰ ὁ τὸν ποοφίτην πρίσας, διὰ μετα- 

νοίας ἐσώθη" σ΄ δὲ, ωηδὲν τοσοῦτον ἐργασάμενος, οὐ 

σωθήσῃ; 

1Εἰ, Βλέπε μὴ τῇ δυνάμει τῆς μετανοίας μάτην 

ἀπιστήσ βουλε: Ὑνῶσα: πότον ἰσχύει μετάνοια; πιστήσῃς. βουλει Ὑ ε πόσον ἰσχύει μετάνοια ; 
θέλεις γνῶσαι τὸ χαρτερὸν τῆς σωτηρίας ὅπλον, καὶ 

μαθεῖν πόσον ἐξομολόγῃσις ἰσχύει  “Βχκατὸν ὀγδού- 

χῦντα πέντε χιλιάδας ἐχῃρῶν ᾿Βζεκίας δι' ἐξομολο- 
γήσεως ἐτρέψατο" μέγα μὲν ἀληθῶς χαὶ τοῦτο, 
ἀλλὰ ἔτι μικρὸν πρὸς τὸ ὁγρησόμενον, ᾿Απόφασιν 

ἰας ὃ ας 

» 
μ 
Ἄ 
ι 

ΜΟῚ ᾿ ἢ τοῦ οἶκον σοὺ " ἀπορθνήσγεις 
οὗ ζήσῃ. Ποία λοιπὸν προσδοκία ; ποία ἐλ- 

ντος, ᾿Αποῦν- 
ὭΣ. ἘΞ 

οὐθασος 
γὰρ σὺ, 

᾿π 
πξὶι φέτου λέγ 

ἘΥ “ 
ς εἷς σωτησίαν, τοῦ πρὸ 

σχεις γὰο σὺ ; ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἀπέστ 

χίας᾽ μεμνημένος δὲ τοῦ γεγραμμένου, “Ὅταν ἀπο- 

στραφεὶς στενάξῃς (ἃ), τότε σωθήσῃ, ἀπεστράφη 

89 ΠῚ Πρ. χιτ,θ. 0 1Ὁ ἤδρ. χαὶὶ 16. 5111 Ρὰν. 
ἴξαᾳ. χχχνπι, 1.  Ιβᾶ. χχχ, 10, 

ἢ τῆς μετανοίας 

(1) Εἰστ έκει. πιο ἀαίαηι τὰ οα1|, Οχοι οηδὶ ψαοῖ 
Βεῖὰ5. Παρ θαμαν, ἰΥροσΡαρμόσατα. ἴον Ἰποινία, 
εἰσήχκει. Επισια!ο δατηρία δχ οί ἃ, Ἰΐοσ, (αδαι. 
ἀαΐδια5. Βα γαραηυγ ΟἰἱοΡ. οἱ (οίβ!ίη, ἐπ (ὸ (- 
ποτὶ μαδοίαν, ἱστήκει, 

(9) δεήθητι, εἴς, [πὶ οοδᾶ, ἤοο δὲ ὕδϑϑμ]ν. 84}56-- 
τὰν ΒἰπιρΠοίίογ : ἀεήθητι τοῦ Κυρίου ὑπὲρ ἐμοῦ" 
Πόσα θονιϊημηι ῬΥῸ τὴθ. 

(8) ᾿Ανεχαλέσατο. 11ὰ τοβειϊτη5 εχ οοὐά. Ποα 
οἱ αβααμ. Ἑαΐ μαροιν, ἐξεχαλίσωτο, Οοἰδὶ,, ἔλησε, 
εἰϊδϑοοίοίξ, ἡ , 
(ὦ ᾿λποστραφεὶς στενάξῃς, ἘΠῚ, ἐπιστραφεὶς 

στενάζη, ϑοιροίηθε, ἀποστραφείς αὐ Παμοῖαν πὶ 
ΒΙΌΠΠ5, ὃχ οοα, (ΟἾ5]. «πσπινὶβ 1δ᾽ οονγαρίβ ἰθσα- 
ἰᾳν, ἀποστραφῇς. δμοπάνχη ἀποστραφείς, βιδαθί 
ΟὙγ Πὰ5 ρ56, 4π| }}5. ἴῃ δος Ιοσο ἃ δαιη ἰοχ πὶ 
αἰ αάδη5, ἀϊοὶϊ 46. Ἐθολᾶ ; ἀπεστράφη εἰς τὸν τοῖς 
κον, οἱ ἰηΐοτγίαβ αὰ δαδηίογοηι ; ἀπόστρεψον καὶ στέ- 
νάξον, (κρϊογατη, ἐπιστιχϑεῖς, ἃ ὩΟΠ 1115 αιόααο Ρὰ- 
{τ} ὰ5 ἴῃ ποὺ Ιοσο ἰδοΐατη οϑὲ αὐ ὰ τους, Νά. οταί, 
17,6. ΑΜ όρόταηι, ἀναστρ ἀφείς, αὐ Ὑμοοδογοία ἴῃ 
μᾶπο [Ξαὶῶ Ἰοσααι; 411}, στραφείς, αἰ αἰτοῖον" 0 Π1- 

απ δρι ἐπ ρ8. χχχ, νοῦ 5. 39, (α 19} ὅν, ὑονάθυ, δι 

ϑαί. ᾿. ὅ38. ΟὐἰονΡὶ νοῦ Ῥᾶββίμα, ἀποστραφείς, υἱ 
δι ΝΙΒΙΕ ς, ΤΠ. απ, 60. 221: 3. γοπία, ὑὲ ἀρορλέερηι. 
ΡΡ. πηι. ὥ; Οοἰ6}., ἤοπηση, Εοοὶ, ἃν... ἰστῃ. 14 Ρᾶκ. 
Ὁ14., δὺ αἸ1ϊ. δου ρϑίθ)5, στενάξῃς, Ιο0. στενάξῃ, Ἔχ 
οααπῖρα5 οοὐά, νι}, ΟἸἕον., ὕο181., Βο 6, ὑαϑᾶαβ, 

εἰς εἰς, 

Β 

χχχαῖ. 12, 19, 

" 

ΒΈΡΟΤ' ἀσάῃ ; ἃγίάἀα [δοίᾳ οδὲ τη π5. 615, φιοπίδῃι 

τϑαδγααθηίοπι5ο βεορποίδιι σοτη ΡΘο ἢ 1 11 5515568 
86] με οβοη (15. Ποιη 15 ροίοδἰαίθ ον Οχρ δ Υὶ πηδιλῖο ΒῈΪ 

ΟΟΙΡΙΟθὰ 5 ἀϊοῖ : Ὠφρυόοαῦο ζαοϊρην Βορείγῖ Ὠρὶ 

ἐμ 39... 1 βγορίοῦ πος νόγραηι πάη α8 ΠΠπς ἴῃ ἰχἴδ- 
δυαμχ τοβιίαία 65. 51 Τογοθοῦτη βαμαν!  ργοροία, 

ἀθὰ μοίουῖ! 6. Ομ γίβιαβ ἃ μεοσα! 5 βαπᾶιᾶο ἢΡ8- 
τάγα ἢ ΕΠ οἱ Μηδ 8565 ΘΟ ΒΟΘΙ Οὔ 85] λπ8, 15 ΤαΪ 

Ιβαΐαιν ἀἰδδοσα!, οἱ ἢ. οπιπὶ βθῆδγο Δα] ο]α ΓΙ 
εοῃίδηηΐ αΐι5, Ἰαποσραίαπαι φαΐ διι5 ΠΙ ΟΓΌΒΟΪΥ τ) 

ΟΡΒ]ον ἢ 9; 5οα οαρίίν5. ἰὰ ΒΑΡ. ]οηρὴ δα αοίας, 
Θχρθυ δ α ταδ]οσαπὶ δὰ πὶ θα τ. ἐπ ϊο  Β.ἢΣ 
Ἀ5Ὲ5 65... 10. δηῖαι Βογιρίανα, φαοα ἀτρρηεϊαίιι5 65: 
Μδηδ8505 ὁοναηι ἰοπιΐο, εἰ ογαῦὶῖ, εἰ ἐσαπαῖοῖϊξ εμτηκ 

βονιῖπμς, δὲ νοεῖ ἰἰν ἴὰ γεσηιρη ὁ)5ς 51 19 

4ϊ Ργορῃεῖαπι αἀἰσϑδοιογαὶ (5), ρὸγ ροαηϊξοηϊίατῃ 

βάϊνιις [ἀοἰτ15 ο8ὲ ; ἰὰ ααὶ 1 }}} ἰᾶταὰ σγανθ δάπμἰϑ 51, 

ΠΟ 56ΓΥ 6.185 2 
ΧΥ͂, αν πθ μαπιθηΐιε νἱ δῖπθ οδιιβα αἰ Π Δ 5, 

ν᾽ σορῃοβοθγο, σαδα αι ΡΟ 551} ρωπίβοηία ἢ ν᾽ 
ΤΟΡιιβ 5ϑ᾽ πιὰ οο. 88 π|15. (ΘΙ μΟΓΠΌβΟΘσο, οἱ 

ααδπίατῃ ναϊοὰΐ σοηΐδβοιο, ἀάΐβοογο ὃ (σπίτι Ο0- 

Ἰορσίτα «αἰπααθ ᾿ιοβέϊαπη τ 114 ὈΖθο]λ5. ΡῸ Σ᾽ σοη- 

᾿εϑβίοιθιῃ σοηΐοοιϊ 3; ταλᾶσηι φαϊάδχῃ ἰὰ τανϑγα : 

βορὰ, 615 αυοὰ ᾿ηοάο ἀϊσοίαγ σοπιραγδίίομθ, οχὶ- 

δαππι. ἸΔ6 πὶ αἰγὶ ηδπὶ θη 6 0{18πὶ 181} Ἰαἴατα ΡΟ ἢ - 
ἰθ εἰ γανοοδυῖξ, ἘβΡοίδα οὐαὶ [ΠῚ ἀϊκαναῖ [Ξαΐαϑ 

Ῥίϑροπο εἰοηνμὶ ἐμῷ ἐῬλορ εν 5 ΘΝ ἔα, οὲ πον υἱυος 53: 

φιῶ ἤάὰ ΡΟ σα ἐχβροοίατϊο . αα 5ρ08. 5811 

ἀϊςφομπίο ρῥτορ]ιοία, Το» 10} 5 δ. {ἰ ἢ 50 τιοὴ τθ- 
γοσᾶία5 65. ἃ ρα: αἰἰοηα Εἰχοσ ἶαθ, πθπιοῦ Π}118 

4υσά Ξογίρίαπι 65: Οἴως σεθῦδ5 τη ρθη δ ῖβ, ἔλα 
"δ ς ἀναγ 56 δά ραγϑίδιῃ ἢ Ὠχθηἰθη δ καϊυαϑονγὶς "ὅς 

ΣΝ Παρ, χιχ, 3. 51Ν ἤδρ. χχ, 1} 

οἱ βαῦνὸ ἰδχίαι ᾿ σαδταν5 ἰὴ οοὐ, Αἰοχ. ἘΧΧ [π- 
ἰοτρτοῖ. Ἰαράίμααν, στενάξῃ, [ἴῃ γα] καία Ῥ8Ὲ]ΟῸ ΑἸΠΒΡ 
παραῖαν ἷσς νογβισαϊα5 δὲ θυ» αϑιὶ δὲ ᾳμϊοδοαῖῖο, 
δαἰνὶ ον ἐδ. Τοῦ, εἰς τὸν τοῖχον φρο ἴπ εὐτ 5 οὗ 
ΟοΙ511π. σοι 4, Ἰορί αν, οοὐὰ, ἤρα. οἱ ὑδϑδιρ χὰ- 
Βδπὶ, πρὸς τὸν τοῖχον, αἴ ἰῃ ΒΙ}11 15. ἴα ἀραᾷ 11}. 
ΙΝ Βου. φυδη) ἀρτιὰ βᾶβᾶπι. 

(5) αὶ ργορπεοίαταη αἰδερομογαὶ. ϑδάτη ἀσϑϑοαπι 
τορεῖν οαΐ. 18, ἃ. 6. Οοπλπιπῖϑ ἃ ταΐδσγατα ὰ- 
ἔλαχα βοαιδηία ἔα, σα πυατὶ νιἀδίαν οὸ αν 
ογάσαϊο, ααὸ Ηδρε. νι, νέσο. 31, γξίοσαπι Ἰπβίου ἢ 
Ὠλονῖθο τοίθυιθηβ, ἀθ {αἱ Βα βάδλγῃ αἷν αποὰ 5θοὲϊ δίηἐς; 
ἰὰ φαοὰ ὁ 0 ποπι δέχῃ δουρίαγα ἰοβίλσιςς 
Ῥαΐγοδ νονὸ οχ ΠΟ υθον τη ρα! 0.8 ἀἀ [58ίϑτγη τὸ- 
Γραπῖ. Ταϑι 5 τπαγίνε ἴῃ Βίαίοσο οὐ Ἰγψρλότθ, 
Ρδᾷ. 340, πγονίο) θα]. Ἰρηθὰ Ιουγοὰ ἀἸ558οι! αἱϊ 
σοπ!ομίδηι [558 1π ἡ ΘΕ 5 ΒΟΥΙΡ  αγ 5. χὰ ἀθὸ- 
Ἰοντιϑαθηαὶ Τὰἀδ. ἀφανῇ ἐπεποιήέχεισαν σου ἰῇ 20- 

ἀἰαϊοῖβ ἱραὶ ἰοηϊθ 5. ἔθντνὶ (θβοῖς δὲ Οὐισθπθς δρὶβί. 
δ Αἰρσαηαπι Ρ. 332, οἱ ΒΟτ 1}. 1 τη 15αίαπι, Ὁ, θ:ῦ; 
τὰ οιίατῃ ἐμ αρούγψρλο φιοάατα ἰδαὶα 515. ᾿οιι ροτὶ- 
ῬῈ5 ἐοοιὰ [ἀἰ556 βρη ποδὶ, ἐπὶ Μαΐ(ι,, οαϊο, Βα ῖ. 
Ρ. 3. ΠΠΠ| ἀυΐοπι 46 ᾿βα αν ΤΌΤ Ο ἀαΡΡα ΟὨΪ ἀλᾺ 18. 
ἐππὶ γουῖ5. ἴα ]5α ἀπ αὐπησήϊπηι δαβροοία δατη βία 
8858, Ῥτόρᾶπὶ ποι) 801 ηὶ 68 (1 1 ρδθαδορίσρα- 
[5 Τρ ρα ηὶ! εἰ δογοι μοὶ ἀο νιεἷ8 ρου ρ Πείαγαπι 11- 
Βυὶβ σοι Θπηο ΔΉ ᾺΓ ; τι δὰ ἀπ 6 48 ἃ Π16- 
τἰΐο βιιβοϊριοπαῖ5 δυοίοτυ! ρα 5 τοίου απίαγ, αἱ ΗΠ δγῖο 
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ἃ Ἰβοίο ἴῃ εὐἴθτα ἰἰθάθηρ ποθ οηΐπι μανίοια πὶ Α εἷς τὸν τοὔχον, καὶ τεῖνας τὴν οἰάνοιαν ἀπὸ τῆς στρω- 

ογαβοί 1 Ῥύθοῦβ ἀονοία. τηθηΐο βαῦσαμη ΟὨ 58 9 
πιοταίυν), αὶ δορέηο, τηρριρηῖο τοὶ 5.:: 49 50 [Π οἱ 
οπὶπι αὐ Ξαηιίοιν πλ}}}, 51 (πι πκ Οἱ πὰ ΠΗ ΠῚ ΟΓβϑι ΠΟῚ 

(οτα ρογῖ 5 ΒΡ] 65, 561 μβ86. 65 νἱΐσο Ἰθσίβιαἴου, 
πθάθο δῆ βοουηάἀππηλ μαη  αναὴὶ αἴατθιο 5 ἀ ΓΕ ΠῚ 
σοι ρ᾽οχϊοη θη, τα ΠΟ ΠΝ ἀρ] Ὁ, Υἱ [65 πο5 8 

8.8 να ὶο ; 504 [χὲ οἱ ν]δαλα, οὐ ἐθχμ5 ν1 165 απ  ΠΔΤῺ 

Ἰερίβ]αίοτ ρτὸ νοϊιηταῖο τά θταγιβ, Οτ}}5. ἰίαααο 
ΡΓοριὸΡ ῥγορ] δῖ ἀσηθη απο θῖι, ἀθδρογαία Ὑἢ!α 
οτὐδξ ; Π1Ὶ ἀηπόσιμ. ἀυλἀροίηι ἰσπηρὰβ ἃ ὙΠ τὴ 
Ῥτογοσαίατη, 5016 β'σηὶ ργαία τρίγοργοββο "Ὁ δάτῃ 
ψοτὸ 501] ρτορίον ᾿ἔζοομίατμα ΓΟ ΠΙΆ} Σ Δ} Ἰάοτι υτὸ- 

Ῥίον Ομυϊβίαῃλ ἀδίδοϊ δ, ἀ0 1 νϑίγοοθάοῃϑ 561 4011- 
{αΐπιηὶ ρα 55.113 57, δὰ τὸ (4 Ἰκτον αὐοσηϊαᾳας, 520-- 
ομίαπι ἰἰσὸ οἱ λθεαηι ᾿πίόγοϑδαι, ἀθπιοιιδίγαμϑ. ΕἸ 

16 φυσι ροία! Π6ὶ Ξοίνεγο βοηιρηιαπι: 6508 
αὐ ΐοηι ροοοαίογαιη αἰ πιϊβϑίοποπι ἀατδ ποτὶ ρο ον ἢ 

Αγνθγίογθ, δὲ ΠῚ ἱρϑὶ ἰμϑϑηγίϑοα 38 [ογὸθ. οἶσθά, 

οἱ ογὰ αἱ ΠΡ] σϑη αίαν 9. πἰ ἀσεηίεβ α ἰ6 ΠΠΙΠ ἃ 8 

αἰδ) ιοίαῖ [0 ὲὰ5 1} ροίοϑε απ σομίοσβίο Ἰσηθιῃ 
χϑυημαθγθ, ροίθϑβι δὲ Ἰδοῦ θ5 οἰσθραγο ὅς 

ΧΥΙ. Οὐοά 51 πο ογθαϊα, τϑοορμίία αὶ ἀσοϊάονιε 

Απαπίτθ δὲ βοο δ: Οὐ βπιοαὶ οὐρα ἄδγιι! ἰοπίο5 Ὁ 

4αοὺ ἀσάτ βοχίαρι! (4) Παηηδλ δὰ φαυδάγασιἰᾶ 
πόνοι ΘΠ Β[105. Θχϑ αν 6 ΠΊθηῚ Θαβ  η πιο Τὸ ΒΕ ΓΠΟΪΟ- 
λαπὶ ὃ 5εἀ αὶ τηοἀϊουη. ἀχϑαρογαν Παιηπια, ᾿θὶ 
ἢατὴ ἰηΞίαν οπδα Πη165 ὁϑὲ : Πα  ρῥγὸ πα] ουηὶ 

γβοιο τ ἀἰσαμηΐ ; «{ἀϑέμι5. 65, οριῆθ, ἐπι ογγιλδιι 

αι ἐεοιϑεΐ ποὺ ᾿ Ῥοσοφυθπις δνείηι οὐ ἐπΐαμο ἐσίηνιϑ ὅς 

Αὺ ρωηῃϊέοης ΠΠὰ Πλ Π85. ἀἰββ0} 1}. 51 ἀΠΠ 15 Ρόοσ580 
ρερη!Π πείαπι ρα]ιθππ βάθη γεβιϊηβαθτο, θὰ τ 

Απαπίαρ δὲ 800 1}5. σοπέρογα ἴα ἀοσθαηξ, ϑοὰ ἀἱ- 

45 [5ᾳ. χχχυύμ!, 4. 96 γριὰ, 8, 
3 απ. τὸ, 39. 5. Πα. πι, 917-20. 

ΠΡ. ν ὃς Ῥυῖη., ἀσπ. 38, Ασα τοβ., ἐπ »541. Ὄχνηι, 
6. 12, ἡ. 82. 

(4) Θιιοέ αι ερσ αν, πόσοι ξέσται, Οὐἱὰ εἰ} 
ἔξστης, 58 βίαν, ἀθβον 1 ποίου βογὶρι θὲ 
γιθη δι" }5 ἐὲ ροπαογιθις, οἷς, ὁχ ἤθα. σοα, 985, οὐἱ- 
ἰχὰ5 ἅηη. [688 ἃ ποϑρίγο ἢ. Ἰδουτ. ἄν Μοπδπσοι ἰη- 
(ὐν Απαίροίᾳ αὐθσα ἡ. 39, αἱρὴ5. βοχίαγι απι ὥτρρ- 
οατῃ Πἰργᾷ5. ἀὰ5. σομλίποΓο, Παϊσατη γόγὸ Πρ τ τα 
ἀπέλη. οὐ πὶ πη! ως 51. Ἰάθ πὶ ΟΥΤΠΠ] ἰοιαρουι5 
ΘΟΧΙΘΡ ὙΆ]ῸΣ ογαΐ, Ἰοοαῖα5 ΤΟΥ ἀθ ναπὸ οἰτοῖίον 
3 6 ποβίγιβ αλοὶδ5. ΘΟ πο πῖρ. 

(2) μνήασθν τί που, Ῥυομοσηδιη. πῶ δαμοίαν ἴῃ 
1} {|Ξ. οταξ οπὴπὶ Εχοσπ5 θΘαηλ αἴ βαοταπι Β6 πη 0- 
[αοἰοταπηι γοοοτάρίαγ. ἃ ᾿ααθ6. 6χΣ Ξοηξα οἱ οομ- 
ΡΟΠ ΔΙ οαυθα ϑαρρίονι Ονν]ὰ8. 

(3) Ζῶμεν. 1 νεγβαιη, Π8 βιβρθηβα ᾿ογοαί ρἢνὰ- 
518, πο ΒΞΆΓΙΌΠ,, ἃ] δ οἰ 1115 ΟΧ πη585. ἤοο, αβάμ]ι,, 
ΟΥ15]. Ῥάᾷθ!ο μο5ι, 8} Ἰομί ταν ᾧ τὸ ζῶν, διμβοηάδίϊο 
85}. ἃἢ οὐ οπο ΔΩ 1091 μγοίοοία, ἀαδη σα ρΓο- 
βαπί πι58. Ο015].,) Οὐ... ἤσθ, ΟΔ8. δονιρβονα γος 
γΟ 5. ὡς, ῬΓῸ ᾧ, 

(4) Ὑπέστρεψεν, 51᾽5 οιποπάδταιϑ οχ σοι. ἔἴοο, 
Οιυῖοῦ. 2, ὑᾶβδιβ., Οοἰδ᾽ αι, οἱ Οὐ] ἴρξο ἐαξ, 43, 
μὰπὶ. 22, σημεῖον, πὸ, ὅλιον ὑποστοέψναι, [ἢ τ - 
Ρδββὶ5 μαροίαν, ἐπέτοεψεν ταρηᾶοβε, ΤΟ Ιλ ΡΓῸ 

ἔπέστρεψεν, σασί Ἰορίθαν ΐσ ΤΥ Βορ. χχ, 9, πη 
ἀφ 5010, δορὰ ἀδ τῆθ να 561 ΞΟ] Ὼ ῬΘΙῸ σΓ Θϑϑ1ῃ 
πᾶν αἱ [55 ΧΧΧΎΠΙ, δ οἱ ποίου ΕΟ ς  Ά51|ε1, Οἱ- 
ἴ0}».  ᾿ιᾶρ8ῖ, ἀνάτοεψαν, ργὸ ἀνέστρεψε, ἀιοβ γ0γ- 
Βα δα! μοῦ σοαρὶας, εἀ. ΕΧΧ, 

(Π) Καὶ ὁ μὲν ἴσχυσεν, δία. Τοία5. Πἰὸ Ιοοὰ5. [(ὰ 

“τ Ἐ’|ρ0]}}. χυνμι, 36. 

ἐν , Ν ᾿ δὰ ᾿ . ΡΥ ἥρω 
μνῆς εἰς τὸν οὐρανὸν (Ὁ γὰρ ἐμποσιΐζει παγότης 

ἰας ἀναπεμλπο- 

ΝΣ : ὍΣ. μας. ἐπα ἃ σὐάδνανν 
Ὧὰδδ εἰς ἰατρείαν. τὸ σὲ ὠνητρήναί μον) οὐχ 

ΗΝ ξ ΣΝ ΓΙ δ᾿ ἢ 
ὑποδέόλησχι χρήνοις, ἀλλ᾽ αὐτὸς εἴ τῆς ζωῆς ὁ νομης 4 

» μ. Α 

θέτης. Οὐ γὰρ κατὰ γένεσιν, χαὶ 
τῶϑες ματαιολογοῦσιν, ζῶμεν (3}" 

ὃ ὡς ΚΓ ΣΝ ιν ἡ λον 
ζῆν, χαὶ ὅτε δεῖ ζῇν, ὡς βούλε! νομοβέτης τυγχάνεις 

ἐ 3 ὲ ν᾿ ἊΝ 
χαὶ ᾧ τὸ ζῆν ἀνέλπιστον διὰ τὴν προφητικὴν ἀπόφα- 

πλοχὴν ἥστρῶν, ὡς 
ἀλλ᾽ αὐτὸς χαὶ τοῦ 

; , 
σιν, τούτῳ πεντεχαιδεχαετὴς πογσετίθετο χούνος, 

ἡλίου παλίνδρομον, διὰ τὸ τη κεῖον, ποίησαμένον τὴν 

πορείαν. Εἶτα, διὰ αἱἷν τὸν Ἐτζεχίαν ἥλιος ὑπέστρε- 
ψεν (4), διὰ δὲ τὸν Χριστὸν ἥλιος ἐξέλιπεν " οὐκ ἀνα- 

ΡΝ δον δ τ ῃ . ΝΝ " “ιν ὅγος τῶ 
ποδίσας ἀλλ᾽ ἐκλείπων. χαὶ διὰ τοῦτο δείξας τὴν δια- 
φορὰν ἑχατέρων, Ἐζεχίου λέγω χαὶ Ἰησοῦ, Καὶ ὁ 
αὲν ἔσχυσεν (Ὁ) ἀπόφασιν Θεοῦ λῦσαι" Ἰησοῦς ὃὲ οὐ 
χαρίζεται ἄφεσιν ἁμαρτιῶν  ᾿Απόστρεψον,, καὶ στένα- 

ἔον σεαυτὸν, ἀπόχλεισον τὴν θύραν, καὶ προσευξαι 
ἵνα σοι ἀφεθῇ, ἵνα σου περιέλῃ τὰς φλόγας τὰς χαυ- 

ΣΕ ἸΣῚ ὥδπο ὩΣ; ΓΝ Ὕ εξ στιχάς" ἰσχύει γὰρ ἐξομολόγησις σδέσαι χαὶ πῦρ, 
ἰσχύει καὶ λέοντας ἢ μερῶσαι. 

1... Εἰ δὲ ἀπιστῆς, ἐννόησον τί συγκατέθη τοῖς 
δ ὃ ἈὮ 16...» “οἱ ΡΣ ΎΨΝ “τί 5. -πά ἧς ξε. τορι τὸν ᾿Ανανίαν" ποίας ἐξέχεαν πηγάς ; πόσγι ξέ 

τεσσαράχουτα ἐννέα πήχεις 

ἀνερχομένην (6) φλόγα σδέσα; ἠδύναντο : ᾿Αλλ᾽ ὅπου 
Ὁ ΤΙ : τ ἤψανς 

ὀλιγον ὑπεροχυνέδη ἡ φλὸξ, ἐχεῖ ποταμηδὸν ἐξεχύθη 
ἢ πίστις, καὶ ἐχεῖ ἔλεγον 

χῶν “ ἀίχχιος εἴ, Κύριε, Ἕ 

“"᾿" 

σεται ὕδατος, τὴν ἐπὶ 

τὸ ἀντιφαρμαχον τῶν χα- 

πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἐπὶ 

ἡμῶν (1 ἡμάρτομεν γὰρ χαὶ ἠνομήσαμεν, Καὶ ἣ 
! ἐν ᾿ Φ πτο͵ δῷ 

μετάνοια ἕλυσε τὰς φλόγας, ΕἾ ἀπιστεῖς, ὅτι δύνα- 

ται σθέσαι τὸ τῆς γεέννης πῦρ ἡἣ μετάνοια, ἐκ τῶν 

περὶ τὸν ᾿Ανανίαν γεγενημένων μᾶθε. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις 
ἃ 

1 άπ. πὶ 0 55 φᾷ. χχχ, (ὅ.. ᾽ν ΜΙ δ}. ὑτ, ὃ. 

Ιομῖμαν ἴῃ ὁοάα, ἤοθ οἱ αβαι}. : Καὶ ᾿Εζεχίας μὲν 
ἴσχυσεν ἀπόφασιν θανατηφόρον λύσαι' ᾿Ιησοῦς (Π6- 
651: Ἰησοῦς ἦπι (κ580}.) ἄρα οὐχὶ ἱκανὸς ἄφεσιν ἀμαο- 
τιῶν παρέχειν ; Ἂλλλ ἀπαοστοάφητι 16. ἀποστρά- 
φηθι) χαὶ στέναξον χαὶ αὐτός. ᾿Απόχκλεισον τὴν βὺυ- 
βὰν, γαὶ πρόσευξαι τῷ τὰ χρύφια καθορῶντι, ἵνα σου 
περιέλγ, τὰς ἑτοίμαξζομένας τοῦ πυρὸς μάστιγας « Δὸ 
Ἅ ΒΟΜ φαϊάδτῃ Ἐζθο δ 5 56 6 ἢ τα τηοσγίθηι ᾿π [6 - 
« Ῥρηΐθηι (ἡ ββόϊνοῦο ἢ 1055 δαΐθηι 0π ΘΥ᾿, Ἰάοι 6118 
« Τα του βδιοπ αι ρθουδίοτιτη ἰαΡριαίαν 7 Ὑσστιὰ 
« ἀνουίονο οἱ Ἰπροηγῖβοο [ὰ ἥἀθόσαθ, Ἰαιτιατλ ὁσο! 6 
«(Παικν, νι, 0}: δὲ δῖ απ Δ) Βοο “11ὰ νἱἀδὲ σοτα- 

ἢ « ΡΡδύᾶγδ, 1 ρμάγαία Εἰδὶ ἰμηῖς Πᾶρσθ}}1α ἀἸτηονθῃί.» 
πὶ 5άθαι σοὐἀ. ἀσδαπὶ νογθα, ἰσχύει χαὶ λέοντας 
ἡρμερῶσα:, Ὠοδίπ ἐς ἴο πιᾶρὴᾶ ϊνογϑει ία5. οὐρά ϊοὶν 
ΟΟΙ5 Δ 51} ἃ 6 ἀ{|5: οοηῖγα ἱποϊρίπη! οοὐά. 68 
εἰ δδαα}, ᾿πδιρηϊίον' ἀἰνοῦϑὶ Θ686, 

(0) ᾿Ανεργομένην. Βᾶης νοσθῃ) δάϊϊοίτη5. ὁχ 
οοι ὦ, ἄοο ει. Θαβᾶθν, ΑἸΙφαδ!ο ροσί, Ιοοο νοςΐβ, 
ὀλίγον, ἈαΡρεπς ἰἰάεται. σοι ίσοβ, μενάλως. νυ σαία 
Ἰδοίο πα] το πὶ δπιγαβίτη. σοπίίηδε, τῃράϊο) αὐ 
ΠΆΠΠΕ 5. ἔδγο ργο ἢ] Παιαπιο δὰ 49 συ] ος ἀβοθη- 
ἀδπῈ 15. Πα ἀπ θι ολθ5. βἰαηϊῇοαηθ, ργ Πάοὶ 
ἀῖσῃ Ραογογ πὶ τἀδρπὶ ἀπ 6. 

(7) οἷς ἐποίησας ἡμῖν. Οοπνομῖ Ονγ]] 5. ουϊη 
ΑἸοχαμαγίηο οὐ, ΕΧΧ, 5 ἴὰ ἰπηργθεβία. 8105 
ἀδορὶ νόχ, ἡμῖν ὑτο, ἡμάρτομεν γάρ, ΠΡ] 1α, ὅτι 
ἡμάρτομεν, (ΟἸ5!. εἴ ὉΠΟΡ. ὃ. ρτὸ ἠναμέσαμεν, Ππὰ- 
μοί, ἠδιχήσαμεν, [π΄ σοῇ, οα οἱ (ΒΔ, ἰορίίαν 
ὉΠ ΠΊΧΕ8. 



ἀρ 

τῶν ὀξέως ἀκργωμένων (4) ᾿Εχείνους ὁ θεὸς δικαίως 
ἐῤῥύσατο τότε' διὰ τὸ μὴ θελῆσαι εἰδωλολατρῆ- 
σαι, ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς τὴν δύνάμιν, Ἐπειδὴ ὃὲ 
τοῦτο παρίστη; ἔρχομαι: λοιπὸν ἐφ’ ἔτερον τύπον με- 
τανοίας. 

[Ζ΄, Τίνα (2) ὑπόνοιαν ἔχεις περὶ 
νόσορ; Οὐχ ἤκουσας ἀπὸ τῶν Γραφῶν, 
ρὸς, ἀγριώδης, λεοντώδη 
οὐκ ἔχουσας ὅτι, 

Ναθουχοδο- 
ὅτι αἰμοῦδό- 

ΞῊΝ ᾿ Ἶ 

τὰ ὀστέχ τῶν βασιλέων 
πῶν τάφων (3) ἐξήνεγκεν εἷς τὸ φῶς; ὁ 
ἤχουσας, ὅτι τὸν ἐξηχμαλώτευσεν : 
ἤχουσας, ὅτι τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ βασιλέως ἐξετ 
φλωσε, ποοίδόντος τὰ τέχνα ἐσφαγμένα ; οὐχ ἤχου- 
σὰς, ὅτι τὰ χερουδὶμ συνέτριψεν ; οὐ λέγω τὰ νοητὰ, 
ἄπαγε! μιὴ τοῦτο ὑπολάδῃς, ἄνθρωπε, ἀλλὰ τὰ γλυ- 
πτὰ, ἀλλὰ τὸ Ἰλαστήοιον, οὗ ἀγὰ μέσον ἐλάλε: ὁ Θεὸς 
φωνῇ Τὸ καταπέτασμα τῆς ἁγιωσύνης χατεπάτησε' 
τὸ θυμιατήριον λαδὼν, ἐπὶ εἰδωλεῖον ἀπήνεγκε: 
πάντα τὰ ποοσρεράμενχ περιεῖλε' τὸν ναὸν ἐχ θε- 
μελίων ἐνεπύρισε. Πόσων τι μω»τῶν ἄξιος ἔν ἢ Ξ ρι:ε. τι: ς τ, 

λαὸν 

σι. Ξ 

τῷ ἀνελεῖν βασιλέας, ἐπὶ τῷ ἐμπρῆσαι τὰ ἅγια, ἐπὶ 

τῷ αἰχμαλωτίσαι τὸν λαὸν, ἐπὶ τῷ τὰ ἱερὰ σχεύν 
ἔνδον εἰδώλων θέσθα:; ἀρ' οὖν οὐχ ἦν θανάτων μυ- 
ρίων ἄξιος, 

16τ. ναι, 1: ΒΑγθΟΙ. τι, 34, 25. 

., (4) ̓ Ὀξέως ἀχροωμένων, ἀοάα, ἴοθ οὲ Οαβαι}., 
ὑξέως ἀποχρινομένων, Οὲ σοι γεξροπίοῃξ. ῬτοΒᾶ- 
ἈΠ ον ρυϊηγὰ ἴγοπίθ υ]ἀθ αν Ἰθοι ΟΝ Χ οεΐ πὶ ον αλι- 
ἀΐγδ νορϑν 5 ρΡὸ ἐξα αἀὐομίμην 655. πὲ αἰ ογπηῖα ἀμ 
αἰφαμί τι" τοδροπάθνο ραγαίις εἶδ. Δὺ δαοπι οι παϊ 
τα 0π. 6 ἐθτα τι αλίμαν ΟΥγ 1} 5. σαίοοι 18, πππὶι.1 4, 
οἸπηλ ιν ΠΠΡογα τ σοπβρῆθα. Ράι]0 ροβέ, ὑγὺ ὃι- 
χαΐους, φαοά ἴῃ 661{15. Ἰομοβαίαν, τϑροϑυΐπιιβ, δι- 
καίως, 7ιϑέθν ὁχ οσά. Οοἰ5Ππ. ἰΐὰ ΠΟΡῚ5. 5θηδιι5. ρο- 
Β.]ᾺΡΘ ν 5118. 68}, 

(2) Τίνα γὰρ ὑπόνοιαν, δἷς, ἤφσ δ βοαιθηθα 
ν ΡΠ Ὰ ἀϑὰὸ δ τὸ χαταπέτασμα δχοί, ΟἿ ῸΓ ἃ 
ΟΠ Ο]10 Νίσηο αι, ὈΒοαι οἢ. γι, δοίΐαπα 5... μὰν. 
8, Ξοὰ οὐτὰ ΒΟΠΠΜΠ4 ναν]οίαῖο, αὐ παρ οπίατ ἴῃ 
ΔΘ ΡῸ 11} 5 σαξοοι 6515 Ἔχθιρο χ οοὐά, Βὺθ οἱ 
ὕσβδαῦ. ου ἴσσο αἰπηϊαν Ραΐγα5. αἱ σου ρτόβθαμ- 
ἄπαι ἰῃ Εσοίθβία ΟΠ τ 51, ἀπρο!ογαι. δὲ ΒΔΉΟΙΟΤΊΙΠῚ 
Ἰπ] Δ Θ᾽ ΠῚ ἀβῖ πὴ : αὶ ἐν απὶ ἀθ ΠᾺ}}}5 δοα! ρ}111- 
μὰ5 ἰαοϊοπἷ5 ργῶοθρίπι. πὴ ορδίᾶροι, αὐ οἷς 
ἢ οι οδδθηῦ ἃ Μόγβ6 ΟΠ ΘΓ πασα ΘΟ] ρι ἱπιὰ- 
βὶπ68. 

(3) Τῶν βασιλέων ἐκ τῶν τάσων, ΕΑ, τὰ 
ὀστέα τῶν τάφων τῶν βασιλέων. Νοδίγα οϑὲ σοάίοὶ5 
ΟΟἰ δ] πίαπὶ ἰδοῖῖο. ἢσ8 εὐ ἀσβααρ., τὰ ὀστέα ἐκ τῶν 
βατιλέων τῶν τάφρων, ΄σοα δοοα 8. δὲ Οὐοάοο5 
γογίοηδο, ὀξέα θὰ βομμίονὶς γρηπιὴ 6) οἴθ86, ΜΘΊΙΟΥ 
δὲ ἰδχίαϊ ϑογρίαγάγατῃ σον απ τον ᾿θοο αδτῃ 
ΒΘΟῸ 3 ΒΌ 1.1.5. 

(1) λον μεδέπι δοπεγοΐδοεο, Ἐταπε ἴὰ θη ρ]ο ὅα]ο- 
Ἱλοηΐβ οατὴ ἃ ΝΑΡΟΙΙΟἀΟΠΟΒΟΓΘ ΟΥ̓ΟΥΘα ΠῚ 65], σ6- 
τα ἐπ ἀπόταπι ΒΓ ΒΙΠΟΓΠῚ ΘρΡ Ο165 ; ἤδ ρτ 0 Γ 
ρα Ομοραβῖπι ἀστὸ ΜΟΥ ΒΘᾺ ΒῸρῈΓ, ἀτοθ ργοριαίη- 
χεἷππι σοἰΠοοᾶγαις, Εχοΐὶ χχχνη, 1, 8. οἱ 8. ἄϊιο ἴα 
δαίοιαοη ἴῃ οτάσαϊο, ἰδ ρ! μοῦ. ἀγόᾶιη ὁ ᾿ἰρῈ}}5 
οἰϊναναμθι. δοα!ρία ἠδοοα, σαβλιίαγαπι. Δ1{{{π|͵4}}}18, 
Ῥαηὶ μροοροραῖ. Βθο ἃ ΝΑ ΡΟ οαἀσποβοιδ σοη γα 
δχι βίην! μὰν δ5ῖ, αὐ δαταμι ἀπὸ ἰορϑ δη!αγ, ἂὰ - 
ἴσγγοῖ. Αἱ Οὐ σῃ ἀφ ρείου!θα5. Ομ ΘΓ 15 νογρᾶ 
ἴασογο, Ῥγοόβαμὶ οἃ ατὰ σασθαι ῖαν ἀδ ρτορ!ἰαίογῖο, 
ὃχ οὔτις το 610 Ποὺ5 δὰ Μογϑϑη. Ἰοφαθθαιαν. Υ8- 
γα πὶ οδ΄ συᾶν]ββϑίηηαη 1 ἃ Βοηὐ θη ἸΠΟοΠΊηΟ - 
ἄυτα : πάτα Ἰπὰρ0 51}: Ἔα ας ῬΓορὶ δίογῖο ΘΠ ΘΓΌΒΙΩΙ, 

ΘΑΤΕΟΗΈΕΒΙΒ Π1. ΕΣ ῬΟΕΝΙΤΕΝΤΙΑ, ΕΤῈ. ἦρθ 

Α τοῦς αἰϊσαϊδ ἀοῖ πα ἀααίίον ; ΠῚ05 ἔὰηο 1)615 [5ἴ0 

8 

ΕἸΝ Άδρ. χχν, 7. 

Ό 

" 

Δ ρόραν : 4αἴα. ποϊαουιην Ἰἀ010. σαί ἀθίοσγο, 

ἀδα 1 {15 θοῦ νοι οἱ ρο(οδἰαίθηι. ποηΐαϊηα γ61Ὸ 

δα τα}, γϑαΐο ἀθίι ορϑ ἀἀ αἰἱπὰ οχοιρίαι μιοα]- 
τοι, 

ΧΥΤΙ. θυᾶπὰ 46. ΝΑΡΠΙΟΠοΔοπόξογο πη αϊα 

πα θ 05 ΠΟ 8 ἀπ άἴν!5}} ὁχ ΒοΡΙρίατ 5 φιοά βαηρὶϊ- 
πάρ 5 6γα}, ἴθγα5 οτηο, οἱ ᾿δοηΐηδηι τα δ ἔθτῃ ἢ 8- 

Ῥδὴ5 Ὁ πῃ Δα ν 51 ΠΠΌτα δὰ σόρθπὶ ὁχ 56ρ8]- 
ΟΥ̓ 58} τούπϑΡο δὈ] οοἴ5850 Εὖ ἃ Α ρορυ!ατη σἀρβίναμ 
ἀπάτα θβο ἢ δ ρῖ5 οσα]ο 5 ρτῖὰβ κα] οσαχη ΠΠ]οσάτα 

Βροοίασα]ο ρᾶβίοβ. ὀχοίροᾶθβο "ἢ ΟΠ ΘΓ ΡΊηλ 1ΠΠ πὰ 
ὉΠ 558 (ᾧ} 5 πο {Πα ἀἰσὸ σΒογαθπι αι 50]α 
Ἰοπίο σοηβριοίπηιαυς 051}, 6 1ἃ ΕΠ ᾽, ὁ Ἰιοτιο, ἴῃ 
παοτίοτῃ νϑῃαΐ 504 {Πὰ ΟΠπδε αν α βου! ρία 5; 588 

ῬΡορ ἰαιον απ σα τι5 6 πιθ α1.0 νοσθΣ δύ θα! 1) 5 7, 
ΟΠ]. βαπιοἱ Ποδι ΟΣ ἶθ ΘΟ ΟΠ δΥ ἘΣ {παν} Ππ|πὶ 51ι- 

τηθὴ9 αα ἰἀοϊογατα ἀθιαθυαη ἰγαμβίι}}ξ 5. : οσαηἶα 
«τὼ οΠενοθαηίασ ἀοιανθαν ; ἰσπηρίαμι ἃ [απ ἄα- 

Τλδὴ 5. Θχυ 551}. Οιηακ 1116 σοητηθγυθγαῖ ρ Πᾶ3, 
ῬΓΡΟΡΙΟΙ στόσρα ἱπὶουοιηρίοβ, 980 βαποίᾷ Ξσοδηβᾶ; 

φαοά ροραϊιν τὼ 5ονν πὐοηϊ ἀπορῖϑβεί, φιοα ναϑὰ 
5ποτ ἴῃ ἰἀο]ογατα, [οτ1}}18 ΘΟ] ]οσαν 556} ἡ απ 

ΠΟ ἸηΟΡ6 9 πα 1116 ραϊ ἀϊβη 5 ϑγα 

δ Εχοΐ., χχν, 11, 18, 1014. 85, 8 Ὥλῃ. 1, 3. 

δἱ ῥγορ αξοτίυτα ἄγοῷ ογαϊ ρσὸ ὀρόγοι!ο, Ατοαπὶ 
ψόγο ΝΡ Ποἀοποβόγδοὴ ρΟΡῸ Δ ΟἿ δα δ γασίδη ἃ 
Φφοτομεῖα Ππ55δ, δὴ} [Δ0}} Θρ᾿ϑίοία Τῃσθογαπι Ηἰΐθ8- 
τοΒοΙ γα πόσαπι ἀ μα θο5. ὔσγρίοβ, Ιὰ ἐχ ἀ46- 
ΒΟΓΙΒΕ ΤΟ] 115 Φύγοτη τ θυ ΒΡ ῃθίδο τοῦθ 5. ΠΌΡΟ 96- 
οὐαὶ ο ΜΑΙ θογα σι σᾶρ. 11, 1 δὲ βρααᾷ. Νοὰ παἰθ-- 
»αμεν Οὐ πι5 Μασ παθεθούτι ΠΡΓῚ5 ρὴο σὰ 1015 ἃ 
μαπὰ ᾿λπγοι ἀπθῖίο φαῖα 111}5. σενοτθηθᾶπι Ππᾶραδ- 
τι ΐ, δ. σαάτανῖβ ἈΠ ΠΡ οἰλοί, 51 ἰηθη 56. ἀδάϊββοὶ 
οὔοαβίο, οὐα ατι5. ἔπενι!. ΝΟ οὐλῃΐα δριηρ 6} διϊθὴ- 
ἀἰπνας ; αἰ ος αἱ νιάθτο μοΐαονα! νη! 5. ἰὼ ἰδΡὸ 
χχχ πγῳ, (απ μ᾽ σαηοηΐοο, Πα ἃμηυν 859 
ῬΡΟ Δ 6 651, ἀσόδηι [5506 ἃ ΝΑΡΌΟ ΠΟ ΟΠΌΒΟΓΟ 
αἀἰτερίδιῃ. 516 εαῖτὰ πα θοίατ οὐ, θά: Καὶ πάντα τὰ 
ἱερὰ σχεύν, τοῦ Κυρίου τὰ μεγάλα χαὶ τὰ μιχρὰ, χαὶ 
τὰς χιδωτοὺς τοῦ Κυρίου ἀναλαβόντες, ἀπήνενχαν εἰς 
Βαδολῶνα. Εἰ οηνρεῖα υαδας Ἰονυϊηὶ λαηηπα δέ ραάνεα, εἴ 
ὐοαδ Πορενὶ ἐν οῦ θη ἰο5 αὐἰμδρισες τὰ αθμίοποιε; 
Ἰυζο τὰς κ'δωτούς ο5. πὰ δα, ΑἸ ἴηὰ, οἱ σοαΐοε ΑἸοχ., 
τὰ σχεύγ, χιθωτοῦ, νάδα δε ἐγιδένιημοπέα ἀτοθ, Αὐ ἰὴ 
ὩΟΘΜῸ [μα τἴπὸ ὀχρταρίδεὶ ΠΠπᾷ ργειθριλλιμίατ, Ὠὶ- 
50. 05 νοιὸ ἴῃ Π|Ὁ. 1 ἔβα, ος χ, 99, Αὐὸοα σε! ς- 
γποπιϊ πορίσὶ ἀν ορία ἐπι. Ατνύδλτη αἀϊτερίαπι [1556 
δϑιβοσιξ ταῦ τ 6 Ραίρῖ 5. 5 ογὰ5 Βαϊ αϑιοῖα 1}. 
1. ὁρ. 78. Ὁ. 38 : Τῆς ἁγίας κιδωτοῦ οὐκ ἐφείσατο, 
ἀλλ' ἐξέδοτο ταύτην τοῖς ἀλλοφύλοις σὺν ἱερεῦσιν 
αὐτοῖς ἀνομλήπασι" χαὶ πόλιν ἁγιάσματος, χαὶ χερουδὶμ, 
δόξης, καὶ στολὴν, χαὶ προφητείαν, καὶ χρῖσμα, χαὶ 
δήλωσιν εἰς καταπάτημα χαὶ μιασιιὸν ἀπέοοτο ἔθνεσιν" 
« ϑαποία ἃσοᾶ χι} Πἰ πγὸ ρΘΡΟΤΟΙ ΘΡΌΤΩ βάτῃ ὑηᾶ ΟὍΙΩ 
« ἰρ515 βασδυύἀου ! Βὰ5 σὰΐ ἀδἰ!ααοναηΐ, Βαγθατγ5. ἀθ- 
« ΑΔ Σ οὐ ἄρθρα βηο σα ἸοὨ 8. δὲ Ομ ΕΓ Ρτὴ ρ10- 
«σίος οἵ βιοίδτῃ οἱ ργορμοιίαηι. δὲ πηοιίοπθηι, οἱ 
« ἔσπα ἔπ οσηοα]οα πσπθτη δὲ σοπίατη ἈΠ οχθτα κε τς 
« ἰδ π5 δΔαύιχῖ δς μη ἐέδις Αἰϑο απ, τὰ ΠηΡδσιο αρ. 
«αν 17 ιν Ἡροσεμπρήσας τῇ πόλει! τὸδ θεῖον ναῦν, 
ἥλω δὲ χαὶ αὐτὰ τὰ πεοίπυστα ἅγια, « Ομτὴ ᾿ρεὰ υὐθ8 
« ἀἸνίπατα ἐδ ρ απ μοο πω ϑρῖ η6 ἰρ5ἃ ἴδ ἐῶ 68- 
« Ἰ6 για 5 θα ποία :ν Φα θη. νον 5 ἀγοῖπ οἱ ρτορὶπ 
(Ἰαἱου ἢ 6Χ οστη 05 τηαχῖπιο ἀδδισηδία νἀ θη [Ἀγ 
Αποίοῦ σοπη θη ΔΓ} π Ψαηλοπίαϊ, σόγοῖα, 510 πολ. 
Βίδροιλ. ἰὼ ργώϊαι, αἷν ΒαυΡανιοἱβ ταδηϊδὰθ οοπίδτηϊ- 
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ΧΥΠῚ, ΜΙ 91} ΒοΡΙ γαῃν τηᾶρπὶ μαι οτῃ : 
ἰετὸ ἀοίη δ δι] οὶ οἱ επιοῃ ατῃ, Εδρὰ οροία5. 651: 
ἐπι ΒΟ πάϊπο ἀσρσοθαΐ, Πδρο! ]αθαίπν τ βαῖνῃ9 ΠΟΥΘΕ. 
ΠᾺΡ ονας ἀπραθδ τ 160; ταριοῦ, οπτη ΒΔΠΟΓΟΤΆΤΩ 
[χαθνα!, Οὐ 65 Ἰσοηιπ ἈΔΡΘΡ ΔΕ; Ιο0 εὨἷτη ΘΡΔΡ Γὰ- 
ῬΙΘῺ5 οἱ ΕἸ ΘΟ 5. Γααλ πὲ ΒῸ5 οοτηθ δ υναῦς Ἰσσολ- 

ἴχηλ σπΐμὰ [1}, ἰσπουὰηβ. δπηι ὃ, αὶ τοσηαον ἠΡ- 
ἀεναξ. ουο Ππξοοί αν δι σου ρὰξ δ᾽ 05 1 οαπὶ ΘΉΪΩ 
βχϑιηοἰατη ἃ ΤΌΤΟ ν  ἀἸββ ον Ἰρῆρῦι, πο στε 6}. Εἰ 
φα!α ΓΔοΐαγῃ οδὲ Ὁ βοβίοα, ᾿θέμ6ι, σφ Ναϊηιοἠοιὶογο- 

807 οὐπίος γπθὸς ἐπ οαΐεσα ἰευφοΐ, οἱ Αἰ οἐἴηιο ὑοηούϊος, 

δἰ υἱοοπίογα ἴῃ βασι ἰαμπανὶ δὲ αἰορίβεπυΐ ")-ἰδὶ 

υδηάο ἰρὶίαν ἀρπον ΑἸτἰββίσημαι, οἵ ρα ἘΠ δι ηλὶ 

ἰοδίβ5 πα Π δαπι 6 Πι151 γοθθϑ, αα ροβίοντσῃ, ΠΟΤ 
Ῥῳρὶ σμἅτη. νθηϊ, ρεοργρίαασιια. ΠΏ ΟΙ ΠΠςα ΘμῺ 
ΔρροΥ ; απο 1Π1 6 5. ΠΟ ὩΣ τορΐ ΤΟΒΌΗΠΙ. 

ΧΙΧ, Οὐὰ Ἰρτίαν ἢ Ναραοποἀομοβοτὶ, 4αὶ ἰαπία 
ρΡουροινανονυδξς, σοπἤίοητ 615. νολαη οὐ ὑροπ πηι 

ἀδάί; ΠΕΡῚ τόσο ρωπίϊοι! ροοραίογοτη αἰ 15510- 
ποις, οὐ σα ]ορῖο τορι τη, 51 ἴ ἀἰσὴ 8 ΒΌΒΒΟΡΙΒ, ΠῸΝ 

σοποσάρε ἡ ΒΟΠκμ 15. 65} Ποιηϊθ 5. δὲ αα σοηαυηδη- 
ἀσπτὰ Ρσοχιρίαβ,να νά τι5 αἰιτοοι δα πα] οἰδοομ ἀϊπ Νομλο 

ἰσίίαν ϑυαπι ᾿ρ51π5 Βα! αἴοτῃ ἀοδροτγοὶ 13, ῬΘ 15 ἂρο- 
Β[Ο] νὰ πι βυπητα 5 δἰ ρσίποορβ, σοθάπι ΝΗῚ ἀπο ἰαἴὰ 

(6 Βομληλαπι πορᾶν!, 568 ρωπἰαἼη8 ἰδοίτ5 {8 01} 
αηλᾶτο ἰἦ; πὶ ΦΦ Πὰς πη άπὶονὲχ σοῦ ἀδ μιυπἰἰδμ- 

(δηλ ἀβοϊατδί : δίχα ἰἀοῖτοο πολι δοϊπτη πδρὰ 1115 
Βα75 γϑηΐδαι δυσορί!, γϑγαπι Θμδι, ΔΡΟΒΙΟ] ΟΠ 

ἀἰϊδη αίθιι 5181] σοηβοιναΐαιη το μα, 

ΧΧ, Βαρδεῃίθϑ ρίαν, ἐγαΐτοβ, πια] τα μουσαπίλατα, 
«ϊ ρωρηϊ θη δ δρθτ δ οἷ, βα πίοι σΟμΒΘ Ό σαηΐ, 

ΘΧΟΘΙΔΡ Ια, ἰδοῦ ον οἱ [0851 σὴ ἢ θιταΐ οπείτιο, αὐ 

οὐ ῥχγωοράἀσηίατῃ γοσσα!λοναια γοηΐα τ ΔοοΙρ 115,0} 

ΘΟ ΘΞΙ ἄοπο ἀΐριὶ οεο, σ]όγατῃ τορι Βίοτο- 
ἀϊιαίο σοπδοςφαδιἑαὶ οαὴλ Οὐλαΐ15 απο ίβιλῃ Ομεῖ- 
5[0 488, (Ὁ 80 αἸοῦία ἴῃ βέβοῦ]α δφο  οτῈ τη. 

Αἴρθη, 

θῖν, δ, 8. ἢ: ὅ, τη) δῆς εἶν, 9. 

5, ΟὙΒΤΙΠΓΠΙ1 ΠΙΕΒΟΒΟΙΠ. ΑΒΘΗΉΙΕΡ, 

σοηνθΡ- ἀἃὶ 

τδευς ΠΩ ΙΝ ἰ Πςϊδϑι, 

ἀθὺξ 

1η΄. δες τὸ μέγεθος τῶν κακῶν" ἐλθὲ λοιπὸν 

ἐπὶ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν. ᾿Απεθηριώδη, ἐν 

τῇ ἐρήμῳ διέτριδεν, ἐμαστιγοῦτο ἵνα σωθῇ. Εἴχεν 
ὄνυχας ὡς λέων’ ἁρπαχτιχὸς γὰρ ἦν τῶν ἀγίων, Εἴχε 
πρίχας λεόντων" λέων γὰρ ἦν ἁρπάζων καὶ 

νος. Χόρτον ὡς βοῦς ἔσθε᾽' χτῆνος γὰρ ἦν, οὐχ 

εἰδὼς τὸν δεδωχότα τὴν βασιλείαν, Ἔδάφη τὸ σῶμα 
αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ξρόσου" ἐπειδὴ προϊδὼν γατασόε- 

σθὲν ὑπὸ τῆς δρόσου τὰ πῦρ, οὐχ ἐπίστευσε. Καὶ τί 
Ὑΐνεται ; Μετὰ καῦτα, φησὶν, ἐψὼ Ναύδουγοδονύ- , Φῆσιν, τὶ Ἷ 

ὀρῃχλυούς μο εἰς τὸν οὐρανὸν ἀυξλὰ 9 ΙΝ φς ! εἰς τῶν οὐρᾶνὴν ἀὐξλάσ5 

" 

σοῦ τοὺς 
Ἔς  Πτὰ Ἐ ἣ ἱ τὸν Ὕψιστον υηλόγητα, καὶ ὅον, χὰ τῷ ζῶντι 

᾽ ΄ς “Ὁ δ Σῶ δ» "» δ᾽ εἰς τοὺς αἰῶνας ἤνεσα, χαὶ ἐδόξασα. Ὅτε τοίνυν 

ς μεταμέλειαν ὧν 

τότε 
Ω τα μὴ “- - ὁ Θεὺς ἀποδίδωσιν αὐτῷ (4) τὴν τιμὴν τῆς βασι- 
λείας. 

1θ΄. ΤΊ οὖν; τῷ μὲν Ναβουγοδονόσορ τοιαῦτα δια- 
πραϊξαμέίνῳ, καὶ ἐξομολογησχμένῳ, δέδωχε τὴν 

ἧ 
συγχώρησιν χαὶ τὴν βασιλείαν" σοὶ δὲ μετανοηῦντ', 
οὐ δίδωσι τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ τὴν 

τῶν οὐρανῶν βασιλείαν, ἐὰν ἐπαξίως πολιτεύσῃ ; Φιλ- 
ἢ τ . 
ἀνθρωπὺς ὦ Κύριος, καὶ ταχὺς εἰς συγχώρησιν, 

Ἂν ἜΣ ὁ ἢ κι ΡΒ ᾿π ἀπολτί { βραδὺς δὲ εἰς τιμωοίαν, Μηδεὶς οὖν ἀπελπίση (2) 

τ 
φΦ 

ς ἐχυτοῦ σωτηρίας. Πέτρος ὁ κορυφαιότατος καὶ πο ΝΟ: 
, ΤΩΣ ῖ Ὶ 

πρωτοστάτης τῶν ἀποστόλων, ἐπ 
νέπατο τοὶς τὸν Κύριον! ἀλλὰ μεταλεληθεὶς, ἔνλαυσε 

πων: ἀπ εξτς Ἀν τ ἣ : Ὧν ΠΡ; 
πιχρῶς, Τὸ δὲ κλαῦσαι, τὴν μετάνοιαν τὴν ἐγχάρ- 

ὅτον παρίστησι" χαὶ διὰ τοῦτο, οὐ μόνον ἔλαθε τὴν 
» ἔσσυτο τιν ,, ὥ ἧς ἢ 
ἄφεσιν ἐπὶ τῇ ἀρνήσει, ἀλλὰ γὰρ χα! τὸ ἀποστολιχὸν 
γεν ὑναθένι παρ εν 
ἀξίωμα ἔσχεν ἀναφαίρετον, 

ρον Ἂν ὦ “ἐ “ 
Κ΄. "ὕγοντες οὖν, ἀδελφοὶ, πολλοὺς τύπους τῶν ξ ; ᾿ 

ἀμαρτησάντων, καὶ μετανονσάντων, χαὶ σωθέντων, 
ἐ νι ξ' ὑάνηνς . 

προθύμως καὶ αὐτοὶ ἐξομολογήσασθε τῷ Κυρίῳ’ ἴνα καὶ 
᾿ Ὁ »,» - ', 

πὴν συγχώρησιν λάθητε τῶν προγεγενημένων ἀμαρ- 
᾿ " ἀρ λ εν, τ 1 

τημάνων, καὶ τῆς ἐπουρανίου ὀωρεᾷς (3) χαταξίω- 

θῆτε, καὶ τὴν ἐπουράνιον κληρονομήσητε βασιλείαν 

μετὰ πάντων τῶν ἁγίων" ἐν Χοιστῇ [ησοῦ, ᾧ ἔστω 
“κα ἮΝ ράσο ἢ δας Ψ » ᾽ 
ἢ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿ἀμήν, 

Ἰ. ΜΆ}. χχγι, 69, 75. 

παία 1586 Ομδγαθίηι, ἄγοι δὲ ὈΓΟΡῚ ατορίατῃ, 1) ὁ γθῦβ, ροά, ἘΘΠῚ νορὸ παροπί, ἀπιστήσῃ, χαοὰ 
1] να1ὰ5 Ἰαρ᾿ ἀθα5, 6. ἀσηδιὰ ἀπνοατα, δία Νίο- 
πὰπὶ ἐοηοι αι τὲς πᾶσ γε} }Π ΠΟΒΊΡῚ ΒΟ ἢ πὶ 
πολ ΒΟ]. πίπ8 ἀ}1ὰ οὐεῦτι5 ποία! οσθ σία , κεὰ 
οἱ Ἰδπαανὶῖ, εἰ ἀρίαπι δὰ σοη αί  π.105 [σο ποιή 5 
οσ δι πιᾶν}. πὰ (υἰάδαηι τοῖα}, πο δὰ τιϊπαθη- 
ἄατα παΓγγαϊοηὶθ 1 ν»] Ιδο μα Βασυπια 6ιη, οὶ κα 
Δασίοῦ! 8 ΠΟΙ ΧΟ Βα ΟΠ ΟὯλ. 

(1) ᾿Αποδίδωσιν αὐτῷ, εἰο, Υοῦθη), αὐτῷ, ΒΌΡρ[8- 
φίθλιβ 6χ οὐὰ. (0151. 

(2) ᾿Απελπίσῃ. 18 τοβιυϊ απ. ὁχ οοά, 015]. 

πιὰ] ὉΠ ΠῚ 0 ΘΟΏΒΕΡΙ ΕΣ οατὰ σϑη ἶνο ὁΘ]ΘῊ Εν 
(9) Ῥῆς ἐπουρανίου δωρεᾶς, εἰς. [πὰ δά. μᾶ- 

βοίαν, τῆς ἐπουρανίου βασιλείας, οὐ ἤπ. ΒΘΟ6ΌΘΗΙΪΒ, 
τὴν ἐπουράνιον κληρονομήσητε δωρεάν, ὕᾳ685, βασι- 
λείας εἰ δωρεάν, ἰγαπδροβιίαπ ΠπἀἸ]οανίπχας, οὐχὶ ἸῺ 
Ῥτ0 ποῖά το Βαρ πη σταθαηι, ἴῃ αἰΐοτο γο- 
αἰ ἀιθμλ ΡΘΘῺΪ Οὐ 6515. δα! ον 5. δχορίανο νἱστ 
ἀοαίαν δαοίοῦ ἢ οἱ οἶ5), οοαϊοὶ5 Ἰθοϊοπδαι πἴὸ 1- 
ΘΘΓΆΪ πλις. 

ΠΑΡῸ ΟΑἸ ΝΕ δι ΘΕΟΟΝΡΑ ΡΠΟΥΤΙΝ ΙΝΚΑΘΙΝ ΜΑΛΝΣΟΒΙΡΤΙΣ ἀοΙτΤί ἢ. 

Δέον ἰιο6 βεσιια α᾽ ἐαθολ ἐδὶϑ Θι ρα ρἤΈ ΝΣ ἀἰαλπιιβ, οὐ θαριοίαὐεύμς φιιαίκον ργαϑορ μι φοιίσυνη : ἤθε οἱ 
Ο(αεαμδ. φοὶ σεῖο οἱ ἤπιε αὐ θαετὶς γηνείονι ἰἰδεον απ Γιηοαϊὶς οὐνιδοη μη; ας (οἵξί, οὐ Ομ οῦ., φεὶ γιοατὶδ 
ἐαη έτη αἰ: 0)" θθ) ἐμ ΐ, ορδίερα οκὴὶ θἐττ ἐς ροῆο οοτιδεητιρη ες. ατἶοο με δὲ ἰἸλίογτοπι σοι σιση ἀθείηϊέ υαριοίας, 
ἐδὲ κογίι ὑποῖρίαί͵ οἱ υἱοϊδβθ). Δ Ἰοχειθ δὰ ὁπθειδὰδ πιιονὶ οασθηι έμην ἴσον διρν ἰπγογηιαυ , φμαηφμαν ἐγ τα ἢῖι- 
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πε γατῖ μοβεῖμξ : ἀπατι οἀτίογμνι, οἰϊογιμνι οὐκ. ἐἶο6 οἱ (αδαμδ. τέο οὐ βηιὸ αὖ φεὐλν ἀτυεγϑαπι, [60-- 
{μετ (οἱξέϊη, οἱ Οὐ. ἡιοάτες μρείμη ἀἰδονθρανις. 

Οὐοαΐοες ἐΐοο εἰ (οὐκ ἰννἐανιανη ἐπ βορὶμϑῖ, αὐἰατεὶς ατἱ ρτίνινοι ναν τανε δνις σοι, Οακα δον αν, οὐ αὐ 56-: 
οἰ ἔπη Οἐοδοπιίαμί ; μὲ ἐαηλενι ἐα ἤν τὠρόημθ, οὐ αἰϊφιιανάο, τὰ οὐδ εῖς, μεϊονανε νεμίᾳ σον γοορῖμι. 
ἐϊδὲ ἀογμὶ! αμοίον ας. οοπ)εοθια μδι8 σμὴι. ἀ ἀπ αὶ εἰτανη αἰδοιιδὶ Ομυδονιίαηὶ ἐυοιοιαὶ εἰ ον, φμῶ 
ἐμμι ἰδίο σρενιρμίο σὐηυρηΐνο νἑαδδανίμ», νανλαμίες ἰροϊἑοηθα. 

ΚΑΤΗΉΧΉΗΣΙΣ Β᾽ ΦΩΟΤΙΖΟΜΕΝΟΝ, 

Ἔν ᾿Γεροσολύμοις, Περὶ μετανοίας (4), καὶ ἀφέσεως 
4: - ᾽ν ΩΣ 

ἁμαστιῶν: χαὶ περὶ ᾿Αντιχειμένου" χαὶ ἀνά- 
Ἂ ᾿ Ὡς " χῷ . Σ 

γνωσις ἐκ τοῦ προφήτου "εζεκιήλ' Ζῶ ἐγὼ, λὲ- 
γει (2) Κύριος, ὃτι οὐ βούλομα! τὸν θάνατον Ξ ᾿ ὃ τ ὃ 
τοῦ ἀμαρτωλοῦ, ὡς ἐπιστρέψαι χαὶ ζῆν αὐτὸν, 
χαὶ τὰ ἐξῆς. 

Α΄, Δεινὸν ἡ ἁμαρτία, χαὶ νόσος χαλεπωτάτη, τῆς 
ψυλῆς ἡ παρανομία" ὑποτέμνουσα μὲν τὰ νεῦρα ταύ- 

της, χαὶ πυρὸς αἰωνίου γιγνομένη παραίτιος" χα- 
κὸν αὐτεξούσιον: χαὶ ὅτι χὐτοποοαιρέτως ἁμαρτάνο- 

Ἶ 

σε ἄμπελον πᾶσαν ἀληθινήν" πῶς 
ϑ νννν Σ᾿ .. ΗΠ ὰ { ᾿ Ἂ ϑο, τῇ ἐλλ , ε Ἣ ἐστρᾶφης εἰς πιχρίαν, ἢ ἄμπελος ἡ ἀλλοτρία ; 
25)" Ἢ ᾿ Δὲ ὃς: ὁ ᾿ 3 Σ . "3 φρο νὐαι νυ; φυτεία χαλὴ, ἧς ὁ χαρπὸς ἐχ προχιρέσεως χαχὸς 
χαὶ διὰ τοῦτο ὁ φυτουργὸς μὲν ἀναίτιος, ὁ δὲ ἀμπε- 
 ὑκαξεσω σεταν ἀπε! ἘΣ ΣΝ ΜΡ, ἀγα μα τος ᾿ς καταχχυθήπσεται πορι ἐπειδὴ εἰς ἀγαθον φῦ 

πεύθη, καὶ εἷς κακὸν ἑχαοποφόοη σεν" ᾿ ποίησε 1ὰ0 

ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον εὐθῇ, Ἐχχλησιχ- 

αὐτοὶ ἐζέττσαν λογισμοὺς πολλούς" 
ναὶ ὁ ̓Απόστολος δὲ φησιν" Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίη- 

μα, κτισθέντες ἐπὶ τοῖς ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷς προ- 

ἡτοίμασεν (ἃ) ὁ Θεὸς, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατύήσω- 
ΓΟ Ὅ ὅνα τὴ Κτὶ δ “ἢ 4 Ψ Ψ : 2 " 4 ῃ ἐπὰν 

μεν. μὲν ον Μτιστης, ἄνχθος ὧν, ἐπι ἀγαθοῖς 

ἔκτισεν τὰ δὲ χχαλῶς χτισθέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ, εἰς πο- 

νηρίαν ἐτράπη αὐτοποοαιρέτως" Δεινὸν ἢ ἀμαρτία, 

ἄλλ᾽ οὐχ ἀθεράπιυτον' δεινὸν τῷ κατέχοντι, εὖ- 
ίαταν (ὕ) τῷ πιστεύοντ', Ὑπόθου μοι χατέχειν ἐν γ εἰρι 

χατὰ τὸν 
ξ ἄραι 

στὴν, καὶ 

τινα τὸ πῦρ' ἕως χατέχῃ (6), «λέγει ὁ ἀνθοαξ᾽ ἀπό- 
000 τὸν ἄνθρακα, συναπέθου τὸ ολέγον. Εἰ δὲ 
τις νομίζει μὴ χαταχχίεσῃα! ἀμχοτάνων, τούτῳ λέ- 

γει ἢ Γραφά' ᾿Αποθέσει τὶς πῦρ ἐν χόλπῳ, τὰ δὲ 
ἱμάτια οὐ χαταχαύσει ; Καὶ ἡ ἁμαρτία (7) τὰ νεῦρα 

τῆς ψυλῆς ὑποτέμνετα', συντρίδει τὰ ὀστᾶ τῆς δια- 
νοίας, ἐπιχκαλύπτει τὸ φωτεινὸν τῆς ψυχῆς. 

Β. ᾿Αλλ' ἐρεῖ τις" Τί ποτέ ἐστιν ἡ ἁμαρτία ζῶόν 

ἔστιν ; ἀγγελός ἐστιν ᾿ δαίμων ἐστί ; τί ἐστι τὸ ἐνερ- 

χοῦν ; Οὐκ ἔστιν ἐχθρὸς ἔξωθεν ἐπεισαγόμενος (8), 

ΔΑΤΕΘΟΗΕΒΙΒΗ ΠμΌΜΙΝΑΝΌΟΘΒΌΗΝ, 
(9) Ἠϊθτοβο γΐ5 μαθῖα, θὲ. ρωρπϊηπεϊα οἰ γοητίείονα 

Ῥοοσσαίονιθν. οἱ ἀθ Αὐἀνογξανῖο Γι Ἰδοῖῖο ἐχ ρσορῆθίᾷ 
Πκο δ ίο!ο τὺ, γέρο σοὺ, αἷοῖϊ δονιίνμς (ἸΌΣ, φιος 
πϊατα ποὲο γον τοηι Ῥδοσαίον δ δἰοιεξ ἰρϑυηι ΟΠ») 
θὲ υἵροῦο, Θ᾽, αὐτο Βαφαπη αν, 

1. (11) θὲτᾷ γθ5. 688 ροοναίαῃι, οὐ μον} 5. ἀμ πη 
ΔΟΘΡΡ ββί γπ5 πα α5.: δ σα ἀφ ηὶ πθσγος 1115 

ΒΟ ἀ1 δἰ ἰση]β εἴθ νι] 51} οαϑα : πα πὶ 5βροηϊα- 
πβαπι. Θιοὰ οπῖτ οχ ἰπθτο ἀδ]θοία ροοορηαβ, ἀΪ- 

οἷν ἈΠ σαὶ ἀϊπογέθ ῥτορηθία ; ἔσο ἀμίονι Ρίαπξανὶ (8 

νοι, ἤν πο ἰβογαγα οὐδ τοραὴν Σ ῳμοπιοίο δ0ὴ- 

ἔθγϑι ὁ5 ἴῃ απιαρὶ ἐμ ϊη τη εἰς. αἰϊοηαῦ ρΙαη ἰαϊο Βομὰ 
σᾺ}ι|8 [γα 5. χα ἰρουῸ ΔΉ ΩΙ πηοΐα πἰιδὶι5. ἀΐχαο 

᾿δοιροο αὶ ριαπίαν! σα]ρα νασὰϊ : νίπθᾷ γ6γὸ Ἰρῃὶ 
Θγοτη δ) αν ; φαοπίαιῃ ἴῃ Βοππση ρ]απίαία οξί, εἴ ἴ 
τ Φ τηά] 1 [του ἔοτα [1, Εεοῖὶ ἐπῖηι Ποῖις Κονα θιθηὴ 
γοίπαι, χα Ἐοὶ οϑἰαβίθηι 1δ, εἰ ἐρϑδὲ ἠνείξαϑ αἸμορ 51» 
νόον γαϊοοἰηαἰίοποε; εἰ Ἀροβίοϊ 5 ἢ} : 1ρεῖμδ ἐπίπι 

ϑιημς ζασίμγα, οὐφαϊὶ ἴῃ. μον ὅονα, φῶ ῬΊΡαΥα» 

εἰς Ῥοι δ ἴὰ ἐδ ἀπιδμίογηλις 15, Ουραϊον ᾿ριτον οατη 

51 Βόπα5, δὰ βοὴ ὁγρᾶνῖ (13): αὰῷ νϑγὸ 6.8 ἃὉ 

60 ογϑδίᾳ Γποταπί, ἴῃ πιαϊα πὴ 510 ἀφ } Ἴο ὁοΉνο 58, 

βαῃι, ταν! ἰρί αν τὸ5. δδ8ι ροουαίαπι ; Βα ποὴ ἴῃ - 

ῬΑ Ώ 8 ΟΠ ς βραν 8 γϑιλαϑατ, οαραία [ὰ0}}15. στε ζεῖ. 
ϑαρροηθ σα ἈΠ 6}8. ἰρηδθηι ἰθποαὶ ἰὼ πιᾶὰ : 

αυδηάία Κεποὶ, ἀπ} σᾶγθο ; Δι ΟΠ πὶ ἄδροπο, εὖ 

ἴᾷὰ χαοὰ ἄρθρα! πὰ ἀδροβαῖβυ, Οοἀ 51 4015 0 58 
ασὶ Ροφοδρο ρα αν, ατὸ ἀἴοι! βοτίρίαγα : Βοροιιεξ 
φαῖς ὃν τον ἐσῆρηΣ, οἴ τοδεϊμιθία ΠῸῊ οοναΐπιροὶ Ἰδ 

μορολίιηι 94 αἰ άθπὶ ἤδῦνοβ ἀπίηιδ Βιιοοἱ 16, τὰ 8115 
. 

ὁ58ὰ σομγ ρῚ «ποὰ [ποάαχα, 68. τὰ ἀρίμια οΒ θρί, 

ΤΙ. 5οὰ ἀϊορὶ αἰϊᾳαῖς ἐΟὐ]α ἰὰπ θη δδὲ ρθοοδίατῃ ἢ 

Δπὶπιᾶ 6, ἀηροίαδνθ, γ6] ἀθποη ἢ αυϊά 69. φυοὰ 

πὰ δ οὐ ΝΟα δϑὶ ᾿πϊηλΐοιι5 αι δἀβοϊία 8,568 

Ὁ ἘχοῦΒ. χχαχῖθ, 11, 15 Εἰ ο], νηῖ, 80. 17. 5501165. τἱ, 10. 15 Ῥνόν, 27, 

(() Παροίαν, καὶ περὶ μετανοίας. δ]ονίθαιι5. καὶ 
ΒαρθογΠαμιη. , 

[3) λέγει, δἷο. ἢ ΩΧΧ Άοαι, ἸιὰΡ., τάδε λέγ. 
Βαοϑί, ὅτι, Ργο, τοῦ ἁμαρτωλοῦ, φυρὰ 65 ἴῃ 6ἀ.Αλ14, 
εἱ οοὐ. Α16χ., Ἰορίίαν, ἀσεδοῦς, ἰοοο ἐπιστρέψαι Πα- 
Βείατν, ἀποστρέψαι, 

(39) Ἧς ὁ καρπός, οἴ, Τία οο, οδ, αἱ ἴῃ ὅδ- 
581}. ἀδοϑὶ ἧς, οἱ καί δῃ!8 διὰ τοῦτο, ΟἸΟΡ. 3, Ἢ 
φυτεία καλὴ, ὁ καρπὸς ἐκ προχιρέσεως χαχός" διὰ 
τοῦτο ὁ φυτουργύς;, 
Ἢ: Οἷς προητοίμασεν, οἷο. ἤδλτο νϑΡθὰ ΔΌΠ οδὐϊαϊη 

πανοηϊαν ἐπ Οἰΐονν, 2, 
(Ὁ) Εὐΐαταν, οἰο. ὕβαας δά δπόβο» μοι, 

ἄομα τοῖο παθεμίαν τὰ Οἰον, 3, 
(6) θ110». 8, Ἕως κατέλε:, ολέγει ὁ ἄνθραξ, ᾿Δπ- 

ἐθου τὸν ἀἄνφραχα, καὶ συναπέθου τὸ φλέγον, 

0]. 605 

(7) Καὶ ἡ ἀμαρτίχ. ἴῃ ΟἰἴοΡ. 1 δὐ. 3. Ἰορίίαν, 
Καίει γάρ, οἷο,, οἱ (6650 ὑποτέμνεται, ἴῃ ΟΙ[0}. απὸ- 
88 3 σὰπι Πᾶς νὰν οίαίο ο Παροηίαγ: καίει. γὰρ 
ἡ ἀμαρτία τὰ νεῦρα τῆς ψυχῆς, καὶ συντρίδει τὰ 
νοητὰ τῆς διανοίας ὀστέα χαὶ σχοτοῖ τὸ φωτεινὸν τῆς 
χαρδίας. 

(8) Ἔξωθεν ἐπεισαγόμενος. Πῶς δοάδιῃ ταοᾶο 186- 
δαμίαν ἴῃ ΘΕ}. 3. 

(9) ἔχ οοαά. Ου15]. οὐ ΟΡ. 
10) γένο ρος τοὶ! οηιίθπα, Μαρὶ5 α(ἱ ἀνβατα θὴ- 

ἕστῃ ἔα} 115. ὁ 0] 16 515 δου ἢ οοπνρηίνο νλάοιαα 
πῶς Εζθο 1 6}}5 ἰδοίτο, ἀπιαπὶ οσΐον 6Χ οδῸ. ΧΥΠῚ, 
νοχϑ. 20. φασησαδπὶ οἰΐατῃ ἢἱ ἀἋ6 Ῥοοοδίογι8 σ0}- 
γνογβίοπθ οἱ βα]αϊε Ἰοζαδίαν ργορ)]ιοίβ. 

(41) Εχ οοαά. 8 εἰ Ολ5}}. 
ὙΡ Εχ οοἀὰ, (οἱ5]. εἱ Οἰίοθοη, 



411 5. ΟΥ̓ΘΤΕΒΙ ΠΙΕΕΌΒΟΙ,, ΔΒΟΉΙΕΡ, 412 

, . κι " ᾿ ν᾿ νΝ μνϑς. τ 

ῬΓαν αἴ μοΡΏθ ἢ ἃ (8 ῬΡΟΟΡΘΘ00η8, ἤροία υἱᾶρ οὐμὶς αὶ ἀλλὰ (15 βλάστημα χακὸν αὐξάνον ἀπὸ σοῦ, ᾽Ορθὰ (8) 
{5 “δ᾽ νοι, σα Ρ1 4185 αἰιΠ|ὰ ὁ5. δ τιπο χὰ, οἱ ἀπ οηα πῃ 

γὰρ ᾿ ὁἱ φοθοάνῃ τὰρία, Μογιοῦ ὁ510 10.101} Ὡ εἰ 
πόζα ϑυογία!ο, πρίαῦ ἀἀα! ον, πο οτητοἱ - 

ἀϊιηλ ἀρᾷ ἰ6 ἱμνα]θϑοθε; αι νογο 1)01 ΟΡ νὰ 5 

Γαδτι σις ἄδιατα πταϊονφαα ἴσα ΠὈ 5 ϑοαιαειτα π- 

οἷρὶϑ. 
1. Νοαιθ νόγοὸ ἰὰ 5015 {ΠΠ1|8. σοὶ ἁποίον : 5 

51 αἸ1ὰ5 ααἰάδιη βυδβον οἵ δυοίον, ἀϊαθοϊαβ. 16 
ΟἸἐΡτ5. ΒΌΘΕΘΓΙ, 564 ποι} Υἱ ϑαρθγαὶ 6808 αἱ ἰρ51 

τον θαι ἡ βογαπί Ῥγορίου νοὺ ἀ101} Ἰξοο] οϑἰαβίθβιδὲ 
δρύρτξεις γΡο(οϑίαίομι ἱμωυουιεὶς ἀϑοοη εἰν δα ρον ἐδ, ἰο 

οἰθκ ἔμ Ἠ6 ἀδηϊλονῖς 13. ΟσοΙ αάο [οὔθ5, σοιπονο 1|- 
τὰκ [ον ΘΕ 184} Ε᾿ ΠΟ ΘΟ. 51 νόγὰ μνᾶν} ἀθ 9 ̓ 6 ἘΠ 

ΒΕ Π1Θ Βα 5οθρου δ, απροθίναιν μοῦ ὑοσιαοπααὶ γ8- 
οὐ δα, Δ 65 ἀροῖ, πτοιίθαι απ ἀσντηοίδῦ, οἱ ἸῺ 

μια ον μη Ῥτοαη πη ἴδγοι, οὰ οί ογατηιαο αἰεὶ: 
1..16115 δ πὰ, 00) 0. ΒΘ ρον 1 ἀθρηϊοι. ΔΙ Ροίναιη 

ρα Οἰξοαϊε ταὰϊχ ἱανσηία, πθ βοιη 6) 5 50  ρ 5, 
δἰ σαϊάθοι οἱ ἤάθα μονγιπαροί τα υ δι οἰ Πουοδΐ, 

ΤΏ 81} 5. ἰΓρι 5 Θν 61] ἢ ἢ αι ἰμ {10 μι ρΙΟΧΘε 5, 
ΒΘΟΌΡΟΒ Ὁ οἱ Πατητηαιη δ ροβίθα τος(αίγαβ, Οὐα 15 

ἀοίειο ἀνιυῖ ἐπορὶ5, πιοάϊοο Ἰοτηρονο συγανὶ ἰδ ἔκο, 
π6 Οροϑοαί5 ἔππὶ ἀθπιι πε ἀϊοα Πὰ τα ΕΓ 5. 

ΤΥ, Ῥυϊποθρ5 ρίαν 65. ρϑοςδε ἀϊαθοΐ5, τηᾶ]οὸ- 
ταπὶ ραίοτ, Ποραἷπι5 6585 ἰοῦ αἰ ἢ. 6πὸ ; 1ρ88 
ἂς Π0 “161: Οπορίφηι αὖ ἰείεῖο ὠἀϊα δοίμα ροοοαὶ 3ονς 

Ῥγία5 110 Ῥϑοθαν!ξ ἤθηῖο. Ῥοσοαν!, πο 6Χ μαίαΡα 
ΒΌΠῚ Θ ἢ. 5. ρΘΟΟΔ 1 ἢ Θο βϑ) ἃ ἰοτω, εἷο ομΐ μὰ ἢ ἀπρίο- 

γαῖ μοοοιἐῃ ἢ ἐθο 6 ΡΟ! :5ὸ σαν ΒΟμ 5 δὐϑϑίοη- 
ἀπα5, ἀϊα μοὰ5 [ἀοδτι8. οϑέ,ονθ βοϑία ἀρρο]α ολοιι 
ΒοΡΓ [Π5. ΑΥΟΠΔΠμ6 15 ο πὶ 6586|., ἀἰά 0115. σἶνο σα- 
ἱμηνιλαίον ἃ οαἰαϊηπίαηπἀο ἀἴσίι5 ὁ58 : 6 βεῦνὸ δῖ 
Βοπο, ἰδυία5 οί δαίαπαβ : Βαίαμι 5 δα ΐμα ἰάειχ αποά 
αἰ ΡΟ] 5. [Ξοὰ σα] απλιίαίον] βομαὶ : πο ἐξ θὰ 

ὼς ἀοοίγίηβ, 584 ἃ ἔζοοιίο 1] γα ἀ1| σατηὰ : πὸ 

οπίηι αὐνοῦθασ 1] πὶ Ιατιθηΐδ δ άου5. ἀϊοῖ! 311 
Τὰ κἰρηαλιίμηι ςἰηιλ πτιαπὶς, ὅπ Ῥαγαάῖδο θεῖ σον τ 
68. ἘΛ ροβὲ ρᾷποα : (ἀθηδίιβ 65. ἐγγρυϑλιοηιδεα ὧς ἀϊο- 
διεὶς ἐμῖς, ἀοῆθο ἰηυθοία δι ἴῃ (6 ἠκνὶφιϊίαίοβ. ΝΟᾺ 
ΑἸϊαθ 0. ἀβοῃ Θππὲ : βοπαίβι! Ρ56 πιά!αμι. Εἕ ργο- 
ῬΙΟΥ μεροαία τα νεϊοναί8. 65, εἴ ἴὰ ἰδγγαηι Ργο)οοὶ 
{ὐ, Ἰ)λοιη ππ|5 σιιθβαιη ἴῃ ναηρο! 5. αι: 8.4 Ῥίμοναηι 
δαίαηαρι κἰσεξ διε γεν ἰο σα ΐο ἐαἀοη θηι γι ἰθρραηὴι 51 δὶ 

βλέπε τοῖς ὄμμασι σου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιθυμία. 

κάτεχε τὰ σὰ, καὶ μὴ αἴος τὰ ἀλλότρια" καὶ ἁρ παγὴ 

χιχοίμηται, Μνη μόντος τῆς χρίσεως, χαὶ οὔτε πορ- 

οὔτε μοιχεΐα, οὔτε φόνος ἰσχύε: παρὰ σοῦ ὅταν 

᾿λάθῃ τοῦ Θεοῦ, τότε λοιπὸν ἄρχῃ (9) πηγάζειν 

πηγὰς κακῶν, 

τς Οὐ μόνον δὲ τούτου σὺ (4) ἀρχηγὸς εἴ, ἀλλὰ 

καὶ ἄλλος ὑποδολεὺς ἀρχηγὸς, ὁ διάδολος. Ὑποϑάλ- 

λε: πᾶσιν ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπικρατεῖ τῶν αὐ πειθο- 
ε ν ΤῊΝ 

μένων. Διὰ τοῦτο λέγει ὁ ᾿Βχχλησιαστής" ᾿Εᾶν 

ποεῦυα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀναδῇ ἐπὶ σὲ, τόπον 

σου μὴ ἀφῇς. ᾿Απόχλεισον τὴν θύραν, χαὶ μάχρυνον 
. Κα ἤν ζο . ᾿ ἤ Ἡ ὼ ἂς δὲΣ τὴν ᾿ 

ἀπὸ σοῦ, γαὶ οὐ βλάψε: σε. Ἐὰν δὲ δέξῃ (5) τὸ 
Ξ ΡΥ τα, Ὁ Στ εαι 

σπέρμα τῆς ἐπιθυμίας, αὔξει διὰ τῶν λογισμῶν 0), 
τ ΟΝ, ἢ ἐ τὴ ΡΨ Ψ 
ῥίζας βάλλει, ἐκδεσμεῖ σον τὴν διάνοιαν, εἰς βόθρον 

- τ ᾿ Αι ἩΗΨῚ ἢ ᾿ “ 

σε φέρει (1) κακῶν, ᾿Αλλὰ πολλάκις λέγεις' Πιστὸς 

εἶμι, καὶ οὐ περι γίνεταί μου δαίμων. Καὶ πέτραν (8) 
ΟΝ ΒΞ κι τὰν ΒΟ, 54 Μ: 2 ΝΣ χ, 

ἔῤῥηξεν πολλάκις ῥίζα εὐρεθεῖσα, Μὴ δέξα! τὸν σπό 

ον, ἐπεὶ διαῤῥησσει τὴν πίστιν πρὶν ἀνθέσῃ, 
5: Ν μᾶς, ᾿Ν Ἵ " " ὡ: δ» μΑ Ὺ 

προῤῥίζουν ἔξτλς τὸ καχόν' μὴ ὀχθυμήσας ἐς ἀρ 

γῆς (9), πέλυχας ὕστερον καὶ πῦρ πολυπραγμο- 
ἾΣ - ΄ ἔν 

νῆῇς (0). ᾿Αρχόμενος ὀφθαλωιξν θεραπεύου κατὰ 

χαιρὸν μικρὸν, ἵνα ἡ 

σῃς ({1] τὸν ἰατρόν, 
Δ΄. ᾿Αρχηγὸς μὲν οὖν ἁμαρτίας ὃ διάδολος, γεννη- 

τυφλωθήσῃ, καὶ τότε ξητί- 

τωρ τῶν χακῶν, Τοῦτο δὲ (13) Ἰησοῦς εἶπεν ὁ Εύ- 
ἀπ᾽ 

αὐτοῦ ἔμαρτεν 

οὐδείς. Ἥμαρτεν, οὐκ ἐκ φύσεως τὸ ἁμαρτάνειν λα- 

: θα στα 
ριος, οὐχ ἐγώ: αὐτὸς εἶπεν περὶ αὐτοῦ" Ὃτι 

ἀοχῖς ὁ διάδολος ἁμαρτάνει" πρὸ 

τ 
δὼν, ἐπεὶ ἀνατρέχε: ἣ ἁμαρτία ξἰς τὸν χατασχευά- 

Ἷ ἐν ΒΕ Ὰ 
σαντα" ἀλλ' ἀγαρὸς γατασχευασθεῖς, ὀιαύολης γέγο- 

Ε : ᾿βῴμις Ἅ ἢ : 
νεῖν, ἐχ τῆς πράξεως λαδὼν τὴν προσηγορίαν, ᾿λρχάγο 

ἐπ Ἂν Ἐπὶ αι 
ἥξλος ὦν, διάδολος ἐκλήθη ἀπὸ τοῦ διαόαλλειν 

ἀγαθὸς ὧν Θεοῦ ὑπηρέτης, γέγονεν Σατανᾶς" ὁ γὰρ 
Σατανᾶς τὸν διάθολον ἑομηνεύε:. Οὐχ ἐμὰ ταῦτα τὰ 

ὃ ν ᾽ ἐπτορμες 
διδάγματα, ἀλλὰ ὠφελήθημεν παρὰ Ἰεζεκιίλ, Ἔκεῖ- 

ΕΩΣΝ : ονε. Ὁ ἥ 
νος λαθὼν θρήνους ἐπ’ αὐτὸν, λέγει’ Σὺ ἡποσορας 

γσμα ἐν τῷ παραδείτῳ ποῦ θ:οῦ 

᾿Εγεννέθης ἄμωμος 

σου, ἄλρ'ς οὔ εὑρέθη τὰ ἀδιχή- 

ἔξωθεν ἐπεισηνέχθη (13}" ἐγέννη- 

ὁμοιώματος, 

ἐγεννήθης" χαὶ μετ᾽ ὀλίγα’ 
» ῳ γ 

ἐν ταῖς ἡμέραις 
ματα ἐν σοΐ, Οὐχ 

: πῆ ὡς : 
σας τὸ καχόν, Καὶ διὰ τὰς ἀμαρτίας σοῦ ἐχραυμα- 

. [" δι ἀν τ Ἧ τὰς ΝΒ ὙΡ..᾽ ἘΦ 5 Ὅ « ᾿ ὃ ΣῊ 

τίσθης, καὶ ἐπὶ τὰν γῆν ἐῤῥιψα σε, Κύριος πά- 

λιν ἐν Εὐαγγελίοις λέγει" ᾿Εθεώρουν. τὸν Σατανᾶν 

186 ῬροΥ, ἀν 25. 15 ρο]ο, χ, 4. 19) Μαί}ν. πὶ, 10, 39 Ζόγοπι. χχπι, 99. 2051 1Δῃ.ν, 8 : νοὶ δοάπι. νιπ, 44. 
δι Τύχροῃ. χχυῖς, 12. "ΤΟ, χα, {8. 

(1) ᾿Αλλᾷ, οἷς. ως οἕ βοζαοηιίία ἀϑαὰρ δὰ ἀρχὴ ἢ 
πεγάϊ, ὁχοῖ, ἀροαηὶ ἰὼ σοί. Οἰα}. 

132) Οἰ08. 5. μβᾶθὸ! δἤδῃν, ὁρῃζ, 
(9) ΥδρΡα, λοιπὸν ἄρχῃ, οἷς, 8486 δὰ ὁ διάβολος 
ἰώ 15. θοἀ ἐπὶ ταοάο μαροπίαν πα ΟἰοΙ». 3. 

(1) Τούτου σύ. (οἰκ]ίη. νἱο56, τοῦτό σοι. [ὅτ 0}-- 
ἀαίαν χ ΟἸ0Β. 3 γϑγθαχῃ, εἴ, οοάοια ὁοιϊοὸ βα θιαὶ- 
εἰξίρα ἰδ δάϊθοϊ, 
(νερὰ ᾿θὰν δὲ δέξη, οἱ, βοααθηα ἀβηὰο δά 

ΠΠστός εἶμι, ὁοάσην πποίο πα θοπ μι" ἵπ ΟἸ0}. 3. 
(0) Διὰ τῶν λογισυῶν, οἰο, ϑρουίας. βι Ιοοίίο- 

ΠΟ σοά. ΟἸΤΟΡ. ; πατὰ ΟΟἰ 5! ἢ. ὁ {1}, δ᾽ιά, οἱ, πὰ- 
θεῖ, τὸν λογισμόν. 

(Π) Σὲ φέρε!, Πραβί σε, Ουἴ5], 

(8) Καὶ πέτραν. Οἰΐοῦ. 2. : ᾿Αλλὰ χαὶ πέτραν 
ἔδῥτὲ: πολλάχ'ς ρίζα εὑρεθεῖσα. 

(0) ᾿Ῥχϑυλέσας ἐξ ἀρχῆς. Πῶσ τοῖρὰ δσ ΟἰῸΡ. 
Δα ἀϊ ἀἸ πλπι5. 

(10) Πυλυπραγμοῆς. Τὼ. ΟΟἾ5Ι]. Ἰομίίαι, πολυπρα- 
γμονεῖνηοι ἀα 1 1αν πηπ5ιησπάμην Πρ ΓΤ ΘΟΥΡΊ 6 ΓΒ, 
(1 Τυφλωθήσῃ, ζητήζῃς. ἴῃ Οοἶδ]., τυφλωθεί- 

σῃ, Εἰ ζητήσεις. 
(12) Τοῦτο δέ, Ηὔς νόγρα ἀδοαπὶ ἴῃ (015]. ἢᾶ- 

Βορίπι απίοτῃ ἴῃ Οἰνο.1 οἱ 8,1. ααὸ πο ρΡ Γαδ 5 
ΠΝ Ὁ 

(18) 'Ββπεισηνέχθη. δῖ. βονῖρϑὶ, φαδηλνὶβ πὶ οοὰ, 
(0151. 51}, ἐπισυνήχθη, 



γῆν, Παλαιᾶς συμφωνίαν πρὸς 

Οὗτος πεσὼν σπυνχπέ 

Καινὴν; 
εὐ Ὑ Σ 

στὴτεν πολλούς οὗτος ἐχύχλλει 
᾿ 

ποῖς πειθομένοις" ἐκ τούτου μηιχεία, 
᾿ ν “- ΄ » δ 

πορνεία, καὶ πᾶς εἴ τ' χαλύν, Διὰ τοῦτον ὁ προπάτωρ 
ἡυῶν ἐκ παραχοῆς πέἭέττωχεν, καὶ ἀντὶ παραδείσου 

ΕΒ Ψ. , ὡς » οἰ Ἂ, μ ἈΝ ᾿ ᾿ , Ἂν .-- αὐτομάτως φέροντος πκαρποὺς, ἀχχνθοφύρον ἔσχεν 
νῇν, Ὶ 

Ω »" ἽΝ “- . ᾿ 

ἘΓ, Τί οὖν ; ἐρεῖ τις" ἀπολώλαμεν" ἡ ἁμαρτία δει-- 
Ρ ς ; 

νὧν, χαὶ οὐχ ἔστι σωτηρία; πεπτώχαμεν, καὶ οὐχ 
2: : Ἂν - ᾿ 
ἔστιν ἀναστῆναι ; ἐτυωλώλγμεν, καὶ οὐχ ἐστιν ἀνα-- 
ΚΕΝ ς Ν : Ν 
ολίψαι; χωλοὶ γεγόναμεν, καὶ οὐχ ἔττιν ἀρτιποδῇ- 

σαι; ἵνα ἄρτι τὸ σύντομον εἴπωμεν, ἀπεθάνομεν, 
᾿ τ τ ᾿ ἢ 

οὐχ ἔστιν ἀναστῆνα! ; ρα ὁ τὸν Λάζαρον τετρα- 
ἡμερον ἐγείρας τὸν ὀδωδύτα, οὐ δύναται ἀνχττῆσχι; ὁ 

πὸ τίμιον αἴμα ὑπὲρ ἡμῶν ἐχχέας, οὐ δύνατα: ἡυᾶς 

ἐύσχιθαι τῆς ἁμαρτίας, Μὴ 
Ὰ ἰ : 

ἀδελφοὶ, μὴ ῥίψωμεν ἑαυτούς: ὥσπερ τι δεινήν ἔστι 
ἀπογνῶμεν. ξαυτοὺς, 

Δὴ πιστεύειν εἰς μετάνοιαν, Ὃ αὐ προσδοχῶν γὰρ 
τὴν σωτηρίαν, προστίθησι τὰ κατὰ ὁ ξὲ τὴν ἰατρείαν 

ἐλπίσας, εὐμαρῶς λοιπὸν ξαυτοῦ φείδεται, Αῃστὴς ὁ 
μὴ δωρξὰν προυσδοχῶν, εἰς ἀπόνγιαν χὔξει' ἐλπίσας 
οἷ ᾿᾽ ᾿ - ιν » ἪΝ Ἢ 
δὲ, εἰς μετάνοιαν χωρεῖ πολλάκις, Εἶτα ὅροις μὲν ἀπο- 

πίθεπαι τὸ γῆρας" ἡμεῖς δὲ οὐχ ἀποτιθέμεθα τὴν 
᾿ ἢ ΡΟΝ τῆ 
ἁμαστίαν ; Καὶ ἀχαυθώδης 

ΠῚ 
ποφόρον μετεῦχλεν" ἧ με 

-ὦ 
βοανανπε ον 

εωργηθεῖσα γῆ, εἰς χαρ- 
Ἀπ ΤΑΣ ΤΣ ΩΣ ᾿ 

ἰς δὲ διδασχόμενο! οὐ βελτιω- 
ὰ ᾿ 

, σόμεθα; ᾿Επιδξέχεται ἡ φύσις τὴν σωτηρίαν, ζητεῖ ὃξ 

Ἶ 

τὴν προαίρεσιν. 

ζ΄. Φιλάντρωπος ὁ Θεὸς, φιλάνθρωπος δὲ οὐκ ὁλί- 

γον, Μὴ εἴπῃς" Ἐπόρνευσα, ἐμούχευσα, τὰ δεινά υϑι 

πέπρακται" ἄρα συγγωσήέσε: ὁ Θεός; Άκους τί λέγε: 

ὁ Ψαλμῳδός" Ὡς πολὺ τὸ πλῆηος τῆς χριηστότη- 
τὸς σου, Αύὐριε1 Οὐ νικᾷ σου τὰ συναχθέντα ἀμαρ- 

τήματα τὸ πλῆθος τῶν οἰχτιρμῶν τοῦ Θ:οῦ' οὐ νιχᾷ 

σου τὰ τραύμχτα τὴν ἰατρικὴν ἐμπειρίαν, δὸς μόνον 

σεαυτὸν ὅιὰ πίστεως" λέγε τῷ ἰατοῷ τὴν γάχωσι), 
τὸν Δαδίδ- 

μο 
ἀφῆκας τὴν ἀσῤύειαν τῆς καρδίας κου, 

Ζ᾽, Θέλεις ἰδεῖν θεοῦ φιλανθρωπίαν, εἰ τοῖς ῥητοῖς 

τὴς 9 ὧν παὺὸ πυστεθεῖς, 

᾿Βξαγωρεύσω 

τῷ Κυρίῳ, χαὶ σὺ 

νεωστὶ εἰσελθὼν εἰς 

τὴν κατίχησιν ; θέλεις ἰδεῖν ἄλλους οὕτως σωρθέντας, 

να πιστεύτης, ὅτι χαὶ ἐπὶ ποῦ δυνατὸν (4) οὕτω γε- 

υἶσθαι : θχλεῖς ἴδεις Θεοῦ φιλανθοωπίαν πολλήν; 
Παρήκον ᾿Αδὰμ ὁ (2) Θεοῦ. Οὐκ 

ἠδύνατο εὐθέως ἐπαγαγεῖν τὸν θάνατον ; ἀλλ᾽ ὁ οιλ- 

᾽ 
πρωτόπλαστος 

ὁ Ἀ ΔΕ Ν Μὰ 
ανϑρωπότατος (3) ἐκόαλλε: μὲν τοῦ παραδείσου, χκατ- 

μι ἤ [ ΓΖ 3 ᾿ ἔ»ἢ 

ἔναντι δὲ κατοικίζει, ἵνα βλέπων ἐκ ματτανοίας σωθῇ. 
ΕΝ μὰς ΡΟ». , " ᾿ 

Καΐϊν ἀδελφοχτόνος, εὑρετὴς τῶν κακῶν, ἀρχηγὸς 
ἀν ΠΣ δα ἸΣΣ ὈΝ δ ΠΕ ΤΕΕΝ τῶν φόνων, φθονερὸς ποῶτος χαὶ ἀνελὼν, τί καταδι- 

Ε Ἶ : ποδὶ “αὶ Ἐν Ὁ δὲ ἐπὶ τῆς υἷς κάζεται ; Στένων γχαὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς. 

Μέγα τὴ ἁμάρτημα, μικρὰ ἢ τιμωρία, 

Η΄. Φιλανθρωπία μὲν ἀλιθῶς, ἀλλ᾽ ἔτ' μικρά, ἀό- 
ΣΧ Ξ ἢ Ἀτωτο βε πάσα, οαέν᾽ γασπσιι, 

ται πὰ ἐπὶ Νῶε, ἽΠααρτον οἱ γίγαντες παρανομίᾳ 

ΟΑΈΕΘΗΕΞΙΒ 11. ΧΈΕΜΡΙΝΑ ἢ ΑἸΟΤΈΕΤΙΝΜ, 

ἐχ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα ἐπὶ τὴν αὶ Υἱάδ5 γρίους σὰ Νόνο Τοοία τι ρητο σοτπιοογ τη 

ἀτά 

ΠΟ ἀμπὶ οἰ}, 5ούαπὶ ἀρϑίναχὶ πὰ 1108: 116 πυσσος 

ΤῊ σαριἀ αΐος. ΡΒ α ΟΠ 015 5101: ὁχ ἰὺ ἀμ} 16-- 
τα, ὁοουίαίίο, οἱ. φαϊθηα! 4. απ. τλα}}, ῬῸῚ πο 

Ρυΐπα5 ΠΟΒίΘ᾿ ρᾶγοι5. ὅχ ἹποΡοά! πα σροὶι{{}, οἱ 
Ἰη. ἰοσαιῃ ρᾶτα 51 5πα. 8ροηϊθ ἰγαοία5 ρΡΟΙΘΡΒΏ 8, 

ἰογγᾶτη 5015 ἰογδα θηλ ἀσσθριῖ, 

Υ, Ουἱὰ ᾿ρίίαν, ἀἴοοῦ αἰταυΐβ, απ ἀπ π5 ρου Ὡγ57 
ΟΧίχθιηα γ65 ροσοσίαιι, 60 πὲ 5815 Ὁ]}1ὲ ὁ οεοί ἀϊ- 
Τατι8, π60 65 σὰ βυνράμηιβ 5 7 ὀχοθθοα! Βιμ}115, 
ΒΟ 8Ρ05 υ]}ἃ 68ὲ γϑοϊρίϑηαὶ νἰϑὰβ Ὁ οἰασαὶ [ἀοἱ} 5ὰ- 

τλῈ15, ΠΟ 65} γροῖο ἰμο 6 Π 4] 5ρὺβ: οἵ πὶ ἴῃ ρᾶποα 
ΠΟΙ ρα διὰ, τη οσαἱ βιταλτ5, ποῖ οξὶ σοϑανμοηάι 10- 

οὐδ “5 ὁ Δ γοιὸ 5. ΧὩ} ᾿μαζάτσαν φααιν ἀπα πα τ ἃσ 
Β Γδἰοπίδαν δχοίθαν!} 8. πο μοίαβι αἀἀ φἰΐατα τράπυογοῦ 

ΟἿ ποβισὶ ὑᾶτιβα ρρουδα Βδηραΐποιῃ ὁΠΠμιοπ 

Ῥοίφϑυ π059 ἃ ρούοαίο Πρ γα ἢ Νὰ βαϊαῖθηι ἀδδρθ- 

ῬἜΠΊΜ5, Γαΐ ΓΘ; 116 1108 ρ5085 ΔΕ ΙΟΙΔΏΙᾺΒ.; ΟΧΙΡΟΤηῚ 
τοὶ τπβίαν δὲ, πο ογοίθτο ὶ ρα πίὶξοπίάγη. Ὁτι] 58- 

Ταΐονη ὩΜΠΔμὶ ὀχβρϑοίαί, τηαϊὰ ἀοοχ λα! ; ψαὶ νογὸ 

δηθὰ δρογαὶ, [0116 5181 ρ51 ᾿πάα]ροὺ οἵ ρᾶγ- 

ΟἾΤαΓ αὰ] νοπίαπὶ πο δχϑρϑοίδί, ἴῃ ἀγροσαῃ {18Πὶ 
οἰογίαν ; {π| νόΡὸ βρογαῖ, ρου α8 ἀἀ ρυπί!ρη- 

(απὶ γαῖ. Ργίουθα σοϊ ον βοηθοίδτῃ ἃ] 01 ; 05 

Ροσσαΐαμη ποθὴ ἀδροηίηγ8 7 [6}1π|8 5Ρ1118 ἀπρογᾶ, 

Ἰάθογθ ἀρηιουλο ἰὼ [ραριΐδυϑιλ οΟπνολ ἐπ ; ΠΟ 
ἀοοίσίμα ΘΧΟᾺ ΠῚ το ον 5. ἠοῖ ἀΙ Ποϊδιηπαῦ ἢ πατινἃ 

58 0118 σαραχ δι ; Τααπὶ γοϊα ηἰαίοτα σοαυλρε, 
ὙΙ Πομιϊπ τῇ Διὰ π8 δ5: θα σ, πο Τα 108 αι αλ18. 

Νο ἀἰχουϊβομηραάϊοι5 6Ε αἰ ΠῸΣ Γαὶ, σαντα μαύρην; 
δ ΜΠ} σον οπά}}}} 05 ὃ Δ. φαΐ αἰσαὺ Γ᾿ 5811 }-- 
βία : μαι ἡηαρηᾳ τμἰ τυ μι δϑιϊι)ιὶς ἐπι, θομιὶ- 

η6 355} Ὁ Φαδθλν! 5. ΟΠ] δία ρϑοραία, τη αἰ υὑπ6}}- 

Ὡδχὴ Δ ἰβουα τ οπ α 6] Π0) Θχϑυρογαμπί: πρὸ τη θἀ10Ϊ 

βοϊδητίαπε νἱποιιαν να ηθγα. Τιδάθ ἰ6 ἀσπίαχει μὸν 

βάδην; ἄρον πιά ιγυ πχθάϊοο, 418 ἰρ56 νυπι ἡνίας 
«Ὀ1χὶ: Βαλα, δὐἀνογβαπι πη6 Ῥθοσατ αι ΘΠ 

« δοιιπιογδὲ ἴὰ σϑιι 8.5} περὶ οἰδίθγα σορα 18 πιοὶ 3.» 

ὙΠ. 15 νίάογο οἱ οἹοεια αι πμι, 51. βθη τ ἢ} 18 

Βογιρίατιϑ ποὼ οί οὐοα 5, αὶ τεοθῃϑ 8 ὑαίο- 

Ομ δϑίην ἀσοθβϑι 5. Ὁ Ὑ15 1105 υἱάθνὸ 60 πιο ἀ0 βα]αίοτα 

οοπβοσπίοβ, αἱ ἰάθη {81 χα σορ μους ρυ550 

οὐδ ἃ5 Ὁ υἱβ τησ]ατι. Πϑὶ οἱθιηρη δι ἀβρίσδΡο 

Αὐδηὶ μετὰ ἃ 60 οοπάπ 5 οθοάοπ8 πο. [011 

ΝαΠΙΙ8 βἰαίίηι πιουίοπι ἰΐοσρε ἤοὴ ρυΐογα! ὃ 508 }0- 

πἰμπὶ αι 8 τα σπου, πὶ ρᾶγραάῖβο οχρϑὶ Ὁ, 6 γθ- 

δίομθ ἰαῃιθὴ σοπϑι μα μα} ν᾽ ἀδὴ5 θεν ρα μ θα δ πὶ 

βαϊνοίαν. σαῖὰ ἔναϊοῖς ραντείοί ας αν θοίον τπά οστ αὶ, 

οάίαιη ἀποίον, ρυΐηιας. Ἰηνλδα5. 6. ϑοοίβοῦ. 8 

Ῥόαμα τα]! αταν ὃ « θτπθη5. οἵ ΡΟ ἢ 5. Β.Ὶ5 Βαρου 

« ἰούρᾷσι δ...» Οταπαθ 5οοίαβ, ρα μὰ ὀχίραᾶ, 

ΥΎ1Π|. Εὲ ἰβέα γῦο οἰδαχθηιία, ς64 δάππο τηοάϊοδ. 

Ὀσμία ἐὰ χὰ ΝΟ ἰΘΙΩ ΡΟΣ ΒῸ5 ὁομ ρον, Ῥοσσανθ- 

ὅἢ ᾿όράπι, Ὑηὰ, ὦ. ΞΘ ῬΞΆΙ. σι, 9. 9 ἤσαν χὰ ἘἸ, 38. ἀξι ἢ Ρεαὶ, χχα, Ὧϑ. 55 ΡΞ), σαὶ ἃ, 35 ὕΒπ, τ᾿ 
ϑῷ 16 (ετ, ἥν; [2. 

(4 δυνατόν, Οἰξο}., δύνατα:. 
(2) Πρωτόπλαστος, Ὀε 65} ἴῃ (0183]. 

(3) Φιλανθρωπότατος. (15]., φιλάνθρωπυς, 



ἀπὸ 

γὰηι ρἰσαηΐοβ Ἦ ; ἰλπίλατθ 500 [ογ]5. τπαρηλίιάο, αἱ ἃ τοσαύτη, ὥστε [4) χαταχλυσμὸς 

ἱπάπορηήαηι ἰογοὶ ἀπ αν, ΘΠ σομίοδῖπιο ἅπη0 

Νόούιμο φρο θδὰ9 38... ΒΟΧΟΉ 6510. γθτὸ αἸΠι- 

νλλτη ΞΌΡΘΣ [ονγὰπὶ δάφαει, 39. 1465. Οοιποπι ὦ ἀἱ- 

νι] πάϊηϑαι αι σαί ἀπ πὸ5 ργοδαύσίαμι ἸΘποά 

τας ῥτανβι!{, ὺπ ροίΐδναι Π|τὸ ρυτοϑίαγο ὕ βοά ἀδ 
᾿π αβιτία θόγαηι ἐγαχί μα! ρα θη τ Ἰοσαπλ ἀάγεῖ. 
Αβρί οἷς [)ὲὶ Ῥομιαίδι ὕ Πα τὰ 11 ππὸ ρπι θῃ- 
ἐἰδιὴ Θρ βϑθην! δ εἴ )6ὶ οἰθμλο ΠΤ ἐσϑϑηΐ ὀχρθΡ , 

ΧΙ. ϑηΐ παηὺ αὐ ἅΠ105. ρὸν μιρθμ απ ἰαπὶ βαϊαςθ 
ῬολοΚβ, οὐδ Δ ϑ] οσταῶν ἀσππογο. βοογίαϊα 65, 
ΟΟΓΡῸΒ ἱμφαϊηδν]βιλ, μ}}} γοὶ Ἀ{Π|5 [ας 65. Νυη- 

αυπὶ, ἱπαᾳαΐθδ, οὐ βαία8 ἢ (οηδίθ ον, 0 ΓΜ Ὰ]10}, 
ΘΧθιρ πηι Πα]γα]ν, δἰ, ἀβ βαϊα σοηῇ 46. Ξαϊνὰ ἢὲ θὰ 

ἀπ ρα] 16 ἱ ἴῃ ργοραίαϊο βοονρίτομ θηλ ρτο Ξϑᾶ 
ογαΐ, ποιηοάο {ΠῚ 4 βαῖνα οοοία 65 γοάϊαϊ: αἰχι 

ἀπηίαχαῖ: οι ὑδβίον, οὶ θὰ οὐρίο οἱ ἢὶ ἰθνρα δ: 

Ποιι5 υδϑέογ, ἐπ ῸΪ ; σαι δ τα ρτορῦθε πα μια! οἰ ἀπ 

ἀΐσογο νϑρῖῖα δι. 8  ΕἸάσιι [κ|}ὰ5 ἰσπΐτανο, οἱ 9841- 
ἴθ} βαϑοϊρςε, Υἱβ5 ἴογῖθ, χαρά {Π1π ϑαϊναία 51}, ὀθτία 

ἀοουμαθηϊὰ ἦ ϑογίριατα ἐπὶ ἰὼ ΒΑ 5 : ΠΙΘΏΙΟΥ ΘΡῸ 
Ἀκφλαδ εὐ Βανψιοπὶς θῖς Ὁ Ἰπαρηαιϊῃ ΠΕῚ φομβη πὶ εἴ 

Ῥοηίίαιδηι, οἰΐαμι ἢ. ΒΟΥ ρία 15 ΤᾺ ΘΓ τ  οἷ5 πχθπιο- 
ΓΘΠ) : 5868. πο 5 Πρ] 1οἰζογ, « Μϑηιον ὁγὸ Βαλ εδἔ 

« ΒΑΡΝ ΠΟ ἶ5., ϑοσόι,, ΟΟΒΏΟΒΟΘΙ ΠΡ 15. πλὲ 53...» [δι 
ἰρίυαν εὖ νἱγὶβ δὲ τ ΠΥ] δ 115 6χ τι. πα 8. 

Χ. Εκαπηβὶ τ νοῦβαβ. ρορα 15 ρδοραγοτγιῖ, ἤε ΖΘ 

510 αἸνίματῃ Ομ δα τὰ νἱ ποῖα, Υαϊα ἴθ μομὰ- 

[05 35. 80 1)08 ἀ65.| ἃ Βομ (αί6. θοαπι ἡϑρᾶνθ- 
ταμῦ Ποιηΐ 65, ΒΘ ρθαπι θα: πον ποραν 55, 15ἐ 

εἰλὲ ἰδραοὶ ἐς δι Τίθνα τὴ ἰαπγοῖὶ [) 6118. [58 0115 ΒΟΡΎΔΙΟΤ, 
Νρο Ξο]ὰβ ρούραν ρορυΐα5, 564 οιατι Δάτγοῦ βατη- 

ἢ}8 ΞΔ 6 ΓΔΟ5. ον 585 δϑὶ αὶ ἀἰο}ξ: « ΕῈ ΘαρΟΡ ΑΘ 
« Ἰδοία 688 ἱγὰ Ποῃλϊ ; οἱ ογᾶν!, ἐηῳπίξ, ρχυῸ δο, εἵ 

« σομοῃανί( 6 5 δ» ΜΟΥ 565 Ὀδα τα ἰπ Βα μλγη] 5ὰ- 
οογουϊβ κρα Δ Π6ς 1 Σ οὐ ον ἀπ μβοιί [5 111π5 

ῬΓΘΟΙΒα5 ποὺ ἀθπιθρθθιίαν ὁ Ἀτοη θη μοβί ροουαῖαπι 
ποὴ ργοδίθαϊ αὰ βαταηλαπι εἀοογαοίἑ απ ρογνδηΐγος 

(6 γόγο δχ βϑιςθα5. νϑ! δηΐου δα βαϊαίθαι νθηΐΓ 
ῬΙῸ ΒΙΡΘΡΒ1 ὁ τὰ δσαϊ “ον ρα πὶ ομεΐαμι ἀμ6, ἤδαο ἃ 

16 σγαίία ρυομγοθίίαν, ᾿γορυθθηβατα ἔθ χα μῖ86; 
νοΡο ΘΠ ΟΦ 165 Θ5δὲ ἤδτι5, παι αὐ ΘημαγγαηΔηὶ 

ΟἸδι Θη πὶ 6} 5 οἰππἶδ ἰδπηρυτᾶ δυΠοίαπι, Νά αθ 
51 ΟἴΠ65 ἴῃ ἀπ ατῃ Πρ. σοηνδηϊϑηξ, ν6] ραγίοηι 
Ῥοητίδίθη 6}118 χρυ θγο ΡΟΒΒιΠ}  ΠῸ5 ρατγίοτῃ ἃ]|- 
ἀπάτα δον απ πῶ βορρία βαηΐ, ἀϊοίχητϑ; γϑγαμα 

5... ΟΥΕΙΠ1 ΒΙΕΒΌΟΒΟΙ,. ΔΒΟΗΠΕΡ, 

Β 

᾿ 

ὨΘϑοἰμμ5 αὐυαπία ΔηΡ6}}8. σοηἀοηανθυί ; ἤϑί οἱ 0 
ἐρ5:5 οσηἀοῃπαῖ; φπιδπβοχαϊίοπι απ ὰ5 16 δον θεῖ α 
Ρεοσᾶίο, 4ᾺΪ ΠΟ5 ἃ ρΘθσαῖ5 ὀχραγραν!. 58 ἀδ ΠΠ|5 
5 15, ἀθίποθρβ δά δὰ αατ ποὸ5 βρισίδπε ρϑυρδιηὰβ. 

᾿ 21 (θῇ, νἱ, ὁ 
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ἔμελλεν ἔοχεσθαι, Τῷ 
Νῴῷς, τῷ ἑξακησιοστῷ 

Ἷ ν Σὸς 
ἐπάγει τὸν χαταχλυσμὸν ἐπὶ τὴν γῆν. βλέπεις πλά- 

3 
τ 

πενταχοσιοστῷ ἔτε! λέγε! τῷ 

τὸς οἰλανβρωπίας Θεοῦ εἷς ἑχατὸν ἔτη ἐπιτεινόμενον ; 

Ὅπερ ἐποίησε τότε, παραχρῆμα οὐκ ἠδύνατο ποιῖῆ- 

σαι; ἀλλ᾽ ἐπίτηδες 
νοίας, Ἰδλέπεις Οεοῦ ἀγαθότητα : Επθε μετενόησαν οἱ 

τότε ! χαὶ ἐτύγχανον Θεοῦ φιλανθρωπίας, 

παρέτεινεν, ἔνδοσιν διδοὺς μετα- 

Θ΄. Ἔλθὲ λοιπὸν χαὶ ἐπὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐχ ετα- 
οἱ ἔντας, χἂν ἕν γυναιξίν, Ἐπόρνευσας, ἐμόν νηϊᾶς σωθέντας, χὰν ἐν γυναιϊξιυ, ἡπορνεύυφας, εἰ 

λυνὰς (3) τὸ σῶμχ, ἄχρηστος γέγονας" ἄρα ἔστι σὼω- 
- . 

τησία ; ἐρεῖς. ᾿Απόδλεψον, ὦ γύναι, εἰς τὴν 'Ῥαλό, 
καὶ θάρσησον εἷς τὴν σωτηρίαν, ᾿Ἢ φανερῶς καὶ δη- 
μοσίᾳ πορνεύσχσα σώζεται. Πῶς ἐσώθυ, ἐκείνη, ἜἘπ'- 

1 ᾿ Γ: . «. - ΄ 5» 

στεῦσεν᾽ ἀονον" ὋὉ θεὸς ὑμῶν, ὁ Θεὸς ἐν 
" - . κὸν - ε ᾿ . ἀν, πον οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. ὉὋ Θεὸς ὑμῶν: ἐχυτῆς Ὑγ1ρ 

οὐχ ἐτόλμησεν εἰπεῖν διὰ τὴν ἀσέλνειαν, Μίμησχι 

τ 
πεν 

᾿ μ τὴν πίστιν, καὶ δέξαι τὴν σωτηρίαν, Καὶ θέλεις γνῶ- 

ναὶ, ὅτι ἐσώθη; ἀνάγραπτόν ἐστιν ἐν ἸΓαλμοῖς, Μίνη- 

σθήσομαι ᾿Ρχλῦ καὶ Βαῤυλῶνος, Ὃ μεγέλης Θεοῦ 

βουλῆς χαὶ φιλανθρωπίας, καὶ ποονῶν νη πονευού- 

σης ἕν Γραφαῖς ἀλλ᾽ οὐχ ἀπλῶς Μνησθίάσομαι 
Ῥαὰλό χαὶ Βαδυλῶνος, ἀλλὰ, τοῖς γινιύσχουσί μς, 

Ἔστι καὶ ἐπὶ ἀνὸρῶν σωτηϑία καὶ ἐπὶ γυναικῶν. 

᾿΄, κἂν ὁλόκληρος λαὸς ἁμάοτῃ, οὐ νικᾷ τὴν τοῦ 
Θεοῦ φιλανθρωπίαν, ᾿Εμοσχοποίησεν ὁ λαὸς, χαὶ οὐκ 

ἀπέστη ὁ Θεὺς τῆς φιλαντρωπίας" ἠρνήσαντο οἱ ἄν- 

θρωποι ὁ Θεὸς αὐτὸν (3) οὐκ ἠρνήσατο. 
Οὔτοι οἱ θεοὶ τοῦ Ἰσραΐλ' καὶ πάλιν ὁ θεὸς τοῦ 

Ἔπρχὴλλ ὁ σωτήο, Καὶ οὐ υἀόνος ὃ λαύς ἥμαρτεν, 

ἀλλὰ χαὶ 'λαρὼν ὁ ἀρχιερεύς" Μωύσῃ: ἐστιν ὁ λέ- 
Καὶ ἐπὶ ᾿Αχρὼν 

Θεὸν, 
᾿ 
ϊ 

γῶν" ἐγένετο ὀργὴ Κυρίου, καὶ 

ἐδεήθην (4), φησὶν, ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ συνεγώρησεν 
αὐτῷ ὁ Θεός. Μωυσῆς δυσωπεῖ τὸν Θεὸν ὑπὲρ ἀργι- 

εἐρξως" χαὶ Υἱὸς μονογενὴς αἰτῶν οὐ δυσωπεῖν τὸν Θεόν; 

Εἴτα τὸν ᾿Αχρὼν πταίταντα οὐχ ἐκώλυσεν εἰσελθεῖν 

εἷς ἀοχιτρωσύνην" σὲ δὲ ἐξ ἐθνῶν ἐλθόντα κωλύσει 

ἐλθεῖν εἷς σωτηρίαν ; μετανύησον καὶ αὐτὸς ὁμοίως, 

καὶ οὐ γεχώλυταί σοι ἡ χάρις. "Αληπτόν σου παρά- 
στησον τὸν τούπον᾽ οἰλάνθρωπος γὰρ ἀληθῶς ὁ Θεὸς, 

χαὶ οὐ δύνατα! ὁ πᾶς γούνος ἐξειπεῖν τὴν τοῦ θεοῦ 
φιλανθρωπίαν, οὐδ᾽ ἂν πᾶσα: αἵ γλῶσσαι συνέλθω- 

σιν (5) ὁμοῦ, οὐδὲ μέρος τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας 

διηγήσασθαι δυνήσοντα:, Ἱμεῖς δὲ λέγομεν μέρος 

τῶν γεγραμμένων, ἀλλ᾽ οὖν οἴδαμεν ὅσα χαὶ ἀγγέλοις 
συνεχώρησεν" συγχωρεῖ γὰρ κἀκείνοις, ἐπειξ 

μόνος ἀναμάρτητος ὁ τὰς ἁμαρτίας καθχρίσας (6). 

Καὶ περὶ μὲν ἐκείνων αὕταρχες, ἡμεῖς δὲ λοιπὸν τὰ 
εὶ ἡμῶν (Π). πε; 

, 16 ὅδῃ, ν, δ1 ἢ νι, Ἴ. 35. ἄρῃ. χη, 6, 11, ὅ0 305.. χἡ, 1.  Ρραὰϊ, ὑχχχυ, 14, 35 1014, 33 Εχοά, 
χχχα, 4. 35}1 ῬΊην. τι, 18. 35 Εχοΐ. χαχιι, ἀ. 36 ρα, τχ, 50. 

() ὥστε Αἀάϊπηυβ. 46. ῃποβίγο, 1 βεηίθη!α ρο- 
δι! αηΐο. Εἶρτιν 

(3) ᾿βπόρνευσας, ἐμόλονας, ΟἸΤΟ". παῖ ἴῃ ρεΐπιὰ 
Ῥονβοὴᾷ, ᾿ἐπόρνευσα, ἐμοίχευσα, ἐμόλονα, 

(9) Αὐτόν. Οο͵51]., αὐτῶν. 
Ἢ ̓Εδεήθην. [{ἃ ΦοΥρβὶ, φυϑιηνὶβ μα θθαί (οἰ5}., 

ἐδεήθη. 
(ὅ) Συνέλθωσιν, [ἰἃ βουρθίπιαβ ὁχ ΟΙΟ. αἱ 

ΟοἸ51., ἔλθωσιν. 
(6) Καθαρίσας, (οἰ5]., καθαῤ δήσας, 
(1) ἹΠμῶν. Ου5}., ὑμῶν. 
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1Α΄. θέλεις σοι καὶ ἀλλοςς 

στήσω (1) ; θέλεις ἐλθεῖν καὶ ἐπὶ τὸν Δαδίδ᾽; ρέλεις 

ἰδεῖν τὸν (2) αὐκάριον ; λάός τύπον μετανοίας. ᾿Εξ- 
ἐπεσεν ὁ μέγας. Μετὰ χοΐτεν, τὸ δειλινὸν πεςι πατῶν 
» ᾿, πὸ» ἥν, ἄρῶν ΕΣ ν.»Ά"Ἤ ᾿ ᾿ 

ἐπὶ τοῦ δώματος, εἰοῖν αὐ ἀφόρως, χα! ἐπαθὲν συθνὼ- 

πινον, Ἐτελέτθη ὁ ἀμαρτία, ἀλλ᾽ οὐ συναπέβανεν ἢ 
᾿ ΙΝ . 5 τ Ἢ λ ΕΝ σαστὲςΣ 

εὐγνωμοσύνη. Ἤληεν Ναθὰν ὁ προφήτης ἔλεγχος, 
τᾶχυς ἐπεσόςι ΘΟ πθς ησυν, δ᾽ θξῦτε κὰὸ μα 

τες, Τῷ βασιλεύοντι ὁ ἰδιώτης ἔλεγεν᾽ βασιλεὺς ὁ 

ποξφυροφόφος οὐκ ἐπήρθη" οὐ γὰρ προσεῖχε τῷ λα- 

λοῦντι, ἀλλὰ τῷ ἀποστείλαντι’ οὐχ ἐτύφωσεν αὐτὸν 
τὸ περιεστὼς στῖφος τῶ") στρατιωτῶν" ἐδλεπε γὰρ 

τὸν ἀγγελικόν: Τὸν γὰρ ἀόρατον ὀρῶν ἐκαρτέουσεν. 
, “ ἐ ᾿ Ξ, ἕ 

Καΐφησιν τῷ ἐλρόντι, δι ἐχείνου τῷ ἀποστείλαντι 
ὃ ἢ ἔρμα ἐν 
ἀποκρινόμενος" 'Πιμάρτηχα τῷ Κυρίῳ, Βλέπεις 8α- 
σιλξως ταπεινηυροτύνην; βλέπεις ἐξγιολύγησιν ; λὲὴ 

ῸΡ. μι ἥν ἀυτν -δὰ ἔλ -» ἢ ὦ νι Ἃ ἈΟΣ : ) γὰρ ἤδτι εἰ ἦν ἔλεγχος (2); μὴ γὰρ ἤδεισχν οἱ ποὶ- 

λοί; Ὀξέως ἐπράχθη τὸ πρᾶγμα, οὐ προφήτης πα5- 
“ 9 - - ῳ . " ζῶ 

ἦν, ἔλεγχος οὐ παρῆν᾽ κἀκεῖνος ὁμολογεῖ τὸ χαχόν, 
Ἐπειδὴ εὐγνωμόνως διμολόγῃησεν, ὀξυτάτην ἔσχε τὴν 

ἰατρείαν. Καὶ πάλιν (4) Ναθὰν ὁ ἐλέγξας: Καὶ Κύριος 
παρεδίύασε τὴν 
θυμοῦ 

σου». Βλέπεις ὀξυτάτην ἀμαρτίαν 
ατταδολὶν ; ΙΙλὴν 

τοὺς ἐχθροὺς Κυρίου. Πολλοὺς ἔσχις τοὺς ἐχθροὺς 

(5), ἀλλ’ ἐφρούρει σε ἣ σωφροσύνη" νῦν δὲ παρώξυνας 
διὰ τὴν γενομένην ἁμαρτίαν. 

, Ἵ 
παροξύνων παρώξυνας 

Ῥονιθαὶ "ἧς ΜΠ το 5. Πα θ6 5. Ποϑύθ8, δοιὰ ρθροίδσοβραι! ἴὰ 
γϑίι. 

. - - » ,ο 

1Β᾽. ᾿Αλλ᾽ εἰ χαὶ μάλιστα ἐκεῖνος εἴπεν, Παρεῦ 
ὥς Ἰρίνϑα ἡ ἀμάσ ᾿ δ. ἔξ ττ «- ὅασς Κύριος τὸ ἁμάρτημά σου, οὐκ ἀπέστη τ 

παρ υδοχ ἐς ἐν ᾿ ἔ 
ετανοίχς ὁ βασιλεύς περιεύάλετο σάχχον ἀντὶ πορ- μ υ ; Ν ᾿ τὰς Ἔα ξ 

φύρας, ἀντὶ δυσοχολλήτων θρόνων ὑπὶ σποδοῦ καὶ 
- ΄ 3, » » Ὧἷ- ᾽᾽ - 

«ἧς καθήμενος" ἀλλὰ καὶ σποδὸν ἔχων βρῶσιν, κα- 

φησιν Ὅτι 

γον. Ἐξέτηξεν δάχρυσιν τὸν ἐπιθυλητὴν ὀφθαλμόν. 

Ἷ ὅ} 
θὼς αὐτός σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφα- 

Οἱ ἄῤχοντες παρεκάλουν ταγεῖν ἄρτον, καὶ οὐκ ἐπεί- 

«τοῦ εἷς ἐύδόμην ὁλόκληρον ἢ! ς μη ΐ π 

νηστείαν, Πιασιλεῖς οὕτως ἐξομολογοῦνται, σὺ ὁ τδιύ- 

αἶραν παρέτεινε τὴν 

τῆς οὐχ ὀφείλεις ἐξομολογεῖσθαι; Καὶ μετὰ τὴν τοῦ 

᾿Αδεσσαλὼμ. ἐπανάστασιν, πολλῶν οὐσῶν ὁδῶν τῆς 
Ε εὐδαν μδ᾽ ΤΣ ἢ πγαξην τὶ ᾿ ὴ 

φυγῆς, διὸ τοῦ ὅρους τῶν ᾿δλαιῶν φεὐγει, μονονουλὶ 
: , ; ᾿ς, 

τὸν Δυτρωτὴν ἐπικαλούμενος. Βαταϑωμένου αὐτὸν 

Σεαεί, λέγει 
4 “ » , ᾿ ὲ 

Θεὸς ἐπ! τὴν ταπείνωσιν μοῦ. 

[{΄. Βλέπεις, ὅτι χαλὸν τὸ ἐξομολογήσασθαι ; βλὲ- 

πεῖς, ὅτι ἔστι σωτηρία ; Καὶ Σολομῶν ἑ 

τοῦ αὐτὸν, ὅπως ἐπίδῃ ὁ 

ἐπτωχεν᾽ 

ἀλλὰ φησιν, τί χαὶ λέγει" Ὕστερον ἐγὼ μετενόνσα. 
Ὄ- 
ωλολάτρης, 

Η 
ς εὐτεδείας, 

Καὶ ὁ ᾿Αγχὰὰδ γέγονε παρανομώτατος, Ξἰὰ 

ἑξαΐσιος, ὁ προφητοχκτόνος, ὁ ἀλλότριος τῇ 

ἀλλοτρίων ἀγρῶν ἐπιθυμητής. "Αλλ' τὸν Ναθου- 

υχὶ ἀπέκτεινεν, ἐλθόντος Ἤλίον τοῦ προρήτου, καὶ 

τῷ» 

Ἶ Εν ᾿ 
μόνον ἐπαπειλήταντος, πεοιεόάλετο σάκκον, καὶ ξ 

ὑπξ τὰ ἱμάτια' χαὶ τί φησιν ὅ φιλάνρῃροωπος Θεός; 

᾿βώραχας πῶς χατενύγη Αχχὰῦ ἀπὸ προσώπου 

37. 11 Ιἰο(. χα, 10. ὅΚΊσα, ὑχῖν, δ, 59 ΠΘΡτς χι, 27. 
ὃ, ὌΠ ἀϊθον χα 16. Ὁ 856]. ὅ᾽. ἢ ὧξ Η 

Ἰῖρὸς ἐπα γοῦν 

(1) Παραστέσω. (018].. σοὶ παραστήσω, ἱ τ 

(9) δεῖν τόν, εἴο, 1τὰ Οἰοθ, αἱ Οοἰ5}., ἐλρεῖν καὶ 

ἐπὶ τόν. 

ΟΑΤΕΘΗΕΒΙΒ 11. ΕΧΕΜΡΊΜΑΙΣ ΑἸΤΈΒΌΜ. 

4011 ες. 
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τύπους μετανοίας παρα ἡ ΧΙ, Υἱ5 {|| δἱ αἱϊὰ ΡΟ πἰτομἶ χοιηρὶα ἀθιηοπ- 

δύγθαι ἢ γί δι αν! ἄοπι γ ΠῚ Δ ΠΊ115, γ8 Ὀραμαγπ νἱ - 

ἀδτθ {Ππη| Π ταὶ ἐχοαθ]αῦ ἀσοῖρο ραπιοπεϊο», 6- 

οἷά Π16 τα βιτῖ5 ἐροΚί σα απὸ μοιηογ  ἀϊδηΐπ Ἰοσὶα 
ἴῃ δοῖο ἄραι ι ! Δἢ 5, ἈΒΡΟΧΤΕ ᾿πολιίο, δὲ μι πη πὶ 
ΘΠ Φα]α Ρβάβδα5. ο5.. Ῥοοσαίσπῃ ρονίδστην ἔα]; πο 

ἰαπηοὴ πη ὁαη ον ΒΟ 85) ΠΡ ῚῊ δ15 μεσ Πς ρθη! Νὰ - 
{πᾶ τορ μία γοργθιιδηβοῦ, ργοιαρίιβ τηϑαΐοις 57 : 
Ἰραδες 651, χηαὶ!, Πθμβ, οἱ ροσοκοὶδεὶ 5. τορὶ αἰδθαϊ 
ΡυΪναια 5. ἴοχ μανρανα ᾿ηβση 5. ΠΟ δὲ οἰαιβί πος 
ἸηΠὰ Σ ἢ Θηΐηι δὰ οι ἀρη 15, 56 δὶ μι ἐΠμη{5 
Ρουβοπάμῃ ἃς [6 ρα] Σο ἢ ἢ ΠΑΡ} ἘΠ] υτη οἰτοπηλίδηβ 

ΒΔ} πὶ τηδηπ5.; Πα δ]. ἀπρδ]ϊοπηι ἀβρι οι οναὶ 
ὁχορόμιαῃ : 1ηευιδείοια οπῖην υἱάοηξ οι 39ὶ 

Υρηϊθηναπθ ργορ οῖθ, 56ι μοί] 5. μὸν Πα πὶ Πρὸ ἃ 
400 π1855118 ταὶ ἐσθ οη ἄρη8, δἰ}, βοορανὶ Ὠοηιΐηο τς 

85 ἀδον βϑίσπ πὶ ΓΘ σΊ 5.ν 1665 ΟΠ [Ο55Ἰ ΟΠ 6Π1, ΝΊΙΠ) 

ΘὨἾπ), παἰγαηῖ σαν] ἢ] ἰοῦ 5 πδοὴ8 ἰοτοῖ ἱβη οι 
Ἀνὰ 9 παηφῃ! ᾿ὰ τη} νοϑοιορασε ἢ γ ΘΙ οί ίον ἰρᾶπε- 
δοιὰ τθ5 [διδί : ργορ οί ἤθὰ δάδιαὶ, πα}}18 ρτα- 

565 (αἱ ὁοηνί ποθγϑῖς {18 ἰάτασα ροοσαίατη οοὴ ἢ [85 
α. (ἰὴ νονὸ θόπα ἀ6 σοπίρβϑιιο 65], ΘΟ 55 δηλ 

βα πα ςοτιθ ὴὶ ἃ 6 ρία5 68.. ἀγα]. Ναΐμαπ (εἰ 
{Πὰτὲ τ ρνδἰιοη ἀονγαί, ΕἸ οπιῦλις ἐνσηβεα ᾿ρσσα- 

ἐιοπ ἀαθη δ᾿, νι 85. σΘ  ΘεΡ Δηι ἰγάβοθι 15 Ποὶ σοπη- 

γογβ οοῦα, Ῥω πεηε σηῖθη ἐγ δανιδ τὐν αν ἰδὲ Ὀλἐηἴσ08 

σα }85, Νὰ γαρὸ 1|09. ρὲ μούσαξατα ἰσυλτα- 

ΧΙ. Αἰ ΗΠ, αασπαᾳίδαι ρτορμοίᾳ ἀϊχοναῖ, Ὑ αν 5- 
ζαὐτ! Ἰλονη σιμα Ῥοσσαύηι ἑμιωπ Σ σιονὶ ἀρ ϑοθβδῖ! ἃ ρῶ- 

εἰ θη 4. {αὐ τοχ 556. ϑδοσθτα ἰοσοο ρμαγρτν ἴῃ 

ἀπῖι, μνὺ ἀατα 15. 50 Π1Π151ὲ οἴηδνο ΘΠ Ἅ1Ω1 σοάση 54, 

ϑοᾷ οἱ οἰπουοηλ ρΓὸ οἷροὸ Παρὰ], βιοα! ρ568. αἱ: 
Ομοπίαην οἰπονοτα ἑαηφμαθι ραπθ» πιαγιζιιοαδαηι "ὃς 

Ούλ!απὶ ργανὶ ἀδϑιἀοτὶϊ γραπὶ ἰΔονγγηῖϊς ΠΟΙ Οἱ, 

Ῥιποίροξ" Πη αὐ ἀγα ποτ τ! ηλ ράπ στα ονίαΡδπ- 

τὰν, πρὸ δοπι θβόσθαι, ἴῃς κορλ τη πβηὰθ ἀἸοτὴ 
7ο)υπίαα ρνοάτχη δ μὸ85 515 οἰ οπ παῦλα ρρλναία5 

πο ἀ6 065 Θοο! ἴον} Ὁ Ροβί Αβδίοτη! Το ΒΟ} Π οποία, 

οαπιὶ πλαϊιερ δββοιὶ δὴ Πα πν νῖτο, μοῦ πποπίοῃ Ὁ11- 

νάσασι Ππ, ἰαπιιᾶ πὰ ἢ] ροναίογοιι Πτοοᾶη5, ὑατα 

᾿ρ5ὶ τηα]ρι οοτϑὶ Θοηγοῖς ΕἸΧῚ : Βηλέίο ἐδομ, μὲ Πομ5 

«(ὦ μων παίοηι ἢνόφηι Ῥορρίοιαὶ τδις 

ΧΙ]. γιά 65 βοσαῃι 6556. οοπῇ οΥ]. ὅ006 ̓ν 56] 8 Ὲ15 

6550 ν868. αι Ξα]οπιθη σοι, νραΣ απ ἃ ἀϊ- 

οἷν ὃ Ροκίοα ὁρὸ μωπίζομεϊαηε ευὶ ἢ, ἈΘΒΔΡ οἴϊατῃ 1 

βορ] τα 5ϑι νας, ἀοϊογαηι σα ον, ἐχοο! δὴ} ρ]6- 

(αὐο, ὑῥτορ!ιοίαναμα [Β]ονοπιρίον, ἃΙ16 η15 ΔῸ μἱοία!α, 

αἰϊοπογα ἀρτόνσιῃ. ἀρροίον, ΑἹ χαάηπάο Νάθα- 

(μθιπη οσοίά σα᾽χ Ὑοπ 886} ΕΠ] 5 Ῥσορ μβεία,οἹ παὶ- 

πὰ ἀππίαχαὶ ἰμ απίαπϑοῖ, σϑδοοο ἰὼ ἀπ} δἱ δυϊάϊε 

νϑϑιπαοηΐα ̓  ΘΕ χαϊά αἴοῖ! οἸθιαθ 8. θ6ὰ5 : γιθϊβἐΐ 

φιυητθίο οὐπρυποίς δὲ Αοκαν α βαοῖα ἤιθα "5 ὁ ἴδτι- 

3, ἢ ριᾷ. 5 ς 1ᾧ. 43 2]ο δ". Π|ν 
{.-.  Ῥῦον, χχιν, 32. “4. }}1 

ΧΙ, 

Ππορ. ανι, 10, 

(3) "Ἔλεγχος. ΟΙ(0}"., ἐλεγχθείς. 
[ὰ) Πάλιν. {8 ΟΥτονν. ἂἱ Οὐΐϑι., ἀπλῆν. 
(5) Ἔχϑρούς. ΟἸ0}., ἐχθρούς σου. 



419 5. ΟΥ̓ΒΤῚ 1 ΗΠΌΠΟΘΟΙ,. ΑΒΟΉΤΕΡ, ἀἊ20 

«πάπὴ [ουυ ἀαπὶ ρτοροίτο ΘΟ ΉΤῈΠῚ ᾿1οπίδησ τὸ αὐ ἃ μου ; Μονονουλὶ ἡμεροῖ τὸ διάπυρον τοῦ προφήτου 

ταϊξογίοονἀἰαῃυ πο αγοὶ Χο οπίοι ἱπιοθη,, ἰὴ - 

αἰ}, πα δαν, ὅδ αἰϊαδιι5. ὁ}. δ. 116 γοϑὺ γοπιββίο- 

πόσα ἢ ἱπιρτοθίίαξο πο τβοθβϑὶ!, νοπίλ τι [ὉΤΉ ΘῈ 

οι: ἀΡϑοϊαιο Ἰλυρίν5. δδὺγ ἤὸπὶ Ἰρπαν 5 ΠῚ, 584 

ρῦὸ ἔδιημυτο ὰ φασὰ Ὀρονο θα} γι! β ἢ 5, {5} Θη ΠῚ 

Ἰααιςῖ5. 51, δὰ βδ'ηρβαία απ: σοπ ρθυαπ, [1516 56} - 

ἰοπ πὶ ἀΐσοτγα. 
ΝΙΝ, Ππατδι5 ογοθύάτη βίαραὶῖ αὐ δἰίαγ, θεῖα 

7αβϑθιαί ργορ]ιθίαιῃ σοι ρτο οι, δυῖ ἃ ΠῚ πιδλι5 
6785 ὅδ, Ε͵)ὰ5 αὐἱ δὰ 56 γοηοτδι μοί οδιαἰσπι ῬΡηργίο 

Θχρονὶπιοιιίυ οορ 8008, ἋἸ01} Σ θόρνοῦανθ Πογλ- 

πτρα, οἱ γοκεϊμαξιν πιάθηδ τάθα δ᾽, Οὐἴα, ἀἰχργαὶ {6- 

τόθόϑηι, Πορυύσαγο, Ξαπανιε ΠΠππὶ ρνοριυϊοβ : ἰθ 

αὐἴοπι ΟΠ ἰδέα5 βαθασα πὸ ΡΟ οτΙ εὖ αὶ θα Μὰ- 

πᾶϑ585 πο αυϊββιηαϑν 15. (αἱ [Ξαἴαπι ἀἰβεοσα! : αὰ0 

(υ1ἃ τρία) πιαϑῖ5 ὅ σαμεν Βα ν δηλ ρογάα- 

οἴὰβ. δδι,αἴρσηὰ ἱπιρῖθ ΝΟ μ14}15 5 Ροπ ἴα Δ Ἰπἰταΐ- 

οἶ5 ρογρϑϑβαβ. οά αὐ Δ} Βοειρίαγα Ὁ. ὦ Πα Π Δ 5 

«ρὲ Μδῃηδ3565,6} ὁ ὴ [6 55} δ5ὶ Ποπλίηο, οἰ σχασά νι 

«Ἠοχαίηπδ,οι τοάαχίς ΠῚ πὲ ἴῃ τροσαὶ δδ,.» ΟαἹ ρτο- 
Ῥμθίγῃ αἰ Ξβθοιοναι, ΡῈ ρωμ  τοῊ 181 Βα αἴθιι, [- 

γϑηξ : οἵ ἴὰ ρα π θην μ8 ΔΙ Πα 15 

ΧΥ͂, γα] 15 σορηοβοοῖο αιαπ ἴοτίθ 5}} ρθη α 
Δυηόσατῃ βόπαβ; Ζαιπίμ σο [6 5510 Οἵ} Δ ΘΓ ΞῺ5 

πιοϑίο ρυίονα θαι ἢ σσπέμθτη οοἰοσίπ! ἃ Ζαϊ σὰ 6 Βὸκ - 
αγ τα }Πὰ ΡΟ ἢ ἃ 5. ῬΘῪ σΟ ἢ ἴ 55 ΟΠ 68} τὶ} ὅς. ἘῚ ποο 

6 Ππῖο τπαΐα ἤλιλ : 56} θη άγη Π6ὶ ἀἀψ ΘΒ 88 Ρ1Ὸ - 
παὐὰπιἐἰϊαίαιαν ρὸσ ρου ἰ θα χα. αἀἰββοῖνη!, Δρροιδμει 

οὐἶπα ἰρδὶ {ἰχῖ} ἰβαϊαβ : ἩΟΥΟΡΙ ἢ, ποθ ἷθθ5. ὅδ, 

Οὐ 78. 5Βρ68, 4. α{ τὰ 9805. γ6] ΘΧΒρϑούδ!ο, 

Ῥιομαπιαηΐο ργορμοία ὃ δὲ 1116 ποῖ τονοσδιιβ οἷα 
Ραμίίςηλία. ἡ γα) σπλθπιον 618 Φσα βου! ρίμλιχ 656: 

ὕμνοι αὐοῦϑιι5 ὑπρριηημοΥ ἐδ, τοὶ δαί τα οτῖς δος Ἀν ΟΥβ.15 
08} αα ραγίθϑιίομι, δὲ τη οπίο πὶ ΡῈΣ οτα μοι δὰ οὐ - 

1ὰπὶ ἰσηάθη5 : δοηλίνιο, 11. γιρηπιθηέο τηρῖ ὅδ δα [ἢ - 
οἷ οἶα αὐ βαπαὐϊοποι (6. ἡ] μαϑτῃληΐββο, Τειρο- 

τὴ 5. ΠΟῚ 50} } 068,50 (1 0,50 ΟΝ. Ὑ1}|8) ἀρ ἢ ΟΡ Ο 1 Ἐμὶ8- 
Το Νοη ὑπίπαι δοοπσα τι ροπίξατατηα αἰ δ θορα μι 

οπιρ]οχίοποιν νἱρ ποξίτοο, γατὸ ἀσυιυνιῖ, 5θα 56- 
οαμάααχ ἰααπ νοϊαμίαίοην. ΕΚ 11, οὐ} 5 ἀθβρογαῖα 

γα Γποτας, ἀπ ηοστ ααΐῃ ἀδοίτῃ ν Πρ ἀσσσββιο ἀλίατὶ 
αἴ ἴῃ βθηιῃ ἀοσοια στ 15. 501 το οσ οϑϑὰς 

ἐει ὅτ χοροῦ Ζόβαῃι γοτὸ 50] ἀδἔϑοι! "δ. πο γοῖγο- 
διδίαπ,5ο ἀὁ Π οἽ6π5,6ὲ αἰ αϑ πὸ οϑιθ δ ῃ5 αἸδουὶ- 

Τὰ8} Σ ΘΕ {1 φαἰάδπιν ρμοίΐα!ξ δὲ βρη οπδηι ({|550]- 
νΌΓΟ ; {οθὰ5 γοτὸ θοοσατογυτη γοπίατα ὑ] ΌΘΥ 8. ΠῸῚ 
Ῥοίου" ᾽ Ανογίοτο τ ηποαιιο, 60 Ἰσοηι 568 δ οί! Ὡλ 

9 ΗΙ Βδρσ. χαι, 
χχχ, 45. 

4. 10 Βαρσ, χχι, 39, {Ὁ1: ει. 8. 
ἘΠΊ ΝΗΡσΙ. χα Ἐς, δῦ’ 1Ξὴς, 
59 [Ξ8. Χχχ, 15, 

(1) Οὐκ ἀπέστη. Οἰίον., πάλιν οὐχ ἀπ, 
(ὦ Πονηρίας. ἸΣ ΟΡ. πᾶπὶ (ΟΙ5], 
ἰαν. 
(3. Παθὼν τῆς, δ1᾽0ὺ Οἰΐο. δἱ (0151,, παϑὼν ὑπὸ 

τῆς. 

) Τοῦτο ἔτι, εἰς, Πἰὰ οχ Οἰμοῆ. 
Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ μικρόν. 

[ονι, πονῇ "- 

νργαγα (015].. 

᾿ 5 ἢ] Ρᾶγαὶ, 
ΣΝ Βρρ, χχ, 

τὴν χακία» οὐχ 

ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ, Κα 
ἂρ, φησὶ, 
μετὰ τὴν ἄφεσιν οὐκ 

πονυρίας (2}" χαὶ συνεχώρει! ὁ τύγ- 

ἀλλὰ τῷ προσχαίγῳ 

συγχαταθῆναι' ἐπάξω Υ 
᾿ 

ἀπέστη ( τῆς 

χωρῶν, οὐχ ἀπιδὼν τὸ μέλλον, 
τὸ δίον ἀποδιδούς, Διχαΐου γὰρ δικαστοῦ ἐστι πρὸς 

ἕχαστον τῶν γεγενημένων διχαΐως ἀποχοίνασθαι, 

. - » ὧι ᾿ » 
ΙΔ΄. Πάλιν ὁ Ἱεοούοχμ εἱἰστήχει ἐπὶ τοῦ θυσια- 

στησίου. Ξηρὰ γίνεται: αὐτοῦ ἢ χεῖο, 
ὰ ᾿ ᾿ΗΝ ..ς 

σεν συλληφθῆναι τὸν προφήτην, Αὐτῷ τῇ πείος 

γνοὺς τὴν ἐνέογείαν τοῦ ἐλθόντος, λέγει" Δεήθητι 

ἘΣ Διὰ τὸ 

Η 
ἐπειῦτ, 

᾿ » , 

χαὶ χοτασταθῇ ἡ χείρ 

εἰπεῖν τὸν Ἰερούολω, δεήθητι, ἰάσατο 

σὲ ἄρα ὁ Χριστὸς οὐ δύναται ἰάσχσθχ!; Τέγονε χαὶ 

Ξ Κρριηῦ, 

Ὁ Ύ ΠΟ ΤΕ, 

ἢ’ φϑαῖξης παρα  μτατοξι ὁ τὸν Ἡσχῖαν πεβέσβη» 

εἰ τούτου παρανομώτατον ; : ΑἸχμάλωντος ἀπῆλθεν εἰς 

Βαδυλῶνα, ἐπάξια παθὼν τῆς (3) αὐτοῦ ποοχιρέσεως 

ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν. ᾿Αλλὰ τί λέγε! ἡ Γραφή ; ᾿ἕταπει- 
νώρη Μανασσῆς, καὶ ἐξωμολογήσατο τῷ Κυρίῳ, 

χαὶ εἰσήχουσε Κύριος, χαὶ ἐπανήγαγεν 
τὴν βασιλείαν, Ὃ τὸν προφήτην πρίσας διὰ μετανοίας 

ἐσώθη" χαὶ σὺ τῇ μετανοίᾳ ἀπιστεῖς; 

ΤῊ Ἰ 
αὐτὸν εἰς 

1. Βούλεσθε γνῶναι τὸ ἰσχυρὸν τοῦτο τῆς σωτη- 
ρίας ὅπλον, πόσον ἐξομολόγησις ἰσχύει χαὶ χατὰ τῶν 

᾿Εκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας Ἴσζε- 

Καὶ τοῦτο ἔτ: (1) 

πολεμίων ; 

κίας δι' ἐζομολογάσεως ἐτρέψατο, 
ἣ ἐκ ΤῸΝ : 

δὲ μικρόν" ἀποφασιν Θεοῦ ἔλυσε διὰ μετανοίας, Νο- 
δ μι ἽΝ Ἧ ἜΣ { " , Ν 

σήσαντι γὰρ αὐτῷ ᾿Ηπταΐας φησίν" ᾿Απορνήέσχεις σὺ, 
Ἀ ᾿ Ω , ἥρως ὡς , ᾿ δ δ 

χαὶ σὺ ζήσῃ. ἸΙοα ἐλπὶς, ποία σωτηρία ἢ προσδο- 

" κίχ, τοῦ πορφήτον λέγοντος ; ᾿Αλλ᾽ αὐκ ἀπέστη τῆς 

μετανοίας" ἀλλὰ μεμνημένος τοῦ γεγραμμένυυ. Ὅταν 
ἀποστραφεὶς (Ὁ) στενάξῃς, τότε σωβθέσῃ, ἄπε- 

στράφη εἰς 
πῆς ποοὸσε: το ῆδ᾽ εἰς τῶν οὐρανὴν, Κύριε, 

Ε ΜΝ 
οιχνηια οἷΆ 

φη σὶν, μνή,- 

σὲ μνὴ- 

τὸν ἘΣ Χδς χαὶ τείνας τὴν 

σῃητί μου αὕταρχες γὰρ εἰς ἰατρεῖον τὸ 
ΠΡᾺ ἰ ἧς ἩΑ͂ΒΒΕ  ὙΒΒ δίι6}:. Ν- Φ ὦ ». συξζναί του, Οὐχ ὑποδέόλησαι χρόνοις, ἀλλ᾽ αὐτὸς εἴ 

πλο- 
κὴν ἄστρων ζῶμεν, ἀλλ᾽ ὅτε βούλει. Καὶ ᾧ τὸ ζῇν εἷς 

τῆς ζωῆς νημοθέτης" οὐ γὰρ κατὰ γένεσιν χαὶ 

ἀπελπισίαν περιξστη, τούτῳ πεντεχα!δεχαετὴς χεό- 
νος εἰς ζωὴν προσε 

δαθμοὺς ὁ ἔλιος ὑπέστρεψε, Διὰ δὲ τὸν 
ἥλιος ἐξέλειψεν, οὐχ ἀναποδίσας, ἀλλ᾽ ἐνλιπὼν, καὶ 3 

ἔθη καὶ τὸ σημεῖον, δέχα ἀνχ- 
" εἰν 
ἸΙ͂ησοῦν ὃ 

Ν᾿; - , : 
δείξας τὴν διαφορὰν ἑκατέρων, Καὶ ὁ μὲν ἴσχυσεν 

ἀπόφασιν Θεοῦ λῦσαι’ Ἰητοῦς ὃὲ οὐ χαρίζετα. ἄφ- 
ἸΈΝῚ ἐς ᾿ ἦ ἘΠ ἢ ᾿ 

Ὁ ἐσιῖν (6) ἀυχρτιῶν ; ᾿Απόστοεψον χαὶ στέναζον γαὶ αὐ- 
τός: ἀπόχλεισον τὴν θόραν' πρόσευξαι ἵνα σοὶ ἀφεθῇ, 
Ι ῷ: ἐϑϑα, τος : ες "Ἐν ἔνα σὺν περιϑλῃ τὰς φλόγας τὰς χαυστιχᾶς ἰσχύει 

χιχ, 35. 
ὌΧΙ, 90. 

ΧΥΧΠ οἶς τῆς 5. 1Υ Βερ. 
98. χχχν, 8. Ὅν Ὁ 58. Ἐςο]}. 

"ΐα βουῖπο, απδηλνῖθ. ἡ ΟΟΙΞ], 
ἐπ'τ: ϑαρῇῆς, Βοοᾶον, 

παν 

(δ) “Αποστραφείς. 
511, ἀπηστοχοῆς, οὐ τη ΟΤ., 
ὃ Ὀ5. ονι, ΤῸ Ἰοσῖι, Ὅταν ἀποστραφῇς χαὶ 
ναξῃς 961 Ἰὴ Ῥτῶϊαι, οὐ, ποὴ παθοῖαγ χαΐ 1[8- 
46 ΠΡνατῚ νη ἶπτ τὰ οδ8. 

(6) [λφεσιν. (0151. ἀπόφασιν, 



ἠμερῶσα:. 

τ τ᾿ 2 Δ. 

1-΄. Εἰ ὃΣ ἀπιστῇῆς, ἐννόγσον τί συγχατέδη ποτὲ 

τοῖς περὶ τὸν ᾿λνανίον. Εἷς τὴν 
ῃ χ ὦ ἃ τος , 

ποίας ἀνεῤῥνξαν πηγᾶς ; πόσον 

- Η 
νἄμινον τοῦ πυρὸς 

ὕδατος μέτρον τὴν 

ἐπὶ τεσσάφακοντα ἐννέα πήχεις ἀνερχορμένην φλόγα 

σθέσα! δύνατον ἦν  ᾿Αλλ᾽ ὅπου μεγάλως ἡ ολόξ ὑπερ- 

αὐέδη, ἐχεῖ πηγὴ μετανοίας ἐξεχύθη πολλὴ, λεγύν- 
Ἷ ἀρ μρρδν 

κῶν αὐτῶν- Ὅτ, δίκαιος εἴ ἐπὶ πᾶσι» οἷς ἐποίησας 

ἡμῖν καὶ, Ἡμάρτομεν, χαὶ ἐνομήέσχμεν, γαὶ 

ἠδικήσαμεν. τα τὰς μὲν χαρμίινου φλόγας ἔπαυ- 
ἢ : ἐαυζλτῳ ἵερῦς ΘΝ δ 

σεν (4) ἡ μετάνοιχ’ ἀπιστεῖς δὲ, ὅτι ούναται χαὶ τὸ 

τ ὃ ῦ λλὰ ἐρ ἢ ΤΩΣ τῆς γεΐννηςς ἀποσδέσαι πῦρ: ᾿Αλλὰ ἐρεῖ μο! τις 

δράγησις" διὰ γὰρ τὸ μὴ θελῆσαι τοὺς περὶ τὸν ᾿Ανα- 
- - ἮΝ »Ν τὰς ΨΡΗ 

νίαν εἰδωλολατρῆσαι, τὴν παράδοξον δύναμιν ξύωχεν 
δι χε. 

ὁ Θεός, Συμπεριφεοόμενος δὲ τῷ σοιούτῳ, καὶ τὸ τῶν 
᾿ 

ς-- 
“ ,. “« Ἄ 8 ν ΕΝ " Ν΄ 

ποδειγυάτων ὁρῶν δαψιλὲς, ἔρχομαι λοιπὸν χαὶ ἐφ 
. 
ἕτερον τύπον μετανοίας, 

1Ζ΄. Τίνα (2) γὰρ ὑπόνοιαν ἔχεις πεοὶ Ναδουχοδη- 

νόσαρ; Οὐχ ἤκουσας ἀπὸ τῶν Γραφῶν, ὁτι δυσσεῦέ- 

στατος ἦν, γαὶ ἀγοιώτατος τὸν ποόπον, χαὶ λεοντώδη 

τὴν προαίρεσιν ἔχων; οὐχ ἔχουσας, ὅτι 

πῶν βασιλέων ἐκ τῶν τάφων ἔξήνεγχεν εἰς τὸ φῶς (ὃ): 

οὐχ ἔγνως, ὅτι τὸν λαὸν αἰχμάλωτον ἀπήγαγεν ; οὐκ 

ἤχουσας, ὅτι τοὺς ὑφλαλμοὺς τοῦ βασιλέως ἐξετύφλω- 

σε, προδείξας αὐτῷ τὰ τέκνα σφαττόμενα ; οὐκ ἤἥκου- 

σὰς, ὅτι τὰ χερουδὶμ ἥρπασεν, οὐ λέγω τὰ νοητὰ 

χιὶ ἐπουράνια, ἀλλὰ τὰ ἐν τῷ ναῷ κατεσχευασμένα, 

τὰ ἐπὶ τὸ Ἰλχοτήριον τῆς χιβωτοῦ, ὧν ἀνάμεσον ἐλά- 

:: ὁ Κύριος; Οὐτὸς ὁ Ναδουχοδονόσορ τὸ χαταπέ- 

τασμα τῆς ἁγιωσύνης 

ἀνέτριψε, καὶ λαδὼν 

κατέσπασε, τὸ θυσιαστήριον (8) 

πὰ σχεύη πάντα εἰς εἰδωλεῖον 

ἀπάνεγαεν" αὐτὸν τὸν νχὸν ἐνέπρησς, ΠΙύσων ἦν τιν 
᾿ ΕΟ, Ὁ Ὺς ΔΝ αν 

μωριῶν ἄξιος, ἐπὶ τῷ ἀνελεῖν βασιλέας, ἐπὶ τὴν ἐὰ- 
ΐ : : : ἱ 

πρῆτα! τὰ ἄγια, ἐπὶ τῷ τὸν λαὺν αἰχυαλωτήσα: (6), 

ἐπὶ τῷ τὰ ἱερὰ σχεύη ναοῖς εἰδώλων ἐναπορέσβχι ; 
τῇ ἷ 

ἄρ᾽ οὐκ ἦν μυρίων θανάτων ἄξιος ; 
β ἔγενας, κεῖ τ 

1ι΄.- ᾿Αλλ' εἶδες τὸ μέγιθος αὐτοῦ τῶν χαχῶν’ 

ἐλθὲ λοιπὸν ἐπὶ τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθγωπίαν" ᾽Δπ’ 

εθν,ο ὠθη λοιπὸν, ὁ θηρ:ὠδη χαὶ ὠσοτάτην ἔχων. τὴν 
᾿ Ἀε » ͵ ΔΝ, ᾽ “ δ ὦ ἜΝ 

προχιθεσιν" ἀπεθγηρστθη ὃε οὐχ τνὰ ἀπόληται, αλλ τ 
ἵνα διὰ μετανοίας σωθῇ, “Ὄνυχας ἔσχεν τῶν ὀρνέων" 

ἁρπακνικὸς γὰδ ἢ» τῶν ἁγίων. Τρίχας ἔσχε» ὡς λέον- 

τος ὡς γὰρ λέῶν ἁρπάζων ἦν καὶ ὠρνύμενος, 

γὰρ 

᾿Βδάφη αὐτοῦ 

Γ.ν κι 3 
“τη δῇς τ ΟᾺ 

: τὸν διδωκότα τὴν βασιλείαν' 

τὸ σῶμα ἀπὸ τῆς δοόσου" ἐπειδὴ μετὰ τὸ γενέσθαι 

82 Μαίίῃ, νυἱ, θ. 
86 ἐν Βοος. χχν, 1. 
ταχιι, 38, 32. 

δι. θη. τὰ, ὅθ. 63 ἤδη, νἱ, 32. 
Ὁ γῆ: τ Σ 5 

(6) "Ἔπαυσεν. δβαΒ., ἔλυσεν. ΙΝ 

(Δ) ϑογθα ὕδο, Τ να, οἱ ββηη. ἀβααρ δὰ ἔλαλει ὁ 

Κύριος Ἰηοϊαβῖνο, οἰαπίαν ἃ οὐπὸ. ΥἹΙ. ΝΙοπο Χι, 

δεῖ, ὃ, μι 348, δὰ νοεθατη ἴογο, φυοιησαο ἰο Βα θ6η- 

ἀπ. ΟΩΣ ἊΝ 

(3) ᾿Ὅστέα, οἴο, οπῦ. ντ, τὰ ὀστᾶ τῶν βασιλέων 

ἐξήνεγκεν, οἷο. 

ΘΑΤΕΘΗΕΒΙ5. Π. ἘΧΕΜΡΙΑΕ ΑΠΤΕΒΌΜ. 98 

γὰρ ἐξομολόγησις σδέσαι χαὶ πῦρ, ἰσχύει: χαὶ λέοντας αὶ 

68. Παγ. ΠΙ, 21. 

Ῥαη. τιν, 30. 

μι 

οἰδιιάα : γα αι ΠΡ αἰ ἰαΐαν δ. ἃς ἀγρηΐθα ἐθ 
ΠΑ. 85 Οἰβ| οἷα! δὸς οὐ οδί ὁ πὶ πὶ ρα ΠΠΘη ἃ οἱ ἰβπότα 
ΒΣΒΠΠραρΡΡ ; ΡΟίΟ5[ οἱ ἰοομθ5 οἰςαγανα ἢ, 

ΧΥῚ, (Ὁ) Θποα 51 ΑἸΠΠ ἀᾷ5, σορίτα φαϊα ΟἹ σοπι- 
βΟΡΠ ΑΔ Π 6. ΟἹ Ξος 5, Ομα 105 .}}) ΔΙΌ Π} ἰρῸ 5 ἴοπ τ 
[69 οἰ ον ΕἾ ΟἸλῊ τα νἱ8 ἀσατ, Πατη πγατῃ δα οαβὶ- 
ἰοκ πα γαρία!α ᾧ 5 πόνο ἀβοθῃ τ σπΈ61ὴ Γδϑεϊηραθνο 
8} ΠοΊΘ Πα! 5 58 π0Ὶ Παπτηνὰ νροχποαΐθι Βα ρορίογο- 
βαναν, ἐδὲ ρὲατνίηνι5 ρμ θα αθ. ἔοη5. ἘΠ Β.5. οβὶ, 
ὁατὴ 111 ΔΙ ΒΡΘῺ  : « Οπσηπίαϊῃ [55 65 ἢ οἰ! ΡῈ 9 
« ἀπ} [6015}1 0 15 ὅθ ιν φα ᾿ΡΘοσανίπλι5,6. τα πεσνοβοὶ 
« 5ΌΠΙᾺ5 ΘΕ ἸΏ πὸ σρίηταϑ ὅδ, ΟὍτη ἴοτ παῖδ Πατητη 5 
σΟΠΙ μ ΡΟ ΒΒΡ ρυρ ΟΠ 1, ἀπ ρα 5. ἱρὰ πὶ ρο οι 
ἱμη θ πὴ ΤΟΒΠΠΡΊΘγ6. νὰ ]οαξ ἡ 5861 ἀϊσϑὶ τὰ} αἰ 45 
δ τεβμοπάση πηι ἀου [5 δὲ τοὶοχ, δὴ δά ρχγῶ- 
505 ΒΤΟΒΌΒΙ ΠΙΠῚ ΠΠη1|5 Δσσο πηοάδίαιῃ 6586 γᾷ [0- 
τ δὴ ἢ πατῇ ἀπο ΑὈδΔΗΪΩ οἵ 80011 σογϑην ἰάοίο ρτὸ- 
σα Βου ὃ ΠΟ] αἰ 580η}, οἰπροηίάτι πάπο 15 ἃ 1)60 
ἀαίδμιν 6558 ροΐθβίαιθι). Παἶο θαὸ ται ]οπὶ σομοθ 68, 
οἱ ΘΧΘΙ ΙΒ] σῖιηι ΟΟΡ]ὰ σοὴ ἤβιι5, δὰ πῶ ἀδίηοομ5 
ῬΩΒΓ ΘΕ ΦΧΘΙΛΡ Πα το σοηνοῦίο, 

ΧΎΥΤΕ. Οὐδην πἰ ὁ ΝΑ ΒοάΔοηόϑοῦθ οι θη ΤῺ 
Ἰνα 95 ὃ ἤολὴθ ΔῸΠΙ50) ὁχ ΒΟΥ ρίπτί5 σα οα ᾿πιρ11551- 
ἨΔ ὰ5. να! πα  ἢἰβδίχῃ β μυον μαι5, δὲ Ἰσοηίῃα [6 νῖ- 
ια16 Χο Ν ὁ ἀ186], φα ο5ϑᾶ ΟΧ Το ἢ ΠΟ ΘΠ] 6 Π 15 
ἐἤοδβα μι Ππιοα πὶ ΘΧΊ}} 59 θη πΟΘΕ1 Π χη ρορα] πὶ 
ἰὼ βορνταἱοπὶ ἀρ ἀπχίξβο ὃ ΝΟΣ αι 511, αυσα γορὶσ 
ὁσα[ο5 οχοίσοανι, με ὰ5 ἱαρα]αίογατη δηέδ ξ ἢΠ]|Ὸ- 
Γαπὶ βρθοίαο 0 ρα 5105 "Ὁ πο αὐ ἀἸ501, φασὶ οἷνθ-- 
ταρΡία, ΘΧΡΙΤαΥ ΕΣ ἀοὰ 11ἃ, πα πῃ, 6811 601} οἵ 

οὐ οκύα, βο δὰ ἀπ αἰ ἐς πιρία, οοπδι θεῖα [ποτὰ πῇ, 
αατ βῖμον ρτορι Πατοτίασῃ τὸ: μοβίία, {πόγαχ ἴμ 

πιοάϊο ᾿οψρραΐαν 6 πη ΝΡ ΘΟ πΌβου 1110 γο] α πὰ 
δα ῃοίθπα } ἀοίταχι, αἰίατο ὐογηϊ, νᾶθα ἀπήγοτεα 

50Π͵Ὰ 15. ἢ Δο] οσατη [Δ ἢ ππῈ ἃ Π518}} δὅ, ράχη ἀθη- 
4πὸ ΤΟΙ] 1} {16 τὴ πλ15 ἃ αι 51} ΘΟ Π15 11 Φ δτρ- 

ΠΟΙ 5. ἀϊμητι5 ΘΛ  Σ Ὁ ΚΡ] αἰ0 5. ΤΕΡΘ Βα, βάποίαν 

Ἰροσῃδα, ρομαϊατα 1πὶ ὁαρ(νλαϊοχῃ ἀμαοίατῃ, βᾶονὰ 

ναβα ἴπ ἸΔο] γι αὶ (στ 5. τοροβὶία ὃ Ὡσππ 6. τη 118 
᾿ποτίοβ μα που θοίαν ἢ 

ΧΨΠΙ. ϑϑυτίαι ν᾽ ἀἸδὰ} ΒΘ] ον ηγὰ 8. τη ἀπ 1 1- 

ἀθὴῖ  ἀπηο 6. 01 οἰοιπδηζίαχῃ ἰς σοπνοχίο, Πρ 
51π|}Π|5 σευ γα {πρ, 4} ἔερΊῃ το 6. ΤΠ] ΠῚ 8 ἢ ᾿5βί τὴ ἢ - 
ἀ απ ταὶ: Ἰοῖροῦ να γὸ [}ἀ Ὁ [π|8. 65} ἴδτα, θα ἈΠ θοὸν 

ἴσοι, βοᾷ πὶ μὸν τ ΘΔ} Θδνάνοῖαν, ἀν ΠῚ ΠῚ 

αὐβαθξε πάθα1Ε, φαὶ βαποίοσαη τὰρίον. Θυϑι!ογδῖ; 

οὐἰποβ {1 Το πὶβ μὰ Βαϊ ὅδ. αθραξ σαι δῖοι! ἰοὺ 

γναρίρης οἐ γεσίριϑβ ὅθι. Ειεγύμγα, τὸ ὅο5. ὁρημεσλε ὃν 1α- 

τοίου ΘὨἿΠῚ 5101}1}15 δας, σα 4] 5101 ΓΘ] οσὴ- 
(υἱόταξ ποβοίθηβ 1, ἀδρολδ δέ ὙῸΓΟ ΟΟΥΡΙΙβ 

δ θὰ). ιχ, ὃ. 1, 
λον» ΤΟΣ νον 1" 

65 Ἰργο), ὙπΠ|, ἢ. 
49. Ῥ5ᾳ]. χχι, ἰώ, "Ὁ Ῥ9α!. 

ᾧ Εἰς τὸ φῶς. ἴπ θοῦο, ΝΙοΘα, ἀδεδὲ τὸ, 
(5) Τὸ θυσιαστέριον. Οαβααθ., τὸ θυμιατήριον, 

ἐλινδυι. Ὁ 
(6) Ε. αϊχμαλωτίσαι, 

(1) Ἠαοίοπαβ ὁχ οὐ, Οσ᾽δίϑηΐο, αὐ. Βεαα ῈΓ 
πβαὰρ δά βμθπι, ἐχ σοί, ἤοο ἀδϑοριρία βπηΐ δά 4115 
νδυϊδα 5 οὐ, Οαβδύθο!ι Ἰδο ο ΠῚ 88. 



123 5. ΟὙ ΠῚ ἨΓΕΒΟΒΟΙ,, ΑΒΟΗΤΙΕΡ, 424 

οἼμς ἴ3: (αδπἀοσχυίάοτῃ ροβίᾳπαπι πηοάϊαι Τογαοὶξ ἡ τὸ μέσον τῆς χαμίνου τοῖς πεοὶ τὸν ᾿Ανανίαν ὡς 

Απδηΐαν ΟἹ βοιζα 85 [ἀοἰτιπὰ 6556} [ἀπ αδι ΒρΡῚ}1{π8 

ΤΟΙ 5 5101 ατὰ5 75, σο! ϑρ᾽ τἀ ππι5 πὸ οὐ 1 5 6 μοίρα, 

ΡΠ ἐρ 8 ηἸ ἀΡὶ} οπαθη αξιι5. εἴσῃ! ᾿ρθ6 11 α Εθυ 
« ΝΑΡΌΟΘΠ οὐ σποβοῦ ὀουο5. πηρὸβ ἐὼ σααπι Θεέοχὶ ΟἹ 
“« ΑΙ ἰδ αθτηι Βοποαϊχί, οἱ τἰνοηΐοια τὰ βσπίᾳ [ἀπ- 

« ὅἀνὶ τξνς ΕῚ σαϊα ροΓ πὰ] 05. ἀπ ηθ5. ΠΡΟ Πα 5 
Θγαΐ, Ἰαάανη! ννθηίοοι ἴῃ βσαϊα; δαπὶ ἡπὶ ΞΙΡὶ 

τοβη πὶ οσοπία! γαῖ σοι οαβ5 οὶ, ΟἹ τόμοηι γορηᾶη- 
{π|πὶ δθῃονϊ, δἱ σαπὶ 16 το θῈ}5 ἐρ515 π᾿ αΠὰ Πδοσα- 

υἱδβοῖ, γογθὶξ δοϊητηηοο σοπΠίρπ5 5. [π 6 Ὁ 1] Θὰ 

θὲ εἹδταθπιϊαπὶ ὄχρϑγίαιβ δὶ. Οἱ οὐ πὰ 566 18- 

τὰ 5διρλαβ [ἀσραΐ, αἀἰνῖλο Ἰαάτοϊο δὲ οαβ πα ΠΕ 15 Β6- 
αἰ μη 1. ΓΆΓΒῈΒ ἀἰα οπιαία γαρίο τ α τα 15 πὴ ρ8- 
ΓΠ δοιὰ ὁοηδοομιί, 

ΧΙΧ, [1] 51 χαὶβ ἰρίιαν εἴ δι .65|, ἢ νη }} 15. ἀο βοὴ- 
{ππατὰ πα πχϑτο π| αὐ τὰ (1 1511 5 Πα ηΔο Β]α- 

ΒΡ ΠΘηλα5 ΠΙΘΤῚ 81} Ρ ΓΕΘ ΟΠ ΟΠ 1 ΓΘ ΠΡ 0 16 58} 0115 
ἘςΟΙΘ5115 ᾿Ξ: ΠΙᾺ 5 51} Πα 6: ΒγῸ 581}15 ΒΧΘΙΣΡΙΟ 

Ναμασμοιδοποπόγθια : ἐοάοῃ πο οοη ἢ ἰεαίαν, αἱ 
51 Π}Π]ΠρΡτὴ δα! μἰβοαίαν δα 5 ϑόγαμε, νη] ᾶηι. 51 4815 

ὁχ ρὕανο ἀρβιάθεο σοαυπρίβορ 5. ΝΕ {15 πα] αἰ 
δβὶ, Βσας Βανι περ πἰοπ ῖαπὶ ἀβδιιηχαί ᾿ δὶ 4815. ᾽{] 

Ροίγα5. πορᾶν!ςς ρτὸ θοηγῆγὸ δ58 Ποταῖο σου ἈΠῚ1Π8 

τηοναίατ, Οὐ 48 Δ ἐπ πὶ 91} ρ]ογαη τ ἀμοβίο 5 ᾿ὸ- 

Ὠότγόπι ποὺ τ ἰΐ, πρχαο ΠΡ ονα  Κ σὰ πεν ϑίου 

᾿ην Ί 6 1. ΜΠ Θεὰ 5 4 1 6 πὶ Ἐχοιαρ!τπι ὰ κα! αἴοχῃ 
511 Πα; Ὑἰεῖβ νῈΡῸ ἀπ Πρ] οχ 1Ππώῶ4| φυοᾶ ἐχ ρῥτὶ- 
8015. ΥἹΓῚΒ Βιιργὰ σοχαπε Ιλ ογ Πὶ 681, 

ΧΑ. Ομ γόγο 6 [)61] ΟΙοτη δι] τὰ γΓοϑρίοἰθ 05 
5πῸ θόπὰ γοΡ] ἐδιπ πὶ; ποῖ ὉΠ1Ὶ} σα ΤαΡΒα 5. ρθα- 

οαΐα τονοϊναθμ αν, 56} α} γράθιπ ρἤοποπιε δάθρε, εἱ 

ἀϊρηδ σγαι!ᾶα οροτὰ ρογΠο ἢ ἴδ5, Οστοργαρθαμι 6- 

ΟΥΘΙ χισα σοί, ΠῸΒ 6581, ΒΟΠ15 ΡΘΟΥΝ. ἈΡΟΙΘΓΘ 
τα] θαπλι5. Ἴδ; νἱ οἱ ροϊβείαία πηῖσδηΐ! ΕΠΠῚῚ 6], δὲ 

ΒΟ ΠΟ. γ86ξΞὰ ΟΠ Ί5Ε1, ὁασῃ (ἀ0 ρ᾽οτία ΡΔΙ1], 

οὐαὶ δριϊα βάποῖο, οἵ σὴς οὐ δορλροῦ, 6} ἐπ πη]- 
νόγβ8. βδθθοι]α ϑφϑουϊοσαίη. Ατ δα. 

ὭΣ Παη ΣΌΣ; ἢ). πΠἢ,., ἢ πῶ ἴν 3}. 

(1) 5ὲ φιὺς ὧι ποῤίβ, οἷς, ΠΆΡΡΟΒ λιν σἰ τ 1]18 σδέρο ἢ. 
3, π. ἰὅ1: ὦ 51. τὶ νοδέριι αι ΙΒ ΡΙοτ 5. νϑυ}} 5 
« (ΠΡ Ίδιατῃ γαῖα! ; 51 4α}5 ρδν ἱμποναπίαπι οο- 
« τὰτῃ ΠΟΤ  Πἰθτι5. πδρανβ, οὐσι ον 

π΄ πὶ τε ττετττττττετιττττ τ. - ο.-ο,ὐπραπ " 

ΠΗ. θη, 

πνεῦμα ὁράπου διασυρίζον, ἰδὼν οὐκ ἐπίστευσεν, 'Δλλ᾽ 
-π- ᾿ ᾿ Ἔν ἢ μ 

ὕπτερον μετανοςῖ σωφρονιαῇεὶς, ὥς φησιν αὐτὸς 
ΐ᾿ -“- ᾿ ᾿ ᾿ 

᾿Εγὼ Ναθουγοδονόσορ τοὺς ὀφθαλμοὺς μου εἰς 
“. : . - ΑΒΕΕΣ ἴω , ᾿ “. τ ἢ 

πὸν οὐρανὸν ἀνέλαθον, χαὶ τὸν Ὕψιστον ηὐλό- 
- “ - 3,’ » ᾿ 

ὕησα, γχαὶ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνπε Ὦνεσα, Βα! 
οἿ - " ᾿ " 

ἐπειδὴ πολυετῶς μαστιγωθεὶς ἦν, ἤνεσεν εἰς τοὺς 
τυ -ὰ - - “4 . ᾿ 

αἰῶνας τῷ ζῶντι, χα! ὡμολόγησεν τὸν τὴν 8χσιλείαν 
΄ἷὩὮ ἡ π᾿ τ . ν ͵ τς ) , 

δεδωχότα, χαὶ ἐπέγνω τὸν βατ'λέχ τῶν βασιλευόντων, 
"κα -. , - ΕῚ Ὧι 

Καὶ πολλὰ μὲν τοῖς πράγμασιν ἁμαρτὼν, λόγοις δὲ 
αὐνον ἐξομολογοόμτυης, τῆς ἀφάτου φιλανθοωπίας 
τοῦ Θεοῦ ἀπήλαυσεν, Ὃ χαὶ πάντων παρανομώτα- 
τος, θεία κρίσει καὶ οιἰλανθοωπίᾳ τοῦ παιδεύοντος, 

τ ᾿ ᾿ " ""᾿ Γω Νὰ 

παλν μὲν τὸ βασιλικὸν πεοιέθετο διάδημα, πάλιν δὲ 
τοὺς ἀοχοντικοὺς ἀπίλαδε θρόνους. 

18΄, Εἴ τις οὖν ἐν ὑμῖν ἐξ ἐθνῶν, ἢ εἰς Χριστιανοὺς 
“ Ὁ ΤΠ , ΕἾ δὲ , ΔΝ ε 

βλασφημήσας ποτὲ, ἢ ᾿χχλησίαις ἁγίαις ἐν διωγμοῖς 

ἐπιῤδουλεύσας πάρεστιν, ἐχέτω τῆς σωτηρίας ὑπὸ- 

τραμμὸν τον Ναδουχοδονόσορ' ἐξομολογείσθω παοα- 
πλησίως, α καὶ τῆς ἀμνησπτίας τῆς ὁμοίας τύχῃ. 

ὴ μαλχ- ἘΠ τις ἐπιθυμῶν ἐμηλύνθυ πάρεσιν, τὴν τοῦ 
᾿ β,αινκ "- ἊΟ ᾿ ᾿ Ἄν ς ͵ 

ρίου ἀχδὶὸ ἀναλοσμδανέτω μετάνοιαν" εἴ τὶς ἠρνήσατο 
κατὰ [{Ξτοὸν, ὑπερχποθνησχέτω πάλιν ὑπὲρ τοῦ 

[) χλαύσαντι τῆς 
φθονήσει τῶν 

Κυρίου Ἰσσοῦ, Ὃ “χο ἐχείνῳ 
Ὶ ΠΝ ἢ χἠ Σὲ ἀποστολῖς μὴ βατχήνας, οὐδὲ σο!: 

εὐαγγελικῶν μυστηρίων. Καὶ γυναιξὶ μὲν ὑπογραμ- 
Ν [ἐὲ "» , ΄ χῷ τὰ δ “ μα ᾿ ὅν ΠῚ 

μὰς Ἑττὼ εἰς σωτησίαν ἡ ᾿Ραάδ' ἀνδράσ' δὲ τὸ λεχθὲν 
- »Ἢ ,Ν . ἿΝ ΤΑΣ ἈΝ 

τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ποικίλον ὑπόδειγμα, 

ἘΚ, Ἡάντες δὲ εἰς τὴν θεοῦ φιλανθρωπίαν ἀποῦλέ- 
᾿ μ᾿ ᾿ ω διῶ “ - ᾽ Ψ 

ποντες, εὐξλπιὸςς γίνεσθε. (3}} οὖχ ἵνα τοῖς αὐτοῖς 

πάλιν ἀμαοτέμασιν πεοιπίπτωμεν, ἀλλ' ἵνα τῆς λυ- 
τρώσεως ἀπολχύσαντες, καὶ τῆς χάριτος ἄξια ποά- 

ξαντες, τὸ χαρῇ ἐμῶν χειρόγραφον ἀγαβοεργίαις ἐξ» 

ἀλεῖψαι δυνηρῶμεν, πῇ δυνάμει τοῦ Μονογενοῦς, τοῦ 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, χαὶ Κυρίου ἐμῶν ητοῦ Χοιστοῦ, 

με οὐ ἡ δόξα τῷ Πατρὶ, σὺν τῷ ἀνίῳ Ἡνεύματι, καὶ 

νῦ» χαὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς σύμπαντας αἰῶνας τῶν 
"ἢ 3 αἰώνων, ᾿ΔΑμέν. 

16 (οΙ σ55, 11, [ά. 

(3) ᾿Εκείνῳ, Π(ὰ σε, αἱ, ὕδβαιν., ἐκεῖνος. 
(3) Γίνεσθε. 1ἴὰ εοτγρβὶ, Φυδπινῖβ παροαίαγ ἴῃ 

οοάᾷ,, γίνεσθα:, 

ΟΛΔΤΎΚΟἋΟΗΙΒΙΝ. ΤΕΒΤΊΑ. 
ΠΣ ΒΑΡΤΙΒΜΟΌ. 

ΑΒΟΌΜΕΝΤΟΌΝ. 
, βριρεῖς σαϊθοἠεκῖδεις αὐἰπονίατι αμοίο» δαμηπαηος αὐ ἀφηαμι δαρείδηιο ργμαγαι οηθνι θα κα ἰδοιιίατη, οἰ 
ἴῃ διεμογτονῖ εἰἰεἶδϑοί 46 ριφητίθη τα οἱ γολεϊβδίον μοοδαίογμηι αὶ 360 βρογαηία, τὶ ἤας ἀρονῖξ Ῥοαιράζιος ἰὴ 
Ζμο ἔλομι5 γϑηεῖκϑλοηεηι Ρέσραίλγιθη μη νη ως οοηδίζμαϊξ, πρπαμθ δαρείςπεμηι, {μι γνι5 ἀϊφνμίαιοηι σορεριθη- 
εα! (πιντη. ) θα {Πρ ΡΟ 58 Ή1η 0 φίὸ ἀπ ἠπαλὶ οὐ ἤν σοραίαι, ταί 5 ρΥνεξαιβ βανιοὶ φιαηὶ ἐπι ρθ}- 
ἐξ (π.5. 4. 4). βαρ χιεῖδαϑ ρεαϑῖσηῖ οαίμνη δε (ἢ. δ), ρῬ πηι οὐ ἀποίονῖα ϑοαηης Ἡαρ ἐδέδὲ δ 00} σαθ 6" 
ΤῸΣ ἡονιῖηος ὀχερίἐρηίτῃ (πη. 6), (᾽ν ἐδ φιοἰμέρη εἰς δαεηιμίο (ι. 9. οἱ 11). δι Ἡδοοεκι αίεν αὐὶ σα Τμίριη ἐς ἀἐ6:-1ς (λιν ϑέι εἰ δορλἐμέμνανιθη ἐαθηιρέες αδένιμέ (η. ἃ οἱ 10), σοίος ἤναι ψ τὸς δέ ἀρ μῶ δυρίϊδηιο καἐκίδιη 



495 ΠΑΤΕΘΤΕΞΙΒ ΠῚ ὩΣ ΒΑΡΤΊΞΜΟ. ἀ2θ 

δοπϑθημ ἀοπηίοης. δ᾿ αν ο5 6785 οαροιῖί (ἢ. ἢ εἰ ἀ): αφιανι, ει σοῦ ρτις αὐὐεν οὐ διρέντίας καη ον ργαλίανε, 
φιῶ αὐὐπαηὶ ἐηιμηθας δ οὐκέσηαι. δαὶ ἤδοίμς εἰδηΐ μο μενδον μείμν γεἰραδέίος ψοὶ σιν μοσοαίον μι δέϊαν ἡ »α- 
υἱκδξηιογιθη ὑδακνίβδι0 (ἢ. 15). δοεϊοίας ἐμὴὶ (γε ίο οἱ δο  ἐιμίο ἐροὶμν (α.11.,12,1 32,14),απ ρι να μιἀε 65, 
εὐ οιθἐοβέζμνη οἰσέμηι ἐεξείαξιν. 10 οἱ 1). Νοίαπάα ᾿ς ργιδοῖρμθ (8 ἀθ ἀφιια σΟΗ ον αἰτοηθ  ]οατινιῖς δι ρεδπεῖ 
αὐνομοπάα ροοραία υἱν τέο, δυρ οι αηπῳ πε δα είθθε, ρ δ δηλ αν ἐψγϊλεσακιων αὐποίμία ἡσουξδίίαίο ρα. 

Μαῤίϊτα 681 ἐπλεῖο ἡ)μαήνα χεβσηο, θη αὐ βτιο ειορον [6 }8 7) μη ον εώνε ουβιι αδοοίνονάπις δραὶ (εν. 10). 
απο φιποπαάανδηις εἰ ἢι85. (ὐοἱοί., ἔζοο, (ἰαβαμὦ. 

ΚΛΤΗΧΗΣΙΣ Γ’ 

ΦΩΟΤΙΖΟΜΈΝΩΝ, 

᾿ ᾿ Ἐν Ἱερησολυμοις σχεδιασθεῖσα, [1Ξρὶ βαπτίσματος" χαὶ ἀνάγνωσις ἐχ τῆς πρὸς Ῥωμαίους. Ἢ ἀγνοῖτε. : 8 Ὁ ἸΩ͂Ν. ἔ Ὁ λαῖρι Ἷ 
ὅτι ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐσαπτίσθηυεν ; Συνετάφιμεν 

- ἊΣ - " . ὴ - » . 

οὖν» (1) αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς θάνατον, καὶ τὰ ἑξῆς. 

9. ΟΑΤΈΘΟΠΕΙΚ 11 ΠΙΗΌΟΜΙΝΑΝΘΟΒῸΜ 

Ηϊουοκοϊν είς ἐχ ἰθαρόσθθ Ῥτοηπηθπαία, ἢ δαρίώνιυ. δ ολο ὁχ ΒρΊδίοία δὰ Ἀοπιαποβ: ἀρ ἱρποναίς, φιοι 
φιϊοιοϊηο ὧν Οἰνὶξίυγε Ζοδιθη δωρεϊξαι κισγθιδ, ἰὰ ῬιΥ Τὴ, ἐλ ὑαρεϊπαϊὶ διομι5 Ὁ Οοηβορμίεϊ νος φυλεις 
ἐρδὶ μὸν δαρεξεηνεηι ἵπι τπουίθην ἯἸ, οἱ ας Ββα πη λα}. 

Ι. μειίαπιθιὶ, εαἰ, 9ὲ φαϑιίξοξ ἰογγα 75, Ῥτορίογ 
608 41 ἀπρουρο πα] καπὶ ἤγβέβορο, οὐ τη άαπαὶ 
ΠΥ ΒΒΟΡῸ 79 Ἰη 16] 6 οἴπα!}!, νἱγιπιξο {Π|π|85 αὶ ἰθΠΙρΟΓΘ 
Ρᾶ 5510} 18 Ἰιγϑβορὶ δἱ ἀυπηη]η 5 ομϑτα μι ΒΔ π|5 651 80, 
Αρ οὐἸδϑίοβ αιϊάσαι νιρίαἰθ5 σα ἀθαηὶ; ἃΠπί Πλδ γ6γῸ 
ἀῶ [1616 1} }}} σρόη 50 σο ρα] η ἀδὺ 5α},56 ρυορα- 

Α΄. Εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡγῇ, ἡ 

δι τοὺς μέλλοντας ὁσσώπῳ ῥαντίζεσῃα:, καὶ χκαθα- 
ἐξ τ τῇ πεῖ 

ρἰζισῆχι ὑσσώπῳ τῷ νου τῷ, τῇ δυναμει (2) τοῦ κατὰ 

πὸ πάθος ὑσσώπῳ καὶ χαλάμῳ ποτισθέντος, Καὶ αἱ 

μὲν οὐράνιαι δυνάμεις χαιρέτωσαν" αἱ ὃὲ μέλλουσαι 

ψυχαὶ τῷ νοητῷ νυμφίῳ συνάπτεσῃαι, παρασχευας 

γἱαύωσαν. Φωνὴ γὰρ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ τοις 

αάτατε τὴν ὁδὸν Κυρίου. Τὸ γὰρ πρᾶγμα εὖ 

αὐκρὸν, οὐδὲ σωμάτων συνήθης ἐστὶν ἄκριτος (3) 

συμπλοκὴ, ἀλλὰ Πνεύματος τοῦ τὰ πάντα ἐρευνῶν- 

τος ἡ »ατὰ πίστιν ἐχλογή, ΑἹ μὲν γὰρ κατὰ τὸν 

κόσμον (4) ἐπιγαμίαι καὶ συνθῆκαι οὐ πάντως γί- 

ψοῦται κατὰ κρίσιν" ἀλλ᾽ ὅπου δ᾽ ἄν ἢ πλοῦτος ἢ 
᾿ ἐν ἂν 

“Εδὲν ὁ νϑμϑιος' ωὸξ ὁ3) χάλλος, ἐκεῖ ταγέως : 

οὐχ ὅπου σωμάτων ἐστὶ χάλλος, ἀλλ᾽ ὅπου ψυχῆς ἀκα- 
ἢ ΕΣ - Ἐν .» 

πάγνωστος συνειδηδις ὧδ: οὐχ᾽ ὁ Μαμωνᾶς ὁ χα-- 
ἢ ἜΠ ς Ξ Φ, ἈΠ δὰ ὙΠ πὰ 

εἸἡνωσμένος, ἀλλ᾽ ὁ τῆς ψυχῆς ἐν εὐλχδείῳᾳ πλοῦτος. 

ι. Πεἰσθητε τοίνυν, ὦ τέκνα δικαιοσύνης, Ἰωάν- 

νη παοχχαλοῦντ' χαὶ λέγοντι ὐθύνατε τὴν ὁδὸν 
᾿ : ᾿ εἶ “-"» ᾿ ἐν Ω 

κυρίου" ἐξζτατε πᾶντα τὰ σγῶλα “α! τὰ σχᾶν- 
, ν 

ὃδαλα, ἵνα εὐρυπορήσητε πρὸς αἰώντον ζωήν, ᾿Ἔτοι- 
ἢ »" "Ἢ δ ὴ Ὑ ᾿ δ , ὰ τε .", - μάτατε τῆς φυγῆς τὰ ἀγγεῖα καθαρὰ διὰ τῆς ὅν 

ὑπογρίτου πίστεως, πρὸς ὑποδοχὴν τοὺ ἄγ!99 ἢ νεὺ- 
" ᾿ - Ἀν» 

ματος. Ἄρξασθε πλύνει» τὰς στυλὰς ὑμῶν διὰ μετὰ- 
ἢ Ἔ ἐν ΕΣ 

γοΐας, ἵνα εἰς τὸν νυμφῶνα χαθαροὶ κληθέντες εὐρε- 

Ἴ οαλ, νἱ, 3, ἁ. 18 158. χιηχὶ 8. 
χ, 3. ὅΣ 1 ον. αν 1. 85 1οῦχι. 1, 30. 

ἀπ πῆς 
δὲ Μαί, χα, 9, 10. 

ὃ, 80 ω0ὰπ, χιχ, 39; Μαί(Πι. χχνη, 48. 

Τοηΐ, γόοὰ δαῖτ οἶα αἷς ἣν ἀῤϑογίο, Ραναῖο νίαηι 

Πονιϊηὶ δ᾽ 2 γὸ5 ρῃ πὶ ἤ0π ρᾶτνα σία, πη σοτρο- 
ΤῊ ϑποΐδ ἀο (θη ατία ΘΟ ποτ; 564. ϑρίγι 5 
ΟΠ αι ρογβογα [15 δδοαηήθτα Πά6ῃ) "3 [οὐ] 5486] 
ἴασιὰ ἀεϊδοῖο. Νάπὶ πα ἀδηὰ οὐ 8 δὲ σοηνθη- 
(005. ΠῸῚ ΟἸΠπῖπο σαπὶ μιάϊοϊο ἤπη}; 9564 28] νοὶ 
αἰν 18, γ01 Γοτἢλ ρτω βίη ἃ γϑροῦίανρ, ΠΠπ|ι0 οοῖαβ 

ΒρΡΟηΒὰ5 πο! πὲ; ὨΪὸ οοπίτα, ποῖ ὙΡῚ σουρογαπι 
βμυϊονυ 0, κ66 πθ] ἀμ ῃχεθ ΤΘΒΡΘΙ ΘΒ ΟὨ 8 ΘΧΡΟΓΒ 
σοῃβοίδη μα οϑι: Ἰεΐο ἤθη ἀατη πα 5 ΜΆΙΩΤΩ Οἢ 5, 568 
81|11}85 ΟΡ6Ὸ5 ὁΧ μἰοίαθ σοιηραγαίδθ οχρδ αν. 

11. Μυνοπι δα σου μο, ὁ 75". ἢ11Π|, οι ηὶ 
δυμπονίδα οὐ ἀϊοοηι ς ᾿ὲνίσίές νάπαι Βοριὶηὶ 83, αὰ- 

ἴογίο ὁπιία ΣῈ ρα ἢ [8 δἱ οἴοπήϊουα, αἱ δα νἱ- 

ἴατα οἰόνηᾶπιὶ γοοία ροτ 415. αν μ6γ δἰ ποθιαπὶ |1- 

ἀδπὶ «πΐ πιῶ ναϑἃ δ( 5 .ΒΌΘΡ ΠΟ Π6 ΠῚ ΞαῈ 0} Κρ τιια5 
ρυϑραναῖο, ΠΤ] οἱ 6 νοϑιϊαχθηΐα γοϑιγα ρδῪ μιρηϊίθα- 

υὰτὶ ἀθ]ότὸ, αὐ αἰ ΒΡΟΏ5Ὶ (μα]αηλτῃ. νόσαι! 8), 

ταϊμϊάϊ σορθυϊα πη! Βροιθαθ. δηΐαι ΓΟνΠη 6] Ο 9] 

δι φᾷ, 

(1) Οὖν. ἔπι οοά. ΟΟἾ51. παθϑίαν, γάο, αἱ Ἰορὶῖ ΟΣ ροξίονιομθϑ : νογατῃ ΟΥΡῚ ΠΠΔὩ] 5|Ν1 δϑὲ δάϊθσνα 

ναϊραΐας5. ποβῖου ἰπἔο γρυθβιοαῃλ ἢ ΟΥΘΟΙ5 ἘΧΘτῃ μἰὰ- 
τἰθὰϑ5 εἰἴ, οὖν, Υόο65, εἰς θάνατον, ΔἸ ἀϊ ὁχ, οὐάά, 

ΟΟ151. εὐ οο. μα ; ἢ ᾿ 

(3: Τῇ δυνάμε:. ἘΛΙῚ ἀάδαμ!ι καὶ δηΐθ τῷ δυνά- 
μεῖ, αυοὰ ογᾶδί πλὰ5 ἀποίογ 818 οοὰ, Β05. 

(3). διδιτων ἄχ. συνέῃτς ἐστὸν δΌσΘΙΩ, 

σωμάτων, δα ]δοϊπη5 ΟΣ (04, Ο015]., ἤσ6, δὲ ὧ8- 

ΒΔᾺΒ. Ραᾳγίϊοσθθτη καὶ δοὶβ ἄχριτις ἀπ ηξ ἅγὴΠῸ 

- ἊΝ ΑΝ α«νανπνηαν 

ἄσο Ἀ}] ΠΟΙ ἢ ἀθϑ  α8. ΘΟὨ ΠΟΙ ΣΟ. 5 ρα δάμη- 
δογθ, Τπἴϑεῖις, ἃτι86 πάντα ἀθ65: ἀντι! 5. τὰ ἴι 
ὁοα. ἤοα οἱ 580... ἰοχί, 

(ἢ. Κατὰ τὸν χύσμον, ἴα ΞρΓΙ δ πλ9 ὁχ ὑοὐά. 
ΟοἱΞ}., κου, Ομβα),, σα ΘΠ Παροδηΐϊ, εἰς τὸν 
χόταον, Ῥααίο ροϑί, οΧχ οἰβάριπ Π158. βῬΡΟΒᾺΪΠ1Ὲ15, τὰ- 
χέως, δὶ οὐ, ταχύ. 

ἠὲ 
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, 

οἵππδδ εἶπο ἀἰξοιήπεῖπο τόσαι, φαοπίαα πο ἃ Π}5. οἱ αὶ δῆτε, Ὃ μὲν γὰρ νυμφίος καλεῖ πάντας ἀπλὼς, ἔπει- 

Ιαγβᾶ ὁδί βγδῦία (1} 9 88 δἰϊὰ μεϑοολιηι γοῦθ ΟἸΒΠ6Β 

οοΙ ἰραπίαν : ρ58. γότο ἀοίπορρβ ἀἸΒΟΌΡΠΙ 605, αα] 

ἴθ Ὡπρα5 [1165 Ραρ ϑην}} Παρ αἰτοθ5 ἡπρΡε τη - 

μι ὅς, Να οομ μαι πῆς σαεια  ἀδπι οογαπα 6] 

ποπιίπα ἀράσγαα! ΠΠῸπ Δ ἀπ ἶσα : Απεοσ, φυσπεθιο 

ες ἱπίνακὶ ποὶ καυοις ποδία τρί ϊαίοηι δ ἢ ΤΙ πδ τὰ 

νθΓγὸ ἰσθαΐὶ νύ] 5. οἰππθ5. ἀπαίτγο: «0 η 0, 5ΕΡνῈ 

« Βοῃδ δἱ ἢ 6}15 ; διρου ραποα Πι5.1 ἢ 46115, ΞΡ. 

« 49 τηυ]ὰ το οοπιίναατῃ : μένα ἴῃ μαθάϊαια. ἀο- 

« ταΐαὶ π|} 51-ϑοῦν, ΗδΟίο 5 ΘΠ δχίγα ρον Ια ΠῚ δῖος 

Εἰ5 1}; φομ ἢ πισαὶ ν6 ΤῸ απ ΟΠ 65 νΟΒ (ΠΠΟΡ. ῬΌΒΕΙ 5 : 

« ΤαΐαΠΠι πιὸ τὸχ πὰ ργομ μασι πὰ βασηὶ 59, ἘΧΒῺ]- 

(161 δηΐ πᾷ πνόὰ ἴῃ ΠΌΤ ΠῸ ἢ {}}. ΟῚ 18 ν65- 

« {πηθὴ 10 ΒΔ Πα οὐ ἀπ οὰ ᾿ϑ1185. 4 πᾶϑ: ΒΡΌΊ80 
« ΟΡ ΟΠΠρΡΟΒαΙ αα1}} απ πὰς Θ᾽ Τὰ ἃ Π] ΒΡΟ 58 ΠῚ 

« Οὐδ τη6 τπαπο ὅὅ..,» ΠῚ Ἰπνοπίαιατν οπλη ΤᾺ 
γοϑίγαι ἃπῖμα, Ποὺ Βα 05 πη οι πὶ, ἃ} τυ μᾶτη, 

αὐ Πχυ πα} διποῦ! 5᾽, πὸπ ἴσα, Ἀπέο απ γᾶ - 

(ἰατὰ σομϑδαηδαί (χπσπηοᾶο δεῖ πὶ, 4} ἀὰ τ Εηγ15 - 
βίοποπι ρθοσα!ί γα ΠῚ νοῦδ!} ὁ58}5 ὅ), 564 ἃ}, οὐ] 

γαῖα ἀαθιῖαν, σοΠβο 6 ἦα ΠῚ} ἀδηι πα! Π}5 δ σ 
τρῃϑ [αὦ ἴδοία αν} αύα τ: δοπύπΡραι, 
1. Μασηὰ ρῥγοΐδειο γοϑ δῖ, Πρατύθϑι δὲ Βα ΚΌΤΑ ΓΙ 

ὀαυϊοιο ἀἀ ΠΠ πὸ ἀσοθά ϊιο, Βιβίοίαν πη ἀϑα|αΐβεαθνὸ- 

δίγαμι σοναπι 60, 1.115. ΠΡ ΙΓ ΠῚ ΟΣΘΕΟΙΠΡΙΙΒ 

τὰν ΑἹ {1 1|5. θυ οτβοι 115, 5001 15 ϑα ποία 5. ἈΠ ἃ 5 
γνοβίγαϑ ομπίηαίανι5 δϑὶ (3) ; ἀ 6] σοῃ αὶ ΘΒ} ἢκ πλ}Π}- 

(ἰὰπν πηᾶρσηο τορὶ 58, Πα αθ μάνα! γὸ5. οὐ Περι 1οἹ] 

Ἅ1 γ1α, Ργούπῖς τὶ. 3, 
θ Ἰβαὶ. αὐχὶς 10, 

δ Μ,1{Π|ι. χχτὶ, 42. 
5. μῆς, ν, 9,17, 

Β 

δ᾽ Μδίί, χχτ, 91. 
Δ Μ͵, ῥγοξαΐ. τι. δὲ ἴα [νι αὶ. 16. 

μον μ᾿ Ι Ἀ,, « ᾿ , " ᾿ ως; εὃ 

δὴ δοψιλὴς ἡ χάρις καὶ μεγχαλοφώνων κηρύχων φων ἢ 

συνάγει τοὺς πάντατ' 

ξνδον εἰσελθόντας εἰς τὸν τυπιχὸν γάμον (31. Μὴ γ- 
διακρίνει δὲ λοιπὸν ὁ αὐτὸς τοὺς 

νοιτό τινὰ τῶν ὀνοματονραψη θέντων νῦν ἀκηῦπαι" 
τε" - -- - ἥεὶ ᾿ μὴ » ᾿ 

Εταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε, μὴ ἔχων ἔνδυμα γά- 
Ἂν ΩΝ ἐς ᾿ 

μου; εἴν, ὃξ. ὑμᾶς (ὦ; 

ἄγαθξ χαὶ πιστέ' ἐπὶ ὀλίγα ἧς 
ἂν ΕΞ ϑ τ ἃ λῶν σε γαταστήσω" εἴσελθε εἷς 

ῇ - ἂν - -᾿ 
πάντας ἀκοῦπαι" Εὖ, δοῦλε 

- 
“π πῇ σ᾽ 
αν Ὶ 

τὴν χαρὰν 

Κυρίου σον, Νῦν γὰ2 τέιυς ἔξω τῆς θύρας ἔστηχας' 
με ὁ βα- 

σιλεὺς εἷς τὸ ταμεῖον αὐτοῦ, ᾿Αγαλλιάσθω ἡ τὺ 
ἱμάτιον 

αξνοιτο δὲ πᾶντας ὑμᾶς εἰπεῖν" ΕἸἰσάνεγχέ 

χἦ μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ: ἐνέδυσε γζ5 με 

χιτῶνα 
᾿ ᾿ ῃ Ν - Ἄ ΩΝ τ , τ 

περιέθηκέ μοι μίτραν, χαὶ ὡς νύμφην κατεχύσίη 

σωτη οου, καὶ εὐφροσύνης" ὡς νυμοίῳ 

ὡ ᾿ τῳ " - Ξ ᾿ ἦι γουσα σπῖλον, ἢ ῥυτίδα, ἢ τι τῶν τοιούτων. οὐ λέ- 
χῶ: Ἄς, ἃ “᾿ ἢ Φὸ..: ᾿ “ “κα 

ἴῶ πρὸ τοῦ λαθεῖν τὴν χάσιν' ἱπῶς γὰρ, οἵ γε ἐπὶ 

Γ᾿ Μὲγα τὸ πρᾶγηιχ ὁληηῶς, ἀδελφοῖ, 

ποοσοχῆς αὐτῷ πρυσέλθετε. δέλλει ἕκαστος ὑμῶν 
ΓῚ ᾿ ῳ 3 "'᾿ - 

παρίστασῇχ! τῳ θεῷ, ἑγιπιον μοριαδων στρατίων 

ἀγγέλων" μέλλε: τὸ Πνεῦυα τὸ ἅγιον σφραγίξειν ὑμῶν 
τὰς ψυχᾶς" μέλλετε στρατολυνεῖσῦα! τῷ μεγάλῳ βα- 
σιλεῖ, Οὐκοῦν ἔτοιμάσασθε, παρασκευάσασῦε (Ὁ)" οὖν 

88. ψΨὴ4, Ῥγοσαΐ, τ. 1. 83. ΟἌπ|, 1, 3, 

[1) ἐιδεγαξὶ ἐξέ αὐπίία, δ ρυϊδγαιπη ογαιίδπε γο- (Σ « σα αγί δίμηο ποίϑι! ᾿πουῖμξ, τος ὁ51 ΕἸ 10 ἀδηοι! 
οὐ, 560. σα οι π1}}}15. πη ρθη 515 ὑσηδία δ. 5606 σρα 5 
ἀαγθίαῦ, σα}. 1, τὰ. ὁ, ὦ θα πηάι8 ρα αρθι85 μιχτὰ ἀ0 
ἀν} 05 ἀἀτ Πύγο παν, {πὰ ταϊοπο αππααι Οὐ ΟἱΒ 
11:5 ἤπιπη πιὰ αἰ τατα ΟἹ, να! ατη Το ρας 13.,.αι. 80, 
8851 ροίαι5 Τὰ ΠΟΥ Ον} ἀσσρα δι! ατα ΔἸ οτΘ γοτ8 - 
δἰθπδηλ μοςοαϊοναπι σπου θθαῖ, φαά ν ΡαλΠ ΘΗ το 
βασιαιπασπίιῃ, Η 68. ἤλης Ἂς Ραυίαπὶ δοπιοη τ 
ορίξιοια δά Ἀγιπριοπίαμαπα (ογὰ : « βαρ ίπημτι5 5ὰ- 
« ὁγαπγοαίηι 651 ᾿) τη]. ραββίοηβς ρθπῆοις- 
εαὐὰπα να ας πα θυ ππὶ πο οη)ς:, ΠῚ οτος δα ἐ- 
«ΒΙΒΟὶ ροββιαγε, ἀατὰῷ βρατα 1}6 1 ἀοπ ὁ5:ς ἰἃ οί 
«ναι ἀσμαι10 : θοὸν νφιῸ ἰδ. ραποοτι δὶ 
« (Π1] ροδβὶ Θῦϑηηι γοδασσαιαΐ, (πἰ ροκὶ γα! ποτὰ σθη- 
«να κού: “πὶ συ πη δ᾽ 5 νυ οἵ πτς ἀ αν! ἔς.» 

(2) δρμέρίεκ καποῦμϑ οὐ μγαντε αὐἰηνας υδοίνας., να 
εἰ μαριἰππιὰ}}, βνὸ ἀ{ὰ φρο Πα] 0 ]5. οαγδοίονο, 
κῖνε ἰαμά θα ἀὸ πἰΓοάαδ σα} } ὴ Ιοζαδίαι γι ρΓος 
ῬΎίαπι 8550 ΘΡῚ 115 βάπο}} Πα πὰ πη ρει Ὠ]η 0 
ἀοσοὺ ΟΥ̓] 5; δα στη δπΐηι ΡΟΒ ΘΗ σαϊ αν. 10. δι. 
0. ἡ. 3’, οσαἱ, 17). 55, αατο ΠΠΠπ|ιπὶ τοσαὶ ἐρέγἐίαίο 
δἰφί πα, πνευματικὴν σοσξαγθα, ταὶ, {{Φ α, 8. νοὶ] 
δρόλίδις διϑνοξὶ εἰημαομδεηι, Πντήμοτος ἁγίου σφοσγίξα, 
δνοςαί.. αι. 11. Νασαθ ἰαῦρσ {ΠῚ ργοργία ἀοοίγπια. 
ΓΕΑ, Ανθδ., ἰθηλ. {Π{ οται!, θεραπῖ., ο. 108: Αότος 
ἡγίασε, Πνεῦμα εσφράγισεν, ὁ παλαιὸς ἀνῆρωπος ἐνε- 
ταφη" Ὑογύμηι ξαπ εἰ βοαυὶ!, Ἀριντέις εἰγαοῖι, νοῖτις 
ἐόν ἐθμαΐίμς ὃς. δ. ΟΠ γγκοβίοιι απ, Πύπι. 3 1 1 
(υν., μὰ. ὁ2)8᾽ 1 αιχῆαάπεο στηστιώταις σῳτα-ὶς, οὕτω 
καὶ τοῖς πιστοῖς τὸ Πνεῦμα ἐπιτίθεται" χὰν λείποτα- 
κτήσῃς, χαταῦηλος γέ πᾶσιν" ὦ σαν ΠῊ 118 Βἰ- 
« βαιδοπΊ, [ὰ {ἀρι  Βὺ5 Θρ τ 5 ΔΉ 5 ἸαρΟΙ]- 
ν ἀπτ: 40 ΒΤ αῈ δια πιϑὶ οὐ σὰ ἀσδονιου  β: ση5- 
« Ριυσα 8. οπηἱθῈ5 85. ἡαφανὶμς ἄθιις ὃς ἐκ πον: 
υ (γηη65 ᾿ὴ ἀδε μᾶνίος σοῃε τε ΐ, οἱ βὸ5 φυΐ μ8- 

- 

ῃ 

« δμιτῖπιβ, ΘΙ} ῬΟΘΌΠΠΔΤΘ5. ἀούδτβοι, εἴ διαίαθι ἃ 
« ἀδχίει5», δλης ἀοσιυ δι ΡαΪΓ6 5. δοσαρμδγάᾶῃι δχ 
ΠῸ 5. Ῥάμ} ἀροβίο! Ιου ΕρΠ68. τ, 3 : δὲ πὸ ογυ- 
εἰδηίοβ, οὐδ παξὶ κεἰς ϑρτῖ ρυσμιξεϊοιὶβ ἐαποίο, 
αυρηι ἰούθ αι ὑὐνγ 5 ΔΙΙοτῚ οὐ. 17, δὲ ὉΠ ρτο]θὶ 
ρίυα Ξαησίαπι δηΐηιὰξ Βαρείχαϊονι πὶ ΟΡ δίβιαγο, 
ΑἸτοσαὶ ἀν το ρουδαάβα  ΟΓα! πλη]ᾶ μ0 1 δρι1}- 
ἔκταν ὁαη σέ 5 ΒΟ  ΠΠ σατ!, σα! ὁ, ἢ. 10. σαι. {ὃς ἡ. 
ὥς, σας, 17. ἢ. 2. σὰ, 417. ἃ. 2, αἱ, ὃ. ἢ. 7. (δἢὶ 
δυο ἐδορα πη 0} 8 15 ΟΠ αγασίρτ Δι 5ᾶΠο Π Πομ 6 πὶ 
ΒΟΉ 15. ἀσϑσηδη θ΄ δηι 6}, ΟὈγπιαη αι μ6ν 56 θΓῸ- 
{πϑὰ!, πὸ ὥριο μα 8 586} οΠθοναπι οϑϑς [Θρ 1 Πτὴὰ 
οὐπορομ!Ἂοη οὶ ἀββόνα!!. α θΡοα, ΟΠαναριογογῃ εὖν- 
ὙΠΠΠῈ5 ρύοίαββο να α ΟΡ] δ ρα, εἰ αἰ] νΊηδηι 
απο ρίδιῃ δηλπιο ἔτ ΠἸηλῖ ἢ ρ. ΤΠ ΘΗ ἔθ. ΔῈ ΒΘ ΕἼ {π|5 
56 ΏΟΗ 65} ἀν πάτη ἢ) ΠΟ] 5. δ παΐοπλ οἰ θονο 
(ποτΐθτι ας. 11, π. 13, οὐἵὰς οαἱ. 14, αν, 10), οἱ 
ΒΥ 511 ἴῃ πουβὶπ [ογηναῃι ᾿πηριϊηχογα, δαὶ, 9}, ἢ. {ν 

(3) Εἰς τὸν τυπιχὸν γάμον, ἤδδαῃ! ον γοσθσ ἴῃ 
ςοα. (οἷ5]., σε, Οάβαιν,, οἱ νυν θησαν. οχρί σαιο 
νογδὲ, ἔνδον, Βεηχαυθη θα γονθα εἴς Ἰομαμπασ ἢ. οοὰ, 
ὨΟΐδ51. : ΔΙῚ γένοιτο οὖν τίν τῶν ἔνξον εἰσελθόντων, 
καὶ ὀνηαχτογραφῖ θέντων τῷ (ἴδ. τὸ ἀκοῦσχι" ΠΕ 
ἐξ αἰλρφιῖς οοτην συ ἐπαγυξεῖ κισιέ δὲ ποηεῖια εἰοαο- 
τ 1, απῖαὶ {{{π͵|π|, οἷο. 

(8) Ὑμᾶς, οἷο, 516 τὸ 5 ὁχ σον, οο οἱ και. ΤᾺ 
οὐκ παμοίον, ἡμᾶς, 6, ἰγᾶπερομ ἢ εὖ ροκί 
δοῦλε, (σάέχ σθοααδ (ΟἿ5] δὲ ΟΙΔ0}». νόσοι εὖ μυ- 
ΠΠ Δηΐο 2οῦλε. 

(59) πτοιυάσασῃς, πχρασχευάσασθε, (οἾ51., ἔτοι- 
μασίτε, παροσχευχοόθητε, ΤΟ ]ογ οϑὲ Ἰϑοίίο τϑοθρίδ, 
Βση Πα". ἀρ τοΠρχὰ θυ ΡΣ 58; (ἰὸν 
ῬΓΟρεᾷ νΘΎΒῚ Π166}1 νὶ5 ἃς ἰσοιβ οδῖ, αὐ ἰπ {ΠΠ. 
σβίβη! ζυδίογαδ, 
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“»" μα , λ - 4 ὦ ͵ ἀν ἂν ν᾿ 'ματίων λαμπροτάτας ἐνδυσάμενο: στολὰς, ἀλ 
τ τῷ ᾿ ὴ ἴ : ἌΝΩ 

χῆς εὐσονείδητον εὐλάδειαν, Μὰ ὡς ὕδατι λιτὴν τρ 
ἐχε () τῷ λουτρῷ, ἀλλὰ τῇ μετὰ ποῦ ὕδατος ὅτ:δο- 
μένῃ πνευματικῇ χάσιτ', Ὥσπεο γὰρ τὶ τοῖς βωμοῖς 

προσφερόμενα, τῇ φύσει 
νεται τῷ ἐπιχλήτει τῶν 

’ 
1- 

ὄντα λιτὰ, ἀτμολυσμῖνα 
γἱ 

; τς Ι ᾿ “ 
τίας, τό λιτὸν ὕδωρ Πνεύματος ἁγίο», καὶ Χριστοῦ͵ 
καὶ Πατρὸς (2) τὴν ἐπέχλησιν λαδὸν, δύναιν ἀγιότη- 

ἐπιντᾶται, 

Ἐρη τ Ν 
εἰδώλων: οὕτως ἀπενὰν- 

πος 

Δ΄, Βπειδὴ γὰρ διπλοῦς ὁ ἀνῆρωπος, ἐκ ψυχῆς 

χαὶ σιίύματος συγκείμενος, διπλοῦν καὶ τὸ κοαθαρσιον" 

τὸ μὲν ἀσώματον, τῷ ἀσωμάτῳ τὸ δὲ σωματικὸν, 
τῷ σώματι" χκαὶ τὸ μὲν ὕδωρ καθαίρει τὸ σῶμα, τὸ 
δὲ Πνεῦμα σφραγίζε: τὴν ψυχήν" ἵνα Πνεύματι ἐδ. 

ῥαντισμῖνοι (8) τὴν χασδίαν, χαὶ λελοσμένοι τὸ σῷ- 
μὰ ὕδατι χαθαρῷ, προσέλθωμεν τῷ Θεῷ. Μέλλων 
τοίνον εἰς τὸ ὑδωρ καταδαίνειν, μὴ τῷ ψιλῷ τοῦ ὃα- 

8. ψηγχοξωίς, ἡ ἐπε ὅς; ΘΠ  σαδι ἢν ἧς 15. 

(1) ἸΠρόσεχε. ἃ ὃὁΣ οοἀά. ο5. οὐ Οὐβαιβ, βξευὶ- 
φβίπητια Τόσο πρόσελῃς, φασὰ πταὶο σοιπίνα! γὙἱ οθὰ- 
δατ σα πὶ αἰΐορο μι] 5. μονρίοάϊ θιρτο ἀλλὰ τῇ, 
δἔο, 51 }115 παρ δία αι. ὁ απ θητία, ατιαῦ ἅ1}15. ΡῈ - 
γοθ το δὲ ἐπου]οαίίο ἐπέ ἢ Μὴ τῷ Ψψελῷ τοῦ ὕδατος 
πρύσεχε. 

(2) Καὶ Πχτρός, Πἰὰ πιο Ἰοωιηλ τϑϑἐΓαἸτητ5 6 Χ 
τοάα, (οἱ. οο, βαρ. οἵ νουβδίομο ἀγούθοι ποῸ 
ἴῃ ἰασο σοιδογναίδ αυδιανβ {πάγην 15 ἈΡ6Β55Πη:. [πὶ 
ἰοχτα νουσοϑ, χαὶ Πατρός ααάγαι. ἰοσο ΠΡΟ Ραίτιν 
νὸχ πηὰ πρός οοιηρο τ οξα νἀ 6}! 68 ΠΟρλ ἷ5. Πα- 
τούς Πο]ἃ, τὰ 110 Γι! 6]Π]1οοία, ἴὰ ὁοα, (οἶδὶ, ἀροβι 
χαὶ απἰο Ἀι ριστοῦ οἱ δύναμιν ΔΠπ|0 ἀγιότητος, 

(3) μνεύματι ἐῤῥαντισμένοι, εἴα. νόσοηι, Πυεύ- 
ματὸς απ ἃ Τοχία 5. ΡΆΠ λεῖο οἰταΐο αλόβι, Ἰα πιο 
ἀν απ ἀμ! Π γο 51 Του πιὰ π ἀ προθεοαρίαιη 5ῸΡ- 
νἱδνίιαβ οχ σοά, ΟΟΥ51, 51 ποπ Θχργιιλπαῦ, 50} 
Ἰπ|δ Προ ἀὰ 65[. Εχ δοάθπι βορρϑιπι 5. λελούμενοι 
Ῥτο, λελουνμένοι, ᾿ 

(ἃ) ὕε δα ᾳμῶρ ἴὰ ανὶβ οἠενμηαίμν, δἷο, Τὰ τα }}}5 
Ῥα ΓΙ 5 ἸΘ σῖτα 51 6111158 5θηλδηϊα, νος 5. Ῥρ ἤρα 
« Πὲ Πριῷ πιάϊο, μ. 98: ἀχὸ Πο6 0 λμηθα, οοη]- 
«τισὶ πππηιηἀαᾳαο παδδίαν,θο απος ρον οἱ οἱ 
«ἐπιηλο αὐ οι  Ρα15 οοἰηχαΐπαιατ, (μά δηΐ, ΒΡΊΟ;. βόληὴς 
«ἀ, αὐ προρλιμίοξ: Νιάσιο φποηγοᾶο ἅδ᾽ ὁπλπΐ ΡΟ] Ἰαι10 - 
6 δξοᾶῦμῃ, 415 5 βου 10 σρη 1115 ΠΡΟ ΡΠ νῸ5 
« σομβογνθίῖβ, 5. Η ΡΟΠ μηευι8 ἢ. αι ἴῃ Μαι., αὐ 
«ὁαρ. χν, νν ΤΊ : δοϊοηάθηι ΄φαρά ἰρ8ὶ τι άθηλ 15] 
« ἐπ ἀολο πνφμδϑιμῆῃι δἰ, [δεῖ ογραιαρῃ Ὁ9. 58 Ια 15 απ - 
« ἀὰ κ5[ξ : 508 Ἰάοίουααιι ἂσ ἀτριαυπατῃ. ἢνούα 10. οἃ 
« [ποῖα], πη πα.» ΒΡ ββοια αἰϊὰ ρὶατᾷ 5: ἃ ἰυοἃ 
φγοΐογγο. Θπουηοθο ἀππιοιμῖ ἱπνορα!οπε ΟῚ 1ΠῚ 
ἵπαραγαιδ ὕαπις ἢ ἠσοίσινα ΟΥΤῚΠΙ ἢ ἐρβόγιτι ἀα5- 
᾿πυπατ ὈτεΘΘΏ ἃ [ἃ ἰδ ποθι ραϊο, Νά οοπι- 
Ραύαἶο «πηι δῖ 500} μον 608 ΟΡ ο5, δἰ ιψᾳυαπι 

ΒΡ νΙπι8. θα πον ρυθεθηία οὐ ΤΟΙη118 1185 ὈΡΘΡΔ10}}6 
οηϑουταίαιη δἰ. αι. 19. ἢ. 7. ἂο οαἱ 3, α. Ἴ. πὰ - 

τον θοβέάθηιν οἱ ϑᾶογαίῃ οποϊιατιβέϊα αν. ἰανοσδιιοηο 

ϑρίτι 5 5881} ΟΠ ΡΊΒΕ} σογρα5 οἱ 58 Δα δ. ἴλυίαι, 

ἀπθίϊατο ποὶ 5ἰηϊξ. ποι πα5 οχιβυ σηαυ! ἀτο πιο 5 

ἢν 15 ΟἰθῚΒ. 5650 γε ίθνα ρυβθηΐθσ. υπὶ ρυρβϑυνη 
ἄϊοαι οδί, 22, τ. 1. πυϑῆβᾶπι ρυοϊδηανη ΘΟΒ Ἰαὴλ 
αἰανοιίρα ροϊοβίαία τϑρ]οίαμι, δ'αδολικῇς πεπληρως 
μένην δυνάμτως, ααοὰ 5ιγ]ο ΟΥ̓Τ Ἰάοτη 6βὶ ἂὸ 
ἀπιπόπππηι 4 ΆΠ0}} 5αιε! μὰ ποχῖᾶ ὈΥέΘΘΘΉΠα 86 
νἰρίαϊα πορ]θίαπι. ἰ)α 0} 85 58 Π 6 ἴῃ 008 41 ᾿πηρατᾶ 
1116 οοπνίνία β8θοίαγοπίαγ, Π 61 ρϑυΠλῖΞ51 ΠῚ ὈΘΓΙΌΤᾺ 
ᾳποάάαπι Βαραΐ556. νοϊονα πὴ τα] τογατα. δθαίθπιϊα 
ζαϊξ, κἰἴατῃ σοηϑμίου 5 φιλο αμ ὁποτηρ]}}5 ἰοβίαια. 
Υ. Ὀνρείδατισα, {|0.. 220. ἐπρβίδ, 

ΠΑΤΕΟΗΌΒΙΣ ΠῚ ΠΕ ΒΑΡΤΊΘΜΟ. 

Β 

96 Ηρ}. χ, 

" 
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Δ ψυ. Α 6θ(016 : ποι σα 1 {|5βῖτηος ᾿πδαορηΐος νοσ!ρη ον 
ΤᾺΣ) ἈΠ ἰτ|8, 561 ΔΒ] Πγ6. 510} ΒῸΠ6. σοπϑβοῖα Ρἰδία- 
ἴθι δ᾿, ΝῸ Βυΐο Ἰάνασγο [ἀπ ψπααι πὰ 40» δἱ β πη ρ οὶ 
δαιδ αὔοη 6, 564 δα στα! πὶ Ξδηλο! ϑρίν 5, 
ὑπαὶ οην ἁ πιὰ ἀαὐ αν, βροοία, Νάτα ἃ] δὰ (06 1 15 
(θα 11} οὔθυαξαν [4}, οαπὶ παίανα βαὰ ἡπάα οἱ 
Βα γ᾽ εἰηΐ, Ἰηνοσαϊίοηο, ἰἀο] λαμ σοπίαταϊαία 
ΘἰΠοἰαμξιν 95,35. δῖ. σοπέγα ἀσύυὰ δἰ πιρίαχ ϑρί για 
9 ΠΟ], Θ᾽, ΟΠ ΡΊΞΕ, δὲ Ραϊγὶ5 48 ἰηνοσαϊιοποίη Ρθῖ- 
ΟἸΡΊοΙ.5, (9) νέην Ξδησ ἐδ! }5 ἀοιπατίς, 

{γι ὕσμα, οὐἶμλ μοι. ἀπριθχ οἰέ, χα δῃϊπιὰ εἰ 
θοΡρογδ σομροβὶ 5, ἰαροχ ἀποχαθ ρανρδίῖο 4ὰ- 
ἴα; ἱποορρονθα αὐϊάθηι ραΓὶ Ἰποογρόῦθα, σοτρο- 
ΓΟὰ ΥΘΓῸ ΠΟΓΡΟΤῚ ; ΠΔΠῚ ΠῚ ΟΟΡΡῸ5. πιὰ τχσμελῖ, 
1ἰὰ ἀηπρηὶ οὈοίμηαι Ἀρίγίξαβ : πὶ ἀβρδυδὶ σῸΓ ΒΟΥ 
Ἀριστα, 6. ἈΡ1α}1 ὑοῦ ρα5 ἀάαᾷ πα ηα ἀοοδάδτηνϑ 
ἃἀ Πουμπι ὅὅς δ τά αιιο ἴῃ ἀσαδιη ἀρβοθ 5ΌΤ 15 65,ΠῸ 
4 ΟΙΟΠΔΘ ΗΠ ν] δῖοι αὐϊδηι6, 58ι1 ϑρί νι 5 βα ποι, 

ὥς, 

0) Αφιία εἰπερίοα; ϑρίρίίιις ξαποῖῖ, ΟἈΡῖσεὶ δὲ Ραϊνὶς 
ὑιυοσαξυμοε ροροΐρίθηξ, οἷς, Οαδιὰ πο ᾿πνοσαίίο - 
πθῆὶ ΟΥὙτΊ ΠΠ 5 αἰ θ᾽ Θαπη 6 σαῶ ἴῃ ποοσββανῖα Βαρεῖ- 
5Π18 0158. Το γπη]ὰ, ἀἰβ. πλοῖα ἡ] λείην {εϊ απ βαπο 1551- 
πιῶ Τυλα18015 ΡΟΡΒΟΠ γῆι ᾿πνοσαιίοηδ σομπρίαν; 
ἃς δά τ {ὦ [ἢ 501 6ην πὶ ἔλα 15 θοοοΠ]οηο,αὐ σοὴ- 
ΒοοΡα 1 ἃ Ζααι ΒΡ (ἰδ ] πὶ ἀἀ Ποίαν 7 Ρεῖο- 
τϑιῃ ἀθδίβπαγο υἱάθηΐαν γογθα ΟὙΠΠ; ϑαδάοίηπο 
Εσο δία σαπδαρίαο, ααῷ οὐτπὶ Κρ  γὶ 15 βαθον} ρΓα- 
βοιη! ᾶσπι αὖ ναι ηλ ὅ550}, Βαριϊβτηα, Ὡδοσπβ τη τος 
«απ 5 νοῦ ᾿ς ἀμι δα μοὐοι]οὐσπι ποπαϊδὶ ἈΠ οώτο- 
πιοηΐαπι, βϑαποίαην αἰ άθτη 1Π}Δηι, νοῦατι 6 ἀὰὰ 
Ἰναρ! βιθ5. προΟΒβδαΐθ ἀγρθηΐα Δα τπ  ηβίταίι5. Π10]- 
[Ὁ ΠῚ} 5 γΔΙΘΤΟΙ, ΒΘ ΓΙ Θ᾽ 5ρ ΘΟ αὐ, [ΠῚ ἸΙάτηρη Βοπο- 
αἰσίομοιῃ 0115. ἴα τοβρίοί μαΐοτ, να} 1ὰ σοιηρο}- 
θην 45. Ορροβο αμαῃλ ἰπϑεϊε}} ἀπιοίον. ἱπέρν ἴῃ - 
νουδιϊοπθιῃ ἀξ! ηι οἰθυ5. οἰἴβάθιῃ. ΟΡ]αϊο5. ρο0]- 
Ἰποηίθηι, οἱ Ἰπνοςαί οηοπὶ Τα μ ἰλὲ15 ἀὰὰ βαθοἢ-- 
ὁαιαν ἀπὸ Σ ἰπθα}} οαγοιηοηΐαπὶ ἃ ποὺ ρϑαΠὰ 
ΦολΒ μα ἸΔηλ : σοη σα ἱπνούσα! ὁ ̓ ἔστηα ΡῈ ΒΕΊΒΤΩΙ 
αὐ θῖν πιᾶμὶ8 το οτταν ἀἀ ρουβοιχαιη μαριϊζα! δ}, 
φιᾶπν ἀ οἰετηοηίαηγ ἀαὰρ Βαρίίχαιον, 25 Οεπηἷπο 
δἰ 1Π15 Θε ρυύρϑοηα 50 [6 π|18, οἱ. οἰβοτῃ ἔργθ ΟῚ 
ΘΧΡΓΡυθβᾶ, «πθι5. ἀπ ἰὼ 5 πλοπ τις, ΦΌΪΡῚΞ ΡΥ 
ἱπνοοι οηθιι [)εὶ οἴδαπι οχονγοίχαϊαπι οαἱ. 20, πὶ. 3, 
οἱ δαογαιη οἰ δια ὁδί. 91 ς ἢ. ἃ, σα ΠΟ αΡῚ ἀἰοι 
ἴδ Ξ ἀπίθπι ἰοοΐβ ἀὸ τ} ἰ54 πο πη αἰουϊο Ὀβπκάϊο- 
τἰοπο ᾿αἀ ΠΠ  Γ6. βου ποθηὶ αυἱε, 90 οήθιι αὐοον 
ἀπΠι πα Ππ ον. Ῥαίσιιαι ἀσοίηα, 4] 1860. Βομεάί- 
οὐμ Ὁ Π15. π ΘΟ Βδ στ ἀρροηΐς πῈ ΘᾺ τ ὈΡδρίρυ- 
τι ββα, Πα Πα τη 1 ΒΑΡ ΒΗ ΠΠ0 115 ἃ πη κα ΟΠ Πάπα! 
Ὑἱ ἢ ἀβηοξοῖο νἱἀοαῃ ταν, 15 χα {}5 τη θὸ [απ ατιὶ 
ἀποίονραι (οησέϊέ. ἀμοκχίς, ΤΠ}. νὰν σὰρ. Δ ἀΐν 
γρυίαμ,, ορῖβε. 70. ΑπδΠ ον Θα 1; Απιθτοβ., 11}... 96 
Ἱμ5ἰον δ. σὰ. ὁ, ἃν 14. οἱ 20; ἀποίοτϑην ΠΡ. 1} 
δ Πρ ομ ,, 11)... σᾶΡ. ὅς. π. 15 6.18. στορ. Νυβει, 
οὐαί, δὲ ψαρίϊδηιο Θλνδ, μὰ, 809. ΒΆΒΙ!, ὃς 
δρίγ αι καποίο, οἰἡν. 1Ὁ. οἷο. Νὸς ἰδ. ρτοβρίαϑ 
ἀνροπάα 11ὰ Βρηῃθά σε οη}5. πϑοδεβιαβ. ΥἹάο 15 
ὅς Αυσαβηηῖι5. 110. ν᾿ )6 δαρείθιο, τὰρ. 20, ἢ. 4 
οἱ, ἀἴῖ, ΟΠ] ὰ5, Ῥγοσαί,, τι. θὲ 116 χορ ϊδπογιτη Π6- 
ὁθδπιαίθη ρτ ἘΔΙσαΙ. αὐ ἀρβααθ ΠΠ15 Δ δ πὶ ραΓ- 
ΘΌΡΙ ρύβθο πΘδοὶ ᾿ μὲς ἰδπιθὴ ἰοίατν οτηἶβ βαίτι- 
ἴσαι ἢ ἀσπὰ οὐ ρῚ 1 Ππ| καθοίο ὀαμο 661. Νοτι ρτιθ- 
(ον πΠρηάστα, ἡτιαν Ἰηΐσ ΟΥτ] 5. ὁ ἀπρ} 1 ρΡὲν 
ἀφθαπι οἱ δρι!!ππὰ,. πα 115 οχ Δ πιὰ δ᾽ σΟΥΡΟΤΒ 
οι απο ραγραϊΐοη δ αἰ οἰ ς ἰβάδιη ἴογο νΘγΡῚΞ Τὸ - 
ῥϑυγὶ ἀρὰ ἄτθα. Νῆχιν οὐαι, 0, π΄ δι οι δέ! το. 
Ν γ55., ὑταί. ἐὰ Βαρὲ. Ὁ ιδεῖ, ». 908, Ογγη!, ἀἴοχ., 
εἰν πὶ ἧι Ζοαα., υ. 147. 
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ΘαΠΟ ΓΕ οὐπδαοὶλ βαϊαίοην δαξοῖρος πον πθι σθαθοτ Ὁ τὸς πρόσεχε ἀλὺξ τῇ τοῦ Δ ΈΩΣ Πνεύματος ἐνευγεί 

Ῥὰ5 ρουϊδοιϊοποιη οοηδθάαὶ πο ΡΟΙ65.. Νοι δρὺ τὴν σωτηρίαν ἐχόϑλου" ἀνε 112 ἀμφητερων ἀθυνατὸν 

βασι αἱ μέρος ἀἶθο, 564 ΠοηλΐΠῈ5 3650}5 ΟἸεἸδία5 4] σε τελειωθῆναι, Οὐκ ἐγώ εἰ λ 

Βυζια τοὶ ροϊδϑίαίοια Βα θεῖ; ἀἴοῖν οαῃ : δὲδὲ φῶ κύριος Ἰησοῦς Χριττὸς, ὁ ποῦ πράγματος τὴν ἐξου- 

παίις Γμονὶς ἀοπαο; οἱ δαιτὶ, ας ἀψια δὲ ϑρύθίι, σίαν ἔχων" φησὶ γάρ (9)" Ἑλν μἡ τις γεννηθῆ ἄνω- 

ποῖ μουίθδε ἱπιροῦνε τι γορπθὶ 1εἰ ς ἀδῆπο, δ θεν, χαὶ ἐπιφέρει λέγων, ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, 

415 δὰ Ραρι ποίαν, ϑρινιαπι γΟΤῸ 0 δοοίρίαι, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τοῦ βασιλείαν τοῦ θεοῦ! 

βρδιύα πὴ ρουίεοίδηι πάθοι: πϑαθδ, 51 415 Θάλμ) 1) οὐδὲ ὁ τῷ ὕδατι (ἢ) δ ποῦ ούτε: νῦν μὴ ΠΕΙΕΙΔΟΞῚΣ 

χἰρίασασν. ὁρουῖθαθ ἰῃδιρασίαβο, δἰθιδοα! πὶ Ρ6] δὲ τοῦ [᾿νεύματος, τελείαν ἘΣ δὴν ὑραροΣ δὴ 

αὐπιατι ποη τεοὶρίαξ, 1Π6 οα]ογα;ν Γοβπαὰ ἰπαροβ- κἂν ἐνάρετός τις γένητα: τοῖς ἔργοις, μὴ λάδῃ ὃξ τὴν 

βασαβ ὁ51 ὅ3, Αὐάαχ νἱάραίατ πο. ὑναιίο, εοὰ πο. δι᾽ ὕδατος σφραγῖδα, εἰσελεύσετα: εἰς τὴν βασιλείαν 

τποᾶ ; {6515 δϑὲ αι] πα βϑηϊθηθ δηλ. ἱπΠ|ς οὐὐυ5. τῶν οὐρανῶν. Τολμηρὸς ὁ λόγος, ἀλλ᾽ οὐχ ἐμός. 

τοὶ δχ ἀϊνίμα ϑογίριατα ἀροῖρα ἀδπιοηδίγα οηθηι. [ησγῦς γὰρ ὁ ἀποσηνάμενος᾽ χαὶ μοι λαῦς τῶν λό- 

Οονηθ 5 ογϑὶ υἱν ἠαϑίαβ, ἀμ σοϊογαμη νἱξίοπο ἀΐβπαβ γῶν τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ τῆς είας Γραφῆς, Κορνήλιος 

Βαρίναβ, φαΐ 9ηὰ5 ρτθοθθ. οἱ εἰδερηοϑυ πᾶς ἀρὰ ἣν ἀνὴρ δίκαιος, ἀγγέλων (5) ὀπτασίας χαταξιωθεὶς, 

Ῥοιιη ἴῃ σα 5 ρυθοῖαρα Ἰπβίδυ οοἸππιι Θγοχουα! : μ. στήλην ἀγαθὴν ὃν οὐρανοῖς παρὰ τῷ Θεῷ τὰς ξχυτοῦ 

αὐ δαϊι γϑηὴ! Ῥοῖραβ : ἃς βρ᾽ εἶ 5. ΤΠ πιθὰ5 95} ὁρὸσ ποοσευχὰς καὶ ἐλεη λοσύνας ἀναστήσας (0), “Πλθεν 

ἀδαταπ, Ἰορατ 8 σὰ: Ππιραϊς ἀΠ15, ὁΕ ρτορῃθῖα- ὁ Πέτρος, καὶ τὸ Πνεῦμο ἐπεχύθη τοῖς πιστεύουσι, 

σόσαμι 9". οἱ ἰαταδη. ροβὶ πάη βριυ 8. μνα ἤαπι χαὶ ἐλάλησαν γλιύσσαις ἑτέραις, καὶ προεσήτευσαν (7), 

ϑογίρμαρα ἀἰοῖ! : Φωβ5ι: ὁὺ5. Ραίν8. ἴῃ ποίη σύνι. γαὶ μετὰ τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν ἡ Γραφή φησ, 

Οἰιϊσιὶ ὑαρεπανὰλν αὐ σαπι ἀημηὰ Κᾶτα. μου Πάοθιυ. ὅτι ροσέταξεν αὐτοὺς ὁ ΠΞτρος ἐν τῷ ὀνόματι 

ταβοπογαία [ογδῖ, ΘΟΓρὰ5 ἀπο ρον ἀχαδιὴ βυβοῖσ. Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι, Ἵνα τῆς ψυχῆς διὰ 

Η 
ἦμι ὁ τοῦτο λέγων, ἀλλ᾽ ὁ 

Ροτγοὶ μυαιίαπι. τῆς πίσσειος ἀναγεννηθείσης, μεταλάδῃ καὶ τὸ σῶμα, 

διὰ τοῦ ὕδατος, τῆς “ἄριτος. 
; ν Ἡ ΈΣΩΣ ἢ κο ἂν τῆς τ ΩΣ 

ν΄. Ουσὰ 5ὶ 415. Ξεἶλθ ἀνθ (2), υδιῃοΓθηι ρδν Ἐ΄. Εἰ δὲ τις ποθεῖ γνῶνχι, διὰ τί δι' ὕδατος (8), καὶ 

ἃσαᾶπι, ποὴ δαϊθηι ρον αἰϊπὰ εἰεπιθηίιιη σγαῖία 4ἃ- ἡ 2. ἑτέρου τῶν στοιχείων ἢ χάρις δέϑοται, τὰς θείας 
τα : ᾿ ΓΝ τ τς κά ᾿ ; εν τὴ 

ἴα, αἰνὰ δου ρίαθαϑ με γον θη 5 ̓πνοαΐθι, Μιασηπηι ραφὰς ἀναλχθὼν εὐρέσει, δίέγα γάρ τι τὸ ὕδωρ, καὶ 

4 1οᾶὩ. πὶ, 3. 35 γιά, ἐμῇ. ἃ. 10. 35. Αοί, χ, 3, ὁ, ἀξ; χιχ, ὃ. Ὁ Ἀοἱ, χ, 18, 

(1) Νοφιιρ κἱ φιῖο οεΐανι, οἷο, Νοβα! αν ΟἾΠπι5 ιθαλ- ΟΣ Οοδ51., σα, α- ἀπ}. 4] αι ΒΟ ῥτοβίθοῃλὶ ρΓῸ, βαπτι- 
4πἀπἢ αἶπο Βαρ ίθπιο τὸ ἐρβὰ βιιποσρίο αὐ καϊα μοι. ζόμενας, παρϑηῦ, βεδαπτισμένος. : 
νου ΐθ ρΟβ56 : αἰζαο πίον! πα τη. 10, δα ο5. γηὰν- (5) ᾿λγυέλων, πὶ οοίά, ἤοδθ δὲ άβαιθ,, ἀνγὲ- 
Ιν τθ5 ἄρβαῖο ἀθη: Βαριϑιηο τοβήθτα, οὐ οβίο ἴῃ - λοῦ, ΘΟ ΟΝ] 18 βᾶσΡο βου ριον, αοὶς χ, ὅς «(τ τπλλικ 
ἀὐοάὶ ἀοσοῖ, οαὰὰ Εσο]σδιὰ ἀοοῦακ Βαρ ΐκη}} ἀθοϊάο-. ἔἕαπθαπι ἀπ δο} ΟΟΥ 6110 υἱδὶ πα θιϑηϊῃ, 1 γουΡο, 
τίατηῃ ομαγαῖο μεγίροία δὰ βαϊυίοιη κα ῇοθτα, ὀπτασίας, οχ οοά, Οἰἰονν. δὲ (151. σουγοχίμμι5 ΘΡτο- 
ὑὰτη ἢ δοθβκηαὶρ ῥγομ θα 6. ΘΙ Βα βορΙ Δ) 05. τοὶ νΕῚ ΠΠντίογμπι να] ἰνροριδρῃόγαπι, αὶ βουὶ- 
δὲ ᾿τὰο Ογτη!! θη θα, 18. ΠΟ ἐρ5] ῃτορτία οδϑὲ. Ῥξεγπηὶ, ὑπτασίχ:ς, αἱ πυπησδαὶ ΟΥ̓ 1115 νϑυθαηι, 
ἂς 5 Κα] ΓΙ5, σφ! ΘΓ ΙΒ 186. ο}115 ΡΠ ΟΥ̓ μα 5. πιαῖα οο-. χαταξιῶσαις, ΠΟΙ ΒΌΓΕ1 τἀπὶ ἃ ΓΟ σηαἱ ὑᾶ88. 
πρροῖ, εἰηρμαίαι! ἀριοαΐο τ. εἰββουία ἴθ ἰορα ᾿Αναστήσπας, Ἰὰ ἴσος οἱ (πκααννς ἐοαά, ΕΠῚΠ γνθΡὸ 
ἀϊομαϊαιπ 5. οὐπὶ ΓΟΙΆΙ. παραστήσας. Ῥοξὲ μος νϑυθπηι ἰσία 50}- 

(2) μαπιοῦγδ 96» αἀφιατη, εἰς. Οὐδ ἃ ἰν}1|5 ἡδθβθ ταν ἱι αἰγοσαρ σοὔϊορ ὈΥ πλπὶ ΤΟΙ ΟΓΆ 
«Ὁ ρλδι 0115. 50} οτλ θαι ΟΥ ΓἼ]}π5. αὔοτι τα οπδϑ, ἢ ΔΛ υὐχ ἤρχεσεν αὐτῷ πάντα πρὸς τελείωσιν. 
Ὑρ ΘΓ 50.615 ΟΠ ἢ 65. δααύ, Υ]άν Τ ον}. ὃς. ἕως οὗ καὶ τὸ ὅι: ὕδατος καὶ νεύματος βάπτισμα 
Βαμρλίνηιος οαμ. ἃ, »βουο -ΟἸοιμοη!θπι, Ποσορηι,, τ, ἐδέξατο παρὰ Πέτρου « 584 ἤθη Πιὅθ0 οἱ δά ρβϑυξδοίο- 
νὰν αν 8, οἱ (ἐσηιονεΐε, Ἰόχη. 3, αν. 34, ΟἸα τι. εὐ ἰοι- «πορὰ ΠΟ εραμί, ἀσηθο ἃ Π᾽ο᾽γοὸ ρον δαπδηι δὲ 
τὰ ἢ Θχ 8415 οὐδ 411 ΟΥγ 5. Θιιοά 48 ἰόντ ἰο-. ὀ« Βρίγίαλν "αριλεπιὰ τε 6 0}}..»» Ππὸὸ΄ ἃ σἸοοβαίονο 
66., βυτημίαηι υἱάσίυσ εχ ἢ15. γΟΓΡ8 5. δι 1, συοάανμι τηάγθιΐ αἰλοχία 1 ἸοχΧ! ατη ἰΣΤΌΒμΕ 556 ΠῸΝ 
ορίξεις σἂμ. πὰ ἢ Καὶ γῆ ἐξ ὕδατος, χαὶ δι' ὅδατοῖς τηβίνὰ σοηπεῖ ΜΙ] 6βῖι. Νά ρεοβοκήίαηι ΟΥ̓ 
συνεστῶσα᾽ ΕἸ ἐθγεα δὰ ἀλη οἰ Ρο" ἀφμαπὶ οὐπδῖ. ἢ δδὶ ἐχ Βοτιρίαγα ἀδιποηβίναιθ, οἵ ΒΟΠῸΝΊΠΟΙΘ5 οἱ 
δέεηϑ. 04 οατὰ Ρεῖγαβ αἰχίδβα ἰπ πὶ ν᾽ ἀδα!ν ἂς. Θρ᾿ 1115 σα πο] ῥγαιἀηι, 5116 ἃ πῶῦ ΡΔρ θη πο 
θεν, σαι. 5} Δ4Ὸ15 8} Ποβοεγοι, 1[)01 [558 θηιοτς. 5επορτο, ΑἀαΙαπδπι} νθγοὸ ἀθοίοῦ μεῖ5 ἰα πιὰ 
ἄειῦε; ΟΥτΉ 5 ἀθ Πρ5ὰ ἰθργὰ ὑχ ἃησπὰ οι π! απὸ ἱπου]οαὶ, Ῥαλ]0 ροβὲ, σοὺ πιστευούσι, Ἰοσήνιη ἴῃ 
πιο] ολίβϑο [αἀ]οαίαν, οχ Β15 φαὼ ΠΡῸΣ οὶ. 9, .. (οἴ5,., Βο6. οἱ Οδϑάι., πιστεύσασι, φεΐ σγοάξο- 
ἢ, οἱ σαὶ 410. πα. 13. ΟὟἸῸ5 Δ [6 πὶ ΠΟ Οχ σαῖς 8ο6- γ6η8- 
παι πιοάο [πε] ςαίοβ, 566. ἀπ} δαὶ 6556 πα ξ αν (1) Προεφήτευσαν, ΕΔ᾿Π10 ἀπιῖ 108, ἐπροσίτευσαν, 
ἀόοοὺ ὈγγΉΠ5. οᾶ!. 9. ἢ ὃς ἐπ 5046 Π}}05. οπποπθδίιιπι εβὶ, που] 8. πὶ, ὅ, 

(3) Φησὶ γάρ, Ῥαν σα !ατὴ οα θα! πὶ δουρί! 5. (ἰδ μυγοιΐα, ἐποφάτευσιν, ἴῃς ΕοΒ γθνῸ οἱ Οάβδιβ. 
εχ ὁοδά. Ἰλοθ δ᾽ ὕκβαι. ὕφυλμι βοχαθμια, ἄνωθεν, Ιομηαν, προφήτευσεν, ΠΣ σοππηροπάο ἤΠου γογθο 
καὶ ἐπιφέρει λέγων, ἀδεϊοναη αν ἰὴ ὑ0α 4. Πὺ6 6 (ἃ- δ811ὰ οι Ὑίουὶβ Τδϑία θη !, α]ΐα Νονίγαϊίο, [ἢ γ8- 
58}. Ν᾽ θὰ μαι ἂρ ἃμα λ ΘΏ 55 θ᾽ ρον ἶξεὰ Παδὶ ἴογα Τορίαπηοπίο, ει θηία). ρυΡροΒὶ ἤθη! ρΡῶ- 
12 11Π|6 οἱ φοιΐθηι 580 ΓῚ ἰθχ 5 Ἰπ! θυ γαπ ροπία ; νὸς. ΡΠ 5010], ἴῃ Νονο μι ρΟΒ 10 απιβιιθηϊο ; αἰγατη- 
Ραμ ἀτπὰϊ ΟὙγΠΠπ|5 ἴπ οξαπαα Ξευίριανα Τη!υτ]οσα!. φαθ Ξοὰ! μοί] Ογν] 5. ΑΙ ἀυρίοχ δυρμηνδπίμηι 
νυχ, ἄνωθεν, ᾿λοτι 651 6χ πος νϑυβίοαο θη Ἰάμάαι 916 ἀπρῖο νἱπαπι 681 ΠΡγαγ. ᾿ 
Ογειιις, βοὰ οχ Υ΄ ὃς δ᾽ βάθη οαμρ15 αΐ 511 ρὰ- ΕΣ δὲ τις ποθεῖ γνῶναι, διὰ τί δι᾿ ὕδατος Ηφο γουρὰ 
ΤΆ Π δ᾽ εις 65: Ιδὰ ββη ποῖ ν6] ἀδεμρεν γο] γβα. ἃ Οτοάθοίο τω ογρτοιϑία, 4080 ΘΧΒροαὶ οοὐσά, 
Οαπὶ οδθκοῦγαμ 511 ἀαοίδοι βθῆδιι ἃ ΟὙΡῚ ΠΟ ̓πι8}1- ΟΟοἶδὶ., Βοθ, (ἀξασ)» ἴῃ δά! μθ5. ὕγρεῖσ Ρτγω- 
ξαίαν, γα] αΐ τ νου ἸΏ 61 ἘΘΊΠΠᾺ Π11|5. ἐθΡηγ 1558 ΓΟΡΟΒΙΠΕ 1116 5,1π εὐ οπα Οχοηίδηβί. Ρεὺ 

(4) Ὁ τῷ ὕδατι, ΑὐὐσΆ]ατα ὁ Βυρρ]θνίηναβ ἐς οὐ. τῶν στοιχείων, ἰδαίξαν τε (015]., στοιχείου. 
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τῶν τεσσάρων τοῦ χίσμου στοιχίων τῶν φαινομένων Α αυϊάάδηι 651 ἀατπα, δἰ δὰ φυδίπον σοηβρίσαϊβ τημαϊ 
τὸ χάλλιστον, ᾿Αγγέλων ἐνδιχίτη μα ὁ οὐρανὸς, ἀλ᾽ 
Γ 

ᾧν ΑΝ . ͵ δι - Ἔ - 
ς υὑυατων οὐρανοί" ΥὙἹ τὸ τῶν ἀνροώπων χωρίον, 

ῷ. 

ΑΝ τς, κε Υ ΤΩ Γδ, ἜΝ : μ" λλ' ἐξ ὑόχτων ἡ γῆ: καὶ ποὸ πάσης τῶν γενητῶν 
ὡς Σ 

τῆς ἐξαημέγου χατασκευῆς, Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ (() 

ἐπερέριτο ἐπάνω τοῦ ὕδατος, ᾿Αρχὴ τοῦ χόσμου τὸ 

ὕδωο, χαὶ ἀρχὴ τῶν Εὐαγγελίων ὁ ᾿Ιορβάνης ()" 
ἐλευθερία τῷ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τοῦ Φαραὼ διὰ τῆς θα- 
λάστης, 

λουτροῦ τοῦ ὕθατος ἐν ὁέματι Θεοῦ: Ὅπου διαθύήχη 

τπιρός τινας, ἐκεὶ καὶ ὕδωρ, Μετὰ τὸν κατακλυσμὸν, 

χαὶ ἐλευθερία ἀμχρτιῶν τῷ χύσμῳ διὰ τοῦ 

Μ - “. " δι: ξ . 

ὄρους Σινᾶ ἀλλὰ μιτὰ ὕδατος (3), καὶ ἐρίου χοχχί- 
νου, καὶ ὑσσώπον. Ἤλίας ἀναλαυδανετα!, ἀλλ᾽ οὐ 
ν . ΦΝ - π᾿ ᾿ " ΕἾΤ χωρὶς ὕδατος" πρῶτον γὰ; διαδαίΐνε: τὸν ᾿Ιοδράνην, 
εἶτα ἱππηλχτεῖ τὸν οὐρανόν, Ποῶτον ὁ ἀρχ'εοτὺς λούε. 
ται (Ὁ), εἶτα θυμιζ' ποῶτουν γὰρ ᾿Δαρὼν ἑἐλούσατό͵ 

ἵ , ᾿ ᾿ Η ᾿ βάρος εἶτα γέγυνεν ἀοχ'ερεύς: πῶς γὰρ ἐνεχιύρει (Ὁ) τῶν 
᾿ ᾿ ψρκεὴς ᾿ 
ἄλλων ὑπελεύχεσβαι, τὸν ὃ᾽ι᾽ εὐόχτος οὔπω χεκαθαρισ- 

μένον ; καὶ σόμδηλον ἔχειτο τοῦ βχπτίσαχτος, λουτὴρ 
""»Ν ΗΝ , » ἊΝ - 
Ξνοῦν ἀπολὶ μενος τῆς σχηνῆς. 

ζ΄. Πχλιὰς τὸ τήλος (6), χαὶ τῆς Καινῆς Διχθή 

κῆς ἀ)χὴ τὸ βχπτίσμχ, Ἰωΐννης γ7Χ2 ἦν ἀσχηγὸς, 
οὗ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν οὐδὲ εἷς" τέλος μὲν 

προφητῶν" Πάντες γὰρ (7) οἱ προφῆται χαὶ ὁ νό- 

μος ἕως ᾿Ιωάννου, Τῶν δὲ εὐχγγελικῶν πραγμάτων 

5 Μία, εαἱ. 9, ἢ. ὅ.- 3. ὅδῃ. 1, 2. 
8. ΤΥ ἴθ. αι. 1], ὅ Εχυά, χχιν, 4. 15 {αν ναι, ὃ. 
ἀι {ἰν Ὁ ψι, δ» Ὁ, ἢ. 19. ον, ἀπ, 19. 

ΣΎ, καὶ. 190, π. ὃ. 

ΕἸ χη 115. ρα]οπορυϊπηαη 5. ΑΒρο]ονηλ Παθὶαϊο 

οὐΡ τ 65}; αἰαὶ οχ ἀχα}5. βαπὶ ΠΟ], ἰόντα Ποπιῖ-- 
πὰπ προ 5. δδὲ, αἰη]αϊ οχ Δ΄ 5 οἰΐαπι ἴθτγγα : οἱ ἀμ ἐδ 

οὔππθ πὶ «4 ογοαίανατη τργα τη. [Ογπια ΠΟ 8 ΠΊ 56 Χ 

ἀϊοθαβ. οἰαθογαίαμι, ϑρυς Βοὲ ξοτοναίαν ἐαρῸν 
αφμαπι 3. Ῥυϊηοϊριπα. παπάΐ, ἅσπϑ; ρυϊμοϊρίμιι 
Ἐναπροϊοναιη, μογάδπὶβ". Πἰρογία8. ἃ ΡΒαγδοπε 
ἴ5ν86}} ρὲῦ τπαρ σοί σι! δὲ Προυίαϑ ἃ ρϑοςαιίε, 
τη απάᾶο ρὸν Βανδύτα τ ας ἰῇ γεγροὸ οὶ ργουυτα- 

τανῦν ΠΡ σα χὰ (0: α1|5. οαπὶ Δ] α]δι15 ἐμ ογοσα , 
18 ἀςαα. Εἰρ ἀϊι5. οαπὶ Νὸς β8 ποι ὴ δὶ, ροϑί ἀ{Πι-- 

σίαπι δ. Εὰ5 οὐπὶ ἰ5γᾶθὶ οχσ τηοηΐθ δία. πὶ μα] 
αΞὺ: νόραμη οι ἀσπα ΡῈ Ἰαπὰ σοσοιθα, δὲ μγβ5ο- 

Ρο 7. ΕΙ1ὰ5 ἀβϑηχαί τ, 584. ΠῸπ 56 δαὰᾶ; ΡΓΪῸ5 
Θὰ ἰγα οὶ Φονάᾳποπμ, ἀδίηἀδ σθιαπι σαντα ἃ 

δαὶ βαρυθοίι5 ρουπιθαῦ δ, ῬΡΙῸ5. ΒΌΤΩΤΩ ᾺΒ σ8ΟΘΤῸ5 

ἀρθλυΐταῦ ἡ, ἀδλ ς πα αὶ αἀοϊοι, ρεῖτι5. θα ΐτα ἰὺ - 
(ὰ8 65. Λδγοῃ 15, ροβῦθϑ 51 0Π|0108 βασον ἀθ5. δ ἴδον 
68. τς Θαθδαἀπηοάλια, οηΐηλ ρῇῸ ἈΠἔΕ5. ογαγοὶ, «αὶ 

πορααπὶ ρ6Γ δασᾶτα ρατγραΐα5 Πιϊβ5δὶ ὃ ΘΟ] αὶ 
οἰΐααι ΡαρΟ διαὶ ογαΐ ἰάργαπα 13 ἰηῖγα ἰαθο τ που] 1 
Ροβίϊαιη (8. 

ΥἹ. γοιογὶ Ῥαβίαταομι Πὴπ οἴ πιμι Νουὶ, 

Ὀαρ ϊπηλὰ5. {π|}ὰ5. δα τη θυ πλ5 δ σίον ΟΠ 65 (9), 
480 πλλ οὐ πον πὰ 05 παι οστασα πα} 5 15, φαὶ ρῬτο- 

γπθίαγαα φαΐάοπὶ {115 [}} 15 Οηληδς οπῖηὶ θΡορλοία 
εἰ ἰθὰ δα αὐ ΦὩοαπῆσπι 15; δναηρσοιανατι γθγὸ 

1Ὴ6Ρ, ιχ, 19, 
13 ΜΆ, 

δ ῴρῃ, ιχ, 9. 5. Ερμ65. ν, 30. 
15 χοᾶ, χί, 6. 1, 28. ΜῈ. ραν ῖς τὰν ὃ; 

(1) νεῦμα τοῦ Θεοῦ, εἴα. ΑΔὦ πππο Ἰοσὰμι ἴογια (᾽ δχ οοαά, (οἶ5]., ἴσ6, Ὡᾶ54}}., γογβθίοπβ τοί, ἐὲ 
γοϑροχίν ἀαοϊον οαίοερ ἴῃ Οδησβῖπη δχ γΓΙ 5. Τη5. ἃ 
Υἰγὸ ἀοοίλοϑιιλο ἑοᾶμηθ Οοτμροίδίο ἱγαμπογιρίς, 
«υἱ δὰ ἢππο 6 8815 ἰοουπα ὺ 580 ποπιῖπὸ ΟΥ̓ΡΙΠΠ 
πόδι οἷαι : Αἰνίττετα: εὐρὺς ἀπὸ καταδολῆς χύσμοτ 
τὴν ,ά ιν τοῦ ἀγίου βαπτίσματος « Ἰηπηυὰδΐ (Π6ι15) 
«δ ρβοσλαμϊ ὀχογ ἰο ριαιατη απο υ Βα ριἰπανα 15.» 

(2) Ὁ ᾿ΙἸορδάνμς. ἴῃ (ὐοἰδί., ὁ ᾿Ιωάννης, 504 (6 
ἀχυὰ Ἰοααΐναν Ονγη! απ. [Ὼ 50 μΠΓαβὶ, βοτίρεὶ, τῷ 
Ἰσραίλ, ὁχ οὐἀ, (ὐοἰἶ5!.. Ηοα, ΟᾶδαιΡ, δἰ, ροπίθα, 
τῷ κόπσψῳς, 6Χ οο(]. Ο15]. οαπὶ δα 1 πα θοδαὺ τοῦ 
Ἰσραὴλ, οἱ τοῦ κύσμου. “ 

(8) ᾿Αλλὰ μετὰ ὕδατος. Βάϊι!, ἀλλὰ καὶ μετά. 

Ρατγε οι! αη καὶ ἀθ ουϊηιαβ ἀποιοτγιίατο οοδα, (015].. 
Ἀύο, ππ5αα}». 

(ὁ) Λούετα:. 1. ρυίὰξ δα ῖι158. Ιοσουαίαν, θύεται, 
«ποὰ τπιαϊαΐαμα ἴῃ ὕχοη. ἐαϊοπα ; εἰ τοροβίζαιπ 6Χ 
ὀσῃ οοίασα, λούτται, Οοπ]δοίαγῳ δαοίογαίοιι δὰ- 
ϊεῖς οοά, ΟοἸ51. οὐ ΟἸ9Β. δ, νοῦβ. Ογοά, , 

(ἢ) ᾿νοχώρει. [ἰὰ ταβιαἴηλ5. οχ οὐαά, (οίβ]. 
Βοο, ὕάβάῖ. ΠΑΡοίαν ἴῃ οα115, ἂν ἐχώρει. 

[6) Παλαιᾶς τὸ τέλος, ἴθ. 11ὰ Ἰερί ταν ΄ῃ οο. (ο15]. 
ἸΙχλαιὰς τὸ τέλος, χαὶ τῆς Καινῆς δΔιαθήχης ἀρχὴ τοῦ 
βαπτίσματος Ἰωαννὴς οὗ μείζων, (δἱ Ιοὐο 8 βΘῃ51ι5 
Πα 5. ἀὐπηφὶ ροβδίεν, δῖ Οὐ: « Ὑοῖον5. Ῥϑοιὰ- 
«ἀἀοπ}} Ππΐ5, οἱ Νονὶ τ ἀπῇ δοάμ π65 ρα με Ξπνὶς » 
δἰνο ἃ Βαρείδιπο οοσηοιηϊαϊας. πο ἀπ ίοαι 10- 
ἀπῶὶ Βαριϊβια ἐοπνδηΐς, ἀπο γε ὰ5. ὑαί. τ, 
ἢ 10, πιαχίατα πίον ρτορὨοίαϑ νοσδ!, Νοτὶ Τοσία- 
πιο ρεϊποίρθηι, Αρχηνὸς τῆς Καινῆς Διαθίέχης" 
οἱ οὰπὶ 4π| ἅπιῦο Τοβιδηλεπία ἢ. 56 ἀπὸ 400- 
ἀαιπιμοάο σοριαγἰ1. ἡόγασα. 1ἃ ἰὸς ἴσο, γγα5 
(6 μαριἰδηιαῖθ ἀἴοι : αἰχαα [ἰὰ τη Ραρ 5η}8 πὰ 
φοαπποβ, εὰὸ σαίΐβαια πιοάο 5ὰηΐ Τοϑιμ οι γεΐο- 
τ ἤπια, οἵ Νονὶ ἸηπΠ|. 

(1 Πάντες γὰρ. Ῥαγβου!αμλ, γάρ βαρρίονίπλιϑ 

δνδησθιοο ἰοχία. 
(8) Ψαύγμαι ὅν ἑαδονπασμίο ρορίμη. Νὸῦι τηῖτα 

ἱπθογηδοαθ ηπ), εοὰ ἴῃ δἰρίο ἰαρθτηδοῦ}[, νἀ οἰ σοὶ 
πίον ἰαθου μασι] ατα ΒΕ α ἀγϑ ΒοΙοσα 5. οο! οὐδίατα 
ογταὶ, ἔχοι. ὁὰρ. χιν Ὑὑθ8γ5. ὃ, εἰ 38, ἃς ἰάμῖο 
αρίπ5 τοξοσεθαιὶ Βρἢ βτααίθτα ριβοίηδηι ροβίλατῃ ἰπ 
Βαρεπλορίο. συρα δχίγα ἐοοΙ ΘϑΏΤη. ϑῖνα Βαβι τη, 
ἀμ6πὸ δὰ 6}1}5 ἐμργοΒεα τη σΟΠΘΙΓΆΒ δίαΡ. Προ ἰδιῈ 
ΜΙΠδβμια. 

(9. Πυ75 ρυύνιιβ αρίον Ποαπηοδ, Δαν Φυληπ δὴ 
ἀἰἴνογβα οὐαῦ, θὰ θ60. Μυγϑὶ, ἴα πὶ ἀοολονα ι [τὰ- 
αὐ οπὶρθαβ σοηβιϊθαϊα δαρ(ϑπιαία ; 566 ἢρὺ ἂὰ οχίθυ- 
πᾶτε απ απ οἱ, Τοραῖθ τη η ἡ  ] τὰ νὰ] θη, ἰθ5.8 
Ῥαπ]ο, ον. τχ, 9. 10, πᾶτε θγιια 8 ἰοᾶπηθ5 βὰρ- 
βία ἰὼ μια! θαλίαπι οἱ τϑιιπβδση θη) ρθοσα]οΓ ἢ 
Ἰαιθηλϊαα ᾿πδὰ. θᾶσὰ δαΐς Ὀθαριδηιο ντὼ ἔγῖθα! 
Οὐ ΕΠ 5) δαριίπαγαπι ἰπβ 11}, Οαδησαδιὰ θάρι5- 
πλτιπὶ φοδη 15 οἱ ΟΠ 5} αν ο ἱπέοτναι ο βδρᾶτοι, Ογ- 
ΤΠ 5, τὸ ἀπὸ ἰἀιη 6 ὴ γὸ ΒΑΡ 6 τα νυ σίγ, οα]ξ ξολῃ- 
165 51} τπϑε τατον Εἰ, ργεσ585 Σ 568 18 εδάσιῃ τα αἰτ0- 
46 5ρθοῖθβ οἱ ἰου πιὰ Θχ  θυῖοῦ, ΠΕ ΠΙΡΘ ἸΠῚΘΊΘ 510 1 
ἀαιατὰ ρτϑαηι ρουσαϊοτιαι ὈΟη ΓΘ 5510) 5 561 4], 
Ομυϊσια5. ἴρβο φοαῃ 15. ΒΡ ΒΠῚ ας δ θρη ; 501 
ααΐα ἀηλ)νο ἰπὶ ΟΣ ΟἿ βαπέρηὰ ρϑοσαία ΠΟ ΠΘΡαμν, οἱ 
ἂν τοῖογπο ἱμὴς ΠΡορΆΡΔΏϊ ; 5θὰ ἰαπάοπι, ααϊὰ ἰὰ 
Ἐσοϊοβί ΠΙΘνΌΒΟΙν ΙΔ 185 ΒΥ ΡΟ] ποῖ ἀἰἴὺ ΠΟ Ὠ1]}- 
ηθ εν ϑθααμα μαριΐπηγα ἀδοικηαθαΐαν, φάῃ Βαρ- 
ἰἰβανας Το πηΐ5: ἀἰϊρουαῦαγ ποῖρ6. ὀαρέϊεηνμς ριρηὶ- 
ἐοηζϊῷ ὃν γονεϊδδϊοηοσι ροροαίογ μι, ατθ οϑὺ ἌρρΘ}1ἃ- 
ιἴο Βαριϊσταὶ Το ]κ Ματοὶ, ἃ Θυμνο αριιδι πε 

Ἰοπημῖϑ ἴσαι αἰν απὸ Ἰεσῖ5. δα 1. ἀρρο!ρι 
Ονεη α5, ἰὼ Πναμϑδ 0. ἴθ ἰποϊαλον νι θέ, 
βίρααο Δ᾽ δούαια θυ θην ἀἰβόβ δ ἀκ ΠΠππὴ} 168] 
ἀσοδπβοραῖαν οἱ Οὐὐβόποβ, Π}Ρ..ν ἐπὶ ἔμ. Κύπε,, οαρ. 
τι, ΡΒ. 033. Ππ|πν΄, Ἰὼ ὁΙαέξας, ὦν πν Βὶ ἡ, 

υ 
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ναὶ, Ευαηροιιἑ Ζ6φς (λγίδιλ "5, οἵ φὰ βοαθιηθαν, 

7ωδι Φοαμπηὲς ἐπι εἰρξονίο, ὑαρείπαπε ᾿ς Ἰατπηβδὶ ΕἸ λα 
ΨΙδϑθΠ θη ἀἰχοεῖθ, Θὰ ΤᾺΣ ἴῃ τἰΡΊΤααι ἈΒΒΙΙΠΥΡΙΛῚΒ 

οϑί: ποααρ 116 “οαππὸ τη], ΓΡΔΠΒΊαΉΠ5 ον ἔπ 0 ς 
8564 ΠοΠ 65} τη) τ 9ΦοΔπλι5. ΜΌΒ65 ΠΟΣΊ ΠῚ 15 Ρ5Ε 16 615: 

Ἰαΐον, οἵ ὁπὴο5 ρεορ οἵαν ἀγα 1} πε : βοὰ ὅπ Πνὰ- 

ἦοῦτο5. Φοᾶπηθ. Νὰ ὁμὸ ρτορμοῖαβ οασ ρυορ ΟΣ 5 

οοπίοπάοτγο ἀπάδο ; 56 ᾿ρ56 οατοὶ Πϊονπτι ἰαπα ΠΟΒΙΓΙ 
λυΓ 5 ΠΟΙ Πὶ15 0585 ΡΓΟΘΔ αν: υ δα [οὐ τον πᾶ- 

α ἴσϑ πα! ον δοδη θ᾽ 0). δσ ΤΟΧῚ! "δ τον πο ἴῃ - 
(ον παοϑ νἱγρίη πὶ (1). βρᾷ φυμζονμ. ΜΆΘῸΣ 56 Ν1 

ἂξ δῇ οοπβογνορ σοπηραταιο ; ἢἰν νεῦο ἡ ΒΟΡΥΟΒ 

ἱποοια μάγια ὈΠῚ5 δὲ οχϑαρογαμιία αἵ στα! ὙΠ 885 
φυδμίαμα. ἰϊοηιΐηδλ Βα} 5. ρυα. ἀποθπι οἰορι 

Π6ὰβ} ΜΗΔ οἠημίηο ρμοϑδίἀει θαι, οἷ δοιἰμ1}18 
ἀηιαπίσηι, 56 πο ἢ τΠητατταν σσμβαοι αἀ 115 ΟΒΟΡΟΊΗ 
Ἰοσακίαβ οἀ Θῃ ἔθυ ἀμ δ α 06 ΡΟ ΒΒ Π15 ΟΠ ΓΕ Ηι "ὃ 

τ 8}}6 ἴδηχθια ὀχ μ]δαίοηι, εἰ ἀπϊοῖονα 1 6110 ἈΠ Πυγὰ- 
48 Ἰοααθ ἴθι ; νεϑῖθ ὁχ Ρ}} 18. ἐϑ}6}} πιά αίατι ; δὲ 

ἀϑοδιῷ ν᾽ ΐῶ [ἢ 56 ἴρ8ο πηομει μα πίον ΧΡ θ]α (3); 
4] εἰἴαπι ἰ αἰ ΘΧῸ ἢϊδ 15 Οὐ μοβίδτθιαν, ἃ Βρῖνῖια 

βᾶποίο 58 Οὐ Πα οδὲ 35, δα ου Ποαυὰκ οβ᾽ οοάσιι 
πισᾶο ϑγοιὐαβ δ’ βοά 00 ρυοροίαν! ἴῃ αἴθτο, ὅο τι8 

ΤοΆΠη88, ἰπ Π 6ΥῸ ΘΟ ΠΟΙ 1515 ΟΧΒ ΠΠν1Ὲ ᾿ὰ ραϊάῖο ὅδ τ οἱ 
οὐ ΟΓΡΟΓΟῖ5. οὐ 5 πὸπ ν᾿ οτοῖ, Ποτηϊπιιμι βιυιῃ 

ἀξβηονῖ ϑρίνειια. Οααπἀοαα θην οπίμι τηῦσια τὰ 
ναριἰππιὶ ματαία, απο οὐΐαχῃ 1Πὰ ἀαοίογο πα βου δῖ. 

Υ11:. Ηὰὺ αρεϊχαραις ἴῃ Τοράλῃθ, εὐ οχίραὶ δὰ 

ον Οὐλ 15. Πἰογοβοι γα ΡαρΕἰπβηλονα πὶ ἔυπ|6 5. θ.1-τ 

5. ΟΥ̓... ΠΈΒΌΒΞΟΙ,, ΔΗΘΒΊΕΡ, 

πὶ ᾿ 3 κω “45 - ξ μ “2. Σ ν Ὥ 
γβδγατα ἰάσαι ρυϊποῖρίαηλ Θχϑθι!, ἐπί Πρη οπθα, ἴι - ἃ ἀπαρχή" ᾿Αρχὴ γὰρ τοῦ 

ἀϑδθ 

Ἰησοῦ Χο:- 
ὦ ὡ ΞῸ ἘΦ πϑεὶ δα 

εδῶ, γα (Δὲ καὶ τὰ ἐδῆφ  ᾿αρένἑξᾷ. ᾿ωϑυναο 
" 

ἐν τῇ ἐρήμῳ βαπτίζων. 
εἴπδις τὸν ἀνχλη θέντα, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι μείζων ᾿1υτὰν- 

νου" αττοτίῆη (4) ὁ 

Ἰωάννου" Ἡωσῆς 

κἂν Ἤλίαν τὸν Θεσύίτυ,» 

᾿Ββνὼχ, ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι μείζων 
ἰξγτστοξ νοϊκορέτηςι, ΧὉ πάντες 

θαυμαστοὶ (Ὁ) οἱ προφῆται, ἀλλ᾽ οὐ μειζόνες [ωᾶν- 

νοῦ, Οὐχ ἐγὼ προρΐίτας ποοφήταις τολμῶ συγχρ᾽» 
.“" δ: Ὁ ᾿ ψ Ξ μὰν Ἀ - . ᾿ 

νεῖν" ἀλλ᾽ ὁ Δεσπότης αὐτῶν τε χαὶ ἡμῶν, ὁ Κύριος 
Ἰησοῦς ἀπεφήνατο " 

γῶν 

Μείζων ἐν γεννητοῖς γυναι- 
᾿ 

Ἰωάννου οὐχ ἐγήγερται " οὐκ ἐν γεννητοῖς 

τοὺς συνζούλους ἃ σύνχρδισις τῷ υἱῷ 

πλίχον ἄνθρωπον ἀρχηγὸν ταύτης τῆς γαοιτος 
Θεὸς εἴλατο (1) ; ἀχτήμονα καὶ φιλέοη μον, οὐ μισᾶν- 

θφζωπον" ἀκρίδας ἐσθίοντα χαὶ πτεοοφυήσαντα τὴν 

ψυχήν" μέλιπος ἐμφορούμενον, καὶ μέλιτος ἐδότερα 
» 2 ᾿ - ν»"» Ξ καὶ ὠρελιιλώτεοα λαληῦντα' ἔνδυμα πεὸ 

πὸ τριχῶν χααέλου, καὶ τῆς 
ῷ ᾽ ΝΣ κν ὦ 

ν ξαυτῳ οξιλννζα ος 
" . ᾿ 
ετ: ὃν γῦστῷ : 

κείμενον 
ἀσκέσξιος τὸν τύπον 

(ὧν ὦ, ὦ 
ἕω τς : ἢ 

γα! ὑπὸ Πνεύματος ἅγιου, 

χυυφορούμενος, ἡγιάσθη. 
; ἥ ᾿ Ὶ : 

γιάσθη Ἱερεμίας, ἀλλ᾽ οὐκ ἐποοφάτευσεν (8) ἐν ἵη ἰώ ᾿ ἀἾ ͵ 

γαστρί μόνος ὃ: ᾿Ιωάννης κυρφαρούμενος ἐσκίρτη- 
σὲν ἐν ἀγαλλιάσει, χαὶ σαρχὸς ὀφθαλμοῖς μὴ βλέπων. 
πὸν Δεσπότην ἐγνώριζε τῷ Πνεύματι" ἐπειδὴ γὰρ (9) 

ἃ πο : 
μεγάλου βαπτίσματος ἦν ὁ χάρις, ἐδεῖτο, χαὶ μεγά- 
λοὺυ τοῦ προστάτου, 

᾿ 
μητρὺς 

ΖΦ΄, Οὗτος ἐδάπτιζεν ἐν τῷ Ἰαρδάνῃ, χαὶ 

Ῥεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ὁἡὑ ̓ Ιεροσόλυμα, βαπτισ, 

ΩΝ 5 5 : οαχπίαση σπῖτπὶ δοποῦυαι ρῥτωτοπαί να ἢ. τῶν (10) ἀπαρχῆς ἀπολαύουσα' τὸ γὰρ ἀπήντων ἄνα - 

δ Μᾷγο, τ, 1. ἢ Μααν. ᾿, ὁ. 18. Ναιϊ, χι, 41. 1915, χι, 31. 30 1.χο. 1,15. 1 Ζόγοιπι. τ, ὅ. ἔξ 1κας, 
ι, 46. 23 Μαιιμν πὶ, ὅ ; Μᾶνο. τ, 5, 

(40 Νον ὑπέθ' ἠαίοβ υἱυσίμιωη, δἰο. Παῖς ονίβ δὰ (5 ὕσο5 ραγί εν, ἐν τῇ ἐρήμῳ, 5αρρίονίηηι5. οχ Ὁ Τδι- 
οοσσαρατίληι σασνιπ αν πλορῖο Φοῦπηῖ5. ΠΡ 0 1516 
ἰπαίονγαν. οΠ ἡ οίσῃσαι, (αἰ {{π4 ἀτσναα. ἄγει ρ}- 
να}, αἱ οδηπθ πὶ ΟΠείδιο, 4 5] δχ ἐρβῖι59 (ΒΤΙΒῊ 
βοηίομδ, ἀη  ΘἴδγΡθα  ᾿ ἂς ᾿ρϑαμπι 6558 Μοσϑίατα, ΠΩ Π 
ἀαΐοι οιηΐϊπ τὴ ποβίλα τα δ όδι ρτοθανραξ, Πα }|8- 
᾿π0Ὰϊ ἸιοΙ 165. πθπ 501. ΟΡ 51. τἰαΐο, 564 ρμοδίος 
τἰοιίτ5. οὕαι. ἰσαιροῦθ 5. Θχϑ ἶ5εε. Πάρι [δεῖ 
πααοίον Περυρη τ ολιεμι, ἃ ργο α,. τ. θ,. 60 00 
ἀἰχῖμλτϑ 060 αἰδβοσθηΐρτη ἡοτηζατα ΓοΟΔΏ 15 αἰ 5εῖ- 
ραϊαηὶ ἀπο ; οὐ Ὑἱρίτηι» Ταρϑδιβῖς, {0  σοη ρα 
«ἁτίαιη, δ ἢ Ππιηὶ εἰ ΡΒ ἢν,» σὰρ, 20, ἀπ] ἰμὰ- 
ἡπιδηνοῦ. οπιῖπ ὁπ πον ἀοσπνά τὰ πὴ πονογαπε ἀποίο- 
[85 ἀοοσίτχθ ον δαῖθ5 ἀροϑιο το πατηοναῖ, Οἴ018- 
τα ΟΥ̓ 5 ΘΟ Πὴ ὁ πὶ οὔτὴ ρτεθοο σαι θ5 (Δία 
γϑίθσο (οϑἰδηχξη σοι ραγαι, ἢ ΟΠ ΘῈ ΡΘΘΟᾺ 5 
Νον]. ΑἸοψα! οδΐ, 146, α. 30, ἀραβίο!οβ. ποθὴ 50] πὶ 
ΡΓΡΟΡΒΘεῖθ, ἀὸ ποι]! Μογϑὶ οἱ ΕΠΠρ, 105. λε1Ὸ 
ΡΓΟ βαιηπιῖ πα θ6 ., ΠΩ ΠΟΡΙΟΤΘ5 Πσαδξ αὶ 506 οἱ ὨλΟ]Ὸ - 
"65. Αβϑου ει, ΟΓ ΔΡαπάπηοῦῖ, αἱ ἀοσοραῖ, ΟΝ ΓΙ5ἢ 
δτάϊα ἀμ αῖοβ. 6 ΠῚ Ρα τ 5. ποσπηάαιη γόυθα 
Ομρῖξος φοαπιδπι ποι αἶξὶ νοίονιθὰ5 Ππβιϊας ποῖ ἀι1- 
ἴθι {γα πἷ μγωροπαμπξ. Κ΄. 1514. Ροῖ., ΠΡ. ., 
8ρ. 08; γε ΑἸοχ., 10. ὙλοΒς, βᾶσ, {0Ὁ. 

(2. ΑΑξοοίϊοιθ υἱέ ἐπριαρῖαν. Ἰοιχονιοῦ πολ 1080 
νἱ ἰδ: ρανοπίθην ἀὸ με πχοίροιη, ΟΧΤ πος ΠΟ 115 
ἈΝ θα. ἀοοϊπὰ δε. ὃ’... ρίοια, βαχώρηι, 
Ρ. 57. (πυνβοβίοιηιβ ποι. Ὁ ὑπ ΙΓ, οἱ πθυμ. 
ὃο 8. 1υμπ. βαρέ. Πϊονομν ἤλὰν, ρίξε, 25. πον, δὴ 
18, ἡ. ἐύ. 

(3) Χριστοῦ φησί, νόσοι, τίς, ἠσοθξξανίαι 
ἰοχύα! ν᾽δάιη, ἃ) Βοἰηλ 5. ὁΧΣ οσοθά. οο οὐ Θαβαι}», 

ἢ 

[αυ5. οοῦ!. (015]. δὲ βὰφι", ἰσχία, πα ἰσα δποίοτιταιο 
ἀο]ονππα5 νοσθαι, βάπτισμα, απ ἰὼ οὐϊιῖ5. γον- 
βίομϑ Οτοάοοι! τϑρορη τε μοθῖ βαπτίζων, ΠΒπι 5 
ΡΠ σαϊ απ τόν δηΐθ ἀναληφθέντα,, δὐ͵ροϊπι 5. Οχ 
{δ ὰ5 Ρυ 115. τβ5. 9 665. πὰ }ε|5, τὸν θεσδίτην. 

(ἢ). διττετέρη,, οἴο, Εὰ ρηγαβὶβ ἀρ ΠΟΘΙ πὸὰ γορο- 
αἰἴαν τὼ οὐ 4, ἀπτὶ 1008, οταῖϑϑα εἰπο ἀπ] ἃ ἰἰρεχὰ- 
γΠῸ ργορίον τοροι 5 νοσθ5, οὐχ ἔστι μείζων ᾿Ιωᾶν- 
νον, ΔΕ Τα δαμίοηο 1031 ροσῖα, τὰ Ξοφαση θα τὸ" 
Ἰθηνὰ 8}, Παλοίαν ἴα ρα οοά, Ορι5],, ἴσο, (ἃ- 
βᾷυ, 

(6) θαυμαστοί, Υσαθ]αΩι Ἰιος ϑαρμ]ονίπαια8. ἐχ 
οοαά, [08 δι αξϑι. 

(0) Τῷ υἱῷ δὲ, εἰς. Οο|5]. τῷ δὲ Υἱῷ προσέθηκε 
τοὺς (1668 τὰ:)] ἀσυγχρίτους χάρτας (6 μὸ, χάριτας), 
« ΕἸΠΟ ἀα!οῦχ σοηἕ}}} ᾿πσοτῃ ρᾶρα 1185 μὰ 185,» 

(7) Ὁ ϑεὸς εἴλατο, [(ὰ Βουῖρϑῖ ἐχ σοὶ, Οοἷ5]. [πὰ 
δεἰ 15. οὐ μιν ὁ Θεός, οἱ κοΡθίμιν, εἴλετο, ἢ οδ 
οἹ, σθαι, Θεὴς ἐΐλετο, Ῥάα]ο μοβὶ, μια, πτεροφυΐί- 
σαντα, ἰομί αν ἰπ ΟΟἿ51., πτενοποιήταντα, Ραϊδὶ ὁχ 
πος ἰού ΟΡ ἀπ ἀχϑίδας ΠῚ ΘΠΘχΊΒ5ο ἤθη 46 ᾿δῦ- 
δῖβ, 5868 (6 Ἰοσαδιῖβ ρομοἶσονῖβ ἀπ ΠΏ ΔΙ 085. 

(8) Ἐπροφήτευσεν, οἍἋα Ποθ. οἱ (απ. προ- 
εφήτευσεν, δίοα ΟΡ 8, Βαιργᾶ, π. ἀ, προεφήτευσαν, 

(9. Ἱξπειδὴ Ὑλ3, δἰο, ΑΠΠΟΥ (015]., ἐπειδὴ γὰρ 
τοῦ βαπτίσματος ἣν ἡ ἀογὴ, ἐδεῖτο, οἴο., « Πατη ΟῚ 
« ΡΠ ΠΟΙ  απὶ 6556. δὰ μΕ{Ξηχὰ 8} 5. ΤΏ Κπο, » οἷο. 

10. βαπτισμάτων, οἷό Ραγ σα] ατῃ χαὶ ἰπ δ 5 
νὰ βαπτισυχτων ΒΟ ὶ οἰ πανία 3. δχ το. 
ΟΟἸ5]. 

τοῦ 



481 ΟΑΛΥΒΟΠΕΞΙΒ ΠΙ ΒΝ ΒΑΡΤΙΒΔΜΟ. 4528 
ἄν; ΤΠ Σἢ ἐὰν ΤῈ ᾿ - « “- ᾿ ᾿ 5 Ν δῶν ἀξίωμα ἐν ᾿ξροσολύμοις, ᾿Αλλὰ γνῶτε, Ἱεροσο- αὶ ΗΙΤΟΞΟΙ γηιΐ5 39, Οορπυςοῖίς δπίθτα, ὁ γοὸβ Ηϊδτοβο- 

λομῖται, πῶς οἱ ἐξερχόμενο! ἐδαπτίζοντο ὑπ᾽ αὐτοῦ" 
Ἑξομηλογούμενοι, φησὶ (4), τὰς ἀμαοτίχς αὐτῶν. 
Πρῶτον ἐδείκνυον. τὰ τραύματα, εἶτα ἐπῆγεν 
νὸς τὰ ἰατοεύματα, καὶ τοῖς πιστεύουσιν ἐδίδου λύ- 
πρωσιν αἰωνίου πυρός. Καὶ εἰ θέλεις αὐτὸ τοῦτο Π5: 
πεισθῆναι, ὅτι λύτρωσίς ἔστι τὸ βάπτισαχ Ἰωάννου 
πυοὺς ἀπειλῆς, ἄχουε λέγοντος αὐτοῦ" Τεννάματα 
ἐχιδνῶν, πἰς ὁπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς πελ- 
λούσης ὀργῆς ; Μὴ οὖν ἔτο λοιπὸν ἔχιδνα, ἀλλὰ ἐχί- 
Ἂ ΜΝ : νὴς γεννημὰ (4) ποτε γενύμενος, ἀπόδυσαι, φησὶν 
τῆς πριυτὴς ἁμαρτητιχῆς ζωῆς τὴν ὑπόστασιν. ἰἸᾶς οἶχ τι 4 : ὃ ς γὰρ ὄφις εἰς στενὸν ἐνδόνας, ἀποτίθεται τὸ νῆρας, δεῖ 

πιλαιότητα διὰ τῆς ἀπορλίψεως ἐκδυσάμενος, 
᾿ 

“. 

ΠΟ τὰν ψὰν" : ὲ ΐ γεαζει λοιπὸν τῷ σώματι, Οὕτως εἴσελθε, φησὶν (Δ), ᾿ : 

θλίψας ἑαυτὸν διὰ τῆς νυστείας, ἐγδίασαί σου τὴν 
ἀπώλειαν. ᾿Απόδυσχι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν παῖς 
πράξεσιν αὐτοῦ, καὶ εἰπὲ τὸ ἐν ᾿Ασυχσιν 
᾿Βξεφυσάμην τὸν ζΧιτῶνά 
αὐτόν ; ̓ Αλλ᾽ ἴσως (Ὁ) ἐς 
ἀνθρωπάρεσχος, χαὶ τὸ μὲν εὐλαδὲς ὑποκρινόμενος» 
μὴ, ἀπὸ χχρδίας ὃὲ πιστεύων, Σίμωνος ἔλων τοῦ Μά. 
“ ἘΠῊΝ ΒΜΕΙΝΝ . . ,» μ 
ἴοῦυ τὴν ὑποκθισες ὍΜΧ τ μεταλάδῃ πὴς 

, ἐχεῖνο" 

που, πῶς ἐνδύσομαι 
“ 2 “Όω Ν στε Τὰ ὖ ἢ ὑπο θιτὴξ, 

προσελθὼν, ἀδλ' ἵνα πολυπραγμονήσγ, τὸ δ'δό) 
ἀχησέτω καὶ οὗτος (6) παρὰ ᾿[ωάννου "᾿Ηδη ὃξ 

ξνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν ὀένορων χεῖται. Πᾶν 
ΝΕ ς - ᾿ οὖν δένόρον μὴ ποιοῦν χασπὸν χαλὸν, ἐχχόπτεται πεν σιρά τα ὟΣ ᾿ ᾿ καὶ εἰς πῦρ βάλλεται, ᾿Αδυσώπητος ὁ δικαστὴς, ἄσελε : 

πὴν ὑπόκρισιν. 

Β.. Τί οὖν 2εΐ 
ᾷ ᾿ 

ῃ 

τῷ αὐ ἔχοντι (ἀζιόπιστος ἦν ὃ διδάσκων, ἐπειδὴ χαὶ 
- ΠΡ Ἀ δ. - πρῶτος ἐπετέλε: τὸ διϑασχύ μενον" οὐχ ἐδυσωπεῖτο (8) 

ὰ ν ΒΨ. ἀψνι, Ἧς ἷς Ὰ λξγειν" οὐ γχ2 ἐπεῖχεν ἢ συνείδητις κωλύουσα τὴν 
γλῶ :σαν)" καὶ ὁ ἔχων βρώματα, ὁμοίως ποιείτω, 

{γιη αν, αφαριηαἀπιοιζαηα. {ΠΠ σαὶ οχίθαηις, Ῥαρίϊζα- 

ΒΆπ Πα Δ ἴρέο : νη ξέρες, Ἰπααΐς, μοσσίία ἐμ 35, 
Ρρεΐιση οδιθηἀοραμε γαΐβονα, ἀοίηἀθ 1160 τιρα]οὰ- 

τι Β 18. ἀρμοθοραι, οἱ ἃ ἱκπθ δίδει γράθριία- 
ποῖὴ (9) οὐ ἀσαθθα5. σοπίονομαι ὃ, 51 ΠΠπά {{0] 
ῬΡΟΆΓῚ ν8}}5, ααοα 2οαμ 5 Βαριππια ἃ} ποθ} 
ΤΩ 15 ΠΡ οναθαὶ, αἱ ἔρβαπι ἀϊσθαῦθηι: « ΡΤ ΒΏ185 

«ψ)ρύγάγηι, (15 46 οι πιΡαν" γ  15 ἌΡ ΟΓΕ ἃ νθη[ι- 
«τ ἵνα 377» Ν εἰ ρίαν ἀρ ἢ 5 ν᾽ ρεγᾶ ; 55 (αἱ νἱ- 

ρου δτομδηὶρα αἰφαάπέο τα δι, χα πα αἰ}, ρτιον Ια 

11π8. ρϑουα! νος ντ τῷ συ οιαματὴ [Ὧο ἐπί οὐ πιαλίωσ 

τι θι}. ΘᾺ ΠΡ6᾽ οπῖτα ΒΕ ρΘ 15. 1 ἀπ βια 8. ΒΆΒΤΡῺΝ 
ΒΘ ΟΊ θη ΦΟροΔ ; ἂὸ νοϊιπ᾽αίοαι νἱ οὐ πιρυεββιος- 

ιΪ5 ἐχϑροϊληβιπονο ἀ εἰ πο δρ5 Θογρογο ᾿ανοηόϑοιὶ ἐξ, 
δῖος δὲ τὰ, ἱπατ}}, ἰἐρὰ ΡῈ Ὁ ἀηραβίαιῃ εἰ οοτηρΓο5- 

5ᾷι ρουίατῃ ὅδ; ἰ6. ἸρβαΣ Ῥ6Γ Ἰο)ίι συμ ρτὶ- 

Τὰ 65 Ὁ νὰ ἴοι ρϑρατἰσμῖ ας, ὕχτιθ νοίοτοτῃ 

ποθι θὰ οἵαν ἃ ΠΟ 5 515. 3., οὐ {Πιὰ δ}}}- 

σου ἢ ΦΠἰΟἾτ0 : « ὑχοροϊ αν! τὴη6 σπμΐοα πηθὰ (ὐπὸ 

«ἰπάσαν 1 ὅ8 ὃν 988. 564. ο8ὲ ογι885)5. 8|14018. ἴππ 
[ετ νῸβ 5ἰϑα!αίον, εἰ ΠἸομλίπα αι αταϊαπι ἀπασα ρζηι8, 

ΦᾺΣ πἰδία σαν φαΐ θαι δἰπλ δῖ, οχ οορθ ψΘΡῸ ΟῚ 
ογϑάδ!, πο Μαρ ᾿ινροονίθιυ Φ44 ἱπιϊίαία 5, 
Δουθ θη ποῖ αἰ] αταιϊθ ρατίοορ5. ἤαϊ ᾿ Ξοὰ Ὧ{ 
14 φυοα ἀάιαν ὀχρίογοι. Αυδίαϊ οἱ ἰβίς ἃ δόᾶππε : 
« Ζαιὴ βδοι 15 δ] γα σθηι  ΡΟΡΌΙ ροϑιῖα οι. ΟὨΙπ15 
4 δῦρὸ ἄὐροὸνῦ (4 πο αι ΕΠρασίατα Ροσανα, ὁποία! - 

«ἴὰν οὐ ἴῃ ἰσῆθὴι πα (Πταν θ΄, ὁ ἸΠΟΧΟΤΆΒ 1115 ὁδὶ ) - 

ἄσχ, αὐ ον 5 τα π]αἰλοὶ ἢ, 
ΥὙΠ|. θυ ἰρῆαιν Ἰαοίο ορὴ8 Ὁ οἱ φαθηάλ ϑαηΐ ρῶς 

πἰ(δηι ἔγασία 5 7 ὁ ΟἿἹ παρ οὶ ἀπᾶ5 απ ἴοα 5, ἀδι ηο ἢ 

« ἈΔΌΘπΙΙ ὃδ ν { Πρ ἀϊρημϑ ταὶ ἀοοίοῦ 116, ααδῃ- 

ἀοχαΐίοιν ἰὼ ααοὰ ἀοοσθαϊ ῥεῖ πη 5 ΘαΒα ΘΔ ῚΡ : 

ΔαΠ]1ὰ5 δι ἃ αἀἰοοπάο τουοοαθαὶ ρΔοΓ ; Π6 ΠΡ 

δπΐτα {ππ|υάτῃ ρτο ΒιΡ8π5 σορβοίϊο μία γοιη θαι): δῇ 

Πνεύματος ἀγίον χάριτος ἀπολαῦσαι θέλεις, χαὶ «ἀαϊ ΠαΡοῖ δποαβ, "Τα δὴ ἴδολαὶ ὅδ,» ΒργῚ 5 Β8ΠῈ}} 

Ἀ. Ῥ. οαΐι 1 Ἡ. 4; οαΐ, 8, κ΄ 33, 3. Μαίί. ἵπ, 6. 3 Ψιὲᾷ, οὐἱ. 90, ἡ. ὁ, 3. Μαίίῃ. πὶ. 7. 
ὅδν γις ταὐν,. 3.) ἡ, ἧς. τ Δ ΟΝΠΙ.. νὰ πα, γον, χνι, 98, 91: (1088, τπ, 9, 33. Οδηί. 
ὦ Ὁ 83. γη, Ργοδαὶ. ἢ Ἃ ; δάϊ. Ἵ, ἢν 8; δαὶ, 17, ας 25 πὲ 80. 38: Μαιία, ππὶ, ἐν 55 Ἰναος πττν 11. 

:}1ἃ. 

(() Φησί, απο νοσοίῃ δά] δοϊ πα ὁχ ποθ οἱ (ὰ- 
ΒΏΠΉ. 

(3) Αὐτὸ τοῦτο, Βα, αὐτὸς τοῦτο, Βοι(αίηαγ 
βοντρίαταιη οοάα, ἴοο, ἀαβαυῃ. οἱ (ο15]., φααμν}5 
Ροβίγο 5 ν 056 ἴδγαί, αὐτῷ τούτῳ, 

(3) ᾿Εχίδνης γέννημα. Νοάδη ἐίονης πο τος 
νοοῦν 15 6Χ οοάα. ᾿ἰο6 οἱ (α58}}). 
ἢ βσελθε, φησίν, Υοχ, φησίν. θεῖ ἃ πι58. 

(λοιπὶος, οο, Ολβαι}). Βα. 1556 }Ὲ5, 151 5 Ροτ] 5. ἰὰ 
5ΠᾺ}1 Ἰοςὺ τρονγοίαγ: ἀπόδυσχι, φησί, οἴο, 

5) Ἄλλ᾽ ἴσως, οἷο. Δαάνογθίυαι. ἴσως τοροθαΐ- 
πλῖῖς αχ σοῦ}. ἴο6 οἱ ὕαδαὰρ. πὰ δά 15. ἘΠῚ ἃδμοϑῖ, 
Ἰοϑῖμαν Ρἰιγ515 σαὶ ραηυῖο Ἰπἰευγορδηῖθ τ μοβὺ 
πὸ οιδόμενου ροδίίο. δνούθηι, ἀνθυωπάσζεσχος, ΟΧ 
ὑοὐάς. 06 οἱ σαι. [ἃ ΘΟ ΡΒ  πλῖ5 αχτᾷ Βασγαπη 
ἰοχίαηι ρ8}, μπν ὅν ὥρι65, νὰν ὅν. ὁπ ἴῃ ΘΠ 5 
οογεαριθ. δαρθαίαν, ἀνθεωποπάρεσχος, αὰ ΥΟΧ 
(ρθοι πο δδὺ, 

(6) Καὶ οὗτος. 1ἰὰ οοὰά, Ιο6. οἱ Οὐδβάμ8. 
ΥΟΙΌ, ΧΆ: χυτῆς, 

(7, Τί οὖν δεῖ ποιεῖν, Ῥαγισαϊατα, οὖν τ ΞΘ Ἴλε115 
6χ σοάι, οι5]., ἴοο, οὐ (άβαᾶὰθ. δἱ νεῦβ. Ογοάθο. 

(8) ᾿Εδυσωπεῖτο. Νοσδηλ πᾶηὺ ἴπ (1115 ἰἰαὰ 58- 

ἘΔ 

βαναίδτη, ἐδυτώπε: τό, ΤΟΥ ὉΠ χῚ Γητι8. 

(8) ΑΨ» ἴφῆο φίργηο νεἀρηιροηθηι,οῖο. ολ Πη15. Βᾶ- 
Ρι βιθθτη ρϑοοδίᾳ το β536. ΟΥὙΤΙΠ βοπίθηα ο5,, 

Ὁ ὑπὸ πιὰ} 15. ποθ. 55 1τὴ 15 ιν Ριισναν ΟΤΉΏ 88 ΠΟΡ 
ἱμ5ὶ σοτπιπαηῖβ. πα πααιπὶ νοῦν, δἱ 5018 Ρ8π8 ἴῃ 
80 0115 (ποοϊοσίοῖβ αϑιαϊδ, χὰ ντὰ ΜΠ πὰ ζολΌ 15 
μαρευϊδαιαιὶ αὔθ! ἀσοτια, ἀᾺ}}0 ἰληιθη, ΕοΟ] 65}. 
ἀσρογοῖο δυῖου {πὰ ἀησάσπι [58 5. ΝΟ 16 ΘΕ ἰτ ,51 
Τολμ 5 θα ΡΠδπλὰ ΡῬϑυφαϊα αἱ πεῖ βουῖτ, σΟΌΠ Ώπ10 νῖτη 
βαππάθπι Βα θ᾽ ανι5. δϑὶ σαι να ρ δπιὺ ΟΠ εἰπε αασα 
πλοῖο 5ΒῈ} παι πο πχαίθ ρυοβοῦῖρίσην 6ο 1 ἃ σολε]}, 
Ττνίάοπι,, 5655. δ, απ {4 οἴη πΊᾺ 15. }}}5 ραγ 8, 

μαῦ δΐαπῃ ργαθγπι 55ᾶ, ΟἸτῖβιῖ θα ρΠ βιηῈ5 ἰοὰ ὨΉ15 
Βαρείκαιο μεθ θ 606. βΟϑ51}. 00 15}} νἱ πὶ τ αι 16 ἀἱ 
φοῦσαια αἀἰγουϑὶ Παῖγοθ ΟΠ ΒΒ6ΤΊΉΪ, ἀη0 Τᾶπιθῃ 
πηι 65 οτὸ Οἴει Βαρτβαναπι ἰσμσὸ. ἰὨλοΡ να 1 Ὁ 
110 αἰϊότο βρραναγαπέ, Τὰ Ὀρπαίβααρ Οντ 5. ααὶ 
οαἱ, 90. π΄ ὃ. Το ῖ5. Ναρίϊβιμο δο πὶ ροσοαϊοιηι 

Ῥοιι βοὴν δι] ατο 15, να ἱ ἴδιο ὈΒΡΙΞΗ προ τοτθα 
δῇ δαορθουϊβ μυρίίατα, 6: βάπο! δρίυτας ἀρημ τη 
(μοι δοαπεβ Βαριίκμο πϑϑαὶ οαἱ, 11, ἢ. 8,28 }Ρᾶ5- 
βίομιια ΟὨγΙδΕ1 σοπιμηιῃ!ςαίίοη οὶ Δι ΕἸ Βαϊ, 
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Ά ᾿ ᾿ πρρῆπε Σ πὴ πε τασ, τὐασπεενεοξια , Ἄρεα ας πλε οἴπκας πεν ᾿ 
σταίϊα ἔραὶ ουρί 5,6. 56 πβ᾽ ΒΙΠ 115. ο1} 18 βασροτοβ ποὴ ἃ βρωμάτων αἰσθητῶν πένητας οὐχ ἄξιοις ; τὰ μεγάλα 

Ἁ ἀἰρματίο Ὁ ταᾶσηα σαθτῖβ, οἱ ράτνα ποῖ Ομ πη Ϊ- 

οἂπ 9 ΘΕ πι|51 μΒ] ςϑη 5, ἰδ ηδὶ Γουτ οα ον. Οὐλι5, 

δαϊ αἴδτῃ ἐρεγαίο, Ρωδίϊοαηιί εὐ ἡμοροξολσοβ μυ οὐδ 

πυῦς ἴπ γρπαγῃ ἐ)οὶ 51. } 15. οὐΐδηι τοὶ 06 51}5 ΘΒ Έ Ραα- 

1ὰ5 ἀἰσθη5: δνημο ζογηϊσατίῖ, πόθ Ἰοὶ 5 δου υΐσησ 

ἐθδ, ποθ 11} πὶ βοφααῖπιν, φυρηιση, Ποῖ ρυβδίῖθ- 

ἐμπδ. Εε ᾶδο ψαϊίαν ζιικεῖς; βοᾷ ἀνίαίι ὑδιδ,, κεᾷ 

Βα οξἰβοαίὶ οβεῖς, νον αἰχῆς αι μη ἐδ, βδοὰ κάρὸ 

«ὐϊάαηι ἐμϊϑεϊς 8. ποά ἴκν ἰβη στα αι ΟΠ 551 }λ 

Θ5. ρροσδίαια, νοπία αι Παθοὶ, 56 εὶ ροσβουθια 3 ππὰ- 

11 ὁοπι δ πη αἴασγ (1). 

ΙΧ. ἩᾶρρΩ σαἰουαοπθιλ θα ρ 5 ἰρϑι ΚΠ] 1ὰπὶ 

᾿)8ὰΐ απἰροπίαηι. ΘΟ πη ΔΩ] 5. ἀδ Ἰοτπ 8 

γ γᾶ ἰβεΐϊδῃι ἡ πιάσηι5 οα η 68,58 ααϊὰ 15 αα [)ὺ- 

πα 2 νὸχ ἀα ἰδ πι 65} αἰΠἰβοόπα,5ρα χα! αὐ γον- 

θαι ἢ ρροθο]αν Ἰ5ϑ ηγ1}5. 65. ργίθοο 89, 586 αὐἱ6 )΄ὰ Γ6- 
δ6 πὶ ἡ Ρουπ5 1|6 αὶ πὶ ἀῆαὰ Βαριίδαξ ; 5686 αὐ δὰ 
ἰαπὶ φαϊ Βαμεῖχαι μὰ πρίγια βαοίο δὲ ἴση δ᾽ Βρὶν 
υἱτὰ σαποίο δὲ ἰσηθ δροβίοι οβ. δαριυϊχαν Βα ναίου, 
απο « Ταοῖ5 ἐπὶ γόρθηία ἀς οἷο κοῆτιβ [λη αμἢ 

«ὙΠ 115 165 ἡ ΘΟ σα ΘᾺ {15,6 6 ρ] ον ἰοίαηι ἀσηλ πὶ 
«Ὁθὶ ΟΓΔῺ  Βο θη 65 : 6. ἀρρανθοταῃί 115. ἀϊβῃθρ 8 
αἰ πρπῷ ἰαπαὰπιθχ ἰσηδτοῖ Βο  σῖργα πα πλα|αθηιϊ- 

«48 δογαπι, δ τα ρ] δ Ἰσαπ οπλ85 μηνὶ βαηοίο ᾿.» 

Χ, 5 51 4015 Ῥαρ ἰδ ποὴ τϑοϊριδί, 58] 16 Πὶ 
ὨΟῚ Παρδὲ ;Ὡ 50} 15. πιαιίν τιϊπι. σσοθρῖ 5, 48} οἰ μὰ 
91π6 8608 ἐοραστῃ τοοϊριῃ τ, ΘῈ Θμΐτα οὐθοι ΡῸῈ 
ὀτισσπὶ τράσημ! ϑαϊναίοι,, Τὰ 15 ΡΠ χὰ σαθθα!- 
ἀθι δὲ δαιιλμ δγηϊβὶ  θς 1 Δ} συ!άστῃ μαο 1516 η1-- 

Ρότα μῸΓ ἀχαδῃ),8}}} νερὸ ρογϑου! πάσῃ [απ μοτὶ- 

δὰ5 Ργοργη5 Δηραϊ ίθ5 θαριϊχαγοπίαν 5", Νὰπὶ δὲ 
ΤῊΔΥ ΓΙ τὰ ὈΆΡΓ5.π|ὶ ΠΟΤΕ ΕἸ μη σατο σαν λοτ- 

γαΓΟΓ Αἰ 0115 : κ ΡΟ ΟΘ.5 ΒΒ! 6 τὸ ΘΔ] ΙΟθῺ πιϑῖῃ ορὸ μὲ, 

«61 Βαρξθιη0 αι ἐθρὸ δαμίχον, δ ναρ χα] 5.2» ὡς 
ἸΏ δυγγΓ65 αυϊάσηαι ὁοηπίῤη αν, ϑροοίδοα]ϊι [ΟἹ 

Β 

" ἋΣ, Νὴ Ῥ-- λ “ ε, ΒΡ 

ζητεῖς, ΑἹ τελωνὴς, γῶν 
, ἭΝ ͵ παι ἵ - " 

πόρνος ἧς, ἔλπιζε τὴν σωτηρίαν, ΟἹ τελῶναι καὶ 

αἱ πόρναι! πόῤοϊγουσιν ὑμᾶς εἰς τὸν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ: χαὶ μάρτυς ὁ Παῦλος λέγων: Οὔτε πό- 
νοι, οὔτε εἰδωλολάτρα:, οὔτε οἱ καθεξῆς, βασι" 

λείαν θεοῦ οὐ χληρονομήπουσι, Καὶ ταὺτχ τινες 

ἦτε ἀλλὰ ἀπιληύσασῃε, ἀλλὰ ἡγιάσθητει, οὐχ 

εἶπε, Τινὲς ἔστε, ἀλλὰ, ταῦτά τῖνες ἅτε. ἽΠ ἐν τῇ 
ὍΘ ἃ - , - - ἂν δ ἢ εν ααϑλν 

ἀννοΐχ ἀιαχοτία συγχωρεῖται, ἧ ὃξ ἐπίμονος καλὰ 
μι "η» 

αταφιλχιετα:. 

θ΄, Ἔβκεις καύχημα τοῦ βαπτίσματος, αὐτὸν τὸν 
Υἱὸν (3) τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ" νόρ μο: λοιπὸν 
5 Ρ 3 Ἵ ᾿ ἢ , ΓΙ ΝΕ Ν 

ἐστι λέγειν περι αὐβοιυπον ; ἀξγὰς [υχνν δι ἃ λελης 

ἐ πρὸς τὸν Κύριον ; μεγαλόφωνος ἡ φωνὴ, ἀλλὰ τί 

πρὺς τὸν Λόγον (3), κάλλιστος ὃ χῆρυξ, ἀλλὰ τί πρὸς 
᾿ ΄, Ἢ Η͂ ᾿ , "Ὁ -ὖοὄ 

ὃν βατιλξα ; καλὸς ὁ βαπτίζων ἐν ὕδατι, ἀλλὰ 
Τὰ μ ι: Ν ὅ 

χπτίζοντα ἐν Πνεύματ' ἀγίῳ γαὶ πυρί : 

ι ἁγίῳ καὶ πυρὶ τοὺς ἀποστύλους ἐθάπτισεν 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

τῶ ἐξ μος ΟΝ "3 
ὅτε ἐγένετο ἄφνω (8) 

σπεο φερομένης πνοῆς βιαίας. γχαὶ ἐπλι- 
Ι 

ρωσεν ὅλον 
«-᾿ » "- 
ὡοΐησαν αὐτοῖς 

3 

τὸν οἶχον οὗ ἦσχν αθήμενηις, Καὶ 
ὃ 

Καὶ ἐχάθ:σεν ἐφ' ἕνα ἕχαστον αὐτῶν, καὶ ἐπλήσθησαν 

- Ν κῳ 

᾿αμεριζόμεναι φλῶσσαι ὡσεὶ πυρύς, 

᾿ ῃ 
ἄπαντες Πνεύματος ἀνίου, 

1. Εἴ τις μὴ λάθῃ τὸ βάπτισμα, σωτὺ οἵαν 
ἔχει" πλὴν μόνων (ὅ) μαρτύρων, οἵ «αἱ χωρὶ 
γν Ὰ Ἁ - 

ὕϑατος λχαμθανουσι τὴν βασιλείαν. ΛΑντρούμενος 
τὴν οἰκηυμένη» ὁ Σωτὴρ διὰ τοῦ σταυροῦ, γαὶ 

πλευρὰν γυνεῖς, ἐξέγαγεν αἴμα γαὶ ὕδωο" νὰ οἱ ΞΡ γξις, εξ γαγεν αἱ γαὶ υθὼ 5 ἡ Ὁ Ὁ 

ἐν χαιροῖς εἰρήνης ἐν ὕδατι βαπτισθῶτιν, οἱ δὲ 
- ᾿- -- Ἄ - 

καιροῖς διωγμῶν ἐν οἰχείοις αἵμασι βαπτισθῶσι, Καὶ 
᾿ ΈΟΣΕ ͵ ὙΠ 4 τὸ , λ Ἧ δ τ' ᾿ ᾿ Ἢ 4 

τὸ αρτύριον γὰρ οἷὸδε βάπτισμα καλεῖν ὁ Σωτὴρ, λέ- 
γῶν" Δύνασθε πιεῖν πὸ ποτήοιον ὃ ἐγὼ πίνῳ [)}, 
ΠΕ παν ἡπεν.: καὶ πὸ βάπτισμα δ᾽ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισῆῆναι; 

" [: ," , [. Ἢ - - ͵ 

χα! οἱ μὲν μάρτυρες ὑμολογοῦσι, θέατρον τῷ χύσυῳ 

τπαπο οἱ ΔΏρ6} 15 δὲ. ποι! ηἰθὰ5. 8 : ἐὰ νόγοὸ ρα γενόμενο: χαὶ ἀγγέλοις χαὶ ἀνθρώποις" τὸ δὲ μετ, 

Ἐπ βίων; ἀκι 1: 5 ΘᾷΦᾧᾧ Ὅφι. τὰν 95: Ὁ Το: τς ἃ, ἡ Μ. τ [ἅ ὃ δῇ; τῆς ἢ; 
ἸΣ γνπ το πὶ ἀ! ἘΒ 70ιι, αὐτὸ “ϑὲνς ἢ τῶ ὅπ; πο ἣν Ὡς ὁ ΜΙ σο; αἰ (98: 8 Τὸ (σῇ: 
ιν, ὦ, 

([) Ομοᾷ ἐπ Τηπογαπίϊ σονηνηΐδεμηι ὅ51 μϑοσαίμηι 
οὐπαοηαξι", οἰο. Ῥοσοθίαμ ἱβπογδηλεο Ηἰς ἐπ ς Πΐμοσὸ 
νη οίαν 1Ππ6 Τα οἱ 15 ΡῈτ ραν] δ π!τατπρηοβοῖίας 
ἀρῆοι ; ἃς βΒογιϊηδο δ τα! το ποταῖτιο, ΠΠπ4 ἰπ συ 
οδαυταϊΐα νο] πὰ δ. σ᾽] 6 5 ὑπερ ἢ ς πογβονοιαίαγ, 
δλοθνρατα πεὸ μεσσαίαπι ὃχ ἱσπονδη γα δΟπιτη 5βΌχα, 
ἃ ἀατηπαιίοπδ ἀΌΒΟΪν ΟΥΥΠΙῸΚ : πὸ ρΡοσοιί! 6 
ὅθι ἂὸ ἀσειπαία τ Πα μτοϊθοί πὶ νο ΒΡ Ή]ο μὸ- 
βαὶ Νπα ἀθαο κὸ ἈΠΦΤΘΙ  σΟΥὨΙ ΕΓΤΟΙΕΒ οὐπηηο- 
πον ογ6 Δ .16 σπ|5 ΡῸΓ Ἰ5ΠΟΡ ἢ ΔΤ 8 Ὁ 6᾽5 τ  μΠτις 
τείερηο ἰδίργι αι ὉΡποχῖαβ ἤαλι, ὙΠΔῈ οαΐ. ἐς παν 4, 
οδὲ, ὕὅ. τ. 1 61. π. 3ά, δα! 10. ἃ ὃ, ἀὸ' 15 σαίο- 
σμ δεῖς ἢ 1, ΠῚ βο πίον σανοπήϊιπι πποπο, ἢ ααΐ5 οχ 
Ἰβπογδηια οἱ ρἱοία τς ὀρ οι βροιῖβ χαπιι ΟρΌνίος 
ἀφ όρααι καθ ο ΟΧΊ ΒΕ ΪτΣταιε ΟΡ Θ  ΒΕΓ 6. ΠΊΆΤΩ,ς 
συατιν 1 5 9] ο μα ΠΠ δ Ὲ 5 πὶ ρηαπ πα ποίαπι 1} - 
δίὰ.5 ἀσοτονης ἀπ οδην ἐποπσσαι, οὶ ποιὸ 
ῬΘΡΠΉ ΘΗ τὴὰ Π ἢλη, πο δα κ᾽ συ] οη 1, καὶιι-- 
{15 ἃ πᾶπὰ ἰᾶση, αὐτὶ ἴρβῖιαι ΟἸρ Ξε π θγ μοὶ 
μέσσϑίαπι, αἀὰὺ παΐ πὶ ἀἰ1α πηλ} 8. Ξοδίια 681, 

᾿ 

δαμίϊπιο ρα σαρὶ ἀ]οὰΐ ᾿π Τρσ τα 5. ππτπὶ. 1, ἀδ ι (06 
ἀδ ροουδῦβ ροβὶ ΒΡ Ἰδτη πὶ σΟτὴ 1" 15515 58} 60 ]Ὼ 
οἰ Πκίτον ἐχ οἂϊ, 99, ππῖπε, 16, 

[2] Αὐτὸν τὸν Υἱόν, Εχ {1{π|8. τὴ885. ΟΟἿ51., Ηρα, 
ὕμβαιβ, νόσοι, αὐτόν, ἴῃ ἰΘχίμπα ἰπϑοΡ τα. 

(3) Πρὸς τὸν Δλύγον, [ἴὰ χ σοδή, (1018]., ἤορ, 
Οαβάθμ. σΟΥΓΟΣ ΤΠ 15 οἀΠΠ65, ἴπ 4α 5 Ἰδσίπτιν, πρὸς 
τὸν Κύριον, οἸπίδδα ἀπ Πρ 5 ἃ ὔντ]0 ἐπι ναϊα του 
ποσῶν Οἱ πυρλδισπ, 

,. (ἃ) ἐγένετο ἄτνω, ϑοχ, ἄφνω, ἱναπβροηϊίιν ἴῃ 
ἐς γτὰ Ροϑί ἦχος. 50 Ἰοοῦ δὰμι γοβι Ππίτατι5 ΘΧ 
σοί, Ἰλύ6, παι, βῆσρο ἰοχία, δ᾽ ἔρβο ὕγνη]ὸ [τὰ 
Ιοπρητο φαΐ. 17. αν {ὃ, Έ 

159) Μόνων, τὸ Ἰρε πιὰ μοι οὐδῷ, θα, ὕαβαι. 
ΔΕ ἢ δ 115 δβὶς μόνον, ἐα] γουβίπη, ΑἸ δοινατη Ηἰς 
ΤΌΒΙΟΪΗ,, ΡΒ ΒΠ πος (πιὸ ἈΠ αὐταὶ Οὐχ] πιβ οἰἴδηι 
ἘΠῚ αὐἀνου θήσει πγϑ! τις οραΐ, ᾿ 
(Ὁ ἐγὼ πίνω, Πὰ βοσπηδιχῃ Μαγοπην Δ. (οί β, 

οούυχ, ὅ ἐγὼ μέλλω πίνειν, Κπχίᾳ ΜΆΗΒ, χα, 33 :. πε 
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ὀλίγον ὁμολογήσεις" ἀλλὰ οὕπω σοι περὶ τούτων ἃ Ροβί ὁοηΠίροΡοΓο (7). 58εὰ ποπάθμ ἰΘΠΙρΡῺ5 αἱ ἀὁ δὴ5 
ἀχηύειν χαιρός. 

ἐπ τα, ἣν 3 ς, 
ΙΑ΄, Πνγίασε τὸ βάπτισμα ὁ Ἰησοῦς, βαπτιπθεὶς 

αὐτός, δ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐῤαπτίσθη, τίς ἐστ' β.- 
πιίπματος χαταφρονῶν εὐσεύής {}}; ᾿δόχπτίσῃη, δὲ, 

ἘΣ ἧψα ἤιηρχοαυν ΣΤΟΝ, ΣΉΝ Σ ε οὐχ ἵνα ἁμαρτιῶν λάύῃ συγχώρησιν (ἀναμάρτητος Ἀπ ας ΝΟ ἐλ σέο. Ἐμρμτς ὺ γὰρ ἦν)" αλλὰ ἀναμάστητος ὧν ἐδαπτίσθι, ἵνα χάρ'ν 
͵ Η. ον» ν᾽ - θ:ξαν χαὶ ἀξίαν παράσχῃ, τοῖς βαπτιζομένοις. ἴῶσπε 

τ Ἂι πὰ ὰν ΩΣ ἌΤΕ 
Ῥ Ὑᾶρ, ἐπειδὴ τὰ παιδία ἴϑι χεχοινώνηκεν χἴματος χαὶ ι ᾿ 

σαρκὸς, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, 
ἶνα τῆς ἐνσάφχου παρουσίας αὐτοῦ χοινωνοὶ γενόμε- 

νοι, χαὶ τῆς θείας αὐτοῦ χάοιτος χοινωνοὶ γενώμεμα: 
οὕτως ἐδαπτίσῃη, Ἰησοῦς, ἵνα χαὶ διὰ τούτου πάλιν 

ἡμεῖς (2) τῇ χοινωνίᾳ, λάδωμεν μετὰ τῆς σωτησίας 
τὴν ἀξίαν, Ὃ ὄραχων, ἦν ἐν τοῖν ὕδασι χατὰ τὸν [ὠὡδ, 
ὁ δεχόμενος τὸν Ἰορδάνην ἐν τῷ στόματ' αὐτοῦ ( 
᾿Επεὶ οὖν ἔξει, συντηίψαι. τὰς χιφαλὰς τοῦ ὀράκοντος, 
καταύὰς ἐν τοῖς ὕδασιν ἔδτσ: τὸν ἰσχυρὸν, ἵνα ἐξου- 

ν 

μὲ 

ξ , 

4 , Ὡ Α ͵ 

πᾶν οφείυν χαὶ σχορπίων" 
Ἶ Ἔ 

σίαν λάδῳμεν πατεῖν 
Ἶ ἜΣ Ἢ ᾿ ν 

οὐ μικρὸν ἣν τὸ θηρίον, ἀλλὶ φοῦύερόν (5). Πᾶσχ 

γαῦς ἁλιευτιχὴ βύρσαν μίαν οὐξᾶς αὐτοῦ ἐν:γ- 
χκεῖν οὐχ ἠδύνατοι᾽ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔτρεχεν ἢ 
ἀπώλεια, λυμαινομένη τοὺς ἀπαντῶντας. [[5οσέδοα- 
μὲν ἡ ζωὴ, ἵνα λοιπὸν ὁ θάνατος φιμωθή (0), ἵνα οἱ 

; ξ ᾿ τ : 
σωθέντες ἅπαντες εἴπωμεν' [οὔ σου, θάνατε, τὸ χὲν- 

ν τὸν . - Νκ - τρὸν ; ποῦ σου, ζδη, τὸ γῖχος ; διὰ τοῦ βαπτίσματος 
λύεται τοῦ θανάτου τὸ χέντρον. 

τ ὧν Ωὧἂἶ 
ὕδωρ φορῶν τὰς 

᾽ ίας᾽ ἀλλ᾽ ἃ τῇ ἀρ ἐπίκλησις ΐ ἁμαρτίας" ἀλλ᾽ ὁ τῆς χάριτος ἐπίκλησις σφραγίσασα 

Ἧ γι τῶ, νῷ, Ἢ. Ὁ. 8. πεῖς τνς ΥΥ: 

18΄. Κατέσχη μὲν γὰρ εἰς τὸ 

49 Μιὶμδ. οαἱ. χας ἢ. [ὅ. 

ἀκ 5, 

ΧΙ. βαπο Πανὶ Πα ρεϊ5πιατὰ 6585, παρ ο 1ρ56 

Ῥαριεϊχαίας. οϑὲ, δι ΕΠ ὰΞ 2.61 651 βαμιϊλαξιδι δος 15 

νοήδαια. ροΐον!! θαΐνα ρἱοία! ὁ ὁοπίοιαονο ὁ ἢ 
Βαριίχαιαν δ5ὶ ἀαλοια, ἀολ ἀξ ροσοαίονιιμι οι βδῖοσ 

ποι βΟΓΟ ροΡοΙ (ρδοσδι! οηἹπι ΧΡ Ια δρα )ενόραγῃ, ἃ - 
πιοίσὶ ἃ ρροραίο ρον, νὰρ(ζαῖϑ 65. ἢ] ΠοτηἸπτ|5, 

αἱ ἀϊνίμαπι «ναἰίαπι οἱ ἀὐπη!αΐθτη 115 (αἱ Βαριζαὴ- 
ἴπν' πηρονε τοῖς Εἰσα! παν ααϊα ρου σομ)10α- 
νου απ κα πὶ οἱ σάτα 65. οἷ, ἔρ58 Βα ΠΟ ν ράΡεϊοὶ- 
Ῥᾶντ οἰβάθηι 5; αἱ σου ρΟΓΆ 15 οὐὰξ ρυϊθϑοηι μᾶγ- 
εἰοἶρθ5 ἴσα. ἀϊνίπαια “ποασ εὐὰ5 κύμα πὶ ρα τ 0}- 
Ῥανθηγαβ : δὶς ναριζαίας ἐξὶ δέπιισι αἱ ρὸν ΠΠπιὰ ἢο 5 

ἀοίησθρ8 Ο] υ5ά ὁηὲ ΓΡῚ σοτηγα πα δ6, πὰ Θ.Ππλ 58}8- 
Βομόγοπι σοπϑοαιογοηαν, ἤγᾶσο, αχία {οθαπὶ “8,1 

(15 να! σαὶ ογάδηθηι υτα 580 τδοϊρίοβαι. (ὐμλὶ 
ἰριλαν ὁομ ἐσθ α ἤονοπΕ οαρίία ἀτασύπ 5 ὅτ, ἀὁ- 

βοσηάθδηςφ ἴῃ ηϊιὰθ. ΠΠ6ν } ἔογίδηι ὅ5, αἱ ἀσοί ρον 
τὴ5 ροϊθϑιαίο οαϊοὰμεἰϊ βαρτγᾷ βογρϑηΐδα δἱ βοογ- 

Βἷοποϑ 58, ΜΝ ἱπλθ ράγνα ταὶ Βο ̓ ὰᾶ, 56 πογγρεηάα. 
« Οπχηἶα παν ]5 Ρ βοα!οῦῖα σογία αι ἀπῦπῃ σα τα 1105 

«ΤΟρΡο πὴ ροίες ἐατρο αί αι λ6 ΠΠτ πὰ ρον 1 δῇ, οὶ 
σοπίαμίοῃο ἐμ 1 65 οὐσαγγεη 5 ὅὅς Ασσαννὶ νῖϊα αἱ 

πχογϑ ΓΡοιανοίαν, θ᾽ ΟΠ 65 58] αἰθλ ὁοπΘ οι} Δ] 66γ8 

ΡΟΞΒΘΠΙὰΒ : « {}}9ὲ οπὲ, πιόγϑ, 5[1πλ} 05 ἰᾳπι5, Ρὶ 6βὲ, 

« ἰμίογης, νἱοίον!α πὰ δ6 2.» Ρὲν Ἀαμιϊπιαηιν δηΤὶ 

δο ν αν ΤΠ ΟὙΕ5. ϑἰληλα 15. 

ΧΕΙ, οοοθα]5 χαϊθπὶ ἢ ἃὰθπὶ ἰ6Γ6 5 ρϑοοδία, 
βοᾷ μιαιίίω ἱπνοσαιο απ σάτα Ομ οἰ μη λ5 (8}, πο ἰθ 

0 708 χι,, 18, 189, ΒΕ ῥβᾷ], ὑχχηῖ, 16. 
ἘΣ Μαίἢ. χη, 20, ὅ5. μι χ, 19. δὲ 20} χι,, 90. ὅδ 700 χμι, 13. 06 1 ον. χν, ὕῦ. 

(Ι) Τίς ἐστι... εὐσεοίς, (σα. (οῖ5]., ἤοδ οἱ ὅα- ΓΟ νοηῖτο νἱάδίαν ἔα πὶ 115 απ παγγάηπιν 46 σΟΙΒΓΌ550 
βαπ0. ρᾶὰ]ὺ βοοαβ. Τὲς ἔτι βαπτίσματος χαταθοο- 
νῶν εὐσεδεῖ; ὦ Οἷἶ5. μαπι ΒΑΡ ΈΞπιατα οοη θα μ6 140 
« δἰθίφιοι τοι οι δ» 

(ϑι Ἐπειδὴ τὰ παιδία, νοσθίη, ἐπειδά, μοϑὶ τὰ 
παόία, ἴὰ Οὐ1|15 ροβι πὶ, 560 Ἰοου γα πῖὰ ὁχ σοῦ, 
(0151. οἱ στὸ ἰδχία. νόσσηι, παραπλησίως, ριον 
ΥΘ ΒΕ] Π|ὰ5 οχ οοαᾶ. ἤοοθ, (ἰἀβαῦρ. οἱ Αροβίο]ο. 
Ῥοβὶ νογνὰ, τῶν αὐτῶν, δ. δα δοῖα ταροῦ απίαν 'π 
αἰτόχαθ σαί ίσο, Ἰὶοθ οἱ ὕδϑαμδ, : Οὕτω πάλιν ἐπε:- 
δὴ αὐτὸς ὑπὲρ αὐτῶν ἔπαιε, ὃδὲεῖ καὶ αὐτοὺς τῶν αὖ- 
τοῦ μετασχεῖν παθημάτων. «1 ΓαΓΒ5. ΟΠ ἰρδ ρτὸ 
«15 βάλ 5.5 51}, 0805 απο π6 Ορον Θ᾽ ΟἸ 5α 61 ρά5510- 
« 0} μα ΓΟ ρ65 6555.» Θ ὦ νορῦᾶ ααχίρα νυν} ρτο- 
ρῬοβίίζαιηῃ η νπα ἰθχίαπιε ο}15 ἀγα οπὶβ ἀνα Ραμ, 

(31 1Π1χλὶν ἡμεῖς. ΟΟ151. σοα., ἵνα διὰ τούτου πᾶ- 
λιν καὶ ἡμεῖς τὴν σοινωνίον λάδωμεν, « [}Π} ρμὲῦ Βοὺ 
« πὸ5 ΥὙἱἹοι βδῖηι ΟΟΠΙ Πα ΠΟΘΙ ΟΠ ΟΠ. » 
γοοῦϑ διὰ τούτου νοῦ πππ5 ρ6» ἐμ, οατα βία σατο 
Ῥόβϑίη! ρῶ" ἡ αη, ΟὨΣΊβια η. 

(0) ἣν τῷ στόματι αὐτοῦ, ψοσθηι, αὐτοῦ, ἀἀ]6- 
ΟἸπειβ ὁχ οοά, (οἱ5]. οἱ βσγο ἰσχία, 10}} νι, 18. 
Ργο, στόματι, ΒαΒθίιν ἴῃ. οοαή. 8 οἱ (854}}».. 
ὀφθαλιίς οομίο, πδ5 Πθο! 10 51 δῦ γδνὰ, οὐ ἀΠΠα5ῖὸ 
ΟΥὙγΉπ ποῖ δ νοῦρὰ 400, ν, 1Ὁ, 50 δὰ ν. 19. Το- 
(05 Ἰοῦ5 1001 1ἃ 651: {ἔποιρεν ὅτι προσχλούσε! ὁ 
᾿Ιουδάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ" ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ 
δξξετα: αὐτόν. « Ἠδθοι {ἰποίαπι σαοὰ “ου απὶ5 [- 
α ἤπια]. 111 Ο5. οἷ. 5. [π΄ ΟΟμ0 5πὸ τϑοῖρ δι θαΤη. » 

(91 Ἄλλὰ φοθδερόν, ΑὐΠσαμιΣ τὸ ἴῃ τἀ π ἀπὶσ 
φοδεσόν μοβί πὴ το] ΟΠ 5, ΟΧ 158. (018}., ἴσο, 
ΒΘ. 1}, 
(6) Φιμωρᾷ. Ηος. νδεραπι Ἰοὺ φοδηθῷ, ἐἐνηονεΐ, 

ροϑιίπλι8 6Χ ὑγ] ι15 τγ858. ρυιοίας, Αὸ πιϑ 5 σσπ- 

πον εῖβ δι πλα!ο. ἔα αἸ]οβονῖς πο ἃ Οὐ ΛΓ ]Π0 ἀβαγρᾶ- 
[ῷ ὁχ σὰρ χ 408]. ἰὼ 4ὰὸ νοῦϑα 30 ἀνασοιμὶ πλατί - 
πιο πομὶ παῖ θαι5. 000} ἀἰοαλίαν, [ἢ γορ]}5 ποτ 
ααδηςρα 5, ποῦ σοὺ, οἷο, ααφ ἴῃ ἰοχίιι Ιομαῃίπιν 

5100}, ἀρὰ Αροβίο!αμι, 65, σαοὐδη ὀοάϊοσαι αἰϑοχὸ τ 
ρΡαμίϊα, σὰ, ὑἀπαὰ}, ἐδ αι αὶ ἰλν ΘΓ ἀὰο πχθιαθτα, 
βίο : Ποῦ σου, ἄδη, τὸ νῖχος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ 
χέντρον ; ααὶ ογάο βογναΐαν ἴῃ ἰοοο 866, ὁ. ΧΙ, 
ἀᾷ Δ Αρόϑίοῖο οἰἰαΐο, δὲ ἰᾶιπθπι Ρτὸ νῷκος, εἴσέο- 
γίας ἰορῖναν, δύκη, σοηῃεθηξῖο, σα. (οἶ5,., Οἰἴο}, δὲ 
Βοὺ τοίοη!ο οὐ μὸ νϑυρογατη ΑΡΟΒ.0}} ΠΡ α οι θτὴ 
γογθόνρημ, νἵκος δὲ χέντρον, σοπιπια!λη , 510 παρ θη- 

ἀο: Ποῦ σοῦ, θάνατε. τὸ νῖχος; ποῦ σον, ἀὔη, τὸ 

χέντρον ; ἰἴὰ ΟΥτη!. 161} οα!. 14, ἃ. 19: ἀατ ΟΠ μὶ 

ποραα]Π]οσατῃ Ῥαίγαῃι εἴνο Ο566 5ῖνθ ἈΡΟΒΙΟΙΪ ἰθοῖῖο 
ἴα, 

(ΤῈ Τα νοῦο ραμίο γοϑέ οοπβίοῦοτφ. ΕἸά οἱ ἐοηἤεββιο- 
ποῖ Πα πὶ ἱπιο Π μὴ, σοι Βαριΐδηϊο ΝΟ] ρυβὲ 88 - 
ΛΘ Γαι οο5, ρασίαια απ Ομ βίο χοῦ παο {6 Ρὰΐ 

ρδι ΒΥ ΤΙΒΟΙΣ γθοϊ αι οπθια, οαϊ, 19. π. ἅν, ΨΟΪ ΡΟΙΪα5 

ἩΠαμν ἡπάτα ναρεϊχᾶπ ἀ5, ΡΒ} ᾿πῸ ΠΟ ΟΠ 6 1 ΘΧ ΟἿτο, 

αα ϑαύταιη [οηέδηι ὁοηβἐ ξτι5, ἃ θὰ 6 Γ15}}} 121 15115 
ἰῃ!ουτοράϊα5 οἀοθαῖς ἀ6 φυὰ δὴ Πα]ιδὲ σαὶ, 50 πνεὶ 
« ΕΕ Ἰπ ρδιιοβαϊι5 65 νθδίσιι ἢ ἈΠῸ ΒΦ ΙΒ4 0 ΠᾺΠ) ὈΓῸ- 

« (δυο τη ποιαθη αι 5. ΟΥ ΕΠ, εὐβριρα 5 ΒΔ Π 6 Π., ὁ ἢ- 

« Τοπδίσαιδ Θϑῖια Β8 Πα ύοτα σοι [Θ5βί ΘΠ} ἂς ΠΒΉ,ΟΥΒΙ 
« οϑἰϊβ,» οὖσι δια ΠΟΥ ον! Π1ὰ ὁοπ!οπδῖο ρϑυθ!οντος 

δατο ον πλ ἢ 5 ΓΟ ΟΙ.) το το ἘΤΩ͂Ν τηδυῦίν- 

Τα ἃ Ρουϑθοσςα θη 5 Ραθλῖσο οὐ μι αἴσο οχριΙοβδοῦ. 

(8; σναίίῳ ἱπυοναίίο. Ποὺ δϑὶ Ἰηνούαία : 510 οαΐ, 

13,.α. 3, ἀτοῖξ, τὸ ξύλον τῆς βρώσεως, ἐπιμῆ, πεθοὶ- 

ἀμοαιἱοηῖα, πὸ Πῖσπο τηαπἀπσλίο ἐοὰ ἐρρακίαίο, 



1λ3 5. ΟΥ̓́ΆΠΠ811 ΗΙΕΈΒΟΒΟΙ,. ΑΠΟΉΙΕΡ. ἀλλ 

- Ε . . ᾿ : » Ὲ πρ τη ΣΠΩ͂Ξ ᾧ ,ατ- 
Ῥϑυτα 1 ΔῸ Ἰῃηπιϑτιΐ Ξου πον ἀτασοη 8. Οἱ πηότίατ5. ἃ τὴν ψυχὴν, οὐ συγχωρεῖ λοιπὸν πὸ τὴῦ φῳφρόξϑοῦ χατ 

ἴῃ ρυσοαίῖβ ἀδϑυθηα δι, ἀβοδη 15 ὙἹ νη δία [ἢ }15- 

({{{π Ὁ1. 95. ΘΣ ρα σοι πα 1αι5 ΤΠ ΟΡῚ 5 οἰ τα ΠΕ ἐπεὶ 

ποθ} 5. δα νατου π,, δἰ θα οἱ σοβρεδοίίοπο ἀἸ πα τι5 

γιὰ δον τὶς 1, Οποηιαάδιιυάπαι. ομτπ {0585 ΟΤ105 

πὰ! ροσδαιϊὰ 5αβοῖ βίο π5 τη γί 5 δίς αἱ ἐπ᾿ Θ ΓΘ. Ρ- 

ἴὸ μδοσδίο [6 1 46 π9}1}1ἃ τοθηβο γι: ἴὰ οἱ ἴα 

ἀεοορπάθηβ ἰὼ ἀαιᾶπι, οἰ, αιιοσηπιαχσάο βορθ 5 

ἐπ ἁσα15, αἱ {Π|6 ἰὰ μοίσα [Π « τὰ πονιζανο νὰ 

« δι θαίδη 5 "» Γοϑαβοι αρὶϑ, 

ΧΗ. οηἀδ φαδηᾶο δα ρσγαίία ἴ6 ἀϊρπαία8. ἔθοτΙ 

Ποῦ, απο ἰδὲ αν υθαβ ΤΟΙ ΓΛ α5. ῬοΟΓοβία θα 46- 

ὑορία αἱ μοϊοκίατοιι σοΒ ον}, 1} διοα σα πῇ 1 μόϑι 

Βαρ βιααΠ] ρὲ φυαάγδαίπια ἰομτα ναΐαν ἀϊοβ; ΠῸᾺ 

«υσὐ οὐ απίθα νησονα πὰ ρόπβοι. 564 σαθα οράϊμδ κ᾿ 
5.0 οἱ βουῖὶθ οσαηοία νο]οραΐ Εἴ ΘΓ : 11ἃ ΟἹ τὰ δηϊα 
μαρμεπατπ στὴ ἀν οΡρα τ 5 σοηστϑαϊ τον λει" 15: ἀν 
ὀορέα ν5γὸ σγαῖϊϊα, ἀθ᾽ πὸ ρ5 ἀρτ5 [5015 5 ἀθ ἤβιι5 

ἀδοθνίαϊα τὰπο,6 51 νὶϑ δία αι Εναμπμϑιασι μεθα ϊοδ, 

ΧΙΝ. ]1οτὰς Ομγ δία 5. Ποὶ ΕΠ 5 Θὲ ; αὐϊαιαοῃ 
ἀμ Πα.  Ξπιὰ ααβοομαιπι ναη κοι Ἂατη ποὸπ Ρσερα!- 
σάλα! 51 ἢρ50 ΠΟΤ 5. ΟΧ ογαῖηο [6 015. ΔΘ} η1- 
δἰταθαῖ, παπ αὶ ΠπῸ5 βοΡνὶ ἀπ οτο ἢ α1ἃ ρΟ ΤΟΥ 

ον θη ἰδ] οι 5 Ὁ ΑΡ δὸ ἰθπιρογα ΠΡ {οκ5 ρτῶ- 

ἀϊοανὸ τροῦτῃ ἀδδορη ἢ}, 5αρθι ἴατῃ Ξρι0 115 βαῃοίι5 
ΟΟΓΡΟΓΑΪῚ προσ] θ σῖσα! οοϊαπιθα ὃ. ΝΟ Ὡ1 6515 ΠΠ Τὰ 
γὴ ἀθγοὶ ὈΓΙ αιϑ πον γαῖ ΘΓ Οἱ ἀμίδαυδηι ουγβουδᾷ 
βΒρόρία αἀνοη!ασο! τ 506 αἰ. Το ο5. Βαριίπία ΠΠ|π|πὶ 

ΟΠ ΒρΡΙΟΡΤΡΕ (), δ σο οι πα! μι ποπὶ ἀονογατῃ {1-- 

« Ἰπὶ: δ (1 Πλ 151} πλὸ Ὀαριζᾶτο ἴῃ ἀααᾶ, 16 πα }ε 
α ΟἸΧ}: ΘΌΡΘΡ σαθηι το γῖθ ρι εἰπε ἀοϑοδη δ ηςοΊη 
«( ΘΠ 6 ἢ 6 1 ΒΕ ΒΓ ΘΌΠΙ,1}}6 6565,» 5.1 δ. 5 αοοταπι 

δ). 5 Πρ, νὰ, ὅν 1 Ῥδῖν. χα, ϑφΦ. 1-ὁὲ Ποιὰ. γι, 3, 
Ὁ γᾶπιη!. 1, 89, 

(1) μῆς ἐἰϊδὲ αὐνδυβμε ἐοηναγῖας ροϊοκίαίες, εἴα. 
Πὰς ἀρ βδῦθραι θη! σομ πα! ἷ5, κῖνο ΟΠ οἰβπτὰ- 
15. 1] 1 Πβόο]ἃ οπδὸ ἤάσῃι ἰδοῖ πὴ Ὁ μάν } 161} Τοοὶ, 
οαἱ. 21, π. ὁς δἰ οα . 11,... 30 εἰ 91. 

(3) 1 Τοιμαπιες. ᾳΐ δαρεπαίναι, ἑοπερίσογοι, ϑρὶνῖ- 
ἔμ Βα ἢ δ απὶ π᾿ Γι ἢ, σα κι5 ἀδοούπβα ἀδπἰαπαθα- 
τὰν Ομ κέμβ τ θὲ προη!οβαίασ, πὰ αἱΐ σαῖ, 47. αι. 9, 
πὸ ἀμ} ὑαρεϊταξς ἀρρεἰίας ἰα ον δὲ ν0] Το τι Θὰ ᾿ρδότη, 
γε ροραϊπα. Ναμη ᾿ΟλΠλ65. 050. [1 ἢ αἰ 6 ΓῸ ὁχϑὶ- 

δ Ἶ ᾿ τεω ὼς ἦν ὦ παν ΤΣ ΈΞΕΣΣ ἀποθῆναι (8) δράκοντος, Νεχλρὸς ἐν ἁμαρτίαις κατὰ 
4 Ἀ δὲ Υ͂ : ᾿ χ ᾿ 

ὅχς, ἀναβαίνεις ζωσποιηθεῖς ἐν δικαιοσύνῃ εἰ γ1ρ 

σόυυτος ἐνξένηυ τῷ ὁμοιώματ: τοῦ θχνάτοῦ τοῦ Σω- 
οἷ Γ Γ 

- 5. " , - » ᾿ 6 Ξ ν 

τῆρος, καὶ τῆς ἀναστάσεως καταξιωθήση" “Ὥσπερ γὰρ 
- . ΕἼ , ’ - - δι ΕῚ Π 

Ἴησηῦς τὰς οἱχηυμενιχὰς ἁμαρτίας ἀνχλχὼν ἀπέβχ- 
μὲ ἁμαρτίαν ἀναστήστι σὲ (1) ἕν γεν, ἵνα θανατώσας τὴν ἃἂ! 

δικχιοσύνη" οὕτω καὶ σὺ χαταδὰς εἰς τὸ ὕδω, καὶ 

πρόπον τινὰ ἐν τοῖς ὕδασι ταφεὶς, ὥσπερ ἐκεῖνος ἐν 

τῇ πέτρᾳ, ἐγείρῃ πάλιν ἐν χαινότητι ζωῆς περιπα- 

τως 

Ι". Εἴ6᾽ ὅταν τῆς χάριτος χαταξιωθῆς, τότε σοι 

ποὸς τὰς ἀντιχειμίνας δυνάμεις παλαίειν δίδωσι τὴν 

ἐξουσίαν, “Ὥσπεο γὰ2 μετὰ τὸ βάπτιαμα τεσσαράχον- 

τα ἡμέρας ἐπειράζετο Ὁ)" (οὐχ ὁτ' καὶ πρὸ τούτου 

νιχᾷν οὐχ ἠδόνατο, ἀλλὰ ὅτι πάντα τάξει καὶ ἀχολου- 

θέᾳ πιάττειν ἐδούλετο), οὕτω χαὶ σὺ πρὸ τοῦ βαπτίς 

σματὸς τοῖς ἀντικειμένοις παλαίειν μὴ τολμήσας, 

λαδὼν δὲ τὴν χάριν, καὶ λοιπὸν θαρσῶν τοῖς τῆς ὃ: 

χαιοσόνης ὅπλοις, ἀγωνίζου τότε, καὶ εἰ θέλεις εὐαγα 

ξλίζου. 

1Δ΄. Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς ἦν" ἀλλ᾽ οὐ πρὸ 

τοῦ βαπτίσματος εὐηγγελίτατο. Εἰ ὁ Δεσπότης αὐτὸς 

ἀρὰ 1εὲ οἱ δοῦλοι 

τολμᾷν ἀτάκτως ὀνείλομεν; ᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾿ἴη- 

σοὺς κηρόπσειν, ὅτε χατῆλθεν ἐπ᾽ αὐτὸν (6) τὴ Πνεῦ- 

μα πὸ ἅγιον σωματιχῷ εἴδει ὡσεὶ περιστερά" οὐχ 

Ἴνα ᾿Ιησοῦς τοῦτο ἴδη πρῶτος (1) (ἤει γὰρ καὶ πρὸ 

τοῦ σωματικῶς ἐληεῖν), ἀλλὰ ἵνα θεωρήσῃ ὁ βαπτί- 

ζων ᾿Ιωάννης. Ἐγὼ γὰρ, φητὶν, οὐκ ἤδειν αὑτόν" 

μετέοχετο κατὰ πάξιν τὸν καιρὸν, 

Ἐπ σηο τ 

ἀλλ᾽ ὁ πέμψας ὡΞ βαπτίζειν ἦν ὕδατι, ἐχεῖνός μοι 

εἶπεν: Ἐφ᾽ ὅν ἂν ἴδῃς τὸ {νεῦιχα καταύαϊνον, χαὶ 

μένον ἐπ᾿ αὐτὸν, ἐχεινός ἐστιν (8), ᾿Εὰν χαὶ αὑτὸς 

ἔχῃς ἀνυπόκριτον εὑλάδειαν, κατέρχεται χαὶ ἐπὶ σὲ 

5 56. 5.1 ιν τ, 7, Ὁ ΜΙ. τὺ 11: ἘΊπιστ τι, 3, 

οἷο ἀτοάοολ. Αξ οοδά. (ο}5]., σα δἱ θᾶ. ἄνα. 
στῇ ἐν δικαιησύνη, ΕΡΜΗΣ ὅπ Σιαἰϊτα, ον Ρθα 58- 
σαρητα, ἐν τοῖς ὕδασε, ΓΟ ΌΒΕΙ ΠΣ 5 ὁχ σοι 4. (0181. 
ἢορ οἱ ἀσβαπθ, Παμοίαν πὶ Εα1}}15, συνταφείς, ἢμ ὸΘ 
61 Ομβδαῦ,, ταφείς, ἰπ (015]., ἐνταπείς, φᾳυοα θοῦ} 
5. Πη|115. 

(Ὁ) ᾿ἐπειράζετο. Ἐκ οοὐά. (οἰ5]., Ἰίου, θα, 
οἱ ββόρὰ δουίριατα. 410], ἐπειρᾶτο, 

(Ὁ) ᾿'5π' αὐτόν. Εὰ5. νοσθ85. Ξιρρίον 5 6χ οοαά, 
516Π85 Ποπιϊπιτ ἀβπονθγδί, 560). αν. ὁ, ἱ, Ομ γε ϑαιπὶ ἢ τόρ, Ολολυνος νογθ. Οὐνοά, οὐ νη ϑιίοο ἰσχία [{π0, 
δὰ 58. θαρ( 518} ΓΟ ΡΊΘηαἹ οασδα γοπ θα σαν Ομ 16 
αἀἰπειχαγαι, Μ αι. πὶ, Ἐξ, 

ι2) Καταποθῆναι, πὰ γοραδιηιη5 ὁχ σοάα. (οἰ5]., 
Ποῦ. ΘΕΟΡ. οἱ αφαῖ. Ὀγονοίίῃξ ΘΕ οσμοκ δά 0- 
Ὠ85 ἀη16 Οχομ πη 5ο} ἰοσα!, χαταπονηζνχι, ἈΠῸ 
Βύηδιι : ̓ἀοῖρσο ΔΠΠΠ1651ὰ5 οχ σοπ]δοίανα ἰΒπᾶο] (ἃ- 
δι ἱ δοῦιρδι, καταπαντωβήναι, σα ἴανοι γογϑῖο 
ἀτούθοι, αὶ ἱπισεργρίαταβ δαὶ ἐεδηβεῦ σι, ΟΟἰονα τα 
οατῃ ΓΕΡῈ5 ἱρ5ῖ5, ἴα ΟΥΡΙΠΠ ρρορόβῆο δομνοπίοη- 
ἀλπ|5. 65}. 1} ἃ ἀνὰσοῦα ἀθβουθογι ἀύθαι βιδιπονμὶ 
ἀϊοδηγαυ, Πι Ραμ η καρρα ροκὶ φόοθαπὶ ἀορίαμῃ 
Φοναηθον ἰρϑαπι [οὐϊπ βου μονο Ἰπ]απίδην, 5[6 
οάπι οἂξ, 15... 1ὅ. ὁαμὰ τορι ῳϑοηίαις ἀστα ἐρβιη 
ΟἸνεβέαπὶ ἀομἢαἰρο σομχαία", 05. Π05 [πὶ ἀδνονὰ- 
γονδι ὀνοιηθηίθιῃ. ΥἴΔ6 οαϊ. ἅ, π΄ 1 ὁ} ἤπροι, 

᾿ (2) ᾿Αναστέσῃ σε, γοβμβοίαγοῖ ἰφς Τὰ 611 οἱ νὸν- 

τη. 22. Αἰἰχυϑη!ο ρμοβῖ, ἰΙφο σωματικῶς, φασᾷ νἱ- 
(0856 ΘΕ Ί Ἐπὶ Τῇ ΠῚ ΠΓ65515, ΒΟΓΙΒπΞ, σωμ χτιχῷ 6χ 
πιϑάθιῃ ποίου 5, δὺ οσα. (0151. ΓΙ ταβ, νὸ- 
σθηι, πρῶτος, ΟΠ ΠΟΘ ΥΘ ΓΙ. ροβὶ  η] ρῃΓῸ. πρῶτον, ρῥγὲπ 
ΜΠ}, ΝΟ] ΠΟΙ 5, πρώτιος, εξ αν ο οἱ ρυϊποῖραϊ ον, 
406 «1η}}} ἰὼ δᾶσβα χρυ ρμθι, πρωτοτύπως, 
οαϊ, 1ζἀ, ἃ. 31. 

(1) ᾿". ποώτως. 
(8. ᾿Εχεῖνός ἐττιν, (οὐ, Οὐἰξῖ. αὐ} ἢτος νοῦπὰ ; 

ὁ βαπτίζων ἐν {νευματι ἀνγίῳ καὶ πυρὶ" φιὰ δαριίσος 
ὧι ἄρον καποίο οὐ ἴχηο. ὕπτια! νοῦθα σι ΟΠ πὰ 8- 
10 Ἰοοὶ δυδηβοιῖοὶ ἃ νυ]! οὐὐαῖῖ, αὶ 4πὸ ἄτη θη ἀ8- 
δ1πῚ νύσος, καὶ ποῖ, Οἱ ἰρῆθ, ϑαθλμίζθ ἂχ ΔΙΆ ΜΠ, τς 
1. Πάμποὸ Ἰοσιπι Πορπ ἀδ ἱπτοσιὸ οἰἴα 5. ΟΥΓΊΠ τ5 
σαὶ, 11, ἃ 9. [Θμ10 ἃ. ἰἢ Ἐγαπρθίο, Οὗτός ἐστιν ὁ 
βαπτίζων ἐν ΠΙνεύματ' ἀγίῳ, 



ἀλὴ 

τὸ νεῦμα τὸ ἅγιον, χαὶ φωνή (4) σοι πατρικὴ 
2 - 5 » Η τι 

0ἷν ἐπηχεῖ" οὐχ. Οὗτός ἐστὶν ὁ Υἱός μου, ἀλλ᾽, 

Οὗτος νῦν γέγονεν υἱὸς μου, 'Επ᾽ ἐκείνου γὰρ μόνου 

τὸ, Ἔστιν" ἐπειδὴ ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Αὖ- 
ἀν εξ Ὁ; Ὁ Λογος ἔπ 

γιὸς Θεοῦ. 

ὕος ἣν πρὺς τὸν Θεὸν, χαὶ Θεὸς ἦν 

ἐκείνου τὸ, Ἔτ'ν" ἐπειδὴ 
ΚΝ οἴ ῇ πὰ ἃ σ᾽ 
ἐπὶ δὲ σοῦ τὸ, Νὺν γέγονεν" ἐπειδὴ οὐ χατὰ οὖσιν 
ἔχεις, ἀλλὰ χατὰ θέτιν τὴν υἱνθεσίαν 

᾿Ἑχξῖζωος ἀἴδίως (2) ἔστι" σὺ δὲ 

ὅϑιες πὸ) 7) χδίως 

δ σθύφν “ 
κ᾿ προχοπὴς λαμόδα- ΓΙ 

Β΄. Οὐκοῦν ἑτοίμχτον τῆς ψυχῆς τὸ 

υἱὸς γένῃ Θεοῦ, καὶ χληρονόμος (3) μὲν Θει 

ληρονόμος δὲ Χριστοῦ" εἶπε ἑτοιμάζεις ξ 

καὶ λαύης, εἰ ἐχ πίστεως προσέρχῃ νὰ πιστοποιης- 
θῇς, εἰ ἀποτίθεσαι (ὁ) τὸν παλχιὸν ἄνθρωπον ἐκ 

προαιρέσεως. ἅντα γὰρ ῃ ὅσα σο: πέπραχτα! συγχω- ' . 
ρηθήτσεται, χἂν πορνεία, χὰν μοιχεία, χἂἄν ἅλλο τι 

τῶν τοιούτων ἀχολασίας εἰδός ἴστι, Τί μεῖζον τοῦ 

σταυρῶσαι Χριστόν; Καὶ τούτου χαράσσιόν ἐπτ' τὸ 

ἤχπτισμα. Τοῖς 
ὄν ΝΞ εἰ 
ξλενεν ὁ Πέτρος, τοῖς 

γὰρ προσελροῦσ! (Ὁ) τρισχ'λίοις 

σιχυρώσασι τὸν Κύριον πυν- 

θανομένοις χαὶΐ λέγουσι" Τί 
ἀδελφοί; Μέγα -ὰὴ 

ΠῚ ποιέσομεν, ἀνὸρες 
(2 τὸ τραῦμα ἐπίστησας ἡμᾶς, 

ν ὦ , Ὁ ἴς τ ᾿ Ὁ" Η ὦ Πέτρε, τῷ ἡμετέρῳ πτώματι, εἰπών: Τὸν ρχη- 

ποΐίχ ἐστὶν ἔμπλαστοος τὸν τῆς ζωῆς ἀπεχτείνατε" 
τιελιχούτ εΣ ᾿ εν ἡ Ὶ ἥ τηλιχουτου τραύματος ; ποῖον χαρθχόσίον (0) τηλικούτου 

ῥύπου; τίς ἡ σωτηρία τῆς τοιαύτης ἀπωλείας; Με- 

βαπτισθήέτω τανοήσατε, φησὶ, χαὶ ἔχαστος ὑμῶν 

Ως, τῆν ΓΕ 
49. (αἱ. 10, ὰ. 20, 

τ Ψψία δαί. 11,.π. 9. 
ον ἀπ 81: ποίαν 

(1) Καὶ φωνή, οἷς. Οὐ, σοῖο καί ἃ ποθ 5. δά- (ὶ 
Ἰοοῖα οδὶ δχ οὐδά. (οἶβὶ., οος ὕσβαυρ. [ἢ βοάποη- 
Δ 015 νου 5, οὔτος νῦν, ἸΟ0. οὗτος, βου! θαϊον ἰὰ 
δα 15, ὅτε χ ἰβαάδπὶ π155. οἵ δι }} ἰϑοι!οηε ἰὰ Ἰθ0Ὸ 
Ῥάγ 610 οαἱ, 1|. ἢ. 9. τηνε σΟΥΓΓΟΧῚ γπι5. ΠΌΤα, 
ΡΓο, ἐν ἐκείνῳ, Ξογίρειηιβ δἰκάρηιμ ποίου 1015. 
ἐπ᾽ ἐκείνου, αὐ τογαμι ἔαρ το β αν: οὐ τὰ Ιρρὶ 
οροτγῖρι αἱ γοϑμβοθ ἐδὶ ἀἸ 611 ἠλοτα θ1Ὸ Πεῖγα ορροβίίο, 
ἐπὶ δὲ σοῦ. Ἂς ἀοἰη46 νούθπι, μόνου, ἃ} 60 Πμ1ξ. ὁ Χ 
οοα. ΟΟ15]. τϑιθοίο μὲν αποά ἀπο γάρ Ιομοθα αν. 

(3} ᾿ΑἸδίως. [4 πιὰ] αὐπεχα ἰοροσο οααπὶ σά. ἤθε 
οἱ (δβδὰ)), {δια ἀΐδιος, ἀἐορηῖις, σαπὶ ΘΠ 1{15. οὐ σσά, 
(οι. 

(3) Καὶ χληρονόμος. Ὀατγ(]εα]αηῖ καὶ ἀἀ 1 4 1π|ὰ8 
ΟΧ Π|55. (015]., Οἰἴο}., Τίοος (άδαθθν οἱ ἀτοά, οὐ 
ῬΗΓαΒ15 δ ρὴ5. ΧΡ Πογοῖ Βορσ απ ΔΡΟΒΙΟΪΙ 1 
αἰ δσαίαιηι, 4πὰ μεουθάϊιαβ ὙΠ χα οχ ΠῚ πιὸ 
ὑσηβοίποη 5 ἱπ πο} 1. 

() ᾿Δποτίθετα:, Νορθδεατία οἰποπάα!ο ἱπηργ68- 
βυτῦπι πὶ σα 5 βου δἱζαν, ἀποτίθεσηχ!  οχ {ΓῚ 15 
ϑρρὸ ΠΙΘΏΊΟΙΘΓΒ Τη55. {018 σονται αν, 

(ἢ) Τοῖς γὰδ προπελῃοῦσι, εἰο. ππο Ἰοσυμὶ 
δῖ. βοΓ  ρ5 15 δχκ ποίου δαί οοὐᾷ, Οοἰδὶ,, οο. οἱ 
Οαβαι)}». ἢ πᾶ ἴῃ Θἀ {18 ἀρθιιη! νοτΡα : τρισχιλίοις 
ἔλεγεν ὁ Πέτρος τοῖς σταυτώσασ: τὸν Κύριον Προ 
(δηλ οογαπὶ ἴοοο πὰ ον ρείοσ νοζοιῃ, τῷ 
Κυρίῳ. 51 φαϊὰ τὼ Ἰρει πο σιᾶπὴ. Θοσαϊηλον ΔΌΪΕ- 
τοι θαπὶ εἰϊ. ἴογια Π|ὰ ναῦθα, ἔλεγεν ὁ Πέτρος, 
σαογαη νἴσσπι ἀσαηάθ βυμρ οί νοχ, φησί, ἰα οι α5 
ΡοΞι. ματανοήσατε, φροπὶίᾶ. δρᾷ ἤθὼπ. αὔδα! ἰῃ 
Ογγηο δχ ἰπροῦο ΓΟ Πα πί ρου ατθαϊανιτῃ 
ροειοοσιιὺ ὀχοπιρία. ἤοσο, ποιέσοιμεν, αχ σοᾷ, 
(οἴ5]. οἱ βαστὸ ἰοχία. μοβα 118, πουέσομεν. {{6ΠῚ 
γὸ ὑμετέρῳ, 50. Ἰρϑιτ!5 6χ οοαά, ἤσρ, ὕδβάθβ,, 
τοἀεοίο, οἱ 'β50 83Ξ6εη88, ἡμετέρῳ. ΟοἸδ!η. αἰϊίεν 

ΘΟΑΤΕΘΗΙΒΙΒ ΠῚ ΒΕ ΒΑΡΤΙ5ΜΟ. 

ι2. ΦΖΟΔῊ, 

ἄλθ 

ΑΔ μαραουα ρίοίανοηι, τὼ (ὁ φασσαθ ἀοβοοηαθε Βρ αΠπ19 

βαποίασ, ΘΕ ραξρτ πὴ νῸΧ ΠῚ ΠΟΘ ρ 6 ἀπσ] δια: 01, 
Ηρ οἱ είς πιο 19... πο, ΠἰῸ πη [ποία δβὺ 

1118 τη 05 15; 46 110 5οῖο ἀϊούιμι, δε: φημ σης 

«ἀθην τὴ μυ ποῖρίο νὰν ἐοσθησα, ΒΕ γονθισα ρα αριήῇ 
« Βόπῃ), οὐ )δὰ5 ὁγαὶ ψόγραπι 21.» 1Π1| Ππααααι 

σοηνομὶξ νοχ, Επί, σαπὶ 5} βραιρον {1115 Π 6]. ΤΙΡΙ 

Υ8ιῸ ὑοπιρθῖ!, Ναιης [οἰ 5. 651: ἀυ οῃ διὰ αἱ (15 
55, ποὺ ρθ. παϊαραμ ΡΒ 05, βδὰ Ρὸν αὐομρι!οποιη 

ΠῚ ἀρρο!δηοηοπι σοπῃορααδτῖθ, 1116 ΒΘ πι ρἰΐθ το 
ΒΕ : τὰ νϑγὸ οχ ῥγοίδοία μγας πὶ δος α 115, 
Ἀν. Ργωῳραγὰ ἐδ 6 να8 ἀπί πιῶ ἰαῷ, πἰ ἢ]1115 οἵ - 

Ποῖαγῖ5. ΟῚ, οἱ Παλρθ5. σαΐ δια 961, οοιεονΘ 5. ἀπ ρα 

ΟἸ 5} 5.2 51 φαϊάσηι ἰοὸ ἔ(ὰ ρει ρβανανουν!β αὐ σοπ50- 

ἀπά Γ : 81 6 Χ 0 ἀοσοββουῖδ, αἱ Πγιπαπὶ 4.7. ἀσοἸ 115 

(401 συπντ ον σαι (7}} Ε1 χα νοϊπαίανίο ἀοϊδοία νὸ- 

Του ολῃ Ποιὰ ἐπ 1. ἀοροϑιονῖβ ἧς, Οὐσΐα, οπὶπὶ ἀπ - 

σα ήπ0 ρου ΘΟ σαν οΥ 5 σο) ἀοημα Βα αν, Ξῖτο [ΟΥ̓ πἰοὰ- 

[ἴον βἴνθ δ] δεῖ απὶ, δἰνο φαοἀοαπαασ αἰ α 6}85- 
ἄβθιι χηοαϊ ἰοπ ἴα: αἰαιο ρθοῦδιὶ μϑη 5. Οχοα τη ᾶ 5 

πϑίαϑ. σαὰπὶ Ομ ἰδία πη. τας! ἤχῖ956 Ὁ αἴατὶ δ11}15 
δἰΐατῃ ἐχρίαξο Βαριβπνὰ5 651 15, Α σσσ άπ 1015 Θ πῃ 
|Π1|5 ἴον πΉ}ΠΠ6. χα! Ποιπί μην σγαοὶ αἰ χοναη! οι [πο- 
θαναν ΡΝ; οἱ βοϊβο ἀμ 5: Ομ ἐμοϊώκις, 

υἷρὶ ὕατος 15} αἀτηομα 5}} πὸ5 Ρεῖγο, σαὶ ὨοβίγαΣ 
αὐτὴ ἰοοτοβ  Αμοο οὴ. αἱξο ἐπιεονΓοοἰδεῖς ἢ. Ομοα 

Θηι 9] αβίσα παι ἀα θή τσ ὩΠΟΘ τὶ Ὁ ἀα ἰαμ 15. ΟΡ 15 
ΟΧΡαΡμαΙ ΠΟ 9 φαῳ ἴῃ ἰαπῖο τ λογία δά 5 ἢ Πδβροι: 

αἰ 118: Ρα θη διαὶ αρίϊδ, οι Ραρἠζδίαν ἀπαβααῖ5- 

ιτὶ| τ Ψψν, δαὶ. 15, τὰ. 32, ἵν ἢ Ὁ αὐύς τ, 

ἅπηο σοι ὀχ ροῦ : Ἐπιστησας ἡυᾶς, ὦ Πέτρε 
τὰ ἡμέτερα ἀμχρτάματα' εἰπών" « Αὐἀγησπαϊθιῖ ΠῸ8, 
«ὁ Ρδῖίγδ, ἠο ποκίγϊ5. ροουανῖθ, ἀἸ 8 Ὼ5. 

(6) Τηλικούτου τοσύματος ; ποῖον χαθάρσιον, ἔα 
γογρὰ ἴῃ μυῖα. Θ1Π|5. ρνλογη 55 θτορίον ΤΟθῸ- 
ιἰὰ νούριῃ, τηλικούτου, ταβί ΜΗΪϊεβα5. ὁχ 
ὑοῦ α, Ἰῖοε δὲ ὕδεδαν., αυΐϊθὰβ οἶβὶ. βαϊραραίαην, 
Ιοὐο τῆς τοιαύτης, οοἀα. Πρ ε'Ἅ, δβαηθ. παρθαῖ, 
τυλιχαύτης. δε (015]. πραΐϊνιιαι πάθοι, δὸ ῥτὸ ἀπω- 
λείας ἴογὶ ἀμαρτίας, ᾿ 

(1) «51 οχ {46 δοσοββϑεῖβ, αἱ Πττηᾶπι ἀοοϊρίαθ (οἱ 
« φομν δ θη οηι.» 510 ψου τ α5 πο νογθᾶ ἵνα πιστο- 
ποιηθῆς. ᾿άϑτῃ ἀρὰ}, ἃ Πρ ΟὉῚ {Δ 61 ΡοΥβπὰ- 
510118 6}. σον! οἱ ολο, ΔῈ 1} πὶ. 6}, ἢ ΓΤ ΤΟ ΘῊ ἐΓὰ- 
ἀστὰ ΔΡ πον θη  ἷο οὐ ρυον ΟΊ ΟΥΙ σέάά αὶ : 1 ἔα) 
ἰπ πἰροαιθ Πἰνπιὰ δ᾽ δηβθηϑίο, δὺ οαΐ. 18... ὃ, ἃἷ 
δια ον05 σοπν οΠἸ550,ἱ ἀ6}}5 αιυ γα τῷ σγοα! ἀονὰμξ, 
ἀὐραπιθητονι μι. ΤΟ θΟΓῸ τη 515 0 ΤΠ 6515. σον] 81)" 
{πῷ : συνεληλύθαμεν, οἷο, πιστοποιηθῆνχ: μᾶλλον 
περὶ ὦ, πεπιστευχάμεν, Ηἰς Ιοοὰ5. οἰΐατα ΤΠ! 
ρμοίοϑι 46 ἀ0ε1111}}ὰ σον 15 οδιοηιροταίοιθ, πὰ ἀα- 
δ ῖα ἱπἤάθ}}5. οαπι ροίοδέα 60 [46 }15 δἰἸτοῖ, ἂν 
αἷς Ῥγουαξ., τη, 11: Δύνατα! γὰρ ὁ Θεὸς χαὶ τὸν 
ἄπιστον πιστοποιῆσαι, ἐὰν μόνον ὃῳ τὴν χαρϑίαν; 
Υ81 ἀὸ 10 αὐθνο να ! }ἀπι8 οἱ Πα δ ε, αι σα 
ἃ 1)60 πἀγανασι μΘ 6.165. ΒΘ 1115, 5858 δι] πὸ3 
θοὺϑ ρευρηπ|5 ἀθια μι τς αἢ χροὶ σαὶ 2. στη. Κ. 
Ῥτίοι 555. πιάμῖβ μίασοι. Ναὶ ΟΥ̓ΠΠ5. Ὁ 00 
4π|. ἀεοθει κα Ραρ!πιθαπι. πο παίαπ! ει. οἱ νὰ- 
ΘΗ αμἴρηλ ἀβϑθηβαιη, 568 Πππματη. ΘΟΙνΙΟΠΟ ΙΝ δ. 
«πα Προ πὸ ηροφηρίαν νοῦ η} ρου]! Σ 510 ΘΏΪΩΙ 
Ἰοχαΐπιν οαϊ. 17, ἃν. 958. 1 κα 51 ροῖ ΤΠ 6118 6πὶ ἀ66] - 
« ἀρεῖ, ἃ] 6 Δ} ἃ)» ἴοὸ ἀἴ6. ἸμΠἀο ταίοπι, οἱ 
«Οοτίδιη ἔπ πιὸ που βιια ΟΠ 61», καὶ πληρονοράθητις 



ἀλὶ 

κ θὰ σϑτὰ 55: ουθ γα ΡΟ σα ον), οὐ ἀσοίρ᾽ 6 {15 ἀοπα τη 
«ριὰ5 άπ 08} δ». Ὁ ἸποπανταθίίουΣ 1)01 ο οπιθὴ- 

κατὰ ΕΞ ἔθ ὴὺ. πΆΠ τὰ Ἐρογᾶμ!, δὲ Βρ (05 5880 
ἄἀυπὸ ἀἸσηλπίαγ; σογπη5. Βαρ μι} νἰν ΐοια. 51 815 
γδείγαιαι ΒΙ ΞΡ Θχη15 γον 15 Οοϊβίαι. οὐ ΟΠ ΧΙ; οἱ 

415 ΡῈ. ἱβποτδηίατη σογαπι ᾿Ἰσπμ πὰ 5 Ποραν τ; 5] 

4115 ρ61᾽ τηδί οἴδοία Ξαὰ αἴδο! "1 ἀομηια ΟΠ δ} τηὰ- 

[6 ατιάϊτοι ; ἀσοπάο ροπίϊοη(ίπαα ρ] ΟΠ 5 5.0 βρεὶ Βὺ- 
πῷ ; αὐοβί μσπα οἱ πὰ φαθογλ αν ία. 

ΧΥΙ]. « ΟσηἢΠηῆρ, ξεσαβάϊοιῃ : ἀπΐοτοι 6 αμ]π15 οπ)- 

«π85 αἴ δ5 ()ὰ5 ἐν ΆΑ δ] αοι Βομλ 5 ΒΟΥ 65 [110- 

«ἀπ 0} ΠΠατπα βασγα πὶ, ἴῃ βρίεα τα μια οἷν εἰ βριἷα 
«ΘΟ. 5} 1018 “δι ΒΡ ΆΡ ΘΕ Βα) ον οΚ δαὶ λα ἀὰ πὰ 

«οἰ αππάοΒίχαὶηα! ἃὉ οχλἱ μούοδίο νοϑ δ᾽.32 (λο- 
«φρος 00 }}} οἰγοισα Ὅὸ5 αὐ ροὐζ,οξ αἰοολιξ: (γυιξθ 651 ἰβίἃ 

«4 ἀβόθηα! ἀθα!θαία, οἱ ̓μ πῖχὰ πιιρου [ρα αι ἸΘτὰ 
«διῃ ὅν ἤπ ἀπ δ βουνὰ οὐοί δια ῃυ θ0- 

παϊι απ ᾿ρ5θπὶ ἰγαϊγιο στὴ βου} }}, Σ ἀαὶ δ᾽ πα σσύϑιη 

απίαι! πα πποιυπθ πη) ἀσοσρίαϊῃ μά) 0 }5 ἃοοΙ Π] }01}: 
« δοδ μα ϊοθτα 68, ργορίπαυα πιὰ ςοοοο ρΌΪΟΠ τὰ 65; 

«ἀομίθ5 [ι} 5ἰσα  μτορο5 ἐοπϑάγαπι 5’, ν ΡΤ ΌΡΓΟΡ 01 - 

[ἐβϑοπδπι ΟΣ σσηδοϊθηϊ δ Βοηὰ ρτοίδοίαιῃ. ΕΓ σοτξθ- 
ααεηίοιν : Ομιπῦς φοιπεί ἐς ἐεεἰις ὅ5ς ῥγορίοι ἀὰμρ]ὶ- 

οθπὰ ἀγαίἂπαι : 68 πὶ ἴθ αἰ ὁχ ἃσπὰ οἱ ϑρίυια 
Ρενῇοιναν, ναὶ σα μοι γοίι5. οἵ Νονὰπι Τοβία- 

τὰ 1 ρῥγωαϊσαίαν, αχὶ Πρὰβ, αὐ νὸς 48. ο᾽ν- 
Ὧδ5 (1) σανδιαα. ΘΟ) αμτὶ ρογβοίϊοα!αβ, δουᾶηλ ὅθ 

18 Λοῖν τι, 8. 9 ΒΟΡΠοπ, ἢ, 14, Ὁ. 
«δ ἃ, τα δι, ἢ, ΤΡεΩτε, τς ΠΕ, ΘΡΌΡΩΙ; 

8. ΟΥ̓ΒῚΠΙῚ ΠΙΕΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΗΙΕΡ. 

«ἀπὸ νόβίγηπτῃ ἰὴ ποπι τς 165ὰ ΒΒ Πογηϊηὶ ποοιοὶ ἃ ἐν τῷ ὀνόματι ᾿[ησοῦ Χριστοῦ Κ' 

0. Ἰῷᾷ, τῷ, ἀ. 

υρίου ἡμῶν εἷς 
τ ; 

:: Α - ᾿ : Αδδω, χαν- ἊΝ Ωλ “ 

ἄφετιν ἀμορτιῶν, καὶ λήψεσθε τῆν δωρεῦν ποῦ ἔ : 
-» τ ͵ νι - δι. -" - 
ἄνίου Πνεύματος" "Ὦ ἀνεχδιήύγητος τοῦ Θεοῦ φιλαν- 

θρωπία { τὸ σωβῆναι οὐκ ἐλπίζουσι, χαὶ Πνεύματος 

ἁγίου γαταζιοῦνται (3(. Βλέπεις τοῦ ϑαπτίσιλατος τὴν 
Ξ 
δύναμιν, Εἴ τὶς ὑμῶν (3) λόγοις βλασούήμοις ἕσταύ- 

ν΄ Ἀν κ ἊΝ δ ἃ 
ρὼπ τὸν Χριστόν" εἴ τις ὑμῶν κατὰ ὄγνοιαν ἐνώπλον 
Τα ἢ ἣ ὙΠ τὸ τῦφος - ἀνῃοώπων ἠρνήσατο" εἴ τις διὰ πονηρῶν ξογων β}λα- 
σευμεηθῆῖνα: τὸ δόγμα παρεσκεύασεν! εὔτλπις ἕπτω 

μετανοῶν" πάρεστι γὰρ χαὶ νῦν ἡ αὐτὴ χάρις. 

1. Θάρσει, Ἱἱερουσαλὴμ, περιελεῖ (4). Κύριος 

πάνπ τὰ ἀδιχήματὰ σου, Ἐχπλυνεῖ Κύριας τὸν 

ἑύπον τῶν υἱῶν γχχὶ τῶν θυγατέσων αὐτοῦ, ἐν 
πυεύματι χοίσεως καὶ πνεύματι καύσεως, 'Ῥαν- 

πιεῖ ἐφ᾽ ὑμᾶς ὕδωρ χαθχρὸν, γαὶ χαραρισθάσεσἢς 

ἀπὸ πάσης ἁμαρτίχις Χορεύουσ: (Ὁ) πεοὶ 

ὑμῶν ἀγγελυι, καὶ ἐροῦσι Τίς αὕτη ἢ ἀναδαίνου- 
ὑμῶν, 

᾿ Η 
σα λελευχανθισαῖνη, ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἄδελ- 

φιοὸν (6) αὐτῆς; Ἢ γὰρ πρότερον δούλη Ψυχὴ, 

νῦν ἀδελριδοῦν αὐτὸν τὸν Δεσπότην ἐπεγράψατο' ὃς 
τὴν ἀνυπόχριτον ἀποδεχόμενος (7) προαίρεσιν ἐπι- 
φωνήσει: ᾿Ιδοὺ, εἰ χαλὴ, ἡ πλητίον μου, 

χαλή" ὑδόσπες σου ὡς 
ἰδοὺ εἴ 

τῶν 

ν" χαὶ ἔξῆς" Αἱ πᾶσα; 

διδυιμξύουσαι (8): διὰ τὴν διπλῆν χάριν, λέγω δὲ 

ἄγξελαι χεχαομένων, 
ἊΣ ᾿ Σ ΠῚ ᾿ ᾿ ͵ 
ὁιϊιχ τὴν ευσονεῖο τὸν Ὁμολοῦ: 

ταν ἐν τῆς ; 
τὴν ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος τελουμένην, ἢ τὴν διὰ 

τῆς (9) Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήχης καταγγελλο- 

ἕνην. Καὶ γένοιτο πᾶντας ὑμᾶς τὸν 

32 ψίᾳ, 

δι. ἡ - 
Ὁ ὍμΩΥ τῇδ 

3: Ἐχροῦ, χαχνι, 35, γος, π. 9, 

(3) Καὶ Πνεύματος ἀγίον χαταξιοῦνται, ΒΔ νοΥθᾶ ἴῃ (5 τηδιϊοιρ ἰθρθ8 ροϑίμ!οιμε, ἀδελφιδοῦν, αὐ ΟΥ̓] 56- 
ῬτλονΡΙ θα 5. δα! ΠΩ] 5. ρσαογπ  σ 5. Γββίτ Ἀ11Π16- 
15. Θχ αἰγοαὰθ σοάα, σΒ οἱ σαδα}. ααὶθὰ5 β- 
Γρασαίαν σοά. (ο5}, οἱ νέα. να, 

(3) οὔτις ὑῶν, οἷς, 1185 Βραο δ β ρῃ ΓΆ365, αὶ; 
᾿πΟῖΙᾺὉ ἃ νουλῆβὶ εἴ τις ὑμῶν, ἴὰ Οταοῖβ οι ἰυμ]- 
νας ἡπνθυβᾷβ, δὲ 1006 ἐθἀαΐπχι5 αι οπὶ ΟΠ Πρηΐ ἴῃ 
οι. αοἱϑ]., σα. ὕδεδπβ., Οἷον. οἱ ὥρούροι! γρυς, 

(ἢ) Περιελεῖ, οὐ Ἰηἴουῖαβ, ἐχπλυνεῖ, πὰ ταβιταὶ- 
Π}}5 Οχ 061}. Τ0181.. ἤσο, ἀαπάμθν ΟἹ. βάῦτο ἰδχία 
θὰ σαομὶ πὶ Ονγ 5. οα!, ΕΗ εὐ τοά., 
περιεῖλε, οἱ ἔπλονς, ΑΙ, [αἰσναιπ Ἰθιραβ, ποὴ ρΓᾶ- 
ἰοτιίαια, ροβία]αι ργϊπλαμι οἰτοσηιβιδ μα ΟγγΠῖ δὰ 
σαἰθοϊνειθπο 85 46. Βαριάδπι αραα, ΘΠ υ θη }}5 : να τα 
ἀοϊ αὶ σοπβθαπθανοβ ἐμ ἢπιινὸ, ΘΠ βου. ὅάντιεῖ, 
χαρασισθήσεσθε, οἷο, 

{3} 1.605. χορύσουσι, 
(0) ᾿ἀδελφιδόν, 118 ἴῃ 5, ἀπαπῖνῖθ. ὁτασι- 

(4) Ουγϑηε 76)ιαϊὶ ρεν βεϊοιίος. Νοῖ ἂθ5 τὰ εὐὶξ ἢϊς 
ἐς υδάγακοθια [6] απο ϑοοσπάατα Ποοίοβί Π1ε- 
τόξο το δῆ Τὰ οὐδ] ρας] αν Ο Δ άγαση δ 
αἀἰοναιη. τη ϑεατσ ΘΔ} 0 πν 1015 ΘΕ δα Βα ῦ Ππὰ 
τ 5θὸ ματα ΟΥ̓ΡῚΗΙ ἰοϑ πιο ΐα συπνυπηῦ, Ναια 
οἴἶβϑο Θυλἀνιβοβμη. ποιιΐπὸ {10 μᾶββμῃ αἰτίαν, 
ἀπ|4 Δ (ράΞΌ 8} [6 αῃϊο,πῖνθ ρΡ] αν 65 ἀθΐ ρᾳαοϊοτθ5 
σάλι 56Χχ βοραοηδαδ5 οομεπϑνοῖ, ἀΔΥ] ΒΟ Ε Βαὶ : δ 
Ἰοχαῖίαν Ῥροσαί. π. ἘΣ « 4115 Ἰσῃστιηλ μὰ 65 ἸΟῃ ροΥ 8 
« Ἰπιίον να! στα, μα πὰ σι ἀπ νὰ βίτα {8 
« Δαιαῖν, ἐμέν ἐς 5. δ. αυπαναβηι ἃ ἀλερὰ5 μ ο) νὰρα- 
« δἱκ ρνὸὺ ἀπὶηγἃ ἔπ ἢ» ἀαο ἢ πα θνῸ ΑἸ οσα οὐ πι- 
ῬΡΘμηαἾ οἴατιρ ἰδ μ5. απο θυ μαγη ΠῚ α 
θαρ δασ πΠ ἀβϑιηα αν δοατ)θ5. ΟῚ ΠῚ πασοοῦθον 
ἴῃ ἔγασηι οθίο δρΊβίο!  ἀ Ερίρηααιτα, 104 ΟΟΓᾺ - 
πιόχλθνα! ΗΙ ΟΡ ο ν ὰ8 ὁρίδι. Θ᾽, ἀπὸ 38, ΘΟ 6}} 
τηο0 Ἰοαοίίαν : « ἀοηβαθχαο ἀρ ΠῸΒ5 1δ{Ππετη αὶ 
« 651, ᾧὐ 115 ααὶ ΒΡ. ζδ) αἱ βαηῦ μὲῦ φαδαταρίπϊα 

ΡΒ Ὴ Ὁ μθὰ ΒΟΥ] ΡΠ, 
(7) ᾿Αποδεχόμενος. ἔχ οοἀδά" (15}., Ηοο, (α- 

61}. Κ41Π ἰἄηναπι, δεχόμενος. ΑἸ]χιληΐο, ροκί ἐπ 
οὐᾷ. ΟοἾ5), νοτθὶβ, πλητίην μοῦ, αὐ]απρίίαν, 'πὸ 
γΟΓΘῸΒ: Καὶ μῶμος οὐκ ἔστιν ἐν σοί, ΠῚ τιαρια 
πον δὲ ἣι ἰδ; φὰρ νϑύθᾷ ὃχ οἂρ. χγ, 7, θὰ ἰτᾷ5- 
ἴδια 5αηΐϊ. 

ἴ8) Διδυμεύουσαι. ΓΒ εὐτόγο ἴῃ. ρα 1|}5. οβθίϊπο- 
Πα, διαμένουσχ! ῃτὸ διδυμεύουσαι, ἀιοι οχ οοαα. 
Οὐἰ5!., σας αβδαθ,, βᾶονο ἰδχία, οἱ 1ρϑὰ ογ ἸΟ 0} }5 
βδχῖο γϑϑταππιι5, ΤΟ. αἱ πᾶσα;, οοϑᾷ, (ο18]., Ιος, 
δκδα. ὨΆΒΘΗΙ, ἅπασαι. 

.9) τὴν διὰ τῆς, οἷο, Β5σοι! στὰ 5. ἰορίον 
πθῖπ ἐοαή, Βου, δβαα}». οἱ 151. πρθῖ σοί ᾿θοϊΐοπο 
ναϊρδιὰ 4:0. 651 Πα ἀδτηοα!, ἢ ὁτὰ τὴν ἐκ Παλι βίυ, 
1ῃὰ το. (οἱ 8:. ὙΠ Π]058 δου δέιπν, ἢ διὰ τῆς Ηχλαιᾶς 
χαὶ Καινῆς ἀιαθήχης γαταγγελλομένη, 

«αἶξε ρηΒ]ῖσο να 5 βαιοίαηι εἴ Δἀοταπ θη) Τιοῖ-- 
«αἰταΐοια », ΕπΒΟ θ᾽ 5, θῖα (ἐθβαιίθηξρηι σα βί πο, 
ὑδλίοπ ἐπ δίς, ἂρ. χχπς τς ρὰρ. ὅ Ἐξ δἱ δ40, 16}- 
πίπτῃ Δη Θ ΆΚΟΠ 416 « ατιαἀάγασίπα ἀϊδι Θχϑγοῖία- 
«Ποπρτη νοσα!. αιιὰ ΠῚ ΒΟΡ 88 Χ ΟΡ ΕΠ πηὰ 5. νἱΡΊ Πτοσ 
ΒΒ. Πα ΘΊπι δ ΟΧΟΙ ΘΙ. 13, {]υνπ ὁ..18.Ἐ6πτατην Οὰὰ- 
ἀταροϑπηδι ἰα Ραϊαϑηα, 5ἴσαν ἴῃ Ἔπγρίο, {ἰργα 
αῃίνουϑα, ΠΙνεῖοο οἱ Θοςίάδη το, [αἶπαὸ ποθ ἀοχιαθὰ- 
τα δῦχ. {ΠῚ ϑπθ 6. ΟΘουϊἀομῖς ἱποσαπὶ, σοτὶϊδ- 
5 π|ὰ ΓΘ 5 δὶ ἰὴ ἰϊσγρίο Οὐμα ναοί τιὰτα ἀἴδ5 [ἢ 
'απὰ πα ἀταξία δ᾽ ἀμαῃ, ΒΑ ΒΡάϊο βαποῖο πὰτπο- 
αἴο, σοτὰ ρθη ἀἸεδὸς αἂοο πὶ [δ᾽ πιοι να ἐο- 
ὅαπαα ροβὶ ρυϊσηδηὺ {πάτῃ ησσπ να απ, Θπαέίναρσος- 
δῖγηα; Ποτητηϊοῦσα, πε Πα ἃν, ΕἸ ΩΣ ἀια}}}3 τοὶ 
ΤἼ ΠῚ Ε ΡΞ Έ Πα] 05. ὙΠ ΡΟΘΙΗΕ 6Γ Αασοϑββοτβ Οἱ 5 
ΟΣ} ΔΙΟχΔ ἀν] ορτδίο!ιο ; χαΐθη5 σοίδ! παν δὸ- 
οΓα 5 βου ον αι ἴον, σαρ. 3. Ουα ἀνα ρθη α τα 
ἴὰ ργρίο πεθαοτηδάδγιηι βορίοιη [1538 γα, 
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νἡσπείας τελέταυτας, μυν αανεύοντας τῶν λεγομένων, Α ἀἰσπηίαν ργΟθ6 πρηηογοθ, ἵπ δου ΐ5. ρον 5. {π|- 
ἀρποθ Ὁπ ΠΟ άπ 65. ὅδν ἐγυΘ ΟΡ ΠΟΠΒΠ1Π: σοτάθ, ἔπ 061 8ἘΠ| 

ΒΡΟΉΒ0 δία ἰοθ, τη ϑϑοοσιι ροσζα!οται σοηδδ- 

ἀπ }}}} ἃ 0, οἷ μοῦῖα σαιὰ ΕἸ ο ει ϑρινίνα 
βαηυΐζο, τῇ βθσα]α. Αἰησῃ., 

- - Ἦ “ πὰ , - 

Χ ουντὰς ἐν εὔγηις ἀγαροῖς, ἀμόμως πῷ νῦη- 
- "Ὃ 

τῷ νυμφίῳ παραστύντας, τυχιῖν τῆς ἀφέσεως τῶν 
ἁμαρτιῶν ὑπὸ τοῦ Θτηῦ ᾧ ἡ θάξχα 11) σὺν γϊῷ χαὶ 
ἀγίῳ Πνεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας, ᾽Α μὲν. 

35 (1055. 1, [0. 

πη ΕΟ 6915 [ἀθγθῖι Βα ΓΒ] Πτὸ βαρ πὶ πο μη ηγαίία - 
ταπι Ουδ ρα 5) γᾶ βθηβίτα. ἰηνεοία 6: αἰ ἰἴᾶ 
οὐὰ τ ρογ 5, Πογοιμαὶ, πόπιρα οἰνεᾶ βοχίαπι οἵ 
βορὰ τ δρθο] απι, ὁχ θογοιμου ἀοοιγίπνα 1ὃ, 
Βα θα 5. 1 ἰδσοίοπία ΠΙΘγοόβοὶν τα, ΞΊσ 1. (10 
Οὐτθη 6 16] απ απ 01} δ550. ἀνά8 00 16} π]ο 
[1558 δε μι πιὰ δοϊαπηποῦο αἰθ5, ἀβϑόνθνη! Ξοχζοηιθ- 
ττι5. Βα ργα οἰναίπ5, τἀπὸ. σοι ει! ὀχοιρία ἃ ὡαπίποσίθτα οην αἶσα ΠΟΙ θΡα θα αὰρ,, πὶ ΚΎΓῸΒ 
Ῥαϊδαίο οἰζαιὰ ἰπὶ ἐαϊϑίασα πἰδίονία, μεμα Α0}}1 δαυϊουϊίαιο Νίσεσε σοι οι Εἶν ἃ σὰ σαὶ Δι4ιοῖ5 θὰ. 
ΠΠ ΕΓ γταὶξ 50} }ᾶυπΔὸ νἱϊᾶπιὶ ἀροπι 5 ᾶρ, 106, Ξοῆὰ σον πα σοπϑιοιπάμιο γασοββῖκδο ἀἶσα! Αἱ- 
«αἰ ἴῃ Θυπάραποκίνα. μοὶ σαϊηα8. ἰΔηῦπηι {65 Ἠδηδ5. Θρίδιοία ἐκ] Α [Ὸ5 ορίβοοροβ, ἢ. ὃ, ἴὰ 53 ΗΪ6- 
οἰθυ αἰοραίαν, ΑἸέογαπλ σαρ. 00, Εἰμιά, αὶ Β' νυβο! γα απ αι ̓ ξοΙ ϑϑίαια σοπηρνο θη ον δὶ, 
ΕΠῸΡ6 θείοιο 58 Θχθυοθθαξ; 15 ἰοίο ἐδ ροῦθ οι - 
αἰοιξ βοίατῃ οἱ βδῃ θαι 5 τα ηἀοα δι, ὅθ θα Ομα- (7). Ὃ ἡ 2όξα, εἰ ἢδηε σοπιπιὰπ 5. ἰγπαπὶ θ61- 
ἀτγαρθδίπιθ Πα γρίδηλ 616 ἤστὰ ἴα παι [1556 1η. ἔσο]. βυπάρατῃ μ᾽ γα ο δἷο Βαθοῦμ φιάοπι ἰπὶ οα15, 
ἘΠογοοΪ γα η σομοα τσ π5 ὙΠ ρα", 51. θ0 αἴθ |6-Φ δε νρυβίομε Ογοάδοι, ΑἹ σοῦ, (ΟἿΞ|., που. οἱ (δ- 
ἀππται βονοράμιν, τα μέία δαίθαι 5, δα ρὸν ὑγ- βαῖν κοὐ Ποα σπδιῖν αατ σοη! θη! 50} ΓΉΪΟ 
ΧἍΠΠππι.1γ. ἐθς αὐ! αἴ απ 1 ἐσθϊο τα ρσοθ,. ΒΡορείλ τ τω. ρ0 5], νεῦμα, τοῦ Θεοῦ, 116 5 1 - 
ἀἴοα5. ἀοερηϊοια, βδορᾶαλ οοιπΠηαΠ π δῖ δα δα 15. ρας, ἐν αὐτῷ ᾿αἀὰ} 5011 σοί. σα οἱ σαβάσθοι, 
δ᾽ Ομ 1015 Βα ΠΡ 5556. Οὐ ἀθ δα αϊογα τα οὔβοῦ-. τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰηποῦ Χοιστῷ), ᾧ ἢ δόξα, καὶ τὸ 
ται οηὸ νη δα πχοη δὶ Ον 1] 5 σαὶ, ἀν κι. 41, 51- χράτος (ἀθεδὺ καὶ τὸ κράτος ἴσο, (ἀβαὰν.), εἰς 
σηἰ ύᾶρα μοββαπὶ 6χ πα} 5 ἀϊοὶ βοϊοιη ζᾶ ο, βΒατη-. τοὺς αἰῶνας, οίο, π΄ ἔρθο 1654. (ιν βίο, ογαῖπο πὸ- 
ἰϑτὰ ἀΒ 15 4υὸΝ ἰαχαΐ, οσσαβίοπϑηι [ἀἸ556 αἴσῃ |- δἰρος ἐμὲ σἰονέα δὲ ἐπιρυθάμα τὰ φρομία, οἷο, δ διπτα 
γῆ [δϑαπὶ ἀροηά!. ΝΟ ἰδπιθη αἰ γα πὶ τμότὰ 1} Ὸ ἴπὶ ἈΠ ὠα ΘῈ} Ο5 1} 15 σοι 1 ΟἸΠὨΪ ΠΊ Γῆ 58. (0 - 
βυπαχθαπι ] πὶ ας αἰ ΟΒῸ5 Πὺ πιῖ ]οἷ5 τὰ ΒΥ {δ 5; β6η51 φῦπα {ΓΙ Β115 ΡΟ 50115 αἹογ ἤ σαι ρα πα σιαὶ 
οἱ ἔπβεδ. φβαγιν ἢ φαΐ, χχις 31, οἱ κίοσι, ἐπ μὸν, ἀρρᾶγϑα! νυ] πιπὶ ας ροῃοξοβ. ἸῺ Δ Π Ρσοπ δι λθὉ 
ὁᾶρΡ. χχπῖς ἢ, λον ΟΠ Δ] Ο ἢ 5 ἐπ ρον ποηϊο- ΘΟ} ᾿ο  π5. ΤαΎ μα 15. αἸοίο Βρεοίαῃ [πα πι 
ταμβ ΠΟΙ ἰδὲ οι σα} ἀ16γὴ ἀϑδίβπμαι. ἕν απο. 668 π Ἴπτὶ μον οα ομο ἰΘτι 550, δχ υθίονὶ ἂὸ 
ᾳ τἰπὸ 6. ὑανηῖθι5 ΒΕ οι σαν ἃ, ἢν. 97. Ῥὰ-π. φοιηηλαι οο] πιά νητα πιογὸ, 

ΞΟ ον ἀἴδπι σ τη ἰπ Εσο δοιὰ ΠΙδγοόβοῖγ πὶ πα ποῦ 
βου άπ πο] Ποιπιιο πύλαι, ἃς 651 Ποὺ- 
τη! πα θ051 ἰπμὰ πεν, ορβουναίπι [α15586. [6515 
65. ὃ ΕἸΡΒΙ]Π ληπ5. μι δέοι δα ἀγργίδπαιῃ, ἱπῖογ γ- 
ῬυΙΔΠσὰΒβ 70. ΑἹ δατῃ 56: δά το χαλγαπι Εροϊεϑα- 
τασα ον ᾶπ ν ΟἼΠΐ ΡὩ ΒΟΡΙ 8. τη ἃἀΔ ἐπ Χ 1555. ὃχ 
Θ᾽ απ 5 Ἴρις» ἀρ μά δῈ ἐμ τὴ. δὸ ἐσ ρογο ῥάϑολα ροσϑὲ 

ΑΑΤΕΟΗΕΒΙΒ ΘΙ ΛΑΉ ΓΑ 
ΠΕ ΕΘΟΕΜ ὈΝΒΕΓΙΜΎΥΕ ὈΟΟΜΑΤΊΒΠΒ ΟΓΊΒΕΒ ΕἸΒΕΙ ΟΠΗΙΒΊΙΑ ΝΘ ΒΌΔΙΑ ΘΟΝΤΙΝΕΈΤΟΙΝ 

Ὁ ΕΠ ΟἿΌΝ, 
Ι. Ῥοξίψκαμι Ξε ρονίονίϑιδ σαἰοοϊοςίδιι5 αὐάγίογοβ εἶθ πουΐ δὶ βἰαίμις ἰοηίϑυ5 τηδε τέ αποίονς εἴ αὐ 

»εαρεηοηξίαμι ροοσαίονιιψθ συ [ἐοϑἰοιθηα,φῷ δαριίθαο ρνϑῖρο εἰσδεδαί, ργα σαν αι αν αὐ εαρίς- 

οὐία εἰς Ομειίαπ ὶ ἰοὲ γα ἰὠπομία αὐσηνσάμειρν (ἀαπλ. 3), φιο ὶ ἐξα μίαπαθὴθ. διχηῖδοηί μνοία πη 

ογραῖ. βειϊμεσαηι ὑϑρὸ {{{π|| ἐπ αμον οὶ, ὁ ας ῳα ἀδείριπατε μῶν" ρμαρίθ5 ἐοίο ὁ καΐνας θβίνηϑθ ἐβηι ΒΟΥ “8 11}:- 

οἱΐς ερυϑιμ δι μέθη γι ϊοαυῖξ διυαηνη παΐα5 ἀσοίνίμο οὐ μόδα φπομη, οονρ οὶ ἃ νοι 

βογπιθηΐ ἀἰδριαξοηίημδ 5 ργϑηλπῖρο; μὲ πα σοποραία ποίδησ ἐπξηριιοίαΣ, αἰ οπτῖμης ἀετ- 
για, ἑμρίονενι μοκίρα 5ἰησιείρνλμν δαρίξ τὴ ὀασρἐμιαίίοπομι {ποις παι ἐδίθνοῖ, πρήμθ ρνέορα θαοίάονον 

αὐ θπο ἀμνα, ροδίορτονα οἰἐθενγοη αν, 
11. διαί ἔπ σαἱοο εδῖ, μον ἱπομίδαίαπε (πὶ. 1 οἱ, 3) μανοοι εἰκαναν ϑθνώτι, πεηιρδ Ῥϑοίαν ἰσοίν ἐμ 

εἰ δοπογίων μον αὐ δα ἐμίσπε τιϑουββαίονῃ γ εἰμι ἑα σε τς μὴ αυος πισῳ Ἰδέρως ἰσεὼ δοπόνιον ἀπεἰεη ἐξ 

φογιομίσηι ; σομενίία βἰεὶ Ολεὶς ἴση ρεφοερία ἐναπδ! (να τι. ἀ οἱ 564.) “ε θεὸ; ͵ἐὲ (μηϑίο, ἐ}υ5. ἰπ- 

εανπαιΐοηθ, πιονίο, κορίτσια κε αὐ Ἰηζενος ἀὐδοῦησιε, ῬΘΑμΥΡΘΟΙἴοπθ, ΠΒΟΡΉ δ ΟΉ6. οἱ βοδκίονο (δἷ ἀφισίογ οι 

αΐ είς, Ξροριριο αὐσφηία, εἰὸ ϑρίνεμι δαηοίο  ἱὰ ποηυπιῖβ οὐ μι ἑαν αν 67 ὼ8 μαγείμης, απ πῶ ἩϊηιΡ μὴ) εἰ 

ἐον μον, παίαν ς ἐθ οἱνσύν ἐπε, πατρὶ τποη τὶς υλάμε( 18. 6 κοριαν οι πρεπγιαη αὐἴνονδα δοπίξαίο; 

οὐδονσι παίγνια οἱ εἰοίφοίμ ας ποδιϊιεε μα ἴρηο. φιιῶ ὁπεμῖα 6] ἐλ μο αὐδέπενπε 5 εἰθηέψοο ὧδ γοβι  οαΝ 

φοποραϊἑ αὐ που ϑϑῆαο Κυαἰοὶο. Ομῖδις οσρμοςκη δ, [οητθηι ἤοντθη Θμτὴ νει ἀοσιιαίκηι ἱπαϊέεα! (τῇ. 38 οἱ 

5066.). πόρηρδ δεγίρμωαηι βασράμι, ἐμ ας {ἰδεονιοιν ἑαμι Ῥεἰοτὶς ἐφ ανιθπεῖ, ψαοε ἃ ᾿ΔΧ ἐπίονμ»ειῖ- 

διι5 σοι θοτδο5 παργαΐ, σα Διουὶ ἐπ ΐσοιι ἰεπ τ. μα οὐ ία οοπείμαδε (ααπὶ. 21) τιον αξ δμβ φιεδιιδ- 

ἄαπι ρ»ϑεοριῖς. Παῤῖια 651 ἠφν ογα! ὦ αὶς Ομαάναφοοῖνια, μἱ εἰρη βοαί αι ἃ, ὀασ(δεϊπιαλίταφμθ ἤαηο 

6886 εἱέΐριαπι μγὶονὶϑ } ολμπιογερηα ποδαομασς σαἰεολοσήη. 
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11. 2703 Ἰοῖο Τηϊεΐο μαι αφοκνῳ οὐπηΐα αἰεί Β σοίοεία ἀἰδηθλαία μι 56} 1018 ῥαρη παπᾶ ρΡορο- 

πριν, ἐν ιίατὶς Ἰὐουίοδίω; 11 ἐδνοσο αι ἐλ ξ  μὶ οἰως αὐφιαπείο Χοαπηρι Ομ» δὲ ἠρβίτι φιεοσθο50}, 

δἰμαίίονι εοποίοθθις ὧν φία ἐδ πηϊρορεὶβ ἀσψουκείδης αἰ ἱδεονοναῖ, καδι 588 89 αἰοετθὲ; βέιθροη χης δλμε 

ἤαγας εὐπϑιείμα τὶς ἐφ νι ἰοηθ, πον δὲν 9 φιμίαπι τον ἠροὶς διμ{ϊ ἀϑρολλαίθ, αὶ ἰδυλαΐῖς αὐ ποφέϊφει" 

{ἰα ἐπ (ναείαπν5 ἀοφυπα νι αμὶ σαπα οδίθηίαιἰοηῖς ασσηδαίίοηθ μαίκασονιί. έθο αμίτηι οραθί “οωη Σ 

υετόα ἰὴ ὁρίειοίᾳ αἰ ΤΠ οομριείίμτ αἰομαπάνγίηιίπι, εὐΐμα ρα σοϊοηία, ποηπ πα γορτωβεηίαί ἔρον ται 

ορϊειοία δ᾽ αὐ Ῥαυοπποϊδαη πῦρ οεἰιεἰρτῖς 85, φα ἐἐΐας Ψοσηλιὶς ἰμίοραδ ἐοζεἰ τα τν Οἱ ΠῸ5. αιιϑα ἃ η] 

ἀϊδ αηἰο δα, σαηοίων Εἰ ρὶρηαηπίιη ἐμ οί ἐ τι, ἰοθαὶ! ὁββουιῃ 8, οἱ ρΓΡ56Π85 Ιοσίο ργονοςαββί, αιι- 

ἀἰοηῖα 1 οἱ απἴγορβα Εσο]οβία ἀθ 6 οἱ σαμεν» ὰ8. ΘΟ ἢ ΑΙ 511015. ἀονσπιαί 15. πῶς Ἰοσα διιθγοβ, 

αυτ οἱ βείηροῦ σγαιὰ Πδὲ ᾿π 5! ΠΟΠΙΒΤ ἴῃ ΕροΙοϑΙα, ἀοσρηλιβ οἱ 1π σαἰσο εΊθιια, ὥμπαπ πρὸ εἶα 

ζογοπί ἐδ φαῖνε οὐ ας απίδ ἐθοιεῖιδ, Θ45 60 50] γομῖθ γοροῖτ! Πόρου χα μὰ τὐσδῖδ Σ Ὁὶ ὑπὸ Εοο]ρεία' 

ἰγαοίαϊα ὧδ εὐποιῖβ ἀορστηδιῖθηβ Βόπιὸ πο 58{15 δ᾽ σα υ6 65 αἰξρα!αγαβ, 61 40 Ῥείη 86, 46 ἀββιιηρ. 

ἀοηδ Ποηινϊπῖοί ςοπροτγίβ, ἀ6 οσασο, 46 ἐπ|6γ15, 46. ΔηροΙολ τὴ παίπγα ἰδ ΘΠ Πα Γι ΠΊ βίαία, 40 ΓΟΒῸΓ- 

τοοιίοπο Βαϊναίονγῖξ οἱ ποξίσα, δὲ ἱπίον οα υὲ ΤΙὌγβατι ΟΡ]Π]Π15. 685. ΒΟΥ θοτο, Εν οππεῖα ῥοὴν ἐπε 8 

ςαἰοοβοδοθος αὐ φιμηιθηία, 8ὲ ζ0τἰδ αγτσμίνα 6 ἀποϊοσὴ ἡδί αν ὀφοίμλαβι, φμθη Ψψοπηηξε, Ο»ἱφοπὶ αὐἰ- 

εἰ ον", Ξοἰζεὶς οαμὶ εἶδες αὐ έοδνθ μοθεῖξ. δέτυις απο 5  πιθηθνα ἐπ Ομαύγαροδέππα δαμηξαπαονεοι σνα- 

εἶα μτοπτον αι 856, δη ἰδ, μὲ ὁπ ίῶηο, δἰψηίβεαηπι αἰνὰ ἔὸ ψοαηηὶς πορδα, φιείδμα ἐμὰς ὧδ σμηοι ἐς 

εἰοψηια δμς ἀϊερι αὐ ιυπῖς γαΓτονιθπε γοτ: (σπβαείαἀο ἀαἰσηλ ἀρὰ ποΒ δ πβγὴοϊ δβὶ, αὖ [18 σαὶ 

μαρτζαηαϊ βαπὶ ρον φυβαραρίπια ἀ165 ρυ 166 ἰγαθᾶπηβ βαποίἅτη δἰ υἀοραηαᾶπὶ ΤΡΙπ δ  οτη. 

50 ΙΥ΄. 4. φίο μεοίφοία σἐἐ ᾿ς σον δειοίμιίο ἰηόθνέμιπ, «11 γε ἐΐωη ὁ) ἀνεσίογ οι 6656 μεοδαὐϊίο ὁτί, 

Ὄιων οαΐηι ἀμ) ια ογαξέρηῖδ, πάρ, ἃ, ὀαμβή ὀπμοπξ, ἡμα αὐ τναάρηέτην ἀν )μδηιθαἑ σογάρθη, αν ίρι 

ἰοφ παίων μος ἑοηθηι αἡιμοίης 5: } 7 ποὴ δε οἱ Ψοσηπος αἰ συπϑμομμίδιοηι φροίρκία διῶ γουοσαί, 5οι 

Ρλυμνὶιηι δε ἔμδῖα5 εἐοηϑὶζέδ 6556 εἰ βοαΐ, τα ἐυφποης τ οὶ ἀητὸ ΕΥ ΔΕ, κο ἐδΓ Ν γηιθοϊ ἰταἀηϊοπθιη 

ργβοιανο υἱοῦ, εἰς., χαλῶς ἔχειν μοι δοκεῖ, (μο απίοηι Πίσεση ημιβ Ψοαππὶ οὐ ἐμιρμργίίανα οἵ ἐπ ζα»-- 

εἰν ἰὐ θεοῖο {86 αὐ, ἰὰ ΝΌΞΙον ἰαπία Πιοῖία!:6 δὲ ὑρευίία 6 αὐ ἐορῖα ῬΟΥΖΟΟΝ, ὲ πὶ ἢ ὅν τοί Οδῖὸ- 

οἰ Θβθοὴ 0086 }8 αν 5. πεῖν, πθὸ σι ίψαμανα ἐον τ ἠαδεορὶ ροβοῖί, ἐπ φῆ η1670}" οἰμοθαὶ ἱπιχοηὶΐ υἱϑ, οἱ 

ῥγονιρία εαἰθοιροναι ον ἀϊεοπ αὶ ἑασωπάϊα ᾿ αὐεθ ᾿Ρέ580 δὲ σἱρομηιβορλῖρέθο, βομμεΐψιιο μέξηθ δὲ εορίωνο, (ἰθ 
φηαικϑὲνεῖς πορίρο» βαρὺ ἐαριεδως αἰὐδδονῖ, 

Υ, αϑει Βῶρ πιοοηοςῖς φεπεραίενε {{μέσρι, χφιὶ ἀγομρηθηἕμτη, (οὐδε σοπέδιεί δέ ροοιίίανοα ἐἰ μία. δέν - 

σιεὶς βροίϊοπῖδας μεορνῖον, εὐρίψαο απ ἐφ βδῖηῖ, Ναηι 1 μουήφνείεις, σεπθιηι μοδὲ ἤας οοἰσοίιοκος φορ ρέα3 

απητα, ἴδέϊις βεσί(οπθηὶ φῶ εἰ “παρ παίζιε αητξ, τέπι. ὡς οἰΐαηϑ, ἀἰἐδισηρμέανη γοξενὶ δὰ σξαϊφοϊιοιίρο 

χιανέο, δορηιοῖο Ὧδ ἀξοθῖι ἀοσ πα υμ5, ἀεἰγιοιείο μἰο δρεοία  , ὴ)ὴ6 βοπογα!οὴμὸ οχ ὙΙγρῖπθ, μὲ ἐκ 

αὐτίκ ἐπαἰὶς πρπνἰΐα δεῖ εἰ βομίίας ᾿ τὶ μαίζα! πο8 σε ποίαντογιονι εἰ ἐνδναντογσς, σαὶ ΟΔΙΘοῃ σευ 
ρρδορίμθονο, αὐτὸ τ ρίμοι πολι αὶ (φοτ ὦ ταὶ ὑση!εμαΐ ἰἰρέξ, ὁ586 ροδέοξ, 

ΥἹ, δ»ύπεῖϊρίο, πὶ ὑργαίουο ἐροιροίς, ον οὐ ἡ εἰ Ῥνευολῖ οαὐνέέοηένιις, Βοάίρέαπο, Οοἰδορίίπο, οἱ Οἱ- 

ἐοὐοπίαπο σὐάτοίδιμς ἱπδερεδέϊανς μ' ἀρμα 7 ποοηπογοίμα. Ὧς ἀθοοα ἀοσιηδιυβ,, Αι ζὲΐ Ιαρτονε σοι ΐρες, 
Ἠρηρ ΟοΥδί., Νο56 Οαβαμό, ἐριαι 6 ἀπ δοιη ἀοσιπδη θα, 4 οὐ εϑυορβὶ ἐν ἄπς ὁναὐϊοηο ἐραοιπεϊ γο-- 
ουηβοηπίι" αρεοιεἐΐ, ποθὴ ἀδσομε δοὲ πα οδύνε, 806 ψισίμον δοίη, αὐὲ οέΐαιι πεεζίο ρέμρο8. πιομενα "αηἔιω", 

Αὐ ἀως ἕπ ἀἰουτ δ “ἡ τμἰες αϑον δον, παν δὲ δαιίρηα σου ίσιην οὐίτεῖαγ γαΐο ᾿ πσηπμἐ , κί σοάνα; ἢ οηι- 
πέπημα, φαμὶ αππὸ ἰ αὶ (ἡ οίμιο Μονοίίο οἀξζιβ οδὲ, οὐ (οἱ νονέϊειβ ἣν ἰὴ 5 δ) ειδητοιύϊ ξξείος μαῤρη!. 
ἤει φαανμογοίδοίην μεν [ϑρεν τ, τσ ιθναίο ἴῃ ἰδ }5 ἰὰ δ αἰνίο!5. Βοριρίνῖ5 αό ἡ μίμης 1)γ0 γοβί 

οὐ πὲς ὀοηδεηδι υϑέμβ οούσα, ἐλ ς ϑαν αηθ5 τὰ {δνὺ 5. (ἐδηουθί αὐ ναγῴποηι ποίαπί». (οί. 
(οὐκί. ἀποιοούμε ἑααίκηι ἐσ ἰδεῖ, δου ρνοθηδὼ δονήρίμνεν (ἐξειΐο  σπιϊδϑδὲς ἰδές, Ὧ6 [)γ60, 6 8εβι τρί 068, 
})ε Γυἱατο ἰπαϊοῖο ; αὐ ἠοψπρ πο, φκὲ ἐπ θα ἐς ποὴ αὐείμν" 1}8 νϑβιία, Οὐ δουπ χη τε πα ρείμε δον- 
ἐΐηοί ἐμδονιμέϊοηος, (ὐ  θοία πτπαίγιον αὐ σι ριοηος θα ονασα μη αρ ἐαυαύρο αὐ ἤηθη ανεϊφι ἐν Τα 
Ροδηανγοοίοπο σοπόγαλ, οὐ ίϑ80. ἐξιίο ΠῸ ψοϑιτα, οὐ, ἔΐοο οἱ Οαδαιμδ, 5ύὰς ἑαπίηι εἰείος ποίκέος Πα. 
ὀζηέ, πὐεύρνιε )6 1160, δ 6 βδραγα, [)ὺ Γπιτο ἡπαάτοιο, 6 ϑρίριία εϑηοίο, 0 Βυπιίηΐβ οΘοπειία- 
ἰοῦ (ὧδ φηὸ αρρεηπθηίο σοπ ρ οἠοιποιέν" χπο ὁμὼ {ἰὴ )6 ἀπΐπηα, ἀδ οούροτο οἱ 8615, ἐπ υμέί σας 
ἐϊόνὲϑ σοι ρ οὐ διϊεξιι"), εὲ Πς νοβεῖτα, δοηἐπαημϑ σοίεα αἶπος ἀμηίασαὶ εἰ{ίος ἀφηποσοίί, Ἠ6 δὼ δὲ 
)6 [τΤπγτῸ {π6]1010- 

ὙΠ. Δ ἐοθ μὲ φορά πόα ὧι ὁπιέῤως φορά ιοίψας τλάρια ἐερνπθι ταν ἐϊαεἰδ, Τ μίας Ἰγ6 Ταΐατο για οῖο ἐπ 
ποῦν. εὐ. ἐπσον ἐλ" περὶ παρουσίας, βιρρ. δεντέφας, )6. δάνεια, πόνος Οἠριδιὶ, βεοιωμίο. Π,θ60 

ἐμείε Ὧς ἀηΐπα, οὐ, (οὐδέ, ἤος δὲ (αξαμί., ἐσέενι βιερονῖι ποία ιωπ ἐόντε )}0 ΒομμΤαἷδ σοηβιαἰοπο, 

(οἱνέ, πιοώο γπθηιογαῖμς ἰοοο 8 τοϑιριβοιίίοπο Ομ εῖβε!, ἀεί, σα γδβασγον, ἐγυιϑύίοης σοι τὶς ῃϊοη- 
ἀπηι εδέ, φᾷ ἰοοὺ {ἐμέ Βα παλινιαΐθ οχ Υἱγρῖπο, βορίρεια αδοὶ Π6 διῖθα, ἐπ σοἰίοοανπη ἐς ψιοφίίο 
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{ἡ ἐς 6581 ποηπμέϊα ἀτϊυονδέίαδ ̓  πανὶ σού. (οἱδέ, οἱ (ἰοῦ. αἰἰαέμπι Ἰγὰ σουροτς ποη δούεηι ἰοοο χιὺ 
οὐϊεϊ, 56 ρηεί ἐϊιθας αἰδήμοὶ μοππη!, αὐ ἐϊμείκοι 1) οἰ θ15. αἰέχμοι α᾿ί6 οὐδ [ὑλο". 

ΥΠΠ. 27 ὁπιηθ5 ϑαριείαίθ5 οἤξοένο, κί ἐὰ οϑδὶρ πη ἀορμκα δι αἋ (ἐμ ἐς μυποηὶς, πιθετη αἰϊφεοί, 
5ομε ἐὀναγίογμνι φης ἐδ ργύμιηη οσσοφίέα σον, λιις. θ586 ογειἀθεῖνα. Δ ρεῖσιο, ρίασαϊς πιο )ον ἐξ 
6 ἀδσθηι ἀορηγαιίθιιβ, εὐὐ μέμγ με τμ58.. οἱ εὐὐἰἐεείβςήπια αἢ γγουΐξεῦπα Ἱπδομο οι ον γεοϊ αν εἰς 
αποέονἑέα "ὸ πυιετέι. “6 ἰοηεθν αὐϊημίά σομποειίογν αἰξονῖ ἐπιδον μέ λοην Τὴν ἀπι [δεῖ πι ἀορηπδι νας, τέα ὧθ- 
δέτε ἀοσταια ἡμργα σὲ, μὲ Θὰ ΘΟΣ ΩΣ τε αθιογῸ σαοὶρμέαίμν' αν τ ρείες (6 σπορὰ δογ μέτα, αν Οψη λάδι, 
πτονι. 2, ἀλίο α ἀοφηιαίὑμβ δὶς αἴδι δυρνιί, αὐ ποὴ ἑασὶ ἀρὴν ἀοψηῖα, φαμὶ ρτοροοι(οητἔμηι εἰοψηιαίιγν 

[οηϑ 6589 υἱἀεαίαν, (ματα 8ὲ ομὲ μίαοοί ἐπίο»" ἰογηιαία γε ρηφον, ππιδοῖηιν εἰ πιοποῦθί μὲν ἢῖὸ ἐϊροῖ. 

1Ν, μοι ἀμέρην ρέμρος οὐδέ (ἐμἰ χανε ἀθοθην, Ομ} 05 ζμ 05. 1η. γελδ. Ῥομθονῖ, ἐρηδονιαυϊ, πιξηονος {{ {πος 
0 7οΡ δὲ αὐὖ ψμος γευσοιηάμ" δι  ἐεΐοη 5, οἱ πίροξθ ἀΐυδνλο ολαναοίογιθνι φοΉ 8 ποίαν ομρασῖ, Δι6 
αμίενι ἢια)ο 65, φαΐ ἀεσοπι τρτἰοσίηιυς (οσηϊαία σοπίποι! ἀϑοιφηαυὶ, ᾿γ ηλ5. οκὲ 1)γ6. θὸ ; βοφιωμίμς Π6 
ΟΠ γίβιο ; ἐσηέεις θς ῥα πορα πη 6Χ Ὑἱρβῖπο, ρεοργὲα οὲ μοομίνανἐ α 1 ποοηονοίο, ἐπδορ ρθη οἴϊαίιδ; 

φιυανέμδ ἴ) 5 στιιθθ, οἱ ϑυρυ! γα, ᾿μ αὖ (ψονίο, οαὲς 18. πὰ ἐηδεἰαεολο ὁα μονα", οὐ ἴηι (ἰοἱεί, 
οὐτἐνοο βιε ἐτιιέο δυμιρμ» ον θηδὲ ϑεσιξς φρίν τι 8. ἃ Ἑ Ἰ)Ὲ νοβυιυΓθοίΐσπο οἱ ἀββυπιριίοης, φῶ ἐπ τσια ραν 
ἐὲν, σαί. 1 ἃ, σον )μη 1 ἀμοίον ; ξοσίης 6 [αἴὰτὸ ἐπα ἰοίο ; σορέλας ὮΡ δρίγα. βαποίο ; οείασις. 1)6 

δηϊμηᾶ ; ποπ8 6 σόγρογο, δσεδὲ σοηιργθιθη ἐθὴς σοσηπ ἐο5. {ἰἰο5 6. οἰὲξ οἱ ᾿π  ατηο μι 15: εἐἰφοληεδ 
Ὧο ταδαγγοοιίθο ΒΘηΘΓΔ]} ; τῷ τοιμοοίγεδ Τἐμέμς δον ρίαγαιη, συέδηθαί, δἐυθ. ἐπηφααῦι εὐρείσο ἴγηλ))ι 

ἰοφηῖα, δυο ἑαπημαηὶ ἀοῳπιαίμηι ῥυηίοια. 

Τηιθοηαυῖηεις ἰαν 5 ὁναὐοποις (εἰ {είρην οεἰοητοι Ο. ἅ]ον εἰ, ᾿νθνοι δ, θὲ ρῃ μοηέτυηι, ἔθη σα οι. 

(οι, Οποῦ,, Οοἰδενείπιρι, “ον, Οαἀδαιὺ., Βο.οίαπμηι, σοηδμίξις φεύφιιθ σαν ίο αἰ ὐνι5. σοάϊοῖς, ὑρίον ἐδ, 

σε πιαναληοτα ἐϊδεὶ δὲ Θύπουεία οα ἰοηὶς ὅ]ογ οἰ ὲ αὐβυὶα. Δηϊηναίΐυο; εἰνηηοβ ἐγοφμονΠογο8. αὐ ᾳμαπαρ- 

φμὸ μγοίσίονος αὐαῥσίηεμδ, φῶ ἰθοίονιον πιῖνμ8 {οΥὲ6 μον ἐολιωσι διε ςἐἀἶο πϑουοδαρι σα σαπε ρει ἑξανη 
ἐσίγα μγυροξίξαηα αδονογαηθηὶ υὐδιη ἐγ δρθτο. 

ΚΑΤΉΧΕΗΙΣΙΣ Δ’ ΑἸΉΧΗΣ 
ΦΩΤΙΖΟΜΊΝΩΝ, 

Ἐν Ἱεροσολύμοις σχεξιχοθεῖσα, Περὶ τῶν δέχχα δονυάτων [1}" χα! ἀνάγνωσις ἐκ τῇ 
᾿ ὧδ 0. Ἢ ΡῚ ἘΠ κι ῃ ΜΝ ἢ . Ἂν κῶς Ἢ 

μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς (3) ἀπάτης, χετὰ τ ᾿κλ μι μο ἐδαρῦε Ὁ 
“ατὰ τὰ στοιχεῖχ τοῦ κόσμου, χαὶ τὰ ἑξῆς, 

τοὺς Ἰζολοσπσεῖς" Βλέπετε 
ἮΝ Ε: ὴ 

ν παραφυσῖν τῶν ἀνθρώπων, 

ἙΟΑΤΕΟΠΕΒΕΝΊΤΝ ΠΙΜΙΝΑΝΌΘΟΙΒΈΌΜΝ, 
ΠΙΟτοβ ον π115 δχ θη ρον 5 Πα Ὠ1α, Π ἀδοοηι ἀοχηναξ μα, ἘΠῚ Ἰουίίο ὁχΣ Βρ βίο! δὲ Οο] οκπθηβοβ, « ΙΔ οἴ ὃ πὸ 

« (ππἰ5. νὸ5 ἀδργαιρίιν ρον μμ!Π! οποριίαμι οὐ πάθη Ποῖ, δοοα πάπα πὰ ον ΠΟΘΙ, 56 - 
ὦ οὐαπάαπι οἰοηϊοηία λα] 533, οἵο, 

Α΄, Μιμεῖται τὴν ἀρετὴν ἡ χακίχ, χαὶ τὸ ζιζάνιον αὶ 1. ΥἸγίαϊοιν ἐπ Παἰατ ν ατὰ, οἱ Ἰο πτα ρτὸ {ὐΠ|ππὸ 
βιάζετα! αἴτος νομισθῆναι, σλέματι μὲν πρὸς τὸν 

ξ τὰ τ 
σῖτον ἐξομοίούμενον, ἐκ δὲ τῆς γεύσεως ὑπὸ τῶν ὃδια- 

“ριτιχῶν ἐξελεγχόμενον. Καὶ δ᾽ διάθολος υετχσγτμα- ἐρριτίλων ἐςϑλεγ χύμενον., ι ὡς τς ΕΗ 

τίζεται εἰς ἄγγελιν φωτὸς, οὐχ ἵνα ἐπανέλθῃ ὅπου 
᾿ ἢ αν ΜΕ ΓΖ, ἜΝ Ν τὰ: 

χαὶ ἦν (ὥσπερ γὰρ [3) ἀχμὼων, ἀνήλατον τὴν χαρδίαν 
- ν ἿΣ ᾿" 

κτησάμενος, ἀμετανόητον λοιπὸν ἔχει τὴν προχλίρε- 

51 Π01]055. 1, δι. 35. 1 ον. χα, 4. ὅϑ 20}. χιτ, 1δ. 

( Π|:τὶ τῶν ὅξχα δογμάτων. Οοἤ4. ΟΟΙΞΙ., ἴσα, 
Οαβαι μα ρα πὶ ἐνδτχα μη θείης, ἃι ροι οὐ 65 τὰ!]0 
οὐπϊόραμι. ΟἹ όσα! Ομ ονοιίδα , οἴ απ. 01,6 }15 
απὸ ἀτοάθοίτιβ τιξιν 8 Ο5}: ἈΠ 830 ᾿παϊοὶθ ναι η1 οἱ 

ΑὐβαβίαΙ 4005 ᾿π| 10 ἀδαϊπλῖιβ ; οἱ, φασα σι 66|, 
Τ)ιδοάονοῖ δι χα δι! ἁποίουιβ αὶ οὐ ρθ5 Πὰ- 
[π|ὶ παὐτ5. σαί δο δ 515. Τϑίογοἴθβ, 06 ἄθοοηι ἀθημια- 
ἰἱνις ᾿πβουδαμὶ Υ14, Ρεω]οαἰπηι πορίσαι ῃ ἤᾶπο 
σα δοιθϑῖηι. ἢ. 6. 

(Ὁ) Κενῆς Πα δά οαπὶ Αροβίοϊο 1055. κ,8, ΑἹ 
Ποάϊ. οἱ (151, σοῦ, χαῦντ τ, Ὠυαηι. 

(8, Ὥσπερ γάρ. οἷο, Αἰ Ὠο νθυθα μυ5ὶ ὅπου χαὶ 
ἦν Ἰορασίαν πο νου] ἢ Θά 1015 66 ἴῃ οοαά, ΟΙΔ0]Ν., 

(οἱ π!. Μότγο!  ΒοΑ!. οἱ (ο1}.: ἀλλ᾽ ἵνα ἀπατήσῃ τοὺς 
ἀνθρώπους, ποὴ ἐξ γονον  αίιρ", δἰς., 6 μὲ Ἀρηλῖπθβ 
αδοϊσίαί. θαϊδί 6845 νοσθβ σγας!οη 5 βοῦῖδ πὶ οἱ σοὴ- 

Βαρουῖ σοι η 1ΠῈ τ ποα ἐρϑοῖο σα ἀδιὰ ἐΓΠΠ]ΟΟ δέ πη! 

δδέίδχ βραϑίι νον ἃ αἰδοθγη θη} ρου 15. ἀσρνολιοι- 

ἀππκη’. 0 115 ααοῆαρ συγ πιδίαγ πὶ δη μοί τη 
Ἰμοἷ5 35 τη οτ Ὁ 6ὸ φονονίαιασ α 0} π|} (πλπὰ ἰπομ 5 

᾿πϑ51αν 10 {16 Χ}}}}}6 ΣΟΥ σόΤοη 5 ὅδ ΠΟ 6 πθϑοίδη [πὰ 

μοβίονοια μα ΒΡοῖ δηϊΐπεὶ πν ἀπο οι 6 ηι); 504 αἱ 605] 

(τ ταθ πὶ ἀΡΥ απ ΡΟΓΟ : ἢ Δ η1 γθυΠὰ ὥπσπεο γάρ, οίο,, 
πῶ τοβροποπὶ τόρ! 5 ἵνα ἀπατέσῃ. οἷο., κοι 15}}5 
οὐχ ἵνα ἐπανέλθῃ, οἷο. Οπαρτορίοι: πεδὸ. ἴῃς ἰοχίπηι 
ὁ πταναῆτο νθοία χ πα 068. ἀο] γτπνιϑ ποίου - 
ἰαο οὐ. οο οἱ δξαιον ἂς νὸγεῖοηβ γοάθοι, 
απᾶ οἰἴχμι ρυίθγ ἀη{πν οτηπίανθεα λα {6 
βαπὶ Ἰπΐον ὅπου χαὶ ἕν, οἱ ἀλλ᾽ ἵνα τοὺς ἰσαγν. ΡοΟΥΓῸ 
ΡαγἸου]απὶ ἀλλ᾽ ἀπΐο ἵνα τούς, οἷοι, φι ἃὉ ὁ 5 

Β ἀροσε, βοξιαΐηναθ ὁχ οἰθεΐραξ σοδὰ Βοο, Ὀακδὰρ., 
Οἰτορ.. ΟἹ]. Βυή]ς (ΘΟ. Βδοὸ δανοηὶ παραριαμὲ 
αἰλείαμι Οὐ σρηῖς τθ 06 Ὧἢ βού 5 ΠΠ1] Πα} 5 Ἰθοὶ 
ἐπίογϑϑι 6 Τπϊᾶτα ἀΙΔΒΟΤΙ μα πἰ θη 18 δ δά! 6 ορὶ- 
πίοποπὶ ΝΟΏΠᾺ]}ὰ5 Πα ἀἰιοιανὶ ἐπ ραία 5 θη θη" 
185 ρτὸ ἀαίϑ οσοᾶβίοῃθ γΘΙ0 11 Οντ 15; 8110. ἂὰ- 
ἔθ ἰοῦο ἀὸ ποτῃΐηρ Δρρο  αί. Μαρηιδ, αὐ ποίττῃ, 
Οτροιΐβ ἔααΐον, ΟΥ̓} βασοοββοσ Φοδη δα, 
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“αν 

" 

βάτοια ἀπ 60} 15 νἤατῃ ἀδμάια! ὀεο ο α115 σα ρίαθουρὸ- ἃ σιν), ἀλλ᾽ Ὅν ποῖ ὑτάριξδον βίον πολιτευομένους, 

ΚΓΠΘΙΈΕ ἱποροα αὶ ται 5ίαιαι οἰὐδαμανοίναιί. ΜΆΠΠ ο}- ἀδλεψίας σκότει, χαὶ ἀπιστίας λοιμώδει: περιθάλλῃ 

δια νααπὶ, Ππιρὶ νοβι ρα 5. ονίαμα. ὀδηίσοι ὅὉ, ἀὰ1 καταστάσει. Πολλοὶ λύχοι περιάγουσιν ἐν ἐνδύμασι 

ονίαια σαϊάστα ἱπιεσαπιθητα απ ἰαπλθπ ἀρ αθ8 6 προθάτων, προύζτων μὲν ἐνόύαχτα χεχτη μένοι, οὐ 

ἀσαίοϑ Βαροιῖ τ 5οα χα ϑαρίαπι ρα! Το Φαρα 6. μὴν καὶ ὑνυλας καὶ ὀδόντας" ἀλλὰ τὴν ἥμερον περι- 

δρϑοῖθ βαρ τοῖδτι5 ἔκοισαι [Δ ϊδ πα 65, Θχ ἴα 16 παρῖθ- κείμενοι δορὰν, καὶ τῷ σχήματι τοὺς ἀκάκους ἀπα- 

ἰα!5 γίγιιβ ἐχ ἀδαθθα5 ἀδππάππι ρα ἐσίθαν ποθ. τῶντες, τὸν ὠὡθοροποιὸν τῆς ἀστόείας ἐκ τῶν ὀδόντων 

δϑι ἀϊνίπα σγαιία,ν πῃ} σοσ ΠΑ ἴσιο ΕἹ, ἀσαΐαι νἀθη- προσλέουσιν ἰόν, Ἀρεία τοίνυν ὑείχς ἡμῖν χάριτος, 

1Π1ὰ5 οσα 5.5 πὸ Ἰο τὰ ῥσὸ ὑγιϊσο οοιποἀοηξοβ,θχ καὶ νηφαλίου (3) διανοίας, καὶ βλεπόντων ὀφρῆχλμῶν" 

ἱαπογαπέία ν᾿ ὰὰ πο συγα πηι β ; 6 ν 6. Τὰ ΟΥ̓Θ ΠῚ δ558 δα μὴ ζιζάνιον ὡς τῖτον φαγόντες, ἐξ ἀγνοίας βλα- 

4] Ταραβ 51}, ργανάα, Παπεαπ ; ἤδν Βοποῆσιτη ἃἢ- δῶμεν" μκήτε τὸν λύχον πρύόδατον ὑποηλαθήντες, θη- 

βοίαιη δαδρίοαι [οασα 4} τ αὐτο χ ο51 5 Ὁ ἀϊὰ- ρευθῶμεν" μήτε ἄγγελον ἀγαθοποιὸν (4), τὸν ὀλεβρο- 

Βοία5, ἀδνοτοπιαγισἐνοί οαὐτα ἐαηφιίαηι ἰδ τείθππ, ποιὸν διάθολον ὑποπτεύσαντες, χαταπορῶμεν. [Περι- 

“πέβροπς ἐπιθὴν ἀθυογεῖ, αἱ αἰ δογίριινα 8Γ. Ἰάοίροο ἐρχεται γὰρ ὡς λέων ὠφνόμενος, ζητῶν τίνα χα- 

δὐτηοποί Εςοϊοσία τ ἰἀοῖθοο ρυβαηβ αὐἀοὐαιῃ 1) ταπίη, κατὰ τὴν Γοχοή. ἀιὰ τοῦτο ἡ ἙἘκχλησία τς 

ἰπεμαιταν : δοῖγοο Ἰδοο85 Πἰαηΐ, ἢ “ουθετεῖ, διὰ τοῦτο τὰ παρόντα διδασκαλεῖα, διὰ τοῦτο 
τὰ ἀναγνώσυατα ἀίνοντα:, 

1, Ναϊὰ γαῖα ἀἰνίαὶ σα  πτ οα ῃ15 ἀπο]η15 ὁοῃϑέ αὶ, Π΄. Ὁ γὰρ τῆς θεοσεδείας τρόπος ἐκ δύο τούτων 

ΡὶϊΞ ἀσπηχα! }»ὰ8 οἵ δου! ηῖρ 5 ποι ᾿ πθαι ἀσοί νη σονξατηξ, δογμάτων εὐσεδῶν (2), χαὶ πράξεων ἀγα- 

δἷπο ορογίθαπ Βοπὶβ ἀσοορία Ποο πόα ρὸν Ρὸ-. δθῶν' ναὶ οὔτε τὰ δόγματα χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν εὖ- 
οἷρὶε Βριι5 ἃ ΤΟΙ  ἰου 5 ἀομπια 9} }15 βοἰτιοία, Θ πα προύσθεγτα πῷ Θεῷ, οὔπε τὰ τὴν ἢ δ εὐσεξῷν ὃ 

δ Ρτοάοσὲ ἀο Ώ80 ββημγα τϑεῖοχθὶ Τανρθί ον ἴου τ γὙμάτων ἔσγα τελούμενα προσδέχεται ὁ Θεύς, 1: γὰρ 
πἰσα σι} σα γαῦο σοαῖτα ἀ(Π|ὰ5 ρα ον θ556 1 Δὰ-. ὄφελος, εἰδέναι μὲν τὰ περὲ Θεοῦ δόγματα καλῶς, 

αΡ ἴον οἱ ἐπιρί 8 ΒΙΔδριιόσηὰ ῥσγοΐανὶ ἡ Ῥγθιοβα 1υἱ- χαὶ πορνεύειν αἰσχοῶς τ τί δ᾽ αὖ πάλιν ὄφελος σω- 

(αν ροςϑοββίο ἰοσιιαθαια πο {1 6ϑὲ θα] μοὶ νη] }} φρονεῖν μὲν καλῶς, χα! βλασφημεῖν ἀτεδῶς; Μέγι- 
γαϑπῖα οραξ οβι. φππηδοχαϊάθτα. πη} ΒΩ {} ΡῈ στὸν τοίνυν χτῆμα ἔστι, τὸ τῶν δογμάτων μάθη μα 

Ρμβοβορθίαηι ΟἹ νάπαι ΤΠ οίατα 5 ρυοάαϑαρι!, καὶ χρεία νηφαλίου ψυχῆς, ἐπειδὴ πολλοὶ εἰσεν οἱ 
Α΄Ὺ πόπ!!ος ααἰάδιη Β6Γ Βα ν Ποαασπίίαιη τη ἀνοῦθα συλαγωγοῦντες διλ τῆς φιλοσοφίας γαὶ κενῆς ἀπά- 

ἐρη αι τ 19 οὐλμι ἐπε {πὲ ῥα ἰαὐ τὰς μεν ἐόν ἤθθο. της. αιαὶ οἵ μὲν Ἕλληνες, διὰ τῆς εὐγλωττίας κατα- 

ἐγοῖὶς 58. Θὰ} νθτὸ δχ οἰγουπηοίδίομο 581}, μου ἀϊν1- σύρουσι' Μόλι γὰλ ἀποστάζει ἀπὸ γειλέων γυναι- 
Βὰ5 Ξοτίρίανασ, (1858 ρτᾶνο [1515 (ΠΓΟΡΡΡΘ απ 015... χὸς πόρνης, ΟἹ δὲ ἐκ περιτομῆς, διὰ τῶν θείων 
[οὐ] ασπταὐσσοάθη!ο5. ἀδοιρί απ 3, ἃ ραρνηα ἀπ πο ( Γραφῶν, ἃς πχοτξηγοῦνται (Ὁ) κακῶς, τοὺς προσεο- 

81 βυπθοναίσηι σομγση πη 65. 35. δὲ 1ῃ Ἰρπογαι οὴθ χομένους ἀπατῶσιν" ἐκ παιδίου μελετῶντες ἕως γή- 

ΤΌΡαΠ ὑπ βο π 5 θη 65 ἢ. ΠΦΥΘΈΟΙ νότο, ροι δἰαπαῖ- ρῶς, χαὶ ἐν ἀμαθίᾳ χαταγηρώντες. ΑἹρετιχῶν δὲ παῖ- 
Ἰοχθοπ απ οἱ ἀἸΟ6ὴ αἱ Ξιαντ θη κἰτιρ] οίαιη οτὰὰ ὅὲς, διὰ τῆς χρυηστολογίας χαὶ εὐγλωττίυς (6) ἀπα- 
ἀοσοίρίααι , ΟΕ ΙΒ ποιΐη δ αιιᾶβί 10}}6, νρηθπαα τῶσι τὰς χαρδίας τῶν ἀχάχων' ὥσπερ μέλιτι, τῇ 
ππρίονα ἀδογείοτιη Ἰάσαϊα σση! οβοηίοα ο {αὐϊηι5. τοῦ Χριστοῦ πρυσηγυρίᾳ τὰ τῶν δυσσεύῶν δογμάτων 
ΟΥ̓ΔῈ] ντ15. 518] αἷἹ χα πὰ5 : Υδώοέθ πὸ εξ ρος ὶ ἰοθόλα συνχαλύπτοντες᾽ περὶ ὧν ἁπάντων ἅμα λέγει 

τῦ ΜΆΠΕ, νας, 1Ὁ. 51 Ροίνι ν, 8. 35 (οΙοβδ. αι, 8, 938. Ῥγον, υ, 3. ὅε Ἢ τ, 10. 5 1Ξ4}. χανι, ὁ, ἃ, 86. Ἢ ΤΠ, 
1π, . 91 οπα. χυΐ, 18. 

η- 3 

(1) ΖἀΔοίνεῦ γῬραξόης «μα ονίαηι, Ἡϊο 61, τηἴτα ας 3. νἰπῦβ. ΠΟ μοῦρο βοπίθηἑα Πξάδη ᾿γοῦβαϑ γϑυθῖς 
(εἰ πα πηονα μα οα!σρἢ πα ΘΠ ΟΡΉ πὶ ̓ Ξ Πα ΟΠ ο] Δ80Ρ τοίοσιασ ἃ ὃ. ΝΙΙο, ΗΒ. τς ΘΡΙΒΕ, ἐς, Ια οἢὺ ἰα!Ρ ἢ 
Ἰποο δῖα ἀϑαρραίϊα. Ῥείτηαλ, ἰδ 0 03 βδότίο, αἰῷ ὕνγΠΠ ποιμίηο ; Ὁ τῆς θευσεδείας τρόπος ἐκ δύο τού- 
ἴμπη. δε οοΠ 6585 ρυποοάευδῃς, (τηὶ ἢπ 4}}}|5 Θοο! βία - τῶν συνέστηκε, δογμάτων εὐτεδῶν, καὶ πράξεων ἀγα- 
Β.10οῖ5 σοηνοηθθυ5 ἤρθδὴ. αἰξθτιι ας ΒΥ ΠΟ Π Π να αῖ- 0. θῶν" θάτερον γὰο θατέρου οὐ γρὴ ξιαζευγνύειν Ῥαμὸ 
τα τ ἐργίεα ἈΥΤΆ ΒΟ] ΟΧΠΒΉΠΙα ς ἥπ ἀ10 ροβίτο- Ι ΒΟΒ᾽ ἀπ! Θεῶν ἀσσαπει τὸς αἀ [6 οἸ Πλ}}5. ΟΧ Π158. 
χὰ ἢ γθυ}ἷ5. ἰθοῖμα8 τππ. ὃν ΡΡΟρΊοΣ 0 οἱ ΠΟΙ τηδηιϊοῦα!π οἱ Ο(ομομπίαπο. ἷ 
« ἀσολρηὰ ρα] ἐμαν, οὐ ἴῃ. οὶ ὁχροβιιίοι 8 Πππ|.» (ὅ) "Ἂς παρεζηγοῦνται. Πα ΤΟρΘΡπ18. βογ ρι 1 

(3) Νηφαλίου, ἰὼ σα} 5 65... νηφαλέου. Ἐκ Οὐ]. ἴΙῃ οοὐ!, Οὐου, φαᾶῃι αὐ βογιρίατατῃ ἀσοθ!! οοή, 
οὐ, βορί μβίτπιιδ. νη ταλίουνἘ ἈΡ}41 ΟΥ ΡΠ Π τὴ ραβδῖπ, Οἰ5]. χαὶ [τ ἃς γὰο ἐξεν, [ἢ 6115 παδοῖαν, ἅσπεν 
ΟἹ ἰβηο δυίϑην ῥάσα] ἱπίθεια βς παιτα, 3. ϑνί ἱθ μρὰ- ἔξηγ, κακῶς, ἡμᾶς ιδμηη τπαῖο τα ορργοίσηξιν, ἰὰ 
τ πϑοθβϑη αἴθιθ αἱ λεθτο Πεσύαηι ἡ 5 Ποη θὰ5 μὰ1- πυίάθην δ.}15 το οι οι 56 πα Π}0 ποροίίο [Περὶ ρυϊαεοχ 
Βα 1 16 πα οῖονης ΟἸἸβιλῖ5. 6. τοοὶθ 56 π απ 5. 6. Ἰδεϊοηὸ αἀθλπι βαχαππαγ. Νάτῃ. ἢὰ γε] απ 5ογί- 
ἰποβθηδα ἰσαιπιιαῦ, ἀΠ 15 οίατι ᾿0σ 5 Θοπειπθηαξ. ρϑίδεβ βυδάδί ρυϊτη απ [Δ ΠιΠΠ|ὰτὶβ ἰρ5ὶ βία Πα τὰ νο- 
γα, ἐδ. {. παι, ὃς. ἐαξ, [ὅς πατὰ, 1 οἱ, 3, σαι. 11, δαπι ἀβαθς εἱ παρεχδέχομαι, πατεχτροπῆ, ὁ, [} 
παμν, 35. Ληΐο, σῖτον ῬΟΒαΐπιι5. ραν σα] ὡς οΣ, ἀείηαδ, ἡ04 δου! δϑἰ δ οἱβ ογρίογι τ ΡΓΟΒδ15- 
1658. (ΟἾ5ὶ., Βσο, Οαθαα!ν., ΟὉἹΡ.. ΟΥοΒ.. Βοά!. 51π||8,. αἱ Βα, γος, Ναφίαητοπο, ΝΟ, ,εἴο,, ρᾶ5- 

(3) ᾿Αγαθοποιόν, Πι8. ΒουΠρδέτπα5. οχ οὐ, ΟΡ, 5101: πδαρμαμίαν νοσαθα]α παρεξηγεῖσθαι, παρεξή- 
ἔσο, ὕκβαιθ Ιο00 ἀγαθόν, δοηεθλ,, {πο} Πα] οθαι"ς γησις, ναί χκι 
ἴῃ Θά {1 5.}»0Ὸ αἰσχτοποιόν ραν ρου ρδιμι,ὁλεῦρο. (6) πυγλωττίας, 5. νοοῖ ἰσσὺ βου ΐαῦ ἰὼ 
ποιόν, δχ [[56. 1185. οἱ γόνα. νοά, οοὐά, ἤοδ, Ὀαπὰπθ. εἰ ΟὐΐοΒ., εὐλογίας, χαρηηϑάπηο- 
(Ω Δονηματων εὐσεδῶν. Δάάίθαν ἴῃ. σα 15, ἀκοι- ἄπ Ππαθϑίαγ ἢη ἐθϑ πο ῆ 10 Ῥδι}1} χυοα εἰς τϑϑρίοι! 

βείας, ρίογμπι ἀοφηιαίιη ἀσομναϊτοηθ, ἔτη νοῦθὰ θς. Ογε 5. ΔῈ ἴῃ Ομ οδοηίαπο δὰ Τὰ ΓΠῚΠ6 ΠῚ ρα θμ οὐα δ, (Ο 5]1.Πο 6. (588. οι ββᾶτῃ υἱἀθηΐος ἀ6]ε- τήλπα δὲ δἰτατηδηίο βογρίαπὶ δῖ, εὐγλωττίας, 

ΒΡ 
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Κυριος" Βλέπετε αὐ τις ὑμᾶς πλανήσῃη, 
οἱ ΞΕ: ἘΠ ΥΎΎ ΧΤΎ τὸ καὶ ἡ τῆς πίστεως διδασκαλία, χαὶ εἰς αὐτὴν ἐξ- 

ἡγήσεις γίνονται, 

1". Πρὸ δὲ τῆς εἷς τὴν πίστιν παοαδόσεως, καλῶς 

δοχεῖ, νῦν ἀναχεφαλαιώσει συντόμῳ 
δ΄ λον ᾿ ἫΝ ἀν ῖν. δογμάτων" ἵνα μὴ τὸ πλῇ- 

ἔχ ΣῊ 

γρήσασθχι τῶν ἀναγχαίων 
8ο: 

π΄ , ᾿ ΝΕ ᾿ 
θος τῶν λεχθησομίνων, χαὶ πὸ ὠεταξὺ διάστημα τῶν 

Φ, λήθην 
“ ᾿ - ἰῇ 
Αξστέσων (1] τῇ διανοῖσς 

ἡμεγῶν τὶ ς ἁγίας ᾿᾿εσπαραχοστῆς ἀπάσν͵ 
" , τ . Σ τὰ ον 
ομποιν Τὴ τῶ ὃν μιν αφξ 

ἀλλ᾽ ὧα νῦν γιφαλχιωδῶς ὑπονπείοαντες, αὐἡἨ ἢπι- 

λαρώμεῦχ τῶν αὐτῶν πλατυτέρως γεωργουμένων 
ἵ ποπ υστέρον, ᾿Ανασχέσθωσυν ὃὲ τῶν συμπαρόντων ὁ 

λειότε 
σιλξυχ ἔχοντες ποὺς διάχσισι ἀγαθοῦ τε χαὶ κακοῦ, 

50: τὴν ἕξιν, χαὶ τὰ αἰσθητήρια ἔδη γεγυμνα- 

2 Ω "νὸ " κι Ν Ρ τ 

νη πιωδεστέσων ἀκούοντες καὶ τὴς ναλαχτώδους εἶσ - 
“" ἵ μ ΩΝ ΓᾺ - φαναλνιθναι; « Ὰ χω ἕν "ἃ οἷὐ " ΑΝ 

αγωγῆς᾽ ἵνα ἅμα χαὶ οἵ τῆς γατηγχήσεως χρείαν ἔχον- αὶ 
ἐξα δον : - ὑβήρες, νομί τῇ Ἅ" 

τες ὠττληθῶσι, καὶ οὐ τὴν γνῶσιν ἔχοντες, περὶ ὧν 

μ᾿ προγϑώσχουτν ἔξη, τὴν ἀνένκην ἀναζωπορηθῶσι, 

ΠΕΡῚ ΘΕΟΥ͂ (2). 
Ἐπ ἢ δῆς, ΕἸ τ δ, ἢ εϑελο δοθοητα ᾿ 

δ΄. Πρῶτον τοίνυν ὑμῶν τῇ ψυχῇ (9) τεθεμελιώσθω 
ῇ δ οι στ μος αν τ 

δόψμα τὸ περὶ Θεοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς εἰς ἐστι μόνος, ἀγὲν- 
ῃ . ᾽ ἔν “Ὁ 

ναῦχος, ἄτρεπτος, ἀναλλοίωτος" οὐχ ὑφ᾽ ἐτξ. 
ἔγων τῆς ζωΐς διάξο- 

ψξος, ἃ 
ἢ τῆς τ 

ρ09 γεγεννη μένος, οὐχ ἕτεῦον 

ἌΣ χαὶ οὔτε ἣν χρόνῳ τοῦ 
- » - " 4 ᾽ν , Ὧν ἃς, ηΣ Ἂ; 3. 

πο-ςξ πελευτῶν' χαὶ ὅτι αὐτὸς ἐπττιν αγχύυς χαὶ δι- 

τὰ ἐπ νατης Σ Στὸ» ἀοςχμένης, οὐτε 

ΐ ἶ ΉΡΝ ς εἰ ρος χαιὸς ἵνα ἔαν πὸτε ἀχούσῃς λέγοντος αἱλετιχοῦ, 

ἵνα! τὸν δίγαιον χαὶ ἄλλον εἶναι τὸν ἀγαθόν ἕν 
αλλ} 

τῆς, 
᾿ ὑ ἐγ 

- . - ᾿ ᾿ 

ἡνῷς, τὸ τῆς αἱρέσεως ἰοδόλον. 
ἔνα Θεὸν δτα- 

εὐθὺς ὑπομνησῦ 

Ἰδτόλμησαν γὰρ τινες (4) 

χιορίσαι πῷ λόγῳ καὶ τινες ) ἐν τὸ 

δημιουργὸν τῆς φυγῆς καὶ δεσπότην, ἄλλον ὁὲ τὸν 

Η 

» ΨΝ " " 
εἶπον ὄλλον μεν τὸν 

, ν » ΄ δ᾽ Ὡ ρηιυ Ἀ. δὺο 

τῶν σωμάτων (5), ἀνοήτως μὰ χα! ουσσεύως ὁτοῖπ 

58 1 ὕοτ. τι, 10.  ΜΆΠΕ. πε, 1ὺ. 39. Μὲ, σας, 10, π. 2 

(4), ᾿λφελεστέρων, Εχ οὐαά. Οοἰδὶ. οὲ ὉΠοΡ. ΥἹ- 
(ἰοξο ἴῃ 6115. ἀσφαλεττέστων, δογνηὶ (μΐ σαμεν δὲ 

οἱ βυιαῖονος κα; ὑσαῖγα ΟΥ̓ΡῚΠῚ ρνοροκίταπι, θΆθ]0 

Ῥύϑι, γούρ5, αὐτῶν πλατυτέλως ἡ των τα 

ρον, 6χ οὐϑα, Οοί5}. ἴσος, ασάτην, οἱ γονε, ἀπο δν 

δ} ἀκυνρβιθοβ : ἀπάναια σσο ἀρ Τἀθλαη ἢν {15 

μα: νοῦσϑ5 μαμοναμίαν, αὐτοῦ πλατύτερον, ὙΠ ν 511}}1- 

τον ἰόσμα, οί, 18, πηι. 17. ᾿ 

(δι περὶ Θεοῦ. Βθαβί ο΄ {{{π|1ὰ85 οἱ βοφισπίοβ 1Ὰ 

οοὐά. 001}. οἱ οὐ 4πότὰ ὁἀ1 ΜΟΡΌΠ15. ΤΠ ο΄οΓδ- 

{πὸ αἱ τα ατα ρϑαΐαὶ χαπ σᾶρο! πος ΟΝ ΡῚΠῚ ἀρ 560 

ἔορο {τἀπιβογι δὲ! 8 θ δ τιηο, Ραΐγα, οὐαί αι ἀοτηῖς- 

πδίονα δὲ τοηάϊιονο, [ἀπὲ ἀδὶν ΟΥ̓ Π 5 σα! δολιοϑὶ- ἢ 

ξ 9. νος ᾿ 

ἀν ηΗ νΝούσι ἤδη ΔΘΠΔΙΔ ΙΝ ὰἙ ΟΧ οὐ. 

Οοἶ5). ἴλοϑ, δβαιθ, εἰ, Οὐτον. ἴῃ ἀπο Τάτ ἰΘμητΓ, 

τὴν Ψψυχόν. ΔΈ νον, ὑμῶν, ἀξδιάογαμαι ἢὴ ἐᾶι. 0015}. 

Καθ οἱ Ὁμ)δαθμ. χαογιιπὶ ἀϊιο ροβίγϑιηι, τοῦτο, ανὸ 

τερεμελιώσθω, δα) οὐτηῖ, . 

(4) Ἐτόλμησαν γὰρ τινες. κμοῦο θάγαμῃ ϑουιπὶ 

({ὰ5 δχ οοὐά, (015]. ἴἴοθ, ὕδβαὰ, δἰ γ6γβ, γοάσοι! 

ἀϑοι ρϑιπιαβ, πιὰ ἰαπίαπι, τολμήσαντος, ᾿οσῖ τι Γ ἴῃ 

δάξεῖ5. δὲ ἴὼ ΓΟ]. σαὶ 8} 61., τολμήσαντες. 
(9) Τὸν τῶν σωμάτων, ΡΌΏΟΓΘΙΙ δυιοα τη ὨἸΔ5- 

δαϊ παι Βα ρρ]ον αλτ8. θχ Τη55. ΟΟΙΡ. Οοἰ5]. ἴσο, δὲ 

ἀαβαιν. νρον ἀδ ἅ110 σου ροῦ5. ἃἴαι18. ΔΉ ΜΠ8) Οθ1-- 

Πὺθ,58:ρ6 ἃ} ΟΥΤἼΠῸ ὁαπυ σα σπ5, ΒΓΟΡΤΊᾺΒ ΜαΒιοίνυοο: 

γαπι φαοἀαταπιοίο ζαϊς, φαλμαπαιι Θαπὰ ἐχ ὁπ ρὸ- 

τἱογατω ϑοῦθβθοπ ΟΠ αν δὲ Βα [0Π|5 ΤΟΠΑΡῸΒ ἀ009- 

ἰβερηΐ. Νάιη, ἴα 96 π5ῖ5θδο Ορ] 5 Ἰπϑυταὶ ρ1- 

ῬΒαπίαβ δπιγθδὶ χχχνη, ἢ. ἀ. ΑἹ Μαπιομϑὶ ρυορτιλη 

οἰ δὲ ἔδοθγθρα ράῖθε ἰθβυ πιοη 5 ΤΌΣΟΙ 5 ἀραὰ Αὐ- 

Ῥατίον. ἂλ. ΧΧΧΊΗ, 

ΟΑΤΕΘΗΕΘΒΙΘ Τν. ΠῈ ΘΕΘΒΜ ΠΟσΜΑΤΙΒΙ3, ἀδδ 

Διὰ τοῦ- αὶ ἐρλονοηι ἱμείμοαι 35, Ῥγορίθυ Βοο 6Ἐ Πἀ6] ἀοοίτία (0) 
ρα ἀἴττ, ΘΕ ἤ Θαμν ὀχ ροβιείοηο5. Πη]. 

ΠῚ. ρα ἀπίοάπαπι θὰ {παν ἃ] Πάρῃν ρονπθηξ 
ἰγᾶάδπι, ρυθοΙατο ἀσίαγαβ νἱάθογ, 5 ὈΡΟΥ σογρδη- 
ἄϊο ϑιιηιηᾶ ἢ οοοββαγίοσαπι ἀορηιαΐαπι παης σαρίία 
θογοδηδοδ ; ἢ0 ἀἸοοῃἀασιῃ γουαπὰ λα} παᾷο, δὲ 
Ἰῃἐογοοδβασαπι ἰοἔϊπι5 βα ποἴτ Οὐδ ἀτὰρ οβί πιδν ἀ σαι 
ΒΡ Ι 1}, ΘΟΓῚ πὶ ἈΠ Ἶ 15. απ [ΠΈ6Ι γῸ5 5 ΠΡ] οἰ ΟΓ65 
581}. ΟΠ νοπθῖὰ ἰηάἀποδὲ : 561 αἱ πάη ς σαριΠιίαιίαι 
5ριαἱ πα θὰ, θαάοιι ΠΕ π|8. ἴῃς ΡΟΒΙΟΡ ὀχ οι τᾷ ἃ 
ΡῬεΡΙ οἴ! πο ΟΡ νἰβοδιηῖτ. Ῥα  π ον νογὸ ἔδ-- 
νδηί ὅθ 4] Βα Ρῖ μα τα ρα 15 ρουίουουθ 5 5ιθμ, οἵ ὀχου- 
οἰζαίο 5. Ἰαη δοπϑῖι5 ΒαΡροης ὦ ἀϊκοτοιίοπ οι Βοπὶ 
Ραγιίον οὐ τπα}}, οπτα αὐἀίοηε ἰοπόνὰ {Π|ὰ ἐχοτγάϊα, οἱ 
Ἰαοίραι νο ας Το γοΔασιοη θη δ: αἴ 5ῃπᾺ} 6 11 φαὶ- 
ΒῈ5 σα θολοβὶ (βθὰι ΤΠ ΕΠ ]ΟὉ 6} Ορτ5. 68}. ἈΠ 1ξαἴδιι 
ὁαρίαηί οἱ αὶ βοϊθηιίατα. Πά θη!, δοῦαπι ἀυῶ }8Π 
ὨΟνΘΡΘ πιθῃιουίατη 510] γθαἀϊηἰόρταῦι! σαι οδης. 

53. 5 ὯΒΝῸ [νοῦμα 1]. 
ἰν, Ῥυίπησῃ ἰκίταν [ἀπ ἀατη δ} Ἰπδίαν ἴῃ δηΐπιᾷ 

γοβίσα ἤσβηια ἀθδ Ὁθὺ δία ΠΑ". Οὐοα νὴ 8} οοξ 
θοὰβ ἀπι5 ἐδὶ 50{π|8, Ἰ σοὨἸ5 {7), 5.18 ρυ]ηοῖρίο, 
ΠΟΙ ΘΓΒΙΟἢΪ5. ΟὨΣΠῚ5. ἃ ΠΌΔΙ Θἢ 5. ΘΧΡΘΙΒ  ΠΟἢ Ὁ 
αἰτρο ϑηόγαμιβ, βοάαε αἰίθυι τὰ ΠαθΘ 5 δι Ξιθὶ 
να μτδ βδιισοοβεόνθηι, αΐ πόας ἴῃ ἰθπιρογε τἰνθη 
ΒΌΠΙΡΒΘΤΙ ἱπ| πη), πθ αι ἤπθὴι ππήπαηλ 51} Πα} ]- 
ἴανιβ : αυοήίαο ἰἄθει 056 οὐ θοητι5 οἱ βίι5 οδῦ: 
ὉΠ δὶ ἀυαῃίο πογοιϊουηι δα ϊδι15 ἀἰσρηοπι, α] πὶ 
6556 4ὶ ΒΟ η15, ἈΠ} ν6)Ὸ ὅ5 ΧἋ] [115{|5. 51}. {8} 5[α- 
ἔπη δά πιο [118 ΠΡ ΟΘΘῸ5 νοπρπ αἰ ἢ ἐπα] τη ἀμκηο- 
508. ΔΌΞΙ πη} σα ΠΟΏΠΆΠῚ θα πα ϊστὰ Πείᾶ - 
σῖο βδυηοπο ἀἰνί θεο: οἱ δὰ] ἀϊχδγαμπὲ αἰ απὶ 

Ἔ οἱ εαΐ, 1. ἡ. ὅδ. 1 ΜΑΙ ἢ, χαὶ, 35. 95 Π01055..1, 16. 

σποίλυ πὶ δίξρμε, σὴν Μαηοίς πὰ. 1; ΠΟΡαρΙ ΟΠ 5 
ΤΠπηι τα} (πέρα λϊαηϊολοδ, Τ}}}. ῬΡ. 1ὰμα. 
τοι, ᾿ς μᾶᾳ. {03 ἀν ΜαΓΗ Ν]ειονίην σσπίσθα οαπάριῃς 
ἅμ ρμαρεν 289. 5. ΡΙΠ ΠΑ ΒῚΡΙ] ἸΠΟ 51 χαν 11 οἴ, Εμὶ- 
πάη 1ἰ δ θιοδι ὑχ αν ἀὰπις ὅς γ]μῖ!. Τροος Π0. νὲ δι 
Τυθηαίον εὶς. Οαδπ πΔ ΠῚ ΠΟΥ θτ5. οἱ ἀπ! πηδηι, ἀϊνου- 
βογιπῃ ρεἹ ποῖ] γα πὶ Π0 πὶ ἰδ ην ΟΡ ΠΤ οΙα οἱ σλρδίτρεϑ, 
ἀπᾶηὴ ἀθυϊδαβ μᾶγίος δββο ἀϊσρθαθς, νι 6. Αὐραβε- 
τὴ τὸ 9) 6. ὠὀμανες αὐ ααυμα, αἵ ΠΡ. χχι (ηΐ. 
Ἐσμδύιηπ, οαΡ. ἀς οἱ Ναξίαηζ, νι. ἀγοαμ, ἐς ρ.166. 

(0) Ησο ἐβι νι θοίαια. 
(1) Βιροιιίμ5. νοσοια. ἀγέννητον ἀθδιῃ νογεϊμαϑ, 

ἐπφεπίμμι, ἴα Ογ 5 Του ρυθίαναν σα! 11. ὦ. (8: 
᾿Αγβννητῆς ἐστιν ὁ μὴ παπέρα ἔχων" Πηροιίτις δεὶ 
φαὶ ραΐροιμ πν μαδοξ Ἰάθτη απὸ τοϑρί οἷ! ἀπ σαί, 6, 
μ ὁ, Ἰ)ηόθὴν {ΠΕ} ον ἀξ οα} 556, πὶ} οτ Πρ 51} 68 
μα θυ, οὖ πατὴρ οὐχ ἔστιν ἄλλης, ἸΟΑΡΙΟ , αἱ ράο, 
(ἀποβίϊσοβ 41 σά! ογϑιη πα 1 [δ ιιπα, δαὶ βίη ᾶ- 
Ῥάμ! ὩΠΟΠῚ 6550 6Χχ Πρ 6] }5 νοἱ σο 5 ἃ ἱπυταϊ- 
πϑίο ραΐνρο ΒΤ ΠΟ, Ξοὰ ἠδ άἰατο κρὰὶ ἰτπ  οα 4186 ρνὸ- 
ἀποίπιι. ἡυδηφαδια δαΐοια, ἀγέννητος, ἜΧρ]σδηϊὰ 
Οὐτγη ]ο Ῥτόρεῖα ἀθβίσπϑῦ δαπὰ (αἱ ρᾳίταπὶ πο μαθοὶ 
᾿εσ ἰδήθῃ ἈΠ] 05 Ῥαῖδξ; δὲ ΒΌΠΠ τ ΡΓῸ 60 ΄σαϊ π66 
Ῥαϊροπι ποῦ σομἤ! Πονθ ἢ). ἀρηοβοῖί, ἃ} οἵ ππαρρδξ 
σαϊ, ὁ. ἡσοι. τς παῖς θαι νούαθα!ο αἰϊψαα ηδὸ 
αἰγαπχαθ ν᾽5 διιθοσῖ, ἃς ἀρ )00 Ῥᾶ!ρο πιρπθνα 9 δϑὲ 
γονὴν, ον 5515. δία ἀγέννητος πσο ἐσοιιᾷο ἢ - 
ὕσ 586 η 58. ἢ ΒΗΓ ΡΓῸ 60 {π|. ἃ}} αΠ1ὸ τόσ! πιξ 
ἢ 0} Εἰς δίο Θηῇ Οὐ τ ]Π] 15 ΤΟὨλ τ 5 {ΠΡ 15. 6 58 
αἶ αἰν αι Ἰα 15. οἸιαταςέογος. οὐ} ΕἸ τ ἀπίοτη 

΄θαπινῖβ 
(8) Μαροϊοἶβ Θεὸν ἰξ δραῖ. 

{5 



ἀδθ9 5, ΟΥὙΚΊΠΙΙ ΗΠΕΒΌΒΟΙ,, ΑΒΘΗΙΕΡ. ἀδθ 

6558 ἀπίταοο ορΙ Πσοηλ ἂ0 ἀοΙἸΠῸΠ1Π.,), ΠΟΙΡΟΓΠῚ νοτῸ ἃ σχόντες, Πῶς γὰρ δύο χυρίῶν εἷς δοῦλος (2) γίνε- 

αἰΐααις ποι ρέρα ον βἴσν] ὁ πρὶ ἀουύδηίθβ, Οπο- 

ἀααιζα σα ται ἀομαϊ ποσῖχαι ἀπο οιτλ ἀππτ|5 ἢ οὐπῸ ΒΘ ΕνῸ8 

55δί, σαπὶ ΟΠ ἀἰθα! πα να Π5 τ κ ΝΟ 

α ραίῖθπι ἀποθα5 ἀονη ἢ 15 βδρνρο 53 0. ΕἼ Ὁ15 ΜΉ Π|410 651, 

05 50105, 4 εἰ ἀπ πηα τι Οἱ σΟΡΡΟΓ ΠῚ ΟἹ 0 Χ 

658: 1ΠῈῸ5 65] σοπαϊδοῦ οὐὐ} οἵ ἔθυσα, ἀπροίογαηι 

6. ἀιοπαπρδίογιαα. [ποίοσ, ἀῸῚ τ] ἀγτ αἰ] ἀρτὴ 

τοῦσηι ει οχ οὶ, ἀΠ1ὰ5 ν01Ὸ 50 115 Ραΐρυ δῆ 5 - 

οὐἷὰ 55: απῖὰ5. παπᾶ} 501} . ἘΠΙΘΘΠΗΙ ΕἼΠῚ 58] 

Ὠοιπὶμὶ ποβιῦ ὅθθα ΟὨγι 5 ρὸν χασπὶ οτμπΐα [8- 

οἷὐ τθς γι Π1α δὲ ᾿μν διὰ ὁ, 

ν΄, ἤϊο Πομλῖπὶ ποδὶ 265 ΟΕ Ἰ51) Ραίοσ, ΠῚ 

αἰίψαν οἰγνοιπηβοι ρίας. οϑ0 Ἰοὺ (1), ποση6. γηΪΠῸΡ 

65) σίθϊο τνθναπι ορογὰ ἀκ οΡπὶ 6] 15 απ ΟΠ δὶ 

ΘΓ ἀπίνοσβα ἰ6γγὰ ἰὼ ραμη9 οἰ οοῃ!ποιαν δ Σ μ1Ὸ 
1 ΟἸπ 5 65. δὲ ὄχίτα σπηητα. Νὰ βόίοτι {Π|᾿ 0 ̓ποῖ- 

ϊονοηι, ν6} οἰάθηιν ρΏΓΘπῚ ΔΙ ΓΟ ΤΘ; Ὁ] ΘΠ] ὈΓΗῚΒ 

βοΐδαι ἰαθείςανι!, ἀδθοὶ 16 οἰἴνὰ σοπιραγα  ΠοΠ6 πὶ 

τπαδο πα ]οὸγ ἂο Το τον ᾧ 4. 6556. ΕΠ προγατη ᾿γὼ - 

5015 δ5., δὲ ὀπλη δι1ι5 ροϊσηλ ογ: Οπιηϊα 501 615, 68 

Ῥγοῦὶ νὰ }} [δοῖθη5 : ΠΟ 560,6 5 τοῦατι 56 ΓΙ 6 ΡῈ 5, 

Ὠοσαο σΘ Π65] [5 ον] αδνο Πα. 115], πδααο ον ία - 

Ὠτο, ποαᾷθ [ἀξ] ποθ βϑῖτα ἢ]. Πὰ Οαλα! 5 ρενρίθομαιβ, 

δ οὐπαμι γτρ {15 Βρδοῖθην 6Χ 0410 ΡΟΒΒΊ 6 5. ΟἿΣ 

Ὥδααδ τηϊυἱΐα νυ, πσσαθ δυσόβοὶ! ω 56 ἸΔο.ὴ 50 1Π- 

ΡΒγ, δοἀοιηαθ προ 56. Πα θοῦ; 4Ὲ} ργΡᾶΓαΥ 

ΒυρρΡ αι, ρϑιυσα!ογνα5, δὲ {π|5{15 ον ἃ Πὰν 

γ1}. Ουὐοπίδοι ἰμβί αι ἃ ἀπὸ 1}60 ἰνοῦθὶθ Ὠ] 0815 

τὰ Ὸ}Π}Π} ἀπογρανογαπῦ : δὲ. Δ} φο! ἀσιη Βο ο πὶ [θοθγὸ 

Ἐς, τ τὰ ὃς τὸ 7: 
χῇς 1, 

ἀαυσπινὶ5 ἃ Ραίγο ροηϊξαπι, ἀγέννητον ΟῚ ἰδηα 8 ἢ 
πον ἐποίμηι, πονασ ΠΟΘ 651}. οὐσπ ὁ (ἸΠνΊπ!ο ρτο δι 
προ α παίαρααι αἰχρο βαμοίαβ ἰμηδίπιθ, Ορίβὲ. 
«ὦ Ιὕρῃόθ., πὶ. ἢ, γεννητὸς γχαὶ ἀγξυνητος, (εν ὑν- 
ὙΠ 5 νοοΙ 5, γίνομαι δὲ γεννῶμαι, γενητός δ νψεὺ- 
νη τύς ραβδί Τα 4 πᾶτῇ ἰάθη κί η σα ἢ σα ἀαθθατ. 

{Π} Αἴογὲ αἰΐσιο εἰνοαιτηβολ τ τ ἰοπο θὲ ἀἀ νον δα) 
Μαπτοροκ ἀπε τα, 48} ἀπ μα5. 515 ἀθ Π05 
αἰνῖδα πᾶθἠ τα 5. Ιοτὰἃ εὐ ἸηΈροΥα ἀξοιμηἈΡαηξς 
(λὺ5 τοίο!ῃι οαἵ. ὃ. ἃ 18, ν8} [το ΑΙ ροροπιοῦ- 
ἢ} 5 Β6}, ἀ αὐ δηκ 10}: || πὰ. δ ἂπ| οἰ πῃ 
γα] ἀ ΠΌΝ (1 Πρ απὶ Βαϊσοι Ιλ 810 ρὸν Ηο- 
ται ἡ εἰ τὶς ὑοη ἀ ογον, νογῸ απ] ποὺ ἀμ ρετα 
0.56 -6 ἢ μ]δγοιπὰ ΔΙ θδῃΐ : {88} ΠΠβὰ α 1 ΠῚ σα 51} - 
88: νόθα 5 ἢν ἀν ε. 10... ἃ 3, πὰ θα Ὦ 8016 
Ἰηαογοίῇ πὲ δἰδπὶ ράγθιῃ αἰοὶ γὙδῖπτ, τόδ θὶο} νοὶ 
πΒη.Π|0Ὸςς νεὶ ἤδη οον, 4} οἴναι ΒΌ! δὴν οἱ Τὰ πὶ 
ἴὼ ἀξίτα κοιεγγοηῖϊ, οα!ν 15... 3, θα 5486 «] 5ο] 
οαὐπες Ξα μάγοι ς 411 ᾿ππὰ ὁΓαϊ, 5016 ΤΠ ΒΟ 61 ἃ5- 
Βογεθάπὶ Ουδηο το οαπι ποραΐ ἴαῖο 50} 6- 
οἴσπι, ΚὙ6ὶ διοοο5. ρ6 1}. σαοτη δα ἐρηίρη!α Γαΐ 
ἐχ (τοῦ, πδ΄, ἢ 6 παξ. ἀφρόγῖην ; νοὶ Μαπ σ  δο5, 
4} 05 οἰ μὰ 5 ἀϑιγοϊυμιερ ΒῸρΟΙΒΙ ΠΟ Π 05 Ομ ἐμα- 
ἰο5 [πἰξξ ὀοηπϑία! χ ρθη. ᾿δροβ, ἀχνι. ᾿ς (3, 

(21 Εἴς δοῦλος. 100 δοῦλος μιθοβαιαιο, κώσιος, 
σου ΓΟ ΞΘη δ. {πο σοτυοχὶ! ΜΙΠΌΒῚ5 ἐχ σοῦ ἢ. 
ΔΠΡΙΟΔΠἾ5, σα Θ ΓΙ5. Βα ΠῚ ΡΠ 0615. 

(4) Ὃ χαὶ ψυχῶν. (σπ|υ πο οῃοτῃ χαὶ ἀαἼ6ο1 ΟΧ 
(ΟἾ51 ΟΥ}}} ἴσ6. οὐ ἀταὰ. ΡοΒι, νου θη βρηποηῖία, 
εἴς ἐστιν, οἰς. 576. δὶ αἰτϑεῖιθι ποιητής ἸΠΌ 5, 
1 6615 δὲ ποθ} 15 οὐ, κίπηο ἀαθῖο μιορίον νὸς 

[ διαφόρως πολλοί; καὶ οἱ μὲν ἕλιον ἐθευποίησαν, ἵνα 

τοῦ ξγοντὸος ἐν Εὐαγγε- 
"δ τ δ 

παῖ ανβτωπος, Κυρίου 

ἧς δουλεύειν ; Ἀίοις, Οὐδεῖς δύναται δυσὶ 

᾿ϑῖς οὖν ἐστι Θεὸς μόνος, ὁ καὶ ψυχῶν (9) γχὶ σὼ- 
, » ᾿ ᾿ ᾿ εἶ " - 

μάτων ποιητής" εἴς ἐστιν ὁ δημιουργὸς οὐρανοῦ καὶ 

χυτίοις 

“ἧς, ἀν») χαὶ ἀοχανγξλων ποιγτίς, Ὁ πολ τῆς, ΉΞ λῶν τε τὰ: γῇ τ {Ξ ἘΠῚ ποι Ἷ (8: πολ- 

λῶν μὲν δη ατουσγὸς, ἐνὸς μόνου Πατὴο πρὸ αἰώ- 

νων, ἑνὸς μάνουν τοῦ μονηγενοῦς γ10ὺ0 αὐτου τὴῦ Κυ- 

ϑίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δἊι᾽ οὗ ἐποίησε πάντα, τὰ 

ὀρχτὰ καὶ τὰ ἀόοατα, 

ἘΠ, Οὗτος ὁ Ἡχτὴρ τοῦ Κυρίου ἐμῶν ᾿ἴησου Χρι- 
στοῦ, οὐ πεοινέγραπται ἔν τιν! τόύπιν, οὐδὲ ἐστι μ'- 

ποότερος οὐγανηῦ" ἀλλ᾽ ἔργα τῶν δακτύλων (1] αὐτοῦ 

εἰσιν οἱ οὐρανοὶ, χαὶ ἡ γῆ πᾶσα ἐν τῇ δοακὶ αὐτοῦ 
χατέχεται" οὗτος ἐν πᾶσίν ἐττι, καὶ πάντων ἐχτός, 

Μὴ νομίσῃς (0) αὐτοῦ τὸν Ὑλιον φωτεινότεσον, ἢ ἴσον 
εἶνχ!" ὁ γὰρ 
ὀφείλει πολλῷ μᾶλλον ἀσυγχροίτως εἶναι μείζων, χαὶ 

τὸν ἥλιον χατασκευάσας πρότερον, 

φωτεινότεοος. ἰσογνώστης ἐπτὶ τῶν μελλόντων, χαὶ 
᾿ Ὰ , Ἂν ε: ᾿ - πάντων δυνατώτερος" εἰδὼς ἅπαντα [6] καὶ ποιῶν 

ὡς βαύλεται" οὐχ ὑπυχείμενος ποχνμάτων ἀκηληυ- 
θέαις, οὐδὲ γενέσει, οὐδὲ τύχη, οὔθ᾽ εἰμχρμέντρ ἐν 

πᾶσι τέλειος, καὶ πᾶσαν ἀρετῆς ἰδέαν ἐν ἴσῳ κεχτη- 
ἀένος" οὗτε μεῖυνμενος (1) οὔτε αὔξων, ἀλλὰ ἀεὶ χατὰ 
τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχων' ἡτοιμακὼς κόλασιν τοῖς 
ἁμαρτωλοῖς, καὶ στέοανον τοῖς διχχίοις, 

ζ΄. Ἐπεὶ οὖν ἐπλανήηργσαν ἀπὸ τοῦ ἐνὸς θεοῦ 

᾽ 

Ι, ὅς, ὦ Ομ] ῦθδι ἵν, 1Ὁ., 15 Ῥξᾷ). ὅποι ἢ... Ἢ ΤΣ. 

ΟΒΤΏ, ποιητής, [ἴ5. τοροίατα οπιΐθθα, σγρϑεϊ πὶ οχ 
οοἀά,. (ρ15]. ἤσο, ἀπιϑα, Οἰτροη,ς δὲ νογας ἀτγοάθο. 
πεαπομ ία νϑτῇδ, ἑνὸς ὁὲ αὐνου Πατὴρ ποὸ αἰώνων, 
ποι Ιοκαπίαν ἴθ σοί. 0015]. Η06 δἱ (ἰἀβάπδ, οἱ δἷο 
᾿ια ΒΘ ΓῺΓ Ιυοι15 ἰηίορου, ἑνὸς δὲ μόνου τοῦ μονογινυῦς 
γι) αὐτοῦ, Κύρτου δὲ ἡμῶν Ἴχσοῦ Χριστοῦ ΤΠ τ δ 
δι᾽ οὖ, οἷο. Κα βομίομεῖα, πε αν ιν φαῖάίρτα, οἰς,, ἃ 
5610 ζοληπο θαιηάβοοηρ ἰγαηβογιρία νἱάδίυν, 1α- 
ΟἹ. 18 ΠΡ ἀπο Ο115 ποιαῖπο, 8.1, 6. βαρ ογεδος, 
(δρ. 8. Π|ὰηῸ ἀπέριι Οὐ γΉ Ππ5. ᾿ϊβάβ τι νΘΥΡῚΞ ΤΘΡΘΙΠ, 
οἱ, 7, πα. ὅς. σοὶ πὶ δάνθγϑις πιο 5. ἀἰ ἢ, σαὶ 
[θῖν μά ΡΒ. 1}, {Π| μαίτοπι, οὐδν τ, αν ὥς Πὴ αα- 
γΈΧ5115. πασοίλσος, (1 ΟΠ οἰ πίσ αν αἸτοτία 5 ἀπᾶπι οὐρᾶ- 
1015 6. πάερογι πὴ [}01 ΓΗ αἰ αἰοναμ!, 614, πᾶπι θ 
ΘΓ 1115 Ἰοοὶδὲ μαπὶἀδ αἶα 8 αὐ γονβαπι Ασα πος ΕΠ τ πὶ 

ἢ δὰ ογραία τε οομ ΘΒ 61 το  βάπ θα, σας, 41. 17]. 
[ἢ σοὶ. ΟΡ, ρρομογην ἴτυν μἢνραβὲς ἑνὸς μόνου, 
τι 6 ἃ} δι’ οὐ, οχοϊικῖνα. 

(4) δακτύλου, αἰμίονισιη. Οοἶβ!. Ἰιαθεὶ, χειρῶν, 
τηαητμη, αἱ ἴῃ ρϑαϊ, οι, 90, ἀαθπι ἱπ {Πὰ ἰδρδηαΐ 
γα 016 Γοϑριοογοὶ ΟΥ̓ΓΠΠὰ5. 

(5) Μὴ νομίσῃς, απο Ἰδο! Θμρίη Ζυᾶπ) ΘΧ Προ πὶ 
οὐα4. Κορ οἱ (πβᾶιθ, αὐ ΞΘ απ ΘΠ ΕΠ θῈ15 ςοπυθῃἸΘ 110-- 
τότὰ ΡΤ αΪ ἈΠ Ρὶ πα Πογῖ πὶ ἂς στο θτογπν οο Ἰ Ο 
Ἰοοιοιί, απὲρ ὰ ο6ι: ΜῈ νουΐσῃς αὐτὸν ἡλίου μι. 
κρότεσην, ἡ, ἵπον εἶναι!" ΝἧῸ θυἐβλίπιεξ ἐρϑμηὶ βοὶδ τηῖ-- 
πονότας ἀμ οἰἰδηλ Ῥαγ 5 ὅ558. 

(Ὁ Εἰδὼς ἅπαντα, γούριῃ, ἀπαντα, Πὶσ πϑορββϑα- 
τίαπι ἃ ροὶ δχ 08 δὲ Ομπααθ. 

{(17| (ὐὐτε μειούμενος, σου αὶ ποῦς. ἰοχίαὶ δάϊδοίᾳ 
δχ οοᾷ, Οἴου, ποθ, ἀββᾶ. οἱ νοις, στοα, 



461] 
ἀν Ἔ 
δόνηντος ὁ λίο», γατὰ 
: : τς πο ᾿ 
ἄθεοι μένωσι" οἱ ὃξ σελήνην, ἵνα ἐν ἡμέοχ Θεὸν αὐ 
βο ἂν ἵν , » ἔχωσε οἵ ΟΣ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ γόσμου᾽ οἱ δὲ τὰς 
τέ χνατφ' οἱ ὁὲ τὰς τροοὰς οἱ ὃξ τὰς ἠδονάς" χκαὶ οἱ 
Ξν γυναιχημανεῖς, γυμνῆς γυναιχὸς εἴδωλον ἐν ὑψὴ- 

᾿»" , 3 »» - 

λῷ στήσαντες, ᾿Αφηοδίτην τὸ προσαγορεύπαντες (9), 
, εξ δὐθαρε. ἥ ἌΝ ππὸ 

προσεχεύνησιν διὰ τοῦ φαινομένου τὸ πάρος" οἱ δὲ 

τοῦ χρυτοῦ τὸ λαμποὸν ἐκπλαγέντες, αὐτόν τὲ χαὶ 
ἵν τς ΝΕ Ἶ ᾿ ΝΥ : 
τὰς λοιπὰς ὕλας ἐθεοποίησαν" ἐὰν δέ τις τὸν περὶ 
ἱοναράίας τοῦ Θεοῦ λόγον ποοθεμελιώσῃ τῇ χαρϑίᾳ, 

Ἔ πὴ - Ἀν πα πα Ἐπ ας. 
“αὶ πεισῃῇ τούτῳ, πᾶσαν ὁμοῦ τῶν καχῶν τῆς εἴδω- 

ληλατριίας, καὶ τῆς τῶν αἱρετικῶν πλάνης ἐχκόπτει 

τὴν φορᾶν (3). Τοῦτο μὲν οὖν σο: πρῶτον δόγμα τῆς 

εὐσεύεξίας ἣν τῇ Ψυχὴ προθεμελίωσον, διὰ τῆς 
πίϑεειῶξ. 

ΠΈΡΙ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ (ὦ. 
Ζ'. Πίστευε ὃὲ χαὶ εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν ἕνα 

καὶ μόνον, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χιριπτὸν, τὸν 

ἐχ τοῦ Θεοῦ Θεὸν γευνγρέντα, τὸν ἐκ ζωῆς ζωὴν γεν- 

νηύξντα (9), τὸν ἐχ φωτὸς φῶς γεννηθέντα, τὸν ὅμοιον 

χατὰ πάντα (Ὁ) τῷ γεννήσαντι’ τὸν οὐχ ἐν χρόνοις 

5 πῶς τὰν πο πὸ ὦ Ὡς νι, 

(1) Τῆς νυχτός, ἀνήσαϊαπι. βαρριονίηλιις ον 015]. 
ἴἴοος (ἰἀβᾶμ. 

3; Πρυσαγοσεύσαντες. Ἐχ ὑοι1. 015], Οὐἰ0}ν. Τοο, 
ὕαξααρῦ. Ιδο4]. σσμϑθῆσα [ἰὰ Βογ ρει 5,1} (. 6κ|1- 
ἰϊ8 Ββαδοιία", ποροταγο εὔουτες. 

(3, Τὴν φογάν, Νὸἢ πλαᾶ!, τὴν φθοράν, ὑογγερίδο. 
πόηι, ἴῃ σοι. ο15]. ἄσο, ΟλθαιΒ. Οἰλοῦ. ὀνοά 

(ἀ] Βερὶ Χοιστοῦ, Ποδδὺ πὸ 1] 5. 16 τσα8}, 6, 
Οᾶξαι οἱ Βοά!. σομπ) οί οοια. καὶ ἀπέθ εἰς τὸν 
γὴονς ἀἀἀ} οχ οὐ. ΟΜ Βς. ΟΟἰ5]. οο, ἀκβᾶρθ, 
δὲ νοῦ τοῦ, εὐο ΟΠ εἰϑίο βαηΐ οἂϊ, 10 6 11. 

“5, Τὸν ἐκ ζωῆς ζωὴν γιννηθέντα. Π65 αἱ δὰ νΟῦρ5 
ἴῃ οοάα (οἶ5]. οί βδνὶ. οἱ ἴ οὐπη  θ5. οἀ ἢ] τις 
αἀγοῦοῖβ ἀπλθ Οκοηϊδηβθπι : ἴῃ 4ὰ νοβ Δ 56π|, 6ΧΣ 
ἢϊ155. ἴσο, (ππδαα]ν. δἰ νϑυδίοπθ ἀτοάδο!, Οὐ βίο ηὶ 
ἰοσαπὶ 6 {{{| το ρ ἢ νουθὶ, γεννηθέντα, Πορονααπ 
αν ἴῃ [οὐἐ5 5] ΔΙ ΠΡ. ον. {{{ χὰ ὁ 6. 18. Ἰῦνϑι!, 
γοσο5 ἰ ογ8 Π οΊ πὶ αϑὶ ται, ὀχεία αἴ αα8 ἴῃ νυ 
᾿λι} 5 τοῦδ !15. 55 ΡΟ 8. 

(ὃ) Ὅκοιον χατὰ πάντα. 5ἰηιϊίθηι ᾳμοηιέ οηληῖα. 
ἴῃ υπαγαίηθ βαπ- Οσπονοίδη! ΠΗτγὶ Οαὐροὰ οαϊι, ΜοΥ,, 
αης 10 1. Δ} δόμα τὰ 6 τὰ ἀν αἰίάπιο νἶγοὸ ἀσοῖο, ἰὴ γ6- 
(ογὶ τὰϑνρνὸ ὅσιον ᾿δαὶ ὁμοούσιον, δοη δε ϑἐἐ αἰ θη. 
ιἴὰ και, νοδορία5 πὶ σὰ 5. Β δ θια πο, πὰ νὸ - 
σϑιῃ ὁμοούσιον (ἀρηρο 5 ΠῚ Οτ 5 518 γρυ βοὴν ΠΒΘΡΟΠ 
ὥρα νον, χατὰ πάντα, 5π0 ἰσοῦ ἴῃ ἰβάθαι ὑθ6 4}, τΘ 
Ἰϊοία, οαχοπάαίονα αι πα ρτὴ ἄρθο!. τσ ϑαθη αἱ 
γοοῖ, ὁιμκοούσιος, ρμιπο ἀἰσοοπνρηῖι, ᾿(ὰ σιππ διαοιος, 
Ῥαββίτη ἃἢ Θοο!οβίαβιϊοῖσ δαοιον θὰ οι σοΡθαίαι, 
αἰ ρἰοια οἱ δοσαγαία ΕἾΠῚ σαμα Ῥατγθ Β᾽τα  Πιαι]0 ὁχ- 
Ῥυπιρνοίοσ,, ϑτὰ ἰἰαζαο, οἱ μουπιαηα Π}ὰ5 [σοἱ 
Ξουριανὰ 651. ὅνμοίον χατὰ πάντα, (άπ ὁσ ἢ Π πτὴπς 
ΘἸη 1165 βάγα ΠΟ} Ἰοοΐ, 5: ς οατ. 11, ἢ. ἃ: Υἱὸς τοῦ 
Πατρὸς, ἐν πᾶτιν ὅσιος κῷ γεγεννηχότι Ε΄, 8: 
ἼὌρδμοιος ἐν πᾶσιν ὁ Υἱὸς τῷ γεγεννηκότι. δ α. 9 

Θεὸς ἀληθινὸς ὧν ὁ Πατὴο, διοίον ἑαυτῷ ἐγέννα τὸν 
Υἱὸν, Θεὸν ἀληϑινόν, Πδης ΓΟΓΟΙ ΠΕ. απ δα ρ5θσι- 

ιἴ5. ἰθυρασῖθις δορά πὶ 6 Πα Ί8}}} ΔἸ θαι}. ἢ - 
ἀοὶ ἰοππονα [ἀξ ατα 051 ὁ 5 Βδία τι 816. καδροοία- 
τρηΐ, οὐ, Ποππίδπιίο ρου ΐίβδοι δα θβίαπ τ ποιπθη ὁ 
ΒΥΠΊ ΟΠ οχί ον αν! ; πᾶπιο, παπᾶ πο Π ἢ 1}}1| Μ18- 
οδαομίο αποίοτὶ ἀϑουτθυηξ, 11] ὁχ δύ τα ΒόΪ. Δαίο- 

εἰιθπο Ἱμιοϊαπὶ ἱπίοεπηαΐαινι αυλγαιιαν ΤΠ ρουαμα- 
ἀπὸ ορί πιοπ 6 τὴ τϑῖθ!}} Εἷσ Γι η Πἰασὶς ΟΝ ΎΉΠ0 6. 150- 
εἸδπίτ Η ΘΙ ΌΒΟΙΥ αὐ] ἰλ2 10} 5 ΘΟ 81 18} 588. ΝΊΒἢ 
δηΐπι 115 [τα ροτ 5 Προ] δῖαν αἴὸ ἐπὶ αοοάσπῖο 
οογαμααῃ 8; ΙΔ] ἀρὰ 5, Μαχίμλιαι ἨϊΘτΟ ΒΟ] γταλία- 

ΟΑΤΕΘΉΒΒΙΒ ΙΝ. ἡ ΕΌΕΜ ΒΟΘΜΑΤΊΒΤΙΘ, 

τὸν τῆς νυχτὸς (1) καιρὸν αὶ ἄσιηι (7), αἢ ποοίῖβ ἰδηλρογο δ'λ8 Ὠδὺ χιαῃογδηξ ἢ 

(Ὁ 

ἢ 

ἀθ2 

41} ἔπλάπε κα! ἀϊθὶ ἐσ μι μογ!)} 5. ποθὴ μά τοπε θην; 
αἸτ οὐϑ θταὰβ πὰαηἀϊ ραγίθϑ ᾿ Δ] δρὶ ατίοβ, ἢἱ οἰθο5, 
ἰϑυϊ νο!υρίαΐοο: 141 νογὸ τ] στα ἀτπον δ 5 
Ἰῃβαπ θη το 5, παν λα] 10 ὉἿ5. Θ᾽ πη α] για γι Βα] ταὶ 
οοἰοσαίπαι Υδηδυῖὶβ ποιὸ πα πο ρδη 65, 58} νἱ δὶς 
Β1] Βροοῖα ἃπίηνΐ 801 νὰπὶ αἰ δοιαλμιο δάογαᾶνο- 
ΤΘ ; ΔΠΠΠ δὰ διγὶ ἔα] κόγθηι αὐ 1, σαὶ ἔρβίπη, (πὰ 
το] αὰ5 πιαίθυίαβ 605 ΓΙΘΌΘΓΕ : 5] σαΐβ νονο ἀοοιτσ 
πᾶπὶ 48. πιοῃμονοῖα [568 ἀπίοο ῥυϊπμοὶραῖα] [)61 ἰὼ 
οονᾶο ἠοὔχον!!, οἴχιια οχ δηΐπῖο οὐ ἀ ον} οτποῖν 
515}}}} ἰάπι [ἀΟ]οΙ αἰτία ΥΠοΡρατα, ται ποτ οουτι τὰ 
οὐγον 5 σθαι προϊατη 6 ρτεροί οὐ, Ποὺ οἶκος 
Ῥυϊθλαηι {ΠῚ Ρ᾽δέαν 5 ἀορπια ρὲ Πάδπι ἰῃ ἃπὶπιο 
Ρτὸ ἐπ ἀαπιρηΐο σοηβίϊ ει, 

5 ΟΗΕΙΒΤΟ [νοοῦν π]. 
ΥἼ1. Οὐοο δαΐσπχ οἰΐαῃι ἴῃ ΕΠ τι 1λο1, ἀππιαι δὲ 

βοίαηι, οι 1 Πὶ ΟΒΙΡ απ) Φ θα πὶ ΟἹ εἰ ξίθηι, θαι 

46. θὸο βοπίθεμν, ναὶ δχ νὰ σοιίιπη, Ιπσδὰ ὧδ 
Ἰπὸθ θη πὶ, 5 ΠΠ|]6 τὰ θῈΡ. οὐηηΐα μϑηϊογι ἐδ Οαΐ 
θη 1 ἰρ ροΟΡθ5 ἂξ 6556. ἀοσορὶ!, 56 ἀῃξα οαππία 

πὰ ΠΟ  ἀθυῖς απ ἀποιου {15 σοπ ἢ. 11 Απίον 
οἴνοπι [1 αλλ ῦσ οι ἤὰποὸ οςα πο ἃ Οὐγ|ὺ, 
νοὶ ΠοΙ οσίὰ ΠΙδΡοβο χη, ὀρροβιίαπι ραῖο καὶ 
ῬΙασρμ οι Δα ἰὼ ΤΠ νους Ὁ ΑἸ 510 σοι - 
Ὡγοιηον αἰ ογαΐ. 1 οὐ Αὐέαη., παπι. ὃ Ὁ Δύγος 
ἀλλότριος γαὶ χνόμοιος γατὰ πάντα τῆς τοῦ Ηχτοὺς 
οὐτίας χαὶ ἐδιότηπός ἐστι" « ἡουδαηι α ΡαΐνῚ5 Βα θ5αῃ- 
«ἴα οἵ, ρεορυϊθία!δ ΑἸΓοτΠ σπ], εἴ μὸν οηχηΐα ἀϊ551-- 
«ἀἢι6. » πα ἀπ απὰ πὰ “16. ὈΥΡ 5. 6 οοβαΒ- 
δία 161} μα σαρ χη, ἀχροηήπ5. Ὀἰπϑοῦὶ ἃ. 

(7) πὶ φμΐοηι βυίοηη ζοσονο ἀθμνι, οἷο. ΝΊΠ] α8- 
ΟΘ550 ὀΞΈ Π0Κ πη ΠΟΤ ΓΙ Π| [115 ΟὉ ΠῚ ΠῚ ΕΠ 15 61 1γ1115 
ἄο ρορεΠ!αι Προ ο σία, απ απ οχρ! σαπα 5, Τρία πὲ 
γιαδιογατη πγαλία ὐπαπγὰ σαρῖ!α του αβ ται σαδπς- 
παῖ ροίου 5 ΘΧ ΟΥ̓ΤΙΠΠ τηοητ6. 6 5 οὐ Τα π)66 ὁἷ}- 
(τ ΔῊ ΓΙ ΙΒ ΠΗ ΠῚ Ο550. [6515 05 Ε {10}. ον χχχι, 2, 
ὑπεπι σΘ ΠἾΘκ οὕλη]. 5 5ό] σαι 5ὰ ῬΒΌΣΌΙ ἀ|, ΤΠ Δίας 
πὰ τὰ 580 απ ποηλί ἀἀογαῦθη 5016] 1} 0515 
ῃγαχ πιά ἰπαμὰ ποι Ἰππαιησαθ ρᾶρὶ ἤοτο σα 
ἀἀογαιαηι ρΞέαθ αν ἀποίογοβ 46 Ἠρτοάοι,, 1115... 
ολρ. (31. Πἴπν: δέ οἴ οΣ παν δἰἀσσαι αὐ] ππὰ 
ἀσοθδρογᾶπὶ. λπιηστς ἴρ56. Θιοίοθ ἀθαι5. οὐαὶ, σα 
οὐπαἢ ὰ5 καΐα ρΆΓΉ]ηῖ5. ΑΘΓ 56} ΦΌΠΟΙ ΙΒ. ΠΟΙ ΠΟ, 
τοΡγὰ θὰ} Ομρὴρς σαπε 5α]ν ποιηΐπο ρυοροῖον τῶ ΓΕ 
58} ΝορΡταΙ, ᾿πη 15. καθ πουείπθ ψα!ο οἱ. ὖ, 
ἢ 10 1: Τοηΐθβ. Ππιν, οι οβι μαι ΠΠ τ 41} ογαμῖ. 
ΑἸ πιλ]}1α αἰ, [6115. σΔῃϊβ, ρα, ρον μαῖξ οἱ ἀτὰς0 
ἴῃ. ἀδο5 γοία!α, αἴ σαθείμιν Ογν]}5 Ἰοῦο οἰἰαίο, ἰὰ- 
Ῥἶβ οἱ σθαι τὰ βοαθρία, ν9] ρα. ἰηϊογάππι γαάϊα, 
Ῥῦὸ αἰ5 αὐοναΐα, ἰδὲ, γασίαν ἀὐῖδο 58} ᾿πνοΟΡΆΤΩ 
ποπλΐπ οὶ ἀἀρυαίαν : πὰ πιο μι ρι ἢ οαπ αη μεῖς 
οί 1 δου δοηαὶ σα Ππιρα πα) πο ραθαΐ, οἰμοι, 
δὰ} ὐβοαϊαρῖ!, Μαβανατα. δὲ ἀρο!Πηία, Οδγθβ, 
Μιπορνην, Ρα ] Δ 5. ΜΟτ τς ΜΛ 5 πορια ὙΠ Πὶ 

560 Πα σσιϊ. ἐγασαθατα αι. 586} (ἰδγογίβ,, δ ρ6. οἰΐδιι 
8{π Δ ἰμ58 15 μϑη 1085 ἀόναία 81, ΝοΙαρίαϊοξ, 
Ὁ} ἀπγοσι κα πῃ. 5ροα, σοι πο ]ὰα οἱ παραάοηια 

8115 Π0 0) ὀδτιίοῦθ ἀΠαγροΣ. ἡ οπϑτὶβ σα} οοπξδογανα 
δα! ανῖα τ ὁ πὰ5. κα} ποιπί πιο 6. ἐπβονριίομθ μα} 

διὰ, νῸ} Πόσο Τατπσκα βοουία ἀδρίαμομίοβ. ἀάσια- 
υἱοπὶ ργορόβάογα, αἱ τ 6 [ου} ὁχ Ροβιάϊρρο Οδιη, ΑἹ. 
Ῥγοίνορέ, ρας. ὃ9. Ααγαπι δὲ ἀγσροαΐαια, 5Ὰ} Μϑρλ- 

πιοιτο δὲ ΟἿαΕ ποῖ σαϊα. γΠΔρ εὶς, Οἷσι. ΑἹ. 
Ρνοϊγορίϊοὶ ρὰρ. 1 1 (αἱ Ἰοσα5 51. 0 ἃ Ον 10 νἱ- 
515 Οὗ (γα ΒΟΓΙρΌ15 65,, ἰ5ι1 ϑ8η8 ΠἸΔΧΊ 16. ΠΩΙΉΤΩΙΙ5 
οϑβὶ, 



ἀθ -ο ΟΥ̓. 1ΠΕΒΌΒΟΙ,. ΒΟΉΙΕΡ. ἀθά 

βασι !α 5ϑιθ ρ  [Ὅγὴ 6 οἵ τασάσ ἀποάαηι γ.}}18 σοσίτα- Α τὸ εἶναι γτητάμενον, ἀλλὰ ποὸ πάντων τῶν αἰώνων 

τἰἰσιίθαβ ρουτῖο ὁχ Ραΐγο ροηλι5. 65, Θὰ] ὅ δ θεῖ 

Βα ρΙθ Πα, δ᾽ ΡΟ 5188, Θ᾽ ακιι. ΘΙ ΒΙΡ ἢ 5 δὲ 15 

«πἰ τὰ ἀδχίονα θαῦγῖβ 815 πα σα α κε άθι,  οῺ 

δανί τες πα αὐ ἔν ΟΧΊΒ πε} (1, ΡΌ 5, ρα Ββδίοι 18] 

απαβὶ φονοπαμιδ ἃ 60 ὅδ, ριὸ ρα(ομπ 9. τπογοσ 8 

τστοθαπε ἃ ΟΟΧΊΕῚΒ 6115 τορορῖςς νει δὰ ἀ0 πὶ, 

(651 ἀνθ αι ϑα τα δχ οὐ αἱ ἐροἐθγ 16 τοσία τη Βὰ- 

πὶ ἀϊμηιαίοπι ᾿ 5664 655 τπᾶ οἰ Ῥαΐνο, Π 6115. ὑπ 

αἷἵ, οἱ βαρ δηια οἱ μοιοριαβ, αὐ ἀϊόϊαπη δδὺ ; απ 

ὄπ Ραΐϊγα βόβπᾶτιβ, δὲ οὐ 1 πον Τα ΘΙ ὁοη}- 

τοῦ ἡ. ΝΊΠΙ ροῦρο ΟἹ αὐ ἀἰνι {15 ἀϊα νοῶ ἰδ 65. 

(2) : ὁπ ἃ {π0 πρηΐθιξ δ σορποβοῖν (8). 5160} 

ἴρ56 ἃ μοιίτογο ὑορσηοβοῖτα ὅν Ἐπαι. σοι βοθα!ο 

ἀϊταται5 53. ΠΠπ4 ἴῃ. να απο }1}5 βου μία γοοουάτιτε : 

4 Νϑιὴοῦ πούὺῖν ΕΠ παμ, ἰδὲ Ραΐοῦς πόσαὸ αι θη 

« ἀαἷβ πον", πἰδὶ ΕἸ 115. 56, 

ἀἰδίως καὶ ἀχαταλήπτως ἐκ τοῦ τοὺς γεγελνν, μὲ- 
- , -- » » » » ν Ἁ, μι 

νῦν, Τὴ» συφίαν Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν, χαὶ τὴν οἱ. 
ἧς . “. - Ἢ - πα ἴδε, 

χαιοσήμην τὴν ἐνυπύόσταχτον" τὸν ἐν δεξιὰ τοῦ Πατϑὺς 
» » ᾿ ᾿ ᾿ δ 4“ 

πρὸ πάντων τῶν αἰώνων καθεζόμενον, Οὐ γχν, ὡς 
"» δ ᾿ τὰν ὠμῇ. 

τῖνες ἐνόμισαν, μετὰ τὸ πάθος στεφανυῆεὶς ὥσπερ 
᾿ ᾿ - ςτὸ μ᾿ 4 τ 

ὑπὸ τὸῶῦ Θῆηυ, 5'λ τὸ, 
ΣᾺ - ΕἸ Ἂν 
στξιᾶ θούνον- ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὁ 
πο ς ΝΣ τῷ ἢ χιχὼν ἀξ! γλαῦεζά εὐὸς τῷ ἅ3.)}. ἔχει τὸ ὥχσιλι σὸν ἀξιώμᾷ, συνλ μένος τὸ 

΄ δ . , “μ᾿ - ἘΡ 

Πατρὶ, Θεὸς ὧν καὶ σοφία χαὶ ούναμεις, χαθὼς εἴρη - 

ταῦ 

ὑπομονὴν (λ) ἑλσὸς τὸν ἐν Ω 

ω τ ,- μ᾿" Ν ἢ-ἰ 

πὴ ἔστιν ίεστι σε Ὑεννηθξις 

- , ἤποις « ἢ ἃ τ 

τῷ Ππτοὶ συμδασιλεύων (1), χαὶ πάντων διὰ 
. ς Π - “Ἀ ἧς, νι -ο5 ᾿ 

τὸν Πατέστα δημιουργός" ἀλλὰ ἀνελλιπὴς εἰς θεότητος 

ἀξίαν, καὶ γι σχὼν τὸν γεγεννηκότα, καθὼς γινώσχε- 

ταὶ ὑπὸ τοῦ γεγέννηχήτος" καὶ ἴα συντόμιυς εἰπω- 
- ὩΝ ΄ “͵“., 4 μ ἰὸς 

ξν», τῶν ἐν Ευαχγγελίοις γεγραμμένου μέμνησο, ὅτι 

Οὐδεὶς ἐπ'γιψώσχει τὸν Υἱὸν, εἰ μὴ ὀ Πατήσ᾽ 

Β οὐδὲ τὸν {{χτέδα τις ἐπι ψινώσχει (δ). εἰ μὴ ὁ Υἱός, ῦ ἵ ἢ 

4 [0οΥοι, 24, 30, 59 Πορτ, αι, 9. ὅ1. νέα, δαξ 8. ας Ἅ1, δ5 ἔόδῃ, χ, 18. ὅδ γι. ἐαξ. 11. π. 18,1. α΄ ΜΆΤ, 

ἢ 97. 

(η Νοπ ἐμπῖπι, μὲ αιθσανὰ οαϊδίποτιπί, οἷο, 
Ἐππιάστη θειο δ ὰ δῦ θδ ἀπ μραν δῦ σοβήμα! ΟνΡη π- 
Ἰαξ. μυρίαι σα}, 11. πα. 1 ὁἱ οαϊ. 1ἅς.. αν 1 οὐ 
99. πὰ αἰ πορεχοηα, ΤΠ ΟὙἼῸ ρΞβίο 5 δι 60- 
ἄρ δαὶ ἀσχιίονπιῃ Ῥηϊ15 σσηποσασίαια, ΛΠ ΟΓ σὰ ἀὁ- 
οἰγῖ μα οϑὲ σαι γα ιτε άπ! ΠΟ. τα, ὃ. Χ, 12, 
γα. ἐν τι υοη ἤναι γα τὰ. τ. 1Ὲ 1 οἵ Ἰης 
γϑυ5. 658 ἀτοα}} ἐψι θ0}} 6. “ΠῚ ἀα ἀπχίταιη. Ρὰ 
{γ1Ξ σοῆϑοσδιι ΒΟ Πλη5,. ἃ] ὀρταια ἀπ ψ ΡΠ Ἰλα {πιτ|5 
ἴῃ. ΒΥ ΠΊ ΠΟ]. ΘΧΒΟΒΙ οπ δι ΝΘ] Πλτεῦ ΒΘ Ὴ ΤΟΤ 11} 08}. 
Ῥαμμαι νϑ ας. βεὰ 605 σαὶ γγθαΩ βο δ  Ππεπὶ, 
πθμα 1 0 σα ΠΆΠΠΟΝ ΟἿ μα ΓΟ ΓἪ] ΤΌΜΗΙ] σοίδοι- 
τότ [π|556. 5 αἰρο αἰ ρα απὶ οἰ ὙΠ 9 ΡΟ 5ὶ μαββιος- 
Π6ΗΙ ΤΟΡΠ5ΒΟΤ, {1 ἃ ρυίτηῖ5 ἰδ αι ο δαπνοπα δὶ 
πιϑηϊογαίαν ἀν ΑἸΠπαπαϑιο οναϊ, 2 οὐηξ, νίαν. ἡ... 
Ρ .48υ: ΕἾ μὲν οὖν νομίζονσιν ὅτ: καὶ πρὶν ,Ἴξοηπας 
ἀν! οπὸς χαὶ σταυϑὰν ὑπομείνῃ, οὐκ ὧν Κὔριος χαὶ 
βχαιλτὺς, ἀλλὰ τότε ἀοσχὴν ἔσλε τοῦ εἶνα! κύριος" 
υώτωσαν, ὅτι τὰ τοῦ Σ γιυσητίως ἐχ φανξ5 5 πάλιν 

ὠθέγγονται έματατις 5.16 Π{ην Οχ β ἰὴ} Βα γα ογότη 
« Βομιπαπὶ οὐ τόροπι ποὴ 5 ὈτΤ πϑαπαπι ΠοιηῸ 
τ ΠΟΡΘῚ ΟΡ ΟΡΟΙ5 Βα προ οὐαὶ ραξργοίαγι αονδυ! 8568 
« Εδίζοτῃ ἥτ|8 58 ΠΟβα [6}}515 ὨΠ ΠΟ ἀΠΘν 6 ριον ον 9 
Ἐππὶ δυγογριὴ {851 ΡῸΓ ΓΟ ΠΑ ΠΟ ΠΟΠΙ Βα ο Δ 
ΑΥΠΜΤΠῚ 5. ἀΗΒΟΡΕΠΠΙ Π| 6.515 ὁαε μα! ΟΥ̓ Ὶ Π5. ΔΙόσχδα- 
ατἢπ|Ὶὸ ΠΤ  ραα δ ἈΒΒΟΥΕ 1.6 41 ὅ0ν1, ἀπβρυθυ υς ῥ. 19}, 
ΟἸΠῚ 11Π] Ὧἃ γα ππιθη ἀλπὶ ΥΘΓΒῚ σε ἀλεθς 051 π 0 ἢ 
ὨΘΤΛΤἿ ἀδϑδι] ρίο ἀρρ!σατσοι! ΠῚ πα ἃ Ραμ} Ο] ΠΡ ΤΠ, 
ὃ; ΡῬΡυρΡίοΥ χφπηχί εὐ οὺς ἐρα αν πρπνοῖο 1 Ρ1118 
νῦγος {0.1 ἐπ ας αν παι, ᾿ὰ τὰ παπδπι ΓΟ ΠῚ ἃ} ΘῚ5 
οηορβδαπι μοηδ., » 51 αἱ γὸ8 σοηόθε 15. Τὰ πὸ ΤῚ- 
« 08 ἴῃ πυγΓίο τομῃὶ Δ] θρ 5 δβὶ μοϊθβιίαί οι :οτμὸ 
« ἃ σαι] ΓΟΧ [ΪΣΒΡῚ ἃ Ῥάϊγο ἤἸ πᾶ ὁ Πππ|ατ8ς 
«ΠΕ Π Δ ΠῚ 1Π 51Ππ|1}ὰ {15 σοι τ ἴολι 15 ΠΑΡ} αἰμηϊ- 
( [αΐδιη.» ᾿ὑχ Αμπαπβοο, οὐρα! Γι τν μα [Οἱ ΑσἸη 05 
παιδί τ αϑδο ΟΊ απ. Π ν [ας τηρροράθιῃ 
θΘχαΠ αι. παρα αι ἀσορίβξοι ΘΕ ἀθοίααν [πίθος 
Νείαι. διαπὶ ΟΡ 18 ον Πα ΜαΡορΠ ατα ἀποντηππὶ 
4ΗΣ ε Τιυρίβ γραπι ὰ δὲ βοθκίσποια ἃ ἀοχι τς μα Γὶ5 
ΠῸΝ ἅΠ|6 σΡ ἀη ΠΟΒ. ΠΡΟ μπὲ μΟΒῚ ἐποιν Π ἈΠ ΟῊ ὁ 1} - 
ΟἸρίΘ θ81 τ Βα δῖ ὁὰ 46 τὸ δου ϑηίαβ. 65}. 2} Επιβοθίο, 
Ἰο πα ο᾽π5 σὰ ἀδ τὸ ἐοϑιτπποιΐὰ τοΐοθοπτο, 1} αι, 
σρπ σα ἰρβαι, οαρ. ἐς Ρ. 50. 61, 51, σ᾽ θ᾽ ΘΒ τ 018 
ἀπ στ 815 θυ πα ἢ ἀλη! 314, γ6] 3.42. αρυ ΑἸΠᾶ- 
χᾶθιν θ 6 κοδἶα. τὰ. 0. ἀν ]|6ῖ}}}5. ὃ δὲ 6. 

3) Μη δὲ αἰ ολε πἰὶς ἀϊρηαίονη ἄδρεῖ. Ὁσὴη- 
ἔτα Ασίη οϑ θα ΓΘ) ΒΟ πὶ τον ραπι αἰ ἤιπλαι. 
[85 ; δὲ ΕΠ πηι δαορίίοης ἰαπία} θη παΐατα, Ποὶ 

,- 

ΕἸΠΠὰπὶ ἀοσρηΐθε, φυοϑ τ 8 }}}} οδὲ, 11. ἀ,8,4ζ,, δέοι, 
ι(3. πρισηθ αὶ {πὸ φρηλΝ 65. ὁσρηοδοϊέ, οἷς. Ροτ- 

Τροίαι τὰ ΕΠ] Ραιε15 οομπ!ϊοπθιῃ Θὲ ὑοτη ρΓοίθ ἢ τ 
δθπθαι σε. ἀσιύκοι! σαϊ, ὅς αν θνεἰ ὁ}. 11...4Ὁ, 
ΠΡ ὼ5 ἰὼ σοῖ5 ὕλη Κ1Πὺ οἱ ϑρίειταῖ βαθοῖο οὐπι- 
πὴ θμι ΠΟΒ αῖπ [Δ 01}. σοι δ ῖβ Ομ ΠΙΒῈ5 πομαξατῃ. 
Ηιτρο νορὸ νοῦ Αὐτὴ οἰ οία ρυϊᾶπη 5, χπὶ ΕΠ4- 
5ΞΡ]Ιο 6 ΓΕ ργΓομ ΠΕ Ταν} θα γον Θπθα ΕἼ ΠἸὼ Ἰπορδν- 
Τα θη οι. δαιμαθο ἢν Π’ὼ ἀθὺ ροι!ουτ πθὸ ἀουθγαξο 
νπ6γὶς Ἰη10 1ἀ ΤῈ ΡΟ Β51}}}}0 οπ5ε ἐθὸ ΕἸ Ο μαλδιαιτα 
ἴση, 5608 πθαὰ8 5εατη ἰρδῖα5. ΕἼ πιαίυσαπι 550 
αὐσανραμο ρουβρθοίδ, ΟΡ ΓΆ ΠΕ Ὁ ἐπ ρὶ Ὁ. 
νοσῦ5 ἃ Αἰοχαμάνο ΑἸθχα το Εριδέοία ὀνείδεα 
αὶ ρρίλρορύδ. τιτα, ὃς ἀμ Δἰπαῃ. ἴόπε 1, ἢ. 9398, 
Ε᾽ δῦ ΑἸΠπαρᾶπιο ἅτ νεῦρα εχ ἘΠΔΠῈ το Ογραο, ΠῸ 
βγη θο, πηι, 1Ὁ, εἰ Εριδοία εἰ ὁμρίδεομος Δλημρεῖ οἱ 
μυῖα. τη. 13ν δὲ οὐὰιν, 1 οοπέρα Ανγίαπος πάτα, θ, 

᾿) Διὰ τὴν σπημονήν. Πτρα αὐδινα ἃ πο 115. βυηΐ 
οΧ οοὐά, (Δο15] ἴσο, ὥδδπι}». Οελο}, δι. πὐο ρον 
ἤσαι αὐ Ποπ οτι ποοοδδαση ρΟΞΊα 8} νοχὶ ὥσπεο, 
4ὲ 5 μι || 5 δαὶ πάπα ἢ 1ἷπ Πα05 γρίαται ΕἸ 
αἰ ρι τὰ ἃ ΡαΤΡΟ ππ ΡΛ Θ 5. Ππ ΞΕ Γ Ρ᾿ ρσο βοίι5.ἐκ 
προκοπῆς, Ὁ αἰ σαΐς {{.πὼ 11,. 6}. σᾶϊ, 11, ἢ. ὃ. 
Ῥαῦΐο μο5., ραν σα] Δι καὶ ἃπία ἀξί ογασίσα κ ἀαοῖο- 
γΠΠ15 {10 ἐσα ἃ. (051. σο, (ἀβαα δ. οὗ νοῦβ. ἀγὸ- 
ΘΟΕ ΟἹ ἘΧ 51Δ1ΠΙ ἰοῦ ὁ8Ὲ 1ζς ας 38. 40] τὰ ἰδ ρ1- 
ἴα ; Οὐ γλ0 ἐκ προκοπῆς ἔσχε τὸν βρύνην" ἀλλ᾽ ἀο᾽ 
οὗπερ ἐττιν ἔστι ὃδ ἀεὶ γενντῆξις), καὶ συγχαθέξζε 
τα: τῷ Πατρί, νὸχ ἀξ’ ἀριμ} {ὑπο ]Πππὲὶ ΠΟ [ἀπ {} Πὶ 
ΕΙΒΗ δ Ι κῶπμροῦς 5οὰ αὖ ἁτόνρηο, αἱ ραϊοῖ [ἢ] ΟΧ 
ΤΠ Ν ὑπ ρεδυῖουπ Ἰοοὶα. απ Οχ πἰ 1} ὁσπιοσίῃ 
ὑπε, 11. ἢν 17 : Ἰὴ Χπ0 50ΓΙΡΗ, αἰδίως, οἵα! ΡοπΙΐ 
᾿ς, ἀεί, Τὰ οοα. Οὐ). (παπν ταρρᾶ, ἔστι Ζέ οἵ 5 
βου σὰ Προ βθηβαῃ οἰ οἰ: οὶ σὰ χῆο ὁδὶ (οι εἶγις, 
μούρμοῖιο πωὺος ρορίατα αὐἰσηϊξαξοηι. 

(ὁ, Συμρασιλεύων, ὕοά. Ιἴ08. εἰ (πβοαρ. δα- 
ἀαπι, ὡς γνήσιος υἱός, ταρᾳιια πιἐμνα ς βέξιιϑ. Μοκ, 
ΒιῸ ἀλλά μιαρεηι, καί, οὐ Πα οὐ γουρᾶ, κα! ὡς γι- 
τεσ τεσ πὴ τ γευνηάντως, 

10) Τίς ἐπιγινώσκει, ᾿ξὰ νουθὰ ἴῃ. οὐ Ποη 5 
Οχουμίδηβὶ πα θυ δ δα 5. ριτοἰ δι διΐπϑα, ΓΕΒ. Πα} λ}110 
5.115. χ 06, ἤσο, ἀδαπ, Βα}, γοῦβ. νούροι! ὁ 
βαύγο ἰϑχία, ἃ) ἡθὸ ἀπ. θυ νασ85. ἴῃ οὐ. (151 
᾿πινοῦβο οὐ ἰπ6 50 Ἰοραμί ας: Οὐδεὶς ἐπιγιν ὠσχει τὸν 
Πατέρα, εἰ μὴ ὁ Υἱὸς, οὐδὲ τὸν Υἱὸν ἐπιγινώσχει τὺς 
εἰ μὴ ὁ Πυτρ Πα οἱεπι πὸ Ιοσατ ΡΒΘΡΑΡ. Αρόπα 
π΄ ἀγίωι. μὰς. 0, 1}. ΡΡ. Τμάς, τοπι. 1Υ̓, 
Β᾽ «11. 



ἀθό 

Η", Καὶ μήτε ἀπαλλοτριώτης τοῦ 
Υἱὸν, μήτε συναλοιφὴν ἐργασάμι:νος υἱοπατοοίαν (4) 
πιστευσῆς" ἀλλὰ κίσιευς, ὅτ' ἑνὴς θεοῦ μονογενὴς εἷς 
ἐστ'» (2) Υυλὸς, ὁ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων Θεὸς Δύγος" 
Δόγος οὐ προφοριχὸς (3) εἰς ἀέρα διαχεύμινος, οὔτε 
λόγοις ἀνυποστάτοις ἐξομοιούμενος ἀλλὰ Λόγος Υἱὸς 
λογικῶν ποιητὴς, Αόγος ἀκούων τοῦ Πατρὸς χαὶ 
λαλῶν αὐτός. [αὶ περὶ μὲν τούτων χατὰ καιρὸν, εἰ 
ὁ Θεὸς παράσχοι, πλατύτερον ἡμῖν ῥηθήσεται" οὐ 
γὰρ, ἐπιλανθανόμεῃκχ τῆς προτάσεως, ὅτι χεφαλα: ὡς 

δεις εἰσαγωγὰς πίστεως νῦν ποιούμεῃα (4). 

ΟΑΛΤΕΘΉΕΕΙΒ ΕΥ̓. ΕΣ ΠΕΌΕΜ ὈΟΘσΜΑΤΙΒΌΞΒ. 

Πχτρὸς τὸν αὶ 

400 

ΠΙ. 56 πεχαο ΕΠ απ Βα 6 η 65. ἃ Ὀαΐγα (ἢ), 

πδάὰ8 ἴσα οοα! ἴοι ἀπόντα πι, ΒΉ ΠΟ: μον ἢ Ἀ 10 τὰ 

[56 ὁση!ἘΊΟ 581 αὐ αξηα 8} ὁὐθήαρ, ἡόγαπι ὁγοάα, 
4υοὰ απἶπι5. θ6ὲ αἰ βθηλτ5 65} 15. αἱ] σ5ὲ ἅπ|6 

οἴ περσαΐα 65. θα) ὅὅ. γϑυθι ἢ ταῖὸ ΠΟ 
Ῥγοϊαα τὰ αἰ πὶ ΔΘ. ἀἰββιραίπι : σὰ 56τ- 

ΠΟΤ] 501 |ἰὰ ἃ ὦ ἂς νγνορτὶα πὰ 5 δ φη τα ἀθ8ι}- 
ἔπι ΒΔ }10 : φαα οσθια ΚἹ πιϑ. σοι ααϊ γθν0Ὸ 

δ. γιό ἀθαῃ ταν ἔασον ; δ οτρα. αποά Ῥαίγοιι 
απαϊ, Οἵ ἔρϑαηι Ἰοχα!αγ, ὡς ἀδ ἷ8 φυϊάδι σὰ0 
ἰοῦ ροτγθ, δῖ ἤ δὰ σοι οσϑϑουν, Χρ] πὰ 15 ΠἸ σΡΊμ 18 

(οαέ. 11): ποῦ θη ρτορΟβῖ ποβινὶ οδΠ νἸβοίμπαγ, ααοαὰ 651 σαηταια ἰδία! ποοδβϑαν αά Πάρι ἰαίυ- 
ἀποιοη δ παμο σαριἃ ροζοθπβειο, 

περι ΤῊΣ (ὃ ΕΚ ΠαρΘινι ΓΕΝΝΗΣΒΩΣ, 

Θ. Πίστευε δὲ, ὅτε. οὗ οὗτος 
εοῦ, διὰ τὰς ἀμαρτίας ἢ 

" 

ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ 
μῶν ἐξ οὐρανῶν κατῆλθεν 

ὃ 
Ὁμοιοτε 

, Η ἐδ} ὌΠ 13 
ἀνθδνωπότητα, καὶ νεννυ θεὶς 

ἐπῆν ἤν τὴν ἢ ταύτην ἡμῖν ἀναλαβὼν 

ἐξ ἁγίας Παρθένου καὶ 

γίου Πνεύματος" οὐ δοχήσει καὶ φαντασίᾳ τῆς ἔναν- 
ΝΣ 

ς 
τ 
θρωπήσεως γενομένης (6), ἀλλὰ τῇ χλγρείᾳ" οὐδὲ 

τ τὰς δ Τρ ῆν» ΤΌΣ 

, 
ὥσπερ 

(1) Υἱοπατορίαν. Πα εχ Ο((ο». (οίδὶ. βοπι. αἱ 
(}}}}. δον 6] 10 γοροϑα! χα βφοθχα ἴῃ {18 νὰ θϑαμαν, 
υἱοπατηρίας, 166 οὐ αταιν, εἰς υἱοπατηνίαν, Εαιίθαι 
νοῦς θέ ρὸ υἱΠὰ0 ΟΥτΉ 8, ταρϑὶ δηϊὴν ον. 44, 
Ἢ 10 οὐ 17, οὖ οαἷ, 18, ἢ. 9. ὰ ἃ ΡαΙΓΙΡὰ 5. νρ] δ - 
οἰΘϑιαβεῖοῖβ ἀποίογιθα5 [ἀρ γϊοαία ὁδὶ, ἃ βαβη αι0- 
πρὴϊ 5. ΡΟ Π]ΠἸατο Ὠρύθεθος, {πὸ Ραίτριῃ αὐ ΒΗ αΙῺ 
ΠΟΙ 0 ἔογ 8 ΒΘΡΑΙΉΙΞ Ρὸ ὑσΠ ππρηβι θα Π) 46 1ὴ 5αἱ 
ἰρϑία Ραΐγθιῃ οἱ ΕΠ Ππὰμὴ ἰι ασθθαῖ, ὕσπο, Ὀομβιαη- 
ἁπορ. τῷ ἢ. 7, ἀδιχηδὶ 5 06 Π|Δ 005 ΕΉ 0 - Ραϊοτηὶ - 
ἰδιθῖα μόδα 65: Σ χὐελλιανοὺς τοὺς υἱοπατο ίαν 
δοξάζοντας. οι παι ἴ0 ἀριια δισίοτος ἔτι σδῖος 
Ἰοὺ 5 σάλι εϊνοῦθο ρᾶτγ5, νοχ, υἱοπάτως, {ἃ 
Ὠοαηι βαϊρβῖα8 Ραϊγοηι ἴθ ορί μἰσθ ΒΒ 6}}}} το] ὶ- 
οἴπῃ!. δα 8. λὴ05. ἀΠΠ!{πάπ )ὼὺ ν᾽ ἀθλβ. ὙουΆ θη], 
γλοπάτορες, Δρρϑι]αίοσ. ἂν ἀρὰ νον. Ν υδα, ΠΡ χατ 
ἐπέρα Βιθιόμι,, ρὰμ. 138. εἰς τὴν τῶν Υἱοπατήρων 
λεγυμίνων ἀπάτην ἀνολοθως ὑποσυρφέπονται, ( Δα 
ι- το σον απὶ ΧΌΪ Υϊοπατοῦες, ΕΠΠ1Ὸ ρυϊεῖαρης, αἱ 
« σαπίασ ΘΡΓΌΓΘΠῚ σΟΠΒΟΘῸΘΠΙΘΕ. ρμοίγαποημαν ». 
Ι͂ἀδτ ἴἀ ἀὐγοσῦ Νυδιὶ ἐχ ρῆρ], ἰμεδο., Ρ. 297. π΄ 
11, υἱοπάτοοα τὸν Χοιστὸν :λίδαξς, 

(δι [εἷς ἔσειν, οἷο, γὺ5 εἴς, μι. ἀδαδὺ ἰὼ οσβά. 
Οοἰ5!]., οο, ὕκβαιθ. δαρονρίϊαα ποὰν 65, αι αλνι5 
νοσο, μονογενες, τοισοηείμ5, 5. ἱποϊρίογ σαν οπίᾳ : 
5604 απ} ἀπ] βϑη πὶ δα λον θὰ" γοργὸ Ἰπσα ] σα ΓΒ 
Ια ογανῖ νη 5. καρτα αι, ὃ. σὰξ. ὅς παι ὅς οὐ! (Ὁ, 
ῃ. 3. οἱ ραβδία. γι σαϊαμα ὁ Ὧη10 πρὸ πάντων α]0.- 
οἰπιὰς. 6χ οοὐὶ, Οἰνορ. Ροβὲ, θεὸς Αὐγος, δάιῃι Οἱ- 
10}... ἄναρχος Λόγος γονγϑμης βίης θ» 1 ΟἾΡὶο 

.9) Ποοφηριχός. Δ, προφορηπιχός. νη ορ 
βοσι οἰαγατῃ, δ᾽ ἀϑα] οὐ πὶ δυο! ΡΒ αβι]οολ τη ἃ. - ἢ 
οἴογα γορακηδαίοια, σορυθχι μη π5 6χ σοἋ ἃ. Οὐϊδί τη. 
υδ, Οὐ ἐν γνηΠο ἴρβος οαἱ, {4 π|.. 10. ἀν] πα}10 
σοάίοσυτῃ τοοϊδυια νὰ δουιριξ, λόγον οὐ προφολικόν, 
Πρὸ Βα ΠΪαπόναηι ἠσοϊγί πὰ δα! ὑο5ι6. Ερὶρίν, μῖ- 
εἰϊομ ἡ ρὰρ. 398. αι. 16. αηγάρια ΡΆΌΪΟ βαπιοβαιθηδὶ 
ΠπαρΡοῺ διριδδὶπι, ἱπαᾶϊσὺς Ραμ, δ 15, ἢ. 1. 98 ΡΠ ὰ- 
οἴσιαβ. ὨίρΥδ8. υὑχτν ἰδγιϊ 5515 [8 ΕἸὰ8. ἀαύάι 
δοσαθαίαν λίανροο 5. ΑἸοντ5. ἂρ Γπιβορίο, {τὸ 
ὑοπίρα ᾿ρβ0 2} τι, μὰς ἀ0; Ἰἀδιχαθ δὸ Ρ]ιο  ππι8, Ὁ 
δρίβοορὶβοομο 1 απὸ 8.15 6] 60 ΓδΠ1. ἀρὰ ΔΙΒανα- 
“11π|. δ βυηοάίς ἃ 88. ἀγιϊοι!ο ὅς δὲ ἃ σομο ἢ 5 ν- 
καἰοπβὶ, ἅης 301. απ, ὃς. [δ 14,. αν. 37. Μαγοο 1] 8 νον 
οἵ Ριοίίπαβ νουθαην πλοΐο προφοριχήν, ΧΊΟΥ 5 
Ῥυοίαίααι τ 40 ἐνδιχθεπτον, ἴπ ῬαΪΤα ῬΘΉ 15. 1151- 
θπὴ 6] αἷν 80 πα ἰδεπιοίναια, ἀουα]1558 ἴσαν, ὧγ- 
ΠΠΠὰ5 σα. ΕῈ, αὶ 10, ρεοίαϊτίαα γρυ θα λαμ τὸν 

ν 

ὉΠ ΔΕΝΕΠΑΤΙΟΝΕ ἘΝ ΨΙΠΟΙΝΕ [νοσμὰ τι], 
ΙΧ Οἴθάο νορὸ ἡαοὰ ἰο αμἰβαηλ μι. ἘΠῚ» Θὲ 

ΡΙΟρίον ραοραία μοβίγα 46 “ΟΠ δά ἰθυγὰπι ἀθβοθη- 
αἴ, ἀρϑασηρία ΒυτηαηΠαίο ᾿βέα, Πβἀδιὴ απ 5 58} - 

ἰοϊαγαν ἀΠ ΘΟ. 915 Ομ οχλὰ ᾿ Πα 5.18 δὶ χα ϑαποία 

γι γριὰ δὲ δάμοίο ὅρια ἢ [αςία, πο ὁφοσπυι 

οβίμἰυπεπὶ (8) 80. Ποία βρθοίθπι, 56ὰ βεοὰπ πὰ 

[616 ὴΞ ἀδία σρόνα, ἈΪΏ} ἀ) ἐνδιαθέτῳ Ἰοχαϊίαν, 
(4) Ἡοιο μεθα. δὶς συλ. ποθ. δὲ βάρ, [αὶ 

γόγο, ποιγσήμεθα, 

(δ ΠΠρὶ τῆς, οἷο, Οὐίαιατν ἰοΐα5. ἢΐο τ σαϊα5 απ 
σαι 5110 {π|0 ἃ Ἡμοοαουοίο. ἀἸα!Π0. ὦὶ χαϊ Ἰαϑοτ01- 
αι Πιουη μοι: νάρ, Τὐν ἂὸ ρθ5Ὶ Ἰρβύτῃ ἃ πα 15 4] 
σολῖτὰ Ἐπ ν οίπηο5 βου ρβογαη . 9665} ροστο {λα π5 
ἴῃ οοῦὰ Ιἴοο, σβαι, ΟΟ1}, Βυκ]. Μόνοι. [ὴ Οοἰσὶ. 
ὁοά. Ἰυοὸ δα} 5 {1081} 115 δα δϑίαν : Ηεοὶ ψυλῆς 49 
(ΐηνα. (δ ἐμ ΡΠ ΠΟ) 6. 4 .}}. Γααλ ρα οαΐρον, Τῶν 

(ὃ) Τενομένης. 1 οιηοη αν" οχ ΤΠ οοϊονοίο 
δύ σοι 4. Οο1Ξ3}|. 66 οἱ ὠδδαιῦ. [ἢ ἐἀ{{15, γεινα μένης, 
ἴῃ ΟΝ}. γεναμέννς, 

(ἢ Δόσερ Εἰίαμε ααϊίειιος α Ραΐνο, οἷα. Ἐδηχάρτα 
βΒοη σι Πα Π| το βο  πρρίαπ, αὖ σαὶ, 11. ἢ. 10. εὖ. 18, 
οἱ ὁμι. [ὑς ἢ. ἀ, 05. 1 σαι βροπ [05 ΘΥΓΌΓΟΒΣ 
4αόραν ΠρῚ Αὐ]απόναὴι εὐαῖ, ἃν δὼ. ἀρβεγι μία, 
δόύγιπιι ἰθτηδὴ ΠΟΙ 6. πιρρθυθθοο, οαι, ἘΠ΄ ἃν ΕἼ μι 
60 ΘΟ 5 516Π5 8} ΘΙ ρα απὶ οἱ ΡαιΓ6 ρμαετογιογοηὶ ΕἸ- 
Ἰπὶ Φσουθιις; οσασιααῦ, Ὁ! Ρα  βουγναγυΐαν ΠΟΠΟΤ, 
ἴμ λοαμαρασαι πὶ σοπβιμὴ τὐοραγοηΐ, ΑΙ ο δα ΘΕ 
δα! αἱ ἀἴοσῖ! ἐαϊ. 16. αν. ἅς ΄αὸ ἀσύδμαῖαν Ραΐγοηι 
αἰ ψααμσ 6586 ραϊσοιυς αἰ (παι ἱἥπμῖ- Ραΐθθ 
Το γηαξα πὶ 6586. οἱ ρει ΠΟΒῚ 5 ράβθθηι, σὰ] ες ἢ {7 
εὐ 18... τὴ νοζδῖὴ ἀσ ἃ! ρηο ἃ ῥα! 15. παίατα. ΕἸ ΪῸ 
δι ρθα, ΤΟΊ] 15, Ρ. θά, ποῖ. Ια τοῖογι, ΑΔ ηὰ - 
51 20 ἐψηο, ἢ. ὃν οΧ 6115. 7Λαίϊδαι: Ξθνος τοῦ 
Υἱοῦ χατ᾽ οὐσίαν ὁ Πατήρ᾽ . ΑἸιοηαδ ἃ ΕΠ βοοαμάτι 
« παιπρᾷη] 651 Ρα θυ». Βα μ6 Πἰαπὰ ρόνγο Πα 6515 Δ᾽ὰγ- 
6110 Δαυνναπο οΒ]θοία 65}. ἀρ ΠΡ 5 Ῥρο .π- 
ἀπε λτο ναλσρίῖσο μαι} σαν 10. ἢ. 7. ᾿ 

(8) ΔῊ σροινην ορληϊοηοτι, οἰὸ, ΟἸμδεῖβα!, [}15 
νου 5. τα ὰ Βωνϑ  σοναι Πρ θτὰ ΘΟ ΉΛΕΩΙ οο6- 
ἴατπι ποπηῖηδ ἃ νο ον ἢ] 15 σοι ργ ῆθηβα ἤ)5 Π- 
τοβὶθ. ϑίβοπ!ο ἀροβιο! σοῦ οη δέ, δ᾽ ἃ θα ηηρ. ἅρο- 
βίοῖο, 1 {ο4π. ιν, ὃν αἴαθ ἃ 5. Ἰσῃα!0 μὲ δρῖ5ι, δά 
ΦγΓΠΘη 505 ποίαιαΐ, ΟΥΓ Τὰ πο πα Ἰ}ὶ ἀσοΊ 58}, 
ΘΙ ΠΙΘΉΘΙᾺ Μαμαιὴ οα!. ὁ, ἢ. 1-. οἱ ΜΗ ΟΒρῸ5 

εἰ 13, ἢ. 30, 6 σαὶ 14{ ὦ. 31 Ρυοῖθγ δὸ5. ἔα} 
Αἰτὶ τ ρουδητΓ  βααγμπῸ5, [Ρ516 ἰγθῃεθο {1}}0Ις 

τὰρ, δά, αν 2. δαύίονα ἀρροά δ ρμγαεοῦῖρί. Τὰν 
0} ς σαρ ἀ6; Πρίρμαμίο, σδα. χχῆς ἢν Ἡ ς ΒΒ Ϊ- 
Ἰαξίντο, ᾿υθβ. Π11| οἴακα εὙΠποοάονοίος δέσρυς, βενις 
11}... δὰμ. 3. θηαπάον, (6515 1 πο, Πὲς, οαρ, 3Ά; 
πῃ. 8: δ, ἀμ. Τότες σαν. ἀδ: απ ρὲ, ὁχ Τρρῃ, 
ἘΠῸ. αν ἐὰρ. 9ᾷ. π΄ ἀν Ερὶρὶι.. πὼῶν χχιν τ. 9: ἀρ- 

Ροπᾷ. Τουῖα!!. ὁάρ. ἐὺ; δοοαῃάπ5. ἰθϑὶθ ΡΙΠΙ ΚΙ ΕΟ, 

Ἰκον, χαῖ, 5 οἴαβδι; Μαρσαρ δ αἸση πα θα5, ὁχ ΔΡΡὲ 



ΔΘ 5. ΟΥΒΙΠΌΙ ΗΙΕΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΗΙΕΡ, 

νον αΐδηι, ἰδ] παρα ἰοη 6 [56 ποτα 15 ϑυδοθρίίο- ἃ 

η0]. Νοᾳθε μον ψιυ μία, τ μοῦ σα πα θ πὶ (γα ο- 

οἴαα (1, Ξρὰ ὁχΧ θὰ γοῖρ ποι 85 [0. γΟΓ ὉΧ δὰ 

Ιαο!9 πα αὐν 5]. αδῃ ἀπο 5 11 χνο0 5. γον, οὐ νοΓα 

αὶ πὸο ΠΡ6Ὼ5 ὅθ. 51. Θἢ ἢπὶ ΠῚ 115 λα τι Γὲθ ἀβδῖπι- 

Ρεο φῃδη(αβιηϑ [ἃς Ἰ(Π ου ατι ΟΟΌ] γα Π}} [1 γυ]νδῃ- 

αδηια {14 6πὶ [16 }}}, σα 5 57. ΠαρΡΊοΧ ονα! ΟΠ ΙδιαΕ 

γόσλο «αἰοι, ἀααη αι αὐ 4 αποά νἱ οδα Γ ; 

Ῥου5 γόνον φαάπίαν αὰ ΠΠπῶ χαρὰ [06 ΒΔ; αἱ Ἰσηϊο 

πιδιἀυςδη5 γόγο βἰοα! οἱ 05, 505. δηΐτη ὩΟΜΪΞ 

σογρονὶβ ΠΟ ομ 65. ἐν ] αι Σ 5οα τ, Ῥοαβ, λοτη]- 

ἡ σα πὰ τ }Πἰὰ ὁχ απ] 8 ρα πΊ θα 5 πα ϊγίοη5 

Μυνίαιιϑ οοδ νοῦο ας πόθο, ἂν ἀπουααπι ὐδιυ- 

ἀθ8 

τε, ἋΣ ν 
διὰ σωλῆνος διελθὼν τῆς Παρθένου, ἀλλὸ σαρχωθεις 

πὸ ἘΣ Ὴ ΤΕ ἀε ς ἐπαΐας Φρμασεῆς. ΤῊ 
αὐτῆς ἀλιπῶς [καὶ γαλαχτοπροφιη θεὶς ἀληθῶς ἐξ 

τ ΕΘΗ: Ἂν ὰι 
ἀὐδῆς ἢ}. Ὁ φαγὼν ὡς ἡμεῖς ἀλχῃῶς, χαὶ πιὼπτ ὡς 
Ε φπειν Α εἷὰ ΜΝ 5 Ἂ» οἱ "Ἢ δπρα ας ἡ πιῆ» 
ἡ μεῖς ἀληθῶς. ΕἾ γὰρ φάντασμα ἣν ὦ ἐνανθ,ώπη 

ν᾿ ἀν οδοῦ Ἢ Σ 
φάντασμα γχαὶ ἡ σωτηρία, διπλοῦς ὧν ι() ὁ 
ἰνῥαξ.. "φν Ὗς ἘΠῚ εν 

ἱστὸς, ἀνθρωπος μὲν τὸ φαινόμενον, Θεὸς δὲ τὸ Ῥ 

ἀληθῶς 

γὰρ τῆς σχρχὸς πὸ ὁμοιοπαθὲς ὡς 

ι ἐσθίων μὲν ὡς ἀνθρωπος 

ς ἡμεῖς (ἔχε 

ἡ μεῖς), τρέφων 

λίους ὡς 

μὲ φυονόμενον" 
ᾧ 

δὲ ἐχ πέντε ἄρτων τοὺς πενταχισχι- 

Θεός" ἀποθνήσλχων μὲν ὡς ἄνθρωπος ἅλη- 

ἐγεΐσων ὡς Θεός" 

χαρῃεύδων εἰς τὸ πλοῖον ἀληθῶς ὡς ὄνθρωπος, χαὶ 
ΠΝ ἘΚ Θε ᾿ ᾿ 

περιπατῶν ἐπὶ τῶν ὑοίτων ὡς Θεῦς. 

θῶς, νεχρὸν ὃξ τὸν πετραΐμερον 

ἀπαπαῃ δα γἱίαμα γονοσᾶνὶξ αἱ Πδιι5 59, Θογτ ἑν ὙΘΡ6. πὶ πανί σία αἱ μοπλὸ δῦ, οἱ ἀπ θα] αν. ΒῈΡΟΝ 

ἃ{ὰ5 1! Π θ15 ὅἹο 
δῖ 0ΚῈ ΟΒΌΟΝΘΕ [ρούμὰ 15]. 

Χ’ Ηἶΐο σα ἔχ 651 θγὸ μος! ποξίγὶβ νογὸ (3), 
88. ποΐ οἱ ἄθβανθ νο  ΟΥἿ5, τον σοὺ (ὁ Ἰθοι5. 90,856 

οομβρίοιιας, [ΟΠ χ ἰδία. Ὀο]βοίπαβ, ἰὼ 400 ππης, 
Ργορίον δὰ α} 10] ὁὐαοὶ αΠΠ χὰ. δὶ, συπδιόρας 

86 Ψι, ἐπ. 13. ἢν Ἑ οἱ 31. 
χι, 39.646. 65 ΜΔΆΠΙν νη, 36. 

ΤονΙᾺ}1. καρ. ὅ0. ΡΙΗ]αΞίν,, ᾿ρτοβ, χιν ; Οογάοθη. ὑχ 
Αγρρομά. Ἰόλια}}, σὰρι 91; οἱ ᾿ὑρῖμμις νὰν, χῖὴν, τὶ 1 
Μαροΐοη, ΟΧχ ΤοριαΠαποὸ, δὲ δώιο, λυϊδεῖ, σαν. 1, 
ὦ, οἷο.; Ται ἀμ ϑ. ὁχ ΗΙΘτονῆο, Ὁ... τι ἐν αἰαΐ. 
ο σὰς 8. αἰδὶ Ἰομομάαπι εἰ}, ἂν ἴῃ. πολ ΠῈ}}}5. Πλ85, 
(πξοίαημς ; ααδι θοσοίτοιο θγοεῖ αὶ ὨΡΙΠΟἸρῸ πὶ πὸ- 
οὐαὶ σα, ΑἸΟχ. Πμς θ δ με, μ. ἀθῃ, 

(ἴ) «Νραὰς ρὺν Υἰνμ θη ΠῚ μον σαπαϊομε ἰγὰ]0- 
« οἴπ». ἔττον ὙΙΟΠΠ ΩΣ ρεομνίαπ, δχ ἴσόμαρο, Π}. 
"ἢ. ἡ, ἢν ὃς Αρρομᾷ. Ἰθόγία}}. ο. 49 ; Εβηρ]ι,, Ἰὼτν 
χχχῖς πὸ ἦν οἱ Τ σοάσγοις, Πργοῖ. ξανος 10. τς σᾶρ. 
Ἴ1 4] ἰαπιθη ορίδι. 175. 0. 1018... πὸ ορἠαἰοπ πὶ 
πὸ ναϊοηι) 501}, 56. 51), δάνλοβαμι οἱ Ἠὰν- 
πιομῖο {{ἰ]μαϊῦ, 

(3) « ἀγα χ ὰ5 ρτὸ ρ6οθα}}8 ποβίρϑ νόσου, Υρτὶς 
(αἰθη οὐ ΠΟ ΧἑΟλ}5 ΟΠ ΡΙΒ1 1 ἰοΐο ἴοτρ Οἰσοδιόξουη 
ΘΡΡΙῸ δῃἰχὶαβ σοι θη. Δ ΟΙΟΥ τ 586, ονόνοηα οἱ 
οοὐμηϊοηἀαϊλίοιο 1061 1 40 ἀϊοο ας, μ᾿ Οϑο ΠΕ  Ρ5 ἐρ- 
515 τη πα] ΘᾺ 115. θοηἴθ τ ὰ ἔτος ΞΕτο 6 νογϑα θα ϊον 
αὐτηκηπαίομί, 13, ππτη. 939.. 568 συ ῖα τ αι ογαμε 
δπαιίονθβ δεἰνουθαβ ἱπΠἀο! απ δὲ μχάεθογιαα ΟΡ] - 
ΟΟΙΟῊ 68, (αἱ ογιιοβ ΒΟ 615 ΟΠ 5 πτπα σοι χ  ογὸ - 
βαβίαν; δήθο ἃ βέορὸ οοθύρα πίγόσαπο ΠΟ Πιι5 ἀἱ- 
ΞρΟΒ Δ ἀπ) Ο580ὶ, 6]. 13, ππνηϊ. 39, 7 οἱ δὴ: 
561 ἰηἀ6πὶ ριΙΌΡ οι Δα πιο ἤαθο5. ὑσασοηλ ορίἴσηο 
ἰαπίαπι οἱ πα: Δρϑοίϑὶ ἃ Ὀυί βίο ἰο] τ πὶ 0 ἢ. 
ἰσ5, βίσψαο ἰοίαπι Ξα Πα {15 ποβίγο αἰδα Ποτ πὶ ὄνοῦ- 
ἰοηίοξ, ᾿θ1άθιε, ἀππη. 97. Πὰς απίοηι Υο ἢ ἃ 
γο ον] Ρτ5 ΟΠΟΒΙ [ΟἿ ΔΟσ ρον απ: σαο5 ἔπ θυ ἀσὰ} 
ΤᾺ 01 ποίαταν ἀποίον βαβη ος, αἰθηθ. πο ΟΠ τὶ- 
βία, 56 ἃ δηποίθῃ Ὀὐγοπνπη ἴθ οτασοπι οί ηι 
558: οαῃ Ομ τ 5105 δαδᾶτη οἵ ξἰτηοπο Γογτα μι σοτα- 
ῃγαϊαβ8οι, δἰ σι ἀ5:05 ΞΙΤΠ ΟΠ 6Ππὶ Οὐ ΟΠ δα οβ,ῖρεδ ἴῃ 
ΘΙΙΟῺΪΒ5. ΤΟΥ νου β5. Ἰργίἀυροῖ, ἤφιο ἰγορθτιϑ, 
[Π}». 10. 68)». 36, παυτη. ἦν 

(3) Καὶ γαλαχτυτοοτηρεὶς ἀλτιῃῶς ἐξ αὐτῆς, 1ζὰ νοῦ- 
πὰ πὸ ἀπε ἶ5. ισ πα. 5τυχί, αὐ δοίη ἐν ΤΗσο- 
ἀονϑίο, δὲ οοά, Θιο ἢ. ἃὺ νεγβίοπε ἀγοάοοι ; («πᾶππ 
φυᾶτῃ ἴπ σοα. Οἰ(ο". ἀ661:, ἐξ αὐτῆς, 6! ἴῃ τοήος. 
ἀλυθῶς ἐξ αὐτῆς. οῦγοὸ ἀΐνουβο ἴ Ἰοσο ἀρικὶ [τὸ5 
ΠῸ05 μυπαηλαγ. Αραὰ τοίου πὶ 5 μα ΠἼτη ΡΟΚΙ, σῦς 
χωρεὶς ἐξ αὐτῆς ἀλγθῶς, αἱ 05. δὰ το! σῶν 5 
τα αδιγι ἐπ τσὴ 5 ρυ ρα βθ ο ἀρ ἙΠ ον τὰ, 
ΒΟΣΙ φῳαγὼν ὡς δ εεἴς ἀλιθῶς, Ιοεο νουπάριαι. χαὶ 
πιὼν ὡς ἡμεῖ» αλυνηῶς, ἀπηλ πραᾳθο ἩΠιροἀΔοχοίαι5, 
Ὠραηρ νοάουία5 οἰ. Ποανσὴν πὶ σοι], Οὐΐονν, μυ8ὶ, 
πιὼν ὡς ἡμεῖς ἀληθῶς. Ῥτερίθυ θείου ὰ5. Βαρτγα 
ΟΟΤΙ ΤΊ ΘΥΊ ΟΥ̓ [15 [Δ ο116 Ἰσοτιπὶ ἀοα{Γ Ἴγοθτῶ γΟρΡΟΙΠἶο 

“ Μ (ἢ. χιν, ϑῦ. 

Β 

ὃ Τῆι λον πὰ γαναίη!. τ. ὃ δὲ 9. 

ῦ 

ἘΚΡΙ ΤΟΥ ΣΤΆΥΡΟΥ (Ὁ). 
Ι΄. Οὗτος ἐσταυρώθη, ὑπὲρ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν 

ἀληθῶς, κὰν γὰρ ἀρνήπασθαι βουληθῇς, ὁ τόκος 
ἐλέγχει σε φαινόμενος, ὁ μακάριος οὗτος Γολγορὸς, 
ἐν ᾧ νῦν, διὰ τὸν ἐν αὐτῷ σταυρωθέντα, συγχέχρο, 

δὲ ΜίαιΠι. χιν, 7τ- 21, 55. ]οδῃ. 

γοοῖς ἀληθῶς, 
(ἃ) Διπλοὺς ἦν, οἷο, ἤδο βρηίοητα. ἀθϑαιο μά 

τόσα ἐσθίων ἜΧΟΙ. 50 ΟΥ̓ ΠῚ ὩΟ511 ποτ ῦ. οἱ- 
ἰατιν ἃ πδόπο Βγζαπίμιο, {Ὁν 1 σοπξ, Δίδείον, εἴ π|- 
ἐψέκφρην, δὶ. ΤΟ. Ἱιφά., ἰόντ ἸΤΧς γ. θδά, οἱ ἰαοῖτο 
δ᾽ υπάσην ποτ 16. γα ΒΟΥ Πα ἃ δι. ΝΟ, {νι τὰς 
ΟΡ σι, 187. (6 ηὶ δα μὴ οἰ15 ναυ }5 ΒΡ ΟΠ δ 18 ἡβάίαο 
ὧι τοΐφων ὃς Θχοῖ, οΤαϊαν ἃ (ἀρίαβιυ, ΠλιΡῸ ον γα 
Νοδίονλίι ἐὲ Ἐπέμοδονι, δοὰ οα} πομλῖηθ Οὐδροῦὶὶ 
Ναζίαπιχοπὶ Οὐ! ἦι ἀλγῖςεξ ἡσίαίοσα Α Πδομίϊο, (6- 
Ἰαπῖο οἱ Τποούοτγεῖο αἰ ποῖίαν, ἂὰ ἀπ 0} 1οἷκ πὶ (ἢ γῖ- 
βίο παϊαρον ΙΒ ποθ πον ἀν ουβη  ΜΟΤ ΟΡ 5115 
Ριοδοπάμπη : πᾶσ  ἰαπηθῃ Ἰᾳ πΊᾺτ. ἢπ ἰρικὶ5. ὙΟΥΡ15 
ῬΓαλ5 ΝΠ ροπεύθχη, σα απ πιτἢ ἔτι ἰ(οὐο }.}}}15 ΘΟ ΤΟΧΊΙΒ 
ΒΘ 51 {ΠῸ 5860 1} αἰ ας ΤᾺ 1) Θ᾽ ρου Δ ΟΠ πὶ 
1π 1υρΊδ᾽ο αἰ Ἰνο ρα ΠΟ ΠδῊ 11π|5 ἃ ΠΟΤ ΓΙ ποῖοσὶ δοὰ 
ἀὐρυ θεν νῖ5. πὺπ ἴῃ 60 (οἷα νονβαίυρ, απο ΟΠ νῖ- 
βἴ5 αἰ τι οίαν ἀπ ρ1οχ. Ταητ τηνε δ ἀ6. ἢ - 
τὴ, 4] ὁχ δῃΐτηᾶ οἱ σοῦ ρΟΓα ΠΟΙ ΡΟΣ 5 ὁ51)85- 
56 τὴ ΟΥ̓] 5 οαπη πὰ ἢ. 18, ἴυτη σαϊ. 3. τὶ ἅ, 
μιοτηΐπϑὴν δαέο οι πὸ 4101} ἀπ ρ! τσοτα παίαγα,α] 8] 
(πο βίασα 1] 106} ἀἸέονε 46}». Ἰπποῖν ΝΟ ΡΤ  ΟΡΟα, 
ΟΥτ τι οὐπηϊ πη ἰὸν ΟΡ βίααὰ δἰ Πομ! πΟὩὶ 
5Π}}Π{π|4᾿Πποππὶ σὐπδι{Πς ν αμἶτικ σα τα τορ σοθρα- 
5118} 5ιπ| ἀηλλα 1 ποθ οΡρατίπι (ἀπ πτην Ὁ γόβααο 81- 
γΟΡΒΙ5. Ρα Π θῈ15. σοηϑίανο ΟΡεουναν, Δι ρα Ἰοσμ!ο 
θΟΣβο α: Ὁ 22.411 ἢ. ΟΠ ΕΊΞΙο ποτὶ ΘΙ Εἴς απ Ποπε ηἱ 
ἀπ Ῥτουμ] σΌ}10 μογβοηὰ ΟΠ ΒΙΑ ΠῚ ἃ ΟὙτ 0 {1- 
Ἰπιαιαιυ, Ογν}]ο. οἱ ΑἸἰοχαπ σα ἀρ θα} Ὁ (απὶ 
(εν δαιηι φασι ἰνυτἱπ οπὶ ἀπ ρ ςοηι ἀτοὶ ἢ ἀἰξονία 
δ}ὰ5 σατο 18. 65ὲ σοι δαίαν!ο ἴῃ Το. ἀά σα χ, 
Ρ. 077, δὲ ἴῃ δμίϑι. ἀἀ Νροιογία πη 1) οασοοῃιηνι οι" 
ἐϊονθ. ἸΠ ρα ἰαπιοπ, ἀξ τὴ ἃ πεαΠἶξ ΡΔΓΠθ}5 
ἀῃίο ΝΟΒΙΟΤ] Δ πὶ σΟπ νοι βίαιη, 112 οἱ ροπὲ σαπι- 
ἄοπ Προ ααθηΐον ΘΕ Ἰπηθοτο ἀϑαγραίατῃ 11}. 1ατὸν 
ἅ}105, Δ ρΡ]1ο15 ΟΠ ΡΙΒΗ σππ ηξται πὸ ἀκ 5. 65} Π]Ὸ- 
εἴὰ5 ΑἸοχαπάνίπιια πο ἢ Τοκία τῇ Βα ππαυτ ἢ) ΞῸ}Ὁ 
ποπλΐηο ΟΥ̓ ΑἸοχαπάγιαῖ, Ορϑγαπι δ᾽ ιι5 ἰοπι. Υ, 
γνὰφ. 9017 Ἰξυτηΐήθιη ἀοη δ, οι} 15 ρα τ 1) ἩΠΙ ΟΠθτη 
ἈΘΘΡΠΔΗ ἘΠῚ σοι πὰ ΩἹ Οἱ, 51 1}}}ΠΠΠῚᾺ} τ! οὨΐ παίι- 
ῬΡαγαπι πὶ με πιο, σα! ΟΠ ῖξ ἐπι ροτίιηί 5 οθίνα6- 
Ῥα!ς ΞΡΥ ΟΡ ῺΞ Ἰρβότιιπ) ρυ ησθ05. ἀΠπρΠ ]οσηι αἀἴσοῦο 
0} νόροναῦ ἴῃ ἀὐόῖοα ΜΑΓΠΙΩΣ σαϊόμα ἃά δα)». ΧΧΊΙ, 
Σθε ῃ 2ύ θὲ 

(Ὁ {πὰ τοῦ σταυροῦ πῆς ἢ θγφίθστα! 
ἴχψμ! οὐθὰ. οὺ, Οάδαι}. Βοά!. (010. Μογοὶ. μὰ 
νΕΙῸ ἰορί αν ἵπ 5], : Περὶ σταυροῦ καὶ ταφῆς Π 
οὐ οἱ δερμάτινα. Τὴ αἰγόψας φεπίαν οδέ, 13, 



4ἀθ9 ΟΑΤΕΘΗΕΒΙΘ ΙΝ, ΠΣ ὈΕΟΒΝ ΠΟΘΜΑΤΙΒΙΕ, 4τὸῸὸ 

ΣΟ ἘΣ ἘΣ ΣΧ ΣΣΣ Θὰ ; , μα πὴς ᾿ Ἶ ἀν: τήυεθα" χαὶ τοῦ ξύλου τοῦ σταυροῦ πᾶτα λοιπὸν ἡ  ΞΠΠῚΠ5: ἃς γα οἱβ ἴσ0 0 ἘΠΊ ΘΥΘΕ 5. [4ΠῈ ΟΥ̓ΡῚ5 ἴῃ ρᾶγ- 
οἰκουμένη χατὰ : 

ῖ 20ς 
βμὰς, ΝΣ Σ 0. ἸΌΝ υὐχ ὑπὲ (1) ἁμαρτιῶν, ἀλλ᾽ ἵνα ἡμιῖς τῶν 

οἰκξίων ἀμαρτιῶν ἐλευβτοωβῶμεν, Καὶ 
ᾧ ᾿ς - . ᾿ 

ξεν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων 

ι , 
ἐπληρώθη, ᾿Εσταυρώθη δὲ 

ἰδίων 

χτεοβονήθη 
ττες, χὸ αν ὃς τε, χα! ἐρχπισῦὴ ὡς 

ἐπ Δ ὧδ οϑ: ᾿ ξ 
ἀνθ:ῶπος" ἐγνωγίσθη ὃὲ ὑπὸ τῆς χτίσεως ὡς Θεύς" 

ταν ὁ γὰὴ ἥλιας Δεσπότην ἀτιμαξζόμενον ἰδὼν, 

γεν τρέμων, οὐ φέρων τὴν θέαν. 

Πποὶ τῆς ταφῆς (3), 
᾿ " τ μας 

ΙΑ΄. Ἔν μνήματι πέτρας ἐπέθη ἀληθῶς ὡς ἄνθοω- 

πος ἀλλὰ πίτοσχι διεὰ ἰάγῆσαν τῷ φὐδῳ δι αὐτόν, 

Καυτῆλθεν εἰς τὰ καταχῃόνα, ἵνα χκακεῖθεν λυτρώ- 

σηται τοὺς διχαίους" ᾿δηύλου γὰς, εἰπὲ μοι, τοὺς 
μὲν ζῶντας ἀπολσῦσχ: τῆς χάριτος, χαὶ ταῦὺτὰ τῶν 
ΘᾺ να, ἃ; πόνο, δ δι πιο 
πλείστιον οὐχ ὁσίων τοὺς ὃὁξ ἀπὸ ᾿Δοὰμ πο- 

λυχϑονίως ἀποχεχλεισμένους, μὴ τυχεῖν τῆς ἐλευθε- 
, ᾿ “»- 

ρίας λοιπόν ; Ἡσαΐας (9) ὁ προοήνης τοσαῦτα περὶ 

αὐτοῦ μεγαλοφώνως ἐχέουξεν: οὐχ ἤθελες 1 τοῦ μεγαλοφώνως ἐχήουξεν᾽ οὐκ ἤθελες ἵνα βα- 

" 
ὀντων᾽ 

σιλεὺς χατελθὼν λυτρώσηται τὸν κήουκα ; ἀαδὶδ ἦν 
ἐκεῖ χαὶ Σαμουὴλ, καὶ πάντος οἱ προφῆται, καὶ χὐτὸς 

᾿Ιωάννης ὁ λίγων διὰ τῶν ἀποσταλέντων" Σὺ εἴ ὁ 
τἶμα παν ΑΘΟΣ Ὁ τς ΣᾺ Αγ κυ τόσ Σ τοῖς Ἡ ΘΈΣΕΙΣ 
ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοχῶπεν; οὐχ ἤθελει ἴνσ 

γαταθὰς λυτοώτσητα! τοὺς τοιούτους ; 

ΠΕΡῚ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΌΣ (ἢ). 

18΄. ᾿Αλλ᾽ ὁ καταθὰς εἰς τὰ καταχθόνια, πάλιν 

ἄνζλθε" καὶ ὁ ταρεῖς ᾿ἴγσους πάλιν ἀνέστη τὸ τρι- 

ἔμερον ἀλεηθῶς. αν ποτὲ σὲ διασύρωσιν 1ουδαῖ ἥμερον ἀληθῶς. Κὰν ποτέ σε διασύριωσιν Ιουδαῖοι, 

ταχέως ἀπάντησον, οὕτως ἐρωτήσας" ᾿Ιωνᾶς τρι- 

ἥμεζος ἀπὸ χήτους ἐξῆλος, καὶ Χριστὸς τοιίμερος 
ἀπὸ γῆς ἄρχ οὐχ ἐγήγεοτ Τῶν Ἰἔλισ- 

Ν 
ἀνάμενας, ἐγήγεοται (5}" καὶ ὁ τῶν ἀν- 

' 
ν πεν ὙΠ ὀστέων 

, 
σα 0 νεχ τὴς 

. 
ἐνεὶ 

, 
κοπώπερον 

δος Εὐδη τα ω ᾿ ἥν». ἤΝΩΣ 
στὰς πάλιν ὥφθη τοῖς μαθηταῖς" καὶ μαρτυζες αὐτοῦ 

Β 

ὁξ γᾷ οαἰἱ. 8. ἢ. 9, 65 1δϊώ. π. 31, εἰ σα, 10, π. 
χχυπ, ὑ0 
30. 3. ΤΥ Τίεσ. χαὶς 21. 

(1) δίων, [τὰ ταρδνῦπ5. πὰ οοἀά, (0151. ΟἸ(ῸΡ, 
Ἠοο, (Α58.}. ἢ δα 15. δὲ, οὐχείων, 

(39) Πεοὶ τῆς τατῦῆς. δβιάοναίαι πἷσ (ἡ } 5 Ἰῃ 
1η55 οι}}. (010. Μογοὶ. 

(3) ταΐας. Μαϊαν! 5. πἰὸ ᾿πίθγριποίοποιῃ ναὶϊ- 
δαίδιῃ, ἴθ αἀαὰ ραπολιαχ ἱπιρττοβὰῃ 5. ροδὶ μα ροβὲ 
ἐλευθεσίας, οὐ ρΡ0588 λοιπόν Ιοσίλαν δὲ, απὸ ρανσπ' 
Ιλ ἐγαβίηχβ. οἱ λοιπόν σατὴ ρΓσσσάΘῃ 1815 Θ0Ππ- 
Ἰπῃχίηϊαβ, ὁχ οοδά, (οἰπὶ, ΟοΙΡ, δὲ νεῦβ. τοί, 

41} {Πε2ὶ τῆς ἀναστάσξως, Ὦ. Εἷσ (ἀξ π|6. ἴὼ οὐά44. 
οΓΟΙ ΟΟἹΌ ΒοΑΙ, 06 6. ἃ ἀβᾶαρ, (ΟἸΒΊ 15 πάθ 
“Ὅτι ἀνέστη, Ομοΐ τερργοαξ, 5. τοι ργοιίομο οὗ 
ἀαροιθίοπο 65. σα, 1 

(5) Ῥῶὼν ὀστέων ᾿λισσαίου νεκρὸς ἀψ,, ἐγήγ. 
Ριιγτᾶβιηι ἴάηο, ργορίον τορι αν νοσθηὶ ἐγήγερται 
ἴῃ οὐ ργιθντπϊββᾶτη, ΓΟΒΊ 1 ΜΙΠ|65. ΘΧ ΠΊ58. 
ἄορ, ὕδϑαι!. 804}. δι πραγ Ο015]. 001». ΘΚ, 
οἱ ὥτοά. Μοχ, νοοῦβ, οὐχὶ μᾶλλον εὐκοπώτερον ἐγεί- 
ρεταις ὁχ ἴη55. 0015], Ηοο, δβαι. ΟἸ0Ρ. εἱ ὁγοά, 
βογιρβίημαϑ, ἰο60 οὐχ ἐγήγερτα!, {404 δβὶ ἴῃ οἷά οχ 
᾿ἰβάθιι., Οὐιο». οχοθρίο, ἀνθρώπων ἰοῦ ὅλων 5βοτίρ- 
5᾽ 5 

(ὁ; Ποροοηαΐξ αἰ βιμηογραπδα, εἰς τὰ χαταγηόνια, 
Τάρτῃ ποηχὸι σαϊ ὃ ἢ [ὃ {Ἰ1} Ἰσῦὸ ααθι ΘΠ] 
τιᾶσο ἀοϑπαίαῃι [π|556 αἰ. δαὶ ἃ βοβιο]ου τη μὴ 6- 
οἰϊνα5, δα θ᾽ μλῖ5 πὶ ἀρο νο α 5 ἢὴ ἰδ τγὰμ ρυΟ  Ρ1- 
ταῖαβ δὲς μέλλοντα εἰς πὰ καταχρθήνια γχατάγεσθαι, 

Νος Ἰάοῖτοο οὐσιάθῃι Ἰσσιιαν ρα 5 ἀαπληα!}5» ἀ65ι1- 

[65 βθἴο γϑρίοἴαϑ σϑὶ δὲ, γα χα 5 γόγο δ θὰ ρτὸ 
51.115 ἱρδῖ απ ροσος 5,50. 1}. 105. ἃ ρτορ τι ΠΡΟΓαΓΘ 
ταν ἢ, Ὁ ἀδεροοίαϊ συϊάθιη ἕαηο ἃ ποτα αἰ 115 
᾿ιαθ 15 δϑὶ, οἱ φοϊαρ 5. σθϑι5 αἱ ποηῖο δ᾽; νΘΡυτὴ 
ἃ σρδαίπνα μτῸ Πθὺ ἀσηίμ5 65}; 501 δ πα Βομαι πὶ 
ἱδιοπιηῖα, αἰδοία αι γί θη8, ἀοίροι ἰΓριποδαπῆασ, 
ἤθάὰθ ποὺ βροοίδου! τα [ἜΓΓ νὴ δὶ 

}ὲ φοριίιρ"α. 
ΧΙ. ἴῃ πποη τ η 0 ΒΆΧΘΟ γὙ6γ8 ροβὶξα 5 65 5ἰδα! 

ποπιο δ᾽ ; 904 βροτῷ ρτομίογ ἰρϑαπὶ ρετ [συ] ἀϊῃ 6 

50 5503 510} 57, Προοθηάι δή βαυθίογσαθὰ (6), αἱ 1]- 

"ς Ἰαδῖοβ γϑάϊπηογοῖ, 58. Ψ ΟΊ όσα. εηΐσι, σΖαδιξοὸ (6, 

γνῖνοΚ5 (αὐάδπι σγαια (γα 4 1πὸ σατα μ᾽ αγίμ! δχ 1ε19 

ΒΔΠΟΙ ΠΟ δἰ πὶ : 605 νετὺ «4 ἃ Δάδμηο 5488 
Ἰοησίηψαο ἰρπηρῦτα φοῃοϊαβὶ Γαθγαηῖϊ, Προγίαίοηι 

ἰαηάδτῃ ΠῸπ σολϑ6 68] 7 [5185 θτορ δια δὴν τ ΆΠ1ἃ 
ἀ6 ἰρβὴ δχοϑίβα νοσδ ρθη σαν! ; ΠῸΠ γ6 1165 αἱ τὸχ 

ἀρϑοθηθι}8 βαπι ργθοοηριῃ ΠἰΡογαῦοί ἢ Ἐναξ {Π|Ὸ 
Πανὶ, 6. Βαμλιι6], δὲ ρΡοῸρ ἢ Θἴκθ ΟΥΏΠ85 ; 1ρ58 αθοὰ6 

Φοδη65 Τυΐ μ6Ρ Ἰδραΐοβ βιι05 ἀοομαῖ : « ΤῊ 65 4α] 
«ΘΠ ΠΧ 5 6, Δ ΔΓ ΠῚ οαϑρθυΐαγτιϑ 85 ἡ ΝΟῺῚ γ 165 

αἱ (4 [65 νἱτοβ. ἀδβοθηάθιιβ ΠΡογαγαὶ ἢ 
ΒΕ ἈΕΒΟΠΕΕΚΟΤΙΟΝΕ [νοφλ νυ]. 

ΣΤ. γϑγατω σαὶ ἀδβοσπίογαι δα σαριογναποα, ΓὰΡ- 

585 ἀπ  Π 6} ; ΟἹ Τόπαβ. 6 ΒΘΡΌΪ 5 Γαδ ραῖ, (610 

118 ΓΟΘΌΡΓΡΟΧΙ γα ΕἾ 51 (6 οἰ νοχανθειης αὶ ; 

δίαιτα ΠΠ|8 οσοστγο ἴῃ ἤὰπο πιοάτ πὶ βοϊβοίαης : 20- 

πᾶϑ ρορὶ ἰαα) 46. σοῖο οχ νι τ. τι οὐ Ομ σ βιι5 
Ῥοβὺ τσὴ ἀ6 ἔονγὰ ὀχοῖδίκιβ. ἤη 651 Ὁ Μόν ατι8 
οϑίαῃχ Εἰποὶ Ν᾽ σομίδοια ΤοΥίχε! τὸς ΟἹ μονα ἢ" ἢ 
ζαοῖου ποῦ τὰ} 0 ἔκ ΟΠ ὰ5 νἰρία!ο Ῥά ΓΙ. σα Δ 01- 

(αν ἢ ογο ἰδίαν τοδανγοχίὶς, οὐ σϑ ϊνιν 8 θυ} 
ἀἰβοῖρα}}5. ν᾽δὰ5 65], 6ὲ ἐοδίοδ γεϑαγγοονοῃ β 6} 15 

(9. “9 Μαίἢ. χχυι, 07. ὅδ ]ιασ, χχιρς ἀ5.. 66. Μαῖ. 
ϑ. ΠΡ (ν δ, 85. νη δα δονλοξ, ἤῆς, Ὁ. ΠΝ αὐς ὦ, , τὸ ἢ. Ὑ  ῶ» οδδ, Τὸ 7, 8; 

πάϊαπι, ἵπάο νοίονδ5. ἀἸβι πχοραηίαν [πι5ι, Π05 ἰὰ- 
Τρ αἴ εὐποέμκος πὶ ἰοπουίσοσο σατόσγο, αὸ ΠΡ 6 Υ- 
[αι ἐσρηξοβ γερυβοηΐαν ΠΙ6 ; ΘΟ 16 58 τηοῦ- 
ι}8 πηρρνῖο, οαὶ, 14, ἀαπὶ. 19, ἃς ἔοτί 6 οἰΐαγα 50 
αἸταυα ἀϊαθ }} ροϊαδίαίο, σἂν. 15. στη, (5, 6. σαξ. 
142 πππὴ. 7, ,] πο 6 νϑιθνι θὰ Π Ὰ]1Ὸ5 50Π5 550. Δ 1418 

δἠἴλῃι ὁ τοορη ον δαιβ [ΠΟΟ]ορῖθ, ΠΏ 111105. ΟρΊ ἃν 
ἠοίθα 69... άθο5. ἀὸ Ομ Ἶ511 αὐ Ἰ]Ὸ ΓῸ5. ἀοβοθηδιι 
γϑίθγ ἢ στόνος σαπΐο νίαν! νγη α5. ᾿τ 5 οδὲ 
θογααι πὶ οτη 65 1 πο σο ἀθτοηπίοβ ἃ ΟΠ Υ 510 {186- 
γλΐος ἀσορρθαπε, ἀΘ απ] 5. αὐν ΡΒ Πα βίρΠι πὶ πΓ 65. εἰ 
οἸαρθαχχιν, α Πν 5 θα πα, ΠΟ τ αΠὺ5 ὁχ Πρ 18 
ἀαἴθα5 ἀθόνὰ! Οἰνρ 5. ἄρῃ 0 οἱ Π 65. Π ΔοἹ δὲ γνὸν 
σάτα ρτίβα σατο! ἀΒΒΟΠΠΟΠΊΟΝ ΒΆΪνΟ ΚΞ Ἰάσ᾽05 6556. 4 πα 
δαηϑι ΟΙδοι. ἀἰόχο, ΠΡ. νὶ δίγοην., ρ. 091 εἱ 098; 
αἰ οαλ! ματα ἐπιρίατη Μαγο ἢ 5 δγγογεην, (αἱ ὅοο- 
τὐτὰ5, Οαἰπῶτη οἱ πη ]θρ, ὅχο 55 οἱ ου 15 Τα βία - 

ππσημ [π5ι15. βα]αοη ἃ ΟΠ εν ]51σ σορβησπ!οσ αἰοθαῦ, 
διιοίοτο [γοηφος 110. τ. σαρ. 47. ππτα. 3. θῇ Ογ- 
φῆ] πὰς ἐαπι Ἀἰο. ἰατῃ ὁδί. 14, πη. 19. ΟΠ 68 588: - 

οἷο οἱ }πβίος ΠΠρογαΐοϑ 6556 1 πος ΔΒ αἰ ἢ 6 ΠῚ ἃ - 

Ἰαῖὰ εἰρη υάν, πατὰ ΠῚ ΠΡΡΡΑΤ ἰορίτ, Οαδ μα 
οαποία θην ἃἀνονηλπκ ἴθ νοι, Νά. οὐαι ἀ), 
» 693. οὐ Απριβε. 0 τὶ ἢν σῶν. «αὶ {-{ολισμιοα 0. 

38. ἡστη. 03. Δπξίο5. ΟΥ̓ ]Π15. ἀν Ἐπ] Πογ  ατιρὶα [σοὶ 
Ῥδσ Ομυϊϑαη Πμοναῖοβ δγοη θεῖα! Σ ΠΕ} 1115 ρυτος 

ἴογοα σοπίαϊουῖο, αασνο 1105 {γαχιβ!α {0 011, 110 ἸΟῸῸ 
σοι τ {1π|5 ἀ 55 ΈΡΘ ιν, 
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ἀυποάοεῖπι ἀϊβοῖραϊ! 73, (αὶ πὸη νργθὶ5 δά στα απ ἃ τῆς ἀναστάσεως μαθηταὶ δύδεχα, οὐ λογοῖς χεχαριτμὲ- ᾿ “μ. ͵ . ἵ ξ ω ἱ 

σΟΠπΊρΟΒ 15 [Ομ Ποανὶ δα, 56 αἰ Βα 0] 1οῖὰ εἰ πγογ- 

85 ἀϑάαθ 010 τοῦτα τοβυυθδοιομο ΔἸ οἰ υσᾶνθιο. Ν π|1- 

ται «ἴα οτὰ ἀπόνααα εἴ ὑσα πὺ δεια τα 5141 οἵμς 

(νου αι, » Κυχία δου ριιναηι τ"; 15 ἀπο οοῖῃ) ν6ΡῸ 

ἀρ τοδανγθοίοηοῖι ΟΠ τ Ἴ511 τοβίαπτασ, οἵ δά ας οἷγοῦ 

τοϑαγγεοιίιοηδηι ᾿πουο ἢ] 5 ππδηδ5. 
δε Λεαμπρίίοπο. 

ΧΙΠΠ. τὰ νόρὸ 2515. ρα! Θη πη. σασβα αν ἀρ 50]}- 

Υἱσϑοῖ, οἱ ποπλῖη 85 ἃ Π)»ουά {15 Τρ 91} 550 ., Ππθ στ ηὶ 1 

105 βαδοθρίαβ προ σοπβοθλ “ὃ, οἱ ΔΉ6Ό} ἀαἰ- 

ἄδην ἀϑορηάθητὶ ἀδία ρα τ; ΔΡΟΒΙΟΙΕ νοσο ὁομ!ρη!}0}- 

βαπίαγ. 51 4αῖπ γΟΓῸ Εἰ5 περ ἃ ΠῸΡ15 ἀὐοιπχίαν ἀ{Π|-- 

ἀὰαΐϊ, οὐταμι παν τσ νἱάθηισ Υἱ δὺ Βυτοϑίδ ἢ 

οὔθάαι, Πορὺ οαμπιοβ στα νου απ τα, πὰ ον Ὑ11ἃ 

Βο(δπιδίδπι δηλ {|| : (Βεϊθιαβ τόσο ΓΌΟΙΣ 5 ἃ 

τοῖο οὐρα δάἀοναιαν. 1) Ογαοϊ ἔχασα αὐ! απ, οἱ 

ἐροσλθαῃ! ἀρ πομθ5. δ} ἀϊνοῦξῖβ ἰο.ρον "15 Οὐ ο 

αἰ χὶ βαπί : νοῦαπὶ οὐ]αξηάηλ Δ] [ογῖλ5. ἢ ρα 6) 

δὲν} ἰμνοοαίίο ἀσηποπδ5 ἀβαθδιὴ Θαραν! 

ΧΙΝ. Νὰ οσρὸ ΟὨΡΙΒ11} οὐποθῦν οὐ ΒΟ βολτητ5, 8584 

οἰΐαπι εἰ αἴτοσ ἀρϑοομάα!, τὰ βαϊαπι ἴῃ (τΌμ ΟἸνΕ]- 

σῆμ, α{ ἀτηιοι 5 τομίαπι βία τὴ {π|πιοη δ ϑ, ρου! 

ἐαρίϑπι ἰρεπιοραμεὶ, 8. ὰσ νόγο σα 5Ιβπαπὶ ἀτιπὶ 

παηάἀποὰς οἱ δ᾽ δῖ5, βοἄδϑ, τϑοῦθαβ, ὀχϑανρὶβ, ’ὸ- 

αιιθεῖξ, ἀνὰ ΒΌΠα5.. νοθοῸ αἰσάην. 1. οὐαὶ πύβοΊ]0. 

Οαἱϊ οαΐπα ἐπιπῖς ΟΥΠΟΙ ΠΧῈΒ 65. Β τβα 1 65}, μι ΘΟ 15. 

τϑ ΝΆ ΤῊ 5. ΟΥΟἾ ΠΠχὰ5 Οἱ ΞΕΡΆΠ 56 ΒορΆ ΓΟνῸ γ6Π18}}- 

οἰββοῖ, γα Θβοθη 1 ᾿ΟΥ ἀπϑίδ ἀπται; ὙΘΡῸ {{π| ἴῃ 

(οΙμομια 5 συ ΠΧ Ὸ5 [αἸι,εχ ΟἸναν 1 ροβιιῦ δα 

οὔθαιίσιι. πιομίθ 80 1. σα. ἀβόσί! θτς Α ἴδια 

δοΐμλ ἢν ἰΒἴΟῸ5. ἀθβοθθῃ5, ἀἰααδ Ἰη6 ἀκ πὸ5 
τογθοίαξ, ἃ πορὶβ ἰἰοταπι ἴθ σα μὰ αἰ}}}. Ραΐγα οἱ 

δοςϊαιαϑΐο ἂὸ αἰσρηία: α 0. ἃ ἀθχίε!5 μη) 618, 

«ἀσμεῦ ροπᾶμηι ἰμλταΐσο5. ἡπ05 Βο θοΊ πὶ Ροάπιπι 

« σταηι ὃὅξ.» 

9}} ΕΠΊΌΒΟ “ΠΡ ΟΙΟ ἰροῦμλ νι]. 
ΧΥ. Ηἰὶς ξοϑὺ5 Οδεϊπία5. αὶ] δορά, 6 ο}15 

ἀζογῖπι ταπὶοῖ, οὶ ἰο ἰοχχα,, Θ᾿χὶ ἀσίθοι, πο ὧδ 
ἐόνρα, φαῖα πὰ ΠΕ] μου ἰθαροχο ἀς ἰορρα νεμίανὶ βαμὶ 

δα σιϑιὶ 33... 14πὶ δηπι, αἱ ν]ἀϊδιῖ, πα ἘΠ| ἀἴσδτρ 

78. Ἀοξ, πὶ, 32, 98... 2) θευΐ. χιχ, 1ὅ : Μαιι. ανηῖ, 10, 15. γιὰ οαἱ. (ἀ, πὶ 91. 186. Ἂς! α, 9. 

νος μχρτυγέσαντες, ἀλλὰ μὲχρὶ βασάνων χαὶ θ5- 
νάἁτῶν 1|} περὶ τῆς ἀλγηοὺς ἀναστάσειος ἄγων: σ.- 

μένοι, ϊτα, ἐπὶ στόματος μὲν δύο ιχαοτυζων χαὶ 
πριῶν σταθήσετα! πᾶν ὁῆμα, κατὰ τὴν Τραφήν' δώ- 

δεχα δὲ τῇ ἀναστάσει τοῦ Χριστοῦ μαρτυροῦσι, χαὶ 
ἄρα ἔτ' πρὸς τὴν ἀνάστασιν ἀπιστεῖς ; 

Περὶ ᾿Αναλυ ψεῶς (3). 
[". Τὸν ὁρόμον δὲ τὸς ὑπομονῆς τελεσας Ἰησοῦς, 

χαὶ τοὺς ἀνθβοώπους λυτοωσάμενης τῶν ἁμχρτιῶν, 

ἀνέδη πάλιν εἰς τοὺς οὐρανοὺς, νεφέλης αὐτὸν ὑπο- 
λαδούσης" γχαὶ ἄγγελο μεν ντ' παοξιστήχει- 

Μόνε θαι, ΕΟ ὌΦΙΣ Α 5 
σάν (8), ἀπόστολυ! δὲ ἐθεώρουν, αἱ ὃὲ τις τοῖς λεγο- 

ἃν 

- δ ΜῈ : ᾿ Ξὰᾳ 
μῆνοις ἀπιστεῖ, χὐτῇ πιστευέτω τῇ δυνάμει πῶν νῦν 

βλεπομένων, |ἀντὲες οἱ βασιλεῖς τελευτῶντες, συν- 
5 ἘΣ ΡΣ καν, ΣῪ. πον Νὰ 

αποσθεννύουσι τῇ ζωῇ χοὶ τὴν δυνάμιν" Χοιστὸς δὲ 
; ἐν δοο σασο ἢ ϑέκοι ψ Μ 

σταυρωθεῖς, ὑπὸ πάσης ποοσχυνεῖται τῆς αἰχουμέ- 
νῦξ ἸῸΝ 

Ἶ 
ἐσταυριυ μένον καταγγέλλομεν, χαὶ τιν 

Ν ὁ θεῖς μουσιν οἱ δαίμονες (4). Πολλοὶ κατὰ χρόνους ἐσταυσώ- 
θησαν ἀλλὰ ποίου σταυγωθέντος 

ἈΡΑΨΑΝ λας τὰς τος 2) 
πὸτὲ τοὺς δαίμονας ἀπήλασς; 

: : 
ἐπίχλησις ἑτέονυ 

[Δ΄.. Μὴ τοίνυν ἐπαισχυνρῶμεν τῷ σταυρῷ τοὶ 
ἜΜΕΝ κεὲᾳ ἢ ᾿ 
ἀλλὰ χὰν ἄλλος ἀποκρύπτῃ, τὸ φανερῷ 

τατος ο, ϑωφμαντοῦς αν ἐεδιζαρα. ἀκ ἃ 
ἐπὶ μετώπῳ συρατίζου ἕα οἱ ὀχίμονες τὸ σημεῖ 
ΠΝ Ἶ : ἶ τὸ βασιλικὸν, μαχρὰν φύνωσ: πρξμλοντες, 

ποῦτο τὸ συμεῖον, ἐσθίων χαὶ πίνων, χοἢ- 

τῶν’ ἀπαξαπλῶς ἐν παντὶ πράγματι, Ὁ γὰρ ἐν- 
σὴν πε ὃν ΤᾺ κι ἘΣ τ τ 

τοῦῦα σταυδιυθεῖς, ἐν οὐσανοῖς ἐστιν ἄνω, Ἰδὲ μὲν γὰρ 
ρα τῶν κα πῆς Εν 

σταυρωθεὶς καὶ ταφεὶς ἐναπέμεινε τῷ τάφῳ, εἴχο- 

μὲν ἂν ἐπαισχύνεσθαι" νυν δὲ ὁ ἐν τῷ Γολγοθᾷ 
πούτῳ σταυθβεῖς͵ ἀπὸ τοῦ πρὸς ἀνοπολὰς ὅσους τῶν 

᾿δλαιῶν ἀναύέδηχεν εἰς τὸν οὐρανόν, ᾿Εντεῦθεν (5) 
γὰρ εἰς ἄδην χαταδὰς, καὶ πάλιν ἀνελθὼν πρὸς 

τὸν οὐρανὺν, τοῦ 

φονοῦντος, γαὶ λέγοντας" Καθου 

ποὺς ἐχῇ 

Ξι. πὰ Ἐν, πὸ δευ: Ἔ ἡμᾶς, ἀφ' ἡμῶν ἀνῆλῃε πάλιν εἰς 
ι Ἵ- 

Πατρὸς αὐτῷ πρησοῳ 
« ᾿ τ 
ἕως ἂν θῶ 

Ξ Α ΄: ς 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου, 

ΠΗ͂ΡΙ ΜΌΔΛΑΟΥ͂ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΊΣΩΣ (6). 
1 ς Οὗτος ᾿[ησοὺς ὁ Χριστὸς (7) 

ἐγ ςξ ει: τ" Ἐὰν ἰὐθοτν: ἸλΟῸ; 
ν᾿ ρὲ 

΄ 5 5. » 
ὁ ἀναθᾶς, τ 

ΒΑ τες ἀνα, υϑαις. ὅτ. ΑΡΡῸ ἢ ται πάλιν ἐξ οὐρανῶν, οὐχ ἀπὸ τῇ 
Ἕ :ε ὃ. ἑλῶν “τον Ν ᾿ Ξ ἀπο γῆς, ἐπειδὴ πολλοὶ μέλλουσιν ἀντίχριστο: νῦν ( ἀποδῶ ὁ Ἔ ἀπηὴ γῆς εὐγχεσθαι, Πον γὰρ, χαθὼς ἐθειώσησας, 

ἐν ΠΣ 
44, τ. 3, 30, 9. 15 γὲη, οαέ, 13, τι. 20; σας, 12, πὶ 8, 15. Μά, σας, 18. ἢ. ἀ. 89 Ζαρίναν, χιν, ἅν 5' 1ὰς. ΧΧΙΥ, 
ὅρ. ἘΣ Ῥξ8]. οἷχ, 1. 551 ]}οδ. τα, 28. 

(4) Βασάνων χαὶ θανάτων, ΗἸδ οὐ νο)ονπαη ἢ ἀνοάθοί 5 πὶ ρυϊηιὰ Ρἰιθάξθοβ. ρανίο, αμτθ ὦ Ἡπιωι- 
ποθῶ βοσαί αν ροβὲὶ οοἀᾷ. (ο15]. Πος, ὰδαι)», ὑξ 
τοά. τᾶ 15 ΘΟ ΠΥ ΘΙ 65 181} δα οτσιιπι, ᾽πὶ 4Έ1 0115 
θανάτων ρχιθρομ τιν. νοσὶ βασάνων. [1.. 56 οπι 
Ροξί στόματος ροβθϊηνι5. θαυ σα] μὲν ὁΧ σοί, 
Ουϊ5!. ΟΙο». οἱ ατοά. 

(3) Περὶ ἀναλέψεως. Οὐ δπιη αηο {πῆ]ππὶ οο- 
ἀἴοο5 Μόγοῖ, ΟΟ}}. ΒΟ4Ι, Οο5]}. Παρ, σακιαδ. ᾿Αβοολν- 
βίο φαδιὴ (ἰἰοἸ πηι, οι ππ ἃ ὡρθοἷβ ἀἰσ Ὁ 
ἀδοεμηιρίο, ἀνάλοη νις, 

(3) Παρειστήκεισαν, Δἀάδιμ! οοὐ, ἴσο δὲ ὅκ- 
θ80. ΟἹ ξὲ ἐλειτούργουν δορυφοροῦντες, « ΔΙ νΘΓῸ 
« ἰαη αηι 58 0 {Ὁ 35 Τὴ 5 ρα ΒΆΠ "ιν 

(ἢ Τρέμουσιν οἱ δαΐμηνες, 51. γε αἰ 5. ΕΣ 
οοα, ΟΙ5}. ἀπ οἱ σοίθεὶ ἐοἀίοοσ, τρόμυυσε νῦν 
δαίμονες, λον, ακδηποπῦς. (διαμηξ, ΠΠαὰ πμὴς ᾿οϑὶξ 

διάημ5. 

(9) ᾿βντοῦρεν, οἷο, Ἰος. νοῦθυτα οἱ 5ρχασηξία ο5- 
αι δὰ εἰς τὸν οὐρανόν Ἰποϊ 5, ἢ ΘΠΠΕἰς ρει αλιο τ αἸΐαβα 
τορᾷΡαν ἢ}, ἈΠ} εβῖιι5 δχ οὐδ, Ἰἴρο οἱ άβααθ, ααὶ- 
Ρὰβ αὐπησοηί! εὐ ᾧ. Οοἰπ᾽. οἱ νοι, 

(0) πτρὶ μελλ, Ογα ταν ἴσο ἀΠᾺΠὰ9 θἢ 50] απ πὰ 
οοαά, (ΟΡ... οἱ, Μο1Ὲ]. οὐ οτίαιη τ (οῖς!. ΟἿ Το Βο- 
Ἀπ 5. αἰ απ ποῖ: Περὶ παρουσίας, δὲ αὐὐθδλείιι 
ΒΌΡΡΙΟ βυσμπάο, [)6 00 68} οαἱ, 1, ν 

(ἢ Ὁ Χριστὸς, ΑΡΠοπ σὴν μετ ροπαΐ δχ οὐ, Οοῖ5]. 
69 οἱ (ἰαβαι. «εἰ ἰατῆοα ἀρ νθοὶ ᾿ἐησοῦς ΡΌΙ 
ῬΓδηΐμι!. απο ρυ51 ΙΘ΄ οὐδὲ, κουίρπίπη5 οὐχ, 
ΘΧ (Ο]5]. εὐ ΒΟ6!, οἱ Οὐγἴο πιὸχ βαὰ γον μα ΓΘ}. 
ἴϑη!ο. 
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ες λοιπὸν ἔυγεσθα: τὸ βϑθέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, 
Χριστοῦ προσηγορίαν (1) ξχυτῷ 

τὸν ἀληθῆ Χριστὸν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θενῦ τὸν 
μοναγενῇ, μηκέτι λοιπὸν ἀπὸ γῆς ἐχόμενον, ἀλλ᾽ ἐξ 
οὐρανῶν προσοόχα, ὑπὲρ ἄπχσαν ἀστηχπὴν χαὶ λαμ- 
πε δόναᾳ φωτὸς τοῖς πᾶσι φαινύμενον, ὑπ᾽ ἀγγέλων 
δορυφορούμενον “ ἵνα κρίνῃ ζῶντας καὶ νεκροὺς, 
χαὶ βασιλεὺῃ (2) βασιλείαν οὐράνιον, αἰών!ον, χαὶ 
ἀτελεύτητον, ᾿λσφαλίζου γὰλ)} μο! καὶ ἐν τούτῳ, 
ἐπειδὴ πολλοί εἶσιν οἱ λέγοντες τὸλ 
ποῦ βασιλείας. 

ΠΕΡῚ ἁΤΊΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (3. 

εἶναι τῆς Χλι- Ἷ 

ὝΣ δ ς Ε τα 
ΙΧΣ΄. Πίστευε χαὶ εἰ Πυτῦμα τὸ ἄγιον, χαὶ τὴν 4 

αὐτὴν ἔχε περὶ αὐτοῦ 
ἣ 

, 
Ι νὴ Ἶ ΤΣ 

οὐξαν, ἣν παρέλαθες ἔχειν περὶ 
οὐ Φ γαιῶν ν 

Ἰατρὸς καὶ Υἱοῦ" χαὶ μὴ κατὰ τοὺς τὰ δύσφημα περὶ 
ἡαν ἐΜΕ ΘΟ, Ξ ς ἀν φξῖν δ, - αὐτοῦ διοχήχοντας, Σὺ μᾶνηανς, ὅτι ἕν ἐστι τοῦτο 

ἀνε εν ἐσ ἬΝ τσανος, " : ἢ ᾿Α 
μὲν ἐνεργουυν, αὐτὸ ὃ. μὴ μεριζόμενον (4}" τὶ γνὼσ 

ΟΛΤΕΘΉΕΘΙΒ ΙΥ. 5 ὈΕΟΕΜ ΠΟΘΜΑΤΙΒΌΞΒ, ἀτ[ΠᾺἀΚ 

ναγὰ 6κ5Ε {Πὰ αθοπιϊπα 0 ἀϑξοίαυϊονιὶς 5 ΓαἸκάχι οἷδὶ 
ἀρροι απ οησιῃ 9 ΟΠ ΕἾ 511 ἀϑαῦραν5. Τὰ ἀα!οηι τα π] 
ἡθύααι Οἰετἰβίαπι. Πα 6] αἰ πδπαϊταπι, ποιὰ α1- 
Ρἢα5 [ἀ8λ 6 ἰθριὰ, 564 6 οἱ 5. νϑη σα πὶ δχερθοία, 
ΠῚ ΝΟ 515 5 ΒΓ Γα Ὸ Γ οἴη 6 Θὲ ΟΠ 61 βρη όγοιὰ 
ἰππλ 115 σοηϑρίοἰθηάπηι, ἀπ σο] σαν 5 16 ΠΠ1ὺ Ξιρα- 
ἴσα τ Ὑἱνὸ5 δὲ πιογίιοβ μα ἀϊορὶ, 8ὸ τϑρηπηι υ}}}}- 
πραν οὐδείς, δοιαρι ον, οἱ οὐ εΐ ἤμ6 οτος; 
δδ πη οἵ πὶ ἰοὺ αυσψθ. ὁογίας οἱ σαλία5 οϑίο, 

φυδιἀοηχαίἀοαν πλ}}}} βιιμ} 4α] ἀἴσαπι ΟΠ 5} τορι 
{6 Ὼ] ΘΞ56. (0). 

ΠΕ ΒΡΠῚΤΟ 5ΆΝΟΤΟ [σοῦ νη. 
ΧΥΝῚ γοὰθ οἱ τ ϑρίθὰ βαποιιῃλ, ἀρααθ 60 

[ἀσμ δοαμο φαοά ἀς αὶγ οἱ ΕἾΠΟ ἀσοδρίκαι! ᾿ ΠῸΒ 
ἀπ οῖι ϑοου 0} 605 ἀὰϊ ουπίπθ 58. ἀρ ρ80 ἀ0- 

οομϊ, 7. Τὰ 'σιίαγ ἀΐδοαθ πῃ ὁκ56 ἀπὴς δα ποιαιη 
ριυῖζατῃ, ᾿μαϊνίδατας μα Προ οπίθτῃ 4] σὰ τα αἰ- 

(ᾳ οἴ οίαι, 'ρθὸ ἰατοη ἀθπ αἰδρογίαν ; αὶ ιγδίοτϊα 

δὲ Μ41{}).. χχινὶ ὅς ΒΡ ΟΠ], 10. 35 Ψ 4. δας. [ὅς 5. 31. 37 νι, εαὶ. 10. ἡ. 3, οὐ δαί. 47, ἃ. ῶ. 

πν ν: (1 δ ριστοῦ προτηγοσίαν, νοςοαλ Χοιστοῦ διἰα]- 
ἀἰπηι5 6χ οοδᾷ, (οἶ5]. ΟΕ. ΟΟ}}. σα, Οαβαιν. 
βυά!, οὐ 510}}}} ρμγαβὶ ον 1ὅ, απ. 41: αἰηαο 
1 ρόδα αν ὀρροβίιο μὰ βοχαρη τ ρηναϑὶ ποίαία, Σὺ 
δὲ μαι τὸν ἀλη γῆν Χγιστόν, οἷο, Υοὸχ προστιθεὶς χὰ 6 
οομϑίτα! ν᾽ ἀοίαν ουπὶ τὸ βόξλυγμα, ἂς Βαμροηρηυ5 
ἀΡ οι} 5 ὁ ἀη}8. Ψευδῆ, σον, σα ον πα παρ σαι 
πεοιτιθηνχιι ΟΔΟΡ., προστιηῆναι, [γα [οσθη πῃ 
προστιθὲν. ΑΕ ἢ εἰσί αν ἀρρ 6} ἔρθῃ ἀΒομ πα 16- 
ποῖ ἀβ5ο ΠΟ 15, ἀν Θὲ σα, 18.ἃ 91 φαΐ πο ἴσος 
ἰάν}}5 δῆ 1 δ 5 ΓΘ οί 5. ἐὰ Η]ΘΓοϑυγ απο ΓηιρΊος 
ἀυ α Ἰηδίαπγαία ῖι5 οβὲς βρθ 5, 50 ἱππαιταπαι Ἰ)θθηι 
δι. ΟἸεε βίη) ἂἷν ἀοσορεδ δα 0115 ἀἀοναῦὶ [6 }}}}, οαϊ 
ἀσνα, [ἢν Ἀπ ομν κίον ὅββα αθοπι πα οπρτα ἀ65ὸ- 
Ιασπνὲ ἢ ἴσο πα ποἷο βίδα! οι, ἀπ ΟΡ σ᾽ 5 μοι, 
θ᾽ ἀπ 6 ]Θὴ ΡΡΆΜ ΧΙ, πα Ποα τὴ βομθπίϊα δγαῦ (6816 
Ομπγγϑοβίοιηιο, ἐὼ δαί. οαρ. Χχὶν ςΣ αἰφια ἐΐα μχ8}}-- 
05 Ῥαίυδβ βρῆ βῖ556 οπλ ἢ 15 ΠΟΙ ΠῚ. 

(2) βασιλεύη. [τὰ Τοκίνητικ ἴῃ οὐδ, Βοο, σάβδυρν. 
οἱ γϑυβ. ὑνοάδο, [ΘΙ 15. πα νοις, βασιλεύοντα, γὸ- 
απαηέθι, 

(3) Ππποὶ ποῦ ἁγίους οἴο, δορί ἴο ἐζα1π5 ἴῃ οοὐᾷ, 
601Ρ. Μοιο]. οἱ οά!. [πὶ του μῖ5, τὴν αὐτὴν ἔχε, οἷο,, 
οἴαγα οἱ που! οπία ἐοη ἢ ρίαν βάπο1} ρηείιας. ἀἶνὶ- 
ὨΪ(δΑ 15, ΟἿν ἀπ] τ ΠΡ ΤΠ} δ ΒΟ γα παΐαταν ργοΐθας 
510. 50] πα 8 ̓ οΟΠοΠ15. Υβ. ὩρῺ βάστα}. 1} ὉΠ, 
ἀΐνογδα σοάϊοθπι (015]., ἴἴοο, δας, οἱ νοάδοϊ! 
Ἰοοίοῃο, σὰ τὰ 568 ΠΒάΡ οι : γαὶ τὴν δ͵οθὴν ἔχε πεοὶ 
αὐτοῦ γνῶσιν" ἐπειδὴ πολλοί εἶσιν, οἱ { ἄρ65, οἱ ἴῃ 
ὕάθ8ι}.) ἀλλόήτοιοι τοῦ ἀγίου {Πνεματὸς, οἱ τὰ δύσ- 
φήημα πεοὶ αὐτοῦ διδάπκοντες, «(Οἱ τοοίαμν ἀὁ 'ρ50 ἢὺ- 
« τἀπὶ κα 6. ΔΗ. ΠῚ ραται ΠΟΗΪ 5απὶ ἃ ϑρίτ τα 5’. ἢ 
« οἰο, ταὶ ἰδ ΠΠοῸ ὑ]αβριοιηᾷ ἀσσοη!, » {Π|0ὰ Ἰδοίυ 
ΟΡ μονηγαηὰ 51}. ἀθΠηϊτο θὰ [Δ0116. δβῖ, συλ 
αἰνασαλ ρανὶ [Ἐὐ ἢ δ 1955. ΠΠΠΙΘΙῸ Οἱ ἀπυϊοτη δ οἷ- 
ἰαἴὰτ Ροπιογίον τη ϊη 5 δεμομἀλ ]ο}5 δαβρίοϊοπο [ὰ- 
Ρνοτγαι, ἂὺ ἰδταροτὶ δι 15 δα ρατοῖαξ ἀδ ϑρί νι 
β8 ποι ἀἰν αἱ α18 ἀἰδρα τα να α, σαν δ ατ νἹὸ- 
αν. υοΡ Ὁ} Ὀ᾽ΔΘΡ σοῦ. ἴοΡῚΓ, 05. ΤΣ βθοπ5 [8 
Φρήγι αι κα ποίο, δ (6 θα! οἱ, ΕἸ Ο σοι ύθαν Αἰααὶ 
νυ 5 οδὲ. 16, αὶ ὃ 6 574, Ἰσηβοὸ οὐπῖης νϑύθη- 
δθὴ5 οὐ σαὶ ρεανᾷ 48 ὅρια αὶ βαθοίο ἀοοινουδῃῖ, 
διοηοῦι ἥσσαιῃ ποιεῖ Μοιίαθτῃν οἱ, Μαποίθπι 
ααὶ 56 ριιτα δαποΐηπῃ ἀΐχονο ; ποϑι 05 δ᾽, νὰ 
Ἰορἐπλίδθ, σοβήηο {1 ἃ] πὰ Βρ᾽ δα οι η] ἃ 
Ῥανδοίΐοιο ἔμ θαπ! ἴατῃ Μαηγοϊοη δι τία  Πδογιπῃ 
ἀοδοιίονοβ. οἱ φα ἀπ ἴῃ νου, αἴταὰ ἰὼ Νονο 
Τοβίαιμθιία 5μι 1 10) Θχοορ  αὐδη!; Π1{}} 46 115. σαὶ 
βρίνιαι βαιοη ἃ Ραίρο οἱ ΒΊΠο ορὶ πἰοπο ἀν η6- 
Ῥαμὶ, ἀϊοι!. ΝΊΒΙΠΟρ ἢ 1.8 οπιηΐηο ΟΥγ}}}} ἀοοίτη 

6 

οοηῃδοπίδηρα ρδ5 Ἰβοίίο φαᾶτα γα ἡ παΐπλαϑ. ϑρι γι ατα 
βαθοια αι, ἀη8 οὐτὰ ΕἸΠἴο, Ῥατοὶ ἰντηΠδαΐδ, σἰογη  ἃ- 
ἤοηος σα]τπι. οροσα τοῦ ρμ55 ὀοῃβοοία!, Θοά δι" 
ὅς τηοάο δοὸκ ἃ σγξα [115 βευθγη!. ὐασανὶς (ἢ ἰ- 
αηὐίηο ϑρίγα 5. καθ οι σοπειίίαοοα αἰητς ο ἴθ - 
Ρυλο Ἰαροναγ οί, Θχβι αν άγηθι αὐ αἰ ἴα οἴιτὰ νὸ- 
Ἀρεναλνἐαγα ΣᾺ} 105 ἰρδῖαπ λοι μοΥ115 ἀποϊονΌΣ (8 6118 
αἰνι αι ἀποίουϊα οϑ : 60 ἃ} τορθυϊαβ αἱ εἰ 
10 αἰαῖ ἂς 56 Γ᾽ π 1π5,. 4ἀηι ν Ἴ]Π5 ἡ βίον ἀτπια- 
Ρὰ5 οαἰθοχοκῖθαϑ 16 οἱ 17, δὲ [μὰ ἰοὺ ἴρ50 ἴύο0 αἰξρα- 
ἰαν1ϊ. ἀγίαιο5. οἶδ) Ὁ] αβρῃ θη ἰὰ δρί γί θαι 58}- 
αἴσιι τοῦδ, ΘΟΡΠΊῺ ἰδ οῖτ0 ποηλῖ δ ΡΡΟ πα Πα, ἀπ 8} 
σγανήίοῦ Ἰπν Π αε λα 605. 41 Τα αΐθιη ν 9] βοῖηάο- 
Ῥβαπὶ νοὶ σοπίαπάοραῃι, οὐξ. 1, ἢ. τ: τἀ γν6] ὃχ 
ἱκεοναπιία, ν6} ὀρίποπο μἰθίαι5.. ἢ. ἱ ς 4ιι05 ἸΙθ6α5 
ὁουογ πὰ ον 11, αν Ἐ7. Ῥυαϊ θγαηὶ Ανρίαῃὶ, ααὶ 
δριμ Ααμ ϑηι αν Οὐα 1. 1. ἢ. ὕ, ἀἸνίβαβ, Δθα! οηδίδ, 
δἱ ἴσασοὸ Ἰηοσνα} }ὺ ϑοράγαϊ 5. Ραίγί5, ΕἼΤΙ οἱ 5ρι- 
αἰ 8 Βα. 011 ΟΞΚΘΏΓ 45, ΡΟΥΘ 5416 6Ὲ ἴῃ 1) ἢ αἰ Ετιτι 
αἀἰπαίιἱ !θ5. ὁβϑο ἢ 115 δὲ 10 }}118. ἀἰθπ! ΑἸΓΟΥῚ ὁναϊ δὰ- 
Βο Πα ηΐ, 4809. μαβδιτῃ τοϊαῖαι, ᾿πο] σὰ π5. δρὶε! χη 
Βα ΠΟ ΠῚ ΠΟ ὅ555 Ἰα115. ἀν 1511} θγΟ  ἀιλ0 1.16 0}, 
νο! μαδιίαμι π᾿ αογὰ ἢ ἀβαπὰ ς 868. νἱνοηῃίοι, 5118- 
οἰδιομίδαιν, ομργα δηλ θ μοϊοπιδίση, οὰ! 16. πη Τῇ. 

τώ. 86... 17. ἢ ὃ. ᾿ ΐ ᾿ 
(ΛΔ Μὴ μιριζόμενον,, Τιραιατ ἰπ οοὐά, ΟΟΙ5]. 

ἤος., ὕὈαβθαῦῦν. Οἷο.. υὴ ξνευγούμενον, ἰὰΔ δεῖ, 
αἰζερὶ ἴπ 86 οροναηῖι πο ἐμ δ͵οοίιοῃ. Οαδο γονοόγὰ Οὐ - 
Φ}}Π} ἀοοιθα ὁπ... ἅππὶ οαδ, 41, πη. 5. ΘρηυαἸη 
βδποναπι 6χ διοίανί αι ἀσθνὸ ἀοοθί ; οἱ τὰ 9. ἴῃ 
ΟἸνἸκέσ ρφορυῖο οὐ ἡηδ110 5.01 τὰσϊὰ ἀδϑυθηάϊδεο 
αἰ! αὐτοχινήτῳ καταῤάσει. (αἱ 20. πιὰ. 3, γοσαιὶ 
θαι πιαχιτηὰπι μοϊθδίαίοια ; Θὲ σαν, {7. ἢ, 94, ϑυὺ- 
αἰπα τα] οι οἱ, οὐ δοιρίσοτῃ νἰσιαίοιῃ, ἐνεργητικὴ δύνας 
μὶς, δίο. οι πούλια. ἰαῶθη νου, ΘΟ ΟΠ δ. 
Ῥγοθαπὶ ππαϊια Ἰουα συηῃδί μη 1. πα! μ5. τὰ ΠῚ- 
νῆσοι ϑρίγ 5. ΟΡ ΡΠ ΠΟΘ ΠῚ Γροθῃθοὴ5, σανοῖ 0 

Ῥηορίθιδα. αἰνίδαβ σγθδαίατ. Ὑἰ6 σα]. 16, ἃ. 8, 12, 
ὡτ, ὅθ; δὲ ον 17. τς ἢ’ ἃ, ὃ. 18. ᾿ 

(ὦ) Μὲ 26ηὶ ἀϊσοῦς εαρθειοι, εἰς. Τάσπι ἀπ 51- 
τόπο δαρο οἱ Μεπαιάγο ἠοηιπαίίπι. οἱ 45 αυϊ- 
θαι ἐπι ρῖ18. γοϑίανο εἰ σοπγαῦτηι, ἀΐ 61 οαϊ’ 

10 πὴ. ἢν 
(0) ΜΙα ὁ τες αὶ ἀϊταπί (μεϊσεὶ τορι, οἷο. 

Μαγοϑ αθ Ἀπονγαηιμς 61. μοι πα απὶ 6}115. {50 ρτι- 

ἴαπὰ εἰσ σαι ; αποόγπλ περι θ δὰ παρε (Τα τὰ 

δηλογϑιθϑο (γὰ{| οἷ. Εδς ἢν 31. 4ἀο ἰσοὲ οὰμι μᾶργθο 

δἰ πα οὐαυῖθιις Το }Πς ὙΠ. τῷ δὰ πο ἰοῦμηι 
5. ΒΟ Αν] τ. 
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πονῖξ, δὲ οπνηΐᾷ δογαϊδίαγ, διίαπι ρτοίαπα οὶ δ; Α σχὸν τὰ μυστήρια, τὸ ἐρευνῶν πάντα, καὶ τὰ βάθη 
4υΐ δαρονῦ Π)οπιίπ πὶ φθβιι (βία αι πὶ οοἰα 8 

δρθυῖα ἀθβοοηα!! 89» 90 φαΐ τα τορα οἱ ρνορῃθι}5 ορο- 
ται 5 ὁπ}: ἀαϊ απ Τασαιο Ναριϊβηλὶ ἐθπηρογα δη]- 

τᾶ τῇ ἰσῆτη ΟΡ δίσηδί : οα} 15. δἐϊατῃ 5 ηο  {ἀ!}6 ΟΡῈ8 
ΠπάΡ6} απίνουξα ᾿Π 06} {1018}}}5 παίαγα ἢ ἢ ἀαθηι 5ὶ 

415 ΒΙαπρθσπιαπι γοσσπὶ ὁπ 1016 ἀ 1585 [αὐτί πα 

πὰ μος βϑθόουϊο, πδὺ ἴῃ Γαίατο γοηιβϑίοπθιη μα. ὰ- 

ΓΒ 65.831; Ζαὶ σάτα Ρβαΐγο οἱ ΠῚ Π10 αἰν᾽ πἰία!15 Ν]οτ Τὰ 
σομαθυοτγαίαγ; 4ο δια ΟΡ 5 ΠΏ δ Θη ΤὭγοΟηΙ, ἀ0- 

ταϊπα οι θοδαια, ρυϊποῖραίας ΟἹ μοϊοβίαιο5 53, 1Π}88 
δξί δπίῃι 605, ΟἸλυϊβιὶ Ραϊθῦ ; δὲ. ἀη5. ΠΟΙ] ΠῈ8 

φεξι5 00 (πε εῖσί 5. 8. ἀηΠπ5. ΠῚ αμΐειι5. ΕἼ 5 "ἢν οἱ 

ἀηπ5. ϑρίται5. Ξαμοῖϊι 5. ΤᾺ οἵηπία ϑβαμποιαΐ οἱ 

ἀεϊΠοαῖ; 4 ἴῃ 1656 οὐ ργορ δεῖ, [ὼ Ὑοϊοτὶ οἵ Νονο 
Τοβίατμ πο 651 υσαία8, 

ΧΝΗ, Πὺς 5δἰστιὰσα!α αὐ: ἰὴ πιρῃΐο ἰὰα ΘΟ ἸΏ ΡΟΡ να - 
Βθιο : αασὰ (άθ πῆ {0} Βα πηπλα Ππ ρ6 τ ὁὰ ρ1- 

ἴαστπι γροθιβίοηθιι οὐϊοίαπι ΞΕ; 51. ν6ΓῸ Ποιμ}η 8 

σομ οϑϑοιῖν, ἀμ  ϑι1ὰ 6Χ ΒΟΡΙΡΌΙΡῚ5 ἀρ] Ο ΠΒΙΓΔΙΊΙΟ ΠΟ 

ΒΓῸ ΥὙἱγθὰ8 ἃ ΠΟἢ 5 ρΡ] 6πῖ15 οαϊφϑογοίαγ 3 Ορονίοί 
δαλὰ οτος ἀἰνὶηᾶ (31] οἱ παησία Βάδὶ μιν ϑιστία π16 Ὠ)- 

κοῦ θ:. τὸ ἐπὶ τὸν ΕΑὐριον [ησοῦν Χριστὸν ἐν 

Ξ᾽θτι χατελῃηόν' τὸ ἐν νύμῳ χαὶ προφή- 

τῖϊξ ᾿ὐΈΟΝ ἢ 
᾿ ἀφ γεν. 

βαπτίσματος σφραγίζον σου τὴν ψυχήν (3)" οὗ χα! 
Ὰ ι πα τ τῆς Ὁ 

πᾶπα νηητὴ φύσις χρείαν ἔχει τῆς ἁγιότητος" εἷς ὃ 
: Η ι ο ἑσρς ὡς ἢ 

βλασου μῆσα! τις ἐὰν τολμήσῃ, οὐκ ἔχει ἄφεσιν οὔτε 
πὰρ τὸ Ἵν ὅν )α.-. ᾿ ὲ 

ἐν τῷ αἴῶνι τούτῳ, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι" ὄπεο σὺν 
τὐππί σαν το, οὐδ εν: τ ΠΝδνν 

Πατρὶ (4) χαὶ Υἱῷ τῇῷ τῆς θεύτητος δύξῃ τετίμηται 

οὗ καὶ Ἄρείαν ἔχουσι θρόνοι καὶ χυϑιότητες, ἀρχαὶ 

χαὶ ἐξηουτίαι. Ἐ΄ς γ12 ἐστι Θεὸς, ὁ τοῦ Χριστοῦ 1|α- 

Ἐ 5 χαὶ [εἰς κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ὁ τοῦ μόνου 

Θ:οῦ μονογενὴς Υἱός (5) χαὶ ἕν τὰ Πνεῦμα τὸ ἁγιὸν, 
τὸ πάντων ἀγίαστιχὸν χαὶ θτοποιὸν, τὸ ἐν νόμῳ καὶ 

ν᾽ τὸ χαὶ νῦν χατὰ τὸν καιοὸὺὸν τοῦ 

προφήταις, [Ιαλαϊῷ τε χαὶ Καινῇ Διχθήχῃ λαλῇ - 

σαν. 
12) Ταύτην ἔχε τὴν σφραγῖδα ἐν τῇ διανοΐψ σου 

πάντοτε, ἥτις νῦν μὲν χατὰ ἀκαχεφαλαίωσιν ἀκροθι- 
“- » ᾿, μο , Ω “», Ν, 

Ἰῶς σα! (6) εἴρηται εἰ ὃξ παράσχοι ὁ Κύριος, μετὰ 

πἶς ἐκ τῶν ΤΓρχοῶν ἀποδείξεως χυτὰ δυναμιν ῥηθὲέ- 
Κα 

δεται. Δεῖ γὰρ περὶ τῶν θείων χαὶ ἀγίων τῆι πὶ- 

στεως μυστηρίων, μηδὲ τὸ τυχὸν ἄνευ τῶν θείων 

δὲ ΜΑΙ. χχιν, ἀ. 35 δσθτι ν, 14. 19 τυ01ἃ. 18,.}} (σὲ, θ, π΄ 10. 
9} 1 (ογ. νη}, ὃ. 55 Υἱῶ, σα, 16, η. ὃ. 5. γιά, οαΐι 135, ἃν ὅς: σαξ 10, π.1 οἱ 2. 

ΕΠ Πος δἰμπαρίηι, Βισα αν τὰ νὸχ ἤσιατη. οἱ 
᾿πιο! σιν το εἰς ἀϑϑθηθητι, 516, σαν ἀν ἀὰστὰ ὁ, 
ἀπθοῖ πὲ ἀαάεῖα ἴῃ. ὀαίου Π ΟΒΊ 15 μοτ ἤμ δ .. ἰν ἀμ Π1Ὸ 
ΟΡ ΘΓ ς οἱ σαν. 33. ἢ Ι8΄ς ἃἷϊ ρὲγ νοσθπὶ ἄληο} 
ἰὼ 6 Θγανίομῖβ θομλτη σας, πυρορίονα ροβαιμ  αἴα οἱν- 
βίβπανι, σὺ 688 ἀρρνόθαν!. οάδαι βθηβα ἴῃ Ζόδη- 
ηἰ5. νλησολο, οᾶρ, τὴ, 98. αἷἱ ]οαπτθ5. Βαρ δία 
οααλ 4] ἀοοῖὶρὶ! ΟΡ ΊΞΤ ἰοβ τηθη τὶς δἰμβηαῦο αἐία 
Ῥϑὶ ϑόρανδ δὲ ; ααοὰ 65... ἈἘ οχρτίφαιὶ Ογίμρλθο (ἢ 
οαΐθπα αὦ Ἰοαππθηι, [Δ ὁσυῖα ἀπ! ἀρργοθδίίοπρ 
καταῦεσει βεῦαΐγ 1) 56 σοπη πιᾶγο. 

(2 σῖροα αἰτίπα. οἷο. [Τὰπὸ΄ Ἰοοπ πὴ. ἃ ΘΠ ]}1α 
5. 1Πὰ 4ατρ ἄρα ΟγΡΠ]απὶ σσοινγαμῦ, οατρῖ! Εἶνο- 
ἰὰᾳ5. δὰ ορραμπδηάδιι. δ πο Ποσα αν ἀθ ρα ον Ἷ5 
ποίου! ανο ἂο πεδσοββίία ο βοπεοαταα ΟΣ] βὰ  1}- 
[5 1ὼ. Β αβϑυα!οηθ ἰϑρια τεϑροπαὶ Πίος δι 6]05 
ἱπιοι πορεία. [ΠΡ] σθὴι, σδο οἴ πὸ τη οι δ η ππτη ἀτι- 
ἔόγι, οὐβογναιοηδαὶ Βα θΊοχαῃν: [5 ΞῚ σα π10 ΠπΓὰ 
ἀϑαΐαγ ἡϑῦθα ἢ τοβριοαῖ κοί ποάα ἄγ οι] 08 
ΒΡ γίπ5 Ργοροκξι οι 8 ἙΡ ἢ 16. σαοβ Ον ΡΉ 15 ππ πὶ, 
501. Πάομν κἰ πα ΡΟ 6 ἀρ 0611}, γν6 1 δὰ δι π! Πτὴς 
ἀοοίείηαπὶ ΒΥ 0} ἰοϊὰ φιδα νΡασοβίτηα χρη ἀαϊα 
σαδπι ΟΥ̓ 5 ραβδία. δὲ ἴῃ ἰοδ ἰσθο πῖρὰ βοιίστ- 
ι(ἴὰ. βιεῖ ἀσπὴθ ἀοδίσηα!. ὕππὶ παΐσαι ΟΕ, - 
ἀἸοῖο, σα. ὅ, α΄ 13. γι ΠΟ χὰ ἢ 81} αἰταὰ 510 «δ ηι 
οοπιροηνἝατία ρυοιρασραι δουρί αρ σἀρίμιαιν οο]- 
ἰδοίτος παϊτα αὶ π΄ δϑὲ 6115. ἀσοῖγ παπὶ ἰοΙα πὶ ΟΧ 
ΒΟΥ ρΡίαΡΙ5 ἀξβου} δὲ ρυεθα δὲ ἀαρογο; πρὸ ἀΠ Πιομ μαι 
(δια οἷ, οααχ π]]ὰ  ἴὴ δ ἡ θο ο ἀοσητα βυῖα {γὰ- 
αἰίοπς ἃ πὸ5 ἀδγίναιι  ἔλο 4 ἀπηοβοδπι, 351[,0- 
ααίθαγ ἀασίον ἀοη διἱ βαρ κα τοϑι 1} 085 ἤ δὴπι 56 πιο! 
7 αριίξωιο, ἀαίατα, οἱ ρῥγοϊοββαιη γαϊγαοίατο. οἱ αὐ 
σὐποιγάτη βατῃ ΓΟΥΟΟὟΓΘ ΠΡ 5; Ξοα δά σα δομαιδ- 
105 4α!θῈ5 ΤΠ σ᾽ο ἢ 5. Ποβιῖθ. νου ἃ 98. ΠΓΠνβ ἀνρα- 
ἸΏ 6115. ἀϑβοιρηδα οὐαὶ. 39 δοα πδᾳαα ἰϑιί5. ἀθ ῃγὸ- 
Ροξίαταπι ϑύιτι νϑρὶ ἰατα ἀπ! !} γος δὲ ἀπὶρ σάγηηι 
Ῥγοβαζιοτίθμι ῬιἸο πὶ βασι 50 5ρ σῊ ἀδτθ ρονγαλ }1ν 
δατη ὁπἾη Ἀπ ρον ᾽ν] 5. σα Θο] οϑ Πτι5. ΠΘΣ θυ τὰ 
οἱ αἱ ας ηῖ ἃ} 615 ὀχομῖς ν΄ Ργοσαί., αι. 8, ὃ δἰ 
41 δα! 1 πὰ. 1 ΘῈ 5. τρῶν 9. ἡ. ὃ δὲ ὥς; δι 3, ἢν, 8 
εἰ 1. [π Ἰὰς μ8α σα! θοἢο5] σὰὰ παραὶ ρηομαξίοποβ 
ἐχϑρϑοίανί, βίη ρα]οβ ἴθ ἡγε ]05. Ποῖ ρὴ! ἃ ΝΌΓΡΟ, 
Ογεάς ᾿ ἃἂὺ ργοροβίζατα ἀθ Τὶ 16 ἀοοϊγί παι ρτὼ- 
οἷρης ἰδ χαδηι ἐπ πιὸ 116 οἰ σηαοια! ατὴ ἴπ ἀπΐ πιὸ ἰη1- 

ῦ 

0 

ΡΥΪΠΙΙ ; δὲ οαϊ. 586..ν ἃ. 4. ΒΥ ΠΙ ΒΟ] πὶ οἰίδηι δῃΐθ- 
ἅπαθῖ Βοντρτιγα5 ἰοσον η ἀπ ἰλογθϑας ΠΠ αἰν ἱρ88 εχ 
ΞΟΡΙρΡΙανῚ5 σοη Π την}, σοτίο οἵ ἰγγονοῦδθι!}} ἄκθοηϑα 
τοςῖὶρὶ ργροίριε. Ιἀοἴσοο σὰν δ ἡ. 9. αἰ 05 ὁοῃ - 
γϑηι5 ποὴ δὰ Πἄσηι ραϊ μι ἢ ὁοποῖ μη απι. 56 κα 
οομεραντα πάτα. πιηϊον θα τογαῶλ [πὲ συΘ ΛΝ 
ὁσπην ποι 5 ΠαΠ08.. ΝΟ σα σατηῃ; {{|{ 6868. 18 Πὶ 
ἀἰσοναπίανγ τοῦ αγομοὶ βροσαΐξ, πὶ. ὅ, δ, οἂϊ, ὁ. πὶ. 2, 
Ὧ6 ἀρρο!αϊτοποην ὰΠῸ ἀπίπι} 501 ἐπβἀο!αῖο νῖο- 
Ιομ!. Τάσδο ἀὸ βαυγοόγιπῃ πη ϑιοσίου τὰ ἀοοίτ πᾶ, 
ααοταπὶ γα  οπρ ἀΐπίι Ὁ} ροσὶ Βαρ( πηι οἱ 
Ῥάβοπα : ἂπ Ἰώοίροο ἀπο δηϊον, ἀπθο ἀγραπηθηία 
Οἷ5. αἰϊογγθαίαν, 84 δὰ ἀοοθίρῦβ ΘΠ οσ55 1 ἡ ΤᾺΣ τα 
δα ας, νον σαι. 18... 33. Θαδιοθέθ αι ̓ θῦο τὸγ- 
1. τ δὸ δὲ φιιζοηι κάθ. ῬΥΟΡΟΥΘῊ δ) βἐἰ παρ τοῖέον ον ϑείσς, 
Πιιδηιῖ5 βιθλ} μοιι 5 6 Οεἰβια οταπη Δοσηγαϊατη 
νρου ας, ἀπ ἀυρίαγο. ἀύῃρο οαἰοειϊοῃία ἈΠοτα ἢ - 
ἴα ἀρ 6 Ππ|Ὰ, ρογπη ( π{15. 

.ι3) Σφυαγίζον σου τὴν ψυχήν, Τὴ οἀϊῖθ, σφοανί- 
ζει βου  ρδίπηιβ, σραγίζον, δὲ Ῥγυπομθη σοὺ Δ Ἰά 1 - 
π5 ὁχ ὁοάα, 5], ἤοθ, ὕδβαιρ. Οὐ, ΟΥ1}. 
Ποάὶ οαἰι, ἃ ΜοΡοῚ, 
(ἢ Ὅπεο οὖν Πατρίς οἷο Εὰ βῃγαβίβ ἅΠΠ6ὺ Ἰοαὶπ 

ἐπτ' ἴῃ οοε 4. (Ἶ51. Ο(ο. σα, ὥαβασθι. οἱ νοῖο- 
οἷο, 5|6: ὅπερ μετὰ Πατρὸς καὶ γίοῦ τῇ τῆς ἀξίας 
τι τετίμηται, φεί ον ῥα οἱ Γῖμὸ αἰρηίίαις 
ἀὐύπονο δοπιϊοσογαϊαδ 05... λα αι αἰτ  αβη88 Ἰδοί οι 5 
Υἱβ 68 Σ ΠΟΙ α5. σπῖτῃ ἐπ αἰγητέαἑ ἐς, ΠΟΉΟΥΘ ἈΡῚ κτλ 
βοποίια ἃ οπὸ Ραΐὸ οὐ Δ11οὸ σοπήππσονο, αἱπὶ 
ππὶπι8. ἀν] 1 ἘΔ 15 ρα Ρ οἰ Ρ 65 5101. Ρείηναπι αι [8- 
οἰϊοηοπη ΟΥ̓ΡΙΠΠ 6558. ρο586 ἤθη Δι δ Πἀ τη 15, (} α1- 
ψιηἰἰαΐθτιῃ δριγίναι ξαοίο βεῦρο αἰ ρί θα}. Ψ1ο οαϊ, 6, 
πὶ ὃ; Τῆς Ὀεότητος τῆς παριχῆς ἐστι σὺν τῷ {{νΞὖ- 
ἅχτι τῷ ἀγίῳ χοινωνὸς ὁ Υἱὸς μονογενὴς" διυίϊηϊία- 

ἐἰξ 

(0) Μονογενὴς Υἱὸς, Τχίον θσ 40 νουΠα τοροίε- 
Βαΐαν ἴῃ δα ἢ τὸχ θεοῦ, συδτ ΘΕ πιπ αν᾽πὴὰ5 88- 
οἰονίαιο οὐμἰ, (Ἰοἶπ], Οἷον. ἴσο. αθαιθ. οἱ νϑυ- 
βίομ 5. ΟΡ [οϑὶ Υἱὸς δχ ἰβέίδην σοαϊείιι5, ΟἿ[0}, 
δχοοριο. ἃἀαϊάίτπηαξ ἐσ] απ οἰἤοποπι καί, 

(6) ᾿λχρυριγῶς σοι. νοοσπὶ σα! Δἀδ ἀπὰς οχ σοι, 
ΟΟ15]. σα, ἀμβαυρ. οἱ ἀτοά. οἱ Ρτῷροϑι οηθης ἐκ 
δηία τῶν Γραφῶν, 6, 6015], δἰ ΟἸΟΡ, 
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ῃ ΝΥΝ - " παραδίηοσῇχ, Γραφῶν" χαὶ μὴ (4) ἀπλῶς 
τσὶ χα λόγων γχατοσχευαῖς 

κ᾿ 
Ξ 

: 
παραφέζεσθαι. Μ Ἧ 

͵ 

ἐμοὶ τῷ ταῦτα σοι λέγυντι, ἀπλῶς πιστεύσῃς, ΠῚ Ξδξε, ΠἸΈΘΕ πε σεεθ σῆς, 3 

" 
"ἢ 
ἂν 

δ π Ν , "δάψος χα Ὁ, 
τῶν χαταγγελλομένων, ἀπὸ τῶν ὑείων 

αὐτὴ 

ΠΕΡῚ ΨΥΧΗ͂Σ (3.. 

ΠῚ Μετὰ ὃς τὴν γνῶσι» τῆς σεμνῆς καὶ ἐνδόξου 

Ξαύ τὴς δι παναγίας πίστεως, χαὶ σεχυτὸν ἡνωῇ! 

λοιπὸν, ὅστις εἴ" ὅτι διπλοῦς ἀνθτωπος 

κας, ἐκ ψυχῆς τε χχὶ σώματος σχγχείμενος᾽ 
ἃς. ΕΣ ᾿ » ὅν . ΕΥ 

χαβὼς πρὸ βραχέος εἴρηται, ὁ αὐτὸς Θεὸς 

γυχῆὴς καὶ τοῦ σώματός ἐστι δημιουργός. 

γχαθίστη- 

ψυχῆς κα 

νωσκε, ὅτι ψυχὴν (3) ἔχεις αὐτεξούσιον, ἔργον Θεοῦ 
ἊΣ : ᾿ ἐἴευς 

χάλλιστον, κατ᾽ εἰκόνα τοῦ πεποιηχότος' ἀράνχτον, 

διὰ πὸν ἀπορβανατίζοντα Θεόν, Ζῶον λογικὸν ἄφθχο- 
δες Αμαν ᾿ : Ἂ 

τὸν, διὰ τὸν ταῦτα χαρισάμενον" ἐξουσίαν ἔχον ποιεῖν 
ἢ ψφημέναι ἮΝ τὶ : ὗ ὃ 
ἃ βουλετα!, Οὐ γὰρ χατὰ υένεσν ἁμαρτάνεις, οὔτε 

5 γιὰ, δαὶ. 3, π. ἀ. 51 κ014, 

« {15 ναΐογσ αὐτὰ οατὴ ϑρηγῖα Ξαποΐο σοπιῃι απο τ 
« ῬαΥ 005 65} 115 πη αθμαιπ|5.» Οα. Γθγηαπι ᾧ : Οὐ 
τρεῖς θευυς χαταγγέλλομεν, ἀλλὰ σὺν ἀνίῳ {Πνεύματι 
δι᾽ ἐνὸς χοῦ ἕνα Θεὸν καταγγέλλομεν" « Νοη ἴτοο 605 
« ΔΒ ΠΗ ἀπ] 118, 564} οἴη. δρίνηία βαποίο, ρθι' ἀπτιλ 
«αι, θοα, ἀπ ρευαϊσαηιαθ, » ΟΣ 91, 
ῃ 2. αἷϊ βϑαποίαιη σπ δια, ροβὲ θοηρα οἰ οη θη ργΓο- 
ΟΕἸΡ5 σοι! θδι Γἀοία τη ρΊ ΡΊ 5 απο] οὶ ποθ δ οἰ ἢ- 
ΟΙθ 5 550 ὈΓΌΡ ΟΣ ᾿γοδοπέϊανε αἀἰοϊνυϊ ας ἐγ : Ἡνεύ- 
ἅχιος ἀγίου, παρουσίᾳ, τῆς αὐτοῦ βεύτητος, ἐνεύγη- 
τυχὸν γενόμτνον, ΠΙν  ἰ ανθῦ ΞρίνΠ αὶ βοποίο ρα 
τοῖδι6 5.54 4ΠΠὰ σαποίαιίοπο τ ποθ! Ραΐγον Ὠϊ- 
δθνία 1 Γοκτ πο ΡΠ δά , οἴ νΡὶ, Μαάγὴ ΥὙἱ- 
οἰοῦῖα!, Δ Πα 5ιν 1} ς Π ὁσδ8} σα μουίογεβ, Τενι}- 
᾿απαπι, Ογίσεπαπι ἀρὰ [βὰξ. 6 ρὶν»ἱπφαποίο,σαρ. 
9.0. Πα: ἜΘΗ, Οἱοξ ΣΝ 

([) Καὶ μή. ὰ βυυἐρδίπλαβ οὁχ οοᾷ, Οοἱδί, Οἵ- 
ἴσθι, ἄσο, (ἀβάι}, ἰοῦ μυδὲ. Εἔχ Οοἰκ!. Οἰίοθ. 
Βοά!, ὧ01} πιθχνότι, σ:, ἸοσΊ8. Ο]Ὸ πιρνότητι, 
Ουσὰ ἀρρο}]αιὶ ἰὸ λόγων χατασχευάς, ὑϑὺ ον η 
ὑογπερμοεξιοπος, αἱ, 13, ἡ. δ, ἀρρδ! αὶ βορ ἰδιαἢ 
ΡΠ ολατ, σοφιστιχαὶ χατασχευαί. Αρμὰ δυοίογοϑ 
χοτασχευύ ΔΕΒΟΤ ΘΠ ἢ) οἱ ᾿γορα Πομοτῃ σἰμη ἤρατο 
Δ0 161, ἴσα ἀνασχεον σοπ αἰ απ θη. ΟἸΡΥΌρΡΙον 
λόγο: ποῖ αἰ βροργίο 5 χη οαΐ γονθα, 56 τα ΠΟ ᾶ- 
(ἰσῃοκ τοῦτα νασαι 5. 

(3, Περὶ ψυχῆς, )οοϑὲ Ἰεΐα {{{πῚπ|5 ἴῃ σο44, (018. 
βοᾷ]. οὐ δον Μοτοῖ, ; αἱ τορονταν αἰπι5 π. (151. 
ἴον, Ολδαὰθ, οἱ γοί, : {{τοὶ ἀνῃφωπίνης χαταστὰ- 
σξθὸς, (ὅ16 πονληὶς ἐοπιδ(ἰολ οἱ δίαίπι. ΒοφαοὨ ἃ νΘΡῸ 
γρῦρθα ἀρ ςα ἢ ἐμ ο ο 18.515 Γοριπθορα μι ο΄ χ 
Οιἱοροπίαπιιβ, οἱ ἀἰ6 Ὁ ΘᾺ} }5 νανὰβ σοι οθ. δὰ 
τλατβίποϑηι ἰ:ργὶ απο ὐνον οὐ ἀβοριρίλϑ ΡΘΡΟΥΪ: 
Μετὰ δὲ τὴν γνῶσιν τὸς προσλυνητῆς παναγίας Γρ' ἅ- 
δος. Πατρός τε ναὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου {{νξεύματος, τῆς 
ταύτης παναγίας πίστεως Εἴς. ; « Ροί ὁορμο! οη πὶ 
α γοιὸ δάονγδησαι κα πο. 5ϑιτρ Τ ὙΠ. 4115, Ραξγια νἱ- 
« ἀρ!οοι, οἱ ΓΠΠῚ. οἱ βαη οι! δριγίξαβ, βαῃο 551 ηχςθ.» 
τφαδαλ, βεοὶ μι μα. Ἰυχβίαθ! αὖ τι5 Ἰσοοτ}5 νοβι σα 
ἰπ οί οἰδι ἴος οἱ ἀακο δ ἴὰ αἰ] 5. ρ᾽Ὸ στανῆς 
χαὶ ἐνδόξου ἰοσίζιρν, πτοσχον ητῆς «ον (το. απ ΤῸ Χ 
πορηἶδὶ πο ηκῦὁ σαπη πίστεως σΟΠΒἡαἱ γγοπ8ὸ γπ 
ἀσίαν : ἀἠδασιο }}}}} πιαχίπηθ ργοθατοίαν οοαϊοῖκ 
Οἰἱοθομίαῃ! [οὐἹο, ΑἰΒ1 οογηχθ ανἰ ΒᾶρΒΓοῖ, 

(39) “Ὅτι ψυχήν. Ῥανι!οα]αηὶ ὅτι δὰ οἰγιοίατατῃ 
ῬὨγάβ605 μεσ ββαγιαπὶ ὁχ οο4, ΒΟ]. Βαρρ!ον 5. 

ΟΑΤΕΟΠΕΒΙΒ ΤΥ. ΒΕ ΒΕΟΒΆ ΘΟΛΜΑΤΙΒΤΙΙΒ. 

ὩΣ 

478 

πιθανό- ἃ πίτηθτα συ ἀ 6 ηὶ αὔσαιο ἀἰν!ηἷθ. Θου ρ τ 5 Ἰγαᾶΐ τ 6ς 

ἰδιῦγο ργο ΡΒ ΠΙ Πρ τι5, ἀρραπιοπ  βαθπο ἰπ ὑργθος 

ΤῊ ΡΠ οἷο σοηβ 5! Εα θα ἀρ σοἱ, ΝΟ 11 μὴ 
ἰβια ΡΟ ΒΕ αΠΠΠΡῸ ον δα, ἶδὶ 46 ἀἰνη}}5 δύνηρίαι- 
ΕΒ δοῦρα (πὸ ΠΡῚ αθ ααἰἴο ἀσηλοηβίγα Ἰοη δηλ ἀ0- 
σΡΡογ5. ἔθ οἠἴλ ἤΠάοβ,οὰ! 5 γλη σα αΐοτα ἀ686- 

1Πι15 (ἢ, ποῦ ἐχ σοιατηθης τα ἀἰϊπρυί αἰθὴρ, 568 

εχ ἀϊνίηαγιι δογιρίαγαναπι ἀδηϊοῃδίγ πη 8 ὙΠ 
δΒὰλοῖ, 

ΠΕ ΑΝΙΜΑ [ὑοοΜὰ νΠ|]. 
ΧΥΠΙ, Ροβὲ νοποναθ αν. Π}}5 αἰοτγίοβιο ὁ ρρὺ- 

βαποο ΠἀΟῚ ποξίίατῃ, (6 αασήαο ἀοίησορδ πόβθα, 

Τα βηδτη 515 9) ΝΙτηῥατη ἀπ ρΊοχ ἰὰ ἰλοόπχο ἰπ5πιὰ5 
885, ὁχΧ ἀπὶπ)ὰ 6[ σοΡρογο σΟη]ροβί 8 ; οἷ, αὶ θαι ϊο 

απίο ἀϊοίατῃ οϑὲ ὃ΄ς Ἰἀσὴ ΠΟ 1γὸιι5. οἱ ἀρ οἱ 

ΘΟΓΡΟΓΙΞ ΔυΟίοΡ οϑὶ. 1ἃ φασαῖιδ βοῖο ααοα ἀπ: μη αηιὶ 

Βα})Ὲ85 Π]}Πονθ ροίοβίαι5 ορὰ5. )61 μγωβίαῃ 1551- 

τ πὴ (5), ἐπ α ἱπιασίποτη σο Δ Ποτ]58. [ας αὶ ; πὰ - 

τηοτὶα!οπὶ ΘῈ ργορῖον θαι Ἰηι πον Πα θ τὰ ἱμϑὶ 
ἐσπϊουοη το : ἀπ ηαὶ τα !θ πη τἀ απ (δ) οοΡτα- 

ΡΟ 5 ΘΧΡΘΙ5, ΡῬτορίον απ (φαΐ ἰϑέα ἰαΡρρίθ5 οϑὲ ἃ 

(ἃ) Ηφε θήν ρος. εἰὶ βαϊμίδια ποβίγαπε ἰδ, ἢ 
σωτησία αὕτη τῆς πίστεως ἐμῶν. Αὐ Π{{π|8η} ἄπο 
δαί Καδὶ ποοίρῳα. ατοάθοϊαβ. νοῦρᾷ σοηνργίοπαο, 
ΒΠἰοὶ γπιυκίγ βαἰπις εἴ δηηξονυἶο. ΒΘ Ώ5.5. 658: 5815 
ααὼ ροὺ Πάριν σοιηραναίογ; αὐ Π 65 ρον φαδιὴ 88" 
1αἴθὴϊ αἀ] ρ᾽βοίπιπχ ; 51παι αἰλ τηΐνα, ἢ. 97, τολίτα ἰώ- 
ναορὶ ἐαίὶσ μεν παν ΐδρ, μᾶς τοῦ λυυτοοῦ σωτη- 
ρΐχς. ΡΠῸ τοῦΐδο ἐμθαῦνὺ καἰμίοτη, αἤονοηῖθ; ΔΙ] 5]- 
Δ} 105 ΤΟ ΠΟ 05 ἀπαρραϊ, αὐ σαι, 18 ἃ. 17. ρωηΐ- 
ἰοπίΐα πα ἰδ, υτὸς δέει, ΡῸΡ απ οί, οὐἱ, ἃ, 
ῃ. ὕ, ἮΝ γαῳηιοπίῳς ρος ρα πέρ εῖα Βροὴι αἸΘΡοΉ δ, 
Ουοὰ ἀο ἰπλδ ᾿γ αἸοῖ!, οαϊ, ὅς, παηὶ 13. 1ἃ ἀρρΠσαὶ 
Ξυα θο]ο, απο Ιοὐβαπι Βοσ ΙοοῸ γοβρίοϊ, 

(ἢ) Ορι οὶ ργωϑίαπεεσπιθη. Απτηαια ορα5. ])οὶ 
αἰοα, ὁ ἀηΐνα οχ 6 πα δϑιδη α οβδο σγρθργοίαῦ: 
{ἀφ ὁρί πο ἀραματῖ πε ρΡοΐθοϊα ποιαια 08 οχ Βῶ  61}- 
οἱ ἀβ ρα!αἴοτεσ. Πα θα] Σ θΤοπσοκ, ὁχ Οἰοιποη ει. 
ἤσπι, 1ὖ, ἡ. ὐ. Οσείοποηι ΟἹ, υοοηοῦι, 6χ ΤΠ 60- 
ἀούρῖο Ηνρί, γα. 18. τς ον 9. 1 Βᾶππθτο δ αἱ - 
οὶ, θοῦ. ΟΡΙΌΓΘ πίοι, ἐχ ΤῊΝ. οι. 01 σοπ 1 
Μαπ, Ρ. ἀάθι οὐ ΔΡ Ηἷς. ΓΟ Πα ξί οι θχ ΔῸρτβι, 
ΒΙΣ τχχὶ Οαβηραίαγ ἔσθ αθηλοῦ ἃ Ραϊιῖ 5. ̓ }ὰ5 
τοῖα 5 

(0) Δπύπαὶ ταϊοπο ργωάϊπρη, ζῶον λογικόν, Οτγο- 
ἀθυϊα5 νοῦν υἰστθη, Ιοσθ 8. ἀπ! ἱρσεπάατα ΞΌΡρο- 
ποπϑ ζῶν ἰοσο ζῶον. Οὐδ η} ἃ ποπεῦπ πεῖ πιὰ 15 ας 
τοῖον ἀπ πγεθ, 410 ἀπ θ 5. ρμαββίαιν ἔπ δα ασ ἃ Ρὰ- 
{ὈὈ}} 5 2 ΒΒ], οοιπίη, ἐπ δα, σὰρ. σῆς μᾶς. 900, 
ἀπ ρΡΊο5. να! ἐπουράνια ζῶσ, σωϊρέία απϑπαίδα, 
Αποΐον ΠΡνὶ 226 ὁομηπισιὲ ἐκ. Ῥᾳθ"5 εἰ ΤΊ 5 Π0- 
τπΐπ ΑἸδαπλβιὶ. τπαθὰ ὅς, τοϊη ΠῚ, μᾶσ, 21; Τῆροδο- 
ῬΘΠ15, 1 σαρ.ῖ Ἐπεολ. νον. ὃ : οἱ νδρ πὰρ ἰοτὴ, 
10, ἐὰὲ Ενωιρ. δοάδτῃ τηϑάο Ιοσιασα τ, ΔῈ 46 ἀπληϊὰ 
1ρϑ8ἃ ἀθοίον ἀἰαίος. Ι Ὀς Τυϊητέαξε 580 πομαϊο ΑἸὰ- 
παδὶὶ παπι. 84, το. 11. ρα. ἀϑῦς οὐ οάἀυχαϊῃ 510 
τοραπίοιι ἱπιποῖξ : Οὐ δοκεῖ σοι ἡ ψυχή, ζῶον εἶναι, 
Διΐρι εἰν εἰαἀοίιῃ" απίρια απτριαὶ ο55 9 Ἀοϑροηάδι ἀτιο- 
τυ ρτορδαηίο οτίποάοχο : Καὶ πάνυ" καὶ γὰρ ἀγ- 
γελος ζῶῤν ἐστι, καὶ πάντα τὰ πνεύματα, Εὐίατα Ὁ6]Ὸ 
τορι οὐ αὐ σοίμς οεὲ αλῶναί, οὐ οπποΣ βρΊνε 5. [ρ88 
Οἰξονο ἢν αν, 6. πίθος νοσα!, ααἰπιδῃλοιη οἱ Δ] 
γᾶ], δα θιαπἐκα σαλίὰ πη 51}, κα α ἀθή ηιο φοηκ Δ ἢ - 

οπὶ 50 σογρότο. Πα} 15 πράσα ἢ οὐ μίη θοῦ πὸ- 
Βῖ5 ἀρϑεῖ! ΟὙΡ  ὰ5 ΑἸοχαπάνηηιδ, ΠΡ ἷν ἴῃ ζ04}. 
αὰ σὰρ. ν'. νϑῦ5. ὅ8 ρᾷσ. 3907, δηϊπα! 6556 ἀΙ δ ἢ 5 

αὐυἱάπαϊα νἱΐαπι ἂν αἷτο ραγι οἴραξ: Βίμσχῃθ ργοραὶ 
ἘΠΊ θ οὶ ἰπογθαϊαπι 6588, απο 5] υἱ 8) 8 110 
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ΓΙ ᾿ ΑΒΕ ρὲ ἢ Ἴ ὃ ιν έν, ἐρετεστεψα 
Ῥοϊοβίδίθηι μα 6 η5 ἔποϊοπα! τα γ δ, "5 Νοῦν δηΐπὶ αὶ κατὰ τυχὴν πορνεύεις, οὔτε, καθὼς ληροῦσί τινες, αἱ 

όσα πα ΠΠλοσαν Υἱ ροσυαβ {4}: πη Ταγί απἃ 

σοροηΐς βοουίανῖα ς ἤεασ, 1 ποηλ!}  ἀσύγαη!, 

αδίνοσανα σου οἴ 65» Ἰἀδοῖν ἶκ ἐα Υἱπ) Ἰποπτ- 

Βογθ φοπιρο!απιι ΟΠ ἃ ἐπὰ Ἰρϑίαβιηθι τα] ΠΟ Ὴ ΠΡΟ 

ἀοίτθοίατις, ἀβιγῖ5. ἸΏ 50 ΠΕ} 15 ΘΠ ρᾶ πὶ ἀ80010}5 Ὁ ΝῈ 

τα] ροβίμας απίγο]οσῖ5 δα γοτίο; (6. 1Π15 δαί ἂἰς 

δον ριπινα αἰνίμα σ᾿ ( Βίσαι! οἱ ϑαϊνου! ἰὸ απιτο]οσὶ 
ΚΟ} 59. τὸν οἱ Ἰηἴον 5. : « οσδ οἴ Ὧ65 5ῖσαν πρη]α 
α ἰβηὶ σοι δαγθηίιν, οἱ πὸ ΠΡΟΡαΡ απ δηϊῃλὰ ΩΣ 

«5πάτῃ ἀ8 Πηπηπλᾶ '. ἡ 

ΧΙΧ. Ποοσαοσααθ δάάϊϑοδ, ααοὰ ρυ αβϑαιαπι Δη1- 

ταὶ ἴῃ ἀπὸ πὰ. νϑηΐγοῖς ἈΪ}1 ρϑσοοαν (ὩΣ: 

βοὰ σαπὶ ἀρπαο ροσοαΐο νοπουί ἀπ πύσττες ὁχ ἐμ οσα 
νοϊιηίαι» ρμοσσειμ 5. ΝΘ ἢ 4ασηιααδηῃ πα ὰ5 
1π4 τᾶ ἰπἰθυρτγειαπίοπ) : « δὲ ἀ! δηλ ἀασἀ μ0]0. 
« ΠΙᾺ [οἷο ὃ; » 86 γϑροογάηγο 6115 αὶ αἴ! : « 51 
« ΟΠ] αν] 15,61 δἰι 16.115 τὸ ποῖλαι [ΘΓ 85 ΘΟ 6 6115; 

« 5] νοῦοὸ Πο  Δο 15,66 ἢ ἀμ δύ 5 15. ] (15 νὸ 58 

« σομϑδιπτηθὶ ἀρ» οὐ, ; Θ᾽ ΤΠ ΒῸ5 6 ΒΊΟΘΕ ΟΧῊ 5118 

“ποτὰ νεϑιγὰ βού ἐπι πη αὐ 185 6ὲ ἰπτ σα 141} αὐ 
«Τα αἰταΐοηι; Πα πὶς ΟΣ αἰ] 6 6 τ ΘΓ γοϑίγα βοῦ τα 

«7υ 58 1 βαο Βοαιἰοηϑιηῦ, οι ηνο οὐϊαπιδοτὶ- 

Ριαγα5 ἀϊοθη 5 : « ΒΙσαν αὐτὶ ργοθανεγαηῦ θυ ἢ» 

«Μόνο ἴὰ ποῖ ἃ δ; εξ. Θασὰ ἀο 1)60 οὐρηύθοὶ μοίοι 

« πη η δον πι ὁδὲ ἴμ 1ΠΠ|}5 Ὑς οὐ ἐδουηες, ΘΟ 05. 5808 

(« οἰκαβογαηι ὃ, »])ῖ σψαυῆυθ τα γϑαπι το 6 10] ἰπ- 

ΟΓΟΡΆΜΠΕΝ ΘῈ ἀἸσοῃ 15. ἃ ὅμο ααίοιι Ραμ αν! 6 γἱ- 

κ ἀθδι ἔλα σαπὶ ογ  θτη νό γα ; σποιποὰο ὁ0- 

« γογβᾶ 65 ἵπ διηαν ἀίαιει, 1 ΕἸ αἰ ολα 9 

ΧΧ ΙΗ ονξα] 15. 651 αὐ τπι (3) : 5 ϑαο βαῖξ ΟΣ ἢ 

"9 Μιὰ ς οαὲ. ἃ, π. 9 1ϑα. χυνη, 13... 1014. 14... Ὁ γ᾽. σαΐ, ὃ, π. 31, 38. 8 Πποιὴ. νὰ, 10. ὁ Ιβὰ. ὦ, 19, 90 

τῶν ἀστοων πλοχαὶ ταῖς ἀπτελγείχις σὲ προσέγειν ἂνχγν 
᾿ δ Ἵ ΗΑ ᾿ 

φεύγων ὁμολογῆσαι τὰ σεαυτὴῦ χικᾶ, 

αἰτίαν Σ δ ἡ 

ΦΥ͂ : ᾿ῷ Ἀχζουσε τὶ 

τοῖς ἀναιτίο'ς ἀστοῖς προτγράφεις τὴν 
οὐβρα ᾿ ᾿ 

μοι πμόσεχε λοιπὸν ἀστροολόγοις" περὶ 
λέγε: ἢ θεία Γραφί" Στήτωσαν 

Υὰἀδ τούτων 

σωπάτωσαν 5: 
ΓΝ 
Ἰόου 

καταγχχὺθ σονται, 

χ 
ς ᾿ δ νς 

οἱ ἀστρολόγοι τοῦ χαὶ ἑξῆς 

πάντες ὡς 
ΕΣ 3 Ἶ Κα Ὡς ἢ θεν ὙΠ ὥ. τῇ 

χαὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν ψυχὴν αὑτῶν ὕχ φλο- 

γός. 

οὐρανοῦ" 

φρύγανον ἐπὶ πυρὶ 

10΄, Μάνθανε ὃὲ χαὶ τοῦτο, ὅτι πρὶν παραγένη τα: 

εἷς τύνδε τὸν κόσμον ἡ Ψυχὴ, οὐδὲν ἥμαρτεν’ ἀλλ' 
ἐλθόντες ἀναμάοτητοι, νῦν ὃκ προαιρέσεως ἁμαρτὰ- 

νομεν, δή μοι χαχῶς τίνας ἀκούσῃς ἐξηγηυμένου τὸ, 

οἱ δὲ ὃ οὐ φέλω, τοῦτο ποιῶ ἀλλὰ μέμνησο τοῦ 
᾿ εἶ : ς ἢ : 
λέγοντος" Ἐν δίλητε, καὶ εἰσαχηυσησοξ (8) μὸν, 

τὰ ἀγαηὰ τῆς γῆς φάγεσθε: ἐὰν ὁὲ μὴ θέλητε, 
" -“», 18 

μηδὲ εἰσαχούσησθξ μου, μάχαιοχ ὑμᾶς χατέδε- 
τῶϊς δαὶ τὰ ἑξῆς" καὶ πάλ Ὥσπερ παρξατύσατε 
Ὧν πὰρ κα ὅθων ᾿ νὰ ἢ τὰ υἵλη ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαυσίᾳ, καὶ τῇ ἀνο- 

α͵ἱᾳ εἰς τὴν ἀνομίαν" οὕτω νῦν παραστήσατε τὰ 
ὶ 

μέλη ὑμῶν δοῦλα τῇ διχαιυσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. 

Καὶ μέμνησο τῆς Γραφῆς λεγούσης" Καθὼς οὐκ 

ἐδοκίματαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνιύτει" χαὶ, ὅτι 
Τὼ Ὑνωστὸν τοῦ Θεοῦ φονερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς" 

ι τ Ἂς τὸ, ποτε, ταν ἣ 
ὅτι Τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυπαν χαὶ 

Θεοῦ πάλιν ἐγκαλοῦντος, καὶ 

ἐωότευσά͵ σε (ὃ) 
: ἷν νι. 2 Υς ; ἀληρινήν᾽ πῶς ἐστράφης εἰς 

ἡ ἀλλοτρία: 

λέγοντος" 

ἀμπελὸν καρποφόνον 
πιχοίαν, ἡ ἄμπελος 

Κ᾽, ᾿Αρανατύς ἐστν ἡ ψυχή" καὶ ὁμηῖαι πᾶσαι αἱ 

5. ἄρχῃ. νὰ, 19. δ Ἰΐοτα, ᾿, 38. 1. 19. ὁ ΜαΠ. χατὶ, 1ὅ. 9 Ζόροπα. αι, 21, 

Ρεὺ σρύδ σηδῖα πη ποίαν ἤδη Π0ὴ. Υἱίδ ἰρδᾶ, αποά 
ἐεδίαηΐασ 5ασνρὼρ ΠΕ Π Θύω, Βρ αὶ δυΐτα} [ἀξ ρι5 ΞἸ λοις 
πὸν γα! ζῶον ἡμῖν» ὁ Υἱὸς, οὐκ αὐτὸ [([Ὀγ18 αὐτὴ) 
χατὰ φότιν ζωή, [ἡ ἔτασπιοπίο Ἀοίοσι. θᾶ} δὸ 
Οὐμοηο, 1... δ ργδιριριὶς, ταρ. ὃ, οἰϊαίο, αἰοῖτας 
ἰδ ΓἼΠο, Ηΐο εεί ψογναπι αλλιμαὶ υὐοϑηξ, πιδὶ βογὶ- 
Ββαγιηι γ6 1} πα] σααάδηι 51 τον απρί6]α. 

(1) ΔΌΝ ἐπὴν δι ἀολδέι πεπξαϊ ἰογρη οἷ, ομο, (Δ- 
5. 1πα 1 ΘΡΡΟΓΟΠὶ ἃ ΡΠ ΟΘΟΡΠἾ 5. ραβάῃ!5. ργοϊροξαζη, 
δίϑααε ἰδπιρουΐθας σοπγπιιπθι, . Ραΐγατα βου μια 
ΡΙανίπὰ άρὴὶ ἴδσίααι Ρυιυον Ρ]ιὰ γιξθοοβ. πποβιῖσοσ 
ἴδ Γθ ΟΠ. 65 οἱ δία οἸχῶροσ ἈΙ ροϊοσῖ νὰ Πα 5 ἀθ- 
“110. ταί ρὶριιαπῖο, χων θδὶ χνὰς ἀπαπὶν 18, πὰ ἈΠ} 
9 Ομ δι ηἾ5.. πύγιιὰ. οοπιησιοῖο παρορπ  οτιῖ5 
ΠῸ} 5 ρᾶΡίθ ἃ πὰ 586. ΟΡ ταγὶ μα το απταν, 

[ὦ) δΥὴμςιαιῃ ἐῖηεα ἐπ σε γε πίάνον, ὑογεϊαὶ πὶ} } 
Ῥοισαεῖξ. Ἀτϊνάδῖη ἀπο ὀσεριι ΟΞ  Π5κ6 ποῦ ποραὶ 
Οὐ Ππι5, 5ϑ ἐλη τ πὰ ροοσανῖπβο ρεἀβαααπι ἴῃ μὲ5 
Ράτι65 ἀσνοηίτοι πο ἀπ ππὶ αὐ Πἀσαλ Εςο!οβία αἱ - 
ποτα ἃ Αὐρ. αρ θὲς ἀὰπη. 30, εἰ 168 πιπῃ 7. 
Οὐδ δγιτα. Δ ΠΊΠχΔ ΠῚ ΠῸ ἢ θΈ50 ΘΟΡ ΟΥ̓ ΝΠ αΪΟ 8}, 
ν] ἀδίν ββόγοτο ἰπίγα πα, 90. δὲ σαὶ. 18, πη], 9. 
Ἰδορον ἀαίθαι 6 ΘΟ Ὼ Ὠ}15515 ἰὴ βαρουϊονί γα ροσραιῖς 
ἃ ΡυΠιαρονῖοῖ» δὐοορίαδβ, ἰθϑι8 οὐοίαν ΑἸδχον, 18. πὶ 
δος, ἃς ἃς ρὰρ. 48, οὐ Δλασο Π}}.Ὁν οοη ψωϊλης 
σἂ 10. ηππ|.83. ρΠατἴστι5 ΠΡ ΡΟΙ οἿ5. σοτη πηι 15 [Ὁ|}, 
θα Πα]. οχ Οἴοηι, ΑἸοχς ΠΡ. τν δύ οηνι, μὰν 500, 
ἀ. υ ἀδοίαπιο να!οπιἰάπονθχ θοάδαι ΠΡ κι δέλοηι,, 
βαρ. τθῦ : πρροσγαε θχ ̓ υθηφο {ΠῚ10 οὰρ. 38. τὸν ἦς 
ἤππο δαϊοιῃ 80. ργεβοτιῖπι ποιῃΐηθ ποδί] ανι 
Οείθποβ σαθιη γα]ρὸ τοβρόχουῦυ αυϊοπηῆαο μυπίθα 
Ῥαίγοβ ποίδγίατη ΠΠὰ ἀορτὴ ἱπιρασηαγαῃ!. 

(3) Τρ ον ἐα 118 95} απλητα, Ἰδτυονθτῃ τ 8: ΕἸρ᾽ σι- 
ΤοοιΠὴ ἀο δηϊηάτγπὶ πτοτίρν πο ΤΟΥ Π ασι5 Ὁ 
ἀπὸ ἑπίσι 05. ἀρ σο5 Πα σῦπο ΜΙαΓοΙΟἶ ἃ. κ6- 
οὐνπὶ Αγιδιοίείοια ρεορυσηαίαια (Ἰοῦτρ νιάοια, 
[6 γοδιι, στ. 7 σα ρ. 3. αὖ Ἰάργῃ, ἰ)ε απθηα,τὰρ 3, 
γαγο5 ᾿εστοσοσῖῃ (6. δαῖτ οὐ ΤΟΥ 65 συμ Ιο Β (1τὰ 
τοίοιθ5, ποῦ ἀρ πο, 50 πα} {ἰΞ, Αἰ 8, τ φαΐ ἐηι- 
φιογίαϊδην ἢόσαπὶ απ α Οὐηείίαί. Αροϑὲ ἀιοιον, 
118. τὰνοᾶρ. ὅ7, πα ας 56 6 ἢ ΕἸ τ ΟΠ} 15 νϑιο να 
ΒΡ 015 ππιρα!αϊ, σηλθιαηι ἑριπιον πίοι ποσὶ φαδὸ, 
Ψυχὴν ἀθάνατον μὴ ὑπάγχειν" χα ἢ (ὁ οἱι- 
τι ΒῸ5. οὐ ΒΊπ σι] ἐπ ΟΠ ποσέΐσῃι ρα ϊοπι, οι. [Ὁ] ε1- 
ψΘΡ505 ΟἸΠ τὰ ΠΡΟ ΘΟ ΛΓ ΘΡΕΟΤΘΩ ἢ ΜΠ 1} 60]- 
Π πον νου αθξ ἀροδαιῃ, δίθλοι Μημι. Εθουθη . ΤΠ}. 
πὶν ἅππὶ. δὲ, οἵ Οἰορερῖ, Ἰοπι. 3. πὶ 939. ΔἸ ἢ} 
᾿πιιον (ἃ Πα ΐθτῃ δὲ ἔαϊασιηι τουαι βἰαίαι ποσαξ, 
ἁρμὰ Ῥαϊοτίϊπέαηος, αὐν Ὑρι 11, δοοῦρ. ας. 33, απ να 
τχαογ αϊὶς ηἶδὶ τῳ καίμίουν βάθ ἱπνοποῦῖτ. ΠΟταο] θα 
ΟΣ Ονίμοηρ ἀποΐοτο, ἰοτη, χνεῖ τὰ Ψοαη, 
Ῥ. 2ῦ, ἱπιμηογίαίθχιη ἀηἰπηδτ ἐπ Ποαραϊαγ: Οὐχ ἀρά- 

νᾶτόν 

(4) Εἰσαχούτησῦς, (ο]. (οἷδὶ., εἰσταχούτετε, αἱ 
ἴὰ ΠΑΝ Νοτθᾷ βοασδηα τὰ ἀναθα οἴου ἀβᾳαθαα χαὶ 
τὰ εἶτς, ἴη0]., ἄροιια! ἢ οοὐᾷ, ἤσθ οἱ Ὁ ρςαιθ. 
Βαδοιη οὐ Πππαιγ ὰ ἀτο ροῖο, Ἔχ ΟΟΡΕΪΕ ἑατηρα νὸρ- 
Ὀῖδ. τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε, Παρ νοι, 

(Ὁ) ᾿φύτευσά σΞ νοσοη σε ἀἥ]άϊά 5. 6. βουΐ- 
Ῥδίμμτι5, ἐστράθης, 5Ἰμη}. βου πιῖαλ ρυνθοῆ, ἴσ60 
ἐστράση ἰδΥ τς ὁχ υοηά. Οοἰδ᾽ ΟΗΟΒ. ἴοο, αβαι. 
δὲ ἀτοά  ϑοηβῖπα Βα ροϑίθ!ατα ν᾽ ἀδίπν κθηβὰβ Ογ- 
τί Π!, θαμι ἱπετορϑηΐθιῃ ἐγχαλοῦντος, Ἰηἀποοη 9, 
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ψυχαί (4) εἰσιν ἀνδρῶν τε χαὶ γυναιχῶν᾽ τὰ νὰ Α ἈΠΙπηθ ΟΠΊΠΘ5. 5611 ΥἹΓΟΓΌΠΙῚ 5611 ΤΩ] Θσατα ; 501ἃ τ τ Ἀν ἢ ᾿ 
μέλη τοῦ σώματος οιαγέχρινται μόνον, Οὐκ ἔστι ταγ μα 

Η ᾿ ε 9 δι ταν ᾿ ψυχῶν γατὰ φύσιν ἁμαρτανουσῶν, καὶ πάγμα ψυχῶν 
ἣ Ν Ω 

κατὰ φύσιν διχαιοπραγουσῶν" ἀλλ᾽ ἐκ προχιρέσεως 
εὐδῳβνας  ΩΙ ὸ ᾿ ἐμ. Ψ 
αυιπότεϑα, μονοξιθοῦς καὶ ὁμοίας οὐσὴς ἐν ἀπασι τῆς 
τῶν ψυχῶν ὑποστάσεως. Οἰδὰ μαὲν οὖν πολλὰ λὲ- 
ἈΚ Ασα ἐπι σνς εν ΔῈ ὌΝ πϑϑον, ᾿ς φὰς 
γῶν (3), χα! ὡς ὁ καιρῶς ἔδη πολύς ἐστιν ἀλλὰ τὶ 

Ἤ : ἴδον μρ 
σωτηρίας προτιμώτερον ; Οὐ βούλει χαμὼν λαῦεῖ" 

ἿΝ ἐπώδο ὐμμες τυ ΟΣ Σ 
ἐφόδια πρὸς τοὺς αἱρετικούς, οὐδὲ θέλεις γνῶναι τῇ 

ἀδοῦ τὰς παρεχτροπὰς, ἵνα μαὴἡ γχατὰ χρυημνὸν ἐ 
ἀγνοίας ἔνεχηῆς: ΕἸ οἱ διδάσκοντες ἡγοῦνται κέρδος 
οὐ μικοὸν, τὸ σὲ ταῦτα μάθεϊν' 

ΓΝ: 
σὺ ὁ μανθάνων, ἄρα 

Ἄς ΩΣ ες τ σι; κς Ἷ Η ἐς 
οὖν ὀφείλεις ἡδέως δέχεσθαι τῶν λεγοπένων τὸ πλῇ- 

θυς. 

ΚΑ΄, Αὐτεξούσιός ἐστιν ἡ ψυχέ' γαὶ ὁ διχόολος τὸ 
εὐλνας δος ἈΞ 

μὲν ὑποῦδαλλειν δύναται, τὸ δὲ χὰ ᾿ 
: ἀναγκάσαι παρὰ 

προαίρεσιν, οὐκ ἔχε: τὴν ἐξουσίαν, Ὑπογράφε: σοι 

πορνείας λογισμόν" ξὰν θξλῃς, ἐδέξω" ἐὰν μὴ θέλῃς, 
οὐχ, ἐδέξω, δἰ γὰρ χατ' ἀνάγκην ἐπύρνετες, καὶ τίνος 

ἕνεχα τὴν γέενναν ἡτοίμασεν (3) ὁ Θεύς; Εἰ χατὰ φύ- 
σιν, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ προαίρεσιν ἐδιχα ὀὁπράγεις, τίνος 

ἕνεχεν στεφάνους ἀνεχδιγγήτους ἡτοίμασεν ὁ Θεός; 
Ἡρᾶόν ἔστι τὸ πρόξατήν, ἀλλ’ οὐδέποτε τοῦτο διὰ τὴν 

οὐχ ἐκ πριλύτηπα ἐπττεοανώῆη ἐπειδὴ τὸ πρᾶον 
προχιρέσεως, ἀλλ᾽ ἐκ φύσεως αὐτῷ πρόσεστιν, 

10 Ψίᾳ, σαὶ. 3. πὶ. 3, δὲ Ἰηΐν. πὶ. 91. 

νατόν γς εἶναι τὴν ψυχὴν ἡγεῖπαι ὁ “ραγλέων, Αὐ- 
οἴον (ἐδριθ)λξ. ΘΟ Ώ}}}, 3, ααὰ. δ. δχίδεϊ σαν τυ θῖ09 
ῬΡΙῚ σὴ 15 Βα ρ» οἹ πὶ ἔπ 6. ἀφο ριαΓΟΒ.; ποῦ ἀΠ}- 
ΒΙΪῚ5. ΘΠ] ΔΘ. 05. Θ5586. ρόπβδι αὶ ἴῃ δε ρίζογπηι ( 
ἂς βόΐατν ἤῤιπη ροσσανονίηι τ ἀὰ δἰ δηλ ΑὙΒΟΒΙΙ 
[αὐξ56. ν ἴα δχ σι πα 110. ΠΡ. τιν Ρ. 7. Οὐβθη 05 
(οί Ευβοθίο, Πρ. νὶ “κέν, οάρ. 97. ὁγαπι πὶ ἀτὰ-π 
Ῥίᾳ δγεύγθην, 4ποά δαΐπιὶ ἀὴὰ σὰπὶ σοῦρονε ἀρ σα! 
ταυγ 5 σοι Βασρηϊ, δὲ γθϑαατ γθο  Π15 Τθιῃρ 06 1{8- 
τασα νη γοοϊρογοῃῖ, πὶ δὰ5. τορβίσμθ 8. ἀρραίβιιθ, 
ςοΙθοῖο οὐποῖο [1ἃὰ ογαϊοηβ σοπ[εανεῖ, αὖ ΘΟ "ἃ 
ΒΟΉ ΘΉΙΟΒ ἃ βοπ θηίη γονούαγὶῦ Τὰ νοι 5θηπ 
βίαβα Ταθδηὰ5 σοηέγα Οὐκ οι, ρα. 153, ; 

"4, 1Π|ᾶσαι αἱ ψυχαί, Δαϊοοίνηι πᾶσλι ἃ ΠΟ 
αὐ οσία τ ἐδ. οχ {π|ὸ πο. ΟΥΈο δ, οἷ5]. Ἰοο, (δὰ - 
8άα}. οἱ ΟΥνοά, ερα ροβὺ ὅμοιχ' δα τον ἴῃ οοάά, 06 
ΕἸ τ δα, χατ᾽ οὐσίαν, βἰγνελίες. κρετο ίπιλ δπδο ({)]ι, 
Ῥᾶα!Ὸ μοϑβί, Ἰοσο διχεέχοινται, ὑοἶπι. ὰνρὶ διὲς 
χϑιται, απο οἰοσαη! 5. ἀ}6}}15 μἰο 46 βόχὰ πὶ ηλὰ- 
ΓΙ οὐτον δὐάξς ἀαἱ, Τογι απο (6516, Ε}}ν. 1)6 απῖ- 
πα οαρ. 30. διιίτηὰ 5. νἱ 1165 ὁ ΤΠ 6 ἤτδβ ἀμ] ὁοτ- 
Ῥάγα σοῃϑιςαθιι5, σοσραπ ἃ᾿ ἀπ ηλᾶ βόχατ μοσίροῦθ 
βίαι 681. ἧ 

3) Πολλὰ λέγων" 1π|οἀ{Π|5. λέγειν, σποά βαρρο- 
ποΡοΐ μὲν ρνφοράδηβ ᾿δοῦο (πάῃ Βοση ππΠ Θ᾽ μὴ - 
ὕἴον, δὺ 6 σού, (οἶδ᾽. Οὐιο. ἴσο, Οακδαρ αοοορία, 
βάθη ἢ δοίλι 1115 γε ΠΠ}0615 ΝΟ ὩΠΠ1Ὸ Ρμοϑξῖ, 
Ιουο κακῶν {ποι} Ἴ} Πἰς πἰππιῆσας, τοροπαίπηαϑ, 
χουν, ὁχ ουσε, ΟἸτο}ν, ἤορ δἱ. 9 ἀξ}. 

(3) Ἡτοΐίμασεν, δὶς τοβταϊηνὰβ οχ ὁοα. (οἱΞ!, 
οἱ 5 π1}} Ιδοιΐοπθ Οὐ} ροϑὲ αἰΐχαοι ἤπιθαν : ΟΠ), 
ἑτοίμυζεν. δηδπάαίπ5. ἃ. ΜοτΘΙ 185, ἡτοίμαζεν" 
Ἀοβ οἱ εἰἀϑάμ}. ἐποίησεν. ϑόοεβ, εἰ κατὰ φύσιν, 6 
ΒΟ]ΌΘΠ 65 πβαμὴ δ πρᾶον δχοίν ΡΓΟΡίοΓ, τορος 
τ0Π 6 πὶ νοσαπλ, ἑτοίματεν ὁ Θεός, ἴὼ ἀἸτηπιο οι οἱ - 
Βαβι 6. ἴῃ οὐ] ΕἾ 5 σα Θ᾽ Ρ5 ἀνθ οἷκ ρυ θυ ηλβα 
ΤΘΠΌΘ.Π ΜῈΠΟΝ 5 δχ οθα1}. οΡ δὲ ὑκξαιθ, ΠΆΡΟη - 
ἔπτ ργίργοι ἴῃ οοάῶ, Οὐἰπ!" οἱ ΟἸΔΟΡ 6. ἰὴ νϑρεῖοθ 
Ὀτγοαδοίί. {μπ|οὸ ἐνεχϑιςγέτοτς Οχοπίθπβὶ Θα ΠἸ0}15, 
δχ (οἶ5]. βου  ρϑί πηι, ἀνεχϑιν γήτους. [ἢ συ ΒΟΥΓῸ 
1οσα ομβογναία ἀϊμηατα δβῖ, νυ 5 δά τι θυ}}}, γν 6] 

δμΐηλ σου Ρυ 5 τηϑτηθρὰ ἰδ ηρασηίαιρς, Νοὴ 65. ογ-ς 
ἃ ἀπ θατὰ (ἃ. πα! αρὰ ροοοαπ αι, οἱ συ ἀμ]- 

τῆ ρα ἢ παρὰ }5.6. ἀμοι τ : 566. ὩΠΡΌΒΙ ΤΙΟ ΟΧ 
ψο 1 16 οἱ κ0 οὨ }τ5 46 ἀΥ (εἴο ἢ σαι ἀπ πὰ αΓ1Π] 
Βαθβίαηα, τὰ  βη οα] 51} οὐ 5 μ}}{}5. ἴῃ οἰ 105. 
Νονε πη υ]α πιὸ ἀΐοθτθ, δὲ (6 αλρι5 αι ἡ α] τα πὰ ρῶς 
δε ϑθο ; 584. αὐἱὰ δίθ δαξαιομι ροηομάαιῃ Ὁ ΝΟ 15 
οὐ ἰἅ θον ΠΠ4ὰ0 νἱαιϊιοαχῃ 0] ἀἀνούβααι ποσοῖς 
005 ἀν} ἡ πᾳ ιι6 Υἱ5 ΠΟ5560. ἀϊνογι μα 14 υἱῦρ, ἀξ δ 

Βογῦ ἱππρυσαἀομ αι ἴῃ ρυϑοϊρι αν ἔογαγιβ ὃ 51 ἀο- 
οὐοῦ 5 μοῖὶ πα] πα πὶ ἀδραίαῃ! πον ὶ 5:01 δοσοάργο, 

φασί μϑὸ δι αἸδοᾶβ,; μὰ χὰ αὐ δβεῖβ, ποπ ἀεθθ5 
πθρηΐον πιὰ] ηθ6 πὶ τοσα αιιὰν ἀἰσαπίαν. χοροῖς 
Ρορο ἢ 

ΧΧΧΙ. 19 1] δγὰ 85} οἱ 581 {π|} 15 ἀπίμηᾶ  ἀϊαθο- 

ἴαβαιιο οαξεδθνογο σαϊάδίῃ ροίοϑί ; αἱ δαίθιῃ ρῥταίον 

νοϊαπίαίθιι οὐράν, ροϊεβίαμθλ πο μὰθ δῖ. ΞῈΒ} 1 

ὉΡῚ Τυγνσαςοι 15. σο αι ΠΟΙ 6 ΠῚ ; 51 νοϊοβ. διἰτα {|5 ; 

81 ΟΠ 5, θα ἀπ} {{|5. δὲ οηϊηι οχ πδορβϑίίαια ἴου- 
αἰοανθνΐὶδ αὰ ἰρίναν ὁδαβὰ 685 βϑ Ποππᾶπὶ ρττὉ- 
Ῥᾶναϑδοῦ ὁ δὶ παίαρα, αὐ ἀιθ τος τοῖα [ἀςῦΓγδ5, 

ον λοὰνΣ 06 Π 8 }}}865 ΘΟ ἀξ ἃρραγάβεοί ἢ Μαμξαοία 

δϑ ονβ, αἴ παηαααμη ΡιΙΌρΡιΘΣ. πεϑβιιο Δ δἢ} οὐ - 

τοπαϊὰ ἴα, αὐϊὰ φασὰ τηδπξιοῖα Καὶ ΟἹ πὴ ὁχ 

απίη νοϊαη!αΐα, 56 εχ παίανα σομηραταϊαπχ 68ἴ, 

ἀοτηρτί, αὐ Ἰοφππέπιν, γαϊοποπι, δᾶπῃ νοϊ απ δι 5 
Ἰπονιαμδι ἰπ ἢ} 5 ΤΕ αἰ ροΓο: {ι προεκϑε ναι, 
οὐἴαηι βροηναιεραν, 566 2 πἀθ πὶ χ ϑλίηοιαι ἀθίους- 
οὐἰ αἴας, ΟΧΡΟΤΒ 50; ππη ἀπίστη {{Ππ|π| ν ΠΟ με δ» 
τηοίαηι ὀχοί αι, (πὶ ἀπ ἢ κα ρόλπο ΠῚ αβεγαίατα, 
ΜΙ κα ἀϊδδοιθομαι. ροϊοκιίαιο, οἰ ον ἡ ρ Ε{ 
ἂὸ ἀΔοιον)παί. Υν, θα}, 13, ἀππη, 81 οἱ 10 ; οὐ. 10, 
". 0, 19. εἰς. 

(6) δῶν ἐδὲ ονάίο ἀπϊηιαλς, οἷς. ἤππο ἐλουτι 6Γα 
ΤΌΤΟΙΩ ὈΝΟΡΙΝ, οὰδι 7, πων. 123, γα οἰ ασόταιη 
αϊί, αὶ } ἀσοῖον 65} ἰῤθαρα5.. {ὑΠνρὰς σαρ. ὅς κα, ἢ, 
ὑγρὰ πυ πη  οΓιί θὲ ΞΡ  ααῖρυ, ἀπ πη αἰ οπ,πιαίος 
τἰαίαυ αἰδπμβαοραῦι; ἀμ τπα τι. νον 5; α4πᾶ- 
ταν πὸ ἈΠ αν παλασα ΠΟ τα, αἰτοῦ μα αν [Ὅν ΘῊ!, Βα ασπὶ- 
πὰ5 ρει τὸ ποτα πα πὰ σρηθχα εἰν ἀπ 56 }}5. ορθαία 
ἀἰπιπνονει, διλογαθ ᾧαἰάοσα πσάθατα, «Π]ογατη θὸ- 
ΠΏ]. ΘΧ το ΠΠ00..... σὰρ. 9, ἄτα, τὶ ΑΙ ΟΠ 115 
οἱ 1} 5} 65 ἠαϊαγαβ ποι αὶ Δ Ραμ! τὰ ρὸν- 
αἰ 5. δἰ βαϊνανι πα} 0 πποος 115 νΟΤῸ 18. Βα γ88. 
ἀξ 10 τοίο ρμουῖνρ ρόββοη!, οχ Οεπθηρ, ΠΡ. ΝΗῚ 
ὧν ἐ Ρι Βόνι, ον ἰδ. βεμοΐμ., οὰρ. 0. 0υεῖεις- 
ἀπὸ νοῦρὰ νἱάερο ροίρ5 α ΟἸθαι. ΑἸαχ {ρὲ τνς δρτρης. 
ὀοτπ οι οταία μᾶμ. 09, Εαγγάριι ον βιὰ ανγοϊοιμὶ 
ἰπχραίαι Οὐ κοποβ, "0. ἃ Ὧι. Ὁ». Πόλι. Μαμ οθ05 [τὺ 
τϑβρίοῦ ν᾽ ἀπ ἈΠ ο5᾽ο. ποι ᾿ρμδὶ ἀββοππ εὶ πη μ05- 
δῖα πα τὴ ΠῚ απ πὶ δἰ σοΡρι5. 6. «Πνοῦδι5 σοη ἀϊ- 
ἐόν τθακ ρρυ ροία αἰσοθδη! ; 5 ἀπ ἂν Ομ 65 Ὁ 
ἀπὸ ρεϊποῖρίο. θοῦ 5 668 πὰ ἀρ πςολα αὐ αι στὴ - 
πὸπ ἀπ ἢ ΝΟ οββραὶ, ἃἰδο ἃ}. ἀπάτῃ ἴῃ ΟΥ̓ Β13 
«ηἰτηὰπι, 4πὼ5 ἀν πα Βα 5 αμ τ Ὁ. ρᾶγ5 Θ5δρί,, ἀ556- 
τογϑηΐ, ἴρ516 τὸ Νγδθθηο. θ6 ἀπέμιπ, ἴοη]. Π, μὰς. 
103,60 Νοθῖο, θ6 παρα ποηιδιῖς, ἂρ ἃ. Μλπῖ- 
οἰ Αἰεοαῖ, ἀπ {411}. ἀπᾶ5 Θααί θαι ἔμ πο π 6 
δοϊιηα5 δἀτηϊ 6 ραπ : ἀπ σαν ἷ5. ριορ δὶ ἀδ 
σαπῖὸ θη υαστ ἈΠ λπὶ ΒΝ α ἢ {πε ρᾷὉ 5 ΘΒ5ΌΝθ0], 
Τοίογθίο Απιμαβίίιος δι ἐσέγσησί., οαμ. ὅν στη. 

8608 ἰς ογνοῦ πὸ ΟΥ̓ ΠΟ, ἀδὸ Οὐθοὶβ ἴσγο οομηὶπ 
{π5 νι άἀοινν [1556: ΠΡ ΟἹ, ΒομδτῺ 6. πιαῖατι {{{ι5 
δηϊπιᾶϑ ἢπ οὐ αἰ ΒΡ 5 ΠΟΤᾺ ἢ ἢ} 15. 10 Π5πιθὰϊ σας δίι- 
ἰ(αδθαπὶ, ὕθ ἰπ ἀϊνεγϑδὶ οιπ! ἶθ5 ἀϊνθεβάϑ, 
ἀαθτα ϑοΐαπι Θγιόγαχ ἢϊὸ γαζαῖαι Οὐ γ] 5, 



ἀδᾷ 

8Ὲ ΟΟΠΤΡΟΉΙ τοῦδ τα] 
ΧΧΤΙ. σονποβνίβι ἀπ θον8, ἀδ απίσια χυδηίατ ἴπ- 

Δεν ἢ 58115 Γαἰς απο δ᾽ ἀπάϊ ῃτὸ 05 ἀδ οοΥ- 

ρον ἴμο. " Νο σαρταχαιαι ἴρνὰθ. 5. δου. (1), 

ααὶ ἁΠΠρῆστα ἃ Π60 ΘοΓΡῸΒ ἰδία 6586. ἀϊόπηε ; αὶ 

οηἶμα αἰϊοπα πὴ ἃ ἤ66. αι  ἀδτη 6558. σοτριῖπ,, δ᾽ Ἰἢ 

μος ἰαηχασιη αἰΐοπο ἴῃ ΖΦ γάβοι!ο ἐμ οΊ τα ρο Δ] 

πιδπὶ ὁγοϊαηι, 60 αἱἷἱ σον σπο5. ρου! ν ον ΔΒ - 

αὐπηίαν 15, Οαὐἃ νοῦο σ5ὲ φασὰ τὴ 1110. ἀπτηῖγα 51}; 

οούρότο ὁν πα ηδηίανν φαΐ 11 δ)ὰ ἀοοοιεϊαπι οἱ οοη. 

οἷα  αύρηι ἀδ68. ὃ αὶ ποὺ ἰπὶ ἰρπᾷ οἰσποίαγα ΔΡΗ- 

Ποΐοπαπι Ὁ ΝΌπΠ6 605 ορουία! συμ ἰονὰγθ πὶ οσα- 

ἴογαῦα οοπΠοραλ οιοπι κρὶ οαηαἸδδιλδοι, ττῇ 6πο- 

τὰθᾶο αν 65 16. ΟΒΠ ΠΩ Η {ρχαν Ἰασοπε, αἱ, ἀνα 8} 

5ῖηπο προ ίίπιθπιο αἀπα! μαπὶφ αὐ ΟἹ Γαοὐλϑ νά ρβοτε8 

ἀϊδοογηθηάί, οὐ βαᾶνο5. οὐοροβ Δ] ] Π 6 τ] ν᾿ ΡΟΊ Τοῦ, 

ἂὐ ππδῦα ἀπάγαια τοῦθ ἀὐπ)ηἰξίτα 651 καθία!ιι8 

οἱ ἰοσαομα! Τα α{5,. αἱ τὰ ἀρ} 15. Ἰο 5. μοβιβ 

βαίπιο ἀοπδίιι9. οπὲ ἰτροαα οἱᾶ Δοτῖ5. ἀδρὶ γα ιίσῃθ 7 
Οὐϊδηδαλ ρογρϑίαα πὶ σον 5. ρα ἰδ. ἀν {1} Ὁ «15 

ἴῃ ἰοΐ νθηὰ5. ἃυ ουϊαβαθιο ἀἰδινρίθα 1} 2. Ταΐβ ΠΡΥΨΙΒ 

οδ88 ἰδπὶ βαρίϑηΐοι τη μ"  οαΐα σοΠ μάν} ὁ σ 015. 41}- 

ταθητὶ ρανίθι αα βπυρρίοπιραίατν αααρτο ΔΙ ΌΘΏΒ, 
ρανίθιῃ δἰταῖα Δ. νουοσαπάδτη βουσο ποῖ αἰξογα- 

νἱτ, οὐ ρυδοια5 ραγίοβ. νθρουππ Παρὰ Δρϑοση τ 

Ἰουῖς 137. χαὶθ ἀθίροναγατη. Βοιηϊ αι παίθρατῃ [δ νὶ 

ἀἴαπρο [ΔΟΠΠ1 σοπ τποιῖοπ ρογοιιηυπὶ οὔθο!! 

ἈΧΠ. ΝῈ πα!Εὶ αἰχονῦῖ5. σογρὰξ. ὨΘουθ 1 σα β μὰ 

6556 (3): 5ὶ σηΐν ΘΟΡΡῸΒ. ΡοσοΔΕ άυδα 65}, αἰτατὸ 

αι ψιᾷ. οαΐ. 18, τιν 1. οἱ 50, 

5, ΟΥὙΒΙΌΙΓ ἨΙΒΒΟΘΟΙ,. ΑΠΟΉΤΕΡ, 

ΕΠ οὐ ς 3) ἦν τον δέυδάις Τῶν ἢ, 20 

ἀδᾷ 

ΠΕΡῚ ΣΏΜΑΤΟΣ (3). 

ΚΒ, Ἔγνως, ἀγαπητὸ, χκαὴ᾿ ὅτον ἐγχωρεῖ τέως, 
τὰ περὶ ψυχῆς" δέξαι χατὰ δύνχμ'» χαὶ τὸν πεοὶ τοῦ 

ὅς σου λόγον, Μέτωνος τῶν λεγήντων ἀνάτχῃ, 

ἀλλότοιον Θεοῦ τοῦτο εἴνα: τὸ σῶμα. ΟἹ γὰ5 ἀλλύ- 
τοῖον τ. Θεοῦ εἶνα: τὸ σύ μὰ τὶ πιστεύοντες, χαὶ ὡς 

ἐν ἀλλοτρίῳ σχεύει τὴν ψυχὴν χατοιχεῖν, τούτῳ χαὶ 
᾿ ᾿ ῥνείας ἑτοίμως ἀποχέχρηνται, Τί δὲ χαὶ χατ- ὶ πὶ ο 

ω (Ὁ ο 

γνωσαν τοῦ θχυμασίου τούτου σώματος ; τί μὲν γὰ2 
: ΠΕΣ ᾿ τΑλαττ σεν Ὑ Ὁ Ὴς φυδεῦμᾳ: Ἢ , ϑ ὃν εὐπρεπείᾳ λείπεται ; τί ὃξ οὐκ ἔστιν ἔντεγνον τῆς 

ἐλέει  εϑιος ἢ πε δ ΘΝ νι ; κατασχευῆς: ᾿Αρα οὐχ ἐχρῆν αὐτοὺς κχατανηῖσαι 
ξ παξ! μὲν ; ἕ ὀφθαλμῶν μὲν λαμπροτάτην χκατάστασιν' ὅπως ὃὲ τὰ Ἶ Ἶ ἷ ὦτα πλαγίως ἐγχεΐμενα, ἀνεμπάξιστον δέχεται τὴν 
ἀχοήν ; καὶ ὅπως ἡ ὄσφρησις μὲν ἔστι τῶν ἀτμῶν (5) 
᾿ΝΝ; . Σ “δε: ᾽ .- " - 
αιχχριτιχὴ, χαὶ τῶν ἀναθμιχιάστιων αὐ πιλι, πξυχ ἡ ἢ 
ψι ΚΝ Ἀν πὲ - : 

γλῶττα δὲ ὅπως δισσῶν πραγμάτων ἐστὶ δ'ιάχονος, 

γξευστιχῆς ξεως, χαὶ διχλεχτικῆς ἐνεργείας ; ὅπως 
ν᾿ Ἦ Η - ἢ , ῃ ἐν ὁ πνεύμων ἐν ἀποχρύφοις χείμενος, ἄπαυστον Ἔχε! 

Ἄασσ τὰ 
τοῦ ἀξϑὸς τὴν ἀναπνοήν; Τίς ὁ ἐνρβεὶς παλμὸν χὰρ- 
τ ὄν. ἐπα τ Ἢ Δ δον ᾿ ἘΠ δίας ἀδιάλειπτον , τίς ὁ διελὼν εἰς φλέδας χαὶ ἀξτη- 

τῇ συ « Ὁ 

τε 

5 ῳ εὶ “5: “͵ 

ὧν» ὧν Ὃ 

[᾿} ἮΝ Ἐ {ιν 

ς 
ἧς ἀσχη μοτόνης μέλη ἦν εὐσχηποτέροις 

᾿ ὅποις; τίς μξῆλλουσαν ἐκλεί 

φύσιν, δι᾽ εὐτελοῦς χοινῶνία 

στῶν συνεστήσατο ; 

Κι. Μὴ λέγε μο: τὸ σῶμα παραίτιον ἅμα 

εἶνχι, ἢ γὰρ τὸ σῶμα τῆς ἁμαστίας αἴτιον, 

5" ΚΣ 

-ς τ 

ΒῚ δ 

τῶν τ ῷ - τ ΒΑ 
τὴν τὰ 

χατάπαυ- “᾿ :ν ἀνθοώπων 

͵ 

481 (ρχν, χιι, 33, 

(1 δε χεμοριχιίανι [οί εἴς. Ὑοίοτοβ πο βῖοὶ αὰπ- ΟΣ ποδὶβ οιδδεριεῖα ; οὐ ἢ. 31: Ηοο πὸ8 οἰοῖγητι, ἡμοῦ ἃ 
ἄτι πὶ ἀξρθο α δ11ογὰς Ὁ 15 πῶ Γ5. πδὗτα 5Π} ὑσγρῦτα, 
ἃ ΔΜ 6 Π15. Ταργι οαΐαση αἴθ θασ!ν ἀπά τ πὶ 5ΞΟΥ [51 
ἃ ὀοΥρΌγα αἰ νΘΡΆΔΠ βια!πιθ αἰθα, Ὑ116. ἢ δ τὸ (αν 
Ῥοσγα 5. πσθὰξ ἀρὰ Ἰγραςς 110. 1. οαρ. 95. παι, Ἐ, 
οὐ θα 5415. 1018... σὰρ 94. πη). ὁ οἱ ὃ, Πα[ὰκ ρὸ- 
οἰγοηχ πισροβίηι πη π5 Μαροίοι, δητηναῦ  015 58- 
Ἰαλόνὰ 6856. ἀἸἰσθαι : ὀσύραβ νερὸ, σποπίαα ἐδ οριὰ 
ΞΘ ΠΗ 51}. (185 Δ 1Ὸ ΡΕΠῚ ἀκ υ5 ΠΘῚ ΟΡῈ 5 Οϑϑοὶ, 
δα Ταἴθηγ) ρα. Ἰρᾶγο πο ῬΌπθοΣ ὁχ σοάσαι 0 α, οαρ. 
97, ι]. 3 οἱ 3. ΟοΡραβ ἃ 9560 τι ο πα τα ἃ θη 0 
δ ογθαιδοι ἰοῦ ἀΒΕΘΥΘῦΆ! ΜΗ Το τεΐ, ὁχ Ερὶ- 
ρῬπαλο, υσοῦσει χει, τὴ. δ, αἀαηι πρηροϑῖτα νυ της 
[5 ᾿ρθααθμοι ἂς βυααἰοβο οἀδιῖσαι. Πα θη νοῦρα 
δίαιχο! 5 τῇ δρίβίο! ἃ δὰ Μαγοε τὺ ἀρὰ ΑΥΌΠΟΙαμ, 
δ᾽ ἀγα Ἰριρῃάπίσῃι ἰοῦ οἰδαῖο, πιστὰ. ὃ. τὰς 4παὰ 
Ὀλίμο! σο5 ποδανσαλις (ποῖ ποτ τ} Θ᾽ τα πτὴ 40 Θὸ- 
ἄομῃ διοίονο ργο οἶδοὶ αἰ σύρη! Πρ. ΘΧ ΟΠ ΟΛΟΠῚ 
Τιομα! αθὴλ ἀὉ Του Ὶ αἰβί πα βιιθ ο, ΠΟΒ5ΡΉ , ΟΝ 
1π1| λώτ οἱ οόγροΓγα δὰ ᾿τηραγ αἴθ. μασρίπείρηο ἃΒ- 
αὐ απ, Θπμα!αρία Μαμοβιοσσαα. πᾶσ ἰμ τὸ 
Πασιιία. ν146 οαὶ, ὅς ἃ. 33. εἰ, δά, 

132) ΝῸ γϊλὶ ἀϊυενὶς σῦρε ροσοαπεῖὶ οαμδοοι 6846. 
Μία οο 5 μυσρείο ροιαι. σαὶ ρϑοσαίοῦαπι σα πη, 
γρίδιο θα! ! ἴἢ σα απ οη τη ὀοδρονῖ σαθα αἰ θο ] 
Γαΐ, οὐτὴ ἀπ ητὰ ΤΣ 1}01 ύδοῦ ὃχ ΤΊϊο Ἰθοβίνι, [ν 1 
ἐοπέρα ἡ]ανίρίι,, ρὰμ, ἀκ, ποτ πη] Ἀοστ πηι εἷὺ γ6- 
Ῥιδθηίαι Αἰιραβίίπαβ, 6 πολ οδιδειβ. ὑαρ. ἀθι α Ροο- 
« ρφαίοταπι οὐκί θὰ Προ το ἀρ γ1ο γα περ ξα ἰς 
« 50 Βιθ5ἰ πΠ 1 γα αι ὑβοτ 5 δανογϑοῦτ αι ἀος- 
ἃ ΤΠ Δ χα 6 5 6886 10 ΠΙῚὨΪ ΒΡῈ 5 τῇ [5[1 Ὁ] ΟΠ 1 Θ ἘῚ ΑΓ Ώ ΘῺΙ 
“ ΠΟῊ |}01,506 Πα ΟὩ 15 ρΓΟ ΠΤ ΡῺ {6588 ΟΡ ΠΟΙ ΩΣ; 
«4δηὰ στα 10 ρι ποἸρῖο, 60 ὁοοονηὰ ἀπὲ πη 
πορδδβα βία ροθσαία ΠΟΘ αἱ νι [5 αι αἰ οἸτόριιβ, 
ἀρᾷ Απμαπίϊηαι, ἀἰββαξ. 3 ἐσένα Ῥογιπαξις τι. 90, 
αἰί; ᾿υυϊεὶ ροεσαριῖδ, οἱ σοσίηνιν ἃ σογίγαγῖα οὐ ἡπωρβιοα 

ἐοπίγα α φίλα σπίηλα σοφαίτο" ἀν παμονο. 
(3) τοὶ σώματος, Τα]. ἷο 15. δρᾷ (0]}. 

Βα! Μοιο], 00 61, ἀβαα} ρειθιοντηίσδτθ, ῃ οὐ α, 
ΟΟΙ51. οἵ ΘιλοΡ. ἰσϑηδίδυίαγ. βοδὲ νουσαπι λόγον, 
δηΐο μή τινος. 

(ὦ), ᾿Αλλάτριον, Ναὶ σοπιθονῖα οοὐᾷ, ἤοβ θὲ 
(δδαα} ἰοοίος (αὐ [61], ἀλλοτοίου, αι! βρῇ δας 51 πα 
603 [ΘΡοηὁ5 δπβδ. (ὨἹ αἸρηΐ Π 61 σοῦρὰβ οί σα πὶ 
σϑβὸ αἴπηξ: ποτ ΠΕ ΠΠ5. ΔΠ15 ΟΥτῚ Π ΟἸοΙ5 σον 
65}... ἃ, 1115 σαὶ. πατὼ ὦ ΡΕ 8: οἱ οαϊ, 8. πππππν ἃ, 
6ιο., 5864 ἀλλότοιον Ιορρησιπὶ 6550 βάλ 6} ΒΟΤΌΘἢΒ 
ἢν απῖδ, ἐπ (πιὰ ᾿παθο τὸ μοί αν ΡΌ 51 ἃἰνυν πὶ αλλό- 
τρίον ἃ Δα] ἀπ 5 νόσοι τοῦ, ὁχ οσά, Οἰίοδοι. οἱ 
1 ον Ρν ΓΤ οπο Οὐ Θ0} ς ἀπληπηπαπη δὰ δατ|5. ὃχ 
ρυΘοθ Ὁ Π θ115 νΘΎ Β15 ΒῸΒ 16 Π σῖτον τ Πα αἱ ἐἀ ηὴ 
ὨΘΡρ οἱ, 41] σοῦρι5 ἃ 00 Πα ι ἀρθ]γαδασθαν, 
ΠΟΊΩΙ ΟἸΐα πὰ ἃ 86. ποὺ 65} ἀπίηπα ρυιθβοῖμαα [τ ιν]- 
Ὠἷ5. βατθ, ἐσ π πη μαπί, αἴ βαϊφὶ ὁχ οαῦ, 18... 30, 
πθὸ ἐπ |αρία, σατὰ ἀρίτηδτῃ ἃ Πὼ ΒοπῸ 55. παρρρο, 
ΘΟΥΡῸΒ νἡδ6γὸ ἃ 239ὺ0 πιᾶϊο οἱ βχοβὸ δὲ ἱπίτπῖοο αἴτε- 
τόμί. Ριοῃοταρη τὸ ᾳφοβὲ σῶμα οχ οοἶ, ΟἹ ος οἵ 
ὕᾳβάιῃ. ἀαίἑηπαε, θὲ ρΟΒὲ πιστεύοντες ΟΠ} Π- 
οΠοπθῖ, καὶ εὐ νοσοϑ, τὴν ψυχὴν χατοςχεῖν, εὐἀἰόιη1- 
φῇ σδὸχ ἃ 48 604. ἴο6 ομὐπααβθ. Ταπεαι ροπὲτί δὲ 
μᾶρ Ποῖ πὶ χαΐ αὐ σι α]οῦθπι Θ᾽ ΡΠ ἀπίτῃ ρα σαὶ 0 η76- 
τϑπίθη αὐοσαα, οχ ΟΟἾ51. ΟΚου. Βορ, δ ο. 

(ὖ) Τῶν ἀτμῶν, Εὰθ νοῦθ5. ΒΡΡΙδλὰ5. ὃχ οομά. 
Ἦου οὐ ἀκξαῦθ, 

(8) εὐσχήμονα, ΔΗ], ἀσχήμονα ΟΠ ΘΠ ἀν ΠῊ ὰ5 
6Χ 158, ΟΟἾ51, Οὐἴο. Οὁ}}». σοι Οδβαλθ. ΒΟ] οὐ 
ατοά, Ῥοβὲ ἰοῦο, ἀσχημοσύνης, παροῖαν ὰ ΟΠ ΟΡ τὺς 
σχημησύνης, 58 ΟΥ]105.. Τοσρ  οἶθτι5 Ιόθπηι 1 ὕον, 
ΧΙ, 38, νοοαί τῆς ἀσχημοσύνης μέλη, αὐ ροβίοϊαβ 
αἸἢι τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν. οι] ι6. θΡῸ ἀσχημοτέν 
ροις, φαοά ἴῃ θα  ἰοπῖθιι5 ἀπὴὶ [681 δὲ σα αδηθιι: 
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νεχρὸν οὐχ ἀικαρτάνει ; Παράθες ξίο 
Σ Ἐταν ΔΑ ͵ ᾿ "Ὁ 

τετελευτη κύτος ἀρτίως, χαὶ τόνος οὐ " ἵνεται" 
τελευτηκότος ἀστίως νέου ἜΡΟΝ παντοῖα παρερχὲ- 

σῆω, χαὶ ἐπιθυμία ποονείας οὐ γίνεται" Διὰ τί» ἐπειδὴ 
χαθ᾽ ἐχοτὸ, 

Εργαλεῖόν 

7 
τὸ τῶμα ΟὐΚ ἁμαρτάνει ἀλλὰ διὰ τοῦ 
σώματος (1, ἢ ψυχή Ὁ 

ὦσπεο ἱμάτιον χαὶ σιολὴ ψυχῆς" 

τὴς πορνείᾳ παραδοθῇ, γίνετα! ἀκάθαρτον" 
ἀγίᾳ ψυχῆ, συνοινίσῃ, γίνεται ναὸς ἁγίου Πνεύματας 
Οὐκ ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ Παῦλος ὁ ἀπόστολος εἰς 

Οὐχ οἴδατε, ὅτι 
τοῦ ἐν ὑμῖν (23) ἁγίου 

ἐστ! τὸ σῶμα, καὶ 

χἂν μὲν ὑπὸ ταὖὐ- 
ιν κι 
εν ὃε 

᾿ 
νᾶςς 

Φεῖσαι 

ΠΝ πὰ σώματα ὑμῶν 

Πνεύματός ἐστιν; 

ποίνυν τοῦ σώματος, ὡς νχοῦ Πνεύματος ἁγίου τὸν 

χάνοντος, Μὴ φύρης ἐν πορνείαις τὴν σάρχχ σου, 

μὴ μολύνῃς σοὺ τὴν χαλλίστην ταύτη» στολήν" εἰ δὲ 
ὦν 
εν 3: 

ΩΣ ὦ ΕΣ ΡῈ ἘΠ Ὁ ΤῊ ; Ἐ 
χαὶ ἐμόλυνας, ἀπόπλυνς νῦν διὰ μετανοίας (3) 

λουσα! ἕως καιρὸς πασένει, 

Κα, Καὶ τὸν περὶ σωφροσύνης λόγον προ- 
γγουμένως μὲν ἀχκονέτω (4) τῶν μοναζόντων καὶ τῶν 

παρθένων τάγμα, τῶν τὸν ἰσάγγελον βίον ἐν χό- 
συῳ γατορθούντων [ἑπομένως ὃὲ καὶ ὁ λοιπὸς 

χῶξ Ἐκ λησίας Σαύς ὦ}. Δἰεϑαξ ὑβῖλ ἀξπύόκεις 

ταὶ στέφανος, ἀδελφοί αὐ δ μικρᾶς ἡδονῆς ἀντιχατ- 

ἾΔπο- 

ἰδ. γι 

αλλάξυητε μεγάλη» ἀξίαν, 

τὸ χά, οαξ, 18... 10, 
13, α΄. 84. 

Ἰορίταν, τερύϑηὶ εὐσχημοτέοοις, Ἰυχία ΡΡρθυοίίαια ἴῃ 
δαϊίοπα δημΐ 1008, εἰ ἐοδα Βοα!, Ὁ}. ἴο6. (Ἀ- 
58}. τοῦ 8 0}} γθυβίο πα Θ πὰ, ΤΠ 15. ἃ ἃ] ρη 6851 σοι. 
Ο0151. ἰπ 4ὰὺ ἰομ᾽ ταν εὐσγ μονεστέροις Θά ἰ60110 
ΑΡρορβίοίο οοπνδπίοτ τον [0 Ισθο οἰἰαῖο ἀϊοοηί) : Τὰ 
ἀσχή μόνα ἡμῶν, πεοιτσοτέοον εὐσγτ μοσύνγ,» Ἵν» 

Οὐ υενδοιιία φαγί ποβίνα, ᾿αὑτοιϊαπ ϊογοην ἘΘΡΕΘΗΣ 
ἴα δαδοηξ. 

(1) Διὰ τοῦ σώματος. Διί σαϊαπλ δά ]δοίϊ 5. ΟΧ 
ΟΟἸ5]. ἴσο οἡ Ομβδαθ. οὐ. 

(2) ᾿Εν δαῖν. 61}. ἐν ἡμῖν, ὃ ποίγὶς ̓ ς ὑμῖν τορο- 
51] 5 δχ σοάά, ἴσο, δα. νότες το 580 ΓῸ 
ἴοχία. οἵ Οὐγο ἴρθοὸ οοάδηι σποῖΐο ἰσοῦτα παπὸ τὸ- 
ΡυμοΏϊο οα(. {9, πτπ. 50. 

(3; Διὰ μετανοίας, ΡῬΟ5ὲ σὺ νορα, ἀἀάηπν δὶ 
οὐα. Οἰἰον., ἀπόλουσαι διὰ νυ, στείας. αὐίμενο β}ὸὼν 16- 
7ωίμπη : ἐπι αὐ θτὴ γον Βοτίτη, ἀπόλουσσι ἕως γαι- 
δὸς παρέχει, ΘΟ}. ἴσα, ΟλβαιὮ. 6. τοά, Βαροΐὶ, 
ἀποὶ οὐσεως γὰ ὁ καιρός μῆς ΘΝ αὐψιἰοιῖς 

ον ρ 5 Σ απαθηααη ἤσδ οἱ, Οβάθθ, ὙΠ Π]οϑο ρχὸ ἀπο- 
λούσεως ἴδνυμ!, ἀπολύσεως, αὐθολεξοηἶβ, 

(6) Ποβιάθγαῖαρ, τό. ἔγετι 
(5) “ξβπομένως δὲ χαὶ ὁ λ. τ. ἐκ δλαύς. ἕὰ νεῦβὰ 

{πιῶ αἰτδτάτω, α1} ν᾽ἀδίατ, ΒΒ Γαβί5. πιθπιργιτῃ 6] ἢ - 
οἴη! ἃς ΠῸΓ Ῥιοράοῃ8 Ὁ προυγουμένως μὲν ροβμι- 
Ἰᾶνὶ ν᾽ ἀθπίαγ. ἀἀάίάϊπμι5 οχ εὐ. Ποὺ ο., Οδξαῦ, 
5.115 Βα θοιαιτ' μι π15. ἰῃἴρα π]π. 38, 
(0) ̓ Αχούσατε, εἰς, Ηδιο οἵ γϑιαιὰ ἀβθο κα πρὼς 

τοτύχια αὐτοῦ Ἰῃεἰαβ. ἀθϑι μι οὐ ἀἀ, 108 εἰ, Οα5α)). 
Πορη ἀγγελιχαῖς. ἰὼ δα 15. πάρειν, εὐαγγελιχαὶς 
Οὐδ αύ ογα ἴαάὁ διιάϊνη ποτη! ατῃ ποτ πὰ 1) ὀνᾶης 
ΒΘΠο15 ΠΠ 15. ἀθβ ον ο] 7 κου ρβίπηαϑ δα]αθ, ἀγγελι- 
χοῖς, αὐρὸεἰοῖς. ἐκ οοδᾷ, Οἰλον, Ἰλος6 οἱ, λβπΒ. οἶνα 
11 ΠΡ] 1ἴὰ ἀἸ σαπιιτ, ΠΟ ἸΔ ἢ) ἃ ΔΒ 6615 Βοπὰ ὀρθία, 
ποβίγᾷ δου! αηίατ [ἢ {0 015. θ 61; 1 «αΙρὰ5. ρετη 8 
Ἰοσῖβ νυἱυσι Δ} ἀααυ, αἱ αὐν ΟΥ̓ ΡΠ ΠΝ, οαἱ, [ὃς πα]. 
28. 56θὰ φαιορίανῃ {1 61} νἹΒτα ἑδ τ5 ΡΟ ΠῚ 56- 
ααπηῃίαν, ΔΉ 6 115 μαυον να πὴ πα ἢ 65, τὶ βαρτὰ 
ἀϊχτι δόντι ὀνσ!αἰθυβ ἀπῃ απι ΕΛ νὰ ὩϊῸν γαχτα ἢος 
ἰδιἀογὶ Ρο!πβίαἰαε γογθὰ Π|0.1νς ΘΡ]51. 192: 0: δὲ τῆς 
παρθενίας ἐρασταὶ γνήσιοι εἷς τὰς τῶν ἂν γέλων τε- 

ἀκούσατε (6) τοῦ 

61 (ον, νὰ, ἐφ. 

ὈῺΐ ΘΕΟΕΜ ΘΟΛΜΑΤΊΒΌΒ, 

τοῦ αὶ τηουίιπιβ. πθη ρῦσαί ἢ ΟἸΔά᾽ πὶ 

Ὦ εἰνιβῳ, μος ΤΆ ΠΊΡῚ 
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δἄτμηονρ ἀοχ- 
ἴρεθ Ποτρΐη}8 ΠΌμει τηυτίαϊ, οὐ ράσο ἀπΠΠ|ἃὰ ἢοι; 
οτπηΐα [ον ιρατα βοοτα ΟΟΥΔΠΣ ατοπο γοοθῦπα 

τὰσνπιο ρουτναηβδαχί, 81, πα }Π1α ΟΒον 6 Ὁ 5οστιδη] 
οαρὶτθι5, Θυατι ορθρηι 7 υ]α ΠΟ ΡΒ ρον ΘΙ ρεῸ 

πο βμουσεῖ, 568 μι πιὰ ρ6ὺ σοΡρὰ5 1’... Δηϊηιρ 1η- 

δἰγαηιθαΐα), δὲ νϑί ἢ τα ιριο πα αὶ ἀ τ δι οί 8 

σΟΓΡῸΒ 651: οἵ 51 συ! θὰ 0 οἃ αἀ ΙὈΓΗ οι 1 ΟΠ δ Τὰ 

Δρριοοίατ, σι ηάια δῈ; 5] νόσο ἃπίην βα ποία 
σορ) πησαίαγ, (ἢ ἐπ ρί πὰ ΡΊ ΓΙ Ὲ5 βαποῖὶ, Πρ μὸ 

ΒΌΩ Ῥιοΐδνο, 561 επί α5. ἀροβίο 5. αἰἴχ]} : Νρβοί 5 
σον ΘΟ ΡΟ Ὀὐξίνθα ἐρηιρίιη, ϑπιη{ ϑρίγ τί. κξαποιὶ 

αμὶ τὰ πυοὐνῖδ δὲ 15. Ῥάνορ, Ἰδῖ 11 ΘΟΤΡΟΥῚ ἴα, ἰαπ- 
ααδὰ ὑθερίο βδηοἴ Βριυβ ὀχϑιβιθηΐ. Νὰ ἵπατῃ 

σΑΤΏσΠΣ δίαρεῖδ ΡΟ 5; 6. ἱπαθῖῃε5. δὴ ἰᾳδΔη] 

Ρυϊοβονρίριαηιν γαίῃ Σ δ ἀπ δ πὴ πα 58, πση0 

ΔΒΙπ8 μὲΡ μαπίιοπιίδηι; ἰανασο φασπάΐα Ἰοῃλριι 
Ράΐτυν, 

ΧΧΕΥ͂, 16.ΔὉ δὰμὶ σαὶ ἀδ ὑρϑ 416 65} ΒΟΥ ΟΏΘΩΙ, 
βγοοίριο φαϊάστλ δυβομ] οὶ πηοηδομονπῃχ οὐ 4.1 

νἱνρίηπιη ὁτάο (7), αὶ νἱτδηλ ἰὼ πτιηο ρᾶνοτη δπ- 
505 Ἰπδϊαθσν, [ἀρηδε νοῦ τοι αθιθ ΠΟΙ βϑῖο 

ΒΟρΌΠα5},  Μαμὴα νο}0}8. ἔγαιτθβ, γυροβίία 65} σὸς 
τοῖα 6 ὀχίσυα νοϊπρίαίο, γηασηδυ «ἸΚΉ Τ 

σομηῃλα οι ῖ5, ἀαιζ 6 ἀροπίομιηιν ἀἰοοαἰομγτα Νὰ ααἰ5 

σαὶ, 18, τὶ, 1ὅ, δά. 1 ψίά, δαὶ, 8, Ὦ. 30; ὁαί, 

παγμένας ἐνἐγράφγησαν ἀξίας «ΘΟΕ ὙΓΡΟΙ Πα {15 
«ἀπιαϊοτοβ [Πὲ σοπιαλϊξαις ὑδτίο οὐαη6 ἀηρϑῖον αἰ αἱ- 

ππτ: Βα θὰ 5 ΠΟ. ΡῈ 5πη},» ἈΠ ΠΠΠ5 ἀαστον ΠΡ τὶ 
θὲ δι φαλλι αἰὸ «ρα Αἰ) ἅπινν αν (0. Ὁ ΠΕ 0.115: Μαρτὺ- 
ἌΡ ἘΞ ὑπὸ ἀνῆσώπῳ ἀκού ντὶ ἜΣ τό ματα ταῦτα χαὶ 

ποιοῦντι, ὅτι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ὑ ξφὴ δεται ἐν τῇ βιόλῳ 

πἧς ζωῆς, χαὶ ἐν τῷ τρίτῳ ταγμαᾶτι τῶν ἀγγέλων 
εὐφεηίσοται « ΤΟΒΙ σοὺ ΟΥΩὨ ΠΟΙΏΪ ΠῚ, ηὰὶ μέθυ γ6 7- 
«Βα ὯΜΠῚ 6 Ἰδοῖξ, ααοά ποπλδὴ θΓ 5 πὶ ἤργο υἱὸν 
4 ουθονανς οὐαὶ Του ὁ δ κοϊονσιιὰ, ΟΥ̓ 16. τοροτῖο- 
«ΠΣ». ᾿0ὸ ἐγγοαψφήσῃ. ΒυγΙρδίμνβ, ἐυγοιφείς οχ 
γξ8. ΟΟἶβ] Θμο. πορ, ΠΌΡΕ ΩΣ 8Ε τοῦ, Οἰὐτορο- 
πἰπηβ δαθτῃ ΒαθΒοῖ, ἐγγναφεὶς ἤδη, 2απὶ ἐπδορέρίς, 
ΠῚ (μοῦ νΘΙῸ ΠῚ δεῖς ὑθηὶ ἱπάπα μι τὴ θ05 στ] ὩΣ ΟΠ ἂ5- 
(σοι οὐ ψμια αι! οι “πὰ ρχο ο 551 δέαηῖ, οἱ ΓΔΟΓΟΟ 
ἴὰ ἀϊνηνῖν εὶς μααϊοσι το λα] ἐπϑουϊρθ. Ἰξαυλά τα 
βογιριιτηὶ δοα θὰ ΠΟΙᾺ μ ΤΌ αΜ}, 

(ἢ οπαρλούιαν δὲ οἰνατπιισα οὐίος δεασαι σαΐσο]ι, 

19, ἀπμι. 9 νσρίσαπι οἵ τποῃδοπογα. ὉΠογτΩ 
δου α αν, δαπζοιηαις 115 δυο οΘΊἢ ΓΘ ΡΘ., 
ΝΟ 05 μονα ούς, ρεὶ ον χζόντας ἈΠρΈΠαΙ : αὐ 
Ἰῖσϑ Δ θὲ6 νοοθ5. Βεααρη }}Ὲ}5. ἴα θ115. υὐδοηίαν 

ἰοτγ γ 6. Ῥτοδλξοιτα 5615 
ρΡαϊο. θαι ἀρτἃ ΔΙ πᾶσι στῃ ΟὈβοινο, μυνά- 
ζοντας δθιηγυῦι ἀρ ΠΑΡ, (1 [πὶ ΠΡ ΊθτΒ ; μοναχούς, 
48| ἴῃ 50} Πιἀ}θῈ5 τὰ οπαβ 66 ὉΡῸ Π δ θαπίτι. 1 
ὀογίθ ἐδ ρυῖ} ΚΡΏΟΟΒ. ἩΩΟΠΔΘΠΙΒ. ἀΑΊΠῚΝ, «ὰΐ δὰ 
δοπνθηϊαβ ἘποΙοεῖαυ, οὐ πὶ δα ρ χα 415 ρσαρυῖοι, [8 
τοτο ὑσηνθη θάμ}. Οτιπὶ ἢ ἢ ἢ ΘΟ αν ΘΝ] 5 ὉΤΉΠ)Ὲ5 
Παρίααι νάϊ 5. ἀϑβϑίβίονεηϊ, αὐνάζοντες 11}} ΚΟ 0151- 
ΤΠ ΟΡ. Βαμα ζαιὶ ΘΡρδ Δ. ΜΠ] ἰάηλδ γα θ 068, 
«ποι Π5 ΤΠ 16 τ ΒΑΡ ΙΖ 03. ΛοΟρΘΡΙ ΓΘα δὲ πλὸ- 
πλοῖε ΘΓ νἸΡΡΊ 65 ΠΟΙ Ππρηθία, Ῥτοΐδϑβο, ἤᾶῶι ἴῃ 
σα 6 ἢ ἘΠΕ ΒΟ ΓΆτη, ΠῸ ΠΙΟΤῸ Ππιῖσβο τησηασποβ [055 
851 βα ποία θα ἢ Ρ Οἱ Υβοβίοσσυϑ ἴσια, 95 ἴῃ δρίβιν 
ἘΔ ΒΟΡΡαο5. ρθμ, 910, ἃ. αὐ σὰ 5. σατο ΘΠ ΠῚ 
ἀαδαινδ τι πὰ Οἢ 01, { ἀθιηραβ ΤΑ ΤΡΘΩ. δ5881 Ὥτπτε 
ὃ μὲν χατηχούμεντς, κἂν μοναχὸς ἧ, οὐκ ἀδελφός, 
Ναζίφῃχ,, οτνὰι, ἀρ ἀαππην 17 ρδ(. δέ8, ἀΐνοτθοβ ἢ- 
ταΐϊπαῃ ογ πο αὐ ζαρ ϑϑοπάν 5118 τιότὰ Βαρ 1 - 
βισαηι Δἀμπογίδηβ, ἐϑο δα Υἱγβιι  α Ἐ ΓΟ Θ 55:15 
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« Τοτυϊοαΐον ἀπ ργοίαπ αἱ δα, ααἱ ργορίον ἃ στύλου λέγοντος, Μή τις 

« ἀπαιῃ ὁβοδον νηί! σα ρου ΗΠ ὑαγὰ 5», 

Τὼ Δηκο εἷς. ΤΠ εῖ5. ρυορίον Ραγα 15. ρυοροβίναηι 
ἀθβονίθι 5, νἀ πὸ ρτορίον βιρυα α ρογροίγαίαπι 

βοξίπας ὁχ οἰξίίοπι ἀοἱοανα 15, 
ΧΝΎ. Νύαιο νθιο, δ᾽ ρογίδοία ει οαβεϊίαι!5. οἵῇ- 

εἴα αὐίτηρι υΝ {{1, ΕρΟσ ἴθ ἀθοοὶ αἄἀνονδαβ 105 

ααὶ ἰμἰουϊουοπι υἱοῦ. πιαίαμη, πλαϊγ μὰ ο15. ΘΟρΌ ΑΝ 
δοοίδηϊαν, Ἠοπογαυιΐο εαὐμε ἐεὲ οοπη εϑύπομ, εἰ ἀπϑ λα 

τη ρο πέσην, αἰ αἰ ΑἸ Ο5 015 τὅς, Εν τὰ ηαὶ οᾶδια- 

εἴ5 Ἰπτοκο ἴοτμη μα θ ο5. πόππθ οχ Βοιαἐ πέ 5 ὁοη - 
δαι15 ΔαΤ15. 65 Ὁ ΝΟὴ δὐβὸ ἀυσα ἀπυα Ροβϑ]θᾶδ, 
ἈΡΕΘΉΒΙΩΣ ΓΟΡΙΌΒΟΝ Σ Υσλαι 586 δύ» μ᾽ θα 5 π| οἱ 
ἢ ταὶ πὰ οὐ ασίο, Ἰορη  ανε παρα εξ αἰαηλαῦς; ἁαὶ 

δχασίαιῃ δ 1θσ965. σοι αἰπὺ, α ἢ ΠΠ ἃ ΟΧ 1Π11}}0 - 
ἀδγαία ᾿ἰσοπα ρῥγοςαχ ἂς ΠΡΙἀϊπ οϑσῦ. ἰπευπαιταη ς 

(Ὁ το] αχαι οὶ ἡραιρόγα πονθα Ὁ πξ γασοπ! ον αΠ0- 

εἱ ὅτ: (αἰ ἀπἃ σα νϑϑυΣ 6} 15 απ ἀὰ 1. σοηνοη- 

{515 αὐ Ἰδσοϊο5ίδτῃ ΟἸΤογαπι σογροτὰ : 4] Πμογὸ- 
γα ηι ργοονοαν ον απ, πο Ταθηά γοϊαρίη15 οαπ- 
βἃ, δὰ ΠΕΡ [88 ΔΟσΘδβθΡ ἢ. 

ΧΧΥΪ. Ναας αίθο πιὰ ΡΠ 10. σὐπίσθη! (3). 605 

1 δὰ βεσαπθ ας παριϊὰ5. 56. ὉΠ ἀἰθ᾽όσοιθ, τορρο- 
Ῥόηῖ : πάῃ ρτι οδιὰα 651 οἱ δαἀτηγαηήα Γ6 8 ΘΟ [Π6}- 

"πα : νϑγαμλ ἰπποϑοομιιει οἰΐαηλ ὁ5ι, 51 αὐ ϑροα δὰ 

18. ΠοΡ νυ. χιι, 16. 

ἸΠχρηενίαν ἀτχεῖς ᾿ τῇ ἀχθάνσει σοραγίσθητι' γι εὶ- 

ἐαίσηι οοἰἷς 5 ναρ(ΐχηνο ἑομοίσπαγθ. Οὐτὴς ΑἸὸχ ρῖδι. 
(ἰ ἐρίσοορος ζάρια, δ᾽ οοῖον 6 θλο ἀδ ον 5. ΡΙΌΡΙΟΥ 
μουύαῖα. ὁδέροθι αι οι οϑ σία 6. τον μὰ ρα 0] 
Ρεορίριε μὰρ 313, Δαμαβύ θαι, δδῦαν, 335... ἀπ ἐπ. 
δυιϊίος ἀαθίιο ἀἴη βαβοίίαυ, αι. Ἄς δ. αἰΐαιιου. ὃχ 
οἷκ [ἃ πο ρθ Π Υὸπ ψιῖ σοι θη ἴαμα Πρὸ ποθλδεϊο, 
πουξο τοῖν γεδμίσονο, ἀλ5, Ἰνοσ να 6 ἐμ Ηθροη. 
ἰοτα. ἡ Ὸρ 5. Ηϊδγοηγιι. ρερ. Φ653. Δ1} 96 1. 10 Π1518- 
εἷο [πὶ ροπιίαη. μοι αὐ αἰ πὶ Παρ. σταὶ τοβθηθγᾶ- 
{πηι ἐπίπσος Ἐπ ΡοΪ 45. δὸ θα Δ ερῖββο. 

(Πὴ δίφᾳια τορὸ δὲ ρον θείαν οακαὐὶς οὔποΐιιε «ἰ- 
ἑπρίοας, οἷο, Περυο 05 Γορυο ποι παρα ναιη ὁ50- 
τοος Παογατῃ ἃ} βαποῖο Δα] 1 αἰὰ [Ἴπη. ὁ ρ, τνς γδ δὶ 
3, ρει: π απ αὐτπ5 οργοτσι ΝΟ  ΡῚΡ615 ᾿ρΓΘ  οἷ5 ὁὐτηηλι- 
εἰκίαιε Νοιδητασ δορά ῃ βαϊαθατιας, (ὁ 4ἀὸ [τ6- 
πῶσ. Ε΄ αν ἂρ. 36. ππτη. 5: δον οἱ ἠηθπσγαῦν α 
ϑαίαης αὐ τρχξ οκδο; Τα  ππ5. ΚΕ αἴ 40 οὺ. ρεοίδοίς 
βδιιπὶ| Ποπξηδηἐθο 56 ὑπορηξέέως δοίη ἀσοίονα σὰρ. 
28, παπὶ. ᾿, οἱ ΟΙδὰ ΔΙόχ., δ τ δένοονς, μὰρ. ἐδ ; 
ΘρνοΡΤα ἢ, 6χ ρίρῃαι., ποτὶ χυγι πππΠὴ ἢ ς δίαγοίοῃ, 
δαύτονα τϑη τὸ ἵν. ιν ὔάρ. 38... ἔς οἱ Οἴρτῃ. ΑἸ αχ., 
10. ἢ δέροηι,, βάν 1} απο οὶ 46 φαϊμεξ Αα- 
ξαί, Βοτ65. χανιν 6. ὃ 1 μρέΐας, βἴηο ἀμ τ λομ δ 
σοπριπηαη οἐ φικιμ έν ἴῃ ἐρδὶς ὁ ῥτνολιὶυθηξ, αἷς, ; 
ΗΙδν οί», οχ Εριρὶν., θϑνόν, ἐχνῃ πα). ὃ. οἷς, (ρος 
ἰοσαὰ ἔξ γι ὰ5 με οΙρ)}}. αἱ σαμ] μία ρα χδ 
βαβοιὶρίαπίαῦ τ πο (θα 115 Βο ιππιοήο, 566 Κσο]ο- 
5155 διατὶ δια ἀπο Ἰορὸβ σοτατη θα πη, ἀτει5. ἰὴ 
ἑὁἀποπίοῖα θαςτα τα. ὑρ βίο 5. οἱ οὐπο ίσγαηιὶ {ΠΠ1πς 
ἰοπιροτὶβ. βαποϊύ 5. ν ἀστηὰβ; αἱ Τοπηροῦῖμ5 
ΟΥ̓ ΟΠ 5 δὲ σα  π]0 15, 4865 ἰὴ ΒΥ ΜΠ ΧῚθῚ15 ἴδ θα], 
ἃ ΘΟ ΘΙ πδὰ 5 δύθαΐ, πἰ ἰαηἀθι. ΟΠ πιρ]ὸ 
ΠΡρτόσιπη ἰἀπιαποι 0 ρροσνθδη ναι οα δὰ εἰόῃ- 
ἀπ η} 510] Ἔ556. αν, 

(ϑι Δδίδο τῶλῦ ναί ποηῖο οοπέομεῖ, οὐς, ΜΟΙ ΔῊ Ἰ5|κι5 
Ἰϊοσϑβρίοι 4} 5θοιπι ἐδ πρ 185" ρΡΟθ ιν τ τα τς 
ΤΟΙ ὁρατὴ ἰδοα θ  Τ Γι πὶ Βαιμολυ πα 
ΠΠΡου : Υ6] Νοναι πον [5 μας ἢ τ6 σαῃδομδηῖδα, 
αὐ 5815 σοιηρθύναται οὶ ὃχ Ἐριριναπίο ΓΒ 8. ΤΙΧ, 
πῦτα, 16 οἱ ἀἰΠ15 ἀπο!ονίρι5. Νας ἀθίιοι 6 οχ Οαῖῃο- 
Ἰ1οὴ5, αἱ βθουμαὶ ἐς τρα ΓΤ ΟὨ 15 ἢ η5 γος θὶ- 

5. ΟΥ̓ΒΤΌΣΙ ΠΙΕΚΌΒΟΙ. ΑΒΟΠΙΕΡ. 

5 

159. Μμὼ σαξ, 18, αν. 25; οὐ. 14, ἡ. 30, 

ρ 
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πόρνος ἢ βίδηλος ὡς 
Ἡσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιὰς ἀπέδοτο νὰ ποτος- 

πτῦχια αὐτοῦ, ᾿Εν ταῖς ἀγγελικαῖς: βίδλοις λοιπόν 

ἐγγραφεὶς διὰ τὴν πρόῃ:σιν τῆς σωφρατύνης, θλὲπε ΕὙΥ: ἄϑεις ΟἿ τὴν προύεσιν τὸς Ὁ ΡΆ (τὰν λῆς 
εὐδν μὰν. δ τ τὸ το ηέτνὰ πος ᾿ 

υὴ πάλιν ἐξαλειοθῆς διὰ τὴν πορνικὴν ἐργασίαν. 
. ἰδ πὸ ᾿ Ν ᾿ 

ΚΙδ, Μὴ δ᾽ αὖ πάλιν χατορηῶν τὴν σωφροσύνην, 
Μὲ "» ἐς 5“ ᾿ ν᾿ τυτωβῆς (8) χατὰ τῶν ὑποζεόνχήτων ἐν γάμῳ, Ἰ: 

ἀπ Ὁ} 
πβαςν ἘΠῚ 

: ΐ Ηκ, Ἂ 
ὁ καὶ ἣ χοίτη ἀμίαντος, ὡς φὴη- 

σι» ὁ ᾿Απόστολος. ἔχ! σὺ ὁ τὴν ἀγνείαν ἔχων, ἀγα 
Σ , ΕΥ . ΓΩ 

ἐγεννήθης: Μὴ {ὰρ ὅτι 

ἡαγοξ, 

ΗΝ Οὐκ ἔκ τῶῦῦ) χεγεμυ κότον 

χουτίου" χτῆσιν ἔχεις, τὸ ἀργύριον ἀποδοκίμαζε' 

ἄλλ᾽ εὐέἐλπιδες ἔστωσαν καὶ οἱ ἐν γάμῳ νομίμως τῷ 
γάμῳ χροώμενοι᾽ οἱ γάμον ἔνθεσμον, ἀλλὰ μὴ τοῦτον 

ἀπὰς ᾿ μη ᾿ : 
ἀσελγῖ, κατασχευάζοντες, διὰ τὴν ἄμετρον ἐξουτίχν" 

οἷ γινώσκοντες χαιροὺς ἀνέσεως (4), ἵνα σχολάζωπσ' 

τῇ προσευχῇ" οἱ μετὰ τῶν ἐνδυμάτων χαθαρὰ πρόσ- 
Ἐπ Υ ἢ ᾿ ᾿ 

φέσονπες .Ὁ) ἐν ταῖς συνάξεσιν εἰς Ἐκκλησίαν τὰ σώ- 
ματα" οἱ δια τὸ τεχνογονεῖν, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ οἵληδο- 

γεῖν, τῷ γάμῳ προσεληλυθότες. 

Κζ, Καὶ οἱ μονόγαμοι ὃὲ τοὺς δευτέοῳ γάμῳ 
συμπεοιενεχθέντας μὴ ἀποδοχιμαζέτωσαν" χαλὸν 
Ὑᾶρ ἢ ἐγχνάτεια καὶ θυυμάτιον, συγγνωστὸν ὃξ 

Ἂν 
μεν 

. 
χα: 

τῷ δευτέρῳ γάμῳ προσελθεῖν, ἵνα μὴ πορυεύσωσιν 

39 ΠρΌγ, χα, ἃ. 5:1 ΟοΥ. νὰ, ὅν 

᾿που δία! Ἰοσα! : ἦτ ρν 15 ἀμ δηδροῦᾶβ, ΄αΐ δὰ βρο- 
οἱοϑὶ ἀἀα 06 Ὁ}} {ππ|οὸ ὁοηΊ ρΘΊ αἱ, νύμαδο, μ. 31,εὐποε- 
πής ἐπτ' αστχείσ, ΠῸΞ ἰσπρο, οὐ πο. οἶα. Θο1616- 
ὑἢπππ5 ἴῃ ΠΟΙ 5. ἅι βδοσιάόα τὰ Πονπηὰ Πρ υὰ, απάαί. 
ὦ, ἂρ. ἀν νι πα θ. 61} ὁ ΠἸοίταν. φαο γε] Ὸς 
ἴθ, παρ᾽ 149. 5οουννδ5 6χ γρῃὰ σοισοί. 1 ποῖ αὐ- 
δύσπι μασπι δὐπἰϑβίαβιίσε {Π|πι] απο πὲ μεν! ]ο 
50] πλ}15 ΒΕ π οὐ οὐ οαἶπ, ἐπιρο πα δυϊ αι. αα τ  ΓῸ5 
ογάϊηος, οἷο. 26 Ἰου γι ηι Οἱ ὁοπϑοφαδηϊχ πὰ- 
ῬΠδΡαΠἢ 158} 5}}6}. ΥΡΉΠ Παπ. [5 70 1ΠΠ15 Ρεἰρτεῖς τονε 
4ααι 5. ρσόσα! οΧΤορα λα Ὁ] ρυαροῖ ρ1Ε ἃ 10 σοῃλρΡο- 
μια 1 ἀἸοάν θυ [οννο αι στα ὁ Ὑ 1 ΓΟ 5 πα ΡΠ] 5 
( οὐετξ, ἀρυβῖνν 0. τὲς οαρ. ὡς νυν τόθ ἐξ ιν» 
δἰψπίοσ, ἀκηηαίας συμμεῖον, δ᾽ ὁοπεοαδηῖοξ, γπαιὲς 
ἤοδύ πα ἤδη οαξουοηι οἱ πε ει νι... Ιακαϊνίατι, πρὸ- 
φανὴς πουνεῖ, γαὶ ἀτίλγεια ἀναμοίδηλος, απ, Π σΠὶ 
γΘιῸ δρῖπι ὁδηοπ, σαρ. ἀν Ἰρυατα, να πη ύπ πηι 
δαδίληαία; ἐολη αἰ ἰολὶδ νοσΆΡθα]ὺ απο ρα ρα, ποῶ- 
νείαν κεχοκατμένην" οἱ σαρ. 80. αἰ θη [τ μι 
Ἰοβῦπι ΠΟ 6530, πδεζαῦς αὐ Εσυ δῖαν ἡ απαπιθητα 
Βρθοίανὶ ὡς δυπάταντα τῆς Ἐκχλιησίας. ἅΠὰ σσασοῦ- 
νὰν βπαη]α Τιαἰἰπόγάην εἰ Ογσσούπια, ἐοπίγα {ΠῚ Ὶ 15 
οἱ σοηβρηθοι θ5. παρ} 185 οι τα σῃ]ὰ, ἐδ Γι: 5. 1ὴ 
Νοίῖς. αὐ ΠΙν, τοι Οομεέδέ, ροκί., τὰ 32. δρυπηι ἀδ 
ΟγνηΠὺ [ἈνοΡὰ ἢ 18. 5618 Πΐοραι ἢ Ρρὰ σαι (ὦ 
Ῥέοϑα! ἀριομανὶ {61 Θὰ} μορηἰσαίίο, ἀὐεε(ογίνο, 
ὑξ ΟΡ λεγε  ἴ} βἰπι {5 σοπισ, ΝᾺ α5 απίθηι 
«ποι βοία τη ΠΟ} ὰ5 6ἱ Βθαιδπῖο5 ἀπ ρ} 185 [οὐ πίοαιο- 
πὶβ ποις δἰ ρ] οἴλει ΟἹ βίπθ α{1ὰ Ἰθηϊοῃῖθ ποίᾳ 
σοι ρου! αν μοιχεία, 

4) Τυφωρῆς, [ὑᾳ ΤοΒῈ αι} ΔΕ Ποίας οχ σοᾷ. Ποα 
οἱ Ὀδβασ., σχαϊθὰβ σοη ΘΠ} οἷ5]. 01 8.6 ατοὰ. 
ὁπ πὶ Βυπ5 πα νοίαν τυφλωρῆς, 

(ὦ) Καιροὺς ἀνέσεως, ἐέμιρογα αὐϑέϊηονι(ίθ. Δα 
ὕοἰκι. διὰ τὴν ἐξουσίαν ργνορίρι" ροίδδίαίρηι. 

(Ὁ) Προσσξέοοντες 1ἰὰἃ πο98. ὁχ οί, Οὐἷ9}. σο, 
Ὀαβαι! ΟἹ νονείοπθ Ρυονοι!, Πὰ δὲ πομηἰδὶ ὑγρο- 
δναρδύσιτο νι ἴο βευρίαιι ἴῃ 6115 οἴ οπ 6 οἔβδαιθη- 
ΠΡΒ 5}}, προφέροντες. Νοίᾳ ππααθην ἀσῖπὶ απ- 
ἀΐονα ὅ4 δοοίθβιαπι αἰθυοη πη] ρὲ νϑβιϊπιοιία οὐ οοΥ- 
Ῥοιὰ. ν]| 48. (Ἰεππ. ΔΙοχαπίῖ., ΠΠ0. ιν δίροιῃ,, ρᾶρ, 
581, Ομ γγϑορί., ἤθη. ὃ: ἠὲ διαίίῃ, 



489 ΟΑΤΕΘΗΘΙ͂Β τνὶ ΕΚ 

οἱ ἀσθενεῖς, Καλὸν μὲν ὙΧ2 αὐτοῖς, ἐὰν μείνωσιν 
᾿ δι: 

ὡς κἀγὼ, φησὶν ὁ ᾿Απόστηλος εἴ δὲ οὐκ ἐγανατεῦ- 

οὐται, γαμησάτωσαν' χροεῖσσον γλ0 ἔστι 
σαι, ἢ πυροῦσθαι, Τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἐξοριζέσθω 

γάμη- 

μακρὰν, πορνεία, μοιχεία, καὶ πᾶν τὸ τῆς ἀχολατίας 
εἶδης" τετησήσθω οὲ τὸ σῶμα τῷ Ευσίῳ (1) χαραρὸν, 

͵ ἊΣ αν δ᾽ ἐ- 
ὧν χαὶ ὁ δύριος ἐπιδλένῃ τῷ σώματ', Τρεφίσθω ὃὲ 
πὸ πτῶμα σιτίοις, ἵνα ζῇ, χαὶ ἀνεμποδίστως ὑπηρετῇ" 

ΚνΝ Εν ἩΜΑΜΑΡῊΝ 
οὐ μὴν ἵνα πρὸς τροφὰς ἐκδοθῇ, 

Πεοὶ βρωμάτων (3). 

Κα᾽. Καὶ περὶ τροφῶν ἔστω ὑμῖν ταῦτα τὰ δέγμα- 
τα" ἐπειδὴ πολλοὶ καὶ περὶ τὰ βοώματα πταίουσιν. 

ϊ τ Ἢ " τ: εὐὰ 
Οἱ μὲν γὰρ τοῖς εἰδωλοθύτοις ἀδιαφόρως προτὶοχὸν" 

τον ΞΕ ; ἀπ μος 
ταν οἱ δὲ ἀσκοῦσι μὲν, χαταχοίνουσι δὲ τοὺς ἐσβθίον- 

καςτ' χαὶ διαφόρως ἐν τῷ περὶ βρωμάτων λόγῳ τῶν 
: δ ἢ : β 
ἃ ψυλὴ μολύνεται, ἀγνοούντων τοῦ τε ἐσθίειν χαὶ 

. » - “..1 " , -: ᾿ ὅἼ, 
μὰ πὰς ἐπωφελεῖς αἰτίας, Νηστεύομεν γὰρ οἴνγυ τε 

χαὶ χρεῶν ἀπεχόμενοι, οὐξ ὡς βδελύγματα μισοῦντες, 
ἀλλὰ τὸν μισρὸν προσδοκῶντες" ἵνα αἰσθητῶν ὑπερ- 

ιδόντες, ἀπολαύτωμεν πνευιλατιχῆς καὶ νοητῆς τοχπέ- 
ζης᾿ καὶ ἵνα νῦν σπείσαντες ἐν ὀχκρυτιν,ἦν ἀγαλλιάσει 

ν τῷ μέλλοντ' αἰῶνι, δὴ τοίνυν χατα- 
ΝΡ. 

ὁνὰ 

ΓΝ ΠΣ ΕΝΣ ΠΡ ἐπ: ᾿ νξῆαν μεταλαμδανύντων" μηδὲ ψέγε τοὺς ὀλίγῳ οἴνῳ 

ῃ 
Ξῷ :ωμέὲν 

“ τ φούνει τῶν ἐσθιόντων, καὶ πὴν σωμάτων ἀασβε- 

χϑωμένους, διὰ τὸν στόμαγον χαὶ τὰς πυκνὰς ἄσφε- 

νείας᾽ καὶ μήτε αὐτοὺς ὡς ἀμαρτωλοὺς χαταχοί- 
ΙΝ ᾿ δι 

ἧς ἐ9). Μήτε ὡς ἀλλότρια μίσει τὰ κρέχ' οἵὸς γάρ 
" Ἷ Ξ 

τινας τοιούτους ὁ ᾿Απόπτολος, λέγων" Κυλυόντων 
-» " ν ἰ } τὰ ᾿ἢ " Ἰαμεῖν, ἀπέλεαραι βρωμάτων, ὅ ὁ Θεὸς ἔκτισεν 

μετάληψιν. μετὰ εὐχαριστίας πιστοῖς, Ἵ - ΝΣ εἰς τοῖς 

᾿Απεχόμενος τοίνυν τούτων, μὴ ὡς βδελυχτῶν ἀπ- Ό 

ἔχου, ἐπεὶ μισθὸν οὐχ ἔζεις" ἀλλ᾽ ὡς χαλῶν ὄντων 
ἕ ὗ περφρόνει, δ'ὰ τὰ προχείμενα νγητὰ χαλλίονα. ᾧ 
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ἃ πυρ[ὰ5 δοσριζαίιν, 6. 50οΥ ΠΟ ΠῚ Βασσαπιθδπί [ἢ - 
ἤσαν. βοιμῆι ἐδὲ Θαἴη οἷς, 8ὲ ρενγπαηδελὶξ, οἰρμῖ εἰ 
ἐφο, ἰπ χα! ἀροβίο!ας ; δὲ νϑρὸ ἢ 86 σοππεϊνιοι, τεῖ- 
δαηέ : ἡποίπις ὁδί ὁπ παρονο, φαηι τοὶ ὅξ. λα! υᾶ 
γθΓῸ ΟΠ] Ῥγοοὰ! Θ᾽ ἀθ]οροπίαγ, ἐοοτίαξίιο, δι11- 
ἔθγίαση, οὐ οπηη8 Ἰαποί νι σδιαβ ᾿ σοσογνοίαῦ νθσο 
ὑοΓμα5 θοηλῖπο πια ἀ Ἀπλ,1{ Ποπιΐητι5 οἰΐάτη σοΥΓριιβ 
Τοϑρϑοίρι, Ναϊγίαι αν ἀπ οπι ἃ ΘΠΕ15. α τἰναΐ, οἱ 
ἀθϑ4ας πηροάμηασηϊο Τἀπιυ!οῖατς, δέ ἤοὴ αἱ (61 1015 
ἰγαδαίυτγ. 

δὲ οἰδίς, 
ΧΧΎΗ ἂὸ 46 ΟἸΒ15 ἰδίᾳ γ0 015 ρυ βου δῖαν ἀο- 

οὐοία ; φυλὴ ἀοᾳαάοι πὰ ΜΠ οἷτοα δεοᾶθ σασαθθ 
ἰτηρίμπαμε, Νάπι ΠῚ απ] οι ἰοΓ 15 ἱπεμχοϊαία δ π δ 
ἀϊβονίμο σου κα! (ἀ}} ἃ}}} νορὸ δχϑγοϊ αι οι 5 
σδιιθἃ δοοη τ ἀβσοι στο Υ [85 ἐπβε αίπιτη [4 ποτ 

80}}15] ἀθϑ μον, ἀαδηλπδο! δ [ο)ν δὸ5. αὰϊ μαι τι-- 
οδηὶ "5, ΘΕ 1(ἃ ναγ 8 οἷτοα, οἷνοβ σαογαθιάαῃ Δ τὰ 

ΡΟ αν 35, ἀααὶ δὲ πιὰ σα ἀϊ δὲ ΡΘΕ  ΠΘ αἱ α{ὶ- 

165 ὀᾶ 585 ἱβρποόγαπῖ. 16} πὰ Πιὶ5 δα. Ὑπὸ δὺ σϑν- 

ΒΙΡῺ5. ΡΒ! 6 ηΐ65, ἀθὴ 868 Τιιδβὶ ρἱαοϊα ΔθῃοΥ- 
γϑηίθ5, 564 οχβρθοία( οτα πιθισθῆϊε ᾿ αἱ ἀὰπὶ 5ειιδὶ- 

ΠΙᾺ απὸ σομοπιη πη 15, 5ρ10114}} 1061} 6 10 16 
τη δϑἃ ρον[Ρασπλὰν : αἴφαθ πα ποι πα ἴο5 ἰὼ 1ᾶὰ- 

ΟΥ̓ λ15, ἢπὶ Ἔχϑ αἰ οὴς τηοίαπλι5. ἴῃ βίροι]ο ὑθη- 
ἴατο ὁθς, Νὼὸ ρίξαν ἀβρϑγπαγο 605 4αϊ πιαἀποδῃί 35, 

οὐ ὁ} ουγροναμι ππ 6 01Π ἴοι θα πὶ βαχαμ! ;πὸ- 
488 2108 γϑργδιιθὴ 5 σαὶ πιοάίοο, νίηο, εἰαπίπε 

Ῥρορμίογ βἰοιασιτα οὐ ᾿σοσαθπίθ5. ἰῇ για ἴα 88 57 : 

πθνὸ 05 δ Ζαλτα θΘΟσΔΙΌΤΟΒ. ορπαρηληρθ, ΝΘ γ6ΓῸ 

ἰᾶπάαδιὴ αἰ θλι8. ΟὐοΥ5. σα 051 οὐ)αδιιοαΐ ποὴ- 
πα]ὸ5 πονργαΐ Αρμοβίο α8, οατὴν ἰϊσουθῖ; Ῥγρολίβον- 

ἑὴν πρέΐαβ, αὐπεϊιοι(απι [ρεϑοὶμἰθημγ} ἃ οἰδῖβ, 
ᾳμῦ5. ϑόμς ογρανὶε μὲ ἃ βαφίίνις οὐρὰ ραιίαρηι 

ποίη ρον εἰρίαπίαν 8. αἱ ἰρίναγ ἃ}} ἰι15. αρϑεπος, ποὴ φαξὶ ἃ} ἉΡομλ Πδὴ ἀϊ5 ὑαπιρογαῖο, αΠααὶ πχθγοθς 
ἄδια πᾺ}]1ὰπὶ Πα (αν 68. 506. ἰπαπατῃ πόμα ργίογηλ τα, ρρορίον Ἰπ|6}Π|ρ}}}Π1ὰ, Τα85 ἘΠῚ ργοροπαπίατ, 
γι το το] οτγα. 

551 σογ. νὰ, 8,9. 55. οπι. κιν, 3.321 Οοτ. ται, Τὶ 
1Ἴμὰ ιν, 3. 

(4) Τῷ Κυρίῳ, εἷς. φθο οἱ βθαιδηία τ61)»8 
ἰδῆ δα σιτίοις ἀσϑαπί ἢ. οοἀά, οἴ», Βοά!]. εἰ 
οὐ. (νν ΔΙ ον οὶ, Βρορίον νοῦθ) σῶμα χοροί τη, 

(2) Περὶ βρωμάτων. )605. ἶσ ΠΙα]π ἰὼ οοάή, 
091}. Βοᾷ!. Μονϑὶ. Το, ἀβαι}». Παρ οίυν, νθτὸ ἴῃ 

.} Καὶ μέτε αὐτοὺς ὡς ἁμυρτωλοὺς χαταχρὶ- 
νης. Ηασ γϑῦρα ἴθ Θά 15. οὐ τὸρθι οπθιὴ νου 5 
νὲπε γγωϊογαϊββα, Οὐδ τα πια8. ὁχ οοα. δοΙ5]. 
Οἷα» Βοο, αϑδθ. (ΟΠ. οὐ νοῦς, το, 

(4) Αἰ ἰάφοιϊις ἱπαιοίαία εἰπθ αὐδορὶηιθνο σολεξϊι- 
φιαῖς ΜΆ} Ἰιοο ποπιῖπδ πο γϑτο ἃ νοϊουίθις. γ8- 
ῬΓΘΙΙΟ 51. Τὰ ΒΟΙΓΔ15 ΝΙΘΟἸαΙΤαν, Ἰδ816 ἴγοπίο, {0 τὶ 
σὰρ. 86. π. ὃ, αν 'ρ50 ΟἸιυῖβίο 8} 8 β0θ]θ οὶ. σοι" 
ϑα π ας ΑΡΟΘΙΎρ5. 8}. ΠΥ ΟΥΒ. ΤΆ δ᾽ νϑῦβ. 30 75} - 
πῖι5. ἐὲπίση.» μας. 208, ΟΝ ΕΙδ ἀπ σαοτη σαδη] Ὧθ- 
βαὶ σ᾽ οἰ δ15 Ποῖ, 566 (ἃ 1ὼ Μητοϊοη ἴα 5, γα]θητ- 
πἰαπος, Βα τα 5, Βα αγ Πα οπ. ἈΠ ΌΒα6 ἴα - 
τοσοῦ τ Ί το. 1ἃ ῥτίογοα ἀ6 γα θα πὰ ῖ5 σϑύίτη 
οχ (τοιτθὺς ἰδ. αν σαρ. δ. ἢ. ἅ,. ἐδ ΙΑ 5ΠΠ ΠἸἢἾθ. οἱ 

ὑδυροσναιμ18. ὁχ ὀρ άθτὴ ὑΔ}». 38, ἡ. 3. πο5. ἀο- 
᾿ἀδ ἀατηπαὶ, ΡΒ ρα ρ5.. ΠΟΛ ΤΏ] ΠΟῚ Φἰ ΠῚ 6 
θυ ποιτ τὺ ΤΟΡΓΟΗ ΘΙ ΞΟΡΟΘ,, Ἷ Φπη1. (πτρ 5 Ἰη ρα 
ἀϊοὶν ἃ νι 6. σαρ μι λαιν. «ὉΆΞῚ ρος» ἃθ]ιονύονθ: 

Ῥατου. ΒΚ. ΑΧΧΠΙ. 

39 ῬΞΑ). ταῦ, ὃ. 8. βοιᾶ. αὐτῇ 9. ΤῈ 1 ΤΙ, τ, 29..}5 

ἱπ ρυῖπαΐδ απίδιπ Ταιαπ5 οἱ Επογαθ αι, Γρσας ἢ. Ὶ 
σαρ. 38, ἡ. 4, αὶ τοργοβοπ παν, συ ἃὉ ἀπὶ- 
τ Δ 15 ΤΟ 5. ἈΡ5Ε ΠΟ Πλ θΥΦΘΟΙροσδ. ΥΊΩ1 φοίθι8 
ἀβαιλ ὑαπὶ σο οι πῆ 558. ἰ65115 Οἴθτα. ΑἸδχὶ, ἰδ. αν 
βεράῴασι., ὑὰμ. Ὡς, ρὰμ 158, δεν 41... για. Ερίρμαη,, 
ἱϑτδα, χῖνι, ὰ, 3, οἵ χυν, αν 1, ἘΠ]. ἀαααιη 
501ΔῺ} ἴῃ ΤΥ 500 }Ὲ}}5. Δ ἘΠ ΘΟ Ραπ δι 6 Ὁ ἃ} ΔηἸτη δ 15 4}58- 
ΕΠ ΘΡδαΙ : ὕριρ!ι., ἤγθϑ. χχχὶ πὶ. 10, οἱ 1ὅ. θην 
ΜΆΡΟΙΟὨΙ 5. 06 515, ΓΒῸΒ. μιἀϊοῖὶο Ρτοη {18 Π5 αὶ 
σασιὸ5. ραβίατοηϊ, ἰαπαπαιη ἈΠ 5 οουχδάδη [68 : 
Ερίμἢι., τῦρο5. χα, Πς 3. δὲ 12, Βονθτίαπὶ ΡΒ οὐ ηἷ 
ἀϑὰ νἱπὶ ἀρπι ον π}, νἱ λοι ἃ ΠΡΟ]. σα δι ατῃ ΡῈ 
ΒΟΓΡΘΙ (15 561 1} ργοοσύθαίδι αἰδηΐθϑ: ἘρΙρἢ. ἢ εθυ, 
χινς ἢ, 1 61 3.1)6 Μαμπι μου αι 6] 50 115. ΔΌραπιη5, 
Βιιοταςὶ χυνις ρὰσ. 0 ΑΝΘΟ γϑϑυθῃ τσ ΘαΓΏΪΒ 5... 
« π86 αἰϊπολὰ ἰδοιῖα αὐαπίατ.... ναπὶ ποὺ δΙΡαπΐ, 
« ἀἰσθη 65 [6] 6556 ρυπποὶρία πε Βη Θνἄγατη ν ΡΠ Πὰς 
ἐγ. ὨΓΟΒῚ χχχνης τ οἴᾶβε., αοἸπῖηαιὶ ἃ Ὀϑυηθηΐθς, 
4ιοκίαπι πὰ (σὰ }} 15. ΠΙΒΡ Π15. οἱ Δαυϊαιῖα Ομ οβῃοο- 
γπν οἱ Μαρὶουρονγ γαρξοίασν, τὐχπρηΐο, ταὶ 
Θρραγάθ πηι σοι]αμία ; οδοιβ ποὺ ἃ οι 5ε84 ἃ (ἀ1ὰ- 
Ῥό]ο ἔποίαα. ἀΠοϑ αὶ, ΤῈ ἐε15. απιὸ5 ΤΟΡ ΘΒ 1, ΟΥ- 
5. ρόαι  ππηρνανῖ δ σα απ δίπο, ὙΠ ΘΠ] ΤΡ 5 
Οὐ τὰ οξίσιας μον ἀπππτῃ, οἱ απδέθγα [δ᾽ τηῖᾶ ΟἹ - 
βουνάγοην, ΝΠ  οο5. ὁδὶ σοῃϑιοξπαι θαι ΠΟ 58 - 

16 
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ΧΧΥΤΙ, Απίπιαν [15 σανδ, πὸ 4«αἰὰ ἀπχαδηι 5. ἃ ΚΗ, ᾿Αὐτφάλιταΐ σοὺ τὴν ψυχὴν, μή ποτέ τι φά- 

βδύτατη απ 110}15 ΟὈ]αία [πτα (4), πᾶπιὶ ἀδ }}5- 

ΤῸ. ΟἸ5,.,. ποὴ ΘΠ] δολαηι ποὺ (οι μο ΓΟ, Ξοὰ 

δὴ 0515. Δραβίο 5, οὐ Φάοοῦο ᾿α]ὰ5. 6 Ἰὰροί οι 

οἰΐπχ θρίβοορο δίμάϊαπι δὲ σάτα [1 ; βσγιίνιιῖ ΘΠΊτα 

δροϑίοι! οἵ ρυϑονίογὶ πη! θ 5 σοι 0115. τ] ν ΟΓδἃ - 
Ἰὸπὶ δρίβιοϊαλ αἱ ρύῖλο ἂὸ ρτροίραδ ἃ Ἱπι θη 1015 

δοβι ποαπὶ, ἀδπάδ νοτὸ ἃ δαπμαΐηθ οἱ β]οσαῖο ὅ9, 
Δ 0}11 οαῖὰ ποι δ5 [Ὅσα ᾿πἀοῖΐο, οἱ σαπαϊ ΠΔΟΓῸ 

τἰγοηΐθβ, βασι 6 1Ὼ ἐπι τη ἃ 1 ΘΠ ἈΓΌΠΙ 15 1.01 - 

Ιαττὰ Ια ηἰ, Εἰ Πα 9. αἰαῖ ἡ ρΊο Πὰν, 
Τὰ απἴππὰ, 4αὶ Ομ ]5} σθρνὰβ 65, οτπὰ τη πα οδβ 

ποὺ οἴνδδῦνα, αὐ σαν ρῥἱοίαία δ γο ϊρίομο πιὰ μα1|- 

085, ἀς ἀδ οἱθ]5 φυλά θη 9815. 
Ὧξ τοδίϊει. 

ΧΧΙΧ, Ὑδδετία5 νόσοὸ ΠΗ βἰπαρίοχ βίο, ἤὸη δὲ ἢ 
ογτδαίαμα, 5868 αὐ ΠΟσοββαρη ἰθραπιθα τ Σ Οἢ 

αὐ πιο! ἰθὺ ἀ6 10} 01 }5, 584 κἱ ἴθι οα] οβοῦβ,δὶ νθ- 

τοουηά!ατα σοΡροΙ 5 [6 μὰ5: Π6 νετὸ ἰοροηίζε αγρὲ- 

ἰαἀϊη}5. ργωΐθχιι, ϑυροσῇ ο γέβιαια. ρΡάγαΐία ἰὴ 
αἰῖϑαι ἰἀΡρῚ α ΔἸ  οτὴ ᾿πσυ ΡΥ 5. 

. ΠΕΒΟΒΒΕΘΟΤΙΟΝΕ (ροῦλλ χα]. 
ΧΧΧ, Μοάοτγαιία, ααβο, αἴογα σοόγρογο ἰβδίο, 

οἱ αἰ} ἶἴσὸ 15. σαὶ δος ΘοΓροσΒ ἡπάἀϊοαηάμτῃ, ἃ 

πιογίι5. δχοιϊ αίπατῃ ἰτὶ 99, 3] νότοὸ {01 «(αὐράδιῃ 

αἰΠ ἀθηεα οοριία!ο ϑαδουγταί, ΖΌΔΒῚ ΠοΙὶ τὸβ 
ΠΟῸΠ ρΟΒ5Ι ; 6χ {510 61 ᾿ρεῖ5 τορι5. ἀδ 15 σὰ 

ποὴ ἀρΡᾶγ θην τοδὶ πᾶ. Τὰ ΘηἾτη 055, ἀἴο ΠΗ}. ἀπίθ 

δῆ 05 οοαίμαιι 5. ἀπ αμ ρ} 5 τομτα θοαὶ ΡΒ] ἃ τὰ 
ΟΥΔΒ : ΣΧ ασἸ8}} αχίριια ῬΓΟΥΓΘῸ85. 80 Υἱ Π55Π1|8ἃ 98}- 
βΒίδη Πα, δα [αἱὰ πὶ διδέμχαν πα εα ἢ χ ἀ] π πὶ οἱ ΔΓ ΟῚ 
Ιονπῖϑ ἀἸρη θη ΡΟ ΡΥ ΘΠ 6115} ἀππιθ, σαὶ πο πη 
ογαξ αἱ δϑβοί ἰθοὶξ, [ἃ φιοά [πὶ ἐξὶ ἂς σδοίαῖ, γατ- 

810} 5ἀ8ε1 τ ἢ ρούερι 55. 7 Οὐ ϑαΐαπι ρυορίοῦ 

ΠῸ5 ἔΓ ΘΠ ΓΠΤᾺ 51 Π6 }}5 ἈΠῚ5 πιογίαιι πὶ οἵ ΡαΪΓα 

9 Αοί, χν, 83, 39. 80 γε, σαξ. 18. ,7 1. 511 οσαξς 

4ποῃθ8 ΠΡ ἰΠ5 ΘΟ ΒΒ ΠῺΣ : αὐ ραΐοί αχ Τορία]- 
᾿ταὰὶ Προ δ 76) μὲς ον Ῥόμομίσος. Υἱὰ, Ε56Β. 
ἃ. ν Ηἰές, ὑἀρ. 3, (ὁ ΑἸοΠη αἰ α Πὰμα θη βιθι5 
ΤαλΥ ἐν γι 5. ὁπδιπκαϊο Εἰ, σου ΘΟΙΟ, 

(ΠῚ Νὲ φαῖι πιφιίαγι δα. οογπῆι χα ιο 5. ἰγαιηο - 
ἰαία ὕμετο, εἰς. ϑονϑῦρ Ἰη]ογάϊ! ἢ δι ἰἀ0}0- 
ἰγιοσαπι, βαηροηῖ5,εἰ κα Ποσαίαταιη σαγηϊ αι, δ 
ἱργμθγηίηα ἰοχ 1 Ὁγίοηΐς ὁ ἀὸ ΠΠΙμοπ ον σα 18. 
γέρα ἴῃ Οσοϊάδη!θ ἃραθίο! οὐ ργσσρι μᾶγ5, συ 
Δα βαπμαίΐηοπι οἱ πυδοολίαπι ρου πθξ, ]α τὶ ἴἢ (0. 
Βιαθιαδ θη. ἀθιογαις ἀρὰ 1 αἰΐποι, (ἃ αὐ ρα! 
ἴονΕβ 1! δμυο ἰάημοῦθ ἰδία Τοττπτ ἀα ποι! ἃ οἰ ον 
Ἰα ἀρτθη]αι, (5816 ΔῸρ.. ΠΠἠ}ν χίχπι οοηξ. ['αιιϑέ,, 
δ. 159,.ΑΔ1 πὸπ {ἃ 46. ἰἀοϊο ντοσ ηι δ8ιι, δια 
οἴ Ώ ΠΟ ὉΠ ΠΟ Ὧι ἀδιμηαν Οὐ] } 5. Θα8. Θ50.5 
ἀαπποποῃι Ἰῃνοσατίο6 δοπ τη] ϊὰ5 ἀἸ σθπβ,σαῖ, ἃ, 
η. 8, δὲ σὰ 8.19. π. ΤΙ ἀπὸ Ἰοσο 688. δὲ μοιῃρδῃ) 
ΑἸ ΠΟΙ, σα ἴῃ Βα ρ(53η1816. ΤΡ πα] τη τι5, μου πθτ 
ἀοοεῖ (παρτορίδι οἰἴδηι σοροπίο ἴαιθα ἃ βθοϊαβο 
βοδη Ἃ]ο0, 88 118. ΔΡ5. 1 6 ἀπσπτη ΥΟΙΡΙΌΠΙ, ΠῸΠ 80- 
Ιυ0πὸ (ἀγροὶ, 5661 6. 1401 π1| Ραϊτδ5  ἄθο γνοίοτοο 50- 
"8 Π] Βεα εὐ ροκίου ρόδο! Πγυβοβίομμι, μοι, 98 
δ 1 (ον, Ῥὰμ. 961 οἱ ὅδδι οἷν ποῖα. [9 ἐν Ὁ Τὴ, 
Ραμ. 418, εἰ ΔΙΡῚ ᾿ ἰμ55 οὐἵαμι Αρηπβίμηαξ, 0. ἀ7 
τ. ὃ. ο( 5. 1.δὸ, 6ην. 130... ἃ]. τὸ. αρ, ὅ, Ρασοεὶ 
ἀπ] πὴ βοδπέθι δἱ ρυιἀδιΐθια, βερμοβὶῖο ἰάθη 
ϑύδη ἀα]ο οἱ σοΠΒο 6 1} δ ΟΠ 5᾽οη ο,ἀοἸοίῃν 15 γοβοὶ 

ἡ τῶν τοῖς εἰξώλοις προσενεχθέντων: περὶ γὰρ 

τούτων τῶν βρωμάτων (9), οὐκ ἐμοὶ νῦν μόνον, ἀλλ' 

ἤδη καὶ τοῖς ἀποστόλοις, γαὶ ᾿χκώδῳ τῷ ταύτης τῆς 
ἐκκλησίας ἐπισχόπῳ σπουδὴ γέγονε. καὶ ρχφουσιν 

οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρετθύτερο! πᾶσι τοῖς ἔθνεσι 
καθολικὴν ἐπιστολὴν, προηγουμένως μὲν [3] τῶν εἴῤι 

λοθύτων ἀπέχεσθαι, ἔπειτα ὃς καὶ αἴματος, καὶ πυι- 

ἁτοῦ, Πολλοὶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων θγϑιώδεις ὄντες, καὶ 

κυνῶν δίκην ζῶντες, τὸ μὲν αἴμα λάπτουσιν, ἀνρτω- 

πάτων θηρίων τούπον μιμούμενοι [4}' τὰ πεπνιγμένα 

δὲ χατεσῃίουσιν ἀφειδῶς, Σὺ δὲ, ὁ τοῦ Χριστοῦ δηῦ- 

λος, ἐσθίων ἔχε τὸ μετ᾽ εὐλαθείας ἐσθίειν, Καὶ περὶ 
μὲν βρωμάτων αὐτάρχως. 

Περὶ ἐνδύματος (δ), 

Κ᾽. Ἔνδυτις δὲ σοι λιτὴ περιχείσθω, μὴ ποὸς 

καλλωπισμὸν, ἀλλὰ πρὸς ἀναγκαίαν σχέπην" αὐ 

ἵνα χαυνωξῇς, ἀλλ᾽ ἵνα ἐν γειμῶνι θερμανθῆς, χὰ 

τοῦ σώματος τὴν ἀσχημοσύνην χαλύπτῃς μὴ πρὸο- 

φάσει τοῦ τὴν ἀσχημοσύνην καλύπτειν, ταῖς περιἐ5- 

γοῖς στολαῖς εἷς ἑτέραν ἀσχημοσύνην ἐμπέσῃς. 
ΠΕΡῚ ΤῊΣ ἈΝΑΣΤΆΣΕΩΣ (δ). 

Α᾽, Φεῖίδον μοι, παραχαλῶ, τοῦ σώματος τούτου, 
γαὶ γίνωσχε, ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγερθέσῃ, μετὰ τοῦ 

σώματος τούτου χριθησόμενος. Ε᾽ δῈ σοί τς ἀπιστίας 

λόγος ὑπειτέρχετα:, ὡς ἀδυνάτου τοῦ πράγματος τυγ- 

χάνοντος" ἐν τῶν καϑ’ ἑαυτὸν σχόπει τὰ μὴ φαινό- 
μενα, Σὺ γὰρ αὐτὸς (Τ),εἰπξ μοι, πρὸ ἑκατὸν ἢ πλειό. 

νῶν ἑτῶν, λόγισο: ποὺ ἦσθα" ἐκ ποίας δὲ σμικροτά- 

τῆς καὶ εὐτελεστάτης ὑποστάσεως εἰς τοσοῦτον ἦλ!- 

θὸς χαὶ τουχύτην ὠρχαιότητος ἀξίαν χκατ- 

πὸ μὴ ὃν εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν, 
κίας μὶν 

Ἕ ᾿ ὁ 

ἱ διαπετὸν, αὖθις ἀναστῆσαι (8) οὐ δύνα- 
ἔστης 1 Εἰ 

τὸ ὃν ἤδη, κα 
ε ᾿ ϊ ὃ 5 ἠἦ - , ΓΙ: ᾿ ται ; Ὃ τὸν δι' ἡμᾶς σπειρόμενον σῖτον χατ᾽ ἐντχυτὸν 

γεχρούμενον ἐγείϑων, ἄρα ἡμᾶς αὐτοὺς, δι’ οὕς γά- 

48, π. 8, 531, οαέ, 18,π.8. 

Ρογἑ τὐπὺ ἢ αι ὈΥΡΉΠ5. Αἰ,, ἢν γνὰὶ ὧδ Ππεῆαχ,, 
ρὰμ. ὥϑῆς οἱ Αὐηρτνοβίαξίον, ἢν 1 Εν. ὁὰρ. χ, Οτιτα 
νογῃ ὃ. ΡΔ0]1 ἀοσοίγιπα Υἱάθίαν 8556, 1 ἔυν, οἂρ. 
γι, γογϑ, 1 09. 

(8) Τῶν βρωμάτων. ἘΔ νοβὰ αἰἀ]εοίπη8. εχ 
Οοἰδὶ. Οὐ. σε, δῖ. ΠΕ ψρυϑὶ σοί δον : 5ρα ἴῃ 
1τἰξ οὐατ αν νὺχ τούτων, ὙΟΘΒΠῚ νῦν μαι τα] - 
αἰπηιι5 δχ Οοἷβὶ. Βορ, 6 ὅτοῦ. φτορίδι ὀρρυκίιο- 
πδῖὰ υοοβ ἤδη θυ τ [ΘΠ ΡΟΥ5. 10 ΠΠΘΏΤΒΡΟ 886- 

ἢ απρῃῇ, 
(3) Πρυνγουμένως μέν. ΡαρΠσα απ μέν, “ηδοὶ 

Βοβίαϊα!, ρανεθι]α δὲ ΡΞ] τεξροπιίθηβ ρο8ὲ ἔπειτα 
Ῥοβιία, δα] οοί5 ὁχ συ. ἴσου εἴ λβδ8}". 

(ἃ} Μιμούμενοι, ΡατηΠοριν ος ἃ πορὶ5. τ οϑὶϊ - 
πα! πὶ οὶ, ὁχ 15], ΟΙῸΒ. ἤοδθ, (μδάῖθ. ἀαδτητῖβ 
τη ἶπλ 8 ΠΟ ΒΒΆΓΙΆΓΩ. 

(8) Περὶ ἐνδύματος. Τι[αυπὶ ἄπο δα] θοΐπηι5 
οχ οοἀά, Οοἶπ5). ἴσος θαι. δἰ νουβ. τοί. 

(0) Περὶ τῆς ἀναστάπεως, ὈΓΙΘΡΠλ αν 10 {{ξππ- 
Τὰ5 ὰ οὐὐά, ΠΟ]. Εἰ Μόνο]. δὲ ἰὼ ΒΟΘ!. Π8 σϑϑαῦ- 
γοοιύσης ἀμ}, 16Γὸ ἰοίᾳ οδί, 18, 

(7) Σὺ γὰρ αὐτύς, ΡαΛΠουϊατα. γὰρ 1 ἀβυν θη τι 5 
χ (1015]. Πορ, (αβαι, οἱ τοί, 

(8) Αὖρῃ:ς ἀναστῆσαι. ᾿πΐοι ἤῶσ ἀπὸ νούᾶθυΐα 
ἱπτοτρορ ίαν ἴα. οὐ 15 γὸ8 ἤδη, σύατα 1 ψἱτο ἰπ- 
σον πὶ ΟἸ τα πανί πηῃ5, δθεῖ! οὐ ἃ, (0151. Εσο, 
(απ. εἰ πγοά. 
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κεῖνος ἐγήγερται, δυπχόλως ἀναστήσει ; Ὁρᾷς ὁπῶς ᾿ὶ δχοίίλι; ἃπ πὸ5 'ρ5085, πογύτω βρα ἃ ρθη 51τ- Ἡροῦς ς : τ ἢ τσ δὴ 
τὰ δένδοχ νῦν ἐπὶ τοσούτοις μησὶν ἄκαρπα χαὶ ἄφυλ- 
λα καθέστηχεν' ἀλλὰ ὅλα, τοῦ χειμῶνος παρελθόντος, 
οαὖθ'ς () ὥσπερ ἐκ νεχρῶν ἀνχιοῖ οὐ πολλῷ μᾷλ- 

λον ἡμεῖς χαὶ εὐχοπώτερον ἀναζέπομεν ; Ῥάδϑος 
ἡ ᾿ . δ - ᾿ - - 

ΔΙωσξως εἰς φύσιν ὄφεως ἀνοίχειον βουλτ Θεοῦ μεπ- 
ΣΕ ἢ ἢ: ἧς, ἔμ τ ΤΡ ᾿, . τὴν 

εοληϑη" χαὶ δνθρώπος, ὁ πεσὼν εἰς θάνατον, παλιν 

εἰς ἑαυτὸν οὐχ ἀποκαβίστατχι ; 

ΑΔ, Μὴ πρόσεχε τοῖς λέγηυσιν, ὅτι οὐχ ἐγείοξται 

τὸ σῶμα τοῦτο" ἐγείρεταί γάρ' γαὶ μάρτος ᾿Πσαΐας 
λέγων’ ᾿Αναστήσονται οἱ νεχροὶ, καὶ ἐνερθήσυν- 

καὶ, Πολλοὶ (23) τῶν ἐν 
ἀνάστήσονται, γατὰ τὸν 

ται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις" 

υῆς χώματι χαθευδόντων 
Δδανμήλ᾽ οὗτοι εἰς ζωΐν 
αἰσχύνην αἰώνιον, ᾿Αλλὰ 

τῶν ἐστὶν ἀνθρώπων οὐχ 

" ν᾽ τ καὶ οὗτοι εἰς 
τὸ μὲν ἀναστῆναι, πάυ- 

ἣ 
αἰώνιον, 

ὁμοία ὃὲ πᾶσιν ἢ ἀνέστα- 
σις" πάντες μὲν γὰρ αἰώνια λαμβάνομεν τὰ σώματα, 

ἀλλ΄ οὐχ ὅμοια ἅπάντες οἱ δίκαιο: μὲν γὰρ, ἵνα 
ὁιαιωνίζοντες, ἀγγέλοις συγχορξότωσιν" οἱ δὲ ἀμαο- 

πωλοὶ, ἵνα εἰς αἰῶνας τῶν ἀμαρτημάτων ὑπουείνωσ! 

τὴν ϑχσανον. 

Πεοὶ λουτροῦ (3). 
ΒΝ Διὰ τοῦτο, πουλχδὼν χατὰ φιλανῃρωπίαν ὁ 

Ιχύριος, λουτροῦ μετάνοιαν (6) ἔδωκεν, ἵνα τὸ πολὺ 
τῶν ἁμαρτιῶν, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν φορτίον ἀποῤῥιψαν- 

τες, καὶ ἀγίῳ Πνεύματι τὴν σφραγῖδα λαδύντες, 

χληρονόμοι γενώμεθα ζωῆς αἰωνίου, ᾿Αλλὰ περὶ τοῦ 

λουτοοῦ πρώτν αὐτάρνως εἰρη χύτες, ἐπὶ τὰ λείποντα 
τῶν εἰσχγωγικῶν μαϑημάτων λοιπὸν ἔλθωμεν (8). 

ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΓΡΆΦΩΝ, 

ΑΥῊς Ταῦτα δὲ διδάσκουσιν ἡμᾶς αἱ θεόπνευστοι 

τοχὶς, Δ Ποῖ 16 πα ϑο μα αν οϑὲ ἢ γ1Δ65 αἱ ἀρθυγὸς 
πη ΤΟ, π ΘὨΒ  δτι5. δῖπ ἔλασια οἱ δια [0115 ρουβὶ- 
βίον ; [οἰτο ἰδπλθη, αἴθ πλα ὀχεία, 10} δχ Ἰπογίαϊθ 
ἰού τον ν Ἰοῦπί. ΝΟὴπΘ σατο γα ρ᾽» ΠῸ5, 81}]}- 
ἰσααυ ΓΟ Π1Ὲ5 ἀὰ νηὶ γονοσαθίηγαν 55 Ὁ Ὑτρρα Μὸ- 
515. 1 παι πὶ ΒΟΓΡΘΙ 5 Ομ 6 ἀἰπβὶ  ] 6 τὰ Π δὶ νὸς 
Ἰπμ!αΐο ἰρὰδιμ αι τὰ 65. ς 6. πολὺ ἴθ τιοότίδ ([(8- 
Ἰαρϑαβ, ΠΟ 6ΧΣ ἰηἴσμτο ἴῃ ἐδ ρβαῃι τοι αϑῖαν Ὁ 

ΧΧΧῚ, Ναὶ δι !ομο αα οὐβ ααὶ ἀϊοαπὶ ἤος. οὐγρὰβ 
ποι τοϑι ΡΟ (0) : γοβαγροῖ δα ΐπλ, Ομ} 15 γοὶ (651}5 
παροίαν Ιβδῖαβ, ἃ: « Ποβασροι! πιονία, οἱ οχοὶ- 

«ΙἀΡαπίαν φαΐ τὰ τὰ ΟΠ] ΘὨ 115 σα δός οὐ, ΜΕΠῚ 6. 
«Ῥμ σῸ] 1 ἔθ ἀββύδιαι ἀονργα παῖ γοβαυροης σία 
«Βαμὶοίρηι Ἰὰὶ χα [οι ἴἢ ν ἐπὶ ἰδγηδιη, {Π| γ6 τὸ ᾿ὰ 

Β΄ ΘΡΡΡΟΡΓγίιπὶ δουρί νη 35,» 07 Ομ θΓατη γϑϑιι- 

ξ6Γ6 ΟΠ ΟΠ 86. 658 ΠοιηϊπατΩ ; 564 ΠΟ 

ΟΥ̓ ΠΡ 9. 510}}}}5 σομ τ ροὺ γοβαγγροοιίο 55. Ναὶ οπλ- 
δ 5 αὐ ἀοιὰ δέον μα ΘΟ γα 5 σου ρον, ἢ ἃ 0) 
ΟἸΠΠῸδ 510} }}1ἃ. δ α5ι1 δἰ ἀσηὶ δοοῖρὶοηῖ, αὐ οῖογ- 

πατ πα Θ [88 ΔΘ] τα σΠοτΟ βοοϊ δ! αν: ρϑοσδίο- 
185 νθγο αἱ 1π βδοῦϊα μοσοιίογιη Ἰαδη ΒαρΡΡΙ οἴ. 

ὃς ἰαΐαῦγο. 
ΧΧΧῊ, Οὐάδπιοῦτοι ρα ΐτ5 ϑα πὶ ΠΟΙ 65 Βομὶ- 

ἰαἴα ϑοια 8 ἰανδοσὶ μα ῃ δ πι σοποδββὶε, αἱ 

Ρομαθεῖβ μϑοσαΐοσαμι μ᾽] αὐ πεᾶπι ρατέθῃῃ, πὸ ΡΟ 

ἀτι5 οαλὴδ αι} οἰ ολ(65 5᾽,6} ΡΣ Βριε αὶ Βαποΐατῃ εἰ- 

ΕἰΠΠαπλ οοηδοοαξ!, οὐἰόνηεθ υἱΐα ᾿ἰῶγε 65. οἴβοῖϊα- 
ταὰν ὅ5., γόγασα οὐ ἀδ ἰάνδοσο Ἰᾶμλ δηΐα ἀϊχοτι- 
1η 15 885, δὰ 6. ἀπ δι ρογδια πα ον ατα ἰδ 1{{πι- 
(ἱοπατα οὰρὶᾶ μουρδτνα5. 

ΠΣ ὈΙΝΊΝΙ5 ΒΟΒΙΡΤΙΣΒΙΒ. [υοῦδα χη], 
ΧΧΧΗΙ, πᾷ νὸγὸ π05 ἀοοθης ἀϊνιπιῖας ἱπβρι σαὶ 

33. τι δ 8. προ θ Ὲ δα, χτῶ: Ὁ. 85. ὅπ, πὶν, ν΄ 1α. φαΐ, ὙἸδι ῆς, Ἀδ Ἢ Πδιῖ, ΜΠ, 15. 99 δ Ἷ; 
ὦ οἱ 3. 

() Αὖθις, βοοο λυ} 8. νοσὶβ αὐῦτη Θχ 138. 
Οοἰδὶ. ἤος, Οαθδαν. εἰ γοά, ἷὸ βου ρβιῃγαβ, ΠΆ86- 
Ραϊαν ἰὴ οαξπ, αὐτόθι, 

(2) Καὶ, Πολλοῖ, εἴς. μος. ἰδία. ἰὼ οὐ ΠΟ 15 
τηδσαβ οὐ πα ρουίροια5. ὁραξ, νὰ Τομοναίαν, ἐκ 
«ἧς χώματος, απο ααίάοπν ἰἰα Βα ο μὴ δα 0 ὴ68 
Οὐτρ πέρ η5ὶ δ θ᾽ οσαμα ΧΧ, 50, γνοβε αἰ, ἐν 
ἧς χώματι, ὁχ οοὐὰ, Οέίο}ν., ἴσο, (άβαπ}, Βοιηᾶ - 
πὰ ΠᾺΧ οἀπίοπο, οἱ ΟνρΠο ἴρθο οἱ. ἐδ, αι. 17, οἱ 
οαϊ. 18, τι. [, Ἰοσιθπ αἱ βου 515 ἢ τουϊαπίθ, 
δοοπηάο, ἀρδόγημ, νυύρβ, ἀναστήσονται, χατὰ τὸν 
Δαντήλ' οὗτοι, πιὰ γοβαγόπηας ὁ. οοἀά, ΟΟ151, ΟἹ- 
ἰοθυμ, δἰ ἀγοῦ. θά τι νυσθ5 παροπίαν πὶ πος δὲ 
(λϑαιθ. ΘΧΟΘΡΕΒ 5. κατὰ τὸν δανιήλ' φαάχθ τὴ Ἰοσο 
Ροϑί, ἐν τοῖς μυτιατίγις, ἰϑίαα Παρομ ἃ ΜΙΠαβίο ἴπ 
Ὀχοηίδηβὶ οὐ π ΡοΚ 5 : Καὶ ὁ τῷ Δανιὴλ προτ- 
διαλεγόμενος ἀγγελος" 5604 το οἷο, ἐχ γῆς τ» 
τὸς, 60 ρτφίογαβϑο, ἀναστήσονται" οὗτοι, ἰΘΟΙΙΠῚ 
ἢ τα Πλ1|5 σάλι ἱπ|6 (ἀπ αύα γαρηπθηίανῃ, Νὸ- 
Κο τη] ἰσοο ἀναστάσονται ᾿ομὲ ἀρ Βαμίοίθιῃ οἱ 
Οὐν ὰ ἴρβαν, οἱ. 13, πα. 11, ἐξεγερθήσονται" οἱ 
αἰ}, εἰς ὀνειδισμὸν καὶ, διιῖα εἰς αἰσχύνη» αἰώνιον, 

(3) Περὶ λουτηοῦ. ὰπὶ {ππ]ατα ἂχ ἐοά, ΟἸοῦ. 
8010 δἀ δοῖϊπηα τ πο φαρα Ογτι}}} ΟΧ ἸΒΕ ΠῚ ΘΊΠΠΙΝ 6556, 
564 συμ ἀάσοπὶ ν6} ἀπἀοσίην βο]α τα. {{}}} νοίθνθϑ 
5Βηΐ, παπᾷ ἰηΠΓονρΊον Ὶ ψανὸ ἂὸ οι Ὁ}ΠῚ «Π}Π], Ἰ51ο Ἰοσπἢ) 
ροναϊὶ οθείπογθ , πιαχίσηθ σα ἦρ θΑΡ 5 πιὸ εἰϊδ- 
ἀπποίλτν αἴ] ταρηξοποιι νη  ατει Γασονο νυ αἶθθο ὁΧ 
εν" το" ἰμαναν. 

Ὁ) Λουτροῦ μετάνοιαν, 1ἰὰ πὸ85 ΘΙΠΘὨμ ἀν] 115 

οχ οοὐά, ΟΠ. οο, δδδαθ. εἱ Οτοάθοῖο, Ηλ}6- 
ἴὰν ἴὰ 64 }115, λύτρον κετανοίας" 564 Ἰεκοιγάατη λου- 
ξύν, τιῦ ὁχ γϑρθ 5 Βα ση 85 ραΐοι, ᾿Αλλὰ πεοὶ τοῦ 

λουτροῦ. (οἰογιιη ἀαατα νὴ τηαχῖπιῦ ὈΓΟΒΔΒ1}15 518 
ἰδία Ἰοοιῖο, λουτρὸν μετανοίας, ἀπ! [ἢ Θ ΠΟ]. Ηἴο- 
τοθο! γα ίαμο ΒΔ θ ἴσαι 5 ἀμρο ]ανοίαν δωρεβη»- 
πἰἐοηίω», οαἱ. 18. πὶ. 95. οἱ οαἱ 19, αὐτὴ. 69, πἰ- 
Ὠϊοταΐπαι5 αἱ οσῆνθῦβα ἀϊσαίαν ραηεξοπίδα ἰαταονῖ, 
ΟῚ 68. ἃ πηὶ ἃ ΟΥΤΙΠῚ εἰγ]ο, 51 6 Ἰηἴρα παπὶ, 37, 
ἀϊεῖι, λουτροῦ σωτηφίαν, ῃγο, σωτηρία διὰ λου- 
τρηῦ, ΟἹ σαί. 1, ἡ. ἢ, Ραρηδηια ἀρρο}}ι γυσεηθναξίο- 
θη ἰαυπονὶ, ττὸ ἰαυαοῦυ γοροηουαεοηὶδ ᾿ δῖ οἰϊλῃὶ 
οαϊ. ὁ, αν 0, ἰοῦ! πιρέϊαν δωπιοε εἶδ, Ρτο, βαποίίας 
τε λαυιηπ, ν6 1 βαποί πρ[ΐδο. 

ι3) "λρωμεν. ὰ οοὐά. Οἰΐοθομ., Ο0)51., Βοο, 
(8581}»., πτοῦ πὲ οὐ 15, ἐπανέλθωμεν, γοοανητ. 
Αἴ ποῖ 65 ἰρυθδϑὰβ ἃ ργοροξίίο Οντ 5, ἀθ Ρὰ- 
ΒΕ βηλο Ἰπἴδν' ἐαῖθνα ἀοσηπαια ἀἰοθη5. Τα }π|5 οι θὴ 5 
οὐ Γ{|π|π 0 οί πτα ὅπ σοι, (Ο}}. οἱ ὦ. Μοτγθ}}}, 
06] οἴἴαμι τ σαϑαι)»., ἄσο, Βοα}. Πα ον ἴῃ (ΟἸ5], 
οἱ ἀνοάοο, : Πτοὶ τῆς θείας Γραφῆς. Νὸὴ 651 00 
αὐπηὶ 6. ἀσόθτα ἀομιηδΡῖ5, 566 1ῸΠ8 δὲ Ιου 8 
χὰ ἀοριπαία βισπαηίαν, Ρσοὸ ἀπάδοινο απ ον αγὶ 
Ῥοϊοβί, ἂν σομο θην ταν] ᾿ΠΒΟΡΙΡ. 0165. 10}}5 
οαϊοομ θβ15. 

(0) δ΄ φεἰνάο αἰ οὺὰ σι εΐγιοι, οἷο, ΟΥΤΉ]Ὲ5, 
σαὶ, 18, ιν ὃ). (εἴὰ. νοπαρηουοῖοσὰ, ἰραμηδη Ἂς 
1εοϑ! τ σεθόνα ΟΠ ΘΠ ΟΡ ΔΓ. ὑτῶθοον 561 ρα θάμ ο8, 
δπαναινίας, εἱ μοτοιίσοβ. θ6 [5 ἀϊσδαλαβ ἰιθο Ἰοοο. 



θ᾽ 

δπ τὴ εἰτγεπιβααὸ Τ βία Ή ΘΝ} 651}, αὶ ΘΒ βίαν 

ἴῃ Νοόνο ὁσῃθρίσαθτῃ Τδοΐατῃ Ργδυ τανε 1 τ8- 

{χΐ ; 48] Ρ6Γ 1δέθπι οὐ ρτορι θα πο 5 )ἀ (δε πίστι 

Ριϑἀαρορὶ τῆῦτὸ μογάῃχιῖ, Ρυϊμεφιατε ἐπ ίλα Ὀθπὶγοξ 
βίος, ἐμ ἰθαᾳὸ ομοτοὐἀϊεδαμιιν 53. δι μος γιρὠαρσοςτιβ 

γμὶὶ ποδίον αὐ Οἰιοιδέθα ὅδ ὰς 5. φπαδῦθο μον ἸΟΟΤ Τα 

δα οτὶβ δἰ παρ  ᾿πΙα μηδ ΐθμ ἰΘσθ αι ἀπ ρεοροἰᾶ8, 

ΟΡΡΟΙΒ 5818 γ6ΠῈ {ἰΠἸᾶτὰ ΝΌΘΟΙ, Δ] ΘῈ 5: ΝΟ Ὁ6}}18.16-- 

5 δ ὍΉ 7 ἰθηεηὶ 56 αὐἰξηλρίονο "5. δια οδα φαοαῦο, 

εἰ ἃ}» οϊοξῖα ἀἴβοο, αὐ ΘᾺ οἷηί Ὑϑιονβ Τ65- 

(ἀτθῖ ἢ τὶ Χα} γόγὸ ΝΟΥ ᾿ πο. 6. 51} σα! απ πὶ 

ἀροστυρησνθην Ἰθκα5, Οἱ δαῖπι δὰ αιιδ5 ἃ ΟΊ ΠΙΒῈ5 
Ἀρηΐξα οἱ σορζοββα δα} Ὡοβοίθ, ΔῸΣ οἷροὰ ἀσθιι οἱ 

σοῃίγογογδα ἱπ|6]Πχ ὁρογᾶπι μορ 5. ἡ Πηνίπᾷ5. 6 μ68 
ΟΡ ΡΕΠΓΔ5, πὸ5 γείοτ!5 1 οβίδ τ 6 115. ΠΡ ΡῸΒ. Υἱρῖμ! 

ἀποσ: (π05 βορίϑηΐα ἀπο Τη ΘΥριδῖθ 5 ἰγαηβία! - 

τὰμὶ, 

3 (αἰαῖ, τι 23, Ὁ ᾿θ1ἀ, 34, Δ Μαιδν ν, 11, 

(4) {πὶ δεξί μίρεδμο Τεοίωπολεῖ θοι. τὰ ορροῦιῖ 
πωγοίίοὶ 5, τὶ ἰαξοτια 5 δι, Ἰέβϑπι δἱ ρεορηθίαβ 118 - 
τπααῃθθα5. ΗΙ σῇ ΟἸΏ 65 [6 Γι γε ΟΓ6 98. ΠΡ ΟῚ : 
αρπιδη ἀπο} Θ᾽ πιο. ΜΆριδ, αὶ ἘΒΙΡΏδΔΗΙΟ 6518, 
Πέογρς. χχὶ, Ὡ. ἅ, ρᾶμ. ὅ8, ἸΙδβδ πὶ ποῈ ἃ Π60, 566 ἃ} 
δἰ ηἰβίγα φυαδάκπηι μι} }Π|σο πα ἀδιειπὶ ἃ 586 λα ἱτρνῸ- 
Ῥιιθῖαβ ἃ σα! [αυνἱοδίου )ι5. ἀπ 6115. Ππιβρίραϊοϑ 
ἃῖρη5, δχ Ἰγθῖαος 1 σαρ, 322, πὶ ἃ, ἀΐνουβοβ ἃ αἱ- 
τ Ια δ, ρι μα. Ἰοοο οὐἢ. Αἀδοθαι (μεν βιίαπι ἀρρὰ- 
ταΐςδα, αἱ αἷν ἀηροίογαπι Πα βθεῖο, οὐ ρΡφσορίο γι μι 
ἃ οἱ πα ροβιτοῦατα Ππιρὸ 5105 ΠΡ Θγάροῖ : ᾿γθ 5, 
αὐ 1 θα ρτᾶ, Βαϊαν αἰ 5,0 χ οοάσιι [τ ε00.}}}}, 1,σᾶρ. 
ον, ἃν ὃ. Τα ἀβσσσασι οι τὰ [4 α] θη μ6 ἰοβοα ἀθι}}|} 
ὙΠῸ δα ΔΠΡΟΠ5. ΟἸΧῚ  οβδὸ  ρΡῸμΠο.185 ψορΡὸ θα σΊ 1 
αἰρ ααροι απ. 1 σπου 5. ρα ἢ ἃ 58 Δ η8, 
«υΐ σΕ ἰρ56 Δμρβοοναμι 1ΠΠ5 ογὰ 6 τ ἡ ΠῚ] 1 γίοαίο- 
γἴθ5, οἱ πισοόγανα 60 Ἰη χη Δ Θγβαυ 5, μΓῸ- 
ἔροίαβ : (ἢ γιβίθτῃ ἃ βαπατηο δ ΓΘ δὰ ἀρ ΟΠ ΟΠ ΡΠ) 
ῬοῚ αἀρογαπι παῖδα πι. ΠᾺΞΙ 05. σαάρηι ἴογθ : δὴ- 
δοϊογασα απ] ἀρολ οοἰυγασῃ ρυΠπεσίγρραν σα πὶ ὁ 550 
4ι| δ αναταηι μα! δα ματν ΘΟ. 5; οὐ} 5 1 ἃ ΠῺρὉ- 
χῖο ποι 1165 ὁσβοϊνογοιίαν, ΟΒεϑίπια. ἱΠΠ ΟΙπΙ 411 
Ῥαί 5. ρυϊπιοβοῦπξῃτα α 8 60 ἀΟΙο σα τ τη ̓  ρΓΟρΡἢ ΘΙ 45 
ἃ παπαῖ Ποη 61 0 ὙἼΒθιι5. μΓΙΠΟΙρΙ θ.15 σοτηροϑιίαβ: [6- 
ποτὰ δυΐδια μτορτῖο οἱ βρδοϊδ! ον Ὁ Τρδοῦσπηι ρ  -- 
οἶμο Φαἀιδόταπι 60, ἰρδης, 1. σαρ, 2ᾷ, α, ἀ οἱ ὃ, 
(δε  Π5, χ ρΙρἤδπῖο, ϑΡ68. ΧΧΥΤΙ, ἃ. 1, δἰἃ- 
ὑπο 8} Ἰορότῃ ἂὸ Ῥγορποίαθ. ἃ} Διο ΟἽ πιι5 ἀπ 6 115 
6556.  Θ ἢ Γαΐ ᾿ορθπι {Π||5568,. 1ΠῚΠ}}}} 6580. 6χ ηρ6- 
1158. οὐδ οι {Π᾿ 0 15. πτοτα ΠΟκαΡαι ΒΟ Δ 0580, 
ῃ. ὥ, ἀπ ΠΥ 5. Ο}15. 166} Τα πὰπὲ θόπθ ΟὈϊοτη ροΥἃ- 
Ροί. Ἰίοσὶ αἰψαςρ 6115 ποῖον), απ απὰηι οἰ ἀἸσυ σΡῸ πὶ 
πιαρἀαϊογαι ἰοῦ μα ρὶο ἀριγαηι (απ! ρούγα 65, ὅπ 
[γαμτιθηΐο φυαρα σοπιπιοπιογαὶ ΟἸ τὰ. Αἰοχ., 8. Μ] 
δον, ρᾶ5. ἀ20. Οδγήοη,θχ ἰγοπρο, 0 τὶ οᾶμ. 97, 
π. (4 δἰθραὶ ἤθαπι πὶ ἰομὸ οἵ μγορποιῖβ αι απ|18- 
11} ποθ 8536. Ραίγοιη ΠΟΙΏΪΗΙ ΠΟΒΙΓῚ 365 (ΓΙ ϑι, 
πϊῶὶς οηΐπι σοιμισδεὶ. πδιὴμθ 615. ἂς ργορ δ τ 
δασι, αἱ δρὸ πα Προ : μὰ. απίοιθ ἰσηπογανρὶ ᾿ δέ 
αἰτοντα ἡμάοτι γμβέιωα, αἰορῃ αποηι ον θι56. 
λατείοη 6}ὰ5 ἀοοΐριηαπι 5δουα5, αἀδιθγι οσὶ πὰ 5 ἀ- 
τὰ 6 ἐΐ5 σα αν τς 6 απ ἴῃ ἰδ μι ΘΓ ῬΡΟρ ΘΙ 5 ρτῷ- 
ἰσαΐξατι, πηι 1 αν] οαξόγαηι, τπαϊονρι τ ΓΔ ΓΤ ΌΤΩ 
δοβθ. ποο! 5ἰαπίδιι Βειδ α ἃ, οἱ ρόαι 510} ΟΠ  τἃ- 
γὰπΔ ἀοῦθπ5; Ομγιβίατα γθροὸ ἃ βαίτ 6 δοαϊ πε πα 
[απ ἐδίοτ ἰσῃρθ συ ρδιίον οχβίβίαι, τὴ 5βηπὰ δα 4}5- 
ΒΟΙνπ65 Ῥγορῃοίαδ οὗ ἰομβϑηχ, οἱ οπιπία πη 1 σα - 
ἀἰοτὶβ σρόγᾶ. ΤΡΘΏξΘΙΒ, Π|Δν ας ὁὰρ, 27, ας ἃ, Ομδιίῳ 
εὐ Βϑι μίϑηὶ ἰθρθῖι ἃ φασίδιι δα ἀάο! ἀδίμχῃ βοὴ - 

δι. ΟΥ̓ΠΤΠΠ1 ἩΠΙΕΒΟΒΟΙ,, ΑΒΟΉΙΕΡ, 

ψοίονῖθ οἱ Νονὶ Τδβίδιθ!! Βονίρίαγω, 8. Θ5᾽Α Τραφαὶ τῆς Ηχλα!ᾶς 

Δἀ[00 

πε χαὶ Ἰζαινῆς Διχθήχης. Εἷς 

(ἀρ ἔστιν ὁ τῶν δύο Διαθηκῶν Θεὸς, ὁ τὸν ἐν τῇ 

Καιν ἢ φανέντα Χριστὸν, ἐν τῇ Παλχιᾷ προχαταγγεί- 

λας" ὁ διὰ νόμου καὶ προυντῶν εἰς Ἀριστὸν παιδα- 

γωγήσας. Ἰοὺ γὰο τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νός- 

μὸν ἐφρουρούμεῃχ' καὶ, Ὃ νύμος παιδαγιυγὸς 

ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, κὰν ποτε τῶν αἴἶρετι- 

χῶν ἀκούσῃς τινὸς βλασφημοῦντος νόμον ἢ περοφή- 

τας, ἀντίφθεγξαι (3) τὴν σωτήριον τωνῆν, λέγων" 

Οὐκ ὅλθεν ᾿[ησοῦς καταλῦσαι τὸν νόμον, ἀλλὰ 

πληρῶσαι. Καὶ οιἰλομαθῶς ἐπίγνωῃ', χαὶ παρὰ τῆς 

᾿Εχχλυησίας, ποῖαι μὲν εἰσιν αἱ τῆς {αλαχιὰς ἀιαθή- 

κης βίδλοι, ποῖαι δὲ τῆς Καινῆς, Καί μο: μηδὲν τῶν 

ἀποκούφων ἀναγίνωσχκε' ὁ γὰο τὰ παρὰ πᾶτιν ὁμο- 

λογούμενα μὴ εἰξῶς, τί περὶ τὰ ἀμφιῤαλλόμενα τα- 

λαιπωρεῖς μάτην ; ̓Αναγίνωσχε (4) τὰς θείας Τρα- 

φᾶς, τὰς εἴκυτι δύ5 βίθλους τῆς Παλχιᾶς Διαθήχης 

ταύτας, τὰς ὑπὸ τῶν ἑὐδομήχκοντα ὃύο 'Βρμιηνευτῶν 

ἑομηνευθείσας. 

πἰαδαπθν ἰάφμῃι, οσἂρ. 30, α΄ 10. αποξεῖεὶ οὐ γ] 6 η1- 
πἰαπὶ Ῥγορποίᾳ 5 αὶ 56ηΐ βοοσαη  ατὰ 16ρϑ τα, Ὠϑρίγα- 
ἴ05 δίδθαπέ πο ἃ δππιιηο 60, 5ε4 ἃ Ποηλανμο, 
Ινόπ.ς ἢ. τΚ, σᾶρ. 30, ας 5’, Ῥτοϊοπηθοι5 γα] ἴτη1α- 
ΠῸ5, πὶ ῃτο  χίοτγα αὐ ΕἸόγαῖα ορίβίοϊα, αααια ἐξοιαΐ 
Ιδρίρίαιν., ϑγδ5. ΧΧΧΗΠΪ, τὰν ἃ, ἰΘμθσι [ἢ ἰτ6 8 Ῥᾶγίθ8 
αἀϊν βάτῃ 510 (πέρι Βα} : αἱ φααπάδιη 6]5 πᾶ π ΟΠ Π 85 
ἃ δο, συδράδηη ἃ ογπο, αἸϊ45. ἃ δι ἰοῦῖ θι15 ριΌΓ]0- 
οἴη5. ἀἴοδ! : ρα ιθαι νόγὸ ΠΠ|ὰπι, αὐτὸ ἃ 1)60 ὁδὶ, 116- 
ταν 1 Γἀσττὰ πὶ ἀἰν ἢ}, ἴῃ θοσα δἰ βἰηοδύα ριθ0ο- 

ἴὰ, ἴὼ αἸἴὰ ἀοιονηο  λκ15. οὐ ἰπ} 5} Π| ΒΙΘ ἢ 15 το 15 
τ ΡΠ σαῖα, ἀδηῖηε μὰ ἰγρῖοα οὐ Βγηθο θα: ἰΓ65.11]85 
ραβίογίσγοα ρᾶι65. πο 6 πὶ αΐγθιη ΒΟΠτ 1) ποι 
ρῆδια αἰδοῖα, 564 παππἀϊ σα ἀπόγθμ, 4} ἰπιὸν 
αἰσατπαὰ᾽ τη ο{π|5 5646, δτισιοτγοτα Πα]λδτὸ 5ΤΔ ΠΤ, 
Ταιϊϊμβ ἰόροπι οἱ Εναπρδίίαπι ἀϊν ον ον ΠΘΟΓΙΙΠῚ 
658 δἰομιαΐ, Οἰοιη. ΑΙοχ., ἢ. τ, ΒΕ ΟΝ. Ρ. 480, 
οπιηαας νοι οεὶξ ἘΘβι Ομ ἃ} 611 ΠΟΤ᾽ ΟΡ ΘΙ Σ 1 
(Ἰοῖπ. ΑἸδχ. σο] οί πρὶκ ρτορπειίοῖβ, ρᾶρ. 806. 00]. 
3, Τα 6πὴ Ἰρῖι15 Ματιιθ αι πὰ νοτλβ 4 Οὐχ ηο, σαι, 
ῶ, γι. 91, Οχ Ατολο]αὶ Οὐ] αἰϊοα τϑοῖ α!σ, αὐόίναϊ 
Πόατα 6 6115} δι πη ΟῊ Ὁ] πη ΟΡ ἢ] ΓΕ ΡΟΥΘ 6558 
οαϊ {65πτὰ ᾿ηαυδτη θοη πὶ δὲ ΒΟ πὶ ΕἸ πὶ ὁΡΡ 0 - 
βαῦ: αὐηαε γρίουι Πρ Ραμα, Πίοτοπ, ἀχντν αν ἅ, 
Πόσα Ὁ αἰτατα {πὸ Τοπίαπ θα ἢ Πἢ ἢ ΠῸ ΤΡ ΊΒῸ 
Ῥρο  οἶβοῖ, 59 ἀτ θῸ ἃ ἀἸνθ β!5 115 δ᾽ ΒηΔΟΊ5ΕΓΙ5, ΗΠ 
ΠῚ 65 ἰὑμόην οἱ ρτορίιθιδ5. ἰἰδιααμασιε, Ξὶ ἀπ Πὶ 
στη οχυῖρίαβ, 

(3) ᾿Αντίφδεγξαι, Πὶ οαΠ{|5, ἀντιπέωβθεγχιαι, πηρι- 
ἰἰοδβὸ μρόῦϑιιθ. (ον αῖτΠπ5. ΘΧ τ 85, (οἶκ]., ΘΉ0- 

ἢ Βοι. οο, αβάμ,, Β061.  Ῥγοχίηθ ἀσοσα!ι βουὶ- 
Ρρίυτα ἃς ΜΟΤΘΙΠΠ, ἀντίφθεγχται, ΒΑΓ α]αια χαί ροσὶ 
ἐπίγνωθι αὐ ἀἸὰϊ οχ (Ο15]., Ηοο. ἐαβᾶθΒ., ΟΡ. 

(3) ᾿ἀγαγίνωσχε, οἷο. Απὶο [ἃ τοῦθαπι ἰοραῃίαν 
ἴπι πι85. ΘΙ}. τη] οστ5. ΠΠΠ|6 115. πὶ ΠΠῚΠ Του Τὴ 
θὰ νϑῦβρθὰ : ̓Ανχγινώσχετε τὰς θείας ἔϑαφὰς, τὰς χβ΄ 
βίόλους τῆς Παλαιᾶς Διαθέχης, τὰς ὑπὸ τῶν οὔ" Ἔρ- 
μηνευτῶν ἔοι! νευϑείσας" [6ηῖ16 αἰἰσῖηας Βογίρίιας, 
νἱφὶπτῖ ἀμὸ ὉοΙολὶς Τοκίαιπθηεϊ ἰἰζροβι α ΠΧΑΤ ἰη- 
ἐρΡΡΥ δι 5 σοπθενδοκ, ΒΘ Ο οτοά]ἀονῖπι σοποϊοη 1- 
ἔοι ἐρ1556 τἰπᾶηπ, οἱ αὐ ΠΡ 89. ἀσπὶοπβίγαϑβο 
σοάϊόθει ΒΙΒΠονυτα Ὡ δὲ ἴουιθ ἢιμπόγο 35, ὁχ ἰπάϊοθ 
ΒΠΠΚΌΙΟΒ. ΠΠΠΠΠῸ5 [ομῖ65θ6, ΟὈΔΡΕΟΡΙΘΙ Ροϑὲ Δια- 
θήχης ἰπβθυι 1115. ἰρχί πὶ γὙ ΌΘΤΩ ταύτας δχ ἴτη8-΄ 
Πος. ὕδβαι. οἱ οἰ ει. ἀδοαπιρίαπι. Ξο4 (015], 
ΟΊ 1Ὶ νάς Βα ιθη8. αι] τα ἴθ μος (γτ απὸ (ὁ 
ΒοΡΙργάσιῃ, οὐ οσο, οὐ ϑοριααμίηΐα νἱσόσι 
ὑθα 151 {10}}18. Πἰβίογἃ, ποίαπηάα νοπίππὶ, ἀἀῷ ἰπ 
1) 15βου αἴσῃ θ ἐθγ 18 {πδῖτι5 αχοισθδίπια5. 
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ΑΔ' 'Αλεξάνδρου γὰρ τοῦ Μακεδόνων βασιλέως αὶ ΧΥΧΙ͂Ν, ΑἸοχαιάτο δαΐπι Μασοοπιιοι τερδ ἀδίπη- 
τελευτήσαντος, καὶ τῆς βασιλείας εἰς τέσσαρας δια! - 

ρεθείσης ἀπ χὰς, εἷς τε τὴν Βαδυλωνίαν καὶ τὴν δ΄χ- 

κεδονίαν, ᾿Ασίαν τε καὶ τὴν Αἰνυπτον' εἴς τῶν τὴς 
Αἰγήπτου βασιλευόντων, Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος, 
φιλολογώτατος" γενόμενος βασιλεὺς, τὰς κατὰ παυτὰ- 

χοῦ βίδλους 
ληοξως, τοῦ 

συναθροίζων, παρὰ Δημητοίου τοῦ Φα- 

τῆς βιδλιοθήχης προνοητοῦ, πεοὶ τῶν 

νοαικῶν καὶ προφητιχῶν θείων Πρχφῶν ἐπαχηύσχς" 

χαὶ πολὺ κάλλιον χοίνας, οὐ παρὰ ἀκόντων" ἀνανχα- 

στῶς τὰ βιθλία χτήτασρῃαι, ἀλλ᾽ ἐξιλεώσασηαι δώφοις 
μᾶλλον χαὶ φιλίᾳ τοὺς ἔχοντας" χαί γινώσχων, ὅτ' τὸ 

μὲν ἀναγκαστὸν δολοῦται πολλάκις, ἀπροαιρέτως δι- 

δόμενον, τὸ δ᾽ ἐκ προαιρέσεως παρεχόμενον (1) σὺν 
ἀληθείψ τῇ πάτῃ δωρεῖται! Ἐλεχζάοῳ τῷ πότε ἀρ- 
χιερεῖ, πλεῖστα δῶρα πέμνας εἰς τὸν ἐντσῦθα τῶν 
Ἱεροσολύμων ναὸν, ἔξ χατὰ θυλὴν τῶν δώδεχα τοῦ 
Ἰσοχὴλ φυλῶν πρὸς ξαυτὸν εἰς ἑρμηνείαν. ἐποίησεν 

ἀποστεῖλχι. Εἴτα χαὶ τοῦ ῃείας ἢ μὴ τὰς βίδλους 

εἶναι, λαμθάνων ἀπόπειραν (3), χαὶ πρὸς τὸ μὴ (3) 
συνδνάσαι πρὸς ἀλλήλους τοὺς ἀποσταλέντας ὑπὸο- 

πτεύσας (4) ἐν τῇ λεγομένῃ Φάρῳ, τῇ πρὸὺς ᾿Αλε- 
ξάνδοειαν κειμένῃ, τῶν παραγενομένων ἐρμηνευτῶν 
ἑκάστῳ ἴδιον οἵκον ἀπονεῖμας, ἐγάστῳ πᾶσας τὰς 

Γραφὰς ἐπέτρεψεν ἑρμηνεῦσαι. Τούτων δὲ ἐν ἐδδομὴ- 
χουτὰ χαὶ δύο ἡμέραις τὸ πρᾶγμα πλησωσάντων, 

τὰς ὁμοῦ πάντων ἑρμηνείας, ἃς κατὰ διάφόρους 
οἴχους ἀλλέλοις μὴ προσιξντες (5) ἐποιἤσχντο, συν- 

αγαγὼν ἐπὶ 
χαὶ ἐν λέξεσιν εὔρεν συμφώνους, Οὐ γὰν εὐρεσιλογία 

τὸ αὐτὸ, οὐ μόνον ἐν νοήμασιν, ἀλλὰ 

δι γηγερονο δας ἰπς ἐν πα να νσει χαὶ χατασκεὴ σοφισιλάτων ἀνθρωπίνων ἦν τὸ γινό- 
μενον" ἀλλ᾽ 

Πνεύματι λαληθεισῶν θείων Γραφῶν ἐομννεῖχ συν- 
ἐτελεῖτο, 

ΑἸ’, Τούτων τὰς εἴχοσι δύο βίόλους ἀναγίνωσχε, 
ποὺς δὲ τὰ ἀπόκρυφα μηδὲν ἔγχε χοινόν, Ταύτας υὐ- ὃς τὰ ἀπόκρυφα μη} χ ἐνόν, τὰς αὐ 

; ᾿ ἦν" " ἢ 
ἐκ Πνεύματος ἀγίου, ἢ τῶν (6) ἀγίῳ 

νας μελέτα σπουδαίως, ἃς χαὶ ἐν ᾿βικλησίᾳ μετὰ 
παῤῥησίας ἀνχγινώσκομεν. Πολὺ 

αὶ εὐλαδέστεροι (7] ἦταν οἱ ἀπόστολοι, χαὶ οἱ ἀρ- 
χαΐοι ἐπίσκοποι, οἱ τῆς ἰκλλησίας προστᾶται, οἱ 
ἜΝ -"ὕ -᾿ ὅω δὲς - γχρ, ᾿ 

ταύτας παραθόντες, Σὺ οὔν, τέχνον τῆς Ἐχκλησίας 

σοὺ φρονιμμώπεροι, 

Ὅ᾿ 
ὧν μὴ παραχάραττε τοὺς θεσμοὺς, Καὶ κἧΐς (8) μὲν 

(ἡ Παρεχόμενην. ΔΊ, διδόμενον. Νκδ νοχ ρδάβθχη 
ἴῃ δδάθολ ποὰ ἷ5 τδροϊορσίι, ΞΟΓΙΒ5Ι ΤᾺ}, παϑ- 
ἐλάμενον, ὁχ ᾿οῖ5]., οο, ἄδάα!ς δὲ γοδοο. Μοχ, 
ἴσου τοῖς πᾶσι, φιρὰ τπδῃ!! δβίανα πιο απὰ σοη 15}, 
φοβαίηιαβ, τῇ πάσῃ, ὁχ ἰἰβιίθηὶ π|55. δὺ ΟΡ ΟΒΟΝ,., 
Οὐ. ἐο 1304]. 

(3) Λαμδάνων ἀπόπειραν. Μαϊΐοηι, λέψων ξιρῊ}- 
ἐμριιβ, ααἱ ἀποπειράσων, φορογ ένα, ἀὐσά ἸομλίυΓ 
ἰπ οὐά. Οἰἱομοπίαπο, 5οᾷ ἀδίολάσ πη ἴονδὶ, λαμόά- 
νῶν, σασὰ μ᾽ άδπι Πα]οίατ. 

(Δ Καὶ πρὸς τὸ μή, οἷο. Τοῖαϑ εἷὸ Ἰοσ5. 8616 5 
πὰ δά 15 τηΐγα σονγαρίι5 δναῖ, Εχ τα55. ἴδ} 6 δπηθῃ- 
ἀανίτη 5. ἀ6 ρυϊ πεηὶ ργαροβι 6) πρός δηΐε τὸ 
μὰς αὐ! τ πγα5 οχ οοβά, ὕο15]., ΘΕΟΡ., ἴσο, Οαδβαιθ, 
ἰαταρίει ταϊ πὴ μαοθββανία υἱἀϑαίατ, [060 ὑποπτεύ. 
σας, ἰασο ἐποπτεύσας, αὐ ἰ} ἰατῆθη τὰ ἰθχθ [855. 
ἀποιονιξαία ἀοκι ἐα{ὰ5 πλαΐαν!. ἤτθο ἄὰο νᾶνρὰ δρυὰ 
Οἴοιπ. Αἰδχαηάν. ργογΐβοαθ δα πισηδαν, ΑὨΐΟ πληοὼ- 
σἄντων δάἀάτιάϊ οχ Οοἱεῖ., ἤοθ, ἀαβαιρ, οἱ νοάϑοϊο, 
τὸ πρᾶγμα, δἱ ροϑὶ ἑρμηνείας, τε] ἰναηι ἄς, 6χ ἤο8 

Β 

υ 

οἷο, Τορποηι 6185 πὰ 4ααίαον ρυϊμοϊραϊα5. ἀϊνίϑο, 
ἸαἸ»γΥ] οι α ἢ} οἱ, ασοἀοπίδη), Αϑίατι οἱ έμγρίααι; 
ἀπτ18. Οὐ} αὶ] τὼ ἘΒΥρίο τορηδυιπῖ, Ῥιοὶ 6 Πδ9115 
Θοσηοιίης ΡΠ Δ οΙρ 5. ΠπΘτάρατν εἰμ] ο5᾽ 55110Ὲ5 
Ρυΐδοορβ, πιὰ Πἰργος ἀπ ἀδοσηαὰθ οοἸ]αογοῖ, ἃ Π6- 
πιθίτιο ῬΠάϊοῦθο μ᾽ οτἸοσαν ργοσατγαϊονα, ἀθ ἀἰνὶ- 
ἢ135. [6 618. οὖ ῥγορμδίδγαπι ϑογιρίαγιβ. δαάιν!, 6 
Ἰῃ α] 0 5418 Πα ϊσατιβ, το 4} ἴπν 1 {18 μοῦ νἱ πὰ ἢ γο 8 
Ρᾶναγθ, 504 ἀοηὶδβ ρο(Π5 δὲ πιο ἰὰ ροββθόϑοῦδϑ ἀ8- 
ἸΔΘΓΟΤῚ ; οτη βοῖροῖ, ἃ χασά τὶ δχίονχαθιν, δὸ πιο 
Ρεωίφρ νυϊαμίαοπὶ ἀοίαν, ΞΡ θῦο ἀοἱο οον- 
ΤαΠΙ δὶ ; φαρὰ γόγο σροπίο Θχμίθοίνν, (ἃ οατπ οὐη αἱ 

5ἰποδυιαῖρ ἀοπΠαΓΙ : Ὠλ 5515 ἀὰ ΕἸ ΘΒ ΖΑ ΌΤΙ 5Ὲ ΠΥΠῚ ΠῚ 
απὸ ἰογ ρον 5. ροπ  Πἰ Θ πὶ, δ ιιγί γῖ5. τἀ οὐδ ἀπτα 
ΗΘ Γοβυ] γ ογαια Το ρΊ τα ̓ ς ροβίματα ἀυη 18, 886 - 

Π05 (6 5ηρι 15 ἀποάδοίχη 15γὰ 6|15 ἰτἱθαθα5, αὶ 11 - 
Βγοβ ἱπίθγρυοιασοηίαν, αὐ 58 ἀδλοματί ἔθοι!. δῖ η 8 
δαΐθῃλ εἰ Ἔχρογίγοίαν δὴ ΠΡγὶ, πθοηθ, αἰ ν᾽ πὶ [ΌΤΈ ΠΕ: 
Ῥτγοβριοῖθηβ 8 Ἰηΐοι 58. τη ϊδϑβὶ ἱπίθγρτθίθβ σοηνθηὶ- 

γδῃΐ, οοραη ἀρ σα4α8 ἴῃ ἰοοο ααὶ ἀἰοίαν Ῥιατιιβ 

56σῃ5. ΑἸοχαθ τ Δηει οἰἴο, ργορτγίαιαι θα δἰ γι δ αΐ, 

5 ρα] βαρ τπηΐνοῦθαβ ϑογιριαγαβ πα δγργοίαν! ταὰ ἢ“ 
ἅ4αντι. (πὶ νότγὸ 11} ἐπέσαν ἀϊ65 βαρί παρ ηΐα ἀπὸ τι8ς 

βοίϊατῃ ἀρ 80] ν 1556 η}, ΓῸΧ ΟἹ Δ] ἢ 5. ΠῚ} ΓΔ 518 |10- 
Πό5, 4185 5ϑραγαι5 ἀογη ο 5, δὰ 5688. πλξαο ΠΟἢ 

ἀροδαδηΐθ5 δἰαδογανοτδηΐ, ἰὴ ἀπ τα σοηΐθτθηβ, ὨῸ ἢ 

ἐπ 8αηιθα 5. δοΐαμα, 5εἀ δἱ 1ρ515 ἴῃ νϑγθὶ5. μἰδῃθ 

ΘΟΏ 56 ηΠ10η [85 τοροτιῦ, ΝΌἢ δαίηι γϑγθογΆΙΩ ἱπυθηίο 
οὐ πιὰ παρα πὶ ΟΡ αἰδτη δίπσα ἀνε ἤολητη δραῦ Σὰ ορὰ8 

864 ϑρινῖ 5. 5άπου} παῖ αἰνπανασθι βοῦρέανα- 
φὰ ἃ βαποίο ϑριεια αἰοίαίαν πὶ οοπέδονα ἐι6 Ὁ - 

Ῥγρίαιίο. 

ΧΧΧΝ, Ηαγαπὶ Ι6ρ6 Ἰ1Πγὸ8 ἀπο58 οἱ νἱρί πῃ, π|}}}- 
4.6 σατὰ ἀρουνν μΐ5 Βαθοίο δογάταιπθ. ΕῸ5. 50108 

δἰαάίοβα πιθ ατα δὲ νοῦϑα, 405. οἰίδηι 'ῃ ἘσροΙ δϑία 

σατὰ τοθα Πάποῖα σοὶ 5. τη }}0 ργα ἀδηθοῦοϑ δὲ 

το ρ]οβονο5. (6 δορὰ! ἀροθίο!, οἱ νρίοτοβ θρίβοορὶ 

Ἐφοϊοβῖον υροίογος αἱ 6095 69 [τδἀϊάοτο: [ἢ Θτθο 
ΠΠ1πὰ5 ΕοοΙοϑ᾽ 8) συ ἢ 515, Π6 1δοβθ9 ροβί (5 ἰγάπθνόγίδ, 

11} νεϊθεὶς φυϊάρτῃ Τοβία πιο, αἱ ἀϊοίαια 65}, ἀπο8 

οἱ (αι. Πεοίηο νοσθ ἐποιήσαυτα, ἴῃ ἀπὰ8 νοῦ 09 

ξἔποιήσαν τό ἀϊδιτδοίΐαμα, ΘΟ.) ΠΧ πλι5 ἐχ ΟΟ151., 106 
οἱ Οδβαὰρ. Ργῇὸ συναγωγῶν, ΒΟ0υΙρβιΠη15, συναγαν 

γών, ὁχ ΟοἸ5ὶ., Οἰΐοροι.ν Ἰῖοα οὐ 8881}. Ταλάθῃι 
ἴοσο συμφωνοῦντας ΒΟΡΙ ΒΤ 115, συμφώνους 6χ 6ἰ8- 
ἄδιι. Π 6. ΘΟ 11 115. δἱ ἱπϑρίγαϊΐοαο ΠᾺΧ Ἰητογροῖῃπὶ 
ἕαϊξ δαάθῃιν πια {5 ἰοπρὸ ονάίε ας ριι5. σοιηηα- 
ηἷβ ορί οἷο, φῶ ἴῃ ἰιὰὸ Π᾿ονᾶταια 08 πα! ]ᾶτῃ άπ 
ἢάστα ᾿ιαδοῖ, 

(Ὁ) ἔοτίο, ἐποπτεύσας. 
(5) Προσιέντες. Βοτίο, προσιόντες, ἔριτ. 
(Ο᾽ Ἢ τῶν. Τῶν 5ογίρϑθηαβ Ἰυσο τῷ εχ οοάά, 

Οοἰβ)., ος, ὕάβαιμ., ΟΡ. : ἴῃ οο γθτὸ ἰοριθαγ, 
ἁγίωνς ὁ ὁ {π|ὰτ, Πνεύματι. πος 

τ) Καὶ εὐλαύξατεοοι, ἤππο αὐ ἀϊάϊηγι5. ὁχ οσαά, 
(ο151., Οἰίον., ἴλοθ, άϑδαν. ᾿ ἄτην, 

(8) Καὶ τῆς, Διί φς Ὑϑγρὰ [μὲ Ογο ἀθοῖτ {{- 

ταἴατα, 1,6 ἰδεῖς φασί ἴθ ἀᾺΠῸ πι8. ὁοάί 6. ΓΟΡΟΙ σ 

μλπ5. ὕδαΪο ροβὲ, χαθώς ροπαϊππι5 ἰοοο ὡς, ἐχ οο(ά, 

Οο15}., ΟἰιοΒ., 106, Οάβαιμ, 



400 5. ΟΥ̓ΔΙΓΠῚ ΒΠΕΠΌΘΒΟΤ,. ΑΒΟΉΤΕΡ, δοῦ 

ὀματυρι, τς τα Γ  ππς . ὁ οἴ Ἀααο ὅάπσται Ἄἰχια πν “ ὌΝ 
βιρνα νἱρίπε ΠΡτοβ πιοάίξατο; χα05, δὶ ἀἰξοοπα! ἃ Παλαῖας Διαϑήχης, ὡς εἴρηται, τὰς εἴχοσι δύο, μελέτα 

5 αἴ. ἰδηθτῖβ, ποπλπαϊπι, πιὸ τοι τδιιο, ΠΟ 1) 

ἱπῦρονϑ οίπάο, 1 6ρῖ58 δαί παηι γίτηὶ φαΐπιμιο ΠΥ 

Μοϑὶ5, 6515, Εχοάιτιβ, Τιοντοιια, Νασηοῦῖ, θ6ὰ- 

ἰθτοπηομ πι. [η46, 2655. ΠἸΪὰ5. Νάτο ς οἵ Διά Ἰοι 

106 γ, φαὶ ἀπὰ οαπὶ ἀπίῃ φοριπηλαβ πσησταιαν, ΟΣ - 

ἰουόσαη γὐθγὸ ᾿διουἹοούαηὶ ᾿ἰρύόνααι, Πορηπονατη 

ΡυΪηλι5 οἱ βοσαπιϊ5, ἀπ. 65. ἀραᾷ ΠΟ λραλ05. {1- 
Ῥδι; ΠΠῸ5 ἰδθτα, θυ 15. οὐ ἀπᾶτγιο. Β1τπ] 16 Ρ4}}8 
ἀριτιά 605 Ρασδῃροιηοποῦ ρα τηὰ5 οἰ ϑθοσῃ 5, ὉΠῸ5 

650 ΠΡῸῚ : Ἐξάτωχαρ ρυίμη5 οἰ βοσαηάτπι5. ΡῬΓῸ ἀπὺ 

σδηβοίαγ, Ἐίθον ἀποάθοίῃλα5. 658 ΠΡοτ : οἵ Ηἱ χαὶ- 
ἄστη Ἰνβίοσι οἷ. Ὑ θυ 98. ΒΟΥΙΡΙ απ αυΐηααθ : 10}, 
Ῥοαϊότασχι πον, Ῥγονογρία, Ἐος]οϑιαϑίσβ, δ᾽ ὕδη- 

ἰἰσα σαι οοναηι, απ ΠΡΟ Ρ οϑὺ ἀθοί λὰ8 56} Ἐ1Π1115. 

ϑοααπηαίαν ρυορ νθίϊςὶ (απο; ἀποάφοιϊν ρρορ8- 
ἰατααν ΠΡ Ὸσ 5 ; [Βαῖα ἀη 5; ἐδ δηλ οη Βᾶγα- 

οἷο, παπηθη αι οἱ θὰ5 δὲ ἘρΊβι018 (1). πηπ5.; ἀοἰη- 

ἀκ, Ετοομῖϑὶ, οἰ Ὀιαηο 5 1 06Ρ, Υϑίθυῖς Τοϑίατηθῃτὶ 

βου ἀ}8 5Όρτὰ ν᾽ θϑι Π1τ. 

ΧΧΧΥ], ΝοΥνΐ δαΐθια Ταβίδι θη 500} ἀπαῖποῦ 

ἀπμπίαχαί Ἐναπρο α ; ἤδη οωίοσα [4150 ἰπβογρία 
διηΐ, οἱ ποχίὰ δξϑ, ΒΟ. ΒΟΡΙΓΩ δὲ ΔΙΑ ΠΟ οἱ βοονυη- 

ἄστη Τιοσδηι Ενδηκο απ, φασα ἀνα πο! ο ἀρροὶ- 
Ἰατϊοηἱϑ γασταμ ία σΟ] οναΐατα, εἰ πι ΡΠ ΟἸΟΓῚ ΠῚ ἈΠΊ ΤΠ 5 

σοτγατα ρὲ . ΞΌΞΟΙΡο εἱ ἀποάροίτι ἀροβίοϊοναπι ἀοία; 
οἱ ᾿πβαρθν, βαρίθιῃ σαι] 095. ἘΡΙ5ίΟ]45, “Δ οι} οἱ 

Ῥοίεῖ, Τοαηλῖ8 οἵ Ππἀα : ἀογἀδ. σαοα ομνη ρῖι5. ο5 
ΡΡῸ 5ίρμῃδοῦ]ο, οἱ ροδίνοπλιαηι 651 ἀἰβοι ρα οναπι ΟΡ 5 

Ῥαλ} φααϊπον{οοίη Ε μί5ίο]α5, λοΠ 4 νογῸ ΟΠ 5 
οχίνα ἴῃ βδοῦηάο [δὺ ἅ0}10] οτάϊπο Πα θοαηίαγ: δὲ 

ἐ5. ΤΊ ποτε ὃΣ ΩΣ ΟἽς 

(1) Εϑὺ Βαγθο] ς. γε ἢ ΥὙὰ] 6. 
(2) Τὸ τῶν κριτῶν, Δν ολ]ατα τὸ δα ]σοίπη}5 6Χ 

ςοἀάᾷ, (1.015]., ἴσο, (ἰἀ54}}}}.,. 651 Ὁ ΠΠ0οῸ δΡιϊοι]ο 5. ἡ 
ἀπ πρώτη 6 δευτέρα, ΟΧ ᾿ἰδάδηι ὁ, ΘΓ οι. Οἰιπὶ 
ἴῃ ἰδίαν τοις 0.15 θυϊηνατα οὐ βδουσπά αι ᾿ξάγρ οἷ- 
(α!, μου πηὶ ποιή 8 611 χ] 558 τἱἀοίαν ἀροσνν ΡΠ 1 
ποβίνλατι ἰογπιτῃ ; οἱ βθοιηάϊ, ποΞςίγοβ μεΐϊπιιιαι δὲ 
δροι πη; παιὰ πσ 0 5 ΝΟ, 5οὰ ΞῸΡ 
πόνο Ἰασᾶασ! οι πο, σδιὶ. 1, π. 38, 

(3) Στιχηρά, [14 σοϊά, ΟΠ ρου, Ποα, Οαβδυδ. 
ἙΔΕΠ, νι ἩΒνανίασα, στοιχηρά, ΟἸΝ ΗΠ ΔΠῚ {γ0 85 
ἀππίαχαΐ ΒΔ] ΠΟ ἢ 5 ΠΠΡΡῸ5 ῬΤῸ ΤΟ ΠΟΏΤΟΙΒ ΠΕ ΘΟ ΡΕ, 
ΕΘΟΓ ΘΒ Ια 5.101 ἑατηοὴ οἱ Βα θ᾽ Ρ ΠΕ 25 ἢ δ. 5 οοίίοια πο ῆο 
40ὸ Ὀφίονῖβ ἀπ πν, μοβίθυον οι οἰἴα αι. ϑαϊ πιο 
ἀρ θη 8 οαἱ, 9, αν 2. οἱ 18, Ηο5 [οτία παρα ἴῃ ἀκι- 
Ρ115 ἀ χαῖθαβ ἢ. 33, ποὰὶ σοι 1 ΠΟΧΙΪ5. 

(ἃ) “Ἱερεμίου μίχ. Ννοσοπὶ μίχ, δὰ ἀϊβι πο! οἢ οι 
οἱ 4 ἰεχίας ορροτί δ ῃ} δα δοίη ὃχ 
οὐ. ἴσα. Μίηουθϑ Πγορ] οἰαπ τη] τ Πνὰ5 μυθῃα ΜΠ, 
αἱ τὰν π}}} 15 νοϊοσότη οδΙ ΔΙ ορῖσ, οἱ ὐηλοὶβ Π] 0Π10- 
τα λ 185. οτααπίτι οι, Δ ΟἸοτα Τρρο αι αἰ 05 ΟΧ 
Το ΟΠ Οἢἷ5. νούβίσθα Σ δος αἰ τηρθαν Πίνοιμις, 
πα σὴ ὑγιῃι μγπονόσιια, 0} 15. δὲ ἀνδοοπς εὖκ- 
ἰονΐαμι, ἂὸ βαβαμη. δνθη τη, αΠ ἀροσνυρια τοῖς 
οἶομθα!, Ηφο δυο ρϑδίπι τ] δ Παπίο]ο ἈΜΠῸ 415- 
οὔ απ ΟἷΤαῖ Σ ἰπλο Θβάπηαν εἰπέονία. ἱγυ5ὶ λα πῖο! 5 
οχογήίατα οὐαξ, αἱ ραίοι ὁχ σαξ, 1, κα. 31. 

(5) Μόνα, Πᾶπο νοόύοῖα ἀἀἀἸἸ γος δχ Οὐ͵51., ἤσο, 
άβλπ}ν. οἱ ναί, 

ι0] Ὅπερ τὐωδίᾳ, οἴσ, ῬαΡΠ ΠΟ υ]ὴὶ ὥσπες Ἰηΐαν ᾿γλ5 
νοῦθ58. ἱπίοτροβὶἠατα. οἰ τα παν τη 8, θοὸν. σοάα, 
Οοἰ5!., Οἰἱον., ἴσο, κϑάι)»., 601}... Βα]. Μόνο]. 
εἐ Ογοα, Ῥοβέ ἐπωνυμίας αἰἰά!]α] ρανεῖ μη ἐπιχε- 

Β 

( 

ἐέπων 

βίδλους" ἃς, εἰ φιλομαθὴς τυγχάνεις, ἐμοῦ λέγοντος, 

ὀνομαστὶ μεμνῆσθαι σπούδασον. Τοῦ νόμου μὲν γὰρ 

εἶσιν αἱ Μωσέως ἸΙοῶτα: πέντε βίόλοι, Γένεσις, Ἔξ" 

οὗος, Λευϊτικὸν, ᾿λριθμοΐ, Δευτερονόμιον, ᾿ὐξῆς δὲ 

᾿πσοὺς υἱὸς Ναυῖ᾽ χαὶ τὸ τῶν Κοιτῶν (2) μετὰ τῇς 

Ῥοῦῦ βϑιδλίον ἕδδομον ἀρτῃμούμενον. Τῶν ὲ λοιπῶν 

ἱστοριχῶν βιόλίων, ἡ πρώτη χαὶ ἡ δευτέρα τῶν 8χτι- 
νἐ » - . 

λειῶν, μία παρ᾽ ᾿Βόραίοις ἐστὶ βίόλος μία δὲ, χαὶ 

ἡ τρίτη χαὶ ἣ τετάοτη. Ὁμοίως δὲ παο᾽ αὐτοῖς χαὶ 

τῶν Παπαλειπομένων ἡ πρώτη καὶ ἢ 

πυγμάνει βίόχος χαὶ τοῦ Ἔσξρα ἢ πρώτη χαὶ ἡ 
[ ἢ Ν 

δευτέρα μία λελόνιστα!" δωδεκάτη βίόλος ἡ Ἐσηήρ. 
Καὶ τὰ μὲν ἱστορικὰ ταῦτα, Τὰ δὲ στιχηρὰ (3) τοῦ- 
χάνει πέντε, Ἰὼδ, καὶ βίδλος ἩΨαλμων, καὶ [χροὶ 

ἴαι, χαὶ Ἐκχλησιαστὴς, χαὶ ἍἌτιαχ ἀτμάτων ἕπτ, μται, Χ ἰλὴσ ΕΝ Δτσι χυμάτων ἐπτὰ- 

καιδέχατον βιδλίον. Ἐπὶ δὲ τούτοις τὰ πρ 
᾿ ̓
 

Ἄξι κωι ; 
ὀευτεοα, μἰὰ ὃ 

οφητιλὰ 
« 

ἢ 

πέντε τῶν δώδεκα προφητῶν μία βίόλος, καὶ “Πσχίου 
, . αν. τω ῃ πὰ ΘΑ ᾿ ιν 

μία, καὶ Ἱερεμίου μία (ἃ) μετὰ Βαροὺχ, καὶ θρή- 
νων, καὶ ᾿Ἐβπιστολῆς" εἴτα ᾿Ιεζεχιηλ' καὶ ἡ τοῦ Δα- 

νιλλ, εἴχοστηδευτέρα βίδλος τῆς Παλαιᾶς Διχαθήχης. 
Αζ᾽, Τῆς δὲ Καινῆς Διαθήκης, τὰ τέσσαρα μόλα (δ) 

Ἐὐαγγέλια' τὰ ὃξ λοιπὰ Ψευδεπίγραφα χαὶ βλαύερὰ ἴ ι 
τυγχᾶνει. "Βγραψαν 

Ἐῤαγγέλιον., 

καὶ Μαινιχαΐοι χαὶ Θωμᾶν 

ὅπερ, (6) τῆς εὐδαγγελικῆς ΤΡΙΞΕ 

ὠνυμίας ἐπιχεγρωσμένον, διαφθείοες τὰς ψυχὰς τῶν 

ἀπλουστέρων. Δέχου δὲ χαὶ τὰς ἑπτὰ, ᾿Ιχχώὠώδου,, 

ἀποστόλων πρὸς τούτοις ὃὲ χαὶ τὰς ἑπτὰ, Ἰχχώθου, 

καὶ πέσουν, ᾿Ιωάννου, χαὶ ᾿Ιούδα χαθολικὰς πιστος 

λᾶς" ἐπισῳράγισμα δὲ τῶν πάντων, καὶ μαθητῶν τὸ 
ον - Σ Ὁ» Ἵ 

τελευταῖον, τὰς Παύλου δεκατέσσαρας Ἕπιστολάς, Τὰ 
μον ᾿ Ω 2; - δι 
δὲ λοιπὰ πάντα, ἔξω (7] κείσθω 

. ΕῚ Π - ν ἄν 
ξν οὠξτεο γα’ σὰ 

χρωσμένον, ὃχ οοὐά. ΟἝὉ]». Μοτεὶ. οἱ ατυίος, 
Δ Ιπαια νἹἀθγοίαν ἐπιχεγρισμένον, ποίη, χαοα Π1ὰ- 
Βοίαν ἴῃ οοάα. ἴσο εὐ αβυπ]υν οἱ, σονγαρίο Ἰααίμαγ 
ἴῃ Ο015]., ἐπτχειρισμένον, ΑἹ δαηιάθια νὰ Παρ Γ νῸΧ 
ἐπιχεχρωσμένον, ἃ χρῶτες ν0}] χοῶτα ἀδαιιοία ; (Ὁ 
γοχ ἢ ΡΟΠῚ5 ἀποίογίλιιπ Γραργαπαπη σασηγάατι ὁχ 
ἀποΐίανα οτθαπαπίοηι ἀοβίσαξ, Οὐγ πι5. σας. 1. κι. 
ἁς αἷϊ Ομ εδίααν, ἄστη ἴπ δογάαπο ναρτχαξιι5 ΡΠ 6 - 
τείπιν, {ποίαγϑηι ξΞιισν Π ν1Π|18 {8 ἀα4αΐ5. ᾿ηἀ! ἴκ5ο, 
τῶν γοωτῶν, νῸ} χοώνων, τῆς θεότητος μεταδοὺς τοῖς 
ὕδασι πππ|10 Ἰρβαν στα! 1 σοπορροταπι, ῥγοσαί., 
π. δ. Οδτίο θα οἷοτ15 σα! 6), 5οα Βαρονῦ!β Τα] οῊ 6 
ἀς ἴρποίι νοιο αἴ! τορ, Νν 55... οναΐ, ἐλ χὶ μι αν- 
ἐμ 68, Ὁ. ὕ09, εὐχροίᾳ τινὲ χαὶ ἐδονῇ γεύσεως ἐπιχε- 
χοωσμένος, καλὲ φερούσῃ οὐΐονο οἱ ποϊμρίαίο πιιδίις 
γοίογπιδι ἈΡΟσΔΙ ρβῖη ποὴ Πιτηθταῖ Ογγη Ππ|5. ἢτν 1 - 
ἀϊος Νονὶ ΤοβϑταθὨ11. Θαπη 6 α{ ἀροσγυριαπι Τὸ - 
ρπάίανα νἱάἀθίαν οαϊ. 15. πηι. 183. 6ὲ 16. ἔα Τα πιὸπ 
ἰοβ πη ἢ 8. δαῦρο δὸ νη} Ἰηι ρυ δι 5, Θχ Τα πη} ενὶ 
6}15 σσῃδαοίπαιπθ, ἈΠ αι, 

(1) Ἕξω. Νὸχ οὰ ποὺ Πάροίαιν ἴῃ οοάα, Θοῖα]., 
0110}»., οα, σᾶβαι}. οἱ νοᾶ, αιιαβὶ ορύδγοβ ΠΠρνὺ 3 
πῦτι ΟΧ σα σΔ ΠΟ ΘΠ, 50] βοοιιηδο ἰαη π] Ισοὺ 1π- 
Βοεὶ ἤαθθύθι Οὐγηπι ; Βοά 16, συαπινῖς τὸ αἀοβάηιη 
ἩΡνοα ἀἰπιχϑρὶε, {πιὸ ἴῃ σαοηα βοὴ ἰπο ιοπς 
βούσπα α ἰἄτηοιι [ο00 πα να. ἀο ῃ 10 ἃ βου τα 6 ται ηὶ 
Βυοϊοοδποπ οἶδ τας ὁγατοπο απο ἀπρ] σον ἀρὸ- 
Οὐ ΝΠ οσ τ οὐ ποτ ποὺ ἰλοῖξ, αἢ τ 6] χ πιοᾶο 56- 
4αρῃ 5 νοΡ ΒΞ ρμαίοι, Πάσιο νοχ ἐν δευτέδω Ποὴ 
βδοιοιίο ἰαπιῖι πη, 56 προ ὃι ἰοσο, αἴχαο ἰάδτη αιοῦ 
ἔξω 5ἰκιλσαῦ ; αὐτὰ ποῖ ᾿πβόϊοι: ἀρ ἀποίου δ ο {π|- 
5 νοῦἹβ ἀϑατραίίο, 510 Νὰ,, αν. 1, ρᾶρ. 39; Τὸ 
μὲν χαῦ᾿ ἡμᾶς δευτέρου χείσθω λόγου, (τώ αὐ πος 



ὅ0Ι ΟΑΛΤΕΘΟΗΈΒΙΝ ΤΥ. ΕΒ ΘΕΟΈΜ ὈΘΟΜΑΤΊΙΒΌΒ. "» 
ὅρῷᾷ 

᾿ς Ἷ - ἊΝ - -- , 

μὲν ἐν ἐκχλησίαις μὴ ἀναγινώσχετα!, ταῦτα μηδὲ αὶ ΄αϑουησαδ ἴῃ βοο]δϑῖϊ5 ποὴ ἰδραπίαγ, Π1ὰ ποία 5 
ὑδυσν βοῶν ὩΣ ἐρστ . κατα σαυτὸν ἀναγίνωσχε, χαβὼς ἔχουσας, Καὶ περὶ 
μὲν τούτων ταῦτα. 

ΑΖ᾽, Φεῦγε δὲ πᾶσαν διαδολικὴν ἐνέργειαν, χαὶ μὴ 
τρίβου τῷ, δράκοντι τῷ ἀποστάτῃ, ὃς ἐξ ἀγαθῆς ὑπο- 
στάσεως αὐτοπροαίοετον ἔσχε τὴν μεταδολήν" ὃς 
ἀναπεῖσαι μὲν ξύναται τοὺς ρέλοντας, ἀναγχκάται δὲ 
οὐδένα, Καὶ μύέτε ἀστρολογίαις, μέτε ὀρνεοσχοπία'ς, 
μήτε κληδόσι πρόσεχε, μηδὲ ταῖς μυθώδεσι τῶν Ἔλ- 
λήνων ({} μαντείαις 

καὶ τὰ 
φαρμαχείαν, καὶ ἐπαριδίαν, 

παρανομώτατα πράγματα, 
μηδὲ μέχρις ἀκοῆς παραδόχου, ᾿Απόστηθι παντὸς 
ἀκολασίας εἴδους, μήτε γαστριμαργῶν, μήτε ο'ληδο- 

νεχυομαντε!ῶν 

καρ». πιοῦν, ἐκ γο εὐαδευ, ἀράν νῶν, ὑπεράνω τε φ'λχογυρίας ἁπάσης, καὶ τοῦ τοχί- 
ῇ ἘΠ μ ζειν, γενόμενος (3). ΔΙ ἦτε δὲ θεωριῶν ἐθνικοῖς ἀθροί-- 

ὃ ἐς σμασ: παράβαλλε" μηδὲ ἐπιδέσμασιν ἐν νόσοις χρήσῃ 
ὙῈ ἃ ποτέ ἀποστρέφου δὲ πᾶσαν χαὶ 

3 ᾿- Ν 4. ΄ 5 τὴν Χυδαιότητα. Καὶ μήτε (3) εἰς Σαμαρειτισμὴν, ἢ 
ΕΥ̓ Υ Ἢ ᾿ ᾿ ἣ Ιουδαϊσμὸν ὀρεεῦ σας" ἐλυτοώσχτο νὰά9 σε λοιπὸν Ἴη- 

σοὺς ὁ Χοιστός, ἤχσης 

ποῦ γαπηλοδυτεῖν 

Σαῤδάτων παρατησέσεως 
ΠΆΡΩ ΨῊΣ τῷ » - ἽΣ Δ “Ἁ4 Ἵ, 1 γΥ ἀπόστηθι, “αὶ τοῦ χοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν τι εἶναι 
τῶν ἀδιαφόρων βρωμάτων, ᾿Βξαιρέτως δὲ μίσει 

: ι ᾿ Ἂ ᾿ 
πάντα τὰ συνέδρια τῶν παρανόμων αἱρετιχῶν' χαὶ 
παντοίως τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν ἀσφαλίζου, νηστεία:ς 

Ρυϊνα πὶ ἰθρᾶ5, εἴς [Δ ηι δά ῖ5ι1 "5, Ας ἀδ μἷ5 φαϊ- 
ἄδτῃ μδοίδηιβ. 
ΧΧΧΥΙ Εαρο διίοτα οτήηθτα ἀἸαθο οα Τὰ ΟὈδΤ- 

οηόπι : Ὥρηπ8 ἐοἱροίονὶ ἀγδοοιὶ ὁνοᾶδϑ, σαὶ ὃΣ 

βομὰ παίανα αἱ ΓῸ 80 Ξροηίε τα ναΐα5 ο5ἱ ἢ 1Θααί 
το] θη θ5 σα! ἀοτ) ρογϑαδάργα ροίοσξ, παιλϊηθ) δἃ- 
ἰδπὴ οοροτε ὅς. Νόίαο δϑίτο]οροόγαηι ρτα ΟΠ ΡῸΞ, 
ὭΘ4.6 ἀνίατῃ ΟΡ εονναι οηΐθιδ, πρααβ Οτλη ι15 (1) 

δἰϊοηὰθ, θαὰς [Δ θυ] 515. αγθοοσαπι αἰν] ΔΈ η]-- 
δὰ5. Ψομρβοίπηιν, ἰδῆ αἰ οποτ, δὲ πΘἰΆΠ 1 5511 5 

τὰ 1 ον ΠΟ 5,80 δά ἀῦγο5 φυϊάθηὶ δἀταϊζίο, 

ΑἊΡ οἵἴπηὶ ᾿πἰθιηρογδηί σθηογαγεοοάθ, ἡθοραΐ ἀ6- 
ἀν 5, ποὺ νοϊαρίαι 1) ἀπ. Δ Ὲ5 ; οηηὶ ἀναγιῖα οἱ [8 - 
ὩΘΤΑΙΟΠ8 δαρθγίον . ΝοαΒ. νόσὸ ΘΘΩΓ 1158 5ρ6- 
οἰδουϊοναπλ σον Θα ΠΡ 5. ἸὨΤογθ15., ΝΈααθ ᾿ΙρϑίαΓΙ3 
ἀΠ Ὁ 8 πὶ ἴῃ ΠῚ ΟΓΡῚ5. αἰ ρδι Αγ σαν συ σα0 οι πθηὶ 

σαπροπάγαηι ἔροσα θη απ ἀϊ ΠΠ ανίρ αὶ ἂο βοράοτα, Νἐ- 

40 ἰῃ βανηδν ἰσάτὰ ἀὰ} μαΔαϊσαπηὶ ἀοίαθατε νο  ρῖο- 
ποτὶ (ὅ), παῖ ἴα ἴῃ ροβίογαπι ΠΒοτναν} 585118 ΟἸτί - 

δίαθ, Α}» οπηηὶ ΞΘ ΒΡαίοτατη ορϑοσυνυδίϊομο Ῥτοοὶ] οδίος 

πθίαο ἀ]] τὰ πα Π Θσθα τἀ ΟἹ ΟΓ ] σοΟΠλ "τ 61 γ8} 

πιά ἀρ Ρ6}}05 57, ῬγΦβον τη ντο οὐθγ13 οὐηα 
{τα ΠΕΡῚ ΒΒΒΟΣ ἢ. ΠΥ Βυσον αι οουν οη]οπ]α, οπγη1- 

Β 

1 ψία. οαἰ. 8, π. 38 δἰ 30. δ᾽ γι, οἂτ. 8, π. 8 δὲ ξῳ. α. 31. "5 Ψια, δαξ, 19, πὶ 8. “ὁ γι, εαἰς 419, π΄ 8 
Δ Ψια, οαἰ. 18, π. 86. 

αἰξίοηε πἰο ἰσεο κανοίθ, ὁατηι. 18 απ... Ὁ. 2410 : 
ὕλφω γὰρ εἶναι! δεύτερα Ξξενον σἁτους ἀτηδὸ ἐξία αἰΐοηα 
« Χοποορραίο, Οταῖ. 20, Ὁ, 4117, εἰ τοσοῦτον ἀπήντηχα 
καιροῦ δεύτερος, εἰ ἑαηεἶϊιι ροβὲ ἰδναρτ5 οσυμνν, 

(4) Ἑλλήνων. Τοραν ἴῃ. οοἠά. (οἱδὶ., Ποῦ, 
λβαι. δὲ ἄσοίοο,, εἰδόλων, ἐἀοίονια. Οἴλααθ 
Ἰοοίίο ρρο θ4}}1115. Νατὰ ψ8ὶ ὁνασα]οσιση ρτδιάϊοίῖο- 
η85, γ6} αἰν πο] στὰ μ6Γ ϑογίθβ νδ οἰπία τορτο- 
Βαϊ γε] 5. ΓΟ00 φαρμαχίαν ΞΟΓΙ ΡΒ ΠῚ15 6Χ σοά, 
Ομου., φαρμακείαν, 

(23) Τενόμενος. 1ἰὰ τοϑί (1 ἐχ οοὐς, ΟΟἸ5],, ΟἹ- 
(ΟΡοπ., ἤρου, Οάβαν ΠΡΟ. σ6{Π|, βουλόμενος, 
Ῥάμ!ο μοὶ, Ισοο ἐπιδέσμασ', οοά, (10... Βα]. οἱ 
ΝΡ], Γογαηῖ, ἐπῳδύ μασι, ἐποαπέίαίογ δι. ΤΠ ἴοτΠα5, 
χαπηλοδυτεῖν 50 5115. 6Χχ ο 5]., Ποδ, Ολδαῦβεν 
Οιἴονν., Ἰοοο χαπηλοδότου, Ονοα. ἸὸμΊδδε νἀοίαρ, τῶν 
χαπηλοδυτῶν, Ηδητίοι8. ἡ Δ] Ο 515 1 τη55. δ Ογὐτ]}- 
1ιπὶ ποἹῖ5. χα πηλοδύτην τ [Δ 61Π0}} ἀἸαθοϊαπα. Θοὰ 
απὸ νοσοὴλ οατα αἰνὰ δἰ τ }}} λὼ ποδύτης, οὐ φροἰϊα- 
ἐρυ τα ϑηόγιοία να δηΐδ, οὐοάοι η αι. Κάπηλος 
5 ση Π σα ν6] πεηοξαίονεηι οἱ ὑθη τ ογονι, νΟῚ σαὶ)0- 
πα, Αἰ καπηλοδύτη ς ἈΠ ΘϑγοΠἶὺ 65 σα ροηᾶτγιμπη [Γ6- 
φαθῃίδίοῦ : οοάοπιαιο βϑιδῖ ἃ ΟΥΡΠ]Ο ἀϑαγραία πη 
Πιᾶπο φοσϑιι, β σαὶ οαὶ ΠΠανο5. Π1ὰ ἀτιαπὶ χαπηλοξύ- 
ταις ΟΡ] ΟἿ 1, Οδαροπᾶ" δἰΐαπὶ ἀρὰ ΡᾶρΆΠΟΚ μι το- 
8:5, ποάπιπὶ ἀρὰ ΟΒτἰπίΙπ05. (οπ, μασι σαῃ. 38 
γοίδξ πὸ οἰόῦίοι οἱ αϑοθίῳ σαπροηδῖα Ἰργραάϊλαλαν; 
σαθιιαφηχοάμπι ἂμ. 3, πὸ πιαρί, ἀβίΡΟ Ομ! δὲ τὴλ- 
Πιοτηαιο1 αἰπί. Ὀιαςπις [ουει πῃ ρα σα ροπαγίοσ, 
4 ρτοίοββίο Ομ τ βίδα ΘΠ ρΘ γδῃ αν οἱ σγανη δι] 
βᾶτγαπι δ᾽᾽οααὶ σοηνοπίθηϑ, ἰΔο]ο] αι δπΐ 6} 5 γ6-- 
βεϊσία τοιηδηϑογαῃῖ, Τρ Πάπας, )6 δρεοίαδ., ἂρ 8. 
τ. 79, ἴῃ κἴαθ}}5 δῖνθ ἀἰνθυβογ} 5 ἰά018 {Ἐ1558. ἰ65- 
ἰαίαν. 

(3) Καὶ μήτε, εἰς. ἕὰ νουθὰ β]πιὸ δά πάσης 
Σαδὅχτων οχυΐαα, αὐ ἀάν8 ὁχ οοὐτὶ, (015].. ΟἹ- 
τόθ οη., ἤο6, σασθαι. Μοχ, χαὶ τοῦ βου ρβίηηι8 ΘΧ 
(οΙ51., οθ, (ἀξδὺθρ. απὸ ἰπ ἰοσο παρβηῖ Θα 1, καὶ 
το, 

(ἀ) Νοχιιο οπιπίδυς, οἷο, Τὰ γοσοτὰ χλῃδόνας γεν- 

᾿ 
ΞΙ 

μι ἀτοάοοϊι5. Ἰάδια 651 αυασὰ οαΐ, 419, π. 8, γνορδΐ 
χλῃδονισμούς. 1Δἃ Ομτνβοβίσπηιβ, ποῖῃ. 21. αὐ ῆῃ. 
Δηεϊοονι, 5} Ππ δηλ, ΘΟΠ ἡ αησὶὴ σάτα οὐδθρνα(ονῖδες 
ἀιογιθν, ΘΕ φρηβοϊία Σ ἀπιᾶν ΒΥΤΆΒΟΪα, αὖ Θχρ]οδί, 
ργδθξ πραγ ὁδοί οχ ΓΘ ὴ5. ον 18, αἵ νοτρῖ9 
ἴοτίο Ἰονίαμα ρροϊα 5, θυ ιογιη, πολ στη οσοῦΓϑα, 
οἱ βθα Π ΡὰΞ τορθα5. Νο. ἱπηχπϑυῖο ΟΥτ 5 ὯΒ 115 
ΒῈΡΘΓΒ ΟΠ Ι 5, 4185. 86] σα] αὶ ἀἴα 01} ροτί θ γὸ 
αἰλίοαμ, 19, π. 8, Δι ἀΠογ 65 508 γϑνοσδί ἤπατὴ ἀϊ- 
ἢ 116 οϑβοὶ ΟΠ τ ϑείαποϑ 0 δ} μππιοᾶὶ ἡ Δ} 8185 
ρϑίγαδτο, Ῥρορηηὶ οσιθπίρβ θὰ 46 γὸ ΡΔίΡ.Πι 
4πδρθιο, Δάδο ἀποβίοοβ οὐ 1105 ΠΥ ΘΙ1005115 505 
6558. 

(5) Νρηιο τὰ Βαγκανίποαηι σὰ Τά αῖσαγῃ, οἰο. Ἰη- 
511 ΟὨυϊπι πον αὶ ροσίονθα5. Ππἀαίος ἰορία γονὸ- 
τοιίία, ΓΕ αῇ μίασμα ποὴ βοἸητη ἐπάφογαμ ἴΓ8- 
φαδηϊίαοι ποὰ ἀδυϊαγθιε, 56 δογιτὴ βαονὶβ σο νθῃ- 
Εἰ 5 Ἰπ τυ θοϑϑοΐ,δο ἔθϑια 6] ἐΡυ γραλαιοι σρανη τ 

φαφτῖίαν ΟἸτγβοβίομη, μαοιι 94 σε ρορίμηα ΛΗ Βοδλ. 
{πιᾶ οσοαβίοηθ δὴ οἱ βθητπιθηΐθ8. ὨΟΙ}1185 ἀάνον- 
5διπὶ “δὺς ἀροϊαπιανι, ἀοηο. [δοά. ναί τὶ 
σε βεαπὶ ἃ δα οὐ ἀπο [6 514}1ἃ ΟἹ ἀζύτηᾶ ἀσοῖρ- 
φοπί, οῃ. 91 (ἱ 38. ναπὶ 41}} ἃ Ταζαὶς Τταοίαϑ 
ἀρτοΓα πὶ 5ποτασι Βαπρα οὶ ραρτοαίαν, απο ἃ βονότο 

σαπισαὶ σοπς. ΕΠ10. ο4π. 9. Οοπο, [δοάϊσ, οαπ. 39 

ΟὨεἰβιεϊατῖβ ρυσοί ῖθ πο [υἀΔαϊϑηξ, οἱ ΒΔ Ραῖο οἰἴδη-- 
(αν ,56 4 δὸ5 ᾿ν86 ἀ᾽6 ὀρϑυῖθιβ σάσᾶγο ρτεοίριε, ἤσπιο 
ἀδαδα. ἀρὰ ἰπἰγοσαθηίοια. [αῖβδο ἰδοίαινασ ἀρπᾶ 
φοαπποῖι ααιαθς. ᾿αβοθ 5. σα ]ἀηὺ, π΄ Ῥῳ» αἰδοίῖς 
οἰταῖα5, ἰνδνα ταις {1{π| 27, ρὰρ. θδ. απο ΞΆΡΡα 
τοι σίοποιῃ ἴοσιο ἰὼ ἀπ Ώ}}58 ΘΟΤΌσα. σοι Πγιπαραί 11- 

τατεῖα ἀϊο {Π 0 οδ]αΐα, οι Ἰαχαία πὰ Θπαὐναροβὶμλα 6- 
Τππαῖ} ομεονναῖο. ΟἸθοῦσα. ἀοϊοοία5. ποὴ Πα ὶϊςὶ 
τιοίο ΤπΔαίΐξιηιο δἀ οι, πο φαϊάἄατηα δ ἴδτα βαρ τβε- 
“οὶ Ορις Παπὶ ἀρ βουυαμασ, αὐ ἀρρᾶγοι δχ (οηδβέϊξ, 

Αρυὶν. νινολρ. 10 δὲ 11 Ἡρο οοναηι σοπνοπίοαϊα 
ΟΝ Ἰβηαπὶ σαίθαιη αὐ οαηι, α βόσα τα ἢ. αὐ Ἵν τα πὶ σα] 
ὁχ πῳτοιύροτασι σγορο Τποταπξ, δαὶ ἴῃ Θσοὰ ρα 15 ἃ} 
1851}5 δοοίοξ 5 σο] δρᾶ ῃίαγ, ΞΟΪΘΙ ἢ ἢ Δ|Π005 1008}, 

4υοὰ φτομίθοῖ σοπο δοά,, οαπ, 38 εἱ 34. ΑἸΗ [τ 6 

80 ἐνδποραηίαν ᾿ρπογδείοπο γοσῷ Ἐσοϊοβία ΟαἰΒο]  - 



δ08 5. ΟΥ̓ΒῚΠ11 ἨΙΈΕΒΟΒΟῚΙ.. ΑΒΟΗΙΕΡ, 504 

Ῥαβάιο πο 8 ἰθληι ἱρ5. 8. δαιΐτιατα τ Π].}5} Ὁ 119,.ᾺΧ. προσευχαὶς (1), ἐλεημοσύναις, γαὶ ρΞίων λογίων ὄνα- 

δ᾽ αθιι γα β,8} ἀϊνίπογαπι ὁγασπξογατα ἸροΟΠοπ θ115; 

αἴ ἰὼ ἐοπρογδμίϊα οἱ μἱοναῃ ἀοσαιαΐῖαπιη ορδοῦνας 
ἰοπο, φασὰ ΕΡὲ τϑ αυυαωι ο5 1. σάτὴδ [Θ πιρῖι5. νἱ- 
νὴ δια πσα απ ρθγ ἰανδογιηι ἀδιαγβαΐαιο ροὺ- 

ἔριαγὶϑ: βίσατα οὐ] Ρ 3 ἃ Ραΐίτα 8 9.60 ἀβοΥῚ ΠΠ18 
Θχοτο {{}ν15, σοι θυ5. σαοαιθ οὐγοιὶν ἀἰκη θυ ; 

ἴῃ μι 80 [ο5ὰ Βοιηΐπο Ὡοϑίρο, οαἱ Θκὲ ρίοῦῖα ἴῃ 

5550 Ὁ} ἃ 5ΘΘΟΌΪΟΤΙΠ), ΑἸΉΒΗ. 

43 ΤῬρΡίΓ, τν, ἃ. 

οοτῖμπ ; ΠΩ ΧΙΠῚ6 ρογαργηϑ 168, ἡπὺ5 ΟΥΤῚΠι5, εδξ, 
18, ἡ. 30, πιομοῖ, αἱ σαμὰ αὐ γαριοηραι δἰ χαλῃι ἀ6- 
νοροτίηϊ, ποῇ ργϑοῖδο τοσαϊα πὶ ἈΡῚ 51 ὁοο] 518, 
πάῃ ὁ πὰ5 ἤδη ϑ θη τ δ οἱ ΘΟ θβΊ γοσα μἴοτη- 
βἰβμῃΐγο ΒοΙο θα}, ; 5οα. ἈΡὲ 51} ΘΑ ΠΟΙ ὰ ἡποϊοβία, 

᾿ ἘΜΆ ΡΙ ᾿ 
γνώσμασιν" ἵνα μετὰ σωφροσύνης καὶ δογμάτων εὖ- 

ἐν σαρκὶ βιώσας χρόνον, τῆς 

σωτηρίας ἀπολαύσῃς, στθλτ7» 
σ:Θῶν τὸν ἐπίλοιπον 
αἱᾶς (2] τοῦ λουτροῦ 

τὸ -ς μὲ ζ 
λον ηθεὶς δὲ οὕτως ἐν οὐφρανίαις στρατιχῖς τῷ [Πππρὶ 

καὶ Θεῷ, καὶ τῶν οὐρανίων κχκαταξιωθῆς στεφάνων" 
ἢ ἃ ὑπο ὰ Ξ Ἶ ΐ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἣ δόξα εἰ- 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ῥεμί, ἁγίας. Οἰἴοροι., θείας ἁγίας. Μοχ, ὕτῸ στοα- 
τολογηθείς τε, ῬΟΒΆΙΠΙΒ ὁχ (1015]., στρατολογηζεὶς 
δὲ, οἱ ργὸ καταξιωβεὶς, χαταξιωῃᾷς, οχ (0158]., Ηιοο, 
Οαβάι!}ν, οἱ ρος, Ταράθηι ρτὸ τῷ ἡ δόξα, κοΥί ρ5ὶ- 
1.8.5 6Χχ (ο}}. οἱ Οἰίοθοῃ., ᾧᾧ ἡ δόξα. Ὀφιονλιαι ἀἢ)- 

χιοά πομῖθπ Ὑϑυβ ΒΟσ δῖαν μΡορ τί αση. Β ΡΠ οΥ μιουτοδιίοαμμο σομο! ἀπππι προ οατδομθπῖν ἰὴ 
(() μροσευχαῖς. 1) ΟἸΕΠΠ15 Ἰομ ατ, προσέχων, ἐθης- νϑυϑίοπο χοά οι, ΠῚ 5 Ὑ υΡ15. π΄ ὑλυδίο ΜΔύδὶ Πὺ- 

ἀν λα ἐσ υο15]., Οἷιο}. οἱ τοᾶ, πιΐπο ποκίτο, οπν πὸ αἰονία Ῥαϊεὶ στα βαποίο ϑρὲ- 
(2) Μιᾶς. 1000 μιᾶς, (οἰδὶ., ἤοο, ὕδβαυμ. ᾿ὰἃ- γξω, ἵν βρομία ἐϑεμίονιρν. ΑἸκθι. 

ΟΑΛΤΕΒΟΗΕΒΙΝ ΩΌΙΝΤΑ. 
ΠΣ ΕἸ ΕΤ 5ΒΥΜΒΟΙ.Ο. 

τι ΡΕΘΙ ΘΟ. 
1. βγωραναιὶς ἐπ Ξιρονίον οαἰθολοξὶ, μεν φϑηεγαίθηι τοιυσγϑογίοσι βαοὶ ποείγῳ ἀορτπαίμοι ἐξόν στ ς- 

ἐἰοηθῦη, αμάτίονιιπι αγελγηῖς, 7αην αὐ οὐασοίᾳ ὁ}ὲ5. σαρίία ἴθ δι γηιδοίο οοπίοηία «ἰδεῖς ΦΟΡΊΝΟῊ ἰζνι 

ϑῳρίαπαπάα αφφνοαλίμν. λας ἐξαῴιιθ ὁαἰοολοςὶ, φα ὅἰψηιδοίιρι ἐ'αἄὴὲ νιθηϊοντέθν' τϑίἰγιβηόνονι, δι νι 

(ρον, δ ϑαδαίο ςοἰϊοοὶ ξαπείο γ»ραἀδοησηηιν; θ᾽, σα ιι5 σον οδϑίοηθὴι σοι ἔϊηοὶ, νύρι, αὐφρελίπέρνι, 
πθοοβοἰίαίοπι, εὐ βεαοίανηψερ οὐποτιθη αὐ; ἰοψμθ ρείριιση, δ ψηιδοὶὲ ϑοσοηι, το, δεὶ, ἀγθαϊπηαβ, ὧδ 

μας οναίσηδ Θαρο τ. 
1. Εϊαρὶ αἰφητίαίοηι γοροίτε (πὰτὰ, 1) αὐ αὐυΐπῶ ἀρροίαιονίς, φμαηι ποδίδομηι σοναγαμηΐοαί, ραν ι- 

εἱραίλονα, υὐνη, 6) ιϑάοηι, αὖ σοπ θηρία ῬοντΝ, (εγγδδίρμμι φπθης ἱπερίγας (. 2), αἰοίπανασι νου μὴι ας 
))εὲ τροῖιι ςομίθηι μία ἑΐονιο, αεἰ φπαγα ἐὐολ εξ, υἱοίονία αὐἰθογεις ἀἑαδοέιοη, φασι οοη (πα. ἃ οἱ 11}; 
γτρϑότς κἰίτα ἐπμριανιαηὲ σοὴ ἀἰξοηθηὶ (Ὁ. 4), σας πον ὕχ ογδιίεη ὁ βοἰπιπι (ἢ. 1), νον τισι ἐὴὰ αἰϊῷ (ης 8. οἱ ἢ) 
οἰΐανα πιθν ξο ἐγοιἐδν ἐς ορθγαίεγ, δίοοοδε((αἰδοὶ ἰδὲ ργοθαι, ἐμὴ (αν 8) δὺ ονιπί υἱία οοηβμείμαθιθ, φικυ 

07 βίον αὐξίφαίι)" εἰ σοηϑἐδίϊ 5 ἐμὴ (α, Ὁ οἵ ΘῚ δῷ γιέ βεαίϊοηῖς ποδίνϑ πποο οἱ γαίέονιο, φνα ατἰ 
ἐτοηιρμίμηι Αὐγαλῷ ΡῈ» “άθνε ἐπὶ Ολγῖδίὲ τυψϑίοντα μεν βείμεν, ἄρθοῖες ταν θην ἢ οὶ ἀἰοεϊρ μὴ (α. 10. οἱ 
11): φμαριηι αἰίθγα ὑπ ἀοφηιιίγη ἀδδθηδιε δοτιδὶδίλξ Σ αἰίορα, φυῶ παγῶς ργεδηιίμπι ας ρον βδοιίο οεέ, ἰὴ 

γεῖγα εἰ διι5. ἐβῥοϊεπαίς, δ οϑε τὰ ργοοριιίμην δψηιδοίμση ἐσαϑείμγας (πα. 13), νιασιναηι ἐἰ{ἴιι8. ἐν ῥγουὶ 
υϑρδον μηὶ δοτηρίεαιι υἱπι αὐ προθαϑεα!οηὶ ϑεέθηϊέ ; ἀο εἰ ἐφ πίθον ο7ιι8. ἐοπιπιθα α ϊονενι, Παρίομιφιο, 
τ ὠπὴ μαπι γα οι) ἀὩ! σον ραίϊω, ουδίοαϊαηι ρναοὶμέξ τ φμοι, ἐοὸ ἰγασύδέο, εἰλ( μου ϊι8 ἀθ σουθυ ἐμ 
ὑποιέσαί (π. 12). Δοέωνάα ργαβενεύνι, φια εἷδ β ἀδ πεϊγασιίοριιοι α ἔ)λεο ὁπορίαπεία οἱ ργοηιογθηία (ο- 
οοὐ ; ο( φιιῶ θ διψηιφοί! αὐ δ ροἰροῖα ἀδεὶμέρηαἰξ, αἰφηο αὐ ἰΐς φιὲ δογίρίωνας ἰοφονὸ πο μοβϑιριί [»νιϊ- 
46)" γοιἱποπἰΐ ἂς ἐὐοἰθηαἰὶ πεσοδο αίθ ρα, 

Π. Μαης οαἰθολοδῖηι, αθ ὧν ΟὨτΤ ὑκι5 γῖ85. εἰ οἰ ἰοπύθως Ὅ5 ἢ ἀο τΤαπίνηι ἱπεογεδίζι, πὸ Ὡς {0 
εὐ Βγιθοο ἀρμελἑαυΐλιας, ιιοηέζονι ἦ6 πεν ίδφιιο δα πιο δο(ρηιη κι αν ίψιο {ἰἀθὶ πορείνιο αφίί αὐοίον αν 
Μωρὲ ποηλέη ργὺ {οἱ τὐη αἰ δον δα ον ιϑιρηραὶ οὐ ἐπιτηο αὐ πίση. 13. 1 ἐρα αὖ 60 ἰοὺ αἱ ἤηιθηλ ὉγῸ Δ ρηΣ 
δοίο διωνε. (ϑμοίτες αἰεέθοι δι δοίκον εἰφη βραι, αὐ ἀἰϊδεύγιοιτοηονι {ον πὶ Ὠνἰδοιανα ἐητεϊο φναβίναι. 
[π ονν σα ρτέι ἀμ) ογα[ἰὈη13 βογ θα, 06} ἐγα(ἐ ἐξοηθηὶ δἰ μ»οπμη(ἰα ἐοποηι δ ψηιδο τ α Οὐ» 110 ἐαοίουε, ναι 
πμηι. 13 ὧς δ γριδοίο ἰοφνίγαν πὶ ἐλαεονίο  ; πνν  αμίσα 18 ὧδ σούροι αἱ ἐνααϊίο. Ζιροὶις ὀ!ονγερεϊοηἶν Ἡθὴ 
οΝηπΐπο ἐολέτις, 66 αὖ οἷς φιὶ Οαἰδολοξοδ ρλύμυμνε ἐβορ ρ50}Ὸ ἠσίατις. Οὐηιὶ οἩ ηὶ δικρηιδοίκηι λαγεἰς σὴς 
εἰανὸ Ῥρεηεῖς {ἐμὴ ρον Ἶδιις γε ἴὸ εὐϑθδ, ἐΐψειφ δὰ δας οα!οο δὲ δρυθνο ἐμίογ ἴσαι Ογν δες πίων. Δ “μὰ αὐ ὅ7μ8 
τ εὐ μὰ ΚΝ ροθεπα σοηἐτημαΐο εἰρεονῖρθοῦο ἐβίσσιιο δψηιδοϊμηὶ “Π]τονεοϑοὐ ηλ αν} μοῦ δ ϑοῖ, 

(αἱ, 18. ἢ, 21. 
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πἰϑδὲ ἐπι ἐἐπαὶὶς σα ἰεοίφδθονι, δἰ ἴῃ πατὶϊς Οὐ ΝΥ ἐον θη ἰδ, ἐρανϑῦνα οὐ μἱλ ἐπὶ Ζγαδία ἀοζοοίμπι οσείαγεί. [νη 
πυπμ ἐαηλρὴι γὲδὲ. ποδί σονδα φιῶ ἡπαπονυπι [3 αὐξοϊυμηί, γορονίίιν ἀφοιδοίανι Νιοηνο ἀἐθ ὑνίερνο 
ἀςδογίμπρνι φρο αρέμηι 65... μὲ ἤμοῖο ἐρακ εἰ ϑψιπὀοἐϊ οἱ ἑπέον μερίαιίονῖς Ομ» αφϑὶσπαυθνθηὰς ἰούιη, 
φιαηφιαηὶ μέ γαῖμα» φψιιρίί γῈ5 δὲ, πιἰῤέρια ἤχθη. 18, μορλοιίμς Βλέπετε οὖν οἱσ., ΨΊΔοΙδ ίαψασ, οἵο,, τη λὶ 
υϑήεαίειν αὐ δ ηγαδοίμηι ἰραὐεξιονι ρογεϊηονο, 
ν 1. ΑΖ υολ δὲς οαἰθολιοεῖς βμρον τον, πηι. 18, φιτόμα ἰόν (μα άγοσοϑύπ (οἰΐμς «ραίῖο δνηιδοὶὶ οα- 

Ῥοδίἐἰοπθηὶ α 56 ἐνοσθηάαμι αἱξ αἰςίον,, σογέμηη οεὶ παπο ὁγαίϊοηεμι υϑἱ ἐαέγθηλῖς ᾿Ὲἀλνιδϑ Ονοιἀναφοβίνια 5 
ἠοῤάοπιαία;, υεὲ ρνϊπεῖδ ἐδομ γε ἀϊρύτς μγοημητίαίανε ὁ5ε6. ἐαφιδ ὁγαΐ εἰησμίανις Ἡποίοοία Η ἰθροσοὶψ- 
τπξ(αηο» φσοηϑμοιμεο, τι μ6}" φμα ἀραφίπία αἷε8 δ'ψηιδοῖπηοὶ ροΐεις ἐραι ἐδιο ἐαμσαγοίαν; φεοὰ ἐοσίαν ἐδρὶ 
αιρκέϊυλοιις Ψοαηηθηι (ψνὶ ἡ σμοοοββονοηι, τὴ ἰδδεϊηιοηἷο κργα δητοἰοφιιῖο τὶ ἐπί οολιοδίην φναρίαμε, πμηι. 
8 αἰϊέφαῖο, {πὶ οηενῖϑιιβ Ὁ6γῸ αἰδὲς ἰαπὶ (οοϊἀοηξς φίίαηε (ὐνἱοη (ἐς ΠΡ οοἰρςὶῖς, φψεανηι ᾧὑεἑἰρηῖ ὀαϑίορε γπ0- 
πιρπθηία, 50 δαλέρθηια δον μάνα φοδίθιτθ ἐομιροτα δ θη δοίμοι ῥαριϊπαπήϊς ἐραΔούαξιο": ποο, αἱ Π116- 
γοφοἰψηνῖδ, μἰπρλλδιιδ, βοζ τοι ἐμιίασαι, απ αὐ κιιριέιωνι ὡὴ0 οὐ αἰίονὸ ϑορηεοπε ὁφρίαπαν «οἰεθαί. ἔιιι- 
ὀζοολα ὑογῸ πηἰΐμοι θεῖ, ψῖν Εροϊεξὲα ἢ ἰονοξοϊ ψηϊαη εοηδμοίμεο ναμὶίο, πελϊον ἐδδεῖ, οἰ ξαπο ἀὐευρ- 
ἐμ ΛΘ 60» εἰεδοριῖιϑ ργοίϊοδιονι ἀος Γἀιοσθευοη νυ ἰλαπαγιν ὑρως. 

Υ, Παης ονοί!ἑοίθηι σοπέμέρειις σθὲ σοί, (οἱκέξι., 06, Οαφακό., Οἐοδοη. δ νη ϑοέμωι {]οροξοῖν- 
πεϊέαπιιη δὰ ἔρδο Οψνῖίο οοἰϊΐοοίιση εἰ ἀρρὶπαίνπι. Ομα ἐἰο γὰ ἀϊσεηνας ἦι οὐδεσυαίίοηο ρεσαξ αν. 

Ὶ ΤΎΤτ ΝΠ ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ ἢ 
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, 

ἕν ἹἙεροσολύμοις σχεδιασθεῖσα, Περὲ Πίστεως: γχαὶ ἀνάγνωσις ἐκ τῆς ποὸς ᾿Ἑὐδραίους" ἝἜστιε πίστις ἐλπ'- 
ζομένων ὑπόστασις (4) πραγμάτων, ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. Ἔν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσδύτεροι, 

Σὰ δὲς 
χαὶ τὰ ἐξῆς, 

ΟΛἸΕΟΠΙΔΘΙΘ Υ ΤᾺ ΟΜΙΝΑ ΝΟΟΆΌΜ, 

ΗἸΘΓοβοΙ υτηΐβ οχί ον ρον ἰβ αἰοία, 26 ἤάδ, οἱ Ἰοοιο οχ Ἐρίβιοϊα δὶ Ἠοθγθοοβ τ “80 αμέθηι {105 
δρονλαίαγενι δ δίαηεία γόγίθς (2), σοπυϊοιλο φαγιον φῶ ποη σἱεογείιεος ἠὲ κας ἐπίνε ἐδέθη αηι ο0η-- 
δϑσμίϊ διοχί δοηθς, οἷο, 

Α΄. Ἡλίκον ὑμῖν ἀξίωμα δίδωσιν ὁ Κύριος ἀπὸ αὶ 
τοῦ (3) χατη χουμένων τάγματος εἰς τὸ τῶν πιστῶν 

μετατιθέμενος, Παῦλος ὁ ἀπόστολος παριστὰς, φησί' 
ΐ Ν Ν 

Πιστὸς ὁ Θιὸς, δι’ οὗ ἐκχλήθητε εἰς κγινωνίαν 
ποῦ Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Θεοῦ γὰρ πιστοῦ 

καλουμένου, καὶ σὺ ταύτην τὴν προτηγορίαν λαμθάς- 
᾿ ρ»ν . . , - νεῖς, μέγα λαμδάνων ἀξίωμα, Ὥσπερ γὰρ χαλεῖται 

θεὸς ἀγαθὸς, καὶ δίκαιος, χαὶ παντοχράτωρ, χαὶ δη- 

αἰιλυργὸς τῶν ὅλων, οὕτω χαὶ πιστός. Λόγισαι τοίνον 
ας, Οηαμδανεν , ἐ 

εἰς ὁποῖον ἀξίωμα ἀναδαίνεις, Θεοῦ μέλλων προσ- 
, 

τἹορίας γίνεσθα! κοινωνός, 
ἠβπτᾶς Ἢ ᾿ 

Β᾽. Ὧδε οὖν ζητεῖται (4) λοιπὸν, ἵνα τις ἐξ ὑμῶν 

πιστὸς ἐκ συνειδήπεως εὐρερῇ, ᾿Ανδρα γὰρ πιστὸν 
»ες - ν ὰ ς ͵ ᾿ ἃ. οὐ ον τ ξἔργαν ἐστὶν εὐροεῖν, φησίν" οὐχ ἵνα ἐμοὶ ὀξίξτις σοὺ 

κὰν σονείδηπιν (οὐ γὰρ ὑπὸ ἀνῃοωπίνης μέρας ἀ' τὴν συνείδη τιν (οὐ γὰρ ὑπὸ ἀνῃοωπίνης ἡμῖρας ανᾶ- 

Ι. Ουδιίαμι 56 γο}νῖβ ἀἰμηλαίοπι σομίογαί Ποτπι5 

Δ ογάϊπο οαἱροιαπμθοσῦσῃ αὐ ΠΔοΙ απι οὐ ἀπ θπὶ νὸ5 

ΓΡΔΏΒ[ΟΤΘῺ 5, ΓΕρΡΡοϑδπ ας ΔΡΟΒ(0 15. ΡῬΘΆΪ5, ΔΙΘῺΒ: 

ΕἰΔοϊὶς Ποῖιξι ρον χιθνε γοσαϊὶ ἐεεἰϊβ ἴπι ἐοοϊοίαίοηι Εἰ ΠῚ 

6ἦιι5 ὕοκι Ολν δὶ θῖν. σατα σπίτι Βοῖι5 βεϊολίς. Δρρ0}- 

Ιεἴατ, τὰ χασηαθ Θαηλθειη ἃ ορ15. ΔρΡΘΙ ΔΘ Π6 81, 

τιᾶρστια ἀαοΐα5 ἀϊπη!αίο, Οδι δάπιοάαπ οηΪηι δι 5 

τοσάῖαν θοηα5, οἱ ἡαθία5, δὲ οἰπαὶ μοίθηβ [ 568 ὁπ- 

αἴτιαι ἀοταϊπαίον), εὐ απ νϑύβοναον σοπάϊον, ᾿ΐὰ εἴ 

βαρὶὶς, ἰλοραΐα ᾿σίτυν πα χυληίαπι ρυονομοτβ ἀἰβηὶ- 

ἰδΐφαι, ἀνία ἀρ ρΘ᾽ Ια 0615 ραρ 605 Γα λεγιιδ. 

ΗΠ Ηϊΐς αὶ «αρουίίασ, αι ΠΑ οἰ 5. αὶ δχ νολὶβ, 

δοσσπά θαι ᾿πΕΠ Ιδ πὴ σοπϑοϊοηἰίαπι, τορορίαίαν δῦ, γὲ- 

γαάην Θηϊπὶ βάδιοια τρρονῖνε γπαρπδηι ΟΡΩ 5 ἐδί, αἱν 

[ξείριανα 8.1 Νοπ ἂὐ' ταδὶ ἰαληλ οΟΠδο θη πὶ 

“0. Ηρδγ. χι, 1. δ᾽ γἐᾷ. Ῥεοσαξ, πὶ. ὃ εὐ οαΐ. 1, αν ἀ. 561 οι. τ, 9. ὅ51 (ογ. τν, ἢ, 55 Ργον. χχ, 0. 

(1) Ὑπόστασις. [πὶ ᾿ιὰο νοῦα ἀροῖ!! ἀρᾷ οὐ 65 
οοὐἴοας ΔΙ ορβαθαβ. ΔΡΟΒΙΟΙ Ἰοοῖ5 : οἰ θρὰβ Δα 14}- 
πὰ δχ σοι. (0151. ΟἸΠ0Ρ. ορ, οἱ Ογοά, 

(2) Ἰυδοιο πὸ οοῃ ἥτπιαϊαν χὰ ἀ. 
(3) ᾿Απὸ τοῦ, Αὐμοαΐαθα απο Θαρρ ον 15. Εχ 

οοαά. Ἰἴοο, δἰ, ὕλϑαμ. ᾿ Ξου!ρβίπχαβ δἰϊαπὶ μετατιθέ- 
ἀξίος, 6χ οο4. (οἷ5ὶ., ΟἸΤΟΡ., Ἰλοθ, ὕδϑβαθθ., Ἰοὺ 

μετατιβεμένοις. 
(4) ηπεῖται, Ἑαϊοναον Ἰοοιῖο 6581, ζητεῖτε, παλῃ 

οὐλοπάανίτηι5. 6χ οἶδ], εὐ Οα. οὐ αἰ ομαίο, ἀρο- 
(011 ἰοχία. Μοχ, ἀπίθ ὑμῶν αὐἀγοοίπει5. ργφροβιίο- 

πιὰ ἐξι ἀποίογί τὺ σοι, Οοἶβ!. μος, αβαὰρ Ροβὲ 

90ΨΠ6η5 ὁΣ γον 115. (65 πιομ τ, ἃ ΤΙ ΠῚ 15. ΒΧ 
ἐοιᾷ, οΘ, εἴ ἀδεαμῦ., ον τὶν, 



δ0] 5, ΟΥ̓́ΒΙΠΠῚ ἨΙΕΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΗΙΕΡ, 908 

Δοταοῃβίγθα (ηθααδ δηΐοι Δ ἰππιπδηο ἀϊε Ἰπαϊοαπ- ἡ κρίνεσθαι μέλλεις)" ἀλλ᾽ Ὅν τῷ θεῷ δείξης τῆς πί- 

ἃ ἀπ5 6885}: βοά αὶ Πδὺ ἡδΔ οὶ Ξ! ποονι αῖοτα, οβίθῃ 88, 

41 βορα!αίαν τὸπ 68. Οἱ σογδ "5. οὐ αὶ πον} ὅοθ]- 

ταδυπᾶ οιιιιι ὅδ. Μασ αὐ ἀαπι 658 ΥἹῈ 

Β 6115, οἱ χαογία ἀντ ἀϊν!]οτ δα σέ 501 δ ἸοΓ Θπίτα 

τίν! οδὲ ἰοέ ται νμι5. εἰτεϊιαγι 57, (1} ὶ δὸ φυσᾷ 

ἰρβὰβ ἀδβρίοἱ! δὲ σοπσαῖσας, αι 41} ὁχ ἔουῖαβ αἰν]- 

ας φῃ!ῃξ, δβιἰδηλπὶ τὰ ροβοιάδδηξ, χαδηίητῃ δὰ 

απίτπδπε Ἱπορίᾶ ὑπο πασ : ἀπαπῖο θη ρῥ]ηγα 

οοηκυβραιί, ἰλητο πα] οὐ] βόγαη απὸ ἀθβαμε Π65ὶ- 

ἀονῖο οσηποιπα θαι. Αὐ ἀσπβ ποθγο, αἰιοὐ πα χῖηλα 

αἰὐἰμιϊγδ]6 νι ἀδαϊαν, ἴῃ παὰπρογίαξα αἰνο8 οΒ.., ΒΟΙΒΤ5 

Βα αποι πα ππιοηϊᾶ ἰδία τα δὲ ἃ] θη δῦ σΓθ 

ΠΘΟΘΔΞ56 5{{, Ὠβαις οοπίθηξιβ ὅ8, αν {185 οὐποιὶοαῖ, 

1Π. ΝόΖαα νοτῸ ἀρὰ πὸ Τὰἀπίαιῃ (3) αῃ ΟΠ ν 51} 

78 ποπιῖπο οεπβοηαγ, τηᾶσηᾶ 651 ἢ οἱ οοπιτηοηιία- 

ἰλο τ νότὰπι δἰἴαπι απίνογβα 4:5 ἢ πγυπἄο σΟΓΙ- 

(πνρ, Θὲ ἃ} οἷβ χαοααθ αὶ ΔΙ1ΡὴΙ καὶ ἃ} Εσοϊθξία, 

τόν ἢ άδη) ἰγαηδιραμίατ, 6 ἢ άδη δαίγαποίυ ρΟΥΒΟΠ 6: 

ἈπΡ ΠΡ Ὲ5] ΙΒ 5 ΟΟ ἢ ΠΡ ΡῈ Γ ΠΟ Π ἀξία 6 1) 0 
σονρόγαηι δἰ ροσαμίαναπι δἰ θπαραπλ, μον ατα (188 

ἴὰ σοπίγασ  ρὰ5 ΒΡΟΏ ΒΑΓ 5 δδὺ ἤ όσα, οοπιτπ τ τ108 Ὁ 

(ἰολα ἀσῃαίαν. ΒΤ ἀθ οἰ πὶ ΠΟ! 5} δρυϊσυ]εατα : 

ΠΟΤ ΒηΪΠῚ 5] 5001} Το 6 5. 0] ρυονοηίαβ γοοδρία- 

τυπὰ 58 0 σγοῦ!!, ΕἸἀὰ6 ἀδουγγαπὶ ποιῃ)θ5 πάτο, 

ἄππι οχΐσπιο Ἰίρπο το θηΐοβ, ἤτω 5ϑἐ ππιπὶ ἰδ δθ 
ΘΙ ΟΣ ΘᾺ [1 ΠῈ Π5140}}} ποία απτὰ σι! ϑίοηο ρου πααπὲ 
᾿ποθτε 5 5ροθ 5 686. ἰραάσηΐθα, οἴμπίηισ ΠΟ ΠΟΓα 

(υἱϊογθῶλ οἰγοπ ρθη θ5. ἰάοπι. ρτ Πάρτῃ ἐϊδίμαο 
μ᾽] ρα α 6. ΘΟ 5ΙΒΙΌη}, ποτηληπτη πρκο αι Σαρα παρα 
Ὠ05 50ῖ05 ἃ μοι ϑα 1 65... νει οἴατπι, αὐ ἀ1- 

οἰατα θϑὲ, ρα δὺ5. χαΐ ἃ ἈΘΡ5 5ππ| ἀμ (3), 

ὩΣ Ἰουπ 3. Ὁ ΒΕ τὰ τς 55. ΡῈ, ΧΟῊῚ, 
ἘΝ 8. 

(1 Προ α5., ἐοξΐμα πε ὐοτεῖδ. 
(2) δέαπδ ἀρι πος ἰαπίτολ, οἷο, ΟσσαρΡι! ναϊραί 

οἱ ὁδη[[ὃ5. ἃ Ομ νδθδη, Ὑρι  σἱοηῖὶς ἀΟΙ ΘΟ ΞΟ θ5 
σοπτο μα μονα ἢ ΟΡ] σοοι!, (αᾶτῃ ἰλαπ|1ὼ5 [δ 
ΤΟ ΟῚ ΟΧΡΟΒ. ΒΨ ΠΠΟΠ ἃ νορθὰ Ονρῆο Ραηααὶ 
ποὺς οὐγέσονο βοίοιέ, φοι γοΠ σὲο ποδένα, χμῖα γαϊῖο- 
πῖδας ἀρβεῖξ, πὶ κοίο ογοίρηαϊ μονρμακίοιο οοπδιπίαϊ 
εἰ ἐθὴ οείοπεδι ες ρο αἀσὲ τιθο ἐίαν πἰϊη μὰ Ῥόςβο, ηἰδὶ 
ῬΥορδονὶξ εἰς σλοα θη, Ηλθθ5. δὰ 40 τὸ νόθα ὕρ [5] 
86 Οτγίρθποια. 8. τ σομχίτα Ερίσιγθαπι πο, 
Ῥαρ. δ. οὐ σαη] πηοίαηι ΟεΙ θα 5 το πα α ]οτῦ πὶ 5] Ον- 
ΤἸ ΠΣ πθ ἀτρΊ Πα ΘΕ (ΤΟ 5] ΠἸπηάτὰ. γαϊδα  ἰ αἠὶ 
Ῥεϊοίσγοα ἀθμὰ ΠΟ 5. ἔπη «πὶ 51 πιρ  ]οῖ)τι5 οἱ, πὰ - 
ΒΘγ 5 Γο ΠΤ θα πες β᾽ δὲ νόρο ΔΖ πα ίατα 5ὰ}- 
γα 15, Βοϊθηἰ ατα γνῶσιν, τάδ ἀποβι οὶ, { ΡΟΡΆΙ ΠΟΥ 
ἐριθαασ Βα ἢ} ; χὰ ϑοϊδηίία, πα παι ἃ [110 ἀϊπέατϑι 
«πδῃ λιτὰ ΒΡ πὰ 16 0 ΔΏΪΘΛΑΠ ἢ ἀρὰ ἴοι, Αἀἰοχ. 
11). τι ΒΘ Ὅδι., ρᾶσ. 903, σῦο Ισσο ἔχη {ΠΠ 05 πέρ ροῖ 
(08, φαᾶπιὶ ρϑα 105, αἱ Πάοτῃ σα πα ρα πίατ 
ΤῈ ΠῚ πα πόθι δ᾽, θανρθαγαμι, μὰν. ὅθ, ὁχ ᾿ρϑογαπὶ 
Βοηα!ππηὶ οἱ ρον οἱ ΘΙ Ομ 5 τοίρ! {{. Μὰ- 
ὨϊΟ τσ ΠᾺΠ μ15 ΠΠοσοθνα ὁδοί θᾶ πὶ Πάδ᾽οα, ααα πὶ 
σοη ἢ ἀθπ 67 ΡΓοπ ββιι νου [8 [15 Ἐ0 Πσρπ Πα ἢ Θχοῖαςο 
ΘΟ ΟΡῚΔἘ15 οἱ ΠΠἀΔοἱ Ἰυρο, πο σι Π 65 Ὁ ΠΟ] 6 91α 
Βυ δηλ σα τα δαμ ἐπ. ΠΟ ρϑὰ ται θη αι 80 δὶ Μαηΐ- 
οἰναλόσινα Ράτγίοε οἱπτι ρογιγαοίτπαι ΤΔιε αν Ααραβιῖ- 
η15, ΠΡ. Ὁ. εὐ αι ογοιἰεγιαῖ, οὰρ, 1, π΄. ἃς παρ δὶ 
ἀρ νααι δά το Πα τὴ ἐδ ῃ δι 1{{ππ| δὲ Γα 5απὶ Μα- 
πὶομοταιη ΡΟ] ΟἿ Τα πηι οοτη ρόδα, ἡ (6515 Ὅγον- 
16 οἰζδίοβ απσίογθβ, ἀγηόλίαμι, 1. πὶ σοηένα (Πδηέος, 
Ἐμχβοῦ,, Π8. τ Ρέωραν. ἐναπῃ.γ) οδρ. ὅς. ρᾶρ, 15, εἰ 

Ω , - “ “ κρῖ ͵ ᾿ᾷ 

στεως τὸ ἄδολον, τῷ ἐτάζοντ' νεφροὺς καὶ χαῤῥίας, 
Ἁ χαὶ γινώσχκοντι τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνῃριύπων, 

Μέγα τὶ πρᾶγμα ἐστι 

τυγχάνων πλουσιώτερος, Τοῦ πιστοῦ Ἰὰρ ὅλος ὁ 

χόσμος τῶν χρημάτων, τῷ (1) ὑπεοφρονεῖν αὐτὰ 

γαὶ χαταπατεῖν, Οἱ μὲν γάρ χατὰ τὸ φαινόμενον 

πλουτοῦντες, καὶ πολλὰ κεχτη μένο: πένητεές εἶσι τὴν 

Φφυχέν" ὅτῳ γὰρ πολλὰ συνάγουσι, τοσούτῳ τῇ τῶν 

λειπόντιυν ἐπιθυμίᾳ τέχονται. Ὃ ὃὲ πιστὴς ἀνὴο, τὸ 

: : ᾿ 
πιστὸς ἀνὴο, παντὸς πλουσίῶυ 

᾿- Ν - 

παραδοξότατον, ἐν πενίᾳ πλουτεῖ εἰδὼς γὰρ, ὅτι δεῖ 
" ᾿ Ν ᾿ὰ ᾿ 

μόνον ἔχειν σκεπάσματα καὶ τροφὰς, καὶ τούτοις ἀο- 

κούμενος, πεπάτηκε τὸν πλοῦτον, 

᾿ ", . ΠῚ -« 

Ε, Καὶ οὐ παο' ἠαὖν γε αὖνοιῖς, τοῖς τί τοῦ Χρι- 
- ᾿ μ ᾿«- ᾽ κι 1 

Ἐ στοῦ προσηγορίαν ἔχουπιν, μέγα τὸ τῆς πίστεώς ἐστιν 
ἊΣ νι ν ΟΣ -- έιε: ἀξίωμα: ἀλλὰ γὰρ καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ χοσμῳ τε 

λούμενα, καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων τῆς Ἐκχλησίας, 

πῇ πίστει τελεῖται. Πίστει τοὺς ἀποξενωμένους γαμι- 

κοὶ νόμο! συνάπτουσιν εἰς ταυτόν" χαὶ ἀνθῦοωπος ἀλ- 
͵ ἐν. ἌΝ , “ γι. ἈΠ 

λότριος, σιμμάτων καὶ χρημάτων ἀλλοτρίων (δ), διὰ 

τὴν ἐν γαμικοῖς συμδολαΐοις πίστιν, γίνεται, χοινὼπ 
, ͵ " ᾿ 

νύς, Πίστει χαὶ γεωργία συνίσταται" ὁ γὰρ μὴ πι- 

στεύων λέψετῆχι καρποφορία, οὐγ ὑπομένει τοὺς 

καμάτους, Πίστει θαλαττεύοντες ἀνθδωπο!,, λὐκ55- 

τάτῳ ξύλῳ πιστεύσαντες, τίν ἄστατον τῶν γυμάτιον 

φορὰν, τοῦ στεῤῥοτατου 
νας. “ -᾿Ν 
χαταλλαίτονται, ἀδέλρις 

στοιχείου, τῆς γῆς, ἄντι- 
- ᾿ μὰ » δή π᾿: ᾿ 

ἑαυτοὺς ἐπιδιδήντες ἐλπίσι, 

χαὶ πάσης ἀγκύρας ἀσφαλεστέραν ἐπαγόμενοι τὴν 

πίστι», Κατὰ πίστιν τοίον συνέστηχε τὰ πλεῖ- 

Ο στὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα' χαὶ οὐ παρ᾽ ἡμῖν υὐὐ- 
Ἰλὸ ὑπ ἐς ΠΈΣ ἐπίστευτα: ἀλλὰ γχχαὶ ΣΕ ΑΌΣ ὁ ᾿ γοῖς τοῦτο πεπίστευται, ἀλλὰ χαχὶ πᾶρα ποις ἐξβενς 

ι1, ΞῬχον. χυῖ, ὃ, ϑεσππάμιῃ ΧΑ, 551 ΤἼηι, 

ὮΡν χα, σᾶρ. 4, 2,3: Οπτγνβοβέοπμιτη, Ἰιότῃ. 1 1π 
1 Τιποῖλδος γνῶ. ἀ00 ς Τπϑοβογχρί,, 6 ἐμυ ταὶς, ἄγων 
οοὐπηὶ αἰοοίίνο, οναϊ. 1 θὲ βίο, γὰρ, 79. χαϊ ἡρη- 
ΠᾺ]Π|α οχ ὕνθηο ποῖῖνο [ΓΘ οΥ ρ51580 ὑἱάοίασ τ: ἄγος, 
ΠΏ Π., διφίση., 86. αν, ὀρ, 7, δατη ἀβύθηι, {1}. 
ιν. ὦ {1 2 ΟΣ Π05 ος ἀὐμαπηδ απ δάθαι σαἰύτι5 γ- 
ΑἾΠΠὰ5 σα μοη 8 ρετι τ αοίαη!, (ἰόντα, ἀπιοξογὶ 5 
ΟἿ ΠῸ5 ὑγράρτο 8106} ΟΥΤΊΠΠ115, 65} ἡρ5 115 1)61 σονδ- 
γα, ὁΠ}1|5. νοΡΌ}]5. ὁγοάίταπ5, ἢ ἀΟΜΠῚ.118. θ6 0 
ἄτι 55 θη τ. τ, γα, ππκηλ. 10, ΑΔ ηϑ γατη δ 1 
οἱ απ} σαὸ ογοάθημα 0 ]5 γαπϑτα τον οἱ 
ἱηποίοβομηΐ, ποῖι δὶ ΟΧ θπ5 προ θΓοἶξο δοΡῦῖ- 

ἢ ρίυσεα βαόρα ἢ κοὰ Ἰεοοίοδία, ὁχ ἀπ οὐσάσμαϊ Π0Υ- 
τα αϊη Βα κοΙρονο ο᾽ρ πε 9. ἔν] Π [6 πὰ δὲ ἱπτηλα!- 
λυ σα, Τα νὰ ἡπτα. 19, 

(9) Θεὲ α πορῖβ απτ αἰϊομὶ, παρὰ τοῖς ἔξωθεν, 
(6 η1}165 πη ηΐηο νίαν ᾿π!Πσορο, οαπὰ αἰσαι ρὺβ8 
δου μα Ρὰ5 ΠΟΙ ΤΟΟΙροΓΒ 4πὸ σπαγασίθ θ ρτορτίθ ἀθ- 
βρης! αυσοβ ὁδί, 18. πι ἐῦ, ο᾽σ. σαϊοομα πδηπη 
γσσα!, Θχίγαποατη Ργοσαΐξ., αν, 13: Μὴ λένε τῷ ἕξω, 
)οβῖσπαι, δα! θαι 1 ἐδοῖας ΡΠ] οξορβόνιηι, ἀβ χαὶ- 
μὺ5 Οτγίσοποβ, Πἀοὶ ποροββι αἴδηὶ 6χ ἰβρβὸ ροπι!- 
Ἰϊαπε πιβιι ἀ Θ πιο δᾶ 5, αἱ! Π18.1 οοηξ, (οἰς,, μὰς 9: 

Θπὶς 

(ἃ) Τῷ, ἔχ οοἤ, Ποδ ; ΘΕ{{| τό. Εἰς χρη]. νου ΠῚ 
ΒΒΉ 585 ἀρότῚ ΡΥ Ορῃ οί 50. ἸΘ η ΠΟ, ἀθ ΠΔ 611 ἀἰν1- 
ματα τι ἰοΠ 5 ππ6]ϊ ἀογαΐπο. ΚΙ 6. Ποτδετι9, 
11. το, 4. 18, (περί ἀοναῆιμα ἐρί θη ἀἸ ον νοὶ, 

(5) ᾿Αλλοτρίων. Εαπιὶ γοσθπὶ βαρρίθυ ας 6χ οομά, 
Βορ, οἱ ΟλβαιΡ, 
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καθὼς εἴρηται, κὰν γὰρ μὴ δὲ ωνται τὰς Γραφὰς, 
οἰκεῖν δὲ τινα προσφέρωσι (1) διδάγματα, πίστει χά- 
κεῖνα παραξέχονται, 

Α΄, Βπὶ τὴν πίστιν ὑμᾶς τὴν ἀληθῆ καλεῖ χαὶ ἡ 

σήμερον ἀνάγνωσις γενομένη, τὴν 
στήσασα, πῶς δεῖ τῷ Θεῷ καὶ ὑμᾶς εὐαρεστῆσαι" 
φησὶ γὰρ, ὅτι χωρὶς πίστεως ἀδύνχτόν ἐστιν εὐχρε- 
στῆσαι, Πότε γὰρ προθήσετα:ι (3) ἄνθρωπος δουλεῦ- 
σαι τῷ Θεῷ, μὴ πιστεύων, ὅτ! γίνεται μισθαποδότης ; 
πότε παοθευνεύσε: χκάοη, ἢ καὶ σωφρονήσει νἕος, μὴ 

ὁμῖν παρα- 

ἿΣ -“Ὺ 

πιστεύων, ὅτι τῆς ἀγνείας ἀμδραντός ἐστ' στέοσνος ; 
᾿Οὑφραλμὸς πασης συνειδήσεώς ἐστι φωτιστιχὸς ἡ 
πίστις, χαὶ συνέσεως ἐμποιητιχός (3); λέγει γὰρ ὁ 
προφήτης" Καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συν- 
ἦτε (4). ᾿ὕμφραττε: στόματα λεόντων ἢ πίστις, γχατὰ 
τὸν Δανιὴλ (ὅ)" φησὶ γὰρ ἡ Γρχτὴ περὶ αὐτοῦ, ὁτι 

᾿Ανηνέχθη Δανιὴλ ἐκ τοῦ λάχχου, χαὶ πᾶσα δ:.χ- 
φθορὰ οὐχ εὐρέθη ἐν αὐτῷ, ὁτι ἐπίστευσεν ἐν 
τῷ Θεῷ αὐτοῦ, Ἔστι τι τοῦ διχδόληυ δεινότερον : 
ἀλλὰ γχαὶ πρός τοῦτον οὐδὲν ἕτερον ὅπλον ἔχομεν ἢ 

τὴν πίστιν, ἀσώματον θυρεὸν χατ' ἐχθσοῦ μὴ φαινο- 
μένον. ᾿λποστέλλει μὲν γὰρ βέλη ποιχίλα, χαὶ χατὰ- 
τοξεύει! ἐν σχοτύμηνῃ τοὺς μὴ νήφοντας" ἀλλ᾽, ἐπειδὴ 
μὴ φαίνεται ὁ ἐχθρὸς, περίόλημα κραταιὸν ἔχομεν 

κατὰ τὸν ᾿Απόστολον, λέγοντα' ᾽ν πᾶ- 
σιν ἀναλαύδόντες θυρεὸν ᾧ 

δυνήπεσῃς πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυ- 
ϑωμέξνα σόξσαι. {{πυριυ μένον πολλάκις βέλος ἐπι- 

θυμίας αἰσγρὰς ἐδονὴς ἐκ διαδύλου πέμπε 
ἡ πίστις ὑπογράφουσα τὴν γχοίσιν, καταψύ 
νοῦν, σθένγυσι τὸ βέλος. 

ι" τὴν πίστιν, ᾿ 

τῆς 
. 

τὸν πίστεως, εν 

παν» ΑΝ: 
" : ξασα τὸν 

ἘΠ, Καὶ πολὺς ὁ πεοὶ τῆς πίστεως λόγος, χαὶ οὐκ 
ἀρκετὸς ἀμὴν ὁ πᾶς τῆς ὁ ἘΣ 

δ ΠΟ, αὶ, 0, 
θα] ον τς 
τὰ 19. 

ΟῚ 
66. 1) ἄπει χ, ὃ; 

60 γί: ζᾷξ, 18; ἢν 1, 
ἘΡ πρίην ὅν ὃ; 

( Ον}5 αὐ ρῃΠοΞορμῖα βία Π1 σοηνογβαβ, οἱ ἰοῦ 
«ἔονγαπα ἀποχληριοτιχῶς (μασι υϑλίολα ἀοϑιϊπαίο), 
«560 1η ΔΙ Ια πὰ μα βοριονι τα δυοία αὶ ΘΟ] οἱ ο 5 ΥὙ6} 
“«ἀπἰ| ἀΠο} ὰ5 ἀϑοίον 5 πα] 06 α!}, σορίαι : ΔἸ110ν δὰ Θπηὶ 
« 86 ρρ] θαι, φαδιη (18 σον  ἀ {|| ὰπ| 5δοἴδτῃ ΓΘ 4 5 
ὡ Ῥτφβίδη  ογδἢλ πο δηΐπιὶ οχβρουιαξοπος Δ }15 
« Ὁπλαΐα πὶ ἢ 1] Οϑορμ τη οριπ]ση ει δα ταπίαο νὰ- 
« ΤΙΟΙαἘΠ0115. {ππ ΘΠ να αδιυρασ οπ  Βῖι5 ααπ| κα }Ὁ- 
« γον αἰ δακ, τὰ ἀδηι δ] οὐ σποιΣ ζαοϊδλς, πο 
« φηοης (ἴσορο. οι οὐ σογιιὴ ἐϊδιν, ναΐο λοργο- 
«Ἰιρηλε: Νατὰ σοί οτὶ ἡνφξ ργεοῖον Ἀοαδρπλοοβ, μυὶ- 
( ΜΠ πὶ ἀηΐ8 ἐσ ποη αν ἃξί γι οι, φιιά πὶ αἰ 65θοι ὁρ61- 
«ἀπ γππδίσαγο ροϊπδυιῃΐ,,, οἱ δά σαᾷοαπῃιχαθ δυηΐ 
« ἀϊἰδοὶ μ] τ ἀπᾶ51 ᾿απηροδίαίο ἄρα, δι δάτῃ ἰδ - 
«ααδηὶ δ καχάαι ἃ Ποτοβοῦμ!. » δ] Πα δία αι ̓ π 
Ἐπογρίσοϑ τότ αστο Πσσαϊ, 4] βδιιδηι πρὸ ἀαοιοῦ- 
ἰαΐθιη ἀἸ ΟΊ ΡῈ 15 ου) υϑν15 Τα τ ἢ 5 Ίοοο νϑηη Πνοθπηΐ 
Δα Τροὰ., ἰυν πὰς οἂρ, ὅν. {1 οὐ δηοηντπ πὶ Επ5ο]νία- 
ἤπτα, 15. ν Ηἐβίον,, σαρ. - 8. Τα {4 ααοὰ οἱ τη ΟΡ ϑθτς 
γαν Αἀραβίπαβ, αὐ συ} ραν 55) πὶ τ 6] 651 15 
τον ται ορπαϊαπι, σαθ πα]! πτι5. σάτα [σο οδία 
σομιραταιά τ προνίοσο ὁνο αὶ νΟ π  : ἀάδο ἔτι νΡ6}1- 
δλοη6 5501 ρ16η 848 ποσρβϑαγία δοὺ ἀποϊογα 5. Ά ΠΟ, 
Ὠΐπὶ ἃραὰ μῶώτοίοο5 ποϑι 1 ἰθια ροτὶα 4] βόίαπι ϑονὶ- 
Ῥίστγαπα γοοϊρί ααί, τὰ βοία για ργιποῖρημη αἰῖο-- 
τουτί αἴ δαειρὶ αν, σποα πα} μεῖον Βουριανάτα 
αποϊογιαι! ὀτγοἀθπ στη ἀοοδηΐ, 

ΕῸ ΕΥ̓ ΞΥΜΒΟΙΟ. ὅ10 

Δ διὰ οἰϊαι51: βου ρίαταθ. πὸπ τϑοϊρίαπ!, ρνορυ)αβ 
τὸ ἀυδϑάαηι Πότ η! ἀσοίυϊαβ, οαϑάραι Θἔα 1} ρῸΓ 
πάθια γϑοϊρι πη. 

ΙΥς Λα Πάοτηῃ νϑυδηὶ γτὸ8 νοῦδξ δὲ μοάΐογῃα Ἰδοίίο, 

νΔηὶ γο θὴ5 ἀρϑβηαϑ, ΡῈ. ααᾶπι νὸ5 συ Ορογ- 
(61 νίαδενο 080; αὐΐ δπίμ, βίηθ. ἢ 48. ᾿γη ροββι! 18 

6580 ρἴασδγο 53, υλάο 55 ρηΐτα ἀρ 58 βίαιαθί ΠΟ πιο 
60 βουνίτα (δ), αἰ ἀΠΠὰπὰ οὔοάαι! τοπλαποιαίογοτη 
ἴογο ὃ (φβπληἀο. νἱγρίπ!α!5. ρτοροϑίδαπ) ἀγιὶρί οί 
ῬΊΙ]α, ν6} σαβίι5 οὐ [αν θηΐβ, Ηἶδὶ 6556 οροάαι ἴτπ- 

ΠΡΟ ΘΒ. στη οασ  α115 σορομδι δ᾽ ἢ ΒΘ 5. οου 5 
δϑὶ συπβϑιθπιϊαπ) οὐ ηϑία ΠΠΠππγιϊπ8Π5, δὲ [6 β6η- 

[ἴᾶτ ρᾶγίθηβ ; ἀἴοῖξ δηΐπι ργορμοία: Εὲ 51 ΟῚ ὁγ0- 
αἰών τς, τοῖν Οὐ οἰ οἰϊς 585. Ορπίναϊς Πάθ5 ονὰ 160- 

πα, 55, Λαχία ΔῈ Ἴ6] 6 ; 48 Ρ80 δῃΐαι ἀἸ6Π} Βογι- 

ΒΡίιανα: Ῥαπὶοὶ οὐμοϊτια ὁδὲ ὁ ἰασι, οὐ μα ἰακῖο 

ν, 4, 

Ὀ 

ἱποοπία 05: ὧν σο, χωῖα ονοαϊαϊε πὰ οο βμο ὅν. Ἐσῖπο 

«αἰ φααπὶ ἀΐα θο]0 (ογγι Β.Π 15 2 αἰχαϊ ΒΌ] ἢ αἰϊαᾷ 

δὐἀνογθβ Π]ὰπλ ἨΔ ηπ5. ἀγηογατα. σΟθ 15 ΒΡΟΓ 
Πᾳἀοτῃ δδ : ϑοαίαηι ᾿ποοτροόγοθι, δάνουθὰβ. Ποβίθυ 

᾿ἰπν ἈΠ ]οτὰ., τα 1 δαῖτα χα Πρ] οῖα ἰοῖα, οἱ 58- 
ἘΠ ΠῚ5 ΘΟ 1} ἢ οσα ποσοῖς ἤθὴ εἰμ [85 δ᾽, οά, 
φιαπίοαιϊάθηι Ομβοαταβ. δὶ τπιδο σΟΏΒρίο5 [0515 
ἀγπιαηγ Βα θθηλὰ8 ἰἰορσαπιοηίπιπι ἤι[θηι, 46 πιδά- 
τὰ σα ἃ ΡΟΒ|0} 5 δὲ! : δὲ οπυϊοιι ἀϑδμ Θ᾽ 68 580ιι5 
(ιν Καρὶ, ἔπ παιὸ μοϊορὶ εἰς οὐνηῖα ρα ἡιαϊ ἰρπῖία 6: 

(ιφιονᾳ "ὔς Ἰσαϊ τα βῶρο 7.4 ἴα ἀφ νοϊαρίαι 5 48- 
51: Δ 2.1 ἰοϊαμ ἃ ἀϊά 1]. γα Πὰν ς κοὐ 63. ἢἀδς5 πο- 

δ᾽5 πάἀϊοίαπι ἀδρίηρδηβ, οἱ χμοπίοαι τοίτρογδηβ, 
(01 11Π} ΟΣ ΘΙ ΘᾺ], 

νι. Ἰιοηρὰ δὲ ἀὸ Πάρ ογαῖο, ποαὰθ 1}}} 40501}- 

νοῃ αι ἰοΐα τα ἰοὶ δ πα ρυι5 συ Ποῖαί. Πχίονίτη ὁχ δμ - 

ὁ 158, νι, Ὁ. ψαχὶ, ἸΧΧ. δ. Ποβχ, χὶ, 8. 
61 Ἰῦρ]65, υἱγ, 1, 58. ΨηΑ Ῥγοοαὶ, τι. 10, εἰ οαἰ. 0, 

(1) Προσφέρωσι, 11 Ξογίρείσηια ὃχ πάρ οοαᾶ, ΟΟΊΞΙ. 
εἰ νοῦβ, ατοή, Ηλθρίαπτ ἰὼ 6115, προσφέρουσι, 1 
Ἰῖοο οὐ ὕκβᾶυθ,, προφέρουσι, ΡΆΪΟ ρὺ 5{, ΒΟΓΙ ΡΒ} 
ὑμἵν διίο παραστήσησα, ὁ6χ. σοι. Πο8 εἴ Οδελα}., 
αὰο ἰσοο ἀπ παρομαΐίαν ὑμᾶς. ὕδΡρΡα, φησὶ γὰρ, 
οἷο. π54π6 δ εὐχρεστῆσα! 110]... Ρτορῖον τορο τὰ 
γροοιη εὐαρεστῆσαι, ἴῃ σοδά, ΠοΠΠ 15 6ἐ ἴῃ ΟΠ] - 
Ρὰ5 δα 5 ρυιουπίβοα, γοϑυξαϊπηι5 οχ οοά ἡ, ο[5]. 
οὐ ΟμῸ}. “ ᾿ 

(3) Προσθήσεται. Ἰεἀ{|. προτθήσεται, 560} 51 Π|18 
εοὐά, (αἾ5]. σα, ἀάβααρ. Τὼ Ομ. παθοίαν πρὸσ- 

(3)Σ 
ΟεῖοΒ., ἐμποιημρατικός. , 
συνέσεως πρόξενος, καὶ γνώσεως ἐμποιητιχός" ἱπίοὶ- 

ἐϊσονίίῳ σοπεειϊαίον, δὲ βοίοη το ὀἠοοίο, 
(4) Οὐδὲ μὴ συνῆτε, ποὴ ἐμεοίἐρεξῖδ, δ αἰμαία, 

ποὴ ρευιαπου ες, 
(5) Κατὰ τὸν Δανιὴλ, Πῶς ἴπ οοὐᾶ. Βοο, εἱ (ἃ- 

βα1}. αἀδῖτα τοροτὶ πίων, ἧτις αὐτὸν ἀνήγαγεν ἐκ 

τοῦ λάκκον" (δ ρει 6 ἰασα οαιραλξ, Ῥοβί, φησί, 

γμαγιϊοαίααι γάρ ΞΒρρ! ον] ηῖὰ5 δχ 015]. 68 ΟΥΟΒ. 
(δ θμαπήο κομῖθ ἀρμα κα κἰαίιοι ἤδὸ ϑϑυυῖγο, οἷο. 

Ηδπὺ Τα τιο πιοτοοιξ σοποί τα οηϑπὶ. ἀὸ ΘΝ - 

παι οοβογναϊοπ δ, {πᾶι] νἱ Ποῖ με ΕΠΟΤΙΣ 

ἴπ ξαὶ, 16. αν 18, 19. οὐ 30. ἃ} ἰπιϊπιασὶ ρίυ5 

βαποῖ απμᾶτα ἀοοσμ!15 οἰ βοϊθιλίαπι τοίογε, αὐ ἀρ- 

Ραγθαὶ ἴῃ ΟΥ̓ ἀοοιοῖπα, Πάσπι 01 ἀοπαπὶ 6558. 
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4πῶ [6ρῖ5 ἤρυτίβ ἀπὰς. ὨΘΝ 3 καὶ δὺς ΑΡΥΆΠαπι, ἃ αὐτάρχης δὲ τέως ἡ μῖν ἔστω τῶν ἐκ τῆς ἸΙαλαιᾶς τύ- 
αυδηποιαί]οτι Ἰν}ι5 διίληλ μον τ άστα ἈΠΕ [Δ] 58- 
Κα ὰ8 5, 116 πὸ Θχ ΟΡΡΙ 5. 501 πὴ ̓ π5}} Π Δ 115 
65}, Ὑρύ δἴίαια οχ πάρ Ὁ. Μαϊία σὰ Το [60 8- 

ταὶ; 5064 παῃσααιη διμΐοι5 Ποὶ ἀρρθιϊαιι5. 651 1, 

μἷ5] μοσίχιδτη γα 41|}5,. βοὰ οἱ στ ΟρΡΙ18. 6}115 

ρὸγ Πάθηι ρουτοοίαθα. δὲ, ΕἸ 8 τοὶ σαι! ραγρηΐθει 
Ῥαίγαπι, τϑρίοτ θη, δὲ ἀοιπαπι ρον ἢ άδαιν το]! 13 
(αειδἀαιοάπηι ἰρίταν. [51 α 18. 658 1{1675., 11 
᾿υπ Ποδεῖβ ρὲ τὰ. Επιονρῖυο ἴῃ Ροπίδγαην δα 5 150}- 

ρθη οβ ΠΒΟΓΟΘ ΟΟΓΡΟΤΟ δά : ϑθηδτ δηϊπΠὶ ἰρ58, 

δη1 πα ρ5 μα ἀχόγοτὰ βάγατα, πδὸ ὉΠ18 5065. {00 - 
τοῦππὶ το 18ὰ ναι; 5Β6πὶῚ ἤθι5 ρτοῖολ [αὐτὰ Πὶ 

ΡΟ οίαν : αἱ ΠΠἸὸ πο ἀοθ}} αι οϑὲ Πάβ 15. ὁὸνν 

ΡΌβ(αΒ 5σπαπε γάτπ οιπονύίααι ἢ σοηῃδίἀργαθ 5, ποῖ α 

ΠΟΡΡΟΥΒ. ἐπα ΒΒ. ἀἴθσαι, κοα δα ργοι 018. μοΐθ- 

δἰαἰοπ) δἰιίοπαι ; Δ 61 6 πὶ ΟΧ] 5} ἃ Π 5. ΘΌΤΩ 6550 4] 
Ῥγοι βογδΐ 16, αἴ Τὰ 8 1ἰἃ 6χ τηονία!5 71 φασάδῃγπ)ο- 

ἀο οουροτῖα5 ρυῖδν ορὶ πίομοτῃ ἢ] πιτα σοι βθοι 15 

οϑὲ, δείημοθ. ομυθηθμηλ [1155118. Οἰἵθρρα Π|π|πὶ 15, 

ἀιδιαν}5 18πιὶ δ ἀ 586. πᾶ: 10 ἰδααα τοσαδεϊμν ἐἰδὲ 
δύῃ ὃ, ΘΒί Ἰπὰ. σαππὶ πηϊροϊίατη 1260, 
το άοὴ8 αποά οἱ 6χ ηγοτγία 5 5150] 8 Γ6 ροξοβὶ [6115 δὴ, 
ὐσηάαθ σο με! πἰίαμα βύσιῃ 6 Ἰρβπῖ5 Το σ18- 
τί, νοϊαῃίαίθ αὐ! ἀθῃ 58οι Ἰσανὶτ; νϑρατα [0] Ρὸ- 

αἰ ἴδ, ἀσηάπι ᾿ρ5ὶ 811} ἰσοο παρ μα δι ατα ρα ἀθῃ- 

115, ΠῚ πΌτὰ νἰνα τ) σοοθρὶς 3), Ργορίογοα, οὐπὰ ἢ ἀ 6115 
δ5ξῖ, οβδίρηδίις 65. 1 }πι5}1άιὰ, δὲ οἰγοῃηο βῖο- 
61 ΔΟσδρὶΐ βἰρηδοῦϊατα ἢ ἀοὶ ἀαατα μα δ} ἴῃ ργ- 
ραθο 55, ΡΓΟΠ 5ϑίοηθ δοοθρία 856. Τα! πασαιῃ τη }18- 

γι σοπίϊαιαι ραίνοιι 58, 

νι. Οποηδηιηοᾶο ᾿ριίασ πα]! αἀταχα ρμοπία ἀ- 
ὑγδμᾶπι 51} ραίθγ, υἱάδαιη5. Ζπηρόγηπι 4] ΘΠ] 

ὁ. Ὥστ. τνί 11] ; αϊα!. πτ| 1, 79 186. τι, 591.. 1 018, 38, 183 (ἀρῇ. ἀν, ὃ. 

πὼν μένος 'λύραὰμ, ἐπειδὴ κἀχείνου γεγόναμεν υἱοὶ 

διὰ τῆς πίστεως, ᾿Εκεῖνος οὖν ἐξ ἔσγων μόνον ἐδι- 

και ἤθη, ἀλλὰ χαὶ ἐκ πίστεως [{].Ψ Τολλὰ μὲν γὰρ 

χατώρθωτσεν' ἀλλ᾽ οὐδέποτε φίλος θεοῦ ἐχλήβη, ἀλλ᾽ 

ὅτε ἐπίστευσε" καὶ πᾶν δὲ ἔργον αὐτοῦ κατὰ πίστιν 

τετέλεσται. Βατέλιπε γονέας διὰ πίστιν" χατέλιπε 

, καὶ χώραν, καὶ οἰχίαν διὰ τὴν πίστιν, 

Ὥσπεο οὖν ἐκεῖνυς ἐδικαιώθη, χαὶ 

Νεχοὸς ἦν λοιπὸν τῷ σώματι πρὸς τεχνογονίαν " 

πατρίδα 

σὺ διχαιώβητι, 

πρεσθύτης γὰρ ἦν, χαὶ πρεσδύτιδα λοιπὸν ἔσχε τὴν 
" κ ὃ" 

γαμετὴν Σαῤῥαν, γαὶ τεκνογονίας ἐλπὶς οὐδεμία χατο 
ελείπετο, Ὃ θεὸς τῷ πρεσδότῃ τεχνογονίαν ἐπαγγὲλ - 

Ἁ, ιν - , ᾿ ξι ᾿ 

γχαὶ μὴ ἀσθενέσας τῇ πίστει ὁ ᾿Αὐραᾶμ,, » Ξξὰῦ 
καὶ χατανοήσας τὸ ξτχοτοῦ σῶμα ἤδη νενεχριυμένον, 

οὐ τῇ τοῦ σώματος ἀσθενείᾳ, ἀλλὰ τῇ δυπάμει τοῦ 

ἐπαγγέλλοντος προσέχων, πιστὸν ἡγησάμενος τὸν 
ἐπαγγειλάμενον, ὥσπε» ἐκ νενεχρω μένων σωμάτων 

παραδόξως τὸ τέκνον ἐκτήσατο, Καὶ μετὰ τὸ χτή- 
σασθαι χελευσθεὶς προσενέγχαι τὸν Υἱὸν ( 

κλγθέσεταί σπέομα}), 

καίποιγε 

ἀχούσας τὸ, Ἔν ᾿Ισαὰκ 
ποοπέφερε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ τῷ Θεῷ, πιστεύσας, 

ὅτι καὶ ἐκ νεχρῶν ἐγεῖραι δύναται ὁ Θεός" καὶ συμ- 

ποδίσας (3) τὸν οἷόν χαὶ τοῖς ξύλοις ἐπιθεὶς, τῇ πδ᾿ο- 

αἰρεσει μὲν προσήνεγκεν, ἀγαθιωσόνῃ δὲ θεοῦ τὸν 
υἱὸν ἔλαθε ζῶντα, ἀμνὸν αὐτῷ παραδόντος ὑπὲρ τοῦ 

μ ἘΌΝ ΄ Ν ἐὰν ν Ω 3, οἷν 

τέκνου, Ἐπὶ τούτοις πιστὸς ὧν, ἐσφραγίσθη εἰς δι- 

χκαιοσύνην, καὶ περιτυμὴν ἔλαθε, σφραγίὸχ τῆς πί- 
- - “,“ ᾿ Ἄν.» ὲ “ Σ 

στεως τῆς ἐν τῇ ἀχρούυστίᾳ, λαθὼν ἐπαγγελίαν, ὅτι 

πατὴρ ἔστα: πολλῶν ἐθνῶν. 

ζ΄, πῶς «τοῦτο» ἔστι πολλῶν ἐθνῶν ὁ 

᾿Αὔραλμ, ἴδωμεν. Ἰουδαίων μὲν γὰρ ἐστιν ὁμηλο- 
πατὴρ 

3 Ἠρῦτ, χι, 8, 9, 10. τ Βοιη. 
'ν 33: 15. Βομ.. ᾽ν, 19, ὅ δ τ, αἰ, 11. 1 ἃ, 12. 18 (6, ΧΧῊ, 544. 9 θη, χχι, 123, δ ΠΟΡΥῪ, αι, 19. 
δι Πρ, παῖ, 9.13, 53 ογα, τν, 11. 85 ἄρῃ, ΧΥΡΙ͂, ὃ, 

(1) ᾿Αλλὰ χαὶ ἐκ πίστεως, κονιωι ὀἐΐαγα δὰ ἔα. οι - 
7υποι οί καὶ γὴ Βα 115. ργῳ [οντα]5586),8 6} υῖμλι}" 
ὁχ οὐὐέ!. οο, δϑάιθ. εἱ σγοῦ, Π8η6 ρμοβιμ]αὶ γὸχ 
μόνον ργυοδάρῃβ: ἄπηι δαΐπι πα σα! ΘΌσΙΟΙ οὸ 50 
ΟΡρονίδιβ ἡ 50 παι αν 655ὸ. Αναθ πλῖιπὶν δὰ {1 6π|8 
ποι ὁχοϊ ααϊξ, 5684. ἐἀἢ ἀΠλόνὰ τὸ στεηα]διιᾷ, (ἀρ τἷςσ 
ταϊλα τ, σομ μι}, παν αα! ἀθτὴ 65. Ὁ} Ἰηἴρα 58}- 
αι, δ δια οαγμπίατα ργσοἀ δπι πὶ δὐπ|5 ορόγιηι γ9} 
ΠΟΥ 65 6] ργιποϊρίππι ἴα!. πὶ οὐ, ἴσα οἱ ἀϑὰ!. 
ἴθοϑι ἀλλὰ αἰ οἰὶ βθηβι5: δον ον δυϊ σρολ νας }ὲὼ- 
δε βοαίιις επί, οὐ οαΣ βίο. Ῥα αι ταᾶποᾶ σοΟ ΘΙ Ρ σεῖο ; 
οἱ φαιαά ρεοίον ὀρονὰ οἱ Πάδον γον Γὰβ ἃ 10 5.{Π 0ὰ- 
τἰἰοηθη ὁ ὑσβάι. [661 να]ῖ, ἀφ θα πθηάο μόνον οἱ 
καὶ, δον δὲ ορογίθυ 7μπεϊβοαίις οδί, Ὀϑρωηὶ θὰ Κάο. 
ΑἹ νόσοι ἀοιγιηοαὶ ἀὰδ πὶ ΠῚ ΠΒ5 ΓΞ 5. ΟΠ ΒΘ 6 .- 
ἰθϑ Τερεωβοπίαῃς: βο θα ίαια ἈΓΠῚΠΜ1 ἰγ γΠΠ1ο, ΡΠ 
αὐνογθδηίθ νο 5 ΒάΠ 011 ΠΆΘΟΙ, ὁάρ. τι, 2,1, 29 
οἱ 234, σι γε α5 σ ρτῷ οὐ 18. πὰ θα, φαα8 
Ράτεμι οὐαῖς μα ἀΠ Πιβ 6. οἵ ραν] θδὶ σε 
οτναϊιοῃὶ δάδριὰι ; δα ϑὺ βοραγαὶ ορονὰ 61 ΠΠἀθτῃ 
Αὐγαῆα, σας ΟΥ̓ 115 σοπ απο  5βήηγὰ το] αἰϊ, ἀπτὴ ὃχ 
Δροϑίοίο, Ηδθγ, χι, 8, οπῖπδ ὁριβ Αὐγαΐφ ἐεομπάϊσς 
5611 ΡΟΝ 15 ρον πάσηι, αὐ ἐχ θα σα 115. ρᾶ θὲ, ρὲ" - 
ζοοίμπι ἀἰλοῖῖ, ΝΘὺ ονπίδε χασα νεῖ! ΑΒναδαι πηι, 
ΡΥ ϑαπαηιολρα ἐπθί, οἱ ἀπ }0}15 1} 1 ἀρροΙ ιρρίαν, ἃ ἢ 
λα} ἃ σρθγὰ ρορίβοιββα ἀἰσοτο ν ἰθαίαν : ας δ πὴ 
βϑ απ Ρᾶα]υ μοϑὲ αἀποδατατοάο οοτν μη, ἀὰιῃὰ 
οὔνπε ἀριι5 67}5, πϑιηρα φασί τ Ια τ } ραϊγια ρα Ε})- 
64, εἰσι, ἐῷ Βάσ Ῥενζευίωνι αἴθυπιαὶ. ἤ8ϑς ᾿Ισῖ αν γοῦ- 

θὰ, φμάπάο οὐθαάϊαϊί, τε ἐπίστευσε, ον ΘΡΙ απ ἢ 
[ἀ61 ΑΒγα δ πε παπὶ τοδριολαμὶ, 566. ἀλδιιμμαπηῖ 
ἰάδιη ρϑαιη ΒΟ. γ18π|, ἃ} ΟΡ ΘΡΊθ 5 ὁχ Δρ [8 0.15. 
γα] Ππάχθ γνλ 5, ἀααηψααιι ΔΟι ἤδη τα αἰϊα εχ 
6 ορόνα μου δοιββϑι, ρα απιθα, αὐ ᾿οϑι θα ἢ Πὶ 
{ἀ61 νὰ, ΑΡΓα αν. ψπ5}}{᾿ὼλ ἀθι δ υϊδιάϑθδ, 6 
δὰ ἃτη σι αὰ 51 πὶ ἀρ ΘΉ 4558; 151 ΟΥΠὺ 5ρδοϊα] θη 
{πὰ Πάθὶ σα ἀσίατι δα], ΧΦ ρα απ5 ᾽πὶ 5011- 
Ρίανα ῃχοιηογαίαν, ἀθπ65. αὖ, 6, 48 1 ΟἱΡοθ 5 
5ἰαπιὰ πυΐ τα αἰ πὰ οὐ] Ὁ ΑὐταΘ ρὰπ ργωϊον 
Π6 πὶ ἰρβάπι, ἀπὰ ἰλδὸ ροπίε αθι Βα ν πὰ πὰ- 
ὨΙΟΓῸ μάλα. ρυ θα 160} ἀβ56 511, τὰ ρττα πὰ 
ΠῚ Ὸ 5. ΒΘ ΔρΡρεΕ διὰ 5 οϑὲ, ΒΟ ΘΒ} {ΠῚ 6 5 ̓μβαμι οἱ 
οι, Ραοΐο ὙΠ 11 Π}}8 σαισῖξ ἰαο, Τὰ ἀαίειν μὲν ]- 
τη 1 1 5{}Πυδύπτη 6558 ΑΡγάθθμι αἱ οὐαί, γ- 
ὙἼΠῚ νοερὰ αὐ ρα, ἐμ σΟΗ ΒΘ μα ἢ Π015 δαΐηι .1- 
5ΠΠ σα Π ΠΘ ἢ 6}85. απ ρΣ ππὴ οί τϑιχοναϊο 
ἦα δοιὰ Βα οῖ, νόταμὰ στη 11 4ὰὺ Ιβᾶμὸ Εἰ 1 ηὰ 
᾿μη πλο]ανὶε, αὐ ἀἰδογίο [46 }} δῆ θ5 φα0 815, Ἰὸρ 5. 
ὰρ. τι, 21, ΑἸΖῸΣ ἃπίθ μας Ππτ 0] οὶ οΡ86- 
ἀἰδπ ἴδπ), [Δ οδβἐσια "5 Θρα τ απ } 5181, αἱ ραὰ- 
ἴο ροόϑβὺ Ἰοχυϊίίμν. Ηἶφθο ἰρίταγ γόγρα, )μβεοαξιις δςὶ, 
ἰὼ Ονγη!]ο οὐ ἀραὰ ῥασαδυαν. ἀθ [πιο Ἰοτ5. 6- 
οἰατγδιῖοιδ, δὲ σοπηνιμαοαρ ἔπ 6} Πρ δηᾶᾶ, 

(3) Συμποδίσας. [τὰ τόροθαϊὶ ΜΙΠ65. ᾿ὰῈ Ὀχοῃ, 
δά. οχ 46 σοι, ἴσο, εὲ δααῦ, 40 5 οο- 
56.110 (1015]. 6 γὙρυδὶ5. Βυλρίασας, αὐ ἰὴ δαὶ θοσ 15 
ΡυΘοθἀθη 05 Πα Ραίαν, συμπεδήσας, 
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γουμένως, διὰ τὴν κατὰ σάοκα διαδοχήν, Εἰ δὲ τῇ Α 5θοαπίξιτη σαν 15 ΒΟ 55 ΟΠ ἢ 6886, ἴῃ σοηΐδεβο Ἢ ἐπ, τος ἄτα ραν, πων ανωοΝ 
κατὰ σάρχα προσέχωμεν, ψευδὲς εἰπεῖν ἀναγκασθὴ- 
όμεθα τὸ λύγιον, Οὐκέτι γὰρ κατὰ σάρκα ἡμῶν σομε γον, ν᾿ τρ τ χα ἡμὼ 

" Ὡνος ἢ κα ος πὰ ν᾿ ᾿ πάντων ἐστὶ πατήρ' ἀλλ᾽ ὃ τύπος τῆς ἐχείνου πί- 

στεως, πάντας ἡμᾶς υἱοὺς ποιεῖ τοῦ ᾿Αὔραάμ, ὼς 

καὶ τίνα τούπαον ; "Απίστον παρὰ ἀνθρώποις τὸ ἐχ νε- 

χρῶν ἀναστῆναί τινα ὥσπερ ὁμυίως ἄπιστον καὶ τὸ ἐκ 

γενεχοωμένων πρεσδυτῶν τεχνογονίαν γενέσῃα:, ᾿Αλλὰ 

Χριστοῦ καταγγελλομένου, ἐν ξύλῳ μὲν ἐσταυρω- 
μένου, ἀποθανόντος δὲ καὶ ἀναστάντος, ἡ μεῖς πιστεύο- 
μεν. Ῥῇ τοίνυν ὁμοιότητ' τῆς πίατεως εἰς υἱοθεσίαν 
ἐρχύμεθα τοῦ ᾿Αὐραάμ. Καὶ τότε μετὰ τὴν πίστιν" 

ὁμοίως ἐκείνῳ τὴν πνευματικὴν λαμδάνομεν σῴρα- 
τα, ἀγίῳψ Πνεύματι διὰ τοῦ λουτροῦ περιτεμνόμε- 
νο!, οὐ σώματος τὴν ἀχροθυστίαν, ἀλλὰ τὴν καρδίαν, 

ριτεμεῖσθε (() 

ἃς ὑμῶν καὶ 
χατὰ τὸν ᾿Ιερεμίαν, λέγοντα: Καὶ π 

τῷ Θεῷ τὴν ἀχροθυστίαν ᾿ 

χατὰ τὸν ᾿Απύστολον: Ἔν 

στοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν 

τὰ ἑξῆς. 

Ζ΄. Ταύτην ἐὰν τηοέσωμεν τὴν πίστιν Ί ἩΘῊ ΐ ᾽ 
-ν . ὡ ἐ δ υς ΘΟ ῈΝ δρῦν, στοι ἐσόμεθα (2), χαὶ παντοίοις ἀριτῶν εἰόεσι χο- 

τῇ περιτομῇ τοῦ Χρι- 

πῷ βαπτίσματι, καὶ 

ἄς 
ἀκατάγνω- 

δ ι ς Γ 
σμι ηπσόμερα. Τοσοῦτον γὰρ ἰσχύει ἡ πίστις, ὡς χαὶ 

ἀνθρώπους ἐπὶ θαλάσσης χουτίζειν περιπατοῦντας. 

"Ανύρωπος ὅμοιος ἡμῖν ἦν ὁ Πέτρος, ἐξ σίματος χαὶ 
 δρ τα κ᾿ ὅμ. Ἶ 

σκηυχὺς συγκείκενος, καὶ ἐκ τῶν ὑμουΐων τροφῶν διᾶ- 
- τ Π πε τα ἩΠΣΎΙ Ἶ 

{όμενος, ᾿Αλλ᾽ εἰπόντι τῷ ᾿Ιησοῦ (3), ᾿δλρὲ. πιστεῦ- 
᾿ δῳ Ἶ 5. 

σᾶς, περ'επατησὲν ἐπὶ τὰ ὕδατα, πάσης χρηπῖόοος 
ἧς ἐὰ οὐδ, ροῦν, ἢ τι ἢ φῶας, ἀὐδ τῳ σίους 
ἀσφαλεστέραν ἐπὶ τοῖς ὅδασιν ἔλων τὴν τὴν πίστιν" καὶ ὕ 

- - - 4 ἐς 

τὸ βχρὺ σῶμα, τῇ κουφότητι τῆς πίστεως ἦν μετεως- 
ἷ Ἀπ θα νος ταϑ 

ρ᾽ζόμενον, ᾿Αλλὰ μέχρι μὲν ὅτον ἐπίστευσεν, ὑπὲ τὸ 
ἣ 5 - ἥ ἘΣ ον ἢ ἘΠῚ ΠΣ , 

ὕδωρ εἴχεν ἀστφαλῃ τὴν βάσιν" τε ὃὲ εοίστασε, τὸτε 

ἤυξατο γαταποντίζεσθχι. χαυνουμένης γὰρ κατὰ 

ἔρος τῆς πίστεως, συγκατεσπᾶτο χαὶ τὸ σῶμα. Καὶ 

συνιδὼν αὐτοῦ τὸ πάθος, ἔλεγεν ὁ τῶν ψυχῶν τὰ πάθη 

διοτθούμενος ητοῦς (4). ᾿Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐλ 

σιχαῖς; καὶ πάλιν, νευφωθεὶς ὑπὸ τοῦ χρατάσαν- 

πος αὐτοῦ τὴν δεξιάν, ἀφ᾽ οὐ πάλιν ἐπίστευσε, “,ειραγω» 

γούμενος ὑπὸ τοῦ Δεσπότηυ, τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν 

ὑδάτων ἀπέλαδε περίπατον. Τοῦτο Ὑὰρ πλαγίως (Ὁ) 

ἐυνημόνευσε τὸ Εὐαγγέλιον, εἰπὸν, ὅτι ᾿Αναδάν- 

ων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὸ πλοῖον. Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι Ξ 
κν οι. . “ἢ ὁ 

διχχολυμόζσας ὁ Ἰέτρος ἀνχθέδηχεν᾽ ἀλλὰ δίδωσι 
τας σὰ. δ σα μ» ΦΑΝ, - 

νοεῖν, ὅτι ὅτου" ἦλθε πρὸς τὰν Ἴησοῦν διάστημα, τοσοῦ- 
Ἅ δὰ ἀλ ἃ τῷ ᾿ ΒΒ. δι λοΐ 

τον ἐπιστρέψας, πάλιν ἀνέον͵ ἐπὶ τῇ πλοῖον, 

δὲ. Βοηλ. ἵν, 12, 
"0 )0ῖα. 92, 

(() Περιτεμεῖσθε, Τὰ βᾶόγοὸ ἰδχία ρᾶ8]0 ΔΙῚ 6 Γ 1 - 
Ῥαίαν Ἰοὺ Ἰοοι5 : Περιτμήθητε τῷ θεῷ ὑμῶν, καὶ 

περίπέμεσθε τὴν σχληροχαρδίαν ὑμῶν Οἰποιιοἰάα- 

γοϊιὶ ὕγδο τοδίο, οἱ οἰδοισποιἰαγρεῖνιδ ἀν ϊεῖαηε σον αἷς 

τοβέγὶ. ἊἝῈ , ᾿ 

(2) ᾿Λκατάγνῶστοι ἐπόμεθχ. ἴῃ 6 1{|5, χκατάγν. 
αὐτῳ ἐσόμεθα. νούθηι αὐτῷ γϑβθυῦηαβ, 6χ σοί ά. 
(015}. 06. οἱ ὕαβδι}. , 

(3: Εἰπόντι τῷ ᾿1γσοῦ, Τὰ ἰορίτηπβ ἸῺ 1η85. 
(οἾ5]. Οὐλοὸ σοῦ οἱ δπαα!, Θὲ πλε αν "118 Ἰροίο- 

πθηὶ νι! ραΐααι, (ο ἴοχι, εἰ πόντος τοῦ !ηση5. Ῥαμΐο 

ἰμἴουῖτ5. ἀπίδ αεττεωριζόμενον. αἰ] δοϊπλ5. γουθυδὶ 
ἦν οχ σοὐὰ, Ποο οἱ (ἰἀβααμ. 86. 

(4) ΤΙησοῦς. ϑεαγναϊονῖβ ποβίσὶ πόθο δἀἀ] ἀἸτλι15 

ὃ Τρύρτη, 1ὐ, ἁ. 86 (]085. πὶ {1, 12. 

ἐδ. γϑρσηι δὶ ἃὰά σᾶγηβ [5ασορδδίομοια, ἴῃ Θχρ]!- 
οαπιϊὰ ρηΌρ Ιο 4. ϑρθοίανθιϊ μηα5, [Ι͂αΐδαι ἀϊθονα 
οοθοπν οὐδοι] μη ; θη δηΐαὶ βθοσ α ὰ αγπθὴι 
ΟΠ ἰ ἢ ΠῚ ΠΟΒΕΓ] ΡΘΙΘΓ 65 ἐνοσῦμα ὀχ λιπαη [Δ οἱ 
6} 15 05. ΟἸΏΠδ5. Αδγάῆ Π]ΐοὸ5. ἤδοι! 85, Θποπαιμα 
ἰδίξιιο αισάο Ὁ ἸΒΟΡ Θα 116 οβὲ ἀρὰ πομλῖπο5 αμρτη- 
4υᾶπι ἃ που 15 ΓΡΘΌΓΘΘΓΘ ; ΦΘΙΔαπιοάαπι 5[π|]- 
1π|6ν ᾿πονθ 1 }}186, ὁχ δηχουία5. ΒΟ ΠΡ8. ῬΓΟβ πο πὶ 
πᾶβοϊ. ΑἸ΄αὶ 4 (ἀπ ἀπιιαῃἰἰαίας Ομσι βίας, φαοιὶ 
ἴῃ Ἰρυο ααίάθμι οὐ οἱ ἔχασ 510, τπονίααβ. γορὸ τὸ- 
ΒαΡΡΟΧΟΙΡῚΐ, Π05 1ἃ ογϑάϊμια5, [ἰδ ρον ΘΠ} 61- 

ποῖα ἢ εὶ ἰκ αἀοριίοποιῃ ἀονθηίπια5 ἈΡΓΆ] αν. Ταπο- 
4 μοβὶ {᾿άδπι, 5ἰ τ 16 ἀὉ 16, ΒΡ 1υ1{8}6 δσπαοας 
1ὰπῈ δοοὶρμίιπα5.; Βρίετία καπιοίο ρον Ἰανασγια. εἰν- 
σα οἰβί, ΠΟ. ΘΟΥΡΟΡΙΒ ῬΓεραν ατΩ 566 ὁοτάϊ5, λχία 
ψεγοιαπλ ἀϊσεηίθιη : ΕἸ οἰ οιυποίηι νυ δὲο ρεριι- 
(ἰρπ σον ἰϊς υεδίτὶ 5. ἂο [αχία Αμοξίοϊαια. [οα} 5 ἢ 
ψΟσΒ85); ἴῃ εἰροιηοϊδίοης Ολρίκί, σοπδερμῖῖ εἰ ἴῃ 
δαωρέϊδιπο 838, οἱ ψα Βαμα αν, 

Υ11. Βδμὸ Πάθμ δὶ ουϑιοαϊουίμηαβ, ἀαπιπαί οὶ 

ἐχρονίοβ, οὐ ὑτν θ6 Π}5 νϑα αι) Θρ οί 5. ὁσαἱ 

δγίπλ5. Τ᾿ πίατη δα ἢ να]δὶ 465, ἀν οἱ πουλὶ 8 

ΒΌΡΘΙ πιᾶτο ἀπ) ]αΐ 65 Βα θ]ονοί, Η Ομ ΔΟΒΙΞ 5᾽- 

τα} 5 τὰς ΡΘιστις, 6Χ ἐᾶρη6 δ βδῃσιμθ. σοπηροβὶς- 
ἰὰ5, 51τῶ}} 09 βαθ δα αἰ πμο πὶ. σοπογοῖ5. ΔῈ αἱ- 

θα 4688, τρηΐ, στο ἀξ ἢ 5, 5ΌΡΟΡ ἃ 185 Δι [νὴ δ, 

Γι] πιοπίο ἀαονβ πο Γδ  σαροι ἀ415 πὰ μη 5 

ἤάοιῃ ; οἱ μγανη 5. ὁορροτῖδ [να δ ΠΠἀοὶ αἰ10}16}}- 
ἔν. σιν (ἀδηάἴπα οὐδαϊ 1} ΠΠΡ. 501] 5 ϑα ρον αι 

« ἀρδιῃ θα !αν ν Β "5: (ἀδηο νοτὸ ἀπ] αν}, ἔμτο 
“ δωρ᾿[βα]νηχεναὶ δ5: [ἀχαϊὰ δὰ οἰ βα "δ᾽ ἀρηΐθ οι βίαι 
66, πὰ οογριι5 ἀθόνϑαια ἐταπδναϊαν, Οὐ} 5. ρογ- 
μιν διίοι 5 σοηβοῖαβ θξ5, 1118 4] δα οσατηα ἰἢ-- 

ἀπιοὺ8 ἐπιομάαϊ ἃΠοοί5, αἴ: ἡοαίζα βιοῖ, ηιανο 

εἰν ἐ απ δὲ Ὁ ΔΒ σοαῖς ἀΠοχτονατῃ, 6]ὰ85. ἀρργθιιοπ- 

ἀδηΐο σογροθοναίαβ, οχ ααὸ Πρ τοδα  ρδ1, πα) 
ἀποῖιϑ ἃ ΟΠ, ΒΌρΘΙ ἀ1ὰ5 11 ἃ 6. Δα] αν]. 

1ὰ οπῖπι ΟἸ{π6 Αἰβηι ἴσα! ναπροπαι, ἀπ ἃ! 
Αδοσηαἀοη νι αίοηι μπὲ ἐπ παριομίαηι ὃ. Ὡσὰ 

δπι ἀϊχὶς οηαίαπάο ΡΘΗ. ἀβσοηἾ556.. βοῇ Ἰὸρ 

ΒΟΡῚ5 ἰμαίπαδί, σα σαδηίι σραϊπιαι δὰ ᾿θβιπὴ 

δαμο σοηίρο!, ἰδπ τη ἀδ ταγϑιι5 πη] 55 0 - 

5οθη 1 παν ]80., 

δ᾽ Μαίη. χιν, 9. δὅ8 1η14, 3806, ὅ9 γριἃ. 31. 

ἐχ ςοἀά, Οοἰ5], Οα}». Βοδ, (αβαι): οἱ νοῦς. ὅτο- 
ἀθοῖ!. 

(5) Πλαγίως. Εαα, ἀρτίως, »ιοάος ππροῦ, ΑἹ δον - 
Ρίαγα οοὐά. Ο(ο151. Οἴ0}. ἤοθ εἰ (βαρ. 6ἐ5ὶ, πλα- 
γίως, οδίέμα : 4αε8 οι ἢ αἴ ὃχ βοχαοη μα, δί- 
δωσ! νοεῖν, Νοη δηλ ὈνΟ]5 ἃ] τοὶ ἴῃ. ἔνδησθο 
1115 οἰαγαπι ἃς τπαηϊδδίαπι ἀοοθί, Ῥοϑίγηπὶ ΡΟΣ 
αἀααὰ5 ἰἴόνατα αι) αι] 556, ἀστῃ ἃ πανί απ δΣ 480 
Ρτοϑι δυας, τον οὐ πα ς 561 αὐ νο θὰ ἰαηθτιηλ ἃ δονὶ- 
ταγὰ ΟὈΠπ τ πα ἰοαΐδηα, ΑἸϊα5, πα πϑτη οαἱ ἔνα αμο- 
ἴᾳπὶ πὸπ νἱἀθίαν ἀηῖθ. πὰς σα! δου βίῃ. ἸΘΟΙΌ ἢν 

ζαΐϊΞδο, φαμὶ ἃ ὁχ Πρίδιοϊα δὰ ΠΕΡ θ05. [σοὶ] 
ρείροσεδει, Εσάθην ἐυχαυηαϊ τηο ο αἰτίαν ΟΥΡΙ]Π5 
οαἱ, 1. η. 9. 



διὸ 5. ΟΥ̓ΆΠΠῚ ἩΠΕΉΟΒΟΙ,, ΑΠΘΠΙΕΡ, δ10 

ὙΠ1Ι. Ταιύαπι βρόντο νἰ γί ατὰ λΡ6. 1ἀθ5,. ἢ ποῦ ἃ Β', Τοσοῦτον (1) δὲ ἔχει δυνάμτως ὁ πίστις, ὥστε 

80 απ {16 αὶ ολο 1} Βα ϊνὰ5 οἰΠποϊαίαν, νόσάσῃ ΘΔ] 

Ρ6Ε αἰϊογασι Πάστα 4} Ξαϊνοπίαῦ, ΝΌη ογαὶ ΒΔ] 15 

Ῥᾶνα ! ν το ὰ5. 1Π9. αὐθῖ5. Οἀρ! μασι τα ; 584 αὶ Ῥαλι- 

Ἰαθαπὶ Πα, δὲ ΡῈ. ἰδρα!α8. ἀσιίβοτο, ΒΑΡΘΡαμΐ 

ἤάοωι: ἱπᾶτγηιν πασῖσαθ, ἀπ οαπὶ σΟΥΡΟΓΘ, ἸΏΟΥΡΟ 

ἸΒοταραΐ απὶπιᾶ. Νεὺ π ρα 5 (οηλοτο Πα σπὶ δῦοιι- 

ΒᾶΡ ; ἰρβιπὴ ναπεοαια ἀἰχί! : 26 Υἱάοης «16 818, 

μη πάσηι αα5, 5εὰ φοη ἡΠονῖμα, ἀϊοὶ ρᾳραἰμεῖτο 

δισσο 3. Οὐἱ ροτίανοτο, σνοἀομδηξ, οἱ δὴ σατὰ αὶ 

Ῥαναϊν ὰ5 ἐγαὶ βαπα!ο ροσύθη!, 

ΙΧ. Υἱβ οἔϊατα σου π58 σορῃόβοοτα, συοὰ μοῦ 110- 

τι θ165 δαϊνσαηίαν 81} ὃ ΟὈΝ ΝΡ Παζανὰβ; ρεθιοῦ- 

ἴοραξ απὰ, οἱ αἹίονα, οἱ ἰεγ ἰὰ ἀϊ65.; ἀἰβεο ἢ διιπξ 

τπονίπο πιθνν), οὐ μαΐ θα 0 7ληι σύγρῖι5 ἀοραϑοθθαίαν, 

Οαοτηοάο ροίδνα! γε άθγα πον 5. σααιρ ἀπ πιδ, ΚΒ. 

οἵ ρῥγὸ βθῖρβο ΠΡρογαίογοιῃ ἀθρυοοαυ  ΑΥ ἃ φαρὰ 

να ἀοίιιοίο ἄρίαιϊ, μογπιᾶιιῶῦ ΒΟΓΌ 65 δυρρίονετα, 

γαοπίοηίς δῆτα θοπιῖηο Ῥγοοίαῖϊ δὰ ρθάθ5. βθ0του; 

ὑαηχααδ 116 ἀϊσενοῖ δὲ μοςιίϑἐϊδ Θμι 7 τοββοισ- 

ἄσμ!α ἢΠὰ: δοιηῖπο, γάτα Κοίοῖ, «μαί"ἰἀαημβ ἐδὲ 

ἐπίηι; ἀϊοῖ! Πορλλπαβ : 5ὲ ονούξ ον ῖς, υἱὠοδὶς σἰογίανα 

θοὲ 91". φιδβὶ ἀϊσογεῖ : Τὰ χογίαϊ, φαοδα Πάθηη ρον- 
το, νοῦ δἀϊρ] 5. ἃς ἰδία ροξτ 111 50-- 

του ἤἀρξ, αἱ πιουί απ] 6χ 1 ΤΣ [αὐ 5 τότο- 

σᾶνοτιξ. Φᾶτα ναὸ ἃ1]0617] Ῥτὸ δίίου β ογοάρηίξοβ, ἃ 

τορι 5 δυβοῖνανο ποϊαθγαῃί ; ἰὰ νόγῸ δἱ ρσὸ (δῖ ρ80 
5'οογα ογοαϊάουῖβ, ον ὨΔ1]Π10. μολλ15. αἰ τα! Θὰ 

οι ϑθᾳαθγ8 7 Ὑογαϊῃ οἰϊαμι δἰ Δ ΆΠ}1πι5 ἀπι τπηοἀίοῶ 
[πον }5 οἴ, ΒΘηῖστ 15. 651 ΘοΙ 5, Βόβοάας δ ἔς 

ρΡαπὶβοιίθηχ μ᾽ ρ 5. ἀορλ ας ἀῖο ναι ίααν δἰ (ὰ 

ἰπόδηὰθ δὲ ὁχ απίπιο; νου, οηεῖπο, αὐἀἰγμδα ἐγ 

ορε εἰ αίομν πιθανι 55. 51 γόγὸ ἰὸς ΠΔ6]ο. ραίδς, 

δι ΜΑΙ}. τχ, 2:7; Μαγο, 11, 9:1}. 

(4) Τοσοῦντον, οἴο. ΠΠ:8ὸ οἱ Βοφιι δηλ ᾿η δοπιροη- 
ἀϊααι τοάαεία ἸΘραηΐατ ἴῃ σοΟΠλΙλ δ α"10 βᾶποι! ΟΥ- 
Μ1Π| ΔΙιοχαπάγι! ὧν Φοαηηδηι, δὰ σὰρ, 11, ἀῦ, μ. 687, 
πὺ τ σοπιπηθπίατο ρρυρρίαο, χὰ] ΠΡΙῸ νὰ δ γι 
πὐπάαηι τορογῖιβ, πὰ 1108. οἱ ἐπι ρου δοιὰ 5. 5, ; βρὰ 
ἴῃ μιὲ5 ἔγασθλθη 5 σας δὰ οχρί οι αλπι οαιη Δοτα 
Φολπηθ5 Αὐδογίαβ ὁχ Οαίοηα ἢ. ἀ6 ΠδυΔγ Μαρ]ο-- 
ψ ΘΠ 515 ΟρΡΊΒοΟρΙ σοι οριες δα ρ νϑὸ ροβίθα 58} 
ποσπαἐπ6 νον  ἀασίον! 5 Οὐ] ΠΙον ΒΟ γι ταὶ Γαρενὶ 
ἰπ Οαἴοπδ ηἴ8. ἐπ Φοιμιηοηι 1}}}». Ἀομέ, ἀπηι. 1887 
ποίαία, μας. ὅδ. Τὴ ἰΙοοααι οχ ᾿ίοαρο, αὐ σα θη ἀγα τη 
ἴῃ απο Προ Πα γδυθριοἰαξι : Μένα ἀγαθὸν ἣ 

ὅταν ἀπὸ θερμῆς γίνηται! διανοίας" χαὶ το- 

915 Ζόλῃ. σι, 14 

ἐπὶ 
σαύτην ἔχει δύναμιν, ὥστε οὐ μόνον (ἰλὸμ. ὁοά, 
μόνοτ) ὁ πιστεύων σώξεται, ἀλλὰ γὰρ (ἀ6δ65ι γὰρ ἃρπα 

ἢ ν 
ΑἸΒον 1. καὶ ἄλλο: ἄλλων πιττουσάντων ἐσώθησαν" 
ὡς ὁ ἐν απεοναοῦὺμ χαλασθεῖς πχράλυτος, διὰ τὴν 
πίστι» τῶν βασταζόντων αὐτόν’ ὡς ὁ Λάζαρος διὰ 
τὴν τῆς ἀδελοῦῆς, πρὸς ἤν ἔφη ὁ Κύριος! Οὐχ εἶπόν 
ση:, ὅτ: ἐὰν πιστεύῃς, ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ; μο- 
νονουχὶ λέγων: Ἐπειδὴ, ὁ Λάξαρος νεχοὺὸς ὧν πι- 
στεύξ'» οὐ δύναται, σὺ τοῦ νεκ2ο0 τὸ λεΐωην τῆς π’'- 
στεως ἀναπλέοωσον. ΟΥΡΠ]5 ροῦτὸ ΑἸδχαπάτίιια, 
δ νογβαπι 390 οἱ 97 σαρη}}5. χι, οἰξαίατα. ἱπέροϊας ἃ 
Οὐγ τὺ ποβῖρο 1,42 τὶ δὲ, ΒΟΓΟΤΊΠ) ΘΧ ΘΙ θ᾽ τι, ἀσ Οἢλ- 
ποία! αιὐ φαπι Που βίαν ἀοοΙ τππὰπὶ, (πὰ ράγνα!ο5 δὲ 
ἕρστοΚ 181 Ὁγὸ βδι ρδὶβ ἰὴ βὲρ(ίΞπιο Γοβρομπᾶθγθ πο 
Ροϊβαιμί, βϑυναγὶ οὐ ἀπη5, ἀπτ ρα Ἰο τη ΟΥα, 
ϑάδτη 0515. νόσοι σοι Πα 18 ὕσο!οβὶδ οβ ρον 
ἄδπι. ποι αἴσιον ΑἸ ΛΠ Ππ|5. ΠΟΒΙΘΡ ΓΤ βρδχονί 
ἰμοθχίαμλ, γοβροχίδθα ἴθ 0}} μοί, 

τες 

844. 

" 5 ." ἀχρος 
οὐ υὖνος ὃ πιστεύων σώγχετα;, ἀλλὰ γὰρ καὶ οἱ ἄλλοι 

πιστὸς ὁ ᾽ “- 
ἐσώθησαν. Οὐκ ἣν πιστευσάντων Ἴ 

ἀλλ᾿ οἱ βαστάζωντες 
ἄλλων 

Ν ἀ ρολικ. τ ὰ 
παραλοτιχὸς ὁ ἐν χπεονχούα" 

χαὶ γαλάσαντες διὰ 
, Ρ᾽ δ᾿ - ᾿ - - Ἂ, φ - Ἅ Ξνήσει γὰρ τῷ σώματι τοῦ νυποῦντος χαὶ ἢ ψυχύ. Καὶ 

- 2 

πῶν γεράμων ἐπίστευον" σὺν- 

μὰ με νγαίσῃς ἐχείνο) κατηγορεῖν μάτην (2}" αὐτὸ 
3 . ΕΩ - τὸ Εὐχγνέλιον εἴρηκεν" ᾿Ιδὼν ὁ ᾿Ἰησοῦς, οὐ τὴν 

3 πα ΕΓ " 
πίστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ τὴν πίστιν αὐτῶν, Ααἶγε: τῷ 

Ἕγξιρα: ὅν. Οἱ βαστάξζουτος ἐπίς- 
ΗΝ 

στευταν, χαὶ ὁ παραλυτιχὸς ἀπέλαυσε τῆς 'άσεως, 
Θ΄. Καὶ ρέλεις ἰδεῖν ἀσφαλέστερον, ὁτ' πίστεσιν 

παρχλυτιχὴ" 

ἄλλων ἄλλοι διατώζονται ; ̓Βτελεύτησιν ὁ Λάζαρος" 
παξεληλύθει μία, καὶ δευτέρα, καὶ τρίτη ἡμέρα" εὐῤεὶ δε ἕθπεθα  ὐχαο ρα; ἘΣ ΕΞ ὁ δὰ το " ἀῶ μία. 9.0. 
διελύθη τὰ νεῦρα αὐτοῦ, καὶ σηπεδὼν λοιπὸν ἐπ- 

τνέμετο τὸ σῶμα. πῶς ἐδύνατο πιστεῦσαι νεχοὺς τετρὰ- 

ἡμεδος. καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ παρακαλέσαι τὸν λυτρωτήν ; 

ΛΑλλ᾽ ὅπερ ἔλειπε (ἢ) τῷ τετελευτηκότι, τοῦτο διὰ 
τῶν γνησίων ἀδελφῶν ἐπληροῦτο. ᾿Ελθόντι γὰρ τῷ 
Κυρίῳ ποοσέπεσεν ἡ ἀδελφὴ, χαὶ λέγοντι. Ποῦ 
ΟΕ ἘΠῚ 5" πῶ κε τ ΡΝ βείκατε αὐτόν : ἀπουχριναμένης ἐχεῖντης, Κύσιε, ἡ ῦη 

ὄζει" πεταρταῖος γᾶρ ἔστι’ φησὶν ὁ Κύριος" ᾿Εἰὰν 
ἠδ 3.4 [ΠῚ ᾿. δ ἀξ -" στῆς 

πιστεύσῃς, ὕψει (Ὁ) τὴν ὀόξαν τοῦ Θεοῦ" μονον- 

οὐχὶ λέγων, ὅτι Σὺ τοῦ νεχουῦ τὸ λεῖπον τῆς πίστεως 
Α λν " 4 “- ἐν ζ, Ξ -- ᾽᾿ “- 

ἀναπλήσωπον" χαὶ τοσοῦτον ἔσχυσε τῶν ἀδελοῶν ἡ 
πίστις, ὥστε τὸν νεχρὸν ἐξ ἄδου πυλῶν ἀνεχαλέσατο. 
Εἴτα ἕτεροι ὑπὲρ ἑτέρων πιστεύσαντες, ἐκ νεχοῶν 
ἀναστῖῆνα. ἴσχυσαν" σὺ δὲ, 

στεύσης εἰλιχοινῶς, ἄρ' οὐχὶ μᾶλλον ὠφεληθήσῃ: 

᾿Αλλὰ χὰν ἄπιστος ἧς ἢ ὀλιγόπιστος, φιλανθρωπός 

ἐστιν ὁ Κύριος, συμπεριφέρεται σοι μετανοοῦντι" μό- 
Ἄς ΡΟΣ ΩΣ ἢ Ἶ "πὶ 

νὴ» εἰπξ χοὶ αὐτῆς εὐγνωμόνως Πιστεύω, Κύριε, 

ἐὰν περὶ σεαυτοῦ (Ὁ) π'- 

βϑυήηε: μου τῇ ἀπιστίᾳ, Εἰ δὲ γχ8 ἀύστος (ὦἱ ἐὐδα: 

92 Μαῦο, Ιχ, 28, 

(3) Κατηγορεῖν μαάτηυ, Αάνονθίατῃ μάτην δαά ἰ- 
ἀϊταὰ5 δχ οί 5]. Οὐἴο». ἤος, ἀςαπ}». ἴὸ Τηΐγὰα σαϊ, 
θ,π. δὲ ἀρ Μαηϊομϑο, νὰ μὲ μάτην ὀοχώμεν αὖ- 
ποῦ κατηγορεῖν, Υἱά8 5 τὰ }]6 ΟΥ̓} ᾿παϊοίπὴλ (16 51- 
ΤΠ ἄὐσρο, ΠΟΉ]. ἐμ Ῥαναίψι. αὐ ορίϑοις τὰς ἡ, 

(3) ἽἜγειρα:, 55. Τοροβι 5. δχ οὐ. (0151. οἱ 
ϑαῦγο ἰθχίι, δίανο. ιν, 9, οὐ Τὰς. ν, 3: ἘΠῚ, ἔνειοε, 
Ϊαοίατα ἐκ ἔγειραι. 

(Ὁ) Ὅπεο ἔλειπε, [1ὰ διηθη αν Μ|1165. εχ οοά!. 
Βυὸ οἱ Οαξμαρ. χαρᾷ νι ο56 Ἰοροθαῖαν ὰ οαϊεῖα, ὄ 
παρέλιπε, ΟΚ0}»., ὅπερ ἔλλειπε. (0191. ὅπερ ἔλιπει 
Ταΐδνί 5, ροβὲ ἐλθόντι ἃ] οοἴτπτι5 γάρ, ὃχ 015}. ΠΟ, 
ὑδδά}, οὐ ατοῦ, 
(Ὁ Ὄψε:. 510 γϑβα αἰ οχ οὐ, Ο0151., οἰ αι! 

ὁδίθῃἽδ, οὐ βᾶσρο ἰοχία, 6 1Π|, ὄψῃ, 
(6) Περὶ σεαυτοῦ, 550 γ  ρϑτη 15 περί οχ σοὐ (οἱδὶ.: 

ἰπ ἐἀτ15 παθϑιαν, ὑπό, πιδ  ἴδιλῖις, ὑπέρ, αἱ ἢ τηρὴλ- 
Ὀγο βαρθείουῖ, ὑπὲρ ἐτέϑων, Ῥαι!ο ρμοβέ, νοσθηὶ ὁλι- 
γόπιστος ροδιυίΐπινβ ὁχ σοῦ, (οἰκί, ΟἸίοδ, υθ, (6- 
58ΌΒ. ΟἹ 51}}}}} στο σαΐ. 10, ἃν 13, Ῥῦο τϑῦθο εὔπι- 
στος, αποα Ἰορὶζιν π᾿ πη ργραβὶβ ; 564 ποπίρα ΞΟ βυ ηὶ 
ΔΟΊΟΣΙ5, σαὶ ἀ(6 βἰαίτι Ρι5}}1ὰ: ν6 1 ΠᾺΠ] 5 ἢ ἀφ ΡῈΓ 
μωπιοηλίαμ δυμδπάδπο, εἷς Ἰο(α! γὶ οἱ Ροβίθᾶ ἀθ 
βἔαϊα Πουα πὶ ἰὴ Δ ἤτιηὶ ἀρὶξ, εἰ δὲ χαὶ πιστός εἶναι 
νομίζεις, Ἰνση (αἱ ἐπ ἢ 46}15 65ὶ δα ρανηἰ δπεδιι πον- 
ἴαλαν ; 504 0185 ἰπ ἢ ἀ 01} δα! 6} ΔΒ] οἴη άο, πϑτὶ 6Χ 
Πιάρ Ομ ΟἸΡῚ ρυβηἰ(ου ατη ἀσοοὲ σα, 9. αι, δ, 15, αἴο. 

(7) Καὶ πιστός, (ΟΠ απο ΟΠ θη χαί δα ΠἸο᾽ χγι5 
ὁχ οὐά, (οἷ51]. οὐ Οὐ. νειν ἀλη ου]α πὶ τό ἀ1}6 
τέλξιον, ὁχ ριοίαν, οοὐᾷα,6} Ἰλο 8 σ σα ϑαῦθ,  δἱ οἱ ἐ- 
{πὴ} οὕπω. 



δι1 

Γ τ 5 
νομίζεις, ἀλλ’ οὕπω τὸ τέλειον τῆς πίστεως ἔχεις. 
γρεία χαὶ σοὶ κατὰ τοὺς ἀποστόλους εξ εἰπεῖν" Κύρις, 
πρόσθες ἡμῖν πίστιν τὸ μὲν γὰρ τι πχρὰ σεαυτοῦ 

ἔχεις, τὸ δὲ τι παρ᾽ ἐκείνου πολὺ λαμύανεις, 

1, Τὸ γὰρ τῆς πίστεως ὄνομα (4) ἔν μὲν ἐστ! κατὰ 
τὴν προσηγορίαν, διχῆ δὲ διαιρεῖται, "Ἔστι μὲν γὰρ 

τῆς Ξ ἔ 
ἔν εἴδος τῆς πίστεως, τὸ δογματιχὸν συγκατάθεσιν 

τῆς ψυχῆς ἔχον περὶ τοῦδὲ τινος" χκαὲ ὡφελεῖ τὴν ψυ- 

χὴν, καθώς φησιν ὁ Κύριος" Ὁ ἀχούων μοὺ τὰ δή- 

ματα, χαὶ πιστεύων τῷ πέμψανει. με, ἔχε! ζωὴν 
αἰώνιον, χαὶ εἷς Χοίσ; τοὺς Ἔὐχετας σαὶ παλιν" 

Ὃ πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν, οὐ χρίνεται, ἀλλὰ με- 
ταδέδηχεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωόν, Ὁ με- 

ἀξ Ὰ μῶν : πον γάλης Θεοῦ φιλανθρωπίας ΟῚ δίκαιοι μὲν γὰρ ἐν 
πολλοῖς ἔτεσιν εὐηρέστησαν ὅπε; ὃὲ ἐκεῖνο! δι΄ εὐαϑε- 

στήσεως (2) πολλῶν ἐτῶν κατορθώσαντες ἐτήσαντο, 
τοῦτο σοὶ νῦν Ἰητοῦς διὰ μιᾶς ὥρας χαρίζεται, ᾿Εὰν 

5 ᾿ ΜᾺ ν ΕἾ - Ὡς ν Ἂ; ΝΜ 

γὰρ πιστεύσῃς, ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς, καὶ ὅτι 

ὁ Θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεχρῶν᾽ σωθήσῃ, καὶ μετα- 
τεθήσῃ εἰς τὸν παράδεισον, ὑπὸ τηῦ τὸν (9) λᾳστὴν 

᾽ ἊΝ 3 » ΕΥ̓ Ἂν " 
εἰς παράδεισον εἰσαγχαγήντος. Καὶ μὴ ἀπιστήτῃς εἶ 
᾿ , Ἂ, Ἁ 5 Ἀ Ἂς, ἃς - Πρ 

δυνατόν ἐστιν" ὁ τὰρ τὸν λῃστὴν διὰ μιᾶς ὥρας 
πιστεύσαντα, σώσας ἐν τῷ ἁγίῳ τούτῳ [ολγοθᾷ, ὁ 

αὐτὸς καὶ σὲ π'στεύσαντα διασώσει, 

ΤΑ Δεύτερον δὲ ἐστιν εἶδος πίστεως, τὸ ἐν χάρ:- 
τος μέρει! παρὰ τοῦ Χριστοῦ δωρούμενον. Ὦ μὲν 

᾿ν 

δίδοται λόγος σοφίας, 

γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, 

γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος 

ἄλλῳ δὲ λόγος 

ἑτέρῳ δὲ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ [Ινεύματι, ἄλλῳ δὲ 

9. 1.πὸ. χυ, ὃ. 94 ὼοαη. γν, 24, 55 10, τ, 18. 
Ψψία. οαἱ. 13, π. Ἢ. 

(Ι Τὸ τῆς πίστεως ὄνομα, δίς, Ηὸ ΄υοσαὰθ ἴα αὶ 
ΒῈΡ ΘΓ 5 οἰϊαίο οαἸ ΘΔΡΌ ΠΣ ἴὰ Φοα πηι Ἰθ00 [1] οτἶν5 
αἰ !οραῖα τορονίαθίατ, ροϑὲ γέρρα βαρθείαβ δάάυοία; 
φιῷ διίδῃι 1ἰδιιο πὶ 48 οαι818 ἰἰοργὰ το βογΓο : Διττὸν 
ὃς τῆς πίστεως τὸ εἶδος" τὸ μὲν δογιλατικόν, συγκα- 
τάθεσιν τῆς ψυχῆς ἔχον περὶ τοῦδὲ τινος, ὡς τὸ. Ὁ 
πιστεύων εἰς τὸν Υἱὸν, οὐ κρίνεται" τὸ δὲ ἐν χάσοιτος 
μέρει παρὰ τοῦ Χριστοῦ δωρού ἐνον" ἢ μὲν ΕΝ 
φησὶ, διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοτα: λόγος σοφίας, ἐτέοῳ 
δὲ ἡ πίστις’ ἧτ'ς οὐ δυγματιχὴ μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ 
τῶν ὑπὲρ ἀνρρῶπον ἐνεργητικὴ, ὡς χαὶ τὰ ὄρη μεθ- 
ιἰστάνειν, Εαάομι Πἀρὶ ἀἸνίβιο τορου αν ἀρ (ΠΡ 
ϑδοφί, ποῖ. 39. ἐπ᾿ 1 (Ὅν. ΟΡ. χ, ἰθς οἱ 1οαμ. 

Ῥαιπαβοθπατα, Ὁ. ἢν ΡῈ Πάε οὐ λοά., ἐδ. 10, 41} 
ἰαο ΟγτΠΠ γοτρα νἱ οί ἰγὰ πε γί ρδῖ55ο, ΕἸ ἄθιῃ ἢ))- 
ταοσυϊογαπ) σρεοίαί ΟΥΓΠΠῸ5 αν Πἀε1 ἀορυγαίαιῃ ροτ- 
δοιοποῦ δ ργθυϊσπι; βαρτᾶ, π. 9. δὲ ἐὸ Πάείενι 
εἰὐϊοιϊπιας, ποπάμηι αι βαοὶ μονζοοϊϊ γόνα ἀϑϑόζιι- 

ἐπι δ5; οἱ ἰηζιν ἃς 11: Ηαδέας τὰ {ἱπι δαὴι βιίθηι 

μῷ αἴθ μενοι, τὸ ἀδοὶρίαθ αὖ ἀἰΐο φαμὶ λα: 811,0)" 

ὑπ ματα νὲροβ ὁρθνλαίιο", [ταηλσαθ ἰρίταν εύδ άπ οᾶ- 
ῖ5. (δηλ ρθοῖθ ἀἰβι!ηριμε: χα} πο ρ 6 Βοοθπάδῃηι 

ἵν ῥυίοτο 1 ἰαπαπαθι Γαημἀαηηοπίο. Οπδ πιο θθθπ 
Τοϊαίαο Ἰοσαπι πάθος ΟΥΤῊΠ ΟΔΙμο]οβ ΟρΡΟΏΤΙ {ϊνο- 
ἴα9. αα5ὶ πος ἤδη αὐτᾶτηαιδ σοι τι ἀαιηι5, ΠΌΔΙ 
Ογτῖ! 5 βεῖϊο ἀϊππχογίτ, θη ατη ποὺ ροτιοίππι θα- 

Ἐπ οὐ, φαοα ΟΥ̓ ΠΠ5 Ποὺ Ἰοοο σορίοϑο ἀδηλοππίγαϊ, 
ἢάοτα πιϊγασαϊογη; αυ8 ἃ 60 κὐδι 8 ἂς ῬΓΘΘΏΛΠ 
Ἰοοο ἀηίαν, ἤοπὶ ἀοπηϊδίαμι αἴ ρει νιατῃ Βα ροπε- 

το. Νὸ58. δυίοηι Π46΄ ἀομπιαίαηιν 051] γὶ ἀοοοί 
ΟΥ̓ΤΊΠι5. αι. ὃ δἐ 10. εν Τῶν 

(3) δι εὐαρεστήσεως. Τὼ 6ἀ15,. δι ἐρευνήσεως, 

ΘΑΤΟΠΕΒΙΒ Υ, ΠΕ ΕἼΘΕ ΒΤ ΞΥΎΜΒΟΙΟ. 

ἃ Βοπάσιηῃ ἰἁιηθη ΠάΘΙ μετ δο Ομ 6 τη 688 ἀεβοσαίᾳ; 

“18 

ΟΡῈ5 Παθ 65 οἱ ἴὰ τιὶ ουπα ἀρυβίο} 5. ἀϊοαβ : Βοριῖηο, 
αἄαπψο ποδῖς Πάρηι 5. Νὰ ἃ (61 Ρ050 ἃἰχ αἱ Πὰ θ6 5.4}; 
ἃ 'ρβὸ νογοὸ δἰσοια ἀαὸ πιπαπν ὁοημ ποίαν, ἂο- 
ΟἿ 15. 

Χ. διφαίάριι ἢ ἀφ ποία θη Δρρο!]α(ίοπο πττπὶ ο5ὲ, 
δ᾽ αυϊατη νϑρὸ ἀν ἀϊίατ, Ε5Ὲ δαῖτ ἀπ) ροηὰ5 ΠΟ οὶ 

αὐοα δὰ ἀοριηαία ρορηθί, χα ἀβοο ΟΠ 6.) οἱ 
ΔΡΡτοΒαυ οπ πὶ ἀπ) ἀ8 τὸ φαλάαπι Ἰπο αι; οἵ 
δά πη! ΜΠ 1αὐε πὰ ρου πθὲ, 5ισαὺ ἂν ον 5 

Ομ αἰἰαϊξ νορῦα πῖθεας εἰ οὐοϊξ οἱ φμὶ ηνδὶἐ ηιο, παὺθέ 

υἱέαμι αἰθγηπανα, οἱ ἐπ ἡμα τοῖα πιολὰ τϑρεῖτ ὅδ ιν οἱ χταῦ- 

ξαθ: Ομ ογεαϊξ ἴῃ Εἰ, ποὴ )μαϊοαθο 95: ὁρᾷ 

ἐναπϑὶϊ ἰδ ταονίς αἰ υἱζαρὶ ἴθ, Ὁ ταάσηαιη οὶ ἰὰ 

ποτ 85 ϑοπ δέομαι | {π5} δ αα! ἀθτη τα] οσιι πὶ ἀῃ- 

ποόύατῃ 55 ΙὩΡογὸ 1)60 ρ᾽ᾶσαθδρυπῖ, Θποά δαίοιῃ 

1Π|, μὸν Δ ΟσΤπΠὶ Ρ] αὐ ποτ πὶ δοσθρίσπη 9.60 56Γ- 
νὰ δίνοαθ 50 ροροηίθϑ, σοῃβθουτὶ δας, τὰ ΕΠ] 

1θ8ὰ5 πη ἶτι5. Ποτὲ σοπ)ρθηἀΐο Ἰαυμέξαι. 51 δ ἢ 18 - 
ΟἸβ οι φιισα (λοι 5 651 {055 Ομ  δία5, οἱ αασὰ 

Πδὰ5 ϑυβοϊαν ΗΠ] πὶ ἃ τηογἷ5 : βαϊν8 6Γὶ8 97, οἵ 

ἰγαιβίθ θυ ᾽ῃ ραγὰ Ἰβαπχ(ὅ) Ὁ 60 φαὶϊ Ἰαίτομοπὶ 1110 

ἰηἰτοάαχιι “δ. Ναφαθ αἰ ΠΠ|6ἀ5, αἰγατι ἰὰ {ογὶ ροϑοῖε; 
πᾶπὰ χαϊ ἰαϊγοποι ροσέ ἀμὶτ5 ποιῷ ἤάδα ἴῃ ἤθους 

βᾶποίο ἀοϊροίμα βαίναα) εἰξθοῖς, ἸΙάθ6πὶ ἴ6 φιοαι8 
οὐπὶ οὐδ άθεῖ5 βαϊνυῃ οἰβοιεῖ. 

ΧΕ. ΑἸ θα νΟΤῸ σθηῖ5. οδὲ ἢάοϊ, φιοὴ σναι 

οαὐιπάδτιη ἰοσο ἃ (Πιγιβίο ἀομαΐαγ, «ΑἸ σαΐμὰ ΡῈ Γ 
« 5ρινῖμὴ ἀάθιν. ΒοτῖπῸ 5ϑρ θη ἴα), ΠῚ 56. Ὴ10 
« κοἰοῃ θα βασι α πὶ οαχάθτη Βριρ αι : ἁΠ οσὶ νορὸ 

« Πάδ8 ἴθ οοάθτῃ ϑριτιξι, 0801 νοῦ Θαγ ΠΟ αϊη ῳ 

ὦ Ἰσν τ Ὁ Ὁ ρῖ ἀρ. 95. 7χος χατῖν, 48; 

»Ὲν δαυπηιθγ, 56 χγοδαίογεθηῖ, ΛΟ 1816 θὰ 
Ὠλ6] ον ἰδοῦ 4πατ 5οααϊ τη ατ,οχ οοαά. (ο151. ΟΕ0Β. 
Ἀος, α58}}».. ας γοβρομι ει, γογ 5 βαρονίογίθιι5ιὲν 
πολλοῖς ἔτεσιν εὐηρέστησαν ; αἱ μίο δἴαμι ἰομὶ! τοί, 
ἠρευνέθησαν, ργοδαίί «ἰανέ. (πο σοα ἢ, αὶ 16- 
Ἰηλὰ5 τοῦτό σοι βεσππάπηι οοαΐ. ἴσο, Ομβάιθ. 
δἱ ΘιΠ0}».. πὶ ἐπι ρτ 5515 Βα μρίπτ τοσοῦτο, 

(3) Τοῦ τὸν, Εὰ5. νόοθθβ 1 ἀπτιηὶ τοῦτον Ὁ ἱπὶ- 
ῬΓΟβ5}5 σά ϊὰ 5 γοοίο αἰδίνα χις ΜΙΠοσΊαθ, ΘΘΟα 185 
οοθὰ. ἴσο. οἱ σα οαϊ [νεῖ (ὑο"51. 

(ἢ Α(οἶρδο αἰϊηντὰ καδεξ, παρὰ σεαυτοῦ, Εο- 
ἄδιη τηοίο τηἴγα, Ἠαδοσδ ἧὶ τἰον οαηι βάθην ψῷ ἃ 
ἐο ρωϊάοί, τὴν παρὰ σεχυτοῦ τοΐστιν, ἀρ) 4παπι Πὰ- 
ΒΘι 8 6Χ ΟΜ 5 ΜΠ ΕΠ ΠΜῚῈ δᾶηὶ. Ταδτη 5θιξ 6 ΠΕ ΠΡ 118 
ὙΘΓΡΙ5 ἀρρο Παἱ βάρηι ἀομηιναίιον : αὐρταθηταπι νΘΓῸ 
0 ἃ φασά ἀδοοϊριη5 ἃ ἤ6ο,β6ῖ ἢ ράσο ἀπἴο αἰχίξ, 
γον οοίίω βαάοῖ, τὸ τέλειον τῆς πίστεως, ο9ὺ 1468. γὸ- 
ΤᾺΣ Βα ρ σα Πα πη  ΠῺ5 ν᾽ Γ65 οἴδδοιγὶχ, συ σραί 000 
ἀαίαν δἱ, ρυ!ογι5. ο5. πγοροθβ, ἢ ἰδ αν 11. ΡυΤΟΓΌΤΩ 
ΠΟ 5 6558 αἰνὰ τι ἀσπ ἀο] ἃ} δὰ πὶ ΒῈ ΒΡ Ὁ ΠῸῚ 
ἸπαἀἸοαμλβ δι χ  Π0; 56 ἀ(αἴὰν αὐ όσοι ας 10. 111ὰ 
ΟΠ Β 511 [ἢ ἃ ΐ ΠῚ: ἀ5βοπδὰς δῖνὸ ἀρρτολητίοηο νος 
Ἰαπίανία ἀοσιηδίαμη Ῥγοροβὶ ουιιν Σ ρΟΒΊΘΤΊΟΣ γΌΤῸ 
τοσα ὁ5ὲ στα ἀσπιῃ πὶ 110}}}5 ΒΘ Π5 5126 Π0}} 15, 
14 οἰΐπι αἰχῖι Οοις εξ. ἀροοῖ. ἀποΐοτ, 118. Ὑη, οδρ. 
ἀφρασ. 389: « ὅββο ρα τὰ ἐν Βοὴ ἃ συ αβρίατηῃ νου ηία! 
« ογίαν; αὐ πιλράσα!α μαίγατοιοχ νοϊα ἴα 0 ΠΝ σαὶ 
«« ὁρογαϊαν : φαογαπὶ ᾿γίπχαεη ἀυλ πὶ 05 ΤΌΒΡΙΟΙ ; 
« ροβίγοιμα αι γθγο σι ῃι ΟΡ ἀϊοῖα8. οαιβᾶ5. ορύτγαμ- 
« ἔοτῃ. » Εάδιι νογὸ [}0] ἀσπι πὶ ὅ5856. θ᾽ αὐ} 15 ἸοοΙ 5 
ἀταά!!, ρτωβουίίῃ οαξ, 43, π. 8, 6 ὁαξ, 14... 28, 

(5) Τρ Ή ΡΥ 5 ἴὰ ραναϊίβμηι, εἰς, ΡαΓαάίβαμῃ οἱ 
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ἄοπα 99. ἤθο ἱβιιπ σύατ ἴοσὸ ἃ ΒρίΓΠΠ σα ]αϊα Ὁ γαρίσμχτα ἰαμάτων, Αὕτη τοίνυν, ἢ κατὰ χάριν 

Πάδϑ,ποη βοίσιι ἀορηα οα δδδ νοσ διατὶ ΓΈΡα ΤΩ 

Βιμαπαϑ νἱγὸς. χορ σαί απ οἰΠοῖπ5. ΘΟ} Θηΐ πὶ 

μα αθτ θὰ, παπον ἀϊοθοῖ το πὸ: ὙΡα 5] 

μα πὸ} οὐ ἀραβη τς Οαδαιο δα ρὸν 16 μὲ 

δὺς ἔρβιῃι αἰχονῖς φαϊδρίαδι, ογοάδηπ νὰ Ταϊαναηι, 

ἄδὺ Βιρϑι [ἄν 6 }}}, ἐπ σογὰθ 5680 ἅ, χη ΠΠ|801 ἀ 10}, 

ρταιίατι, Εἰ ἰδ μᾶς Πάδ ἀἰοιίαν. δὲ Καδιεντ( βώσηι 

δος φγαπιθη κἰιαρὶς ἢ Θποιηδἀ πχοάνη ἐἤτὴῖ γα πα πὶ 

δἰπαρὶδ, οχίβαπω ααϊάθμα 88 πιο 6, 588 ἰσῃ θᾶ ΡΤ 

ἀϊα αι οἴ οίδηα ; 61 ἴῃ ΠΏ 518 ἰοοἱ ρου 08 56 8}]1- 

παι πᾶσ ο5. ΟΡΟΣΏΓῈΡΕ τα 05, 4π0 1 μυδίᾳ δι 

οὐὔδνονι, μοιϊοδὶ δια. ΟἿ νυ] πότο5. οραραθα ὅν 18 

δἱ Πάδπ ὰ ἀῖμα γε]οοϊβδίπιο τποπλομίο τη χ πᾶ 
μβόνάσιι Π6 )66. παηιάιθ πμαμίπα!ατν, οἵ θομῆν ἴῃ - 

ταθῖαν φααηίαπι οᾶρογα ροίθεὶ, Πἀ61 ματπαϊπὸ ροσίαϑα. 

Μαμαιὶ ὀχίτοιπα οἰγοπηλ; δὲ ἀπίθ 5. 5660} 

ὁπ π6 πη), ἡ ἀλοΐα ἢ ζατ νἀ 61, οἱ ψΡοπλῖθ- 

κὐσασι πηνυσθίί αι Οχϑοὶ ορ οτη, Πα Θἂ5 {{π|πιδ θαμὰ 

Πάσης αὰθ αὶ μομζοινον τα Πἰαπι Γοσαν ς αὐ δβάτη ἂρ 

110 ἀοοὶϊ ρί88 δἂπι αλϑ 5 ΡΘΣ ατηδ ηὰ5 υἱΓο5 Ορογαΐαγ, 

ΧΙ. (47 ΕἸάοτα. νόγὸ ἴῃ δαάιβοοπάο αἰαὸ ρεοῇ- 

ἑδίο, {ΠΠὰπὶ βοΐαπι ἀπ ρ]θοίορο οἱ βοῦνα, ἀμ 0 

Εἰ01 ἂν Ἐφυϊοοῖα {γα ΠΠπ|ν, χ οαππῖθα5 δου μία ν18 ἢ 8 

να !αἴα. απ δΐπι ποῖ ΟΠ 65 ροβδίπὶ δογρθασαβ 

Ἰεμογθ, 5εὰ αἰϊοβ συϊάθηλ ἰ ρΘ γι 1ἃ, 8105 νΘΓὸ 00- 
σαραϊίο φαάκαι ἃ οὐκα! πα ηρμοάϊαϊ : 6 ἀπ ηὰ 

891. (οΥ. χι;, 8, 9. 1 ΜΆΠΏ. χυι, 30. 1 Μίατο, χι, 

οαλπην π| ἄπο ἀϊδιϊ ποία Ἰοσὰ ἀρπον! ΟΥΡΠ 5, Ὁ], 
Ρά 5. ὁχ ται, 15, ἢν, 30, δὶ ἀὸ άπ! τ, νάριαι 
ΘᾺ 556. 6 ἴῃ οὐὐλατῃ δὐ ἴῃὰ ρα ίβαιη, Οὐ ὁδί, 10, 
ἃ. 30, 4ὰὺ ἰΙουο ἀσοοὶ ἀριτλαπι απο, ἀατὰ ΠῸ- 
πεῖποια δ αἸανεν ει πὰ το δογαῖ, 6} 5 ἄχθη βόλι  υ Ὁ 
γοσηθπὶ σαἸονασι, ἀθππμοιβξίγανο αθυασ ραν ϑατῃ 
ἀε!οἴάγαλμι, πὰ ρμαραἀϊπαπα,ααὺ ΟΧΡῈ 5115 65} ἰδ ηλι5 
Ἰαίγοιθηι ἃ ΠἰυἸδῖο ᾿ἰγυάδαςσίαπι 56 015 ἀπο γί θ 5.Ά {611}, 
ῦα!. 1... ἃ. 33. 6. οάϊ, 1, ἢ. 10. Θπαιπολέσι ρῥΓγο- 
θα 16 5} Ογν πῃ οχἰβπλάβδο, ἀπ0 0} τ }}}5. ἃ 5 
Οἱ, μοβὶ ρβαπὶ ῬΑ π5. μ᾽ασαι, βαιοίοϑ ρ05. πλοῦ- 
ἴθ, αὐ σααια 1 σα. ἀδϑαιπαιίαν, τὰ ραναα!. 
838π| ἀπάται, σαὰοαηααο ἀοιχατα [ἢν Οὐ 5 581 πα] 
Ῥᾶτιθ δι άσαιν Ἰοςσεαὶ, γα ϑίονγι, ὅοα ποῖα 65ὶ )8- 
γαῖα πὶ τοῦς ρα) 5805: 4 παηήοιμιθ βη τῇ μᾶγα- 
αἰπαπὶ τρβαπι, αἰϊὰ5 ἐπὶ Βοδξογ πὶ 5βθάκιπι ἐμ 10}}1- 
δαπὶ: αἰϊφαάπᾶάο 5ρ᾽ τ Δ ἢ 16. οἱ παν δι ας θγὸ ἔθ] 1] 
ἀΠ1χ5. 1 σοῦρογο ἀπὰς ἀοροπεπ 5ια ἴα Βαλα ς 
πὰ ἀρ Ογρη 5, αἴωλ, οατ. 19, .9. οἵ Ῥεοδαῖ., τ. 15, 
βαρ καπα διροπίᾳαα τα Πρ 010 ἀΟτϑα απ αν δροιιηι 
ῬΆΘΓ 581 οὐπὰὶ (Πἰδίο γογθα ργοπαηίσ! αἰ Ονῖθη- 
ἴθι σοην ΓΒ, ραΓ ἀἴ5] μονίδιῃ ἀρογιν ἃ10, ΝΙαἸρα 
ῬΕέοΟΙνΘ. οδὺ Ραϊγιθιπ, σατὰ ἀθ στρ αἰΐψας ἐναοίαπε 
85 ΘΙ πλ}} Πρανα 6. γθυ ἃ3 πβίς αἰρα πη] ἀ6 5 ὁ0-- 
θὴν ΠΟΙ ΠῚ 6 γαν10 γοθριοίδπα σοπί απ ιΐθτδ : ἂξ ρᾶ- 

τὰ κὰκ Αὐἰατλ, οὐ σας τὰ ΒΟ πη] το 5[8- 
15 μαναὰ ἐτᾷῖ. 

(1) ΘΥΏΒΟ] πὶ Ἰῃ 16 ]]Προ. 
(2) “Ὅταν τὰρ. εἰς, Ηἰς Ἰοσὰβ ρϑαῖΐο ἰὸν ἴῃ 

οοσά. σε οἱ ὕάβααν. ἰομίιν: Ὅταν γὰρ κατὰ πί- 
στιν εἴπη, τις ὃ θέλει γενέσθαι" Οππη 0. φῆι ὁ Βα 
εζιαιον λέ τις ἰὰ φιιοιὶ βονὶ εμρὶξ, πος εἰμυἐἐαυρλϊξ, οἷα. 
Ῥαι!ο ΤΠ ΐρα ἴπὶ ΠῚ ρυ ΘΞ 55 [Θρϑινα τ, χαὶ τὰ περὶ τῆς 
πίστεις, Π1π1 1 τὸ δγαβίαιβ ὁχ ἀ6 οὐ, (οἱεὶ. 
Ἰΐοαος ὕδδαιμ, ΟἹ}. 

(3) Μεγάλγυς γλάδους πετιΐχει, 
(40 δαηπς οὐ σθαι ιπασθοηαξ, 

ἔγαρίτα δ ]!οῖ- 
Ξαπρίσαῃ 5 ἰθσρῃ- 

ὀιωοουμίνη πίστις ἐκ τοῦ Πνεύματος, οὐ ὀογματιχὴ 
μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὲρ ἀνῦρωπον ἐγεργη- 

“ ᾿ ὍΝ }" ᾿ ͵ Ἢ »- - 

Ἐ,, ἜΝ ΤΣ ὧν ἘΠ τὰν ΘΕ Ἔσο εϑίατις 

ὄρει: τούτῳ, Μειλθα ἐντεῦθεν ἐχκοΐ, καὶ μεταδήσιται, 
ν “Ὅτι; ἜΣ Γῳ 2 -ὦ {5- δι ππ ἠΣ -ι-: ᾿ ΕΣ " 

" ὙὰρΡ ,ὦἡ κατὰ πίστιν εἴπ τοῦς ιξς, πιστεων, - 

" ᾿ ᾿ « Ὁ -.ι - μ Ῥ᾽ - ᾿ 
0τι γινέται, χα! μὺ, οιακοιθὴ ἐν τῇ κασόία αὐτοῦ, τότε 

᾿ ω " : ῃ 
, 

εἴοητα! τὸ Ἰὰν ἔχητε πίστιν ὡς κύχκχον σινά- 

πεως, ᾿Ὄνπερ γὰρ τρόπον ὁ γχγόχχος τοῦ σινάπεως 

αιχρὺς μὲν ἔστι τὸ μέγεθος, διάπυρος δὲ τὴν ἐνέρ- 
" Ἄ, ᾿ Ἢ 

τιν καὶ ὧν ὀλίγῃ 

λους κλάδους περιἔχε: (29), ὃς αὐξηθεὶς 
τὰ πετεινὰ σχεπάζειν᾽ οὕτω καὶ ἡ πίστις ἐν τῇ 

νὴ , -- ͵ 

ἐσπαρμένος πεοιγραυῇ μεγά- 

δόψαται αὶ 

ψυχῇ ἔν ὀξυτάτη ῥοπῇ τὸ μίγιστα κατορθοῖ, Περὶ 

Θεοῦ μὲν γὰρ φαντάζετα:, καὶ Θεὸν κατοπτεύε: καθ᾽ 

ἢ ξὰν ἐγχωρῇ (4), τῷ πίστε! φωτισθεῖσα, χκύπμου τε 
Η 
: τὰ πέρατα περιπολεῖ, καὶ πρὸ τῆς συντελείας τοῦ 

αἰῶνος τούτον τὴν κρίσιν ἤδη βλέπει, χαὶ τὴν μισθ- 

αποδοσίαν τῶν ἐπαγγελιῶν (δ), “Ἔχε τοίνυν τὴν παρὰ 

σεαυτοῦ πίστιν τὴν εἴς αὐτὸν, ἵνα λάδῃς χαὶ παρ’ 

ἐχείνου τὴν τῶν ὑπὲρ ὄνδρωπον (ὃ) ἐνεργητιχκήν, 
Π’, Ηἰστο ὃὲ ἐν μαθήσει καὶ ἐπαγγελίᾳ (7] καῇ- 

σαι καὶ τήρησον μόνην, 

σοι παραδιδοιένην, τὴν 
τὴν ὑπὸ τῆς ᾿χχλησίας νον! 

ἐκ πάτης Γραφῆς ὡχυρωμέ- 

γὴν, ᾿Επειδὴ γὰρ οὐ πάντες ὀύνανται τὰς [Γραφὰς 
ἀναγινιώσνειν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἰδιωπτεία, τοὺς δὲ ἀσχυ- 
λία τις ἐμποδίζει πρὸς τὴν γνῶσιν" ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν 

9, 8 Μαμὴ, χνη, 90, ὁ ΜΆΒΝ. χαὶ, 32. 

σ ἄπ ποϊαιποάο ἔχει" οαπα ἰηΐγα, ἢ. 3, ἀδ δοήθια 
51 015 αὐάπο παροαίαν, πολλοὺς περιέχει! τοὺς χλὰ- 
ὅαρς, δ ΔΠΙᾺ5. (δ᾽ 5010, μεγάλην δόναμιν πεν 
διϑχει. Μυχ, σοι παϊθια8, δύναται, 4 ἀπσίοτο 
ὕχοι. δα, μοι ἐσ ἤοσ. οἱ (άξαμθ. Ἰυοὺ δύ- 
νχαῆχι, σιρα π΄ θα Βαμοραιαν, οἱ πὶ Ρ] ΣΡ 9 
τσθο, [6ρ αν, ον Ἰρσοηάαπι, ὡς αὐξηθέντα, το] 
αὐξηθεὶς δύνχσίχι, 

(1) Ἀαθ' ὃ ἐὰν ἐγχωρῃ. ὕοδά, Ιἴ66,. σαβαμ. ΟἹ- 
ἰοῃ, Οἱ], καθ᾿ ὃ ἐγχωρεῖ, ψμαηίίηι ἐθρὶ μοί: 
τ 0 Ππ|5. 

(8) Τῶν ἐπαγυοσλτιῶν, Τὰ οοὐ, Οἐνοῦ. ἴσα, (ἃ- 
Βα. τῶν ἰδ ὐχνγελίων, Εραηρείίογιοιι, ὩΘῺ πλα]ρ. 

(0) Τὴν τῶν ὑπὲρ ἀνῇ. στ οα πὰ τῶν αὐ] ρα 5 
ὁΧχ 044, Οἰϊο!. Ηοα, (δδάιθ, αἱ Βαθοιαγ βαρ. 
ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὲ2 ἀνῆρωπον ἐνεογητιχά, 

(ΠῚ Ἂν μπαρήσει γχαὶ πα ελίᾳ. ρα, ᾿ἰὺς. οἱ 
ὕαβάιθ. πα θαὶ, καὶ τρανὴ Τὰ αι στὰ πο! αϑηὰρ 
νοῦ θ}} νὴ, σὰ γϑίογοβ ἃ αἰρα Πραιατι ΒυΠα Β0}} 
γδοινα θη θτῃ εἰ ρνο δϑβι οοτα Δ} σο σα] ὁσηο. 
Ἰμαοάϊο.,, οαπ. ἀθ, ΟΠ  γϑόβει, θα. 40 ἐκ 4 ον». δἱιο, 
Υούθηι ἐπαγγελίχι τὰ ἀσ}} (16. ϑγίπθο]ο, ἔδγο βεῖὰ- 
Ῥ6γ ἀήδίροὺ ΠΥ Πὰ5,. Ὁ οαξ. 47. ααπτπ, 3, σας, 18, 
Ἰν. 21, 98, 42: αἰνὰ ἴῃ [σο15 ματιοί οοδίοος χα θη, 
ἀπαγγελία, 41 νουΐναθ ἐπαγγέλλειν, 81 ἀπαγγέλ- 
λεῖν, ρύὸ ϑιημνηδοίμην ὁπιῆανο μτοιηίδους ἈΠ ΕΩΓ ; 
αἰσας ἰὼ πος ἴρ50 ἰσσο ράσο ποεῖ 5 ΡΒ 6: νούδτη 
ἀπαγγεῖλα:. Βὰ5 ἀσί6πὶ νοῦθϑ. σα5. ρΘββί πη γ Ύ 
ἀγοάρθοίας, ἢ ἀἐκεῖρηα οἱ ρτυπεϊβδίοπο, νου τα ας ἣϊ 
αὐἰἀίκοοο οἱ μροβίοηο: ααὰ5 5 απ ἃ γτγ]]ο 
Χαυδοὶ ὁρροβίίας σοπίοπέδι, ἐπ!οσργείαυ! ροβεῦτπης, 
ἴη αὐοἐφυθπίο, οἱ αἰἰὴβ ἐρατ θνιίο Σ ἤϑτα Θϑ πὶ νου ἐπαν- 
γελίας 51}}6850. ν᾽, ἘΠῚ15. ἃ16 ρρΌθαγο ροίοεὶ αγο- 
δύ γ ΝΎ Βπθηὶ Ἰρθὰ 8, Οτα!. ἐπ ρεϊμοίγ. 26}, ἴσαι. Π 
μὰ. 291, ἀπὸ αἱ Μόγβρὴ ἱπ πιοιτο ρὺλ χὶ, 165 00. 
ὁπραςαηι [Ὁ155» πῃ 1οο 15 τι 58 [τ δ η 485 ποροιίο, τῇ 
ἐπαγγελίᾳ τοῦ νόμου σχολάζοντης, 
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ΟΑΤΕΟΠΕΒΙΒ Υ, Ὲ ΕἸΠΕ ΕΤ ΒΥΜΒΌΙ,Ο. Ὁ22 
ἀησίε ἡ ν δ ται 5 ᾿ : : ἔν ναος Ψυχὴν ἐξ ἀμχθίας ἀπολέσθαι (4), ἐν ὀλίγοις τοῖς στί- Α ΡῈ ἱμποταιϊ ποτ ἰηίθγοδξ, ΡάΟἱ5. ὑ ΓΞ Οα}}15. ἀπὶ- 
χοις τὸ πᾶν δόγμα τῆς πίστεως περιλαμδάνομεν. 
Ὅπερ χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς λέξεως μνημονεῦσαι ὑμᾶς 
βούλομαι, καὶ παο' ἑαυτοῖς μετὰ πάσης σπουδῖς ἀπαν- 
ἡξῖλα: (2), οὐκ εἰς χάρτας ἀπογραφομέίνους, ἀλλ᾽ ἐν 
χαρδίῃ τῇ μνήμῃ στηλογραφοῦντας' φυλαττομένους 
ἐν τῷ μελετᾷν, μή πού τῖς κγατηχούμενος ἐπαχούσῃ 
τῶν παραδεδομένων" ἔχειν τε ταύτην ἐφόδιον ἐν 
πανὶ ἫΝ χρόνῳ τῆς ζωῆς, καὶ παρὰ ταύτην ἄλλην 
βηχέτι δέξασθαι" μήτε ἅν ἡμεῖς αὐτοὶ μεταρέμενοι, 

ἐναντιολογῶμεν (3) ἦτε ἄν 
Ἢ 

ποῖς νῦν διδασχομένοις 
ἀγγελος ἐναντίος, εἰς ἄγγελον φωτὸς μετασχημα- 
τισθεὶς, πλανῆσαί σε βούληται, Κἄν γὰ0 ἡμεῖς, ἤ 
» “ 3 ΄ -» ἥν. ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίσηται ὑμᾶς παρ ὃ 
νῦν παρελάδετε, ἀνάθεμα ὑμῖν ἔστω (4), Καὶ τέως 
μὲν ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς λέξεως (5) ἀχούων, μνημόνευσον 
τῆς πίστεως" ἐκδέχου ὃὲ γατὰ τὸν δέοντα καιρὸν τὴν 
ἀπὸ τῶν θεΐων Γραφῶν περὶ ἐχάστου τῶν ἐγχειμὲ- 
νων σύστασιν, Οὐ γὰρ ὡς ἔδοξεν ἀνθρώποις συνετέθη 
τὰ τῆς πίστεως" ἀλλ᾽ ἐν πάσης Γραφῆς τὰ χαιγ᾽ώτατα 
συλλεχθέντα, υαἱὰν ἀναπλυιροῖ τὴν τῆς πίστεως διδα- 
σχαλίαν, Καὶ ὅνπερ τρόπον ὃ τοῦ σινάπεως σπόρος 

ἐν μιχρῷ κόχκῳ πολλοὺς πεοιέχει τοὺς χλάδους" 

νοῦ) Πάεἰ ἀοριηὰ σοι ργνομοηάίτατι. Οαοα φαΐ ἄθτα 
᾿μ515 νογθ 5 τη δηλ ἢ 358 νῸ5 νΌ]ο, δἔ ἀρὰ νὸ8 ἰρβὺβ 
σαπὶ Οπμΐ 5έ 110 τοοϊίατο, ο ΟΠ τ 5᾽ πάῃ 658), 
584 1ὰ οογίδ που! ρεμίος. τχθιηοσίω. ἤππὶ γογο 

τὰ οὐ Πα μον ]ν 5, ὑἀνοίο ἀροαπὶ οαἰδοπαπηοηο- 
τα) απ άπ) 48. ΟΡ 5 ἐγ δαμὶ ἐχϑυαϊαι, 
Ὁ Βαμο νοῦ πάθια ἐαπαπαπχ ν᾽δίίσια αν ἴῃ ὁπιηὶ [6 1}-- 
ΡοΡῈ να ΠΡ 6 Ρ 6  αθ6ο,οὺ ρον οαηι 0} }8ηὶ αὶ 
ΔΗ 115 σαβοῖρονο : πδψιιο ΘΕ18}}) 51 05 1851 τη ἰα ἢ, 
ἢ15 παν απὸ ἀοσοσηλὰβ οοη  γᾶτσῖὰ οααοσονμτιι; πο 

486 οἰΐα!η 51 ἀμ β 5. σοη γα Γ] 5 πὶ 015. ΔΗ ΘΚ ΘΙ αΠὰ 
ἐραπεῆραναιία5 ὅ,. 1 ὀγγόσοιι (8 γΈΠ68ὲ ἀράπορνο, Νάτα 
ἰϊοοὶ πος ἀμ απροίμς ἀ8 οἰδίο θυαηροιϊποί τος, ργϑί ον 

τὰ χρὰ ππὸ ἀρσοορίξις, και μθηνα οἱὲ υοὺϊς Ἴ. ΤῈ 

το φαϊάθπι παι 15 Ὑθ.}}5 (6 Ππ15 δ 1 658, ἢ ἀοχὴ 

Ιλ ον τα 8 ; Βα] σάτα γόνο ὁἀρι[αη] Ἔχοῖρα 
ὀρρόγαμο ἐπι μβοῦο ὃΧχ αἰ ν} 15. ΒΟΥ ρα 5 ἀ5βου ο- 

ῃθη1. ΝῸ πὶ ΘΠ ἂν Ποτα  )η5 ΠΡ, οἱ δι πιᾷ 

οομιροβὶία οι ς 568 βοίδοια οχ πη 5. δουρίαν5 

σοιητπθηἀαιί τὰ σαρια (7) ἀπᾶπὶλ 46 ἀοοί γι πϑίῃ, 
ῬεγπΠοϊαμέ οἱ σοπιριδηΐ, Εν φαθηγασιηο απ δια ρὶβ 

Βϑῃλοη ἢ πιοᾶϊοῦ ρΓᾶΠΟ Ρ]  Γ68. τ π05. οἰγοι 185 

δ Ψιά, Ῥγοσαῖ, κα. ἵν οαξ, 6, ἢ. 39,6 1} ον, χι, 14. 1 (α]αί. τ, 8, 9. 

([) ᾿Απολέσθαι, (σά, Ιἴοθ δὲ δβαι), [5 νοοῖϑ 
Ἰοῦο παθρηὶ, κινδύνῳ πλάνης περιπετεῖν, ὁ) ρονιομί μὴ 
ΟΥΥοὶς οαάαλί. 

(3) ᾿λπαγγεῖλα’, σοα, ΟὐνοΡ., ἤος, ζαϑαὰθ. αὐἀ- 
ἀπηι μοι, γϑ ίονα νελδῖς Αἰ αἷσι πο ροδία!αἱ ας 50] 
βϑοῖεην Βγθοϊατα, αι δαθθαῖο ἀππίαχαῖ βαπιοῖο 
Ιδοίυτα, οαἱ. 18. π, 21, 564 αἱ ἀρὰ 56 Ὀτϊναίπη γὸ- 
Ροίοπιο5 τη θην α ἱπ ἢ ραμὶ ἀπῇ μο: Βἷς σοι αααΐί, 
σα! ἀἸοϊ τ, ὑπόθου κκρς, νόησόν κοΐ, εἴςι,ιοα ὧγ- 
γΠΠ1ὺ 8581] ΑΙ ΠΙασο Ρα 0 μοδ,τῇ μνήμῃ, Δ η4 1 σάπα, (αὶ 
50 ρ 5115 ὑχ (οΐδ!. ΟἸμαν, Βοο, κϑαὰ}. ἰοθὸ τὴν 
μνέμην, φᾳαοά γαῖ ἴῃ Πρ Θ Ξϑ 1115, 

(3) ᾿Εναντιολογῶμεν. [ἃ ὁο ἃ. (ἰοἷδὶ., Βοος, δὰ- 
580. [πὶ δ Π15. πα ροίαγ, ἐναντιυληγηθῶμεν, ϑαπρῖσα- 
ΤΡ Ἰομοάαν, ἐναντιυλογέσιομεν, Ροσὶ μτε 88- 
συρμβ, ααἀιάμα ες ἄν, δΧχ ΟὍ151., ἴσο, Ολ5λ1)». 

(ἃ) ᾿ἀνάθ. ὑμῖν ἔστω. Υοχ ὑμὴν ἀδο5ὲ ἢ οοπά. 
Ἰλοο, οἱ μλδδα}»., ΟἼ5}. δὲ ατοά, σαιπρισαπιαν ὑσρ 
Ρ51556 ἴὰ απὸ Ισζαπὰ ὃχ δου ρτοργίο, Παπρο μυδὲ 
εὐαγγελίσηται, 01 16ᾳ., ὑμᾶς, ὁὰπὶ ορογίογοι ὑμῖν 
λυχία 5δον, ἱεχί, 

(ὦ) Ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς λέξεως. Βδηο ἰδοϊοποιι ἴὴ- 
ουτηαν] ἢ 5 ΟΧ Θἀ1Ε15. ἢ τπ85, 5}. Ἰῖορ, αβαι}. 
αὶ, ταύτης τῆς λέξεως, ἀθβέμιθ ρταροβίοπε Μ55., 
ἐπ᾿ χὐτῆς λέξεως, γαλροδὶ ΟΠ ΘΙῺ ΘΧ 1155.. ΡῈ] ΟαἸα ΤῊ 
ὁχ οὐ 5 δι ρβίπαιβ, ἀὸ ὁχ οἷ αὐτῆς [ΘρΊ πιτ85 Ρ. 
ταύτης. 

(ὖ) Νοπ μανεὶς ειἀαπίοδ, οἷο, Νούαμὶ. 85 
βονονα σαπίππι [αϊβδο ἃ Ρα ρας, πὸ ϑυροίυια ἢ 
ΘΠ ατ 5 πα αλοίατ, αἴᾳαο ᾿ξ ἰὴ ἴη ΠἀΟΊ ατη πιᾶτ9 
ἀσνομπίνοι, Ππ}|5 τη ον}5. (6565. σΠ|, ἀπ ἤτχβ, 1,1. 
8 ΕΧρΟΞΓ ΤΟΣ} 5 ΒΚ ΠΡΟ] ; ΒΙ ρθη νηι,, ομ. ὅ8 πον. 
εἀ,, αἰϊὰς 04, ἂρ. 9; Δαμαβ γα 5,βογα. 212, αν 5, 
ἴοπι. νὶ δὲ ἢο διρηϑοίο αὐ οαἰοσϊπιυποηοξ, Ἀὰπὶ, 1, 
ἴοι. Υἱ. ΟΘαοᾷ νοι! ΟΥ̓Ρ]]ὰ5, ὅθ. ϑγιηθοίαπι ἀπ 
τἂιοοββαῃιθη}5. σοπε πλιά τ ίααρ, ματι 118 ΒΌΟΤΘΙΟ 
ἂρ 58 σοροίοροπι ΠΠαμλϊαπαὶ, αἰ 6. αὐ! 4 πᾶτῃ 
σα! οο τρΐ χα οπί, 1 πὸ ΠΡ ονα 5 το ποτγα 
βγουαῖ. πάτα. 5. 6 ἀπ]  φιιᾷτα σα θο] ΘῈ 15 Γορὺ- 
ἴδύθη! ἀὁ εὲ5 πα ἴῃ Ομἐεσλοοίδι Θχασ ἀνὶ Θοβοηῦς 
ας οαίοοι, ὁ, ας 39. αἷλ ηο ροϊοδί πηοτὶ5. 6858, 
αὐ πἢν βιό τί, αλα5 σα θα π Θ ΠΟ ἀπ ον δὴ Ορ ΓΟ β515 
ἐχροποραί,, ἐὰ βΘΆΓ ΠῚ ιι8 ἀρογιγεμτατ : ἀθαθ ελὰ 
βθ μι} οαἰαυάαπι 5ρεοϊδηίίᾳ ἸΡαίσϑιι οἱ ΕἸ ὰπὶ,ο1 501: 

Ῥαύβοις ὕὅκι. ΧΧΧΠΙΙ. 

τί τπὰ βαποίϊα μη, ἀοκσηϊαΐα ομασναν!  ἀσάαο 115, μευ - 
56 ΠΕ Ρ5 οαἰδολπχθι δ ἔδοίο οἴη ἰΙοαα] δοοίο- 
5ἰαϑιοοβ οοποϊοπδίοτοϑ, ΝΙ Β]Π ΟΠ ΓΠηῈ5 ΤῊ 188 1 γ5- 
ἰθυπιπὶ σ6 ἢ }}ΠΠ}05 1 5015. ΔΡΟΙΟ ΘΙ ἀχρόβασυς Τοὸρ- 
(ἸΠ 5, ΑἸ πᾶσοναβ, ΤΠ ΟΡ 5. Ἀπ οο θπι5, 
Ταιϊϊαιβ,οἱ {ΕἸ παι αὶ πο δοϊαιη Τσίἢ 115 ἀ0- 
οἰτί πάλ, 568 ἀγοῦπὰ οἰἰαπὰ Ὀδρ Ξλα 115 οἱ ἐπολιανὶ- 
διϊοὶ δδογι 0}. ταν ϑἰονίη, ἀοολάγαν, Αἰσαο αἱ δὰ 
μα τοιαίθηη οἵ γα βο αι ἰρβ ἀσδοδηάδῃι, 0 η-- 

51. πὶ οὐ Ὀοη δια 5. πὰ ΡΟΓΑΙΟΓΘ5 σα δ ο  Πλ 5 }], 
αὐ ἱρβούαηι οἰἴα πὶ Θρβοορονατη ΘΓ οὐ 0. 656} ἃΠ10-- 
χοβ (ὸ 40 δ. βγη θοῖο ἀϊδραϊαοπον. δ πιῖ5εῖ.,, ἀὁ- 
κυγρίσιχαο ἴογ6 'ῃ ΟΠ ΟἿ] 15. ὁχ δούτιηὶ ἀὐΒ  εῖο ορὸ- 
ἀοπαϊ ἰοτιῃα]ο ς αἰγι αξεα μηδ μιδιαΐοτα απ αὶ 
Οὐ 15 ογίδίοϊα αὰ Οοπδίαπ! πὶ, Ἀπ αϑηπι8. ϑτιια!- 
(ἰοοτα, πὰ δὲ ΔΠ105 1ρ56 ἀούθρο!, διπλὸ ΟΧΙΘ ἢ}, 
1014... τι. ἃ. Υορα πὶ ΘΟΠΊΤΠ11) 1651} πῃ Ὀρδίδπ! ὁχ- 
σοριυπὸ5. ποσοββαγίαν : πᾶτὰ οἱ βϑη ΠΠπτὰ Ἰρ θα - 
[δ 5 ἰπ τοι! βἰσμδὰ δ  αιηϊα; σοοσταα αὶ ρυμοϑ ρος 
Ἰορίβίαβιαν οαληία, οἷ8 ποϑίτα ᾿βι Πα ὰ ἀρογίσοης ὁ 
πο  ΙΟΥ 115 δαατηδτ [ἢ ΠΟ ἢ 5160 ρηο θου Οἴν 6 ΠῚ, 
οαγᾶηι προ πάθη νι, αἰΐψαι ἃ ἀδ ἐομβαρίο ἀἴβοις- 
γΠ παν τισογὸ ΡΟΡΗΆΠΔΙ ροίαι, 

(7) ϑείεοία δὰ: οπονέδιι δον ἑρέμνῖο, δἰα, Ἐοάσηι τηο- 
ἀο ἀο ϑγπίροϊο Βουριπιρασαιαν σοι ροπ τι. οθμ11- 

ποῦ 5. Θ᾽ 6Χ βδίθο 5β᾽ πα] 5. ΠᾶΛατα σὰ ρ. Π)ναπὴπ τπλααι 
δου! οεις σοι ροβίιο, σα αν Αὐβαβίβ, ἰθηλ. ὙΠ], 
ὥργην. αὐ οαϊοοϊασηιοιοδγ αι. 1, 6 σι. Υ, 86. πὶ. 

“1. ἃ. 3. δὺ βόσμὰ, 21ἀ. ἢ. 1: ἰΐοτη. δρΊβοοραβ 616 
σα)ὰδ παροηαν πη. ἀπ 8 ΒΥ θΌ}0,, μον 
ον Οἢ05 Πυπ56}}} Πα αὶ ποθ π 0 Π]ΙΒΟΤΊΡμΌ5, το - 
τα}. 1. 508 ᾶπο ϑγιη ΒΒ} ὃχ Ξου τα σο πῃ ρ 51 {10- 
πϑὴῖ.8}}} 55. Ραΐγι θαι πιά δι τα, αὐ 4 8 ἀοίουθ 5, 

4}}} ρμεῖ5. ἀροβίοι 5. ἐν δασῖ, αἱ 1 Αβο]Π βία, 561 
Ῥοίμιβ ΤΔΌΒΌΙ5 ΒοΙϊθμδῖδ,, μερίδι, ΠΡ. δὲ δρίνεμ 

“αἸιείο ; (ἰἀϑδίαπη5, }0.νι 2) 6 Ἰπιοαρν,, οδΡ. 8 1 ἰβι40- 

ταϑ, ΠΡ. ἡ. ἢν οὐ... ὁὰρ. 3, ἈΠ ΔοΙοπ5αΒ,}ὲ ονὰ. 
ναρί., ς. 33. Οτιοά Δα θπὶ δι}, ΟὙΎΊ]]Π 5, πο ἀδ ἐρ515 
νουθὶα ϑν τ θ0}}. 564 6. βοῃ θ 15. ᾿π 6! ἐποηάδιη ; 
παν τόνμα, ἐνανθῃοωπήσαντα, χαθολικὴν ᾿Κκχλη- 

σίαν, δῇ αἱϊα σαάαῃι χα ὁσΠη6.. ΠῚ ΡΟΒοΙ ν μἴα-- 

παιπὶ ϑ γα θοϊαια, ΠΟ 5απί 6 δοτρίατγα, σπαπ απ 

παπμαϊίς 6} 5 5οη θη 118 Χ ἰρβὶβ βεὰ Ψ6Ι6}18 588 
Νονὶ Τοϑίδιπθτ γ6 818, ΧΡ 550 διαί, 

117 



523 5... ΟΥΘΤΕΓῚ ἨΠΙΕΒΌΒΟΙ,. ΑΒΟΒΙΠΙ͂Ρ, 624 

- . Ω Η . "΄ 4 φι Ψ ει ἥγιι, 

οἴνίατ, 116 οἱ Πἅά65 ὅς ραμοὶβ ἰπ γοΡθῖ5, ΟΠ ΠΡΤΩ αὶ οὕτω καὶ ἡ πίστις αὕτη, ἐν ὀλίνοις ῥέμαςσι, πᾶσαν 
ίατι γοίεγὶ παι Νονὺ ἰὴ Τρδίδηλοπίο οὐπιθηίατη 

Ῥίοἔα 5 ὁοσα  οπ 0ηλ, 1). βίδα ν 1}, Ἰν ο  ν1, ἢ νά ρία 
λίλαπο, γαΐγο5, οἱ ἰδῃοίο τα! 05, πῶ 5. τη 

δΔοοΙρΙ(|5. 9, οἱ, Ἰμβορ δὲ [6 685. 1. [δἰ πιάτπο οοΥ 15 
σοϑίυῖ 19 (1). 

49 ΧΕΙ. ΒοΙ αίοθο ὀμβενναῖίθ π6 (105. ΔΙ σα δὶ 
ἀρρνγωάθίαγ ἢ λ1Ο.15 ᾿ΠΘΓΒῸΒ ἀ 6 ΤΟΙ 5505: 6 4}5 

ΒφΡδί 8, ΘΟΡ ΠῚ α185 γ 0 15 ἰγα 18 δυλῖ, ρουν ται, 
αὐπἰάριατη, Εἰάδ5 (3), ὁη τὰ δβί ργοίσερα ἀρρρῃί ἢ 

8 πιδηϑᾶῖι 1" ἀαοὶ ἃ ΠΟΒῚ5 γα. 65... Βοὰ5 
γ0ΤΓῸ τΤοροβοθ ἃ νΟ 5. ρροβΊ ται οσιοτη, (ὍΝ 5.0}, 

αἴσαξ αἰ Αοβίο! 8... σονδῖι )60 ((1] ψ Ν ΠΟ ΡΟΙ τᾶν 

«οἱ Ογῖπίο δ58. σαὶ ἐοξιιπιοθϊο, ρρο οββι8. 651 ΞᾺ} 
« Ροῃί Ρηαίο Βοηδ ὠοῃ θϑβίοηομι ᾿2, και πὰ 0 

ν θ 15 ἰῤαά!αι ἴηι χὰ ] ἴαμα οσιδιοα 15, 115- 

ατιὸ δὰ ἀρραυι σπθιῃ Ποπιὶ ποίγὶ 1δπα ΟΠτΙΞι]. 
ὙΠ οβαΌΓα5 Υἱὦ πη {101 ἐκαα ξ5 δϑι,0ῖ ἀδροβιθαηΣ 
δάπηι τοαυϊυῦοι λον πα ἔδυ ροτα ἀρρα Ι Ο5 5ιο, 
« Οπάμι μΡΟΡΥ 5. ΤΟ ρον] 15 ΟπέσΆι1 0}, ΠΡ] 15 Οἱ 80- 

« ἴπ18 ρυλοθρ δ θχ γϑρπδπίαπὶ οἵ οι πτ5. ἀΟῊγ] - 

« πδηβτηι  {π| 501ὰ5 πὰ μο!. ἡππουἀΠΠ! ιοχα, [ὰ- 
« ορδὶ ἈΔΡ Δ 51) 55] Β116 πὶ, {πα 6 πὶ πᾺ]}}τ|5 οη1ῖ- 

«παϊῃ Ὑἱ ἀΠ, πϑήαρ νἄοτο μυίοβὲ "ὅν, Οὐ κἰοεία, 

Ἰόποτ δ πηρογίθμν ἢ βφοα]ὰ ποθ! υταπὶ. ΑΠΔΟΤ. 

τὴν ἐν τῇ Παλαιᾷ καὶ Καινῇ τῆς εὐσεύείας γνῶσιν 

ἐγχεχόλπισται, Βλέπετε οὖν, ἀδελφοὶ, χαὶ χρατεῖτε 

τὰς καραδήσεις, ἂς νῦν παραλαμιθάνετε, γαὶ ἀπονοά- 

ἁασθε αὐτὰς εἰς τὸ πλάτος (0) τῆς καρδίας ὑμῶν (4). 

ΠΝ Ῥηρήσατε μετ᾽ εὐλαδείας, μή ποῦ συλήσῃ τι- 

ἐχθρός μή τις αὐρετικὸς παρὰ» 

ἐνῇ τι τῶν παραδιοομιίνων ὑμῖν (Ὁ). Πίστις μὲν 

γάρ ἔστι τὸ βαλεῖν τὸ ἀργύριον ἐπὶ τὴν τράπεζαν, 

ὅπερ ἡμεῖς νῦν πεποιήκαμεν" θεὸς δὲ παο' ὑμῶν ἀπαι- 

τοὺς λόγους. Διαμαρτόρη- 

νἂς χαυνωθέντας ὃ 

τοὶ τῆς παραχοτηθήχης 

μαι (δ, χα ς φησιν ὁ ᾿Απόστολος, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
τοῦ γωοποιοῦντος τὰ πάντα, γαὶ Χριστοῦ Ἴησοῦ 

" ᾿ 5 ᾿ μ -Ὡ . 

ποῦ μαρτυοίσαντος ἐπὶ Ἡουτίου Πιλάτου τὴν χα- 

͵ --' 5- 
τι. μένην 

παϑ ἐμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Θησαυρὸὺς ζωῆς νῦν σοι 

ἐδέθη, χαὶ κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ζητεῖ τὸ 
, , 4 «“ “ ὌΝ 

ραχυπχρήχην ὁ δεσπότης" Πν χαιροῖς ἰοὶ 

ὁ μυκάδιος χαὶ μόνος 

βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν χυριευύντων" ὁ 
Ἷ τ ᾿κὸ ς ἈΝΕ Ἷ 

μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰχῶν ἀπρόσιτον 
Ὁ ν᾿ - Δ δ -ν ἌΣ, 

ὅν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθοώπων, οὐδὲ ἰδεῖ» δύναται, 

εἷς τοὺς αἰῶνα “᾿ Ὦ ἡ δόξα, τιμὴ καὶ χράτος (1) 

αἰώγων, ᾿Α μήν, 

πᾷ, εαἰ. 8, 48.911 ΤΏ 655. τί, 14, 10 Ῥτον, ναὶ, 3. ἐ{Π,ας, χιχ, 98. 151 Τίτη. ν, 91, νἱ, 13, 1. 1353 1614, 
15, 10. 

6) Πῖο ὑγελῖπ5 ἰναάτε δυροϊκ, απο Πα θοαΡ 
ταἰγὰ (οοὐϊ, ὅ88-034). 

(3) Μιάος ὁπίηι, οἴο. Ηος δδ} 4 6ἱ 5Υ ! ο πὶ ΥΟθὶ5 
τα. ὁ5229)}07 δον αγῃεηπέιης αἰἰταοηιβανη, ἰιβιυῃ δ 
μυὶς Ξοπιθητα βο ραγαηι Ξα δϑρνε, σασα Βα ΞΊ 5 
αἷς ἐπ 1δαϊαηι,. ὅ8, πὸ Ἰοσο ον ρᾳτὰϊ τθοίατῃ Π 61. 
ἀτσδηΐο ργόΡθαίο οἱ γϑοῖθ βίσπαμο, νι σούιηι νοσο 
θη ρηΔδ5 δά ογὶ πα ὑποποίώ ς Πα {π6 αοὰ Α4π- 
βαθιίῃαθ βθῦῃ, 31, τι. 4 ΟΠ ΘίΘ ΠΡ 5. ἃ)ὲ ; Εοέδ 
εἴσῃ ἀποίίοηο οὐ ιορεκία παισὶ, γοοπιι ποδὶ οο ον 
υδηαίε Ργορονίίι, Θασ Ποὺ Ογεῖ τ, σας, {7.πι. 37, 
ποτα ἀσήμι (πιά α τη πιδυυα αὐτὰ ἀῆβο ἍΔΕ, 
πὶ {πα ἡαθ τ ο᾽πνα ἃ [λὸο Ῥοοϊριαθηίαν, φαλπῖο Ρ] 5 
ἸαθὸΣῚ5. οἱ ριοία 8. πόηϊο οχ 86 ὀὐμίσυῖ, Δα σαβιμτ5 
γογο, βθῦπὶ. 342. πῃ. ἐ, οὐ ρείοα θΡ σοηιραῦδτΣ 
ταργοαςονμτβ, ΑἸ ρος τὐπτιὴι (δεῖ νοι. ἀσοὶ- 
Ρθυθ, νοὶ τπϑροαίον 5 ὁ πιδοίμη Ὁλίε 56. Γασιμ)», 
4ο δογιιτὰ βουϊοἰαβ. ραοίο οὶ ἰθπ σαίαν ; 1 4π6 ᾿ἰὰ 
Βαρεϊσϑη ἀογαπι βοοϊοίαῦθπι δβδό σον μι ΘγοΠ βρίτὶ- 
τὰ ἘΠ πὶ Τογι ἢ, 40. 5} 10}}65. Θθ ποροι Δ ον  Βτ5 
θοόπαιϊῃ πα βασι ατα ΡΘΕ Ἴ}ηλ5. 

(2) Εἰς τὸ πλαᾶτος. Τὰ βά 
ἰοχίαᾳ Ργον, νὰ], ὁ. 0 ̓ Ά Παμιοίαῦ ; 
τοὺς ἐμοὺς λόγους) ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σοῦ. 
Αἰ οοὐά, ἴθ οἱ ἀαϑααν. δάθθηι, εἰς τὰς πλά- 
κας, ἐν ἑαθιίας σοΥ̓ ἀϊξ νοδίυἐ. ποσὰ αυτηἠαν ὁχ Ρτο- 
νον». τα, 3, λυχία οαὐπίοποσι ΑἸαΐηατα οἱ ομιρὶα- 

ἀπὰ αν 5ᾶ0γο 
ἐπίγραψον. (ππιρ0 10 

{ 

ἢ 

ἔθιιβδιαι, οἱ Τοχίιαν Πορχαϊσαθχ ἂς δ αἸμαΐϊαμι. δοὰ 
110 Ἰσυ5 ἰῃ Ποιηδὴὰ ᾺΧ μηϊθγρτρέπηι ϑαλίοπϑ ἀὁ- 
βἰἀδναίαγ, 

(4) Ῥοϑὲ νουύβαια ὑμῶν σοῦ σοδᾷ, 06 δὲ 
ὕσϑαι». ϑυτα υἸατα, Νισιηλ. «(ἰο Ἰίοσνο ἐρβονὶ- 
ρίπτα : ἰάοα πα θοναν τὰ σοι, Ο(οἰβίίηα,, 861} δά ο]- 
οοὴν αἰδολεςροβ, Υἱὰθ ποκίγαπι ἴθ δυο πὶ Π18- 
γΟΒΟ] γα πη πὶ ΟΡ ΘΡυ ΔΙ 5 Π). 

(Ὁ) Ηαραδιὸν αὐνὼν, ὑμῖν, Βογιρβίπιαβ, ὑμῖν, δχ 
οοἀά, που, Παξαι}. ἰρ50 βθηϑι ροΒιμ Δ 16. ΠΣ ἀ1|,ὴ αἷν, 
Οοῖ5]., ὑμῶν, Ομόβοῦ., ἡμῶν, Πιβοτιθ γοῦθα, ὃπερ 
ἡμεῖς νῦν πεποιήχχιεν, ἀσδαμῦ ἴῃ οὐ. 015]., ἤοθ, 
(δὰ 80, ον νοι. 

(0) Διαμαρτύρτμαι, οἷο, παν} τὰ ἀλασὰ Ον- 
ΤῊ τ5. 0. Α ΡΟ510}1 ἰορὰ. Κι ροι 5 ππίοαϊῃ ΟἸΓδ ἢ 5 
ΕΧῚ Τίηι, νι, 18, Ἰοσὺ παοαγγέλλω σοι, «04. 6] 85 
ἱπιε1ο Ἰορινατ, νρρθτα διαμαοτόρομαι Βα ρδὶξ οχ 
1 Τίπν. ν, 31. ν6ὶ Π| Τίτα. ιν, 4, Ῥοβϑὲ τηρῆσαι ταύ- 
τὴν, Ἰορῖματ ὅπ οὐ ε{ἰπ, ἀυμᾶς, Βογρβίμηια, ὑμᾶς, ΟΧ 
οοἰά. Ου]5].. ΟἷΤοΡ., οο. ἀδβαι»., ατοάροῖο, εἱ 
τη 6115 σον  ηἶ6 } οὐ Αρύβίο! ον, οἰ} 5 γογρᾷ [αἰς 
ἰναμπβου αἴ. )α ΤΊ σα ην βου νοηῖϊο, τηρῆσαί σε 
τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον, οἷο, 

(1) α: κράτος, ῬΟ5,, κράτος, ἰοαὶς ἀγοάδοϊας ἰὼ 
50 ὑοάἴ00, μετὰ τοῦ Πνεύματος ἁγίου" νον} πη ἢ 
(ἰω σἰονρία, κολον οἱ Κορ εἰμ σιὴῖ δρινιιε σοῖο, ἐνὶ 
δώ Ὁ. 

ΟΠΘΕΚΥΛΑΤΙΟΊ ΙΝ ΒΥΜΒΟΡΟ ΔΝ ΠΙΕΒΟΒΟΙΥΜΙΡΑΝΟΜ ΒΕΟΙΕΝ, 

ΤΙ. ϑγηιδοίμην 1ΠἼογοδο γι απιίθ πον ἴα. ΟἸΡἩὲ ΟαἸοο Βμοβί 5 εἰεβδορέρέιι {μὲ 
δψιηδοίμπι υοίτια φιο Π οοίορία ἐ ἰογοϑοἐμοιἰθαρα τε ἀἴο σιιανίο διθοιίο υαϑα!αν νοι γηρ Ογ λιν σου" 
ἐϑδια εαὐφρήιοςεθιι8 ἐπ ρίαλαι εἰ ἐέξεϊογε οαἰσοἠ δε δτε5 οἰ ξσένον ἰη γα γοργωϑρηέαμεις. (μαρ οῖς ἐμὰ ων 
ἐμ διὸ ἤπεηι μεφοριοη ἷ σατερδεκὰ ρα ύίον ἐξ, ἐνὶ πτιίδὶς ἑαπιθνι τιϑα. ἐα ἐθοὶ αἰρδετέρειωμ, ἐρευθηίίωλν μοί 
πιίϊὲ αἰἑογῖ οαιιξῶ ἐρέφιιορο μοξδιθπμδ, ρ» αἰ ουψιαην υοίοῦὶ βἰ ὀκίοσίῳ ἰοσὶ, ἃ γνι. οἰἕαηε οοπιηιρυμέᾳ αν, 
πὸ ϑιψηιδοίμηι δογρέις πιαπ αροίμν, ΑἹ ροϑδίφμαπι, ἑοίο ἤθγὸ οὐδδ οοηυέγϑο, εἰοοῖϊέ ἐπ βάορι ποβίνανι 



ὅ90 ΟΑΤΒΟΠΕΒΙΞ ἡ. ἈΡΡΕΝΘΙΧ. δῶ0 
ἐμ ἰδγῖο φεηελίδνονε ργοροηρηαϊ γονηιῖάο, αἰρεμὶ αὐτὶ οἱ υρέμς φον δοιαὶ ϑκπιδοίὶ γρίϊρίο : ὑμίογ ίρλ θεν Ὸ 
ἀπέ παίς ομιπῖδιια. ργισαίαριμν Δ οοἱοςίαριοη ϑιφριδοίίς, μηιση ΠΝ ἐριθηὶ κθὰ (οπδίαπέηομοίί απ συπολξε 
δἰ φρεδοίνον, ἔυία (ὐ» θηρ απ πεϑέρ ὑὰρ ἐἰϑηλὶ γοἐθείιον 68,. ΟΝαηιούνθην ἔπ ἡ λα ἐς. Ὠϊ85. Οννε δι, ἰοοο 
ϑψηϊόο δ ἡ θροδοί ψυἑίατεί, αὐ οαέφοος, ὃ, πῖον, 1.38, ἐν τθγδογέμνα, ὑεἱ πα ἐὐῶς οαἰρρλη αμμὶείμηι γόμον!- 
ἐν Νιοίθαιμα δ να νοά μα γ ριον υἱ οίεροί, οὐ αὖ αὐαἰοητδις σοποιε ΟΡς {δοριρη, Νίοημο ἑά τιϑοθης 
ἔποίμιηι, 5οά αὖ τόπο 984 ἐἐθηὶ βῳφομίο οδεϊπιίβεο. ρροδαρὶ μοίονέ ἐὦ ΤΑοορλαμο, φωὶ ἐμ φἐμελίο φεοι αν 
7ογίαδεῖς σον ρίιοη ὈΔιδοίχοβθοη ἐποέῴονας, (πὰ αἰ η ΟΠγοποβγαρηϊα, μαᾶφ. δ, αἱ απη. 3 (γρλέζωηι 
Νιρώπαμηι [θη αὐ ὑδρύμηι ἴῃ Οαιοοὶ δἰ θιι5 γοοσηβιοδοο: Ὃ μαχάσιος [Κύριλλος τὴν ἣν Νιχαια ΙΕ μρυκεν 
λέξιν ἀναπτύξας. Ομοφ δὲ Οαἰοο!γθ6508 αὐξὴχοηί ον ὶ ρον θοἐμίαϑδοῦ θαημ, ἰοῖφο αἰὐμί ἃ ΝΊρωπο εορίαπαίμηι 
ἐὰ εἰς διψηιδοίιρη τὴ εἰ ἰς ϑγριδοίιος ἀοργοἸιοηιίδϑεί. 

1: πάρ α ποὺῖβ οοἰίοοίμηι. 
Το. ϑιψιενοίμνι ἀαμμδ, ρου Εἰμὶ θέρη δας εἰμὶ 5. Οαιθονιθβθόι, ἐπερν δ ἐρεῖ Ονλ δ νον δὼ, φαιψιι 

δδρ μίρα ρὴὸ ἀαία οσδαβίοηθ γροίαΐ, εργθϑδίηιας. Γίξέος ἐ ἰο5 ὧν δέσουν ἑα! θη βορὰ αϊοιηιμς ΟΣ 
ἐμηὶ Οψγηίο ὡιαζὶδ 6586, ἤεφμθ ατοίοΥαΐθηι ἔρβορμηηι ρ2580 σοηίβοιηι, αὐ Ν4Μ0 Ογεε σογύα μγιδιείύνεοις, 
φιαπηο αὖ «πείογισγι ὑϑε δὲς ἀὐδογομαηίία ολαηί. βόνλο ποπηλ εΐ ἕὰ {ιοἰὶς, εὐ ἴῃ σεν δίς (νη οΣ γιβς. 
αἰρίογα το πε ανόι5, φπαγιενι Ῥόγῖεμι 5μἷς ἰοοῖς γοάώΐιν να οπθια, Ομ πρηϊο γαΐροίμ»», δὲ μημίο 
αἰδιον ΗΠ ἱθροξοίψηρίαπι 5 δ ψι οέλνοη, θα ἢἰδοηλαδ, αο ποπη τε, φιὶ ἀἰξμ αὶ θα βοἐϊδ Οαὐθοιδδθοι ἐδ είϊς, ἰῷ- 
αθπιψμθ Ῥγοιέ θραγεὲ ἐμὴ θεἐδ)ῖ, γεργωβοηίαρμηξ, Δ'ϑι ἀὐδερειμνι 65} οηιπΐηο αὐ 60, μοὶ ἰοοίον δο» δοὲ- 
ομ8. αἰδοῳιὶ ὁντοὐκες ἐμοιεὐ)»αἰτοητδιις τιοίμβ, (ἠα ἐἐρο οἰϊά τ δὰ πυορηαομέα κα νυν Οφιςοοξοοι ἑηίο)- 
Ῥγοία!ίονθ, δορίθπα αὐ φιμπίαπι οαἐθοἰιθδῖπι ποία. δαπι, εν δ γον δοίιρη τἰὶ φο ορονὶξ ἀἰϊυϊπανο πον 
»οβδενι. Απίιαοοριεη ἀμ}. αέδηη ἐη ρυτονφιις οὐϊέοηὶδαβ, θη βοέμνυ ἔτι» διψνιῤοίἑ νογδα ἐπὶ εὐἐμίϊς 
εονηποπονηία, ἐαπ ον ὧλ ὈαιοοΙοϑίθη5 ας Οψρείο γεολία!α, ὈοΡΊΘῊ θίΐανα ἐπίεν ϑανία ὁ) μδάρηι (ρὲ 
ἰοσα φιίθμς δἰψηιδοὶτ αν(ξουΐὶος νεοΐζας, ἰδοϊ Ἰολῖς αἰξονθραηἑίαηι {εἰδ5θ. Παμο ἐόν ουμιενα, ἐπιοη ἰα!ο ο; 
ηι88. ἐοαέι οαϑἐμέϊπιις ; μὲ (αγίθη, πάλας ἵπτεν" ἐἐείον πηι οἱ (ψντ  ςφοη θη ἐας. ποπημλτἑ βαμενοέ αἰΐδονΊ- 
μεῖπὶς. ἤξονπον οπσιέμηι πικρίᾳ αὐτὰ ταϊίο οςξ, φίαηι φιοιί διχικδοίωπ γαουπον ον αὐἰεϊξοοφαζιυ»: ψιανηο- 
ὄνοηι αἰ υὐί6 ἑαοία ὁναΐ, ἢ. δν(6}" ργοπιμπἐϊατίμει, ὑϑὶ βογτδανείηι, ὑπερηονέαᾳ υαριυζίαπίο μαποιί πρδὸ5 
ἐπίογαίμοι οὐ μἐαροη ιν, δ» ρέογθα, φὶ γιοϑίγοβ Οδιοο οβοῦὴ σολέίρες ἀἰοδονίρδογο. ίοῶνο οἱ ΟΡ. 
ϑιψριδοίο ἀϑοιοέϊ, φθάση θῶ μίροχαθ σένδα μρὸ Πιονοβοίμννίαπὲ δινιδολὶ νον δὲν βιεῤκισέμονο, ξιρηώη, 
χιαηέον {5 γωϊξ, Π᾿θνοϑο μην αγειθς δψηιδοίμηι ἄανητια, ατἰγοοίῖς αὐ οαίσονα μανϊοίαιδμς. Π{{ω| ὧν αγεϊ- 
φαΐος ἀμοσοοῖηι ΘΣ τίδὶς πον», οἱ οὐ ἰρδὶμς νοὶ φοαίθηέϊα αἰδιϊη δύναμ. 

1Π|. δ᾿ οοἰορῖς Ηϊογοκοί χπτίαη ὅπ διε γε. 

{μιᾷ ατοηὶ διῳνιδοίιηι ΠϊοΓΟΒΟΙ γι ἐπε ΕυἸ βίο ἀρμοϊ ανήνιμδ, ποὸ θην ἀιδέέαπελμὴν φμρη γμῆτη 
»ιίο, φιΐῃ εα δι δ οοἰέδία δοίμγα, εἰ υεἱ Οτφν τ (νη ρον τ ὑδίίαθεπι οϑκοί  ἢθῸ ἰὥπθο ἢθ φικ ἐμ α 
Οφεῖμο ἀμοίονὸ δον να δαρέδέϊραοῖ, αν μὸ ἰασθαηε, Ον εἰ. ξοἰυποηο ργορύνψίονο ἐόν ποθὴ γμῦνδο, 
γον ἐαπέϊΐ τασιοη ὁ μα αμοίογίίαίθ ΘΟῊ [06 Υ6 σοὶ ἐπεηείαν δ; δἰ σηὶ οαΐ ἧρδο ραβϑὴπι πὴ ἃ 56. δο αὖ 4 6- 
οἰοκία δῳραύοίιι μεορμοπὶ, δὶς οπίμι αἱξ οαὶ, ὅν τῶρες 1.2. 1 ἸΑτὰ βοϊάτῃ Πάρι ἰὴ ἀθαϊβοσηήο οἱ, γρο ῖ- 
τοπ0 (δομ ἡπαέ 5 σερίθν6, ἴθ ἃ αΠἸδοοηο αἰ πάαο ἰγαάσηἋο) ἃιπ ρίοοιορθ οἱ δόγγα, ἐρηὲ. πὰ {ΠῚ ἀρ 

Ἑδς] βία ἰγσαυτ: Τὴν ὑπὸ τῆς ᾿Εχχλησίας νυνί σοι παρχδιδομένην,  ἀσοίμς εἰδὲ πρμέαναι 6}. 5 αμοίοντα- 
ἐοηι αὐ μαϊοαξ, μὲ εὐ φιινιο ἴρὲο ευηίΡαγηα ἀρομογῖί, εἰδὲ απαίμθηνα ἰοπιοιανὶ ργωούρταί, βαδδῦμ, ἥκοι 
αν τἰριίου διιπεδοίϊ γεοίίαϊ, ἑὰ Το θδίπηὶ ἐγακίονο ἐσσίαψαιν, δίο. σαὶ. 1, ταῦ. ἃ. : Π ΎΔαϊΔ Βσοίρεῖα οὰ- 
{πο θα ἰὰ οὐπίοβείομθ δἰ αἱ στοάαβ ᾿ὼ χη πὴὶ απο ρ᾿ σὰ πὶ, σέο, οαΐν 18. πιση. Ἅν εἰσ γοϑι θα - 
εἰοηφ ἀχοις τ ΔΙΆ λαμ δδὺ βαῃοίαΣ ΔΙ ΠΟ σῷ [ὑσο]εβῖτο ργοδρέσπι οἱ ἀσσυτησηίι Πἀ65 4 την πιογυτα 
γροιργοοοηο, δ αῤίέἠίξιοι θῆψο Οψρλλμς ἐ᾿ δοίοκἠρ βιιὸ διγηιδοίμηι ὦ 480 ἱροῦ ποίας ναί γϑουάθγρ, ργοροηο- 

ὑαί, Νιρλίμς {αι ἐα οο θα ροβίμίοί, οροιω" Νιέροιιιοη δμηεδοίμοι δαρὲϊαπη είς πον οχρίατιανε!. δῖον αὐ θιῖς 
ἐΐο τσιιοέχιιο δ᾽ σοίοκ ἰ δψοιδοίμηι μαλέ, αδὲ ποϑίγανὶ δὲ χη οἰ ΟΡ οοἐϊεοιτοηθὴν υοὲ ἐφ 0}. ἐδ» ἱοἰοη τ μα- 

(ρὲ. (παν οἷς αμέογι ΔΝ ἰοθνὲ οοηοὶ ἐδ ιδος οὐιείμηι ρθηὸ ἐν ςοἰθοίανιη διοροα ὑτϊ αρρίαμδι ἐαφορία «11, ας 
δοηδυχωρν δι ἐενιρορῖδιι ἴῃ δαρείδννεῖ δὴ ἰοέο (δε εν, ἴνὲ ἰσοῖσν Ῥδοιέϊαγ ἰιη ομῖφηο β σοίοδε δ'ηταὐο- 

ἰογαηι αϑορίρία τ πασ Ια ππρη, ἐῇ οἰκίϊην α ργοηιυ ἐψαξέοπο Προ ἌΣ ἐαοέϊων : ναρεϊο αὐδμς δέθοιεἰο 

γιίιίο Εσοίεκέα Απειοοίοπα, φυοιί εἶν μα 5 αἰλὲς ΘΟ σον ἐϊσεῖ, ρ»ορνῖο διὸ δι ψνιθοίο κιἐεόα!μ". Πεοἰρεῖα 
νογῸ (εοἰοιαἰς Νιουπωπε αἰ ψθιθολενε τι ῴμανη τα αἀὐἰομέαιν δ, πὲ διιμηε αροκέρδίσινι αἰ ἐεγοῖ, (Δὲ ὧἱ 

Ονϊοηίο α οαμίέηιν αὐ μαι αῖηι ὧδ πιδιρ γεοορία δὲ δΊοῶηα Ἀγυζεδδίο, μι αὶ ἐα ποππὶδὶ ἴῃ διρηδὸ ἐμγ}ὰ δ υμλοηι 

μεεωίΐα»ο5. Εοἰοκία μεδγιο ἀονὶσανεέ, ἄθηθο ἠλέθῳ τι ἐἰένωΐ, ἀοἴηείο οὐμ υἱέ Οοη βία Πηοροἑ  υλιώνι. ὧπ 

βιϊ ὑδίον τς διφρηιδοί ὁ ἰοοιηι ἐαπάενι αὐἰηιίπεγο: ψιιοί ἐς ἃ ποδὶς ργὸ πὐγἰδηι8 ἠηὰ Ὀιϑβογιαἰοῶδ ογί σὰ οἱ μἴδ- 

τοτῖοα ἀ6 ϑνίθοῖο δυμἐϊξαίαπι. {λειδέμη πονὶ 68} ψιῶι δι Μασαγὶμς ἢ ἑυγοκυίμ ἴαη μα, τοῦδ 6 με ε ρμῖς 

Νιοφηὶ οοπεὶ εἰ Ῥαξο δια, παγας ἐψηοίΐ Πιἰομὲ Εἰ φοίοϑα βιώδ 5λρη ριον, αὖ φη 80 διιϑομι δΗΡΑΡ : αὐ 156- 

εἰοκίω ἐπ ΐδείαηι σοπ οὶ ἰ ἰμγας μιθηιονία σλανρα 6580 εἰοδεηϊ, τὴ φημ βοαῖς ἐἰμν ψγΊυηοσία ποὐεἐἑ ἀρογοίο 

εὐπβννιαία [μόραπ!. Δίου ἰάοιρο0 ἐαιπθὴι δοίες ϑεμηϊ δ ρεϑοίυνη {αι ἀομοΐιεί. γ ΠῊΔἐΔ00} γιαάαρι υορδα ο 

Νίεωπο δηνιδοίο, αὐ ἀδοίαναἰἱοη νι συ αξὶς Ἰ᾿ον δὲ ἵπ δϑοι πέδοι Ἡ]οεοϑοίμηεϊεαγΐ διψριϑοίέ αν οι ἐκεθι 

ἐπιρεῖδϑα σ0Ὴ} 106 }8 ἰἰσεί. δία ,"..ν Θεὸν ἀληθινόν, Πφτπὶ νγαπι, εὐδι ρ»αοίρεᾳ Αντὶ ἐπεριοῖας [ον οδαζιων, 

1νν θυῳ διμρεδο αὶ ἀρρε αίίο ᾧὧρκα Ογλ κοι, 

δ ψηιϑοίμνα α Οψντέϊο υανἐΐδ ἀρροιαίαν πορνεϊηῖβες ̓ ς ρΡίηιο οἱ ΘΟῊΝ εἰη.1ι8 φελάοηι δι Ω} ἐἰΟἹ6» ΕἾΔ 68: 

“α ἴα σαι. ὃ. ππλα. 18 οὐ 18} 58 ειι8 ἐξεὴι αἰϊδὲ; εαἷ. ἃ, πν 31 Ασα Θα βοβ σηθηη ἴῃ ΠΠἀθΓὴ ἰγα ἀητη, 

ποὺ τῆς εἰς τὴν πίστιν παραδόσεως" κε. 2, ων, Ἱ. Ῥυιθοαγ ἢ 8 ΠΠ65, Π6, 616.» αὐ γε ιεὶ ὁδί ὁπ ἄίαἐθ ἀος 

δὐπιμιμῖμα ἀψηιδοίο αἰΡεδιξυσνι πολπον, ἐία κέ οἴωὶ ϑαρῖα ὁ ψηιδοία εἰδδίφπαγο ϑϑἑίοηΐ, ἐολίρα ἐπε 9 γαρι- 



δ 1 5, ΟΥ̓ΆΤΗἊΙ ἨΙΕΠΌΘΒΟΙ,, ΔΙΚΟΗΙΕΡ, ὅ98 

γιαίίοι υοτϑμπι ἢ 65 μίμναἱὶ πμθιθρὸ ἀθοίδννανε δυο ογδηίαν. 35 διψριδοίμη οαρἐϊοαίις Οὐχντιια ἀρρείΐαί 

βάδπα ἃ ποβὶβ οαηἴξβϑαιῃ οἵ ῃγοηπηαἴαπι, σαί, [δι πὶ. 29, πίστις ἀπαγγελλομένη, δέ, μὲ ἐοψιυ τί» ἐαῖ. 

ὃς πηι. 3, ἐπαγγελλομένη: αἰὐὐδὲ, ται έϊδτη δ σοπβέδπάαπι βαποίδτη οἱ ἀροβίο σα πὶ Πάθηι, οαΐ. 18, 

τι. 82, παραδοθεῖσα εἰς ἐπαγγελίαν ἁγία καὶ ἀποστολικὴ πίστις, 55. Θμαπι πος ἐηδογ ἐρἐἐογεθηλ, μ{ὲ Ῥίσιίονενς, 

διρεδοίο ρρωβαίρημ. 80. γοοαί {{{ππ᾿|10ὶ ὁομΓοβδίομεπι, ἐπαγγελία τῆς πίστεως, ἐξέ ἕαέ, Ὅν... 39. 

ἐαξ. 17. π. 8; οαξι 1δι, τς 21 ἐἐ 255 σοῖ, 1461 ἀοοιεηϑην, πίστεως διδασχαλία, δαέ. ἶς. ἧς Ἴις, ἐοῦ Δι, 

ϑή, Νμεχικων ἐόν δηινοίμη ἀρρμοίίαι : χρῶ σρα φμκαϊημανι Ογθθαι αἰξε ῥῦλιδ ἐαγηέν, αρμὦ Μαζέπος 

φμάηι ἀρὰ (ὐγῶσος ργῸ δοπππιεῖ {{εἰ61 σον Π(οπίῷ [ογηιία ἀϑερμαίο γεμοίτιρ", το θὰ Φίαίς ρα 80} 

ὁούαί ἄς (ψελδας, ξαιῷ ἀραὶ γϑοὸς τὴ διε, 

ψ. Νίκον νει ας δ ψηιϑοίνουν αὖν ἀροπίολἧς ξονιροδῖξιπι ὁ ἰδεαΥΊ , 

Ομΐς, (υνεῖ!ο 7ιάϊοο, διρμιδοί! αἰιοίον αἰ ἐ, πομπνεμτὶ ἡείονοϑε ἐπᾳπίγερο, (ὑπ θηὗπι ΘΟΥΡ Δ μνεὲς ορίγεῖο {6: 

γαΐ, ἀροκίοίοβ ροσὲ ἀϑοοηδέοηθοι ἰλουείη δ χθαθοῖίι “φρο φοὐ 2015 ΟΟΤΗ ροβιεῖδβθ, πον μάν μι ΚῸ θ0}»}5 αὐ ἐᾶι, 

αροράενοί, εἰ {{ὰ πϑιιδί859 οονη μον ἱροίμν Οἡ ολζδι ἡ φιριιαιμιοαίπμι θα πιμαἴηλθ ἐν α τω", δὲ ἐἐίανι δμνιϑοίν 

εοπιροϑέςοτοτε αὖ ἀροκίοίϊς [αοίαρι ἀν φιως αμοίον γόνον δ μὰ ἰὐοοἰθςῖδ' ἀπῴϊο ῥ»οσαί σοϊθηεἰ55,πεμις τφηὺ- 

γαυονὶί. (ογο δἱομὸϊ ζαοίανι ἀνε  ς αὐοίον γεγτῶν δυο Εἰ σοἰοςὶς πεδίο ρεοοὶ φοίθὴ ἐἰςϑέημι ἐψηογαυεν εξ, 
(ἐρίο βἰοαψὲ [αοίὶ ἰπαι) 5 ναθιονῖα ἰγαλίτοηο σοηδερυαία 5[{, ἐν ἔρδο ἰωςο μοιεδύνηθ ἀδδμίξ, Αὐ μὲ μι 

ορτπιοηὶ ἐεγαμαγι υἱώοητιν εἱία Οψν ἢ υονϑα, φαϊδιο εαἰ. 18, ἢ. 32, ἀψηιδυίμηι ἀρμοίία! βαποίαιῃ οἱ 
ἀροβίο! σα Πιίθηι, Οορένα αὐοίεηι για διαί ἰὼ γε ἰο φυῶ εἰορ αὖ πὰς φοηἐθιία ργούθηξ αὐζιυῖ88 
ἰονιφέποίμις τ 15 εἰῖρι φμανν δ ψπιδοίμηι οοποποιίαΐ, ἐ)ν5 ἀποίογτίαίενι πιριημαηι αὖ ἀρορίοἰϊδ, δρα αὐ 

βοίᾳ Εφοίοεία αγοοδοϊέ, Ἀἰιια τοὶ ἰοδἐἐπιοπῖα (5 ΟψΡὶδίο φαιρνα, ἤτον. ἃς οοππονιογανέρι. μοι δὲ 
δ γηιδοίμηι Πἰιογοβοίψνεις αὐ ἀροβίοεϊς οο θοίνης βοΐσἴδϑοῖ, θην σμ ΠΕ οοἰεξίῳ εοπιπεθια Ἰοπεμι λον οτηῖς 
δἰδδοί, γαῖ αὐϊοῖς »ὴὸ ἀαία οξοαβίοηο αν νὶβ συὼ ργωγοσψαίίοαδ, φμοκὶ ὀγαπῖα ἰπθθ πιγϑέογια ρεογεοία 5ἴηξ, 
πἰιἀἴη59 γεσθτδον 8 βοῖοί. ἃ (Δα “εοοἰοκῖα μριρδμίος διρνηδοίϊ σον θοίίονιεην γουστανο ἐσ ἐμ", εἰσι ἐξα ἰο- 
φμῖξαν, δαῖ. ὃ, κι. 18 1 1 ρα ποἷβ νονείουβ ἠοταπι Πἀοἱ ἀοοίνι πα πὰ σοπιργο οπάπησβ. ἐαμίο ἐπήεν τς 
εἰν, Βυιη μοι αι, ἤοπ, αἱ ποιῃ 15 ΠΡ ἐπι [4 ΘΟπ μΟβἐ τ} ο888 : Οὐχ ὡς ἔδοξεν ἀνθρώποις συνέτέθη 
πὰ τῆς πίστεως, φειαϑὲ εἰ[ικὶ υμεέφιϑλδε πονεΐοδ νμἐΐο αὐλαία σον ποσυίϑδοι!, 591 διιρια, δὰ οπριδιδ ἐμὴ 
Μειογλὶς φαμὶ Νιουὲ ᾿ποέριραοη  σαρῖδα ἐπ τορων οοἰδεοία 6586. δίοντιο αροϑίος β ξαὐὶβ ἐν αἰ μὴ 86 ἀποίονί- 
ἐαέῖα, μὲ δωηιδοέκην αὐτήμο ἐϊο Νορέρλανας σοπιμέαπεξ ἰαφονθ γσθ 5 Ε οοἰεεὶὶς. ἐγασογθηί Ὁ 85. Ὁποὰ 
Οχηλθας αἱ διῳφνεϑοξενε ον οι. ονίρίννω ἐμ ἰεπίϊς υαἰίαλιαι οἐ σοπεϊηηαίμηι 856, τὰ βίαν ποὴ ρμοὐοδέ 
δαπὶ ορίμἑοιε ψὰφ ε}μ5 ἀμοίονες αἀρο»ίοίοϑ γαεὶ!  χαῖ μοςί ξοπβογρίος Νοοὶ Τεβίανεεν! ἐδτος πὴ 
διε ξομυθηθγὸ Σ γε ἐὲ οἔίανι αὐλέϑ ΕΣ ἰὰς ὑἱία ἐπφοθδϑογιοι, φαίαν ρίονίψιιο ἐὸ ἐπ ἐτνεῖς κορ ον θιεί} Σ 
φμαπιφίαηπι ποηημέζὶ αίρος μετρῆι ἐοπμονπί, οὐ δἰχαιαδοίμι ὁ Θοριρίμρίξ, συμεμιἰα τὶς ἑοηιροκί(αλ 
55, οἱ δα ῤμδ ὀογερἰαἰτολι αὐοίον ες ὁ520 ἀμοδίοίοβ. 4 οὐρίς ἐὴ δ'μηινοίο Ηἰοροδοἐ ρηί αλα! πιείζὲ διριὲ 
ανἐοκέξ δ ἴμδα δονέρέανα αὐ σολδιηὶ ὀασργοδδὲ, Ὁ. 40. ὑοθθς ἰδί ἴῃ μγίσιο εἰ βοομηκίο αὐελομίο, ἀπλυιὰ 
θουπὶ Ραίτγοιῃ Ὡ δ ἀπιιτη Ποιπίηπιη όδυηι Ομ νἰδίπιῃ, ραν τ λ οἵηπία [κοΐα δαηῖ, Ομ ίο σαὶ. 10, 
Ὡς 10 δὲ σαί. 11, ἡ. Ὡ1, δὲ υογϑὶς δαιίς 4 Οὕον, ναὶ, ὃ, ὃ, εἰ Οοίοβ8. 1, 1, ἐαργονδ υἱάοηένω", Τίερδα 
θδαπι νοῦ (6 Εἰ ἰἰοία, δηλ ας 1 Ψοαπη. ν, 30. 7π|| (ον ΐο ατγεϊοιείο ἰοσμέϊο. (Δαὶ ἴὰν οᾶτο ἁα νη, 
Εἢ ϑορ δὶ Π ἁοαηη, τνς 3, ἃ, οἱ οῦν. τχ, 11, μον ηιαία γεμἐϊοαδιω". μὲ δορέέηιο νοῦ δα, Οὐ} 5 γορηΐ ἤθη 
ΘΓ Ππἰ5. αὶ ἔμ, τ, 82, μορεμίοαν οἰοοιυηρέα διοιί, [π ὁοίανο, νος Ῥαγαοϊοίαβ, ποπηὲ μοβὲ ΟΉ 80  Ἰρίμηι 
““οαηη 5 Πυαηφοίιος ἀδεθίρία ὁδὶ, χα απίοα διρινίέμὶ δαιοίο τ ἡ ἰδίς Νουὶ Τ οο!αιμεπ δ ἰέδ"ὶς αὐ ἐἰῤιιῖ- 
ἐμ». Μη πόθο, δόύος (ἰΐ Βαρ ἰδίᾳ ροθμ σα 1 ἢ γοπιἰββι σοι ροοσαίοιναια, ὠδδωμερία! κρέας ἤέραη- 
φεἰἐ ΜἸαροῦ ας ἃ, 6 [1}αὐον τὰ, ὡς νοὶ οὐ νοι δὼ ἢ εέρὶ Δοίς αι, 48, ἔίοπι αἰοὶ ροιοβὲ ἐρ αἰλὶς αν λοιεῆς μὲθ- 
Ἐφ μ6. ,λέφιο πὶ οὐπομονοηιαν ὐφνείζος δογὶ μένα ἰοθα κα φιαύς δληρεθα σοῦ δα ἐιδρν σα διιτι, ὧδ δεἰὶ-- 
ἐθὴν δ ψηεθοϊὲ ἐμαἀϊοαθίηιιϑ. ἀν ΔΙαίία καίουν διψμεδοίο μϑομηθν" ἐιθεδἐίδυς αροβέοϊὲς ροξίολη ον 05 σοὺ ἴδδο, 
δεξί θσρνεδδυ ἀοσοές τοὶ ἐαοίυ τηδίημαί, δὲὸ σαὶ. ὃς ἃ. ἀς ἐννπεῖῖ, ρεομίον πφογρεῖοος Ῥοσίρρηιν θαι {πε ῖδεῖ 
ἃ Ογεαίο»" ἰνο  ἐπεστεσηίος σαμέμη ὁπ, τ δὰ δ μεδοΐο ἀϊοονοίεν, Ῥαΐγλθ οὐπμπἰ μοϊδπίδαν, [αἰ ν 6 ΠῚ ΘΠ] 
6 ἔονγιο, Μώρηι ἰοῖξ οαέ, 10, κα. ἅς ὧν υθοθ παῖ, ἠὲ δοομηηο ατέϊοιζο μηοζοβοϊονί ὧρ ζοοι Οκνίδιο αὐἰ- 
76οία, οὐξασέσηθ φρο ίϊσογιρι αὶ Εἰ ἰέος ἠελδης πμριοῦαυονο. δία οἐλαηι ῬΥΌΡ ον" ἀδοονδας χαὶ ἴα δορέμεμ-: 
γ»ἃ ἀαϑοηίαν δρυρἐξειβ βανοίὶ ἀρμοϊαείοηεβ, αὖ ἱμονεεϊοὶς δρίρἐέιρη α Ῥαναοίρίο αἀἰδεϊυ αριτίνεις ἐπὶ ΟΥΡ ΟΡ Ομ 
αὐωὠπεογοηια", ρ" Θεοαμίιωη αἷξ αὐ ἐὐοοέεδέα, σαὶ. 117, ἃ. ἃ, κί ἀθὰκ ἐκ διρηβοίο ἀὐοοροίμν δ μέγας. ϑαποίμδ, 
Οαἰοολιοςὲ φωούμο 18, κε. 30, μν»υμέον" ἢ ποίίρος δα δοιυοηομέα ἐπ σοίεκὶφ ποηιΐγο σον μοί(απέοδ, γαοίνιι 
αἱ πὶ ἀπ. οἰ, θα ΠΟΙ σα αἰϊοοσσίιο" δ᾽ δοίοκία, ἕὰ γἐνέθε ρ»ο οδεῖοπο, Αἰ) μὸ σα Ἀὲς ον έϑιιδ, δὲ αἰξηνιείρ οἰΐμν 
οσηδέαί, πιί αι κιμούθβ5η ἰθμρονὶς ἐπ δ μεοίιων ΕΓ ἰορονοὶ μπείαηεον ἐρευθοία τ φασί εἰδὲ τειίει5 αἰλίς, αι} 
ἐθέαιλὴς ἰσηφο βἰπερἐζολι5 αἱδν πεμἐξωρε ἐαριθι αὖ ἀροβίοἰὶοὶ οὲ Πονιαηὲ εἰἐὲς ἑονη μονιδτεν δ ψυιθοίὶ κἰνερμἐεοίϊαίο 
γϑεοα δος, ἡμρα Θὰ ΠΟ Ῥ 60 Οὗ θαυ μ 6} πον βοδδίωπ, δα δοέκηι ρυΐπιο αὖ ἀροϑίο ἐς ἐο  οΡ οι αὐιενι 
δὲ, βαἰέονι Ππιοροϑο ρος, τὲ (ο0 ραϑείη Ογίοηίδ, τεμἐ εἰς ἀτουδδὶοηδιις φανέν αὐιούιομε ὑπ5ὸ οἱ ἰραίιο". 
ΒΦ ὙΠ α Ζπο δψρεοίωνι ἐἸεγοβοίψοιτίαπίνα Λἰΐσεθπο Οσηδέαπεϊποροί ποις ἐοπυδηΐαὶ ἃ μεἀϊδοοπυφηϊαξ. 

(ομυθηἷε πὶ ποι (ἰς ΗΠ Ποτωνοἰ ψουαπιοὴ Νη τη οίμηι εὐαν Νίοωπος υτεμβριι οἱ διέοηι 65ὲ πιίρἐμιςφιιυ 5 ψνν- 
ὀοίὶ γτύπες αγὐεἰριείμϑ. βθοιριίι5. ΗΕ ἑοροκο  μελία Ἱ ὀγουΐο» οἱ δοπεῖβῖον" ϑεμέ(ο φαμὶ δ ίωρπί, οαρηι ῥοΡε 
βοφιμρηἑνιηὶ οὐ ομείον μη δ γημέϊολίας, 50 τη. ΔΙ σι ὴ0. εἰθ5ἐάθν αν 10" οὐδε μοσὲ δ ρύρ ἐξεηι διρερίιον αν ἰλομὴς 
ἐἐ εἱἰε φεὶ αὐ διμύρἐδμη ξανιοέιονι ἐπὶ ἢ ενοσο μνείαν ρορέϊηοι, μέμσος μαδοί υοοός ψιῶ ἐὴ Νοίδηο ἀοδιτι, 
φεπηποννενν, δηπ{ϊ5 σατὶ δ ψμιδοίο (. αὐγονεαις κα ϑεξ ΗΠ ογοσοϊ πιΐταπτονς τα Ια λέη ΐ ἐν ἡνιεἰ ἰς αὖ οὺ 
αὐ ε 5,00. δεΓ 1 με αἰἰδον ἐκεῖνα πο μόνο μα), μἰγαψιο ἐηϑριοίεη!ι 6[ δθοτων ὁοπίθηεογιϊ ζαρὶϊο οὐρία. 
μαμιού θη 865 ἘΔ Σαὲ ΠῸῊ μοββίση ἰδαποὶ Τοσςὶὶ το σοηέίαηι, αικὶ ὈἸδεθυϊαϊτσυο μυῖα. ὁ. {618 
ΞΣΆΒΟ 18, σαρίίθ τιξύνιο, φιιμθοίασι ἠαθοί ροβίοντογθηι δψπιοίὶ ΗἸοροβοίψηπ απὶ ρανίδηι, μὰ φία ἐοη- 
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Ἡρη 0" ψααέμο» αγεομἑ φεὶ ἧὶ Νίοθηο ψριδοίο οπεϊἐξεημων, Οὐρη, ογιΐηι αὶ φοίο σοποίο ΠΡ. δὺς ἴπ 
δ Ῥηιδοίωπ ὑιἀμοίος 5ἐδἱ μον διίαδο» τές δὐπαίθηῳ πο οὐηδοαξ ἐδ ογοπο γηιλίασιο δ φναδοίο λαῤονὲ, φαΐπ ὧν ΟΡ. 
οομοἐμοὶ ἐξ, υοἱ α “Χοανηθ Ομ» ε ὶ διμοούδδονο, υδὲ α Οφψ» εἰ ἦρθο ροτὲ σον οἱ, ΟΡ. ρείφεθιο αὸ νείερὶ δρη- 
δοίο αἰἰ)εοίος. αξἐένω" ἕπ μέγοχμο Κι δδέμδς πανὶ πος Ἰζάενα βααῖ οσένδηχὶ μίγέϑημο διῴπιδοίὶ αν εσμί, 
5ἐ09 ὁγαίπθηι δόμα λμηι, δέυδ ϑεγθα, πιο ἔμνα8. δενιἐθη ας. πρθοίυ5 1 πὸ ρει ἐπὶ δοποίίο ΟΡ. 
ϑιηχηιδοίο αὐγθοίξ ξιονί, φίος ἐπ οπιεῖδες ρθη ἐμλας «οἰαἰὲς, δὲ ἐπ αξολ ον ἴδϑως οἰΐανι ϑφεδοίς ἰσο ναιι. 

ὙἹ]1. ῥκῷ δυπιροίἑ Ηλογοξοίγηιαηΐ αὐιοίον λα. 
δ η»αοίρμκαηι 6589 δηηεδοί Η οροςοί  ἠϊταπὲ αποίονλτέαίθοι γεαάδας ἐν βοαν τ ροίοδε γμὶ αὐ ἰδέα γοδροαονῖι: 

19 ἀπλς ἐξοοίθοζαιηι οἰοἰθναρμοη, ὁθιηένον, ἡιαίγθηι 6588. ἐδὲ (να Δ Ἰοηῖς5. ΚΕ οοἰοδὶ δίΐοιυ ἠοηέρηι, οὐ γίνη ἰοτιὶϑ 
συραπῳ σππαὐμία; 85 ἐὐὶ αὐεέχαανι ἐρα εοήθηι, ρυδϑοηεῖνας (ἀν δέ εἰ ἀροβίοίονιρη τρογειη τι {ἐς 
σισύίον αὐ νηθεπορ δα ὑθυσοαίαη ἔσθ, 85 οοπουγϑιρη ὀνύπίμηι οὐ ἐοίο οὐδο ρογουγίημονιξη, βινατίο γιλά- 
ὑίαηι εἰ θοίτοο, φμοί Πρϑηφος (1) Ευνρὴῷ γαοίμηι οὐπολοαῖ, η6 δὶ ψιοῖ» ροβοθὲ ἠουανιρσ οονέγα ἐναὐιεϊο-. 
πρὶπ ὁρὶηϊοπαθὴὶ 50 ὁοίο5 ἔποῦθας 6}: οἰζειις ὁπ ἀἰρρυθιθηδα οἐ εοννμοία ἐμῖδοθὶ ; ὅδ δαηοίοναπε ἐπ ρα ον ἠδ 
»γρεμέμηι οοπέϊημα αὐ ἠαας οἱαίρης βιιοδθβοὶο {πεῖς : αὐ ἤῶς απεὶημὶ δ( ἐοἰδίαρὶὶ υἱέας δοηδεα οἐἰδδίηθ γρ- 
ἐονί 5 ὃ ἰθμεῖωμ, δὲ, ἐπ “πος υἱχ ἀμόμανε ροίυϑί, δοπεροσίίμην ἀπ! δαδλόηι ὑνξονιπάξεπι αὐ ἀροδίοίϊς, 
»»διαηγμαηὶ ρ»α᾽ ἀἰοαι μοὶ ἰἰδορορθη , δ᾽ ψηιῤοέκην ἐμεῖς ποὴ αἰεὶ σαί υσγώτα ἀροβέοξίςιυα. δ ννηδοξον 
γοφ μενοι! βωρῖςν χμρα οἐδὶ αἰληνδοις ασοονετοι δι αϑοέαυι {ιῖ555 εἰρένον, ἐμὴ ἐαηιρα αὖ ἀροκίοἰΐοα 
μά αἋ ἀοοίγίηα αἀἰυολδνοα αὐσὲ ροβοὶέ, Θιφανε γι αὐἱ γ {οἰ θνο5 ἢρϑερὲ ἰθρονὶς ἀνίαπος αὐ Τνίρδλα- 
ἐϊ5 πιοξίσα, Ἀλλ 1] ορμονἐνρχλνι5 αὐοννὲ ρο556 ρῦο σονλίο παδραέμ», 

ὙΠ1Π. Θμαηάϊα ϑψπιδηίμπ υϑίτις μον Π ἰογοϑο νεῖς δὲ ὐἰδω, 

Θμανπεδς δοιδοίμηι ἐδ μυἐ ἴα δ᾽ σορολ ἐ ἰθροκο αἰ απὸ ἀἰϑὶε ρον βουθναονἐ(, ὑπχιεϊροηἀνηη, ϑιρθ»θ5." 
Νίαμι βοοί παῖς διέσσύδεις ἰθηιρόνλιη, οἰπητῆμς ρμρηιυαίαγίοη δορί διῳρὀοξίς, φοέιος ἀἰοηίψαθ ἰοίο 
Θεϊονίο ἱ πἰδτι θαριϊδηιὶ ὑιυσίμῖδδο, Νίοθπιπι υεὲ (παι μιομοίϊ απο, γὺς πὲ ποι εξίπηα. δ᾽ αἰλῥὶ 
φιλάονι 5ερΥμδ, οἰξίτα αἰλόξτ ἐὦ αὐείθρι ἰη. οηιπ δι ρθη Ονιοη ἐς δ᾽ οοἰοεεῖβ απ δονποὶ ἐδ ΓἰΔαἰοοοηοη5ὶ5 
ἰοριρογδιις οοπεϊρίδβο, Κάονι ἐαείτονε οτη οψσιοιδδ πα τις πιονιαπρηία, πων πα ῦνο Ονϊοηταίποσε ορΐδοο- 
Ῥογπηι, αὐ 1,ϑολενη ἀμ ἀβέϊονι βοῦ ἐρίῳ, ἄροοηι μοϑὲ συν οἰ ἐδηι ἀἐ{ἰτις ατοιὶ ἐενώ, τι βαρ οοηο, Οἐκαί- 
σο(., ἵπ φμῖδις [6 γ ογπῖο5 αὐῆρηιαη, Νιοτνν δα νοίμηι ἀμίμηι αὐ δύ ὴὶ δαρίἰηνὶ βοίμνα ἠὲ δ οοἰος ἐς 
βμΐς γϑοορίιηι 6636. δρα, μί αἰλφιλλα! ἐπ εοἰθδὶα {4 ον ο 50} γε πλι ργΟΥ ἐλροὶ σον δγπ ον θη, τποπαοὴὲ αἀἶφ- 
ορεὶς Ηϊονοςοίμοιἑ απο, εἶγεα ἀπηππὶ ὅ12, αὐ Απαδίαβειυ; ἱπιρογαίονοηι 80} δυηίες ορίδίοίαα, φρῦ ὃὲ 
γἃ 5. ὅτ μὲν (ΟἹ ΘΟ ονἴα τὴ ἔῃ ἠιοπιωη θη ἰδ σγϑοοῶ ἐ οοίοκίῳ οὐἰἶέα ἀα ρίαν, πτῶπ, 51, αἰ ξ βαηοίος 
Ῥαίνὁ5 σοποὶἐἑϊ Οἰιαἰοο(οηθηβὶς5, ἐπι φιιδτι5 ϑπιοοπα ἐς. Π ον οξοῖν εἰ ατιτιδ μγυῖένι ὁ ρυοῖρμῖδ ἰυοὶδ οὐἐπθ-- 
ὑα!, Νιογανι πάθην σοτ γηααβδθ, εἰ ὅὲ οα οπθεοδ ὑαρέῤπασδο Τοὺς ἁγίους Πατέρας, τοὺς τὴν ἀποστολικὴν 
πίστιν τὴν ὀπισῃεῖσαν χαὶ παραδοθεῖσαν ἡμῖν διὰ τῶν ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν Νιχαΐχ συνελῃόντων, διὰ πάντων 
βεθαιώσαντας, καὶ ἐν αὐτῇ πάντας φωτίζουσαν" ἰοψοη μην, μὲ πιογιοί (ἡοίοίρνῖμα, φωτίζοντας υεἱ φωτίσαντας" 

Ἰὰ οἴη ἰμὗλο οὐδ πιϑὺς 510 ργόρβθη, οἱ γαηὶ ποππαἑία τοίμδίαίρ γοδοναίο γιἰϊοαδαπί, “οανληοβ Π ΊΕΡΟδ0 - 
ἰχηιϊίαηεβ ἰὴ δ ριϑοία αὐ ϑοαηπετι ΟΡ. εἴγοα αι. 518. βολίρία, χε ποίΐοπθ ημϊπεὶ οοπεὶὶ (. φμὸ 
ήρηα γϑοϊίαζμν, ρα. 188, ἐς ΔΙσφηὶς βαίνιδις αἷξ, 805 ἐσ ροθῖδβρ δ γγηδοίνσῃ, ἴα. χμοῆ ὀαρϑηιισν οἴ 

γϑοθρίδδοί οἱ σΟῊ ΟΡ ὶ τ εἰς ὃ ἐδχπτίσϑη μεν, καὶ βαπτίζομεν. Αὐὐδὲξ ἐάθοι Δηρηδοίμην αὐ οοποϊ ἐς ΟΡ, 
ἔρλορίο οὐ “μα ςοαονιοηδὶ σοηβρνθπέμηι, διθομίο ἐθρέζο, δίορἠρονῖμς Π ἰοροϑο  ιίαπης τὲ δπράϊοα 
αὐ δεραίθη, Ο' δριδιοία, φνα ἐ οποὶέλο βοαῖο ἰθοία ὁ5ὲ, ἀοοηθ ππήροϊθια, μα. 881, ππε ἐμ}, οὐδε 
86 διρυιθοίμηι ἀφηόβοονῦθ ἀεφίαραί, ργείον' ὑἰ φμοα αὶ θϑηο φοηεὶἑτο με οηνηἐαξανο, ϑρᾳμμενὴ σογιονἐα 

ΟΡ. εοπβενιαοὶέ, οἱ εὐποῖίϊα ᾿ὐρλεβύνμη, ϑὲ Ολαἰςραοπρηδο γαίνηι αι ϑιονθ: "να χαὶ μύνον ἤρον ἐπίσταμα' 
πίσττως χαὶ μάθημα, ἕν οἵδα χαὶ σύμδολον, ὅπε2 πάνσοφος χαὶ μαχαρία τῶν ἐν Νιχαίᾳ τιη᾿ θεοσόρων Πατέρων 
θεσπεσία πληθὺς, ἐξ ἀγίου προεφθέγξατο Πνεύματος" ὃ καὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει τῶν ρν᾿ βεξοπνεύστων 84 
τχτέοων ἐπεκύρωσεν ἀθοοιαις, εἶδ. Ἰηδην οἱ βοϊατῃ απ ΠΟ ποτὴ ἂὸ ἀσουτϊηθηϊατη πήθὶ βοῖο ἢ ἀπαπὶ 
αθοσαθ ϑνι οί πῇ ΠΟΥ, 6106 ΒΔ μ᾽ θη 15Ξ΄πη8 ἀ0 δαῖτα ἰγθοθπίογιπη. εἰ ὁσϊοαροίη Νίοθ Ραίγαπι 
γρυσνταησα πη ΠἰΠπἀ0 δχ κάποιο ϑρίγιαι ρροηαπίαν; αυ06 δ απὶ σοπία τη ἀυϊη Τυλρίηΐθ, ἀν᾽ 1118 
αἰ Παϊώνι αν Ταϊγατα ὀοπηνοηίηϑ Οὐηϑίδηι προ} ἤρηγαν, οέρ, {ἰ ποδὲς διυηρηδοίσι Οἷς. ἀφποροϊιυϑ 
φιοί φίαίο δοράνοηϊ «οἰμηι σὲ Εἰ σοίρερία ΠΠορονοίμηιταπα αὐλιφούαπε». Θείαυο κϑομρ ψοαηηος δανμαΣ- 
ρηη, μας Εἰ οοίοδι ρροεμέονς ἰλῦς α 6 πο οὐ ποήοχα, αὐϊφεοί γνεόοί ί αγτἰοιιίος. γοσιίσην, οος τὰ 
ἐὰ διψιιδοίο (ΠΡ ια δον", ἤθη αμέδην μἱ τὰ ᾿ἠιεγοδο μηελίανο, γοΐενεν ἀὸ ἐλόγο σοὺῖτα ΝΘ ΓΙ ΠῸ5 
πεν δὺ οἱ 41, {μα ρθη τη ίερνινι ἀφφον τ, Ἰαηζμαηε ππΐομηι ΕἸοοἸ οβίθο ΒΨ ΡΟ τη, μέ ἰαδύεση τὶς 
ἐμὲ ἰδ γα ἀμήμπι ψηιὀοίμηι ρῥγὰμα αὐνοψαίκων {μῖδ86. 

ΙΧ. Ομανάο Νιοϑηιμα απ Οοηξίανπἐϊπομοίαπιον δψηεδοίμνι Πίογοϑοϊψουΐε ἴτε νοίορὶς ϑψριδοίϊ ἰοσιεηι 
αὐθοϊηηη. 

Απίς ατιίρηι φύανι ἤἤέονοδο ψνιὶβ (οηβέαπ ποροίίεαντωα, δηπιδοίιοι ἀδουθελθίο, Νἐραημρι ραγθνι 

αδευση μένον ἐμεῖδδθ ολρι ἑἀονῖνι τ 60 ὁπῖηι σραμ Ποοίοίας αὐ διρη οίη ΟΡ. ὠθυοπίθεθ, υαρῖα ἀρργοδαιέ 
μον ραρπία, ψυν ἐη. Ὠιδδορἑα θη πἰκίονίςα (6 ὅψναλοίο γογονλθας. ὅδε Πἰ εν οϑοίμηνίίαπα τε ϑμεαἰονῖ μοε- 
το κα ἡ  ἰς χε ιαηπαγμηι Οαἰοοθθβθοη δον, ἐπὶ φημ εόπ ἀμ νι δοίμηι ΝΙςΦαμ ρώριανι, α Οοηδέωι- 

«ἰποροίδίανο ἀξδίδηοίιοι, (αἱ σαίοθτὴ υδὲ δι δ Πηρλη φυϊηέω οαἰ οοἰιοδῖ8. αμρὲπεδεν τ ἐόθαρ ὀπὶ ὠγναρὶΐ 

(1) Ιγρϑῃ᾿ν 110. τι. σ8ρ. 3, ἢ, 3. 



581 5. ΟΥ̓ΝΙΠ1.1 ΒΙΒΉΗΘΘΟΙ,. ΑἙΓΉΤΕΡ. 532 

4{ΠῈ ϑϑίενος 6 φμίδης ἐδ μνϊνατον ργο εοίλοοι ἐεὲ δῳνη οί ΠΙοροβοϊ οι ίαπὶ ἰοοὸ ΝΊεὥθναι αἰ εἐἰδδρη 
πἰδὶ ψαρ μειοεὶ ζανα ἀνέμηι αὐ μαί, εἰμ φμονλ βαρ ἐδηερμονε ἀϑιεσραί μαι υἱάφοαπι φαὐπείμονς ὃ Νὰ 
ἐφαιι ιαπιδοίωαν ἐπὶ ἐπ οοίεςίαπι ἢ οροπο μαδταὐηι, ροδὲ ἀοεροίπωι σομοι  Ερἠοοίπδ, ψμὸ πμέλμηι αἰϊμὰ 

ὧν πιδιθη, δι ρει δ ψιπνοίυαι αὐἰγε μὲ μγωσιμτέμν, ἃ Ψενηπαίθ" ἐἐιονοξη ψηιοταν, φαΐ ἤπιγτις οομοῖ(ὰ ἡια- 

πα μαᾶγ5 γκιν ἰπυροδρι ογραἐθεὶπε; ΟἿοι ϑέγο, μοϑὲ Ποηποί οι Ζϑηονεὶς αὐ ἐἰ{ϊα5 Μ᾽ οοίοοι μαι λαγοὶιῖ5 
τροορημθε Σ ἰὴ 90 θην, 800 6 ΘΟΉ δ 605 χα αὐο σηπία ϑνη οίο ἀἰδοορ πλέα», 

Χι ΝΙκέδαθ ὁ Ἔηνπθοίο υδίελὶ ἐἰονοβοί γαῖα γοέρηέμνι, 

Ομαπημανι ἀμίρπι δ μπιδοίνηι Εἰ ἰθΡοβοἰμννἑίαπιον ἴα πας αὶ σοἰοξῖα Οοηείαν ἰποροίξίαπο ἑαπἰονὶ ἰθόιοὶ 
χεούντι, τιον ἑάσί 00 ἰαπιθη οασί οἔϊηιαν θὰ παι ΐα οὐας υοσεϊσία αἰϊφιαηἀΐα φαἰίέοι ἴα ἴροὸ ΟΡ. Ἀψριδοίο 
φίο {ἰα το αξι»" γευιανιδῶδο, αν οἷ με λοίθιο ἐἰΐο τοιού ἐμῖδδο σοτιδεὸ θοοθην ὑπαπι ἐπ αγἐδοιεέο ἐς 
δρίνιμι βωϊοίον φιθηι οα αἰἰλιρλοία Εἰτονοκοίψονῖδ ἀμμάμιπα, μὲ οἰἑαπυνιης Δηουλλῶ ἀρτοὶ Ψαοονίας δῷ γο5, 
φοοίαίμηι {μῖ5ϑὺ ἀρραγοὶ. 1 ὁ; ποηγιεἰϊὶς γμονθηἑὶς οοἰξφο. Οἱονῖοὶ Η Ἰονοκοϊμηιιίανιὶ οἱ Λε οοϊβ επί 
ὧν ορίδίοίᾳ αὐ σμπελνυρηι ΠῊ ρρλα ΟΡ̓ΘΉλ, ἴη 0» ΠΟΡηἰβα ρομεϊοὶς οριοίοίας, ΟΟΜΟΙ], ΤΆΌΡ. ἐθλε. ρα. 
1819, αὐολε : ΝῸΒ ἔπ ΡΑΙΓΘπὶ δἱ Γ]Π.ην δὲ ϑρί νι κὴὶ βαποΐαηι δῸ πη 0 συ ΒᾺΡΠ Δ] οἱ σγθθηΐθϑ, 
ἐξβορίίαιῃ Θοῖ τὰ {ΡἸ 5 5 051506 6118. ἀἀογάπγιβ , δοσαηίαιη 58. Θαίγαπη ϑυθοΐπη), στοαοηΐθ5 ἴπ 
ἀηπτὴ Ὠραηλ Ῥαίΐίγρι οπιηἱ μοϊοπίοτα ; οἱ θὰ ἀπ ατὰ Βοπλἑη ἢ φοξαηγ (ἸΠ γίξί τη, ἀηϊ θη! πὶ ουτη 
Ὑογυιαῖ ; δἰ πη ΠΤΈ6 Υ δι, ἰπ ἀστὰλ ϑρίρίταην βαποίαχῃ, δἰ ψηιδοίμοοι δ᾽ 5, Ῥαΐναηι ὁ οἴη 6 ἀπδιο ΙΒ το) 
υοἰ (οηδί απ! ποροίι!αηληι, 410. 86 δα ρμπαίος ἱαπαινοι πον ἔρϑα ἐἰέμς ρνορτὶο σον Ἀοξοριμι, αὐ ραν ι 
ἐείεγενξ. (ὐενέθ υοέθην αὐλυταν αὐ σον α δρὶ θαι ϑαποίαπι θοὸς ἐπ δ ψηιὀοίο αι ΐθ56 γιὲ σοηοίιονθ μὸ- 
5,8, ἸΝαΔ δι 8ὲ ο΄ ιιθιίες ατιοίο» Ἱ (65 γ65 0 οαη ἐδ". ΘῸΡ ἢ Λονεῖλι5 ἐπ οι ποα τοῖς {ἰ{ἐθνῖς 7ανη οἵα  α θη 
ἀθ δριν»ἐμ βαπείο, μαφ. δθδ. Οτράο, ἐπεί, Ἰη ἀπαπὶ Θρι τα τη βδηοίαπι συΐ ὁχ θ.8ὸ Ραίῖτθ ρυυσοῦ! : 
Μιστεύω «οςςς εἷς ἔν Ἡνεῦμα ἅγιον τὸ ἐκ Θεοῦ ΠΠχτοὺς ἐχπορευόμενον, 7 ποοείουτι5 χηοψίθ, οὐ δάξηι δος αΉ- 
{ἰξίος, ἵν κα δῃηοαίοα, οοποι ἐλ ΝΙσωηὶ 5θοιιδ αοίϊοὴθ ἐο) ΐᾳ γϑοϊίαία, ραῳ. 114, πανεῖ ἑὰ 5μα γι Ρ7Ὸ- 
εβδιοηο, 86 ὀγθήεγο ἰὴ απιϊ ϑΡ᾽ 1 να} βαποίαμα ἢ Καὶ εἰς ἔν Πνεῦμα ἅνιον τὸ ἀϊδίως, θέδ, ]άθηὶ οὐπεν θα 21" 
ἴῃ μγοζοοδίοηο ἈΠ ολαοὶς ϑ'ψηεοίίἑ Ηϊογοβο υνϊέανπί ἐνὶ Οοὐεί, δι  οίλεςσα οὐτία, αἰ εοι. 3., μαφ. 90. 
Ψοαηηθ5 ))απεαιδοοηνιδ 6) μδιίεηι Μ᾽ οἰ δδία ργθεύψίον,, ἰδ. α 0 {148 οὐ ποίοχα, εαρ. 8, Τυῤιϊατ5 μγοίθ5- 
δἰοηδηὲ ὁ (πη δέαμἑοροί [απ ψοιθοί ϑονϑὶς οὐδεν εἰν δι μέλι ὑθνῸ ξατιοίο ἰοφιιθηϑ ; [Πιστεύομεν χαὶ εἰς 
ἔν Πνεῦμα ἅγιον τὸ χυριον καὶ ζωοπαιόν" τὸ ἐκ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον" τὸ τῷ Πατρὶ 

χαὶ Υἱῷ συμτπροσκτνούμενον χαὶ συνδοξαζόμενον, ΟΥΕαΙπλὺ5 6ἱ ἰπ ἀπαπὶ Βρί ταν, Ποτηΐπαυπὶ οἱ υὐνη]οστη 
401 οχ Ῥαΐγα ῥγοσθα! οἱ ᾽ῃ ΖΠ10 Δοασιήθβοὶ! (ἀθο εὐέίηια νου δα δυπιδοίο σοηοιανπεϊποροίίαπο αὐάιἐϊ 
46 5μ0), 4} οὐπὶ Ῥαίγο οἱ ΕἸἼΠΪΟ βίην! ἀποναῖαν οἱ δίθμα] β] οὐ Ποδίαν ; ἐπ ἐξόν ἑανιθι σοπίγὰ Νεβίου, 
πῶπι, ἀ[1ι, θαηι υθσοῆλ ομεϊ εἰ, (Οη5πὴ8 0 ἀμοίοριον Ηϊονοκοἰψηεϊίαποτγιπ σονοφμσίτιο, απ}, διμεΐα ἰθ 
δ ρύνλις βαηοίο ργο εδδιοηλόν5 σα)οϊοηαὶ, ἰοσίηιαηι ποθές σΟῊ } θοίμ αν δι φοΥ ἑ, θ05. γοῦορα ἰία ἴῃ 
δἰψηιδοίο 5μὺ γοοίίαϑ8θ, ἐύφμθ θα ἐθίθρὶ ἰμμιγις ἐ᾽ οοἰθδὶδο δφνδοίο τεϊηῖδδο. πιο οἑϊανι ρνυξοοίίωη οαῖς- 
ἐὠπατί, μοι ε5ῖ. φιοι ͵λαριαξοθηπς ἐείδηι ἐπ δι ορηδἑξίονθ β οὶ, φμαμὶ ἐς ἀταδίοο ἑάϊονηαίο Γιατίηαηι ἀρ 
Κ᾿. δὸ δὲ Ομίεπ, ἰοηε. 1, παϑοέ ποις {1, μαφ. θ10 : Οοπβίδου ἰζβαρϑν μα μὴ ρδριἐβιηδ δά ρ ηϊ θη 18η}; 
παρὶ υονόπ δα δὰ βεορα θη απ, ἐπ πεέίο ρόπὸ αὐΐο ρταίονψααηι ἐϊὠνοςοίψνοιδέανιο νη ϑοίο γορογϊμνίτ. 

94Χι δὲ διηιδοίο οοηίνᾳαοίονὶ. 
γωίον δια δοίππι φοα δαρειταγεἰς τη δἰ οοἰεκία ον οϑοίψηνίαηα οψολΐ ἰονέροονο ἐναἰοδα!αν, αἰὐμαᾷ 

φοηρόπαιοδίας διε 7εοὲ, φροεί ἐη εαὐθηα ἐ᾽ οοέρδία ἡϊοῖΣ δηρεπαπαΐ ργο ίοδαπέιμν", εἰαἐίνη Ῥο5! αὐγοπμη α- 
ἐἰοὴθς αὖ ἐὶξ ὅν δηρ(ϑέον ἐλ ϑρδέλὀμίο, απίὸ υδοίϊηιεπίογιωη ἀρνιμααἰϊοποηι ρὲ ἰριτοιοί ἐοιθηὶ δὴς οἷοο σαιθολια- 
τπθηοτιθη, [αοίας. ἔν ογθαψμε ομὴὶ )αηι αν ἐπὶ ἔρβπ ῥοπίονα ἐἰθονεν οηεὶ ὀϑδθη. συηγεςείοπουι οἀεϑαπί 
ἄς Τρία αὐ ἱπέεν»οναἰίοποηι τοϊηϊδίνὶ, σιν μίανὶς ἀπὶς δ οίρςί» οοηβαρίμαο: δε αἰϊὲς οἰππῖδας 
76» 8 ἐπ ἰοοὶς αὐνθημνεϊαἰοηος αὶ ἐρϑιμι ἑοηίονι ἃ απι ἀοηκιάαεϊς τϑοιαλ θη», εἴ πὰ ρ»Ὸ [ἐβϑονιθ μῸῚ δηΐου - 
Ῥοσα ΟΝ ΟΝῈ δ) ἰδ  ΟΡΙΩΝ θῶργθδδα, ΤΡΤΗ Ια ἰ5, υοὲ οπυιένσι ψηινοις αν τοιμογιιοι γ άφος οοῊ βἐοροηίτο. 



598 ὈΚΤΒΟΠΕΒΙΒΥ. ἈΡΡΕΝΌΙΧ. ὅ834 

ΙΜΒΟΙΌΜ ΗΙΒΗ ΟΘΟΠΥΜΙΤΑΝΙΠΗ, 
 ω νανὶὶς σχνεἰϊαπογίση Οαἰθολοβοον ἰοοῖς οοἰίοοίμηι. 

Π ἀγία (1) καὶ ἀποστολιλὴ πίστις, εἰς ἐπαγγελίαν τοῖς Α δαμοία ὁὲ ἀροκοἰϊοα βέλεδ, αὐ ργοβιριι ἀγα ἱΠ ραῖ- 
φωτιζομένοις παρεδοθεῖσα, παπαάὶς ἐρωζία. 

Α΄, ἸΓιστεύομεν (2) εἰς ἕνα Θεὸν, Πατέοα παντὸς Τ Ογράϊηχι5 ᾽ἢ ἰὼ ἀπ ἤδαμῃ “ὅν ΡαΓρο τ 18 ομχῃϊ- 
κράτορα' ποιητὴν οὐρανοῦ χαὶ γῆς, ὁρατῶν τὸ πάν. Ροίθπίοιη Ἅ7 ({Π) ; ἔποίογοπι ΟἹ δὲ τυνὼ 18, ν]βῖρι- 

τῶν χαὶ ἀυράτων, ᾿᾿αιααθ οὐ ατῃ οὖ ἐμνι κι ιιη 1. 
Β΄. Καὶ εἰς ἔνα (3) Κύριον Ἰητοῦν Χριστὸν, τὸν Π. ἘΦ ἴῃ ἀπιμῃ Βοπιίηπηι 1όδαπι ΟΠ βίμτῃ 30. Εὶ- 

Υὸν τοῦ Γ: τὸν μονογενῆ" τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεν. πη Π6Ὶ πηϊσοπίξαπι ᾿'; (αὶ 6χ Ραίνε κο πὶ [5 ο5ὲ 5 
νηθέντα Θεὸν ἀληθινὴν πρὸ πάντων αἰώνων" δι᾽ οὗ 5 55 νότια δ ἀπ!ρ οπλπΐα βίθγα!α 35... ρον Φαθηὶ 
τὰ πάντα ἐγίνετο, οπηπίᾷ ἔλοϊδ 56} 3, 

ΓΝ ἢν σαρκὶ παραγενόμενον (4), καὶ ἐνανβρωπέ- ΠῚ. Οδἱ ἴῃ ὀάγῃθ δάνθηῖ 2, δὲ ἸΠὰπλα Πα τι 581 38 
σαντα [ἐκ Παρθένου καὶ Πνεύματος ἁγίου]. ιθχ Υἱνρβίηβ οἱ βρίσηα βαμοίο 39), 

Δ΄, Σταυφωθέντα (0) χαὶ ταφέντα. ΤΥ, Ογιοϊῆχιβ δὲ βορα {5 39. 
τ΄. ᾿Αναστάντα (0) τῇ τρίτῃ ἡμέδα, Υ, Ἀδϑυγγχὴ ἰοὰ ἀἴο. 

ὁ ΕΣ ἃ: ἢ ν- ἴω τ)» Οὐ παμο, αὶ ἰδαι Γ ἦν, {1 ᾿ . ᾿ ᾿ ζ. δὰ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ κοθίσαντα ΥἹ. [χὰ ἀβοθηθη πὶ ὁα]ο5, οὐ σοῃβοάϊ ἃ ἀοχινὶ5 

ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατοὺὸς. Ῥαίι]5 51, 
Ὦ ΤΡ πα πες Ὁ τ ἘΣ ες τὰ ἣ ἘΤΡες πνδαΐν πῆ . ὕξ. Καὶ ἐρχοθενον τ) ἐν δόξῃ, 5: ζῶντας χαὶ 1. ΒΥ νϑημαγα 5 651 ἴῃ ΚΙονία 58, Πα ίσαγα γῖνοβ 

νεχοοὺτ᾽ οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔστα! τέλος. ΘΓ πἸογίῃο5 935: σα] 5 τορμηὶ ποὴ οτὶἐ Πη5 39, 

Π΄. Καὶ εἰς ἕν (8) ἀγιον Πνεῦμα, τὸν Παράλλητον, ΝΗΙ. Εἰ ἴὰ ἀπὰπὶ βδηοὰ. ρίν τὴ, Ρατὰο ες 

τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς προφήταις, τατὴ 35 [ΝΠ 6 1166]: «φα] Ἰοοα [πι8. 651. ἢχ ῬΡΟΡ]ΙΘ.115. 35, 

θ΄. Καὶ εἰς ἔν (9) βάπτισμα μετανοίας, εἰς ἄφεσιν ΙΧ, Ετ ἴκ θην 57 Βαρ 5πιᾷ ρα μ θη ἴα: 88, [ἢ τος 

ἁμαρτιῶν. τα βϑί πο ῬοΟσα!ογ μη. 

1. Καὶ εἷς μίαν ἁγίαν καθολικὴν (10) Ἔχκλησίαν, Χ, Εἰ ἴῃ ππᾶπὶ Ξαποίατῃ σα πο σάτα σοΙ] βίαι 33, 
Ιᾶ᾿ς Καὶ εἰς σαοχὸς ἀνάστασιν. ΧΙ, Εἰ ἰὰ ὑαρηΐβ. ΣοϑαΡγοο]οποιῃ 49, 
1Β᾿. Καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. ΧΙ, ἘΠῚ ἴπ νέμεται τὐλργηάτα ὅν, 

4: οᾶῃμ. χιν, ὶ. 15 [4“8. χρν, 1 8:1} ὕον, νι, 6. 46 ρποβ. τὶ, (ὁ. 1 ]ογρῆχ, χχχπ, 10, 15 100 
ΧΧΧΥΠΙ, ἅ. 9 (οἷοδδ. ι, 106, ὁ ἐόν. νὴτ, ὕν.. ΞἘ οδηῖ. τι, 10, 5 Ρῥ58]. χὶ, 7, 35 Μα(}. 1, 33. 
Ξ.. 1 ]Ιοάπη. ν, 20, ἡ ΜΠῸΒ. ν, 3, 325 Ιου, τ, ἃ; Οοϊοβρ. τ, 16. 5 {10άπῃ. τν, 3, ὅδ ῬηΠρρ. χι, 7. 

88 1κπιοιν, 35. 201 σον. ἐν, 3, ἀ. 9. Μᾶγο, χυΐ, ἴθ. 85. ΜΆΓΠι. χχν, 41. 341 ΤΆδβ9. τν, ἰδ, 17. 
ἴα. κ, 32, 951 δι χα, 11 ; 1οαπῃι. χίνς 80, Ὁ6 1 Ῥοῖγε ας, 54: 9) Ερίχαϑ. τιν, ὃ. 98.Αοἱ, χι, 28. 39 Πρ 88: 
ν, ὅδ, Ὁ ]οαηη. ν, 0, ἀι Μίαν. χαν, ἀῦ, 

(1) Ἢ ἀγα. Τί μα Βαβι Π1 5 ΟΧ ὑαὶ, 18, (ΟΣ οἱ οαΐ, τ΄, ἀὰπὶ. 2. ἴω ΕΠ οδὲ. ἐζ Βαρδίαν, Καὶ ἄναστά ν 
π. 33. -α ἐκ νεχρῶν, χρ!σαμίαν Ἀγ  σὉ]} (6 γοααγγοοϊὶοιο 

(2) Πιστεύομεν. ΤΟΙα5 ἰδές. αὐήραϊυ5 5ῖο. ἸδΡΘα,. αϑυθηβίοηθ, Οἱ ὑδπβοσβα δὴ ἀσχίθγαια Ραϊοῖς, ὁ8.. 1.4" 
οαΐ, 9, ας 7 σα, Ἴ, ας ὦ. οἱ ραν οαϊ, 10, ἢ. 1, (ΤΊ Καὶ ἐρχόμενον, οἷο, δαπιρίᾶ 6Χ οὶ, 8, πι 3» 

1ῃ ἵνα] σαϊεοῖ. ὁ, Ὁ τδοϊ ἰάαγ μὰΓ5 να} 5 ἀτή ο}},) ρχριοιμίαν σας. Το 

Βαβοιαν, Πιστεύω, Πρδάο. γοσοπ πιστεύομεν ΘΧΒΠ- 8) Καἱ εἰς ἔν, χ σας, 17. ἡ. ἃ. Τὰ [ἱξα1ὸ σαί. {ῦ, 
Η 

ὑδξ νι Ππ8 οαἱοῦ ; νοσο8, Ξἰς ἕνα Θεόν, σαί. ὑ: Πατέρα, ἸδρθοΡβαίαγ, τὸ Παταχληταον, 404 ὁχ 1η55. οἱ νυν} 

(αὶ. Ἵ: παντοχράτοϑα, σαξ. 8 : ποιητήν, οἴο,, σδὶ. 9. τῃροηΐθ οογγοχί. Ρύο, ἂν τοῖς ποοφήέταις, Ἰάοτῃ Εἰ π|}Ὸ5 

(2) Καὶ εἰς ἕνα, οἷο. Αγ! ἄπο ἱπίρμγαπι. Παροῖ, δτὰ τῶν προφητῶν, οχ ΘνΡ. ΟΡ. πυπημίαπῃ 
τοοϊία! σα. 11. πὰ. ης αἰ αππιὰ5 νοτο ὁμ18. Ῥάντο5 ὁ}, αιοΐ ΟΧ ΤᾺΒ8, ΕΝ Αὐποα 5. ἀρ ἔρίγιιι βάποιὸ 

ἅν αι. ἄς οαἷ, 10, κ᾿ 1; οὐ 11ν αν ἀν ἢ αἷς σα, Εἰ, ὀχροθλαν οὐ, [ὃ οἱ 17. 

ἴὼ ΟΟΠ|5 νοσδϑ, Θεὸν ἀκηῆννόν, Ξ.Π| ροϑὶ πρὸ πᾶν- (9) Καὶ εἰς ἔν, δίς Π| φυδμιον αὐ! σα} ἃ ΟΥΡὁ 

τῶν αἰώνων, «ποὰ ὁχ Οὐ Πὺ οἱ πα85. πηαΐανὶ, αιπα τ δἰς τορι ἀπ|ὰγ οαΐ, 48, ι. 3), ὙΓΟθ ΔΌ ΓΘ ΠῚ ΒΟΒΙΘΡΙΟΤῸΒ 
μίαμι ὃχ ὅσα. Νίο, γ6} ΟΡ. Εχροιτίαν εἴς ἀτιοας.. «αἱ ἴπ δα οί θοἢ θεῖ ὀχριαπαηΐατ, ἸῺ 6.15 σμοῆτθ 
Ἰὰ5 οατ, 10 κὉ 11. {ἶτπ]ὸ Ἰοραμίαν. Αὐτσα!ι5 8 ἐχρίπαίαν ᾿ῃ ρρι στ θὰ 9 

(Δ) Ἐν ταυχὶ παραν, τς γοῦρὰ ὁχ οὐ. 15, ν΄ ρα οΟΒ 05. 1ς 3. οἱ, 3, τοβίο ΟΠ ἕξ, 18,.ι. 39, 

13, [π πιὰ] νρτὸ οαἰουμοδὶβ Ἀη οιαν, σαρχωθένπα, (10) Καθολικήν, ἰὼ τὰ ὁΧ ἀπομα8. Ἰουΐϑ ἸῺ 

ἱποιρπαίνν, θνῸ ἐν σαρκὶ παραγενόμενον. ΚνῸΧ σαῦ- ααϊρὰβ ΟΥ̓ Πὰς αὐ ΠΠοα Πα κγ Ρ0}} (π Ἐσο! βοῖα ἐρεῖ 

χωθεῖς νγ!ο ποῖ ἀΠοπα ἑατῖ : ἀδαρραίατ ἂν 60, ὑουθὶβ τοΐζογί, φαϊ, 418, . 38. ροβί, χγαθολιχόν, ἀὐ4]- 

ὁαι. ἀν πατα. 9.  όγῦθὰ, ἐκ Πἀαρηένου καὶ Ἡνεύματος ἢ ἰὼν, χαὶ ἀποστολικήν, Αἱ δᾶ νόσθαι ἰὼ πα πὸ Ἰοσατη 

ἀγΐλο, ἰσϑαθε πὶ {{{π||0 (αένολοκόος πος ἃ Ογυί!ο ἢ. ρετρροξίογε ᾿πγη 5581 ῬτΤΌΡαν!. ΜΠ ΠΡΡαγίοβ ἐχ 

ταἦτι5 αὐ το ροΠ ἤοηθ οοιπποιμογα μας σἂν 18, ΓΙ] αυ δ᾽ ϑυιη θῸ} ΟΡί σα ᾿ὴ ΠΡΡΙΌΒΟΙ γα 

ππτὰ, 13. ΠΔοῖνοῦ ἀποί αἷς πος πί ντβ Σ α1 ΔΕ. {ταμβί 556 ὀρβθένα μι πὶ 811. 

γριῸ ὁΧ αδοΠοἈ. ἰρ5ὰ 15. αν ἢν οἱ σα, ὡς ας 9. ἴῃ (10 Οποιὶροίοηπίονι. ΠΘ πο, νοσοῖα 1 ὁπ ἾΡ5 

Πτιθδογιηι οἱ (αἰπνόγιιαν Ἐν τα οΠ κ ραβδί ἤάρθι-. [,ἰἸηΐε ΒΥ ΤΏ Π}5 ροβίίαπι. ἰΟῸῸ τοῦ παντοχοχτὼρ 

(πν. πχρ!οαμαι εἴ. ἀγίσα!ας οαϊ, ΤΣ Ονγωσοχσι. ΑἹ ἰβῖαι] βιπη Πα], ἀοπ ον ροίοπέοπε, 

13} Σταυρ, ἔχ {πὸ σαϊ, 18. ἰὼ ἀπα δχρ ]οδπίαν, ἀαοᾷ Οὐοσε τοδ τιν παντοουναμος' Βοι, αὐ οχροὸ- 

ΝΆΠΙΡΙ ἀροα!ατὰ ἀππὶς αν 5. γε ρ ΘῈ}. πὶ}, Οὐ Πὰ5 οατ, 8, ἐν ονσεὶ ἐπερελ αι, απ οι, 

(0) ᾿Λναστάντα. οἷο. Ηδς ὃχ οαΐ, 16, ππμι, 3... πὶ ομμΐδ 58} μο(οδία!θ εὐ φιονιάἀοπίῖα σοημίηεξ. 



990 ς, ΟὝΒΙΤΙ ΠΙΕΠΟΘΟΙ, ΑἸΟΉΤΙΤΕΡ. 590 

π ΠῚ ΘΥΜΠΟΙΠΝΜ ΠΟΟΝΤΈΛΟΤΙ, 

Α ναρεπαπο ρμοβὲ αὐγομιοιἰατίοπος Ρεοβιίσηιδινι Σ ΕΣ δαίοοσὶ. χιχ, τς 8. 

᾽ ; Ἄ -: 

στρά ἴῃ Ῥαΐγοπι, Α 1Ππ|στεύω εἷς τὸν Πατέρα, 

Ετῖῃ ΕἸ τὰ, Καὶ εἴς τὸν Υἱὸν, 

ἱ ἮΝ ταν με Σνο ΠΥ ΠΩ ἕ 
Εἴ ἴῃ βαρ μα ΒΡΙΡΗ ΒΑ : Καὶ εἰς τὸ ἄγιον Πνεῦμα, 

ε 

᾿ Φ Ὶ 

: ᾿ νὰν ϑνε ἘΝῚ ἤπω τις ΠΝ 
τ τῷ ἀπ θὰ [15π|8, Βα απ 85, Καὶ εἴς ἔν βάπτισμα μετανοίας, 

ΑἸΐανη ρναίονρα αὐ ξοπίσηι Βαμεϊπωπάπς ἃ γαϊίξινο ὑείονγοσαίεις ΤΥ ΓΑ 115. ΘΟ Γ ἘκβἸΟῊ ΘΟῊΝ οἀεῦαὶ ̓  (6 τ μω εἷς 

ἰοφεῖξ Οὐ ς σαῖς 0, πα, ἃ : Καὶ ἢφωτᾷτο ἕκαστος, εἰ πιστεύε: εἰς ὄνομα τοῦ Πατρός, ὡσῶν ἢ του, 

καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος" χαὶ ὡμολογάσατε τὴν σωτήέοιον ὁμολογίαν, ΕἸ. ἸαΓοΡΓο θα μα 5 65}. ππιβηαβηαο, .Η 

ονοάδγοῖ ἴπ πύπιοη Ραϊνῖβ, δὲ ἘΠ ΐν οἱ ξαθοιὶ βρίνιιπ5, δὲ σοηξεβδί θϑεἷβ Βα Πα 8 Ρεπὶ (ΟΠ ββίο ποτὰ, Ἐν 

ἀἰ πο ἀογπονοδαίν αριιπαμμδ πὶ Γοπεέθηι, 

ΟΛΤΕΟΉΒΒΙΝ ΒΌΧΤΑ 

ΕΒ ὌΝῸ ὍΣΟ. 

ΡΗΔΙ ΟΘΟΘΌΤΟΜ. 

Ι. βυνίηνμις διῳψηεοίὶ υοῦοβ, φιῖδις ἠ ἄδην ἴὰὶ ἀπυτὰ ΠΘαπὶ »»ο Πέραν, ἐπα ογαϊίοηρ Οψρὶδι βὰ- 
μίαπαϊξ, αιποίξέαηε βοηζρηίίαηι οπροπθηάο; μοςί ορροβίος ρα σαπον μη οἱ ἐμο τ δ σον μὲ ΘΥΤΌΡΘΒ ἐπα σαηο 
ας γοξείϊοπαο. 

ἀδ ρεγίμιρη (πὰπλ. 1), μοδὲ οοἰρὀγαίαηι εονυηισιοη αν εἰ ΕἸ πο αο δριγιξμὶ ξαποίο αἰονίπην, ὧθ εἰϊ- 
υἱπῷ πσέαγα δοἰἑ Γ Υιλίαξε, βἐοπ ὁρονέρέ, ποίῷ, ποσαία πογιη ἰδμ5 εἰ ἀπφοίίδ, ἐἐ φαλὀμοί ὑοὲ ΟΥ̓ α 715, 
οοπιρτολοηδίοιε ργῶῷζαίμς, τα τος τὲ θαμὰ ομρἰοδὶμβ ἐγ μἰγοῦδ ποίας, αἵ ἰαμιθ ρΡῸ πιοάμίο, ὁοἰοὀ θηιι 
οἱ σπανγοειις (Πα. ὦ, ὁ οἱ 5644.). Ζτρὴ Ξτπῆπα ἀὐεῖπι παίαρῳ οἰυσία ὕγϑυϊίον γροοηξθης, αὐ γε ονομίο5 
ποπείμμτη, αι ἱθητεῦα ἀἰοέπαοι παίμραις κοντανὶ αὐ στ θϑδὶ βηιὲ, ΟΡ̓ΡΌΡΟΣ 86} μοίίμ5. ΦΡΡΌΡΝ μονίθηία 
αεἰαὀἐένω" (ἀστπ. Ἴ οἱ 9) ποίαίοφια Απίλτομονιον τίαγανι ἀοφηιαίο (αι. 8), ρα ψαποναηι ἰὴ βῆ θη ἰ5 
βἰὑε ὕγὸ υδϑρὸ ἔδθο νἱαοι ἐς οἱ δοείθΡοδὶβ νυμρεισειδες ἐὐσολαίογα δἐρονίο ἀδρίονταί (αν τι. 10 οἱ 11). διαᾶὸ 
αὐ μωνοίίοος οῖση ἃ ογθαιρὶς απ ϊεπηπίος ρνοφυθαλί" (πατα. 12 δὲ 18}: εὐ οὐίέον ροῤμίαία δ] ανί- 
οὐώονμι εἰμ ρέλοὶ δὲ οἰδὲ ορ αὐνονδὸ οὁρροβίία εἀευταϊέαίο, ἑοπιρεπ αγέανι απ ἰφιιλογι ἀθρθβοοη ᾿ϊδίον ἰστὶ 
ἐθχὶξ (ττη, 14 οἱ 15). διωρπιαξε ἐς ροβίία δ ηοηῖς Ἡαρφὶ ωγοβὲ οἱ ᾿ἰδίον ια, ὠνϊαάϊοα!ς (νη  Νΐ, Δ16- 
παπάνι, σαν ροογαεῖς, Ἡανοὶον δ, ἐδ φιὸ ματίο μία γοβονέ, εἰ 1δακτδαις ἐὐγγοριύμς πάπα. 10), ἐπ 61- 
βοποηο αὐ γεψείίενιο Τ᾿ αἰεπεμεὶ ἐπδαηο αἤδοπιθη ἐς πίαστηαἐθ μανίο ἀπιμέις ἐραποναια" (πα πὶ. 17, 18 
ει 19). Ἂς ἑαπάεις αὐ Διαπίοθονγμηι πινοδῖπε, τὴς οὐαεθμβ ροσέορίογομι, ἀἰευξνείσηα, 6.18 ργώπος αμὸ- 
ἰονῈ5 μιηθηηογαί τ ἡΠαηοεῖς ῥγϊηιονάϊαᾳ, σοὶ σίτσα σις ἀνομείαο, ας βοϑδέγουιο οθάθηι (πατὰ, 30, 31, 93 
εἱ 34). δἰ ἑοκία, δίαδρ στνα εἰ οππτιὶ ἐοιρυτγίαίο σογάϊάα δοῦιθπ ἀοηηιαία αἰροηεῖς αὐ αἰ ονίρι 
σαπίϊοηθης γοξεγὲ (πατὰ. 81 οἱ εθαᾳ.); ἐπιβέϊεμέαφμο οσαἰδοίίοοΣ Εοοίοοια θὰ ὡρίρα ἡδαηϊοἠᾳοριοη 
5θοίαι Τονηραγαίοηθ, ΟΡ αλοπ θη αὐποίυεί (π απ. 80 δἱ 360). 

, ΠῚ 7ηδορ δέδια" πὰς σαίθοιοβὶς Ἠ6 τα παγοξία 1), οὐ 06 Πργοείδιβ.: αὐ ργέιις φιάοηι (ἰπείμς αὖ 
ἦρ5ὺ Οψνε ο αμοιονλέατεηι παδεῖ, φαμὶ μας σαἰοολοϑὶδ πίοι. 38, οἵ ἀρχμθηί 5 πη. Ἵ, 86 τὴ ἐας ογαίϊοὴδ 
1)0 ΠῚ πιοπάγοἘ]α, ἐρσμίμην 6556 ἘΦ ΟΡ  , βθειριάίιι: οἰἑαοι Θὰ θοιίογ ἰθσο εν ρηιαρὶ Ῥοίοδέ τ παρὶ Οἰα 0 
σαΐεοϊ εὶς κομέδπηφ ἰοσο, υοἱ μεν αἰέσγανι οὐαἰηη ἐς ιν φῶρίθηῃ γενῆ τὐέατα ἀὐληηονονος ῥοΠσαλπτι 
ομϑπὶονδιε εἰεξογ μίἰοπεηι, Νίος ἰαμιθὴ ἐἰία αἰἰυιδία ἀεοιναίδ ογαἰοπεῖα ὐκιν νι τε , πω σὲ τωσπαγομία Π)ἱ 
σεπογαίε ὁδί, οἱ μέν ἰυἱανε ον ῆθηι { δῖ}: σα θο θεὶς αἀγὐσιοηθηξμηα, δε ὃ π|ὸ οοπἐϊπεί" σοπ ΓΟ ΟΥ̓ΤΩΤΙ 
ἐἰ πολ ἑα ες ΘΡΥΟλ ἢ σΟη μία ο ; αδ ργώίον παρ οἰϊοογιίηι μίαοίία, ἐξίανα ἐπξάπας μασφαπονμι εἰ ἀὐοιγεἑέᾳ 
Οριπιθηδα γθδοηδο ἀπείρου, 

1Π. Μοπανολία θεὲ ποριῖηθ υϑίερος ποξίρὲ βογἐρίονθδ, μεὶ οηιπέδις ποίωηι δε, ἐπίοἐψιιπέ τοι ἐοὲ 
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ἐριλοὶ ἴγὲ γὸς οἸὐμΉ65, σμαρμηα πηυγὴ ρειποίρίμηι οἱ αἰοίον δϑὶ, ρνἱποῖραίιοπ. Ἰοω θπίσι ἀρχή ἀμρίΐοσηι ἐη- 
ἐεἐἐ γοηίίανι δοτηρ ἰροίοης, δὲ ρυϊποὶ ρᾶϊιτη οὐ ρυϊποὶρίμη 8υησέ, 4 ἀμδο ἀμίθνι οο ψηᾷ οὐ οὐίοτη Ἐπ- 
ἐΐοηθ οσηυθγίεεί. δὶφωλάρην ὁ ρ»ϊηεὶρα ἕν οἱ ἀἰσπεϊηα ον ναίω εὰ οὐ θα 000 δὲ ργθποῖοῖο γούης ἐλ λιο 
ουπιμθέί. πὶ κϑὲ 08 ἡπομέοαϊς, οἱ ρῆὸ μεϊποὶμίο Κρ ροη τ ἐδίψαο ποϑίογ' αμείο». ὥοὲ ἐαρῖθθ μ᾽ ἱμσὶ ραέμηι οὲ 
ἐμιρενρίπωγε ἐπ Ομ ἴηι σαϊος ποδί οσέανα δα ροηθνιδ, οἵ ἑμ πόηα ΟὙθαίογὶς οὐπηέωηι οὐ ταίεηλ εδρίαηπαης, 
ἐπ ἀαὸ μοίβεινηιίν ἀξοξη δ τιαίτο  ηλα)οβέαίθηι, εὐϑτἑαέοην αὐ εἰηφτείαγ ἐξα ἑεησι σονιβεογαγεάανλ ρνορουεί. 

ΓΥ, ἡδέα 5ιοιῦ ἐπὶ ἄαο ὁγαιίοιο εἰμ ἰοφοριηι απτηλα ἰυδγείθηο ἀΐφολα τ ἴη, ρνυτηιὶδ, φῶ αὐ πω νοδίληὴ 
ἠϊδίορλαοι ρερεποηί, διριοηὶε Δ] αρὶ οΓαίνια, οἐ αὐ ἀροϑιοίοντηι ΟΡ  ο γι οαχμα, π0Ὴ πιο ἰοσ πε α πΟξΙγῸ 
αμοίηνθ δὴ βγηιαϊοηθηι αὐροίμερις, κι Ῥορθηβθηε 5. ἘΓαἰονἐεαπον αι θγγονῖδιιδ πιείμινι α ϑογτίαίο, απέ 
βαδίσῃ αὐ ἐν δηϑο δον ας: φρὰ ἐἰα ὁ αὐΐονοιου ΤΓαἰρηιταπορμηὶ ἐἰ νὲς εἰσημδροϊέ, κοι. αὐ ΠΡΌηδ)0 
αοοορέα, εἰμεν 6.1 ἰοῖρονο ργοημηέιαὶ, γεϑυηιορὶοίᾳ σαοί αηῖο ἐοη ἐν εἰονὶέ : τὰ φοραί ἰη ἑαθῖ πυμἐἐογιρη τα μὲ- 
ἐμ, οὐ πεὲγαὐ ἐἰεέον αὐκαγάα ὧἋ αΐδδοπα, ἡ μοϊδεεῖ νοξογθηιία οἱ οση δ ὐδδο πίσυνοι ποὴὶ 658 1 σἰ0}} θὰ γμορὶέ 
ναγίαγιηι ἢ δ᾽ Ἔ5Β0Ὴὴ τὴ εἰϊυθ» "55 αἰδδοπαρεϊνι παρ ἐομιραοία ζανρασο, σκὶ αὐα6} υοἱ ἀρέν θα δἰπίε- 
ἐϊ8. 67ε|5 βορίαίογ τις ̓ νρώηθ ἰϊομονῖῖ, Οπολάσοι ἑαπέθη ἀμοίον 5 ἰάθηι (ἰδ ἐξ οἰηὶ ΟὙ1{|0. γοπεἰςϑο τάρη- 
ἐἰάονα «ἀποίαυϊηιιδ. ὁ μἐΐο ἀοοωγαξιον ὁκὲ ἐν διαπιολονίς ἰεσίογία οἱ ἀἰοφοια ἐς τϑοθηδθη δ Σ χα ραν 
ἐπι ὁ; Αγολείαο, Κα ἰἰδβίηιο οἱ φημαϊὰ ᾿Ἰβέονῖοο, ἀοειαιρβοταὶ (φιαηφιαπι πορτλϊξ [οΥἱ8 υἱιὶ ἰφοίῳ ἃ 
γψνλ ίο ο7μ 5 οἰοσι αποίο ἀϊδρωϊαϊοηὶ, ἐὰ αρουτη ἐὰ δ'ψρίασο ΞΕΥ ΠΟΘ ἐπ ον ργϑίαι ααδαθ51), ρανεγε 
ἐζῷ αἰ φοηεὶ Μαπιολ σοι. ἰἰότογίίηι οσοίμεέογιο, φιεθηὶ 86 ἰαδογθινι 5ιμβοθρῖδ5ο ἰοδίαϊιο" δαὶ, 6. πηι, δά. 
γα» ἴηι θέΐαηι ἠονρἐαδεὶς οὐ φαογιιγιάπιν 6 ἡαπιρἠκοῖς σορυθνϑογίσν σΟῊ  οδοίοηθ ; παπὶ ἡ αὐτεῖξ ὑμέον ατμϊϊ.. 
ἔργ 5 αἰΐχμος ἐὰ λαπίοι φοραί ἰμονοεὶ γο(οθιριίος, μὲ γοξογέ, εαί. ἰὸς, πίῃ. ὃ. νϑεϊοσιση βαὴθ. ποδί 
Ογνλδίμς γραρναθη ζω σοπβογυαυτ σοτἰαὐτοιῖς Ανοἠοίαϊ οσἰηὶ Ἡαπδίο, οαί. Θ, πτρηι. 9 εὐ 38, σιιοά τη φεϊ- 
εἰ Αγοϊοίαὶ ὀπφοηερίαγίὀεδ πὴ, ἰοητζων, 56 πεῖς κα πιο ὶς ψαοίμηι 65, τὸονὶ μἰέσα τι. 38. οσίθπαθπαιϊση, 

Υ, Παύτια ὁ5ὲ πῶς οαϊἰουλιοκὶβ ργφοοιρη εν ἀἴ6 αλεῖα φεὐποφιεθη θην, θ0; οαΐ, Ἴ, πιθης. 1, εἰρηφεθ ξρέᾳ, 
βθρίζηηα δὲ οοίασα, αἋ 7οΥ᾽α5518 ποηαν δακίονι ποδηοριαύᾳ παῤίίῳ εἰπέ, ἤἄαηο ὀιϊίο, δεῤαοηια δῷ βθολοι ἰῷ 
υϑί ἰονες (μα ἰγαρφοοίηνο Παὐτέαηι 6550. σοηϑοψμοης οε,. ἤαπιε ὁπιοηάπολιεις αὐ βάθηι πῖ55. ( οἰδίϊη., 
Θείοδοι., Βνάϊ., ἧδος, (Οαφαμὸ., (οιθ., ἐίονε αὐ οαἀλδοποηι οοαϊοῖς δ]οιανιὶανὶ ρ6} (ὑεῖ. Ἡονείδεση ὥτὴὸ 
1884, οιεὐ ἐπ οαεριρίαρὶ δ. Οοηουεξίω αὐὦ »ιαρρίποηι αὐθοξω βιοιέ 6ὲ υρέθρὶ πιδ. υαγἱαηίθς ἰφοίζοηος, φιιοηι 
εοάίεοηι αὐ οοπερεπάϊζμνι σἰθπουθζατὲ Ἡογηἴη}6 εἴξας. ᾿γοίϊσῖονθ5 φιιαράοφαο ποίας ποβίραϑ ἴὰ οαρθη- 
ἀοφηαϊΐς ναγῖϊς ἰροιομῖδες, οἱ νοσοσ ανγσνμηι, δὲ δθηδι αμοίονἰ5. αὐδῖσηαπάο, οἰποϊαηεἰϊς ἐϊδίο 
λφνϑέϊο οαρέτϑις5 τὰ φαῖδμς Ογνε ἰὴ βο5 ἰαὐοναὶ, δοπίφητιδ ἰθοίον φοροιιδοί οί θη. 

ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ ὉὮ 

ΦΩΤΙΧΟΜΕΝΩΝ, 

Ἔν Ἱεροσολύμοις σχεδιασθεῖσα, Περὶ Θεοῦ μοναρχίας εἷς τό ({}" Πιστεύω εἰς ἕνα 
αἱοίσεων, Καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ Ἡσαίου: γχαινίζεσῃε πρὸς : δοῖς,, Ἶ 
Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον" οὐχ αἰσχονθήσοςται, οὐδ' οὐ μὴ ἐντραπῶσιν ἕως τοῦ 
τὰ ἑξῆς. 

ἙΟΑὙΕΟΠΕΒΙ5 ΥἹ ΠΙΤΠΝΑΝΠΟΒΌΜ, 

ἩΠΟΛΟΒΟΙν τα 5. ὁχ ἐοτηρονο ἀἰοία, 2)6. πιοηανολία Ποὶ [5οὰ ἀὸ ππὶπ5 Ποῖ ρυϊποϊραία] ἴῃ Π]ὰπὶ ΒΟὨ ΟΠ ὍΙΑ: 
Ονρίο ἦι μακὴν Ποίας οἱ ἐδ πανοϑίϊα. Ποῖ οχ [βαϊὰ τ Φιποικωρίὶ αὰ τὸ, ἀιδμίαθ. ἸφΡαΘὶ βαἰοαί" ἃ 
θορεῦνο καίω φἰόναῳ τ᾿ ἡονὶ ὁοη αν ἰρἐι" οἱ δριεδοδοοη ἀβαμο ἴπ 8θομίμηῃ ἀΣ, οἵα, 

. 
ς ὁ θεὸς καὶ Ἡστὴο τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ" εὐλογητὸς καὶ ὁ τούτου μονογενὴς 

γιός (2). "Δμα γὰρ τῷ 

Α΄, Ἐὐλογητὸ Ι. Βομοάϊοιιιβ Ποι8, εὐ Ραΐθι Πομιϊτὶ ΠΟΘ 1088 

ῦ ΟἸρΊ δι} ὁὉ.. Βοη Θἤϊοίτι5. δι, 6} α5. σου 5. ΕΠ Πὰ5 ὁδὶ 

νοεῖσθα: Θεύς, νοείσθω χαὶ παπὶ 81η}} αἰᾳυθ οὐριίαναν 57. σι, ὑσριξαίαν οἱ 

ἀξ γξηι, πῦν 1. τ ρ π ἃς ΟΝ ἀχοτδ. 

(1) Εἰς τό Ῥανγσα]ατη χαΐ, διέο εἰς τό ἴῃ ὁ ἀ 115 ργῶ- 
ροβίθυβ ἰη γαβατα, ΘΙ αντηαξ, ἃπολορι αι ὁοα α, 

οἷο. Οἰοθοι., ἴοο, ἀδβαα)ν, οἱ Ογνοίσς, Τὴ οἸία!ο 
ϑουϊμίασο τοχα, ἰοῦ, σώζεται, «ποᾷ ᾿αθοῖαν ἴῃ 

(Ἰοποθι, δὲ πΟπ ΏΠῸΚ ΠΠ ] σα σοάίοσα, ΟΟ1 9}. ἢὰ- 
80, ξντοαπῶσιν, γχιχία οὐ το θὴι Ἰλοπηαπαῖη,. 

(31 Βὐλογητὸς καὶ ὁ τούτου μονονξνὴς Υἱός, Ἰ)οβαλι 
Βηρὸ ἴὰ σά, Οὐο)»., Ἰυο, ὅάδααυ., οὐ. νἱάρηίαν 

Οὐ πιθῈ5. ἃ1}}5. Ἰπ55.. 5000 1} Ποιμᾶηὰ ΠᾺΝ ΤλίουρΓο- 
ἀν οὐ οηο, σοῦ, ΟΠ. παλοοδῖ, σώζετθε, κα δρανηλγηὶ, 

αὐτὰ οὐἰτίοπο Οοτμρίαϊ. Μοχ, ριὸ ἐντραπίσονται, 
ἀασὰ [10 Ἰορήταν γαχία, ΑἸάϊπατα ΠΧ Χ ΤΏ ΓΘΡρτ, θά] - 

5 νῖθ ἢ όχι 5 ρα]. ἰπἰουαπι ροῦν, ΡΆα]Ο μοβὲ 
ΒΟΥ] ρβίτηιβ, ἀϑιαιθέτως, ὃχ ΘΠ, δίοτε!, οὐ σοί. 
βού], σαθῖ τὰ οάϊε, μαρθαίαν, ἀδιαίρετος, σοηβίνα- 
οἰϊοη δ γα ξοὴ Ἰσοιο χὰ ποβίσαῃι ἀθβίἀογᾶγο υἱϑὰ. 
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ϑριρια] ρ]ου ἤοαῖο ([) οοἸομσοίασ. Νοῖὶι δεΐαπι ἀπ ηι 

αἰονγίδηι Ῥαϊον, αἴχαο ἃ] 1πὶ ΕἸ] πι5 μά ει, βοὰ πη ὰπὶ 

οὐ δατα ἰδ [οὶ καποίο 011}: σααπ οι ] θὰ. 
Ῥα(γ}5 δϑὲ απιϊροπὶ 5 ΕΠ] π8,, σασθαι, δον ἰραϊαν 
Ῥαίδυ, ππιὰ ὑττην ρ080. δ]οτίαπε σαπιπιπῃΐσα!, ἢἸὰ5: 
οἰααΐ οια ΕἼ β]ονῖα χ Βόπονθ ΡαΓΡῚ5 Βαϊ παπαῖ δ: 

γ οβδιλα6 ἀσπὰ ΓΠῚῸ5 ον Π σαναγ, Βα θε)ο ΟΠ ΟΓδ 

οοσηάἀοοσογαίαν ἰαπῈ} Βοπὶ Ραΐθγ, 
1. ΑἋ τπηϑη8 σα θη, νο]οοϊβδῖση 6 161 ΠμῈ} (3); 

πη πῇ γογο γΟΥΡὶ5. Ορτι5. Παρ οῖ, Ὁ τα] ἰπίθντηδ- 

ἀϊούιαι βου. σαμῃ( απο. ΘΟ ας. ἀθοίαθ 

ΠῸ ΠῚ ΘΤΟΒ ΠῚ 5 ἀγα ΟΠΟΤΙΙ πὶ 51 Π}Ὰ] ΘΟ πη! Θο αν: 
νογα πὶ οἀἢ 4115 δὰ ἀδοϊανα απ πη 4π8 ἃ δ- 

διράϊίαν, φαϊῃδηι 5} Πα ον, ἀα ἀπ πὶ νόρο Υθ ΒΞ Β6Ρ, 
οἱ φαϊάμδπι δ σαϊα, Ἰσμμὰ Ορὰβ 08} τα οπθ. 510 

1τογατῃ ἐσηνράχα, τα τα, δ τὶ ἤπ65. ἀπ νοῦβὸκ γθ- 

Ἰουϊξειιο ποπιθηο σορήίαιο σο ΡΟΠ οι ; Βαά ἰὰ 

4υοσ ραποῖο ἐδ ρου σὐρῖία!, ἃ ποῃ 151. ΒΥΘΠΙΧῚΒ 
ΞΒΓΠΊΟΏΙ 15 Θχρροτηῖ!. Μαρηθτα ααλ άειῃ πιοάο ροεὶ- 

ἴατη ἃ ποθ 5 ὀχϑιῆρί αηι, 568 ἀὐλας ἴῃ ἤστην ἢ Β6-- 
οι. 0 66 δὰ οι μι 5, 0} (τ οὁροτίοῦς 

ἤφο σηλην ΠῚ ἨΠῚ ποία ; δοὰ φαδηϊτ πππηἃ οᾶ- 
Ρὶυ αΐτι, ὁ ἀαδηθιην πῃ 6 ΟΠ 115 ποϑίνα ἴουγο νὰ- 

Ἰοῦς Νοῖ Θη πῇ {1 5101}6 85, οὐἸο να .8}: 5εα ᾳφαοὰ 

Ἐπ  ΝΟαΙς ὧν τὰν ΙΝ χτιν Ὁι 

[Ὁ αἰονίβοα ο δυξολογία. Ψοσθῖα, ααάχηνὶβ πὰ 18 
Ἰιαϊπαπι, ἀϑι8 ΘοοΙ Θοίασ 1 υοσμῃϑ ον οπὸ Πδ 
ἀϑοτίρβίπιιβ: βίο ἡ οαΐμὰ ἀῖο τόσ! ΟνΎΉΠῸ5 
ΘΟ ΘΒ 5] 01. ΓΟΥτη α] πὶ. ἢ: στρα Πάσα τα ΔΟΙΟ ἐπι, 
ΟΠ] το ]5, ἸαΠ]ηα5, αἰονίαπι ἸΡαΐνι, ΓἼΠΟ οἱ 5ρὶ- 
τῖϊα! βαποῖο το ἀοηά!, οοὐσηιμεθ πλοίίο ὁοποίοηδ5 
ΒΒ} 0 6, ΠΡγο5 ρᾶδβίται, οἱ Θρ᾿ βίο ας φυληάοσιο σοὴ- 
οἰαάδοπά!, Μ|Π6 5185 ὀχ ᾽βτίηγαι ἢἴς Ασὶάτω πομεγί ταὶ 
ἰοϑίβ ἙμποοΔοτοίο, ἢώργοί. [αῦ., Ἰ1πν αν, σαρ. ὁ, ἐο- 
βαδίπτῃ σον πολ! ηθ5 στα ἔπιπλα αν, ἀπ ἰοο0, 
αἰονῖα Ραΐρὶ, οἱ Εἰ ο, νοὶ] ἐμὴν Βεο, οἵοις ἅ}ν 115 
ἀπὺ5 ἀοοσρογαί ἀἰοὶ βία μα, αἰυνίαᾳ Παρ" ρον ΜΝ ίχτην, 
ἐπ ϑρίγιια βριοίο. ας 116 οὐοἀογα, ΑΛ απ] σις 
ἀπ ρεϊογόιῃ σα ρα πα στΐαι τοροῦίβεοι, ὰὶ αἰϊ6- 
ταπι σΟμλπι απο Αἰ πππὸ ἂἷν 0 πνθ 1} τ ΡῈ- 
ἴθγ, νοῖαὶ ὃ. ΒΆΒΙ ΠῚ ἀποιογιαβ, αὶ ππ . θὲ δρὶ- 
γδ δι βαποίο, οὰρ. 31, σα μμάοι αὐλίαβῆπὸ να θὲ ρσο- 
γα βοτιασα, ἰὴ “0610 5115. πβατα, ΜΠ} ἰτα πι5. ΓΡῚ ὁσοα 
Ἰδρὸ, ἔμ 55ὸ. ὑδδία!αν, 10 οὐρα τασάα, αὐ Τὰ 15 
πα αϑ] ἰδ οθα, Πμ 50 ἰθϑέο Δ ΡἸο, ]8π6 ἀοτισηδιραι, ὧν - 
ὙἼΠ1π|5 (ΓΘ 8 ρουβοηα σ᾽ οὐ Πα το 50166 ἴπὶ Πλὸ οαη ἢ 
αἰ θοπόβοου ΠΠτατη, {πᾶ5 πὶ ν8] 50] 5 ΡΑΙΓῚ5,γ9} 
5015 ΕἼ] σἸονη απ 6 σοπο! μα: τη τυ [δὸ, 
τὴ οὐ 1Πὰ σομπο!αβίοθο ἀπ} αν κἐδο ο κίον ἃ, 13,19, 
τοσταῖμαὶ, αἰονίαια γθάδοιίο Ραΐ»ὶ διση ΒΥ οἱ ϑρί- 
γλτ βαποίο ; ὀαιδομοβῖπι 18, μο" ἢ οριίρτίι Φοδλεηι 
οἰσήδιιι, οι βαηοίο δρίντι ; οαΙδοποϑίτη. 17, ὯῸΡ 
σλριβει η οἱ οἰ με ϊκίο, θὰ μὴν, σαγοίο πρρεα. 
Βμπις σσα!σαδπεν ρα τι ρον κοπαν αν σ οὐ ἤ τ τη οὐ 6 ὯΣ 
ΟΟΠ ἢ ἢ τὴ [Ὁ 55ο. σοι ἴδοι. Βα 5. πιαξα οχ 
γΟΙρ τ ΡῈ5 51 }}}5 Κ] ΟἹ Πυαιῖο 5 (δε τη ηΐᾷ οὐπ πγ6- 
τπορᾷη5, 96 δρί λέ καμείο, ορ. 39, αἰ 5. ὀα πὶ 
ΡΙαΓὰ ὁχ βἰοουῖβ οίῖς πηι ρ  ν ταστιι, δὲ ἀκ ρΡο]να 5 
ΤΠ σε απ] 61} 15 Δ 10] Ροββιιαι. Νόαιαθ απ τὰ, ἴθ 
ὁχ Τογπιαϊα μαρ δι αὐΐ5. οὐἱβίπηθηι ἀούορίδ30ι, ἐθ5ο 
ΒΆΒΠΟ, σαρ. 10, δὲ οαρ. 27, 1 01 οἴ ΤΠ, τοῦ οἰΐαηι 
εχ ὥνυη!ο αι, {ὃς ἃς ἀ, οοπἢτπια ποτα μά 6}. 

ΚΟΥ δὴ τα ᾿ - . “τ 13] Δ μερὴς ψείθηε, οἷο, δίδι. ἔσγο 5 ΠῚ 
ἀγραπιοηΐο ᾿Ρϑηέθαβ, σν τα ποδίγο [τα ἢ]]ανὴ5, 110. 
ἢ, ΟΔΡ. ἃ]. ὅτ, πόν. φάτ, 28, χι. ὁ 

(3) Δον ὀηῖμι αἰ εἰς Ἰρῖιδ, οαϊοίας. Ἑδάθαν οϑὲ 

5. ΟΥ̓ΆΤΏΒΕ ΗΠΙΚΕΌΒΟΙ. ἈΒΟΒΙΕΡ. 

Ραΐον ; 35. αἱ ᾿πά νίβο Ῥαᾳίτίβ οἱ ΕΠῚῚ [οὰπὶ βαποίο ἃ Πατήρ' ἣνα ἀδιαιρέτως ἡ Πατρὸς 

᾿ 

ἢ 

ὅ40 

καὶ Υἱοῦ [σὺν 

ἁγίῳ Ἡνεύματι (Φ)] δοξολογία τελῆται, Οὐ γὰρ ἄλλην 

δύξαν Πατὴρ; καὶ ἄλλην Υἱὸς ἔχε!" ἀλλὰ μίαν “αὶ τὴν 

αὐτὴν [τῷ ἀνίῳ Πνεύματι! ἐπειδὴ Πατρός ἔστιν Υἱὸς 
μονογενὴς (0), καὶ Πατρὸς δοξαζομένου, δυναπολαάύει 

τῆς δόξης καὶ ὁ Υἱός, ᾿Βπειδὴ δόξα Υἱοῦ, ἐκ τιμῆς 

Πχτρὸς αὐτοῦ" καὶ πάλιν ΥἹοῦ δοξαζομένου, μεγάλως 

τιμᾶται ὃ τοῦ τοσούτου Πατὴρ ἀγαθοῦ, 

Β΄. Καὶ ἡ μὲν 
ὩΣ Ἀν ρυμανς σι ἸπῊ ασῃ, ΠΣ ΝΣ 
ὁη μάτων δεῖται, χαὶ διηγήσεως πολλὴς τῶν μεταξὺ 

λόγων, "Δμα μὲν γὰρ ὀφθαλμὸς χορὸν ἄστρων περ'- 
Ρ᾿ “5 “ . Γ μὴ , 

λαμδάνε: πολύν" ἀ}λ᾽ ἀταν τὸ χχβ' ἕκαστον διηγήσα- 
σῆα: βουληθῇ τις, -ἰ μέν ἐστ' Φωφοόρος, τί δὲ Ἔσπε- 

τον τς ὩάρΣ τὰ αὐ κὰκ αν ων αν Ξωα υβοιω 
ρος, τί δὲ τὸ χαθ᾽ ἔν, πολλῶν ἐπιδεῖται τῶν ἑηματῶν, 
πΠάλω ὁμοίως, γῆν καὶ θάλατταν, χαὶ πάντῃ τὰ τοῦ 

“ ᾿ 

κόσμου τέρματα, ἐν ὑξυτατῃ ῥοπῇ (δ) περιλαμώάνει 
ἡ διάνοια᾽ ἀλλ᾽ ὅπε ἐν ἀκαριαίῳ (7) νοεῖ, τοῦτο ἐν 

ῥέματ' πολλοῖς διηγεῖται, Μέγα μὲν 
θὲν παράφειγωχ ἀλλ᾽ ἔτ' ἀσθενὲς χαὶ 

διάνοια ὑξότατα νοεῖ" ἡ ὃς γλῶσσα 

π να κα οὖν καὶ τὸ ῥη- 
ἀνίσγορον, Αἐ- 

γόμεν γὰρ οὐχ ὅσα δεῖ 
Ἂ , ον ΓΝ παῦτα γνώριμα), ἀλλ 

πεοὶ Θεοῦ (αύνῳ γὰρ αὐτῷ 
ὅσα χεχώρηλεν ἡ ἀνθρωπίνη 

ς ᾿ ᾿ ΡΥ 

ἀσβένειλ βαστάσαι δύνα- 

ἐξηγούμερα" ἀλλ᾽ ὅτι τὸ 
φύσις, χαὶ ὅσὰ ἡ ἐμετέρα 
ζ 3 μ, ᾿ τὰ ᾿ 

και, ()ὐ γὰ} τὸ τὶ ἔστι θεὸς 
. » ζ , πιιτι ᾿ ν᾿ ᾽ 4“ , 
ἀχριδὲς περὶ αὐτοῦ οὐκ οἴδαμεν, μετ᾽ εὐγνωμοσύνης 

οὐ ατλ 58 ποίοσαπι Ραίτιιτη οὐπίίο ᾿ αασσιιν 4] ἄρ τὴ 
ΑἸ 50 ἀὐἀνογβὰβ Βαρονθα ΑΘΗΠΙ οὐ ΠΟΙ [8- 
οἰαη ίαιη ᾿πιθι ἀγαπῇ, Ὁ] πὸπὶ σου καπὶ ἀἰσοτὸ 

ΠεπΗ. 
(4) Σὺν ἀγίῳ Ἠνεύματι, φῆ νοεθα, δ᾽ βί πη} ἃ 

ἀσαρας ροβὲ ᾿πρὶς, τῷ ἁγίῳ Ἡντόματι, ἀδδίια! ἰὴ 
οοδά, ἴϊοδ οἱ αβαιθ. ἂὐ Ἰὼ νορβϑίοηὸ γοάσοι Νρὺ 
δὰ αἰϊοὴδ συγ ]ο ραΐδ5, σα] οοτητα πε ὴϊ γα ἢ ρθτ- 
βοη δ.) 55. ΤΥ [15 ρου τη ρϑοβίτα ἰμομ]οδί, αἱ 
οαἷ. ὁ, αν 10, δὲ φαΐ, 18, πη. ἅ, οαοομοβοθααθ Ρ61- 
τὰ} 85 ρθη ρΓΌΓ ΚΞ 5 Θὲ δ λπιπὰ αἹου Πα ηδ 
σοποὶξ, ΑἹ Ἰο πηραιοναΐα ὅθ 1 Π|5. σᾶ 61} τη Θ [10 
δχίνὰ Ἰύσαπη ροβίία ν᾽ 40 }} ΡΟ 55}, απ 1 }Π}5 ἀπ ἴο δὲ 
Ῥυβὶ ἰδὲ ἀ6 Ραϊτθ ὁ "ΠΟ βογπῖο. ἐογαπα ἰᾶπὶ οὐ- 
αςίουθ αἰ γβ|ηθ ϑρίσί πὶ βαροίαπι, αλλ Ὁ 
οἷ τὰ μου" Ποα ίοπο βοραγαϊαηι, πηθιποῦ το ΘΟΊΆΙ, 
«ἀ απὸ βαρ εὰ, ἐπὶ (ὁ 8010 Ρα 6 ΡΟ Ξδί πιτλ ἈκΟΓ δ - 
αν. ΠῚ πιρη!οιχϑαι 1 661}. 

(Ὁ) Πατρός ἐστι» Υἱὸς ιονογενής. Θοσφη! παν 
οτρίανδπι σοήᾷ. ΟὐΊ 51. ΟΥΤΟΡ., ἴσο, ἀμδάμθ, οἱ 
στοάθοι, Πα ορϑίυν ἴῃ οὐλΠ|5, Πατοὺὸς Υἱός ἐστιν ὁ 
Μονογενής, {πηϊ)οηῖίτς Ραϊσὶς εἰ ΕΜ. να γτῖ- 
15 σοι! τ ΠῸπὲ ὅ5536 ΒῚ ΠΟ τὰ Ραῖγο ρ πΟΓΘλ. ΟἹ 
βοϊαπι φασαὰ ΕἼΠ1Π|5 511, 568. φιοά τηϊραπῖμα5 ΕἼ. 
γιὰδ οαἱ, 10. π΄. 1, οἷ. οαξι 11, πὰς ὅς Ράα]ο ἰπ!οττιϑ, 
γοθὰ, δόξα Υἱοῦ, οἷος σαπὺ αἰΐῆαὰ αἰνουβιίαίο τος 
ΡΥ πβοπ! τιν ἴῃ ἐο(, (ΟἾΞ]., οἷο ἀόξα Υἱοῦ, ἐχ τι- 
μῆς Ιατοός ἐστι δοξολονηυμένου. ΡΙ δ οἰονία 62 
Ῥαΐνὸ ηἰον ὴ βοαῖο φαϑίδέϊε, δῖναι θ] Ποῖον να]μάϊα Ἰροίίος 
Ργὸ Υἱοῦ δοξαζομένου, Ἰορίπιι ἴῃ Οοἰ51., ΟἸο μοι, 
ποθ, ὑπερ. οἱ νρθίθυθ πλ5. ὁ} ιι5. νδιϊληΐθα ἰὴ 
τιῦτο δαηοίδε σοηογοίῳ ποι ν, Υἱοῦ δοξολογοῦυ- 
μένου. 

(6) Ἶδν ὀξυτάτῃ ἐοπῇ. Υογίϊ οἰίαια. ροίοϑέ, ἐθ- 
ἰογγλτηια κι αὐὐταϊοπο, οἀ4. Βοα!, ο1}.. δἰ ο ἃς 
ΜότοΠ, ἐν ὀξυπάτη ὁ πῇ, ΔΑ γρ ας καρνα οαἵ, 5, 
τπιτη. 1{4 δοα θη τη060 απ πληλ ἢ ΠΠῸπ γα ῶγη δῇ 
Ποσπὶ ἐπι! ΓΙ, ὀΧΊΤΘΙΠΟ Τητ} {1} ρον ιγγονο, εἰσι, 
ἐν ὀξυτάτη, ῥοπῇ, ΛᾺΠῸ0 οοάϊοο γεο]αιηδπίο. 
, (7) Ἔν ἀκαριαίῳ. (οὐ, Οοί5]., ἤοθ, Ολβδαρ,, 
ἐν ἀκαρεῖ, οἱ Ο((ο}»., ἐν ἀχαριαίᾳ. 
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ὁιολογυῦμεν. ᾿Ἔν τοῖς γὰρ 
σις (1) τὸ τὴν ἀγνωσίαν ὁμολογεῖν, Μεγαλύνατε τοί- 
νυν τὸν Κύριον σὺν ἐμοὶ, καὶ ὑνώσωμεν τὸ ἔννοια 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό" χοινῇ πάντες, ὁ 712 εἴς ἀδυνατεῖ 
μᾶλλον δὲ χὰν πάντες ὁμοῦ συναγθῶμειν, οὔπω (2) 
τὸ χαθ' δ δεὶ ποιήσομεν, (Οὐ λέγω τοὺς παρόντας 
ὁμᾶς (2) μόνους, ἀλλὰ γὰρ κἂν πίτης τῆς οἰχουμενι- 
χὴς χχλησίας τῆς τε νῦν οὔσγς καὶ τῆς μελλούσης, 
πᾶντὰ τὰ Πυέμματα συνέλθο: (4), τὸν Ποιμίνα κατ᾽ 
ἀξίαν ὑμνῆσα: οὐ ξυνήπεται. 

. τ, Μέγας ἦν '᾿Αδρχὰ 
2 πρὸς ἀνθρώπους ὅτε 

καὶ τίμιος, ἀλλὰ μέγας ἀἰς, ἀλλὰ μέγας υ, 

ἔφθασε πρὸς τὸν Θεὸν, τότε 
ἥ 

ἝἜ 

ν»» ᾿ " - » 4. “ ΕΣ ᾿ ͵ σποῦός. Ουλ εἶπε, γῆ, καὶ ἐσίγησεν, ἵνὰ μκὴ τὸ μέγὰ " 
στοιχεῖον ἑαυτὸν ὀνομάσῃ ἀλλὰ ἐπήγαγε, καὶ σπο- 
ἀρ ὁ : τε κα Σ δός, ἵνα τὸ εὐδιάλυτον αὐτοῦ καὶ σαβοὸν παραστήσῃ. 
ν δ ῃ ἊΝ πὶ ἜΕ ὶ τρ τι, φησὶ, σποοοῦ σμικρότερον ἢ λεπτότερον - ὑδῃ κήοῦν εὐϑ ΝΣ τρις εν ιν ἘΞ ΜΗΝῚ Δαδὲ γὰρ, φησὶ, τὴν σύγκρισιν σπυδοῦ πρὸς οἴχίαν ᾿ ᾿ ἥ 
καὶ οἰχίας πρὸς πόλιν, χαὶ πόλεως πρὸς ἐπαυχίαν, 

.-" “τ Η Ἄ  ΎΘ᾿ ΡῈ δεν 7 
κα" ἐπαγγιας - { γώραν, ψαὶϊὶ τῇς ταυδο πὸ 7.2.) ἐπε τ, ΕΝ ᾿ Ρωμαίὼν τ δον ΠΡ τῆς 
ῬΡωμχίων χώρας πρὸς πᾶσαν τὴν γὴν γχαὶ πάντα τὰ 

᾿ ἄς τ νϑιμνν τ δεν ἢ τέρματα' πᾶσαν δὲ τὴν γῆν πρὸς τὸν ἐγχεχολπισμέ- 
Ι ν Ἂ ν᾿ νον αὐτὴν οὐρανόν ᾿ ἧτις τοσαύτην ἔχει πρὸς τὸν ἘΝΟ Σ ἜΣ εἶπ: οὐρανὸν τὴν σύγχρισιν, ὅσην τὸ μέσον πρὸς πᾶσαν δ ἤ Ά τς ᾿ Ἄν ΙΝ τὴν περιφέρειαν τοῦ τροχοῦ ἔχει (τοσαύτη γὰρ γῆς 

Ἐς ΔῊ τον ΣΝ ΣΕ ΟΣ ΣᾺ - πρὸς οὐρανὸν ἡ συγάρισις) χαὶ τὸν πρῶτον οὐρανὸν 

τὸν φαινόμενον τοῦτον, μικρότερον εἴνα! νόησον ποῦ 
δεσπέρου, καὶ τὸν δεύτερον τοῦ τρίτου ( μέχρι γὰρ 

ἘΣ ΤΆΔ), χχχῖπ, ἁς. 5 Ῥίδ ἰηξι τ. 10, δὲ καξ, Ἴ, τ. 

Ἰλοῖιτὴ 51} 0518. ἀπ| σομηί πὶ 6858, Ταστῃ 511} ἴρ58 
θ 65. ΑΙΔΠῚ νόρο, αἱ Ογι}}π|5, οἱ χὰϊ ἀπ ΑΘΓ μὼ- 
Το ϑὶ ΠῚ βοτίρβογο, 14 νοὶ ὁχ ξοῖο μοί 5 βδβα ἀϊχ- 
θγο, γ6] οἵ ΘρΡΡΌΜηδΓοΙ 84 5}114}15 βοπίθη απ, [1}6-- 
τηθηβ ΑΙοχαηάγιηο, 0. ν δέροσι,, Ρ. ὅ85, δασίοτγρ, 
ἌΒΘΘΓΘΤ 5. ποι 1105 παῖανα 3 Θιπ π 0558, φύσε: τις 
τὸν Θεὸν ἐπίπταται, ὈΓΘαΘΡΟΤα ΡΟΝ 5 ἃ} 115 οἱ ἃ} ὧγ- 
τ]ὸ ποίαγι ΠΠπ||ὴ {τη ΘΒ ΟΟΓᾺ ΠῚ θυγοόγοηι, 40 δἰ6- 
Βδηι ἀπατπ σαυθιιίαν οϑξο ἱππότα παία πῃ οἱ ἱσπο- 
τὰ οι Ραΐγοπι ; ΜΠ πὶ νόγῸ πΠΊν τϑὶ σοπ ἴο-- 
ἤδη, μ᾽απθ ποΐίαπι. 16 ἀδγάοη ἀρὰα ᾿τϑησιαι, 11}. 
1, ἤν. 27, ἢ. 1, 1π| πο ἀΠῸ Ἰἰοοο Ὑ8] δα Δ ύΓα, 
Βθρον ἤθυχα οομὶ ἰα τοι θα. Βα 8 χ ΤΟΙ] δ ἰἴαλ, δι - 
γἸλαίοιη οἀδίραῖ, αὸ θ᾽ ἀν, ὁᾶρ, 19, π. 2 οἱ 8 οἱ 
ΠῚ: Π05. ργόρσίο πόροι σο5. μϑῖΕ ΟΥὙΡ]]5. οδ!. 9, 
μι ῖο. ἀφίρτατα μου Πα, Ομ κἱξ δι, Βογαῖηῖ 98 
Ἰρῃοῦιτη, 1πῈ8}}}61 ἀραὶ ρογίδοία δὲ δοσουγγγαία ἀ]- 
Ὁ παΐατε σοτα ρτΘἤΘΠ5ιο Ὡ πὰτη ἃ] οα! αὐ] 51} 
88 Ρ6Γ ᾿υ 1185. Ο}85. ρΓορΡ θία!ο5 Θχροϑα πος 
ἴον οδΐ, ᾧ. αν ὁ, ἷὸ ἃ. Τ δὲ δἰ]. 

(1) Μεγάλη, γνῶσις. Πα ΡΥΪὰ8. δατ5 ᾿οροραίαγ, αἱ 
οἱ Ὠὰθοιι ἴῃ οοά. (01}.. ἀενάλην Ὑνῶσιν, τηδθᾶ 
οοπϑίγαοίίοηρ, Οχοηΐθη515 δα! Ἰοη 5 σαγαΐον Ἰασατα 
βαπαν, οχ οὐδ. ἤοθ οἱ σαβαῦθ, χαὶθι5. δῖ πῶ- 
δληίαν (0151. δ ΟΕ 0}. 

(3) Οὕπω. τὰ οἸηοπαδπια8 ὁχ οὐἀάᾷ. ΟΟἷ51]., Οὐ- 
τόθοα., ἤρο, ὕσβδαρ., [οα]., Μότα},, ατοιθοὶ νοῦς 
βίοῃο, δε ᾿ρ50 5οηβι. Βα ἰἰσμ 65 ὥτοο-  δέης, οὕτω 
φοηίγατὶο 5θῆβι. Ό]Ὸ ρμοβὲ, υοο ὑμᾶς, 56ηβι5 ρο- 
βίαν υἱἀοίασ αἱ Ἰομαῃηαβ, ἡμᾶς, πος, οαπὶ ὅτο- 
ἀθοῖο. 

(3) ἔοχιο ἡμᾶς. 

ΠΑΤΕΘΉΒΘΙΘ ψ1: 5 ΝΘ ὑπό. 

περὶ Θεοῦ, μεγάλη γνῶ- Α ἀσσαναΐα ΠΟΡ15 6708 ποῖα ἀοϑ!!, απ α 16 τοπῇ!ον 

1. 

ῦ 
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ἸΏ ; πδι Πὶ δ15 4 αἰ Ποαπὶ βρθοίδη!, ἱσπογαᾶι- 
τἴἰατα σοηΠίογὶ, πλαβηδ βοίδ εἶα ϑαῖ. ἡαρηίβοαίο ἰρῖ- 
ἰαγ οηιϊπιυα Ὠιροϊση, οὲ δισαίϊοηιιδ πονραθὴ οἦπις ἴπ 

ἐξ μρϑιίγα ὁ1 τ οΟἸ πα 1ὸτ απ νογοϑί, ἈΠῸ5 ΘΕΪΠῚ Π0 ἢ 
5. ΠΟΤΕ 8. ἴγηὸ γόγὸ ΘΕ ΤΩ 51 {ΠῚ νου βὶ 5: Π|Ὸ} ΟΠ ν6- 

᾿ἰάηλ8, ποῖ 5ἷο, φαριιαἀ πιοάποι ὁρογίοι ἑδονατὶ 
515. Ψ'Φ' Νοσιὶο γὸ5. δο]οβ, 481 εἰς αἀοβεβ, ἀΐϊοο, 

504 ΘΙ] Πὶ 51 οἴπποα ἰοἰΐη5. ππίνθυβ8 15 σοϊοβί, 

18πὸ μγοβθη 5, απὸ Γαναγο ἃ] απγηὶ πὶ ἀπ σὯὶ οὔ - 
νολ ρος, παὰ Ἰληιο Ῥαβίσσθαι ὕτὸ αἰκηλίαϊο ἸΔὰ- 
ἀανο 5 ΠΟ ΟΥ ἢ}. 

Π|. Μασηὰβ ἐγὰξ ΑΡγάδπατι οἱ Ἰοπογα ΒΓΠ5, γθγατη 
πᾶσ ῃτ5 δἰ ΠΟΙΏΠ168 : ἂἢ φασπο ἀρρτορί πάπαν! δὰ 

Βοαηι, Καθ ἰδ ἰθμοιαθ νοτα σΟΠρΒ5.5; Ερ0 50 ὴ 
ἐοῦνα οἱ οἱγιὶς 15. ΝΌη αἰχιξ, ἑόγρα, ἀσίηο. 5,181}, πθ 

βδϑίρβιιση. ππᾶρι πὶ δίρηχδπίστ νοῦ ίαγο νἱἀδρθί: 
βϑὰ αα]οξίξ, οὐ οἰπὲδ, αἱ ἀϊββολαια Γαοίτοια, Παχὰπι- 
ἄπ 5}ἱ οαρτηθῃ α 0π6πὶργϑϑοπίαγαί, ἔβέηθ αἱΐ, 

αὐ! ἀφαδια οἴποτγα ΠπῚπ 5. ἀἰαδ δΧΊΗτι5 δ Ὁ Οοτ ρατγα 
δπὶπι, πα π|ϊ, οἴαονδηι σατη ἀσῦϊο, 6Ε ἀσπηιη οὐ 

τ 88, ἀτθοιπ 118 Οὐ ΠῚ Ῥγονί ποία, οὐ ργονϊηοίαν ΘΠ 

οϊπδ ον Δ ἰση δ; δὲ ἀϊἰοῃοιη οϊπμαηοόγια σα 
οὐδα ἰοῖο, οὐ οπιθιθιβ 615 ἀδιογηι παι οπἱ)5. [65 
γαπὶ ἰδὲ (Οἴτῃ ὅτι} (610 {Π|πὸ πιὰ 5360 ΔΙ δἰ ο πίοι 

αὰδὺ χα άθιπ απ οὐ δὰ οὔλιὰ ῬΓΟΡΟΓ ΟΠ ΠῚ; 

αύδηι τ αἰ Πἴυχη αἀ ἀπίνογδαια ἀταθίξαμα τό α» (δ) 

(πᾶπιν Ππ ιΒπιο αὶ οδὶ ἔδτγῷ δὰ σι Ταπὶ ΟΠ ραγδ ΟῚ: 

οὐ ρει ποῦ φισα ΘΟ ΠΡΟ Π.15 οἰ ῃι; πη 6 }} 88 
τα θ 6555 βδοσπᾶο, εὐ ξοσαπάτθιται (δγιῖο τ σατα ὁ0 

“ (ρῃ. χύῖι, 27, 86 γέώζο οαξ. 40, Ὁ. 35, 

(ὦ) Σονέλθον. τὰ δα, εἰ συνέλθοι. ΡαΡ! σα] αν 
εἰ τοἀυπάδηξθαι ρρορίον χἂν σα ρου 5. Ροβιία αν, ΕἸ} - 
πα νίπιϑ ἀποίοναϊο σοι, ΟΟἸ51., Ποο δὲ Οαδαὰ, 
ονίς Ἰοροπάιιηι, εἰς ἕν ἔλθοι. Μοχ, Ρτὸ δύναται: τὸ- 
Βοβαϊμαβ, δυνήσετα! δΧ ἰδάθηι ὑοάά, οἱ πλϑ. ἴῃ 
Θοπονθίαμο [|ΡῸ Οἷ!, βρννοι 

ιὉ) γώ εἶμι. Οὐΐ5]., οὐ Ομ. ᾿Εγὼ δὲ εἰμι, αἱ 
ἴῃ βᾶστο ἰοχία. οευὰ, ἐπήσατε, καὶ σποῦός, 5ο 1 ρ5ὶ- 

τπὰ5 ὁχ οοὐά. Ὠοϊεὶ,, ἴος, ἀϑαι}. οἱ τοῦ, 480- 

ταιη ἰοῦ ἰὼ 6 {{|5 παροίαν 5018 νοχ; σποδόν, 
(0) Αὰ τὐυϊεογβίον αὐπιδίξμοι γοίϑ. Ν τὶ! οἴατα ρο- 

ἰοδι, αὐ τονζρογκι ὠπρέμισα δε ϊὲ ἡὰ ᾧμὸ ἀοοι Ὑ ἵίιο, 
Τρόχος ομΐτα αὐλαμπο 5 μη} 08 Ὲ ; αλλ 16 ΠΟΙ] αν 

ἴπ εὐπίτο οὐιίααι οὐεβίπιιαα. οὐθία αι 5118 βομίθῃ- 

(απ [εἶς ἄρον Ον 15; οατ, ἀπο 1, παπὶ. 2., 
ἰογγαι ἴῃ τηϑϊο ὉΠ1Ὲ}5 00] θαηὶ δχ Οηϊηὶ ρᾶΓίθ 
ΔΠ θ᾽ 6115 ραμοι ᾿π5 αν 6558 ὁϊοἱ ; ἂ αν, 18, 3, 

ομλπΐα ᾿α7π8 πιαῃα! ἃ ἀότθ οἰγουτααϑο ἃ πα } ἀσ- 

οὐ, ἤφο σϑη πηι ρ] οϑορηουσῃι ὁρίμ]ο,, {αά τὰ 

ΡδυααΠ 1 Ῥαΐνθ5. δούλα! βαμέ, ατὰ ἨΘθυθοσα ΠΟ 

τὰαπάο εγοίρεααι! ορροβίία 65581, ἂὸ Βουιρίτισαι οὐλιπ 

{ναγία νι δγείατ, πορμ}}15 δος 65] βίο ἀποίου 5 

ἀἰδρη σαι τῇ Αρο Π μανῖο σαί δι,, ὑγροῦ, Ῥαίγα τη δὲ 

Ψον ο, χχχυηι, 38, Υἱοϊοῦὶ Ἀπ οΟ6η0 ἴῃ οαρ. ΧΙΠ 

Μαχοὶ 27; Ολγοπϊοὶ Αἰοασπανγιὶ αὐτοῦ, ἃς ρυ δος 

{πὰ οβιμδ ππυρθο, αὐἱ σὰ. ὑο[15. νἰρῖ 8, 6χ 

Φργιριαγα δὲ πια]ϊονατα Βαΐγατι αποίου 115 ὁθη- 

[αἴανο ἀσαροβϑαβ δϑί, ἀποαδοίπι Τοροσγαρλίς (Ἀγ 18- 

ἐἰαπ υἰνῖ5. Ῥγισῖγα Ἰπσσπουιββᾶπι δ ἜΧΡΘΡΙΒΙ ΘΠ 15 

(οβἰαίαπι νοειδίθμα αααίοίλσοτο ὑθῃ αν. ΤΟ 05 

απιάβοδπὰβ Θαθίον, φαΐ αὐραπιαθ ορίηϊοποπι. ἢν 

νι ὃ 6 βὰς, ο. 6, ᾿ἰδοναμι 6886. να], 



ὅ13 

δ ἀπηίαχαί (1), ποα απο ἴθ, βοῖ απ ποβδο ΠΟΒῚΒ 

ἐχροάία!, Οὐτάχαο σοβ οσήμθ5 ἐπ Ἰ Πρσοηλα ρόροθ- 
ρονὶξ, ποοίαιῃ σϊὶ, Πραπὶ πα! ρει, ἰααίανο 50{Π|- 

Οἴθη; πθ ἡμέραι 5ὲ ἰοηϊ γα νου} 5 ἸΠΒΟΠἈΘΥΙἿ, 
(υοᾷ 51 πη ΘΙ! οσατη σαρδοϊίαϊος. θάμ μιῸ πιὸ- 

γῖλο σο]ουγαῦο ἀοἢ. να]ομὶ, σαλπάοπϑηι ἐθθνα εἰ οἷ- 
ηἶδ. αὐ 165 65. Θμἢ Πα αἰ αὰ 6. ΧΙ μα ἰ5π] ηλᾶ, 

αἰσπηι 60 ἢγιπ πὶ ΘΠ ογα ρμοϊοτὶ, δὰ ἀϊσηιθ 
ἀϊοογα δ Προ, σὰ σοη 1η 61 ἀπιθλίπαι ἔσσι, οἱ μὰ- 

δι αἴοτοα 6} 05. 1} Ἰου 5185 πα μος 52 7 

ΙΥς 51 “α|5 σὰ σὰ) δὰ ἤδατα δυποπὶ οαιΐ οὸ- 

μαΐϊαρ, 15. ρει παπὶ [ον ΛΓ Εἰ} 65 ὀχρομαὶ 58,7 ῈΡΓΒ ΠῚ- 
ἐμ μα θιέαβ, οὐ ἀσῃ 1 ΠΠ| ἰαϊ, ἰδ να 6} 1666, ἤμοῖα 
ὨΌΒΟΪΒ : οἱ 4πῸ μδοίο [αὐ για οτοια αἰπηα ἀπίμλο ο[- 
ξουανο γα] 60} 15 Ὁ 516}18ἃ5 59 νἱάσβ, δυσίογοεια ΠΟῚ 

γἱ ἀδ5. δα πιετὰ ρυΪυτη σὰ 4:5 ΠῚ ἐὐηβρίοαῷ Βαπὶ 
οἱ τὰποὸῦαπ 10] π᾿ ΟΠ ϑΡ 8 65. οάϊοίίο τ θα πὶ σα] 

Ὡππιδραῖ τα] πᾶ οτα 5.6 Πᾶρσα, οὐ, Οὐ θτ15. ΟἽ 

ποηλλπα νόσαι", γα τα Ιατϑτόναμι σα ΓΘΟΘ ἢ 5 
ΘΠ πιδοο Ρθ 6 πο5 ρου πἴργς ππτα ρα μα 8 48 Ἰὼ 

μδπς αν θότα ἢ ΠυΧονα πὶ 5866 πο αἸοῦ, ἀρ οηι ; (1 
ἢ τροΐαμι ὑππτηὶ τη 5 ἢοε Ξρᾶ 0 ἀδοϊάονθ, ἡ11π0- 

Γὰ 51 μβοῖβ. Δ πϑὴ ροίθ5 : ἄμβηοβοῦ ἔπᾶπὶ ἰῃ Πε Πιἰἴὰ- 
ἴθ ἢ δἰπο Ποὶ ροί(υπιίδηι ἀΐξοθ. Νιωπογα οαπὲ 

Ομ εἰ ρίμοῖα σαί ὅδ, ρὸΡ. τοίη οὐρα ποὴ 50- 

᾿πτὴ ἰβῖο, 566] δἱ χιόνα (δα ρον ὀἤπιϑου, Οριῖι5 Π 6] 
65.580] : τπᾶσιιαπι φαϊάθγῃ 1ΠΠπ|0|Ξ61} (οὐ1π|5. (05}} σα Ὴ]- 
Ῥαγδίλοπσο ἰπιπηση, Ρυ πάτα ἀΥοτβ5. βοϊομχ τὼ - 

ἔποχος δὲ τὰ Ποραι. σα ίοσιχα ὀχ γιίο, ΡγῸ- 

ἢιοιαϊονα ἰὸ πὸ σι ρειοτῖδ, δὲ βογίίονα 6 πῷ ἴπυδ- ύ 

ἘΠ Οὐ π, ΕΓ Κα. σπ, 22Σ 

(1) ἄοη απο ἰοὲ ἀιονίασαὶ κἰστὶ. ΟΩΡΊΟΚ. θ᾿] αν 65. {01- 
Ῥὰβ πα σγαιη 18 δουτιπι 50}1 θ 60 οσοσηίμιαι, Ον τ }}} 
βοηϊθα τα σοί, 105 ἈΠ ΘΡΙ ρα τα στα ϊοῖ απ βία 10 }}5 
5] μα} 15 ἀπ σοΊοσια οὐ Πα 185 σ απ δύ τὴ ἀθδιρηαί, 
ἰᾶπίο Θαἰ παῖ ὰ5, ΄ακηΐο δὲ 1π βΟΡΙ ΟΠ ΟΣ ογπθ 
560} ΠΟ ΒΕ ἘΣ 1 ἃ} Ξαρτὰ ἐγ αὰ σθαι ρΡ μη 65 
Θοτασπι γι 65 ππιπιοτγοῖ, οδτ. 1}, π΄. 1|Φ πθήηπι8 ᾿μ5ὶ 
γαίαϑ ἂὺ χα [Π| ἀπο! ότι. ογἀ απ Π ΠῚ ΘΡΉ 8, 
αἰ αἰ} 1 υἱἀδθιγη 5, ) 6. παπηθτὸ σὐὐϊόγαηι ποῖ ὁ 
Ῥαϊγα τι σοπδίαπϑ βδοηίση!α. Α]Π5 ἀπ πὰ ΠΟ πὰ 6556 
ΡΙΆσαΙΕ, αὐ Ομ βοβίοιπο, θὰ. ἁ ὧς ἐπ οδίτα ΝαΪμά- 
τς Ραϊτατα ρίπυ 65. ἀο5 σ105. 6556 : 1ἃ ΤΠ ροᾶο- 
τείαϑ, ἃἰ δὴ 5 σὰπὰ ΔᾺΪ θἢ ΓΘ Ὲ ΟΥ̓ΑῚ ΆΣ ΤΙΝ ΒΟ] ς 
118 61Δπὶ οβτηᾶϑ ὐϑΥ μά 8, ΟἹ, ΔΗ] τα τΠ{|ν ΔΠῚ (008, 
χα Ρασθαμι, παρ υπη! σ]05. ΔΠῚ βαρέθιῃ, πὶ Δ5- 
ἴονὶὰξ τη ββηι 5, πόοηι. τὰ δᾶ, βρέ οὲ Ραιίην; 
ΤΑ] 5 ρθθηι. ἈΠ ἂν. ξαται,, ρ. 1 ϑὕς οἰο, Ρ]ΙΠἃ9- 
ἔπ π|8, ΓΒ. χυνις 8. Οα 58. ΒΘΎΠΆΣΕΠ ἀξ ὁ γα ΘΟΡ Θ ΩΣ 
οἰνθ [Γ65 τα ϊος, κῖνο ἀππὸ5 δῖ ἰοσια εἰ π6 ΟΡΓΟΓῚ5 ΠᾺ - 
γηθγϑῆλαξ. Οππΐηο Οὐ ΠΙ ἢ ἃ ΒΘ ἢ ΟΠ Πα» ΘΟ ΓΟΓΙΠ15 
οϑὲ Πη]δεῖαϑ ὁ! ρθαί. σχχχυ, ἡατη 10, ἰᾶται φαοδα ου- 
Ἰογάτα, σπιᾶτα ααοαί ἀητΘ οοχ ἢ γα Τὴ δὰ 5 5605 
πο] πὰ μα πε τ ΘΟ} 15 νοτρα 116 νο ρστρ πο ἢ 
Θβί ὀχερα 5} ππ|| 1 : « ἢ 6 ἀιπ ΘιῸ ΘΟ οσἀππὰ Π11}|} 5|-- 
« Βὲ Βαπιλη ἀ σοί ὦν ῬΟγ ΠΟΤῚ 5 ρατοβίηα!, ἃ ρμοπίο- 
«1π5 ἀπῆαο κα ἰθγ ταπὶ οὐ πὰ 5686. τρία πέ0}}}-- 
«αἰ ΡΤατ 65 αι ἐπὶ πτοο5. ἀπ π αὐϊοποο, νοϊοβίας: 
α ἰ65. οοππ οι αί, {|| 0015 ἀρ 558 οϑὶ ΙΌρ νὰ 564 69 
« μα δι }15 σοπβια ἀδραίαγὶ : 564 οἵ ἅ}1α, 1Ζὰο- 
«ΓΙ ΘΟ ΠΟ 61 [ὉΠ 15 ΘΓ ΡΟΣ 5 ργοτα {1 8556 

5. ΟΥ̓ΒΠ ΒΙΒΒΌΞΟΙ,. ἈΠΟΉΙΕΡ, 

ἀξάαο σωϊος δον ρίαγα πουαῖπαν 5! Σ πο ποὰ τοὶ ἃ τούτων ὠνύμασεν ἢ Τραοή" οὐχ ὅτ' τοσοῦτοι Λόνοι (2 

58. νης, ΘῈ. Ὁ, ἢ. ὃ: 

ὅλ 
) 

τυ ῥάνουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι τοσγύτους μόνους ἡμῖν γνῶναι 

συνέφερε), Καὶ ὅταν ἴδης τῷ νῷ πάντας τοὺς οὐὖρα- 

νηοὺς, οὕπω οὐὸῇῊ 2) οἵ οὐρανοὶ αἰνέσαι τὸν Θεὸν καθ᾽ 
" -- , 

ἂν» βοοντῆς μεναλοφωνότερα ἍΝ ὦ στιν, δυνήσονται, οὐδ' 
-- “- μ - ἡ “- ΡΞ 

ἠχῶσιν, ἘΠ δὲ τὰ τοταῦτα κύτη τῶν οὐρανῶν τὴν ἐ 
: - 

αϑὰ τῇ 
Ι 5 Σ ὁ δόναντ -όως ΟΡ ὁ ὐονάνται, τοῖς - Θεὸν ὑμνῆσαι χαὶ 

: ἣ, - μη " ΕῚ - 

καὶ σποὐὸς, τό μιχοότατον, χαὶ τῶν ὄντων ἐλχγιστό- 

τον, ἄξι)υν ὕμο ἀναπέμψαι τῷ Θεῷ δυνήσεται, ἢ ἀτον, ἄξιον ὕμνον ἀναπέμψαι τῷ Θεὰ σεται, Τὶ 
Θεοῦ (4), τοῦ χχτέχοντος τὸν γῦρον 

ἐΞ μ 
Ἣ᾿ [ Δ Ἷν Ὡ ἸΝ 

“τις 
Ε - “-“- -- τ 

ἔχοντος τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ ὡς 
ς ΟΝ σιν 

Δ΄, αἴ τις ἐπιχειρεῖ τὰ περὶ Θεοῦ λέγε» πρῶτον 
Ὡ ᾿ ““- “ " .᾿ 

διηγείσθω τῆς γῆς τὰ τέρματα, ἣν οἰκεῖς, καὶ τὸ 
- “ ᾽ “ὦ Ἢ 3 » ᾿ 

τέλος ἱτῆς σῆς οἰκίας, τῆς γῆς, οὐ γινώσκεις" χαὶ 

πῶς τὸν χατεσχτυχστὴν ἀξίως νοῆσαι ξυνήπη  θεὼ- 

οεὶς τοὺς ἀστέρας, τὸν ὃὲξ ποιητὴν οὐ θεωρεῖε' ἀρ'» 

θμησαι τοὺς φαινομένους, χαὶ τότε τὸν μὴ φαινόμενον 

ἐξήνησαι, τὸν ἀριθμοῦντα πλήθη ἄστριων καὶ πᾶσιν 

αὐτοῖς ὀνόματα χαλοῦντα, Σταγόνες ὑττῶ, 

Θὼν προσφάτως ἐπελθοῦσκι, μικροῦ ὃς 

σὰν ἡμᾶς" ἀοσίθμησον ταύτης μόνης τῆς πόλεως τὰς 
- ᾿ , Ἂς τὋΘ ΠῚ Β Ὁ -- “- 

σταγόνας" καὶ οὐ λέγω τῆς πόλεως, ἀλλὰ τοῦ σοῦ 

δώματος εἰς μίαν ὥραν τὰς σταγύνας ἀρίθμησον, 
σοι δυνατόν ἀλλὰ ἀδύνατον" τίνωσχε σεαυτοῦ τὴν 
ἀπηξοξίαν ἐχ τούτου γνῶθι τοῦ Θεοῦ τὴν δύναμι» 
Ἠρίρμυηνται (0)] γάο αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, αἹ χατὰ 

πάτης τῆς οἰχουμένης οὐ νῦν χυθεῖσα! μένον, ἀλλὰ 
γὰρ καὶ πάντοτε. [[οἴημα Θεοῦ ἥλιος, μέγα μὲν, 

μικοότατον δὲ πρὸς σύγαρισιν τοῦ παντὸς οὐρανοῦ" 

ἐνατένισον ποῶτον ἡλίῳ, καὶ τότε τὸν Δεσπότην πο- 

λυπραγμόνησον, Βαθύτερά σου αἡ ζάτει, καὶ ἴα χυ- 

54. Ρβᾳ]. Ἴχεν!, ἅ, 510} χχαχνι, 87. 

« Ξἰβηϊβοδί, οὐσα ἃ1Ὲ: ν ΠΕ Βα ρον πο ποιά φαρὰ 
ποταϊπαΐ αν ἢ πο] πὲ} 0 δέθ οι ο, 566 οι ἢ ἰπ- 
ἴανο; « 50 δ παιλότο, Ομ 5. ΠῚ σοι τ ΟἹ, 
«Β65010 αἢ ἰκοσρνι, ἢ ἱβπογανονῖε, ΝΟΡΒ. 9 {Ππ| Ὶ1| 
« ΡΙΓγὸ5 οεσίοΝ β0ῖνΡ 8558, ΟΡ Ρ6 ουτῃ δὲ ΟἿ] οἱρ!ο- 
κ«τίιια, » οἷα, 

(2) Τοσοῦτο: μόνοι, [ἃ πΠ0ο5 ὁχ οοὐᾷ. Ορί5)., ΟΕ- 
ἔοροι., ἤορ, δδάαν, ἘΠῚΠ γϑγο, τοτοῦτοι εὐνον. 
Μόχὶ ἰοῦ τοσούτοις, ΞΟ ΡΒΙΏΠ5 τοσούτους, ὁχ ἰ|54. 
οσάᾳ. οἱ τὴ. σβηονοίαπὶ ΠΡΡΙ; οἱ αὐ] τηπ5, μμὖπ 
νους, θΧχ (5].. Πυδ, (αδαι}, 

(3) Θύπω οὐδέ, Οὐ, οὶ οἱ (ἀβαῦβ, ροξὲ οὖ- 
ρανούς, τθ0 νοῦΡὰ Ἔχ θ6ὴ} δὰ πα ρρ  πιδπίατπι αὐ-- 
7θοία : τὸπε νόησον, ὅτι οὕπω οὐδέ, οἷο., ροβίψιανῃ 
νἱδονίς. οἷς, ἕως σοηδίθυα φιροῖ πδοίμης, οἷς, 

Γ8} Ἢ ἀξίως εἰπεῖν περὸ Θεοῦ. ἔὰ γϑρρθὰ διὰ φοπ5- 
[τον ιθιη θυ γαδθο5 ὨΘΟΒΒΒΆΤΙα, διοΐον χρη. 6{1- 
(1015. ἈΠ]6ΟΙῈ ὁχ σοα ἃ, ΠῸδ εἰ σαι. Ραμ] ροβί 
οὐἠά. οδ, (ἌβαιΒ. δὲ Ου10}», οπα! 8} γοσδ5, ἔχον- 
πος, οἱ ἐνοικοῦντας. ΄ 

(2) Μικϑοῦ δεῖν, ΕἸποηασαι5 ὁχ σοί, (015]., ο6 
οὐ Οἰτο. φποα παροίαν ἢ. να τα κ, μικροῦ δίκην. 

(6) ᾿ρέθμηνται, οἷο, [Θὰ ἴῃ οοὐ. (15), 
Οτ»., οθ, (Ὧ548}!., καὶ σταγόνες ὑετῶν" γατὰ 
πάσης, οἷοι, οὐ θη αἱ ἀπὸ χατὰ πάσης πὸ 
ῬΤΙΟυοα, μγὸ οὐ νῦν χυϊεῖσχι μόνον [τα]λε πὶ, οὐ οὐὖνον 
αἱ νῦν χοδεῖσ, [σπο, ἀλλὰ καὶ αἱ πάντοτε, “πτὸ 
Θγαί βαἀϊογατῃ [ὁςεϊο σα οἱ ΟΠ ΟΡο. πὸ ὁ Ώ]ΤΟΓΠλβ, 
ἂχ (οἴ5!. ἴορ οὐ Οδβᾶιθ. αβουῦίμβίπιι5, ἀλλὰ γὰρ 
χαὶ πάντοτε, 



δ45 
ἜΕΡΨ. ἧς ἄγος 

ρότερλ σὺυ μὴ ἐξέταζε 

διχνοοῦ. 

μ΄. ᾿Αλλ’ ἐρεΐ τι 

Ἄ 

ΕἸ ἀχαταληπτός ἐστιν ἡ ὑπό- » 
3 

Ὁ στασις ἡ θεία, χαὶ τί σὺ περὶ τούτων δ'γγὴ ; Δρα 
Ἕ. 5: ΝΝ - - οὖν ἐπειδὴ πάντα τὸν ποτχμῦὺν ἐχπιεῖν ἀῤδυνατῶ, 

πα, οἷ ᾿ ὃ πΝ ἄρτον ϑ 
μηδὲ τὸ συμφέρον ἐμαυτῷ ἑμμέτρως (3] λάθω; Αρα 

ΤΣ ἢ ΤΩΣ ἐν. ς , 
ἐπειδὴ πάντα τὸν ὥλιὸν τῇ τῶν ὀμμάτων χαταστάτει 

- Ἢ Γ πὸ τοξλρ ον Ὑεει ἮΨ' 
χωρῆσαι οὗ δύναμαι, νηὸς πρὴς τὴν ἐμαυτοῦ χοείαν 

ἢ Ὡς : 
αὕταρχες ἐμύλέψω, ἢ γχαὶ ἐπειὸλ εἰς παράδεισον 
μέγαν εἰσελήλυηχ, γχαὶ πᾶσαν τὴν τῶν ἀχροδρύων 
πῆμα Νὴ δ ἧ Ἅ 
ὑπόστασιν φαγεῖν οὐ δύναμαι, βούλει με πεινῶντα 
τελείως ἐξελρεῖν ; Αἰνῷ καὶ δοξάζω τὴν ἡμᾶς πουζ- 

σαντα" χέλευσμα γὰρ ἐστι θεῖον τὸ λέγον" [ἰᾶσα 

" 
͵ 

ΕΝ ΞΟΈ ΒΕ. ἈΡΓ ΤΞ τ ΞΟ σεθείας ἡγούμενος τὸ χἂν ὅλως ἐπιχειρεῖν, 
ραμυθεῖται γὰρ μου τὴν ἀσρένειαν ὁ ὐριος ᾿ 

᾿ σοῦς (3), λέγων" Θεὸν οὐδεὶς ξιόρακε πώποτε, 

ζ΄. Τί οὖν ; ἐρεῖ πις' οὐ νέγραπται, ὅτι Οἱ ἀγγε- 

λη: τῶν μιχρῶν (4) βλέπουσιν διὰ παντὸς τὸ 
- ; - - 

πρόσωπο τοῦ Πατρός μὴου τοῦ ἐν οὐρανοῖς; 
᾿Αλλὰ βλέπουσιν οἱ ἄγγελοι, οὐ χαθώς ἐστιν ὁ Θεὸς, 

ἀλλὰ καθόσον καὶ αὐτο! χωροῦσιν. Αὐτὸς γάρ ἔστιν 
᾿Ιησοῦς ὁ λέγων: Οὐχ ὅτι τὸν ματέρα ξώραχέ τις, 

εἰ μὴ ὁ ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν Πατέρα, 

ΡΤ ΕΙς ἴδει; Θτς, δίρεῦν. δὴ νρὶ, 5 ἘΠ δα . ἤπιος 
5. 72οη}). νι, ἀῦ. 

() Δ προσετάγη συι, Οοά. (οἰδὶ. πᾶραὶ ἃ προσ- 
ἐτάγης σὺ, ΑΙ, οαἵ. 11... 19, ΟΥ̓ ]]Π5. ον Ἰοοθ ὩΣ 
οὐάδαι πιοάα, 4πὸ ἴῃ ἰοχία εἴτ Ἰαῦρι, ἸΘρὶ Σ ποῖ 
οὐ ἰοπάπηι ρτὸ βαθύτερα, [6] 1 1}10}}5, χαλεπώ- 
περα, ἰϊβοϊιίονα. 

(2) ᾿μυνέτρως σά. (οἰ51., Οὐοἢ., σο, άβαι}., 
ταθ. (ἡ ῃηονοίδηὶ ἢ υνὶ, συμμέτρως. , 

(3) Ὃ Κύριος Ἰησοῦς. δοφαρηα, γοναὶ ΟΠ ΡΙβιὶ 
πο Ξαμΐ, 5οὶ δ’ Φοα πη! δα ρμ κί, ἀὰϊ πβυ] οι ονδὴ- 
σοΠδί. 56 ποπ ἐπ ἴθ ἴσου 5010 τηδηχυγ]α ἰἄρ585 
δὶ Οὐγη]ὰβ : 50 οἰἴααι οαΐ, 2. πατῇ. ὦ, ἡογρὰ 85. 
Ἰοαπηῖβ Ἔν ηβο δα. Ἔχ Ρυϊθια οὐβάοτῃι ἘΡΊ5ίο Ια σα Ὁ 
ποιιίμΒ ΟΡ 511 σοοιαξ. ἶ ; 

(ὦ) "λγγελοι τῶν μικοῶν, [ἢ ᾿πιρΓθ5915 Πα ΝΟ Βαίλιγ, 
τῶν οὐρανῶν, Απρφοίξ σα ογάθι, Ἰνοσστα οτπομεαν}- 

πλὰ5 οὁχ οοά. ὕο15]., Βόοθ, (δ88}}». δ νόγβ. ὕὅτοα,, 

ἴα ραβία! πε ϑογρίαγοω ἴδχία μἴο ἀΠ ορδιίο, : 
(5) Ρθήπα εεβείαπεία, Ὑοσοτα ὑπόστασις ἐπεὑοέαπίϊα 

νοσααῖο τοδάϊπιι5, σαηλ οὐ Πα Ππογαγα ἢ} 1}}5 5:8 - 
ΘΠ Ραΐίγαπα, ΠΑΡ ΡΙ δε. ΜΆΤΉ ὙἹοιον εἷ, οἵοις 
δι 56 Ὁ; τἀπὶ οὔατα ΟὙῚΠΠῚ 56 581 βουνιθηλος, 
{αἱ μγροβίαϑι5 ποιαῖπα παίαιηι ἂσ 5. Ὀ5μα αΠπ Ὁ 
᾿πβαπὶ. αν 1ἰἃ ἀϊοᾶτα, 6858. το Ἀθη] σοηβίδηϊον 
ΟΡ ΈΜ Ολίΐ. ιῦ, πα. 3Έ:, περοβίαβιηι εἰ πείι- 

γᾶπὶ ργὸ πὰ οἱ δαιίΐδηι ΓῸ 58 Πὰ θθγὸ β]σηϊ ποι! ἀνηι 

ἰρβδηι ἱπεϊπατα. πρίεια5. ΒΆποι  παιαταθλ π) ΠῚ 
γοίαης αἷὐ; Φύσιν ὃξ ΦΞ ὑπόστασιν μὴ πολυπραγμύ- 

νει, Πνροβίαβίβ ΟΥΚΠ]]1Ὸ πθπ6 ρονβόηφο, ποσὰ πᾶ- 
νατο,ἂξ α ρδύβοδᾷ ἀϊδι σαν, ἠδ Θ τηιῖπανο ΠΟΠΡῺ 
65. : 584 οὸ γτουᾶθ]οὸ 5 βηΐ ποαὶ, τὰ σποάυπηίιιο ΓΕ5 
αἰϊ|ὰ δ5ῖ; ἂο ἦπ πιοᾶο ἀὐάαοίο σας. 10 Ιοοὺ 40- 

δίβπαὶ ἰοῖαμι αιοὰ οβι ϑρίγτα5 βαποιαβ, δχ παΐωτα 
ἀϊνιπα δὲ ρϑγβοηαῦ ρτορτίϑιαῖς ΘΟ θοσ τι, πὴ 0 

δοηαβο νοοαθα]ὺ ἀροϊαταίαην. ΠΥυροξίαβίβ νου Ρ.]0 
παηύδτα αἰλίιν 1η. χρ! οαπο 55, ΤΣΡ ΓΔ 5. τὴν τ 
οἰογίοισπηι δὺ ἰοπιρογο πιᾶχίσηο ἰογνδροῖ τὼ Ευοίο- 

οἰὰ σοΙορταία 46 ἀπὰ νεῖ ὑΡῚθὰ5. Ὠγροβίδβιθ5 σ0Ὲ- 
τοηίϊο. 448 80 80. ἔδοίπηιν υἱάοίαν ΘΟ π5.}0 : 568 

ΟΛΤΕΟΘΗΈΕΘΙΒ ΥἹ. ὈῈ ΝΟ ΕΟ. 940 

ἃ προσετάγη σοι (4), ταῦτα Α 5ἰέφος ; αι ἐἰδὲ Ῥγαοθρία ϑιπί, οα πιρπΐρ αηίϊα 55, 

νΟΑΥὖ ἀϊορὲ ἀπ ϊδρίδιν Σ Β᾽ ΠΟ ρ ΘΠ ΔΩ Ρ1Π15 οπὶ 
ἀν ηλ 5ιι5ίαπίια (5), «αἱὰ 65. χαοα τὶ ἀθ ἰξ ῃτο- 
ΒΒ 5 Απὶ γϑγο, δὶ ἰοίατα Πανμπια ΘΙ πΒ μι 60, 
πὸ 14 σπίοτῃ ααοῦ τὰ] ΠΟ στ ἢ 5 6ὁ5ὲ σππὶ πποίὸ 
56 Πλὰ ἡ Νατη, χαϊὰ 5016 πὶ ἑοία πὶ ὁσα]οῦ πὶ σα ρας» 
ἴαΐθ σοιη μ]θοῦ πο ἀτ|6ὸ, πόσα αὐ πηεατα ἸΒΌΩ 
«ιοά 5615. 516 ἀβρίοερε ΠῸΘΡ]}2 δὰ! ᾳφαοπίδτῃ, ἴὰ 
ούίαμη ΔΠΙΡΙ πὶ ΤΠ στ δ 55115, ΟΥ̓ ΠΟ ἢ {ΠΟ ΌΧΙ Πὶ 51}}}-- 

βίδη!ἀπι ΘΟ Πδάδγο ΠῸἢ μόββιτη, τἰβ (ἃ 116. Ὀτλ 0 
Θϑαγίθηΐδηι ἀθῖγα 9 0 οἷ, ριογ ἤσο ΠΠπτὰ «αἱ πο5 
ΤΙ ΟΣ : αἰνπα επΐτὰ γοχ 688 αὐ ἰ(η [01 : Ονηλες 
δρίντδι5 ἰαπιαιφε μην 57. Ταάο ἤὰμο. ΘΙΘΒΤατο 

Βοπηλτιτα, 0 ἢ. γον δὲ 5. Θχροηθγο ΔΑ ΡΟΩ ΟΣ : σΘΡία5 
Β 8 ΠΟ πιΐ ΠῚ15 πλ6 ἃ 60 ὕγὸ γεὶ αἰμμιίαίο στ ἤοαηᾷο 

ἰοῦσα ἀρΓαϊαγαθι ; Οἱ δα 8. ΚΘΓῸ 6558 σοη 65, [ἡ 
αποσαπάαο ἰαπάθϑηι πιοάο σοπατγὶ "δ, Νασλααθ ἴθλλ- 

ΟἸΠ Παύδ αι πιθάπὰ οοπβοϊαίαν Πογηΐηι5 6515, σὰ 
αὐοι εν: Ποι)ε γιϑηο υἱκ δ ταλφιίανη 5". 

ΥΙ. Ουἱὰ ἰριΐαγ, ἴῃ ααϊθὶ ΔΙ [Φα]5, ΠΟ Π 6. ΒογΙρί 
εβὲ : ἡπρεῖϊ ραγυμίοντμηι υἱοίδηνξ δοηνρον ἐασίοηι Ραϊτὶς 

τοὶ χυὶ ἐδὲ ὧν οὐἰὶς “ἢ γ Θγαπι ἀμ} 99 νἱάοαι, 
ΠῸῚ 5᾽υπὶ οδὺ Πριι5, δδἃ φαδηίμι ἱροὶ ὀᾶρογε μὺ5- 

βαπύ (0). [ρ58 δῖ. 9055. 056 αἱ ἃ 1 ΔῸΣ φηρᾷ 

Ῥαΐνοηε οἱαϊε χεϊδη αν, ρυωέον ἐπὶ φαΐ δὰ 60 ὁδὶ: 

ἐς υἱάϊε Ῥαθ'θηι δ᾽. Νιάσπὶ ἰσίξαν ἀρ ϑ. 1}, φασῃ πη 

δὲ οαἰ. Ἴ, π. 11. 89. 21ΣοΔη. 1, 18, ὅ6. Μαῖι, χυααι, 10. 

(Σ νοσσῃὶ ἁ Ὀσαὰ δἰ ρη  Πυδίϊ 15. 1. (αϊσολοεῖνι5 ἀά - 
ΒΊΡόνο ΠΟΙ οἱ, 50. ΟΠ] 56 1π 115 οὐ ΠΠοταί  ολ]- 
Βαβ, «υὰ Ἰρπόσανο ποὰ ροΐοναί, νοοῖ σοπτ μετ ς 
61 ογαϊ ποὺ ἰδ ρονα Ἰἐρο]θο Ηϊογυβο γε ϊαπερ 
διαί, 

(0) προ υἱάθηξ, 110} βἰομξ οϑὲ 1)6μ5, 5ειλ ἡμαη Πὰν 
ἐρ5ὲ ὀιρορα μοδομῖ. Πχ ἰο ἰοόοο σολυβιαι δ Π10- 
815. ΟΥ̓] ἰν βοη (ΘΠ {18 [ἃ ἐ5θος 4πλτὰ ΠΟΙ. 11}}15 
Ῥαισίυι5 μ᾽ασαῖθθο πομάτο ΠΟ Π βΟβδατηι5, πο] 
οδτῃ υεδίοβ, ) δῦ οἴαγα, οἱ αἱ ᾿ὰ 58 65}, μϑὴ ροὺ- 
οἴρογο : απο ΕἸδο]ομί ποβίρὶ ΔρΡΘΙ] 1}. ἐπ μευ 
νέΐονο. ΑἹ σσηίνανι πὶ Ργοῦϑαθ οχ ἰτσ ἴσου ἴηἴο- 
το ασα οὐαξ. θυ ο. ἤθη πρραῖς ᾿πλὺ μίδη 8 
ὁοη ΘΠ Ὶ γε! 5, ΔΉ ΡΙο5. νϊἀοχ ΘΘΤΉΡ 6 ̓ [δοϊ θὴὶ 
Ῥαΐῖβ σι οϑῖβ : ἀπο ἰΐοσαν. σομηνιπα! ρα 7, 
π. 11. 39 Τὰ ποῦ ἰσσὸ Θχο αὶ} ταχίανι ἀϊνινα μα ὰ το 
ΠΟΥ ρΓΟ ΠΟ 61, 56 ρογίδοίατα, μέθαι γάτα, εἰ οἱ 
ΜΗ (ἀ65}} σοσπ  οποπι, απ ἢο 5». σαδὴΐαβ αδπ5 
[15 οϑὺ νἀ δαίτε : παρα ΟΧΡττα 1 15 ὙρΡ 015 φαη 0 ἢ 

Ὁ ὁρογίοί, ὡς χρὴ, γαῃ' ὁ δεῖ, 80 ΑἠμΠοίανῃ, Ἰεο οἱ 
σα, ἅς πὰ. 11. γε ]αταὰ νοῦ οπραβηάγο (τπὸσ 
δἰίοοβ, {αὶ ϑυτηηλι. αϊτοτη ἃ ὨΘΙΏ]ΠΘ ΟΡΟΓΆΊΙΕ, 
ποάὰθ ἂρ ΔΏΡΟΙΪ5, ἧπιὺ ὨδαᾺΘ ἃ} ἱρ515. ΠΟ 115, 
41 ἀθλι ΝΟΥ ΠῚ 856 Ιοποσθηο Θχορίαβ, ναὶ σογῃὶ 
γ61 σοῃιργοιομ ρόββθ ἀββογοθαηῖ, ἀρπ ᾿Ἰγθῃ, 
11}. 1, αΡ. 3. ἃν 1, δἱ ΠΡ. αν οαρ. ὑν πο τοῖα 
οχϊδπιο νυ] ταμ ἴαμα ἐμ ο56 οομαϊ οπόοτα ᾿ὰ πὸ 
δὲ ἐοπιρνοσηβϑίσηοτα, ΠΟΙ, σα ΓΛ ο, ἴαμα δἰ 
βαποίο ρΊΓΠᾺ} αἰ ρίθαθιγο : ΔΆ ΤΠ} 5. ἀαίοπι σοι μῦο- 
πιοηβίοιθι ποϑαΐ,564 ΥἹβίο 9Πὶ Πα Τὰ ὈΤΟΓΒῚ5 δ μὰ- 
Ῥναῃΐ ἀποβίϊοὶ, σοποθάϊ, 45 Ππι|ῖὸ Ἰοσο, ρὲ ᾿ρηῸ 
αἰαῖ! ταῴάτα, ἀαμ]σθηιὶ 50} 1οὐϊ ᾿μ|6 1 πο ἴα τ ; 
φεῖδι Ὠἷο, (πο ἤθπιο Ποῖα σοι ργο θα αἱ : ἃ]- 
ἰδρασα οαϊ, 9. ἢ. 1, 5, 3, δι οὔ. 13... 18 δ 1, 
σαοῦ θοὰ5 ἐαυ Π15. ΟΟ.}15. ΘΟ ΒΒ 101 ἡσπὶ ροββῖί. ἰλιτὰ- 
46 τῷ ἋΡ Δ 6115 βου αβα, πα μο}. ἔπ 115. ἐπι ρ τ οοία 
χιίάομι, 584 ἰδίάθη τϑτᾶ β6γ ᾿μϑῃίοιῃ Β8Ι Υἱδίο. 
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{πτοπὶ δὲ ἀοτηϊ παϊ ποθ δχοο! θη 5. {πᾶν {ΠῚ 

Ῥεῖ, ᾿ρβὰ ἰαρισα. Ροὶ ἀϊσπίμανβ ἀλλο ἀπο τὶιι5, 

{Πππ5 δαὶ υἱάοσο μοιυβέ, Ξιοπὶ ὁρουῖδι, πὰ ὀΌτη 

ἘΠΙο, ϑριγι 5 ϑαμοίαβ, 116 διὰ! Ομ λεῖα φορα Ια, 

οὐ πονὶϊ οδἰΐατα ρροΐαμεα ἢ 6ὲ ὅξ να! σοννὰ ὁ ἀπῖρο- 

αἰνα5. ΚΠ 5 Ῥαΐτοιι, ἀυαπίμτα οροτγίδι, πον τιπᾶ 
σαπι βριρημι. βποίο (Νεμθ. οηῖτὰ Παύρθηι πμεἰβ πὸ - 

ΔΓ, χα !, πὐρὲ ΕΥμ5, οὐ ομὶ ΕἸ γουυίαρεν! θ᾽), 

ἴθι αἀαδπίαιη ορουο νἄδι, σαμααθ ὑατὰ ριτια 

βαηοῖο δὲ ρβ6ῖ ϑρὶ γίὰπὶ βαποϊπι τ νθ]αῖ, Πα Δ π 
ααΐπααθ σρογα μοί δϑὶ. θη ἀσαιϊ οι μᾶ[ΟΓ 25 

ἀὑο45 ἀἰν!] 8015 οαπὶ μίγμα βαοῖο ρατίοθ 08 681 

πη σϑηϊία5. ΕΠ] 5, απ] 8108. ρϑββίομθ Β6}1115 65] 

απ ἐριρονὰ ϑίθυμα ὅν, ΠΟΥ ροηϊονοσα, 6Ὲ βΌΠΙΓΟΥ 

θθμίζαπν πον, ὕαμὰ ἰρίλαν ἀπ ΒΘ }} ποβοίαπὶ (πᾶ ἢ 
ΒΓῸ 5115. δογαπι σαι ν᾽ Γι 8 τεύϑ δ σαὶ Ἀρίαν 

Ρυν δριολαπι βαηοΐαπι, [{πβϑητμαθ, ἈΠῚ αἰ  πι115), 

πριπίηθπι ποπηι πὶ Ρἀθαι ἤ6 6πα Ἰσποραμίϊα σσὴ- 
Ὠιουνι. Γμοχαονῦ ἀὰπὺ Θρο, οἱ Οὔλλθ5. ὮΤῸ ΙΠΡΟΡΘ 

Ἰοαααπίανγ, χασπιοᾶο νϑτὸ [ἃ ἤδι, νου ὶβ Θαρυ 016 

ποῖ! Ῥοβδίθλβ : ἀποπιδ σάν. ἔπναῦ σαηλ, (τ 

ἄρα αὐ Ἰοχαθγουησ, οπᾶνγᾶγο θόββῖηι ἡ μο αὶ 

ἁπΐταατῃ Βάθθο, οἵ ποῖα 6] 115 δ Ὀὑπαταῦίογθθ δύο δ- 

τε πόῃ να!θο, 41 ἰρϑαμη ἀιὶπλρ ἀδίογθιι ΘΠ ατὶ 

βυ[ἢ οἵππὶ ὃ 

ΨΠ1. δαίποιε πολὶβ δὲ μἱδίαΐοτα. {Ππ4 δοϊ πηι, ὑἢ 
ΒΟΙΪΆΤα 5 05 6πι Βάροσα ; θοῦ. ἀππτη, ΘΌχΩ 

οχϑίϑίθ! θαι ἃν φίθεηδίθ (3), ὀχοιδίοηίοι. δὰ] 

6:1 Οοῦ, χε, 10. 85. Μααν. τί, 37.966 }} Τίηι, τ, ὃ- 

(1) Ψίζοπε ἀποροῖ ᾳαπίισπ οαραδπα5 βισιῖς οἷο. [ά 
οὶ που αὐ σαν, ὅ,, αν 11 : ἘΠΤώρπξ ἀμ μρῚ ἐὐλμ5ηγεῖ8 - 
αι προ, ῬγορΥϊε ογαϊπῖς οὐ ἰοοὶ ιοάμηι, κατὰ 
τὸ μέτρον τῆς οἰχείας τάξεως, ΝΕΙΏΡ6. ἰἁιηλ ΟΧ 
15 Ἰόοῖα, ἀπὲ οἰίδιι ὁχ οαὶ, 11, π. 414... ὖ αὶ, 40, 
. 33, ρανοι, ΟΡ Παπὶ ἀϊνουπο ἈΠΟ ον πὶ ΟΥ̓ Π168, 
Δί᾽ 5. ἃ}}15 ΒΟ ΊΘα Τὰ ΟῚ ἀσσθπβα αα οπι μου οοίοτοβ, 
αἀἸνουθὶθ ἃ ΘΟ 15 ΠΟ] Οὐ 550 7 αᾶθο πξ παν 0168 51: 
ἀμ μοι, στὰ δα ρογοτὸ5. ΤΟ ΠΔΏΚ6 ἢ, ἴδιο κα 0]1- 
τηϊουος Ππγρ πὶ, ἀοπαϊ πα ίῖο 65, ρειμοίραϊι5, ρυ[ο5ι- 
65, οἷς, 105 δαίΐδιι 5ῖ. ογά αν οαἱ, 10, πππωι. 23 : 
δ. 46}}, ἀτοαπ Κ6 ]}}, ΒρΊ 15, να 55, ΡΥ πιο  μαϊ, 
Ῥοϊοβίη! 65. {ππτύποςς ἀπ πτα! θθ5. Δ ολι. 33, πὶ. 
6, ροϑὶ ἃῃροῖοβ οἵ ἀγο πὰ μ 8, ΟἿὮ 5515. ΒΡ ΔΙ θιι5, 
ὁοοῃδοχασηίον Ἀορλ ηδι νἱτ65͵,ἀοπ! Δ ] ΘΑ, θΥ1Π- 
οἰβαίαβ, ροιθϑίαίθθ, (προ 5, δον 8ΔῸ ΒοΓὰ- 
Ρτηι : αὐ μαϊοαί, ὁχοῦρεῖα. ἀπ 6 115 δὺ ἀτοθθι 6115, 
05 οἰ οτ 5. ἀπ Πἰοτὸ5. [εἰ !, αἰάαο ριανη ὁΠ5- 
ται 15 ἀο 5οΓὰρ 115, ααο5 Ομ αι ΘῈ ΡΟΥΊΟΥ 65 ἃΥ- 
θιυα15 νἱάείαν, ἀθ. ἀἰογαμι γάτα ᾿π εν, βοίο- 
χη ὁτϊπο, ἂο [σγία5ϑῖ5 πππηοτο, Π1Π}} δα 15. ΟΡ 
1 οομ δ 1588, 8 ρόγγο ἀμ δ] όσα πὶ οτ αὶ 
αἸνο δ] ἰὰ5 οἱ ἀἰξρᾶνγ ρον δου. ΟΣ ΒῈ5 ΘΟΟ] Θ᾽ 5! 10 69 
μι ΗΠ] ολλἷ5. πο 15 ομβίρπαια τρϑε γιὰ» 
πα} αΐθιιαλ. οαμι δα παἰολὰ σοπβοηδι, Ὑ1(6 
“πῷ πκὸϊαν 5 δὰ σαΐ, ΕΔ, ἢ. 44. 
( Αὐὖ φιορηϊξαίο, Τὰ γον Ἐὶ λ5 γοσθ πὶ ἀεί, Ταδ 

Ὦσο 5θῆδιι ἰγρααεηϑ βιτη} δποίον, Υἱάρ σαὶ, 11, 
πη]. 1, 4, δἰο., δἱ οδὶ. 45, παι. 30, σαξ, ἃ, ἢ. 7. 

(3) θρόνοι, οἷς, Ηθο νϑγρθα δἱ βοφαδπίία ἀϑαῦς αὰ 
τῆς ἀξίας ἴΠ0]. ἀοξαπε ἴα οὐ, ἴο6. δὲ άβαὰρ, 56- 
ἀοὴ}8 νθτὺ θη ΡΆβ᾽5, δίόνον ὅξ, οἵο., ᾿σάαρ οὐ ἄμα 
τῷ "Πνεύματι ἀγίῳ, ἀἰνονδο πα δο ἊΣ ἢ. ὁο. ρα οἱ 
Ὀδβάτς ἀὸ γ0 08. τοῦ, ἴῃ απὸ πιοάπει : Τὸ ὃς Πνεῦ- 
μὰ ἅγιον, ὡς χρή" ἐκεῖνο γὰρ πάντα ἐρευνᾷ, καὶ 

5. ΟΥ̓ΤΙΤΠ11 ΤΕ ΒΟΒΟΙ,. ΑΠΟΊΠΕΡ. 

ὀᾶρδοῦϑ βαπὶ (1}; εξ ἀτομβδησοὶῖ Ὁ ροθθαηέ; 6. Α Βλέπουσιν οὖν οἱ ἄγγελοι 

0 

" 
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καῦ᾿ ὃ 
ως δ ς κὐςς 
ἀρχάγγελοι καθ΄ ὃ δόνανται' θρόνοι (3) ὃξ᾽ καὶ χυ- ἐ : : 
ρ'ότητες, αξιζόνως μὲν παρὰ τοὺς πρώτους, ἔλαττον 
δὲ -ῷ,. ἀεί). ἄκα. ἜΣ ἀξπεο δύνα- ὧς τυ δ τῆς ἀξίας μόνον δὲ βλέπειν ὀύναται ὡς χϑή, 

αν Γ᾿ ξεν. ΠΣ κι π᾿ ὦ 
ἅμα τῷ Υἱῷ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ᾿ξχεῖνο γὰρ πάντα 

ἐρευνᾷ, καὶ γινώσκει χαὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ ὥς γὲ 

χωροῦσι, καὶ 

χαὶ ὁ πονογενὴς Υἱὸς γινώσχει χαῦ᾿ ὅ᾽ δεῖ, ἅμα τῷ 

Ἡνεύματι τῷ ἁγίῳ, τὸν Πατέρα (Οὐδὲ γὰρ τὸν 

ΤΠ τέρα τις ἐπιγινώσχει, φησὶν, εἴ 
ᾧ ἂἅν ὁ γΥἱὸς ἀποκαλύψει). βλέπει (4) χαθ᾽ ὃ δεῖ, 

χαὶ ἀποηοχαλύπτε:ι σὺν τῷ [Πνεύματ'ι, χαὶ διὰ τοῦ 
Ἡνεύματος, χαθ᾽ ὃ ἕκαστος χωρεῖ, τὸν Θεόν’ ἐπειδὴ 

χαὶ τῆς θεότητος τῆς πατοιχῆς ἐστι σὺν τῷ "νεύ- 

ματι τῷ ἁγίῳ χοινωνὸς ὁ Υἱὸς ὁ μονογενής" ὁ γεν- 

μὴ ὃ Ὑἰὸς, Ζαὶ 

ΝΌΟΝ ΠῚ μ:  Ἶ 
γηθεὶς ἀπαθῶς ποὸ τῶν γούνων αἰωνίων οἷδε τὸν 

ὁ οἷδε τὸν γεγξννησς 

ἀγνοηύντων 

γεννήσαντα, καὶ γευνήσας 

μένον. ᾿Αγγέλων 
τὴν οἾχείαν ἕχάστ δύνχιλι"υ, ἀποχαλύπτει σὺν τῷ ἦν οἾχεί το ἅν, ἀποχαλύπτει σὺν τῷ 

Πνεύματι: (ὅ), διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ὁ Μο- 
ψενὲς, ἃ ἐδή χα εν δεῖς ἀνροώπων ἐπα’συ! νογενες, ὡς εἰρήχαμεν), μηδεῖς αυβρώπων ἐπαίσγυ- 

ν 
τοίνυν (καξὰῷ γὼ 

νέσθω τὴν ἄγνοιαν ὁμολογεῖν, Λαλῶ (0] νῦν ἐγὼ, χαὶ 

οἱ πάντες κατὰ καιρὸν ἀλλὰ τὸ πῶς, εἰπεῖν ἀξυνα- 

ποῦμεν. Ηῶς οὖν τὸν δόντα τὸ λαλεῖν δύναμκ: ὃ:- 

ηγάτασθαι ; Ὃ ψυχὴν 

ρᾶς αὐτῆς εἰπεῖν μὴ 

τῆς ψυχῆς ἐξείπεῖν δυνήσομαι ; 

ἘΝ Αὔταρχες ἡμῖν εἰς εὐσέθειάν ἐστ᾽ τοῦτο υὐ- 

γον, τὸ εἰόενα:, ὅτι Θεὸν ἔχγμεν" Θεὸν ἕνχ, Θεὸν 

ὄντα, ἀεὶ ὄντα᾽ ὅμοιον ἀεὶ ἑαυτῷ ὄντα" οὐ πατὴρ 

ἔχων ἐγὼ, καὶ τοὺς χαραχτῆ- 
Ων ξ εἰ - ἮΠ Ὸπ “- 
ουνάμενος, πῶς τὸν ὀοτῆοα (1) 

πὰ βάθη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἀονογενὴς Υἱὸς γινώσκει 
χαῦ' ὃ δεῖ" ϑρίρδιις. σονὸ βαησίις ΓΟνοουλαβ, βοΐμς 
αἰέρα δρελλίμα σαποίμ 8) υἱὰ μἱ ὁρονίθξ [υἱάοι} Σ ονὰ- 
πία ἐπα ἐογξαίαν, οἰαθε ργοζυνάα Βοὶ, ἐριϊμονίς 
ἀμοφο Εις, ίομι ορονίοί, πουῖξ, οἷο, ἀνοάθοίας 
ἀοπ ΨῈΡΕΠ νοοθ5, ἄρα τῷ Πνεύματι ἀγίῳ, 

(4) Βλέπει, εἴο, Ράμ!0 ἀϊνθιβὰ ἐπὶ σοσδᾷ, (οἰ5], 
ἴσο, αβααν. δὺ Βοά!. δοτιρίανα, ἀπο ϑἷὸ ᾿ὰθο ἢ; 
Βλέπει γὰρ (ἀδ5ι γὰρ (0151.}, Καθ᾽ ὁ ὄετ ὁ γἱὴς, 
χαὶ τὸ Πνεῦυ τὸ ἄγιον. (4, τό ροδπίγοπιαῃ (0135].}; 
καὶ διηγεῖται τοῖς λογικοῖς (ἀ. τοῖς λογιχοῖς, (0151.), 
καῦ' ὃ (Βοἀ], καθ᾿ δ) ἕχαστας. χωρεῖν δύναται, τὸν 
Θεόν, κ᾿ τ ἃ ἐπειδιύ" Κι ῶος ὑπέρ εἴσει! ὁρονίοι ΜΚ έζως, 
ἐἐ Βρί τας βαμομε; οἱ Ἔπαλνας ναλίοηρ μέθη {ἰδκι8, 
ᾳυσηίμηι χμϊξυθ σαροτο ροίθδίὶ, ἤρμηι. Ἐαθυὴ ἴθ τὸ 
851 οοὰ. ΘΕῸ}. οἱ νϑίθυῖθ τα. πὶ ἀδηονοίαπιο ᾿ἰρτὸ 
Ἰεοΐίο, πἰϑὶ φυοῦ αἀάπμπέ ἀποχαλύπτει, γοροίαΐ, ἀπο 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, αἱ τονε]αοπ θαι πρίγεμα! βαποῖο 
ἐγ μυὰλπί. ἡ υἱμαίατα ᾿εοὐϊοποπι ἐδ που πα δ νϑοθα 
Ροϑβὲὺ αἰϊψφαοί ἰλπηθἃ5 βδραᾳαση Ἂα ρα οσίθακ πο ὰ- 
βᾶ : 4 ἴοοὸ δὰ 88 ἀϊχῖϑβο τιρηογαὶ απτὸ [εἶ σ0η- 
(Ἰθη παν, 

(Ὁ) Σὺν τῷ Πνεύματι. Πδδυμ! δα. νθοὸς ἴῃ σοδά, 
(οἱ5ὶ., ος, ἀδβάα)ν, οἱ το, νρυθοαρ. [ἢ Ο[10- 
Ροῃίδηο οοάἀϊοο ὀγαϑῶ δ η!, 504. το μοηάῳ, ὁπ 
ἴῃ ἰοσο δὰ σπδῖὶ θυ! }} ἀποίον σοπιποαπίαν. 

(6) Δαλῷ, ΒΑΉΪ, λαλῶν: ἀαὺ9. δαιοπαανίμαιι8 ΟΧ 
ςοὐά, σα, (δβ8αι}». εὖ στο, Ἠαρδίαν ἴῃ (οἱς]. 
ἄλλῳ. 5,5. Π|ΡεῚ 5. σδμονοῖνυ, ἤοπ ἰῃουτητποάα, λα- 
λοῦμεν. ΑἀαΙαῚ ὁχ μοθ, (ὑξαιρ. οἵ (015]. οἱ απία 
πανξς, 

(7) Λοτῆοα, 18 ΒΟΥ ρ5ιπὴὰ5 ὁχ οο]α, Ηυδ. Οάβαιβ., 
Βοά!. οὐ Ογοα., αὶ π΄ 15 Ἰοροιθίαγ, Σωτίρα, 
δογραίογοι. 6118. σοηνομ! ! δοτῆρα οι γνορθὶβ, 
τὸν δόντα, ρ)Ρα 518 ΒΌΡΘΙΙΟΓ 8. 



ὅλ. ΟΛΤΕΘΒΕΒΙΒ ΥἹ, 15 ΝΟ ΕΟ. 00 
ΣΤᾺ -. ΓΝ ἄν τ Νε ἫΝ ᾿ ᾿ ᾿ - ᾿ . . οὐκ ἔστιν ἄλλος οὗ μηδεὶς ἰσχυρότερος, ὅν οὐδεὶς Α ΞΘΊΡΘΥ 5Ι ΠΗ ΠΟ πὶ Ὁ ΘᾺ 115. ραίον αἰ πο 65}: {πο 

διαδεξάμενος ἐκβάλλει τῆς βχσιλείας' τὸν πολυ- 
ὦνυ λον, χαὶ παντοδύναμον, χαὶ μονοςιδῆ τὴν ὑπό- 

στασιν. Οὐ γὰρ ὅτ: καλεῖτα: ἀγαῃὸς, χαὶ δίκαιος, 
χαὶ παυποχράτωρ, χαὶ Σαξχὼθ, παρὰ τοῦτο διάσο- 

ρός ἐστ' χαὶ ἀλλοῖος" ἀλλ᾽ εἷς ὧν χαὶ ὁ αὐτὸς ὦ), 

μυρίας ἐχπέμπει τὰς τῆς θεότητος ἐνεργείας" οὐχ 

ἐν μέρει πλέον ἔχων, καὶ ἐν μέρες: ἐλαττούμενος, 
ἀλλ" ἃ "» “" ν, ἡ ιπον ᾿ “ας χὴν " 
αλ ξν πᾶσιν ὁ ηιὺς ὧν τὴς οὐὐτ ΟὉ βγὰς ἐν 

ἢ 

Ἁ 

φιλανηλωπίᾳ μόνην, χαὶ μιχροὺς ἦν συοίᾳ, ἀλλ᾽ ἰσο- 
δύνχμον ἔχων τὴν σοφίαν καὶ τὴν (2) οιλανθρωπίαν" 

οὐχ ἐν μέοε: βλέπων, ἐν μέρει δὲ τοῦ βλέπειν ἀπ- 

ἐστερη μένος" ἀλλ᾽ ὅλος ὧν ὀσθαλυὸς, καὶ ὄλος ἀκοὴ, 
χαὶ ὅλος νοῦς οὐχ ὡς ἡμεῖς ἐν μὲρε: νεῶν, χαὶ ἐν 

μῶρει ! »ἡ ψινωσχων" βλάσφημος γὰρ ὁ λόγος, καὶ θεία τ δ ΚΎΩΝ ᾿ μος Ὑ1 ᾿ γῆς, ω ξιᾶς Ἶ ἐ ΝΝ ἡ γα δὲ 
ὑποστάσεως ἀνάξιος, ὲρογνώστης ἐστὶ τῶν ὄντων, γαὶ 

ΐ : ΐ ἔρες ᾽ 
ἅγιος, καὶ παντοκράτωρ, καὶ πάντων ἀγαθώτερος, καὶ 

πάντων μείζων, καὶ πάντων συφώτερος" οὐ μήτε ἀρ- 
ι ῤε Ἃ Ἄλι διὸ 

χὴν, μητε μορφὴν, μήτε εἴδος ἐξειπεῖν δυνησόμεθα, 

Οὐτε γὰῦ φωνῆς αὐτοῦ πώποτε ἀχηκόχις, οὔτε 

εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε, φησὶν ὁ θεία Γραφί" διὸ 

καὶ πρὸς τοὺς ᾿Ισραηλίτας φησὶν ὁ Μωσῆς" Καὶ φυ- 

λάξασθς σφόδρα ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν, 
εἴδττε. ᾿ἱ 

ὅτι ὁμηίωμα 

ιλοιότ 

στὰιν ὅ5α 

., πον ΣΙΝ 
ον" ἡλως τὴν ὦ τὰ αὔονα- 

ἜΝ ᾽ν 
διάνοια τῖς 

᾿ 

᾿ 
τον (3) φαντασθῆναι, ἐγγὺς ὃ ἧ 
ὑποστάσεως ; 

Π. Ἐφαντάσθησαν πολλοὶ πολλὰ, γαὶ πάντες ἀπο- 

55 Ψψυᾷ. ξαξ, ὁ, π. τ. δ Ιοδηπ. ν, 317. ΣΤ [γ88}, τν, 

(Π) Καὶ ὁ αὐτός. ΑνγΠοα αι, ὁ Βα ρρ] ον παι οχ οοὰ. (ἃ 
(οΙμορίπιο. 

(2 Τὴν σουΐίαν χαὶ τήν, ϑδῦα! 9ππηὰ8 σοί, 
(15]., θίιον., ἴσο, άδααθ, οὐ πι5. ἰὼ Πρὸ βαποίῷ 
(ἀἰδπονβί οἰ ααπα, ἴῃ δα 15 Ἰοριίαν, ἰστοὺ, ἔχων τῇ 
συρίᾳ τὴν φιλανθρωπίαν, γμαροόι κα δης βαριθη 
δοιπιίαίονι, τα θἱπ αι! ὁχ ὁοηίσχιαι ἀϊσονὸ ἀΟΊνογοῖ: 
Ραγοῶχ πᾶ ροη5 ὅσῃ οι [ὁ βαρ μάτη. 

(9. ᾿Αδύνατον, οὐ0 Πα} 8 νοοΒ Παοίαν, δυνα- 
πόν, οἱ οτα ταν, ἄρα, ἰὼ σοι. Θ 0}. σο, ἀάβααθ., 
οἰοίπο [ἀσ1ὲ σνούϊουῖα5. Βα ]α α Τίασαο ἐπ ορνὸμα- 
ἰἰοο Ἰοσιίαν ἀρ οο5. μΘο Ρῃγαβῖβ αἰ Πυπιθηΐογ, 
μπασά πααϊξατα ἀἴνογβο 58ηξι τα ΕΓ Θαγπῖ τι Β᾽ μα] 1πι- 
«ἀϊηθπι 6} 15 ροϑ510}}6 δβϑοὶ τα σττα τὶ ΡΙῸ ΒΘ 0558} τι} 

« ἀἀ 55 νδηῦο οἷτι5 (61 σοι πα τη ροτυ ΘΠ γθιλτι5,» 
{Ππηᾶψαο ᾿δοῖο ἀποίονῖβ ρΡΟ ΡΟ ἴ0 588 σον ΘᾺ}, 

(ὁ; θμο πόθο γολιον, οἷο. ΠΟ τοβρίοὶ μα ΐθιη 
Πρθαϊα νϑίογιιαι ᾿τοΡ  σότσπηι, πὶ ἈΠβΟ]Ὸ5 πη απ] 
εσὐπάπογοβ θοὶ προυΐαιθα. ἴα ἱμναβίπεο. σοπίοιάο- 
Βαη! εξ αἱ ἀδοίγασπάδῃ δονα ἀοχα! πα οι με1- ἢ 
5ἴπτα παῖε πασο8586 [ἀθγῖ  ΥἹ 0 Θὰ ἀδ τὸ βοιηηΐα ὅ1- 
πχοηΐβ δι ρῖ5 ἀρὰ στοαὶ, {0. 1, σαγν, 38, τὰς 3. οὐ 
8; ϑαϊανπίη! []Δοτα, οὰρ. 34, ἃ. 1 εἰ 3: Βα Π ἀϊ5, 
σᾶρ. σοάσηιν, κι. 3. ὁ! ἁ ς ἀἰατοϊομ β, οαρ. 9717, τι, 2, 

Πα Π1ἃ ρόδες Μαπίομθοναια ἀρ σία, οἰ ἀρὰ τὰ 
Βυϊποῖρθ5 [πϑρσᾶριι ἀάνοταιβ θβθατῃ ΡΟ Πμοραηίοβ 
τηαμηαπι Δ Ὁ 60 νἱμλ, 50ὰ να μαγίθτη ΥᾺΠ515586, 
ἀριὰ Ερίμῃ., ΠΘτο5. ἐχνι, ἃ. 235. οἵ 20, ῥ᾽ υτὰ ἀ9 
μἷ5 ἰὰ Αὐυρβαβῆπο υἱάοτὶ ροξβαμῖ, ρυοϑογῆμα ΠΡΡῸ 
Οοπίρα ορϊδίοίανε Μαρίενθι, σἂρ. 15. ας ἐδ: σἂρ. 15, 
πα. 19, οἱ δ παξιγα ϑοπὲ, ἐαρ. ἀξ οἱ 40. 

(5) δον φοῖηὶ φαΐα ποσαίιμ" δόλαις οἱ ἡ θεδ, δία. 

[σὴ ἀἀνουβα5. απ βυοοδ, φαὶ οχ ἀἰνονβὶβ οἷ ηο- 
τὰ ἶ θιι5 ἀϊνοτβδο να 9 ἴαᾳαθ, ἀδος οδίοπάθγο οὺ- 

παναηίαν, αὐ αἰ] εθητθαβ, 1. τι, οὰρ. 30. ἀτμλ, ὃ. 
Βομὶ εἴ [5 αἰνίβιο ὄσγὰν ᾿πνεοῖα ἃ ΟΘΓάοΏ9, οὐ ἃπι- 

θαι ἰογιοῦ (ὦ), “δ᾽ αιιθι ὨΠ8. σασοοβηρν 
τοθπὸ ἀθροι εξ: 4 ἀλλ} 15 ποι τι θυ 5 Πι 5 σα ταν, 
ΟἸΏπΙα ροίσβι, οὐ ἀμ ον} 8 δ ϑαρδίαμίία, 
9Ὲ Νοὴ ὁπππ σπϊὰ νοσαίιγ Βοπ5, οἱ ἠαβίαβ (9), 
61 σπιπίροίθη5, δὲ βαρ αοίλι, ἐεῖγοο νανίϊβ σπι οἱ 
ΑἸ ΝΟΓΒᾺΝ ; 8504 ἀπτὶ5. δ᾽ θαι. σαπὶ 5᾽ξ, ἱππαηλ Γὰβ 
ἀϊν! }α εἰ5 οροναϊ ον. {4 Νὸῖι ἈΠ 18 ἂχ ματα 

ῬΙ5. μὰρομδ, Π1ὰ τα ΐητι5 1 504 π΄ ΟἸηπ 5. οἰ 15 
5101 ρ81. Νοῖ μι Βομη αὐ Βο} τ) πηᾶσηπι5,01 βαρίϑι- 
υἱὰ λὗ ΠΟΓ :5ο ράτϑηη οὐ αξάθιῃ απ μο οϑἐαΕ15 Π Δ] 00 1.8 
βαρ δα τα οἱ μοι αΐθιῃ. ΝΟ ὁχ μαγίθ νυ] ἄθηβ (6), 

6 6Χ μάᾶγίθ υἱξίοηθ Ὀσί ναί 5: ἡστατα (015 οὐ 5, 

Εἴ τοῖα ἀιιάίεαθ, ΟἹ (οῖτι5. πλδι5. ΠΟ ΟῚ 05. ΟΧ 

Ῥαρίδ ἰ  Πκομ 5, οἵ 6χ μανία, ΠΟΒΟΪΘ15.: Β]Ά5}116- 
τῇῖῖ5. σαί πα, Εἰ ἀν τὰ δι δια α χα σὴ 5 ἢἴο βου πῖο. 
Ῥχωβοί8 65. θοσαμῃ (8 σαηΐ, οἱ ξαποίπα, οὐ [πὶ 
οἰ ἢ ἱπηρου τη ΘΧΟΓΟΘΩ5. δ᾽ ΟΠ) πίμι5 ὨΙΘ] ἴον, ΟΕ 

ΟΥμ πὶθὰ5. τηᾶ]ον, οἱ οἰπηΐθαθ βαριοηθον, (88 
πόας ρῥτϊποϊρίπη), πΟα 8 [Ογηϊαπι, θα 16 Βμδοίοια 

δαϊσονα ροίοτ! 5 ἀπάιδι, Νόσησ Θαἶ τὶ Ὁοοῦγὴ ὁ} 
αἰεἰ πες τρία, πόψτιθ δροοΐοην ει υἱαϊεεὶς 55, αἷ 

ἀἰνίηα δογίρμιγα, Οὐδργορίον οἱ αὰ ΙΒγαθἢ 5 αἀἰοῖς 
Νοβοβ : « ὃν αἀνονθο αἰ ποηίοῦ. ἀπίηλ}5 να βεν!β, 

« σαοα πη Π πὰ] 6 η}] ποπ ΥὙἱ|5{15 δὲς ν᾽ 51 δη! ὶ 

ὈΠΛΏΠΠῸ 5᾽ 1 Πα ἀἰηθαι ᾿ρδῖιι5. }}15 τι δ ΠΙΡῸ15 τη 6 ἢ 5 

Βοσπιᾶγο ποι 5. αά ςαὐ5ίαπιαιηπο αἰ ψασῃμάο 
ΡΓΟΡΙ5 ἀσοοάοι ὃ 

γὙΠ|. Μι1ΠῸ πιὰ ππαρί δι βαπι, οἵ οπι}68 ἃ) 6ι"- 

γι πα οἷς Ἴς 

Ῥ Ποιὰ ἃ Μαγοίοπο οἱ Μαμιομοὶβ. Ρασϊο, Ροβί, 
ΟΥ̓ ]τ5 νόσοι, σα Βλο παι ἀρθεοϊα τα πὶ αιιοά - 
ἄδηλ λοῖ ποσλθῖ, 6. ἀπασι δχ οὐὰβ αἰ! 15 ὁομ}- 
δα ει 5ρουοίατα γἱἠοίαγ, αν δὲ σα. 8. ἢ. ὃ. Νοίδ 
[Δρλθ 615 5 σα  Πσαίο, ααὰ ἀοδίιαι νἱγέαίο δὰ 
ΘΧογο (5, δίνο δσοίουπια οἶνο βἰάθσπη, (αἰ Π 60 
Βα ρπουνη}, Υχ οἄλὰ νοι ουῖι Οὐ τῆ το ᾿μηοίδια 
[550 : απ {Π βραϊοῖθ ἔπιμῖτοῦ ρθη 5. γαῖα 
ἔπ 580 νἱἀθαίαγ, ἀο ἀϊναυβὰ ρδη 5. οὐ ἀρ 5 ΠΝ - 
ἀα οσαπν Ραΐιπι ἀδ Πα 7π|5 γοοῖβ Ὁ δ 56 58 Ορία10 
{ὰ1{. νῆΔὸ Ἰροροια αν, 10. πι, σᾶ}. 35, αν 3, 6. ΑἸῺΒ., 
10. τν "4 βάρος οαρ. ἔνα. 14. Ογίσοτ., δ. ν σο 7. 
(εἰς. γα, 303. ἂὸ ποπηα!Π ἰλοῖια,, δα μηοτη ΒΡ β τ18 
ἀΠ4 αὐἀἰαξίοι δ νούσην μεῖς αὐ θονίιι ἀρ ροιανογο, 
αἰ Ρουθ 8, ἀροληθοςὶς, οαληϊ. 5, ῬαΡ5.Ὁ 1 τ ὑηρο8. 
ἰδές ςροείαρο Ῥγοθθία Βαδαρίν, ᾿ὰ οκὺ θρὶ, ε 

(ὃ) δον οὸ μαρῖς υἱάδης, οἷο, Υἴβαθι 651, Δ: 18 - 
βία ὑννη!ανι δῖ σοβρίοονο Δα αἰοθον, αὶ Ἑοὺ- 
ἀοτοίο ἰοβίο, να κογοῖ. γχαῦαὶς σὰρ. 30, ραρ, πΙῷς 
αἰοραμνέ Πυσπὶαθθϑ5δὰ τηαϊον , ρα σα 11Π| ΡΟ 85 
ἡπηοοση απ 6πξο, δἰσαΐ οἱ τηδίϊογί θθιμ : ᾿Αφέστη- 
χέναι τῆς ὕλης ἔφησε Θεὸν, καὶ παντάπασιν ἀγνηοῖν 

χαὶ αὐτὸν τὴν ὕλην, χαὶ τὴν ὕλη,» αὐτὸν, {τοὺ ΡΟΥ 5 
ἀϊοῖα σπου) ἀάγορβαβ Δ ΠΡ μοσπου ΒΒ} 1Ὰ5, ἀπ 
1Π|Ὸ5 φαΐ Βογιρίανω Πότ [πο 5 ΘΙ ΡΊΟΙ Βθρίομλ 
οὐθ]ο5 60, πο ἀπι ρΊΠι5 ΤΡ τιον Ε τ σαια 51 να Τομ ἢ 
ογῖπία, 65 ΟγγιΠ]ο γα 60. οχ Ρατῖ τ [πὶ νομαὶ 
αοαϊαῖο ἀοηαθίίαν, μερικὸν ἀρὰ τὸ βλέπειν αὐτῷ 

χαὶ οὐ παντελὲς, Οτῷ κοησααηίυν, Το, οδέ Θομπις, 
οἷα, δ νουθαηι ὀχβου ρβῖβδὸ νἱἀθίαν οχ γοηαιὸ {1}. 
1, ὅάρ, ἐν, αν 3, 6. Πρ. αὶ, σαρν 13... 3. 68 6. 38. ἡ. 

ἃ οἱ ὅ. Ελλάδα σαι 6 ν6] οχ ἁΤ σραῖνο νῈ] δχ τιῖγο- 
4πὸ ΤΆ Πβονίθ! ΤΕ δοάονοίτιθ δὲς μδαὶ οχχιχν τι. ὃ, 
ΝΙϑὶ ἀϊκουῖβ οαπχάθτα μαΡΙρΒ. ὁχ ρα νἱ νον 818 
ἀπο Ορνοηΐβθο βοπιδι οι  πᾶηὶ 5[πιιΠὰ μΆΠ 08 
ἩΠατ., ἰὼ Θαπιᾷ, ρβαῖμι, τιν 3 οἵ φαλϊάδιι αὶ ΡίΓο 3 
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811 αἸαίιπι νοὶ Βοπιίοπι (2); δὺ αποὰ 80} ΡῈ 1 

δἰ, γβοῖθ ψαϊοτα, οὶ γδένονβο ἐπι ΘΠ] ἐσίααι, Πα : 

μι ἰοχιοπομπῖο αἰψρισι ἐμαγν ρροίθδθ πὰὸ ὃς ΟΡΤΉ 

5πη} Ποιαἶπὶ ΠοΊΓῚ Τρ ΟΠΡΙδεὶ ἀπ σθητ, ἀδ 50 

ἰρβὸ αὐ οὐππάριῃ. τποάππι ἀϊοοητῖ5 δ {εραβαϊοτῃ : 

« Οὐ 165 νοϊαὶ σοησύθσαρο ἢΠ105 'ὰ05, σαοιηδάπιο- 

« ἄχπι σα Πα ρΡΌ]Π 5 5105 58} ἃ]ὰ5,6} πο] 5111 ον 

πηι 95 δηλ ροΐδϑῖαβ 15 θὰ ρτοίθ αι ἀἸάγατῃ πο- 

τὰ Πι0 5 μη ποσίν, 511 [ἃ πυΐατ5. ᾿α 0} πο η 858,1) Ὦτι- 

Ἰβαθδι ΠΟ η ϑι δ α π 6᾽ μγ.Ὸ ]ρδλνθασα αὶ 06 ν 6 55 

{ἶσα} 115. ὁπ, Πποπιΐπαιστα πιογο ἐπ πιανθυιῃί. ΑΙΪὸ5 

ποὴ γε πὰ 65} ΟἹ δορίθαι οοπ]οβ ἈΓΠΙησονο, θα «πιοά 

βογιρίσμι κι: α δορίοπι οὐ} Θομ]ηὶ τοβριοιθηΐθ5 

« ΒΌΡ6ΓΡ οἰ πὴ ἰθυγάτῳ Τξ,» Βὶ δπῖτὰ βορίοπι Ο08}} 

580}1 ἀἰδεϊποιίί αν }}}} ΟἹΡΟ πη ρΟ 0) Βα ηΐ, δα ράγίο τρια, 

θα 6χ δ6 Ἰοῖο νιἀσί: φαοα ὁ 9.60 ἀΐοοτα Ὁ] θ}18- 

τὰ πὶ οἱ σομνίοϑαηι 65... ἤθασα θηΐμε πὶ ΟΙ ἢ ἐνι18 

ρῬορίθοίαμι 6536 σνορεία πε. πῇ, βροιπάμτῃ {ΠΠπππ} 

ϑργνδίοῦβ νοσοπὶ : Ῥαΐρν ἐθδίον οο οδεῖς ρον οίς ἐδ 09: 

ρογίδοϊαϑ51η Υἱάδηο, ρου δοῖαϑ ἰῃ Ρμοίοκίαϊο, μόνθο- 

τὰ5 ἴπ πα βη! α ἀτπαο, ροστοοίαβ πὶ ργωποιϊϊομο,ροτίοο. 

ἰὰ5 ἰὼ νομί μαίδ, μονίδοίαβ ἢ 7 πβΈ πα, μευ ποῦ 5. Τὴ 

θρηϊσηϊαίο τα ἀδιονυαι πα ι5 ἴῃ ἰόρο, 504. Ἰοοο- 
ταν ΟρΊδχ  ἰὰ ρα 15 οαπίβιθ 5 [10615], 6ὲ ἃ πα} 

οἸγοπηιξοτ ρα. ἘΠροπῖς εἰ οἱοἰτση ὁ58 : ΞᾺΡΟΓ ΘΒ μχθ 

ἰᾶχθη (1 κεῦδί. Εἰ ἐεννα, Ξοαδοίπωπ ρει ὟΝ 

βῦγνοα!" Ἰᾶμγ 6 5). ἀβαὰθ ἃ Ξαριθεγαμθαὰ ρμο οπίαϑ 

Ε788. 
1Χ. {π|ι5 δὲ αθίαας, μεζοβοηβ,, οὐπία ν᾽ ἀδ ῃ8, 

οὐππΐα [Δ (0]} ροπ 9, οὐαπΐα μὲ᾿ Ομ γι βέπτῃ ἔθυσα 5, 

υρη ται 9 θα): αν, 8... 1 ἩΠΙ π ο. ᾿δν 5 
Αὐις γῇ], ἀθ. 

ς, ΟΥ̓́ 11 ΠΙΒΉΟΒΟΙ, ΑΠΟΗΙΈΡ. 

ταγαπί, Ποῦ ποθ ᾺΠ}Ε ἱσῆοπὶ 6556. βοηδουι (1); τετυχήκασι. Καὶ οἱ μὲν 

(1) θσμῖι ποπημἰ  ἸΟΥ ΘΝ ἐδ86 Ἐρηβενμηξ, Ὑ6Ὶ ποδὶ ( 
ἃραποϑ 585 Βα Ὁ Ψ πΙοΔηΙ ποιῖπο ἀἀσναϊοτορ,αθα 
ὁ τὸ ὁοῃηαθεν αν ἰαΐτα, ἢν 10. Ὑ0] Ρρυρᾶϑ, ἅπ| 

Ξδόγα σποιῃ ργῸ Βθο ΠΟΙ ΟΒΏΉΤ ΛΠ, πριγοιῃ 1α 6}; 
γο] μι οβορίιοβ ΠΟ 105. 4 θα π βαθιὰ 0556 
ΘΟΙΒΌΡΗΙ, -- φισὰ ἀδ ἢ!’ ρρᾶξο 6ὲ ΗΠ γδοιο τεῖογε 
(ἴδῃ. Δ}., ῥεοίγερίῖς. ρὰμ, ἀξ, 5ι Π]οηχα δίο!οῖ5 
1αἰβ5ο βδυιθηίαα. πατραμε Πα5, Ὁ, δ) γιαΐμτα 
ἀοογετα, ΟἸοα11}15 βοπ ἐθα τα πὶ τοΌΡΘ 5. οἱ ΡΠ] αἰ ΤῸ ἢ, 
ο ῥ]αον ἐς  ἰυιίος,, αι ἃ 1-πτι νῸ} (ἀπ δι Μἀπιοιίο5, 
(ποτα ρεϊησορ5 λίαπδ5 σα. ΔΚ οἷδὸ ἀἰΒ ρα ΔΝ 
ἰίοτῖ 5. πα. 27, νοι ουὶβ Ταξίδιθ! ἤδατῃ, ἐχ μοί αβ 
γε: αἰτοβία ΠΟΘ, ἐσθ τι ὁσ Ξ 1 6 16 Π} 558 ΒΒ ΡΟΏΙΠ: 
φαϑιμοθτθὴι ἰρπθιὴ Ἀϊδιλιο μοὶ ᾿πῷ}15. ἀσοσηβοΡαμ, 

(21 Αὐὐὲ πἰαίεαν υοἶμέ μοιαίποια, ΝῸπ ᾿ς ΘΔ Ἐ165 
ΓΘΒΡΊΟΠ, φασνατα χα] τὺ5 θαι ᾿χειδλα ἔοι γ.τ5- 
ἄνα ἀυσιϊθ5ε ποία ἐξίμεθς θαι {πάμ05, π|ὺβ 
ἌΒΠΒ τὸς ἰῷ Ὠυ ὀδοῦβ τα} ΡΠ 05 ἐπδῖιιτι- 
Ἰαα ς 5611 ποι δ5 ἈυΓιρια εἴθ απ ΝΟΥ ᾿δααιπόμ 
πλθ65, αἰ Ἰάοἶτοο Ὑο} Πιδοιοίιοο, γ0ὸ} Ὁ ο] 5 
ἴῃ θύροτο στὰ ρον παυίαπι νϑυβαηΐθ8. ΕΒ πἢν, 
φυσιροτιθ ὀὐγαρη 5. ἀὸ Βα ρου! ἤοαπι5 αὐά οι], 
Ὦθο [υππτὰα τὴ Βροοῖθηιν ἔα θαηξ, 5ἱ ἀ6. δον 
56 ᾿πἀλοίπτ [δ θμἀπ1} 65Ὲ ὁχ ΘΙ οπί μου ΟΠ] εἰπθη- 
(πᾶσι ᾿οΙἰαρατα ἀαοίονο, Ζ} πιο ἀροξο δι 
ΒθρΡολὶε, σαι, 17 ἃ. Ἴ οὐ 8, σΓΓ Βιορλ!!. 40, ἃ. 419, 
Ἐλα!Ππτ5 ρυλανα πὶ Ηἰονοσ ν στὰ ἐν δοῦναι, αν, ΘΌϑ, 
ΛΑ] πα πιαποναιτῃ οἱ ΑΜ σο μοπιονρ  ξασαι. μᾶπο 
[πεθροβίηι [556 βἰατα!ς, Δα]σΤαν ΘΡΙΒΈΟΤ» 0 Κρ αικδο 
Ποὺ ἴῃ δογῖρεενῖς ἐελἰπειμίμ, ΠΊονοπ., το Υς ἢ. ΕἸ, 
ὧδ δαμτοῖθ οἱ ρ]ρυσααο Περν οι εἰς ἀἸοῖ ας, φμοά όμηι 
ἑν ρογθιι αἰχιο ἰοσαίομι ορίποπέ". Οτίσοπεβ, Πς 1 
ἴῃ, Ἐρίδεοίανι αὐ Βογπαῆοβ δβυιν ἡ πιθ]α, ΑἸ ΠΡΟ ροΠλοΥ- 

ἢ 

ὅδ 

πῦρ ἐνόμισν εἶναι τὸν θεόν" 

ἕτεροι δὲ πτερωτὸν ὡς ἀνῦφωπον, διὰ 
τὸ, Ἔν σχέπῃ τῶν 

᾿δπελάθοντο 
μονογενοῦς, λέγον- 

τὸ γεγρᾶσθαι 
Ν - - μΩ Ὁ 

μὲν χαλῶς, νοεῖσθα: δὲ χακῶς 
μξ. 

κυρίου ἡμῶν '1ητοῦ Χριστοῦ ποῦ 
-ω ἰδ ἢ ν [ 

τος ὁμοίως καὶ πεοὶ ἑαυτοῦ (2) δὺς τὴν Γεροῦσας 
΄ν “᾿ "ἡ 

Αήμ' Ιἰοσᾶκις θέλησα 

σου, ὧν τρόπον ὄρυὶς τὰ νοσσία ξχυτῆς ὑπὸ τὰς 

πτερύγων σον σάεπατοις που 

ἐπιπτυνοναν εἶν τὰ τἰἴχια 

τ ΖῸὲ} δος - Τῆς τὸ “) ΦὙπτ,ιΡι- 
φυκ ἩμΜμελήτας ; Ὥς 13 δουΡὴ ε 

λαμδανομένης, 

πτέρυγας, καὶ 

χῆς αὐτοῦ δυνάμεως εἰς πιξρυγὰς 
ἀνθρώπινα τ 

πεσόντες, εἶναι 

ιχυίαστον" Οἱ ὃὲ ἑπτὰ ὀφθαλμοὺς ἔχειν αὐτὸν οἰπεῖν 

ἐτόλμηταν, διὰ τὸ γευράφρα: (ἢ): ἹῬῬπτὰ ὀοθαλμοὶ 
Κυρίου ἐπιθλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

οὗτοι μὴ νοήταντες, εἷς ἄγματα απο 
ν - ᾿ " Ἀν νος 

ἀνθρωπίνως ὑπέλαδου τὸν ἄνεξ- 

ἑπτὰ ὀςραλμοὺς μόνους ἐν μΞοτ' τὲ ῴ ἀρὺς μόνους ΞΞΞ: 

κὺν ἄρα τὸ βλέπειν αὐτῷ, 

ἐπὶ θεοῦ λέγειν δύσοη μόν ἐστι" τὸν νὰν Θεὸν τέ- 
ϑ εἰ ; ὍΝ μα κε 

λεῖον ἐν πᾶσιν ἐΐναι δὲὲϊτ πιστεύειν, χατὰ τὴν τοῦ 
ε ; ν ὐέ 

Σωτῆοος φωνὴν τὴν λέγουσαν Ὃ Πατὴο ὑμῶν ὁ 
“1 ΠΩ ί ο ἐστι" τέλειος ἐν τῷ βλέπειν, 

λειος ἐν τῷ δύνασῃαι, τέλειος ἐν μενέθει (ὅ), 
᾿ “ ᾿ " . ἐλ λειος ἐν προγνώσει, τέλειος ἐν ἀγαθωσύνῃ, τέλειος 

δικαιοτόνῃ, τέλξιος ἐν φιλανθρωπίᾳ" οὐκ ἐν τόπῳ 
πεοιωρισμένος, ἀλλὰ τῶν τύπων ποιητάς ἐν πᾶτιν 

, " ͵ ᾿ « 4᾿ 

τὶ 

. ὅπ 

ἰ 

Εν 

νὼ ,. φ ᾿ ͵ Ἂ πὭ 

οὐοενὸς πεοιγραφόμενος, θρόνος αὐτῷ 

ὃ χαρεζόμενος. Καὶ 

;, ἀλλὰ Ὀὐάνει ἡ δύναμις μέχρ' γατας " ΞΙ πὸ δὰ ξος, 

Ὁ. Ὶ ὧν, καὶ ὑπ 
ὁ οὐρανὸς, ἀλλ᾽ ὑπερανέχει 

- 

ὑποπόδιον ἡ Ὑἱ 
χϑαονίων, 

- ᾿ “ 

θ΄. Εἷς ἐστι πανταγοῦ παρῶν, πάντα βλίπων, 
- δ ἣΝ κι - 

πόντχ νοῶν, πᾶντα διὰ Χριστοῦ χατασχευάζων" 

ζάθιν δ. ὦ ἰα ετας, οὐθὲν Ὁ ἸΞΩν ἀκ {; 

ΡἰηΙανιπι. 58}. ποθλ πο ΒΔ Γ6Ι61ΠΠ| ΠΟΤ ΘΟΕ 
ἀαλμαια 1Ππ|ὌΞ91]ὰ} χαὺ5 αἰδομη δ.,, 116. Ἰπἡτ τ Πα πὰ 
τοὶ χά μο.ΑΚ πὶ Ἰσλπὸ Θ᾽ ὰ5. ἀπ σΙοΝἽ5 Γρασο)οπίο,ψαοα 
ἴδει ΤΠ οΟοΔΟΤ ΘΗ ὀρότας ααιρῖ, 50 ἐμὲ σέποκῖμς τοϊα- 
μάγοι, ἰἰασ18 πὶ σαῖθῃ 15 αν δυΐιπι μη λα}. Βιριοα- 
ατι5, αι ϑάση ὑὐαϑδϑὶ ἢ [18 ΟΓΕΟΥ 5 Τί απ}, δὲ [ὴ 
Ρνυπῖ15 Πα ρια Βαγιρηβοιας σὉ1 ΠΡ πὶ συ ηδονὶ- 
ῬΒΊ5Β6. Ὧ1 ρτουαάα τη σαι ἐθθο σουρογοθάῃ, σὺν - 
γοάμμαπα γαταλελυιπῶς, περὶ τοῦ εὐσιώνλατον εἶναι 
τὴν Θεάν, ΔΡρΟ τοονθ 5. ΡΟ απ ΒΒ οι σπθ5,, μ585 
{πἰδὰβ αἰ Βα αθαρ δυθιρι νη 5 αν ΓΞ 608 Ππ ΒΗ 1Ὰ} : 
ἴκ Ῥα πλ 15. 1115 ἃ γ ΤἼΠῸ σοτα αὴρ στον ἃ 5. Πα] } 5}, 
Υγ6] ϑορίομ ΘΟᾺῊ Ὦθο ἀπο πααμαῖο, με ἰῷ πθτηῦς 
ναὶ Οὐγη 8 γ6 } ὁχ δουύαηι πε 15, ν6Ὲ οἰΐαὰ ὁχ ἢ1Ὸ 
ἴον 5:13 ΟΕ σα 15 ἰοῦ ἀσούρεγαί. Αααίαποβ δ ᾶτα 
πη Ὁ 1005. γοβριοσγο ροϊ αἱ} αι ΑΘ ΘῈ ΝΊσποαΣ οον- 
ΟΠ ΒΟ μὰ, 61 ρα μοβῖς οχογίου ον 
υμτθ θα, θυ δ5, τιν, αν Τγ ρ.ς 8}1Π. 

(2) Περὶ ἑαυτοῦ. 1τὰ πὸ ὃχ ρα, (οἴ81., ἴσο, ἃ" 
βᾶιρ., τοῦ ᾿ἐδΠι. περὶ αὐτοῦ, 

(ἃ) "εγράφθα:, Βυϊς γὙρῦθο ἴῃ. ἵπιρερεβὶβ 5α}}- 
ἐπασίιαν πάλ" σαοῦ ονραβί αι 5. θοῦ! ἐη55. (Ὁ8]., 
ΘἐοΡ. ἄορ, Οβαθθ., ἀοηονοίνοι νοά. Ροκὶ ὀφηχλ 
μυύς ΔἀἀΤϊΤά τηνι μόνους ὁχ ὁο ἃ οο, δι, Ομμοῖ.. 
δἱ σγοι αι θα5. δα] αβοη 5 (015}.. 1 ἀὸ πὸὶ μό- 
νους, 506 μόνον πΠαροίαν, θαι μόβὶ βλέπειν, ἴοοο 
αὐποῦ, σαοὰ ᾿ορΠαν ἴθ ἰπιρυσπβῖβι ΤΌΡΟΝ ΑΙ Π115 
αὐτῷ, ὃχ 015]. ἴσο, πϑλπ}»., ἀβπονοῖ, 

[Ὁ ἂν μεγέδει, Αγ οαθιοὶ τῷ ἀπιδ ψεγέθες. ἰὴ 
1η]Ρι 8515. μ᾿ ΡΠ χατη 5ιξμα 15, ὃχ Το α οἱ ἀὔβαμ. 
Ροβὶ μεγέρει, αἰἰἀιξασ ἴῃ ΘΙἴο]», ὁοὰ,, τέλειος ἐν μεν 
γαλωσύνῃ, μὲν [οοΐμ5. ὧν τατον ϊορηΐία, 
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ὔυτᾶς τἀ 

τοῦ ᾿γένετα 
ν 

ἀκ! 
ων τὸ ζ « . - ἘΝ 
ἀνελλιπὴς, πηταυὸὺς εὐεσγεσιῶν, “ὧς ἀΐδιον 

ἀνελλιπῶς ἀπτοάπτον δόναμις ἀγατχγώνιστος παῖς 
πα ΩΣ “- ᾽ ν᾽ Ν .ν» 
ἀσθενείαις μῶν συμπεοιφτερημίνη" οὗ μυὸξ τὸ ὑνο- εν τ ΤΡ ͵ ᾿ ῇ ἡμῖν: ΕΡΑΡ ἔοι : 
ὡᾷ φέρομεν ἀχοῦσχι "  ἔχνος Κυρίου εὐρέσεις, 

ὡ τὰ δ ν᾿ . - ΝΟῊ - ἤ 

φησὶν (2) ὁ ἸΙωῦ, ἢ εἰς τὸ ἔσχατα ἀφίκου 

σεν ὁ [[αντυχράτωρ; 

αὶ ἐποΐη- 
χων ἥν ν' 
5: τὰ ἔσχατα τῶν 

. 5 Ω.»’ κα τῶν οὐ χαταλαμύάνεται, ἄσα ὃ 
ποινὴ μᾶς 

τὰ πάντα ποιέτας 

χαταληφθήσεται ; ᾿Ουθχλμὸς οὐκ εἴδεν͵, χαὶ οὖς 
οὐκ ἤχουσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὖν 

ἐν αῆνες ἮΝ Ἧ ΜῈ ς Ε ἢ 
ἀνέθη, ὅσα ἡτοίμασς» ὁ θεὸς τοῖς ἀνχπῶτιν αὐ- 

ἃ ἑποίμχσεν ὁ θεὸς ἀπεοίληπτα τυγχάνει 

ταῖς ἡμετέραις διανοίαις, αὐτὸν ἄρα τὸν ἑτοιμαάπαντα 
- - “ ἢ, ΄ “ 

τῷ νῷ περιλαμθάνειν δυνάμεθα; 
(4) θεοῦ του χαὶ σοφίας χαὶ γνώσεως ( 

ἐξερεύτητα τὰ χρίματα αὐτοῦ, χαὶ ἀνεξιχνίαστο 

αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἰ φητὶν ὁ ᾿Απόστολος. Εἰ τὰ κρίματα 
5. 2 

καὶ αἱ ὁδοὶ ἀχχτάλητα καθέστηκεν, αὐτὸς ἄρα 

ληφθήσεται 

τ» 

Ὶ΄. Τοσούτου τοίνυν ὄντος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔτι μειζο- 

νος" οὐδὲ γὰρ ἐὰν ὅλην μοῦ τὴν ὑπύστασιν εἰς γλῶσ- 

σαν μεταύάλω (4), δύναμαι τὸ κατ᾽ ἀξίαν εἰπεῖν' 
μᾶλλον δὲ οὐδ᾽ εἰ πάντες ἄγγελο! συνέλθοιεν, οὕπω τὸ 

κατ᾽ ἀξίαν ἐροῦσι" τοσούτου τοίνυν ὄντος ἀγαθοῦ τοῦ 

θεοῦ καὶ μεγάλου, ἄνθρωπος λίθον γλόψας, τῷ λὶ- 

θῳ εἰπεῖν, Θεὸς μου εἴ σὺ, ἐτόλμησεν. (Ὁ),  με- 
γάλης ἀδλεψίας, ἐκ τοσούτου μεγέθους εἰς τοσαύτην 

ταπεινότητα χατελθούσης ἰ Τὸ ξύλον ὅπεο ὁ θεὸς ἐνύ- 
τεῦσεν, χαὶ δετός ἐμήχκονε, χαὶ ὕστεοον κατχγαυθὲν 

καὶ σποδὸς διὰ πυρὸς (6) γινόμενον, τοῦτο μὲν θεῆς 
ἀναγορεύεται- ὁ δὲ ἀληθὴς Θεὺς 
ὙΟΝ ἤδε ἣΝ 

εὐχψιλεύσατο δὲ 

καταφρονεῖται, ᾿ηὶ 

ἁ πονηρία τῖς εἰορωλολατρί χε" χα’ ͵ ἡ ΡῚ ε 5 ᾿ ἐ-ἝἙ 
ἥ 86 

αἴλουρος (1), καὶ χύων, καὶ λύχος, ἀντὶ Θεὲ 

εκυνέθησαν" γαὶ λέων ἀνθιωποθόσος ἀντὶ τοῦ δεοῦ 4 ἢ ᾿ Ἶ 

᾿ » »ὴη τ 
ἀνπίμτεμα! ποῦ ἐχοαλόντης . προτ' 

" » , 
εχυνέθησαν ὙὝ ΧΕ Ὁ τὸν “ἡτουσὰς ΔῊ 5. 

᾿ 
εἐφρονάθη. Καὶ ἀϊσχύνομα! λέγειν, πλὴν λίγω" χαὶ 

χρόμμυα γὰρ ἤδη παρά τισι προσεχυνέθη, Οἴνος 

3, ΤΊΟΡ χι, 7. 
ὉΠ 1 ἡ ἢ ὃς Βα χΙΝν, Εν 

(ὰο ρνφιοστηϊ ταν ιν οὐ, ΟΔοΡ,, ἤοο, Οδβδαδ, Θὲ 
ατγοά. ᾿ " ᾿ 

(8) Εὐρήσεις, φησίν, ἘΔ, φησίν νθΓρῸ εὐρήσεις 
φηαίαπε. Βδααίθαιρ σοά!. (οΙ5]., ἤοβ, ὕδ8. οἱ 
Ἰορ! ιδὺλ νου θοσι πὶ ΘΟ] ΘΟ ΓΙ Οτιδῖι. , 

}9) Καὶ γνώσεως, α΄ οἀἰΠὴ5. ἀέθ8᾽ νου που, γνώ: 
στος. Τιδοιοποῖα οοδά, Οοἰπὶ., ος, ὐβλαρ, οὐ Ο- 

το. δε Ξδοῦὶ ἰοχίαβ τεροβαϊναιξ. Α 
(ἃ Μετχθάλω. [1 οχ οίβὶ., ἴοθ, λβδαθ., ἀτοΐ. 

ἙαΙ, μεταδάλλω. ὯΝ τῶ 

(5) Εἰπεῖν... ἐτόλμησε. ἴῃ 04. (οἰπὶ., (0... 
Βοά., Μοτεῖ; οἱ τοά, μπαδοῖαν εἰπεῖν, δ᾽, ορλ ΕΠ αν 

ἐτόλινησε, "ον ΝΣ 
(δ) Διὰ πυρός. ἤφθο ἀπο νοῦρᾶ, Ἰὰς ἸΠῚΡΡΘ5515 1 

ἀηστηῃ Σιάπυρος σομῇαία, Οἰδ  αχίθλυβ, βοοα} οοἀά. 

οο, ὕαβαπμ. οἱ σνοά, ; 

(1 δὲ αἴλουρος. ΟοὨ οι ομοτα καὶ ἢ πιὰ ονότῃ 

διρναβίθι οοπ ποηίθηι δα ϊθοτη5 ἐχ (οἱδὶ,, [ἰὸρ, 

Ῥατᾶσι, ὅπ. ΧΧΧΊΗ, 

ΟΑΤΕΘΗΕΘΙΘ Υἱ. ΒΒ ΝῸὼ ΘΕΏ. 

Ἢ [50 υχιν, ἃ ἢ 1 0]. π| 9. 

54 

ἃ Θηρία ΘὨπὶ 96}. ἵρομοι ζαςία οππέ, οἐ κἰηα ἧρδο μα- 

οἰμὴι οδε πεμ ἢ βοὴ. 65 Ὁ ὁπλοΐβ δοπὶ τα αχίτα 5 οἱ 
εεἀοϊοῖδηβ, δοΠοἰογσαπι νι, πο ἢ ον ατα 

πιἀοβιμοῆ ον ὁὀγιξοληῃ 5, ἰΠ5 ΠΡ ΟΡ 115 ρο οείαθ. δὰ 
ὨρϑΙ 5 ἐπι Πυθα ῖοὸ5. 688. ἀδηγ οης : 1} 5. πὸ πῦ- 

τὴ 6 αιυμἄριῃ 55 Ἰηϑιπὰ5 ἀπά γθ. 4 τρε σον θῸ- 

φαλπὲ γορονῖδδ, αὐὐ 100. ἀμὲ δοϊνορλα αὐτο δι ροί θη 

ζοοῖξ, αἰεἱοίπεῖ 6 7 ΘῚ οχίλθιχα τη πἰτάθ σι ορογὰ ΠΟ ἢ 

οοπιργονοπἀπηαν, ἰδπ6 (αἱ οπιαΐα ἴδοις οοιηρῦος 
Βρη οἔαν ὁ « Ὅσα 15 Δ0Ὲ 101}, οἱ Δατ 5 ΠῸπ ἀπαλν, 

«68 1ἢ ΟΟΓ ον τΩἷβ ἢ ἀποθη ἀξ, σαλη! 8 ρτοραγα- 
« νἱξ 2885 ΑἸ ΚΘ ΟΡ Ὲ5 58 77,» 51 δὰ 41 ρΓοραΓ- 

ὙΠ 65, οοσ Παἰἴομαπι ποβίγαγιτα σαρθιτι ὑχβαρθ- 
τη, ἂπ Ἰρϑαηλ {1 ρΡϑραγαν! ΡΟΒΒΌΥΠ 5 ΔΉ ΠῊῸ 

σοπιργοποηδορο ἢ « Ὁ ρῥγοϊμιία οι ἀϊν Πα ρα πὴ, οἱ 5ὰ- 

« ρθη 88 βοϊθητῳ θεῖ: ααδτὴ ἐπϑογας 11 βαμὲ 

«πα οἷα 6} 15, οἱ ἰην δ ρα! }05. νἱεθ ΟἿ 5 ἢν 1 
Αροβίο]αβ ὅδι 51. σία Ὁ νὰ σομηρνδιεμἀϊ Ὡσπ 

Ροβϑαοί, ἴρθθιο οοιμα ρυθοηοιαν 

Χ. 19 στα σαν 615. (1 Ὲ{π5 518, οἱ δίαιται ΠᾺΔΪῸΤ 
{πέααρ δηΐιῃ, ν6] 5ὶ ἰοία πὶ 5Ὲ 5(δ ἢ πιδᾶ πὶ ἴῃ 

ησαδηλ (τ ἀ πϑρηα άνονο, αιδῃ λαμ το ἀἰρστ (α 8 ρο8- 
τα]αῖ, Ἰοσα! ρΟβδηη ς ΠΠῸ Ὧ6 51 οἴ πθ5 σαί θη ἃἂπ- 

δ0}1 σοηῃνθηϊαπί, ἀαοά ἀϊσηαηι οδὺ οἱοχαδηίαν), ἃ 

ἰαπίμ5 ἰρῖ θαι οαπὶ 511, Βομτι5. οἱ τηαβηὰβ. Π)6τι5 79", 
Βοτηὸ βσα!ρία ἃ 58 ἀρ 1 ἀϊόρνα ποὴ ἐἰχαθ! ; Πρλ8 
ῃλθὶι5 65 τὰ 50. Ὁ οφοϊίδίθτῃ σγαηάστη, σὰ οχ ἰαμία 
τηὰϊθβίαιο. δα ἰληίαπι ἱπαϊπηϊ αἴθχ. Ὑἱ Παίοσι χα 
ἀοίαρβα 658 Πιρλατα φιοα Τ)ολ15 ἔδο!, δὲ ἐπα ργΙ ΒᾺ5 

ὀγθβον, οἱ ραπῖρα ρΟΒΙ ΒΒ. τη ΡῸΤ ἰΡΏΘΤΩ οὗπ!5 6ΠΠ- 

οὐἴαν; Ψῷ ἴσο, ἰηζααμαι, ἀρρο]δίαν ΠρὰΝ9 ; 6 ὰ5 

δαΐοιη νοΓὰ5 παρ θῖν ἀδερθοϊιεὶ, Ἐσαμογαν! τἀ010 -- 
Ἰαίγιορ ρουνθυβιίαβ, Πάτα ἤ0 115, Οἱ σα ἢ 15 δὲ Παρὰ Ῥτὸ 

Ποὺ ἀάοῦαί! (7): ἂς ἰοὺ ποτ ηητα νογαΐον, ἴῃ Ἰοσιι 

οὶ Βοχλίιι πα  Π5ππηὶ δἀοταίας, Δημαὶ οἱ 
ἄγδρο, δου 4] πὸ 6. μᾶρδαϊδο ρΘΡῸΔ 1 φημὶ, 

δἀονΡὰ!] ἴαοτρο ς οἱ 15. Π ρανθ σασ σα 1Ὲ. σΌὴ - 

ἰοαλριπ5. πατα. (γαΐουγο ρα δι, σϑίοσαμ. [ὉΤ16}), 

οἴἴατα 6085 .ἃ ποι 1}Π15 αἀοναΐα, Ὑΐατα ας] Π θὲ 

18 Πομ. χα, ὧδ. ΤΡ 1 Ψψια. φὸρ. τ. 3. ψι. 

(Ὁ τἰὰντὰ γάρ, οἷα. το ὀνατσϑιοὶ Ἰοοὶ ΑἸ]6ρα- ἢ αβλὰν αὶ σοά! 85. οὐδ χαὶ λύκος ροπηιπὲ ποΐα 
χαὶ χύων, 

(8) Κεϊαηι [οἰ ΐβ8, εἴ Τανεὶδ οὐ ἰμορυ8, Νοίοο Βαπὶ οαΐν 5 
πιδτηοταῦμο, Τἀο!οἸδίν τ, ΕΠ ασα εἴ δῆτ. σα] ίπηι 
πργρε 5. ρτορυ θη ἀἰξ σας 14... 40. Ηα} αβπιοάϊ 
ἀπὲ πα! αλ οἰ κα] ρτορτίαν ἀὐνοῖς δραμ ΓυΡθῸΒ Δ Ὁ 80- 
γτασα ποιιῖμο ἀἰοίαν, Βῖσ Ια δαπίρ ἃ [616 ἀτοία, ΗΠ θνο- 
ἄοϊ. 10. οἂρ. δ: ἀγποροϊς ἃ σάπο. Οἴοτα. Αἀ. 
Ῥγοϊγορί, μ. δ ; Τν οΟρο! 5. ἃ ἰαρο, 0140. Ἰιρομορο- 
1}5. « ἰδοῦρ, δίγαδο, Π}. χτῖ σρρρη., ρᾶρ. 813, 561 - 
ρϑηύθαι σοϊπονο ρΥυρ], ἰδβίθ Πθοοσηϊοπιη ἀπο- 
ἴονο, {Πν νεοαρ. 30; ᾿παϊ ὸχ Μαχίτηο Τ γτῖο, ἀἰβδϑεῖ, 
38 ; πουπαθι, ααστι ποῖα Θ6 δὲ ραββίηι ἀρ δυοίο- 
τὴ α5. ΘρΙ ουταᾳ ἘριἀδΌΡΙΣ βευρθη 15. ἰραηβίαιίο, ; 
ρει ἀσιματη ἐγ ϊοί, ὁχ ἰγεῷο, 10. 1, ΟΡ.» 
90. αν. 15. σρρατασὰ τοϊρίο Αὐσγρι 5, ἀὸ τη χί ηλδ 
Ῥο βίου 5. ρυορτία, οχ [ποτα ηο, ἐἸδΊοσο σι έξον (»α- 
φθάιϊι5, Ῥαρ, 099 δἱ ἅ{1|5.. )ὲ Βαύθμο, ὕδύογα, νὰ] - 
οϑηυ, {ὑἰτὰ γ68. 61 ραββίπι ΟὈνὶᾶ. 

18 



δ 5. ΟΥ̓ΒΠ 1 ἩΙΕΒΌΟΒΟΙ,, ΑΠΟΉΡΙΕΡ, 550 

οοΥ μοριϊηὶβ δ! ἀδίατῃη δὶ: οἱ Βαοοῖαβ ρὸ ἢδο ἃ ἐδόθη (9), ἵνα εὐϑόοχη καρδίαν ἀνθρώπου" καὶ Διό- 

δε. αἀοταῖα5. Ελαπιθπίαηι ἴθο 9 6α5, ἀἰσοηᾶο 

Ργοάμεαῖ ἰογγαᾳ μονα ζοπὶ, βοπεπιαπίοην βοηχεν ἡ σέα 

φοῆμς δάμη θἐ βἰηϊε κα τσεονι ὅλα! ρΔἢ15 ον θταῖ- 

εἰ οῃῇτιπιανοι, 583. Ππάρπδιμῃ πῆ ταγ τὸ δὐοναία ὃ 

μπ|5 ὁχ Ἰαρίάππι σο]]15ῖοπ 6 Ἰῃ αἴθ 5649 ποάίοὺ- 

πάπα εἰϊοῖαν τ απο ἰρίέανς γα 8 βρη ΘΠ δοίοῦ 

ΧΙ. Ππάδ Π1ὸ Ουοογαπι ἴῃ 4115 Β᾽ ὈΓΙ 5 ΘΥΤΟΤ 9 

ἱποοσβοσθὰβ θ685 65 πάρ ἐσιτατ βίιργα εἰ ἀἀα]- 

ἴοτὶβ 1115 αὶ ἀρπα δὸ5 ἀϊοααν ἰ 4], Ἰηια α παν ἢ 

Ταῦδὸ 1ονἱ5 ἴῃ ογσοπαπι ἰγαπιϑιμα αὐ υ 65 : ἰτμηΞίοΓ- 

πιαιἰοποβ ἴὰ ἰαασαθι Ἔτι δόβοῦ ΓοίθΓο 5, Βα ΠῚ ΘΠ]) 

Ὅδο ἱπάϊσπὶ απιρίθας. Αἰἰα 6 ἀδρ το] Οτ588 65. δα ὰ5 

Ὀταςονιτὶ ἀσα8, πὸ 7505 Βα οἵ ; ΠΛ ΠῚ 51 δα! 0Γ, 

οί, 65 π6 νοσδίαν δέ, δαόΓγιηα σαοααθ 4109 ἂρτ Β 

φολης ἀσογαπὶ δὲ πόγιθ5, Οἵ απ, δἱ {πα 10- 

πδ5 παιτδηὶ, 185 φασ α ἀδ πχα δία {υοη Δη 

ἀδνοπογίπιὶ ὅ5. Ὁ Νυπχυϊὰ Ἰρίταν 5ιπὸ οἂθ ἰδ ο]ὺ 

ἀαφοομάι ΕΠῚ 5. )6], αὐ ἰδία αὶ να] 35. Ξαπησοὶ ἢ 

ἐρυσίγαπο νϑηῖ! ἘΠῚ 1.5, αἱ Ραΐον ἀρηοβοογαίατ ἡ ὅο- 

σηαοβεὶ, φυϊᾷ Πηϊρεοϊ αηὶ πόνοι, αἴ ἃ ἀοχ 5. Β661- 

Βμὰ5 ἀεβοθπάσγεί, Ραΐον ἀδϑρί οἱ δθηίαῦ: οροτίμ!! οτ- 
τοτϑ θ6᾽ ΕΠ ατα δπιοπάασει. Ορονία! ἐπ ΘΠ], 

Ῥογάυσπι ἰαοία Βαπὲ ομμ πα, ἀρ πε το ΓῚ ὉΠῚΠῚ11Π) ΟΠ}- 

πἷα οἴϊδεγγο. Ορογίεδαΐς νὰ] 5. σανρατὶ. Θά ΘΠ 

Βοστοῦθο ἀρίογιπι γαῖ, ἢ Ὁ] ΡΒ ρτο Βρο ὀοϊρτοίοτ ἢ 

94 ὈΕῈ ἩΒΒΕΒΙΒΟΒ.. 

ΧΙΙ, Νὸς βοὴ. ἀρια μη ον. βίμϑοο ΘΕΡΝΊΟΙΕ 
αἰ ΒΟ] 5, σογασπι οἴἴατα οἱ 11 ὁχ (ἰδ 4αὶ Ομ νΙβ δ μὶ 
ἴα 150 ἀϊεππίησ, ἐπαᾶνθοϊδη ϑοῖτηο (ΔΕΒ ΠΤ ὴ6 

τη 8}86. ἀμρο] αἰῖ, θαι ἃ ὀροαϊαγὶ5 5115 ἐπιρ}6 ἍΜ 16 - 

ῬᾶΓΘ 58ῃ} δαὶ (2) ΠΡΟ ΙοΟ5. ἀἴοο, πἴ8 15.1 ἢ Τη1- 

τ15, οἱ ἃ 60 αἰϊδθηϊβδδίγαος νἱγοβ, σὰ 58. ΟΡ 15} ἃ- 

τηϑίογϑϑ οὑπὶ ΞιτηαΠ6 ηΐ, ᾿ρϑαπι δηλοῖ ρΘη 5. οὐἱο 
ἰμϑοααπηίαν. Νατι χαὶ Ραίτοιῃ ΠΟ} ΓΊ 5} σομνιοιαίατ, 

82 (ρῃ 1, 14. 

(1) τύμειο αὐἀκπίξονία, οἷς. Τοῖδ ραρηότγαιη ἰΠοοἷο- 
Εἰα Ξἰαρτεῖβ οὐ αἀα! ον! 5 ἀδοῦα ταν τθοθη 5 415 ὑσοα 
ραϊυγ αρηδγ ἴῃ ογόπππι ἰγϑαβίογιδίι5 Ππτιασ, αἱ 
ΡολΠροῖαν ᾿δάα; τα ἰἀθσῖπι, αἱ αγορᾷ. Μογίδβ ἀδο- 
χα ναί 5 ΟΟΙα πα οογ αρι ἢ βίον δὲ ΡΟ οἰ 8 
41 Δ ἴγθ 15 ΤΟΥ] εὐ νῖνογο Ια ηαιτ ; Πογοιη η ἴῃ 
Οξῖο πιοηίο σοποτθηλαίι; 95 γῚ 15 ἃ [Γαΐγὸ τηϊδ- 
ΓΟΙΡΙΙ : Δ ΟΉΤ 5. ἃ ἄρτὸ σοῦ Σ αἱ σα τἔατ αἀρ0- 
τὰπὶ Βα μι χα δὲ ρα βδιπι ᾿ὼ {τ δοῖβ ΡΠ Ὲ5 νιβὲ- 
ναρίαν, αὐ θο πὶ ρρ]α ἀρόγαμν ἴδ θϑβοιν {ΠΟ ΓΙ 1 
το πδπία. Υ, (ἴθ. ΑἸὸσ, Ῥγοίνερεϊοὶ ραρ. 18. οἱ 
ἀά. (θὰ ὃχ δχδιοίο αἰΐοι 5 ἀδόγατη ἐπ ἢ θ]15.16- 
ἀπίὰν λα] 6 ; ΟἿ ἃ δαλασηο ὀχ σοι, δαίορπὶ ἃ 
ἱΠὸ φόνο ἴῃ ἰδυγαβ ρα]πὶ, γα] ολα! 46 σΪο ἰῃ Πθτη- 
1: 0 ΠῚ Π5ΏΪα πὶ ρΡαλΟΙρ (81, ΑΡΟΙ 18. εἰ Νορίμηι ἰὴ 
ἴογΓι5 αχϑυιδθαμ δ᾽ Που θα 0 511 βου θη τη, οἷο, 
ΕΠ]. π6 ΡΘΥΟ 558}8 651 ἃ ἴονο βου ]δθῖα3. ΖΟΓΟδΒ- 
ἰγδ5 αἀἰοεθαίυσ [αἰ πϊπαίηβ. οἱ ραπὶ ΟΡ σιιβᾶπι ἰαἢ- 
4υϑτα 6] πη] οὰ5 ἔθη} 010 δἱ [}εἱ ποτιηΐηδ ἃ ΡοΓΒ15 
ποποναίαβ, οχ ρβουΐο (Ἰδηχδπί, Ομ πη παρ, πὸ - 
π.}}, 9... ἀ, ἄσπεᾳαδ ἴῃ σφυδγίβ ἀπ πὸ Ἰ0ῃ5 9Ὁ- 
δθεναίτιμι. 1 άθτα. Ὑ1ἀθ οἱ πφοορηῖί. 11}. αν, ἢ. 8. 

(23) ᾿ειῶπ ἃ ἐγοαΐανῖδ βμὶς πρὸ αϑαϊϊοπανο βυμιὲ 
αὶ, 1 δοί ἴῃ αἰΐογια διιοίονοπι, οὶ οτϑαίαγὰβ 
ἰΓΔΏΒΙΟΓΓΘ: 5 δίνο 80 ἀπ μ6 118, δῖνθ ἃ ἀἰάθοία, δἶνο 

ἰδτῦιο φυοάδιη 560, ααὶ οσααι ἐπ θγ δὲ πᾶ Π1 
Ὦ Θὰ Πι6}}8 δοβοῖ, οτθα α5. ἀ58ΒΓΟΛΟ, ΗῸΒ ΟἸΏ 85 

δ. Ῥ54]. σῃ,, 15. 33 Ῥ98]. σΠ1, ἰῦ. 

; 

νῦσος ἀντὶ Θεοῦ προσεχυνήθη,. Σἴτην ὁ θεὸς εἰςγά- 

σατὸ διὰ τοῦ εἰπεῖν " ᾿Ἐξαγαγέτο ὃ γῆ βοτάνην 
᾿ - ᾿ ᾿ χόητου,, σπεῖρον σπίομὰ χατὰ ξένος γαὶ χαθ᾽ 

ὁμη!όπητα,, Ὅα ἄρτος στηρίσῃ καρδίαν ἀνθρώπου" 
καὶ πόθεν ἢ δλέμητρα ποοσεχυνήῃη : Τὸ πῦ ἐκ λί- 

θὼν συγχρούσεως ἐξέρχεται μέχρι σήέμεοον" χαὶ πό- 

θεν Ἔξαῦσβοςς πυρὸς τὴ Ξε; 

[Δ΄ [θεν ἡ πολύθεος πλάνη τῶν Ἑλλήνων ; ᾿Ασώ- 

ματὸς ὁ Θεύς" χα! πόῃεν μοιχεῖα παρὰ τοῖς ὑπ᾽ 

αὐτῶν λεγομένοις θεοῖς χατηγοσοῦντα: ; Σιωπῶ τὰς 

Διὸς εἰς κύκνον μεταῦολὰς, αἰσχύνομα: λένων τὰς 

εἷς ταῦρον 

κήματα, Μοιχὸς ὁ παρ΄ Ἔλλησι θεὸς ηὕρηται, καὶ οὐκ 

αἰδοῦνται" εἰ γὰῦ μοιχός ἐστι, θεὸς μὴ καλείζω (4), 

: Ἢ ἢ ἔ Φ 
μεταμοοφώσεις" ἀνάξιχ γὰρ Θεοῦ τὰ μυ- 

Καὶ θανάτους, καὶ ἀποπτώσεις, γαὶ χκεραυνώσεις τῶν 

παρ αὐτοῖς λέγουσι θεῶν, Βλέπεις ἐκ πόσου μεγέ- 

ἤους ποῦ κατεληλύβασιν , Μὴ τι ἄρα μάτην Υἱὸς Θεοῦ 

κατῆλθεν ἐξ οὐρανοῦ, α (Ὁ) τὸ τηλικοῦτον τραῦμα 

βεραπεύση ; μή τι μάτην ἦλθεν ὁ Υἱὸς, ἵνα ὁ ΗἩχτὴο 

ἐπιγνώσθῆ ; Ἐπέννως, τί ἐκίνησεν. ἐκ δεξιῶν 

κατελῃεῖν τὸν Μονυγενῆ, Πατὴρ χατεφρονεῖτο, ἔδει 

Υἱὸν διορθώσασθα! τὴν πλάνην" ἔδει: γὰρ τὸν, δι᾽ οὗ 

ῃ ρὸν ὡν 

ἐγένετο τὰ πάντα, πῷ Δεσπότῃ τῶν ἀπάντων πρῦσ- 
ἐνεγκεῖν τὰ πάντα, "ἔδει 
ΤΙ! γὰρ ἦν ταύτης τῆς νόσου χεῖρον, ἵνα λίθος (6) ἀντὶ 

Θεγῦ προσχυνηθη ; 

ΒΙ͂ΡΙ ΑἸΡΙΣΕΩΝ (7). 

18΄, αὶ οὐ μόνον ἐν τοῖς ἐθνιχοῖς 

ΠῚ δ γυσι τῇ . ἐραπευῦγινα: τὸ τραῦμα, 

Ε 
ἐπηγωνίσατο 

ταῦτα ὁ διλύολος" ἀλλὰ γὰρ ἤδη καὶ πολλοὶ τῶν 
Ἀριστιανῶν ψευδῶς λεγομένων, τῶν τῷ εὐωδεστάτῳ 

Χριστοῦ ὀνόματι καχῶς προσαγηρευομένων, ἐτήλμη- 
« Ἰόος ᾿ ΓᾺ Ὕ - ε ᾿ 

σὰν ἀσεθῶς ἀπαλλοτοιῶσα: τὸν Θεὸν τῶν οἰκείων ποιη- 
αὐτῶν, Τοὺς τῶν αἱρετικῶν λέγω παῖδας, τοὺς ἄυσ- 

, 

φιλοχοίστους, μισοχρίστους δὲ 

83. ψιτάς δάξ. 18. ἢ, 37. 85 Μιᾷ. σαΐ. 12... τὰ. Ὁ δ 10, 

ΒΘγΟΤΙοΟ5 ᾿αἶτὰ πιπηθγαῦ, ἢ. 14 Θ᾽ 5864... Βὲπιοη Ια 
Μάραηι, Ο(δυϊηέμι ιν, Μοπασπίιηι, Οατροογάίθχη, 
Ἐριοηρια, Μαρεϊοηοιη, Βαβι άρια, γαϊδα πῃ τη, Μα- 
πο 8505 : 405 ἀπὰἃ σαὶ ΡΠ ΣΙ 15 1115 48| ογραίο- 
τότα Αἰλοναπι σου! ! πχοταπ!, πὶ τὶ σα στη ὧἠ 
ἢ  σογαπι ΤᾺ Βα} 19. ΠΡγασταὰ σοπία! !. ΤῃΘοαἀογθίαβ. 

(3) νος ἐδόθη, Βιι Π5. ὑχ οὐ, (οἰκ]., 
ἰοο, βαρ, δ. ἀροᾶ, ραν οαΐαισι γάρ πὶ ΕΠΠ15 [ὰ- 
6 Ὁ μὰ5 νῦσθ5 ΒΕΓρ ΡΠ Πα  ροκΊἔᾶτῃ Πἰπρὰ βοαπθη}ὶ 

ωὠνύμηςς κα! ἀθεωτάτους, πρησποιγυμένους μὲν εἶναι 

παντελῶς ὁ πο 

0 ποιθὰ ἀιόνυσος ΒΒΟΡΙ ΡΒ ΉΠ5. οχ οι (. ΟΙο., ἴϊορ, 
(δαμθ., πι5. ὡθπονοίπτηο, οὐ γοσβίοσθ ατοαθοί, οοο 
ποτὴ ἷ5 οἶνος, απο ἃ ἴᾳ ΡΤ 5515 ᾿θρθθαίαγ, ἐπ 
Ροβία!αι! 58 Ταθηἑλ] ρθ τἀ 5. 1 1511 5᾽ ΝΠ ππω τα μὺ, 
αι α5. θυ 5. οὐ Ὑ ποδὶ ΘαΠΠπ|5. νΒργορ πα ἔτας, 

(ἢ) Ναλείσθω, ἔχ π|5. ἀδπονοίαπο, σα δἱ ὧΔ- 
5811}. ΘΙ Ομ [Δ ΥἼΓ1 115. νὙ" ]οβαιῃ βου ρίθναηι αι ἢ 
εὐ ς οΡυρθαὶϊ, χαλείτω, 

19) “ἵνα. ΕΠ, ἢ να αν οα] τὰ ἤ δὶς γράμῃ- 
ἀαηΐθπι οἸ αν 5. Δαοίοτγια!ο οοά. (015].. γοτο 
βοῃβ ὑγοάθοί, 6. ΘχΘΙΉΡ]0ὺ 5Π|Ὲ1118. μη γαρὶβ σὰ 
πάπα ΒΡ 9  |πιτ΄ὶ 

10) “ἵνα λίθος, ἄσο εἰ (αβ8δυν., ἢ ἵνα λίθος, πο 
ταῦϊ]ο, 

{1} Περὶ αἱρέσεων, Πδοθὲ πῖσ {Ππ|{π|8 ἴῃ οοάά, 
(οἶδὶ., ΟΠ, οά!,, οὐἰϊν. σ. ΜΟΟΛῚ δὲ νοχβ, ὅτο- 
ἀδοῖὶ, ἰὼ ΟλοΡοι. Παρ ϑίαγ: Περὶ αἱρέτεως, 
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Πατέρα τοῦ Χριστοῦ δυσφημῶν, ἐχθρός ἐστι τοῦ Υἱοῦ. Α ΕἾΤ Ἰηυ5ἐ18 651, Αὐϑὶ βαη} 1ΠῚ ἀτιὰκ ἀἰν᾽ πηι θα. αἷ- ἜΡΟΝ ΡΈΆΡΟΝΝ, ἷ ἡ εῶ ἀμηψαας, 
Βτόλμν σαν εἰπεῖν οὗτο! δύο ηεύότητας, μἱαν ἀγαθήν χαὶ 

μιὰν χαχέν, "“Ὡ πολλῆς ἀδλεψιως ἔ εἰ ρεύτης, πάντως 
« ὧν ΝΣ ᾿ . δ ΣΝ ε : 4 ᾿ “,“;οΌ.ν , “- χαὶ ἀγαθή : εἰ δὲ οὐκ ἀγαθὴ, τ' χαλεῖται θεότης ; θεοῦ 

τὰ (1) ἡ ἀγαθότης. Ἐπειδὴ γὰρ Θεῷ πρέπει τὸ 
φιλάνθρωπαν,τὸ εὐεργετιχὸν, τὸ παντοδύναμον" λοιπὸν 
᾿Ν -ἷ ᾿ δ, ἐῶ ὁυοῖν βάτεσγον, ἢ Θεὸν γχαλείτωσχν σὺν τῷ ἀνόματι 
χαὶ τῇ ἐνεργείᾳ εἰ δ᾽ ἀποστερεῖσθαι μέλλο!εν τῶν 
Ὶ - Ἷ , 
ἐνεργειῶν, μὴ χαλείτωσαν μόνῃ τῇ προσηγορίᾳ, 

1", Ἐτόλμησαν αἱρετιχοὶ λέγειν δύο θεοὺς, χαὶ 
πχῇ τὸ, ἧς -Ξ Ἶ - Ξ 
δύο πηγὰς ἀγχθοῦ τε χαὶ χαχοῦ, ἄγεν- 

νήτους εἶναι, Εἰ ἀγέννητοι ἀμφότεσχ!, πάντως ὅτι 
ταν Ἐα τ ς 

καὶ ἴσαι, χαὶ ἀμφότεραι χραταιχί πῶς οὖν ἄνχι- 

ρεῖ (Ὁ) τὸ σχότος τὸ φῶς ; Καὶ, πότερον ποτὲ ὁμοῦ 
εἰσιν, ἤ ἀπεσχοινισμίναι ; ὁμοῦ μὲν γὰρ εἶναι 

δύνανται" Τίς γὰρ χοινωνία φῶτ! πρὸς σχότος ; 
φησὶν ὁ ̓ Απόστολος, Εἰ δὲ μακρὰν ἀπ᾽ ἀλλήλων εἰσὶν, 

πάντως ὅτι καὶ ἰδίους τύπους ἔχουσιν, Εἰ δὲ ἰδίους 

. 
ΩὩ 

τόπους ἔχουσιν (3), πάντως που ἐν τοῖς τοῦ ἑνὸς Θεοῦ 

ἐσμεν, πάντως ποὺ καὶ ἕνα προσχυνοῦμεν' συστῖῆ- 

σχι γὰρ οὕτω δεῖ, χάν τῇ μωρίᾳ ἐκείνων συμπερι- 
ἐνεχθῶμεν, ὅτι ἕνα δεῖ προσχυνεῖν, ᾿Βξετάσωμεν δὲ 
αὐτοὺς, καὶ τί λέγουσι περὶ τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, Δυνα- 

τός ἐστιν, ἢ ἀδύνατος ; εἰ μὲν ὄυνατος 
κα ᾿ ὐμῆ- 
ἐστι (4), πῶς 

᾿ πρασι, ᾿ Ἢ : 
ἐγένετο τὸ χακὸν, ἄκοντος αὐτοῦ : χαὶ πῶς ἐπεισέρ- 

λεται ἡ πονηρὰ ὑπόστασις, μὴ θέλοντος αὐτοῦ ; εἰ 

86} (οΓ. ΥἹ, ἐ 4. 

(1) Θεοῦ γὰρ, δίο. Τὰ ϑὰ5 ἀφο 18. ὁοη 86 Ἰορσο- 
θαπίαν, αὖ ΜᾺ ] ΠῚ Ρ ΘΟ 56. 5Π} ΟΠ σε ἢ 1 510 Θ ἢ πὶ 
ΒαΡοΡαμιν : Εἰ γὰρ Θεοῦ ἡ ἀγαθότης, ἢ θεοπρεπὴς 
Ὦ φιλάνθρωπος, τὸ εὐεργητικόν, σααγαπη νΟΌΙῚ 
Ὠ8ᾺΠ18 ἐοηδίγαοίίο, γόγθα, Θεοῦ γὰρ ἡ ἀγαθότης, το- 
Ροξαΐϊηις ὁχ οοὐὰ. ἤοα, λβααθ. οἱ το, Οεοῦ. 
δἰ σοπονοῖ, ὀχόθριο απο ἰὼ ἀπὸ θ5. βοβίσοιμ!β ]ορὶ- 
(μγ, ἐπειδὴ γὰρ Θεοῦ ἡ ἀγαθότης. ὕοοΒ5. ἐπειδὴ γὰρ, 
αηΐς Θεῷ πρέπει, ΒΟΥ ρβίπιιθ. ΟΧ αἰτοψαθ ΠΊΟΧ 
πιρπιοταίσ ὁοάΐοο. Οαήογα, Θεῷ ποΐπει, οἷσι, οχ 
ἰἰβάοια, 6. (0151. ἴσος (ἀκα 6. ἀνοῖᾶ ἡοσοόχα λοι- 
πόν ΔιΠΠ 605. ὃχ αἰρομ6. σοι. ἴοο οἱ (βαρ, 
Ῥρφίονρθα νουραπι λέγοιεν 6χ Οοἰδι,, ΟἸΟΡ., ἤορ, οἱ 
ἀαβαῦδ. ΘΒ5ι αἰ πηὰβ ἴοοο μέλλοιεν φασι ἀμ [6-- 
βοθαίαγ. 

(3) Πῶς οὖν ἀνα!οεῖ, ΟΟ1}, Βοι!!., Μοτδὶ., πῶς 
σηνάνα!ρει. 

(3) ΕΣ ἂὲ Ἰδίους τόπους ἔχουσιν. Πασ νόγρα 4ο- 
δα αὐτὰ οὐ. (ολ5!,, (0}}}. δέον ], γογδι τοῦ οἱ δὰϊ- 
εἰ αἶμα 5 γος -[αἰ πα! αΐο ΟΧΟμ πη βθπη, ὈΓΟΡΙΟΡ 
τοροιοηδτῃ νοοῖ ἔλουσιν ἢ [05 πὰ {ΠΠ} 05. ΠΡ ΓΚ 
βία ἀπθῖο ργωϊογηνίββα, Εὰ γορᾶγανι!ν ΜΉΠ 05, ὃχ 
οὐ. 05 οἱ σάβαυ. Βυφασπῆα νογρᾶ, πάντως ποὺ 
ἐν τοῖς τοῦ ξνὸς Θεοῦ ἐτμεν, 5ἰ πη !ει Οὐ σαιιβᾶπὶ {6- 
8απ| 'π 6 Γβ. γα 60 }},564. γοῦθϑ, πάντως ποὺ, οἱ 
ἐσμεν, ρτωϊοειαἐ εἰπηταν ἰὴ ΒΟ04]., ΟΟ1})ν. οἱ Μουρεὶ. 

() ἀονατός ἐστι. ὅκ οοά 1. Ο015]., σα, ὕδβααν., 
ΟὐοΡ. οὐ ἀγοά, 106 βου ρβίιπιβ, ἰσοο δύναται απιοὰ 
Ρααβ Ἰομοῃδίατ, , 

(5) α τιϑὲ φιρλὲ ἅμα αἀϊοϊα ζαίος ἀΐοολθ, οἷο, 1ἃΔ δατ- 
οἰοπὶ πιραταί ἰαἴρα πὰτη, ἰῦ, οαϊ ἰδτήθη σαὶ. {ύ, ἡ. 
ἃ δἱ 7, {τὶ ρ! οὶ [Λε] δγγούδτα ἀδόγι θη. ΑἹ ἰὴ ἰοία 
Ἀα}πι5 οἱ βοχυα σης αὐηθσὶ ἀνρατηοη!α! θη. Μη] - 
οἴθο5 ορραυρηδί, αὐ ἀθοίαραμ ῥτοργὶὶ 6}}85. ΠίΘΓΟ 15 
οσἰιαγαρίοτϑϑ αν δὺ ἀδβίμιασ!!, ποῖαρα ἀπο νοι πὶ 
ἴὰχ, οἵ. πχαῖϊαθιν ἐοηΡΌΡ ἀρροΙ δαί αν, Οὐκινδίι5. 50} 
Ἰδῖα ν 5. }}}15 αἸοδία τι οἷο, 

(8) Εοκάογαχιο ἱπσονῖίος. ἤσο ρτοργίο οἰατασίοτθ 
ποίαί πῶτοϑ Μαπ)  βΘόγαια αἀτορ. Νὰ. οταῖ, 85, 

ἐδγ8 (5), θομαπι πηατη, δἰ Δ] ΘΡὰπὶ πα ]απι. Ὁ ᾿18] - 
άπ οαλολα πὶ ἢ 51. αἰνη 5, ρσοίσοιο Βὸπα ; οἱ 
γ8ΡῸ Βοηὰ ΠῸΠ ρδὲ, οασ ἀἰν! εἰ ΐα 5. ΔρροΙ]αἴαγ Ὁ Βοὶ 
δῃΐπι ργγόρηῖα νοΐ. Ουληἀοαυ] 6 δπΐπη [)00 
δοιη ΡΟ Ροπ σπ  ἐ85, ΒδποΠσοηιία, οπιπ!ροϊθηίία : 
ἦαπι 6 ἀποθιιβ ἈΠ ΘΡατ ΒΌρΡΟΓΘΕΙ : πὲ δας δα πὶ οὐτα 
ἂρροΙ]πί, ἀπὰ σὰπι ποταῖπο. [μτορτϊοἰδέογῃ δ ἰδ1] 
6. ορονγαυοηθῖη. Δα] πα! ; ἀα!, 5 ρου ο ἢ λὰΒ 
Βρο επί; η6 ππιάαπὶ ας: ποσραίίομοια, 
ΧΙΠ το 005 τοῦ πὶ ΠΟῊ 65: ἀτ105 ἀθα5 ἀΐσογα, 

6 ἄπο8 Ροηὶ δὲ π|4}} [0η165, δοβάθσηαιιδ ἰῃρδηϊίο5 
(6) 0558. 51 Ἰἰηρδηιτὶ ἄπιρὸ [[0π165], μγοίθοίο οἱ 
Θ4θα]65, Οἱ ἄπ} ὸ μοίθηθ5  ααυοιποᾶυ μίαν [πχ 
[οι γα (01Π} Ὁ Ὁ Γι ηλη ὁ 51 ηγ8] ἢ! πα ἢ ἀο βαλ! ἀπ 

Β ΒΟ] 17 δία] ααίδπι 6556 ποῃ ροββιμλέ Ομ ΘΏ Πἢ 
ϑυστοίας ἱιοὶ αὐ τοποῦταϑ αῖϊ Ἀροβίο! 5 δῦ, 51 νϑῦὸ 
Ἰοηϑδ ἃ 86 πη ΔΡ5ΌΙΙ (1), σα απ ᾿βι μὰν φαΐϊβαὰο 
ομείποῖ Ἰοσαπι : αἱ 51 βοραγα 5 Ἰοοῖβ ἀθρθαῃ!, ρουβρὶ- 

δα στη Π05 ἴπ αἰτ15 61 ἀΠο Ππὸ ν ΓΒ τὶ : ἀρατα ἱχί υ Γ 
σογίαμῃ οϑί πῸ5 ἀἀογαίο "ἃ οπῖπι ὀοῃο!α] ἀρογίοῦ, 
οἴἴατηϑὶ ἱΠυνγαπι ἰπβαμῖμθ. ΟΘπ ρογοσ 5,. τὰ πὶ 
θ6απ) ον ἢ ἀπ γ 6556, ΟΡ πλ5. ἰὰτ Οχ ἰρ518, 

εοασυϊά ἀφ νομο 00 ἀϊοαπί, Ροϊομ θη 5 ἂμ ρο- 
(015 3 5ἱ ροίδη5, φιοιποάο ἰηνϊο ἰρ50 δχογίαπι θδὲ 
95. πιαϊειη : οἱ αυοπηοίο ρτάνα ποϊθηΐθ ἰρβὸ 80 

ἰπσαϊοα! δου μθπίαπεῖα 2. 51 ΘΠ}. το Ιἢ5. ῬτΟΠΊΡ6ΤΟ 

ρΡᾶρ. ὕὅ09 ; τορ. ΝΥ 55... ἴοτῃ, 1, ἢθ ορίβοῖο μονιϊηῖβ, 
οδρ. 33. ρακμ. ἰ00 : Τηοοδοῦοί,, 0.1 ιώγείς ἐαὺ., 
οᾶρ. 30; ᾿ριριιαι 5 56 Τγυθο ἀρὰ Βριρ])ι. ΒΘ γΡ 5. 
ἀχνὶν τι. 30). ὕοσο8 Βοαυσηῖο5 : πῶς οὖν ἀναιρεῖ τὸ 
σκύτος τὸ οῶς  νοΓῇ οδηι ροββαηΐ, ψμοηιοίο ἐθη6- 
δὼ ἰμοσὴι ἐοἰ εν 9 πάτῃ, Μαπισμ τοὶ ΔἸ ΟΡΔΗ  ργι ποῖ 05 
το πο νάγη τὸ 60 ὁοη! θη ἀδηΐοδ, τηὰρηδιὴ αι } 60 
νὰ ἀὸ ρατίοιι ἀνα [51556.. Ἰοσα πὶ 6} 15 πναάθ}65, 
ἀπά αἰϊφαιαείο ἐχρο! θη Παονίαλάραι ρρῃν, - 
τδϑ. υχνις ἢ. ἃ, ἃν, ὕθ, Τα θυ ρτ οί 1 ἃ ΓΘ ΠῚ ΒΠλ115, 
φμοηχοάο ἰχω ἱρηοῦνας μοὶ ἰλε 9 ἡαπὶ απἴὰ τπαρὶβ Ἰτιο 15 
οϑῦ Ὁποῦ τὰ 5 οἴὕα σατο, Φαάτα 6 πϑυγαγατα Πα γοὴ (01-- 
Ἰογὸ τ απ {πιὰ ΜαπΙο οὶ, Γοουεηῖα Τ10 Βοβίνθηςὶ, 
11}. 1 οοπέγαι Ιαπίοδδοος, μὰβ. 8, ἰδ τὰ. ἔα Ἰὰ- 
Πλο ἱπνὰ5})558 δὲ ἀρβου θα ββα ἀἰοοθδῃῖ, α], 586. ᾿ρ 589 
δάταΐββα ἰὰοα Ἰηΐδτοη 556 οἱ ἀἀοἸονυϊβξο νἱἀογρη ταν. 
τιρόνῖον Οτοάθοι ἱπιογρυθίαϊο, 485 ἀπι)νὰ5 5᾽αχαὶ 
σοι ρνε ποιά, : Ομοηιοώο Ἰρηοῦνορ δὲ ἰμῆλοι 56 ϑππμῖ 
ἐοϊίιριε ἡ 

(1) δὲ σονὸ ἰοησα ἃ 86 ταμο ἀϑϑιριξ, δἴο. ὰ δα- 
πἰσμώοτασπι ποπτσεα οὐαΐ, Ἰλὴ ἴρεὰ Μαηδθί 5 γουθὰ 
αὖ ὐρίριαπίο γοοϊίαία, νογοβ. τχνῖς ἢ. 14, οἱ Ῥηῖο 
Βοπιτοηϑὶ, ΠΠ}0. τ οσηέ, ἀΙαμολι,, ν. ἀἀᾷ : Ἣν θεὸς καὶ 
ὕλη, φῶς χαὶ σκότος, ἀγαθὸν καὶ κακὸν, τοῖς πᾶσιν 

ἄκρως: ἐναντίας. ὡς κατὰ μη δὲν ἐπικοινωνεῖν θάτεοον 
θχτέσῳ᾽ « ἴὐνα! Π 6 Ὲ5 6. πιαῦοτία, [ὰχ οἵ ἐἰοποθνρω, μὰ - 
«πα ὁ}, τηαἰϊατῃ ἴα ἰὼ οαλμ!νακ ὀσπίγασία, αὐ ἡ 18 

« ῬΙΟΣ 95 5111 σοι πιι 0 π6 αροΡθ τ». Βαοτα 
[ον 555, 80} αἰἴα δι ηλ}ς 6}5 βοι θηιᾳ ὑϑίθρ αν 8} 
οαήοιι Το Βοβίνοιβ, ἢ}. α οοπ", αηϊονφοβ, ΒΙμ11- 
οι ΡΌΟ Παπᾷς τοχὰ. ΤΥς ρΡᾶρ. 153 1 « δίαϊαπι ταί, οἱ 
«ἰηροπίίαιι διαί : ναὶ ἁπίθα) οἱ θὰ ῬοθὰΒ: οὗ 
« ἀἰϊνίϑα ἰορα αι αἰϊοηῖβ: οὐ πἰογῆὰς ἀρυᾷ 56 ἃΡ 
« αἰἴαγο ξοϊαποῖιβ ν. ΑΠα Ἰούται 5'μλ}}}5 56 ΟΠ 18 
ἀδ ϑϑράγα 5 νοπί εἰ ἀμ ἈΠ} 10 υἷ5 τοίου ταν 0 Ατο]ιθ]αο. 
θέδρια, οαὴν νος, τι. 1 ἐς Θπαπιο νὴ πὶ οἵη ρ08- 
ἀὰ5 ἀἰδ᾽ απο ἀρριπῃ στ ΠΟ 615. ΟΠ] 5. ἸῺ ΒΘΟᾺΠ - 
ἄἀαιὴ ρᾶγίθτῃ ἰμοϊίηαι. 



δ 
᾿ 5 - - ὌΝ Ἂ ΑΡᾺΝ Ἦ 

ΠΟΠ ῬΟΒ5)1, ἐπ] 0 [6 111} αὐοαβάμ! ἢ 518 ΡΟΒΘΙ πδο ἃ μὲν 750 εἰ 

Ρτοπθοδῦ, ργο δ! π15 γόσπ ἕαοίμαι, Αὐνλλ8 ἰνονιτα 

διπϑα απ τ ααπὶ ἁἸ΄αδηο ἀϊσασι πιά αῃι ΠΟ] 

ΠΥ πὰ Βόπο ΒαπδΡο σοπππῖπο {1} ἴῃ τπ] 1ἃ- 

θτἰφαϊοι τ: Ἰπἰσάα αι νόσου πὶ τἀ ἀπ ΡΆΡΙΘΤΩ 

Βέθογο, Ὁ θοπται {τ άοτυ, ΟΠ νυ ἰ58}. μαΐχοπι Οϑϑδ 

νοϊπαι  Ομεϊδία αν γοιὸ βοίοχα βίαν ἀρβροὶ! ἅπὶ [3]. 

51 δγβὸ πιά, δα ἰρβόγιτι βοεπίρηιία, ἃ πιᾶ]ὸ 

Ρτοάἀμοίϊαϑ ὁδὶ (8), σαπι 501 1ὰ πα μάο ᾿ΟΟᾺΠῚ ᾿ναρδδὶ, 

ααοταρίίο θομὶ {ΠῚπ|5 ἴῃ ἀϊίοπο πλ1} ἡπν 15. 5ΟΡΎ}} 7 

51 Τῇ οὐὐπὸ νοϊα αι" σία ἀϊοθηΐοι : ἃ γνοτὸ [ἀ01- 

Π105, 6. 4αἷ5 θογαπὶ αὶ αὐδαη!, δχ ἱρπουδίοπο 

ἴῃ παιοιροταπι αι ἐποίάα!. Ν βοίατι πο παρ 60 

118 δὲ 08 π]θὰπ οἱ πιά ἰοῦ πη 0165 ΠΟ Τα ΔΟΌΪΑΡΟῚ 

γϑσαιαι ἰϊα οχρδάϊ!. Μι]ο οματὰ παϊαπ σδὲ δι ον πὶ 

ἈΡϑατ ἃ 8 56} 0 π|1ἃ5 πὶ το δ συ δι 5 αάἑτϑι α ΔΤ 

πὰ δαάοιῃ ργαὶ ἱπηοραπίία, ρεθορ ἔστη ἃσὶ. ΜΆ]1Ὸ 

τηϑἰϊα5 ἴδ οώπατὰ ὁορηόβοθγα αἴ οὐἶϊο παρ 6 5. απ ΠῚ 

ποροιθαίομι ἐπ Πα ἐποίάεγα, Ἡθσγδϑοῦστη νόΡὸ 1π- 

Ῥἰδίδ 5. πιμμριδχ δ5ι ταῖία 88. σπτῃ δαΐπι ἃ} ἀπο 

γϑοία νυἱὰ 415 ἐχοϊ θοῦ, ἰαὰς πα ] οὐ 65. ἸαΡ τ ἴἢ 

Ῥτοίριτα. 

δ᾽ ψὰ, τ ξγα ἢ. 8, δὲ δσαῖ. δ. π. ὕ, εἐ οα!. Ἴ, π. 1. 

(1) Αἰϊφιαπίο ἀϊοαπε νααΐιαμ πἰλὶ, οἷς, φο οὺ- 
ταπι ὁθηϊοηιϊία ἴθ ποἱὰ 7, ρᾶμ. ΒαροΓιοῦὶ ἀδο!ναΐϊα 
δϑὶ ᾿ ἃ Π6γὰ γογὸ (ὁ αυαγία ρᾶτίο 50 το ογίαν ΤῊ 00 - 
ἀοτεοῖο, 8. τ δ. ζαῦ., ὁ. 30, μ. 91.. « Αἰαπί, τἢ- 
αι ότι ρᾶγίοο βαρ θη γσπα δα Πα οτος 6 οὐ ἢ - 
[Δ 5 ἀίσιια. ὁοοϊσῃ α [65: πταϊοῦίαιῃ νϑγὸ ἀπ Γα}88: 
σι εῖν τὸν μὲν Θεὸν τὰ ἀσχτῷα μέρη, καὶ τὰ ἑῷα, 
καὶ τὰ ἐσπέλιχ, ν ΜΙΤΑλ αν ἔον [9886 σα 3 ρ18Π} 0611} 
τη} } ἃ Μαμ ο 015 ἀδεϊση αι 6856 ἡοίῃ, ἴῃ απὸ 
γι ἀοίαν ρ558 Ππποῖσ 0 βο 5. απιρὴὶ οχ [λ01 Βα ΒΒ πΈ1ἃ 
ὁτοάσρδῃῖ γοσίο ΑἹ δὰ ραπὶ σου! τη οα [Ὁ Ρ [15515 
ορ!αἴομπο ἀδνοόξαί οταμξ, 4αϊὰ 501 οὐθι 165. εἰ 
οοοϊάππίαῖοβ ΠΓαρὰ5 ἀϊσσιργοηβ, 8 ]αΠ]όποῖι Π8- 
οἴλασ ; οὐ ποι πα! οτατα ὁρίαῖομο, ρὸσ ἀαπα !  !  ΓῸ5 
ρΡᾶτίθ5 ποσῖῖθι5} οουϊ ἀσπίδ πὰ οὐ θη ἴθ γον [15 
οδίθοιαβ σραηαϊ πηοιτ5,1π αἰ] σι θι5 απ] νὰ Θ66- 
ΔΠΈΌΓΩ [6 ΓΓΙ5, ομϑίαςα!ο, {8 Οοβιηδϑ  πΥρ 5 50}}5 
τ βατωμαρνοι ΟΧρΡΙ σας, Τοροσταριὶ ΟἈνίβεϊαπα 
18. Πν 

(32) Οκνίβειση βοΐθηιν ἰδέην αρροϊίνε. Τὰ ἀθ Ἰαμπὶ- 
8515 οἰδτιπαῖ σαι, (ὅς, π. 3, π]τ8. διίλπν σοὶ άρτα 
ἴλοϊαπε Τπροδογοίτια ΦῈ Αἀσιβε 5. Κα β[ι5 Δ ηἰ- 
σπανακ ἀμ Ααδυπιίπαμι, 11}. χα σοπίγα ᾿ρϑυμῇ, 
ΟΔΡ. 3, Ρᾶμ. 333, ΜΒ Ν σοχι ὶ ΒΌΟΓ ασα ἤππ ρῦθο 
αϑηϊθηἑἊαπι γοίοτγι, ΕΠ ατὴ ἴῃ μὰς βοοῦσηάα ἃ νὶ5]- 
ΒΠῚ Ππὸ 6 ὁοῃϑίδίουο, πα ἀμπιο παν 51}, οἱ ἴρδθ κοχμὶ- 
πιι8, αὐ δὴ Αραβίοϊαπ πον, ἀἰοοὴβ 6555. 61 υἱῦ- 
ἐπέθτῃ δἱ ἢ 6] βᾶριοπίαη,ν, γν μας αυϊάδτη Ο[ 15. 1Ὼ 
5016 Παδιίαγρ, βαριοἰΐδαι τόσο ἴῃ ἰπηᾶ. 

(33) Μερμαι5. ἐὰ ἐρβογῖση ξυπίρεία. ἃ γκαῖο ΡγῸ- 
αἀμοίμς 651. [πο 5185 ΠΓΟΓΒᾺ5. ογαὶ ἈΜαΠΙΟΠιβοΟσ 
ἀδ τη αη αἱ σγθαι πα βυβίθμα, αἱ ποῖαι Ερίρα, τ. 
παν, τ, ὁ, Μπεη ήταν ὁηῖ τη δ ποα. Δ]1ῸᾺ ἃ ἤδὺ ῃτὸ- 
Φαοίαπι ἀ5βόγαραι, αἰΪα8 ἃ ρΓΙ ΠΟΙ 15 ποθ σανατη : 
τἀοῖγοο νατὶδ ΑΡ ἀποίογίθιι5 Ια πιο μοογαπι 46 οὐἵα 
ΤΩ ἢ ἀϊ ἀσοτεία γεῖογαπ παρ. Απριβι, ἤν. χινι, Ρ. 16: 
ἡπιπάπται α παίλα δονιὶ, δος δδὶ α παίπιλα Ποὲ [αοίιθὴ 
θοπβέογίαν ἰάσρα ; 5ρα εἰ σομμϑέϊοασ ὑοπὶ οἱ πισὶϊ 
αι ῥαοίαᾳ σὸς, ἡ παπεῖο ἔπιον δε πέγασο πε ριία- 
υὑἱξ. ΤΠπΠοοαοτγδῖις. [ἢπν ἤρρηεί. χανε, σὰρ. 36. 
Βα. 943. ε]5. Βα ΠΤαμανὶ ν᾽ ἀδίαν, 504 ἀϊποῦῖ!ας πανὸ 
ΕΧΡΟΙΪ, ἀΙΘῚῈ 5. ΘῸΒ 50 580 Πγπ ΠῚ οὐδοπ [1596 
το πὰ ηὶ {ὰ δ. Ἰσατδισαπ νι ἰρ] 166. τα δγία αὐ νουβαβ 
Ἰαύδαι σαλῃ ἀφομηρηίθιι5, (0115, ἴθ δὲ. ἀσυὰ ρα- 
ξηδάιτα ρΓοσοββίσβοις Ποὰ ἀὐοθρίαπ [πο ρᾶγΕ- 
μα] απὶ, Ζααν. 5ὰᾷ βαρ βίαη ία 6556 8, νο]α} πλτησπι οἱ 
δξοδῖῃ 11 πη δ δ γί τη ἔπ Π|}5}5886, δα πιαιιο ἰὼ {1 1}}}-- 

φ, ΟΥΒΙΠῚ1 ΠΠΒΕΌΒΟΙ,, ΔΈΘΗΙΒΡ. 

ξ 

ὅ60 
" - Ν ἠ 
ὡς οὐ δύναται χωλῦσα!, ἀδυναμίαν χατ- 

“- ναὶ ὦ ᾿ ᾿ » κᾳ ὃς 

ἡχοροῦσι εἰ δὲ δυνάμενος οὐ κωλύει, προδοσίαν χα- 
Καὶ βλέπε τὴν τούτων ἄνον σίαν" ποτὲ 

ος 

τηγυροῦσι ᾿ 

μὲν λέγουσι τὸν ποντ οὖν [4] μηδὲν ἔχειν κοινὸν πρῷ 
τὸν ἀναρὸν Θεὸν εἷς τὴν τοῦ κόσμου δημιουργίαν" 

ποτὲ δὲ λέγουσιν αὐτὸν τὸ τέταρτον υέρος ἔχειν μό- 

νον, αὶ τὸν μὲν ἀγαθὸν λέγουσι πατέρα εἶνχι τοῦ 

Χριστοῦ" πὸν ἂὲ Χριστὸν, τὸν ἥλιον τοῦτον χαλοῦσιν, 

Εῤτοῖνυν ὁ κόσμος χατ᾽ αὐτοὺς ὑπὸ τοῦ πονηροῦ ἐγέ- 
νετο, ὁ ὃὲ ἔλιος ἐν κύσμῳ πῶς ὁ Υἱὸς τοῦ ἀγαῇοθβ 

ἐν τοῖς τοῦ πονηρυῦ ἄκων δουλεύει  Βορδορούμεθα͵ 

ἐξ 
ἀμαθίας τἰς βόρδομον αὐρετιχῶν ἐμπέσῃ. Οἴδα χρά- 
νας ἐμαυτοῦ τὸ στόμα, καὶ τῶν ἀχουόντων τὰς ἀχοάς" 

ταῦτα λέγοντες ἀλλ᾽ Ὅα μή τις τῶν παράντων 

ἀλλὰ τυμοΐρει, Πολὺ γὰρ κάλλιον ἐν γατηγυρίαις 
ΨΩ ἿΝ ι 

Ὑ Ἂ ΠῚ ιν» δι ΗΝ . ῃ ᾽ δὲ 
ἄλλων ἀκοῦσαι τὰ ἄτοπα, ἢ ἐξ ἀγνοίας εἰς ταῦτα 

“- ᾿ ι “- “Ὁ 

ἐμπεσεῖν" πολὺ κάλλιον γνῶναί σε τὸν βόροοτον καὶ 

μισῆσαι ποῦτον, ἢ ἀγνοοῦντα μπεσεῖν εἰς αὐτόν. 
“ππ Ὧν ἣπ « « “απ ᾿ [ -- , 

Εστι δὲ πολυσχιδὴς ὁ τῆς ἀῤεότητος τῶν αἱρέσεων 

λόγος ὅταν γὰ0 μ'ᾶς ὑδοῦ τῆς εὐρείας ἐχπί ς (Ὁ κόγος μὰ τῆς ευβετὰς ἐκπέσῃ, τις (ἢ). 

τότε πολλάκις εἷς κοινοὺς καταπίπτει, 

νι, σαὶ, 17, πὶ 33. 

φαίηπι, ἀἰπο πππάπθαι ἃ ποϊρπίο 60. ΓᾺΡ  σαΐπη, 
τὰ αὐ απ] γαύε 5. ΠΟῚ ρ581π5. ἰ}οϊ, 506} μια ον 
οροτὰ ΙὈτοῖ. Ποιηληθτ ἀυΐειη πο ἃ ρου, Ξβᾷ ἃ 
Ῥτείποῖρα πιαϊθυίας, {αι θαι δασϊδηὶ ποταϊπᾷηΐξ, [υγπιὰ- 
ματη. ΟΠ "16. ῬΓΌΓΒᾺΝ 4115 5θηδὰ ΘΧΡΟΙ ΤὙΓΡῸ 
ἀριἃὰ Ατομοίδαπι ΒΒ ΕΡ᾽ΒΙ ἀπ 10 ΟἹ] α τι ΓΟΞΙ παχνὶ, 
ἢ. 35, αἰ λα τὰ (ΘΠ τὰ {Π}} 0115. πὰ 18 ΘστΟ ΚΞ 5.5 ΟἿ ΠῚ 
[τι πη σῦδβα, Ὠ πα πὶ θα Ισὰ. οὰσαι. ἰρθ θγα5. ἔπ 
αἸιομ δ δι1ι8 ΝΘ υ5Ὰ}} θοβηοοργοὶ, πὶ σαατα πὶ ἐα]- 
“1580 4185 ντξρ ΠΠΆ ΘΙ ΡΒ] δια 510. ΔΒ μας ρα βλτι πὶ 
Βοιαίποτη Ρυοάποίαι  ἀοῖπάά δ. οἸοιποιία αιυΐπηαο, 
νεπίσπι, Παῦσαι, ἀ]δτη, σι ότη δ᾽ πιαϊσυία τι 01: 
᾿ναβσατῃ, ἀγα ἶ8. αὐνογθα. [ΘΠ ΡΡὰ5. ρα σπαϊθσν 5. 1Π 
ΣαΠονογὰ ΡΡορύβϑιββοι. ΑΜ να ΠῚ βρίτίαι, ἃ 
Βοπο ρᾶμ ἂ παθσαυνυεηάμηι ποι πὶ, χα θπθιὴ ἃ 
ἰσηθ νῖ5. ρα ΠΙΘΩΙ, τα ββδαπιλ σοπάή 556. απ] πᾶ νΐ8, 
τυ δ 16 ἔδύγαπι οΟἰ 1161] ὅρόσ!α. Μαξον πὶ ΔΕ ΓΒῸ5 
Θχ 86 Ῥγοουθαϑβο,ρί ΠοιρΊ ποτα σοπ 1386. δι! μΎΙΡλ 
1ΠΠ|π|5 τη 15. σχοτη ΠΡ, ΘΓ απο Δ τὰ {Π| πανί αδο, 
Τὰ ἰοῦ ΜαπΙ οἰ θοσαλ τοι δηλ ν᾽ ἰδρὰ! Ογ- 
ΤΉΠ5, οἱ ΠῚ π| στα Ρ50 αἰσπαπὶ τα αὶ ϊατα ἰὴ Μα- 
περ οὐ τῇ ΟΡ ΠΡ 6. Ποῖ 588 ἃ ἤροὸ ὁσπΠππὶ. {ἃ 
αἰβογίθ Αἰ μπαηᾶσ. ορ βίο α ἃ ομβοομοβ ΕΡΥΡΙ δὲ 
γα, πὰπι. [6δ. Ρὰρ. 88, αηρα ἴρβὸ ὁ Δὺ- 
οἰοῖδο αἰδραίαηδ, ἀὰμὰ, 16 μπορῶ 6 ΠῚ 6556 Ἰιο-- 
Ὧ1 1115. συ  Ο ΘΙη : ὑογρβ. ποπίρη πὶ ποι Ποί, 5οα 
πα ονίϑ 6556. ἀδδογοῦαι, οχ ἴρβὸ Τνγθόπο ἀρὰ 
Ἐρίριις ἢ. 38. Οππὶ δα τη ον !απὰ 8|1δηαπὶ 60 
ΒΟ! ρϑί ἀπιντο δι αἴθ πὶ πηι π 5 τπαϊοτία σοπϑοίοί: 
ΠΟ. ἐπ ππὙ110 Ια Π 10 8515 Γηιρι!Πἀ10} φασὰ παι α Πὶ 

ἢ ἃ τῇλϊο ῥτοἀθοιαπι (ΠἸσΈρΘὨ  ; οὐ]ὴ ῬτΘΘΘΡῚ πὴ τπαΐ6- 
Ρἰαίοτῃ, εἰςνοσαπὶ, οἱ οἰ οΙρη θην σα πβᾶπ] ηοπ (5 [1π- 
ϑυθηΐθθ, σηαίθυισθ, αὐτὰ Πα 6. (αι οσθη! οχ ΑἸβ., 
Ἰ1Ρ,, χχὶ γέλα Ἐαπδές, οαρ. ἀ, Ταιπδι ἩΪΕΓΟΠΥΤΊΙ5 
ἴηι Ερλιδ5. αν. ἀς ΜαμιοἸισδηι πατηοταὶ 1π|6γ αἰ ἴὰς 
δι 585 χη ἑαρίονοοι οἱ υισϊογίαηι Ῥοπμηῖ. 

(4) Τὸν πονν οὖν, πὰ τ Π|8. ΠμαΡΘΡαί αν τὸ πονης 
ρόν, δἰ ράσο ρμο5ὶ τὸ ἀγαθόν, ΜαΒΟΜΠ ει ἀγίϊου-- 
ἴαπὶ ἴῃ πἰγοτιιθ Ἰσσὸ βοΒΕμ]]να!. οἱ ΒΘΠΒ 85. ἴρθδ, οἔ 
Ξε ση ΤΠ 1 ἐΟπΞ ΓΟ Ί]Ο ς ρα πὶ Πἰοῖ τσ ΤῈ ΡΟΘῊ Π2115 
ἐσ ςορα. ((ο5ὶ.. Ο1Ὸ9}.., ἤο εἰ σαβδαθ., απιατηνῖς [γ88 
ΒΟΘΙΓΘΤῚΪ τὸ πονηϑόν ΠΑΡ οΔ!. ΡΓῸ αὐ οἱ αιαίπον 
Ῥτϑίαι5. σοά!οῖθι5. βογ ρβίπιιβ, μηδέν, δὲ. γουθιη 
Θεόν μ0Ὸ58 ἀγαθόν μα οηαβ,, 

(5) ᾿χπέπτῃ τις, Ρυυπολση τὸς ἈΠ οἰ πιτιβ οχ οοαα, 
ἤοο οἱ (45811}». [π (οἷ5}. Πα θέα, ἐκπέσῃς. 



561 ΟΑΤΕΘΠΕΒΙΒ ΨΙ, 8 ΌΝῸ ὈΡῸ, ὅ8δ2 

1Δ΄, Καὶ πάσης μὲν αἱρέσεως εὐρετὴς Σίμων ὁ ἃ ΧΙΥ. Αο οἴληῖβ χαϊάθπι Πέθγθ88605 ᾿πυθηΐοῦ Θπαθη 
Μάγος Σίμων ὁ ἐν ταῖς Ποάξετ! τῶν ἀποστόλων, τὴν 
ἄπρατον τοῦ Πνεύματος χάρο.» ἀγοράσαι προσδοκήσας 
ἀργορίῳ, καὶ ἀκούσας (4) Οὐκ ἔστι σο! μερὶς οὐδὲ 

κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, χαὶ τὰ ἐξῆς" περὶ οὔ 
γέγραπται" ᾿Εξ ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ 

γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν 
ἄν μερ ἡμῶν. Οὗτος ἐωὶ τῆς Ῥώμης γενόμενος, 

ἡμῶν οὐχ ἦσαν 

ἐξ ἡμῶν: εἰ 

μετὰ τὸ ὑπὸ τῶν ἀποστόλων ἀποῤδληθῆναι, χαὶ Ἔλξ- 
νὴν τινὰ πόρνην ἐπαγόμενος, δυτρήμῳ τῷ στόματι 
πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν (2) ἐχυτὸν μὲν εἶναι τὸν 

᾿ ᾿ 
ν 

ἐπὶ ὄρους Σινᾶ ὡς Πατέρα φανέντα παοὰ δὲ Ἴ1ου- 

δαίοις ὕστεοον οὐκ ἐν σαρκὶ, ἀλλὰ δοχήτει ὡς Χοι- 

στὸν ᾿Ιησοῦν φανέντα" χαὶ μετὰ ταῦτα ὡς νεῦμα 

ἅγιον, τὸ ὑπὸ τοῦ Χοιστοῦ ὡς παράκλητον ἀποστὲλ- 
λεσθαι ἐπαγγελθέν, Καί ἐπλάνησέ τε οὕτω τόν Ρω- 

μαίων πόλιν, ὥστε Κλαύδιον ἀνδοιάντα αὐτοῦ στῆσαι, 

ὑπογράψαντα τῇ Ρωμαίων γλώττῃ, ΣΙΜΩΝΙ ΔΕΩ 

ΣΑΓΚΤΩ" ὃπερ ἐρμηνενόμενον δηλοῖ, Σίμωνι θεῷ 
ἀτίῳ. 

Εἰ, Παρατεινομένης δὲ τῆς πλάνης, ἀγαθῶν ξυν- 

ὡρὶς διοοθοῦτα: τὸ πταῖσμα, Πέτοος καὶ Παῦλος 

παραγενόμενοι, οἱ τῆς ἘΒκχλησίας προστάται" καὶ 

89. ἀοί. γνμῖι, 18-21, 3 Ζοδη, τι, 19. 3 
41,08 

(11 Καὶ ἀκούτας. ϑροτθαιη ἀκούσας ἴπ ρα 5 ἰγαη5- 
Ροβίξιι ροβί οὐχ ἔστε το, παίανα 1 5841 γϑ ἀ]ἀ]- 
Ὠλι5, ὁχ σα. Οοῖπὶ,, Οἷον», Βος, αβαῦν., 4παὰὰ- 
481 5] πη} Π1πὶ ἰγϑ 5ροϑὶ πα ἴῃ ᾿ς ΟΡοΡ δ ΠῸῚ 
ἀφο! οχοιηρία Ῥάμ!ο ΤΓογῖ 5. ἡονθὰ Φολπηΐς, εἰ 
ἃρ ἦσαν, οἷο, αὺρ ρηορίον. σορ θα! οηθηι νοοὶβ 

ἡμῶν ἴῃ. σα} 15 θυ θυ τη 55 ΓΘΊ, Ἐα μρ θν 5 ΘΧ 
οἰ]. ΟμορΡ., δ. ὕδϑαιμ. 

(ὦ) Εἰπεῖν. Εαπὶ νοσθπὶ 'η δα! οὨ θι15 8δη, 1040, δὲ 
ὁχοη, ρῥγῳουπαϊ βϑαπη τ δι αὐ πιι5. οχ σοί, Οο151]., 
Ομοῦ. δὲ δαϊοπίθα5 ἀϊονοιι οἱ Ῥυθν οι, 

(3) Οπηυὶ ἀγθθθοβ ἀιρδη9}, οἷο. Εράθπι πτοᾶο 
Ιγουτθα5 ἢ}. 1, ἂρ. 38... 41: ϑύποη Βωρβαν αγεὰδ, 
δὰ σμὸ ἀγεϊοον δὲ ἐδ 6865 ϑιιδοεὶἐδνμγεῖ, ἃς οαρ. 29, ἢ. 
2. Ὁ π|5 6. ναδίχ οὐμπί οὶ ποτ ο τ σογαχα ἃ δὸ ἀιυλίατ, 
ΕἘαὰ πιαιηθγαῃ ἃ μου ο505 γαϊ ἀρ} Οὐ δ5 ῬΡη 6, (αἱ 
πργετσονῦσι ςα! ἃ] ομὸβ ἰαχαθνα, να  ς ΕρΡΙ ΡΠ Δ πὶ 
Ῥμιαβιναι, ασακπατι, ΓΠποοἀογδιὴ ΝΌΠ απ Οὐ- 
ΤΊ] 5 γδιιομθῖη λα Ὀ1}}. 6} 5 ΤΊ ΘΒ 5, αρι Πδαρϑῖρ- 
ρα, Προ  γυ λα ηερ σο!οα Ὁ ΒοΡΊΡΊΟΣ ἀρὰ [διι5ο-- 
λήαια, 1.ν ἢ δέ, δοοὶ, οὐδ. ον αι να σονρινα αἱ 
Ἰδοο] δια πὶ ρυῖαβ ν᾽ τρίη ον ἃ1006}Πλάνη ΘυΡΟ ΣΙ θὰ 5 τον 
οἰββ6. ἢ τονθιὰ δ᾽ πλο) ρος Ἀιθτ Λα ἢ ΟΠ) 11 Πὰ 
ΔΗ ας  Π. 3,Δ0 5 θ ΞΘ} 5 ΟΥΓΟΥῚΞ ΒΟΥ Δ γΡθΆΜΠ}, 

(ὦ) ὅ8. ἐρβισγι αἴσονο απϑὶ5. ἐξέ, οἵοις ψαΐ ἑαηη μανὲ 
Ρωίον πὶ πιο δίπα οἵδι5 οὐδε, Ηϊθο ποὺ (6 τοι ΐδ 
Θἰδα, 50} 6. Βαϊηδγιᾷ αἀἰχίσϑο δἰ πιομθ πὶ παϊραπὶ 
Τγεηϑϑας 1}. 1 Οσηένα ἀδρνος., οαρ. 33, ἡς ἃ Ἱρο- 
ἀογθοίιϑ5 10. τ Ππροί. ἐαδμὶ., ἂρ. 1, ραμ, 98. δά 
48ὸ5 δορά! ἘρΙ ΡΒ πίαβ, το, χχις τς 1. ΘΟ, 56 η- 
6 ἰἀ6 αὐγ!ο Απσαβπας, Πὀ᾿Ρθ.. θ6. πωνυξίδιι, 
561 ἰσοὰ3 ἣϊε ἴῃ π|55. ὑτΘίοΤ Π55115, ἃ ΠΟΘΊΓΙ5 
π᾿ Δαρυπεπίαηα δαἀϊῖοηρ 6 ἑῤτίι 651 το διαιβ, τ 
βραγίαπι Δ Παπθαίατα. ἰδυγαίσ οι βᾶπο ὰ ϑποπὶθ 
Ὠἰδίογῖα, ᾽πὶ τὸς νη οὐ Δαμαβιαι Ἰοσο συπί8- 
ἔαρ: 96. οηἰμὰ το ἐμ ἰηρδοίιῃ, εἰν δφίοηι, ποὺ 
δδὲ Θμὴν χιιὶ οἰξ ΞΡΘΡ οἠμηῖα ῬαίΟν 6856 αἰοδαῖ, αν [τ- 
Ὠφὶ ἰσοὺ οἰαίο νογθὶ5 αἴαρι ΑἹ Ῥαΐθν 11 ΘΌΡΟΥ 
οἰπηΐα. δἰ πιο ηΐἶβ ορπίοηο Ἰοικοὸ ἰ (ο να Π0 βολιη 8 
Ἔτι ἃ" 8ὸ σαὶ ἰαβϑιὴ ἀδάογαι Ἰδρθῖη ΘῊ1Π) ἃ 5ἰ- 
εἰπίγα χαλάσῃ Τη 6 Ππϑη λα ἀαίδιη ἀ5βοῦοραῖ, ὃ Σ 
Ερίριι., ᾿μκογοϑ. χχὶ, ἢ. ἅς δὲ φαϊπαὴν 50 ἴῃ 5ῖπα ἂρ- 
φῬάγαΐββα ἀΐσοῦοι, 168] δὲ ε5 ἀποίοτι ραϊάτῃ ἀδ- 

γιά, εαἰ. 10. 

Μαρῖι Γα1 (3), 1116, ᾿πηψαάτηῃ, δίπιοι αὶ ἴῃ ΔΘ 8 

δροβίοϊογαιῃ 55, σγαξαϊίαπλ εἴ ΔᾺ110 ῥσϑίϊο γοηα! ότα 
ϑρίνιι5 ϑαθοι! σΡ δηλ, ῬΘΟΠΠΪ8 ΒΠΔΟΓ Βρθγανί, 

1Πυάχαο δαὶ: ΝΗ 65ὲ ἰδὲ ρανδ θᾳ 18 5018. ἴ0. 86}- 
γποη ἰδίο,ο᾽ χὰ βοααθῃίατ: ἀρ απὸ ΞΟΡΙρ ατὰ οϑὲ 

ποϑὶβ οὐἱογιιί, 5δοα ποὴ ογαπί ρα ποδὰδ; δὲ δρῖπι [5860 

ἐὰν ποδῖδ, ῬοΥ πιαη 5ἰβδοιί ἰΐφο ποδίϑομηι "ὃς ϊο, ροϑί- 

αϊιᾶπὶ αν ἈΡΟ510}15 δ) ϑοίῃ5 [Ὁ1Ὲ, Ἠοτάδτη 9.6 νϑῃ 8 η5 
δ᾽ Πδθηάτα χσαδηχάδηι πλδόγδί γι οθἣ Δ4] τ ΜῸΠ5 5ΙΘ] ς 

ῬΓΙΠ 5 ΟΥῈ πρίΔο 56 ᾿ρβαπι ἀἰσοτρ Δ 5115 δὶ, σαὶ 
ἰδησουδι) Ῥαίδῦ ἴῃ πηοιὶθ πᾷ νἱβὰ8 δϑδβοὶ (ἃ): 

ἃραὰ δ πἀατο5 τοῦτο ροβίθα, πο ἰπ ὁᾶτηθ, 566 ορὶ- 
ποηρ ἂσ δρθοῖὶθ, ἰαη αλλ 7095. Ομ υῖδίι5 ἃρρᾶ- 

τασδὶ " : οἵ ροβδί, ἤφο αἱ Βριγινι5 βαπιοία8, σΌΘΙΩ 

Β ΟὨγιβία5 ἰφθσασαιλ. ραγδοϊθίατα [568 ΘΟΠΒΟΙΔΙΌΟΓΘΙΩ] 

εἰ ἰοἀ τὰ Ργοϊη δουαῖ. ἀο Ποιηδηπόγαπι οἰν Δ έθτῃ, 

βὰς ἀάθο ἀδοσρι!, αὐ Οἰαιπι5. 6}015 βιαίαδηι 6ι]- 

ἔδθτοι (5) απ πᾶσ Βα βονιριίοηδ {6015 [8 .01}15, 
διΜΌΝι ΠΕῸ βάνοτο. 

Χν. ὐτὴ γθγο θυτογ 58. Ἰαἰ 5 βρϑτρδτρι, νυἱλίατα 
ΠΠαὰ ὁοντοχὶΐ δατοαίαση μᾶγ νἱγογυση, Ῥοίγιι5 δὲ 

Ρααίι5 ΕσοΙο5ῖαν ᾿ΤαΞῚ165 (6), ΠΠππ|σ ΔρΡΙ 5] "3; 51- 

". 0, 32 Ψν͵ᾷ σας. 1ᾷ, π. 20, εαἰ. 11, ἡ. Δ, οἱ σαὶ, 

(ΠΡ, σθάᾳαθ Ἰἀοίτοο τϑηΐβεδ δἰαραξ, αἱ 5105 
ΕΠ ϑνά τοῦ ἃ πη ρθε ημϑ]ογια πὰ Δ] σου ΠΟΤ πη, 
αα] οαπ ρτΟρ ϑ᾽α5 αἰνονδὶ ᾿πϑρ᾽ γαββϑαν, ρον δ [115 
πιοῦὶ ρυβοσρῖα ΠοΙη 65 ἰὴ βουνιταίθιῃ γα θρορδῃξ ὃ 
οχ ἰγοῖσο ΠΡ. τς δῶρ. 2ί, π. 3. Ουσα Βδιπιοὴ 56 
δριραπλ. βαποία. οὐϑο ἀἰσογοῦ, οοπίτανρίπηι οδὲ 
Ἐρ᾽ρῃαμίο, τα ἴθι ἀο ρθη 5πὲ )Δοίαπβο παάγγϑητ 
δωνοβὶ χχι, ἢ, ἢ. 1ἃ ἀαίθιι ΟΥΤΙΠ 15 ΘΓ πὶ ταροίϊ, 
σαι. 10, π. θ6, οἸυβαπο τοὶ ᾿ἰγσθϑὰβ δσίοΣ 65}. 8. 1, 
σᾶρ. 98. ἢ. 1, Πτγπιαίααθ ἢ ΘΙΠΙΟΠΪ5 νοΓθἃ Δἢ 
Ἠϊδγομ γί τβίαια ἴῃ ΜαΠ]ΠῚ οᾶρ. χχιν, « Εδὸ 
« 561) βΒ6ύιη0 ἰ[λ0ὶ, ὁμὸ 5Βιπι 5ρθοϊόσιϑι θκὸ Ραγδο θ- 
« ἴμ8, ὁ.ὸὺ οπληϊροίθιβ, ὁρὸ οππΐᾶ Ποὶ, 

(86) « ἀἸασα τι οἱ βία αατα δορογοῖ. Ο 81 46 δίιηο- 
ἢἾ5 5ίαιαὰ παγτνδη αν, ἃ μαϑάηο, πιατγίγγο, ἀροϊος. ἃ, 
Ρᾶρ. θ9 δι 91, αοσορία, μοβί Ἰρβῦμ γοίοσαηςξ ἰγὸ- 
1555, δ} 8..., ἂρ. 28. π΄ {ς Ῥου ΠΙαηπ5, Αροίοσ.;, 
οἂρ. 11; Επδο! 5, 00. ὁἰ, Πές σαρ. 13. οὐ 1ἄς αἱ 
Τηραδογοίαι ἐξ ΔΜηΒ ατα οσ  Ππιη. Ν οι ἀνίαθσα 
απ {πκήηαπὶι τηδτίγγοιῃ. 568 Πημα υναϊ τ ΠΡ 8- 
εὐδίας σοὶ ΠΟΙ] 15 5 Π πᾶ ῖπὸ ἀροθρίαπι ἀἰχθνιαΐ, 
ἀπη) ϑθλομ! Μᾶμο ὀυσθοία) ΟΡΉΏΒΆΙ βία χατης Στ 
Ῥοϊίας δ πιοπὶ ϑᾶηρο, εἶν ϑαπὺὸ Προ, τὴ 58Ρ1- 
πότ ἰἰπσαα ΗΘγο [65 6550. αἰἸοΐξαν, οὐ ϑθογδία 
δγα!, Πογο 1} 6. πο 65. κἴαθαδπι οπχ ΘΙΠΊΟΩΙ 
Μᾶσο οὐθοίαιι ; νὶχ σγοα! δ᾽16, ψπβίπμὰ γϑιὰ 5101 
ἢσὰ Ξα 15 ρογϑροοίδιῃ, σα πῇ ᾿ΓαΥ 550 500) Θχιβὺϊ- 
Ἰηδιϊο ἷβ οἱ σας αιανὴ ἄσοθαΐ ρόγίο!ο, μα ιϊοῷ 
Ομ ϑυδότγαια ἃροϊοκίο βου ίβδος 6. ἄραι ΟΤΉΤΑ65 
Ῥαίτγϑα ἰαἴκασῃ [ἃ ἴδοι]ς ἤάθ ἰπνομῖββδ. 

Ροίγις οἱ Ραμίμς Εοοίοεῖῳ ργεϑμίες, εἰς. Ῥασϊαπι 
πο δάϊαπμίν Ρεῖγο πὶ Ἐσο δῖ ρυϊποϊραΐα, σαθτὶ 
Ῥρίγοὸ οἱ  α{|5 Ἰοοὶβ Ἴθαοτε βο]οῖ, αὐ οαἱ. 9. ἢ. 19: 
σας, 1}, π. 83, πὸ Ἰουὶ νοσαῖ τ 5 ργθπλι5 ΕσΟ] 651 
Ρίδου, τῆς Ἐκχλησίας κπρυφαῖΐος χῆρυξ, οἱ, {7| 
ἢ. 317 : αἱ. 1ὰ.. τ. 3230, φιιοά νϑτὸ 46 50 }5 δὰ 
Ῥτεοδο ἃροπίοϊονα σαβὰ ΒᾺΡ Ποἰταν, Δ μν νυ ββῖσλο 
σαδηινὶ5. ρου} γα) οἰα πὶ Δη σα Οσ ΠῚ ΕΟ] 6518 
αποίοταιη [οσιμοηϊο ἐο Πεηχοίαν, ἢ ἄθπὶ Δι θὴ ἀρὰ 
πια!ος γοοθαἰοτοςσ πο πυ θη, ἴατη ργομίοτν ξ 5Ε1Π|, 
Ινοητὶ, Του Πα πὶ, ΤΣ 56 011} (ϑοξαγι δ. 515 5116 π|1 7, 
εἴ φυλὴν μἰ πλοῦ Πάθπι 6χ ρβθἀορι νδρ 15. με ,- 
τἀπὶ ; αι ρτορίρι" ναταπίθϑ, ρα 605 4] [οί ατα 
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τηοθοτηῆαο, ΠΠ στὰ νἹ ἀο]οσξ ορίαἰοτο ἀθατπ,βαρενρο αὶ ἐπιδειχτιῶντα τὸν νομιζόμενον. θεὸν Σίμωνα, νεχρον 

58 οπἰοπίαῃ θη δι δ 1{6 πιοτῖο μονοα] σαι, ΝΆτῃ τὰ 

ῬΟΙ οὐ 5 6556 8 ΒΙΠΊῸῚ 56 ΞΡ] ἰρΊ γα ἴῃ (105 ΟἹ αἴσηι 

1], ας ἀφιαοπάτα ν 0810 5] π5 μ6 Ὁ ἄθτα [ΟΓΡῸ - 

(αῦ; βοπῖδηδ ῬΓονΟ]α Ὁ 5οΥν [0], σον οογ Τα Πα 16 

ἩΠ]ατη ἀοιποηπιτηίοϑ, ἐδ ααὰ 0585 ἀἰχοναι: κα Β ἀπὸ 

« δα γὙ 015 σὐποοτάαγίη, ἀ6 οὐππὶ τὰ ἀυδληηοθσ 8 

«ροβοείη!, Πδὲ οἷβ 331.» σοποογα 85 (510 μον ρεούδιο - 

ἈΘη] ἃάνουπαΝ ΜΔ ΘΌΤΩ ἐπ) ίσξο, γα ορΡ θὰ δὰ [οΓΡὰ ΠῚ 

ἀρ) δοδναμί, ΝΟΖᾺΘ 0] ΓῸ5. 11 αὐτὰ νἱάοαίαν, ἰα- 

ταρίδὶ ἀπο αὶ αὐπιταηδα : Ροίσας παιπθ ὁραϊ, 15 

ααὶ ΘΟἸ οἴανοϑ Εἰσοατα ΓΘ ΡΟ Δ}, “Ὁ. ΝῚ}}}1 ἀασασθ ΝΠ: 

ῬδΌ]υ5 δηΐτα οταΐ, ἰδ σαὶ ἴῃ Ἰοσ πὴ σα αι αἰσσιὸ 

ἴῃ ραγραάίπαμι γάρ τὰ5 οὐαὶ, απ! ογαΐψιο ἀνοαμὰ νονθᾶ 

4: ποη ᾿ἰοθὲ ποι ηΐ Ἰοχυ! 5’. χ 5ΌΒ]1πιΐ ἀστο 

{πππὰ οχ  βιιαίατα ἄδαια δ ἰογγαιτὰ ἀθ)δοογαη! ,αἀ 

απ θίογυγναπθα ἀδρυϊπιοπάιπι. Ηΐὸ Ῥυγίτητι5. τ ἢ 
ἄτδοο, [{πη0 απο ἀρϑοῖπβο οαρὶῖθ, μλ ἉΠΠ 06 05 ((6- 
ῦὸ ρταν [15 ἀδρυθῆθηβα 68. γα ῖχ, 

ΧΥΙ. ἘσοΙδβίδιῃ δηΐπα ἀδναβίαν! Ορουπίμα5, 97 

οἱ Μοπαηάον, δὲ Ὀατροοναίδβ, ΒΡ οητοῖ, εἰ δέατοοι 

(().05 πὰ ἐπιρί δῖα 15. ἴῃ Ὀθατῃ 36. Οἱ οπίτα ἄδοΣ 

ἀϊνογαοβ ρεϑαϊοαί, ἀππηὶ θόπιῃ, Οἱ ἀΠΠ οηὶ }ιι- 

πηι, σοί ναοῦ ΕἾΠ Ο. αἴσῃ ἡ 2 αέον 7ιδέο 5", Ἰιανο 

5115, σαὶ αἰΐα πὶ ἀϊοὶ! Ραίγϑια, απ τι6. Ομ! Π σὰ 

τα αϊ, σεραβθπαΐ ΕἾ] ἀϊοοπίὶ «51 ἀπο ΓΟ πα 

« ἀστὶ φυσᾷ Π0618 65}, 6  οραβτῃ ΟΠ Ραθστηι ἱσ [51 1{π|- 
« ἕπτ, ) 685 510 γϑβδεν δ; δέ, ΟἿ] βοϊθην βιιατῃ οὐἶγὶ [ὰ- 

« οἷδ Ξρ6γ πη ]05 οἵ Βοποϑ, οἱ ρὲ αἱ! βαρθν μιβίοβ οἱ 
« ἰπ)ιβι0 85 39.» ΗῸ σαρδασα ἀγα ἐπι ρυ Ὁ ΒΓΔ 15. 1π- 

γϑπίον βδοιπο Μανοίον [ἢ  ] οὕτη δχ ΔΙ] ρα 15 1 

Πο ωτ! Ν ξ Σ ὃ πε Ἔσλ 
εὐρὺς ἀπέδειξαν, ᾿ὑπαγγελλυμένου γὰρ τοῦ Σίμω- 

, ἢ ὃ Ἶ ιν ὃς 
νος μετεωρίζεσθαι εἰς τοὺς οὐρανοὺς, χαὶ ἐπ᾽ ὀχ - 

ματος δαιμόνων ἐπ᾽ ἀέρος φερομένου, γόνυ χλίναντες 
ἐς ᾽ δο5. ἑψαῦι Ἔλα ἀκ τς Μῇ 

οἱ τοῦ Θεοῦ δοῦλο!, καὶ τὴν συμφωνίαν ἐνδειξάμενοι, 

ἤν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, ὅτ! ἀν ὅϑα ἐξ ὑμῶν συμφω- 

νἔσωσι, πεοὶ παντὸς πράγματος οὐ ἐὰν αἰτήσων- 
͵ 

ταὶ, γενέσεται αὐτοῖς τὸ τῆς ὁμονοίας βέλος διὰ ι, γενήσεται πος - ς ὁμονοίας βέλος ὃ: 

τῆς προσευχῆς πέμψαντες κατὰ τοῦ Μάγου, χατ- 

ἐδαλον αὐτὸν εἰς τὴν γῆν. Καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν, καί- 
περ ὅν θχυμοστόν. Πέτρος γὰρ ἦν, ὁ τὰς χλεῖς τῶν Υ̓ μαστ ἕτρος γὰρ ἦν, ὁ τὰς χλεῖς τῶ 

2 - : τ ν 3 ". ΣΡ ΩΣ 

οὐρανῶν πεοιφέριυν, Καὶ οὐ θαύματος ἄξιον" Παῦλος 
ὃ ἐκ ; Ν αν ἢ : 

γὰρ ἦν, ὁ εἰς τρίτον οὐρανὸν ἁρπαγεὶς καὶ εἰς παρά- 
Ν ΤΡ Ὰ ΝΣ - ἧς 
ὄξισον, καὶ ἀκούσας ἀῤῥητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀν- 

θρώπῳ λαλῆται. ΟἹ χαὶ 
ΦΈ 

ἐξ ἀέρος ἐπὶ γὴν κατήγαγον 

τὸν νομιζόμενον θεὸν, μέλλοντα εἰς τὰ καταγθόνια 

χατάγεσθχ!. Οὗτος πρῶτος ὁ τῆς γακίας δράκων' 

μιᾶς δὲ ἐκκοπείσῃης κεφαλῆς, πολυχέφαλος ηὑρέὲ- 

θη (2) παλιν ἢ τῆς καχίας ῥίζα. 

Ιζ. Κάρινθρος γὰρ τὴν Ἐχχλησίαν ἐλομγίνατο (3), 

καὶ Μινανῦρος, χα! Καρποχράτης" Ἐῤιωναῖοί τε, 
καὶ ΜΙαρχίων, τὸ τῆς ἀθεότητος στόμα. Ὁ γὰρ θεοὺς 

διαφόρους ἀναγορεύσας, ἄλλον τὸν ἀγαρὼὸν χαὶ ἄλλον 

τὸν δίκαιον ἀντιορίγγετα! τῷ Υἱῷ λέγοντι Πάτεο δί- 

χα!ε, Καὶ ὁ λέγων (6) πάλιν ἄλλον τὸν ἸΠχτέοχ, χαὶ 
ἄλλον τὸν ποιητὴν τοῦ χόσμου, ἐναντιοῦτα! τῷ Υἱῷ 

λέγοντι΄' Εἰ ὃὲ τὸν ἡ ὅρτον τὸῦ ἀγοοῦ σήμερον 
ὄντα, χαὶ αὔριον εἰς χλίδαιον πυρὸς βαλλόμε- 

νον, ὁ οὕτως ἀμριέννυσι" χαὶ, "Ὅστις τὸν 
ἀνκτέλλε: ἐπὶ πονηροὺς χαὶ ἀγα- 

ΕΝ ἐπ ΣΝ βοίχει ἐπὶ δικαίους κι ας ἢ 

“αι αὐὐχοῦυς. 
᾿ 

θοὺς (ἢ) καὶ 

᾽ 92 Μαιίῃχνῆι, 19, 55 ΜΆΛ]. χνὶ, 19. 5.11 ον, χαὶ, 3-ἀς, 96. Ψι, οὐ. ᾧ, ἡ. 4. δ Ἴοδῃ. χνι, 35), 38. ἕὰς, χα, 
98. 39 ΜΔ. ν, ἀῦ, 

: τοίυϊογο, δ βίου 5. ΟἸΡΟ 5 Π1ἃ5, Ναιη Α]}}} Ρ6- (Σ Ργὶ5 δου ρα Μαγοϊοπ θη οἀ115 ; Τρ  ρ]ι., μον δβ. ααμι; 
ἰγασι οὐ απ, 5.π18} ἄτῃ ν]ἱοίονί αι Γορου 888 
σοπι τσ πηονδηῦ, πΓ νι 5 ποβίου, Θα! ρ 5 Βόγον 
τις, 118. 1 Π δέ, δαῦν, Μαχίτλ 5. Ὑδι ΠΟ} 515, 
πῦπὶ. ὅ, )6 55. ὠροκξοξἶο, ΔΌΘΙΟΓ ΞΟΠ 0 Π15. 202, 1ἢ 
Αρρϑηάϊος Απραβίη,, ἴοπν. Ν, πὶ. 5, οἷο, ΑἸῊ 50} 15 
Ροιγὶ πουιῖπορα, αἴ (οηδέ ἐξ, ἀροκξίοί. 1ν. νὰ, σὰρ. 9. 
Αὐποθίπδβ, ἰδ. ἀτορρ. Ὁ; ΡΒ αβυγίαβ, ΓΟΘΙ 4, 86- 
οαπηάτ Οἰαπδὶδ : ΑἸ ΒΡΟβέι5, Πἰξν αν Ἡθραάρηκι, οὰρ. 8, 
η. 83, Αὐραιπ5, πῶγοϑὶ 1, δίο.. ΑΠῚ ρτγοοίθιι5 
50115. ἔππὸ ἐπ απι ρα. ἀσοορίαμα γοΐδραμ, ἢ ὧν- 
ΤΠ] 5 οἵ ἀΡθΟΌΠΙ5.: ΔΠῚ ρΡΘΟ ΡῈ 5 1ο τα 1 1- 
αυπὶ, ἈΕῚ ΦαΟΡ πὶ Ομ οοσα, τ ΟΕ Ααμιβεητ, 
δρίβε. 80, αν 31: Οαπείαμαβ, θ0. ἐιδἐ 5 ἐσπος- 
δίογμσα, δ. τὰ, οἂρ. 10, οἵα. ΑἸΤῊ Βποπθῃ ὑγαγα 
Γραρῖβδα, ΔΠΠ ἰοΐο σορρόγο σοῃίΓασία λ ἀβϑθυθσαμξ. 
δρά ἤφὸο ναγτοίαϊθς ἔδη{] ποθὴ βαηϊ, αἱ Ππίονἑος 5] 
δἰϊαἀρ ΟΟΓΕ5Β ΟΠ ΠῚ 6. {15 {Πρπγχαγοίνι, ἰάθη Δ Ρ 6- 
ἑδοίανο ροβκϑϑηΐ, γιὰ. Οο(θ] εν α ὴ πὶ ποία. ἀὰ Οὐγ}- 
ξεϊέμε. ἀροκίοίον. ἢν να, ο. ὃ, 

(1) Μεπανάον, εἴα, ἢ 6 Μομδηᾶγο [γο πϑρη5 Δα] 11. 
1, 80. 23, πὰιπ. ὃ: ΤΟΥΠ1., Αρροηα. Ρρωκορρί,, 
68}. 36; Ερίριπδηΐο5, τος. χχη ; ΒΕ ακ τῖα 5, [ταν- 
Γδς. πὶ δουυση ΕἸ κ515; Τιηοούοτοι, ἢ». 1 Πργθί. 
ἔαῦ., οἂρ. 2. )6 αΡροσνραίο ἐγοπολαβ, ΠΠΠνὼ0 σὰν 35. ἢ 
Τογία]}., Δρροηᾶ, οαρ, ἀδιν ρὶρηαη απ, πδὴρος ΧΧυτὶ 
Ῥ. Πα β(νἼτπ|5. πο ΛΓ 51 ΝῊ βοσα αι 5 Ο] 5515: οσ ον να, 
8. τ ωγοί [αθπῖ., σαρ. ὃ. 6. ἐδιοπιροῖβ ᾿γοῆτοτιβ 
0. 1,) ἂρ 30, π. 35: Τόγι}}., ἀρροθάςς οἂρ, 48 ; 
Ἐριρδαηίιβ, μωγεβὶ χχχ ς ἢ Π απίσ 5. ΠΌΤ ον, χὶ βὸ- 
ουπηάοι οἰα5515: ΤὈθοάογοί. 11}. τς οὰρ. ὁ: Βαβο- 
Βῖα5, Π. πὶ, Ηἶδι. σοοίοβἰακί,, οἂρ. 37. 0)6ὲ Μαγοίοηο 
Τσϑρσιϑ, Π1}0.5, σαρ. 217, πὰπὶ, ὃ: Του Πα πιι5, 11- 

ΤΠροάογοία5, 1}... 1 Μιρνοι Γαδ... οὰρ, δᾷ : ΡΙΠὰ- 
ΒΕΓ1π8.}} ΡΒ. ΧΗ Βθυπη αν 0118515. ΜΆΓΟΙΟΙ ΠῚ γον ΤῸ 
δορὰ! Ογγ]ὰβ οαἱ, 10, πὰτὰ. ὁ οἱ 7, ψυοι θῃ 
ἀπο5 ἀπηίαχαξ, ἀο4 ἴτο5. ἀδοὸξ ῥγωάίοαγοι ; 4ὰὰ ἀ6 
ΓΘ 8110 ἰᾶσο αἰόδηλ5. ΜΙ Οτοπὶ νοιὸ Εἰς Μαγοϊοηὶ 
Ὠφορ ΘΙ πὶ ἀβογὶ 1 48 αἰγοφαο θ0ο, θοηΟ θο, αἰ ΓΘ γὸ 
δασίο. πῆ Ορνάοιίβ, οἱ ΜΑΤΟΙΘΩΣ πηαρίσίον [Ὧ1Ὲ, 
Ρτορεὰ ΒιρΡυ 515 οὐδέ, Ρχ ρθητθο, Π}0... σὰρ, ΩΥ, αν ( 
Ὑθνι}}.. ΔΡρομα,, οαγον ΠῚ Σ αἹ ἀριονῖοῦ αγαμίϑερο ἀι- 
Β6Ιρ.]}}5 [1{ 4αὶ ρατὰ ἀπομι Οογᾷοι Καϑιππὴι (ἀπ τὰ 
ΔΡρΡο] ανοναί, πηά]ονο ἐπ ρυαδοη τα πιδίοσγι ἀποίυ- 
τε πὶ ἀἴσογ υθυϊίι5 ἤθη ὁπ, δὰ [γθηφο, ΠῚ}. 1, ὁᾶρ. 
ἤν 2] 

οἴ 3] "ὐρέθη. 510. σογγοχί πηβ ὃς οὐά, ΟἸΟΒ. Βάμι, 
εὐφεθὴ. 

(8) ᾿ΒΕλυμήνατο, δ΄. πη ] αἰ τη 5 ἰθρογὸ σὰπῃ οοὐἀά, 
Ο0|51..ὄ ἤο6, Οαξατδ., Οἷοθ. φαδι ἐλυμαίνετο σπηὶ 
αὐἀπἶξ, θ)6 (ϑγιηίῃο νἱἀοηαβ τοι 5, ΠΡ. 1,.. 90, 

ἢ. 1; Ερὶγ»μαπίαξ, πθύυδὶ χχνιὴ ; Τηδοάδοτοίαβ. Ἠὺ. 
{αν τπῸ προ, 3, εἴς. Νοσοτη χαὶ Μένανδοος ἀαἰα]- 
αἰπηι8 ὁχ ἰβάθπι ὑσά. οἱ ναγβίομα σγοάσοι. [ὐτ0 
᾿Εοτωναΐοι, ἸἸάσηγ, ἀχοορεϊ5. Οοῖξ!. οἱ ΟὐἴοΡ. πα δοη 
᾿Ἰκδίων. 

(ἢ) Ὃ λέγων, 65 τόοσθϑ ἀἀ] οἰ πητ5 οχ σοι, Ηοδ 
(παι. οἱ Θνοά. ς βνα ἐπ ἀὐοιηαμι τόν απ 
ποιητήν ὁχ μτ ἍΠ|5. ΘΟ ΟΡ 5. Νοία νοροιῃ πυρός 
Ροϑὲ κλίδανον, βρῦ ον σδογιτα ἑοχίαπι Πἷσ δα δοίαπι 
ΡΥ ΟΡΙΏ ΠῚ ἢ οοά. (ο5].. Οἰἴορ., Ἰῖοϑ, λξαυθ. οἱ 
αγοα. 

(8) Πονηροὺς χαὶ ἀγαθούς. Ἠογὰπὶ γὙϑγροτιπι 
ογάϊηοιῃ Ροβε (αὶ, αὶ Ἰορῖταῦ πὶ οοα, (οἷ5]., ἴσο, ὅὰ- 
88}. οἵ δνδημϑιῖοο ἰοχία ὄντῶσο; δὲ παβοίας ἰηΐτγα 
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Οὗτος πάλιν (4Ὶ ἄλλης κακίας εὐρετὴς δευτέρως, ὁ ἃ Νονο Τϑειατηρπίο γοίου 5 (5 π]ο ἢ}5 οοδΥαυοτοίαν, ὃ 
ἈΈΝΝ, το ἐκ ἀπο, ἐν - Μαρκίων, Ὑπὸ γὰρ τῶν χειμένων ἀπὸ τῆς ΠΙχλαιᾶς 

ἐν τῇ Καινῇ Διαθήχη μαρτυριῶν ἐλεγχόμενος, προῶ- 
τος ἐτόλμησεν ἐκχύψαι τὰς μαρτυρίας, καὶ ἀμάρ- 
τυϑοὸν ἀφεῖναι τὸν κχαταγγελλόμενον λύγον τῆς πὶ- 
στεως, χαταλείψας τὸν Θεόν (3) καὶ ὡς χηρύχων 
μὴ ὄντων, σαθρὰν ἠθέλησε ποιάσχσῃχ: τῆς Ἔκκλη- 
σίας τὴν πίστιν, 

1Ζ'. διεδέξατο τοῦτον πάλιν ἄλλος, Βασιλείδης,δυσ- 
ὦνυμος, δεινότατος τὸν τρύπον (3), ἀσελγείας χατ- 
ἀγγέλλων, Ἐπηγωνίσατο τῇ κακίᾳ χαὶ ὁ Οὐλλον. 
τῖνος (4), τριάχοντα θεῶν καταγγελδεὺς. θλληνες 
ὀλίγους λέγουσιν" καὶ ὁ ὀνομαζόμενος, μᾶλλον δὲ οὐχ 
ὧν Χριστιανὸς, εἰς τριάκοντα ὅλους 
πλάνην Καί ρησιν, ὅτι ὁ Βυθὸς (ποέπει τὰρ 
ὄντι βυθῷ τῆς καχίας, ἐκ βυροῦ τῆς διδασκαλ 

χέσθαι; ἐγέννησε Σιγὴν, χαὶ ἀπὸ τῆς Σιγῆς 

ε Ψιίά, οαἰ. 16. ἡ. 1. " Ψια. «ὦρ. τ. 12. 

ἢ} 5 οαί. ἢ, δά, [αἸῃ οἴδι ἸΔξοΡ 'π. φαϊθαθά. 1η55. 
ἰεβαίαν. ἴῃ οἀΐι15 δἱ γοά. παροίαν ἀγαθός δηΐθ 
πονηρούς, αἀυοπιοάο ναϊπαΐι8 ΕΥαΠρΟΟσαπὶ ἰπίον- 
Ῥτγὸβ νἱἀθίαγ Ἰ6ρί856. Ῥοσγὸ ὰης απηάθῃι ἰσσπτη 
ἴῃ ἴοτ 5. οἰἴδῃ 5 ΟΥ̓ ΠΠὰ5, ἡοσθα, ἈΓΠΠ απ 46. Ππ ΙΒ 
οοταπγαίϊαξ ἰορβοὴ5 ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει, ἀηΐα ἐπὶ ἜΡΓ Ν ΡΝ ᾿ ᾿ ΐ 
δικαίους καὶ ἀδιχους, οἱ βρέχει, ἀμί ἐπὶ πονηροὺς 

καὶ ἀγαθούς. Ἡ Γ ͵ 
{) Οὗτος πάλιν, οἰο. [πίὸῦ ἀπὸ μτς νοσθὰ ἔπ! θῦ- 

Ροβιίαιη ρατγιϊσαϊαπιὶ νά Θγαβηιη 5. ἐσ σοδᾷ, (οἱ8]., 
ΟΑΟΒ,, ορ, ὕδϑαυν., ἀτγοά. τ ἡλθιπ ρὲ αἰ ἴθ γάρ 
Ρύβι ὀευτέφως ροθίϊαλ; ἃ δα θίάιυ, ραποίο. [ὨΤῸΣ 
εὑρετής οἱ δευτέρως ἰῃβογίο, ὁὰ8. νορθ5. σοῃ)ιπχὶ- 
τ. 15 48 να] αἱ βάΓΘἢ ΠῚ 651 βορᾶγαίαθ ΘΡΑ ἢ  5ον μεῖς: 
πλῦβαιο δευτέρως 000 δεύτεους ὁχ σοπίροίιγα, Ουἱὰ (ὶ 
ΘΠ βἰρη! αὶ εὐοετὴς δεύπερος, 5εομη πὲς ὑπ 6}- 
(ο᾽ 2 αὐτῇ ἴῃ. ἢἰ5. ᾿ρ518 γογθῖβ. ρυρσηα βἰὲς δἰ 
ἰὰπ 46 ἀϊοαὺ γε} 5. Μανοϊοῃοῖα γί πλα τι ΔΌ Βα Πα 
6880 1ἃ ἀο αὰὸ πιιπο ψφαθτήμιν, ἢἶδὶ δεύτερος ᾿ἀδηὶ 
να]. μἰσ ἂς δευτέρας, σιοῇ ον!ρ Ἰσροηάῃ 511. 
Υὐχ σΖυρήαε δευτέρως αὰ! δεύτερος εἰμπιἤουνο μο- 
(σφ [Δὸπὶ ἂς ροξίογτας δαὶ ροξίθν ον" ἰοηρονο, Ναίη 
τόνογὰ Μαγοίοη οὐπὶ Πρυθεοῖβ οαρτα αἰοί!5, ἰατα 
ογάοπο πιαρὶβίγο θη] ἂς 54} 681 ἱην δηΐου ρος 
βἴουὶον ζαϊὶ, 

(3) Καταλείψας τὸν Θεόν, Ριφίονπ ἀπίαν δῦ 
ψογρα ἴῃ οοὐ, Ηοε οἱ (αβαυμ. 

(3) δεινότατος τὸν τρόπον, οἷο. ἴΙ͂ὴ οοά, Οἰο}. 

Υοῦο5 τὸν τρύπον ροκί καταγγέλλων γμοπαηάιν, 14- 
4} 8 δοοιῖα5 οϑὶ νοί. ᾿ χαδτηοθνότα τα Τογίο ΙΘρθη- 
ἄσπ, δεινότατος, τὸν πούπον ἀπελι χατ᾿, Ὁ ΏΗδ, 
πηρυαϊοϊ τπιοάϊοη απημπελαης. Πδτὸ ᾿θσοη αὶ ναὸς 
πδῖὰ δχοϊπάσμι ἐοά. οθ οἱ Ολςαα}»., ἴῃ αα θὰ 18- 
δἰϊας ροϑὲ τρόπον, ὃς ἀσελγείας καταγγέλλων. ᾿ 

ιἀ) Καὶ ὁ Οὐαλεντῖνος. Οοπ) ποίοποπὶ καί δα ἀ141- 
τλὰθ οχ σοι. (ο151., Οιίοῦ., ἰοο, αβαιθ., τοῦ, τς 
σα! πὶ νθγὸ δχ Οοἰϑ᾽ ηοα γα θα μαμὰ αἴ" υὐἸσίηϊα 
ἀδοτγὰπι ρυφοθηοια, ἰάθη δἰ! ΤΘΓ(ΠΠΣΔΙ.Ὲ15. αἰἰπον" - 
5:5 Ψαϊοπεϊηίαγιος, ἐαρ. 8 ; ρηρηαπίαβ, μου 5. ΧΧΧι, 
τι. Ὧ: Απιδγοβίαβ, 6.156. ἀ0, ἢ. 1, οὐ] Ὠίσο δϑὶ 
ϑἰ πα !115 Ογγ Δ η ὦ σε πίθηίία : {ϊοσέ σοπίλος ἀπιοηήθοῖπι 
ἄδος αρρϑίϊονι ; ἰδεὲ (γ]οπἰπίδῃ!}) ἐγ σίπία οἱ ὐμο5 
“Ἔοπας οοἰιαί φαοὸς ἀρρεϊίαπὶ ἀδο5. Ὁλοσᾷθ. μα η}}- 
Τα ἀθοὸ5 ΧΗ, 4ὸ5 πιϑογατῃ βοπιίαπι ἀρ ρο  δῃξ, 
116 116 χ]558 ϑϑιϊπηδη 15 δβὶ οι Βοπιδηόταπι οἵ 
στγαοογαπι αἴ σοι ατίαηὶ πατη 6ΓΌτα ἰοημο ἐχοδ- 
ἀοτοηῖ. ΡΊατοϑ δαΐθιῃ ΥαἸθηπίαπὶ σαδῦ) ἰυϊσὶ πα 
Αδοπος ἴῃ Ρ]δγονλαῖο παπηδει ῃαηξ ; ἀἀθραπέ διττὴ 
ἃ)1ο5 φααίποτ, Οτικίατῃ οἱ ϑρλγύαπι Βα ποίη, 6511 Πὶ 
οἱ ἤοτου. ϑε4 805 50105 πο σροθηβοῖ Οντί] 8, Τ05 
δχ ρτίητα ρτοϊδιοης οΥἵο8 διβραηξ: ἀαόγιηι [)510 - 
Ῥίδιι ἀρϑοὶνὶ Ισοπσβ, [10. τ, σαρ. 4, ἡ. Ἰ, ὃ εἰ 3, 

Ῥυΐηλ5 ἀ585 οδὲ θὰ ἐρϑιϊπιοπία γοϑϑοᾶρο ; ἀΐααο τα 

ἀπ απιία αι πὰ 161 δου γοιλθ τη [05 {πο η 1 ἀσβρο] αγΘ 

ἀδγολοίο ργίας )6ο; οἱ φααβὶ ΞῸ] αἰβ ρροοπίρα5, 
ἸΠιυ δ) ἀίψαθ. οαἀπύαια. γο 11 Εσοϊοδί Βάδηι 
εἴ ορτγο, 

ΧΗ, Παπο αἰΐπ5. ἰζογαπι οχοορὶ! ἢ, Βαβι άος, 
Ἰηδυβρίοδεῖ που 5. ΤΠ ον ἢ θὰ5 ναογγῖσὰς, ἱπιρ απ 

οὐ ρύϑοοο (Ὁ). Αουθ55}} 1158 τη Δ] 5 Δα αΐον Υα- 
Ἰδη 5, Ἰρίηὰ ἀδογαμη δϑϑογίογ. (ΣΉ }}65 Ρᾶ1- 

οἰογο5 ὐταθγϑα! ; Ὠΐο ν τὸ οὶ ἀἸσα δίαγ, 568 ρο- 
(105 ποὴ ογϑί (γι σ(ἸΪ.Ππ}5, ὀγγοόογοῖα ἀβάιθο δὰ ἐτὶ- 

δἰηαϊα ρεονοχῃ, ἡ δα δϑμίθηια 65, φαοὰ Βγιμα8 

Β [598 ρτοϊαπα (45) (ἀθοθθαΐ γϑυὺ ὁὰπι 41] Ὡ)Δ 1} 0189 

Ρτοΐαπάσιῃ 983 οὐαὶ, αἱ ἃ ῥγοίαηῃ ο ἰμλ χη ἀοοίτ- 

θα πα γεγο 65. πὰπὰὶ γαϊδηςτιδηΐϊ ἰοΐ ἀἰδιϊηοίαθ 
Ρογυβοῃᾶβ, 40 ἄδοηα8 Πηρογοη!  πᾶπὶ ἴῃ μυ τὴ 
838 116η] ὁοράοσασο, «ΟΠ 85 [ΘΠ] 5 ἃ Ὠχᾶ50}}5 ἴδῃ πτὰ 
νϑΙὰ  αἰοοϊίΓ͵οηδηι ἂο ρτοργ οἰδίθιη ἃ τὰ ϑαθ)οοία ἀϊ- 
ϑ[1χΊ586 ν]άρπίαν. ατιπὶ ἔλπιρη ΘΟ ασΙ ΠΟΛ π δ 
ἀἰν θυ θα οι] σάτα ρουβο μα 5 ρυίπιο ΘΟ 5 ρθοῖα τ πίὶ 
51 5 0Ππαάπιὸς πα [ἃ γα  οπ εἰ ἰδι 5 6 δας ἐπ ατῖὰ, σὰ πὶ 
ἰἱρίηία ἀδογάτη 1ρ515 ἀοοίγ᾽ηα γα σθαίας, Νοίδῃ - 
ἀστῃ ρόστο Οντ απ [ἢ ΞΘ σα ΠΡῈ5 Οὐ πη ΠΠ6Πὶ ἵ ἃ- 
Ἰδηυ απογαια Πγ ΡΟ ἢ 65! Γοσση56.6,}ὴ φυὰ τη! τα 
φϑοσαῖ, ἃ} ἀϊσδηλιι5 - ΟῚ δἰηυϊατοηι οἱ ρτοργίατα 
γα] δαὶ, φαδι οοτ τη σπονδαὶ δηθὰ 5 11}. 1, σϑρ. 
11. ἃ 1, ΠαΒ 1} ἀἸνουϑᾶπι ἃ ὁοτα 1] αὐδπὶ ἀδ- 
ΒΟΓΙΒῚ: ἰἄδπὸ σαρ. 1 οἱ 568. 

(Ὁ) Βιαιο αὐ ἰἰφνια, οαςορὶί, βαδιἶδ5, οἷς. θ6 
Βοὺ ρμΐαγαᾳ ἰγθβ {1}. τς σᾶρ. 26, παπο, 3; ΤΟΓΙῺ]}}, 
ἀμρδηι. Ρυφβονρέ. σἂρ. ἀδι ΕρΊρ53η., πο Γ65. χχινς 
ΒῃιΠαϑιεῖαβ, δγδαν τιν 5δοῦπ 8 ο]8ὰ5. Θαο οπὶ Μαγ- 
οἰοπὶ πασοοδβίσβο δὴν Οὐγ] 55. ἈΠῸ} αἰϊα ἃ [ον εἰ- 
σηϊῇοαίς, πἶϑι ργίοΐοι Μαγοϊοηθπι, ρατα Βαβι] Ἰάθηὶ 
ἘσείρεῖαΣ δα! ἤοϑυτη Πι1556, Νάπι 5 55. ΠΠὰ 6 πὶ Μὰτ- 
οἴοπὸ ροβιθσίογθηὶ [Δ ο11, Ραμ δοσυγαΐο ΘΠ ΡΟΤ πὶ 
ταιϊ οοηι οι [ὉΟΡῚδ. Τασιοίδι οηϊὶ ΟἹ 65 
ΑἸοχαμάνπαβ, δέροριαζιηι ιν νὰ], ρᾶμ. 16, Β5111- 
ἄστι, γαϊο τὴ δ. ΜΑτγΟΙΟ ρα βαβοιη φίδίθ γἱσ- 
Βαΐβ86. Μαγοϊοποιηαθ σατῃ 118, α 851] ΒΘ 6 ΠῚ ΟὙ͵Ω 
Ταπίου 8 Υχῖββο οοιμοπιοτνοῖ; ἂὸ ΡΒ αβίγίαβ λῶτσο- 
δἰ χν 5ροῦη τ Ο[855. ἀἸσαὶ Ματοϊοιθιη ἀενιοἴαπι αἵ- 
ααεῖαραιατη α Βιδοδηηε οὐδ ρο} 518 ἃ ρΓΟΒὈΥΘΓΙΒ ἀθ 
οἰν να Προ εὶ Ἀοπιᾶτη πφυθϑίπι βου ίατιπα γν6- 
πἶσβος ἰὰ δὰ βαθιοναμάα τα ΟΥ̓} ΟΓΡΌΓΘ ἢ αἰ Π41|6 
να]ϊοσϑῖ: παπὰ ἔαπλδα αὐ Βαϑ Ιἄοπι Μάγοιοπο Ἰπη1ο- 
τοῖι ὀγράδηητβ, ρογβυδάρι, σοηίγα ἱπαατι(αϊα 8]}8 
μἰϑιονί του αηοπία, 4186, αἱ ἴῃ τ δρογία, 8181} 
ἢος 100 που] οᾶΓ6 πϑοθβ56 δὲ. Οὐσα δαΐοιη πλου]- 
ΡῈ5 να ουγίγαιιβ ἃ Οὐ ΎΉΠ10 ἀἰοιλαν Βα 5111 65, δεινότατον 
τὸν τρόπον, 561 Π0αὶ τὰδὸ Ππάϊοῖο, τε Ποϊοβαπι ἢ 0- 
χαΐπδηι, [αἰ πάϊ ἂὸ δοἀποθπάί, οοϑαθσθ φπὸ8. 510] 
αὐῤαπκχθναῖ του πὶ, Ρϑρ ἰθδιπια ιν. Αὰ ἢὸς πιαχί- 
τὰ σοιπρᾶγαίΐα ογαῦ 673 ἀἸ5ο ΡΠ πᾶ. Ναιῃ Ιτοη0 ἴ6- 
δἴθ, {Π|0 τ, οαρ. 34, ἡ. ὅ εἴ 6 πιᾶρ!α, ᾿πρδρ 1 Ρ 5, 
Ἰμοαπ α ΠΕΡ 5 1058. ΟΌΤᾺ 51118 αἰδραίαν. Ετυδίοραί 
605. αἴ οὐηπθ8 ποίΐοκ Βαρογοηΐ, ἱρ5ὶ Ἰδίθσθηΐ οὐ πὶ- 
Βα : οἴϊαμ ρον ατῖο δὐ ΟὨτ βυδηὶ ποπλπἰ5 ἀρ πορᾶ- 
(ἴοπα, σατὰ ορογίοτοι, δά {15 χ ΡΠ] αβίνίο, ἠώ- 
γεδὶ τὸ βδουσηάο ο]8 5518, Οἱ 5. τὰ] νἱνομπάι! οἱ 
γἱτἰῖς σου γί 8 ᾿ππ γοπαὶ [Ιοϑη Δηὶ ἀαθαΐ ̓  μι 6- 
Ρίστα 6558 ἀϊσθηϑ8. οἱ βία! ατὴ τηαγίγγιατη ρα ί, οἷο, 
Ἐχ ΟΙθαι. Αἴοχ, Π}. τον δέροσα. τος, ὑγορίθν 18} 18τὰ 
εἱ παϊυγαϊθιῃ βοχαδοίαῃι βαογιιπὶ ρουξεοίίοντη, ηἷτ 

ἈΠ 05 6 φαῖραβν 8 ροοσδίϊδ Υ10} ΘΟὨ ΓΔΉΘΣΘ δἰδθδί. 



"61 δι. ΟΥ̓́ΠΤ1Ὶ ΗΙΕΈΌΟΒΟΙ,. ΑΒΟΠΤΡ, 588 

ὯδΡ βρη δογοί), ΒΥ ι μὰ π ἰπσασιη, θη οτὶ βίμϑη Ὁ ἃ ποίξι ἀόγον (2), Τοῦ παρ᾽ Ἕλλησιν ἀτὸς οὗτος γείσων, 
[5ϊνὸ 5! ρας πτὴ]: 6Γ ὁχ 51κ6 ρμυοογοανορι Ἰοσον 
(Ξε νον). Ποίονίοσ 1ὺ 10νὸ φρηΠ]Ππηῖ, αὶ 
οἰπὶ βούότα Το Ϊβι 5. ὅπῃ; πᾶὴῖ ῖκο . 1}} Π1|ὰ ἀἶρο- 

Ραίιν, νι 65. ἀθρθη Πα] ον ὁροοΐο ΟΡ 501 Δη ΒΓ} 
ονάποϊαιῃ ἡ Ραρατα ρθν ὀχερθοῖα, δι ̓περί οἰαίοι οὐϊὸ 

Ῥτόϑθάποῦθ ; αὐ σαΐτα ὁοο (Ἐρπαϑ [ῖγο βοια] ἐσ 

60 μϑῃ 105 6556; ὀχήῆιο 1Π1|5 ἄδοσηι ; δὲ οχ ΠΠ15 αἸο5 
ἀπυοάοοϊπι, πιάβοι]οβ. οἱ [οὐαπδε. πάθη δῃλ ΚὙ61Ὸ 

δοόγῖιηαι ἀρρτοθδίῖο Ὁ ππραοι αι ο ΘΧ ΡΟ ΘΠ 

σοηβίάογα. ἀδῆασα ἀξοποτ κα α ἀθπιοηδίνα- 

οπθῦὰ. ρου 8 Ουΐϊὰ βογί μαι 65, ππαπίη!, χαρὰ 

Βαρθκαϊαϑ οϑὲ ψδϑις οἴθ 65ε66 πηππογίαα (ρίρίπίαᾳ 3, 
Οασάμπασπι δαΐοθιῃ Πα οχ ὑεκιία Δ Π15 αὐ 6 - 

στα, οἰἰἀπιϑὶ νου οἱ φυρα ἐγ σθοῖῖο δῆπιο θαριὶ- 

Ζαΐα5 οβὶ ἢ ̓σἰξαγ οἱ φαϊὰ σαϊη {6 ρᾶ 65 ἴὼ συύπαθο 

τ Π1ὰ Ἰιοηλααπὶ {γθαῖ!, ἡ, ἰΔοῖνοο, οἱ φαϊηιιο αἱὶ 
ἀδοίηι φυσι ΟἿ 6556 ἀδθαθγαμηπί ἢ 

ἌΧὝΊΙΠΙ. 584 πῶς αἀϊναο. ράτνᾶ, δ οαπὶ οοίονὶβ 

6}ὺ5 παρ᾽ οίδθα5 σοηΐθγδηΐατγ. ἀ{ δαὶ ρΟ5 6 πη ἃ Πι 

ἰπίθν ἀθοβ, 418, αὐ ἀϊσογο ποι νογοίαν, πηᾶβο]ο- 

πο. τα, 38, Ὁ ΜαΠι. χιν, 19.231, 

(1) Βχίμες σοπμονὴξ δίσοη. δίροη ΒΥ. ΠΠ απὶ ρααῖο 
Ῥοβί δάϊιυο τορϑὶῖ. Υδυαπ ᾿γϑη οι {0.0 ς σαρ. οἱ 
Ὡ. 1, γαϊοπτπιὰπόνι τ εοπεπία γείδγθηβ. ϑίμοι αἰξ 
πὴ ἐα ἐγ 10 ροπίτηι, δα απ φαδτι ἔθ 55 οομίια- 
οπ δηλ ᾿Π ἢ 1015 ὑθιι μόν αιπι ΒΘ Ὁ} }5 ἔρ51 ΘΟ ΧΑ 1588, 
ἐν ἀπείροις αἰῶσι χρόνων συνυπάργειν αὐτῷ γαὶ ἔν- 
νοιαν, Ὧν ὃὲ χαὶ Χάριν» χαὶ Σιφὴν ὀνομάξουσι, πο, 
οὐοάο, (ΥΉ10 ἔθ 0 1} δίηνοια ἔπημανα Ποίοπα, ἀπ (8 
ἰξία να! ομ ἐπεὶ πυΐοστπαίαᾳ ἐπε σὰ ὴ ρ οἵ πηὰτη οὐ πα πὰ 
80 1Π|0 ἰδυϊαπη. ἀἰσορθαμι 5ιηχοιίαη, ἀρὰ] δαπιίῃ. 
δρο!ὸρ. ὦ, μᾶμ. 69. ιν. 3, τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔννοιαν 
πρώτην νενομένην, Υ6], οαπη ἃ ποτα φαοάατηπιοίίο 
Ῥνοάοαὶ οἱ βοπονρίαν οομ το, σού αθ τηοίδο ΠΠῚ 5. 6 
Ῥαύγο παδοδίαγ, Ἰΐοαῖ νη ]ο δῖοι, οὐριαυϊοι πὶ 
Βγε, ΔΒ 'ρ50 ρϑηϊίδπι οχἰδιϊπιᾶτο. 

(2) Αὐγον, 1{ὰ 05. οχ οοὐα, (οἰ5]., ἴἴ06, Πα Ξα0}., 
στοά. απ ἴῃ 66} {15 πᾶρδγοίαν λόγου, {ποι} ριη σὴ - 
ἀαπάιιπι 6558 ὁ) θοοΥᾶπί ρεϊάθηι (αϊοϊονί 5, ὦνα- 
Ῥῖα5, Μαβεαθαβ. Αἱ Ῥγονοίϊας απ ἰπ γαϊὶο, οςοὐ 
Ἰδρ᾽55δί, λύγου, δα ν Ποβαια πο βου ρίαγαπι, Ρὸ- 
πὶ ἀγοάοοῖ! νογβίο ἢ) Ππηγα αν ; σας γεν θῸ 
γα]θηΠηὶ “ονοα πΘη ἘΠ ἢ αἰ αἰ σα! 6. ΤΡΟΙΕ τ στα ἴὰ 
ἀπ ατὴ Ὑ0}} ΟΥ Πὰς, νει γα] ε φαΐ οχ ΠΠ1ἃ 
88 Βῖ56 ΠΡ οθοὸ 5. ργοσγοανη, θονθ ἀδίδυϊουθην θ558, 
ααδη δαμλΐθιη χόροιι οἱ ςογαροΙα 5ασιῃ ἰ]ΐ556 
δαποποπὶ ἴοναπί. [ἢ 0 ἱμπόγαν!, γε] σὰ ἀΠ 6 ΠΑ, 
ὑτοογιμ [Δ Ρ.}15 Μόν θηὶ οἰΐάηι ρτορεῖαβ {Π||8.. 1] 
Ῥγοβογρίπδμι, Υβησγοη,, δἰσ,, οοπϑίπιρτγαββο. ΑΠΠσαΐ 
γουθατη Δόγον 6 ΟΥ̓ ΠΕ ἰοχαι δι οσοσ πὶ ΘΟ ΒΘ Ὁ 
80 4110 ὁχ ΒΥΓΠῸ Εἰ 5μθ οι Νουθιιπηγ, 56 ΝΟτ8 σἶνο 
Μοπομοηθς, γα]δη Ἰητα πουῖπη ὑρίἰση ο ρϑηΐλιξ 51}: 
Ὑεγθὰπι δυο η ἐν Νὺ οἱ γογίίαιδ, ἀρὰ ἔοι, 1}. αν 
8}. 6. τι. (. 1 Οὐ] ]ο ἱκηοίαπε [556 ργΟθΆΒ118 
ΟΣ ἐβί; Πδ 1 ΓΘ οσιἶ550 Νὸ ἐμ μ᾽ ηἴὰ ἀϊοινατῃ πι-- 
ΠΟΓῸΒ ΠῸὴ Οοηδίαιδι. ἔδο!]ς ὙΠ] ]} τα οί  ΠΟτὸ οο- 
δηαίδ. ΜοΠΟρΘη15 ἐς δ γ}] νοοᾶ θα], τ ττὶ Ο]υ]- 
510 σοπνθηϊθῃία γα ]Θ αὐ} Ἰη πὶ πὶ ἀπιι5 ρον ΟΠ 5 1π|- 
Ρΐε ἀἰϊδβίναχθγο ; 810 διίατῃ ἐπ ονῖ απ, ἃ. 8, Ξαρίοπ- 
ἰϊάτη οἱ Αὐπαμιοί, εξ αι, 19. “όσα οἱ ΟΒτιβίαμν, αυταὶ 
Ια ΔῈ δοραγαῖαν γὸ5. οναμΐ, οοηί απ! γ6ὶ 
ΤΡ ἐα 1001} ΠΠ1| νϑῖας Οποβ συγ πὶ ομίπίος σα αηὶ 
βαροίαϑ ᾿σηλί5, δρίδέ. αα λέαμιι., τι. δ, ΓΕ ρυ Χ 556 
αἀἰοῖίαν, ἀπ μι πόρὰ! γογθασα ΟΠ ἰδίαν ἃ ϑῖσο γ6} εἰς 

Β 

ποῦ τῇ ἀδελφῇ αἰγνυμένου τίχνον γὰρ εἶναι τοῦ 
Ὄν Ἢ οαὐξοὺς ν Ἄταοιν 

Βυροῦ ἐλέγετο ἡ Σιγί. Βλέπεις ἀτοπίαν σχψήματ' 
! , ͵ ῃ Β 

Χριστιανισμοῦ περιδεόλι μένην ; Μεῖνον βραχὺ, χαὶ 
Ὧν τ ἘΣ πω δὲ 

μισάσεις τὴν ἀσέδειαν᾽ φησὶ γὰρ ὀκτὼ Αἰῶνας ἐκ 

τούτου γενενῆσθα: (3}" χαὶ ἐξ ἐχείνων, δίχα: καὶ 
Ἷ Νν: ᾿ Ν᾿ ψν 

ἐξ ἐχείνων, ἄλλους (Δ) δωϑεχα, ἄρσενας καὶ θηλείας, 

Καὶ πόρεν ἡ σύστασις τούτων ; βλὲπε ι ᾽ 
πὴν ληρῳξδίαν 
δ ἃ ἐδειξιν τὴν ἀπόδειξι 

Αὦ δωπα- 
τ), Ὑεγϑὰ ὅμως φὴρΑσιι λας: ΚΑ κάθ ἘΚ ἫΝ 

πται, τ: ἐθαπτίσθη ὁ ᾿Ιησοῦς τριάχοντο ἐτῶν ὧν 

ε τ 
ἐκ τῶν χατασχευχσιάτων, Πόθεν ἔχεις 

ἴ ᾿ δε ᾿ς; ΨΆ, 
τῶν» τοιάκοντὰ Αἰώνων Ἵὕπειοῦ, φῆ σὶν 

Ὡθςς 
Καὶ ποία αὕτη ἀπόδειξις ἐχ τῶν τοιάχοντα ἐτῶν, ε 

γαὶ τριάκοντα ἐτῶν ἐδαπτίσθη; ἄρα οὖν ἐπειδὴ χαὶ 

πενταχισχιλίους, 

εἰσὶ θεοί; ἤ ἐπειδὴ δώδεχα ἔσχεν μαθητάς, δώδεκα 

ὥφειλαν εἶναι χαὶ θεοί (Ὁ); 

᾿ 
πεὺῖξ πέντε ἄοτους ἔχλασε" εἰς 

δγαπί ἢ ααἱ φαία ἀυποάοοίη. ἀϊδοὶραϊο5. μαραϊν, ἀπο- 

ἣν 

; 

: τ ἶ ας κιΦ: 
1Η΄, Καὶ τοῦτο ἔτι μικρὸν πρὸς τὰ λοιπὰ τῆς ἀσε- 

δείας, Φησὶ γὰρ, ὅτ᾽ ἢ τελευταία τῶν θεῶν ἀρσενό- 
. -. μὴ , ᾿ ᾿ 

θηλὺς οὖσα, ὡς τολαᾷ λέγειν, αὕτη ἐστὶν ἢ Σοφία. 

ἰοπίϊο ργοσδάθρρ, Ρϑαοίβ ροϑῖ Ἰἰποῖς, Ἰοοὸ Σιωπή 
Ξογίρϑίηνιϑ σιγά οχ οοδά, (οἶ5ὶ., οθ, ὑδβαῦρ., Οἱ- 
το}. δ ΖΦ οΠδα σαὰτ γα] αἰδὴῖ Ποὺ βδθοσο 
βοηλροῦ, παηηααπι θυ] Ὁ να]. ὁ μ Ἰ Πα]μίης, 

18) Γενενῆσθαι, {ἃ σοῃπίδη θ᾽ ἢϊ58. οα [ΟΘΘῊ - 
ἀστὰ νἀυγοίαν, τεγεννῆσθαι, ας, 12, πὶ 3, Β15. δοὺς 
ὉΠ γεγενῆσθαι μῸ τεγεννῆσθαι, οἵ Ἰ1θὲὶ οὐϑδοννὰ- 
νπι15 νούδθα]α γίνοιαα! ΟἹ, γεννῶμαι. νη ὺ ἐγπὸς- 
ὨΥ̓ΠΙᾺ 6856. τὰ ρόγνὸ ὑοίὸ Εσπαξ οχ ΒΥ Πῖο μι 6ῃ}- 
1ᾳ5 τοίθυ! χ δου Πυτηργο Θχο ρθη τς 6πῦ ἐν Πτ15 
ἴρϑϑ, οοἱο ρυϊόραμ θοσααι θυ ἱπλθ5.; ἀοῖηηθο Βίμθη, 
αἱ αἰχὶ ποία 1, ὺπ βοηαϊῖ. Ῥταρξοροα 501} Νύῖ5 οἷ 
νον ία5 ὁ Βνέμο παιηοήϊαῖο βθοῖ. Νὰ μὲ ΥοΎ θα πὶ 
οἰ, ὙΠ ἀπὸ ρΡοΟΟΥΘΆν ΡΒ ς 6 ΖΌ}}1ι5 ΠΤόπλὸ οἱ Ἰζσο] βία, 
ΠῚ σοῖο ΓΙ} οι 5, ΓΘ., ἢ}. 1, σὰρ. οἵ τὶν {" 

(ἃ. Λλλους, λπο νουδαὶ δά αι] οχ Οἰοῦ. οἱ 
τος, Ηἰὸ φαοαις [Πὰν Ογγα5, 51 ὁχ ὑοῖο «ο- 
ΒΠνὺ5 ἀθοσμι Καθ 65, δὲ ὁχ 1Π|15 ἀσσοιν, 105 ἀπο- 
ἀδοῖ. ρεορηδίοβ τηοπιοναῖ. Νὰπη ἐχ «ὐπὸ εἴ 
βδχίο ἀοπὸ ἔεγθο οἱ να, ραβίχαδιη Ποπιϊηθτα δὲ 
Ἰοο!οβίαι ποι αἰθδθ αι , 611 ἀθοδ φγοήποι : δὲ ὁχ 
Βοχαίμε ΟἹ Βοο!ρεαίᾳ ἀποάεοίμη 581 πστγίηι ροσίτο: 
11.5 οϑὲ Ξαρίθαῦα, εἰ οθπίμηο ρακί ομλπμβ ἴσο ; ὁ Χ 
[ρθῃ,, Π|0. τῷ σαρ. 1, αν 3, σαονὰ ἠοτηἶπα 1Ρὲ τἱς- 
ἄονο Πούῖ. 

(8) "Ἐπειδὴ, φυσίν, γ γα πὶ φησίν, ἃ ΠΟ} }5. 46]6- 
οἰαπὶ ὁχ οοαπ. (151, Οὐοῦ, οο, ἀαβαῦθ.οι τοί, 
Ῥάμπ!ὸ μοί, δηΐθ τριάκοντα ἀάίταν ρατίϊου]α ὡς οΧ 
Ἰναπβοῖῖο ἴῃ οὶ, (151... ΟΚἸΟΡ., Πορ, ἀϑάιθ.; 56ὰ 
ἰπ|τὰ νυ}. τορ ( προ ὥς ραήάοια νονθὰ εἶ χαὶ 
πριάχοντα ἐτῶν, Απίθ ἀπόδειξις ροπαϊπιυπ, αὕτη, εχ 
Οἐο. ΘΟ], Βοά]. ΠσοἹ ἈκαῸ. φαδη φύδτῃ ἃ θ0 
Ῥοβίνλθιῃὶ [ογαυὶ, αὐτῆς, [μϑὰ]σὰ τ ο ἀθ ομιη 
ΠΠΙ ΘΙ Ὸ ΘΧ Δ }15 ΠΤ ΙΒ. ἀὐρυιηεηΐαπε γοῖδε! οἵ ὃχ- 
Ῥ]σάΝ [νος Π0..1, οὰρς 1, τς 3, 6. 110. πα, ἂρ. 839, 
ἃ]. 38. 

(6) “ϑρειλαν εἶναι! χαὶ ὑτοί, Γοοο ὦὥφειλαν, 5οὶ- 
Βέταν ἴω (151... ΟἸΠ0Ρ., 106 δἱ (ἀβδαθ., ὥφειλον. ΒΓ 
ξῖνα! χαὶ, απο ὁχ οἰίαι5. σας δα. ρμαδαΐηαα, ἴῃ 
οὐλε5. πα] λϑναν τα ηστι μόνοι. Απἰο θεοί, ροπίταν ἰὴ 
Οιείον. ἀγείσα! 5 οἷ. 



569 ἙΘΑΤΗΕΘΠΕΘΙΚΣ ὙἹ. ὃ ΝΟ ΕΟ. δ10 
ΓΝ ᾿ . ᾽ ᾿ : ΔΉΕΩ ται σεὶ Ὦ τῆς ἀθεότητος 1 Χοιστὸς (1) γὰ» Θεοῦ σοφία, μὸ- Α [δπλί πα 68, ἰρθδηι 6586 Ξαρ᾽δηείδπ (4). Ο παριεία- 

πριαχοστὸν 
Ξ ΠΩ 5) ἘΣ ΣΕ , γεν Ξ στοίχειον, χαὶ ἐσχάτου χατασχεύασμα, χατήνεγκε τῷ 

. ἥγν Ἀπ ας ως τί ΒΡῈ ὌΟ λόγῳ κοῦ Θεοῦ τὴν σοφίαν, Κα! φησιν, ὅτ' ἐπεχεῖ τη" 

" ΕΟ Ἂ ΕΣ « ΡΞ: τὰν νογενὴς Υἱὸς" χαχεῖνος εἷς θῆλυ, χαὶ 

δ ἢ ΧΩ τς ὧν ῬΆΕῚ ὁ. σεν ἡ Σοφὶα τὸν πρῶτον Θεὸν ἰδεῖν" καὶ μὴ φέρουσα 
τὰς μαρμαρυγὰς, ἐξέπεσε 

εὐλέθη τοῦ τριαχοστοῦ 
τῶν στεναγμάτων ἐγέννα 

͵ νὸς Ἀρυσασὰ τὴν ἀπόπτωσιν, 

αὐφανῶν,, αὶ ἂπ- 
: τὰν , 
ἀριθμοῦ" εἶτα στένουσα, ἐκ 
τὸν διάδολον" 

δ  ς : 
τὴν θάλασσαν ὑπεστύσατο, 

Βλέπεις τὴν ἀσέδειαν ; πῶς γὰρ ἐ υἷας διάδυλος πεῖς τὴν ἀσέδειαν ; πῶς γὰρ ἐκ σοοίας διάδολος 

ΕΔ ν 
Ά: τι ὁ.- 

γεννᾶται, καὶ ἀπὸ συνέσεως ἢ χαχία, ἢ ἀπὸ φωτὸς 
σχότος ; Καί φησιν, ὅτ: ὁ διλδολος ἐγέννησεν ἄλλους, 
ἐξ ὧν τίνες (3) νατεσχεύασαν τὸν κόσμον" χαὶ ὅτι ὃ 
Χριστὸς κατῆλθεν, ἐπὶ τὸ ἀποστῆσαι τοὺς ἀνθρώπους 
ποῦ χοσμοποιοῦ, 

[θ΄. "Αχκους δὲ τίνα λέφουσιν εἶναι τὸν Χοιστὸν 
ἯΙ ἊΣ 3 . ν , " ᾿. ᾿ ὰ δον τσοῦν (3), ἵνὰ ἔτι μειζόνως αὐτοὺς μισήσῃς, ἀιδα- 

ΕῚ ὦν. ), 3ζ, 

(4) ἄριστός Πὰ βου! ρβίην5 Ἔχ οοά, Ο015]. οἱ ατοά. 
Μα]6 ἴῃ δα }{5, Χριστοῦ. [ἢ δαάσηι μῃγαβὶ, Ἰοθο τῷ 
λόγῳ (ο18]. Ὠαθϑὲ τὸν λόγον, πθὸ πηαΐε. Ῥαυ]ο ροκί, 
Ῥτὸ ἐχείρησεν, τοβι τ] πιὰ5, ἐπεχείοησεν, οχ Οοἰδ5]., 
Οἰίορ., ἤοφ, ὕσβαι}. 

(2) Ἔξ ὧν τινες. Πογῦτῃ υθγθόγαμι ἰοθο Ἰθρί (αν ἴῃ 
οοἕα, Οοἶ5]., Οο]Ρ., Βοά], δἱ ἱπ δά, Μονβδλῖ, οἵτινες" 
αθάαταπὶ Ἰοσιοητ πὶ θα Πότ ρ ἃ 65ὲ. αἱ σδοὰσπά πὶ 
Ρυπιαια ὙἀΙ ΘΓ] Ορὶ πο Γμοτῖϊ, ααοξκάαπν ἰαί απὶ 
ΘΧ οἷβ ΧῈ1 ἃ ἀϊαθοΐο σϑη! κἰηξ, τἀπὸ σοῃαὶ- 
ἀἸ556; βδουσηαπι αἰΐθγαπι, ομηθ5. Ὁ πατὰ βδοαίι5 
510 ΟγγῊ]ι5 Ἰπσογίαιῃ, σὰ πὶ ποα τα γ᾽ δ ΠῚ}, σα ἃ 1 ΠῚ 
ΟΣ Δη 415 ΟΠ ΠῚ 0 115 ρα(61, γοβι αὐ] μεν 118 
εθηοηπαπι σομεποα!,, ἐδιοπ! δαὶ σα ὁχ μοῦπιῦ- 
Βακιον 5 Αοἰκατα οἵ νε πιὰ ἀα τ οἵ πὸ ΠῚ ἀδροοίαθὶ. 
Ἰοῶῖ οναπὶ δίοραπὶ Πθιμίαγμαπλ, σαἱ α]1π|5 ἰρβογατη 
β6ῃ οἰ} ἃ (ρϑοσναίοτο οἱ ἀἸαθοΐο δγαϊς οχ ἀοδπα- 
Ἰποϊπ σοῃνοιβίοηθ ἀθ ΔΒ] 1} 5 δια μ 1ἃ ἴογτηε- 
1.1}, Ομ ηΐᾷ Ἰπἰογπιᾶ556 οἱ, σοπ 1 α1556. ργοάδασοημία 
ἂο ἄσοο ΑΟπδιο ῃα, ᾿ρ]ὰ, σὰρ. ὕς απ. ἡς 2, 3, οἱ 4. 
Οιοινιαἀηγοάατῃ ἀπ οην ΟΥ̓ γΊ] 5. δα ἸΟΠ ΠΩ βγβιθμᾶ 
πατγὰΐ γ6} Αὐμοκίίπτδ, νοὶ 6}5 ἡπίΘγροίαίον, σα 15 
Ὠσιο ν ΓΒ ἃ ποϑίνῖβ 6 ἰδχία γοίοσαία, βζγδς τχ : θ9 
(ν"ἰροδίηαο βωρομίο οι «ἀἰαθοίναι. ησηϊξιτ; οἱ α αἰἶα- 
δοίο αἰτος πίθος αὶ ἐβορθῖη θυ θυ λάμν Σ Δ1Π1] 
5115 δία τορθυῖο, 15] ἴῃ θα 5115 βαεπίθηιϊα, ἀαὶ 
Δ[16Ραὶ ἃρ τοπαΐο αμο μὸν τα!ουιησάϊος ἤοηδ5 Πᾶ- 
(5 65Ξ8 γηάπητι εἰ Βοριίια τ αἰ 1τι18 δχ ἰδι15 ψιττ- 
(165 οἱ μευ πποῖρθ5. οἱ δημβθῖ98 αἱ ρυππαχῃ σολ 
οομαϊάοτο : ἂν ἴ5}}5 ἀΠ105 δηροῖοβ [οίοβ, φὰὶ ΘΙ Ο5 
Δ1|105 ργεοιιχοτία! τ οὐ ἰδ ἀ6Π)| ΔΏβ6]05 ΡΟ ϑ ΓΘ ΠῚ] 
6} παθι αξονο5ι ἃ} 15 ποθ τηοπποτα δ δρο} 5 
[αοἴοβ, οὐ (08: πὶ πιαμἰο συχξ ΘΟ δ 1{π||556. ὑχ 
τόπο, ΠΡ. ας σᾶρ. δέ, ἢ, 3. 

(3) Ἰησοῦν, οο5ι δὰ νὸχ ἴθ οοὐἰᾷ, ἤοθ, Οαβααβ. 
οἱ ἀτοά ; δὺ ράποῖβ μοβῖ ΠΠ οἴ5, ἀπ Ναϊοη! ΐδηο- 
τατη ἀχρίὶϊοαὶ βοηίοπίϊδιῃ ἀς ΟἰιΓΊβι1 οὐἱμίημο, ΟἸτι- 
(ἢ βοΐαστη, οἤιἶβδο ῥδβὸ, πορηΐϊπαὶ Ον 185. Υθσατη 
«πὰ εἷς πᾶρραὶ, γαϊδι τ ἰαπὶ θη ἀ4ὸ ΟὨν75ῖο 504 ἀδ 
265, πατὰ αἰταπηᾳυ ἀἰβιϊ χοῦ, ἀϊθθαπὶ: ΟὨν- 
βθσαθ οαπὶ ϑρίγιια βαποίο ροεὺ ἰγἰσίπία ἤξοπᾶ5 
ΟΠ η55, ἃ ΤΠ Οσ6 Π6 εἶν ΝῸ ργοάβιοίοβ πατγαραπί, 
αὐαπΐοηάϊ! Γα]οϊοηάϊαα ΡΙογο α 15. ἐααβῶ ; Π6 {π|15 
“Ἔομαμ βιπιῖ!ο ααοάάδτῃ ρον σα! απὶ ἱμουγγοτγαί, ἴῃ 

πἀὸ ϑαρίθ ἶ οὔεημάοτραί: ἴσοι, 10. τ΄ σὰρ. 2. π. ὅ. 
51 γότο, πὶ ἂὰ ἰγιοροίααιὰ ἰοσατα, (Ὁ 48{}- 

υἰσηίο βαρίοηϊία να οπβαίς αὐ αἰ Ογυ] δ; 568 
ἴὰ Ἰαχάδην οἱ σγαίατα πὴ δου οπϑτῃ ἀὸ τοι να] 
σοηῇτγηιδία δαριοπεῖα, οὐ αἰ 5 ααο ΘΗ θα 5, ΟΧ 1ρ50- 
Τὴ) οαἹηἰ ΠῚ 5 110 0115. σοπ]αίαπλ ἀϊσοαμί, ἸΡ1ά., 

(6 τ᾿ ΟἹ 8ιι5. οπίπα 65. θ 61 βαρίθη!α δὶ πα σο πί (5 

Εππ ας. ΑἹ ΊΠῸ δά Τουλ δάση οοπα οι οπι, οἱ αὐ .1- 

ΘΘΒΠΪ ΟΙοπηοη !, ροβίγθιιῖψα 6. ομί οὐ! ἰσοῦπι, [οὶ 

βαρ! τἰα ἢ βῦὺ ΒΟΓΙΟΠ6. ἀδ]δο : ΞὈΒ)υησ ίαο 

Βαρ᾽θπίίαιη, ρυτχαα 99 Πουπι ἰμι ποτὶ οοηδίαμῃ, 

ὕαπι Υἷτα [ἸμΟΣῚΒ ἴοσγο θα ροβδθῃξ, σοί ἴθ56 ἀ8 
ΟΤ5, ἀοααθ. ἰρἸσοϑίηιο παηλθγοὸ ἀρ] δοίδτα 0588 τ 

ἀοπλο. Ἰημρηαῖθ5θ, Βα ΐϊδααθ κοι ἐ {05 ἀἰδρο! ατα 
ῬΓΟΟΡΘαΒ56 (ὅ᾽ ; σασθαι σαστῃ ἀδί]οηἀο οχ Ια ΓΥ- 
τοΐδ. ΠΙᾶτο Θθοῖββθ, Ὑ1 165 ἱτηρί δἰαίθαιν 2. ἀπὸ διἶπὶ 
τῆ δχ δαρίαπιϊα ἀϊάθο} 5 σαπϑυαμιγς οἱ ἀθ ῥγὰ- 
ἀδηζία, πλα} ἴα, ἀὰξ ἀδ Ἰατηΐηθ ἰσηο θτῶ ἡ Αἀάιε} αἀἴὰ- 
θοϊαπι ἃ 05 σειαΐθδο, οχ αι 5 πόμα }}1} υππ αὶ 
5} [ἀργίσαι! ; Ομνιβίασι φαα ἀοβοοῃάἴ558, αὐ ἰιὸ- 
ΤᾺ] 165 ἃ ταησϊ ἀιιοίοτο ἀνοσατεῖ, 

ΧΙΧ. Αὐδὶ νόγὸ ᾳαθπὶ φοβαην ΟΠγι βίαι 6558 ἀϊ- 
σΔη!, αὐ 605 Ἰη8]ογὸ οὐΐο ρροβθάσθπανο, θοσθπ  δὗηι, 

ἢ, 6. ΑἸΐὰ ἃυίογῃ ἀθ ΟὨγὶβῖο 1681 Αἱ Ὡ05. 6} ἴῃ - 
σαν Ποπϑιὴ γράφῃ, 6) ϑάθιπαιιο ὁχ υαίμοτ'᾽ Γα- 
5 σοπιρυδιίίοπο ἱναάθραμί, ἂρ ὁ, π. 1, δ᾽ οᾶρ, 
τὰς Βνς ὩΣ 

(4) Ῥοξίγοιπαγη ἱπιον ἀἄφος, ημῶρ πιὸ αἴσδνο ποῊ υδ- 
γον. Ἰπαβομίο- θηγΐσια, εδξ, ρει ο580. δαριθηζίαηι, 
ΠῚ φαοίαθ πομπα!α μεοοαὶ Ογρ ὰ8. 19. Μαβουϊος- 
ἔοι τη ἴα οὐἐ Ξαρίδη τα. Αἱ ἡ ΑΙ εη τ ἰδαὶ Ἀοιἶ51 
ἀαδίοῦ, δαὶ οοἱο ργίογεβ οπᾶ5 πη ΒΟ] 05- [Ὁ }}} ἃ 
Ἰὰσιορθαπι, ἰἴγϑηςς 10. 1, οαρ. δὲ ἢν ας, Ξορ ϊαια ΥΘΓῸ 
56 ϑαριθηξίαμι, [θολὰ πὶ οἱ Γοτεθ πᾶβαγερ ὑ0}- 
βία ἔοΥ αἴθυια ἀραιϊ ἰσϑαθαμ, δίνο 1}. τ, σᾷρ. ἢ, 
τ. 2, οἰπ, ΞἸΟΠ, οὐσ το ΡῸ 5 ἤδομδ8 Το 18 ἀθΟ.Π15 Θὲ 
ἀποϑοςαμ!β βίο τπαϑοῦίο σοπιραῦὶ ἢ ΒΟρ Βαμα ἘΠ 6- 
ἰοίο Ομ] ἀκ 8} Σ βῖνο Π}. αν οἂρ. ἢ. ἢ ὅς χὸ Ἰοοὶ 
ἴα}, ᾿ρϑάτη ρ ρον 558 βα5ιδιυ τἀπὶ Ἰποτ 80}. 6} 5- 
ἄδην οὐ ι5 ̓ρϑὰ ογαὰὶ παίαγο, [οτηηᾶπὶ, οἵαν φύσιν 
εἶχΞ γήλειαν τεκεῖν. Οπριποῦτθπι 10. 11, ἂρ. 126, π. 
8, γα οππίαπος. Ροργθ θη ἰσοηαβ, ααοα 80]}5 
ἰρβὶ ρυθοῖρ}}5 τοραρηαι!θ5 Βορῃϊαπι Γογ] λᾶτη. 5100 
511} σοι ραν 5 ὙΠΟ οοὶ οογαρίοχιι ρυοἴθια ΡΟΡΟΡΙΒ50 
γϑΠοὴ!. Α΄. Ογτη 5 'ρ56 ΓΘ] πὰ πὶ Θᾶπὶ ἔπι 558. 518 - 
Ῥομῖι, σατα φαογίιον φιοά Ξαριοῃ ἐδ. ΓΟὨλ} 1168 Πὶ 
παίατῆπι ἀο} σσϑρίη!. ΠἸ ἃ Τοτέθ τὼ δυτόγθῆι ἀδ ελ 6) 
πιάβοῦίο ΓΤ ηλῖπα σπου, Ογε ΠΠαπα, ααοα ϑοιμίδῃὶ 
γ61 Ορ ξο Βορμίαηι Τρ ΒΟ. 10 -Γοπλμαπὶ αἰσθυθαῦ, 
ἔγοη, {Π0. 10 ἂρ. 30, ἃ. 3, νεὶ ποὺ Ἰρδὶ γα] π πα πὶ 
ΒΟρ πὶ ΔΙ τι 6515. σὰ8. ΠΠΠ Ρα μ'ο πὶ ἀρ ρο! ]ᾶνο- 
τὶηΐ, ἸθϑΊάδτα, σὰρ. 4, ἃ. 1: Ὁ γὰρ πατὴρ αὐτῆς Σο- 
φία χλη ζεται, (απὶ ΟΥ̓ ΤῊ {Π5. ΞΔΡΊΘῸ (18Π2 ἴπὶ ἰγί σοϑί- 
πιὰ δἰ δία η ἀοργθββαπι απδεί ματι ἈΠ 1} Τογίο 
δ Μαυοὶ μωνοι οἱ Ὠγροιποοίτῃ, αὰ] Ἰδοπᾶ ας ΒΏμΜῈ}05 
ο᾽οσιοηίογατη 56ὰ Πλονάταμα νοαιαπι ποι! ΠΊθ115 
ἀοδίεπαθραξ, ἀραιὰ Ἰνόπαατα, 1}. 1, οὰρ. 1ά ; 586 80- 
ΤᾺΠΙ ῬΤΟΓΒῺΒ ἃ γα] ΠΝ ηΪΔ 15. ἀϊνοτοα ΠΥΡΟ 6515 
ταὶ. 99 Τῃ δὸ αυοα 46 σἄϑιι ϑοριῖω δὲ ε}5 ργυθα- 
οἰϊοα θὰ5 πᾶτιᾶϊ, δα μη ίατα οὐ ἢΠ1α 615 ἘΠΊΩΥ - 
πιεϑι βίνο Αομαγηοίῃ (1πα» ᾿ρ58 Βαρίομεία ἀφνρο! αρα- 
(αν, Τύσηςν ΠΡ. ας οἂρ. ἀν ἢ. ἐς δ ἕὰρ, ὅ, ας 8. 0 Ὰ Ὁ 

ἐυπά το, Νατὰ ϑαριοιιίδηι, θΘαπὶ θυ αι πὶ 550. τὴ - 

ροΐα νἱάθτθ εοπαίδῃι πὸ 6Χ ΟΟ 15 δῖνο ΡΙθγομμα!α 
τοἸοοίδηι αἰορδπὶ ; βοᾷ ουτα ρΓοχ τη 6 6558 ὲ αἱ Σο50]" 
νογθίων, αν Ποιὸ 58ὰ ΤΕ πο τοργθβϑᾶπῃ δἱ Β.}}8]- 
ἰδηὶ, ϑυαπὶ σορί αιτο 6 πὶ 568 Ασπαπιοι] οχίγα Ρ]6- 

τοτηᾶ τοὐθοἾ586 ᾿ρβάπι γθιῸ ἔπ 60 ΓΟ Δ 5ῖ586 ἀοοδ- 
βαμ!. ΤἸτϑιθαβη ἢ. αν οαρ. ἢ, ἢ. ἃ οἱ ὁ. ἄρτια 

(5) δὲ φερε εἰδυ5. ἀλαδοίμνε Ῥυοονθάββθ. ΘαρΊ θη 

ἀπ 1 αποίοτ, σασά ἘΠΙΩν πιϑϑὶ 68 να Ασῃδηονα 

δουρὶ θοθαπί ΙΔ ; πᾶ ὁχ ἰγἸ5.1 πὰ 685 

ἀϊαθοϊαπῃ ογία οι ἀπχίββα ἀοσεραπὶ, φαθῖὶ ἂρρεὶ- 

Ἰαραμὶ (οβιιοογαίοτοτῃ.,, δυτηααδ οἰίᾶτπι ΠΘΠλΙΓρὶ 
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ΓῚ - ε ῃ , - " Ἔ - . ἢ Ἃ ν ᾿ 

Ῥοϑίχαυασπι δαρίοηιία οχοἀϊδθοι, πὸ αὐτηθρα  γϊσία- αὶ σχουσ' γὰρ, ὅτι τῆς Σοφίας ἐχπεσούσης, ἵνα μὴ ὦ 

ἰᾳ πηροτίρομας γργαπογοῖ, ΥΡΡΊΩΙ πογθπὶ ΟὨ 5, 

αἰπασα  ς τηϊπαπὶ 4 ἀρίατι. σοπίουθη! θτ5, [ἰὰ 

ΟΠ τίδιαια Πὰν σα ο5 6556 1 ΘΓ ἋὉ ΓᾺΡ 515 Ἰη ἀ50 10“ 

[δι οι 6580. Ἐβίπο (αἰ ἀφααπὶ 15115. {πη ττιὶ τπἃ- 

βὶ5 Ὁ δδὶ αὐτάσαδτα ἀδρίοναι 15 ἢ Ἐρο {0 Ὶ ΘΡΓΟΓΡ ΩΣ 

δχροόπο, αὐ τη }π|5 ἢ δ 5. οὐϊαπὶ οοποίρίαβ. ΕἜβο 

Ἰριίαν παρἰοἰαΐθπι : πθάμθ ΒᾺ] υ5ηγ041 νοτὸ βᾶ1ὰ- 

ἴδηι Ογ} 165... π6 ἰπ]ρποίποϑί5. ἰΒ ΘΟ ΡΓαγατη ΟΡΕΥ 115 

ΟΟτη πηι πο 657 : ἤδάιο ΘΌΓΙΟ5115. ἀπ στ 5, ΘΟ 

απ 113 5ΟΡΙΟ δ ΠῚ ΤῊ ΞΕ ΒΓ 6 γ ΘΠ 15. 

ΧΧ. Εἰ οἴῆποϑ συτάδπι παγοίσοῦ οἄθνὶϑ ς ΡΟ ]5- 

οἰγάατα νόγο Θὰ πὶ (1] 48 ἃ τηδηΐὰ δὲ ἔαροῦο ΤΟ ΠΊΒ ἢ 

Βαρεῖ : φυὶ ποὺ ἰΐὰ φυιάσπι 5ὰ0 σοῦ ο ἱπιρθνραϊονα 

Τα ΐαπι Βαθὰ}} 3}; πᾶπὶ 16 ΔΏΠΟΒ ΟἸΏΠΠΙΠΟ Β6Ρ- 

ἐυασίπία ὄγγοῦ 116 φσοάιν : οἱ πὸ 809 υβ6μ8 

ΒΌρονβαΕ ΠΟΏ]Π65. ΔΌΣ Θὰ πὶ 518. ΘᾺ Π15. ν᾽ ἀογηπῖ, 

5ϑᾷ ποῖ ΠἸὰππ, φαΐα ρα. δηΐο ἔπι, τἀοἶτοο δά- 

γεγβᾶτγο, βθὰ ργορίον πη ρῖὰ ἀομιηαία σὐδιῖβ πλ} ΠΩ 

οἰδοίογοιῃ, οσπ δ ἐπι πι τ 185 τασαρίδοσξιπι, 4] 

οταμίατι πσ βθοα ἴπ 56 ὯΠῸ Οὐ ΘΧΡΤΒΒ551} (3), 

ε γι. ἐπῦ. ἢ. 33: ῥολπ. Χὶ 11. ἵ Ερδο5. ν. 1, 

οντοαϊταγαιῃ ΟἰσΘ Βαητ, δχ Ἰγόπερο, 0.1, οἂρ, ὅ, Ὦ. ἁ, 
δχ δ) υδάριν Ομ δαγχοίμ Ἰαστνταῖς χαϊδαθι ὁπ Π 9 ΠῚ 
Θββδῃἰίαπι, τηᾶγα οἱ δα α 5. ΟἹ Π65 ΡΙΟ ΠΧ β86. 518- 
[αθηΐθδ5, δ. 1, σαρ. ἀν ὡς 3. ΕπΙ55ε. ἰαιποῦ ἀοσοδὲ 
ἈΠ} 05 γα!οπ ηδηο5. (αἱ ὁχ ᾿ρδῖ5. Βαριοπίν, ΠΟ 
πίστη ἀσμαπιοϊῃ ἱρπονγδμῖα, ἰάϊος ἔπηῦγα οἱ δ - 
ῬΟΓΕ πιὰ ΓΙ: Θϑβϑηςαια οὐ ὑπ Χ 5586. παι ῬΏΤΘΠΙ, 
ἂρ, ὦ, ἃ 3, 

(1) Ροϊἐξεύγεηα πθγὸ οὐα, Οἴσ, Ἐκ οὐ ΒΡ 15. Πριρον 
115 ἀᾺ 1105 [γϑ αϑῖ τ α5 χαίταν Ή α5 χάδηὶ Μὰ- 
ὩΙΟΏ δ05, 5ῖνο σαϊὰ οαγπίπηι ἰδ θυ 6 5. θρ ἢ Ο0}} 6. 
Οἷ15 ἴῃ 56, οἱ πον δοσθββίθβ Ἀτ ἢ 1 Π 8 615. ΟΠΊ ΠΤ 1} 
γΘΩΘῺἾ5: 5ῖνο ααοα οτηπ πὶ ΠῸ}Π Ππ|ῖὰ Π]ονα πὶογὰ} ( 
σαγδίιο ; Φιιδ λο τϑτῃ Ἰπγα ἀγα. 36, ρΎσνοῖρι Π6 115 
4} 0} 5 μῶ ΓΟ 515. σπαδριοἴοπο αἰ ααληάο ΠΟ Ρᾶν 8: 
ΤΠ, [ὃ401} ροάαίαν, μἰϑὶ ἀπ ατὴὰ ρο πὰ 58} 
Θχρον πη απ ἀθ 558 πὶ ; ιν ἰδ αρτὴ ηποά γι θὰ - 
1 ϑυ μα ρὲ15 χίδηι στρ ἐογὶ ἔγριθασηί δα οσδη], ὕπ [π 
8800 ἁπαάϊίοῦῖο πα ροΡρ χυσβάδηι τ ΜΙ Ομ αἴοα ρο!α 
οοηνόγβοβ, πὶ νιάσγο αϑὶ, σαίροι. 1, τὰ. ἃ, ΠΆ]Π1Ὸ 5 
ΑἸΪῸ8. ΠΙΒΙΠΙΟΓΑΙ 6Χ 8}}15 βοοιδ γονούβοβ. ΕρΙρῃδηΐαβ, 
᾿ιργθϑὶ παν, ἢ. ἐς ἰοϑιαίαν Μδηϊοϊο οὐ πὰ ἢ ΓΘ 5 ΤΙ 
6 Μοβοροίλι!α ] σα ρ ΡΟ ἐπὶ (ἀγδ 5 πο ῬΑ Θ ΒΕ ΠΡ 
ΒΓ ΘΓΟΒΟΙΎ 15. Ὑ10 154} οὐ  αϑάάατη στ Ὑρέθναπὶ Ομ 
ἰγαη θρονί αἰατῃ 65581 1 φασα ὁἤλτῃ ΕΠ ΠΒΘΌ]ῈΒ. 
1}. νὰ ἢ δέ, δοοῖίο, οἂρ. 81. ἔχ ὠὰ 5. Βπεδρνε, 
Ῥᾶρ- 0, ἃ Ἰ5ο τι. [1558 πῃ ἀσοθοτγιο Ζίρι Μδη]- 
ΘΒτθὺ5 οἰγοα ἀππατῃ ἀ{ῦ, 

(ἂϊ διὺ Ρενοδὸ προναάΐονο. ἤπης. οἴ ἀπ)ῖο 6ρο- 
μασι βατηρβὶὶ αὖ Ατοποίαῦ, ααὶ ἴῃ Βέερμξηξίοηα ολοὰ 
Μαιρίε πὰτη. 317, φε Ργοῦο ἀοη. ρον αἴονε Μὰ - 
πρίθτλ ργοῦ [1588 ἐδϑία! παν, ἀπο ᾿μ86 ΜΔ ΠῸ5 ἀβπόβοι 
ἸΡ1ἃ πι, παπιὶ. 98. Οαοά δα Ατομρίαιις δ} η 
Ῥοβὲ ἱγδοσπίος οἰ ὁ0 ἀῃιρίτιϑ ἃ τα οὐῖθ ΟΠ 9} ἀπ πῸ8 
ΘΙ 1550, ᾽ Ῥάγαπι ἀύσσυγαα. ΟΥγΉ Πι5, χ 480 
ἴογίς ἀγοῃδίαὶ ἰοχία5. εογγίρεπ 8, οαἱ, 10, πι 9, 
Ργορνῖαβ δα νοτλίδιοτα σορά!, ἀππι Μάπθτη ἀπο θη 15 
οϑὲ ἀροβίο[ογα πὶ Π]ογίθ ΠῚ ἈΠ 118 ὉΠΊΟΓΒΙ5588 ἔγαα{Π|. 

ϑοσυσηᾶο ΡΡΌΒῚ ἱπαρογαῖου δ ἀπὸ ΠΡΟ  Π.05. [ἢ 
(Ἀνοπῖσο ΒοαΠρρυίπῷ κα Ποπίδυ ρας. 171 ΡΟ] γεγο 
δἰ Ράα πὶ σοηβά]αιι 5. Τὰδο που 2 ἢν ᾿οπέδοο- 
δίθ, ΡΟ, ΜᾺ πΙσΒτράπδηι Βιϑν βἔτῃ ἐπ ΠΟ ἐΠ 1555 ἔδγαπέ: 
15. Θδί ἅΠπΠη115 37] ἃ (ἢν 511 πεν αία, Νοὸπ 6556 [ἢ 
δηΐθγιογα θη ρογὰ γριγα ποπάιῃ απο 5 ὁχονίαιῃ 
ἀτρασηθηΐο δ8ὲ 1Δ αυοὰ Ονγ 5 9] ἰοἰτι Γαἰ555 
λάδιο 80 ἰοπιρογὸ ϑαρθογϑίίου φὰϊ Μαμδίδαιν ἱρεὶ 
8115 ΘΟᾺΠ1|5 ὑσηϑροχιββοαί. Οποὰ δυΐθτῃ 880 ΡΌθο 
Ἰβποία!ἐ Μδη 68, Χμ 16] Προηάατα ἀθ 6 πιὰ Μοβοροία- 

᾿ ᾿ , δ ᾿ . Ὁ εἰχησιτννῖα (ἢ Αἱ ᾿ αοιθμος λεῖπε, τῶν πριχόντα, ο' εἰχοσιτςνντα (ὁ) Δτὼπ 
ΠῚ : " " εἰ ἢ 

ἐλάχιστον, χατεσχεήα- 
ἀοσενόθρηλυν πάλιν 

. . ἡ 

νγες συνενέγχαντις τ' ἕκαστος 
᾿ - ἔων μ᾿ 

σὰν τὸν Χριστόν" χαὶ τοῦτον δὲ 
ὯΣ Ύ μι - , “ ῶι ατπ 

λέγουσιν, Ἄρα ἔστι τι (8) τούτων ἀπεθέστερον ; ἔστι 

τι τούτων ἀθλιώτερον; ᾿γὼ διηγοῦραί σοι τὴν πλά- 
4 ἐπϑὰθ. ἘῸΝ , ας τ γὴν, ἵνα μειζόνιυς αὐτοὺς μισήσῃς. Φεῦγε ον τὴν 

ΕἸ τὰ Ἀ ἯΙ ͵ -- , 

ἀσίδτιαν, μηδὲ γαίρειν λέγε τῷ τοιούτῳ, ἵνα μὴ 

χοινωνήσῃς τοῖς ἔργοις τοῖς ἀλάσποις τοῦ σκότους" 
3 ᾿ - 

χαὶ μήτε πολυπραομονήσῃς, αήτε εἰς λόγους αὐτοῖς 

ἐλθεῖν θελήσης, 
᾿᾿ - ,, . Α Ρ Ἔ 

Κ΄, Καὶ μίσει μὲν πάντας αἱρετικοὺς, ἐξαιρέτως 
᾿ -Ὁ ᾿ . Ἄ » 

ἐ τὸν τῆς μανίας ἐπώνυμον (6) τὸν πρώην ἐπὶ Ἰ]ρό- 
Ἐπ τυ . ᾿ -᾿» 

90 βασιλέως ἀρξάμενον" πρὸ γὰρ ὅλων ἑσδομάκοντα 
- ΄ ΚΕΡῚ .ν . Ὡ - "ἢ Ν 

ἐτῶν ἡ πλάνη, καὶ εἰσὶ μέχρι τοῦ νῦν ἀνθρωποι αὖ- 
- Ν - - ᾽ ΝΕ ν»" 

τοῖς ὑνυχλμοῖς θεωρήσαντες ἐκεῖνον, ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὅτι 
πρὸ ὀλίγου χρόνου ἦν, διὰ τοῦτο μίσει. ᾿Αλλὰ διὰ 

Ἄ μ᾿ τῇ Ὦ Γ ͵ »Ὶ τι Ῥ ἑἐ [ 

τὰ (1) δυσσεδῆ δόγματα, μίσει τὸν τῆς κακίας ἔργα- 

τὴν, τὸ δοζεῖον παντὴς δήπου, τὸν πάσης αἱρέσεως 
μω ρ Ἧ , ᾿ 

βϑόρθορον ὑποδεξάμενον, Φιλοτιμούμενος γὰρ ἐν κα- 
- “ 5 . ῳ» 

κοῖς ἐξαίρετος (8) γενέσθαι, τὰ πάντων λαδὼν καὶ 

πιίοϊη 6. Βουηδηλοτσγιλ προσ α δάγραία , ααἱ ἈΠῸ 
απ τα ἅπιπὸ 6] ὰ5 ὨΘΌΡΙΩ ἀπ δοθ δε, 

(3) Θιμπδιίηι μδογ βου ὧπ 56 Ὡηὺ οὐαπιέηι ΘΥΡΥ δϑοῖε, 
αι 

(1 Εἰχοτιεννέα, ἴσο, Οᾶοαιθ., ΟΡ... εἰχοσιοχτώ, 
υἱγηΐπῖ αοἴο. [ἃ Οἐορ, σα σὴ δ τηδΙβίπ τὴ βοσὶρ- 
πὶ, εἰκησιεννέα" ΟΙΜΙπὺ οχ ΟΥ̓ΤῚΠΠ τηθιλδι σαὶ 50- 
ἴλαι δαρίοα απι αἱροίο 46. στᾶσα ἀφ) δοίδιι, 181] 
α σοποϊππια πα πὶ θδαλ ΟΊ δ αρτο μο 586. αἱ- 
οἵ, Οφίστα, Υαἱσπε παι σαν κοη οἶα, 6 16 Πὶ 
παρίσηΠα βάλη ἴῃς δῦσα ΟΡ ΠΟ τη 80 ο!ἅτη 
οὐμία Εἰ, οχ ἰγσεπ., ΠΠνοας ὁαρ. ὅν. τι. 6 ; πιὸ ΟΠ τί βιατα 
ααυοσαρ εἰ ΘΡΙΓΓΓΠΠῚ Βα ΠΤ Πτεῖ ΟΡΘΥῚ ἀρ 6η- 
ἀο5 6556 Τογί αἰπὺ γίδαπη,, Οὐηέγαᾳ Ψαϊοπειηιίαποξ, 
ὑδρ. 12, ἤμι5 58} 1ὴ ἰἸὰ ΘΟ ΒΘΏΒ1558 γ8 41} ΓΘ τθ8, 
αυνευθοχοῦντος, Πα ΐ, τοῦ ἈΝ οιστοῦ, αὶ ποῦ Ἡνεύμα- 
τος. Πα νοὶ ; πδπι ΔΙ σα} γα] Βη  ΠΠ5 1Π Ὁ 
οοπϑοίαπα βοπίθμ! ἃς ἈΠᾺ ἂρ δὰ ποπιί θα! ; οἰ ἢ 
ταοᾶάο ἃ ΤΠ] οἷο, το ἃ ΟΝ εἰβίο, πλοῖο 8}} ΠΟ μλ 6 
εἰ, Τσοϊοβία ριοάαοίαπι ἀούθα5 ; ἰσρῆς, 110. 1, οᾶρ. 
11. ἢ. 1. Ὀυοα δαίοι ΟΥγ 5 δαππι ΟΠ τ βειη ἂρ 
11Π 5 Ὀτποτ οί οἱ οι ]ο-[ δ ηι δἐ ἰοξτ ἢ οσοο, Πα τὰ 
ποι άδοέ, ΠΠ1 οηλτὰ 2οϑ 0) δα ϊοπιη. ΒΥπιθ 0} 15 
σοτ ρΟβῚ αλ 0, Τα ΓΘ πὶ πὸ ἀθ δῖο μσο μα π ἀΡδ!; σι δ ταὶ 
Ἐπιίμγ Πηθ5ὶ βῖνο ΑΘ ΔΤ. 99 ΒΡΟ 581, ἈΠΟΟΠ ] σΊ στα 
αὐτί α8486 Πογαί. βου θυ πὶ, ἀρησ Ἰύρῃν οᾶρΡ. τι. 1. 

(8) Ἔστι τι, Αἀάγπιι5 τί οχ ὕο151., σου, Ολβδθθ. 
(6) Τῆς μανίας ἐπώνυμαν, ᾿οαα, Οὐυἷπ!., Βο68, 

(αξαπθ., Οἰίοῃ., ατοὰ, αἰάλαπὶ, τὸν Μανιχαῖον λέγω 
Μαπίοδαμπι ἀϊεο. Θὰ. μογβρ στη ρ  σεθαπιδηξῃ 
Βπη1, ὁατη Ον 15. Πρ ΘΙ τ  ἤδτῃ ἰσίαπι Μαμϑίθτα 
βου ον, απ ἤδὺ οὐπὶ 16. οαΐθοθιθ8:, ΜαμἸς Βεθ. πὰ 
Ὠσπααδπ ἂρρο] θὲ. 

(7) ιὰ τα, εἴθ, Ῥεεθροβι ποτὰ διά ὃχ σοδ, Οο.5].. 
Ποο, ὕδδαιν. ϑαρρ!ντι 5. 

(8) 'Βξαίοςτος. ἰἰὰ πογίρβίμηι5 αποίονιαια οὐ4ά. 
ἴοο οἱ σάδαιβ. Ἠαθοίαγ ἰν 6 41115, ἐξαίρετος, Μ6]15 
ποβίτο ἀἰοῖο σοην θη ρυῖον σοῖο οὐσὰ πος {ἰτα]ὺ 
ααθτη ἀποίον Μίδτ 6.1 ἐγι θι1 οὐ. 16, αν. 9. οὗτος τε- 
λευταῖος βόθρος ἀπωλείας τυνγάνων, λἰς πονύδο ρει 
μενα ϊτοπῖὶς θαγαλιγιίηι ϑιρίβέθηδ. Μοχ, ῥγτὸὺ πάντα, 
ἰοσίπηβ. πατῶν, οχ ᾿Ξ δηχ Γη55, 810 οαΐ, 16, π. 9, 
τὰ τῶν αἱρέσεων πασῶν χαχὰ συνειλυροιός. ΕῚ ρᾶυ]ο 
Ροβί, τὰ πάντων συλλέξας ὁμοῦ τῶν αἱρετικῶν, ΡΓο 
μία» Ππαροίανρ ἴῃ Οἰΐον, εἰ (ο151., μανίας ζωτογὶς 
ἠοθγοδία. μοθὺ βλασφη μῶν, Βουρϑιπιὰβοχ οοὐ. ΟΟ]8., 
βλασφημιῶν, 
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μίαν αἵρεσιν πεπληρωμένην βλασφημιῶν, χαὶ πάσης α Οπρίθη5 παληά ἴῃ τηπ}15 ΘΧΘΘΙ τ διότ πιίπχῃ ν ἰδ 
παρανομίας συστησάμενος, λυμαίνεται τὴν Ἐχχλη- 

σίαν (υᾶλλον δὲ τοὺς ἐκτὸς τῆς 'Εχκλιη, σίας), ὡς λέων 

περιπατῶν χαὶ χαταπίνων, Μὴ πρόσεχε αὐτῶν τῇ 
χρηστολογίᾳ, μηδὲ τῇ νομιζομένῃ ταπεινοφροπύνῃ" 

ὄφεις γὰρ εἶσι, γεννήματα ἐχιδνῶν. Καὶ ᾿Ιούδας 

ἔλεγε, Χαῖρε, 'Ῥαδδὶ, καὶ ποοιδίδου. Μὴ τοῖς φλή- 
μασ' πρόσεχε, ἀλλὰ τὸν ἰὸν φυλάσσου, 

Κλ΄, Καὶ ἵνα μὴ μάτην (4) ξυχῶμεν αὐτοῦ χκατη- 
γορεῖν, ἐν παρεξόδῳ τίς ἐστιν οὗτος ὁ Μάνης εἰπω- τ 

᾿ 

μεν, καὶ τί διδάσχει ἐκ μέρους" ὅλον γὰρ αὐτοῦ τὸν 
; ᾿ 6 5 Ἴνς ΓῚ δ, οΣ "» ᾿ 

βόρθορον, οὐδ πᾶς αἰὼν κατ' ἀξίαν διηνήσεται. 
Μη ονευξσθω ὃὲ ταῦτα 

ῶ- 

ἢ) παρὰ ποὶ εἰς εὔχαιρον 

βοήθειαν, ἅπερ εἴρητα! μὲν χαὶ τοῖς πρὸ τούτου, λε- 
χθήσετα!: δὲ καὶ τοῖς νῦν' ἵνα οἱ μὲν ἀγνοῦντες μά- 

θωσιν, οἱ δὲ εἰδότες ὑπομνησθῶσιν, Οὐκ ἔστιν (3) ἀπὸ Β 

ΠΟΙ βο ἢ Β,επ .4115. ΒΙ ΒΡ 615. δὲ οὐητ αἰ σαὶ α 8 

ΡβΙενίατα πρροβίπι σοι Πλπ8; Εσο]θβίαια, θὰ ροία5 

608 (υἱ οχίνα Εσο] οδίαιη 5απΐ, ἔδηάααπι [60 ΟἰΓΟΠ Ὠ}- 

16η5 ἂο ἀδνογᾶηβ, οάϊν ρουάϊαθ ἢ. ΝῸ δογυμῃ 
δΙαπἀΠ!οαυοιείαι, Ποίθαιο πο 6511 (4) 46] ἐοξοπὶ- 
4886 δἰ ῃα]ῖθ. δορρρη 85 θηΐ γῇ 50 Πρ ΕΓάγατα ὑγο- 

βΒοπίε5 ἐς σθαι οἱ ππιάαβ: ἄνε, Καδδὲ 5, δὲ ῥρο- 
ἀεραϊ, Ν᾽ οϑοῦ δ αἰξθη δ, 568 οᾶτα ἃ υβρῇθῃο. 

ΧΣΑΙ. Εἰ πὸ πὸ ἸΘΠΊΘΓΟ δοῦῦβασε νἱ 6 Δ ΠΌΓ, 

40}5 51} ἰδὲς Μᾶπες, οἱ ρατίρηχ χυαμιάδπι ἀοοί τ ἢ ὲθ 
0}5, ΟὈΠ 6 ΘΧρΟπΆμΙῈ5 : πᾶτα ἰοί πὶ δ} 15. ΟΠ τα 
ὯΘ ἀπίνογβαη συϊ ἄρτῃ νατη ρῦὸ αἰσηϊαΐο τβ θη 58- 
τοί. Ἐκ βοῖτὸ πηβπιογὶῷ ἱπῆμα, ἢ {01 ορροτίαμο 
ἘΡΤΆΒΟΓΘ 50 5: υἴο δἰηξ, Θὰ φαϊάδηι δὲ 115 φαΐ δαί 
1ά Ἰθιη ρον 5 Τγδ, σοιοτηθιηογαία βαπς οὐ 818. ἀαϊ 
σις Δυάϊαη! οαϊοδπίυν ἢ αὉ οὐ ααὶ ποβοίαμὶ, δά- 

8 Ψίᾷ. οεαἰ. 18, πὶ 9. 51 Ροίγ ν, 8. 10 Μαίει. τα, 1. 1} ΜΔΠῊ, χανι, ἀθ, 

Οὐυοά ΟΥΕ 5 πϊο οἱ δ, 46,π.9.ἀ6 οἠμίατα Ἰγ 560 ὴ 
ὙΘΠ6η 15 ἃ Μαποίρ ἰῇ σητῖπ ΠΟ! 6 οἱἐϑ 1.1 ἀ δὴ Δ ουάτΩ 
Ῥαίγυτη ἰδϑιιποηΐο σοὺ ἢ γιπαία τ α τὶ ΕΠΙΒΡΌΙ ΠΡ. σὰ 
Ηιξί, εοοὶ, σὰρ. 31. 5, Τιϑο 5 βούτη, 1δ, 6 76)ιωι. χ 
τ 6ῃ5.ὅ Οαρ.ἀ, ὍΒῚ 5ὶς δἷ δ : « Οποά ἰῇ ρᾶρϑηϊς ΡΓῸ- 
« [ἀπυτη.4ποα ἰὴ 18515 Θατ ΠΔ } }}0τ|5 σφοῦτη, Παοὰ ἰπ 
« 56οῦδί 5 τη 5163) ἅΓΕ5 ΠΟΙ πὸ, σα σα ἀδηίαας ἴῃ 
«ΟΠ ΡῈ 5 ΒΘ ΓΕΒ ΡῈ 5 Βα ΡΊ ] οπαπι αἰ Ὀ] ΒΡ 6 λα 
« 651, ος ἴπ ἰβίος, σαᾶςὶ ἴῃ. 5δατπατη 4πδάδτῃ ΟἸπὶ 
«οπχηϊαπιὶ ϑογάνατῃ σοπογοιο δ. σοι] πιχ1}.» 16 ἰξ 
Ματοῦθ η γέία δ, Ῥογρὶ οὶ (ὐακοηδῖςς ἀπτὰ, 39, 
ἰἰϊααο ῥα ϑδίτῃ ιιοίοροθ, ο γενοῦ α ΔΕΆΠΙ ΟΠ ΔΟΤΊΙ 
Ὠογοϑῖα νοίθσ τη ( ηοϑμθογιη ἂὸ ΜΑΡΟΙ ΟΠ ΠΡ ΠῚ 
στ 1415. ΒΡγοῦθ5 σοπεία!, στὴ ἢ ΟΠ] 1ὰ οχ σρὰ- 
Πἴατπ (ἈἸ}}5. οἱ ΡΟ] οσυτ ὑποοίορία ἃ0065- 
ϑίοῃο. Ργ 05 ἂρ ορι4}15 ΜαριοἸδοναη. θορὸν ἀδ 
ἀποθὺβ ρα ποὶρι δ οῖνα ἀΠ5 ΡΟῸΠῸ οἱ ταὶο, οὁχ Μαγ- 
οἷοπο ἃσοδρίυδβ. Ζαθηι ῃ Ῥογϑί 8 ργο ἀϊοα556 γοΐογε 
ἘρΙΡΙ μὰ 5. ὨΦΤΟΒΙ χατι, ἢ. 4. ΤΟ ΠΟΡΤας ἰμούθαίδϑ ἃ 
Ματοίοης οἱ ναϊδηθπο δά πηπθᾷ 9 κἰσηὶ ποσὶ Βα ἢ 15, 
ΠοπΙ]. 2 ἐσ ἤδραόπι., ρῬὸὺρ. 18: χποςφας παϊυγᾶτῃ 
ἰοπαθγάλιτα ορρυρηαί Οτίρρηθα Μαι Παθῖ5. Δῃ11- 
4αίΐον, 118. 1 Ῥεγίαγολοτι, ΠᾺΡ. ὅ, ρᾷχ. 701 Δα ΙΟῺ15 
Ἔγαβτῃ., αἰ {π6 χ τῇ ἢ} 5 ΔὉ 6δὸ σολῖγα δὰ (δ ροϑίθα 
Μαπίοπεοναπι Γπογαη! ρ]αοία ἀϊκρα!αί5, ἔδοϊαηλ 
μυΐο αἰ ἃ» ᾿Γπεοάογοίυ Ορίβοηρθ ἰηίορ. Μδηι- 
οὐόναπι ἀο θα! ]}αἰογο5. παιηοτοίαν, δ σε, γαδμ,, 
11)». 1, σὰρ. 40. Αὐοβοίασβ. Πὼρ. ἐμὴ Μαηπδίς, τιατα. 
5, τοίου! ΒΞ: 115, σαὶ οὐτην ἀρὰ Ρεσβὰβ τά οα- 
νογαΐ, [651 πιο λττι. ἀ ραμπὰ (6 ΘΠ γΆΤι πὶ ἃ ἀν ΟΥ̓ΘῈ15 
Ἰμᾳόϑηα. ᾿πίαηγθαι βυᾶση. δ παν δια. ΜΑΙ ΟΝΙ ἃ 
ἀποβιὶςῖ5 ἀὐσορογαηΐ. Ὀγϑίογοα ὃχσ Ῥυιπαρογα, ὁχ 
Επαρδάοοϊο, εἴ ργριογαπι ἀϊβο!ρ] 15 ΠΟ ΉὉ}1ἃὰ ἴῃ 
Μαηϊο!αίοδηι Ὠογθϑιπὶ ἀδιιναία τρίογιιξ αἀποίογοβ 
φοοϊοβίαβιιοὶ. Εχ Ῥογβᾶγιιπὶ σοηϑαοίἀἶπθ, 50]15, 
απ δὲ βιἀοεατῃ σα] αι ἰγαχογαμὶ ἀοτη ΠΡ Οἱ : 
δο πιὰ ΜαπΙοϊιαϊοὶα 6} 1π}}5. ΘΙ ΉΠ1ὰ ἀ6 [χοῖ5 οὐ (6- 
ποΡγαγαπη ραρστᾶ, ὁχ Ῥογβαγαμι ἢ] ΟΒΟρ Πα τοίο- 
ταπίαν ἃ Ρίαϊαγομο, το θὲ 15ἰώο οέ Ονίδιάθ, ρδρ. 
8309. ΕδΔη) ρΌΥτο γατί τ πὴ ἢοΓοσαη σοιῃρ αἰ οτ δ πὶ 
Μαποίϊ ἐρϑὶ {τἰδῖῖε ΟΥτΉΠπ5, ποη ἰαπάυδτη Δ ΟΙΟΤῚ; 
4Ζὰΐ πθὸ ὕτωσαβ ΠΠέϑΡδ8. δἷἱ ᾿ομοηάδ ΡΒ] οβορπος- 
τὰμη οἱ νϑίογατα πωγον σάλι 80 τ ία πονογα 6 6118 
46 Ομ τβίο εἰ ἔνδηρθ!}}5 ἰδὲ 5} υἹΐπν Πηότα, φιἢ- 
αυλη δ ἶν}} : 564. ἸΔμ Πα ἰέο 55. 0 110, 
πθπιρο δον πίαπο, Τα νηπίτς ΓαῚ οἱ, ΔΒ} Π οὐ (ΟῚ δ 
510 δόῖαῖιλο, ἔασι 580 αὐ ποίοβο ἀἸββισηα!αίο, τὸς 
πα ΟΡΙ. Ν ᾿" 

(4) Μὴ μάτην. Εχ Ο018]., 06, άβαὰν. ΑΥ θἀΠὶ, 
μάτην μή. 

ἵν 

" 

(ὦ) Ταῦτα. Πὸς νογθαηι ἴοσο τὰ 551 {πὶ πχι5, 
ΒΘ} οοἀά, Οοἶδὶ., Οἰ(οΡ., Ἀοδ, Οαβαι., ατοά, 
Ῥάμ]ο μοβί, δηίε ἀγνοοῦντες ραΓ ΟΠ] ΔΤ μὲν δχ 
154. σοὐά, οἱ ἱπβαρον ΟΟἹΡ. οἱ 6. Μουθὴϊ δα) οηδ 
δὰ θοίηλιιϑ, 
(8) Οὐκ ἔστιν, οἴο, ως δι" βδαιθηίία, ἐσ Οὐσγί!]ο 
ἴῃ Βα απι4θ ΜΑΙ Θόνρυπι οἱ ῬΦΟΠςἸαπον τ μἰϑίοσγί 
Πρσατα ἐνΡδῃβοσρ5ι} Ραίγα5 5 συ α5 α Ἰαάθγο οἀϊτι5 
85. 30, ἀϑαὰα διὰ νογϑὰ ῃ. 3ὅ, δοθείη ὑμνϊ 6χοϊ., 

1 86 ΥΕ15. ἀπ] ϑῆδηη απ 510 Ἰοσο ποίαθιηιαβ. Ρ]ιο- 
{8 σπθοχαρ ἴθ ἡσηξολογθη Ηϊογία, ΒΡ]. ΟοΙ51. 
Ῥὰν, δέ, α γοο Σχυθιανός τις ὑθαὰθ δὰ ὁ [αρά- 
Χλητον ἰὴ αν, 30, Θγία5. οχϑοῦθιι, οτηΐθβα Αγ μοὶαὶ 
σαν Μϑηθῖο οοἸ]δίοπθ, σαδτα ἀπο θλ15. ὙΘΓΘ15. ρ6γ- 
δίνη σ. Οὐοά Ογν}}}5 Μαπϑίθτῃη παραὶ ἃ (μειβιδ- 
εἶδ μροίοοιτηιν, ν6 } ἀρ Ερο]εβία, τὰ 48 501 110θὲ αλιη- 
αὐάτῃ ἴα}, οἰ βοίαι, σοη γπιαὶ Εἰρὶ τι αμῖτ5, αἰ 0} 
Τιώτ. τινι, πὶ ὅ, Μαποίδιη ναὰ]ο ἀπίθσαι ἴῃ σατα 
σον τορὶθ Ῥδυβαγια [558 σοΠπἰσενοίατ, δι 0 
Ῥτιατῃ ὑπειδτὶ ἂὸ ΟμγιΞηόγαπι ποῃιίηθ, [Γ65 6 
ἀἸβοῖρι} 18. 8015. ΠΗ] ΡΟϑΟἸ Υπιᾶπι ἃ σοιῃρδγαμαα8 
δία αἰδουύθηῃ5 δουρίιταβ ποϑίγαβ πιϊβίεθο, αὐτὸ 
οὨοϊδσ ὑθγο, θῖδρ. οἰοπ Μαηοῖρ, τι, δά, αν Μαηρίοιη 
Ὧ6 οοπιρᾶταηαἠβ ϑοτίριαγὶβ. ἔππὰ ΞΟ] γη ΟΟρΊ 8558, 
ὅλ ἴῃ Δι ΌΘΓΒ σΟΠ ΟΠ] 515. ἃ ἀἸβο μα 15. 5.15. δά 56 
τουονίσηθι5 ἃ ΟΠ ΓΒ] ΠΙ5 θαϑ5ὶ γα μα αν}: 
μὰς εαἰπὶ (πο 5 Παπόογίαι 0 ΓαΞ 05 σσπϑριγαϊοι 8 
Ῥαϊβϑθα πὶ, [ΞΟ  ρ11105 50 θη1)}5ἰ5ϑο,σαὶ ΟΒυἸ50]Δ πον Ὡὶ 
πούηρὴ δ Ὴ 11, αὨ νοῖβοβ Βουιρίαγάτα τ ΠΡΤῸ5. ἃ 
ποιεῖ ΘΙΉΘΤΈΌΘΓΡ : ἰβαπα ἀδππὶ Μαπδίδπι, 480 ἢ}}- 
πὰβ. ΟΠ τ δι δῃι ᾿γίδιι5 οϑβοῖ, ΠὨΓΙ5Ε ΠΟΤΩΘῺ 56 Β15- 
ΟἾΡΟΡΕ 5 0} 1850. Ἐχ [15 βαϊίοτα οοηϑίαϊ, ΜαποιθοΣ 
ἀἴὰ ἱμπογανίξξα Βογιρίαγαϑιχος Ομ ν βιϊδσμη ποτηδῃ 
τιἶδὶ 588} πο Ὑἱ 9 ΒΘ Πι ρδῖ5ξθ, δου πάπα οἱ Τὸ- 
τοδὶ πὰ πὶ ΟΠ ΙΒ απο 61 ποπθὴ ἀυπαιααπὶ ἀ6- 
ἀἶξβο, ἰὰ)πὶ ὁχ 15. Ογν}}}} νϑγθῖβ, ἰα πὶ οχ ὸ Μαμθ- 
κ15. ἀϊθοιρ } 58ὶ, ΟἈ ΟΊ 5.1, νοὶ ϑδογάσατη 1 τασιπι 
Ἰαπογαίίοπθ 5115 ραίθ! ; 5684 τινα ν το αν Βογιῃἰὰ- 
πᾶὰπὶ αἰ Π}} ἀθ ΟΠ υξίο, δὰ  δογιριυγὶ5 ποϑίσ!β βρεγ- 
αἶβϑθ, ἴῃ ᾿ογοϑὶ δσ οὐηῃίθτη, αἱ] ἀϊοῖϊατ, ΠΘΓΘΒΘΟ. 
νοποηὶβ 0] 1618. Ο} 5 ρεφοίριι απ σαραὶ ταὶ εἰσὶ 
Τοβίατηρηῖο ἀονοματγα. 

(4) δὲ ὀογμηὶ δἰαπαξοημομέρ. βοίαφιο πιο οβίνῳ, 
νὸς γονυστοληγία, αυλπὶ ὀἑωχα οφιιοηεϊεο γοσα θα ]0 
τολαἀπηὰ 8, πο βοΐ ἀμ !οθ5 οἱ αὐυ!δίοτίοβ 56 Γ- 
τῆο6 5. μη ῇΠοα!, 56 οἰ μτΟθΆΡ1165, οἱ δὰ ρθὺ- 
βαδάθπάστα ᾿πρθηο56. φοτα ροβίοθ : αἰγσόβααθ τῖρα 
δῖ ΠΡΟ αὶ Μαπὶοὶ, Πογαηλ ἈΡΟΔΉΔΥΆΤΩ ἰὴ - 
οἰ σϑαδίατι ϑργοία Πἀ6 ρο ΠΟ Ραμ αν ; ααᾶ 86 ἀτίθ 
Δ} δἷ5 ΠἸδοίαωι Ταςο Σ ΔῸρ ΒΟ Ώ5 1: ΒΡ Οἱ ρΡἰδίδι 5 
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ἰδοῦμε, δὲ αὶ πουδγαπὶ τοοογἀοπίαν, Νοα 65. εχ ἃ Χριστιανῶν ὁ Μάνης, μὴ γένοιτο [ οὐδὲ κατὰ τὸν 

(δεϊσιαπι9 Μάπθα, ἀδεὶν Γαδίαο, αὶ Θίπιοη Μασαβθ, δίμωνα ἐξεόάλήθη τῆς Ἐχχλησίας, οὔτε αὐτὸς, οὔτε 

Δ ροϊορία ο) οί αϑ 651 : πόχαδ ἔρξὸ, ποάιϊι, 1} αυἱ οἱ πρὸ αὐτοῦ διδάσχοντες (9)" κλέπτης γάο ἐστιν 

ἩΠατὰ ρνανοδββοόγο πιαρίβισὶ ᾿ τὰ Θαΐπι οβξ ἁΠδποταα. ἀλλοτρίων κακῶν, ἐξιδιοποιούμενος τὰ καχά" πῶς δὲ 

πιὰ γα, (8 518 ργορτία νι ϊοανὶ. πο. αὐ ϑπὶ χαὶ τίνα τρόπον͵ ἀκουστέον, 

το οἱ 488. γαθοθδ, πα ἀπ}, 
ἜἘΘΈ ΧΧΙΙ ον απ α5 ααϊάδπι οταττῃ ἀμ  μῖο (1), ΚΆ΄. Σχκυθιανός τι: ἧς ἐν Αἰγύπτῳ, Σαραχγνὸς τὸ 

ἔθπθγα ϑαγαύθηθβ, ΠΗ] σΟΠΙ πὸ Ππαδθτ5. βἰνα.,͵ υένος, οὐδὲν χοινὸν (4) οὔτε πρὸς ᾿Ιουδαϊαμὸ,, οὔτε 

οὐπῃ (τ ἰϑϊδίππλο, Ξίν αὐτὴ δ πἀαΐβπιο, Ηἰς οατὰ ποὸς Χριστιανισμὸν, χεκτημένος. Οὗτος τὴν ᾿Αλεξαν- 

ΑἸοχαπ να; ἀθρόου δι, δὲ νάπαι Πα ατομαν Αὐ βίοίθ-. ὄρειαν οἰκίσας, καὶ τὴν ᾿Αριστοτελικὸν παἱμησάμενος 

ὁπ, αααίπου ΠΡτο9. σοι ροβμ}} (3} τ ἀπαπε, {ἀδὰ θέον, τέσσαρας βίδλους συνέταξε. μίαν χαλουμένην 

Ἐναηπηοϊδιπι νοοανῖξ, ποι ΟἸετ  Ξαὶ ἰάοια σοσπ ἀποηίοα, Ἐῤαγγέλιον (Ὁ), οὐ Χριστοῦ πράξεις περιέχουσαν, ἀλλ᾽ 

βοᾷ πα. ποταρῃ ; αἰ ΐδτατα, απσπι αρίμίοσιθθ. ἀπλῶς μόνον τὴν ποησηγορίαν" καὶ μίαν ἄλλην καλου- 

ΔρΡΡΟΙανς , (ογαα, δἰψείυγίογισε ; δὲ ἀυσασασαλ. μένην Κεφαλαίων 0)" καὶ μἱαν τοίτην, Νυστηρίων᾽ 

δὲ σα 504 {18. δ᾽ απίογαπι ἰσοχαθη δι πλν δὶ, ἀρϑι θα ἢ τὰ Ξἱ ΤΠιστὶ 111 Ομ τ ϑεαπᾶπῃ σε! ρίοποπι δοπαρδηΐ, 
8. ἀπβίου 46, ναϊ παν ρΆΠονε, νοσίατα δυνά σκ5, «ποιποάο Μα 85 ἰἁπάτὰ ΘΠ τέ πα οἱ το 9 ΠΕ ΡΙ θὰ Πὰ8 
ἄχ αΠ15 ππροπόθαμῦ, ὰ τδίογαμ! αλλ 5 (αἱ ἀρ 1μ515 ἱμαυραν!,αι ἰαδίαίαι μ᾽ μην 15 Ὁ 51 1ομὶ ΘΕ ρτορΒο - 

Ἰοσα!ϊὶ βα!. ἰὼ ρυίηλ5. Αἀμαβί 5 δὲ 8). [νρο, ἐς ἀονοκαναῆδε, φαθιπαἀηιοθιη. Μαπδὴ βου ρμεατ 
(1) δοψελέαμιμβ φιίαανῃ, οἷο, 6. Βοχιμία πο ν᾽ ἀθ8]5. πορῖγαν μθυ τοατα [66 υἰίατα ἱπποῖοι 7 χασε αὐ Πγμιαὶ 

Ατομοίαυτῃ δίβρ. ἐμηὶ Μαποίε τπὰτι. 51 οἱ ὅ3, Ερὶ- Ἐριμηαηίιβ. πϑιπάδη! Ασόοποῖαο, Νοάπαηιπιπο ρ6- 
Ῥῆαπ., 651 ὑαντς πάη. 3. ; δοσγαίοπῃ [0.1 Ἠδέ.. κε ογίθιι5 ἀἸσϑοϊνομάστῃ το Πα... ἕόσο ᾿Αοίστοτε- 
Θοοὶ,, οδρ. 22, δἰο. ϑδογιε αα. απ ΤΠ ΘΠ Ο λιχόν, Οὐῖ5]., ΟΥο., οα, ὕλϑδυθ. παθοπὶ, ἰάσιίστο- 

οἶτοα τπσΐαπὶ δέθσα!πηι βθοσπ τὴ Διὰ συ ἢ παπ τέλους. πὶ (υῸ δαΐδηι οομδίϑίαγαι θὰ δον δὴ] τὶς 
ἰοραμημδ. ΓΟ 6] 105 ναλαν ᾿πλη λα τοὺ 9 8ἢ. 1. νἱνθ πη], ἃν 1) 1550- 

(3) 1ἴυνὸς σιαξμον ἐοτιροδιῖ, οἷον. Τὰ 6πὶ ουπῆν- ρρμάΐ πιοτὸ Ὁ 61 ἀθ νἱτα ἀρίναν, ριρμαπίαβ δογεμία- 
τὺ ἔρὶβδηἶαβ πάτα. ὦν. ΑἹ ὁ05 δοσναῖοα Τογοθίη-.͵ πὰ αἷξ ἀφροσῖ υχυὶ, ἢ. ἃ. 6.161 15 ἀδβαδίαπι, αἰνὶ- 

ἴπ δποίοτι ἐγίθιη. Νοάστ. βοοαΐ Ατοποίδαθ, 11 [15 ταπιθι θη, τοι ΡῈ8 ΑἸ Παδ θαι, ἴαθηὰ ἃ ν]- 
ἰοϑία αι πη. 83. δονιασθατα, ἐἰΐο5. ἰἐοος δος. ἄστη τοῖον ϑιτα ἃ ρεμὸ ἀ6. Αγίξιοι οὶ Π]Π πὰ τη 6- 
Ῥξῖξδεο, οὐ ατιπὶ. ὥς εἰ ἐιεῖδε» ἰδέοδ πμαΐμον ἰνοβ,, πιορὰ Ὁ. πὶ Ῥαν, μίσει, σᾶρ. 9. Μασῖβ πο τ βρίοϊ 
4105 ἰᾳπιρὴ ὁὲ δεν μοὶ Τονουτηι κει ἀϊοϊα 5. ὅογ- οὑγράσνοιῃ ἀσοίσπηι» δ δου πῖδ, αὐ αἰδραίαιοπὶ3 
ἰίαμο. Ηο8 δον δῆτ νου ΠΡ ἀνθοο ΞΟΡΙρ511, Ἰγαϊ τα οιθτα τ αἰ νβϑα Ρμοίο, χαὶϊ ρτῳοηεα γ- 
αἰ ἀπ! οῖὰ ἃ δ 618. [651 θοϊαθυπί, ἡ θοθ 556. [1 κ΄. γῬΠ}} νάσρὰ πάᾶὺ τα οἰ ρ ἃρ91 το ἐκ τῶν ᾿Αριστοτε- 
Ῥογπίοαια. ν0] ΟΠ Δ αίσαι αν. Ππμπάια, ἐπιουρυοίαίοϑ λιχῶν παραχουσμάτιον ἐντριδὴς τὴν γλῶσσαν γεγὸ- 
6588 : δὰ ηε θΠ1Π) βοδὰ πονυθαἹ Δί θα, Θχ Ατόμοϊαο (ἡ νιός, α ΘΧ Αα 50 006115. ἀτκ ματα αι 15 χα 8 1 [0116- 
πα 6, ἤὰπὸ ἐπίθογργοιδιοποηι πῈ}}} ἃΠμο Ὁ] ρυξοίονι.,. ς οἵα ποηινα  ὰπὶ ἀϊοβουθηι ! ἀπά ὴιϊ ἀϑϑρθοιίαθ, » 
Τουδθίη  ΠππΠὶ ἀ55Ί ΣΤ ΔΓΘ βΟΒΞΓΠΠ1115. (ἢ) Εὐχγγέλτον. Ροῖ, δίσα!αβ, πὰ ἅγιον Εὐχγγέ- 
τ Διδάσχοντες, ΗἨαρείαν, διδάσχαλοι, ἴθ ὁοάά, λιρυ, βαποίηῃ Ξυαπηοίίαηι. 6. ποο ῬΠοΙ 8, ἐν ἢ 

ΟΟἸ5.., Οὐἴο})»., Ηορ, ᾳβαιῦ., το. δὲ Ῥϑεγὶ δίς], πράξεις Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ μῶν φῆοροποιοί τίνες πὶ 
4} Ἰ6μ}} : Πρὺ αὐτοῦ τῆς τοιαύτης χακίας διδάτκα- ἀποτρόπαιο: θεομάχῃ» γνώμῃ διχπλχττονται, «Ἰ} δοία, 
λαιτ 1π 1 ἘΠ καἢ πὲ Δα θ) σον Πα πὰ 68 ΤΟΡο ᾽ἴμπ5. ς φαφάδῃν ΟΠΡΙ5Ε1 οὶ ποβίυὶ διὲς σονναια ρον αηι 
Ῥοβϑι χλέπτης γά. Δα) δοϊ λα ἐττιν, 6χ 015].. Οἰίο. κα μοτπρᾶτγαιϊα εἰ ἀθοιηϊπαπᾶς, ἰπιἷα οὶ [)εὶ ἱπττηϊοα 
Ἰἴϊορ, δᾶ. Ῥοίγο Ξιθα!ο, 461 ἰόοὸ ἀλλοτρίων ς ξαπιίραία οοππσαπίαγ. » ἤως ῬΒοιίας. ὃχ οὐἢ- 
καγῶν, ΤΙΣ ἀλλοτρίων αἱ ξέσεων ϑεᾳ ΟΡ α5 δΒιυ ἡἠδοίαγα, ν΄ ποίδῃι ἀ τἰ ῇ. 
ΠΟΙᾺ γθϑρίοὶ! ὦ ΔΘ ηα8 ἤρῦοθθβ, σὰ Μδηθ5 ρχρί- (6) εφαλαίων. ἃ Ροίγο Βίσαϊο δὲ ῬΒοῖο ἱςρί αν, 
ἰᾶντε αὶ βασι πὶ ΟΟΤΗΒΌΠΟΤΡΟΙ ς νθτιὴ δα ἈΟν ΙΔ πὶ |1- χεφάλαιν, σὐριππῶπν ΟἸηη 95. Ὑδσο ΟΥΡῚΠΙ τη 585., 
ΒΓΟ5 81 Πσοιτ1ηἀπὶ {παι σαν ἴγοίε. Κεφαλαχίων, 810. οἰπ πὶ Ἐριμμαπίαβ, τα 5,, Εχτι, 

(6) Ουδὲν κοινόν. [τὰ ὁοὐά. Οὐ}... ἴσα, ὕαβαιθ., αν ὃ; βοσγαῖ, 8.1 Πές, οαρ δῶ, δὲ δαρίου Ηἰβέογίῳ 
Ρείγῃ8 ΒΙσΆΠα5. Βα, κοινωνόν, τος ΡΠ α5. [ἃ ἐμνρεὶς απ ολσόογμὴν πὰ σαὶ [,αοίαπιϊ ορίἰομηὸ 
το αἱ, οὔτε Χριστιανοῖς συμπεοιφρεφάμενης, χαὶ τὰ μον ΡΙαίμαια οὐΐμο ἄππὸ 1713. ρας. 182, Αηἰδ νὸ- 
Ἰουδαίων 29) πλοσιέμένος, πῆμα ὁμπε (λνικεϊαηῖς δρῖὴ δΜυστηγίων, γεροαι Φίρῃ]ας καλουμένης δι ροϑι 
συπδοηἐλθηϑ, Ἠῤηλε «ἰμεἰϑον μὰ εἰσειἰμαὴι αὐηκιϊξίοηδ. τος δυθήπησιῖ, ἥτις ἐστὶ ποὺς τὴν ἐπιτηδευβεῖσαν 
ΒΟΥ ΓΒΙΔΠΙ βλη 6 ἀσοίτίπα ποθ 1 πἀαί5πιο, Ομ 5. αὐτοῖς ἀνατοοπὴν τοῦ νόμου χαὶ τῶν προοσητῶν, φιεὶ 
Ἰδαγρὴλ ἃ Ὀγορ θἐὰξ ᾿πίδια θα, ΘΟ 55 Δ 5 ἐγΓαΐ : ἢ δον, αὐ σορφίέαξαγι αὖ ἡ ἰ ουδνδίοπθην ἰθαὶς, ἀὸ ΡΓῸ - 
Πδητι8 ΟἸνεΙβιαπίθπιο, σαι ΟἸΝ 51] ἤοιΠ61) Μάη] χβρίαραπι, δοηιραγαίας σεῖς ῬοΙα5. ἐν ἢ, ὡς ἔδοξεν 
Εἰ προνατῃ οἱ, ἀοΟΥΡΙἐ8. 6115 ἤρα] ἕαπάτα ἰσηοίπι αὐτῷ, τοῦ νόμου χαὶ τῶν προφητῶν δισσάτυαί τινες καὶ 
Γ[αον 6,51 ρθη 8 Ἰξριρ]ληΐα. 50 αΔΡΙΠ ον ]ὰ- διαθολαὶ πρατματευῆνται, ἴῃ πο, 510 ΡΞ ΡΙαοαΕ, 
Πα-Ξ τ] ἃ} Δι] οα Γ η} ἀαἱ Ομ εἰσ] απ ΓΆΤΩ ΤΘΥΔ 5188. «]6ρὶ5 ἃ μὑτοριδῖαγιτα γα  α ἢ π5 σπεβίαπι εἰ οὰ- 
ἀος γι 8: ἈΠΟ βοποτί Πα αεϑβίῖο 688. Ερί ρηαμίς, κ«Ἰαπιαίτ πο ταππαίαν, νι ποίδηι ἀν Πο60 θησαυρῶν, 
ώτ, ταν, ἢ. 5, Θὰ πὶ 46 ἰομίϑ ἂς ΡτορῃοίαυαΣ οἵᾶ- συράὰ οὐἰ15. Ἰρρ]τπτ, τομοβαίταυϑ, θησαυρόν. "ΠῚ 
ἀμ Νν 80 46 (μι ]β ἀπὰ ἀπέ ἈΕῚ ̓ηδαα ν 558 αἸοΙ, 51 5οτι  ὈΥῚ ΠῚ ὁοᾷ, (03ε]. 4} ναοὶ, τετάρτην, 
βοῦραϊθβ ἃ 411 δ, ἅπο5 ὁ θσγδ δ ΠῸ ἀας, ΠΠρῸΒ. ὅν νῦν περιφέρουσι θησαυρόν, κα σαδΡτλ 1 πὶ. ΘητΤη 

ὙΠ τ το φιβ τον δι βδδμραδω  Αὶ ων ἜΝΔΝ, Ἶ Ἄς 6] ΟΙΓΙΙΒβ 5108 " τς 510 Ἰθβι, τετάρτην, ἣν περιφὲ- 
Ϊ ἣν ΠΝ ἧς ἦ Ἴς Τὰ Ι ἫΝ τε ἘΠ} 6 ὰ- βουσι, θησαυρὸν ζωΐς καλοῦντες, πε ἔστ! ῇησαυ- 
15 Ὀ ἴτπ, ἀξ 6108 βυσηρείο οἱ Δμείονιϊς 68 ρὸς θχνατοῦ, « σαδρίηπι 61 οἱγοατα στατι, Ἱμποβθαι- 
γουθ 56} Πα. ΘοσΓα 5 ΜΠ Π ]ὴ υΟΒΠεηθη!. Υἰχ ατατσα νἱ ἈρΡ 51] πΠ|85. 4] νυ [ΠοβδαΓ5. δον τηον- ΑἰἸΠ6 Ὁ 6586 ροίογᾶη! 0 υἱ χ ἐιούθ5σοι ΟΥ̓ Πΐ απὶν 15. καἰς. ΝΡ Ποιις, ἡ δὲ τετάρτη ψυχικοῦ θανάτου πούόξενος 
ἀπὸ π᾿ ἸΑΠν τ βθίνθϑιηθε ΣἼΚΩΣ ὑδ. ταὶ ΒΘΌΓΆ- οὖσα, Θυσχυρὸς ζωῇ ἐπιγέγραπται, ΨμαΡ  μι8 φειΐ ὙῈ0Υ- 

5. ΘΟΥΓΠΊΔ ΠῚ ΠΡΓῸΒ γἹάΘΡ ἢ, Ὁ] εἰ Ἰαποίθ πηαία! ἡ {ηὶ ἀπο Ῥαγῖξε, ΤΑρλοτθδ οὐξρ ἐιβονθίπι", ΤΠ ογὰ Θὲ τη θΡρΟΪα Ὁ} 18 τὰ 58} αἰ 5 μ}5 ΠοΙῃηδ ἴογοθαμ-.͵Ο ἰάτηδη οοά, 80, ΒΟΙῚ 11 θησαυρούς, αάθη ρθη 81" 



ὃ 11 

κα τα ἀεῆν, ἜΝ] 0.) ΞΞ 
: 

ἔθος (1} ὀνόματι, ᾽Δλλλὰ τὸν 

προειρημένον Σχλοθιανὸν ἐλθόντα εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, 
δῆς , : , ᾿ 

χαὶ λυμαινόμενον (2) τὴν χώραν, νύσῳ θονχτώσας ὃ 

Κύριος, ἔπχυτε τὴν λοιμώδη χατάστατιν, 
Κ΄, Ὁ δὲ τῆς κακίας μαθητὴς Τερέδνθος, χλη- 

ῥονόμος ὧν τοῦ γρυσοῦ, καὶ τῶν βιθλίων, καὶ τῆς 

αἱρέσεως, παραγενόμενος ἐν τῇ Παλαιστίνῃ, καὶ ἐν 
τ ΜΗ : ἣ 

τῇ ᾿Ιουδαίᾳφ γνωριζύμενος καὶ χαταγινωσχόμενος (8). 

ἔχρινεν εἰς τὴν Περσιδα μετελθεῖν" γα δὲ μὴ ἐχ τῆς 
προσηγορία χάχεῖ γνωρίζηραι, Βουδὸᾶν μετωνόμα- 

τὴς ὁὲ ἣν τούτου Τερέδ 

σεν (4) ἑαυτόν, ᾿Αλλ᾽ εἴχεν ἐκεῖ κα΄ τοὺς ἀνταγωνι- 

ΘᾺ} ἂς ῬΏΟΙΝΙ νου α ἐγ μον ἡ Τὰ ἢ ΠΡΌΠῸ αῃἃ- 
ιμοπιδίσδη τ Μὰ ΠῚΠΠ δογΆ "6515 Οὐ] πὶ οθἢ- 
εἰποιίδ, αὶ ἃν Οὐ(6]οτῖο δα τα. οὶ πὰ ΝΟΕΙ͂Ν δά }1- 
Ὀγαηι τν ἤροουη., καὶ τὸν θησαυρὸν τοῦ θανάτου, ὃν 
λέγουσι Θησαυρὸν ζωῆς εἰ ἐλεέξαισιθα νπογ ἷς, ιιθηὶ 
υἱία ΤΙοδαιρμηὶ αἰσιιεῖ. Αστολιοία 5. ἀασάψαο ἴῃ ᾿.8- 
ρειαΐξοπο ἐμὴι Μανία, Ἀατὰ. δὲ, ΤΑῤβαιοον ἀἰολξ, 
μοι Τἠοραμνονῖθ)ς, ἢ δἰ ἀποίου ἢ βέογίῷ ἡ] αν τολωρο- 
γα οἷἰαίαο, Αραά Ξαποίαμν ΝΊ ἢν, {0 δρίβϑ! 117. 
ΑἸΙαὶ. θαι. Ἰεκιίαυ ; Μιανιχαῖσ: λιυστήοια χαὶ Θησαυ- 
ὧν ἀγαθῶν ἀποκχαλοῦσ: τὰ βιλία τῆς δυτσεῦείας" 

ιρ58 σοῃδίγασίο ἱπάϊοδὶ Ἰοροηά χη, Θησαυρὸν ἀτνα- 
θόν, ν6}] ἀγαθῶν. Ἰριριδηϊα5, ύργοθὰ αν, Πς 3, πογὶ- 
υἷι, θησαυρῶν" 5οὰ τα πά ατὰ ο5., οροάο, απ ἢ. 1, 
θησαυρῶν 5ου]ραΐ, δούγαῖοβ 0. αν ὁ. 39. βοῦι θαι 
θησαυρῶν ἴῃ αἰ, ΟὨγιδίο μου βου, 5εα θησαυρόν 1 
γαϊοσίαπια. Ηϊθγοην ταῦ Μάνος Ἡἰσιαηζέισνη, τ. 
10, οἵ ὑπ Ιξαϊαπὶ ος αχιν, ἀ, ΤΠ ΘΒΔΌΓα πὶ 5 Πσο ατὶ 
πατηθρο ἀἰοῖο, Υ. οἴ] ον. τ Νοῖῖα δὰ γέμων δι, Εὰ- 
ἐκυῖῖ,, Ιου πο ξ, δος. ἀν. Π| 0. 048. Τάπάοιι Αὰ- 
βαϑεϊ μα 8 Βρο ΤΑδβαμομηι Μαντολφὶ οὐνας, πα αλτα 
Τποβάδλτοβ. Ππμο ἴοτία ἃ 71 λύβαωγο δεν μία πὶ ἤἀϊνον- 
8.1 οαἸδπιΡη 5, συΐϊὰ Ὑλεραισμϑ Μιαπιο αὶ 
δτας νο αι 6) ἐγαΐ βορύθη ΠΠ τὸ 5 δα δηλ σοι ρ]6- 
ὑἰθαϑ, σα] ὁ 5δρίπηο ΓΟ  ἀκηλθ πα! χὰ γθοῖιθι ἀὰρ. 
ὃς παίνα ὑσὶ ὁ ἀῤ, τοτα, ΠῚ πον. δαΐϊν,, Οοπΐτα 
Ὀγόνθ5 ουᾶῃὶ δον παι} ἐλδιἐἑγεῦν πεμέξον μὴν Ὀοργβμιιην 
δἰηφαί, οχ Ανορεῖδο 80. ὁ. αποίδ, τὰ. 38 αἱ 
ἰάθη ἀγομ ΙΔ }}5 ἰθδία πρὶ δηθιῃ 110561}05 δον τ απὶ 
ἰγαπϑια δδο, πὰ δα αἰλὰ ἃ 56 ΠΟΙ Ρ50. δἷβ ἰμϑδ- 
τα 556: 4πο5, αὶ 1668} αἱ ἃ. ὅζι ἀδ]ουξυ σοηβοῦιρίουῖε 
(τα10, ἰδ χαατα ρτοργοῦ ρεθία 1, Ἰἄδηι τοΐθει, 50 - 
σγαϊθ8, 18. τὶ ὦ. 32, ἄδοὺ αἰ, σαὰὰ ἀϊσα! Ογν 5 
Τἰοδαινγμην δον [18 1} ΘΌΠῚ 6580 αἰθιῃ ΜΔ Οἰλδοὶ οἷν - 
οὐτατ[γοραπῆς ἀπ δια τὴ. ὨᾺ]]} τ 410 4 [Δ δ πὶ ΡῈ 
δα ἃ δοχιθίληο ἐηΓονπιδίπιη, Θὲ ἃ» Μαηρία Ἰοουρὶο- 
ταΐατα οἱ ἀποίαπι, φασὰ Μαπίολμο) σὰ} απο 5 πὸ- 
πιΐῃ 6 Ῥτοϊργοθαπί, δὲ ἀὐμαβίϊηιι5. γοαΐανῃ. 

(1) Ῥερέδινῃος, [π εὐ ἰ5, Τέρδινθος, φασὰ ππμαϊᾶγα 
πο ἀλη αν ητ:5, δαοίογαίο, σοἀά. (015].. (ΟΡ... 
ἤσο, ὕασβαιν., Βοα]., στοιύδοι, οι. Βίοα}, ΡΏΘΕΙ, 
Ατοῆοῖαὶ δέ». οἴσὰ ἥδαπι. τ. 3, δαοίογι5. Ηἰδίου 
λαπιονονιως αν οἰϊαίαν; νει θεῖ οὐ ]οῖ5 5. ἔρὶ- 
Ρἤδμ, παῦτ. υχνι, π. 8 ἀἀ πιαραλεηὶ ἃ Ῥόνανο οἱ- 
ἰδτ1, φαδηλνῖβ τι ἰοχία Ἰοραίαγ, Τέοδινθος" ΦΡΟΓΔΓ5 
ἡανίᾷ νϑίοτθϑ οὐδ. [ἃ οἀϊίσαο α!. ἃ. ΜονΟΙΐ 1ὸ- 
μἰζαν, Τερέμινθοης, ἴΔΟΠῚ οὐ, να ]σατὶ σοιμητγηυ αι τι 8 
πλόον μι ἴῃ ὃ, ῥτουΐ 10. Π155. 50 10 

(2) ᾿Ελλόντα... καὶ λυιλατνόμενον, Ηὸ ἀϑου ρϑηλαλ 
Ἰδοιϊϊοποι συλ ΡΟίραβ. ΘΟ] 5. σΘοαξι5. 65... Ομ - 
Ὧ65 δηΐχῃ σαὶ δ {1 ἑᾳι 55. αΡοηΐ, ἐλθεῖν... καὶ 
λυμήνασθαι, Αἱ δα πιδηυὰ 651 οοπδίναεο!ο, δίίδο αἱ 
αἰ ααϊᾷ, ἈὉ ἰπίδμον 511 βου βι8. γὸ] βαρριθαάιμη νο] 
σον ροπ τα ο5856. υἱἀδαίαιο, Π6ν1 ἔλοία ηϊα!αλο πο 
σοπϑίαθιῦ δολϑιιθ, ὶ ἰσοὸ προτίοη μένον ἰΘσλτα νυ, προὴ- 
ρημξνον" δίας Ἰαπιο νοσθηι νἱἀριὰν ἰθρῖββο νοσο- 
οἷυκ; 584 νϑγν χακδι οἴἴδῃι ορίϑεβοι, ἐ θόντα εἰς τὸ 
λυμήνπτρα! ΡόΌτγο ἀἸἰδουίπνθι [ἴθι αἰγδηλ 16 ̓60}10- 
πθτα θ ποὺ μοβέϊιπι 65, ἀπο βθοανάσμ. ΡΥ]  Πὶ 
δογ(ϊδιλα5 ἰὼ ᾿ιἀεθατῃ, 800 .}15886, Θδηλαι6 518 Ο0Π- 

ξ 

ΟΛΤΕΘΗΕΞΙ͂Β Ὑι. ὉΠ ΝΟ ΕΟ. 

περισέρουσι, Θησαυρόν, Μαθη- Α χαθηι ἤὰπο οἰγοιπιβοσαπ! ΤἈῤϑαυγίην, Πα μ5 ἀϊβοῖ- 

Β 

ὡ 

ἢ 

518 

ΡαΪι5 γὰρ Το τοθίη θα ἠοιαἶπο, πα νότὸ τα πγο- 
γαϊα 5. 50. ΠιΙάλὰ5 ἐπ ἀπ άθαιῃ ἀΡραΠ 556}, τορι πι- 
αυ ἜΘ Ἰῃ Πορνοί, Ἰλοπηηὰ 5, π Π} 1588 ΠΟὨΛΪηΪ ΡῸΡ 
ΤΟ Βα ἀθσε, δἢ 5 δητθηὶ Ἰα Β6 ὩΣ ΟΠ ρ ΓΟ σϑί. 

ΧΧΊΗ, Τογο δι 5 ααΐθηλ ρθουν  Γβ ἰ Ε|5. ἀἰβεῖριι- 
8. ἀπε, ΠΠΒνορατη, οἵ πϑγε 515 δαῖγοθς οἴιηὶ 6 5501, 
ἰὰὰ Ραϊοϑέϊα, αἴσαο ἴῃ Δαἀϊθα, ὀορη ἔπ, οἱ ἀδιηπα- 
[5 6556, [ἃ Ρογβιαθπχ ἐγαδίρο ἀδογονι. Νὼ αὐΐοπι 

01 δ(ἴαια ὁχ ποιπῖηο ἀσποξσογοίαγ, Βαδάδηῃ 86, 

χα αὶο τη πη 6, ἀἰϊχι, ὑϑύάτα }11ὖὸ δἰϊατῃ αἀνοῦβα- 
τίοϑ παρα, ΜΠ τω [Π}]Π]5ίγΓῸ5 (9}}, λυ [ἰ58π6 56 γα 

ἰαρίομ ἰμἴθοιββο ἀϊοαίατ:; κβοοσῃάπγῃ ΔΓ Ἔγδηλ, ρᾷ- 
τάμα ἰὰ δι δηι [κὉ ἐθΊ 48 Πα 5608 νῖΓ 5 ΘΡΆΡΩΘΧΟ, 
ἱπαμἶπϑα ἃ 60 ητυγίο, σαριτεα. Οχϑοα! ργομί δας 
510, Ὁ ἢαῖο ᾿δοι οι! [αν ϑῦθ νι θῖαν. Ατομοίαὰς 4] 
θὲὰρ. οἴαα ἈΙαμολ 6, ἢ. ὅ3, δον απ υπὶ φάσθαι πὰ 
δτιάαλατη γγῸ Ποῖβοὶ σοι βυ 5586 δἰ ; 564 ἔνογὶ πθοὰς 
ποῦ βαἰΐς ἀἰβορίθ βρη σας : ἰδ πῃ, Ρρᾷ0]Ὸ ροϑὶ 
βαυβοσρίασι {πὲ ΠΟὨΒῚ 6. υὐνὴβ Βα ἰδίαν ἰγϑα {. 
ΑἹ ΙΘΟΌΟΙΙ ΔἸ (6 γὶ συ ταρδιίαν Εριραδηϊαβ δὲ Ριὸ- 
(15 : πᾶτη ΒΡΙΡΒδπα5, πὶ ὑχνι, πι 3. ΠῚ 50} πὶ 
ἴῃ δαιπλατὰ μοννθηΐββα Ξον! μασιν, 6 οὰπὶ ἢ]6- 
τοϑο γι 199 ἔφ οΟΙ 5 ΡΓΘΒΡΥ [Θυῖς ΘΟ  ΒΒ511ΠῚ 6558 
εἰ Θχδο 5 δὴ δὰ ργον 018 σΟΠῚ Ἀπ. }]}15 ἀΠ 15, ἱκανὰ 
ἔτη, 0 ΠΙΟΛΡῸ οὐπίοφυϊασε, τι νγΉ 5 ὑραά!!, 5οὰ 
Ῥυφοιρηογ αὶ ἰθοίο (οἰαρϑαμι γι} 8}}} τη 5155, θ] χὰ 
Ἰαὰ5. 6᾽5 ἃ Τογοθιπίμο. σαναίαχ ΠαΡργαΐ: Ο}05 
πατια ει πὴ ράταπι ἰπῆγθνα!, “0 ΑΥΌΠ 680, 
δου Πδηαιη, ρᾶι!ο Ρ051 Ξαποδρίμπη) ἐπ ἡ πάερᾶτα διἰ6- 
ἀπ 1 σΟΙ 5] ἢλ. ἀ16 πὶ ΟΝ 556. ἰοδίαμι, 61 Ονγ 1, 
Θὰ ὃχ πιοτο ἀσοο5δῖβ96. αὐ γηιάῃι!, σομίταῦία νἱ- 
ἀσάθαν, ΡΙοΙν5. ον Ππαπππὶ οὗ [5 Φαἄφα οοτητη γᾶν 
(τ, ὉΠ ς οἴη κ56 “ΠΟ, ἀσοσλδ ποσί οχ πτηᾶἃ- 
τιἷθ ΒΒ] αι], πικρῷ θανάτῳ τοῦ διδασχάλου χατὰ 
Ξὴν Ἰουδαίαν (ἐκεῖσε νὰ. παρεγεγόνει) τῶν ἀνθρώ- 
πὼν ἀποφθαμέντος. δα (Θ5{ΠῚ0Π}} ΘΓ 5. Υἱ5 ἴῃ 
Ἐρϊρδασαθαις οἱ Ονγ αι. βοουηατα ΡοιγΡὶ ΞΘ σα} 1 
οἰ οιιοαι βοΐ πε πν (πὰ πὶ οχ Π15 θη Π1π|15 ἢ αδὶ} Πα 
ἀς Μαπιοδνῖς πος Ιοσο παγτα!} νράποῖαν, βαμί 
πορα! ὰ ἀραὶ ΟγγΉ]απν, 89 ον Πα η1} ἰὰ “δ δλᾷτα 
ΡΓσοοΠοποπλ ποὴ ραγιὴ δαβιρ! ΡΎτο πα Πη 
τιάραν ἀΐσογο ἤθαλμ ππονίο Βογ τ δηο ἔπ Ποῖ, θη - 
ἰαμιίοποῖι ἃν 6ὸ τη 1πάθαπι ἐπνευσίατη, Ρία 8 σοῃ- 
Βα ἴδπὴν σοη!ροβοιπδο, ἔπαυσε τὴν λοιμώδη χατα- 
στασιν' ἀδίηα 8 ὙδΥ ΘΒ πίπαπὶ ον απι αἀἰβοὶ ρα τα 
βίαι ἃ πὰ 51 Ὀγοσ δι 6] δ ϊαπι ΠΟΤ 15. 6}115 (6Πὶ- 
Ῥοόνος ἀπ τὰ Φαάερα, σοΙ]οῖα 615. πτο Παίο, 46- 
δοαίθηλ, ἄθῸ Τοσδη5 Ομ ἶμο 60 Δ νθοία ἢ) ΥΘΡΓ8)- 
βϑηΐαί, παρανενόμενος ἐν τῇ Παλαιστνν, ϑαριηὰθ 
ἢασγαν δατὰ πὶ πᾶς ργονϊποία αριίαπι ἔαΐβεθ, γνω- 
οιζόμενος, Ῥτὸ δοντπἰαηὶ ἃν νἱάρια, ἀἰδοίρα]ο, οἵ 
Ἰἀοϊτο οὐπ οηνηαίῖαπι, Νοία οὐμὸ ἠδτη [ἢ 1185 Ἰοοὶβ 
ΘΟγΠΐαπὶ εἰς ρογδοῃδ δἵ ἀοοιαῖμα, ὰ πιομὶθηϊα οἷ- 
Γδοδγαθῖ αἱ ΒΊ ΘΠ ἀὸ σγοάροι! ἸοοιΙομθτὰ δηίθροπθ- 
γοαΐαξ; 564 δα δι δ )ο σὰ8 οὐ 116 51}, 

(3ι Καὶ χιταζινωσχόμενος. 510. 1. αι, παρὰ 
πάντων. αὖ οπιαὶνμς τἰαηιισίια. ῬΠοΙ 5, παρὰ τῶν 
εὐσεδούντιον ἀπαντῶν αὖ οπιελδμς γγϊς, 

(2 Βουξδαν μετωνόμασεν. Βουδδάν ΒΟΥ ΓΡΒΙΠΙ8. ΟΧ 
Ῥοῖ, δὶς Ασόμεῖδο, δ έϑρ. εἰν δέαθλιγ ἢ. δ; ΕρΊΡμᾶ- 

αἷο, ρον. σγι, ἢ. Φὶ Ξοοταίθ πὸ, τ Ηΐβέ,, ὁ ρ. ὡ2; 
ἀποίονο Πϊεέονθ πῳνοβὶς Μαηιολδονιση βαρτᾶ οἱ- 

ἰαῖᾶν. [ὰ ΘἀΠΠ|5 παποίαν, Βουδᾶν. ᾿ὰ οοἀᾷ. ΠΟΘ οἵ 

σάβαα., Βουδιξᾶν, 1 Ποἰδι., Βουξᾷν, τὲ ΟΥΟΒ., Βού- 

δανον. ῬΠοΙα5. Ηϊκέ. ΔΙαη. νόσαϊ βονδην. ἔχ οοἠά, 

(οί5]., Οὐἴορ., κος, ὕάβαι, ᾿δείπιλβ, μετωνόμασεν, 

οὰπὶ ἴῃ δα [εἰ5 ἀχϑίοι βαρ! οἰΐος, ὠνόμασεν, 
(5. Αὐπρρβατίος ἀαδιας Μία νη ἱπϊδέγοα Ηο5 Ατ- 

σμοῖααβ παι. 89 οἱ Ἐρὶρὶηΐα5, ἰογοβ, παν, Ὡ. 3, 

Ῥανοπηι β  Πἀράδοιμ ποιιπαπΐ. ὕπμι Ον Ὶ}]} 5 β᾽τα- 

φ]ϊοίτον βοσι ρϑἰδϑοὶ, τοὺς τοῦ Μίθρα, Ὀτοάθοϊαϑ γεὺ- 
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ποη ἢ 5 ἂὸ ἀϊθραι οπῖδιι5 οί μα 15, σοηνίσμι5, 56 Α στ 

αὐ οαίσοιμα ρα ςτε5, ὦ} ν] ἀσδτὴ ταπγύδη ὀοπίαρΊ. 

Ὠαϊπάδ αὐ βυβοείογοπι ἀσπλιβ ρᾶσξοπι ἀδόθ πα, οἱ 

Ἰηνοσα 8. ἀργὴ ]5 ἀιρπιο πα θι5 (1), ἀαορ ἧσ0 510 

ΜΑΠΟ ΘΙ ϑαρος Δροπιπαμαα σῷ πἰνυσαηΐ ἤυπ, 

ἀϊνιαἰὰ5 ἰοῖη5 ἂσ ὅς Ἰβοῖο ἀδ] οῖια, αηϊπάτῃ 6[Π8- 

γι τ δἱ δά μπὰς ποάππι δἰλορα [ογὰ χοῖβα 05). 

ΧΧΤΥ͂, γεταμα. τοτλάῃβογα ΠΗΡῚΟΓ4 115 ΘΙ 6Π|ἃ- 

τίὰ, ΘΕ Πγόσαχα μεσ! πἰαλα χὰρ ποῖγοδ να πα. βαϊ, 

Θὰ» στη δ 416 οὐπαίαμα, πόσαι αὶ ἈΠ. πὶ ΠΡ Ι ΤΠ ιΔ Π 

παρογοὶ, πίαϊα! ρα }15 ολοτο Ραεέρασπι (π}} Σ σα Πὰ 

ΠΟΙ. ΡΠ. δαἀρίαϊαμῃ, Ῥότβάρατη ἀπο. 9}}1115 

αὐὶ Πάτα ἐπδύμα! ; αἴσαθ αὶ πομλιπιαθα μΘΓ το στα 

Θαἑὶε4 18 ἰδίαι ὁχαοαϊ, 1 θυ ῖοι! 5. ἐπ ρΓΟ ΡΒ 58 ᾽- 

γ8 ἰηΐοῦ μὨ]]οϑορίο5. δήἤοϊθυϊξ: ἂς μοϑὲ οδίςατὴ 

νἰάσω, οὐ ροοσπίαδ, δὲ τὸ 8. ΠΘΡοα Δ Ἐ15 1016 ρῸ5- 

δοάϊε; ἀδίπάα νοσὺ πα ργορτοβαγη 1051 ἴοτγϑξ βοτν]- 

τα{15 ποίιθα, Ῥτὸ σα θυῖσο Μᾶποπι 56 Θομμοηλπιαν 

(3), ααοά [ποταθι Ῥευβδραῃὶ ἰισαα αἰβεονία Πση θη 

ϑοπαῖ  (αϊὰ οαἴτη ἀϊδ ΒΟ ΟἿ 5181 ΠΟ} 8 ὨΟΤΉΙΩΙΒ 

6558 υἱάδραίαῦ, απδιη 56 αἱ ρρόθατπ ἡσοηχάατῃ 

9ογτπ ΟΠ 5οτη ἀογαπχ τηαριϑίταλ ἀρρε]]αν!, ΔῈ 

116 φαϊάσῃι οὐ πο 6 56] Καχ τα Ρογβᾶταηι ΠΠπρπια Πὶ 

οχἰβἐ πηι οπο  σοιῃρᾶγαγο ὨἢΟΒδίαρ : 261 γὙ6ΓῸ 

ργον πα Γδοίαπι ο5ἴ, αἱ δὰ 5 ἰΡ86. ποθὴ 5 δοσα- 

βαίονῦ δναδογαι; σαὶ, ἄμτ 5101 ἴῃ Ῥορδιάο ΠΟΠ ΟΣ Πὶ 

οοποὶ τα ρα ΐαὶ, αραα γθῦοϑ 58 ἂὉ τηδαηΐᾳ δὲ [Ὁ- 

τότο σοβποιηιη δῦ, 

ποῦ Χχν, 1 σΈΓ. δπ51|5. οδί 58. 1051 Π) 658 

5 ψιὰά. σαἰ. 10, . 9. 

εἰ ΜΕ 8 φαρεγἀοίρα. ῸΒ τόνόνα ρΙρδηΐαβ φοά!- 
(05 οἱ 5ιδιαίαουῦ βδοογάσίοθ [1580 ΘΙ  ΠΡσα ς αἱ 
Ῥανοῦχῃ ἰατῃ ἴρ56 ἀπᾶηὶ Δτοδοϊαθο ρηορηβέαγα Δ 01] 
ΔΡΌΘΙΠαην, ἀμ ἀαοαα. Ἀτοξοίαι τὰ μοσρύθ5. ΜΠ Ρ 
Πα ἀτοιε, τα] [ονβη ἢ 6 16 15 αὐτο 5. νοοῖ θ 8 
τοῦ Μίῃνα. οι αὶ τη ξένον, νοουθα[ο. ἀντ] ἢ 
ἰοχίοαι τοῦθ άπθι., ΜΗ Ὧ 50115 ἀρὰ ῬΟΓΒᾺΒ 
ΘΠ ἀοιθθ ἰαἰθβθο οἴ να ποία ηὶ 65. : οἱ ΘΘΡΙ Π 
6Σ ἀτοϊθίαο, θέβρ. οἵρη Μαπδέο, τυὰτν, δι 

(1) ἐινοσας αορλίὶς ἰἀριπομίδιια, οἷς. Αναθ δὰ 5 
Ὠὰ]λὰ8. πἰβέονι ρα αϊκοη5 αποίοτ, μέθες σμγειβέίανι 
ἼΘΤῚ 56 πφέοῖο ὑτο Ποίαν, υεὶ ἀγἐἰποῖ σταιῖὶα Ἀβοθὴ- 
ἰδ αἱ! ἢ. δ, Εριρῃ αλλ 5, στα, 3, τπᾶϑίοῖ 5 ἃν} - 

θὰ)5 οοοαρα τὰ δ {π|5 5181} οί ποορ5 σοι γδασοΡροί, 
ΤοΡοΒιαἰμι ἃ ΠΟ μουῦσηθβίτη, ΟΥ̓ΡῚΠΠι5. ς 9 Ὲ» 5ρ]- 
γιξιηι οἷν ἀπσεία δ6ὸ Τα θοητα ρυφοσιριιαίαιη, ἀτ- 
ὑμείδας, ἘρΙ ὨαΏΙα5, οἱ δοσνραῖθα Ἰηθ ΠΡ ϑΐ. 

(3) ΔΙαπιοτι 86 οοσπονιϊπαοὶί, εἰο, ΑἸ Πιαγαὶ ΟΥ̓ ]]Π5 
Ῥαυβῖσα ἰἰπσια ἀἰββονριατοπθτὴ πος νου θπ6 5μη- 
σ8ΡῚ, φασὶ οὐίατ, ΠΟ 8 1 Η ξένα ἡξαμλο εον οι 
ΟΠ τηιαῖ Δηλοῖ τοῦτο {{ξωσίδι γλώσσῃ τὸν οἷον 
ὁμιλητιχκὸν, καὶ πρὸς διάλεξιν δοραστέσιον. Ερ!ρΠα- 
ΠΙῈ5 τότο, παιγθβι, ἘΧΥῚ, ἢ. 1 αὐ 1ἃ ποῖποῖι (1ΠΔ]- 
ἀαῖςο βουσοηθ ἰἀθτὰ δόοῦᾶγο σὰ. {(τβῦθ σκεῦος, 
πριρδ υὰϑ ; ἰάχαρ σοηἤττηδι ΒΟΉ ΘΟ ἐπὶ υλτομσμηΣ 
Ειροῦτί Νοίαντισια ρὰρ. 34. 1. Ροῦρὸ οχ ἀγοθρίδο, 
θέϑρ. οὐαὶ Μῴχο, παππ. 86. Μαπθ8. πα ΠΠπ|ὰβ αἰ υτ 5 
πησαρο πτεθίοταπαπι ΟἸ } ἀφθου αι 5ΟΙδ 8. ογαῖ, ποῦ 
αἰ ΐαπα αἰ πε αὶ ἰΙσσα θη θα μοΐογαι ἀάιγο. πσοσο 
ἰσιτασι σατῃ 6Χχ ΔΙῚ ΒΆΒ.ΆΊΠΠ 1 Οὐγ Ὡ]Ορ 15 θὰ 5. ΠΡ 8 
αἀινθνθὰβ Γαϊθασ ΠΟΤΠ5.6᾽, μι ο5, 4] ποία πε ἘΠ] ΠΟ ΡῈ 
ΟἸια]Δαἰοδ, Ρουδίσατα οἰ θ1 ποῦ πὸ δ ρον 
ΑἹ ἱρϑίαβ Αγομοίδὶ 1 τοῦ ἀαϊ τη τηϑυῖθιι5 θ5} ἰοοο, 
εἰ οχμοϊαιῃ διιοίοτατα σΟ 56 Π 50, Δ 65 σΕΏΕΡΟ ΡΌΓθ8, 

5. ΟΥ̓ ΒΕ ΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΣῈΡ, ὅ80 
Ν Ἁ - “- 

ἃς, τοὺς τοῦ Μίθρα' καὶ πολλῶν λόγων χνουμένων 
.ν, δ μον ἣ , ᾿ 

ἐ διαπλιυχτισμῶν, ἐλέγχετο" χαὶ πέρας, σωονελαυνό- 
7 . ᾿" 41, τῷ ᾿ " 

μενὴς προσοεῦνει τινὶ χέλα, τα ἐπὶ δώματος ἄνελ- 
ΕἾ .᾽ ᾿ 

θών, καὶ πρυσχαλεσάμενος τοὺς ἀξ δαίμονας, 
τ: ἐξ Υ ἫΝ ; ἐ ὙΕΣ υὺς οἱ Μανιχαΐο! μέχρι σήμερον ἐπ 
ἜΣ ὥχαξς, τὰς, - 3 

αὐτῶν ἰσχάπος (9) ἐπικαλοῦνται, θεάπλη τος γενόμε- 
. “ον [ ἀν; ,᾿ν - “κι κι Σ νὸς χαὶ καταδληθεῖς πὸ τοῶῦ ὁώματος, ἐξέψυξε" καὶ 

Ψ 

ἴους 

τῆς μυσαρὰς 
πὸ ἤἤς 

“ποτῷ 

οὕτως ἐξεκόπη τὸ θηρίον δεύτερον, 
κα΄, ᾿Αλλ᾽ ἔμεινε τὰ ὑπομνηστιχὰ τῆς ἀχεδείας 

βιδλία" χαὶ γληρονόμος ἣν ἡ χήρα (4) καὶ τῶν β'- 
ΤΣ καὶ δῶν δρημβ τοις ὑΠΗῈ δὶ σον θθσ δι μητε δὲ 
ἐτέθον τινὰ ξχόυσα, ἐλρινε, τὰ τῶν γρήμάατῶν αγοδα- 

σαι παῖοα ἱκούδρυκον λεγόμενον" καὶ τοῦτον εἰς υἷη- 

θεσίαν λαδοῦσχ ἐπαίδευσε τοῖς Περσῶν μαθήμασιν 
ὡς υἱὸν, καὶ ὥξζονς χατὰ τῆς ἀνθοωπότητος χαχὸν 
βέλος. Καὶ Κούδοιχος ὁ χαχὸς οἰχέτης εἰς μέσον φι- 
λοσύφως ἤκμαξζε' χαὶ τελευτησάσης τῆς γέρας, ἐκλη- 

ϑονόμησε χαὶ τὰ βιόλία χαὶ τὰ χρέματα, Εἶτα. ἵνα 
μὴ τὸ τῆς δουλείας ὄνομα ἐπονείδιστον ἧ, ἀντὶ Κου- 

θοίκου Μάνην ἑἐχυτὸν ἐπωνόμασεν, ὅπερ χατὰ τὴν 

Περσῶν διάλεχτον τὴν ὁμιλίαν δηλοῖ ᾿ξ ποιδὴ γὰρ 
διαλεχτιχὸς ἔδοχει τις εἶναι, Μάνη» ἑαυτὸν ἐπωνόμα- 

σεν, οἱονεὶ ὁμιλητήν τινα ἄσίστον, ᾿Αλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν 
εὐδοξίαν ἑχυτῷ κατὰ τὴν Πευσῶν γλῶσσαν ἐπραγμα- 
τεύπατο᾽ ἢ δὲ τοῦ Θεοῦ οἰκονομία καὶ ἄκοντα αὐτὸν 
ἑαυτοῦ κατήγορον ἐποίξι γενέσθα!" ἵνα ἐν Περσίδι 

νομίσας ἑαυτὸν τιμᾷν, παρ᾽ "Ἕλλησι μανίας ἐπώνυμον 

ἑαυτὴν (8) χαταγγέλλῃ. 

.Ν 

Καὶ, τόλμα δὲ λέγειν ἐχυτὸν εἶναι τὸν Παράκλη" 

τᾶ Σ Οὐ ἶπὺ ἀρὰ ΑΥΌΟΠοΙδσηλ {Δττἢ 68} ΒΟΤΙῚΟ 
ΟμδΙδαῖσα ψασὰ ΡονβΊ 5 ς ἀδπὶ ἰρ86 Γα οῖαν παπὶ. 
ὅνν δία θτῃ Ρογβᾶναῃι πραδο ρΓορύίαπε Ξ1 δ] γος δα- 
Ἰαπὶ 5.1} 6 51558. ρΊΡ Δ ἢ τ νότὸ Ομα] ἀαῖσαΣ ΠΠπμιι 
Ῥγογε Τὸ ατσξθθ. δἰχιηοϊορίαιη κοοιία 5 αϑὲ, αι ΜΆη15 
ποίη θῇ. Οὐδ Ἰηβατίατ 6, ΤΠ τότο οΣ Παδ ἣν ἀρὰ ὥτηνοοΒ 
ἀοαηει αὶ, ργοθροση. ΠΆΠΟΥΣ ΟΡ ΊΒΞΘΕ, Β]15. αἰ501- 
μὰ} Μαμνίυπάσαει τα ρὶούγαι βασι δα π|5 σοῦ εἰἰ- 
ΧΟ; 6ἐ ΔΠ{π8| ἀοοίίοτσοβ σοτηῖπαίᾳ Πέργην Μαπἢϊ - 
οἰαλασὴ νοσᾶνθρα αὶ (851 Τχσ πὰ [ππιά θη να πὶ ἀπὸ 
τοῦ μάννα χεῖν, ΑἸΒῚ, ΠῶΤτοΒ, χουν! ΘΕ ΠΡ. χὶχ δοηέ, 
Ραμεέ,, ον. Ὅϑ.. 

(3) Αὐτῶν ἰσχάδος, γοσθηὶ αὐτῶν αἰ} θ οἴτηὰΞ Θχ 
σοηά, οθ, Ὀλβαῦῃ,, Οοἰδὶ., Οὐζομ,, οτοά., Ροίγο 
ΒΙοαίο, ῬΟΙ 15, Ἰοσ ἐπὶ τῆς μυσχρᾶς αὐτῶν ἰσχάδος, 
ΞΟΡΙΒ11, ἐπειδὴν αὐτῶν τὴν μυσαρὰν ἰσχαδα τελοῦσιν, 
φμαμο ἀἰοίοξίαναλ δμαθι βομηι ὁοηδοογαπί. ΝΙβὶ 
Ι5οπαάᾳ ρῥρὸ ἔρϑιο δια πιγξίθτ φαοάδηι απ οίρον 
Γατ ἘΌΠΙ ΡΘΟΥΝ. ΠΠο5 ᾿π 6 Προηάα δαί ᾶιὼ ἢὰ-- 
ΤῆλτΟ, 56 Π.116. 6. ΞΕΠΡΌΏΪΠ6. ΠΠΘΠσΡα ᾿π|Ππρ ἢ 685, 
1πι Θαοϊιανί 5.11 Πα πὶ 915 μογγιρυθαπῦπί, 1 τοοιίδὲ 
ΟΥ̓ ΠῚ5 Ἰαγα πὶ. 88, Ῥοϑί γενόμενος δα! ἀϊ πι5 
ραν οα τη καὶ, ὁχ οὐ, (οἰδὶ,, Πρ, (δβδηβ. 
ῬθΙ ϑιῶς ; ᾿ 

(ἢ ἽἹ χέρα. ΑὐΠφαπιηι δἀ  Ἰοίτη α5 ὁχ οὐδ, (ο1]. 
ἴοθ, ὕλβδαρ., Ροίσι 5.0, Ῥᾷα]ο ρόξέ, Κούορικον ἢο- 
ΠῚ πὰ, ΟΥΡΙΠ 5 Μηαπδίοα 9 δὲ τίὰ σα δηλ ΟΊ 6 5, 
ΑΥ  αϊίμας Ταϊοτρτδβ Ασομ ο]αι ἀτο1 Οὐγδτοίχνι. 

(Ὁ. Μανίας ἐπώνυμον ξχυτόν. Ππῆς οταΠΘΓΩ 
γοΡθον πὶ βρη αν, Τὰ οχίδοπί οὐδ, (οΙς]. 
Θεοῦ, σα, ἀκϑάθθ. [αὶ οα τ 5. οἱ Ξίοα]ο ξαυτὸν ΜΝ 
πἰΐαν απο ἐπώνυμον, ΟΟΪ5].. παρα ὲ, καταγγεΐλῃ ρτο 
καταγγέλλῃ. ᾿ 
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τον, Καὶ γέγοαπται: Ὃς δ᾽ ἂν 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐχ ἔχει ἄφεσιν. ᾿Εδλασφύ- 
μησεν οὖν (4), [Πνεῦμα ἅγιον ἔχυτὸν εἰπὼν ἐχείνοις 

ὁ κοινωνῶν, βλεπέίτω μετὰ τίνων ξαυτὸν ἐντάσσει, 
ως ; Ἰν τοδνς : ΝΣ : 
Βσάλευσεν ὁ οἰκέτης τὴν οἰχηυμένην, ἐπειδὺ (3) Διὰ 

τριῶν σείεται ἡ γῆ 

φέρειν, ἐὰν οἰχίτης βασιλεύσῃ, Καὶ μέσος ἐλθὼν, 

λοιπὸν τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐπηγγέλλετο, ᾿Ενόσει τοῦ 

. ἢ : ἃ. 9. 
χαὶ τῷ τέταρτον Ὁ οὐνάται 

βασιλέως Περσῶν ὁ υἱὸς, καὶ ἰατρῶν δαψίλεια παρῆν" 

ἀλλ᾽ ὁ Μάνης ἐπηγγέλλετο (3) διὰ προσευχῆς ὡσανεὶ 

εὐσεδὴς χατορθώύσειν, ᾿Απέστησαν οἱ ἰατροὶ, συνατ- 

ἐστη τοῦ παιδὸς ἡ ζωή ἡλέγχθη ἡ ἀσέδειχ τοῦ ἀν- 
ΓΎΡΗ ὦ ἣν ων ΄ “δ χα ἀν Ὁ ᾽ . ᾿ 
ὡρός. Καὶ δίσμιος ἦν ὁ δὴ φιλόσοφος, εἰς φυλακὴν, 

οὐ διὰ τὸ πεοὶ ἀληθείας ἐλέγξαι τὸν βασιλέα, βλη- 

θείς οὐ διὰ τὸ γχαταλῦσα: τὰ εἴδόωλχ, ἀλλὰ διὰ τὸ 
Ἂ 
ὃ ἐπαγγείλασθαι σώζειν, χαὶ ψεύσασθαι" μᾶλλον ὃὲ (4), 

Ματς. πι, 39. (ὁ Ρσον χχχ, 321, ὃ5, 

(1) Ἐδλασφήμησεν οὖν. Ῥατεσα!αὴ σὺν δι ἀϊ- 
ἀϊπιι9 ὁχ Ἡλι: (ο15]... Οὐἴον»,, οο, δα. δὲ Ῥὲ- 
τὸ δίοθ!ο : 41 ἰἀπιοῃ αμὸ ρῃγαβίθι ἰσσα! μοβὶ τὸν 
Παράκλητον, ἀπίο οἰϊαίατη ΟὨ τίσ... «οπίοπίίαι ; ἃ 
ΡΓῸ χαὶ γέγραπται, [εθ|!, ὡς γέγραπται, 5'οκέ βο»- 
Ῥίων ἐδ, οἱ μοϑὶ οὐχ ἔχει ἄφεσιν ῶς βυγί θη, ὡς 
χαὶ οἵ πρὸ αὐτοῦ͵ εἰσμέ οὲ φεὶ ἀ{πρὴ Ῥυζροδοδοτο, Ὠ8- 
ἰμἀ6 ἰπῖ!εθο Βα δ] υηρῖ: Ὃ μὲν Σκυθιανὸς ἐτόλμησε 
Πατέρα ἑχυτὸν ὀνομάσαι" ὁ ὃὲξ Βουδῥᾷς υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ χαὶ Πατρὸς, ἐκ παρθένου τεὸὶ γεγεννῆσθαι, χαὶ 
ἐν τοῖς ὄρεσιν ἀνατρέφεσθαι' ὅῃεν χαὶ δώδεχχ μα- 
θητὰς ὁ ᾿Αντίχριστος τῆς πλάνης κήρυχας ἀπέστει. 
λε’ « ΒΟΥ (ΒΙΔηι5 Ζαλά δ᾽ 56 ρ5. 1 ῬαΓΟΙΣ ΠΟΙ ΠΌΓΤΟ 
« 8 5..5 651: 1485 γόγὸ ΕΠ απ ΠῸ] οἱ Ῥα τὶ 5858 
« ἃ[6ῃ8 6Χ νἱνμῖπο παίαπ,6 . 1 πιο 115 οὐ ασοα α τ). 
«υδιλοδτοπι οἴαπι ἀποάδοϊπι αἰδοῖ μι 05 ΟΥΓΟΓῚΒ 
« Ῥυιθοοῦρϑ Ἀπ ΟΠ τ 585 δΙΆ 5106.» ΠΠ 850 4 ΔῊ ΔῊ] 
ἃ δισαϊο οὐ ἤπια σα πὶ νϑτθῖ ΟΥΡΠ]Π ΠΑ μγορτὶς 
δα! οῃἷ» 5 5 ἢ }Π οα οπθ, ὁομβηοχὰς ΘΠ. [τὶ ΟἸ ΠΡ 15 
Ουὐγὶξὶ ὀχ θιιρ ατίθι5. ἀδβηΐ, 0 5 οΌ10 Ἰη ργβθοίδ 
ποῖ ἀυδιῖο. Εδάδθηλ ὁχ ἰρ80 ἰγδηβογρβιὶ ῥΒΟΙΙ 5. 
Ἐὰ Βυάάα ασίαἰο σαρᾶ δχ Υιγρίηθ ἡαίυϑ, οἱ 1 
τροσδιι5. δααἐγι ὰ5 [556 8, τοίθγγ Ὁ Ασομοῖδο, 
"νῖϑρ. ἐμὴ Μαποῖο. παπι. ὅϑ. αὶ ἰαηχοι ἄς ἀϑὰτ- 
ρμαίο ἃν εοάδηα ΕἾΠΠῚ οἱ ποιηῖμπα, εἰ ἀποάδοϊαι αἀἰ- 
Β0Ιρυ]οΓα μὰ Ὠλ δϑίο π6 516} ς 

(Ὁ) 'πειδιά, ῬΗγαβὶβ 8. ἤθο σόῦροὸ ἸΠῸΙΡΊ 65, δὲ 
ἰὴ νθγρὸ βασιλεύσῃ ἀδβίηθ6η8, ργωψογη! {ΠπΠπτὰ Ῥ6- 
ἴτὸ δἴοι!ο. 

(3) ᾿ϑπηγγέλλετο, Ιὰὼ σοὐά, ἰος οἱ Οαβδαρ., 
ἐπηγγείλατο διὰ προσευχῆς, ὡσανεὶ εὐσιδὴς, τὴν 
ἴασιν κατορθώσειν, 6556. νά θαίιν ἰὼ ἰοχία τὸχ 
ἴασιν. Βοά., ΜοΓε]., ΟΟἹΡ.. ἐπηγγείλατο διὰ προσευ - 
χῆς πώσειν, ὡς εὐσεθεῖς χατυ γορηθῶσιν, « ῬοΙΠ]ο 5 
« 65[ ρυβοιθιι5 58 ΒΔ) Δ. ὈΓ π. Ὁ} Ρ115 οὐ ἢ ἸαΓσρΟ- 
«ἰαγον 5 ἀδπονοῖ οοάθηι πλ060 ; ἰΔηἰατ μοβί προσ- 
ευχῆς δἀϊαπρῖς τινός, φιαύαπι Ρυεθθ. δια 5 Ὁτο- 
νἱ5. ἐπηγγύέλλετο ἰάσασθαι, βαπείαέοπε 56 γτοϑιϊξε- 
γιῶπ γϑοσρῖ. 

(ἃ) Μᾶλλον δὲ. Αἀ]οοία ἃ πορὶβ ραυύ ίσι!α δὲ 6Χ 
οοἀά. Οὐἴο!., Οοἴδ!ς ἴθ6. ὕδδαιρ., Ραὺ. ῖο,, γροα, 

(Ὁ) Ῥίσονα αὐιδὶι5 ὁ81 80 ἱρδιεηλ ο558 Ῥαναοίοίιἢ Τὰ Ἰ16- 
γα τόρ θι! Ονγ]}ὰ5 σαὶ 10,η..θ0 61 θ,ομληοϑ απ απείο - 
ΤῸΝ ΘΟ] δ᾽ αδ οὶ σοΠ ΠΙΔΠΐ ; 6 ἢ. ρ8105 γοσρα ἀρυὰ 
Ατοβοίασια,παπι. 8: «Ἔρος νὴεὶ ἔραν 65, ΟΠ ΓΙ51) (α] - 
« ἄδπι 5ιτα ἀἰβοίραϊι5, ροβίο] 5 γΌΓῸ 8511... : ΒΌΓΩ 
« συΐάστῃ 65σο Ρᾶγδ0] οἰτιβ, αὶ ΔῸ 4658 τ] ρυφαϊοῖα 5 
ἃ 50)... 61 Ζαϊ ἀηΐα πιδ Πλ1 3515. Θ5᾽ Ραμ] 5,0 Χ ΡασίΘ 
«βοϊγϑοῖοχ ράγιο ρτορίιθἰαγο 88 αἰχὶν. Π1}}} ΓΟ ΘΟΥν ἢ 5 
« φασί ροτγίδοϊαμι 65}, ὩΓΤιος χαρά δχ ρᾶτι6 681 468- 
« ἰνὰᾶπὶ. 9. Νοη ἰᾶθσα δῖ ΜΔΒΙΟΒΙΡΙ ρϑαι Ξρὶτὶ- 
(τὰ Βα πο ΤΩ 6558 αἰσοθαμΐ, 5684 κοπιῖποη δα ᾿γα- 
φυσ δύω παίμηι, ἃ ϑρίγιδι βαποίο βιιϑοθρίμηι, οΧ 

ΟΑΤΙΟΗ ΟΒΙΘ ΥἹ. ΠΕ ΠΝῸ ὈΕΟ. 583 

βλασφημύίσῃ εἰς Α Ῥαταρ]δίυμ 5). Αἰ σαὶ βοτρίαπι ει "« Οὐβααὶβ Ὁ]85- 
«ῬΒβτηδνογι η Βρίγίματη βδη οἴα πα, ΓΘ ὨῚ [551 0 ΠΕΙᾺ ΒῸΠ. 
«Β40 61 "5.»» ΒΙ ΞΡ Θλανὴ Τσλλα τ, 586 ἀγα ρτι ἂπ5 Βρίγὶ - 
{ιπὶ 5δῃοίπηιν ; ααὶ σπηὶ ἰρ515 δοοϊ δίδεδπιν αἰ, νἱαραΐῖ 
σαπὶ Πθ1550 ἀἀγαπρσαῖ, Ορῦθαι Ἰοέα τα οοποίίαν!! ἴα - 
τα] 5, δηλ ΡῸν ἰσῖὰ σοητημονείαγ ἰδγγὰ, δὶ σπαγίαη 
«55}πρῖ6 ἡσθῇ ροίθδέ, 5ἱ [αι 15 τοσηανοῦ "᾽. νυ 
[ὰ πιϑαϊαπι ριομΓ β5}15 (0), 18Ππ|ὶ ΥἱρΊθ 5. ΠΌΤ ΔΠΙΒ 
δπρογίογα ΡΟ] ΘΟ Ραΐαν, ἄῦρθν δΡα!, 1} 15 Τομὶ8. Ρ6Γ- 
βᾶρατῃ (7}}6} τι ϊοογαιη ἀβίαθδξ [Γϑαυθηΐία, Μη 85 
Υ61᾽Ὸ 58 ΡῈ ΟΥΑΙ Π 6 1ι, ἀυθ5ὶ ρῖα5, γοὰ ρδευίροία- 
ΤᾺΠΙ τεσορὶξ, ΠΘΟΘσβατα ταϑάϊοῖ, ἀπᾶαὰθ ἀρβορβϑὶξ 
Ραθνὶ νῆα ; ἀδρτοϊιοιιπὰ ᾿0 ΠῚ11158 τωρ  οἰὰ5. οϑὲ ; ἃ 
ΥἹΩΟΌΠ5 οπαβίιι5. ΘρΓο 5 116 ΡΒΙ]ΟΞΟρ)ὰ5 οταί ̓  ἴῃ 
σατοθτοιῃ, πο ΄αΐα τροπὴ νοὶ αν σγατα ταργα- 
᾿επἰββοῖ, ἰραθαβ; ποι φαΐα Ἰάοα σοπίγορ 5581 ; 

Δὰβα (οηίτ, ορίβὶ. ΜΒ. ἐαρ. Ἴ, ἢ, 8, Ἰέα μὲ ϑρὶ- 
«Ψ5 βάποίτι5, ΠΏ Θὰ 120 ΠἸΠΠῸ5 αἰδοῖ ρ}18. 58 πὶ 558- 
« ΤΠ 6586 ΒΡΟΠ ΙΕ ΡΘΓ ἰρϑῦιη δὰ Π05 νοι  βϑοι 
«08. 161, οὐθάδηαὶ,» ὁάρ, 3.αν 7.ΑἸΙφααπάο ἰτηθῃ 
ἀϊσεθαμὶ κα Ἀρηγίίαπι βαροίαηι ἰῃ Μαπίοίθο [ἴα τπὰπ- 
« 5|556, αἱ πὴ αἰϊιὰ ἔαρτῖξ Μδηίολεδιι5. 1058 ἀπ πὶ 
« 5ρίτεμαβ, ΄ὉἹ μὲν ΤΠ Ξιθτ ) σΟΓΡΟΓο νοοὶδ οὐ 
ἢ πσαω αἰδοῖ ρ]058. Βαος ἴῃ οηλλοῖὴ μα ποοτοὶ νογὶ - 

« ἰα΄όμλ.» "΄ᾷὰ εὐτιῖηλ πα. σοιπθιηογαί 5. 
1.60, βθῖτη. 2, )ὲ Ρογιίδοοβίδ, ςὰρ. 1. ΤΠ ΘΟΘοΓΘΙΙΙ5 
γθγο, [0.1 Πωρεῖ. Γαν., σἂρ 36, 46 Μδηῃρίθ 5ογθι, 
αυοὰ 58 οὐ (ἀγβέα, ὁὲ δρίντξιονε βσιοξρης ΔΡΡΟΪατὸ 
ΠΟῺ ὑϑτΊ μι 51, οἱ ἀποάδοίτη δὰ Θχϑιιρίυμμ {]ιγί σι 
αἰ ποι ρα] 05 (πδιβλανουβατα πιἾ56 1}, 

(0: [5 ηιθάπιη Ῥυοσγοδιῶ. δὸ ΑΥΟΠοΙδι5, οχ 
0 ΟΥτΉ 15. δ τι51556 γΠἀθ ιν, 1 τοίου! ππιχῃ, ὅ8 
Το ον Οὐγνιοῖμδ, ἴα ἰπέογρτθο. [ναϊ15. ἘΤοσὶ 
Οαθνίοι πολθη, ἐορα ἀοηυϊποΔηπογυη δγαὰΐ ἀπ0- 
ἀδοίηι) « ΡΟΠ͵5 5181 ἀογδ] τοὐ15 ογαμ 5 α{] οἰϑρὶ!, εἔ 
« Ὠλὶαταν! 8 μηθυ  αχμῃ οἰ ᾿ταἰ1 Ἰοση1,»} ἢ 410 τη 8 6- 
Ῥαῦτοχ Ρεογβανιιῃ. ᾿ρὶρῃδηίαβ πηι. ὁ, ἅ1Π| Μάποιη, 
ΠΟΏΠΙ51 αὐάίτα Ρογβαγατὴ γοαῖς ΠΠΠ| ὡονππάιης ἴῃ 
ἀσθοὴ γορίαπι 55 σο! 1580, στὰ ἀΠ10 αυοάδι ἴῃ 
Ιοτὺ ῥύουι Ὁ ἀὰ]ὰ τοσῖθ ἀϊββι το ἀλιθ. ἀδμογοῖ, ΑἹ 
οαπὶ ΤΟΙ ἸΔῈ 5 Δ ΠΟΡΆ ΤΩ 56 Χμ] αἰ 5οον απ ἢ τὰ 
608. βδριπδρίη!α) Γαϊσεθ σρίοτι, δὲ Ἰατὶ αἰδοῖ ρ]05 
δυιγυϊπίνίσδο, ἀ. ψάΓὰ Ἰὰς ἰοσᾷ Τα 5588, απ Ρτὶπ- 
ΘΟ Ρ5. ῬΒΤ ἐρο 6 ΟΟΥΓΘρΡ 5. δὶ, ΜρηπΠαπὶ ἰπ 
ΔΙ ΘΡΕ 3. ΠΟΙ 5. 5 πρίσαιαιν ζαραμολι : {6 (- 
16 ρούεπὶ αποῦι 115 πὶ οἰνιταίοιαι τομία τα ποῦθ5- 
ΞΙ55Ρ Σ ΒΓ] απὶ δία (τη ἃ ἀοτη ἢ 85 πηοΓί 8, ΓΘΡ ΠΙᾺ 
δια ναι Ρογϑαντπὶ τοὶ ΠΠΠ| Ἰπνα] οι πάη. 

(1) «Ἔρεν γαῖ Ῥρυκανῖθη γερὶς Ἀπ Ἄοχ }}]ς Ῥογ- 
ΒΑΓ. ΠῚ 65: Ἦαγαπὶθ μὰ} 5. ΠΟΙ 5. ΘΡοαἀπ5, 5], 

Ὁ συοὰ αἰἢεπηαῖ Ατοβοίαας θὲ. πᾶτα. ὅδ. ἀοαποῖίὶ 
Μαποῖϊ Ἰταπὰρ ρα 611 ραΐϊδν {πὶ 15. 41 ἀδ ὁ0 ροϑί- 
οὰ Ξπρριυαιη βαπηρ5ι} ἰδ ἀπάπηι ροβὲ σ0}18- 
εἰσηδηι, αηπο ἀ| ραν 215 ; πα δὰ ἴαίθ τορπᾶ- 
μὰ! ναιαμθθ. Διὶ 11Ἃὸ τορι Ραγβάταπι ἰῃγοπυπι 
ΟῚ ΟΟπβοοπά! πἰθὶ απὸ 9516: Μαπῖβ λυ τοι 111- 
ΦαΓΠΓΠῚ [1586 ὀαΓΟΘΡ πὰ 5 16 1 ΠΟΩΤ ον πὶ μ᾽ ρ] να πἶ8, 
Βωτθδὶ αν, ἢ, ἀν ἰὰ. Ατομθίαθο αν. ὃ οἱ ὑὲ, ὁχ 
ΓΟΡα5. Ρ πε ἴθ οδρεναἱθ. μ6 5115. Οσανο ΤΠ|6- 
ὩΙΟΙ ΓΒ ΡΟ ΘΟ} 5 ΠΠ115. ΜΔἢ15. σα !ρᾶ ρθε, 88- 
ον ρα ΐαϊ, Θααλιθ. πιουίθια ἂἀ ἀπηϊπὴ 97, Γ8- 
νοσαῦ, ΝΒ] σάπβαν ν ἀδο σαν αἰ γᾶ ἀπ ηασὰ ππατα δ 
ΤῈΘΏ565 αἰἴσποι Μαῃ}5 σατοοτ ρτοασποαίατ,οἱ ἀσομο- 
ἰαΐ διασιουῖπ αια}}5, ραρα ἀοτη {16 το σἸ ΠῚ, (6-- 
5ποπῖο ἀδἰνα να πῖιν {6 65. [σὲ τὰν ἴῃ Ν ἀγαηο ἀση α18- 
βορηθπην δχίβίπηο. Νοὴ 501]45 ρυρῦθϑ, αἱ Ογγι 5 
ἰμηαἑ, πὶ ΦΘΤῚ οανανίοινα ἀμ} Μαθ5, νΘΡῸ ΠῚ 
εἴτατη,51 Ερὶρδηΐο ὑσο αἰ γα Πῖ1πὶ. ἀ, τι οἀϊςαπχοηΐα 
ᾳαθάδπι, τινὰ εἴδη φαρμακευτικῆς, Υἱπουΐϊα Δίαπ οἱ 
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86 φαΐ ρυ] οὐ μι5 βαϊπίδτη, [6 [6}}1556 1} γ6] ροί5, αὶ εἴ δεῖτ 

οἱ νϑγισι ᾿οψαὶ νοϊαῃλαβ, ααἰὰ ἀσοί 4596}, Ηΐο βηίηι 

ἄπ ἀΒ|6}} πιο άϊοοβ, θα πι (αἱ μα ἀ ὐοτππὶ Ομ 50᾽- 

γατὶ Ῥοΐδνα: νων 6 πᾶα σαν οι ἰδύπὸ ἀθα}. 

ΧΧΥΙ. σαι γοῖὸ ροἷαγτα ἀδ Ποιηπθ ΘΠΔΤ ΡΟ 

τδῖα, ΘΠ 6.5 μαῖπιο ΒΙ ΒΡ ποι αρ  ἀρρησ 0 

βουναἘ15 (π00 φαοά βοννῖνο ἀδάάδοιβ 5ἰϊ, 506 φιοά 

ξρύτὸ Προγίαιο τι ἤπαρτα ραν). Τογο ᾿πδηῖ5 

οἱ [αὶ ργοπιῖϑεῖ, φαᾶνῖο σορα5 Ῥαογὶ, χαϊηῖὸ Ἰπ[ᾶ- 

τα λτθ ΘΓ ΟΡΪ5.. πΌ 6. ΙΡ51 ἰαπΐπ πὶ ὈΓΟΡΓΟ ΟΑΓΟΘΙ 

Γαΐ! νογιπὶ διίδπι ὁ σαγοονο ἴσα Να ἢ ΔΘ ΓΜ 1116, 

4αὶ 56 Ρατδοίθίσπι ΟἹ, νοΡ Δ 115. ρΡοριρηαίογαπι 7ὰ- 

οἰαθαΐῖ : πον οΡαὶ βαύσοβδοῦ, 4658, (αἱ Ῥγτοιημίο οὐ 

ἰδοῦ! ἀπΐπιο δὰ στο ΠῚ αὐ ο 551} Σ 5.6. ΟἹ ὁσα Γἃ- 

τῖ5 μὰ 56. ῃγοτίραϊο, Ταπὶ τὸχ Ρογβάσα 89. 

ΆΓΟΘτ5. οὐδίοαοϑ. (ἃ συρρηοίατα. ἀπποῖ 7.551 1}. 

Ῥοὺ ὑποίαηιίαπι Δ η65 ΡαρΓο πιο] οϑα5ᾶ [ὉΠΕ: 

᾿Δδηὶ μὸν Πιράτα ὀἀνοουβ. ουαδίο!θαβ. Εγροηο αἡ- 

ογασὶ ἀσρθοι ἰ5. ααὶϊ πιογιῖβ ὁδύβαπι αὐ} ὃ ΝΟΠ τα 

ἴρϑασι ορογίαογαι δώβαπι ἸδιλαΓἹ δὺ ἀὐσόνα 5. 1η6 

φημ Υ 5, δἰπίρ κὸς αὐἷΐτὸ 15. ὅ ποπῖιθ ὁρονίασται 

Ἰαχία Τουϑηι ἀϊσονο: « ΤΟΙ Πα πο, δὲ ρτ )} }0}16 1 πιδ- 
«ὍΘ ) Βτορίον χπὸ πὰ μο τα ἐδ) μ 5.85 651 ιδ 7» 

ΧΧΥΙ. ΕΠ ὁ ὁᾶροοτο, εἴ ᾿ῃ Μοβορυξαϊηίατη 
γοηϊ (3). νου σοι}! οἱ βοσίαπι μι 5.Π| 88 (δὲς 

ἈΓΟΒΡΙαὰ5 ομποοραβ: οὐ α6. ὀαγᾶπι ἢ ]ΟΞΡἢΙ5 

15. 1αδῷ. χύπι, 8, 16 7]οη, τ 12. 

δχ ἔργγο π|δοία τ απὸ ΘηἾ {75} ἐσίοηίο οπδρανὶ 
ΡΙΡΟ ΡΊΞΕ το μοι ΠᾶτΡρϑὶ οποία σὰ. δι [ἢ 
οατοστα διαϊοτῃ 1} απο ρα πο Πἀδπὶ Ἰπν βοβαηΐ, 
055 4.8 σοιηράτγαι [5 (πε πυαηόνιι. Πρυῖβ αΠ πα 
5160 ἀσοίτ Ὁ χα ΠὉΠπ| ἱπὲ μΟ 58}. 

(1) (πτοονὰ ομσέοασδ, οἷο, Π0 5 τὐὖ΄ 55" [ἀρῶ ἴανο- 
τεηΐ, δύγο ρ] γί σοΥτ ροναι ΜΔ 5 [516 ΑΤοθο- 
Ιαῦ, στα δ, (πὸ 1 αἱ ποὴ Ἰη7ατλὰ Μαπίεπροίαρα 
ἃ Ουγῖ!]οὸ στε]! γον ασ,, ΝΟΣ οἰδίοῖοπ ρ] πα 
πιὭθγο, κα οπδέοείδην ΟαΡΟΟΥ 5 πὶ σιμὴ, ἀϊηεϊδονας, αὶ 
τόρ ῥμρέδενα Ἀαλγα! Αροδοΐαλαισ. ΟγΤΉ Παπὶ ΞΘ αὐτὰ} 
θΙεούιπ, Π δὲ, ἈΠαχείολος, ρὰρ. δῦ, (Ὧ1 οι 65 ΘΆΡ 6 
ἰπποραΐορ τποιπουὰΐ, τῆς χεφαλῆς ἐζημιώθησαν 
ἅπαντες. νι απὶ οὶ ἴῃ γονοίίϑηα ἐπίου ργοια 0 Π6 
ΟΥ̓ΡΙΠΙ , οαπὶ ἐπὶπι (το ἢ15. γοσ 556}, πθοανὶ 71|5-- 
δ1ὲ, ῬΓΘνΟμ 5. Βύτρ5}} ἰάημρὴ τίν βηλδ γμδολε, 
451 ἰϑρίβεθι, ἀπαγχῆτναι, βγαπρμίαγὶ, ποθὴ ἀπ- 
ἀχθῆναι, αὐ 1ρ56 δαϊα!  , χοά βἰσηϊ σαι ἐὰν οαηηρίτη δὲ 
ἰοοιθη δαρρίιεϊί ἀδαμοὶ, ἀνοάθοιιβ [ογίο 1661}, ἀπο- 
χιχρῃῆνα: ν6] ἀπεχτάνθχ', 

(8ι Ῥρη ὰὶ ἡϊεδοροίαιαῖ σι. ϑοσθπδι, ἃ} πατναὶ 
ΑτοΠοΙλὰ 5 τα, ὕᾷ,, ἴῃ. οἀβίθ! αι Αναθ 5. αιοα 
δραὰν αἰῖνα Πανίαι Βίγασατη ἴῃ τοβίομθ ΡΒ ΒΑΓΙ 
ἐχ δοάθια παπὶ. ὁ δι. ὅδ, Βριριαπίπρ νοτὸ ΠΠπ4 
Βοιπδητ αἰ ἢ15 [1855 Βοτίριῖ, πη βοϊ! πἄπιο Μοςο- 
Ροϊμε 85. Ῥογε σὰ φοιῆηϊ, πῶτο 8. ὑχνὰ, μη, ἢ 
οἴ. 

(3) σειν ῖξ φὰς οἷς, Οδοαβίο ἀϊβραϊαιοπΐβ Ατ- 
σλρίαι. (ἀξ ανότυτη ν6] (ἀγομᾶγογαι, 56 ὅδΡ- 
τῆ αν Υ61 σαύρα δρ βοσρὶ σατπ Μδηοίο, παργαΐαν 
8} 01115 βοτὶρίογο : ἦι [Ὁ}} νοὶ ΑΓ Θ᾽ αῈ}5 ἰρ88, νῈ] 
Ηεοροπιὸμὴι5 αα] πὶ πὶ Ασομ 615 ϑογίρία συ γίασο 
ΓΙ ΠῚ Ὁ} ΒΘ σὴ γα] μαι Εἰμοβϑογι ας ἀτέρσο  ΡΠ5- 
[ΠΟ κα ΟΊ, σοι, 85. Οεθ σα, απ α την ρογῖθ- 
γι ΘΟ ΒΡΙΙΚ Γαβρι {15 ἃ} ἘρΙρηδηῖο, νυ} πὸ- 
βίρο, αἰπβαθθ ἀαοίον θ015 ὁοτπ πιοπιονα! 5. Πα πὰ 
Οτθοσνηπὶ ᾿ΓΘΥ βυρΙίΔΠ]1ὴ ἴασαι δα γεισία ἀθ Επιοεῖσο 
Βἰμοῦῖα, 6. να] θυ μα] οἱ [αε15. Ταοία γα οχ οο- 
ἄϊοο ΟΡ ΘΙ : 564 ἰαπά στὴ ̓ πίοστα ὃχ (5) 651 σο- 
ἀἴοε ἃΡ ΑἸοχαράτο ζΖασαρηΐο Ποία αι, 098 ἀδία 

5, ΟΥ̓ΆΤΗΕΙ ἨΓΕΒΌΒΟΙ,. ΑΒΟΗΙΒΡ, 
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θὲς εἰπεῖν, δ:ὰ τὸ φονεῦσαι, Τὸν γὰρ δυνά- 

τ͵ ᾿ 
τρόὺς 

μενῶν ἰχτριαῖς ἐπιμελείας σωθῆναι, οὗτος Ἵ 
τ Σ : βαυνοας τὸ ὁ τε τοὺς ἀποστήσας Ξσόνευδε, τῇ ἀμελεῖ θανά- 

τιοχὰς, 
ζ΄, '᾿ἔμοῦ δὲ λένοντος τὰ πέρ! 

χανὰ, μέμνησο ποῶτον τὴν βλατουη κίαν, ὀξύτερον 
τὴν δουλείαν (1) οὐχ ὅτ: αἰτχύνη ἢ δουλεία, ἀλλ᾽ 

ὅτ' τὸ δοῦλον ὄντα, ἐλτυθερίαν πλάττεσθαι: χαχόν, 

Τρίτου τὸ ψεῦδος τῆς ἐπαγγελίας, χαὶ τέταστον τοῦ 

Ω " , ἊΝ 
αὐτου πολπολλὰ 

παιδὸς τὸν φόνον, γαὶ πέμπτον τὴν αἰσχύνην τῆς φτυ- 

λαχῆς. Καὶ οὐκ ἦν ὙΞ αἰσχύνη, τῆς φυλαχῆς μόνον, 

ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκ τῆς φυλαχῆς φυγή, Ὁ γὰρ λέγων 

ἑαυτὸν ᾿Ιχράχλητον, χαὶ τῆς ἀληθείας ἀγωνιστὴν, 

ἔφευνεν" οὐκ ἦν διάδοχος Ἰησοῦ τοῦ ἑτοίμως ἔογο» 
μένου εἰς τὸν σταυρὸν, ἀλλ᾽ οὗτος ἐναντίος ἦν φυγᾶς. 

εἶτα ὁ βασιλεὺς Πιοσῶν ἐκέλευσεν ἀπαγχῆνναι τοὺς 

ὑεσμουύλαχας" αἴτιος ὁ Μάνης δι᾽ ὑπερι,φαυνίαν θχνά- 

τοῦ τῷ παιδὶ, καὶ αἴτιος ἢανάτου τῶν δεσμοφυλάκων 
διὰ τὴν φυγήν, Ὁ οὖν παραΐτιος βανάτου, οὔτος ἄρα 

προσκυνεῖσθαι ὀφείλει: οὐκ ἔδει. μιμήσασθαι Ἰγσοῦν, 

αὶ εἰπεῖν" “ἰ ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν ; 
οὖχ ἔδει: κατὰ τὸν Ἰωνᾶν εἰπεῖν! "Λρατὲ υἱὲ χαὶ βάλ. 

ν θάλασσαν- δι᾽ ἐμὲ γὰρ ὁ κλύξων λετε εἷς τὶ : 
οὗτος 

κΖ΄. Φφεύνει ἐκ τῆς φυλακῆς, γχαὶ ἔρχεται εἰς τὴν 
Μεσυποταμίαν' ἀλλ' ἀπαντῷ αὐτῷ ὅπλον δικαιοσύ- 

(9) ᾿Αρχέλαος ἐπίσκοπος. Καὶ ἐπὶ φιλοσόφων της 

658 5 [ 0ἃ ἰδίηθη ΠΟΏΠ.}Π]1ἃ ἀρ5ὶ ἀδγασὶ, γον 8118. 
ἴοσ ἀπαπι 8815 ἀΓρΡΆΤΗ ΘΗ δ, σαοα δὰ πὲ ἃ πὸ- 
τὸ ΟΡ το δχ πᾶ αἰβαὶ θη σοηηαιοταμπίαν, 
δὶ ἀρεῖς θρῖον νῦνο πα δἰ 55} ΤῸ Αὐο οί τα 
οὐ Μαμύηι οοϊ]αιῖο, ῥγίιμα δὲ, βοϊετηρίογ,θς απ δ - 
586 Πρ [ἃ 51η1 σφ ἰἰσ ΟΥ̓ 5 τηθιηογαι, ἀβοματως 
αἰτογὰ ἰμ Ὑἱοοὸ ον, οτῇὸ δίαηθξ 1 ῬΤΙΟΣΓΙ ὁ0ἢ- 
ψ στ 15. 60 Δα 6 15561, Ομ. Πίσ ἈΞΟΣ}} νη] ὃχ 
ρ8ὺ Βιπραία σμ5. π 110 παπιρίᾳ νηί, ΔΈ 
8 0115. ΠΠ π|5 ἃ Ζασαρηΐο οὐ1|5 ρθη τα ἀν ύβατῃ ὈΧΤ η- 
ΟἸΡῖ αὶ οδὶ πηι, [ὅς ρὰρ, δῃς δ᾽ παπὲ. 18, πὰρ, 30 
δ᾽ ἐρχα, ΔΙ 65. ργαϊ οὶ [ΠΟ 1, τη πη σα αἴα10- 
ΡᾺ πὶ 5πολητι! οοΠππιρη απο: ἡππῃ πῃ Ῥοιοτ5 16- 
βίατη 11 ἀολογοτη, αι5πὶ δα ἰδ ηδτη ἀἸοὐ δι 6 [1π| ταιη- 
αἱ Ογοιίογουν, ἀγο  ατ : 50 ἃ ἈΠ κ αὐμα πη 5 π15 Ια Τὰ 
485 π᾿ σο Ἰοῦο ΟΥΥΠ ΠῈ5 τορυβοπία!,, Ἀτθίδα 
ΡΤ πε 51108 Σ ῬΟΒΕ ἀππι5 ἐπ μβοπ 5. Μὰ 6115 Πα τὰ 5 
ὈΡΌΤΟΒο σοπ[ 1, Ποηῖψαῦ {14 ΑΛ 6141] οἱ ἤδη ε1}5 
48 Ἰοὺ δια ον πομε, Ερο ἰφηὶβ σοπβιγιόπς, οἱ ἀβ 
ΜΡ] ἰοϑΕπηοηΐο, ἐπὶ χιύδι5 θομς κμ)μ5 βφσμί, οἷο., 
ΔΙ ΓΘ οαΠ 10,1} 15. ΑΟΠ]5. ΠῸ ΠΡ] οοιπρᾶγθι, Ζασαρηϊα8 
Ῥω στ βαῶ πα, ἢ, Θὰ δο]ὰ πὰ ΠΠ1ὰ 6856, οἱ 
ΘΧ ΡιυΟ] χοῦ ὀρὸνη ἴα σοτημει σὰ οοαίγασξα 51: 
βριθαδαν, ἙΠΠΡαγο τ {π|5. σΘ 561 1011. στη ἴῃ πὶ - 
ἀτο δὲ οὐτο Ππιοσῖ ἰπίονο ἀϊἴ5886, ΜΠ} αἰτιιτα χα 
νἰἀοίαγ ; ἤάτ Βοηἃ ΡᾶΓ5 ΒοΡ πὶ, {Ὁ το 6]. 5 ερ]- 
βίοϊα δ Ὀἱοάογατη πὰπι. ἀἰ, 56 ἀΙββογί 858 ἰδξέα Πγ, 
ἴῃ δὰ αἀἰπραίαλίοι δ στι μα δέν. ἃ δὴ δαΐδπὶ τηδπὶ- 
ἴδβιο ρογηποηΐ αι ΟΥΤ 15 οοτατῃοποναὶ απώαπ8 
ΔΒ ἴρθ0. σο! απ του 5 ἐλ. ἀἐϑρα!ανὰ 5 σπ σα] ἀτόμο- 
ἰδιβ, ιορα τι Δα Πα γὶ ππϑτίνο βοΙΘΑ! αὐρατη ΟΥτ- 
[8 Ἰμ84. ΔΤ ΙΕ ΑΙ γογθα, ἃ} μοί 5. αἰοςονανα Θ᾽ 
ΒΘΉΒΙΔΣ ΓΘ 1611}, δύο, αἱ, ᾿ηἴγτὰ ἀϊοΘ 5, ἔγᾶη- 
ἀεθῖη 16 κα ραν θη δοίην ἈΠ} ΧῚ. 

(4) Τὴν δουλείαν, Εἀπ|, χαὶ τὴν δουλείαν. Καί 
ΘΓΑΒΙΤΠῚ18Β 5οο ἀπὶ συ] 65 βαρυὰ οἰαΐοβ. 

(5) Ὅπλον ὀιχαιοσόνης, πὶ Θ1Π|5, ὅπλῳ δίκαιον 
σύνης, ἀγληῖὰ ἱιδτἐἐΐσ», 1ωουΐτατις ὅπλον ἴῃ τη55. (οἿ51}., 
Βοο, ὕδδάι,, Ροῖγο 510.. ὁτοᾶ, χα νόγῃ βομέμηι 
είς. Οὐα πη ἐχ βίσγιο ΟΥγι}}} ἰ5ία 65} Ἰοφαβδάὶ 



85 ΟΑΥΕΘΉΒΒΙΞ ΥἹ, 

κριτῶν ἐλέγξας, ἀχοοατήοτον Ἑλληνικὸν τ 

Χριστιανῶν χρινήντων ὀοχῶσιν οὐ κδυ- 
φησὶν ὁ ᾿Αρχέλχος πρὸ 
ἃ : ἢ 

ι) ὃς ὡς τάφον [ΠῚ ἀνεῳγμένον 

μῆνος, ἵνα μὴ 

τὰς χα κεσθοῖν 

Μάνην, ὃ κηρύσσεις, » 

ἔχων τὸ στόμα, ἀπὸ βλασφημίας ποῶτον τοῦ ποιητοῦ 

ἁπάντων ἤρξατο, {8} 

λέγων πεδὶ ἕαυτοῦ" ᾿γὼ 

πὸρ [3] καταναλίσχον. “Ὁ δὲ σοοὺς ᾿Αὐχέλαος 
Ἕ ᾿ 

τῶν φάτκων" τῆς ᾿Ιχλατᾷς 
Π ἔς ὦ ᾿ς 

Θεὺς κακῶν στιν" ξυνϑτης, 

Ι 
ΧΡ 

εξέλυε τὴν βλασφημίαν, εἰπών! « ΕἸ ὁ τῆς Παλκπιᾶς 

τὸς, κατὰ τὸν σὸν λύγων, πῦο ξαυτὸν λέγει, τίνης 

ἐστιν ὁ λίγων" 0». ἤλθοην βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν; ὶ ᾿ ΤῊ 
" 

3 ϑέαφῃ τὸν λέγοντα, Κύριος ἤχνχτοῖ χαὶΐ ζωονος νῶν. 

ὰ 
᾿ δ 

κἰ τιαῖς Πέτρον τὴν Ὑχθιρὰν μὲν ἐγείραντα, 

δὲς πον ἡ Ρ αρεΣ τὰν Ὡι το πὸν λέγοντα: 

Πυρεύεσῃε ἀπ᾽ ἐμοῦ (8) εἰς τὸ πὺρ τὸ αἰώνιον ; Εἰ 

αἴλτη τὸν λέγοντα ᾿γὼ Θτὸς ποιῶν εἰρήνην, καὶ 

χτίζων γαχὰ, ἐξόγησα! πῶς λἴνξι 1ησυῦτ' 

Ζζλρον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν, ᾿Αμῷ 
ΝΞ ; τὐτυῦν γεν των 

βὰν τὰ σὰ λεγέντων, δυοῖν θάτερον! ἢ ἀμού 

χαλοὶ 

ταῦτα λέγων, διὰ τί ψέγεις τὸν τὰ ὅμοια ἐν τῇ 

᾿ ΕΠ --Ρ» 
ΟἿΣ τὴν ὀανες ν᾽ Ἢ ἘΠ ἀνε) Οι Μὴ 

λχιᾷ λέγοντα; » 

τοῦτον λέγει᾽ « Καὶ ποῖος 

ὁ λέγων" Ἔν οἷς ὁ 

αἰῶνος Θεὺς τοῦ 

τῶν ἀπίστων, εἰς 

υ ἐτύφλωσε τὰ νούΐματα 

ἰως ε 
« Ἡροανάγνωδι, φησὶν, ὀλίγον" εἰ 

ᾧ 

ὃ ῷ Ξ Ε : ΠῚ ΠΕΣ 
σιμὸν τὸῦ Ἐαυγελίου, }) ἀρχξλαος (5 χα, 

ὑποχρούσας 

εχαλυμιλενον εατι τὸ ᾿ύαγγξλιον ἡπκῶν, ξν 

ἐξ ρᾷς 
Ἴλου Ἃλ ἄ ΒῈΝ.. .ἙὉ Ἅ-: ΝΡ 

ΤᾺΣ ὍΤΟΝΝ λοις χελάλυπτα! ; ον ὁξι ΥἹΡ τον Δ: τὰ 

ς : Ἂ 
ἀπολλοιμένοις κεκαλυμιξνον, 

τ Ξ ῷ ἣν ε ᾿ Α ΓΝ 
ἀήιαὰ τοῖς κυσὶν, Μἶτα, ἀνχ αὖνος ὁ τὸς Πολαϊᾶς ἱ "- 5» ἵ ἷν : 

ΝΥ ΝΠ ἢ Ξ ες ἢ Ἢ ᾿ 
Θιὸς ἐτύφλωσε τὰ νὐηματὰ τῶν ἀπίστων; [ησηὺς 
δὰ τὰς ὙΠῸ ἤν. ὧν ἣ Β ; ἢ 
Οὲ [6ὴ αὐτὸς ὅν ξὐξήκε, ἀτὰ τοῦτὸ αὐτοῖς ἐν παρα" Α ἢ ΞΡ Ξ 

1 ῥα], νῳ 11. 18 Βοαί, ἵν, 
χχχῆ, 29. ὅ᾽ αιιἢ. χχνς Εἰ. 
8). Μο. χα, 2 τ [ναῦν χης 10: ἴαγο, ἵν, 

5 1οῆς χοῦς 7. Ὁ δία. 
ἫΝ 

ταίῖίο, οἷο οὐ, 35... πππ)ν Ὁ, μαπιλοηδίατη τοσδ! τὸ 
καρτερὸν τῆς σωτηρίας ὅπλον, ναϊση βαἰμεῖς ἰδέλεηι 
τὰ οι», ααΐϊα θην μθ ας ορδ νογ ρα αὶ σα ιη, 
οἱ πι(εντπ δοίοηα ἀοἰδνονα! κπὸς οδίθς. Εχσοθ 5. 
Ἑοάοιη ὐοο Αγομρίαὰβ Μαρχοΐθολ [810 οἵ ἔιρα- 
γι, 

(1) Ὡς τάφον, Ῥαρ ΠΟ θ Πα; ὡς δα] οῖηλ5. οΧχ ὑροά, ἢ 
εἰ Ροίγο ϑσαίο. 

31 ᾿Εγὼ πῦϑ. Οὐ. ΟοΙ51}.. Οἰΐον., ἤσθ. Ολβδθθ,, 
Ἔπὼ ὃ (ἄδοϑι ὁ ΟἰΙ0Ρ0.) Θεὸς πῦρ καταν, Ξρὰ πὶ 

Ισὺῦ Βοριρίαν οἰἰατα, πο Ὀθι8,, 56ι1 ἰόν βο5 ἰὸ 
60 ἴῃ ἰοντϊὰ ρουύξοπὰ ἰοσαίίαν, ἰἰὰ : Κύριος ὁ θεὸς 
σου, πῦρ κατανχλίσλον ἐστί, 

(ἢ ᾿Απ' ἐμοῦ. νοῦ ῦα πῶς ἀδειβουδηΐαν τὴ οσὐάά. 
Οιο!ν».. Οοἰδὶ,, ος, ὕδέααῦ.. ἄγραςς Ροίγο βίου οι 
Ῥαθο ρόβι, πῃ Πος 6... ὕσξαθ}, βοῦι δία; Ἰδνὼ ὦ 
θεὸς, ὁ ποιῶν, ργοχὴς αὐ πιονθηι [οχ αι, Οὐ ΡΠ 5 
1μ8» οδί. 9, ἀπ. 1. οἰ 5. 5δ θη ἃ Σὰ] 5 ργο- 
ΡΠ δῖοι (δβιϊπηο θα ! νόῦθα, ἰδρῖ!, γὼ ὁ Θεὸς ὁ ποιή- 
σας ςὥς. ἴοοο ἐξήγηται πῶς λένε! Ἰησοῦς. 516} 85 
50}, διὰ τί οὐ μέμφῃ τὸν Ἰησοῦν λέγοντα ; οἱδ᾽ 
πον Ῥεργρὶκοιιἀϊς ψοδμῆν. αἰοηέονι, οἷς, Ῥοβι εἰρήν 
νὰ ἴῃ οαζά, ο6, δα, 6. ΟἸτοΡ,, τὴ ΟΟἾ51. δὰ- 
ἴοι οὐ, μΡοϑὲ βαλεῖν, δάδηαν, ἐπὶ τὴν γῆν. Ῥεΐ, 
δῖς. [θῇ ἐπὶ τῆς γῆς, ξρον ἐογῦώηι. Ἠδδηΐαν οἃ 
γνογδὰ ἰὴ οἰζαῖο Μαιεμεοὶ ἔχ, νοσατα Πα ἰῇ Ποὺ 

Ῥάτρμοι. ὅακ. ΧΧΧΊΙΙ. 

ἘΚ υΝὼὺ ΡΕ0, δῦ 

πησάν Α πΠ] ΕΠ Ππ|5 να 6 5, ΘΟ] οί βοι  Ππ]π ἀπ ἀ οὐ μγθ 

581. ΟΠ δ δὴ Κα] 5. ἔα δβοη! ον  ἤσλ ἢ} [πἰ556. υἱπ 
ἀονθηίαῦ : « Ἄρο, ΡΡοίοσ, {1 ἀτοθο απ αὐ Μὰ- 

ἤθη, Τὰ αποά ρεράϊοιδ. » ΠΙῸ νονὸ, οὐ 5. {παϑὶ 

ΒΟΒΆ] ΟΡ Τα Βα 6115 “7, Ῥσ  αγατα οὐοορίξ ἃ μἰαδρῃθηϊία 
ἴῃ ὁροδίονϑιι οἰ πη, ἰἰσοὴ 51 Ὑ δέον 5 Το οίαιπδηπῖ 

ἴ). 65 πιὰ ]οραπα πνθη ον οδὲ, ἀρ 56 ἱρε δἰθηθ: ἔσο 
ἐφλυῖβ σοπιδεεμσηα ὃς, Ἐπ ηῚ βαρὶδαβ Ατομοίαιις Ὁ] 5. 
Ροιαϊαπλ. πάπο εἰἰββαϊν! 1138 ΘΓΡῚΒ : « 81 Ὑϑιδγὶβ 

Τοβίδ πιο π. } Ποι5, αἴ αἷδ, Ἰσπολὴ 58 δρροίαξ, σα} 8- 

πα] {105 ο58 σαὶ Ὁ: ἰφηργη, Ὁοηΐ ἡ 6 γ8 ἴηι ἰ6 

ναῦν 15) 5. ἀὐοαβαβ ΘΌτὴ {|| ΠΠ 0} : ον νιον - 

ἐπί ἐὲ υδυϊβοκὶ δ᾽... φοσὰ» ποηονα5. Ροίσπα, «αὶ 

ΤᾺΡΙ απ σχολαν 6 τηόγίο κι οἱ ἈΔρρ ΐταἢὶ πλοῦίΒ 

τ ἢ αν}. δ ἡ 5. ὙΠῸ νογεῖβ, {ποι μηδ ριῶργᾶ- 
νὴ 55. οὐγ οἰ οι ππς γορυσ θη 5 πὶ {ΠῚ ῚῚ Ὶ 

υἱδοράιιν αὶ πὶ ὃν ἔφην φἰονητοη ὁ Ὁ 81 ΘΌΤρΡαΚ ἐπὶ 
481 ἃ} : ἔσο σις ζαοΐσης γασοην ΘΓ οὐφιπξ ἠϊαῖα 15: 

ὄχρόπο απο, δοδιι ἀἰσα! : ΔῸΣ τϑιὲ μασθθὶ 

μαὐξέονο, ἐοα σἰαάίμοι δι αγὰ δάθοὸ ρᾶρα ἀϊοδηΐ, ὃ 

ἀλόβρῖ5 αἰλόταον : 8πῈ αἰού 6 ολτῖ5 ῬΓορ τον Βα - 

1δὰ Ιοςαρηαϊ νὰ σποτα ; Δ} 51 6585 ρὴς ἀἸ0 6113 ἃ 

τορΡομοιβίοηρ ἀρϑ5ῖ, σασ σα) ὙΠ ρον αβ ΔΌΣ πὶ Υ8- 
τον] Τοξία τοῖο 5ηῖπα ἰοζαθ αι Ὁ» 

ΈΘα ΧΧΥΗΓ. δέληοκ πανο σοπίχα Σ « ΕἸ φαλ] ϑηδιῃ 
θ)οὰ5. ὁχοσοαὶ ΡΠ ΘὨλ γΌτΡα δηὶ : [ἢ φαῖθηδ 

Πγοιις οἰροιίὶ μι) ὁφορσαοῖε οουτταξ οηθ5 ἐπ βοί ἐετη, 

κί πος γε σεαὶ ἡ{{ἰπ ἐἰηχδναίο, υαηροἰτι 51 νυ Αρολδ- 

Ἰαὰξ νόνὸ ρυδοίατα 5080] 6ὴ5 ὃ « ὅτ μασ τα αὯὶ ἀπ 
ἐβοδάπθ, ᾿άΠ, Ἰομὸ, μοῦ δὲ ὀμονλίμηι 8} Ἐσατι- 

σοίμιην μοβέριηι, ὃν ἐϊλ φαὶ γρονεῖηνε δῈῈ ὁρογίιθη 35 

ον 5 τὰ ΒοΡδυ Π 5 σρουί 6550; ΠΟ ΘΗ Δ - 

ἀκ βαθὺ βαποία σαπδτι5 39. Ῥροογεδ, Βο᾽ αθὴ6 δ} {ἰ- 

{αι Τεμλο λθιθ ὁχοώνανι οορι σι θ5 ἰπθάθν 

πιὰ Ὁ θηΠη8 4659 ἰρ58 ἀἴχιν: 1ρὸ ἡρϑῖ5 ἴη γα 
ὑοίἐς ἰσηλον, πὲ εἰάομίφα τίοτὶ οἱάοασι "9 Νααἰά ὁχ 

φὰς 9 [λιο. χα, ἀῦ. 5 1 Προρσ. τὶς ὃ, 21. ἀρί, ακ, Ὁ. 32. 514. 10. 33 Ποαϊέτοι. 
χ᾽, τον. 35 1|. σλν νὰν ἄν 55. 101. ὃ. ῬΑ αν ναι; ὃς 

ψϑυβίοα ἢ σοδτο φαρὰ μἴς τοίργίασ, 564 ἴῃ 58 ρ6- 
τ π, 

τίοτο : δὴ νομίσητε, ὅτι ἀλρὺν βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
Ὥς 

(4) [εἰς τὸ μὴ διαυγάσαι, χὰ ΟΙΟΡ. παρϑίυν αὐγά- 
σαι. Ρεῖ. ΔΙοΌΤαΚ [μη [οἷς τὸ μὴ αὐνάσαι αὐτοῖς 
τὸν φωτιτυὴὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τηῦ Βυαγτελίος 
τοῦ 'Νδιστοῦ «πολ [αἸβοαν 1{Π1|5 Πα) διὸ 
« δοἱοηίίο ριονίο να ἀμ Ὲ}}} (τίπτε. 6 ἐχ 5 πὰ 
Οὐτίπι5. ἀϊβραϊαι παπτα. 39, ραϊος Μάμθαι πο [1 
οἰΐανίσεο. 

(8) Ὁ ὃξ 'λροχίλαος, Ἰὰ Θα 1 οἱ οοἀᾷ. πιξ5, σοὰ- 
(4 Φίσαίιξ, Δρχέλχος πάλιν, ἩΡποσ εξ σι. φησὶ 

προσνάγνωθι ὅ λέγει νῦν" «πο 660. ν στη. ΠΡΡΔΤΙ 

ΡιΠο ὃχ ὑλίνον (υ1ἃ νϑεθα ὁομ 10 16}115} « Ανο ἴα ὰ8 
« ανόσαι, ἐπ ΓΡ ΒΟΙΙΟΠ 8 αι ρα, ὑεψμῖξ, δητθοδν 

« ἀδιυιία Ἰομον ἃ 581 παπο ν8}} ἡ ροβίο]ϑ. » (ὑοτα - 

ταούτϊου ναϊμα!α Ἰοοιο, ῬοΒῈ δὰ νουθὰ 510 ἰϑοὶῦν Ρείγταϑ 
φρροαθιο: Εὖ δῈ χαὶ ἐστι χεχχλυμμῖνον τὸ Εὐαγγ. [ἃ 
αἰααὰ ἰὼ (ἰοῖδ!. δὲ Οὐ». ὁσαᾷ, 6. ἴῃ βαονὸ ἰόχία, 

(6) ᾿Γησοῦς ὃξ. οἷο. τς βάσ!υ. ἅΠΠ|6ν Ραίγα5. 51- 

ταϊαβ: Ἢ καὶ [ησοῦς αὐτὸς, ὁ γαὶ Παῦλον τυφλώ- 

σὰς, οὐκ εἴρηχε Διὰ τοῦτο ἐν παραθολαὶϊς αὐτοῖς λαλῶ, 

ὅτ: βλέποντεςο ὑ βλέπουσι; « Αημοιι Οἱ [6585 1058 σᾺΣ 
« Ῥασϊαα δχεοσδνε, 1α ἸΙασα 5 658: Ρτορίογθϑ ἢ 

« βανΆθΟ ἶπ ἰρ515 Ἰοχαοῦ, χαΐα νἱ ἀθανοϑ ποαὶ νΔοΠΠ» 
Αἱ Πιάοταβ Θ᾽ ΟΠ ᾿πίθρρτθϑ νϑγῖϊξ, φαογησάο. ἴῃ 
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Ἂν 
ως 



δδ1 

δυρῖα μα Ἰμηαὐθηι, φαληἀοηχυϊάσπν. οοᾺ]08. ᾿ρ5ὶ 

5005 Οσοπιβογδοὶ Ὁ 7 ΠΡῚ δαΐπι γο απίατία ρυλν 8 

αἀαδὶ (Ἐν 181 δι στα Βα αςι10 : « ΠΆΒΡΜΠ δηλ ηὶ 

« ἀαθῖμαῦ; ἂν 60 δαΐρτῃ σαὶ ποῦ Βαλοῦ, οι φιοὰ 

« Πάροτο 50 μαι, δαϊδιοιαν τόνον 

ΧΧΊΧ. (δὲ ααίδην, φαοιπα πη τη Ποη πα} αιο- 

486 Ἰηϊογργοίαηταν (2). ΠΠπἃ ἀϊσομάη οδὶ Ππυγτα 

δπΐῃὰ θη. 68ὺ Πα ἀκα Ὀ}}15 ογαϊ!ο) : ααδηιν5 9 146- 
᾿ἴαπι οοριαὐοπθ5. Θχοοανονῦ! , ̓ὰ Βοηατ δχοθοα- 

δι Μαίῃ. χα, Ὁ. 33 Μηαμῃ, χχν, 39. 

ΟΥΤῊΗΣ τοχία, μὰ υἱάσηίος ον εἰάδαηί. Θ᾽σα 8116- 
βαιίο ἀνα θοῦ αἴ} ΠάΛΠογ αϑῖ, οὐ ἐοχίατῃ Μαι- 
ἰῃϑῖ αὐ ἀμιππξεῖπ) τορυφερηίαι, (οηϊΓὰ φὰ σα ἢ 
ἰδχῖα οπὲ, ράυ τὴν ἐχ ΜΕ ΠΣ, μανιι. ὁχ οι νὸτ- 
819. οἂρ. νιπ, 1ῦ, ὁοῃδανοϊηῃαία πῇ : αἴσας 1ἅ- 
οἴτοο, πη [ἀϊδ8, ταϊ δ. γα α 615 ἀὰϊ υὐηοπαᾶ- 
εἰσῃἶπ ϑυθριοίοηα ἰθοναϊ, 50 θυ ατθα ἀπο 0115 
Β00ρ0 οἱ ν6Ὺ}}5 σοηῃνθηϊοπίοῦ; 4α1 βαρρομι εἰσ 
δίιιηὶ ΠΟΙ αἶδδ8. ἀπ αὐἰάοηλ οἷο, κοὰ χαπια ἢηἀ1- 
δηαιϊίοπο δὲ ἀπε τοί οονα 5. ραμιἴοηδ, π6 ᾿ἰ αν 
1ὰ. ράγαθο 5 Ἰοχαεθαίατν, νἱάφγομι 

(ΠῚ δὲ νοϊιμιέατία ργαυϊίας, οἷο. ΑἸἱ αραϊαην ἀπ- 
ποβαρὶ νοὶ δε ἀὉ 5. 4] ΟΡ] ἰδ}. νου απ Ἰα τ18 
τοϑριθιῃῖ, Οὐ ἰαθὰ μος ἀσηο, ἀὰ ποη ροσοαηάαιη 
ἩΘΟΘΒδαν!ο ρυϊνατς αὐ ΗΠ 5 δῷ ροοσαπάι τη νοὶ 
ποπ ρουσανάαηι ρα ῖ ἀπά πϑηῖ ἢἃ 5.105 ΒΘ ΏΞΗΠ5 6χ- 
Ῥοτῖ! Αγοιθίαιιβ θὲς». σὲ απο ἃ ὁδλοδμαὶο δα ἃ 
μαπ.3 2: « 665. οἠπία αι [δε ποσὰ νὰ ἀδ Γ06}} 
α ἰἸθ6γὶ ἃ θ} 1} 5οηβα τ απ]σαίη] 8 ἀθάις φὰς ναϊϊο- 
«η6 οἰλαϊῃ ἰορθιι 101} ρόβαῖς. Ρδοσδι 8. ΠΟΝΙΓ ΩΣ 
« ο5[; αἱ δυΐθπὶ ΟῚ ρδοσθίηι5 Ποὶ ἀσῃτ 65}. 6Χχ 
«60 Ζαρα ἴῃ ΠΟΘΙΓΟ 51} Δσ ΤΓῖο ομβ Πα απὶ ροοδὰ- 
ΚΤΘὶ ν6] ἤθη ρροῦσᾶρο, » 

(35)  Ὠπριπαάτηοί πὶ ποθ 11] πο Ρρυθίᾳ πίῃ. κ 
Ουᾶπὶ κἷσ θάμ! νουθόναι ἰπϊονριεία δ πὶ Περὶ 
Ονγη 5, ρα θην πὶ γρίρ απ ὴ6 ἔδσορρ [αἴρουν. 
56 5110 1165 Ὡ0ὴ ἀδβτιαι τὼ Ραύλετη 5ογιρ! 5 οσογα πα 
Ππ}6 5] τὴ χα ρο᾽Τοα τόπος Οὐΐμοινθα νοΡθὶ γα ]ὰ ἴῃ 
ΠΡ. 1 6 ρμεποίρεϊ. ἂρ. 1. νοῦ ΗΘΡΓγ, χα, 99, 
«85 5115 ΘΟ 5 ΠῚ ΘᾺ 565) 1 ἐνερ  ε ααϊα σοι 511- 
« ταὶ εἰ οχι νηί παΐτη Τὰ τη δηλ ατῃ σομὶ ατἰοπον, 6 5- 
« ἴα ἀγρία, ἀοοίοεία ρμοοσαι : ἀπ πηαρατηδ νι {{|5 οἵ 
4 Ραπδίοηί θ5 ΟΠ Ξτα ΡΤ5, μυιγι αἱ 5001 οᾶς ἀϊσαιατη- 
- 416 61Π|01 ἰΘπι ρα » Ὑμεοάογιι5 Π ογαο!οίοϑ, 5οὰ 
σαῖβ 8 ἁασίυν σο ΠΡ μ 01} ΠΤ ηρ Γι ΟΥ πὶ ὰ- 
ἰγαπα ἴω 5 μι 05. μα! τηο9 Οουάοενῖο θαΐίονο ρυῆχί, 
οα νϑυθὰ ρβα! αὐ τις νοῦ. 9. Ταπφπκάηενας βῳτεὶ σον οτὸς 
ἐο5.1οτρτθ .Π5. Θαρ ἢ  οα ρραν δ} }5 ΟἹ Πορροβ τ πὰ 
80 πιὰ (θἼ Π Ππτπὶ Τροία στὴν ἐσ! 10 η6. {μ|5}}. ΘΡΊ5], 
1 ρ. 509, παρὰ ΟΠ γΙ5΄ 5. ἀἰοι ταν πη τ πὴ δὲ 
γΘδΓγροϊ 61) ΠΤ γ 5 {πίον τι, 3ἢςν ἐπιουρυ δία μα Γ 
ἀκ ρυαεαι5. ποίαν σάβα, δἱ Βοηΐ ροτοιαϊίαπο. 5]- 
η1168. Δ] Ἰοσι! πὰ ἰῇ ρῃ5 Δ} ἷπξ σοη!δχίαθη!. 6 ρμασύδίο- 
γατὰ δ παρίογσαμῃ ΠοπΊ ηὶ ἐπ δυροιπϑι νόθος 
ἢς, ὁσηΠιδίοηρ, οἷσιν, ὀχρ!οπίση 5. ρμαβείπι ἀρ 
Ονῶσοϑ οἱ Ἰναηο5. Βα ΤΡ65 πδροτίαβ. Πα 68. Απρβη- 
511} ἀ6 δχοιυσαι 0π6. ἴῃ δοθαι ἰδ γργοιίαὐῖο, (τὰ 
θεσηι δἰϊ σι ρδυθο5 5 51τὰ [5111 πυροκατηοη 165 ρ- 
56 6 ΓΒ δἰ οχυφοῦγα, ἈΓῸΧ ρδυολ 5 ἴῃ αηὰ» ἀοπργιὶ 
οἱ Ἔχύφοαῖι! ΔΒ ατ τα σι βα! αἰγὶ ραάοτγε Πα; 
ἀδ 86 ᾿μ5ὶ5 Θχ 5! πιὰ Π0η 6 σοῃορρία. αὐ ἀϊνη πρα- 
{1 τα ραϊοϊηαμε ὑπ! αρίαπι, Υν, οαπτάθιῃ ἰρασία!, 53 
ἦῃ Φοασν., πα. 1Ὁ οἱ 11 

(3) Τῆς χάριτος. Βσι]α8, τῆς φωτιζούσης χάρι- 
τος, {Πυπ 1 εἰς γαξῖεο. , 
. (ἢ) Εἱ δὲ δεῖ, εἰσ, [π΄ οὐ. Ηοδ, δι (ἄβαι)ν., δα 
δεῖ γαὶ ὡς, ἀπτπῈ γϑυ πὶ διχαΐίως δομἤορία πὶ οϑί, 
ΑἹ 11ἃ ααποὶ διὰ σοηπγαοίίο. Ροῖγαϑ δι σα]5 δι- 
καίως 6611, 884 ρῃταβίμν. ρᾶα]ο σοιηπιαίαι: Εἰ δὲ 
καὶ δικαίως τινὲς ἐξηγοῦνται, ἔστι καὶ αὕτως εἰπεῖν 

5. ΟΥ̓ΠΠ.1 ἸΠΡΈΌΟΘΟΙ,, ΛΕΘΗΠΡ. 

οἄϊο τοϊοθαλ αὐ ἤοὴ νι ἀθγοπὶ ὃ δη ροίίιι5, ργορίεν ἃ δολαῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βὰ 
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τωσὶ ; μὴ μι" ἑ 

σῶν αὐτοὺς ἐδούλετο μὴ βλέπε, ; ὃ διὰ τὸ ἄναξιον, 

ἐπειδὴ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐχάμμυσταν; Ὅπου 
: ᾿ 
ἀτοὴ γὰρ αὐτοπουαίρετης πονηρίχ, ἐχεῖ χαὶ πῆς 

χάσγιτος 13} Τῷ γὰρ ἔχοντι δοθήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ 

ἔχοντος, καὶ ὃ δοχεῖ ἔχειν ἀσθήσεται. » 

κθ΄. (δὲ δὲ θεῖ (4) καὶ ὦ 
εἰπεῖν (οὐ φαῦλον γὰρ τὸ 

τῶν ἀπίττων τὰ νοήματα ( 
ἕνα εἰς τὰ ἀγαϑὰ ἀναδλέψωσιν. Οὐ 

᾿ς τῖνες ἐξηγοῦνται, τοῦτο 

ΕἾ: 85)" 

» ἐπὶ. ἐπὶ 

εἰ καὶ ἐτύφλωσε 

Ε 

(οὐ φαῦλον γὰρ τὸ ἐῆμα). οἷο, « Οποῆ 51 οἰΐατῃ τϑοία 
τ ἰαἰογρυοίαπίαν πορη}ἘΠ[οὁιΨ, ἴσο ὲ φυοαῖι δῖ. ἀΐσογα 
Κ (ποι δῃῖπ Δ δαγάᾳ δὲ οὐ 10). » οὶ ΡόνΓο, ἰδ δ ξὶ 
δα ἀσήπ6. Ὧὰ ραγαριίαρῃ! Ππϑῖ ΔΘ οί! νοΥθΙ5 

Β νυ ὰ5 ἀϊοονθ νυ θαιαν, σαι 101 πα Β)1οἴαν, « Ηπὶ}115- 
« πἰοαὶ ἃΠβαιτὸ ΡΠ αγ 5. ἀἰς }5 ὀνδείορασν ἀσὰσο ἃ 
« ΤᾺ [5 ἀνοποῖαθς δηοαι οοὴ Πισι αὐϊολ 5 ρτὸ5- 
« κρυηδθα,» απο Ζαυάμημιν πο ΘΠ πὰ Δά Οἱ ΟΡ 
Ὀἱαραθ]15. ΑΛ ΟΠΟΊΑ Τὰ] σἀπὶ ματίθπι 6} 115 νου τὴ 
ἀρριηχίι : μι] σπιπ 5. ἴῃ ἰὸς ἰοοα Ασομ ο]αὶ νευρὰ 
ἀδείηδίο, οἱ οίογα. ἢ ἰδ5 Ὑϑυρὶς, δὲ αμέδηι, δία,, 
τθηπ δὲ ἴπρίῃ, ἃ Ονγ 0, ρᾶΡομ {6515 νἱσο, ἀτ- 
οἰιο᾽α! να οι 5. δά] δοία σα ϑθαχαβ. δα έοιῃ ἀπ ὶ- 
ἰαὉἹ αοὴ μοῖϊρϑὶ Ταϊῃ ὑθῦ)υὰ ταῦτα τὰ αὐστήρια, ἰπ- 
ἰογ5. μορβιία. Οὐ 1 δε, ποῖ ΑτόποΙαὶ, ἀπε ρ ὰ5 
τας πΐθὴ5 ἀρ οαπὸ μαπόΐα αι ἀιιΐονιι αι, 15 ἙΏ Τὴ 
ἷν τηγβίουϊα ἀὰ πὰς ΔΌΘ ΙΒΙΗ δ οἀϊδομ πη ὴο- 
ται πυνὶθ Θριθββο ΘΧΡΟΙἾ, ἰοητα πὸ πῸπ 6556 σοι τ- 
Ἰὰς ἀρθγίυθι αἰσῖιθ ἸΏ 15. ΠΥΥ ΞΕ ΤΠ15 ποηιϊηε} 58}- 
Οὔ Ἰ5δῖ τ ὃν Τ ΓΙ ἢ} τα τ15 ἀσοϊνηατο. ΑἸ αἱ αἱ κθο ἀρρτῖ- 
το ὑσπνομθι! Οὐγη!}} αὐτου θα, ἃ σα! δυο απι- 
πορΌτῃ δἴα τι ἴῃ Παιδὶ ποίη 6 ἢ ἃ ριδά τὴ ὑρὰ ἢ 5- 
Ἰα115, θαἱϊ, ὅ, ἢ. {ς αἰ} 5 χηνβέθυί ασὴ Τα {15 

Ο οι, ἃ, ρίδη πβιηρ ἀρούπεγαι : ἴἴὰ ποῖ σοπνρηϊα!ξ 
δποῦ, φαὶ Ογτγῖ!]ο οσῖθ σαϊ. 6. α. 21, πόσα (δ υῖ- 
51:1 Π 5 ἈΠ] τα τῇ, ΠΡ4Ὰ8 ἂν ΕσοΙ ο5᾽ἃ στρ δοῖα5 Ποσαῖς 
ηθραι σαί ΠῚ ΘΠ 18, Δ} σὰ ϊθο ΤΩ ΘΠ ΟΥΏΤΩ ρτἃ- 
ἄστῃ ϑαρογργόβεαβ, ἀἰαῖιο Πα. ΕΟ] 6518 ἢ) }ὺ5 ἰδοῖαϑ 
6556, βιοῦαέ. ἢ. 19. ἡ πὶ σδίθ Βα δὴ) 08 γανορὰ ἢ 
Ἐφοϊοκία τ6 0] ῥσοθαῖ Πανὶ 11 ἴὼ το 6 ΘΝ 
σοπυρπίονίο, οἷο, (ἀοπδῖα απὸ Πρ. νοσαὶ δοηηἤτθηι 
εἰοίδιωτι 6. ΠΟΡ̓ῬΟΥΘ δηπορ βιξοϊοκί. ΑΥΙ 35 ἀααλ πὸ 
ταν ϑίθυία 8[1π|6 ᾿ην  Π10 615 Θχροιὶ!, ἤρα 5. ρ5586. σο Τῇ 
ΒΡ Ρὰ5 ρροϊοσιῆ. ΑἸ4αὶ 1πὶ βρης Πίπῃν δυά!ουῖο 
Ἰοχαθθαμα" Αὐ οποία. βαρ. τι. 27. ΠῚ ᾿σιίαν αἴβη- 
βδιαν σοῃ ἀρ 5. Ὄγᾶ!ο, 418 ἸΡμΘΕ 56. ΘΟΓΆΠΙ 
δι ποῖα Ἰοηαῖ. απο5 Ἰἀπγθπ αἰβοδρία! 0015 1π6 1065 
παδ θὰ ΔΓ Π δι Π1Ρ. 5856. θὰ ινδίοσα οχριδτο, ἀβ 
ἀπ 15 Φπα 5ιῖο πὰ ὁταῖ απ Πα] νοσλα, ταῦτα 
τὰ μυστέρια, ὑδΡιΒπδῖ Π)6 πὶ Οὐχι!}, φαηαρ σιτὰ 
ΒΌρΘΓΙΟΥθιι5. πδοραϑανία ὁοη πὐχίοπο ἀρν] πΟἸΔΏ ΏΓ, 
ἢ σοσσβα 0. ΡΏΓΘΙ ΘΕ [πη ἡ ἰὸς Ἰοσο δο]10- 
σανίηβ. ΝΟ ΠΠΟΓΆΓΙ 05 ἀοθθὶ ματι 6515 Ἰοηρμὶ- 
ἰαο : παῖ αἰμυθιβίοπθϑ δὲ ραΡοΠ 6865. Ἰομ βίου θ5 
ΟΥγη!ο ποὶ ᾿πυβίἰαίῳ, Υ1]α, οαἱ. 48, π. 4 Ποπι. 
ἢν Ῥώραϊ. τ. 8. ἀϑά6ι6. αὐ 11. Ργϑίργθα πον ἀπ|15 
ϑονιριπσθ ἰοοἱ βϑοοιμιάια ἀἰνευβα5 ΚΘΗ ΤΡΉ Τα 5 ΟΧΌ]Ε 
στ σμθ5, 6} 15 ΒῈΠῈ περ ηἶ, αὐ νὴ ᾶδιθ ἐὶ οαϊ. 17, 
ἢ. 9. οὐ 10. ἐ88. 413, π. 21ς εἴο, ΠΡΌ πὶ ἀπ ρ05- 
ἰγθηῖο Ἰυοῦ (γα Βυ705. ᾿σοἹ ἐπ Θγργοίαι οι τη, 
ὨΘΏΙρΡ6 ἱπῆγπιοβ σοα]ο5 νορ τη, 4185 σα ρ6ΓῸ πύθῃ 
Ρούδαπῖ, [πο σ6. οἴ αἀϊ, σοπίῃιθίατν ἢ Ρὰ γαϊοηθ 
απ τοι ἀϊε Ῥγροσαί ἢ. 18. σαν σαΐοο πη οπ β 
πλγϑιθγία σο᾽οπίην, (υἷα νΠΠοἾἴο 8. ποοθΡ οι ἰρ515. Ρὸ- 
11 ΠῚ 4128 ΠΟΘ ΒΟΉ ὀαρᾶγο, δορΏ 0, 

(3) Τὰ νοξματα. ΑΝ θο Ρεῖσ5. σας, ὡς 
χαὶ Παύλου τοὺς ὀφθχλμοὺς ὁ Χοστής, χιοιησάνιο- 
ὄτοη οὐ Π'αμἰ οσείο5. ἐασοροπυὶξ “.λοῖξιιβ. Ρααϊο μοϑὲ 
ὉΠ ον  β51π}85 ἀγαῆά, οχ δοβᾷ. (ο15].. Οἰιον., ἤοο, 
ἀδξαιθ, δι Ρϑίγί δισα} νογβίοη β, Ἰδρί τσ ἴῃ 6115 
δ᾽ γωρο 5:0 ἰοχία, ἅγια, δανέρδα, 
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φλωδσεν αὐτῶν τὴν Ψυχὴν, ἀλλὰ, τὰ νοήματα τῶν Α ΥἿ, αἱ αὐ νοπὰ νοξριοδπ!, Νοπ δηΐπι αἀἰχί!; Εχοῦ- ἄν; Ἀος ὙΝΝ τ ἢ 
απίστων, Τὸ δὲ λεγόμενον, τοιοῦτόν ἐστι ᾿ύρλωσον ἕ ἀξ Ν τοῦ πόνου τὰ πορνιχὰ νοήματα, χαὶ σέσωτται ὁ ἂν- 
θθὼωπ τ᾽ τύφλωσον τοῦ λῃστοῦ τὸ ἀοπαχτιχὸν καὶ λῃ- 

ἌΛΛΑ οὐ θέλεις 

ξ Τυφλοῖ χαὶ ὁ 

ἄλιος τοὺς ἀυσλοωπηῦντας {1) καὶ αἱ ὀωραλμιῶντες 

στοῖχον, χαὶ σξγωσται ὁ χυθρωπὸ 
΄ 

᾿ ᾿ κ Ὸ οὕτω νοΐσχι ; ἔστι χα! ἄλλη σαῖς, 
: 
ι 

τυφλοῦνται, βλαπτόμενο! ὑπὸ ποῦ ἧς" οὐ ὁ Ὁ} πτόμενο! ὑπὸ ποῦ φωτός" οὐγ ἧτι 
τυφλωτιχός ἐστίν ὁ ἥλιος, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ ὑπόστασις τῶν 

των οὐ Βλέπει 12), Οὕτω χαὶ οἱ ἄπιστοι, νοσυῦν- 
Γῇ Η, Ὁ ἀπ τμεν σι 

αολίαις, οὐ δύνανται ἐνιδεῖν ταῖς τῆς θεό- ὃ 

Ἰλαὶ οὐκ εἶπεν" ᾿Βτύφλωσε τὰ νοή- 
ματα, εἰς τὸ μὴ ἀνοῦσαι τὸ Εὐχγγέλιον᾽ ἀλλ᾽, εἰς 

ἐδ ὅς ἢ 
τὸ μὴ διχυγάσα: τὸν φωτισμὸν 

ιϑαγγελίου 

- Γ “- 
τῆς δόξης τοῦ 

ἐῶν ᾿[ησοῦ Χοιστοῦ" 
ΚΎΜΗΝ Ἄ Ἵ ἣ 
Τὸ μὲν γὰρ ἀκοῦται τοῦ Εὐχγγελίου, πᾶσιν ἐφίεται" 

ΕἾ χα ἡ 
τοῦ Ἄυρίϑυ 

ΩΝ πα ἢ τ κ' Ρ 
ὁ δόξα ὃξ τοῦ Εὐχγγελίου τοῖς Χριστοῦ γνησίοις μό- 

ἡοῖς (3)] ἀφώρισται, Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰζύριος, τοῖς μὲν 
“- - . , ν᾿ ΤΣ ω Ὁ 

ἀκοῦσαι κὴ δυνχαίνοις ἐν παραδολαῖϊς" τοῖς δὲ μαθη- 

χατ᾽ ἰδίαν τὰς παρχύολας" ὁ αὐγασμὸς 

Ἂ ῶ ἐθνιχῷ 

περὶ Πατυὸς καὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος ὃι- 

ἡγούμεθα μυστήρια, οὐδὲ τὰ πεοὶ τῶν μυστηρίων ἐπὶ 
ἐυθώμς, ἀράς τᾶς. να - ὙΠ : Ἵ 

γατηχουμένων λευχὼς ἀχλοῦμεν" ἀλλὰ πολλὰ πολλά- 

χις λέγομεν ἐπιχεχαλυμμένως, ἵνα οἱ εἰδότες πιστὸ 
νυήτωσι, χαὶ οἱ μὴ εἰδότες μὴ βλχαδῶσι.) 

ὺ 

Ὁ 5 ᾿ 
πλιίοτιν ἀνιτοεπετο 

ὁ δράκων" τοιχύταις συμπλοχαῖς χατεπάλχισε (Ὁ) τὸν 

Λ΄. Τοιούτοις ταὶ ἄλλοις 

Μάνην ὁ ᾿Αρχέλαος. Φεύνει πάλιν χαὶ ἐντεῦθεν, ὁ ἐν 

38 1 σον, ιν, ἀν δ᾽ Μά, χῆπ, 13. 5 Ματο, τν, 34, 88 
ᾧ, νὰ. 36. 

(1) ᾿Αμδλυωποῦντας. Τία 5ορ θὰ. ὁχ οοὐᾷ, 
Οοἱ5!., ὁ], 8οα!,, οὐ. δαὶ. 1008, 91. 5160., οατα 
'ὰ δἀ1|5 πα δοδίας, ἀμόλυωττοῦντας, 

(2) Οὐ βλέπιι, ΜΙ α5 ἀρὰ Βἰσα!απὶ, σαθρὰ ἔστι, 
ἴφια 68. οὐδ παΐίθα, Μοχ Ἰούα ἀπιστία, 5ογθ- 
Ἰλι15, ἄπιπτοι, ὁχ σοι. (οἷς! ἴος, Οἰἰο}». μαι. 
Ῥεῖ. 510. Υἱχ δπῖτῃ ὁγθάαμ νόυρῸ νοσυῦντες ἡ ποῖο 5 
ἀδεῖνοα. ἀλο5 4η18 δἵ ροβί. [ἢ ἰθχία ἀροβίο], φαθῃὶ 
Ῥάθ!ο ραβὶ ν {1 χα) γὶ ἀπᾶπι| δία η65. ἤἀδ τϑοϊαί 
Ογ 1.5. ραυ! απ ἰαπηρ αι ἀρο 5.0] 108 τ θα σοιηπια- 
“ἴ. 1Τϑρίηγαβ δηΐτ, εἰς τὸ υἱὲ αὐγάδθαι αὐτοῖς τῶν 
φωτισμὸν τοῦ υὐχγγελίου τῆς δύξης τοῦ Χριστοῦ, 
“ἰ πο {αίοοαί εἰ ἰπ τῆμηϊπαῖῖο Ενταμαοίδ οἰονὶς 
Ολυϊετῖ, Αὶ να Ἰασῃς διαυγάσχι, ΘΓ ὉΠ}. αὐπ 
τοῖς. ἀπὲ σα πὴ πλΠ15 τ58. δὲ ἀπο τον] θι5: 56α νοῦ- 
νὰ τῆς δύξες ροπίξ 16. τοῦ Εὐχυγιλίου, Εναηρμθ- 
παμηαθ ἃ}» ἄνδηθο}:} μἰονία ἀϊδιτηβαοηϑ, Ροβροα- 
“]0115 δι 5. πα πθ αα πιο τὶ πος αἰδουι δ 
σοθβα αἰ τισασι ἀπ σὰ ὁ μοδι οἷ 5 πῶσ σἸούίατη ναι" 
κϑὶ}}ς 564 Ἐνηπροιαιη ἴον, 5σὰ αἰστία, μθ παι, 
μἷο αἰςαί. ρα ᾿ἴα ἰοὐίαβοο μά θ. θα] ΟΠ 5. τ ὁ6- 
αἰτο σαὸ : αἱ οἰίαα ἰερὶς Ονε}}. ΑἸΟχ. μοι. ὅ. 
ῬάβοΒ,, ρᾶρ. 8. 

(3) νησίοις μόνοςς. ἴῃ οἰἰἰΔ1|8. ροηΠαισ, μόνοις 
ἀπὶθ γνησίοις, ὁσία ὁγρσίπηοια. πα αγα ἢ. ΤΠΌΡΙᾺ 
γϑβε αὐ πλβ οχ οἰ αὶ, Ἔσο, δά α} ΑἹ ΡΟ 5 γα - 
105 Ομ, τοῖς, οὐ ρτὸ μόνοις ἰορηῖ, δούλοις, ΝΙΒΗ 
πθῦθδϑο δε νόΓρὸ γνέσιος αἀϊπηροιθ δοῦλος, Δ ΠῚ 
εοάδιῃι νοσάθαῖο 5η6 αἀάϊιο, ἰαπαιᾶμῃ δα ϑιαη ἶνο 

Ὀ 

ΘΑΥ ΠΕ ΘονιιΣ ΔΗ πὰ ; 50, ἐμ ρίϊμιι σορτίαἰίογιρς. 
Ομ ιι5 αὐ 11 ἐδ ηβὰ5 δῖ οϑὶ ; Εχοδοσὰ βου οΓἱ 8 5ῦοῦ- 
1Δ ἃ} οὐκ ΠΟΘ 5, οὐ βοῦνδίαβ δὶ Ποηλο. Εχοαοὰ 
[ατ15 106 γαρίοπαϊ εἰ Ἰαϊγοσίπδη! ἰησθηΐαηι, δ 
Βα Πα ΤΟ σΟ ΒΟΟ [5 δῇ Βόῆιο. γοραηὶ τἰᾷ ποῃ τἷ5 
ἰ ΠΊροτο Ὁ δι οἱ αἸῖα ᾿πἰουρεοίατιο (6). Ἐχοεροαι 
501 παβοῦ 65. οθταβάμι σοα! σασθαι ἀοίθια ; 68 1 ααὶ 
σα! ον. ᾿π] Ὀ6ΟΉ Πα 16 Ια ογαρ!, νἱ Ἰὰ αἱ ηἷξ Οὐ ἔθ η5ὶ 
δχοιοσαλ 1 9 ΦΖυσα 58ὰ 5ροηίο αἴχαο παΐαγα 50] 
ἸαΓεγαΐ σὐρο! ἰἀΐοτη,5 6 ἀ φυοα Θομ] σα πι σα θ5᾽αητα ἃ 

υἱάσι άο Ἰηιροάϊαϊαν : αα οὐσῃ τποάτ ἢ Δ 6165, σὴ 
Φαυκίποηι ᾿ὴ σον 1θ 5 μαζί, ἢ Ὀίνί αἱ (115 
ΤΑ ἸΠΒΡΙ δγΟ 0 ροΟβϑαηξ Νδὺ αἰχὶ!, « Ἐχοθθα- 
« Υἱ} σοσ!αἰϊοποπιπι η0 ἀπιάϊαπι ναῃρο!ίατη : 56 αἱ 
Κη η Τα Ἰκθ δ 1} 15 ΠΠ απ μδεϊο σ]ογί ἔνδηρο!! Πο- 
4 ΤΠ] ποβίγι 66ξὰ (ΠΡ 501 ὅ8, Ν ἢ ἘναηρσοΠαπι διι- 
αἰγο, οὐ τ 5 ρον Ππ.: νι ἢ γοιὸ σίονία 50. 
᾿ἴα ΟἸε5}} θυ Π15. 5 ποθ 5αιθ [αἰδοῖ ρ}15] ΓΒϑΓ- 
γαϊὰ 65.1.15 φαλ δον Δα ααάϊρο ἤθὴ ροίογαηΐ, )Ὸ- 
ΒΝ Πι15 ἢ ΡαγαμΟ} 15. Ἰοααθθαίηγ 3; αἰ ρα 5. νϑσὸ 
Ῥυϊναῦ αι ρα 015 ΟΠ 5βόγοθαί ὅ5.: ρογῖι δηΐτῃ ὅι]- 

δαι δόγιῃι ὁ5ξ Ζα τ βιπ|, ΠΠ γα δι} ; ἀχοίθοδίο, πῇ- 

ἀϑίαιῃ, δου τὰ ν δέοντα σασν απὸ {10} ραίΐαίδοι! ς- 
οἸοϑία ἐχ σα ο ΠΟΘ οσιηι βουνὸ ἔγάμβαγθβ50, 56}}- 
61} π|5 ἜΣ ΡΘΏΘΙ 6. πο κ ποὺ 65; πο θη. ΡΘΏ(]), 
ας Ραίγοα, ΕΠ ατως οἱ δρίγ 1 βαποίαιη βρευίαμί 
ιν ϑιογία, ἀουϊαραθλα5 36; πράαθ σα ΟΠ απηρῃ δ ο0- 

τοι δ πα γ ΘΕ 5 ρά]απι ἸΟΖαϊηλ αν : 568 τα 118 5:0 08 
ἰδεῖα αἰοϊμαϑιαῦ σὺ πορατ! Πά 6105, 16} σιν; 4] 

γοΡὸ ποδοπιμί, ποὴ ἀδηίπι.) 
ΧΧΧ, Π15 οἱ αἰ5. ρ᾽υσμα5. δνογίορθαϊαγ ἀνᾶσο : 

{ΠΠ|05 ΔΔΟ ρΙαι5 σοι ΠΙοἰ Ομ θ 85 Μάποτῃ ρτοβίνα- 
αἰτ. τιθειὴ πχἀο βαρ! αὶ δὲ ἀθ σῆγοθγα δαξιμοταῖ: 

Ψψι. Ῥνοοαῖ, π. Ἵ, εἰ υαί. 12, ΨΥ. 
" 
ὃν 5. ςαΐξ. 

αὐτὸν Ἰτογάσνης αἱ ΡΡροσέ, τι. 15. ῬΔΏΪ]Ο ἸαΪογ 8, 
Ῥοβὲ ἔλεγεν αὐ ἐγολιι5. ραγ ΠΟ] πὶ οὖν ὁχ Ραῖ. 510.» 
οἰ δηΐο δυναμένοις, πουσοοϑαγίαπι πρρδιίίοηθηι μή, 
ὁχ οὐὐᾷ,. (οἸ5].. Ομο)., ἄς, Οαδδαθ., Ροίυς, Θίσο, 
ατοά. Ἀπλ"ΠΠ|6} ροκὲ αὐγασμύς, δα οι. γάρ, οχ 
Οὐἱκι.. ἴσο, λβάαθ. 
(Ὁ Δ νῦν. Βοϊδύνοπι ἃ δῖς ρυϊηαπι σοταηραγεὶ 

οχ σοι. ἄος, (ἀβαπ}ν. οἱ γοά. δοπ δὲ ρυομο ἢ 
σοι ροβὲ διηγεῖται, δχ ρῥτώϊα!. σοάδᾷ, ἱπξαρβογαθο ἐχ 

001}}».. 804]. οὐ Ροῖγο δ᾽σαίο. 
(δ) Κατεπάλαισς, Τὺχ Οοἰ5]., ΘΙΐορ., Ηοα. Οφ5δι}., 

στοά. ΑΗ οἱ οοῦρσι, κατεπάλαιε, 
(ὑγ δὲ οὲ αἰἴτα ἐπιορρνείαίῖο, εἴο, Ῥάγαηι ἀἩ Του 

του ᾳ Ἰθο ἱπιρυρνοναι ο ΡΒ 1Π4 σα ρογίοσθ Αγομα]αὶ 
πα. 28, δακαθο ἀιὴ ΒᾺΞ ἢῃ ἀπάτα ΠΟΙ ΠΡ βιηοῖα5 
Πσοηδηι5 Πανὶ σα ρ. 29. ἢ 1. ρα νη) ἰὰ- 
πῖθὰ ἀἰδονροραῦ, 4ποι δαουπάατα ργιονοῖα 65 Τὴ - 

ἀἰκηῖβ. ϑυδίνα μι αναϊαοι πὶ γυραμ. νΟ]αατ 
ον τα οθὗπ ς δοσαπάσι. ἀγᾶ, βράῦθο Βα ρο- 
(5 Παπι 5 Ῥγρβρη 6. ἀ6 Ὀ᾽ 165 ἀσᾺ]}05 μογβι δι οἱ 
δχύδοοα! ̓  ηποῦ πὶ ἀνόγίαϊ Ἰ)θὰδ, 115. Τὴ ἡ βίθριϊα αυα 
ἔρυτο πο ροςξαῃὶ,σϑίαι. : βού θπ Ραππαηΐ ἴΓ65 
Π 4 ἸπιογρτγοίαυθηρειΝαιῖπ αἰ 65 χιαάοσαθ ρετ- 
τ ὐκονοοναϊα οχοδοαὶ ὰ ΒΟ δϑοιπΐο ορηπὰ, οἱ 

πὸ ἴὰχ ποσδαὶ πὶ ἰϑυιῖο. ἃ διαπι βυα ποιϊίοηθ ἀμ - 

χὶΠῖ κοΐ. ν6᾽ τοπ 8 105. ρΘΙ ἢ ἰβείομο, 6δο5. χαΐ να- 

ὙΠ} ἀσὰ ὁσοα πὶ Ἰπά τα ΡῚ δὲ ϑϑαοἱ μαι ταῦ; απο 
Ὀγνα5. ἀθ ΑπΕΠΟΝγιϑοὶ ἐδ ρογὶθὰ5. ἃ} οί, 1ὅ, 
Ὠμ:, 17. 
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Ἢ : ἡπινταὴ " ᾿ Ἴ εἰν ὡχαδνν 
εἰαρβάβαπο αἠνογβανῖο, νϑπὶ! αὐ ν}} 55] πηθτη, αποπλ- Α τῆς φυλακῆς φυγών" γαὶ τὸν ἀνταγωνιστὴν διαδρά- 

ἀαπι ράραπι (7:4 ἸμΞΕ0 Ὁ ΒοΓρυπ Π5ῳ. 4} τὰ ρα λα 50 

Αἀδλαιι ἀπλ} 615. 8 νην ἀσοσβεῖν. 86] ορίίπιαβ 
Ῥάβίον ΔΙΌΒΟΙ 15. ΟΥ̓]ΗΙ5. ρισκρί ὁ η 5. Δ Π1ὰ Ὠυμηὶ- 
πἷδ5 [πὰ οἸταϊο οασϑιι ἂ ραπα "θα το ἀππὶ Γι ηᾶ- 
χἰν. ίατιθ 5 γ6 10 ἀν υδανίσηι ΓΟ 5 1ηὶ οὐ Βρ  ΟἸ ΟΠ 8, 

δαί δ᾽ οἱ ἀαΐα μη, ἀαΐαμιι 89. νον ροπῖτο- 
τα [Ὀραπι. Νὰπν Ρογπδνιι γοσῖβ Βα} 15 Οὐ} - 

Ῥὺ5 Ἰουἷ5 ρογα θυ γθη ρα ἀρ ναι σοι ρ οἰ θαι} 

φυδχαθ ἀβρθραὶ ὀογατε Αὐ ὉΠ 6.0 κα θ}ν0 5οιίθῃ- 

ἴα (32γ. τὰ λὺ ̓ ρ5ῖ Δα] ν} τ 61} Κα ΘΠ 65. σα γμαν 
Μαμθ5, 16 {αθηὶ 501 ἀαοταπὶ ἀΙβοῖρα}} οἱ ἀπ γοροιὶ 
δὐάποίίαν. ΧρΡΡΟΡΡΆνἢ, ρ5ι ἐὸχ πιρπἀδοΐ αὶ οὐ [π- 
δα} : ἰΓΡΙΒῚ} ΒΟΥ ΘΩΙ Σ ΜΠ18 65} ρΟΥ} ΔΘ δ ηὶ 

Ρέάοποιῃ : ἀρ μαν οὐ ρΓΟΡΊΘΥ οανοςν 5 οακιοάσοι 6: 
σόπὶ. Μαπὶ Καθ 6 ὺ Ρογϑίσο πιο ἀθίγα!! ἐατοηι 19} ἃ 

6Ε τοι! φύσα φυϊάδη σοῦρΡὰσ ογαῦαμι ρακίαὶ ἱρά! - 

ἰὰπὶ 651: Π]αἀ νϑνὸ μδ δῖ! ποτ ορ ἀου ] αὴλ 

σαἰίϑ, ΤῸ Γου θ5. πὶ ϑάσοί τη ιλ Ξαβρόπδα ἔα. 
Ουἱΐ 58 Ραγϑοϊθίαιη ἀϊσαραι,θὺ Γαϊαγογα ϑοϊο πιά τὰ 

(4) Ψεἰξοένα, σεοηάαὴν ραστοπ. οολταν Ὁ διῖ- 
εἰοτο. δέρηξ, οἰ ΔἸ πθῖθς τ. 9, τἰοῖς Θιοίονὶ: 
ἂὮ Βριρθαπίο, πα. 11. θιοοεῖς πῃ. δδυδμανα τόσος 
6: θοίοια τοί ΡῃοιαΚ, Ηἶδέ. ᾽αηίοσνο, Ρ 358,:ὴς 
Διοδωρίοα Καρλάρων, πὸ Μαπθ5,, ΔῊ Ἰθ οί θι5 
απαπινὶ5. ΘΕ μα! οῖ5 σα 3. ἀδ)δοίαι5. ῬΌΡΠ ἐπὶ ρϑιτηι 
σαδηξλὶς ἔασον 50. 5 θ γα 5. ἀμ] Κα δὲ οὐ σα α τη 
ἀϊδ οομριομαία ἰυνθα σοποϊυπαυσασ, (ἀπο ΠΟ} - 
ἀδηΐπι5 σηο πϑην οι. Παρθγοὶ ἀ ἀν γβα ΠῚ 5.0] 
ἀἰπβρῦθηα! νἱ δία θρα Πσῃα Γοσιϊ α ται  Β1Ὲ - 
40 1 γ Ισεἰ, οἱ ποι ογὰν στο, πανὶ. Δ 
Βριρπαπίο νοσρῖαν Τγνρῦσηῃ. Αγοδρίααν, πα} 5 Τα 
ῬὸΓ ΠΙΙδρὰσ σοτείοναισι [661 Σ Γ] ρεδοθνίθι αι ῥεῖ ηο 
Ρέν {Ππ|6εᾶ5. σου ἐἰ πγαν  , Βα ρ ρον 115 ἀστηῖ ἡ θ5 
4116 ρηανον οὐπὶ Μᾶμθ ργ απ τθι αι δριαν 
ἸΏΟΧ 'ρδ8 60 δοσδϑϑὶβ. νθη αι ἀκ ἰουιῃ. ἴῃ πὸ 
Ἄλτη Μαπδ5 αἰδραιϊαϊτοποπὶ ἀϊοὶ ρεερορο 5 ἔα 
Πιοάονο πο ολ!ατη. σομεπτια!ασι5 δάοναι,, [ᾶι1ὰ 
Θχόγβαβ ἰσπεῖ, ἤμθο εχ θὼρ. Αὐο ο Ια 5, ἀστν. 90. δ] 
586. 

2) Οὐαὶ ἀἰοδονίξ, οἰ, ΝΙηλνπθχ ποτὰ Δαθπο- 
Ἰαπ5, Ὀέβρι. ἄὰη. 929. Μδποίθιῃ, ροδψαια αι ἢἰ ροΠηἃ 
ἀϊΞριυϊατοηα γι αν Βα μὰ σοῃ  α τα 15. ΟἹ Ππἀπδι! ἢ} 
56 ηΠοα4α ἀπ π ἃ: 15. [αὐ ΚΆΘ Ὶ 1} ΠΤ πα Πν5. ρου, 
ἀοῖθ Ὁ γθυψαα πε α πάτα τὰ παρα !καμ δὲ ἰα-- 
ξαίατῃ [μα 5βθι αὐ αϊπὲ (αὐ Βθὰ5. σοηιρισδβίποι Ατοῃο- 
᾿ιη 5, Πρ Π15. εἰἰδορ ρα ΔΩ Πα γιῖ5 Τα ΘΡΕ μΊρατ 5, 
ΠΡ ΓΒΒῚ ἐχνῇ ἡπι). {{ν 81} ρμοραϊμιπὶ νοϊΐ 56 {Π10 
ἰσῆροῦα Ἰαριά τ ι15 ααοτα ορυπογο, οὶ ΜαΡΟ ΘΙ Πλὰ 
8510 σοχδρθοια ατις σαι ΤΟρΡ ββίποθ. [ΘΡ ἢ νοτο 
Ῥοβὶ ὁο αἰ οπθ. ἰπ νίοο ᾿ρον, πᾳ νοίοδαμε Ὦ 
Δίαπθηε σοι ρ θη δια ἱΡαίορς Ῥοίοδεμ εἰ ὑαρυανο νι, 
4 5. Ῥεγβάσασι, ἀπογα Πα π|. μάτι]. ἀπ! τορίβ 
πα πάαιο ποτα Γρχαϊεθηῖθδ, πὶ δα πὶ ἰσοιη γρη8- 
γα ἢ, ἂς Ὁ Δ ΡΟ ΠΟΙ αἹ δογιηοηῖ θαιβ ἰοπσσότην ρορα- 
ἴὰ5. ποθ }Π1 απ "ἢ. δ αὶ ΠΕΡΙ ΡΠ δὴ σα} ἡππϑοιεῖ, 
ΑΤΟΒΘΙ πὰ ὁδι ΑἹ ἐριρηδηλιβ πάργαϊ πὰπὶ, 11, 
Ρορα!αηι τ 66} 115. ἃ τ] αν ͵}5. ΔΙ ΔΉ Θὴὴ. Οἰβοθ θοῦ οο- 
ὨΔΙ 1 6538, ἐπειτὥνπο τὸν ἀλιτύήοτον διχχε' οἴσαπθαι, 
50ἡ ᾿ρβαπὶ τη ηὰ5. ΘΟΓῸΠῚ Βα ρίβαρ. “» » 

(3. βονεν ὁ Ὥϊον. Νοία ῬΘΡβα ΓΤ 1) ΟΧ ΤΙ 5, (ΟΓῊ ΠῚ 
5880 0 Ποϊοςἀτη να ΡΟ θΒΡΎ ἢ ἀρτίέρα! δη ἀε νίνο μοιηϊαΐ 
σα 15 5, ΒΌρΡι Θ᾽ Ὅ5 Ποιηπ δε ἃσ θασχρθατγοβ οὐ - 
ἀδ! 5 (6 χα (ὁ βία απ Ὁ πϑοβογοαιο πὶ σα ρινῃ ὕππ, 
Υσβ. ὃ, ρᾶσ. 028, Μημοί5 βαρ μοι σι τοίη! ΑΥ- 
σΠ ΙΔ 5,π.πὶ. δῦ ; Ερίρμαῃ., ῶχ 65. ἐχνὰ, απ, 48; 

. 
σὰς, ἔργχετα! ἐπὶ χώμην εὐτελεσιάτην" γχατὰ τὸν 

ὕφιν τὸν ἐν πιραδείσῳ χυταλιπόντα τὸν ᾿Αὐὰμ, κα 

πῷ υὔχ προσελρόντα, ᾿Αλλ ὁ καλὸς ποιμὴν ᾿Αρχέλαος, 

τῶν πρυῦθχτων προνυῶν, ἀκούσας τὴν φυγὴν, εὐθξως 

δοομαῖΐος ἐπὶ τὴν τοῦ λύχου ἐπείνετο ζάπτησιν, Μάνης 

χαὶ ᾿ πω Ὁ ἀπ τὰς 
Σ ᾿δὼν (ὁ) τὸν ἀντίδικον, ἐξιπήδτας 

γεν" ἔφυγε 

ὃ τῶν [Πὲρ 

ντ͵ 
«ὦ - 

αν 
Ἐν τῶν τ» ὦ) 

σις 

τελευταίαν φυγήν. ΟἹ γὰρ 

πῶν βατιλέως ὑπασπισταὶ πανταχοῦ 

διερευνώμενο:, καταλυμξάνουσι τὸν φυγάδα χαὶ ἂν 
ἔνα, ἐγράν κάτ πῆ 

ξιλὲν ἐπι τοῦ ᾿Δξ χε 
φνηκ κ᾽ ς παρα, 

λάου λαθεῖν ἀπόφασιν, ταύτη» 

πιφέρουσιν αὐτῷ οἵ τοῦ ἀσιλέως ὑπασπισταί, Συλ. 

λαμϑάνεται ὁ δίλνης, ὅν προσχυνοῦσιν οἱ αὐτοῦ μα- 

θηταὶ (Ὁ), χαὶ ἄγεται πρὸς τὸν βασιλέα. ᾿βνείδισεν 
δος ΩΝ πὰ τδὲἕ αδὲν φαῖνε, Στρκνον αὐτῷ ὁ βασιλεὺς τὸ ψεσδης χαὶ τὴν φυγὴν, ἐχλεύχτε 

τὴν δυυλείαν, ἐξεδίχητε τοῦ παιδὸς τὸν πόνον, χατ- 
: π πτΤᾺ . 
ἐκϑινε (0) χαὶ οἱ τὸν ξ 

δασρῆναι τὸν ΜΙ άνην Πεοσικῷ νύμῳ προστάττε:, Κὶ 
τῶν δισμοφυλάχων φόνου" 

ῬΒοίμιρ, ΗἸκε. Μαηίοκο, ρας 8517, ΡΠ οὔ τι5. νῖνὸ ἀ6-- 
ττασίαπι σαΐοην σοΐοτες σασα οἱ ᾿ρϑὰ Ρενβανατη ογιῖς 
ἀοἸὰκ, 6. τορὶβ τη διαθοιὰ σὰ σορη πᾶ: ἀσσοαϊῇ 
οἱ Ἐρ]ρ δ} ἰΘϑε!ηχοπίατα. ἀγμπαΐπο, αἱ Ιοη μῖ 15. οἱ 
αἰ Ἴιι5. δπδδὶ δα ρθη λα), ῥοέοπι αὐμίϑιιην πο ΟῚ ἢ - 
ιἰ5.. ΟΥΠ5. Π|ὰ οχ Αὐομοίαο τποιϊεαμισιι ἐς ἐπιξοοία; 
νρηΐος οἱ τοίονὶ Ρ οι α 5, πα 4 6. Αρο ποίαιιϑ, ἢ - 
Μαῖα ; δι αἱοῖ5 τ τη οάτιηι ἐξα εἰς ρα(οὶς ἀἰκίθνία, ρσῖο 
Του] 5, Ὁ ν  ἀριαγ, το π βαβροιβὰ 7 πᾶ πὸ 580 
του ρον ἴὰ οΡπεγναίαπι ἢ ΡΟΡΒΙΔ 6 ἡαγναῦ Ἰρίμηα- 
αἴα-, απο εἰ ον» 0 ΟΠ ον ἢ Αγ οί ο 
ΡΓοχίπιθ ἐοραλη οξίς πη βοίοδῈ ἀΠΠ τὴ ἀπ πτπι 918 
ΑἸ ΟΡΟΙ Σ σοπτ  σῖπδθ νον πχοηδο Μανιο εἰσττὰ ἴθ τ 
5101 θα ΒΟ α ΕἰαιίΖο ἰαπιρυτο Ἰατ Μαμἐολῖ αι ]οσὶ 
ὁϑ ΘΒ να τ ἐἀπιδι) κα ηλ βάκο μὰ ἐδοο! Βα ἢ, 510 πὸ- 
πιῖτι: πιο χ αι Πρύχνη ἐοηξ. δ απϑ., οδρ. ὅ, 
ουύσοῖο νι ἀρ! 06., ΘΕ αὐατηαιρ σγηα!θι5 Ππϑ ταδί ἐσ - 
Ῥαπάι!, οἱ ΡΟ ΟΝΙΒ Ππ 15 ἀθογπα!ο,ὰο ἢ ρτΟ τὰ μὲ} 
Ρόβιιο, οὐ ομοοϊο, ἀφδοχα 5. Πἄθιῃ, ἐολέν μρέκε, 
αν. ἂρ 8, ἃ 9. 

(4) ᾿Ιδὼν ἐξχίφνυης, ΝΟΙ 5. θ΄ Βίσα]ο ροπίξαν 
ἐξαίφνης ἀπ186. ἐξεπήδησε, (το ον ΑὐΌμοᾶο νῖϑῸ 
δἰαιπη συϊ δι ΘΙ.}} τοϊα!, Μάπθδι 564 ἃ] ΟΡ ἢ ΠῚ 
σαι 00. Ομ Πα ΧΡΘΡΙ ΣΙ σοάσιαικ Θ5Ε ΘΑ ΓΟΒΡΊ,, 
απ). 46 [οὐὐ τὸν τελευταίσν, σοι, ρα, σα αβ., 
(οἶβι,, τὴν ὀ7τυτέοαν χαὶ (411 51. τὴν) τελεὺ- 
ταΐχυ, βεσμηάαγα εἴ »Ῥοξίγογιασσε ἔμπα. Δτϊααὶ ποὴ 
ἢτθο βϑθοιᾳῃηάα, 508 ἰογίία Θγὰ!ϊ ΜαΠΟΙΠ5. ἕμρα, οαπὶ 
ΟγΗ 5 ἀθλὴ. μα πα ΤΠ 10 δου ἀ1ὴ πα) δΡΕ πᾶ 
ὑχ ἰθσὸ σο ΠΟ μἷ5 Ταραε, οἵ ρσιηλατη ΠῚ 6 σγοῦΓα 
ΟἸΆρ5185 65. Μαμδβ τππἰριὴ ἴῃ βού ὀοηΠομι ἀἰ- 
{σοη Π55Π1ὴ8 ἐρμιὰ, ἴθ σἀΒΙΘΠ.. ΔΙΆΡ ΟΣ 5 
οίαται ἀπ αν ς τιο ἰὴ Ιοθο. 0 τρὶς ΟΡ Άγα ΠΤ κὰ- 
161} 895 σα ρύθθ πκαβ 65, Εχ Αὐ Ὁμοία 61 Δα 
τῶν Περσῶν Δ ]Πἀ!λ"5 τοῦ ἐχ (οἱ ε]. οἱ 5]ς, 

15) Μσην ταί, Αἀα1 διοα! 5 ὡς Παράκληπον, σλίδτη 
διεὶ ἰξοϊμιὶ υοὶμε Ραναοίοίπκηι αὐἀογωνὲ. 

6) κοτέκρινε οἷο. Ρεὶ. 5ἰουίαθ. καὶ κατέχδινε 
καὶ διὰ τοῦτο, χαὶ διὰ τόν, οἰο., οαπιχμς σουιΔοεπιπαυὶὶ, 
ἐτῶν ῬΡΟρίδ) ἑὰ. πῆὴὲ ῬΡορίρν, οἷς. 

(1) Ἠχρεδόρη, βουᾷ, 510 Ἰομίητ5 πὶ οοάά, ΟἿ}, 
Ἰϊορ, {ἀ88}}}} οἱ Ρρίγο δίοι!ο, φαδῃηθαπι εἰς ὕ8α]Ὸ 
ΔἸ ν, δ οίοες παρεδόρθυν, βυρά, ζορὶς κοι ἰνααϊιθη 
ἐκεί Ἑαπύχγιι Ἰδοίίο ὁπ : θησίων παρσδυθῆνα: βη- 
2ἅν' 584. πΙ816 ΠΟΠΥΘαΪ, συτῃ γθυΡὸ πο θτὶ βεαιδη- 
ἰ5, ἀνηρτήθη, 
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κὴν πρὸ τῶν πυλῶν ἀνηστάθη. Ὃ τὸν ([) Παράκλητον Αὶ ρτο !οθαίαν, 5πᾶτπη Ἰρδ᾽α5. Ππσᾶτη ΘΟ ρΓο μϑηβίο- 
ἑαυτὸν λέγων, καὶ τὰ μέλλοντα εἰδέναι ἐπανγελλόμε- 
νας, τὴν ἰδίαν φυὴν καὶ χατάληψιν οὖχ ἔγνω. 

ἸΠ Ρο σε κήδεα, τ 
ΔΑΝ Τούτου μαθηταί (2) τρεῖς γεγόνασι, Θωμᾶς, 

. ἢ ΜΒ Ἢ Ω δον Ἑ ᾿ καὶ Βχοοᾶς, χαὶ ᾿δρμᾶς, Μηδεὶς ἀναγινωσχκότω τὸ 

κατὰ θωμὰν Εὐχγγέλιην᾽ οὐ γὰρ ἐστιν ἑνὸς τῶν δό- 
οὧ ὧ ἣ ΣΝ ΤΥ δεχα ἀπηστόλιων, ἀλλ 

" Ν 
Μάνη μαθητῶν, Μηδεὶς 

31 (αὶ. ἃ π. 30. 

, (4) τόν, Τὰ οἀπ5.. ὁπιῖββο ἀριίσα!ο τόν, Ἰορίιν, 
ὅτι ὁ Παράκλητον, οἱ Ρανιου] πὶ ὅτε ἀοονίν 8 
λυχία οοαεἰ. 015]... ἄορ, (παι)... τορ. οἵ )Ροῖν, 
Θ10 Σ ἀσ συ! απ ΝΘ ΤῸ τὸν ΔἸ Π) 5 οχ οἶδι., οο, 
(δπταῖ. οἱ π5. ἀσιοίον, 

ἢ, Τούτου μαῦ ταί, οἷο Ηἰ ποθ} Π15π]η}} αἀἰποίραϊο- 
τι απ 6 1}5. τοϊοσαηταγ ἃ ἀτοίιαίαο, 9 ὲ5}.. νι. 53, 
ΕρΊρη. ἰθγθ5. χὰ, ἡιπη, 12 οὐ ΠΠ18 0. ἀπίσῃ 
Βοιηῖπὰ [δα (48 οἱ στα ἢ ποι ΠΠΠ}5 ΟΥ̓ Υ1Π|Ὶ 1155. 
οὐ ἄραι διιοίουο5. οὐτῃ διά ἀἸἰδον αι 6 Ἰρβαμια: 
ΒΟ 0 ἢ οὐ. Ἰἴο5 δὲ ὠαπάιθ., ᾿Αδὰς καὶ υνρμᾶς. 
Ῥημὰ5 δίομ!υ5, βουδόὰς τε χαὶ ᾿θημᾶτ' ἴλὰ δου ρίαι 
τρούοία! το ρου 5, απ νοσα! Βασάαι οἱ ΠῈΣ - 
πιῖδ5. Ρῃούϊ 5 Μ επί. δώ. ρᾶρς 301. βού δας πε χαὶ 
᾿'Εομᾶς. Μανία Υ]Ἱεϊοτγίπὰϑ ρτί ππαπὶ [8 ἀἀα πὶ ἀρρε]- 
1αἰ. Ανοδείαισς, θΐερ. οὐκ Μαποίο, τὶ {{ οἱ Ὸ8, 
δου οι}, 5 δὲ Ἰυύμασ, Ἐρίριν, τοσι ὑχ νας ἢν ὃ, 
ρωξίαν καὶ αδῆαν. Ὑποραογοίο, {Π}1 δ ὼ}}",, ζαῦ., 
ο. 36. ΑΙάδτη οἱ ΠΠδυηϊατ. ἀτιοῖον δὲ. Ι΄ απϊολ γατῃ 
δ ρ6 δὰ ἀδίτ. ἃ Βα ἃ οἱ Πθυιαβ. Α11ἃ5 ΟΠ} {10 δου πὶ 
ποιρῖ πατῇ ναγρίαίδϑ οχ χα θτκ αἰνογβαξ τὸ αθὰ σοι - 
ζουϊ5. 0556. ρρυξοηᾶβ ποῖ ἀπθέ1ο. ΠῸ} 15. μθ 515, 
πούτγυ σῃητπαί, οἷο, Ιου ἰομμο Ἐπ 46 κτλ βου δΐ} 
Ῥδιρὰ δισαϊαβ. φασὶ ΟὝὙ Τ1ΠῚ νοι θῖν» σοι Π πη 16. ἰπ- 
ἰονβουῖξ, οὐ 5π}» 615 Ππορ) ὴ 6 ἰδολον μπ 5. ρα 0. 1{ς ἢ 
δυης πιοάθμι : ἢν δὲ πρὸ τούτη καὶ ἕτερος τὴς χὰ- 
κίας ὀιδάσχαλος ταύτης, Ζαράνης ὀνόματι, ὀμκυφρων 
σὐτοῦ ὑπάρ ων. δΝίαθηταί δὲ τούτου τοῦ ἀντιχρίστου 
δίανεντος γεγόνασι ξώδεχα Σισίννιος ὁ τούτου διᾶ- 
δοχας, καὶ Θωμᾶς, ὁ τὸ χατ᾽ σὐτὸν δίανιγαϊχὰν Εὐσυ- 
γξλτον συνταξας, Βουλδᾶς τε χαὶ Ἐρυᾶὰς, Αϑαντως 
χαὶ '᾿Αδήμαντος, ὃν ἀπέττειλεν εἰς διάφορα χλίματα 
κάνοκι τῆς πλάνης. Ἐξηγηταὶ δὲ αὐτῷ χαὶ ὑπουντ- 
ματιτταὶ γιγήνχσιν ρας καὶ ᾿Πλαχλείδιες, καὶ ᾿Α8ό- 
νιὸς {Π. ᾿ΔΑ φθόντος δχ ΡΘΕ ΟἹ, ΠΠ 6110 )6 ἀπαἰ μογπαῖῖ- 
“απήα Μαρίσλη οὐλὴν ἰαργθδὶ θὰ ο 616.}, Ὑπήρχον 
δὲ αὐτῷ καὶ ἕτερο! κυθηταὶ τοῖῖς- ᾿Αγάπιος ὁ τὴν 
Ἕπταλογον συντάξας, καὶ Ζαροας, γαὶ Γαύριάλότος. 
« Εγα γόρο δὲ απίθ ἔπιπὸ αἰΐι5. ἢ} 5 σα ρί οι 19 πνὰ- 
εἰϑίον Ζανδηθη πομεὶπὸ οὐ ον στὴ Π1ὺ 5δη 6 ἢ Δ 180. 
Ῥοννο ἰβοῖρα! δα ρ δα οεΐδιο ποτ ἀπο οη! ὩΣ 
ϑιδί πα ΐι 5. 61 ΜΆΠΘΙ σαθσρβϑ, Τόσα 5 4 Μαπῖ- 
οἰα!οθ βίιο πα οαπ ΠΟ ν ΜΘ} ΠῚ ΟΠ ον ΡΒ ΒΒ 185 
εἱ ἄθυνααβ, Λάαμμις Ἱ Αὐοοιαπίαβ, σαθὴν πὶ εἴν 6 ΡῈ 
883 δα οῃθ5 ογγουῖς ριπροορ αι πλΐΞῖ}. Μαποικ ἰηΓδτ- 
Ρυσί65 οἵ ἃ σοιητη ἘΠ Π ΔΓ} 15 ἔθ τα Ηϊοναχ δὲ Πα} 4168. 
σα ΑρΙ ΙΒ οι  αδν Γαογα ΠΠρΞῚ τὸ 5 φυοααο ἃ }}} αἰ βοῖ- 
φαθς ἀβαμρλαλ φὺὶ Ηθρέαίογιιν οοτὴ ρόβα!. Ζαυθιδ οὐ 
Δ να ττι 5.» Βαάοηι ΡΠ τι5. βάθη, μρῖνο νου 5 
ἰγδηϑο : τος ΤἈπ πιηὶ ἀἰβσοιοραηῖία, (ἀοἀ ἀθθηὶ 
σοαας Βαδίατα, ΡΒ απ πἀ απ, σαθηὶ δίσα! Αἀαὰ- 

τὰπι, Ῥῃοίίας ἀἀαμηαπ νην ρθε} αἱ. Βα ἐπ {ποία 
ποιϊαίηα ἴπ Π|Ὀ6 110 θὲ σμαάδιδην, ἡ αν, ἰτρυςὶς ἀπ μας 
τὐπὶ δα] οι ὁχ σέ ἔογβαν ἀπολο 5 σο- 
σαΐαν ΠΟσ 56} δά Ογν τιν τὰ ΠΥ ΘΛ ΤΠ] Δ ΘΕ58 
πιαϊα οααζοπ: 19 φασά ἢ. τ1Π15 (ἐπ ρείβθκθοῦ ὁ0}1- 

οἰ θὰ πο σορουῦια πε; 89 ααυιὶ Δάίίαβ ον Λάμιαν 

ἴὰ5 τὰ σα ἀοηνίπος, ἀπὸ αἰ πσανη αν, ἀΠε5. 1 - 

παρα ἀππὴῖ οἰσπηιἄσῃὶ [αἴΞδϑ. αΐ οσιθη τη πρ ἡ ἐλ 

ἀϊοίας 681, Ιου 165. ἰο5 5. οδὲ λυραθπαβ. ΠῚ Ν 
οοπίνα αὐἀυονδανίμηι ἰορὶβ εἴ ρυορκοίαγιια, σαῃ. 2, 

παπι. ἀπ ; 35 ααοα ἴ5 (αὶ πὰ Μ ΔΌΣ ΒΟ σΌΒΒΟΥ ἀϊ- 
εἴα οϑὲ διβιίππίαβ, πο 4}11Π15 6558 νπ ] δαίατ' ἃ ϑΙ510 - 

αἷο 10, φάθμα ἀτοε)αὰ8, Βέ8ρ. ομὴὶ τη αγι., τα}. ὅ, 

ἑνὸς τῶν χαχῶ» τοιῶν τοῦ 

(9) προσφεφέσθω τοῖς ψυ- 

ΠΘΏχαΙΟ. ΠΟΒΟΙΨ. 

ΧΧΧΙ, Ηπ|ὰ5 ἀϊδοίρα}} ἰγ65 ἔμποτς, ΤᾺοπλᾶβ, Βα - 
ἀᾶ5, οἱ, Ποιὰ 5 50. ΝΏ]]ὰ5, αὐεοβος [6μὰ}, να πο! πὶ 

βδθοσηάατη ΤΠ τ Δ}} ἢ π Θὰ 656. πη 5 6 ἀαοήο- 
οἷν. ἀροπίο!]5, βοὰ τπΐα9. ὁ {ΡῚ 5 μύυανὶ5 Μά πὶ 
ἀἰϑοῖρυ! 5. Ν πιο 58 ΟΝ δή σοτριρίογοβ Δ ΔΥΌ ΤΩ 

(εβίδιαγι πα σι βίγο σοί οο, 88 δὰ Πθπλ σας 0 1 1 
ἈΠ ἀμ χίπδθν φπ ὦ {παι νὶ5 Δ Δ αι 5} Πὲ 6 ἀππο- 
ἀσοίη απο 5. ἰβοῖμα κ ὁρίἷος ἃν ἀρ. ΠΡ. δὲ 
λωυγοοίιδ, σαρ. ἀδι μας. 17, οἱ Ὑποοιονοίο, Π}.1 6 
ἐν. γαδς σὰρ. 80. συπηποπιογαία, ποι Γ πη 6 ἀραὶ 
Δ ηϊο 6 5. Ἰθμηταν : πθὴ ἃ τ οΡΎ Αγοοία5, πη 
ἔρίραδῃς αὶ, πο Ρὸ5. πἐχναν ατπὶ ὃς νἸκίη Εἰ ἀλος ἱροί 
αἰβοίρι!05 ἀπε θαι, ἡ πονΉη 6 ΠΌΤ ΘΙῸ ἰγὸς {Π|Π0- 
ΒΗ ΪοΡΘα ΒΘ οι Σ ἀπ ( ΤΟΡία βουῖ με ρτορίθ 05. υἱ- 
δ᾽ 11 ἀ105.} νόπ05 νυμῖ πο 5 οἱ θοίοι, Ζιὸ5 δα ἀἰδρὰ- 
απ ρον απ) ΑΙ ΌΒΟΙΟ δύσατ ἀὐΔαχὴ Μαπρο, Γθ- 
Τονθη 6 Ασοινθίαο, ἀπὰς 12, φαδηϊαατῃ ἐπ θ᾽ ἢ 5 
ὑοάϊοο ἀνομείαϊ αἰδρα τ Π0Π15 ἀποάθοϊηιν ἰδ ἴα τὰ Πἃ- 
ΠΙΟΓΘΌΠΕΣ απο αἰὰ ἀϊδοϊρα! οι. Μαποιῖ5 πὸ - 
ταΐθα ἃ} ἀπ! {π|5 τεοδιβϑιμασ, νε Θὲ ανατα Αἰοχαη- 
ἄἀου ΠΝ ΘΟρΟ Δ Π ὰ5 ̓πὶ σχοίη ται σον ένα Δ αρἑενος, Αἰ 
οἰμιανἱ (ον) 15. (0Ρ ἢ}. μ ὡς Ραραμα απογηίαιι ἴῃ 
μγριιη Μά ΘῈ 15 ἀσοςί τὴ ΔΓ 1556 τ 1Π]. Μησ. 
Ιου 5 ν6ὲ σα λα ιἶ 5. 115. ἀποίον ἱγαοιαϊας 50 
6115 ποῃλῖηθ ἐηηΐγα Ἀαπτολίροςς ἴὰ Βιδί. ΡΟ τιρα. 
ἴσην Γδς μ. 290. αἰϊὸ. Απήσοαια, ζονα οι οἱ Βυ- 
ἀατὴ ποθεῖ πδῖ; 5οα ΜαδίοδἹ ἔπ ὁ ποιλεισα ΟΠ] Π11- 
ἰάρμαηι. 96 {εἰ ππὶ ΠΙογατω δ π 5 ἀ βο! ρυΠΟΓᾺΠ) 50018 
Ἰόμαδταν Αὐομοϊααβ, ΠρΡΙ ΡΠ απ 5. Ἡμεοδονθίαβ, ) 6 
να ημο!ο, Ἐπορλθ Ἰσχιθ ται Ονε! ] ]η οδι, ἅς, τὰ. 38. 

ιὉ}) Νηδείς σοῦ, Απιὸ μη δεῖς, 16 Τοκὰν τη Ῥοίθο 
δίουϊο: δ[{ὃῤ τε τὴν ᾿ὑπτάλογον ᾿Αγχπίου, μαὐτε τὴν 
ἐπιστολῶν ὁμάδα, μήπε τὴν πᾶσαν πατὰ τούτων τῶν 
ἀπεύῶν ἐχτεθεῦσαν βίβλον ἀναγινωσχίτω, εἰς λυμτν 
πολλῶν, καὶ τῆς οἰ γείας ψυλῆς ἀπώλειαν, {Π{ἅπον γὰρ 
αὐτῶν ϑίδλον, ὡς ἀσιδὴ διὸλνματα χατέχουταν, καὶ 
πάσης βλασονμίας πιπλυηοωμένην, χαὶ πᾶσαν εὐχὴν 
λεγουξν» παρ' αὐτῶν, μᾶλλον δὲ γοντείαν, ἡ καθ᾿ 

ἃς ἅἁνία χιρβολιχὴ καὶ ἀποστολιχὶ χχλυσία ἀνα- 
θιμάτισε. μετὰ καὶ τοὺς ἐχθεμίνους αὐτὸς, ὡς πολλῶν 
γαὶ μεγάλων χουχῶν ἐρτυρετὰς χαὶ ὀδηνοὺς ἀπωλείας 
ἀνηθεμτισε δὲ καὶ πάντας τοὺς μαθυντευομίνους ὅπ 
αὐτῶν. διὸ μηδεὶς προσφθειοέσθω τοῖς Ψυγοφθόσοις 

Μανιγαίοις, οἵα. « Νράῃο. ἀηϊδάδηλ ἰορδὶ Ἡρρίαίο- 
παλιν Αθαριι, πραπο ογδιοίασοση, ΟΠ ΠΟΙ ΟΠ 61), 116-- 
ἀρ πὸ δασαπι ΠΠεΌΓα αὶ, αἱ ἀν Ἰπγρ} 15. Π|Ξ3 δά 
ὁοη! ἀπ π θ } ρΙασ τ αὐ η πε. ρταρερηαρ ΔΉ ηΙ 0 ῬοῪ- 
πἰοῖθον 5Π 16} σΟ ΒΟΥ Δ Θμεθλοῦσο αἰπὶ στιν Π ἢ ΓΕ ὨῚ 
σοὺ πη ρα ἀοσπιαια σοι πϑηΐθηι, οἱ ἀμήνου θαι 81 5- 
ῬΠθανίαν ρίθη απ; οασποιη 16 ἃΓ Δ Ὁ 1Π1} ἀἸοίία  ρσθ- 
σα! ΟΠ 6 πὶ, γθυ] 5. θταμίςαμι ἱπολῃ Δ Ποη οι, καποία 
ποβίνα σα 0116 δἰ ἀροβίο!σα Βοος! βΊα ἀπδι Θτη δ. 
ἀονον!, μοβὲ ρβάσθα τόσ ἀποίογοο, ᾿ᾷ ΠΟΤῚ 
Ρ᾽α  πθἊ ΠῚ ΡΟΤ ΠῚ 10 ΤΠ] ΡΟ ΓΟΡΟΓΙΌΡΘΆ τηα- 
Ἰογίιθν ΟἹ, ΟΡ 551 ΠῚ ΟΧΊΠῚ ἀτοθ5 : ΒΤ} δὲ ἀπαίθ- 
τππτ [Ὁ ΤῊ οἴ πὸκ 4} 56 8515 ΟἸ ΞΟ μι 05. ΓΒ ΌΘΏΙ, 
1ᾳεἴντοο πα Π 5 ἀπ ἰτπί ται σου γα ρον 115 ΜΏ}1Ο 55 
86 σο- Πρ ἀπ τὴ αὐ τι πκλ! » ρίο, πὶ πο ἢ ἸΘΜΌ ΠΤ 

ἀραά ΡΙμ πὴ: 5ῖοα}] αα σν ρα δ]  Πλπιδπίμι πὶ 
ἀπο ρογϑρί σὰ οβῖς ὅτι 016 ΟΥ̓ ΤΠΠΤΙ ὐ ΠΡ ῊΥ 18} 
110} ΧΡ  ΌΞΆΜΙἢ ὁ σατανῦ αἠνθσβαιηι ληἢ 1ς Πηρο5 ρον αΠ|- 

4αθ ἸιδιῸ5. προ!ραπο ἀδολραη, 1 ΘΟ ΠΉΔΕΠῚ 
(δεῖπνα ηὴ Ὠοστουο ποΤα σἱ ον Πζουοσδο 58 ἢ ΟΧΤΤ115 

Ἑσοϊορῖαν Ρα ρας. ἐσ !} 15. ΠΡ 15. τοι 1 ΤῺ} εἰ ΤΉ ΠΆΠῸ 
φοποϊαπαξμι οέαξ [ἃ τί ϑια ποι} Βίσα  η5. στ 16 - 
πιόνὰϊ ἀδογοίαιη, αν Εου]ρϑία (σῃεῖα προ πη 

Πανὶ ρος νὴ] κι Τιοόπ [πα πσιθο, αὰὸ ἰσροτο ἃ 

Ραλείανολια (οτπιδηο) ἀδ Μία μι ο{ιτ0}8 Πα Ὀἐ1ἃ 4 Ο5 110 

δϑὲ, ὁχ ϑίσαϊο ρᾶρμ. 48, 40, οἰτοῖίοῦ ἀπησηὶ 123, γο] 
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Μαηίομοβ ἀρρ! σε, φαΐ ρα! ρατιπι ἀσα 5 ἐδγ απ αὰ- Α χοφθόροις Μανιχαΐοις, τοῖς ἀχύρων ὕδασι (3) τὸ στυ- 

οἰογ λοι πα]: αὶ οὔοσ τὰ οοπάτόγδῖῃ οα α- 

γα ϊαν, ΟῚ 56. 051 [αὰ 55} 1ὴ}5 4 π] ]πβ16 0}}}}5 

ἡμραρριίςην [Ὁ τ χαΐ ἀσσδην σατὰ 181 παπο ψΟῚ {Π8 1 

ποεραι ἀνθ} ες τὰ θα πὶ ἐγδ 5 πα α τὶ. ΝΆΡΗΙ δἰ 5. 6} 

μον θὰβ ὀχϑοι πηι αν αἰϊψασα ο1α5, ἰὼ νὸς {ραπδίοι- 

τηδίαγ : ἀρνί σο] οἱ οἸΤίογο5 ἴῃ ποῖ πα δα ηθσιν οτα 
πι85 9 ἔπ απ πιὰ (] οοτὰ τ Π1 ΟἿ Ττοσ, αἰ νἹάθτηαβ 

ΒοΓγΡάγαηι βοηθγα ̓  ἰπ φαρ παπὶ οτρὸ οοπνου μιν ἢ 
ΒιάΙοαϊα ΡΙαης ἀοοσαιηοπία, 5 ΘΙ οσῖκ ΘΡΡΓΟ 4.8 

Ρίοπα, [}ἀστα Ποπιοὸ οὐτὴ Ομ ἶο 5᾽ τ, οἵ πη σο ΝΠ ΟΥ̓ ΠῚ 

ΒΕ Ἰραπιὶ ἐπ ονίοοἱ τ Ια φαοάπαηι ἰλονττπὶ στη) ια- 
(αν Ὁ ΜΙ ποι ππτη, Θ᾽, ΟΙδοθ5 τοῦς ΘΕ ἀν ρ5 σ᾽ αΠὴ0 

οοροσαῃῦ ; τὴ ἀπο μὲν ρΘη 5. ὑρδ  ΒΓΟΡ ΕΙΓ ὁ 

ΧΧΧΙΙ. οϑροπἀοδαϊ }} ἀββτάιῳ Μαρτο ον [2 τΠ] 

οἱ ᾿ρ5ὶ πὶ 1} ἀριιπἱΐ, οἱ Ἰα ογαπίαπι ορ65 οὐ υ απ: 
4] δἰογθη 88 510] οἰδατσῖα, ἈΠΑΡῚ ἀρνὶ ἀθητχαο να 

δχοϊρίαηΐ, αἰ [αἀβίαραι ρει ευδιοηλο Ιοοο Ἰπι Γϑῦα- 
(ἰομ 5 τορθι πηι, ἀπ πὰ Ομ. 510} 15 ἡ ϑρίαια ΕἸ5 

οϑια ουῖ αἰχαϊα, Ῥασ!αϊαπι, μαι ιηΐ, [ον 5 οσ  5ὶ- 
5[6, δἰ ρὲ υθηοάϊοσαπι, 61.415. παπιρίο ἀπ αἰατι5 

Ῥᾶηβ (υἱ αὶ εχ 6ἷ5 γϑϑίραθυθ, ΠΟ ΪΟ551 δι), ΕθῸ 
ἰδ ποπ ἔθοϊ, αἷϊ Μαμπσ τοι ραηὶ ; εἴ πὶ ΑΜ σξἐπιατῃ 

δοπίαπιοὶίας [απ 1}, οἱ ργρευαϊατ σοπάϊοιϊ, οἱ 510 
σὰ οὐηῃάϊία ναβοιίαγ, ΕἸ αἸπδπία 109 οὐἸδι1, συᾶτο 

ΒᾺΡ ΜΙΟμ δος Ουγορηϊαία, εἰ μοῦ ἀσίῆθπο, συτα 
ἀἶτα ἴῃ Μαυίομθο5 δἀϊοία ρα]η]σλΐα 5αῃΐ ἢ γν 6] (81 - 
ἄδγα 5ὺ} Βαπι ῖο, ροϑὺ γϑαἴα αὶ δίσυϊο τῶ ἢ Ἰοκα- 
τἰἴοὴ6 608 νἱάρεδί οὐ αππὶϊεγαι, Μη λμθόναι ᾶ]α: 
ἀδοτοίπτα ποὺ πο. ἰππι] ρας 1ονβάι, {πα ἱΠπᾳ 
4αὺ απαὶμοπαἰϊζα λα» Πρ ΡΟ 5οο 5 Μα ο] αἴοτυ ἄσογο- 
1. 681 Του, {πᾶσ τοῖον! Οοἴοῖονμιβ ἰὼ ΝΟΙ5 δά 
ιν, βϑοοση, ρθγαμ. ρας, 276, 

(4) 1αμιϊϑ5ϊρεῖς, χεϊνιϑαιο οἶδῖδ, οἷο. προσ η 6 
ΠΙο δί βοααδη! πυπηογο ἀ6. Ματσμτδ5. Οἰοἱ}, αὐ οο- 
γα οἱ δοῖοξ πα χηῖϊο γοβρίοι!. Εογατα ὁγδξ 1ΠΠ{8 [.ὰ- 
εἰοσαπι ΘΡΌΪαγαθι σοημβουία!ο ἀρ ἀπ ν ον] μοίοδὶ 
ΤΌγρο ἀρὰ ἀγομοίδα μα, ποῖα, 9.1 οἱ Ἰρὶρη ἀπῆν, 
ΠῶΓθ5. ὑχνῖ, πιι) 28; ΑἸ, Τἰνν τὶ δ6 πῖον Ναπι., 
σαρ. ἐῦ, πὰ, ὕΦ, δ᾽ σαρ. 10. αστὰ, θ8. Παρ νονὸ 
οογαπ ἀοοίοῖπα, 41ἃ 605. 48} οεἶθνα Οχβοι πο δι, 
γν6} τδοίαθαμπε δ πα ἃ, 1Ππ Υρο 6Ὰ5 ΘΟΏΥΟΣΠ αἷρ- 
Ῥδηξ, οχρι!ἰσαϊαιν ἃ Τατθον» ἰορο οἴ 10 πύα. 9, 6} 
ΕρΡΊΡμαηϊο ἤππὶ, 38 οἱ ὅδ᾽; πρὶ, δὲ πιοῦν Μαροίι, 
οἂρ. 47, πηι. δῦ : ΤΗοούδογοιο, 118. τ Ηζργοῖ. ζαῆ., 
ἂρ. 20, ρᾶρ. 24; ἀηογαπι [σοι 0 ἢ} 15. ἀρρᾶγεῖ 
οᾶπὶ ΜΔΏ ΟΠ Θογαπλ γα ΒΓ ΟΥτ ΟΠ 6 πὰ, 6 ἃπὶ ὔγ- 
ΤΠ 5. ἀτοὐ!., ἢ μβϑοογὰ οἱ ρ]λ 185, 11} αἰ δαξρ, 
ἀᾶτὰ παμηϑπ ἀπὴη δ, ᾿διδλαια ἢ} ραταῦ απ! στ - 
ἴᾳτα τϑα, πὶ Θ᾽ υκάάδιν. τηραϊ σογρονα ἐραπείαβιο. ἢ 

θη. δἱ γαϑιθι ρβνοπ οϑῖπι ; πάτα δα μ  σἿ ἔπ πὶ 501Ὸ- 
ῬΙθὰ5 σαδτὰ Βεα 15. Δηὶ πα α 015. τα Οῃ αἰθια Δπ]- 
Πλᾶτα 1πΠ 6538 ρουϑυασάθρδηξ 510]. 

(31 Εὐπὶ αἀοοιίς 6. οἰοοῦῖα. Μαηϊοπῴοτγιτ πὸ 
ἰη 6} μα. φι Βὰ5 οὐχ αὶ ορδτὸ τον σο να ξανθά !- 
Ποαῖίοηε, Ἰαναιίοη ὁ, ἀν Ια ταρας ματι 15. σοπἰοοί οι 5 
οχ Τυγποποαρα Ατομδίδαιϊη, ττηγ. 9. οὐ Ἐρίρπαι,, 
πιιπὶ 28. Αἴ ρὸ οὐπ πα ΔΘ ΠΟΛ 5. Ποῖα ούδῶΐ οχ 
Αὐρ.. αρίϑι ἠ80, παιπν. ἢ. οἵ ΠΠ). χα οονὲ, Επαιδίι, σα ρ, 
28. πιὸ αἰ! οντος. δα ργαιρατασ αι ΘΙ ΒῸ 5 εἰνανία, 
βυύάπά παπι, 5664 ἐπηα αν ταγα. μαληαν αι ΘΟ ΗΠ ἷ- 
Ὠα τσ 15 Προ ἀητασ, δχ Βα] 5 ἸΟῸ8. ΟἸΠΔ 8. 
Οὐῶ (οἰπόο ἀθ ὀαϑοσν ΠΟ 5. ΔΓ ΠΙ Οτροσ ΩΣ 6 
Βιθισηο οΟσο σου ρι οι Εν οἰ δα δηπὶ νοορτῃ- 
ἊΣ ἃ Ταγθομο οὐάθηι Ἰοὺ ΤΙὶο Βοβεγοιϑί, 0... δοὴ- 
να λαπίολι.., ραμ. ἀῦό. Βιδὶ. ΡΡ. 1μιρεὶ. τοαν. ΙΥ̓. 

(3) Τοῖς ἀχύρων ὕξασι ραϊεαγμηι αὐπὶς. ὈΡςοα- 

ἐπ ἢ ψ ρ 
-Οὖν τῆς νη πτείας προσποιουμένοις᾽ τοῖς διαύχλλουσι 

ἀμβαεςς εἶδε ὲ Ν ε ποεα 
μὲν τὸν τῶν βρωμάτων ποιητὴν, τὰ χάλλιστα δὲ τῶν 
βρωμάτων λαιμχργοῦσι τοῖς διδάσχουσιν, ὅτι ὁ τήν- 
τὸ τῆς ϑιρλχωψ ᾿Εριδὲ ἄς ΩΣ εὐδέλέεν Ξ τὴν βυτανην ἐχτίλλων, εἰς αὐτὴν μεταθάλλεται, 

Εἰ γὰο ὁ ἐχτέμνων βοτάνας ἢ τι τῶν λαγχάνων εἰς τοῦτο 
μεταύάλλεται . γεωργοί χαὶ χηπουρῶν παῖδες εἰς 

πόσα μεταδληθήσοντα:ι : Κατὰ τοσούτων (ἢ) ὁ χηπου- 

δοεπάντω, ὡς ὀσῶμεν' εἷς ποῖα ἄρα 

᾿ξλωτος ἀληθῶς τὰ διδάγματα, καὶ 

πιῶ 
“ον 

βοὸς ἀγ εν Β υ 

μεταδάλλειχι : 
ν Ἔε θα Ξ ἄνα τὼ: 

χαταγνώσεως πλήρη καὶ αἰσχύνης, Ὃ αὐτὸς ἀνὴρ 
ἀν Ν ὃ Ἶ Ἶ Ἐν 

ποιμὴν ὧν προδάτων, χαὶ πρόδατον ἔθυσς χαὶ λύκον 

ἀπέκτεινεν εἷς ποῖον ἄρα μεταῤάλλεται; Πολλοὶ τῶν 

ἀνῃρώπων (Ὁ) ἔχθύας 
᾿ - - ΝΝ δλλλ δε ᾿ 

εἰς ποῖον ἄρα μεταδάλλονται; 

ΑΙ], ᾿Αποχρινέσθωσαν. (Ὁ) οἱ τῆς ἀσγίας 5 
,. - 

τᾶ τῶν 

φουτὰς 

ἐσαγήνευσαν, καὶ ὄρνεα ἐξευσαν" 

"» 
ξλγονοι 

-΄ τ Μανιχαῖοι, οἱ μὴ ἐργαζόμενοι, καὶ 

μένω χατεσθίοντες " οἵ τοὺς προσφέ 
ἣ 

καρ ΞῸ ἱᾶςφο- 

αὐτοςϊ 

τὰ βρώματα μειδιῷῶσι προσώποις δεχόμενοι, καὶ ἀντὶ 

εὐλογιῶν χατάρας ἀποδιδόντες, Ὅταν γάρ τις αὐτοῖς 

πὶ προσενέγχῃ (1) ἀνόητος, δΙιχρὸν ἔξω, φησὶ, στῆθι, 
καὶ εὐλογάσω σε' εἶτα δ7τξάμενος εἰς χεῖρας τὸν ἀρ- 

. ἵ ἐξ ἔκ συμ, ἀπῇ [2 πν τ» ΠῚ ἦ ἣ 

τον (ὡς οἱ ἐς αὐπῶν μετανην σαντες ἐζωμολογή σαντο), 

᾿Εγὼ σε οὐκ ἐποίησα, φησὶν ὁ Μυνιχαῖος τῷ ἄρτῳ" 

χαὶ γατάρας πέμπε: (δ) εἰς τὸν “Ἅψίστον, χαὶ κατ- 

αρᾶτα: τὸν πεποιηκότα, καὶ οὕτως ἐσθίει τὸ πεποιη- 

ΤᾺΒ 68} εἱ ἰοσίθ οοτγαρίι5 Ἰοο8, 3) πδὰσ ᾿δο οι" 
ᾳαῷ δα! ον, ΘΕ. οἱ (0151. σοάίουτῃ δ5., βρια]- 
11 ὈΓ : Το [8 Ὲ515. Μη} τοὶ πὸ 0! ηὶἃὰ νη ΔΡΡΟΣΙ 
ΡΘΡ ἀπ, ν Ὁπὶ ΕἸ ἀχὴ ἃ ΦΥΓΉ, Βρὺ [ΠΗ 0 δα ποτὶ δ 
ψ6] 1{Π01 ἀσάπα ἰοηιράτα !! επιο οἱ δ Ἰἰχθοτο, απὸ Ὡς ἢ - 
Δ6ΠΠ σα! ΟΠ 1.1 ἢ. Ἰοσαπι τι] λα πόση οὐδ θτι5 ἢππτ 
(ογ 108} αοδαπταν, αἰ οσιοπάμλ} θαΐατη πον οῖτο: 
ἰρξεῖψας ἀσιαπι μα] εἷβ. ἀπίθξδτῃ Δα] θυ) απ : (μιὰ - 
ῬΓΟΡΊΘυ οὐἰαπι ο μ᾽ ροῦθ5: ἴῃ ΤΥΡΉ]Ο, τοῖς εἰς ἄχυρον 
ὕδασι γ0} τῷ εἰς ἄχυξον ὕδατι. Παροίατ ἴῃ οὐαά, 
Ποο οἱ ὑδδδὰ}»., τῷ ἀχύρω χαὶ ὕδατ', ραίρα οἢ ἀριία, 
αι ρα]θᾷ ἰῃ Πρ 1 μοῖθβ:, δα ἴῃ τι, οι 5515. συ]: 
(15, δχ Μαπ 115 ρρροθμίο σα να αἱ ν 6 ΠΟ ΠΩ 
Ρυωσθρίογιιπι ομβορνδη οὐθν. ΜΡ} Ὁ ἀΠπ8 μὸν 
Δεν αἸουϊασα αἰοι!. οχ ἀπ. Πὰν σοηε, Βαιϑῖ., οι ὅ, 
ΑἸτλον, υοβριοθηο. ἀὦ ρρονουδίαηι, (πὸ ΗΠ Υ18 
ὉΠΊαΓ, 11}. αἰ τη Οοπείαῃ., ππιπν. 90: Ραϊοἷξ ααλα5 
ἐροὶδ οἰ ξοῦδαβ ἐδδρί ἔδιι5 οὐειαβ, ἸΘεὶ μοιοβὶ, τοῖς 
ἶσα ἀπγύρῳ, καὶ ὕδασι, τὸ στυγνόν. οἷο, σε γαίὰ; εξ 
αφεῖς, 11 ΘΒ Θοἱ15 βυητίος : δὰ. τοῖς ἄχυρον ὕδασι, 
τὸ στυγνὸν τῆς νηστείας (ΒΡ. ἑαυτοῖς) πουσποιουμέ- 
νοις" απ αἰ] ραίοαηι ἀφμῖβ, 1τἰΆ ἐν ἰφεἰζίαμι 7ο)ιυΐα ΕἸΡὶ 
ἐηιροπμπηί. 

(ὁ) Κατὰ τοσούτων. δῖς διηδηδανίπηβ5 ὁχ οοδά. 
Ἀορ, ὕδϑαμ])ν. οὐ Ῥδίγ, δῖος, ἴῃ ὁ 4115 Ἰαρίταν τοσοῦ- 
Ὁ“), 

(9) Πολλοὶ τῶν ἀνθοώπων, Ηδπις ΟἹ Ξο θη α 
ἀθητ6 δ ἀργίας οχοῖ, ργθιθγη πῆγα δισαϊο 

(6) ᾿Αποχρινέσθωσαν͵ οἷο. νΟσΘΙῚ ἀποχρινέσθωσαν 
φυδηὶ σοη!δχιῃβ οΥὐα οτ}5 ΤΘΉ ΓΟ Γο ὙΠ ἀδλμγ, Ξὰρ- 
ΡΙθνίιυ οχ οοάά, ἢσδο οἱ (σαι. Εχ εἰ δ τη, 
δία ἰπϑαροι (015]., ΟΥἴο., πι5. ἀθηονοῖ, δ ϑυ]- 
Τὴ ἃ5 γοσοη ἁρπαγῆς Ἰὴ 6615 ἀηῖθ ἀργίας ΠρΒοῸ 
φασριράο ἐμ πσίητι, Μὺχ νϑυθιη ἐργαζόμενοι, ρΡῸ 
ἐργασάμενοι μοκίτατηι ἴῃ οὐ Ὅχοῖ, [Π|χ σοδα, θα, 
(ὐδλαθος Ἰδο]. οὐ 6}. δῖοι ; ἴανοηιν οἴκ), οἱ Οὐίοι. 

{7} ΤῸ προτινέγχῃ, Ῥτοηοίποη τ δἀα!ἀϊηγτι5. ὃχ 
Ῥεῖ, 510. 

(8) Κυτήσες πέμπει. (υα, (010. μα} χατάρας οἱ 
πᾶλεῖ καταπέμπει, ἀτοάδοϊιι5. σααβὶ Ἰδρίπβεξ, εἰς τὸ 
ὕψος, ψΟΡΕΠ, ξαβθογατιϑ [ρ Π61Ὰ) Ὀ)Ο)εοῖξ ὧὴ αἰζιθη, 
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Ἔκο, μεσον. τς, ᾿ τῶ - . . οἶδ ᾿ - ᾿ . μένον. ΕἸ μισεῖς τὰς τροφὰς, τί μειδιῶντι τῷ καὶ ἔδδίίνο ναϊία απ φαΐ {0 δίί], πὰ 5. 65. ὃ δἱ Ἷ : 2) " αὶ προσώπῳ ἐνέδλεψας (Π)] τῷ προσενέγχαντι ̓  εἰ τῷ 

᾿ ὦ : ᾿ 
ἐνέγκαντ' ἔχεις χάριν, διὰ τί πέμπεις τῷ γατασκευά- 
σαντὶ καὶ δημιουργήσαντι Θεῷ (2) τὴν βλασνη μίαν ; 

οἱ Αἱ ἢ ᾿ καὶ πάλιν, ᾿πγώ σε οὐχ ἔσπειρα, φησί" σπαρείη ὁ 
σπείρας σε, ᾿γὼ σε οὐχ ἔρέριοα δρεπάνη ἔχῆξοι- 

, ; ἔτο οδ ὦ 
σθείὴ ὁ θερίσας σε, Ἔγώ σε πυρὶ οὐχ ὥπτησα" ὀπτύ- 
θείη ὁ ὀπτήσας σε. Καλὰ τὰ ἀμοιδαῖα τῆς χαριτος. 
ΑΓ, Μεγάλα μὲν κακὰ, ἀλλ΄ ἔτ! μικρὰ πρὸς τὰ 

ἢ ἐπ δας, ὠκήταν. : Η 
ἄλλα. Οὐ τολμῶ ἐπὶ ἀνδοῶν χαὶ γυναικῶν τὸ λου- 

οΥ̓ΜΑΝέ, δεῖ ιὰ τ 
τρὸν αὐτῶν διηγήσασθαι" οὐ τολμῶ εἰπεῖν, τίνι ἐμ.- 
θάπτοντες τὴν ἰσχάδα, διδόασι τοῖς ἀθλίοις. Διὰ συσ- 

σήμων δὲ μύνον δηλούσθω, "Ανδρες γλ τὰ ἐν τοῖς 
ἐνυπνιχσμοῖς ἐνθυμείσθωσαν, χαὶ γυναῖκες τὰ ἐν ἃς- 

ἐδοοις. Μιαίνομεν ἀληθῶς τὸ στόμα ταῦτα λέγοντες. 

Μὴ Ἕλληνες τούτων μυπαρώτερο! : μὴ Σαμαρεῖς 

ται τούτων ἀθλιώτεροι (3); μὴ ᾿Ιουδαῖο: τούτων ἀσε" 
ἔστεροι ; μὴ οἱ πορνεύοντες τούτων ἀχκαθαρτότεροι’ 

πῶς " , Ὃ μὲν γὰρ πηρνεύσας, πρὸς μίαν ὥραν δ}᾽ι' ἐπιθυμίαν 

τελεῖ τὴν πρᾶξιν' χαταγινώσχων ὃὲ τῆς πράξτωτ᾽ 

ὡς μιανθεὶς (4) οἷδε λουτροῦ ἐπιδεόμενος, καὶ γινώσχε 

(4) ᾿Βνξόλεψας, ΙΔ νογθιπὰ Ἰοοο ἀπέδλεψας ρο- 
80} Π}85 δχ σοάά, Ἰϊοθ οὐ λβάαθ. ᾿ 

ι3) θεῷ Βαῃχ νουθὴ {85 πὰ εἀΠ|98 ροκί χαταὰ- 
σκευνάσαντι ἰσα ταγ, ἤο Ἰο00 τϑροβαϊπλὰβ οχ οὐδὰ. 
(οἶ5]., ΟΘμἴοῦ., Βορ, αβαυθ. 

ι3) ᾿ΑΠλιώτεοοι, ἴῃ οἰ Π|8. ᾿αρείαγ ἀρεώτεροι, 
ἡπαρὶς αἰκεὶ. Ῥυφια! Ἰὰ5. βουίρι σα οοάα. (οἰΞ]., 
ἔοο, ὕαπδαθ., ἰὴ ἀπο δαπιαυς ἸΘθιῃ σϑοϊρίδα- 
ΠΡ 5 πεῖηπι8 οοηνδπίγα ν ἀδὰψν ἀ ϑούατα ἀρ ροι[αιἴο, 
48ὰ Ογγη}8 ἀάνογδαῃι εο γο σο5. Βοατῃ οὐδ τόογθ τα 
πϑμδη οβ, οἱ [6015 δαοίονοπι συ ΤΠ ΤΆ Π165 {1 5016}: 
ὑπ φαοα πὶ πὸ ἀρὴν" ἰδ ἸΠασ μοι] α {πα οι5 
πΘβδιαν, 568 46. 5ἴη θα !αυ ἰμηραιαῖ6 δἰ. πο α}Π8, 
ἤδθο βογίο ἀὁ ϑαπιαρηαι}5 ρουίοοθ ἃ δίοα!ο ὑγδ)- 
(ογ ΗΠ 1 ι. 

(Ὁ) “ὡς μεχνθείς, Ῥανλουϊαπν ὡς αἰ ροϊαιτ5. θα 
ΟρἸπ], ΟΥοΡ., Ῥδῖγο 510., οο, δι. ἄνοα Δα ]Ὸ 
οδὲ. λουτροῦ ροξα 8 δχ Βἴον, οὐχ ἴῃ Θα {15 Πὰ- 
ραίαγ λουτούν, ἴὰ (ἰοἶ5]., λουτοῶ,, 
(5) Ραυαονιοι ἰρβροῦιηι. Ὧδ᾽ Ἰᾶνδοῦο ᾿ρβογηι ΠΟ 

σΟμλη)αηΐ. 8361} βάστο, Ποὺ 65} ἀθ Βαριϊκηιαὶρ γ}}}- 
Ἰανὴ 0 4111.6}1π|5 σα πα ἐρβόγαμη ελοϊα γί 5.1 σοπ] πη οῖα 
τιθηο ἐπάι 61. ὕαγαπ δχϑίϑιι ἀαμίϊαῖο ἡττ 
Βαριϊσαιιιαι πε ϊϑιϊδαην ἢ. 5105 ἀθπ5. Δ ἸΒΌ 1 
Μαπίομωι. Αὐραβιίηια, Περῦρδ, χενι, πδῃς δούλα 
56 516 118 ΠῚ 6558. γαῖρτι, μὰριϑιητιῃ ἴθ ἀ] ἃ. Τ}}}}} 
οαϊφυτι πὶ 5α}}}}5 Δ δσ τὸ ΠΡ Ὸ 05 Δα σ  σαδ ἢ Θογῖι αι 
α08 ἀδεϊρίαπι μαριεϊσζαηή τὴ μαΐᾶτα ; σασὰ [ογβᾶῃ 
ἿῈ Οδιβο  οῖ5. Δ}, ΠΟ Βα ρΉΖαῖῖ5 16} Ππϑ  η}. 
18. μτ σοπί. οί, ἂρ. 11. αν. 20, πδραϊ σα!δομ- 
Ππιθη05 ἱῃ βδοῖα Μαπίορυτγιπὶ νοσανῖ, ἰα 4118 ΠῈ δἷ5 
Βαριΐϑιπαϑ φυδηάοσιρ ἀδθραμιν 5. ΤᾺΡΓΙ 15. Αδίμι- 
τἰοθ 815, ορίβίυϊα αὐ 5. Κεοηθῆν (δ, σἂρ, ὅς τοίονε 
805 ποὴ ἢ 8ῆπᾷ, 584 ἴπ 0160 δηρίίζασβο, 1ὰ θ᾿ ν150}}- 
ἸϊαπίςΕ5. ἴῃ ΠΙβραπῖα Ιοὔϑἂῃ ροοα!Π ᾶγο, ΡΠ 5 1Π 
Ημι. Μαπίον Ὁ. 398, δὸς ποι σοηίογγα, 568 ἤπροΓΘ 
Βαρι(ίϑηγα τοίεγι ; δὲ αιδηγνὶβ ἤθη Βαρ Σοηίαν, ἱπὸ 
Ῥαριϊδτηαπι σοπϑριατ, αοπίαιῃ ἴάταρῃ ἴη ΟΠ γίβίατη, 
4] 58 ἀι(πᾶπὶ τἰνδηὶ αἰχὶῖ, οὐσάαῃξ, πα ἀταρἢ θο]ο- 
σα Νναρι(χα!οβ 56 ἀἴσθογα : [ἃ σαθ] βυτη θ51},, ΡΒΟΙῈ5 
ἂχ Ρρδίγο ὅίοιιίο, 61 ροϑὶ δο8. τρίοσαν ἰὼ ΠΡΟΠ]Ὸ [6 
απαϊδοηιαί. Μαπίολ. κονοϑὶ, ΔῸ τος ἀδ μοι οὐ οσῖριι5 
Μαηϊοίιὶ σ᾿ πα πὰ ἰδ γι} οἱ ἡ π ΤΕ βίδα! ἰοπ ρον 5 
Βαρ ίβιπο 1508 1108 6558 Π 11} ργορᾶπὶ Ργίτηο δα- 
π65 ἴῃ δίκρ. οὐ ἀγολοίαο, πὰτὰ ὅθ, 46 "αριίεπηο 
βίο ἀϊϑραίδξ, φιδΞὶ γανθνα ΓΘ 5510} 6 0. ῃΘουλί ΟὙτΤη, 
ποη οσοσηϊοτγαῖ, 564 ἰδλδι ἃ 58 ρρορίου ΟΠ γ ϑιὶ ϑχυη- 

Ρίαπι δα Βδαᾶίασ : οἱ μι ἶ 0 Βιρρομ}} ΑΡΟ 6] αἱ 415- 
ναϊαιίο Ραρθίβτηυα ἃ Μαηθίο ἀμηοβοὶ. ΠΧ Μ8- 

ΔΙ ΓΘΟ Δ 065 ναι. παρα δποίοτι ἀὸ σοπαἑιονὶ 

80 οοπνυίοϊαιλ Τορομ ἰ5 Ὁ Ποσυη]αδ δἷξ : Ερο (8 
0 56 υΐ : Βογα αν {Π6Ὸ ΧὨ] (6 δονὶξ ς δκὸ 8 ΟΠ Πγ68- 

51 [ἌΠσΟ ς ἀοπιρία αν (αἱ (6. πιοβϑαϊ; ομὸ (6 'κπ8 

ΠΌΤ ἀλϑαν!  ἀϑϑοίατ αὶ (8 ἀβεανῇ, ΡγΦοΙαΡὰ 588 

τχθι όσα ΓΘ ὩΠπ γα ἰο. 

ΧΧΧΗΙ. Μαρηᾶ 11 ΄φαϊάοι υἱεϊα, 8864 δογαπι 
σοιιραγαθοη6. αχίσας. ᾿Πανδορὰ Ἰρβοτγιτη (8) δ0- 

Τδῇ ν͵γὶβ οἵ ἀπ αἰ Ἰοσ ἐδ 5 ΘΠ ΆΓΡΑΤ ἢ δάσο, ἸΟΓδΟΣ 
αἀἴδονρα (6), σα δτα γαὶ σᾶ υγίοατα [ΕΠ ΚΘ Π 65, τα βου β 
Ῥουραπέ; εἰρπὶ5 ἀπηίαχαι ἀοίοραιϊατ. ΠΡ], χα ἴῃ 
50Π,Π 5. Πα απ ουρίίοπ!ς οὐ πα! ρου 65, συ ἴῃ 

μηρηβίγαἶβ, 05 σεγεγα ρο αἱ αλ5. βία ργΟΪΈΓθπ 68, 
Β Ναθχα! βρη {165 5815 ἀθιθβι αΒΠἰο 85} ἀἢ 5δηγασγὶ- 

( 

ὃ" 

ἰδ] 0] ογα οτθ5,, δὰ} ππρὶϊ ταᾶμῖϑ Μὰ 8] ἡ πὰ 
Β0ογ αι ΓΝ Πγαμ15. πηρατνὶ ἡ Οἱ Θἢ ΘΟΥΡῈΙΒ ΒΓ ΠΡΤῸ 

ΡΟΙΠαΐε, μὲσ ἀπᾶπι ποτὰπι ΠΡ] ἀπ επὶ Ἔχρίεὶ ; πος 
[αοίππι οὐΠ ΘΠ 88, 56. αἰ ἱπααϊηδύαπι Ρᾶ] 60 

Θθαγα ηουϊὶ (1), σΟΙ 5516 51 506]5 εἰ [(βμἀτ- 

πο 8 ἃρυὰ Αὐραπίϊη., ΠΡ. α, θὲ αἀοίϊς οππὶ Ἑείΐσο, 
ὁὰρ. 10, μὰψ. 84, Βαριίζαρὶ Μίδα οδθυ5. κὰδ αν ἀα- 
ψΘΡΒΑΡΙα ΓἾ ἩΘγθη αι", ἰρδι15. Θ5} }}ῖς γουθὶς : δὲ 
ααὐἰνενβαγῖας πλιἑίας σοπίγα Ὠειση δὲ, αἰχια ϑδαριῖ-- 
χαίϊὶ βμην 5  Βοοαηκίο. ΑἸ 5115, ογαῖ. ὦ. πυτῃ. 43, 
Ῥδρ. ὅ10, ἀρθοβοογε νἰάδίαυ Μ Δηοῖ, ΡΠγυβοδ, 
δὲ Ραμ! δηπίαθ. μδρΕ5πγχα σοι οτ το, γοο λα 15. ΘΙ ΠῚ 
ἰνέπ πὶ ρρυβουδθι νοσαθι 15. ΗἸ ροπ γ05.1η θιαίοσο 
ὁολείγα ΠΑιυϊβογίαπος, Ὁ. 305, ΗΠ ΠαΓῖο οιηδη Εοοίθ- 
5:5. ἀἰάοοῃο ΟὈΒΟς,. ααοὰ μαρζαϊο5 ἃ Μαι 6} 18 
[6 50 5018 51} 6 ονῸ μαριϑπηαίδ τροῖριπβοῖ, ἀὰ- 
οἷον σα ΠΟΥ} θὲ γοσὶρἱομαὶς ἡαπιολεῖς, ΑρΡροηα, 
δ. Αὐκὶ Ὁ ὙΠῚ, ρ. 38. ρν ΘΟ αἱ ΕἸθοιῖ Μαμβρῆ ο- 
τύοὶ ἀϊυΐασηο ἰθ μοῦ ργοθδδί,ν ἴα ς ΒαριΖζοπίαγ, 
τ 51 πο [ποῦ αἰ θα ριχα! ν᾿ ν6] σϑοοπο  Ἰδοταν, 5) μῶ- 
« πἰτοη ὦ Ἰσσιηὶ ἀρυσρρυίη! : » συ ἰδῆ θη ἀὁ ἃρο8- 
ξα 15. ̓ποο! βίο. ΤΠ 16 ΠΠμΜὶ ραΐοβι, ΒαΒΙΠ ἢ5. Θριβίο!α ἡ, 
αὦ Δνερμβίίοολο, οαὴ. 1. ΜΠ αῖοθ, Υο μὰ Π 05 δὲ 
Μαγοϊοῃασ ἴθ σόγασι ἢ στο σου πὶ Ὡπθ!6 τὸ ΡΟΠΙΐν 
ἀαονηι Βαρικηλα. απ πα πη) 8Ὁ Εσο δοκεῖ ἢ ἀς τρσδ- 
615. ἃ} ἐπ! τοϊθοίαμα. Οοη οἴ ΠΠπ ὴὺ Ἰαη 6 ἢ) ΤΡῸ]- 
Ἰδπ οη 95. ΜαπΙοΠθο5. 46} πλ 05 δἱ Ματ- 
οἷοη ἰὰ 5. οὐπν {{86}}15 ἀπ] Ποτη αι ῖβτηῖ ἃ 11} ρτθοῖ - 
ἴοηϑ. ΜΠ} ὁ πόνο Πα ρη Ππνηῖθ Ἰοσυίταγ. ποῖατο 

ἀσῖσαν' ἀ6]νο., δέ ΒΙ ΟΠ υθο 5. ΒΡ ΕΙ5ΠῚ ΠΣ πβαῦ βάξ58, 566 
[ἀπίαχ ἢ}: [αἰ αίθια δι βοι 1556, αἱ Θᾶτη ὙΘΙΘΓΓΘ 
ἀντ τὰ ρα ἀπ θ}. 

(6: γενρον ὐΐοσογα, οἷο. Νοία οὐμηίθα5 ἐπ απ }5 δὲ 
βοδίοναία ΜΠ ΟΠ δ Οὐ ΠῚ ΘῸ ΘΠ αι 5 θ6 ἃ 6. 0}6- 
518. 5{1015 δι οἰογί Βα 5 δχ δοῦγιιηι σΟ ἔρ 591 0ὴ 8 ἀοργθθη- 
88 : ἰη νόγο βοϑίαϑ ΠΠ ποῖ π᾿ ἈΠΊ ΘΥβα πὴ βθοίϑγα 
τϑῦαπ αὶ γο αι, 564 ἴῃ Βρϑοϊα] τὴ συ δηγ]ΔΠὶ ἃ 0Θ- 
θυ» οί στλαῖο ἀϊνίβαθυ, {πὸ ἰάτη δὴ ρ88 ΜΑΠΊΟΠ ΟΣ 
μοιαῖπο αἰονϊανοίασ, οἱ ο]λ5 ὁχ {0 }5 ϑδηι Παβογαὺ 
ἰπηρίδιαίοια. ν΄. Ααβ.ν. ΠδΡΡΟΒῚ χαν!, μᾶς. 1ὅ, οἱ 6 
ππαίανα δομῖ, οἂρ 11. [ἃ δίαμθ5. ἃ Τϑυθθίμ! 0 δυςθ- 
Ρίσ56 νἱάδίαν, 58 {6 πὶ ἃ 60 πηαρίσς ἱποδη .Ί0 68, 
{αὰ5 ἴῃ Ποαηῖ βορ]θναίατη ργο ογο δ ηΐ, ϑγαην Ῥσὺ- 
ἔροϊτ ᾿ βῦργα, ππιπὶ. 93, δ γαπη ρυπίεπ ἀα 111α δι πᾶ- 
τί ξτϊα 5ιμιοον αματ οἱ Πποϑίϊοοβ δπείογοβ μὰ Ρ6- 
θαι. οχ Ἰἔριρινν, ἀπονοϑ! χα, ἢν ἀ, οἱ μι ΡΟ ΒῚ ΧΧΥΨΙ, 

τι. ἀ. 
( 56... ναΐπθο ἐσογ πουϊέ. ῬΑΪΤ οἱ ἀβατη Ῥοϑί 

Τ ἀαϊαπὶ 5οϑίουα σου ρα β. ΠΟῚ ἃ ρᾶρδΠ Ἀ ΒΟ[π πὶ, 5οα 
ἃ υΠγ δι απὶβ οἰἴδτν Δ] Ι Ρ᾽ τη, ᾿οδῖθα ργίθν αν ο"}- 
αι, Ομ νϑοςίοηγις, ᾿ιοπὶ. 6. ἐπ ἢ Τίνι. ρᾷρ. 580 
εἰ ὅδ, οὐ ποτα. 18 ἐπ 1 ον. Ραμ. δά, πο Ἰοθο 

14 1χὶ 50115 αι Ρ6Ρ δάγποι ΘΠ] Π}}} πγ΄ Ὁ ΘΟΟΒ 15, 
οἱ διίθφαατῃ ἰὴ ἀοηλαγα Γου θυ ΟΡ ΘΩ ΌΤ, ἀΒΌΣΡΑΓΙ ἃ5- 



δὅ99 5. ΟΥ̓́ΒΠΕΕΙ ἩΠΕΈΌΞΟΙ,, ΑΒΟΗΠΙΡ. .«δ00 

Ε : ᾿ Γ : - , Ἂ , ᾿ ἤχγαῖι ᾿ - ἴοῖα ουραοβοίξ, Μαπίοναβ γοτῸ ἰὼ πιοάίην, αἱ οἱ αὶ τῆς πράξεως τὸ μυσαρόν, Ὃ δὲ Μίανιχαῖος θυσία 

αι άθτῃ ν᾽ ἀοίαν, αἰ ἰδ 00 151 ὴπὸ ἐπι ρο 1; Ππραδιη 118 

οἱ Κ᾽ δοιπηϊδοῦ]αὶ, ΔΡΟ οαδορηηοῦ αὐτὸ, ὁ πόθο, 

ἀοοιπαῖὴ τοοὶϊμῖδβ ἡ μας ομνίαιη Γαελπ οὐ 

οβοθ ιπι ΡΟΓρμα 5} 55. Δηηοη, οαΐξβα τς Ἴ π1 γα - 

αυὰ Πρ οἰκο, νοὶ ραν δίρη Γαμῖα5, οὐ Ἀ ΠΝ 
ποθ] ἶθ5 ἀοίον!οΓὸβ, οἱ 4υονΐδ ρτοβι ναἷο ὑθ- 
Βυθ] νιον 5 ὃ 

ΧΧΧΙΥ, 3 φρο Ἰθοοϊθδία ἀδπιῃίίαι, δὲ ἀοοοὶ, 

ἍΞῸ οἱ σησηι δ(ἰἸμῖϊ, πὸ ἰὰ δοίη ἰχ Ποϊαρ 5 ἢ 
οἀϊοῖν ναϊηθγὰ. αἱ τὰ πα Ξαμοίονῖξ, ΜΠ ΠΟ! ρονγο 
{01 βίᾳ δο! απλπηοάο 5οΡὸ : ἜΧρΟΣΙΓΣ ἀπίοι ἀμ5}}- 
μεῖο, Τοηδὶ λειι5. (4, δὖ ὁομ γοι Ἰϑο τη 5. ΟἸ ΠΟ Βα 
181} αὐτο 1 ΒΙ ΞΡ ΘΠ) 5 νοσθ5 δυασο ρα! [α]6ῖι- 

Ραὶ 0 ..8, Ομ ΣΙ ΟΒ ὃ 1.05 1 ἈΘΡυΔῺΙ ρυθοτ ΠΣ ΠΠ15 Σ 
Δ1| αυΐδη ἐς σω 5. ἐομνίοϊα ἰδόαπ, Φοβ 5. αἰ ἀ8 
Ῥαίυ8 580 : « (Ὁ ΒΟΙ δὴ 51 ππΠὴ ΘΧΟΡ Ο [01 σα ρου [π|8- 

« [05 οἱ ἱπῬ κιϑίοπ, ε Ρ α} σι μεν πα ἰο5 οἱ Βομὸϑ» δ. 1} 

δυίθιι ἐπ 065 ἐχ ἀιμαίοῦὶο δὲ οὐἱεὶ σἰαι αι} 5}. 

διαάθῃίααε αἰθδγθ 6556 ἀπδπιάδηχ ἰῃ ΟΟἸῸ 5ρουϊοξαηὶ 

νἰνβίηθαι οα ἢ [ἀνθ ηδ ἴυΡΙΟδο ἢ 605 Π1πῸ0 ΤΟ ρ0}9 

σά} 61] ἀπ|ι {πρῖ, 6. Γὼρἀῷ οαρὶ 5. οι ρονὰ {πι- 

μοτο: ἰάααθ ἰθόληο ἰδιηροτο απο [ἢ ὙἹΡμΠΠθὴι 
ἰθβᾶπο ἔπγογὸ ἱποαύγοῦο, Πα, ταν κοι ο ἀπ], 

ἰϑίιιαι ροεϑαφαὶ, ἀϊψαο πλιὰ κα δόλον σα Προ ο 

εα βυάοτα ᾿βγοπὶι οχἰ βίος, ἤτω πὶ δία πο] θοῦ 

ἸΠργὶθ ϑογρία βαπί, ἃ πὸ5 1ορίπαθ, ἀπται ἀαρύιῃἘ1- 
Β5 ποϊυηλαϑ Πάρι δἀμίθονο. Να τὰ ρου α 15 ρτο- 

(ροἰἹο 8418 γϑδίγο σδιι5α, ἴῃς ΠΠ]υγίι ρον] οἾ ὴὰ 
580} {1 1{{π5 ἱπααϊ εἰ γί αλ15. 

38 Ψία. δ. τ. 19... 35 ΨῈΔ, καρ. ἢν 18. 19 ΜΆΠΠν νυ, 

βϑθανογδί, [514. συοσαθ Ρ6]., 11}, τν, ορ. 99, ». ἀδὴ ἢ 
ὕτες. ἤαρ., Π1}0.1ν Πίαὶ., σαρ, 38, Αὐσορία ογαϊ ἃ 
Ρᾶρβδηϊβ δἃ ρυγβαία, αἱ φοον᾿ δὐεοίον ον κεξεξ, 
αροϑί,, 110. τν᾿ ἂμ. 29. δ όμερο ἷἱ Τα} 18, 11}, 11ν 
μὲ ἰορῖδτις . Πιρθοίμην ἀδρογδίοπο ἀρ το εἰϊδγῖθιι 
παρ }0 (οἰ, οὐ ῬΘγκαϑ, πα γνᾶ 5, νου. 19, Νο- 
οἰεπι {πιεῖ ῥιο σα. 

(1) Τομαὲ εις, εἷς. ωο πα}1ὰ5, «ποά βοίΐατῃ, 
ἀ6 Μαπιοθαῖβ ργϑίον Οὐν] τ τεῖοτι. πο ἀυϊοτῃ 
46 γγοσααα θθὴ ἀ] ἴπ ὑθυγάλῃ σὰ ἃ το Ὡ Πγιῖ5 ΟΠ ΠΩ, 
γ6] ΓἸβυνδ 15 Ὁ} Φομβρθοίαπι, πατναΐ, ἰάθα αὰὸ- 
αὺς σοίθγι 5, ἘΡΉγεπι. βου 6 βαιφρηθΕ, 1) αὐ εν- 
τι ἰδονηλιὶ, Ῥαβ, 495, Οἱ βοῦν. 6. ἀρρανἠϊονια οὐιὶ- 
Οἷδ, Ρϑᾳ. 329, οὐ οῃ 5 1, τι, νοὶ δα τ 0π|5 αυδθο 
ΡῬᾶβ. 311 αὰἱ 401, οἱ δυοῖον Οπφπβέίονν, αὐ ΔΗ οοῖ,., 
φυιθϑὶ, 450, οι. 11 Ορδύαηι 5. Αἰ ναπαβ. ρΡ. 300 

(2) ᾿ρῦγοβ δ αηταίογὶο ὠξρία. ας γοῖονὶ ΤαγΡο 
ἀρυα ΑΓΕ] ΘΙ ΔΌΧΩ, 15. πιιιν. 8. οὐ ὁχ δὸ Εριρ)ναί 5, 
᾿θγαβ. πχν], ἢ. 27, Ἰΐομν Τιϊ. Βοιγ., ΠΡ. αι νην». 
Μαρΐολι., ρὰρ. ἀδῦ, δὺὰ «υοά γνη]ηβ ἀ6. [νεῖιθ 
4αδδὶ ἀπὸ πιαυταὶ, Ἰὰ ΤΌΡ)Ὸ ἀδ Ὀσι ποῖ μὴ 5 τη λονίου, 
«οὶ ἐμ} 6 } ἈΠ ΠῚ ΒΟ], θ ρΡ6 ρου Ἰποίρθαι πᾶ - 
ΒΕτιλλν ΘΙ ΌΘΡΘ. αἴ. ΑΔ Ἵθ5. 11 δά Οπλλ58 θυΐηοῖ- 
Ῥ65 τοίογί, ἤθ τπι]ὰ5. νἱυμίμ 5, 584 ἐπι δ ἶϊο οἱ 
Ῥ]ΡΔΙΪ ππιοτο ροίοκίαίτπι Βομὶ ἀηοτγο μι ορατ 65. 

(3) Οὔ νομίζει. ΠΑΙΕῚ παραπι, ὅ, σον ρβίπιυ, οὖ, 
ὁχ οοαά. Οοἰ5]., Ησ6, Οαβαὰ)ν, ἈΠ δ᾽ οσαπεϊα5 οἱ [ὰ- 
τη ὶ αν! αν Π Ἰοψαθπάϊ ται θη οοπνσηΐθα!π ον 
516. πουὺίγιι) [66 11. 50α ὡς, Ροβίδα, χαὶ τὴν “λῶτταν 
ΒοΓῚ β5Ὶ 1118 ροδὶ χαὶ τὸ στόμα, χα ρυπηία 5 ἐσ, οἱ 
πᾶ. 08}} τόνραηι οὐδξο εἴ 9ΠΠ|5| γαὶ τὴν γλῷττον, 
καὶ τὸ στόμα, ᾿ 

ΐ Ἐ τς διτς ἡ πρῆ 
στηκίον μἶτον, οὗ νομίζει (3), τίθησι τοῦτα, χοαὶ μεχί. 

ς Ἴ ἢ ἜΣ ᾿ ἢ 
νει χα! τὸ στύβμχ χαὶ τὴν Ὑλῶττον, ἰδαδὰ τοιῦὐτοῦ 

: Αϑ ΜΝ ον δβρηεθις ὕδραν ο. παν 
στύματος, ἀνθδώπε, ὄέχτι οἰοὐσχαλίαν ; τοῦτῶν ὅδλιος 

- , τήσας ὠξτάζῃη φιλήματεὶ, ἀρὰ ΣΩρ᾽ ἃ τῆς νην» 

πῆς ἀσιθείας οὐ φεύγεις τὸ μεμολυτμένον, καὶ τοὺς : 

«πὴ 

ἀκολάστων γείρονας, τοὺς πάσης προξστύσης (ἀ) μυ- 

σαρωτέρους. 
πε ς ἬὝΥ 

ΑΔ΄ ΤΠ σρανγέλλει ταῦτα ἡ ᾿Εχκλησία χαὶ διδχσχει, 
-“" ν ᾿ “- ᾿. . Ὲ οϑδι ας, ΓΝ 

καὶ ἀπτεται βορδέσων, ἵνα σὺ μὴ βορδορωθῇτ᾽ λέγει 

τὰ τραύματα, ἵνα μὴ σὺ τραυμχτισῇῆς, : 
Ἐς " ς Νὰ 

σο! (8) τὸ εἰδέναι μόνον" τὸ ὃς πειρᾷ παραλαῦθεῖν 

ἀπέχου. Βροντᾷ ὁ Θεὸς, χαὶ πάντες τ΄ 
᾿λστοίπτει ὁ Θεὺς, καὶ πάντες 

, 
ξ 

χεῖνο: βλασου μοῦσιν, ἢ 
ἥκῆς. ἐπε κε: 

εἰς γῆ» ἐπιχλίνομευ" 2. οὐγανῶν τὰς χἀκιϊνη! πὸ 

δυτοΐίμους ἔχηυσι γλώσσας. σοὺς λέγει περὶ τοῦ σή μοὺς εχ γᾺ Ἂν συὸς ΔΕ ἰξρὶ τ 

Πατρὸς αὐτοῦ, Ὅστις τὸν (δ) ἥλιον αὐτοῦ ἀνα- 
. - ν » ῃ »Ἁ " “2. τέλλει ἐπὶ ὀιγαίους χαὶ ἀδίκους, καὶ βαέγει 

Χ πονηρηὺς χαὶ ἀγαθούς" καχεῖνηι λέγουσιν, τι υἱ 
ΗΝ β ᾿ Ψ 

δετοὶ ἐξ ἐοτωτικῆς μανίας γίνοντα' καὶ τολμῶσι λὲ- 
“ἢ Ἐ- Ἂς ἑώαδ εἶς 

{ιν ὅτ: ἔπτι τις παρθένος ἐν οὐρανῷ εὐειδὴς μετὰ 
ΠΨΓΙΤΟΣ ψι 

νεανίσχου εὐειδοῦς: χαὶ χατὰ τὸν τῶν καμήλων ἢ 
᾿ Υ ρος ἡπρυῖ Ὁ Ὧν ΑΕ ον Ὲ 
λύχων καιρὸν, τοὺς τῆς αἰσγχνᾶς ἐπιθυμίας (7) χαὶ- 

φοὺς ἔλειν' χαὶ χατὰ τὸν τοῦ χειμῶνας χαιρὸν, μὲὰ- 
τ ΚῚΣ εὖ ἐπ τ, 

“δῷς αὐτὸν ἐπιτοῖγεν τῇ παρηένῳ χαὶ τὴν μὲν φεὺ- 

γεῖν φασὶ" τὸν δὲ ἐπιτοέχειν" εἴτα ἐπιτρέχοντα ἰδοοῦν' 

ἀπὸ ὲ τῶν ἱδρώτων αὐτοῦ εἴναι τὸν ὑετόν, Ῥαῦτα 
ἴω Ἂ ρ»:» ζω 

γέγναττα: ἐν ταῖς τῶν διανι γαίων βίόλοις, Τοῦτα 

ἡμεῖς ἀνέγνωμεν (8., ἀπιστοῦντες τοῖς λέγουσιν" ὑπὲρ 

γὰρ τῆς ὑμετέρας (9) ἀσφαλείας, τὴν ἐχείνων ἀπ- 

ὥλείαν ἑπολυπραγμονήσαιλεν, ᾿ 

ἀπ, 

() Πάτης προεστώσης. βδοι!! ςοἀά, (αϊ5ὶ., υἱ- 
το... ΟΝ1}.. Ἰχορ, Οαβᾶαθ., τὴ58. δρηονοῖ,, ΡΟ, 510, 
οὐ, ΜΟΥ], ὀχρπηχέπλιβ αὐΠσα πα τῆς, ἸΠ10} 
αὐγαηγχαο νασοιι 1. ΘΕ {15 ἰηϊονμοδίηα. 

(5) ᾿Αρχεῖ 2έ σοι, χ Θεὸ δῖ. Νὰ ΘΠ, ἀ- 
χεῖ ὃξ σε, οἷος, Τοῦὺ πείίᾳ παραλυδεῖνς, Οὐορ, οἱ 
Ῥεῖ. ἅϊο. μαμιθπὶ, πεῖραν λαδεῖν. Βοαὶ, πεῖολν παᾶ- 
αλαζεῖν, Α 

(6) “Ὅστις τὸν, οἷς, [00 ὅτι 50 ββίηλι5. ὑττις 
ὁχ οὐἀᾷ. (015]., ΟἸ[6}., Το, ἀσαῦ]εν, 1 οαπὶ οἱἱᾶ» 
ψιῦ 500. ηππὶ. 10. ΡῬούτὸ μἷς ΟΝΡΠΠ5 ρα! ατὴ ἰμν- 
ταῖν οτάϊποηι καπίρηα! Ομ τΙδι 1. αἰθι 5. ρὶΠη 
ΒΟ βασι οὐἿτἱ ΪσΕσΘ αρον ΒυῦοΒ δὲ ἀπαϊοσ. οἱ 
ῬΙαοΓα 5ιρ8ν βίο δὲ ᾿} 5105. ΑΠμι6 1. ἰομὶ }Ρε}, 
510, ΑἹ οὐ η0 5. ἀπ55. παρ ν ἃ} ἴῃ ἰδχιὰς ἂο ῥά 65 
ποθι α}}} ἃ φαιἀσαιθ Θβόναθ!, ει} ΡΙἸαβίν. ἰνανο, 
τχχχῖι, 3, οἱ ἃ. Νυβδ. ἴῃ δαί, (δ)"., ρ. 313... Ἰαμπιὴὶ 
ΟΟἿ5], Ἰἴος, ἄξαθ. οἱ τοι. 1 βροιπάο ὀνδημθ- 
Ἰρὼ βϑηίθη τ πο ρτο ἀγαθούς ἀπίδ πονηνοῦύς Ρ0- 
πα ηΐϊ, 

(7) ᾿Ἐπιρυμέας, πὰ οὐᾷ, (οἶπὲ., ΟΤῸΒ,) πος, ὕὰ- 
οἄσδι, τοί, ῥεῖ, δίς], ΕΠ νόνος μίξεως Ῥοκὶ 
ἔχειν δι} οἰ πη5, καὶ, οχ Οοἱβ!,, Ησο, ὑάβάι)»., ανοὰ,, 
Βίραϊο. 

(8) ̓ Ανέγνωμεν. ἴῃ οοά, Ιῖοα, ἀαβαὰ)}., Οὐκοῦν.» 
τὴ5. ὕθπογ,, ἀνεγνώκαμεν, 

(9) Ὑμετένας. πᾶ ἴδμονα ἡγαϊα τη :5. ΟΌΡῚ 1155. 
Οο15] (Ποο. λει. ἀτγοι!., Ρρίνο διοιϊο, φααῖη ἡ τεξ- 
τέρας οσἵπι 6115 Παῖς οδίοπαα! ΟΥ ΛΗ ΤαμΝ Ἰαπι ΡΥ 1- 
ἀοα απ θη ΡΊΟΒΙ ριαροπί ον, πρὸ φυά αιίαπι 
Ῥυιοιον πα βίο σΟΥ 1) ΠΠΠῚ αὐ κα Το ἢ 51 ον  Ὲ 
Ῥονηοτγοηΐ, 
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ΔΕ ᾿Αλλὰ ῥύσαιτο ἡμᾶς ὁ 
ἱ ποτ γον τὲ ἶ 

πλάνης" δοῃείη δὲ 4) ὑμῖν ἔχθια πρὺς πὸν δράλην- 
τὰ ἴα ὥτπεῦ ἐκεῖνο! τγοοῦσι τὴν οὕτω 

; 

᾿ 
ἦν, Δινηιῖο- 

ιἰια τῶν ἐττὲ- 
οὧν (2) πρὸς τὰ ἐχρίνων ; τί τὸ φῶς ποὺς τὸ σγῷ ἶ πρὸς τὰ ἐχεων; τ τὸ φῶς ποὺς τὸ σχότος; 
ὟΝ, ν΄ θα μος πύον ᾿ ὦν ἀκα τα ν τὶ τὸ τῆς ἰκχλη σίας σεμνὴν, πῆς τὸ τῶν Μανιχαίων 

᾿ 3 να , -Ν “ ν μυπαρόν ἴωδε τάξις, ὧδε ἐπιστήμη, ὡδς σχμνότης 
τ τ βίβι ἀμ νδαβκς τὶ οὐ φο δ μψ-: ὀ ἢ ἢ ὡδὲ ἀγνεῖχ' ὧδὲ καὶ τὸ ἐμόλέψαι γυναιχὶ πρὺς ξπι- 

Ἶ “ν΄ τάν θ᾿ ἐς, 5 θυμίαν, χαταγνωσις" ὠὡςς νᾶσος σεμνότητος (8), ὌΝ 
Ξ δία χ; ᾿ Ἢ τὸ " “ » ΩΝ ωχωδνι Ὄ ὦ ᾿ - ἐγκρατείας ὑπομονὴ, ὧδε πασθενίας ἰσάγγελον ἀξίω- τ ιὰ ς ; ἑξῆς μα ὧδε βρωμάτων μετοχὴ μενὰ εὐχαριστίας" ὧδε 

᾿ : ἩΡΗΡΗΕ, νοῦν ὡμνν. Ὡ“ ΒΞ εὐγνωμοσύνη, πρὴς τὸν τῶν ὅλων δη μιρυ γὴν, ἴδε 
ὁ πτὴρ τοῦ Ἀριστοῦ πρησχυνεῖται- ὧδε φύδος χαὶ 

γχαὶ ἀσπτιάπτουτι ὀοξολογίαν ἀναπέμ ποιεῖν, 

ΟΛΤΕΘΗΕΒΙΒ ΥἹ. ΒΕ ὕΝῸ ΕΟ. 

ποιαύπης Ὁ ΧΧΧΥῪ, νοι πο. )οπλῖηΒ. ἃ» ἰΔ11 ἀοίρι αι 
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Οὐ ΡΟΓΟ Σ δα α6 τΟ]5 ἀἄἀνογδιιβ ἀσασοησηι δ Ἴ ΟἸΠ1α 
ψρυλταν, αἱ ἀποηιοίίο ἐρξὶ σα]οδη θη. οἰδρυναη!ς 
ἴα οὐ νὸβ ΠἸοχαπὶ σᾶρα! ὁοῃοι!σο 5. δτς Μριηο 5 
οξίοίο δου απ|85 γον 5 ἀἰσαπίαν, ΟἿ ΠΟΠῸΡΏΠΙ5 

ποδέρα ταν του. απ τ ΡΝ. ἡ ναμὶ Ὁ (1 ἰὺχ 

σαι ἰδ θτῖ5 σοπιραναία ὁ2 Ομ. ᾿μο δῖαν ρταν [ἃ 8 

οἱ Βα ο ταξ, σα ΜαπισΒρονααλ ΘΧΒΘογατ 15 [Π5}}- 

ατ|5. ὃ Ηἰς ογάο, {εἶ ἀϊποίρ!να, τὸ ρηανηα8, ἢ] 

αδι ἡ] ἃ ; μἷο ΥὙ6] Γοηπλ ὴὴ πα 1161} 6 Πλ ΑΒΘ ΘΓ 

φασι] ὁ5 435. ΠΠῸ Θοππα δι πὰ 541 0 551 ΠΉ1ΠῈ} ἢ 

ἰὴ σον πα} 15 {|| 651} νἱ Πα 115} ἰο]ονα μὰ () : 

Ἰηήῖς υἱρκία ἴα {5 σα] ΔΏΜ6Ὶ 5. σργίαπ 5. ἀἰρο αβ; δἷὺ 
Οοσααὐ ὄσμι βυαατῦμν ἀσίοπο, ρδΡροδριίο; ἰΐο 

δύαταβ τὰ αἰνογβαναιῃ ἢ  Ε. τοῦ, ορὶορια ἃλ- 
Β μνὰ5, Ηἶσ Ῥαΐον ΟΠεῖδ ἀαὐοναίαν: Εἴο δα πα] 

ΡῬΙΓανία τ Τα μα 1, πλοίι5. ἂὸ (τοισον ἀσοσίαν : ἰὸς Ἰοπᾶμὶ οἵ []καναμε! ρἰονίαπι δὲ Ἰιοπουδιη τοίδυϊτατιϑ. 
Αξζ. Συνχγελαζν τοῖς ποοοΐτοις" φεῦγε τοὺς 

᾿ ν' ᾿  πανὰς 
λύχους τῆς Ἐχχλησίας μὴ ἀναχώρει. 
ΤΟ 

᾽ 
δ7.σεῖ χαὶ 

πόρε ἐς, μὲ Ἢ ὃ τ᾿ οί ᾿ 
πῆτε. -ξὺς Τὰ τ υῦν ὑποπιεξυθέντας, Ἀπι|ι. 9» 

: Ν 
μετάνοιαν, υἱἡ 

προπετῶς σεαυτὸν ἐμπιστεύσῃς: Ησχεεξόῃ, δ τῇ ϑοπετὼς σευ μπιστ Ὡς βρεύοῦη σοι τῆς 

Ἔν. ἀρ ΤΠ  ρ ἘΟΣΣΝ ἦ μὴ χρόνῳ χαταλάξγς αὐτῶν τὴν 

Ἐν οὐθθαν ἩμΓΊ ρον τον ᾿ Ὁ μοναρχίας ἢ ἀλήθεια" γνώριζε τὰς βοτάνας τῶν 
μαθημάτων" Εἵνου δόκιμης τοαπεζίτης, τὸ κχα- 
λὸν χατέχων, ἀπὸ παντὸς εἰδους πονηροῦ ἂπ- 
ἐχόμενος. ΕΓ δὲ καί πὸτε τοιοῦτος γέγονας, αἰσης γόμενος. Εἰ “αἱ τοιοῦτος γέγονας, μίσητον 

41 ἀρῃ. μὶ, δ. 111] (ον. νι. (4. 

Οὐἱ5]., ἴϊοδ, Οαβαα)ν.. Οιἰιοῦ,, τοί! [00 ἐκεῖνοι τὴν 
ϑοῦτι, 6[ σὐτῶν τὴν χευχλήν, στοσοοϊαβ γλθοίαιν Ἰὸ 
εἶξϑο, ἐκεῖνος τητεῖ, οἵ αὐτοῦ τὴν χεφαλήν, αι οὐ 
ἀνασυποηὶ γοϊδυιταίανς 

(3. Ἴων ἡμετέρων. δῖ βου ρϑίπηα5. ὁχ σοἀᾷ, πος 
οἱ (άβαμ!., αὐ Βοη5Ὲ5 τοσατα, ὀσηδρ θα τ{π|πὶ μ05᾽ 
ἀ1ὰϊ. ἀτνοά. Ἰορὶς ὑμετέσων, γολεηε τρδίρανιωμ; ἴαοῖ- 
1153 Φοπιπηαἰαιο ἡ ἴῃ ὁ. ἰὼ οὐἀν15 οξὶ, τῶν σῶν, ἱμα- 
0 }} ΚΕ }}}}. 

ἢ. Γάμος σεμνότητης. (ράά, (0151. Οἰ0}., 
Ἰλου οἱ ἀπαυθ,, γάμες σεμνότατος, ἀττᾶν ΘΟ. τηᾶ- 
εἷδ ρίδμα αἰσαθ διόμαη αι ΔΤ τα ἰατθο) ΠΟῚ ττι- 
(αν! ρτορίου δ᾽ π| 165 σὰ ρα ϑβῖτη, ἀρ ΟΥ̓ Τα πὶ 
οὐσανγαηι {Ἰσοἱ γα οηθβ, 510 οαξὶ 10, π΄ 18. τὸ 
μὐἶμα τῆς ἁγιότητος, ριῸ μνῆμα ἁγιώτατοην, (αἵ. 
ᾷς πη. 17. μυτανοιὰ τῆς σωτηρίας, ἢ. μετάνοια 
σωτήριος, Γγοσαΐξ,, τλι. 132, ποανμάτον ἀνωφέλεια, 
Ρ. πράγματα ἀνωφελῆ, δἰ ππιπ). ὃ. θείων πρχγαὰ- 
τῶν ἐνξηγείαν, 5’. θεῖα πράγμοτα ἐνεργῆ. (δῖ. ὃ, 
ἀμ, ὃ, στήμα ἀρτότγτος, μ. σπτήμα ἀῦεον, (φιο- 
τα ᾿1 οι . οὐ, αθοίασ, γάμος καὶ σεμνότης 
ἀρὰ ναὰ ἰθὺ μ} γᾶ 5}5 ρυ ΡΥ 558 δκἰ 

8) ὑοπεϊηφιξς ἰοἰεγαμίι. Ὀοπ πϑ τς ποι η 8 νὸ- 
᾿σαταρία τ ἢ νἀ {15 κίαττι ρον πιαππίοηϑηι ἐλ 16}}}- 
αἷν ποεῖ ρτόβαὶ Τα αἴὰ ἃ} πος τα ἴοι μαπὶ εἰσ 
ἧδθαϑ νΟΥΒΙῚ5 οἱ, ἅν πὶ. 96, οἱ σα}, 1ὅ, α. 35. αἴ [56- 
οἹοϑίαν ἀγάπα τὰς σου! αμαίοναπι, ν᾽ ἀπονιιὴν, οἱ νἱστρι- 
ἈΠῈῚ σηασλοραι το, αι δοίδκι αποίμιο (0,η. [0.ἀππιλῃὶ 
ρυσρινο ἰββσα,ς σα  αΡΘ πὶ Πα ν ΔΏΙΗ νιήπατι, 
ὁοπεηοαίοα. νοῦαϊ, (δε σα σθν. ποθ ὴρ νἱ πὰϑ 
ἀρεισηδει ποὺ δ οί ἰπίροασ 5. ἄρτι] ἀποίοτοϑ οὐο]6- 
πἰαπσοβ δίς δπῆπη5, ἢ} θτὶ πδαα. 51 την ρῖθ, ἢ 
ἢΠ154. εανὶς. σὰρ 8, ἰδ ρογξοσαὐὴὸ κα να] πο ἃ 
Ποῖ ΑἸοχαί νι δχοίαἴα, Τωγέα. παῖ, δὲ ἐσπὶ 
ἐμπυρῖα θὲ οἰνηϊαος 68 σον μοι ίος Ἐπαίδϑ συδία βιεηξ, 
φια πο ἱπ Ῥενδουιἐοηϊδαξ τον ιθι τπρι λα). 
Τποορι5. Βρϑέοία οὐ πιβέυ Καρς οὐ Ῥακίαγνα, το Ν 
ΠΙιογοηγιηὶ Ρ. 86, ἀϊδι σα! οατῃ υἱύοδ, σοπί- 

13. Μία}. ν, 38, 

(11 δορείς ὁξ. Ραγε θα] δὲ ἃ ἢοθῖα. αὐδοία ἐχ αὶ 

ΧΆΧΥΙ. Τὰ ον] ἀσβύομάτο; ἰὍθ6 Πρὺβ ἂρ 

Ἐκξοϊοδία ποθὴ γευράθ, Οὐο ᾿ὰ Ρ6. 805 δέϊαπι σαὶ μὰ- 
τασμα αἰ σασηο γονραῃϊ ϑαβρίοίοπθ ἰδθοτανδγαμὶ : 

αθοναηὴ αἶ51 ριδη! δ πἰία. ἰσιπρονῖβ ἀγα 1α 
σαι ρδυίαπι Πα Ρ τιον 15 (Ὁ). Ὁ 1Ε 515 ἔθσῖϊοσα ΘΕ ᾿πσοι" 

ΒΗ ΘΡα 6 (6 ἔρϑατῃ ὁγοάδ5, Τ δα ἃ 650 ἼΡῚ τηοηδὺ- 
οὗν [58ὰ ἀπο 1}61 ρυϊποῖμα 615] γθυζαβ: ἰηίοῦ- 
πόβορ ἀοσαῃηθῃ γα. Πηδ51 ἰονρᾶβ. ἔδίο δον 
πιοπηνείαγῖμς (0): φμοι δοπιτα αϑὲ, τεΐιοη8, σὲ αὖ 

Ἠδλεΐδ5 οἱ οὐδίαξ, οἱ οοη)ιραίας. διὸ. δἰϊαιη. αι 5 
Οὐδ, ὧν (χδςσις ἀιτηι. 169. ΓΟ βία 5. ἐπὶ ΑΡοο. 
οὐ ναι, ἀν ποίει Πμν} ἢς εἰὐκοίρίηα οἱ δον ρεν ϊα 
οἰξίώ», ἴῃ ἃ ρροπαίος Ονρυϊαμῖσα, οἵο. Ὀσπ πο στα 
ααΐοην ποπη πο ΘΙ Ο]οπ], πο ποῖ ν στο, βορὰ 
οἰΐδηι ἢ ν6] εχ 40 ρθε} Ἰηἰΐωμι εἰ ἀρ θαίαην ΑἹ} - 
αὐσάῦῖο ἐδηῖροτα σὐπγαρίατη,, ἀθειϊη δμ τα ὴλ 1} 6χ 
σπιυ πο οβοηϑα ᾿πἀχογαπὶ νιἀπατααι ἀπ 61, 568 
ταὰίπο σομβῦπβι. 886. ἴθ δοραγαῃίαμι. σΑΒΠΠΆΒ, 
σοπ τ ποπιῖα ἀϊσολαιαν, 4αΐα πιὰ ]οὐἷο ΙΕ ον 5 ἘΧΊ51]. 
τπααθαταν ἀρρασία 5. νου ρίαν 5 σαγενο, Υ]ὰς Ἄου- 
11}... 6 τοίσπι. εἶτ. ας 10, ἢ διὸ, 

(8) Οιμονός πἰβὲ ρωμλοηεηη, εἰς, Ἰύρτῃ θυ 66- 
Ῥίσαν ΘΕ. ἀαυ!οτὴβ Οοηη δ Οὐ ἡ6. γον δ1α- 
Ἠϊολαῖς κὰ} ποιῦπο 5. Απρ.. Αρρεὰᾷ τοῖα. ὙΠῸ Ρ 
8τ. δαικροοίη, Μαπίοθηνοσιν. Ομ ΟΥΘΙ ΘΟ Οη) ἰγ]ὰ 
οἰ οἰθ ΠΣ 19. Μαχίηνα [15 ΘΟ} 15 Το η Ἴ απ, 6 ποίσω 
ΠΟΘ γί5, ἂς νασ] 5 ΜΠ] σοταπι ρα μα ΡχῸ- 

[οῖα  ατὰ δία πὶ ἡ ἀρι ἀαοα οὐ [πὰ ΤΥ ΒΕΡΤῚΙΝ 515 
ΒΥ ΕΠ μη 15 αἹδυοηίονς ἡπαΐο ΘΌτα Τῇ 10} 8 ἀππηο 
ΠΟ δια αἴσαρ ἱιρο ]ο ΠβῈἸ Δὐ Το ΘΒ ἢ θαυ ΟΧ ἽἸ00- 

ἰογοῖα, Πα ώγρι. γαὺς, τὰρ. 56 ς 39 μεδηη οί 

ας μον μινίπτα, Θ᾽ ἀπ δ σατο ρτο  ββίοπο5. αὐ θὴ8. 8 

5638 συ]! πάσε. σα ὅπ Βαβριοίοποιηῃ. νοῦαὶ} 685 
βραϊ, πραπο ἀροϊοδηπίαῦ, αἱ οχ Ροῖτο δίσα!ο, Ρ]Δὸ- 

ἰἶο. οἷο, ἀς δ αμ  ονροὶσ σονίατη δδι, δὲ ἀθ Ρεΐκοι!- 

᾿δα πεῖς ὁχ ἀπραβιίπο. Πϑοπο Μᾶρηο, οὐ αἱ δι 39 
Ταγεϊνα ὁογατα τὰ στ 85 ΘΟοΙ Οϑπδιίσορ, οὐ τη βίος 
χουν αι ποδονατα ραΓ οὐρα οπθοι ἀὐνδρε ! ο. απ] 

ἀσργοπονάηι 8. 160 ϑρυτὴ, ἀ!, δὲ Ομαήραρ. ἀν 

(0) νέο βονπς πανία, Ἰιουὰ5. Π16, 41 ὦ 

ἃ ποβίε Ν. Τὸ ὀχε δοῖθηια. ἀρϑιῖ, πιθοῦ. ὙΠ|ΡῸ 

ἀροογνρίνα πιαπιηοισι αν ἃ απ αΠ 15 ἸδΏγθ ΒΑ ΤΊ 5 ὉΠ] 

τδι5 δευίριυτω αἰἰδαοινθ. 65}. 566 ἃ} 4}Π| Τὰ λ ἢ 
ἰρξίαϑ ΟΠ ΡΊΞΗ βομοητία. δ᾽ Ὲ5. γ ΡῈ ΜΆ τ Χν, 

Ὁπι δὰ! Ἰιοο χιχ, 29. αὐ ποία 0 ὅ{Π|5 50} πο- 

τα 8 ῬΑ}: ἀρΟΒΊ0}} αὐ Τ ΘΑΒΆ] ΘΠ ἸΘ 305. κου ]08.- 
αἰϊϑ. [1ὰ Ογυ !πι5 ποκίθο οὐτα θα 1 δι15. ῬΟΤΉ δ, 

ἴῃ ρει μεὶβ ἀἸοχαπάνίηω οἱ θα]αβιιηα Εσοἰοβίω, Υ149 
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οπιπὶ τρϑοὶθ πναῖα 6 αὐπίζιενις ἢ. Οαοὰ 5ἱ «φυᾶπάο κα ἐπιγνοὺς τὴν πλάνην" ἔττ' γὰρ ὁδὸς σωτηρίας, ἐὰν 

15}15. Γ}5(}, ἀκ τη δγιόγραλ οὐΐο πάθο. Ἐπὶ ρθη ἴτα 

νἷα δά] 15. 51. νυ 1 ΘΥΟΠΙΔ5 ; 5] ὁχ δηΐπιο οἀδ- 

τς 51 ΔΒ }5 [6 ΒΒ γα χογῖβ, πὴ [ἀ} 115 βοΐατω, 56 

οἱ δρ ῃγὰ : δὶ δ οσανοτὶβ Ῥαίγοιη 6151}, δ ὰπι [0515 
οἱ ΡτΟΡ ΒΕΙΆΡ ΠῚ ; 51 ἀαπον γ]8. ΒΟΠῸ οἱ Ἰιβίαῃι, 

ΠΌΤ) ΘΠ ἀθιπ 18 6556. ἤθιηι. Οαἱ γοὸ8 ΟΠ 65 001- 

Βότνοι, Δ. οὶ σᾶϑα, ΟἸδηἀ! σα] ο(16. ῥΓΟίΘ 6 ἢ 5, 

8.1}}}168 ἰπ Πὰς : πὶ Ομ γίϑιο θθὰ )οηγη0 ποδίγο, 
οὐἱ σιοτία ἴῃ βθοσ!α δϑου!οῦιπι. Αι 6Ὲ. 

ἐξ 1 ΤΏ655. ν, 24, 22. 

Οοἰοϊουλατη τὲ. ποῖα δα ΠΠρτυτ αι Οοπϑέϊξ. ἀροϑίοί., 
ἐὰρ. 38, ποία εἰ, 56 οἱ δγα 6 ρτὸ 580 ποτα ἀθ μὸς 
ἰοῦ αἰδδογρηΐθηι. Εδο}]6 τα} ὠὰ τη ἧρξο ρδγϑασιρυ 
Διίοῦ, βοπίθαατα. πᾶπο ἃ ( τιβίο νϑὶ ἀμοσιοίο 
ἀα}]ὸ ρῥτοίθοϊδ ἢ 6π 56 ; ΘαηηῆιΡ ὁχ ἐγαθ 086. δἰνθ 

θη πουιρίδ, βῖγϑ ἴὰ συοάδηι παι 8᾽ 0115 ποῖ Ὁ ἀροῦν - 
Ρ'ιο τοϊαϊα δουδρίαπι, ροβίθα ἴῃ. δχθιηρ!αγᾶ ααῷ- 

ἀπεμέσῃς τὸν ἔμετον" ἐχν ἀπὸ χαρδίας μισήσῃς" 

ἐὰν ἀποστῆς αὐτῶν, μὴ χείλεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ 

ψυχῇ ἐὰν προσχυνέσῃς τὸν Πατέρα τοῦ Χριστοῦ, 

τὸν θεὸν νύμου χαὶ προφητῶν" ἐὰν γινώσχῃς τὸν 

ἀγαθὸν καὶ δίχαιον, να καὶ τὸν αὐτὸν ὄντα Θεόν. 

Ὄς πάντας ὑμᾶς ὑμᾶς 

ἁπτώτους, ἀσχανδαλίστους, ἑδραίους ἐν τῇ πίστει, 

ἐν Χριατῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ὁ δόξα (Ι) εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ᾿Αμήν. 

συντηρήσειε, φυλάττων 

(4) Ὃ ἡ δόξα Ρ]επίογεπι. ρ]οτί Ποαίίοη δ πὶ σοηιῖ- 
τιϑὰξ οὐμπά. Οοἶ5]., οο. Οαβαθδ. δὲ ΟἿΤ9}ν. ἴῃ α  θὰ5 
Ροβί, Κυρίῳ ἡμῶν που οηΐζαν, μεθ᾽ οὗ ἡ δόξχ τῷ Πα- 
πρὸς σὺν τῷ ἀγίῳ Πνεύματι, νυὖν, ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας, οἷς, «ἼἸα Ομ τίδιο θ8α 9. Ν. ὁυπι 4υο β]οΥνα 
« Ραϊτγί. σαπὶ βαβοίο δρίγιτα, παπὰς δὲ βοπιρθν δὲ 1η 
« Βέρσι]α,» οίς. 

απ Ν. Τ᾿ ϑαθιθα! } ἐπ μοίαιῃ [ἰ558, 

ΟσΛΤΕΒΟΗΕΝΙΝ ΒΕΡΤΙΜΔ. 
Β ΡΑΤΒΕ 

ΡΒΕΠΟΘΌΙΌΜ. 
ἘΠΉῚ Τραη πη ἐὴ δμρορὶονὶ ὑπο εΐοηρ ἀο Τγ6ο αηὸ “ορένύτα, ἰὴ Ἀη ραερῖνην ογ} 8 πονηδτὶ οἱ εἰφηϊ- 

(αἰεὶ, σε) γϑὲὴ β618 ἃ υἱιωΐᾳεῖν δοονγημιι» (ας 3), δὠϊεκορίί, δδοσοί ἡωφιρ Ἰλοη ΕἸ τὲ ψύδς { μν ἐδεῖ 
Ῥαίγετι 6586 βΥΌΡΡΕ εἰ ϑεγθὶ δίσγηα εἰ πὰ ἐἰ εἰοξεοίαδ οὐπυσία φοηνναίίομε (ιν. ὃ οἵ 0), διμάετα ϑενὸ 
λον ΐπινη μα ίν θυ σ586 αὐ εϑὲυθ εἰ ἡπησαμα ίοτιο βοία (πὰ. Ἴ) 2 φαο κρηδῖ ραϊτῖς ποραρ ἐμ δ᾽ολ μένα, ρίμ:: 
γὲ8 οὗν Εἰ (μεἴο5 ἐρεῤτεῖ βοἰθὲ (τι. 9. 61 41). 7 τωι σοριν θη αν α δ δρευείδν ἀἑοϊη αι ἡνα  ἐβία 5 ἐπ φεῖδας (αι. 11), 
κονιηθι φηὶ ἐφηο, ἰαμίηος οἱ ϑαίαποπε τρϑηι, {200 γαιοίο, ᾿γὸ μαΐρο βαηιρϑον σε, σον σίοηι ἀδρμέωναί 
(η. 12): αὐ σποραἱξ ἐσ δορί ἰΐοννο (ἕμἱ σέξανε ἰἰσέιι φῆι αὐορίτονο κε μονα (τι. 14). οἱ κοπονραμείος 
ονεν ἐμ. οὐποφιλδι ἴῤιις [οι ποθὴ ἰβήπρν ον ρον ποδίνι μανοηἐφαιοναίίονν θην ἐθιρμονὶ (π. 14 ὁἱ 1.5). 

ΠῚ. Δὲ ἢας ογαἴϊανεθ, ργδθτενε ἱπιριηναν ψωηαη5 (α. 3). ψαὶ ϑειρη βοιανῖμηη δὲ {ἡ ααγαἰὶδ ἐα μεγίθπι 
ἄοσοπί; «ἰοίνεθ ποκέίοος (αν ὃ, οἴο.).. οὶ μα ίρη ζοϑ (ἐμ εῖσιϊ αἰΐπηι α Οτοαίονο ἐρηοδαπί, ἱμὴὶ οἵοηὶ 
Ανγίαηος (α. 5), φιμόμς, γρύπα πον παέπερα, κρὶ πἰορίίονο ἱπαίμη ΕΉ Ης ναί. Οὐὴ ον φεέαν γαγοι 
λαρθίίουδ (η. Ἴ), φιεὶ ΟΝ κἱδέρν, δ ψονορήο, φοηΐίνοι υοἱ φοιενεθεην πον η θην ὁ889 ἄπονον απ (ἢ. Ἴ). 
Ῥυϑοίαλα μετα ἱο σρραὰ οἰ φίογηα ἰλεὶ μην τ ίατο. εείμογβης Ανίαηηδ, (ὁ αὐ δι δὲ {βορία! 6. αὐον εις 
Ῥαϊοηησηυβ, ὧο οὐ εις μον ὅὲ μαγοηίον, εἰσι, πΐς πα ϑυηίτιν, 

Τ|. Παδηα 65. νθ0 σας μεεἰδ δὲ ὑδοφηονεὲ (ἐδ μοδὲ ρεοράνηίοιν, ὧδ αὐ ἔμθο 6)ις ἐχονϊο εἰρη ῇοαὶ 
απείον, δἑαης οπιεἀαυώηιβ αὐ σοί. ἤοο, (αϑδαιό., (οὐκί, εἰ Οἰιοδυη. 
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ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ Ζ, 
ΦΟΤΙΖΌΜΕΝΩΝ, 

τι, Ὁ ᾿ Ἐν Ἱεροσυλύμοις σχεδιασθεῖσα, εἰς τὸ, Ποτέοα, (4}" 
πᾶν Ὁ 

τὰ ἑξῆς. 

καὶ ἀνάγνωσις ἐχ τῆς πρὸς 
ΞΘ ῊΞ ΠΕΡ π» τοι Ἢ ΑΝ, ἢ ᾿ ᾧ Ἀάμπτῳ τὰ γήνατα μὴν πρὸς τὸν Πατέρα, ἐξ οὐ πᾶσα πατοιὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ 

Ἐφεσίους. Τούτου χάριν 
ἜΣ ΤῸ, δι τας ὴ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, καὶ 

ΟΑΥΠΟΠΙΣΘΙ5 ὙΠ ΤΙ ΕΜΙΝΑΝΘΟΒΈΌΜ, 
ἘχίθτηρονΆ 15 ΗΘ ΓΟ γπλαΣ μα 1 ἀς Βᾶο Θ. πιΡ0}}} γοσα, Ραένθηι, ΤῈ ἰδοιο εχ Πρίβίοϊα αἰ Πρμθϑίοβ ; 

« Βιυ 85 ΓΟ] πρδιία ΠΠοοῖο κοι τηθὰ 4} αΐγοι, ὁχ 40 οπιπίβ ραϊονη τα 9 ἴῃ οΘΠ15 οἵ ἴὰς [ονιὰ ποιλίμδ- 
« ἴὰγ 55...» 6ἴο, 

Α΄. Περὶ μὲν τῆς τοῦ Θιοῦ μοναρχίας, αὐτάσχως ἃ 
τὸν ἡ μὴν ἐν τῇ χρὲς ἡμέρᾳ πρὸς ὁμᾶς ἍΓκ ὶ 

κως δὲ λέγω, οὐ τὸ πρὸς ἀ 

ς εἴρηται" αὐτάρ- 
ξίαν (τούτου γὰρ (3) ἐπ- 

ἰχέσθα: θνητῇ φύσει παντελῶς ἀδύνατον), ἀλλ᾽ ὅσον 

ἧκεν εἰς τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν, Καὶ 

ἀθέων αἱρεσιωτῶν πολυσχιδοῦ: πλάνης τὰς ἐχτρο- 

πὰς διῆλθον" ὧν τὸ βορδορῶδες, καὶ τὸ τῶν ψυχῶν 
ἴοθόλον ἀποσεισάμενοι, χαὶ τὰ 
μονεύπαντες, οὐχ ἵνα βλαδῶμεν, ἀλλ' ἵνα αΞιζόνως 
αὑτοὺς μισήσωμεν, πϑοὸς ξαυτοὺς λοιπὸν ἐπανέλθω- 

σεν, καὶ τὰ σωτησιώδη τῆς ἀληθοῦς πίστεως γχατα- 

τῖς τῶν 

κατ᾿ ἐχείνους μνὴ- 

ἯΝ πὰ και - ᾿ δεξώμεθα, τῷ τῆς μοναρχίας ἀξιώματι τὸ πατριχὸν 
συνάπτοντες, ναὶ πιστεύοντες εἰς ἕνα Θεὸν ξἰχτὲ- 

ρα. Οὐ γὰρ ὃδεὶ μόνον εἷς ἕνα Θεὸν πιστεύειν: ἀλλὰ 

γαὶ τὸ, Πατέρα (8) τοῦτον εἶνχ' τοῦ Μονογενοῦς, 

Κυρίου δὲ ἡπμλῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετ᾽ εὐσεδείας κα- 
τοδελώμιθα. 

Β΄, Ταύτῃ γὰρ ἂν τῶν Ιουδαίων. ἀνώτερα ρονοΐη- 
μὲν (ἀ), οἱ τὸ αἷν εἶναι ἕνα Θεὴν καταδέχονται τοῖς 

δόγμασι (τὶ γὰρ, εἰ καὶ τοῦτο ὁϊλ τῆς εἰδωλολατρείας 

πολλάχις ᾿ονήσαντο ᾿ 7)" τὸ δὲ καὶ {τέρα εἴνχι τοῦ 

Κυρίον ἡ κῶν νοῦ Χριστοῦ τοῦτον, οὐ πχραδέλον- 

ται" τοῖς οἰχείοις προφήταις ἐνχντία φρονοῦντες, οἵ 

φάσιν ἐν ταῖς θείαις Τραφαῖς. Κύριος εἶπε 

μὲ Υἱός μου εἰ σὺ, 
Ἥ ἂς ᾿ τ γυβϑα 411 ἐκ καὶ νανόντκεναι βαὶ μέχρι σήμερον φρναττόμενοι, χαὶ συναγόμενοι 

πρὸς 

ἐγὼ σέάμερον γεγέννηκά σε. 

ι. 44 δὲ τη οηδο α αὐ άθτη ᾧ 56 ἀπίοο ῥὈΓίποὶ- 
ΡΑΠΙ} )οῖ, βαϊποιθαίοι νο ᾽8. ἀϊχίπλαϑ μδοίογηα ἀϊθ: 

ΒΓ ΠἸοΙ δαῖθν δαίαπι ἀἴσο, ποι 14 ααοά ἀτραιηθηῖίὶ 
ἀἰθηλα5. μοκιαϊαδαὶ ( 6. δηΐπὺ αἰτίημοτα τηοτια) 

αϊατίθ ῬΓΟΓΒῺΒ 1 ΡΟ5518116) 568 φαδῃλιτη ἰη ἢ τη) ]- 
[αὉὶ ποβίγαι ΟΠ δοδαπὶ [αἰ τ, ἀὸ τα Π}} ΔΕΒ ΘΟΓΠὰ 

υ  ἐσΟΓΆΤη δγιΌγΙ 5 ἀἰνονοα]α ρογϑοοαίαβ. 50Π|, 

ΟΕΟΓὨ οχοιβθα σΟΙ αν 8, ῬΘΓΠΙΟἸΙΔΉ΄αΘ ἀπ πιὰ θ115 

γθῖριο, ἂς γοίθῃ 15 ἰὰ τοιοῦ α στ πὶ ΡΒ 5, Π0ἢ 

αἱὧἱ κπ2 ἰοὐλιπατ. 56 ἃ π1ὰ}}5 1 'ρ505 οὐϊαπη σοτ- 
οἰρίδηγαβ: 18ηὶ 8ἀ ΠΟΒ ἴρ805 ταυθγίαι)αϑ οἱ δα }- 
{γὰ νϑγῷ Π Δοἱ ἀοριχαία 5150! ρί ΔΠ}5, ΓΠΟΏΒΓΟΙ} 80 
ἀἰϊαπίτα τ ραΐογπδιῦ μεφτοσα! ἰνατὰ σορα! πίε, δ 

ἐγοάρῃΐθα ὑλ τον ἤοιυι, Ραίροια, ΝΟΣ οπἴτῃ ορονγίοῖ 

ΒΘ] πθ} ἐλ θην θόῖθὲ ογοάονο: νοῦη. οἰἴάῃχ ἰπιὺ 

ΠΩ ΚΘ, Βοπι πὶ βο ἴσοι ποκίν! {688 ΟΠ 51:1, Ρα- 

(Υ6ἢ 6555. ΓΕ Π βΊΟ56. 5.501 ρ18Π|85 
Π. ἤφς δαλτα τόπο πᾶαν5 ΒΕ] ποτα 5ΞΘΠΒΌΡΙ 

δα ατια ἡ 4α] τοῦς Ταϊάστλ θώρη ὁ8586. ἀσοίυ]α15 

δαἷκ τϑοῖρί ππ|, (αὐ δαὶ δὶ {Ππ4 ἀποη 8 μὸν 6 - 

Ιοταπι οαϊτππιὶ δαρῖπ5. ἁΒποραγίηι}) Ραίΐγεια ΝΟ 
{Πα αὰ λοσλῖα! ποβὶγὶ ἀρϑὰ ΟμΎΙΒῈ ἥν. δ πη ταμϊ, 

η΄ 00 518 ἰρβογατα ρτορηοιῖβ σοπίγαγια, βθηλαὩΐ, 

4υΐ ἴπ ϑογίριυῖβ ἀἰνίη 5. ἀἰμη! τα θονιίηιΝ ἀὐχὶϊ δά 

« πιὸ : ΕἸ] 5 λθὰ8. 65 ἰὰ, 6μὸ Ποάϊθ σοὶ 16 δ7.» 

Ετοιαηΐ γόγὸ ΠῚ ἀϑάαε ἴῃ ρυρδοπίοσι αἀἰθηι, οἱ 

45 Ἐρλθδ. πι|, 14, ὁ6 ἘΠ. οαΐ. δ, π. 1 εἰ δ. ΤΙ Ρῥ541. ὦ, 7. 

(4) Ε᾿ς τὸ, Πατέρα. Οπιὴρθ 5 δαὶ, ἐν 185... [ἢ 
εἰς τὸν Πατέρα. Νὴ ἀπβιςανί τη 5 ΟΡ ΊΡοΤο τό ϑχοιω- 
ῬΙῸ πὰ Ππτὴ (ΠΟ Ἰ : γϑυθὶ σταίϊα οαϊ. 8, εἰς τὸ, 
Ἠαυτοχράτωρα, σαί, ᾧ, εἰς τὸ Ποιητήν, οδί. 1]. εἷς 
τὸ, τὸν Υἱόν, εἰο,, οἱ ἁ]τοστ ρα 5βίηι. ἔπ ἰοοῦ ἀρ - 
5ῖο!ἱ δ! οσαῖο νόγρὰ, ἐξ οὖ, δὲ βοχυοπια δἀ ἀμ δηιηι5 
δχ ὑου μα. Οοίδῖ., ΟἰἰοΒ. ἀπόορας, εἰ τοάοοῖο ἤοσριι 
πατρί ὑπ γαϊμαῖὰ τον 1115. μα ον ηλίαϑ, 48 
ΔΡῚΦ ΕΧΧ κἰραιῇοαῖ ΓΔ} Δ ὁχ ὰθὸ ραϊτθ. ριῸ- 
δυδίααι. 

(3: Τούτου γχ5. ἔχ οὐἤάᾷ, (ἰοἶ5]. βοτὶρτιηυ8, 
τούτου, ὁπ πὰ ΠρΓοΑ5})}5 Ἰοσαίογ, τοῦτο Ράμ]Ο 
Ῥοξῖ ἰοέὸ αἱρετεωτῶν, πα ιλῖν ἴῃ οὐ, ΟΟἾ5] (ἴθ, 
Οδϑααν, αἱρετικῶν, Ξοὰὶ τὰ Οοἶ5}. Ἰοριατ, τῶν αἱ- 
ρ:τικῶν χαὶ ἀθέων, λωγείζεσνμηι δὲ αἰιθογὴν ; ἀαο- 
ΤΌΠΙ ρΟΘ ΓΘ ΠῚ ΓΕΙογὶ ροίδϑι δά μθῃ 185, ΠΟΤ Ιλ 

δύγοόσθβ ἀπὰ οαπὶ ἀο]γαταδη 8 μον δ σοταπι βρ0- 
τίογο οδίθομοϑὶ σοπι δαγχογαν  ΟὙτ!ΠΠ5 : 884 ΔΙΆ ΘῸ5 
καρ ποπη]ηαὺ πο γο 05. ΠΘῚ πε αὐη ηἹ βοιἀρῃ 65. 
5)ς σι. ὁ, πα. 11. 6. {Π|0ιὕ.. 

(3) ᾿Αλλὰ χαὶ τὸ, Πατέρα, χ Βοο οἱ Οδεδαδ, οἵ 
δἰ Π Ἰοσα 8 Ὡλη]. 564. ἘΘΙΕῚ νόγο, καὶ τὸν 11α- 
τέρα τοῦτον.... Ῥοβῖ, ὁχ 5018 Οτοάδοϊατιεθ νθγβί ἢ 8 
αὐποϊογιαίο, 564 ροπία!αη!θ σοη οχ! 5 56 πβὰ,χαταῦε- 
χιύμεθα ἰοοὺ καταδεχόμεθα 50. 51 ΠΉ1 5, 

(ὦν Φρονοΐημεν. ἃ ὁχ σοα. (υ15]., ΟΜΟΒ., ἤοα, 
ἀδβδιμ. τοφσρῃίο. ραυοα!α, ἂν ροβαίπηαβ, ἰοσο 
φιονοῦμεν, Μοχ. Πθν)] οίδον ἰμῖορ Θεόν οἱ καταδὲ- 
χονται νούθτῃ Πατέρα, οοὐππηήάρηι ρα ίοαπι, ΟἸΤΟΒΟ- 
πίαπο ἰἀπδὴ δχοθρίο, οἱ ϑυΠνακαηο στοάθοι νερπ 
βίοπθ, βία πη8. 
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οσηνδηϊαη αάνδγοις Ποσ } οΕ Δάνογϑ πε πίη ἃ κατὰ τοῦ Κυρίου, χαὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, νο- 

[115 6, ὀχ Ἰκε  πι Δ} 85 ἀπο π. Δ ΤΙ οτὰ μἹοἰατοιῃ 

ἰὼ 5. ΕΠ ρμόοβδο 58 σοπβοη αὶ τάσιη ἱππογαβιίθσα 

ὁ πθῖλο ν6η}} α ῬΡαΐγοιι, πἰξὶ ρὸν ΕΠίπν, 38, αἃἰ- 

σΘηΐθ πὶ : « Εξὸ βίπη οϑιίίαπι ὁ": εἴ Εμὸ 5αι νὴα 35.» 

Οὐ το το ίοῖε νἱατη αααν ἀαοὶς αὐ Ραΐτρην, δἱ αὶ 

οβίϊιι αν ποραῖ, 5 παοπτοθο ἰπβνόθθι5 δὰ θοσοι δὸ- 

πόγα ἀἰσηα!ήϊαν ἢ οηἀΐσαα! νόρο Π5. 4: [τ 

οοἰπασοκίπο ὑοἴανο β5ά πλ0 δορίρία ΒΌ8Ὲ: « ἔρβο 1ὴ- 
« γοσΆηὉ πλρ, ΡαΙΘΓ ᾿π 05. 65. ὑπ. )6 5 πιθιιβι οἰ 585- 

« οδρίοιυ Ξα}}5. πε. ΕΓ οσὸ ὈΓΙ τ μοπὶ πὶ ΡΟ Δ} 
«ἩἸΤαἢ, Θχοδίβιιι ρταν Γορί να ἴονυτῷ ὅδ... 51 ΡΟΤη) σοὺ 

ἵν. Βανθοιη, γ6} Βαϊοιηοιθ, ἅἃαὲ ΒΟ ΒΡΟΓΙΠῊ 

ἀπορίαι. υσηηαα ὁομίοπἀθυῖς; υϑιοηαμὺ 

4υοχάοιίο ἐδ γε 6) 5 5, πὶ δοόναηὶ ομί πίοι μ6 0 

Ρτορμριίαπι ἀφδίρηαιίαν, 51} ν᾽ αι ἀἴ65 σ]ὶ, δὲ δῖ} Β 

« 50} ἦν ὁοηάροῦιι θεῖς οἱ εἴσαν Ἰαηα. ρονουϊϑ πὶ 
«τὐἰονθιη δι» Οποπιοῦυ δὲ Ππ ἃ ποπ νεγθηαψαοά 

Β|υ τρί δ5ει ὁ ὑχ οἴονο ἀπῈο [ΟἸόΡα ἀόπα! [6 55, 

« δέ ἐσ: ῬΟΥΠΊΘ ΒΕ οὶ 5016. 6] ἀηΐα Πππάτη, δ 6- 

« δια σδ5 βοπθταϊομαπὶ 1.» Ὅσον χαϊάθιῃ αἀ 
δον θαι τοίουτο, Ἰῃσγα {πὰ ἀ} 15. δ τόση θ. μου 

αἰψι6 τεσ) ἐδ" 

ΜΠ. ἡδγαῦῃ 6) σα οῖο ᾿μορρ Πα διῖεο, (τη πὶ 
15, π πὶ ἴθ 5 πη} 5 δοῦρα ὦ 50 ἢ 15. σα η 0 

114 νοϊπ πὶ πονθο ἰοπϑϑηλαν. Νοβ νογο, φάτ ἠοσοῖ 

Πα δ5. μιριαΐοηι το ρίδαασ. οι ἀμ, Ῥαΐνο τη 

μεν 151} ἀἀογδι 5. Οἱ θα ΟὨ ΠΡ 15 αἰ σι Θη (1 νηὶ 

τ ΠΣ αι ὅδ πῇ οἰ αδιοα! ἀϊμη αι γα [ἀν᾽ Ἰτὴ- 

ρΡέατῃ κᾶπὸ [6 11}. 08 ογτοάαθιακ ἐπ σσμθὶ Πομὴι Ρώ- 

ἐγθηὴὶ : αἰ δια αι ἀπί ἀϊπραϊκιοι δὴ ἃ ΠΟ Ὀ]5, 4 

48. ΟἸιυε βίο μ᾽ ει 5. ἀοοθδῖ, δ  τοπ δια, [Π ΘᾺ 
ἢιὰΡ5 αὐάϊοπίια αι ὰ δαΐμα ἀο!! ραίαγ τὰς 5 ΑΔ' ἰὰπ- 

Πα σα σι ἢ Ἰπ ον ροβι 05 ἀδ Ραμθθ βου 68 
βερᾶγαία. 

᾿ς ῬδΓΡΙ5. ΘΠ ΠοΙρη 58πὰ ἰρδὶα5. ἀρρο αἰ αμὺ, 
ΕΠῚῚῚ πα πὰ πὰ 5111} ΞᾺ ΤΟΣ ἀπίπαο; φποπιδι ποτα 

51} Πτὸν ἀπ Π πὰτὰ ποθεν, βία ἢ. Ζαόσηο ΡᾺ- 

(γοπὶ ὀορτία!]οὴς σοπιρίοχαβ δέ, 51: δηπη Ραϊεν, 

οαλΐο ΓΠῚῚ αΙθσ ΘΒΕ τ ΟἹ 51 ΕἼ Π 5. οαμΐηο βά [015 

Ριΐαβ. θ0 κὸ ἰμϊατσιεχ οὸ χαοα ἀϊοίπηπιβ, μὰ σιεσῃ 

Ῥείῃι, βαίγοηι οπιπὶροίοπέρηι; Κασίογϑηι δαὶ οἱ [6ν-- 

μίζοντες (41, ὅτι δυνατόν ἔστ' Πατρὶ φ'λιωθῆναι, 

χωρὶς τῆς εἰς τὸν Υἱὸν εὐσεθείχς, ἀγνογῦντες, ὅτι 

οὐδεὶς ἔσγεται πρὸ: τὸν ματέρα, εἰ μὴ διὰ τοῦ Υἱοῦ, 

τοῦ λίνοντος" ᾿Βγώ εἶμι ἡ θύρα’ καὶ, Ἐγώ εἶμι ἣ 
ὁῆός. Ὃ τοίνυν (2) τὴν ὁδῶν παραιτούμενος τὴν 

ἀπάγουσαχν πρὸς τὸν Πχτέγχ, χαὶ ὁ τὴν θύραν ἀρ- 
Ἶ ἐδ Ἶ ΐ ἥ ΕΣ τᾷ 

νούμενης, πῶς τῆς πρὸς τὸν Θεὸν εἰσόδου χαταζίω- 

θήσεται ; ἀντιλέγοντες δὲ χαὶ τοῖς ἐν ὀγδονχοστῷ 
ὀγόήῳ ψαλιλῷ γεγραμμένοις, το, Αὐτὸς ἐπιχαλξστε- 

ταί ᾿ς, ᾿Πατύήο μοὺ εἴ σὺ, θεύς μου καὶ ἀντιλύή- 

πτὼρ τῆς σωτηρίως 

συμαι αὐτὸν, ὑψηλὴν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς 
γῆς, ΕΤ γ15 ταῦτα πρὸς τὸν Δχδίδ, ἢ Σολοιῶντα, ἥ 
χαΐ τῖνὰ τῶν καη:ξῆς εἰοῦσθαι βιάζοιντο’ δειξάτω- 

μου. ἀγὼ πρωτότοκον θή- 

σὰν πῶς ὁ θοόνος τούτου τοῦ προοφυτευομένηυ παρ᾽ 
- » -" - ͵ 

αὐτυῖς, ἔστιν ὡς αἱ ἡμέρα: τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὡς ὁ 
ἥλιος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, χαὶ ὡς ἣ σελήνη, «ατ- 

- Ἔν νου σε, 
αἰῶνα, Πῶς δὲ χαὶ οὐ ὃυσ- 

ὠποῦνται! τὸ γεγραμμένον, τὸ ᾿Εἰκ γαστρὸς (3) πρὸ 

ηνπισμένη, εἰς τὸν 

ξωσφόρου ἐγέννη τα σε, χαὶ τὸ, Συμπαραμενεῖ τῷ 
ἡλίῳ καὶ ποὸ τῆς σελένης, γενεὰς γενεῶν (ὦ) ; 

"περ ἐπ᾿ ἄνθρωπον ἀναφέρειν, πάσης ἀγνωμοσύ- 
νης ἀνάπλεων καὶ μεστόν, 

ΓΝ ᾿Αλλ᾽ Ἰουδχΐοι μὲν τὰ σύνηηη τῆς ἀπιστίας ἔν 
πξ τοῖς ῥγτοῖς τούτο'ς, χαὶ ἐν τῊῖς πχοχπλητχίοις ἐ ᾿ ῖ 

ἐπειδὴ βοῦν ντα! Ξίπιοσαν, Ἢ ατῖς δὲ τὸ προ βυλόνταυ, νηστηιπιυ τάν. Ξι 0 τὸ 

στες εὐτεῦτς ἀναλχμλθάνωμεν (5), Θεὸν ἕνα τὸν Π 

τέρα τοῦ Χοιστοῦ προσχυνοῦντες (τὸν “ὰρ τοῖς πᾶτι 

τὸ γεννᾷν χαριζόμενον, τοῦτον τῆς (0) τοιαύτης ἀξίας 

ἀπαπτερεῖν ἀνόσιον)" χα! πιστεύωμεν εἰς ἔνχ θεὸν 
Πατέρα, ἵνα καὶ πρὸ τῶν περὶ Χριστοῦ χινηθησος- 

μάνων ἡ αἷν διδασκαλιχῶν λόγων, ἡ περὶ τοῦ Μονη- 
᾿ ᾿ δος; - ἸΞΕΣῊΝ ΝΣ διαλλ ϑον υδὴ "τ 
ψενοῦς (7) πίττις ἐγγατχασάλλητχι τῇ ψυζῇ τῶν 

ἀχουόντων, ἐκ τῶν μεταξὺ λόγων τῶν περὶ τοῦ [1α- 
τρὺς, χατὰ μηδοτιοῦν ἀποσχοιντζομένη, 

δ΄. Τὸ γὰρ τοῦ Πατ:ὸς ὄνομα ἄμα τῷ τῆς ὀνοματιας 
προσοήωατι, νεῖν παορέχε: καὶ τὸν Υἱόν ὥσπερ ὁμοΐως 

Υἱόν τις ὀνοιμάτας εὐθὺς ἐνόν σε χαὶ τὸν Πχτέσα, εἷν 

Πατὴρ πάντως ὅτ' Πατὴρ Υἱοῦ" καὶ εἰ κϊλς πάντως ὅτι 

Ἰ]τοὺς Τίς, Ἵν᾽ οὖν μὴ (8) ἐχ τοῦ λέγειν οὕτως" ἷ ͵ ἱ 

τς ἔνχ Θεὸν, 

οὐρανοῦ χαὶ Τῆς, ὁρατῶν τε 
Ἰατέρα παντονράτουα ποιητὴν 

παστὸν χαὶ ἀο-ά- 

ἘΣ Ῥέα] τς ὅς, και, ΤΌ, τὰ. τς δ χοὰς τῆν ἴθ: 51: σᾶ αι. 9: οὐ σαῃι χῖν, Ὁ, δ ἘΡΒΕΤ, τσ ταν, ἀν 28. ΒΈ} 18: 
30. ΒΡ Ἴδ10, 28. ΘΑ]. θα 9» 5} 56) ἶχ χῖ, ὅν σ5 παν υχνν, ὕ, 

(1) Νομίζοντες, Οοἀά. ος. δὲ Οαβαιμ., νομί- ἢ ροῦδ. 568. Οἰδβαῦ, απο ρβαϊηνιη. ἰρἐονριοίαμ 5 
ζησσιν, θη ΟΥ̓ΡῚ 5 ο᾽ανα σαπγθϊαξ μανιοἱρία, 
ΠΟΙ πὰ Π5 ΡΠ γαβ ἢ οὐ χαταλέχουνται. 

(9) Ὃ τοίνουν, ΠΟ ἴθ ρ]ΌΓαΠ Ἔχ θη σοδα. 
ἢλοο οἱ Ολβα., οἷν, παχοχιτούμενοι,, οἱ τὴν ρύραν 

ἀρνούμενοι, πῶς καταξεωρ έσονται. ΠῚ (ΟἿ51, 50] 1 1ὶ 
παθοίαν, οἱ πασκιτούμενοι, σοίθγαὰ ἴῃ ππ ΘΡῸ δἷτ- 
ξυϊανὶ Ρᾶα]ο ροϑὲ, ἰοῦ πρὸς τὸν Θεόν, ἴῃ (οἷκ)., 
ἴλοο. (ἀβαὰν. οἱ ἀτοά, μα]νοίαν, ποὺς τὸν Πατέρα. 

ι3) 'Ἔκ γαστρῦς, ἴὴ 66 ΠΠ|5. ραβδὶ γεγοχμμένον 
φαγρϑρᾶτῃ σορογι αν ἃυ ΠΟ π|κ τὸν ἀΒ ΠῚ Οὐ δ᾽ ΠῚ 
ἡαχτα σρα ἃ, (οἾ5}. σα. (ὑαβη ιν. 

(4. Γενεὰς γενεῶν, 16 δἰ. πὸ Ἰοοὰπι 16- 
εἰίαὶ οὐ 8, ἢ. 10. αὶ οἱ μα θοηΣ δ Ποηθ8. πὸ- 
ϑίτο ΟΧΧΝῸ αἱ σοαα. (ΟἿ51, ποθ, λα Παροιαν 
᾿ίο, γενεαῖς γενεῶν, ἀίχαθ, ἰΐὰ ποθι} Ρδίνγδ5 16- 

ἢ 

γι δίαν [6 μ|556, εἰς γενεᾶς. 
(ὁ) ᾿Αναλαυδάνωμεν. 118 ποὸ5 ὃχ οοἰᾷ, Ἰἴοα οἱ 

Οαβαι}. ΒΔΠΙ ἀναλαμδάνομεν" 5 Π}Πὐτᾷ8. δογὶ- 
Ῥϑίημιβ ἰαἴνρα, πισπεύωμεν, ἐχ γοᾷ, 

(6) Τῆς. ἔχ (οἰ5βὶ., σα, ὅάϑαπ}ν, γ1Π 056. ἢ οὐϊ- 
Ε)8. τοῖς, 
( {πὶ τοῦ Μονογενοῦς, ΕΔΠῚ, πεοὶ τοῦ Χρι- 

στοῦ Ροιίονρηι οι ν 5] οἰ δὴ σοαὰ ΟοἾΪ5]., 
Οινον., σοι, ὕπβαι. σαϑι Πῖσ ἀπου!ρδίθηθσ, 
56 η ΠΠ}0}5. ν Ύ 5 σοι νη! ΡΠ δὴ π1ἢ. ΕἼΤ 0 - 
θλὶὐ θΡΟ ΡΣ 6. σοι ρθε, ἈΠῚπ Ῥαι 5 πο πα! δὲ ἢ: 
(οι ο ὀοπιρυο δ αμκιν, 

(8) “Ἵν᾽ οὖν μὐ, εἰο, ΠΠυὰ μὐῷ ἰὼ δα 5. Ἐς χη85. 
οὐ 5. ΡΟΒ. 1 69} ροβὲ ἐκ τοῦ, φυσὰ ρογβρίοθδ 
νἱ ἰο5ὰπι επηθηάαγθ ἤθι ἀμδίϊαν!. 
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Ν ν Ξ ᾿ - . 
των εἴτα ἐπαγόντων» ἡμῶν χαὶ τὸ ΜῈ ᾿ "ὦ 

; ᾿ ᾿ ἡ .». ριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν " ὑπολάδοι τῖς οὐχ ὀσίως, 
δ ΕΣ ἃ " ΤῸ Ρ Ἢ αι μ με - οὐλανοῦ γαὶ γῆς οξυτευελειν τῇ τάξει τὸν ἈΠ νυγενῆ᾽ 

Ἧς ὯΝ - ᾿ “- ΑἹ Π 

ὑ.ἃ τοῦτο, πρὸ τῆς ἐκείνων ὀνομασίας [Πχτένα τὸν 
ἐ ε , " “2: ΞΕ ΕῚ . 

Θεὸν ὠνομᾶτχμεν, ἡ ἅμα τῷ νοξῖν |ατίῦα, νγή- 

͵ - “ἢ, 

μξταξὺ τῶν ὄντων. 

ὦ ᾿ Α ὁ ον» Ν 
Ε΄. Ἔστι τοίνυν ὁ Θεὸς, πολλῶν μὲν χαταγοηστι- 

γδὶ κ-2.: Ἂν , : 5 Ἂ ω 
κῶς Πατὴρ, ἑνὸς ὃὲ ὐνου φύσει καὶ ἀληθιίᾳ τοῦ 

ΝΞ Στ Ἢ Ἀν κ᾿ - , - ζ; 
μονογενοῦς γιοῦ, Βυρίου δὲ ἡμῶν Ἰησοῦ Χοιττοῦ, 

τ ͵ -. 3 ᾿ 

Πατήρ οὐ χρόνοις τὸ [Πχτὴρ εἶνα! χτησάμενης, 
.) .,""ν 4 - “- , ᾿ " ἀλλ᾽ αεἰ Πατὴρ τοῦ Μονογενοῦς τυγχάνων, Οὐ τὰ 
“ δ . ἧς - . 

ἄπχις ὧν πρὸ τούτου, ΠὌΟατὴρ γέγονεν ({] ὕστεουν 

μεταδουλευσάμενος" ἀλλὰ πρὸ πάσης ὑπαττάσεως, 
γα' πρὸ πάτης αἰσθήσεως, ποὺ χρόνων τε καὶ ποὺ 
πάντων τῶν αἰώνων τὸ πατοιχὸν ἀξίωμα ἔχει ὁ 

Θεὸς (3), τούτο ἀὔλλον ἢ τοῖς λοιποῖς ἀξιώμχσ: σε- 
βινονόμενος, Καὶ! οὐ παῇ:' [{ἀτὴ 5 γειόμενος, οὐκ 

-- μ , " 5" ᾿ 

ἐκ συμπλυκῆς, οὐ κατ᾿ ἄγνηιαν, οὐκ ἀποῤλεύσας (3), 

οὐ μειωβῃεὶς, οὐκ ἀλλοιωβθεῖς (Πὰν τὰρ δώρημα τί- 
νε , ΓΝ ᾿ - 

κείν ἀνὲν ἔστι, χαταὐαϊνον ἀπὸ τοῦ [Πατέ ρος 
Ἂ ἢ Ὶ - ᾿ "» ᾿ 

τῶν φιύσων, παρ᾿ ᾧ οὐχ ἔνι ποραλλαγὴ, ὃ τρο- 
Ὡὰ - ᾿ . “ ες, 

πῆς αἀποτχίασμα). ἰἰατὴρ τέλειος, τἔλειν Υἱὸν 

γευνήσας" πάντα παραδοὺς τῷ τεγεννημένῳ Παν- 

59 Ψ ἃ, ξαξ, ἀ, πα. ἀν, οὐ τὰν αι. 10: ὁ ΨΩ, ἐαΐ. «1 

(1) Πατὴ γένονεν, Υοῦοπι Πατὴρ ἃ] ἀπ 5, δ Χ 
ὁοι . (Ἴ 5}, ἴο6, (δ θα 1}. 

(2). Ὁ 9εἧῤς. ΒάαΙ, ὁ ἹΓατήρ, σου, ὥπβαπθ,, ΟἹ- 
10... ἃ} βου! ριηλι5, ΟΟΙ5]., ἃ Υἱός, ἰράαις Βορὶρ- 
{ππ μι Θεός. 

(3: ᾿Απολίἧίεύσας, Εἰ ἀποουύσας παΠ|Π0 ὅθηβα. 
Ουθ!. (0151, ἴἴσ6. αβαῦθ., ἀποσεύσας, ΄υοῦ 56 
συμ μεαπιαιαι οι ἰθμθ5 σαπὶ ἀπρῇοι ο δυγιρεῖς- 
ΠΉ18. 

ιά, ΝΙλ πο ππη, τορολί, Βοῖη. ἠὲ ραρπίεν Ἃ, ἥς 
"Πα δχ Ραιθο περι αι 6. σον ήλατῃ ἔτ 1. ΠῚ πὰ 
ἀατον Ππμη 161 ἀδ σάσκα, 15 ἴα τον Ρωΐίγρῃ οἵ 
πα πα {ἃ θ ΡΟ 15. οδὶ σγραίαχας γὙ6] τα ἀπὰς πὲ 
δχομμάδηίαν ΠῚ ἀἰνονβιὶ α ΝΑΙ ΠΝ ἴα 5 ΘΕ 5.115 
φασοξιία! ροη ον ΠΟ απ 6 ὲ μι θβεϊο α μι Δ 8. 
Βογιο δια αἰ δνοϊαήδίατ αἰ1ὰ Βα ρ σὰ δὲ γί ρ 5 
Ῥαϊγὶβ ἀξ ηῦια ἃ δυο, οσααρ ᾿γηλία οἱ, ἐπογθαῖα, 
ἅπαν Ομ ΤΊ. οὐοα εχ 6. ΘΡΏΔΕΙΧ σαβϑῖς ἀοε δγαΐϊ 
᾿ἢππι ἀΞίρ ΟΣ δορπι σοι τὰ θα τὰ, ἃν ΑΙ δηα- 
ο'ο οὐαππποπιονδίμιῃ, "6 μη δι, πα 18... ΟἹ οτα!, 
ὦ, κα. 37. 39 (πὰ τηϊον Ρα ρο 6 ΕΠ σαὰ ἢ Π{8ὰ ἰδ αι- 
Ρυτγὶβ. πιορα π|ΘΓΌΘ 11, ταὶ 11. τὶ. 1 ἐπ ἀΠ}ὰ Ππ0Π 118 
Ἰφπογαητἃ γ6 } σοηπι 20 ἦτε πιθά!ο, 1 οἷ! ἀπιυίυῦ 
ποδίου ἀγα ἤππὶ. 8. 

(ὃ) δος. ἰοπιροτεθη διασοῦδδα, 616, ςολ τα Αὐὐιπι 
σα τὰ Τλαΐα ἀριιἃ ΑΔ αϑίαταῃ σγαῖ, 17 ὈΝΠ αὐίαη, 
ιι. ὃ. ἀἴσοτθ αἴι5}5 65} Δ Όη δρῖρεν Πόμα μὲ} Ῥαΐαν; 
9 μὲ απ βόα Ποῖ 5. περί, ποι τ! ΡΆΤΟΥ 
ὀλεῖ, γμοξῖδα νόγὸ βαύις ταὶ Ραίργ. αι οι πἠθ 
Ονγ]Π]ὺ5. παδηαησι, ἰοπ πγαταϊα. βοαϊθηθ δ })ὰ- 
ΡΡῺ] ποὺ οεβῷ Τασία ἢ} ; ὑοσαμ αὐ να πόνατ ὁ}}8- 
σἴόμθῖι, 6αὰ ΕΠ πὰ πὶ Ἰθασρογο πϑιτίατη ΟΠ πγα 
νοϊοηΐοπ, τόσ πὶ Βα ἢ Ὺτῇ αἰταθδπι, πὶ Ραΐοτ [{]- 
τὰ μτοζασδν ψαϊι οἵ ἀρ! θα νρα!, ροπτα!αράῃ!, Υ]ὼΔ0 
Αἰμαπαβ, ται, 3. παι. ὅθι 60 δὲ 83: 40ὸ ἴῃ ἰαῦσο 
πᾶς δὸς ἃ Ριοξοπηρο να ΓοπΠπίδηο ἀοοατι ἰχπ|- 
αἶα ηἴτς “Ειρεαϊαίσπι ΠῚ γα ση τ Θὲ ρραν 9} 
ἐπόι!οαιν Οὐγ 5. Υ. οδἱ. ᾧ, ἢ. ἀ οὐ Το δὲ. 14, ἢ, 
Ἵ, 20, ὁδι. 15... 9, οἰο. 
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ἔνα Ἀό. Α νὰ, υἱοί θένα, ομηίνοπ οἱ ἰπυϊοὶθεϊδιοη " νοπιθαχιιο 
διΠ} χη σίϑ,, δος ἢ ἀππι θωΐ αι ΧΖδλτὰ (ιν ῖ- 
ἔπτη. ΒαΒρΊ οἴ τ σι 5ριὰ πὶ πη π5. ϑαμοί, ἰζηἶμο- 
πἰαηὶ ἰοῦ δὺ οὐ θ. μυπιθείογθη ἐϑθιε ου ἢ 
ἔργγα : ἰθοῖγοο, μυαξάμαπι αἰ ΠῚ Π 16. ΠΟ Πα ΓΘΊΠ 5 
Ὠφαμι ἀρρο!ανταναβ βαέγεωι ;Σ αὐ πίθα ἃ] αὐ Ραΐον οος 

δαιιρ, ὐυάδυ δῖα ΚΠ ατὰ σομίοηϊοβ: ΕἸ τὰ 
ΘΏμι ἂ6 Ραιρο με ΠΠῚῚ βρυονβ5. ΘΟΓΙΠῚ 18] 58} 
τ δά πιὰ ἰμ στ 65), (4}. 

νιν. Εβι., ἰρῖ ταν Βδα5. τα Πού τὰ α΄ ἰἄρτῃ ἀθαϑῖνο 
ῬΡαΐρτ; δἰ 5. τογοὸ ΒΌ]παθι ἀπίμοπί! ΕΠ Πορλ ει - 
σὰ ΠΟΚΙΓῚ ἡρδα Ομ ῖξιῖ, παίαρα οἱ νογί ατὸ Ραίδν. 

(51 οη ἰσπρογι βαούθϑβα ἀὐἀδρέαδ εὐ ῬΑΛΟΡ 5.1} 99, 
581 {Πη||530}}}} Ῥαΐθυ δθιηρ ον δαϊβίθηβ, Νοα 
ΘΏ]Π}, ΟΠ Πλ δέβϑὶ ἃη θα διὸ. ρΓΌΪΘ, ροξίθα χα [α 
βοιθ ἔα ἤλοτ 5 πὶ Ραΐορ νοσα ι ἀπτὸ ὁ 61 5Ὁ- 
δία τὴ 6. 3118 ΒΟ Βα τΩ ὉΤΩ ΠΟΤ, ἀγΐ8 κει μονα οἱ 

δϑοα]!α οη]α, μαϊθιπαπι εἰμ !αϊοσν μα θὲ 965: 
αιιὰ ταϊμὶβ σαδιῃ το 415 οὐ αἶα 5 1115 μαπαρὶ θ0, 

Νοὺ δα ραᾳβδιοδδ (δ) { δὸ ἀδηγαϊα θη 5αὶ 1 ΓΟ 5 

680 Ῥαίοι; πη δχ σοιπρίοχι; ποὰ μ6. ἱπποιάπ- 
αι (7}} πὸ Παχίοθηι ράβδυθε πο ἀεα{15, 

ἤθη αἰ δΡραμιι5. Οππθ δηΐὰ ἀὐπτιν ρρυ ρον αἰρΒΏ}- 
Θὲ. ὁδὸς ἀρδουπίφη ὦ δαίνε πε ν ογλ ἀιθὴι 

ποι κι ἐναπδιιμέαξίο ὑδὶ δορνονδιδηϊς οὐτωλυναίίο ὅς 

δῖοι ρου ϑοία5, ρενεοία αι σοη1} ΕἸ πὰ ; οἠημία 

πὶ δ). νι ἶς 

(8) Νων εἰς μαπδίοπε, εἷς. Υροδι παῖ 5 [81 Πα ππ,, 
τ ἀγροῦ Πα ΘΠ ΠΡ υψαδμ αι θα σοι 06 Ὁ ἸθσΊ ον, 
πᾶ 5 ΡῈ 5 ἃ αἰνίηἃ μου πεέγα δ. τὰ μαπεϊοχοια δΧ- 
οι}. βοπύνσηι ΔΙΓΟΞΣ 15 πὸ χοῇ τ ϑυνὴν παχῆος, 
ἃ} ᾿υχισ ὈΥΡ. ΝΥΞΕΘΠῺ5. σδίοο]. ὁτᾶιϊ, οαρ. 10, 
Ρ». 71. ἡκπὶ νἱ]Π106ὲ 1 ἀπίηϊο, ρούμι 10 Π15, ΕΣ 
γοΓρ Εἰ 5 βοὴ ἀθραις ἀπ απ πτρ μά Π0 ΠῚ5 
πεν αἶβα 6Ξ| σομπῖθ : 9 ἡ πππι ἐΠπτὰ ἰπ ποῦ θυ18 
ἀοιπαϊαυοπθὴι {πὸ} ΘΠ 1 ρα 15 σογ ρον σπ μῆς 
Πς ροξιροιο σρηδα πάθης ἰμ ]  μ|}Ὲ ΔΙ 51115 
οὐ 1 ὁομέ, Δριαπι. πα, 38, ρὰμν, 493. οἱ )6 ἐρυνοῖ, 
Νιίοώρηῖα, ἀππε. {Ἰς Θ᾽. ΠΡ) 1 σορέ, Αροίθ,, παι π), 94, 
μμ. 99 ς νος, Νά .ς οὐαϊ, “0. μὰρ ὑὸς Οπτν- 
βοβίοιῃ. ποῖ). ΠΟΙ ἀ τὼ ἰστ. φρο ρόῦτο Οὐ 185 
αὐνογβακ. Δγίαπε ἐπίθημα! !. ητϊ, αἱ ΠΟΤ ΠΟ ΟΙῊ 6 
ἀινι αἷς δαγόνοροι, γα πππ'ὶ μα πθίοτιαι 5δολοῃΡ θὲ 
ΘΠ! αχα ἢουὶ μόξβο πόρίσισ, ἢ οὐ πα ΔΙ] 
ΞΡοΤΘη Ὁ πὰ ρας Ὁ 1π δα πν 61 Βρηπαρλπ δι ΑἸ ΧΔΠ- 
ἄσιασι δριϑίοῖα ἀρ ἃ νά παϑι, 6 πψηρεί., τσπτηι, 18. 

ἢ μὰν. 120, Ππς ἀιίοπι μὸν αχατη ΕΠ μοηόνα!ο- 
πόμα ἀποιογί ια΄ ΒΆΒΘΙΠ ΠΟ ΡῈ να πὸ ΠΊΡΕΙ ΑΤἸὸ- 
χαπεοι ΑἸοχα πιά τητ5, ορίϑιοία δ ΑἸδχαπά τα! ον - 
ζα πὰ ἀρ Ἡπδοιίσνρις ΠΡ τ πες ἂρ ἃ. 

(17,7 δόρ μῶν" ἱἰσποιηιίατα. Ἰὰ ὀχρίῦαι οαϊ, 41, 
τ. 8. ΝΠ γι πλ αὐτὰ Πυτ] Π05. σρηοταθίος με! τη 
«ὦ δχ 56 ρυονπίανα δ5 ἐμ ου ἢ τ αο Τ6 18 ΝΟ ας 
85. σι [)6τι5. σοπθοοα!, κρΘγθ! Σ αἰσσγα ΌΤΙ 
«(04 θοα5. αν. ἀτθ. ΜΙ] ᾿σιθθδῖ, 56. 1ηἃ 
{πρίδιαΣ 65). Πρ, ὁπ ἃ [0 ὁὉ ἀδ Πού πὸ ἸῸΝ 
δπὶ ἴθ ἱρηόγά! τολ8 : ἴσα! Ασίαη! σθαι ἰ Ή Π]ιοΡὰ- 
υἰἰσπὸ ρυτἰπβα βαξρόγα [001 6586 ΔΙ Ρ θην: ἀο! δ ε- 
τα! ποτῃ ἰμῆαν διπόνοι 5 ΟΥ̓] 115. οι θτῃ δ δ {ππῸ0 να 
γα υποῖπ ὁχοϊ αὐ. ΑΞ ΘΓ 5. Βορ! 518 ἀρ Αἰδαῃ,, 
δ) «ῳποι, ἀὐασνῖ. 19. μοιογα πα! βοῖρ ηἰταπι πὶ Ποὺ μ6- 
πϑεαι πὶ ρ51 μτερ εχ ΠΕΞΒ6. νΟΤΘ Ὁ πὶ ΕἼΠῚ το! δύ η- 
κα 181 ἀθϑίμιοῦοι, ΟγγΠΠ}8. δ᾽ 65. πρηδυα Π  Π15. «0 101᾽- 
ηὐα!ο πὶ οοππϊηοηδ, ἱμηονδη πὶ Ταίαδ, απ τῇ 
ΕΠ  οαππὰὶ ϑίδτπα ΟΠ ΠΟ] οόταὴν κργαισῃθ οὐ 1- 
οἴδπι ὀχ δι ᾶραμ!, δχοϊμάϑιθ ἀΒ ΡῈ}, 
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οσσηΐνλδ σης οἱ σαθτὰ ροηιῖ: Οἰππὲς οηίθι ἡεδλὲ ὑρα- ἃ τὰ Ὑ29. σον πασοενόθη, φησῖν (8), ὑπὸ τοῦ Πατρός 

αἶα βεπέ, ἰὰ ας, ὦ Ραίγ 8 τπρὸ δος 6 ΔΡ δ βοπίίο 
ποποναῖας Ραΐου; 90 θα, ἰθααῖ ΕἸἼ]1π15, ἀὸ} 070 

Ραίϊνοπιδδ. οἱ σαγθα: δίσι 00 ρυϑοορία Ῥαξϊὶδ 

“ποὶ βογυανί, οἱ γηαη ὧι ὁ7}μ5. αἰὐοκίϊοπα δὸς, ἘῚ ἃ })1- 

οἴθλη5. ἰβῆλιν οἵ πὸ5 δηλ} οὐηὶ Αροβίοίο ἢ Βοηρα- 

εἴτις θέμα, Εὲ Ραΐο" ᾿ονεῖὶ πορὶνὶ Φόδι Οκνιδεῖ 

Ῥαΐον πιϊδολ ἱεονα αλλ οἱ θδιις ἑοίϊης οοηβοἑαίοηῖδ δι 

εἴ : Εἰδοιίναι σόππια αὐ Ραίνθηε., οἰ φὸ οηπεῖβ ρα- 

ἐδγηίίας μι σοϊϊς εὐ ἴὰ ἰολνα πορυπιαξι" ὃ: β[οτι- 

Βοδηΐοσ Ἰρϑαηλ ὑπ οαπὶ {Ππ᾿|πϑηο (ρμῦ οὨληὶ 

περαξ Ραΐίνοπι, εἰ Εϊν, πέρας δὴ. γα γθὰ8. γῦτο ἃ: 

Οἱ οοπβίεί,, Εἰ, οες Ῥαίλφην Πιαΐνει 38), σορπο - 

5ορηΐθη, σορῷ θοηιπι5 9655. (ἐγ δίπι5, ἴθ οἰον αι 

Ρεὶ Ραιοῖς δ, 

ΜΠ Αἀοτγαηλὰβ Ἰρίίασ μαίγειι. ΟἸιγ Ξιῖ, σα} οἱ 
δγγαὶ σοπάϊπογοῃ. Βραπὶ ΑΒΓ μαμὰ, [βάδο οἱ 18- 

ΠΟ 9: οὐ] ἴῃ Ποσόγο πὶ ργίτι5. Π παν ΐο ΠΟ}}5 6χ 

τὸ ᾳάνεγβο ορροβίίατα ἰθ ρία πὶ σοι αοίσηι [1 {1}. 

Νοῖ Θαΐπὶ [ον 5 πτοισοβ (2), φαὶ νοῖα5. Τοβίὰ- 

ται ἀρδοϊημά αν ἃ Νονοὶ 504 Ομτδίο δαβοι}- 

{ΔΊ }5. ἀϊσαπὶὶ ἀδ ἰθτιρίο: Νοβοϊοδαιε χαρτί ἰπ 
ἐϊξ ψιὼρ Ραινὶς ἡνεὶ βεσιέ, ρον οί 2}8 058 5} οἵ τὰτ- 

81:51 Δηζογίς ἰκέᾳ ἰἰἶο, δὲ πὸ ἐαοίαιδ ἀογηπηὶι Ρα- 

ἐς. οὶ ἀοιπηὶ πϑηοξίαξίον!ς 5... Οὐ 5. ν ΡΡ15 

ρυδ5. ἃ ἴῃ ΠΤ ΕΡΟΒΟΙ  Ὁ}}58. ἑοι ρ᾽ αὴλ Βα 15. 58] 

ἀοτμ 6556 Ὀν  ]6η155}π|6 ΣΟΏΓΡ βιὶ5. 65ὲ. Οὐου οἱ 

ααΐβ ῥγῷ ἰῇ ἀο]|ῖ6. ρα 5 απο, (ρα ΟΠ ο51ὶ 
Ῥαίον ἡδθιῃ ὲβ αὸ τατχάϊ σοι τ, ἀδιοσ δι τ ἃ ἸΟ ἢ 85 

δουΐροτο νοις δαάϊαι ἐλοσαηι ἀἸσΘ ἢ ΓΗ ἸΡΒΌΠΕΣ 
Νονὴα ἅμιο ραβδθλθδ 588. Ὀξιιθιριὶ 7 οξ τὰς ἐῶ αἰ ὶᾷ 

ποπ οαἰοξ ΒΆΡΟΡ ἰολγάτα, εἴθ Ῥαΐνδ ἤοο. μὲ δὶ ἴῃ 
ἐοἰϊο ον οἵ; Ἀοβρίολιο αὐ υοἱαξίία οαἰ; φαΐα ποῖ 

50)λιϊδαπέ, πόφθ νηοί, πθχεδ σὐηα σοί ἴῃ πον- 
γόμν δἱ Ραίαν φοβέον οὐ οείῖς αἰϊὲ ἐ{ἰα τος δἰ 1ΠῸ4 : 

Ῥαῖίον πιθιβ πἰϑαιιο πιοίίο ὀρ Ραἴ1)), δὲ δὴ Ὁμοῦ. 

42) ΜΑΙ. σι, 217. 55 ῥόαν. ναι, 40, δ όοδῃ, χν, 10. 6511 οτ, τ, ὃ. 56 Ἐρδθδ. ταὶ 44, 15. 

μου, καὶ τιμώμενος ὁπὸ τοῦ ίονογενοῦς - ᾿γὼ 
Ν αν" ᾿ ᾿ ἘΝ δ υς ἴον 

γὰρ τιμῶ τὸν Πατέρα, ψησὶν ὁ Υἱός: χαὶ πάλιν 

Καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὺς τοῦ Πατρός μοὺ πετύ- 

ρου κα, καὶ μένω αὐτοῦ ἐν 
παραπλησίως τῷ ᾿Αποστόλῳ' Εὐλη- 

τς, ἀνα; ᾿ 
τῇ ἀγάπῃ. Λέγομεν τοί- 

ΡΗΡ ἀκὰ 
νὸν χαὶ ᾿ἡ μεῖς 

γητὺς ὁ Θεὺς καὶ γ Ξος Πυατὴ2 τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ἴη- 
σοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῶν οἰχτιομῶν, καὶ θεὸς 

πάσης παρανλήσεως " χαὶ Κάμπτομεν (ἢ) τὰ γό- 

ἐξ οὐ πασα τόν Ἰατέρα πατοιὰ ἐν δ Ἔ 

οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται" δοξάζοντες αὐ- 
Ἤ ξ, ὃ ᾿ Ἶ 

, σὺν τῷ Μονογενεῖ (5) (Ὃ γὰρ ἀρνούμενος τὸν 

Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν, καὶ τὸν Πατέρα ἔχει), Ὑ:- 

νώσχηντες, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἷς δόξαν 

Θεοῦ Πατρός. 

ζ΄. Ἰροσχυνοῦμεν τοῖνυν τὸν Πατέρα τοῦ Χοιστοῦ, 

τὸν αὐρανοῦ (6) χαὶ γῆς ποιητὴν, τὸν Θεὸν ᾿Αδραὶμ,, 

ΔῊΝ 
Ἀ, ἐς ἣ ᾽ “Ω τ Ας - 

Ισαὰν, χαὶ ᾿αχώο᾽ οὐ πρὸς τ χαὶ ὁ πρότερος 

ἄντιχρυς ἡμῶν ἐνταῦθα νχὸς φχοδόμητο. Οὐ γὰρ 
Ἡχγλα ἂν τῆς Κατ 

ᾧ 
ἀνεξόμερα τῶν αἰπετικῶν τῶν τὴν 

ς ᾿ ἐ ἈΝ τ ἃ, 
νῆς Διαθήκης ἀποσχιζόντων' ἀλλὰ τῷ Χριστῷ πει- 

σθησυυεθχ, τῷ λέγοντ' περὶ τοῦ ἱεοοῦ: Οὐχ ἤδειτε 

δεῖ 
τοῦτα ἐντεῦθεν, 

τοῦ [ἰατροὺς μὺυ 
τὶ " " » Ἂν σε ͵ 
ὧν σαφέστατα τὸν ἐν ᾿Ιεοοπολόμοις 

ὅτ' ἐν τοῖς τοῦ ἰ]ατρός εἶναι : κυὶ 

πάλιν " ΓΑρστε 
Ἂς 

τον 

μοϑ 

οἶκον οἴκον ἐμπορίου " 

πρότερον ναῦν. 
οἴκον εἴνχι τοῦ ξαυτοῦ ἸΙατρὸς ὡμολόγει, Εὶ 

ἐξ ἀτουυθίας ἀκήδείξ τες ἐπε, τοοδόνας ἡ διδεῖ Θραλεραι, 
περὶ τοῦ τὸν 
χαὶ 

᾿ Ξ Ε ᾿ 
ἰἸατέρα τοῦ Χριστοῦ τὸν αὐτὸν εἶναι 

κόσμου πυιητῆν" ἀχουσάτο πάλιν αὐτοῦ λέγον- τ 

τὸς Οὐχὶ δύο στρηυγία ἀσσαρίου πωλεῖτα!, χαὶ 
ἐν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ 

ἰατρός μὸν (7| τοῦ ἐν οὐρανοῖς καὶ τό Ἔμ- 

ὄλέψατε εἴς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπεί- 

ρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσι» εἰς 

ἀποῆέκας - χαὶ- ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει 
“ , Ὁ ν᾽ γᾶ 

αὐτὰ χαὶ τὸ Ὃ Πατήρ μου ἕως ἄρτ' ἐργάζεται, 

κἀγὼ ἐργάζομαι. 

51 Ὁ ]οαη. τα, 22 
4 1514, 28. ὅ9 ΡΆΠΠρ. αν, 11. 10 Εχοά, πὶ, 6. 11 Μὲ, σαὶ. 9. ἡ. ἃ. ἼΣΊΜαΟ, τὲ, 49. 78 ἐσαπ, εν, 16. 15. ΔΓ. χ, 
409. ἡ ΜΔΓἢ, νι, 90, 16 ]οὰ ἢ, ν, 117, 

(() Νυδὶδ ὁ5 αἄσενδο ορροπίζιηι ἐσριρίπηι. ΤΠ] 6 σόλο.: 
᾿γα!αηατα ἔθρίαι 6. τοσοῦ δὰ οὐ οΐθηι ογαΐ 
Δ, ἣὰ σαὰ Ον 1 8. ὁγαϊΓοπθ 1 Βα Ρ6 Βαϊ: ΘΕΙΡ5ἃ 
518 581 Θχ οί ϑηταΐο ἔα οἰὸ συπδρίσαα τη ὁΡ ἰὼ οὐἶτο 
Οαἰ νυ γοπὴθ ἀθροηθαβ: ἤσο μερί ρρὴθ 
Θα15 σοῃβρδοίαὶ ορείαϊια:Ἵ [η 1 τ] σία ΗΙ ΘΡΌΒΟΪγ πγὲθ 
νϑίθν]5. 4185 058 οἰϊδιῃ 5010 ργοβίγαια ουαπὶ τὐτἢ- 
οἷα. αδηϊνῖ5. ἰαπιρία αι. {Ππὰ οαϊ, 10. π΄. ἐὺς [αχία 
(ΒΡΙ 5 ργορι δία τι [Δ ηὺ σϑοίἐῃεε ἀἰσαί. τη θὰπι 
ἰαπιοὰ ρυα θα οἸ αβάσοπὶγπάθγα ᾿ς 66 ᾿π δρρα 5ο] αηλ- 
πιοιίο ἡπ ἠδτῃ δηΐα νοι ιη ΘΠ ἔὰὩὶ Θχιρ 5 ἀτη- 
ὈΙμι5, πη ἰπίσυ]ον5 οἱ βδογοιογὶβ ραν 5 ἰδ πηι 6 }} 
Θαϊποογιιηι ρᾶτ5 ποη σοηῃ(διηηδηδαᾷ δχβία ας, δέ, 
ἐδ, αν 18. ΑἹ δ] ἰθιηροΓιθὰ5 ρανίται δα] ον ἢ 
φάοπι Γδείδυγαυ δ νοϊοηε τα τη, ραν μὴ ἐκεί ας 
6 σα ὸ δι 8 ἴεστα πλϊββῖβ, τοὶ 0. ἰ6πι0}}} δα ἔπ - 
ἀκηχοηῖϊαᾶ πθήπ6 ΠΡΉ 15. ΘΥΘΟΓΒ Β.Πη 

(3) Νου ραξβρηνμ" α γείϊοος, διὸ, [) 8. 1ΠΠ|5 γΘ1- 
οἱβ ἀτπιχλη 5 ἃ ρα}, ἀ πὶ 83. 

(3) Παρεδήθη. φησί νογΡα πὶ φυ τίν ἢ δ 1{}5 δη το 
παρεδόῃη, ρμοπιηνη. Βἷο οΟΙ]οσανί λι8, ροσὶ οοβά, 
(ο15., ἤσθ, (αβαῦρ. 

υ 

(ἃ) Κάμπτομεν, ΕΧ οοάάᾷ, (Ἃο5]. 16 Βοτίίμλιιβ, 
ἂν τοϑροηάοαι νεῦθὸ λεγόμεν Ξαρ τί 5. ροβίία. δ 
Υ8 080 προσχυνοῦμεν [ΠΠ δ γί 15. ΤΠ νορο οἱ πο Ὰ}Π| 
55.) χάμπτωμεν. ᾿ὐχίεπάτοιι Ραμ ον μα πα πτὴ 
Ἰοοῖβ οἰναξϊς, λέγωμεν, οἱ προσχτνῶμεν, 4ποά ηυΐ- 
ἄσπι ἴῃ φροβίαγιονί [δρὶ! τοάοοῖα9 σοβμή, 08 οἱ 
ἀαβᾶθθι μὰ απί, κάμπτω μου, πῇ Ἰοφαῖςαν Αρο- 
5ίο 5. 

(ὅ: δὺν τῷ Μανογενεῖ, ΑἸΙλον ἰὼ (οἰκ],, διὰ τοῦ 
γοῦ αὐτοῦ ᾿Ισοῦ τοῦ μυνοψενοῦς, γ6} Ἐπΐμηι ο7γι8 
τον )θηϊξμην ψοβηι. Ἐσάθτὴ. τηῦάο ἰομι} ἀτοάδρευῖι, 
41} ἰάθη ΘΠ ν ψόνρα. ΓΝΏΩΝ 75 δορὰν ὧν - 
Τ}ΠῸ5 παβδίαι ΕΠ Ρατυὶ τὼ όπογα σοπ]απρί! ρὲ 
Ραν συ! πη) σύν, ἴῃ {π οὐ αἰ 1 ἔστ δα 6  Ὠβύσῃ 
θοβδοιη σα, τρᾶο Ραίγοιι ἂς ἘΠΊατν ἀηὰ οἵ σαύρτῃ 
που οοἸ γα πι. ἀοσδὶ σαίοιμ. 6, ἢ. 1. γοναὶ 
᾿Δ4δη) 6556. Ραίθμριη σππὶ ΕἼ ο, ἂὐὸ ρον ἘΠ. σίο- 
γηϊοαγα ἀἰσσοὶ Βαδαθς 10. δὲ δρίετες βαιοίο, 
ὑάρ. 27. 

ι0) 1ὸν οὐπανηῦ, Ιῃ Θά 1|15, τοῦ οὐρανοῦ, 6 ι] πλὰν 
οάᾷ. (οἰ5!.. ἤοο, αδαιθ. 

(Π,) Τοῦ Πατρός μου. [ἴὰ 61 οοάὰ, εἰ Οτοῦ, 
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«- ᾿ μν ᾿ 7. - κ᾿ ΄ ᾿ τ 
ἀνῃηώποις διχαῖοις ᾿σύτιμν εἰναι τὸν Χριστὸν ὑπὴ- 

»’ ἊΝ - Ὑ ἩΝ ᾿ ἢ Ρ Ἀ " 

λχῦῃ. ἐκ τὸῦ λέγειν αὐτόν ᾿Αναθαΐνω πρὸς τὸν 
, ᾿ Γ᾿ - Ἂ - 

Πατέρα μοῦ, ναὶ Πατέσα ὑμῶν καλὸν ἐκεῖν) προ- 

διαστείλασθαι (4ἰ, ὅτι τὸ μὲν τοῦ Πατρὸς ἕν ἐστιν 
: [ ἊΝ, Ὁ δ᾽ " - ᾿ 

ὄνομα, ποικίλη δὲ τῆς ἐνεργείας ἡ δύναμις. Καὶ 

ρηκε ἀσῳαλως 

μη, καὶ ΠΠπτέρα ὑμῶν' 
Δεν τὰ δ ΜΠ “- ἐν 5» 5 ᾿ς ἣν ᾿ 

πρὸς τὸν Πατέρα ἡμῶν ἀλλὰ διελὼν, 
Ν " ᾿“- . 2 τὰ Ἂ, 5 , 

καὶ εἰπὼν πρῶτον τὸ οἰκεῖον, πρὸς τὸν Πατέρα μους 

- Ἐ Ἀ, ᾿ } 

τοῦτο αὐτῆς γινώσκων ΠΠορεῦο- 

μα! πρὸς τὸν {χτέρα 
" ᾿ Ν 

οὐκ εἰπὼν, 

" δ ἢ, ἰς ν᾿» Ἢ Ὶ - 2 

ὅπερ ἦν γατὰ φύσιν’ εἴτ᾽ ἐπαγαγὼν, καὶ Πατέρα 

ὑμῶν, ὅπεο ἦν χατὰ θέσιν, ΕἸ γὰ) χαὶ μάλιστα λέ- 

{ει ν ἐν προσευχαῖς χατηξιύβημεν, {τὲ ἡμῶν ὁ 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἀλλὰ χατὰ οιλανθοωπίαν ἢ δόσις. 

Οὐ γὰρ κατὰ φύσιν ἐν τοῦ ἐν οὐρανοῖς [στοὺς Ὑ{ν» 

νηῦξντες, Πατέρα καλοῦμεν αὐτόν' ἀλλ᾽ ἐν δουλείας 

εἰς υἱοθεσίχαν πατριχὴ χάριτι, διὰ Υἱοῦ χαὶ ἀγίου 
͵ Α ἜΞ μν ο ᾿ ’ αν ἢ 

Πνεύματος μετενεχῃέντες, ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ λέ- 
γεν τοῦτα χαταξιούμεβα, 

πὸ πὶ δὲ τις βούλεται μαθεῖν, ὁπὼς ἡμεῖς τὸν 

Θεὸν Ηχτέοχ χαλοῦμεν, ἀχουέτω τοῦ καλοῦ παιδα- 

Οὐχ 

{τὴρ ἐκτέσατό σε (2). καὶ ἐποίητέ 

γωγιῦ διωσέως, λέγοντος" αὐτὸς οὗτός: σου 

καὶ ἐχκ- 

σε: τροφέτου" Καὶ 

Κύριε, Πατὴρ ἡμῶν σώ ἡμεῖς ὃς πηλὸς, ἔργα 

τῶν χειοῶν σοὺ πάντες’ σχφέστατα γὰρ ἐϑήλωσεν 

ἡ προφητυκὴ χάγλις, ὅτι αὐ χατὰ φύσιν͵ ἀλλὰ κατὰ 

θεοῦ χαριν καὶ θέσει, Πατέρα καλοῦμεν, 

[ὁ Ρ. 
ι 

, . ᾽ ἡ ἊΦ "» 

πισε χαὶ Ππαΐίου τοῦ νῦν, 

- ᾿ Ὁ 

Θ΄. Καὶ ἵνα γνῷς ἀκριδέστερον, ὅτι μὴ πάντως ἐν 
- - ᾿ « 

ταῖς ῃείαις Γραφαῖς ὁ κατὰ φότιν πατὴρ μόνην 

Ἐὰν 

χκα- 

λεῖται πάτην, ἄκουε [[χόλου λέγοντος, τὰρ 

[] μεν ἯΣ ἸΌλΩς πατ 7, Ὁ οί ρυ ππἢς 

Αἴ οἰκ]., πο, ρα, οὐ δον ἴθ6χὲ, παρϑηξ, τοῦ 
Πατρὸς ὑμῶν, Ραΐνὶθ ὉὈενγε; ποὺ Πάρος ἢ 1Ὲ 
δάσρ. Ἰοχίις τὴῦ ἐν οὐρανοῖς, Παἴοτῖα: νόγὸ, [πὰ ἉΠΠΘΤῸ 
τοοτπποπΐϊο δὲ Ἰοριέατ, ὁ Πατὴρ ὑμῶν, (ποι δοΐαβ 
γϑρῖς Ραξεν πεῖ , ἀπ. πα] 8. ἰοοὶ Ἰδοίο Οὐ 
Ῥγοροθίο ἀσοοιηπιράξίϊον, 

(1) Προϑιαστείλασθα:, {ἃ 5ογι δηλ. ὃχ οοάᾷ, 
(ὁ 51... ἤόοθ, (ἰθάπθν ἰοῦ ποοσδιχστείλασθαι, 510 
ΡΙΠορολα5 ἀρ 420λη. Παπιᾶθο, θὲ. ᾿φρρεῖν. 
σὰρ. 7, τοῦτο πάλιν εὔλογον προηυδιαστείλασῃα! ἀποά 
ρεφιπόπενε, θρωβμίοο Δὸ Ῥγοθηισιγα βιρηϊήοαδί. 
Ῥδαϊο ροβῖ, σοὺ αὐτός, ἔοι. Πα 6.1 αὐτό, τη [6 τὰ 
αὐτὴ τοῦτα. 

(2 Ἐκτύήσατό σε ὕοάὰ. οο. εἰ δβθθ. δμᾶ- 

Βοηΐ, ἐχτισατό σε, [ἃ σοοαίαβ. νὔοῖαν τοάθοϊαβ, 

αὶ ἰατιοὴ πὸπ Ἰοριῖ, καὶ ἐχτισέ σε. ἰὰ ΤᾺΧ ρῥτὸ 
ἔκτισε ἰοκιιαν, ἔπλασε, βηοΐξ, 

(3) Ολν δέχου 6) ἰδ σὴν ΟἸμΠῚ μογιϊπῖδιδ γνβίϊδι Οἷα, 

Ἐδγὶν ποὺ ἴοῦο ἀϊνοῦπξα Βα ρθ οοτα τα σοι 6 1 σὲ γσ 
δρίοορα ροέαῖν μὰ ρτηῖ5 ΕδΙο ποθι αὶ Ομ εϊβεσηλ 6χ 
Τακορῖ βαῖα μειίτα αὰ αἰορας, χα ΕΡΙΡΒ. ἐπονο 8. ΧΧΧὶ 

Ὁ. 5. δὲ 3. ἐιιβααδ ἀϊπβοῖρα!! Ομεϊβίσ αι τηθθιηι Πὺ- 

πὐΐπρῖι ρτομη δίαιτα γθ 8 {15 ἀρρο Π ΡΒ} Φα] ΕἼ} π5 

961, ργόβνηροξίοπ σι 81 νΠΡ ΔΕΒ. δὺ Ὁ αΟ10 116 

οατὰ ρος δον ἀρροι αν αθ παρα ΐβεοῖ, 5. ΘοΠ τὴ 
π. [8. Ὀρριτ ας Ταὶ δΧχ ᾿γδήβοος 1) ὃν ὑᾶρ. 36, πὶ 

Ἃς 16 δ πιῃ αἰ δαι δορὰ οἱ Μανίῳ ΠῚ απὶ κεἰ πη Π εν πὲ 

στρ σα! ποι Π 65 [πί5838. αὐ ἀπ 86 ἢ. μὲ ραϊαθτη, 18- 

8ΕΠ{π0. μεαάἀοηλία δἰ βαρὶρηα ρΡαν ΠΟ Ὦ Π10115 ΘΕ ΘΓῚΒ 

ὑαΡρρουτάΐοτα, 48]. ὁοάδιη δασίογα σὰρ. 25, π. 1 δ, 

ΘΠΑΤΕΘΠΕΒΙΘ ὙΠ. ὈῈ ΡΑΤΕΕ. 

Ζ΄. ᾿Αλλ' ἵνα μή τις ἐξ ἀφελείας Ἐ χαχεντρεχείχς, αὶ 
[ 

ζς 

ΜαμΆ, 
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Υῆ, Βοά Ὧ6 7815 ὁχ εἰπιρ)οιίαίο αἰ γουσϑαΐα Ἰπλ- 
ΡΓοΡι μία, Ορίβιατη δ᾽ βάθια οατα ποθι τ 515} 5118 
(3) “Ἰπη 8115. 6558. βαβρίσοίαν, ὁχ το 400. αἰδαὶ : 
φέρη αὐ βαχοὴὶ ιθάτας εἰ Ῥαϊλοῖὰ Ὀραίγηι ΤῈ 

ορη νι [σε Πα ὦ ρυαπαηἶτε 15. σαρὰ ἘΞ 4 [ὰ- 
ἐγ φαυθοοῦ ἀπ 88 ποιηθη, βίση  Ποδλοιβ νοτὸ 
ΥΙ5 Ὁ ΠΠρΊ6χ. Θ πάχη 1118. τοῖὰ ποίαϊῃ π8 6 115, δ 18 
αἰχὶο: Ἠαάο αἰ βιύνομε πιρίοη, οὐ Ραΐλμτι Ἐροιθμρι, 
Νυῖ ΔἸ Χ  : αὐ Ραΐρα, πορδίριῶν, κρὰ αἰνϊκῖοηα δά- 

ρας μεθα ΕαΠἸχ1 Πασὰ 5181 ρεορτίατι οδὶ, αὐ 
Ραίγοης τισιίας τὰ αὐοα αἰταϊσα πὶ ἀδίασα οὐαξ; ἔαγὰ 
ΒΡ ᾽πηχιὶ, ἐξ Ῥαΐρεηι Ὀρδέρμα, ἀαὐα ρναϊ ροὺ δἱἱ- 
οροτι θη, Ταπιοιδὶ δαὐἰπὰ οοπισρδεαιη ποδὶ 65Ὲ [ἢ 
ΒΓΘΟΙΡαΒ ρυθοῖραο ἀΐσογθ; ῥαΐον ποξέον, φιὶ ἐς. ἴῃ 
οὐ 13... τὰ ἰαπιθὴ ὁχ ΘΠ κα ἴα 1ο πὰ πὰ. δϑὲ : ἢ8.- 
ατεΒ δῃϊηις Π 6χ Ῥάϊνα σαὶ ἰὴ ΘῸ}}8 658 λα α γα 6 ̓  
βρῶ, Ῥαμροσῃ ἸρβαπΠ), νΟσ Δ ΠΛ 5; 568 ἃ ϑοενί αἴθ 1π 
παὐἀοριῖοπθοι, Ραϊ 5 σρα να, ρον ΕΠ οἱ Βριθ αμὰ 
δαποίαμις ἐπ! 5, ΘΙ Ὁ 111 θομ! ἀέθ. τὰ ἀἰοογο 
Ὠ0}}15 σοποράίταν, 

ὙΠ). Θποὰ 51. 4115 ἀϊβῦογὸ νοϊαρνῖς, πποπιοᾶο 
Π05 θα η) ἀρρ "ἢ Πλι5 Ραΐγεσι ; ἀπάταί Π1ὸ ορί- 

πα ρα δαρομαπι Μίοϑοα, αἰοῃίοπι ἢ; δοηηρ ἐδ 
ἐμ8ῦ Ραΐον ἐμπ8 Θοδδοι ἰδ, δὲ ξοοὶξ ἕο, εἴ οὐσανίε ἰδ 80 ᾧ 

Ετ Ιβαΐδυ ρηοριοθάτῃ  ΕῈ ἡμῆο, Βοιμῖμμο, Ῥαΐον 

αοδέον ἐπι; ποβ ἀπέστη ἰμίμηε, σρογα πολι ἐπατισῃ 

ΟῊ0 8 ὃν τὰ Δ 1:6 5 5516 (ἰδο]γα ν ἢ ΡΟ μ ἢ δεῖσα στα- 
[ἴ [568 βρύα ρα ργορθοίδηι ἰο61}5] αἱ 0 

παΐαγᾷ, 64 Π6ὶ σραθία οὐ βάορμοῖθ, Ῥᾳίγθιι δ} 
ψΟΘΔ ΠῚ 18, 

ΙΧ. ΕἸ ἂ᾿ ἀσσαναῖία5 σοσηοδυαβ, σπορὰ ποπ ἨΒὲ- 
απ ἢ ἀἰν ἢπ|5. ΟΓΙρΡΙ α 5 μαϊδὺ παρ ἢ 5. ΒΟ τ. δ} - 

φῬδηαίαν ράίονῦς διαὶ Ραμλιτη ἀἰοσοπίθαι : ο 51 ΘΆΊΤΗ 

γι, 9. δ ἤδαΐ, χχτῖι, 6. 51 Ιβἃ. ταῖν, 8. 

οἵ Ερίρα., Ερρο, χχνα, ἃν 9’. ἀθοοδ: ἰθθατη ὁ 40- 
ΔΘ Βἢ παίαηι. 5 Π}}Π61ὰ ΤΟΙ 5. Ποὺ Βὰ5 Γα1586. οἱ 
Ὦδο κοὶὸ ἀπ ργεαηίοτη, σα ΔΉΪτ]Ὁ Ο71185. ΘΟ] 0118 
δ᾽ γίνξαϊα τ ΒΔ ΠΣ ΘΧΒΕΠΊΞΒΡΙ Σ ΤῸ ΠῚ ἡ ΤΡ 5] ΠῚ 

δ ἩΠΠΠ ολπνθ6 5. “Ἰδοι ρα, τὸ ὅσα θέατα ἰρβὸ ποῺ 1π- 
Τρυῖου θα ο586. 20 58 ΤῊ ΡΠ ΠΟΡΡΆ ον 6 ΓΒ ΡΌ556᾽)7α 0 1ὰ- 
Βαμὶ ; Τπουάδοῖπηι σου ασιατῃ. 41 1 τὶ θα τη 
Βα πὶ ὧδ πορῆῖο ἰῇ ρου οπο ΟΠ υἾπέρ [5 ΠΗ ὅΤὴν 
Πππ|τὸὼ παατα ποτατπρια αἸχ] , ἂχ ἀποίοτρ φασὰῇ 
ΡῈ ον, ΠΡ. ν Η σὲ ϑοσὶς, οὐρ. 28 : ΑΥ ΘΙ] Π|ν 
(οἱ πυϊβίαηι οχ νἱΒΊηρ πάλαι πὶ πηρύ πα. ΠΟΤ 6 πὶ, 
ται [51 ΘΛ Ο ΘΙ ΣΘῚ 5. πυαιβ ΠΟΛ ΡΤῇ ἀπο υ, οχ ποι 6 Π 
δαρίογο : απ. δα δα! οηβρια, αὐ Δ ΡΕΘΏΙΟΤΙ 5 
Ἰιδη. 651} τρποναν! ἀυοίοτο Εθβοθο ΠῸ νιν ὁδρ. 
ὅπ, ααΐσπαθ Πσόθθαιὶ ΟΠ υϑίαῃ ποῦ 6856 Βραθι. ἰἢ- 
σανπαΐιης 5864 μοσπ ΟΣ μεοΐρσξακ ΒῸ] πλαγιίο ἀδη 

οὐΐαπι, Φαρτα ΘΕΓΟΡΘ ΠῚ ἸοΤο ἰδεῖν, ΡΙΠ5. ΠΟΘ Π6 

τρτηογοῖ ΟὐΡ 5. τα}. 13... 3: Αὐππὶ ἀδηαο, 
4] ἔδυβαπλ απ σὴ ὁμηποχίατῃ. ΘῈ παρα 6 5108} 
Α]105. οὐπτπιδ 5 Ρανδσρ5. ἀούδιβ. απ πππὰ 1] ΟΣ ΟΣ 1ὰ 
Το ρσιαξατα ῃοιρἸσα Βαϊ, πα υ ν ἢ 8}65. μευ] 
βίοπο ἃ θ60 οοΠαίαπι, δα δρίδίοιι Αἰοόχαπάνι ἀἸῦχδη- 
ἀυῖπὶ δρᾶ Αἰπαμαβι ραμ. 9298. ἃ. 2, ρὲ Αἰδαπιᾶ 510 
οὐαϊ, τ τοηξ, ἄρίννῃ,, ἢ. ὅ οἱ ὅ, ρᾷρ. ἀ{|9. Οὐτίο νοῦ- 
5 (γι! μτοχίγηρ φπαι 5, Αβηρίο αὐ Οϊ δηὶ 
πιοηγα. οἷο, σα ΟΠ 5 ΟΥΡΟΡῚ ἀπθτη ΓΘ ΓΘ ἢ} οὐ - 
φδοίσηδιι {πὰρ τοῦθ αι, τπαχίπτο ἀπ α ρἸα αν ἀὐΐδηι : 

αἰι, πὸ Δ1105 οι δι ον θηι, Πθπν 1} ΑἸ πη βι 8, 

1}. Πὺ 1οτνη,, 60 οοηΐ. ἅν, τ, 8. Βιϊαγο, ἰδ. χι; 
τι 10, Βρίριι., φῦ, τχισ, π. ὅ. 
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« ἀοσοίῃ αὐ Π|ὰ ραδασοροτγατῃ πὰ 8 6415 ἴὰ ΓΆΡ Ξἰο, ἃ αυδίηως παιδαγωγοὺς ἔχητε 

« 564 ποῃ πια! 05 μαίτδ5 Στὰ Πτῖβῖο δπίτῃ ἠϑα ρθυ 

« να Ί πὶ Ὁ νῸ5 σϑηπ! » 83. ΝῸ θυ ΄αοι 86- 

εαθάππι σασβιη πὸ ἢ 35θῖς 586 ἀτιοα ἀοσαΐββοι δ 

5ουσηδιπι βρί αἴ αι πὶ Ἐομθοράβδον, Ραμ} 115. (ον]η- 

ἀπ] γι μα! 6} ἐσαῖ. Δα] σασήῆαδ οὐ 40} Το βοτοιῃ: 

Ῥίον ολάαι ἐν σοι {τωι 535. γαθρσηι δαῖτα 56. ἰρδιπὴ 

ἀΡΡΌΠ Ἂν, πα αἶα ἡγηπθο πο δοῖ, πρὰ σπσά 

οαναπι πυβοδρίββαι. Οπἶ 'βκὸ πα σοί ΕΠ 5. Π0], 

ἀπὸ ἰθιαρογα ὁσαοὶ βοοιιπατὰ σασθαι ἃ ἢ χ5 θραῖς 

Μιανίδιι νι δ η5 88] ἰρβϑῖι5 Κατ το π δ σαρ ἢ 15 πια σὴ, 

Τοαπηοῖα ἀἰδεϊ μα !ογιαι τπαυδδίπι αθὰ, αὦ ᾿ρβυτα 

αϊάρτα ΔῈ: ἴἔορο πεχίον ἔμπα ὅν. αἱ Μαναπλ γὙοτῸ Σ 

Βοσὸρ ἅΠι ἐμ; ἀπδαι {ρθῆ δτθ. {Πἃ ἢ μβοδβίθγατα 

Τοαπεὶ ὑχμίθτα εἰναι αίριυ ἀσοσβ, Οὐ θῈ15. νΡΎΒ15 

οἴ χα 8 οχρϑα ν {ΠυὰΔ φασι ἃ {πιο ἀἸοίαπι 65’ 
« Εἰ οὐἍΓ ρα ον 6}0|5. 6. πιαΐορ ἡ] 05 ἀπ τα η10 9.» ὅδ 

Οπδια τόσοι ΔΤ ΊΡΊ Πα ΠπρτρΊ ΕἸ Ἰρβ ΘΧ νἱῸ ἃο 

τα! ον πδί ἢ) ρα 5. (1ὴ., Θυδι χα ἢ 

οαΐπι Νίαττα φοληπὶβ τᾶ ον τοί αν μηορίον οἸα οὶτ 

ἰαίθμι. σπ νορὸ {04 μοιαΐδϑοι [ἃ 56 ἢν. ρα ΟΣ 

ΟΠ ΙΒ ἀτουτ5. σις 0. τα 0118. Βα Ρ ἍΓΙΟΣ 5. (Δΐονι 

οηλι οορηονῖὶ θαπε, χα Ἐνδησο᾽πι, ἐθλλθι μόρον ἐξ 

Αἰ ειαιμὲ Ῥϑσιοσοπίξκην 5), οὶ τα οὐσῶν ἴὰ 

αἰοιίο οὐπολιάοςιιο σοϊ ἴα. 

Χ. ἤοο ἀπ νο ὴ5 ππηὸ ΟὈΙΘΡ γρῖα! ἘΕ1 αὐ- 

ποα ΠΠ οἷ5. σύαιία αἸόΐατῃ δἰ, Αἀ ἢ οἰ τλὴ5 ἀὰ! 6 πῃ οἱ 

αἰαὶ τρια, δἡ ἀσεηοπηθϑιτ αι πὶ δο: 

ἢ μαι τοι ἀρ αβῖνα ἀἴοσὶ, ὕαπ δα πὶ ἢ [5818 
«ὦ Πριι ΠἸοαΐαν : Τὰ οὐ ἵστα ρα ρα ο ποῖον, πο π  τὶ 

ΑἸ Τα αι ἤῃ πον οι οἴ δαγα ποῖ ραν τ ν  οϑος 

σοϑίπο απ τπὰ ἀὯἊ86 Βα απρτοη πηι ρτερίονθα ἢ 

Θυυὰ 5ἱ ᾿ϑα! 05 αἰ ΔῈΣ « Τ ΛθθαΤαν ἃ ἴμ 016 6115 ρα: 
«ὑνἴ5 ΟΥ̓ ΠΟΥ Π πὶ 61. γτὐ 115 νά σιι πνν ὅδ πα τᾷ 

ΠΟῚ ΘὨΙ ΠΗ] 15. τη ἢ [δ 5 [τη 68, σαοι  ταπ] οὐ ρηδιοῦ 
ΤᾺ}. (τ ΓΟΘΘΙ 5 μα γΓ6 5. ρτορτῖοκ διηϊδοιααδ, ρα ῸΣ 
ἀἸοίααι Πθεβ. πὴ ξῦσοο, ἀπο οὰ βρη ΟΡ, οοῦ 

ποιὰ σανάτη οἱ ἐδ ἔθ Ί 0 ὁπὶ δογατη θ ΠῚ. Βα ΒΟ ρ αὶ, 
τα Ἀρθ ΟΠ αΠι5 Ξῇ ἵ Πουτμπια Πα] οὶ κα Ἰεσία τῃ δοὶ, 

ἀθαβίνο νᾶϊον δἰ ; δο} 1 ὰ5 ἡϑιὸ ΟΠ οι 605. ρμαΐον 

ἜΒΕῚ Ὁριο μὲν ἧς δ εισα ας Τὺ, 
ὑχη!, 46, ΚΒ ῥ5δ). ὑχνι, ὃ, 

[10 Θιαηι πόσει αρνὶρίμῖ Ἰυσροίίοϊ, ΝΙταϊ τα πὰ αν- 
φούγαΐου, Οὐρι τ π5, σα οτα ποία 3, μακιριυίο- 
ςρ, φιληχααια ποῖα {1 μισπ τοὶ, “πιϑθθίο, ΠΡ απ 
Ηἰβε., ον. 21; οἱ Τῃορηήνοίο, ἢν ἢ ε γεῖ, [ὺ-, 
οῆρ. ἐς ἀποίοτθϑ, αὐ πὰς ΒΒ οηα ἀ6 {Πυ]5ίο ὃχ 
056 }}} δι 8 Κρη]το, ΟρΙ ΠΟΙ 6 εὐ πσΟΈΒΈΕΤΙ, 

(2, Τῷ γεννῆσαι... τῶ διαξαι, ΝαΠ0. «υληενῖβ 
σρίτοῦ [γ61} Ιοσο τὸ ποι παροια" ἴῃ Θά 5, τῷ 
50 ΒΑ ΠῚ 5; ὅπ ΕΠ (απ Ξι ρα σαι τὴρ ρα τος μχμὶ ΡιῸ- 
ΧΊΠατιι ἢ. 5Π}}Π} μῃῃ ἐᾶ5ὶ ρόβὶ {πὸ} ΠΗ ΘᾺΒ5. δχοῖὰ- 
Βίαπι πΟδ 1161. {δ ν15. 650 1155. ἀποθογὶ μὰ5. 1. 51 Π1}}15 
δὰ ΨΙΟΙΠΣ 50} ΠΟΘ. 

[8 Πάντας ΟΧΟΠΊΘΏ515. σα Π]0 115. Ῥσοξανάίον 10- 
ὁ. ἈΠ}15. ΚΟΟΪΒ ΘΟ μαθγαῖ, πένητας, ῥαμροῦρε, θχ 
συη)λύϊανει 6]. (ἀπ ελα σης. ἢ δα τλθ πα τῇ σε 6}: 
561 ἘΠ ποκ προ δεβα5 Γομῖν νδίθυριι ἰδοοπόοιη, 
ΟἿΣ ν»οητι5 ΟῚ ἀδοδὶ οοιπῆβ, ἐΟΒΗ Τα Γδ. 

(6) Οὐτῶ χαὶ ᾿Ιωπτήφ. ΙΟσῈ5. 115 ρα] ἀΠΠ 8 Γ 
Ἰορίναν ἴῃ οοαά, ἤθε δἰ ὐβαὰθ., οὕτω χαὶ ᾿Ιωσὴφ 

5. ΟὙΠΠ ΠῚ ἩΠΆΟΒΟΙ, ΑἸΟΉΙΕΡ. 

84. 7οδι- χιχ, 91, 90. 

ἢ πατὴρ Χοιστοῦ, διὰ τὸ 

ἐν Χοηιστῷ, 

πολύς πεεσας ἐν εἶς Ἀριστῷ ᾿[ησοῦ διὰ τοῦ 
φπ ὩΣ 

ἼΒῷ ἜΩΘΕ ὑβεῶα 

ὙΠ ΞᾶΙ ἀδΞὼ 
“" " φ ἃ ἀκ ΩΡ ἀ.} " 4 

“Λκους ὃὲ χαὶ τοῦ Ιὡῦ λέγοντος" ᾿γω ἤμην πατὴ ἢ 

Πνεῦμα, Παῦλος ἦν ἣν Κυρυθίων. πατής 

-ὦπ ᾿ 

αδυνάτο,ν" 
. ᾿ δι Ἂ 4, τὰς (3), ἀλλὺ τῷ κηδεμονεῖη, 

᾿: νΝ Ὡ “ - “Ν ᾿ ἢ 

μονογελὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, τῷ ξύλῳ χατὰ τὸν σταὺυ- 

πατενὰ ὙΧ) ἐχυτὸν, οὐ τῷ γεννήῆτα! πᾶν- 
Η ἐ 
ὠνόμασεν, Αὐτὸς τε ὁ 

ροῦ καιρὸν τὴν σάρκα προσηλωμένος, Ἰδὼν τὴν Μα- 
᾿ ριὰμ τὴν ἑαυτοῦ κατὰ σάρχα μητίρα, ταὶ τὸν [ωᾶν- 

ὙῺΝο πὸν τῶν μαβητῶν ποοσφιλέστατον, φΥνσὶ πρὸς 
ἐκεῖνον μὲν, ᾿οοὺ ὁ μύέτηρ σου πρὸς ὃς τὴν 

Νχριὰμ, Ἰδοὺ ὁ υἱός σὴν" τὴν ὀφειλομένην 
᾿ μὴ . .  ν ᾿ Ἔ - ᾿ 

ΘΙΔΌσΤΟ {τὰν ἐχδιξάσκων, αν 2 παρὰ τι: Δηῦυχᾷ εἰ- 

καὶ ἦν ὁ πατὴς αὖ- 

ὅπεο ἀρπα- 

οη μένον πλαγίως ἐπιλύων, τὸ, 
τὰ ᾿ ΗΝ -ῳ ΕΣ 

τοῦ χαὶ ἡ μέτη αὐτοῦ βασμάξοντες' 

ζυυτιν αἰοεσιωτῶν παῖδες, ἐξ ανὸγὸς αὐτὴν χαὶ γ0- 
γαικὰς ψεγεννῆσῃαν ἐγοντὲς, Ὄνπερ γὰρ τρόπον ἣ 

4 ᾿ ῃ . - ᾿Ν 

Μχοία μήτηρ ᾿Ιωᾶννου διὰ τῆν φιλοστουγίαν οὐ διὰ 
᾿ “ - “- 

(1) πατὴρ ἐχαλεῖτο τοῦ 
᾿ . , μω ΩΝ 

(Οὐ γὰρ ἔγνω αὐτὴν, 
Ἢ Α 1559 Ἐ » Ν Ἄ ᾿ » . - 

χατὰ τὸ Εὐχκυηέλιον, ἕως οὗ ἔτιχε τὸν υἱὸν αὐτῆς 

τὸ γεννξσκχι οὕτω καὶ ᾿Ιωτὴο 

Χριστοῦ, οὐ διὰ τὸ γεννῆσαι 

τὸν πρῶωτότοχον), ἀλλὰ ὀνὰ τὴν πεοὶ τὴν ἀνχτρο- 

φῇ χηδειονίαν γεγενὴ μέντν 

[,. Τοῦτο μὲν οὖν ὑμῖν ἐν παρεκῦχσε:ι νῦν ὡς ἐν 
ὑπομτήσει λελίχθω. Ηπυσβῶμε» δὲ καὶ μαρτυρίαν 
ἑτέραν ἀποὐειχτικὴν τοῦ χατχχονστικῶς ἀνθνώποιν 
πὸν Θιὸν χαλεῖσραι πατέτα, "Ὅταν τὰ ἐν ᾿ΠΠγαΐᾳ λΞ- 

γῆται πρὸς τὸν Θεόν" Σὺ γὰρ εἰ πατὴρ ἐμῶν, ὅτι 

᾿Αὐραὰμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς, καὶ ὁ Σλῤ'ία οὐκ δίνη» 
ἘΣ ὉΣΞ ἢ) πὰ 

κἂν ὁ ψχλμῳδὴς λέν; 
ὠπου αὐτοῦ τοῦ π 

περὶ τοῦτον ξητεῖ χρή ᾿ 
" -- ἢ ΣΕ ΣΆ, ῥ 5" » 

αυὰν ἡτσαν, ἀπὸ προσῦ- 

ὀρφανῶν χαὶ Ἀρ'- 

τῶν 

ἀρ- 
« ει « “ 

ΟἹ τὸ ὙΞ Χν 

τοῦ τῶν γχερῶν' οὐ πᾶσι πρόηηλον, ὅτι 
: : ἘΣ ὑπ 

νεῶστὶ τοὺς οἷ χείους παάτερας ἀπουεσλιχότων 
᾿. 

φανῶν πατὴ ὁ θεῆς ΄ καλούμενος, οὐ 
ἌΡ» . ῳ ἐὰ ω Ἅ κ᾿ Ν μ - 5. 

ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ διὰ τὸ χηδεμονεῖν καὶ 
5 ᾿ κι ΦῈ ἜΝ μ, Ἂ δ { ᾿ ᾿ " 
ὠνόμασται ; 'λλλὰ τῶν μὲν ἀνθρώπων, καθὼς εἴσῃ 

Χοιστοῦ θὲ μό- ται, καταγρηστικῶς ἐστ' πατέρ' 

Ἡε ἷς, ἢν ἢ. 15 ΜΙΝ, ὦν ΦθΣ, 91 ΠΈΣΕ 

ὑπουυνὸς Ὑενεσβα: τοῦ 
μοπτιι σίου, γαὶ χηδειχὼν, ἃ 65. ΟἹ Φο5θρὴ μά! ΠΠἢγὶ- 
« 51], μύορίθν ρούθῶν ΄αδηὶ [πι πγβιρ αν] σομ }}5- 
4 8ΡΙ. δἱ ὑπγᾶπι, απ σπου ση16 Ὁ μοϑὲ νορμδὶ οὐ 
γῶν ἔγνως αἴσις σα  βοεσαθῃἰία, ἀλλὰ, οἷο, 
πβ4αδ ἀκ νεγενημέν εν Ππς[πιϑ. τοῦ! 5 Ὸ16 νοῦρα, 
οὐ διὰ τὸ γεννῆσαι, 6μ1} σααβάδεν. ἀπὰλ 1 γΘΥΕΠ, 
ῬΡορίου οὐδανα νοὶ αὐἰξοίομπεγα. Ἰόννο, ἀμ1 5 ἔγνω, ἰὴ 
6115 ᾿ργορβογα! ἂν, ααοιΐ σαί] 18. διιοίον!α τρ 
οὐι. Οοϊδὶ, 

ἢ) Καὶ ἡ Σαδέχ οὐκ ὠδίνησιν ὁ υᾶς, 1. νοὺ- 
θὰ ρει θρι πππίλεν' ἢ οὐ ΟΟἰπ]., ορ 6. ρβαι., 
Τοῦ χαῖὰ ἄθπι πα θεα τα" ταὶ ΒΙ Βα, βρη δογαση ἰαρῸ 
Ἰρρίταν, χαὶ Ἱπστσὴλ οὐχ ἐπέγνω ἡμᾷς. εὐ αυηεὶ 
ποσὶ πονὶἐ πος, ἄθυαπν πα] ὰ πὰ ἢ 65 Θχριη γι Γν ΡΠΠΕ, 
πω ἐχ (δ ρονο 0, ουτρύαγερ γϑυΐει οι πγαταπ- 
ε|5, Πτὸς ἰΠἸΟΓΉΊΑν ὃχ αἰΐδροὸ ᾿βαῖρο Ισοῦ. σἂρ. εἰς 
2. 1 πάδοιαῦ βθο. ΠΧΚΝῸΟ 1 « [περίοι8 ᾿ηὼ ΔΒ ρα παια 
αι ΡαίΓΘ ἢ γϑϑίριμ), εἰ [ἢ Θαγάϊηα 41:8 τὸ 5 ραγίαγί νι  ν, 



ΟΙΤ 

νου (4) κατὰ 
ρου, Ἵ εῆριλδέν ἐνεσζὰ 

χαὶ τῶν μὲν ἀνθγώπων ἐν χρόνοις, Χριστοῦ δὲ πρὸ 
χϑύνων, καθὼς αὐτός φησι' Καὶ νῦν δύόξχτόν μὲ 
ἀῶ, Βάσο ἀρΑναμρ μι μεν θδέ, ἂς μα θναδδδώ, 

Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ (3) τῇ ἦ εἴχον, ὀόξη “1 
χύσμον εἶναι, παρὰ σοί, 

᾿ ᾿ , ἶ 
ΙΔ΄. Ηππτεύημεν τοίνυν εἰς ἕνα θεὸν Πατέρα (3), 

αν ΠΝ οὐδ ας: Πα ὐ λεὺ τὸν ἀκξιλνίαστον χαὶ ἀνεχδιζγητον ὃν ἀνθοώπων 
τς ρα ἌΓ ,.2" : 4 ᾿ς , αν ᾽ μὲν οὐδεὶς ἑώρχχεν, ὁ Μονογενὴς δὲ μόνος ἐξηγήά- 

Ὅ 4 τι 2 - Ὡ" ᾿ Ἂν: δ “ἢ δὰ σατο, Ὁ γὰ5 ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴς ἑώοχχε τὸν 
θεόν" οὗ τὸ πρόσωπον οἱ ἄγγελοι διχπαντὸς βλέπου- 

σιν ἦν τοῖς οὐρανοῖς" βλέπουσι δὲ, χατὰ τὸ μέτρον 

τῆς οἰχείας τάξεως ἕχαστος, Τὸ δὲ ἀχραιυνὲς τῆς τοῦ 

Πατρὸς θεωρίας εἰλικρινῶς, Υἱῷ σὺν ἀγίῳ Ἡνεύματ' 

πετήγηται. 

1Β΄, Ἔνταυθα τοῦ λόγου γενόμενος, καὶ τῶν πρὸ 

βραχέως εἰρημένων ὑπομνησθεὶς, ἐν οἷς ὁ Θεὸς πα- 

τὴρ ἀνθρώπων ἀνηγηρεύετο μεγάλως πρὸς τὴν τῶν 
» " κ᾿ , 5: Ξ ἈἾ 

ἀνθρώπων ἀγνωμοσύνην ἐξίσταμαι. Ὃ μὲν γὰρ Θεὸς 
ἢ δἰ ξ ἢ ᾿ΕΝ ἢ Ε 
ἀφάτῳ φιλανθρωπία πατὴρ ἀνθρώπων χαλεῖσῃχ! χατ- 

νἧῆς" χαὶ ὁ 
αἰώνων ποιητὴς, τῶν ἐν χρόνοις" χαὶ ὁ τὴν γῆν κατ 

ἐχὼν ἐν δρακὶ (Ὦ), τῶν ἐπὶ ῆς 

Ὃ δὲ ἄνθοωπος χαταλιπὼν τὸν 
τῷ ξύλῳ 

τ ἀβηρεω, μι ᾿ β ς ἢ 
ηξίωσεν" ὁ ἐν οὐρανοῖς, τῶν ἐπὶ τὸν 

ὄντων ὡς ἀχρίδων, 

ἐπουράνιον [[ατέρα, 

"Πατήρ μον εἴ σύ" χαὶ τῷ λίρῳ Σὺ 

Καί μοι δοχεῖ, διὰ τοῦτο ποὺς τὴν 
λέγει ὁ Ψψαλμῳξός (ὅ}" (αὐ ἐπιλάθου 

«χαὶ τοῦ οἴχου τοῦ πατρός σου, 

εἶπες 
; 

ἐγέννησάς με. 
ὀνῃρωπότητα 

τοῦ λα σοὺ ὧν 
. ᾿ ; , ' ἐς 

εἴλου πατέρα, ὃν ἑἐπεσπάσω ποὸς τὴν ἀπώλειαν, 

τ΄ Οὐ μάναν δὲ ξύλα χαὶ λίθους, ἕντο! δὲ χαὶ τὸν 

σΑ͵ΤΟΙΠΒ15 ὙΠ. ὍΠ ῬΑΊΤΒΒ. 
: . 4 ν , 

φύσιν ἐστὶ Πατὴρ ὁ θεὸς, οὐ χατὰ θέσιν" Α δλ! ροπη δηθὰ πατασαα, ποῖ αὐἴοηὶ βδουπθαι ἀἀορ- 

θ18 

Εοηθῶι (75. 6. νοπαϊατι τὼ φαΐ σαι ἰὴ ἰδ βοῦβ ραϊον 
ἐβί ᾧ Ομ 151 γόγὸ ἀπίο οι μότα, ἀαδιηλαϊησάο πὴ 
ἴμ56 αἷἱτα Ἐν απο δ] ον σα πχο ἰὰς Ρα ρα, ἁρπα 16- 

΄« παοιίρδαμι, σἰονία φαάμ Ππαθαΐ, με αξ δ τπιι- 
« ἠὰ3 650, αρυα ἴὸ Ῥι.» 

ΧΙ. γριά μλι5 δ ταν ὧδχ σεῖο ἤοναη Ῥαΐγοδηι, ἵπΎ6- 
5 σα ΙΓ 6 πὶ 6. Ἰοαγ ρα δ] πὶ 8): αξαι πριθοὸ «Ὁ 

ἄθη ποιμιι αὰ γι 1Πς ]ἱσοηη5 τατο 5015 Θηδττὰ- 
σὰς "ἢν Ομ ρα) ἐνξ ἐῷ ὕδο, πο υἱῖ Ῥφμηι ἃ Ὁ - 

105 ἔδυίθην Δη 50} σοαιίπαο ν᾽ ἀθμ ]ὴ οἰ 115 93: σης 
δαΐοοιν, ἀπ ηϑα θα βϑοπηάαν μγορνη οτάϊπὶξ οἱ 
Ἰοοΐ πὴ Πδαρδτῃ “᾽ς, ΡΌΓῸΒ νοτο ραίδτηϊ ϑρί θά ον}5 
οοπ αὐτὰ 5, ρΡΟρΓῖδ ἂὸ βδιποθυ ΕΠΙῸ ἀπ οὰπὶ ϑρὶ- 
τῇσι βδῆοῖῦ γοϑονν ἸῺ 5 651. 

ΧΤ. αν δι ππιὴς Ἰσύαα ἀδυρηδτι ογα!ο, ονατη, 

απ ρᾶμ]ο ἀμίς ἀἰσεθᾶπιι5, σα Πρ. Ποπι η πτὴ 
Ῥαϊον ἀρρ νον, οσογἀλίίοο ρα]βαίτιβ, πλαμηο- 

ΡῬϑγε Βοηίηληι Ἰματα πα δὴ) οθβίυρδβοο: 608 
δ νότο ἰΠ6 01} θοηταὶΒ Βοπιίησιη ραίδτ ἀἰοὶ 
γΉΤαΣ  Σ 4αϊ πὰ 5. 651, ἀομθης απι ἰὴ ἰδγγὰ; βιο- 

οὐϊογιιλ Ποῖον, ποτῖπὶ αὶ πὶ ὑριηροτγίθιι5. οχβὶ- 

δἰ απὶ; σαὶ ὑδργαπε ἢ ΡΌΒΙ ΠΟ δοηξίηθὶ 98, φοταπι 
41 5 ρθν Γόσγαπὶ Ἰβίαγ Ἰοοπδίδγι πὶ ϑαπὶ ὅθ, 9 Πὸ- 
τὴ νϑιῸ, ΘΟ] 6511 ραῖνο εἰδνε οἷο, ᾿ἰσπο αἰχία ; Ρα- 
ἐδν Ῥδιιδ ὁ ΤΣ δ ἸΔΡΙΑΤ : Τῆς ηὲ6 φορεῖ ΕΓ Ρτος- 

Ρύονοδϑαν πα Π| φαϊάθιν ν  ἀοιαν, απιαηιτι παίαναπι 

5ῖο Δ] οσοίϊίας ΡΒ} [65 « ΕῈ ΟΡ ἐνίσοουθ ΡομΌ ΜΠ 
« ἴσα, οὐ, ἀσπιὴ μα ν15. ἐπὶ 33 ων σφάθτῃ οἰ θρί δε 

ναίνειη σιϑίῃ δὰ ἰπ θυϊθα ) {01 ἀοοϊν δεῖ. 

ΧΗ, Νρὺ βοΐαπι μη 6. Ἰαρι 65, τόσαι ἘῈΝ 

Σατανᾶν αὐτὸν (6) ἤδη εἴλοντο πατέρα, τὸν Ψψυχορῃό- (Σ εἰίαπι ἴρϑαῖι βαϊδ απ ἃ πιά τατα μϑυἀττογθ αι, 'η μὰ- 

85. Μὲ, αἰ, {1, ἡ. ἀ. 89 ζόδη. χνιῖ, ὅ. ν᾽ ]Ιοδη. τ. 18. 3ὲ 104π. γὦ, 68. 95. Μαι{ι. χνη, 10, Ψ'. γᾷ, δαέ, ὃ. ἡ. 

8. ὃς (ςᾳ. χι,, 12. 

(4) Χριστοῦ ὃξ μόνου, ἴοὐο μόνον, ἴα Ξογρ5ίπη5 
οχ οοἠά, (οι5].. ἴοθ, αβααθ. δὲ οἱ πὶ ΠΡ ὰ5 Ἰοοῖ5 
οἱ «ἀ, ἢ. ὃ. οἱ βιρτγᾶ τι. ὃ, 

(2. Σὺ, Μάτεο. παρὰ τεχυτῷ, [ἃ νόγθα. ποθὴ ἀρηὸ- 
δοιηξ οοἀα. Οὐ15,.. ἤοο, ἀκϑαιθ., τοὶ, 

(3) Θεὸν Πατέρα. ἰὰ ἐχ οοάα, (οἰδ!., σβ, ὅἀ- 
58... (τοί.. δἰ β'τα  ΠΡὰι5 1οοἷθ 50. ἢ. ἰ, ἃ, 4, οἱ 
ΔΠΠ|0 1. πὰ οἀπ1|5. Πχτέοα ἀπο θ:6.»). σΟἸ]ουδίκιτη 65}, 
" Ἴν δοαχί. Ραγουὴλ ἐν ἀὐαϊάϊα9. ΟΧ 

οὐ, οδ, κβααΡ. οὐ ΟΥΎΠΠ σομοπριαάϊῃο Ἰοσαηὶ 
πη ᾿βαῖαν [ἃ τοοϊ δὴ 15. σαϊ, ἅ, ἃ, ὅ, οἂἱ. 18, 
πποϑὲ 

(5) Ὁ ψαλμῳδός, ἰὰ βου ρβίπηβ οχ οοδά, 
(οἱδὶ, οἱ τοί. ον 15 Ρά φύλα, πο ἰὰ 
ρα 5 παΒοίατ, ψαλμός, φυαλπαθαπὶ δὰ Ἰοαπόπαιὶ 
ἤρανα, ψαλμὸς λέγειν ἱπ σήν απ{πὸ Ογτί 5, ἂν 
ὑαι. 8... ὦ, οἷσ,, αὐ δὲ 5115, ραφὴ λέγει, ὑὐαγγξλιον 
λέγει, 

(6) ξαταυᾶν υχὐτόν ὸχ αὐτόν πιδίοΓ θη) 
ΟΠ ΓΘ 5 ΘΠ ΒΆ51 τη ὁχ οοἀά. (οἰ5|., Βοα,βαμ.ν 
ΟΡ. ἃ ποβρὶβ αἀ͵θοία. Ρᾶυ}ὺ ρΡοβί, ἃρεβδῖ τὸχ τοῦ 
διαδόλου ἃ υοἀά. (οἶπὶ.. ἔσει (κβαι}. οἱ γοά. 
100 τὴν ἀπάτην, ἰθμαν ἴῃ τηδπιοιαι 5. ΕΠ ΓΙ5, 
στοάροϊο ὀχοθρίυ, τὴν αγχπην" ἐι851 ΟἸΔΌΟΤῈ5 1Π}- 
Ρίονατῃ ρᾶϊοΥ δβϑρί μέ} οἰαν ἰαίοηα. τῦη 41 608 
116 σοπιρίθοι αν, 56 4πὰ Ἰρ51 νοϊαπία ᾳ ΔΩ ΟΪ 
Ἰηἀπαοίίοαθ απὰ οὰπὶ 60 οαγιι αν, Ὁ Ἰη δ ν 5. δὲς γ- 
ὙΠ 5. 

{1 Νὺν 9σομπάϊσα. αὐἰορίοιοηι. ΔΑυϊαπόγαπι }πι- 
θα! αν θ6 11, ΔῸΣ ὙδΡθα πὶ πὶ ἰπηροσο ασίαμαι. οἵ 

Ῥαάτκοι. ἀκ. ΧΧΧΗΙ, 

96 1014. δῶ, 91 Μία. οαἰ. ὃ, πι 10, 3. [όγϑτα. χι, 21," Ῥ5.). χιην, 11. 

ογόαΐπτη ἀβϑυγοηἴοθ, ΠΠαπὶ πὸη παίαγα, 564 δά- 
ορίοης ἰδπΐαηι οἱ αραία σοι βέθραπιαν. ΥὙ16 Ἰβδα- 
τὴδὶ ΑΥΠ νοῦδὰ ἀριιὶ ΑΙ πα5., 96 ξοπέθη!, λΟΉ 15. 
Αἰοαανεν πὶ, λιηλ. 30, οὐ ογαῖ. 1 δοπί. νι ἢ. ὅ. 
δὶς αὐτίοηιν ΠΙΆ να 5. Θοσιῖτη βοϊζα δαρτίτ Πρ. αν αι θὸ 
« Τυϊπίτος εν: ΑἸ ΔΕ ασδεϊοῖ ποὴ δχ Π)60 6558 Οἰνῖ- 
«βίπων, ἃ 651, ἐν πὴ ὁχ Ραΐτθ παματη ΠΟ. 
« Ἰ)θι δχ πλίαρα 55. οχ σοπο  αΠοπο [εὖ ἐ ΓοΟὴ 
«τορι! δηυίοοανι νοῦθην θξσϑθ) 8556: ΔἀΔΟΡ᾿ΙΟΠΘΠΊ 50]- 
« Ἰΐορι, βῖαβ ἴα πορῆπο, σπὶα βίου! ρ] ΓΘ 5. 9600 ἢ}}], 
«ἔα οἱ ἴο ΕἼ 51}; ἀδ]ήιτο ΠΡ τα δθηγ ι αἸρση!- 
« ἴδίδι(ὐὰ δίοαρ αΠ ρ τ ορα βαθῖ, [[ἃ ΟἹ Ἰ16 Πλ6 115 51} 
« ἸμΔαϊδροηιίογο Ιτ16}} 18 0 δὲ ἈΔΟρΉΘ 5 Θ᾽ παν 
« Βαϊ οη δ δίϊθοία, αὐ οἱ ρσὺ σε ΘΓ. ]5 50 ἀἀορίαιαιβ, 
« Θἱ δἀορὶῖν}β α}}15. ΠΣ] ΔΊΟΓ 1ρ86 51} ΕΠΠ15,.» δία, 

{81 Τιυδοἐρεεν ἑοτα, οὐ ἡποπαν αβήίετι. Ὑονθὰ Τίς 

ἀάγεοῖῖ Ὁ] 5, οἵ Ρᾷιῖς ἰμν]51}}|8λε τὰ σομι58- 

ἀθπυῖθα5 νου} ὴ5 σομ διαί, οὁταίίο, Ῥτόρίεγ (σῃο5{1- 
οο5, ααἰ οτοαϊογοπι πατιπα: Θοιπὶ ἃ  γίβι Ῥαῖτε Ἰὼ 

Ἰιος ἀϊδ πραθοαηΐ, φαοσὰ ἰδὲ6 ἴῃ ν]5181}}5 οἱ ᾿ποοη}- 
ρυθῃθηβισ, [116 δα !οπη οἱ υἱ5 1} 1115 εββεί. δὲ 59} νὶ- 

βαβίῃ Ὑοίογὶ Τοϑιαιηθηΐο. 8: πη}}14 νεγθα, ἱπυϊδὶδὶ- 

ἰδηὶ οἱ τρηραϑδλέϊοοι, Ῥτορίου 88 θ6 1] πόγατη οὐ Ρᾶ- 

ἐπὶ ραβδία μονα) ΘΥΡΌΡ τα ΑΠΟΙ]ΟΙΘΏΞΙ 5 ΤΏ 010 δά} 6- 

οἷα ἀἸπ Παϊατ5. ΑἸ ΚΡΙοΚ νϑτὸ (τ 18 βιαία! ἢ - 

{τ ποριίςος ΠρῚ ὀοηϑροῦῖα βοοῦπάτσ βατιπὶ. ΠΊΟ - 

ἄασπι [γαὶ; ἂς ἘΠ δὲ ϑρὶγίαπὶ βαποίπηι, σοπίτα 
Ατίαροβ δἱ (ποβίῖοοβ. βίη], ρουροίατα. Ρα ΓΒ 

φοΙρτο πρπβίοπομι μᾶρϑιο, ἃ θῸ5. ἀ6 μοῦ ἰθθὸ 

ὀοπμολμῖθ. Υς ποίδμα δ, Ρ. 90, ἰὴ ὁδί. ὃ, ἤσπι. ὅς 
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αἰσραΐ : γος ορόγα μι γῖβ υϑοίλὶ ἐποιες ας ΔἸΆΡΟΙΙ 

βοῖποο., απὶ ποι ππιπν ποτ παίαγα, 56 ἀσοθθτοτε 

Ῥαΐδτ 651, Οποτηιἀπιον πὶ τὰ Ῥρομρίον ΠΕΣ πιτιο- 

ποιὰ μία Ῥαπ]ι5 ΟσνινΠοτ ατὶ οο Ραμ ρμαῖον δ 

δὶς οἱ αἰηθνο!α5 δόγατη αἰ ὧχ νο πα 6. ὁπτὰ [10 

σαγγαπε ὅς ραϊον ἀρρθ! αι αρ αι δηλ ρα οι αν} 

{Π|05. φαΐ ρεάνο ἰα δυρτοϊαμίανς, θάτῃ ΞΘΠΙΘΏΛΙΒΙΠ : 

Εὰ κοῦ εουποξεῖνιιις. βἰΐος οὶ οἱ βἰϊος. αἰαυοὶ! } 

4υᾶ5ὶ οχϑιϑίαμε πΐετ᾽ πο πιίπο5 ΟΠ ΤΠ, σαὶ ἀαίατα 

ἀπἂὶ βαϊνὶ δαὶ δαϊ βογοεάη! ὃ Νὰ δ ἸῺ ΘΧ πθοθαβὶ" 

ἰδία, βοᾷ ὁχ ΠΠρρσὺ δα! ἀρδύνοιο δ βαμοίλταη ἢ" 

γυξπιυβὲ αἀοριίοπδπι ρυονοιπαγ. Νοσηρ οχ παίανα 
Ρτοάλίον 1ιἀὰ5 δι ἀϊαο}} οἱ ρον ΠΟ πι5 ΠΠ 115 ΤᾺ ΤῚ 

ἰοααϊ πα]! αἰομτια ΒΡ 1 1ὸ πὶ ποπιῖηθ ΟΠ 1151} ἀτο- 

Ππιοπᾶ8 δ᾽ Θοἶββαὶ :ϑαίαπ 5 Βα ἐπὶ δα! πατῃ ποὴ Β᾽ΤΟΙΟΝ 

Ὠδζαὸ νἱοιβδῖθι ῬασΪα5 οχ ροιβδυπίονο τὲς ρους 

πϑαηι τ απ αΐαι5. [556 8: 56 νυ ηἸδνία ρ᾽άπδ 95], δὶς 

ΟρΡΠΪο, Υ6 1} ἢ}, ΦοΔΏΠ 65 : ὁ ΠΟΙ 60, ἀπ Ρ᾽ὴ ΓΘ 68- 

« ΒΡΓΌΩ ἢ Θαπι, ἀδά!ἰ εἰ5 ροϊθβίαιθηι ἢ|105 )}81 Π6 ΤΙ], 
«15 Ἴπ| στοάππ! ἰὼ. ποπλ 6115 ὃ...» ΝΟ ΟὨΪΠὶ 

Ῥτ απ αυστῃ ὑγοογθπι, 5οα ὁχ ἤπο, ΠῚ ΤῸ ΠΡ ΕΠ 

Βονο ρίαπα ἀγθῖήίτιο ἀκα! μάλ} βαηι, 
ΧΙΥ, Ποὺ ἰΠπ|8 ΦΟμ ΒΟ ΤΕ ΒΒ ΠΟ σή νθτ- 

5δαγασα! αὐοριοπο δνία ἀϊκηι οἰ Πυϊα ματι ν Οα]- 

« οὐπηαας οατη ϑρίτια Ποὶ ἀρυπίαῦ, 1511 καπὶ ΠΗῚ 

α Π6Ὶ ἐθ.ν ΝῚ ΠΗ απἴπὶ ργοάθιῊ 0015. ΟΠ τ βιὰ τ πὴ 

ἀρρο!α Ἂομθα αἀορίοδ ο556. ΠΕΒῚ Θ᾽. μῦρα ὁοηπθ- 

αλπμαγ; πὸ [Ιοὐἱο εἴ ποῖηβ ΤΠ} εἰϊσαθαν τα δὲ ΠΠῚ 

«ΑΒταΐιαῦ 6 856}5.0Ρ6γε ΑἸνρα Πρ [Δ ΘΟ 6115 1, ΘΒ] ΘΠ 
Ῥαϊτοι ΤΠ νΟΟΑ ΤΠ] 15 δηλ, 1 αἰ ἰῷ αΠ|}ὺ δὰ ρΘῦβοπαϑ 
τοϑροοῖι ΜΠ|͵ 6. αι κροαα ἄμ πι ἀπ βοπ ἀπήηαὸ Ορη5, ἰῃ 

ἐἰϊηϊογα ᾿ποοίαςτπ5. ΠΟΒἐ Πα ρμύγ6 ΠΟΥ ΘΙΒΘΙΙ ΟῚ; ΠΌΣ 
ἀΠῚ ΡΟ πί65 πλχη ἀ τη ,σηὰ8 Θὰ 485 18 τπιι 60 5:8, 
51 ἀπ|5 οἴη ΑΙΠΘῊ ταπν ἀπε, πο ἢ 65} Οἰουιῖο Ρὰ- 

: Τοῦ. ὙΠ, 1. 21 ον ἃν, 15. 5 Ῥηαῖ, χεῖχ, 18,1 1}0απν πὰ, 10, ἡ Ψιᾧ, φαΐ, ὁ, ἢ. 

ς. ΟΥ̓ 1 ΗΠΕΒΌΒΞΟΙ, ΑΠΟΗΤΕΡ. 

Γι ᾿ ᾿ ν “" ἰὸς γ: ΨῊΝ οϑθεδανς, δ Ἴπ ΗΝ 

ἔσο δορρυσηβ ΠΟΏΛΌΤΕ : Ππιὸ5 ἱπογοραπδ ΠοπλίηῈ5. ἃ ρον" πρὸς οὖς ἐλεγντιχῶς ἔλεγεν ὁ Κύριος. 

ιν 

δ. τὰς 
- "Ὦ - Ν “Ν -. δ κὰδ - »; ,»’᾽΄᾽ς: 

τὰ ἔσηα (2) τοῦ πατρὸς ὑμῶν ποιεῖτε' τοῦ διαδό- 

λου, πατρὴὺς ὄντας ἀνθοιπων, οὐ χατὰ φύσιν, ἀλλὰ 
δ. , " » “ ΄-Ὦ κ« “ ᾿ , -ς - 

χατὰ ἀπήτην, ᾿(ν γὰρ τρούπον, διὰ τῆς εὐτεοοὺς ὃ -π 
“ Ἶ “"  Ρ “ 
ΤΡ εαάλεῖτο, ὥμτιυ 

Ν ἴ ΕΤῚ τ : 
ασκαλίας, Παῦλος οοινῆ ων παῖ 

ἄ, ᾿ πῃ “. τ Ἂ; “- - ΓΝ 

χαὶ ἡ ὀιχύηλος τῶν ἐκ ποοαιοΐσεως αὐτῷ συντρεχόν- 

τοῦ χαλεῖτα! πατίο, Οὐ τὰ: ἀνιξήμεῆχ τῶν κακῶς 
᾿ 444 

φ.» ξχλαμβχνόντων (3) τὸ εἰδημῖνον ἐκεῖνο, τὸς Ἔκ τοῦς 

τοῦ γινώσκομεν τὰ τέχνα τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὰ τέννα 

τινῶν, χαὶ σωζημὲ: 

Οὔτε γὰρ ἐπ- 

ΙΝ ͵ο.ι - ΕῊ ᾿ΑΜΕΆ, 

τοῦ ὀιχϑζλη." ὡς ὑντων φύσξι 
ἥϊ: ᾿ ᾽ ἣΝ Ὁ ͵ νων καὶ ἀπολλυμῖνων ἐν ἀνῃριόπη!ς, 

ἄναγχες, Ἃλλ᾽ ἐκ προαιρέπτεως εἰς τὴν τοιχύττν ἁνίαν 
τκῆασα πα λαξῖ ἔπε δας. πρὶ τας εηλτύσενας ΘΥΤΕ μα υἱοθεσίαν Ξρ μεθα" οὔτε ἐκ οὐπεως ἡ πρηδότης ᾽1ηὐ - 

- ᾿ ὅς -ΟοΟοΦ ». δὼ . ι " 
ὃχε, υἱὸς ἦν διαθήλου καὶ τῆς ἀπωλείας (Ὁ) ἦ γὰρ ἂν 

ὅθ᾽ ὅλως ἐξ ἀνγῆς ἐν ὀνόματι Χυιστοῦ δαίπονας οὐῇ ὼς ἐῷ ἀργῆς ἐν ὑνύματι ἀιστου μονας 

ἀπήλασε" Σατανᾶς 
᾿ - ᾿ “, ιν ν “ν 

1λ2 Σατανᾶν υὐκ ἐχδαλλει' οὐδ᾽ 
“.: ᾿ - “ ν᾽ - "ἍΝ » ᾿ ᾿ ᾿ 
ἂν παλιν ὁ Παῦλυς ἐκ τοῦ διώχειν εἰς τὸ χηρύττειν 

αΞτέθχινεν. ᾽λλλ᾽ αὐτεξυύσιως ἡ υἱοθεσία, καθώς 
᾿ 3 .“ὔ΄ Υ̓ ἥ Ἂν Ἅο ἔ ᾿ δ. »Ψ ᾿ 

φησιν ὁ Ι[ωᾶνηνς" Ὅσο! δὲ ἑλχθον αὐτὸν, ἐδωχεν 
» ω .» ᾿ , - ᾿ ἤ 

αὐτοῖς ἐξουσίαν τίχνα Θευῦ γενέτῆχ', τοῖς π 
᾿ δ - -- . ᾿ - 

στεύουσιν εἷς τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ εν ΞΕῚ ἰῆς ἐξ 

στεως, αλλ᾽ ἐκ τῆς πίστεως τέχνα θεοῦ γενέσῃαι κατα 

τοιήδε παν αὐτεξουσίιως, 

Τ1λ΄, οὔτω τοῖνυν γινώσχουντες, πυευματιχῶς ἀν α- 

ὥμευ, ῦ Ὅτο! γὰρ [νεύματι Θεηῦ ἄγονται, οὔτοι 

υἱοὶ Θεοῦ εἰσιν, Οὐδὲν 70. (0] ἄφελος ἑωϊν τὴν 
ἧ, “- - ᾽ ᾿ τ: δ" 
Χριστιανῶν χεχτῇσθχι προσηγορίαν, αὐ γαὶ τῶν ἔο- 

ν ἐπακολουθούντων, μή πὸτε χαὶ ποὸς ἐμᾶς ὀνβῆ γῶν ἐπακολουθούντων, μή πότε καὶ ποὸς ἡμᾶς ῤνβῆ 
ι «5 . πε Σ Ὁ " Ζ " »" --͵ ω ᾿ 

τὸ, 1 τξᾶνὰ τὸῦ ΛΌρχχμ ἥτε, τὰ εῤργὰ τοῦ ᾿Αὐραῦμ 
- - ᾿ , “ δι οἵ Ν 

ἐποιεῖτε, Εἰ γὰρ Πατέρα ἐπιχαλούμεθα, τὸν ἀπροα- 
᾿ ως πον ἢ - . Ο 

ὠπολήπτως χρύοντα κατὰ τὸ ἔχαστου ἔξγον, ἐν φόδιρ 

τὸν τῆς παροικίας ἡμῶν χρόνον ἀναπτοχοῶμιν, πῇ 
- μι ᾿ μω» Α , - . 11} 

ἀγαπῶντες τὸν χύσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ χόσμῳ, ᾿Ιδὰν 

γ10 τις ἀγαπᾷ τὸν χόσμον, οὐχ ἔττιν ἡ ἀγάπη τοῦ 

Ὁ, δ 1, νὰ, {8.1} δὴ 

χυι, 12.8 Μανο, τὴ, 30. 9 “οάπ, αι, 13. 19 Ποίων γαπι, 14. 1. Ἰοδα. νπι, 39. 

(1) Πυαμα επέπι ραξίρτπμν, οἷο. Πιάγιπιβ πὶ οοτη- 
πλοπἰᾶτιῖβ δα δ ης ΖΔ η 15 ἸοσααΣ αὶ ρ1Ὁ ἸΏ] Ὲ5 
851, ἰϑϑι 5 οὐϊδη) 651 που θ 005 διε  ῖς ῬΒΓΔΙΉ ΡΠ 
οἱ Πδὶ ογδαίου δ Τβόγοϑ. Ὁ ἃ ἀδ!εαρηθα, καιὰ ἢ - 
ἘΠῚ ΘΠ ἃ 5085 6580. ἢΐ νογὸ σαν 0.81} ΟγΓΠ 5. Βα} 
γαϊομ  αἴὰπι. 1. ἔΡα μη] θ η115. ΠΟνας!ροῖς ψαΐθημ- 
αἰαῖ, ἃ Οὐσοηθ τ δα πο δου το π ρ, ΘΟ ΠΠ1ῺΡ- 
ΟΡ 5. Ραμ. 908 δὐ 416 Ἰσ  τἀπ ΠῚῸ αὐτὰρ ἀὺ - 
νὰ ΕΧ Του πη!5 νδπ σοι, [ΟΞ ΠπηομἰϊξΞ, ρχ ρυΐπια 
815 Ἐρίπιο!α [511 δι ον 118, ΥὸΞ δχ ρα Ὁ ἀἴμλο!ο 
« Θ51|5,. δὲ ἀοπη  ἐΓ)ὰ ρα Γἱκ ν 6511 να 115 που τ τα 
Ῥτγο θοῦ, ἔθϑι5 θνίρϑη ὸ, 6550 σπόβίατα οτα  π 65 Θ᾽ α5- 
(οηῖ απιὶ ἀἸ ΡΟ] 5 δια ἐ ο τ πα να ΡΠ Ποοι "ποία απ. 
αἸἰαμοϊα5 ἤδη 16 δίασο πὶ νον αν πυξηθυῖ, δος νοι ]- 
ἰαιθπὶ ἰπ 88 Ιρ50 Πα θργο {πα}. αὐ 66., π᾿ αἰϊίβ Π0- 
γα ΘΟ Ἷ5. του ἷ5 ἂν Οείμοι 6 α] ἡ που 5 ρα. 390. ἕαὰ. 
ἄοπὶ νοτὸ ᾿οϑιπηομ!ὰ οἶα! Μαπο 5 ρα ΑΤΟοατα, 
ῖκρ.. αι. ὅθι εὐ ἀμῖμ} Ἰριρν., ρτθο. Ἔχ, πὶ ἢ. 
υυὰ ᾿ΠΓΡτ 5 (ὁ Δα 044 ρεοφίίοτα ἀΐδραταὶ, ἔα} 1 
Ρευρίθν Ὠογοισοβ ἃ ἱ {πάλμη, κρὰ πα πατας 50Ὶ ε{{π 
ὙΠ Δ πῈ ΡΒ ΟΠ 0 15. ΠΘυΘΒβ τα τ ὦ ροοσδηκία πὴ 106 111- 
σα ον αἰ αοίϊοτῃ ἔαρ. ἀοοροθαι, μὺ5 Ἰοησὸ 
οὐ σοῖο! ππι|. Ρᾶ Γ65, Ονίμοδα ἅγ011} ΌλΘΙ,, 
βγη. ἐραῳ . Τἰν. να, ὃ. 11, ρᾶμ. 9851: ΕηβοΒίας 
ρξϑ ἴῃ ῥκαίμι. χις, νθγα, 10. μη. 411: ΕΠρἢ,, τὸ - 
ΓΕΒ. χα! ἢ. 6; (Πυγβοβίθιῃ., ἤοα. εἶ πα 
Ῥνοαῖξ., ἴοι. Υ, μὰ. ἀϑ ᾿ 151, Ῥ)ϑιαβ., 110. 1, 6. 
65, εἴο. 

. Ἵ -- 

Ενδηρ., πὰς εἐπιρθρυμίας τοῦ (3) Τὰ ἔργα. ἴῃ 
ἃ ποιεῖν: αἀεδίοτία ρμαϊνῖὶξς υεξίγὲ πατοὺς ὁσῶν θέλετε 

τας [αν Ὸ 
(2) Ἐχλα θανόντων, πο οοὐά, (οἰ! ΟἸΟΡ., 

Ποο, Οαβάα., βογιρίαρα πη θοῦ Ζαλτῃ δα ξογηχη, 
Πα 5 εἰσλα θανόντων, Κὰ ΨΟ 6 πορθ ἀπ ἀ1- 
ΟΙο 

(4) Τῆς ἀπωλείας, Αγ ροα ατῃ αα)εἰαιαβ οχ (ο15]., 
ἔσο. (Δ5., [6Χ]. βᾶον. 

(8) ᾿Ανυστοξψωμεν ἴοο οἱ (δα ]}»ς ἀνασπτοαφῶμεν, 

αἰ π ἔρεια5. μοϑῖ σοὶ Π᾿πθὰ5 πα ολαο. χθ. 86- 
{ιδαι ἸΘμΉΠ 5 1ἢ σοι. (151., οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ, 

Ξ5 

ἢ «ιοιποίο ἴῃ. ἃροβίαϊοο μοχίῃ. 
(0) Οὐδὲν γάος δἴο, ἤτθυ νοῦθὰ ὑβάαο δὴ εἰ γάρ 

ΘΧΟ]. καθ πολ Ρ ΟΥ̓ΡΠῚ ποσιγὶ ον ἃ ΔῺδ- 
οἴαϑίο ἀσοίοῦθ γ6 1 οὐ δοίοτο Φαροπ πη [δ ἀν, Βα Β 
6[αβ ποῦιπο ἐν ραίασι πη {5 1 1ς εἰ θΒΉΠ ρρο 50- 
ππαγίο Τορύγηο, Π}}0 Ὁ τὰ ρ {ς 5ὰ} ΟΥγη]ν βοϊαπ 
ποιρήηδ, Μίτιτὴ {πιο ἈΠ 55 Παπσ ρρυϊσορθαι 8 
Απαβίαβίο οἡοίδηι, απ απ πὶ ΟΥΤῚΠΠῚ πα ρσιθ αι πὶ 1π 
ἀρρθηῆίσε τϑι α]θυ γεν ἢ πβπάαπι τὰ ΟΥ̓ ΠῚ {αν ἠεδὶ- 
πα σοι ρατουρ ΠΟ μ5ν. δἰ Δοἴτοῦ αὦ Ογλ απ πὸ- 
ΒΙΡΙΠῚ μον 6. ΠΡΡΆ ΠΕ Σ ΒΓ ΠΉΠῚΞ μα δοῖα ποη θη ἴα 
δ, ἱκπαῖ Ερλδι. αὐ ἡαχπος, ἃ ὦν Ῥγο χεχτῆσῇαι, 
Ιοσὴι Απδϑίαϑηπ5 χεχλῆσθαι, [ἢ σοί τοτο ΟἿ]. ΠΏ ΠῚ. 
120,6 ὰ5 Ζυδη 1 65 ΟΠ Ί ΤΠ ΘΒ. ΒΟ μα ἰπρ, χαλεῖσθα!. 
[οὐο, μή ποτε καὶ πρὸς ἡμᾶς ῥηθῇ τό, 5οΡθ. Απὰ- 
βίαϑιιι3 γέγραπται γάρ, 
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Πατρὸς ἐν αὐτῷ, “Ὥστε, τέχνχ ἀγαπητὰ, δύξαν τῷ (4} Α ἰγῖ5. [ἴῃ 1110 15, Πααο, ἀἰ δου! ΠΠΠ. Εἰοτίδτη Ῥαΐγὶ αὶ δος ᾿ νι, πὶ ἃ 5: ἍΜΌΝ, ἈΠ δα 
ἐν οὐρανοῖς ΠΙχτοὶ διὰ τῶν ξηγων ποοστυϊτχμεν 

- . - μ᾿ “ “ἢ δὰ Ἂς ᾿ 

ὅπως ἴῦὼσ: ἡμῶν τὰ χαλὰ ἔργα, χαὶ δοξζάσωτι τὸν 
: τὰν Ἔχ τ χὰ ΗΑ »- ; 

Πατέρα ἡμῶν τῶν ἂν τοῖς οὐρανοῖς, Πᾶταν τὴν μὲ- 

τὰνᾶν ἡμῶν ἑίψωμεν 97} οἷδε γὰρ ὁ ον Θὴ πὐπΘεμοηνδ Ὅτε ἼΑι 
Πατὴρ ἡμῶν ὦ 

ἶ ἃς ἢ 
τὸν ἐπουράνιον Πατέσα, καὶ τοὺς 

“- ͵ ᾿ ᾿ ῃ ΣΝ 
λῶν πατέρας (39) τιαὐσωμεν᾽ ἔπειθ 

Ἧ , 
σχοῶς ἐν νόμῳ χχὶ προφήταις αὐτὸς ὥριπεν ὁ Κύριος, 

λέγων" Τίμα τὸν πατέρα σοὺ καὶ τὴν μητέρα τοῦ, 

ἵνα εὖ συ: γένηται, καὶ ἔσῃ μαχροχρόνιος ἐπὶ τῆς 

γῆς. Καὶ τοῦ παραγγέλματος τούτου ἀκουξτωσαν μᾶλι- 

στα τῶν παρόντων οἱ πατέρας χαὶ μητέρας χεχτη κῖνοι, 
Τὰ τέχνα, ὑπαχούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν κατὰ πᾶντα' 

τοῦτο γχ2 εὐχρεστήν ἔστι τῷ Κυσίῳ. Οὐ γὰ) εἶπεν ὁ 

Κύριος: Ὃ φιλῶν πατέρα ἢ μὴ 

ἄξιος" μὴ τὸ χαλῶς γεγραμμένον» αὐτὸς ἐξ ἀγνοίας 

ἐχλάδιις χαχῶς. ἀλλὰ τὸ, ὑπὲρ ἐμὲ, προσέβη κιν. 

Ὅταν γὰρ τῷ ἐν οὐρανοῖς Πατρὶ οἱ ἐπὶ γῆς πατΈ 
3 
ἐπαχώλοηθ)ε 

. ᾿ τὴ ᾿ 
τέρα οὐκ ἔστι μοῦ ἢ 

φρονῶσιν ἐναντία, τότε δεῖ τῷ ὑήματ' ΟΟΥ̓Ξ 

“Ὅταν δὲ αγδὲν ἡμῖν εἰς εὐσέδειαν αὐτῶν ἐμποδιζὸν- 
, 

Ξῦς πων, ἀγνωμητύνῃ φερόμενοι, χαὶ τῶν εἰς δμᾶς αὐ- 

τῶν εὐτογεσιῶν ἀμνημανοῦντες χκαταφοονῶμεν. (ἢ) 

τότε χώραν ἕξει τὸ λόγιον, τὸ λέγον" “ὋὋ χακολογῶν 

πατέρα ἢ μητέρα, θανάτῳ τελευτάτω. 

π᾿ 
δι 
" : ὌΝ ἀπ ν 

τιλᾷν τοὺς γεννήτορας, τὸ τοὺς πόνους ἀμείψασθαι 

τ ΣΙ πὰ ἐπ ας ᾿ 
Χριστιανῶν εὐσέόεια (Ὁ) ἐνάρετος πρώτη, τὸ 

τῶν φύντων, χαὶ πάσῃ δυνῖμει τὰ πρὸς αὐλπχοσιν. 

αὐτοῖς ἐπενεγχεῖν' κἂν γὰρ τὰ πλεῖστα τούτοις ἀπο- 

δῶμεν, ἀλλ᾽ ἀντιγεννῆσαι τούτους οὐδέποτε δυνησό- 0 
ἡμῶν (6) ἀνχπαόσεως μερα Ὅα χαὶ αὐτοὶ τῆς παρ᾿ 

᾿ ΤΥ ΦΕΣ Ἶ »-"- 
ἀπολαύπανττις, εὐλονίαις ἡ μᾶς στηοίξωσιν, ἃς ὁ πτῖρ- 

νιστὴς ᾿Ιακὼδ᾽ ἐμφρόνως ἥρπασε' καὶ τῆν ἀγαθὴν 
. " τ γ ε ἄν τ 

ἡμῶν προοχίοεσιν ὁ ἐν οὐρανοῖς {Ππτὴρ ἀποδεξάμενης, 

χαταξιώσειεν ἡμᾶς μετὰ τῶν δικαίων λάμπειν ὡς ὁ 
ἂν Σ - » . - Ἂ ᾿ν ἰς ἐἷ 

ἥλιος, ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ [χτρὺς ἡμῶν (7)" ᾧ ἢ δόξα, 
ρας. δά ἐς ϑάαωι: Ξ εὐδνύως,- 

σὺν τῷ Μονογενεῖ καὶ Σωτῆο: ᾿Ι1ησοῦ Χοιστῷ, σὺν τῷ 
- . - - .. ἀγίῳ χαὶ ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν χαὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν χἰώνων, 'Α μὲν, 

43. Τόλῃ. ᾿ς (ὃ. 335 Μαί}}. Υ. 16. 11 Ῥεῖ. ν, 7 

38. (6ῃ. χχτις, 37. “ ΜΑΠΠ. χλτι. ἀ8. 

Ῥ- 

18 Ερμοβ. νι, ὁ. 5 ΜΑΙ. χ, 31. 15. 1014. 7: Εχοὰᾷ. χχι, 17 [ον]. χχ, 9: 

ἽΠ Ο(ΒΠ15 65} ρθὺ ὁρογὰ ἈΠΌΓα Πλι5 1: αἱ ν θαμς ορονα 
ποβθ ἃ Βυπὰ, οὐ αἰουὶ ἤσου! Ῥαίτοιη ποβίγιιπι ψαϊ ἴῃ 
φΟ 5. δὲ ε5. Οἴηπομι 50 ΕΠΠοἰ τα] πὶ ποςίγαπι ἰὼ 
ἡΠῚ τ Ρῥο οἰαπηι5 ᾽δ Σ δος δηΐτα ῬάΓΟν ποϑίθιν, Ὁ]- 
ἐπι τορθι 5 ̓ἀἰδπλις 15, 

810 Χν, Ποπονδηβοβ γθγο οὐἸοϑίοπι Ραΐγοπ,, σαν. 
πἰβάποηαθ πυβίγαν ρα Ἐ5 Ποπονο5 ριοϑθαπαμλαν δὶ 
φιαπἀσααίοτα ἀρογίθ τη [656 δὲ ρτορ δ 15 Ποπιίηιιξ 
ἴρ56 ἀο πεῖν! ν, αἱοὴϑ: « Πσποτγὰ ραίνθηι μπα τα οἱ αἰὰ- 
«ἀὐθτὴ στασπις τι, ΒῸΠ6 511 0], 6. Οσανν 5 Οὐδ θα ροῦ 
«ἰθγύδοι ἡ, Ἂς πιαηἀδέμηι ἰβιαα ἀπαίαη! υυωβδυί ὩΣ 
ἐα ἀϑίαπ 95 11 φαϊ ραίγοβ οἵ πηαϊγοβ παροηΐ, ΕΠῚῚ, 
ΟΡοαΠ 6 μβανοι! θα5. νοϑιρ5 ἴα ΟΠ ἾΡῈ5: ἢσὺ ΘὨΐ μὰ 
Βορορίδοϊίαπὶ ὁπὲ θοηλῖπο 15. Νοὴ δηΐτῃ ἀἰχί! Ποηι 
π5: «Ὁ ἁπλαῖ ραύγϑπη δὰ πη ΓΘ Π1. ΟΠ 68. τὴ ἀ]- 
«ξηιι5.» ἰδ; η8 14 αὐοὰ κουρύπην δε861 Βόηο, ἰὰ ὃχ 
᾿δηοναηα, οὐ ρυθίαγουῖσ ρεάνο ; νϑραπὶ δά ἀἰάϊ!, 
δίρον γμο ὃ, Οαληᾶο δη τα ῬΑ Ὶ 4] ῃ σα 115 65, νϑῖ- 
βᾶμίθ5 ἰῃ ἰδγτὰ θαςΓ65 οοπίραγίι 5 βϑεηὶ, η0 δδὲ 

ταὶς ἀϊοῖο ομδδχαθηάδαπι ; σα ὁ γθτὸ 1Π1|5 δα] ηὶ 
ΠΟΡῚ5 αὐ ρίοιαίθπ) προ παιοπλαηι αἰ  π ΠΠ018, τπι0 5 
᾿ηαγαξ ἀπίη}} [ατυτο ἀργεριΐ, οοΠαἰοταπιχιια Ὁ 
1515 ἴτὶ π05 θοῃοΙ δυο 1 τ] πα οὐ ογὸ5, οοβάοηι Πα- 

θυπιὰβ ἀδορουϊαϊ ; θη ἰΙοσὰ5. δβὲ {Πὲ ββηϊθηιῷ : 

«Θκ} αἰ χοτ τ ρα γΓὶ νοι, τηονὶο που ας αν δ; 

ΧΥῚ, Οἰιγιβεαπογαμη γα ἐδ π᾿ υἱγία 5 Ἰοςὸ 
Ρἱείασ, ποπὺπονράγο ρατεηΐθβ, δογπὶ ααΐ νι! τη ΠΟΡ 5 

ἀρ οταπὶ Δ θογ65 γοημπογᾶγα, αἰ αὰ8 οταὶ βιιάϊο, 
φπδοοια16 (1108 5} ον πῖο5 μοῦ θη} σοίονρα, 

Νὰμα οἰ Ώ}5: {{Π|5 γα}1α το αἀ θεὰ, απ αδιη [ἃ - 

τ 6 8 1105. 1 05 ριον α, ν᾽ ο55 πη πε πόγᾶγο ροί- 

τίτατ5. ΟΠ Πσος ἀξ ΡΒ ρτυοσαναίο μ᾽ Πὺ5 δοίαίίο 

[γα θ5 δ, η05. 1118 5 Παηξ Βοηρ ἀϊοο Π5 αιὰ5 

ΒαρρΙ!απίαϊου (ἀσο } ρει ἀ θη δ ρυῶνρ}} 58: ΒΟΠ πὶ 
νϑῦὺ γοϊαπἰα οι πο ϑίντια ΘΟ] ὁ5ι15 Ραίουν ρυαΐατη Πα- 

θθη5, ἀἰμῆο5. Π05. δἴξοϊδι, απ ἰδ τὴ 50] ΞΡ] 6Ὶ - 
ἀδδιλὰβ οὐ λ [5015 ἴὼ. τόση Ραΐυ15 ποσίγὶ5 τ΄; ΤᾺΪ 

σἰοῦία, σατῃ Πἰβρηῖτο οἱ ϑογναίογα 1688. Ογίϑίο,οῦ 
οατπι βαποίο νἱνυΠσοσιο ϑρίτιία, παπο οἵ βοπυρογ, 

δἰ ἰὴ βαθι]α, εῳοπ]! ον απλ. Ἀπιθὰς 

Ὁ Μαμ. γι, 8, 16 ΠΡ, χιι, 9, 
Μαΐ}. αν, 

11 Ἐχοᾷ, χχ, (8, 
ἀ, "2. ἘΠ ΟΙΪΣ. τὴς θ. 

(4) Δόξαν τῷ, οἰο, ὼς μ]ιγα515 αἰΐλον ἴῃ σοάά, ἢ ἀθτθί γθυρὶ8. ΒΌρθριογὶβ ΡΠ ΡΆ818 ὅταν... ἡρονῶσιν, 
ἢ 

Βοδ δὲ λβαυῦρ. οσβιθοίαυ, τῷ ἐν οὐρανοῖς Πατοὶ 

διὰ τῶν ἔγγων εὐχρεστήσωμεν, οὐὐδεεὶ Βαϊ Ρδν Ορθνα 
γ»ἰαοθαπιιϑ. ΘΝ: 

᾽ Ἐπιῤῥίψωμ). ἃ 5ογίρδιπηθθ. οχ οοδά. 
(οἰκὶ., Ποδ. ἀβα οἱ τοά χαρὰς δοσβα! ΟἸΙΟΡ., 
ἴθ 4πὸ Ππαβρίας εἡἣς αὐτὸν ἀποῤῥέψωμεν, ἴῃ 6 }}5. 
ἐπιῤῥύναντες. ργο)ιολθηίος, αἱ 6511 Δεῖν, ν, 7, φυρα 
γϑίονθάα τὴ δα ροῦὰβ δὰ προσενξγχωώμεν. 

(8) Ῥὴς σαρχὸς ἡμῶν πατέρας! Β.πὸ νογθογα 

οὐ ϊποῖη βδρνάθα 5 ὁχ οθα, (015],γ, Υὐρδίοιιθ ροαο- 
εἰΐ, δὲ βάονὸ ἰθχῖα Πα ῦν. χῆς, 8. Τὰ 615, τῆς σαρ- 

χὸς πατέρας ἡμῶν, ΠΟΞΙΤῸδ ΟΣ τἰβ ραΐγεδ.. Ὁ 
(4) Κατχφοονῶμεν, (η δα 8, καταθφόνουμεν, δρ- 

σαν σπαμπια5 οὐ. Οοἰδὶ., Βορ, σάβδαρ., αἱ τοβροῖ- 

δἰ γοσί μι ῃ!]5 Φα } 1 85 Βουυάτθίμν, 
(5) Χριστιανῶν εὐσὲό,, δἴο., ἤθο νοῦθα 5688 

δὰ δυνησόμεθα ἰπο]αβ, οἰἰδηδιγ ΒΡ ποηλίηα ΟΥ̓] 
βῖπθ ὉΓΡ15 {ἴπ|0. ἃ βαποίυ Δαχιπλο ΟΠ 5ΒΟ ΓΘ ἰῃ 
ΒΟΥ 8 ΡῈ. ὀχοογρία, 5ογην, 33, ἴοπι. ΠΠ.- ΟυΘ- 
ἄαπι ΄αοσαε ἰἶπο ἰΓαηβογ ρ51588 ν] θέαν 5. ΝῊ] 51} 
8. τς ὁριβίο!α 906. 

Ὁ} Αὐτοὶ τῆς παρ διαῶν, εἰς, ἔχ (015]., ο6, 
δδάὰρ, οἱ ἀνοάθο, ποοθβδαγίο πχαίαπἀᾳ [1 νἱ- 
ιἰοϑὰ οἀϊξοταμι οουίρανα, αὐτοὶ ταῖς παρ᾽ ἡμῶν 
ἀναπαύσαντες. 

(1 ματρὸς ἡμῶν, δοτίρβίπιυ ἡμῶν, αἱ ἰοϊαϑ8 
ὑομίθχιαβ ροδβίυ]αι, 6χ (015]. δῇ γδγϑίοηβ σγοάβοι!, 
ἴοοο ὑμῶν, 
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ΟΔΊΤΕΟΗΕΒΙΒ ΟΟΤΑΝΑ. 

Ὧδ οτηπίροϊθηιία βθ αὦ ομληΐδ ρθε ποηία ρεον!αφηια Ὠθὶ. 

ἈΜΟΝΙΤΙΟ. 

1. διαρίαπαι ατιοίον ἴπ κας ογαίζοηο φαμὶ [)οῖ ἀοίθην μα ἀἰοϊέμν ἀρπμ Ορδοος παντοκράτωρ, ἐ 684 ὁγι- 

αἶα σεὦ ἱπιρενῖο ἱεηρὴβ οἱ αὐ αν διε ῖμηὶ θερἐθν τ}: φααπι Ὁ δ ΈΏὶ 1 αἰαῖ τὰ διῳηιδοίο τη αἰρυίϊδηβ υοσα- 

ὀμίω τοίάογε βοίοηί : φμαπφιαηι ἤσς αἰναν νπεντὶ δαδ)τοῖς εἰφτβοαξιοπομι, αὖ ἐα φιος υοσὲ ἀγέδοξ γο8- 

μοπάοι (αυπη. 1). ἐψίδιι» δοπίνα ψεηίείος, “ιμίϑος οἱ ἠφνεξέεος ονῖπθς ἀπμίος ργυπιείριμηι ἀσποβοθηίες, 

ριαροένεν Ιαηλ ος, ἐρίννδ δ οἱ μτονίἀοηίΐατι, ἀοιπίπιια, οἰ ροξεδία! μι αὐ οημεῖα ρογεἰπιδὴίονι (τι. ἃ 
ει 3); οὐἱοδίῖα, ἐδνγθαίρία , απΐπιαρι, οονμεβ Ἰηοίοίαιγαδ, πα νθ ῖςοβ, αἀἰαϑοίμηι ἔρδαμε, ομ για τα τα 

ψιαπι ἰοἰόταὶ, τί ί(αν αἱ διο ἐοπϑίἑία μεν οίοηιία, ὁὲ μ»ονιουθηείανε ἠθημέπαπι με αίενι (αν ἀ). Τ ἰπ 

υἱιεί ἰσεῖ, φι δοίαᾳ Ξεθοϊε μι ῖϊς ἐμΘΥΒ δὶ, δογυζασ γ5 Ομ πιῦ5 ΟΡΘαΙ 8. βϑοση ΟΡ Ε5, (πὸ μ δὲ μαζδη τὰ μ6}». 

ενὶ θρμα, αὖ ἔμδο ἰαπάετι μμηϊομίαν (ἢ. ὅ). Περποννε δὲ ραν Αὐν δέον οἱ δοπείεμβ ἐδί, θαφιδ ὁευα- 

βίυη. Μαπιρίνρυς, ἀἰολίωις ἀἸα δυο αποίονὲ εἰομωίατίεα, οἰ ἐροαίυγεμι θείαι ὑἱαεμἠοηεῖς σον ϊς σαρμόπίος, 

ναυδείπια οὐ αξίοηο νϑ οἰἑεπς συν άζτες βερμευηόνη αδοοίσἑ  (α. Θ, 7 οἱ 8), 

"1. με λας ογαίϊοηδ μοξίφιαιη φρηίίίος μαιοὶβ γε εἰ, δ]απισδῶον ροιἐβϑέπιμνι ἐοία ογαίίοπο ορρεσπαῖ: 

φαΐ ἔτι ἀϊυϊηανα μοίοείαίθηι πιεϊἰβ πιο μροοαδηανί: 15 αὐ οα ϑωδιγαἠθοπιίο ἐοὐμογα, φμογιηι αμείοΡ πὶ 
αὖ απὐπαγηπι φοπἰϊίογοα ἀἰσογξασπ ἐαἰδι πα δαπί, 39 αἰα δοίμηι οἰΐαηι 6 ἰἰυϊεὶς ὁμοῦ δι ἐστί μίεηάοι δι ηι- 
φθθ κἱὶ μοίεδίαίθηα ἴεο σοπίραν απ σοι δε μδ, αἰιθ ἔη 5μ0 ἱπιρμερίο διμαμε (ον ταν θην αὐδηΓ[ρὴ.- 

ον 359 πὶυσερβὶ σαϑενὴ αἱ ἰοπθηι οὐ ἱρεϊπαηήο, ἐπ φα βιαπμίαπ οΥγτη δ ρογτμν δαξίοποηε φηὰ δόηο [)60 
αἰΐογα ο86., γορμενῖρε σαἰμηληϊα ὀμιτων μὲ υἱάργο ἐδὲ ἐὰν 0 θοδίνϑηϑὲ ἰόν αὶ οοηϊ, Μαπίοῃ, Ὁμανηο- 

ὀγέθι Οψειμς Πρὶ μα πεν έαλε ἣὶ ζονϑῆλις θα δουαιεανε φξξ . ἀν Πανείντα ἀἰοϊέϊας δὲ ομδα ἃ ἀἰα- 
δυίο αμοίονε εἰ (ἀαίογο ἐ5λῈ ὁοπίρηίσο, Οὐπία «Δγιαποβ ρογδρίσας ἐλ ίμπι δ’ Κ ἰπιία τς μονδυπαριηι 

εὐπισα αν ρον σα οἱ αἰφηαίοηι ἀρζοπε, ΡΥ οίανρε φιοφις ὧἷθ ϊοϊαγυθι δῖ ν εἴ} μνητεν ὧο με ϊς-- 

τα ἀταϑοίο τὴ τὲς μας πιμηατ μοιοβία!ο ὐἰἰκϑονῖ, 

ΠῚ. Δοα μόνγὸ ᾿ιαϊηονμν σον δηείἰϊηοηι βόσιίῖς σογμιβροναύμηι οὐνηισῃ ερνο δυίονασιε δὴ ΟἸ! ροίση- 
15 φοσα δμίπε εμέανο ποίμέμεμδ, αὐτηοηεη ες απο αὐὐμ αὐ ϑοῦῦ ει βσαγι, οὐ ἰὰ ἑὰς σαίεοπεςὶ 

ἐχρἠϊεαγὶ, φμαπι φμοῖ ,π|ἴμα ὉοΣ βοποί, δαπι οὐλπίροίδηβ δἰφηβοαῖ αν φεὶ ουππΐα μοίοεί, σμέφαι 
ἠαοία ἐπ πθοδίδιίο πλεῖ; ἐοηπο βοηδα Αὐρσακεπμδ, αἰλίψμθ σπσιοβ ἐόγηιο Γαίοιὶ αίσες ἄπης διμηιδοίϊ νὸ-- 
σεν ὀαρίαπαπί. Αὐ (ὑγιεῖς αἰνὰ ὕθΣ ἐδ αὐ ἀδοίαγαπύσηι οπιν μοιοηἐαηπι ἢ ρε, ΤΟΊ παντοδύναμος, ἰξία 

ἀαίθηι παντοκράτωρ δ μη ῇοαί ἤθη οτεπῖα σμὸ ἐπι μένιο ἱέποτο ας τιοιεναν ει: τα ἰμ8ο Ομ μαεγμδ υὸ- 
σαϑεἰ υἷνη πολέ ππιπι. 8.1 Ἰαυτογοΐτωρ ἐστὶν, ὁ πάντων κρατῶν, ὁ πάντων ἐξουσιάζων" μ᾽ ΠΟΙ δια δ μ6Ὲ' 
ἰδίαι το ψθιν οὐ} ΘΠ Οη 5, δὁ Ναΐονα ἐβδεΐ. ἰ ορηίεε οὐδ 1 βηαιδ ψαὶ ἐα νωοῖς, θὲ σαν πηι τι στο 
ἐς Οπνείίο, βατι δῳρεδοίϊ ἐαρέππσιοηεηι αἀὐηπετίανς, τοίοπια Παΐπνα φμᾶθ ἵπ μδὲι δραὶ ὕόσοὶ ΞοΉσΉ ΤῈ 6708 
εἰ εἰχηιοίοσίαπι σα εἶμι (ἢ) δι ῷ νόος οὐδοηηποίίαυῖ, αἴετις (Λα νοτοηΐ Θην ὁ το αἰοὶ ἤθυτῃ, ΠΖαθα οπη- 
ὩΪῈ1) ἰδηθϑί μοϊεη! δι πλ, 20. ίσνοναί ἀπὶς εὐροδίίίονι Τ εν αἰ αημβ, δ ΕἸέο ἀϊοετς οσπῖγα ῬΓΧοδη 
οαμ. 1Ἴ τ 510 ἦιγο ΠδὰΒ Θπιη]ροίθηβ, Ζυ8 ἐϑυῖθο 1)61 πγηροίομ 5, συ αι οπιπίμηι δροορὶν ρο- 
[65] 16 ΠῚ. ΖΔ τε ἐαέρεμέϊκ ἐγ εὐ δεοόίονη τσοὶ ταν γεξὶᾳἰοη ἠπ διίριμϑ, 

ΙΥ. Μυὗμα ἐδε αὶ σα ομελὶν μγου ἔην ἰδ μοϑ! μγασριίζητεμι, μὲ αὖ ἰμδὸ 67ιι5 ρα ον αἰϊο δέρηβεαὶ 
(γνείίμς, ἀπ μνϑοραεη αἷδ ἰὸ Ῥαΐγ 6 κ6 βϑὺ μιοηοηι ἐοψωΐδεο ουπιπιυπιοναί. ᾿Επιοιαία α πεδὶς δε! αὐ 
εοὐά. (υϊδίωι,, Οπυδ., Ουιδ., ον, Οὐδαμδ. οἱ ἰβυάί. χαγιιοιῖς υανταπίίδιως ἱροίἐον δι απὐσαῖ πιδ. πὶ 
ἐϊόγὸ δ. σεπουοίῶ ποίαις, 
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ΚΑΤΊΧΗΣΩΗΣ Ἡ᾿ 

ΦΩΤΙΖΟΜΈΝΩΝ. 

Ἐν Ἱεροσολύμοις ὑ παν ἡ. εἰς τὸ, Παντοκράτορα' καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ Ἱερεμίου" Ὃ Θεὸς ὁ μέγας, καὶ ὁ ν ᾿ ὲ 2 Ξ Ἢ Ν Η Ὁ οἱ ᾿υ, ἂν, ᾿ εἷν ἔλοίος ύριος υἶγας (4) τῇ βουλᾷ, καὶ δυνατὸς τοῖς ἔργοις, ὁ παντοκράτωρ, ὁ μεγαλώνυμος Κύριος, καὶ 
τὰ ἑξῆς, ' 

21. ΟΛΤΕΟΘΟΗΠΘΙ͂Θ ΨΙΠΊΠΕΜΙΝΑΝΌΟΒΌΜ. 

ἨΙΟτοβο  γτο 9 δχ ἔθηῖρογθ ἀϊοία, πὰς [Πὰ4 (21 Οηιπίροξοπίονι [ἃ οϑὲς οανηΐα 58} ἱπιρονῖο ἱραοηίοτα]. Εἰ 
Ἰδοῦῖο. 6χ δογθηχία : [)θι5 γπαρηιις σὲ γονεῖς Βοηνῖηιδ; ἡναρηπι σονεο, οἱ ροίθηΣ ορογίδιιβ, οπιπὶροίθης, 
φιασρφηὶ ποηιιῖς οπιῖνεις 35. οἷς. (3). 

ἣν; ὦ ' ἰς ἕνα Θεὸν, πᾶσαν πο- ἃ Ι. 15 Ρδὺ 1ἅ, φιοὰ ογθάϊηλι5 ἦι σιη Βοιθη, οἿχ - 
λύθεον πλάνην ἐχχόπτομεν, ὅπλῳ τούτῳ χεχρημένοι ΠΟΙ Ρῥαγίαπα. ἀδουαπὶ Θυγυγθῆι δαχϑοὶμἀΐτηιι5, 15 
πρὸς Ἕλληνας, καὶ πᾶσαν ἐναντίαν αἱρετικῶν δύνατ. ΔΡΙηΐ8 Δάἀνρυβαθ. ρΘ!Ε|ρ8,. οὐ οπηηθία οχ ἀάνθιδο 
μιν" διὰ δὲ τοῦ ποοστιθέναι, εἰς ἔνα Θεὸν Πατέοα (ἡ, ορροϑ᾽ίδη) ν]τὴ Πιδγϑι σόα αἰθηἴδ5; μὲν Πα νοτὸ 
πρὸς τοὺς ἐκ περιτομῆς μαγόμερθα, τοὺς ἀρνουμένους «ποι ἀἀυπρίπηϊι5, ἐν τοι θεῖση Ῥαίγοισι, ἃν ϑιι5 

τὸν μονογενῆ Υ͵ὸν τοῦ Θεοῦ. Καθὼς γὰ5 εἴρηται τῇλὀ 805 ΠΠ δχ Ογουῦ ΠΟΙ 5 0.6 58 πῆ, 4 πόσα ξ απ ΐρ86- 
χϑὶς ἡμέρᾳ, καὶ πρὶν τρανῶσαι τὰ περὶ τοῦ Κυρίου πἰμθα ΡΠ ατὰ )6], μυμηαπιαβ. Νάμα, α|, ἀϊοπιαι δ5ὲ 

ἡμῶν ἰησοῦ Χριπτοῦ, τῷ εἰπεῖν, ὅτ: Πατὴρ, ἔδη Ὠθβίονηδ ὅ18 Ἶ, απὶο οἰἶδὴ) Φαδ) ὀχρ] νου 8 

Α΄, Διὰ μὲν τοῦ πιστεύειν ε 

ἐδιλώσαμεν, ὅτι Υἱοῦ ἐστι ΠΙχτύρ’ ἵνα ὥσπερ νοοῦ- δὰ (τα αἀ Ἰ)οιαϊποτα ποκίγατῃ 65 πὶ ΟΠ γί βίσση τας 

μὲν, ὅτ: Θεός ἐστιν, οὕτω νοήσωμεν, ὅτι χαὶ Υἱὸν βρίοϊαηϊ, 60. 5οῖο (πο αἰχὶ πηὰ5, αίοῦ, 74) χυασά 
ἔχει, Προστίθεμεν δὲ πρὸς ἐκείνοις, ὅτι καὶ παντο-. Ε1Π) 91 Ραΐεῦ οἰκι ποανίτη 5 : αἱ ϑσαι π|6}ΠπἸηλῖι5 
Ἀράτωρ ἐστί' τοῦτο δὲ χαὶ διὰ “ἔλληνας (ὃ) καὶ ἀποα [}6ι|5 518, 1᾽ὰ οἱ φυσά ΕΠ τὴ Βαρδαϊ γθουμίτο- 
Ἰουδαίους ὑμοῦ χαὶ πάντας αἱρετικούς φαμεν, 115. {15 Ὑϑτὸ Δ φασααθ δ ηρι 5 σα οηισῖ- 

φοίσης 51} [588 οπιπίὰ 5831} ἱπιρογίο σομ 641}; φαοὰ αὐἰάδν οἵ ρυορίον. β6 1168. δι αχαΐ ΟἹ ἡπάξθοϑ οἱ 
οὔῖπ 68 πωσοίίοοβ ἃἰ γπιαϊη 8. 

Β΄. Ἑλλήνων μὲν γὰρ τινες, φυχὴν τοῦ χόσιου τὸν Π. Νὰπὰ ρθη πα πὶ πο η }}1 απίταατῃ τα 1 6 πα 
Θεὸν εἶπον καὶ ἕτεροι, τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ φθάνειν 6556 ἀϊχογαπί (6). ΑἸΔ φαοααδ, ροϊοπίαϊεηιν 6] 5 ἴῃ 

εἰς οὐρανὸν μόνον, μηκέτι δὲ χαὶ εἰς γῆν. Καὶ τινες δὶ οὐϊαμι ἰαπίαμι (7), πο ἀαΐοῃ. ἃ ἰῤυνᾶιη. 5685 

15. ογοην. χχχίν, 18, 19, 36 Υχά, οαἷ. 6, ἡ. 10, οἱ ξοᾳ. "1 ἰὶ. 1, ὦ. 

(ἢ) Ὃ μέγας. Τίορο μέγας τῇ βουλῇ Ἰομίυτ ἢ οἰαρθαηίαγ, οταπίλ ὁχ [ογίυϊίο Πχτ ΘΟῚ 5{1{1550 
.υχχ εἀ. ἤσωι., μεγάλης βουλῆς, δὲ ἴπ Οοπιρὶ,, δίοιϊίοβ, (ὁηςξ. ἀροϑέ. 11. νι. σαρ. ὃ. 
μέγας ᾿πδλτε (δ). θη Πα πὸ πο ἢ Π1}}}} απὶτα τ τα} ΒΘ ατη 6558 

(2) Οπιπὶμοίοηίενι, παντοκράτορα. 6 μὰσ 6188 νο-Ξ « ἀϊχουθ!, » Ποὺ ΟἸσειὸ 1}. τ ἀοαάοριϊο. αααϑὶ οὐ πὶ- 
οἷ. γογϑίοπθ αἰχιηὰ5 ἴῃ Μομλο, αὶ ἢ. πελὴς Δολάρχγίοονα οἱ, ῬΟΟ ραϊδ σον ἀδογθίιτη 

(3) Ηαβηῖα οϑὲ βυρβοφασπιὶ ροβὶ βθριϊπιδῃν 6 ρομὶ. Θαυᾷ ἃ ΡνΑΠαμογὰ ἀορθρίμην Τοίσνε 11}. 1 « 1} 
(ἃ τὴς «πὶ ἄρον ΡΥ αροΓὰβ, πεῖ, ΘΒ. )6 τη δῃ τ πὶ 

(4) Εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα, (Ποιά. (οἷ5!.. Πποα, ὅ4- «6556 ρου παἰαναηινγθγατη οὐ αἴ πὶ Τα 6 1 Π| 6] 00 Πι- 
58Δ0}.. Ο(ἴοῦ. αἰἄατε. ὅτε ἀητὸ εἴς. ἈῈ νόγθὰ, εἰς ἕνα «πχραπίρπι. » 1 ὰ Ερι ρ μα πὶαβ, Βεοῦθβ, νὴ 4.ἰἀπο πλάτη 
Θεὸν Πχτέσα, ἴῃ Οοί5!. οί, Ἰπίον!α βοθξ, οὐ ροβίθτ ρτγορυίαιη διοισογαιη μέρ γθβιτη τθοδηβοὶ ΒΡ αἰ ο μοὶ (0 
τίοτο αἰάπαὰ κα θϑιαῖα ἢτρον Νὐς ἕνα Κύριον Ἰγσοῦν ἴρυια 518 ᾿ιν ροβίαϑὶ 1 μι. βου δη!, γ118. 56}. 

Χυιστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θτοῦ τὸν μονογενῆ" Εἰ δε θθ. νι Ρραρ. Θραη. σὰρ τ. οἵ ΟὙΡΠ]. ΑἸδχ,, ἴδ. 
ἢ... Ολνφωπ Εἰ. δ οὶ ὠριιφονλίτον. ΠΟΙ Πόσα. ἐπ δεΐι, ρ. 98 οἱ σθαι. δὲ Π}0. νη! ρὰμ 3171 εἰ βοαᾳ. 
οἰποηἠαϊονλοηι νοῦ ΟΥΓΠΠΠ, φαθιι5 δἀ]οοϊίο)» τὸ- (7) ΑΠὶ φιοχιο Ῥοϊοκεπέδηι 67:5, οἷο ὈιρΠ1ε15 ρ6- 

οὐσὴ ἀδ χαϊρθι5 Πυοβῆο 651, δα 5 Π 6. Εἰ σι πα- ὨΘΡΙ5, ΟΠ. 165 ἀϊπύαιμυθ. 48] θεῖ Ῥο οβ αἰ θμὴ 10 

μᾶμ 85 τϑ ἕο} αὐν τ 80 ἱπιο!!δχί! θα γείενγὶ αα νόσοι ΟΣ ἸδΡη ΠΥ ϑεῖ : αἰΐοκ αατἰδι απ] ΘΡΓΟΡῚ5 ρυτηοῖρεβ 
Ῥαίΐνθηι; δχ 408, σαϊοοιοοὶ ΒρΘΓΊΌΓΟ ἢ 1 οὐ 8, δχϑθτθνίηῖ, αοβάιιο συγ Π1ὰ5 Ββη σαν νθοῖαν τὸ 

ἀοπιοπϑίγανι ἀπ οαταὰ Π6 8 οὐδάίασ. οὐδάοηάαπλ. Πἰρίοηο μΘη } 1168: ἃἰ 105 4αἱ λων εἰ 5. ΡΓΊΟν 5 51 ΉΠ}Π 

6586 ἴῃ ἘΠίαπι [λ6], οα} 8. Πάθος. ἴπ Ραϊτὴβ ποτηῖπθ 6}}0}6 αὐσποίί, δουίριαγαν, (65 ΠΠπιοηΐο δ οοη ἤν μλᾶ- 

σΟΠΊΡτῈ Ἀθη 1}. τἰοηοὴι ΒΘ 16 Π 18» ἀθμδὶ βίμι : ΦαοΒ6.10 ΔΙ ΣΟΡΆΓΩ 6115 

(5) Καὶ διὰ “Ἕλληνας, Οοάά, Οοἱδὶς Οἰίον., Βο6,, (δϑεπηοηἰουαηι γθοσγά τί ἦαθοι. 1 {Π|15 μυϊουίθυβ 

αξαιρ. ργριργιπηὶ χαὶ, οἱ παδρηΐ πρός ἰΙοὺο ἀτιδίοιοί σαι ξὰπρ ποίαν. 41 ΘΌΜ η τη, Ῥαϊγα τὴ εἰ 

διά, )6. Οπωοογαίι οἵ πφνϑιεϊσογατα οἶποι Ργονίθης ΠΟΝΠΠ]Π οσα αὶ δῇ αι ρνοπιβόνιν δ οίο, [μα τπ θῖν 

ἄασα οὔύοόγο αν ἠΐοοι, Οποά ἀπίθπν λυζνοκ 5. ΤΌΝ. ΓΟΠΕ ἀβίτανς Δι ἃ δ ασίὰ ὙΠ ΘῈ [ν1}0}5 

πόρηξ ἀοσπβαῖ, [1 τΘΒρί οἵ Ὁ ραο βοσία 5 ΘΠ γ6 8 Ἰουῦ Νοο ἐν ΤΠ 61} Βα Το ἢ ὁχὴ  βπόρη μι Πρτὸ οὐ 

Βα ]ι5 ρδπεῖβ τ αὐἱ Ῥιαγίποσ. σαὶ μροσα!α ἠο ΒΟ πολ ϊθοὶ πα πὸ ῬΌΙ Οκορ ἢ π τὶ ΔὉ τὰ ὀα!αιη υἷα, 5616- 

ΡΟγιηϊεβίοπο, βοὰ οοβθη!θ [ογίση νοὶ [το οτἰγὶ οἷἱδ χα οὰ5 ρον α5 ἔρίμβίμ τα πες π1|0 Π}15. ΡΌρμαΓΘ 

ἀϊοοναμῇ; ν6} Μαβϑθοιβοϑ, φαὶ Ργονϊἀθιιίαμ ἰπἢ- 5δίεμρ᾽558, ΑἸ105 δα ϊθηλ 4] ροάθια ουτοῦα ἰαρογανο- 
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αθάσοι, ρεοπαηξαίο μΒοῸ ἀδυςοηΐοϑ : κ ΕῈ νορ [5 

«ἴπ ἀαὸ αὐ ΔῸΒ65.» 38. ααδὶ 5ῈΠΕ [)61 ρνανί6π- 

(απὶ παΡΊ μὰ. ἂς ὥ]ο. οἰροαιηβογιρουο, σιθα πα ἴῃ 

ἰογγὰ 568 ἃ 60. ρα] 6πᾶγο. [ΠῚ ΠῚ Ρ.ΠΟΓΟΒ 0 Ποδἐ 

ὈβΑΪΠλΐ αἰθαι 5: « 5] ἀδοθηογο ἢ. σφ ην, ὅν 11}1Ὸ 

08: 5ἰ ἀδεοοπάοτγο τὰ πε απ, ἀεἶθαν 53. Νὰ δἱ 

φαῦϊο ΒΒ  πλΐαὰβ π11}}1 οδὲς οὐπὶ πέρ σπ5 ΠουΡὰ θΡο- 

βαπ ον 51}, ρεοΐθοίο τὶ ταρεῖοτα οσσαυρα!ὶ, ἰδυγὰπι 
ΟΖ ᾿ρϑδηὶ δι ηκ 

52 111. ΗγΘΙΟΙ τασδμλ 1). δι0ἱ ΔΙ ΘΥΙΙ5 

ἀϊοῖαπι δε, αθτῖτα Ῥοαπὶ οὐ μοἾ ἢ 6 πὶ ποῖ ΠΟνΟΓΘ. 

Οταπ! οἰ θ5 δι αἰάθαι 65} σαϊ οὐ ΠῚ 15 ἀΠομἰ πάτατ, 

510 παροῖ Βα] οοία ροὐοπίδ! ε1ΠΠ1 νογῸ 4α] ἀσππ 

ααϊάθπιν διιΐηγο ἰσηλπθτη, αἰαὶ γοιῸ σιθτη θρίατῃ 

σοΡροΣ 5. ἀϊσα!, ποι. δογαλ ροΡίδοια ει ἅΓΠὺ!-- 
τδτ!, Ζπο βού. πἰογ 186. αἰίονα τὸ ΠΟΙ Πα ιτ, 

Οἱ ὁπίι ἤΡο 1 ἀηίθλαν ροϊοβία!οται, σΟΡΡΟΥ 5. ἤΘη 

παθοῖ, χαὰ ταϊ!οὴθ πη! ροίο 5 2 αὶ γοτὸ ἴῃ σορ- 

Ῥόοτγὰ ἀοπηηδίαν, 1ῃ 5ρ γ11ὰ5 Υότὸ ποαπασιδϑηι, 4πο- 

πιοάο οἠϊηροίθηϑ ἡ ΔΙΖαΣ Π]ῸΒ. ΠΟμλ πα ΘΟ ΥΊΠΟῚΕ, 

ἀαπὶ ὁ σομίγαιντο αἰ « Τιαχοῖο ροί!α5 οασμ, 4αι ροϊορῖ 

« οὗ αὐσπασι δὲ σοῦρὰβ ροτάδθδ τὰ μοϊιοησπα ον ὅδ, ΝΣ 
δα αἰΓογατααθ μοίροίαξοι ἀῸῊ ἰαθνο!, (ποιηοὐο 

αἰγάχαθ δα μρ]οιο, δ] εἰ σαν ποΞξῖνι 2658 
Ομ γίβιὶ Ῥαΐον ἢ πα 40] ρῬοίθγι! αἰθηθη) ἃ 500 
{π|ὼ6 σοῦρῃ8 ἰπναύομβ, ἴθ σομθηηαπι ἐθαιδορο, 151 

Ρυΐπεαηι ἐμάν θυ! Γοτίδης οἵ ναβα δ᾽ πο ριον 51 Ὁ 

ιν, Αὖὐ ἀϊνίπα δοΓίριαα οὐ γοΡ 115. ἀἰοσπγαία 
ἀσηι θοσηι ον αΠ| ς αὶ ομα ἷὰ απ! ἀοῖι Ῥολ βία 5 
γα ροτίο βαθηθυία τοποί, τη] νόσο ΘΙ ΟΡ αϊα 
γα }1, Νάτπ δ ἴῃ Ἰἀοϊ σα αὰ σα τ γθ5 πμροναπὶ οχοῦ- 

δι, γΘΓΆΠι 55} π6ὶ ριΌΡΙΘΤ ρας οτ αι τη ; Παυγο 608 
ααοχας φὰϊ ἐμὰ ἀρ εἶα! Βθμε 581} ραϊοδιαῖο; 

564 Ἰοπραιιπιαῖο ἰοΐονα!, Πα θο  ατη ἀπιση 6 ἤᾶ ΒΟΙ 

5... ΟΥ̓ΠΙΠΠΙ ΗΙΒΗΌΒΟΙ,. ΔΆΘΗΙΕΡ. 

Ρουίθπάσγα, ΑἸΙχαὶ οδπὶ 51Π}|}11 οἀηὶ 1{Π}38 ΘΥΓΌΡΓΕ Α πλανηρῖνπες μετ' 
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ὁτπτῷ συνχρη- 

ἢ ἀλέητιά σου ἕως τῶν 
παρ Ἄ » πο » πὸ ̓ ’ μι: Ἅ 

νεφιλῶν, ἐτόλμηπαν τὴν τὸῶῦ Θεοῦ το γήνοιαν ΕθῚ5 
ε 

φελῶν» περιγραα! χαὶ οὐλανηῦ, ἀπαλλοτριώσιαι. ὃς 
ἣν , " ᾿ 

Ε Ἄ Νὰ » δ ῳ. ! 

τοῦ Θῖου τὰ ξεπ' 

ΘΥΠΩΝ Ἔν ἂν 
κα ,».- » " 

ξὰν κατα εἰς τὸν 
δι" ΠΝ - 

Ψ Ἐν οὐρανοῦ οὐοξν τῇ ὲ 

ἔ "ὁ ἄτα ἅπτετα: ναὶ 
Ὅν, χατώτεοα κχρατῶν, 

᾿ ΟΝ ᾿ ; 

ιν, Αἰρετικοὶ ὁξ πάλιν, καθὼς εἴρηται τὸ πρότερον, 

οὟχ 
ν » Π , 

οἴθασιν ἕνα παυτοχράτορχ θεόν, Παντοχρατωϑ 

Ὑ25 ἔστι ὁ πάντων χοατῶν, ὁ πάντων ἐξηυπσίαζων, 
.Ν , ΕΞ πασῶν ἀπροαίρετα, 

ΟἹ οὲ λέγοντες, τὸν υδν εἶναι τῆς ΨψυχῆςΤ οεσπώτην, 

λτῖον 
χψῃῆς 

χω", πῶς 

᾿ Ἀ[ . - ᾿ "5. 1 πὰ . “ χω 

τὸν 48 τινα (2) τοῦ σώματος, ουούτερον αὐτοῖν κ 
͵ τὴ . (Ψ᾽ ᾿ , . ἢ ΓΑ 

λέγουσι, τῷ Ἀξίπειν ἔχάτερον θατέρῳ. Ὃ 
Ἂ» ΤῊΝ δῆς ᾽ , "ε ΝᾺ εἴ ἮΝ ἢ ᾿ 

ΞΙΟΌΤ: Ὁ εχῶὼν, συμῆᾶτος ὃξ εξουσιᾶν μτ͵, 

-ὥσ ὦ.- 

᾿ 
Ἂ2 

ζ 

τα 

᾿ ἐμ μ᾽ ὯΝ ᾿ 

παντλοάτωδ; κα' ὁ τσπόζὼν 

δὲ 
ἄπελέγχει τούτους ὁ 

, ᾿ς τος 
αματωων, ΙΔΥῚ τὴν - 

ως εις ΠΡ ἢ ΝΠ “ιν Ξ : " κν Αλλ᾽ σ᾽ ζονν τυξυμάτων, πῶς παντοχούτωρ; Δλλ 

Κύριος, ἀπεναντίας λέγων" 

φοῦγθηπε μᾶλλον τὸν δυνάμενον χαὶ ψυχὴν καὶ 
Ἤ ψ λέ Ἵ Ἂν ΨΜΕ3 ΝῚ Εἰ Ἄ .Ν " Ε" διχατξ- 

σῶμα ἀπολέσα, ἐν γεῖννῃ, Εἰ γὰρ μὴ ἔχει ἐκυτέ 
Ἄ Ἢ Ἢ - ἐς ἐ φ Ὁ - 

ρῶν τὴν ἐξουσίαν, πῶς ἀμφόπερα ὑπούαλλει τῇ τι- ; 
πωρίᾳ ὁ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Γησοῦ Χριστοῦ Πχτήρ 

“- Ἂ-ὦΞ ᾿ ᾿ " 

πῶς 115 δυνέσεται τὸ ἀλλότριον 
΄-:2ὦὰἬἌ 

διέτῃ, 
ῃ 

σῶμα λαθὼν, βχλεῖν 
ΒῚ Ἵ ᾿ ᾿ 

: ἈΔι 
᾿ π ἈΝ, Ἂν ἔν 

ξὺς γέφυναν, εν τὴ πρῶτον τὸν 

σκεύη αὐτοῦ διασυπάτῃ; 

᾿ δι - “ ἡ 

Δ΄, Αλλ᾽ ἢ θεία Υναφὴ χαὶ τὰ τῆς ἀλυηρτίας δήγματα 
᾿ Ω “-- - -ἦ , 

ἕνα Θεὸν οἷδε, πάντων μὲν κρατοῦντα τῇ δυνάμει, 
“ ἄω.»Ἅ ες “ν ᾿. ᾿Ν - ᾿- ᾿ 

πολλῶν ὃξ ἀνεχόμτυον διὰ τὸ οἶλειν, Κρατεῖν 
Ψ, ατν ᾿ - ΞΔ το τις 

πῶν εἰηχωλολατρῶν, ἀλλ αὐξεται 

χρατεῖ 
πρόσεισι δῖδι πρηαιβι  ἦδαρ Φϑαεσβὼ, φεῖ παρε ΣνΣ αὐξμεται ὁλχ μαχποβθυιλιῶν" χρᾶτε! Μκ: ΑἼὸῷὺὸ δι χουληυ, 

᾿ 
) ἀδυνατῶν ἂ ἀλλ᾽ ἀνέχεται διὰ πμαχοοθυμίαν (4): οὐ γὰ 

38 ΤῬ5Δ], χχχν, "7 ων, 11, οὐ ἀνη, ὅν 9. Ῥβα!, ἀχχχγας, 8. δὴ ΜδΕΠι, κ, 38. 3: ΜΉ. χαὶ, 29, 

υἱέ, παρὸ 3 ἰδ  ΠΊρρΡο νι οίαν ΟὙ  π5, ἀλθ5 [ἀ πὶ 
Βα ρονα, π΄ ᾿ς Υἱο αἱ ρον ἀουἑτα» νοὸς Γροῖ αἴσαο 
ὁχ ᾿πδθμιἃ ἃ 56 ἀτεπιιπθ 1) ἀἸν]είο πος σαὶ [ἢ ἢ. 8 
αὦ πνγϑιίοοβ σομνθγίαιαν, Ονροσβάιο ἀπτο ΡοΙρ! - 
ΤΙῖ. τοῖα! πῇ ἃὶς σοαῖνα “πάρος ἀρὰ} ΝΕ) ἐδτίξ 
Δ] ΠΔ τηρτη ἐ] αλὸ μον αΙγοηι, (αἱ ἀσεου ΠΥ ΠΥ ΔΙ 85 
1π 65 }}15 961 ρον ἀρ! δπαιθοβ ἀσοιβοῖ, Πδβρίει 
ἴογιο Μαβροί θο5, Αἱ ΟἸδσθηβ ΑἸοχηπινίπα. {νὰν 
ΘΡΟΏΝ.. ας [ἅ, ραν, οὐ. Ῥαν. ὄν! ἴρβαια ΑΡβιοίθ- 
ἴοι, ὃχ αἀκζαοίο ᾿πβονία 5. ΡΒ] π σσα αὰ ΤΌ σ0 ἢ ΘΏ Τα 
οριηϊοποιη μϑυγαθται τα ἀξ : δοι π6 5010 ἀγα πιο ἴο 
ΘἘ1ΠῚ ΒΟ ΡΙΆΓΙΚΝ ΠΟΝΙΓΙΒ Ἡ5.1ΠῚ ὁεθ6 μροθναῖ, { ἀλίδ η πὴ 
ἤση Θγγόγρῖα Οὐ 651 ᾿παρυται ΤΠοορμ Πι5. Δ όχδπ- 
ἀτίῃαβ, ορίβι, 1, βαξευῖ., Βιὶν., Ρ. μαεθμ. ἴοτα, 
γώ. 8δάθδ, 56 Θοχ σοῃβϑοσιμθηθ ΒΡΟΡΤΊΟΤΊΠΕ ΠῚ ΠῚ5 
ἃιοίοτ 5 ἀἰορηϊὰίαα, πθπιρὲ σασα νη ν τθὶ μὸ- 
[5185 Δ] τα ΠΟΠΆΡΙ 6 οτοαίαταβ ρσορνίο ρογιίηεδῃ. 

(1) Πωνει οὶ γιρδέαν οἷο Ξαρνὰ δὰ} Πποιὰ πὶ, 1, 
οπῖος ᾿εογοιίεοβ αὐχὴν οημροίον εἰς Ποἱ γυγΟ ΒΒ )0 
σρρασηατγὶ, ἘῸδαγί8 φαϊοσπ {πι6 αἰ ἃ βασητπὸ ΒθῸ 
τη Π 1 το πα οτθιι δά πιο ραπε, φαιφαὺ ἀϊα Βοῖαπι, 
αἱ γα] δη τ δηϊ, (οθηιοσγαιογθιη. ἰοῦ σαι πὰ 1}1} 
πῆ ρορἢ ἰσηρῃ ἴσο σοπ ἢ ΟΡαπιίαγ. οαπι [ἢ γα 
Ροϊοδία οι ΠΈΡΘΡ συῃμβοσασηίον πρμαθαμι, αἰσα0 
"ἃ νοιατη δύ οτπτι 05 ᾿πθγοίϊσος 46 φαϊίρις ἀἰχὶ ἐὰ- 
ἰεοὶι. ὃ. ἤδππι πη ρο ΘΓ ἢ ἢ Θβοῖσο, Οὐο5 ἀᾺ 0 Πὴ 
ἶσ τ ίρ ἢ}, 5011 βαιπ! Μαμίο νοοῖ, οἱ 11 ἀπιουττι ΟΥΤΟ- 
ΤΟ Ὠϊ διιπρϑοναπ, αἱ Ῥαϊον οχ αἰ ΠΠ| 5 σαὶ, ὁ, τ. ἢ, 
ηοίὰ ὃ εἰ ἡ. 18. 6 :ἢ, 

" 

(3) Καὶ τῆς γῆς. Οσπ]αποιίοηοηι καὶ αὐ τπ]65 
ρα θ᾽ ες ἔρος δβαι, οἵ νου, ροθο ἰοὺ χαὶ 
πηοότερον., ΒΟ ρβίη9. τὸ πούπτεοουν, 6χ {γΠ 55 θη: - 
ἴα!115 σοι. δι] ποσὶ, ρῦὺ πάντων χρατῶν, τ 1 
(044, μᾶρθοη! πᾶντα χρατῶν, ΑἹ ΟνΡΠ]τ5 ἢ Πῶ 
σαι Ομ οὶ, οὐ ΑἸΠΠ ρϑπβτα νοΎριῖΠπ) κοαιεῖν Ο1η} μἷ τ 
βησμὶ ἕαβη ἰοτο ΒΟΉ μ6Ι σοι ημ1, 

(3, Λὸν δὲ τινὰ οσσηι πσπὸ τὶ ΘΟ Τ15. παῖπΐ ρὰ- 
ταιὰ ἰδ ΟΡ πὰ ΒΗ, τ ἅν ηλ 5 οχ πάπαν ὑθ (1 Ὁ}. 
ἴθι, ἄοο οἱ ὕκβάθῦθ,, 5. βαρ τ ἀβι ρα αν 
οι οσι5, θυ παπι, ΟΧ 15. τη Β5 γούθηι πον 
ἀκ Π ΟΊ 1} ἃ π}8 τοῦ σώμχτοης Π)οΐπιῦ Ἰοσο θᾶ Γ ϊ  α}αν 
ἈΘΡΔΠ 5. οὐ, τῷ 5010 ἀπία τέλειον ρσαυαϊαγ, βευὶσ 
πβπαια, οὐδέτερον αὐτῶν, ΡΓῸ [15 τουθίξ, πῶς "10 
τέλειος ὁ λείπων ἕχαπτον ἑχατέοῳ - φιοηιοιο δΡ 
ῬΟΡΟΠΙ5, χα δια πἰρίηιο σοποθη τ 9 ΠῚ 5. ὅπ 
ΤΟΟΙΡ5. 56 515. Ἀ1Π1ΠΠ5 ἔΠΟΚΒῚ, οχ ἀπια ον ΠῚ ΟΊ Τα 5 
ΤΠ 55. ῬοΒεί πηι, τῷ λείπειν ἑκάτερον βαπέρῳ, φρο 
μ πγα αἰΐα τὰ ἀἰρβοίσποι. πον αι. Ἰᾶσο ρ πανοῖ 
τούροῖμβ. οὐσν ρα ον ἡ Πιὐτολξ. ΔἈείπειν αἴ 
πρπτΡὰ εἰ απ ΠΠοδίτοι ο βίθο! ἤρα Δ Ποϊδῃίοιν ραβριτῇ 
ΑἸ 1 βῶρα ἀρυἃ Οὐ ΤΠ. νον σνα ἃ οαξι ὅς αὶ Ὁ, 
τοῦ νεχοὴῦ τὸ λεῖπον τῆς πίπτω: ἀνχπλήλοιτον, 
Γεσὶ ἀρξοοίία, ὃλ τπογίπο αὐτηιμίο. ΟΔῈ 19... (ἢς ἵνα 
τῷ λείποντι μείζονα δῷ τὴν γάριν, μὲ οἱ χιοι ἀρ{- 
ἕἐπόρ ραποδαδιν, αθυρ ον δῆ ΠΟ ἔξ νΡρὶ σγαϊίανα, 

(1) ἀτὰ μυκρηϑυμίαν, 18. νοῦ οχ 015]... Οὐλαξ,, 
Πρ οὐ υλβδα. ὁοα οι αὐ} α 1, (ττὰ8 ἐραθο πὰ 
νογΡα, οὐ γὰρ ἀδυνατῶν ἀνέχεται, ἠδ δαδεασίο ροεία- 



620 

γι: ες μ - ἀνέχεται, ὡς νικώμενος ᾿Αρχὴ γάρ ἐστ' πλάτματος αὶ 
Κυρίου, πεποιγμένος ἐγχαταπαίζεσθχι, οὐχ ὑπ' οὐ- 
τοῦ (ἀνάξιος ὙΔΣ ἐστιν), ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων τῶν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ πεποιν μένων, Συνεχώρησ: δὲ αὐτῷ χαὶ τὸ 
ζῆν, ἵνα δύο γίνηται πράγματα, αὐτός τε ({) μειζό- 
νως ἀσχη μονῇ ν'χώμενης, χαὶ οἱ ἄνθρωπο! στεφανως 
θωσιν. Ὃ πανόσφηυ (3) θείας ποονίας {ἥτις τὴν 
πόνυ ον προαίρεσιν εἴς ὑπόθεσιν σωτηρίας λαμθᾶνε: 
πῶν πιστῶν, “Ὥσπερ γὰρ τὴν μισάδελφον τῶν ἀδελ- 
φῶν τοῦ ᾿[ωσὴφ (9) προχίρετιν ἔλαδεν εἰς ὑπέρθεσιν 
τῆς ἰδίας οἰχωνομίας, καὶ συγγωρίσας αὐτοῖς χατὰ 
μἷσος πωλῆσαι τὸν ἀδελφὸν, ὑπόθεσιν ἔλαθε τοῦ βασι- 
λεῦσαι τοῦτον ὃν ἔθελεν: οὕτω συνεχώρησε παλαίειν 
τῷ διχδόλῳ, ἵνα οἱ νικῶντες στεφανωθῶσι" χαὶ ἵνα 
νίχης γενομένης, ὁ μὲν ᾿εῖζον ἀσχημυνῆται, ὑπὸ τῶν 
ἑπτόνων νικώμενος" ἄνθρωποι δὲ μεγάλως εὐδοχ'- 

μῶσι, τόν ποτε ἀρχάγγελον νἱχήσαντες, 

ὑπεξήονται τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως" πεξή ον, ἧς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως 
τγαληγθονε τὴν σαὶ Ξ ἄψ"- τοὶ αὐτοῦ γὰρ λέγει ἡ Τοχοί, Ὅτ! τὰ σύμπαντα 

Ἂ , : 3 ς Ξ χα σχ(ἄ)η. Τὰ σύμπαντα μὲν, δοῦλα αὐτοῦ" εἷς 
ἐᾷ Φ, δὲ ἢ εἰτὸ ΠΕ τος από, σὲ Ν Ὰ 
ἂξ αὐτοῦ μόνος Υἱὸς, χαὶ ἕν τὸ ἀγιον αὐτοῦ Πνεῦμα, 
ἐ πᾶς. ἤ ; ε εἰ ἢ ἐκτὺς τούτων πάντων" χαὶ τὰ σύμπαντα δοῦλυ, δ' ὰ 

-- Ξε Ὧν: ΕἾ - » . ω -“ μ᾿ τοῦ ἑνὸς Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύωχτι, δουλεύει τῷ Δεσπότη, 

Κρατεῖ τοίνυν τῶν πάντων ὁ Θεὸς, χαὶ ἀνέχεται καὶ 
ΚΣ ὦ 3 ὟΝ -" ι ᾿ ΄ “ ξ 

φονέων, κα' λγστῶν, χαὶ πόρνων διὰ μαχνοβῃυμίαν, 
ἘΝ πρῶ ὥς ἀρίσας καιρὸν τῆς προοθεσιλίας, χαῦ" ὅν ἀποδίδωσιν 
" τῇ ἄν π᾿ , -« ,ρ. . 

ἑκάστῳ" ἵνα, πολυχρόνιον (5) λαδόντες τὴν προῦΞ- 
Η ᾿" ᾿ ᾿ ᾿᾿ 5» δε σμίαν, ἀμετανόητον δὲ ἔχοντες τὴν χαοδίαν, μειζόνως 

-ν - Ὁ "» ᾿ ἡ - καταδιχασθῶσι, βασιλεῖς εἶσιν ἀνῃρώπων, οἵ ἐπὶ γῆς 
᾿ ΕΉτὴΝ ν μ᾿ βατιλεύοντες, ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ τῆς ἄνωθεν ἐξουσίας 
χαὶ ἔγνω ποτὲ (6] τοῦτο τῇ πείρᾳ ὁ Ναξουγοδονήσο (ΠΧ: Ἐν ος ,κὸ μὴ ξίνρᾳ ὁ  χουχοηονησοῦ, 

εἰπών: Ὅτι ἢ βασιλεία αὐτοῦ, βχσιλείχ αἰώνιος, 
. ἢ φᾶς: τ 

καὶ ἡ ἐξουσία αὐτοῦ εἰς πᾶσαν γενεὰν χαὶ γε- 
ῃ 

νξαν. 

35. )ὺὴ χι,, 16, 33. Μὰ} σαὶ, ὅ, πὶ. ἃ. 

ἰαπέ, Ράυ]ο ρᾳβί, Ἰοσὸ πεποιημένον, βουρϑὶ πεποιη- 
μένος, 6Χχ σοβά. (ο15., Βοά!., α. Μοτοὶ. δα, οἱ βδᾶοτο 
ἰοχ [00Ρ. χι,, 1Έ. 

(41 αὐτός πὸ ἼῈ μοδβαϊτη 5. ὃχ Γο151.. Οἷον... πον 
σαβάιν, Ἰουο μὲν, φασὶ ραν σα!αμη. ἀάνοαγϑαπι δὲ 
τϑϑρο, ἀδῃίοιῃ ἀπ μαβοὶ, 

(2) Παντόφαν, εἷς. ἀπ. πάνσοφον. 560.) 5ι- 
τὴ οἰ. οἱκὶςς (Ὁ1}.. 804]... 66. σαολυ. τος 
Μοχ Ι͂οσο ὅτι βογιρϑίιη 5 ἥτις, οχ 6015]. Οἰίου., ἴοο, 
(αβάὰθ., 1π5. αθηον. 

(8) Τοῦ Ἰωσήφ. Αττὶο!ατα, ἀἀΠοἴτηβ. δχ ΟΟΪ5]., 
Ποο, Ολβαιὰ. Νοίαπ πη γϑγριμὴ βασιλεῦσαι αιοὰ 
Ροβίρα βοιι αἢπ|τ, ΕἸ Προ, ΤΈσθ}} οΟη δ π|0}ὸὺ, αἱ 
5208 ἴῃ βουρίαγα ΕΧΧ, αποτηδηπιοάθτα. Ῥτοῦθαί, 
π. 17, δἱ σατι 1, ὰ. ἃς. στρατεύω οἠπαὶ σας, τεἐθηὶ 
δοηβενῖδο. Νὰ ααἰδηὶ σαρπιαποῖῃ τπιονρᾶν ἀαοά 40- 
ΞΡΡῈ τὸχ ἘκΥριὶ ἀϊοϊτην ἃ ΠἸ6ὼ. σαῃβιαὐτιβ. Ἰάθηι 
γορϑε οὐ, 1, π. 33. οἱ μακδίπη ἅμ] Ρα 65 τορὸ- 
τὴλαγι Αὰ πηληαπιὶ ὀσσαα σία! 5451}. δοίρααο,, οὐαὶ. 8, 
απ. 49; Ιβἰάοντα Ρ6]α5., {ὺ ν πἰ, 60 49 οἱ τῦ3. εἢ 
0. αν ὁρις 79 ς Μίασαν., ποθ, 9. ρὰρ, ὅθ; ἀυῦ!οῦ 
Κογπι, θὲ ραξοπίλα δι πουῖηδ Αἰδα}... ας ὅν θην. 
(οἰδεῖ. (ἰγῶῦον. ΡΡΟ. ρὰρ. ὅθι. ὄτϑβοῦ, Νγββ.; 
ς, Ἐρθγριη.; Τνοποηΐαβ, δίς ξαμπιρίατῃ [1 οχ νϑυ- 
Ἀ15 δαρίοη!ξίαν ο. χί 6: θόπὸς αἸγενγοὶ ἀἰ 506 - 
ρίνμην γοσιαῖ, οοο ὧν ἔθελε, Ξοτγιρβιπιαϑ οχ οοαά. 
(015]., ἤοο οἱ (αβαῦΡ., ὃν ἔθελε, 

ΟΑΤΕΘΗΕΒΙΒ ΜΠ. ΕΒ ΡΕΟΥΙΟΝΈΤΙἃ ῬΕΙ. 

34. Ῥ5}]. ΟΧΥΤν 
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5] δο πη, 568 6χ (ΟἹ γδη ία ρα! τ ; 60 ΘΠ ΤῺ ῬῈΓ 

πηροϊεηίίαηι σαᾶϑὶ κα ρπδυαίας μαϊππρ, Ρυϊποϊρ᾽ αὶ 
ΘῊ [ΠῚ 651] ΤΟ {10 Π|5 οπιίη] δ; Ἰασίαϑ5 αἱ Πα δίας, 

ποι ὯΌ ἰρδ0, ἐπα ρα 5 θ5ὺ θηΐπὶ, 5866 ἃ ἀπ πο} 15. ααἱ 
8} μ50 8101}πο. γΊνοΡΘ νοτὸ δἱ ἡπ.{π|51} Φαὰθ 5 46 
σαιπῖθ Σ αὶ οἱ ἰρ58 πιὰ ]οῦὶ νουροπηα αἰ ποία! αν πὰ- 

ρΡογαίαβ, δὲ ΠογηπῸ 5 σογο 5 Π 5] ραν. βαρ 6 ἢ- 
ἀεθ ΡΙθᾶπι Ῥτον ἀδε( δηλ 1}0} δ ααα ργᾶναη {ΠΠᾶπὰ 

γοϊαηίαίοῃὶ δὰ ΒαδἸία τ. δα 115 Ἰαβίσατηθηίατα 85- 
βαχ δ, ΠῚ οαΐηι Ἰαϊπνοὰ ἔγαϊγτατη “οβθρὶ νοϊαπίαΐα, 

ἃ οχϑθοαιμ ποῖα. σΟΙ 51 1οσατα, διότι. 385. ο5}, 

Γρα ρο 4116. ΔΒ Εἰ ὁχ οὐΐὸ νϑμἀὉ1 Β᾽πδη5. ἰπ66 

οπραβίοποπὶ σορὶξ 6 πὶ θη νο  θ δὲ τόβο σοῃϑιϊ- 

ἰδ ηα!}; 5᾽0 ἀἸάθα]ο ποτὶ οοησθϑϑῖς, αἱ σοτοπᾶ- 

τοηϊαν 11 φαΐ νἱμοογοπὶς δἔ αἱ αἀδρίᾷ ν]ἱοίονια, {8 

ααϊάθπι αἱἱ ἃ}} ἸὩΓΟΤ ΤΟΣ θῈ5 ἀονϊοῖαθ. τηδ]οῦτὶ 464 6- 

οὐὐὸ οοορονίγοιαγ 88; Ἀοιη 65 γθρο ἰππιοϊίοτ ποστ 
ΒΠΙΠ αΡροπίαν, ὁ0. ἀαΐ ἀτομαμισοῖαθ. οἷἶπι [αἰπϑδξ 

α ρΠαίο, 
ΥΟ ΝΊΒῚ δρρὸ Π 6] ροίϊθείδι! ΞΡ γαοίπ πη) οοι: 828 

ἀ6 110 ομίτα ἷν Βογίρέυτα : Ομοπίαην οὐιπῖα ξοΥρα 

διιπὶ ἐια δ, Οὐ]ὰ Ζυϊάδθλ 8ογνᾷ 50π| {Π|: τὑπῸ5 

Ῥοττὸ ἃς 5015 6].18 ΓἼ] 5. (7), οὐ αὐλ8 βα ΠΟ [115 6}118 

ΒΡ 5 οχίνα θς ογιῃί δὴ! ρΡΌΒΙ]. 11 οὐα 

11 4ιααν δερθα δα ηΐ, ρβὺ ἀηστῃ ΕἸ Πλ ἰὼ βαποῖο 

βρίσι μα βορνίαπε Ἰ)οιηπο 55. Οπιπίθ5. οὐβὸ ἀυταϊ- 

παϊον }6 5. ρουΐονίαιθ οἱ ποιηιοῖάδϑ, οἱ ἴαγαβ, οἱ 

δυοτίαϊοτεβ. ρὸγ ραϊϊδηϊίαιῃ, ρει ἰσπιρογα, 

400 απϊουϊάαθ. Ῥτὸ τῇ 6 Υ 18 το δὲ, αἱ ἀοσθρ 15 αἰα- 
ἀαχηΐ ἐδπλρονὶβ ἐπ ἀπο} 15, σοῦ ἰατηρὴ αα ρα ηἰϊρη!ἅτα 
πο [ἰροίοπτσδ, σρανῖαβ οὐ πἀ δυο ιν, ΠΟΙ πὰ πὶ 
γόροβ βιαηὺ, ἢ (αὶ τὰ ΟΡ τῚ5 τοβηδηδ: πα (δηλ θῺ. 

Δρ5 485 Βαρογηο; ροιοεία! 5. ἀν θῆγιο. [ἃ οἱπὶ δχρο- 

τθθηΐο οοκπμον Ναθιοποάοποβοῦ, οὰπὶ ἀϊκὶξ ; 

Οὐοπίαπι γοσητοπ 675. γριτθενη τοἐθγγιην, δὲ ροξεπξ 

ὁ) 5 ἠὰ οηοεθην σθιονας θη θην αὐ σοπθ ας ολθμαὶ ὅς 

91], 335 ψια. οαἰ. 10, πα. 9. 9286 ἤδη. ιν, 32, 

(Ὁ Δοῦλα σα, ΟΚ0)}».,) δοῦλά σον. αἱ Ιο6}} 5, Βα5)}, 
ἢ}. ν εοπίνα Ειριοηι. Ῥαυΐο ροβί, ἰοζο ἐν ἀγίῳ 
Ηνεύματι μα ποῖ ΘΕΟΣ, σὺν ἁγίῳ Πνεῦματι, 

(Ὁ) Πολυγοόντον, Αὐἰσαίὰ οὐ ἀπίθ πολυχρόνιον 

αὐ μεσ! οοὐϊα, Οὐ 51. Οἷον. Βοάι, ΘΟ}... Βύθ, 
ὑπδαῦ, οἱ ἀροά. Ραγ σα! αν δέ εχ βάσιν, Β06].68 
(ον. ρχοδρ 8, ἀβορῖρϑι, ᾿ ( 

ἰθι γνω ποτε, βαγΠ συ] γα ποτε ΒΟΥ ρ 5118 ΕΧ 
δος. Οἐἴον. οἱ τοάρι ! νουβξίοπο. [000 ποτ, ΙΘμ αΓ 
ἴπ [οιϑὶ, οο οἱ Ολελαθ. τότε, ᾿ὰ΄. οὐἱΠ5. ποαϊλατα 
Βαβολιν, ῬάαΪο ροϑι. ἴῃ οἰϊαίο θάμ 6115. Ιοοο ΟΥτὴ]. 
185 δουίρθιναο νουθὰ μῆσασῃ ἱππταυΐα!: Βαθοίατ πὰ 
ἰπ ργορ οιίοο ἰδχτι τ Ἢ ἐξουσία αὐτοῦ, ἐξυυσία αἰώ- 

νιὸς, αὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ εἰς γενεῶν χαὶ γενεαν, 
γούοι πᾶταν, συθατα Ογγ ας. ἀθ πὸ αὐ άϊο, ποὴ 
ἀρπολουπὶ οοδά. σα. ὕσδαθθ.. ΟἸΙοΡ. οἱ τοί. 

(7) {{π|ις ἂν βοίμε. οἷο, ΕἸ ατα ἀὸ βϑριυἱταην βαῃ- 
οἴστη ἀΐκογιβ δοχϊ αὶ ἃ σοθονα! γουατα ΟὨλμ  μὯϊ 56 τ 
γτυλο, πιο Βογν 15. ταπο,, τ 5. Ομ Β08 
ΟΡΟΔ ὁ ἂχ δ συσᾷ σ᾽ οὐδαιο σοηνρηϊηί, οαϊ, {0, 

πα. 10 ταἷ8. αὐφοίιν πο βοίαμ. ΕΠ ἤππι, 564. εἰ 
μι δα αν ὁ ΤΟΊ ΠῚ Οὐ δα ΠΧ ΤΠ ΟΥ̓ ΠῚ ΟΧτ 
οἰρίρα πα πὰ οπβοὶ ἤἥπῃς ρνο δεξί Θἢ ΡΘ ΘΠ ἀπ μὴ 
Αὐϊαπόχγαπι ἀβεϑυισμὶ, χα] ΒΉ Ὧν δ᾽ ϑρίγιίαμι βαη- 

εἴαπι Ραίτῖ5 ππρϑυῖο οἱ ρυϊποῖρα!αΐ Βα θ]δοῖοβ 6558 

δἱ μιοτῖα ἀἸ55ιμι11]65 ἀοοθθδμὶ Ατίι5. ἀρᾷ Αἰ] ΔὩ., 

᾿ς ϑυποάἧς. πατῃ. 16, ἰἴὰ ἀσ Ραίγο μὸν τεβρθοίυπι αἢ 
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ΨΙ. Πιν ἴα, δάγαμι, δὲ ἀγσοηίασῃ ἀϊαρο πο αὶ 

δαμὶ (1), αἱ οχϑ ἡ πλαΐπν ἃ ὨΘΏ ΠῸ]115. ΓΙαοΙθ6. δἰ τα 

ψἱνῚ ἐρέτῷ γηλοίμς Οἰττειαγιη οἱ 51. (Ὁ) ς δι ἀο ἐς, τϑνὸ 

Ἠὸ οϑοίεις ατλάδ)ν; αἰαὶ ἀϊάθο]ο πΠ]}1} πα ΠΟ] 8:8. 
ἀἰδοῦῖθ μῈΓ Ρτορ]ιθίδδι ἀϊοιν ϑθὰ5 : Δίσοη 65 ΟΠ 
δὲ πιδιιηι αὐσοπίιαη 38, οἱ χαὶ τοῖο ἔρϑυνν ἄοιιο ὅ5, Εὰο 

50] τη αἰᾶγῖϑ Ρόπο: πόθο ἀπρ] 5. νἱϊαρογαινάσμι 

δΡρομίτ 65ι; (ἰᾶπάο νογοὸ ἰὰ τ θοπᾷ ὑἴο6Ὑ}8 πλᾶ- 
16, ὑαπὶ ΠΟΙΟῚ 5 ἰρ80 ἀὐἀμηϊηϊ βἐγα Πο πὰ ἐάαμν ΟΥΙΠλ1- 
ματί, Πρ ρῖθ ἴῃ οομπαϊονοαι φαρνηιομίαπι Οὐ 65. 

Ῥυϊοοί φαΐπ οἰΐαια ρὸν ροσαμίαν Κπ50Π᾿πὴ ἀἀρίδοι. 
Ἐδιγῖυὶ, εἰ ἀραϊξεὶς ἠδὲ πιά πμοανς "δ. πο ἀπ πὶ 

«υἷὰ ΕΦ.6 ὁχ ρῥροπη θ, Αἰμτι5 ὁϑαμα, δὲ ὁοθθὺῦ- 

γεξεϊδ πὸ δ 1 ἀπ ταπι βοσαπίαγαπι ἰη(ογνρηΐα, ΕΓ 

Υἱβ Πο556 ἀνά ἑο  ο5.15 το θηΐ ἡάπὰὰ [δορὶ μοβδίην 
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γ, Οὐκ ἔστιν ὁ πλοῦτος, καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὸ 
ἀογύριου τοῦ διαδόλου, καθὼς νυμίζουσί τινες, Τοῦ 

γὰρ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων, τοῦ 
Ἔ ὦ ᾿ Ν ἡ ὐρΗγ 

δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὁὀδολός" διαδόλου Ὁὲ οὐδὲν ἀπιστό- 
ὶ εἴα ΣῊΝ πρὸ ἄν ἀὐαν θην» τερον" καὶ φανερῶς διὰ τοῦ προφήτου λέγει ὁ Θεός 

᾿Βμὸν τὸ χρυσίον καὶ ἐμὸν. τὸ ἀογύριον, καὶ ᾧτινι 

θέλω δίδωμι αὐτὸ (3). αὖνον χοῖσαι καλῶς, χαὶ 

οὐχ ἔστι μεμπτὸν (4) 
Ἂ ἘΠ ΣΝ ἐν ἢ Ε χαλῷ χρήτῃ κακῶς, τότε, μὺ) θέλων μέμψασθαι τὴν 

σὴν διοίχησιν, ἀνάγεις τὴν μέμψιν ἐπὶ τὸν Δημίιουξ- 

τὸν ἀσεδῶς. Δύνοταί τὶς χαὶ διὰ χρημάτων διχσίων 
θῆνα:, ᾿Βπεῖνασα, γχαὶ ἐδώχατέ μοι φαγεῖν" 

, ᾿Ξ »} , ν Α ΓᾺ Ὁ ΝῚ ὰ 

τως ὅτι ἀπὸ χρημάτων, Γυμνὸς ἥσμην (5), καὶ πὲὸ- 

οιεδάλετέ με’ πάντως ὅτι διὰ γοτμάτων. Καὶ θέλεις 
γνῶναι, ὅτι δύναται θύρα γενέσθαι βασιλείας οὐρα- 

ξὺ 
πὸ ἀργύριον" ὅταν Σὲ σὺ τῷ 

“πᾶν- 

Ρδοιπηῖθ ἢ οι, ἐπάαϊ!, ψαῶ καῦες, οἱ ἀκ ραιρε- Β νῶν τὰ χρήματα; Πώλησόν σηυ, φησὶ, τὰ ὑπάρ- 

τίνας, οἱ λαδοδις ἐποδαινιι ἐπ οὐ ἐς 33, 

πον χύ ος. συαι Σ, ΘΕ πρῶ δὲ 

ΕΠ απὶ Ἰοφαίίαν : λργει αὐτοῦ ὡς Θεὸς αὐτοῦ καὶ 
πρὸ αὐτοῦ ὧν βαΐον Βεϊο ἀοτηδιαίαρ ἑαπηκοὰ Ὦθυ3 
6)ι8, εἰ απ ἴρδεν ἐαὐδὶκέθηδ (γὰοα ἀπίθιῃ ἀθ. ΕἾΠΙΟ, 
[ἃ ξονγ ον γαϊονο (ὁ ϑδρίνα βαποίο ϊοολαες φάθι 
ἰαηίο ἴπἴγὰ ΕΠ τὰ 6) ἰοθναῖ, χασπίο ΕΠ ατὰ ηΠ}ἃ 
Ραΐγϑω, υἱγα 6 ὙΠ θὲ ἐπ|ϊ1Ὁ, 1 νἹάθγα δεὶ 
ἴῃ 6}}85 νογδὶ δρᾷ Αἴβδη., ἱδιά4., ἢ. 10. 

(1 θιυϊξίῳ αἰαυοίἑ ποι ἐπὶ, οἷς Νοίαι! Ἰιανθοιῖσοϑ 
αὐ8 ἐπίνα, πατῇ. ἢ, το ρ ορθ5, ροσαηΐαν οὐ σουρογᾶ 
ἐγὶ5. ἄρνονορθ, ΠΙ αὐΐθηι ὀύδξ απ οίιῖ, ἂν ἂρ- 

Ῥαγολ ἴαμα οχ νυ} }5 Μάη 8115 ἀραὶ Αρομείαθσα, ἢ. ἀ0 
οἱ ὁ. στὴ δχ Τα γσροηο. Μδηριϊς 56! θη} 15. γί - 
τοι, 1014... π. 9; Δρο! πανίο, Οδίοπα ἐπ ΜΉ ΕΙΣ, 
σᾷρ. χυῇ, θς Λυριβίίηο, 126. πχογίδμς εοί δι 
οἂρ. 35, π.ι 78, εἰσ, Αἰάᾷαο πὰρ ν δίθυβ οἵ ΝΟΥ Το5- 
(Δ ΠῚ 0 1] αἰ ΘΡΞΟΒ. 6556 «ΠΟ οτῸ5 ΠῚ φερατο σοπᾶς- 
ΡΒαμπίαυ, φποὰ ἴῃ Νονοὸ ραπρονίαβ ἰασάρταν πὶ Υοιδυὶ 
αἰν {165 ῬΥΔΎΡῚ] 60 ἃ 60 βαὶξ οὐ] οσίθυ5 Φαγο π 0: 
ἐπ ρα 5486 ΡΟ απ ΑρΡΩ Ισοῦπια Οὐτ 10 Ἰηνὰ 
τϑοϊμἀϊαηλ, ὀρροῃομίθϑ5 Πα ἀϊς 5. Ομτδ ; Βεαϊ 
»Ῥαμρογὺς τρί γῖαι, οἷοι, ἀΠ κα αὶ μα ΠΡ 5. ἀῈ Δ σμὰ 
ἕασοία αὶ ᾿δριρηαπῆις Προ9, τσγνιν πὶ 80, 6 Ααπηβι, 
56 Ὁ} ὕθ, ἢ, 1. ἀπὰσηὶ Ποῖ οο ΑρΡΩὶ ἴσθι ΟΥ̓ 185, 
νἱπαΐοαι εο ἤδηο νοιὸ ᾿ογοσι αν 4 ἸΆ0]0 αἰνὶ- 
ἐσ αη ἀιοίονδ βαηιοιε μοίϊαογηπέ Μαπὶ το Δ 
ἙΒΙΟΙ 15, ἀαοριιν 1Ππ|} ἀοσαγα ἀἰβουῖο ἀβορλίαι Δ} 
ΕΡΙοηἤ οο, ΟἸοι ἐπ πάτα τη μομ Παρὰ ιη ἀποίογο, 
Βοια. ἰὅ, ἢ, 9. Οὐ αδηὶ 16 ἀϊαβοία ιν, ποῇ αἰ 
ἀσαοίονοπι οἱ ἀπ ηιτ, βοἱ π{Π ἀκ ροη βαίογθη ἃ 
θδθο σοῃρϑί!αίαθ). εἰν ανασα. ἀσηοβον Υὰ μβο. 8, 
π, 19, δοπὶ 8, αν. 24, οἵ πόπὶ. 13. ἢ. 10: 1 ἀπ 
ΤΘ5 ( }}}}}} {α οί, Ἰὔρα, τὐπτῇ. 7, και} Ὠχειχ  πχερ 
ἀϊνθυβ, Υ, Εγήρμ., Ἰνογ, χχχὶ πα. 17. 

(3) Ῥιαοίίς ἀουιιῖδ. οἷο. γα ππι ῬΡΌόνΟΡΌ, 
χνη. θ. ἀρὰ ΠΧΧ Τηϊονργοίος, ἡθὼ ἴθ ΠΟΒυσΟ 
ἰοχἕι ἀδοιἀδγαθίσ ΝΊΠΗ ΟΝ ΔΉΠΠὰ5 115 νουθὶβ ἀπ 
ἀδ σὰο; φαδιηο το πὶ πο 0 56η8ι ΠάοΙραι εἰν]- 
ἀἰατύτα οὐ ἢ παν, ἢ Π Θ᾽ οι νϑτὸ πα] Πὰς τοὶ ἀοιμὶ- 
ἀπ πὶ ὀχ] δί παν", ἀαὰ πὶ θο.. αὐϊοιη 116 5}8 ΠΠ6. υ0 
1Ϊ4 ἃ ϑρίγιία καηοίο εἰσίν ἀνθι γαϊα 5. οδὲ. Π16Ε] 
᾿ὰ} 9 ἀδίδπάον εἰ οἱ ἀδοϊαγαηϊ πος δῖα. αἱ 5 
Ῥαϊγυτα ῬΘρθυὶ. ομἰπίοπθβ,, σασνριπὴ ΠΟΙ ΠΏ. οὰ- 
Ἰσθλλ το Βα Λθ 1} 1 ΤΩ ΡΙΠΝ Α σι 51 π| κοι! ροῖία, 
6: ἰ5ῖ, 3, αν 26. οἵ βόγὴν, ὅθ, α΄ ἃ; πὰ 401} σα τη 
501 πη} [α16 Το ορῸ Δ]ΊΤ] Π α  ἀΠ| κοία!, ς χαὶ τι ἢ 
ἀπά [6 αἰαταιο,, ΠΟῺ ΡΟ 55 ἘΒΟΓΘΠῚ ἀυδια, 56 ἔπ 7ηι- 
ἀδηιθη) πη ο Ιου ἢ) σεβοὶ ποι οχ ματαάοχίε 5[οἱ- 
οοτα τι δτιτ ρα ταις ἢ ΘΟ γγοῦαβὶ ἰσρι 5 ΠυἸουΓὐρατε 
Ῥοβϑβθϑββίοιϊεϑ ; δο ἴῃ κϑηἰοβα δ5ὲ ἀυρατ! ἀμ ΐ πη 5ρ6- 
οσα]αιίο. ΕἸ αάσιη μϑηθνῖβ ἐβὶ ἅ]18 ἰπἰογργοίαξίο, 

40 Μϑίίη. χχν, 35. 

[ 

ῃ 

χοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς, χαὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 

οὐρανοῖς. 

τ θη, ΕΣ ΝΟ, χίχ, 91, 

δἱ οχ οἰβίίδια [ο μα) ὰ5. ἀαοία, φυᾶτι Ογτ} 5 ἁἴονί 
αι δι ι ὃ. βδίθιι ον λαϊα γορατα [)ο πὶ 1 6558, 
ἴῃ 60 «ποι 5ρΘΡῺΪ 65 δὲ σοποι θα: απ 46 ΠΟΙ ΓΙῸ 
8558 [06 46 }}5. Ἀ1Π}} παραὶ, φυΐὰ Πιαροίαν ροίία5, οἱ 
5015 ΟΡ 5 μα αν βον να νς ΝΊ ΒΕ } αϑιλοα! ἀσοίνπα 
Ῥοσβοϑθίοπαπι ΚΓ Βι5 οὔΠοῖε, αΐν]5. 61 πὶ τΟγαπι 
Ὀοτηΐωικ 5ὲ1, σοι ϑίαϊ ὁγο τη ἃ 60 σαΐψαθ. οἱ 5 
φασᾷ Ξαλ ἀρ 6 }18. δι πλ} 151ΓαἩ] 6 πὶ, ὩΪ δα ἰμἶτα 
ἀϊοιῖ5 ραΐοι : φυοὰ ἋΣ Ρασαία οἱ 0 ρον αρθαμΐα 
δι, οἰν Πάτα αγίατα ἀἰξροσίοινο σαιηι οδί. ἈΠ 05 
τησάν ᾿διἰα{ἰ ἀἰο11 ΚΘ η 59 ργοίευο σοῖς νΘΡΌΣ μρὰ- 
{τι : ΕἸ ἀ6 115. πα θοῖ σηγη ας 1π46}15. Δ18}} ; φαΐα 118 
ἀ1η {0155} π|ὰ5 ΟΡ65 ΒαρΊ 6 Ὼ σοι οηλία οοτηρῆγαί, ἴα 6- 
ἴανς Θ᾽ ἀρ ρ σας ; ἰκιθ ἀρ ̓ 1 δὐ ρορ τ Πρ ρτα- 
Ῥίον Πάδιὶ οἱ "σμε βεγρη τοὶ σμίπίσῃθιῃ, ομπ πὰ 
ϑραηίθ οἱ αἱΐγο αἰοηάα σοτητηοθαηίαυ; ἰδ ἤθῖῦο 
δείο! ταἰἀηδηι οτϑάθγρ, εἰς. 

(3. Καὶ ᾧτινι οἴλω, δίδωμι αὐτό, Εὰ νϑυθᾶ ργὼ- 
τοσιν ἀμ ν ἴῃ σοἀά, Οὐ), οο, (ἀσδα. οἱ νϑυα, 
τοῦ, Νὲς ἀπ ρ110 ἢ 8πὸ δ α Πα 6 4] σα βαιη οαϑιῖ- 
εἶσδος (μιος Ἰσοι ἃ Οὐγη!]υ βα!ϊν ρεορμεῖ: πο 6 
αἰτία. Δμμαὶ (ἀπ δ ποτὶ σα ας 56 1ρδῖ5 νου δὴ 5 νὸς 
βου αν ἃ ἀϊάθο α ρυοπι ΠΠ] αἵὰς ἀππὰ ὑοπ τα ΟΠ τ]- 
ϑίσπι [10. ἀν, ὃ, ὰ ἰΔπδη ἢ ποθ Ὁ} {|5. ΘΧΘΙΙρ]α- 
ΤΡ 5. ἀρβῖ εἴ ἀβθαία [0585 Ῥγοθαη αὐσιάαπι Ρὰ- 
ἰταπι ἰοδίποπία, οάθι ραΐπὶ πιυάο, γον} 5. ἰαῃ- 
(ἀπλ Ρᾶ1 0 σοῊ} πα 115. ἰδού. Πὰπσ, ΑμαδῚ Ἰαρ 
ὥρερ. Νὰς, οὐὰῖ, 43, ρᾷρ. δ90, ἴπ ἤσπσ ἱποάσῃ: 
Ἔμον τὸ ἀογύριον, χαὶ ἐμόν ἔστι τὸ γρυσίον, γαὶ 
δώσω αὐτὸ ᾧ βούλομαι, πὶ ΟΠ ΓΥ βοδίοσηια οηϊ. 8 
ἴῃ 1 ον, αὐ τὰ. χαῖς ρὰρ, 9380. 510] αὐ ἀφ ΡΠ ΒΙ ΟΠ ΡΠ. 
αἰν! αόασι ΟΡ] οοΙ5κοί Ἰο ὉΠ Ἀμμδὶ ὕσηι πος ἀἀ6}- 
ἀπηθηΐο, καὶ ᾧ ἐὰν βούλωμαι δώσω αὐτά, γοβροη- 
ὅ8: ραϊπηᾶ απ αγὴ νΘγθὰ ργορ δίῳ 6556, ροβίρυονα 
ψΘΓῸ ἈΠ ἈΥΔΡῚ5 Θ᾽ Δ ΉΠΠ1ᾺΒ ΡΘΕ ΒΟ πλ  δὰ5 καρογαάαι- 
ἴὰ ἤτίθσδος ἰατ1ὁ Χ ο]ὰ5 σοι! Θχία ριόλνναι Οὐ οα διϊπῃι 
ΕἸ πὰ α]ῖο Τοθιιϑ 5 Γορ οὶ σοι ποῃ. 1 ἐ)εὲ γον δὶς ΠρΡρ- 
»ιΐας ἸΟῊγ 11]. μακ. 794, Αποίον φμακιοπμηι ΟἸΩΥ͂, 
5} Απαβίαβλ! δῖ πη ΔιΠρ ποιηΐηδ, αιιανεῖ, {{ς{ ρα πη ἀρ) 
5:8} οβιδοί πηι ργορβοπῖ! οἱ 50} ν 1} οχ ν γΒ5 ΟἸρν- 
ΒΟΒΙΟΠΪ, ΒῈρΡΡΙΡ550. [ΔΙ ΡῈ 6}}15 ΠΟΙ 6, : 

(ἃ) Μεμπτόν 1τὰ σοὐα, ΟΥΤὺ» Ποοδ, ὑπαὶ. ΕΑΙΗ 
γ0ΡῸ, μεμπτέον, ΆΜΠ0 ροΒὺ δχ οἶβά, οοὐα. ἰηϑαρους- 
αὔρ οχ ΟΟἿ5], πον ρείμηιβ τῷ καλῷ, Ισσὸ τὸ χαλόν, 
“πα τομί τα] π1 νΡΟΡῚ γρᾶσθῆα: δοπ ραν ον 

(8) Γυμνὴς ἤμην, εἰς, νον μα πιὸ δὲ βοιαθηιίᾳα 
ἀδαὰο ἐὰ γονάτων πο]. ομε ἐππ τ ἴῃ οο ά, Οἱ- 
[0.., ἤοῦ, ἀξ, οἱ Οτοά, ρτορίθῦ. νοσθα 
χρημάτων ΒΓ5 γορο Δ). 
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τοὺς ἀναθεματίζοντας τὰ χτήματα, χαὶ τὰ χρήματα, 
χαὶ τὰ σύματα, Οὔτε γὰῦ δοῦλον βουλόμαί σε χοή- 
μάτων εἶναι, οὔτε! ὡς ἐχθ:οῖς προσέχειν τοῖς εἰς 
ὑπηρεσίαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ συ: δοθεῖσι, ΔΙῚ τοίνυν ποτὲ 
εἴπτις τοῦ διοδόλου εἶναι τὰ χρήματα" χἂν γὰ λίνη, 
Ταῦνχ ξώτω, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, 
δύναται! μέν τις αὐτοῦ χαὶ ἀθετῆσχι τὸ ἑῆμα' τῷ 
ψεύστῃ γὰρ οὐ δεῖ πιστεῦειν (2), Τάχα δὲ καὶ ἀναγ- 
κασθεὶς ὑοὸ τῆς τοΆόῦ παρόντος δυνάμεως, εἶπε τὴν 
ἀλάνειαν - οὐ γὰρ εἶπε, Ταῦτα πάντα σοι δώτω, 
ὅτι ἐμά ἐστιν" ἀλλ᾽, ὅτι ἐμοὶ παρχδέξητχι" οὐ γὰο 

πᾶντα σοι 

Ε ᾿ “" " 5 - 

τὴν δεσποτείαν ἥρπασεν, ἀλλὰ τὸ ἐγχεχειρῆσθα: χαὶ 
᾿ παδαι, Ἧ ξ ἢ ᾿ 

οἰχονομεῖν τέως ὡμολόγησε, Ζητείσθω δὲ κατὰ γατρὸν 
ε ταν δ , 
ὑπὸ τῶν ἐξηγουμένων, πότερον ψεύδεται ἢ ἀληθεύει, 

Η΄. Εἰς τοίνυν ἐστὶν ὁ Θεὸς, ὁ Πατὴρ, ὁ παντοχρά- 

τωρ, ὃν ἐτύλμησαν αἰρετιχῶν παῖδες δυσφημεῖν,, 

᾿'Ετόλμησαν γὰρ δυσφημῆσχι τὸν Κύριον Σαδαὼν, τὸν 

καθήμενον ἐπάνω (3) τῶν χερουδίμ" ἐτόλμησαν 
- ε: ἣν . , δ ἡ»; ᾧ βλασφημῆσαι τὸν ᾿Αδωναΐ Κύριον" ἐτόλμησαν βλασ- 

φημῆσαι τὸν ἐπὶ προφήταις παντγχρχτορὰ Θεόν, Σὺ 

δὲ ἕνα προταύνει τὸν παντοκράτορα θεὸν, τὸν ΠΠατὲρ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Φεῦγε τὴν πολὺ- 

θεον (4) πλάνην, καὶ φεῦγε πᾶσαν αἵρεσιν, χαὶ λέγε 
κατὰ τὸν ᾿Ιὠδ- Κύριον δὲ τὸν παντοχράτοσα ἐπι- 

τὸν ποιοῦντα μεγάλα χαὶ ἀνεξιγνία" χαλέσομα:ς 
. . σν»᾿ ν᾿ ᾽ " 5 

τε χαὶ ἐξαίσιο, ὧν οὐχ ἔστι» ἀριθυός, ξηδοξ στα. ενῆοζα ω 

Καὶ τὸ, ᾿Επὶ τούτοις πᾶσιν, τιμὴ παρὰ παντο- 

ΟΑΤΕΟΘΒΕΘΙΒ ὙΠ. ΠῈ ῬΠΟΨΙΏΕΝΤΙΑ ὉΕῚ, 

Ζ΄. Ὑ χῦτα δὲ μοι λέλεχται (1) διὰ τοὺς αἱρετιχοὺς, Αὶ 

644 

ὙΠ. ΠΟ τόγο ἃ τὴ8 8ῃηΐ ἀἰοίδ ργορίου Ἀφγοίϊοος 
4αϊ ἀπαι μουχαίθ ἀδιηπδῃ! οἱ μοβϑθβοίομοβ, εἴ ρεοα- 

ὨΪὰ5 Οἱ υογρότα, Νὰπι πϑάθο (6 ἀἰν αν απι βουναμι 
6586 τοίος ποαθὸ ἰού τη αιδδὶ ᾿ΠἸσὰ8 ΒροοίαΡο, 
σας Εν τὲ. αὐ]αθχοηϊα ἃ Π6Ὸ δυπὶ ἀαΐς. Νἕ 
φυσπάο ἰρίταν ἀϊσὰβ ἀΐα "0}} αϑϑα ροσαπίαβ ; ἐα πηοῖϑ 

Θεΐπι ἀϊοαί : ΠΡΟ οριδα {ἰδὲ ἄαῦο, φιῖα πεἰμὶ ἰσαιξία 

δι 5.2 βοίο8. ἰᾶτηθῖ 415 Ὑ6] οναϊ ὁ Πθ1ὴ οἷπ15 τοία- 

ἔδτο (Ὁ). φυαοπίδην τηοηἀδοὶ ογράδηἀαῃχ πὺμ 91}. 
Εονίαβ5]5 γθρο, ὁ05 (αἱ δάογαὶ ροϊοςίαϊα, οοδοίαϑ, 

γδύππι ἀΐχιν ; ΠῚ Θηϊη) δἰϊ : Ηέδο οὐπία {ἰδὶ ἄαδο, 

ᾳαομίαπῃ τπ6ἃ 51: 504 αεογεῖανη ἡπλδιὶ κιριὶ ἐγαάιῖία: 

ποῦ ομΐτη ἀ πὶ] ἢ ἀδαυρανἝ; 561 σοπιχῃ δβᾷ, δὲ 

δά π)} δ γα! ολ8. (68. δ᾽] ἐοποροάπα, ρυοίοϑϑιϑ 

651, Θαογαμὶ νότοὸ ορροντίμηθ. δχρίαμαϊοῦθ8, Π16ἢ- 
εαϊασηο δὴ ὑϑρὰ ἀϊοιί. 

1. 155 ἴδια ὑππὰ5 θθὰ5, Ραίογ, οὐληἱρβοίθῃβ ὶ 

4αθηὶ μΘΓΟΊΣΟΙ σον 115 ἀρραίογ ἀ 151 απ ; ΟΠ 

δὰ ΝΟΣΠῚ 8ππ} ὁοπνίοϊαν! Ποηιΐο, ΘΑ Ρ801}} (6), 
56 άθ 1} 5 06. μονα θλη. ὁ". ΑΙ σα πὶ Ὀ]ΔΒΡὮ ΘΠ 115 

᾿Ἰηΐληλατο «ἀὐοναὶ )σανητ), ποὺ {ἰπταογαηΐϊ δ]8- 

ΒΡ. 6 Π|115 ΟΠ ταΓΘ ΘΙ, 4} ριορμοίαγυτη. νοοῖ 5 

ὑο]οθναίαν. οὶ μοϊοηίοπι ἤθαπι, Τὰ νθγο ΠῈΠὶ 
δάονα οὐππὶροιοπύοτα δια, Ραΐτγοιλ ΟΠ Γι οσ οὶ 

δοθὰ (λιν 158} δ. Βαμο μι αγίαη ἀσυλαπι ΘΥΓΟΓΘΙΏ ; 
ἔὰρσο οἱ πῶ ΓΘ 51ΠῈ ΟΠ 6Ιῃ, δἱ αἷοὸ [υχία ]οθαπὶ : θ0- 

γηϊην. αἰΐεηυ οτατϊμοίοπέσα ἱπυοσαδο, «ἦ βαςὶ 

γπάρπα εἰ διυεξεϊφαδιίἴαᾳ, οἰυγίοδα εἰ επτοεϊφίϊα, μο- 

σιῶὴ ποῊ ὁδὲ πιπενδ δ᾽ οἵ; ΡΥΟΡΙΟΥ ἧδδο ομπιπία, 

45. ΜΆ). ιν, ὅ; ας, τἀν, ὃ. 46 Ι5ἃ νἱ, ὃ, 98], υχχῖχ, ἃ. ὁ ἤδη). χν, δ, 460}. ν, 8,9, 

(:) Δλέλεχται, Ἐπηδηδαία πη αχ Οὐϊ5]., ἤοβ, δ- (ἱ ἱρδ ὠδέεγηνπαυϊε 5 οὶ πα 5 γέρα, 564 θεὶς. Τά διὰ 
581}, Οτίοῦ. εἰ τοῦ. ; πὰ ἰμ ΘαΕ}5 δογίρίθηι ογαὶ 
λέγε, ΠᾺ}10 5σδήϑθα, Δπίο ἀναθεματίζουτας, γι σα π|πὶ 
τοὺς ΓΟΡΟΘΉΪΠΔ15 χ ἐγ θῈ5. ῬγΊΟΓΙ 15. τὴ55, ΤΠ 060 
ΤΩΘΙ ΟΡ 18. 

(δι (ὐ δεῖ πιστεύειν. Οοἰβὶ, αρεῖ, οὐδεῖς πι- 
τεόεις ΘῈ0 Οὐ οἶς. 118. δίϊαιαι Ἰαρὶν τγοάοοίι5. Ροβί 
τάγα, ἴοσοὸ γὰρ μβοβαϊμιι5. δὲ, ἐχ Ο0151.. ΟἸίοθ., Ηοθ, 
ὐβαιθ., ατοά. εχ ᾿ἰδάρπι οἰἰδηὶ αὐθιαιαξ Ἰ᾽η68 
ΒΘ4ΌΘΠΙΙ εἴπε, ἀρίο ταῦτα πάντα, 

(3. Ἐπάνω, Ου44. Ηοο εἱ σᾶβαιθ. ἐσ θοπὶ ἐπὶ 
Ρῖὸ ἐπάνω, Πραμιᾳαθ. ἴῃς Βογίρίαν!8. Πρ ῖταν, ἐπὶ 
γερουδὶμ, Πα πο μη 5. ἐὰ Ρεα 5, ΜΌχ, ῬΓῸ βλασ- 
ἢ μῖ, σας τὶς οὐ 1πι. 564. σοι, (ο15}., ΟἸΤΟΡ., ἴος, 

ἄὐκτν, παδοηΐ, δυσεν υῇσαι, 
(1) Φεῦγε τὴν πολύθεον, οἷς. Ἠογυτὰ νου θοσα τη 

Ἰοσο. δἷσ δ68). πὶ 15]... Βοῦ. ὕκβαιν. οἱ Οἰίοδ., 
φυγὼν τὴν πολυθεῖχν, γαὶ φυγὼν πᾶτον αἴρεσιν, καὶ 

λίγων κατά, οἷοι ς ἐιρίοης. «ἰοογιση ἡνα 0 λοϊίαί ἐηὶ, 
δισίοηεφυιο ἠωνοβῖηι Ομ ΠΛ, εἰ εἰἰσολδ. Νοίδπάυ τη 
ἴῃ ὐσσο 401.) ἰοχίῃ, ἈΡῚ Ογτγι] τς. ἰορῆ, παντοχρᾶ- 
τοοχ. Ὠαθοτὶ ἀππίαχαι πάντων δεσπότην. [) ΑἸόχαΠ- 

ἀγῖπο ἰαγθ ςοάϊοο ΠΥ ΧῚ Ἰομίταν, παντοκράτορα, ΕἸ 

ἦι αἰΐοτο δ᾽ βάθια ΦΟΡῚ (σα. Ποὺ, [πὶ βαῦτο ἴδχ τι, 

οὐδ μιν πᾶσι οἱ παρά ἀπο παντοκράτορος. ΠαΡοῖαν 
ααΐάοιῃ ἵπ ΑΙά. οἱ Οοπιρ!. δα ομα, 566 Ὧ0ἢ ἴῃ 

ὁάϊι, Ἰοπηασπα, ἢρο ἴῃ οοα, ΑἸοχαπαάνίηο, Ορ ουσπι 

ΟῚ δοῆϑαβ νἱάοίαγ μοβιι!ανθ, παρὰ παντύχζατοοι, 
ὥρῃξις ΝΠ ρα οπϊηΐηο ἀἰγοέβας Δ Βόμγὲ ον : 

ἀοίοκα ἰαμἰαίϊο. ᾿ 
ι5" Ροϊδ»ὶ τηγῆθι χιῖς τοὶ οὐαἰοη θην 6}1|5 γεΐμίανε, 

οἷο, Τὰ ρει ον 1 Ἰσρηϑιβ, {00 ν οοη ένα, μαῦος. 

οᾶμ. 34. π. {ν μῖ5. νϑυθίβ : βἰομ ἐπὶ ρ»ϊμοίρίο πλθν- 
{ἰτὰς δε, ἰία οὐ ἂν ἅπὲ πιοπιιουαίτο αἀΐζεηδ: ἰἶας ὁηι- 

πῖα ταὶδὶ ἐναάλία εἰσι, οἱ αὶ νοὶο ἀο φᾳ. Νόονι οπϊηὶ 

Ῥοβῖθα ἀρυὰ θαίτθ5 Ἰγρα 6 η5 6ϑῖ. Οποὰ δαΐδτη Ογ- 
τὶ 15 δὴ οχρίαπαίουνοα. σθη  οαιη ΦαΘΚ ΟΠ ΡΏ,, 
στη Πα ΡΟ] 115. γον ΠῚ ΠᾺ} 18. πη Ππαἱ ὈτοσδΟϊΔ δὶ ἃ 
θοὺ σοι ββαπι ἀἰτη  πἸ5ίσα 6 πὶ ἢ θοδῖ, Ἰὰ ᾳφαοὰ 
565{Π ΟἸ ει πάσα ἸνΟ ]άταπι ἀὐοίοτ ; ρυο  οία 
νυ] Δοίυτ θὰ ἀπ θιία! 10 ὁχ συῃιθηα] οἱ σϑΙθδγαία ἀρὰ 
Ῥαίγθς ορίπίοπθ, ἀϊα θοϊ ατῃ ἀπ ὰππὶ ὁ558ὲ ὁχ ἀηρ6}15. 
ἴπ)0 ΟἹ ρυῖπ ρθη Ππ}π|5 ΟΡ 15. ΠΟ] ογάτη. 48}}}115 
ἃ 80 ἴπ ρεϊποϊρίο τέγη Πὰ}}5 ἀρ νου πὶ αὐ γα ῃ τ 
δίγοιίο σοπογδάπα [αἷ}. 118 σα ἤϑθι 6, οἱ 84|105 τι } 05 
οὐ πὶ, ατορ, Ν σις οὐὔαῖ, σαίδο]ι,, ἂρ. ὃ; Ἀα ἤ πτι8 
ἴπ ἃ ὁὙθο}} ανιϊοα!απι, Βα5}}. δ. 9, φιρὰ 
Π)οὶς ποῖ κἱξ ἀποίον νιαίε; απγᾶβο., 10. 1χ1.2}6 δά 
ογτοὰ,. ς. ἀιάοτιν νόγὸ ἀοοοη! αἸΆ})0}1 οᾶϑα πιάσηατι 
6]..8. ροϊδδβίαλιβ ραλέσην 1} ἀἀριυμίαπι : συταφαῦ γὸ- 
σαὰ μᾶγί» ἀρθαίογοιαυ, Ἰοπι 65 Δα ἸΔοϊογατη οὐ - 
ἀππτὸ δὲ οσί πη γλὰ μα ΠἸοἰομάο, ἔθ πὸ 5. 615 ροίοδίαι! ἃ 
ϑοο σφρο μη θοίο5.; ἃο ἰΔη 6) ΟἸ ιν Ἰδίστ σὰ οΥΟ8 
ΠΠ]ατὰ ᾿πἴγομίκβθ, πὶ ΠΟ ΒΈΤΩΓ  ἰἰ0 6 5801} Ρ6Π111.8 
Δροϊοιιάστῃ. Ναο ἴαπιοι Ονγ] 5 ἀυ 8. πὰ αὴ αἶν!- 
εἴ οὐ γϑαηὰ θ60. οουογαπίαν, πιο ξαρτὰ σοπϑι1- 
ἀπ|| παισὶ. ὅς ΘΕ Ἰσυ15. ᾿μ 10. 

(6. “οητιοίανλὶ θοικίπο δαδαοὶ δ Τανλο ἀρπὰ αἂτ- 
οἰνοία παι, θέβρ.ν ἡ ππὶ [0 Ὁ ἀρὰ Ἰρίρμι, νι τχΎὶ; 
ῃ. 30. ἀθ Μἀπδῖρ ἃ1{1 «ἰὸς φαοα ἀρ γο5 ἰ Ὀαι]ο- 
« ΤΙ ΟΒ} πα κίσσα Οἱ, ἀΟΠΟΤΑΡ118 δϑὶ ποῦ δι 8 ΒΟ ἢ, 
« ἢἴὺ ἀϊοῖε παιαραην 550. ΠΟΙ  ἷ5. δ᾽ ρᾶίγοτα ὁ0Ὲ- 
« σὐρ βσοπεο ς 6᾽ ργορίσγοα, πιχα δ, εἰ ρ Ποοτα5 
« {πιο Π Πρ ΔΙ ΠΟΤΙΘΟΒ) ἀσονα!! σου Ξε θη απ, 
« όυχπη ζαπι ρυϊιῃ!οθ,,» ΘΩΟΒΠ ΟῚ ἀμυ4 ἐμίρδδηον 
πος, χα ἢν 10. δι ον Γ 11 ΟἹ τοΥτῷ σοπά τος 
τ. [8561 1ΠῈ]} ἀσοθαμ!, Θα πιὰ πιο (ὁ ἃ5 1}. πιο 0 
Ρουοὶ ὥρυνα ἀρ παθραμῖ, ααοα 1015. 5.1}188 οδν- 
1.98 ἐπιθιάἀϊχίπϑοί. 



δ8Ὁ 5... ΟΥΕΤΕῚ ΒΙΕΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΙΠΕΡ, 688 

« Βόπογ ἃΒ οανηϊροίοπίο Π,.» Οἱ ρίοντία ἰπ βωσαϊα ἃ κράτορος" ᾧ ἡ δόξα (1) εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων᾽ 
βϑουίὁτατη. Απιθῃ. μήν, 

ὅτ ιν στον 3. 

(4) Ὃ ἡ δόξα, 515. σοποιιαταν σα!ουμοῖς ἴθ. δόξα γαὶ νῦν, χαὶ αει, χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας, οἷο. « (αὶ 

οὐάα. (οἷ5)., Οὐνου., ος; Θαδαῦρν, οἱ να, ᾧ ἦς κ βμίοτία, δἰ απο, οἴ βοιαροῦ, δὲ ἴῃ ϑϑοιὶα. » εἴο, 

ΟΛΤΕΚΘΟΗΙΒΙΒ. ΝΟΝΑ. 
ἢ. 00 οταρτα α ρομάϊίοΓα. 

125 ΡΠ ΠΟΟΘΓΠΌΜ. 
1. ἤει “ οπιϊηὶ ποδί ἐ ψόφῳ Οκνῖϑὶ Ῥαίγονι, γογαηι οὐ πΐμηι σοηηἸογρηι οἱ δ θοίονδηι 6556, ἀἰυϊπηφιις 

ϑαρίοηίία αἰτίη ἐ556 ομιι τριϊσοῦ δὶ, ἐπ ἕας οαἹεολοξὲ ἀεικονοίναῖ. ἦς μνίηιο ἤθια», ἢδο σαγηῖς οσμἐὶς 

υἱδί  ἐΐοπι, πθ. αὖ μέϊο ἐαιφαανα πίον τα! υἵκιοη (τ. 1). ὑἰα οα σὲ ορμοτίδιις οοσηοβοὶ αὐὲς πὶ ἑαγεν ἃ πεγαΐη8 

φθηΐίμς σοταρνοἠοην φμραί (η. 3, 3.) Τῆι αὐυόρϑεις ἠωνοίῖσος ΟΠιν λον Παίνονι α πεμηαΐ οΥ̓Θα ΟΥ6 αἰὐχείη. 

σμοηίος (α. ἅ), δὲ ἀπῥως τοιϊθον οὶ ορίβοίινν ἀοιγοοίαπίος, με ἰοἰυ τιμή ἔπθοι 6)ας αἰφὰθ ον ἀϊηενι αἰἰνιλαὐεἰϊ 

αν» δἰ οἷο ἐαροπμῖ!; εὐνὰς βοἐϊς, οἱ εἰάθνιίαι παίασαπι οἱ πιςεπι ; ποσί ὧδ εἰϊολ εὐ φμαίμοτ' ἀπὲ ἰοηηρεδία- 

{αν δίαίας υἱοοδ, ὑγευϊίον, ρα οἰεψατίον ἀνδογ δέ (π. ὅν, ὃ δἱ 8}: οὐὐίον γοζείίοης δαπίολιθος ἐπμουύτὴ δὲ 
ἐοηεὐνας ἀἰυθνβὶς εοπη μον ὶις ἀρριειγεο5. (ιν. ἢ). δενοῖοε ἐ φονῶγη φυθ πεοίθονα θοραμηιβ, ἐδν γ 9 οἱ Ὡμαγ 8 

ὁ πεμἐεἰμέλοΐωηε απ να ΐεση αἰἰνεῖραὐἐ ἑαίονι εἰ υαυίαιίοα, (ὰ. 9. 10, ὁέ6.). δοκίσεπιο αὐ εαρίϊοπηίατη 
κιωαπὶ σονμοτὶβ ἐαθείσανι, ἐνὶ ἡπαᾶπε ρεσοαίονμοι ποκίγον ον σα μα ΓΕ) σθν 6 ἐμ} ϑέπιης εἴ οσαἰμνοεοδιενι δἰ, 

«ἀἰευεοίιις, οτα!οηόπι σγαία Ουπηϊέοτῖς ἰαπιίτον σοίε νυ αἰΐαπε ἐοπσμ ας (α. 10). 
11. δι ραν Πσρὲ ἐκ ἥπο σα! οφλεδὶ οἰριμσιίοην οἱ τοπιμοητανίανε τοὐἷμς οὐδὲ μαρείυηι ἀορον ριοηθπι 

φηῷ ἡμέ Ῥαϊγωηι ἱμοιιν αὐτου νοις ἐδ ἀν αὐ σινπόη!ο ἀαία ομορα φμδδρμιὲς, οἴυθ φορία, δὲθο εἰομαηέτα 

ἐοηερια! ; ἐαδιιθ ὀπηη 65, ἰ6 οἤηρὶ ἐϊοοαὶ, ὀγουϊίαίε εἰ οὐπιμεηεο διρουοί. Μιαη θοῦ θος δίρι εὐ {26 πἰδιφιιδ 

αἰπαϑ, μοί ἱδεειιρη γοαριρὶν φαΐ μεσδῆηιν ἀπ οπεπέδυς οὐθοίμρῖς οὐ ἐονῖσηι ἀπ οίογὸ ἰσῳμεδανίιον; δε ονας- 
ἐἰοτιὶς μεϊποῖρίο πδαν οὐ πιρη, ὃ ἐποςιδῖυο, απ οδέδοος ορμαφηηίς, εἰ εὐγτα φιίενα τα ΐοηθ, υἱ ἀεὐε6 Ιοέα 
ἐΐφογηις ἀθοισγοΥοὶ ὁγαἰΐο, αμην ρηῖν ἐ{{ αἰἴμηι ἘοΙερὶς 7 ἐκἐυηεοηίς ἤοωηι εἰ ἐοπ ἐονεηι αμη αἱ, αὐέμοι 

Νοουὶ αίνοηι αἰσονθηΐ Ὁ ἠὰ νῷ σγιθὴ θυ ἐμπιοδαπέ, φαοα ἔοι αὐταὶ ξωηενὶς σοστίπες, δὲ σε ἐϊς υἴϑει8 
θ55θ,, τὐὶ ἴῃ ἠὲς δονίμιι ἐς γογονίαρ αἰ ον τ6ΡῸ διυϊδὲδ ἐδ οἱ ἐπεονιρτοὴοηδιδ, 9. ιἰἰὸ δ ναη σοι, δὶ 

Ῥακίϊ εἰ “ηαπηῖς ουαπισεί νι ἀϊοίο, θυ προ γι  ππσχυδίη; αὐλίκφηο, ὑπ πέδας αἰοίπο" αίτεηι 
Οἀγιϑεὲ πἰϑηιὶπὶ ργαῖον Ἐπ σι Ἰοίμην 6886. ἑἑπης {μῖ5δ Οπηδεϊσοσιρν αὐφιαπομέπεϊοτιθηε θ᾽ ἴον 85 πὸς {π- 

εἴης ροιώμς, ἰδ αν, σαρ. 6 εἰ 30. ϑώϊψηιες, ἰὴ  ὕοαη. ἤἰριδί. αὐ τορ. ιν, 13, εἰς. “ητο ἐψίμιι" φιιαηὶ 
νυνί ἀΐφηαπε 6886. αμεοίονδ 5μὴ ταμηὲ ψαδνίσαηι ἀονιοηδίι αλὸ αὐ ρφτ θα υγοίην, ρΥ ἐμ ψΠ| ἐογιον ἐκοροῖῖ- 

ἐονπηὶ απιρἐνοαᾳ γι οὐγεεῖῖο. Θααρνορίον κοπίτα δὺς σοπκί {ως εἰ ἐὰ κίον ὶ φικύίοηι 7 υβἰανιονίο, ρτῖμιο 

ϑειωη σαγγεὶδ Οὐτεἰ ἐδ ἐοηδι ἰδ ἸΘΉ Ῥώβδο; Ὡς πρὸ αὶ χμοφίαηι Ὀἱσοηίο ἢοηιίνο οὐγὴ τ πο αὖ ἔμδὸ Εἰ πυομέοίρ 

υὐϑιγῃ αἰαὶ σιαπὲ ἀὐοὶηαΣ οἰογέω οἰ αΐπονι ; φαοα οἰΐαηα ἱμοιέρηίον ϑοηιοηβίγας ἰγνηῶμα, ἰδὲ αν, 
εαρ. 0, π΄ 10; 85 δέαιον θα ἐγοαϑεῦὶς δμὶϑ, ργομορτοηο ἐκηῖση φμαίίαηι απΐθιο ἰηγονηκία, ρόβξο ξ0-- 
φηποϑβοῖ; φορά αὐεέγϑιιν σϑ5θ» ἑεοι ἐέζοντιι ονεέτεοίσοι δεὶ Ζαῖν ἰδ ἰφμονανίονιοιν εἰολιηι ; ἀθ αὶ πρηπίηθ 
ἰαγεθὴ οοτρ»εἰιθηἰΐ μό558 οοπίνα αμήαοίαμι {ἰἰονμηι, ἔδοιηι Τ᾿ ϑίον ἐς Τεδίαπιεη εἶ μέωτιθ ρεγεμθοί ιν ἀξ88- 
γολείϊμηι, ἔίθο ναϊϊο ἀπ) ια Ογλε  δανίο ὁγωἑοηῖς ρεϊηοὶμέῖ, φιοα α Ῥεΐψιιο υομ! φοραοηθ αὐπείσιοι οἱ 
αἰΐζδννιηι ἩΟῊ βαἰῖ5 σογιδιδραηἰϑὰ5 υἱάονὶ μοϑ5ῖξ, 

11. Μαϑείων ἰὴ ΡΝ ἐπὶ τηδ8. δ΄. Βαφεὲ ορονάδιια, συ ποπεῖηθ ἐιοτοῖίϊα οὐυϑύοηι δ αἰ» ῖ5 ἐθ ἢος αὐ ηι- 
πιδῃ!ο, απ Πὸὰ8 81 ἸποοπηργειβυβυΒ; δε ποπημἐ ἰς οὐ ἰώ ἀνφισιοηίμνι ἐἀρη ώροι μεμα ὦ οἱ ασου- 
πιοάα(ὶ» αὐ ἐείσχμο, ργαξθν νι ὧι πε. ψαπὶ ἀμάϊοη Βα ϊὲ γχυηλῖνα ἐς πεμία ον ως ἐπιου μοίαια ρ»οη]- 
υἱέ. Δίαηι ᾿ς οἰαμήραβίος, εἶα κα ὑαρὶὶς βοκ ει ἰοοὶς φὰς δᾶ οοποίοπος ἐπῥονοια!, ερ ὉΡΟ» μὴ 6755. ἸΟΉΣΟ 
1171 φϑλοιι δῶ διθλδ ν ἔπι οογιρίονι 1 ἐοη τῆι ἡη ι5 οναὐοηὴς ῥρ φνηθη λοι οὐ αὶ, στ) ατν ρα λον ἡἰα Βος 
πιο] ἰδ ο αν ργδ ἢ ρπ ΠΡ 15 εξ ρηπν κα οὐπ ἐδέαπε ἐπτι δεδ ὑὐτις πονεῖαθ ἐπ γθμώ ἐρὶ θὲ τος. ΤῸ αν 800 
ἀηπολ μη, ὥκος ἐ μδηνον σον ξος ρῷ 1. ΠΡ. Βασι απονιμη ἱδίξοίδροα σονϑείμνε εἰ ἐασκενέμϑι! πον 
ποδίεν ἢ). βόε, ἐδ ἡ] ον αμοον ; οὐ) ἰαϑονθ τὶ πὸ σαἰδοϊιορὶ μκὰξ φάθι. ἐξανιον εαγἸοίαίμηι ποπιαίας 
ἐπὶ πια(ὶς οὐξετυναυΐ , 56 τοἱαηι εατγερίαηι ραν θην, φῶ ἱπείφηϊδιδ σαν οία(ἰδιις5 εἰ αὐἰαϊίαγιοη ἰς μον μο- 
ἰαία 6εἰ, αὐ εαἰσοπι οὐοπίαπι γμάϊοαυΐ. 



621 ΟΛΤΕΘΗΈΕΒΙΒ ΙΧ. ὉΙΣ ΕΟ ΟΥΝΙΌΜ ΟΟΝΌΙΤΟΒΕ. 628 
ΙΨν, μία αἰεὶ ἐπ μι ῥδγοραΐα δι μδο α ἡ Π10 ἐαἰοεἠιονῖδ, οδοιν τ ποία, Εαρέΐο ονοονίμι πο απὸ 

Εἴ κὐφμεπίοηλ ἐθδτα Θεπκί ἀφεϑέμιῷ πε ομεαίᾳ μ»ὲ ητμνμαίμην οοδρ. (οὐ ρε5 φιαδαβ ἴα φα γϑερηϑέπία δὶ 
δες, μΡ 6Ρ ἀμὸς πο ίαπος, δμης Δηνἐϊοαιὶ ἐνὸς. Εωο, σαβανδ., Βοάἑ, (δα ίοανιῖ τοίνάομι, Οὐαί., 
(οἰό., εἰ 5 γα θανισίαί 65. δὲ δἰ. Οδιουε ὦ ἐφνο οὐἰνιοιονείμν. Σ ἀθννιθν (το ον τοις ϑνεῖιν. 

ΚΑΤΙΕΣΧΗΣΙΣ ὁ 
ΦΩΤΙΖΟΜΕΈΝΩΝ, 

' «- “ ϑοωδν, ,...Ὁ ῥ. «ἢ - ἘΞ με - Ἐν “Ἱεροσηλύμοις σχεδιαθεῖσα, εἷς τὸ, Πυιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων χαὶ ἀησάτων (1)" ναὶ ἀνά- Ξ πς ἐρποδε ἡν Τ πον τ χο ΚΡ στὴν ἘΠ 3 ΣΟ τς δ οὐ ὅ ΤΟΤΕ ΕΟ 1ῴο’ Τίς οὗτος ὁ χρύπτον με βουλὴν, συνίχων δὲ ῥήματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴται χρύπτειν ; 
αι τὰ εξῆςς, 

ΟΛΤΟΙΠΕΒΙ5 ΙΧ ΠΙΙΙΠΜΙΝΑΝΘΟΠΌΜ. 
ΒΤ ΡΟΒΟΙ ντη δ χ ἔρήμοτνθ βροηπηι πα, ἴῃ Πὰς κα Εδοισγοτη ΘἾΊ οἱ ἔορτας, νἹ5 1 Π πὶ οὁπιμίατα οἱ Ἰῃ νἰ5ὶ- 
«δίπαι, Εξ ἰδοίίο ον ΨΦον: Ουἷ5 651 ἰσῖθ ψαὶϊ τὴ σοϊαξ σης  τπὰ, δὲ σοηϊδῖ γογθα ἴῃ σον Σ ΤΩΪΒῚ τοῦτο 
« 86 ἀρβοοῃμάθδγο ραϊαὶ δ ἢ» 

Α΄. Σαρχὸς μὲν ὀφθαλμοῖς θειυρῆσαι τὸν Θεὸν, ἀδό- αὐ 1 ὁ) σαγηΐα συϊάοπη σοι. }15 ΠΕΌΤΩ ΘΘΥΠΟΓΟ ἰπ|ρο5- 
νατον- τὸ γὰρ ἀσώματον σαοχὸς ὄμμασιν ὑποπίπτειν 5180 οΞὲ : ἀπ σπῖπι ἱπσουρουθαπι δοῖ, 58} ΟΡ Π5 
οὐ δύναται' καὶ μεμαρτύρηχεν αὐτὸς ὁ μονογενὴς οὐμ]ο5 σαίΐοτο πο ροίθ51, φασα δὲ ἴρ86 ἰθϑειΠποαια8 
Υἱὸς θεοῦ, λέγων: Θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέχται, 68 ἀπίμβϑηϊ 5 ΕΠ 5. Ποῖς ἀἴθηβ : θθιηι γθηῖ0. υἱαϊέ 
αν γὰρ κατὰ τὸ Ὑενοαμμένοην ἐν τῷ ᾿Ιεζεχιὴλ ἔχε πηηπσα δ᾽. ΝῺ Θματη 5ἰ (αἷ8. ΠΡ Δ χαρά ἴῃ σας 
λαυιδάνι (2) τις, ὅτι εἴδεν ὁ ᾿Ιεζεχιήλ' ἀλλὰ τί ΟἸἴ616. Ξοσί ραν πὶ 651, τὰ ἰπιοσργοιδίαν {πα5ὶ ν᾽ ἀεὶ 

ὃν ἘΖΘΟΒΠΟ] Ὡ νον [ἀ ἀ188} 41 ἀἴοὶ! Βοείρίαγα, Υἱ- 
τὸν Κύριον, ἀλλὰ τὸ ὁμοίωμα τῆς δόξην, καὶ οὐχ αἱὲ εὑπνἐ μα δπιθηι σίοτὶ ἐϑοταϊηὶ ὅ51 τι ἰρδιτὴ )0- 

αὐτὴν τὴν δύξαν, ὡς ἔστιν ἀλιθῶς, Καὶ ἰδὼν τὸ πιπαπι, 508 βἰγηἐ ἐπ έληοηι οἱονρ, ἀσοααδ ᾿βξεάῃ υἷος 
ὁμοίωμα τῆς δόξης μόνον, χαὶ οὐχ αὐτὴν τὴν δόξον, στίδη), αἴ τονονα οδίυλῈ νόγὸ ἢ 1115 5 τ} Πα τη 

ἔπεσιν ἐπὶ τὴν γὴν ἀπὸ τοῦ φόδου, ΕἸ ξὲ τὸ τῆς δό- δον ΞΟ μη. πππ δαΐοτα μίονίατη ᾿Ἰρβϑᾶπι ὅξιρνουϊαῖι 
ξης ὁμοίωμα θεχηὶν φόδον γαὶ ἀγωνίαν. περιεποίς::. ἷἴπ (Θγγὰτῃ ρυτποία Οὐ 8ὶ ΒμΠ Π ΠΠἀο ΚΠ οτῖτθ "00 - 

τοῖς προφήταις" αὐτὸν εἴ τις ἐπιχτιρέσειε (3) θεωρῆ- 5ρθοία, ππογθηὶ ϑίαδ πδιη άπ. ρΓορεοι5 1 Ἰοἷδ- 
σα! τὸν Θεὸν, πάντως ἃν χαὶ τοῦ ζὴν ἀπηλλάττετο, Ραΐς; θυ ξᾶπο ἰρβυπὶ εἰ α]5 ἰπἰαδεὶ σοπᾶτείυν, 

κατὰ τὸ εἰγυημένον" Οὐδεὶς ὑψεται τὸ πρόσωπον νἱϊαπι ἀγα τοτεῖ, λαχία {Ππ4: δόπο εἰμοῦϊε βαοῖοηι 

μου, χαὶ ζήσεται, Διὰ τοῦτο, χατὰ τὴν μεγίστην κι γεδήση, 06 οἱυρέ 58. Βα 188 το σγαϊα, θθυ5 εχ Βοπὶπ 

αὐτοῦ φιλυνῃοπίαν, ὁ θεὸς παταπέτασια τῆς οἰχείας (616 91ὰ πηαχίπγα σα ΠῚ {ν᾽ ἸΔ} 5 0 ρΡὸ νοϊορτὼ- 

θεότητος ξξζέτεινε τὸν οὐρανὸν, Ὅσα ἡ ἀπολιόμεθχ ἰοπάϊιπὸ μερί βολα8. ΝΟΣ οδὺ δ ὺ5 ᾿ἶο βουταῦ, 564 

- δεν -ῷ 
ὩΣ 

ὁ ΓΞ τ ᾿ εΤὸς πποδ Ἔχυδ οςς Ἰὼ ΕΒ ᾿, πὰ 
, Ἐραφύ , ἴδτοεν οἰκοίωμμα οὐξὴς Κυσίου, οὐκ αὐτ 

48.[0ὲ}} χκχυῆις 3. 99. Ὑ", ἐαΐ. ὃ, π. Ὁ 1 σας, Ἵ, τ. 8 δ 11; οαἱ, 13, π. 18.."Ὁ Ζοαπι. 1, [8.. δ Ἰὕτοο]ι, τα, 1. 55 1018’ 
Ὁ5 Εχοί, χχχιι, 30, 

(4) Καὶ ἀοράτων, ῬοΒβὲ ἀοράτων τρρρίταν ἴῃ οαϊ- (2) Ἔχλαμθάνοι, Τὰ οϊεῖα, ἐκλαμδάνει, Οοάϊοοια 
ι15 νὸτ ποιητήν, 4υαπὶ βαπια ] πιπβ. ὁχ οοσ (ο151., Οοἰδὶ βοου!} 5.Π}15 τ βάλοι Τοά!., ἐκλυμδάνῃ, ἴσα, 
Οιἰΐορ., πο, δεδὰ.. γοάς ΟἹ ἀποίοσ 16 ἴρδηι5 γα ὕαβδυρ, Ομ)». ἐκλαΐοι, ῬΆαΪο ροβιὶ, γΟ065 ὅτι εἶδεν 

11}, αν, 7, ας 8, ἄγ οα! αν, μεϊαιαπι ϑχιηθο} } ἴθ - ὁ Ἱξζεχυήλ, ΔἸ 1ηγπ8. ἘΧ οι. 40 ἴῃ φοσῖοθ 
ἰοστο τοϊυρομιῖ5. Μοχ, ἰουο Ἰὠδ, (,, Μούδ!}} οαϊιῖο, φυα νη εἶταν ἀλλά, ἀη}8 τί λέγει, Εἰ 2. οοαά. 5} 
πάρει Ἰυήλ φασὶ Ῥγονοιμα πὶ νϑυβίοθο βοοα!ῃβ ὁπ, πορηΐη8 5. ΠΆΛΗ σομ! Πρ ]λι5. μᾶπο ΠΟΙ Ἴδη 

Ἰΐεον ἢ τοχτῖ Γώδ μοδιθγῖι. πὶ νυρθὶς νϑῦὸ Φ0 0] εν. σομ σογοηι Ἰομυπάμηι, ἀλλο τι, Ῥῖὸ ἀλλὰ δῷ 

αν α5, ἴσοο χούπτων ὡξς εὐ ἴοὸ απ, 008, ᾿α] 88 (8) ᾿Βπιγειρέσεις, [ἢ οἀ{185, ἐπεχείρησε. Τῃ εοὐὰ, 

κρόπτιον σε, ΓΘΟΪαΠΔΏ Ρὰ5. σοί, οπιαίρυβ; σποὰ, Ποδ οἱ (ἰἀϑα}ν, ἐπιχειρήσειε, ἀαο 560 ΠΟ 5.[Π|1|8, 

ορίίπηο σοινοη! οὕτὴ να]χαία ατρ ᾿ὰ ἀβάαθ Οδ 1 ἀπβπιθη απὶ ῬνοΓ σγδινηιδιο [θθ68 ἡππ ταν πο 

απππν νευθογαπι ει αι βουιρίατα γαΐ σε οἴεται. [οὐοπάο, Ῥασ!ο ΡΟΒΙ Ἐχοῦ Ἰοσῦτα, Οὐδεὶς ΟΜΝ 

ΑΙ τὺ ποι ρει ταπ5 οχ σοί, ΟἸοὉ., ΟΟ1Ὁ., 6. α-. ταῖς οἷο, ἰο οἵ σαν 10, ἢ. 7, οἴϊαὶ ἀυοίος Ῥάμο 

βαἀ0ςν ΒΒ041}.ὁι, φουκϊο! ρας ἀνα βοι} οἱ Ργδνοι! αἴ- ΟΣ ἀΐνοτϑθ ἃν ΘΟ 85. ποξίΓῖβ ΒΙΒΙΟΛ ἢ) ἀνθ εῖα, 

(ς ὃχ 5Δο1Ὸ ἰοχίι, ἐμὲ δὲ οἴται, Γιροῖο γυϊμαα. ἴῃ ἀΠΠ|νὰ5]ού5 1Π0 18 μαδοαγ Σ᾿ Ὁ5 γὰρ μὴ τὁἢ 
οοπίγανία, οϑὺ βάονο ἰοχίθ!, ἴῃ απὸ ἤοὰ5. θαθλανρ Σ ἄνθρωπος τὸ πρησωποὸν μου, χαὶ ὌΠ ΣΕ, ΑΙ δοάριῃ 

δα ριὰ οδὲ ρμὰγ ὀυεόγο ὑχ 2} δᾶρ. ται. ἃ. ἴθ πιοάο 400 ΟΥΠ 5 Δ} Ιόβοτο 1 ΝΣ λα ἘΠ Ην 

48πὸ 40} ὕθαν Δ] π|6η5. οἱ νοΡθὰ ὁ] 5. βαρονίογα ("ΠΥ βοβί λη8 ποῦ 1 {Ππ0 : 15. χα ρο βίο ἡτοῦ 

ἐδρθίθηβ. αἱν τ Εἰς νὰν ἐστιν ὁ κρύπτων σε βουλὴν... αοῖν 7 οἷο, 1. 1} Μωμονονς, ἔγοίονῖ; Ογτῶ ῬῸΓ 
χαὶ πε οεται χρύπτειν ; « ΟἿ]5 οηἰεὶ οϑὲ (αἱ 58ιὰ (6. (υ[6].. ν. 139. ΑἸ] Βαηΐ ἀρικὶ Ράίτο5 οὐ) ιβάβχῃ ἰοοὶ 

« Θομβη]α σεἰοῖ, δἱ 56. {01 [δίθγα ραϊοὶ ὃν Ἰοϑοπάϊ ναγιθίαί 68. 



639 5, ΟΥΤΩΣ ΠΙΕΈΕΌΒΟΙ,, ΑΒΟΉΗΊΕΡ, 640 

: τἠκάνης , ᾿ ὃ εὐβέσησυ τι ὙΓΥ τ ἀρ ἐσ ΣΝ. 
Ῥτορμοίῳ ἱπαυϊθητῖ τα 51 ἀρβογαοτῖβ οῈ]05.ἰγοπιόγοχ ἃ οὐχ ἐμὸς ὁ λύγος, ἀλλ᾽ ὁ προφήτης εἶπεν. ᾽Εὰν ἀνο! 

κἴὸ ἀρργοιοπαϑι πιοιίο8,εἰ Πφιοῇ επιδ',» Οὐ] νοτο 
Ὠλὶ γᾶν 5. 5ἱ ΕΖΘΟΒ 6] αἰ ΠΙυ ἀπ θὰ αἰονῖφ σοηϑρίσα- 

ἴὰςᾳ ρτοσαραι ὃ ἀυδηἀἀοσφαϊίοτη ΠΔΉ16Ϊ ν]βὶι5. δδὶ 

ἙΘαρτί οἱ ϑογυ 5} οἱ, δο δία τῇ σοπδίον [5 ΘΟ ἈΠΊΔΟ, 

οἱ ἰὼ Γαοἱδηὶ ργοοία!: πὸ σοϑροηάδγαε ἅπεὺ5 δβί 

Ῥγορμδιδιάοηρο 5686 Δη 86 115. 1χ. Βα] πα! πιὰ {11} 
Βοιμίηῖ5 οοδοία5. ἰγαμβίουιϑϑϑοῖ ὅς. 51 δθΓί6}}5 
σοπαρδοίιι5. ἰγθηλογοῖν πο 6 Ραΐ ρύορβμεῖί5, 1121 
δὰ ἴρξθ, 5ὶ, αἱ δυαΐ, σοῃβρίοσ) 8586. ὈΓΘΡΕϊδβεῖ, 

ὩΟΠΏ 6. ΟΠῚΠ68 ἸΠ δ ἰ55δηι 2 
1. Ὀινίπαιῃ ἰδ αθ παἰαγαπι ΟΟΥΡΟΓΕΙ5 οου] 50 η- 

βρίοὶ οη ἀαιατ; 6χ ΟροῦιΡα5 νογρὸ ἀἰν᾽ π 8. ρόββα- 
1η115 μοί βία 5 δ᾽ α5. σοφία! 6 ηλ 4558), αἰ 86- 

Ἰοτη Ποῖ 4υἱ δἰ: «Να) δχ τηασι παϊηα οἵ ρὰ]- 

« Ομτγι πάη 6 σγοαίυ γάρ), ρΓορουθοηο βουναία ρτὰ- 

« οὐοαΐον δαύαπι σοηδριοίταν ὅδ...» πὴ οὨΐπι αἷδ δχ 

ὀΥραΓαγ 15 ργοογδαιογοιη ΟΡ ἢΪ,56 α Δ 11 410, )ΌΡρον ϊο- 

πὸ Ξξογνταία Τὰυῖο πα 18 πιᾶ]οῦ ἀῃΣουἾ 6 ἀρρατοί 

Ὀθαθιαυδηΐο 5011 πα] τ τὶ ΠΟΙ ὁ ΟΥ̓ΡΆ ΙΓ ἢ ΘῸΠ- 

ἐδ ΡἸΔΠ ΟΠ διὰ ΓΘ ΡῚ}, ἀϑβθσαίαβ ; σαη 418. ΠῚ ΠῚ Ὸ ΠῚ 
τα οΥὶ θη ΘπῈ ρα 108 δ Π ν ΘΧ ΓΕ ἡ] Ογὸπὶ ἀῦ0486 

ὧδ δ 60 50 ὲ ποι Τάτ δὺ βροοΐθπι ἱΠΙοσ πιδξ, 
ΠῚ. Υ]5 (ἃ ὀορῃοβοθια φαροὰ παιιταη) [)οΐ οοπὶ- 

ῬΓΘΒΘηά6ΓῈ μΟΒ5Ιθ}16 θη 51} 57 7 ΤΡΘΒ ΠῚ πὶ σα} 110 
ἱξηῖβ ραδγὶ, θθατη Τα 05. Θ6] ρρ 65. ἀϊσαηΐ : 
ΒομοάϊοίειΣ ἐς αι Ὀϊίυονῖδ αὐψεβος, 50 6η8 διιρεν οἢ6- 
τμδύη Ν5. 10 ἀπ, ααξθ80, 485) 51 Θοτα θ᾽ ἢ, πᾶ - 
ἴαγὰ ; ἰχησαὰδ δαπὶ Παἱ σα ρου 11105 5δάθε οομβῖάο- 
ταῖο. Αὐαΐ ΕΖθολ 8] ρρορ δία Πποτίθτι ἀοβ ον ΕΠ ΟΠ 6 1ἢ, 
ψααίθπα 9 {18 ν] ρμοίοται, χργοβϑὶὶ, ἀΐσθπϑ: Οαυδίιον 
γα έι5 ἀπ} ς ΡΓ πη 5 ααΐ ἄδην ποτα 5, αΠ ΘΓ Ἰ6ΟῊ]5, 
4.1} ἰογι 8, ΡΟΒΊΓΘ 5. ὙΠ} 59; οἱ β0χ ρϑηπα 
απὶ ὅθ: οὐ Ο00}} οἷ8. ἀπαΐψαθ δ; ΟἹ, ΒῈ} ἀποφαοίαο 
τοία απαάτίραγ 8 5.0) οἴ. 55: πἰΠΠοπιίη 8. ροβὶ 
θα ἀοϑογ  ριίοποπὶ ργορῃοία, ποπάιιπι δἰΐαμι [6- 
βοηἀσ ροδϑυσηα8 οορ αἰϊοπα σου) ρίδοι! Οὐοα 51 5ο- 
Ἰΐϊαπι. φαοὰ ὀσρίαπαν! 116. σοπιργομαπάογε πο 

54 [34. ὑχιν, 1. 5. Ὅδη. νη, 17 : χ, {58.6.56 ϑαρ. χιεϊτ, ὅ 

Β 

ξης τοὺς οὐρανοὺς (4), τρόμος λήψεται ἀπὸ σοῦ 

ὕνη, καὶ ταχήσονται. Καὶ θαυμάξεις εἰ ᾿ζεχιὴλλ 

τὸ ὁυοίωμα τῆς δόξης ἰδὼν ἔπεσεν ; ὅπου τῷ Δανιὴλ 

ὁ Ταδοιὴλ, οἰκέτης ὧν τοῦ Κυρίου, ὥφθη, χαὶ πα- 

ραλοῖμα ἔπτηξε χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἄχοις 

ὅτου ἐξεδιάσατο ᾿χυτὸν ὁ ἄγγελος εἰς ὁμοίωμα υἱοῦ 

ἀνηρώπον, οὐκ ἐτόλμησεν ἀποκοιθῆνα! ὁ προφήτης, 

, 
πὶ 

Εἰ δὲ Γαδοιὴλ ὑπτανάμενος τρόμον ἐνεποίει προφή- 

ταις, χὐτὸς ὁ θεὸς εἰ ὥφθη χαθ' ὃ ἦν, οὐχ ἀπώλλυντο 

(2) πάντες ; 

Β΄. Θείαν τοίνυν ψύσιν ἰδεῖν σαοχὺς ὄμμασιν ἀδό- 

νατον ἐκ δὲ τῶν ἔργων τῶν ρείων εἷς φαντασίαν 

τῆς δυνάμεως ἐλθεῖν δυνατὸν, χατὰ τὸν Σολομῶντα 

τὸν λένοντα᾽ Ἔχ γὰρ μεγέθους χαὶ χαλλονῆς χτι- 

σμάτων, ἀναλόγως ὁ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖ- 

ται, Οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐχ τῶν χτισμάτων ὁ γενε- 

σιουργὸς (3) θεωρεῖται ἀλλὰ προσξθυηκεν, ὅτι ἀνα- 

λόγως, Τοσούτῳ γὰρ μείζων ἑκάστῳ φαίνεται θεὺς, 

ὅτῳ ἄν μείζονος θεωρίας τῶν χτισμάτων ἐπιλάβηται 

ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅταν διὰ τὴς μείζονος θεωρίας 

ὑψωηῇ τῇ καρδίᾳ, μείζονα (4) καὶ περὶ Θεοῦ λαμδά- 

νει ψαντασίαν. 

Γ΄, Καὶ θέλεις γνῶναι, ὅτι Θεοῦ φύσιν χαταλαθεῖν 

ἀδύνατον ; λέγουσιν οἱ τρεῖς παῖδες ἐν τῇ χαμίχῳ τοῦ 

τ 
ὑπ ᾿ ᾿ 

υρὺς ὑμνοληγοῦντες τὸν θεόν: Ἐῤλογητὸς εἴ ὁ 
νι νὴκν΄ 

ἐπιθλέπων ἀδύστους, καθήμενος ἐπὶ τῶν δλερου- 

οί. Εἶπε μοι τίς ἔστιν ἢ φύσις τῶν χερουδὶμ, καὶ ὺ 
τὸν ἐπικχθήμενον θεώρει (ὅ). Καίτοιγε ᾿ἵεζε- 

χιὴλ ὁ προφήτης καὶ τὴν ἔκφρασιν αὐτῶν ἐποιήσατο 

κατὰ τὸ δυνατὸν, λέγων, ὅτι 

ἕν᾿ 

τὸ δὲ μόσγου: καὶ ὅτι ἔξ πτέονγες (6) τῷ ἑνὶ, καὶ 

ὀφῃχὰ 

τροχὸς 
οήτου τὴν ἔκφρασιν ποιουμένου, οὕπω ἡμεῖς 

Τέσσαορα πρήσωπα τῷ 
. 5 

πὰ μὲν ἀνθρώπου, τὸ ὃὲ λέοντος, τὸ δὲ ἀετοῦ, 

μοὶ αὐτοὺς πανταχόθεν" καὶ ὃτι ὑπὸ ἕκαστον 
ἜΣ πὶ Ὁ 

τετραμερὴς ὑπονγείμενος, Καὶ ὅμως τοῦ 

,», ὁ ᾿ “Ἴ Ἀ ᾿ 

ἀναγινώσκοντες χαταλαχδεῖν δυνάμεθα, 1 δὲ τὸν 
᾿ , δ - ἂν Ν᾿ ᾿ : 

νὸν, ὃν διηγήσατο, καταλαθεῖν οὐ δυνάμεθα 

, Κὶ γιά. εαἰ. δ..π. 2,3, ἀν ὅ. ὅδ Ἰ). πε, ὅδ, 
κ' Ἔχσευβμ. α, ὃ. 55 [58. νἱ, 2. δι Αροο, νει, 8, δ΄ Εζθοῖι. χ, 15;1, [ὅ, 417 τ χ, 3, 9. 

᾿ (1) Τοὺς οὐρανούς Οοάά, (οἱΞ]., ΟΥ08., οα, σὰ- 
58... ἀτοά., τὸν οὐρανόν, αὐ ἰῇ βδοτο Ῥτορ]ιοιῷ 
ἰοχία. 

ιἃ Οὐχ ἀπώλλυντο, ῬΑΡΕΟΌΪ πὶ 
ΔρΡΡοϑυ1 ΜΠ165}5 6χ οοαε, 
Ὀγοὰ, εἰ Μόγο]. ϑυπηαμαμιαν 
ΡοΟΞίγθι 3 πάθοι, ἀπώληντο, 

ἐ γενεσιουργός. (ὰ ΓΘΘ τη τ8 οχ οὐαά, 
ΘΟΕ]. Οὐίοθ.. Ποο, Οαθᾶι. [π Θ{15. Ἰαρίταν, Δη- 
μεουργός, ΔΕ 101 ΟὐνΉ] Π5. οἿτ4}} δου μέσον ἴσοι νουρὰ 
ΓΕ ΘΗ 56 Ὶ οἱ Θαβ6} 11. βοΙΓῸ νοῦ 85 1η16᾽ αἰΓυ πα 8 θεωρεῖται ΠΟΙ ΡΘΗ δ 5ὰ5 Οἱ Ἶβ1: ΟΡαἀοοίαϑ. 

(4) Μείζονα, θίο, ὼς νοὸχ δἱ βεσαδηῃΐος ὕϑαπα δὲ καὶ θέλεις οχοὶ, ἀοβιη! ᾿ὰ δοδή, (ο15]., (1}. 
Ονοάθοῖ νθιβ, δὲ οπληΐλιι5 δα! οϊ 5. απο Οχος 
ΠΕ ΘΉ ΒΘ. (6 4 δα οσάα, ἤο6, εἰ {58}. τοραγαῖο 
δαπί, Βα) οιια τ πὶ ρυῖπλο ῃχ8. Βα 5 Π ἤπο. 

(9) Θεώρει, Οσαά. (οἶπ!, (ο10,. δἰ ἴοποβ. Μορο]ῃ 
οἱ Ρεθνοιῦ ἃ. 1008, οἱ Δ Πα ηα ὉΧΟΤΗρΡΙ ατία μὰ: 
Βοπί, θεωρεῖς, υἱάσο. β)ά αι] ἐπουία5. δηΐο 
δα  βοϊπηις9 ὅτ᾽ ὑχ (οἴ5}., 
Βα5}1. 18 ὅτ! 
Ροβιῖο. 

Ὠσραηΐοπ γϑοίο 
σε, (ἄθάσδ., ἰδο4]., 
(ΟΙ5]. ὃν Οιιοθ., φαὶ 

τέσταρα, 
Ἰϑὶ., ποῦ, αβάῦθ,, Οἰίοῦ. εἰ 

ΓΘΦΖΆΪΡΙ υἱάθίωγ Ὁ ἀ!ίεγο ὅτι ἰηΐου 5 

(6) Ἔξ πτέρυγες, 56... αἰ. Τὰ Οὐγη 05 ΡΟηΘ. ΤΏ585, 
Βα ηἃ χροὶ ματα οὐ δἀϊοῃθ5. ΟΥ̓ ΠΠ} ς ἴῃ 508 
οὐ Κοὸβ οἱ λϑάσρ. Ἰαρίλαγ ὀχτώ ἰθσὸ εξ, ΡΡορὰ- 
8116 δϑ πὰ ἐπ 115 οια δὴ ἀδίχτ [358 Ἔχ 580ΓῸ ἰΡΧΙὰ 
ΕσϑΟ ΒΡ 115 οᾶρ. χ, 91, ἴῃ 4π|ὸ ϑοῖο, 169 ὉΒΘΓῈ ΒΊΠ]5 
ἐἰρασηῖυν ἀρ Βοιηδύλην ΤΟ ΧΧ. Ταογρ. ράμἴο- 
θα, Αἰῖη ποοϊοσο δ σπθ5. ΑἸάϊμης οὐ (σπιρ! αἰδη- 
5ὶ5 ἵϑναπε ἰαηαθι φρωίπον, Ὁ ἐαχ 9. ΠΟΙ α 5 οὐ 
να μαῖα, Ἰάσαι ψπ6 οἴαηλ μαροίαν ἱπ ΤᾺΝ, Ποηι. 
σὰρο ας ὃ 6[ 11. π46 δγρὸ δ8χ δἰὰβ Ξαρε (ν- 
ΤΊ Πὰς ἢ ραΐϊο τηϑιηονὶο [ρ51).ν ΟἸνΘ να Ὁ1 15 ἘΣΘ Ο 6115 
ἀρίαντε, φαα 46 Βογαρ 1 5 τοίου Ιδαϊὰ58 σὰρ νι, 3 
δὰ οἰἤαοὶ ἰογίεϑ 5. ̓ὰο {γα 5] ΠΕ. αεθ ἴὰ σηΠλ] πὸ 
ΘΓ τα ἴηγὸ παὶς ΑΡΟα  ρεῖβ ἰοῦο οᾶρ. τ᾿, 8... ἀΒ 
φαδίποῦ δηλπα ἰθῈ15 ἃ κ6 νβὶ5. {06 η 85 τοῖογέ, 86Χ 
αἰα 5 ἰρεὶ5 αἰτία σ5. Οὐαπην}5. δα ΕΥ̓. 15. Ἀρο- 
ὑαϊγρηῖδ ἔστο ἰδησιατα ἐἀποπῖθο 0 τα θαι 11} 
ἀοιη θαι ρτοδιθοῖ φασπιπαβ ἈΠ64ὰᾷ ΘΧ 60, νολαΐ ὧχ 
ὉΠ 5. 1Π}ερῖ5 {ας ρχῸ ἀπο το 5. ποὺ Πα]οῖ. πἴγα δ 
Σπάικινία, αν [ἈΠ ΘηΤῈ δχ [αι ἢ Π ὰΡῚ ἀκα πΠΘ πιοῦὶα, 
ἀοβυτη ρει. Οτοἰδγαν νόσρα ΟΥ ΠῚ πὸπ δοῦυτανθ 
τδριϑοηϊδηϊ ᾿οχίαηὶ ποαῈ6 ΕΥ̓́ΘΟΒ 615,6 ηὰ8 ἀρο- 
ρα Υ 0515. 
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ἢ ἐξ " ᾿πὖὁἍ.ὄ Β' " τ αὐ ΝΣ ῃ ἐπιχαθβήμενον, ὄντα ἀόρατον ({)ὴ χαὶ ἀνεκδιάγητον ἃ ροββιτη δ. δαηὶ σαὶ ἢ} ἰδίοις, Ἰην] 5: 5118 10 6{8- 

Θεὸν͵ πῶς καταλχδεῖν δυνηπήόμεθχ ; Φύσιν μὲν Θεοῦ 
πολυπραγμονεῖν, ἀδύνατον δοξολογίχς δὲ ἀναπὲμ- 

ἡ ῳτΥς ηϑίρατω : δὲς 
πειν αὐτῷ ἐπὶ τοῖς ρωμξνοις αὐτοῦ δημιουργήματσι, 

δυνατόν (2). 

Δ΄, Ταῦτα δὲ ὑμῖν λέγεται διὰ τὴν τῆς πίστεως 
ἀχολουθίαν, καὶ διὰ τὸ λέγειν. ἡμᾶς - Πιστευόμεν 
εἰς ἕνα Θεὸν, Πατέρα παντοχράονρα (3); ποιητὴν 
οὐρανοῦ χαὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων χχὶ ἀοράτων" 

δα μνημονεύωμεν, ὅτι αὐτὸς ἔστι Πατὴρ τοῦ Κυ- 
ρίου ἡμῶν ᾿Ιχγσοῦ Χοιστηῦ, χαὶ αὐτός ἐστιν ὁ πε- 
ποιηχὼς τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν' καὶ Ὧγα ἀσφαλιζώ- 
μεθι ἑαυτοὺς (4) διὰ τὰς ἐχτροπὰς τῶν ἀθέων αἷρε- 
τικῶν, τῶν τετολωγχότων χκαχῶς ἀναγορεύειν. τὸν 
πάνσοφον τεχνίτην παντὸς τοῦδε τοῦ χόσμου' τῶν 

βλεπόντων μὲν σαρχὸς ὀφθαλμοῖς, τὰ δὲ ὅμματα τῆς 

διανοίας πεπωσωμένιων" 

Εἰ. Τί γὰρ ἔχουσι μέμψασθαι τῷ μεγίστῳ δημιουο- 
γήμχτι τοῦ Θεοῦ; οὕς ἔδει ἐκπλαγῆναι θεωρυίσαντας 
τῶν οὐλανῶν τὰ κύτη " οὖς ἔδει προσχυνῖσαι τὸν 

στέσαυτα ὡς χαμᾶραν τὸν οὐρανόν" τὸν ἐκ δευστῆς 

φύσιως τῶν ὑδάτων ἄπτωτον ὑπόστασιν οὐρανοῦ 

ποιήσαντα, Εἶπε γὰρ ὁ θεός" Μενηθήτω τὸ στε- 

ρέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος, Εἶπεν ὁ Θεὸς ἀπαΐ’ 

83. γύας το Ἶς αἰ 5. δ᾽ Ἰξαιχυν 99... ΘΟ Θ ΕΠ ἢν Ὅς 

(1) Ὅντα ἀΐρατον. ὕογθατῃ ὄντα ἰοοο καὶ Δ50γί ρ51- 
Ι}5 ὃχ ὑοὐα, (οἱ5]., θλίου.. Ἰΐοα, αβαι. 

(2) λυνχτόν, Ἰσὺῦὺ δυνατόν ευγὶριιιη οϑὺ ἴῃ αα- 
ἴαυν ρυῳβα 15. οοάίοῖθα5, εὐσεδέστατον, ρἱϊδδίσιθς 
5... 

(3) {τέρα παντ, οἷς, οχ Πατέρα μγαίογια{Ππ|τ 
τῇ αὐ; πᾶπο βαρρίοιμυπ, ἰὴ ἐχ οοἠά. (0]}., 
ἰοῦ, πυθ. Βοα!], οἱ νοῦ το απ δχ ἃ}}}5 Ἰἰοοὶβ 
ααΐριϑ απὸ ρυπι ὅν 0 0}} στ ἰλοιί τὰ τα σοοτν 
Ογγ 8. αὐ οαἱ. 7, ἃ. ἀν, οἷσι, (ὰπὶ νΘ1Ὸ ὁχ δὺ απο 
νόγρα βοαιθα, ἵνα μνημονεύωμεν, οἷσι, ΒΙρρο- 
πα δὰ γούθηι ἢπ ἢος ἰοσο τοι αίαιῃ 6556. οχ, 
ἴὰ πηρτγοδβὶ μα οίαγ ἰαπίαπ), ὁρατῶν χαὶ ἀοράτων, 
Εποι σαν τε, οἱ νούθπὶ πάντων, ἴα ἐχ τη οΓᾶ- 
5 οσάϊοι απ, χαϊρι αὐ μα προμτι5. ΟΟΙΘῚ (πα 6 Χ 
σομαπιοιηογαίο σα, 7, αι. ἀ, ἴσοος Ἰεἶο ἀαἀἀἰάϊηι5. 

(4) ᾿Ασφαλιζώμεθβα ἑαυτούς ΥΟσΘΙ ξχυτοὺς 6Χ 
(ο151].. Οιἴος ἄορι. (ἀκ αθ., τοί. οἱ δά51}. ἐχϑιηρ!. 
Ἀϊσ δαρρίον). Ρδαῖο πἶταὰ ἴσο ἀναγηρεύειν, ἸαμίϊΓ 
{π| 1ο8. δ ὕάϑαὰ. ἀπαγορεύςιν, Ροϑὶ τοῦ ὃ ἈΠ γα οὶ 
ἀύιζσαιπιπὶ τοῦ Δ 6) 661 ὁχ οοιϊὰ. ΟΟἾ5]. εἰ ΟΟ]Ρ. 

(9) σὺ δ5ὲ ΒυμΆθ0}}. 
(6) ωάρηα ὁε56. "αίλσηι, δίο, Πῶς ὁοηΐγα ΟΠ 65 

ἴογο γείθγδϑ πο υθι σο5 αἰ πγα τ τὰ Δ Ἀπ ρ611» ναὶ 
ἃ Ὠεπιίαγρο. τοὶ ἃ πιαΐθ ρεϊιοἰρίο, 14 δῖ ἀϊα ΒΟ 
οομάϊαπι, δα δαίδηι υπγίπια αι ϑαρύθιι! οἱ ΕῚ- 
1πιαὰ αἰθραηξ. ογοαϊοῦὶ πα] ορροβίϊιηι. Μασ 
Δ ἀρ μο! 15 σοι μα πὶ ΒΘ Ώ56Γ6. 1}}} 405 βΘ μι Οὐ 0} 
ποῖαι Ογγί!τα5 σαϊ. ἘΠ, πὶ 94, ΗΙ 56} Θ᾽ ΠΟ. ΜΒ ΠῸ5 
οχ ἰγσρῃφο. [18.1.0 οὰρ. 38... 2; Μεπαπάου, ἱρά διη. 
πὰπι. δ. δαϊαγηϊηυβ, ὁχ δοίύοπη, ἂρ. 24, ἰ; 
βαβκι ο5ι πὰ. 3. δἕ ἀς (ατροοιαιοβ, σαρ. 3ὅ. π.1. : 
σου αὐ ἀσὰ ἃ Ῥυῖπχο [}60 [οί α! πὶ 6556. τὰ πα ππ, 
566} ἃ υἱγία αυδάαῃι νὰ ΓΔ6. βοραγαίδ οἱ ἰδία ἱο ἃ 
βαιαὴο θ 60, εαθι 48 ᾿βπογάπίο, δἰαίαοθαῦ οάρ. 26 
απ. ὁ τ Υναϊοηϊπίαπι ναγία ἀθ ᾿πϑιϊπξίοπ τη ῖ 
Πρπιδηία μαδεραπί, ἀδ χαῖθα5Ο ὙΠ} 5 οαἱ. ὃ, π. 18, 
βασπιααδ θοια  αὐραπι, 1 αἱ μια 5 δ58δὲ ΔΏμο 5 ῸΧ 
ἴγοπ. 10. τς σᾶρ, ὅν ἃ. ἃ, οἵ 0. πὶ, σᾶρ. Ἡ, ἢ. 2. 
Ἧϊ5 ἀσοδηβθηάπ5 Τδιϊαη8 δχ 1060.. 10. 1, οᾶρ. 28, 
Ὁ. ἐς; Ριοϊδιηϑαβ, Μαγοῦβ, δῖο. Μανοίοῃ αἰίαοι Ρὰ- 

ἢ 

θη οπιαας ἤραμε ααυπιοάο σοι ργομθπάθνθ ροίϊονῖ- 
τι 5 ἢ Νίαγαιη αὐ! θτ 61] Δ  γ6 βογαϊαγὶ ἔπηρο5- 
ΒΙ 116 651: αὐ δίηι οχ 5. σα σοηϑρίοϊηλα5 6115 
ορογραβ,, μἱογι βοαι οι μα9. εὐ πομπογθ ρΓόβδαι, 
ῬΟΒΘΙΒ]. 

'ν. Πὧὸ διαΐθπι τοῦὶς ργορίον. Πἅ6ὲ (5) ὁσηδβα- 

χυθηικίαπι ογαάϊθτηαθ ἀἰυπῃΐαγ,; οἱ φαΐὰ [ἴα αἰοὶ- 
Ὧ1118 : (γι τηλε5 ἴὰ τρῖμὴι θόμα, Ραίγειη οὐϊπὶροΐθη- 

ἐόν, Γαοίονγετα οαἰΐλ οἱ ἔονγρ, υἱδι δια ογαγιίμηι δὲ 

ἱποϊφι τιον Ὁ Ἰπδιρὶ συ 18 σα πλάθτ 6580 Ὲ 25 
Ραΐροια )οτη αἱ ποιρὶ 1858 ΟΠΡΙ51 (6), οἱ δα ἀθῶι 

ἔθ 4 Γροῖῦ οὐ εἰ ἴβγγαιῃ ὅ8.; αἰᾳαθ ποϑχοί- 

ἱβ505 ργτη ΠΙΆ 1115, ῬΓορίθν αἰθηογαὰ. 60 ἢδ- 

το οοναι ἀθ]! ὀχίοηθβ, αἱ βϑαρίθη|5βίπηο [οὐ 5 ας 
{868 απ] σοι" ον} Οὐ 41 σαπι δαβὶ; αὶ οδυ- 
5. χυϊάθιῃ σα 5 νἱ ἀθα τ, πα θ 15 νθγὸ οὐα 5 ἀ89- 

πα αἴαν. 

Ν᾽, Ωυϊὰ διαίτῃ παροηΐϊ, φαυὰ ἴῃ τος πγᾶχίπιο Π δὶ 

ορί σοῖο ογἰαιίπρηταν 7 Χὰ05. ὁρογίεθαὺ ὑομβρϑοί β 

οοϊογῦαλ σοπνοχιλα 8. δἰαρονο ΡΟΙΌΘΙΙΣ : διὰ 
αἰοτᾶγο φαΐ οὔθ] πὶ κίαξι φυᾶδὶ ἑοταϊσδηὶ δὲ Ὡ αὶ 

ἀς ἥἴσχα ἀσαδύαα παίατα (7) τίθτθ ῃθβοίΐδηχ σοὶ 

Βυρ5)ατ δηλ δονπηανὶτ, Οἰχιε οοΐπὰ ἰ)δὰ5: Βιαΐξ 

ἐνννωοπίιοι πὶ ἡνθάϊο αι δὸς Ὠιχὶὶ 69 βϑιηεὶ; 

σθαι, αἰταμα [Δοΐογοπι τασηάϊ ἀοσεθαῖΐ, ὁχ νυ]ο, 
οαἵ. ὃ. ἡ. 40. σαυὰ παιΞονὰϊ ὁ ἀδγάοῃεξ, ἐχ Ἰτθη. 
1}. 1, οἂρ. 21, ας {; Μαῃϊεμῶϊ τασηάατῃ ἃ τ8]0 
ΡῬγοϊαοίαπι αἰδθαμπί, οαν. ὁ, ἃν 1, 27 οἱ 33, ΠῚ ὁπι- 
15 ΟΓρα ον οη ἃ δοθα ΟΕ ιϑ Ραΐγο δον ρα, 
Πὰπὰ σομαί μα οὐ οὐ] 5. οἱτν νϑαηε, ἀπο ἰποο- 
διαϊαηι ρτογβὰβ ΔΠΠ ααδιὰ ΕἼ σαι αθη 88, . 

(Ὁ) δὲ ἤα ἀῳφμαρα παΐγρα, οἷο ὑοῖο5. ἐσ ἅχα5 
οοιαροβινοβ οἱ ἰμϑταϊοβ ἀυοοὶ οαϊ. 3, ἢ. δ; ἰῷ 
αὐλοι οἰ ἐπα οἵ δαῦθαι 5558. πα τ ἀροθὲς 
αἰ}, ἀἀροὸ αἂὐ οὐ ἐρϑάηι ἀαὰ 5 ν τὰ ἀΠ}5 415- 
οανταπὶ ᾿ριο πίσσα [οραγ ; οωΐϊατῃ δα Τα ρα - 
ἀυϑ ἐπιθτδ5 6χ 5ὺ8 1ρ51.5 παίΐαγα οἱ σοῃϑδεϊαθοπο 
Ργοιπρίαμα δὲ ραναΐατῃ εἰβ. Οοπγομη ἐπ ααϊάθπι Ρὰ- 
ἴριιι ὁρίαἷο ἴϑγι οὶ πὶ δα ἃ4αῖθ ρυππογηη πὶ ἀὰ- 
σορὸν Αἱ ἴκ ποπαια }Π}5. δόναμ ἃ ΟΥ̓Γ 0 Βρα θεία ἀἰδ- 
οοτάα!. Ναηι: 45. ΝΟππῖδὶ οὐ βδουηάαϊῃ, ἰι00 
651 ἰδυὰ ἀβροο ΙΒ}, οἶνο Πγηγαιηθηίστῃ ἴῃ 40 ἴῃ - 
χα 5ηὶ δἴδογα, ὁχ ἀ4αῖ5. συμΠαΐατι ἀΐοιη! : θυ τ 

ΠῚ Δαΐδαι σΘ πὶ, εἴτα πα ροτῖα5, αἰτοῦ 9 οοηάϊ- 

«ἰομΐ5 ὀχ βίϊυιαπι, ΟΥ̓ Ππ5 γόνος οδῖ, 3, ἢ. ὅν ΠΕ 105 
δοιθγαίίμ βίο ἀἰβουμαῖηθ χα ἀφαὶθ σοππίαρο αἴ Π - 
παῖ, οἸοβάαθ πο ἀποβ, 56 ρίαὐθ8 {|}015, ΠᾺ] 
ἀπροίογαπι ἢ Βἢ ΓΟ ἢ 518} ἀἰνονξα, πηγονλαι οδὶ, ὃ, 

ῃ 3, οἰ οδὲ {{{ πὶ 11: 39 Ραΐγεβ ναὶρο ἤγπηδιη δ - 
ἴαπι ὁχ ἃ {15 ἰὼ ογν 58} α]αςϊοίνΘ ἀπυί μὴ σοη1- 
Ρᾶσι 5 ὑοῃπίαρο βδη!ιπι, αἱ ΤΠ ϑοἀουοία5 Διο 5}. 11 

Ὧι οπόβ. ; ἀποίος Πφοσρηνς 1}. τ, τι, 81. οἱ 3: ΟΙγπὶ- 
νἱοάονις, δίῃ" ὅτι {οὺ χαχνη. 18... γ6 1] οὐμίθα 6Χ 
ἀπυϊπ ἴθ εππ λᾶπι γατι αϊδον δὲ ΚαΒ Πα  θῺ αἰΐο- 

αλι15, αἱ Βακ]., ποπὶ. 3 ὧν Ἠσέσαοτα, Ὁ. 30, Οοπνα 
γυΠὰ5 6χ ᾿ρ5ἷ5 αψαΐβ ἴῃ βρθοῖο δὲ ἀδίαρα βαὰ Γθ- 

πα πη α5: ἰἴὰ αἱ πραι8 πιδ 865 Ἰυχία 0511} εχ 

ἀαιὶς τατοίαυ 8, ὁ6ὰ ὁχ ἀόγὸ ἠρηβαίο σρηβίοῃ!, ἢ 
πὰ εΐατα ἀσαδ5 Βαϊαίθηῖ, ἰαῖνα, τ. 9. Βα Ιου! 6 

ΟΥγΠΠ ποηἰθητίαπι γοϑρίοιοιναι θα πλᾶϑΟθ 8, ΠῚ 

ἰδ. α θὲ βάοι σαρ. 8, αν φιοξάαιη. Πυιηδογδαϊθηι 
δ ο δ ιΡ ρα ϊαγο, Τα Πηιᾶπι πὶ τ θίο ἀαιμ.1} 

οχϊπιοη δηλ, ἕτεραι δὲ ὑδατώδη, ὡς ἐν μέσῳ υϑχτῶν 
γενομένην, 
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: τς ὡς ἀν μδ ὌΝΩΝ τς «σὴν 
οἱ 5[α!, πδο οαάϊε, σοί αάαα δὲ ; Πδιημη δα γοΓῸ αὶ χαὶ ἔστηκε (1), καὶ οὐ πίπτει, Ὕδωρ ο οὐρανὸς, καὶ 

παίπραὶ σας ἴπ ρ80. ἰα {χὰ σαι, 501 6, ᾿ὰπα, οἱ 51- 

ἄργα : οἱ φασηδπὶ πιοάο ἱπ ἀσαὰ αἰκοιγγαη! ἰρηθί 

ΒΡΟυΙΘ 5 Ὁ ΝῚ αυ]5. νότὸ μγορίον σομὶγα γί 5. 16 π|5 οἱ 

ἃπηαρ πδίηνδϑ ἰπ ἀπ δι ματοη οὶ Δ] ἀαράναγι τῇ οιατηο- 

τὴς ᾿σπὶ5 ΠΠ|5 11 Μοὶ ἰοηρυγ ἢ ἤδεγμίο ἀγάθ- 

μὰν ἴῃ ρύαάι πο 55. ϑαρίοΠββίπηαῃλ ἀαθά 86. ε"6] ἴῃ 

σαπάοπάο ἀἰβροβη ποτ σου δι ογοι, Νάτη σατῇ ἃΠ1}5 

ΟρῸ5. δϑδοῖ (θγγρ ᾽ ροβιίσνιτη ΟΧΘΡΟΘη ὦ, ἃ Π5Ὰ ΠῚ 

τὰ βαθείαι! σοτηραγανὶ σα πν Σ ἀξ σαῦλ ἴω θυ 1} 

Ἰυρι σδιίοπϑ 16] τὶ5 γοσίο ἱπάϊσοῦοξ, δὶ 1 αχ παῖανὰ 

8). ρτοιαρίαη ραταϊτηαια οὐ τὴ οϑβοί, 

ΥἹ. Οὐ νϑγὸ ὃ ἀσπῆδ αἀηχγανὶ οροτίοί οαπὶ (αἱ 
Ἰη 50115 Τα γι σατα. ᾿ππρΟΧΘΡΙ  ἢ ἤδῺ) τ 101 ἱπείατ' 

γαπὶ5 ἀρράγθηβ “ἢ, νίαν ἰηρθηξθπι σοπηρ θοῦ μι ς ἃ Ὁ 
οὐοηῖο ΔΡΡάΓΘἢ8 οἱ ἴῃ οὐοϊἀση!οπι ἀδάπθ Ἰατπθὴ ἢ 

οἰ 65. Οα} 5 τπαξα{πὸ5 οχοῦίι5 ἀρ δου θ6 5 ΡΞ4]- 

τ  { π15 0. : ΕῈ ἰρ56 ἰαλημ πῆ Θροῆκιι5. Ῥγοσθευλὶ5 

εἰ {παἰπο 5μὸ 88. Ὀϊαθ εἶδ δῆτ βρη δηΐθιῃ αὖθ ην- 

Ῥογαίαπι ργῖογὶ5 6] ..5, αὰα ᾿αὐδύ8 ἸμοΙρὶ τη μ 115. 

ἕοσαν πὰ σα πιπὶ ἀ βου Βοθα . ΜοΡΙἤ ἀπὰς Ταῖρ μα ρδῖ- 
δααϊιαρίθρτῃ {ΠΠππὶ ΡΠ αρᾶ5, ργορθ ον ηἰταίαπι [ον ΓΘ ἢ 

Ῥούβθ ρθε [υρτθλα5 : ἰὼ ὀχογία νάτὸ 50. τϑορδαὶ οτὰ- 

65, σαλιιἄο Π] ροπδιθ ἀρραγοί, Ἰρϑῖα5 ροῦν Δρ- 

ἴδηι ἀϊδροπι!ςἊσπδῖ ἐσηδίονα ( ἀαὰ αι ῦλτα πο ἱρ- 
5115, 564 1{Π108. πιαμῖ5 αἱ 111 σαγβατα 580 τη πάαῖο 

ἀοῇηῖν!), φαοηιοὰο ὡϑίαίς. 5} τϊο [ἀσἔα 5, Ἰοη- 

Εἴοτο5 ΟΠ ΟἹ ἀἴδ5, ορρογιαπη θη (Ἰ θ 5. οι ΐ ηἰ- 

Ρα5 δάορογα; Ἐ49. Βίοιηο νότὸ σπγδῖπι σΟπίγα με, 
αὐ πο φαυϊάβηι ἔγιρονῖς ἔδρα ἰσησίι5. ρυοάπος- 
μα, δὰ πὶ ποοίος ἰσποίονδβ ἔαοί αὐ οῖπι ΠΟν ΠΠῈ5 
6 Ἰσνδιηδηίηπι, ἐπὶ νοτὸ (6 [Ππτὶ αὐ [σοί αν θγο- ( 
νϑθηΐὰ5 ἰεγοηάυ5, ἀπ τπη θα δ᾽ηξ. Υἱὰ6 οἰίαπι αὰὸ- 
040 (163 5)01 ἱπυϊσθηλ σοησθάδης ογάϊμδ ἀρίο : 
τρϑία! δ σγοβοιῃ!, Βίσηχα γεγο ὁοπίγα μα αἴλιν, νὸ 0 

δαίθηι αἰαᾳο ααἰ πο ρμᾶροϊ ον Ποσ ἢ) πε πι- 

δὲ Ἐχοὰ, ιχ, 338, 8) ΕΟ]. χυῖμ, 2. 58. Ρ58Ὰ]. χνιι, 8. 

() Ἔστηχε. ΡῬγο ἔστη [ἰὰ Ξοτίρϑίπιη δχ (ο151., 
ποθ, Ολδᾶιθ,, Οἰΐοῦ. οὐ Βαξῖ!. δχοπρὶ. Ραηςα 
Ροβὶ πίπτει ἀρροσία, οὐ δὐάδιοηο αρὐλίσ!} απίὰ 
οὐρανός ΟΧ 115. ρε! πὸ ταηριπογα 5 σοβίοθας 
5101, δθηβαῦι ἢ αἰς ρα πὶ πλα]α ἰμἰουριπσίϊοι 8 
Ομ 88 γρα ἐ!ἀἴτημ5. 

(3) ᾿Εκ φύσεως. Η΄ὸ αὐάίνα σαηὶ οχ οοἀά, ΟοΙ5}. 
ΟὐἴοΒ., σα. ὕαβαιρ, οἱ ροα. 

(3) Εἰς ἀνθρώπους, Μαίπι5. ποκῖτο ιιοῖο 0615. ἢ 
οἱ ΒΟαΙ., εἰς οὐρανοῦυς, ἰὴ οὐρίοβ. Θποά οιίαπι νἄθιαΣ 
Ἰερίββε ἀγοθοϊοβ ἀρὴν δῃΐπη δαοσίοι 6 50115 Ὁ 
οὐ θηΐθ ἢ 0105 ΡΓΟΡΡΘΕΞ δ σα ΓΒ υχία νουϑῖσα- 
ἴα πὶ Ῥ5α}0}} αυθηι δπανγαϊ ς δοα Παρ η! ἀνθρώπους 
ΟΣ ΘΡῚ 155... οἰἴαηι 651}. 

(ἢ) Ὡς νυμφίος ὁρώμενος, ἔχ οοἠᾷ, (οἰ5]., ποθ, 
Οαβάα], οὐ Βά51]. ΒΆΒΠΙΠ "ἢ α5 Δυ  ΘΆ] τη στη βου πα τὰ 
ὁ 8η160 ὁρώμενος, [ρα νοῦ τὴν δηΐο δ᾽ιοί- 
χησιν, ΟΧ 154. δἰ 01}. ἂὸ Βοιϊῖ. δὐᾷ᾽άτηχαϑ, 
(Ὁ) Ἵνα μὴ τοῦ ψύχους, εἴς. σά . Ηοα οἱ ΠΔβαῦθ. 

πὸ ὁνηϊαη} αὐν οἵ ράσ!ο ρακί ἰοοὺ ἀλλ᾽ ἵνα, Βα- 
Β6ΩῈ ΒΟΪαη060 χαΐ, πὺς βθιιτὰ δας μαπι6 οὐη- 
ὑραγῖο : πῇ ριον ὲς ἰοηρις ἰοηρίες ρνοάμοαίμν, οἔ μὲ 
ποοίθ8, Θἰδ, δ. ΙΘΩῚ χαᾶδὶ ἵνα μή ροσϊίμοι δϑ5οῖ 
ΤῸ οὐχ νας πὶ ΘσσαΡΓο το Βαὶς μαρίίοχο, βυΐθυα 
ΤΟΥ ΙΟΓΕ5 αἴθ5 δἰ σετο αὐ σοη τα πο ηα {υἱμοτβ ἐρὰ- 

ὑϊὰ, οἴμῃ, ἐοῃίνα Θᾷ 580 ἀροο]θγαΐο ἀϊβοθββὰ ἀαρεαί, 

πήρινο: οἵ ἐν αὐτῷ, ἥλιος καὶ σελήνη χαὶ τὰ ἀστρα. 

ΜῈ 
ὕδατος ἀμφιδαλλει, 

ὑπτῷ 

ἐν κέ ασα, Ὑ 
χαὶ πῶς τὰ πύρ:». ἐν τῷ» 

ΐ ἕ 
τὰς ἐναντίας οὐσεις πυροὺς χαὶ 

, ε - " -» Α Ν ἢ Ἂι . 

νη αονευξέτω τοῦ πυοὺς τοῦ ἐπὶ Μωσέως ἐν ΑὮ 

φλογίζοντος ἐν τῇ γαλάξζη, χαὶ βλεπίτω τοῦ Θεοῦ 
ψῴωε: δ ὝΕΣ 

τὴν πάνσοτον δημιουγίαν. ᾿πειδὴὶ γὰρ ἦν ὑδάτων 
; 

χϑξὶα, 
᾿ 

κτλ ασιν 

εὸ χούσγυ «Ὡς εἶδα ὠυεδιον αθῶ, ὕδωτ τλλούσης τῆς γῆς γεηπονείσθα:, "οχτθὴ 

ὑπεράνω τὸν οὐρανόν “ ἵνα ὅναν δι᾽ 
Ἐν Ἐ: ΐ τὰς πατα, ν58 5. - ΧΑ 
ὑ:τῶν ἀσδείας γένηται γρεία τῷ τῆς γῆς χωρίῳ, 

ἔτη ος ἡ ἐκ φότεως (3) πιὸς τοῦτο ὁ οὐρανὸς. 

᾿ ἧκε τ : ἢ 
θαυμᾶτα! οὐχ ἔστιν ἀποδλέποντα 

χαὶ εἰς ἠλίου χατασχεύχσμα ; ὡς μιχρὸν γὰξ ὁριύμε- 

νὸν σχεῦος, μεγάλην δύνχμν πεοίέχει' ἐξ ἀνατυλὴς 
Ἶ "ἶ Ἵ τ τ ες 

φαινόμενος, καὶ μέχρι δύπεως ἀποστέλλων τὸ φῶς 
“νά ς ο δι 

οὗ τὰς πρω:νὰς ἀνατολὰς διαγράφων ὁ Ψψαλμιμδὴς 
" ον ἀ 
ἔλεγε Καὶ αὐτὸς 

, . 
ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ 

πυπτοῦ αὐτοῦ τὸ γὰ0 φαιδρὸν χαὶ σύμμετρον τῆςς 
πρώτης αὐτοῦ χατασταάστως φαινομένης εἰς ἀνθγ)ώ- 

Ν ἐν ἄν τύνμρε, γεν 
ποὺς (3) διέγραφο μεσι μϑοινὸν μὲν γὰρ διιππεύοντα 

πολλάκις καὶ φεύγομεν διὰ τὸ φλογῶξδες" ἅ 
ἀνατολαῖς ττυπνός ἐστι τοῖς πᾶσιν, ὡς νυμφίος ὁρώ- 

μενος (Ὁ Καὶ πλέπε τὴν διοίχη τιν αὐτοῦ (μᾷλλον δὲ 

Ξ οἷν εἰλποταυνόσο,, τος ὁ ΣΕ 55) πετὶ ἢ ρους μὲν ὑνηλότερος γινόμες “ “ 
Ὃ 

ε πε Υ. Ἄ ΕΞ μος νος, μακροτέρας ἀπεργάζεται ἡμέρας, διδοὺς 
Ξ Ε 

εὐχα!οἰαν εἰς ἔργα τοῖς 

Ξ 
ἣ - »ν 

τ χειμῶνος ὃὲ, 
᾿ 
4 

ἐς 2 : : ὐδα τον τ εν } 
συστέλλε: τὸν δρύμον, ἵνα αὐ τοῦ ψύχους 8) πλείων 

γένηται ὁ χυόνος ἀλλ᾽ ἴνα αἱ νύχτες μείζονες γινό- 

μεναι, πρὸς ἄνεσι., μὲν συνεργῶσι τοῖς ἀνηρώποις, 

συνεργῶσι ὃὲ καὶ πρὸς καρποφονίαν τῶν γεννημητων 
ἤρα ο ὅ Ξξ τ ἢ χν : 

τῇ γῇ (6). “Ὅρα ὃξ καὶ πῶς ἀντιπαραδιδύασιν ἀλλή- 

λαις εὐτάχτως αἱ ἧμῆραι, θέρους μὲν αὐξανόμιναι, 
- δὲ ὌΝ ον χειυῶνος δὲ συστελλόμεναι" ἐν ἔαρ: ὁὲ καὶ φθινω- 

πώρῳ, τὴν ἰσύτητα τῶν διαστημάτων (7 ἀλλήλαις 

{π|1ὰ Τορονδπὶ ϑιδ5ι}, Βα 8 ἀλλ᾽ ἕνα, σ00 πλεῖον 
80 ρβίτηα πλείων, δἀσιογιίαιο σοὐά. Β851}, δὲ ρΓαν- 
Ιαϊοσιὰ. ΟΥΡΗΠΙ πλδ5. ἔδγοη απὶ πλείω, δἵ ργὸ 
μειζόνως, μοβαϊηλτς μείϊζόνες, Ἃχ (51. Πορ, α- 
58... τοι, οἱ Βαβι. Νοςίσϑα ὨΤΘ 5. να χίοτ 5 
16 }π|0} Δ] ἔορο μὰ 8 Ραρ65 Δα} πι δ [0 6586. 4101] [οτ- 
ἰδ 988 βθῆϑδι ΡΙ᾽ης 4α} δ. ἢ. Ηΐδέ., παί.. σἀρ. 11- 
5016ηὶ Ὀραση ἘΠ} ἰθηρογα ἀδοοήδνο ἀοσοῖ, αἱ ποο- 
ταὶ ορδοί απο ἐογγὰβ νὸ ποιαῖς, ὀχαβδίατα» μαυά ἀα- 
θὲ: οἵ 5. χυοψζαθ ὀχαγοη5. ἴῃ συδάστῃ ρᾶγίο. 

15) Τῷ γῆ, Βαμς Ἰοοϊοη πὶ σοάά. οε δἰ σαβαυρ. 
Ῥτ τί πηιι5 γαἸσαίδο, τῆς γῆς, αἱ 6} 15 τοβρομπεθαῖ 
Ορροπ5. ρἢ νᾶ 515 ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΒ. γα γθὶθ ; συνερνῶσι,., 
ποῖς ἀνθοιύποις. 

(7) Τ ὧν διαστημάτων, δία, τ! σα] τὴ τῶν ἀάά!-- 
ἀἴπαῖιβ Ἰαχία σοὐά. (οἰ5].. Ο01})., Βοά!, οο, ὑδεα. 
δα νϑυθαιπ χαριζόμενα:, ἴοςο σωζόμενα: ροκα ΠΝ 5 
οχ (οἱκ!., ΟὐλοΒ., οο, Οὐβααρ δὲ Βεβὶϊ, ψϑυραπὶ 
χαριζόμεναι Ορ!Ππη6 οοῃνθη ὑσὶ βαρδυιον!, ἀντιπα- 
»αδιδόχτι, δῖ. ΤπδορΒιῖ. ΑἸ ΠΡ. πα « Ῥάβομ., Β1}ν, 
«ΡΟ. [πιάσ. τοὶ. Υ, μὰν. 8υῦ ; Βῖδ5 οὐάϊπο οἱ εἰτ- 
«σαϊο 580 48 πος 51οὐ ρογῖθαπ πα πδίατ, οἱ τα γα 
«πὺχ ΤΟοῖρΙν φαοά Ια γρ ἃ 68}: ἀπηῖ 4ὰ6. ν᾽ 155} οἱ 
« {θαι δι ἀδοϊριπη!, δῖ οὐρθὸ φασδατῃ φασα ράιὰ- 
«[ἴὰ} δ ἰθογδηΐ ἀδουθβοση 88, 56 511 σΥδβοθπίθο τὸ- 
« εἱριαμί, ογθαίου 5 9] ἐπ θυ ργθίδην} βδριθῃί(.α1,» 
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χαριζόμενοι, Ἰζαὶ αἱ νύχτες πάλιν ἐπιτελοῦσι τὰ πα αὶ ΒΌΓΔΠΙ βἰδὶ πησίαο ματα ποληίῃν : ἐΐδ πὶ τπιϑοίδα πὶ - 
ραπλήσια, ὡς χαὶ τὸν Ἰέαλμῳδὸν λέγειν πεοὶ αὐτῶν᾽ 

᾿ - ͵ κα ΑΒ . . - 

Ἡμέρα τῇ ἧμέοσᾳ ἐρεύγεται ὁῖμα, γαὶ νὺξ νυντὶ 

ἀναγγέλλει γνῶσω, Τοῖς γὰρ οὐκ ἔχουσιν ὦτα αἷ- 
- “ ν -: ὡς ὦ - Ω εν 

ετιχοῖς μονονουχὶ βηῶτι, καὶ διὰ τῆς εὐταξίας λέ- 
γουσι, μὴ ἄλλον τινὰ [4 εἶναι Θεῶν, ἢ τὸν ὄν μιουρ {599 ᾧ ὦ ΛΛῷ ΜΞ Ἃς 5: ἐ ν, Υ, ΣΝ 9 ρ- 

Ὧὖν καὶ ὁρωθέτην, τὸν ἐχτάξαντα πὰ ὅλα, 
Φ΄, Μηδεὶς ὁ ἀνασχέσθω (3) λεγήντων τινῶν, ἂἀλ- 

᾿ ᾿ , . «5 ᾿ 
λον μὲν εἶναι τὸν φωτῆὴς ποιητὴν, ἄλλον δὲ σχύτους᾽ 

Ἂ 5. " ᾿ ᾿ Ω 

μυημονευέτω Ἠὰρ Ἡσαΐου λίγοντος. ᾿γὼ ὁ θεὸς 
- - ᾿ " ᾿Ξ δ 

ὃ ποιήσας φῶς, χαὶ χτίσας σλύτο:, Τί ἀσχάλλεις 
ὧν ἊΝ  Α 1 ͵ ᾿ 

ἐπ᾿ αὐτῷ, ὦ ἀνύρωπε: τὶ βαρέως φέρεις τὸν χαιρὸν 
- ᾿ Ἄ , ᾿ . Ἂ; , 

τὸν εἰς ἀυχπχυτσιν σὴν δοῇξεντα, Οὐχ χν υἱχέτης πχοὰ 
ῷ ᾿ » π᾿ ἃ ᾿ ᾿ 

δεσποτῶν ἐλαῦξν ἀνάπαυσιν, εἰ αὐ τὸ σκήτως ἐ 
5 Ω , " - Ἂς “Ἂν 
ἀνχγαις ἕπή γαγξ πουθεσιλίαν, Πῶς ΟΣ πηλλάχις χα- 

Ἰσξε. Ἐν Γκ Ἐρα 3 οὐἱδὰν αγυε; τ ταν μόντες () εν ἡμξῶζ, ξν νυξν αἀνανεουμεθα χα! ὁ 
-- 5 " 

τῇ χθὲς ἡμέρᾳ γεγυνὼς ἐν χαμάτοις, ἕωβεν γίνεται 

ῥωμαλέος διὰ τὴν τῆς νυχτὸς ἀνάπαυσιν; Τί ὃς νυχτὸς 
ν Ω ᾿ , ᾽ , ᾿ 

ποὺς ποοίαν γοησὶμιύτεσον ; Ἔν ταύτῃ μὲν γὰρ πολ- 
, ῃ “κα π “᾿ς ἦν ὧν 3 ν κι τας, ὦ 

λάκις τὰ περὶ Θεοῦ φανταζόμεθα" ἂν αὐτῇ ὁὲ ἀυχ- 
ὯΣ : { "Ὁ ἣ } Υ, , 4 

ἡνώσιν χαὶ ξτωρίαν τῶν θείων λογίων ποιούμεθα. 
᾿ τ, αἱ . ᾿ εν -γ] . 

Πύτε ὃξ μᾶλλον (4) εἰς ψαλυῳψοίχν καὶ προστυγχῆν 

σονπέταται ἡ διάνοια ἐπῶν, ἄσα οὐκ ἐν νυχτί  Ι1ότὸ 
δὲ πολλάκις τῶν οἰκείων ἀυμχοτιῶν ἤλθομεν εἰς ὑπό- 

᾿ - « ᾿ " ὲ 
μονὴ σον οὐκ ἐν νυὐχτὶς δ] ὴ τοῖνον παραθεξώμεθα χα- 

- Ν᾿ ᾿ ἽΡ ᾿ . . ᾿ 

χῶς, ἄλλον σχότους εἶναι ποιητήν" ἀγαβὼν Ὑὰρ χαὶ 
ΓΞ -ν " " ᾿ τοῦτο ὀείχνυσιν ἡ πεῖζα καὶ χοητιμ τατον" 

ἰᾶται ιι5 : δὰ5. δηἴτὶ χασάαρ δἰ ΒΟΩΔΒ δἱ ἃ {|55] Ππλὰ8 6558 

Η΄, ᾿Ε χρῆν δὲ (8) αὐτοὺς, οὐ μόνην ἑλίυυ χαὶ σε- 
λήνης τὴν κατασχευὴδν ἐκπλανῆνα! καὶ θχυμάσαι" 
ἀλλὰ γὰρ καὶ τῶν ἀπτέρων τὰς εὐταχτοῦς χορείας, 

χαὶ τοὺς ἀνεμποδίστους τόμους, καὶ τὰς ἀνατολὰς 
τὰς εὐκαίρους ἔχάστου" χα! πῶς οἱ μὲν συμεῖζ εἰσι 

θξϑους, οἱ δὲ χειμῶνος" καὶ πῶς οἱ μὲν τοῦ σπόρου 
τὸν χατρὴὸν δι λοῦσιν, οἱ ὃξ τοῦ πλέειν τὴν ἀγχὴν σχ- 

μαίνουτι" χαὶ ἀνθρωπος ἐν πλοίῳ καρθέμενος͵ χαὶ 

4 54], χυτ!, 3. ΤῸ 158, χιν, 7. 

(1) Μὴ ἄλλον τινᾶ, δἰο, ἘΠῚ νοοὶ Θεόν ρῥγφρος- 
παπὶ ἀτυ ο] αι τόν, (ἀστὰ ἈΠ το αι απἴσιῃς εἰ στὴ 
ΡΙμ 55 τοι ἀδῃ!ρη) Ραμ 18, [11 ἀποίογί νας 

σοί. ΟΟΙ58] ἔσθ, ὑἶὐδᾶιν. Πύσο τ τὸν ὡρυθέτην, 
δογίρμδίπια χαὶ ὁδοθέτην, 6χ πάθη σοα] οι 5. [βὰ- 
5 ΠΔηἷβ οἱ γοάρσεϊο, ααπιν5. ἤοδ οἱ βαὰρ, Πὰ- 
Βόοδπὶ ᾧσοθετην ΓΟγίδ ὀχοαθι Ογυ!π μυυ ἴσο 
γα ΡΠ] ποῦαπλ ὀροθέτην, ἀδ 40 Ισοϊερτ5. 11}. ἢ 

, ὃν π΄ 4. θοιπαπὶ ραγισα!απὶ καί, δαὶ τὸν ἐχτα- 
ἔαντα ἀγα β τη 115 σοι}. ἰΐοθ 61 ὑἀβαιθ. ϑϑοι. Ῥχὸ 
ἐχτάξαντα Ἰοποηάατῃ ἔοτιθ εὖ τάξυντα, 

(3) ᾿Ανασχέσιμω. (0151., ΟἸίον., ἴρο, (ἀκαῦθ,, 
ἀνε χέσθῳ, 4 Ἐπὶ δἱ [51 π|ς Τα ΡσΊ αδς, τὺ ἀσχάλλεις 
ΘΧ! ρδηὶ ἀμφιθάλλεις, Ομ ἀμδίαβ Τὰ αἰορα!ο 
Τα ἢ Ιοσο. ΠΧ Τηϊοτρεσί αὰ ἐρὸ πατι νοῦθα, μἃ- 
ἡ 1 ἃ ΟντΠ14}15 ἀΐϊνοιθα : ̓ γὼ Ἰλύδιος ὁ Θεύς, 
᾿γὼ ἀ κατασκευάσας ὥς, καὶ ποιίσας πσλότος ὦ 
ποιῶν εἰοένην» καὶ χτίζων χανᾶ. 

(1) Καμόντες. 1} ν !οπ6 χάμνοηντας, (015]. δὲ 
1}1.2}}.. κάμνοντες. ΟἸ0}., ἴσ6, (ἰἀβαθδ., αἱ βευῖ- 
Π 3, ΠΠἴΞ, ὃν. ὼς ΥΡΥΘΟ 

(ἢ 1ὁτὸ δὲ μᾶλλον, οἷς, Ραγ σα. δὲ ἀἀΐδοὶ 6χ 

Ουἱοῖ Βοο, (ἀδαιΌ. 
(8) Ἐχοῖν δέ. στο νοῦθα ἀβηπ86 δι μυϑολογίας 

τὰ (σι! ; ἴα αἱ (ὁ 11Π|5. ῬΞα πεδία ἶσα! ; Πὲς 
εἰτοὶ ὀγμοῖίας νοϑϑωμ, οἐὲ πὸ ποοῖὶ ἱπαϊοαξ βοίοι- 
ἐΐκηι ὃ. Αὐτὸν ἐπαίῃν πο π πα ΡΘη 5 ΓΘ οἷ 5 νε αὶ 
τα] πα 1, ἂς μαι ποῖα ηπι κατα τι χθιῃ 4{1- 
σαπὶ,, πῸ ἢ αἰ. φαοπερίατα, ἀξδὸ όμν, ρΤΡΡΙῦ 
ὑπ μονὴ δὺ Πα  ύνουα, σαϊ ἢ νοτϑᾷ σον ΠΥ, 
Υ, Νοηϊο αὐΐδην ἴοναὶ (ποβάδτη αὶ ἀΐσιην 

ΔΙ 1ππὲ δλβὸ [αςἷ5. σοπ ἀΠορέτη [(ὑ), απ ἰρησθτα- 
ΤΌ ᾿ τι δι δ γ Ὁ δηΐηι ᾿5αϊερ Αἰ θη Γ5.: Εγο [οι 
ημὶ ζεοοὶ ἰεσιον, οὐ Γσηποίθας σροσοὶ 9, Οἱ 115 5806- 
σορθθ5, ὁ Βυιηὺ Ὁ ἀμαγο [65 σγαν!δν ἰθιηρὰ8 10] 
αὐ τοχαΐδιοια ἀαίι Ὁ. ΝΆ απὶ ἔπ αχα] ας αν Π6Γ}5 
οΟμϑειδγοιαν ἰσνδι τοι Ια οσ ἢ), αἰδὶ [ΘΒ 16) 
πθοδοβάγιο ἰμἰποῖὰ5. αἰϊρτιθα!, Θασηχοιίίο ρογβαρ 
ἀϊασμο ἸαΡον 6 [αεἰμαι, πο "015 τη ονάπιαγ : αὐ] - 
ἀπ οΒ θυ ἢν (16 πὶ Ἰα ον θὰ 5. ΓαῸ απο το βία 
αἱ αἰάσθ ῬΡοριογ που. γα χαξ σοι οἰ Ποϊέω 
Θμ νοντὸ ποοίο ἃ ααρι σημαῖαι σοπι πο! } }}{ἀΠιὸ Ὁ ἸῺ 
ἰρβα δῖ ρορβῶβο ἀπ δὰ Πδαολ ροοϊαπὲ οορ ᾶ- 
μύπο νο ν 1 πϑ ᾿ ἰθ οα ἀϊνϊοντι. ΟΥγαο τα 16- 

οἰτοι Ομ ΘΙ ρ]Π]οπῖ 6 νὰ σατα 5. Θσσπιοηᾶπι δά 

Ρϑαΐαοσ σα πόπαοβ (7). Δ}, απ παι ρῦοσοιι πιὰ- 
)οτὶ ὀομ Ποηθ ΘΉΠ ΠΡ πἰθὴ ποδίνα ἢ ἀμ ΠΟΣῚ ἢθ- 

οἷα ὃ Θαοίυ ἀπ μὴ σδηρί τ (ἢ ἀπο θ η δ οτ ρ60- 
σαϊονηι ποϑίρογαα) ἢ πόηπα ἴῃ ποσί ὃ Νὰ ἰριιὰτ 

ἀΠππὶ ΒΟ ο θγαν πὰ ἀπο ΓΘ 6558, ΒΌΓΥΟΓ56 δι π|1}- 
ὀχρθγίθηνα ἀδιποπϑίραί. 

ὙΠ. Ορονίοθαι νοσοὸ ἰρβῦθ, πόη 50}15 οἱ 3849 
λιπῖρ ἰἀπίσαι ΓΒ σα πὶ ΒΕ ΣΡ ΘΙ αἰσα δ πα νδι}; Βοά 

οἰίὰπι 5Ὶ ΡΠ ]ασατὰὰὶ οὐ πα ἃ5 ὑμοῦθὰβ Πρ ουόδη 6 ἀπ{- 
Ιὸ πιΐδυία  ναη!ο σαν θὰ 5,8ς ὑΘ ἢ ΡΘΕ ν 5 5 Πρ τι ηλ 

ὁχούίας, 11 φασιαηι πο δια ἐρεί αἴι5, Ἰμπ [65 
ΤΩ 5 ἰθῃηᾶ 5ιιη} : αἰ Β6ο ἢ] ἴοι ρονὰ ἱπα!σαῃξ, 

ἃ 1160 πᾶνὶμαπαὶ 1π|{ἰππτὴ δ Πα πν: ἅτ! 6 ότι ἱπ 
βανῖρίο βοίσ5, ἰ 46 Ἰπεπι θηϑα πη οχίθπβίβ Πποιί- 

ἴηςῇ, οἰλαίαν πὶ Οδίρπα ἦι ποηθοῖτα ἃ ΠΟΤ 8 ἤ 510 
ἰραηβουτμία, (ὦ ὁᾶρ. ᾿, ἰδ, 510 ποπῆπθ ὑὐτιΠ! 
ΠΟΒΙΓῚ. 

(0) μέ ἀἰοιοτ αἰἰτὶ οαδὸ πιο σοηἀιογομα, οἷο, 
ἈΠ σὅθὸ5 ἐπ ΠῚ, πὶ Τασοῖὰ Θ᾽ Βα τα, ΟΠ αὶ 
οὐ τηαΐϊαιῃ, θα τα 6. δ έργ  8πὶ αἰὶ ἀϊπρᾶγαία ρτπεὶς- 
μία ἀμπύποοθαι, νογπα Μη π6Ε 15. τγοϊρυ τα" αὐ 
Εριριι, πογοϑ μανι, ἂν [τ 56 ΤΕ ΠΟ ΠΡ ΡᾺ5 ἰϑὲᾶΞ 58 η51- 
Β1Π0 5 σι πὶ σοῖο ἀρραγθμῖ, αιϑθαηὶ ἐπα σέμπεὶ 558 
ΠῚ ασν ἔθη ρ δτᾶγητα ππσδη! γα (189 ρΓοὸ βοοσπᾶο 
μετπθρίο ἀἀιησραπι, θα Τ1ϊ. θόβυνι, Π10.. 1 σοηέ, 
ΔΙ ὐΐοις, ρας. ἀῦθς νι αβόγαῖ ΜΉ 1Ο ἢ 15 Ἅ ΔΙ Δ 15 
ἀραδ Οἰθι. ΑἸόχο, Ἐχσοῦριυ, ρὰμ. 800, σο]. ὃ. 810 
αἱ Οτγιμύηρια, 26 λας, ἀν αν σαμ, 13, μὰς 17, 

(77 μα ίοπαην, αὐ μεαίμιοα. σαπονίοδ, οἷο. Ια 
ἢπὺς σαι απ πηδται ποῦ 5. ΕΧΘγολ α. γ6] 1ῃ ΡΝ ΔΕΒ 
θα 18. 6] ἰπὶ ρυοίθβία, βαῦγὶθ. 1115. σαι5. νοἰ απ 
δαοίονθ5 δοιμαιοαπόνα!. ρουν σι! αἰ! μιβ πο ναμ, 
ἘΠ απ, δρίϑι, 68... 96 οἱ 97. βαονάναη νἱμη Ἰὰ- 
τα), σπᾶν 1 α σξτίπα 110 {Ππστ σΘΙΟΒ σα Ἰλη-- 
κατ. οαπἰ Ἰππῆρ παρ μας Σ 1.1 οἱ δάστασθι Ζυ ἤΠτογον 
δοἰγιὶπ δρθυϊαιπα ἤρραῃι. Βοσγαιδδ, νον, ὁὰρ. 43, 
ΟΥνΉΤα 5 φαΐ, 13.,. π΄. 36, αὐ ρϑα! πιϊπίαβ ἰὴ ἀθβ μα 9 Γ 
᾿πδοο! θεῖ δὰ τὰ ἰαπαάδγε οοπϑιθθ86, 
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θὰ5 πανίσαηπϑ, ἴῃ 5101Π85. 1η 8 0 106 ὴ}5. ὨΔΥΡα ἀϊνιρς, Α ἐν ἃ 

1.6 δἰ δῖα το θα5 ρυϑοίατὸ αἷν δοτγιρίανα: δὲ ἀ0εὲ 

ἐπ 5ίψηα, εἴ ὑκι ἱεπιρονα, εἰ ἴπι ΝΟΣ }. Ὁ ηοὴ 1 βίτο- 

Ἰοσίῳ οὐ σοπίταγον ἐδ αα5. Ῥόονγο ἁθνονῖο συα]ῃ 

ΡΆΠΟΝ ΓΘ ΠΟΡῚ5 [06 89] ἀϊασηαπν. [πσθρηὺ ΡΟΤ ἰπύτο- 

πιδηϊὰ ρτδι ποδία5 651 : πα δα ἴῃ 56 ῦ ΤΟ ΒΩ 16 

9016πὶ οΥἶ τὶ νι οῖπ 8 ; 5ο4 ρυσανι δαϊσασπι σπο - 

ἀστη σπποὴ αἰ ρνωραγᾶία ρ6υ Ἔαβρβοία οῦρτα ρα ρ1}|8 

πλα]οῦδι γα} νίαν ροββῖς ἐπίαρτί. ΠΠπ ἀυσαὺδ 

σοπδίϊονα. ααοιησάο ποῦ. ἰομΈΡραθ. ἰὰπᾶγΙ τα 

ΒρΙοαἀογατὰ βοϊδιίο τα Π μα ρι, 

ΙΧ. Ο15 6588 ρίαν ραΐον ὁ 40}5. 515 ρερδεὶς 

τοῦς Τὴ Φα]5 ἀσέοῖα ἴθ ΠῚ}085 σοπογοιατα σοΡρΙ [1}»ν 

εὐ πη δυίατη ἀΠ885 55ιῖπδτο 1.551} εὐ ποηηυῃ- 

ααιῃ ἃν ἀχα υπὸ τα]ν05 ἀπτρὸ Ἀρ]6 πον Γα] ΚΘ 108 

δάνραϊ 175... Ἰπτοτάαπι νότο ἰὼ ἀπᾶπὶ δρροίδηι ἰοῦ- 

πιά 6 ἐγαπϑηχα ἢ 5. ἰἰοσαὰ ἴῃ νΑΡΙ9 ογδίαμ, 

αἰ οεί σας σεπογία μαγας (γατιβέδυν 2 Οἷ}5 65} 49] 

ῬΟΒΑΠ παπιδρασο Π110658. Βα μ᾽ 6 η1)ὰ ἢ ἃ ἀ8 γα ἀριὰ 

ξοθυι ἀἰοιας : Νουι ὑθγὺ ανδουϊαῖπα πμδίμν ἢ 

Οσυΐπκην ταρῆα ἴῃ ἰδνναιε ἱπο ἐναυΐϊε 5, δ τ Ομὶ τω 8- 

ναὶ πὲς βαρίοπίία 5. δὲ: ΝΌΝ 68 ἐξγασία νι εϑ 

«(ὦ 60 3), Το ἐπα ἀχάδγαπι πιο ϑαγο ΠᾺΡ 5 1᾿τ 

οὐρα, πθὸ ταπσιραπίαγ τ 584 ὀοηχροβίίο ΓΟ Ρ5 85 

οταϊπο ἴθ ἰθνυτα, ἀοϊαπαπι, Οὐπ 65} αὶ οὐποῖ 

γρῃηΐοβ 46 {Ποϑδατγὶ5 }] οτασι 15 Ὁ αα15, Ἰηηάδιῃ, δϑί, 

αὐ απο ἀϊκίπναβ. 40} γογὶβ σα 5 ρόρ τιν τ Ὁ Ομ] 8- 

Π8Πὶ νθγὸ δα υἴ61Ὸ 9] σ᾽ 65 ΘΙΒΘΓΡΡῚ 55 ἢ ἀαοβα ΘηΣΓα 

6705 Βα 9: 11 δὲ Ἰαρί ἀδᾷ νόγοὸ 6}π|5 ρτορυϊο 5 [3]. 

Γὸ ἰηϊργάππι ααϊάθηι ἀμ οἰποϊναιν αἷχ βίοι! ἰὰμὰ; 

1185 γτορὸ βαρϑοῦνι οἱ ααΐ πο δαϊατῃ πίστι! οἰ ογθγα 

βράγρε δ᾽ ; αἰφπαπο ἀπιεαι πα Ἰαρτἀοβάιῃ σα θ5ίδῃ- 
ἐίατα σοηνογι αν : Φιιη οι! θτα δ απ 5 μῖ 6} 

βαρ ογηδί σαοαϊοάο [πα 6 ἰδ. {ΠῚ πβτη οὐ} ὁπ ἀπ α 

58 τ δι λα Π  ρΊΤοῖ ροϊδβέαϊο θαι αἸξὰ.6 85 ΘΥΠοΙ ΕΛ], 

Ασχαὰ ἴῃ ΨἹΠῸῸ3 τη 65ὲ, απο ΘΠ ραῖ ον πο- 

ταϊηἶβ.; ΟἸθτπι δὶ ἴῃ οἱθῖβ, σα ἰδοίθτῃ ΠΟΙ 115 

ἽΣ 10} χχχύι, 38, 
ΤῈ Ῥβα!, οχχχιν, ὅς 

25. 10} χχχνῇ, 
30} χχχύαι, 

Ἡ (ραν, ας 1 «, 
Ποὺ χχιῖ, [ἐς 

(1) Αολόηι ἀἰοπδαρῖξ ἴα Ἠμὺρα. ΝΌΡΡΒ. δχ σοησγθῖο 
ἃθγὸ βαυῖ, δαβ θομχαδ αἰγίατη πόσο πα Βγτιαι ἀΠαἱν5 
αοδίαγο, σϑτὴ Π}Π11|}5. {1 10} Κ ΟΊ Θ’ ρα οριυ, Ησρδτίρο- 
ΓΗ 558: πη Ὁ] οι  τ15, 56 συ ΒΌΒα"15. ρΒΠ0- 
50Ρ Ὁ ΡυΓΠσ]ρΠ15 ργοβονιρίᾳ. 

(3) ᾿αρίύεα ργΟρΡ δίαβ. Υοὸχ ἐνέργεια, ααδῖὴ ργὺ- 
Ῥνϊεία 5 νοσσία] το ἀ Π1π5 διἱ Πέτα πὰ οὐ βοῖθη- 
ἐΐσην πιβη σαί : νόγιὴ ἀραᾷ ἀποίηρθ5 σρωροῦϑ Δ 0188 
βϑίογα 80]6ῖ 6}}5 5: απ Πυαῖο, πο. σα ΥΩ 
ΒΘ ΡΟΓ,Ξο αὶ ρᾶββι θη), ρΓοργιοία ιν οἱ αἰ δομῖ Π6 ΠῚ 
δύυτθ ΤΠ ουδηΐο ἀθεῖσηπ; «κἰο ντ  Ππ5. σα, ὃ, 
ἢ 12, δοπεα ἐπι, ςἰοπιοπ ίαηι, οὐπημοζοκίϊηηι, οἷς, 
ἀϊνπμο παίατιθ ἐνξ γείαν, ἃ 65} ργορτιθἑαϊολη ἈΡ- 
ΡΕΙΪαι ; οαἱ. 14, πη. 9. 5 ΡΒ} ὁμοιήτητος ἐνεργειαν, 
Ρῇὸ εὐ νἐ  εεὶ γαίον δἰ ἐαπδα. πὰ οᾶπδα δίρπο- 
δε! ἰὸ8 ἐνξογεια, πῸπ βοίατι ορογαϊϊοπρηι, 568 
ΘΕ 81 να 5510 }}55 δἱ αἰδοῖ 5 παΐατθ ΟἸ εἰ5 ἀρδίρα 
Βα. ναυπο ἀρὰ δι. Μαχίπειπλ, ἴοιπ, Τ|, ρὰφ, τῦά οἱ 
ἰδ, οὐ απ 8, ΠΡ. τὶ ὅδ βίο οὐἱὰ. ο. 33, Ἔχεῖπτι 
55. Ῥάσγαα, νοσὶθ ἐνέογεια ἀμ Ἰοθ5, {πΛΤΊΜη 
ἸΏ 8} 60 Γρυοσαπίμ, αἰ θην 51} ἐνξοντία, Δ41|8 
Ππὰ σαοή ἈΠ οκορμὶ ρτορτίβιαῖθπι ἀἴσαπη!: π 86 
ΔΟΏΌΟΠΡΑ κοίασ, 5864 οἱ ρεκοιοηρδ σοπ ΡΟ] πα. 

(3) Εἰς ἀστέρας. [18 σὐήάτ, Οοἰδὶ, Οἰ9 5... ὸρ, (δ- 
88}. ΕΠ γόγο, εἰς ἀστέρα, αὐ εἰσίίαης, ΒΑ5. Πα τὶ 
ἐν ἀστέρι, 

5. ΟΥ̓ΒΠΠ1.1 ΒΙΕΒΟΌΒΟΙ,. ἈΠΟΗ͂ΙΕΡ. δ4δ 

ἴ { -οἰορίστηις κύμασι πλέων, εἰς ἀστέρας (βλέ- 

πων Ὧν ναῦν, 1{Ξοὲ τηυτῶν γᾶν τῶν ποαὺ- 
. - - ὦν Ὁ . 

ἢ Σαχῶς Ξῶ ἄς δαταυτΝ, ἵξες 

σὐπαξῖα, αὶ εἰς ἐνιχυτοῦς ΟἿΧ 
. ω ᾿ 

εἰς ἀυτοολογίας (ἃ) καὶ γενέσεως μυδοληγίας, Ὥρα 
ἧς τς οἷ τὸ ρα εν πὸ θα, ὐϑῖα, ἰἰηηαεῖνε 
ξ πὼς αι τῇ τῆς Ἰμῆρὰς ΦΌΣΑ ὡς ἜΣ Γ ͵ 

πρ 3 4" ᾿ , 

σατο ἐκ προταγωγῆς οὐ γὰρ ἅμα τὸν ἥλιον ἀνατὲλ- 
ἔτι ον ΤΣ ΜΕ πε; πὶ λει» (5) θτωφοῦμκεν αλλὰ πρότρέχει μικρόν τ' 

[δ μ "»» ΄ ΓΝ " ““ 

ἵνα προμιλετύσχτα χύση δύνηται βλέπειν τῆς ἀχτῖνος 

σκήτος παρεμυ- 

μάτων λένε: ὦ 
3. Ἀ .. 

εἰς 
᾿ . 

Ἀχιϑη) ας, ΔἋἈ' 

ἔραν 

τὰ μείζον᾽ ὅπως δὲ τὸ τῆς νυχτὸς 
θήσατο τοῖς σεληνιαίοις αὐγάσμασι, 

“1 ΄ - ἢ .᾿ - 

θ΄, Τίς ἐστιν ὁ δετοῦ πατήα (07; τὶς δὲ 
ὔἶἔορ π ας ούτε πὴ 8 9 ΞῸΝ ΟἿΣ υ  πλ5, πὸ τετοκὼς βήλους δρύσου; τίς ὁ τὸν ἀέρα παγύνας εἷς 

νέφη, καὶ χελεύσας τῶν ὁμόρων βαστάζειν τὰ ὑδα- 
μ᾿ - ὴ ΥΥ ν᾿ ν [] “πὶ Ἔα : ΕΓ 

ταὶ ποτὲ οὲ εἰς ἔν εἰόος [7] μιταποιῶν ταῦσα, καὶ 
πάλιν μεταφέρων εἷς ποικίλα κύχλων καὶ ἀλλα σχή- 

Ρ ὃ ᾿ δι - ξ , ὦ ᾿ 
ματα; Τίς ὁ δυνχτὸς ἀοιθμεῖν νέφη σοφίᾳ; πέρι 

οὗ φησιν ἐν τῷ δ΄ Ἐπίσταται δὲ διαχρίσεις 
- .» ᾿ μι 4 -- " 5. ν 4 

τεφῶν, οὐρανὸν δὲ εἰς γῖν ἔχλινε᾽' καὶ τὸ, Ὁ 

ἀοι)μῶν νέφη σοφίψφ χαὶ τὰ, Οὐκ ἐῤῥάγη νέφος 

ὑποκάτω αὐτοῦ, Τοσαῦτα γὰρ μέτρα ἐπὶ τὰ νέφη 
ὑδάτων ἐπτὶ, χαὶ οὐ ῥύγνοται ἀλλὰ μιτὰ πάσης 

] »ι ἫΣ (Ὁ 3 - ἢ κὸν’ » ἂν» ρον, 
εὐταξίας ἐπὶ τὴν γῆν κατέρχεται, Τίς ὁ ἐξάγων ἀυξ- 

πρϑροειοή- 
ἡ ' 

χαλεν, ὁ τετολχὼς βόλους ορύσπ" ; ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος 
μ᾿ ᾿ , Ἂ ὩΝΦ ᾿ ᾿ , 

ἐκπορεύεται ὁ κρύσταλλος; ὑδατώδης 1λ0 ἡ ὑπόστα- 

μοὺς ἐκ θησαυρῶν αὐτῶν; τίς δὲ ἐστιν, ὡς 

ὸ 

Ἂν »ἮἌ - . - " 

αις, καὶ λιθώδης ἡ ἑνέογεια, Καὶ ποτὲ μὲν τὸ ὕδωρ 
͵ ω " ᾿ - - ᾿ 

γίνεται χιὼν ὡσεὶ ἔδτον, πυτὶ δὲ ὑπουρνεῖ τῷ πάσ- 
- . Ἐπ Ἶ . Ἂ ᾿ ᾿νν ὅὔ ᾿ ἌΝ ᾿ - 

φοντι τὴν ὁμίχλην ὡς σπυδὸν, ποτὲ οἷ εἰς λιθώρυ ὑπόὸ- 
4 5. " ᾿ " - , 

στασίν μεταθλλλιτχι' ἐπειδὴ οἱαχίζει τὸ ὕδωρ ὡς ἂν 
᾿ς ὁ 

βούληται, Μονοειδὴς ὁ οὖσις, καὶ πολυδύναμος ἢ 
ἵν ἐνέργεια, Τὸ ὑδωρ, οἶνος μὲν ἐν ἀμπέλα:ς, εὐφοχί- 

νῶν χαυδιχ ἀνθρώπου" χαὶ ἔλχιον (8) ἂν ἐλαίαις, 
λαμπρύνον ποότωπον ἀνθρώπου" χαὶ εἰς ἄρτον δὲ 

μεταύχλλετα:, στηρίζοντα γχαρδίαν ἀνθοώπου, χαὶ 
εἰς παντοῖα χαρπῶν δημτουργέιλατα, 

9... ἵν 1... 1ὃ».. Ὁ 10» χχαύπι, 97. “Ὁ οι α χα 88 
25 ἘΡ ἃ, 9. ΕΝ Οχ τ, Ὁ 10. 

ῃ 

(4) Εἰς ἀστρολογίας, (οἀάᾷ, (οἷ5].. πο δὲ τοι, 
ἀπτουλογίαν, Πϑμοπάσπι ποὴ ἀσοπδαηαϊ, 804 μὶ- 
βπθπα 1 ὑᾶπα, 

ι5} Ανατελλειν, Ε51 ἀνατέλλοντα ἢ. Οὐ]ε)., ΟΙΡ., 
ἤσθ, Ολβδαρ, ὕγοί Πἰπὰ σοαιθη τ, Ἰοοὴ τὸ «ὥς, 
ΡΟΒΌΪ 15. τί φῶς, ΘΧ 84. Οἰ(ο Ὁ. ἀχοβρίο, ᾿ 

(9) Ὃ ὑετοῦ πατ᾿ δου αὐτο 5 ἐπ ουἊ4. (0151. 
ἤοδ δἰ (βαι.. 61 5αθνι ἰδχτα, Ποὺ βόλους, τα 51- 
Ἰΐαθα δορὰ. αδὶ βήλας. Β]Β. Ψψαιϊοαηα, ἂἱ 
τ {| Ραίτοβ, βώλους, 

{7| Εἰς ἔν εἴδης, ἦκ πέαγα βροοΐθηυ. οάη Βοά]., 
001}ν. δἰ (ἃ. Μυνϑῖ! θά 1, ἰοσο ἔν ΒΔΡΘαΙ, ἴσον, δἱ 
οὐα νἀ εἷς ἰὰ. ΘΟ]. οἵ ΔογρΙ, Τα] ροβὶ ἰοῦ 
ἀσιθμεῖν, ΙΘΡΊΤΟΣ ἰὴ τη5. ἄδην, ἀριθμοῦν ἐπΠηλἶνὶ 
τηοα}], ἰὼ ΟΟἸ5]., οθ οἱ ὕδβαῦθ. ἀριθμῶν ραγιοῖ- 
Ρίαπα, ἴῃ ΘΠ ο δ... 1}... ΒΟ]. Μόνο]. δ Έ Βα β81},,ὃ ἀς.- 
μῶν. Οὔθογνθϑ νθῸ γογρὰ οὐ πανὸν εἰς ὙΓ ἔχλινε, ε 
ὁ ἀριθμῶν νέφη σορφ 6586 νΟΊΒ ΠῚ 31 6] [5 χα χντι 
ζοθὶ, 554 ἴηνοῖβο νογποόύα ον ΐηδ, πῆπὶ ἴῃ 101} 
ὑρχία γιὰ ρὰῦ5 Θ5ΐ, ὁ ἀρ:θμῶν, εἴ βδοιηία, οὐσα- 
νὸν ὁξ εἰς “ἣν, οἷο. ν, 

(8) Καὶ ἔλατην. Ποροσ, νοσὰπι γασδίαν ἀνθδοώ- 
ποῦ [δο1}. ὕἱ ἴῃ οὐ, ἀτοά. ἀπ μἢτδ565 ἴηλθυ Βῖο 
γοΡΒὰ Ἰη!ογορρία. οχοίδρογοῃ!, Ρότῦο δαγαιῃ οὐο 
ἸΏΥΟΓΒΌΒ δε ἴῃ οοά ἃ, (015]:, ορ οἱ δβαυδ. 
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τἰξορέθια το ἀ : ἴῃ ρᾶποπὶ σθοχαθ σομνθρ ταὶ σον Βοχαϊηὶβ οομηγπλαι 53, οὐ ἴμ ομληϊσθηα Γρποχατα 
ορίποῖᾳ. 

Ὁ Ἡ - 

Ἐπὶ τούτοις τί ἔδε; , βλασφηεῖσθαι τὸν Δδη- ἃ 

μιουργὸν, ἢ προσκυνεῖσθαι μᾶλλον ; καὶ τέως οὔπω 

λέγω τῆς σοφίας αὐτοῦ τὰ μὴ φαινόμενα, θεώρησόν 
μοι τὸ ἔχο, καὶ τὰ ἄνθη τὰ πάντοϊα ἐν ὁμοιότητι δια- 

} "ο..ὉΝ Ν. τ 

ἈΞ δι αεν" δύρὴν μὲν τὸ βρότατον, 
: : ΠΝ Ἢ 
ἔρυβ; Χρίνου ὃὲ τὸ 

ἌΞοΣ δα τον (11, Ἔξ ἑνὸς γὰρ ὑττοῦ ταῦτα χυὶ μιᾶς 
ἧς γῆς, τἰς ὃ διοσχοίνων ; τίς ὁ ὃ τῳ Θτπὶ τῆς ζὴς, τις ὁ οισχοίνων ; τὶς ΕΟ να θεώρηῃς- 

σόν μοι τ ἐχ μιὰς ὑποστάσεως τοῦ δέν- 

σχέπτ, πὸ δὲ εἰς καρποὺς διαφό- 

ανίτης. πῶ ἃς ἐήσομο. πὸ μὲν τ᾿ 

ἐπ ᾿ 
᾿πχπλά ἄγηθι 

ΜΞ ἘΝ μὴὺ τὴν πυχυοτάτην τῶν χόμῤων 

"ἐν Ν᾿ ἢ 
ῥαδας, πὸ ὃ 

τοῦ 
δ ᾿ 

περιθολὴν, ἣν ἐποίησεν ὁ τεγνίτης. Ἐχιαῖς ΠΥΡΞ ΣΤ Ὲ 

χτήνη, χαὶ ξόλα, Ἐν το ἤπ εὶ τ) τὴ τῳ Φ Ὁ (Ὁ Ὡς ΟΝ «“ [ο , καὶ θηρία, χὰὶ 
καὶ βούώματα' χαὶ χρυσὸς, χαὶ ἀρῚ (ρος, καὶ ΧΘ δα 

ὮΝ) 

καὶ σίδηρος, χαὶ λίθος, Μία τῶν ὑδάτων ἢ φύσις, 

καὶ ἐξ αὐτῆς νηχτῶν χαὶ ὀρνέων ὑπόστασις" ἵνα 

ὥσπερ, ἐχεῖνα νήχετα! ἐν τοῦ 
πταῦται ἕν τῷ ἀέρι. ἵ 

ΓΡΣῸΣ ἘΣ " ν᾿ 

ὑδατιν, οὕτω καὶ τᾶ 

1Δ΄. Αὕτη ἢ 
ΓΕ: » Κδὦοι 
τλεῖ ἐοπετα ὧν 

θάλασσα ἣ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος, 
οὐχ ἔστιν ἀριθμάς. Τίς δύνατα! δ:- 

πγέσασθαι τῶν ἐχρύων τῶν ἐν αὐτῇ τὸ χάλλος ; τίς 
; τι 

δύνατο: δικγέσασθαν κιτῶν τὰ μεγέθη, καὶ τῶν ἀμ- 

οιδίων των τὴν ὑπόστατιν, ὅπως χαὶ ἐν χέρσῳ γῆν 
᾿ ψ. Ά ͵ - 

χαὶ ἐν ὕδασι διαιτᾶται ; Τίς δύνατα! διηγήσασβα: τῆς 
θαλάσσης τὸν βυθὸν χαὶ τὸ πλάτος. ἢ πῶν ὑπερυέ- 

τρῶν γομάτων ὃ τὰς ὁρβαάϊτ2} » ἀλὺ ς 
αὐτῆς ἔστηχεο ὁϊὰ τὸν εἰπόντα' “Αρι τούτου ἐλεύ- 

οὐχ ὑπερδήσῃ" ἀλλ᾽ ἐν σεαυτῆ 

ήσοντα! σου τὰ χύματα. τις χαὶ 

᾿ ἢ 
ς τοὺς ὅρους 

ἢ 
σὮ», καὶ σοντοῦ- 

δηλοῦσα τὸν 

ἐπηστυμένον αὐτῇ τοῦ ποοστάγματος λόγον, ἐπεχδρα- 
ἰρῦιδε, 

ΕΝ τῶι ον 
νὰ τῶν κυμδ πῶΩν γραμμὴν τα φανε 3 αν ξν- 

αφίηνι τοῖς αἱ γηλοῖς, δηλοῦσα τοῖς ὁρῶσιν ὥσπερ, ὅτι 

τοὺς προστεταγμένους οὗ παραοΐβυκεν ὅρους. 

, Ἢ μῳ -“ , 

Β΄. Τίς δυνοται φκειμίδθ δι, τῶν ἀεοίων ὀρνέων 

τὴν τσ 5, πῶς τὰ μὲν γλῶσσα πὲ δουρὶ Ξ: μουσι- 
« ὡΝ, δὲ ῃ δ, { Εν ἐν 

γὴν, τὰ σπηντοια τῇ 5ο γος τς 115. τριπεποίχιλτα! 

85 24] ὍΙ, ἐδ. 88. ]πὰ., 25. 5. 7ὸ0 Σχχύπι, 11]. 

(1) Κοίνου δὲ τὸ λευκότχτον, δὰ γόῦρὰ πὶ Οχο- 
πίσῃδι ΟΠ] 0 16. ῬΡΑ ΘΓ 588,56 Χ. [15 σΏΤΠ1 115 158. 
6 σὐτΠ5 ὑοα 5 Το πη λυ. 

(9. "ἐς χχῦσιν, ΤΠ ρυίαιτα τὰ [προς 1 1η1 Θα1- 
σαΐππ σθα, Ασοιοῦ οὐ! Οχοη 515 χαῦ- 
στιν ΤΟΡΟΒΌΪΕ ὁΧχ δά. ος ΜΟΡΘΙΝΠ, οὐἹ ὀσηβθη } οὐὰ. 
(οἴβί. τ αἱ γούδοθεπ [06Πὶ καῦσιν, δ᾽ [ἴα βονὶρίαμα [ἢ 
οὐ, Ο(οἴ., (01}5... πΔ5. ὕθθον. εἱ οἷ). ἀπδίο σα 
ε( (ἀἰβα., ἀαο5 ΜΙΠαξία8, 5ὲ δῖ δυο ἀϑιοηὶ [8- 
νἰξδϑεῖς οἰταγο 0. απ 5ι55οῦ, αλη απ 5. ἀμ 5. Πὰ- 
ν», καῦσιν" αἰ ον, πλύσιν, ἰοίἐοπεια, βῬάσαην ἰλιοΡ δὲ 
πη ταν 5 ἰαραίαν, Ταῖς ἃ {ΠΗ νυ]. καῦστιν, Πα οα 
ἴον! πσὰ (ΠΡ  μαη!, ἴῃ καῦσιν ΤΆΤ ΠἸασ  5 νοῦ - 
Βαΐασι νον ροΐαϊς, τιδληι καῦσιν ἴῃ χαῦστ᾽ν, ΑΥ 5] 
καῦστον θοΥ Ρλ ες ΟΥγῖ!πι9, πο νά, 4π| Τα ἀλπὶ 
ἐθροσηθὴν ΘΒ ΠμονΙε ; πάη καῦστις, χαρὰ εἰρη! ῆ- 
οὐ βρμϑίθγα ἀὐἀπ ςατὰ, οὐ βοῖο αὐτοῖο πιὰ τοβοθι- 
Ἰραα, 01 Γθυιτη 50}15 ἄγάουβ ἐογγόβοθ 5, πὴ 5815 
ἀϊξι σθαι ἃ βοααβη θι85 φὰ δα πλδΡϑξ. 

θάνε. ἀκ. ΧΧΧΗΙ. 

ΔῈ Χ. ΟΡ πῶς αὐ ρτϑέκ πάπτη [π|1} σοηνὶ - 

οἰδηάπβ τοῦτ ορίΐθχ, ἀπ ποὺ μοί ἀὐοναηπα ὃ 

ὩΡΟά πα ΠῚ ἢ ΤΟΥ ΠῚ ΒΔ ΡΙΒ ἢ Πτρ ο] 5 ἀσοάπα ἰοψον. Ἧδς 
τη Ε] σου (6.1 Ρ]6γὶ5. σοὶ τη, ΒΡ. οματροηοϑ Ποιοβ 1ἢ 
5151} π|ῚΠ 6 ἀἰξον πη, 58 ΓΟ ΘῊΡ: χοθερ ΤΒΡῸ- 
τοθπι, ΟἹ 11: σαπύοτγοτα τηδχὶπιαηι. ΕΣ ἀπὸ ΒΗ ΠῺ 

ἴηι δ 6, 6Ε τὴ ἀατηο ᾿δίμθοο μτο ἀοιεαια, ἡ ἀἰπεν- 
τοϊηδε, αὶ σοη Ξένα] Ὁ οχιδιάογθα, νο τα, ἀσσαγα- 
ἴᾳ 1) ΒΟΙΪΟΓΊΠἌΤη  ΘΧ ππὰ ΔΥΒΟΓῚΒ. ΒῈ 5 αἶα, ἁΠπαὰ 

ααϊδοτη ἰὼ αὐ Ὀταοαϊαηι, αἰπιὰ νθρὸ ἴὼ αἰνοῦβοβ 

ἔγαρί5 ἀβρουθίατη οὶ, ΒΕ ἀπ 5 ο58 γε ΐοσ, Πμ]ὰ5 

γε 5 δὰ ρᾶτ5 1 σοι 5] οσθ τὴ ἀθ1} αὐτῷ ἴῃ ρτορα- 
δἴποβ, δἰΐα ἴῃ ΓΡορήτημι συ Ἰναπ), Ἀ1ΠΠὰ ἴῃ Παρ οΌ]Ο 5, 
811 ἀσηϊσιο ἰὼ ἀντ. Αὐππατηἶθ συσσαο Ορδμι- 

βρδ08 ἀδῃβιββί τα ατα ἰίθτῃ σα οσήτη ΔἸ. ΠπΠ στ τοτῃ 

ὉΠΟΟΙ. ἀν χ. ἔχ ἀηαὰ (ΘΠ ὰΡ 6 ϑουρθῖί 5. το οκηί, 
ἔργῳ, ἠατηοηία, ᾿ἰστιὰ, οβοα  δηία, ρα, ἀτρθιαμ, 

φϑ,ἴογγαῃῃ, ἰαρὶς, πα σϑὲ ἀχαδιῖπι Βα Ββί ἡ ς οὐ 

8χ θὰ ποία! ΔΕΪλΙ στη, οἱ δυλθτὰ ἀΘ 115 οχϑὶ- 
510; τὰ αν,χαρπιασιῃοά τα 111ἃ μὲ ἃ απ!5. αίατξ, οἷς 

δἰ ἄνθ51π ἀθγὸ γο] 6}. 
ΧΕ. Ποὺ πᾶτε τα ρηθτῃ δὲ ΒΡ. ΘῈ, 1110 τ ρ τα 

4αοσγαηὶ ποῖ θ5 πρλθυι8 85, Οπῖὶ5. ἀορθηΐπιπη. ἸῺ 
ρ80 ρἰβοίπσπι ρα]ολινιεα δ οται σχμβολθτονδίση ῦ (πἴ3 

σοιον αι τη ρη  αἀ πο πι, 6., Ἀη ΡΒ] αριν ἀπ ππ 
ὑαπὰὸ παϊανατι, Φποιηθο δ᾽ πὰ ἃν ]ἄδ ἰ(οῚἸ1ατο, οἱ τὰ 

δααῖβ ἀθρθη ὕ Ολ15 χροῦδὲ πηατὶβ ρροίαπ ἀ 5 ἔοτα 
δὲ Ἰαταά ποῖα, ἃπ} Παρ σα. [ΠἸῚΠ ΡΠ 5. ΠῚ 56. οἴου 

τοπέαπι τὰ ρθ 5 7 ἈΠ ἰδιηεὴ ἱπίνα ἀσῆχος ἰδὲ 
Ἡπ [65 φΟΙ ΣΙ βο  μρορίθν σα σἘὶ ἰθ51 αἴ χα! ἤπο- 

 π9418 νη 165, πδὸ ρτφΙου συ δα θυ ; 5 1 τοῦ ρ50 

« σοπίδεθη πιν {Ππιοῖα5. (αὶ 85. Ὁποῦ στ οτα  οἴξηιθη- 

ἀπ} ΠΡΟ 51 ΠῚ ΠῚ 5101 τα πθδίαιηι ρουοθίσσο, ἰσο1δ- 
ται ; ἀππι οχοανν 5 ἀσσογιρίατῃ Πα 15 ϑαὶπ σοχ- 

βρισθααιι σαατηάδτη πὶ [ἰξοριθιτι5. το! ΠΤ ΠΠπ ρδ τι; 
νἀ π  θὰ5. πη αβὶ εἰσ ΠΠσδ ἢ) 5. 58. σοΟὨ ΒΕ {{π|ὺ5. Πα] 05 

Ῥ ΓΕΘ ΘΚ Τ 5ΒΌ1Π) ΠΟΙλ 6:58. 

ΧΗ. Οὐ18. ροιθϑὶ δογίάτατη τοϊποσιθι παμΤ ηλ 

ϑρθοῦ τί ὃ απογχοίο 8110 φι  οτὴ Πρ σ ΩἹ οἰ ροιτηι- 

ον Σ ὀαποπαι ροτιέαχα; ἃ] Δ ἸῺ ῬΘΏτβ οὐ ηἱ ρίοια- 

(8, Ἔχπλαγηθι χαί, οἷς, Τὰ δοσ ἴοσο ραν Ὁ] Δ 
“αὶ ΟΧ ξρδθλιι 60... ἤσο ο᾽ (ἰδδᾶμθ,, ἀΠθ!πΏτι8, 
00 νότηπα, τῶν κὐμέων πεὶ ἰδολήν, ΠΤ ΤΣ 

πο θγξουπιοηίορισῃ. αὐ υἱλετας 50 ὈΕΠΠΉΝ ΟΧ 
ςοάμ, ΩΝ Πσο, (ἰβααθ. οἱ στοάοοῖο, πυχνότατην 
πῶν χόμθων περιδολέν: 91 «ποὶ 1 Ἰηθ 8 Το μιὰς 
βησροῦδ ἈΠ Ὁ] ρυτοέσονοτηία νἱζοα {περ ιθϑη ΤΉ 81 
ὕοτῃ, ῸΒ ἀπὰϑ 1 ἃ ΌΥΡΙΠ]ΠῸ σομεηουταία8, 858- 
«αἀρηϊϊα γοῦθὰ ἣν ἐπο! γεν 5]  Π .Α1Ὲ ἀπαδἀντης 
παῖς θα βιὰ. ἘΠ Ωἰδὶ πὰς πα ον οἰ 5. ΞρροΙ δ ς 
δοιτ5 Βρθοϊ  ] Ἰονίααο Ἰονίου 0Ε ἢπ Ἰαπιλαϑ [ΔΟΠΠταΣ 
56 0}}18 Ιρβὰ ἀταπάο, 
( Ῥῶν ὑπεριέτρον χωμάτων τὰς ὁρμάς, Εχ 

κοὐ, Ποο οἱ θαι ῃν. ἀλπα πρηποι ἴῃ «Ἱ “πθηαὶ 
ὑᾶδὰ οἰποιοας, αυοα ἴῃ 6615 τὰ τὸ “ἐν ϊκθῃ Θεῦ, 
ὑπὲρ υὐὐτοον, χε ὁορᾶς ΝΡΤῸ ΒΟΓΡΎΒΙ 5. ἰοθο, τὴν 
ὀσμήν, ἐχ οὐαά, ἐἰβάρυμ, ἰθαμ8. οχ Οοἷ8). οἱ οὐ- 
10}. 

Φ 



651 ῶ. ΓΥΒΠΙ1 ἨΤΕΒΟΞΟΙ,, ΑΛΟΉΤΕΡ. {}. 

Ν ἣ κα - “- ΝΕ Σ ᾿ ἢ ῃ Ν ΠΕ 

ταγαπι βόποτα ναυ οραΐδθ 30Π|0: 8111 ΒΠρογνοϊδηῖοβ. ἃ 915 τῶν πτερῶν (4), τὸ δὲ ὑπερπτάντα εἷς μέσον ἀέρα 

τὰ τοθἀϊατῃᾳ δοτγὰ βἰαπὶίτα πη ἢ 5 μα Εἰ ἀοοὶ ΕΘ. Σ ΠΆΤᾺ 

1εῖ τηαπιαίο « δοροϊρίίον ὀχράμδὶξ 4115 πη πιο 5 βιδῇ, 

« Δυβιίγα εβηπηαὶ ραγέθα σο βρ οἶθ.}}15 δΡ ον) 15 τη - 

παπὶ ροῖδϑε ἀπ πὶ ΟΡ ΘΓ ἔπ 5 Ππι6 οἰαίαηι δ ἢ 

Οὐ 5ὲ ἀνίατα ἄτῃ (4: ἀρ 65 ἃ γδιίσιο Ἰο ΠοἸ5ΒΊΠ16, 

ἴῃ 8 }Π}πῈ6 ταρίδιι σορι τα ΠΠ 016. ΑΒ  α 0. ΒΟ Ξ : 

φασπαᾶτη ταοάο σοραπῃ ὁπ ἰμτη ἔΔΟΙΟΓΘΙΙ Υἱ5 ΤΘΏ ΤῸ 

σοιαρυθ θη άθτγο ἢ 

ἈΔΈΧΙΠ. Οὐἷ5 οχ ΠοπηΡῈ5 Γογασάτη ΟΠ ΠΗ Πὶ 

νοὶ χα θοἾν ἢ! ποιρίηδ τ ἀπ| {{π|5 Β᾽ πρα]άρασι Πα - 

τϑιῖ εἰ νίων φοίεβὲ. ρογερδοίαιη πάθον ὙΠ Οὐσοᾶ 5] 

ἔδύασαμπι πο (αἰάρδια ἀπηίαχαν ΠΟΠ] ηα τιον. 15, 

4ασπιοάθ δποίογθιη. ἰρβάταμ ΟΟΙ ΡΤ ΙΒ π 6 ΠῈ1}5 ἢ 

ππὰ Ποῖ ργϑοθῃίασι [Ὁ, σα ἀἰϊχλθν « Ργοάποδξ 

«ἰογτὰ γα 8,6} μιρηδηΐα, δὶ σορθ ἴα Ξοοσπά πηι κα 6 18 

«5αστῃ 3.» ἀἸτουεῶσαο ἈΠΊΠ Δ Π 1 } αἴ 0, ὙΠῸ 

ταλπϑαίο, εχ ἀπὸ Τοπίο ργοα θυ ᾿ οΥ]5 πιδη5.6}15- 

5Ππ|8.,} 60. σαΓΙνΌΤ8.: οἱ, ἶνοεϑὶ στρα! 8 }}}} ΠῚ 

δηϊηδηϊα. τηοία8, αἱ απταπογαπι ἢ δοξαιι 

ἀἰϊγουϑι αἴδ5 πα απιθασ, τα. αἴ ταρθ5 ἀο]σβαῃ. Βο- 

πιΐϊππιπὶ γα ΓΡῚ ἴθι ὀχ τίμα, ν᾿ ΒΈΎρΘ 5, δρλίσοβ νρα- 

Ἰφη 15 [80 α}15 ον θη 65; σαααβ Δα θη 5, 1 1- 

0505 ἀο  οσσοπίοβ ὅ35. Εν οᾶ. νοτὸ δο ΠΟ 5 5351 Π|8 

[αὐ Ἰιος σοχμραγαία. 651], αι ἀοείοπη δὲ ριρτατα 

δχβαπαα!θι : αιδπάο θηΐῃι Χ1}5 Ἰποτίθπι δὲ οὐδ 
διεὶς Ἰανο πη! αΐθιῃ, ἰὴ αἷν ἀπ ΔῊ ΠΡ 15 ναϊοὴδ (6- 
5.Π{π||15 ἀγα νυν, ΠποΡδρ ἔπ8 ἃ ϑδονυιρίαγα ἀϊσθηῖ88 : 
«γαᾷὸ δὰ [ΟΡ οαΠι,0 ΡΊΈσΘΓ, 6. δηλ τὸ ΜΚ ΘῺΒ Υἱὰ5 

« 6] .χ5,ΘΒθ 0 111ἃ Βειριθηιὶον ὅϑον σα πὶ δηἴτη Ὑ" 6 15 
ἩΠῚ.πὶ 51} ὀρρογίιπο ἰδπιρονο οἱδὸβ τροση θη δῆ, 

ἰγατζασο ς οἱ θομύγα ὀρόρατα ἐγποίαβ ΠῚ ρ88. ἴὰ 
[αΐα γα βεθοι!α,ν 1 αν ἴῃ {πϑβϑάσαμπι σοΠ ἰμῖτο. 1ὲ 116- 
τ : ῬΡΓΘ αα ορόηι, εἰ ἀἰἴδεθ φάθι ομονυβα 518 90": 

ααοτποίύο ὁπ δἰα πη ΡΘΏΒΡΙΙπι Π1γ68. ΟἸΤΟΙΓΙ ΟἸΓΒΔΠΒ, 

ΟῚ 10] αὐ αἰ Π α!θ. σοπῇεις, ἢν ΘΕ τὰ ἀϊγιπα5 

ΒΟΥ Ρ αΡᾺ5. Οἰγου πα] 65, πα ἢ ἰρβίπι8. Βα] α οι} ρυ6- 
Ἀρηβθα, 6 1715 οχϑαμαίαβ ἀἰσαβ: « Οπδπι ἀπ] οἷα 
« Ιαποῖθιιβ ἢλ615 οοψαΐα {πὰ { ΒΌΡΟΤ 126] οἱ ἔαντηι 
(ΟΓῚ Γ60 59» 

ΧΙΝ. Νυπχαϊὰ οτρὸ ποῖ αἱογὶ σαί μοί 8 
ορίοχ αἴρῆῖε 2 Οὐ δὰ ΘΠ αγηϑὶ πὰ παξαγατι Ο ἢ 

ἕστηκεν ἀκίνητα, ὡς ἱέραξ' ἀπὸ γὰρ τοῦ θείου προσ- 

τάγματος, ἱέραξ ἐχπετάσας τὰς πτέρυγας Ἔστυχεν 

ἀκίνητος, καθορῶν τὰ πρὸς νότον, Τίς δύναται ἂν- 

θοώπων ὑψωθέντα θεωρῆσαι ἀετόν ; Εἰ δὲ τῶν ἀρνέων 

τὸ ἀλογώτατον ὑψωθὲν οὐ δύνασαι κατανοῆσαι, πῶς 

τὸν πάντων ποιητὴν θέλεις χατανοῆσαι ; 

ει“. Τίς ἐν ἀνθρώποις θηοίων πάντων οἶδε χᾶν 

τὰ ὀνόματα  Ἐ τίς ἑχάστου δύνατα: διασχέψασθαι 

τὴν φυσιολογίαν ΕἾ δὲ τῶν θηρίων μόνον οὐδὲ τὰ 
ὀνόυατα γινώσχυμεν, πὼς τὸν ποιητὴν αὐτῶν γχατὰ- 
ληψόμεθα ; Ἔν τὸ τοῦ Θεοῦ πρόσταγμα, τὸ λέγον" 

᾿ξαγαγέτω ἡ γῇ θηρία καὶ κτήνη ταὶ ἐρῤπετὰ, 
κατὰ γένος" χαὶ διάφοροι φύσεις ἐκ μιᾶς πηγῆς (2) 
γεγόνασιν ἑνὶ προστάνματι' πρόδατον ἡμερώτατον 
καὶ λέων σαρκοθόρος" καὶ διάφορο! ζώων ἀλόγων 
κινήσεις, μιμέσεις ἔχουσαι διχφόρων προχιοέσεων 

- ΠῚ Π “ἢ ῃ 

ἀνρρωπίνων᾽ Ὅα ἀλώπηξ μὲν δηλώσῃ τὸ ἐν ἀνῆοώ- 
ποῖς δολερύν' ὅφις δὲ, τῶν φίλων τοὺς Ἰοούλους" ἐπ- 

ς ὃὲ χρεμετιστής, τῶν νέων τοὺς ἀχολάστους" ὐρ- 
Ὁ ἊΝ ΄ ᾿ φΨ ἘΞ [λ ὃ , ν ν ᾿ 

μὴξ δὲ ὁ γοργώτατος (3), ἵνα διεγεῖρῃ τὸν ὀχνηρῶν, 
Ω , τ « . " 

τὸν νωθρόν" ὅταν γὰρ τὶς ἀργὴν ἔχῃ 
τότε ὑπὸ τῶν ἁλόγων ζώων διδάσχεται, διελες χόμε- 
νος ὑπὸ τῆς θείας Ἰϊραφῆς, λεγούσης, ἴθι πρὸς τὸν 

Γ 2. κ 

ξήέλωσον ἰδὼν τὰς 

τὴν νεότητα, 

“ Ὁ ᾿- ᾿ τ μ. Ἀν μ ΟΝ μόρμηκα,. ὦ ὀχνηρὲ, καὶ 

ὀδοὺς (4) αὐτοῦ, 
Βλέπων γὰρ ἐχεῖνον ἑαυτῷ 
τὴν τροφὴν, μιμοῦ, καὶ θησαύρισον σεαυτῷ χασποὺς 
Ἅ Ἂς - ͵ , Ἔ 

ἔργων ἀγαθῶν εἷς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας, Καὶ 

λιν" Πορεύθητι (ὅ) πρὸς 
ὡς ἐργάτις ἐστί πῶς ἄνθη παντοῖα περιτρέχουσα, 
συυτίθησί σοι πρὸς ὠφέλειαν τὸ ὐλι Μὰ χαὶ αὐτὸς 
περιερχόμενος τὰς Βείας Γραφὰς, τῆς ἐχυτοῦ σωτη- 

καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος, 
εὐχαίοως θησαυοίζοντα 

, 
-- 

τὴν μέλισσχι, γαὶ μαῇς 

" 

οἷας περιθράξῃ, καὶ τούτων ἐμφορούμενος εἴπῃς" 

Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγια σοῦ { ὑπὲο μέλι 

καὶ κηρίον (6) τῷ στόματί μου. 

Ἢ ὦ Σιν ἔοι ᾿ 

1Ὰ᾿, ἄρα οὐχὶ δοξάζεσθαι μᾶλλον ὁ τεχνίτης ἄξιος : 

γινώσχεις τὴν ὑπό- Τί γάρ ; εἰ καὶ αὐ μὴ πάντων 
ἀ 

δ 200 χαχιχ, 26. "6 [ρ1ἃ, 217, ὅσῃ, τ, 36, 95. δ ]ότθαι, Υ, 8. 88 Ῥτγον, τι, ὃ. 895 181. 8, 866. ΠΧ. 309 ῬΑ]. 
αχγ!, 103. 

(1) Πε σι πεποίκτλται. διὰ τῶν 
Βδἤ θαι 901 πὶ, πεποίχιλται. ΑἹ ἰδοῖο προίγα οεῖ 
σοαά, (λ015]., πβάπ. δὲ ἴοος ἡπαπενὶβ ῬΟΒΕΓΒ Πα 5 
10 ΠρΡαγΙΐ θῦγογα πα θ68,,, περιποίκιλται, νοῦθα, διὰ 
τῶν πτερῶν, δα 1615 ὁχ ρα ἰ5. οὐ ς ΟἸΟΡυ- 
ὨἸᾶπο, 5}. ἃς νϑυβίοπο ἀνοάδοῖῖ. βάμ!|0 ραβδία 
ἤοβ, Οαδααρ. οἱ 8». 3, βοτίρβίτηιιβ, ὑπενπτᾶντα, 
Οὐ ΠῚ ἰι θα |5 ἰϑραιιι ὑπὲρ πάντα. 16 }}18 νοῦθ5, 
ἀπὸ 7.5. τηῦ θείου προστάγματος, ΡΙΌΡΙοΙ τορος 
ἰσηριη γοςὶβ ἰέναξ, μὰ δα 15 σαι θὰ5 μευ σϑα, 
ΤΟΒΌΙἰτ9 θη} ἃ δ 16510, οχ οὐἠᾷ, Ιἰοο οἱ άβαιρ,, 
σα! με5 ἀουοἀ απ (1015]. οἱ Ομο» 

(3) Ἔκ μιᾶς πιγῆς. 1 γοπιαπξ ὧχ οὐ Ποθ 
εἰ ἀδβαμ. ἰοῦ μιᾶς φωνῇς, σὰ μὰ ποῦδ; αὐ ἰ4- 
ἸβΒΌΓη σδὶ ἀπο μοβίοα ἀϊοιίαν ἐνὶ προστάγματι, 
στοῦ ολῃ Ἰορῖῖ, ἐκ μιᾶς γῆς, ἐὰ μπὰ ἰοννα, αἱ 1 - 
δθπι [8511 πὶ. 

(3) Ὃ γοργώτατος. ἘαΠΙ, ὁ γειυργότατος, ζ0γ.» 

πιερῶν, [ῃ ο{{|8 1. πιέσα αὐΡϊοιἐ πεγὰρ βἐαϊοειεείπια, 50 ΔΟΊΗ ρι ἔργα σθ5 
Ἰοττι θᾶ, ΒῸ1) βθιηϊπαί, πθο ναὶ. Οοά4. (1015]., ἢθ8 
ὕδδοῦρ., δαϑιὶ δἱ γοά. βεχαϊσααν. ξ 

(ἡ Ἰδὼν τὰς ὁδούς. νοχ ἰδών δῇρβεξα οοαά. 
(151... 18, σα, ἀβδ}}}., Β6 4]. δἱ δα πίοο ὦ. Μὸν- 
τϑὴϊ : [0116 ὁνοἀἸάθγί παι θᾶπα ἴῃ ἈΠ τοάοῖ αΞ οχ 
δᾶᾷστο ἰδχίι ἃ] δοίατῃ 5550. 1 σοῦ, ΟἸα}. ΠπαμδίαΓ 
εἰδώς. ἰηἴγὰ, μο5ὶ βλέπων γΟΟῚ ἐκεῖνον ΡΥΔΡΒΟΙ ΩΓ 
γϑΡΡριι ἢ φησί πὶ οὐδ. ΟἸΔΟ}., ἴσο, ον σάβάι., ἀ 
νδγϑίοηρ ἀτούθοι, Αἱ ἴῃ οοά. (οἱ5ὶ, οἰάθι νοοὶ ἐκεῖς- 
νὸν ΡΟΒΙΡΟΜΙΝΙ. 

(5} Πορεύθητι, τος Ξουνρίαγαν. δὰ ΟΥΒΙογ πὶ 
ἐτπαι ἀπο ππηηιι ἃρ15. ἜΧΟΙ ὨΙ πὰ σον Δ ο ἀμοοῦ ἢ 
ΠΕΡθο, 51 Καὶ μαῖα δὲ ΘΙ 11}. ΠΧ Χ δα! σπο : Πὰ- 
Βειαν ἴῃ. Βοιρηαμπα, οὗ ἃ Τα 1115 αι θὰ οἰϊαϊατ, Ροβὲ 
πεηιδράξῃ, 6 μ Πα ἦτ Βα αῖ5, διὰ τῷῴν ἀθανάτων 
καὶ ἐπουρανίων ἀνθῶν, 

(ὃ) Καὶ κηρίον, ).εΒαπὶ δῷ ἀπ νορθβ ἴῃ ὁοσαὰ 



568 ΓΛΤΕΟΒΈΒΞΙΒ ΤΥ, ΒΕ ΒΕΟ ΟΜΝΙΠΜ ΘΟΝΌΏΙΤΟΠΕ. δ 4 
ἌῃΟΝ ᾿ ΕΞῈΝ - Ἶ ᾿ δα τ - Ω ᾿ . - , , στάσιν, δὴ ἀργὰ καὶ τὸ γενόμενα ; μὴ γὰρ πασῶν Α ποτα οπιπίαπι, ἰἀοίσορπο οἰορα βαπὶ αατρ σα! ἄρτι 

μ »-ἮἯΣ, - ᾿ τ' βοτανῶν δύνασχε γνῶναι τὴν ἐνέργειαν ; ἢ ΕΣ , ι 

τὴ ὠψὲ- 

λείαν δύνασα! μαρθὲέϊν πᾶταν, τὴν ἐκ παντὸς ζώου 
προχωροῦσαν ; ἤδη χαὶ ἐξ Τοδόλων ἐχιδνῶν ἀντίδο- 
τοι προεχώσησχν (Π} εἰς σωτηρίαν ἀνῆρῴποις. ᾿Αλλ᾽ 
ἐρεῖς μοι Δεινὸς ὁ ὅτις, Φηθοῦ τὸν Κύσιον, χαὶ οὐ 
δονέσεταί σε βλάψαι. Σχορπίος πλυρκτικός" φοδοῦ τὸν 

Κύριον, καὶ οὐ πλίζει σε, Λέων αἰμοδόρος' φοδοῦ 

τὸν Κύριον, καὶ παρακαθήσεταί σο!, ὡς τῷ Δαν!ήλ, 
Ἔστι δὲ θσυμᾶσαι ἀληθῶς καὶ τῶν ζώων τὴν ἑνέο- 

γξιαν" κῶς τὸ μὲν ἐν ἔ κέντροις, ὥσπερ ὁ σχορπίος, 
’ 

ς, ἁ 
ΩΣ ΄ῃ 

ὁοῦσιν ἡ δόγαμις" 

χαὶ ἀλλὰ δι' ὀνύχων χαταγωνίζεται" βασιλίσχῳ δὲ τὸ 

Η ἐς αι ἃ ε ΓΝ Ἂ ἕω ᾿ἅ 

ἔχει τὸ ὁξό" ἑτέροις ὃὲ ἐν τοῖς ὁ 

ὮὌΗ -- 

βλέμμα ἢ δύναμις, Ἰὰκ τῆς ποικίλης οὖν δηνιουρ- 

γίας, νόηπον τοῦ δὴ μιγοργοῦ τὴν ἐνέργειαν (2), 

3» τ; ἢ 
ἘΣ- 

᾿ ᾿ ᾽ ΥΣ κ᾿ 
ΤΕΣ, ᾿λλλ᾽ ἴσως ταῦτα οὐ νινώσχεις' αὐ δέν σο! καὶ 

κοὐ ξωθὲν σὺ ζώοις. Εἰσελθε λοιπὸν εἰς σεαυτὰν, 

καὶ ἐχ τῆ: σῆς ὑποστάσεως νόησον τὸν τεγνίτην. Τί 
ἐς Η Ὁ ᾿ ᾿ ῷ ' 

μεμπτὸν (3) ἐν τῷ σώματί σοῦ πέπλασται; ρατει 
- ς ὭΝ ᾿ - - 

σξαυτοῦ, καὶ οὐδὲς φαῦλον ἐκ πάντων τῶν μελῶν. 
-- »"" Ἂ, Ὡ ᾿ 

Ἔξ ἀρχῆς ὁ ᾿Αδὰμ ἐν τῷ παραδείσῳ γυμνὸς ἦγ μετὰ 
εἶ " ὃν ᾿ ᾽ 

τῆς νας, ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰ μέλη ἣν ἀπόδλττος, Οὐχ 
“, ᾿ Ε᾿ ῃ , Ἂν 
ἄσα τὰ αἴλη τῆς ἀμχρτίας αἴτια" ἀλλ᾽ οἱ γρώμενοι 

- “- Ὁ - - 

τοῖς μέλεσ' καχῶς σοφὴς δὲ ὃ τῶν μελῶν ποιητής. 
ὸ ᾿ ἢ ͵ 

Ὑ ς ὁ παρασχευᾶσὰς εἰς τεχνογονίαν μήτρα: ὄγκους; 
, δὴ ᾿ΕΝ, τὸ . 

τίς ὁ τὸ ἄψυχον ἐν αὐτῇ Ψψυγώσας ; τίς ὁ νεύροις χαὶ 
“, 3 μι μ ᾿Ν 

ὀστίοις ἡμᾶς ἐνείρας, δέρυχ δὲ καὶ χρέας περιδα- 
ὃ ἜΣ τ Ἴ ᾿. ἤπϑεῖϑην"" ἐδ Σ λὼν, καὶ ἅμα τῷ γεννηθῆνα! τὸ βρέφος, ἔχ μαστῶν 

πηγὰς νάλαχτος ἐχφέρων ; Ἰῶς τὸ μὲν βρέφος εἰς ΤΥ σεν ᾿ -" φόρα μ ΩΣ ᾧ ὡς 

ἢ 6 Ἐπ ἢ 
παιδίον αὐξε', χαὶ τοῦτο εἰς νεαγίαν, εἶτα εἰς ἄνϑδρα' 

Ἀ “Ν . Ἂς ον μ᾿ Φν Γ Ψ.Ἃ ω 

καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς εἰς πο:σθύτην μεταθάλλεται, μη- 
- [2 “-- - . ἐ 

ξδενὸς χαταλχμδάνουτος τῆς μεταβολῆς τὴν χαῦ᾽ ἦμέ- 
᾿ ω - ΒΞ υἷ ᾿ ἫΝ κ᾿ ᾿ " ,: -- 

ραν ἀνρίδειαν ᾿ ὼς τῆς τροφῆς τὸ μὲν ἐξαιματοῦ- 
ς ὧν ᾿  ν μω Ω Κος-. ε Ν 

παὶς τὸ ὃὲ εἰς προχώρησιν διαχρίνεται (4). τὸ 
᾿ ΞΘ Ν ΓΝ Α ΠΣ - , 

σάοχα πεταδάλλεται ; Τίς ὁ τὴν καρδίαν ἀεικινέτως 

χινῶν ; τίς ὁ τὴν ἁπαλότητα τῶν ὀφθαλμῶν τῇ τῶν 
. - - ἐδ . ᾿ 

βλεφάρων πιριθολῇ συφὼς ἀσφαλισάυενος ; Περὶ γὰῤ 
: "ἢ » 

Ἂν ᾿" ᾿ . -᾿ μ᾿ -- 

τῆς ποικίλης καὶ θαυμασίας τῶν ὀφθαλμῶν χκατα- 
σκευῆς, αἱ πολύστιγο! τῶν ἰατρῶν μόγις ἐξηγοῦνται 

βίδλοι, δὲς ὁ τὴν μίαν ἀνπανοὴν εἰς ὅλων τὸ σῶμα 

1 δῇ. νι, 18. 33 Μ]ᾷ. οαξ. ἀ, ἢ. ΦΆ, δὲ σα, 18, π. 80. 

ὁγθαί ἴποσο ὅ ῬΡοίθεηβ. Βουραγαην Οὐπ Πππὶ Υἱροβ 
ΔΠ1π10 ΟΟΠΙΒΙΟΟΗ͂ 2. ΔΠῈ μοῖθ5. ΟΠ ΠΘΙᾺ {π|κπὶ οχ {πο- 
ΨΙΒ ΔηΪΠΙΔΠ1 ΡΤ ες, Πίστη δά ἀϊδοοτγο 5 2 πὶ ν61Ὸ 
ΘΧ ᾿ρ5᾽8. ὑθ θη δες γῇ ροῦ5 ργροϊθοία δὰπι τπορία 9 
δὰ εκαϊαΐοτα απ ἀο!α, ΠΙσρα γόσα τὰ} ΑΒ που τΘ ἃ- 
48 6Ξξ πρι115. Τίπιε )οταἑ τ ΠΊ, δὲ ΓΙ ποσοΡο Πρ 
Ῥοίονη δοογρίαβ ραηρρησο να 68  Ποτ πτιτὰ γουοτο, 
ἔδαιθ 116 ΟῚ Ῥαμμθί.],δὸ Βα ηραϊηἿβ νογὰχ σ Ποταὶ- 
πὰ. ἀπηθ, δὲ ἀξ ΟἸἸτὴ ΠΔῈ16}1 51, οἷς {881 ἀϑοιἀρθι, 
ὕρνε δπαίθιῃ ἀΠτα  Ρλ{85 ΔὨΙπλδ᾽αιη ᾿ρβουατῃ νἱν85: 
ααοηλοᾶο ἃ}18, 5101! 9ΟΌΡΡΙτ 5, ἴῃς Δοῦ 615. ἀσΌ ΠΠΡῚ 
δα οαμε: αἰτοναια υἱβ ροβίία 518 ὅπ ΘΟ ΠΉΡ ΚΝ ; 118 
ἘΠΑΌΪΡῸΒ ἀδραρηθης ; ΒΔ 5. 500 ἀρθτηλ ἴῃ ἀπραυία 
510 ἱποοθη}] ρο δείαβ. Εχ αἀἰνύνδα ἰρίθαν ορίῃο! 
ταί σηθ, ΘΠ Π  δοίάτη ΟΡΊ ΠΟ Β Τ [6 1}}κ6. 
ἘΔ ΧΥΟ ΑΙ πῶς ΤΡ] Γορίαβθθ. ποίᾳ ἄθῃ 5601: 

Π1}}1 01 σαν ἀμ] ἡ. ἃ] θῈ15 00 δχέρα ἔθ απτη  μοβίξα, 
σογγτατθ ς ἴῃ δὴ ρβαπι βυρθιθδὺ ὃ} ἰησψυδάϊατο, δὲ 

6Χ πιὰ ἰρ81}185 παίαρα ἀν Ποιὰ. πύϑοθ, 58 Ομ 8 πὶ 

ἴὴ (0 σογροτα τορυθἐισπβδίομο ἀϊσητππλ ΟΠ Δ 11 
651 ὁ Τὰ ἴρδύῦχι σομίπλθ, ΒΙ 1πὸ ργαναχῃ ὃχ σηλπὶ- 
5 ἸΏΘΠΒΥ18 Θχδίβίθε, ΑὉ πε ππάτι5. δγας Αἰ 1 
σατῃ νὰ τὰ ρᾶρα 150 Σ Π6Ο ρΡΓΌΡΙΟΥ ΠΟΤ ΡΓὰ ΟρΡτο- 

Ῥυῖο ἂὸ νοϊθοιοηθ ἀἸρα 5. οτὰν, ΝΟῚ ἸΚΠῸΥ τ τ θ γα 
ῬΘΟΟΔΟ βαπὲ οαιιδᾶ, 5868 11 (ἘΠ τ δι ἢ. 15. πιᾶϊρ αἰατι- 

ἴὰτ ; ΒΆΒΙΒΠ5 γι, ΓΟ ΪΟΧ ΤΩΙ ΡΌΣΙΠΙ, 33. ΟἿ15. δὶ 

αὶ] αἰ ΠΡ γοσ ἢ ργοογ ΟΠ ἢ ὉΓΘΓῚ αν Ὀτθρ8" 
τάγη Ὁ ὺ]β ᾿πϑηϊηδύατῃ, [οὐ απ 1 ἴρ850. ἀπ αν ὅ 
15 πότνῖ5 ΘΓ δέει) το 8 ΟΠ ΘΥΤ, ΟΊ] ον σαὉ 8 

σατασαι ΟἸΤοα ἀπ χῖῦ τ ΟἹ, ΘΠ Δ] πρ πδ 58 ο51 

᾿ῃη1Ὰ15, Ὁχ θοΡΙθπ8. ἰδοῖ!5 οη68. Θχρυόμ 2 Ου0- 
ποῦο ἐδ 5 1 ΡΌΘΓΠΣΩ ΟΥ̓ΘΒΟΙ, οχ Ῥαρτο 1ἢ ἢπινα- 

Ἄδηι. ἀοιπὰδ 1ὰ υἱσατι, 66 ἰάδτη Γαγβ5115. 1Π ΒΘΉΌΤΩ 
τη αἰδίαγ ᾿πθταΐπο (αἰ σαάψαθ αἴθ τα αἰ ΠΕ ὉΓ- 

οἰκο [ἰι, ἀδργορηάδηῖο ὁ Οπουιοάο αἰ ΠΟΤ} Τὰ 

ραυῖτα φανάρι η΄. Βδημοΐηθτῃ σοπνουἔπτ, θαΥΉγῺ 

ψονο πὶ ΘΧογθ 6 [πὶ ΒΘ ΛΠ] [ασὶ βα ὉΠ λ Τἢ σα 01 

ἐραποιηαἰαξαν ἡ Οἱ δὲ παἱὶ Ἰπἀθ θη} ὁον ἀρτίδί 
τοῖα ἢ αὶ οοπ!οταπι ἰδ α ἀϊη θὰ ρα] ρ  ΒΡα ρα τΩ 

ιΏ Ρ] χα ἰαταὰ βαρ θηίον πλπαπιῖνι! ὃ Νάτη ἐδ νατίι δῈ 

03 αρὶῷ, δαΐ, 13, πὶ 80; ἜΣ ψο ς, 11. 

Οἰτα., ἴοο, θα. οἱ Βαβί!,, πδὸ Βα Βρμ 1ῃ ἢ (ες οροραμπεϊβ ςιδεέηξέαηι Ἐπ αγγαδὶξ 9 [θυ 5. τόΓο, 
15. Π 6 0115 ποδέστα ἀύοσο «πᾶτῃ ἢ γο. Εδ5 (8.- 
τοι ππαπτήηοτι αίτοα ἴληὶ Πα 1 φαᾶτῃ ὕταιοὶ [6- 
βονὸν 6 Πα ΒΘαιασ τὶ νϑίοτθὰ5. ῬΑ] ον 5. [ἃ 0118, 
αἰῴαθ δἰΐδπι [οὐ 5315 τϑθοῖς. Ρᾷ 

(41 Προςξγώρησαν. ἔα], προεδόθησαν, ὅθοσῃῃ 
δατια σα ἰ, ΟοΊ51}., ΟἿΤοΙ., ο8, θαι. οἱ [851]. 
δοιὰ απ οπ ρου, απὺ85 1ὴ ἰἰᾶσ α ΘΟ 651 πρὸ σ8Π- 
ραὶ Οὐγ 5, πἰπιάνδ5. δῶναμ ΠΑΡᾺ ΠῚ 50. Ἡ 5 αι} 
απ ΐα τὰ ΟΥ̓ ΙΟΣΙ5. ἰγᾶχίβδο, αὐ ν]άσεα σοὶ ἀμρὰὰ 
Τει οοίσθηξετα, 1}. 1ι οὐηΐ. ἀαείσιι., αὶ μου 
ρόγασι ἀπραπ θη) ἴ850. 6ἵ ἰἰϑάθαι. ἀαϊθα5 ΟΥτι!- 
[5 γα] εῖ5 σοηΓαἰα!, 

.3) Ιϑνέργειανς 5 ΠᾺπ|ὶ οὐδ, ἀόρατον ἐνεηνείαν, 
ἐν ῖειλίσην ορογαξίυπονε : δἀἀαπίηαος, ἢ ὃξ ἀόρατός τε 
χαὶ ἀχατάλυπτος. Τίς διηγήσετα! τοῦ ἐνεργοῦντος 
τὴν οὐσίαν; ἡδοὸ απέφα τιν διδι ἐς εἰ ἱπαοργθίϊθηξα, 

ἴοοο νόνσον τὸν τεὐυίτην, μεαροηΐ, νόησον τὸν ξαυτοῦ 
τε καὶ πάντων πλούσιόν τὸὰὲἢ χαὶ μεγαλόθωρον ἀγχθὸν 
πεχνίτην, ὑοηδίίζογᾳ (μιον, ἰρδῖοιδ, πὸ οι οὁἱοϊέθηι 
οἐ πιαπ  βοιη θοηεα ΟΡ βρης. 

(3) ΤΊ μεμπτόν, οἷο, ἤπιος ΟΥ̓ 5οη με πὶοτ πὰ 
αὐρσαιηϑηΐο οχ ὈΓΠ 115 ραΓο Δ ρα5 αὐ ποία ρχβουῖρουθ 
γεν δι ἈΉα5. 0. ατφθριβὲ, 165, Πς αὐ ίοτη οἰτ 
1π|5 πὶ δαἀ ἀπ απο ΘῈ νανιθιαῖθ το Γαδ θη ἀ αππ }}Ὲ 
ΒαΒ Δ η15 οοθα,, αὶ, ἃ4 ολἰσθηλ ἰπ 56. σανοο! θεῖν 
ΟΧ]Π]λοτπ 5. 

ἃὍ Τὸ δὲ εἰς προχώσησιν διακρίνεται, ἤτθο νοῦΡὰ 
ἴῃ οὐαά, ἤοσ, ἕαβάι, οἱ ἑα],, ἰρατιβροβιία διγῈ},, 
δἱ φο!  οοδίαᾳ ἐπ! ρλα5 ἢ. ἀν 110} εἴσημένων οἱ ὄνα- 
χινωσχημένων, [ἢ ΟἸΠ0Ρ. γΈΓῸ ἸῺ ἴὰ 15. ἀἰι0}»15 1005 
παρ ϑαθαν, 



θοῦ 5. ΟΥ̓ ἢ σ0.,, ΔΙΘΉΗΙΕΡ, θδ0 

δα σλ ΓΆ Β}Π σοι !]ογαπι βἰσγασίαρα, νὶχ ρυαπᾶίθβ πϑῦϊ- ἃ διαδούς , Βλέπεις, ἀνῇρωπε, τὸν τεχνίτην, βλέπεις 

σούππι Βα οϊδηίον δάϊβδουπ!. ΠΠ|}]. 15 απ] οαπὶ τὸν σοοῦν (Π] Δημιουργόν, 

τοϑι να οποια ἴῃ ΤΟ ΠῚ ὁο 0115. ΟΠἸΒ ΕἼ} Ὁ 1485, 

μΠοπιὸς δύ! ΠΠύθιη, ν᾽ ἀδ5 βαρισηίομι ΘΟ αἸοΡοπι. 

ΧΥΙ θς παπὸ {{0Ὶ βογῆιο ἢοβίον [π5ϊπ|5. ΧΡΙ ἂν [ζ. Ἄαυτα σοι νῦν ἐπλάτυνεν ὁ λόγος, πολλῶν καὶ 

ὨΔΥ Σ ΡΓΟΛ ΟΡ 5518 μα 1} }}5.6Ἐ }}115 τὰ ππη α ἃ 1 {1}0||35 ἀλλων μυρίων καταλελειμμέ Ὑτον, χαὶ μάλιστα κῶν 

τορθαβ, τπαχίτηθ προ μον ὶβ οἱ πυρὰ 5; αἴ 605 ἀσωμάτων καὶ ἀοράτων" Ῥα αἰσήσης μὲν ποὺς βλασ- 

οὐΐο ριοβδαιανίβ 4ὰὶ βαρ πίει Ρομαμααθ ἀρῆς. φυμοῦντας τὸν σοφὸν καὶ ἀγαθὸν τεχνίτην’ ἐχ δὲ 

σοῦ σον 5. ρτοβοι αι ἀ} τοῦ δα δῖ5 (ὰ ἀϊοῖᾶ τῶν εἰρη μένων (9) χαλ ἀνχγινωσκομένων, χαὶ ὧν ἄν 

Ιδὐϊδααθ δππι, ααδδας ἰμ88 γόροῦῖτθ ἀπ} ὁορβίαγα αὐτὸς εὐρεῖν ἢ νοῆσα: δυνηῆείης, ἂχ μεγέθους χτι- 

Ροϊευίσιοχ ταιβη ααΠ)ὸ δὲ ρα ἀλ6. ὁγθαίασα-. σμάτων χαὶ καλλονῆς ἀναλόγως τὸν γενεσιουργὸν ῃξεω- 

τατη μρογίίοηο βουυαθᾶ, διυΐογοια ἰρβάσιιι. σοὴπ ρήτας" τό κάμπτων εὐσεῷς τῷ τῶν ὅλων ποιγτῆ" 

βρίοἷαϑ 55 τρίοααο ΠΠἸοο 5 βοὴ σοτάπι αι νορβογια. τῶν αἰσθητῶν λέγω καὶ νοητῶν, ὁρατῶν τε (9) καὶ 

ἴασίοτθ : 5651 Β}Πιπὶ ἴσο οἱ Ἰη [6] ]Π1ὰπὶ, ν1 5101... ἀοράτων" μετ' ἐὐγνιύμονος καὶ διφδηλόω νλώττης, 

᾿ππτα εἰ ἰμνιϑι  ἱίατι : ἐλαία ποθι πὸ, ἂν θὸπ6- ἀδιαλείπτοις τὸ γείλεσιν ἀνυμνῇς (Ὁ) καὶ χαρδίᾳ τὸν 

αἰοθαι Ἰαμαδ, [ἅ0}15. πσὴ ἀΔοπειεηθθη5. 6Ἱ σογβ Β Θεὸν, λέγων" Ὡς θαυματτὰ τὰ ἔξει σου, Κύριε! 

᾿πι 65 )οασ ἰϊσθ 5 ταπαπι διἀτπ! γα Πὰ κα ροτὰ πάντα ἐν σοφία ἐποίησας, Σοὶ γὰρ πρὲπ (Ὁ) πι- 

«ἴὰα, Πομαΐπθ ᾿ οπν αἶα 1 βρέξῃ ἴα Τ6 015} 36 76 ρη μὴ, δύξα, καὶ μεγαλωσύνη, νῦν τε χαὶ εἰς τοὺς αἰῶ 

ἀὐσθὲ βομοῦ, μιογίᾳ οὐ πᾶσα Πσοπια, οἱ πο, οἱ. νας τῶν αἰώνων. ᾿ὰ μήν 
ἴῃ 5:2301}}8 Βθβ]ου λ. Αὐδῃ. 

95 580. χει, ὕ. 35 Ῥ68)]. ἀππ|, ῷ, 

(4) Τὸν σοφόν, ΟΟἰ5]., Πορ, αβᾶπἢ., τὸν σόν, ΤΙ ἄάρτα ΟΣ ἰὰτ ἀνυμνήσῃς. 
ΤῈ ΓΠ18 Ρτοὸ ΩΝ ἔθταπι μαοτυριὧν, (8) Σοὶ γὰρ πρέπει. Πογὰπὰ δὲ ββαυβης ατη γετΡρο- 

(2) Τῶν εἰρη μένων, Οοαᾷ, Οἰϊον., τῶν νῦν εἰ ὴη- τι ᾿ἰουο,οαϊδο 6515 δὶς ὁοῃο! ἀπ ην τὰ σοάα. οί. 
μένων, ψῳ ππμο αἀἰϊσξα σοι. Οὐ00}., Ποο, (ὐβαῦθ., δὲ ἄριὶ νοΐ, : ὋΣ χαὶ τιμὴ 

(3) Ὁροτῶν τε. ἘΠΟΙᾶπι τε ἀἀἀτά τι ὁχ οὐ, (ἀθδβὺ καί Ἰῃ Ουῖ5}., ΟἸοΡ. δι. προὰ, καὶ ̓ λόξα, μεγα- 
Οεο»., 106 οἱ (54. λοσύνη, χ γαὶ νράτος, πρὸ παντὸς τοῦ (ἀφδδῖ τοῦ, ἰ- 

(4) ᾿ἀνυυνῆς. ἔχ οοἀπ. Οιμολ., 06. Δβααθ. οἱ. (0}.} αἰῶνος, χαὶ εἰς ΟΡ ποὺς ἀτελεύτους αἰῶνας. 
ΟΟΥ5). οιπυ πα  Ὁ1118 απο ργᾶνο Ἰορίταν ἴῃ δα 15 ἄν. ᾿Αμήν, « Οἷἱ οἱ Βοποῦν, 61 α]ονία, δι αιδρηϊπορηί8,οἱ 
υμν ήσως, παηήσπατη πὶ (οἶπ}, οὐ ΟΥ(0}ν. ἀπιαππο 58. « πηρργίαιπ Δ ΓΒ Οπιὴ5 δι σαλαμι, οἱ, ἴῃ οπναΐᾳ ἰη6- 
ἐπι ρϑρι ἴα Βοιίρείαα ὁδὶ ἀνομνεῖς, ἢ 1004}, οοὐ, 6ο᾽-  « Βιηθπιία βῶραϊα, Αμιθα, 

ἜἘΈΞῚ ἜΞΞσστας.- ευσαιεςοθοττσς ττοταιες απ τος ες οτος: “ " -εοος------------ο-οοος-------------- -- ---------᾿ ----- ες Ὁ 

134 ΑΡΡΕΝΡΙΣ ἩΘΠΙΙΒ ΛΑΤΕΘΟΠΒΈΘΙΔ.. 

«ἸῺ ἰἰπ σοί οἶθαβ, αθ 5. ἰλδθο ὁτδίο 50} ποτ η6 ΠΟΙΠΉ 5 Ξαο] Πα 51} δὴ ἐποσνηρνοἈο εἐ δ, 900 601- 
« {πιὸ αν, ποᾺ π 111 δὰ ἢοο ἀὐθυπμηθηίπι ἀοοομηταοάδίο πα ἴὰ δπηΐ : 808 Πηϊ5. ρτθβθυηὶ στη] ἀοοθ8- 
« Αἴοπὸ αὐ γαντοία! δ ΠΠδσα" σβί, 4παπι μὲ. το ργωβθηΐανθ Ἰαναί, Πο60 Πα π6 νουθόσσῃ πλ. Ὁ τί ατμπο 
κα τόν, ὁ βράζ, 5ιὺ Ἰπκν» ἐπὶ 7 θα 15. 1158.» 

αίάμπαηι ἴα 0 σογμβόγο ἀϊπηαπι τοργοποηδίοηα ἢ Τί μεμπτὸν ἐν τῷ σώματί σοὺ πέπλασται λεγε 
[αἸ γα απ 65] 2 αἵ ἴθ ταβάσα. ῥτοθίθηβ, ΜΡηΠ5 παρελῃὼν εἰς ἀέσον, Εράτε: σεαυτοῦ τῆς γνώμης, 
[65 56 1 π πὸ πηοάθγαγθ, ἈΠΠ] 6 ὁχ Οἰμμι5. χαὶ οὐδὲν φαῦλον ἔχ πάντων τῶν μελῶν, Ἔχαστον 
τλδαλθεῖβ ὑταν! ὁχουαν ; ρα τ. θη ηὺ ππτ τη - γάρ τούτων ἀναγκαίως εἰς ἡμετέραν χοῖῆσιν γέγονε, 
480 84 ἀϑυτη ποβίραι ἀδοθϑϑαγία [βσίατα οδὲ, Ουρὶ- Παίδευτον τὸν σὸν λογισμὸν εἰς εὐσέόειαν, ὁ 
τα οηοτα ααπι αα μἱοίανοην οὐτμ] } ἰνἷκ μα πἀδ 8 τῶν τοῦ Θεοῦ προσταγμάτων χαὶ οὐξὲν 
ὉΠΈΘΙΣ ΒΟΤῚ 5 8510. ; δὲ ΜΠ] μὴ ἐοεῖπὶ μϑσοδι, πὶ .5. ἀμαρτάνει, ἐνεργοῦντα καὶ ὑπηρετούμενα ἐν οἷς 
Ῥγορίθν {πὸ [πολ φαππξ, σρογαμ ἴα «αθάπς δὲ 580- χατεσκευάσθη. Ἐὰν μὴ θέλῃς, οὐκ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ κα- 
βθγυϊοῃίϊα, Νἰϑὶ νοϊἐσῖβ, ρσᾶνθ πὸ νἱ δὶ οι : κῶς οὐχ ἀκούε' οὖς τὰ μὴ δέοντα᾽ οὐ χεῖο ἐκ- 
πο Θχϑπη δὰὉ15 ἀπὲ τη ἴα οροτίραι τ ΟΝ 6Χ- εἴνεται ἐπὶ τὴν χαχὴν πλεονεξίαν" 
ἰοΩ ἀΠππ᾿ τα πιι5 ἢ ρραναπι ἘΞΌΡΡα ΠΟΉ ΘΙ πο μΡ65. ἐπὶ τὴν ἀδικίχν" οὐχ ἐρᾷς τῶν ἀλλοτοίων' οὐ πορ- 
566, 8 1Ἰῃ} 5 1Ππ|ᾶπὶ ργοτηονοὶ; π0 ἀ]οπὰ ἀἠαηϊᾶβ.; νεύεις, οὐχ ἐπιθυμεῖς τὴν τοῦ πλησίον γυναῖχα, Κός- 
πὴ ἴον Ἰσαχ ; ΠΟΣῚ ῬΓΌΧΙΘΙ ἀχογοὰ ὀοηοιρίβοῖβ. λᾶσον ἀπὸ καρδίας τὰ πονηρά" ἴσθι, ὡς ἐπλάσθης 
Καὶ ὀργάο ρτᾶνα βαρμηηϊο: βΒοιο χυοπιοάο ἃ 60 ὑπὸ Θεοῦ, καὶ εὐχαριατύσευς μᾶλλον τῷ δημιουργός 

ω 

οὐ ποῦς βαδίζει 
π).. οι 

οἰΠπιλιι9. 65, 6. πᾶθδ ρα 5 Πα ΠΒθὲ5. οἱ χὰΐ το οον-. σαντί σε, ᾿Εξ ἀρ ρχῆς ὁ ᾿Αϑδάμ. γυμνὸς ἦν, τρυφῶν ἐν 
την. ΑἸν 10 πα] 5 ὁνὰ! Αάδτῃ τὶ μαναὰ ἴ80 ἀ6- παραδείσψ' χχὶ λαδὼν τὴν ἐντολὴν, ἢ ουλάξας ὃὲ 

: Ἵ 
[ϊοῖϑιιβ τ αμαμο πααααζατῃ ἀσοθρ :πβοίμιοι ααίοια ταύτην, χαὶ ἐκτείνας χαχῶς τὴν γεῖρα (οὐ τῆς χει- 
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ῥὸς τοῦτο βουλομένης, τῆς δὲ ποοχιρέσεως τὴν χεῖρα 

εἰς ὃ μὴ ἔδει ἐχτεινσης), διὰ τὴν πχρακοὴν χαὶ ὧν 

ἔσχεν καλῶν ἐξέπεσεν, Οὕτως οὐ τὰ μέλη τοῖς χρω- 

μένοις αἴτια τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ᾽ ἡ χακὴ διύνοια, ὡς 

φη τιν ὃ Κύριος: ᾿Απὸ γὰ9 τῆς καρδίας ἐξέρχονται 

λογισμοὶ πορνεῖαι, μοιχεῖαι, φθόνοι, 

καὶ τὰ τούτο!ς ὅμοια, Ἔν οἷς βούλξι,ἐν τούτοις ὑπηε- 

τεῖταί σοι τὰ μέλη. Ἅ᾽χῦτα πρὸς ὑπηρεσίαν χαλῶς 

πονηροὶ, 

τῆς ψυχῆς γέγονε ταῦτα δοῦλα τῷ λογισαῷ χατ- 

εσχεύχαται. Ἡνιὄχησον ταῦτα χαλῶς τῷ τῆς εὐσε- 

θείας κινέματι" χαλίνωσον αὐτὰ τῷ τοῦ Θεοὺ φόδῳ" 
δουλαγώγησον αὐτὰ τῷ τῆς σωφροσύνης γαὶ τῆς νὴ- 

στείας πόθῳ, καὶ οὐδέποτ: ἐπαναστήσιταί σο! τυραν- 

νοῦντα χατὰ σοῦ" φυλάξει δὲ σε μᾶλλον, μειζόνως 

τὴν κατὰ τοῦ διχδόλου νίχην σοι προξενοῦντα, ἀπεχ- 
δεχόμϑνον χαὶ τῆς νίχης τὸν ἄφθαρτον χαὶ αἰώνιον 

στέφανον, Τίς ὁ διανοίγων οἴχοὺς μήτρας ; τίς, οἷς. 
᾿ 

5.10 ἤπριη ππ}5 Πα ϑτὶ, ροβί σοφὸν ἀν αἰουργὸν, 

βἷο Ὠαθϑιαν : λόξασον αὐτὸν ἐν τοῖς ἀνεξιγνιάστοις 

αὐτοῦ ποιήμασι, καὶ μὴ περιεργάζου ὧν οὐ Λωρεῖς 

γνῶναι, τίς τὴν οὐσίαν τυγχάνει, Ἰζάλλιόν σοί ἐστ’ 

σιωπῆσαι, καὶ πίστει προσκυνεῖν, κατὰ τὴν θείαν φω- 
᾿ “Ν᾿ - ΄᾽᾿ 5 Ἵ ᾿ “ε 

νὴν, ἢ τολμηρῶς ἐρευνᾷν ἃ μήτε σὺ ἐσιχκέσθα: δύνα- 

σαι, μὴτε σοι ἣ Γραφὴ παρέδωχεν. Ταῦτα σο: νῦν . μήτε ραφὴ παοέδωχεν, Ταῦ σο: νῦν 

ἐπλάτυνεν ὁ λόγος, ἵνα μισέάσῃς μὲν ποὺς βλασφη- 
μοῦντας τὸν σοφὸν καὶ ἀγαθὸν τεχνίτην, ἦνχ αᾶλλον 

εἴπῃς καὶ αὐτός" Ὃς θαυμάσια τὰ ἔργα σον, Κύ- 

ρῖξ ἃ ἐν σοφίᾳ 
: ᾿ ᾿ ᾿ ἣ ἐαρῖν. 

χα! τὸ κρότος, χαὶ ἡ προσχύνητ'ς, ἅμα τῷ ἀγίῳ 
Πεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἴώ- 

Ν 
πάντα ἐποίησας. Σοὶ ἢ δόξα, 

νων. ᾿Αμήόν, 

9) Μαιῃ. τὺ, 19. "8 Ῥ8α!. οἱ, 234. 

ΟΑΛΤΕΓΟΉΗΕΘΙΘ Χ, 5 ΠΥῸ ΠΌΟΜΙΝΟ 2851 ΟΒΒΙ5ΤΟ. θ58 

Α δου ναν βδοῖ, βδὰ Ῥύαᾶνο ὀχίριϊαδοῖ αδιλαση, { 0 
1ἴαᾳ νο]θιλο τπᾶπιι, 804 δηϊτηὶ ἀθϑί ἀθεῖο παησῃι 400 
ὩΟῺ ὁρογίρμα! οχσιμιοπάοη το ργόρ ον ἡπο δι οητίαπι 
δ} 115 οί ιη ἀπο ἤΆΒΟΡαὶ Ρομΐ5 ὀχεία. Δα οαπ- 
ἀδιὴ πὴ πὶ θα γᾶ πο ἀππὲ τιίθη }νὰ5 ρδύσαιὶ 
ὁδυβα 50 τηαἶα δηΐϊχαὶ ᾿μἀπποίο, ἴσας αι Πορλῖπὰϑ α 

ΑἸὐχ σογάρ σπΐμε μρυζοιιη! ὁορὶ αμίομ 5. πια]αν, ο της 
« οδἰίοηο8, δ! τοτῖὰ, Βοπι οἰ αἴα ὅτι» ΒΙΞΖῈ6 5. Π.]ὰ. 
(ρει ἢ ΓΘ 5 νοΪ ΓΙ 5, ἴῃ Ἰεἶ5. ΠΡῚ χαϑ ΒΓὰ βιι}}.- 
Βορνα .Ηὸ ορίίπηθ δὰ δηϊ πη τα δἰοσίαπι δοῖα α 
ἰϑοο σδέϊοῃ! βοσνὰ σομβίγηοία κὰπί|. Εὰ᾿ μυοαΓΘ 
Ρ᾽θία 5 πο μι ταρΘ δὲ δυτίσαγο ἢ σὰ )6 1 πιο Γ6- 
ἔρθῃ; 6 ἐρηρογδη τ [6] πὶ 46 ἀφο Ζεσγίο χποτὶ- 
ξονα ΒῈ]}166 : πόσπο πᾶ Δάν ουθαπυ (6 ἰμ5ὰΡ- 

βϑηΐ, ἐχγαῃ! ἀθηὶ Θχογόθημα: σομίτα μοί ἐπ 5[ο- 

αἰδπῖ, νἱοιουδην αάνοῦθαθ. ἀἰαθο πη ΘΒ 15 

ΘΠ ΟἸ Πα τια, ἸΟοΥτ πρίδτη ΧΌΟΠΊ6 ἀὸ ΦίθΓΠ ΠῚ νἱ-- 

οἰοΡΘ οοτοηλῃι οχϑμθοίαπ!οηι. Ο 13 δὶ πὶ πγαιεἰ- 

οἱβ οἀος ἀροτῖ ϑ α15, οἴσ, 

ΟἸου δα Πὰχτὰ 1η ἰηνθϑιμϑη 8 6]5 ΤρΘυΡαβ, 

ὩθΟ οὐπὶ ΟΌΡΙΟ586. Βουα α γθ, 4}6Π1, 15 Βοο ἢ Δ ΌΤη 
Θοδο! αν 5}. σαρενο πῸΣ ΞΟ ΠΟ 5, 6.15 (ΠῚ 5]- 

Ἰθύθ, οἱ νὸν Πάθια δάουδνδ ἡπκία αἰνίπδηι ϑΟΘΘΙῚ : 

σθαι δ ἀαοίον οα βοιαἰατ, ἀ πόχαρ ἐὰ απ στὸ 

να ]ο 5. 60 ΠὉῚ δοριρίατα λ]1Δ0., Πῶς ΠΡῚ ἀσμο 
Γαβιογὶ ογαινοηε αἰθβόγαϊ, αἱ 605, ααὶ βαρίθηλὶ δὲ 

θόπὺ ΔΓΕ οἹνέγοοίαι!, οὐΐο 4 |5685, αὐ οὐ |ρ838 

ΡΟὐ 5 ἀϊοαβ: « ΘλΩΣ Δα χλ!  ἢ}1ὰ δια ορογα [πὰ.,1}0- 

«ἀὐϊ Ὁ ἘΘΙ πὰ ἢ ΒΑΡΊΘῊ 8 [ΘΟ δε} θ8,.»» ΤΊΒΙ α]ογίδ, 
οἵ τοι ρογίαῃι, οΕ αἰ]οταίϊο, τπὰἃ οατὰ βαποῖο ϑριρΊα, 

ὅππλς οἱ βοιηροι, οὐ ἀπ σίου Βδοα]οναμχι, Ἄτῆθαν 

ΟσΔΤΕΟΗΙΘΙΝ ὈΒΟΙΜΑ 
ὯΞ ΝῸ ΟΜΙΝΟῸ ΦΕ51 ΟΒΠΙΒΤΟ. 

τὰδ ΔΌΜΟΝΙ͂ΤΙΟ. 

1. ϑεοισάμην δγθιδοῖί αὐ οιίωηι ἀμαδιις σαἰοομεβίδυις. ὀαμοπόὴς, ἵπ ἀπο ργίογος 675 αν ἐοιἐϊ ὑο065 

σθαι Ἰλοπηίπαπι ἤδϑατῃ ΟΠ τβίιην ἐπέσσρεοίαύαν», ((ς μὲίηιο αμέζεπι οὐπέρα “τήσθος σηριοσοοη αἱ ))οὲ Ε εἰ 

πϑοι δι αἰ δὴ Ὀτωθαηδ, φιαπιοδτθνη ἈῸ8Β εἰσίν" ναϊοπογα γοάιἰ. ποτῖθθ. πὶ ΟσΟι αὐ} λκωργοίὶοηνισι 

ῥαμαϊνως, φαὶ μεομίον ἀλυεν8α85 μη οἐ οὐιβύθηι ( μν δέν αρρο ἰοἰτονιος,ειι ὑπ ἀΐυοθδο5 βοδηεονο δεπὲ 

αμαὶ (απ, 1). 2)οἰνέηις ϑολίσῃ, ἐ7μ8. εἰ δίονημηι, ἐρεὶ θα Ονθαιονῖς (ἐπιείο οἴζαντι ανιέθ τηοο γΉ α ΙΟΉΘΗΙ ἐὐη.- 

υθηϊονις ἀοπείπηνι οὐ νοϊορίδως δονηρίινῖβ μρούσίν οιε εἰρη ηΐο γθ8 οναιε8 οροαί, θεΐανη απσθέν δύο 

(0. 2 οἱ εοαᾳ.). Τυαηβίθης ἀθένείε [ὰ. 10) αἰἰ ἀκὸ πορίρὶ δεγναίονῖς ποηεήνα, Δ θϑιιηλ Οἱ Ομ βίθτῃ, « “{μο- 

διις οαϊτηιεϊξ υἱεῖς ψόθιθ οἴ Αανγωι γοσηληὶ 678 οἱ βασογοίξατι ἐπ ρν»Ὀπθη δε φεείαία, ἐπρξίροπι υυος ϑθδιι 

εἰψνποίυφέαηι ὁ ἐσύναίοω εἰ νώσω ἐἰηφιῷ μγορτγίοίαίο μυνπόφιαζίι 1 7υα!α ψυιπι ἑάεηι δαίσαίον, εἰ 

(απὶ σον ρον ἀπε μαηὶ αθτεααλληι πιρα σις οἱ, ΟἈΥῖδἐξ σεν πμρο(ἰαὐίοπενι αὐ πποίύνοηο ἀορεθαιί, φία (κρὲ 

ἰώ σῷ μι «οἰογηϊίαίο α αίν απουν(οίομι τοηδε μέσηι αὐτὶ ἀμριψαο αὖ ὁνουόμα ργορηοεῖς οὐ οὗ ἱρμϑὶς 

ἠωνναηιδης ἐος ποιεῖπο ἐοσίδεια, γμαηφμίιη α ἁμήδηα ἱνερὲρ γΘ]θοιη, οϑἱοπη!. Οννίδέαν. ὙΨΟΡΙΡῸ δ τ 
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Πιδαηι Πιυϊητια ες ἐμᾶ! δοητέαίονη, ἐματα ἐμηὶ ποπεϊπίδοβ αρρε ἐπ 0 ΏΒΥΗ φονη μητοη580. γγαίμν (ἢ, 18): 

αὐ ἀοξρηδο α πουϊίαἰῖς Τπυϊάία (ἡ γι ἰαπολισηι ποεῖ, Ολγίβί υἱηὰ δὲ ροίεδέαί οι ερμιπιθημίαί, ἔξ ἁ »υ- 

Αἰοἰον μι, δὲ ἴπ ρει αἰ οὐΐην ἡ οτεδ δ Ῥε δ ον 8 μγιβεοπῖο (Ὁ. 11 οἵ 18]. (οηφἰο δα έδῳμ ΟἸΣΝ 8 

γονιονὶς ὧϑ (μεϊδί  υὐρέιιίο, φίονλία, οἱ μεωβοη! μοϊοείαίο ἐοδεϊριοηῖδ, δου αὐ βάθη οἱ ἀϊφλανα ( ἡ ἰδέα 

ῃοιπίηο λίαν αὐἰἠονία!οηε βου ιοηθηι εἰσι (ἃ. 19). 

Π. ΔΙασίνιο πολανία β1τοι φααν ὅι ἧπο ογαίίονο ἐγασῖε ας νανεῖθ (δεῖξε ὶ πογεληϑιιδ 7 Ξοτ Ιλ ΘΥπῸ 6708 

βαεονοίϊο : μνα βρη οἱ εἰ βοασὶ υἱρέμῖο πὰ ἀπηιοπεβ, φαὶ 6}ι5. ποι νθ ὑπὸ οσα!0 ἃ Πιἀεξιδμα ἐαμοίἐιξαν: 

ἐμὰ ποῦ δοβ σον μοναίος δοιίοτα πιοίο βαμαίος ἢ τὴ ἠονιηΐπατα Ἰπδηίο5. φμο5 αὐ 5μ61 τοἰἐφέοηο), ψμανεοῖβ 

ἰσηοίος οἱ ὑπθπίοος ἰνααάμαίὶί. (ὴνῖϑιὶ απὸ ἱπεοανπαίίοηεπι ἐαϑιδεθπί ων ργοϑαί τιν ἐς Ἐφίογς 7 ἐξίαπιρη τ 

αποιονἑαξίζηις (η, 6, 1, 8), φιδν ἑαηιεί οἱ α Παίνίδυδ οπιπίϑαβ αὐειφεῖς αὐνεδιία, ρα Γανεθη τηοτηθτε 

7αηι ἑαδονθ οἱάδηίαν αὐ υἷι Ποὀναϊοὶ τοι ορρθηβῶ, Οἠρίδειμ α ργορίθίῖβ υἴδμι, οὐ ἐρδιθ. δογδὶ 

Ἰοσμένιηι αϑϑιογρίπ ἑαπεεη ροοῖρ, βιρρυπὶέ δοσμηκίμεπι υθέρνο8. {᾿ εοἰμδίῳω ἰἠδοίοροξ (τι. Ἴ οἱ 8) ς χιοι ἣὶ ἀπ- 

σείιρη Π)οἱ πορείηρ ἰοημοηίθηι, 7αἣπὶ ἱπείο αὐ Αὐφιδίιπο ῥα πονίσηα ανδα σΟῊ [}»Ὲ δοἰθὲ, ΑἸ ίενππηι 
Οἀγ ϑεἑ ποῦῖθὴ οἱ ἐασονἰοί ον αϑϑονὶ{ (πη. 4.4), φμοι ἀπιριαπ μαι αϑϑιι μία ργΟρΡΥαση 6856. αν τὴ οὐ {ε559 

65. Αἰ εαὰ ἰο τὸ ἐπ ργαυΐίς δεῖς οροτὲ αιδδογία(ἰοηῖδιις βροοϊαί᾽η ἐφ ένιδ. 1π ργοδαπάαᾳ (Νγιδιὶ ἀμί ἴησ 

σαγηαἰἰοηόπι Θ1 εἰβέοητία θὲ ἀσμείηαίις πυτ ἰδ ππνιόσα εν : φιοα ἐπιπὶ μνομίθρ ἁμάθος {ποῖέ, ἐμθὰ Θΐαιη 
σοι ένα (ἐποϑδέϊοος, φαὶ βαίνόπι τὰ Ῥίον Τοβίαπιθηίω υἱδιρὴ νοίϊοδαπί ; ἐμαὶ εἰἰαηι, αἱ μκίο, ἐοπίρα Δ[αγ- 
οοἰίμνπι Αποψγαπαα ᾿ ομἱ ἀμαγτι οἱαιίς δρίξοσρμὲ ἱπιρμίανγο κοἰθηῖ, χαρά ροβὶ αμέμε δανποξαϊθηδθην Τ΄6}- 
διε ποπηϊξὶ ροβὲ ἱπεαγηαδποποι δρη, θοὶ, σλγίσμη, οἱ βορέην 6586 αἰ έδεοὶ  πιθὸ ἐπ ϑθομπο {αἐ- 

ἰρῥαΐων Μανοθίίε. 
{ΠΠ. δα καρ οαἰφολεδὶ τ. 14,, οὐαὶ πονεῖ ίαρι αὶ δὸ ἴα βυπαχὲ δοηιῖοα ἀΐθ ργεοοηεπιὶ πανέαπε, τὰ ἐδ- 

ἐϊοπεπι οὐ οο ἐς ἐἰρέίοίαᾳ αὐ Ποῦνωοσβ εἰοδιμπρίαηι, ἥ μα σσοαβίοπε εἶο ορίογπο (ἐν δι βαρονἰοεϊο ὑέριι- 
ἑαυθραί, (υπιρφῖίο σαίδολόδος χὶ δέ χη ερῤπεημοη νι ἀἐρδμς ργοπιοιἰαίω βδἰπὲ, ἠδέανι ορονίθι υεἱ ζεγῖα 
βεομηία, υοἱ ρε»υπὶς ἀοδαἀοηιαῷ ἰονέ αμὶ φμαρίῳ ἀϊθθτι5 ρεγοναίατα 6586. ἐθοθηβίία οδὲ ἃ ποῤῖς οἷ 
δούι, (οἱκὲ,, εοἰὸ,, Ομοῦ,, ἰἶοο, Οαδαμό., Βοιέ,, α ηι5. οὐ, σαλ ες νανιίαπέος ἐπὶ ἐϊόνο δ. ἰθηουοία αὐ 

την ίπεπι αδου μέρ διπέ, Νοιαγείμιι τὴ οὐ, Βοαϊΐ,, (οἰδ. οἱ ἐπὶ οἀτέονιο αἰ. ἀἰονοξτξ ἐπσοπίφηι ἰα οἰθλαη 
6886 ἃ υϑρϊδ πα. 10 : Ὅτι τότε ἀπέστη ὁ διάδολος, οἰ6., τοῖο αὐ πὼς πα. 1. ἥλιος νῦν λάμπων, 86 ἐκ 

ἰαοιηα ἴῃ ιορείζαο δι Οδηουοίω {ἰνο ἃ φαοώκσηι ἀοοίο υἱνὸ ἐμρμίέξία 65ὲ αεὐ φαἰσθπι, θὰ πιαπμδον, (ἰ18- 
ἐὐοίο ἃ ὑρίεν ὶ ἐοάϊεο, σπᾷ Ὀαγίαπίος αἰἰ παν σίοις αἀπποξαυϊί. 

ΚΑ ΤΉ ΉΣΙΣ Γ «.. - 

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, 
᾿- "“ 2 Ε ᾿- ͵ Ἂ ᾿ “ προ .- Ὅ Ἔν ᾿Ιεροσολύμοις σχεδιασὴῆεῖσα, εἰς τὸ, Καὶ εἰς ἕνα Κύριον (1) Γησοῦν Χοιστόν: χαὶ ἀνάγνωσις ἐκ πῆς πρὸς 

ε - πανὶ Ἄ . - - - 3 ᾿ ᾿ ΓἾ ΠῚ » δ ἘΣ 

Κορινθίους α Ἔ πιττολης Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λεγόμεναι θεοὶ, εἴτε ἐν οὐρανῶι εἴτε ἐπὶ γῆς ἀλλ᾽ ἡ μἷν εἴς Θεὸς, 
4 

᾿ ᾿ “ε " Ω “ ᾿ ᾿Ψἤ . ᾿ ᾿ Ἢ ᾿ ΩΝ Δ Πατὴρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα χαὶ ἡμεῖς εἰς αὐτόν" καὶ εἰς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, δι᾽ οὔ τὸ πάντα, καὶ ἡμεῖς ὃι 
: - . - ἱ 

αὐτοῦ, γαὶ τὰ ἑξῆς. 

τῶ (τ ΒΟΙΠΕΙς Χ ΠΙΜΠΜΙΝΑΝΌΟΈΆΤΙΝΙ 
ἴῃ 1Ππὴ : « Εἰ ἴῃ ἀπὰπὶ Ἰ)οπείτ πηι Τραππ ΟΠ ριδίθ παι. υ ΕῚ Ἰδοῖο (2) ὁχ Βγπιᾶ δὲ Οονὶπ 105 ριπίοϊα : 

ΟΝ αι ΘΟἸΒῚ Βα 8 ἀἂϊ ἀἰοαηίαν ἀϊι, οἶνο ἴὰ δῶϊο, ΞΙΥΘ ΘΌΡΘΓ ἰδυγάμῃ  ποθὶ5 (ΔΙ ΘῺ ἈΠῚ15 ὁ5ὺ Πριο, ΡαΓαΡ, 
« οχ Ππ|0 ΟΠΙΠΙΏ Οἱ πὸ5 ἢ ἔρϑαηι ΘΕ απ5 οιηΠππ5,:6585 ΟΠ γι 55, ρου ἀάθτα, οπηπὶᾷ δἰ πΟΒ ΡΕΡΊβεαηὶ 59,» 
δ. σα βοχσα 1, 

1. 0 πὶ ἐπ ἰρυῖθη θη ΡΟΥΘ. ον ΡοΙ θη δηγοτο- ἃ Α΄. Οἱ πιστεύειν εἰς ἕνὰ 
ἄθγθ δάσο! σαπΐ, ἐπ μηϊηθηϊέμηι αασααθ Εὐιι στὸ- 
ἄότο ἀοθη!, Ομ δοπὶ ποραῖ ΕΠ πὶ πρααα Ραίΐγοιη 
μΒαθει ὁ, ἔσο ξιών οξίζεπις αἰ ᾿ς 55 35 τ πιο τομῖξ αὦ 

Θεὸν 
ἌΞΙΝ - , ᾿ ᾿ 1. 

ὀξλιναγμενοι. χα εἰς 

Πατέρα 
Υιὸν μονηγενῆ 

π᾿στεύειν ἐςείλουσιν. Ὃ γὰρ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν, 

οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει. ᾿Εγὼ εἶμι ἡ θύρα, φησὶν ὁ 

9} (ον. νι, ὅ, δ. 1 γὲ οαξ, να, πὶ 1 οἱ ἃ. 1 7]οδπ, 1, 23. 5 ]ολπ. χ, 9. 

πάντο- 

ἡρατηρὰ 

(4) Καὶ εἰς ἕνα Κύριον, Ῥγωροξι οι εἰς κα- 
165 ὁχ σοῦ. Ομολυη., (οἰ π᾽π., Πορ, (ἀπᾶ8}),, 
το, οὐ ἴρ5ὸ γγί!ο ὰ ἈΠ οὐ] ν σοίονοι 8 οας, 
᾿α 15. πιπν. ἀν ΘῈ Πρ, πὶ πχοχ τϑίαιο  ΒοΒΈΟΠ Ποδο 
(οιξεῖπ. οὐ 1} ητοῖ, 56 ρο5., ἢξοΐ ἡαἀ]αηρίίηι ἰὴ 
Οιυλομ.., πολλοί, Οὐοᾷ ρεαπν [65 }} Οὐ! πα πα] απ σαι. 
ἢ. 1Ἰῦ, παπιῦ ἰδοῦσα ὑθοδηάο, [ἃ Ξυπιρίμηι οχ γοτ- 

δὶς ἴῃ ἰοχία ὅ), Τα πΠ ΒΡ ΦΆΘ. ΤΠ]Π15, αν ἴῃ μας οἱἷ- 
{πα οἵ ταΐγὰ εἰ νυ] ]ο απ ΑΠππππ: Ὥσπεν εἰσὶ 
θεοὶ πολλοῖ, καὶ κύριο: πολλοί, ΑἹ θὰ ἴὰ πὰ ὀχύτῃ- 
βίαν! πἴο 6.1} τοίάοο, τα σοι, γθρο ἤρα αἱ Ἄβααθ, 
Ἰοαῖταν τ᾿απίπ πὶ ρυῖπεα ματα ΒΟΓδ ν τ ουι τα, ὥσπεν 
εἶσ! δεοὶ πολλοῖ, γὰχ ὁ Πατήν ἀ665) ἢ Ἶ5]. σοί. 

(2) 1μδοὐῖο πο σοπἤντηδίιγ δα οαἷ, 10, 
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Ἴωσοῦς. οὐδεὶς εἰσέρχεται πρὸ 
μὴ δι᾿ ἐμοῦ, ᾿θὰν γ1ὰ0 ἃ μὴ δι᾽ ἐμοῦ, Ἐὰν γὰρ ἀρνήσῃ : , Ἦν ἐς κλεισταΐ σοι ἡ πρὸς τὸν Πατέρα 
ἐπιγινώσχει Πατέρα, εἰ μὴ ὃ Υἱὸς, καὶ ᾧ ἂν Ἱ 

ἀποκαλύψῃ" ἐὰν γὰρ ἀρνήσῃ τὸν ἀποχαλύπτοντα, 
μένεις ἐν ἀγνωσίᾳ. ᾿Απόφασίς ἐστιν ἐν ὐαγγελίοις 

τὴν θύραν, ἀποχ 

γνῶσις ([). Οὐδεὶς 
ΝΥ 
ἰῃς 

λέγουσα: Ὃ μὴ πιστεύων εἷς τὸν Υἱὸν, οὐκ ὄψε- 
ται ζωήν" ἀλλ᾽ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει ἐπ᾽ αὖ- 
τόν ἀγαναχτεῖ γὰρ Πατὴρ Υἱὸῦ τοῦ μονογενοῦς 
ἀθετουμένου, ἀεινὸν μὲν γὰρ βατιλεῖ καὶ τὸν στρα- 

τιώτην ἁπλῶς ἀτιμχσθῆναι' ὅταν δὲ τῶν ἐνδοξατέ- 
ρὼν τις ὑπασπιστῶν ἡ φίλων ἀτιμασθῇ, τότε προστί- 

ϑεται μείζων ἡ ὀργή" ἐὰν δὲ χαὶ αὐτόν τις τὸν μονο- 
Ὑενῆ υἱὸν τοῦ βασιλέως ὑδρίσῃ, τίς παρακαλέσει Ξ ἣν αλ 

 ΉΡ. ξ πον τ 
πατέρα ὑπὲρ υἱοῦ μονογενοῦς ἀγανακτοῦντα ; 

» 

Β΄. Εξ τις οὖν εὐσεδεῖν εἰς Θεὸν βούλετα!, ποοσ- 

κονείτω τὸν Υἱὸν, ἐπεὶ οὐ παραδέχεται τὴν λατρείαν 

ὁ Πατήρ, [ἰατὴρ οὐρανόθεν ἐπεφώνησε (3) λέγων" 

Οὐτός ἐστιν ὁ Υἱὸς μου ὁ ἀγαπητὸς, εἰς ὄν ἐγὼ 
ηὐϑθόκησα. Εὐδύκησεν ὁ ΠΙχτὴρ ἐν τῷ Υἱῷ" ἐὰν μὴ 
ζα τὸ Ξῦδσο ἀν ἔα. ἮΣ πα πξεασσῶς ἱ σὺ εὐδοχήστς, ζωὴν οὐχ ἔχεις, Μὴ συμπαραοέ- 
Ρο9 (3) τοῖς ᾿Ιουδαίοις, πανούργως λέγουσι τὸ, Εἰς 

Θεὸς μάνος: ἀλλὰ μετὰ τοῦ εἰδέναι, ὅτι εἴς θεὸς, 
Υἱός ἐστι θεοῦ μονογενής. γὼ 

εἶπον, ἀλλ᾽ ὁ Ψαλμῳδὺς ἐν πρὸσ- 
Κύριος εἶπε πρὸς μὲ “ΠΡ μῆς μέ, 

γίνωσκε ὅτι καὶ 

τοῦτο πρῶτος οὐκ 
ὠπου τοῦ Κἦυῦ (4) λέγει" 

γιός μου εἴ σὺ. Μὴ οὖν τί λέγουσιν οἱ ᾿[ηυδαῖΐοι 
πρόσεχε, ἀλλὰ τί λέγουσιν οἱ προφῆτα:, θαυμάζεις 

εἰ ἀθετοῦσι τῶν προφητῶν τὰ ῥέωυατα, οἱ τοὺς προ- 
φήτος λίβάσαντες καὶ ἀποκτείναντες ̓  

Τ΄, Σὺ πίστεος εἰς ἕνα Κύριον ᾿Ισοῦν Χριστὸν, 

τὸν γ͵ὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ (9) ἕνα δὲ λέ- 

γομεν Κύριον Ἰησοῦν Χοιστὸν, ἵνα μονογενὴς ἦ 7 γομξ οι Χοιστὸν, μονογενὴς ἡ ἢ 
ὌΝ ένα: ἣ" ν᾽. 

υἱότη ς᾽ ἕνα γόμεν, να αὐ ὑπονοΐσῃς ἀλλην" ἕνα 
ΣῈ ᾿ ἐϊάνς 
λέγομεν, να μὴ τὸ πολυώνυμον τῆς ἐνεργείας εἰς 

ΟΑἸἿΒΌΒΕΒΙΚ Χι ὈΒ ΌΝΟ ὈΟΆΛΙΝΟ “ΕΔ  Π57ΤῸ, 

Β 

ὁθ2 

ς τὸν Ηατέρα, εἰ Α Ραΐγθηϊὶ, οὐδὶ ΡΥ πιὸ ὃς 51 ὁδί πὶ περᾶν σ 8, ργϑο 58 
ΕΡῚ οδι δὰ Ῥαίτριη [ἀτσθι51 σορηλῖο. «ΟΝ ϑιηῦ πονῖξ 
« Ραΐγοπι, Ὠ151 ΕἾ] Π5, δ σὰ] ΕἼ]11|5 τονθίανὶ"» δι ΝΆΤΩ 

51 Θὰ πὶ σαὶ ἐδ ν 68]αἱ ποβᾶν υ 5, 8. ΠΤ 15.651} σΠογΔἢ- 
6. δοπ θη [ἢ 51 1} νδῃ α6}}15 ΔΘ 5 Σ «Οἱ πο ἢ ογΓ8- 

« 6101 ΕΠ αν ψἰΟ}}} νὰ 564 γᾶ ΠοΪ πάπιοῖ 
«Βαρθγ θατα » δ, Ππιάδίρηαίαν δητηι Ραίοσ, ἀππὶ ΕἸ 5 
6}05 σ μό πῖ π15 ΠόποΓΘ ργιναίαγ, τᾶν φαϊ θη γασὶ 

δ5., 5 {1|5. ΥὙ8] χη θὰ Βοτθὁ ΘΟΠ ΠλΟ] το 58 

ΒαΡΆΟΡΙς ; οαπὶ γεγο Δ|1ατι}5 ὃχ ΠΟΠΟγ ΟΣ 15, 5ῖγ6 

58 {61} {ἰ}ὰἙ δἴνο δι 115, Ἰθσοσθ θέα» Γϑγι ἔςπτα 
τη ]ον δοσοιαϊ αν: ἂξ 81 αα}5 ᾿ρβαῃλ ἀμ οι ΤῸ 15 
{Ππαπὶ σομ πτλ 6 11ἃ ἈΠ σοι, θοχὰΐβ. ραϊτθηι ἀΠ}58-- 
ΒΝ 111 οα α8ἃ σοιηπλοία πηι ̓ δαΐοῖ αἴᾳαθ Οχοχα 

11. 51 48 Ἰρίταγ μία ἴῃ θα 6558 Ὑ611{, ΕΙ Π τα 

δύογοι ; αἰϊοψαΐ οα]ὴ 6}15. ποτὶ Ἐϑ8 ΔΙ ΤΠ ἸΒΒΊΡΕΒ 
Ραίον, Ῥαίονῦ 6 ΘΪῸ δοοϊηιαν ἀἰδθ 5: « Ηἰς 6βὲ ΕἸ - 

α π5 τηρὰ8 ἀι!εοείααβ, ἢ {0 μ}}}}} ΟΠ 6 σοτῃρ] σα! » 7, 

[ω ΕἼ] ο σομηρΙδοϊίαπι οϑὶ Ραίσι:ἶξὶ ΠῚ ααοημδ σοππ- 

ΡΙδοραΐ, νἱίδιη ΠΟῚ 65. παρ ιτπγα5. Να ἴ6 ἀπὰ ΟΌ͵Ω 
ῥυδιῖβ ροδβαπι ἀΒγίρὶ ραϊανα, 1 ἸΏ ΡΤΌΒ 6 γαΐγο 8 
δίπμί, ηϊ ἐ8ξ θθμ5 βοπα, 50 ἀθὰὶ οὐ) δὴ οὐρα] - 
(σοῦ, φιο! πὰ 5 δὲ Ποῖ 5, ἀρ ποβοθ 5211] 6586 πῃ Ϊ- 

Βδιϊίαιι Εμαθ 961 ον ὁθ6ὸ μυπ8 00 Αἰχὶ, δρᾷ 
Ῥϑα) 05 οχ ρούβοης ΕἸ]Π αἷξ: α« Βοιλὶπ8 αἀἰχὶ! Ἐ87 

«αὐ πὰς, ἘΠῚ 5 Δ Εὰ5 ὁ5 1.» ὃ Ν6 Πααα δα ἃ «πο 
Ταάφὶ ἀϊουπί, κοά δὰ ἰὰ χυοά ρτοριιοῖδ ἰἸσφαππίατ, 

δἰίοπο, ΜΠγαν15 51 ἀδϑριοϊαμ! ργορ]ιθίδι μὰ γο 68, 
Ζ81 ρ805 ρΡορμοίηβ ἰαρι ἀαγαγλῖ, 86 601 ἀοάθναμ 

71, Ὑ ἐτθάθ «τὰ αατἢ οι ματι ἐόσαιηι ΟΠ ΕΒ. ἢ 

« Πα εἰ απἰρομίμεια. ΤΣ τἢ » Υθρὸ ἀϊοϊπχαβ )0- 

αλίπαι οσαπι (τ βίαν, ! απῖσα 51} ΠΠ δἰᾶβ ᾿ αμππὶ 

ἀϊοϊμα 5,56 Θααλ ἴδηι πα {15 τλοχα 1} 5 {Π||π5 οἷς. 

Ποϊοατίαμι τα] 105. ἢ ἤΠ1ὺ5 παρὶϑ Δ η ἀδ 5, ΠΙοΙ αν 

ὁ Ἰοαπ. χιν, 6. ὅ δι, χα, 27, δ ]οδῃ. τ, 30. 1 ΜΔΌ, πτι, 17. 5 Ῥ54}. ας 7. 

(4) ἔνῶωσις. [ὰ ΟΠΊΠ 65 πΊ|55. δὲ δα 1 σοάΐοοβ. 64- 
ΒΔΌΠΟπα8 ἰορομά αιὴ σομ) ο!, εἰσέλευοις, ὑκγεδομδ; 
φαοά 5απ 5 γ6}π|8. ΟῚ 5651 δ οἴ οΓὶ5. οἱ ρἢ γαβ805 
ουπδιναυοπο σαδάναϊ ; ἢαπὶ 51 Ἰορα αν. γνῶσις, 
Μ1Π14 ν᾽ ἀοἰαν ἤπίογ πος ΟἹ Θοσῦοηβ ΠΡ ΡΙ θταπὶ αἰ-- 
Βοος οπηὶ ἴῃ ῥγιοσὶ πόκος Ραΐγργῃ δι] ρύβδο 
πἰδὶ μὸν ΕἸ ἴση, ἐλ ΔΊ το ΟΡ Ό5ΟΙ Ῥοβθῦ ΠἸΒῚ ΒῸΡ 
δαμη οι. Εσνία βονῖρβιι νυ], ἔνωσις, τολῖο δος 
“πμπεῖϊο. 

(3). Ἐπεφώνησε, ΕΠ, ὑπεφώνησε. ΘρΟμΠ 88- 
τὴτι5 ᾿δοι μοι σοά, (0151. σα {{Π|{|πηἃ. 651 “οι  οἷκ 
ΒΟΩ]., ἐπεφώνησε. [ἃ δοΐοῃν ΓΒΕ ΘΟ 115}}5 οϑὲ 
ΟγηΠΠπι5 νοῦ ἐπηχέω, οδὲ. ἃ. π. 1ά, 6. προσφωνέω, 
σαν {1 α. 9, χαῶ; ἐπιοωνέῳ ΒΙΠΛΠΟΥΘΑ, 

(3) Συμπαφέρου. πὶ 641π|3, συμπεριφέρου, 
Ἐπ ἀν] 5 6Χχ (015]. οἱ Οὐίοῖν, σοι, ἵασα συμ- 
περιοέρυσθαι, ΠΡῸΣ ΒΘτρΡοῦ ἴθ Βοπᾶγα ραγίδην ὑν- 
ΤῊ Πὰς, οὐ ρογα  οπ ϑτὴ δἱ δοροτ Πα 8 100 6Ππ|ὶ]}}5] 
αὐ ΠΟΙ ΐπ 65 δχ ΒΟΒΙ καἰ [οπτο δ ρη σοι, δι. τὰ - 
ἔνα πῦτὴν ὃν Ῥάα]ὸ ροδῦ, ἀπ|6 εἷς Θεός Ξοασι)ο Ἰοῦο 
Ῥοβίιιμι εχ ρα (οἷ5], οο. Οδκααν,, αὐ]θοίπηαδβ, 
ὅτι. ΑἸΩΡὸ ραβίγοια! οαπὶ ΟΕ ο οι. μοὶ, θεός 58}}- 
ἧαηραμί μόνος. 

(4). Τοὺ Υἱοῦ. λ105 ἴῃ οὐπἶξκ, τοῦ Θεοῦ. 1 πχία 
οοὐάὰ. (ο͵51. εἰ. Ο(ἴονν., οἱ νϑρβείοιοτη τοάθοϊ! 5οτὶ- 
Ῥϑίπιμς, Υἱοῦ" ἴῃ οοπά. ἤρο οἵ Οάβαι. Ἰδριμιγ, 
Ἰησοῦ. θόοβῖ εἰ σύ, δαάϊϊαν ἴῃ Οἰίο. φαοα ςοαι!αν 

" 

ὑπ Ῥεβαὶ. : ᾿Εγὼ σάμερον γεγέννηκά σε’ Ερ0 Ἀραϊ 
σοπμὶ ἰδ, ἀπο δίῃ Ἰορὶν στοάροϊα. 

() Τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ. Ηφθο 

γοῦνα Δ 1Π41| ὁχ νον ἂς οοἀα (ο15]. οἱ Οοθοη., 

βοααθιίία, Ἕνα, ὃὲ λέγομεν Κύλιον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, 
δχ ΌΜοΡ. 6ἐ ΟὐἸβὶ. ἴθ το Πα οι ᾿Ιησοῦν τὸν ΚΚκύ- 

οι Χοιστήν" 40. Ιοθο θΓῸ ᾿Ιησοῦν Ἰορρηά τη ἰονίο 
Υἱόν, ἀσοροπιπαούαίς δὰ ἐρηπδηιία. ἡ εγ0 8, ἵνα μονο- 
γενὴς ἢ Συϊτης, ἀεδοηΐ ̓πὶ θνοά, ἀτ σα ]απι ἡπᾶξοῦ- 

᾿ΐππαπὶ αἱ ὁγα ἴθ Θ6Π5 ἀΠ16 ᾿λονογενὴς, ΞΌΒ(ΘΠ ἂὰ- 

οἰοτίταἴῷ οοὐα, (0151... ΟΥΤο}., Ηοα, δλεαυβ., αἴ ἢ 

(51. παροίαν υἱότητος, πᾺ}}0. ὁ6η5ι. ΥῸΧ μονονε- 

νές ποη 65} ἦς β} 5 απ! να, 566 ἃ] ον ᾿ ἀπιαι Ἰῃ 

αποϊονῖ δι ΘΟ ΘΒ 5 οἷν. ράββηη δἱ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΟ ἰρ90ὺ 

τογονιίαν, Μονογενής ν6 70. 86π ππίοα αἰοῖσαν ἃ (γ- 
γὼ ΠΠἰ απὸ αἰνίθας 5θὰ δᾷ ὁχοἠ βίοι οισι θ] πσΠτπὰ 1Ὲ 

ἀϊντπῖα ΠῚ Δ οαθσα {85 Οποβ ὁ παμθεα απ τς απὸ 

5658 σὰ! 18, ππῆχ. ὃ. ΡΟΒι ΟἸΒπηθη οὶ Εοχμα πηι, 

ῬΠαλυΐοοαν τοσα!, ἀνθ ἀμιἰοαη, ὄρνεον μονογενὲς" 

ἀρὰ αὐ σοιπηιδιι απόαπι εἰμ γὸπὶ 6Ὲ ΜΠ αἰ οτὶ 

οοπηρμαγαηήαδτη ἀϊν ἢ ἂν πδ νι αν15. να ἢ 801 σ ΄ηο- 

ἄππι; ἀμποποία, ἄγοραν, Νυδ8., Πρ ΜΗ δρ ὗν Ῥ- 

πόλλ, μὰ 0538, δἷλ' σρθοτα Ποποην ΟΠ ΠΣ μόνος 

“εν παῃ {π|υτπὶ, 51 ἈΠ ᾶ πὶ σατῃ αἰ ἰὰ σο.π πα] ΘΊὴ 

ἀπ! ϑοοϊοίαίοπι πᾶ θοτοι: πῶς γὰρ ἃν εἰν μονογενὴς 

αὔτη ἡ γένετις, εἴ κοινωνίαν χατὰ τὴν ἔμφασιν χα! 

ταυτότητα ποὺς ἄλλην γένεσι» ἔχει; 
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ἰἰοηθ, ἰλμαληὶ 558 ρας ; 58 τα μα δ τα νιν δ ἢ- 

ἐππὶ, οἵ Ἰπρνοάίθαίαια. ἀϊβούπα αι. Γαοϊοηΐθπι. Ὑ18 

νουαναν "ἢν Τα ροάϊθυκ οομμα! σοΙ αν, 56 {ππ 

Δ οὐὐἸοβίθια Ραϊγῃ ἄπολις, ΟΥἹ5 γοσαίαν ; ποῖ 1Ὁ- 

ται υῃα}}}}15, 561 ἀπὸ ρὸν φγθθοβαῃν Βα Πρ ΡΤ 

βάθη οὐ θ ηὶ ἃ ροσσαίι5 πη δῖ ; 4.ῷ σοταπὰ [0}}- 

ἀσπὶς ἀπείνασ, εἴ σομηοθο ᾳφαδἀοηαμα. 5|{6Γ0 

Ρυίθαιοι τς Ονῖδ 11ὰ τα ΡΒαπὶ ραϑίοῦ Δρρϑι αίαν, αυϊ 

8}: Εσο εἰν Ῥαβίον δον δ Ὶ ΟΥ5. ῬΈΟΡ ΘΙ πη8- 

παᾶπε πα δα ατα, μαδίατ ργορίοτ ἀἰν 8015 Βοτ βἃ- 

ἰ6πι. ΥἿ5 ἀαίοιαι. ἀοβθα Ζαοα ναϊομα 65 βίαν ονῈ5 ἵ 

Ὀ οῖ: ἀροβίο β βεγγαίου  Εἴοοα ἐρὸ πιείο τοὶ δομὶ 

οτος ἴπ πιοάὶο ἱπρόγίαν 15, [,60 ἐδραπι ποριαμαν δὶ 

ποῖ γοναϊον ποιχΐ χα : 564 θὰ ΔρρΡοΙαἰοης παίαγ 

ριορυία κϑοίαπὶ αἰμι αἴσῃ, επυθαθ ἀ0 οοη β 48Π- 

{πὸ ρίθαμι ΤΌ]. γ 1} σοτα το βίρδεϑι 6 σαύυααε 

αἀϊσιίαν, ἃ, σρροπαίαν θοαὶ ἀἀνουβαγῖο γαρίσηεί, οἵ 

οττονθ ἀδορρίου ἀδνογαμ! 15. Ομ δηΐ πὶ δα! ναοῦ, 

πόα βιαν παίαγ τπαπϑαθί απ δτὰ ἀδπηπίαμβ ; 56 

ἰδιψαᾶπι ο0 ροίοπβ 8 ἐτῖρθα 1.60ἃ "5, ογοθ ΔΒ Ὲ18 

αὐτάσιι καϊαίοηχ ἃ οσοβιαἀνοῦβανίατα γ6τῸ μρουμ]}- 

οὰ 5. Πα μ15 ἀρρθ] νυν τ ποὴ πῃ Ἶπι5, 6 απ ἢ} 8 

γα αἼ]ππ|5. ὁΧοίπαβ ᾿5, πο Ἰαρὶ5. ἀμ αι Τατί5, ὰ {ΠΘ1ὰ 
41 48ὶ5 σγραιθρι, ποὺ οποία ὅς 

εν. σμγίϑιαβ νοοαίον 35 1] ; ποὴ ππηδι 5 {ΠῚ 

πδῖιΐ απ, 56 αὶ τοἰθυπαμχ ἃ αίτο ἴῃ Ξασργάἀοίπι ἢπ- 

ΤΠ 15 ΤΘΡῸΒ ΒΌΡΘσΙ α5. ρος 5 ὅς ογία 5. πο π}1- 
ἡ 8 {π|1 ὅς, 0 ΟΙΤΟΔΉΘΗΒ πον ππογρίποῦ, Ὁ [ΓΟ ΗΠ 1α1] 
οἴη 6 ἢ ἰαἴορο ς 5684. 5015. ἴῃ πιογία ας ΠΡ ν 33, 

Εἰ ι|5 μποραλῖ5 ἀἰστίαν 3: πο τ ῃοσδίλαπα Βπ1|5- 

(βάπο δον ΐσηι Οσπϑθοι 5 6 [ΟΓΡἃ (3), 566 γρῃ- 

αν α5 1. πα Βα 5} χἀϊοαγα νίτοβ ἢ ΦΒ 6. μηογίιοα 35, 

ϑοαλτ15 νοσάναν δ: σ ΔΏΒΙγο, αὐ 11 (τ μι ἢὸ- 
«͵ 
- Ὁ Ιοδῆ. χ, 

δι ΟΥὙΠ 1 ΗΒ ΆΟΒΟΙ, 

Υ̓͂ ᾿ . ἊΝ διααῦνοος 

δαΐηι ᾿δηπα 9: γϑγατη πθ ᾿ἰσηθατα, εχ πᾶ ΔρΡ6118- ἃ πολλοὺς υἱοὺς ἐχγέῃς 

Β 

ιν 

1 Ἰοὰπ. χιν, ὁ. 11 Α εἴ, γαπ, 33. 5 [Ξὰς μα], 

064 
πω ᾿ ΔΊ φ 

ἡυσπεθῶς, Λεγετα: νὰ θόρα 

ἈΠΘΉΊΕΡ. 
μὴ 

ἀλλὰ μὴ ξυλίνην (3) εἶναι νόμιζε τὴν προσηγορίαν, 

ἀλλὰ θύραν λογικὴν, ζῶσαν, διακριτικὴν τῶν εἰσεο-- 

χομένων' ὑξδὸς χαλεῖται, οὐ ποσὶν πατουμένη, ἀλλ' 

ὁδηγοῦσο πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα" πρύῦχτον 

καλεῖται, οὐκ ἄλογον, ἀλλὰ τὸ διὰ τοῦ τιμίου αὐμα- 

τὸς αὐτοῦ χαβαοίζον τὴν οἰκουμένην τὸρ ἀμποτεῶν" 

τὸ ἀγόμενον ἐνώπιον τοῦ χείροντος, καὶ γινῶσχου 

πότε δὲῖ σιωπᾷν, Τοῦτο τὸ πούὐύατον πάλιν καλεῖται 

ποιμὴν, ὁ λέγων! ᾿Εγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ χαλότ' 

πρόδατον διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ποι μὲν διὰ τὴν φιὰ- 

«"θῃρωπίαν τῆς θεότητος, Καὶ θέλεις γνῶναι, ὅτι 

πρόθατά ἔστι λογικὰ ; Λένει τοῖς ἀποητόλοις ὁ Σω- 

τήρ' ᾿Ιοοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὡς πρόδατα 

ἐν μέσῳ λύκων. Αξὼν πάλιν καλεῖται, οὐχ ἀνῦρω- 

ποδόρος, ἀλλᾶ τὸ βασιλιχὸν χαὶ στεῤὲ 

χα τῆς πησσηγυρίας ὥσπερ ἐν- 

ἐ καλεῖται ἀπεναντίας τῷ λέοντι 

χαὶ τοὺς ἠπατημένους 

. 

9 
ἃ 

"ἢ 

ὧν χαὶ πεποι- 

θὸς τῆς ὑποστάσεως 

δεικνύμενος" λέων 
- τ - “- 

τῷ ἀντιδίκῳ, τῷ 
ἌΣ ᾿ . 1λ Ἃ τι ν᾿ Ὁ [ ΝΣ - καπαπίνοντι" Ὑ Δ ἢ ξ “τη, οὐ μεταθλλων τὸ 

πρᾶον τῆς φύσεως τῆς ξχυτοῦ" ἀλλ᾽ ὡς λέων δυνατὸς 
- Ὰ 

ἐκ ουλῆς Ἰούδα, σώ 

ταπατῶν δὲ τὸν ἀντίδιχον, ΔΑἰθος χαλεῖται, οὐχ ἄψυ- 

χος ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων λατομούμενος, ἀλλὰ λίῆος 

αγοηογωνιαῖος, εἰς ὅν ὁ πιστεύσχς οὐ χαταισχυνθή- 

ζων μὲν τοὺς πιστεύοντας, χα- 

σετα΄-, 

-» ᾿' ᾿ “᾿ - ΝΟ ῳ ΜΗ 
ἀλλὰ ινόνος ἂν νεχδηῖς ἐλεύθερως, Υἱὸς ἀνῃοιύπου κα- 

" ε ε τ) , “- - , 

λεῖται, ΟἹ ὡς ξλλττος ἡμῶν ἐ γῆς τὴν γϑννυ σε 
᾿ 

ἐσχηκὼς, ἀλλ᾽ ἐρχόμενος 
ΟΝ Γι λυ, 

νεκροὺς. Ιὐριος 

ἔπ: τῶν νεφτλὼν χοῖναι 

ἔωντας χαὶ χαλεῖπσι, οὐ χατάχου- 

στιχῶς ὡς οἵ ἐν ἀνθρώποις (5), ἀλλὰ ὡς φυσικὴν χαὶ 
- 7. 15 Φοδη, τσ. 11. 15 αἴ πι χ. Ὁ, 1 (δα; χτῖκ, 9. 

Αροο, πρὺν Ἢ Ρειγ. ν, 8, 15. Αρρῦς νυ, δ. 19 Ῥῴα], οχνῖι, 35; 1 Ροῦν, αὶ, ἀ. 15 ἤδη. χ1, 34, 19 1κὰ, ΧΧΎΗ, 
ἰός τὸ Μάννα, 16. 5 Αοΐν αν, 37. Ποῦν ν, ὅς Ὁ ἄροῦ. αν, 18. 35 Ρ88}. υχχχυμ, δ. Ὁ) Μαίι. χνι, 18. 5 ΜΆ. 
αχιν, 30. ῬΊΊΑΙς, ἢ, 11. 

1 Πἀρδίμς. πυοραθανς οἷς, Ομ γιβία πα ἀπθ]οὶ ἀπ-- 
εἰσ φομπθοι ἢ λὴι ἃ ΡαΤο ἐπ 5 Σ ραάμεα σηαο 
ὐξσα τ ἀ σα πα, ἦα παθοι 05. 65. αὐ θολὸ σοἢ- 
5τπ|π5 2 ᾶπὸ σοι ταο ποραξ στ ἴδς ἔμ Τα νὰ ἢ. 
1ᾷς ΘΓ σα, {1 πὶ [ὅς ἀδ οἃ. ἀἸΟΘ 15 Δα πα] ΟΡ ΌΓΑ 
ἢ }115 σα ΘΟ  ΘΒΈΟΚ (ἄς ρᾶμς 1.9. ξεομπα ἐδ ΡΟ Δ], 
“πὸ ἢ} δ πεο ἀπε λ5 δδ. δρίσια βᾶποίο ἃ αι, οι πὶ 
ἰο ἢ 5 απ {} ΔΙ να Ἰοσοτη. οὐ ΞΠ ΠΘΏ ΒΟ. οδῖ, 91, πὶ, 
ὁ. {πυ]αα ἀρρη δι οὐπηίοσε ᾿5α Π1}}} τὰν νονβίοα- 
τὰ : Ρεορίθνεα τωι ἐν Π)ο5, οἷς. ΟΠ βίιι. δ χ 5 }- 
πα ἐν ποἢ) Πα πτο, 56} 58 8] 1τἴοτὴ5 σα σηῦ ἈρρΌΠα- 
ΟΠ 5 οἰδεῖ, ἀπΠῈ8 γΟΪΜΑΤΙ 5. πἰ5. Γ αΠ ΤΠ πικ ρΡΊ 0 
ΟΙΉΓ, 

"2) Δόπν, πρ  ἰυταί ἐπὶ ἐοπϑοσε εν ὁ ον ρα. Παῖὺ πὰ ς- 
0 ἢ ἘΠ 01} 61} Βα θ 1.5 ἐαροείεαμι Ππἀηοαν, αὐ σα! ὦ, 
ἢ. 1.6.1. δῖ, 10. ἃ 1τ0, ἀπ βρΙρΡοῦ αὐ αἸΕ ΠΙᾺ ΠῚ 
ΟἾΡΊΒΕΙ «ἀνοηξαμλ γαΐθσι ̓  αἱ ὀχοϊ πίον ἰὰπὰ Δ πς- 
ΟἸΤΊ Βα 4μ1 ἐπ ἐδι εἶ ΟΠ μΡΟ Π ΠπσῸ5. ΒΕ απ τὸς 
σα! ἐπι ροβίοροσ, σαὶ {0 ]15}} ΠΟ ΊΘΥ. 5ἐΒὲ δ,ΊΊτα ἔπὶ- 
Πρ βιιον θ᾽ ΝΟ] ΠῚ ΡΟΒΊ ΠῚ ΓῚ κπη|ν Πὶς ἀπίσοι μυθη οὐ 5ὰ- 
Ρυρηλατη ΟἸεεἼ5}} δἀνομτηηι, θυΐππιηι ἀπο ψ115 ΤΘΒρ8- 
χίξϑο νι ἠδίυ, Ξρηα5. ΒΓ ἢ Ὑἱγι 5. ἢν ὙἹΠΑ 5 
αἴϑτὸ χσίαη ς ἀππὶ δα! Ομ ἰκβια ὁ ἔοστα ροιθγα- 
ἰἰσποῖι ᾿α ΠαΠ58 0 Θὲ} ἀποὺ Ογόσοᾶ το 1 ρποσβιπ: 
ἥσὶὶ ἩΠ ποσίλιηι πὰς εἰσαιις «αὐ ὁ ἐστ ἡ αἰξοϊαίθγη 
ἠμαδεηηιια; ἐσ) γρκὼς τοίθυρο πο (ἃ Υἱὸς ἀνῃρώ- 

που, 568 δὰ ἕχαστος. 
ι3) ᾿Αλλὰ μὴ ζυλίνην, οἷς, Ρχὺ ἀλλὰ μὴ νόμιζε, 

οοὐα, Βοο εἰ (απ, ἵνα μὴ, νομίσης, ψονθαῃ εἶ- 
ναι Δήϊροπη 5. οχ σοι, (οὐδ. 

(ἃ) “λυθρώπον. Πὰ ὁχ ΟΟ131. βοῦίρβι. Ἐπ1, ἀν- 
βοιύπων. 

(Ὁ) Ὡς οἱ ἐν ἀνθρώπηις. ΑΥΠΟΆΪ πη οἱ δυρρίονιν 
ἴπ115 εχ ΘΙΠ0]) οὴ., Ιου, Οαεασβ. οἱ ΘΙ 511. 86- 
ααθ 65 νοῦθ5, ἀλλὰ ὡς φυσιχὴν χαὶ ἀϊδιον ἔχων χυ- 
διείαν, ὁχ ἴσο οἱ Ομβαι, 50115. δἀἀναάϊηνιβ : 115 16- 
Ἡραο! αι, ΙΑ 51 151 τη δα ππππ ἨΠ| ΠρΆβο νι {πρὶ 
σαπὶ ρροοάἀσηίει ΡῈ Βα θπρι Ομ 105. ΟΠ δῶρ ΟΠ 65 
ἀΘρΊτοΪ πποπηθτο ᾿πβυριοῖω βίπιρς ατιοτπτῃ θοΟβί γί α5 
ἱπορ} μὸν ἀλλὰ, Ναμιραϊο, ὀξβοὸ ΕἼ ἀἀσπηπίαπι 
οὐπδίδη5 (ὐΓΠ}}} σρηιθη! αι δ8ὲ, θα [!ογῖτι5 τορθ- 
{Ππ,0 α] ἡ]. 8566., ἐκ φύσεως τὸ τῆς κυριότυητος 
ἔχων ἀξίωμα, οἱ απ, 9, οὐχ ἁρπάσας τὸ χυριξύειν, 
ἀλλὰ παρ᾽ αὐτοπροαιοίτου λαθὼν ουτιχῶς, ποι αὰ- 
ἐοτὰ ΕἼΗΣ πο! πα 6 6 1 ἢ αἴης ΠΠδίῳ ἢν αὐἰοιοδος- 
ΠΟΡΠα αι Σ ἀπ δὰ, 9. 1 ην ΟἸ(α τὰν η1Ὲ ΤΠ πρὶ ἃ ΤΠ: 
ἀσορρίξβο ἀπε παι}, ματι «πιᾶ51 ἀμ 15 πῃ 0 
τ0Ε, ΘΕ 1. ΟΕ. οὐὐ, βανμίαβ οσίταν ΟΠ ΟἸκ ματι 6558 
Ποιηίπα πὶ ἀθθῆιο μεϊποὶρίο, ἀνάργως, ἐόσαν ἀμ πε- 
ΠῚ τα! ἢ ΓΟΡΘΊΕ 6 Χ οὐδα ἤοπο, ἀποὰ [πὲ τ5. ὁα15- 
ΞΘ ΡΠ σα 1. 4..η. 23,6 Ὁ 4|56 016 ἀΠιαὶ ἰκ|1π|5 αὐ πος. ΕἸ- 
{π|πὶ ῬΥΓῺΒ 6558 ΘΟ Π ἀἰΠ0 Γ 61}, ροβίΘἃ ΠΟΠΙΠΝΗὶ : πρῶ; 
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ἀΐδιον ἔχων κυριείαν. ᾿[ητοῦς χαλεῖται φεορωνύμως, ἃ ΠιΠΙΒὰ5 βιηι ; 327 564 ἰαπααάτῃ παίαγα!οια οἱ φἰοῦ- 
ἐκ τῆς σωτηνιώδους ἰάσεως ἔχων τὴν προσηγορίαν. 
Υἱὸς καλεῖται, οὐ ρετιχῶς ποοαχθεὶς, χλλὰ φυσικῶς 

γεννηθείς (4), Καὶ πολλαὶ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν εἶσιν αἱ 

προσηγοδίαι. Ἷνα τοῖνον μὴ τὸ πολυώνυμον τῆς προῦ- 
ἡχορίας πολλοὺς υἱοὺς πουέσῃ σε νομίζειν" καὶ διὰ 

τὰς πλάνας τῶν αἱρετικῶν, τῶν λεγόντων δὅλλον μὲν 

εἶναι τὸν Χοιστὸν, ἀλλον δὲ τὸν ᾿Ιησοοῦ, ἄλλον δὲ τὴν 

θύραν, χαὶ τὰ λοιπά' προοασφαλίζεταί σε ἢ πίστις, 
λέγουσα χαλῶς" εἰς ἕνα Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν᾽ 
εἰ γὰρ καὶ πολλαὶ αἱ προσηγορίαι, ἀλλ᾽ ἕν τὸ ὑπο- 
χείμενον. 

Ε΄. Ἑχάστῳ δὲ 
τὸ σομφέρην, Τοῖς μὲν νὰ εὐφροσύνης χρείαν ἔχου 
σιν, ἄμπελος γίνεται τοῖς δὲ χρείαν ἔχουσιν εἰσελ- 

ποικίλος ὁ Σωτὴρ γίνετα: πρὸς 

θεῖν, ἔστηχε θύρα" καὶ τοῖς ζρείαν ἔχουσι προῦσ- 
ξνένκχι τὰς εὐχὰς, ἔστηχε μεσίτης ἀοχιερεύς, Πάλιν 
“ιν , ᾿ ἐ . κὸ ὅν 

τοις ἔχουσιν ἁμαρτίας γένεται πὸ ατὸν, ὑνὰ ὑπὲϑ 

αὐτῶν σφχγιασρθῇ. οῖς πᾶσ! γίνεται πάντα, μένων 

αὐτὸς χατὰ φύσιν ὅπερ ἐστί, Μένων γὰλ2 καὶ ἔχων 
πὸ τῆς υἱότητος ἀληθῶς ἀπαράτρεπτον ἀξίωμα, χἀλ- 

λιστος οἵά τις ἰατοὺ; καὶ διθάτχαλος συμπαθὴς, συμ- 

ἐ ταῖς Κύριος περιφέρεται αιὶς ἀσθενείαις" 

ὧν (3) χατὰ ἀλήθειαν, οὐχ ἐχ προχοπῆς τὸ χυριξόειν 
λαδὼν, ἀλλ' ἐκ φύσεως τὸ τῆς κυριότητος ἔχων ἀξίω- 

τὴ μΒΆθ 6.5 ΠΟ Πλ ΠΑ Π 1}. 6585 ΠΟΙΉΪ ΠΑ ΜΙΣ ΟΠ αΓΙΟ 
5181 ποηλίπε ἧδὶ ἃ 9 [αἴαν! πη οί αὶ ἀρρο]] αι οπθαι 
Βα 65". 35 ΒΡ Τὰ 5 τοοϊίαταν 31 : 33 ἤδη ρου αθαμίϊο- 
ἢθ πὶ ΡΙΌΠΠΟΙ 5, 504 παιαρα Π οτ σρηἰλ5. 15Ὲ πιαϊ το 
5. ἢ ΞΏΠ 6 ΠΟΒΕΡῚ ϑοιναίοῦ!β ἀρρο]] ον 85: αὉ πΘ 
μέτα ἀρρβ! Πα οηα εν πα Δ πη] όσα (01 ΠΠ1ο- 
γα τὼ Ὁρ᾿ Ι Οποπὴ ΟΠ οἰαξ ; δὲ ρΓορ το ΟΥΓΟΡΘΒ( 3) Γ6- 
θοόγαμας 410} ΑἸ απὶ ο586. ΟἸυεισέστα. ἀϊοιχα!, Δ] ἐπὴν 
φόβα), ΔΙ χτἢ οσἔλιπὶ, οἵ 91. ἀ6 γοϊ χυΐς τ ρυιβαππηϊι 

(6 βο5 γβοίο μα]ιθὴ5: ἡ πὲ Ποιπίμτον ὕρκοι 
(Ἀν δίνη Θα ηλνὶ 5. ΘΔ) ΠΠΟῸ ρα ΟΊ. 65 51} ΠΌΤΔΘΙΟ 
ΠΥΡᾺ} 185, αὐλὰ ἰδ.) 115 ὉΠ 05 5  οοῖα ΓῸ5. 65}. 

Υ, τ αἰουΐψαθ νετὸ κοσυπάππα ατιοὰ ἰρεὶ σομπάτι- 
οἷν, γα τ 15 Βα! ναΐον οἰοί αν, 33 ΟΠ Ρθι5. ΠΟ ἃ ΟΡῸ5 
δὲ, {Π|5 νπιθᾳ δὲ 31 115. αὶ ἱπογθα! οριι5 μαδοηΐ, 
οβίϊατῃ 55. 115 αὶ γύθορ5 οἤϊεγοη αι πᾶ ροπὶ, ὑση- 
5 Ππαλ5 9. τὴ Δα Οτ 35. 5 ΠῚ ἢ 15. Βα σον 05 37. 2} ἘΠ 55 

Βα θα ΤΠ Ρτ5 ροοσαία ΠΕ οὐδ, αἰ ρσὸ πὶ τηοίδιτ, 
Θιμπίθα5 οἴ οῖιαν Ομ π 8,35 χϑῆθη5 ἔρ88 βροαηδπαιῃ 

παι ατὰπὶ ἰὰ φαοά ο51. Μαπεικ ομἶπλ, Ὁ νϑρθ ΠῚ 
σΡπμοχίαμ) σοπμνθιυβίοη! ΠΠΠῚ ἀϊμηϊ!αίο. ΟΡ Ή8, 

ορυϊπηι5 δηλ] πιθαἸοὰ8. ΠΟΙ ΡΠ ΘΉ5Ζιι6 τηᾶρὶ- 
βίον, δὰ ποδβίγαβ ξόβο ἀδια! 1 1 Πτααϊαἴοσ τ σα τι δὲ 

θοιμέμι5 βοουηατ) νογὶ (αἴθ πὸ ὁχ ῥγοίθοία 
δαθρίυϑ (4) 14 ᾳφαοα ἀοπηῖπαβ ϑϑὲ,βθά εχ παίαγα 40- 

7 ΨῖᾺο Ἰαγνα τς ὅ δὲ ξοηφ. ὃ ΜαῖΠ}ν. ι, 51. 39 Ψίαάρ ἰαῆνα ἡ. 11 οἱ 18. 9. Ψίαα ἐαὶ. 11 αὖ ὑμτιο αὐ πὶ. 8. 
8. ΜΆ. παι, 17 ; 5ὰ]. εὶς, 7, 5. γιὸ οαἱ. 11 ἀφο αἀ τι. 1. 83 1ὰς κοηνδὶ. ὑν Ῥαραὶ, ἃ. 9. “οι. χν, 4.33 
Ἰυάμ, ας 1.9. 1 ὙΠ, χὰ ὃ, ΓΗ ϑδε μι 56. ἘΞ Ὶ, σον. Ὥς, 88. 

τὸν Ποιητὸς, εἶτα Κύριος. Οαοταοθο Ἰσίμαν Δ οἰρτὴο (ἡ ας 8: « ΑἸλοστα φαϊάοτα ἰθϑαπι ΛΟ βίαι, αἸίονιμς 
Ποιηἑ π 5 Ε1|., 4] ἴῃ ἰοιαμογο οὐ Ὁ  Αἰααὶ οχ 
γε] σαν ἘΠῚ’ πὰ πι.2]. οὐάδπλ τασαοιοατα ἀδ ΕἸΠ]Ο 
ἃσίται, 6. ἀοπλῖη] αἰααὰθ ἀθ Τορὶβ (10 βοσ Πρ Π Ώ ΓῺ 
δϑὲ ; ἀπ ΟΖαΟ 1ΠΠ οαἰρτῃ στθα  η}5 τα θη οοπνο- 
πἰππί ἤθρθπὶ δυίοτη 8}. «οἴου (ει μι 6550 στὰ- 
νἱϊον οἱ σορίοβο ργοραρηαῖ, ἰστὶ σα! ἀν. 7, ἅὰ 
τἰαχίτο ἐαΐς 4, αν. 30. πὶ α'οὸ παϊατῶ αἰρη!δίδπι 
5ροοία!. 

([{] Φυσικῶς γεννηθείς, (οάά, ἴο6. 61 (δϑβΌθ. 
μα οπῦ, ηειχῶς φύσει γεννηθεὶς ἐχ τοῦ Θεοῦ, εἰξηῖπιθ 
Ῥὸ" παραὶ δὲ ἢρο σοηῖμιδ, ῬΟΒὶ προσηγορίαι, 
νόῦβμὰ, ἵνα τοίνυν, οὗ Βοαασηΐοβ πὴ ἀ8η1πὸ δὰ ἀλλ᾽ 
ἕν τὸ ὑποκείμενον ὁχΟ]α5. ρῥσιο ϑυτ λα πα ἴῃ οοδο, 
(ο1}»., ΒοΙ]. 6. Μοόγοῖος αθὴ ἀπθίαπν ρεορίθι τεροιῖ- 
ἰσποηὶ νοΐ προσηνορίαι δχοίἴξβο, 

(3) Κύριος ὦν, Δάά! ΟΤοΒ,, ἀνάρζως, αδέφιδ 
ἐπεέῖο. νιὰς οαϊ. 14... ἀ. 

(3) Ῥγορίον οὐ γουοβ, οἷο, ΜΆΠΠ Ἰπ)5πι|041 Θαβί- 
(το. Τὰ ρσί μλ15 }εβῖι ἃ Οἰεῖδίο ἀἰδιιιχοτο, Οργῆι- 
{ππ|5. ἀὐοῖ. σοῖς ΗΠ. τ, ο. 36, ας ας Ομ εχ δοα.ς 
ΕΠ}. αν ον 30. ἃς 12; Μανγοίοη δχ Φαδιηο, ἀρο]ορ. 2, 
μα. 70 οἱ 995. Τονρίμ!]. , Πρ. 1 πέρα ἈΙστοίοι., ος 6; 
γα οη Π πα πὶ πὰ κοί απὶ ἐθϑιηνα (μτίπιο αἰξει αρτος 
Ραηί. 504 οἱ τη αἸ 5 ἈΠΠῸ5. δΧ ΑἸΥΊΚῚΚ οἱ ἐπ τον ΡΠ ΓΕΒ 
Ράγ 15. ΟΝ οἸ 51 ἀμροηαυο δ αι5. δε ἀσίε5 οοπῆτιμθν 
βαπί : ποίῇρο Νοῖι ίνο ΜοηΟβοΠ ἢν, ᾿οβος, 5178 
ψονθῖπα, αΠπηι Μοποροπθῖα, ΟΡ] τ 561 ΘΑ ΡΊΘη - 
ιἰατο, 615. Πα. ὕπι πν Ὠιδὴ. εἶν Αοιιοίῃ, 
(τ σαι, ἀρσαιῃι β6ὺ βαϊναίονγοι), Πογτη (ἀπί θαι, 
σ6πσπὶ κυ ἐραίοτ, πος 65. Πραοτηρίογριῃ ποτηϊ πα ὈΔῃ . 
ΠΝ ρο πβτηατν τοβροχίββα Ουρ! Πιβ. νἀοίατ, ΠῚ 
απϊόπι ρας. ἄλλον ὃξ σὴν θύραν. οαπρίοαταν Μ|}- 
Ἰοξῖτι5 Ἰοσρηήάαπα, τὸν Σωτήπα, αἰαὶ νέροὸ Βαίυαίο- 
τοι ΄υοὰ οχ οοιη πίονα 5} ππ Δ 6 [110 οοα- 
τἰκοτο ροναίε9ο ρτόθας. Ν αν οἱ ἀπ θπι πὶ 688 14 σοης- 
{πὶ βοι ορ᾿ ἴρποξ νοίθγισα ΡΟ Προ Λ ἢ σοηπ ἐδραπ- 
εἰ,6ὲ ἴὰ ργίταΐβ απο [σϑηθὶ ἰσσαμῃ, 110. 1π|, οᾶρ. 16, 

α ἀπίοιι ΟἸιείπιατα,, οὐ θσαα ΤΠ] ποθ αν Σ ἢ λοσ 
« ἀὐπίομι τα β.} Θο55. ον αμλ, εἰ ἁ! οσαια βαϊναίο - 
« τοῦ. » πα] ἸΙοοο ἀΠ}π|5 Ρ]Δηδ 510}}}}5 65 Ρσφξαι, 1π 
Π8ν αν. ἢν 3. Πα πάπα ἀπ 60 σοι] δοτοτΊΚ ᾿πσρη πατα 
1Δτυα πιὰ 8.Ρουβαὰ ἀ0 11 0}}}15 ποη ροο5. ΟΣ ΡΠ] τὴ τὴν 
θύραν ποῖ 80) 1 ρ5.588. Π]σ θἢ ΠῺ πεν 5 {Π85 ἀΡΡῸ|1ἃ- 
τόμ δ5, 4πᾶπ αἰ ἰδία τὰ δον [0.15 ἡ θα τὰκ ἰοπμο οὐ- 

ἀὐπὸ νοσοηϑα  ἐαρη τα λίγ ΓΟ 5 απ δ,  ρΡῸ ΒΩ πεν ουθἃ 
χαὶ τὰλοιπά, ἤαγαηλ ἀυζειπ ρτὶ πιὰ 65. ξτλτιι: Ρ ρ06116- 
το. Ῥεείθυοα άοι ὁ5Ὲ Οὐ ΤΠ Πυθα πα ΘυἘΝα ρημ- 
πίαηιβ 40κὰ οἱ, ϑαϊναϊον!α. ποσὰ ; ἀπααθγοπὶ ἢ - 
σιάδι δ᾽ δά {{ὰ}} το ρ ΠΟ ἤ δ τ, αἴσοσ Ἰρηοϑτα 
ἀαονοθοκ ἐποόύῖπῃ νοσααϊογαηι 5. ποϊστρὴιἹπ|ι- 
Ἰιπ5θι Θαος 51 ἀὐ α!χαοῖ δα ππἸλπτ ἢ οη ραν 
τοβροχοῦν 1 ἰοῦ Ἰούῦ, 61} οὐ πα τ" 
τηἶποὸ οοταπι Πογοη οἶνα Του τα, σασιη },Υἱγοΐοθῃ 
Βυρτα ἢ 115 ἀρρθ αἰπὺ αἀἰχίτηιπ, ἀαβίρηδιεῖ. Παῖς 
δηῖτὶ δ σαοάάατη ἰδηϊοσὶ οὐὔβοστιη ἀσραία- 
Βαπί, οχ ρορν, ἢ}. αἰ δι ὃς, π΄ ἅς; ο. 4. π᾿ ὃ. 

(4 Νὸπ δὰ ργοζξόοίι αὐδρέις, οἴο. ΠΝ φρυῖηβ ὁρ- 

φυσαδὶ Ὠωγθοῖπν ΓΔ Ξαηγοϑαιομβὶς, αἱ ἰδεὶθ 
Αἰδοπας. ογὰϊ, ὅι ὰππ. 13. ποραθαὶ Ομτγί βιὰ. δηΐα 
ἱποαριαϊ σαν οἱ ἐσασοιι,θρίθια ἂὐ )ο πη θ 1π| ἔπ 55, 
νη ΟὙγΠ}ς. ὑδίσο]ι, ἀν αὶ Ὁ ς σα, 1΄ὁς αν 50 0 28. 1 
απίδαν ἰππτῷ Το ροτὴπ ἀρ νθθοοα, ΠῚ 1 ππι [5550 
ἀνα, αν πρίαθ αἢ πνόβᾶλο αὐ εσθαι! ΔΑΊ ΔΊΠν 1. ΟΧ νὰν 
τίϊβ ΙΒ ΔΒ [σοἰβ ρα οἱ. βααὶ νορο ῶς ΕΠ αϊο5, 
ποι ἰδηφααι ας ατίθ 501 81] ΟΠ 11 ποηλῖπα ἐρθοίϊμη- 
ἴα5. ἃ Παπάπθο πόϑάπε όπτπ 8186 ΠΟΒλ σπὶ 61 το- 
ΠῚ] ζυΐϊοϑθν σαάτν ὁγραςυγα 5 παρ ΓΕ δι Τομ πᾶ - 
ἤοπὶ οἱ τόσηα κα δ) οοία 5. Υ1186 Το ΔΉ, ρῶσνα Η0}- 
πιοηοηθηι, ὦ. ἁς οἱ φασίονοπὶ σΟΠῚ ΠΙΘΊΤΗ Δ ΥΙ ὧν ῥκαἰ- 
γηὺς 550 ποιηίηο πιῦ πὶ, 1} ρὲ. χὰ. Ὀσηλνα στῶ οῖ τις 
Ῥαμοῖ οχ ΔΙαπαβίο, ογαῖ, 5. πὶ 13, 12. 144 οἱ 4}115 

Ιοοῖ ; Ὀγο ΑἸοχαμάνριηο, ἤν ἐαρ. χνὰ “οαη,ς 8, 
ΚΗ Ποη ἴον Ἢν ἀεὶ ύλιός τε καὶ βασιλεὺς χαθ᾽ ὃ 
φύσει θεός, 6ἴο, ΕΡαΐ αὖ δίόγνο θυρεδιιις εἰ γε, χα 
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ταΐπια τα 8. ἀϊρηηαίοην μαθοη8, Ὁ Νοη ἀμ ηβῖνο ἰῃϑίατ ἃ μα’ καὶ οὐ χαταχρηστικῶς ὡς ἡ μεῖς Κύριος γαλού- 

ποβίυὶ οι η 5 ἀρρο!  αἴαβ, 564. γογ δίς ἀοτα μα 

οχϑβίξιοθηβ ᾿ ααππἀοααίάδοια απτὰ Ῥαϊτὶβ ρτόρτβ0- 

πε μαϊαν ΟΡ 115. ΝῸ 5 φαϊάοηι [ὰ5 ἀυστῃλη1! ὁχορθο- 

χτι5 ἴῃ οι δ5. ΠΟ 5 ΠΟΠῦΓΒ ρᾶτοβ, οὗ ἰἰβή θη α[- 

Γος Ιου δπιξ ΟΡ ποχὶοβ : 5006. δἰ] τὰ ἴῃ τ Δ]ΌΓΟ 5 ἡδία; 

0 6 πὶβ ΠΘῊ ΓαΡῸ ΠΘΓΙ5 [ἀτη}}}}5 ἐπιρονα  βϑηΐου!- 

Ῥπ5. Αἱ ἴπ οπιῖηο ποβίτυ θδα ΟΠ 510. ποὴ δβὶ Ἀὰ- 

πβύλοά! ἀοταίηἱ!} 8 Φ 9 γα. Ῥυϊμιαια, σαι. ποῖον 

[αὐ ποῖοι 651), μοδίβα Ποτηὶπιιϑ : δ ρυῖα5 να μ!δΐο 

Ῥαιγῖς [οἱ οπιπία, ἀοίπὰθ ἴῃ τ65. ἃ 58 ἴλο!λ5 ἀομχ]- 

ΠΑΡ. 

ΥἹ. Ολρίδις Βοηιπιϑ 65: 110, αἱ ποξ ὁδ6 δὲ 

εἴθξίαῖο θαυ ϑς Ὑὴα νόγὸ ἀἀαἰβοονο αποᾷ οαπὶ Ῥαὰ- 

{τὸ οὐἴατῃ δἰίο ἱπαπθπαπατιὶοινοτῃ {Ἐ) 651 ΟΠ ϑίιι5 Βὸ- 

ταΐητις ; αὐ πο Ξόλαπὶ Πάρ γοοθ]ὰ5. 18 φυο ἀϊοῖ - 

ἔασιν νϑσαπὶ δἐΐατῃ ἀοπιοηΞίγαι[η0πὶ πα θοδς οχ δ 8- 

τουτὶ Τοβίααχθηίο ὃ ἀσοθάθ αὐ Ῥγιηαπιὶ Πἰδγὰπι σαὶ 

(οπῦ9ὶ5 δὲ ἢ 1 Πθμ5: ἔοίσηνεις, ποηιϊπθιὴ, ΠΟΙ], 

δὰ ἱπιαρίπϑπι τθϑηι, 566, αὦ Ὀρμασίμοην. ἈρεΙγαπὶ “ἧς 

Εἰ ροϑίψαδῃι. ἰαοί5 ἀβξεεῖ. Αάἄαιῃ, αἰοῖ: ΒῚῈ γεοὶ 

Μοι κοιιίποι, αὐ ὑπασίπουν Ὠοὶ [εοῖϊ ἐπὶ 33. ΝΘ 

δπίηὶ δά Ῥαΐγοῃχ 50] πὶ ἀἰν 1 18}15 ἀἰσηϊαίθπι τὸ- 

5 (ΠΧ τιτόσαιν πα οἰΐατι ΕἸΠῈ) σοηιρτο μη τὰ] 

ἀδοϊαγαγοίαν ποτ ο πα πη 50}11|5 )6] ΟΡ 5 6538,568 

Πομληὶ ααοσιιθ ποϑίγὶ 85 Ομτβι, φὰϊ οὐ [058 νὰ- 

τῖιη οδὲ ΠοὰΞ. ΒΕ] ἶρβο )ομλ5 ] οὴ Πα τ οοο 8 - 
φασι οοορο Ραῦα5 65. οἱ οἵνοι Ββοϊοιπα ,  αχία δονίρία- 

δὴ ]αάδ δα. 1{, τ. 92. ον. ἴθ Ῥαλα!. ἃ, ὅ. Ὁ. Ψάο ἑαΐ. 11, ἡ. 21. 
4 Τριὰς Ὁ. 

μένος, ἀλλὰ τῇ ἀληθεία κύριος ὧν ἐπειδὴ νεύμχτι. 

Πατρὸς κυριεύςε: τῶν οἰχείων ὄπ μιουρνη μάτων, Ἣ μεῖς 
μὲν γὰρ ἔχομεν τὸ κυριεύειν ἀνρρώπων ἰσοτίμων. χαὶ 
διοιοπαθῶν, πολλάκις δὲ χαὶ προγεντστέρων᾽ χαὶ 

νἕος πολλάχις δεσπότης οἰκετῶν ἀγγε! πρεσδυτέτων. 

Ἐπὶ δὲ τοῦ Κυρίυνυ (2) ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ πκυ- 
οιεύειν οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πρῶτον ποιητὴς, εἶτα Κύ- 

ριος᾽ ποῶτον ἐποίησε θελέματι Πατρὸς τὰ παντα, εἶτα 
κυριεύει τῶν ὑπ' αὐτοῦ γενομένων. 

τ, Χριστὸς ὁ Κύριός (3) ἐστιν ἐν πο- 

λει Δαβίδ, Καὶ ρέλεις γνῶναι, ὅτι σὺν τῷ Πατοὶ καὶ 

πρὸ τῆς ἐνανθρρωπήσεώς ἐστι Χριστὸς Κύριος" ἵνα 
Ἶ ε Ξ : ῃ ἐειεν τ ν 

μὴ μόνον τῇ πίστε' παραδέξῃ τὸ λεγόμενον, ἀλλὰ καὶ 
, ᾿᾿Ν “- -“ δ ᾿. 

ἀπόδειξιν λάθῃς ἀπὸ τῆς Π|Πχλα: ἃς Τραφῆς ; ἐλθ: ἐπὶ 

τὴν πρώτην βίόλον τὴν Γένεσιν" λέγει ὁ Θεός" Το ή- 

σωμεν ἀνθρωπον, οὐ, χατ' εἰκόνα ἐμὴν, ἀλλὰ, κατ' 
εἰχόνα ἠμειέοαν" χαὶ μετὰ τὸ γενέσῃαι τὸν ᾿άδάυ, 

ν .. . Η "; ᾿ 

φησὶ Καὶ ἑποίητε Κύριος (1) τὸν ἀνθρωπον" χατ 
ἘΝ ΕΥ̓ ἧ ΡῚ ᾿ 

εἰχόνα Θιοῦ ἐποίησεν αὐτόν. Οὐ γὰρ περιώσισεν 
ρας , Ἴ ΤΑΙ : τε Ὄντος 

εἰς τὸν Πατέρα μόνον τὸ τῆς θεότητος ἀξίωμα, ἀλλὰ 
συμπεριξλαῦε χαὶ τὸν γἱόν" ἵνα δειχθῇ, ὅτ: ὁ ἄνθρω- 

πὺὸς οὐ μόνον Θεοῦ ποίημα, ἀλλὰ χαὶ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ᾿ησοῦ Χριστοῦ, ὄντος καὶ αὐτοῦ Θευῦ ἀληθ:- 

νοῦ (ὅ). Οὗτος ὁ Κύριος ὁ τῷ Πατρὶ συνεργαζόμενος» 
συνήργησε καὶ ἐπὶ Σοδόμων, χατὰ τὴν λέγουσαν 

Ἀ ἀιϊὸς ἡ τς. 8 δέῃοι, 96. 

ἐθητις παίι ας θρι5. Οταΐο, τοσααπι 6 ἀοπηηΐίαπι (Σ δααπχάσιῃη, ἂρ. 2, Ρᾶμ. 8317, Ὁ ΠΡ. τ δὲ ἐσοίαδ, ἐδιροῦ 
ΘΒ 5} βαρ ἃ {πϑο]οσίβ τϑέθευι (ἀ 615 ᾿ατηδη 18-- 
ἴδῃ Ξο]ονο. 

(1) Οἰρα Ραΐνο βἰΐατθα αἀπὲο ἐημμηιαπαϊοηθηι, ν8- 
τίοβ αἰ σρρυρμπδαι πω τοιοο5, σαὶ ἐπ νβιατα πὶ ὰ- 
οαγπαϊίοηθια, νὺ} ἴῃ ἰυίαπι Ἔχϑ  ἴ558 Ὠορμαθαπί, ν6] 
Βα Ποτη ἀἰδυϊποῖαπι ἃ Ραΐτο : ἃ Θ.]ἢ } 1 (αν Πα ηι, 
γ6} σϑβθπὶ δὸ ἀσιΐπηπι ἔσθ! 5βρι [ἢ ΠῚ5. 41] ἀπο δ᾽α- 
ταν οὐ ἶ ΘΧΑΓ 1556 πΠΠ οἸαΡδηΐαν, Βα η} ΟΠΊΠ 95 
ἢ 6. αἱ Ομ οῖθσπι απ] οἱπί ποῖα με] 6) ῃϊ, 

ἔλίο, (δγροογαίοξ, Αγίθμναβ, Τοοἀοῖυβ, ἀθ ΤῈ 5 
ἀϊχὶ δα οαἰδοι. 7, αππὰ. 7, ποὶ, 3. ΑἸ ἀσ]τι5. δῦγο- 
τσ κε ἀσσπεδῇ, πα πη αηπὶ ποῖα} πὶ ΕἼ ο, 5οὰ 
ΠΟΙ. 5815 εἰἰβιιοιαηι ἃ ρα δτπα οχϑιϑι θη απ Ἴθ16- 
ρου, Βῖο ΒΟΥ 5 ποράθα! ΟἸνεἸβίαπι, ἀπ το] τὴ ὁχ 
Μανα πασσογοίαν, ἢ ρτορηὶδ ρονξοηδ ΑἸ Ευ θη 
ΘΥΧΘΠ Πόσο, οχ ΠΠόροη,, (ἰαἰαίου. Βοῦ ἦν». οὐοίοδ, ἴῃ ἢ- 
γρίΐας οἱ Βαιβοθίος 1}. γν, σι 38, Βα }Ρ} 15. 60. π0 0 
πρδαθαίὶ ΟΠ 50} 5 5 δύο θ ἈΠπΠ|8 βϑοῦ!α, χ ΠΠ|ὰν΄ς 
ΠΡ.κ δὰ Τεΐι, ἃ. 36, μιπο ρυπηατα ΕΠ. ἃ Ραΐτα ἢ 
ἀἰπι πβαιοτϑ. [πουα 15. ἔπ .6 πο, ἢ. ΒΘ. ΒΟΠΙκ), 
οι ἐπ ὙΠρορῶτὶς, το γὺ 86. Ῥίον ὁαθηίο, ὁογΡοΥα-π 
υἱές ἰξ ΠΠαν. ἨΡ. νι δὲ Τνίη., αι. 1ἰς Ασα α5. 86- 
πιοδαΐθητ. δχ Δίπαπ., οναῖ, {, ἢ. 90, οἱ δ ξηποί., 
Ὡ. ὁδὶ γρὰμ. τὸϑ, βϑι θθαὶ ΕΠ πῸρ 6856. δηΐθ 
Μαιίατ, 56 ἃ πὶ οχειβίθηϊ ἰαἰαπὶ Δοςορίββθ. 
ΜαυΌΘΠΟ Απούγαι ὁΕ Ρμοῖπο ραϊα πη}, Οὐ τα} 85 
δρίβοονι ἀραΐ Αἰθαν., δὸ πυροὶ, τς 26, ἀτῇ, αὶ 6 6, 
δου βοηθείᾳ ΟΠ γιβεσγῃ ἡρδῖιη {ΠΠῚππτὰ [γ6ὶ, πγ5- 
ἀϊαίούσιν οἱ ἡπησίιθτῃ Ποΐ,ηθὴ ἔυ556 ἀηὐὸ ὁδροῦΐα; 
504 οο Το ρον ἔρσαπι Ομ βίαι, οἵ τατα 61 [ὰ- 
αἴαμι οϑϑὸ, Εχ 416 ἀοδίται ὑάρηθηι Οχ ΥἹΡΡΊΩΘ. ἃ8- 
56 0511; ΘΕ ΟΧ ὁ Ἰοτήμοῦο Ἰδλαι νοσηὶ ΟΠ εεἰ βία 
παβαῖβει [ιν οἷς ᾽δι ΘΟ 5 πὰ ἔνα βιη ὁ [15 Πα τὰ 
Βιογα ἢ ἃ Ἐπβρ Ὁ τὸ μεθα α δ, 0. ἢ οοῃΐτα 

ἰοῃ.», σαρ, 18. ρᾷμ. 81 οἱ 82, ϑόγθαπι ἃπῖρ ᾿πφᾶρπᾶ- 
οηοηι ΕἼΤ τα [π||586. αἰβ τ! 5 νουθ]5 γιἀθίαγ ἰπ|- 
αἶαν). ΡΙοίπια5 νόσὸ μεθ ὰ, ποραβρδι᾽ ἀπίθσθδτη 
δχ Μαυῖα παΐὰ5 δὲ, ΟἹ γ βία τη 6556; 16 ἢ 5. ὉΠΤῚ ΤΙ ΠῚ 
ΘΧ δἃ πδέιι5 ὁπ, 596 ορί588,6χ Π|1ατ., ΠΣ ὃς Τῖ., 
τ. 80,61 Ἡρίρις, ᾿μεθ τ δὲ υχχὶ, τ. {, [558 ὨἰΤα  ΓᾺ ΠῚ 
γε γθαπε τη Ραίτα Ἰδιθηίθῃ οἱ τἀ ἰβιϊσλατὴ 80 δ ; 
πθοὸ ΕἸ] πη [1556 ἀπ! δὴ οχ τᾶ ρτοιίτοι, βοή 
Ῥὸτ ἀπ Πρ Ποη θη ἰδη λα} [ἃ ἴῃ γϑέθσῖ 5 ϑογιρια- 
τὶ5 Δρροι]αίῃγη ; ἘρΊρἢ., 101... ἢ. 3, αθδπι βεηΐοπ- 
ἐδ ἔα 56 τρί! ΑἸ απ. ταί. ἀ, ἃ. 18, 14.6! 1 οἱ 
ΟΥιορία ο5 θρίβοορὶ ἰὴ σοῖο Βἰγχηϊθηβὶ ἀπ. 351, 
ἀρὰ Αἰπιᾶῃ.., 1ὴὲ βυποιί., αν 27. 

(Δ) Ἐπὶ δὲ τοῦ υρίου, δἰ, Προο ἐπεί, βου ρ5ὶ- 
Ὠγ08, ἐπὶ, οὁχ σοἄ, (οἱ5]. ΕΓ ὁχ οοὐἀᾷ ος οἱ ϑδὰ. 
ΘΗ ἃν Π]5 ΡῬατ Ια απὶ καί πὰ] ἀπίε τοῦ Κυ- 
ρίου ἸῃΠδον αι, 

(3) Χριστὸς ὁ Κύριος, Ραγ οι πὶ δέ, δηΐο ὁ Κύ- 
ριος ἴῃ 6ἀ1}5 ροδιζλτη, ΓΟ] Θοῖ 15 ἀποϊοναί 5 οὐ, 
οβ, Οάβαιμ., (οἰ8]. οἱ ΟἹἱοθοηϊδηῖ ἢ ἀραὶ ἀπ ρτα 
ἔτη ῬΥ δ ΤΠ {πᾶν ἀγί σα] 5. γοοὶ Κύοιος ρε- 
ἤχαδβ. Ράπ]ο Ἰηΐοῦιας σοά, (0151. μοδὲ σὺν τῷ Πατοί 
δαἀ]σοΐαπῃ μαθοὶ τουδαμῃ ἤυς οὐκί. ν 

(0) ᾿Ἐποΐησε Κύριος. (44. (015]., Βο6, Οδβδβ. 
εἱ τοά. μαβοπὲαϊ ᾿π δοτιρίαγαιν ἰδχία , ᾿Επυΐησεν 
ὁ Θεύς: Εθοΐ θομ5. Ηφθο ἀπ θὰ τοῖρα υΐτ μοβὶ 
Τοτι μα ΘΠ οτὰ ἃ 48) ἀϊοία νὰ] γε] υ5, ἀμῖο ἰρβᾶπη 
Τογιηδ σῃθιη, ν6] ροι 5 ̓ρ58) [ὉΓΙ Δ ΠΟ ΘΙῺ Ππᾶτ- 
ταπο ἃ ΜΟγ56 ἀϊεῖα συηΐ, 

(3) “Οντος χαὶ αὐτοῦ θεοῦ ἀληθινοῦ. Πρς ἀδ. 
58η} τη οοάά, ἴσα, Ολπϑι. εἰ νθῦβ. δυοάρο,, αδἐ ἴῃ 
οοα. Οἰο}. ποι βοίαλ Ἰοσαπίαν, βοα οἴἴατη σασι που 
δΘΠαΠαπηρηίο, ἐκ Θεοῦ ἀν, θινοῦ, σίρῃ 5 ἰρλ6. Βχις 
Ῥέγδβ ον 80 Ὁθγ0. 



θθ9 ΘΟΑΤΒΟΗΕΒΙΞ ΣΧ. ὉΠ ΤΝῸ ΘΟΜΙΝΟ {Ε5Ὶ; ΟἬΠΙΒΤΟ, 610 

γραφήν: Καὶ Κύριος ἔῤρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γό- αὶ ταπι αἰθηίοτη : « ἘΠ )λοταϊπα5 ρίαἱν σα ρον Βοάδοτηὰ οἱ 
μοῤξρα πὺρ χαὶ θεῖον, παρὰ Κυρίου ἐκ τοῦ οὐρα- 
νοῦ, Οὗτος ὁ Κύριος ὥφθη τῷ Μωῦύσεῖ (1) πάλιν ὡς 
ἐδύνατο Φιλάνθρωπος γὰρ ὁ Κύριος, ἀεὶ συμ- 

ἡμετέραις ἀσθενείαις. 

Ζ', Καὶ ἵνα δὲ γνῷς, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ τῷ Μωῦύσεϊ 
ὀυθεὶς, ὅξξχι μαρτυρίαν Πλύλου, λέγοντης" “Επίνον 

γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας “ ἢ δὲ 

πέρα ἦν ὃ Χριστός" χαὶ πάλι» Πίστει ΔΓ τῆς 

χατέλιπεν Αἴγυπτον χαὶ μετ᾽ ὀλίγα φησί Κοείτο 
ἡγησάμενος ὀνε᾽ δεισμὸν 

Χριστοῦ, τῶν ἐν Αἰγύπτῳ θησχυρῶν. Οὗτος ὁ Μωῦ- 

φησι πρὸς αὐτόν" ᾿μφάνισόν μοι πεαυτόν. 

Βλέπεις, ὅτι (3) χαὶ οἱ προφῆται τότε ἑόλεπον τὸν 
Ἀριστὸν, ἀλλὰ καθὸ ἐχώρου ἕχαστος" Ἐμφάνισόν 

γνωστῶς ἴδω σε. Ὃ δὲ φησι" Οὐδεὶς 

αι. Διὰ τοῦτο 

σωπὸν οὐδεὶς 

Ξ ᾿ Ξ 
τονὰ πλοῦτον τὸν τοῦ 

᾿ 
μοι σεαυτὸν, 

ὄψεται τὸ πρόσωπόν που, χαὶ 

τοίνυν, 
» 

ἠδύνατο ἰδεῖν ζῶν, ἀνέλαδε τὸ τῆς ἀνθηωπότητο π᾿ » ͵ ᾿ 
ΝΜ Ὁ 

χαὶ 
ἄδν 
Ξἰ Ἑ "" ᾧ 

; Ἢ τ ἈΙ 
πρόσωπον, ἵνα τοῦτο ζι 

ὁ ἥλιος, οἱ μα- 
θηταὶ πίπτουσι φοδηθέντες, Εἰ τὸ τοῦ σώματος 

πρόσωπον λάμψαν, οὐ χαρθρὸ ἐδύνατο ὁ ἐνεργῶν (4), ΓΝ 

» Φ2 

φ- 

ὅμωις ἐνέγχα! οὐκ ἐδυνήθησαν" πῶς εἰς τὸ τῆς θεό- 

τητὸς ἀξίωμα ἀτενίται τις ἠδύνατο, Μέγα, φησὶν ὁ 

Κύριος, ἐπιθυμεῖς, ὦ Μωῦστ' κα' ἀποδέχομαί σου 
ἊΝ, ἐδᾷ ἃ ᾽ Ψι. “ , 

τὴν ἄπλγστον ἐπιθυμίαν, καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον 

πονήσω' ἀλλὰ γαθρὸ χωρεῖς. ᾿Ιδοὺ τίθημι σε εἰς 

τίν ὀπὴν τῆς πέτρας: ὡς γὰρ μικρὸς, μενεῖς ἐν 

μικρᾷ περιγραφῇ. 

Η’, ὯδὝῥἐὲ: τοὶ λοιπὸν ἀσφάλισον, διὰ τοὺς Ἰουδαίους, 
᾿ ἜΤ ἢ 

τὸ λεχθησόμενον' ὁ γὰρ σχοπὸς ἡμῖν (Ὁ) ἀποδεῖξαι, 
κ θεν ἩΤΤΑ ἈΥ ΗΝ τ 
ὅτι ἦν παρὰ τῷ Πατρὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός 

4 ὅρη, χιχ, 6. 
45 χοῦ, χχτπι, 13. 
1. Πῶς, Ὡ 2: 

δ 1ρ1ἃ, 

(1) Μωυσεῖ, 1ἃ ποθὴ μος. στ ρβίσητπ5 6χ οοὐᾷ, 
Οοἶβι., ΟΟ1}., 06}. 614. δ. 1608, 61 οχ 4}ΠΠ15 ἢ }85 
οα!θοδϑθοβ ἰοοῖξ, ἰὴ ἀπ|ᾶ, ΘΠ 1 ΤΠ ΡΓΟΒ515 ἰΐα 
Ἰοσίται. ΑἸἼῚ ἀσίθηι ἴον βογιθίαν, Μωσῆς, 

(3) Βλέπεις, ὅτι, οίο. τθο οἱ βοχαθηίία νοερὰ, 
Ὡδάιθ 4} ἐμφάνισόν μοι σεσυτόν, ρτορίον ἤᾶῃς το -- 
ὈΒΕΓ ΟΘῺΣ Ρυ ΘΡ ΟΥΉ} 554. 5868} ὰ οὐ, ἤσδθ οἱ ὑὰ- 
58}. 

(3) Ἐπειδή, οἷο. Πὼσ νόθα δὲ βοφαοαια πδαὰθ 
δὰ Μὲνα φησίν, ὁχοῖϊα8. οἰϊαπτίαν ἃ οαπι, Ογρατί βδιυῖ, 
Βροδιίβ ὃ. οὰρ. ἀ, θὲ αἀρραγῖξ. εἶνε. ἰιρχιμὴδ. 

(ἃ) Ὁ ἐνεογῶν, ΔτΠοαίατῃ ὁ αὐ] ηχ5. ὁχ οοὐά, 
Βοδ οἱ σαβαῦθ., αἰνπιθ 114 νἱάθίαν ἰθρῖδ58. γρα- 
τἰβϑιοίαβ, αὐ λαῃ 6. 615. ΠΡ Β5] οι μ6τ' Τὰν- 
γἰλη ατὴ ᾿π 6] 116] ροναβὲ, Ἰνοσο ὁ ἐνεργῶν, σοα, ΟοΙ5,, 
δάβει, ἐνεργοῦν, απο κποϊονυαν α πρόσω πον ΒρΏΒΠ8- 
(18. 65. ποῖ ἱποοιηπιοιία 5. Ὁ « 51 σΟΓΡΟυΘ 5. ΨΆΠΠ5 
« τδερι πάθη. 0 ααδητπὶ ροῖθγαί οἰ οδοὶο Πδ- 
ΚΌΘῈΒ τ» νόθον ἰδρη πὶ ΘἤΠΙοἴοιας, οἐ ΟἸΠοαοΙῷ 
Ῥοιθβίαβ να ΠᾺ] {δα θη ἠδ 51}. 

(5) Ἤαὖἷν. τὰ Ἰοοο, ϑμῖν 5ονρβίηαβ ὁχ σοαά, θὲ- 
τοῖν. ΟΟΙὉ., ἤοο, άβαα., βόα! Μόγο], δὲ αγοᾶθο. 

Τπΐνα απίο Κύσιος Ἀγ ΠΟ Π τὴ ὁ δα] δΟΠ 6Χ ΟΟΊ5]., 

ἤοθ, ὕβϑαυθ., φαῖδὰβ ἰάηιθα 1η οὐ, ρρεεγ τα Πλατ' 

45 χοῦ, πὶ, 2, ὅ, δὲ χχχιν, ὅ, 
ἀπο 30. τον τα, τ ἀξ, Ὡς ὅν ἡ 

) 

ῦ. 

«ΘογλονΓηα Ἰρπϑτὰ ΘΕ ΡΒ ῸΓ, ἃ Ποπιΐηο ἀρ οο]ο δῆ,» 

[519 τὰνϑηβ θο μι Πλ 5 ΜΙ ΟΥΒ1 νίβ5 δπῖς σπδπίαχη ἢ] 
νὴ ἀονο ρόῦ} 5. ΒοΠΊρ 5. ΟΠΙΤΩ, 65}, ΟΜ ἢ 5, ΒΡΤῊ- 

ῬοΥ δαὶ ποβίγαθ ρα αῦε5. 5658. ἀπ π σε η θοῦ (6- 
Δ 0ηΆ. 

ΨῊΠ Εὲ αῇ πόνο γ]5 Ἰρϑῦτη 886 ααΐ ΜΟν9ὶ ἀρ ράτγαϊ, 

αοοίρο ἐββεϊτοηία αι αι} ἀἰσρ 51. ΒΙΡΘΡαὰ  Θη 
«ὧἀθ βρίγι4}} ουπβεαιθαϊα ρμοῖνα Ὶ ρρῖνρα ααΐθη ογαΐ 
« (Ὠγῖβιὰ5 δ τ 60 Το ίλιτὴ 1 « ΕἸ ΜοΥ 565 ΡΠ 1. ἘΠ}ὲΏ δ" 

δυρίθτα 21» ἐΕ Ῥοπὺ μϑαοδ ἀτ01} } « ἈΠ )]ο 65. ἀν}. 185 
« ΔΡΡΙγδθαβ ρρορναα ΟΠ ΓΙ 5] χάδια ΚἜαΥρο ἐμ εϑαὰ- 

«τοῦ δ,» ογπος ὦ δαπι ἀἰοι : « Οοίοπαδ γα ἢ] ἐρὶρ- 
« ΘΠ) “5, ὁ γ1ἀθπ᾽ φιοα εἰ ἰᾳπο ρτορ!οῖα ΠΒνιβίστη 
ν᾽ ἀουδηΐ (6) νοραα, απδπίατα, αΐθαιο. οδρίθθδηΐ, 
« Οδίθηαδ τ:[ ἰδίρβαιϊῃ, βοϊεηΐον γ᾽ άθαπι ἴ 5...» 118 

διαΐθηι 410: εΝϑιαο ν ἀ6 1} ἔδοιϊθσα τήράτη, δἰ νιγθεθι,» 

Ρτγορίοροδ φάη, 8.40. “πο αἰν ἰτ 15. Γαοίθτῃ Υἱ- 

ψΡῺΚ ΠῚ ΠῸΞ ὙἹ άθγο μοϊθγαΐῖ, πασατι 115 Τ οῖθτα ἃ5- 

ϑιιπρδιΐ, αὐ πο νἱἀδηΐθϑ. νυν, ἰτηο οἱ 

συλπᾶο ἔδηι ᾿ρϑᾶιῃ οαπὶ Ὠγούῖοσα φαλάδτῃ αἰσηϊταίο 
οβίφρῃηἀονι νοὶ}, πὶ Βο Ποὺ να] ἴα 5. 6}5 Ροβρίθη- 

ἄἀαῖ αἱ 8οὶ, ἀϊδοῖρα! Ὀτοσαπθναπὶ τότ οοπίου- 
τὰ ὅ5,. Β.1 ΡΤ ΙΓ ΘΟ ΡΟΡ5. 1Δοῖθ5. ΒΡ] δ 5 805 ἢ 

φααμίπιαν ροίΐονα ΧὩ 1ἃ ὀρρραθαίαιν, 5 φαδη τῇ 

ἔδυσα ροΐουηῦ αἰδοῖ}, ἰρ808 ὨΙΒΕ]Οραλτὰ5. σοι δΡ- 

σας, θὺ βαβύποτο ροϊποταητ; σαοτησᾶο τὴ ᾿ρϑᾶπι 
{1115 ἀοἑτα [5 τὰ] οϑναιοια ΡΌ550. Πβριοθγο Ια σΉα 1 

αὐἰδάδῃι, πα} Πομηῖπαβ. σοποαρίξοϊθ, ο ΜοΥΒ65; 

Ἰμαχριοίατα ἰατη θη ἀδδι θρίαηλ ἐαΤη ΡΌΓΟΒΟ « δὲ 

« ποονογθατα ΠῸῚ ἰδοίατα δὲ.» ψθράτη [(8. 1} πὰ ὈΆΡΟΤΒ 

ῬΟΙΌ5. κ Εσσο ρόπο [6 ἴῃ ἰοτάπαθα ρβίτγι ὅδ. αὐ ρηἱπι 

φᾶνναβ 65, π πηοαϊπα ΟἸΡΟΌΤΉΒΟΡΙ βΠ0Π6 ΤΩ ΛΘ 8, 

ΨΏΠ. Εἰρ ἤατα νη] ρτορίον δαάφοβ, αποὰ ἀϊοοη- 

ἄπ 880 ἡαίο ὄρϑεῦνα, Ῥγοροβίίααι ποιή ]αθ ΠΟΡ 8 

ογαι ἀεηχομβίγαγο φαοῦ αριἃ Ῥαίγοηι γαῖ οι α5 

εὐ 
Ὁ, 1514. 30, χ, ὦ, ΠΉΕΡΡ, τχ, 3: 
94 Ἰχοα, χχχηῖ. 88. Μ4{{}}. χνι, 3, ὃ, 

46. [δος 

Χριπτός, “ ᾿ 

(ὃ) Ῥγογρδιοίῳ Γείσα, υἱσοραμί. ΟγτηΠ 5 ἀρ] αῈ 
Ῥαίΐίγϑηι παππᾶ, 566 Π]ΠΠὰχὰ ἴῃ γε ον Τοβίαθα 6π|0 
ἃ ῬΙΌΡ ΘΕ 5. νίδατη αἰ ἤντηδι: νἱάθ ὁδ}. 4, ἡ, 98: 
σα! 1, πὶ. 18. Νοίπτα δε. πᾶ σοι γθὴι ἀρπὰ 

νοίοσρο, ΠΟ βοίασα. Δἴ -Νἰορηοα, ψογα πὶ, ΟἸἸ ΤῺ 

08. Νίοσιπος ΠΟ ΓΡΞ ΟΥΘΘΟΟΒ δΙ, (να ἴπο5 ἀπ 6 ΑἼδι- 

δ σα τὴ Βοητο αἰ πὶ [ἘΞ 6, ΔΡΡΆΤΙ ΟΠ 65. Ν ΘΙ υ115 10 - 

δι τη οττὶ ἴῃ 4υλλιι5 ΠΠοῦ5 Ἰοη αὐτοῦ, οπ 980 ΡΔΙΤΙ, 

«ἀρον αὐνοτθαρ σποθίίοοβ πα πᾶπι νἰδιτη ἀρίθιιϑ - 

παῖς 566 ΒΊο Ρανύθον γόνοι Παρ πἄαβ, ΑἹ ηο- 

καραρῖ, αὐν γτί 5. ούραῦιν ἴῃ Ῥνορτγία ΟἹ ἀἰν} 8. 

ϑαθοία πα νὐβῆτη 6566. ὨΡηῸ 8 ΘΏΤΩΣ ΤΟ ΤΙ 6 1 πᾶν 

{ατάπι Ἀπὸ οομερθοίαι σαξι πον ράτοπι 6Ξ56: Ὁ 66 
οἱ εαἱ 8. Ὁ. 13. οἱ {ξ Οπαρτορίον. ᾳαοᾶ Οὑὐρηὰ 

αἷι, Πδῦπι ἀρργοθάβαο ἤογβια ἀθετάθριαση νἱοπᾷϊ 

βοϊοπίοτ, γνωστῶς, αἰνή ρῆτῃ ἴδοίδγα Σ ΠΟ ΠΠ σὴ ἀτιτῃ 

ἀρ ααλύαηι ἕοσταὰ ἃ ΜΟΥ 515. σἀρταηι ΔΓ ΟΝ ΡΌΓΑΊτι, 

ααδπι (ἰεεῖβιαια δον 5. ̓αρη ἀλη). ΟἸΠΌΤΟΥΊ, {πΠᾺ 10 1 

ΡΓΟΒ ΙΒ ο σοΡ δ θΆΠι: νἀ Π 001,51} ΠῚ] ἸΏ 61 ιατησ 

ἀατ σοῦ Θοθλ 1}, ατεὶ ἔρβλοι ΕΠ ΤΥ ὅπη. Π ΔΙ 

ταν. 1. ὕπήο ϑονοίπισα, οἴπη δέσγοῖθ ἀδείας 

τῖπτας αὖ ἴρδν. σᾶρεγα μοίοναι, αἀϊηαιρίοτοῦ, δὲ μμδο 

τοοίποι ἀρβυθη 558. αἰ} ἐπθυϊα5 απ}. 8. 
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: ᾿ ΗΣ ἀξιιι - κα ἐμᾷ 

οξας ΠἨνίβια5. ΑἸ ἰσίεατ Ποναῖπης δά Μόγβθη ἐ«Ἐθο αὶ Λέγει τοίνυν Ἀύριος πρὸς τὸν ῥίωυτῆην ᾿γὼ πα 

« Ῥιροίονίθο ρείον ἕο σἰονα πλθᾶ, οἵ ϑόρᾶθο ἴῃ πὸ- 

«ταΐπο Ποιαϊηΐ σοτάτῃ ἰρ ὅς» ΟἿ ἴθ οι 115 δῖ, 

φαλοιπι νοολὶ ΠΠοταΐατη 7 νη Ἶ5, 4υ 060 ΟἸΒοσ το 
ἀσσι μέπην ἰο Ῥαίσο δὺ ΓΠο ἀοριπϑηι, δὲ Λα ΣΒῈ5 

ἢ σΟΠΒΡΠΠ ΘΝ ΡΒ [μεῖ8. νοΡ 8. ϑορίρίστα ΒΑΡ αν ; 

« ἘΞἀδβοθη! Ποπεΐπηβ πὶ παρα, ΘΕ Ὀγάβθὴ5 10] [αἱ 

« ΠῚ, οὐ νόςαν" ποιαῖς θουαῖηὶ ἢ ΘΕ ρεϑιθγίν )6- 

« ταΐππς δηΐο ἰαοίθπι 6} π|5, δἰ νοσανῇ : Βοηείπ5, )0- 

᾿κ ὨΔΪ15. ΠῚ ΒΟΡΊΟΟΥ5 δ. ΟΙθινο5, ἴθ σα 1118 ΟἹ. τὴ }- 

« [πὸ τὰ ποτ οοτήϊι οῦ γοσηδ. δ. [πϑῈ Π|ᾶπ| σπίο ἀϊ 005 

«8 [αοίσπι 9. πα ϑον σον πὶ ἢ Δ }}}1ὰ, ἀαογο ἢ 5 ἰηΐὶ- 

« ααϊμαιοπ. ἹὉ 1} 585 οἱ ργβοραία ὅν. Θθλά 6 ΤῺ 

σοπποσαδηῖπαξ ρῃτοσααθθηθ. Μόνβοβ Οἱ δάοΓΔΠ8 

ναι ΠΠοπιίηο απ γόοφαρδῖ, Ῥαίσοτα, ἀϊοιῈ : «πὰ 

« διιίοτη σταάίατίβ, θοπιηο, ἡοθίβοιτη δὶς 

ΓΚ. Βάδ 65 ρυπηαγὴ παθὺ Ποιποηβ όσοι. ΔΉ τα 

ἀν] σηῖσλ ἀὐοῖρα. ὦ ΘΙχῊ οὐ πτι5 ΠΟΘ 0 Π160 : 

αϑράθα ἀοχ νῖβ Πλ1615 ὅϑι.» ΠΟΛ ατι5 τος ἀἴοι! θομγίσιο 

ὭΣ 56τγο δ᾽, 8884 Ποτεῖπο Τα} 6 ΟἸΠ ἢ1}}}}.51}} ἀ ΓΟ 

ΒΈΠΟ σα αι οὐπηΐα ΞΘ 6 δ᾿, πᾶπαάο δὐΐστη ἀἰο}:, 
“ σαοά οηλϊηῖα 5816 ἴα Βαπί οι, πη ἀπο ρτείοτ δὰ 
«αὶ βαΠ] οοῖ οἱ σῃγῃΐα 52, οὐ φῷ φοαινμμ (τ αὐ 584 

«Βρπκ μα πὶ Οὐ ὴ Β 15 ν8,.ν ΟΥ̓ ΠΌΤ ἐλ γἢ}115 65: 
ἀπὲ μόπῖ αὶς ΠΤ τ ΕΠ τι νόγὸ Ἔ ΜΕ ο5 15, τὴ0- 

δΒΠὶ ᾿ρμ5ὶ βοῦαπϑβ (11) σαὶ ἀοπιϊπαίατη ποη ἀϑυγρανμ, 

δῦ [χ00}, ΧΧΧΠΙ, 19. ὅτ χοᾷ. χχτίν, 5-8. 
ι, 8. “21 ὕον. χν, 31. 65 114, 38, 

(1) ονλρνα σολδΉλ, εὐπειτής, Τα πιάση ΔρΟΒΙΟ]Ϊ 10- 
αὐτὰ ὀχ μοί θη σαϊ, Ὁ, ας 8), δὲ ἴα Ραϊνὶ Ομ 6- 
αἴτος «τὰ ὁδοί πι ΟὨρ ΘΠ πὶ. ΞΘ ΘΡΟῚ (Δ 1161 πὶ 
«δὶ Ορϑοαυίατ ρεσείαπθηλ : δ 6 Θη ΒΒ υν ὰὯὰ 
«6556 ΜΓ 6 Χ ΠυσΟβϑΊ ΔΓ Βα θ Ποἰαμα 561 Πα δ Χ 
« ΝΟ] ΠΙ ΔΛ 61 Δι ΟΤΟ ΟΡ] ΠῚ 5]1.» ΟὉ 5 θη [0 {185 
ἱπροτίααι νυ ἀδαϊαγ πὶ ὧδ (τ αίο ποτ πὶ ἐδ 
δον ἀ6 Π ἀπ ΘΟ ΠΙ ΜΔ. 1 ΔῈ δηλ 1 ἀδ πιιρογιογὶ 
δ τηγὰ πα! οογὴ [ἰοθτὸ νὶχ ΠῚ ΠῚ Θ5] Σ οὐ ἀρ 
δοὸ Ἰοητιαϊαν 11 δὸ ϑίθτηο ἃ Ράϊγθ ρον σοηρραῇο- 
ποτὰ οὐ ἐσύ πα ἰοτ πἰππὸ δοσορίξ. ΑἸαπαῸ 
Ραίνοιν ἢ οπατα προσπάξσι αὶ ΒΡ ΡΎ ΟΡ ἢ ἡ ΔΕΗΓ ΠῚ 
Ἐρο οί σαρπί οἱ, ἤρῖαν ἐσ} ἐπ Ης π᾿ 1Ὲ οι [Ὁ ; 
566], 10 ΡιΙΌρβαΞ σὰ {τὲ ογοδίαγαναμα, ΘΔ - 
σπὰ ἀα σι ΤΘΟΙ ἀγμον, Νῆχ., οται, 30, τι. 33. Ἀὶ 
δι ἀτολ! ΚΠ πὰ αππαίθηπθ Ποιῖ5. 65. ἀρ΄ὰς 906- 
ἀἰοθμα ἀρ 0 πον  ἸΘ 61 οβϑος Π15 ἈΠ ΟΠ πα Ξ 
(ΘΠ ροτΊθι5 ἱπποχίο ἀϊοθναϊα ΕἸ] ταὶ πιά! θα ἢ - 
ἐϊα 5. δι, οἱ αἰνίπιθ ρδρδ πὶ Τα! οτι (ποήδηι το- 
οἴο 5θηϑι θδῖγρ τα] ΠΥ, ᾿ρ81 ΟΡ Θ᾿ οπίδτα δπβὸ, ΡΊ υΓ68 
τ πε κρη σηΠα ἀρ ΠΙΠαγίαια ὀσοπγγιηΐ, 
ῬγΘϑοΡ τὰ 11}. νὺ μὲ Τρία ἢ. 91 ν ΠΡ. τας πὶ Ὁ, δή, 
ὅ2,. ΟἹ ἢ φηοσ,, ας 81, [πὰ ἰσστη ἈΠ ΟΙΠΊ ὃχ 
π|ρ. ἢ «6 Ἰαλαιις ας Ἐ5: ΟἾ]5 πο) Ραξσοπν ρΟ ον 6] 
«ΟΠ Π ΠΟἸΗΤαατ' αἰ απ σρ τη Δ 1 σϑη τοι, πξοπι αὶ 
τ ΠῚ ΪΒΘῚῚ 1}} δὺ ἐπι] ΤῊ ἸΝΒΤ15 ΞΉ πὶ νυ οι ἴθπι ΔΒ 6. 48] 
“ΡΟ 1 ΡΠ Βα ἀ,ρσνῖνα Ασα ἴάπος ἔσῃ, ἵν, Βὲν. ΡΡ. 
μας ΜαΔς ὦ δα]η δύ ΡΔΠῚ Κα τ. πὰπ θα ρα οἱ ΕῚ- 
 ΠΊ ποθ η πὶ καπηία οἱ ἐπ οΠ10ὰ ἐς Πσο βία, πο 
«σνραίατο ΟΠ σην βρΟΠ δηλ Ἶνν ΟΙΠΠ1Ὸ ορίβοοροβ 
δαισΙαυ θα ἢ ὀοηΟἾπὺ ΓὈσμ]αὲ ἀρ ΑἸ η. δομπιθ- 
ποναι τος 6. φηποιξ,, πιπι 30, ἀντὶ. 9. ΘΧ 4π σθηταὶ- 
αἰ'σηὸ ποηπ]1ὴ ΟΥ ΤΊ ἠσρίναβεν νι δία πὶ Ρὰ- 
γϑιὴ πη η 61 Π| ἴα ἀΟ ΔΕῚ τ πτιτπς παν. 
ταγτολτας τάων, καὶ οὐτηῦ ταῦ Υἱοῦ, οἱ ΕἸ ἴα τα 
5 οι ἀησρηξ, ΡΟΒΙΡΡ ΟΥ ΠΝ 5 ΘΙαπὶ ΤΟ πηραγ θα 8 
Βᾶηρθτο λα Πηἢ Κ ΟΪππ5. Θρίδὶ, Τὸ κι, ὃς πἰἸχὶ: 
«Ἰἥυυ [251 γοτθμῃ. απ ΠΟΙ͂ πο ΒΡ  α 10 αι ήἤδυης 
«φῇ 5} τ] πᾺ}}5 ἀββϑηβι. οἱ θὲ Βέβτ5. οἰ μ0- 
« ἄϊθη5 αι ΕΠ] Τιι5, μα Πᾶν 58 ἀβαιιδ δ πιογίθ μα, 

Β 

θα θυ ὧΣ 

ν 

Ὦ 

μο0. (2), χαὶ 

Ιζύριος 

Ἢ 
σου ὀόξῃ 
Ἰζυσίου ἐναντίον συν. 

Καὶ βλέπεις, ὅπως ἐπιχε- 

ἐλεύσομαι ποότεοἌῤς 

καλέσιυ ἐν ὀνόμχτι 
τὸ 

τ - ν΄ ἢ, - 

ὧν, ποῖον Κύσιον καλεῖ; 
᾿ 4. ΡΝ Ἀ Σ ἐν " ΡΎ, ᾿- ᾿ ΓΗ 

χαλυμμαένως ἐδίθασλε πὸ εὐσεθὲς περὶ Πατρὸς κα' 

Υἱοῦ δίδαγμα, Καὶ πάλιν ἐν τοῖς ἐξῆὴς αὐτολεξεὶ γὲ- 
γβάπται" Καὶ κατέδη Ηύριος ἐν νετρέλῃ, χαὶ παρ- 
᾿ - - Ἄν ἥν κατ - » . , Ἵ 
ἐστΥ, αὐτῷ ἐκεῖ, καὶ ἐκάλεσε τῷ ὀνόμχτι Βυρίου (9}" 

Κύριος 
ἐχάλεσεν" Κύξιος, ὐοιος οἰχτίομων καὶ ἐλεέμων 

γαὶ παγῇλρε πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ 

͵ . ἔγκας ἌΡΩῚ τ 
μαχρύθυμης καὶ πολυέλευς καὶ ἀληθινὸς, καὶ ὃι- 

ποιῶν ἔλεος εἰς χ'λιά- 
- ἀφ: - ᾿ - ἃ ᾿ » ᾿ 

ὃας, ἀραιξῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας χαὶ ἁμαρτίας. 

᾿ 

χοιοσύνην διατηρῶν, χὰ 

» “- ΠΕ ες 2 
Εἴτα ἑξῆς, κύψας Μωυσῆς καὶ προσχυνήσας (Ε) ἐν- 

ὠπιον τοῦ Κυρίου τοῦ χαλοῦντος τὸν Πατέρα, λέγει" 

Συμπορεύθητι δὴ, Ιύρις, μεθ᾽ ἡμῶν, 
ἐμ Β μω ὃ΄. Ἔχεις ταύτην πρώτην ἀπόδειξιν " ὄξξαι καὶ 

δευτέραν φανεσάν, ἰαἴπεν ὁ ἰζύριος τῷ Κυρίῳ μου" 
ε ᾿ ἽΡ 

καθὸ ες 

οὐ δούλῳ ἀλλὰ Κυρίῳ μὲν τῶν πάντων, Υἱῷ δὲ αὖ- 

ΕΝ 

δεξιῶν μουν, Κύριος υδίῳ ταῦτα λένει 
ς ᾿ ἶ φ ἘΠ Ἃ 

- Ρ ᾿ »" ᾿--ὦ . δι ͵ 

τοῦ, ᾧ πόντα ὑπέτοξτν, “Ὅτον δὲ εἴπη, ὅτι πάντα 
3 -- " ᾿δ ͵ ἃ ν᾿ - - ᾿ 

αὐτῷ ὑποτέτακται, δῆλον, ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαν- 
Ξ Ἔ ι . μα ᾿ ᾿ Ἴ - 

τος αὐτῷ τὰ πάντα, καὶ τὰ ἐξῆς (5) να ἡ ὁ Θεὸς 

τὰ πάντα ἐν πᾶτι, ΙΚὐριύς ἐστι τῶν πάντων ὃ μο- 
᾿ .-"» ΡῸ ΕἾ μον - ᾿Ξ χῆς, Ἵ μοὶ ἊΝ ἍΝ Ἂι 

γνογενης γιὸς" Υἱὸς οξ τοῦ χτρὺς εὐπειθὴς, οὐχ ἂρ- 
΄ 4, . , 

πάσας τὸ χυριξότιν, ἀλλὰ παο᾿ αὐτοπροαιρέτηυ λα- 

ὅθ Ὑ]ά, ςα, 1, ἢ. 3 οι ΠαΡτ. - "αὖ 19 ᾿5αἷ, οσἱχ, ἰ, "» 

« ΟΡαΟἿΒ 1» Οὔ θα, 92, γον 5 81, ἀρ ΗΠ ᾿ποαγπᾶ πὸ 
οἰῖπ ἰογγὰβ δανεπέῃ ὁχ ἀδογθίο ῬΑ ΡῚ5 ΘΟ] ΠΟΤ Β ΒΟΡΙΜΗΕῚΙ 
βανμὴ ἐ{Ππ μος θα. οαπιᾶσ, θὰ Παΐρο ΘΗ ΟΥ̓ 8, 

Οοτασηι αν αῆς τονὲ μάρίμία ρανὶ 
Ῥδορο δἰ δηλ ῖτοβ γθίθυ δ αὶ ΕἸ μη} 115 ΞΟΥΥ ΠῚ 
ἀϊοθτο ἀοπ ἀπαδγαπῇ. Ταμίατα δά !οίαν ας ΕἼΠ 
δΡμα Ραίτοιη στο πὶ 0 ΞῈ δ] οὐ δὴ «δ ηι ΟΥ- 
ΤἼΠΠ 5 Δ 104 ΟΠ δ 5.6.6 ἢ ρεγέθοα νο] μὰ {15.1}- 
ιν ἀμ δὸϑ απὶϊιδίο, 488, Βα ἀδια!ς τυμηο οἱ ὁμδ- 
γαϊζοινδι Βα τ ἀθάτα ἀτπ δος ἃ} {ΡΠ ὁ 1 νὰ, 10, Ὁ 
ἐδηῖρ ΕΠ τι ἃ Ραίσε τσ οὐχ ία Υἱ Ξαιρ ΚΟ γ  Π0}185 
ΒΟΘΘΡΟΙΓΗ͂ : ΄αὰ πὶ ΤΡ ΟἿΆ Θ[ 5. ΘῈ] ΟΊΟ σομδί πες 
ῃᾶιὴ Εἰ πὰ οἱ ρινταπι πα πο [1] ἃ ΠΡΏΒΥΔΗ νὰν 
τα ΟΠ πὶ ϑουνλία!θ Θχί 1}, υδί. ὃς π. ὃ. 

(3) Τῇ δόξῃ μου. οί, (ο15]. δὲ Οὐ(Ὸ}. ΘΟ. νϑίπα 
πιβ, ἄσπον,, ἐν τῇ δύξῃ μου, ΟΡ 85. διοβάιοὶ 
165} Πῆ 0 Ὁ }} νοῦρὰ ράσ]ο ΠῚ υ 1 Ὠοβ 5. ΕΧΧ οαἱ- 
ΘΠ 1 ὰ5. Βα οηίαρ, ᾿ὼ. στα. οα, ; Καλέσω τῷ ὀνό- 
μαπί μου, Κύριος ἐνάντιόν σου : (πιρ]. : αλέσω 
ἐπὶ τῷ ὀνόμχτί μου, Κύρτος, οἷο. ΑΙ πὰ, δὲ οοάθχ 
ΑἸοχαπή 5. μροχίίηθ δὰ Ογγ]]απι ; Καλέσω τῷ 
ὁνόματι Κυρίου ἐναντίον σου, 

(3) ᾿ῥῷ ὀνόματι Κυοίου, πιὸ γότθᾶ οὐ βοσαρηιᾷ 
ἀδααδ δἢ ἐκάλεσεν ἔποῖ 5, ἀδδασ, ἰᾳ0. οὐά, Οὐ]. 68 
ἴῃ ππ|ρτορϑὶβ τ Οχομ, δα  ΠΠ0 1, 1 ἀπὸ γα α 
5Π|} οχ σοί, ἴορ, ὑδθαὰῦ., νον, σούίσδο, οἱ βϑοσο 
ἰοχία. ΗἸ 5 ἀἀ} αβ6 Πη55. (}5], δὲ ΟΛο». {ἰἸοοὰ 5 
1516 1510 ΠΠ|Πμᾶΐπτὶ ὁ λον να ἀπ νοτρὰ, θομεπιις θ0- 
τα 5. ἹΠΙΒΘΡΊΘΟΥΣ, ἀπ γα] μα Πρ ἀθο ΔΜΟνγ5] {γἱ- 
καῖ, χα ταθυριοιίου ΠᾺΣ οὐ ΒΠΘΡτρτ πὶ ἰοχιίαπι 
Ἰρβῖα5 ΠοιηΙ αὶ ΜοΟΥϑὶ ν 518. 65}, νοαΠὰ οθκο, ἢ 
νορο ΟΥ̓ΡῚΠῈ5 1. Οἰτεϊκίασα, ὁοη θαι, ἠο α μτο Ἰσχαρη- 
ἰ6πὶ: οππσπο ΠΟ π5 ὅθ. οι πο αἰοαὶ, πΐπο 
ΟΡ πλ0 ριΌΡ: ἰᾶὰὶ (πε ϑί. φαδηὶ αι θη ἀη ἴθ 
᾿ἰῃσαυπδτ ηδι Ποιμίμαπι 0558. 

(εἰ Καὶ πρσχυνήσας. Πφσ νευρὰ ἁδάϊαϊ δχ (015). 
ἄορ, δβααὶ.. Οιλοῦ,, τοι’ 

(Ὁ) ζω τὰ ἐξῆτ. [00 δον τορνόσα. ἰοία8 
᾿ Ἰοςτιβ ἀδεον  δ᾽{ὰ} 1π οοαα. (001}»., 50}. δὲ 
θαλῦ, Μου8}}} δὰ ἄπο ταοάππιὶ; Τότε γχαὶ αὐτὸς ὁ 
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ὁὼν φυσικῶς (1). Οὔτε γὰρ ὁ Υἱὸς ἥρπασεν, οὔτε αὶ 56 ἃ δροπίαποο δὸ γο]δαΐα παίαγα! {00 ΔΌΘΟΡΙΕ Ν- Σ ; τ ᾿ : ἘΝ 
Βατὴρ ἐφθόνησε τῆς μεταδόσεως, Αὐτός ἐστιν ὃ λέ- 

γῶν" Πάντα μο: παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πχτρός μου παρι- 

ξόβθβη μοι, οὐχ ὡς πρότερον πὴ ἔχοντι 

χαλῶς, οὐχ ἀποστερῶν τὸν δεδωκότα, 
γαϊτηρῶ 

1. Κύριος τοίνυν ἐστὲν ὃ Υἱὸς τοῦ Θευῦ" Κύριος ὃ 
2 
ξς »Μ τϑὶ ον 

Ἷ 
“ν τε Ὑ Βηθλεὲμ τῆς Ιουδαίας, κατὰ τὸν εἰρηχότα 

τΆ ἘΣ πεν ΤΕ ἩΠΥΣΝΩΣ τοῖς πομέσι» ἀγγέλον" Βυαγγελίζομαι 

μεγάλην», ὅτι ἐτέχθη δαν Χριστὸς 

ὑμῖν χαλὰν 
Κύριος σήμε- 

πόλει Δαδίδ' πεοὶ οὔ φησιν ἀλλαχοῦ τῶν 

ἀποστόλων τις Τὸν λόγον ὅν» ἀπέστελε τοῖς 

Ἰσοχὲλ, 

Χριστοῦ" 

υἱοῖς 

διὰ ᾿[ησοῦ 
Ὅταν ὃς 

εἴπῃ τὸ, πάντων, μηῦδὲν ὑπεξέλῃς τῆς χυριότητος, 
Εἰπε γὰρ ἄγγελοι, εἴτε ἀρχάγγελοι (3) εἴτε ἀρχαὶ, 

εὐαγγελιζόμενος 
χ ᾿ 

οὗτός ἔστι 

ΘῊΡ: 
εἰρήνην 

πάντων Νήλιος. 

γενητὸν, πάντα ὑπὸ τὴν χυρτότητα 

νξι, ᾿Αγγέλων ἐστὶ Κύριος, καθὼς 

λίοις, ὅτι Τότε 

καὶ οἱ ἄγγελοι 

ποῷὸ Υἱοῦ τυγγά τοῦ Υἱοῦ τυγχά- 
ΜΩ 5. ὧϊ δ Ξω ἔχεις ἐν Εϑαγυε 

ἢν γα : τοὶ ; Ξ (4) ἀπέστη ὁ διάδολος ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

προσῖλθον χαὶ διηκόνουν αὐτῷ" 
οὐ γὰρ εἶπεν, ὅτι ἐδοήθουν αὐτῷ, ἀλλὰ, διηκόνουν 
τος ας γα ὲ ῳ δ 

αὐτῷ" ὅπεο ἐστὶ δουλικῶς, Μέλλοντος αὐτοῦ γεννᾶ- 
σθαι ἐκ ἸΙαρθένου, ὑπηρέτει τότ ὁ [χὐριὴλ, οἰκεῖον 

ἀξίωμα λαδὼν τὴν ὑπηρείσαν αὐτοῦ. Μέλλοντος αὐ- 

τοῦ πορξύεσθῃα: εἰς Αἴνυπτον, ἵνα χχταλύσῃ τὰ χει- 

ροποίητα τῆς Αἰνύπτου, πάλιν ἄγγελος κατ᾽ ὄναρ 
φαίνεται τῷ Ιωσέος Σπαυρωθέντος αὐτοῦ χαὶ ἀνα- 

ὃ " "ἢ, ὩΣ ᾽ “οὟ, " " ᾿ο δὴ τὴν στάντος, ὁ ἄγγελος εὐνγγελίσατο, καὶ λέγει ταῖς γὺ- 
πε, ὡς οέκγλον ται σίγα. υἰολβρόιραμι 

ναινξὶν ὡς χαλὺς οἰκέτης" [Ἰορευθεῖσαι, εἶπατε τοῖς 

μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτ' ἀνέστη 

Γαλιλαίαν" 

χαὶ προάγει ὑμᾶς 
᾿ . ἘλᾺΣ ξ 

ξιὶς τὴν τὴ εἶπον 

σὰ θη χὰ ΕΠ 5. σάγτηδ, ποάια Ρα θυ ΓΠ]Π1Ὸ ἀογα}}}} 
ἰραάιοποια αν] αἰ, [0856 858 αὶ 41Ὲ1 ε Ομνηΐα τι 1} 
«ἔγδ ἃ 5.8} ἃ Ῥᾶΐγο τπ6ὸ δ΄,» τα Πα γοτὸ ΠΟΙ 
αυδβὶ ρυῖη18. σΌΡΟΏΠ (4} πλ}811 οἱ ραϊοθνο οιδίοαϊο, 
ΟῚ) θυ να 5. ἸαγρίοΓθ ΠῚ, 

Χς θοιαίμλι5 ὁ5Ε ἐκὶ αν Κ]1ὰ5 Ποῖ ; θοιαΐμ 5 παῖ 
ἴῃ βο. ] μϑῖα ἀπ ατθ85,} χὰ ἀπ ο}} χα ρματου οὐ ρα; 
« ἘνΔΏΒΟΙ10 νολ 5 μαι τπαμη παι, χα οι τπδλ115 65,, 

«ὙΟΒῚ5 Ὀ γι 5ἔϊι5 Θοηλίητι5 σα1 ἐὰ οἰν ταῖς αν 9,» 
86 “πὸ Δ} 0} ἀϊοῖ! ἀφαϊήαπι ἀμοβιοϊοχιαα τὰ όριμος 
«αισηὶ {π|6ὴ 151} {1115 ᾿σναο], να ο χαῃ5 ραοϑιη 
«ῬθΡφοβιπ τ κυ γ ἢν ; 15. 651 οανπίατα τη 115 δῦ,» 

ειαηίυ ἀαᾺο 1 Το κῖσεν ΠΕ ρυΌ 55 Ο]Ὲ5 ἀο- 
ταὶ Ἶὸ Βα γα ν . οἶνο οαΐπι ἀπρο!ς πἶνθ ἀν Ό μα ρη]ν, 
δέοο ροἱποιραδιδ,βῖνο Ῥοίοοίαι 5 δ Ἷς να αἰτ φατρία 

6 ΤΕΙν5 [ἀ6118. απο] ἈΡ ἀρΌ5.0}15. ποιπι ποῖαι 58 Σομὰ- 
μά 5απιν ΕἼΠῚ ἀοτη παι ο] σαθλοοία, Δηβοϊοναχα 698 
Βοταϊη 5,5 πὶ μα θὰ ἴῃ ναι 6 1115: « Ταηυ γοορϑϑὶν 
« ἀἸαμνοίαπ ἃ» δο,οί ἀπ 6 }} ἀοσθδβοναμε Οἱ τη ϑιρὰ- 

«8ῃὶ δὲ ὅδ.» ΝΟ δΐπι αἰ, Ορ᾿ μα αηίατ' οἱ : β6 4, 

ηπἰλαυαπξ οἱ, αιο 5Έγν}}}5 οὐἥ εἰ} δι. απ δϑ5οῖξ 
116 οχ Υὐραίμο παϑοϊ ἔα τ, σα Βοόυνὶει! απο σα θυ 16, 
Ῥτορτῖα δι υἱ ἀϊκιιαίο Πὰηοία5 αὐ οἱ σα βοννίνοι ὅς 

 Ἴρθο ἴθ «Πανρίαιη ρχυϊδοίασο, αὐ τηαμπαΐαοια 
ΚἜἜΡΥΡΙΕ [ππταϊῃα) ἀϊναοτγοῖ 75.(9), ἰλόγαπι ἀμ ρο 5 1ῃ 
ΒΌΛΙ 5 ἄρρανθὶ Φοξοριιο το, Οναο ἤχοβ σα πὶ γ651}- 
ΤΟΧ᾽ 550", ΠΡ 6] 15 ΔΒ ΠῚ αν },6} βϑάάα!! σιβίαν Τα α]] 
ΟἾΧτ Ὲ Ὠλ ΠΣ ΛΊ 5: α Ῥτοϊευΐαν, ἀϊοῖ(θ αἰδοῖ ρθη! 5. 688 
«ηὐοὰ Ροβανγθχὶ ,6} ρνΘΘΟ ΘΠ}, νὸβ πὰ (αἸ ρατι Ὁ οο09 

« ΑἸΧῚ νοθ15 Ὁ...» Οὐ 451 ΘΟ ΎΘΙΕ; δὴ ρυςοίονι οὐ τ 
ὑμῖν" μονονουχὶ Ο δαίμμι: 2.ΔΣ Βου ἰδοῦν [π|6} ἀϊχ ββθ νοθὶβ; αὐ 

ὃς ΜαΙΉ, χι, 231, δἘ 1αος πὶ, 10. δ οί, χ, 30. 55 Ο01055. 1, 1. Ὁ Ε ΘΕ ἢ. 21. ὃν ΜΘ να. {0 Ὁ δ, ἡ, 
160. 11 γιὲ. οαξ, 11,.». 6. 5.158. χιχ, 1. 75 Μαίιἢ. χα, 13. 7. Μαιίι. αν, 7. 

Υἱὸς ὑποταγήσετα! τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα" 
Ῥμπο (Ε ἱροῦ Εἰπηκ οπϑγιοϊοί οἷ, φμὶ φιδγροὶξ εἰ 
οπιπία. ἂν τὰ ΟΟἾ5].. πο δοϊαπι ὁ γογθᾷ Ῥτιρίοῦ- 
τυ ταπίαν, 564 οἰΐδι βρχασηιία : ἵνα ὦ ὁ Θεὸς τὰ 
πάντα, {πο 6χ νοοὶβ τὰ πάντα γαρϑιοη6 Γἀρθιι. 
Ροξί Κύριός ἔστι τῶν πάντων, δι οιίαν ἴῃ. Οἰίορ.. 
ἀνάσχως, 5θι6 ἐπιεῖο, Ἰάθιη. νουΡθ ἢ) βαρτὰ ἃ. ὕ, 
Ρ. 135, 1{π|. 9ς ἴῃ. 5πη}}}16σὰ ἰὼ ὁοάθηι. ὁοάϊου αα- 
αἴτια νι πητι5. 

(1 ᾿Αλλὰ παρ᾽ αὐτοπροαιρέτου λαθὼν φυσ!:- 
κῶς. [ῃ ἄνλοιμ. νρτβίοπο ἀθθ8ὲ Πμ ονρνοία!!0. ΝΟΡΡῚ 
φυσικῶς, ΑΙ, ἴῃ (οἷ5].. συ οὐ Οασβαα},. οὐαᾳ, Βόσιῖμι 
νου ογαπι [υοο οραπιαγ πα: ἀλλ᾽ ἔχων πρὸ αἰώνων, 
ἐρε παύσης απίθ φδομία. γόνθὰ ποχαθμηῖία : οὔτε γὰρ 
ὁ Υἱὸς ἔρπασεν, δὰ ΠΟΙ ΟΠ δ αὩἸ οἱ βθηβο5. οἱ 

σοπδβιίγαοιοηὶβ αὐϊδοίηυ5, ὁχ ὕοἶ5].,. ΟἿΟΝ. Ιἴσ8, 

(αβαὰν. οἵ ἀγυφηοίο, [ἃ μυσθρηλ 1 Γδοῖ  τϑρϑιο 
Ρανιϊοαία; οὔτε. Νὴ οτα οπάαπι, ασασὰ ἰὼ ΟἸΓΟΒ. 
ΡΟβὲ μεταδόσεως δἀάϊϊυτ ταύτης, δάπὶ {ρα ΠΕϊἸοτιθΏΣ 
ἐπε ίαϊ!. θα Ἰοσα μεταδόσεως Ἰορίταν, ἢ Β06 οἱ 0 8-- 
δδι., χυφεύτητος. εἰσηιίμιον πον. ἐπυϊάτι. Ὁ 

(2) εἰτὸ ἀρχάγγελοι. Ἐὰ νοῦῦα δαπ]άϊμη8. ΕΣ 
οοἄ. Οοἶ5]., ὕο16., Βοα, σθαι}, Βοάϊ,, Οτοάθο. 

.ι3) Ὅτι: τότε. Εὰ νοῦτβὰ δ᾽ βδοαυοπία ἀ5ηι|6. δά 
ἤποιι (αἐδολνοβδοβ, 501} 1060}. ἀβαὰ6 ὧὦ νουθβ, Ἥλιος 
νῦν λάμπων. αν 19. ἄδϑαμ! ἴῃ οοἀά, ΒΟοΑΙ., ΟΟ1}., εἴ 
ἴὴ απο ἃς. ΜΟΥ ΘΗΪ. 

ἃ Ῥυιάία βέγὸ ποῊ. φμαϑὲ ῬΥΐια. ἑαρρηὶ, οἴο. Οὐ- 
ὑπη21. ἀστίαποστθν σΒ οἤοηοιι, δχ οἴαίο ΔρνῚ μία 
ἴοζο ἀερνοιπρίαμα, αααηι 5. νον }015. σομεθαδμιυταὶ 

ὺ 

ΔΙ ῃβιι5 πὶ Ῥναοίαία αὐ Προ νουρὰ ἔοπι.]. Ὁ. 103 : 
Φασὶ γάο’ ΕἾ τὰ πάντα παρεδόῃη (πάντα λέγοντες τὴν 
χκυδιότητα τῆς χτίστως), ἦν ποτε ὅτε οὐχ εἶλεν ταῦτα' 
«ΔΙ ΟΣ 51 οὐστ ΟἹ ἔγαά ἃ κα! οτα πατῇ ἢο- 
ἃ τη τοῦτα ὐραίασαιη ἀοην πα ιαμα 1 6 ΠΠ 68), 
ΚΠ} σέο Πα ποζἐωη ριϑ]οιπη πὰ πο ΠΡ ΘΓ!» 
δ Ί46 οὐ οὐα θη σι Γοσταθν ἀπ]. δ ο1 36. ἸΤ)616 οἱ 
πα πὶ Ῥαλνὶν ρεἰ ποῖ ραμα Βα δ] υίατα αἰθῦδῃι, 4ὰὰ- 
᾿μπλῈ5 ἷν οῸ Θόβθ, ! ΟΡΙ5,νἐἕατα ἀοσοθίββοι, δὶ οπιηἰᾶ, 
οἱ ἀρδύ ἃ δϑθοι!: Καθὸ οὖν παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ εἶναι 
ἔχει, χαὶ τὰς δόξας, καὶ τὸ ἔν, χαὶ τὰ πάντα αὐτῷ 
παρεδόθη" κατὰ τοῦτο ἀνχὴ οὐτοῦ ἐστιν ὁ θεός. Πἰὰ 
Ιοφαλίων Αὐὶαθ οασὰ. ϑοψυδοιθαβ ἀρὶ! Αἰθαπ,, 96 
ὅνηοιὶ,, τὰ. 10. Θ πο. ἀα οι ἀμ α1| Ον 5, δο οοτηᾶ 
δὲ ποία} βα{εἰς ἀγα ποὴδ Ραΐγθηὶ ἔθδπι πο αὶ 5 
ΡΓΙν τὶ αατϑ {τα αἰαῖ Σ 1 ἰδγαπη Ατιδησταμκ ὁρ]- 
πἰοπὶ ορροηϊξ, 4υϊ, πἰδὶ φρο τῃ Ἰρτάροτο εὖ Ρ6)" 
οτϑαξοῆθτη ἸἼΠὺ ΤΡ αα ἢ 1ὰ σόοι, Ρα θτα αἰ ΟΡ ΠῚ [15 
56 Ῥγίναθασαμι [1558 Ἰαγρίδηο ; ἐς δῖ πῇ ΒΟΡΓΏῚ 
δυμαθηθι αι. ὁ51 ἰσσὸ μιοχίπις οἰἰαίο, ψάρια σ0}- 
ΒᾺΠΡ. 

[5)  νηαπμξαοία ἘσρΕ ἀϊνπογοῖ, Αςοο! Οὐ - 
τ 15 ἃ σαπὶ Ξαποίοναιιε Ραδρατα ϑρηξοι ἴδηι τα] ὸχ 
οἰταῖο δαὶ πλαγβίπιοιν ᾿ϑαΐον ἰσσο, ἃ} οὐΐᾶπι Βα Τρὰ- 
ἀποὺ φυλάδι, ἰἴχουο ἀἀνραία Ομυῖβ τὴ. ἧδεν - 
ρθη πὰ πι5 μεον οὐ τ Ἰ01ὰ οονταΐδβο. ὑπ 6 ἰπιπνοῦος 
{Π0ν.. νἱι 1). θναῖρ., σαρ, ἀθ. ρὰρ. 2900. 1 ππ πιη, 
πεν γς ῬΡῸ, δὰρ. 7, μὰρ. ἀθὺ τ ΑἸαμ, θὲ 1π- 
οανῃ. γονδὶ θεῖ, αὐ. 38... οὐ Βρὲ αὐ διαὗηα,, 
ἀαιχλ. ἢ, Θίο. 



θ10 δι. ΟΥΗῚ1..4 ἩΠΕΒΟΒ01,, ΑΒΟΠΠΕΡ, Ο10 

91 ΠομΙ Χο 8, ΠΆ}ΠΠα πλοί 56] οὐνῖμη ἀπ] πομίδχοιο Α τοῦτο λέγων’ Οὐ παρέδην τὸ πρόσταγαα, μαρτύρο- 

“11 οπΠρα. [515 ἐμίταν' 65, ἀηὰ5 116 Θοιπίη 5 {851}}3 

Ομ τιβίμϑ, σα οἐίαια πηοίο δι {14 [Θοο ᾿ς γυμνὰ 

οὐπἰϊποῖ : « Νάπι οὐϑὶ βαπ}, ἀα] ἀϊοαπίαν {1 πα τὶ 

α δἰν6 1ἢ οιδ ο,5ΊΥ 6. 5ΌΡΘΙ ἰογγᾶηϊ,» οἱ οθϑιονρα, «ποὸ- 

« εἶπ ἴασαι ἀπ 65. θ θαι, Ραίθγθχ χα οτημἶα οἱ 

« 085 ἴῃ ρδάμα οὐ πὰ υϊμιίπιι5, 16 51|8 [ΝΥ ΕΙΕΝ 

« Ρὸγ χάρι οἵα η18. ΟἹ ΠῸΒ 6} ἰἴβδαηι 7ὅν» 

Χ1.16 513 ἀυξοια ( γίβιας ἀρ} 1 γοσαθμαο πὰποι- 

μάϊαν : 26θε5, πὰ βαϊαίομι αἀδξ ; (Αγ ίδέμο, χα Βα σοῦ- 

ἀοιίο πυρί ματι πο ἀρρεῖπη8 Βοῖ 668 ἀϊ γί πιϑ ργαρίι- 

τὰ ογεθβ, ἀποῖθας νἱτὶϑ οαναΐα τλ 5Ὲ 16 58ὶ Π}18 Δ 8 

1115 ἀρρϑιιαἰέομο5. Ἰαρϑῖμιι5 οὶ : αἰ δα. Δα {6}, 

Αὐβρα 58} ρυϊποῖραία5 Βισσοδβογδηιν αἰαῖ 0 Πλΐπ 8 

“δϑιρη  ρ μαι απ 5 ς ρυσρυῖο νὸν ἔΡΘΤΟῚ Αανοηὶ, δἰ δε 

ποῖηθῃ ἀἀ} τ 5 51 να ρον ἀπὺ5 Ἔχῖτητο8 ποτ 65, 

οὐμ αποίας αὶ Ταταγο ἀπὺ 246ξὰ πξίο. τορίατῃ οἱ 

ῬομεΠοίαπι ροϊθϑιδίοη ταργϑοβθηίαγθι, ΟΠ ΡΙβε8 

σαΐμι ἰαϑίαν ἀάγομ δ δ π πλ 5 δῦ ΡΟ πα ΓΟΧ, Βα ΠΌΤὴ, 

«σα ΚΒ πιδὲ Βα πιρδλ αὐ μοι Πἔθχ Πδτϑί,βε 41] }0- 

«τα 5 5. ὦ οατὰ : Τὰ ὁ5 βασοι] 05 1 ον 1,38 - 

«σαπίαοι οτάϊαθτα Μο]οϑοάθοῃ ἼΤ,» ἔνραπι ψνΕΤῸ 

εἐδϑ51} {Π|π8 ἰὼ ἀπα}Π}5 ἐδπὰ5 Νανο Π11ὰ5.; 58] δ μὶ 1 

βοραϊα μεϊποϊραῖαβ δχονάτατῃ [Ὁ601} ἃ Τογάδηθ 33, 

απο οἱ Ομυϊϑίακ ᾿ρμιίδιμο παβοθρίο ούϑημο} 2 8 

σῶμ! τ, Πασδοῖπι Νανα ἢΠ15. ἢεογ  ἀ {8 {15 εἰ ν ΞΟ ΓῈ5 

σοηβθ{π|}} 89 ; οι ἀποοείηι ἀρυβίοϊοβ γου 8}5 μὲς 

ὑοπεβ ἰὰ ἰοίαπι οὐΡϑτὰ 1 {Ὶ 1655. δ᾽, ἢ α} ἢλὸ- 
τοισοῦα ἀπὸ} οὐρα ογα! ἐγριοαβ 11 Ξορνάν ὅ5 ἃ 

γΘΓὰ5 δίδου ἀο1} } « ἔροο, ΡῸΒΠ σΔῃΐ Θὲ ΠΟΤ ΡυΓΙ 68 

« φευῷσθάπηΐξ νὸ5. ἢ τορηαπι Βοὶ 553,» Ζ8}8}0 80- 
ἴα ἀἀμίθινο ργοβίγαία βαηΐὶ 96} 10 ἴνρλοο ΠΠ6γ]- 

σμαπ ἅπ πα] 5 ἀνοθαῖα ὅν οἵ, μτορίοῦ. πῆς 9468. 
Βοπόποι Σ Αἰου μοι πφμρίμν αἴ ἰαρὶς βιρον ἰαρὶ- 

( 

5» ι ἌΝ ΠῚ Ἅ 

εἰστρκέναι ἐὰν ἀμελύσητε, μὴ 
σε ν 
ἀλλὰ χατὰ τῶν 

ζύσιος [ἡσοὺς ὺ πϑῖος “ἢ 

ἀναννωσμα λέγει: καὶ 

» 4 Ἦν. ποῦ 
μα! τὸ ([) ὑπνῶν ὧἱ 
᾿ '-- νᾶ ᾿- ν πὰ. ὑ τ ! ᾿ τῆς 

κατ᾿ ἑοῦ ἡ τὰ τῆς μέμψεως, 
γαλητων, Οὐτος πον.» ἐστὶν λυσά [9 

ἀμε:- 
Ξῆς 

Χριστὸς, πεοὶ οὗ καὶ νῦν τὸ 

712 εἴπερ εἰσὶ λεγόμενοι θεοὶ πολλοὶ, εἴτε ἐν οὐ- 
ραν, εἴτε ἐπὶ τῆς, χαὶ ἑξῆς, ἡμῖν ὃὲ (3) εἴς ὁ 

Θεὸς ὁ Πατὴρ, ἐξ οὐ τὰ πάντα χαὶ ἡμεῖς εἰς αὐ- 

τόν" καὶ εἴς Κύριος ᾽᾿Γησηῦς Χριστὸς, δι᾽ οὐ τὰ πάντα 
καὶ ἡυεῖς δι' αὐτοῦ, 

Ιἃς Ἰνσοῦς ὃς Χριστὸς χαλεῖτα: διωνόμως" Ἰη- 
ἔξιν, Χοιστὸς διὰ τὸ ἱερατεύειν (8). 

Καὶ τοῦτο γινώπσλων ὃ θεσπέσιαος τῶν προφητῶν 
Μωυτῆς, ἀνδράσι δυσὶ τοῖς πάντων ἐνχρίτηις τὰς 

, 
᾿ 

" ᾿ - 

δύο ταύτας προσηνορίας ἐχαρίσατο" τὸν μὲν αἰχεῖον 

- ϑα τὰ ᾿ " 

σοὺς ὁϊὰ τὸ Τὼ 

τῆς ἀρχῆς διάδοχον Λύσὴν (4), ᾿[ητοῦν μετονομά- 
σας τὸν δὲ οἰἴχεῖην ἀδελοὺν τὸν ᾿Ασρὼν ἐπονημάσας 

Χριστόν" ἵνα διὰ δύο ἀνθροώπων ἐγχρίτων, τὸ ἀσιε- 
φατιχὸν ἅμα καὶ βασιλιχὴν τοῦ μέλλοντος ἑνὸς ᾿Γησοῦ 
Χριστοῦ παραστήσῃ. ᾿Αῤγιερξὺς ὁ 

Χριστὸς κατὰ τὸ ᾿Ααρών" ἐἔπειὸλ οὐχ ἑχυτὸν 
ξασε γενέσθαι ἀογιερὲχ (5), ἀλλ᾽ ὃ λαλήστας 

ἴδ ἱ δα... τῆν δι ἢ ΑΣ χὰ .Ν 
Ξι τρέως εις τὸν αἰνὰ Ματ τὴν “-Ψ 

μὲν» γὰρ ἐστιν 

αὐτόν' 

Μελχισεδέκ, Τὐπον δὲ ἔφερεν αὐτοῦ ὃ τοῦ Ναὺΐ ᾿Ιη- 
σοῦς (δὴ) χατὰ πολλα, ᾿Αρξαμενος γὰρ ἄρχειν τοῦ 

λαοῦ, ἤρξατο ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου' ὅθεν καὶ ὁ Χριστὸς 
βαπτισθεὶς ἤοξατο εὐχγγελίζεσθαι. Δώδεκα δὲ δια:- 
ροῦντας τὴν κληρονομίαν χαθίστησιν ὁ τοῦ Ναυὴ 

οἷόε" καὶ διόδεκα τοὺς ἀποστόλους, κήρυκας τῆς ἀλη- 
θείας εἰς πᾶσαν τὴν οἴκουμένην ἀποττέλλει ὁ ᾿[ησοῦς, 
Πιστεύσασαν 'Ῥαὰό τὴν πόρνη} ἕσωτεν ὁ τυπικός" 

ὁ δὲ ἀληθής φησιν" ἴξοῦ (7) οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρ- 

ναὶ ποοάγουτιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θτοῖ. 

᾿Αλαλχγμῷ ὖνον ἐπ' τοῦ τυπιχοῦ χκατέπεσς τὰ τεῖχη 
τῆς ᾿Ιεοιχώ" καὶ διὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ᾿Γσοῦν, Οὐ μὴ 

ἀἄφτῃῇ δε λήθης ἐπὶ λίθον (8), πέπτωκεν ὁ ἀντι- 

ἸΣῚ (δῖ. να ὃ, ὃ, 16 ΝιΩν χῆϊ, ἢ ΕΝ Θὰ, χαῖσι ἃ, 1 ΠΡ. ν, ὃ, ὃν 186 1οδαδι αὶ, 1. 19. ΔΕ Ἶν, τας 18. ΒΘ 
510 Χχιν, 1: ΝΌΠιΙ, χχῖν, 
δὲ οϑαο νι, 30. 

(() Μαρτύρομα: τό, ἴχ [0015].., μαρτύρυμαι τῶν 
εἰρηκέναι, ἐρδέβσου, ἴπ ἐο φμοι αἰπὶ. ΑἸλιο ἴῃ ὁθα, 
Οὐιον., μασρτοσεῖ μοι. τὸ εἰοτ μένον ὑμῖν τοῦτο πρόσ- 
ταγμα, « ΕΒ ΟΠ! ατὴ πα γα, ᾿π) ποίη Ὁ 
« ψο δ᾽ 5. ἃ τη 6 ηδη Πα π|1}}..» 

(3) Ἥμἢ» δὲ. Τὰ 18 δμῖν νι ο88. ροβίία 65}: 
{πο} οαιοπαανίιη5 ὁχ οὐὐ4, ΟΟΙΞΙ,, σα, σβάαθ,, 
5. ϑπονοῖ,, βάτο ἰθχία, οἱ θυθνοῖί] γουβίσμο, 
Νά ἴῃ τοάθδοϊδηα ργι Ρ  Πι η [1 νου Νὰ 5Ὲ ΒΟΥ 
Ῥοξὶϊα πεοὶ οὗ, οἱ βποαποπια ἀβάὰο δα δι’ οὗ τὰ 
πάντα ΘχΈΠ 9... ριορίογ τδρο ίαιχ νοζθη [ησοῦς 
Χριστός. 

(3) Διὰ τὸ ᾿ερατεύειν, Αὐ κρογνδηι δηι ΓΟΡΙ 18. δὲ 
σομπρ ΠΟ 15. 5} ΠΠπι| πότ ἴα αν μεθ. ΟΧ 
οοὐα, (ἰοἰπὶ., ἤσορ, (δα). 6. αροα,, ααπὶ ἰὼ ΘΟ 115 
᾿ὰ θϑτοίαν, Χριστὸς δὲ, τῷ ἱερατεύειν. 

[4] Αὐτέν. πῃ γούα ὁχ σοβᾷ, (015]., Ἰῖσα, οἱ 
Οκβίια]ν. ποτ ροίπε5, Ιοοο. Ν χυΐ, σφαο ἴῃ ΘΠ νῖ. 
086 πα δ Βαίαν, Νὰπι Φοβσ,χιι ἀριιἃ ΤᾺΝ το ταν 
λόφαθ, ΡΓΠ5 Απθ65, ας ὕτῆθο Ἰοσπιατ, νοφα θα τὰ: 
«πο πρηγρὴ ἴῃ ὕαἹσ, βουρῆαιν θξσο, δαῦ δα θη, 
Ράα γί 5 6} 85 [χὰ οὐπάοιῃ ΤΧΝ πόσο ὑταῦς ποὺ 8 
γῦρο ροβὶ ΠΠουδαγτημη ἀϊοηιιβ τῶ, τσ βρόντο 46 
ον οι Λάρου (δε ϊθία, 6. Αὐϑοη δδαπι ἀρμρο]- 
Ἰδηΐα, ἐἰβάε Ῥ6ὴ8 ΚὙ6͵Ρ}15 Ἰοραπίατ ἂρπὰ ΕἸ α 

ἢ 

11 τοῦ 886: ὅ'' ΜΑΙ ἃς ὃς 55. 1οϑῖσο ἵν, ὃς ΠΡ, τι, 81. 85: γα). χχῖς, 91 

ΤΡ. τν θυ, συάπᾳ., θᾶρ. 196. 
(5) Γενέσθαι ἀρχιεοέα, (σαι. ΟΙΕΟΡ., (οἷκὶ,, θα, 

δβδαβ,, Ὀθπονϑῇ. νθίηβ πα 6 η!, γενόμενος ἄρχιες 
ρεύς. ἢ δᾶσγο ἱοχία, νενηθῆνα! ἀριεὐξα, 
(0) Ὃ τοῦ Ναυῦ Ἰησοῦς, [Ιὴ ὁοἀμᾶ, Ποδ οἱ ὑὰ- 

580}, ἰοσο ᾿Ιησοῦς Ἰδρίναν Υἱός, Τὰ (0151. αὐρι 486, 
ὃ ᾿ΙΓησοῦς τοῦ Ναυ υἱός, ΤΗΪοΡα5 νόσο, ἀ0ὶ Ιορὶ- 
τη5, ὁ τοῦ Ναυΐ οἷός, ἰΙσρὸ υἱός (οἶδ! ΟΙο,, [ἴθ 8 
οἱ δβᾶα. μᾶρθοην, Ἰησοῦς. ΒΆΘΟΙ]6 ἄτα ποπιϊηᾶ πῃ 
5856 Ἰηνίσοιῃ ΠΡγαυογαηχ ΔΘ γον αὐα Π0ἢ5 ρουιπα- 
ἰδηΐατ. 

{7| δού, Εὰ νὸχ 6865. ἴῃ σοὐδὰ, ἤοθ οἱ αβαι}., 
αἰ ἢ ἐν οϊῖου ἰσχία. 

(8) Ἐπὶ αἴθον. Αἀαϊι. (οἰδὶ, σρήσυα ΟΠ είβεὶ 
γοῦρὰ, ὃς οὐ μὴ καταλυθῆ, τὶ πὸρ ἀἰρείγηαίιο". 
απο ρνοριθ τα ΟΕ 151} οἷδάθ ρου ΤΊ γὴ ἰπιἀοία 
Εχ μάν γα ππ πηι τη] δέμαπ 5 ΡΡΟΣΙ ον 48,. 1, 
αυὺ ἰσοῦο ἀὐμασ ἱπροθηιία νϑίθυϊβ θη ρἢ τιμίονα 
5 ΡΟ ΡΈσκ0 αὐ τ σο Γαἰασι πὶ, Ὠἶκὶ ΘῈ} δι ρογεπι {1- 
πετλ,οθηὶ απ} 4} ρυΟΧΊ η5 Δ 6}, ΑἸἘΠΟ για βειὶ 
Βα να ΝΟΥ 15. μοι Ι 0110 46 [}ι10 βαρμον Ἰι ρθη ροηϊ- 
ἴα: ἢ.) ΠδηΒαΓο, σοπιρίοα!ασ, Απθ 305, ἤο 6. δ5ὲ 
απ! θ01πὶ μόο5ὲ θῶ ἃ. νη] ἀροϊδηιαία ἀπηΐδ, 
φα ἀψα! ἰθτα}} γϑίθυῖβ. ὁ. 5010 ΘΙ ΠΘΠΒ βΒαρονοναξ 
ΘΙ 5 αἰγαΐαι. 



Τ᾽ ΘΑΤΕΓΗΕΒΙΒ Χ. ΠΕ ΤΝῸ ὨΟΜΙΝΟ 1Ε50 ΠΘΉΗΒΙ5ΤΟ. 018 
ΓΑ Γ τημενν σας ᾽ - ᾿ ᾿ » “Ὁ » ἐς ᾿ , ᾿ . χρὺς ἡμῶν τῶν ᾿Ιουδαίων ναὺς, οὐχ ὅτ᾽ ἡ χπέρα- ἃ δηλ 5᾽ 1 38 σροί 1 πος χαρᾷ ποῖ5. ὃχ δάνονεο θέ, 

σις τοῦ πεσεῖν αἰτία, ἀλλ᾽ ὅὃτ' ἢ ἀυχοτία τῶν παοα- 
νόμων γξγζονς τοῦ πεσεῖν αἰτία, 

1η΄, ϊς ἔστι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, ὄνομα θχυ- 
μαστὴν ὑπὸ τῶν προφητῶν πλαγίως προχναφιονού- 

μενον" λέγε: γὰρ Ἡσαΐας ὁ προψήτης" ᾿Ιδοὺ ὁ Σω- 

τή σοι παραγίνεται, ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισαῃόν.. 

Σωτὴρ ὃὲ παρὰ ᾿Εὐραίοις ὁ ᾿Ιησηῦς ἐριαηνεύεται " 
τὸ ζλ5 Κυριοχτόνον 1] τῶν ᾿ἰουδαίων προύλέπουσα ἡ 
προνητικὴ χάοις, ἐκάλυψε τὴν προσηγορίαν, Μὰ ἡ 
ἐκ τοῦ πλοειδὲ 

Ἰησοῦς δὲ ἐχλήθη, οὐχ ὑπὸ ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀγ- 
γξλου φανερῶς οὐκ ἰδίῳ ἐξουσίφ ἐλθόντος, ἀλλὰ δυ- 

Ξ "- πὰς. ᾿ 1 φ τ, 
ἃι σχθωξ, ἔτοιμος ἐπιδουλεύσιωσιν, 

νάμε:ι Θεοῦ ἀποσταλέντος, τοῦ λέγοντος ποὸς τὸν Ἴω- 

σἰο" Μὴ φούηρῃς παοαλχόςῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖς- 
γευνηθὲν ἐκ [νεύματος 

ἀγο. ἐστί. ὲ καὶ χαλέσεις τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ ᾿ἸΙησοῦν, Ἰζαὶ τὴν αἰτίαν τῆς προσ γο- 
οίας ἀποδιδοὺς εὐθέως λέγε" Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν 

} 

αὐτῶν, 

Ψ: ᾿ ν 4 μᾳ. 

κὰ τοῦ " τὸ γὰρ ἐμ αὐτῇ 
ΤΕξες ! οὲ Ἷἵ ἢ φῷξιν. » - ᾿ 

᾿ 

" ᾿ λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν 

γεννηθεὶς πῶς λαὸν ἔχει, νύησον., εἰ μὴ καὶ πρὸ τοῦ 
ἀευνηθῆνα! ἦν, Καὶ τοῦτο ὁ προφήτης ἐκ προσώπου 

φησιν" Ἐκ 

ὄνομά που διὰ τὸ πουλέγειν 

σοὺς χληθήσπεται, αὶ πάλιν 
δου (3) ἐπιδουλῆς λέγει" Κα 

χειοὺς αὐτοῦ ἔκουψέ με, 

αὐτοῦ χοιλίας αὐπρὸς μὴ. ἐχάλεσε Ἢ μ 

ὧν ἀγτελον, ὅτι [γ- 
, 

τῆς ὑπὸ Ἡρὼώ- 

τὴν σχξπὴν τῆς 

πον 

--. ζ τὶ τὶ ὥῶ» 

Ἀατὰ 
τὰ " 
πρὸ 
'αϑω. Γ᾿. ταοὺς ταῖνον μὲν Ἑῆραΐγως Σω- 

τὴρ. κατὰ ὃς τὴν ᾿Ελλάδα γλῶσσαν, ὁ ἰώμενος. 
Ἐπειδὴ ἰχτοός ἐστι ψυχῶν καὶ σωμάτων, καὶ θτρα- 

μὲν αἰσθητῶν θεράπευ- 

θιανοίας χωλῶν φᾶινος- 

ΨῚ 

πευτὴς πνευμχτων" τυφλῶν 
. Ἕ ἊΝ ' ᾿ 

τὴς, φωταγογῶν ὁὲ (3) τὰς 

μένων ἰχτρὺς, καὶ ποδι γῶν τοὺς ἀμλαρτωλοὺς εἰς 
᾿ - - ΑΝ Ὁ πο μετάνοιαν" λέγων τῷ παραλυτιχῷ Μηκέτι ἀμάρ- 

πανε᾿ ναὶ, Αρὸν τὸν χράδόαιτον σὸν γχαὶ πεοιπά- 

τι. Ἐπειδὴ γὰρ διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ἁμαρτίαν παο- 

ἐλύθη τὸ σῶμα προεθεράπευσε τὴν ψυχὴν, ἵνα ἐπ- 
᾿ - αν ᾿ 

αγαγῃ [) καὶ τῷ σώματι τὴν ἴασιν, αἵ τις τοίνυν πᾶ- 
σχει τὴν ψυχὴν ἐν ἁμαρτίαις, ἔχει τὸν ἰατρόν" καὶ 

᾿ - ᾿ ᾿ 

εἴ τις ὀλιγάόπιστος ἐνταῦθα͵, λεγέτω πρὸς αὐτόν 

Βοήθες μοὺ τῷ ἀπιστίᾳ, ΕἾ τις καὶ σωματικοῖς περι» 
θέδλητα! πάθεσι, μὴ ἀπ'ιστείτω, ἀλλὰ προσερχέσθω 

86 Ψ)4ᾷ. οαἱ. ὃ, ἡ. θ, 
ἰμὰ Ρὰν. Ν ἢ, ὦ. 

85 Μαῖτ, αχιν, 2. 
4 [)ἃ.. ἃ, 51. 14 Πισμ1] 
τὰ ταῖς Ὁ ἈΠ βοΣ  χθι 

(() Τὸ γὰρ Κυριοκτόνον. [ἃ ΤΟρΟΒα! δχ οοδὰ, 
(ΟἸΞ]. οἱ ἀςφπογοίδης. ἴῃ {παν ία  ἰαθςη, Κυσεο- 
κτόνων" ΘΙ ἢ 61Π|5 6556., τὸ γὰρ τῶν Κυριοχτό- 
γων. ΘΙΔΉΠ Ἰοσαρηάὶ πάρ παροίμν ὁδί. 18, η. 38, 
τὸ παράνομον τῶν ἐπ' δουλευόντων, ᾿ ᾿ 

(2. Ὑπὸ νώφου, Μαῖς πὶ δα 15, ὅπεο  »ώδου, 
Ἰπιριαίαπι οχ ΟΟἾ5], Βμοθ, ὕκβδαρ, ἴα ἀδμονεῖ, 

μαροίαν, ἀπό, ᾿Ξ } 

(3. Ψωταγωγῶν δέ, ΡανρτΠοαϊαπὶ δὲ ἰοοῦ καί 5οιὶ- 
Ρ5"π5» ὁχ [ο5,., οθ, ὕαβᾶυρ, 

(ἀ Ἐπαγάγῳ. ΜοΙαΒ. ἀαδηὶ ἐπάνῃ αυυά ΠιαΒοίατν 
ἴῃ ᾿πηργεϑϑίϑ. ϑρααίαν οολά, ἴθ6. σάθαμθ., θἐ- 
[0}. 

(5) 265μ... 7ιαῖα Ἠεύνάροβ, εἴς. θαριοθπε Π8Πο, 

ϑϑουπάσπι ΒδΡγαῖο οἱ ἀγϑοθ Πησυα: ΒΕ  ἐδίατα, 

ν 

Β1 1958. χη, 41. 
"9 ΦΠοαῃ. ν, 1. 

ιάφογαπὶ ἐριηρίατα, ΝΟ ααο δὰ βοαιδατα Γαο.} 
61 σαπάοη! φασδᾷ ; 561 ὁπ ταϊηδαι μβρυσαίπῃι 
πρίονα αι Βα χ,,ς 

ΧΤΙ, [Γπ5 058 οιαΐμπ5. {0515 Ὁ] τ βίπιβ, ΠΟΤ ΡΤ 

Δατα ρα} 0 ἃ ΡΟ ρ 6 5 ΟΡ χαθ ρα απ κξατη ; δἱ! 
ΘἢΙ ΠῚ 1515. ρυσρῃοία : Εοοο Βαϊναίον Πνὲ αὐρολῖε, 
λαϑοης γπεροθείοτι βμαγη δ΄. 1635. αἴθ ἀρτὰ Πα- 
δγθοβ ἰὐδυργοίαςιν αΐθαξον Σ αἰ Ταάφόναμ ἴῃ Πὺ- 
Ὠλ1πὶ οἰθάθαι ἔπγοηΐοτα δ πὶ γον ἰδ: ριΌρἢ8- 
σα σραθία, ἀρ ρ6] }] α]] οι 61 ὁ 5 ΟΠ ραίς; πθ 5] Ρ8]8 πὴ 
ῬΥΠῚ5. σορπίθα [556 1, ραν 5 ̓μϑ αἰ τοι αι, 165} 
γρο τηδλῃϊξοπὲθ. τοῦ 5. οοῖ, πο 0 οπιαίθα5, ξοὶ 
ἃ ἀπροὸ ; 8.43 1π| πο 5πὰ ἀποιονί αι γοπίρης, 
586 αἰνίη ροϊοβίαίθ τα  ξϑὰβ, Αἰ  οβομο  κ Ν 6 ([[Ὠχθὰβ 

τ ΒΒΙΠΏΘΡΘ Μανίατα, σοι] ασοτη ἰσδπι; απο δηΐπαι ἰἢ 

« οἃ παίυχα 05, ἀρ ϑρίντία βα ποιὸ 658 Ῥαυὶρε δα τὰ 
« Πἰΐαια, δἱ νοσαὴβ Ποιθα ὁΠ 5 οξαβ ὅδν σα τιπ ἀρ- 
ΘΙ Οἢ 5. σδαβαι τοάάρης, ΠΠΙσῸ σα} } οἴ : « 1π568 
«ΘΠ 11 θα] να λ [οἱ ο᾽ ΡΟΡαΠ τα 58 πὶ ροΟσδΊ 5 οὐ- 

«ααιη, » 8 Οὐ ποπάπιη παιᾳ5. ὁπ, ἡπιεοηγοίο πορὰ- 
ἵστη μα οας, σοποῖρο, Εἰκ1 6950Ὲ δα! αι πσδοῦτον 
ἴαν, Βὲ ποῦ 65. συσα 6χ οἷ ρϑγθοῦα ἀἰοὐν ρυορμοία: 
«)ὸ δ θ τηα!Σ15 τὰ 5 ΝΟ Δ] ποῖοι περι 30 ς 

ἀαΐα ΠΡ 6 ρΡα ΘΟ ΧΗ ἢ πΡΊα5 πα πὶ γοσ ΠΏ} [ΓἹ 18- 
58Π1 ; ἰἰοριπ418 48 Ηθγο 15 1π5} 15 ΓΕ 1 κα 58 [8 - 

« δαμπησῃ!ο Ἰηλη 15 5: ΔΌσολ 1} τὴ 5)...» 

2) 

ΧΊΙΓ. 269 απ ἑαχία ρθγθοοῦς (5) δισίέυσέονθηι 

βΒομαῖ, ἴῃ ρα χορὸ ἀρεοοα ὅθ αὐ πα 88. ππῃ- 

ἀραυα θη απἰτησατη 65} 6} σορρόσαπι πλοιριις, οἱ 

5ριυὰπὶ οανα τον 605. αι ἀοηλ αὶ ΒΟΉ ΘΙ. ΠΡῈ8 
ΘΟ 15 οἰρ ΟἽ 55ΠῈ βᾶπαπβ, τη 6} {}}1|5. ν61.Ὸ οἰίατα 1ἃ- 
ἴθ ἐμ ποδπϑ; οἰδιάοταμι νἰ5 1] πὰ πιραϊοιβιβοῦ- 

ραϊογααηαο ροάο5 δῇ ροπιρπίληι ἀἸτίσοπ αὶ 41- 

οἷξ ραιαϊνιοο : Νὸ απηρίλης ἤΒοοοΒ 3011 Το ρανα" 
ἐρη ρα, εἰ ἀνία Ὅἢς Ὁ Οπομίαιη, δ Π ρτόρίδν 

δοα ρυσόδαπι ράγαὶνεὶ σα ΠΠ τ σον θτ5. Γαδυϑί; 

ῥεῖα αν αν αὐἰπηάτα, πὸ ἀοιαι δου ρον ἀποσθ δὲς 
ἴοῦυδι τποὐϊοϊπαπι. 51 ὁ} 85 ΘΓ τ} 5 ΒΟΘΟΜΟΡΌΓΙΩ 

οὐν ας το ππδϑίασ, παράϊσαι παρ θτ ' ἀπ|5. 10 

651 ταοάίφῳ οῖ, ἀἸΟΆΕ ΤΠ : ἀὐγευα τη ροε ἰξαξοηι 

γιϑαγι 9, δὶ 418. οὐδ σοῦροτοβ ΟσΟΌρΡΑΙα5 δϑὶ 

88. μα (ἢ, τ 20, 31. 5511}. 3... 99 ἴβᾳ, χεῖχ, 1. 
"4 1μ14. 8, Ὁ. .« γι. ποι}. [πὶ Ραγαϊαίγι. »» 

ψο αι }}} 1651.5 ΤΠ ΤοΡρυ οι οπθπ ἀπὸ ὑδ 80 Βαριἃ 
οσμιμίθχὰς δὲ, ἀπ ῶῖ αὐδ ἀπμι. ὁ, Ζόβαιαι ἃ Βα ΠΟ 

το οἶπϑ ἀρροιαμετα ὅ558. θγίον αᾳαϊζομι 16. ϑαϊνας 

ἴοτα οἰγιποιυκία γόνα 65} αἰϊοτὰ ὃΣ αν Ο15 ΘΧ΄Ὰ] 

5τὰ ράπ!ο σα  Πτοσ ; πᾶπε τουσαθα!ασπι μανγὸ Πουτοι- 

σα, πδὸ ὥλθοια αἰ] ταυάο ο555 ποίανη! Ομ νθὸ- 

δἰθανα! οπι. ἰὼ “Ιατὰςς ο. 17. ΡΊασα1: ἰαπιθὴ Δι 

δἰνυχοϊομία. ἀμ }|5 ἈΠ} Παβοθία ὑπῦβαν,, ὐν ν βι- 

ϑπομδίν δυαμιν οαρ. 0, γὰρ. 1ὑχ , ρέει. πον ῦϑ, 
χχιχ, ἀν ἀν ἄποιον! ᾿δμἑηχορμέμι εἰν ΡΠ διὲθ 8} 

ἀπιάμαβ ποιιίπθ, ορόγα ἢ οἸαβ [πὶ εἴ. 10. ἅτ, 

αι. ὃ; Τὸ οπιθομδὶ δοὰ αν συμ ΘῈ} 1 

ἐμ Γιρυη 6}ὺ5 ποῦ να] κα} αὐ σὰρ. 1, νοῦ, 61} 

Βαβηΐο Ογαηιαίοῶ Ρ, δ9ῦ, ΕΓ 8115. 



θ19 5. ΟὙΒΠῚ11 ΙΕ ΠΌΒΘΟΙ, ΑΒΟΙΚΗΡ. 080 

᾿ ᾿ υ με μ Ἶ Σ "ἀπ ᾿" Ἂ ΕΞ 

πιοῦϑὲβ πὸ αἰΠαξ, σοὰ ἀσσοοίδ! (15. οηΐαι οἰίατα ἃ (θεραπεύει Ὑὰ2 καὶ παῦτα), χαὶ γινωσχξτω, ὅτι ὁ 

τμοάριαν), οἵ ἀονοει ααοὰ 6515 δϑὶ Οἰιν βίμβ, 

ΧΊΥ. ἡ] αάε61 οδηΐτῃ {1π|ὲ δι αὶ 6556 αἱροὸ οθπ- 

ρα! (πεδία αι γ γῸ δἰἀπὶ σο56 ΤΠ οϊπηναν. Ῥγο- 

ΡῬίονοαυ ἀϊοῖ νι Αροβίο!αβ : Ομίβ ἐθί πηθνείαι ηὐδὶ αι 
ποραί φιοιΐ Φύσις εἰς Ομριδίμς 55 9 (ἢγίβια5 ἀαΐθδτῃ 65 
Β 1 ΠῚ 15. Βα σι 05.(4}, ποῖ ἰρϑπτἰεγοη ἀτλ πα 6 5 

βασονοιιθ 48} ἀθάο ἃ ἰθῃιροτο Βα ον 085. 6586 
σὐορὶῖ, πόίαδ ἢ ον πα 6. ροι ΕΠ σααι5 561} βασοιθσ 
ρΡὶ , ἀθάαο αἰλοταμα πάθου ρον λα! 5 581 Βα 0 6850 - 

τϑ μὴ (αὐ πιο δα αι π05. θα ἶσα ἀΐθ τὰ ΒΥ παχὶ 

αἰββουθπΐθ5 Δ γ158}5.2), ἴὰ {ΠῚπμ 3 4 : Βεομημι οτα- 

πθηι Ἀεἰοκιρε εν 55,1 Νο ἢ οχ οοτροῦθὰ ϑισεθβείομα 

«ἀορίας. ρου Ποῖημι, πος [οἰ {|ὺ οἷοο ἀπο 8 : 

δε ἀη 6 καρσ αι ]ἃ ἃ ῬΆΓΡΘ τ οἱ ἰδηῖο ὀχ] θη ὺν ἈΠ115, 

4υσά οὐ ἠατογατάμο βασόνο5 65ῖ. « ΑἘὩἘΠ Θῃ πὶ 5180 

« Ἰαγοαναι ἰὼ πβαπὶί Ξαορον οίθο, εἴ ἀπ οι σα }Γ6- 

«αταπάσοηρον οι σαὶ ἀἸοσῖο: ξαναν οι 5, ΟἿ 
«μη 681} δὰ ὅν.» ΒπΠΙ οἵοα ααὐἰάσηι ὦ τοὶ βθυτι- 
εὐλαίοηι 901 Ρα 5. νοϊαῃίαι : ατρ!σαΐα νοῦὸ 5808- 

τἰζα 5. σάϊο δεξί, Ἰαταιαθ! δ νοϊαηία οι ἀοοθ5- 

5ῖο τ {δ μὸν μα γὰς αὐ 5, πὶ φιιίνας ἐπυροβϑὶ- 

Ὑς για, οὐ, 18, πὶ 10, οἱ Ποια. ἰπ Ῥατὰϊ. » ἢ. 19. 
Σ᾽ Πορτ, νὰ, 30, ΚΙ : Ῥβαὶ, αἷχ, 1. Ἢ Υἱὰ, σα! 11. ἃν ὁ οἱ 410. « 

(1) Οἰμηίβειιβ,,, δὲ βεηειί καΐξονίίοβ, οἷο, ΟἸρ βίατα 
ΤΠ 101 μυρίον βασονἀοι ἢ δαρτὰ ποίαν ἢ. ὦ οἱ 
μι. 11} 56} 80 ΠοΙαῖ 8. γϑϑίατη ἀπ] πτὸ μα  } αἰ δὰ 
πὰ ἀοδίσηαῖ σοι πϑηίαπι βαξγθ ες, νόσὰ ἰὼ ἰο 
αἀἰαυϊαπα αὶ ἀσοινῖηαι ογν}} ἃ ὁπ 1} ΘΔ ΘΥΟΤΊΓΩΙ 
δαϊσιι Κα Το η Πα “κει ἀσπτα ει ΟἸ οἰκί τι πο 
ἔπτη τῶ Βα] να ΤΡῚΣ ποδί, 56} ἀϊν αν ο βάομι ὰσ 
τῷ νοσδδι! αι 6558. ΑἸίδραιιι, ΟἸτρ᾿βίπι ἈΠ  ΌΓΟ 
βασθιοίθι 6556, ἃς (ὁ φῬυίὴο ὁδρίϊος ποσαὶ Ογ- 
γΠ1ὰ5 ΔΙοχαπαγηυβ, ἢ}. τν ἐπ ἰδαΐνν δα οᾶρ. χεῖχὶ 
γ 005, 1, ῥμᾶὰμ. ὑῦ, ἤθὺ ϑουνο δηῖδ ᾿μοδευ πα ἐο Ὁ Πὶ 
(ΒΥ 151: ποπισὴ ὀσανοιτο, ΑἸΠιαῃδα,, ον, νι παι, 4, 
(μεϊδίστη ποῖν ἂν Θὰ 5. δϑῖ, σοὶ αὖ ᾿υπιὺ, ΟΠ 
ἀοομα : τἰὰ οὐ ΒΆΒΗ}. ἴῃ Ρς. χιαν, νόγο, ὃ, οἴο. δᾶ60 
αἰ νέας Π]απριοσβάια. νοσθῖι τοΐιριαι Τα ΓΙ 5 
ΑἸδασαχα, ριϑοῦ!, 33. ἀϊοθγο σαι νευιν ἀποίτιηι 
ὅ556, πο πορεῖαι. ποθ ο πο σαι 6 4ὰὰ 
ἀθηποηι πα 5. 6Ὰ4 ΟἸεἸ5έαα, ΡῬαίσιιει ΑἸΠ κα Ἰρεᾶτα (1- 
Ὑ Π να 5 πὲ πη ἐτα 18 σοπ απο τ σποτα τονοοαπέ, 
ΠῚ ἀἂὰ ϑρίμτιι5. βαποιλ τἢ. ἔρϑαθι μα] ἴπη} ΕΠ ΡΟΓΟ 
ἀσβοθῃβίσῃθῃι, ΝΙΜ Οτ᾿ππ5 οοτη πατια]5 ππιχίπτθ ἔσ 
ἐθναϊα ΟΥ̓], ΟΕ βαρθιίονη μι ΠππῈ σα ἢ ὑθ5δ- 
ἀν 5 ἸΟΤα μοτΊ 15,11 Θοπισα, ΟΠ εἶδε ποθὴ 
ΑἸ Στ 1ἰν ρυορνίνοι ὁδβὲ σαηῆαο οοαπάπιὴ εἰν - 
μια! δ ἃ αίτο ποιῆι [55ὸ. ΤΠ} πῃ ημὶ 56} - 
5586 ν ἀθίαν δαβίγυν πιαγίντσι ἀροίομ, 1, ρᾶμ. ἀξ, 
ἰβθιείο νονὸ Ογίβδηθβ, ὑὲ Ζύηγι ρὰρ, 39: ἮΝ 
Π0. αν ύμε, ἂρ. [5 8 (Ὁ. ρᾶᾷμν 112. 04. : ΠΠαιῖα5, 
{Ππ|. τὰ ρβαπηπ! ἀχχ τ, ἢν 17, Ορϑοινὰϑ {65}Πὶ ἃ 
ΠΡΌΡΒΟΙα ὅ168] οἷ ΟΠυ βίατα εὐ λανί πὶ ἀρρο ]ατὶ, 
(πεδία ἐπ ααϊξ, ἐκ ὠντἐαἰὶς, κρίνω τούς ϑαυῖα 
ὦ ἐσ ρυνῖς ὀανΉθ 1 Θ᾽, Ἰλαῖὸ οσβογναιλο κοπογαιπὶ ἰὴ 
Ιόσοπᾶο ΗΠ] αγῖο μϊαχίπλο ἀϑσοβϑανία πὲ, Ομ ρΙδιὶ πὸ- 
0168 δι ρθιυΐουοιιι. παίσιν. ἀροιμπατ!, Ον α 188 
ὁρίδοορ! ἄρα ΔΙμαη., θὲ ἐυποιῖς απ. ἐδ, ἰῃ οὐ ἢ τ 
ἴοβείοπο Ποῖ ἀμ 21ξ| αὐ. ὅν ἐγαν ον. οχμοβίαϊαης 
ἀπ ΜανΈ 8110 ΕἹ ΡΒοο, φασι ἀουποῦίαι εἰσί πι οἱ 
Κι οἱ πὺμ 6556. δηἰο ξῶθοπΐα, 58 ἴρβθαηι ἰα πὸ 
ἴασιν 556 Ὁ γιβίαπα οἱ ΕΠ μι )0], ἐκ τότε Χοι- 
στὸν χυτὸν γενονένα:, καὶ ΥἼὸν Θεοῦ, οΧχ ἀυὺ ἱπυλτηᾶ- 
ἰὰ5 ΘΞὶ ἢ ποι 58} πα! δια 8 σου γτιδηῖ ἤ ὁοησ, 
δίατας ἅπιν 5 1. σαη, 37 θ1ἃ., ππιμι. 91, θα, Νυϑϑ, 
Αηλννπεῖ., στα ὅς ἀρὰ Ζαςαρη,, ρὰμ. ΠΥΡᾺ ο"}}- 
οἰθα τ Αμο!παυῖο δυο οονγασα βοαίθηια γε ϑἔτα 
ἃ}» Ἰηἰ 0 ποτὶ 1558, 58 βοϊππιπχοίὰο γογθαλα θοιτα, 

Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χγιστός, 
᾿ Ἶ Ἂ - ᾿ ΣΝ Α. -Ἔ αὶ 

[Δ΄ ᾿Ιομδαίοι Ὑὰ καταθέχονται τὸ εἶναι αὐτὸν ᾿[}η- 

σοῦν᾽ τὸ ὃὲ χα! Νοιστὸν (9) εἶναι τοῦτον, οὐκέτι, Διὰ 
- ΄ ᾿Ὦ ͵ δ μ“ ᾿ 

τοῦχο λέγει ὁ ᾿Απόστολος" Τὶς ἔστιν ὁ ψεύστης, εἰ 

μὴ ὁ ἀρνιύμενος, ὅτι Ἰησοῦς υὖχ ἔστιν ὁ Χριστός ; 
Φπ ἘπῸ τὸ ες «Ὲ ᾿ ᾿ ράγσιςς ον ἐαεῦν ἜΝ Χοιστὸς ὃξ. ἐστιν ἀρχιερεὺς, ἀπαραάθατον ἔχων τὴν 
φ . ΑΝ ν “ “ ἄἔν Ψ 11 Σ 7“ } ἱερωσύνην" οὔτε ἅπὸ γηόνων ἄρζαμενος τῇς ἱερὰ" 

,; ᾿ ΓΙ ω ᾿ 
πτίας οὔτε διαδηγον ἔτεῖον ἔχων τῆς ἀργιερατείας" 

᾿ - - “Ὡ ΠΩ “- 

χαδὼς ἤκουσας ἐν τῇ Κυριακὴ διαλεγομένων ἡμῶν 

ἐπὶ τῆς συνάξεως, εἰς τὸ, Κατὰ τὴν τάξιν δίελχι» 
“Ὁ 12 τ μ᾿ - , ἄι 

σεθέχ, Οὐκ ἐχ διαδογῆς σωμάτων λαθὼν τὴν ἀρλ1ε:- 

ύνην, οὐδὲ ἑλχίῳ σκευαστῷ χρισθεῖς, ἀλλὰ πρὸ ϑωσύνην, Οὐ ἐρ σκευαστῷ χοισθεὶς, πε 

τῶν χ'νων ὑπὸ τοῦ τούς καὶ τοσούτῳ ξιχφέσων 

τῶν ἄλλων, ὁσῳ μεῦ᾽ ὀρχωμυσίας 

γὰρ χωρὶς ὡρκωμοσίας ᾿ 
οιὰ ποῦ λέγοντος ᾿ 

ς, ὁ δὲ μεθ’ 
ι Η π ἔ 7. 

ὁρυμηδτιος ἅμοσε Κύριος, 
4 - ΓΣ ΩΝ ᾿ ,, δ, Γξ 

καὶ οὐ πεταμτιληδέσεται, Αὕταοχες μὲν ἦν εἰς ἀσφὰ- 

«κὲν 
ι 

λείαν χα! τὸ βούλεσβα!: μόνον Πατέρχ' διπλασίων ὃὲ 

τῆς ἀσφαλείας ὁ τούπος, τὸ μετὰ () τῆς βηυλήσεως 
χαὶ ὄρχον παρακολουθῆσαι" 

" ᾿ 

Ἵνα διὰ δύο πραγμά- 

“8 Ζοαπ, 11, 32. 5935 ῬῪέξρ), οἱχ, ἄν ΠΘΡΓ, ν, δ. 

τοϑρομίοι Ομ Ὁ 1511 ποιπθὴ ἴπὶ Οὐ πίσϑινο τοῦθ  ῖθ ΠΟΙῚΪ- 
αἰ μ5. χορ Θηλι5, 4ιὺ 5] πσα]εθ Τ ἘΠῚ Πα 5 ρογϑοῃ το 
Ῥαϊορ ἃ τξθυὸ απιρότ5, λὰ5 ππηπα ὰ θπι τ - 
ὁμι5, μηδήποτε ἄχηιστος, ἀεὶ πάντως χριστός, 5ρὶ- 
ψΓαβ 6. ΒᾺ ΠσΓ{|5 το ίθ σα ἀποῖο, ἀσδιρπθμηίαν, 1058 
νη 5 Ἰοχαη πα πιαθὴν Βα ΘΟτΙΗ5 Πρ σα556 νΠ6- 

ὍΣ 

Ὁ τὰ» δ ποθι νοῦρο εἰν ἀπε πιο αιο- 
πΘ συγ 8, 1}, τ κι οίσι., 1} σὰρ, νὰ, νϑῦβ, 
21, φᾷ, 900, ΤῊ απ αἷὸ ἃ Ῥαϊρο πιπύΐπῖν ΟἹ εἰρθά- 
ἔὰ πὶ [1556 ΟῚ ΟῚ δ ΠΥ μοι θιῃ, [ἢ Ομ ἢ πηο- 
ἄλαι ὀἰλπι 050 Ξ Πα δτὴ., σὰ παιατδ ον δά 
Ῥαίγειη πον. δϑὲ. Πο πα. νοίδγρτῃ (ἡ }01- 
βειαπόγαμι ορ᾽ ἰοπ στα 46 (ΠΕ σΊ5 1 ποι δ ἀϊνι 1815 
ῬΤΟΡργῖο, Β.ΠΠεϊ στον ἀδοϊαγαὶ ἃ πα α!Π λυτι πὶ τα τ  ]- 
σοτιιηὶ ΟἸγ 51} ἂν 2651 ἰβεϊαςτο, ἀὰὰ ΟΠ δια πὶ 
ΙΌΒ Δ ἢ {0 51ΠῈ ν6ὶ θὰ τ βπὴα 15. ν6} ἐποδυπαμ 0615 
ἑειαροῖο ἀδδορμάιββα ἢ {πὸ οἰἴστι πιο πίθου ἂμρ- 
θεῖπια αι 0} 1005 ΘΖ Πρ Ασοεαιπ, μι θη ἃ. 
μθέθ, ἃ. 0}, ἢ». θ8. 2 Πις δὲ με ῖκίαις οὶ ζ ἰδεῖ 
8Έ 56} ὑμὴὶ ἱ τἰρ ἅίανία ἐεὲ Πα] ορίθὴ 5 ἴση] - 
τὐθαια πὰ ἀσοσύγιο ΝΎβοπο, ἰοσο οἰίαίο, οἱ ντῖο 
ΒΟΒ Σ᾽ αἱ ἀρρᾶχοι ὁχ σαϊθοῦ, 11, ἢ. 1, δἱ 1115 Ἰονῖα, 
ῬΓΦΒΟ  Π1ὺ Ἰοοὰβ. ῃϑαϊππὶ χεῖνν Τ᾿ λνοηιις (μι, 
Ῥεμς. ρίρ, δερχὶε ποι ίέμ. ὑυρίογοα πηαϊξ 18 
Ῥθομς, ὅδνν ἔπιες, οἷο, ἀὰὰ Ραπατ Ξ, ἃ εἰ ΠΡ γρρος, οδρ, 
: δά ἰογηᾶπ βοηθγα οη θ.ν. το] τῷ νἀθιαν, ἤωθα 

Ὁ ἀδ φίογιηο Ὁμεῖβεὶ ποτηίηθ. Π6 ΒΟ ΡΠ γιὸ Θ᾽ πβ 6} 
βασοηάο!ο [Ὁ|}, οαάοιῃ νείθσαι τα. ποηη]σατ Ομ] - 
10, 51} ἀπατ ἢ} πθο}} ΠΠο πὰ γ6} αἰ ἢ} περ πὰ 
ἀπ. σοιμπααιαΐ {ΡΟ οκονρ. ὑρπθοη θα ὀχρίοβα,.. 
Πάασο πα τ ΟΥ̓ πιθαΐο ἀϊμαινδε Ομ ΙΒ Ἰὰς 
ἠατίαχῃ Τπἴονγο Βα νῖταα5. ὈΊββου, ἃς, πθτῃ ατιοὰ 
}η. βδουτάοι!ο 58 16 οἐ ΠΙοποναίατα. δϑί, ποῖ οἱῇ- 
οἱἱ Ἀπ} 1 θιη γοβθοχὶῖ Οὐτι 1π5. 

(2} {1 αὰτ0. πομ ὰ πο Θχβίαϊ ἢ ἰοτίθ παμηιαιῃ 
ΒΟΓΙρία, 

(3) Ναὶ Ἀιρυσξν, Ἰραγξ, χαΐ 
ος, αΞξαι., Ογ15]. 

(ἡ, Τὸ μετὰ, [τ οὐΠΠ|5. ἀπίθ τό μυρροιη αν καί, 
αιοὰ αἱ οχίνα Ἰσσαπι ροβένατα δ Ππαἰ πανίπτεῖς, ἀποῖο- 
στιὰ σοί. 015]., Βου, ὕδβασμ,, ροΐ. Ράι]ὸ 
γΡοϑι, ἰοοὸ Υϊὖν Θεόν, φυσι ἴῃ ὕχοπ. δὐϊομθ πα} 
πὼ ποὐθίαν, τὰ55.. ἀποϊουαίο, ροκπαην εὶς νοίο- 
ΕΠ Πρ ΒΌΛΙ πὶ, 6, (Οἷ5]. ἂς ἀροῦν. ἰσοιοπ ὃ πὶ 
τονοσανίῃιῃϑ, Υἱὸν Θεοῦ. 

ἀἀα εἰϊΐτγατ5 ὁχ Π0Ή., 
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τῶν ἀμεταβέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον 
Θεὸν, ἰσχυρὰν παράνλησιν ἐἔγωμεν τῆς πίστεως, 
οἱ Χοιστὸν ᾿[ησοῦν Υἱὸν Θεοῦ καταδεγόμενοι" 

1Ε΄. Τοῦτον τὸν Χριστὸν παραγενόμενον ἐρνήσαυτο 
μὲν οἱ Ιουδαῖοι, δαίιλυνες δὲ ὡμολόγησαν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ 
ἡγνόξι τοῦτον ὁ πουπαάτωρ Δαθὶδ, λέγων" Ἡτοίμασα 
λύχνον τῷ Χριστῷ μου. Καὶ οἱ μὲν λύχνον εἶναι τὸ 
λαμπρὸν τῆς προφητείας ἡρμήνευσαν" οἱ δὲ τὸν λύ- 
χϑον, τὴν ἀνυληφθεῖσαν ἐκ Παρθένου σάρκα, χατὰ τὸ 
ἂν τῷ ᾿Αποστόλῳ- Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον 
ἐν ὀστρακίνοις σχεύεσιν, Οὐχ ἐγνόει τοῦτον ὁ πδὸο- 

φήτης λέγων’ Καὶ ἀπαγγέλλων εἰς 
τὸν Χριστὸν αὐτοῦ, “Ἴδε, τοῦτον καὶ 

ἀνθοώπους 
ΕῚ μή 

Μωσῆς, ἤδει 
Ἱερεμίας, οὐ- 

μ᾿ ᾿Ω - : ᾿ - , ἐν, ὑεῖς τῶν προφητῶν ἠγνόει τοῦτον. Ἐπέγνωσαν τοῦ- 
. - 

τὸν χαὶ δαίμονες" ᾿Ἐπετίμα γὰρ αὐτοῖς" γαί ση τιν" 
9" Εν ΤΆ ὡκῇ 1 Ν Γὰ 5 5» τ “ ὁτ' ἤἠεισαν αὐτὸν Χοιστὸν εἶναι, ᾿Αγγχιερεῖς ἡγνύό- 

ἘΔ ΡΤ ΤΝ τὸ ΟἸΣΣΞΣΣΙ ἡσταν, καὶ ὄχέιλονες ὡμολόγηπαν" ἀογιερεῖς ἠγνόησαν, 

γαὶ γυνὴ Σαμαρεῖτις (Ὁ ἐκήουσσε, λέγουσα“ Δεῦτε ι ἴων μὲ“. ΞΕ “" ἣν 3 
ΜΝ ς 
, τπσ 

τοῦτον καὶ Πσαΐχς, ἤδε: τοῦτον καὶ 

εἴνκκῇ ἘΠ τε αἀνῆρωπον, ὃς μο: πάντα ὅσα ἐποίησα" 

μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός ; 

1ζ΄. Οὗτος Ιησοῦς Χοιστύς ἐστιν, ὁ παραγενόμε- 
- ᾿ - 4 - . μι 

νὴς ἀρχιερτὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν" ὁ διὰ τὸ ἅφθο- 

νὴν τῆς θεότητος πᾶσιν μῖν μεταδοὺς τῆς ξαυτοῦ 
προσηγορίας, Βασιλεῖς ἱξν γὰ» ὀνθρωποι, ἀκοινώ»- 

Ἄ νὰ ᾿ -- 

νη τον πρὸς ἀνβριύπους ἔχουσι τῆς βασιλείας τὴν 
“ -- μ᾿» - ᾿ γ 

προξηγορ αν" [ηποὺς δὲ Χοιστὸς Θεοῦ Υἱὸς ὧν, 

Χοιστιανοὺς καλεῖσθαι ἡμᾶς κατηξίωσεν. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ 
τις" χινὸν τὸ ὄνομα τῶν Χριστιανῶν, γαὶ πρὸ τού- 

του οὐκ ἐπολιπεύξτο, χχὶ τὰ και νοποιούμενα πολλά- 
κις ἀντιλέγετα! διὰ τὸ ξένον, Πηοησφαλίσατο τοῦτο ὁ 
πρηέτες λέγων" Τοῖς δὲ δουλεύουσί μοι ἐπ'χλη- 
θήσετα! ὄνομα καινὸν, ὃ εὐλογηθήσεται 
γῆς. ᾿Εξετάτωικεν 

ἐπὶ τῆς 

τοὺς ᾿Ιουθαΐους. Δουλεύετε τῷ 

Κυρίῳ ἢ οὖ; δείξατε οὖν τὸ ὄνομα ἡμῶν τὸ χαιλον" 
υυδαῖοι γχ καὶ ᾿Ισραηλῖται ἐπὶ Μωσέως καὶ τῶν 
ἄλλων πρεφητῶν ἐχαλεῖσῦς, καὶ μετὰ τὴν ἐχ Βαδυ- 
λῶνος ἐπάνοϑθον, καὶ μέχοι τοῦ παρόντος: ποῦ οὖν 
τὸ ὄνημα τὸ χαινόν ; 

ἮΝ 

μεῖς ὃς, ἐπειδὴ δουλεύομεν τῷ 

Κυρίῳ, ἔχοιεεν τὸ ὄνομα τὸ καινόν" καινόν μὲν, ἀλλ᾽ 
“, 
ὄνομα τ 
Τ[ε τ λξ κί οἰ χοῦ ἔὺς οὐ δ ἡ: 
ἐριτὴράξατο τῆς οἰχουμένης τοῦτη τὸ ὄνομα, ᾿Ιου- 

ΡῚ ᾿ »" ἜΠΗ 
οαιοὶ ἅξν Ὑ19 μΞ}δ' 

᾿ " μὴ ἀϑ ͵ " ᾿, - - 

τὸ χαινὸν, ὅ εὐληγηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς. 

χώρας τινὸς, Χριστιανοὶ δὲ μὲ- 

1 ΠΟΡΓ. νι, 18. 
9.1 ὗς ἘΠ. 
ταν, 10, 10. 

4 Ϊ0Δη. ΧΙΧ, 18. 8. ἢᾳς, ιν, {!. 

(Π Σαμαρεῖτις, Τέα ΞΡ  ρβί τη. ὃχ βῆᾶόγο (δχία, δὲ ἢ. ἰαπίαυ, 

Βοβίμ! απεῖριι5 σταπιπιδέϊοτ ἰοσ θὰ 5,πᾶπλν}5 1η 61- 
ἔπ οὐ τππθ. Πα θαμιν, Σαμαρείτης, 50 ἴΔΟ116 ΠΡΡᾶ- 
γὶϊ τ ἴπ ἢ οοταπη Ὁ ΟΧ ΟΠ νἹΟΊ ἴα, 

(2 ἢ αὐτο ἰμοερπαμας οἷσι Τρ δον ἀδ ὕτὸ- 
θ οα πῃ μ ριτα! πη }Π εχ Ραίγίθιι τ ἴ θυΐτη!5 τὰ 
«ορίαν, 00 ἀν Μεποη κί, δυάπῃ.. οἂρ. 46. γὰρ. 181: 
ΠΠῚαν., ἡ μκαΐα, σχέχι. αν 38. πὶ ἰδ πα 5 ρΘο ΙΔ" Πὶ 

2 οαππθηι βαρείαηι ἃ (Πτίβιο ᾿ποθτηδηὶ ἃ] 86] δα τη 
αρί, πθίηρο όλπ. ν, 26. Θπαρτορίου ΑἸ απ πι5 

ἴα πππο μβαίσαισα, ὅρορν ΝΝΒΒΘΠῈΒα Ἰδίᾳ Ἰαλἃ- 
ἰἰονο 5, Βιορμαπὶ, μ. 3598. ἀρὰ Ζαύάρθη., οἷο,, ἀθ 

Τοάμπις Βαρηβία ριιβφαστη ῥτορ]οία ποὺ ἱπίδτργα- 

Ῥατιο,. ἀκ. ΧΧΧΙΠΙ. 

ΟΑΤΕΟΠΙΒΙΒ Χ᾿ ὈῸΠ ΝΟ ΠΟΜΙΝῸ 7150 ΘΠΒΙ5ΤΟ. 

16 ψήώ, μονα. τὰ Ῥαγαϊμί, ἢ. ὅ, οἱ οαἰ. [ἁ, ἃ. 14. 
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ψεύσασθαι αὶ ὑἱίθ Ἢ ΔΑ εεἰ νιοηεἶνὶ Πομηι, γηῖατι βαδὶ οογιοίατο- 
πθτη παδραηλι5 ἃ, ὰὸ 5 αι] Ομ τίει 168 τα Ποὶ [11- 
᾿λυτῃ γΘοΙ μ᾽ πλ115. 

ΧΎ, Ππποὸ ΟἸιτιβία ται ασυαπὰσ ἄνθη! πορβάνοτγο {π- 
ἀφὶ ὁ, ἀπιπιο 85 6 γῸ σοηο 551 θα ηἰῦι δα ποιὰ ἱμπογα- 
ναὶ ΠΠΠυτὰ ραιγίαγομα Πανὶ, σατὰ ἀϊςοτοῖ : « Ῥαταν! 
«ΒΒ ὁ γη στὴ ΟἸιγβίο χα θὸ ὅ». ΑἸΠ φαϊάθτα ᾿πσογδπιπ- 

ἰθγρυνοῖδ! θα ἀ6 ρυορ]ιοίϊ 9ρΙσμάοτο (2). αἰ 

ὙΒΓ͵ΓῸ ρθῸΓ [ΠΟΘΡΏΔΤΩ, ἀοδαπιρίαηα οχ Υίγρίηθ ΡΠ ΠῚ 

Ἰηἰο! ἔεχοτα, Ἰαχία 1 «ἃ ααοὰ ἀρὰ Αροβίοίαπι 68}: 
« ΠΑΡ 5 {Πποϑαατπι ἰβίττ ᾽πὶ να ϑ]5. ΠΟΕΠ 115 Το», 

ΝΌΟῊ Ἰβπογαθδΐ πη ς ῬγορΒδία 1] δ᾽ οδαί:α Ελαπππ- 
« ἐϊδῃ5 ποιτ αι θα5 ΟὨτΊδθα τ απ ὃ 5». Νονι αι ἢΠΠιιΠ 

ΘΙ. Μοόνβ68: μούοτγδὶ ϑαιαβὶ πονοναὶ οἱ {ε θυ α5 : π6-- 

Τῇ 0 1|Ππ ὃχ Ῥτορ] δ ἐ15 ̓ σόγᾶνῃ. ἀμπονυθεῖα!, δα] 

᾿μ8] σιοαας ἀ:τηΠ 65. « πογορα)αῖ Θαΐ τι μβ505;» 68 
δἀαϊίαγ, « αι πονογαπί ἰρϑατλ 6556 ΟΒ σι βίη ", 15» 

Ῥγὶπεὶρθ5 βαοθγάοία τι Ἰπηονάύογο, οἱ σοη 6581 5αηϊ 

ἀφιοηθ5. ΡΠ Οἷρδβ καοογάοίαπι Ἰρηογαρδηΐ,οἱ δὰ- 
τηδυ πα λιν τα πἸσαρ αὶ, ἀΙ ΘΟ ἢ. ; « δαῖτ, νἢ- 

« ἀδίο Βομλίηθιη Χαΐ οὐχὶ ΤΑ181 οαιπὶα φιφοααθ 

ἴβοϊ. Νοπὴρ ἴσο δὲ ΟἸυρβίμ5. 3» Ὁ 

ΧΥῚ. ἰὸς δοι5 Ομ γ βέα 5 δϑοὶ τὶ αὐνοπιι ρου ΠῸΧ 

Γα πρόγαν Βοποταπι 153, 4} φῥγορίθν. ἀοιία 5. δὰ 

τα πὶ Ποθῃτίατα. πο βοῦῃη Ομ πὶμ 5 5υδ πὶ ἄρρΟΠ|1α- 

οπδλ σομηΠ απισαυῖί, ἰορο5. οι ποβ πὺ ἐσηι- 

ταμηϊοαΐαπλ οτοθγῖβ Βαρδηΐ τ μῖδ ἀἸσηϊδί5. ἀρρε}- 

Ἰαξμ:. οποτῃ, δος ἡογὸ Οπεισίαβ ) 61. ΕΠ]1Ὲ5 συχὶ 511}, 

ΟἸνε 15 ΠΟΤ ΠῸΒ ΔΡΡΘΙαεὶ ἀἰρπαιαβ οϑὲ ποταΐπο. 

ρυαπι, ἔπ Ζαῖοξ αἰ χαὐϑι ἀονάση ὁδί, ΟΠ ΙΒ ΟΣ Ὰ 

ποθι, οἱ ἀμίο ἤδο Ἰηϑυάίξαπὶ τ πον} διιίθ ηι ΓΈ ΡῸ5 

φαρο Ῥτορίοτ ρβᾶπὶ πονΠαίοτα σοπιγδαϊοιαν. θνὼ- 

οσοιραν! 0 Ργορμοδία ἰηα 6 η5 : « δθυν θη Π}0}}5 

« τη δὶ ππροποδίατγ ποσηοπ πόναπι, συ Βεποά σοί 

») ΒΈΡ6 Γ᾽ ἰοτγάμῃ 19.». ΟἸ σα Δ Ὲ5 Ἔχ ἡ 15: ΘΘΡΥ 5 

Ἰ)οπνιο, πόση ἢ οϑίθ το ἐμίατ τα] ποιῆρη νθε- 

ὑὰπὰ πον. αἱ δαῖμμ οἱ ᾿σνιο! εο νοΟδἸΔ ΔΝ 1}1 

{πὴ Μογεὶβ οἱ αἰτοτγῖιπι ὑτορποίαγατι Ὲ ἘΚ [ἀπιρόγα, 

ἴατα ρο51 γοάϊίυτα ἃ ΒΑΡΎ Οη6, οἱ 8 Βθῦ βαπ8 ἰθτα- 

βονα : πρέμαιῃ ᾿σἰμαγ ποναπη ΠΟπΊθῃ Ὁ ΝΟΒ ἀπρτῃ, 

(υδπἀοχαϊ ἄςαι Βοπιῖπο βουνίῃχας, ὨΟνΆΤΩ Πα μα Πι 8 

ποπιθῃ ; ποῖ ἰὰὰ ἡαυϊάθπι ; πονιπὶ ἰᾳπιθ ἢ 

ποπῖθι, « {πο υεμοα! σοί βαρανρ ὑδγρϑηι: » [6 Γ- 

ταμῃ απϊνούῦβατη ον ποὺ ἡοθχθα. 1] 5βἰαυὶ- 

11| οὐ. ᾿ν, 1. ὃ Απιὺβ τύ, 12. 5 Ῥξῶΐ. οαχχὶς 11. 
1 ΠΡ, ιχ, 11. 1819}, Πρ σαϊιεῖ εἴθ 

ΑΙΪὰ νόγοὸ πίον γοίαιίο ἄρ σατπθ ΟἾΊΚΤΙ 

οὐπα 18 658 ἀραᾷ ἰαἰογργοίο5, Ηρ οίαγ ἀρὰς [ππ- 

56}.. 1100 τν θόηι,, σᾶ. 16, ρᾶᾳ. 188, 68 1}. νὴ, ἀρ. 

ὡ, μ. 3.8: γον, Ναχι, οτγδν, 5, πι. ὁ3, τιν. θά : ἀὰ- 

εἰονοῖα Ῥαναρηγαβίβ ὧὰ Ῥβαθποβ ἃ Ὀογάσειο δα αὶ 

Τποοδογρίαμι ᾿κ πα Ξ ρα η} σοι δ Το : ΟΠνῸ- 

πιητΐατη ἃ σι] δῖ βοῶ, οοποίοπε ἐς « [)6 σοῖο ρα - 

απ, ΒΙ. ΡΡο Ταγκα,, ἡ ἴοηι, Υς ρᾶρ. 80: χὰο ἰοτὸ 

τὰ ἃ ἀδ δὰ γα ἠϊπβογίδε, Πονογᾷ ῥτορθῃει οι ἰνα 115 

1ϑοἱ βοηβ05 65: ἀρ αν 15 Ξουιί 6,30 Ῥο  δβί ναι ἀ6 
Ομεῖδιος ααἱ Πανιὰ]5. Πα 5, 6118 5664 15 δὸ τοβπὶ 8ιι- 

ΒΠπιϊοσ ὅθ η8ὺ τοςίαατγαῖον ἃ 60 ἀαίιι5 οϑί. 

Ὡϑ 



δ88 5. ΟΥ̓} ΒΙΒΆΟΞΟΙ,, ΑἸἸΘΠΤΕΡ, (84 

- ν : . - - - - ΕΠ ΡΝ : ΡΞ δὰ Ν : Ἢ ᾿ ᾿ - ἣ ἘΝ 

ἄσπι πηΐὰ5 γορίοηϊβ Πα θὰ5 ἀδξογηνηναίί : ΟἸεε πε πὶ ἃ Χ2: περάτων τῆς υἱκουατνης" τὸ γὰ τὸν μονογενοῦς 

γοιὸ δὰ ἴπ85 ἰθγτὶβ ρτόρᾶραιῦ : σα Θπ 8) ἀρ ῃιμΠι- 

εἰαμασι αὐ σθηῖ ἢ ΕἼΤΙ Θ᾽ 651 πομεῃ. 

ΧΎΙ. ΥἿξ ααΐθαι σορποβοθγο. ἀροβίο!οβ ΠΟΥ 550 

ΟΠ γΙ5ἢ} οἵ ρν ἀϊόαβδο ἠοπῖδῃ; τὸ ρηι5. ΟἸ οἰ βία μα 

ἰρ88 πὶ ἴῃ 56 ΠῚ  ΕΙμ515. μα 1556 ΡΘΌΠα5 Δα ΜΠ ΠΟΤΉΌ5 

515 ἃἷν : « ἀπ ὑχρογπηρηςζαπι α ἀΌΡΡ1 15. Ο᾽ 5, Πα} 1ὰ 

«τπὸ Ἰοηυϊίαν, ΟὨΣΙΕΠ ὁ δ» Ρααΐα5. σεν βίσλ ἀπ - 

πτμι αὶ, ἀϊοθὴβ : « ΝΟῚ δῃΐηι πθϑπιε ρος ρει οὰ- 

«τπ5, 5608 Οπγίβία αι ἤδϑιη ΠοΙΠΊ πὶ : πῸ5. ἀπίο 

« ΒΟΓΥῸ5 ναβίτοβ Ὠγορίογ δππὶ ἰὅ». Οὐσΐπδν νόγοὸ 116 

δϑὲ δὶς συ ἀπίοα ρονβααποθαίαν. Ὁ αὐἱναςαἴ αι 1η-- 

ὕθὴβ ἢ ΟἿ Ὀτὰβ ροεδοῦίον ὈΧΒ. ΠῚ, ἴρ56. Οἱ εἰ 5ε αὶ 

ἀπηαπαῖ. ΕἸ πθλν ΟΡ ἐάθβαπη 7 ἂπ μού σπ! ἢ ρΡεγβθας- 

505 7 αἱ Δ Ή}}π|5 οὐαὶ αἱ σὰ πὸς πιοᾶο μ6}} γα: ἢ 

ἀαϊα ρυϑοβθηίθαι [1π|ἰ6ΓΡ15] ιάθτο, ονονροπῆα οἱ ρὰ- 

ἄστο ρορπιονεθαιαν ἢ 78 πὶ Τα οταϊ ᾿ὰ στη τοσορία5, 

ἘΒΡΘΘ5Ὲ5 051 αὐ ρενβοσχποπάπη ; οὐ μαβὲ θη 

Ὁδιμαβοὶ ργϑθοο 651, {π| πιο ρογβοοαίον. σὰ γ}"- 
ἰαἰο 167 ΑἸΠ ἀοπηδβίϊσοβ Ῥνὸ [ὉΠ] α τι θὰ 5 οὐτα αν ἐδ- 

5ίο5 τ ρὸ ΠῚ (οπκίδμι γα χὶ 1} θΥ 5. 0515. ἐχ- 
(τον! οὐ αὐλὰς ἀπ α5 2 Μαῖα ἀπίοην ΡΘΙΡΙ ἂς 

σα }5. ἐθ5ἐ στ, γρτα πὶ βιιϑθοοῖα ἀποθοπιοᾶο 
νι ἀδθτὶ αυθλ ΓΤ Παρ ὸ5. οηΐθι ΓΟ 15} τα (1 } 

Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ χαταγγξέλλεται (1) ὅνομα, 

|χΖ΄. Θέλεις ΣῈ γνῶναι, ὁτι τοῦ Χριστοῦ ὄνομα 
. 

- ᾿ Η “- μι 

ἤδεισαν οἱ ἀπόστολο: χαὶ ἐκήφυξαν, μᾶλλον 5ὲ 

γα! Ἀριστὴν αὐτὸν εἶχον ἐν ξαυτοῖς; Παυλύς φησι 

ποὺς ποὺς ἀχούοντας (9) Ἢ δοχιμὴν ζηπσεῖτς τοῦ ἐν 
᾿ . "» ω Ἂ ἊΡ ἘΣ πα - Ὁ 
ἐμοἱ ληλοῦντος Χριττοῦ : [αῦλος χαταγγέλλε: τὸν 

ν᾽ ᾿ . ᾿ 

Χριστὸ Οὐ 1ὰ0 ἑαυτοὺς κηφύσσομεν, 
Ὅς ὦ 

ν, ξύων" 
ν᾽ ᾿ »" ν ᾿ Ὡς '" - 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν Βύροον, ξαυτοὺς ὃξ δούλους 
μ 
δι 

» 
φοῖτη 

Ϊ 

4 

(ὰ ᾿Ιησοῦν, Τ ς πὸ πρότερον 

Ὥ μεγάλγυ θαύματος 

αὐτὸς Χοιστὸν χαταγνέλλει, Διὰ τί; χρήμασι» ἄϑα -ς ((: τῶ τ ΟΥΑΙ, ἱ ΚΕ ς ρήμᾶσ! ᾿ 

᾿ ων “᾿ -"» 
ἄλλ' οὐδεὶς 7») ὁ πείθων οὕτως. ᾿Αλλ᾽ ἄρα 

δυσωπούμενος ; ἥδη, ἣν 

.᾿ 
2 ΣΧ 

ε - Φ μι » 

ὁ πρόοπεῦο ονωξζὰς, 

πεῖ σ Ἐπ: 

ἄλξπων αὐτὸν παρόντα, γαὶ 

ἀναλν θεὶς εἷς οὐρανόν, Ἔξηλθεν ἐπὶ τὸ ὁτώχειν, καὶ 
δ᾽ - - ᾿ 35. - - , »" " 

ὑετὰ τρεῖς ἥμέονσς εν Δαμασχῷ κῆρυξ ὁ διώχτι τ᾽ 

ποία δονάμει, ΓΑλλο: μὲν οὖν οἴχτίους ὑπὲρ οἰκείων 
Α͂ νὰν τὰ τ , 

χαλοῦσι μάρτυρας" ἐγὼ δέ σοι μάρτυρα τὸν πρότερον 

ἐχθρὸν παρέστησα΄ ὅτ: ἀμοιῤάλλεις; Μεγάλη «ὲν 

γὰδι3) Πέτρου καὶ Ἰωάννου μαρτουρίχ' ἀλλ᾽ ὑποπτός 
ΕΣ “- . - -. -ὦ - - τις ἦν' πἰχεῖοι γὰρ ἦσαν, Τοῦ ὡὧᾷ πρότερον ἐχθροῦ, 

τ ΔΝ ἀρε αἱ , ν - ᾿ς 42 ἐν 
ὕστερον δ ὑπεραποθνγτχοντος, τίς ἔτ: ἀυντώχλλο: 

πρὺς τὴν ἀλγθειαν; 

ν6ΤῸ ἰ5 1] ρείι5 ἐπ πιΐσιις ὁγαΐ, ργὸ δαδη οἄθπξα μοβέθα που ίθ ορμοῖ, αὶ αὐ βαρουοϑ [ὸ γοῦὶπ 
(α6 ἀπριίαμμά! σοι ὃ 

ΧΎΠῚ, πὶ Πἰ5 ἄππ τουβαῖαι ογάϊ τος τα 11 Π16- 

το Βα ρυι οι 5 πα οἢ] θ᾽. {15 ΟΠ: απὸ- 

τὰοο οσμογογαπι σα  ἀδηγ ὁρ᾽ πο 5 ἀπ βια ΠΗ ΠΙΟΤῸ 
σή πνι, Ρααϊο νορο ρυ]ὰ5 ρΟγαδο Ὁ πα πιογι 6- 

σὰ οι ον δῖ! ΝΟ σηΐηι, {δὲ πλ]Π9" οπβϑί 

Ῥοίραὰβ δὰϊ Ιοᾶπηθα, μιύαιίίδιν ἢ ΕἸ ΤΟ ΓΙ ΧΊ  : 88 - 

51} {5964 αἱ Δ 4] ] οαὴ ἀοοίρ 8. ἀβϑοῦθυθ, ἀιιο! 0- 
τι αίσηι, δἹ ΔΌΪ  ΡΓΙᾺ5. ΠΟ5115. ΟἹ ᾿πδοσίατοι ἰοΓαὶ 

Ρίανα βογίθενα οὐ θβδ᾽, αἴ ρᾷ ται 0 σονίαμλ ὁΠὶ- 
"65 ἤιάθηι σομ οἰ μογθηια5. δι σροθαπι ᾽]σα  άρπι οηγ- 

Ὧ65 ἀ6 ᾳϊο,ει ἀϊο θη:  Νυππὸ αἶσ δε αἱ ρεῖτι5 
κ ρουβοαποδαιατ ἡ πομη6 πιὸ ἐστ αὶ πα! οπ θα ἂὈ- 

« ποσνοι ἢ 1 τ 5816 πὶ ΝῸ πα το ΠΧ ΠΡατ- 
Ἰὰ5 :65ὸ κοϊο,αοα «ἀπ ρατῃ Θϑ 1.» 11} α ὀοη ἃ 5 π|}- 

« Ἰοβ σα] τάν ξ ας, ΒΟ πο «ποτὰ βαπῖ αἵματι νὸς 

4 σα} ἀροβίοπις πὰ ρου κρο ἀπ δια ἸΣ ΠΟΙ ΘΒ Δ ΠῚ 
«9.01 19,504 Ἰβπονδὴ 55», ΕΧΊΒΕ να τα ΘΉ ν ρρατα 19 

σαι ποτὰ Ου 151}. 16 ἰΞ νου βισιιθ μι σρ50 πθ 5οίθ θα πὶ 
γῦρο ἰρϑαπι Κη 55 Δα 0} 6Γ6 Γο δτη, ποτὶ ποΐνοσο Ἰςν 
« Βαρογαρηπάανια αανοῶν σύα αὶ θὲ πὲ τη 6. ὅν», 

ι6 Δει, τχ ΠῊ ὅσον. χηὶ, 3. 151] ὕοΥ. ιν, ἥ. 
Ι Τίηιν. «4, 1Δ.. ΞΌΞῚ ἡ). «ἡ ΜΙ Ὁ 1. 

- 
: } 
2 Σ 

(Π) αταγγέλλεται. Οοϊδᾷ,, Ο(οἰπ]., Οἰμ}ν»,, Ηοα, 
χαταγγίλλημεν, «πη μη άπ, 

2) Τοὺς ἀγχούοννας, οκὲ ἰαπὺ γοσθ. αὐαϊίαῦ 
Ἰουδαίους ἴθι ΘΕ 15. οἱ γονδίσα ἀφο θοῖ, κοὰ ἀθοβε 
1 πόιλοα ἴπ πού εἰ, (ὍἸΞΈς Οὐἴο!ες Τλσνς Κα ἀβαὰ δὲ 
ἄδηον. Πυθα ταν Ραθ] 5 ον Τα Π οβι πούπιι Ἰδο-- 
ουἱδδία ταλχτῃεαμι μα θα ὁχ σοι ΠΊΡιῖς σον ΓΒ 15 ἐθΠ- 
βίαναι, οἴ, χύηςς δ: 1 ον. χα, 5. 10 μοπὶ, μοῦ 
νόθα λέφων Οὐ γάρ, εἰσ, ἀσᾷὰρ δὰ διὰ [ν σοῦν ἴῃ - 
οἷαθ. ἀδπιοταπίαν πτ ἀντοάοοιϊο οὐ ἤν ον, Πρ δὲ 
(μα 58}}». αι χαὶ θα) παλυαίοιη ἀἀϊεοία καατ, πα -- 
5 0} ἸηδΒρόΓ ἰοχτα! πδυθββαγία κι! βαβρίοον 

Π|-. 

ἀληθῶς τὴν τοῦ 

Ἑνταῦθα γενόμενος τοῦ λύγου, τιβχύμακα ω Α Ὗ “λξνος “γ,ν)ς Ξ 28, οἷ 

ἀγίυυ, νεύματος οἰχηνονλίον" πῶς 
τὰς μὲν τῶν ἄλλων ἐπιστολὰς εἰς λίγον περιξγραψεν 
᾿ " ᾿ ν Ν 

ὑριθμὸν, Παύλῳ δὲ (ἢ τῷ πρότερον ὃ 
μ᾿ ᾿ ᾿ μι ϑὲ. } ᾽ Ἧ , ΕῚ 

δεχατέσσαπας ἐπιστολὰς ἐχαρίσατο, Οὐ γὰρ ὅτι ἥττων 

ἰώχτῃ ράψα! 

ΡΞ ΝΣ ἘΣϑ τας Ξξν, ΟΣ ΩΝ τὰἢ ἦν Πέτρος ἢ ᾿ἐωΐννης, ἐνέχονε τὴν χδιν᾽ αὐ γένοιςπ 
ΣΝ κα “,» , - -ο ὦ ᾿ 

τὸ ' ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ ἀναμφίδολον εἶνα: τὴν διδασχαλίαν, 
“- [ ἢ -- ᾿ ΄ - " 

τῷρ πρότερον ὄντι ἐχθρῷ χαὶ δ'ώχτηῃ πλεῖον ἐχτ:ἴσχτο 
πιστοποιηρθῶπμεν, Ἐξϊ- 

Παύλων, καὶ ἔλεγον" 

διώχων οὖ ὧδε 

Ἡράφειν, Ὡχ πάντες οὕτω 
ἑπταντο δὲ 
ἡὖχ οὔτός 

ἵγὰ 

πάνπες περὶ τοῦ 

ἐστιν ὁ προύτερον 

ἡμᾶς ἀπαγάση εἰ 

ὑστασίς, τ πσὶν ὁ ἸΙαῦλης' ἐνὼ οἶδα, 
, ᾿ 

: 8 

-- Ἃ 
ἦλθεν, : Ἱεζοῦ- ἘΣ ἢ δεμένους 

σαλέμ;: Μὴ ἐς 
: ξ τ ΡῚ 

σι ἀν, πε σα Στ: πὴ ΟΝ, 
- 4 “ Ἂν 

χαλιῖσῃαι ἀπόστολος, διότι 

Θεοῦ: ἀλλ᾽ 

σνύνει ον Ὑὰ2 χαταλυσι εἶναι τοῦ νύμηυ τῷ περὶ να μου οι γᾺ ᾿ ν ᾿ το Ὁ ἡ μη τῇ περί 

ὅτι οὐχ εἰμὶ ἱχονὸς 

ἐδίωξα τὴν ᾿χχλνησίαν τοῦ ἀγνηῶν, 

. - - ΠῚ -π : ᾿ς Ὰ 

οιστοῦ κήέουγμα! οὐχ ᾧόξιν ὅὲ, ὅτ' χὐτὺς 726: πλη- 
ἡνῷ, ᾿ ᾿ ὁ ᾿-- » οῶπα!: τὸν νόμον, καὶ οὐ καταλῦται. “Ὑπερεπλεύόνασε- 
ὃ ἢ χάσις τοῦ θτὴῦ ἐν ἐμοῖ, 

πα: ἢ δ πΠπ ς Ὁ ΟΣ πον ὩΣ 

απ ἃ ΠΡ ΡΠ ρ.Θ ΟΥ̓ ἃ ὅ556 θγορίου νούοηὶ Χ 5’- 
στόν. ἀἀὰπὰ ΟΧΙΒΕΠ μα ΓῸ μοβπα Ὠ.π5 ἢ. ὁυα οἴθιιθ, ὉΧ 
α 1} 15 15}} ΧΟ ΤΡ βαια!  ροϑίαι [πἴδϑε Ιοσο Γητοῦν 
μόβΕ διά παν γόνονα Ἰὼ σὸ ἰού, σοι. (ἰδῇ, δὲ 
Οὐνοδ. πάθθηι ὁιὰ Χριστόν Ισοὺ διὰ Ἴ τοῦν. 

(9) δῖξν γάρ. Ῥαρβεα!απι γχο παιδία οχ Οὐ 5]., 
Ὀι(ολν., ἴσο, ὕκδααν. Ῥάυο ρόξι, Ἰσοὺ ἀμροιύλλλει, 
Βου ρβιηεας ὁχ δηθνρῖ, ἀμφ: αλλ, 

(ἢ) Παύλῳ δὲ, οἴ, [π΄ (οἱβ]. Ἰορίξαν ἴῃ δοουβαπάῖ 
σαρα, Ηχῦλον δὲ τὸν πρ, διώχτην" ἃ ἐμ τὰ ΘΕ ΠῚ ογ- 
15. ἐλ πὶ Κορε. ἴῃ ἀδῃ Δ] σακο, τῷ πρότερον ὄντι 
ἐχθρῷ πλεῖον ἐχαρίσατο γράφειν, ' 



Οδὸ 

Χοιστοῦ μαρτυρίαι, Μαρτυρεῖ Πατὴρ οὐρανόθεν περὶ 
τοῦ Υἱοῦ" μαοτηρεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἀἄγιον χατυθαῖνον 

σωματιλὼς ἐν εἴδει περιστερᾶς" μαρτυρεῖ Γαβριὴλ 
ἡ ἀργάγγελος τὴν Δίαριὰμ εὐανγελιζόμενος" μαρτυ- 
Ρε: Παρθένος ἡ Θεοτόχος" μαρτυρεῖ ὃ μαχάριης τῆς 

φάτνης τόπος" Αἰ γυπτὸς μαγτυρεῖ, ἡ ἔτ: νέον ὄντα 

τῷ σιύματι τὸν Δεσπότην δεξαμξῆνη" μαοτυρεῖ ϑυ- 
Δι δον» αν ἃ : 5 “5 δ." κῶς τε 

ἅξων ὁ ὀεςτάμενυος αὑτῶν ἐν ἀγᾶλαις, χαὶ εἰπῶ’ 

Νὺν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα (1), κατὰ 

πὸ ἱημά σου, ἦν εἰρήνῃ ὅτι εἶδον οἱ ὀοθαλιοί 
μου τὸ σωτήριόν σον, Ὁ ἡτοίματας χατὰ χατὰ πρόσ- 

ὠπὴν πάντων τῶν λαῶν, Καὶ Ἄννα προφῆτις, 
ἐγκρατὴς εὐλαθεστάτη, καὶ ἀσχήτρια, μαρτυρεῖ περὶ 
αὐτοῦ" μαρτυρεῖ ἴωΐννης ὁ Παπτιστὴς, ὁ μαἰγιστος 

μὲν ἐν πουφήτχις, ἀοχηγὸς ὃξ τῆς Καινῆς δΔιαθήχτς, 
ν᾽ ᾽ καὶ πρήπον τὰ συνάπτων ἀμφοτέρας ἐν αὐτῷ τὰς 

Λιχθήκας, Παλαιάν τε χαὶ Καινὴν αχοτυσεῖ ὁ '[οὐ- 
ΥΣ : - . δ ὙΈΝΝ τ “ἋΣ 
δάνης ἦν ποταμοῖς" μαρτυρεῖ θάλατσα Τιδεριάδος ἐ 

μαλάττις ἀσοτυροῦσι τυφλοὶ, μαρτυροῦσι γωλοὶ, 

μαπτυλοῦτι νιχοοὶ ἐγειλήόμενοι" δαΐαονες μαοτυροῦσι 
λέγοντες Ἃ{ δ αν (9ὴ χαὶ σοὶ, Ἰησοῦ; Οἴδαμὲν σε 

τίς εἴ' ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ, Ναρτυροῦσιν ἄνεμοι 
ποστασσώμενο! καὶ “ιμούμενοι" πέὲντο ἄρτοι μαρτυ- 

ροῦτιν εἰς πεντακισχιλίων πληθυντέντες, “ὁ ξύλον 
τὸ ἄγιον τοῦ σταυοοῦ μαρτυρεῖ, μέχοι σήμερον παρ᾽ 

᾿ ὕτωμι δὲ αὸν τὶ Κ᾽ ᾿πν δος 
ἡμῖν φοινόμενον, καὶ διὰ τῶν κατὰ πίστιν ἐξ αὐτοῦ 

88 Μία, οαἴ. δ, ἢ. 33, (καἰ, 18, η. 38 ρέ 5ρῆηᾳ.; οαἱ. ἰᾷά, τι 25. οἱ 23, 
14. 1.38. 

Ἴθι 
χίοηες ὃ 
ἴὰ; ἡ 8ομη,. 
41, 89 Μδίιι. χι, ὅ. 
ῃ. 10. 

ἜΤ ΊΛΙοΣ ἥῆς θὲ ἀν ΝΡ 
Ἢ 1814, 360-28, 358 οὅη.. 1. 

1 Μᾳγο. ., 36, 

ι1} λίσποτα, οἷο. 1 νουδατα οἱ 56ᾳᾳ. πϑ4ὰς δὰ 
χαὶ Λυννα Ἔχ. ἀδξβασ! ἴθ πι5 ὥεηογνοῖ, ἰὰ ἤρο οἱ 
ὕαβααθ., Οι9}., Οὐ151., ἀθδϑὶ θΠ1π{8515, ὁ ἡποίματας, 
οἷο. , 

ΩΣ τί ἐρεῖν, Τὰ σοῦ, Οὐἰ5]., σο, αβδαθ, ἰδεῖν 
πὲ ἐπι ναθμό! το δας τί ἡμῖν, διπο. χαδά που, θίο. 

(ῶν Καπούμηι ορσῖς, ἰρησα, οἷο, Πἀότὴ ἐαρτγὰ αἰχὶ!, 

οαἱ. ἀφ παι. 10. ἂς τόρδας μαναὰ σαι. {8.,. ἄστη. ἅς 

Δείος οασηϊα ἀϑϑαΐα ὁ555 μα ἰαϊ Εἰνοία5, ὺ ἄγραν 
πὰρ ανο ἀθσσ, φασὰ ΟΥΡΗΠῈ5 ἃ 5868 ππασαθ ἸΘηχρ Τὰ 
Ἡρανηχι ἐὐιτοῖς βορνΑ Ὁ ποῖοι Ηἰθ γουθὶβ, αὐχοε σὴ τ 

ἀξολὸς ἀΠᾺ 5] ΤΟ 61 ΓΘ] ρον 5. βευ να τὴ ἀδδ πη τ 15 5 ΟΜ. 
ἰβάσοιν ρατιοῖπ τς 5. σαϊθοΐοποδ ἀηπῖβ, τιθα ἴθ Γ6 
πράτ οἰ σα . ΞΊΚΊΠ, σγὰχ τορονία αἰ σΔ ἘΙΓΣ, ὁ }5 

ξοραθε θῖν ἀπχῶς υπδίραταμπε, δ] αδήοτα συλ ]υδπι 

δου σεπηΐσπῖξ κορῆ, ΟἸΠΠ] οΙ πα ὕδνο οἱ ΤΙ νομὴ 5 

ΗΠ οστααν λα αὶ ὁομυσάσιη ἔσηνραϊ ἀπο ἃ τσρδνία 

οὐ δἰ ΤΠ σα Ἱ (οὐ ἰδχθα τὰ αἴτὸ ργο ΡΒ} 5 εἰν 
αὐρηταν ἄσ ἴοι ἐδιαρογο, φαρα ἃ Ομ τῖσαι Ράββίοιιθ 

ἰαϊοντασῖϊ, Ἰοχαϊς ἤὰ πος βάσΓ5 0615 μοθ  πὴ ἢα- 

τοῦ ρτα ποκα τθ, σοπϑουνα ἑκα {|555 πὸ ΛΟΙΑΣ δὴ τδν 

ρον α ει ϑιῖ νας ἀὐνπιοῦ θομοῖν τῇ δε ϑϑὲ- 
δἷ5. αξγο: τήμερον χμὺ ἰὴ δαογῖβ ΒΟ ΠΤ 5, ἔα τη 

ἀραιδ Π ΓΊΓ65. ΔΙῖοΚ ΠῸἢ διϊοο Ἰοπβτιαιαμπ (δι Ρα8 

βοερον ἀοαίχπανε ον, ἀπ πα γούβητα 681, δὲ ἀΈα 

ἀπὼν οι ἐοφλαπηιπ, οαϊν {7| ἀατὰ 11 ὀθέέγναι 
ἀο αὦ πι ἰδία ρα νά σεῖ, μξχοι σήμελον λέ. 

ΡΟ ὈΓ ΗΟ 55 Δ ἸρΟΙ βίος Βοιαϊ αι ἀπο 

οὐ τίοτ ον! τ αασὰ ἑααα πορηἶβὶ ἀθ ΡΥ 30 η 010 πη ρογα 

ὀξροι ἰδθιαι Ἐροίοδί ράσοπι, νυνὶ δὲ ἐν χα μεῖς 

εἰς ἡνηςν ΠΕ ΕΘ ηἡπτὴ δἰ δι ΠΠπ8Ὲ ὑαὶ, 18. πππὶ. 37, 

πὰ αῇ Πα μὲγει σήμερον νἱχ ριατοκ ψαδπὴ {ΓΙ 5 πὶ 

ἀπηθν, ὦ σρρβία{π| σορνογείσηβ θ 505, ποίρί. 

ογασεια ΟΤ ΡΟ φοάθιῃ Ὀομπβίδη ψ} ΘΛ ΌΟΓ ἰλν θη απι 

1058 δϑὲ ϑου!αίαο το5ι15 δρίϑυοϊα δὰ Οοπβίλμίίατα πα μλ 

ΘσΛΤΕΛΗΠΕΙΒ Χι ΠῚ ΝΟ ΠΟΜΙ͂ΝΟ 7Ὲ51} ΟἬΠΙΤΟ. 

1θ΄, Πολλαὶ τυγχάνουσιν ἀληθεῖς, ἀγαπητοὶ, πεοὶ αὶ 

38. Μα 1}, γι, 36, 21. 

6086 

146 ΧΙΧ. Μυϊία οχϑίαπε, ἀϊ!δοι, νογὰ ἀθ ΠΟ] νῖβεο 
ἰρϑειπιοιῖα, ὅ8 Τοϑιαίηγ Ῥαΐδτ ο σΪο ἀθ ΕἸΠο 39, 
ἰοϑίαταγ 5ριυ 15 βαπόμι5, ἀοβορι δι. ὑου μον ΠΡ 
ἴθ Ἔρϑοὶβ οοϊαπηθο δ, ἰθϑίαίαν. ΟΡ ΥΙ6] ἀγυπαημρ- 
ἴῃ 5 Μαγ δνδησ ΠΣ }}5 ἦδ, ἐ95Π Ποαίαν γίρπο Π)61-- 
Ρᾶγὰ 57 ; ἐθϑἔσχγ Ὁ6Δἴαι5 ρει ΞΒΒΕ Ἰοσαϑ5 ᾿5, Εμνριαβ 
6515. ὁ5., 1:6 Ποχπίπιιπὶ σογροτο δάμας πογθὶ !ὰπΚ 
ἰμ απίοιῃ ΓΘ οΘΡΙ 5", [6515 ϑτηδοι 4] δαπὶ γρορρὶὶ 
ἴῃ ἍΠ]Π15 515, δὲ αἰχί τ « ΝΠ ἀπ 1{15 βουνιπ ἔπ] 
« Βοιηἶηδ, βδοαηάθτῃ νουθαιν ἱσαχῃ, ἢ ράσο, μα 

« ν᾽ δγαη! ΘΟ] πλθὶ ϑα!αίαγα ἰασπν, {ποι ραναπηὶ 
« δῆ δ ἔᾳοίθπι ΟΠ Ροραϊοναί ὅθ,» Ὁ Ατὰ 

ῬΓΟΡΒΘΒβα, σομ 68 [86 τ 58] το] οἰ πβίτηα, 
εἰ αϑοσε σδιῃ ν᾽ ᾶῖλ ἃρδη5, δ ἴρ30. ἰδβιππομίαηὶ 

τϑάσϊε 51, Τοϑ Πσαίαν Τοδμλο5 βαρ! 5ία 50, μγομῇθ-: 
ἰαγ πὶ 78} ἄθπιὶ ἐπαχίτπιιβ, Νονὶ γθγοὸ Τοβίασπαθ 

ΡΥΪυθρ5, αἴφμα ἴῃ 858 φυσἀδιπχσο σομηθοιη 
ἅπαῦῦ Τοβίαπεθπία.,, 85. δ Νόνιπι, Ὁ Τοῦ 

ἢπαπλίηᾷ ἰΒδι15. 65} λον άἀλμ)ς ᾽5, Ἰηἴθι τηαθὴα ὅὅ, Ἐ]Ρ6- 
τα ]β πιᾶγο. Τοξίδηταν σοὶ, ἰδβιηΐαν οἰδιαϊ, νι85- 

ἰδπίαν πηοῦῖαὶ δα ν᾽ απ γονοσαιὶ 36, Το πο πἰπιπὶ 
ἴεγα πε ἀανπιοηδ5 δἰθηθο ᾿ « Ομ1 ποθ 5 δὲ ἰδέ, θόβα ὅ 

«ΝΟ 5 [8 (ὉΠ 515: ϑαποία5 Π91 δ, » Ὑδδ Πα ηταΓ 
ΥΘη δ, 615. ᾿Π]ροτῖο ρτδ581 δὲ γοΐγομει Ὁ, ἰδειδὰ- 

ἴαν Σὰ 6 άπ ἴῃ σα (πθ γί ΓΟ ΠῚ τ} }}}1ὰ τς 
τριοαῖ 93, 40 Βαηςίαηι στα σ5. Πἰεαιτα ἰοβία! αν (8), 

ᾳυοὰ δά ποάϊδγεπαπι 588 ἀΐδτη ἀρὰ πὸ σοηδρίοίς 

5. ΔΙ ἢ πὶ ἐδῶ: 
ἀπ. τὰ ζ 39. ΜΗΛ τς, κὐ., ὁ ΊΛιος 

8 ψηας δαϊ. ὃ; π' 6: 3. Μααν, πὰ, 19. 5 Ἰδσαῆ. οἵ, 
39 ΜΠ}... τιν, 116-31. Ὁ Ψια, οαἱ. (, 

8, 4 5610 ἰδβεϊπιοιίο ἀγραταθηἑιπι οχ ἘΠΒΡΒΙ (το- 

ΞΔΓΊΘΠ 9515 5116 6110 ΡΟ πὶ  ἀἀΠαριΟσα οἷ Πα σπὴ 
ἀὐβϑατοὶκ [Προἷ5 ἃ ἤεϊαπα σοπάϊαμι, βονναθαλαι ἴῃ 
ρυρίοειι Πρϑαγυθομ αι οχ Πα 0, 1186 τὸ 56} την] 5 
κα Ηϊξιον. σοὶ, σὰ. Ἀν δἰ τι6 ἴῃ δοάγιο δ᾽ θά 6πὶ 86- 
οἰδβῆον ϑαυταγίο, 6χ ὅ. βαπίίηο, ορίβυ,. 31. ἡππηι, ὃ, 
αἃ {ΠΠ4 ρου αἰγίαπι σπασάδληπε ἀἀ  δάθ αι ὉΠ ἐπ ληἢΠ}}μ- 

πι5 ὃν βαδὲ ερί ἐμαὶ οὰρ. 0. Ααἰ δον. } αηϊο 

ὑσασδιι ρα Ξ σα π|8 Ο] 61 ἀΒρΘτ βίο πρ Τα ΔΉ Π1ὰ ΠῚ ΠᾺ. 

α 39. 9288 οἱ ἀντίαθα ρουρρίγαιδ ΠαΡγΆΠ ΠῚ πὶ ΒοτΒΠὶ 
γψι9. ναοῦ σονναμε εν με δα 5. [ΠῚ ρτϑ νος 
υαὶ σταυροφύλαχος ΜΠ μὲ Δυιῃο}}} 1 ΟΥΠΟ.! πᾶ- 

γῖδ σα Φοαππθ ΟΥ̓ βασσθδεογο 5, ῬΟΥΡΙν τῖϑ 

Ῥυβίθα βαζοπβῖβ δρ᾽ κοοραῦ, ὯΓ ἴῃ ο᾽ὰ8 τὰ παντῶς 

ἀὰγ ; ροῦαθ διά βυΓθΘ πὶ ἀμ ἃ τηουὰ βουνά θη [ἢ Γ 

οταχ. ΡΟΡαΪΟ 569] σαρία πη ῖἷβ ἃ Βρίσοῦθο ρτόμος 

ποναΐαν αὐταί, ὁχ ΡαΘ ΠῚ ἴσο 56ὶ Τα ἀλέοςν ἃ 

ξιοινα τοϑίαίαν ον Ρώσολα Ποριτηΐ ἐροναῖμος ἀπο 

οασα ἀΠΠῸΙ ἀθ Τοτῖα βοχία βανύᾶβοοναϑ ἱπ|6 ΠἸσητεξ, 
νἱάμεαν ροπτ5 ἀδ ἔογίη, κοσπάα ῬΆΞΟΙ ΟΠ 5. ΤΠ 10 - 

Κορ Ὧη τα ὁκ ον ἡ Ἤ1Ύπὸ [ἃ ΘΙ ΟΡτα ατηῖ ἤπ|588 

πδυναξ 5οηητοηἶαθ ΠΙΡΡοβο γι Πὰς ἀπ κίον οὐα, 

Ι, φα)β ἰοιαραθδ δτοα! απσχπθ ἢ πυσροποηο 

οἱ οχα απ τὰς 5 το ρονα, χτσα Ποὺ κθτμ μ115. 7- 

μ] θερ ἀἀοναιο πὶβ ρΡΓΟΜΡΠ 5 ΟΡ ξοορὶ Ῥϑηδβοῖο ΟΥ̓Χ 

οαὐρτγαρ α σα σρΡΆ ΒΓ 1 ἀκία Ποραίία ἔγηξέτιϊα οΧ 

οὐποδ ἰοσουρία ἀβρονξι με εχδῦ ΟΥ̓Χ Ρτομι τ ρὴ Ὁ] 

Ἰάτη ἀοιν! ϑπίπτα, σηληνν!5 Το δα ἀδτα πα θαι ]ος 

Βαθαν, τοϑο φά παῖς τη ϊγαση}} ῬαΆΠηο, απο α ΘΙ Π 1} ΟΧ 

ΟΥΥΠο ᾿ἀσπι 8 6ΟΊρΡῚς : 51. σα τε ΟΡιΟΥ 5 παρε οα 5 ἰὼ - 

εἰς οτ!ὶς. πα 1ρ86 ἰδβδίδιστ, Δ ΠῚ ἔπ] ΘΡΘΙρΡίαΣ Θ.Η] Σ 

πααϊᾷ (6 ἴρϑα σγᾶσα ραϑὶ υἱσίπει, ἵπὶὸ ΡΟΒῚ βθρίλιαν 

αἰηία αν 6[π|8 ΤἸνθη Ῥ]Ο. 8 ἀΠΠ03, 0 ἰδ μο 8 ΒΟΓιτ 

Ῥοραί Ῥαθ ηαβ,. Βα ρ τοθαρ 8] ΡΟ δΡΌΝ Σ 1115] 46- 

οτοιιθηία αἰνιαἰΐαϑ τὸραγᾶία Γαἰπδόλι ἢ 



Β81 5... ΟΥ̓ΒΠΕΙ ΗΙΕΈΟΒΟΙ,. ΑΒΟΙΙΒΡ. 688 

ἴατ; ὁ ρ6Υ 805, χα! Πάδ ροΠ 6018 6χ 60 [τ518 Α λυμθανόντων, ἐντεῦθεν τὴν οἰκουμένην πᾶσαν σχεδὸν 

ἀδοδτραην, οὐρθοῖα ἕδνα ἰοίατα, πἴπο πὶ ΟρΡΙΘν. ἤδη πληρῶσαν (3). Ὃ φοῖνιξ ὁ ἐπὶ τῆς φάραγγος 

Τοξίαϊαν ραΐπια ἰπ γα 110 511π,. απὸ 08. ρα οΥ, μαρτυρεῖ, τὰ βαΐχ παρατχὼν παισὶ (3) τοῖς τότε 

Οσμεϊβίαπι οἵα ὁπσοχαο ΘΟἸΘθΡαπ  θιι5 τπ]π5 αν 1 ς εὐφρημοῦσι" τὸ Περσημανὴ μαρτορεῖ, τὸν Ἰουδὰν μη- 

(δδιμοθαπο ἰοϑίαϊπν "3, ξαάαπη αἀϊτιο ἡμαϑὶ ἀδ- νονουχὶ δεικνόον ἔτι τοῖς νοοῦσιν “ὁ Γολγοθᾶς ὑ ἅγιο 

πο πϑ ρα 5 115 Ταΐ πιο! σαπε, δαποῦα 5 1518 [Ππ|0}8] Ξ 

ἀοΙμοῖμα βαρον οσθίονμα. οὐἀἸία5. Γοϑία αν 56. ΘΟ ΠΒρῚ- 

οὐπατπ Οδίθπλ Π5 63 ς Γοβία αν πο] 6 ΓΠ1ΠπΔ Ρογξᾶη-.͵ σήμερον χείμενος " 

εἴατα, δὲ αὶ ἴπ ἅπιπὸ ἀδάαδ ἀἴδαι Ἰασαῖ, ἰαρὶβ ἦς... τότε κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦ σωτηστὠῦους πάθους ἔκλι- 

901 ααπῷ Ἰπσδιβ [6515 51, 4 τππὶ δα] ναίοΓ 5 πὸ- 

εἰσὶ ῬΑ Ξ5Ί "18 ἰθι ρονΡῈ ρᾶ551.5 658 ἀοΠ]αίπιτῃ “Ὁ. Τὸ- 

58(65 ΒΑ41 (ορθτ, ἀὰ ἴῃ ἰραρόγο ΠΠ0 ἴαούδι 511} 

80 πον βοχίᾳ 376 δ πόοτϑηὶ ΠΟΏΘΙᾺ ἐδ; Ἰ0κχ ἴὸ- 

5:15, αι Ὁ ἰοτα πορὰ δὰ γοβρογαγα ΠΠ|π|}, 65.115 

ταοηβ ΟἸνασα βαηοίαβ ὁχ {πὸ αὐ Ῥαίγοσι ἀβ0θῃ- 

ἀϊε 11 τ 6565 ἀυσοχαθ ἐπι τιον πα θὸ5. σας Π0πι1- ΒΕ 

πὶ βαβοδροῦαμν δ, ΟἸ] 6ϑὲεβ. αυσαθθ αι Ποπιὶ- 

ΠΩΣ ΓΟΌΘΒοτῈ ροτία; ἰοξίαπίαν : (8 σα μπ5 αἱ Ρ5αὶ- 

ς 
Ἀν {: τ ΤᾺ “ς ὦ ἃ ἘΝ. ᾿ οὗτος ᾧ ὑπερανεστηλῶς, υχοτυρεῖ οαινόμενος τὸ 

Ὥ ε - ἄς ἃ , " : μνῆμα τῆς ἁγιόττητος μαρτυρεῖ, καὶ ὁ λίθος ὁ μέχρι 

ἕλιος νῦν λάμπων μαρτυσξεῖ, ὁ 

πῶν" τὸ σκότος μαρτυρεῖ, τὸ τότε γενόμενον ἀπὸ 

ἕχτης μέχρις ἐννάτης ὥρας τὸ φῶς μαρτυρεῖ, πὸ 

ἀπὸ ἐννάτης ἕως ἑσπέρας ἐχλάμψαν" τὸ δρος τῶν 
᾿Ελαιῶν μαοτυρεῖ τὸ ἅγιον, ἀφ' οὔπεο ἀνῆλθε πρὸς 
τὸν Πατέρα" καὶ ὀμδροτόκο! νεφέλαι μαρτυροῦσι, 
δεξάμενα! τὸν Δεσπότην" καὶ οὐρᾶνιοι δὲ πύλαι μαρ- 

πυροῦα! δεξαμεναι τὸν Δεσπότην, περὶ ὧν εἶπεν ὁ 
Ἡαλμῳξες ἵλρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες, ὑμῶν, καὶ 
ἐπάοθητε, πύλαι αἰώνιοι, χαὶ εἰσελεύσεται ὁ 13}χ- 

πλΐοδα ; Τοι 6 ρμονίας, ργἱποῖρος, Ὀέδίρας ἐξ δἰεῦα- σιλεὺς τῆς δόξης, ΟἹ ποτὲ ἐχθροὶ μαστυροῦσιν, 

γεϊπὶ, μονα βογιρίξονναο, εἰ ταῖροϊνὶ! θῶ οἰονῖ ὃ. ὧν εἷς ὁ μαλάγιος Παῦλός ἐστιν, πρὸς ὀλίγον (4) μὲν 

(αἱ ἀπίο ἱπίπητοἱ Πποραπὶ, ἰοβιαπίαν ; ἀποραια πο ἐχθράνας, πολυχρονίως ὃ δουλεύσας" ἀπόστολο: δώ- 
68., Βδαίις Ρααβ, Τα τποάϊοσ ααἰάπηι ἰθιροτα ὄτχα μαρτοροῦσιν, οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ χαὶ βαπά- 
τα τα 0} 185 σοδϑιυ, ἀϊαατηιο νθ τὸ βου υ ἰπηὶ ὀχ να}, νοῖς καὶ θανάτοις ἰδίοις κηρύξαντες τὴν ἀλήθειαν" 

ΤοπιΠεαπίυγ ἀροβίοι ἀποάοοίτα, αἀα} πὸ γ ΤΌΒ ὁ σκιὰ Πέτρου μαϑτυρεῖ, θεραπεύσασα ἐν ὀνόμχτι 

Βοϊατα, 568 οἵ ἰοσπιθη 5 δὲ πιου 0115 ρτορτ 5 νογσ Χριστοῦ τοὺς ἀῤῥωστοῦντας " τὰ σουδάγια χαὶ τὰ 
ἰδίοπι ργάϊοανογο, Τοβέαταν ἀργὰ Ῥειγὶ, απὸ θὰ σημικίνθια μαστυροῦστι, θεραπεύοντα παραπλησίως 

Ομ γῖβ τ ποτα ὥθγοβ βαπαραὶ ὅθ. ξοβέδἰαν Ξιδαῦῖα τῇ δυνάμει τοῦ Χοϊστοῦ τότε διὰ Παύλου" ΠΙΕσσαι 

οἱ βοηιιοϊποῖία, απὸ οἴπλ Ρ6᾽ Ρασ!απὶ ὉΠ τ ΊΞῈ νἱν- 

ἐαΐο 51 π|}}|6Ὁ ὁπτα(οτ6 5 Θἀθ θδηὶ δ᾽, ᾿Γοβϑίαηίαν 6 ν- 

885, ἀοιεαι, οἱ οἰ 68. 8. ΒΟ η} Π{}π|6 { οοπνοτβὶ (1)] 0 
{1 ῬτῸ 60 πιογίθια οβροίσγο πο ἀπ] απ}, ἀπι8Π 

ΟΆΓΠΒ ΟΟΙ]15 ΠῸῚ ΘΟΠΒρΟχΘΓγα. Το Ποαηΐαν ἀσποιθθ, φὰὰ Πἀοίίαααι τα] Ἰβίοτο πὶ ἤπησ ἀβάαι8 αἴθ ὃχ- 

Φ' 

χαὶ Εύτθοι, καὶ πάντες οἱ ἐξ ἐθνῶν υαχοτυσοῦσιν, 
ὑπεραποθνέσχκοντες τούτου, ὃν σαυκὸς (Ὁ) ὑσθαλμοῖς 

᾿ μ᾿ » Ν μι -- : οὖν. ἐθεώρησαν" οἱ διὰ τῶν πιστῶν μέχρι σήμερον 

ἀπελαυνόμενο: δαίμονες μαρτυροῦσι, 

ΡΕΠαηίητ, 

4 Τόοδι, χα, 13. 5 Μδίία, χχυι, 6, 43 ΜΆ, χατῖ, 38. “Ὁ 1μ14. 00. 15 Τπὸ, απ, ἀὔ, ὁδ ΔΙΆ ἢ. χχυλα, 
4, ἢ ρι 13. 50. 8. (ΡΒαΙ. αχῖνν, 7. ἔθ Αδἰν ν, 1ὃ. 6, Αοὲ. χιχ, 12. 

Ποατ, ϑῖηρ ΤΡ. Υἰχ ἂς τῷ ἀφ ΠοΡῚ ρμὸ- 
{81}. ἱ γο Πρῖο Ομ ΙΒ ἀηἃ Πα. (ἢ πο 16. [8}5}5. ἀπ} - 
αΐθι5. ἁἠΠα]οα φ!απίατοίυν, ΑΠἸὰ μύγΓΟ μ05} πάλι 
φίαίοπι ἧμ} πογεθοια!ο οι ποραα ἴαμα ΔΙ οἰ1οο- 
ῬΆΠῚ ααὰπη ΑΡΙ ΠΟΙ ᾺΠῚ 58}} τῈσ 6. ΑἸΙΠΔΒἃΤΙθΟ, 6 6018». 
δα ϑί1οἷ5 Δα ἰονΊ θ 115. ῬΘΡΤΉ 11118 σο]οναία. 

4) Ῥογοῷ οἱ (ἰο(ἐπὶ, οἷο. 1.ἀτηχαασ ποι σπὶ γ1}}- 
Ἰὰ5. ΟΠ γιβίο. 5] αρα!απι τηρῃδὲ, αἱ, 1. πηι, 0, 
φαληφαδηι 1 χυὸ σοι μα1 ϑονίδα5 ἀϊσῖυ Θυοα Δα η] 
αἰχόθάαθ Ρτὸ ΟἸ 58 ΠΔ8 5πὸ ἐδ 5.0 Ρὸ πιορίθτα ὁρ- 
Ρθίοτο ἐδβία!αγ, ποῖα 658 185 ἢ ῬΈΓΒΙ ὁ ΞᾺ} ΘΆΡΟΡ 
ΤΟΡΘ ὀχαῦϑιῖ ἱταρογαΐογθ ΟΠ ΒΙΆΠ20. ΒΡΡΒΘΟΌΠΟ, ξ 
΄αδτῃ ϑυζοϊῃ οι 5 {1}. τὰ Ἡ βίον. ὁεεῖ. ΔΟΒΟΤΊΒΗ, ΟΔΡΡ. (3) ᾿᾿ληρῶσαν. [ἃ οταοπ αν 5 δχ οοάᾳ. ἸῖοΘ 
Ἵ, 8 ΘΕ 5644. δον δα ἰοια ότι (το Δ}}ἶσαν ρεγϑοσα ίοη5 οἱ Αδαμ. ΠαΡοῖαν ἴῃ ἱπηργοβϑίθ, ἐπλήρωσαν, 1π 
τηθῃιοσία 80 ΘΟ θυ ἰΆ5 οϑί σοῦ} αὐ {1 αοταηι ἃ (Ὁ15], ἐπλήρωσεν. 
ἤάοῖ σαορυάαπι ΟΠ ΓΙ αποναθι οροιὰ, (1 58} (3) Παισί, 1[{ βου! ρδιπιὰβ σοῦ πᾶσ: ὃχ οοὐᾷ, ἴσο 
γαϊοτίδηδ δὲ Ποιὸ οἶτοα ἀηπατη 200, ἴῃ (αἸα ἃ οἱ θαι, ῬΆΟΤΟΝ Θηἴτα μοῦ βδισαατη ΟΠ γι βίο 0. 1α- 
οἱ δρῃδάοοια σαρί, τὰ (οὐ δαὶ ρα απ αοι! ἔιθνο, πιάββθ ναϊρὸ αἴαπέ Ῥαΐλθβ, ΘΕ ἱμ5ὸ Οὐ ]1π|5, οδι, 15, 
ἰθ5ί6 ῬηΠυβίουβ., Π6.,11 Βῖ5ὲ,, ὑαᾶρρ, ὅν ΑΠΙῸ5 απ ]Π16 5. ἢ παι. ὅν ὁχ ΠΠῸ Ἰοθῦ, ΜΔ 11ι. χχὶ, 1ὕ, αἰ ἀνα 
Απαΐπ5. Βερτοβιάγο χθ5, 1ῃ. δονἊ ἰᾶπὶ ἂρ ἱπηρονδίοσθ μιιγοβ ΟἸλι8556 10. ἰοῖρῖο Ποβαηπα, οἴο, ἤϊηο ἢ - 
Οοπβίαπιπο το οσαίθβ, ΒΟ5,, ΝΝΊοφονὶ ΘΟ ΠΟΙ Π ἔθιμον πω" αγὐὶ Πρροποί μην τε στον Ἰοσα 5αορα ΓΟ ΘΒΟΏΘ: 
ΤΟΙ κίσηὶ αὐδέν δ Δ ἀἔχλῖ, Ἰ51{π8015 10 οι εῖα δ] « ἡ ραρίο, χα, ἀοχῖτα δε Ὁ ἄρΡον Ῥαΐ πῖαρ, 46 α4ἰιὰ 
τπσπδοίον δ, ΒΡ ΡἈ., ϑγ6 5. χιν, πα]. άς ΡΊἀ6πὶ νῦρο «Ἰπίαηο5 τδηλὸβ ἱ]οσαὐΐ οἱ γθηϊοηῖο ΟΠ τί βέο κα 88- 
σα ΟΠ ̓ σαπὶ πγυ Πα ἴὰσ : δου τὰ ὁ. ΟΠ βσορὰβ ἐρανθυιηῖ!. » Νοσ πὶ οπηπὸ5. ΒαἸ τῇ ΔΥΒΟΓΙΩΙ 6556 
ΤἈΘΟΡΒΙῈ5. σοποῖ ο ΝΒ ΘΕΡΟ 5 ΟΟμδα 5ἰᾶη- ππχηηθ ὙΠ} 6Π}, ἃ πθῖπὸ ἸῃΐΓδίαι οαπι 6. ρΡύϑι 
{{8|8 {15 Ῥτο μα πα τον ἐπ ἔθου α Ὁ δ᾽ υ5αὰθ Ξγο! βάθη. ἰγροθπίοβ 8Ππὺ5 ρα ηγὰπὶ ΠῚ ΘΤΡΟΒΟΙ γ 18 σοππρουϊαπι 
5115 δα ἶχρ σοιπιποηάδιαπι γο Ὁ ΠῚ 1πΠῸΠ 65εῦ. Ὁ ποὰ ΘῈ 110} ΟΥ̓ Πὰς 6 ἀσεγδοιηαπο ἐπ ἀγα 
σοβογαῖϊ! ΠΡ. [ἃ5 41{6Γ ΠΕ Ποσ απὶ ορίβουμρανκ ἢ οῆς-. να} ἀσπιοηδίσαπίο, γο ουτὶ μροίο58 δὰ ρμοίραπι ἐθὶ- 
Οο Οομπδίτηϊπορο!δηο ἃπὰὶ 800 ς κἀπὸ Ανα! - ἄδϑὴι νίβαῃι, (ὁ ΄αὰ βαρια [ἀσ αἰτι5 αποίοῦ ἱ « Ε5} δὲ 
ΠΘΠΒ1 ον] ΒΌΒΟΡΙ θ511, ὁχ ϑοογαῖδ, Π|0. 1 Ηὐβέ., « μονα ἈΠ1 4 πὰ Βρανίοιἢ ΟΠ ν βίστη ρρΌ [Δ1}.»» ΝΌιι 
σᾶρ, 41, ῬΡονλβροι παρ. απὰρὰ ΠΙΘΉΧΟΤαΙ, (γα 1118, τὰ]! ῬΟΒΕ {ΠῚ ἀνα Πσαΐα ἔπ ΟΠ ϑοι πος ῖ5. 86- 
161 Π6ὶ ροίσδι ρα σάάπὶ γοῖεγὶ ΡῈἰ]ασίονίαβ Ιθ60. οἰδδια, δ πιὰ ραϑβίτη δαοίονοϑ, 
οἰπαῖο, οατα ταᾶρσηὰ ΠΕ ] 94 πο γιτὴ πα πα ἃ ὅτοῖ- (ἢ Ποὺς ὀλίγον, πιση!α! πὶ οχ Οοϊκι,, Πὺς (ἃ- 
(15 Ῥᾶρϑη 8 8.15 ὁχασία βοα!θοβ., ἴῃ Δανάη απ 588]»., Β04]., (ἀὐεἰ νεἴοθα π΄ ἐπιρυδϑβὶθ παρθίαγ, 
ὈΠΙΡᾺΠ4 δρίξοορο {γδηβίν} τ: ΠΪ5] τα }}5 ἀἰσετο θὰ5. πρὸς ὀλίγον. 
ῬΘΥΒΘΟΌΠ ΟΠ 65 5868 σΘΏΘΓΑΙ65, 560 ΒΕΘΌΠΙΓΘΒ ΒΊΡΠ1- (8) Ὅν σαρκός, 1 ΘΟλ15 νἱο986. ργὸ ὃν [8 06}8- 



689 ΟΑΝΕΘΗΕΒΙΒ ΧΙ. ΒΕ ἘΠῚ ΠΕῚ ὈΝΙΘΕΝΙΤΌ, ΕΤΟ, 690 
γ’ ἘΣ ΕΠ: ὧν ὩὩΝἩ 5 ᾿ ᾽ , - : ἰ: Κ΄, Τοσοῦτοι, χαὶ διάφοροι, καὶ πλείους εἰσὶ μάρ- ἃ ΑΧ, Ταη μλυἱι1, οἐ αἰ ογοηῦρα, δὲ απο θ᾽ υγ65 

τυρες ἄρα ἀπιστεῖται λοιπὸν ὁ Χριστὸς (1) μαρτο- 
ΕῚ ἡ 4 ἐδ. . ἐν ᾿ , ᾿ τ τυ κῶν βούμενος ; Εἰ μὲν οὖν ἐστί τις πρότερον ἀπιστῶν, πι- ᾿ 
στε! ἔτω νῦν" εἰ δὲ πούτερον ἦν πιστὸς, προσθήχην 
πίστεως λαμδανέτω μείζονα, πιστεύων εἷς τὸν Κυριῶν 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν, χαὶ γινωσχέτω τίνος ἔχει τὴν 
προσηγορίαν. Χριστιανὸς ἐχλέθης. φεῖσαι τοῦ ὀνό- 
ματος. μὴ διὰ σὲ βλασφημείσθω ὁ Κύριος ἡ μῶν ᾽1.- 
σοῦς Χριστὸς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ λαμψάτω τὰ 
χαλὰ ἔργα σου υᾶλλον ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων" 
ἵνα οἱ βλέποντες ἄνθρωποι, δοξάζωσιν ἐν Χριστῷ Ἴη- 
σοῦ τῷ Κυσίῳ ἡ μῶν τὸν Πατέρα τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 
ᾧ ἡ δέξα (3) χχὶ νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 
γων, ᾿᾽Αμήέν. 

ΒῈΠῚ, ἰ65165 Σ Ἰαπηπὸ ἱκιοαγ ΟΠ γί βῖο [106] οϑΠοαίῖος 
πὰ 8 σοπιρΡυμαίο ἀδηοραθίίαν Π165 Ὁ ΑἹ αι5 ἐπιταν 
65: ΧὩ ρυ 5 ἤθη ον ἀθγ}, ογθάδὲ παπο : δὶ νογο 
ἀπίο ΠΟΙ 15 Τα, πα 5 Πἀδἰ Ἰπογουμδηίατα δοοϊ ρίαις 
οὐοοηϑ ἰη οι) ποβίσαθηι. ἤύθασ Οδυϊβίατα, 

ὁοβποϑοαὶ οἰὰπι οὐϊυδάδτῃη Παρδας Ἀρρβι] απ θπὶ. 
Ομνβεδηι5. τοσᾶ 8. 65: ρᾶγος παΐο ποπιϊηΐ ; πα 

Ρτορίον ἴθ δΙαβρΒοπιρίην. Ποχηίηιι5. ποβίογ {0585 
Οἰ»͵βιπι8. ΕΠ1Ὸ5. Ποῖ, νϑγαπῃ Ἰασσδηί ροία5 θοπ ἃ 
ΟΡΘτὰ ἱατὰ σογάτη ΠΟΠΉΠΙ ΒΒ; αὖ 48] δὰ γἱἀουλη! ῃο- 
Βλΐπ 08, σΙΟΟΙΠοΘΩΐ ἴῃ ΟΠνιβίο 1058 Ἰ)οταΐηυ ποβίρο 
Ῥαίγοιῃ αΐ ἴῃ ο05}18. 6515}: οἂἱϊ ρὶοτία οἱ παης, οἱ 
ἴῃ βαοα!α βεθου!ὶοσαπι. Αμιθῃ. 

δ5 ΜΙ ἢν ν, 16. 

(3) ὦ ἡ δόξα, [π οοἶά. ΟΥΟ,, ἤοο, δβαιῦ. Ἢ 
Οοἰ5]., ᾧ ὁ δύξα, τιμὴ, καὶ χράτος, νῦν χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς 
οἷσ, μὲ σίοντία, κύον, 6ὲ ἱπαρουζιηι, πο δὲ ΞΟ ΠΙΡΕῚ 
δἰ ἴῃ 8έ60., Θἴο, 

(ὰΣ οὗ" 1ᾳ δια θη αν πι5 ὁσ οοἀά, Ο(οΡ., ΒΟΑᾺΙ. οἱ 
1.8. 5. ἀρηονοῖς, 

(4() Ὁ Χριστός, Ξἰς ροϑαϊηλὺ5 ὁχ οοἀᾷ,(ο15]..00}0., 
ΒΟΩ].. Του, Οαβαι,, γαά. Ἰοοο ὁ Κύριος, χιρα ἰὴ 
οα5 παροίαν. 

ΟΛΔΤΕΘΟΗΒΒΙΒ ΠΝΌΕΟΙΜΑ 
ΕΚ ΤῸ ὈΕΙ ὈΝΙΌΕΝΙΤΟ, ΝΑΤΟῸ ΕΧ ΡΑΤΗΕ ΑΝΤ ΟΜΝ ΘΌΌΓΑ. ΕΟ ΝΕΠῸ ΡΕΗ ΟῈΜ 

ΟΥΝΙΑ ΤΑΟΤΑᾺΑ ΞΌΝΊ. 

τα ΡΒΕΙΟΟΘΟΤΌΜ. 
1. ᾿οίίψμας δ ψηιδοῖξ υδσος αὐ αντἰομίιοη, ἀρ Ποὶ Εὶο ρενεηθηίδς ἀϊο ουρίαπαὶ, θα5 πὐηάσαση, ψυϊδιιδ 

αϑϑον λα» [γὶ Ἰλ]Ἰ5. το π8 ὁΧχ ῬαΊΡο ΠδΠῚ5 6.5 ὙΟΓΩΒ πέρ Οἷα Βέθο δ  ΡΒΡ 6 ΠῚ ΟΠληἷ [Δία 
βίηι. δρερηείεδο ἐο Ολνίδεί βοηπεὶιὶ βμον αἰτος οὐντείος οασοοίρη τα ργοωηιῖο (στα. 1), Εέέμηι ἐζμτα )6ὶ 
ἐϑ56 ὁ; ἐρδίεις ἰλοῖ ἐοβέϊποπῖο σοηοίνοῖ! ΕἸ ἤοη μογνὸ ποιμναίρηι, τριφθητίαηι δὲ ρντριοροπίίρη, αὖ 
αἰομίϊυὶς ἰοηφο αἰδονιεεῖπο βο)ισιοίση, φαὶ ἐρομη μην ἀμρίϊοεμι παϊμερμι ἀμὸ5 μαῖνοα παϑοραί, ϑαυλώεηι 
δροιριάϊων σα» θην Ποιση δϑουγείηι ἀοίἑαίοηι (πτιτν. 3:8). Τηι ἃ φεπεραἰϊοηθ ἀἴοῖπια, ὀγηγιεα ἀπιρεανιᾷὴ 
φοηογαίοηῖς αὐ Κἰϊα(ιονὶς εἰο θοίτια »οιμουονὶ ἡμθοί, ρμαδδϊοηθηι, ἐοτηρονῖς ον αμι, ἐπι ρῈν 790 ἴοπεπι, ἔπο- 
γαηέίαηι, φεσίδανη (λαστη. 7-9), ες σον ροροαΣ ἑαπίμπι φοπον αἰτονῖβ ἢ) 6 αϑαβδο υτἱέέᾳ, ἰοροί , ὑϑρεηι οὐ ηὶ 

ἐἰέννι πιδη εἰς νονόνοη δέσῶν φΘΉΘΡ ΩΓ ἦ5 εἰοζδοίωπι, φαὸ εἰμί οὐυανιίόμοι εὐ φοὐδεψα, σεὀκἰδίοηέλα ἀθ5{{Πμέποη 
μανὶξ απα. 10); δοπέρα ἀὐεήμιη Το ιν δεδϑς ἐδίσης 6580, ἀδοθπ θη οἱ (ἰοδοθπείθηϑ, ἰοχμθὴς οἰ ροίεδίαίε 
ρυφϑάζιι (τη. {{-13). Οφίοναπι ἀμήας 9 οποναἰοηὸς αγοαηιση, ἐονρίρ, οσίο, απ ρεἰϊδ οἱ πη θεν δὲ οτθα-- 
ἐγ 5 αϑάϊίμηι, δον Ραϊνὶ, ΕἸ ο εἰ δρτν ἐπεὶ καγιοίο οογη ήταν, πα ἴη παιυτία!ο πρὸ Ῥαΐε} υεμίαίπς υοὲ 
αἰλνπίητιαις, ἢθὸ Π {ιι 5 ὑη ον [δον οἱ ἐμηι αίνο σου ζαδηδ, ἰζοοί αὖ φίονηο παδοιίια, εαιϑεϊπιανμα 65 

(παι. 14:16). δηἠμην μροϑα! ἔϑοιον σοριθηὲ ἐσεο, τα τὰ Ῥαίγθ τηαποηίθηι, δὲ μηιμθὶ Θατη ἔρδο αἀἰυϊεαίθ, 
γόρνο, μοίπηταίο, ορὶ [ οἰῖς, οαειξίοπίθην, πὶ ταπιθη ἤέψιο οαπὶ Πα σον διιδ, πεψμε α 60 αἰΐθγιιι5 ΟΥδ- 

αἰλενῶ τιογθ, 566 δἰπυίἐ ἐπιῶς ἐνὶ οπενιεύεις, δὲ ἃ ογφαζιενῖδ ρ»ον 5.5 δοραναίμς 81 (πυπ|. 18.190). οϑβίθαᾳ Δ έ6}- 

πἰκαηοοι τ ὶ δὲ φοποναιξονὲς οὐμω5. 65 Νοντρίμνα ῥ»οῦαί (ατα. 90), 91). δειίψμο ὁπιΐα ργονβμδ α ΕΟ, 

ηῶς Ὀαίοὶς ἐμοὶ {ποϊονφργιι οἰ α!οης δἰ Θασον} ἐαν" »»Β5 0 ἐδΘΉ 5, ἐοπεξτα 4836) ἰΐα ῬΜάση, ὁογ7μ}6- 

ἐΐὰ ἐαμὲ βαίνο, γέροι αὐ ἐοπα ονθιη 6886 οαυνέϊαγε δίθο υἱβλύ ἐ[Δ162). εἰν ἰνοἰεῥί οι γορμση, ἱρκον μη ἢ τι8 

οἔΐανα τσμίοναηαι (τη. 21 οἱ 864.). "Ὁ ᾿ ς Α 
Π. δίμνζηια 5μηΐ ἴα ἰαο οναίίοηο αἰ ἐχοη εἰ οὐξογυαέίοης αἴσηα; αν ρν της ϑίογητίπδ αὐνῖπα φοπθγας- 

εἰοπῖς, υϑνασηο ΟΠ ἰδ αξοίγιϊίας, 6ὁἐ ἃ νοΐ ονεαί5 ἐφοηιρέίο, σἰδεν 6 οἱ (Οριοδ. Πρ 1ἃ εἰ Ῥγούαια, αἪ 
ἢοφαθητον. ὑποιοαία θὲ ἐπιηδνϊπαία ; οτοϊεδῖς ἐσ θη σον βεον στὶς α ΝίοΘηο δονδείνο υοοῖδιιβ, ΘΒ ΒΒ 8ΔΏ- 

Ἐα 5, ΟΧχ οββϑημα οἱ Πν ροβίαβὶ Ραίτία. Ονεηεβ ἀν ϊαπογηνι ημίαδ ὑοσοὶ γα οἰ; οἱ οὐιοτἐζος. φογεηῖ, δ 

δορέρίιν ἐοδ ΠΟΥ ον πὶ μΟΥΌΘΥΒα5 ἐρε θε ρ ΟΕ ΑΓ 0165 ρΟΥ Θ΄ τ {16, λ{{ἰΦ ἐπυιεη ἤρηι ἨΘΡΗΤΆΠ δ. ὁ αδορίϊία- 

πατρὶ χποηπὸ ἐμονοθῖηι αὐ έσθηέεν οὲ ὑμίρομτίο γογμέαί . 5Ξυ6. ΑΥ̓ἐαιο» 0}. θαπὶ (αἰλοίϊοὶς οὐ  ιειολίθών οα- 

ἐμοανλαπι με ϑοσύμραηδ, ξῖθα δ() ετιμ08 εὐυπδμὠςσιαπ ταί εἰο [Ἐ ον 5 αὐὐ πον Βα ΠΣ τοφηίος, δα Ανταπονμτη 

φμοροιϊς βιιδρδείος ἰαϑοης. Ναιϊιγανι τὰ Ολνϊφίο αἰδεξιοίϊοποθη. ὁράγοβε ποίαί (ηπη. ὃ εἱ 20). Εεο 

γόγηι ομιη νη ογϑαςοηφηι ((ὰ αὐντδωϊε, ὧὐ ννμίίανα αἰτανι Πα 6» τὶ ἐρνεἰρυίο τε υπάο, ργφίεγημαπὶ μ᾽ θ- 



691 5. ΟΥ̓ΆΠΙΠΙ ΒΙΕΕΌΒΟΙ,, ΑἈΟΉΙΕΡ. 692 

εἰριραἰδ Εεϊιο οἱ οί ἄθηὶ ρους οαθηιρίαν ἀθηιοηϑβίγανιαΐ, ρμανίοηι ἰε 586. υἱάφαϊιν (ασπα. 31 61 βὸᾳ.}; 
φθα ἰο γὸ ἐἰἰφομέλις αἰδραίαυΐαμς ἐπὶ ϊβεοοίαἑεοη8 ἱερέα. ᾿ 

Π|. Φρουοναία 68 αὖ αμοίοτ οεὐϑοαμοπεὶ μοεί ρεφϑοριάθη!ονα ἀΐδ, μὲ ἐς ρΥἱηκλὶς ἐϑέϊυς Ὁθρ δὶς ἰἰχιοὶ. 1 ατὶ 
ποσορηξμίιμς αὐ πίοι σοὐἀαᾷ, Οοἰδί., Οἰοὺ,, ἥοο, Οαδαιιό. 

ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ [Λ’ 

ΦΩΤΙΖΟΌΜΕΝΩΝ, 

Ἔν εροπολύμοις σχεδιασθεῖσα, εἷς τὸ, Τὸν Υἱὸν (1] τοῦ Θεοῦ τὸν μονονγεντ τὸν ἐχ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν 
Ἂ Ὕ: ε ῳ με ᾽ “Ν»νἪ » Π ᾿ ἂν ων ὙΚνΥΝΕς. δ: ὺ δὶ πος δ ἐν ὦ Ὅ)5 - 

ἀληθινὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων" δι᾽ οὐ τὰ πάντα ἐγένετο' χαὶ ἀναγνωσις (2) ἐκ τῆς πρὸς Ἑδραίους Πολυιλε- 
ρῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατοάσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ᾽ ἐσγάτων (3) τῶν ὁ μερῶν 

, ὼ» “.}). Ἶ κ τε) -" 
τούτων ἐλάλησεν ἡ κἷν ἐν Υἱῷ, καὶ τὰ ἑξῆς. 

1495 ΟΛΤΕΓΗΕΒΙΒ. ΧΕ ΠΙΟΜΙΝΑΝΘΟΒΌΜ, 

Ἡϊδγοηγτηῖς ὁχ ἰοηρογο ρῥγοϊαία ἴῃ {πὰ ; Γι, θεὲ τοιὶρεπίέηι, σοὶ ἐς Ῥαῖτε παξιβ ο5ὲ Π)0Ν 8 ὌΡΥΙ5 σὴ 6 
οὐ πα δθοιία : ἈῬ6Ρ φάεῖα οὐππῖα ἔπεία βισιὶ, εἰ ἰϑοιίο οχ Εριξιοῖα ὧἱ Ποθγθοβ: πε ηρίαι. πηι τξη τὲ 
πιο ἰς οἰΐηι θοὰς ἰουμίμς ρα ἰδιι5 πὶ ργορλεῖδ, πουϊξειηνὶβ ἀἶφϑεις ἰδεῖς ἰρειείιις. 651 ποδὶ ὃὰ Το "Ὁ δίς, 

Ι. Ουοὰ φυίάδτα ἴῃ 7εβα ΟὨ τ βίση) βρούϑα5, ἡ Α΄. Ὅτι μὲν εἰς Ἰησοῦν Χριστὸν ἐλπίζομεν, αὐ- 

5815 Ῥγὸ ποβίγα Ὑἱγ}}} ρᾶτίθ, ρον 68 σὰ νο 15 ποτὶ 

ἐγα ᾷ διπὶ ἀϊχίτη 5. Νοὸπ 68: δαΐθπι απ 8. ἃς ν}- 

ϑατγίιογ ἰπ ἐεδυσα Ομ γδπη οὐδάθηάαιη, ποαο 51 

ἀος δ πὶ 651 αυαϑὶ ἐπ ἀηπὰ φαρτηθίαῃ 6 δγα ς, 

(| ἀραπῖνο ΟΠ ΡΙ ΒΕ ἀΡΌΘΠ Αἰ ϑαηῖ. 611] ομτη ὁγαηΐ 

ἔχ ρίοῖ [61 ἤματα οι 5} σαν 5. Ε: 1 διιύθιη ἢ σία5 
δδὲ νογὰβ: Πα] ΠῸΠ 6Χχ ποιηίηθια πλοῖο, ρεοϊθοία 

φυοάαϊῃ δα στο πὶ δνθοῖις δϑὶ, 5θὰ δοσερίαιϊα 
ἃ Τναῖνο βοιηρίοσπο ΔΕ οαοογάσι!  ἀϊρη)αίδπι, 

ὅτ 46 1ἀδίγοῦ ρεώθθη τη 656 σππ|πὶ Φ  Πρίολ 

εχ νυΪκα θα 5. ΠΟΙ ΞΕ 5 βυπρισφαιαν, μὲ 01 φοι[05- 

βίοθπι ἀαἿξ, σασοα γα! μετ α ἴα ἀμ θυ 

« οβαπὶ ΟΠ γιβίαπι, Εἰ πὶ Πῖ αἰξείιαιπ. » 
1. 56 ΕΠ ἢ) ροῖγὸ οὐπὰ ἃ άτπ, αθ ἀορινυτὰ 

ΘΧΊ ΒΕ Πη65 ; 568 παίπγαΐοιη ΕἸ τα πα, ΕἸ] πὰ ἀπίσθη!- 

στα, 4} αἰ στα Γγαΐσοια ποτὶ πα Βοαῖ. γορίονθα 

οηΐη ἐπ φομίίως ἂρ ρο! ἀμκιν, φασὰ, ἴπ ἀδίτ{15 αἰρη]- 
ἴατὸ οἱ πα να ὁχ ρᾶιγο, Γἀ τοαὰ πα θοα!, πα ]Π]Πππῆι- 

Εϊαμν γον 261 Ἰρβῖιηιὶ νυσᾶπλι5 ΠΟ Οχ ΠΌΒῚ5 1ρ515, 

τὰ κατὰ δύναμιν ἡμῖν εἴσηται [4], διὰ τῶν τῦςς ταχὺς “ας ΟΜ δ} μ: τ }ν ν Ἶ Ξὸς 

τ τ ΟΝ ᾿ » ΠΥ  Ὸ ἣν. κπξ 
ὑμῖν παραδεδομένων, Οὐχ ἁπλῶς δὲ εἰς Χριστὸν η- 

- ὍΝ » -- “ - 

σοῦν πιστευτέον, οὐδὲ ὡς εἰς ἵνα τῶν πολλῶν χατα- 
- - μ᾿ - - 

χρηστικῶς καλουμένων χριστῶν, πασαδαχτίον, βχεῖς 
4 ᾿ Ὑ ᾿ ᾿ Ω ΠῚ " ᾿ 

νοι μὲν γὰλὰο ἦσαν γριστοὶ τυπικοὶ, οὗτος ὃὲ Χυιστὸς 
ἀληθὴς, οὐκ ἐξ ἀνρῃρώπων ἐκ προχυτὴῆς εἰς ἱξοὼ- 

γ . ᾿ ἈΝ τ κα ᾿ - “᾿ ᾿ "ῇ 
σύνην ἀνελθὼν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ τῆς ἱερωσύνης πατούθεν 
ἔχων ἀξίωμα. Καὶ ξιὰ τοῦτο προασφαλιζομένη ἡ πί- 

᾿ -- Ν- - Γ: . ΄“΄ 

στις, ἵνα αὐ τῶν Ψψιρῶν χοιστῶν ὑποπτεύσωμεν ἕνα, 
προστίθησι τῇ τῆς π'στειυς 

Ἢ “ χιΣ ͵ “ γῇ Η . ΜΉ" - 
μὲν εἰς ἔνα Κύριον Ῥητοῦν Χριστὸν, τὸν Υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ τὸν μονογενῆ. 

. κι Ἐ; ΄ 

ἐπανγελιχ, τι πιστεούο- 

Β΄. Υἱὸν δὲ πάλιν ἀκηύων, μὴ νομίσῃς ἢετὴὸν, ἀλλὰ 
Η “65 .“" ἕῳ. -" ᾿ , " 

φυσιχὸν Υἱὸν, Υἱὸν μονογενῆ, ἀδελφὸν Ξτεσον οὐχ 
- - 5 «ὦ “΄ Η ΓῚ 

ἔχηνπα- διὰ τοῦτο γὰρ χκαλεῖτα! Μονογενῆς, ὅτι εἰς 
Ν - γι τ Κορ ; Γ " 

τὸ τῆς ρεύτητος ἀξίωμα, καὶ τὴν ἐκ ΠΙχτρὸς γξυνη- 

σιν, ἀδελφὸν οὐχ ἔλει, Υἱὸν δὲ τοῦ Θεοῦ χυλοῦμεν 

αὐτὸν οὐκ ἀφ᾽ ξαυτῶν, ἀλλὰ γὰρ αὐτοῦ τοῦ Πατρὸς 

58 Η0Β. τ ἡ, 5. ψνιά. αι. 6, ας 13. 55. ῬΈΑ. σαὶ. 10, αι. 44. 6 μα. σαὶ. Τ, τς 10, δὲ ἰπζερα πὶ ἐς 

(ἢ) Τὸν Υἱόν, Απίδ τὸν Υἱὴν, ααἀΠίταγ [πὶ πη ργθϑϑὶβ 
Χριστόν. Θυὰπλ νοσοπὴ, αὐ πὰς σίου! θείη ΠΟ 
ΡορΠ ρηᾺότη, ἀο] ἀντ) 5. 500} σα, οἾ51., Ηρ, 
(δδαι) οὐ το, Υεγὰ. πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, 
ὴ ΘΠ 5 ἀπ! Θεὸν ἀληθινόν, οἰοα ΕΠ ΟΥΤΟΙΝ ῬΡᾶββίαι 
δ.μθο} 5. μόδα, δχ σού. ΟοἱΞ}!,, Ολον,, Πα. ὕὰ- 
δά, εἰ τοῦ, πῃ 68 5666 γρϑἐ πηγὰς ααᾷ το δη- 
τὰν ἃ ὕν ὁ μα} 5 σαὶ, α. Τὰ οἱ 31. 

(31 Τροο φο σοη ἢ μα τ ΟΣ ἢ15 αὰρ ἀϊόη μιν 
1... 

) Ἐπ᾿ ἐσχάτων, ράά. σφ οὐ δδάι»,, ἐπ’ 

ἔσγατου, ἰπι πηρίϑείηιο, πο δοι πιοο ἰρρίϑϑθ νυἱοιαν 
να μα Γ5 ΠΠΊΘΓΡΓΟΝ. 4] νογίη. πονβεθμο, 1ὰ Ἰομὶ 
(ΡΥ 5, πόα), ὃ φαν. ψταΐ, θ».ἀδὲς δΕ τὰ Τουττπι πα 11] 
τη55, Νυνὶ 165. οὐ), 1π Ππ|86 διδοῖ. τ ἸΟσ 
γοοίναν Ὀν ΡΠ, εἰ πα πο. Ξοίαα 06 εἰ (Ἄδα, 
566 οἰἴαμι (ἰοἰπὶ. Παρ 6. ἐπ᾽ ἐσγατου. 

(ἃ. “᾿Ημῖν εἴρηται, ἔθορπι ἧμῖν απ μμ 3 δχ 
σού, Οὐιοὺ., ἴσο, 86. ὑσδάθθ. Αητ6 παραῤεῦο μένων, 
ΒΟΓΙΙΒΙΠΔῈ5 ὑμῖν ἰΙοοὺ ἡμῖν ὃχσ οὐσα. ἴσο, (πᾶ. 
Ῥάσ]ο ροθ|., ρεεσροξιθο εἰς δηΐο ἕνα τῶν πολλῶν, 
δορϑὶ ἃ οὐ. ΟὉ151., Ομίων,, οβ οἱ παι. 
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αὐτὸν Χριστὸν (4), Υἱὸν ὑνομάσαντος" ἀλτρὴς δὲ 
προσηγοσία, ἡ ἐκ πατέδων ποῖς τέχνοις ἐπίτιθε. 
μένη. 

τς ᾿Ξβνηνθρώπησε τότε (2) ὁ Κύριος ἡμῶν 1γ- 
σοὺς Χοιστὸς, αλλ ὑπὸ τῶν» πολλῶν ἡγνοξῖτο" δι2ά- 

ξα: δὲ ϑουλήμενος τὸ ἀγνοούμενον, συναγαγὼν τοὺς 
μαθητὰς, ἐούτα Ἔχ μὲ λέγουσιν (8) εἶναι τὸν 
Υἱὸν τοῦ ἀνθδώπου;; οὐ χενοποξῶν, ἀλλὰ τὴν ἀλύ- 

βείαν αὐτοῖς δεῖξχι βουλόμενας ἵνα τὴ Θεῷ θεοῦ μὸ- 

νηϊξνεῖ συ οιχοῦντες, ὡς ἀνθοώπηυ τινὰς ψιλοῦ χα- - 
ταυξενέσοντιν, δϊπόντων ὃξ ἐχείνων, ὅτ: ΟἹ μὲν 

λίαν, αἱ δὲ ᾿Ιερεμίαν" ἔφη πρὸὺς αὐτοῦ 
νη! μὲν ἡ εἰδότες, τυγγνώστοϊ 

στόλοι, οἱ ἐπὶ τῷ ὀνόματ! πο) λεποοὺς χαβα"ίζον- 

τες, χαὶ δαιμόνιπ ἐκῤάλλοντες, χαὶ νεχροὺς ἔἐγεί- 

οοντες, οὐκ ὀφτίλετε τοῦτον ἀγνοεῖν, δὲ᾽ ὃν ποιεῖτε 

τὰ θχυμάτια, Πάντων δὲ ἀποσιυπησάντων [ὑπὲρ 
ἀνθοωτον γὰχ) ἦν τὸ μαθνιαὺ, Πξτοος ὁ πρωτοσιᾶ- 

κῆσιν οὐχ τὸ 
τὴς τῶν ἀπυστόλων, χαὶ τῆς Ἐχχλησίας χοουσαῖος 

ἐμ τς ἢ 
ἑλενης, οὐδ᾽ ἀνῃρωπίνῳ 
: 

. ᾿ » ποσυδοβεία, Ὑ δι: 

λογισμῷ πεισῆεις, ἀλλὰ πατοῦύθεν φωτισθεὶς τὴν διά- 

νοιᾶν, φησὶ ποὸς αὐτόν' Σὺ εἴ ὁ Χοιττὸς, οὐχ ἁπλῶς, 
“Δ 5 5 “εν πὸ ΩΝ ΝᾺ Α .Ἱ 
ἀλλ᾽, ὁ Υἴς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος" χαὶ μαχαρ'- 

 Ἔ τρλκ τως ΠΟ. ἢ ἘΜῊ 
σμὸς ἐπακολουθεῖ τῷ ῥήματ' (ἦν νὰρ χαὶ ἀληθῶς 
ἕ ᾿ Ν. 
ὑπὲο ἄνθρωπον), καὶ σφοαγὶς ἐπὶ τ 
Πατὴ- ἦν ὁ ἀποχαλόψας" λέγει Ὑὰς ὃ 

κάριος εἰ, Σίμων Βαριωνὰ, ὅτι 
ἀπεκάλυψε σοι ἀλλ᾽ ὁ Πατήρ 
ρανηῖς Ὃ τοίνυν γνωρίζων τὸν Κύριον ἡμῶν 

ἐν τ τὰ ἀπεγόν; δι ὯΣ ας 
σαῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θερῦ. τῆς μάχοριότητος 

τ ὁ δὲ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, δείλαιός ! 
ἐπ-τι καὶ χύλιος. 

, 
Δ΄. Υἱὸν ὁὲ πάλιν ἀχούων, 

; κὰν αν Ἐπ αὶ Στ ἕ 
ἄχουε όνον' ἀλλὰ Υἱὸν ἀληθῶς, Υἱὸν φυσικὸν, ἄναρ- 
χον (ἀ)" οὐχ ἐκ δουλείας εἷς υἱοθεσίας 

ἐλρύντο, ἀλλὰ Υἱὸν ἀεὶ γεννηθέντα (δ᾽ ἀπεριεργά- 

ἡ καταχρηστικῶς ν᾿ 

προχοπῦ 

ὅ1 ΜΙ ΠὮ, κυνὶ, 13. ὅδ 114, 12... 55 γ͵1. εαἰ. 6. ἢ. 15 ; 
δι 1014, 17. 62 Ψί, οαἱ, Ἴ, πα. ἃ. 

(0) Αὐτὸν Χριστόν, Παρεί γὸχ Χριστόν ἴῃ (τοά.. 
δὲ ἰὼ σοί. ἤσ6 δὲ αξᾶὰρ. ἰοματ: αὐτὸν Χριστὸν 
τὸν Υἱὸν τοῦ Θ:υῦ ὀνημάσαπος, βαίερβ ὁχ οοῃβαθία- 

ἅτπο πορεῖηα {Π||5 ἡπ0 1886 ἰοοιῖϊς Οκ εἱ!. Αἴδχ,, δ 
γροία βεία αὐὶ ΤΡοοίώοδ,, μι. ἅθ. 

(2) Τότε. Ε΄. ποτέ. 
(3) λέγουτιν. Αἀάπαρ ἴῃ οοάάᾷ, κ6 οἱ σδβᾶμῃ. 

Ὸΐ πὶ Ἐναησοιο, οἱ ανθρώποι Ομδι θὴ6 «ἰϊοτοχ! ἰιὸ 
γμεῖδος, αἰας [ἴτἃ, ἰοοο, Θεῷ Θεοῦ ὁοὰ. (ΔοΙΒὶ. Παίροι 
Υἱῷ Θεοὺ, μοὶ μέῖο. Ἰσο εἰ Οπδᾶμ,, Θεῷ χαὶ Θεοῦ 
μονογ., ὕ6ὺ ὁἐ οὶ Βὲϊο. ἀὐοαὰ, πσίμια θεῷ, πϑαὰε 
χὲφ Ἰϑρῖ!, ξρὰ ἐαπίαπὶ θεοῦ μυνογινεῖ, ΄αρῖ5 σαν. 
εἰτο νἱάδίιν Ἰοῦο ἘΠ συγ ρα αν Υἱῷ. 

(4) "Δυσφχυν. Ὠδθδῖ θὺ νὸχ ἴῃ σοάᾷ, ( 015]. Ἰλοθ, 
(πβάσρ. οἱ σοῦ, ποὰ ΒΟ τὰ. Ἰνἶυ, βοᾷ οδπὶ ππιπ}. 
δ, 1 δὲ 19. ΛΠ γῖαξ δὶ νοροίναν, απ θὰ νὸχ ἦπιὸ 
β σαι ποθ ὲς νο], κέπς ρ»υηοίρίη ἐπ ρονίας ΥὙΟἹ ον ρτὸϊ- 
εὗρῖο οὐἱρίνις, κεῖ ι6 Ορνα τὴ 65} ἃ αὔθ, Νυ δόμος 
{|0. τ οοπέ. Ἐπιπύυμι., μὰς. 382, τα! οπὸ ἀπρ]υῖϑ ἢ} ὺ5 
απ  ΠἸοαιοη 15. ΕἸ ὰην ἀνάρχον αἰεὶ Ἰαχία νῸ}] ποματ 
Ροββε. δα ἀἰσοαῃιθηίαηι ἐσδὶ ἀρὰ ΑΑἰναν.ν 1)6 5,7.. 
ἢ. 16, 1Ἰὰ αἰἰεπαΐπαηι 50}} Ῥα τ! σορνομρῖγο. Ἔστιν, 
ἱπαρίπηξ, ἀνασζος μονώτατος, ΟΥ̓ ΘΗ Γ4]65 ΟΡ ἰ5οορὶ. 
φιαδαξοῦτη ΟΥ̓ 5 δῶρα σοι νοι, τὼ Ἰογιηα]ὰ αὐ 
ουοιαἀδμ 65 ἰκληβηιῖδβδα ἀρὰ Αἰμαμπ., ἰσθὸ οἷὲ., 

ΣΑΥΒΟΠΕΡΙΒ ΣΤ, Ὁ ῬΊ1Ὸ ὩΕῚ ΤΝΤΟΈΝΊΤΤΟ, ἘΤῸ 691 

Ἁ ςεα ἀαοπίατῃ Ῥαϊον ἴρξα Ομγίπίαπι ἰρϑῖτα ΕἸΠῚ ἠο- 
ταϊμο ΘΟ ρΘΉ αν Ὑογα Παπι] 8. ἈρΡΟΙΔΕο αβί, 
αὰῷ ἃ ρα! ρθη 5. ΠΠ18 πω ρομῖμαν. 

||. Πδῆα. οὐἶλ παιαρδηὶ πόθι ΠΟ λλ πὰ 15 
ΠΟΒΙΟΥ ἠοβὰξ ΟΠ βαβ Σ φοΓ ἢ πὶ ΤΠ ἘΠῚ ἱπποναθὰ- 
ἴατ. ιυμοἷ δαΐθαι ἱπαοη ουδὲ ΘᾺ Ὶ ἀσοδνδ ὑ 6110], 

οολσι  βα Ε15 ἀἸβο 115 5ο πο δ νει! ὦ ἤαρτα πὰρ ἀϊ- 
«ρτιη}, οδδὺ ΒΉΠΠν υχη1}}15 “1 Σ ΝΘ Ἰπλπιθιὰ α]0010- 
ἰδ ἀπο ρα ,βθ8 νου]! α λη ἰρ515 ἀθοίανταγο υπρίςηβι 
αἴθ ἢ 60 Ποὶ αὐίμρι ο, βἰηλ} μαλι δηΐου, 
δα ἰἀπαθοπὶ οὐδ ἃ 9 ᾿ιοτπίπ θην ἀδερισονοηί, 
ἯΠΠῈ δειθχα ἰΒΩ ΠΩ τι ΑἭΠῚ φαϊάθοι ΕΠ αλλ απ νογὸ 
« δονοηηδια ὅθ,» ἀἴοἴ δα ΠΙΟ5 ΤΠ ααϊάθιι (αἱ τ8- 
βοῖπμ!, Κη] Ἰμο] : νῸὸ5. ἀαίοι ἃρμοβίο!, σαὶ 1 ἢ0- 

τοῖο πῆδο δρεσδοβ πα η Δ }5, οἱ ἀρηνοηΐα 6) τος, 

Ὦ ᾿πονεποβαιθ ἁκὰ ν᾽ τα ἡϑγοσδεῖα, Π απὸ ον ἀδρ οἰ 

ἱβξηονάσον μοι 4αρι παρα }1ὰ ρδ τα 5. 85 Οὐπη 8 

δαΐρι τοιισοπε θη (ἀπ ἀπ. ἢ. Υἱρὸν οχύθάος 

Ραξ ἡ} ϑτηοῦν ἀοσπμδη ι}}}, ῬουΓα 5 ἀροβίο!οτ ἢ 

ΒΓ ΘΟΡΒ δ ΞΙΡΓ ΟΡ. 5 ΕΟ] οϑῖεθ Ὀτέθσο, πὸπ Δ6]}- 

νϑπίο ϑουῃιοδ ἀππιξν ύάιι6. Πα πΊλο. ρου πα βτ5 
ται Πουϊηῖο, εθαὰ ἐπι πη ῖϊποα ἡγοη ἱ ἃ Ῥαϊνὸ Ἰπισὸ ρμονία- 

5115. αἄἴοι δὰ Ἰρϑιπι: ΤῊ 65 Ο γίδια; ἀθαὰο ἃ 51 1- 

Ῥ] ςίίοῦ, βρᾷ, ΕΠ δ: δεῖ ὑπ᾽ δηεϊς ὅθ. Εἰ βία πὰ δα τὴ - 

εἶταν παῖ γουθὸ "αι 15. ἀθηθπίία!]ο {γ6 τὸ ΘΠ πὶ 
πατηάπο οὐρα Βυπ δου 5. γαῖ, δὲ βἰσπασι Ἰοςο 

ἀσοϊάταί διὸ, ἀπο ΡαΐΟΥ ΘἸβοι ααϊ γονο]ανονγαί. 
ΟΕ δαῖηι δαϊναίον ἢ « Βεαιί 5 65. ϑίθγοη δατίοης, 

«Χυΐα σανῸ δὺ 5ΔΏ 9115 τίοπ γον αν" Η8], ϑοὰ Ῥαίογ 

«65 Ή )} ΘΟ ἢ15 ο51 δ᾽,» Οὐ βαο ἐα α 18 ἄρηιοβος 
θοααθι. ποείσαηι ἀσβαπι ΟἸερίϑέιῃ, ΕἸ πὶ Π 6), 

ρᾶι ἴἰοθρε αἰ πα πάϊαῖθ ; 4] νοσὸ πϑραὶ ΕΠ] Πὶ 

Βοἱ, ἐπίθχ οἱ τα βού }5 65. 

ιν. ῆιαμὰ {δύ οὐχ Δ 8415, τ ἀδαβῖτο βοίμηι- 

μιοάο ἀϊοξαια ρανὰ ; “ἢ βοᾷ Πάτα νοῦθ, Β] μη Π8- 

ταναΐοια, (ΠῚ ὀχ ρονίϑιῃ ὕ πομ ὁχ βουνι}6 δῇ ργᾶ- 

ἀππι ἀἀορεοιμ!δ ἐνθσίαμι; 58ἃ ΕἸ πὶ ἃ ΟἸΩΠῚ ὦ- 

οαξ. ἀ, τ. 7; οαἵ, 11. π. 21, 859. Μαυιῃ. χυ", 10" 

ἡ. 30, ατῇ, 3, τπ}}}158 ἀδραρπαηΐ η6 ΕΠ}118 ἄναρ χος ἀ]- 

οί. σπίτια Ομ εἰ, ἈΠῸ Αἰμαραβίυβ, Ερίριια- 
αἴαβ, οὐ αὶ {ΠῸ 5 βοο, ΕἸ ατῃ μι ποῖολ ἀἄνορχον [- 

οἰαταλμῖ, Ογ ες δα δὴ σαὶ, ἐς αι. ἀν θα 15 γθῸ 

σρηβοὴς ΔΗΡΙ δα ἴὰ οἷβ ὀνσογον ΘΟΔ, ΟἹ ἸὩΓΓὰ, 
πῃ. 90.Ραίτοπι βίη ρυϊποίρίο ΕἸΠΠ Ῥγ πο ρίπι πη ὑγϑα!: 
᾿λργὴ τοῦ Υἱοῦ ἀναογος ὁ Πατήρ. [056 ΝΠ ΠΟ ΠῈ15 
ἴω οοάσονῃ ἴδοὸ νρίαὶ ρυἐποῖρίατη ἐοτη ρογα], χϑονικὴν 
ἀοχήν. ΗΟ τι δι, οἱ Ἰοὺ βΊΟΒΘ ΠῚ πα γο, ΕἼ] Πα] 

Ρ ἀἰόΐε Ξορια δὐ. αἰῦρὰ οὐθτιθ ρεἰποὶρίαπι Θχβίβίθνο, 
ὑπεράνο, πάσης ἀρχῆς τυγχάνων, ἔχ ἀπ0 ὁοπβεάαϊς 

ἴαρς σα ΛΔ ΘΟ ἸΟΒΊΒΟΓΙΡ ἀνασχον Ε556- ΝΩ 

(ὅ) Δ: γεννηθέντα, ὑοιὰ, σε οἱ (αϑαι., ἀεὶ 

ξυνητὸν ὄντα, οὐ σὺ Δ ενηο οϑὲ γὸλ (οπλία, ἰντοῦ 
καὶ οἵ ἀχατυλόήπτῳ ΣΤΟΡΒΙ ἐπ ρα ΠΠ|5 νὸχ ἀνελθόντα, 

απαπῃ οἱ παν τηὰβ, χία οοάα, Οο15]., Οιῖορ. Βοο, 

Οὐβαν}., νοΐ. δοχ ἀεὶ βιση!ῆδατο ροϊθϑὶ νοὶ 56η}- 

ρδν, ἂὐ ἀοκίσποι ἀντ Πα5. ΥουθῚ μὲ Ποτα οσ 6 πὶ ΠΟῚ 

οιροί αθεοίπίαι οὐ Ππιῖδηὶ 6586, 564 ρογροίι δ), 

418 Ξοπλροῦ ἐὸ σοι ροΓαΒΆΓαΓ: γ6] αὖ «ἴθνηυ, 

ἃ}, ροπονελοηοαι 15} να ὴ ἰθτὰ μ0 }5 ὁχογάϊηπι 

Ἠαθαῖκεο ἀἴοαι Ῥγίον βθι588 ΟΊ ΒΟ ΠΙοὰ5 65. δ᾽ νΌΤΙ5, 

πδο ἴασαοὺ δἷο α ΟΥΥἼΠ1Ὸ γεβμδοίαπι {ΠΠπ|πὶ ρον, ΟΤῺ 
ΒΌΠΠ 6 οὐ αἰραξ : 584 5ιοριββίτηο ΡΠ Ἰρϑαπὶ ἀε! 

δἰκη  Πυα} «ὃ ομεπὶ αἱἐδυγιίο, ὌΧ Ἰματη θ}5 ἰοοΐδ 
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᾿ Γ ΠΕ ΄- ἡ πρυφι 
τορηϊίαῖε. ροπίίαπα. ἱπιρουϑογα τα} πὸὺ υϑηθδηι αὶ στῳ χαὶ ἀκαταλίπτῳ τῇ γεννήσει. Καὶ πρωτότοχον 

σομπιρτο ηάρηάα ροπογαιμὶὸομθ, διμλ ἴδ, ἀὰπὶ ΡΤ]- 

τόσο απ δαᾶὶβ Ὁ (1), πθ ΙΔ δχ πὰ ῆλατι0 ΤΟΤΕ 

σομυϊρίαβ ἢ ἀρὰ ποτα 65 ΠΒΠῚ 10 ΡΥ ΟΠΘ ΤΕ 1105 

Γγαίτδ5 παρϑηξ; οἵ αἰίοαθιὶ ἀϊοιίαν : κ ΕΠ]Π15 ρυϊ πηοξθ- 
« πἰζα5 ὨχΘῺ5 [5186] δ᾽,» δεὰ φυρπηαιιούίαηι ἈΌΡ ΒΩ, 

φγηηομϑη 5 ΠΟΏΟΤΘ 800 ἀθ᾽θοία5. ζαϊ! 15γ8 0] : 1116 

δῖα ἴπ ραᾶΐεϊα ΟΘΥ Ρ1}6 ἀνοθηστι 5; ΒΡα6] νερὸ Ραϊγ8 

ΠΠατπα 6 νἱμθα δἰ βοίαπι θ᾽ οτποϊῆχ). ΕἸ δά δ]1ο5 
αατάδχα ἀΐοι δονιρίατγα : « ΕἼΠῚ 65115 ϑοπλίηὶ [)εἱ ν- 
« εἰ δῖ ρἱ αἰϊδὲ : ἔψο ἀϊχὶ : Β1Ὶ ο5.15, δὲ ΠἸΠ Α111551- 
« τὶ σπλη 88 ὅ8, ὈΙχὶν » πο σαατϊ. ΠῚ οχ 2961] γορϑ οἱ 

ἀΐοιο δἀορθοηθηι (αᾶπὶ Λοκ ΠΔΒΘΡαλιὶ ἀσοθροτι η ; 

Βίς νοῦ, ἤοὴ σὰπὶ αἰ χυϊάρίαπι ο580}, αἰπὰ 

ἘδΈ [[ἀοἰὰ5 61] σοηῖιι5. δβὲ ; 8. βεὰ ΕἸ]1ὰ5 ῬΘΙΡῚ5 

ἃ» ὁχογάϊο παΐααβ δὶ, ΒΌ ΡΟ ΟΣ ἀαον!β Ἰη10 οἱ βῶ- 

ΟἾΠ15 οχϑιδίθϑ ; ΕΠ 8. ραϊε δ ἴῃ Οὐ 88. 5ΠῚ 15 

δεηιίοῦι ; ίθΓη5. Θχ ΦΙΕΣΒΟ ῬΡαΐνο, νῆα ὃχ να 

φοιίία5, δὲ Πα λδὴ ὃχ Ἰατηἴη8, δὲ νοΓῚ [85 6χ νον αὶθ, 

οἱ βαρίϑηϊία οχ βᾶρίθηίία, δὲ τὸχ ὁχ γϑρθ, οὐ 0115 

ὁχ ὕδο, οἱ ροὐξδία5 ὃχ ροϊοϑδίαίο, 

νι, 51 ἰρίταν αὐαίονῖ5. Ἐνδηρδίίαηι αἰ δὴ : « 80 
δεμϑγαιοι β {650} ΓἸδι1 Π}}} θανίά,, Π1}} ΑΡταμια τη τ; 
χαππίαμη δά σάγθδιι ἐπ 6}} 156. ΕἼ] 15 δα γθνυθγὰ 

θ αν 15. σὲ ἴῃ σοπαμαμχαίίοσθ ϑεθοιίογαγα, [) 6] 

γεγο ΕΠ 5 απίθ οὐπηΐα δοῦσα, δ'ηο τα 0. Εν πὰ 

ααϊάθηι ἀβϑαμπιρϑῖ φαοὰ ἀοα ὨαΡεΡαὺ  ῃο0 δα ϊθηὶ 
ααοά παρεῖ, βοιαρίίοσημο Βαθοὶ ὁχ ῬΡαΐγε ρβῃῖα5. 
Π)α05 ραΐτοβ Ββαθοῦ: πὰὰὰὰ Βανι ἃ βθσαηήπιη σᾶγ- 
θη, ἃ σα τὰ νοσὸ ἤδαιϊ Ῥαΐτοτα βοοαπάπτι ἀθὶ α- 

θα. Αἴατο Πα φαϊάσπι χαρά βουσηάατηῃ θανιά θη 

ὁμοίως ἀκούων, μὴ νομίσῃς εἶνα! χατὰ τοὺς ἀνθῃρώ- 

ποὺς, Οἱ μὲν γὰρ ἐν ἀνθρώποις πρωτότοχο!, καὶ ἀλ- 

ποὺς ἔχουσ) ἀδελφοὺς, χαὶ που γέγραπται" Υἱὸς 

πρωτότοχος μοῦ Ἰσρχήλ' ἀλλ᾽, ὡς ὁ “ρφυδὴν (8), 

πρωτότοχος ἢ» ἐχπεπτωχὼς ὁ Ἰἰσραίλ, ᾿Εχκεῖνος μὲν 

γὰρ ἀνέδη ἐπὶ τὴν χοίτην τοῦ πᾶτούς" ὁ δὲ ᾿Ιποχὴλ 

τὸν Υἱὸν τοῦ Πατρὺς ἐκύχλών ἐκ τοῦ ἀμπελῶνος, 

ἐἑσταύρωσε, Καὶ πρὸς ἄλλους δὲ φησιν ἡ ᾿ραφή. 

Υἱοί ἔστε Κυρίον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν (3) γαὶ ἀλλαχοῦ" 

᾿Εγὼ εἶπα’ Θεοί ἐστε, χαὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες, 
Εἶπα, οὐκ ἐγέννησα. ἙἘκεῖνο!, ἐν τῷ εἰπεῖν τὸν 

Θεὺν, τὴν υἱοθεσίαν προσέλαδον ἤν οὐχ εἴχον" οὗτος 

δὲ οὐχ ἀλλο τι ὧν, ἄλλο τι ἐγεννήθη" ἀλλὰ Υἱὸς τοῦ 
Πατρὸς (Ὁ). ἐξ ἀοχῆς ἐγεννήθη, ὑπεράνω πάσης ἀρ- 
χῆς καὶ αἰώνων τυγχάνων Υἱὸς τοῦ ΙΙατοὸς ἐν πᾶ- 

σιν ὅμοιος τῷ γεγεννηχότι" ἀΐδιος ἐξ 
ζωὴ ἐκ ξωῆς γεγεννη μένος, χαὶ 

ἀλάθεια ἐξ ἀληθείας, χαὶ σοφία ἐ 

λεὺς ἐκ βασιλέως, καὶ Θεὸς ἐκ 

δυνάμεως, 

Ε΄. ᾿Εὰν τοῖνον ἀχούστς τοῦ 

Βίόλος γεννήσεως 

᾿Αὐραὰμ, τὸ κατὰ 

Εὐαγγελίου ΑἸ ΕΡΕ; 
᾿ ᾿ Ξ νᾺ τ 

Ἰησοῦ Χοιστοῦ υἱοῦ Δαύὶδ, υἱοῦ 
Η » ΤᾺ Η͂ μ᾿ ιν 

σάρκα νήησον. Υἱὸς μὲν γὰρ Δχο!ὸ 
ΦΈ ᾿ ἘὙΑδΕ σὴ ἐς ον ὧν δε να 
ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, Υἱὸς δὲ Θεοῦ ποὺ πάντων 
τῶν αἰώνων, ἀνάρχιως (8). Κἀκεῖνο ἐν προσέλαθεν, ὅ- 

περ οὐχ εἴχε" τοῦτο δὲ ὃ ἔχει, ἀϊδίως ἔχει, γεννηθεὶς ἐχ 

Ιατρός. Δύο ἔχει πατέρας" ἕνα τὸν ἀαύιδ κατὰ σάρκα, 

καὶ ἕνα τὸν Θεὸν Πατέρα θεϊχῶς 

τὸν Δαδὶδ, χαὶ γρόνῳ ὑποδάλλεται χαὶ ψηλαφᾶται καὶ 

γενεαλοεῖται" τὸ ὃξ χατὰ τὴν θεότητα, οὔτε ἀρόνῳ 

(0). ᾿Λλλὰ τὸ μὲν κατὰ 

68 ΠρΌτι α, ὃ. 5. Εχοά, τνὶ, 22. δ, Θ6ῃ. χιῖχ, ὁ, 6 ΜαΈΠ. χχι, 39, δ᾽ ὅ δα! χιν, 1. 55 ΡΞᾺ}. υχτχι, δ. 58. ψία 
ὁαξ. ἀν. 7, ἐπξον πὰς ὃ. 9 ΜΈ. τὶ 1. 

ἀπαπι ρτοάπσαπὶι, ἰὰ 40 ἀτί ἀἰβαποίαπο Πα Β0Γ οἰσηῖ- (Σ τρὺς δία ἐξ ἀρχῆς, εξ γοῦθ88, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς 
δος Πυλ ΟΠ ΟΙῺ ἃ πάντοτε, 5606), οἷ, 15, π, 30 :ΤΑεὶ 

γὰρ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιεῖ πάντοτε « ΕΠ π5 ἢ οἰοσπο 
« 4πὲρ ρίαύηἃ 5απί ᾿ρϑὶ, αν", [οἱ τ σϑιαρον. » 

.) μι ρεθδποσεδίαν ἀπιν. Δαν ον} ἢ 16- 
δοτιδ ἡπεο ἐδίθο]οϑὶ ρυϑνία κα δ. σα Ἰζονιιαι ἐΠ1τῸ- 
« ἀπο ΡΠ ρ τὴ ἢη ονίγοτα, » οἵ. Οὐσαραϊ 9}]16- 
οἰοῦθὴ ΑὐἸα πόση Θχ αὺ ΡΟ ΟβΘΏΤ ἀρ ρδ]] αἱ οπδ 
δοφας ἀροβίοι ἰυσο ροίαια, σὰ] γοϑροπᾶοι ΑἸΠὰ- 
γαδῖ5 ναί, 3, ἢ. 52. δ εἱ θὰ; «δα β0}0 αἰϊίου 
0 ΟὙΡΙ ΠΝ; ἈΒ5Θ.Ὶ σπίτι 116 γυυ} Πιοσοτε τι Ὁ υῖ - 
βίαν ΠῚ ΟἸ] ναξίοτιο σρτΡΡἢ ΠΝ «πὸ: οχ ὈΔΓΘ, 
8664 ΤἸδπίαπι ραϊο 6 σα οπῖα, σαϊα ΓΟΕῚ 5 ΟΠ  Πί]ντι5, 
8858 δα 6848 δίίδτηρθύδηήο. ἀθδανι τὶ ὑπβϑηΐ ᾿ τ 6] νὰ" 
ΠΟ 6 ΓΘρΑγαΙΟἢἾ8 βΘ ΠΟΙ 5. Ὠατηδηϊ, δἰ ποβίσ Π8- 
ἴα γε Ὦ 56. ΒΌΞΟΘΡΙ δ ς αι ΚΟΡῈ 5 ο5. ἀΡΟΒΙΟΙ 5ΘΉΞΊΙ5. 
Ον τη πι5. ὑθυ]αοὴ ΟΡ ΡΤ Πὰ Πὶ σοπονα οι 6ηὶ Τα οίην 
Ρυπηοσθηϊίαπι : 584 [τΓαἸ απ δὐἀοριίομποπι ἀϊνίοα 
ἄγαιἃ ΘΟ ΒΟ ΟΡ, οὐπὶ ἰρ56 παΐαγα 5 Κἰϊ [ οἱ 
ΕΠ 5, Ἰάσηλαι8 πηϊσια. Τά δπι οαπὶ ἴρ80 στὰ] 50 ῃ- 
«πὴΐ Ραΐτοβ, 

ι3) ᾿Αλλ᾽, ὡς ὁ 'Ρουδέν, 6ἰο. θο νϑῦθα ηιαϊδ 
ΤΟΥ Ραποίδ, 6. ἐχπεπτωχιὸς ν Ποκα βοτιρίαπι, ἐχπε- 
πτωχός, Οπβαπ)θοῖσαμι οἱ ἈΠΠΘ βία πι ̓ογβοταπέ : υνὶ- 
Π|115. 11ἃ ΤΘ5. Ππ6. 41ΠῈ βιϑρ σα αίαν, ἀλλ᾽ ὡς ὁ 'ρου- 
Οὴν πρωτότοκος ἦν, οὕτω πρωτότοχος ὁ ᾿Ισρχήλ. 
ΑΒΓ, ἀλλ᾽ ὡς ὁ “Ῥουδὴν ἐκπεπτωχὼς ἦν, ἐκπεπτως- 
χὼς ὁ Ἰσραήλ, Τοοὰ5 ποϑίτα ἱπίθυρ απο 06 οἱ βου- 
ΡθσηΘ ῥ᾽] απ δἰ ἀρϑυύίιιβ 688. 

(3) Ὑμῶν. Εχ δοαε!. οος βάν, ὥυοά, δὲ ϑᾶοῦροὸ 
ἰοχία, θδὰν σιν, ὁν 116 ροβαίγηιβ ἰοῦ ἡ μῶν. 

(4) Υἱὸς τοῦ Πατρός. ΜΠ ἴῃ ἰοίο ἢος Ἰοςο 6χ 
Οὐ [0108 πιαίανὶπηὰ5, ΒοΪ πιστὰ δἰμι γοσ 95 τοῦ {ἀν 

" 

καὶ αἰώνων τυγγάνων, δχ τοὐά, (οἷ5], οἱ ΟΜΜΟν. 
δαάιάϊπιι5. )εῖ πάθ νογβθα, ἐν πᾶσι», ἅπ|0 ὅμοιος, ΟΧ 
1153. οι ἃ, οἱ ᾿Ἰπβαρον θα οἱ (άβαῖην. γοῦθα, δἴδιος 
ἐξ ἀϊδίου Πατρός, οχ οὐ. (οἰδὶ, οἱ ΟΡ. φαουιιηι 
ἴῃ ρυίονρο Βα ΐ, δῆ! ἐν πᾶσιν ὅμοιος, ΡΟΒΙ, ἐχ ζονῆς, 
Ἰοὺ γεγεννὴ μέντ,, β0Γ 51 Πγ 5. ὁχ ἀπά! ιν Ρ δο λΕ 5 
ΠΙ55., γεγεννη μένος, πιχία πξα τῇ ΟνΡΠΠ]1, 4} σέ. ἅν, 
ἢ. Ἴ, ΒΟΥΊΒΙΙ, ἐχ ζωξς ζωὴν γεννηθέντα, Θὲ ἴπ τι. 
18, ζωὴ ἐχ ζωῆς γεννηθτίς, [060 ἐκ σοφίας, ΒΡ οΙαῦ 
πῃ ΟΟ18]., οο οἱ (αβα}}»,, ἐκ σοφοῦ, φαρζολεϊα οἱ 
βαρίοηίο, 584 ρναήογοη δα ν]ραία ἰδοο, Ῥοοίγρηνο 
Ροβὺ Θεὸς ἐκ Θεοῦ, δἀ]οοϊμιιϑ, δύναμις ἐκ δυνάσεως, 
6χ (οἰ5]. δὲ ΟἿ 68. 

(5) ᾿Ανάρχως, Παεβί φᾷ νοχ ἴπ σοδά,, (Ο151., ἄορ, 
Ὀσβάαρ, δἱ γοῦ. 

(6) Θεϊχῶς, Πα] ὰ8. νϑῦθὶ Ἰσσοῦ Ἰρρίξαν ἴῃς οοή, 
(οἶδ]., φυσικῶς, παξισιαἰϊέον, Ἰΐπολ. ἀπο. κὸ- 
4αθην, ἰΙοσο χαὶ χρόνῳ ὯΟΩ 8011} πὶ (51... 5οὰ 
οἰϊατὰ θὰ οδ οἱ. Οάβααθ. Ἰερίίαν, θετιχῶς, μοΣῖ- 
ἐἰονο, αὐἰορέϊυηο, αὐφεὶδεζἰονο  σὸχ ΕΠ ὰ Ὠΐο σοι] 
ἀυλίυ εχίγα ἰοσιιη. Ῥοία πο ἐραπαίογεὶ ὁχ Πηθὰ 
ΒΡΟΙΙΟΙΘ Βυδὶ ἵνα τὸν Δαδίδ, φο ον α 5515 ἴῃ ἴοθο 
Τοβροάθμαΐ νονθὺ θεϊκῷῶς γ6] ουσιχῶς [πῃ 5ρ αι 1 
ἹΠΘΤΏΠ1Ὸ μου, Πᾶν] νοῦὸ μορέοης, αὐορέϊοηο, 
ἀτοῖ γοία!ϊ! Οἰνε5ι1 μαΐον, ἡπαμχνῖϑ παλαρα ἢ ς ; 00 
56π81 αὐ σγΓΠ]}} 8. πθραϊ (ἰυϊξιση. ὅ5ῖκὸ. ΕἼΤΙ 
ὠἰοι ΔΕρῖς θετικόν, ποθ δὐχαϊδίαχα, νοι εἰαο 
αἱ βοπερίδοιο φασάαια ροβ᾽ογπι5 ἀϑολίαπα, ἴα αν! 
θὲ ΕΠ Ο ῥίον ὁδὶ ἰπ ἰδιη μόνο ἀβοίτιβ δὲ ἀνα πἰϑ [5 
οἰ απ οβμμβοζο, δἀυρία!αξ οὐπὶ δηΐθ [10 ἑαττογοί 
Ῥαΐγρο, 
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ὑπούάλλεται οὔτε τόπῳ, οὔτε γενεαλογεῖται: Τὴν Α 65, ρὲ [ΘΠ ΡΟΣ ΒΒ 1οἴτατ, οἱ οοπερεοίαίαν, δ Ῥτὸ- 

Ὑρ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ; νεῦμα ὁ θεός πδρίαια ΠῚ 61 χὰ; γοσοηδοδύαρ: σασαὰ νορὺ δεῖ 80- 
ὁ πνεῦμα ὧν, πνευματικῶς ἐγέννησεν ὡς ἀτώματος σαῃίπη) ἀδ᾽ἰαἴθηι, πραὰιθ θη ρον ΟΡιοχίαμλ 688 
ἀπεριέογαστον χαὶ ἀκατάληπτον γέννησιν (1), Ὃ ποθ ἰοσο, ποηὰ8 βόηὰθ πᾶμ6Ρ (πο τοροηβου 
γιοὺς αὐτὸς λέγει περὶ τοῦ Πατρός: Κύριος εἶπε. ΡΟΒΞ}}. (ὐπόρα! οηοηὶ Θἰτη. 67 μ5. τρεῖς ἐπανραὺϊε τ ἢ 

"Υός μαὺ εἴ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε, 6118 Βρ1Γ}Π5 65} 75. ΦᾺΠ ΒΡ1 ΓΙ 15 οϑὲ, Βρίγ πα [Π| 6} 
Τὸ ὃξ, σήμερον (3), οὐ πρόσοατον, ἀλλ᾽ ἀΐδιον τὸ, οπθῖι ἈΠ ᾿ποουρογα! β, ἱπυοβ 1 μά 0}}1 οἱ Ἰησοπερτας 
σέμερον, ἀχδόνον, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων' Ἔκ γχ5σα'  ὨὨρηβᾶ ροπρραμοπο. 73 ΒῚ] 15. ρ56. ἀδ Ραΐγο 611: 
τρὸς πρὸ ξωσφόρου ἐγέννησά σε, Ὠογῖηὴδ ἀλιεῖξ αὐ τὴς; ΒειΣ νάσιδ δὲ ἔμ, ἐῶ ποιλὴο 

σονμὶ 16 κε: Πα, λοαΐο, οὶ τοοοῃ5, 56 βδοταριίδτηπτα : ἀρείς ὑσ ρΟΣ 9 σχαρθιβ, ἀπίθ οπια σφοσ!α, Βα 

π!όγὸ αἰέδ ἱμοῖξεναιι συπαμὶ [ὦ 5, 

ζ΄, Πίστευσον τοίνον εἴς 'ἰησοῦν Χριστὸν Υἱὸν ΥὙ1, οὐθάρ πα ἴῃ. ζέβμην Οἰγίδει Εϊίνμης Παὶ 
Θεοῦ ζῶντος, Υἱὸν ὃὲ μονυγενῇ, κατὰ τὸ Ἰεύαγνθ- φνθ 15, ΕΉ απ γ6.Ὸ μνἰσοηϊέμηι, κακία νη μο πὶ 
λιν, τὸ λέγον" Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν ἀποΐ Ολολ ;ὰ δίο οπίπα {{ΠΠχὶν θ 615 ναι τιπα, αι 1- 

κύσμον, ὦστε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῇ ἔθω- ἐἑ«ὡ πη βπππὶ αἰ κοι τίαπι ἀοάθτες αὐ Ὁ] ὑγρά! πῃ 
κεν Ὅα ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, Β « ἰρβιιαὶ ποῖ ροτθαὶ, 56 ΠΆΡοδΕ νἱτατη ϑἔθγπϑχῃ ἴθ, 

ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον: χαὶ πάλιν» Ὃ πιστεύων κ ἐλ θ᾽ ΟἹ] οὐ 1 ΒΊΠἴαπὶ, πὴ πα] σδίων 7. 

εἰς τὰν Υἱὸν, οὐ χρίνεται, ἀλλὰ μεταδέδηχεν ἐλ « 864 (τη 5! π|5. 6βί ἃ ποῦ ἴῃ νἱΐαχῃ 8. (1 ἀατουὴ 
τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ Υἱῷ, ὠἑ« ποὴ οτγοαϊ ἡ1ο, Ἢ ὅ Ὁ πο ΥὙἱ ἀ6 1 νἱϊδτα, 564 ἴτὰ 
οὐχ ὄψεται τὴν ζωὴν, ἀλλ᾽ ἡ ὀογὴ τοῦ Θεοῦ μὲ- «)6] τηᾶ 6} ΒΌΡΘΓ Θηι 19, χαΐᾶ ποη ογεηία!ε ἴῃ ΕἸ-- 

νΞ; ἐπ αὐτὸν, ὅτι οὐχ ἐπίστευσεν εἰς τὸν Υἱὸν « ἰατὰ Π6Ὶ παϊροηϊατη 89,» 6. χαο ἰξοσῃϊατα 

τοῦ Θεοῦ τὸν μόνογενῇ, Περὶ οὗ μαρτυρῶν ὁ Ἴωᾶν-. 236Γϑὴ8 οδῃ ποθ αἰ σ0Ρα} ΕἾ υἱάτηνια. οἰοτίαπε 6}λιὲ, 
γὺὴς ἔλεγε Καὶ ἐθεασχμεθχ τὴν δόξαν αὐτοῦ, σίἰογίως φμαβὶ πίρθηϊ α Ῥαΐγα. ρίδηνις αν αξὶϑ εξ υὐ- 

δόξαν ὡς Μονογενοῦς παρὰ Πατρός: πλήρης χά- τἐξαξί» δ! Θαδπὶ ὑγθηιθη 65 ἀεριηουδ5 ἀΙ ΟΡ ΔΤ, δέπο, 
ρ'τὸς καὶ ἀληθείας" ὅν τρέμοντες οἱ δαΐμονες, φιρίώ ποδὶς εξ τὶ, Ψόϑὲὶ ΕἸ μοὶ υἱυθπεὶς 55} 

Χ΄, Υἱὸς τοίνυν τοῦ Θεοῦ ἐστι φύσει, χαὶ οὐ ϑέἔσει, ὙΠ. ΕΠ 8. ἰρίίαν. Ποὶ δὲ παύασα εὐ πὸπ διὶ: 

γεννηθεὶς ἐκ Πατούς, Καὶ ὁ μὲν ἀγχπῶν τὸν γεννή-. ορίϊοῃθ, βοηῖνι5 δχ Ραΐγο, ἘΠῚΠΟ σαϊάδπι φαὶ ἀρ ἢ 

τίν εις ὑπ. ἃ. ᾿Ξ δεῖ ὦ 3. 1. ΨῈΝ, αὐγῆς ἢ. ν. Ὁ ΡΈΕΙ ἢ 7. 1 ῬΕΗ͂Ι, οι. 3: 1 Τάπαι, τ, Ἰῦ; 
ὅτ 14, 18, 15. 1οᾶ, Υ,, 84, 19. 2104. τι, 36. 80 γριὰ, 18: Μ΄ 208πν1, 1... 55 Ἄραρ, τύ, θζς δίαιος 
ἢ}: 

(1) ᾿Απεριέργαστον καὶ ἀκατάληπτον γέννησιν. (Σ παπο ἱπίογρνρία οόποῖπ ἀσοθά!!, ἘΔ ΡΟΓΓῸ 56! ]ο 
ΜΔ 116πὶ 0}, 58. πα Πγ10 11 ἅ ἸΏ ΓΠ| 0 ἴὰ ἀπ 1 σᾶβι, ἀπε-. 816 Κδοία, 5 σαϊδο!ιοδὶβ ρεβι ταί ἀσσαιμοισ 
ριεϑγάστῳ καὶ ἀχαταλήπτῳ γεννήσει. ἴχμι 65}. ΔοσΘ! φαυα ὐγ! απ κατὰ Ὁ ἐθίθτῸ 

(2] Τὸ δὲ σέμερον, οἷς, Τυχία πᾶπὸο ἰδεοϊϊ σαπρὰ (Πε]5}} βασργυ αι μία θαι Ὑ6} Δ Σ15586 Ὑδὶ σι 
Πι4, Ποιδα ἠθημὲ [ὃν ἃ] ἀρ θατα Ὑ Γ} σοποτα μος ἢ ρηναβδρ γπ οαμαν, ὁχ μυωουσοαραία σρ᾽ πίοπο φαρὰ 
Βοαὶ ἐρίονιανσ, ΑἹ Ἰοησδ ἀϊνορβα 651 [δο οὐδ 86. τοῦρα ΡΗΪμΕ μέρις ἐς πὰς ἐσα μονα, οἷο, αα ἐθ θυ πὶ 
6. ἀδϑδιθ, σππερ νοσα, δες τοὶ ἐς ἔμ, 48 τίογμα. Ὁῃτίδυ σοπρνα πόθ μΕΡ ΘΡΟΒΕ : ἀαΐα, ΔρΟΚΊΟΙΗΚ 
πα νας, ἐοαιιθμεα τοὺ οδ φομαὶ (ὁ, Ὁ ἴποῦγ.. Π6θνν γν, ὅν ῥοῦ θὰ ψέυθὰ {Ξ6 1 ἃ τποστινα! οι ὴὴ 
πιο ἐσ ρ]οδί. δῖ. πα οίπι ἔπι 115 σοὶ, μοϑὶ 1ξ-. ἀδαριλι με ῖπδιηι βδυδγίο θαι ἃ ᾿᾿αΐΓ6 ΟΟΠ 51 Ἐπ |11 
γξυντχα σε. Τὸ, ΕἸ σὺ, δάοονον χαὶ ἀΐδιον" τὸ δὲ, βισμι σαι; ΟΥ̓]Ππ|5 ἀπίδαι σὰ ἃν εοιθγηϊαιδ ἃ 
Σήμερον, πρόσφατον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀϊδιην,οἴχειουμένου τοῦ οχΙδιπιαϊμεῖ, Γοσμα τ ἀπ σιμη ἀκ ΒΧΡΌΠΊΜΣ5 
Πατρὸς καὶ τὴν κάτω γέννη τιν" καὶ πάλιν λέγει" ᾿ἢχ δογιρίαναταπι μποϑιονίου βαάπσ ιαμῖ5 ὁτη οι 10 60) 

γαστοὺς πρὸ ξωσοόρου γεγέόνννηκα σε, Τοῦτο μόνον Β6ρ1 ; πὰ: ΟΥΤΉ πὶ ἢ] σοιπααμίονοιῃ ἀρπἃ (η΄6- 
τῆς ᾿τήτητος, {{ἰπτρυσν, οἷο, Μἰἰμώς Τὺ 'ὰ, αὐδθ σὸς ΡΆΪΡΟ5 Οὗ ΠΝ πὸ5 νρίρθρα πὰ} 5 Αγ ΉΠΟΙ Ἰρβιι- 
ἐδηρονα δι ἐξ αἰλίι, ἢ νογὸ Ποά θ, Ῥοθθη 651. ὙΠ} πΠίργρμΡρ ποθι το πο} ἐατπ σα πιὸ} ΝΘ θΙΡαι 
σα ὡέοντουα , Ρβαίρὸ ἀιξεγίονοτη, δέϊαηι παίξυϊαίοι ποι δ αἱ ΘΟ] θυ ηλην ΠΥ. πα ὙὙ 16 1} ΤΌΤΟΤΙ, 

οὐδὲ νὐπμἰσαπεθ, ξ ἐξέγα αἰξὶ χ ἀἴογοὸ ἀηΐδ. [πιῖ- «ἃ ἃρα [να χιο5 ρο5ι Ααμαβηαι. σο]ο! να ον}, [18 
ἴδει βόλι (6, Πρ βοἰμηηποιο «ὦ αἰυδιδαξοθ. ἀγιιῇ νθοοῦβ ἀὐἀπηθί ται ταρη δὺς, οἱ ἀρὰ ΓΔ 05 
αἰκἱμοι νο 05 ἀν βῖ5 σὴ ἀτὰ θ δου οπθ5.,. μοι 8η|6 Αὐρηβάιι} ἐπα θα] 11, γΠ46.1 ροΐθξὶ 1.α- 
{Ππππ 51Ἐ ΟΣ ΤΠ ἀοα ἴδ ῖΠ ἡπα Ἰοίαπα. Ρυππαιο ἰαπηδὰ ἢ ἄν. ὙΠονηαβδίηνα, {Πνν να 90. Πλθαρν.. σα ρι!ρι15 , 
4υὰπι το 1] νογα τι δεβθ, {τἰ 5. πλ}}}} τα! οαΐθ5. ὁ 6. 7, Ραίΐγατπη πα θθοιν σοπιποιβόγητβ αὶ ἀπο μα τὰ 
Ρογβυάβῖπι ο51. ῬΡτηδ : δἰ Ἰθοιιβ ἰδὲ8 ΠΠπὸῖ5 αἰίΐσυον 1184 46 ἱποατπδιίοπα Βαπὲὶ πα! οσρι δια! ὦ : Τα αν ὺ8 
ΒαροῦΞ παδοτγαίασ, πο} 8 ἀπ τὴν γὰρ γενεάν, δΕΠππὲ ΔΠῸΒΡαΙΓΟΒ. ἀνΏθο5 [αἰ Πτοβῆ αθ ἀἀ} σοτ ἢ μὺ8- 

αρυπηίάτῃ ἰδοϊοποπὶ δηϊδροπονο πο ἀαδιανοη, 38πιι5. Νεσηο [6 η. 50 Πταμαϊου 5. σαγαῦ ΠΗ 61 

αἰὶ χά ἐπ τπιαηα χαπ! ἀπὲ ἀθ {πρΠ| 1 ΟΙερίσι ΠΠ1ὰ- Οἀτσος Οὐ] απα σχρυβὶιῖο, ἀὐἀμαοιεαγ ἢν ἀηυΐοτο 
ὕσπο ἠϊχονηὶ ἀθοίοι: ομροτιαπονοια, ΑἹ Ἰῖσ,, ΠῚ Ραγαμρμγδβῖ ἐὴ Ῥραιηοξα Οοτι]οστίο, οὐλίμ; τ συλοσαιν 

ἃδβίσμαιο μετ. απ] θβαᾷθο πδυϊν 415. ἀἰξοτιαΐηθ, ἀβδαιοίονο ΠΟΙ στ 1Π ΧΗ βατὰρ τ άβτηι ΜΠ  ρ5θά α1- 

ἐοίαιβ 651 ἴῃ δχρ ολ!σηθ. ϊνίηαῦ. αἴχσασ τῖοτα ἢ ἔπι τὴ δι οπο ον τ Σ σα οπ ΤΠ οοσουιι, Ἡδνὰ- 

συοιαποάαα. οὐϊα ἰΘοίο, πιΐνε ἀπδάνας, [ἃ οἸἹϊαίατη ΟΥΡΠ τα πλτομν χη πὲ} μ᾽} Δ ηϑια- 

αἰΐοτα οχίγα. ἰουση. ροβῖια ν᾽ ἀοαίας. ϑβοοσπάα: βίο οσταῖ. 1 2)... Τυῤρείαίο, μὲ. ΡΌᾺ μιμέο. ἴδηι, ΤᾺ, 
Ἰούμπι ρβαϊμιῖ, ἔσο ἀοάϊα φονμὶ ἰο, νυ. τἃ- ρας. 999. ραμοίεσπα δαιησάπῃι ἀΠβ. αὶ ἡθθθη ἃ 

ἐροι. 7, ἢ. ὃ. ὁ0 σα! 10, ἃ. ἢ, αὦ οἰδύπᾷπι 1] - αμῖο δι πιις ΔῈ ΠΕΡΊ οβαυεθοίτσιιε ται ὑΟξοι ΤᾺ, 

511 παν αἴστα βοὴ οὔδοαῦνθ τϑγοραὶ, {ΠΠπὸ γόρο. ἀσί, απ, 34; διαν αι] 5151}. ΡαΙΓι ἢ ιυγρΡρῶς 

ῬΆΠ πιοαίθι βδοιίαβ υἱάθθαν, φαὶ Ποῦ, τ, ὅ, ἃ ἰαἰίοπθς, φαὰβ ἐθοθικθεθ ἈΕῚ ϑϑὺ ἀπ} ἰουϊ, 
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ἐπὶ 5, δὲ γα] ἀαίοιι μοι μαηιν ΘΟΏΙΟΤΊΜΙ, ΘΟ αΠὶὸ- 

Ἰΐατιν ἀπάτῃ ἴῃ. ρσρηϊξοσοτῃ ἰγαποῖοε!, Οπδλῆο γειῸ 

πκοποραπίσῃ οα ἀϑαϊδτῖα, 6 ἴ οοὐροῖὰ ομὶ- 

πἴσπο ἀδνοϊν εν. 1}: ἄρτι μΑΡΓ ΟΙροτα οογυαριο. 

πἷβ σοι σὴθπὶ Βαϑρισθονο, ἈΓῸΘα τὰ Ἰρρίθνα 9 γὼ 

οαάὰδ. δρηίμς ἐδ ὥδις 35, Ὁ Ξοϊγ 10}15. ὁ)ὰ5 βθ πο 

γαίϊο ς σογροῖα παηλάμπς εἰπηθις σογρόνα, οὐ ἰὰ Εἴ τ 

δαθη 5 σου ρον μὰ ἢ ᾿σϑπεα 891 πιούϑτὴ υὐζοροι 8 
ἐπ ογούᾳοτὸ δα γογὸ ἰὼ. βορονα ομῦ, ΕἾ] ὁχ 

Ραΐρο [αὐδραιθαϊα μα σορεν αν ἱσηλραβ, ̓  Ἐπὶ ἀϊο απι- 

ἄοχα σποα σοηθυδίαν, ᾿πιρθοξοοίαγη ροηστὰ μι: ΕἸ- 

11π5 δθέοχα 1261 ρουίβοίαϑ βεὺ ρολί δ: τσ δῆ μα 

παιπς οπὶ, [ἃ 8. ἃ Βυ  σλρῖο δϑὶς μαῖα ἀραιὰ  ἰὺς 

Ναβείσααν πὸ5 ἴα, αὐ ἐσ ἰρΐαην! ἰρηοναμια κὦ 
τα πο πῖξ ἀκα πὶ ΓΑ 5οασιῃ5: προνίθονα οβ1,ὺ Ππόδιο, 

ΜΌΝ ΙΩΞ ἴα ὦ ρεοςόκβα πιχαίάθια, ᾿πολθτρ ΤΌΣ 

ἣτϊ δοοοβϑίο, ἢἰς ἀπίϑεῃ 81} 5τ 1] ὁοξίλοβ, ἄθσαιν 
ὉΠ ΆΠῚ μοηθγα εἶθ ᾿νε δυοαβοο; ὨμῺλ 5] 

116 ἱριρυγίθοιαπι μοηθγαν!, αι! αὐσοίδίθ ἰδ η1- 

5. ὙΠῸ ΒΙΈΒΟΒΞΟΙ,. ἈΚΟΗΙΕΡ. 

ὃ ἀλ χε ῦκε : 5 ἀνονδα νεὶ καὶ ᾿ δὰ 
δαπὶ {πὴ ροπαΐ!, ἀΠΡῊ δὲ σαπὶ ἀπ δχ 60 ΘΡΏΛ5 Α σαντα, ἀγαπᾷ χαὶ τὸν γεγεννημένον ἔξ 
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Ἄ - , μ 

αὐτοῦ" ὁ ὃὲ 
ΟΣ - Η ΄ -. ᾿ - "9 Ρ̓ 

αὐετῶν τὸν γεγξυνη αἶνον, ἀναπέμπει τὴν υϑριν εἰς 
προς εὉ πγθδι; Ὁ τεηρο ππῖρα ἢ τὸν γέγιννηκότα, Ἰεννῦωτο δὲ Θεὸν ὅταν ἀκούσῃ: 2). 

; ᾿ ͵ ᾿ ϑωυσησο Ὁ δδεασο ΩΣ 
μὴ καξάπεσῃς εἰς σώμᾶτα, μὲ, φαντην ξυνῆσιν 
᾿ , “- ᾿ Ὧ ᾽ “ Ως 

ὑπολαθῃς, “να μὴ ἀπεύήοῖς,. [νεῦμα ὁ ϑρς 

πυευματιχὴ ἡ γέννησις Τὰ μὲν γὰρ σώματα γεννᾷ 

σώματα καὶ χρεία ποῖς σώματ: (9) 
᾿ " πν - 

χρόνον ιἀξσιτεύειν. σ᾿ πῆ 5. τῆνδο τῶν Ἰἰᾶπισοξ, Τ᾿ 

ϑ Ὰ ᾿ ἘΝ πεν Θ ε ας ΚΑ »" . πκιο -- γεννήπεως γρύνης οὐχ ἐστι, Καὶ ὧδε ψὧξν γεννάπτα' τὸ 
- ΒΕ χὐ ὑδεει ΩΝ γα - ε-ς δον 

γεννώμενον ἅτελξες, ὁ Υἱὸς δὲ τοῦ Θεὺῦ τόλειος εἐγὲν- 
ΠΤ ΡΡΤΩΣ; “π ν ὅξεϑι. ΞΩΞΟ ΞΟ ἘΣ ΘΈΡΣΣΕΣ ΞΘΕΣ ἢ ὑπ ΑΞ 9. ἐπξν, Ὡραὸ δ. Ἐξ ΘΕ ΞΕΣῚ, 

Ξ ποὖν 

γέγευντ μένος 14) ἀναρχως, Ἡμεῖς γεννιοιεῖνα, ἐξ 
ῃ ͵ ΑΝ 
ἀμαθείας νυπιώδους 
- ΔΆ. “" 

ἀπελυςς, ἀνθϑώπε, ἢ Ὁ 
ε ἘΡ. Ἢ : Ν "» μιν 

ἢ πρόπληνψις. "ἜκΕΙ ὁὲ 

νεῖν χοτηνόρει τοῦ τγεγεννηχότος. ἰδΐ τὰρ ατελὲς 
Π 

» “" ᾿ " φτ,. ᾿ Ὁ - ᾿ 

μὲν ἔγθνντγσε, χρόνῳ δὲ τὸ πιοσ:λαοξ τῷ τέλει» 
ΓῺ 

ῶῷ Ωι 

ἀσθξυξιον κατυηνρεῖς ποῦ νεγεν ν 
γῆς ὑστερῶν τγαρισατο (ὃ), κατὰ τὲ τοῦτο ἐξ αὐ χ 

γεννήτω οὐκ ἐχασίσατο, 

Ῥύγε μοεθο πρῶ ἀϑϑδοθξμῃ 511 τη δ ἢ 5 ἀνθ }5 ρομλϊογοδι 5] (ἃ απο ἰαιρλβ ροβίθα ἰδυβιιμ 

δύ, υς μιχϑὰ (6 ΟΜ Π ΠΟΥ Ὁ ἱπιῖϊο σα ἀθύ, 
Ὑ76. Χὸ ἰδίαν πα παι οχίβι τα 85 Πὺ σοηθγᾶ- 

(οπιθ ας πδααθ {Π| προ. πὰ Αἰμα απ σομαϊὶ 
Ι5αδοδ. Αδγασιῃ δαῖπι εδᾶσαῖα σθαι! θὴ {αθπὶ τὸ- 
1611ὲὰ1,Ξ6 ἃ χίδια δ π|5 Π φοποδβει μὰ νογὸ τα 

οἱ αν σρηθΡαί θσερ σηογδη (ἃ σστδ σοηϑῈ {ἢ- 

υἱο ἴῃ πλοάϊο ; αἰσθγο δ συσὰ Ἰμπογαν Ἰὰ αὐοά 
ΠΕ ΒᾺΝ, ᾿ροἰα5. τπάχίσια, ἐδ  οοτα, θυ πο 
σαν [ΘΠ ρΟ Ὁ] 65 ἀ6}} ὈΓάββ οι μαΐρι ἀρ ῃγσθρη δ ἴδ0.- 
ἔπι|5 Ξῖ!, οἠαθιίδια. ἐπηρίοτειϊ. δε το σα Ὀγίυ 8 
83 ἀρδαμο ἈΠ μ0Ὁ15 οχβιβίθαις, ροσῖσα ἢ ἰθιμ βοτθ 

ῬΑΒΟΡ 5] βἤἴδοιυβ: γον. ἐσ ροῦ ΕΠ απ δαρδοῖ; ῦ 
αᾶρτῃ σΟΠ 1}, ΠΟῸῊ 510 ἢ ΠΟΙΆ] 65 ΠΘΏΡΓΑΠΙ, ΠΟΙΆ 65, 

56 510 πον 1μ86 5085 Χαὶ οαπὶ σοῦ} ἃ πθ οΤη- 
18 Ξέροῦ ὰ βόμν τορι, 

[Χ. 85 ὑπ αἰ πὶ γοτ5 05. 51} Ρδίοτγ, ϑἰπι! [ Τὰ 
531}: ΕΠΊΌ ΤΩ σΘΏΛΗ ἤοατη γογΏσα ΝΟΣ εἰσ} πα 5 

αἰδοίραϊος. ρεποσαηξ, ποὴ ἀαδιδάπιοα τα Ραμ 5 

αὐ αϑάδηι ἀἰοῖε : [ἃ σλείξιο ἐπύμι εξ μον Εθανι- 
οἰ μην σαὸ τὸς ὠσημὲ 9. Πῖο δηΐων, 481 ϑδομ 1 

55 1 1οαπ. νι 1. δ'΄ Μὲ, οαἱ. 10, π΄ 1 δὲ δαΐ. πα. 3. οἱ 3. 85. Ζοση. τν, 34. 88. Ψια, Ξὼ. ἢ. 
ἐη Ῥαγαὶ, τ. ὃ, εἰ γι πὰ. 13. ἢ 
ιν, ἰὺ,ς 

{ΠΝ ἣν ὁονρόνα ορίηίοθο ἀονοίνανία, δια νοὶ δὰ 
οχοϊυασοπίίαυ. Ὑα]δι ΠΟΥ Ὁ ΠῚ ΒΘ ὀρα 005, νΕ] 
Ροιτι586 ἀδίοπ να τα συ ἢ τὴ8 Ανίαποβ ἀἸν τε σοι 6- 
να(οη᾽α γορ αι θι Δυῖτα οὐλπὴ οὐ σαν ἀοξρροϊλη- 
ἄλπι, ἢ νϑυϊξβίηχα ο ἸΒΒΠΆΘΗΠ ΕΊΗΙ παν! Ἰο, πὰ. 
ΔΘ ΒῦΠι, Κροῖ]οποῖη 9. ΘΙ Πα χτη. ὑοαγη θη 8 δο 
Δα Ὁ απ αβί 5, Τὰρν τ συγ, «μοίηαν., ας 51. τὰ 
οχ ὈλιΠοΠοοτι βοπ! θηξῖα Ξοσαϊ αἴσοηξ, νΠάρεὶς ἃ 
ΒΟ Β15 αππιοία!α [ἢ ὑδίδοι, 2, π. ὅ, 

(33) Ὅταν ἀνούτης ΠΑΠῚ, ἐὰν ἀκ ὕπῃς. ΘΓ. Δαν 
σοῦ (Το 151. Οἰυ}», σθ. αβαῦδι Οτοή. χ ΟΟΊΕΞΙ. 
6᾽ (πτγοῦ, Π]οίτητια καὶ ππ16 μὲ σῃχρτόν, [ἢ οοάα. 
τοῦ ἐἹ Οαβαθπθ. οὐ Πα τα" 5ααθῊ ἃ γουα, ἵνα μὴ 
ἀσεῤέσης. . 

(9) αὶ χότία τοῖς σώμχσι, Εχ οσήι!. (οῖ5,., Οἱ- 
100... ἴἴσϑ, αβᾶθθ,, ὅσο, ξογίρβίσαιις, χαὶ γοεία, 
ἴοσο ἐκ γτ΄ τ τ δ᾽ ΘΠ ΜΠ 15 ρυςοροβίομαπὶ ἕν ἰη- 
16 τοῖς οἷ, σωμχσ' ἰῃ 1 Υ νϑὶ5. ρΟΒἐ 8 Π|, 

Ἡ΄. Μὴ τοίνον ἀνθοωπίνην εἶναι νομίστης τὴν γεν- 
πλῦβ ΓΝ ἥν ἃ ᾿ ΓΝ " ᾿ ΕΣ ᾿ 

νη πιν, μηὸξ ὥσπερ Ξξγξννησεν ᾿Αὐταὰμ τὸν ἰσαᾶκ, 

{1τ-: ἔπ}. φ ἐ- δ. ΜῈ εἸ [ τ» -ἐ εν - « .] "- ἣνΨἤ ΓΙ ΜΝ ῶ: μ. ̓  [ω 
τῷ ἜΣ πεδι 

Δ Σ 

: Ὁ 
"»} Ο “Γὶ [ ᾿ ΕΣ] ἀψἕἔἕειο ΡΟΝ μ- ΟἹ εἰ ῳΦ .- [4 κα Ω Ὁ 

᾿ 

Θεοῦ χαὶ Πστοὺς νεννῶντος, ηὐτε ἀγνηιϊά 
σαέψις ἐν μέσῳ. Τὸ γὰρ εἰπεῖν, ὅπι ἠννόε! τὸ τεν- 
νώμενον, ἀσέδεια μεγίσττ' καὶ τὸ εἶπε 
υοῖς σχεψάμενος, ὕστεοου πατύο ἐγίνετο, τῆς αὐτῆς 

μὶ ᾿ ὅς . » . .-«“ 

ἀσεδείας ἐστίν, Οὐ γὰρ ποότεσον ὧν ὁ Θεὸς {7; ἅπαις, 
.᾿ " Ἐ «- ἢ “᾿ "-Ὀ - - ὰ ᾿ 

ὕστερον ἐν χρόνοις ἐγένετο πατήρ᾽ ἀλλ᾽ ας ἔχει τὸν 

Υϊτὸν, Νεν σας αὐτὸν οὐ ὧς ἂν “ὐπὸ: ἄνἢ ΞΟ 
ἐ ! ΑΞ Ὺ 3 

ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸς οἶδεν αὖνος (8), ὁ γεννήσας αὐτὸν πρὸ 
, - 7 ἐ ᾿ - ᾿ 

πάντων τῶν χἰώνων Θεὸν ἀληθινόν, 

Β΄, Θεὸς γὰρ ἀληθινὸς ὧν ὁ [χτὴρ, δ'τοιον. ξαυτῷ 

ἐνένναᾳ τὸν Υἱὸν, Θεῶν ἀλγὰῇῆινόν" οὐ ὡς διδάσχαλοι 

γεννῶσι μαθητὰς, οὐχ ὡς Παῦλός φησί τιτιν: Ἔν 

γἱδ Χριστὼ Ἰησοῦ διὰ τοῦ ὐαγνελίου ἐγὼ ὁμᾶς 
Ἔ: ἄ, ἢ “ὦ ᾿ " , ᾿ ᾿ “ -" Ὄ- 

ἐγέννησα, ὅθε μὲν γἢῥὀ} ὃ μὴ, κατὰ φύσιν υἱὸς ὧν, 

ὃ. 51. Μέεῳ,. Κοῆι. 
εΕ1ὰ. οαἰ. Ἴ, ἢ. 3, τὰ δ. ἢ ἀν, οἱ ταὶ. 15, ἢ. ὁ. 59 Υ͵ώω, ἐν. ἂς τὰς 9.1 ὕοτ. 

(4) Γεγεννήμενος, Π8 ἴῃ (051. ΕΔΗ νϑρο, γε- 
γεννημένον, δ1Ί΄0. ἰηΐτᾶ ἢ. (3. τοῦτο γενυγθεὶς ὅπε 
ἐστὶ νῦν, Περί νὸχ ἀνάρζως Ξε αθη5 Ἰῃ (1 5} θα, 
κβδασν., ἀτοά. 

(3) Ὅ χρόνος ὕστερον ἐχαρίσατο, [ἃ δογΙρ8ὶ 
5. [χίὰ ὑοδά. ΟοἾ5]., Ππορ, ὕδβαμ, ΑἸΔῈΡ νοτῸ 
ΘΟΕ, εἴ γε ἃ λρόνοις ὕστερον ἐχαρίσατο. Εσάδιη ταοο 
Οὔτοι, Ὠ151 ααοὶ μαΡ 6, ὃ χρόνοις. Αἰ οὖχ ἐγαοί- 
συπο, νοτθὰ ὁ γευνέτωρ, ΔΟΠοΙπιὰ5 ἐσ οοὐᾷ, σα δὲ 
Οδβα, 

, 18) "Ὄνπερ. [ὴ οοαὰ. ΟΙΟΡ., ἴοα, δὲ ὑβδεϑαβ, ἰσοο 
ὄντες ΠΆΡΘΟΙ. ὅπερ. 

(1 Ὦ ὁ:ὁς. Ατγσαϊαπὶ αὐ μη ὃσ πος εἰ 
άβδιμ. Ραμ! ροσὲ ὁχ ἰἰ5ά, οἱ Οοἱβὶ, αὶ ὥγοὰ, βου. 
βίην, ἐγένετο, Ἰοοο ἐστί. 

(8) Μόνος, 1Δ γνονθαγῃ δ δοϊγπιι5 ὁχ οοὐα, (οἰ ε],, 
Οτἱολ, ἐῈ Ηορ, αἵ Ἰηαΐνὰ Παλρίανρ, ἀπαιθυὶ νἀ δ οἰ πὶ 
ἰῃἰέίο, 



- « 
ξἈξι ι 

υἱὸς, ἀληθὴς οἱός" 
βραμα, τος ς ᾿ τᾶν: 

νῦν γίνεοθε γίνεσθε γὰρ γαὶ ὑμεῖς 
νἱον ἀλλὰ θέσει (4) κατὰ χάριν, ὡς γέγραπται" "Ὅ- 

αὐτοῖς ἐξουσίαν 

πιστεύουσιν εἰς τὸ 
τς 
Ξ ξλύ μᾶ- 

τος σαρχὰς, οὐδὲ ἐχ θελήματος ἀλλ᾽ ἐκ 
θεοῦ ἐγεννήθήπταν, Καὶ ἡμεῖς μὲν γεννώμερχ ἐξ 

ὕδατος χαὶ πνεύματος" οὐχ οὕτω δὲ ἐγεννήθη Χοι- 
ας πρίν ταὶ : ς Ξ 

στὸς ἐκ ματρός, Κατὰ τὸν χαιρὸν γὰ) τοῦ βαπτί- 

σματος προσφωνῶν, γχαὶ λέγων, Οὐτός ἐστιν ὁ Υἱός 
Ἢ τ ῦν χ νι Ἐπάν 

μου, οὐκ εἶπεν, Οὗτος νῦν (3) γέγονεν Υἱὸς μου, ἀλλ 

Οὐτὸς ἐστιν ὁ Υἱός μου" ἵνα δηλώσῃ, ὅτι καὶ πρὸ τῆς 

τοῦ βαπτίσματος ἐνεργείας Υἱὸς ἀν᾽ 
Εν Ἐγέννησεν ὁ Πατὴ τὸν Υἱὸν, οὐχ ὡς ἐν ἀνθρώ- 

δι ᾿- Ὶ "απ 
σοι ὁὲ ελχόὴν ἄυξον, εὐῶχεν 

τέχνᾳ Θεοῦ 
ι 

γενέσῇα!, τοῖς 
» ἜΨΌΨΕ Ἧι. «-.. Ὁ γ Ἂς 
ὄνομα αὐτοῦ" οἱ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ 

ΞΕ ΣΕ: 
ἀνορὸς, 

ποῖς γεννᾷ νοῦς λόγον. Ὃ μὲν γὰρ νοὺς ἐν ἡμῖν ἐν- 

υπόστατος ἔστιν" ὁ δὲ λύγος, λαληθεὶς καὶ εἰς ἀέρα 

διαχυθεὶς ἀπόλλυται, ᾿Β μεῖς δὲ οἴδαμεν τὸν Χριστὸν 
γεννηθέντα λόγον οὐ προφοριχὸν, ἀλλὰ λόγον ἐνυπό- 

στατον καὶ ζῶντα (3) οὐ χείλεσι λαληθέντα καὶ δια- 
χυθέντα, ἀλλ᾽ ἐκ Πατοὸς ἀϊδίως καὶ ἀνεκφράστως, 

καὶ ἐν ὑποστάσε: γεννηθέντα, Ἐν ἀρχῇ γὰρ ἦν ὁ 

Αόγος, καὶ ὁ Λόγος ἣν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ θεὸς 

ἦν ὃ Δύγος ἐν δεξιῷξ καθεζόμενος. Δόγος 
καὶ δημιουργῶν τὰ 

νοῶν τοῦ 

[Ιατρὸς τὸ βούλημα, πάντα τῷ 
᾿Ὶ , » , ΄ ρι Ἄ ᾿ ο' 

ἐχείνου νεύματι' Αόγυος ὃ χαταδὰς χαὶ ἀναύας' ὁ 
Ὑὰρ προφοριχὸς (4), λαλούμενος οὐ καταδαίνει οὐδὲ 
ΕἾΝ : ἢ τ 

ἀναδαίΐνε:" Αόγος λαλῶν, καὶ λέγων. “Α ἑώραχα 
δι, Ἐν , "» -“ , ξξ 

παρὰ τῷ Ηατρί μου, ναῦτα λαλῶ. Αόγος ἐξουσια- 

στικὺς, καὶ βασιλεύων τῶν πάντων' πάντα γὰρ τῷ 
. 

Υἱῷ παραδέδωχεν ὁ Πατὴρ. 

ΤΑ΄. ᾿βγέννησε τοίνυν αὐτὴν ὁ Πατὴρ (δ᾽, οὐχ οὔ- 

31 Σοδῆ, τ, 12, 123. 
ὅπ δα “5 Πο ἧς τοτῆν, 

32. ]Ϊ΄π. πὶ, ὃ. 
5 ῬΞ). οὐχροῖς 

(1) θέσει. ἴῃ Οἰἰο». Ἰοριίαγ θελήσει, υοἰμηζαΐθα, 
4αοὰ φυΐϊάδιῃ Ὠθἢ πι816. σΠῚ ΟΟΠΒΡΤΌΒΠΗΒΙΙ5. σο- 
Ἰοτγοῖ, Ὑ{π6 δὰρ. παι. ἅ, οἱ οαἱ. Ἴ, ἤθη. 7. δῖο 
Οὐν 5 ΑἸθχαμείν, ΤΑρβα ἀβδόνι. δ, ρᾶμ. δέ, 
Τὰ μὲν χτίσμχτα λύγῳ καὶ βουλέσε: Θιοῦ χαλεῖτα! 
πρὸς υἱοῃεσίαν" « Ογραϊατῳ ὁαυϊάθηιν νΈ τὸ οἱ νο]απ- 
« ταῖς Ποὶ δὲ δἀοριοπειῃ νοσδη τ᾽ 

(3) Οὔτος νῦν. ἰμοο0 οὗτος ποία ἴῃ ἱπιρτδ8- 
οἰ5, οὖν" σαοα σοττοχίσηβ 6χ ὑοά. (0153]. ΟΤΚΟΡ,, 
Πον, ιβαθθ., ἀτνοά. 

(3. καὶ ζῶντα, αν τα! αηι καί ἢ δά ἀλη. ὁχ 
σοάᾷᾳ. οο, βάν. οἱ νοι, νοῦθο ραρίονς, καὶ 
διαγυθέντα, ὃχ [1εἀ. οι 46 ὁχ (ΟἾ5], οἱ ΟἸ0}. 

(1) Προφοριχός, ἔχ 06. δὲ (ἰἀϑᾶὰρ. ΕΑ4ΠΙ. προ- 
φο τκῶς λαλούμενος, απ γοΓΡα Ἰποοποϊπηα ἢ) 0}1|8- 
ἄδτα μοὶ τορθι ύπθῖι σοη! ] ἢ ἢ, Απιθ λαλῶ, ἀ6615 
αἰταιϑ ταῦτα ὁχ ἰἰ5άοαν σοί (,, οἱ Ονοὰ, ; ἀθοβί (ἀπλθὰ 

ἴῃ Ἰναπεϑιο, ὧν 
(ὅ) Ὃ Πστέρ. απο τόσϑηὶ ἀἀάιθίπιαβ. ὅχ ατοά. 

οἱ οοὐᾷ. ζοιξὶ. οἱ Οἰίο. ἀασνὰπὶ ἰαδγθὴ ἴῃ ρμοβίγο- 
το ἄσοςξ ατἰϊοῦταςξ, οἱ ΠΠχπι ροβὶ οὕτως μαμὶ!αΓ. 

Ἰηΐουϊασ, ἀμί οὐχ οὕτως, ἀαἰαϊπιὰ5 ὅτι ὁχ Ο0]5]., 

Ποο, ὕκεάθῃ. οἱ Οτοά. 

(6) δοι βίον ἐπι ἡ ηεσιδῺ5. ΠΘῊ8. σοπθραί, Θἰο. [.0- 

αϊ παν ἀδ νοῦῖθὸ ποι ΠΛ ΓΟΤΊΟΤῚ Οἱ ἸῺ ΙΡ50 ἀπ᾽πΊο τηᾶ- 

πύμῖο, φαοα (θεῖ ἐνδεάθετον νοσδηῦ: 568 ἐς γοσΡο 

δχίουιὰΣ ρτοϊαίο, σα} 5. ν θ᾽ Ργοἀποιοηθην. ὑπηὶ 

ΟΑΛΤΕΟΠΈΕΒΙΒ ΧΙ. ΒΕ ΕἸΠ1Ὸ0 ΡΕῚ ὈΝΙΌΒΝΙΤΟ, ΕΤΕ. 

32. Ψυω, τοαΐ, ὅτις, Δι 
38 Πρίχθ5. τν, 0. 
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δὲ φυσινὸς αὶ παέιγαπι ΠΙΪὰ5 ἤοὴ ὁγαΐ, Ρ6 Γ᾽ ἀἰδοι ρ] πηι ΠΠ 15 οϑὶ 
ἕαοιαν ὨἼΠΠΙΟ νοσο πα ανα 15 Τ ὅ 28 ΠΙ 5, νευις. δ! π|5, 
ΝΟ βίσα! νοβ, ο ἡ τη ϊποη αὶ, πᾶπο ἢ δὶ οἰ ποῖ- 
τα]ηἷ ;νο5 δπὶπα δἰίαμι {ΠΠΠ| ΘΠ οἰ τα, κοα αἠοριίοιο 
ΡΘΓ συαιίατη. δον βογρίσχῃ 65}: « Οπσίαχιοι ἀαϊδμι 
« τροθρϑγιηΐ δυπι, ἀθ 11 615 ροϊθοίαίθι. ΠΠ105 ἰ)οὶ 
« Ποεὶ; Βὶ5 χαΐ ουεάπῃϊ ἰπ ποηῖθῃ 675, Οἱ θη δχ 
Ὁ ΒΑ ΠΡ. 108, ΒΘ 1 ὁχ νοϊπηίαι 6 σα ηἶξ, πρῆα6 οχ 
« ψοΪη [δὲ ΥἹτ], 5684 θὰ 8 παν βατ}ῦ ̓ ν Ἐ ο5 ααὶ- 
θη) ΠαΒΟΙ ΠΣ ὃχ ἀςαᾶ οἱ βρί εἰξα 5; ποὴ δαΐδων ἰἰὰ 
ὨδΙμλ8 οβί (γι βέμ5 ὁχ Ραΐγβ 33. Νὰ 4" πὶ Βαρ ἰδ ηϊὰ- 
[15 16 ροσο πο Δ πη Δὴ5 οἱ αἰθῃ 5: Ηὶς ἐβέ Εὐμς πεθιες δ. 
ποὴ ἀϊχιε, Ηἴο πτθῖὸ ἰἀοἴὰ5 65} ΕἸΠΠπῚ5 ὨΘῸΣ ἢ νοθπηι, 
Ἡϊὸ εδὲ Χλίλις πιριιβ, αΓ ἀϑοιαγανοι (ὰσὰ δυθνα ἀμ !6 
Ῥὰρ ἰϑηηδ}}5 δ Ποϊοῃ απ ΕἸ] 5. οΓαὶ, 

Β Χ, 95. ἀρῃμ Ραῖον ΤΊ Ππ, ποτὲ δἰ συΐῖ πὶ ᾿ιοταϊηϊ- 

Βὰ5 τλὸπ5 σοηθυδί νεεθατῃ (δ). Τὰ Π0]}}5 ΘΏ ΠῚ ΠῚ ΘῚ8 

5105] 56 π5 σΖαϊά 6 η) ΘΕ 1: νυ θατα γθιὸ δπαμ ναι οἱ 

ἴῃ αϑιὰ ἀπ] αβιιι αἰρϑσα αν; πὸ5 αππξδπι πον 05 
ΟΠ τἰβίατη ἡϑύαιη 8556. ψϑυθαῃι, ῃοὴ. ΡΙΌΪΔΕ 1 Ὸ}, 

56 ἃ γον Ρητη κι ϑίβύθῃϑ5 οἵ νίνθηβ; οι 115 ργο αν 

ἐπ πὶ οἱ αἰ αϑαπι, 5866 δχ Ραίγδ βειηρίϊθτμο δὲ ἱπο 7 α- 

ΒΗ ιον, οἱ ἴῃ 5018 Πγροϑίαδι σϑαΐμπη. «Τὴ ρυϊηοὶ- 
«ΡῬ'ὺ δηΐτα ὅγαὰῖ νογραην, οὐ γόγθαι. δαὶ ἀρυὰ 

« θύσῃ, 66 Πδὺ5 δα ϑ ϑγθατα ΠΠ ὅθ ᾽ν 1. ἀδχίθτα 

56 άδπ5 57, ν γα ἢ 10} πὸ ὴ9 Ῥαινῖβ νοι αϊθιῃ δέ 

6}05 παῖ οἵπηΐα πιο! 16 Π5, γεγθυτῃ αιοίὶ ἀρβοθμάϊ 
δ δδοδησιε 98; νου Βα πὶ δῃΐχα ρτγοϊα ἢ αχα ἀμια 1ὸ- 

ἀαθηο ρεγοίογίαγ, πο ἀθβοθμαῖ! ἀθὸ. ἀϑοθηὶι, 
ψ υθΌην φο ἰοηλῖιν δὲ ἀἰοῖξτ « ον. ΨΙΠῚ ἀρὺ]} 

« Ραίνοια πιθααι, ἰατο Ισχαοι 38.», ὙθΡθα πὶ ροὶύ5- 
1αῖθ ο]θιιυτα, δὲ ἴῃ ογηηὐὰ ΤΟ ΌΤΩ ΘΧΒΡΓΌΘΩΒ ΟΙΏΠΙἃ 

ΘᾺ ΕἸ]ο ἰγδάϊη}}, Ραίογ !. 
ΧΙ. ἀδπ Ἰάλαν ρϑαπὶ δῖον, πο εἴα αἱ αἰ [4115 

ἡ Μαῖ, ας, 17: χνὰ, ὃ. 95 Ψίᾷ, σαί. ἃς 
99 [οδη. νι, 38. 1 104. χα, 3, οἱ Μ αν ῃ. χι, 37. 

βοίανπὶ Έγθὶ σρηδταϊοπο σοτῃρᾶγαγε δοϊθηὶ Ραΐγοβ 
ΤΙ αν τη ἶθ. ἀρ ολπ515, σα5 ν]άθ ἃ Ποηγϑῖο ΑἸΟΧΔΗ- 
ἀτὶπο οχρ σα ϊαβ ἀρὰ ΔΙΏδη., 90. 40γηξ, Πέρθηδιν 
ατιπὶ. 329, οἱ 40 ΑΙ παβίο ἰβθοὸ. οὐδρ, ἢν ππιηῖ. “Ὁ, 
Ονίογατηα θα σοτηρλναίίοηο τ ΠῚ οἱ τὰ ἀκ τα! πη 6 - 
ἄσπι ἀϊνίαι ἡ ΓῺ ΠΥ ροβιαβῖγα δὲ ἀἰδί ιοίᾷπὶ ἃ Ραϊγο 
οχβῖβίοη σπὶ ΡΙΞῚ βυπὶ, πο5 56 ἀαθῖο ᾿ξιμῖο οἢ- 
ΒΌ σαι Οὐ α5. Τὰ Ῥγτηὶβ ΒΒοη, 401 οχ ΠΠανῖο, 
110, τι δὲ Τρῖη, αὶ. ἐν Πα τὰ αἴθ ρα! βοὴν νος 
οἷ» οἰαίμπι, Ῥυαχραβ, ἀριι ὙΘεί}}}., Η0). οπίνα ΡΡα- 
ὡοσης οἈρ, Ἴ, Βονιπόπθιῃ, [ἃ 651 νοθμη, πΊ 1} αἰϊπά 
ἀοσοθαξ οθ5Ρ. ΡΙΡΊΘΥ ῬΌΘΘΩΣ δὲ βοῆπν, ΘαΒ ΟΠ ΠΝ 
δἰϊατα ἰἰᾳ Ξοπι] δα οχ Εριρθδμ}} ἐπὠϊομίο, ῃ. 398, 
τ. ὃ, οἱ ΡΔᾺ]15 δαηχυπαῖθηϑι5 δΧχ Πὐρηρἢ., πδλθοδι 
τχν, πὰτα. ἐ. ἸΙώσμι οὐνὸῦ [Ὁ ῬΠΟΙΗΙ, οὐάδιπ οἵ 
Μδιοθὶο Ἀπουγάποιν Ογιθηα δ ρ  πραϊδίας. θρρ- 
ἔθρθὴ Ὠἷς σδβρίοὶ ραΐοτα Ανϊάποβ, αἱ {ππρὶεχ ᾿η 1)860 
σογθπι ἀἰπαπριθηῖος, αἰλα ἃ Ῥτορῦίαν ὁ. ΠΤ 418 
Ῥαιεῖς γεέγθατ ἴα απὸ ΕΠ ἴδον, αἰ τοῖο 
οτοῦξατῃ Ζαρα Ξο]ὰ συ χη αἸτοὴ 6 νΘ θα 1 ἀρ ΠΑ ΡῚ ρο8- 
856 ἀϊοοδαπίαρα ΑἸ πα ης ΟΥΆΕΗ ἡ πὰ τὶ φαοτ  θη 
δχ (πο "οἴ. αἹ ΠΠ οΥῚ ρΌΒΒΘΕΣ ΠῚ Π τ5 ΘΟ 556} γον θα τα 
«γοὶ νρυθατπὶ Γᾶ κοὸ ἰ)λεῖ ̓  παῖὰ οι τι πὶ ψοσΊσιπι 6 Χ 
«ΑὙΠΠθ 1: σοπιβοβίτα τα Το σα ἢ [15 γοπἰα θια βόα πι- 
«τὰοθο πα ]οαιϊ, ροβίθαπο ἀθϑί τ 6. να π ΠΒ0 10} 1. 
πππι. 34. θθὰ5. νοβροπαδί Αἰμδῃ δ] 5. αἰνιηὶ οἵ 
δαμηδηιὶ νογθὶ ἀμ ογ πα ἴα Θα 550 ΓΒΏΒ. 
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Ω - : “ γῆν δ᾽ 

πέσον ποταΐποβ ἐπι] χοῦς, 564. πὸ πον ἰρ56 50] 5 ἡ τῶς ὡς ἂν τις νοΐτειεν ἀνῃοώπων, ἀλλ᾽ ὡς οἶδεν αὐ- 

(1). Νοπ δπὶπι απριηα πη οάπηι μαααθιῖ οὐἀτδογο 

γα σοι αν ἢ ἕαπίασα αασα πολ τὰ σρη ΠΟΤ αΓῆτγ- 

τππε5. Νοαὸ πο5 ἀπηΐαχα! ΕἾΤ ρχ ῬαιΡο πα ἢν ]- 

ταϊοτῃ ἰβηπυνασητιδ, 501 οἵ Οπιληῖβ σΕπρΡδι ἢ. ̓Β6ὉῸ 

στα] πατιγὰ, παρρο, 5 8.4. τον (Ἄς οἱ ἰδὲ αἰ- 

ον ἘῚ αἱ οἰἰηιπ 51 Θῃἰὰ σπᾶν σι ρ6 ν ἰοΥγα ΠῚ 51 πὲ 

Ρεγεορίαίαϑ ἔπουβ, ἀἰσοῦρ ποὶλ ροϊδταμ!. ΤΟ]}ὰ5 

πὐσπάαο ΡΓΟΡΥΙ 81 ἤρη]1} οἱ. ΠοΤογῚ 5. δι} 5] απ. 18 ΠῚ 

οαϊσονο πὸ να]οῖ, Νόσαο, ἰδηίθτα [ΟἾ]8. ἱμηοναΐ, 

50 ἤδί(6. 50} ΠΟ; ἀπαγία θη ἠϊ6. 501 ὀγοᾶί τι 

68., {αν {τὰ ἀπίβ ἔρᾶθαα ἴαοιι πη: ἀἰοΡὰ 9. ἡ Ὼ 

οΟρποβοθῆβ, ὉῈ] γοΙῸ ἔτ 5 ΔῊ 86. αἴρ 0 π5. ἔδοία 

ποι ΠΟΥ, ἐρϑῦτη σᾶπὸ » Προίογθιη οαδονο Δ0Ν Ρὸ- 

τοῦ [ἃ σαϊαπὶ πο ΘΠ} ΠΑΡ : Ὁ» ΟΠ τ 5᾽ο δηΐηι, 

Ῥαϊεῖβ πιὰ οαὐἴπαν σιοαιιο ἀπ μαια. [ἀπηὰβ οοη- 

ΒΔ} τὴ δδὶ ἢ, ΝΟ ΘΠ οΙότ πὶ, πὸ 106} Πι8 

ΘΌρΡΟΙ ΟΟἸῸ5 560} ὅ, οο ϑπαγρανουηξ, Θὰ} ἰσ πὶ» 

ἀο]ο5 ἔα ποβοῖγε, α σπιο, (ποὰ ἰρϑὶ συοίαθ ὁ] 

Ἰβποιαηὶ ἢ Νὸσ σ0}} Ξο] πὶ δ πὶ ΘΘΒΕΓΑΓΙ Ομ ΠῚ Πθ- 
ϑοϊαπί, κοὰ οἱ υπϊνογβᾶ ἀπροιίίοα ἡδίιτα. 51 415 

δηϊπλ, πο α{16 ρΟ 551} 1}ς 511, Ἰὼ τα τῃ σϊαπ οοὴ - 

Ξορπάσμῃ5 (3), 6[ δηροϊονγισα πα} 5. ἰΟΘΟἹ ἡπου]ΆΡΗτη 

ὀοηϑροσία βίαιοι, δσοϑίίομε ΤΠ ΟΥΤο ανοσ ἀυὸν 
πιοῦο ἢ 015 σπππὶ ΕΠ. σοπ ποῦ, γοϑροπάοθτηί 
[οτίϑὶβ : ἢ Ἠ ΘΠΊΠΙΒ ΠΡ ΘΙ 118. τη] οσθ5. Θὲ 58}}}}- 

3 70}. χῃ,, 8. 

(1) ὕἐ πουΐξ τ1μ086 Ξοἶτιδ. 5011 Π8ὸ ποίαπ αἀἸν}Π 85 
βρηΘΡΆΠ ΟΝ 15 Ἀγολη αι, 6. ἈΠ μ 6 115 σα!ά τη. ῬΘιϑρο- 
οἴαπι ἀΠῸ ΓΤ 8 οὐ ἀσορη! Ραΐτοβ ᾿ 9159 αὐγον- 
5ῖι1πι γα θα ]α πὸ5 ἀν πάτα ὰ βοπον οι τη Δ ΡΒ]- 
ἐρᾶν οἱ Ρπαπίαιίοθτα οὐ θιὴ ἀοΟΘ ἢ ἔ65,51}14πρ 
56} ΒΌΆρΡΘΥΒΡΟ (χηυβι ουσιθ Ποπιῖηθ ΡΠ ΓΤ Γα Γ6- 
ταιη ΞΟ σα απ νι δσαμίρο, ΠῚ Ἰγρηφραα, 1}. ἢ, 
σᾶρ. 28. πα. ὃ; ΟὐἼπθιθ5, 0.1 δὲ ενἱποῖρες, οἂρ, Ἵ, 
Ειβθθῖβ, |1]}}, ν Θεδι εί., Ὁ}. ἅ, ρμᾶδ, 918, 51ν5 
αὐοορϑμα ὧδ ἰαποι, τιαΐϊ αν θα 6. δι ηθ. Ὑθ 1} 
δον οηθηι. 1} τι ΠΡ ΌΤΒτ5 πύτοα  Π  16γὴ οἱ, Ἴηϊ" 
βόδι ]οοι ἀπ ΒΔ ΠΙ,  ροσαρ παρα ΒΕ] ἢ οὔθα- 
ὑ0 015 οἰβίου 5 ρυθοθίϊορο οἱ απ κρι  τη ἀἰο] αι τὰ - 
να πίατ, 4 πυ 10,56. βόα ἃ Ραϊρο σοιμάιιιι5. ο556}, 
οσφίθγα νοΙῸ ἃ ΕΠ ἶο, ΥΙΔ6 Αἴμδη,, ἰ}6 ἀδονοιὶς Νίοω- 
ῃ8, ππτὰ, 9 οἱ βοααιο, οΥὐαϊ, τ οὐηέν, ἡγίαμ., ἢ, 58 
οἱ 6, οὐραῖς. 9. πη. 230; ΠΙ]αν., ἢ, πὶ θ6 ΤῬνίῃ., 
εἰ}. ἢ, δ᾽ο. ΠῚ Αγίάᾷημοβ ΤοΒρΊΟ βαφῆρη!, νορθὰ 56- 
πἀομπ ππππι. Ὡς {118 Τοτπουῦϑεῖοι. 105. αἰνη 
ΘΟ ΓΔΕ 5 ἸΠ ΔἸ ΒΙΌΤΡΒ, ἴῃ ἱτπρ είδιίοιῃ, ταὶ κί  αἿ5 
ΟΡ ἴσο [ἈΠ] ἈΠῸ τ Ασίᾶλο αἰ πὶ [ἢ ΒΗ ΒΘ ΤΖΆΒΠΠ αὖ- 
ξατηοπία το αιππ. 18.,. ἢ] 5 ποῖ ἀδϑῖσηαι; 
διίαθ παμπι. 11, 605, ἀπ ας γοπι ΠοΠΟΓαΓ 6 κ6 {15 
δαρῖ, ΕἼ Ππιπὶ ἴῃ. ογθαίαγανι πη ὀθηήθατη ΤΟ]οσηΡρ, 

(3) νανγα ἰδύγόσς οἷο, ΠΙῸ ἀφ μοῦρα, βό1ο, 6 φῶ]! 
αυδδὶ Δη μὲ 115 το Βα Ἰοα αὐ παν ΝΟ μι σᾶ πὸ ορίηΐο- 
πθι ἃ}} Ογίβοπο ρτοϊοσίατα πα Π105. 6 ὑϑλουι δι ρὰ-τ 
{Γ|}115. ἀββογίονθ 5 γ6] ἔλα τ 65. Ππ δ ἴβπο, απ} Ηἴθτο- 
ΠΥΤΆΙΕ, Δι Βθοβίατη, δ ποβίθτπ ; ἀπαδῖι [οἰ ἰογαβ 
Ῥϑ᾽ βίοι α 11}. τν, δρ. ὅ8, πδὸ ἀρρτοβαπάδτη πθὸ ρτοτ- 
505. το ]οἹδη τα ἡπάϊσαν!!, ΑἹ ἰο Πσατγαίμαια, οἱ 
Ῥοθιανεὴ οὐ ῃδασιπαἑηϊ δἰ τα ἴθι ΟΥ̓ΡΠἪ ἀἰσοπα ! γὰ- 
ΠΟ οτα. ΠΟ ΠῚ 6. οτητ πὸ ὨΜΗΪ Ῥοτβαινήίσο; Θὰ }1|8 
συρδϑίοθηι ἱρ5. {10 ΔἸ] όσα Πικ {08 Ισεαβ, οἱ ἴα- 
τα] ] ατῖα. δου ρα ρα τὰ τιβιι5. πα οαΐ τα ΟΥΘΑΓ ΠΩ 5 
ΟἸΉΠ65. ἢ «Πα 165 δὲ τα θὴρ ἀρ α1ὰ5. ἀ1511π|- 

ΦΊΞα. πῆς ὃ: ἐΡΒακέτγηΙ, ὦ: 

σδῖὶ ἀν αν 1, οὐ ὁδί, 17, ἢ, ἃ, 

Β 

γιά, 

ῦ 

ἢ 

τὸς μένος, Οὐ γὰο τὸ, πῶς ἐγέννησεν, εἶπεῖν ἐπαγ- 
. φ᾿ Ω Ξὰ Ἢ ἼᾺ Γ Ἐ 

γελλόμεθα: ἀλλὰ τὸ, οὖχ οὕτως, διαδεδα:οὐμεθα. Ἰκχὶ 
"ν - -- ᾿ 1 ᾿ ἀφ οὗ ας ἐν 

οὐχ ἐμεῖς ἀγνοοῦμεν μόνον τὴν ἐχ Πατρὺς τοῦ Υιοῦ 
πῶ Ν Ν - ᾿ Α ΤΥ άι γέννητιν, ἀλλὰ ναὶ πᾶσα Ὑενγητὴ φύσις, ᾿χθιγης 

- ᾿ ᾿ “" μ. , ἃ 

σα! γὴ (ὦ), ἐὰν σο: φράσῃ; χαὶ ἐὰν ἐξετάσῃς πᾶντα 
ὅν. - -" ὃν εἰπεῖ Ἢ “ἕν τὰ ὄντα ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ δυνέσετα! εἰπεῖν, Ἢ γ0 γῇ 

τοῦ οἰχείου γεραμέως χαὶ πλάστου τὴν ὑπόστασιν 
, , » οῆί». » “ἕκν Ξῷ ἊΡ 

λέγειν οὐ δύναται. Οὐ μόνον δὲ γῇ οὐκ οἵοεν, ἀλὰ 
ἌΝΝΝ γι ᾿ λ - ΕΝ ᾷ - , 

οὐδὲ ἥλιος τετάοτῃ γὰρ ἡμέρα ὁ ἥλιος ἐχτίσθη, τὰ 

ἐν ταῖς ποὸ αὐτοῦ τοισὶ μὴ γινώσκων" ὁ ὃξ τὰ εν 
Ἔ ! ; ὶ Ι 

ν. - ᾿ τ ἮΝ δ μ" Ἃ 

ποισὶν ἡμέοαις, ταῖς ποὸ αὐτοῦ, μὴ εἰδῶς, αὐτὸν τὸν 
" - ; ᾿. το 

ποιγτὴν ἐξειπεῖν οὐ δυνήσεται. Οὐρανὸς τοῦτο 

διηγήσεται" νεύματι γὰρ Πατρὸς ὑπὸ τοῦ Χριστοῖ 
Η δ ᾽ Ἂχ Σ 

καὶ ὁ οὐρανὸς ὡς καπνὸς ἐστεοεώθη. Οὐδὲ οἱ οὐρανοὶ 

[5] 

οὐ ὧν 

Σ ἌΝ ᾿ - - ΝΞ , Ἵ "- ΄ 

τῶν οὐρανῶν διηγήσοντα:, οὐδὲ τὰ ὕδατα τὰ ὑπεράνω 
- “- - ἢ , τὶ " 

τἴων οὐρανῶν ποῦτο διηγήσεται. Τί τοίνυν ἀθυμεῖς 

ἀγιοῶν, ἀἄνῃρωπε, ὅπερ ἀγνοοῦσι καὶ οἱ οὐρανοί ; Οὐ 

μόνον δὲ οἱ οὐρανοὶ τὴν γέηνησιν ἀγνοοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ 
͵ ἐ "᾿ Ἢ 7 τς Ν 

ἐεὺ γε ἦν δυνατὸν) - πᾶσα ἀγγελικὴ φύσις, ΕἸ γὰρ τις 
ἀναβὰς εἷς πρῶτον οὐρανὸν, καὶ τῶν ἐχεῖ ἀγγέλων 

κατανούίσας τὴν κατάστασιν, προσελθὼν ἐρωτύσς'ε, 

πῶς ὁ Θεὸς ἐγέννησε τὸν ἑχυτοῦ Υἱὸν, ἐροῦτιν ἴτωτ' 

Ἔχομεν ὑπὲρ ἡμᾶς μείζονας ἀνωτέρους, ἐκείνους 

ἐρώτησον. ᾿Ανάδηθι πρὸς δεύτερον οὐρανὸν, καὶ τρίτον" 

ῳθάσον, εἰ δύνῃ, πρὸς θρόνους καὶ χυσιότητας (8), 

οαὶ, ὃ, ἢ, ὃ ; εἰ δαί. ἽἼ, πὶ. 11. 

αἰ δριγαπὶ βαποΐα πὶ ΟΠ ΠΣ ΤΩ ΓΟΓΠι γᾶ  ]λ 6 ῬΓεο- 
ἀϊάγαιηα, δηροίοτιπι γἋΔ6} σ᾽ δ᾽ Πομαὶ ηλ, Βϑιχο- 
(ἰΠσαίοτθιι 8556, τῶν ἁπάντων λογικῶν, καὶ ἀγγέλων 
χαὶ ἀνθοώπων ἐστὶν ἁγιαστικόν. πο οὐηΐοι οατη 
σαὶ, ἐδ. ἡὰπ|. 22. οἱ 24. Νό]αο ἰσ ἰογγδι, 8018. δὲ 
ΘΙ σα ποπχῖηε δησοίοβ θᾶγαῃι Τοτμ σαθογηα- 
τἰοπὶ ργροβίίοβ ᾿π 6} Πσὶτ, στὰ ἀθ Ἀπιμ5}15. μοίρα 
ΒΡΘοϊαίμι 11. 

(9) ΤῊ ρεϊηιμῖη, οὐἰπιηι, οὐ, ΠῚ 61 αἱ. "δ, αι, 98. 
ἈΠΡΟΙΟΒΊη αἰ νο  δῖ8 θ ἢ}5 1 85] ἀσηνεο 18, Βδο πη τ τπὴ 
σα] αᾷαο Π οραηι ον 18. ρον γε σα ραλ ἂὸ αἀϊμαΐα- 
ἴοτὰ Ἰοσαξ, ΚΆΤΙ 5 ΡΤΌΓΡΒ.5. 6. Ἰποοτεθ Ραμ εἰν Δ ἢ- 
πϑίογα τι ἀοπιο ο ἀρ ηΐσηοα ἥπει5 τοίου α11|} μ6- 
6558 θ5ἰ. ΔΓ Οὐ} βομ σης π0}}}} 1508 Ραΐγϑα, 
οἴδ! 4155] πο Κα ΓΟ ΓῈ5 ββουίογεβ ἢ 06}.1 ρ ἢ η1}8 
5 πο 8 [σὰ }1ὰ5 πηᾶρίγγ, ΕρΊδΕ. σή Τγαίπαηος, πιάτα, 
δ; Δυνάμενος νοξῖν τὰ ἐπουράντα, καὶ τὰς τοποθεσίας τὰς 
ἀγγελιχκᾶς, καὶ τὰς συστάσεις τὰς ἀοχουντιχας" ΟἸσῊ 
Ῥοβαῖι τηξο ον οιε δία, απ φσίογηι δορὶ εἰὐθον ἐς 
ἦτι ἰορὶς βααϑ. οἱ Ὀρϊποῖριμη, δα] οῖεβ, ΟΥὶρ 5 πο α 
68} δοῃίδηία, Ὁ. 1 δ᾿) μεϊπεῖρος καρ. (ὃς δὲ δύτῃ. 
21 ἐπ Νιωδοῦοξ, Ἰῖθτη ἀποίονὶρ. ΓΙ πᾶσατο πο- 
ΤᾺ]. ποῖαι. 8, π. 13; ΗΠΆΤΙ5, ἴῃ ρβαί. οχχχν, ἢ. 10, 
δϑαύάθηι 46 045}15 εὖ ΔΠμ6115 Παρ δὲ [ότηλϊδ αι ΟὙτη [ὰςξ 
ποβύρυς ἀν μ, ΝΥδ5., οτᾶϊ, ὧς Αϑοοηβίοη., ἰἴσμ. 1, 
Ρ. 443, αἰδεξπι σα! προ ῖοβ μοειμθοβ, 56 ν᾽ τὰ 
ἰδυρῷ Θὰ 1πσο]θῃ 168, ἃ ἀΠ5 6115 ΘΙ ΒΓ ΡΒ : 
οἱ ΟἸΠ168 ἔεσε Ῥδίγοβ θούδιι τι Ὁ ἐπι ργθ α 50- 
ἰθμὶ νογβισυ!απι 7 ρβαι πὶ χχπτ, ἀϊέοι ὁ ρονίας, 
Ῥνίπεϊρες, τείνας, δἷς. 4 ηρΡθ] 15. Ἰη δι υγ θὰ5. δά 
ΒΆΒΘΙΟΓΘΒ ΟἸαπηδηθθιι5,. 16 ΑἸΔΡΓΟΒ., ἰὼ μεαὶ, 
χχχνπι, νοῦ5, {7, ΟΠ γβοβδίοηιν,, ποῖα. ὃ ἐπ οτος. 

Ἑ 5 Ὁ "ὸν (1) ᾿ῶχαδιήγησαι γῃ. όοῦ ποτάτα ἐσ 7Ζ0}}ὺ νον ρὸ- 
γαπὶ πα θοίαν πὶ (οἶ5]. ; Πᾶσα γεννητὴ φύσις οὐχ 
ἐκδιηγέσεται, ἢ ἐκφράσει: Θμιπίς οὐθηία παίσας πΟῊ 
ἐπαγγὺϊξ, υεΐ οἀϊαδογοί, 

(9) Καὶ χυριότητας. ΡΑΥΓΟα]Δ ΠῚ καί δα] βοϊηλιβ 
αχ οοὐὰά, Ουΐδ]., Ηοδ, ὕλϑδαρ. οἱ ἀγροῦ, πὲ ἰπιθὴ 
ΘΕ. ὑρόνους. 



ΔΠΑΤΕΘΗΕΒΙ5 ΧΙ. ΠΝ ΡΠΠ10 ὈῚ ὈΝΊΘΒΧΙΤΟ, ΕΤῸ. 706 
ἣν κυ πνοαὶ )4 ἔστ, Ὁ με οτος δ: ᾿ ᾿ » ᾿ ῳ Ω ἀρχᾶς τε καὶ ἐξουσίας" χἂν πρὸς ἐκείνους δέ τι: ορά- ἃ τηϊογὴθ πορίβ, ΠΠ105 ρυνοσηίαγο, Αβϑασρο ἢν φρδολ- 

ΔΝ δ “εῦεὲν ς ὑπὲρ αὐώνάτην, γάχεῖν 1: 

δος ῳ πὰ σῶς ΤΙ ΧΕ δρέγησιν" αὐῶν γὰρ (4) οἴδασ!, 

παραντήσηνται τὴν ἄπππι οἱ τογι ἢ σαι μου πρρ, 51. ρόμος, δα 
τπτοη05 οἱ ἀοιη πα! ομθ, ρμυϊποϊμαίαβ. σασήηας οἵ 

Ροϊοβιαίοϑ ὅν. Αὐ 5] 415. οἰΐατ, χιτοί ἰπιρο55181}16 δϑὲ, αὐ {ΠῸ5 πξῆὰο ρθγυδηῃρτηῖ, ρὲ σαοσιχο ᾿α}115 τοὶ 
Θααλ  Ποπϑῖὰ ἀοἰγοοίαίαν] δα αὺ ᾿ς ἀθάαθ δα ίτα ἀχρίοσαιπα Βαδρηΐ, 

4..} ΟΝ ᾿ ᾿ ΕἾ - - » ι΄, αὶ ἐγὼ περχύματχ ἀεὶ τῶν τολμηρῶν τὴν 
ἊΝ πε να-ς ἐ φιλοπραγμοσύνην, τῶν διὰ τῆς νομιζομένης εὐλαθείας 

πῆ πε  διντσ γὼ ὲ : : 
εἰς ἀσίδειαν ἐχπηιπτόντων. Θούνους 7λ0 γαὶ χυριό- 
ξητας, τὰ Χριστοῦ ποιέματα, καὶ ἀργὰς χαὶ ἐξουχίας 
᾿] - » . ω Α, ν᾿ “ αἀγναηῦντες, αὐτὴν (3. τὸν Ποιητὴν φιλοπραγ μυνεῖν 
γε κατ ἢ ΠΡ “-“ - ᾿ πιχειροῦσιν, ἘΠπΈ| μο! πρῶτον, ὦ πτολμηρύτατε, τί 

͵ ᾿ " ἰαῶξρει ἢϑήνης κυοιότητος, χαὶ τότε πολυποαγμόνει 
τὰ χατὰ Χριστόν, Εἰπὲ μοι τί μὲν ἐστιν ἀρχὴ, τί δὲ 
ἐξηυτία͵ τί ὃὲ δύναμις, τί δὲ (9) ἄγγελος" καὶ τότε 
Ὑ Π μων. ΩΝ ἦ Γν ψι ͵ ᾿ Σ 2 - τὸν []οιητὴν πολυποαγμόνει" πάντα Ὑὰρ δι᾽ αὐτοῦ 

Χ Η 4 ᾿ν εν» ΠῚ Ψ᾿ ἐγένετο, ᾿Αλλ’ οὐ ρέλεις ἐρωτῆσαι θρόνους ἢ χυριδ- 
τητας, ἢ οὐ δύνασαι. Τὶ 
βάθη τοῦ Θεοῦ͵ εἰ μὴ μόνον τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ 
λαλῆπαν τὰς θείας ᾿Τραφάς ; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ Πνεῦιια 

ἐν 

ΠῚ -- 

στιν ἔτεῦον γινώσχον τὰ 

ὥρα ἀἰν ἐσὰς δὲ τ᾿ ΤΣ ΠῚ τὸ ἀγιον, περὶ τὴς ἐκ Πατρὺς τοῦ Υἱοῦ γεννήσεως 
ἵ ἘΑΡΝ ἐλ ΜΞ λάλησεν (ἢ). ἘΠ᾿ τοίνυν πολυπραγμονεῖς, 

ἃ μηδὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔργαψεν εὖ τὸς Γραφαῖς: 

τὰ μὴ γεγοαμμένα 
πολυπραγμονεῖς  Ἰολλὰ ζγτέματα ἔστιν ἐν ταῖς θεία!ς 

ὙΔῊΣ : Με. 4 ὁ τὰ γεγραμμενα αὐ γινωσχῶν, 

Γραφαῖς" τὸ γεγραμμένον οὐ χαταλαμδανομεν, τί τὸ 
μὴ Ὑεγραυμένον πολυπραγμονοῦμεν : Αὕταρκες 
ἡμῖν (5) εἰδέναι, ὅτι Θεὸς ἐγίννησεν Υἱὸν ἕνα μόνον. 

ΧΉς ΑἸἰάθ 680 ββίμρον αὐθι να αθ. βὰηι ᾿δυιογᾶς 
ΕἸ ΟΡαπὶ ᾿Ποταπὰ σα ΓΙ οβιἰαίθι, ταὶ ρὸν ρίῃἰοτιοαι 
το μι οηἶβ πὶ ἐπα ροίδιοτα. Ὀσρο ρηδηιαν. ΤΉΓΟΠῸ 9 
δαί οἱ ἀοπιί αι θ5, στὸ Ομ πιῖ οἤροίᾳ καπέ, 

Ῥγϊηοραία5β 6. μο 5.155. Ἰπσοιαρθιίοβ πᾶ ροπίος ; 
Ἰρβαλ ὑγραίογοπι οαγ]οβ ΒΒ. ἱπχιίνονο, ἀπριο πο 
ἴα. ίοο, τὰ ρυηθπι, ὁ δα οίβδιηθ, ααϊὰ 
ΔΒ Ό πὶ ᾿πίδι' ἀομ ποθι 0 π|6 ΕΒ} : ΤΠ 

ὁὰ 4165 (ΓΙ βίαιη. οὐ ΠΗΡῸΠ ἱπύπιεθ ᾿ ἀἷς ταὶ, 
ἀπ 51} ρεϊποϊμαίι5, ααϊὰ ρμοίοηιαβ, χα νἰρίδ, 
αιαΐϊ ἀηρολιβ; 66 ατὴ ὐ πιά ϊ ουθιι σαν]οβῖαβ πἠἢ- 
8810 : ὀχεία Θὰ μον ἔρδειν 7αλίᾳ εραὲ ἢς ΑἸΦΟἹ 15- 

(οΡγορᾶγο ΠῸἢ Ὑἱ5 ἰπγόποβ ἰοην λ! Πσοθνο, ἀὰ] μὸ- 

(115 ΠΟ Β0ι85, Ἐοααϊᾷ αἰα ἃ ὑπ φαοα σοσηοβοδί 

νεοίαχάα [)6ὶ. παἰβὶ 5015 5ρ] ΡΠ 15 βαηοα5 δ αὶ α1- 
νίηᾶ8 Βουτ ατᾶ5 Ο]Ϊοσα! !αθ. 58 ὁ 2 ΔἸ πθῆπθ ἰρ88 
ϑρΙ ΙΓ 5 βαποίπθ ἀο ἘΠῚ: βοπουαίίοπθ εχ θδίγο τὰ 
Βοῦρα 1]5. δϑὶ Ἰοσ 5. Οα1.} αἴ ΟΡοΡοΟΒ8 Ἰηιπιτῖβ, 

αὰ ἀθφαρ ϑρινιας δαποίια πὶ 5 ἢ δονηρίαιν 8 
ΒΘχάγαν ὃ Θὰ] οὰ σα βου μία. απ 0) ΠΌΒΠ4, πΟὴ 

οι ρνία ροτοοι αν ἢ ΜΉ] Βα πὶ ἰῃ ἀἰν!π}8. 501]- 
Ῥέαγ5 φαδιβίϊοπθϑ : ατος βου μι δβὲ ποὰ Ομ θ8.. 

μοπάμπτ5.; αα}} ἀδ οο ἀαοὰ βογρέαπι ποῖ 65: ἀπίγταπαι [αἰ χά πλεβ ἢ 5 Π01Ὲ ποδὶ. βοῖγο, χαρᾷ 65 αὐτά τὶ 

βοῖαπι γ πα μομα!, 

ι΄. Μὴ ἐπχαισχυνθῆς ὁμολογῆσαι τὴν ἄγνοιαν, 
μὲ ἌἍκς ᾿Ν ! δ - 

ξπειδὴ μετὰ ἀγγέλων ἀγνοεῖς, Ὃ γεννήσας οἵδε μό- 

νὸς τὸν γενηθέντα! χαὶ ὁ ἰξ οὐτοῦ γεγεννη αἶνος 

οἷδὲ τὸν νευνέπαντα, Ὃ γεννήσας οἶδε τ' ἐγέννησε᾽ 
5. ᾿ ΝΣ - “κι " -- - - 

χαὶ τὸ Ἡνεῦμα (0) τὸ ἅγιον τοῦ Θεὺῦ μαρτυρεῖ ἐν 

ταῖς Τραφαῖς, ὅτι Θεὸς ὁ γεννηθεὶς ἄναρχος, ᾽ς 
“ὦ ϑ ἄ ΝΡ ᾿ “- ἀνῇ ΠΣ " :Ἑ ᾿ 
γὙ22 ξγγυὼ ἀνβρωπὼν τὰ τὸῦ ἀνθγωπου, εἰ μὴ τὸ 

πύξθλα τοῦ ἀνθοιπου τὸ ἐν αὐτῷ ; Οὕτω δὲ τὰ 
- - ΔΝ 5. δ ἢ ᾿ “- - ΤῸΝ 

τοῦ Θεοῦ ουοεῖς ἔγνω, εἰ μὴ τὸ Ἱ νεῦμα τοῦ θεοῦ. 
[ Ἅ » ᾿ ε ων Ὶ 

Ὅσπεο γὰρ ὃ τὴ» ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτω 
- ὦ τ χρχυγτ - 

καὶ τῶ Υἱῷ ἔδωχε ζωὴν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ καὶ, ἵνα 

χαθὼς τιμῶσι τὸν 111’ πάντες πτιμῶσ: τὸν Υἱὸν, 
᾿ , Ἔν 4“ "-ι ῳ 

τέρα" χαὶ, Ὥσπερ ὁ Πατὴρ οὃς θξλει ζωοποιεῖ, 

ΧἼΠΙ, Νοη [6 ραᾶεαι ᾿ριοταη! ατα σοπ πίονι ἡ} - 

ἀοσαΐδπι ΠΡ οαπὶ ἀπ π.} 15. φΟ πε ᾺΠΞ 511. 15. 1] 

θη αἱ!, 50105 ον] οὐ ἀάθι αόηα! ; 61. 4α| ΔΡ 

ἴΡ80 βϑηλίαβ 68, πονὶξ ποηϊ γι : πα] βοηθλι, πὸ- 

νἱ!, σαϊὰ σοπασθῖ, ἘΠ Βα ποθ. 61 ΒΡΙ ΤΠ ὰ5 1π Ξοτι- 

ῬΜιρὶ5. ᾿δβίαταν, ΒΘ αμι 6556. Θατῃ πὶ μοι 5. 51}, ἃὮ- 

“16 π] 0. « Οὐδ σα ὴ ποιΐστι ΟΥ (πὸ5 ΠοΡὰΣ- 

« ὩΪ5 58Π1| αἰβὶ 50 1.115 ποη ἶβ 4α] ἰπ ἴρ80 651 510 

«ναΙῸ δὰ {π8 θδὶ καθείς, πδηο ΠΟΥ} Πἴβὲ πρτ 5 

« Ὠεῖ ἢν Κισαξ οηῖτη Ραΐον πὰ Π6 Εν σι (ΒΟ ΠῚ Π μι 50, 

« δἰοαπίοιι ΕΠΠἰὸ ἀθα] νἱξατα μα ρον Ἰη ΒΘ ΟΡ 50 1ὃὶ 

«ἘΠῚ ΠῚ οὐπηδ8 ποπότγοῖ! ΕἸ πὶ βιοαὶ ποποναηὶ Ρὰς- 

α ἴσοτῃ "δι Εὖ: Βῖσα!, Ῥαϊοτ ἀ05. νᾺΠ νἱ νι ποδί, βίο δὲ 

8 (οἴ055. τ, 16, Τῴοαπ, τ, ἅ. Β1 ον. 3,10. "1 Ροῖν. 1, 31. 19 ψεᾷ, δαὶ, δ, κα ὅ. 1 ὥστ, τὶ, 141.. 15 1οὰὰ. Υ, 

20, 15.1.}1ἃ,.28, 

Ε' ὰ :Νε : 5. 4 - “, δέ κεν ᾿ Ε 

(11) Οὐδὲ τάρ, Ἰιοῦο δό, βοτιρβίγηιβ,οὐδέ, ὃχ (0151., ἢ ἀπ5 Π16 ἴῃ νουθῖβ, οὺκ ἤδει, εἰ οὐχ 

ΟΙ0)».. σα, αβαιδι. οἱ τοὶ, 
(ὃ. Αὐτόν, 1ᾳ οὐ. μεώΐαι, ΟΠῸΒ. οχοσρίο, 

ἘΔ1|. αὐτῷ. 
(3} ΤΊ δε, 100 τίς σαορά ἰὼ ἰπιργεϑβῖ5. παλιοίαν, 

ὁχ οὐ, (οίδ5}., ἴσος 58}, οἱ ἀτοά, γβροβι!ηλ5 
τί, αἱ βογναγοιιν δά δπὶ σοηβιΓασ!οπ}5. ται, απ 
ἴπ Ξῃρογίου  θη5 νογυῖβ, τί μὲν ἀργὴ, τί ὃξ ἐξουσία, 
οἷς, Υἱάο οσἰτηϊ πὶ ἰσσαμα. σα . ὃ. παπὶ. 3, τί μέν 
ἐστι φωσφόρος, τί ὃξ, οἰό. πων 

(ἃ Ἑλάλησεν. Παΐο γοτρὸ βαθ]αημίαις ἴῃ οοάᾷ. 
Βοὸ οἱ ὕδϑάῦ. χεδὸ ρταβὶς : Οὐχ ὅτι οὐχ ἠδει,αλλ᾽ 
τι οὐκ ξδτ', διὰ τὸ μὴ χωρεῖν τοὺς ἀχούοντας' δ 
σιοιὶ πρδοίνθῖ, 56. φμοι πὴ ἐαροαῖνοί, μὴν απ άϊδη- 
ἐοβῖιον φαρονοιες Ἰΐᾷο1]6 ἀοααιόδοο 1Π ἡυάϊοο, ΜΙ- 

Ἰοϑὶῖ, δ ἴῃ τπᾶτρῖὸ τὸ πη δρρροϊδιοο ΡΟΒιᾶ 
ἱπάθ ἴῃ ἰρχταῃι ἐστ ρβίβδο, ἀποα 58[15 σοι Πυπιδέϊα- 

ΕἸ 

μῳ 

ΘΙΞῊΣ 

(0) Ἤ μιν. 1{ὰ ο5 οχ οοὰ, (0151. 6} το. γ8ι18, 

ἘΔ, ὑμῖως τονὲ. ᾿ 

(θι| Καὶ τὸ Πνεῦγνας οἰὸς, Πού. νϑυμβουύαμι Ἰῃ 
Ἰούπτη, Ἰερίίας ἴῃ Οἱ 151., ο8, αβάαβ. τὲ ανοᾷ. Καὶ 

αἱ Γραφχὶ διαμιαρτο υὔσιν, ὅτι Θεὸς ὁ νεννηθείς" 

Εἰ Βορήρειι ἐσδέαν ἔμ." θῖν ἐδ φαΐ αοπἴμς δέ. 

Ῥτὺ ἄνασγος Ἰόρὺ ἀνζ9; οτ΄ 56 θὰ νοχ μτειογ ΤῊ - 
εϊασ ἴῃ οὐ. 6151. [π΄ πταϊξθοῖ νότος νυβίομο, 8} 
οοΠ 4. Βαρ δ᾽ ὕρβαι, πόη νὸκχ ἄνασγος 5], Ξϑα 
δἰ 5θ|αθη5β ἀροβξίοι ἐοϑπποπίσμι ἀθβί ἀν) : Δὸ 

νθυβᾶ, ὥσπερ τὰρ ὁ Πυτύρι οἷον, σανμιβοίθη αι απ 
ΒΡ γι οσίθα5, ὅτι Θεὸς ὁ νεννηῆείς. [5ὲ τὸ νορὴ ΒΓο- 

Ρυβι 0515 Πα ΠῚ 3 ῬΡΟθΔΠῸ 51 ΠῚ: 1 δι} ΡΤ ππέευ α ἀπ} 

ἴσοις νὰ ὀνδιϊομῖβ οἱ ξουίδαλ. νἱάρσθαν, ἀρνιμμ- 

ῬθΓα. 
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« ἘΠΙακ φαδκ ὙΠ νιν! Ποαὶ "δον ΝΟ π βοτ τδῃβ 8 ἃ οὕτω χαὲ ὁ Υἱὴς οὕς 

τὸ ἃδηϊπαιας 65 ({ἡ. ἄδααε ἀθοβὲ κοηῖῖο αυ!άφαπδτη. 

(Χονὶ δὰ πὶὸ 5 0) 8 αἰχὶ 8 5 1 ναροτη οα ἀ6Π1 β8}06 

νοϑίραν ἜΟΟα 115. σταϊα τοροῦ τα δυμ!.)} ΝραΌ ΒΟ 15 

«αΐ σοποὶ ραΐγοιν. παρϑι, πρήαρ ἰξ σαὶ αὶ σρη 5 651 

{ταϊσοα πρὸ φοηίοῦ πα αία5 ἢ δ] τη τη ὙΠῸ ἐτῶν 

Ἐπ απὸ βόῖο }α1γος πιο τι ΒεμαΞ εὔθοίας πὶ μᾶϊθυ, 
προ παλβοῖ! ἢ αὐ σοητίαβ ΕἸ ππι ΝΘ ἀπὸ Ἰμ5ο 8, 

ἄπο - γράμ τ 5. 651. Ῥϑίδυ ἰπσθηϊπα5. ΠΉΘῊΤΠ15 

παῖδ᾽ 68. 481 ρου το, ΠΘῊ ἜΝ τ οι ἀτ|τ|5 651 

ῬῊΠπ5, δ ρυα αι ὃχ Ῥαΐγο πκορ 5 ἡσ 1 ἔ6τΆ 00 - 

5. σοηϊίας, 361 ἀατ8 ϑθρσμϊα, ΚΘῊΪ15.Σ πο ΘΧ 

Ριοϊοσία αποῖτι5, δοα Βοο ρει βολίμα5 απο πη 

651. 
ΧΙΝ. Οὐσάϊππτια Ἰδτίαν ἐπ Εἡον. Θεοὶ φημί δη, 

οὰ Ραΐνο σοηίέμον Πριαι ὑονμαι (3). Ὑσστβ απ Βθτι9 

δα βόποται ἴα παπα,ξίοας ἀϊσιππτο 65! δ ΝΟ Ο ΒΟΟῸ ΠῚ 

ἀσπ βοναπδι μβοσίρα στη} : γούα, ΟΠ δῦπὸ δ6- 

πδτανὶ : οὐ Ξορι οπἶθι5. ὁ Πα αἰ αδαθ ΠΟΒΤΡΙ5 

τὰ πτίο σοϊθυῖπις, πὖ] απο σο πο 8 ΌΠΙ 851. ΘΠ ΒΓ ἃ- 

νος ΝΟ 9. παπίσαθ απὸ ἴθ ἰοταροῦο ἰΟαΌ Δ Π.1|Ὸ, 

ἐο τ Ρ 5 ἰπβπτηϊηαπ: ἘΦ οὐτὰ ἀπίετια ἀθ ἀἰνῖ πᾶ 

φμοιδεία!θ βούηγο δῖ, (ΟΙΡΟΓῚΞ ΘΧΌΘΤΟ 65} δρΏΡΘΙΔΤΙΟ. 

ΕῈ Ξίοπι μοῦρθρα ἀἸοίατα, ἴα 15. προσυδαπδηι δχ 

ποι οὐἵο ἢ ο588 ΕΠ ΠΤ ἐγαπιαιἀασ τ, ἀρίι8. ΘΌγη (ΗἹ 

πὰ Θγὰν πα πὐορεϊομϑηη αἰ βο ιν! : Ὑ ΟΠ ΔΉ Θ ΕΠ τι 
δχαϊαιθῇβ Ραΐου, αὐέογηππι σὴ τπῖῦ δ. πο τ ἈΒ. ΠΟῪ 

ἀπ. ποτα. ΠἜΠ πη], αἰ ἐρΡαίνοθι. ποὴ Πα ρα, 

Νούαο ἀπὸ σας μοι (4) Σ 564 σαρὰ! ΕΤΠῚ 

Ῥαιον 5. αθαηι οδὲ ϑαιπσιρίπτη, θα το τ ὁμτι ΠῚ Πα ]π 

ς. ΟὙΠΙΠΠῚ ἨΙΒΈΟΒΟΙ,. ΑἸἸΘΠΤΕΡ. ἼΟΒ 

Οὔτε ὁ γεννή- 

Ξίπεῖ τ τῷ πενηήθεὶ ἰοῖδα 

ὯΝ 

γεννήσας 

σὰς ἐζημιώθη μ οἱ 

πολλάκις ταῦτα εἰν 

ὑπεο! τῇς. ὑμῶν ἀπῳαλείας)" 
“ΑΝ α 
σοεξὰλ λῳὸν 

ἀλλὰ πολλάχις 

οὔτε ᾧ 

ἔγχε: ποτέσα, οὔτε ὁ γεννηθεὶς ἔχει" 

μετεόλέθη, οὔτε ι νεννν θεὶς πα- 

ἀὐπλῖσδα 
ἀγχέννητοι, οὔτε τῇ γονογῆν νεἴ2" ἀλλ᾽ 

7 ἡ ἔστιν ὁ 
ας πα πΡῊν δ} ἐξ ὲ ἔσει ὩΣ πε, Οἶ ἘΣ πατέρα μὴ ἔχων)" καὶ εἴς ἐστιν Υἱός, αἵοίως Ἐχ 

παῦτα εἶρ 

το: 
“ ᾿ 
ΟΞ 

ψενντ σας εἰς υἱὸν 
» , 

τὴς ἔηξνετο, Ὲ ἐνὸς μόνου 3 ατὸ ες μὸν" 
ΝἭἪΣ: 

τἱός, Οὔτε δύυ 
- ᾿ ΣΤΡ εἰς ἔστι Πατὴ 9 ἀνέννηεξος {ἀγευνητας 

" 2 ᾿ ἢ “απ ν 
[1 τρὺς Ἔὐῤῥδιρεθθξ; ἡϑἰ παθνῆκα Ὑργθοημρησει ἀλλὰ 

ποὸ αἰώνων γεννηθείς" οὐκ ἐκ προχοπῆς αὐξηθεὶς, 
νι κ 

ἀλλὰ τοῦτο γεννηϊεὶς ὁπεὸ ἐστὶ νῦν, 

Ι΄ Πιστεύομεν (5) τοῖνον εἷς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ 

τὸν μονογενῆ, πὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηβέῆντα 

Θεὸν ἀληθινόν, Ὃ νὰ λλγρὴς Θεῖς "ὦ γνῷ ψξυῦδῆ, 

στε ρου 
ἀλλ᾽ ἄρας: ἐγέννησεν καὶ πολὺ μᾶλλον τατον τῶν ἦμε- 

μεῖς μὲν 
3 Ἅ ὁ 

αὐ λισν εν" 

χαῃὼς σαβαι. Θύδε σεενάμενος, ἐγέννησεν: 

ἡμάπκον ἢ νοημάτων, 
λαλο 

ἐγὲν νῆσεν, 
᾿ 

πες Ἀρόνον ἐπὶ 
: ῃ ΓΝ 

ἀλρονης ἡ γέννησις, Καὶ 
ἍἋ ᾿ κ᾿ 
ὀντος εἰς τὸ 

ἔν τὸ εἶα οἴδῆς 
τὴ εἰ υτβδεν 

ον ας «Δ 
ἐφ, Οὐ τὰ τὸῦ μῦὶ 

- Ἀπ “4. ν , τ ΟΝ Ν 
εἰναι πὸν Στὸν ΤΟΣ Ὴ ΟΝ τὴν, οὐδὲ τὸν μ᾿ Ὁ 

: 

᾽ λ] ᾿ Σ: ἘΝ 4. - τα οὶ Ἧ ΄ 

σίον ἤνανεν ἀλλ᾽ αἴδιος ὧν ὁ Πστλν, ὀτόέτος ἐνέννν σε 
πο δγναε : ε, ΓΝ ον ἔαης χαὶ ἀνεκῴράστως Γιῶν ξνχ λύνον, ἀπελφὸν οὐκ ἔχοντα, 

"» Ξ ᾧ ᾿ ἘΣ ν ἝΝ ἢ - “ς΄ -ὔῳ ᾿ 

ὑτε ὅνο εἰσὶν ἀργχα! ἀλλὰ χεφαλὴ τοῦ Υἱῦῦ ὁ [[ὰ- 
᾿ Ψ ᾿ Π - εἶ, ν᾿" ΕἾ ῪΣ Ν᾿ 

τήρ, μα ὦ ἀσχή, ᾿Ἰστύσ γχ2 Τιὸν ἐνέννησε θεῶν 
“5 ᾿ . . ῃ ὲ Ἀ.Ἶ7᾽ 

ἀληθινὸν, ᾿Ε μμανονὴλ προσανοηθυῦ μενον" ὁ ὁὲ Ἔμ- 

μανουλλ αεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεὸς Τρ δι σωων 

1. Δοῦπ. ν, 31. ι5ρν, πὸ γ οα. Ἴς πὶ: ὅ, ἐξ 0,5. 9. 15 δμερ. ἡ. 9. ε᾽, γὙλὼῷ, βωρ. πὶ, ὃ, 15 ϑίνα, πὶ. 8, εἰ σαϊ. 
Δι π 1ᾶ; τς ἢξ ὑξεῦῦν 4}. 91} (ον Χτ 

[1 Δεμο φοποθαπ5 Δ γὲ εἰδγαϊ αι μα, ἐξέ, 
τρο ποίαις ὦ ὙΎΠῸ προθδδαγπῃ [8Π| ἃ σοσαΡΓΘΙ- 
ὅ{ππὶ ἀτιαποῦστῃ σαν ς, 481 απὸ εἴθα ἀουπίηα" 
ἍἸ0 2.6 9] ΠΟΕΡΑΓΟ ΠΌΒΒ8 ΠΟΒΆΠΙΒΒ, ποθ ρΆοπὶν ΙΘ6Ὁ 
του τοὐόσι Προ λαπι, π|θ 605 {ξ συ Πα οἱ με - 
νατγόναν τ ἀπ οἱ ΒΓ] ἢ ἐπ τὸ ΟΕ Τρ μα οὐ κίνοϊα 
μη] ο Δ ε  στθ ἃ Ὁ}. ἐμά σε ὶ5 υἱαηριο εἸὰ δον 
νοι Βα ἀρ Αἰμμα,, Π. ρους, πτπαι. 18... δ᾽ οεαι, ἢ 
ἐομέ, ἀνίει. ταχῶν, ὃ, 

(31 Νυὺ φδηῖον ὧι Κἰισα ὑπααὐνι8 δπξ. Ἰὰ οδηϊνα 
Βα ΡΟ  Ἰϑιιῦν εἱ ΡΒ ΔΤ  μΆΒδια ΠΟ 5. {πιοὸβ πσττα. ἀρρρθα 
ἀὐμεν ἰπίνα. απ. ἢ. ΑἹ ΗΥ ἢ οὐ τγὸ δυλις 
Ατιαπσνασι στη ας φαμεν οἰἔρτα 5551. 
ἐϊξηλ! οὐ εν Τα] τα πὶ οἱ ἴασογα ν  ἀθ!ιι ΑΥ 115 
π᾿ 5 «ὦ Αἰοιαιώριῃς ἀἰφραμεναε,, αὐ Αἰδα,, 
86 ἀπρπιοξ . ὰτη, 1. βϑα θα. ἔσο δι ροῦθ σοηβαθα 
ΒΡ ἔν ΟΊ ΘΟ ΞΟ ΡῈ 5 ΒΒ Τῇ 2 ΑὐἸαθ 15. ἀπακὶ δκ- 
ΠΟΤ σα: Τρ αθε θεία, Οὐτσε ΒΡ 6 ΠΥ ΦΉ ΤΠ 8. ποα 
6Ξ5Ὸ ἀπὸ που  θβ ἅἰτο, ἀραὶ ἀἰτὸ μευ ἃ, 
παι. 15. ἰὰ αι οἷ πα θαία αν Δυίας Ἰὼ 
τὐσείο στατα αὐ ΑἸΟΧ Βα ἀ ΌῚ ΡΒ ΞΙΟΙα οὉ μα 5 ΟΧΘΊα τ 
Ὁ}0 δήθ ἀθι δίώλας, τάξεις ἂς 9 30, 91 οἱ 
ΤΕ ον ἢν Ἐπ Ὲ βοηξ  σαττε σθ6Γ6 πὸ μυδεθηνηπο- 
ἀπε ΐ ὌΝ ο ΡΌΠῊ 5. σὐεδῆς κἱὶ ἃ ΔΜ Ὸ ΟΥΠ ΒΡ 6 Τὰ 
πασγῖροι, [ὰ { οπδείδ, ὠροςίυἰεῖς τοξονθι 5 ἀσοιον 
5Ξππη ἘΠ} ΟΤΩΒ 65. εἰν βοὴ. Ὠ ροσσλαιτη ΕΓΓῸ- 
ΡΒ, ΘῈ δ. νι, ὁ. 10, δἰἴοϑ δχ {ΠῚ 5 Ἰπιἰθοθ δ {088 
ἴω ΠΟΊΕΙ Ἔχ ΡΟΡίΘΑ ; ὦ ΠῸ5 γεσὺ (ον ἑπρμοηίμον, οἱ δὲ 

εἷς ἀνάπγους, οἵ ὲ δύο ἀγεννήτους, πα τα αὐ 
ἈΠ ΩΡΝ ἰοὰ 5,. ἈΠ ον ὦ ποίους ΗΓ ΠΟΡΕ Υἱ- 
ἄσασο, Πυ θυμοί τον ἐσηα ἀπά σαιτι ορ οἰοίαναλα ερ. 
εἰ Τραλίσηυς, πθιῃ. ῦ, 6 νϑίθυθὰκ ΡΠ ΕΘ. 115 501}- 
μι : Ῥὸν Θεὸν ἀγνωστὸν εἰσηγοΐντω,, τὸν Ἀριστὴν 
ξυξννε πο να! ἰζούσι" ἡ όιη Τποθσείξαια ἐιμομη, 
Ολλοίμηη ἐμιμθνϊ μη ορίπαπίιο". ΑὉ Τα θὰ 46. Πβάθηι 

σπέ, 

δίο, ( αἸοιααὶ μαΐθηι ; 

ΒΡ ῃ 

-: 

50 μν 15. ὧδ 
᾿ 

(λοΒε οἷα, ΒΟΒΊΒΡΙΙΒ 
εἰ ὁ ἀαβδι ἐγααῆς. 

(2). ϑόμης φοῖθη, ἘΠῚ γοῦθα 1 ἀπ 1 ψ ΘΙ ρααα; 1]- 
1 Ὸ5 Το ροτΊβ Κα ΠΟΙΌΤΏΤΩ, δὲ δΝιυίατα ἐχορρονες, 
ῬΟΞΙΓὰΣ ΠΒΡΟΤΙΟ : 0 ἔ8Ό1|6 ὀγθϊα πὶ ἴη Ηϊοτοβοίντηις- 
ἰδῆ αι ον Νίσπο δουδδβίξορ, ἔα ἀπιθαχ ἐπεισ θ 
ύϑαιίθα Ατσιασις Φ} ἀρὰ ΑἸ αης, οὐθνν αν τάττειν 8, 
ρεμ. 0 α1ὸὰ ΚοΥ πα πα πε Βθθα ὙυΡῊ Ὠν τ πώ Τὰ 
ΑἸλρ οἰεῖ Ποῖα ρα 01} ᾿ΔΠ 96 1. νύ σαι ὁλθΡ θα; 
«8... ματι οϊμα σης ἀγδτίιο, ΤΠΘΠ ΒΟ Π ΠΤ ΠῚῸ5 
“ ΟἸΉΠΘΒ. ΙΡΒΌΤΩ σα Ι18 ἙΟΤΘΪΏ8 ἰπηλῆχαν όυθι ε11- 
«οἱ »» ΑἸ ΠΝ ἢ ἀπ 65, μη δύ ποιδι, ἄτθννν 1 φΌΪΟΡι Ἰϑαθθν 
δίατα ρα γίθβοια ἴ ομἸκίολα κα εἰ ἀρῃτγϑείσπθαν 
ΕΠ δὲ ΟΠ ποογταν δον ΓΘ ἸΘΌΤῸ πε} φΡΡῚ ΠῚ ΟΠΒΒ, 
ασο ΕἸ ξτη5 το τι ΕὶΠᾳρ ψόγ Ὁ ρα, ἔΧΡΤΩΙ ἢ π|15 ΒΕ} 18: 
10 [8 ἔρεστα θαι ὦ ἢ σοι  Π| ΝΊρ ρα αὐτεσπῖο ρ ϑδυ, 
ΑἸΤὰ5 σοι ββ ΘΠ δ 15 γθγθικ Ρογα σ᾽ Ασα τ 
Ἰ μ Θέ αιθ5 ΤΉ 501} εἰ ΜΈΣ Ξ, τί ΠΡ γα 8 πΡῃτιτ 
ΤᾺ ΠΟΙ Ὁ] ἄτα ὧν 488 ὀτονί ἀβλὶ μοββιμις 8) 
ΟἸΧῚ 568. πῖστι, δι. ΒΕ τἈ!, Βᾶλαρο, ἢ. ἰδ ἐπ ον ἐκ 
ΠΟῚ ΡΉΤΗ 5 ἔπος ἃ ἌΝ ἐπ ϑ είθαν γονοσεαῖ 
δ ΠῚ ἢ εἰο! πε! τὥμειι ἃ τ ΑΝ οίπτο, ργιοντ τι 
οὰϊι τθς αἰ, ὁ. τ ΝΗ ραν πη, {70 Πὺ ΠΠ᾿ τν 

ΠΡ. ΟΡ στ ὁ ὧν απὸ νος τ Ὁ νι πσπις. ΠΡ οἱ 
άΡτα, ας 2. ἀ 69. 

ιἃ} Νυῴαο, πὸ. βἐθιὲ ουϊηοίρία. ὈΒΡΠΡχ γοοὶβ ἀρχή 
ΕΙΤΕ ἘΠ οα το ἀπιβύτιηι [01] ΕἸ ΔΠῚῚῚ 
εἰραίμς απο θη πὶ ἐὺ 

γθΡμχ πῃ ΒΒ Ω- 
ἀπέ ὰ δα τὰ τ] γι 115 πη1Ὰ- 

ΠΣ 

ἢ Πιστεύομεν, Πορρη. πίστεῖ 
τοι θοῖ τὰν ΔΕ ἰάθτι μὰν! Θεὸν ἀλτοινο 
θεοῦ ἀλυμενοὺ, {πὼ 0 διιιΐ ΦΧ ΠΈΡΟΠ πἰ σεῦ μὲν 
ΤᾺ 8 1. 16} βαῦοι τ εχ αλα!ο οὔτοοι, πὰ ὁχ πὶ 
ὯΙ, ΤῊΝ ἐἰδυατα ἰδ γροϊτα αν Δρεσις" 
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Βοησῃ, Πδατα νότια, Επυπαπμοὶ ΔρρΘ ΘΙ] στ δ: ρονγὸ ΕἸΩ ΠΊΔΠ16] ἰηἰογργοία!ατα το ἀν Δολίκοιμηι 
οι Ἔ!, 

" ἥἀἀασνϑδανω οὐὐϑων ἕ ἩΣ. Ὦ-- σα, “ ὅτ ὦ 1Ε΄, Καὶ ρέλεις γνῶνα!, ὅτι Θεός ἔττιν, ὃ ἐκ Πα- αὶ ΚΧΥ͂, Υἱβ ἁπίθπι σορποβοονο ΟΠ ΠῈ δεβο ΒΠΠὴ {{| 
τον, ΠΥΡᾺ : “ 

τρὸς γεννηθεὶς χαὶ ὕστενον ἐνχνθβρωπήσας ; ἄκουξ 
τοῦ π᾽οφήτου λέγηντος- Οὗτος ὁ Θεὸ: ἡμῶν, οὐ λο- 

Ὑ:πυήσετᾶε ἕτερος ποὸς αὐτόν, Ἐξεὺὸξε ταῦᾶὺ 
ἀνς δι, 

αὐτὴν Ε 
ΑΕ δ ὧς τ μευ ᾿ 

παιοὶ αὐτοῦ, χαὶ ᾿ἰσοχὴλ τῷ ἐἀγχπημέν» ὁπ᾽ αὖτ 
“- 4 -“ - - “« Γ » Ἔ τοῦ. Ἅίετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθυ, καὶ ποῖς ἀν- 

θρώπο:ς σονάνεττ' : Κλέπεις Θεὸν ἐξσὰ τῆ 
, αν 

Μωσέως νομοθεσίαν νανητωπήπαντα: Δέξαι. χαΐ 
δ 

δευτέραν μαρτυρίαν τῆς Χριστοῦ θεότητος, τὴν ἀρ- 

τίως ἀνεγνωτμένην' Ὅ θρόνος σον, ὁ θεὸς, εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. ἵνα γὰρ αὐ, διὰ τὴν ἔνσχο- 
χὸν τὴν ἐνταῦθα “ενομένην παρουσίαν, νομισθῇ μετὰ 
παῦτα εἰς προχϑτὴ 

Διὰ τοῦτο ὁ θτὸς 

(4) ἀναλλιάπσεως μετόχους 
πεῖς Νριστὸν Θεὸν, ὑπὸ Πατρὸς Θεοῦ χοιόμενον ; 

δι ΘΕ 

Χριστοῦ θεότητος; ἄχοὺς “Πσχίου λέγοντος" 

Ὁ; ρεότητος, λέγε! σανῶς' 
Θεύς, σοὺ ἔλαιον 

ὶ ἢ 
Χαρὰ ποῦ σου. Βλέ- 

τ [ 

“- 4 

δέξασθαι χαὶ τοίτην μαρτυρίαν 
: Η Εκοπί- 

εν Αἴγυπτος χαὶ ξυπορίχ Αἰθιόπων καὶ μετ 
ἢ μ 
ί 

: ε τ ; 
αὶ ἦν σοΐ προσεύξονται, ὅτι ἐν σοὶ ὁ 

Θεός ἐστι, χαὶ οὐκ ἔστι Θεὸ: πλὴν σοῦ. Σὺ 3 

εἶ ὁ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἠδεῖίμεν, ὁ θεὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ 
σωτήρ. [βλέπεις Θεὸν τὸν Υἱὸν, ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ Θεὸν 

ἕ τὸν Πατέρα, μονονουχὶ τὸ 
: τ ᾿ 

Εὐαύγελίοις 

αὐτὸ λέγοντα, ὀὁπερ ἐν 
Ὅπ δ᾿ 

χχζω ἐν εἴρηκεν. Ὃ Πατὴ ἐν ἐμοὶ, 
" πῃ ὃ 
ᾧ ΤΠ υτοῖ (2, Οὐκ εἴρηχεν, Ὁ Ἡατύρ εἶμι ἐγὼ, ἀλλ᾽, 
Ὃ πατὴρ ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν τῷ [Πατοῖ' 

. “Ἂ 
! γαι παλιν 

οὐκ εἴπε, ᾿Εγὼ καὶ ὁ Πατὴ» ἕν εἰμὶ, ἀλλ᾽, ᾿Εγὼ καὶ 
Ξ ΣΕΩΣ ἢ ἘΞ ἢ ἜΝ, οοοοό ἢ δῇ ὁ {{τῺ292 ἐν ἐσμὲν νὰ μήτε απαλλοτριώσωμεν, 

, 
μήτε συναλοιοὴν υἱοπατοτίας ἐσγασώμεθα, “Ἔν, διὰ 

᾽ Ἐῶ, τῇ ; β : : 
τὸ κατὰ τὴν θεότητα ἀξίωυα᾽ ἐπειδὴ Θεὸς θεὸν ἐγὲν- 

320 158. γι, ἃ, ὅΓ Μαίι. ι, 23, 33 δ ΟΤι. ας 90 38, 

Θχ Ῥαΐτο παία 5 ο8.. ροξίοδησο ἤοτηα, ποῖα Ὁ. αἰαὶ 
Ργορμϑεαπὶ ἀϊσοαΐομι: [0 68} ἤθτα ποίου, ἤδη 
- γζορπίαθΙΕατ' ἀης δάνουσιθ οὐἵπὰ. ηνθτν ΟΠ δπὶ 
5. Υἴδλπὶ ΒοΊδὴ ἐς 6. 011}, οάτη Φπ00} ραοιῸ 500, δὲ 
« [5686] ἀπ θοίο ἃ 80. ὴ»π5! πδοο [ἢ ἰθττὰ γα δὶ δὲ 
«απὸ ον λ]τια ΘΟ ΠΥΟΤΟΔ ΙΕ ΟΥἹ ὅλα, ὥορηΐς Πα πα 
ῬΟ5Ι Ἰύσοτα Ρ6Ρ Μόγϑθιι [ἀ! απ ἐπ χα πλαπα πα πλ 2. Δὸς 
ΟἿΡ08 68 αἰ ϑγατη αἰ νῚ πα} 15 ΟΠ ΤΊΞΗ ΠΟ5 ἢ πιοὴ τι {ποά 
πιοῦο δοίη 5]. « ΤΏροπαβ απ, Ἰλοῖιξ, ἴῃ φροὰς- 
«Ἰππὶ 5 ΠῚ ὅδ ον ΠΔῊΣ 1} ΠῸ ΟΧ Ὡσοδαϊοὴα Ρ] 5 ἴπ 
φάτ 8 δἀνοηξι8 δ πὸ Ιοδὰ (9), ογο ἀδροῖαν ΒΩ ΟΧ 
Ῥυοΐθοα αἱ ἀοΊ (115 σα] θη ροςίθα ρορυρηΐξϑο, δι - 
οἵε ἀροτίο  « ῬγΓοριύτΡα ἀππιχὶ 16. θθῖι5, 65. ἔατιϑ, 
« ΟΙδ0 ρχαϑα! δι! ο }θ. ἉΠῸᾺ σοηβογίος ἔποβ ἔδον: 5 
ν Δοπὶ, ΟΠ γίδια πὰ Πθιτῃ ἃ Ῥαῖγο 6. ππό!αι 

ΝΥΤ. ΥἹΒ δὲ ἰθγιί αι 010] ἀδοὶ αἰνὶ αἰ ϊα115 ΟΠ ΕἸκιὶ 
ἰοκΠ πηοπίπηι Ὁ ἃτιαϊ Τξαϊατη ἀϊοοηϊόδιη : « Τα Ροτανί 
πα Αλδγρίαϑ οἱ πϑροιαια Εἰ σρατῃ Ὁ.» ΕΞ ροβί ραποα; 

« ἸλΕἼἢ 18 Βα ρρ] οαθαπι. σαρη ΐαν ᾽πὶ [6 ου5 δ5ὶ, οἵ 
« πὸπ οϑὲ θυ 5 ργθουῦ (6. οηἶπι θ5 Ποπ 5.6), θβοῖο- 
« ναπηιῖα, 065 ᾿5Γ Δ ΘΠ15 βαϊνίοι 7... ϑΉ ]0κ Παιπὴ Εἰ- 

τἴατα, παροηἔθγῃ ἴῃ βοηθοί μπο θαι Ῥαΐγοιῃ ἢ (ῃ- 

ἴὰπι ποη Ὦρα ᾿ρϑογη ἀϊσοηΐρτη, σαρα πὶ Ἐνδηρο] 8 
“ἰχλῈ: « Ραίδτ ἴῃ πτὸς ΟἹ σσοῖηῃ Ραΐγο ὅδ... ΝΌτι αἷξ Ρὰ- 

ἴογ 511ΠῈ| 660 ς 8ρι1, « Ραΐδ ἢ τὴθ,0ὲ δρὸ ἢ Ῥαΐνο 

ταθθα πὴ, ποτὶ ΟἸΧΙ, Ἰμο δὲ Ῥαβοῦ ἀππηὶ δττὰ ; 504, 

«Ἰέῖρο οἱ Ῥαΐοτ ἈΠ ΠῚ 5ιπλ115 39» 99 π τς σήπιο ἀΠᾺ ΠΡῊ δ. 

λπ8, πο πὸ ΠΟ -γαξονη 15. ὁοηἠαδίοθι, ἐαρτας 
αῖμι5. ἔπιαν, μτορίον Ὲ 51 ἀν! 115. ἀπ ἰα οὴὶ 

6 (ὦ; 5ἰψαϊάθια οι 5. στην κοπαΐί!, ὕαάμ, ργορίον 

Ὁ ἘΠ. ἀξ νς Ὅς" ἡ 11 ὃ Ὁ θα), πν ΠΣ Ω 
θυ. τ, ὃ. Ὁ γα, δαί, 10, ἃ. ὁ, ἐὲ 16. σι. ἃ. 1. 325. ἴβὰ. χὺν, 1. Σ 18] ἃ. 1, 55. 2οὰη. χιν, {1 
39 οδῃ. χ, 30. 39. Ψιά. οαξ. ἀ, πα. ὃ, δέ ἱπῦγι τι. 11 δε 18. 

νἷα αὶ νυ ργοροβισηῖ5. σα ρτυλιδίίο ὁχ ρος (οἰκί. σ6. Οαδδα. οἱ Ογοάθοί! νϑυβῖοπο, Ῥανΐο 
4101} Ἰονὸ, ὑὐμι οἰκί θὰ. Ὅλη σᾶρα!, ἀοηϊ- ροπὺ ἴγ88. ΒΟΒΙρι ΠΟΤ: Ιοοὺ ψουποῦι, Ἐγὼ χαὶ ὁ 

αἴτιοι οἵ ρυϊμειραίκιιλ θἰ σα Πἰφαθ, αὐ οἵ ππγ σοι. Ηχτὴρ ἕν εἰμεν πη δον, γώ φἰμι ὁ Πατύρ, Τὼ πρὶ, 
τρί ταοία 9 ἀποῖου οαἱ. 18, αι. 233, γε θίησ παχὺς 
τὸς Βοὶὶ πα Ἰανπαῃἰταΐοτη Γοΐοσρη δι Βυο οπρα, σηοτῃ 
πιοᾶάο ἰμτο! σι! ΟΥ σα! 108. ἐγίβοορί κ΄ Γοριμ]ᾶ, 
αππὶ στό, ἀρὰ Δ1πι., ὅθ ἐψαοας,, παπι. 30, τὶς 3. ον 
τ 4αότὰ ἰθοίιθν ΟΝ ΕἼ Πκ ρτὰ οὐ α115. ν δῖαν ΒΒ ]15- 
58. ἔσθ πο πο ῥείποίρέμηι ἸΠ (ΕΠ Πρ ΓΘ 58 0)5 τ 
δατηθ η{1 δῦ : 10 πο Ἰάρτη οἷδ Ἔργον πιῖθτι ΓΟΓΒΠΠΠ,, 
ἄπο ἀρχάς, εὐ ἀὰὺ ἱπουθίοβ. αὐ πη δτο; 9. (ποά 
ῬΡΟΒΘΙ ἀΠπΔηὶ 6556 ἀσχήν δχ οὐ (πο Ραϊεν Κα μὰ 
ξόππονῖι, νουηλη ἰνθο. βδοι ΠΟ ΠΌσΠΟΠΕ; ΠΑΠῚ 
ρυϊιοϊχαίαμι γε !ας ὃχ τα οπο ρμείποιθ!! ἀϑάποίε; 
δἵ ᾳασριάατιν ΕἼΤΗ σοπγαλίοη β Πα Δ ΤᾺ 11} 50 - 

᾿βοιϊσπθηι ἐεβὰ Παίνοιι. Ὑπ|6 σαν. 10... 9. 
() Ἔλχιυν. τὰ Χμ 85. δὲ πι85.. Βχύθρίο 

ἔσο, οἱ. μιβαῦ. ἴθ ααϊθαπ παθοίαν, ἐλαίῳ, Τὴ τὴ 

ἈΒΡΌΒΙΟΙ φασι ἐπ Ῥβαπποραπὶ ἰοχίι ᾿θαῖθαν, ἔλστον, 
οασὰς που ἐσσι 66 ῖ} ΟΥΡΉ 5. αὶ 21, ἢ. 3. }01- 

πδὰ βοααθα!ά, γοῦθτα θεόν σας ροβὲ χοριέμενον, Ρὸ- 

“118 ταὶ, ὁχ οοα. ΟΠ0}», (οἷ5]. Ἰῖσδ, Οαβαὰθ. ληΐα 

ὑπὸ {{χτοός οΟἸ]Οραν τι5: οἱ οχ οἰπά, νοσοῖὰ Θεοῦ 

Βὲς πυοσερηνίαχη αἰ δοίπνα5. Νοϊαηάπηι ᾿ῃ ἘΧρΠ μα 

ἃ Ογγῖο ρβαμππὶ ἰοϑχηοηΐο, νοῦθ5, ὁ θεός, νοοϑῃ- 
ἀϊ ὁᾶϑὰ βιιμν, εἰσ να]ρὸ ἃ Ραϊτθαβ, νλάοπῖ5 Επ- 

90 αιη ἐπ 6 ρβά! πη} γϑγβσα ηὶ. ἶ 

(3) Κἀγὼ ἐν τῷ Πατρί, θοβαηὶ το νορΡα ἱπ 

Οὐνο}ν. αἰτᾶψαθ Τομιιπίμιυ [0 : οὐχ εἴγηχεν, Ὃ Πα- 
τὴρ εἶμι ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὁ ᾿γὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν εἶπαι, ἀλλ᾽, 
Ἰδγώς οἷο, ονὸ ἀλλ᾽ ὁ ἀπο 11} κἰκα τ} ἰσκοὰς 
ἄσπι σου σούοιη, ᾧ ἄλλως, «ΝΣ ἰντ τ Ῥαΐϊον 5 
6 μὸν αν :Εϑο οἱ Ραιον ἀθλθ τη 5}: 551}, οἷο, 

(5) {π| πὸ δ οσυσδομθ, δἷο. ῬΆΘΠ ϑατησβαι 515 
5οῃίσηα οὐδὲ, 4πηπὶ 5αῖρο Οὐχ ι πα Το]! (ἢ τ βοὴ; 
οατα Πόθῖο απ μαι οσξοῖ, οχ ρνοῦροια ἀδκοθιίπτῃ αἰ 
9.05. σνοῖ, Κ΄. σας, [ἃς αν ὦ. ΝΟ τη ἢ αἀἴππὶ- 
ἡ} 4 Δυϊαποόγάίη βαπίθηἰία, αἰοπίιαπι τα ἴ{π|}}}5 
ρει Ἐοὔ5 ρυιθβόιτην σρα ΠΛΟῚ {νη} αἷς ΟΠ υἼδε αὐἱπ 
Ποίρα!ο ὁοηια! οι 16 ΑἸθάπις, ρα α, ππταν ἘΈ 
οἱ ἀν ἀγτ ας απὸ. αἱ δὴ σ ΟΡ Ι ΔΤ “ΤῺ ΟΥ̓ΘΥΤΩΣ, 
Τοαπν ἔρόπθν, 0 ποι σῶν, ἀπο ἢ ΘΧ το λΠπῸ 
ἃ 000 {π||586 Ῥγοθαι Ὁ ρϑαη} νρραισηίο: οπρηχ 

τἀταρη ΔΙ απᾶκίαξ ἰαον, οἰϊϑίας ΒΒ 5. ΠΠπ|5. ᾿ϑλίτη 0 ΠῈ 
ἰκίυτα ἱπίογρερίαπϑ, δἡ 8 η ΠῚ Δξραλ (ΓΞ το η- 
τααηῖ. 0)» ἀϊνίπἰταΐο σὰ γε! ἴα ἢ σὲ ῖ ἌΞΡΌ, 
ὑκοβατι, τοσοῦ, ΝΥΒΘΟμ 5, 80 Ῥαπο αἰ Τπθηρτος 
ἴσα, 

(Ὁ) πα ρῥϑορίον εἰϊε ιϊξαζὶς εἰφιλέκέρθι οἷσι πὰ τ 
ἀν οοια σοιποπάα! Ῥα αῖ5. οὐ ΜῚΠ πρίταλοια " 
ἀϊντ αἱ ας, τορηϊ, νυ πη 215... Οἱ ΠΡΌ : ΡΟ Ρα, 

Ατίανιος χαϊ ἀὐν᾽Ἰταΐοαι ΤΠ’, ἡππου μα! }5. 80115 
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- . . , "ἐ Ε - » Ἢ 3 μη - 

τορπὶ ργφγοραιίνδγῃ  ΠῸῚ οατα Ἰὴ α]ΐὰ στορηαὶ Ρα(ος, ἃ νησιν. Ἵν, διὰ τὸ κατὰ τὴν βασιλείαν" οὐ γὰρ ἀλ 

ἴῃ αἰϊὰ νογὸ ἘΠῚ15, ἀΡβαϊοηῖβ ἰπβίαν 56. ΟἰΘΥΘΙ 5 

αἀνοόνδαβ Ρασ τα: νου πὶ ἴθ 4ΠπΠτρ γοσπα!, Ραϊογ, ἢ 

βαάθιυ τορπαὶ 68 ΕἸΠα5. πέπ, απο ἡ ΆΠ| 51} 615- 

βοηϑηθία Δα}, εδραναιϊία : 3. πὸ σπῖτι 119 ῬΑ ΤΙ 

φοϊαμία δβ, ἀἢ1αν ΜΠ, ἔπηθν,, αι θὰ ἈΠῸ δ᾽ η8 

ΟΕ ρΙϑε ορί ποῖα, εὐ Ραμ ς. αἰΐα 35 πὰ 68} Θηΐτὰ 

οτα πἰτιτὰ ἀγομ ἐδοαο, στα Ραΐοῦ γον ΕΠ πὰ 6[{8- 

σοτῖῦ : « Οποπίδγηα Ρ56 ἀἰσῖξ, οἱ ΤΙοἴα 5δ0}}} : 1056 ρτῶ- 

α δορί, οἱ γραία 568}.», ἰπαι ΡΒαΙ πη οσΡραρ 5 “δ: 

αὶ φαῖαι αἀϊοίν, ἀπ οπιι ἴοι; 6. αὶ] μρϑοίρίε, 

Β1Π10] ρυερβϑα  ρρθοῖριν" 

ΧΨΙΓ. οὰς ἰριίαγ νϑεὰξ πὶ ΕΠΙῸ 5, μᾶμθη8. ἴῃ 

βοῖρεο Ραίγοπι, ἀοιὶ ἴῃ 1 ίνοπι τα αι. (1}: πθὸ 

δηΐηι βαΐοῦ ποιπίποπι μα], 5648. ΕΠ1π5: ἀϊοαίαν 

ρηΐπι ΠΡοτο νου 85. Νοὴ Ραιον μᾶϑαιβ δδὶ, μτῸ πὸ- 

μὲ5.. 564 ΔΙ χαΐβίὶ οατηῃ Ταΐ ὕτὸ ποὺ 5 μα 55.18 68|. 

Νὸς ἀβάθθηι ΠἸπα ἀἸοαιαβ : ναι, ααπᾶο πὸ οταὶ 

ΤῊ 5 τ 5. πραὰρ Π]ΙΟ-Ραϊοτη γα 6 Ὡ) ΤΘΟΙΡΊΟΓΩΙΒ : 

γϑόσιαι γορία νῖα ἱποθ αι: πα ἀθο! Πθηα8. ἃ 5ὶ- 

πἰδβίτα αι γ6} ἀὰ ἀοχίοταηι ὁ, Ναας ΕἼΠ1ὸ ἀρίετγο 

Βαποῖδιῃ γαϊὶ, Ῥαίρθαι δαῃὶ ΠΟ ΌΡΟΤΙΊΒ, ΠΘ4ῚΘ 

ἄππα Ρθαίγοια Ποπόσαγο τη γαιηαγ. ΕἸ πὶ τᾶ τη 

6Χ τορι τσ π 15 βιιϑρίοομητ, ἡ γα πὶ ἀπ ΡΆ ΟΣ 

μὸν ἀπππὶ ΕἸ πὶ ἀἀογείασ, ποὰθ αἰνίδαϊυν. δὰ- 

ογαίϊο. Ππὰ5 ΕἸΠ 5 μυδαϊοδίαν, δηίο βθοα]!ὰ ἃ ἀ8- 
χίτα Τα γὶβ ϑθάδηβ: 8. αἷἢ πο ρβαῦι, πῇ Οὐπὶ 
Ραῖγα βοάρα!, ποῦ ἴῃ ΘΙ ρΡΟΥ 15. ροδί ΡβϑίομθΩ 

6χ ῥχοΐθοϊα ἀοσθρὶῦ, 56ὰ δ ρίλοτηο ἢ 6}. 

ΧΎΠΙῚ. « Οαϊ νὰ μὰ, νει Ῥεί τ δηὶ 51 ἢν ἴῃ τὴ - 

τὸ. γπ  διοηῖς: ες 
πὶ. ἢ. τα. τὺ, ΤΠ 

6550 ἃΙΘΡαπί,α} ν᾽ αἸτητι8 ποία ἃ, παρ. 185, τορῆπ ἢ 
ΕἼΠΙΟ ργρόριεν ϑΟ απ 815 61π5 Ργαΐδοίπτη, μΡ05}, ὁτα- 
σοι δε τς Τόσο ἠδξατα,γν 61 δ ΜΠ σαίατσι αἰσθαΐμι; 
ΘΕ ΡΠ ϑαπιοβαίθ ηδὶξ Βα ΠΙΘηθ0. δα πὰ Καθ ΘΟ 
σραηΐ χα Αἰπαπαδίο, οὐα!. νι. 47 οἱ 28, νος 
κίε αι Πὰς τα δηλ ἀσἀπ ον απὶ, οἐχ σοάοιῃ, 
ππη]. 35, [τότ αὰ Ραμ δὲ ἘΠῚ νον δίοπι 
ὑξδο σΟΠΟΙ ΔΙ ΟΧ ΨΟΓΡΙΒῚ δίοθα σα νοΐ εξ, 
β6ὦ ἱκα αὶ, ἀρ ρῖρἢ., μαῦρο. αχιχ, πῃ, 58, 
᾿ἀπάθιη σγολίαιγα5 αἰν! ϑθδηῖ. αἰ αἰ δὴ. ορὶ- 
{ πὶ ῥατεῖς ἀἸταᾳ νϑνὸ ΕἾ Π ΤΊ Βασι δι ρα ΑἸ πλπ, 
οὐαί. 3. ἡπηῖ, 3 τ Διαιποῦσ: τὰ χτίσιστα χαὶ τὴν δὴη-- 
μιουονίαν, καὶ τὸ μὲν τοῦ Πατρὸς ἔσγγον, τὰ δὲ τοῦ 
Υἱοῦ διόχσιν ἔογαμίσ αι πθτα ρὸ 5011 θα νὶ ἐροα ἢ 6 Πὰ 
ΜἼΠῚ, ΕἼ οωτόσα σαι γρόσια οὐδα οποία Πα θεηΐ. 

(1) ἴον ὠὰ Ῥυωΐγοηι ἀνα α. ΛὯ)ὰ5. τὰ πο Ἰσοὺ ορ- 
ῬΟΚΙία 5. μέρ ΓΘΒῸ5. Βα ΟΠ] ποτάμι οἱ ΑὐἹαποόχῖ ἀβ- 
Ἐμβββηίωτ: ὕποβ [μ1 ΡαϊΙρακβίαποβ, ἰὸ8. γοὶ 
ΞΡ ΘΙ ΠΠποὸ5 ἀΙσ ΡΠ, ἀξ ἀδοίαται! Οτγίδπια! ας ορὶ- 
ΞΟΟΒῚ ἀρμτὦ Αἰμαῃ., 6. νηοί, ἢ, 
αιπ]οα θα ΡΙ ρα 5518 1} σά π|, Ρυα χοῦ, αὶ ΤΟΥ πὸ 
(0516 γα οὐπίρα Ἰρϑίπῃις σἂν, 1, Ραΐθοηα ΟΡ μο βου; 
ΗδΡΙ Ομ 85 ἰδϑίθ ἀπμν, πϑγδαι χ ; ἄρα ΟὐσσΟΚ 
δορί, 46 αὰο βαποίαβ Ηἰρροίνιαβ, το (οπίσα 
μλοδος ἀἀνοῦδιθ Νοοίαμη κοϊαηχ ρα το, οἱ ρίριναα,, 
ἘτοΓοΒὶ πὰς τς ἐς ἀπ] 6. ΒΒ Πα, αὶ ταπιθης αἰ 
8} ΠΠΙανν, 0. θὲ Ὑγῖι., αν 11, τοτίθεθηι αἰοίοῦμξ 
ἅν Ψοίηοι χὴν ΡαΊ 6 πὶ ἱ ΤΡ τα τὶ πο πε ἢ 15 Κα Ποὴι 
Εἰξεϊσιιθ δι οσπὶ ἐποατ πα 5 οκἱ ΚἾΠππ5. Ὑπῖο ΗΠ', 
εν τ θὲ Ὑγὼν, τι, 1, οἱ θ6 μθοιία, τὰ. ἀδὶ αἴ 4π|8 
᾿ρίριι., Ἀτουθδὶ ἀχη, ἢν 1. ΒΆΡΘΙΠῚ ρον Πευτ οὶβ 
ΜΆΡΟΡΙο ἀποννᾶμο πηραξαία δὲ ἃν Επϑοβίο ; οἱ 
ΠΑΓΟἸ ΟἹ ἀπ πὶ Μανοο χὰ ἀδίοπ πὶ, φααβὶ 5.}}0}- 
Ε᾿Δπΐ οΥο 5 ἀθἴδηβογοβ ἃ ΘΟ 0 ΡΕΠΙρρορο!ίαπο 

5 Μέ , ἱπξι τι. 91. οἵ 56. 
16 Μη σα. ἀ, ἢ. 7 δὲ σαϊς 

λων βησιλεύει Πατὴρ, ἄλλων δὲ Υἱὸς, κατὰ πὸν ᾿Αδεσ- 

συλὼν ἀνταίρων τῷ Πατοί ἀλλ᾽ ὧν βατιλεόει ὁ Πα- 

τὴρ, τούτων βασιλεύν: καὶ ὁ Υἱός, Ἔν, διὰ τὸ μηδε- 

αἴαν εἶνα! διαφωνίαν ἢ διάττασιν" οὐ γὙ12 ἄλλα βου- 

λέματα Πατρὸς, ἄλλα ὃὲ Υἱοῦ, Ἴ», διὰ τὸ ἡ εὔτᾶς 

ἄλλα Χριστοῦ δημποηγογήματα, χαὶ ἄλλα Πατρός" 

μία γλ5 ἡ πάντων δημιονογίχ, τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ 

εἶπε, καὶ ἐγενάθηπ Τιοῦ πεποιηκότος Ὅτι αὐτὸς 
Ἂν ἰὴ ᾿ » ᾿ ᾿ - 

ἐνετείλατο, χαὶ ἐκτίσθησαν, φησιν ὁ σαν αὐτὸς 
Φ ΄ ν " , - Ἴ ἐ Σ ᾿ς 4 

᾿ναλμιμδός, Ὃ γὰ» λέγων, λέγει τῷ ἀχούοννιυ" χαὶ ὁ 
Π ᾿ - , ὧν) 

ἐντελλύμενος, ἐντέλλεται τῷ συμπαρύντι (2). 
τὰν . ῃ : “, “0 ᾿» - - ΩΝ 

[12΄. Θεὸς τοίνυν ἀληθινὸς Υἱὸς, ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὸν 
᾽ “ ῃ 2 ᾿ Ξ-- 

Ἡαχτέρα, οὐκ εἰς Ἰατέρα μεταύληθείς" οὐ γὰρ Πατὴρ 

ἐνηνθοιπησεν, ἀλλὰ Υἱός" λεγέφθω γὰρ Ξλευρεοίως 

Β ἡ ἀλήθεια, Οὐ Πατὴρ ἔπαῃεν ὑπὲρ ἡ κῶν, ἀλλὰ Πχτὴο 

ἀπέστειλε τὸν ὑπὲο ἡμῶν (3) παρόντα. Μήτε λέφω- 
, Ψ" "ἵ Ω ᾿ - ᾿ ἷ᾽ ὸ 

μὲν ποτε τὸ, Ἴν, ὅτε οὐκ τῶν ὁ Υἱός: αήτε υἱοπατο 

ρἷχν χαταδεξώμεθα᾽ ἀλλ᾽ ὁδῷ βασιλικῇ πορευθῶμεν, 
. κᾳ ᾿ ᾿ δ Ξ: εἶ ἊΣ ΞΡ σον, Μ Ξ μη ἐχχλίνωμευ μὴῶτε σριστερῷ, μήτε ὑῤξ'α, ἱητξ, 

μι. Ν " Ἵ " ᾿ν 

διὰ τὸ νοιίζειν τιμὰν τὸν Υἱὸν, Πατίρα αὐτὸν ἀναγο- 
᾿ ᾿ ἀνιαἷ,, αῶι ;- " ἘΠ Ε ; 

φεύσοιλεν, μήτε, διὰ τὸ τιμᾷν τὸν Πατέρα νομίζειν, 
ψε Β, Ἄ ν ἴμῶ ἤ 

ὅν τι τῶν δημ:ουργη μάτων πὸν Υἱὸν ὑποπτεύσωμεν" 

᾿Αλλ᾽ εἷς Πατὴρ δι ἐνὸς Υἱοῦ προσκυνείσίιυ, καὶ 
ΡΣ παπὰς Ἢ 

αὐ μεριζέσθω ἡ πρασαύνησ'ς- εἰς Υἱὸς γατανγελλέ- 

σῇω, πρὸ τῶν αἰώνων ἐν δὲ}7ὲξιζ τοῦ Πατοὺς χαβεζό- 

μενος, τὸ συγχαθέζεσθχ: οὐ χουύόνοις μετὰ τὸ πάθος 

λαδὼν ἐκ ποοχοπῆς, ἀλλ᾽ αἰδίως χεχτημένος, 

Π|΄. Ὁ ἑωρακὼς τὸν Υἱἵόν, ξώραχε τὸν Πατέρα. 

5 Ῥ8]. οχύτι, ἢ, 85. Ψία, δὴ. ἢ. 16 εξ σαξ, 
14, ἃ. 90. 537 Ἰοαῦ. χιν, 9, 

ἐγδάπισα, ἀραὶ Ηἰανρ., ἴγαρηγ. ἅ, τι. 533. Πα ὰ ΔἸ ΟΠ 
ΟΥ̓Δ Πμ5. ΒΑ ΒΕΠΠΠΙ ὀὐρογθιῖ, ἀπ }5ὲ απ αι θΓο -- 
ἔοι, βίοαίαθ" οπσῃ (δον σογτ5, (ῦϑ᾽] νἱρὺθ. ἴον- 
τα ἰατοῖ, ορρυβμάτο ἀσογράϊίυγ; ποὴ ἰᾶται ἰμ505 
ΘΆΡΟΙΠ απ 05, χα] απ η αδτη, ΠΡ ἢ 58}}ν ΠΟ 5] Δ10, 
Γοα 4 8165 ὀχδογε, γοβρίοἷυ ; φααπὰ ἐσοῖοξ ΟἹ ἴῃ 
ΒρΟΤο Κα ἰα 6 η}65 ΒΔ 06 ]Π]Π]}121105 σ᾽ ΤΠ θὰ 101} 081,15, 
τι. 9. Οιιο5 οἷν ΡΧΊΞΙ πὶ ἃΠ1 ὃ Ο5Ξ50 ἃ ἸΒΞῚ5 ΟΠ Δ} - 
818 0 8}}5 ἀδίδη βου ι5, ααὶ μος οΥὐἰπλῆγο μαβοῖπα [τι- 
Τα λα ματι αν ἃ Αὐϊαπῖθ, οχ βοοταίθ, 0. τ Ηἰδ., 
σᾶρ. 2. ἤου ᾿σαρονο ποπάύππηι (ν Ὁ} 110 καία ποίεο 
ἈτιΆποΡαπι π᾿ Αἰπαπαθδίατα {τα 6Ξι Α Γ]ΆῸ5 ἃ ΒΕ ΠᾺ 
ροβῖοα οί, 566. δου πὶ ΘΒ 11 ΡΆΡΟΙ,, ΑὉ ποπλ ἢ Ϊ 
Ἰποοβη! ὦ τὰ ρ Ὁ Θοσαμι γόσρβ, ΓΥπῚ αν ΠῸΝ 
θγ αἱ, οἴ... ΒΌΠΟΥ 8} ἰρ8515 Βα ΡῚ ἐπε ρῖο πη τα 5. ἄατη 
ΒΗ 5. ἀπ ἐσορπθάσπιηι οὐ ἀπ ὴὶ ἀσρείσμ απ : αἰ νῖ58 
ῬΑ ΓΙ 6Ε ΠῚ μίοτγια, δὲ σοπβεσχαδηΐίοτ αὐότγαβο: 
ΟἸ ΚΒῚΠῚ1105 φυοαα σεβϑη απι οἱ Ξρουπάππι οἰπεΐα 
Ῥαίον οἱ ΠῚ π5, στο οἰπηϊὰ Πα οαΐατ πὶ γοΟ Ριι5 

Ξύ, 5ο ἃμυὰ ἢ ΔΓ ἀρ ΑΙοχαπᾶνο Αἰοχαηάχίπο το απ τὰ σρίξί,οη- 
ΟΥο]. πὶ, ᾽ς ἃ» Αια μμδίο, Πὺ τρεραϊα, στὰ. 10 οἱ 
10, δὲ οὐδξ, τ φοηξ. ἀνίση., πὰ, Ὁ δ} ὃ. 
12) Τῷ συμπαπόντι. Οὐἷπὶ, ἤρφ, οβδ., δεοᾷ, 

ΒΠηΡΠΟἰἴ6Ρ τῷ παρόντι, Τπι 564. ἃπίο Υἱός ποῦδ9- 
5δυηι τη ἐδ. εχ 5 6χ οἷ, οὐ λβηῃ, 

(38) Τὸν ὑπξρ ἡμῶν, (ο15].. τὸν Υἱδν αὐτοῦ ὑπὲ9 
ἧμ, παθ, ΕΓ μι κεην αὶ ῬΥῸ πιο ίκ μα δθης ὅδε Ν οΥῖνα 
βΒθηθοη ἃ Ἤν, ὅτε οὐχ ἦν, σού. ἄρ6, {πόπι, θῇ 
γος, τὰ τρίουπιμ!, Ἤν ποτε, ὧτε οὐκ ἦν. [οιἰοχη 
τῆ 0 ΤΕΙοταΠπτ ἃ σοπ 1]. Νίο. ρα ΑἸ Δα, ἔρια 
ἠονίαπος αὶ, ἃ, αν Αἰμαη. Ερ. ὦ ἀπαψρη εἰ ἐνῷ 
σρικθυρμοϑ, πὶ 15. αἷν ΑἸοχϑπάτο ΑἸθχαηανίηο, ορίβε, 
ὅπογο!,, ἢ. ὃ, 
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Ὅκμοιος γὰρ ἐν πᾶσιν ὁ Υἱὸς τῷ γεγεννηχότι" ζωὴ ἃ Β]δ65 δπὶ πῇ ροπλίοτὶ 5 π}} 18. δϑὲ ἘΠῚ π988. υἱΐία οχ 
ἔχ ζωῆς 

δυνάμεως, 

θεότητος 

γϑννηθεὶς, χαὶ ξΞῶς ἐχ φωτὸς, δύνχμις ἐκ 

Θεὸς ἐκ Θεοῦ. Καὶ ἀπαράλλαχτο! τῆς 

οἱ χαραχτῆρες εἶσιν ἐν τῷ Υἱῳ" καὶ ὁ 
χαταξιωθεὶς ἰδεῖν Υἱοῦ ἠτότητα, ἔοχεται εἰς ἀπό- 
λαυτιν τοῦ γεγεννηχότος, Οὐχ ἐμὰς ὁ λόγος, ἀλλὰ 

τοῦ μονογενοῦς Υἵοδ Τοσοῦτον γοόνον με0᾽ ὑμῶν 

εἶμι, χαὶ οὐχ ἔγνωχάς με, Φίλιππε; ὁ ἑξωρχχὼς 

ἐμὲ, ἑώραχε τόν ἸΙατέρα. Ιζαὶ ἵνχ εἴπω συντομώ- 
τερον, μέτε χωρίζωμεν, μήτε συναλοιφὴν ἐογαζώς- 

μεθα’ χαὶ αήτε ἀλλότριόν ποτε τοῦ Πατρὸς ([) 

εἴπῃς τὸν Υἱὸν, αὖτε χαταδέξη τοὺς λέγοντας, τὸν 
Πατέρα ποτὲ μὲν {{ιτέρχ, ποτὲ δὲ Υἱὸν εἴνα." ἀλλό- 

πριὰ γὰρ χχὶ ἀσεῶῆ, ταῦτα, καὶ οὐχ ᾿κκλησίας τὰ 

διδάγματα' ἀλλ᾽ ὁ Ππτὴρ, γεννήσας τὸν (τὸν, ἔμεινε 
Βατὴρ, χαὶ οὐκ ἠλλοίωται. Σοφίαν ἐγέννησεν, ἀλλ᾽ αὶ 

᾿ τς Ψ τς  μ »" 3 Ἀ ὦν τ οὐκ αὐτὸς ἄσοσος ἐγένετο᾽ χαὶ δύναμιν γεννήσας, 
οὐκ ἠσθένησε Θεὸν γεννήσας οὐκ αὐτὸς τῆς ρῃεότη- 
τος ἐστερήθη (3)" χαὶ οὔτε τι αὐτὸς ἀπιόλεσε μειωβεὶς 
ἢ ἀλλοιωθεὶς, οὔτε ὁ γεννηθεὶς ἔχει τι λεῖπον, Ῥέλειος 

ὁ γεννήσας τέλειον τὸ γεννηθέν Θεὸς ὁ γεννάσας, 
Θεὸς ὁ εννηθείς' Θεὸς μὲν τῶν πάντων: Θεὸν δὲ 
ἑαυτοῦ, τὸν Πατέρα ἐπιγραφόμενος. Οὐ γὰρ ἐπαι- 

Η 
σχύν:ται λέγων" ᾿Δναδαίνω πρὸς τὸν Πατέοχ ὠοῦ 

χαὶ ΠΙατέρα ὑμῶν (3), καὶ Θεόν μου, χαὶ θεὸν 
μων, 

19᾿. ᾽Αλλ᾽ ἵνα μὴ νομίτῃς, ὅτι ὁμοίως τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τῶν χτισμάτων ἐστὶ {{χτὴρ, ὑποδιέστειλεν ἐν τὸϊς 

ἑξῆς. Οὐ γὰρ εἶπεν ᾿Ανχδαίνω πρὸς τὸν Πατέρα 
ἡμῶν, να μὴ κοινωνία, γένηται τῶν ποιημάτων (Ὁ) 

πρὸς τὸν Μονογενῆ ἀλλὰ, Πατέρα μου καὶ Πατέρα 
ὁμῶν, εἶπεν" ἄλλως ἐμοῦ χκατὰ φύσιν, χαὶ ἄλλως 

ὑμῶν χατὰ θέσιν χαὶ πάλιν πρὸς τὸν Θεύν μου 
γαὶ Θεὸν ὑμῶν' ἄλλως ἐμοῦ, ὡς Υἱοῦ γνησίου καὶ 

μονογενοῦς, καὶ ἄλλως ὑμῶν, ὡς δημιουργημάτων. 
θεὸς τοίνον ἀληθινός ἔστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, πρὸ πᾶν- 

τῶν τῶν αἰώνων ἀνεχδιηγάτως γεννηθείς" πολλάχις 
Υὰρ λέγω τὸ αὐτὸ πρὸς ὑμᾶς, να ἐντυπωθῇ ὁμῶν 

τοῦτο τῇ διανοίᾳ, αὶ ὅτ' μὲν ὁ Θεὸς Υἱὸν ἔχει, τοῦτο 

ψὴ29 ρρπίία8,. οἵ Ἰαπιθη οχ Ἰατηΐηθ, νἱτ5 ὁχ νὶτ- 
(αἴ, Πθιι5 οχ )60 : οἱ πα|1ἃὰ ἴῃ τὸ αἰ Πουρη μ5 κὰπε 
ἀεἰἰδ 5 ὑπατασρίογοθ πὶ ΕἸ, ἀυΐμαρ αἰνι αἰ ἰαύθηι 

ΠῚ νίάοτο ἀϊρηὰ5. 858 Β4 015, Τάθτῃ αὐ ἰγαονήα τα 
δον ορο μι ΘνΘΟ5. 65... ΝΟΌΣ ΤΩΘῈ8. ἢἰς ΒΘΥΙΔΟ οϑί, 
864 ἀπίροη! ῬΊΠΕ: Ταρέο ἐσηιροῦο υοδήϑουη διρπ, οὗ 
πον ἐορπουϊξιϊ το, Ρλιρρο 7 φμὶ υἱέ πὸ, υἱάϊ! Ρὰ- 

ἔρθη ὃ. Αἰ 40 ἃ} σφογαρδη ΠἸοβῖι5. ἀἰοετη, ἀρααθ 
ΒΒΡΆΓΘΠΠΙ5 πϑαθ ΘΟΙΓΟΒΙ ΘΒ [ΟΠ ; σὰς 

ΔΘ πὶ ππψ αὰπὶ ἃ α γθ ΕἸ πὰ ἀἰχθυβ : πο Π8 
1105 ἁΤην 5θΡῖ5. φαΐ ἀϊοαπ!, ῥαΐγοιη δ! συληάο Ρὰ- 

ἔγεγα 6550, οἱ αἰϊσπαμάο ΕἸ τα : αἰΐϊθπα οηΐτῃ δὲ 

παρα δι} ’θο, θὰ Εοοϊοβί ἀἰσσαπχοηία ; κοα 

ἸΔΆᾺ Ῥαΐογ ρθη! ΕἸ]1Ὸ Τοσηαηβὶς Ραιον, οἵ ποὺ ταῦ- 
τϑία5. 651: Βαρ᾽ οη ίατα ὁ σρηαίξ, νογαπὶ ἤσπ ἴρ88 
βαριθῃίία ἀδβια18. 658: 6Ρ νἱγιαίοαι 43 σρηθγαῃς 
πο ἴπἢτμτι5 δνυᾶβιν, θθα πὶ βοπόγᾶη5 πδὺ ρ58 ἀεἰ- 

ἰαϊλο 5ρο ]λι5. [α}}, ἀθὺ ααϊάαααμλ ἦρ88. ἀδρογάϊα 
ἰτηταϊ πα τι5. ν6] σλαϊα αι; πος 1116 (αὶ μομἊπ|5. οί, 

ἀοίοοία5 ααἰ δηλ πὰ 6} ρουίθοξαϑ. 65. {πὶ δϑθαϊ, 
Ῥογίβοίαπι σαρὰ σουίίατα δ5.. 5 ὁ 4(υἱ σοπαΐ . 
1)6ὰ5 ααϊ σα η {π|5 65} Ὁ ὁπαπλαπι σα 6ηὶ [λ0118, ΒΕ Ὶ 
θη βαππὶ, Ραίγθιῃ ἀϑονῖθ ὴ5 ; ποιὰ αι νογοῖΐαν 

ἀϊοοτα : ἀξοοπὰο αὐ Ραΐγδηὶ πέρι, οἱ Ῥαΐγοηι νὸ- 

δίσιος, οἐ ἤριπε τησιηι, οἱ δοιθοι πυοϑένιρ 55, 

ΧΙΝ, ὁ δε αἱ λὸ οχ ϑιίπηδ5, Πα δοίοπι πιοάο 

ΤᾺ} οἱ ογσαϊαταρατα 6856 Ραίγει, ἀϊἰϑθ χη ἴὰ 58- 

φαφηλυ 5. ΝΟ. δηΐτα αἰχὶ : Αβοθηᾷο ἃ Ρϑίγοτα 
Ἀοδίρπασα, πὸ ΟΡ ἀρ αντα σὰν απ μμοτΐο ΟΊ - 

αἰ νὰ5 Δ ποοροναν ; 584 Ῥαύγοιι τπθπηὶ οἱ Ῥαΐλομν 088- 

ἐρμιὰ, ααϊ; ἃἰορ αθαὰ, Κοσπάπμν παϊαναμι, δὲ 

αἰϊέον νϑβδίγατι, βοοη αι δἀιοριοηθηχ, {τ απι 8 
«ὦ θδαπι πιρμι, οἱ θο, τοϑίσσα; αἰ ον πριιπι, 

ἰαπᾳαδηι σογιαδηΐὶ δὲ ἀρ σοι ΠΠΠ|, οὐ ΑἸ ΟΡ ν65- 
γα, ἰδῆ) ΟρὶΠοϊοσα. 965. ἰθιμαν γον 3 

ρ5 ΕἼΠι5. Π οὶ, ἀπὶθ οὐηηϊα βϑομ]α ἱποηδυγα δ᾽ 

σϑοῖθαϑ᾽ βῶρο δηίηλ ἰἀθτὴ το δ]5. ἱπσϑηλ πο, αἱ Πιοα 

πιρηξὶ νοϑίγο τ ρυ μπδίαν ὅς ΕΞ χαρα φυϊάοα ΕἸ ατὰ 

89. ψφ σαί. ἀ, π. 7 οἴ βϑιιρ. π. ἀ. 39 ]Ιοὰπ. χιν, 9. 66 Ψψιὰ δαξ, ἀ,ι. 1 δὰρ. ἢ, 410; υἱά, οαξ. 16, ἃ, ἀ. 161 ὅοτ, 
ι, ϑά. θ΄. 8 (οι, χα, 17. 15 γιά. οαἱ, Ἵ, ἃ. 1. ὁ5 ἰὰ δι. τι. 11. 

(1) Τοῦ Ἠχτρός, Η880 γϑ θη ϑαρριονίηϊαβ οχ σοϑά. 
ὕοῖπ!., Οἷ10}»., ἄσθ, 58}. ἀτοὰ, ἰοσο τοὺς λέ- 
γόντας, ἰἰάετη οχοθρίο Οἰι00. μΒαροπὶ, τοῦ λέγοντος, 

(2) στερήγη. [π| ὁοα. ΟΟ15]. μοϑὶ ἐστερήηη, [ἃ 
Ἰοσίναγ: οὔτε τὶ αὐτὸς τῆς θεότητος ἐστεράθη, χαὶ 
οὔτε τ’. 

(3) “Ὑμῶν, ἴῃ μος, δ τῶοχ βϑαυθητ! Ιο0ο, γϑοῖο 
ΜΙ δε αϑ ϑυλθη ἀανη πη ρΛ 5505 4} Γρυῦδη!, ἡ αῶν. 
Επιοπάςκιοπεῖὰ ἤσιθαμτ οἠλθ 5. οὐκ, Π|55. Οἱ, ΟΊ μᾶ- 
γαιῖο Ἰσοἱ ράτα! 611 οα!, ἡ, αν 7, Αια τοῖς ἑξῆς, μο- 
δι 5 ἐν οχ οοὐά. ἤσο, Οάβαῦρ, ἐδ Ογοῦ, Τὰ. θ- 
10}. οδὶ, αὐτοῖς ἐξῆς, Ρογγὸ ἤφοο ΟγΎ1}}} ἀπ πηα ἀνονβῖο 
1ὰ νόρρα Ομ τῖπι, ααο πὸὴ ἀϊχϑυ Ῥηολ ΤΟ ΡΣ, 
δὲ Πομὴὶ ποκίγίην, 50 αἰτορίσχαο, πιύμη σὲ νοξξρμηι: 
γᾶγο ἱπν θη ασ ρα νώορβ ; ἀρθ [αἰλο5 Ροααθα- 
ἀἴπ5. ἴον ἀτοοκ, Παηγαβοῦμα5 ΟΠ] σοι ἰτηἰ ὰ- 
τὰ5 νιν ἢ. τν θὲ βδ οὐἱλοί", σὰρ. 8. σα Πὸς 
ἀϊπονίο, φαοα νοῦρα θόιη ἡπσιηη, αἰ ΟΠ 5 μΡΘ ὴΘ 
ηαΐϊ απο Ἰοσαπι οἀϊδβογαθνθ αι ι95, δ ᾿νπ] η1 18 
ἀβείβει ἀϊοία νρῖ τς οαπὰ Ογτῖβ δίπτιη δα ΘῈ Ἐ}Π1- 
ταϊόγόι παἰαυαῶχ τοΐογαι, [τὰ ἀπίθιι ἴοι  Ραίτοσα 
ΕΉΠῚ σὰ. 9 θατα 8556, αἱ, πὰ" ἀἰν αἰ να} 615 (ἰαν ἰὰ- 

Ῥαάτλυι. ἅκ. ΧΧΧΙΠ. 

ἡπαγία, βιίααα ἃ ογθαίαγι5 ἀπὶγοῦδα τὸ βουγοίῃϑ οὖ 
ἰπ τὴ 1}86115 ψΘγῈ5. ΦαΔΠ 1 ΠῚ 1μ518 Ραβον, σε Θ ηὶ 
ἀκ τοῦυ βᾶ ποία 5 ΠΤ 5, ΠΡ. χὶ 6 Ἴγιη, π᾿ 11, Ῥὰ- 
{το τα! οηθ μη θγαι]οη β Θὰ. ΕΠ ἀϊοίαιη αἷν 
ἀπὰς ἰρβαῖπ Ἰσσαια οχρρηήδηηῆο : 'όχαο σοηολαα! 
π. 13: «Ηδὸ 1ἰὰ ἰδπιοηβίταία δαμί, αἱ οἱ παϊῖνι45 
« θδῖιπι Βα 5 ῃ}5 51 σο ΠίδιοίαΓ, δὲ οα πεία- 
«τίο παθῶν οὐ πεοϊοη αι ΠΟ Γασοσϑὶ ΡΤ Το. 5 πὐδὲ 
«Ῥαίγοπι θα 65 ΕΠ 5 ἀα τ δχ ο0 ΠΑΒΟΙ ΙΓ; 
«σοίοσαμι δα ἰὰ χαρᾷ Π 65 οϑὺ, Ἰοϊα) αὔθ διι5. πιᾶ- 
α αταϊο σαπρὰ 05; 61 ἸΠνὲανς ἢν ὅ5.. Γοῖνοο 685 

«6115 θ5ὶ, σαΐὰ, δχ δὺ μα πὶ ]λθτιηι δ51, 
(4) Τῶν ποι μάτων, οἷο. ἰῃ ΟΟ]5], βίο ̓  τῶν ποιῃ- 

μάτων ποὸιτὸν Ποιητὴν χαὶ Μονογενῆ, πὶ ἤοα οἱ 
ὕδϑαι". [ππῖα8, τῶν ποίη μάτων πρὸς τὸν [{υτητὴν, 
χαὶ τῶν δούλων πρὸς τὸν Μονογενῆ, κο στοη αιταν τα 
« σαὶ σνοαϊονο, οἱ βογνοῦαπι ΟῚ ἀπ|σϑηϊο. » 
δοῖο Μιοοίὰ9 ἐκ οοάά, ἴοο. οἱ ὕδξαι}. τοϑι τα} 
ὑμῶν, ροϑῦ χαὶ {Πατέρα βοαῦθβ, ῬΆ8]0 ροβὶ, ἀπιδ 
ἄλλως ὑμῶν, Βοδιίηγηβ χαὶ δχ (οἶβὶ., (ἀβδα. αἱ 
παδοίαν ἰμ πιθίηνὸ βδααρμίδ χαὶ ἄλλως ὅμων ὡς 
δη μιουργημάτων, 

23 



11ὺ ς, ΟὙΒΙ11 ΒΠΕΆΟΞΟΙ,, ἈΠΟΒΊΕΡ, 118 

οὰβ παροαί, ἢ] ἃ οτοάο : «ποταοῦο νόσος ἀθ οὰ- ἃ πίστευε" τὸ δὲ πῶς, μὴ πολυπραγαόνει" ζητῶν γὰρ 

γϊοϑίαϑ βεϊβοι το : ΦαΓΘ ἢ5. Πα ΠΉΓα6. ΠΟῚ ΓΟΡΟΡΙΘΒ. 

Νἕ ὀχ 1185 ἐοίρβαιη, πὸ σααθ. « πὸ 81 τα πάαἰα 

«βαπειρα Βό1ὰ τι εὐ ππανοῦδ,» 16 παν δ1 ρστι5 Πα] 5 8 η1 

651 15 ηαἱ βδπαίες εἵ πὸ αἀθίβορ αα1 μοπαλ, 5 

ααίοτα μοπίίονβ παι γαπι ἀββϑαὶ σοσίία ΠῸΠ 6. ΠΟῸῚ 

Ῥοΐθβ, 6.5 αυοά ρορϊθαι 651 τη τὰ τι 80.110} 115 

ΒΟΓπ το. 

ΧΧ, Θα Ποῖ! ΡῚ αα μἰοίδίοτα ποϑ550, 0] αἰ χ1- 

τηι15. ὁ, ἀπο πη βοΪαπὶ ΕΠ απὶ Ὠεὰβ θά ροδῇ; 

πππαπι πα αι ρα τον θα απ {| χῦπι οἴ ἴπ 1}6- 

ἘΠΊ αν πᾶ!5 658 ἵππς ο656. ΘΟΡῚ ; 561 ἀπέ οημηδα 

ἐφομία, ΑΔ οηΐπι ἢ οοδι ρτορ οίαμαι αἰ θαίθιι: 

«ἘΠῚ. 6 όσα, ἀολτ5 ἘΡΏτα  ποαφαληθᾶπι Ρᾶτ- 

« νυ]ὰ 05 τ 5ἷ5. ἃ τα ΠΡ 5 κα  οχ ἰδ δα πὶ 141} 

« ΧΙ ἀὰχ, 4ὰ} ραβοσῖ ροραίτ ιθαπι ἰβν 6); οὲ 

«ΟΘΓΒΒΒΙΌΠ 65 6} 1584 ἰπ]Π0,0Χ Ὲ ἃ 9 ἀἸ Θθτι5 5ΏΟΜ]Ι ΕΒ, 

Νὸ ἱκῖταν αἰ οπάδδ κα δα «αἱ πὸ ὁχ β6!Πη  εοιι 

[οτέπβ δϑι}, νογῖα δάογᾷ ΘΕΠῚ Χα] ΒΟΡΙΡΊΟΤΊΟ 6Χ 

Ῥαΐίτα μϑηλία8 651. Νὰ φαθδιμαααια ρα 16 (ἱ ἰθιὰ- 

ρυτά]6 ΕἸΠῚ ρεϊηοίρι αι αἶσαν (1); 5808 ἀρπόβοθ ργὰ- 

45 Β ΟΙ], πὶ, 2, 41 ψίω, εαξ, Ἴ, πα. 423.. 48 ΜίοΝι, ν, 

() «Οὐἶ ἰαιαρόναϊο ΕἾΠῚ μαἱπορίαπι αἴςα!, » Τηθ6ο- 
ἀουὰ5 Πυρασϊοοίθα. οἰλα 5. ἴθ. (αἰδηα ᾿οβδίαι ἰη 
Μαΐ δ. οαμ. χα, ἀά, ρμᾶμ. 1, πῃ ΘΥΓΟΓ ΘΓ 

Μανυϊοπὶ οἱ Ματγοῦ γι οἷ {τ Ρ11. Μαρκίων ἄπλα 

χαὶ αρχος οἱ αἱρετιχο, ἐλέγχονται, λέγοντες ἀρχὴν 
χηυνυκὴν ἐσχηκέναι τὸν Χριστόν, Αἰ ΠῸΣ αἸΠπ5. μῖ0 
ἀαφυθηάαβ γι 6 ̓ Ασταγα οὐ 5 6ὴ Β᾽ αβρι θὰ νοτθα 
1 Τλαϊα, ἀρὰ Αἴπὰπ,, [)6 διριθεδίς, τλατα. 10 : Τουτὸν 
ἄναργον ἀναμνοῦμεν, διὰ τὸν ἀογὴν ἔγοντα" ἀΐδιον δὲ 
αὐτὸν πεύομεν, διὰ τὸν ὃν χρόνῳ γεγαύτα, ᾿Ατχ ἦν 
τὸν Υἱόν ἐδγχε τῶν γεννητῶν ἡ ἀνχοχος" Πιοισ, Ῥαϊνοιῃ 
ἀἴσ}}, « πο ρεοιρίο σοΙθΒΡαμα5, ριορίον αι 
« 48} ἢ Πππ μα θ:, αἰογ ματα. Ἰ Βα ὙΘΠΡΡΆΜΠΙΙΓ, 
«ῬΡορΡίοΡ θαα 4] ἢ ὑδηιθογὴ πα τι5 Θδὶ, ΟἿ 06 
«ΠΠπὸ 05. ΤΠ τὰ μόθ}} Ἰη]ἢπὯλ σλδανανασαη. » 

(2) “Ὃ ἐγέννηπεν, ὦ ψμοα σον. ὈΟΙ5], ποὰ ππα]ο, 
ὃν ἐγέννησεν, χιίδοι φοπμλ. 

(3) Μὰ ὀλινοστὸς εἴ. [ἰὰ απὸ ἰοσατη. {{6Γ8ΠῈ 
γοοιίαί οαι. 13... 50. Προ ψαο, ΟΟ15]. Ἰοσὸ μή, 
μαροῖ οὐχ, απο 16} 5}: αἰδὶ συσα μή δαὶ ροίοοι 
᾿ ἐοντοῆπαιϊ πδηβα Ρτὸ Νιμπῳμί 7 ψασπιρο ἰὴ Μα}- 
{πη} δοοιη 40. σᾶρ] 6 που 11 ἴοσανε νρίογὰ οχθηι- 
μἵαγία Πα πὰ. ΔΤ τοι, οο οἱ Οἀδαι θα απο 
ΟὙΎλ} τυδὸ ματττοα!α ἀοματι8 νῸ } Πα ον γο μα π5. οὐ - 
{πὰγ ; 5ίοααρ το ασιιααν τοχίαβ Ογγ]] δα ᾿βοςπδ 
ΠᾺΝ τ᾿ σα ποὺ ξοίαπι ποβίτα ἀπτα 16 ΧΡ. . ἀΓν- 
πιαπίον, ὁλιγοστὸς εἴ Ξοά οἴαηη ΠΙΟγοη 1 ἰθπγρο- 
τες τ αὶ πὰ ἃ. ας Μιοϊδτ Ἰσσθηι, [ἢν [μὰ 
ἐρ βίοϊα α Ραμ δομίαπι)ουρί μοη πολ ρΥθῖς ΘΟΤΊΠΠ 
Βογρ σρατα ἔα Ροίογε, ἀἰσεϊομδ 8, ἐξ δ ἦν πιλ δι 
“πυίας αἴχὰθ αὐ πππὸ τα απ| ἄγοι Τα! θ5 ἀὸ [,ὰ- 
ἔὶ Μίομεο το πποπί πιεῖ τοο!αρο οι, δα! τὰ- 
01) ΠῈΠΙ ΟΡ 1 Ὁ] 1, 41} ἃ αἰ ΥΡ 5 ομόγο, μὴ 
ολιγοστὸς εἴ, Εἰ ΗϊορΟηγ 115. 1μ86 ἷπ ορ᾿δί, ἃ]. 917, 
ον. οὐ δ, οι χ Πανμονῖπ5 ΠᾺΝ ἀἸπΣ 
Ἰιαθονο, μὴ ὀλυοστὸὰς, ΓΟ Γ6. ἈΘΘΟπ ἀπ μα Ὁ] πὰ 
περβαπίδῃ οχ Δα Πρὸ] νη μθιο γ᾽. αιιοβήκη δ{|- 
ὑμ σού 05 στρ οο5 ἐπα πβρορίαΐλ αι πδος ἀὸ [οὐ- 
5515 δία ὃχ {Π|Π. ᾺΝ υοάϊοϊλιια. νοσθαι μὴ πὰ 
πα }1ὰ ΜΆΛ ὀχ θ᾽ ατα οὐ οὐδυμῶς ἰνγὰ- 
Ρείβεδ. [πὰ Ομ }Π}5 σαϊαι ἐοσέίατ, μὴ ἐλαγίστι εἴ, 
8616 ἃ ῬΤΟΥΒᾺΞ οραΐ, πα 15, ἀπ 16 χρυ θδβὰ νοῦ βιο 
[αἰαὶ τὴ νριοτὶ πἰξ᾿ (ογμρίδηβί, δευεγμῖ εἴρια 
ΡῈ ἢ Ῥατύομ!α τἀν 48} ἀἰλόδι ἃ ΝᾺ Ὰ οἱ ἀρπὰ 00 - 
ἀονοίαπι, οὐ πὰρ ἴα Πἶρ φαληὶ ὑδῇ. 13. 1 σοσά, 
(οἰ5)., ος οἱ ὕδϑαιρ, πο ἀοφΌβεΊ556 ν᾽ δθίαν 6 Χ 

ἐξυψοῦ σεαυτὸν, ἵνα μὴ πέστχιτ' 
μοι 

οὐχ εὐγήσεις. Μὴ 
Ἃ προσετάγη σοί, 

πρῶτον τίς ἐστιν ὁ 
ἐγέννησεν (9)" ε 

τοῦ 

ταῦτα διανοοῦ μόνα, [|δἰπὲ 
γεννήσας, γαὶ πότε μανῇανε ὃ 

»» «ἃ 
Ὁ ΠΣ οὖσιν, οὗ δύναται νοῖΐσαι τοῦ 

Ἀ ι 

{εγεννηκότος, ξγεννημένου τῶν τρούπον μὴ πὸο- 

λυπραγμόνε!. 

Κ΄. Αὕὑταρχὲς σοι πρὸς εὐσέδειαν εἰδένα', καθὼς 
ξἴπαμεν, ὅτι ἕνα Υἱὸν ὁ Θεὸς ἔχε: μόνον, ἕνα φυσι-- 
κῶς γεγξεννὴ μένον" οὐὙ ὅτε ἐγενυ θη, ἐν δυηθλεὲμ τοῦ 
τῖνα! ἀρξάμενον, δλλὰ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, 

"Ακουεγὰο Μικαίου τοῦ προφήτου λέγοντος' Καὶ σὺ, 

Βηϑλεῖμ,, οἴκης ᾿Εοραθᾶ, μὴ ὀλιγοστὸς 
εἰ (3) τοῦ εἶνα: ἐν χιλιάσιν Ἰούδα, ᾿Εκ τοῦ γὰϊ 
μ5: ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις 

λαόν μου τὸν ᾿Ιπρχήλ' καὶ αἱ ἔξοῦο! 
ἀρχῆς, ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος, Μὴ οὖν πρόσεχε (4) τῷ 
νῦν ἐκ τῆς Βηρλεῖμ' ἀλλὰ προσχύνει τὸν ἀϊδίως ἐκ 
Πατρὸς γεννηθέντα, Μὴ χρονικὴν ἀσχὴν τοῦ Υἱοῦ 

χαταῦξξῃ τινὸς λέγοντος, ἀλλὰ ἄχοονον ἀρχὴν γίνω- 

τοῦ 

ποιμανεῖ τὸν 
» . ᾿ 

αὐτοῦ ἀπ᾽ 

ἊΝ 

Ενδηβϑιο {8 {{Π|:||: φπαοπι πηοαχῃ οἰΐδι νοχ ἧγου- 
μενος 6ππὸ ἃ ἰοχθι ΜΠ ΠΡ ἀοδὶ, ΓΟροε αι ττα θα 
᾿π σοί, ΑΙοχαηάἀχιηθ. μἀ ἀοὰ Βα πρὶ νι 5 νὸ- 
668, ὅστις ποιμαινεῖ τὸν λχόν μου Ἰσραὴλ, Ζαυσταμπι 
ἴοῦο 66} ὁ], 3. ἢ. 30, σφυσιηδιτησάπηι ἔῃ [1111] 
τοῦ εἶνα: εἴς ἀρχοντὰά ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ. 

(4) δὴ οὖν πρήσεχε, ΑΠΙΒΡ ργοῦβα5 σά, [ἰοὺ οἱ 
(δ ; Μὴ οὖν πρύσεχε τῷ νῦν ἐν Π"ηθλεὲμ γεγεννῆσ- 
θα: αὐτὸν, καὶ Υἱὸν ἀνθρώπου ὅλον αὐτὸν προσφατον 

( νάμιξεν ἀλλὰ προσκόνε: τὸν αἰδίως, οἷοι Ὁ ΝῸ ἰριραγ 
«οἶδ σα πη [πη [86 }}}δἱτθ πὴ πὰ [ Κ ξν ΘῈ το ΠῚ 
αἰρϑαπὶ ΓΙ ατη ποτπἐ π5 ΓΡΌΘΠ5 ρτοι ἢ δαί βεϊπια : 
«8864 δήοτα ΘΠ|.,» 610. (Ο151. πα 6. αὖ 6 1}1 ΓΒ ΠΠ 1 ΠῚ 
Ἰοῦὸ ἐκ δῖ Βηθλεέμ, ΓῸ 0} ἐν, ΝΆΠ]ὰ5. ἀυίητο, ψαΐῃ 
δι. πὰ οἸΠ πάγῃ ργΟΥ5. βου! ρύαγεο {80 ἀπστατῃ 8}}- 
41 δὸ Νοριον απ ΒΟ ΔΓ 6 ν] ἀ6 τὶ ΟἹ  ᾽ οσ οἷχι, 
Ἰιϑο μα! πὶ οὐ ίσαπι ᾿οοί1 Βα Ὠπαττα 511. }π- 
ἰόν Ροϊα ποτα ργο δὰ 56 115 ρὲ νϑυθόγαμι ὑο1- 
βιπισίῖο ; βουπηιπαῆχαῖο πλοπὰ γα αὶ ἐσ δὸ αἱ ἐρίδγ- 
πη} ΟΧ Ῥαϊγὸ κοη 15 θπέ, μοβία]!αι! ἢπ ΓΙ ΟΣὶ πιὸ πι- 
θγὸ πιο ἘΠ] ΘΠ 6 ΤῈ 1611 6}1.5 41] 6 ΘΕ]  Θππ οστ δ 55 
οβὶ παβοθιο. 51Π1ΠΠ18 ρΡ5Γ ] οτα Ογτ!}} πυβΙΡὶ β6η- 
ὑθη{|ἃ « Πυπὰ, πὲ Ρα ΡΠ. 1..1..9.. ΠΤ ἀπ τ σάση δ ἂρ- 
ρα  Γοβρίοο πο σα σπῃν 8} ν 1 μετ π5 θγα :εοὰ 
«Θὰ 48] ὁρογαίαν μὸν ΠῚ πὰ {{|| ΟΟΠΞΒΙΟΙΒ 5] » 
Νϑῆμδ ΕΡΓΟΓῚ5. ΘΌΒΡ ΘΟΙἃ ΔῈ ΓΙ Π5016}5 νἱ ἰθγὶ ποθ 5 46- 
Βοὺ να ἰδτηοα! ἀπίδ Ν  ϑιογίδηθηι Παιγοϑῖμν ογαϊία, 
ΟὨΠῚ ΒΓ ΠῚ 1165. ΡαΞΒΙ τ ἰ ΠᾺ}115. οἱ σοθ 6 {15 δἰ πὶ 
τοι τ15 ΡαΒι5 οὐσαχ αι ΠΙ ΒΘ ΘΠ ν᾽ πιὰ. νῸ] οα- 
ὑπο εἰ ἀσπτηαι 5 ἀδ᾽ ἡ (] 15} ρβευξοηα ποοινίίαβ, 
γ6] παίμ δ 5. ππα]6 ΔΒ Αα Δ 18 ΑΡὸ {πᾶν βιβααιθ 01 - 
ἴυβύι5 ΘΒ ΘΟ ΤΌΝ 5. ΟἸΒ. Π μι 60} πδοθϑβ 85. ρΘρον; 
ὉπΗ0 οἰίάτη Ἡποοἀογοίαβ, ἐρίδ]. 83. ρᾷρ. θυῦ, 488: 
5115. 651, 1 1πῸ5. ποι α105. πὶ πὐνογβῆμη τία πος 
ΒΟΡ ρξοιθ ἢ πα γΓάΓα πε ποτ 16 βΡοβϑί τ γεομ 
δῆφαδηᾶο Ἰοομ ΟΠ Β5 τα ΐπ 118 ἀσΟΏ γα 5 ἀβοβ. Οῃ- 
Ὠΐππινι ΠΠΠ Οὐ Ὧλ Π1 11} ΠῚΒ ΒΌΞΡΘΟΙΙ 5 ποίου Ον ἡ ΠΠῈ5 Θπαδ 
ἄσθρι, {ἀπ πόθι Ἰασαϊσα π9. ἀπ] τη ἘΝ 0}: 
501 85 ΟΧ ΘΠΠΟΔΥΙς μεθ ϑον 1 σα! ἀν αν Ὁ, ἐπ ΜΡ ΠῚ 
Ὠοϊραναια ἀρ 6 ||], θέαι δχ Νίνρίηο πδίπ πὶ δοἴνς 
πὸ αἰ πὶ πο ἔπ θην, 561 Πρΐμι ἐποαν πα [ἢ] η [ 
ΟΤασα πιογίμι τα Ρῖ {πὸ Ἰπσα]σαῦ, Τὼ μος ἴρξο Ἰσύο 
Ράσ]α ἀπτρ αὶ Θθηλ ἘΠ ἴῃ ΒΟ Π]Θμοτη παΐι5. δοὲ δηΐο 
Φ ΘΟ] Βέροιΐα ο55ὸ. ρ» βίο". Υυδὸς ΝΟΣ αἰ!οη 8 
« δἱ σὰΐ ἤυηρ ὃσΣ ΒΘ ΘΠ 6 ΠῚ Οὐγδθ9}5 οδί, οὶ ἀὐογᾶ 
«ἸΠατὰ αὶ ἐσ Ραΐρο Δ ΘΙΟΣ ΠΟ β6 ΠἾ π5 ὃδ!, » ΠΟἢ 
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ΒΞ χὰ ταῖσι; .,βδν μα ἜΝ ἊΝ ᾿ Ψ σχε τὸν Πατέρα, ᾿λρχὴ γὰρ Υἱοῦ ἄχρονος, ἀκατά- Α οἱρίαπι ΘΠ μοτὶς ΘΧΡΟΥΒ, Ῥαίγϑσχῃ. Ῥσί ποῖ ρ ππὴ δ 1- ; Πεαβεσασς κα ὩΣ ἢ ἑήπτος, ὄναρχος, ὁ {ἀτή δ΄ πηγὴ τοῦ τῆς διχατοσύ- 

νὴ ποταμοῦ, τοῦ Μονογενοῦς, ὁ Πατὴρ, ὁ γεννήσας 
αὐτὸν χχθρὼς οἶδεν αὐτὸς μόνος, Καὶ θέλεις γνῶναι, 
ὅτι χαὶ αἰώνιός ἐστι βασιλεὺς ὁ Κύριος ἡ μῶν (1) Ἰη- 
σοὺς Χοιστός ; ἄχους πάλιν αὐτοῦ λέγοντος" ᾿Αὔραὰμ 
. ΚΒ . "“ εἶ ͵ .΄ ἮΝ δ] , ὁ Βατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο, ἵνα ἴδη τὴν ἡμέραν 
τὴν ἐμήν" χαὶ εἶδε, χαὶ ἐχάγη. Βῖτα, σχληοῶς 

' - ; ς: . τοῦτο χαταδεξαμένων τῶν ᾿Ιγυδαίων, τὸ ἐχείνοις ἔτι 
σκληρότερον 

εἶμι" χαὶ πάλιν 

ἐτῶν τπν «κα ᾿ ἕ 
λέγει Πρὶν ᾿Αὐξαὰμ γενέσθαι, ἐγώ 

τὸν Παπέρα λέγει: Καὶ νῦν 
7) παρὰ σεαυτῷ, τῇ δόξῃ ἢ 

τὸν κύσμον εἶναι, 

δόξασόν λε σὺ, 

εἶχον, πρὸ τοῦ 

φῶς γὰρ εἴρηκεν, 
παρὰ σηΐ σα- 

ὅτι Πρὶν τὸν κόσμον γενέσρα:, ἐγὼ 
νας ἢ Ὄνος ὙΠ νει: ᾿ 
εἰχον τὴν παρὰ σηὶ δόξαν. Καὶ πάλιν, Ὅτι ἠγάπη- 

8 » Υ» Νὰ Η - 

σὰς μὲ πρὸ καταθολῆς χύσμου, λέγων, ταφτῶς φησὼ, 
ὅτι ἀΐδιον ἔχω τὴν παρὰ σοὶ δόξαν. 

ΚΑ᾽, Πιστεύωμεν (2) τοίνυν. εἰς ἕνα Κύριον 'Ἴη- 
σοῦν Χριστὸν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ" 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν ἀληθινὸν 

πρὸ πάντων τῶν αἰώνων: δι᾽ οὐ τὰ πάντα ἐγέ- 
πον «αὐ ν᾿ ᾿ ᾿ , » ᾿ . 

νῖτο" εἶτε γὰρ θρόνοι, εἴτε γυριότητες, εἴτε ἀργαὶ, 
ἣ 5 χ : Ἄ 

εἶτε ἐξουσίαι, τὰ πάντα δι' αὐτοῦ ἐ ἔνετο, καὶ οὐδὲν 
τῶν γεννητῶν ὑπεξέοητα! τῆς ἐξουσ' ὁτοῦ. Φ γεννὴ ζήύοητα: τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ. Φι- 

, Ξ 
μούσθω πᾶσα αἴοεσις, διαφόρους ποιητὰς καὶ χυσμο- 

πον ἘΣ ον, 
ποιοὺς εἴσχγηυσα" φιμούσθω βλασουη λοῦσα γλῶσσα τὸν 
Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ" φιμούσθωσαν οἱ λέγοντες 
ν᾿ “ . "ἢ . , " Αἱ μ᾿ τὸν ἥλιον εἶναι τὸν Χριστόν" ἡλίου γάρ ἐστ' δημιουρ- 

γὸς, οὐχ ὁ ἥλιος ὁ φαινόμενος, Φιμούσθωσαν οἱ λέγον- 

τὸς ἀγγίλων δημιούργημα τὸν κόσμον, οἱ τὸ τοῦ Νίο- 

νυγενοῦς ἀξίωμα παρασπάζειν βουλύμενο;, Εἴτε γὰρ 

ὁρατὰ εἶτε ἀόρατα, 

τι ὀνομαζόμενον, 

Π:ασιλεύει τῶν ὑπ᾽ 

" ᾿ τῆν "δον ὦ 
ξειτε θϑόνο: εἰτὸ χυδιότηστες, Ξῖτε 

᾿ κυ - - - 3 ᾿ 

πάντα διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐγένετο, 

αὐτοῦ πεποῖιη μένων, οὐκ ἀλλοτρίαν 
αἸχμαλωσίαν ἁρπάσας, ἀλλὰ ἰδίων δημιουργη μάτων 

βυσιλεύων, χαρὼς ὁ εὐαγγελιστὴς εἴρηχεν ᾿Ιωάννης" 

43 Ῥ521. χυν, ὅ, 59 ]1οαη. νηῖ, ὅὉ. 51 101. ὅ8. Σ21ὁ08η. χν, ὃ. ὅ5. 11ὰ, 92ζ. 
τ Ἰρι4, 5 Ἑρμ65. τ, 31. 

δχοϊυάαπὶ δῇ ππαπηδπίίαϊα Ομ τ 151) ἃἀογαιίοηδτη ἰρ5ὶ 
ἀδθιΐατα, απὶ οὐ. 12,.ἃ. 33, Ἀοταῦ! μα θᾶ} ΘᾺ Πὶ 
41 6δχ ἱγμίαρ πᾶίαβ θ5,, ς οὐ πὰ ὑᾶθν ἅν αν ὃ, ἱπῖπὶ 
οὐ. 14, ισρια5 ρα χαπι ἃ ἰοἴο ογρο δἀονγαιὶ οἢ- 
56Σν 6. : Γἀπίθτῇ ἐλ ΟΠ τἰδίο Ἰεπηϊδηϊα ἴθ πλ 8ο]απὶ οἵ 
ππάαπι ΓΟΞΡΙΟΙ ργοΒΊ 6. Οὐ Πα 5, δἰ θη οπθιπ8 
Βοίϊίογοιη αὐ 1 ποῖ ἴῃς (τ ϑίο. ργφοίραστη 65}, 
οἵ πη ς ἴοία βγῶ σιμὰ πὶ μα} ἀϊραια5, Πα 6 Γὶ 
μρεροῖρει, Γὰ αὶ ρ6 Γ᾽ 56 ραϊοὶ, πτα 6 Χ σσμλ ραν 0 Π 6 
5.Τ 11 ΒΘ ΘΠ ΠΡ πι, αὐ οἱ. ὁ, πὶ. ὅ.. οατ, 11, ἢ. 
ἡ δι ὅν. ὦ. 

(ΑΥ Κύσιος ἡμῶν, ΒοΡιρβίτηιιβ, ἡμῶν, ὃχ οὐσά. 
ΟείορΡ. οὐ ἀτοάδοι! νουβίομμο, ρ50 βοῆϑα ροβία!αμίο. 

(2) 11 στεύωμεν, [ἃ βοτιρβίμπααβ. 6Χχ γθγθ. τοῦ, 
ΕΔῚΠ οὐ π5 οἱ π|55. πιστεύουεν, ογεαϊπαις. Ῥασΐο 
Ῥοσί,, ἰού Θεὸν ἀληθινόν, δομίηι νοριῦνς ἰνα 6 αι" Ἰὼ 
γοαᾷ. (οἷ51., σα, άθακ., Υἱὸν ἀληθινόν, Εἰ μηΣ 
νογαηὲςν ΔΙ ρετον Ἰροίῖο τα ὁχ {Πππ||Ὸ σαδο ΒΘ ο5, 
{πὶ ὁχ αὰπὶ. 1. ὉΡῚ ἰ5ι6. τοονίαν Αγτά 0 }} ἀτεὶ- 
οὐ α8, Οἱ Ἰοΐίο οαἰδοθο 5605 Β00ΡῸ ὁΐ ἰμβειίαϊο, νοτὰ 
οουμαρτοβαϊαν. 

(2) θέυεγξβος ἐαοσίονες, δἰο. Δι ΠΠ 5. Ἀυ 8565 ἐπὶ Ποὺ 
Ἰοῦοὸ ποίᾳι. Ρείσαστα 05 4] ἀἰϊναγϑοβ απ ἠϊ δαοίο- 
το 5 ἰμἀποσθαῃηξ : εἶνε αἰϊα τι σοΓρον5. δ ἀἰιηι δπῖ- 
πλέο, αἰΐαπι ᾿χοῖβ ἰθαοθγαλαιιαθ αἰϊατα σομάϊυΓοπλ 

": 

" 

σαὸ, 11 ἰσπιροτὶβ ποβοϊατη, ΠΟ ΤΙ ΡΤ] ΘΠ ΞῸΠῚ, 
Ργίμποῖρίο ὑάγθηβ, Ρα ΟΡ 651 : ἴθ π8. Παπι 5. [511- 
[160 “Ὁ. ΠΡΟΜ οἰπηίσαμι, Ῥάιδν, ααὶ ᾿ρϑτα βθη6- 
ΤΑΝΕ 8: σα!}, που 'ρ96. 8015. ΥῚ5 Διαίου ἀ0586, (αοὰ 
οἰ δγη Θἴθγητβ τὰ δε ΠΟΤ ὰ5 ΠΟΒΙΘν [6585 Ομτὶ- 
808 Ὁ ρβάτπη Γυγβιβ ααα! ἀἰσ 6 [6 Πὶ : 4 ργβᾶηι ραίον 
ΦὙΘΒΙΘΓ Θχβα! αν αἱ νἱάοτοὶ ἀΐογα ταδαμι: οἵ τἰαῖῦ, 
« θ[μᾶν505 65. δῦ,» δοϊηά οι οαπὶ [ἃ ἀν ἀοοίρουθηξ 
Φυ 1, ΠΧ υἹὰ ρ515 δά το ἀν Πι5 ἀ16 1} : « ῬΥΓαϑσαὰπὶ 
«Αδαια ἤθτοῖ, θΡῸ δι δῖ.» ρα λ1α6 δα ΡαϊλρηΣ 
ἀϊοσξια Ἐξ απο ἸοΓΉΪ α αλ6 ἔα Ραίθτ, ἃριὰ ἰδηχοί- 
«ἴρϑάηι, β]οτῖα ᾳαᾶπι παραΐ, απ θαπατα τα αὐ 4}5. 655 
« Βού,δρια 655.» Ραϊαπι δηϊ πὶ ἢος αἀἰχ! : Ρεπκαπαγα 
μὴ ηΠ 5 ἤστοι, δρὸ ὨΔΡΟΡᾶπὶ ἀρ ἰ6 αἰοιίατῃ. Εἰ 
ΤΌΓΒ115 ἃ Θὴ 5: α Ο]ὰ ἀΠΠ6Χ}5}} τὴ8 ἀπίθ ὀομ5{{{π||10- 

« Βοὰ 14] 58.» τηαπἶοπέ6 ἀἰοῖ ἰδ αιη παρ 60 

ἃρυα [6 ρΙατίατπα. 
ΧΧῚ, ὑγοάδτηι8 ἰρί αν ἃ ἴῃ τη αὶ Π οτμ  ππιπὶ 1651} 

«ΟἸιγ βία), ΕἸΠ τ θὲ αἰ σϑηϊ απ; αὶ ΟΧ Ραίγο μαίτις 

«65. 65 νου 5 Δῃ6 Ομ πὰ ΞΘ ΌΪΑ : ΡΥ ΦΆΘ ΠῚ ΟΤΉἢ]8. 
αἴασία δα η}᾽,» 5 .1να θη πὶ (ΠτοηΪΐ, δῖν 6 ἀομ] ηδ ΙΟπ 68, 

βῖνθ ρυ]ηοίραίαβ, δῖνο ρονοϑία θα, οὐχ ἶα ρ6᾽ ἐμ 5 01} 
[αοῖὰ βυπ ὅ5, ΘΕ πὰ ροη γα [ΡᾺΠῚ ΓΘΤΉ ΠῈ ΟἿ 5 ραῖο- 

δίδί: ϑαθίγαοία δ5ὲ, ΟΒαγαΐθβοα! οἹη 8 ΠΟ 518 ἀϊ- 
ΨΟΓ505 ἰοίογο5 (39) οἱ τραπάϊ δποίοτοβ ᾿μ ἀπ 68. 

οπιροσοαιαν [ποὺλ ΟΠ δία. Ποῖ Πα ΡΒ] βρ]16- 
πιῖ 15. νογθογαπβ : Ορμη αἰδϑοδαῖ 41 (4) πο] οι. 6356 

Ομεϊδίαιη ἀϊοαῃὺ : 50115 θηΐτ οδὶ ἀΡ ἴδ χ, ΠΟ 50] 

κί οοπδμίοπαβ, σηεοδβοαῦ, αὶ παπλάτιμ δίας 

δηδοϊογαηι οὶ οἴη : 4] 8.60 ΕΠπΊΡΡΏ] θρόνος 
βαιναμι Ἰηνδάθγα νοϊαμε, 5ῖνο δηλ Υἱβ᾽ 8 11ἃ 51ν6 

ἰπυ ϑθ}18, βῖνο Γπγοηΐ 5ῖνα ἀοιῃ! Ὡϑίοῃ 68 ὅδ, βῖνδ 

αὐἱϊάχαϊά ποπιρὼ Δα Ρ 6. 57), οσηπΐα ροτγ Ομ γίβιατα ἴδοία 

βαπὲ, ἤδρηδὺ ΕἼ 15 πὶ Τ65 ἃ 80 [αοίαϑ5 : ποὴ αἰϊοπᾶ 

Βμο]᾽α γὰρ θηβ, 584 ργόριία 'θ ὁρονρα ἡθθηιηι ΘΧΘΥ- 

ὁ6 15, βίο  ὀνδηρο βία Φοδηη 85 ΑἸχτ ; Ομ ΐα ΡῈ 

δὰ Ιοδῃ. 1, 3. ὅδ (Ο]055. 1, 16, 

ἀϊοοπήο ς 4π05 ταν ϊθ Ἰοοἱ8. γ [6111 : εἴνο τη ἅ πη] ἃ 
ΡίθειθιΝ. οοπαίπιῃι, ν6] ΚΠ] Ὁ} ΟΡ γα Π]Ηῖ5, ν6} ἀἹ- 
νοῦβὰ 5 μάτι 65 Ομ ἀ6 {1}01|5, ΑΓ Π ρτπαλο ; ἀμ Θανο- 
ἴσα ποβιϊοονασα Βο θη [18 11. Βδσαμο οὐ5 σαὶ 
Ομριϑίαιι Π)εἰ ΕἸ χ ΒΒ ρ]θιμαθ 1! ΟῸ8 ἐπ 6] Πμὸ 
ααΐ νοὶ Ομ νίϑεαπι Ὠοραραηΐ ὁγθαίουβ Β} 15 τησμαϊ 
ἘΠίατα, ἰρβαπι αι σγοαίΐογοιῃ, αἱ οἴ 165 (Ὁ ΠΟ5110ΟΙ, 
Μαγοίοι, οἷσι, ὀαίθοι. 7. ἢ. δ, νοὶ πὶ Θαπ [0.515 
ποι] δὰ5 Θααδίβην αἰδυδμί οαῦ, 1, ἢν 7, γ6] δίανια 
δι σαϊονοαλ ἱπΠοϊαραπίαν οαἱ, 12,... 8. ς νῸ] ἰὴ 
ονθαναγαλι πὶ ἀπτθύα αὰ ΤΟΙ ρα θΠ } ἀπῦ ΟΠ ὰ ΟΠ Ὡὰ 
Ῥαίγθ σοι απο θαμῖ, οαἴ, {1ς ἃ. 17. Τϑυῖῖο ἀπ }}}-- 

ϑίπτῃ βοΐοτα ἰδιαπν αἰσθαμὲ : 151} κπην ΜΉ ΟΝ] 6χ 

οα!. ὃ, κα. 13, οὐ σαὶ Ὁ. π. 3. ἡπαῦο 5. 401 ἂπ- 

ὅ6105 ταιπα! οοηάιίοτθβ 5ιαἰαολᾶῃ!. Πὰ ὅποι δα- 
βῆαδ, 65} 465, ΝΙοοΙδυ5, Μοηδηᾶθν, Βογθουίαμῖ, 
ἀδρ!ιΠὰ5, ϑαϊαγαῖπ 8, ἀροϑίοϊιοἱ κοῖς ΑἸπλοηΐο, 

Θαίοι, ἐπ ψοαη. οαρ. αν 3: ))6 ὅπποιθ Μαρο οθν πὶ 
δΧ [ὑϑῶο, 0. 12 ὁαρ, 98, αν, 3: )6ὲ Μυπατο 6 Χ 

δούθιῃ, 1... 1ι. ὅ ; ὡ δαίανεπο, 014... οαρ. 34, 

Ὡ. 1: ἀρ Βαβϑίηάα, ἰθ1ἃ,., π. 8 δὲ ἀ; δγμουγαίο, 

ὑᾶρ. 35, π. 1; Οοτγίπίμο, οἂρ. 20,5. 1 οἱ οχ ριρα., 
λθγο5. χχντπςν πὶ ἰ ς οἿἰἴ0 ἅΠ105. 

(4) Μαιμοίιοί, οχ υα!. 1ὅ, π. 3. 
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εἰ ἐδ. 58. οὐασα ρῸΡ ἰββαμα ἰδοίᾳ, 568}, Ραῖγθ. Ρ6Ὲ 

ΕΗ απὸ ὁροναμ!ο (1). 

ὙΧΊΙ γοΠ σαν δφαίδοτῃ σσιηπη 1τ ἀϊσαθμνοτ κοιας 

οἴαια αποζάπει ἈΠ σρο, κο λα Τὰ Πυτα τα ο5θ6 πὸ τ 

νἱ κοπάσαι δαίτη ΘΧ νἸ 5 Πα 5 τοθαθ νπχ ᾿πν 51- 

ΒΗ παι μοι οῖ5᾽ ἀοπθτιτα χουν αὶ 556 ααθδι ὁ 

εἰ σαξαν ἰΠΠοπππ5 [πη ααπι πε ηπα τὰν οἱ ἢ ἐπ ἢ τ- 

ἀπὸ αἰ ΠΡπιο. Οπομηαἀπησάατῃ νἱ 4011 6},51 415 ΓῈΧ 

ἤΤπιπα ΠΡ οαΞ τόκοι, οἰνεα! 5. σοπο θη ἀφ οαρὶ- 

ππ {πὰ σδοθτι τοσπ ἃ {1 ΒΒ] οἶδ ϑιγασησ τ ον) ία- 

εἶδ σχρι ραν 1 φαϊθμι, ΘΧΟΤ ΒΙΑΤῚ βατηρίο, οορβιξα- 

ἴσοι σρὰ5 αὐ ἤποπι ρογδποδξ; ὃ Τί, οα αὶ Ραΐοτ οτὰ- 

πία [θυ σάγα νοϊαϊσβει Ραλτὶβ πο οτααία ἘΠῚΠῚ15 ἃγ- 

οἰ ϑοναῖα5 ἀβὲς αὦ ἀαΐα5 φαϊἀόηλ 1116 ΔΓΓΡΙ βοννϑί 

Ποοίασπο και αὰ ἀν θη σ]απ ρο βία δ, ΕἼΤ 115 ὙθΡῸ 

τον ἃ 56 [αοίατασι Παρ θα. ροϊδοίαίθηι ᾿ Ὁ 666 

Βα ον ρυορτίονιι μόλραμι ἀοιη!ηαλίοτιθ Γγαπάσδαις ; 

πρσαρ ΉΠ Ὁ ἸῺ τὸϑ Ὁ 8110, 564. ἃ 856. ὑοπάϊιιδ5 τὸ - 

σταῖπὶ Ο1η88.. ΝΟῚ Θμΐπὶ ΔΏΒΘΙ, ἂς ἀἸολα πὶ 858 

(μ. δ, ανοπάσχα. ὁοοπαϊαόνρο, δα παϊ θη α5 ΒῚΠΠΠ|5 

αἰίο Θοχπα βσα]α ροηϊ δ, ποτήοάο αἰχίτααβ ᾿ μ᾿ 

ααοχα οὐππΐα ἴδοία ϑαπ|, 1 Πὰ τὸ ἀρ {Π1π85 Ορη Ποὺ 

δχυσρία, 5. Ἰκὸς τ] ἀθτα ἃ 015 ΠΟΙ Θ.15 ΒΡῈ. ΟΠ Ρ]- 

511 σναϊτα πὶ ἀϊοία βιῖο, 

ΧΧΠΙ. θοασροηθβ νοτὸ ἴῃ Ποὶ ΘΟ [ΟΘΒΙΟΠΘΤῚ, 

σαποϊα ας ἃ ΡΟΞΟΒΕ δε πιοισηι. Οτηηλὰ ΟἸ601} 

Ομ εῖβίιβ,πῖν 8 ἀπ μΟ]05 Ἰ ΧΟΙ 8.510 6 ἀν ΠΡ ΒΙΟΒ, κἶνθ 

ἀοιμ! αςοπο5. βῖνθ [το ΝῸ ἀαοὰ Ῥαΐον 58{Π- 

εἰρητι αἀ ογσραπἀππὶ 66 κοί χιβατὰ μοϊοβία! ὁ ΡαΤΆΘΡΙΣ; 

5] αΐα ΕΠ πὰ νο 11 τό θτ5 ἀπ 8 [θΟΙδβοὶ τράγο, 

ἰρβὸ σχπ οππ {ΠῚ σόν. ὁνοδηἰδραπι ἀρβίβηα!ο- 

τιῦπὶ (321, Πομογ ἢ8 ὁπ] [ΣΙ ΘΉΤ 5. ΒΑ ΤΘ 1 5ῖ1 0} 

8 Τοάη, αὶ ὥς, 59. Ψήᾳ, σαὶ 10, μι. ὅ, 

( Ραθε μὸν ΡΗΝθΝ, ρρναπίθ. δὴν ὁοτμαι 65) 
πὐαάατα οι 5. Τρ ὰ5 ἀρ οπιπ 6556, ἔάτη οοῖ- 
τὰ οχ δου ρίαν τὰ ΟἹ] πὶ σΟΙ  ΟΒΒΊ ΟΊ 8, οἱ 
πἀαδτῃὶ θαξιιπη οι βδῆθα, Βα σριη μ6. ΓΙ ατὰ ορα- 
γατσίν ον ἀσμθ πὶ ρόπδθ ἔα τπι Ον ΓΙΠΠ1 βοπ ρυὰ: 
15 παπὶ πιὰ νἀαίαθα ΠΠπ βαριουα ΟΠ ΟἸΒΗ αἰ τα, 
᾿πισαο ρόαι ῬΔΙΓῸ οσπ πο πὶ ΟΠ ΟἸαΙ ; 30 
ἡππὶ Ῥσππ 101] ἀα οοπ ἀπά αλ οὔθ αἰ σοι - 
ἀντ  ριτοτοῦ δ αὐἀηίπτῃ, 61 ἀοϑι Δ Πα ἢ τὴ ΓΘΓΒ ΩΝ 
ἐσ αι]ασιῃ Π|ὸ το ππιραίατη ; 395 {αι 56 Οὐ Π5Ὶ5 
ἐδαβαα, ὀχ δι θα ἢ. Ραμ], οὐ οὐ οπίσιι ἼΠ1ὺ ἀ55]- 
σθασι, ὁπ γοσοριαθι., [πὶ ΒΟΠῸ 15 [αὐ πῖ5οα (6 ΓΘ 
αὐ πποτο! τη}. ΓΤ Θ5. 185 Φα β 1065} 155. 9 
Φα πΟἸ σ Π5 ὅδ ΤΌ μι Ά556. Π05. πρθτγα5 ΟΥ̓] αἸῊ 
ααἀἔαμν ἀΠληὶ {1Π|ἃ Δ τ Ργῖθι παίατ ἂὺ πο ὴδ- 
νοϊϊοι!ϑ ἀσροπ ϑατίαιε ἀρηονίβδδ: ρρᾶπα! δομίο- 
ποιπ {{Ππ0π38 βονποπὶβ. σοθηα Πρ ἔδοῖβϑο ἢ ὀχομ- 
ρΠασδτ σααξαηι δἰ ᾿πδδαίασθα θα Ὁ αὐἱνΠ]Ἶ588, αἱ 
ΕΠ πο ϑοηἢ ἐἰπμπιβάθυοι ἃ ῬαίΓΡα, 
[2 ὡρρυμτῦ Ῥενμὴν αδεϊφναξίοπονι, οἷο, ὑφ- 

ἐπσητοῖς [816 μεοίθοο ὠροσορίαπ νοΡ Ὁ ἰἰηηίβέλω- 
ἐϊομηι. ὰχ ρριροοδ δα 5. τα π βέλη οϑὲ αἰὸ αρὶ 
“Ὁ τόσα [αὐ λθᾶν ιν ὀχοιμ βία τῖ, ὁσπ πα θῖο σα 
Ῥαιῖς τὐπαἄλτο ἐνβοοι πη δ πιροταᾶηίο, 5 Ὑἱ5 
γοσΐα ὑφάγησις, 19. ΘΙ σὰ Ὁ ασηχομπίνα ἰσαο αι, 
ποθ αοῖα, ἀσσηδταιη Το ἀαὴ5. ἤορὶ ἃ 
πορῖσ ὁρογίρι, {ἀν παι] ᾳ ΟΧ ΘΗ μ]ὰ Βα [Πείθει τὸ 
ἂχ σόροῦ, Νγβδι. 6. ψμορβοία οἰ διατὶ ἐοΥΤια, 
ἴοσι. ΗΠ. μὰ. ὅ1751 Οὕτως ἄν ἀξιόπιστος ὧν τῶν 
ἀγαθῶν ἢ ὑφήγψητσις, τοῦ βίου πτοῖς λόγοις συχλοῆενγον 
μένου" δὲς δῖε κἰ 16 εἰἶἴψηα [πῶ λα ἐνραξ ὑρηὸ ἀ60.-- 
εἰουιαι ργειυσορέϊο, γον ίϑεις Ἰάθηυ πο νόνδα ἰοψμοη- 

5, ΟΥ̓ ΕΙΒΈΟΒΟΙ, ΑΒΟΉΙΕΡ. 

᾿ ᾿ ὃ δ Ε ᾿ “ - ἧκ-' ᾿ 

ἐρεμης ζαδία ϑμρξ, οἱ δσια ἔρβο τὸ τὰ φλῶθηη γ88. γα- ἃ Πάντα ὄν αὐτοῦ ἐγένετο, χαὶ 

ἢ 

Ἢ τὰν 4} ᾿ δι. 
ψετ οὐ)ξ Εν" πατὰ ὁἱ 

χῇ - Ὶ ͵ν ᾿ Ὑ . 

τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ οἴδα αὐτὸ ἀσθενὲς" ποῖον γὰρ 
.“ “ Ω "“ ν᾽ γπιπν φ ΓΝ -" { ' ω 4. 

ἐσπαι τῶν ὅρατῶν ἀχριθες ὑπόρξιγμοα τὴς ειας καὶ! 
4 - ἀονάτηυ δυνάμεως ; ἀλλ᾽ ὅμως λεγέσθω ὡς ἀτῆενξς, 

ὥσπεῦ γὰρ ἂν παρὰ ἀσθενῶν πρὸς ἀσθενεῖς, τὶς 

βασιλεὺς βασιλέα υἱὸν ἔχων, βουλόμενος χατασχευά- 

σα! πόλιν, ὁπόθοιτο τῷ υἱῷ συμθασιλεύοντι τὴν γα- 

τασχεὴν τῆς πόλεως: ὃ 2ξ, τὸ παράδεινμα λαθὼν, 

εἶς 
ἌΕΘΗ, 

᾿ ἢ - “- - 4 , 
τὰ πάντα χκατασκευᾶσθα! (ἀ), τῷ τοῦ Πατρὸς νεύματι 

τέλος ἅγει τὰ νοηθέν' οὕτω, Πατρὸς βουληθέντες 

ὁ Υἱὸς τὰ πᾶντα ἐδημιούργησεν" ἵνα τὸ μὲν νεῦμα 
- 
" 
ἢ 

τηρῇ τῷ Πατρὶ τὴν αὐθεντιχὴν ἐξουσίαν, χαὶ ὁ γ]᾽ὸς 
μι .} ἱεμθν Δ» Ι "ἴα, 3 Ἂ» ἔ 

ὃ: πάλιν ἔχῃ ἐξουσίαν τῶν ἰδίων ὃν μιουργημάτων" 
Ἂ , Ἂ μ᾿ ὧν - ΩΣ μ᾿ ζ' π᾿ 

χαὶ ὐτε Πατὴρ ἀκαλλοτριωθῇ τῆς δεσποτείας τῶν 
Δ ΄-ἮΦ ἐν ᾿ “δ, ᾿ Ἂν; ἐς ΜῊΝ - [ εὖ ἣ 

ἰδίων δηιουργημάτων, μήτε ὁ Υἱὸς τῶν ὑπ᾽ ἀλλου 
ὼ σῇἢῇξϊξυτ ἐΠν δὴ μιουρν νη θέντων Ὁ; 

Οὐ γλο ἄγγελοι, καθὼς εἴρηται, τὸν κόσμον ἐδη!λ' γὰρ ἄγγελοι, χαθρὼς εἴρηται, τὸν χύόσμον ἐδηλ:- 
βατ᾽λεύῃ, ἀλλὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

οὐργησαν, ἀλλὰ Υἱὸς μονογενὴς, πρὸ πάντων τῶν 
αἰώνων γεγευνν μένος, καθὼς εἴρησαι δι᾿ οὔ τὰ πάντα 
ἐγένετο, μηξενὸς ὀπεξῃρημένου τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ ποιέ- 
σέως, Καὶ ταῦτα μὲν ἡ μῖν (6) τέως, τῇ τοῦ Χριστοῦ 

χάριτι λελέχθω, 

ΚΙ͵΄. ᾿Αναδραμόντες δὲ ἐπὶ τὴν 

γελίαν, καταπαύσωμεν ἐν τῷ παρόντι τὸν λόγον, 
[πάντα ἐποίησεν ὁ Χοιστὸς, κἂν ἀγγέλους λέγης, κἄν 

τῆς πίστεως ἐπαν- 

χογαγγέλους, κἀν κυριότητας, κἂν θοόνους' οὐγ ὃτ ἀρχαγγέλοδυς, κἄν κυριότητας, κἂν θούόγους" οὐχ ὅτι 
» , “ ἢ Ἅ ἊΝ - » 

ὁ {Πατὴρ ἡτόνει περὶ τὴν τῶν δημιουργη μάτων αὐπ 
ἣ ἘΠ ΓΆΠΙ  ς, τὶ μέ τς 

τοὐργίαν, ἀλλ᾽ ὅτι βασιλεύειν τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ πεποιη- 
᾿ ᾿ ΠΗ 3 Ἂ δ ὡς , “- Π - 

᾿ξ νῶν ΤῸΝ τὸν ἠποσλήθῃη, ἀστὸς σύτῷ παρέχον τῶν 

ὑφήγησιν, χατασχε"αζομένων τὴν Τιμῶν γὰρ τὸν 

ἐἶδιι5, Ῥᾶρ. ὅτθ, ἀδ 5, Ῥάμ]|οὸ Μάλιστα πάντων 
ἀχριθῶς γαὶ τί ἐστιν ὁ δοιστὸς, κατενόησε: καὶ 

οἷον εἶνα! χρὴ τὸν ἐπονομαζόμενον αὐτῷ, δι᾽ ὧν ἐποῖ- 
σεν ὑοηγήτατο" γιρίμηι πιαιυῖπι δὲ ἡμϊαὶ ὁ} (ο"1-- 
δξ5 πορμραίθ ἀρ σίρε; ὁὲ φιαίεην ὁρονίεα! δπα 
ο885. αμὲ οὐμ5 ποτε ιθ σθΉδραίιο", διε αοἰτονίσε (6 
δορίρείξ δ. ἀειποηβέ Ὁ}} ; δ᾽, μὰν, 590. : (Κ)ὐκ ἔστι, αἡ 
δεχομένης τῆς ἀχοῆς τὴν ὑφήγησιν, δεόντως τ΄ τῶν 
προχκειιλόνων γενέσθαι ΕἾΘ) 1 ΠΟῊ Ῥοΐοκε, . οςς, πὲ οἵ 
απΡὶδ βτιο φοροπαανμηι Ῥνα πορἑϊοπεια πὸ αεἰπεῖ- 
ἐπὶ, ἀμπείφιεαγα σον ιθη, μὲ ποῦς τσὶ Ῥυοροδίϊα (ο- 
γαξαν, Ὑ1 8 ΒΔ511. σρίθυ. αὐ ἱπσπασιιτῃ απὶ βχοίίος 
Ῥδί, τᾶ, 9, 

(Ὁ) βούλομαι μὲν τι. Τὸ ἰσοο τοῦ που βοι"8. δΧὰ 
οὐάς, (ΔοΊβ]., 108, Οκθαπθ,, τοῦ, 1πἴρα, ααθ ὁρατῶν 
δἰ ἀἰαάτημια γι σα πη τῶν οχ ποθ δἱ Ὀδβάθν Σ βοᾷ 
ο 5]. μα νοὶ ὀσατον, παν ἤτοι ΝΟΙα ΘΧΘΙΠΡΙατα ἢ 
ἃ ΤΉ] ἀρποβο αὰθ Προ ΘΟ  βοσααπι τ πππ6 
ΠΗ ἃ δ ΛΟ ΟἿ ΠΌΒ ΡῈ 1 ΘΟ ΞΘ ΘΙ δ ρΟΒ5Έ. 

(ἀ} Κατασκευᾶσθαι. ἴὰ οὐδ, ορ, ὐϑδαν. εδἵ 
ΘΟ, χατασχευάσαι, 1ητῷὸ νρθὰ, α τὸ πὲν 
Ἐπ Γὰ0 αἷἱ ἐξουσίαν ἰοὺ]. ἀθθαμὲ ἰὼ οὐ, ΠΟ, Μ: 
Οκβηαλι, τ νογθᾺ γΟῸ Βοααδημα, χαὶ Υἱός, βαθὺ 
ἀΠΠ|6' Δ 115. Οχἰοπίαν δα απὸ τποήπιιὴ : Καὶ ἔχει 
ἐξουσίαν τῶν ἰδίων γι υκουρζημάτων, ἵνα χαὶ ὁ [[.- 
τὴρ δημιουργὸς ἡ καὶ ὁ γιός χαὶ τοὐὐτε Πατήρ, οἷο, 
ἘῈ λιαννοὲ (1115); μοξθείαίειν. ὧλ ορίβοία ργορνία, 
τ εἰ ΠΡαίον ορίξοω 51} οἱ Ῥεας οἱ πόζα Ῥαίον, οἷο, 

[) Δη μιουρυγθέντων, ἃ διπθπαανίμσιι οχ οοθά, 
ΠΟΤ5}. οὐ το. ΠΙΆΡΟΒΑΒιΣ, ἴῃς οὔτ 8, δημτουηγης- 
Ἄλτιν, 

(ὃ) Ἔμιν, Οοἰδὶ,, οβ, ὕσβαιρ, ὑμῖν, Ροτγίηᾷο 
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ς - τῇ χη Ν ; ΕΟ ΧΠΌΝ τ) ὃ ᾿ ἑαυτοῦ Πατέρα ὁ Μονογενὴς, φησίν’ Οὐ δύναται ὁ Α αἰὲ: δον μοίοδέ Ελιῖυβ [χ68}.» ἃ Ξοηϊοξῖρϑο, χι ημιαλα, 
Υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν μή τ' βλέπῃ (1) 
τὸν Πατέρα ποιοῦντα᾽ ἃ γὰρ ἄν ἐκεῖνυς ποιῇ, 
ταῦτα χαὶ ὁ Υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ" χαὶ πάλιν: ΠΙατὰρ 
μου ἴως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι" οὐδε- 
μιᾶς οὕτης ἐν τοῖς ἐργαζομένοις ἐναντιότητος. Τὰ 

Ὶ : : 
γὰρ ἐμὰ πάντα, σὰ ἐστι" καὶ τὰ σὰ, ἐμὰ, φησὶν ἐν 

Ἐναγγελίοις ὁ Κύριος. Καὶ τοῦτό ἐστιν ἐπιγνῶναι 

σχαφῷς ἐχ τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης. Ὁ γὰῶ 
ΐ ᾿ ρει ὶ 

Ποιήσωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνχ ἧμετὲ- 

πάντως ὅτι τινὶ παρόντ' 

ὃς 

λέγων, 

βὰν καὶ χαϑ᾽ ἀμοίωσιν, 

προσδιελέγετο, Σαφέστατα ὃὲ υᾶλλον ὁ χλμῳ 

ἐγενήθησαν’ αὐτὸς «“ - εἴρη χεν" Αὐτὸς εἶπε, καὶ 

ἐτείλατο, καὶ ἐχτίσθη σαν ὡς μὲν τοῦ Πατρὸς 

πελλομίνου χαὶ λέγοντος, τοῦ ὃδὲ Υἱοῦ νεύματι 

τοῦ (2)τὰ πάντα δημιονογοῦντος, Καὶ τοῦτο ι ὃ Ἰμιουργοῦντος, τὸ μυστι- 
πα ᾿ : ν 

κῶς ὁ Ἰὼδ ἔλεγεν Ὃ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος, 

περιπατῶν ὡς θαλασσης" 
--2 λῷ - - 4 Ἄν -- ει 

δηλῶν τοῖς νοοῦσιν, ὅτι ὁ ὃιχ τῆς παρουσίας περίπα- 

τῶν ἐπὶ τῆς θχλάσσις, οὗτος ἦν ὁ πρὸ τούτου τῶν 
οὐρανῶν ποιητής, Καὶ πάλιν ὁ Κύριός (Δ) φησιν" Ἥ 
σὺ λαδὼν γῆν πηλὸν, ἔπλασας ζῶον, καὶ λαλητὸν 

οἷν - ὶ 

α9)- 

χαὶ ἐπ᾿ ἐδάφους ἐπὶ 

, " ᾽» - - ᾿ - 

αὐτὸν ἔθου ἐπὶ τῆς γῆς ; εἶτα ἑζῆς' ᾿Ανοίγονται 
ν μς « ν δὲ σοι φόδῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ζδου 
Ἀν : Ξ 

ἰδόντες σε ἔπτηξαν ; δηλῶν, 

διὰ φιλανθρωπίαν, οὗτος ἐξ 

εὐχεύασς τὸν ἄνθοωπον. 
Καὶ. "ἜἜστ' τοίνυν ὁ Χοιστὸς, ὁ ΥἹ 

ὅτι: ὁ εἰς ζόου κατελθὼν 

ἀοχῆς ἐκ πηλοῦ χατ- 

Η 
ῃ ) 

τῷ 

ς τοῦ Θεοῦ 

Ἐν γὰρ μονογενὴς χαὶ τοῦ χόσμου ποιητός, 

κύσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δ'᾽ αὐτοῦ ἐγένετο’ χαὶ, 
γ » ΗΝ “ ἈΝ. τὴ - εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καθὼς ἡυᾶς διῶζσχε; τὸ Ἐὐσγγέ- 

λιον, Οὐ μόνον δὲ τῶν φαινομένων, ἀλλὰ χαὶ τῶν μὴ 
Ζ , ἐς 3, - 

φαινομένων νεύματι Πατρὸς ποιητής ἐπτιν ὁ Χρι- 
σιός. Ἐν αὐτῷ (ὦ) γὰρ ἐκτίσθη τὰ πάντα, κατὰ 
τὸν ᾿Απόστολον,͵ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς χαὶ τὰ ἐπὶ 
τῆς γῆς, τὰ ὀρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα" εἴτε ρρόνοι, 
εἶἰτε χυριότητες' εἶτε ἀργαὶ, εἴτε ἐξουσία: τὰ 
πάντα ὃ'ι' αὐτοῦ, χαὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται" καὶ αὐ- 
τὸς στ' πρὸ πάντων, χαὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ 

σῷι Ν - συνέστηχε, Κἂν τοὺς αἰῶνας αὐτοὺς εἴπῃς, χαὶ τού- Ὡς; 

Β 

πἰδὶ φυᾷ υἱάονὶ! Ῥαίνονι ἐαοϊοηίονι. μος. πῆι ΔΈ 
εἰς ῥροογὶϊ, καὶ οἱ Ἐϊ λ5 αἰτη ἐἑτον Γαοὶὲ ὅδ. 1 τι6- 

ΡᾺηΣ : ̓αΙΟΥ̓͂ χθυ5 ἰδῆ μ6 πο ὁροραίῃν, οἱ 0 ὁμρ6- 

γον δ. 2 }14 ΡΓΟΥΒ5 ἴῃ Ἰν15 4πὶ Ορογαη αν σΟΠ Γγὰ - 
τι οἴαίο, δα δπίτῃ ογρῖα μα 5 μη}, ἐξ μα γεδα, αἷἱ 

ἴῃ ἔνδη 6 }}}5. Πομλπλα8 ὅ2, Οοα ααϊάοτα ἀρογιο οο- 
Βῃοβοθγο [Ἰδοὲ, ἑα πὶ οχ Υοίοα σαλη οχ πόνο 16- 

δίατηθηΐο, ΟἿ ρηΐῃι (101 : Ἐαρίαγαμξ πογείμονν αἰ 

ὠπαρίποηι ποοίγαθς οἱ αὐ εἰηυ μαήπονι 58... Θην ὴ0 

ΡυΘβοη πὶ αἰ θη. ΔΙ] οαρΡαμιτ. Οτηαμῖπτη γοιῸ 
ἀρογ ἰ5δπ6 Ῥβαὶ ] ἀο1}5 αἰΐ: 2μὲ6 αἰκῖξ, οἱ ἐαρσία 
βισιξ : ἴρδο τιαπιίαοὶ, οἱ ὁγθαία βμὶὶ 55; ἰδ ἡ ἀλη 

Ραίον συίάδτ πα πιάδῃδ οἱ ἀϊσοηνο, ΕἸΣ νον πα τὰ 

ὅ7π5. οπιαία οἰ οἴθηῖο, ποι οἠατη 100 την δ ι106. Ἰ- 
χἰτ ; Ομὲ ἐὐξράϊε οὐ, βοίμδ, εἰ ἀϑιϊπεία! διιρο» 

ριαρὶ ἰαιφιίαηι δι Ὁ δοἷὺ “δ. Ἰη 00} ΠΟ ἰδεῖς. δἰ - 
ἤςαππ5, φυσᾷ σαὶ ἀσαλ ἷσ ὙοΥδαρ ΘΓ ἀτι θα]αν 

ΒρΡ6Γ πιαγὶ, 5. ογαΐ αὶ σι ]08 δηΐβα οοπαϊάθνα!, 1 
ταῦϑα5 Ποπιὶη15 ἰδ : οὐδέ {π| εθβόνιΣ ἐὐνρανα ἱμί ταν, 

βηϊδεὶ αὐὐνναπίθηι, οἱ ἰοημοιδ οὐ μεθ ιρα ἐἰ μὰ 

φοπειϊοιϊ ρον ἐορυαλὶ δ5 Ὁ ἀθῖν 6 ἢὴ Ὁ ηθ Ομ ΓΕ ΡΔΑῚ 
Αρονϊερνίι" σϑνὸ ἐἰὲ ρνέθ ἐθονε ρον. ἸροΡ εἰρ, ἡαηῖ- 
(ονόκιίο ἐπ {ογηὶ ἱοηῖος ἐᾷ ἐμ ογ 1} 51 ὁ ΘΟ αὐ α 115 

αἰ ηϊραῃλ δατὰ φαΐ ᾿ὼ) ἰηίογπιαν ρυ ΟΡΊΟΓ βαατα ΡΟ ἷ- 
ἰαἴοια ἀσβοσπαϊί, ᾿μδαπι 655ὺ ΤὨΪ α]ν Ἰηλἴ0 οχ ἴα] 

πορλϊμο ΘΟΠΒΕΡΙΧΙΡ. 
ΧΧΙΝ, Εβι ἰσαν Ομνβίαϑ, ΕΠ1ὰ5. Πο1 πὶ κορῖια5 

οἱ πααηὰὶ οἴοοίον. μὲ πιο δῖ ηι 6 αΐ, οἱ γλμἰμ 
Ῥὲν ἔρδιθπ γαοίμ5 ο5ὲ ὅδ. ΒΔ, ἐπ ρνυργίαᾳ νονλξ ὅὉς οἷομι 

05 ἀοοσοι Εναπροϊ αι. ΝΟ πίθον σονται ἀπὸ Π0}}- 

Βριοϊ αι βοϊαια, 566. οἱ δογαμι ἀπτὸ συτι. ἰάθη παι 

ἤαϊα Ῥαϊγὶπ ἸδοίοΣ δὶ Ομ τ δια. (9). δὲ. ἧρδῦ ΘΠ 

εἐὐραίω βαμὶ οπιπῖα, Ἰακία Αροϑβίοιιτη, χρέϑῦ βερλέ ἔπι 

οὐδ οἱ απ ΞΗΡῸΣ ἔογγαηι, οἰδιλα εἰ τπδίδεα ; 

ἔρε {μγονιὲ κἔυς εἰομιϊμαἰολθδ, δὲν. ρυηοίραδες δρο 

»οίϊοϑίαίε5, οπιία Ῥν ἔρϑιν οὐ ἴὰ ἸρδλΩμ ὁροπία 

δισιῖ. Εερ56 οβὲ σμέθ οὐθλθθ, οἱ οἸμεῖσι ὧν ἧρδὸ σθη- 

βέαπί το, Εμάδῃι 8. ἴρβὰ αἰχον]β δα], ὨοΓαΠ {πὺ- 

ἀ4π6, ἀαΐὰ ῬΡαίνιβ, ἔδοίον δϑὲ 4685 (μειβία5. Νουὲν- 

80 φοαπ. ν, 19, δ᾽ 101. 47. δΣ Ζοαπ. χνης 10. 43 Πρη. τ, 96. δ' Ρ54!. οχϑτς, ὅ. ὅ5.20}. 1χ, ὅ. δ6 16}. χχχυηι, 
14. 57 1Ἀ01Ἀ4. 17. 556 ξοάπ. 1, 10. δ. 01. {{. τὸ ΠοΙ 959. τ, ΟΣ Τῆς 

65, οοο Χριστοῦ, άθπὶ οοὐά, πΠᾶρθηὶ, Κυρίου. 
ανοά. ἰοκι}, Θεοῦ. ᾿ 
[ Μή τι βλέπῃ. ΠῚ τις, Ἐπχδηιϊανίηιπα. οχ 

(ὐοῖβι., οθ, ΟΆΒΔ.. {πὶ Ὠο 5. βαρροιὶ ΜΙ πα 
ἰᾷ 456 Θῃηηθδπάδαββο, ἄμ ἔππαρα ἴῃ ἰδχίαι τοίθῃ- 
(πὶ, τις. 

(2) Νεύμχτι αὐτοῦ. ἴῃ οοδὰ. (οἷξ!., ἤοο, σαβαιῇ. 
ἀαϑαπὶ ἢ νοσθβ, ΝῸΒ. αὐτοῦ δαδία!πηα οχ δοΐα 
γ Γ5. τοι, απ 1. δ 15 οἱ ἀ155. ἀθ651}, 

(3) Καὶ πάλιν ἡ Κύρ, οΘ. οὐ ὕδβαιρ.. Καὶ πά- 
λιν πρὸς αὐτὸν ὁ Κύσιος' ΕΓ γαγλα σα ρον ἢο- 
να, ΤῸ γὴν πηλόν, (υοα ἰρρίτατ τ οὐ 18. οἱ 
οοἂ. Οοἰβὶ.. Πικία ΕΧᾺΝΟ Ἰοιηδπαῦ δα 0115 πα ρον 
ἴῃ σοδά. ΟΗοἢ.. Πἴοθ οἱ ὕδδάυμ., γῆς πηλόν, ἴῃ 
εἰ. σον]. ΕᾺΧ ; αἱ οἀπῖο ΑἸάϊμα παραὶ ἀπὸ υἧς 
πηλόν, Ῥαυΐο ροδί, ἰοῦ χαὶ τὰ ξξῆς, βου 5.115, 
εἴτα ἐξῆς, 6χ σοιᾷ, ΟΙοΌ., Πορ, (δβαῖ,, [015]. 

(Ὁ Ἔν αὐτῷ. Πὰ οπιοη ἀανίπιι5 οχ (οἾ5]., ἴσο, 
ΟΑβᾶαρ. δἱ βδοῦὸ ἴοχι ἢ πᾶτῃ ἰὼ δα |85. Ἰοαϊειιν, ἐν 
ξαυτῶ. 

(9) δε εἱ δουύῶν σμδδ ΘΝ υἱάσι", οἷο. ΥἹΑ1)0]- 

τἴαπὶ οἱ αν 5 απ ΠΟΠΙ 16 ΓΟΡ σΟΡΠΟΡΘΗΣ ΟἹ. ἰὴ - 

σοτρονοῦν ἃ ΠΑ ΓΠ8Ὲ5 ἀοβιβη τὶ ΒΌΪΟΠΙ, Ὑ]άς ΟΡΩρ, 

Νγββ. 126 ἐἰξ φεὶ τηαίμθο αὐ ἱριμμίων, Ραμ. ἀν ΑἹ 

Βἷο νυ ῖ 5. ᾿αν 51 ΒΠΤατῃ γογαπὶ ποταῖηο ΔΙ ΡΙΌΤΊΤΩΙ 
ὀγάϊαρα ἀΐνογδος νἱἀδίασ ἸΠΠΠρβότο, αἰ δὲ σαΐ, "3, 
π. ὃ. ΒοΙ ἰὸς ἰσοο Μάγοοη! Πουθβῖπη, στιερ 11}, ΔΤ]. 

Ηϊογοην πες δρίϑίοία δὰ τα τμο εἶτ πὶ φοϊονῖκ ρή!. 
61... 38: Αἰδανσει νοπαη, αὐτονύδιν ΕΣ ἢοιιμὶ 

ἤρνονς, {ἰτθὰ Ὀνουϊοι υτένατη, μνο οἰδοδη δ}. ὠδϑεν 

ογοα!ογόνι. Μαπιςθο5. σασααρ αἰ τόση ΘΟΥΘΟΤΙΆ, 
απίτααν αἸίοταπι σοι ονσα, ἈΓΠεῚσ ἃ ΙΘ5. ΛΘΕΡΙΟΡΤΟ 
Ροία!ε, Κι] ΤΌ], αἰώνον, ΠΘΜΟ 45 ἔρεὰ 80 - 

ἀπὸ ἃ γνθῖο ἰαοία ἀῶ, Τογί4 5515 θυ πὶ Δ 6 010- 
τπη οὐ ποιι ἀδϑίσηαί. ΝΟ τῇ 95. δη]ηι ἃ} [πη], 
Ερίξι, αὐ Τνραϊίαη., τἰ. ὃ, (ἰνηδέ δ. προϑὶ. ἀὔοίουνθ, 

Π|δ. γαΐς ὅὰρ. 12: Εαβοβίο, [8 ἐαπ(ενεις (οπιδί πεν, 
οαρ, ἀν, Ρὰρ. 000 : ΠᾺΡ, 15. ἢς ΤῬέθτ αι. 9), 

αἰῶνας, εἴν 50 18 Δ. 6}101 οὐάἀμα]5. Βρούϊοια. μπ|- 
παθιδιὶ. 
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φιογα μοϑομὶς πων οάθηι ὠλλ σφ» ΞΟ δι, Ὁ6Ρ συν οἱ δᾶ - 

ὁμία [εὶς τις αἱ μοτία, Πποηοσ, ἱροῦ πι, ΟΌΤΩ 

Ῥαΐνο οἱ βαηοίο ρίγινα, πὰπο οὐ ΒΟΙΡΟΥ, δἱ 1} 8:8- 

οὐ]α βου όσα. ΑἸΆΘΩ, 

τι συγ, τ, 3, 

(1) Ὄπ᾽ ἐσχάτων, οα οἱ λβαμ., ἐπ᾽ εἐσχατου. 
γιὰ αἰοταῖα δ μα αγα σαϊδοπόβοος, θοδὲ τούτων 
αὐἀαϊίαν ὁ Θεός, ἢ ρυἴδι. οοαά, 

. ΟΥ̓ΆΠ.Π ΗΙΈΒΟΒΟΙ,, ΑΒΟΉΙΕΡ, 

«ἰπὶς δαπα αἰ αἰοδιις ἰοσιίας 681 ποίής ἦι ΕΟ, ἃ τῶν νεύματι τοῦ Ἡατρός ἐστι 

124 

ποιητὴς Ἰησοῦς ἃ 

Χριστός" ᾿ἔπ’' ἐσχάτων ({) γὰρ τῶν ἡμερῶν τού- 

τῶν ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν Υἱῷ, ὃν ἔθηχε κληρονόμον 

πάντων, δι' οὔ χαὶ τοὺς αἰώνας ἐποίησεν, Ὁ ἢ 

δὸ ιμὴ, κράτος, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ (3) ἀγὶ δόξα, τιμὴ, κράτος, ᾧ Πατρὶ χαὶ τῷ (3) ἁγίῳ 

Πνεύματ', νῦν χαὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ- 

νῶν, Αμή 

πιο οπθηι. ἀνοάοοϊαβ ἀΠΠ ον ἸορΡΙ  ν Οὐ οἰονίΐα, λο- 
Ἠ0}", εἰ ροίθητία, ἴῃ βαποίο δρτω, ἡθίηλιο, γτῶλο εξ 
ΘΘΉΡΟΣ ὧν ται κιϑοκία, ΑἸλδη. ἰὼ (οὐκὶ, οὐ ΠΡ 
Ῥαιὶσ οἱ βαμοῖ δρια5. σοι δ πηορη 0, ἂρ Ροϑδὶ (2) Τῷ Πατρὶ, καὶ τῷ. Ἐα5. νοῦδ8. δά) θοϊπλαθ ΕΣ ι 
χράτος ἰπιπηοάϊαϊο 5} νὰγ, εἷς τοὺς αἰῶνας, αἷὸ. οοἀά, Ποῦ οἱ (ἀϑαυρ. Ὡ πᾶπὶ ΘαἿ 1 οταϊἑις ΡαυΓΙΒ 

ΟΘΑΤΕΒΟΗΙΒΙ5. ΌΟΌΚΒΟΙΔΙΑ. 
ΒΕ ΟἨΠΙΒΤῸ ἹΝΟΛΆΝΑΤΟ, 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

1651. Τπεαγπαζιοηῖς νον αίοηη ἦγ ἄπο ογαίίοπο ἐοπίτ αὶ Ψμάος οἱ ἀφυρίϊοος ὑγοραφηαί : ὁπτλας δ} τι 
ἐπφιιττ : σίηπα κεπιῖὶ ΟΑΥῚ ( ἃ μτομ νοις μτιθπισιίταία ἀεδονεύϊέ : εἰροισπδίαηειας. ἰοτι μονὶβ, ἰυοὶ, σε- 
πθγὶβ ας τιοαϊΐ φιο παῖς θεὲ Οἠγισίας, ἐ αἰσομθ 1 θδἐαηλονίο αἰ σον ἰβδίμιθ μον βος μετ, 

1. ϑωρορίία μ»έριναα μη αντέα δ μαῖα αὐ αὐυϊηϊέαξ 5 ἐν Οὐ» βίο σον Πἰϑηδι προθβοίαέο (τι, 1), οἐ οὐὖϊ- 
(6»" οοηγ υἱαΐία “Ζιογίη ρορίιαοῖα (τι. 3), ναλο3 (ὁ Οἠρίβίυ ἱποαρηπαίο, ἡφνοξ σον τηι ΕΥ̓ΡΟΡΘΣ γΑΡΙ ΟΡ αἵ, 
εἴξχμο ἐεοἰεε πάσηι ορροπῖ (αν. 8). 7 πὶ αὐ γογεϊἰεπαας εἰ σορσογυτα οὐ αι ἱοιίοηεβ, ἱποανη αἰτυῊ ἴα 
οαμδα5 αρονῖί, φιεῶ {μονυηὶ μέντα με! ; ἐπὶ ρνηπῆς ἱθσπαπὶ φεηοτὶς. νομαγαίίο, φιοὰ αὐρφιμπερηίιηι ἐμηὶ 
ἐγηθέα!, ργορΑδιϊαβ αὐυθηπ Ζονοϊσιε ργφπαρείας ρενομνυὶῖ (πα. ὅ8-9) δέ ἦν “οδιση, φικὶ σϑὶλιο βοάθη8 
Τἰϊοροβοἑπαην ἐπιυθοίτις οδέ, ἡ Οἰζαγπίθι γμ0}}16 δε, τοὶ ισκία ορθγλαΐνα οδές ἃ διεθαε(ἴ5. γωιοαίμ5 656, 
»ίαηο οαάορο ἀδπιοηοέραί (αν. 10-412). Ἅ ποι αἰτης δογηπιθτπον αὶ ἰλονεϊη οὶ αὐδοηδιι5 οαλϑαδ ; πὶ πριν ίίη 
ὥρισε ἐαρθνῈ μοδκθτμμς ; μὲ ἀῴμας δαποίίβοα»οῖ (η. 18 δὲ 14): δδέιμη 5ιὖ ξρηδὰς δαῤγεοίνον ποδὲς αὐον αν» 
ἐϊδονοῦ , ἀἰαῤοίμηι Ο ἢν» Ἰϑίμ5. ὁοάφθηι χιο ᾿ἰέω πος ἀοἼθοοτα!, σαγηὶδ τηδίτινιεηίο ἀρδο αν οί(ω. 18, 10). Ῥος!, 
αὐνόνδμηι ὑμείϑος μοςεϊδιζοηι ἱπεαγηαίίοηειι ργοϑαξ, ἑθραδῳμο καγμ5 {οὶ ὃ ἐορνα 5 παυθλίπις μαίνταν- 
οἰ ἁαόον, θαυιας, οἱ Πλανὶοίς ργορλειῖς, ἐὰ Ποροαίβ γρφιο εἰ μεληιείμιωμ σωδαϊοονιι ἀοβηί (πα. 1- 
[9»).. Διο ίνοην αἱ "τ 5. ΟΝ Ε Ἰοσίηι θὰ. σίας αἰψρ ΠΠοϑα, οοριργούαι (κα. 20). ϑολίνις σοβινι 
ἐῷ οἱγῃῖηο ὧδ βαυΐ ἰ ργοκηρηι πὲ ρ»Οπι βλη να, παίεηε οκίρπο (τι. 31. οἱ 564.). αἰθηεἰϊτδης ας ἔμ80- 
μίση {αὐ μέϊς, “μα φὶβ ἐὸ δορὶ μι σσλμην ᾿νε ποηο μοφϑὶ τον δος υἱνηίηο παι υἑλαίοην οπέθηθξ (πη. ΦἼ εἰ 
564.) ; ὁέ ποι ἐπαϊφηπαμε ἀθρ ρήροογάνη [260 ἀπηϊαπὶ ξονρον 9 αἀϑϑιηηρίϊομενῃ οοπίρα ἢτοροίΐους ουϊηοὶξ 
ἴῃ. δ, 396-33). 7 πάρη ὑχιμεια, οαδέϊίαν οἱ υἱγνα ναί ς 5ίαίυς σὐρινιε(αξίοηο γα ϊοησηὶ οοηοῖμε 
(η. 98, 84). 
ΠῚ. Ῥαρία βαλε ἔνι ἠαο ογαἴλοτο δἰησμίαν αεἰηιααυε»5έονιθ ἰΐφηα : αὐοηναία ἀὐοενεϊίατς οἱ ἀϊοπαμπέία- 

115 (ἰδεῖςεϊ οοη εβοὶο; «αοούὶ οὲ ϑαπιεξὶς μ»ϑρἠσέίαγμηι οφρίαπαίο ἢ ρεϑοίανμνι ξαορογοέμτη σοηἐηθη ξία 
ἐοδεποηίτων ; ἐποονεῖα υτροὶπείαςς οἱ πιαπαϑδέϊοὶ βίαίαξ. 

ΙΥ. δγοημπέίαία 6εὲ αἰΐογα Ροσί ῥγνφεοάθαίοηι ἀἰο. μέ, πιῶ. 4, ἀεοίαγαὶ ἀμείο» ἰηπϊίο. Ενποηήαία α 
πος 65. α( Πάρον οοάϊειοη. Οοἱδὶ ἑπϊολὶ, ΘΠο οηϊανὶ, ἰοο, Οαδαιφονπίαπὶ, οἱ ἐοφὶ ἤπια. 50 4 ποταιὶ, 
τ᾿ Σ ε ἦφὸ εἰθὶ ἰνίδια δοφαθη δια σαἰεοϊερὶλες Ἀαϑείῳν: εἰμούοοϊνιλ υϑί ἐορεὐὴ εἰρούηιὶ οἰγοὶ δ)" οε 
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ΦΑΨΗΧΗΣΙΣ 10} 
ΦΘΤΙΖΟΜΈΝΩΝ, 

Ἔν Ἰρησολύμοις σχεδιασθεῖσα, εἰς τὸ, 
τοῦ Ἡσαΐου! Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι 
ἐξσαν δε ΑΔΩΝ ἑξῆς" Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαττρὶ 

Βμιυαχνουὴλ, καὶ τὰ ἐξ ῆς, 

Σαοχωβθέντα (1) χαὶ 

λέψεται, καὶ 

ἐγανθρωπάσχντα' χαί 

λέγων’ αἴτησαι 
ἰῶ,. Ὁ ἩΣ ΘΙ ε οἷὰν, καὶ καλέσγυσι τὸ 

ἀνάγνωσις ἐν 

σημεῖον" καὶ 

ὄνομα αὐτοὶ 
᾿Αχάζ, 

τέξεται 
σεαυτῷ 

ΟΛΤΕΟΗΒΒΙΝ ΧΙ ΠΗ ΙΜΙΝΑΝΘΟΒῸΜ ἢ. 
Ἐ6 ΠΙΘΡΟΒΟΙ ν τ 8. 6χ ἐοΊροτα ργοηαπίίαία, ἴῃ 11: « Οἱ ἐποαυηαία5 οἱ ματα παῖα5 δῇ, υ ΒΠΊβοΙο ὁχ 

ἰϑαίὰ : « Εἴ δάϊοοι! ϑομλίπ 5 Ἰοχαὶ δα ΑοἸια, ἀϊοθη5: Ροῖο Εἰ] ἱρϑὶ εἰκησπι : » εἴ Ἰηΐρα τ « Ἐσσ νίγμο ἴὰ 
« πἴονυο ἀσσίμιεῖ, δὲ ραγίϑὲ Πίίαια, οἱ νοσάθαι! ποιπθη 6᾽ὰ5 Επμιπαμο] 13;»» δὲ σα βοαασπίαν, 

Δ΄. ̓Αγνείας σύντροφοι καὶ σωφροσύνης 

ταὶ τὸν ἐκ Παρθένου (3) γεννηθέντα Θεὸν, ἀγνείας 

μεστοῖς χείλεσιν ἀνυμνήέσωμεν" ΟἹ τοῦ νοητοῦ πρὸ- 

δάτου τῶν χρεῶν μεταλαδεῖν χαταζιοὔμενοι, χεφα. 

λὴν μετὰ τῶν ποδῶν μεταλάῤδωμεν: χεραλῆς αὲν 

ποδῶν δὲ τῆς ἀνηρωπό- 

τητος ἐχλαχαδαχνομένης. Οἱ ἁγίων Εὐαγγε- 

λίων ἀκροαταὶ, ᾿Ιωάννῃ τῷ Θεολόγῳ πεισῃῶμεν" 
Ὁ γὰρ εἰπὼν, Ἔν ἀρχῇ ἦν ὁ Δόνος, καὶ ὁ λό- 
Ὑςς ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θειὸς ἣν ὁ λύγοφ 

λέγων, Καὶ δ᾽ Λόγος ᾿ σὰςξ 

13 Ἐχοί, χιι, 9. 

Ε ἢ 
πῆς θεότητος νοουμένης, 

τῶν 

Η ἭΝ, 
πη γγξ εγξνετο, “ 

ἼΔ ΤΟΙ, να, 10. Ἔν Ἐς ΚἸΡΜΊΙ. 

(1) Σαρχωθέντα. Πιιπι8 νουὶβ ἰοοῦ ΟΥΡΠ]] 5. ̓ ππὸ 
8 ΟΠ α πὶ τερον 8. Π} 15. οἱ ἢν [Φ. ΒΟΡΙΒΗΠ,, ἐν 
σαρκὶ παρχγενόμενον, Ἀπ ᾽Αχάζ, πη ]δοίτηι5. ατίϊ- 
οαἰτι τῷ ἐχ σοι, ΟΟ5]. οἵ βάστο ἰσχία, Ποὺ χα- 
λέσουσι, οὐ. (οἰ5]. δὲ ΟΠ». ὨΆΡΘΩΙ α}, ἢ ρτὸ- 
Ῥθθιοο ἰοχίι, χαλέτεις, ποσαϊῆς ν ἃ ΟΥτΊΠπ5. [058 
Ἰ}π5 ὑδις ἢ. 34ς, ἰδρτς, καλξσουσι, Ὁ» νῸΧ δαθπιρία 
οΧχ Μάϊ. τ. ἃς πὰς ἰδαῖ Ἰοοαπι τοίογθοηΐο, [(ὰ 
ἴδηι θα 1} Ραιτοβ Ἰσβονα, αἱ ἄτα. ΝΥβ8. ἴῃ πῇ, 
ΟἸερΊξεῖ, νυ. 3 ς οἱ. τ 

(3) ΠΑΡΗἃὰ οϑὺ βδοαθμη ἀϊδ μοϑὲ ρυϑοσαάρη θη, 
ΠῚ, ἐ. 

(8) τὸν ἐκ Παοθένου, Ατεσα!απ τόν τἀ 1]- 
τ }5 ὁχ οὐαὶ. 015]. ορ,, οο, δβαμ, ΕΟ Θεύών, 
ἀν ἢ. ΟοἿ51. Λόγον, θη. Μόνε, ἂὺ μοὶ 
χείλεσι ἴῃ ὁοάσιῃ 6, ἴῃ Ἰὸρ, αὐ) τοῖν", καὶ συνειδή. 
στως ἀγαθῆς, « θ᾽] 6} 15 Θά 50} 4 {}5 6 ΒοπαΣ σοῃβο ἢ 0» 
« [Δ 0}}5 δ! οθσθσγαβ.» ϑασαθηα ἀσ οοι πὰ ὰ- 
τηδηϊίαϊο βἰαλ } οὐτπι ἐν] π!λαῖο ΠΓΊΒΉ, οχ σου ρὰρα- 
ἐϊοπ ἀπο ρᾶβομπα! νιν, τἀ πδουι ιν δι. ΝΊα5. Πα, 
ορίκις 1817. δαϊαιοῖα πἰγιιδὶ χα οἱ, ἀ, ἢ. 9. 
(6 Ρωρι πεῖς αἰμτκαὶ, 51. το ϊαϊ νοσδπὶ ἀγνείας, 

αατ {υλη {ἀΔὶ ἀρ αἰοξοῦγο5 ΘΟ] 5] 5.008 σα511- 
ταϊδην ὁπ 6 ὃ, πίνε Υἱρρίπασας δῖνο νυ ἀπογίιι, 5ΙΥ6 
οὐ πρατη δηλ οοι ἀρὰ ΟΥν αι ἰδ πλδὴν 51 ἀπ Πὶ 
Ἰούίια. ὀχορία5, νἱρα! στα. ποθ ρον οοπί θη Πα 
ἀοκίπηα! πὰ ποο χορὸ νὰ 5. {τ ὰ5. δα }π μὸ- 
τοῦ! πιριηῦτιβ ἰτῖα ποπλίιη σοηθγα τοὐπὶ νἀ οί» 
αἰϊοχαὶΐ, ἰὼ ρτίηχο νἱσρὶη 8. 6... ΘΠ. 5,, σποβ Θεαπι 
1 ὄπ οαιδομθβοῦβ ΟΠΥΘΏΪ σοι} ἰμ 10, 1ἢ βϑοιμιάο 
Πάθος. θαρθίχαιοβ. ἀαἴ ποδατ δ ραν οἰ απ ; 
Ομ β πὸ ρθ. ἀβπαπι Ραβομαίθια ἤσαγαίι ὀα λα 5 

μβαθη- ἃ Ἰ. ῬαρΡΙ ΔΕ 5. λα πὶ (4) δὲ. σας α{35 ἀἰβοὶρα 1, 

Ποῦ οχ Υγριλὸ παι Ρ] απῚ5 σα αἴο Δ}}5 6616- 

Ῥγοτηῖβ ΟἿΪ 1π 01] οοὐτια} 15 ον18 (8) στ Ίλιι5 νοβοὶ αἀἰ- 

σ.ὶ Πα αν αγνοαραι αἰ μα οὐαὶ ΡΟ αΠ 5 5ατήδιμι 75. 
αἰντη αλλ μὸν οαραΐ, τη δη λα! γΘ ΤῸ ΡΘῸΡ ρΡθ4 85 

τα ] οοία. Οἱ κα ποίᾳ διυψίηλῖς ναπρθ]]ὰ, Φολπηὶ 

Τηδοίορσο ιν 85. βἰ 5; 1116 δηΐτα ροδβίαᾳυδμι 1- 
ΧΙ: « 1 ρΕΪμεὶρίο ναὶ ραν, δ νοΡΡαπιὶ τᾶ 
«ἀρὰ Πραπα οὐ Π6ὰ5 τας Ν ΘΡΡ πὶ τὰ; » ἀθλη 8) οἱ, 
ἀϊοθηϑ: «ΣΕ ον σατο Γ}ἀσία τ οπ ἤ5, Νόχαο ΘΟ π 

παδαπι ΠΟΙ 0 Πὶ Δ ΟΓΆΡΘ [ἃ5 60: πόὸ δαὶ 50- 

1814. 14, 

Β νοοοορθαπίαι; [τ ἰδ τἴο οὐ θ5 θυ νθ65 αὶ δάδΡαηΐ, 
᾿ 

βαρ λαίοβ οὐ δὰριήχαμ4η5, ΟΔ6Π ἐστ ταν ΑἸ ον. πὶ ο"- 
ποῦο σουπίγα στϑάϊοια σαγρον 8 Οὔ ΙΒ πηδιμα ασαιο- 
ἤδη ἐμ ο ὑοῦ !α, φαοα Ραριχαπάος ΟΞ ὀΓπὶ5 
ΟΠ οΙβ ραν οί ρο8 οἴ ποῖαι, ρα 4ὰ0 πα πά ποιίοποαι 
σοποίαάαι ἴῃ 146 ἀἰν 4115 66 ἡ απτὰπ [415 ρ] απ, ΑἹ 
Ῥυΐονο τὰ το ται τα θὰ ρΕζαϊοϑ ἈΠ οαπ  ματ : {πὰ 
4ασπι πο ΑἸ ΠἸἰθὸν ἰάδπι δὰ νὰ μ χα. αἀἰὸ! ρο- 
ψπἰπ5ὸ, 05» σας, 1, ἃν 1. ἡ πιγ ϑἰουίοσι πη Πα δι} ρᾶγ- 
εἰσί ρο5 » ἀἰοῖς; πόὰ υϊδοπε» οἱ σγαξα, βοᾷ πνορα- 
ξἴοηο δοϊτη δὲ σογῖα ὀχερεοξαιίομο ; “πΌΒ 1 6 ΠΟ ἢ ἢ5 
Βαριθαν! ἀπ ἤοίρα!ο τα! ραββίπι ἱηοα!οδι 20 Ἤατῃ - 
νἱβ Ποβ ὼς. ΟΠ βίαια, φαδίαμι τα βϑοα 5.0 ὁ] 115 
πιά πα δ! 10 6]5. 5ρροίθα, θὰ ἰῆθη. πὺη ἀόβιπῃ 
τραὶοιν οἷτπια πὶ Ἐποδαγβίία τι ἀπο! αοτα ; 11] 
ΘηἾ πὶ ργάθοῖρα σα ργα οαϊθοασπηόποβ, ἀπ] 5. Π 65 
ἴῃ με ϊξία α παρογαθαίαγ, πα αἰδβθηὶ ἢ 46165; 4ὰ1- 
Βὲ5 ἀπο ποδανῖϑια ἰδ αιάτη ἰπσθη5 ἰανογιοαίθ- 
Ὁποῖα πο πρμααια βόθαν δοιὰ δὲ σου! 8, 

οοπποιίαθαμιυ. Οαἰῃ ἴθι Π1ὰ μὸν Πά6 πὶ ταά πα πι- 
σαι, βαγιροι! μτὸ διπιάϑηιθηῖο τοαϊθτὶ ΘΟ ΡΙ51] 
μϑνΠοἱρα!όιθπι, ἰδιπι5 ρα σ Ποιὰ. πα σα 0015 
Πρανατα ; οἵ ἀγραιηθπῖππι ὥγτΠἰ απο ἰονακ ΟἸ}:15- 
κπϑ ὁγοσοε ιν 51. χαΐϊᾳ ἰοία5 πη ἀποδίατ, Βα ρμυῦ! 
οἱ ἀμπαιῃ ραποπα! οηχ ἰοίατα ἃ ῥά ῖ5, δἰ ΟΠ εἰ βύστα 
τοΐπαι ἃ 6} Πὰ5 πολ! 6. τη ἀπδαιαῦι, σμο θρα 
1Ππ ον κ δὲ ροάσην ἀραὶ ράβοια! 5 δα ΟΠ ίβε1 α1- 
ν᾽ αἰ αίθια. οἱ απ απ αΐθηι ἀσοοθλταο ἀλ 110, Ομ} μ.}ὰ- 
εἶπ. 65ὶ ἀραΐ γάνοοϑ οἱ [τη 8 Ῥα Γ685, αὐ οἱ ροϑὶ 
Βογθηβανια. ᾿ 

(8) ΟἸυνῖβυῖ ρθι ἀβάπαι ΡΑβομ δῖ ομι ἤραγΓαί!, 



2 5, ΟαΟὙ ΤΠ ΠῚ ἩΠΕΟΘΞΟΙ,, ΑΒΟΗΤΕΡ, 128 

ἴταταπιοάο ρβαπα Βαπιαπίίαλο ἀΐσογο, μαι. 5 δαῖτ ἃ Οὔτε γὰρ τὸν ψιλὸν ἄνθρωπον προσχυνεῖν, ὅσιον 

Ὠοαδ οδὶ Ομγιβίαβ, 1} τόνοῦᾶ 65ξ, Βατηδη  αίθιι 

ἀαΐοαν πον ἀβϑαπιξ, ]Π16π| ἃ βΆ1π|ἰ6 σασητβ. ἀ ἄογο- 

ἴὰν ἴσαν αἢ ΠρῸ5, ὁνγοάσθα" νοτὸ απο απ] ηᾶτῃ 

απθόσασ παιθσαην ἱπάσιι. Νοασαο οἠἶπλ ΟΠ ΠΕΠῚ 

βοοϊαβα ἀἰν!  ]!] 6 ἀἴσοτα, σοη ἀπο] 116 658 ποσὰ ἃ 

ἀοιαιῖ5. σοι θβδίομθ πππιαηλίαλοτα βα)αηρογο, 5α}πι- 

{ἴρταμι, ὉοηΠιδδιηαγ τορὶ5. 6 τη 6610] ΓΦ ΒΘΠ ΔΗ. 

δα οπΐτ 0585 τπϑάἰοπιαπι Δ ]}δΐπγαβ, ᾿ἢπἴ60 ὨδΡηᾶ- 

ΙΔ (15 56 ῥτωοίπμθῃ5 Ὁ. φαρα ἴῃ Πνταλπ δγὰϊ ουτὰ- 

νι, Ρογίοοϊα5. ᾿Τα πα πι πιαμϑδίσι, μασγατῃ ἜΘ.4 

80. σατὰ ρα ΟΓ5 ἔδοῖ! αὐ πη ρυ π ἀΘ Π [π|8. ΘΆΡῚ ΘΙ ΤῚ 

᾿Ξ ΓΠΊΑΤ ΟΣ 77. Οὐ] 6515. ραπ5 δὶ ἰογγᾶπὶ ἀεβοθη 

αἱ ἃΙογοί [Δ1π 6} 1005. 

Π. Τὶ νότο, ἄππι ὁὰστα ΦΧ ὑδὴ} το] απ πη], 

δαπηιο Ζαὶ ἰπ α5ῖο νΘα ΌΓ15. Οδὲ Θαβθθοίαπι, ̓  νο- 

γάτα 1Π| φιίάοτ ΟΠ νῖϑίσηι το ρα α!νοΓα, ΠΡΟ ΒΙ ΟΓΟΤΩ 

γΟΥῸ 1Π 5] ἴπ οὐ γότοτα δ άπο! ΓροΙ ρἰρη τ αὐ που φθα- 

ας νϑγὰ γορογία αν Βα] γαῖουβ βο αἰ οπί α : κα πὸ ΚΘ 1] 

«ἢ ποιπίηα Ῥα τὶ πποὶ, οἵ πο ΤΘΟΙΡΠ 18 ΠῚ6 ; 5} ἃιϊι- 

«ἔρτῃ ]1ὰ5 ΘΠ Ρ [ἢ ῬΤορΓΙΟ ποταλης, {{Ππ1πὶ το ]- 

« μἱριῖ5 5,» Ορήπιαπι δαίΐοιη. [ἀ6Ρ1} οατα {π| 815 

{π᾿ ΘΥΓΟ  ΔΙΙΟΙ 6 ΠῚ ΒΥΟΒΌΠΟΙῸ : ἡ ΓΆΧΗ 6 51Ε 5815 ὑτὸ- 

Ρἰιοία, ἀπ αἷϊ Εταυπιαη ποθι οχ Ὑἰγβῖπ ΠΆΒ6]1πι- 

ταὰπὶ 5, ἢ πιο θαχ ἢ 51 χαϊἀδιὴ ΠΙῚῸΤῚ αἿ] πγοη ἀδοθιὴ 

στ πιϊποπίαν, ΔΙ ὨΠ πη ΓᾺΠΙ : ΤΏ05 Θπαῖτη 1ΠΠ15 ΒΤΟρΡΒα- 

.ἃ5 ΠΟ βοηι σαὰδὶ τη ἀλοδθ 5 Ὡ] τα, 56 61 

Ἰαρίτρ5 ΟρρυΙ ΠΟΤῈ τ 5} ΥΘΓαΧ χορ οία ΠΟΥ, 

οβἰοπαϊία Κπητηδηποίοτῃ. ᾿ΐζοιη, αἱρασηπο 15. ατιὶ 

γ ΘῈ ΓαΓᾺ5 δι, Πα ἢ ὈΧΒΡΘΟΙΔΠ5, ΕΧ Ὑἱρρῖπὸ ρΙῸ6]- 

ἰπλ9. 05, ἀδὸπο ὃ 51 δχ υἱγρῖπθ 0 ΠᾶβοΙθαν, [5] 

ἀΡρα 5. ΡΙΟΡἢ οίτῃ. 51 νότὸ 4 πἰ Γαϊατὰ Τὰ Θχβρθ- 
οἰδῖ5, οσσαν ἃ ααοά 74πὶ [δοίαπι δ᾽ γερἀιλε ἢ 

1. Δὸ 4:1 αὐτάθια, σασπᾶο 18 νΟ] πὶ, Οὐ σο ΤῈ 

εἰ ασαηίαρ ς ροΙοβα ἀπΐοαι ΒῸῚ οἹονί Ποίαν δὸ, 

ΝῸ5. ΘηϊΠὶ ΤΕ απ 5 ἢ εὰ πὶ ὙυΡα τα ΤΠ πππια πα αι τι 

ΥΘΤῸ Σ ΠΟΙ 6Χ γο πππίαϊο νἱτὶ οἱ Πχ 16 ΎΊ 3, αὖ πτο οἱ 

ἰμηῖ ; 504 ὧν Ῥεραίπε οἱ Βρίνῖε βασιοίο λυχία ἔναη- 
προ τατῃ ἱπλιεσιαηαΐδεαι Στὸ ΘΡΘΟΙΟ, βοὰ νον αἴθ. 

μπαᾷ δυο νότὸ ἐχ σπιτιοῦ πΠχ ΠῚ ΠῚ ΠῚ ΠΙΣΤᾺ] 

ΒαΒο ρος, ἀεί ἀδοιαὸ. ἰοχάριβ πα Ὸὺ ὁΧα 

16 Τοαι. πὶ, ἃ. ΤΙΊΡΓον. ᾿, ἀν. τὸ ]1ολπ. ν, 43. 

(1) Χωρὶς τῆς ἀνῃρωπότητος. 
αἀτοάδο!5. (οἶ5ι,, 6. οὐ ὕαβδιμ. [οὐοὺ ἀνθοωπό- 
τητὸς ϑῃθηΐ, ενανπεωπότητος, Ηρ, ἐνχνθρω- 
πήσεως. « 81η6 ἸΠ Πα ΠΙ πα τσ, »» 

(2) Μὲν ὡς θεύς. Τὰ 5ερὶρδίη5 ὃχ οὐὐα, ρμ. 
Ἔσο, (ἰἀβαῦθι ἀγοά, οἱ 5, Νίίο. [ἃ 115 νϑγο δῖ, 
ροσκ, μὲν οὖν ὁ Θεός « Δὐδογοίαν ἰάψαο ἤσαβ, » 

14] Ἰατροῦ τὴν παρουσίαν. ΠαΡοίαρ ἰὴ ἱπηρτοβ- 
βἰβ, τὴν σωτηρίαν χαὶ τὴν πχρουτίαν, « Βα] υἵθγ δῇ 
« ῬΓΩΟΠὯΠι..» Ἀποιου δῖα οοᾶα, 015]. πθμι Πρ, 
Οκιδδαθ, οἱ βοᾷ. ΟἹ παν 5 ΥΟΥΡα, τὴν σωτῃς 
ραν καὶ. σου οονθαη, (τη θη ἰεροπάιπη, τὴν σωτής 
ριον παρουσίαν, « 561 6 ο1 ΘΓ ΕΞ δ πι. .» 10 
Ροϑῖ, Ισο τὸν νοσοῦντα, δΧ μιτο θα 15 σοι ιὶς ροκτι 18, 
τὸ νοσοῦν, αἱ τοί, [|ἐμ5586. νἱάδίπρ, τὴν νόσον, 
φιογύπιι. 

(4) Παρτίτησαντο. {8 Ἰοσῦ παραιτῆσαντες, ρορβία- 

29 58. ἡ, 1Ὲ. 

οὔτε Θεὸν μόνον λένειν χωρὶς τῆς ἀνθοωπότητος []), 
᾿ “δὲ τ ᾿ [ὲ ΄ -. “ 

εὐσῖζες, Εἰ γὰρ Θεός ὁ Χριστὸς, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστι. 
“φνκ - Η ᾿ νοὶ 

μ1, ἀνέλαῦε ὃὲ τὴν ἀνθρωπότητα, τῆς σωτηρίας ἀλ- 

λότριοει. καβεστήκχμεν. Ἡροσκυνείσθω μὲν ὡς 
Ν 

Θεὸς (2), πιστευέσθω ὃξΣ, ὅτι χαὶ ἐνηνθρώπῃσεν, 

Οὔτε νὰ. τὸ λέγειν ἀνθοωπον ἄνευ θεότητος, ἐπ- 

ιὐφελές' οὔτ τὴν ἀνθρωπότητα μὴ συνομολογεῖν τῇῷ 
θεότητι, σωτήσιον, “Ολολογήσωμεν τοῦ βασιλέως καὶ 
ἰατροῦ τὴν παρουσίαν (3). Ὃ γὰρ βασιλεὺς ᾿Ιησοῦς 
ἰατρεύξιν μέλλων, λέντιον ἀνθοωπότητος περιζωσά- 

.} ͵ να σοφίσῃ 
ποὺς ἀφϑονας" ὁ ἐπουράνιος ἄρτος χατῆλθεν ἐπὶ τῆς 

νῆς, ἵνα θρέψτ, τοὺς λιμιώσσοντας, 

Β΄, Ιουδαίων δὲ παῖδες, τὸν μὲν ἐλθόντα ἀβετοῦν- 
᾿ ΑΙ Ὶ -ὠ ὡς - " " 

τες, τὸν ὃξὲ χαχῶς ἐρχόμενον πρυσδυκῶνιες" τὸν μὲν 
ἀληρῆ Χριστὸν παρητέπαντο (Δ), τὸν δὲ πλᾶνον οἱ 
πλανηθέντες ἐχδέχονται, ἀληθοῦς χαὶ ἐν τούτῳ τοῦ 

Σωτῆρος εὐρισχομένου, τοῦ εἰπόντηος' ᾿γὼ ἐλήλυ- 

θὰ ἐν τῷ ὀνόμχτ' τοῦ Πατρός μου, χαὶ οὐ λὰμ- 
ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ 

Ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε. Καλὸν δὲ χαὶ ἐπερώτησιν 
. - μὴ - προσενέγχαι (8) τοῖς ᾿Ιουδχίοις" ᾿Αληθὴς ὁ ποοφέ- 

“ ε ᾿ ἢ Χ' ε 
τῆς Ἰσαΐας, ὁ λέγων, ὅτι ᾿Ε μμανουὴλ ἐκ παρῆ νον 
γεννηθήσεταᾶι, ἢ ψευδής; ΕΓ μὲν γὰρ ὡς ψευξοῦς 

κατηγορυῦσ:»", οὐδὲν θαυματπτόν" ἔθος ὙΧ2 αὐτοῖς ο- 
» ΓΝ ως ᾿ - ᾿ κ᾿ . ὦ ᾿ς 

μόνον ὡς Ψευδεῖς [6] κατηγορεῖν, ἀλλὰ καὶ λιθάζειν 
᾿ "ἢ δός ὁ ἄν “". ᾿ δι ε ΗΝ ᾿ ωἱ 

τοὺς προφέτας" εἰ δὲ ἀληθὴς ὁ προφέτης, δείξατε 
᾿ὑμμανονήλ, Καὶ πότερον, ὁ ἔρχεσθαι μέλλων 

Ῥ' ΕἸ " -- μ᾿ ͵ 

ὁ ὑφ᾽ ὑμῶν προσδοκώμενος, ἐκ παρθένου τίχτετα:, 
» ." - - ἢ Ἄ ὡς ἢ οὔ; Εἰ μὲν νὰρ ἐκ παρθένου μὴ νευνᾶτα:, Ψευδο- 

κατηγορξῖτε (7) τοῦ προφήτου" εἰ δὲ ἐπὶ τοῦ μέλ-- 

λοντὸος τοῦτο προσδοχᾶτε, τί τὸ ἤδη, γενόμενον παο- 
αἰτεῖσθε : 

1᾿, ᾿Ιουδαῖο! μὲν οὖν πλασασῆωσαν, ἐπειδὴ θέλου 
σιν ἡ δὲ ᾿Εχχλησία τοῦ Θεοῦ δοξαζέσθω. Ἡμεῖς 

μι ; ᾿ ᾿ 

ἠὰο πχρχδεχόμερα θεὸν Λόγον (8) ἐνανθοωπήσαντο 
κατὰ ἀλήθειαν, υὖκ ἐν θελήματος ἀνδρὸς χαὶ γυναι- 

ει 3 - τὰν μον 
Ὀάνετξ με΄ εἰν ὁὲ 

ἵ 

τῶν 

χκὺς ὡς αἴοετιχοῖ λένηυτιν, ἀλλ᾽ ἐκ Παρθένου καὶ 
Πνεύματος ἀγίου, κυαπὰ πὸ Εὐαγγέλιον, ἐνανθρῳ 
πήσαντα, οὐ φαντασίᾳ, ἀλλὰ ἀλιηρείᾳ, Καὶ ὅτι ἀλύ- 
θῶς ἔχ Παρθένου ἐνηνθρρώπησε, πεοίμενς τὸν χαιρὸν 

55 Ῥι, σαΐ. ἀς αι. 9. 

Πῶσ πος Ἰορις ἢ Ιαπίθ ΦΟΠΒΙΓ Το 5 ΙΘ86, δ ΘΒ ανήτητβ, οχ ΟΕΟΒ., 
Κορ, ος, Οαξαα}ν. οἱ ἀτοὰ, 

(Ὁ) Προσενξγκα!. Εχ οοὐὶ Πορ., Οὐἷκιὶ., Ομοἢ. 
σα, ἀβαθμ. [πὶ Θα})5, ἐπενέγχαις, ; 

(0) Ὡς ψευδεῖς. Πεοβθὲ ὡς Βοδ, ΟδΡΑ.Ρ. [60 
ψευδοῖς, (Δ15].ς ἴδρ., Οἷα, μά θοηξ, ψεύδους. 

(7Ὶ ψευδοχατηγορεῖτε. μὰ οὐδ, (οἱκί,, Πεα. 
ἔσθ, Οδξαι. Μ8186 ὁπηηίηυ ἴῃς 66 1115, ψεῦδος ἀπ 
ηγορεῖπε, Τογίο ψευδοῦς κατήγου, 

(8: Θεὸν Αὐγοὸν, Υοσοη Θεόν φαρρίθνίπηας. ὃχ 
(1051. ορον ΘΒ, σε, αβαιθ, Ὑσσοβ οὰ; ὐοῶλθ 
εἰ δρίσιτι λαηρίο, ἀὰ5Ὶ ΟΧ Ἐν Ο]0 ἀΟΒα ρΙ8 5 τπὰ- 
ἠουῖθακ ΠΠ 16 }15 πο τ σαγανῖ : σα πὶ ποι [π| {{{2]0 
σαιροθρεροθ, ΘΓ ἤἀππ. [3.0] ἘΘ Θ Γ᾽ [τ ϊς ν 1. 
801} διυϊεαΐα5, ἀθβίη!. ρα ἰὼ Οπηηΐθὼβ ροιὸ [,811-- 
Ηἷ5. Θὲ ΠΡΒΟΙΞ βγη 8 0}15. ἰθραπίανι; ΓΟΙΘΓ ἢ ἄγαιια 
ἕα!. ἀν, πη... 8, ᾿ 
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τῆς διδασκαλίας νῦν ({ὴ, χαὶ λάψῃ τὰς ἀποδείξεις" 
πολύπλοχης γάρ ἔστιν ἢ τῶν αἱρετιχῶν πλάντ, Καὶ 
οἱ μὲν μηδόλως αὐτόν ἐκ ἸΙαρθένου γεγενῆσθα: εἰν - 
κατιν᾿ οἱ δὲ γεγενῆσθαι μὲν. οὐκ ἐκ Παρθένου δὲ, 
ἀλλ᾽ ὃχ γοναιχὸς ἀνδοὶ συνοιχούσης. ΟἹ δὲ λέγουσιν 
οὐ Θεὸν ἐνηνθρωπυηχέναι τὸν Χριστὸν, ἀλλ᾽ ἀνθοω- 
πόν τινα τεθεοποιῆσθαι, Ἐτάλμησαν χὰ} εἰπεῖν, ὅτ' 
οὐχ ὁ προὼν Αὖγος, οὗτος ἐνγνθοώπησεν: ἀλλὰ ἀν- 
θρωπός τ! » προγήψας͵ οὗτος ἐστεφανώθη. 

ἀὴ Σὺ ὃὲ. μνημονευσον τῶν χρὲς πεοὶ τῆς θεότη- 
τος εἰρημένων, ἸΠἸστευσον, ὅτι αὐτὸς ἐχεῖνος ὁ τοῦ 

Θεοῦ μονογενὴς Υἱὸς, οὗτος ἐκ Παρθένου πάλιν ἐγεν- 

νήθη, ᾿Ιωάννῃ τῷ εὐχγγελιστῇ πείσθητι λέγοντι" 
Καὶ ὁ Αόγος σαοξ ἐγένετο, καὶ ἐσχένωσεν ἐν 
ἡμῖν, Ὃ μὲν γὰρ Αόγος αἰώνιος, πρὸ πάντων τῶν 

ΠΑ ε ςς ᾿ κ᾿ αἰώνων ἔκ Πατοὺς γεννηθείς" τὴν ὃὲ σάρχα προσ- 
ἅτως ἀνέλαδε δι’ δυᾶς. ᾿Αλλὰ ἀντιλέγουσι πολλοὶν 
καὶ λέγουσι" Τί τοσοῦσον ἦν αὐτίον, ὥστε Θεὸν εἰς 

Ω ἥ ἢ ὸ ᾿ τοῦ ἢ ἀνθοιυπότητα (2) χαταδῆνχι, χαὶ εἰ ὅλως θ:οῦ φῦ: 
σις ἐστὶν ἀνθρώποις συναναπστρέφειν; χαὶ, εἶ δυνα- 
τόν ἐστι παρθένον τεκεῖν ἄνευ ἀνδούς; Πολλῆς δὲ 
« ψ- ᾿ , Ἢ Ἂν Γ Ἄς ν: - - δια Ἂ ἃ ἀντ᾿λογίας οὔσης, χαὶ πολυειδοῦς τῆς μάχης φέος, 
τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι, καὶ ταῖς τῶν παρόντων εὐχαῖς, 

Ν 

ἕχαστον διαλύσωμευ, 
᾿ ἘΠ τ ᾿ ἅ Ὁ, Καὶ πρῶτόν γε ἡμῖν ζητείσθω, τίνος ἕνεχεν 

ἘΣ ας ΤΡ Τὴ Η Ξ 
χατέδη ὁ ᾿[ησοῦς, Καὶ ἡ ταῖς ἐωαϊς εὑρΞσιλογίαις 

Ἀσοσσες δι. Ν 3 πρόσεχε: δυνατὴν 1ὰρ ἴσως χατασοφισθῆναι " ἀλλ᾽ 
Σ ᾿ παν τῆν. "" ᾿ ͵ ἐὰν μὴ προφητῶν περὶ ἑκάστου πράγματος δέξῃ 

ἢ ᾿ " 
μαρτυρίαν, μὴ πίστευε τοῖς λεγομένοις " ἐὰν μα 

ΟΑΒΣ ΥΘΗ͂Ν ῇ ΦΌΝΩΝ τ 
καὶ περὶ τῆς Παρηένου, καὶ τοῦ τόπου, καὶ τοῦ χρύνου, 
χαὶ τοῦ τρόπου μάθῃς ἐχ τῶν ὑείων Τραφῶν, μὴ 

παραδέξῃ, παρ ρὰ ἀνθρώπου μαρτυρίαν, Τὸν μὲν γὰρ 
ὰ 
ον 

σαι" τὸν δὲ ποὸ χιλίων καὶ πλειόνων ἐτῶν (3) προφη- 

᾿ ᾿ »ῳ ν . « “- 
παροντα Ἀαὶι ὀὁχτκοντα ὃυν τόν ἐστι καὶ ὑποπιτευ- 

, , 
τεύσαντα, τίς ὑπὸ 

ἢ παρ ἢ ξ ὅσε: νοῦν ἔχων; Εἷ τοίνυν (ἢ) ζη- 

ΟΗΈΕΙ͂ΞΒΤΟ ἹΝΟΛΈΝΑΤΌ, Ἴ30 

Α ϑρδοίοβ ν Πα, 6 Π} 5 Γοὶ ἀπ 5 ΡΠ ΟΠ 65 ΔΟΟΙ ΡΟ 8, 
Π ὉΠ ΠΠ ρ]εχ ΘΩΠῚ οί, ᾿ογο σον οὐράν, ἀίααπα Βὶ 
χαίΐάεπι ἰρϑῖιμε ὰ τοί! ἢ ὁχ Υραῖπα, πα! πὶ 6588 
βογηθράσμί (Ὁ); ΠῚ νόγὸ πα απ ΘΟ 56 ΡῸ ὩΣ ΠΟῺ 

ἰδ 6 ἢ ὃχΣ ὙΓΡΆ] 6, 588 ΘΧχ ΠΗ ]Π]6 ΡῈ νΠῸ μουμηϊπία. 
Δ αἰσπη! πο Ῥσατα Οἰριβίαι πῃ ππα παᾶτα 1 0556 

504 μοιηίποὴ ααθηηάδι ἀο᾽ σαίαπι : διιδὶ βαμὲ 
πᾶηλχαθ ἀἴσογο, ποη ἰΠυἀ όγραπι ααοὰ ργϑοχϑὶ- 

βίρθαξ, Βοπιῖηοιῃ ἱπ α1556 : 5οἀ ποηληθιι σιδι δηλ 
ΒΓοΐροία5 581 πη οῦο σογοπαίαπιῃ 6550. 

ΙΝ. Τὰ γ ΓΟ ΠΟΙ ἢ Π6 115 θοαὶ 4:5 μϑοβέροτ μαι 410 

ἀα ἀἰνπίϊα!ο 5.πὶ ἀϊοῖα, γοάο, φασὰ 1116 ἰρ56 πη]: 
δοιρι5 1)61 ΕῊ] 15, ἰ5ῖ6 ᾿ἰολα πὶ Δα [115 65} 46 Υἱρβίηο. 
Ογοάθ φοδπῃὶ ον ρο Π βίῳ ΚΕ Θῷ ἀἰοσηι : δὲ γον δέοι 

Δαν ζαρίνωη οὐδὲ, εἱ Βανι αυϊξ ιν ποΡὶς ὃϊ., ΥοΥ Τα 
Β ααϊάραι ἐρίθυπαιη οδί, 416. οὐδ, Ομ] ἃ θχ ΔΓ Ὸ 

δου ππ} ; ὀάΓηθτη γ67Ὸ ΤΟΟΘἢ5 ΡΙΌΡΙΟΥ 08 ΒΒΟΒρΙ, 

γόγαμπι οοπ γαίοαπ τη], οἱ ἀϊοῦαί  Ορ. ἰα πα 

[1 οδυβα, αἰ θδὺ5 δα ατηᾶτδ ἀρ] αρογοίαν Ὁ γ[6- 

γυμμασο: δὴ [Δ ομτμπο ἴῃ ) 61] παίυτατῃ δα}, οἱ 

οαπὶ Ποιαπῖθη5 σομνογβοίαν 58 Ὁ ΕΠ, ροβϑῖ 10 οϑίπο 
Υἱρρίηθι ρᾶιογα δἰ νΠῸ 7 ΟΠ Ὀ] ΓΙ τηὰ 511 σοπ- 

ἐναά]οιίο οἱ πα Σου ἷβ ραχηα, ἂρ, μὸν ΟΒΕ]51} 
βγαιϊίααι δἰ δογὰ αὶ εἷς ἀἀσοηῦ γα 8 68, δ ημῸ]ἃ 

αἰ ββο νὰ τη 185. 
Υ, Α΄ ρυπώστῃ ΠἸὰἀ αυγαιαγ ἃ ΠΟ 18, ΘΟ} 5 Γοὶ 

δταῖία ἀρϑοθπήοει 165 05. Να]ιαα τη 615 γα! ο] Δ {10- 

πῆ αἰλομά δ, βοριἰςηχα 8 ὁπἶοι ἤοτ θ ΠΠπ6] Ῥοβδι- 

ἈΠ ς 88 νόσαῃι ἰδὲ ρτορῃοίασι τη ἀξ γὸ ἀπμδαθααι: 

ἀοοόρονῖβ [οΒ πιομίϑ, μ15 ἀαα ἀϊοσπίαν μ8 οὐθᾶο; 

εἰδὶ οἱ ἀο Υἱυρίηο, οὐ ἀ6 Ιοσο, οἱ ἀδ ἰθιηροῦο, οἵ 

6 τῆσᾶο “Πα Ἰοοτὴ5 εχ ἀϊνίπ!5 ΘΕΓῚ ρΑΥΣΊΒ, 118. ἈΘΟΙΒΊΔΕ 

ἃ ποιιΐμθ ἐοα Ἰπιοη αι) δόν 1. Θαπὶ οπΐ πὶ ὰ] πὴ 

δάσει οἱ ἄοςει, ροίοβί φαίάθπ βαβρί σου ϑ ὩΟΠ ἢ 181 

σδίοῦθ: αἱ απ {αἱ ἀπΐο τῇ} 16 6. 60 ΔΕ ἢ 8 ἀπη085 

Ῥγορμοϑίαν, φυϊδηᾶτα τε πθ ργοά1ὰ5 βυβροοίαμι 

 08η. 1, 16. 83 ΒΆγαο τι, 38. 83. γιά, οαἱ. 4, Ὡ. 47. δ6 ]οαμ. ν, 3. 

(1) Νῦν. Πδθδι, θὴ ὐόοχ ἴῃ ἤορ., ἴσο, Οαθάιν. οἱ 
γοῦ, Ραιῖ]ὸ ροβὲ, γοῦο5 ἐκ Παρθένου ροβὲ μηδόλος 
αὐτόν, ἀσϑαῃ! ἴῃ ο6 ΟἹ (α54}}»., ἂὖ τονϑγὰ [ο] 670 
ὙΠ Θμτν ἀἸβογι 6 ἃ ΟΥὙτὶ }]ο Ῥοβίϊαμῦ τον Ἰμθτγο- 
τἰφοβ 4πὸ5 δῖος ποδί, οἱ δὸ5 σιοβ βρι]αθ! περι θΓῸ 
[ἀπαυδηλ ΔΒ 1Π15 ἀϊνουβος νοίορε, 58 γουθὰ δὰ δἷ}- 
αἴ ἰάσαν Βοηα τὸ ροβ5απ| 4πο4] οχ [οτΐ πὰ ἀπ γουβθ, 
Υ61] ἐχ Μίαγία βροοίδιη : ἃς ργθίον. Ἰ)οσοία5 αὶ 
Ῥηδη δ οϑιη. ἀοοερδῃΐ ἱποδυπδίίοοπι, τοβρίοοτθ 
Ῥοΐυ!! 805 ΧὩ γρα  ὲ (] ἀθτ, ποθὴ ἀπ |6 1 Θχ Υἱρρβῖθο 
δ ρ1ππ| Ομ εἰ βίο. σοτρῦβ {Ρ] οθαη!.. (α απηχοάὶ 
ὁγα  νῸ] ΑΡΘΠ1Ὲ5 σαὶ δουλαηι Ομ τ 150} ὁοῦραβ ἀοσοραΐ, 
ὃχ Τουία!!., ὃ. δαγπε Ολνιδει, ο. 0. νοὶ] γαϊθα 5 
αὶ ΠΠιὰ μ6Γ υἱγεῖπθῖι αἰᾶδὶ μὸΣ δ ηΔ] 6 π ἃ 5ἰἤδ- 
ΓΙῸ ΓΔ Π5] Θοίατη Ξοπηπ δὶ. 

(2) Εἰς ἀνθοωπότητα, (σα. Ἀδρ. οἱ ΟΟ15]. ΠΟΡῸΠὶ 
νογθόγτὰπι ἰσσο ἅπὰμ) ᾶθοπί, ἐνανθρωπήσαντα. 
Πυςσο νοτὸ βεαφαθηϊαπν, Καὶ εἰ ὅλως, οἷς, σοβά. 
Βοθ οἱ ὕαβαυρ. ἰπία σχ]θοηι: Καὶ εἰ ὅλως Θεὸς 
φύσε: ἐστὶ, πῶς ἀνθρώποις συνεστράφη,  Εὲ κἱ σπιιίηυ 
μαίονα δι ἐπ, φιοηιαημοάιωη σιωη, ποταϊαίϑιιβ οον- 
Ῥο δα 5 68. ἢ 

(3) τῶν, ΕΑΊΠ ργσροόπιηί ἀριϊσαϊαται τῶν, πιο 
ὁχ υοὐά. (οὐδὶ., οο, ὐϑαι. βαβία! πη. 

4) Εἰ τοΐνον, οἷο. Ἧφιο νϑρᾶ, ἀξαὰθ αἱ ᾽Α)λὰ 
τοῦτο οχοὶ. οὐ ἃ βαηοίο Φολπηο )αμηάβοσπο, 
οΥδῖ. 1. Πρ ἰβιαρ., Ῥὰρ. 383. πονς οἀς, οατὰ δι φαοί 
Ἰθνὶοῦ 9 ΣΟ ΊΘῺ [ὶ ἀἰδοχιἰ ἱθ 5, οὐ ρασαη ολθηαίθ 

Ῥτοχξιι5. ἃ βάποῖο σιιχαρ ΝΟ, 0. τὰν ορίδι, 191, 
Ῥαγιθτ ἐπ ΠΟΤῚ ΠΛ, 

(Ὁ) “ὶ φιίάθηι, οἴο. Ἡτίᾷ πανουοοταηι μειόνὰ 

σοι οπιοναῖ, Ρυίπμιηι Ποσοίαγιαπι, 4] ΟἹ Ἰδύὰ 
οπλπίπο παι πρρᾶνογο, 46 ἀὰδὰϑ αἸχΊ πη5 δα σὰ- 
66}. ἀνα 9, ποία 5, ν6} Ἰουϑήπλοῖτι 4 Δ, 506 Τ)0 1] 
ὁχ Βοιηίπδ οὐίασας 1 ΑΡΡΊΠο5. ΟἹ. δ. α} ΔΠ|; 58- 
σα πη, σον αὰϊ ΟἸυνἐβύστῃ δἰ οαὺ ΟΡ ΓῸ5 Βοη]]-- 

Ὧ95 παϊαμι ἀἴχορο: (05 ἀβδιρπανηηιβ ἃ σάίθομ,, 7, 
ῃ. 7, ποία 8; του πηι ἰαπάθτι δοιαὶ {π|| ΟΒΙπίατη 

εχ ποι βαγὸ ἀφ! σαιπαπὶ αἰ θ  ΠΠ 11 50}} 4108 
Ργαδομιβ ἰὴ ἡροιλιουρὲ Ποπιαποοὰ5 νοσαί, ἢὰ- 

᾿) ἰὰ5 δυγουῖβ ποίϑπῖας Ερίοη ἂὖ ΗΠΠδεῖο, ΠΡ. ἢ δ) 6 

Τρίη. ἡ. ἀν Ῥασϊι 5 δ ΠΙΟδΙ ΟΠ515, ἀρ ΟἸ ΒΟΌΡΙῚΒ ἢ 

σοποῖ]ο ἢ, δ ἦς νο} 946. ἀποίου!ρα ογπλμ1 16] 
Ὁ Αἰιαπαβίο, Π}᾿. Μὸ δῳποαὶδ, τοι αἴμη, ΒΌΤη. 36, 

αγὶ. ὁ: Οἱ ἀπό Παύληυ τοῦ Σαμοπατέως ὕστεξον 
αὐτὸν μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐκ πρυχοπῆς τεθε:ο- 

ποιῖΐσθα, λένοντες, τῷ πὴν ὑσιν ψιλὸν ἄνθρωπον 

ἡ ρνίναϊας {211 αὐ Ραιχιὶο δαγποβι θη 5ὶ ῬῬοξοοαῖ δι, 

ἐρϑίιει (ποταρα ΕΠ ἴππ|} μοδέ ἐσιοα πε εοηεμι Οἰδλπιθιι 

ῥδιονι ἐαοίιον ἐδδο αϊοολίθα, πὶ παύιρα εἰσρίθα κολλΟ 
{ποτα γμίδδοῖ. Τά οὴν Γιὰ παβίαβ ἔρθ8 οθμβγτηδὲ 

ογαϊ, α οοηΐ. ΑΨ»... ἃ. 38. οἱ 39. αάοτῃ ῬΠο α πὰς 

Τοδῖ5. [ὉΠ ἰο516. αοιίογο, θ6 5102} δοιυθ) ον ο οἴω» 

μφῳνριϊεῖς. μὰρ. δ34., Παῦπο, ἴῃς ἕωρ. δμηιδοίῖ, δὰ 
αὐιϊουϊασι ἀὸ Εσοϊοπία, οἷο, 
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πᾶ ροτὸ φαθα!  Ἰρὶταν, αἱ ΟΠΡΙΗ δάνοηίηβ σαπβάτη ἡ τοῖς τῆς Χριστοῦ παρουσίος κὸ αἴτιον, ἀνάδραμε ἐπὶ 

ἰπχαῖοῖα, τοσανγο αὐ ργίμηατη ΒΟΓΙ ἐπταΓ ΠῚ ΠΌΡΡΩ. 

ἀρχ ἀπ ἀἴεθ5 Πεὰκ απ Γ661Ὲ Σ γουαα χα ἀὉ5 

Ρτορίοτν Ὠστηϊηθηι 05... 50, βρ᾽θη  ἀἸβδί τα 5. Ταϊμὸ- 

γα 5 αὐϊοαὶ: βοα αἰ ποιιῖηὶ πσρὰς, οἸἔρομιβ ἐβίς δ᾽ 

οὐλαΐα ἀπίτηδ].α, ἢ πΟΡ15 σευ δὴν σο δ πὰ σαι} 

ΒΟΥ δ. οΚ ἄγροσθα αὐ στ ποξίγια ἐγοδίθυ, Ἰομα, 

ομίβοῖα οπιηΐα ὅδ ; 564. πα]! ατὴ σουαγα ἰπηαμὸ 028], 

Ῥυίον ποιλίποπι Βό]1ηλ, 50] τα πάαϊο βόϊαπι; ποηϊὸ 

αἰν  ἷβ πιαπῖθι5 ΟἸ ρα». ἔμ, Τ᾿ δέαηπιιβ ἐκ011- 

πον αὐ πααι δοην πορίραης θΕ ἀκ φαϊεμαΐπονι ὅδ. 

ἰσῆθᾷ ἰδΓΓΟΗ; τορῖβ ἱπιᾶθὺ ποποταίαγ (ΠΣ ; φπάμ|ο 

μιᾶϑῖ5. Τα ΘΠ Ἰ115. ἰηϊᾶρο 1)01 5. Αἱ τηαχίπιααι πρὸ 

ορ Ἰοΐοτατη Ποῖ, ἴῃ. ραγϑάϊβο ομῦτοβ ἅ56η5, ἰη68 

ἀϊαρο 1 ὁξοοῖι Ταντάϊαᾳ 850. ΡΙαΔοραῦ 501 ᾿μὶ πλ}οῈ5 

Ῥεοβίραίο δο σὰ] ἰαν ἀογαν ἀπ ὰ ραπάοπίθαι νοὸπ 

[5565 παῖσαι πὶ ρα 6 06 ἢ [δ᾽6 δ νι γαπιὶ ἀσοο- 

ἄθτὸ βρόγχον Πυυλἀΐθηι ἢ ἀ5η85, (ὦ πη} 116 6 Πὶ 

αἰ 8δ)4 πηθϑυ ΠΙΟΡΟῚ. ἀσοθβϑίς, αν άπ ὙἱΓβὸ 
οοβοῖ : δὰ Ῥοβῖ Βα 8 Ρϑγδ ]5ὸ σᾶϑα), πὸ 

σορηον Λάδπὶ ἔναπι χόνϑπλ 5αδῃι ὅὅ, 
ΜΙ. βδοαῦπαι! ὀχβῆίοσο δα πχαηθ. Ργοβδη!οὶ 66 

βιισσοδϑοτοβ λιπι δὲ ΑΒ] : δ δίῃ Π| ρα ταλιι5. ὸ- 
τοῖα. ὅ5. ΤῊ] αν αι μοδὶ ιὅϑ0 ΘΟ αδατα Θὲ, ῬΓΌΡΙΓΟΥ 
μὰ ρΙ  οδίατη Ποπλτπ πὶ ρυαν ! αίομι. {π|15. 6 Ο0]Ὸ 
ἴῃ Βοβοτα [85 ΟΡ δογατῃ ᾿πλρ᾽ 6! ῖρτη ἀδ]αρβιι5. 2685 
ΒΒ ΞΘ] ποι ρι5 θαι μοῦίθιι5 δυο ίθοιν ἐμ ἢ νυ τιπὶ 

δι ᾿ρθ0 Ππσσιιο μουν 585 οί 5. θ5ι, βαιιοῖα Πὶ- 
46 οἸξείαηι ρόπῃ8. Μοδὺθ θα τα πὶ ἀλοπίο αϑίαραΐ 
Πθὸ ; δὸ νἀ] τ ρορι] 5. 1 [561 Ἰούθτα. αἰογαν 9, 
81}}} Ἰοιβ]αίογο Μόνο {αὶ ἀἸἰχογαῖ, πο πώθολμαδο. 

2153} νι ρ πὶ Βα ραη δ [ΠΟ ΘΒ 5 ΒΟΟΓΊΑΤῚ ΔΕ515 651 33, 
ΜΙι55ὶ 50} ΡΟΞῚ, Μονβαι ργοριιθοία ᾿5τΆρ] ρα οὐρὰς 

ἰν1. ΑἸ ρ51 ταθαϊοϊπαᾶπι αἰουθηθβ, ΤΟΥ] νἱ 5πρ8- 
ταὶ! ἀσριοναμαπίς ἃ] αυϊδαιη 6χΣ ᾿ρβὶβ ἀϊοοτοῖ: 
Ποεὶ τοῖλὲ, φιᾶα ρολεῖ! μὲπις εἰς ἴονγα, δὲ φμὶ γϑοίο 

[ποίαις ὅνέον πονηῖηῦδ γε 5 68ὲ 53. οὖ στα σσι5 μι ς 

5 (θὰ. 1, 31, 86 (δὰ. ,.38. 55. Θὲ. ω, 34. δε σὴν 'ν, 4. 99 ΨΙ4 δαϊ. 3, τὼ 7. 
᾿ χΡῖ ἴδε ἡ, ἜΣΘ πῆ αχο ῦ; ΦΧ δ τ 5 

() χησα ἐεγγοπῖ, οἷς. [νηλρίποπι Π6Ϊ συληι ἰπ 
πολ η ἈσΠΟ5ΟΙ  ἀποίοτ, ἴῃ ἀηήτπὰ το ροπὶξ Πἰξ νοῦ- 
Μ15 πὶ, ἅν αν 8. : Δηΐμεη δαδος δον μοισπία- 
ἐδ, ὁρυδ μεὶ ῥγναῳοίαριβδίτη, ὦ ἱριασίπεια, {{Πἢι 
αὶ ὀαηὲ βροῖί. Το πὶ γρτὸ οαδ. 1ἀ, ἢ. 10, 4} 
51 Ἐ}ΠΠι|ἠῖπιο ἀἸδισα}! ; δὴ 6 δα πα ροδοᾶίο αἱ 0}- 
βΒοπραία αι οἱ πη κβδ ἔπββο, σππὶ τἀ πιρῖὶ ΠῚ ἃ γ6- 
[ο1ὰ κἰτ. οι (ὁ Ποῦ τοσητιτα γὁ] ἐπ ρογανονε πὶ 
πηι θὰ5. ΘΧ} ἐλ ἔργα τε, ἀ1}}} ἰμη μι. 68}, σα- 
ΤΟΠῚ5 ΟΥ̓ΠδΡαπίαγ, σοι γαθαμίαῦ ᾿χ 15, ἀρια ρας 
5. ΔΆΝ} ὅσα! Τὰ νονρὸ ἃ Ἰοάππο Πα πηαποοιο {1 {π|- 
ὑπ 864. ὁοῃ για τὴ ὁχ ΟΥΥΉΠῚ ἀποϊονίνα!θ ΓΒ - 
γᾺΠῚῈ ἐπ] σΊ στη σα] πὶ : ἐΘρ ππᾶαιὸ συπβοσιθημα 
058. Δ τηϊαρίῃ 5. ὅππῃ Ἰθι ρον Ιου 5. (6 δ αι τὴ 0515 
᾿πῚ]} ΓΔ ΟΡΊ 5. ποποσομθι οχιοπαϊαλας , ἀοθί αι ἐπὶ- 
ἀπ ΟΠ νΊ 510. δὲ βαθου 5. ΘΟΠλα πὰ δ θοῦ ᾿πηαμίῃθ5 
ΘΧΤΟΠα] μὲν 651, 15Ὲ, δἱ πσῆϊο ΟΒ ππαμπίηθιη Ποῖ πάη 
δρδία. ἴα πομότὸ αἰραια. 65, ἂν ΟἸιρίβιι5 δὰ δα πὶ 
γϑρανΡαπήπιπι 46 0] 0 ἀδβοθηάογο ἀδάϊρπϑίις ποθὴ 
51}: ποιὸ ἰπιασίηρθ. ΟἸ ΙΒ] οἱ Ξαῃοίονη πλ σα] 
αἸμλ ἃ ΠΟΡ5. δΥ απο, αἀἰξητο 7 Ὁτοίθγαι. δραὶ 
πιῖ5. ὑθιπ ρον ηι5. ἔπ Δ] ΘΠ] ἃ ΒΒΟΓΑΓας ἐπ ἃρΊ ἢ πὶ 
πΒῸΒ. ἸΛΘ ἀσ]}}} ρορτ σα τὴ απ γδαι σο] τ αίαν 
Ῥαποηκ5 ΕἸ ΕἸ ΞΗ ΑἸ Π14. ΟΧ ὥγοὶ ΘΠ ἃ» ἰῶτηοῦν- 
τμυῦκἃ σοι! ούαια, σατὰ μοημπὶ δισα5. σΘ]θΘγν μηδ; 

- - - ἈῚ μ “ ᾿ ᾿ τὸ πρῶτον τῶν Ἰοαφῶν βιύλίον, ᾿ἢν ΕΕ ἡμέραις ἐποίη- 
" 'ς μ - ,..: ὅν ᾿ ΝΕ ΠΡ ἈΝ σεν ἡ Θεὸς τὸν γύσμυν" ἀλλ᾽ ὁ χόσμος διὰ τὸν ἀνθδώπον 

᾿ - - Ε - 

[2] αὐγαῖς ἀποστίλ- 1} Ἢ τς ἀεαα νς, .“- Βλιὸος μὲν γὰρ αμπροταταις 

διὰ τὸ ἀνθηώπῳ φαίνειν ἐγένετο καὶ πάυτα 

δὲ τὰ ζῶα, διὰ τὸ δοηλεύειν ἡμῖν χατέστη βοτάνα! 
Ν μ , ΗΝ , , 

χαὶ δένδρα διὰ τὴν ἡμετέραν ἀπόλαυσιν ἐκτίσθη. 

Πάντα καλὰ τὰ δημιουουγήματα, ἀλλὰ τούτω, οὐ- 

- 

θων, ἀλλὰ 

ὃξν εἰχὼν Θεοῦ, μόνος δὲ ἀνθρωπος. “Πλιος προττά- 

Ἴμᾶτι μόνῳ (3), ἄνθρωπος δὲ χερσὶ θείαις ἐπλάσθη; 
χατ᾽ 

χαθ' ὁμοίωσιν, Εἰχὼν ξυλίνη ἐπιγτίου βασιλέως τι- 

μᾶται" πόσῳ 71: μᾶλλον εἰκὼν λονγιχὴ θεοῦ ; ᾿Αλλὰ 

τοῦτο τὸ μέγιστον τῶν δι μιουργημάτων, ἐν παρα- 

Ποιίσωμλεν ἀνθρώπων εἰχόνα ἡμετέραν καὶ 

δείσῳ γορεῦον, φθόνος ἐξεῦαλε διαδολιχός, ᾿ππέχαι- 
δὲν ὁ ἐχῃρὸς πεπιώκοτι τῶ φρονηθέντι' ἄρα ὁ 

4 ΗΝ ἣν» 

λου μένειν χαίΐσοντα τὸν ἐχθοόν ; Οὗτος 
προσελθεῖν τῷ ἀνδοῖ, προσῆλῃεν σας διὰ τὸ ἰσχυρὸν 

ὡς ἀσθενεστέρα τῇ γυναικὶ ἔτι παρβένῳ οὔσῃ μετὰ 
᾿ τυ . » “ “ ὁ τοῖν 

γὰρ τὴν ἀπόπτωσιν ἐκ παραδείσου, τότε ἔγνω ᾿Αδὰμ 
Εύαν τὴν γνναΐκα αὐτοῦ, 

ζ΄, ἀεξύτεροι γεγόνασι διάδογοι ἀνθρώπων ᾿ς ΒΘ πε εθλΣ ὩΒΗ χ ΓΘΈΕΩ 
- ἐν δ Ὰ Ἶ ᾿ γενεᾶς Καὶ» καὶ ᾿Αδέλ' καί Καίν ἀνθρωποχτόνος (4) 

ποῶτος, Ἱζεταχλυσμὸς 

τος 

ὕστεηην ἐπεχύθη, διὰ τὴν 
τῶν ἀνῃοώπων πολλὴν πονηρίαν" πῦρ οὐγανόβεν καὶ- 

ἦλθεν ἐπὶ Σοδομιτῶν, διὰ τὴν πυοανομίαν, Εξελὲ- 

ξατο μετὰ χοόνους ὁ Θεὸς τὸν Ἰσρατλ’ ἀλλὰ χαὶ οὗτος 

διεττθάφη, καὶ ἐτρχαυματίτθη τὸ γένος τὸ ἐχλεχτόν, 
Μωσῆς γὰρ ἐν ὄρει Θεῷ παλει στη κει (Ὁ), καὶ ἀντὶ θεοῦ 
μότχος ὑπὸ τοῦ λαοῦ προσεχυνεῖτη, ᾽Ἔ πὶ τοῦ νοιλυθέτον 

Μωσέως τοῦ εἰπόντης. Μὴ μοιγούση ς᾽ ἀνὴρ εἷς κάμινον 
εἰσελθὼν ἀκολχτταίνειν ἐτύλμησεν, ᾿Απεστάλησαν πρὸ- 

ἀλλ' 
ἴαπϑελοωτες ἀπεχλσίοντη, κἡ περιγιυόμενο! τοῦ πᾶς 

ϑῆται μετὰ Μωσέα θεραπεῦσαι τὸν ᾿Ισοαΐ λ' 

. ᾿ “- Ω “ - 

ῦνυς, ὡς λέγειν αὐτῶν τινα Οἵ μοι ὅτι Σπόλωλεν 
γν5 κι ,» ἃᾳἃἂ - “ὦ . ἷ ὡ Η͂ " ᾿" 

εὐλαυὴς ἅπὸ τῆς γῆς, γαὶ ὁ χατορῇων ἐν ἀνθρώ- 

παλιν [ἰἄντες ἐξίχλι- ποῖς οὐχ ὑπάργει. καὶ 

ἸῸ χοῦ. χχχι 1, Ἐ, 

ἀρᾷ Παρ δίαπι, Πἰδ. γῇ Ηΐδε, οαρ. 18. Ἐπιδοθῖι5 
1036 ἀροβίοϊογαπι Ροίγι δὲ βᾷμ!, με γδεσαιο ᾿ρ51 85 
Ρίοια5. παρ λθ5 ἃ Βα πὶ ΠῚ πὸ. ΤΠ ΟΠ ΟΥἾ Πὰ. ποΡνᾶ- 
ΝΆ 8. 1. (αἴ }}}5 ν 1550. 56 μ ΓΘ Ὸ ρον θη Ἰσο ΘΕ ΗΤΟ 
το 18. ἀϑϑθγναιαπι πα πιὰ ΟἿ ὙΟΠΘΡΆΠΟΙΡ 
ΒΔ 0 1000 οΓΠϑάγατη ἄσοθι. ρίὶρηδηῖι5. νΘ  ]Ὼ 

Ὁ ἴῃ φοοίροια ἡαααπι ΠΙΘγοβοϊγταϊία1 ἀρ βοοραίαλ 
ἀρροθ δα, Π ΓἼΞῸ νῸ] σαπσι σα] πξάδην ᾿πλσπ 8 
ἀδριοίαμι, ᾽ Βισογδὰ δα Ἰπσρηΐρ οπυκαιασα, 1{15- 
ΟἸἀ1| : χαοα 6]5 Ϊἀοατῃ ἸΟΟὶ ᾿π00}}5 αἸπρ! ον αἱ 
1ρ50 δρίδιαι θρίβίαϊα δὰ ᾿οα Π6Πὶ ΠΟΞΙ͂ΡῚ βιισοθββον 
το ἴον ἸΠϑιοη γηλαπημᾶθ. νοίσγὶβ ΘᾺ ΠΠἸοἢ 5 00, 
πον. 110. 

(23) Ααμπρητάτχις. Πατήᾶθο,, λαμπούτατος, 
19.) [ἐοοστανματι μόνῳ, σία, Οοιπ),, σα, σβδη], 

τοῦ, προσπάγψωατι μόνον, Παιπάβο., αὖνῳ. ΠΡ] 5 
ΘΟ σα Ὑ5. ροϑὶ πόσῳ ἴθ Ργιοΐα 5. σοσάϊοίρας, οἱ 
Ποσ, οὐἐ ταν: Βα θολαν δὴ ἃ Παγηΐζβοθιο, 

(4) Καὶ Καίν ἀνθρυποχτόνος, ΡαΓΙΠοα]ατῃ χαὶ πα ]ὸ- 
ἴα ὁχ οἰ5]., ἤρα. Βοσ, (πιπαὰν. 

(Ὁ) ταρειστήχει, Εχ (151. οἱ ἤρα, οἱ βάι. 
ταρέστηχει, Ῥασΐο ρακί, ἰοῦ κὴ υπενεύσης μη} 8- 
ἴπτ, Ὁ μοιχεύσεις, τὰ οὐ, ΟἸνο)ν., ἰἴομ., στυὰ, ὁ 
ΒΆΟΤῸ ἰδχαι, ἴῃ (Οἰ5]. οὐ μοιγτήσης, 10 Ηοθ, μὰ" 
μοινεύσεις, 
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νᾶ», ἃ ἐἀγχρτιώ «οὐχ ἢ ", ἅμα ἡχρΞτιώθησαν" οὐχ ἔστι 

τῆτὰ, οὐχ ἔστιν ἕως ἑνός" χαὶ πάλιν" ᾽᾿Αμὰ χα 
κλοπῇ, καὶ μοιχεία, χαὶ τόνος [{] ἐχχέχυται ἐπ 
τῆς γῆς, Τοὺς υἱοὺς αὐτῶν χαὶ τὰς θυγχτέοας αὐτῶν 
" 5 ᾿ ἔρυσαν ξαιμηνίοις, Οἰωνίζοντο, καὶ ἐφαρμακεύοντο, καὶ 
ΠΑΝ ς ἐχλγδονίζοντο. Καὶ πάλιν" Τὰ μάτια αὐτῶν δεσμεύον- 

ΜλαναΣ » τες σχοινίοις, παραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ 
θυσιαστηρίου. 

π΄ ΤΣ τ " 
Ζ΄. Μίγιστον ἦν τὸ τραῦμα τῆς ἀνθρωπότητος, 

"Ἔ μα τὐνεν τῷ ἀμ τς. 
ἀπὸ ποδῶν ἕως χεφαλῆς οὐχ ἦν ἐν αὐτῷ ὁλοκληρία" 

δέσαγυς. Εὗτα, οἱ πνοφῆται ἀποκλαιόμενο: χαὶ χά- 
» , ᾿ δ ἢν τ (Δ. , Ἴ 

ἔλεγον: Τίς ἐκ Σιὼν τὸ σωτί- 
οὐὴν (3); καὶ πάλιν Γενηθήτω ἡ Χείο σου ἐπ᾿ ἂν- : 
Ν ᾿ - Η " ᾿ ᾿ι 
ὃρα διξιᾶς σον, καὶ ἐπὶ γἱὸν ἀνθρώπου ὃν ἐχοα- 

ἁποστῶμ:ν ἀπὸ 
σοῦ. Καὶ ἄλλος τῶν προφητῶν παρεχάλει λέγων' 
Κύριε, κλῖνον χατχύηθι. 
νε: τὴν Ἐπμετέραν ἰατοείαν τὰ τῆς ἀνθρωπότητος 

τραύματα, Τοὺς προφήτας σοῦ ἀπέχτειναν, καὶ τὰ 
ὍΝ ε Ὁ ἐδ. ἀπε τ ν πὸ, τῶ 

θυσιαστήριά σὸν χατεσχαψαν, ᾿Αδιύρθωτον ἡμῖν τὸ 

καχὸν, σοῦ δεῖται διορθωτοῦ. 

μνόντες, 

ταίωσας σεαυτῷ χαὶ οὐ μὲ 

οὐρανοὺς χαὶ Ὑπερδα!- 

Η΄, ᾿Βπήκουσε τῆς δεήσεως τῷ, ποοφητῶν ὁ Κύ- 
ϑιος Ὃ Πατὴρ οὐχ ὑπερεῖδεν (3) ἡμῶν τὸ γένος 
ἀπολλόμενον" ἐξαπέστειλε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν κύ- 
ρ'ον. οὐρανόθεν ἰατρόν" καὶ λέγει τις τῶν προφη- 

-ἷ “ἃ - " ' ν᾿ 

τῶν' Κύριος ὃν ὑμεῖς ξηπεῖτε, ἔοχεται' χχαὶ ἐξαί- 

φνῆς ἥξει. οὐ. υἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ ὁ Κύριος, 

ἔνθα αὐτὸν ἐλιθάσατε. Εἶτα τοῦτο ἀχούσας ἄλλος τῶν 

προφητῶν, λέγει πρὸς αὐτόν: Θεοῦ σωτηρίαν λέγων, 
5 ᾿ ᾽ ᾿ 

ἑουχίᾳ λαλεῖς, Θεοῦ παρουσίαν πρὸς σωτηρίαν (Ὁ) 
εὐαγγελιζύμκενος, ἦν χρυπτῇ; λαλεῖς ; Ἐπ’ ὅσους 
τε - ᾿ “- : μ ,᾿ Δι 

ὑψηλοῦ ἀνάδηθ: ὁ εὐχγγελιζόμενος Σιών' εἰπὸν 
ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούϑα. ΤΙ εἴπω : Ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν, 
ἰδοὺ Κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται. Αὐτὸς πάλιν ὁ 

πόντος εἴγηχεν, ᾿Ιδοὺ ἐγὼ Ἐπ καὶ . οτος ἘΠΊ ΧΕΝΣ γὼ ξοχομαι, καὶ κατασχη- 

μέπῳ σου, λεγε! Κύριος, χαὶ γχαταφεύ- 
ἦ ὡς 

ξηνιαι ἔθνη, πολλὰ ἐπὶ 

᾿ , νώσω ἐν 
τὸν Κύριον, ᾿Ισραηλῖται 

τὴν δι’ ἐμοῦ σωτηρίαν πα͵οῃτήέσαντο' “ρχομα! συν- 

αἵαγεῖν πάντα τὰ ἔθν χαὶ τὰς τνλώσσας' εἷς [35 ἰὴ ἵ φ ς 
χὰ τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαδον. 
ΠΥ ΣΩΣ ἃ τὺ ῦ σολτ, ὑσάρις ἔῃ ἐὰ ἿΣ ΡῚ σχῃν καὶ τί χαρίζῃ τοῖς ἔθνεσιν ; Ἴἤρχομαι συν- 

ΟΑΤΕΘΗΕΘΞΙΒ ΧΠ. ΠῈ ΟΗΒΙΒΤΟ ἸΝΟΛΆΝΑΤΟ, 134 

ποιῶν χρηστό- Α αδοϊϊπαυονπί, οπμὶ ἐγπεμεϊϊοδ Καρέ οαπξ : πον θ5 φαὶ 
{ποῖαι δολτιι, ποι 65 πδητις αὐἱ μπιών 58. ἸΓΟΓα Πα ΠῈ6Σ 

Μαϊραϊρίνα, οἱ Γωυίμτα, οἱ αὐμἰτορῆιον, οἱ κοπιιολάποι 

δα πὲ δαρον ἰονγαηι 5, ΕἰμοΣ σις δὲ Κἰϊας 

5μαϑ δα  βοαυονμηὶ ἀἰστποπίρες δ. Α ΡΊΞΕΙ 5. νρηθ- 
ἤοΙ5, ὁπ πο πι6 νη 015 ὁσο ρα Δῃ γ. 

ΕΠ ταγθαβ: « νοβιπποπία δὺα ἰἰραιίοϑ. [ἀ 108, 
τ ν6 [ἃ οἰ βοϊθθαην ἃ τὶ οορίιρας 19... 

ΝῊ, Μαχηπαι οὐας Βαιπᾶπὶ ρϑμυγὶ8 να πὰ5; ἃ 
ΡΘα 5 ὑϑάθ. 84. οἂρτ!. ἈΠ} ἴῃ ἰρ80 Ἰηξεμγαμὶ 

οὐαὶ "5. ἀοἢ οὐαὶ ἃρρομόμείο τηα]άμ μια  Ιοο 5; Π0} 
οἶδο, Π8648}6 Πἰραίαγιβ. 1)λεῖη δ ἀδριαῃπϑη 65 δἰ [8{1- 

βυδῃ 85 ργορῃοίς ἀἰσορδῃί: « Οὐδ ἀρ}! ὁχ δίοῃ 
« βδ]αἴαγο "9 ἡ Εὲ ἐϊξονσπ ι ΕἸα πᾶ πὰ “ἃ Ξα ρον νἱ- 

« τὰ ἀδχίογῳ περ, δὲ δαρον ΕἸ ἰιοτ 15. 4 6 αὶ 
« σοιτοθογῶ5}} (101; δ πο αἀἰδοράϑιηπβ ἃ ἔθ !. δὲ 

« αἰΐμο Ῥγορλείᾳ ξμρρίϊοαθαΐὶ, ἀλσοπς ; Θοσιῖηο, πο πα 
“ Ο]05, οἱ ἀοδσομάρ ιν ᾿χϑθρογαη! τπθαϊοϊπδηλ 

ποβίγαηὶ Το 1} να] μον, Ῥυορ Ια 5. (09. οὐοί- 
ἄρνα, δ! νὰ ἰὰἃ οἸοάογαῃί δ, γα δῦ ἀΔ}} ΡῈ. ἢ09 

ταδί) κι ροῖθϑι; (6 μά 5}} μηδ ἀλίογο, 

ΨΗΙ, Εχδπαῖνν δὴ ῥγορμδίασυ τη. ΟΓΔΙΙΟΏ ΘΙ 
ΒΟ 5: πο ἀοδροχὶε ῬΆΙΘΥ ρθη ὰ5. ποβίγαχῃ ἴῃ 

ἐπί ἐσ ταπὶ ΔΘ 5. ΕΠ τα σαθιῃ Ἰ)οΙ) τ ἃ οὐ 15 
τηἰϑὶ θα Ἰσαμ ; αἰ 416 ἀΠῸ8 5 ΓΟ δ 5: « Ποιηΐμ 8 

«ἀπ. 6 πὶ 05 ΠΕ ΘΡῚ 5, ἡ 6 ἢ}: εἰ φορθηΐθ νϑηΐθι, Ο0-- 
«παρὰ αὶ τοι ρ πιπὶ βάατι οια 5 ὁ,» θὲ ἡρδαπὶ ἰὰ- 

ΡΙ ΔΑΒ 5 οι δ Ἰιοο Δ ἸῺ 5 4115 ᾿ΔΔΘΡ ρΓΟρΘ 885, 
δἰν 11: 961 δα] αὐοι ἀἰσθηβ, Βα Ρη 550 Ἰοψαθν 5 ἢ θ οὶ 
ΡΓΩωβθι ἴλην 4 κα αἴοτα ἀλπτι 185,1) οὐοα]λὸ νουθὰ 

ἴαοὶβ 7 «ϑαρον πιοπίοπα ἐχυθ]ϑαυι ἀϑοδηάθ, (α] οναὴ- 

« »6}}χἃ5 δῖοι. )}10 οἰν Δ 5 1πάὰ: Ομίω ἀϊοαη} ὥοο 6 

«)6Ὲ}5 νοϑίθυ, θοῦ Κὶ Ο 7] ουεῖ πὰ σα Το τ (ἀάϊο νὸ- 

«ἘΠι5. Ἀαμνεισῃ ἴρδο θοπιῖηλι αἀἰκὶξ: ἔσο ὁσὸ νεῃίο, οί 

« τουϊοτίαπὶ θαμὰ ρόπαπ ἴῃ ταδίῖο (α], ἀἰοὶ )οιαῖ- 
«ἨῸ5: 6Ε σομΕιμίοη! σρηζ65 πα} 28 ἀά ομλίμιιη ἴ.» 

[5Ρ δ ἴα οθ]δίατῃ ρδι πιὸ βαϊαέθι τϑ)οσογαη!: « ᾽- 
« 0 σοηρτοσαν 8 ἀπιπ 05 βοθίο 5 οὐ ἰπμ 5 ὃ; οἷ μ1Ὸ- 
Ῥτία δαΐπι νηὶ, εἴ 5αϊ δατα πὸπ σϑυθροόγαπὶ 9. γ6- 

ὨΪ5 6. συ] θη 5 ἐπε ραν 15 9 « Κ ΘΏ10 ΘΟ ΒΤ ΟΘΆΡΟ 

« ΟἸπ05 ΒΟΝΓΟΒ90,, ΡΟ] αδτν βαρδυ ἐρ5ὰ5 δἰ μα θχλοι» 

9. »»α}. χαὶς ἢ, 98 Ο58. τν, Ὧ, 96 ῥβ4], αν, 37. 37 Ατῃηοβ τι, 8. "8 ἴ5α. τ. δ, 39 ῥ54]. χιῖ, 7, α 54]. υχχιχ, 18, 
19. Σ᾿ Ῥ3α!. οχίι, ὅ, 5 ΠΙΆ ΘΡ. αἰχ, 10. ὁ ΜαΪΔΟΙ. αν 1. δ ]1οδπ. νατι, 59. δ 18ἃ, χι, 9, 10. 1 Ζασ]ι. ει, 10,11. 
δ ἴβὰ, ὡχγι, 18. 9 σα. 1, 11. 19 ἴφὰν αὐχνὶ, 18,19, 

(1) Ἰλαὶ φόνος, 16 ΟΙἴο}., Ἰορίίατ, φθόνος, ἱπνίάϊα. ἢ 
Ι ΕΝ ἔκχεχυται, (0151. θᾳ., ἤοσ, Οαϑαῦρ, 6. ΧΧ 

οὐ. ἤσιπ. οἱ ΑἸὰ. Βαλόπ!ς κεχυταῖς αἴ πὶ οολα ποι 
(ὐτμ}. οἀπι, 65. αὐ ρα Ογγη!τα, ἐκχέχυται, ὧνγ- 
τὶ] 5 οαἱ. 1ὅ, αι. 3, ὺ Ἰοσαπὶ θεὰ πὰ ἐθο 805 
ΒΡ δῖ, ἐχύθη. 

(2) Τὸ σωτάριον. Αἀάϊεαν Ὼ Οδοδαθ. δὲ ἤσθ, αὐ 
ἐπ βᾶσγο ἰοχία, τοῦ (δα. τῷ) Ἰσραήλ. ἔδῃι κἀ- 
ἀϊοηθπι Ιομη Ογοάδοίαβ, [ἴσα ἴῃ Ἰοῦο οχ ρ58]- 
τὴ 79, 5οιιμϑίηλαβ αἱ ἴῃ Ρϑα!θγο σεαυτῷ εχ 
Ἀοο οἱ ὕϑααῦ. οὐ ΘΟ οἱ 41} ὁοιἴοθ5 δι ιρὶ ϊοῖ- 
(ον Γογαπί, ἑαυτῷ. θη ἴῃ Ισσὺ ὁχ Ρ58]. ΟΧΡΗΣ, 
Ἀοα οἱ ὕδβαυθ. ᾿ιαδδηΐ αἱ 1 5Δ017Ὸ ἔοχίμ, οὐρανούς 
σου, οἶος μος. Ηϊ5. βότγοὸ ἰδσαμίυν δάδο βἰ λ} Πἶ8 
ἀραιὰ οταὶ. τ Ργοο ΠΡ, Ομ θοῖ. Αμοέ, α,. Ὁ. 810, 
αἱ ἰδίμϑο χοβρθ 580 υἱάθαίαν Ῥροοα8. 

(3) Ὑπαρεῖδεν, ΟοἾ51. δὲ. ἢσθ, περιεῖδεν, ΡΔΆΪΟ 
Ροβέ ραγίσαίαλῃι ποῦς αυατα ΟΥγι ππ Μ᾿] οί αν [6- 
δεἰπιοηΐο ο θὰ 0. ἐπ! θυ βθυ!, μὸν ἡπϑάδαιῃ ἰμἰοευτο - 
ϑϑμ} πὰ οἰγοθτα Π6χὸ βου ρδὲ 6χ ὁοά, (151. 

(Ὁ Θεοῦ παρουτίαν πρὸς σωτηρίαν, ΤΟΥ παρ- 
οὐσίαν οἱ προὸς σωτηρίαν, Ἰπἰογροπίίαν ἴῃ ΘΕ ΠΕ |5 
σϑρθαμα λέγων, αἀασα ἅ11 δχίτα ἰούαμι ροβίλα πηι 911- 
τ πανη 5 ἀποιονηαῖο σα. Ο(οΡ., ΟοΙ15Ι., Τρ» 
ἤοο, βαρ, ὐοά ς Ὁ ἢ’ θπποῦ, ὀχοορίο Ομ... 
βοη βαϊαμι ὁπ ἐπὶ λέγων, 584 οἰΐατη γερρὰ, παρ- 
αὐσίαν πρός, οἱ Βαβομπί, Θεοῦ σωτηρίαν εὐαγγελιζ. 
Ῥαμ!υ μοδὲ, ἰοθο, ἐπ᾿ ὅϑους ὑψηλοῦ, παλοίασ ἰπ σοι, 
βου, αἱ ἴα ΤΙᾺΧ, ἐπ᾿ ὄρος ὑψηλόν, φασά σοπδίραοίίο- 
γὲϑ ΤἸομί 5. σοπνοπίρηπιβ. Ῥοβίγοιηο α8] τὴ ἢτπ- 
ῬΓΘββῖβ Προ θηίατ, εἰπών, ἀέρελα, βου μβ ἢγ5, εἰπόν, 

ἄϊο, ἐκ σοάα. (015],9, ἤδβ..6. βαυΓὶ8. ΒΙΡ}18. 
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- . - - ᾿ - Δ ϑ. ᾿ " Ἂς κ᾿ ΔΝ 

Ἐκ πῖδὸ δῖα ἴπ ΠΡ 6. σουέατποῖπθ (1), τοαιισα πὶ - ἃ ἀγαγεῖν πάντα τὸ ἔθνη, καὶ καταλείψω ἐπ᾽ αὐτῶν 

σαϊσχιο πὶ ἡχδουι ἔτε ΓΟ ἰ5. ΠΆΒΟΤΘ δἰμπδοα- 

ἵἴπτὰ ἀἀ0ο, [εἰ αἰῖι5 Ρτοροίαᾳ αἸχλῖ : « ΒΔ πο! πᾶν! 
«Ο]05. Θὲ ἀοβορηάι!, δὲ ΘΠ 60 580 ρο 65 6]5 δ τ» 
ἱβπογαίαν πη σα ἢ ΤΉ] ΡῸ5. {81} 116 6 σα (ὁ- 

ΒΟΘΏΒα 5, 

ΙΧ. Ῥοβίθα βαϊοπιοη ἀπ 1685 ραίτοτῃ βάθπηη ἰλαν- 

ἄδιπ ἰβία ἀἰσϑῃ! οτη, ρ } Ποδῖα δή πὰ ΓᾺ}}} εἰ παι Ὁ, ΤῺ 

111 τ ἔβιβαῖτῖε ΚΘ Πα ΓΝ ΘΡΆἘ ρ ΒΡ ΟΊ 5, ρ Γεθ 6 ἢ ἷ- 

γαίιαπο ἀεὶ: « Ὑότόπθ ΠΔΠΙ 1. [Κδὰι5 σαπὶ [γα |- 
«5 Ξιρον ἴδγγαπι ἢ.» Εατη νοτο, ἱπάᾷαῖ Ἰ) αν], 

[681 αυξρβιϊοηραι, ἀπίθνυθοίθηβ πὶ ρπδίπιο απ [ἡ 

δαίοπιοηθηὶ ᾿Ὠ ου 18. 651. ἴῃ ἀπὸ ὨλΡραν : Δ6- 

βοομεοε δἰοαξ μἱρῖς ἰπ Ὀοία τϑς ΡΊευϊα αα! ἄδην, ΡΡΟῦ 

ἰδ οὐ δδίθια. 6} 8. [Οὐ Πότ} 1 ἐπ υοίπις νϑιοὸ, 
Ῥυαμρῖον ματαδι αιθηι. 1 ΡΙανία πᾶσαι πὶ ν6 1188 
ἀφο }}5 5: Ππ1|1ὸ χορ αν: 1. αἱ, ρτορίθν ἰσηο- 

ταϊθτῃ παἰϊ νη 015 την διογίαια ΜΑΡῚ ἀϊοθτοπ!: « 
4 651 1} παῖὰ8 δβδί ἤὸχ {περ ογάχῃ ἐπ ἢ» δἱ Τυγραϊὰβ 

Ποτοά 5 ἀθ δὸ (ΠΗ δ(115 δας μοροομ γοῦν, δὲ ἀ1- 

ΟΟΤΘΕ; α ΤΙΡΙ παι ΟἸιγίβιαια παϑοῖ αν 15 ὃ» 
ΣΧ. Οὐϊβπδηι οδὺ ΠΠ1ὸ τῷ ἀδοοοη 1 ὃ αἰξ οοτ88- 

ΤΌΘΙΕΡῚ5: «ΕῈ ρΘγ  ἈΠΌΒΙ σπτῃ 561 ΟἹ ἀπ 8 ἸΒΠΌΤΩ, 
« ΒΟ ΡΤ ΠΟ 65 βοηθρμσαίπη τς ΒΕ ον θη αἰὐπ ἐς 
« ῥτορίοῖϑἌ: ἀδάδ, ἱπφιῖξ, ἡ δὴ οὐπ θέον, Πα δίοῃ, 

«Ὀγράϊσα, ΠΠ Φουα βαῖδηι  σο0 6 θχ {ππ|5 Ὑ6 11} {0 Ὶ 

« [515 οἱ Ξαί ν 88 "δ.» ΜΆΠῚὺ ἔορθς βαηΐ ἢ ΘΙ ΠἍΙΠῚ 

ἀϊοὶβ, ὁ ργορῃοία 7 1) πο)οῖ 5. Ξἰσησαὰ {π0( σομο5 19] 
ποῖ πὰ θοΔηΐ : 51 ρανραγα δυηϊοθατη 4ἰχθ τ δ γορθπι, 
Ἰανα ὀὐοπραία 651. πὰ αϑηνο] μαδίι5 ρορονοραῖίίνα ; 
51 ΠἩΠΠ τὴ 54 16 }} 1110 δε ρα ἰτιπι, 6Ὰ παρα ΠΞ σα ΓΙ τ5 
Βοα δῆ Θῃν Σ 61. πος ἀαοσαρ ἰηπίρσηθ Δ} ΔΠΠ|5 ρυίθοθ- 
Ρία ἢ 65,. Δ ποΡῚ5 βἰβαθτῃ γρρῖ5. 6}}}5 ρΓΌΡΓΠΙΠῚ, 

σα}5 ἀνθ ἀπ α{185. Βοϑροηάδε ργορμεῖδ οἱ 

αἰϊ: «Ἰξσσο ὸχ ταπ|5 νομἹ ΠΡ} ἡαπί15 δ᾽ βα! αἴθαι [τὴ- 

«ΡΆΡΠΙΘΩ5 : ἰρ86. Πα ιβ ὑ[1|5, δ᾽ ΒΘ 615 ΒΌΡΘΙ 588}1-- 
«βασι ΘΕ ΡΆΠΈΙ ΠΟ], α ΠΟῚ ἴῃ ΟΡ ΓΙ "85 1). ΠΡ 65 30 
ἀΠΊΟ ἢ 6 δίπρα]ατο βίμβησια τορὶβ {πὶ ἀἀνρηῖ, 80- 

σημεῖον" ἐκ τοῦ ἐμοῦ γὰρ (3) ἀγῶνος τοῦ ἐν τῷ σταυϑῷ,, 

σφοανὶἣα βασιλικὴν ἑχάστῳ δίδωμι τῶν ἐμῶν στρα- 

τιωτῶν ἔχειν ἐπὶ μετιόπου, Καὶ ἄλλος τῶν ποοφητῶν 

ἔλενε᾽ Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέθῃ, καὶ τνόφος 

πὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ" ἠγνοεῖτο γὰρ ἀνθρώποις (3) ἡ [ πεν 

ἐξ οὐρανῶν χαταῦχσις, 

ϑ΄. Εἴτα ξολομὼν ἀκούων τοῦ ποτοὺς αὐτοῦ Δα- 

διὃ ταῦτα λέγοντος, καὶ θαυμαστὸν οἶχον οἰχκοδομή- 

σας, καὶ προϑλέπων τὸν εἰς αὐτὴν ἐρχόμενον, ἀπο- 

θαυμάζων λέγει" ἢ ἀληθῶς κατοιχήσε: (6] Θεὺς 

μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς ; Ναὶ, φησὶ προλα- 

βὼν ὁ Δαῤὶδ ἐν τῷ 

ψαλμῷ, ἐν ᾧ ἐστι Βαταδάσεται ὡς 
πόκον" ῥετὸς μὲν διὰ τὸ ἐπουράνιον, ἐπὶ 

γὰρ (5) ἐπὶ πό- 
ὡς, ἄγνοου- 

μένου τοῦ μυστηρίου τῆς γιέννήστεως, τοὺς Μιαγοὺς 

ἐστιν ὁ τεχθεῖς Βασιλεὺς τῶν ᾿]οὺυ- 

τὸν ἽΠρώϑδην ταρασσάμενον ἐξετάζειν 

ἐπιγεγοαμμένῳ εἰς Σολομῶντα 
ὑετὸς ἐπὶ 
πόχην ὅὲ 

διὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ᾿γ:τὸς μὲν 

χον καταύαίνων, ἁψορητὶ καταύαϊνοι" 

λένειν" Ποῦ 
δαίων ; καὶ 

περὶ τοῦ γεγεννη μένου καὶ λέγειν. Ποῦ ὁ Χριστὸς 
γεννᾶται ; 

Ι. Τὰς ἔστιν οὗτος ὁ 

Καὶ συμπαραμένει. τῷ ἡλίῳ γχαὶ ποὸ τῆς σελέ- 

νης, γενεὰς γινεῶν. Καὶ πάλιν ἄλλος τῶν προφης- 

λέγει" Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών" χή- 
ζυσσε, Ὀύγατερ Ἱερουσαλήμ’ ἰδοῦ ὁ Βασιλεὺς 
σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σώξων, Πολλοΐ βασι- 

λεῖς" πεοὶ τίνος λέγεις, ὦ προφῆτα ; δὸς ἡμῖν ση- 

μεῖον ὃ μὴ ἔχουσιν ἄλλαι (0) βασιλεῖς. ᾽Εὰν εἴπῃς 

πορφυροφόρην Βασιλέα, προείληπτα, τὸ ἀξίωμα τοῦ 

τῶν 

σχήματος" ἐὰν εἴπῃς ὑπὸ στρατιωτῶν δορυφορού- 
μενον καὶ ἐφ᾽ ἀομασ: 

προείληπτα: παρ ἀλλὼν 
βασιλέως, οὔ τὴν παρουσίαν 

ἀποχρίνετα!, χαὶ 

χρυσοχηλλήτοις γαβεζόμενον, 
“" " -- " μ - 

1) καὶ τοῦτο’ ὅος ἡμῖν 

σημεῖον ἰδιάζον τοῦ 

χαταγγέλλεις. Ὃ δὲ προφήτης 

λέγει" Ἰδοὺ ὁ Βασιλεύς σου ἔργεταί! σο! δίχχιος ἵ ΡΣ 
καὶ σῴζων' αὐτὸς ποαύς, καὶ ἐπιδτδηκχῶς 
ξύγιον χαὶ πῶλον νέον, οὐχ ἐπὶ ὄἄρμασιν (8). "δχεις 

ἷν 2 
ἔπι ὑπὴ- 

ἩῬΆ4. χνες 10. 1511] Παρ. τὑτιις 37. 15 ΡΞΔ]. πἰχτι, 5. 16 Μή, σαί. (ὅ, πι 1. 1.5 ΜΑμῆ, π, 2. 15 101. ἀ, 
17 Ῥ58)}. ὑχχι, 6. 15 Ζϑοπᾶν. ιχ, 9. 15.101. θ΄ ψὴφ τὰ». Ἡι 11 

{1} ἔχ ὕχθὸ δηἴπὶ ἢ στοθ σογ ἃ Πα,» 6, ΒΊσῃ 8- 
ΟΠ] πηι ΠῚ ἐϑβᾷ]ο δέ, ἘΠ ρι!ο, Ξἰσαρ]οχ σσιιοὶ 5 5ῖ- 
βπαπλ, {π|8 οἱ. ἀς πὶ. [άς Γ6μ815 οἰβηθτῃ, σημεῖον 
τὸ βασιλικόν, ἀρρ6 ΙΔ} : αοε δὲ ρεί πη ατο οἱ σΟηηλ1ι- 
ΠΠΑΒΊ ΘΠ’ τπι,., 1} νοῦ! ΠαΔ]Π 5 Πὲ ἐρίρδμ τανοῖο, 
ὕᾶμ. 37. ΟλοἸ5  ἀπι δὴ ΡΟ βίο π 5. κἴσπαπι γα, [15 αὶ 
δὰ Ομ τ διατὶ δυσο δρδπὶ, ρυϊαθαλ ἀπίρ οὐαϊα ἴπ]- 
ροβιίιην. θαι πιοάο ἔα 5οΒῖπ5 (μρεασίδιπῆα ΠΡ νἹ 
ἤρηι. ὀνηησο, οαρ. 35, ρὰφ. 100, αἸηηπιρ πο ᾿βαϊ 
Ἰοσηπὶ ἐπε ρργοίδηίαγ, ΠΡ ΓΘ δείατη ροία Ογ- 
ΤΠ Ὲ ἰππιηΠοπο πὶ ΠΡ στα ατξ Ξασνὶ, αν τα 1ἢ 
ΜΠΠ5 Πρ γῖβι τἀπὶ θεΐπιο, ἃ ρττυοῖθαα ᾿ὴ ἔγομ!θ 
ἤομπαῖ, εὐ Ταΐάρηη ἴπ ονοῖβ ἤματαγα, αἱ οὐ αἰ Ρ115 65} 
ποτιτη. ἤδηο ἔΓοὨ 8 αηοοηθ νοσαὶ οι, 22, πν7: 
δηῃπηδιποη Ποῖ. κἀὦ βαυγα πιστὸ ὁπ γίϑγηα ὶβ μ05 
ῬΡΟΡΓΡΙΒ Θ πα δ πὶ πα} 185 δα (ΠτΊβιϊδηᾶπι Ρυρπαιη 
ΔΥΠΠΗ ΧΕ ΟΟΟΙ σα! 2|. πὶ ἦ, 

(2) Ἔκ τοῦ ἐμοῦ γὰρ, οἷο ]11ἃ ριηθηβαν 8 ΡΧ 
σοπᾷ. (ὑο15}.. ρα, ἴοσθ, αβαθθ. οἱ στοά, [ὰ 6118 
ἘΡΔΉΒΒΟΚΊΓ οὐηΐ! ρει σαϊα γὰρ τι ποῦ ἐμαῦ ΘΓ ΤΟῦῸ 
σταυθῳν ΠΗ ΘΠ μιΡ, σωτη σευ, ΡΤΌΪΘΟ ἢ ὁχ {0 8.- 
"νὴ ἀθογουϊδίαμι στροῦ ποίαν τπαϊθ ἰλθγρτϑίδη- 

ΠΝ 

(ἢ ̓Ανθρώποις, Εαπιὶ νοσοῖὴ πὸ ΤΠ|π|}} ΠῊ15 Οχ 
οοαα, οΙ51 Ἀερ, Βθο, (ββάι}ο ; ἰ ἀπ 0 ροβ ΡΟ τηὶ 
μαρϑηΐ, παρ᾽ ἀνθρώποις" ἃ νοΡὼ Οπιρ5. ΟΤΕ ἔπη} 
γονθα, ἐξ οὐρανῶν, 

(4 Κατοιχέσε:. Ποῦ κατοικίζει. ἃ ῬΟΒΕΆΪ ΠΝ 
ὃχ (,0[5].. Ἰοὺ, ἰΑβδ, Θ᾽ βδόγὸ ἰοχίπι, δι] ρμΟ51, 
εχ Βοχ., ἴορ, Οδεαυβ. οἱ τηα, Ναί βοῦ ρϑ 5 ἰὴ 
Ιοσιτ καὶ, ρόῦτο ἤοδ οἱ [ἀβαι}}. δε. ὨΆΠΟΩΙ ἴῃ 850- 
σποιθαβ, προλαϑὼν γὰ} τοῦτο εἶπεν ὁ Δαδίξ, 
ἕν τῶ οἷς, [πῃ ἰυβετποιϊο δχ ρδαίτο 71, νουθι πὶ 
κοταδήπεται ΒΙΡΡΙ ΘΠ η}15 δχ ἤσα., (1015].. ἴσο, (ὑε- 
58}. 

(5) Ὑετὸς μὲν γάρ, εἴο. ἔχ ΠΌΔΡΙΟΓ ΤΙ ΟΤ 15 
σου ἃς Δα Πα 1π|5. μὲν, οὐ ἀγιϊοα απ τοῦ ῬΔαϊο μοϑὲ 
δηΐδ μυστηρίου, 

(ὁ) Ἄλλοι, Ηδησ νοσθῖη ἀὐ]δοϊιη5. ὁχ Ηθκ,, 
οίξιις Ἰίοο, ὑδβαῦδ. οἱ τοι]. 

{(1] Παρ ἄλλων, Οπδίαον τποιποταὶἱ οοάι!. πὰρ 
ἄλλοις, ΟΟἸ5]. οἱ ἄρας ροϑὲ προείληπται ἀὐϑαπί, τὸ 
ἀξίωμα. Ρᾶιϊο ροβί, Ἰλορ βασιλείαν, δοιρβήιπις, 
παρουσίαν, 6Χ Ἰἰδῦ,, οι οἱ (πβα }}. 

ι8) Οὐκ ἐπὶ ἄρμχσιν, Ἰαϊθ ἰὼ ΘΕ 1015. βουρίατ, 
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μηνογενὲς σημεῖον τοῦ παραγενομένου βασιλέως, Α Ἰπ5 6 τορίθιι5 1655. ἰὼ ρί1]0 οποῦιπι ἘΦΆ ἱποτ- 
Μόνος βασιλέων Ἰησοῦς, ἐπὶ πῶλον ἐκάθιζεν ἀσχ- 

γῇ (1), μετ᾽ εὐφημιῶν ὡς βασιλεὺς εἰς τὴν ἼἌερου- 

σαλὴμ εἵπεοχόμενος, Ναὶ τί ποιεῖ οὗτος ἐλθὼν ὁ βα- 

σιλεύς; Καὶ σὺ ἐν αἶμχτι διχϑήχῃης ἐξαπέστειλας 
δεσμίους σου ἐκ λάχκου οὐχ ἔχοντος ὕδωρ. 

ΤΑΝ Αλλ᾽ ἐνεχώρει μὲν χαὶ ἐπὶ πῶλον χαθεσῃῆ- 
ναι’ δὸς δὲ (2) σημεῖον ἡμῖν μᾶλλον, ποῦ στύήσετα: ὁ 
εἰτερχόμενος βασιλεύς, Καὶ τὸ σημεῖον μὴ ᾿λαχρὰν 
δὸς τῆς πόλεως, ἵνα μὴ ἀγνοήσωμεν" ἐγγὺς ὃξ ἡμῖν 
δὸς τὸ σημεῖον ὀφῃαλιμοφανὲς, ἵνα καὶ ἐν τῇ πόλει 

ὄντες τὸν τόπον ῃἢεωρήσωμεν, Ὃ δὲ προφήτης πάλιν 

Καὶ οτήτονται οἱ πόδες αὐὖ- 
τοῦ ἐ; τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐπὶ τὸ 

2 

ἀποκρίνεται λίγων" 

ὄρος τῶν ᾿Βλαιῶν, 

Ἱερουσαλὴμ ἐξ ΓΑρ' 
οὐκ ἔνδον ἐστώς τις ἐπὶ πόλεως, θεωρεῖ τὸν τό- 

τὸ κατέναντι ἀνατολῶν, 

πον; 
[Β΄. Ἔχομεν δύο σημεῖα, καὶ τρίτο; ἐπιθυμοῦιλεν 

μαθεῖν. εἰπὲ, τί ποιεῖ παραγενόμενος ὁ Κύριος ; 

Φησὶν ἄλλος προφήτης" ᾿Ιδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν" καὶ 

ἑξῆς Αὐτὸς ἦξε! χαὶ σώσει ἡμᾶς Τότε ἀνοιχθή- 
σοντα! ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, χκαὶ ὦτα χωφῶν ἀκού- 

χωλὸς, 

Λεγέσθω ὃς 

͵ ᾿ - ᾿ς πλδῃ ᾿ἢ ᾿ 

σονται" τότε ἀλεῖτι ὡς ἔλαφος ὁ χαὶ 

τρανὴ ἔσται γλῶσσα 
ἡμῖν καὶ ἄλλη μαρτυρία. Κύριον λένεις ἐρχόμενον, 
Ε - - 
ὦ προφῆτα, σημεῖχ 

μογ:λάλων. 

ὃὲ ὅσχ μηδέποτε γεγένηται 

ποιοῦντα᾽ ποῖον σαφὲς χαὶ ἕτερον λέγεις; Αὐτὸς 
Κύριος εἰς ἔρχεται 

ρὼν τοῦ λαοῦ, καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, 

) 
- » ε 

κῶν ποῖσουτξ- Ἀρίσιν μετὰ ͵ 

. Ξ : ; 
Σημεῖον ἑξαίρετον' Δεσπότης ὑπὸ δούλων πρεσόυ- 

τέρων χρινόμενος, καὶ ἀνεχόμενος, 
1΄. Ταῦτα ἀναγινώσχοντες Ἰουδαῖοι οὐχ ἀκούου- 

; των: ἧς Ἀν ἢ ὃ 
σιν" ἔδυταν γὰρ τὰ ὦτα τῆς καρδίας, ἵνα μὴ ἀκού- 

εἰς ᾿Ιητοῦν Χριστὸν 

ἐναυθρωπής- 

σωσιν. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς πιστεύμεν 

ἐν σαρχὶ χαὶ ῶ) 
σαντα ἐπειδὴ ἀλλως οὐχ ἐχωροῦμεν. Ἐπειδὴ γὰρ 

8. ΖΔΟΠΌΓ, 

παραγενόμενον 

διὲκ ΑἸ δ  εσχθα, ἤ: 
11, τἁς 

58 Ζάσμαν, χι, 11. 

καὶ, Ἰοσο οὐκ' δηιοπάδιίαια ὁχ ἔἶδρ., οο, σάβαι, 
οἵ ατοά. 

(() πῶλον... ἀσαγῆ. Υοσῦτη ἀσαγῇ οχ Ραγὰ 
σοπθοίαγα Ὠϊ6 βογρβίππιβ, Βα μι Θμαν ἴα Θ115. ἀσιγῆ, 

βἐἰομεῖὶ σασνασι, πα 10 βθιθα, 8110 Π16]}1ὰ5 1 Βορ. 
ΟἹ 915]. οοὐά, βογιρίαπι, πᾶτα ἣ γῆ ΒΟΥΙΡΕΙ 5186 
ἀπθῖο (γγ]αβ, ἀζυγῆ, 7μεσί ὑπεισροτέιπι, τὶ αὰο 
ΡαΠ 8. ἀδίπτ την] 58) 68 }} ἀρροπίμαῦ ν} ἀσαγῆ, 
Ῥοβίγθαιαμι ἰοὺ πῸ}1ἃ ἀ]1αὰ ἀρ ὁπβα ριτοΊα}α, ἡπαμι 
φαοὰ αὐϊποῦὶ να χαϊυ; Ἰδου Ο Π15. τα υἹα θ 0. οὐπδίδι, 

ἀ6 ρυτοῖ, σσατοῖ». βουιρίαγα. αἰσαπαπο Δα πιπηρτγαίαν, 
Ῥνωίζονοα δπιϑιπα 5. πιαγίγτ, Ὁ 5 δίπο πο ΠΡτῸ5 
ανοίνοτγαι Οὐ τ 15. πὸ ζαομάνί ῬγΟρ] Οἰ κ1) οα18- 
βδύθῃβ θίαίου. ὁἴθη Τεψρῆοηο, Ῥὰμ. 218, ρα ατι (6 
400 ἴῃ ῥγαρδοῖία νοσαῖ, ὁ ἀσαγὴς πῶλος. οἱ ηιᾶ- 
ἴτοηι, ἡ ὑποσαγὴς ὄνος. Ξαποίαϑ αποιμι6 ΝΊ] 5,11}, πὶ, 
οδρίβί, 81, ἀβόϊ πιο ΓνάπρδΙ  ἀρΡΟΠαι, ἀσαγῆ, π]ο- 
αἰὰϑ δαιμηάσηι ἀδθι ]ππὶ γοῦαί, ἀναγῆ, ὑαγη τι ἀτηνι, 

ΒΘ]. ἐπ ζοξένηι βαίηε., Ἰάτον ΟΥΤΗΙ ΑἸοχ. πο πη 5. 

Ἰδογίδ δαπηι βουῖρϑυ Οὐν]α5, ἀθιγῇ, « 110 πῖον - 
« 18} ὀρθνα δοπίγδοίαη. » Ἀ μὲ 

(2) δὸς δὲ, οἷο, Ραγοαίαιη, δὲ δα ἰαἴηνι8. 6 ΣΧ 

Π0151., ρψ., 11ο6, ὕάϑδαρ., ὑτοὰ, 
(ΔἹ Ἔν σαρκὶ παραγενόμενον. ΡΓΟῸ ἐν σαρχί, 

Ἰος., Βοος, Οαδβαι}»., δοΡ θ᾽ 1 παρϑηὶ, ἔνσαρκον, Βῖ0- 

οὐ ἰπἴτα πα. 30, ἂν νι αβ, παραγενόμενος ἐν- 

Ῥόνίο βθά1,, οὐπὶ ἈσΟ]ατηδ σα θὰ γορὶβ Ἰμβίαν Ζυνο- 
Βο  γπὴ ἰηργοάίθης δ΄, Θαὰ Δα! η ἔλοὶ" τὸχ [τ 
δινοιβη5 ὁ « Εἰ θὰ ἰὴ βαπσιτ [δα λιηδη τὶ αι πἰδίῖ 
«ὙἹοίο8 (105 6Χ ἰᾶσὰ δαθδτη πὺ ΠΡΟ 8 35, 

ΧΊ. ΑἸ΄αΐ Πιου] βὰπθ βοΐοτδι ἀξ ρα]1ὸ ἱπϑίάοτει; 
ἀἃ ΠΟΡῚ5. ροίϊι5 βἰσινατα, ἀδίηαῃι σομβιξιοὶ τσ {αὶ 
ἴἸησνοάίλαν ἢ ΕἸ βικηθιη ααϊθπν ἀπ ἀδάθεῖβ ργοσα! 
ἃ οἰνΠ αἴθ, αὐ ποθὴ ἱππουθ δ: ἀο ουὶν γοιὸ ΠΟΡῚ 5 ἴπ 
Ργοχίπχιο βίδιια πὶ οοα]}15. σομϑρίοιισα, αὲ δὲ ἴῃ ἰρβᾶ 
ὌΤΒΘ γ ΓΒ 165 Ἰοσατη ΟΠ ΡΤ Ρ]δπλαν (4). Ργορμιθίᾳ 
γ60Ὸ ῬΆΒ..5 ΣΟΒροηαδί, 465: « ΕἾ βίαθαην ρ6 665 
« 5 1ὴ ἀϊθ {ΠΔ δαρον πηοηΐθηι ΟΠ ναρι πη), ἀποά 
« 65. 6 τορίοῃθ ΗΘ γάβαϊδ αα Οὐϊομπίοηι 8... Ναὰ- 

Β 1υϊὰ ΔΠ [4815 ᾿η 85 5ίη5 ἴῃ οἰνίιαίο σοι ποη γἱ 467 

ΧΙ. Βαθϑηλὰς ἄπο 5ἰμπα, δὲ ἐδυε απὶ σᾺρΡΊ 15 
αὐάϊδοθγρ, σἷο φαΐ [ἀοταγιιθ. δι αὐνθηΐθηβ θοην - 
πὰ ἢ Θιοῖν ΠΡ Ῥγορμθία : α οσο Πθ5 ποβίοι :» οὗ 

ΘΙ Πσα ΡΞ, ἴρ50 Ὑ0ΠΊ6Ε6Ι Βα γα] ποϑ Ταμο ἀρθτῖθα- 
« ἰὄατ θοα}} οἱρσοΡαηὶ, δ. ἀπ γ885 Βαυάοναιαι δχαιἀϊδιὶ ; 
«μ 5816} ᾿ἰπδίατ᾽ σοΓΥν ΟἸα 8, οἱ χρεία οτὶΐ 
«λίπμαα ναϊδογαπι 55. χα Θ]σαίαν ΠΟ ]5 οἱ απ ἐδ51}- 

τα 1. ΠΟΙΏΪ Ππιπὶ εἰς ἷ5 ἡθαἐτομ, ὁ ρτορβοία, 51- 
ξια, αἀυδ}1ὰ παπααδηιὶ Γχδταης ἴδοία, ραϊγαπύδτῃ 35 : 

σα] αδτποάὶ αἰλαὶ τη Γδβίατι ἀϊο}5.} « ρ88 Ἰδοπληχαβ 
« ἴῃ ἡααϊοίατα νϑηλ σαν Ῥταβ συ δεῖθ ρΟΡῸ] οὐ μὴ 

« ΒΟΪΠΟΥρΙΡαδ 6] 5 ὅδ,» δβπαπι βἰηρα! γα ἃ ρΙθ- 
οἱρυσια : οι 5 ἃ 5ονῦνί9. ργοϑθγίον5 ἐπ ἀμ λ18ς 

6. 1ὰ μα θη, 
ΧΉΠ. Πῶς [Ιοπο 65 Λε} ποὴ ἀαλιπαί, ορύστα- 

ὉΡΡΏΠΙ δα 5 οΟΥἶ5, αὐ ποὴ δυαϊαι. 5864 ΠῸ5 οΓΒ- 

ἀδιλὰδ ἴῃ όϑαπν ἀμ τιξιατη « ααὶ ἴῃ σᾶγηθ ἀάνθηῖϊ εἰ 

«Ἰπδη Δ Ε8 65} : » τφαδησοημ χη ἃ 6 Σ᾽ Παρ οΓῸ 
πὴ ΡΟ  αἰπβοιιαβίθ) Οαπὶ οηἴπι πὸ5 οαπι βισας 1118 ἐπι 

χιύ, ὁ. ἘΔ 98. χχχνῦ, ἅἃ. ὅδ᾽ 708, χν, 34. 75 [538. 

σαρχος, ΑἹ ἰὰ [{ππ|ὺ οαἰδοίδ5θο5. ἰοοῦ, ἐν σαρκὶ 
παραγενόμενον, Παροίαν, σαρχωθέντα, απ 6χὶ- 
βίο νογάτη ΞΨΒΟΙΙ Ἰοσ 6 πῃ. 

(4) 1 ὠνὸρ ἴρτα γορβανίος. θυ σα θα} Οὐ 1π|5 1Ὲ 
ταοηΐα οἰκοῖμα, χαϊ ΟἹ ὰ δα ἴθ νϑιονὶ ἨΠετόβογ- 
τπὰ οχίγα ρογίαπι οναΐ ; Ξο ἴῃ Ὥονο ΓΒ. ἀσ γι ρΥῚ5 
Τα ηἷ5 ἅν ΑἸ ο Λάμ δχοϊαΐα, ροβίθα ϑα δ πι 

ῃ ᾿ποϊαβαα δὲ; δαἄρθοὸ αἱ Ἐπεοιῃα, δ ἑαπμί, θη 5ί,, 
ὁὰμ. 9, ὑπο ἴρδο τοῖς τἩπρδυμῖο ὁχοιαίαια Πδϑαν- 
τοι οῃ 5. δορ]δδίῃ. ἀϊοαι, Εἰχ ΠΠῸ οάϊίο Οαἰναγι 
λα [6. ἔλοι [ο. Ξρθοία 1115. ὁγαξ τιοπ8 Ο]ϊναγπηι, [ἢ 
ἀπὸ πῃ ΚΟ] πὶ 5.6 8} ΠΕΡ 515 τὴ σοῦ]ο5 ἀδοσηάθηὴς 
Θ᾽. ργορΠοιίαηι Ζδοπατίδι εἶς ὁ θτηογάταπι δὰ 
γϑρθπι τη ρ]6η5, αἱ ἀδτηοτιβῖραι Ππβο θα 8, ΠΡ. ἡ 
Ῥονποηδέ,, Ραμ. Ὧ588.; νϑυῖτα οἴαπὶ βιοίοσο ἐπ χἃ 
Ξ0]0 ὁ]ὰ5 νοϑι μία, Ὑ1ἀ 6 οα} 4, π. 323. ᾿ 

(ὑι θιιαπηήοφμίαοηι αἰξίογν" οάώρενο, οἷο. Οου ΠΌΤ 5 
"δος ἱπίον Ῥαῖγοβ ᾿πυδεηδεο πὴ5 σατιβα. Ποῦ τα 80 
ἰγόπερος {1}. αν, σαρ. 19, αν 1ν πὶ οἰναίαν ἃ ὙΠ 8οάο- 
τϑῖο, ἀϊα!υμ, 1, μᾶς, 50; δὴν τὰ 1ιδῦπα Ἰη οΡριθία- 
υομο ρᾶϊ0 αἰτίου παροίασ εἰὸ ἰσσιβ, ἀν ΟΥῖμδπθ, 
11}, νυ σοη έν, (εἰς, ρὰς. 935. ω Ιδαβορὶο, θὲ ἰαμα δι 
(οπείαπίναϊ. αν, (4; Μοάγίο, πόλλ}. ὃ; ὕνορ, Νγϑβον 
110. κγἱ ον μοννις γάρσι ὅϑ0, οἷο, ΠΆ.Ο απίοτῃ 
[)01 Γεαλ οι ο αι, σα 5 ὁλτιδα 90 τὴ ΠΙΟΑΡΒΔΡΜΩΙ 
αἷξ, Δ 16 ΠΠ|Πσῖε ἸαταΠἸατοιη δὲ σαπὶ ποτὶ ηἶθὰ8 τὲ Ρ- 



1539 Αι ΟΥΤΤΒΕΙ ΗΙΕΈΟΞΟΙ,, ΑΠΟΉΙΕΡ. 710 

» Η - Φ΄ Ὁ - ; ἐἢ 

ἰαἐποτὶ, ἐόν [ρα ΠῸΝ μοββοαιξ; ἰδοίι8. οϑί ἰά αὶ ἡμεῖς, καθ᾽ ὁ ἣν ἐχεῖνος, ἐμύλέπειν ἢ ἀπολαύσαι οὐχ 

ἀπο] πὸ ἐαπηπ15, 1 50 0 {ΓΔ} ΟἹΡΠΙ οἰ σοτθιη αν, 

ΝΠ 5] βοίθῃ απ ἀπανίο ἴα [λοία5. 68. ρϑυίδοίθ 

ἐπίπιοστὶ πρὶ ναϊργατθ, Πραπιὴρ ο]π|5. ἀποίο θη νἢ- 

ἀθρὸ μοσδίπηιβ ὁ Τὰ ἱπὴο ἀσβοθηι ὅ1 οι τι5. ΒΌΡΟΥ 

τιοηΐοαι δίηα {1}, π8ὺ πη ἤππ1Π|Ε ῬΟΡΏΠΙΒ; Ξεῖ κ αά 

«Μόγθ6ι ἀἰχογαπί: πόχαθγα μὰ ΠΟΡ.5,51 ἀπά ϊότμιι ; 

« δέ ἤθη [ασπαΐαγ αὐ πὸ5 Ποαβι δ ἴογι 6 πιουϊαηλην 25 - 

«ΤΠ νανειαὶ Οὐ 65} οπίτη οὐπ ἶβ οᾶτο, αα; δαάιν 

«νοσρηι θεῖ νυἱνοητῖα, Ἰοσαρη τς ἦ( τη θαϊο Ἰρη 15, οἵ 

«609 νἱνοῖ 3 ἡ» 51 γόούοτὰ ΠῚ Ἰο ρη 118 ΔΌΘΙΓα, 

πιογίρηι σοπο! ας, θοαπι ᾿ρϑῦτη σότπθνο, Τιπι 0 

τὰν 5. σαιϑαπὴ πόρ ΠονγΘ  Οὐϊὰ νορῸ πεγ8 115 Ὁ 

Ἰπιΐατα 86 Μόγβος αἰχίξ: κ Εχιουνι 8. 5ιη οἱ ἰγθ- 

«- τορι {π5 Ὁ, » 
ΧΙΥ, Οὐ ᾿ρίταν γ6 1105 Ὁ Θαπιπ 8 {{] δὰ βαϊατθτη 

νοὶ, πον α5 ποϑὶ5. σθαι. ΠοΡὶ, 60. “08. δα γα 

ΠΟῺ βΟΒΒΘΠΪ πη ΓΓ} 65 5516 08 Σ 81) ΠΟ 5. διιηὶ δὰ 
ἡπράπτῃ ποβίγι πη σύ. Π θᾶ τι αἰ οι Ποταχε ὕ 1 θὰ- 

1.16] ΔΠ 561} σοηϑρθοίατη πῇ {8}1}4 6( τὰ απ βο ΙΓ ἢ] 
Ὠσπιῖπὶ σοπία αν 50 5{Π|||5565 Ὁ ΡΤ 6} ἀΡΡΑΓΕΙΪΏ, 

οἱ ὁδοί! αηῖθὶ 35, Ομ) αβηοαϊ νοῦο ρα, {πον 
ΠᾺΡ 15. 411 ΔρΡάΡροΡα! 5. Ῥμΐδα. 67μ8. μὐΐ [μἰρτο; 

ὁραξ, τιοτι ἘΠῚ 50] : ὁδ οὐδ οὐδ βίομε ἰυαραίος 
ἐσηῖς; ΟΠ 5100} ἰΟΤ Πᾶχ σΏΐ5.: δὲ ὑΟΔ 5ΡΡ Μὴ 
61ι|5, «ἴομξ τοῦ ἢ ἐ  αἰϊπῖς 35... ηοὴ βἰοαὶ ἀποάδοϊπι 

᾿εστοπιη Δ σΡΊΟΡΌ ἢ ὅς. ἘΠ ΊΑπτδπ ρυοοί  ρεορη οί. 
ΕἸ ἀσοοθ! ἀρ μο]8, ἀϊοθηβ; κ Να {{π|6ᾶ8, δαί], 

ααραθτϑ πΐ ὁοτή πο 9 δοίο, χα ἃ αι αὐ νοῦθὰ ἐπ, 

ΙΔ} δἷἱ! 8 η101 : διργεθὶ ἐροπιθηδ.; Ἡθηὰρ ἰάτηθῃ ἰὰΔ- 
οἷσδο γοϑθοπα !, ἀοπρο ΘΗ 51} οῖται ΚΞ ΠΠπιὸ πιὰ-- 
ΒῚ5. ΠΟ Πα Π|5.. 161 ροβίσαδπν ἴα 4] ἀρράγεθδῖξ, ἐπ 
οἱκίοπσια. ἰποναλη 5 ἰραπδπηπίαϊ 5. δ8ί, ἱπαπὸ Πδηϊοὶ 

ΘΟΟΙΡΗ Ἰοχαΐ : 6. φαϊὰ {1 ὃ ὦ Βοπι πο, νΊ 5100. 6 [1] 
« ἐπύθυθᾷ 510} Ἰη[ΘτΊοτγὰ τη θᾶ ἴ ΠΤ 6 : δὲ ΠΟΙ 5.1]. 11 
« τὴρ ἰογ απ οὶ πα 5 πολ ΓΡΙ Δ Π 51} 16.» 51 Δῃ- 

σοῖς ΟΠ ΒΡ ΘΟαΒ ρΓορ ΓΒ νοσθηλ οἵ Τογ Πα πολ 

δΡῚ ΡΠ}, ΠΡονραην 6 ΒΆΠ αι ρου σεῦ Π6] ρ5188 
ἀρράνο ἡ ἢ ἠοῆδο, πα δορὶ μίαρα, ἐθξίρτξ ἢν 

31: (ᾳΕ 1τῦ, ἢ. 1 6. 18. 35 χοᾶ. τσ, 19,39 ἤδη, γ, 
58. πι} ᾧς 96 ΜΔ}. χανε, 9, 85 Ὅλη, χ, 152-18. 

5815 δ᾽ σ05 ἀοοθηξ 5. σο] σὰ οποῖῃ. ΑἸ ἰπ|6}11- 
ὅση: ποβίσαπὶ δὰ ἀϊνίηα ρυονυθομπη, Ονγηπιβ αποὸ- 
486 μοῦ Πειβίαια. μι ΕΠ ΒΓ 5118 βαμα ρίπιτη, ΠῸΒ 
ῬΓΌΡμΞ Ποὺ ἔλαὶ ς ἀῷ γοτο οὐ ΡΙΌρε 6 ΗΝ "8ἃ- 
ἰαγίθ, σον ρον ΟἸεε15}} Βγροβίεοσβ βοοία αν, ράτμεῖ- 
μῦ5. ΠΟΡῚ ἀσσθ σα! 29. ἢ, 3. 

{12 Δι τ αγ 1 }π|5.Ψ 
(3) Δυνάμεμα, ἰδοιπα πὶ ᾿ὰθε 61 βαυθ., ἠξυνά- 

μεῦα, ὦ ΒΟ ΘΓ] α5, ρβΟΙ π|ϑ 50 115. » 
ΟΣ Ὑῖς γὰν πᾶτχ σχοῖς οἷο. 1 Οοἰδὶ. δὲ ἤρα, 

Τίς γὰρ ἐστι πᾶσχ, Ἰἴοα, εἰ άβααθ, Τίς γὰρ ἡ πᾶτα, 
[ὰ ΒῚΡ 115. Ιπρ! οἶον, Τίς γὰρ σάρξ, 
ΕΞ Ἔπὶ σωτηρίᾳ, οἷς. (οἷ5]., ἐπὶ σωτηρίαν τοῦ 

γξνηυς, « δἰ πα! ογὴ ρεπμορῖβ. ν 
[Π ἜΜΕχ ΟριθιοΝ ΠΠὰἃ ἴθ6 δἱ ὕδλβαμθ. οὐ. ΚΑΙΗ 

νΘΙῸ, ἐγχωρεῖς, 
(0) ΚΚαμινος ΕΔΠῚ, χαμίνου, Ξρσαν! πα] 5 οὐ. 

ἴϊοα οἱ πξαὰ)., ὧξ συμ βύλαο! 018. 5] πη ΠΠι0 ται - 
ΠΘΡΘΉΙΓ, 

(17 Ὁ ἔπελος, Αγ εσιαηχ Βαρρ] να 8 οχ (οἰ5]., 

ἵνα οὗτως 

ἀπολαῦται χχαταξιωθῶμεν, Εἰ γὰρ ἥλιον, τὸν ἐν τε- 
τόση Ἰρῖς ἐκ ελδεη 

τάρτῃ ἡμέρᾳ γενόμενον, ἐντελῶς ἰδεῖν οὐ δυνάμεθα, 
π- 5» Α ἐν κα, Ά ᾿ξ. 

Θεὸν ἀδα τὸν ἐχείνου ποιητὴν ἰδεῖν δυνάμεῆα (3}; 
» - ᾿ ᾿ 

Ἰν πυρὶ κατέδη ὁ Κύσιος ἐπὶ ὅσους Σινᾶ, κα! οὐκ 

ἔνενχεν ὁ λαὸς, ἀλλ᾽ εἶπαν πρὸς Μωσῆν' Λάλη- 

ἀχουσόμεῃα" καὶ μὴ λαλείτω 

πρὸς ἡμᾷς ὁ θεὸς, μὴ ποτε ἀποθάνωμεν" καὶ πα- 

(3), ἥτις ἤχουτε φω- 
νὴν Θεοῦ ζῶντος, λαλοῦντος ἐκ μέσου τοῦ πυρὸς, 

Α 1 , 

σὸν σὺ ἡαῖν καὶ 

μὰς ὐαμς - ἕν" 
λιν: Τίς γὰρ πᾶσα σὰρξ 

καὶ ζήσεται τὸ ἀλοῦσχι φωνὴν Θεηῦ λαλοῦντος, 
Η θανάτου παροχίτιον' τὸ αὐτὸν Θεὸν ἰδεῖν, πῶς οὐ 

θανάτου πρόξενον ; Καὶ τί θαυμάζεις ; καὶ Μωσῆς 

αὐτός φησι"" Ἔχφοθός εἶμι καὶ ξυτρόμος. 

1Δ΄, Τί οὖν ἤθελες; τὸν ἐλρύντα ἐπὶ σωτηρίᾳ (4) 

πρόξενον ἀπωλείας γενέσθαι, διὰ τὸ μὴ φέρειν τοὺς 
ἀνθρώπους, ἢ συμμετρῆσα: τὴν χάριν; Δανιὴλ οὐχ 

σὺ Δεσπότου τῶν 

ἀγγέλων ῃξχν ἐνεχώρεις (5); [αὐοιὴλ ἔφανη, καὶ 
πέπτωκε Δανιξλ' καὶ ποταπὴς ἦν ὃ φαινόμενος, ἢ 

ποίῳ πσχέματι, Τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ 

ἦν, οὐχ ὡς ὁ ἥλιος καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεὶ 
λαυπᾶξες πυρὸς, οὐχν ὡς γάμινος (6) πυρός" καὶ 

ἢ φωνὴ τῶν λόγων χὐτοῦ ὡς φωνὴ ὄλλου, οὐχ 

ὡς δώδεχχ λεγεώνων ἀγνέλιον" χαὶ ὅμως ἔπεσεν ὁ 

προφήτης. Καὶ ποοσέργεται ὁ ἄγγελος (7) λέγων" 
Μὴ φοθοῦ, Δανιὴλ, ἀνάστηθ' ἔνθυμης 

ἤνεγκεν ὑπτασίχν ἀγγέλου" καὶ 

γξνοῦ, 

εἰσηχούσθησαν οἱ λόγα! σου" χαὶ φησιν ὁ δΔανιήλ' 

᾿Ανέστην ἔντρομος: χαὶ οὐδὲ οὕτως ἀπεχρίνατο, 
εἰ Ἔ “ ὡς ὦ Ἦ ᾧ 
ξως ὁτε ἥψατο αὐτοῦ ὁμοίωσις χειοὺς ἀνθρώπου, Καὶ 
[ τς Ἂ Ἶ ἃς. ξ . ͵ δ γ 
ἧτε μετεθλήθν εἰς ὀπτασίαν ἀνβριύπου ὀφανεὶς, τότε 

λαλεῖ ὁ Δανιήλ' καὶ τί φησι; Κύριε, ἐν τῇ ὀπτασίᾳ 
σο. ἐστράφην τὰ ἐντός μου 

Ε , " . Ἢ . 
σεται ἐν ἐμοὶ (8) ἰσχὺς, 

ν - μή 

θη ἐν ἐμοὶ. Εἰ ἄγγελος 
φωνὴν τοῦ προφήτου καὶ τὴν 

ἐν ἐμοὶ, καὶ οὐ στύ - 
καὶ πνοὴ οὐγ ὑπιελεί- 

φαινόμενος ἐξεῖὰς τὴν 

ἱσμὺν, τὸ τὸν Θεὸν (9) 

φανῆναι, συνεχώρει τὴν πνοήν, χαὶ ἕως ὅτου, λὲ- 
γει ἡ Τραφὴ, ἐψατό μ00 ὡς ὅρασις ἀνθρώπου, οὐκ 

ὧθ, “Ὁ Παρ, χα, 2}. “1 Ψίᾷ, σας. 9, ἢ. 1. 95 απ. χ, 9. 

Ὦ Ποῦ, (ἀ580}}. 11π 68 βΒοαποπίὶ, ἰΙοοο ἔνησμος, [ἴ06 εἱ 
βϑαῃ., εὔθυμος. Ἰοσο, εἰστκουύσθησαν, ἴῃ (Ο15]., 
ἴερι, Ποὺ οὲ δϑαιρ, παρ οίτν, ἠκούσθησαν, αἱ 1ὴ 
Ριαρποίίοο ἴθχαι. 

(8) Καὶ οὗ στήσετα: ἐν ἐμοί, οίο. Εὰ νογρᾶ ργὸ- 
ῬΙΟΓ γοῦθ58, ἐν ἐμοΐ τοροήίαθ ἴῃ Θἀ{Π|5 ρυφ θγηνϑβα, 
ΤΕΡΔΤΠΙΙ5 ὁχ οοα(. οἶδ], ΟΕυΒ., Πδρ., ἴσο, (ὰ- 
βᾷιδ., ἀνοῦ, οἱ 5ᾶοτο ἰδχίιι. 

(9) Τὸ τὸν Θεόν, οἷς. Δεισι!απὶ τό γοροβα πι5 
6χ σα, Ἰΐερ., σε, σαβαὰ. Υγρὰ βοχαθπεα, ἕως 
ὅτου, ΔΙΙτοΓ ὀχ ραπίαν πὶ οοάᾷ, (17015]. δὲ δα. εἴς : 
Ἕως ὅτου ἥψατό μου, φησὶν, ὡς ὅρασις, οἷο. ἴοΒ οἱ 
(αβᾶαθ, ἕως ὅτε (Πδο. ὅτου; ἥψατο αὐτὸν, ἡ Γραφή 
φησιν,ῶς ὄρασ'ς « Ὠομρο [ΟΕ 7610} ρα πν αὐ! Θοσίρξατα, 
«Δ ΧΌΒΓΗ νἸ510 ο τ 15. Πγοά οι Ῥογ εἰ, τα 115 [0- 
α ΠᾺΠΠ]5:.» αἱ ὁσῃηξού πιο 68. Δ Π 16} 5 νόροὶ 10. Νὰ}- 
δίδει Ἰσο! Πθπὶ το πη αἰ γα 18, οὕππι ἰμ5ῖι5. ΒΟΓΓΡ  αγῈ9 
νΟυΘΞ γΟί πο γο βοῖθαι Ογγπι5 : ας πα ροπίαῃα 16- 
ΟΕ0 Θπχοὴ ἀαιθηθα ΒΆροΓα υἰοαίατ. 
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εθαρουσε Δαν: ἦλ, Πείρας τοίνυν τῆς αἀσίενείος τῆς Α ἐαυχμσης υἱδίο Κορε εῖδ, ποὺ 658 τοολροεΐας. Παη]ο], 
ὃν Ὁ ΝΣ Ν ΄ ν μι 

ἡμετέρας δειχθείσης, ἀνξέλχύεν ἡ ἰζύσιος τηῦτο ὅπε 

ἐπεζήτε: ὁ χυθοωπως" ἐπειδὴ γὰρ παρὰ ὁμοιοποι ξύν τ ἐν ουπος ἐπειδὴ γὰρ παρὰ ὁμοιοποῦδ- 
ὠπου ἐζήτει ἀκούειν ὁ ἄνθρωπος, ἀνέλαθς τὸ ὁμοιο- 
πκαθὲς ὑ Σωτὴρ ἵν᾿ εὐμαρέστεοον παιδευθρῶσιν οἱ ἂν- 
ὕρωπο; 

Ε΄ ἀξξα: δὲ καὶ ἄλλην αἰτίαν. Παρεγένετο Χο:- 
, 

στὸς, ἵνα βαπτισθῇ, καὶ ἁγιάσῃ τὸ βάπτισμα" παἢ- 
ἐγένετο, ἵνα θχυματουονήσγ, περιπατῶν ἐπὶ τῶν ὑδὰ- 
τῶν πῆς δαλάσσης, Ἔπεὶ οὔ ποὸ τῆς ἐντάρχηυ 

παρουσίας, ἡ θάλασσα εἴς χαὶ ἔφυγεν, χαὶ ὁ "10ρ- 
“Ἶ ᾿Ὶ Α ΠῚ Ἶ τὰ ΠῚ - 

δάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω' ἀνέλαζς τὸ σῶμα ὁ 

Ἰζόριος (4), ἵνα ἰδοῦσα ἡ θάλασσα ἀνάσχεται, καὶ ὁ 
Ν “ Ν τ ὅν 

Ἰοσφάνης ἀφόβως αὐτὸν ὑποξέξηται, Μία ἐν δὴ 
ἐγ Ἵ ἵ . Ἡ πὩ ᾿ - 

αὔτη αὐϑέεστι ὑξ χα 
΄» 

ξυπξϑα. Διὰ παρθένου τῆς 
μὴ δὴ , “-Ἁ 

δὲει διὰ παρθένου, μᾶλλον ας ἦλθεν ὁ θάνατος, ἔ 
ὃξ - αν ἦναι κὴν Ζωΐήν" ἢ ἌΣ ἢ ΤΙ ὧξ ἐκ παρθενου, φανήναι τὴν ζωὴν" νὰ ὠσπὲρ ξαξὶ- 

νὴν ὅσις ἠπάτησεν, οὕτω γαὶ ταύτην [αθυ ὴλ εὐαγ- 
͵ - " ᾿ Ἂς δὰ 

γελίσηται. Καταλιπόντες ἄνθοποι θεὸν, ἐδημιούξγη - 

σαν ἀνποωπόμορφα ξύχνα. ᾿Ανβλωπομόοφου τοίνυν πο ορῷ ἐκτῦ; Ξ ρπομοῦῴο νῷ: 

« ὶ Ὧν - ΐ ᾿ ΠῚ - γ 
ὡς θεοῦ ψευδῶς προυχυνουμένου, θεὸς ἀληθῶς ἄν- 
θρωπὸος ἐνένετο, ἵνα λοθῇ τὸ ψεῦδος. ᾿θονάνῳ τῇ 

4 . -- Ξ- ᾿ , ἊΝ τς  ἸΒΝΟΣ - ΤῊ 

σαρκὶ καθ ἐμῶν ἐχέχον τὸ ὁ διχοολης, Καὶ 

Βλέπω ὃξ ἕτερον 
ἐν τοῖς μεέλεσί μου, ἀντιστοατευήιαῖνον 

γινώσκων ὁ Παῦλος, λέγει 

- ΝἾ τὸ ῃ , ο Ἂ, ἣ 

τοῦ νοῦς μου, καὶ αἰλμαλωτίζοντα με, χκαὶ τὰ ἔ 
τ- “, Ἄ - ΄ὦὧ 

Δυ' ὧν οὖν ὅπλων ὁ διάόορος ἡμᾶς κατηγωνίζετο, διὰ 
. » ᾿- ὡ; 

τούτων αὐτῶν ἐσώθημεν. ᾿Ανελαῦε πὸ ὄμηιον ἡ κῶν 

ἐξ δικῶν ὁ Κύοιος, ἵνα τὴν ἀνθρωπότητα σώσῃ" ἀν- 
ἢ ὲ δὰ “" ὅν. “ἢ " ᾿π - 

ἐλαῦε τὸν δλοιον ἡ κῶν, ἵνα τῷ ἀείποντι μείζονα ὑῷ 

τὴν χάριν, κα ἡ, ἀυθτωπότης ἡ ἁμαρτωλὺς Θεοῦ γε- 
“ ΄ 

ἐπλεόνασεν ἢ ἄμχρ- νηται κοινωνάς. Ὅπου 
ἢ : γῆ ᾿ ι Ψ ι χὰ ΜΙΕΛΆ, ως Ἐπ δ Εἰ 

τα, ὑπερεπερίσσευσεν ἢ ῥάοις, “ἄδει παθεῖν ὑπὲϑ 
γΡ 

ἡμῶν τὸν Κύριον, ἀλλ᾽ οὐκ ἄν ἐτόλιλησε προσελθεῖν 
. ᾿ 2 ϑὉ. " ν» ." Ἀ, μ 

ὁ διαύηλος, εἰ ἤδξι τοῦτον Εἰ γὰ} ξὐνωσπαν, οὖν ἂν 

ὀύξης 
- ͵ Ω “- δ Ἄ Υ -- 

τοῦ ῃανάτου γξγον: τὸ σῶμα, ἵνα ἐλιαΐσας καταπιεῖν 
τὸν Κύσιον τῆς ἐσταύρωσαν, Δελεαρ τοίνυν 

᾿ ᾽ν τῇ ς: ᾿ 

Ἀὰ' τοὺς ἔδη καταποῦξντας 
Ἄ. ἐ ᾽ , ᾿ς Μ ᾿ 

βατεπίε νὰ ὁ θανατὸς ἰσχύσας" καὶ 

᾿Αφεῖλεν ὁ Θεὸς πᾶν δάχουον ἀπὸ προσώπου πα"- 

ὅλα ἐξεμεσ ὁ ὄράχων, ἔξεμεσῃ 
πάλιν" 

τός. 

χρευιθηία, ἰσηίαα' πὰρ Πα 8 ἀοοίστ ἀπο 
ΞΕΡΆ μι. ἈΒΒΈΤΙΘ5Η, πο )οτη ΐππθ. ἀπ τοαΐρολας 
ἰιοσῖο : συ μα] ἀσην σηίτι ἃ} ἈΠ ΠΠΠΠ} 5.1 προσίο 
ΘΠ 18 γϑυθα ΘΙ ΟΡΑ  πόπιο: Εἰ πὰ αἰΐδοιο - 
Βαϊ πα παγάγῃ ἰμ 1} ϑαϊναίον, αἱ Ποιμαΐπ 5 ἔροι ΠΠ15 
ὀνα Π γοηταΓ. 

ΧΥ. Λοοίρὺ 6. αἰϊαια σδαπδγῃ, 85 ΚσπῈ (γί ϑ 5 
τῖ Βαρεχαγθίαν, οἱ βαηο Ποανοῖ αρίβιπα, νϑῃΐεαῇ 
πιᾶοι]α ὁρονύαρομανς ἀμ πα] απ5. ΞΡ οι ἀπ πὰ5. Πηὰ- 
τίβ ὅτ, Πποπίαιη ἰρί ταν ἀπ δ] 5. ἴθ σατο πάνρηπ 
απὶ, τη ρο ὙΑΠ| δὲ ἐμεῖς, οἱ 7 415 Οὐ ΠΟ 585 δϑὶ 
ΤΟΙ ΤΟΥ 51 πὴ ὅ8 ; Ποτηΐπιι5 ὁΟΓμτ 5. ἀβδι ρ51:, αἴ ΤΏΒΓΘ 
Ὑ] 6 5 βιιβιίποτοι, οὐ {ον απ}5. Π]στα, ροβίίο, πιοῖαι, 
γθοίρθρθι, Αἰαπθ Ἰυθο αἰ θπὶ σάτα πὰ : 698 ἀπὰ- 
ἴθτὰ Οἵ ΔΠΙόΡα, 39 Ρὸν νἱρρί στ ναια 5 Ρ}}} τῆουβὶ 
ΟροΥΘΒαι μθγ Υυἱγρίθριῃ, 56 πο] π|5 ἐς νἱρσίωο, ρνὸ- 
αἸΡΘ ΨΠ Δ Πὶ Σ 1}. 5161|}. ΠΙΆ σα ΘΟ ΟΡ Βορρομβ, ἴα δὲ 
᾿να᾽ σα τ] οι πὶ παι ασ. ἀΠογρθὶ, ΗοΙμϊ ηῦ8, 

ἀνθ! οί ἤθο, μασπιλπα Τοντηλ δἰ πιπίδονῃ Γγίσανο- 
ταμ!. Οὐπὰ ἐκί ταν χα το ἰουπιτο [3] ἢμι δ ΜΙ ἢ] 
110 ἰαηχυδῖῃ )61|5 τοι ἰοὺ δὐοταγοίατγ; ΘΒ 
νΈΡΘ Πόπιο ἴδοι 5 05, αἱ ἀἰσβοϊνογθίαγ τσ ἀδοῖ απ). 
στ 5 ὁσπίγα πὸρ πε πα πισπίο ἀϊα θομι5. αἰ θαι, 

(ποα βοῖδ 3 Ραι 5 ἡ] : « Ὑ]6Ἐὸ δαΐθιη αἰΐατη Ἰοροια 
«πὶ ΠΙΘΏΛΡ ΙΒ ΠῚ ΟἿ Π1|}{1{π}{6 Π αάγρυθης ἰΙΘθτῃ Πη8η- 
« {15 τ ες οὐ σαρενὰ τῇ πλὸ ἀπορηίθτῃ κὃ.», οἵο, Οπϊ- 

θὰ8 βῖμαγ ΡΒ 5 π05 αἰ θο 15 ἀμ Πα Ραὶ, ἰβάσαι εἱ 
5αῖν} ΘΙ. σα πλ85, ἀβδιι ρος δχ ποῖ 5. ΠΟΠΊ1Π119 

ἀασα ΠΟΒΕΡῚ οἰ 16 Θδὲ, πα! πα πα στ ὴ5 Πα πα γι. Βα πο λὰ 
πὰ ρον γοι; δι Πα ποῖα πὸσίγα ἢ ἀρβατα ρδι, πῇ 

οἱ αῦσαὰ ἀοἴδοιι. μα ρθαμαι τη ]ογοῦτῃ. οοπίονΡοι 

πναϊδιη, αὖ μοσοϑΙΙχ Πππιᾶπη παίΐατα 01 ΠΆΡΕ ΟΡ. 5 
ἰθγοῦ, «ΤΠ οι ἀπ άαν ρθοοα ματῃ, Ξα ρΟΙ ἢ" 

«ἀν. αεαιῖα ὅδ», Ορογίοθας )οτηΐμ πὶ ὑτῸ 015 

ραϊὶ : 564. ποι ἀπιδῖ15 ἔπ|5588 ἀσορᾶάρτο. ἀϊαθοία5, βὶ 

15π| ΟΝ 5568: «δὲ ΘΙ σΟμηογίββο ηΐ, θΓΟΙ ΒΒ 

« Βοιίπαην ἰοῦ πο ὑγαοἰ ἤχίσϑϑαι δϑονς ἔβα 1]- 
ὑπὸ ποῦ δ] οοῖα πιῖν οουραβ, αἰ, σαπι 1] 50 (18. 

νοχαϊασαιη ϑρθτάγοί ἀγασο, δαὶ Θνοιμογοὶ 605 
ἀτ05 τὰ ἀσνοόγανογα! (ΠΣ: Βεροραμαὶ οπλη ἸΟΣ 9 

ρῳθαίενς δ. οἵ σαγβαθ,, « ΑΡΒα Ῥοτς σι θ 

« Ιαογγυιᾶπι ἃ [αὐ οὐ ἱ κ΄, 

38 Ψίᾷ, δαὶ. 3, π. 11; αἰ, 21, ἃν ἀν Ἐ ΜΆΓΠι, χιν, ἃ8. 35. Ῥβᾷ]. ὀχιιτ, 8, δ᾽. γιὲ ον, ἐδ ν, οαρ. 19, ἃ. 1. 

40 Πίοτα. γπ, 33. 41 Ἰζοηι. ν, 90. 41 Οοτ. πι, 8, 383. 198, χχν, 8. δ᾽ Ιδ1(, 

(4(Ί Ὁ Κύριος. ΒάΠ], 2 
᾿Ιησοῦς ἰπ ορ. ἤσρ. (151, Βορ, δδααν. ΟἸΠῸΒ..ο᾽ 
τοί. ρει δε ββαπὶ απΐργοι  ἀηλ [8 ΑΥΊΤΉ 118. 

(9. σα ἰρίθια" πσπάμθ [ονῆμο, οἷος ΒΌμθα, ΤΠ]. 

οἱ δαὶ. δ. πὶ 44. ηδορββατίαιη. βίαια! Οἰ151}} τά- 

νοπίαμι δα ἀδείγασπιξαμι ἀοϊοναπι απ : ΞρΘοΙδ- 
Ιεμὶ Ἰεῖο ἀβοῖσηαι 685 ἀδβίγαο]ο ἢ 15 α αἸνῖπα 5 ΒΟ Ὼ- 

ι14 ὁχοορίαιλαπι πασάίητῃ τ αὶ πο] 5. θοὴν 58} 

66 πιτπι δἰ σοῖατῃ ΔαλΡ ΠΕ δυτκν κο ρβο Ἰομη τη ααο- 

ται πι. πΤοϊοναην αρῖο, ἀὐυταϊοναιῃ ἰοῦ. 5085)" 

ναοροῖ. αθχάδαι ταϊοθόνα δ ἰηραπὶ ΑΜ Π85.. δὲ 

ἱποανπαί. Νονϑὶ Ποῖ, πὰ. [Ὁ οὐ 1, οΓ Επδοθίαδ, 

ἢ ἰαπκαϊ δα Πομφίαηξις ἂρ, 1λ. , 
(3) Ομὸς λαπι ἀδεοναροναξ. Νιτη απ πι5}05 8 [ΒΓῚΒ 

Ῥοβίατιοπ!!. πῇ ραίοι πσης Ἰοσαη σοι! το 1. ΟἸΤῊ 

σὰν, Τὰν ας 47 οἵ αὶ 10. ηλοα ΠῚ ἃ τ Ο.Π5 ΠΗ ΡΘΥΊΟ 

ΠΡόραμ, ἀατὰ δχ πίονα Θχινδ οι] δα: 80 ππ αἱ εἴ» ΕΧ 

᾿Ιησοῦς Κύριυς. γούθότα ὁ ἢ 4115 Ὑ1{ ΠῈΓ Γοβανυθο ἢ 61} το ἄλ}, 014... 18. [πὶ 
15 ῬΟΓΡΟ ΟἸΒΒΙῺ8 Ἰσοῖα, ἀἰηπθ. Ι5ΈΠ10. ΒΘ γίθβθυθηι 
ἀνγασοπδηι το σοὶ πὰ θόλα πὶ. ΟἹ σαονίρθιι ρυοιαϑοὰς 
Βα ρυ ἀπὸ ΟἹ ἐράθτ πα 6 ν Αἢ δΧ ΞΕ ΤΉαΥ715- 
5᾽051Ππ 1} Ἶ Ὑπὸ ἀθίθπ!οϑ 5}}} ἰ Ὁ ΠῚ ΟἾβ ΡΌΤΟΒΙα μη Οπβα, 
«πῶ πλ{ἰ5 νοτου τὰ ο]ασιΠς Ἂ1 ὁπιπιίσιος έαίουί 
οι Τασηρίισπο ραμ. 0 ς Οὐ κοῦὶ, ἰνασιίανα ἢ6 Εηὴα- 
εἰσ ημίνο, ἰοηλ. 1 Θεϊμοπὶβ Ἡπμοίαπὶ, ρὰσ. 20 ; Γὰ- 
βόθίο. ΠῚ. χ οι, Ρ. 0. 6 ἅ}{Π|58 ΠΟΙ ΠῚ5: δ αγ- 
γα ΠΠ|5. σογίο πρίχι νείορ θα Π15ι05 ᾿ιπ πὴ 1π 0 8- 
Ῥείροξο σανοονα ἡ οΠ 505. ΟἹ ΙΡΟΓά ΟΣ 5. ἐσοῃ δ γα- 
Ῥιϑοη!αῖ, γον αι α1Π}} σοὶ  πἰ ΟΥΎΠατὰ μαης 58} - 
τοι αν θοαίιι ει ὑπο Οὐ (ἢ ΠῚ115.: Π]} ᾿ἰΠπὶΡ ΒΟΙΠΘΒΓ 
ῬΙασα ἄροθον! ΕΥ̓Β5ΘΗΪ τά τ, ατὰ συ Ό ΒΡ  . (θη. {, 
Πὺ θα ριίδαα, βάρ ὅν σπησ δὴ αὐ ἐσύπτῃ παμολὺ- 
σαση ρυμοιᾶγο ΠῸ0 ΒοΠ  πβὸν πα πα ἀλτῇ λα ΠΛ 1115 
οἰΐϊαμι ἐ 0] 1015. (πσοίουῖβ νι 65. 05 ἃ (Φ- 
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ΧΥΓ. Ναπηαία γαῖ [ραδίνα ΟΠ τί βιας δ] παπᾶ θα ΐ5. 

65. παπὶ ἀουςνΡγ ποβίρω, τουθόοραπὶ σοπι θη α 

βαπέ, οἵ πυιηδηῖ ἱπρϑηϊὶ [ἈΠ αοῖτ ὁ ποσπὸ αἀϊνπιῷ 

βογίρίανιο σα ηὉ 5αλκ παοβῖτα Ὁ ἀοθαο ὈΓΟρ ΘΙ ΡΙ 

μιροαϊοιϊοιιδϑ σοι οι αίισι ἰαί ταν σὰ ἀθρυβιῖα ηὶ 

πααὶ ἰσασμ Ὁ} 6 ὁπδίοι, ἰσχὰρ πόθο ἀϊηχονθαὶ. 

ατοάθ θουτα ποιαίποτῃ ἰοίατα. ἀὸ ἀρπηῃδγαῖα τα 

(αἴθοπι οϑὲ, ααοὰ ΠῚ ἀπὸ ἱπ απια πᾶ τὶ ρο551 01} {81}: 

951 αὐΐοια ἀπ ρ1π5 σσθάθεθ ἀδιτοίδηϊ 16:3], τὰ 11- 

[05 τοινδηϊαιαθ: ἃ ἀππαπ αι 5. που, ἀστη 

ἀϊοίται5 ἤρατα Ππογαῖπθῦι Γποίαπε: ὁπ νῸ5 ρ5ὶ {τ 

οδιἰ5 ααοὰ ἀρύάμδιι Ποιμίπαπι Χο θρογ ο5ρι 10 “Ὁ 

Θαϊὰ ἱπβοίοηβ μεθ !σαηθ8, στὰ ἤαθο}» ἀἴοδι; 

« Δ ἐαππ Πόατα [ἐς αὐ Ταοίοτα, 66 βνα ἴδοία 

« 55} ἀπίται τθα ὁ 9. Οὐἱ ἀρὰ Ασρα ματα σοταθα1 

[λοτηλ5 ὁ), τάσι ἀρπα ἀο5 σουηθα }. 48. Ομ ἰρίίαν 

ἰπασιατααι μτοϊροι λα} 584 οἱ ἀπτοβ. ἰθ5ι65. ὀχμῖδο- 

τὰ, αὶ ἰὰ πο η τ 5ἴπὰ, λοι ἀδί ἐδ ιο ὁ", ον 568 

ὑταϊ ἃ ἰογαμηῖπο ροῖγ δ᾽; οἱ Ε11ἃ5 ἰπηὺ ἴῃ ἴοτᾶ- 

παΐῃθ ροιρῷ δὶς 1ρ5] ἐραπϑῆσανγαίο ρτίβδβθηίεϑ ἴδοι ἴῃ 

᾿αοηΐὸ Τπάθοῦ, ἀσοθαπὶ αἰδοίρα} 15. ὄχι πὶ Παθ1α 

ὑοπιριθίαγιϑ ὁραὶ τὰ ΠΠογαβαΐδηι 53: δοὰ ἸποαΓΠΑΓΙ 

Ῥοβϑίηἶο [Γα1550. αὐ Βαργὰ εἐἰχὶ ἀπιοηϑίνδί η 658: 

{ιϑάαθ βυρογεαῃν ἀδιποιιπίγα θπ 65, βἰαιο515 δά 

οοἸΠσοηάαπι τοϊϊη φαδηίατ. 
ΧΥΤ. Οτ σσαπι ΡΟ ολτὰ ὁὐὰ! ογδθῖα ποείτα, ΒΖ 

γοροτίγο Βαϊνδίοτ 5 δνομ!α5 δἰ ΤΟΙρΡι 5 6. Ἰσοῦτα : 
πδο οροῦῖοι 08 [Ὁ 1509 ῬΡΌΠΙ 5510} 15 τ Ὸ5 ἀθδόθθγο, 

56 ροῦα5 ἔσο! οϑᾶν απ αἰοϑίάσποο απ Ποπ ρτε. 
δἰἀτο ἀἸηΠ Πλ ρα. Πππα ρϑηνπ5 ἐμίτην οι ρι5 ἀπαπὰο 
ϑα! να! ον ἀὔάνθῃ}! : “πη ῖληὶ τοῦθ 5. ΟἿἾΝ 65. Ηἷσ αὐἷ- 
νθημιβ, δίαπαο ἐοαμ  ΠἸὐ ατ ; ΘΕ σαοηϊδον α ΟΠ τ βι5 

« δδ5ι5 σΡὶ εἰ ποάὶδ οβὶ, τάδ ΘΧΞ5[61)5, Οἱ, 1 985- 

καα ἃ δ ΜΟΥ βοΞΊ στα δ ρτορ] οί δι: Ῥγορμθίαταῃ νὸ- 
« 15 ΒΘ 81} Ποτα 5 Π ΘΝ ὁχ [ρα ΤΡ 5 γ 5 115,9}- 

« οαϊ πιρϑὴν, τοβογνυθίαγ ἡ] οσίπὰ ΠπΠπιᾶ, δέον παρ, αασαὶ 

ΡΙΌρτΙΠΒ 0015 ἀδοϊαγαπαιαα ἜΥ1 (1). ἔσγαηι, συδῃ 

τ ὅρη, χυπῖ, ἢ. ὁ ἀσπι ΧΧχα, Ὁ, Ὁ ρη, χντμ, 8, 

5, ΟΥ̓ΒΠΕΙ ἨΙΒΕΟΒΌΠ. ΑΒΘΒΙΒΡ. 

ν 

1Δλ 

[ζ΄, Μύτι μάτην Χριστὸς ἐνηνθρώπησε, μήτι εὖ- 

οεσιληγίαι εἰσὶν αἱ διδασκαλίαι, γα! ἀνθρώπινα, σὸς 

φίσματα ; οὐχ αἱ θεῖαι ραφαί εἶσιν ἡμῶν ἢ σωτη- 

ρία : οὐχὶ προφητῶν αἱ προῤῥήσεις ; Τάδε: τοίνον 

ταύτην μοι τὴν παρχκαταθῃήκην ἄσειστον, καὶ υατδεῖς 

σ 
νον, ᾿Αλλ᾽ ὃτ' μὲν ἐνανθοιυπῆπαι δυνατὸν ἦν, ἀποδέ- 

δειχται" εἰ δὲ μᾶλλον ἀπιστοῦσιν Ἰουδαῖοι, πουτεί- 

νωμεν αὐτηῖς" Τί ξῖνον χαταγγέλλομεν (3), Θεὸν 

ἐνανβοωπῆσαι λέγοντες ὁμῶν λεγόντων, ὅτι ᾿Αὔραὰμ 

1: 

, " ᾿ ᾿» ΄ 

μετακινησάτω πίστευε θεὸν ἀνθρωπὸν γενύόμε- 

τὸν Κύριον ὑπεδέξατο Τὶ ξένον χατατγέλλομεν, ποῦ 

Ἰακὼδ λέγοντος: Εἴδον γὰρ Βεὸν πρόσωπον πρὸς 

ποόσωπον, καὶ ἐσώθη μου ἡ ψυχή ; Ὃ παρὰ τῷ 

᾿Αδραὰμ φαγὼν Κύριος, καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἔφαγε, Τῇ 

οὖν ξένον γαταγγίλλομεν ; ᾿Αλλὰ καὶ μάρτυρας δύο 

παρέχουεν, τοὺς ἐν ὄρει Σινᾶ τῷ Κυρίῳ παραστᾶν- 

τας' Μωσῆς ἣν ἐν ὁπῇ τῆς πέτρας, παὶ λίας ἐν 

ὀπῇ τότε τῆς πέτρας (8) ἐκεῖνοι μεταμοοφουμένῳ 

συμπαρόντες ἐν ὄρει θαδὼρ, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς 

τὴν ἔξοδον, ἔν ἔμελλε πληροῦν ἐν ᾿ἱερουσαλήμ, 

᾿Ἄλλ᾽ ὅτ: μὲν ἐνανθρωπῆσαι δυνατὸν ἦν, ἀποδῥδειχται, 

χαθὼς προεῖπον" καὶ χαταλελείωθω τὸ λοιπὸν τῶν 

ἀπορείξεων τοῖς σπουδαίοις εἰς ἀναλεξιν, 

12΄. ᾿Ἐπυγγείλατο ὃς ἡμῶν (4) ὁ λόγος εὑρεῖν καὶ 
τὸν χρόνον ἐπιδημίας τοῦ Σωτῆρος, καὶ τὸν τόπον" 

εἴ μὴ ψεύδους χκαταγνωσθέντας ἀναχωρεῖν, μᾶλ- 

τοὺς τῆς ᾿πχκλησίας νφήλυδας ἡσφαλισμένους 

ἀποπέμψαι, Ζητήσωμεν τοίνυν τὸν χρόνον, πότε ὁ 

Κύριος παρεγένετο᾽ ἐπειδὴ᾽ πούσφατος ἡ παρουσία, 

(5) 
Ά ᾿ - 

τοὺς αἰὼ- 

καὶ ἀντιλέγεται" χκαὶ ἐπειδὴ Χοιστὸς ᾿Ιησοῦς 

θὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς ὧν, καὶ εἰς 
Ἂν Η ᾿΄ 

νας. πἰωσῆς τοίνυν λέγε: ὁ προφήτης" Ποοφύτην 

ὑμῖν ἀναστέσε' Κύριος ὁ Οεὸς ἐχ 

ὑμῶν, ὡς ἐμέ τετηρήσθω δὲ πέως 
τῶν ἀδελφῶν 

τῷ ὡς ἐμξ, ἐν 

οἰκείοις τόποις (0) ἐξεταζάμενον. ᾿Αλλὰ πότε ὁ προ- 

"δ Ὑιη δαὶ. Τὺ, ἕω τ. 45. Ἐχοῖϊ. σις. 2, 3 : ΠῚ ΠΕ, 
χιχ, 8, 9, ὃ χοά. χχχιπ, 32, 5: ΜΠ Πρ, κιχ, 18. ἜΣ 1] τχ, 30,31. 53. Ηδ}.. χει, 8, Μ΄ 6}. τυ, 15; 
ΛΔοῖ ναὶ, 37. 

τὰ. μυδοβθοσ, [{ὰ0 0 1105 ροιοίσυθατα, νον 5 
(πίθη. τὴ ᾿ξαίτα. ἴοόπι. [ς ρὰμ. 438. αὐ ἰαπιθη μ]- 
Ια βϑπο05. ΕΠ σον αι, ᾿ανΠ οσ ας ἴῃ ἰογιαὰ, μθὺ- 
τραπδη αὶ, 40 ἃ ρο βϑίπια πη ΝΎ ΑΒΘΏῸ5 τα ἰας, Πἃ- 
βονον ροϊοβία! θη, 

(1). ΔΆ ΜΙ ρεοιαίβδιιῃ 16 ὀχϑοῖνιῖ, 
(ὦ) χταγγέλλομεν, Αἀαΐαῦ ἴῃ πριν 5818, αὐτοῖς" 

νι: οι 1 σα, ὕοίξι, ἤσρ., ἰἴοο δ (αβαιθ, 
ΟΒ᾽, 6. Πο1 πλᾶ]ο ὁοη η 8  οπὶ [Π Ποττορ ΤΠ 
4 λα θὺ5. ἰὴ βοσπηθα ρριβομὰ αἰρθοία, ρα άθτο 
0. ἀμ 1 [ανὶ ΠῚ 15. 

(4) Ἤλιας ἐν ὑπῇ τότε τῆς πέτρας. όδιαι! πῶς 
'π σοι. σώ, οἱ (οίδβι. ψαυγαιμ σ οὐ {1} οἰΐαπι, 
χαὶ Ἡλίας, ἀἰ[8ὲ νόγο, τὸν ᾿Ηλίαν, βογρίαπι Πα 6 :, 
Εἰΐαμ [͵550, ἐν ὀπῇ τῆς πέτρας, ὧὲ ξογαχαῖις ροῖνῳ,ς 
᾿μξὶ5. γόοῦθὶβ πο {γα βογιρίανα ᾿ αἷλ ἰἅπερη, παοὰ 
ἄδην θ5ὶ, [αἰ βδὸ 50} ὁρόσα, ΠῚ [ἴομ. αν, ὁ οἐ 18: 
᾿λσέλῃεν εἰς σπήλαιον, ἔστη ὑπὸ σπήλαιον, Ηαμθιαν 
ἴα δ ακαϊα, ὧλ οδέῖο δροιμριοίο, «τ νεῦθὰ αἷς ἰγαα- 
ΒΟΓΙ ΡΒ ἀγοῦγοῖ 8, 
( Ἡμῶν. [ἰὼ Ἰομονο μια! αἰηι 8, [αχίᾷ (οἷ-]. 

Ἰίομν οὐ ἀνυΐ, φπαμν ὑμῖν πιχία πμριρββο. ΠΟ 
εὑρεῖν, ἡνριοηῖρο, ᾿α ϑί αν ἐπὶ οὐ, ἰσὸ οἱ (ἰαπδαρ. 
δ ανγοά,, ἐρεῖν, ὠΐσορα, χθὸ χ.]6, 

(0) Καὶ ἔπειδὴ Χριστὸς Ἰησοῦς, Αροπίο!σαμα 

πὰ ἐδϑυ ποθι πὶ ἀο ΟἸ ΓΙ ΒΗ ἱτατπτιξ Παρ, νδ- 
ἔπι ρύῖπνα Προ ηΐδ ὀχ Ισοαπν μοβι τ, ποὺ 5885 
ἀρίο οὗὐτὴ ρυῳσθάφῃμι5 οὀσπκογο. 1ὰ οὐ α, Ἰλομ,, 
ἴοα, ΟΟ5[. οὐ Οηβαθι ρε δια ΗΠ αν ραν ῇοι]α καὶ, 
Βσα 6 το απ σογοίιν οαῃ ἀντι λέγεται" ἀ6ὺ {Οὗ - 
ΤῊ 5. πᾶ) ΠΟ μὰσθ να σθαι νι ἀοΡαιασ, σα ἰμοδυ- 
πα ΠΟ Ὧ] οὐπ ρα σαναν, φαοὰ Ομ τ 5. Ὁ ἀροβίο!ο 
᾿ηοΟπε 1 }}}}5 αἸσαΐατι τ πιαχὶ πιθ βγο θα Βἢ 15 τ] 
νὴ ἀογθύαι ἢΠῚ}115 ἸθΘοἱ ΓΟ] θη, 51 ΤΟΞ πη σπ ΠΠῈ 
πΠπᾷ ΡασΠ αν θΠοσο 5. ἀἢ δνογίοησατῃ ΟἸΡΊΒΙ ἴῃ- 
ΟΑΡΠ811Οτλ6 1) ἃ ἢ μα ματα ἃ] τ 0} 16 αββοιῃ Ομ Δ ηλ 
πῃ θά ρα Πωροίϊσοϑ ἴθ Ιοθο ραρηδὶ ΟγγΉ α5,58 
αάνογξυπι Φἀ:ρ08, σα! σοῖο ΡΜ] αἰ]εκαλίοιθ ποθὴ 
πο δηίαγ. 46 ραν. οα] τὰ οοπ πιποιίνατῃ χαὶ γα- 
{{π6ῆ 0, δῖα ΟὙΡΊ] απ ἐπίοτσργείου : Θιπρσι 5 [δ 1- 
Β5 4πὺ δηϊναίον αὐνοηϊ, φἀὐὐπαοςιαϊ θη. γούθῃδ 
81 ἘΠ105 αὐνθη αβ, {ΠΠ|ππιιὸ δα ἐδ σασδᾷ ὀοῃ!να1161- 
ἰπ ; απ, π||ρ856. }} σα]. {{{ πὰ. 16. ΓΕΒῈ5 ἡσνῖβ 9Ὁ 
᾿ρβᾶμῃ δυκι πῇ πον αίοιη οὐπίγααἰοὶ βοίθαι. Ὁ γὰ- 
απ. Θἐία ὰ Πα ἔθ πὶ ρα ἀν ηξα5 θο αἰ Δα αἰ ΠῚ 
τοιρόονα οὐ πὰ {ΠῚ ἐθαθα!α. ὁπαπί, «αὶ 1Ἰά 6) Ροβὲ 
δήάνθπίαιη 651 πὶ ἑδίου παι τηπᾶποὶ, ΤᾺΣ ἔαϊὲ απίο. 

(06) ᾿ἂν οἰκείοις τόποις, Απίρ τόποις μαροῖα. δὲ 
ἴῃ 6115, {πο 11 νϑάσῃ ἀδπβ,οχ οοδᾷ, (015].,γδ6,, 
Ἀοα, δβαι, δχρυηῃχίτηι, 



ἸΔὅ 

ΗΝ : , φήτης οὗτος ἔρχεται ὁ προσδοχώμενος ς- ̓Ανάδοχμε, ἫΝ ἕἔρκὺ ἀν ὅπ τωπο ; . φησίν, ἐπὶ τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ γεγραμμένα πολυποαγμό- 
" “. ες “ηἡ . ὩΣ ν- ἃ τ δ ; σον τὴν τοῦ Ἰχκὼῤ τῷ ᾿Ιούδᾳ δηθεῖσαν προφη- 
“αβκν, θα ρὶ ὡς ταῖς ἥ τείαν Ιούὐδχ, σὲ αἰνέσειαν (1) οἱ ἀδελοοΐ σου, καὶ ᾿ : τες τ ᾷ ; 
τὰ ἕξης, ἵνα κῇ ἀπαντα λέγωμεν. υὐχκ ἐκλείψει ἀρ- 

1] Ν τὰ ὅπ ΓΑ Ἶ τ οἱ χων ἐξ ᾿Ιοὐδα, οὐδὲ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν 
. - τὸ "» εῇ 

αὐτοῦ, ἕως ἐὰν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται!’ καὶ αὐτὸς 

προσδοκία οὐχ Ιουδαίων (3) ἀλλὰ ἐθνῶν, Σημεῖον 

οὖν ἔδωχε τῆς Χριστοῦ παρουσίας, τὸ πχύσασθα: τὴν 

ἀρμὴν τῶν Ἰουδαΐων. Εἰ ἡ νῦν ὑπὸ “Ρωμαίους εἰ- 

αῖν, αὔπω ἦλθεν ὁ Χριστός εἰ ἔχουσι τὸν ἐν γένους 
Ἰούϑα γχὶ τοῦ Δαδ᾽ δ, οὔπω ἦλθεν ὁ προσδοχώμενης. 

Αἰσχύνομαϊ γὰρ. λέγειν αὐτῶν τὰ πρύσφψατα περὶ τῶν 
τιατρ᾿ αὐχῶν πράγματα᾽ 

τίς ἢ μήτηρ καταλιμ- 

καλουμένων παο᾽ αὐτοῖς νῦν 
καὶ τί τὸ τούτων γένος, χαὶ 

πάνω δὲ τοῖς εἰδόσιν" ᾿Αλλ οὗτος ὁ ἐρχύμενος προσ- 

δοκία ἐθνῶν, ποῖον πάλιν ἄρα σηνεἴον ἔχει; φησὶν 
ἐξῆς ἀεσμεύων πρὸς ἀμπελὸν τὸν πῶλον αὖ- 

τοῦ (3). Βλέπεις ἐχεῖνον τὸν πῶλον τὸν ὑπὸ τοῦ Ζαχα- 
ρίου καταγγελθέντα σαφῶς, 

56 ε1ἃ, 10, 

(1) Αἰνέσειαν, Ηδρ. ἐσ, αἰνέσχισαν, αὐ ἴῃ ΤΧΧ, 
ἤοπι. [πὶ ὥοτμὶ. δορὰ. δἰ. αἰνέσουσι, Ῥαθ]Ὸ 
ρυϑί, Ἰσσὸ ἕως ἐᾶν βαθοϊαν πὶ ἴθι... ἤσθ, ΟΟΙ5]., δ 
888}. ἕως ἄν, αἱ ἰὼ ποππι εἰς αὰ5, ΠΧ Χ, δὲ νογβίομθ 
δΥπδο} Φααμ. ἰὰ δ 6. δριθα 8. νον 18. 886- 
ἀαϊίαγ ὑνρ] απ. Δι ΠΡ 5 ΧΟ ρα ΠΟ ΒΊ]) 15. βοτί- 
Ρὲππὶ ἐάν, Υοῦ638 ᾧ ἀπόχτιται, ἐπ ὁχ ϑυτηδολὶ 
γορϑοηρ, οὕατὰ σαραηι ἰοῦο ἴὰ {ΠΡ 5 ΗΧ ΝᾺ ΘΠ] η]- 
Ῥὰ58 ἰδράϊαι, τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, αν γοροκίία 5μηξ 
εἰ. ΑξΊοοῖο ἀπά βοχαμις ΟΥγ 15, οί ἀπο ἴῃ 
πατΠεἴ5. ΠΙΙ οσ πὶ ΘΧΘΠΙ Ρ]αἼῈ5. Θχβίδ ΔΕ, ΠΡ ΘΠ ἃϊτη - 
πιιαὶ ἐσ τῖλ! ἐπ Οχοπϊθ δὶ οι δον αὐτά α}}) ἰἅτῃ ἰνἃ- 
(οὶ φαλον Οὐοὶ Ῥαΐρθα μος 060 Ἰορθυο, ἰπ ργΠΠ 5 
Ηϊοτοηγπλιβ, ὀρ δι, 327, πον. οὐξξ, 85, σὰρ. 8. αἸήπ8 
αὖ ἀοο! δὶ πιὶ νἱρ] συλαπι. Πα ρι, Ο ΟἸ τ φουθὴρ αἴαν, 
ΝΟΙ5 ἣν Οοηδί. ρος. (νυ. ντ, ον, Τς δὶ τοῦ Βαι}}15 
Ἰοσὶ νϑυ  βτα Πὸν βου ρίαγα, δε α μοῦ γρίοτϑϑ 51 Δ ΠΟ, 
ποόρος ἡ (ἸεἸπαπη πιαχίγηθ δοσοιιπεράηία; Ἰἀρο- 
ηπὸ ἀψιΠαπο Αμοβίαία ἀρηῇ νει Πππὶ,}}» νΠ σοηενα 
ἴρξάτα, ον. 200, ἔραση ΟΡ ν θα μο τῇ ἀβοτῖρία. 

(2) Πρησδοχία, οὐχ ᾿λουδ. 515 ἀὐΐθηι ἰδβ, οὐά. οἱ 
ΟἸΐον., προὐδοκία ἐθνῶν, οὐκ [ουδαίων, ἀλλὰ ἐθ- 
νῶν, σχάρροίἴο σοπείμρες ποὰ πμιϊθογμηι, 8641 ΠΡ - 
εἰμι: πτῖοῦ ἸοοΠἴο οἸπιρ] οἴου οἱ πα ρ}5 ΟΥ ΡΠ αηα, πὶ 
ΘηΐαῚ μάν 16 5175. πίον αι ΠΥ 511. Βύτῖρ μισῶ, [ο511- 
ταοπΐα, γοῦθα τοροίογο πῃ δδ᾽εὶ δῖο ἰπῖτα, Ὁ. 26, 

παιδίον ἐγεννήθη ἡ μῖν (οὐ γὰρ αὐτοῖς), υἱός, ὁἴο, 
(3) Τὸν πῶλον αὐτοῦ, Πῶλον Βοιιρβίσπαβ. Ἰαχίᾶ 

σοαά. (οἶ5!., δεν Ἰοα, δβαι,, γαῖ. ἘἘ ἀπογα τη 

ἴοχμῖηι. [ἢ αἱ μαροῖαν, ὄνον. [πὶ Οτίο)ν, πῶλον δα 
πιλγαίποι, ὄνον ἰὼ ἰσχίιι. Ὀτοϊα πὶ ο58ὺ ἃ ΟΥΤῚ}10 πῶ- 

λον Ῥγομᾶρο νἱδοπίυν βοσασπίϊα : Βλέπεις ἐχεῖνον πὸ! 
πῶλον. 1 Ζασματία δἱ. πο} ργορῃθ αν σον - 

πἰοηίία. ἀαᾷηὶ μ]ὼ οὔβοῦναι, ΟΥ̓ ]Πὰ5, 1π 0 }Πραϊαγ, 
τπριονίη τερρίθηάαπι {πο ΟἸ ΓΒ 5. 51} Ὑ1Π|5 Υθ Τα, 

(8) Θμαμάο ἀἰθδιονὶὶ ρυϊιοὶραίις. οἷο Τοτηρας δά- 

νοηθις ΟΠ τίσι ἀδἤηῖϊ, σι δ᾽ οὶ ψεϊποίραϊιβ. ἀθίροιι; 
ρυβίχψαατα πἰπιίγατη 5 Ὁ]Α ΤΙ ΒΆΛΕ ΟΣ αν 1115. οἱ δὰ- 

ἀφ μροβαρία οὐἱππᾶὶ ἀασο5. 1 ἡππν. 19. Ταοΐαηι αἷΐ 

σαμι Ηριθδς αἰ οι μθηὰ ἴῃ Γρπ ἢ 1 Ν ΆΞ}} : ΠΤ 

ἱπναϑίοπθπι δδοιία οδὲ Ἀοιηαποιῖπι, τὰ ρὶβ ἀά [ι0 

αἰτοπίβοπασανα, ἰὼ Δα θαϊοανι βϑηλοιο Το τ πιλ πο ἢ ὰὸ 

ἀξαπθ ἰρίταν Πιαίοδπι τη) δ᾽ Τοατσι ἀπ 6 }0}}}8 ὁΧ λα - 

ἀκ δὲ θανιαἰς κόρα ρτομπαι δ ματα ἶδβο ὁσηβος, [ἃ 

δαίρτω Παἱ μϊκτογίοαν σοητγαγι πὶ, στη θπ56 ἃ 

αὐνοηίπα ΟΝ 5}} τοιρόνας ἂὦ Αἰσσιμ0 5. ΡΟ Ποῦ, 

μεΐπο ἰδλαδαι ὀριπα τα ΡΥ 105 ΡΘΏθ. θ}1θατὰ 

οοιηταιοΐ ὁὰηὶ σίου ῖβ ππααιβίσα θὰ αν ἀδιπίη]- 

Ῥάτρβοι. ὅκ. ΧΧΧΗΙ. 

ὅδ ὥρῃ, χρῖχ, 8. δ᾽ ις 11, 

ΟΛΤΕΘΟΗΕΒΙΒ. ΧΠ. ΠΕ ΟΗΒΙ5ΤΟ ἸΝΟΑΈΝΑΤΟ. ἼΔ0 

ἃ ἀοπᾶπι οχβρθοίαίαβ 116 ρτορμοία υϑηϊ εὐ ΠροῦτΡο, 
Ἰηχαὶν, 84 δὰ φ ἃ 16 Ξοτίρία βαρις ἰμααΐορ Ἰὼ 7α- 

000] ρτοροιίαα ψιάθ ἀϊοίατηι πα, 16. ἰαμάροί 
ἔγαίγος μὰ "5, οἵ {ὑὰ δρᾳασῃ αν, ἃ ἢ ΟΠχηΐα τ6- 
οἰϊοηνβ, « Νο ἀοῇοίοὶ ρείμοορθ οχ 1χΔὰ, πραὰ8 
« ἀπχ ὃΣ ἔδηιονὶθαβ δ᾽ 5, ἰσηθο νθμὶδὶ αἱ τεροϑὶ- 
«ἔαμι Θδ, δέ ἰρβο βχβρθοϊαϊο ν ποι δα ἀιρογαπχ, πὰ 
φοιίδρι, 55. δίβπαχα ἰμῖναν μεθα δάνομιις. ἀδά!, 
ἀοκίθυϊε ρυπποῖραίαι5 “πα :ϑογατω (4". 5 πο Ποπλλ ἢ 5 
᾿ς ἰθιιρογο ΒΌΡ 60} Ξαη!ποπάατῃ νει! ΟΠ γιθίας : 
51 αθεηί [ρεϊποὶρεπ] δχ μέπόγο σὰ οἱ να, 
ποθ" ΝΘ Ὲ}} φαὶ ὀχβροοίαϊατ, Ραά δι, πὶ παιμ 9 
φοσθη ἃ ΠΙόσαμι Ἰηϑ1{ ἴδ, οοπιτη πότνα 8,6 154] 
ἄρα 2105 ρμαϊυϊατοίν πχοο ἀϊοααθαν (δ), οἵ φασα- 
πῃ Θογαπὶ 5ὶἐ βοηῖι5. πιο πίον ; 0 φαϊά 6 ὴχ [18 
41 ῃονθυαμῦ, ΠΡ θηέδν Γοϊξαυ, ΑὉ Π16 πὶ γνοπὶν 
θα βροθυίαϊο σοπίϊεῃ, 4 Ά 16. ἐϊοτιιλ οἰβηιια, παλνει ὃ 
αν σομϑεχασηίθι : υΐψαης αὐ υἱξονι ἘΠῚ ρμεϊίμηι 
βιαθη δ΄, Ορνηἷβ μα ἢ ατὴ {ΠΠὰτὰ, φαΐ ἃ» ζϑομανγίὰ ἀϊ- 
βθῦῖθ Ῥγε πηι δίι5 6ϑι 55. 

ὧδ ΔΟῇ, ιχὶ 9. 

βίγαμίθ5, ἃ ροπίθα τερίαπι ἀἰαάθιπα οἱ 7118. 8551 
ταρηΐος, Βα μγτηᾷ γόσατη γοαδοία [ϊ556ὶ. Αἵ θὰ τὸ νοὶ 
πο ορβογυδία, υ86] ὁθυὶϊβ τη 8. ὀχρηοαίαᾳ. Ρεΐγο5 
Ῥόυαα} 1 1800} ρΡηυοριθίίαιι δοάδιη αὰὸ ΟΥγγ 18 
το ο ἐχρομθιάδια βαῃς ἀὐβ ρα). ΑἸ τδύόγα {αᾶπι- 
ἀἴὰ Ψαἀαϊοιπ5 βοπαίαβ 5ύθιιι, οὐ οπροθΠοα 5ακ [θμ1- 
θὰ σαι δεγηδίᾷ, ᾿ἰοϑὺ αἰ ατα δ αάα ρεοσπαι τοῆι- 
Ῥα]η Ἰα Βα ΠῚ η10 [018 τοβαγοηΐ, ϑϑυααι ἰαμαθη ζαὶὶ 
ὨΘὴ αθίθοἑβ88 ἀτισ88 δ θυ ποῖρο5. ἀ6 βόπορο ἡπάς; 
δὶ 1Ἰὰ βαϊίδην οτὶ τἰμί4. δὲ ρτώοἶδθ, 5064 οἰν! } ππογο 

4 βαπηδίαν, αἱ ἃ ΤΠ }115. 66 χρη σαί : Πὰ8 ἰὰ γ9 
ΠΟ ὨΘΟΘΕΒΕ 65. 05 ΔΩ ΒΓ 5 ΠΟΥ ὩΡῚ, 

(9) δὲ ΜΝ φπὶ σρεα τἰϊος μαϊγίαγολε οι. πὸ 
Φιάτβοραην μαι ατο 5 ΘΒΠΟἷ τ [9 πον) αίοιῃ, 30 μα - 
ποιὶβ ἀοοεία, ἃ ον αϊο {6 0.8, ἅΓ ΘΕ ΆΠΙΞΙ οχ 
αν 15 βϑῆότο Τουθηΐ, ἀρίροϊσβοηῦ ναι) με οἰ ρε8 
εχ δα αν Ῥγοβὰρία, ἃ}» Πογοα θα ἰδπῖρογο ἀξῆαθ δ 
ΔΟΤΠΠΊ ἰΠ ΕΠ ΠΟΙ Θὰ : 564 δογάτα πα ΤΆ] πὴ ἀοίβοιι 
ΘΠ Π Π0 το ΒΙΒοΡα , μ6 Ππάροὶ ἀά]ιο ΤΠ) αν 115. Ῥοβίθ- 
τὴ. ΒΆΡΟΞΒΘ 58. οἀποαγρηίαν. ἱπαδιοσααθιε Βα ΡΊαΥ ἢ 6 
ποῖ δίς πη ροναϊονα Δ ΓΔ ΓΘ ροΡὰ Δ Δ τ ς μοβ- 
θὰ 1ῃ βοτίρε5 Ραίγυσα, οἱ ἐπ ρογαϊοόγαμ ἰορίθη5 πῃ 
Ἰη το σδηΐοῦ πηϑτηογαπίαν, Ραϊγ αγοῆλία5 ἀρὰ {4ὰ- 
ἄἀφὸβ πργρά μοῖρ ἃ ρανρη δεῖς. λα Π] 15 ἔλα 5υατ6 - 
ΡΒαίαν. Ρυ. {πάτο ραϊν] αγσαι. παρα ρδὴ 
(δπα] οἴ θα ἢ ποθὴ ΠΠπαπὶ (φαΐ άθτα ῬΆΆΠΙ ἀροβίο]} τηᾶ- 
δἰδέσαμι, οα} 5 1 Αὐί5 θη ἰΐο ἂρ. ν΄ γ ΡΒ. 8, 5οὰ 
δια ἐχ 6} 05 βέποόγα ργορηαίυτη, οχ ΤΡΊΡΙ., μώτὶ 
χχχίῆ. ἀν οἷν 1 τα Ια απ ογαπὲ,)ῇ κατ ππτιηι 6115 

Ὁ ποροίοπι. χ Ογίμοης, {}ν. τν 90 ρειιοῖριϊς, οαρ. 1, 
Φυσωϊ ρμαίγ!ατοϊὰβ 5105 εχ θῆθνο ἑαυ ἀϊοὶ νο16-- 
Βα! απ αι ΠΠοστπὴ ἠαοιαλ ἴαπὶ Ποίανο ἃ το θ! [ν8 
ν᾿ ἀοταν ἴα ποο ἴοοῦ ΟΥ̓ Πα5.Αὐ ΟΠ νυν βοβίομηιβ, οὐναῖ, 
21 εοπίνα «μάφος, τ. ὅ, ἴσπι. 1. νὰ. 48, δἷ1 εὖ 
938 ΓΟ ΠῚ εἰ πη α]αρο ρογβοπαιῃ, 4 πλτνβ βασογάθσ- 
(65. ποῖ εϑβοηΐ, ἰθοι ληλθ ὁοπιβθοταιίοηἱβ ἀθίσοία : 
αυοὰ δὐραμηθπίο 9558 ροίδϑὺ οὺ5 δα νον 1ᾶτα μθη- 
ἴθι οὐἰ ποτα διατη Γανοσῆ586  πθὸ ΟΠ  βοβίοτηιβ 
δᾷ το! θἀὰ πε δούαμ βαοογ Πάτα ΔἸ] μαΐ, 605. ηἷ- 
}}}} )'ὰ 1,δνϊθίσατι (τί νιαη ρογίμογο. Τπδοδοότγοία, ἀϊὰ- 
Ιορὸ 4, βαρ. 53, Ψυβεθύγααι μαι το 5 6χ ΠδΡΟσ 5 
δ πρὸ Ῥγοβομί!ο5 ὁπ ι508 : 56 1ὰ ράνατη ρυΟΡΆΒ 6. 
Ἱ χαὶς δ 46 γὸ μάνα νο] πον ααθαν σοιϊῃοίροάατα 
0. χυῖ Ομ, Τμοοιοςαπῇ, Αἰ, 8. ἴσῃ. Υ΄, ρᾶμ. 212. 
τσ ον πἰσ βου. ΓΒ 58.185 τί τ, σογγαρίοβ Π]ΟΓΌΤΩ 
μα(ιϊατοϊασανι τηογοβ ἃ 55... Ῥαϊγίρυ5 βγανίίογ εἴ 
δύοτο σαβίϊκαῦι. ΥἹάδ Επβορίιτη (ὐρβᾶγ, ἰῇ ᾿Ξὰ 9 
ὁὰρ. π|, ΥΒγ5. ὦ, ρᾷρ, ϑῦ8, οὐ τὼ πράσα ἰοσαπι 

Ξ4 
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ΧΎΠΙ, δε γτυτϑιιβ Φτοτὶβ οἱ αἰϊαὰ ἰΘΠΊΡΟΤῚΒ ἰδτ ἃ 

απποπίππι. « ΠΟΘ] 5 αἰ χὶς ἀα πλὸ : ΕἼΠΤ 5 τὰ 615 65 

«ἴα, δπὸ ΠΒοάϊο ποηαὶ τσ 59. υ ὅν ροβὲ γαθοῦ Σ « ῬΔ5᾽ 

« ὑδ5 δὸκ ἴῃ νἱρμὰ ἴοτγοᾷ ὅδ.» ΠΙΧῚ [πὶ μνΐαβ Δ} ωπυοα 

γίγρα ἴργγοα πιδη  οβίβ νοσδίαν ποιμαπόογῖπῃ ἰπρ8- 

τῖατα ; ἀ6 Ζυο 1ἃ φυτοῦ τοὶ χπῦτη 651, 6χ θα }16}8 οοτὰ- 

πιοταογθηιιβ. ΕΠάΓΓΔΠ5 δαΐπὶ οἱ ἱπιογρυρίδῃβ ΝάΡα- 

σμοἀομοβουν ηαρίποτα οἰαπαο, μη θιη ἀαοίθια 1Π}] 

οἰ Τϑθ οι ἀρ βιαῖηα νἱβίοποτη δ᾽ : ἰαριάσδιααο, δῖι6 

πὰ ηθηβ ἀ6 πιοηΐο δχοίβισ αι δ’, ΠΊ Π.ΓπΠὶ ΔῊ 8, 

ρθε πὸς ργοδαῦίιπ, ἈΠΊΝΟΡΒΟ ΟΥ] ἀστα πο Γα τη 

οὐϊοῖ!, οὐ ἀρουῦυϊϑϑίτας Ἰσσαΐίμαν αι πὰς πιοάπτα : «Ἐπ 

« πὲ αἴσθηβ τρρποόγαπὶ ΠΠόγαπι, ὀχ οἰ 01} Π6ιι5 Ο0}} 

« τόμητιπι (παρα ἴῃ ϑίδγθαμι 0 ἀ 155] Ρα 1 {πρ, Οὐ Γθ- 
« ρα {Ππ1π8 αἰτοτῖ ροραϊο ποὴ ἀδγο πᾳποίαν ὅδ, 

ΧΤΝ, όσα σα σηα α5 αὐδας σἰδρίογοια (ΟΠ ΡῸ- 

τατα δανομέιβ 6}85 ἀδιποπ βία θην. ὕαπῃ ΘΗ ΠῚ 

στα δᾶ οτοἀοπάπιη ἱπαπολλαν Ποπῖο, ἰδ 0808 

απόχὰθ ἅμ 05 τη απ δβια αὦ οαϊοα! πὴ οχδοίοβ Πὰ- 

υϑαῖ, ἀϊουῖσ ποι γος ἰσίταν ἰθια ρον!5 οἰγσαπι- 

βίδηίία, δ σα αβιποῦ! τοηιρὰβ 7 Οαμαηάο ἀο ἢ οῖθ ἢ 1 - 

)»»5 οτί απ 15 δχ {πθᾶα τορίρηβ, ἀδίποορ8 ἃ] σπἰπθηᾶ 
ΓΟΜΉΑθ1 Πογοίο8. θΊΘῊ, κείν αἢ Π)α πη Θίστι οι 0 0.5 

δηροΐαβ (πα πὰ πὶ πη οί (ἀφ ἀισαπι}: « ΚΕ οο- 

α ἐαοβοθ5 ἀἰχ8 ἐπ 6} Πμ85, ΑΒ δαί α βου π] ΟΠ Ϊ5 α Ρο- 
« ΒΡΟΠΞῸΠῚΙ οἰ ἐγ8. ὁ] ἤσαΐα 511 ΗΟσβα! τα, ἸΒ4Ὸ6 ἃ 
«Ομ βίαμα ἀποοῖν, δα ογηδήδβ βθρίθιῃ οἱ πο οιηα- 

« ἀ855οχαριηἱὰ {πῷ δέ», Βοχαρίη!α 6 πύνθιὴ Δ ΠΟΙ 
ποραοιμαάτο (3) ἀμ ο. μι ππηΐ απδᾶγα β 108 

- 
ἐ- ΒΙΠΙ ΕΣ. Ἐπ 

5, ΟΥ̓ΆΤΠΕῚ ΒΠΕΒΟΒ0}.. ΑΒΟΉΙΕΡ. 

80 101ἃ. 5... 41 Ὥδη. τι, 21 δὲ βϑαα. δξ 1014. 4ζ, 25, 

Ἴ1λ8 

1Η΄, ᾿Αλλὰ ζητεῖ 
μαρτυσίαν' Κύριος ε 

ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά 

πάλιν γαὶ ἄλλην τοῦ γρύνου 
γὶός εἶ 
μετ᾽ ὀλίγα [ἰὲ- 

͵ 
5.2)" 

ΕἾ 

ἵπΞ πρὸς ἼΣ 'χθῷ 

,,»" - » --Ν - ἌΝΔΡΕ Ἄ 

μανεῖς χὐτοὺς ἐν ὀχδῳ σιδηρᾷ, έρηταί "κα: χαὶ 
᾿, ὥ"ς » -- - - .Ὲ ᾿ 

πρότερον, ὅτι ῥαῶδος σιδηρᾶ γαλεῖται σχυῶὸς ἢ θω- 
" ᾿ ,.' Ξε , 

παι βσύλε τ, περ: ὁδ ΞΟ ΣΉ ΕΞ ΞΙ 
. 5 . 

πὸ ἀξῖπον ἅπο τοῦ 

λένει καὶ τὴν πεοὶ αὐποῦ πᾶσαν ὀπτασίαν" καὶ λίθον 
ἄνευ χειρῶν ἐξ ρους ταν θέντα, οὐκ ἐξ ἀνθρωπίνης 

“-- ; “ ᾿ὰ , 

χατασχευῆς συστάντα, περιχρατήσειν τῆς οἴχουμῖς 
φ᾿ . ᾿ ἷ, 

πῶ" Κα Ἐν λευχότατά 

τίῶν 

νὴς ἁπάσης καὶ φΊ σι 

ταῖς ἡμέρα!ς 

στήπει ὁ Θεὸς 

τὸν αἰῶνα οὐ 

τοῦ λαῷ ἑτέρῳ οὐγ ὑπολειοθβήσεται, 
5 Ἀ Ἢ Ε.: “« - Η 1Θ᾽. ᾿Αλλ᾽ ἔτ' ζητοῦμεν λευχότερον τῆς παρουσίας 

μω. , . - :Ἂ , " « “ 
τῶν γούνων τὴν ἀπόδειξιν, ἀύσπιστος νἂρ ὧν ὁ ἄν- 

ὕρωπος, ἐὰν μὴ καὶ αὐτὰ τὰ ἔτη σχφῶς εἰς ψῆφον 
λάδῃ, τοῖς λεγομένοις οὐ πισιεύτι, Τίς ηὖν ὁ χαιρὸς, 
καὶ ποῖός ἐστιν ὁ χοόνος,; “ὁὃτε ἐκλειπόντων τῶν ἐξ 

Ἰούδα βασιλέων, λοιπὸν ἀλλόφυλος ὁ  ούδης βατι- 

λεύδι, Αέγει τοίνυν ὁ πρὸς τὸν Δονεὶλ ὁμιλῶν ὥγυε- Ἷ ἢ ' ὑ Ϊ 
Α ἊΨ - , ᾿Ν . , - ᾿ 

λος (σὺ ὁ μο! [ἡ νῦν ση ξίωσα, τὰ λεγόμενα)" καὶ 
Ἧ - Ἅ ἊΠ 7 μ᾿ Ἄ, Ν ᾿ ἧς σῇ καὶ συνήσῃ, ᾿Απὸ ἐξόδου λόγου 

Ἀριθῆναι, γχαὶ τοῦ 

τοῦ ἅπο- 

οἰκαδομη θῆναι ἸἹερουσαλέι ὔομη θῖνα! ερουσαλέα, 
εἴ Ψ' " ᾿ , Ἂ δ ὃς “΄ἷὦ . ᾿ «. “Ὁ 

ἕως Ἀοιστοῦ ἐγουμένου, ἐδδομάξες ἑπτὰ γαὶ ἐὸ- 
-᾿ .νΝ μὴ - ἵ ουαδες ἐξήχοντα δίο, Ἐζήχοντα τοῖνυ" γχαὶ ἐννέα 
ΓΩ δε - - 

ἑδδοιλάδες τῶν ἐτῶν, 
, ἐν 

συονάγονσιν ἔτη τετραχύσια 

ὀγδοήκοντα τρία, Ἰεἴπεν οὖν, ὅτ' μετὰ τὸ οἴκοδομηῆ- 

65 1601, ἀά. Ὁ Ὅλη. ἴχ, 80. 

ΠΠδγοπγθθπι, Ογγι] τας ΑἸοχαπαάτιπττπι ; Οἶτγ- ( πη βυτηῖ 85 ἅπιπο Οἀ]Ο0Ε] ἃ ΘΡΙῸ «Ἀ1] ΘΕ δ Πα Πὸ- 
βοϑίοσσπατῃ απ 80 Ἰδτὰ ἃ 11 0}}}5]60 60, ΕΠ μι ραηυτη, 
Ὁ}, ἰεθτοδὶ χαχ, ἢν 1 οὐ 8, ραγάίτοα ᾿ν θη 18. ου}5- 
81πὰὼ δἰ τ Ὸ]} ΤΊ  ΟΙΟ ἢ 515 ΠΟΤ ῸΒ πδγραῦ, (1 γ- 

ΤἼΠΠΠ ἐδ ρον 8 σολῈ} θυ ίθοίαβ. οτδϊ. 
(1. [αὶ ἃ αἀυδλάδτῃ Ποηλ} 18. 
(2) προασίπία οἱ πούυογα πομαουηχαίίοβ, οἷο. ἍΠ|11ἃ 58πὲ 

τ ἰιᾶς Οὐ }}} ὀχρ σαίοηο μον οσχαάαμῃι ΠΔ116}}5 
ΠΟ. σπΓβτῇ ρει οαηἊα. Ῥγίπλο, ἐδ ρ5 Δάν ΟΠ [119 
ΟὈΤΙΒΕΙ υεσππηίαπι 69 Πρ ἀοτη 5 ἀοῆμ, Βο- 
θααροβηδῃι πο ηδλήδιη τα βοῦν μὴ Ύ 0} νη 10α- 
{96} ΟΠ ΎἾ511 σαὰπὰ Εθδοθίο, 1ν νὴ Θοοηδ!,, μὰξ. 
ἀῦ0, γ6] αὐ ἰθιαρονα ΔὨΠΟΙ γί 5ει, αἱ ςἀπεῖαβ Πἰρρο- 
ἱγτι5, δς Απέϊοκνίδέο μὰρ. 9 τ Αρο! παγιὰ5 Ὁ Π6- 
ΤΟΙ Πλ ἐπ ἤ.ΔΉ 6115 Δ}. ΙΧ οἰἰαξ5, ΑΥΡΙΟΔΩΙ ἁποὶο- 
τῆ 1 56 πα πα] 00.5.2 ΠῚ σὰρ τ σαογατα οὐσα πῃ {ππι1ὰ - 
ἀπ θα τὰ 651. ΔΒοΙαἰ πιά! 10 ἀΘϑο ἃ ΠΟ 5 10 βοριαι σ651- 
τηῖθ Πϑθἀοιηλα αν αἰ  ἀϊο ρῥεωτοία, ααάτῃ ὥν Ή 118, 
ὅα!. 15, ἀπῆν, 9. 6ὲ 90, οἱ τπποιόγδι ἀαθξονοδ ἀθ Ατι- 
{π| τἰ8ὲο "6 }Π απ. Ξοοπιάο, Βου οτηδαϑ ἱποὶρὶϊ 
ἃ οὐϊοῖο ἀρ ἐδ Ποαμ α ἀσνὸ ΗΠ Ογοβο  γ ἢλὰ ; Ξο πηὰ 16 
ἔπ 1} γί οἀϊοίαια πὰ φαοα ἈΡ Ατίαχογχο οῃ- 
ἰτιαπμο. πιο  ου ] 6586. ἅπὴῦ ομιθάσαχ τοσηϊ γὶ- 
σθδίηος 11 ὕδαάρ, τ, 1, 8. πα )ατίαβ θὰ ἀδ 
Φ Ποὰπάδ αὐ, 564 ἰδύάρ]ο ἐπ μικα, Ῥυοσρίσ 
ἄθαῖν} ἔβαν, τὶ, ὁ; πδααο ων τι θ 8. τῖδὲ [ονίο ἰδ6- 
οἷα χασλάδτῃ οἵνοα ἐριχρίατα, 504 τοαρί απὶ ἀπ αχαξ 
δι οαί πὶ 65. Ομα!ο αασᾷ Πανίαπι απὸ ρϑρο- 
Βίορο θάμπηι τοῦαι, σαὶ ὅπΠ| Ἠγδία ποῖ. ΠΠΠπ|5. (αἱ 
ἀαζοιῃ [ἢ δονιρίαν! κα νοσαύα" Πάγῖι5 θα, δ Α βίνδ- 
85 ΟΥ̓ΡῚ πιᾶρηΐ ἀγαῃοθι5, )ἅην Ὑ, 31, 6 νι, 98, 
αἴ δαλοιι Ἰάἀοῖσοο Τοσὶθ ἀδοραίαιη ΔΕ αν (σά 

Ῥγίηηο τϑραὶ Ο}85 ἀππὸ [ποία 511 ᾿ρο Πα π16115 ῥχο- 
Ῥδοια, ἤδη, τσ, 1. Τορῖο, πο ἀοιηααχῃπι αὶ Πα 

ῃ 

π15 Ἡλ ΟΡ! οΣ : 11 ΠῚ δῆ ππ5 ΔΓ βεο 5. 0 1η- 
Λοχταρία ῬΎΙΟΥ δτ5. ΓΘ Η 5. ἀ  Ποδῆϊο θη ρΙ  ἰμδέδι- 
καςα 65}, 1 ὕϑα οι, αν Ζά , κοα 0 ἴρβα Φαρα! θη 
Ρϑταοία 6. ἀρδοϊα, μετὰ τὸ οἰχοδομε ναι (Ἰλ 1 
τῇ αἷπ ἴῃ Πι55. ΠΟΒ}}15. σεῦ, οἰκοδομῆσαι), (πυᾷ 
Δππὺ ΓΠ βοχίο ροῦίρε πλὴν οὶ, 1 βάν. νι, , 
Πὰς ἀπο ἃ 11} ἀκοισηδί, ΠΙγι μία 5 βρχῆ- 
ΓΡϑΙ 1:5 56 χ τ ΓΙ ΠῚ 1}: οὖ ἔα τα ἴα ἈΡΊ Πλ π|1 
1.1.1} ἀδϑίβηα! ρπο, φαάτη ἰὼ δα πού σα ρα πο 
5θ ππ ΒΘ ΡῊ ΟΟΙΠΡΊ ΡΪ τα! λα 1. ἐδ οῖδο, 
ϑοοσηων ΠΙΟΡΟΠν Ϊ ἰ ρυ ρυΡ α Ποσρτα ἢ πᾶ ἴὰ 
ἀγθο!5 Επιβοθα, ἐν μοσραρμὶ ὀγρίίη ἰποστα, ἀμ 118 
βδχία5 ΠΔ 111 651 ΟΙγπιρίααις δῦ φυατίακ. Οἷἱ (ἀμ οἢ 
Ἐπδομίαβ, 18. ναὶ Πογιοηβέ., οᾶρν. ἢ, μᾷμ. 396, 58- 
οαπάτ ΠάΡῚ ἀπαλπι οαπὶ ΟἸγΥνμδθ 0, ὁοθρο- 
πολ5, ἢ 60 ΤῸ οβεϊοτποεία 5 ̓ποροδ!, Οππεῖος πο ἢ- 
ἀοπηαιία 5. 09. ἔδυ πα} ἢ ρόσιο Ἠουοίίθ, αν ψαςοθὶ 
θ᾽ Δ η 5115 ῬΡΟρ Θὰ 5 πὶ πη πὶ σεοραιι ὑσπαροθαι, 
ϑϑααίίαν Ἐπξοδίπιη τὲ Ολγοηῖσο, ἰατὰ ἰσσο υἰταῖο, 
συΐπι ὦ οἸ γαρίδα, δύ, ρὰρ. 197, 61 Π8. σὰ θ6- 
τιοηϑδί,, ράᾶς, ὅ9ῦ, ΠοοΙθὴθ ἀπ δοῦὰκ πα δ. πρὸ γ- 
ΡΠ απ μοθἀοηπγαιίίααν ὁχ ρΠ θα 0. δὲ ἀοσαμι σοη}- 
ἰδ 110, ΠΟῚ 558 8 Ἰοοὶ ἀἰβραίανο, ἴῃ 56 1] 6 Ε1}}5 
ἁΤτη 5. στα πε 6 τ ἰ ον τε ἰα ρα μὲ γα Π 85 ἀΠ ον 
[αΐοιαυ, ΡΙαΡῸ5. ἢ Η ρυοαντηο σον Ππιοναηνη; οἱ 
0 115. ἰθι ΡΟΓΊ 15. Πὰν ΟἿ ἴασαι τη αΠπὺ μ]αγλαπ τα Ὁ 
ΥΘίΘΡΙΒῈ5. Ἅπᾶτι ἃ τροθ ἐσ θα δἰ ]δοῖο, 

(3) ὧν βασιλειῶν, Πα ρα Ποπ 5 νη! ἃ. ἐὑκ0, 
εὐ Ὅχοπ. οἴη οἀ, ΠᾺ ΧΟ ΑἸήμπια, ΑΕ ἀκ, γον, 005, 
δ[ ὁο, ΘΕῸ}. σα ΠΧ ΧΟ Βόχα, ὕσηιρ]., οἷο, βάσι- 
ἰξων, »έσιθῃ. 
(ἢ) Σὺ ὃξ μοι, εἰς, Ποάᾷ. [015], εἱ Ἰἴδα., σημείω- 
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να! ᾿Ιερουσαλὴμ, τετρακοσίων ὀγδούχοντα τριῶν (1) αὶ οοἰορίηίϊδ ἰγο8. Αἰξ ἰαῖταρ, ααοὰ οἰαρδὶβ ροβὲ φτάϊβ- 
ἐτῶν διελθόντων, καὶ τῶν ιἀρχόντων ἐχλιπόντων, τότε 

ἔρχεταί! τις ἀλλόφυλος βχσιλεὺς βχεταί τὶς ουλος βασιλεὺς, 
᾿ - Ἢ ΤΣ 

Χριστός, Δαρεῖος τοίνυν ὁ Μῆδος 
ΩΣ .ι “ “Ὁ , ᾿ δι ») -“ 

μὲν ἔτει τῆς ἑἕχυτοῦ βασιλείας, πρώτῳ δὲ ἔτει τῆς 

χαθ᾿ “Ἕλληνας ἐξηχοστῆς καὶ ἕκτης ὀλυμπιάδος, 
Ὀλυμπιὰς ὁξ παο’ Ἕλλησι καλεῖται 9 : Ί 
ἔτη σουτελούμενηος ἀγὼν, διὰ τὴν, χατὰ τετραετίαν 

πως : 
ἐφ᾽ οὔ γεννᾶται ὁ 

Ν ἢ 
ᾧχοδόμησεν, ἔχτῳ 

ὁ μετὰ τεόσαρα 

τῶν τοῦ ἁλίου δρόμων, ἐκ τῶν κατ᾽ ἔτος τριῶν 

ὡρῶν (3) συντελουμένην ἡμέραν, ἸΙφώδης δὲ βατι- 
λεύξι ἐν τῇ ξκατοστῇ ὀγδοηχοστῇ ἕἔχτῃ ὀλυμπιάδι, 
τετάρτιν» ἔτει ταύτης. ᾿Απὸ τοίνυν τῆς ἑξηκοστῆς (3) 

ἕχτης, εἰς τὴν ἑχατηστὴν ὀχατοστὴν ἕκτην, γίνον- 

ται μεταξὺ ἑκατὸν εἴκοσιν ὀλυμπιΐδες, καὶ ὀλίγον τι. 
Συνάνονται τοίνυν τῶν ἑκατὸν εἴχοσιν ὁλυμπιάδων 
ἔτη τετρακόσια ὑγδοήκοντα' τὰ γὰλ ἕτερα (4) τρία 
ἔτη λοιπὸν, ἴσως ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ 

τετάρτου ἀναλαυδάνεται, Καὶ ἔχεις τὴν ἀπόδειξιν 

χατὰ τὴν Γρχφὴν τὴ λέγουσαν’ ᾿ΑἈπὸ ἐξόδου τοῦ 
λόγου, τοῦ ἀποκριθῆναι, καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι 

τὴν Ἱερουσαλὴμ, ἕως Χριστοῦ ἡγουμένου, ἐδδο- 

μάδες ἑπτὰ, χαὶ ἐδδομάδες ἐξήχοντα δύο, Τῶν μὲν 
οὖν χρόνων ταύτην πέως ἔ 
ἄλλων 

ὦ ἼΒΝΝ ἡ ΗΝ ἤ ᾿ ἕως ἔχεις τὴν ἀπόδειξιν, χαὶ 

αένων μτὶ 

οὐσῶν ἐςμηνειῶν διαφόρων, περὶ τῶν προξιοη- 
- ερ ΕΙΣ - , - 

ἦν τῷ Δανεὴλ ἐσδομάδων τῶν ἐτῶν. 

Β 

οαἰδπὶ ΠΙΘτ 58] 6) ἃ 5. φαδλη τίη σϑη 5. οοίορίαίᾳ, 
{ἴρα8, ἂο ἀο Ποϊοπ θα 5 ρτϊποίριθασ: απο νθΏ]Ε} ΓΟΧ 
φα! ἀλτῃ ἃΠΘαῖκοπα, Ἐ 7 8. κα} σὰ παβοοίαν ΟΒγὶ- 
5ίι5,. ΠΑΡ 5 μίαν Μθαὰ5 ἐπ ϊβοανι [ΗΠ] γα βα] οι 5], 
βθχίο φυ 8 πὰ δαὶ ἱρ5105 τοσηΐ ἅππῸ ὅδ, Βοχδρθ 5 τ 9 
ΥΒΙῸ βθχἕξ (ὑγϑ ΟΓΌΩλ ΟἸ ΤΩΡ ΙΔ 415 ρσίπαο. ΟἹΥ πιρίἃ5 
Δυΐθη ἀρὰ γῶσο8 νοσδίαγ, φποά Κἰησα]}5. αυᾶ- 
ἀγὶρ απ 15 ἢ τὶ 5ο[ οι σθγίδιμθπ ; Ῥτορίοτ οαΐὴ ἠΐθτα, 
4π85 10 80] Γθιι5. ρὸν απαάτίδηπίθμτι σαγβΙΡ18, ἐΧ 
[ΟΣῚ5. ἘΡΙΡῸᾺ5 πποηυοῆηπβ ἃπποὸ τϑϑίἀὰϊ5 σοηβοίξατ, 
Ἠεγοᾶθϑ ροῦτο τοσηὰξ σοηϊοβίταβ οοἰοροϑίτσα βθχία 
οἰγιηρία 48, φυατγίο δ᾽ 5 δὴ Δηηο. ἴρίξαν ἃ βοσαᾶρο- 
δίτηξ βοχία, δ σθη!οβι μαλιὰ ΟὐξΟαοβἸ Ἰάτῃ βοχία τη, 
προνοίαι σοηίμτῃ οἱ νἱ θη! οἰγηα ρα 465, δὲ το - 
ὁθηι σα ἰρίατῃ, (6). ΟοπῇΠοίαμ!, δτρὸ νἱρίπι οαρτᾶ 
οθαίαμη ΟἸγτρΙΔ 465, Βιηδ πη ἀπ Λα πὶ συδάγι- 
βεπίογα ) οοἰορίπία. Νάπι ἰγθ5. 811} ροπίθα ἀππὶ, [αἀ 
ὁοπρ᾽ θπαπι ΒοΡἀοτηδάδραπι πυτη θυ πη ποθ 55. 0}}} 
1 80 5Ξ8η68, 404 ΤΠ 6Γ ρσίηγιπι δὲ ΦΌΑΣΓα πὶ ὉΠ ὉΠὰ 
ἰαἰθι)δοδι, ἰηίθσνα! !ο βαπιππέαν, ἤάτα ἰρίζατ πα θ85 
ἀθιποηβίγ ΘΟ ηθ τὰ δχ δου ρίθπνα αἰδηΐο: «Δ ὀχ 56 γ- 
α τη ἢ ἶ5, 1} Γαϑροηϑαμη 5ἰξ, οἱ τα! ποαΐα οἰ} ΠΙονιθ8- 
«ἸοΙ., 5486 δὰ ΟἸιτ βίαια ἀπύθαι ᾿θθἀοτηα 465 βορίδηι 
«εἰδονἀοηχαιίο5 κοχαρίἷα ἰχθ.»Ηδηὺ ἰπξοτίτη πᾶ 85 

[οι ρογατα ἀδιηοηβίγα ομε πὶ, φασιν 8. 119 αἰνοτϑίθ ποῖὶ ἀδϑιαὶ, ἀθ ργανάϊουβ πῃ Παηἶο]8 ἀππουαηὶ Π60- 
ἀοιϊηδάῖβ, ᾿ὐευργοία 0665, 

κ᾽. ᾿Ξπαγγελίας δὲ τὸν τόπον λοιπὸν ἄκους, Μι- 

χαΐου λέγοντος Καὶ σὺ Βηθλεὲμ, οἴκος τοῦ 'ἔφοχ- 

0, μη ὀλιγοστὸς εἴ, τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν [οὐ- 

δῦ} Εράρ, νι, 1ὅ ΠῚ ἔβαν, νι, ὃ, 

σον. Ἰο σαῦρὰ μοὴ 56η} ὁ ΒΡ] 115, πδαθο ἃ Ον 1] ( 
Θ6αὶο! βου θαπίαῦ, 0 Πρ τ θὰ 5 οχ θυ πηδίιμι 
ὁδὶ : 86 δι: ῬαΓΘΠΙΒΟ515 ἀποίυτ! 5 τη ἃ] σα μὰ ἃ [8- 
οἴοτο αμοπϊοποιη ροβία!η 15. Παρὰ μα δϑηλι15 6}.5- 
ἀδπὶ τοὶ δαθηιρ]α 51:1, 510 Ῥηοοαξ,, π. ὃ, οαἱ, (8, 
ἢ. 12 1: ολει [ἀν ἡ. 8; αἱ. 10, πὶ 35, ροβὺ βγο 55}} 
γογθο λέγειν, σααδὶ Βα ΡΟ ἢ ΕΠ 115. ν ΘΓ Β]5. Ἰπηηι6- 
ἀϊαῖδ αὐοεθη μη Βοῦρα ἰοϑπηολλιπι, ράΓγΘἢ- 
ἐποςῖτα ἐπίθτ οῖ! ἀπτοαιαπι ἰρ585 δον ρίαγαι νοῦθ8 

Ργαΐεγας, 16 βίμμ}6 ἀαῖο [ρα Θχθταρίαγα ται. 10, 
τ. 8. Οοηῇγηιαί ποβίραμι [αἀϊοῖιπι, αιυα ἴῃ οοη, 
βου οἵ Ὀάβαῦθ. ροβί χαὶ συνήσεις, (510 ΘῊ πὶ 50νί-. 
ρίαια πΆΡ 681 αὶ ΠΧ Χ Ἰοὺ συν ήσῃ) ἀἀάίίαν, φησί, 

«παβὶ ἰαπο ἱποῖρίαν ἀΠομαΐα πὶ ρνΟρ Θ9. 65} πλὸ- 
ἴσια. ΠΟςο οἰχοδομηθῆναι, 015]. δ ρ. Ἰλοα, βα . 

Ἠὶς δ. Ἰηβερίαβ ἀαοα5 ἰοοἷβ ἀαθ θη}, οἰκοδομῆσαι, πὶ 

δὲ ἴπὰὶ ΡΠ 15, οἱ ναϊβοὸ Ἰόκαων Ραίΐτοβ, ΑἹ, ἀὐγ 1 ὰ8 

οὐππίμο Ἰομῖς!, οἰκοδομηθῆναι, οὶ Δ Π05 ᾿ϑἀοιμὰ- 

ἄσπι ἱποϊρίαι 40 ἀπο θα βοχίο, πὰ ἈΡβοίαἰα 68. 

ἰθὰΡ}} αϊῃοδίίο, Ἐάν. υἱ, ἰὅ : αυῷ δῆηο 

δ᾽ υϑάθηι βοοπμάο οὐρία. 568. ροίδιι5. ΓΕΒ ΤΏ μία 

δὶς 1014. ὁᾶρ. τ᾿, ν6Γ5, τὰς πρὶ να ἴοου ἕχτῳῷ, 
τραίος ἰορῖς, ὀγδόψ, οοίασο, ὅ6ι} πηα]6. 

πον 1 π|ύὺν τριῶν, Εχ ὁοἀᾷ, δς., Ιἴοθ, 

Ὁ απαῖρ., Θιποπἀαπηιβ δά 1105, ἰμ φαΐθιι5 σοη γα σ01- 

βἰσαοθο δ Ισμκθ5 βου ρίπαη) ἴῃ ἀοσπαι} ὁᾶδιι, τετρα- 

χόσια... τοία ἐτῶν, Ῥάμ!ο. ρυϑί, (0151. οἱ δα. Βὰ- 
μοπὶ, τις Ἡρώδης ἀλλόφυλος βασ,, μίάδαηι ἰοροςο5 

ἰοπίηοηπα. : .» ᾿ 

Φ Ὁ ιῶν ὡρῶν, (ἃ πὸ8 ΘΧ 6015]. ΔΗ, τριτῶν 

ὡοίον. ὕτο τριῶν Ἰΐοθ. δ άβαμρ. ἴδυαη!, Ἐξ, ϑθῦν, 

«ἀπ 8014 [ϑο[ϊο ρυίμα ἴγοηίθ τοοϊρίο α ν οίαν; 

σαοιίανι ποι ἴτθ5 πονῶ, 568 80χ ρο5ὶ δυοϊυίοβ (ὰ- 

1πὸῚ ἀηπο05 τοοθαῶ, ἀΐδαν ἀμ 400 ΟΥΓΕΒΟΪ 0 55 

ὃ 

ΧΧ, Ῥνοηι βδίοτξ γϑγοὸ ἰοόσπαι διαΪ ζατα, ΜΙΟ μεθα 
ἀἰοοιῦο: α Εὐλα ΒΟΙ]Θθιη, ἄστη Ερ τϑίῃα, ποαδ- 
«ἀθδηι Ἰη ἰηχῶ 68. αὖ 515. ἴὰ αἰ ]}ΠΠΡτι5 1 ἀκ, Εχ ἴῸ 5 

Β6ΧῚ 15 ΔηΠπ15 οοπΠοίαπί, Οὐὰ ἰατηρη, 51 πο οἶνὶ- 
ἰότὰ ἀἰδηὶ, αἱ Ἰον 5. ὧΦ σομοίαξ, 564. Πα Παρ δ 50- 
ἴατὰ ἀπούροιη ποταρα χη, ἈΟΡΊΘΟΙἃ 0613 τη οι, 
τοβροχογιὶ ντη! 5 9 Οὐ ΡΠ] 5 5. ότὰς {ΠῚ ππὶ 1“ 
(611 χιββϑι θσι πὰ 8 τα αἱ πος] ] 68 οἴ πεηξ: σα ΟΣ 
ἀὐτηουμῃ παποίτι5. Εριρπαπίι5, μγϑβ, ταιν, ἢ, 7, 
αἷν ἀπηθληι οομϑίατγο 365 ἀἴοδτ5 οἱ {γι 5 ἀογὶ5. 7} χ5- 
Βαϊ Ποτὰϑ σοι ραίαθι! δίαγουϑι:: ἀρὰ ἰΡδπόθαπι, 
110. τ, ὦ. 17, π΄. 1, σαπιὶ ἀΐθ5 ἀυοάοοίηι ποταγαπι 
τιθηβαγαγα σοπ θη ἴθ5, ἀϊσοτοπέ κυ τηγβίϊοδ ἀτο- 
ἀρυδῖςβ ὑγραιθὶ 6558; ἀ16 5. νόγὸ ᾿Π|05 Ἰη{6 ΠΠἰΠσοραπὶ 
τολατῃ σραθίπ αι ἀϊο ἀὸ ποῦίο ὀοη εἴδαμε, ἂὸ ἰοἴτασι 50- 
115. Οἰλοαμαπὶ ΟΡ] δοίθη8. , αἰϊοιζαὶ χαθγδὶ. ΘΟΡᾺῺ. 
ΒυρονΘβὶ5, Ἰολατι ΔΠ 1) οἰγοιλατα Θ᾽ ἀϑτοοαὶ σομλρι- 
ταλιολθας σοπο τ ἀθπία ατὰ. ἡ1ἀ6 νου θὰ γϑὴ ὶ ἄσαλοδ 
ἀρὰ ριριαη, διολθϑ, χαχιν, πὶ. ἧς. 6. Ἰπδδίία!ο 
Ρύ08. φυλανιοηπίτππι ἀσόπο ΟἸγΙηρίοο ΟΡ ἀΐθπι ἀπατίο 
σαοίπο ἀππὺ ἰαἰοτσαϊαίτιλ, νι 6 Δ βου τὰ δ 8 
εἰς παίαξὰ, οὰρ. 48. 

(3) Τῆς ἔξηχ, ἤππὸ ἀγα τη καρρίενὶ ἐχ ὥοί],, 
ἤθ.., ἤοο, Δ5δῈΡ., οἵ εχ ἀο 5 τ Θγ οσ 5 το ΟθΠὶ 
ἕτερα, ἰπἰογία5 δηίο τρία ἔτη, λοιπόν. 

(4) “ἕτερα. πὸ νοοοτὴ αἰἀάἀίαϊτηι5. ὃχ οοάϊοί- 
λι5 ἴθ8 δὲ ὑρϑαιν. 

(5) ου 6ϑι, τοὐϊποῖατῃ σοηβαμμμηανί. 
(6: Εἰ πιοιίομα. φαϊάρίαην, ὃις ᾿πτθ ἢ σοηἀπ5. 51 

Ἰοοὰδ {Π186. ΔΡ οἰσιαιρμίαα 8 Βοχαρθϑίηχο βοχίῳ ἀηπὸ 
Ῥγίπιο 41 θαι ΘΟ χ 5 [αἰῖ, δα ΟἸγταρίδα 5. σθηἰθ- 
51 π|5 οὐ οποβίπα βοχία ἀπηηια φὐὰτίατα 410 τ - 
δα δά Βονο 495, ἀχϑίβέι " οἰ τη ρΊ 168. σα ΠΕ τ τὶ 
οἱ νἱ οί πὶ, αὰ δηηο5 αἰδατιησοηΐοβ οοίομίπἰὰ σοη- 
Ποϊαηθ; οἐ ργϑιογοα τποάϊοιτη χαϊἀρίδτῃ, 8188 
ἔγθ5 ἃδηΐ ρυίογαϑ οἰγηιρίαιιβ 180, οαὖπ8 ΔΏΠΟ ρο- 
βίγοιλο γοσηϊηλ ἰὨγ 51} ΠΟΡΟΩ 68. 
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« οἱ ὀρυθββίομεϑ 6}85 Δ ἱπ|Π10.. 6χ ἀϊθ 8 Ξ8:6}}} ὃ» 

Θαδηαύσι ἰσοὰ απο διμηεῦ, ΠΙΟΤΟΒΟΤῪ ΠΤ 15 ὑπ πὰ 

8ῖ5, ζάπὰ ρα. ΠΟΒΕ σα ἥπαν ἴῃ σθαι θοῖτηῦ το οβῖτῸ 

Ῥσδὸ ρβάϊπλο βουρία πη}: Εὐρα ἀὐίξοζνσες. οἴδνε ἐκ 

Ἐρμραϊπαρ θη ϊζηλεδ δαπὶ νι σαν μὲ Εἰ [)8) δ᾽ ἀπίδ ραᾶτ- 

05 πᾶπι 16 ἀπ05. ΒΠΠγοβίσ 5. ἐγαΐ Ἰοσὰ5 (1ὺς Αὐά δι] 

τατξασ Παϊηνασααὰ ἀϊσοπιίο δα οταίααπν : « 

« ἀρριορι πα σανοτπεαη πὶ ,ἀρηοβοθυίβζοιαι ἀνε ρου 

« ἑοτηβαβ,υπίοη ἀδι18 ὅδ...» ΒΕ χυσάηαπι, Ἐ 7.4. ὁ ῥτο- 

ρἰιθία, γϑοϊ θη δ οταία! βίσηιπαα. 6Υ}Ὲ ἢ 116 δπίοτη 

Φα1 1 «Ἰὰ αθύϊο ἀπαραπι Υἱ  Ρτι ἢ ΠΟ πΟΘΟΘΕΙ5: » 

ἴὰ πᾶπὸ βοπεθῃτίαπι ΒΠοπι 1 ροΡΒρΡισο ἃ] ΟΔΌΘΉΒῚ 

[ἢ σάρηο πἀνοημϊοηθ, Υιν 65. Οἱ ΤΟΤΊΘΤΙΒ ̓ ς εὖ ΓΟΞΌΓ- 

ἘΒΏΞΕ ΣΧ μον 15. ἰἰεσιηλ. νἰνθθ. Οπϑδη γθ1Ὸ ὁχ 

Ηϊ ον οβοι γι ἢ ΓΘΡΊΘΙῚ5 Ράγι8 ΘΠ ΤᾺΝ δ5ὺ ἡ ΠἘἢ} 

δα οὔδπίε νοὶ ὁρσοᾶσα, ἀαα ΠσὯὸ ψ6] ἀαδίρο ὃ ἀ1ὸ 

ΒΟδΪ5 δοούμαίο, ΠῚ δαίοτῃ Ρ} ει ββῖπεθ Ροβρομ δ οὗ 

αἰδ : Πρὶς α Τλδηπαῃ υϑηϊοῖ (Τπώσιαπ γθγὸ Ἰηΐθγργθ- 

(αν κ αἰι5ι6 1) οἱ ϑαποῖιβ ἀ8 το. ὈΠΑΓΔΩ ἀτὰ- 

« Ῥότο, εοπάξῃξκο ὅδ.» χαρά ἴῃ σπητάθηι 56 50 Πὶ 

ἀϊχτὶ Ῥϑδ! 5 : «ΤΥ ΘῈ 5 Οδτὰ πὰ ΟΔΏΙΡΙΒ5. 5 νι 9, 

66 0. ν, ἃ. δ᾽ 7ῦεδδ!. οχχχι, ὃ. 585. Η,8880. πὶ, 2, 859 

(11 πὸ ραμοος ἄπποβ, οἷο. ΝΠ πὶ ΒΟΧ 60 ΠῚ 
οὐγο! ον τὰξ δαῖτ ρεομριθυϑδσναηι Ὁ ΡΞ πα 108 8 
Βροϊαποδια σα ἀσιλιαϊ οι βϑορὰ [5,656 ΗΠΙΘτοὴν- 
0 Θρίβτο 16, νυ, δά πον θα αν παι, 5868 
Ιαὐὰὰ πιὰ Πάν 15 ΟΤα ΒΟΥ 78 τη {π|ΠῚ ΘΑ 5. 5856 δχὶ- 
“ἔχε γῈ νι δταν ΟὙΉΠΠὰ5 τ σὰ ἃ Δἀτίαπιο σοι Π{π|5 
φῦ δι} ]} 165. οὐ πβολίατι ΝΆ ἰσ6Ὁ5 ρβαϊϊ ὄχχχις ἀὰ 
1. δια 6! εθαις αὖ γᾶμι αὐχὶ, Δοὴ ρύσθ:, ΔΡ Αὐνᾶῃο 
ἴούπα {Π6Ὸ δὰ ἁμοϊοίαηι τη γϑβίστιονατι π βἐγοτ α 
παν 1 ῃγοΐαπαλιδ, ἂν βοχα τ ππτὴ “ἢ Ππὰ 9: {πὴ} 
ἀορόβ! Δπσηξια, ΠΟΙ ΘΠ δὺο πηαβῖι ΠΡ πα τ στιαῦ [0 - 
οι ΒΡΙ ΟΠ Δ Π Βεῖαλ 5 ΓΒ ἃ 960}5 οσοναν!ς θὲ (ας 
το] τα τα σαν, ἃ ἀὐπα πεα απ τιὸ ρ τοί οδὶβ ον στο 
ἀΡμοι ο8 ἀΟΏΔΓ113, να ΓΠ 5486 δι} 8615 ἀχουπαίατῃ, 
ἔιβ 6}. τ» πν γώῳ Οὐπδέαη ξζεὶ, σἂρ. 40 οἵ βϑαα. 
δι δὸ καμίνι ον ει, σὰρ. 9. 

(3) Ἐπαγγελίχς δὲ τὸν τόπον λοπὸν ἄκουε, 
Μιχαίου λέγοντος" Καὶ σὺ, οἷο, ἤδης ἰδοιάσπδηι 
πο ΠΝ Ί Πτ5. ΟΣ ἤν ότο 5. ΟΊ ΠΟΊΡΙΒ. [πα ΘΕ 1|15 εἱ 
(το. Ἰοραν, ϑπαγγέλλει δὲ καὶ αὐτὸς τὸ, Καὶ, 
οἴου, κα ΡΟ ΕΠ αὐὐἴδιη 61 ἰρ58 Πὰς,» Χ {ὰὸ γ0} πα}- 
15, ν  ᾽ τα ἃ νθγὸ φυδη ἃ ΟΥ̓ ΠΟ [Ρ50 ἈΠΟ ῊτΙ5 ΒΟΉ 585 
οποίον, Τα ὁοα ας (ΟἿΞ]. ἄθι. οἱ στ Βι.βὶς παβοίακε: 
Ἐπανελίας δὲ χαὶ αὐτὸ, (ορ, καὶ τοῦτο) τὸ, Ἰζαΐ, 
οἷο. Ῥνομηἑδοτοπης οἰίαια βϑιμὶξ ἰπθὸ πογδα, τὰ] 15 σο- 
γασᾶθ ἀϊοία νι, 00 58 {15 ΟΡ ΙΟ.] 5 Βοῦρα σ γ ΟΠ Θδι 
ῬΙαμίον πτα ο σαϑηλ πο]σααατ' οὐ α, δ οἱ, θα. 
Β|ογηαγρα, σα 5. 5ύ ᾽πὶ υΠπ πὶ νόσοι πὰ παἰαν]- 
χη 2 πᾶτη ἰοῦ ἐπαγγελίας, 4ασα χ (οἰβ]. οἱ θρ. 
τππεϊ10}1 ΒπΏ 115. ΠΟΥ θ 6 Βόοτηαῃ ὨΔθθηΐ ἀπαγγέλ- 
λει, Ῥαρυ οι! νθγὸ ὅς ΟΧΣ, ΘΔ Π|5, Οοἰκ]. οἵ Πορ. 
φτορίον μὲν υο 6 5. ΒΟΥ ρβ5, Νοξα μή ἢ πὶ 
ΜΙΟΒ στο όχι ἰδϑὶ η΄. ΟΟΙ51. ΘΕ Παρ. οὐκ ὀλιγοστός, 
αἴ ἴῃ οος, Οἰἴοθ. οἵ Ολ541}}». πορ 0 Πὴ βδτΠ οααπι 
ΒΓΩΘΙΈΡΆΜΜΙ, ὕοσθβ, οὐ μὴν ἀλλὰ, ἈΒΟΡΙ ΡΞ] 5 ΕΣ 
πἰνοίαθ οι, 06 6} αβδῖθ. ἴῃ ἀρὰ ἀθοιἀϑγλιῖαν 
Υϑυὴ, περὶ τῶν τύπων" απ. ΟΧ ΘΔ ΠΠ|5 Π015]., Βοα, 
δ: Οτούδοϊο γε θηθδα πα: οανηλι5, οτηΐϑβο δὲ ροϑὲ 
περὶ ἴῃ 115. Π|ΡΡῚ5. ροβίίο, 

(3) Εὔτομεν. (0151, εἵ ἔσο, εὕραμεν, αι 1 οοά, 
ΑἸΤΟΊΗΧ Χ ΡοῦΡο ἀὦ [Π6Π] 6 χθ αὶ δὐἰαριλῖ Ογ νὰ παρά 
Τανἃ ἀς (δε δῦσα αἴ: (αὰ ἔπ ἰύοο ἀτυδηὴ 
οιπϊηἱ γοχαϊθϑοονρα, συτῃ αν θη 15 1π πρηχαία ἄορε- 
τοὶ, δπάϊίι ἀοοερθγαί. 

ῷ,, ΟὙΆΠ. ΗΙΒΕΌΞΟΙ,. ΔΠΈΘΒΙΒΡ. 

« μίαν πα τἱ θα τθις ἀᾳχναὶ 51} ἢν ρεϊποῖρθια ἰἢ [ΒΡ 6} ΧΑ ὁπ’ τὰ σοῦ γάρ μοι 

ΕΣ 

ἐξελεύσετοι ἐγούμενος, τοῦ 
“ ΚΙ "ἈΝ 

καὶ αἱ ἔξοθηι α΄ 
Ξ' ΕΣ ἧς - ΓΕ ΡΤ 
εἶνα' ἄρχοντα ἂν τῷ Ἰσραΐὰ - 
ἌΣ γε Ξ ον ἈΡ' Τα δ, Το αν ἐὐδὰ 

τοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος (3}, Οὐ υὴν σλλὰ, 
» -- ΄ ᾿ ᾿» Ἄ ἜΤΝΣ ᾿ 

περὶ τῶν τόπων͵ Ἱερυσυλυμίτης ὦν, προλαδὼν οἷδας 

χαὶ τὸ ἐν ἑκατοστῷ τοιαχοστῷ 

γραμμένον" 
2; " ᾿ μι : 

εὔρομεν (3) αὐτὴν ἐν 

ποῦ ὁλίγων γὰ» ἐτῶν δρυμώδες Ὧν ὁ τόπος. ᾿ἢχουσας ὗ ὙΥ ἢ γι ξ ᾿ εθ: 8 τς Ἢ πος. 

πρώτῳ ψαλμῷ γὲ- 

Ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν ᾿φδαθα, 
- Ἂἢ - “ - 

τοῖς πεῦιοῖς τοῦ ὑρυμοῦ" 

Η - Ὁ δ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ »γδὴ » 

πάλιν τοῦ ᾿Αδύαχουμ λέγοντος πρὸς τὸν Κύσιον" Ἔν 
τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη, ἐπιγνωσβήση" ἐν τῷ καρεῖναι 

τὸν καιρὸν, ἀνχδει χθήσῃ, Καὶ τί τὸ σημεῖόν ᾿ ἴ 

ἐξ 

ἐστὶν, 

φησιν 
“-- - Ω . ΄ τ ᾿ δ ποοφῆτα, τοῦ ἐρχομένου Κυρίου; Ὃ οἐ 

ξῆς (ὦ) 'ν μέσῳ τοῦτο δόο ζωῶν γνωσθήση 
πρὸς τὸν Κύριον λέγων σαφῶς, ὅτι, [[χοαγενάμενος 
ἔνσαρχος, ζῇς χαὶ τελευτᾷς, χαὶ ἀναστὰς ἐκ νεχρῶν 

ζῆς πάλιν, Ἰζαὶ ἐκ τοίου μέρους τοῦ πεοὶ τὴν [εσου- 
σχλὴμ ἔσχετα: ; ἀνατολῶν ἢ δυσμῶν, ἢ βοῤῥὰ ἢ 

ἢ Ἄνυδ, μὴ 3 ρ- ω ὮΝ 5 ,ὔ ᾿ νύτου ᾿ εἰπὲ ἡμῶν ἀκριοῶς, ὋὉ ὃὲ ἀποχρίνετα, σαφέ- 
ἥ Η δ. ᾿ ῃ 

τατα, καὶ φησιν" Ὃ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει: (θαι- 

κὰν δὲ ἑρμηνεύετα: νότος), καὶ ἐξ ὅρου μ2 ρμηὴ {} : Φ)» κῶν ςς Ὁ ς 

Φαραν (ὅ) κατασκίου, δασέως' ὅπερ συμφώνως 
ΜΕ . .« “ ν᾿ ἢ ᾿. 3 ἊΣ Ἂ 

εἰπὲν ὁ Ψαλμίοός" Εὔρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις 
“- ἷἧ Ἤ 

τοῦ ὁρυμοῦ, 

1814, ἃ, 75 ῬΑ], οχσχι, 8. 

ῦ 

ῦ 

(Ὁ Ῥησιν ἑξῆς, Νοη ἴῃ οοηῃδοςασηίθι ρμοβὶ 
γΈΓθ) ἃ Δ πὶ οἰ(εἴα, ποιὰ ἀπ! ἕν τῷ ἐγγίζειν, ἸΘΌ ΠᾺΡ 
᾿ἴ δράσας νοῦῦβ; Ἔν μέσῳ οὐυ ζωῶν, ΡορΙῸ 
ζωῶν ΒΟΥ Β51 οἵα ΟΙτοσ  0χῸ πὰ ὉΠ πτὰ, τ βίρσηι ἢ- 
ᾶγοὺ υὐμην, μιχία δοηβπι αάθι {Π1 Ἰσοὸ ἐπι 
Οὐ ]ὰ5ς Ισοο ζώων ρΘμ πηὰ ἀοιίο, {πο ἢν οπλ- 
πἸΡὰ5. ΘΠ ΟἹ πιξϑ. Βαποναν, βίη Πρ ῖας ἀγεέπια- 
ἰϊμῆν. 1ὰτηὰ πὰ 1} 8 π }6 ποῦ τὰ δυο πμίατα Οὐ ΙΗΣ 
τοχίσιι δα ποξαιτη τ, ἴῃ ρσίπλῖθ ἅα!νοηθα, ἴα ἀρροη- 
ἀτο8 ΠΡΥῚ 6 ἀπεομρῖσίο, αὐ ρᾷμ. 18, ΤΙΠυχα 5, 
πὰ πο 5 ρῖσααι ἰομεὶ, αὐ νίλαπι ΟνΊ σα, ποία ὅς οἷς, 
Ουδπίξιαπι [θο1τὸ ἐμορο; παίζειν σουπι πα πτοσ δὲ 
Ῥτοθαίοῦ ἀρ α θα το, αἰθνασι τἀῃλθγῖ ὠμανμ νὴ α- 
ττῶ σπαλι {1 οὐ π ρ τ᾿Ἄτῃς, Πσρ ἃ ον ἀπ Πὐμ Ομ θα- 
ἰσδιαι} ανονπιι 5 θα] 515 Οὐ Ποὺ ἢ νιν ἢ] ληὶ 
οὐαύδηλ, ὕν 5. ΑἸοχα πα σίπ5. ἢ πη σ ΡΥΟρΡ δ: 
Ἰσοσυσα, οἷο. Οὐβθηθ5 ἡερὺ, 6.1 96 ρυϊπούρεϊ,σαρ. 
ἅ7, πΙσασα σϑοϊίαῖ, ἀαρὶη5 ἀὐαϊη ποσαλίαν, ΔΈ 
Τηροδοροίβ Ρυοίο., Ἰοοοηστι. ἰμανίη Ὀδ ΡΙΩΕ Σ 
90 0105 Ομβανιοηδίβ, 0. νὰ Θοινονξί., ὁὰρι 40, 
Ῥᾶμ. 2Ττῦ, αἸϊονᾶμι ἰποόγιῶ απ να ἰζασι παι θαι 
ὑ55ὺ σομίθηαη, οἵ δοά δηλ βε 8 απὸ Οὐ πι5 πισξίθυ 
ῬΓσρ θέα ἐδϑι θη απι ΘχρΟΏ. Οτορ, ΝΊΞΒΘΙ 5, 
ὅσμι, 12 τη. σαπέ,, μὰς, θύθ, αὐ Ἰπιπο Το σα Δ Πα}, 
τὼ 4ὸ Ἰδσεραὶ, ζωῶν, Διὰ τοῦτο ταῖς δύο ταύταις 
ζωαῖΐς μεσιτούει, ὁ ἐν μέσῳ τῶν δύο ζῷον γινωσχό. 
μενος. δ οἰϑηι [6ΡῚῈ βᾶποία 5 Ιαχῖτα τα ουμέθαξοτ, 
(αϑϑὲ. δ. δὲ Βολὶπ ραμι, ἴοπι. 1, ρὰρ. 41; που βθὴ- 
ἴππ8 σύσαο πὰ Πρ. ον Πορδαπο ΒΡ. ΡΡῚ γβθο- 
ἰαί., τ. ἢ, μᾶρ. 311, φαθτανβ ΠΡ Ί οι απὶ ν6} ἐν μὸ- 
Βιαρυνιχ γε10 βορρία τη δἰ. ζώων; πὰπὶ νούδιῷ 
ζωῶν Ἰη οὐ ΡΥ οίδί αι ἀδ ἀσαθαπ Ο]1ν 158} παθανγία, ἡ ασίτο 
51Ὲ} Βα ΤΡ ΠῚ 5108 ἀσότππν ΔΗ 20] 181, 5'νϑ ἀπ ΤΠ 
ὙΠ ΔΡαΠὶ Ἰπ οΓρυΕ Δ ΠΟ Π 65; {τὰκ [ΟΥ̓ 5515 οη ποῖ [1- 
15 1001 αἰίθμὰϑ δε88 σον) ποῖ ἰθοι]0 ΠΒΙΡΆΤΟΙ ἐυχία 5 
βόπῖπι5 ἀἴνογβαᾶ, συ π 5ἷο Ἡϊσσοη να {1 πὲ 
Ἡιθεέϊο ἀπποῦιος υἱοϊβοα, ἐμὰ, δεριαλρμίπία ρ]υγα 
ἴπι Βοὺ ἰσοῦ ἀρ ΠΕΡυφαναμπι ἰοχίαηι Ισπογο Φαδ πη 
ΠΟ Σ Υ6] απο τη 8615 σθηδΒθο, οἰ αρο5. οἰ αξάδπι 56η- 
ἰοη 85 ΗΠ ΘΡΡὰ σαν νὰ σαι ἐπέονρτοίαμι Ομ ΈΒ.15 
Βα πύ ᾽ν ποία ΠΕΡ Ρ δ πὸ ὙΘΕΞΙΌΠΟΒ. 
(Ὁ) Φαράν. Ποδδὶ πθῦ γοχ ἴῃ οοὔῃ, ΟΙ(0}»., Πα, 
(98 ῈΡ,, 5οπε ἴῃ 6.41. ΧΧ οἱ ἴῃ ΠΝ 6] 5 νοις 
Β1Ο18 ΒΧΘΙΩΡΙΔΡΙθ 8, ἀρρθρ51558 ραίαμιν ὁχ Ἱπεοάο- 
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ΟΑΤΕΘΠΕΞΙΒ. ΧΙ, ΒΒ ΟΗΒΙΒΤΟ ἸΝΟΛΑΆΝΑΤΟ, ἴδᾷ 

ΚΑ΄, Λοιπὸν ζητοῦμεν ἐκ τίνος ἔρχεται καὶ πῶς αὶ ΧΧΙ, Ποπάθ. χυαωτίπναθ, ἐσ αυᾶ ἴβϑυβομα] γό- 

ἔρχεται, Τοῦτο δὲ ἠμῖν Ἡσαΐας λέγε!" ᾿Ιδοὺ ἡ παρ- 
θένος ἐν γαστρὶ λήψετα!, χαὶ τέξεται υἱόν" καὶ 
χαλέτουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἔπμμανουήλ. Καὶ ἀν- 

τ'λέγουτι» Ἰουδαῖοι τούτοις" ἔθος γὰρ αὐτοῖς ἐστιν 

ἄνωθεν, τῇ ἀληθείᾳ χαχῶς ἀντιπίπτειν: χαὶ λέγου- 
σιν, ὅτι (4) οὐ γέγραπται, ἡ παρθένος, ἀλλ᾽ ἡ νεᾶ- 

νι Ἐγὼ δὲ τῷ λεχθέντ' συμπεριςεδόμενος, καὶ 

οὕτως εὐρίσχω τὴν ἀλήθειαν. ᾿σωτῆτέον γχ0 αὖ- 
τούς" Παρθένος βιαζομένη πότε βοᾷ, μετὰ τὴν φθο- 

ρὰν ἢ πρὸ τῆς φθορᾶς, ἐκκαλουμένη τυὺς βοηθοὺς ; 

Ἐὰν τοίνυν ἀλλαχοῦ λέγῃ ἡ Γραφή ᾿Εδόησεν. ἡ 

νεᾶνις, καὶ οὐχ ἦν ὁ βοηθῶν αὐτῇ ἄρα οὐ περὶ 
παρθένου λέγει ̓  Ἵνα δὲ σαφέστερον μάθῃς, ὅτι χαὶ 

ἡ πχρῇξνος ἐν τῇ θεὶς Γραφῇ νεᾶνις χαλεῖτα,, ἄχους 

τοῦ βιόλίου τῶν Σατιλειῶν, περὶ τῆς ᾿Αὐισὰχ τῆς 

Σουναμίτιδος, λέγοντες" Καὶ ἥν ἡ νεᾶνις καλὴ 

σφόδρα (2) τὸ γὰρ παοθένον αὐτὴν ἐκλεχρῃεῖσαν 

ἐνηνέχθαι πρὸς λαδ᾽ ὃ, ὡμολόγηται. 
ΚΕ΄, ᾿Αλλὰ λέγουσιν οἱ ἸΙουδαῖο: (8) πάλιν Τῷ 

ΓΑ χὰ ἐῤῥέθη τοῦτο πεοὶ ᾿Εζεκίου, Οὐχοῦν ἀναγνῶ- 

δεν τὴν ὕραφψήν" Αἴτησα, (4) πεαυτῷ σημεῖον πα- 

ρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, εἰς βάθος ἤ εἰς ὕψος. 

Καὶ μάλιστα μὲν τὸ σημεῖον παράδοξο" εἴνα; ἀφείλει, 

Σημεῖον γὰ;, τὸ ὕδωρ τὸ ἐκ πέτρας, τὸ ῥαγῆναι 
θάλασσαν, τὸ ἔλιον ὑποστρέψαι, καὶ τὰ τοιαῦτα. Τὰ 

ὃὲ λεχθησόμενα, φανερώτερον ἔχε: τὸν πρὸς Ιουδαίους 

ἔλεγχον. (Οἷα πολλὰ λέγων, καὶ κεχμηχότας τοὺς 

ἀκροωμένους" ἀλλὰ ἀνέχεσθε τῶν λόγων τοῦ πλήθους, 
ἐπειδὴ διὰ Χριστὸν ταῦτα (5) κινεῖτα!, καὶ οὐκ ἔστι 

περι τῶν τυχύντων λόγων." Βασιλεύοντος τοίνυν τοῦ 
Αγχὰζ, τοῦ ᾿Πσχίου τοῦτο εἰρυρκότος, ἔξ καὶ δέχα 

, τοῦ ᾿Αχὰζ βασιλεύσαντος μόνα, καὶ τῆς πρὸς 
αὐτὸν προφητείας ἐν τούτοις ῥηθείσης" ἐλέγχει τὴν 

ἀντίῤῥητιν Ιουδαίων ὁ διαδεξχμενος βατ'λεὺς ᾿Ἔζε- 
κίας, ὁ τοῦ ᾿Αχὰζ υἱὸς, ἐν τῷ βασιλεύειν ὧν ἐτῶν 

εἰκοσιπέντε. Τ ἧς προφητείας γὰρ ἐν ἐκκαίξεχα ἔτεσι 

πεοιληφθείσης, προγεννηθεὶς ὧν ὑπὸ τοῦ ᾿Αχὰξ (6). 

πρὸ τῆς προφητείας ἐννέχ ἔτη, Τί τοίνον πεοὶ τοῦ 
ἤδη γεννηθέντος, καὶ πρὸ αὐτῆς βασιλείας τοῦ ᾿Αχὰζ 

πατρὸς, ἀναγχαῖον ἦν λέγειν τὴν προφητείαν; Οὐ 

γὰρ εἶπεν, ὅτι "Ἔλαδεν, ἀλλ᾽, ἀτε Λήψεται ἢ παρθέ- 

γος, προυνιυστιχῶς εἰπὼν, 

22 Ὥραυϊ. χτῖι, 27. ἴ51ΠΠ Βὸρ. τ, ἀ. τῷ ἴσα, νττ, 14. 
δ γ ππδπ: τον 9, δὲ, ὍΝ ΠΟ ὑαχο πίς 

ἀἸοπὶβ γϑυϑιοποῖ οι ἰσοδαίυτ ρα ΧΧ τοι Ροτθ.5 ἢ πηῚ 

Ηϊοτοηναλ, Οαἱ απο Ἰούστ ἀθ βοι! θπλ, δα ἀὰ- 

οἴγατ Ἡϊοτοϑο] σ πιδ 51, ιαϑι ἰθσο ἀπ οὐ! ΓΒ 
εἰν ϑαϊναίον, βθατα ἂν ἤδθυδο χυσάδπι ἱπιθτργοίδ- 
ζυϊὴ 56. αι ἶ586 [6515 681, ἴῃ ἤπηο Ιοσυτη. ᾿ 

(1) Ὅτι. ΡαγΠουΐδην ἤδη ἃ οἰ πη 5. ὁΧ Ὁο15|., 

Β6ρ-. σα, ἀακασδ., Οὐΐον. 

(Ὁ τφόδοχ. Οοἶ5]., Βαρ., ἴἴοθ, Ὀδβδῦ}., ΘΕΙΟΡ,, 

ἕως σφόδρα, αὐ ἴὰ βαθτο ἰοχία. ΡῬοϑέ τό, ἰοσὸ ὃὲ 

βου ρβίιππ5 γάρ, ἐσ σού ίο 5 μτίδι 5. Ὁ ͵ 

13) Οἱ Ἰουδαῖοι, Αὐἰου!αη. 6χ ποι ἱ γα [15 σοά]- 

εἶθ5 Βα ρΡΙ ον πη 8. ΣΈ ᾿ ; 

(4) Αἴτυσαι Ομίπις 11. ΜΗΠΘεΙα5. σα! ΟΡΑ, 

ὀπὶ ἴῃ οἀῖε, ἰορογθίαν, αἴτησε, ε ῬΓῸ α: Ροβιίο. 

Αὐτίοαϊας τὸ απο ἐκ πέτρας ἀδθϑί ἴῃ σοι. ΟοΙ81. 

οὐ δρ. ἴὰ οοὰδᾷ. Βο8 δὲ Οδβαῦρ. Ἰθρίιαν, τὸ, υδὼρ 

Ὠἰεῖ, δὲ φῃοπιοάο. γϑηϊοὶ 2 Βοος δαϊοη) ποι ἄοςοδὶ 
Ιϑαῖαϑ : Εσοο υἵνο ἦγε μίρνο ἀδοῖρίεί, οἱ ραρὶοί Νίδιαπ, 
61 πυοσανιιῖ. ἩΟΙΔΟῊ 675 ΕἸαατιμοί τυ, ἘΠ .εῖ5 ἐοηΐτα 
ἀϊουμ! ψπἀ], δο απ οαΐτη, {ΠῚ ἀπε φαϊδις. του! τα 
ΤΩ 816 ΓΟ Ρ Βα] ; αἴπηίζαο βου ρίατι πῸ ἢ 6588 υἷἦρϑο, 
58α μιιείία (17). Ἐρο ἀλ θαι ἴῃ ἢδο νορ 8 ̓ πάπ] ΚΘη 8 Ὁ 
ΔΟαῸΙΘΒΟΘ8, βίο ἀπο 46 του ἐίοπι σϑρογίο : ηπρ:- 
τοπάππη ΠΑΠΙαᾺΡ δα {ΠΠ|8: Ὑῆγθο οὐπὶ τἱοϊαξιν, 
θοχιιαιο οἸδιηδξ: πὰπὴ ἀπὶρ νίτη 1Πδἴαμι, ἅτ μοβί- 
αυαμα οογγαρία 65, ἃυΧΊ πὶ ἀἀνοσαης ὃ 51 Ἰρίταν 
δΙοα ἀϊοαιρ Βορίρίανα : Οἰαιπαυϊέ μμοίϊα, οὐ ποι 
ἤθε σοὶ φμοονγονοὶ ἐλ Τὸ, ἡ χα! Ηἷο 46 νἱγρὶπο 
ΠΟ} Ἰυχυΐϊταν 5 ΤΓ νογῸ πγαπίξοβι 5. αἀάϊδολβ, αποᾶ 
νΙΡΒῸ δαπι ἰπ αἰνίηα δογίρίαγα ρεοίία ἀρρο!]οίατ; 
ἀααϊ ᾿ἰδτὰ πὶ δμδογαπι ἄο ἀρίβας Θαπαιῖ ας ἀ- 
οδηΐοχῃ; ΕἾ ὁναξ γυοία γμίοδναᾳ να ὰρ 18: ραν απ 
Υἱυδίποιῃ δ᾽ἱθοίδηι [|880, αἰᾳαο δὰ Πανίάοιυ αὐὐδὰ- 
οἰδγὰ, ἣλ ΟΝ ΓΕ550. 651. 

ΧΧΠ, ὅρᾳ ἀϊσαπὲ τυγευβ Ταδοὶ : 6. Εζδομία 
Βοῦ ἀϊοίαμα δδὲ 84 Δολᾶζ. [με ρϑτηθ5 ἰσίταν βου ρία- 
τᾶμι : βοίο εἰνὲ ἱροὶ δίρημηιν α Ποναῖηο ἤδο ἔμο, ἴῃ 

φγοξιπάιϊσπ αὐ ἴηι βειδίζαο 1. Αἰσαὶ 5᾽ αππ τ πὰ ΧῚ ΠῚ6 
ἀπ 6 αὐ ρραξοτ ΟρίῃἸοπεῖω 6556. ἄρθοι, 81- 
δπσπι οπίην ἴα} δία ἀδ μοίγα δἰ τοῖα 5 : αἰδεαριίο 
ΠιαΓΡῚ5 78: 501185 γοένοοθββίο 77, δὲ δἰγηηἝα, Οὐ ἀὰ- 

(οπὶ ἀιοίαγα 5. ΞΌτη, δυϊἀοη!Ποτόια παδοηΐ ἀὐνρογθὰς 

δαάδθοβ σοηνιοϊοποη). (ΝΟΥΣ ἢχ6. πλυ] ὰλ δχίομ αὶ 

ΒΟΥ Πδ, οἱ 6] βσϑαυὶ αὐἀϊίοτοβ. ὑδΡαμη ΒΟΓΠΙ ΘΟ ἷ5 

Ῥγοϊ κι ναίο πὶ 5150} 8815 νο χὴ ; απαάλο ἰδία ρρΟρΙΟΡ 

ΟσΠμγιϑα Ἔ ὦ  ἀϊοατ αν, ἤοαπια ὦρ στοὰς ὀρ ρη- 
ΒΘΏ Δικ πἰσ ἀμὶίατ.) Οατὰ Παὰρ τορηδηΐο ἀ0}82 

μος ἀϊχργῖξ Ιβαίδϑ; Ασμδχ ρόττο βοχάθοια ἀπηέαχδλε 
ΔΏΠΟ5 Γορπάνον! 3, σὰοβ Ἰαΐγᾷ αἸοίᾳ 651 δὰ ἰρβάχῃ 

ρτορβοῖα  {“πἀφοταπι σοπίτ πο προ) τϑυϊηοὶς 
ΒΙΘΟΘΒΒΟΙ 615 ΓΟῈΧ ὑζθο 5. Αομεῖ ἤϊίας ἢ ααὶ 

οαδὰ τομηαπι Δ 11{, δηπογὴ ἀαϊπῆθα δὺς νἱ βρη] 

δγαὶ 19. ἀτη ΘΠ) ῬΤΟΡ οἰ [ἴδ ρῈ15] ἈΠ ΠΟΤΆΜΙ 

βρχάθοισα. (5ρα 010) οἰγοιπιβονραίαγ, πονεπι ΔῊ 

Ῥγορϑιϊδηι Δι} 15 ποτὶ εχ ΔΟΒΔΖ παίμ5. Ὁ ἰρὶ- 

αν ἀθ 60 αὶ πὶ πᾶ ϊι5. ΘΓ], Θδπιὶ δηϊθααάμῃ ρΡᾶ- 
ον 6}5 Αομαν γοριασι ἀὐῖγοῖ, ρρορ απι Ἰοη πὶ 

Ὠδόθ555 δυαῦ ἢ δου οηπὴ αἰχὶ, ἀοοορτξ ; 56α Ῥγϑοαῖ- 

εἰϊοηὶς ᾿οᾶο, Αοοϊριοὶ υἦρσο. 

15. Ἐχοί. χύ!, 6. 185. Εχοά, χιν, Ὧ,, τ ἴφα. νι, {1. 
Ὁ ΤΥ Ποσ, αύπι, . 

“ἀσαι ἐκ πέτρας, αρτίον ὁα δἰἰἰδσ βοαξ 1}. 
(5) Ταῦτα, δῖ0 ποθ ὃχ ΟοΙθὶ,, Η6ρ., ἴορ, βαρ, 

ἴα δα {|5 αὐτὰ, ᾿ ν 

ι0) Ὑπὸ τοῦ ᾿Αγὰζ. Ἐὰ γοτθα ἀδβυηΐ ἴθ ἐὐα, 
Βος, ὕλβααν, ὥτγοιὶ, ; [Δ0Π0 αα 1π|6 Προ ἤατῃ ἀἀὰϊ 

ροΐαθνο, Ραυ]ὸ ροβί, 416 βασιλείας, Ἰοο0 τῆς βοτῖ- 
ρβίπιιβ, αὐτῆς 6χ (οἾ5]. οἱ ἤβρ. Αἱ δὰ ΡἰτΑβῖς, χαὶ 

ποὺ αὐτῆς βασιλείας τοῦ ᾿Αχὰξζ πατρός, ΓΘ ΘΓΙΛΤ 

αν ἴθ Ποῦ 6, Οβᾶὰθ, οἱ Ὁτοά, Σ 

(7 Ριοίία, νεᾶνις, ΠΘσ λέγ ργθίδτο Ποργ 

τοῦῖϑ πδῦν ἃ ϑντησοῖο, ΑΘΌΪΆ ον ΤὨΡΟάΟΙΊο19 ἰπ- 

ἰογργοθαβ ῥα ἀω!5. ἀα!α, δὲ ΟΒτιβεαἶ8. ορροεῖίδ, 

(65ία Ευδοδίο. 18. ντ θη 8[,, ρῶς. 4[{ὦοὃοὃὌὄῖ οἱ [γῇ 

110. πὶ σα. 31, ἢ. 1: 46 συ ψιαοτὶ μοβϑαπέ ριῶ- 

τος πχοιποΐαῖοβ Ἀποίΐονοβ, Πογοτιγτα 5. οἱ ΒαβΙΠ 5 

ἰὼ αὰο [βαῖῷ ἰού. 
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ΧΧΤΙ, Αἴ Πα φυϊάοτη Ἰαδῃ }}6 516. σορπονίη5, Α 

(υοσὰ ὁχ νἱγρίανο ἡδβοίίαν ΟΠ Ρ δι : 1810 νοτῸ ὁχ 7110 

βόποΡε υἶσεο Ἔχε τὶν, ἀροτγίεπιατη. « Ψύναν! Ποιαὶ- 

«85 αν τι νου τα ζοπι, οὐ ποῖ [Γι Πὰν ράτῃ ; 1}8 

« ἔγαστα νϑηἰτὶβ τὰ} Ροθδτη ΒΏΡΟΥ 5αά θαι ἐπιᾶτῃ δδ:» 

δὐ παυϑιιβ ἢ Ροηδὴι ἰκ βθοα] αὴ βεσ οι ὶ βαχηθ 6] 5, 

« οἱ τπγορυμαι 6}15 βἰοπέ ἀἴὲ5. σοὶ δὲν. οἱ ἀείηδο: 

« 56 πι6} ἰαγαν! 1πὶ βᾶποίο ταῦο, 5ἱ αν τσ αν : 

« 5οχδα ΟἿ 08 ἴὰ ΘΙ να ἸπΔ ΉΘ 1}; δἱ ἐΡΟμ 5 6]0}5 

« 50 6Ὲ 50} ἐπ ὀοηϑρθοίπι πιθο, ΕΓ βἰσαι πὰ μονίοοία 
«ἴῃ Φίρρηθπι 81,ν 1165. ἀὸ πυῖδιο, πο αὐέοιῃ ἀὸ 

ΒΆΪΟ ΠΟΙ 6 ΒΒ Πι θαι ποτὶ οἢ ΘὨἶτῇ ΓΒ ΡΟΒ 5 ΟἿ 5 

δἰσαὶ κοὶ ρεγαχαπδιῦ. Οαοα 5. 4α͵β ὑση τ ΠΧ τι, 60 
χυοί (ἐν βίαθ ον 56 001} ἢ ἰἰρηθὸ Πᾶν. 15 50]10: 

Π8ηο 1ΠΠ| ϑαπιθι τ Ρτοϊθιατϊ5 : ΘΜ 99» σαξιροατὰ 

ΜοΣὶς ξραογμί Βογίδῳ εἰ Ρμαν οι 5. χὰ δαππὰ ἰἰ- Β 

ἐποατῃ σαιπούγα πὶ 5 σοι ποδὶ, Ξε ἀοοιρίη δα οίον ᾶ- 

ἔοπιὶ : 510 οἱ ϑυϊϊαὺ αν τ 5 αν το, τὶ ρπ οὶ 50- 

Χἶππι, 58 ἃ Ἰρβάτηῃ τερίδηι ροϊαβίδ θη, (1115 Γ61 [6518 8 
ἀοσὶρθ ραοτοβ ἀεοατπδη 85: Ποβαππα Εἰ Βανία : 

δεποαίοίις ρας Ἰοναοϊς δ᾽, ΘΟ φαυψαο αἰαὶ: ΡΠ 
αυσεῖ, πεῖδολθθο πΟΒΙΡῚ δῆς, γι ΑΌΓΙΘ] ἀρεῦίθ ΠΟΘ ΔῸΣ 
8. Μαρίασῃ ἀϊοθηβ: Εἰ ἀαδἐε εἐ ὶ Βοναίπι ὕδις βεαθηι 

Ῥανία μα ὶς 675 ὅθ. ἘΠ Ῥάμ]5 Δ} : ΔΙΡ θη οὐδ Δόσιτα 

σμριξέμα φαοϊαίμηε α τπον(μῖδ, ἕαῷ βοΐ δωντα, 86- 

οἰσιάύπηιν ἔναηᾳοίἑετ τποιρῦ ἦἾ 1 οἱ ἴῃ ρυϊπεοιρία Ἰθρ1- 

5ιο.» αὐ Ἀομηδηοβ, δἰ! μὲ ἐποίεις 051 6 5ΟΠΜΗ6 

Ῥαντᾷ βεομπάϊη σανπομι ὃ. ἈΘΟΡΘ. ρίαν δὰσὰ 4] 
οχ αν ἀδ πδίιβ ὁδέ, ορβοαι θη Ῥγορῃ βίο αἰδαίὶ : 
Εἰ οὐ τὴ ἐδ ἡἰα γασὶα Τ16856. δὲ συ ἀαφερθξ ΚΘΟΙΜΣῊΣ 

πθνπίθς ; ἐδ ἔρβθοὸ φοηίδ5 κρογαδιρτὶ 59, 

5. ΟὙΥΒΠΙΠΙ ἘΠΕΒΟΒΟΙ, ΑΒΟΒΕΡΡ. 

" ᾿ ( «ψενομένου ἐκ σπέρματος 

Ἴδ0 

ΚΙ΄. Ἃλλ' ὅτι μὲν ἐχ παρθένου γεννᾶται ὁ ύ- 

δίος, σαφῶς, ἔγνωμεν" ᾽Ἔνχ ποίου γὲ γίνους ἦν ἢ παδ- 

θένος, δεικτέον. “Ὥμοσε Κύριος τῷ Δαδὶδ ἀλήθειαν, 

χα; οὐ μὴ ἀθετέτει αὐτήν (1) Ἔκ καρποῦ τῆς κοι- 

λίας σου θήσομα: ἐπὶ τὸν θρένον σου" γαὶ πάλιν 

θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τόδ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὖ- 

τοῦ, χαὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ 

οὐρανοῦ" χαὶ ἑξῆς" “Ἀπαξ ὥμοσα ἐν τῷ ἀγίῳ μου, 

εἰ τῷ Δαδὶδ (2) ψεύσομαι" τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς 

τὸν αἰῶνα μενεῖ: καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος 

ἐναντίον μου, καὶ ὡς σελήνη κατηρτισμένη εἰς 

πὸν αἰῶνα. Ὁρᾷς, ὅτι περὶ Χριστοῦ, καὶ οὐ περὶ 

Σολομῶντος ὁ λόγος. Οὐ τὰρ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ 

ἥλιος ἔμεινεν. Ἐ δὲ τίς ἀντιλέγῃ, διὰ τὸ μὴ κεκαθι- 

κέναι τὸν Χοιστὸν ἐπὶ τὸν ξύλινον βούνον τοῦ Δαὶὃ, 

προποΐσωμεν (9) ἐχεῖνο τὸ ῥττόν: ᾿κ7ὸπὶ τῆς καθ - 

ἐὸρας Μωτέως ἐκάθισαν οἱ Γραμματεῖς γχαὶ οἱ Φα- 
. 2. Β ͵ .Ν Η πΞ ᾿ 

ρισχΐοι" οὐ γὰρ τὴν ξυλίνην χαρέδραν, ἀλλὰ τῆς ὃι- 

δατχαλίας σημαίνει τὴν ἐξουσίαν, Οὕτως οὖν καὶ δρό- 

νῶν Δαξδίδ μο: ζήτει (ὦ), ἡ τὸν ξύλινον θρόνου, 

ἀλλὰ τὴν βασιλείαν αὐτήν, Καί μο: μάρτυρας λάδε 

τοὺς παῖδας τοὺς ἐπιφωνήσαντας" ᾿Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ 

Δαδιδ, εὐλογημένος ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. καὶ 

οἱ τυφλοὶ δὲ λέγουσιν" Υἱὲ Δαῤδὶδ, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ ὁ Γαδριὴλ μαρτυρεῖ σαφῶς πρὸς τὴν δίαριλια, 

λέγων: Καὶ δώσει αὐτῷ Κόριος ὁ Θεὸς τὸν ὑρἐ- 

νὸν Δαῤὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ καὶ ὁ ΙΙαῦλός φητιν" 

Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ 

γεχρῶν, ἐκ σπέρματος Δαδὶδ, κατὰ τὸ Εὐαγγέλιόν 
δίνυμονεύετε ᾿ἰτσοῦν 

μου" καὶ ἐν ἀοχῇ τῖς πρὸς 'Ρωμαίους φησί, Τοῦ 

Δαδὶδ γατὰ σάσκα, Κα- 
,..» Ω μὴ ᾿ 4 » νι ὃς , ᾿ - -Ὄ ᾿ - ᾿ ταδέχου τοίνυν τὸν ἐκ Δχδὶδ γεγεννημένον, πειθόμενος τῇ προφητείᾳ τῇ λεγούσῃ Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὑκείνῃ 

εκ. ᾿ ᾿ τ ε - , Δ Ἴ - τ ᾿; - ἡ δίζα τοῦ ᾿Ιεσσαὶ (8), καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθγῶν' ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
ἈΧΙΝν, δου {πὶ ργορίου θρ, νοι δταρη ον 618 - 

οὐ οδηταν, Ῥυμνι ἀοταῦ οο σαοααδ [5885 ΟΡ Ὼ; 
Εἰ νοϊεπὲν 5 [μϑλ πὲ ἴηηδ σοταδιισίϊ. Ομΐα ΡΈΟΥ παίει 
δξὲ ποδὶβ (θη φησ Ἐ 76. 1118}, Αὐϊμς εἰ ἠσέμ 8. οδὲ 
ηυδὲς "ὃ, Δα πηδάνον!θ μοῦ ααοά ρῥτῖὰς ῬΉΠΠΙα. δεὶ 
δγαΐῖ, ἀδιπᾶο ἀλια5 ὁ5᾽ ΠΟΡΙΒ: δὲ ροβὲ μακροὶ ἀϊοί! : 
Εξραοὶς 75 πσὴ δὲ ἐενγιίμς θ1ς. ἸΔΟΥΩΔἪΒ 5861 σαπὲ 
[ΘΓ ΠῚ] ὩΪ : ΓΕΡῺΪ ἀπίθτῃ ΕἼ} ΠΟΙ ἰΘΥΠῚΠπ5. ΠΟ ο8ὲ 
Ῥεογβαντπι Μραογασηπο ἀδιρυαϊ ον 56}}} ἔπορ; 
ΕἸΠῚ νότὸ Ποὶ συμ 5. Π}}1π5, Ποία βεααΐϊίατι 

Ἐ0 ῬβΑ). σχχχι, 11. 8! ῬἮ54], τάχχύν, 30, 83 
9. ἡοᾶπ. χης 15, 88. ΜΙ). τχ, 598. δ} υς, α, 28. 
80 188. τχ, ὕ, ὃ. 91 1814. 7. 

(1) λὐτάν, Τὴ οοὐά, Κοδ εἰ ὕδϑδαθ. οἵ ΟΡ. μᾶ- ἢ 
Βοίων, αὐτάν, ἱρδίωπ, νἀ δ! σε ανίάδπι. Πα οἰἰάτα 
οοὰ. Αἰοχ. ΤΧΧ. 

(2) ἀαδίδ, 1. δά 5 ἰσγρρβδτδξ πθπάπ τι τ Ιοροτδ- 
ἴὰγ, Δανυήλ ἰουο Δαδίδ, Μοπαργαι σα (ο ο τας ἢ 
ΠΟ 15 δά Ἰηδγροϊδίδηι βαποῖ! Ἰρηδι δά ῬΒΠΠα46]- 
ΡὮὨϊο5 δρβίο δηλ, παηγ. ἅ, ῥτο  οσίατῃ 14 ν] θυ] οχ 5ὶ- 
ΓΙᾺ} ΠΡ 41} 6 ΓΟτ πλάγι τὶ 4 Ὁ1}}5 ἀϊτα τ απ ΠΟ 8 Π σοτα- 
Ρϑπα το δογιθίναν δαλ ρτὸ Δα, Επιοπάαιίτιπι ἃ ΜΙ11Ὲ- 
5ἴο, ἀνα θθιικ ΟΊ 15. Π|55. 

(3) Προσοίσωμεν, ἔχ σοὐα, ο8 εἴ (αβαιῃ, : πατ 
ΕΠ|, προοίσω μεν, 50 ἱπῆνα, π. 37 ἴῃ 51.21]} ἴοσο, 
ταῦυτὰ προσηνΞγαχικῖν. 

(6) Μοι ζήτει, δου μβπ5 εχ ἴσο οἱ Οὔβαυν,, 
μοι ῥτὸ μή, μόοοὺ θρόνον βδχθοηξ5, οὐ 4, (οΙδὶ., 
ἮὮδρ., Ἀο5 οἱ ἀτγοά. παββῃί, μόνον. 

1814. 26:38. 

“«᾿ [ ε ὃὸἃρκ πω 

διαπονοῦντα οἱ Ἰουδαῖον διὰ ταῦτα’ 

τοῦτο Ἡσαΐας, λέγων: Καὶ θελήπου- 

Δ, ᾿Αλλὰ 
4 δ Ἄ 

Προηθε: χα! 
, ᾿ ΓῚ - 

σιν, εἴ ἐγένοντο πυρίχαυστοι- ὅτι παιδίον ἐγεῦ- 

νήη, ἡμῖν (οὐ γλ0 αὐτοῖς), υἱὸς 

Σημείωσαι δὲ, ὅτι πρῶτον ἦν Υἱὸς 
καὶ ἐδόθη ἡμῖν, 
Θεοῦ, εἶτα ἐδόθη 

ἡμῖν" καὶ μετ' ὀλίγα φησίν Καὶ τῆς εἰρήνης (δ) 
᾿ πω ἂν ᾿ » δ 4 μ᾿ ΓΟ 

αὐτοῦ οὖς ἔστιν ὄριον, Ὅρσια Ῥωμαίων ἔστι. τῆς 

τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ βασιλείας ὅριον. οὐχ ἔστιν, ὋὍρια 

Περσῶν καὶ Μήδων ἔστιν, τοῦ δὲ Υἱοῦ ὅσιον οὐκ 
ἔστω, Εἴτα ἑξῆτ' 

» “. 

. ᾿ , ον. κ Ἢ Ἐπὶ τὸν θρόνον ἀχδ᾽ὸ, χαὶ ἐπὶ 

83 ΜΑΙ. χχῇϊ, 3. ; δ ΜΑΙ. χχι, 
8711 ΤΠ. 11, 8. ὅπ πὶ. ἃ, θεὸ ὁ, θῇ. αὐ “ὺ. 

(5} Ἴεσσαί, {8 5οΥ̓ ρβ' πη 6χ οοὐ, Βερ- δι Βόύρ, 
γυχίδ 5δοτὰπι Τοχίατη, εὐ ΠΟΙΙΪΠ15. ΟἸΥ]Ο] ορίδηι, 
ΕάΤΗ, 'Ἱεσσέ, φυσα ὁχ ΠΙ᾿ΡΓΑΤΟΓα πὶ ἰπβολ δ μγοίδ- 
οἰ Πὶ|, 

(6) Καὶ τῆς εἰϑηνης, δἰ, (0181... ἔδρα’. ἴσρ, (ἃ- 
58 }}., τῆς εἴϑηνης (βοϑίυτιοῦ 5 [ἀπηθη ἰγθ5, εἴου μὲ- 
νη.) βασιλείας αὐτοῦ, χερὶ 675 μαυῖς, ν0] ργο αι 
ὁ} γδητῖ ΠΟῊ δ5ὲ ἐσρλἴηπδ. δε σα Θπιῖα ν] ἀφ ταγ αν- 
Βιθο ὈΥΡΙΗ αΠὶ ΠΟΙΉ 8) βασιλείας Ἰορίθ88. ΑἹ ρὰχ ἃ 
δ ΡΙβι Ρροοανια ἰάθη 65} ὑπ Β[1|5 τορθο, ΒΌΛΙ 
ἅτηθο πιείπιὰ ἰοοὰ, ἀπ πιηὶ [5αΐ το, ἀτιο ρα οῖβ ΟΝ τί ξεὶ 
6Ε ἀΠΠ} τι [ιοδ5, ΟΡ. ᾿ς. 99. χα τ ρΡῊΪ ἦτ ἢ ΠῚ5 
ΠπΠ}Ὸ5 Γαἰπ|γῖ15. οθ5ρ ΔΕ δίατ, ἢ ἀπιτιτὴ Ομ αι ον 
ΟΡ 5, Βδβπαπι ΟΠ ΓΒΕ πὰ ΠῚ {πῖθιι5 Δοιοσιίηα- 
ἔππὶ ΕΘΟΙ5518 σαἰ ΠΟΙ σα 651. Ὑγὰ8. σαὶ, 18. αν. 937: 
σαὶ, 10. π. 6. 
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ν ϑαχσιλείαν αὐτοῦ ΠΣ ; Ξ ΐ ᾿ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, κατορθῶσαι αὐτάν (1), Ἔχ τοῦ Αὶ «ϑαροῦ (Βτοπππὶ Πανὶ, δὲ ΒΊΡΟΥ ΓΘαΠῸΠῚ 675, πὲ 

Δαδιὶὸ τοίνυν ἦν ἢ ἀζία Παρθένος. 
ΚΕΙ. Ἔπρεπε γὰρ τῷ ἀγνοτάτῳ, γαὶ διδασχάλῳ 

τῆς ἁγνείας, ἐξ ἀγνῶν ἐξεληλυθέναι ποστάδων, Εἢ 
γὰρ ὁ τῷ ᾿Ιησοῦ (2) καλῶς ἱερατεύων ἀπέχεται γυ- 
ναιχὸς, αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς πῶς ἔμελλεν ἐξ ἀνδρὸς χαὶ 
γουναιχὸς ἔρλεσθαι ; Ὅτι σὺ εἴ, φησὶν ἐν Ψαλμοῖς, 
ὁ ἐκσπάσας μὲ ἐκ γαστρός, Πούσεχε ἀκριδῶς τῷ, 
ὁ ἐχσπάσας μὲ ἐκ γαστρὸς, σημκχαΐίνοντι τὸ χωρὶς 
ἀνθρὸς ἐκ παοβθένου γαστρὸς καὶ σαρκὸς αὐτὸν ἐχ- 

σπασθέντα γεγξενντισῆχι" τῶν γὰρ ἀπὸ γαμιχῆς ἄχο- 

λουθίας γεννωμένων ἕτερος ὃ τρόπος. 

κοι Οὐκ ἐπαισχύνεται δὲ ἐκ μελῶν τοιούτων ἄνα- 
λαμδάνειν σάρχα, ὁ τῶν μελῶν αὐτῶν (2) πλάστης. 

Καὶ τίς ἄρα τοῦτο ἡμῖν φησιν : Αξγει ποὸς Ἱερεμίαν 

ὁ κύριος, Πρὸ τοῦ με πλᾶσα! σε, ἐχ χοιλίας ἐπί- 
σταμαί σε γαὶ πρὸ τοῦ σε ἐξελθεῖν ἐχ μήτρας, 
ἡγίαπά σε. Ὅ οὖν ἐν τῷ πλάττειν ἀνθρώπους, ἐφ- 
ἀπτόμενος καὶ μὴ ἐπαισχυνόμενος" ἄρα ἐν τῷ πλάτ- 

τεσθαι τὴν ἁγίαν σάσχα, τὸ γχαταπέτασμα τῆς 0:6- 
τητος, δὺ ἑαυτὸν ᾿ 

πισχύνετο ; θεός ἐστιν ὁ ἐν γα- 

δηιουςγῶν τὰ 3ρέφη, καθὼς ἐν 
᾽ 
᾿ ὶ 
᾿ ΤΠ} στρὶ καὶ μέχοι νυν 

ΓῚ ..ο 
τῶν Ἰὼ ἧ ἐξήραπται Ἢ οὐχ ὥσπερ (4) 
δος Ε Ξ 
ἤμελξας, ἐτύρωσας δὲ ἴσα τυρῷ ; δέρμα καὶ 

᾿ 5 ὁ). ε Ἂ 

χρέας μὲ ἐνέδυσας, ὁπ δὲ μὲ καὶ νεύροις 

ἔνειρας, Οὐδὲν μιαρόν ιν ἦν ἀνθρωπίνῃ χατα- 

σκευῇ, ἐὰν μὴ μολύντ, μοιχείχις χαὶ ἀγολασίᾳ ταῦ- 

τὴν. Ὁ πλάσας τὸν ᾿Αϑὰμ, ἔπλασε καὶ 
΄ ΟῚ ᾿ ν 32, ἣ. . - 

χαὶ χερσὶ θείαις τὸ ὅοσεν καὶ τὸ θὴλ. πέπλαστα', 

Οὐδὲν τῶν ἐν σώματι μελῶν ἐστι μιαρὸν ἐ 

πάντες οἱ 

κατηγοροῦντες τῶν σωμάτων, μᾶλλον δὲ αὐτοῦ τοῦ 
᾿ 

πλασθὲν, Φιμούσθωσαν γὰρ οἱ αἱοετιχοὶ 

πλάσαντος. Ἥμεϊς ὃξ μνημονεύωμεν (5) Παύλου λὲ- 

92 ἴβᾷ, τχ, ἢ. 93. ΡῬξα). χχῖ, 0. 
χ, 10, 11. 

[1) Κατορθῶσα!ι αὐτήν, ἴτοο νερὰ ἀδϑαηΐ ἰτὶ οοβὰ. 
οι]. οι, ἴσο. δα. οἱ τοᾷ, ; 4155. αἰ] 
δά ρεοροβίη Οὐ} Ιαοίαη!, 

(3) Τῷ Ἴνπσοῦ, οἱ πᾶ, ὁ ᾿Ιητγῦς. [ἡ 18. Ι0015 
δογιρίαηι ΒαΡοπὶ δ ά1|, τῷ Υἱῷ, 6. ὁ Υἱός, Π᾿το χὰ 8 
565 ΠΟΙΆΘῊ ΒΟΥ ρΘΙ 115 ὁχ ἤθρ., ἴοβ, Ὀδρδαῦ. δὲ 
(ἰὐο, Πλπο νότὸ Ρ γα  πλισαα Πρ ὁπέστι βαθεγήο- 
ἔπι ςομεποη ον Τ᾿ ϑα τῇ σοπ! ποῖα Δ ΉΪ ὰ σο- 
ἀἰοῖβ ἀπὲ σα ΠΙυ ἢ ]5. ἀποίογιναϊο, 56 ἰοβίο,88 ἴθ, 
ἐηεμϊκὶ πο ασδὶ ἀξρισποηπίτον νοι π[1ἱ ἰδ θυ τ  πατι5 
οὐ τοοσαῖπι Εἰνοῖθ5; ἔα τὰ [τ να τα τι ατ ΘΆΤΩ Τα - 
ἴδ! τα, Πὴ0 ΤΟίθ στ ρίρϑϑε : ραν πᾶς αὐᾶϑὶ ΓθορΉ ΠΟΥ 
(οοα]α5. οοπ!ταὐίαιη. Εοϊοϑο, ὁ. Ομ ΠΟ ΔἸ] 
50 η ἴπ 5. Ῥα σοῖσι Ππ ππκοτΊ ΝΟ ἀἰμπιβογαξ 
Ἰορπθ ΄αἰ Πεἰνοῖο παονϑυοὶ πιο οι  α : πὰ πα ΘΏ1ΠῚ 
νυ !πὰ5 αρβιίμονα ἃ πα δὴ 6 46 Πα Πα] σα 016 58- 
οὐνάοεο Γαηρίμαν 564 τοβίρι οἵο αἷν χα] ργώοίανδ 8α- 
σονά οι οὐ, ὁ χαλῶς Ἰερατεύων, ΟἸδιπν15. ΘΠΠῚ 
γι. τοι ροτίθιιβ μβοπονα 5 Ο556 8 ἸῺ Ἐσο] βία ἰᾶτη 1.8- 
λα ἀπόχῃ νοας, 561 ργοδριῖο 568 οομβδαθ οὐ 
φοοον οἿθ5. ἃ ΤᾺ Π ΘΕ 15. ΡΒ ΠΟΡΟῊ ΟθΡ 15 ἰ110- 
μεΐπας ἴὼ ἰοοῖος βρὰὶ γϑίουι πε {πίο, 50ὰ σα Πὺ  τπὰ 
ποσῆρσροοιία, 8οὰ πη αἰ δίγοτατα ΑἸ τὰ ἀοἸεοία, 58- 
οὐσο δα. σοπίαμῖο 505. τπορτηθηΐα φαάαγῃ, δὲ 
δχοιερίτ, 5οὰ νάγα, ἤάοτι ἴασί 1. ΡΕυνοσβ νοΡῸ Ἰῃ - 
(ουρυσίαταν Ον τ] απ ΜΊΠΘ5.α5, ἄτη 1}, ΔΡ 80 ἀπὰ- 
τὰχαΐ σοπσπ]ατὶ ταούθιη δου  δειαβε οη, αο ἰὸ- 

ποβαπ!ας 5δοουάοίοθ5. ἀππὶ βᾶῦρα ΓΔ υϑα ἃ πἰχουῖσ 
Βα τ ἀρ5οΓγα. Ῥγίηιο δηΐμπὰ, πο εἰἰς}}. Θατη 4] 58-- 
οὐαππη ἴαοι!, ὁ ῥερουρνῶν, τϑηον τὶ ἃ πα] γ ; Βα 
4αἱ δισενίοιίο [απρίταῦ, ὁ ἱεοοατεύων" αἱ Ρογρθυθατῃ 
οὐ 5βίαίαὶ ἀἤίχαμθ, οοσπ(ϊλθα απῃ ἀδδίρηδι, Βοάθια 

34. {ογδπ, 1, 

«ΘΡρΔ ἘΠ 95, »χ θαν]άς ἰσίταν πα δ γῦρο βάπο δ, 
ΧΧΥ͂, Πασορὰξ οηα οὐ 4αἱ ματίβδίπιπ 658, οἱ 

ῬΌΣΙἐαἢ5 τη βΊ5 18}, δχ ΡαΓ15. ργοάϊνο {πι|ΔΠ}}5. ὄ9ὶ 
Θπὶπὶ ἰ5 σαὶ ἀρ 16θαπ ΘΠ [ππρίμιν βασογἀοίίο. 
δρδιϊποι ἃ πὰ] 16 Γ : 'ρ58 {6815 αασπιοο αχ νυἷτο 
ΘΕ λα] ερὸ ργοά!αιται5 ονοὶ ἢ « Οπηπίαπι ἰὰ 65,» 4} ἦτ 

ῬΑ τ θ,Άα] οχίναχιβο τὰο 48 γρηΐνο 33. ΑἸ θηᾶο ϊ- 

Ἰμοπίον αα Πα, «αὶ ὀχ ρα χ δ} τὴ ἀθ γθη ἔτ τ α10 

ΒΘ Ποαΐατ ΘΠῚ 51π6 ΓΙ] ορδρᾶ εχ νϑί πὶ 5. προ 
δ σᾶγὴρ ὀχίγασξασῃ δὲ δία πὰ 6558 : τη δ Ἶ πὶ (αἱ 
ΠᾺΡ 1411 [6886 πΠαΒΟ ΠΙᾺ ἃ11158 65} πιοάπι5. 

ΧΧΥΙ. Νὸπ νϑρείαν δαΐθ τι ΟΧ ἢ) 5πι 1 τηθτ- 
ΓΒ ὑάΓ 0 ἀββιθ ρο, 4. δῦ ᾿ρβογαπε Π]ΟΊΠ}01Ὸ-- 
γα ἤσίογ : 56α φαἰβ ἰαἀδτι πος πο 5 ἰοἱ! 2.26 τ- 
Ὠλλὸ ἀἰο᾽! Ἰ)οηλ 8: « Ργίαβααδιη ἴθ Πρ ΓΘηι, 88 
«αἴδτοπον! ἰδτοῖ ἀηἰ δα ααπι Θχῖγ88 ἐχ γαΐνα βαηοιἢ- 
«οΆν} τε ϑέ,»ΟἹ] ἰβί (γα Πα σοι 5 ἢ οπλἐ ΠΊ] 115. οἱ οη- 

γα; σου σλί,θο ἃ Ῥσόρτο ποι}; ρα ἀδροίμβ ἢ ππὶ 
Βα πο πλ ὑαΓΏ 6 Π, {ΠπῈ 5118 ἀδἰ (115 ν 6]. Θἢ, ῬσῸρ- 
16 Ὁ 5ϑ ρϑιηῖ δἰ πηρογο Ὁ 35 Π.6}5 65ὲ, (αἱ 1ἢ αἴοιὸ ὸ- 
ἀϊεσ πὶ 5486 ἀΐδπὶ Ὠοπηϊυτῃ [οἰ5 οὐ αϑιγα σας 

ἴῃ {00 βοτὶ μίυχα 6581: « ΝΟΒῺ 6 508}, Ιὰς Ὡχ6 1515}, 

« ΟΟὨΒΌ] 5.1 γθΡῸ 10 βισαΐ σαϑθῖιτν ἢ οαδο 6. ΘΆΤΤΙ δ 18 

«τὴθ ᾿πἀ π} 511, ΟΘΒῚ 5. τὴ οὐ ΠΘΕΥ 5 ΒΜ ΈΧΈΌΪΒΙΙ ϑδων 

ΝῚ111 οδὺ ἰἢ μομι 18 ἰἀ Βγίοα αροπι μα 0116. Ὁ}5] ἔρβα τα 

ἀπ} 6.115 δὲ Ἰαϑοίνια ςοϊ μα! θυ Αἀαιάπμι ἢ χὶῖ 

Ἐναπι Πηχὶν «πσᾳδ ; ἀἰν! π]54 6 τα Δη]θῖι5 ἱππὰ 18 5- 

οα ὰ5 ἰππὶ ἔδ πηῖπα δἰ ΠΟἿ δια. ΝΆ ατὰ 8. σοτρουὶθ 
χα. 0.15. ἈΡοτηἸπδίαλ. 8}} ΤΣ 10 δου πλς τὴ οϑὲ. ΟΡ 
Ὠλε6 5οαηῦ ΘΗἾπὶ ΟὨΔΠ 65 ΘΥΘ ΟΣ ΔΟἱ σογρονᾷ οτἰὶ- 
τϊηδηίαν, 0 ρον 5. ̓ρϑατα αὶ οἴβηχιι. Νὺ 8 νθτὸ 

Ππι ΠΟΥ τα ὰ5 Ρ41}}} 56 6} 0185  « ΝΘ ϑο 5 συοα ο0Γ- 

Ὧ5 Ὑἱῶ, τόσίν. ὃ. ἧς δ᾽ Σ ἀῆς «ἄν ὅν Ὧι, 6 8]; 

( ρεγίμηρε ἱηβεπἴὰ ἱπέον. Ματίδτι οχ ΡγΟροϑίίο νἱγμὶ- 
πϑαι, οἱ ΠΕ ο7115 ϑιοογάο δ 5 σοτη ραΓδιο ; απ 6}}}5 
τ 061 δκί αἱ ἃ ἰδ δὰ 1{Ἐὰτὰ ἀνμα ηγδηΐατα ἀποδί. 88- 
σαπάο, οαα! τ αύσίοῦ ἀ6 ιοτα καοοτ ἀοίϊο απ ρθη 1- 
Ῥι18 ρυόρτγῖο, ΑἸ Τα ας 5. ΟΠ μα }}5 60 {ΘΠ ΡΟΓΘ 56 
γο 8 σοη σὴ} δ δι πιδῖα θα ῬτορΘΡαΐαγιοάτα, οναῃ 
δὰ 5δοι πη] πιρηβᾶθι ΔΟσθοβαΓὶ : [ἃ ἴρ56. Ογλ}1}}8 
σοπηγηλοη δαί οαξ. ἄς ἃ. 90. ΝΆΗΙ τάδ ὈΓΟΡῚ ἃ 
5. ρα] αν 15 ϑαοο γο! θ 115 προβιὰ. [Ἐί5δοις Τοχιο, 
ΟγεΠΠ5 ἴῃ οο ΟἸΡΙ5}} κασοτάοίο5,ἃ το] 1115 Βα σθυ- 
ἀσηα5, "να δ ηἰοῖβ, ον ψα1οἷ5 ἸΞ Πρ, ὁ τῷ 
Ἰησοῦ ἱερατεύων. Νοίαπ) ἰαπιθη δατὰ τηύρομὰ, αἵ 
40 ἴθι ροῦο 5δογὶβ Ορονᾶπὶ ἀἀγθη, ρδ σοΡρα ἃ 
σομ αριθιῖ5. δασονάοί δ, οἰ οῖ5. ἱρβὶ8, ϑαίλθτη ἢ 
ταῦ 15 Ἰοοῖδ, ἂς αἰνοῦβ5. βου ποϊορασα, ΠΟΙ ΘΥΙΟῚ8 
ἀϑαυνραίαι [υἶδβ6 : {π|ε0}8 τθτο,αΐ τ Ἀ}{15 ῬΑ  θῈ5, 
οἱ δου ρίαγάγαι ἐπ! ΘΠ Ὲ5 βῖνα ον 15. 5ιν 6 γϑίο- 

τί θὰ5. μἰδοβῖ, βοόνοῦο ἃ 9.60. πηρϑγαιϊαϊη : Πὸῃ ἱμῖμιΓ 
5ο]α ἰοιροτα βδοτόγαμ σοπ ϊ Θ. [1ὰ 1 ΔΙ ἀπ Ονῖ- 

ἢ) 3{1 ϑασρυ οι! θα5 ροσα!ίανρο ἀθηοίαίμιν, 
(3) ὧν μελῶν αὐτῶν. νοσθιῃ αὐτῶν δἀ]δοϊτηυθ 

δχ ἀπδίοου οοπ}. (ο15].. θαι, ἤοο, Οάβαα. ατοάο- 

εἶπ Ἰορίθ58 νἱάειαν αὐτός, 1ρ56 γηϑηλδνογμηι ἜΓβοΟΥ, 
Ῥαιΐο ροβὶ, Ἰοὺ ἐκ κοιλίας, δι μὲθ)0, οοάοσ θρ. 

παθοί, ἐν χοιλίᾳ, τὰ μίονο, βίο ἵπ ποβίγὶβ [1}}}}8 
Βαβοίαν. Αἱ σοά, ΑἸοχαπάν. ΤᾺΝ βου ρίατῃ Παροὺ αξ 
Ογε 8, ἐκ κοιλίας. Ῥνομοτη ἢ σὲ ἀπῖ8 ἐξελθεῖν ἀἀ- 

ἀἰϊὰϊ ἐχ βΒοσ. οοὰ,, ἤος, (Ά58.}}). Οἱ ϑδόγο ἴοχι, 

(4) Ἢ οὐχ ὥσπερ, εἴς. Ρανε σα]δηι οὐχ ἀἀα αϊ οχ 
φυδίαον ΠΟ 115 τλ55. 015, ἃ 58ότὸ ἰεχία. 

(5] Μνημονεύωμεν. ἘΔΙΗ, μνημονεύοντες. Ἐ.8Π- 

ἀδπίαν οχ οὶδὶ,, Κορ, Οδβδὺρ,, αἀτοά. εἰ ἤθρ. 



159 ς, ΟΥ̓ΆΠΠ11 ΒΤΒΈΟΒΟΙ, ΑἈΟΉΙΕΡ. Ἴθ0 

,. ν. , - ἘΝ Σ ΜΒ " ε δ ἘΝῚ . 

« ΡΟΥΔΈ 7 τοϑίγα [ογλ Ό] τη Βα ριγὶ λ15 βᾶτιο ]. (Π11] Δ Ὑοντος Οὐχ υἵδατε, ὅτι τὸ σώματα ὑμῶν ναῆς 

«ἴα νΟὈ]5 6591» Παγοσήηπ ὕρορ δία ἐσ ρθύβονᾶ 

1οϑὰ ρυϊχιι" «Ὁατο 18 6χ ᾿ρ515 ἤν ({),6. ΠΡ 5ενὶ- 

ρίαπιοβι : « Ρεορῖον ποὺ ἀΆ1}η} 605 ἀβὰΡ δ (ΘῊΡ Ὲ8 

«φαυλυσίοπ 8 9». ποάηατα πύθῃ Βίβαλτι ἦγ σ0η.- 

ΒΒ σαβη 5 ἀϊοῖ ες α ΡανΊρι, Ὁ σοὶ αι Γραίτηι πὶ 1Ρ80- 

«τα οσπνογίδηϊαν ὁ». Ε᾽ σαϊπαπι βαπὲ ΥἱγρΊ 15, 

βαποίο" Βροηβῶ, παρ τα γα τα ἀγα θοτι εὐ ΕὉ ἀθθροπ- 

«5ι}ο [δ τα! ἢ ἐγι5) ἴῃ ἢ ὅ;»» οἱ ἘΠΙΒΆ ΘΙΏ δα ᾿ρβατῃ 

Ἰοααοιβ Βι ὩΠΠτὸν ἀτοῖ τὰ ΒΕ οαΙα αίῃ οτος, απὸ- 

« πἴᾶπὶ μογϊοϊδιιαν δα απ ἀϊσιίαθτν δ᾽ ἃ Ὠοιπίποῦ,» 

ΧΧΥΤΙ. ϑρ4 οχδρὶ πὶ ποὸ5. ἰᾶ τὴ ἀτοοὶ ἀπάτῃ {π- 

οὶ, αἰσηΐθβ πὰ ροϑϑ 16 ἔι 55 αἰ ΟΠ Ριδίαβ εχ υἱῦ- 

αἴτ8 ῃϑορυδίαγ, {ἰγθοὐβ ὈΤΙ πα ΟΧ ᾿ρβΟΓΙΤΆΠΙΘΥ 

ΓΑ θε} 15. 95 ορβίσαδθηαθ. Οαἱ οππι «1015. το] θοῖοβ 

Ἰαρίαος πὶ ΒΟΙΑΪπ65. ἰΓΔΏΒΠΙΑΔΙΙ (21, ἀοτηοιο νῖρ- 

αἰινο ρᾶγογρ πη ροββῖΒ|16. ἀἰο}115 ὁ ΘΛ ὁχ σΌγΟθτὸ 

παίαπι ἢ] απ [Ὁ] ΠΩ, ΤᾺ ὃχ τ τσ} αἴδτο 

παβοὶ ΠΠ Ια πὶ πο π ΡΌ586. αἰπτηχλι5 3 Ὁ 46 [ὈΤΏΟΓΘ 

γρδιεὶ 1ον18. 4αλδὶ ρερηαδηίο αἴότο, ἴα 50. δα πηι 

Παςο τη Ἀ556 0} 8: σποπχοο ποϑῖρα σ 18 51}} ν ΘΓ 

τ ϑρι {15} Πιάϊσπὰ ρΡΏβδα διαί ίονῖο τὴ ἀἰσοῦο 

Ἀδιιὴὶ 14 πὶ ΤᾺ 65} : νϑγαχῃ τι {π τεθοβ ορρουύίαμο 
ΟΡΡΙΌΡΓο5. το αἰ λπ8, 58}8. ἰρ8σδ ὁχ [ἀ 115 

συπἔιϊδηϊθς. 

ΧΧΨΊΠΗ. ΠΙΒ νερὸ σαὶ οχ οἰροσπρίβιοτθ βαη} 018 

ΟὐσηγΓ5 τοράπᾶο : {Ππατα εἰ {Π| 0 }}1}18. 511, 8 Ὅτ Ὶ} 8 
ἀπιετη 510815 [άτη ἀοἴδοίατῃ, μράτοτὸ ; ἀπ νἱγρίπ θαι [ἢ 
το 8115 ΠἸογὸ ροηθγανο ἡ ΒΙΟΤῚ ΠΡ ΘΡΔῚ ἄτα, ΟἿ γιοϑ᾽π 

“ιαῖα πα} 6 61 ἀδοίοσαπε ὁ ρσώίοτ παίπιαιη ρ608- 

τὶ ῦ ὅ. Ἰαἰΐῃγ, 51 βιεσ ] δὰ σοὸπΟΓ ΛΘ. ῬΓΙΟΤΘΤ ἩΒΕ ΓΑ ΠῚ 

οβδύ πσς σαοααθ ργφοῦ πδίσγαπ), νἹτρίηθπι πιαί Γοῖη 

Ποτὶ : ΔῈ ουρο ἀξρα πη]. σῃπ} τ] σοι} ὉΓΓΙΤη- 
αὰθ αὐτο. ἰΐονι οηΐτα γι 6. {Π 4 ἰβοῖῦ, οἱ 
πος δῦ 115 658; πθαὰδ δα ο}5 ἀΐοονο, ΠΠῸ ροββὶ- 
Ῥ]Πὸπὶ Ὧδο, ἢϊο ἐπιροββί 0 πὴ τότ [ἴββο. ΒΌΤΒΙΒ 
Ἐοσυΐβ Π16 παίαγαι οὐλος πὸ τπλπ 5 ΠΟΠΉ Π15 πηᾶ ἢ 

ΠοΡᾷ ἢ αἰἰογᾶπι ΒΡ ΘΟ ΘΙ γα θα ἀρ σι οὐ Γαι ΓΒ τος 

5 πᾶία τ  ἀποτηοήο ἰμβηαν Μοβὶθ ἸπΆΠ 15. ἶν}δ [Π Ὁ 
5] ὰΓ ἴῃ σα ἀογρμῃ τογβα, Οἱ σρθθηρ [ἢ ῬΤΊΟΤΘΙῊ 5[8- 
ἵππὶ το πίονα δ οϑι δ Νότηθ6 1 ἐξεδο, Πρτ πὶ σΏ ΤΩ 
γο] 586. ἰΓα πΒπια! 556. πὶ νρτὸ 65 ΠΠῸ σατὰ γνὸ- 

Ἰποιι} ρούρδῦ, ς ἀσίθα ἤθπ να Ε ἡ ἃς 114 ΄αϊάοηὶ 
βίθριηι ἃ ἰμυρίος. ἰαπίατα. Ῥου πολ: ἰδίπα 

Υϑγὸ δίσπῦπε ὅπ ἀπίνοσβοὸ οὐδὲ ἀδίατη. Ὁ {πᾶφὶ, 

7 1 (ογ΄. νὰ, 19. 58 86. τχὶ 3, 99 ΜΊΟΝ. ν, 5. 1 1014 
Ὁ (6η. χχὶ, ἃ, δ Εχοά, τν, ὃ, 7. 

{11 σ΄ανὸ θλθι θρς ἐρεῖς. πη Ἰσσστὶ. ΤὨΒΟ ΟΡ 8 
αἰάαθ μεσ }} Ρανθδα ὄασα νη] αὐ Ἰησδτνπδίιον 
ΠΡ ΓΘΙΟΤΙΗ. αἰδη πὶ ἀπ] 6ιι. αἸ επί ρι Ὁ Γ885 ἢ 
[ναὺ ᾿π|6}ΠΠπ 6 η11 Πουναϊσα ἰσχία 6556, 406.) 
Ηϊδιοπ πὰ ἃ νΟΥΠῚ χὰ ΑΦᾺΙ Δ πὶ ετετι τ ρσβθΡῸ 
αὖ εἶς ; αἰ ΠΠπραιη, ὧδ ἀῤεξ σι δ αδ ἱρεῖὶς. ΠῚ Ὸ- 
ΤΟΠΎ ΜΙΝ ππι ΘΟ 8] σΟπιτη θη ἐμ 15, ν Υβᾶπὶ ρθα]- 
μι5 ΠᾺΝ (ἰόν ρρδίαμι. εἰ ΤΊ δοἀοιςίοη 5. 56 η]} δ πι ππὶ 
Ρυοϊροίαπη ἠπιδ αἰ πιο. 0.0 Σ1ΦΣ Ζασα δἰ ρπἰοαΐ 
ἠὲ τοσθομο τὸς Ἰομοτῖινα ΤΣ οανῸ Ἰηδα. 

(2) βεογέσίος ἰαρίίος. Νοῖαιν νοὶ μον ἔΡῸ τ 46 
Βαποδ)ίοπα δὲ Ρ,γγθα, ἀρὰ νι αι, ἢ}. 1 ἡ ρέα- 
τιονθ δ, ἴα}. 8. θΒ86. Μίπαγνα ὃχ ον 3 σουθῦτο ριοβ- 

ἢ 

ἐν ὑμῖν ἀγίου Πνεύμαπός ἐστι' γαὶΐ πάλιν ὁ 

ἄφξ 
τοῦ 

προφέτης παρείοηκεν ἐχ πηοσώπου ᾿[ἡσπηῦ᾽ 

μου ἐξ αὐτῶν' καὶ ἀλλαχοῦ γέγραπιχι" Διὰ 
᾿ μ᾿ τυ "Ὶ ΝΣ " τ ἘΠῚ Ἢ Κκ Ἧ ἐπὶ 
δώσει αὐτοὺς (3) ἕως χαϊοοῦ τιχτοῦσης, Δχ' τίὶ τ 

σιν 4 
Τέξεται, χαὶ 

Ω 
Φ ΕΥ -- 

αἱ λοιποὶ τῶν σημεῖον ; ἐξζῆῇς φησι" 

ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέψουσι, Καὶ τίνα τὰ μνῇ- 

στοατῆς Παρθένου, τῆς ἀγίας νύμφης, Βαὶ μνη- 

στεύσομαϊ σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει’ χαὶ λισάδετ 
αἱ μακαρία ἢ 

πιστεύσχσα, ὑτι ἔσται τελείωσις τοῖς λεγομένοις [4] 

- ᾿, - ε . ΩΣ; 

λχλοῦσα ποὸς αὐτὴν ὁμοίως λέγει" 

ἐγγα ἐπὴν οἱ ᾿ κι , 
αὐτῇ παρὰ Κυρίου, 

πρτν “κ , ᾿ 5» ῃ " 
ΚΖ΄, ᾿Αλλὰ διασύρουπσι) ἡμᾶς "Ελληνὲς τε καὶ ᾽Ἴαυ- 

ασιν, ὅτι ἀδύνατον ἦν τὸν Χριστὸν ἐκ [ΩΣ ὄχτοι, καὶ φ 
παοθένου γεννηθῆνχι, Ἔλληνας μὲν ἐν τῶν παρ᾽ αὖ- 

τοῖς μύθων ἐπιπστομίσωμεν, Οἱ γὰρ λέγοντες Αἰδοὺς 

ἑιπτομένους εἰς ἀνθοώπους μεταδάλλεσθχ;, πῶς τὸ 

παρθένον τεχεῖν λέγετε ἀδύνατον εἶναι ; ΟἹ ἐξ ἐγχε- 

φάλου θυγατέρα τετέχθα! μυθολογοῦντες, πῶς ἐκ 
- παρθενικῆς γαστρὸς πετέλθαι υἱὸν λέγετε εἶνχ, αδό- 

νατῶν ; Οἱ ἐκ μηροῦ τοῦ παρ᾽ ὑμῖν Διὸς κυοφοργβθῆ- 

ναι ψευδῶς λέγοντες Διόνυσον, πῶς ἀδέετεῖτε τὸ ἦμέ- 

τερον ἀληθές :- Οἷδα λέγων ἀνάξια τῆς παρούσης 
ἐν , ! : " . ΤΣ 

ἀκροάσεως" ἀλλ᾽ ἵνα εὐχαίρως σὺ τοὺς Ἕλληνας 

ὀνειδίσῃς ταῦτα προσηνέγκαμεν, ἐκ τῶν» παρ᾽ αὐτοῖς 
, ᾿ , μύόθων τὰ πρὸς αὐτοὺς λέγοντες. 

- . -» " “-- 4: 

ΚΙ, Πρὸς ὃὲ τοὺς ἐκ περιτομῆς οὕτως ἀπαντη- 
" - 4 ἔν “ σον ἐρωτήσας" Πηϊόν ἐστι δύσκολον; στεῖρα πρεσ- 

, - δὼ! , - ᾿ ὃ ούτιν τῶν ἐθίμων ἐκλιπόντων τεχεῖν, ἢ παρθένον 

νεάζουσαν γεννῆσαι ; Στεῖγα ἂν Σάξῥα, καὶ ἐκλιπόν- 

τῶν τῶν γυναικείων τέτοχε παρὰ φύσιν. Οὐχοῦν εἴ τὸ 
στεῖραν γευνῆσσ: παρὰ φύσιν" γαὶ τὸ 

" ε 
ἡξυνῆσχι. Ἢ τὰ δύο τοίνυν ἀθέτησον, ἢ τὰ δήο 

δεξα:. Ὁ γὰρ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ χἀχεῖνη ποιέσας 

χαὶ τοῦτο κατασχευάσας, Οὐ νὰρ τολμέσιις εἰπεῖν. 
ὅτ' ἐκεῖ δυνατόν ἐστι Θεῷ, χαὶ ὧξε ἀδύνατον, Καὶ 
πάλιν" Ποία φύσις Χεῖοα ἀνθηώπου μεταύλτθενα: ἐν 

μιᾷ ὥρᾳ ποὺς ἔτερον εἶδος, χαὶ πάλιν ἀπυχατχσττ- 
να! ; Πῶς τοίνυ» ἡ Μωσέως γεῖρ ὡς χιὼν ἐλευχάνῃε, 
καὶ ἅμα πάλιν ἀποχατεστάθη ; ̓ Αλλὰ λένεις (6), ὅτι 
Θεὸς ἡΠελήσις μετέδχλεν, "Εχεῖ θεὸς βελέσας δύνα- 
ταὶ, καὶ ὧδε ἄρα οὐ δύναται ; γάνεῖνο σημεῖον ἦν 
πρὸς Αἰγυπτίους μόνον, τοῦτο δὲ σημεῖον ἦν τῇ οἷ- 
χουμένῃ δωρούμενον, Ὦ Ιουδαῖοι, ποῖον δὲ ἐστι μᾶλ- 
λὸὼν δυσκολώτεοον . ᾿ .- “ Ὁ : παρθένον γεννῆσαι, Ἢ ἐάλδδον εἰς 

μολογεῖτε, ὅτι ἐ Ἶ 

. 
“--ὦ 
ἐν- ζῶον Ψψυχωθῆναι Μωσέως, εὖ- 

56. κα, 30, 5. 1πὸ.νς 4δ. ὁ ὕδη. σι, 30; χυπι, 4{. 

Θυηΐο, 6χ ΑΒΟΙΤολο 11. τν Δνσοηαμξ, δὲ [πο δ ἢ] 
διαϊορῖς; ἀδ Βασι χα πον δ 0165 τπαῖ τ δον] 
Γα απὸ Ἰησρηβ, οχίνδοίο ἃ Ψοῦγα, βποσιθ ἔθ ποΥ] 
ἀ5ηιι6 δά ᾿υ 1 Ππ|ὰ μα 5 ἔδτηροτγὰ Ἰηβαιο, οχ Οὐ αἷο, 
Μειαιοῦρὴ. Ἡμν πὶ, Δ. ἃ. 

(3. δώσει αὐτούς, Αἀἥίτι" ἴῃ ΠΡ ΡΟ ββίβ, ἐξχπο- 
στελλοιμένους, ΟἸην νὰ ΒΡ Οθί5!., ἀορς, ἤρο. σαϑλῈΒ. 
εἰ τοά. μυίθυπιῖσθα, ἰπ δα 05 ἰγυδρβὶ!. Εχ βἰπηη]!} 
Ἰοῦο δ Ἰοπθ πε, 14. 

(4) Δεγυμένοις, οι ἃ, ο15}., Ηδρι, ἤοθ, Οαβδι., 
τοί. ΓετῸ ΠΕ αἱ ἴῃ βᾶυτο ἰόχθα, λελολημένοις. 

(Ὁ) Αέγεις. Ηὰ π08 Ἰ6σίπιαβ, δχ σοσά, (0}51., [ἴοα, 
Οαθ8}}»., τοῦ. Ωεμία5 νϑτὸ δὲ Ἰτ ρει δ55),λέγει, Ροϑὲ 
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θυτάτη ῥίόδος ὀφιοειδὴς γενομένη, φοθερὰ ἦν τῷ ἃ φυϊάπαπι ἀ ΠΟΙ ΠΟΥ ν᾽ ἀοίαν ΟΡ γβθ, ΥἱτρΊΏ 6 η} ρᾶΓ6- 
ῥίψαντι' χαὶ ὁ πρὸ τούτου κατέχων τὴν ῥάδδον, 

ἴφυγε ταύτην ὡς δράχοντα᾽ δράχων γὰρ ἦν τῇ ἀλη- 

θείᾳ, ἔφευγε δὲ, οὐ φοδηθεὶς ὃ κατεῖχεν, ἀλλὰ ἀγω- 
. --ὦ ζ ὁλ ξεως Ἔ 2 Ν» δ τ που 

νιᾶσας τὸν μεταδεόληχότα (17) ὀδόντας εἶχεν ἑχῆδος, 
Ἢ πε ον, ΡΣ Πα ἐς (ἢ 

καὶ δραχοντικοὺς ὀφθαλμούς. ᾽Ἔκ ῥάδδου τοίνυν 
ὀφθαλμοὶ βλέποντες ἐχφύονται, καὶ ἐκ παρθενιχῆς 
γαστρὸς παιδίον οὐ γεννᾶται θεοῦ θέλοντος - Σιωπῷ 

γὰρ, ὅτι καὶ ἡ ῥάδδος ἡ ᾿Ααρὼν, ὅπερ τά λοιπὰ (2) 
δένδρα δ'' ἐνιχυτῶν ποιεῖ πλειόνων, τοῦτο διὰ μιᾶς 

ν᾿ Ζ, Τῇ ΕΥ 3 »» " τ ἢ ΑΝ δ νυχτὺς ἐποίησε, Τίς γὰρ οὐχ οἴδεν, ὅτι ῥάδξος ἀπ- 
ολέσασα τὸν φλοιὸν, οὔτ᾽ ἂν μεταξὺ ποταμῶν τεθῇ, 

φύσε: ποτέ; 'Δλλ᾽ ἐπειδὴ Θεὸς οὐ φύσεσιν ἀχολουῆεῖ 
δένδρων, ἀλλὰ φύσεών (8) ἐστι ποιητής" ἡ ἄχαρπος 

τιν ᾿ ΓΥ μ᾿ ἣ »ῃν ΒῚ ΟΣ ἢ, ὧι Ἀν ΩΝ ἸΒΜΗ͂Ν ὦ 

καὶ ξηρὰ χαὶ ἄρλοιος ῥαῦδος ἤνθησε χαὶ ἐόλάστησε 
χαὶ κάρυα ἐχαοποφόρησεν, Ὃ οὖν τῇ ῥάδδῳ, διὰ τὸν αἰ ϑομ εκ το θυ τες Κρ ν τν, τῷ 
τυπικὸν ἀρχιερέα, καρπὸν ὑπὶρ φύσιν χαρισάμενος, 
ἄρα τῇ παρθένῳ, διὰ τὸν ἀληθινὸν ἀρχιερέχ, τὸ τες 

χεῖν οὐχ ἐχαρίζετο; 

1Ὲ, 8 νἱγβάτη ἴῃ. ἀηϊπιαηΐθι ἡ ἰαιὶ ἢ ΟΟὨ Πρ Πλ 1] 

«πο 50} Μυ89, νἱτβα γϑοι ββιτηδ 5ϑθι ρθη 8 ἴπ 506- 
οἴοῖα νθυβα, ᾿ρ51 4] ρῥγοϊθοοτγαξ πλ ΟΓΘῺΙ ᾿Ποι1551}7 
ααΐχψαα δηθὰ τἰγράτῃ [δ 6 αξ, σα τὰ ρὸ 3ΐδα οΠηρίοθαί 
ὅδ ἀγδοοηθηι, γϑρὸ δηϊ πὶ ἄγασο οταΐ : Γαρίοραὶ ἀὰ- 

ἰθπι, ποη Ἰὰ φυοὰ ἔοηοθαι, οχιπηεβοθηβ,; 5868 Ἐ15 

6105 φαὶ παχαίανονα! ράνοτα ὁοῃβίγιοναβ: ἀδηῖ65 ἢᾶ- 
8} νἱγβᾶ, δι ὁσα]ο85. ἀγαοοη δ. ΞΟΠ οδί, ὁχ νἰσμᾶ 
οὐα}} ΥἱΔοη 1] νἱ ργατ οηαβοσηίαν ; οἱ δχ αἰοτο 

ν ΓΕ }} ἀοὴ ἡδϑοιίασ, 00. νο]θαῖο, ρον ἡ Ταῦδο 
868} αὐ ΔΑΓΟΙΙΒ νἱγρα, 1 ᾳπο σευϊθυο ἀΥΡΟΤῸ5 

ῬΙαΙ Δηηούαηι βραίῖο ργοάασαμπὶ, ποῸ ἰρ5.πὶ1π- 
γα αηᾶπὶ ποοίΐοιῃ ριοϊαϊεῦι ὃ. ΟἿ5. δηΐπὶ πθϑοι 

ψρρᾶπὶ σογίῖσα ἀοϑἐ παἰδη),6 1 πιδὶ ἴῃ τα δα 5 {Π ὰπι]- 
Ὀἶθὰ5 μ]αῃἰομα ιαἢ ιιατ σον πὶ Πα Γ ΠῚ 8588 504 
οατὴ Ποὰ5 ἀΡογ Ππίιγῖ5 ΠΟΙ βϑυνία, τυ παὶα- 

ΤΡΏΓΩ ἁποίοῦ 5 : αἰ αομιοϑα, ἀγιάα, οἱ, ἀδοονη- 

οαία νἱρμᾷ Ποραϊ, ροιυχαϊηαν!, δὲ παυθηλ Γγασῦαϑ 
βτούα! τε. Π18 ἰβίίαν φαὶϊ νῖγρα, ργορίθυ βασηηγιτη βασοταοίδηῃ. ἰγρίοσπι [56 ΔΙ ΓΘ τ 5. Πρανϑια], Γρα σαι 

βΒαρτὰ παϊανάμη ἔογγα ἀσάϊ!: ποι ν ΓΘ ]Ὼ1, ρτορ θυ γΘΓΠ βυσπιη αι βασουοίθιη, ράγεγθ ΘΟπορδβοῦὶ 
ΚΘ'. Καλὰ ταῦτα ὑπομνηστικὰ τῶν λόγων, ᾿Αλλ᾽ 

ἔτι ἀντιλέγουσιν Ἰουδαῖοι" χαὶ οὐ πείθοντα! τοῖς 

περὶ ῥάῦδου λύγοις, ἐὰν αὐ ὁμοίοις παραδόξοις χαὶ 

παρὰ φύσιν πεισθῶσι τοχκετοῖς. Ἐξέτασον ({) τοίνυν 
αὐτοὺς οὕτως" Ἢ Εὔα ἐξ ἀργῆς ἐκ τίνος ἐγευνέθν, ; 

ἡαραν ἡ Ἶ 
ποῖὶχ μήτηρ συνείληφεν ἐχείνην τὴν ἀμήτορα; Λέγει 

δὲ ἢ γραφὴ, ὄὅνι ἐχ πλευρᾶς γέγονε τοῦ ᾿Αδάμ, ΔΨα 
Μ ἔκ ΟΣ οὐ ἴθκφος ἢ. ᾿ ΠΝ 

οὖν ἡ μὰν να ἐκ πλευρᾶς ἄρσενος χωρὶς μητρὸς (δ) 
γεννᾶται" ἐκ δὲ παρθενικῆς γαστρὸς χωρὶς ἀν- 

δρὸς παιδίον οὐ γεννᾶται, ᾿Εχρεωστεῖτο τοῖς ἀνδράσι 

παρὰ τοῦ θήλεος γένους ἢ χάρις. Ἢ γὰρ Εὔα ἐκ 

τοῦ ᾿Αὔχμ, ἐγεννήθη, καὶ οὐχ ἐκ μητοὸς συλληφθεῖσα, 

ἀλλ᾽ ἐκ μόνου ἀνδρὸς ὥσπερ ἀποτεχθεῖσα. ᾿Απέδωχεν 

οὖν ἡ Μαρία τῆς γάσιτος τὸ χρέος, οὐχ ἐξ ἀνθοὺς, 
ἀλλ᾽ ἐξ ἀὐτῆς μόνης ἀχοάντως, ἐν Πνεΐματοὸς ἁγίου, 

δυνάμει θΞοῦ γευνέσαπα. 
Α΄. Αὐδομεν δὲ ἔτι τὸ τούτου μεῖζον, Τὸ μὲν γλ0 

ἐκ σωμάτων σώματα γεννηθῆναι, εἰ χαὶ πανάδοξου, 
νωσαῆ ἢ ΦΝ τ ἐπ τ ἀλλ᾽ ὅμως καὶ δυνατόν" τὸ δὲ τὸν χοῦν τῆς γῆς ἀν- 

θρωπὴν γενέσθαι, τοῦτο θαυμαστύτεοον, Τὸ πηλὸν 

συγκεχυμένον ὀφθαλμῶν χιτῶνας λαθεῖν καὶ λαμπη- 
Ξ ᾿ Ἰλγκο ᾿ 

δόνας, τοῦτο θαυμαστότερον. Τὸ ἐχ μονοειδοῦς χοὸς 

γεννᾶσθαι (6) χαὶ ὀστέων καρτερότητα, χαὶ πνεύμο- 

1 Ἐχοά, ιν, 5. δ᾿ Νά. χυ, 8, ἢ θη. 11, 22, 

δύναται ἴῃ (οἰ5]. δὲ ἤδρ. δα)οίιητ, ὁ αὐτὸς Θεός, 
ἤθη (λοις. Ῥοβὶ γακεῖνο Παρθδαίαν, μόνον, 1π ᾿πηπ 
τϑβϑδίβ, συοά αὐ τοἀαμιϊαη!5. παι! αμαβ, οχ οοὐᾷ. 

οἾ58}.. Β6ᾳ. οἱ σνο, 1ὰ ον οο ΟἹ ἀβᾶι, τορθ- 
ταῦ ποο ως μύνον, 56 οτηϊίαν π΄ ἤπὸ ρῃΓΆ5505 
Ροβὶ Αἰγυπτίους, , Ὁ 

(4) Τὸν μεταθεβλυρκότα. 56 η5}5. ΟΥΤΥΠΠ μοι αϊα δ 
νἰἀονείαν τὸ μεταθεδλημένον, τότ Δδ δου ρθη θη πνμ: 
ἑαίωπ. ἂν μία ΟνΎ 15 ἀλλο! Μου 56} )01 τον τὰ 
παΐαγᾶβ της {18 μάν Υ6 ΡῈ ΤΌΓΙΏ 8 ΟΡ ΒΘ ἢ - 

511Π}. 
(2) Ὅπερ τὰ λοιπά. ἔχ Βδρ., ἤοθ, ΟΆ58}}. οἱ 

(οἱ5). ὀχριυμχί πὰ ρδυιοα! τὴ χαὶ ροϑὶ ὅπερ ἴῃ 6α]- 
5 ροϑιἰλπι. ᾿ ᾿ ᾿ 

(4) Φύπεων, [ἃ πιδ᾽ 5. βοτίρίαιη Ρα ἴα ν] 5 ἰὼ 

οοδά. δμ.. Β06 εἱ ΟάβαΒ., ψυᾶιῃ φύσεως ἴῃ ἴπὲ- 

") 

ΧΧΙΧ. Ἰβγομίθ 58Π6 ἰὼ ΒΕΓΠΙΘΉΤη ΟΠ οΙη0- 

ταϊοηθα ̓ ς 584 ΠἸΒΙ]ΠΟὨλ π5. ραρπᾶμὶ Τὶ; πδο ἴῃ 
115 υγβώ χει ρ!5 αὐφαϊοβοχῃ , αἰδὶ βι μι} }15 ΚΘ ΏΟΓΙ5 

Δαπλὶν 1} 015 ἢ ρυϑίθν παϊυταπι ρΑΓίΏιι5 ρογβαᾶ- 
ἀδδπίατ. {105 1ἰἀ 486 ἴὼ ἤπὰπο τησάατα ραγοπηποίατθ. 

Ενὰ ἃ} πῃ ἀθ αὰὸ δία 658 7 «αὼ πιαίον ΠΤ 

δ΄ πδτπδίγε ζει] ηδιῃ σοποςρί } ΑἸ απίθ οὶ δου ρίανα , 

«πο ὁχ Λάω οοπία οἴεοία δ5ι, Ἑγροηο να 8Χ Υἱγὶ 
Ἰαίοτ αὶ δίηο τπδιγὸ παίὰ [δες ΡΥ ὙΘΥῸ δα νἱρμημἷκ 

ὙΠῸ Ὸ ἀθθ4α6 ὁρογὰ νἱρὶ πᾶδοὶ ΔΝ ροδϑὶὶ ἡ Ποάάρῃ- 
ἀκα υἱγῖϑ ργδι οριῃμοχίσρ. ρὰξ Γουαϊποαι σθηὰδ. 
να παῖησιο ἐχ Αὐτὴ παία ἴπογαβ, ΠΟΣῚ 6χ ταδίτο 
οὐποθρία, 564 οχ νἷγὸ 5010 ἰαῃηαθάσα ραγία εἰἶἰπ|8 : 
τού! γμβὸ Ἀΐατία ἢα}85 στα ἀδθλίαϊη, ἀμχὰ 
ΠΟ ΟΧ νἱῖο, 804 οχ 56. 90[ᾳ4 ἱποοη απ ηαίθ (16 

δρίγσιιι βαηοίο ρ6Γ νἱυμαέοιι Π δὶ βϑημ. 
ΧΧΧ, Αρορίδηναβ. Ροῦτο αἰϊπ ἃ Ισμμο ἢν]. Εχ 

σΟΥΡΟΡ ΙΒ 5 τ ἀπ. ὁονροτὰ ρτοάσοϊ, τοῖταμι Πἰσο} 
υἱὲ ἀθαξῃγ, ΡΟ 551}}}}}6 δβὲ ἰἀῃῖρα. ΑἹ ρα Ϊνο θαι [ΘΥΓΘ 

Βοιαῖπρτῃ Πονὶ πο. ἀπ} γα ἢ} 15 (7). Θαομ ᾿αἰππὶ 
σοπσθααη, οὐ νι οσα πὶ πᾶ 5 δὲ Βρ]ρηἤοῦρθβ ἀ5Ξ8- 

τναῖ, ἸΔ 58πὸ πηδ]ογοιη ΠΆΡ6Ε δ μα γα ΠΙαίοτα, Ουοά 
εχ ΡαΪϊνοσθ ὑμΐὰ5. ἴογπι, δἱ ὀδβδαοι Πνγγλιαάο, εἱ 

ΡΓΘ5515. 
(ὦ) ᾿Εξέτασον. [1 (015]. οἱ Κδρᾳ. Βο6 νϑῦὸ δὲ ὕδ- 

580}., ἐξέταζε, ἡ έογτοσα. ἘΠ, ἐξετάζω, ἡπέόρρορο. 
(8) Χωρὶς μητρός. ἢδρ. εἰ (ο]5ὶ., χωρὶς μήτρας, 

δὲν γηαίρὶσα. 
(0) Ἰ᾿εννᾶσθαι. σα, Οο15]., ἴδᾳ.. Πο, αβαῖ,, 

ατοά. Γρυαηΐ, γενέσθαι, βογὶ. ΝΙΒῚ ἰᾶτθα λα δ τι- 
ἀν ηλ ΟΠ ΒΆ 118. οι γα γθο γεννᾶσῆχι ὉΓῸ ἥδε, εἰ 
γεν τὴτός ῃΓὺ γαρέμβ, ποπ τᾶτο ΟΥ̓] 5 ΠῚ σοπδιιθ- 
νογὶΐ, αἵ οαἱ. ἃ, πν ἁ ; σᾶ! 18, η. 18 : οαἱ. 11, π. δ. 
Πδ60 ροῖτο, δἰ δ ἀρ ϑαμγα 58} ἤπθη) παῖ 20 
σοητποηΐαν, ν6} {Ρ πβοσι! τ} τη ίαιιν ΒᾺ51}}}}4 
Θρ] ΘΟ 515 ΠΟηλ}]. ἢ. 4) εἰρανγιηι, ον ΒΘ 15, δεεὶς 
ἰοηλ. 14 μᾶρ. ὅ83. 

(7) Ρικίεογοην ἰόντα κορνίηονα βονὶ, οἷς, Οσπίοῦ 
δαῃὸ Ἰσσιτα οὐλὴ 51 }}}} σαν, ἰδ, ἢ. 9, πὶ δα μιγχᾶ- 



163 ᾳ, ΟΥ̓ΠΠΠ1.ᾷ1 ἩΠΤΕΒΟΒΟΙ,. ΑΠΟΗΊΕΡ, ἸδΑ 

Ἂς ᾿ Ἂ ἢ Ν ΡΡ» ὅκα 81,5 ΜΝ ΟΣ ῺῚῚ 

ρυ πο ]5 οπογίξαβ, ΘΕ τ ΟῚ 4 1τ τῇ ΒΩ ΒΓΟΓΤΙΤΩ ἀϊνουθθ Α νὸς ἀκαλότητα, χαὶ λοιπὰς διαρόρους ἰδέας μελῶν 

506 0165 σηδοολπίαν; {Ππ4 αὐπιλγατίοπο ἀϊσηαιϊα. κὰ- 

ἰὰπὶ αππηαΐαια, οὐρὰ. ἰπϑῖῖο τποΐα εἰτοῦϊγα, οἵ 

ΘΠ σαν; ἤσς λίρα 16. ἐαἴαπὶ ἀσοθγο οἱ Ἰοηα, Εἱ 

[ἃ ὁρονὰ οχθροθσδ, οἱ σααπασι ἀχυάρνηνι "ἢ ΠΟ 

ταϊγαγὶ ἀθσοῖ, ἔιῖασ, ὁ ἐπηρογ  ἰπεί ταί ἀπά α, αὐ 8 

Δάδπι [ἀσέ5 ὁπ 2 βοθηε 685 ῬΆΪν τ ΤΩ 6 ὑΕγΤὰ 

5] η5,ἀμεῖ Β116 18 Ε 7 9 {ριη οι έπτι οἴ ΠΧ} } 
Ουα ογρὸ ἢ Ἰαπι ἢ ὁοα] τη. ἰγϑηΒἰογιπα 1, οἱ 

νῖσσο ΠΠ ὰ πο ΚΟ ΔΆ Β}}} Οθοι ποιαίσμετα ἔα ]ο10 

πρακῖβ προ ββΊ 116 ορηβοίαν, ἢ ἰάυτσα ἢ ὁ, χαρὰ 58 

β8ὸ βοββίθ!ς 68., ἃ πὰ ΠᾺΠῚ 

ΧΧΧΙ. Ποπούαμῃ ποθι γ85 5: Πγ}115, ἔγαίγρϑ, Η15 [ἃ 1- 

πάῃ Ργαρα βαϊογ! 15 δυτη 8 αἰαπιαν. ἐξ ΝᾺ ρονίδνα- 

παὰε μροίίςος. 4αὶ αἀνεπίμχῃ [ΟὨΓ1501}] 5018 ΒΡΘΟΙΒ 

αἰαὰρ οραἴοηθ ἀοοσπι. 13. Βοβραδτηαρ οὐ 605 4] 

ῃαμνιαΐομι ϑαϊναίοτ 5 ὁχ Υἶτο εἰ ἰοστπιηὰ ΘΙ Ἐ|σ1580 

ἀϊσααι, 4π| στὰ οχ δόβδρὶι ὁ" Μανία Ῥροσοηίθαπι (1- 

ἀϊεθια αὶ βαηΐ, ἐοὸ αποα βοιίρίατα εἰς : Ἐὲ αὐρερὶ 

δοη]σόπε 5ιίατα δ. ΜΟΙ πον 5 4860}, ὉΠ ρτια5- 

{ματι αασμοίοπι βιιμονοῖ, αἴχῖῖ αὰ ΓΆΡ ; πϑ 

μαορρην ἡθαπι 15. δισαν δηῖὴλ 118. ἀὐἴθ Δ Ὲ}}{ἈΓπ|Πὶ 

βαηοιόποῦι, ριοΡίοΥ δοΐδλ 418 ἐπ θτ Οσσ5ου δ  Ὁτος 

τ ββίοπρηι, σὲ τσ οὐ ἀρΡρΟΠ ΠΡ Ετ; δῖο 66 Μανία, 

ΡΙσρίοῦ ἀοβροηβαιίοπθιι αχοῖ φΟυΒΟ} 1 ἀλοῖα [1 ({}ν 

γιάρ δΐθιῃ Ἐναπϑ6}} ἀσοπγαίδηι Ἰοχιδηὰὶ τα ξ 10 ας 

ποιὰ κι αὶ αἴξ: «Ἰὼ τ Π96 Διο ἢ. βοχίυ Πι155115 θϑὶ 

«ἀπ δ6 115 ΠΑΡ. 16] ἃ Πθο ἰὴ οἰν  ἑαϊδτα 1115 8) οὐτὶ πὸ- 

«τηδη ΝΑζάγοΙ, αὐ νἱτμίηο αι ἀδθρομβοίασα τἷγο ΟἿ] 

«ποιῆβη ΤΖοβοθῇ "δ,.» ΘΕ, ΠῚ όρατα, οαπὶ ἀσβονρεο 

ἀρογοίατσ, ΟΡ ΔΒΟΘΠΟΤῸΙ Ποβοριν αἰ ἀοβουΡοσθίαν, 
αὐϊη ἀ εἰς Βουτρίατα ἡ « Αβύρῖ 1 δα οι δὲ φόβο} ἃ 
« παΠ ρα, αὶ ἀσβονι όταν σαπὶ Μαασία ἀρ 9818 

«5}}}} ὈΧΟΡῈ ΡΤ ΡΊΉΔΏΪΕ "ΤῚ ΡΡΙΘΒΠ 5 ΘὨ1Π 6Ρα], ΠΟῚ 

δῃίοτῃ Οὐχὶ ποῦ δ, ξα, 56, ἀδοροηβαία εἐθ1, ἈΠ|51Ὲ 

δῖ θρὴς Εἰ ι5 δηλ, αν Ραι ῺΒ.; ποὰ [ἀοτὰ 

10 10. χχχυη, 14. 
Ι, ϑζ, ΠΡ ΙεοΣ τὴ ἴθ. ΕΞ Ν 

ἴθι ΒΟ ΩἾΞ. 5αοῖο, τηοΐο ρρπογὰ ΙΟτ ΟΠ 61 
ΒΧρΟδΝ, πὶ αἰ {85 ὁχ ᾿ρθὰ {πᾶ ΠΩ ΠΠῚ ΟΟΤΡῺΒ 
σΟμ δ αὐ απ τη οσῖ αι, ογ μιν ἃ αν ὁ τἀ αοτο νι 6- 
(π|0. ΔΨὉ ποιὸ αππηλὴιν ὁχ αἴ Ἰογτπαΐαια, προ ΟΧ 
ινα ἀπο νοραμαξατι ΒΘ. 51.556. ὑοη πο ΘΧΊΒ λη- 
ἀπ5 651. ἴῃ οαἵ, 3. τι. ἀ, 6] σαλι ἀν τὶ. 18. οι! αθ τὰ 
ἀαρῆοεπι 6558 ἀσ08., ὁχ δηΐηῃιο ἸΠΟΟΤΡογρο, δὲ οχ 
σούποτο σομβίαίθπι, αἀπριπαιποάθτῃ εἴ Ομ εἰ κί τὴ 
τί 9.σᾶ! ἧς ἀπ ρον ΟἸΧῊ ΠΟ τὰ τ] 5} 1 Π|Ον 4] Ἰο πε !- 
π 8 ηὲ ν ϑὲ ΠΡ, Απὶηιαιῃ. ἰἰδγασαι Ἱπουγμόούθληι, οἱ 
πη} ον ἰπΠοΡΡογοθὸ Θρ᾽ ἢ 5 βαποῦ] παίαγῳ», γᾶ {1 
ὑὰϊ, 11, ἃὦ 1. ΑἸ βάμι μι ΜΔ [155 πππατη ΟρΡῚι5. 5558 
φορά το Ε15 ὁα!], ἐν αν 18. πὰ αι ἰν 15} 1]}ππὲ 18- 
γα Πὺ ΘΟ ΒΥ ΘΠ} απ, 1{, ἃ. 94, οἱ σαι, 9. αι. 18. 
ΝΆΠ πὶ τη. ἀπῚ6}}5 τού δ Γβηγίπαστατῃ βου δ π 
βία τις δηλ 416 ἸππΠ οὐ 16 πὰ ἀΓΠ ΓΠχδὶ οαΐ. ἀ. ἢ. 
20. 1τἃ τοῦθ} } 605 ΧᾺϊ ἀπ πὰ. δυο αθαπι ἴῃ τη ἢ- 
ἀθτῃ ἀἀνοπίλγοη!, ΡΘύςα 558 αἰδθαμε, 1} δὰ Ἰπ [ἢ - 
αυδην ἢν ἃ] 6 ἢ 1} 5οῖα αὶ δεν 556. [ΔΊΟΥ νυ ρα 
ον. ἀν ἃ. 10... Δαϊτλα ται σο]ογγίηιο πποταθῖίο σἰὐποίὰ 
αὶ ρα! αἰβοῦγγονο, δἷὉ οδε, ὃ, ἡ. ὃ, τρια] 
ἰΘγτι 05 σἰραιολῖτο, οαΐ, ὅς, ἃ, {1}. 5656 ἰοημδ ἃ 
σοΡρο να ἰῇ 165 ἀΠ55}35 68 πὶ 105 5408 ροτείσργο, 
σαῖς. 16. π. 16, 1,18. τυ πεῖ οὐτα δηΐτπα σογρο- 
τὰ πόαν οπὰ ὁχουπιπὶ Βαθ θη 6. Θχ σΟΓΡΟΓΘ, 
ΟΟΠΟΙΠ ΔΕ ροββυμῖ, 

15. ὅ6η. χχῖχ, 93|, 
1. ἀρη,}, ἢ. [3 Ψψὲη, οδαΐ, ἀ, ἢ. 9, " Ν 

ἐ 

Ὦ 0 ΗΠ] ἰοστο βρραναία δγαῖ, 

ποῦτο θαυμαστόν, Τὸ πηλὸν Ψυχωρέντα πιριέγχεσῆχι 

τὴν οἰχουμένην αὐτοχινήτως, χαὶ οἰχηδομεῖν" τοῦτο 

θαυμαστόν. Τὸ πηλὴν διδάσχειν, καὶ λαλεῖν, καὶ τὸ- 
ἢχσιλεύειν" τοῦτο ὑχυμαστόν, Ὃ 

λδλῃ ἐγένετο ; 
χτουνξόειν, καὶ 

τοίνυν ἀμχῃήστατο! Ιουδχῖο!, πόθεν 
2 ᾿Ξ " Ὁ ἕ ὥ΄ιεὋἪᾧἭ . ᾿ Ἁ. ὦ “ Η " 

οὐχ ὁ θεὸς χοῦν λαδὼν ἀπὸ τῆς γῆς, ἔπλατε τὸ πλάᾶ- 
Εὐτα, σμα τοῦτο τὸ θχυμᾶτιον; πυλὸς 

ὁ ῃ χὰ κὸν μεταδάλλεται, καὶ παρθένος υἱὸν οὐ γεννᾷ; 

μξυ εἷς 

Τὸ ὡς ἐν ἀνθρώποις ἀδύνατον μᾶλλον γίνεται, καὶ 

τὸ ἐγχωροῦν ἄρα οὐ γίνεται ; 

ΛΔ΄. Τούτων μνηυονεύωμεν, ἀδελφηΐ τοῖς ἀργά- 
Γ ᾽ ᾿ νῆως ᾿ τὰ 131 δ πο 

υοῖς τούτοις ἀμυντηοῖοις γρυηπώπεθα,. Μὴ ἀνεγώμεβα 

τῶν αἱρετικῶν, τῶν χατὰ φαντασίαν τὴν παοουσίαν 

διδχσχύντων, Καταπτύσωμεν καὶ τῶν λευύντων ἐξ 
ἀνδρὸς καὶ γοναιχός εἴνα! τὴν γέννησιν τοῦ Σωτῆ- 

οος (8) τῶν τολμησάντων εἰπεῖν, ὅτι ἦν ἐκ τοῦ Ἰω- 
᾿ ν “Ἅ ᾿ " . ἤ ΣΒΕ, 

σὴφ καὶ τῆς Μαρίας, διὰ τὸ γεγράφθαι Καὶ παο- 
»“ ᾿ - ν᾽ “-- ἦ ᾿ 

ἐλαῦε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, Ἀϊνημονεύσωμεν τὰ 
-«} ι»ρ ἊΝ " ἢ - ΩΝ τ ἊΣ ν ὡᾺῈὌ 

τοῦ ᾿Ιαχωῦ, τοῦ πρὶν λαδεῖν τὴν Ῥα χήλ λέγοντος τῷ 
ἡ 

λαβαν' γυναῖκά 
ἐχενη πρὸ τῆς γαμιχῆς 

ΡΝ ", ΠΝ . 

᾿Απόζος τὴν μου. Ὥσπερ γὰρ 

κατστάσεως, τῷ ιλόγον 
ἐπυνγελίαν εἶναι, γυνὴ τοῦ ᾿χκὼδ᾽ ὠνομάζετο" οὕτω 

χαὶ ἡ Μαρία, τῷ μνηστευβῆναι, γυνὴ τοῦ Ἰωσὴν 

ὠνομάζετο, Καὶ βλέπε τοῦ Εὐαγγελίου τὴν ἀχοί- 
ὄχιαν, λέγουτος (35 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, ἀπ- 

. ἣε μ ἴω ᾿ ᾿ ᾿ τα "Ἢ -Ὡ “ "- ἐστάλη ἀγγελὺς Γαθριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν» 
Ἶ ὼ ῃ μι ῳ Ἐν. ἿΝ ΕΣ Ἔν ΠΝ - ΑΝ τῆς Γχλιλαίς ἡ ὄνομα Ναζχαρξθ, πρὸς παρθένον 

' ᾿π-. εὐος, ὁ , Ά - μερνηστευμένην ἀνδοὶ ᾧ ὀὄνουα ᾿Ιωσὴν, καὶ ἑξῆς, 

Καὶ πάλιν, ὅτς ἡ ἀπογραφὴ ἣν, καὶ ὀνέθντ, Ιωσλφ 
ἀπογοάψαδραι, τί λέγει ἡ Τραφέ; ᾿Ανξη δὲ γαὶ 
Ἰωσὴ ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας, ἀπογράψχσθα: σὸν 
Μαριὰμ. τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ τγυνχιχὶ, οὕτῃ 
ἜΝ ΝΣ ᾿, ἐο να ΟῚ Ὥς τὸ ᾽ μ᾿ ἈΝ 3} ὥ ἐγχῦμμ' ξγχυος μὲν γὰρ ἦν. Οὐχ εἶπε ὃς. ὅτ' ; τῇ 
νυναιχκὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ, τῇ πΞ 

μειμνηστευὲνῃ, αὐτῷ, 

13 αὐα πῇ 7, ἥν 7, ὐσῃεαν ὰ, λιν. 
ῳ - 

(11 Ργνορίει" ἰὐφρονιδαιἑἰοτιθηλ πῸΥ, οἷο, ὨΙνοιϑὶβ 
ΒΟ μέπν ΟΧΟΙΙΡἢΒ οἵ ἀνραγη θη Ἐ5 ριΙΌατα συπα 1 - 
ἔν Μανίατα, κ᾿. δι}6 “ΠΗ ν 51 πδ νη θ πὶ, πολ 
ἸΧΟΓΕΙῺ, 566 ἀρεροπβαιαπι. τα αι τὶ Ομ ὶ Γπίσςο. 
ΟΡ ὈΧΟΤῚΒ. ποτε ῖη 6 066 11 οὐτὴ 4τ|αὴ σα 1) ν ΤῸ 
οοηῃδυοια δια παροῖ ; ἀχοῦθια πρΈ.115 δοβορι ἡτιϑ 

 ΘΓΩΙ σΟΠΙ 15. 68 
Οτὐέθοῦ5 1216} οἱ 1, εἴπ 3 Ραΐγος ορίμϊο {ὰ{|. Μαγίλτη 
ΠΟ ΠῚ ΟΞ 6 0} βροπβδηιὶ δα 5 {|556. 1ἃ τόμον 5 
Νυββθη5 ᾿ιοΠ}}}. ἢ. Νά}. ΟΠ γῖβτ! μὰς 347, 1 τς 
Ὀυβάδιη ἀροῦν νΡ 19. ΘΟΠΠ ΠΟΥ αἷς ἀπ απ ρΡἢ ἴῃ 
νδηβο! 1 ἀθῃηοῃϑέγα οησαι νου αν ἀρ ραη} γδγα 
ΒΒ οι π 88. αἰτοσπῆν Ῥα στὴ ΟρΙ ΤΟ 651. Ομ ἢ πατῇ 
ἦι {Προ ] Οβόγηιη 8! σα Π15 ἀρ ρύοραῖα, Μανία γθτὸ 
ΘΟ" προ Ζόδθρίιο ἀδνπιοίατα [αἷπδο. Παπς τα] 8 
Ἰοοῖ5 ἐσθέααν Δα σι δεπτι5. ρυτοϑθ γι πὴ Πὲ Ἠϊξ. δὲ σολῃ- 
σμρίδ. οαρρ. 41 εε 412, οἱ βϑῦιη, δ], ἢ. 410. 4}. 96 
φῦ, 0} ρροθαι  οβῦμι γοσΊ 5 {πιδτη 5 ΠῚ ΒΠ 10] αὐορίϊοπο 
όβορΒ [ΠῚ τὴ 6556 ς ὁ Εχ ΜαγΙα Πα 15. ἐς, 01}}115 
ΟΟΤΡοΥΘ 1118 ΘΟ ΠρῚ ςν 0.61 ΟΠ τ ἴάνοπι ᾿16]}15 ἥιλαι 
Ῥθν σπου ἀπὶ 8810 1οὐ}. ξοβαρ]ιο ργομβυίαπι δγαξ. 

(2) ἡ οὔ Σωτῆρος. Ιὰ νουθυ μὴ δα]δοίϊτπιι5 οχ (ο15}. 
εἰ Παρ. 

(8) Λέγοντος. Ἐχ σοαα, ἤοδ δὲ άβαην. ας Πτοί. 
ΟΠ Ππαροδϑηί οὐἰἰ, λένουσαν. Ξ 



0 ΟΑΤΕΘΗΈΚΙΒ ΧΙΠ. ΕῈ ΟΗΒΙΘΤΟ ΟΒΌΓΙΕΙΧΟ ἘΤ ΞΈΡΙΙ,ΤΟ. Ἰδ6 

᾿Ἐξαπεστειλε γὰρ ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ, φησὶν ἃ 6χ υἷγο δὲ τυ] Πογα, 5οὰ γαοίμση θὰ γι ϊορο 18 50 Ίαχη, 
ὁ [Ιαῦλος" οὐ γενόμενον ἐξ ἀνδρὸς χαὶ γυναιχὸς, 

ἐκ 

παρθένου, Τὸ γὰ0 γυναῖχα χαὶ τὴν παρθένον καλεῖ- 

σθα!, προχπεδείξαμεν, Ἔκ ἔνου γὰρ ἐγεννήθη, ὁ Ὁ), ΤῸ ἰζᾶμεν, Βικ παρθένου γὰρ ἐγεννήθη ὁ 

παυθενοποιὸς τῶν ψυχῶν, 
ἡπναμαπ 

Δ΄. ᾿Αλλὰ θαυμαζεῖς τὸ γενόμενον" ἐθαύμαζε 

τοῦτο καὶ αὐτὴ ἢ γεννήσασα. Λέγε! γὰρ πρὸς τὸν 

ἀλλὰ γενόμενον ἐκ γυναικὸς μόνον, τοῦτ᾽ ἔστιν 

΄ Ἢ ͵ - “ ΚΩ 
Γαύριήλ' Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ νι- 
νώσχω ; Ὃ δέ φησι Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται 
ἐπὶ σὲ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι 

διὸ χαὶ τὸ γεννώμενον ἄγιον (1), χληθήσετα! ΥἹὸς 

Θεοῦ. Ἄχραντος καὶ ἀῤῥύπαρος ἡ γέννησις. “Ὅπου 
τὰρ πνεῖ (2) Πνεῦμα ἅγιον, ἐχεῖ περιέοητα! πᾶς μο- 

λυσμός" ἀῤῥύπχρος ἡ ἔνσαρχος γέννησις τοῦ Μονο- 
γενοῦς ἐκ τῆς Παρθένου, Κἂν ἀντιλέγωσιν οἱ αἷρε- 

τικοὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν, ἐλέγξαι αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἁγιον᾽ ἀγαναχτήσει ἢ δύνααις τοῦ “ΓΨίστου ἡ, ἐπι- 

σχιάσασα' ἀντιχαταστήσεται Γαύριὴλ ἀντιπρόσωπος 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως" καταισχυνεῖ αὐτοὺς ὁ τῆς φάτνης 

τόπος, ὃ δεξάμενος Δεσπότην. Ποιμένες μαρτυρή- 

σουσιν (3), οἱ τότε εὐαγγελισθέντες" χαὶ ἡ στρατιὰ 

τῶν ἀνγέλων τῶν αἰνούντων, χαὶ ὑμνούντιον, καὶ 
ΘΕ Ἦν 

Δόξα ἐν ἐπὶ τῆς 
ΕῚ ἍἊ. Σ ΕΣ “ 

εἰσένη ἐν ἀνθρώποις εὐδοχίας, Ὁ ναὸς, εἰς ὅν τότε 
ὍΡΟΡΑ ὡς Ξ ἐπϑονμξν. , ξπ 
ἀνηνέχθη τῇ τεσσαραχοστῇ ἡμέρᾳ: τὰ ζεύγη τῶν 

Ἂ ᾿ ἂν Γ » 

τρυγόνων, τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ προσενεχθέντα᾽ καὶ ὁ τότε 

εἰπόντων" ὑψίστοις Θεῷ, χαὶ 

Σναυχαλισά!λεὶ ὑτὸ Συμεὼ; ὁ 5 ναγναλισάμενος αὐτὸν Συμεὼν, καὶ ἡ παροῦσα προ- 

φῆτις "Αννα, 

ΑΙΝ Θεοῦ τοίνυν μαρτυροῦντος, χαὶ Πνεύματος 
ἢ ῇ ᾿ 

ἁγίου συμμαρτυροῦντος, καὶ Χριστοῦ λέγοντος, Τ' 

μὲ ζητεῖτε ἀποχτεῖναι, ἀνησωπον ὃς τὴν ἀλέθειαν 

ὑμῖν λελάληχα,; φιμούσθωσαν οἱ αἰσετικοὶ οἱ ἀντι- 

λέγοντες τῇ ἀνθρωπότητι' ἀντιλέγουσι γὰρ τῷ λέ- 

Β 

0 

δὸς ε51 ὃχ νἱγρίπο Ουοά ρηϊδὶ ταλ]εγὶ5 ποτα 

γοσδίιγ δἰϊὰπὶ νγο, ἀη16 (2) ἀδιποπείγανί 5. Εχ 
ΥἸΣΒλ6 Θηΐτ ἡδί5 6βί, αὰ ΔὨΪΠ]85 Υἱγβί 65 οἷ- 
ΗΟ 

ΧΧΧΙΙ, 564 πεῖραν] α φυοα ἔδοίατῃ δὲ Βοος δά παὶ- 

τα αίαν ἰδ ηὶ ἔργα 4185 ρα ΠΕ; αἰο1} πίττῃ αὐ (α- 
δυίοιθαι : « Θαοχαοάο ΘΠ ΤΩ Δ] Ἰρμα ἃ, βιψαίάδοιι νἱ- 
« ΤῸΠῚ ΠΟῚ ΟΟβΏΘΒΟΟ ἢ.» 16 νοῦ αἷξ: « ϑρίν 5 
«5ΔΠΟΙῺΒ 5 βΟΓν δε 1 ἰε,6ὐ Υὐγῖα5. ΑἸ Εἰβδί τ Ραμ - 
« Βγδθὶν ΠῚ Ρτορίονρα δὲ ἀσοα πδβοοίωγ Ξδηοίη), 
« γοοδθιαν ΕΠ 8 61 19.» Ῥαγὰ δ᾽ ἱποοπίαπιπαίδ 
Ββομογδίίο. 9. 001 οῃἰπηβρίτας ξρίτίτα5 βαποία5, ᾿δὶ 

ἀοιτγασία πηι 688} οὔ π Πα] ατηβηΐαχη. ον ϊς Π ΘΠ ἃ 
δϑἱ θη βθα  ὁχ Υἱγρίας ἰῇ ὑᾶρηθ πηπνιία 8. ΕῈ οἰ νϑ- 

γε 140} σοπτγ ἀἰσαπ!, Ὠεογ οἱ σοην] 6 61 65 ἈΡῚ}Π1}5 
Βᾷ ΠΟΙ : ἹΠΑΙβπΑθΠ (αν Υἱγιι5. Α 9 510}} ἀαο [νἱυεἰ- 

ΘΔ} ΟΡ θγαΥ 51 : ΡΡΟπΘ, 5686. πῃ ἀἷ6 ἡπα]ο}} 
δάνογβο σα θν 16} 33 Φ3Ὸ να]τα : σοί 0} }Ποβρτῶ- 

560} Ισοὰ5 (φὰϊ οι τα Θχοθρῖ 3. Ραβίοτοβ (0581. 

τη ηϊηὶ ἔδυ οηΐ, αὶ ΠΟ 8 αδλπη πα ΕΠ τ ἀσοθρθ- 

ταὶ δὲ : οί ὀχϑροὶ 8 ἀπροίογαπι Ἰαα]αη  ιπ, σ6}8- 

Ῥγαηίσασῃ, εἰ ἀϊσδηϊίαπι: « αἸοτία 1 ἃ {ἰ551 815 1[)60, 

«οἱ ἴῃ ἰδνγὰ ρᾶχ Πιοτηϊ 5 σοπηρί οι 35.»». Τ ιὴ- 

Ρἰππὶ ἴῃ χυοα Πα ϊὰ5 οὁβὶ φυδαγαρδεξίπηγα ἀΐδ 56 : ρατία 
ταγιγαση μΕῸ ρ5ὺ ΟΡ] ἰδ 531-39 (5) δὲ αἱ (απ ρα τῃ 
ὉΠῺ15 δηρίοχαίι5 δϑὲ διηγέοῃ ὅδ; οἱ χυῷ δά! 

ΑἸὰ ῬΓΟΡ ν 1588 δὶ, 
ΧΧΧΗΠΣΙ, ἢ60 ρίαν. ἰοϑίαῃ!ο, οἱ ϑρίθλτα δαποίο 

τη (ΘΠ πο απ ἰοτοηίο, οἱ ΟἢτΊβίο αἰ σοπιο, αἰ) 4 

«τὴῷὸ σα} 15 Ἰηἰοτἤσετγο, ποιπίποσι αἱ νογι αι οια 
«ψΟΒ15 Ἰοο 5. δπὶ 332.» ΟὈμἐδβοδηΐ, Ὠεργρ οἱ, 
4] Ἀυμηδη αι οοέναδ᾽ουην, ὐοη γαάϊοσπὶηαπηηι8 

“5 ΘΒ] αΐς ἦν ὦ: 1 τῆς; αἰ ὅς, ὅ5.. Ὁ ΤΣ -οὐῖς Τὴν γὴν ὃς 3. δε ἔν ὅς 2 161. Ἔα ἤξ 7. 
324 1, 10. 
γμ., 40. 

ϑηρθιᾶς 1 Τὰς 5. δι. ϑυΣ 41 29 Ἢ . 

(1) Τὸ γεννώμενον ἅγιον, Οτοάοοία5, ᾿ποοτίανη 8 ἢ 
ὁχ ὁοάϊοσα, δὴ Ροίϊϊα8. Υυἱραΐα, ἰηἰθΡρ ἐδ. ΟΠΘ ΤῺ, 
δῖνο ἀς ἱπα πϑυ1ἃ, δῖνο εἰ ἢ 116 Π}5 ἀθίθο αι, 6 7160 8, 
γοΥ 1 φηοιῖ παδοσί δὰ τὸ βαγοίμηι, Αἰα πὶ ΟΣ 65 
γε πγ88.. αἰσαρ 61} οὐ ἀν, ἰατῃ ᾿εἶσ, ἀαατὴ οδί. 
17. π΄ ὃ, ΠῚ Το Ἰθοῖβ γορειίαγ, οὐ ἐχ σοῦ 
πρὸ οἱ νΟΟ65 π ΠΟΞΙΡΙ5. στρ ῖβ Ενδηβ οἰ οὐ ατὴ βχογας- 
ῬΙάΓΙΡὰ5 γορουϊαπίαγ, πὸ ἰατη ἢ [ἢ Πλ}15. γϑροὶβ 
οοαϊςίθυ5. Ογιθη τα 115 νϑυβΊ οπ  θ.5,6. Ραιρα πηι οἶτα - 
ἐἱοπὶθνι5 τορογι απίπι. Βαμθβι8. ΕἸΡΏγαι. βόσπι δ6 
γιαρσαγίία οαϊῖ, αν. ρᾶρ. θὲς πῶσ νευρὰ ἰἀπαυδιῃ 
880 βου ρμίον!5 οι πίπο ἀοἴδη αἰ ,6 8 ἔῃ ἢ ΘΛ ΕἸ σΟΓῚΙΠὰ 
δα ραπι το οὶ! αὶ ἴῃ ποπημ}}}5. Θχθα ραν θὰ 5 
γον πιῖβϑ8 δἰ πὶ. ΟἸ[ὰ5. ὁγδα ουίτη αὐ γο 6 405 
ρα στ ΙσΟΥ ΠῚ ΘΥΤΌΓΘΒ, 118. ΘΧΟΙΏΒΙ ΓΙ ΒῚ15 ἰπ 
4αϊ 5 αΒοπίαν, ἀρρίοῖα 6586, ᾿ 

(8) Ὅπου" γὰρ πνεῖ. νΥΡαΠ, πνεῖ ἀδ885ι ἱπ οοδά. 
Ἰῖοσ., Κοο οὐ άβᾶι οἱ στοά. Δ τόνοτὰ ΠΟῊ 51πὴ- 
ΡΙθσπι ϑρί γι (5. Παίατα, 50 10 λα τὴ 6115. ᾿ Γαβρι - 
(ἴατὰ ἴῃ Ματῖα, νορθὰ προ} } οἰίαϊα, ἐπεχεύσετα: ἐπὶ 
σὲ, νἱἀοπίαν ρο! οογὶ. ῬῬᾶμ!ο ροβί, ἰοῦο ἀῤῥυπος, 
Ἰορίτη5 ἀῤῥέόπαρος, υἱὐ ΠΟ δαρτὰ Π1Π618,6Χ 408 - 
ἴαονῦ οοἀά. Άδσ., ΟΟἸΞῚ, ρα, ὕδβδυ. 

(3) Ποιμένες μαρτυρήσουσιν. ἔχ (0151,, Β66. οἱ 
στοά. ἀρ ον! τλὰ8 γά9 πεν ἀπὰ5 ΠΠ15 γ0668 ἰῃ ΘΑ ἸΕ5 
ἰμιονροβίνατα. Ῥαι]ὸ ροϑέ, Ιοοο εὐδοκίας μα ϑίαΡ ἴῃ 
(οἷ5]., ἄ6α., Οἰορ., οθ δὲ ὅτ, δνδηρθιῖοο ἰοχίυ, 

εὐδοκία, Υυ]ρᾶίαΒ ποϑίον ἱπίοθιρτοβ ἰοριὶ, εὐδοκίας, 

θὰ, 24. 39 τριὰ. 

Ὦ 

3: 28. ιν. 86, 33. 7οαη. υἱ1, 30; 

οὰπὶ [ϑηφδοο, ΟΥζθηθ, τη} ἰ5απθ 41{15. ΓΞ οἵ 
Οτγίθοἱβ δποϊοτ 5, Εαηη σα ροΠΌΜιαΠὶ [1}}0}5. Ιοοὶ 
ἰδοιοποῖν ραΐαι Πόλη. Μ116 515, οἷα] ΔΙ ΘΠ ΘΓ ἃ8- 
ΒΘΏΝΟΓ, ᾿ 

(4) ρὸ ὕρβο οδίαία. Ῥαν Νανέαραται ἤθη ρΥῸ Ἰπ!λ ἢ} 
μαῖο, 5βδὰ ῥγοὸ ἱππππα ἀ|ὰ ρΡαθγροι ΟἸΤού ρα ίκιν, 
μον], χα δ, με ϊγηοσϑηὐ5 νότὸ 6 8}}5 ΘΡαῚ ψθ5α5, 
πο βαυγίἤοιο 5οα ρτοίτο τραϊπιδθαίαν, Εχοαὶ ΧτΙ, 
43. [ἃ Ῥαΐγθβ πο αἰρπάθηΐθβ ρᾶσ ἱπυ α Ὁ ]Ὸ ΌΓῸ 
ΟΠπτίσίο οδ αίαπι ἐπ Ξαονη!οἴατη. ἀΐϊχοιο ; δα θη τ85 
ΟΠτιδιαπν ᾶο σφτδιαοιᾶ, 564 Θαργαηἴο 615, 
Ραγβαίαπι οὐ βδ οὐ Πα  ατα 6896, σπιδαη)οά τ 658 
Ῥδυ Βαριίϑηναπι τομοηθγαίαβ. 148. ἰηΐθν ἱπηι μη θα 
[οθᾶ, Επδίδτι. Απεοοῖ. ἀρὰ ἹὙπεοάογοι,, αἀλαϊορ. 
ὦ, ρ. 91; Μαχίτη. Τδαγίτι,, Πότη}},. 1, δ 6 ργαΐ ὑαρέ.; 
Αποίογοιῃ οχπ1}. ἐπ ὁσολος. ον, , ΑΙ μᾶ5.,, ἰοπι. 

1, αν ΠΠ, ρᾶρ. ἀ19,τι. ὃ: ΕᾺΠΡ., βεσαιν. 5 Οὐ Ὀιθη- 
οἷδ., ἢ. ἀ οἱ ὃ, πον. δαϊξ, ; πὶ σ., Ρ, δῦ, οὐ βθριι. 
866. )ὲ Ἔἰο πα Β. Μαν., νι. ὅς. Ῥ. 071 ΟΥΙβθΠ68 
(οχίατη ὃ. ἰασῶ, ο. τι, 26, [ἰὰ Ἰοσὶε ποτ. δὶ ἴῃ [,6- 

αἱξο  Ψογιογσιξ Ῥαροηίος 675, μὲ Οἤξδννεη  ῬΥῸ ἐὸ ἢὸ- 
βίίαπι, οἷς., δὲ Βομα!]. 6. ἢπ| “'μὲδ, δῖο, μ4 ἀαΥ ΘΕΜΥ λ- 

Ἀμ ῬγῸ 60. Ηἴπο ἴοτι» ὑγοϊοοίητη. ααοὰ ἴῃ ἢ Ποίο 
Ῥανδοδί!οη 5. οἰϊατη Ὡ  ΠΊ ΟΘ ΗΠ ΠῚ15 : Οὐ είεγιχε μγὸ 
60 γαν ἐπ οιηὶ, δα. Ῥοΐαϊ δἰΐᾶτη ὁ Ραίΐταηλ ορὶ- 
πἶο ῥγοϊοιβοί, φασι ἱπ ἰδία ἔλιρ, πὶ, 22, ατθθοο ἰ6- 
δογαπί γ]μο, ᾿οσίσμαηι ἐπηρ θεὶ δίων! ἀΐε5 ραν φαίῖο- 

πῖδ, Ὡοπ 67.8, αἱ ταοᾶο ἰορίχη5, 5εα θογΩη, 



ἼΘῚ 

ἀϊσοπιϊ; «Οοπίγδοίαίο τοα, δὲ νάθῖθ χαϊα Βρ᾽ ΓΙ 5. ἃ γοντι" 

ΚΟΔΓΠ6πὶ εἰ ο558 ποῖ πᾶ, αἷσπΐ ταῦ νἀ δι15. μὰ}06- 

το 33.» Αἀογϑίιυν πᾶἰὰ5 οχ νίσριμα οιπῖπ115: Πόνθ- 

εἰπίσαρ νυ μί π δ5 ρτορ Τὶ ἐπ 5} ἀροι5 δεσονόπαμ ΝΒ 

Αρβποβοσί ΟἹ τποπδοπόναπι νὰ ῬαΓ πῈ158 ρ] γίαπι 

ποι δα ργίνατηαγ [ν}}} αἰ σηίτα!θ ἸηΕΘ αγ 118 115. 1 

γοηΐίγο ΥἹΟΚῚ 515 πόονθῶ πηθιβιααιν ἈΘΙΩΡῸ5 ἐχδοῖ 

651 ϑαϊναϊοτγὶ ; αἵ νἱν [1 Θοτα πα ἰτὲ5. ἀπο. δἱ 

ἀερίατα : δᾶρο αἱ 5 ρογίαίαν. τἰσρὸ ρρορίογ πονῖ- 

ταδί ΓΟ ρ5 (11; τὰ] ΠΝ. τηᾶρὶβ [ΡΟΞΒΌΤΙΙ5 

βίονίανι, ρνορίον ἀπηόγατα τὰ ΠΠ αι ήθτῃ, 

ΧΧΧΙ͂Υ. Οπιπο5 αὐΐοη σα 815. συγϑαια. Π6ὶ 

γδίία σΌΤΡΆΤΩα5, ᾿ΌΎΘΠ6Β οἱ ὙἹΓρΡΊΏΘ65, 5665. ΟἾ͵ΤᾺ 

ἡαῃίον 5 35 Σ 0 Ἰαβοῖν!α5 βδοϊδηνεβ,βο Ἰαιάδηῖθ5 

πούηρῃ ΟὨΓΙ51:. ΝΟ βρη ΓΘ Πλ 138 ματι 1 }}5. ρ]ουία, 

δηφρΙίσα βίη ἤθς Θχοϑ!]ρηιᾶ 658, δὲ ΡΘΕ ΘΟ ΠῚ 

δθρτα ποι πο ὁ Ποία πη : νοΡο ΔΉ ΟΟΡΡΟΓΒ, 8) 

β'σαξ 501 ἰσοραπῦ ΟἸττὰ ἢ, ΝΕ Ῥυόρίθν ἰθππιθῖη νο- 

Ἰαρίαιθηι (8}|6 δὸ ἰδηΐιπι σοΡρΡι5 ΖΘ πια5. Ρὰῖ- 

ψατη ΘηΪπὶ σΤυϊἀρίᾶτα οἱ δὰ πογᾶτῃ ἀυγᾶῃ8 ρεοοδ- 
ἴασαι ᾿ πιο ἜΤ γΘΓῸ ἃππογατῃ δἱ ἐοΘΓΉ Ἢ 1) 675 οΡ- 

Ῥτόοργίααι 881. Οαἱ μαν} δίθια βεοίδ παν ἈΠ ΘΘΙΣ δα πὶ 

ἴπ ἰότια Ὡ Βαϊ πίθ5. Ὑπὸ ὅαηὶ δίαιτα ἘΝῚ 

γ βὁ. ραν επη ἱᾶθοης, δἰ ατ ΟἸΉ 15 ΟΡ ΟΒῚ5 

οὐδ 5,.6 8 ΟΠ 5 ΠΟΟΙΥᾺῚ 5 ἀβρθοία5, δὲ Οὐ ἢ 15 βίο α 

[55 Ρεοπ 588 ν65{15], δὲ 5. ΓΠ ΛΘ πα πὶ νο  ρίᾶ πὶ 

ΡδΙΠοῖοπ 5 (2), Οπδηΐηαπι νογὸ δ σπῖπδ8, 58{ΠΠ|6}- 

χὰ δι}, σὰτὰ ΠοηΪ οὐοΥ] {ππὶ ΒΟΠΟΓΙ ΠῚ ΟρΡΘΓΏΤΏ 

ογαίο, δ σογροῦαπι Βα η ΟΝ ΠΟ ]Ο : ἀἘ {αὶ ἃχ Υἱγρίηρ 

ς ΟΥ̓ΠΜΠῸ ἩΠΡΒΌΒΟΙ,, ΑΒΟΉΗΙΕΡ, γ{1|.} 

ὩΓηλαφήσατέ με, χαὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα 

σάρχα χαὶ ὀστέα οὖχκ ἔγε'ι, καῃὼς ἐμὲ θεωρεῖτε 

ἔχοντα. ᾿Ιοοσχυνείσθω ὁ ἐκ χοθένου γεννηθεὶς Κύ- 
ῥιος, γνωριζέτωσαν αἱ παρθένοι τῆς οἰκείας πολι- 

τείας (8), τὸν στέφανον" γνωριζετὼ γχοὶ τῶν μονα- 

ζόντων τὸν τάγμα τῆς ἀννείχς τὸ ἐπίδοξον’ οὐ ἀρ 

ἀπεστερέμεθα τοῦ τῆς ἀννείας ἀξιώματος. Ἔν γα- 

«τοὶ μὲν Παρθένου γέγονεν ὁ τοῦ Σωτῆρος ἐννεαιλη- 

νιαῖος χρόνος (4}" ἀνὴρ δὲ γέγονεν ὁ Κύριος τοιάχοντα 

χαὶ τρία ἔτη" ὥστε εἰ σεμνύνεται παρθένος διὰ τὸν 

ἐννεαμιηνιαῖον χρόνον, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς διὰ τὸ πο- 

λυετὲς τῶν ἀρόνων. 

Αδ'΄. Πάντες δὲ τὸν τῆς ἀγνείχς δρήμην τοῦ Θεοῦ 

χάριτι δράμωμεν, νεανίσχο! καὶ παρθένοι, ποεσθύ- 

τεροι μετὰ νεωτέλων" οὐκ ἀγολασίας μετιύνπες (5), 
ἀλλ᾽ αἰνοῦντες τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, Μὴ ἀγνοήσωμεν 

τῆς ἀγνείας τὸ ἔνδοξον ἀγγελιχὸς γάρ ἔστιν ὁ στέ- 

φαῖος, καὶ ὑπὲο ἄνθρωπον τὸ κατόρθωμα, Φεισώμεθα 

τῶν τωμάτων, τῶν μελλόντων λάμπειν ὡς ὁ δλιος" 

αὖ διὰ μιχοὰν ἡδονὴν τὸ τιηλικοῦτον καὶ τοσοῦτον 

σῶμα μολύνωμεν" μιχοὰ μὲν 119 καὶ ποὺς ὥραν ἣ 

ἁμαρτία, πολυετὴς δὲ καὶ αἰϊύνιος ἢ αἰσλύνν,. “Αγ γε- 

λοι περιπατοῦντες ἐπὶ γῆς εἶσιν, οἱ τῆς ἀνγνείας ἐρ- 

γάται' αἱ πχοθένοι μετὰ Νίαρίας τῆς παρθένου (6) 

ἔχουσι τὸ μερος. ᾿Εξοριξεσθω πᾶς χαλλωπισμὸς, καὶ 
πᾶν ἀτητὸν βλεμμα, γαὶ πᾶς περίπατος περισεσυρ- 

μενος, καὶ πᾶτα στολὴ, καὶ θυμίαμα ἡδονῆς δελεα- 
στικόν. Θυμίαμα δὲ ἐν πᾶσιν ἔστω ἣἡ ποοσευχὴ τῆς 

εὐωδίας, καὶ ἡ τῶν ἀγαθῶν πράξεων, καὶ ὁ τῶν σω- 
μάτων ἁγιασμός" ἵνα ὁ ἐκ Παρθένου γεννηθεὶς Κὐ- 

ἽΣ Τὰς χαῖν, 99, 40, 8) νι, καἰ. ἃ, τι. Δᾷ, “δ Ῥξα], οσυτῆ, 12. δ᾽ Μαίίῃ, χαπὶ, 43. 5} δά, εαἷνφ ἁ, πὶ ἀξ, σαϊ, 
8..χ.. 20. 

(1) δὲ σίονγίαίμν υἦρηο. ΑἸίίον ὥτον]. εἰ νἶγσο νθηθ- αὶ 
γαξιιν. ΝΟ δαΐθ πὶ γορθαπι σεμνόνονλαι τηρ 1 γνογθὶ 
515 πὶ σα θη 6. 5 ρβίπητ5, ΡΓῸ ἘΠ ΌΡΥ4 56, φἰογίανγὶ; 
4ποή αὐ οογα ηὴ 1511 {τ πιστὰ : ἴα 1058 ΟΠ Πα τ 81Ὁ- 
ΡάΓ σα. 7, ἃ ὅν, ἀστὰ αἰδὴ5 θα ραῖτα. αἰρηα πα 8 
οἱ ποι σαι! ἀδὺρ ααρὶ5 συαῖῃ Γ 6] π|5 {Π{π}15.501]- 
διε, τούτῳ μᾶλλον ἢ τοῖς λοιποῖς ἀξιιομχτ: σεμνονό- 
μῶμος, [5 ῥγῷϊθυθα 5οηβὰ5 (011 ΟΥΓῚ ΠἈΠο ΟΥΒ ΟΠ 5 
ΒΟΟΒΡῸ σοηνθπιοηοτ, Πϊνοίαβ ἀτοῦδβοι Ἰη!ουρυρία.- 
οηθ ποὴ Ροηᾶ ἀθ} 55,16 γ6 τ αὶ ̓ρ50 νοοὶ νὲρθο 
ἴὴ Δερρ για ἰοσθη Δα] 1οἱθη5, παὶσ ἴοσὸ ἰδ πάτα 
ΡΤΌΓδι5. 80 ἀδ! γαπὰὶ Δι ΡΠ] να νιν ἢ ΘΌτα γϑλ αἱ ἱπσρίατη 
ΘΒ5πιὴ 6 Πα τι ΓΟ] 1ΟἸΔῚ: ἰδ ῦρὺ Βἰγθὶ βοηθαβ, 51 Β. 
Υσρὸ Μδγὶὰ ἴῃ νϑη ογαιοηθ οδὺ ργορίοῦ παβίᾳταπῃ ἴῃ 
αΐθρο Ρ6Ρ ΠονθΙὴ ΠΠΘη 5865 δ6 50); ΠῚ ΠΠ10 τπα)οτὶ νὰ- 
ποτα οπο ἀρ! βαπί, χα! 5 ἰα θ πὶ ρὸν πε] 098 - 
Ποβ δχογῦσμι. ΤΥα ρόσοδι; 19 Νοὴ δϑὶ ϑδγπιὸ (6 Β. 
Ὑιρρίμ ; 568 ἀ8 οχαπΙθᾺ5 υἱγρίπί δ 8 βαυνῖβ, Παρ 
οὐ] ρΡοίρλατι ἀσοαβ Δ} Μαρία πὰ} ν 15 
ποη σοη ρι : 15 τοβρομάθὶ γγη!]ὰ5 Οπν βίη νὶ- 
ΓᾺΤΩ ἔαΐ» 56 μρι' δῆποϑ [οἰσί ηἴα ἔν 65.: χα ἴλοϊο νὶοῖ- 
Ἰδπὶ βοχαπι πα χί 18 ΠΟΠΟΓΆΥ!. 89 Νόη ἀνίταγ εἰς 6 
τρηδύδ! οὐ ΥἹΓΚΙΠΙθ5. τὸ] νἰγὶβ σα 5. ἃ οιθίοτὶ 5 
Βοτα ἶ θ15 Ἰπιροπάδπαδ; βεα ἄς βέαϊας ἀϊσηϊίαίϊο, 
ΒῸΒΠΤΩΤ ΕΘ. οὐ ὀχ! δηια, 0» ααδπὶ «ἰ0]1 ρα 
56 σὰ άπ] γὴγρο γ 6] νὴ ν᾽ ΟΟῺ ΠΠΘῺ 5, δα τῖδν δὲ Ομγὶ.- 
[1 5] ὩΠΠ 1 ἀἴπ8. 35. Ἀπ Ποταπι πλα ΠΠΠ 16 ρο 5} γῖ5 
γοΡΙ5. ἐσπεπηϊογϑίδ, ποῖ ρδυ πο} αἵ 605 .(αἱ νἱμὶ- 
Ὧ 65 τηπαπιδηΐ : 561 δὐ Ππισμται {0ἱ νἱν [11 6, νῖτεο 
ΕΓ ἃηπΠ05 ἐγιρίηία ἰτθ5. ΝΟ Ἰουθι ρει θροαη δ 
δὲ ΟΥ̓ΤΙ ΕΣ ρὶμίητα ἰτθα ΓΉΡΙ5.Ε νἱ τρ ἀπῆοβ σστῃ- 

ῬΟΙΒΗ15 Ὀρίπῖη τ 4. πὶ μοβίθυ ον 5. 5θθ 0 8}}}8 
ΟΟΥΤΩΠΏΪΟΙ ΟΧΤΕ τπδῖῖο ἔπὶξ, [ἃ πὰς φίαϊα ῥϑασο- 
ΣΌΠ ογϑί, 

(5) Ονπηΐς δοία θὲ δι [πηισηῖετα. οἷο. ἔποοτ τὰ ΠῚ 
υαΐνο 1 1ὰ ΟΠ ΠῚ οθοαπλιμι δἀσγαίαναι 5.0] ΤΊΤ ἢ. 
5Ώ20Ρ]5 γΕΓΒΊ 5 αϑὰπὶ ργοδιϑαῖ ἢ 4ἢ [ἃ δοραν δῖ 
αἰ οἷ5. 5ἴο᾽ αν α58 ΡΤΌΓΒ 5 Ἰηἰορα σαν, Νοϊπη δε 5ιο- 
Ἰαῖὴ [556 γϑϑίθον [ἄχᾶπι οἱ μροτηΐββατα, {πὰ 16. 
ἔπι δἱν οαῖ. 17. Δ. 8. οαππ! ὃχ ραν 8 οἰλουτῃ ΔΓ], 
ὑπὸ στολῆς: πανταλήθεν περίεχετα!. ἤδῃσ Οὐ τη] 5 
Βα σΓΆΡ.ἢλ ΥἹΓΡΊ ἢ ἸΔΟἀ6 5.8 ΟὮ 58. 15 ΘΟΏσΤαΘτ- 
ἰδιὰ [παίσαντα ροίαϊε, (δὲ. ἃ ἢ. 939. Ξιοἱὰ5 γοσα!, κιὲ- 
ῬθΡἤι νοϑυτηοπία αα]θὰ5 πὶ ἀἰθσ τὴ ἀἰδάδοι5 ἰῇ - 
αν τ, ταῖς περιεῦγοῖς στολαῖς, οἱ ον 3, π, ἃ, 
πονία!ασ αὶ Ρᾶβοπα ΟΊ σΒγθίμαν, μὸν διάμορυίο σαλι- 
εἰπε ἰςδίριαϑ υεδιϊηηθηζογ μι βιοίας ; ἱματίων λαιπρο- 
τάτας ἐνδυσάμενοι: στολάς. 

(3) Τῆς οἰχείας πολιτείας, (οάή, ρορ,, (Ο15], 
Ἰοο, (α5δα},, Οἰίο!., βοστρ απ Πα θη, τῆς οἰκείας 
ἀξίας, ργορτίᾳ αἰφηϊίαιῖς. 

(1) ᾿Εννεαμην!αῖος χρούνος, ἀτ[οαπὶ ὁ τοοὶ 
χϑόνος ρΘἤχιη [ἢ οἡἰἰ8.. πῇ ρα πο δὐθην σχρῖ- 
χη 158, ὁχ συδίαῦν ΠποπιπΠ8 15. [153. 

(5) ᾿Αχολασίας μετιόντες, Πρρ., ΕοἾ51., ἴἴος οἱ 0 8- 
581}, παθαπὶ, ἀκολασίαν. [10 ᾿ΓΙΟΓΟΒ μετιέντες. 

(6; Τῆς παοθένου. Ἠα]05 τοοῖθ Ιου (οἰβὶ., Β6α., 
ἤσο, ὕβδυθ. ᾿αροηΐ, τῆς θεοτόκου, σῆρὶ λΙανία Ποῖ- 
»αγα. Τα αι απὸ Μαρῆ ἀπονγιθ1  ΟΥτΊ 5 σδξ. 40, 
πα. 19. Ῥαμπία ρυδέ, Ἰσυο, ἀτηρόν, ἴῃ Πα ὰ8. ρυϊοτγι- 
15. καὶ βίαι. σοιζά, ἰοῦ, αὐστηρόν, παίααι θυ ΐϊο 
δχ ἐπδοϊτία ᾿Ιραγιόργατῃ, [πἴορίαβ, ροϑὲ θυμίαμα, 
βοτ  μβίτηιι5. ὅξ, ἤθη κα΄, οχ φυσίθπον ῆρμο τα ρτηοτᾶ- 
115 285 Ροβὶ ἀγαθῶν σχυοᾳιθ, ἴοσο πὶ χπιτον ἱστορῶν 
ἄυπι ρυῖο, πρᾶξις, ἈΓ 51 Β6η5805 ; δυξῥηιι απ 5ἱξ 
ογαίῖο δυμπὶ οὐοτῖς, δὲ δοποτασα ορογμνς οἰξεοίίο, δἴο. 



109 ΟΑΤΕΘΗΕΒῚΒ ΧΙΠ. ΠῈ ΟΗΒΙΘΤΟ ΘΒ ΠΟΊΕΙΧΟ ΕΤ ΒΕΡΙΠ,ΤΟ. 110 
πα ΝΑ ΕΣ ΞΈΕΞΣ ΣΦΕ ἱ : : τ βίος εἰπῇ χα! περὶ ἡ «ὧν (1), ἀνὸρῶν τε τῶν ἀγνευόν- κα παίι5 δ5ὲ θοιηίπ5, ἀϊοαξ οἴαπι ἀθ ΠΟΡῚ5 {ππὶ υἱτὶϑ 

τῶν, καὶ γυναιχῶν τῶν στεφανουμένων ᾿ϑνοικίσω ἰηἰοργΠαἰοιῃ βουναη θα5, ἰατη. ἰοπαΐ αἰ σογοπα! 8: 
ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεὸς, πιλπαὐϊίανο ὧν {Πϊπἰ εἰ τπιρηδμίαῦο: οἱ δρὸ ἀἰϊονιίηι ἐμέ μὲ προ βάνω, εὐ πῶ" τ τὶς ὉδΞ νων ομῶν. μῶν γϑδυιἘ τες ΓΝ ἢ Ἀρ᾿ εἶν: Ἀπ! αὐτοῖ ἔσονταί μοι λαύς, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας [θοῖω, οὐ ἱρδὶ ἐν ταϊλὲ ρορμίις “8. Ὅα] αἰοτγία ἴῃ "ὦ τι τῶν αἰώνων, ᾿Α μήν. Βέβοῦ [ἃ ποουπ]ογαμα, Αἴλθα. 

85 [6 0100 χχνα, 14, 12 21] Οου. γἱ, 18. 

(1) Βερὶ ἡμῶν. ἀΠ|, ὑπὲν ἡμῶν, Επιεηἀδηίανρ,. Ράαὰν, χασᾷ ἀρ 60 βαροιίας ἀρρο!ὰαίαν απ ροίϊοα οὐ- 
ὁχ ἀπαίθο1" ΟἸ να 15 185. ΠΡ τὶ5. δὲ ΟΓ08. Τϑιαλαβ ὁο- γορηα. (ἐδηραιληχααο ΟΥΎΕΠῚ εἰγ]ο, ἐονομπα 5 ἀθουβ, 
Ροιδί 5 ἈΡΡΘΙ}αί, φὰς νἱρρια 615. ᾿πϑίβθθ δοῦναι, ρύωνομαίίνα, ἰἅλ5, Θχρδ]] πὰ. 

ΟΑΛΥΎΒΟΗΕΒΙΒ ΒΟΙΜΑ ὙΠΕΤΙΑ. 
ὈῈ ΟΒΆΙΒΤΟ ΟΑΘΞΕΙΧῸ ΕἸ ΞΕΡῸ 

ΑὈΜΟΝΗΠ1Ο. 

Ἰ. ἴδε οναίϊϊο, ἀὲ Οἐὐνιϑβεῖ ογμοϊβαίοπε οἱ βορμιένρα, ἐοαὶ εἶθ ρ»ὴονδ ροίτεεήπιυηι αρ᾽λν Ἀπγυς. ἐγτισένηι, 
νεντ(αίθηι δὲ οὐγοιμίατεεϊα8 ὑπιῖθ5 62; σείογὶδας Δδογερίαγια οαθὶ ἐυαπρφείϊοα ἠϊδίοτία εοποἰξαίῖβ, αἀρθ- 
γ»ἱοπίο. 

11. Δὲ ρναηι φιρλάθηι Ο ἐκ είαηος ἐπ ολιδο δριθχαλι ψἰον  α!ΟΉ Θ.η. ῬΘρΟηΘγ 6. 7μδϑέ, ἐπεὶ ῬΡΌΡΙΟΡ αὐ- 
πεὶγαδτέοηι υἱηι ογωμοὶς, φίία οπιη 68. ἀοηχίιος ροοσαϊῖς ταολἐ μὐ ἐπ υἱέαηε εἰ ἐλδϑ» ἑαίθοι ἀδοογ εἰ καί, ας ν'οΠὺ- 
φαρίι" ἀὩηιοὴθ8 (παῖ. 1, ἢ, 8); ἕθα ργΟ μον ἐῤξέαέαηε πρμεἰ{ἰ5 ἱποίμοίαδιδθας ἀγφωριθηεὶς. ἐμποσεηέϊανι 
Ολριΐ ; φιὶ ἀπονίθηι μέρ μὲ γιενίίο, παίία αὖ νοπιενὴι θὲ ὑμπιροϑιία ποροβοίίαίε, βεὰ ἀὐπονὸ ἠρείγὶ ας 
} γὼ ρμοοξαϊὲς ποςίγῖς ρμίατιο ἰϊδθη5 δι διὰ (η, 4 εἴ 5). Τωμι υογλίαίειι τιον ὶς οἱ μαδεϊογεὶς Οἀ εὶς ἶ αὐἰδεγσιωπ 
ῥωῳνγοΐίοος ἀϑϑονὶὲ ἴτι. ὃ). δῚ σονέρα ϑμήδος πον ἐαηὶ βοέκπι, β6( οἱ οπυεῖα ὁ} αὐ πριϊοία ἐπ νοιεριϑπ8 μγο- 
γἠθτίς ρυωεὶφηϊβοαία ὑνοδανο σον θάϊεμν (ιν. Ἴ, 8). δ'διρμέας ἰρήππον προδδίοο ἰδ οἱγοινδέανι(α5. ρογϑερ μὲς 
ἐμ τ μεοαἠδιοηθηὶ «ἱἰίαι, γϑη  εέμηι αὖ ἐο σονιδοίοτίτα ργαυο αὶ ργοπιἝἰονιὶς ρυοίταγη,, υἱπσμίᾳ (Ρ διο 
τ7οοία, μίαψας ἐμεὶ ἐυβιοίας, οἰγοιμπἀμοίίοτιοηι α Οαΐμδα αα δ ίατωνι, οἐ ἰπία, αἱ Ποροίδηι, για ϊοὶνιι 
διεὺ ἐπὶ μος δι ἐς εἰς ἑοἰοναδόη, ἐμαϊδτέμηε αὐ σαρμρίοὐωμι συτόν ἐμέηθορ, ογ οὶ ἐπ ἰοηθηας ἀῳμὸ δὲ βαν-- 
φιδεὶς ὁ μιαισίο πιον ἐμὴ ἐπίογο θην δελοΉρΉ : “88 ουιπία πιοραξεδιιβ, εἰ αἰἐεψονεῖς, εἰ ηιῃδέϊοι, σορμηι οὃ- 
βεγψαίογεδως ἡμ1)0 αγρτἰβοιο ἐμοηῖξ οἱ ἐπονηαί (ἃ. 8, 10, οἷς. δοίης ἐσσι, ἀόρατη, ἐἐπι δ, οἱ ἀΐθηι 
μαιειοηπῖς δα ὑγομἠδιῖς οὐἰἰδοορλ ει (α. 28, 3, 28). αν εὐειυλνηὶ υὐδ  ) ΘΙ ΟΥ̓ ΘΗ, ἐοἰεγιαἰλη 11 ΟΡ 06. δέξεηι, 
εἰ οὐἑαίπηι ἐμεὶ μοίίοποηι, ἀαίαηι μίο ἰαἰγονῖ, αὐείο ἔροοΣ μαίρἰανοἶαϑ ἔπ ραν αξειον Ἰηιροώμοίο, υδη αι, 
γιογέοηι (ἐπ ν πεῖ, αὐ γον ἐδ σα δαηὶ μὲ οἱ οεοραρίον ρ»οβο αν (τ. 20. οἱ, 856..1.}: “όρείρηι βορμέμ) τ ας 
πιοιυγα {νηοί σα οἵ να δοηοηε 65) ργορθεῖς ὁπιαυ ταξ (ἢ. 35). ΑΙ) οἵ ἐδ ονεη δες ποὴ βοἴνεν ὧδ οὐμ09 
πιοὐϊς ποθὴ ἐγ εδεδοσηίίατη 650 σοτιοίμα εἰ, δε ἐμδαηι ροέϊια ραίαπι ρ»Ὸ ἢ! θπήαπι ᾿ εἰ ἀπε δίφηπο ἑὰς ἡρονὶ- 
δι ποδίρὲς αὐ οννπος ἀοίἑοπος ἐγαν γόϑϑθν (ὐ ρνωοϊάδαην οὐ ἱορρον θην ἰουμονμπὶ τὐρθιίωνη ο8580 (Ὁ. 86). 
7 εὐαοορυα εβ οηϊηὶν φΘηΘΡ 5 (ἰδ νον αίε οἱ ἐβίεαεῖα ενπιοὶς ἰοσίἠποπιῖδ, ἁμάξος, ραψαηοϑ, εἰ ἀγθέϊοον 
οὐ πίθον Ορίηϊοηθ ΤαἩ ἔυῈ ἐοἰσλαίαγ ἀϑϑογοη ίο 8 γϑϑιγιοιξ ἷ 9} αὐλδοηη Πς 6 οὐ αἰοναπάϊι Ονμοιβαων, οἱ 

Ῥοποηϑίαμι ὧι οραίο φίονέαηι ἱπυ αέρηδ, οὐ αἰτοηΐ θιυστην τη! ροῊ ΐ (νν. ΔἽ αἴ 864.) ᾿ 

55 {Π. Ὀγωοίμαμα ἐπ ἤαο οΥαἰοὴθ οἱ βον ναίω εἰἴφηα, καηὲ φαδὶ ἀ(ὸ ψεπθναἰΐ ὁπεπΐωνι πον Δάὼ 
μεσραίο, Ἰυορίμοταμι μεν ΟἈγίκίμπι γϑαάρτηρίίονιο, οἱ δαμένα διιπίανεε καἰϑῥαοιίοπε Οἰρῖδιι τ. 1, ἃ, 8, υ8, 
ἰϊνδυγὶί. ἰδὲ (νοὶ πὶ ἀϊνονα αὐσπίιαια, εἰ αὐἀοναιίοπο δὲ ἐστ ὠεδεία, γι. 2, ἃ, ὁ, 88. εἶθ 675. ἦν ατθνεογιοϑ 

οἱ πονενενε ανΐμιος μοίεσέαο, πάη. ὃ οἱ ΔΌ, ἐδ υἱ εἰ δὰ δίψηι ογμοὶδι γι. 22. 80, ἀ0, (ὁ ἰαι»ο" 5 36- 

ἐμέο μὸν" βοίμηι “Ξιάσπε, σαι δίηοορα ἑσαθη ορόνηι, δὲ ἐϊοονεί, ῥαρίθη ον πηὶ υοἰμνίαὁ οοη)ιοιοία ιν, πμθι: 

δ. ὦ 42, 
ΙΝ. Μαδέία εεὲ πο οναίίο ἀϊοδες αἰΐψαοί αηΐο δαφμθηίονι, δας οαἰ. 1ᾶ, πιση. 1, οιθπμ6 εεὀξθηιιοη 5 

εαἰοοἠοδὶς [ολ τα σρομπία ρ»οπιοιίαία οἱ! ματίο ροβὲ φῷ» ηοοίγιθη ὈΘΡΉΜ2, λσπὸ αὗγδα ἐμ δέίαηι αἰ ηδ- 

ἄμιοι ρ»ϑοριἀθη ἰς ἐιο ἰοηιπαὶς οἰγοῖε}" υἱοεϑίπαμι ἀΐθλς Μ᾽ αὐτὶ πα τέαηι 6556 ἐϊχιεί. κ΄ θὰ τηενιΐμϊέ οι. 

9, δαροβέϊονὶς α 6 παὐϊία ἴὰ ροαμπυ αν ΟΥΙπν δογύρ Θοηείηῖοα αἰθ Ῥγϑοθαθμιὶ. ἤωις ἐϊε εις ρόνε 

ἐοίαμι ἐραηϑυνιροὶ! ἴηι μων, διωηδοί ἐ Εἰαροςιεἰοποηι, (γα ἐὐας ἰοθα ἐπ οαἰθη!δ ΠΡ θνυμε οἰαία τὸμθ- 

Ῥω. Ξ ᾿ ἐς 
ν. Επιενἀαυΐηνμς δαπὶ αἰ οοιλί. (οἰκί... Οἰοῦ., Εοο, Οαδαιύ. οὲ Ποσίμτη 2508. ἐδὶ μγκαίογρα ϑαπιμ 

(υἰφρονείγο κοπὶσρ πισιὀναπαποο ἐπ θοὶπιὲ οἰγοἵίον" διδομἐϊ. φαὶ νατῖος βαίΐίγιιπι μοτηὶίας συλ θῖν ἐπι 6} 

ρας βαδοίνο" ἤφο οαἰδοἠοεὶς ουηι παρ ὃ: Ξογ ἐγ ἐἴοηθ : Τοῦ δπΐου Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου “Ἵερα- 

σηλύμων λόγος εἰς τὴν ἀγίαν Παρασχεοὴν, καὶ εἰς τὸ πάθος τοῦ Κυρίου ἡ μῶν ἴησοῦ Χριστοῦ, Θαποιῖ Ῥα ΓΙ 

πο 5: Ὁ] σγνΠ}} ΗΤΟρύβΟΙν γοι ατ ΔΙῸ Ι Ομ ΒΟΟΡῚ ΟΥΔΙΟ "5 βαηποίαηι δαναξούθθηι, οἱ ἐνὶ ΟΣ ΩΝ ωνηὶ- 

κπἱ πορίγὶ ὕω Οἰειμεί, Ἐπ φαὸ οοἰὶσψε μυϑεὶς λανὶς ογαζίοηϑνι ὅλ Εἰ φοίεδία οἰδρι αἷο βαναβουυεδ ἐδείαπι 

{μῖρδυ. 



7114 5. ΟΥ̓ΕΤ1. ΒΓΡΈΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΙΕΡ. 11} 

ΚΑΤΉΔΛΗΣΙΣ 1} 
ΦΟΤΙΖΟΜΕΝΩΝ, 

Γ μ “. . " 3 ἃ Ὦ Ἔδ!|.» 
Ἐν ᾿Ιεροσολύμοις σχεδιασθεῖσα, εἷς τὸ, Σταυριυθέντα καὶ ταρέντα' χαὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ Ἡσαΐου" ἴίυριε, τίς 

τὴ 

τ 
ι ͵ - . -- -- ἐ . { 

ἐπίστευσε τῇ ἀχοῇ ἡμῶν, καὶ ὁ βραχ 
Ἀ ᾿ Ρ;." 

χαὶ τὰ ἑξῆς, 

ν Κυρίου τίν; ἀπεχαλύφθη ; καὶ ἐξῆς" ᾿Ὡς πούδατον ἐπὶ σοαγὴν ἤχθη, 

ΟΑΤΕΡΟΠΕΘΙ5. ΧΠΠΤΟΜΟΜΙΝΑΝ ΟΕ ΟΜ. 

Η!ογοβοϊνηχῖβ δα ἰθιῃ ρογα}}5 ἀἰεία, ἴῃ Πα : Ογμοβαληι οἱ βορμίζιωι, ἘΠ᾿ Ἰοοίο δχ ἰϑαιἃ : Ποριῶιθ, φμὶβ ον - 

εἰἰάϊε αιατναϊ ποβένο, οὲ δνασίμηι, Βονεϊηῖ οὶ γευθίαίμηι 688 59 Ὑ οἷ ἴῃ βαφαθ 05 ; δέον ονὶς αὐ ὁοοὶεῖο" 

ἡθν ἀμοῖις δ (11, εἰσ. 

Ι. ΟΑἸονία!ο βᾶπ που οβι σα ΠΟ} 1π ὅν 65 Ε χα! 6 1 Α 

(ἸμυΙβιῖ ἀοιο : μου ομται τότ δ] τ ΠΟ, ΟΥ̓Χ 650. 

Ουοῦ ῥτορθ σα! 5. Ραυϊὰβ αἰ: ἅ{ιλὲ απέθηι αὐδὶϊξ 

αἰοναεῖ, ἰδὲ ὅν οὐμοο Ομνῖοεὶ δὴν ἃ ἀταϊγαπάαηι ψὰ}- 

ἄοσια ταϊξ οὐ πὰ, αἢ τςδαβ ἃ παξινλζαξα ἴῃ 511 08Ππὶ 

νίϑα} γϑοίροσοὶ ὅ2: δὰ αὐὐὰ πος ὦ σὥσοβ ἰοΕ1π58 

ἘΠΊΎ ΤΑΙ ἡ Μαρηια, δὲ βαρνὰ ὨδίΌΡαα, 1, λᾶΓΌ ΠΣ 

σαδιριάααπαπι τοβαγρογα 5. : 964. ἤθο [ἅπιρὰὶ δὰ 

πὶ ἀσιτ μοΡ « «τα ̓  φαΐ δαίύτῃ, 4 605 Ὁ] 

1ῃ πΠίνουβθο ΟὔΡ6 ρϑοῦα[15 παρειαὶ οὐαπὶ δὲ 7 ΜΙΡΆΒΙ]6, 

Ζπ0 4 ααϊηηαθ μι 685 ἰὼ ΤΠ ταὶ πα τὰ 4αϊπηπὸ 

Ιο{ἰ5 ἐπβίασ οσατὰ ϑαρρο απ τε! 5; βοα ααὰ 

605 Τυἱ ἴθ ΟΥ̓Β6 το! ἱβηοσα 116}. ἴα  ρ ΟΡ ΔΠ- 

μιν ἐδ 7 ΑἀπαΡΆ θ1]0 ῬΓΟΓΒὰ5. δον τῆ] ]6Γ6 ΠῚ, ΡΟΓ 
ἀἰδοσπὶ οἱ οὐἵοό ἀπηῸ5 ἃ ϑαίδπα αἰ] ραίαπι 4. ςο 

(ἃ ησὺ ἘΜ 5ἱ αἷἱ ουηηρα ΠΒῸ5 ὁρεῦίος, Ταϊ ροῦ- 

οδίοΓα ΠῚ ΠΟΒίγΟΣ πὶ ΓΘ Π 5 ΠΟ 5, ΣΙΟὐ ΘΔ 1.8 ΚΡ ἢ 
ΑΓ οΡΏΟΙ5. σογοηα [56 μονα), Θὲ Ρὺ5 71] μὲ 
᾿σπογαη τη οὐθοὶ ὁταηξ ΠΣ Δα ΎΠ,, δἰ, Ομ 65 580} 
Ρθύζσαιο ἀδίθη!ο5. βου, δὲ. ἀπ νοῦβαπι ΒΟΤΏΪΠ Ὁ ΠῚ 
πιά αμι τ ετα . 

39 [ἢν τὴι], ἅν Ὁ ἀρ 1. 7, Ὁ. (Δ]. νἰς 14. 42 Ζόλῃ τα, 

Α΄. Καύγημα (2) μὲν τῆς χαῤθολιχῆς ᾿ἔχχλησίας 

καὶ πᾶσα πρᾶξις Χριστοῦ! χαύχημα δὲ τῶν καυχη- 
μάτων ὁ σταυούς. Καὶ τοῦτο γινώσχων ὁ Παῦλος, 

φησίν" Ἔμοϊ ὃὲ μὴ γένοιτο χαυλᾶσῃαι, εἰ μὴ ἐν 
πῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ [3). Θαυμαστὸν μὲν νὰρ 

ἦν τὸ καὶ τυφλὺν ἐχ γενετῆς ἐν τῷ Σιλωὰμ ἀναδλὲ- 

ψχι" ἀλλὰ τί πρὸς τοὺς τυφλοὺς τῆς οἰχουμένης ; 

Μέγα υὲν καὶ ὑπὲρ οὖσιν τὸ τὸν Λάζχοον τετραή- 
μεηον ἀναστῆναι ἀλλὰ μέχρις ἐχείνον (4) μόνου ἦν 

ὁ χάσις, τί δὲ πρὸς τοὺς ἐν τῇ οἰκουμένῃ ταῖς ἄπχρ- 
τίαις νενεχοωμένους ; θχυμαστὸν τὸ πηγᾶάσα! τρο- 

φὴν πένπε ἄρτους εἰς τοὺς πεντακισχιλίους" ἀλλὰ τί 

πρὸς τοὺς λιαώσσοντας ἐν ἀγνωσίᾳ κατὰ πᾶσαν τὴν 

οἰχουμένην ; θαυμαστὸν τὰ λυρῖνα! (5) τὴν δέχα χαὶ 

ὀχτὼ ἔτη δεδεμένην ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ ἀλλὰ τί πρὸς 

ἡμνᾶς πάντας τοὺς ταῖς σειραῖς τῶν ἁμαρτιῶν ὁἡ κῶν 

χαταδεδεμένους ; Ὁ δὲ τοῦ σταυροῦ στέφανος, ἔφω"- 

ταγώγησε μὲν τοὺς ἐν ἀγνωσίᾳ τυφλοὺς, ἔλυσε δὲ πάν- 
: 

τὰς τοὺς ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας χατεχουένους, καὶ χόσιλον ν 

ὅλον ἀνθ οώπων ἐλυτρώσατο. 

οἱ 564. 45 1αδπι. χι, 39, ἀφ, Ε' Ερμε5, τα, 1. 5 ΜΆΓ. 
χιν, 51. ἡ ΑἸηοβ γπι, 1, Θ μας χίμ, 11. 13, 48 Ῥ γον, νυ, 23. 

(1) Ἐὰ Ἰδοϊίο σοη ἢ τπιαίατ' δχ ἢ. ᾧ. 
(2) Καυχημα, οἷς, Ηος πετίπην ται οαἶ5 ἐπι] α [5 

σϑὲ ϑδῃοίμ5 ἢ 5 πι, γ86} ρούα5, χὰ] ΒοΟπλΠ]Παπὶ {πε 
υὐυϊπέάηε οὐίσονι, 5» 615. ποιη 6. ὁχ ναρ 5. ἰατὰ 
Ἰρ81}5 58 Π0Ἐ1 ἐρῃγεσ μα, ππι αοσατη Ῥαῦραμα [ας] 115 
σΟΙ ΒΕ ΡΟΝ Π,, 81. ἀπίθηχ δὰ ὁὐοὶρὶ δα, Οχοι. ὅτ. 
ρᾶρ, ὅτὸ : ὅσα ἑορτὴ καὶ πρᾶξις τοῦ Κυρίου ἡ μῶν { 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, σωτηρία καὶ χαύχεημα ἡμῶν ἐστι 
τῶν πιστῶν: καύχημα δὲ χαυχημάτων ὁ σταυρός, 
521115 γ6Γὸ φατῃ πᾶθοίαγ ὁδηϊοῃίία ἀραᾷ Ογη}. 
ΑἸοχ,, ἐπὶ Ξόρλοιι αγῖ. 18, ραρ. 053, οἱ ϑαιῆδϑς, Π0.Ψ 
ἵν 6 βᾶο, ο. 11, Ἀπ πᾶσα πρᾶξις ρδΙΠΟΠ] τα 
καί ἀὐμϊάϊπι5 ὃχ ΟοΙ5],, Ηορ., (015., ἤοθ οἱ ὕὰ- 
δὰ}. δῇ, 

(3) Τοῦ Χριστοῦ. (015]., ἤθρ., 015., 09 μαρθμΐ, 

Ἰησοῦ, Ισσο Ἄρ!'στοῦ, 
(1) Μόνου. Πα, αὖνου, 5815. αἸἴοχα! ἴῃ μέχρις 
της Πρ οΐαπι αἀὐάτάνηα8 οχ ΟΟἸ5]., τομς, ΟΟἸΡ. Μυχ, 
Ιοοο, πέντε ἄρτους, οἰ, 5στιρίπηι τομρε αν ἢν ἰθὺ 6 
οἱ Οὐβδαβ, πέντε ἄρτοις. [πὶ (ΟἹ. ἐν πέντε ἄρτοις τοῖς 
πεντακισχιλίοις. ἴῃ ἤρρ., εἰς πέντε ἄστους εἰς τοὺς 
πεντακισχιλίους, [600 ἤΘΡΙΙ σοαῖοῖδ νο58. Αρθὼ 
ΡΡυΐοτοβ ποὴ "αἰ ς᾽ 

(Ὁ) Τὴν δέκα χαὶ ὄχτώ, δἷο, γθη ἔζουσαν 1π 
6115 ροβίιαπε ἱπ εν τὴν δὲ δέκα, οαπὰ Ῥγορίθι δεδε- 
μένην Βθ1πθ6η85. ρϑηΐ 5. τοἀδαηαγοὶ, σχραῃχίιηιι5 
δαρσίσνΠαο σοὐ ἃ. ΟοἸ5],, δα. ΟΟ}}., ἴσο, ὕδβδαβ,, 
(τοῦ, Ρασπίο Ἰηἴον 8, ροδϑὶ ἡμᾶς αὐδοίμα5. πάντας, 
χ ΟΟ)Ὀ. οἱ στοά. 
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Τὴ, αὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ κόσμος ὅλος ἐλυτρώθη. αὶ 
τόσ ἀρὰν πόνα ἀμ να ῳ Οὐ γὰρ ἦν ἀνθφωπος ψιλὸς ἀλλὰ Υἱὸς θεοῦ μονο- 

γενὴς, ὁ ὑπεραποθνήσκων, Καίτοιγε ἴσχυσεν ἑνὸς 
Ἂς κὸ ζὰΝ, Α Φ Σ ν τὰς 5 νηὸς τοῦ ᾿Αδὰμ ἢ ἁμαρτία, θάνατον ἐνένκαι τῷ 

Σ μ.: “- - 

ἄσμῳ. Εἰ δὲ τῷ παραπτώματι τοῦ ἑνὸς, θάνατος » 

.«" ὀχπίλευπεν εἰς τὸν κόσμον' πῶς οὐχὶ μᾶλλον τῇ 
δικατοσύνῃ, τοῦ ἐνὸς ἡ ζωὴ βασιλεύσει ; χαὶ εἰ τότε 

διὰ τὸ ξύλον τῆς βρώσεως ἐζεόλήθησαν ἐχ παραδεῖ- 

σου" ἄρα διὰ τὸ ξύλον Ἰησοῦ, νῦν εὐκοπώτερον οἵ 
πιστεύοντες εἰς παράδεισον οὐχ εἰσελεύσοντα: ; ΕΓ Η ὁ 
ποωτόπλχστος ἀπὸ γῆς ἔνεγχεν οἰχουμενιχὸν θάνα- 

τον ὁ πλάσας αὐτὸν ἀπὸ τῆς, ἄρα οὐ φέρε! ζωὴν 

αἰώνιον, αὐτὸς ὧν ἡ ζωή. Εἰ Φινεὲς ζηλώσας, χαὶ 

ἀνελὼν (1) τὸν αἰσχροποιὸν, κατέπαυσε τοῦ Θεοῦ τὴν 

ὀργήν" ᾿Ιησυῦς οὐχ ἄλλον ἀνελὼν, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἀντί- 
λυτρον παραδοὺς, ἄρα τὴν ὀργὴν οὐ λύει τὴν χατὰ τῶν 

ἀνθρώπων ; 

ἐξα Φ ΕΝ 
1΄. Μὴ τοίνυν ὑἐπαισχυνώμεβθα τῷ σταυρῷ τοῦ Σω- 

Ἐ 
4 

τῆρος, ἀλλὰ μᾶλλον ἐγχαυχώμεθα, Ὁ γὰρ λόγος τοῦ 

σταυροῦ, ᾿ἰουδαΐοις μέν ἐστι σχάνδαλον, ἔθνεσ: δὲ 
μωρία, ἡμῖν ὃὲ σωτηρία, Καὶ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις 
μυρία ἐστί τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν, δύναμις Θεοῦ 
ἔστιν, Οὐ γὰρ ἦν ψιλὸς ἄνθρωπος, χαθὼς εἴρηται, ὁ 
ὑπεραποθνέσχων, ἀλλὰ Υἱὸς Θεοῦ Θεὸς ἐνανῦρω- 

πήτσας. Ιἴτα, τὸ μὲν ἐπὶ Μωσέως πρόδατον μαχρὰν 

ἀπέλασε τὸν ὑλοβρεύοντα' τὸ δὲ τοῦ Θεοῦ πούδατον, 
τὸ αἴγον τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, πολὺ μᾶλλον οὐκ 

ἐλευθέλου τῶν ἀμχρτιῶν ; ᾿Αλλὰ τὸ μὲν αἷμα τοῦ 
ἀλόγου προδάτου τὴν σωτηρίαν παρεῖχε, τὸ δὲ τοῦ 

Μονογενοῦς πολὺ μᾶλλον οὐ σώζει; Εἴ τι 

ἐξ 

. 
4 ἀπιστεῖ τῇ 

᾿ τ 
τοὺς δαί- 

μονας εἶ τὶς οὐ πιστεύει τοῖς λόγοις, πιστευέτω τοῖς 

δυνάαε: τοῦ σταυρωθέντος, ἐξετοαγέτω 

φαινομένοις. Πολλοὶ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐσταυρώ- 

θησαν, ἀλλ᾽ οὐδένα πτήπσουσιν οὐ δαΐμονες" τοῦ δὲ 

ὑπὲρ 9) ἡμῶν σταυσωθέντος Χριστοῦ καὶ τὸ ση- 

μεῖον ἴδόντες μόνον τοῦ σταυροῦ, πτί σσουσιν οἱ δυαί- 

ἀν το, ἡμὴ. ἃ, 6 οἱ 38, 56 Ἰοιῃ. ν, 11. δ' δ. τι 

ΠὈΑΤΕΘΟΉΕΞΙΞ ΧΠΙ. Ὲ ΟΗΕΙ͂ΘΤΟ ΟΕΌΟΘΙΕΙΧΟ ΕΤ' ΒΕΡΌΠΤΟ. 11Ὰ 

Π. Νοααα ΗΡῚ πιῖγηπι νυ] ἀθαίασ, ἰούιαι οὐ πὶ 
ΓΘ ΔΟΙΆρΙ πὴ 6556. 59. Νορς ἐπῖτὴ παπάς πσπιο, 58ἀ 
Ἐπ᾿ ϑηἾδιι5. Π61 ΤΊ ΠΠπ5. δραὶ, ἀαὶ θὰ οαπδβα τπουῖο δὰ- 
ἴ0γ. δ συΐ άθτ ἀη}18 νἱν} Α ἀδτὴ Ῥθοσαίατη τποτίομι 
Ἰαίογρο ἀπᾶη 40 νά] αἱ} (3). 51 δαίρια πηϊι5. ταϊπᾶ 
ΠλΟΣ 5 ΓΟρ αν ἸῺ τη πη ἄπ ὅἦ, ον ποὰὶ τι} }0 Πηὰ 19 
Ροι πη}15 1 {τᾶ πὶ τροπαίαγα 51} νὴ ὁ ΕἸ κἱ τὰπο 
Ρδν ᾿ἰρηθὴῦ, ἀθ αὰὸ δἀσταπὲ [ραλομίοθ. ὨΟΒ 1 
6γοοεῖ βαρξ 46. ρᾶγδάϊβο δ᾽ ; ἀὰπὶ Ρ6. 65 Ἐϊπα πὶ 
πὴ Τα]10 [8 6}}Ππ|8 ᾿ς μαραἀἰϑαι. ποτὶ ἐποΓοββινῖ 
58) σγθαάβῃ(θ5 ἡ 81 ρα τπῈ15 ΠΟμ ἐπ] πὶ ἐδ ἔδυγα Ποῖ 
μΙγ ΘΓ βαϊθτι τχογίθηα ἀὐλα!; αὶ ΠΠπὰ Πηχὶξ ὁ 
ἴον "ἢ, ΠΟΏΏΡ, Οἴπ ἰρ58 51} νἱνὰ 5, τἰουπδτη ν ΠΔ}} 
ΔΠΟΡΟΙ ἡ δ᾽ ΡΏΠιΘδς χοῖρ ἀοοθηθα8, ἰπίθρθιαρίο ἰω- 
ἀδ ΔΟΙΙΟ 5 ἁποίοτγθ, ἰσγάτὰ ΠῚ ῥ᾽ ραν ὅλ, 76 515, 
Ὧρη ἁἰΐα τς Ἰη ον ΠΟΙ ἢ 5, 584 βοηχου ρϑαπι ἢ ρσαίμαμα 
ἰγαάθηβ 55, παπαμὰ ᾿ραπὶ δάνονθιιβ ΠΟ 5. ΠΏ 
ἀϊθδϑινοὶ Ὁ 

1Π. ΝΟ 05 ἰίΐδσθο ρα! οὐας15. Βαϊνδίον!5, ἔπι 
Ροίις ἀδ δὰ σον θηαγ, τι η]. ΒηἾ ΠῚ σΡΉΟἾ5. δτι- 
ἀ:ῖ5. φυϊάριῃ βοαμιάα! αι δῖ, σοῦ 15 νότος 5ι}- 

(τὰ ὅ΄,. δι ΠΟΡῚ5. βα1 85. Εἰ χυϊέοια (αἱ ρογδαπί, 

βἰα}}Πὰ Θϑῦ ἢ ΠΟ δ18. ἀαΐοπι 41 αν ἤπμλαβ, νυ 5 

οῖ οι ὅῖ. οι σπῖτι βοαξ δοὶ αἀἸοίπει ὅ8.. ἀμ {π|5 

ἢσηῖο δραὶ α] ΠΟΒιῚ ρτα!α πεον ον θπα ; δοαὶ ΕἸ- 
1}π|5 1)61 665, μοπῖο ἔδοϊα5. Τὰπι ναὸ, ἃζπαβ 1}16 

Μογϑίβ Ἰηβίαἑατο πηδοία 5. Ῥυσοῦ] ἀνοσθα! ναβία!ο- 
τοι ὃ; Αρῆμβ πίοι 61 401 ἰο}} ῥδουαίαχα 

τα πη] 0. ΟΉΠ6 πα 0 τη 515 ἃ ΒΘ οοδ.15 ΒΒ οΡαγΗν 

Δοβαηραΐδ αὐἰάδηῃ ᾿σγα ΠΟ ἢ ΔΡ.}15 ον 8 δα α ἴθι οχὶα- 

θαθαι ; {᾿ἰροηΐ γογοὸ βάθια 5. ΠΟΤῚ ΠῚ 5. 5ᾺΠ1Π61Ὰ 
δϊονα 2. 51. χαϊρ ΟνΟχῚ νερία!} ἐμπορθάϊέις. αϑξ, 

Ῥδυοπποίθιαν ἀξηλοπᾶδβ ; δὶ (15 ΚΘ Γθ 5 ΔΚ ΟΥ̓ΘΟΙΕ, 
ῬοΒθιῖθ οοπερίοαῖς ορθάαι, Μά} ρ6γ ΟγΡότα ονποὶ ἰχὶ 

587}; 584 πα! χα δόυτῃ ρανοη! ἀφτησπεβ ; (ἢ 1511 
δαΐδ, ποδὶ σρατα ὁσιιοἱ χὶ, ν6] ἴρβααι ἀπηίαχαὶ 

οὐποἱβ βἰμαθαι τὰ οομβρίσα!  ἀϑιη 0 ὴ 88. ΘΧΡΑΨΘΘΌΛΙΕ 

,. 9, 28, 53 (οὴ, 1, 17. δ5 1] χιν, 6. δἰ Νιαη, 

χχν, 8, 11. δ51 Τίῃι. τι, δ. δ} νον, 1, 18, 33. 57 τοι, 48, 54, 585. δὲ». πα. 2. δ᾽ ἔχοι, χιι, 23, Ὁ φυάπ, 
τι ἐῦ, 

(γιὲ ἀνελών, ἕαὰ νοῦθὰ ἴο ῬΓΟΡΒ.8. Πδορββατί, 
οἱα ὕγυ!ϊο βοααη! θα. νου 5. ἰπβίπσαία, ΒῈ0 - 
ΡΙονηι5. χ ΟΟἸ5]., δα. Ο01}., Βοβ, δϑα}., 
τον. ραυ]ο ροβὶ ατιϊοαίιι τῶν δηῖδ ἀνθοώπων ὃχ 
(10. ἴσα οἱ βαρ, δ) 6 ο 1118, 

(2) Ἰοῦ δὲ ὑπέο, οἰο. ὰ γοῦθὰ ἀϑήὰθ αὐ πτήσ- 
σουσὶν οὗ δαίμονες, ἴῃ} 5, πἰ 6 {{|5,. ἡ ΔΠῚΘ πη88. 
ἰρνῖ δι Ῥτόρίον θοσαπλάθπ ΡΒΡΘΙ ΠΟ πΘ ἢ (ΓΘ 40) ρΓῶ- 
ἰουταῖ 5βᾶ, το αἰ) παϊο 060. 6χ οοὔ . 08 οἱ (ἃ - 
«ἀππὐον οὐλ αἶπὸ 560} ὁχ ΤΏ 6 η18 οἱ βίν ὸ ἀποίον 5 ποϑίτι. 
γἱάο Ἰαῖγα αι. 30 οἵ ἀ0,οαἱὶ, ἅ.ἡ. 8. ΜΗ]Ποβῖο, νϑυ191- 
πα τα ατ ἡ ον ΜΙ ββατα απ 1 6555. Πῖδρ Ἰθαίον, 

γπθίοῖο ’ᾳο, 516 ἀαίοπι ἰσχαίναν Παρ θῖα5 Οαβαν θη - 
41-ς γ6 1 αὐ 4110 Ἰὐϊοδπ!, Ρ}18. ΒΙσΟ 550} ἀσαοίΒ, 11- 
Βρὸ βαοιπάο ἢ γεσεροοέίοπο, ᾿μἰ}., ἴῃ Βιδίϊοί. ΡΡ. 

τεσ, τοιῃ. ΤΥ, ραρ. 11: Οὐδ δαοροτοἴπαρί, οὐ μοθηι 
βονεϊεὶ ποριθιαπὶ οἱ γελιγ ϑοίίοποτι; δὲ τὰ ποναῦια 

οὐμα φιὶ ϑιονίϊαις δὲ οἱ γοξαν θοῖξ ἱπορθραηθδ, ἈΟῊ 

ἐ πιονραϊοπίος οἔ οοπιγιαϊςοηίος παδονπί ἰβπιοτγιθβ, 36 
οδαιαίεμίος οἱ οοηδοπίϊθη θα. γε }} δε Το θηι, 

(3) Μονίφηι Ὠϊβονν 8 αο ναϊμιξ. Οατὰ μαονίοηι Ὁ 

σογρβουῖθπδ Β0}}}5, ὅπ εἰΐατα δηΐηγ 7 αἰράτη αι, ἃ0 

οἰ δϑί μα ατῇ ΔΗ πι85, 5Ιρα] ἢ οατὶ ἃ ΟΥΡΙ]]Ὸ ΘΒ Θ6ΠΠ 5. 
εἴπιο δμἴμι, ὧδ δὰ τποῦίβ Ἰαἀϊοίατι Γογομ μι 6ϑὲ, 

οχνίία ἃ πε ίβίο νϑοία σπδηῖ 1} ορροῦ. ἤυ ἂὰ- 
ἰοχὰς αἴ οχ Εα])] 6 οι ραῦοῖ, τέ έθλια ὁ51. Ἰσροθ- 
515 ἴῇ ρᾷριἀίπυτῃ, ἧγα! αἰνῶ ρΙδύδιῖο. ΠΡΟΡΙὰ 5 ἃ 
Ῥϑοῦαιί5, οἷς, [πὸ νυ] υἱϊα φαῷ ρον Οληϑθμὴ γῈ- 
σηαὶ, ποτ Θὲ ΟΟΓρΟΓα 5 ΤΟ 1501 ΒΟΤΆΡΘΓΡ πᾶ Π68 - 
τὴ 5 Οὔποχίὶϊ, 564 ροσσαιὶ ἀεδίσιοιο, βϑοαηάο, 5Ὰ- 
Ῥγᾷ τρβάμὶ Ὡτη. ι, οἠπλεβ 5Ὲ} Ῥθοθαι ἀδιθαιο5 

6558, πᾶντος τοὺς ὑπὸ τῇς ἁμαρτίας χατεχομένους" 
ΠΜΟΡΉΠΙ 8 ΠΆΠΙΘΓΟ πθ φάθι Χο ρ᾽ᾶ5, ΠΊΟΧ ΘᾺ ΡΠ 018 

μιν ΡΒ. ΟΠ] 1 μ6 5. ἃ ΟἸΡῖδῖο γθάοιηρίμι, 
»ύσλον ὅλον ἀνθρώπων ἐλυτρώσατο, Βἰχι8. ρύΘ- 
ἴόσοα ποπιίηδβ τππιίγαυϑοβ απ Τὰ 10 ρα Ἐν ἜΤ Ιδι μοὺς 
οαϊ5 πιονίοβ 6550, τοὺς ἐν τῇ οἰκουμίνη ταῖς ἅλα 

τίαις νενεχρωμένους, Τογο, ἰσοθί ἤυτη. Φ4, ΟἾ1Ὸ5 

Βοπιίηθ5 ὕδο ρδῖ Ρασσαξαπι ἰἸ λ1005 ἰα 588. οἱ 14- 

εἶτοο τηογι! ρὲῦ Ὠδὶ βοῃίθη δη σοηοιηπαίοβ ; οἱ 

ξοῖθτηα ν8ῦ8 ἃ} 080 ᾿ηοΓ16 Ραμ Θ ἢ 408, πἶ5] τ 1], 
Θὰ 5 5 11 πια]οὸν οταΐ θα! ροσοιλη τὰ 1Π16}- 

(5. βαππίαοίῖο ἰἴο γοθϑβιβϑοῖ, δὲ απ]. 4.8 Ομ τ βιατα 

τονίοαα 98 [ἀς|588, 216 ἐοζ5 ᾿οσοι 5 ἡπιίοντρ οὶ γρλῖτι- 

ἄπς, Οὐδιῖο, Ομ εῖβτη αἴβγηχδί ργῸ μϑοοαξ 8 ΠΟ51Ὁ15 

γηουύίααι ἡ απο υία ας ὁ ΘΟ} 651 ΡΙ 1168 ΓΟΡΘΙΣ, 
αἱ ουπιάοπι ἀοοδῖ ὑγὸ οἰπμὶ 5 ταογίσ απ Ὠὰπὶ, 2, 
ἀ, 29, 38: ΟἸΩΏΘ85 ΘΣΡῸ Ῥθ00α 15 ΟΓΙΆΟ5 ογοαθθαΐ, 



ἢ 5. ΟΥΆΙ1Ε: ΒΙΕΒΟΒΌΙ,. ΑΠΟΠΙΕΡ, 110 

. ὰ π- ἢ δες ΝΟ 1 3 ͵ ἀττξ -- 

«ποπίατα ἔπ Ῥτόρίθν ρτοργῖα ρϑοσδίϑ τιον] βαηί, Ὁ μόνες ἐπειδὴ, οἱ μὲν δι' οἰκείας ἁμαρτίας ἀπέθα 

πο δαϊθμν ριὸ αἰ θαΐδ. Ρεοσαΐμεηι δα. πον ῥροϊξ, 

ρὸ ἵμθοην πὲ ἀοὐνις ἢν ον 8 αὶ ἃ ογδ δ᾽. Νοι Ρὲ- 

ἔγὰς δυαν αὶ ποὺ ἀἸοοθαι, σπαπιδοιυίδογὰ βαβρίοϊο 

6586 ροβϑοὶ ΠΠ πὴ τη ΕἸ δίσο ρΡυΠσατὶ γο] 586 ; 588 

1ᾷ ἀἰϊχὶϊ [5αἰὰ5 55, 4αϊ σούρογο ῬυΘ56 5. ποὺ ΘΓΑΙῖ, 

βρίταρα τόγο 6} 85 ἢ σάτηθ ἀἀνθηέατα ρΓΘνΠΔ1, ουα 

νοτὸ ρτορδίδαι βο᾽απιπηοάο 1η ἰθϑ ποτ απ 6 ἐὰ- 

δ 9. Τοβίοιῃ δοοῖρα Ρ᾿]αἰαπιν ἴρβατσι, α.ὶ 56 θη 14 Πὶ 

ἴω ἡ τὶ αἰχί!, ἴδιοι : ΝΙΝ Ἰανοηῖο οαμβϑ τὴ πὸ- 

γαῦτε ἴσο 58, ἔχει τοῖο οαὰ ἀσάϊαμα ἱταδονρῖ, ἃθ- 

Ἰὰθῃ8 πιδῃὰδ ; ἱπποσελς, ἰηχαϊε, μῆνα δαηριῶπο 78 

μμεγιις 5. Ἐπὶ οἱ. δἰὰ5. φεβὶ ἱπποσθηθῶ ἰο5|45, ατὶ 

ΡεΐΪσια5 ραταίβιτῃ αάϊνιν Ἰαΐγο, βοά αί δια ἸΠΟΓΘΡᾺΠ5 

οἱ ἀἴσοης  Νοὸς αἴρπα ξαοίὶ5 τοοϊρίριιβ , κἰσ αμίθνα 

πὐὰς τραὶϊ ξροῖς 55. Α ἀδγατασβ θαΐμ δρὸ οἵ ἴὰ }11- 

ἄϊοίο. 

1Υ. Ραββὰϑ δοὶ ἰρίψαν 1655. γεγο Ῥτὸ ΟΠΙΙΪθῸ5 

ποτα θα, ὅδ ΝΟ δα οί βρδοῖὶθθ ογὰχ 681: 

δίϊοφαι ἤρία ξπασαβ βρθοΐθβ τϑἀθιηρίϊο [πϑγὶ . ΝΟ 

οϑ ΔρΡράγρ θα οἵ ορίπίοηθ ἰδ ἑαιη ΟΠ ΞΕΔ15 ΠΟΥ, 

διϊοσαὶ οὐδ οὐ ἕαϊα!οβα βαΐὰβ θεν. 51. ΡΡΆΓΘΙΒ 

ἰᾳηξατα πιοῦϑ [αἰΐ, γοΥὶ [ᾳ6γ ταὶ αἰσαθαπὶ: 800}: 

ἀαξὶ φιρταβ φμοιἑ βοιιιοίον ἀἰ8 ἀἰοῖ! αὐἰιίς υἱοθηδ : 

Ῥοβὲ ἐγ 5 αἷος γοιοαηιδῖῦ, ῬάΒβῖο ἰσῖθαρ νόνα [ὉΠ 

ΤῈ δαῖτ ρα χα δὶ, δὲ πῦπ ΘΡΕ ΘΒΟΙΠΊΙ5: ΟΠ“ 

οἷῆχαβ οβῖ, δἰ ποῦ ποσαπη8 ; ἴσο ροίία5. Π]ὰα ἐϊ- 

ΟΘΠ5 δ᾽ ῖο, 5. Ν 81 51 πὴ πσβάτδτο, ἀγμασὶ Π16 

ἰδίθ ἀοιβοίμαθ, οὰΐ πη ΟΠ μ65 ριοχίηιο 855158}- 

Ὠλι15. (1}: αὐραδὶ 6 οτιιοὶβ ἰἰσηληι, αασὰ ΡῈΓ ρΡᾶχ- 

γον" ὁ δὲ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν ἀλλοτρίων! ἀμαοτίαν γὰρ 

οὐχ ἐποίησεν, οὐδὲ εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι 

αὐτοῦ (3). Οὐ Πέτρος ἦν ὁ τοῦτο λέγων, ἀπεὶ ἂν ὁπ- 

ἀπτευθὴ χαρίζεσθαι τῷ διδασκάλῳ " ἀλλ᾽ “Πσαΐας 

ἐστὶν ὁ λέγων, ὁ σαρκὶ μὲν μὴ συμπαρὼν, πνεύματι 

δὲ τὴν ἔνσαρχον ἐπιδημίαν ποοθεωρήσας, Ἰζαὶ τέ μοι 

μάρτυρα νῦν φέρειν μόνον ποοφήτην., λάμθανε μάρ- 

τυρα Πιλᾶτον αὐτὸν τὸν χαταδικάσαντα, λέγοντα Οὐ- 

ἘΠ εὐρίσχω ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. διδοὺς 

δὲ τοῦτον ἔκδοτον, ἀπονιψαμενός τε τὰς γεΐῖρας, 

᾿Αθῶος, φησὶν, εἰμὶ τοῦ αἵματος ταῦ δικαίου τούς 

τοῦ, Ἔστι καὶ ἄλλος μάρτυς τῆς ἀναμαςσίας τοῦ 

᾿Ιηπσοῦ, ὁ πρωτοστάτης τοῦ παραδείσου λῃστὴς, ἐπιτι- 

υἱῶν τῷ πλησίον καὶ λέγων' Ἡμεῖς ἄξια ὧν ἐπρά- 

ἔαμεν ἀπολαμδάνομεν' οὗτος δὲ οὐδὲν γαινον ἐποίησε 

(3): παρῆμεν γὰρ ἐγὼ τε καὶ σὺ τῇ χρίσει" 

Δ᾽, παθεν οὖν Ἰησοῦς κατὰ ἀλήθειαν ὑπὲρ πᾶάν- 

τῶν ἀνθρώπων (}" οὐ γὰρ δόκησις ὁ σταυρὸς, ἐπεὶ 

δόκησις καὶ ἡ λύτρωσις (ὃ}"» οὐ φαντασιώδης ὁ θά- 

νατος, ἐπεὶ χαὶ υυθώδης ἡ σωτηρία" εἰ φαντασιώδης 

ὁ θάνατος, ἀληθεῖς οἱ λέγοντεε᾽ Ἐμνύσθημεν, ὅτ. 

ἐκεῖνος ὃ πλάνος ἔλεγεν ἔτι ζῶν: Μετὰ τρεῖς 

ἡμέρας ἐγείδομαι (6). Τὸ μὲν οὖν πάθος ἀληθές, "Δ λη- 

βῶς γὰρ ἐσταυρώθη, χαὶ οὐκ ἐπαισχυνόμεβθα" ἐσταῦ-- 

ρώθη, καὶ οὐχ ἀονούμεθα' ἀλλὰ μᾶλλυν χαυχῶμαι 

λέγων, Κἂν γὰρ ἀρνήσομαι νῦν, ἐλέγχει μὲ οὗτος 

ὃ Γολγοθᾶς, οὗ πλησίον νῦν πάντες πασεσμεν" ἐλέν- 

χει με τοῦ σταυροῦ τὸ ξύλον, τὸ κατὰ μικρὸν (7) ἐν - 

τεῦθεν πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ λοιπὸν διαδοθέν. ᾿“Ομολογῶ 

ΔΓ ΤΡ. τι, 9, δ 158. ττπτὶ ὃ, 5 Τὰρ, ααππι, ἰΔ. δ᾽ Μαίίι. χαντι, 56, ὅδ πὸ. χαπῖ, 44, ὁ Ψὲφ, τηῇ). ἢ. 

18, εἰ οαἱ. ἀ, Ὁ. δ. 5 Μαίἢ. χχνῃ, 08, ὃ8 γέ, σαΐ. ἀ, πα. 0. εἰ οὐδ, 10, Ἃ. 19, 

δ , δ 5 .ἡ - “᾿ ᾿ν - 53 ἂϊ ωϑ ἜΔΩΝ 

(1) Ομῖ πῆς Ῥγοαῆηαθ αϑοιςίζνεμα. ΑἸΌΙ ἀϊοὶ! 56 ἢ ΟΣ (5) Οὐδὲν κακὸν ἐποίησε. Αρπὰ Ικιρᾶπὶ, οὐδὲν 
ἔρδο τηοηΐθ (ο]σοία οτα ποθ πάθογο, αὐ οαξ. 4, 
π. 0 οἱ 1ὰ 1 σας. 40, αι. ἀ, βίο. ΝΘαρο δου οβία 
δ δα ΡΟ 15 τα γὰ πισπίδαι αοϊροιπα ἐρ Π οα 8 
ΘΙΔ ΤΙ 506 Τρ 65 ρ58 1π σῷ σρθ  λ ἶχὰβ ἀναὶ οσαατι5 
ΒΟῸΣ ἴπι| 1850 δυο] δδῖδι ἅτ Βινὰ, 566 σὰ Ῥγόσα! ρα: 
νι θ᾽! ορὶ φιμαρῖ αὐ ἑαρτασηςν ηνεϑτας ὉΠ ΑἸ ἀαιοίον ἐξὲν 
Ἠον5 ἱεροξοϊηίαπα, Νατα δου! βία [διαὶ ἴῃ Ἰοθὸ 
δορείσνὶ αὐαἀτῇσδία, σαν 4ὰ] οχιϑι σης σραοι! ἤχτος- 
π15. Ἰοσπλ. ΟΡ ΡΠ ΘΏΒα αι 6558. ΠῚ ναβ δεῖσαι 1Π1ὰ 
ἀνθ, {05 ἔπιον βαρ ποσί Θ᾽ Βα ΘΠ σηλ μον οὐ Ρτι8 
σοποίαπα ΤΠ ογοθρία ουδὲ. αναῦ Βπ1Ὸ ΟΡΙΠΙΟῺΣ [δἰι- 
ΡΗΘεΙα5 [πρὰς 1π ἔΓᾶρηιΒη το ΟΡ 6Γ]5 ἃ Βιτπόπαᾶο δά- 
ἀσοίυ ἢ ὀαρΠολ τ οπι 5 ΓΕΙρΡΠ]οβ ἀπ απ} οᾶρ. ἢν, Αἴ τ δ, 
σοίωυϊμος οὐδο πεάθα ἃ ΑΒΘ οὐαοὶβ ὧς ἀπαρέα- 
5). κεῖνα ϑοραίοσμα, ἀξ βαρνραιοίαε. ἀγόητα ἰἀρὶ- 
ἀμ σοπβίγαν! οι οἰδη τ ππ5, φαδτα [ἀοῖγοο μ]ἃ- 
ἡδὰπὶ ΠΠ|556. ᾿α 6}Πρ᾽πλὰθ, ὃχ ΕμβθΡ., ΠΡ. πὶ Υ , 
ὕσηξξ., ἂρ. 95. ΟΟΙβαιμα5 ναγὸ αἰνο δταϊποραὶ, οαἱ, 
10, π΄. 48, δὲ οαὐ, 18. ἃς 38, ργεθιδυθδίια 8 {5Ξπι 1 
ἴὼ χηονθα ΟἸΡ 51} ΠΠῚ ἔδοίδηλ οπίθη δ θα! δχ Ἰοοο 
ΡΝ οὐϊαίο,, {πα} μανθῖο ν6] ἐπα ρα πο ηΐο 
1556}, 6] ἀρ δοάθδιῃ συμίροία, Αἀ ἤδδο 6 Β: Πσῷ 

78 1115 νἱάδι αν 580 ΡῚ ΤΠ ΟΠ απ Θαἐΐ οὐπβρ οί [π1550, 
6Χχ Ό56Β,, 1, αἰ Υἱξ, (γιξέασδ, οαρ. 86. Παῖς νοὶ 
Δ δροθρίαβ. Πιομ 5. ΟΟἸσο δα [α|558} ομδίασαϊο, 

(2) 'Ῥῷ στόματι αὐτοῦ, ῬοξΞί 688 γοῦθο, 5δβαϊξαῦ 
Ἰηθά 15, ὃς λοιδοοούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, φαΐ σομ- 
υἱοῖῖς. ἀρρείϊσις οογευϊοῖα ἤολ γορσνλοναξ, Οὐδνὺ καπξ 
γοΡθ ἃ βάποι! Ῥείγὶ, βγευθαάθῃ! 5α 18 ΓΒ πο ἃ 
βδηοίο Ῥοίγο οἱἴαίο βΒαρθποχὰα, εἴ τὺ πο ΤΟ ρΟΥ- 
πε 1η οὐβά. (οἰπὶ,, Κορ. ἤοδ, ὔδδυρ., σαταιΠιθ 
᾿βαῖ τσ 5ἰηξ, 6 ΡΘΕ οὰ] 5 ἐρ σ  πποπίατη 56 ἃ]10- 
βᾶτθ ποραῖ ἀὐγ 5, ἃ χϑβεοδγθ 0 ἀμ ἐδ Υ}}118. 

ἄτοπον ἔπραξε, πο οι ρϑογ ΟΦ} 5. ἸΔΈ ΠΟ 
ἀπο Ομ ειδὶ γα οῖο ἐα ΘΟ Υ Ἶ598, ΠΕ ΒΟΙ Πλ 5, 

(ὦ) Ὑπὲρ πάντων ἀνβοώπων, γὼ σηῃπίδις. ποηϊ- 
πίδας. Ποστη νεγθογαπι ἔσο Βα ο τ ἴὰ Θ0}}., ὡς 
πᾶντες οἱ ἀνθρώποι. κἰῤπεξ ομεη δὰ Κοριΐιθα. Τὰ ὉΜΟΒΡ, 
σοι ίος μαρϑίαιν θανοτα ἴῃ ἰοχία, ὑπὲρ πάντων ἀν- 
πρώπων" 5806 δϑιδυϊδοι5 αρον τὸ ναθὰ ποίααιβ 
τοι} δὰ παοίατῃ ἜΧΕ τ Τ8 5Βουιθιιπτ, ὡς 
ἡλντες ἀνῇρωπο:, Πθς ΤῊ ]}] ρογαιατι νι 610} ᾿θοιῖο, 
σα ὑπ] ΠῚ} οἰΤοπθίοαβ άροσο νθδοίατ, 
(οιβίαπι ὑφ γογητη ΒΟΓῚ Δ Ὰ1Π ΒΟΡΠ 58} [Ἐπὶ τὰ 
ΔΠΒρδπὶ Γανογα ΒΠ ογοιν ππαἰαῖα 51}. Α Ὁ νψη 5 
ποῖ 6 δαϊιδᾷ ΠΡ 15 Ομ ν δὶ, ἀδ χα Βα ρθνι 5. α15- 
Ραυΐαν!, 564 ἀδ εἸαβάσηι νον αὶ ἀἸ556 .}} ; Βα 618 
αἀἰδραϊατ το }5. οσ οὐτα! ὐῖαπὰ, ΒΆΡΒ 6} παῖ ὅ ; 
Ηᾶσιν οὖν ὁμοίως ἔνσαυχος ὧν. ἐσταυρώθη. γυϊμπαιαπι 
ἰδ πλ8ὴ δο στ. ΠῸ). ΤΥ Ὶ ΠῚ: ΠδῸ ΘΠ ἘΒ 
ἱ1}85 ΟΡ  ΙΟΠῚ5 ΒΟΌΡΟ Δ ΠΒΠΟΓΓΘΙ ; οἱ οί σορβομ[8- 
ποὰ 65. ἀν! ἀοσοίριθ, δ σαι ρτὸ οὐ 0 Ὲ9 
μιότη ἐπ! Βὰ5 ᾿ποῦ λει 5ἰδι 8} 15, ἢ ῬΡῚ 15 πηι {γ Πὶ 
29, 33. 2 088 18, πὶ ἃ8. δὲ 1Π|1 μάπδιμι, 

[ὅ) Επεὶ δόχηαις καὶ ἡ λύτρωσις, 515. τϑροβαϊπλὰϑ 
ὁχ ὑ0ἀ. ΟΥ15]., ἄθρ. δὲ ΟΟ18. Νηὶ βάπι Βοος, (ἃ- 
56 Ὁ, οἱ ὑγοᾶ, δῖ. δ θεηΐ, οὐδὲ δόκησις ἡ λύτρωσις 

πθὸ νίϊα 

(6) Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομα:, Ποὺ γογρα, 
ἀαότγιμ ἀοίοοξα ᾿λΐα 5. δὲ βιϑρθηβα5. πιά ϑὲ σοηίθ- 
χίτϑ, οχ οὐ, ἴἴορ, δὲ 015]. βαρριονί 5, 

(7) Τὸ κατὰ μἱπρόν, Ηφο τὰ ΟΟ1}. ρ] αραὶ ππδνο 
Ἰοραμιαν, τὰ κατὰ μικρὸν ἐντεῦθεν διαδοβέντα, ματίϊ- 
σίας ὑασἰῶπο εἰἰδίριϑμίρ. ΑἹ ΟΥΡΙΠα5 σαί, ἀ, αν 4, 
θ. σα! 10, ἃν δ, ἐο6ηὶ το Ἃ0 απο πο Ἰοα ΠιΓγ. 
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τὸν σταυρὸν, ἐπειδὴ οἷδχ τὴν ἀνάστασιν. Εἱ γὰρ ἃ [οὐ] οχ Προ Ἰο00 Ῥ6Γ ἘΠΊ ΘΤΒΌΠῚ άτη, οτ]νο πὶ 15- 
σταυρωθεὶς ἀπέμεινεν, οὐκ ἂν ἴσως ὡμολόνησα" σον- 
ἐχκρυψα γὰρ τάχχ ἐμῷ διδασχάλῷ, ᾿Αναστάπεως δὲ 

: Ἢ οὐ κέ εν ἣ 
κὸν σταυρὸν διαδεξαμένη ς, οὐχ ἐπαισχύνομαι διηγού- 
μενος, 

{εἰ αίατη 6ϑὶ ὅν, σγισθην σσηΠίρον, ἀπ π] οι ἄθτῃ 

ΤΘΘΠΓΓΘΟΙΟΉΘΤΩ ΠΟΥΪ : 51 Θμἷπὶ ΓΟ ΠΧ 5. ἐᾷ ρ6᾽- 

τδ 5556}, σΟῃ[655115 [Οτ! 6 Ποῖ Θ556Π1. ἸΔῈ Οἴτὰ 
1760 τηᾶρ᾽ϑίγο [Θ811} ΔΡΒΟΘἢ αἸ 1556 πὶ. ΟὙΠῈ γ6ΓῸ 

ΟΡΊΘΟΙΙ. ΓΟΘΌΓΣΓΡΘΟΙΟ 81 σοηβοοαΐα, {Πὰπὶ δαΐσθγα ἀθ πὴ μαοὶ, 

ΕΠ, Πᾶσι μὲν οὖν ὁμοίως ἔνσαρχος ὧν ἐσταυοώβη, 
ε " ἥ Ὶ 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὰς ὁμοίας ἁμαρτίας. Οὐ γὰρ διὰ φιλο- 
γχρημαᾶτίαν ἔχθη εἰς θάνατον' ἀχττ μοσύνης γὰρ ἦν 
μ τ Ά ͵ . 

διδάσχαλος. Οὐδὲ δι’ ἐπιρυμίαν κατεδικάσθη" αὐτὸς 

γὰρ λέγει σαφῶς" Ὃς ἐὰν ἐμόλέψῃ γυναικὶ πρὸς 
τὸ ἐπιθυμῆσαι, ἢδη ἐμοίχευσεν αὐτάν, Οὐ κατὰ 

ἘΣ ΝΩ Ψ τρο, ἢ πέσε εῖοθε ΣΤ Ρὴ ἘΣ ἢ. προπέτειαν πλήξας ἢ τύψας: ἔστρεφε γὰ0 χαὶ τὴν 
ἄλλην σιαγόνα τῷ τύπτοντι, Οὐ τοῦ νόμου χαταφρῦ- 
νήσας" ἦν γὰο τοῦ νόμου πληρωτίς, Οὐ προφητὴν 

᾿Ν, 

λοιδοούσχς" 
ἰχὰ. 

ρυσσόμενος. 
ἘΜΕΝ ϑύμνΝι 

χχὶ δωρεὰν 

αὐτὸς γὰρ ἦν ὁ ὑπὸ τῶν προφητῶν χη- 
Οὐχ ἀποστερήσας υἱσθόν' ἀμισθὶ γὰρ 

ἐθεράπευεν. Οὐ λόγοις ἁυχοτὼν, οὐ πού-- 
ξεσ!ν, οὐκ ἐνθυμέσεσιν. Ὃς ἁμαρτίαν οὐχ ἐποίη- 

σὺν, οὐδὲ εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ" ὃς 

λοιδορούμενος οὐκ πάσχων 
ἠπείλεν' ὁ ἐλθὼν ἐπὶ (1) τὸ πάθος οὐχ ἄκων, ἀλλ’ 
ἑχὼν" κὰν τις παραιτούμενος εἴπῃ γχαὶ νῦν, “λεὼς 

Σα- 

ἀντελοιδόρε:, οὐχ 

σοι, Κύριε, λέξει πάλιν. Ὕπαγε ὀπίσω 

πανᾷ, 
μου, 

Υ, τ (ραοιῆχι ἰδία οβέ, βἰσαὶ Πλοσ αὐ ΟΠ 55 

ΟΆΡΩ6 ργθ 15, 588. ΠΟ ΡΓΟΡΙΟΣ βἰ πη} Π1ἃ ροσύδια, 
ΝΟ οηΐπι Ρρορίον μϑοπηίαναιτ ΘΠ ρΡΙ Δ  δίθτι ἀποῖα5 

Ε5{ δὰ τηογίοῃι : ἰηορί σα ρρο οἱ δα ϊοαμάαγαμι 
ῬΟΒΞ ϑϑο ΠΟΟΙΟΓ δγαΐ ᾿ ποσὶ Οὗ ΠΠΒΙἀἸΙηοϑᾶπι οὰ- 

φἰἀϊπϑιὰ ἀαχιηηδίι5 : 1ρ56. δηΐπὶ ἀἰβεγία ἀἸοὶε τ κ Ουϊ- 
«σαη4α8 ἴῃ τ] 16 ΓΘ ἢ} ἰηϑρδχογιξ αὐ ΘΟὨ ΟΕ ἰβθ θη - 

ἄπ, 18πι 68 πὶ πιο Πδη4ο νἱο]ανὶ 1». ΝΟ «υαβὶ 6Χ 

Ροι αἶα ααδηηρίατη μουουβδίββοι ἘΚ δ᾽ ἀπ| γον- 

ὈδΡαββοι  ργ Βα ΘηΪπΊ οἱ δἰΐδγατη τηαχί άπ ρ0Γ- 
σαποηι 75, ΝΟ χαρά Ἰορθ]. ΟΠ Πρ 55ο Σ ἴρ58 

θη1πὶ Ἰοσοηι ἀτιρΙ θαι 73, ΝΟ χαρὰ ργορμιοίδηι 
αἰτοοῖβϑ οι σοῃίαταθ]ἰα : 1μ86 οηΐτα δγαΐ ΖΕ ἃ ργορ]ιο- 

[15 ργυφηπηϊαα5 οϑί 16. ΝΟ αααβὶ τλογοθάθι ἴγαι- 
ἀλββθῖ : ̓ρ56 ϑηΐπι 506. ργϑίϊο οὐ σγαῖῖϊ5 σαΓΑΒαΙ. 

Νοὴ νθρθῖβ, ἢθπ Ομ γθα8, πο οομι αἰ ]ομ]νὰ5. ἂα- 
τλ}550 ΡΘΟΟΘΙΟ Ὡ1]10 : « Οὐ ροσοδλίσπιη ποτὶ ἔδοίε, ποοῖη- 
«γοη α5 851 401115 1 ΟΥΘ 6}05: 4] σομνιο 8 ἀρρο}}- 
«ἰα8, ποι χοίθγεραΐξ σομυιοιιη ; οατῃ ραίδγαίασ, ἢ] - 

πᾶς πον ἱπίεπίαναί 15: χαἱ αὐ ρβϑίοηετα νϑηϊξ ποθὴ ἰπν1 8, 564. βρομίδ 888 (3); 6 51] ααἷ8 δᾶτῃ ἀορυο ἢ 5 
οἴϊατη πππς ἀϊοδξ: Ῥνορίεῖμα εἰδὴ (55), δογεῖπο 181 οραπι αἷοι ΠΠπ : γαάο ροβέ τεο, δαίαπα Ἵ1. 

τ: αι θλεις δὲ 

πὸ παῦος ; Οἱ λοιποὶ μὲν 

ἀγνοοῦντες (2)" οὗτος ὃὲ 

ἄχοντες ἀποθνήσκουσιν, οἵ 

προέλεγε περὶ τοῦ παθους' 

ἴ ΨιΑ. εαἴ. ἀν ἢ. 9. ἐξ 10, 
ΡΟ πὰ  σϑ,, 99. 

"9 γνγᾷ. σαξ. ἃ, τὰ. 1, 
ι, 17. 78 1οὁδῃ. 1, 1. 

πρὸ νάπα ορθνϊο 65: γοήοιαρίο. Ὑονθα, οὐ “αντασιώ- 
δος οἱ ββαυβη!Ἂα ἀϑ6ὰ6 αὐ ἢ σωτηρία η0}., {85 γος 
Ρίον σοροναν. νοθο» ψαντασιώδης ὄ θάνατος, ἔδο] 8 

δ᾽" θη ὰ6 Π5Ι 95. Ο. ΤΟ ΘΡΊΜῚ ροίπιο στ, ΤΘ5 6 01.015 
δχ σοί, οἶδὶ. οὐ Το. ἂὸ νϑυβίοθ του], σαὶ 
ἰαπιθι νόσριι ἐπεὶ πο ἰδυτ, τὰ οὐ. (61... δα δια 
4 ἴῃ οὐΐιξ ρυτοι αν τπιὰσς αἱ ΙορῸ εἰ φαντα- 
σιώδης, Ἰορίταν οὐ ταντασιώδης, 4πο οπλ 51} 1}- 
{{π|ὴ θ᾿ ΓΆ515 ΟΥ̓ 185585, ἵπἀπι Ὁ} 08 ὕπιτη 65], 615 ῃτίοτ- 
τὴ 155] 0Π|15 55 ΔΠῚ 80 ΘΒ  ρι απι. 5ἴτη 1185 51 πΆθοη- 
ἴὰγ βϑῃιομίζο, δῖ. ἡ, ἢ. ᾧ, π. 9. οὐ ἱπῖτα ων, 91. 

Οποά οομίνα οαλμθ5 )οσθΙ8 85, ὃν πὰ ΡΡΙμ 8. οομίτα 
Μαπίοίνθοσ ἀϊοίαηι, 

(4) Ὃ ἐλρὼν ἐπί, οἷο, σά. ἰδ6,, (0151. ἴσο, Οὰ- 

Βα0}., ΟἸοΡ., θέλων ἦλθεν ἐπὶ τὸ πάρος" Ὀοίοηὶ ἘΘη ἢ 
ἡ μαβεϊογοθα. ῬάΉΪο ἰηῖτα, ἰοσο λέγει, ΒΟΥ Β5Ι ΠιῸ5, 
λέξει, εχ (015]., ἴλοθ, (αβαα)., τοῦ, 

(2) Οἱ ἀγνοοῦντες. Ἐκ σοϊά. ΟΟ]}ν., Οὐι0)»,, ἴοο οἱ 

(αβαμθ., οἱ ροβαϊῃ5 ρρὸ ἢ 6ηξι5. ἀποίοτθ. Βο- 

σαπάϊιη ἔμ ρτ 5805 65[γδεοίο ΓΟ 8 ΤΥ 1105 ΤΠΟΤῚ Δ] Π8- 

βδυϊοηίθ. ΑἹ [ἃ νὰ] ΟΣ] 5, σθίογοβ, αἱ 5} 011010 
υἱίαπι ας νὴ ῖο5 τη οσὶ ; ὑπαὶ Ὠπογ τ  Ὡϊ 8 1} ΠΤ 

ΡΕΦν ὀγίπι οισονὸ πὸπ ἸΠΙοποῦῖς : Ομγιβίαμι Ὑ610 

ϑροη ἴα ρᾶββατῃ 6έβ6, οὐηὶ ᾿π θπαίατῃ β'θὲ ὨΘΟΘΙΩ 

Ρεωνί ἄρῃ, δίταρογο ἰάσηθ ΠΟΙ ΟΤΊΙ, 

(8) δον ὀιυϊέδι εἰ ὡροπίς, κα. ΠΆπΟ ψογηαιοῖα 

ἴα86 Ῥτοθαΐ εἷς; τορϑϊψαρ ἰπίογι 5 ἡθηι, 90 οἱ (δὶ, 
4ἦν, ἢ. 8. Εαπὶ νονὸ Ἡἰονίαϊομα ΡΟ οπιτὶ Ἰλθοσϑβιίὶθ 

δχροάϊίδηι, οὐ ον ῥτογβαβ Ἰβοι οτἱβ, σὴ Ῥοΐθ- 

Ῥατβοῖ. ὅκ. ΧΧΧΠΙ, 

πεισθᾶνα:, ὅτ᾽ ἐκὼν ἦλθεν ἐπὶ αὶ 

Ὧ Μαιἢ. ν, 
τὸ Μαῖα, πνν, Ὅ8. 

ΥΊ. Υἱδὴς ἀπ} 115 ρογϑαδιἀου!, τυρα δροπίθ δὰ 
Ραββί ομοπὶ νϑπὶ! Ὁ (οοσὶ ααΐδρηι ΤΥ ΤΕ ποσί ΐαν,ς 

αυἱΐ ἴα τὰ συ ἰσηογαηξ; ἴρβθ. ἀπέοια 46. 9ὰὰ 

38: ΣΤ ΠΣ νν 90; κασι, ἢ: 15. ΜΑΙ ΠΙς 
ΠΣ 

βίατο ποῖ πη ογίθπαάϊ οοηὐαποίδθα. ἐπι6}}Π αὶ}: αἰ πη 
βᾶπ ΠΠΡΟγ Δ [15 σαδὴ ρεθτηῖαπι τα ρρριπσ,ασδά ΠΟ η1]- 
Ὧδ65 ἴῃ ος βίαϊα, ποία σιν ἤθπ πα 1: δχ οαϊ. ἀν, 
π, 31. Α΄ Θμυϊδίπαι ρονα θδο πο τοτἹ ἀϊβοτίο Χο 
μὰ Ηἷν νῸΡΒ15 τι. 588. Ῥέη τθγ οἷα ἐρπσρήο, 
γεὶοὶ οηΐον οοἰ δὴ πον βουρέ; δὰ πὶ. 10. Απηκαὴ ργὸ πονὴς 
Ῥοκεῖ!, φμαγιαο κοἰαῖες οὐ ον βιρηρδιεν, ἡμαλ 0 
εοἰμδ. 864 σα ἴῃ ΟἸγίβιο ἀαρ]εσ 51} νοϊαηία, αἀ 
Ἀπταλ δὴ ηΡ 8 6 ἀἰνίη δι ρμογιϊπραῖ, ΠΗ ΤῚ ροΙο 51. 
δ ατπαπὰ Οὐ ἀπ ]οσαὶ ποὺ ἀπθῖϊο : παπὰ ἴῃ ΡῸ- 
ΒίγΘ)0 σι θλη οἰΐαν! Ἰσσο, βὶς Ἰοχαῖίαν: Δίου ἐαλε δὴ 
φεροαυΐηιμδ, φιαηίμηι {{{8 ει5ῖ6 ἐστέ, χιιὶ ἀπϊνλαηὶ ὉΡῸ 
ηοδὲς ροβε σμαπᾶο βοΐ, ΠΟ 7 δέαγ πὶ ἈΟΙ ΘὨΔ1 ΠῚ 
πιο [0 ΠΟ 15. ρτορτείᾳ, πὲ Ποὺ σΟΠΓΡΡΩΒ. ΟΜ 115 
σα ΓΘ ΒΟΔΠ πυτ. ὅ, Ἰααυ ἕατ, Αἰν ργφΐογθα θὰ 

Ὁ ΠΡΟ πιογίπα τη, αὰϊ 110 ἀναγ" ὦ, Ῥσάνο σαρία]- 
Ὠἶδ, 80 ρογρείγαϊο, ν᾽] π 1. πλου!ο μὰ ΟΥ̓ΆΟΕΤΩ 
δοίτ5 οδὶ: 46 ποτπηιο ΟΠγβίο κ6. ἰσαα! 5ἰσηὶ οδί. 
Αὐἀδοϊξαῦμη. βρη. δηὶ ἰδ ηπᾶτη θουτη α]ν ΘΙ ασμῸ 
σαϊάοπι μα! ον] οα ΠῚ 6558: γεθ! Ῥ6ΡΟ, 1τι μα ΒΒΙΌΠ 6, 
ΚΙοΥΙΠ οατὶ γορον δαΐθη μα ρα τα: σοτοηα μι, χα τη ον ἐθ 
μα} ἢ οοσβϑιία θ, 80 νοϊαπ ασῖο σιβοθρίαι οτπὶ 0}86- 
ἀὐσηῖ μευ οοττδηάο ονὐποθνοῖ, τὸν τῆς ὑπο- 
μονῆς ἀγωνιζόμενος στέφανον, Θρτηοάο, Προ Π0Ὶ 
Αγ ὅδ᾽ Ἰὼ Ομγιβίο ροίθβι88, οὕτη ΟἿ 3 μη ρθοοδθ- 
πιαίο, ΟἹ πημοβίίο τουδὶ ργοοορίο σοποὶι Ἰατὶ 
Ῥοϑϑι, αυσμπίαπι Ογτ}] 5 σΖυφβεϊοπθτὴ πάτο ΠῸῺῊ ἀἴ- 
τρηι, οὐ τ. ἑεσβα Ροίγὶ βοααρηῖῖα, λεώς σοι, 
Κύρις, νοίθυθα [8 ]}η05 Ῥαῖγο5. Βοοῦ 5 νϑγί!, Ῥρορὲ- 
ἐἰμ5. εἰνὶ εἷς, Πογεῖπα; ααλπησδηλ ΔΜ σδιΐατη 5} 
ΘᾺ. ΒΟΘΏΒΙΠ 6550, βνορίίδις εἰδὲ ο1 65, δονηῖπο Σ 
Ἰιοῦ οϑί, 1ῴ ἃ ἰὸ θοῖ5 αὐεγία!; φιοὰ ορίπιο γα] ρα α8 

2ὃ 
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φαββίοπο ργϑάϊχί: ἔσοο ἐραάοίι" ΕΠ τς μονιϊπῖθ πὶ ἃ Ἰδοὺ παραδίδοται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπυυ εἰς Ξὸ 

νοι βαίεν 18. Θοῖθπα Φαδιποῦγθιν. τπογίεια. μὴ σταυρωθῆναι, Οἴδας δὲ διὰ τί τὸν θάνατον οὐχ ἔεσυνεν 

τοπαρὶς 1116 ποιηϊηαπι ἀπ 5 Ὁ ΠῚ πὸ το ροσοα 5 ὃ φιλάνθρωπος: Ἵνα μὴ ὅλος (1) τὰϊς ἀμιχοτίαις ἀπό- 

5.15 ἀἰβρου οτγθίαν τὰ η 5. ἔσο ἀβοσπα νι Ηΐδνο- ληται ὁ χοσμος ᾿Ιδοὺ ἀναθαΐνομεν εἰς ᾿Ιερησόλυ- 

βοίψηναϊε, εἰ ἐναιίοῖτ ἘΝ Δι ἰκονιύσεῖβ δὲ οὐμοϊ βαθέων. μὰ, χαὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, 

Ἐὺταχσβαβ ; Γϊρηναυίε ζασίοτι ἐθαρι, μὲ ὁ! ἰὴ Ηΐορα- ναὶ σταυρωθήσετα!" καὶ πάλιν᾽ ᾿Εστήριξε τὸ πρόσ- 

βαίομι ὃ, Οαρὶξ ἀρογίο σοσπόβοθγα ὁγασθηὶ 165 ὠπὸν αὐτοῦ, εἰς ᾿ερουπαλὴμ πορεύεσῦχι, Καὶ 

εἰογίατη 6856 ἢ δυιὰὶ ποὴ τὰθ, 56. {ΠΠπππὶ Δ ἀΐξοη- θέλεις γνῶναι σαφῶς, ὅτι δόξα ἐστὶ τῷ Ἴησοῦ ὁ σταῦ- 

ἔρῃ, ΡῬτοάδθαξ οἄπα {πάμβ, ἱμργαπιβ δάνοτβαβ ρός; αὐτοῦ ἄχους λέγουτος, καὶ μὴ ἐμοῦ, Προεδίδου 

ραιγθῃι αν 185 ἔοι: ΓΘΌΘΙΒ ἃ ΠΙΘΤΙβἃ ὀβτοδθαβ, ὃ ᾿Ιοήδας ἀγνώμων γενόμενος πρὸς τὸν οἰκυῦεσπό- 

αὸ δαποαϊοιίοι8. σα] τοῦ ροϊαϊα5 5΄, θσῸ Βα} 5 μοί. την" ἀρτίως ἐξελθὼν ἀπὸ τραπέζης αὶ ποτήσιον 

βαῃησαΐηθηι }αϑἔπιπι ὁ πα πάθγθ νοὐε}!, Θα] τηαπάπι- εὐλογίας πιὼν, ἀντὶ πόματος σωτησίας [3] αἷμα δίγαιον 

οΑΡαἘ ρᾶπο5 6115, τη ση! ἤσαν} βαρ ΠΠἸυπὶ 5Ὲ0- ἐχχέαι ἤθελεν Ὃ ἐσθίων ἄρτους αὐτοῦ, ἐμεγάλυ- 

ῬΙαπίαιἊοηεπὶ ὅξ. ῬΆΌ]Ὸ δηΐδ πιϑ 8 αἰ. οα ορα5. νὲν ἐπ᾽ αὐτὸν πτερνισμόν' ἀρτίως αἱ χεῖρες τὰς τὖ- 

[58π βαποάϊοι! μηδ ρᾶγ 08) τοοϊρίαραμε : οἰ ϑία! τα λογίας ἐδέχοντο, καὶ ἀρτίως διὰ τὸ ἀργόριον τῆς προ- 

ρΡεορίεν ἀγβθαίτπὶ ΤῸ Ριοά Ποπότη Ρῥδοίι5. οὐαί, ΒΕ δοσίας τὸν θάνατον κατεσγεύαζε, Καὶ ἐλενχηεὶς, καὶ 

ταογίθαι τδοιιπαβαίατ, Αὸ ἀορνοβϑηβας, οαπὶ ἀπ- ἀχούσας τὸ, Σὺ εἴπας, πάλιν ἐξῆλθεν, Ιἐἴτα ἔλεγεν 

αἰνί ποι ΠππιΔ : Τὰν αἰαϊειΐ 88. τα γβαβ οχῖνῇ! ; ἀοϊηἀδ. ὁ ᾿Ιησοῦς. ᾿Βλέλυρεν ἢ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς 

ἀἰπὶν 1655: Ῥεηΐξ μόνα τι ηἰονιοοίαν ΕΠ κο- τοῦ ἀνθρώπου. Βλέπεις πῶς δόξαν οὐχείαν οἵδε τὸν 

πεϊαὶς ὅς, ν᾽, σαοτπηοάο ογασθια ῥτοργίαιη 510᾽1]᾽΄ σταυρόν Εἶτα Ἡσαΐας μὲν πρισθεὶς οὐκ αἰσχύνε- 

σἰοτγίαπι 6586 πονογαΐ 3 ὃ Ποϊῃηθ Ι58183 5 ΓΙᾺ 415- ται, Χοιστός δὲ ὑπὲο κόσμου τελευτῶν αἰσχυνθήσε- 

566 Επ5 ΡΤ Γαι πὸπ ραϊαὶ, ΟΠ τἰβέμϑ νότὸ ργὸ πθημο ται; Νὺν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου" οὐχ ὅτι 

τηογίοηβ ριόθτη ἀποοὶῦ Νισις οἰογὶ βοαξις εοἰ Εἰ πι5. πρότερυν οὐκ εἴχες τὴν δόξαν" δεδοξασμένος γὰ5 ἦν 

λουαὶῖα 8δ 1 ἀοη ἀαοα ρυΐα5 σἰονία σαγογοῖ ; ροτ ἢ- τῇ δύξῃ, τῇ πρὸ χαταδολὲς κόσμου" ἀλλ᾽ ἐδηξά. 

οαΐαπ δαΐτα οσγαὶ αἰογίς φάη μαδιδξ απΐο οὐδ ας. ζετο μὲν ὥς Θεὸς ἀε!' νῦν ὃὲ ἐδοξαξετο, τῆς ὑπο- 

τἰοπόγα πιαπαὶ 5:, 56. νοι. αἱ Ποὺβ5 μἰογηῖσα- μονῆς φορήσας τὸν στέφανον. Οὐκ ἀναγχαστῶς ἀφῆχε 

Ραϊαν ἢ φίογμο ἢ τησάο νόγὸ μ]ορι Ποαθαίι", ἀὰπὶ τὴν ζωὴν, οὐδὲ βιοσφαγῶς (3) ἀνηξέθη ὁλλ᾽ ἔχου- 

ρα η ἶα μοϑίαγοι σοτοπᾶπι. Νου σοδοίθ Τα {8} σίως" ἄκουξ τί λέ 

ΨΦ.- 

λέγει" ᾿Εξουσίαν ἔχω θεῖνα: τὴν 

νλίαα, πθ4ὰθ νἱ ἃ|1ἀἴὰ ταδοίαια δϑέ,βθὰ νοϊαμίατίθ, ψυχήν μου, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαθεῖν αὖς 

Απαὶ φαϊὰ ἀἴολξ: Ροζορέαίῥηι παῦδο μοποπαΐ ατϊηιν τήν, Βουλόμενος συγχωρῶ τοῖς ἐχθροῖς" εἴ γὰρ μὴ 

τεδαηι; οἵ μοϊεείαίοηε καδέο {ίογμθὶ βεμποη φαμὶ ὅδ, ἐθουλύμην, οὐχ ἐγίνετο, ἼΠλὺ: τοίνυν ἐκ προαιρέ- 
ΨΟ] ΘΙ 5 Δ] 1015 δοποδάο : εἶδ οαΐτι Ὑ6 116, ΠΟῚ (ὰ σεως ἐπὶ τὸ πάθος, γαίσων ἐπὶ τῷ κατορθώματι, μει- 

ἢογαί, δαὶ ἰρίίατ 6χ Πρόσο ργοροβιίο δὰ ραββῖο- σιῶν ἐπὶ τῷ στεφάνῳ, εὐφραινόμενος ἐπὶ πῇ τῶν ἀν- 

ἤθη, ραυαδηβ ἀθ ὀχπαΐο οροῖο, θα θαηάα5 46 οο-. θρώπων σωτηρίφ' οὐχ ἐπαισχγυνόμενος τὸν σταυρόν" 

τοηᾶ, Ρ] 85 5181 ἀδ Βοιι ματα. 5άΠπ|6 : ὁρθέθῃ ἔσωξε γὰ; τὴν οἰκουμένην. Οὐ γὰρ ἦν ἄνθοωπος εὖ 

ΠῸΠ ΘΡΙΒΘΒΟΘη5, βαβαξθαι δ ἶτῃ ἀα θα] οὐ ῖ, Κ᾽ Νραὰθ τελὴς ὁ πάσχων, ἀλλὰ θεὸς ἐνανθρωπήσας, καὶ τὸν 

δηΐπα Ὑ}} 15. 6γὰ} ποχὴο ταὶ μα! οναϊαν, 564 65 ἴη- τῆς ὁπομογῆς ἀγωνιζόμενος ἄρλον, 

Ἰπιηδπαία5, ἀ6 16 ΟΡ οα!δητα ργϑηΐο ἀσσθγίϑῃ5. 

1. ὕδυαμν οοηγδάϊοπῃ! ἐμά], βααρον αὐ υοῃ- Ζι ᾿Αλλ' ἀντιλένουσον» (1 οἱ Ιουδαῖοι, οἱ πάντοτε 

τ γα δ] ]0π8ηὶ ράγαΐ!, οἱ δὰ ἢάδθπι βθϑποβ; ἰἴΐα ἂἃξ εἰς ἀντίῤῥησιν ἕτοιμοι, χαὶ ὀχνησοὶ πρὸς πίστιν" ὡς 

τὲ Μαθι. χανι, ἢ. 79. ΜΆΤΙ. χα, 13. ὅθ αι, τα, 1, 81 2οαη. χιμ, 20, ΚΣ Λα], χιν, 10. 53 ΜΔΉΠ αχυς, 
ϑὺ.. βδήοαῃ. χα, 33, 80 νὴχρ οὐδ. ἃ, γι. 1ᾷ. 8ὺ σαι. χιπ, 4. 81 Ἰοαη. χνι, ὕ, 34. δ οαμ. χ, 18. 
9. ἢ δῖον, ἢν 1 εἰ 3, οἱ ἐμά. 1ῦ. 

ΠΟΘΙ ΤΠ ΟΤΡΓΘ58 Θχργθδϑιῖ, ἀδίξ α ἐρ, Βοιναιῖπε. ἤτθο ἢ γτϑίυγ, νἱχ βίπο πρῖοὶδ οἱ [ρα βία ἐς ἀνα σ᾽ 5 πὰ ΠΕ ΈΤΩ 
ΘΗ] οὐαὶ ἀδριθσαι! τὴ ]} ΠΑ Ταάιθοβ Τοσπλὰ]α. ἄδτγὶ ροίοθτγαί 46 4α]Ρὰ5. πυϊῖβ νἀ ἐανς 29. ἢ. 91, 
γΙΔ6 1 Ηρρ. χχι, 20,1 Ραγαϊρ. αι, 19, 158. 1τῃν, Ῥαιΐο ροβέ, ταετηοτίφ ἰαρεῖ μοί αἰβοδβϑπ “πᾶ δ 
10 βδουσηάμῃ ΕΧΧ. ῬΓομΠαἰα ἀἸΟΙΕ ἃ ΟἸιγ βίο νόθα: Ῥεπὶξ κόγα, δίο., 

(4) Ἵνα μὴ ὅλος, εἰο. Ἐχ οοὐ. ΟΟΪ51, οἵ τοά. (αὰ δηΐθ οὥπδμι αἰΐὰ οοοᾶδίοηε ἀἰοία. 588}, ἀρπᾶ 
ΒΟΥ ρδ8ι ὅλος Ιοῦο ὅλως, ἐιριζτδι», ἢἵλπμο ἀνηπα αν Ιεθ οδῆ., ὦ. 18. ν, 33. 
Ἰθοίιο ἐχ 115 {88 ΒΟΡΙΒΗ νη Πι5 απ. 99.. ΟΠ ΡΙΞΕΒ ἢ (3) Βιοσφραγῶς. ΨΙοϊοπία οἱ νρριιχπαπίὶ ἢιβίοία 
ταογίσπι αι 6598, η6 δχ ἀσογοίο σαὺ ὥδαβ ρουθι!δ5. υπορΐφ. Υὸχ ἤῶς Ππραυ σία ἐπβοῖεῖα ἢ ἢἴ85. {{Π 18 
ΠΟΤ ἀμ χὶε, Ομ 65 ἱπίογίπηορο σοβογθιαγ, πάντας. μἶγο ὀογραρία. Εδξ ἴῃ [ἴον οἱ (άβαυρ., βιοσφαγῶν 
ἀνελεῖν. Οὐ παι δηλ ροτ] πἀδ 85. {ΠΡ παν] βου μαΐασ,, ἴῃ ἤρα., βιαίως φυγών, υἱοίεπίον Γωφίθηκ, ἀστῷ Ἰφοιῖὸ 
ΤῈ βοχαθη!! 6χ [μισὰ σαπίοχμα, ἀγ σα] ἢ. τό νερὸ ποη ἐπηρηοΡα}}}}15. 0 15],. βιαίως φαγών, ΔἸ οδιημάθχη 
πρόσωπον ΡΟ ΧΙ ΠΠῸ5 ὁχ οὐ, (Ο15]., σα, Οἀβᾶθ,, νόσοι ΟΥ̓ΡΙΠ]τις ΠΒΌΤΡΩΙ παρὰ αἰταν. 38, 6 ΠῸ ἔπ οο- 
Ὁ}. οἱ βᾶογο ἰδχίμ. , αἸοῖθὰ5 βοειρέαν νανοία!ο, γαύσθηι ἑκουσίως, 40 

(9) ᾿Αντὶ πόματος σωτηρίας, Κ᾽Ὸ ροίε βαἰεἰί. τχὸχ σοηβθχα ιν, δχ οὐ, 2 015|,, Ἰλθα.. (ΟἹ, εἰ 
(σά. ΟΟἹ»., ἀντὶ αἵματος σωτηρίου, ργῸ ἐπημμίπο 8α- (γοά. 5βιῃρίθνί λας, 
ἰαίατὶ ν01 δαίϊοαίοτίς. ΜῸχ ἤθελεν, υοὐνιὶξ δα (ο15]. δὲ (4) ᾿Δλλ᾽ ἀντιλέγουσιν, α βοσαπηίαν [6 τὸ π|5- 
Ἀεα. οοἋ 4. δὸ ἃγοά. βογί ρβίμηιαθ ργὸ ἦλθεν, Θυᾶ5 486 δὰ {Π|πϑ8πὶ σαϊρο 6860, [18 51 Π|}}14 51 ΠῈ [15 Τα» 
Οὐ ΡΠ πιβ ἢ ἈρΡΡΡΙδδ ΒΡ] γα] πα] 6ΡῸ ΘΌ]ΟΡΙ 5, καορὶ ἀρὰ ἢ πππὴ Ἰοσαηίατγ ἰὴ ὈΧρΡΟΒΙ Οηδ δΡ υκάθηι ἂν- 
ῬΑΠῚΒ ΘΟΠῚ Ὠ111110 65} : αα] οὶ ἔγαηρθπαυ ἀἰβίγθα8. ἐἴσα] ΞγΠΙΡ0]1, φάδηι μἷς ἐγαοίαι Ογγ] 15, αἱ ταὶ 



188. ΟΑΤΕΘΟΠΕΒΙΒ ΧΙ. ὍΝ ΟΗΒΙΒΤΟ ΟΠΠΟΙΡΙΧΟ ΕΤ ΒΕΡΟΌΙ, ΤΟ. 183 
λόψην γος , ΩΝ Σ ς διὰ τοῦτο λέγειν νῦν τὸν ἀναγνωσθέντα προφήτην"  ὈΓΟρίογοα πιοιο ἀϊσοτοί, «αἱ ἰοοία5 686 ργορποία: 
Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀχοῇ ἡμῶν; Πέρσαι πι- 

, ν, “ἜΣ Φ, 5. ἢ ἿΣ Α ἣν 
τεύουσι κα' ᾿Ιοραΐοι οὐ πισπξόουσιν" ὄψονται, οἷς 

οὐκ ἀνηγγέλη (4) περὶ αὐτοῦ" χαὶ οἱ οὐχ ἀκηκόασι. 
συνήσουσι, ναὶ οἱ μελετῶντες 

τῶσιν. ᾿Αντιφθέγγονται 

ἀθετήσουσιν ἅ μελε- 
ἀμϑᾶς, [3 τω (3), εἶ ᾿ ᾿ ι 

λέγουσι" Αύριος ἄρα πάγει; χατίσχυον γὰρ ἀνθρώ- 
πινα! χεῖοες τῆς χυριότητος, ᾿Ανάγνωτε τοὺς θρέ- 
νους θρηνῶν γὰρ ὑμᾶς, ἐν Ὀρήνοις τὰ ἀξια θρή- 
νων ἔγραψεν Ἱερεμίας. ΕΤὺῸεν ὑμῶν τὴν ἀπώλειαν" 
πξΣῆσεε τὴν ΔΕ ΣΣ, νότὴθ ἘΘΆΠΣΕΕ, ἘΠῚ ΕἹΣ ΝΣ ἐθεώρησε τὴν ἀπόπτωσιν' ἐθρήνει τὴν Ἱερουσαλὴμ 
τὴν τότε. ἡ νῦν μὲν γὰρ οὐ θοηνηθάσεται. “ μὲν 

(ἂν μ᾿ ἤ μὰ - » κ᾿ τ 

γὰρ ἐσταύρωσυν, ἢ ὃὲ νῦν προόσχυνεϊ τὸν Χριστόν, 

πὴ: χαὶ ταῦτα 
᾿ 

Θρηνῶν τοίνυν λέγει’ νεῦμα προσώπου (9) ἡμῶν 

Χοιστὸς Κύριος, συνελάφθη ἐν διαφθοραῖς 
ἡμῶν. Μὴ τοίνυν ἐγὼ εὐρεσιλογῶ ; ἰδοὺ μαρτυρεῖ 

Χριστὸν Κύριον ὑπὸ ἀνθρώπων συλλαμδανόμενον. 
Καὶ τί τὸ ἀπὸ τούτου ἀπούησόμενον ; εἶπέ μο!, προ- 
-» Ψ Νε ν» ᾿᾿ ᾽ “- - ἐν φῆτα. Ὃ δὲ φησιν Οὖ, εἴπομεν, ἐν τῇ σχιᾷ αὐὖ- 

τοῦ ζησόμερα ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Οὐχ ἔτι γὰρ ἐν τῷ 

“ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐμπολιτεύεσθαι τῆς 

ζωῆς αἰνίσσεται τὴν χάριν, 

" 
ΦΖΟΣ 

Η΄. Πυλκῆς δὲ τῆς ἀντιῤῥησεως ὑὕπ' αὐτῶν γενομέ- 
ἢ Ἀν οὗνθρα τὰς μα 

νης, φέρε, ταῖς ὑμετέραις εὐχαῖς, καθὼς ἄν ἐνδιδῷ 

τὸ βραχὺ τῆς ὥρας, τῇ τοῦ Κυρίου χάριτ' περὶ τοῦ 
ν Ἔ ᾿ ᾿ : ῷ Ἢ Ἄ 

πάρους μαοτυρίας ὀλίγας παραθώμεθα, Πάντα γάρ 
ἐστι τὰ περὶ Χριστοῦ ἔγγραφα" καὶ οὐδὲν ἀμοίθολον" 
οὐδὲν γὰο ἀμάρτυρον" πάντα ἐν στήλαις προφιητικαῖς 
ἀναγέγραπται" οὐχ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐκ Πνεύ- 

ἣν , -ὩὩ .Ν ἔνε, σον 
υατὸς ἀγίου γεγραμμένα σαφῶς, ᾿Ἀπεοὶ οὖν ἤκουσας 

τ . ἥ ν ποάνς αὶ Τῆς, Ὁ ῷ 
τοῦ ᾿ὐχγγελίου τὰ περὶ τοῦ Ιοϑδχ λέγοντος, ἄρα οὐκ 
Ἅτκῶς ἘΣ ἱ ΓΕ ὙΌΣ Η 
ὀφείλεις δέξασῃαι τὴν χαρτυοίαν; ἤχουσας, ὅτι 
ἐνύγη λόγχῃ τὴν πλευράν" οὐκ ὀφείλεις ἰδεῖν εἰ χαὶ 

9. Βοιῃλ. χνύ, 21 ; 158, τ, Ὁ. 
5 411}. χχστιι, 3, 9. 

80 [34 ΤῊΙ, 1, 
ἣ δ ἔν ἢ 3. 

ΠΜ]]Ὸ 1} (]ν}}1}}} 510, (πα πὶ Πα ΠΠτι5. Χ 1515 ΟΥΤῚ}}} [0 ἢ- 
ἀπ θρὰ5 ϑο 5. πύτία]05. Τρ υ μάν} ῖ, Ἰερ δὰν 5Ὲ}}}, 56} (611- 
ἴω, εθάθια ϑουιρίαγάσαιῃ, ᾿ὼ. εαγάἀσῃ 18 ΒΘΏΒΌΩΙ 
αἰοραϊίοποβ, δοάοπὶ οτάΐποὸ τϑο  δίο ; σα ἀοπὶ 0076- 
οἴἰοῃμδς, δἰ δα ο]ήθοία τοξμοῃβιοπῦθς πὰ 1] θ]απο νἱ- 
ἄἀείαν ἰοτα5 16 ΒΌΠΩΙ Ἰἰοσαβ Ὠ1}}} αἸμα 6586. τ1851 
ΠΡ γα οἱ μία ΠαΠηίαμα ΟΣ ἱπιονργοίαίϊο. 
ΡῬχαιῖριοβ ἰΟ005 ἢ ΠΟΕ5. ΟΠ ΘΟ ΓΆ ΒΒ, 

(2) ᾿Ανηγγέλη, ΒΔΙΠ, ἀναγγτλεῖ, Μοπάυ πὶ σογγθ- 
χἰθλ8 δΧχ οοὐ, ΟΟ]Ρ. οὐ βᾶοτο ἰδχία, θὰ. Ἰλθ 5.» ἀνηγ: 
χέλει, Οοἶ5].,) ἤοθ οἱ ὕαϑααμ., ἀναγγέλη. Π0ὺ [ο5801- 
πεοπίαηι Ον γε} ὰ8. οἷαι ὁὁ. ὁτάϊηε νουρονὰπλὶ 0 
βαμοίαβ βασι ἴῃ Ερ. δᾷ ἤοια. 

(3. ποὺς ἡμᾶς. Βαϊίο5, φαΐ ἰὐταμὶ ὑμᾶς, οἴηθπάδ- 
γἱηλϊὰβ ἴατῃ Πἴὸ, σασια ἰηξουϊαβ ρυ5ὶ θρηνὥν, ΘΧ Ὠ158. 
(οἷ51}.. Ο0}}ν., 600. οος Οὔβαιρ., Ονοα. ΗΠ] ΟΠ1Π65, 
εοὐ. 001». Ἔχοδρίο, ϑυσρίυιη Βαροιί, καὶ ἀντίσχυον 
Ριὸ κατίσχυον. Η Ἶ τ τ" 

(3) Πνεῦμα προσώπου, π΄ ὕ01}., Πνεῦμα ἀπὸ 

ποοσώπου, δρίν»Ἵπι α γαοῖος αἱ οα!θοῖι. 67, πα. ϑ6,16- 

εἷς, πρὸ προσώπου, αὐ {αοῖσπι. ΠΗ Ὰ5. ἐπὶ δυηπὺο- 
ἐνωμ. κου 11 δρν ἐς στ δι πυϑίλὶ, Ῥοδὲ ΟΥ̓ Ύ1}Π115. 16- 
εἰὺς ἐν διχφροραῖς ἡμῶν, 5. παβοῖαν ἦα οὐ, 'ΧΧ, 

ΑΙα. οὐ ἀοιομ,, οὐ παι] 15. Βα θα 5, ἃ Βαΐηο δὶ 

αὖ ἴπ ο4. πόμι. Ἰρρίταν, διαφθοραῖς αὐτῶν, ἀπο 5]- 

μα οαγα νἱάϑίαν νεμεέῖη βοαθοίαπι Δα! ἁΠ Πα λ οοτα- 

ΡτΘθηβαμῃλ 6558 ἃ Ομ ἀθ15. π}ν 5186 ἸΡΒΟΓΌΤΩ βᾶπ- 

93 ΤΏΓρΘΩ, ττ, 20, 

θογιῖνο, φεῖς ἐν αϊξ ρεωαϊοαξογιὶ γιοσῖνα "Ὁ ἡ Λ)ουθῷ 
οὐδάπηϊ, οἱ [ΠΡ τὼϊ ποτὶ ὁνοαη!. ὙἹΔοθππε φαΐ θει5 
01) Δ Πα Δία 65. ἀδ 60 ; οὐ αὶ ποι δι Ιθγα!ς, 
(6 ΠΠ κοην ὃἹς οἱ χα] σοτηπιοάιιδηναν, γθ]]οϊθης 88 
αὰῷ τη Παη λα, Ποβροπάθπι πο 018, ΘΕ Βα σφαθῃ- 
[αν : σροηθ Πομλληις να Π]τὰτ ; αὐφιι ἰρβᾶ οι μοι 
Υἱ νὰ] θη οτο8. πυτηλῃη Τὰπὰ5. δχϑιίογε Ὁ 1, αῖ8 
[μαιηθ εἰ λοθ 5: νὸ5 θα ἰαιαοπίαῃ5 δ γρηνα5, 1ὰ- 
ΤΆ ΘῈ 5 ἀἷρπα ἴθ [πο πέβι οἱ θὰ5. βυγρβὶῖ. ΥἹΈ 
Ἰμίβνιμιαι γϑδίσαμα, οάβαπι οοπίοιαρ]αι! 5. οπέ, [μι- 
τηθηςαθαίαν {ΠΠ|ι8 ΟἹ ηλ ἰδ ΡΟ 5 ΠΙΟΡοϑοὶν πιατ (6): 
πὰ) δὰ 4185 ἀ) δδὲ, Ἰαμμ μΕ15 πο ἀδῇορίίας. 
(μΡριβθυη πα 48. οὐαί χλὲ 1, ἀαθιι ρρΏβ6 8 
δία αἀοναί, ἰναπηθιΐδ8 σι ἂἰνς δρέγζίις. ξαςϊοὶ 
πυσένίς Ολνιβέι5. Θοριλδ, σον ἢ  ϑμ5. εξ ἰὴ 60}- 
γεριοη δι ποϑίτὶς 53, τη ἜγβῸ ΘμῸ ὁοιπ πη θ {1{1|8 
ΪῸΓ ΒΕΓ ΟΠΙ 5 δοοα ἰδϑία τον ΟΠτἰξίατα Βοπιίματα 
Ὁ που πί]ιι5 σοι ργ  ἄθησαηι. Ο1ἃ γετο ἰμ46 σοη- 
Πμρδεῦ αἷς 8], ο ργορμδία, ΠῚ6 απίθια : Ομ), 

εἰϊωϊπειδ, ὅτι ταπῦνα οὐας εἴοθπιις ἴπ σον ΐδης, 33. ΝΟα 

ΒηΪΩΙ ΠῚ ἢ 5 ἴῃ ΒΡ86]6, 884 ὁ). ψοπεϊθ5 νογϑαΐα- 
ταϊα ἱπάϊοαν σραίϊίαμι υἱίτ. 
ὙΠ. Οπηὶ νθγὸ Δ Ό ἰΡ]6χ ἃν ᾿ρ5ὶ8 ἐοπίτδαϊοιο 

ὁρροῃδίαν, ἀθ6, ὙΘ 5 ΓῚδ ΘΡΘΟΙΒ 5. ἀἀ αἰ, φααηίαιη 
τε ρο 5 Ὀγθυ 5 μαι είαν, Βοπιί ἢ] γαῖα ρᾶιοᾶ ἀθ 
Ῥαβϑβίοῃθ ἰδϑππουΐα Ῥτοξογαμλ 8: οαμ πα ομΐηχ 00: 
δα ΟἸινέβίαπι ρεγί πο πηξ βοτίρια δαηΐ ; αἰ χα ἃπι- 

δίξυσι ὁ50, ἈΠῸ} δῖα ἘΒῚ Ρρβθαὰ8. ἰοβιϊαιοῃίο : 
Σέρμλπία [ἸῺ ΘΟ] απλΠ 15 ργορ 1015] πβοσιρία βαῃῖ; πο Ὶ 

ἴῃ Ἰαριἀθ15 (ὰθ8}}8, 568 ἃ Βρίτι αι βαποίο χαδαϊΐζοβίο 
ἀρβοτίρία, ἀσπι ἰἰἀχας ἀπάϊνονῖ5. ναμμοϊτατα (ὰὰ 

ἃ ὁθὰ μεβία 51}1 Γείθγθιϑ ἡδποη πο. ἀ6}0865 ε}1π15 τοὶ 
δαάιγα ἰϑποπίῖμι ἢ ΑἸΟ ν15ι} Ἰδησδὰ Ἰα8 σὰ Π5- 

98 101. 5 Ψι(α ἑαΐ, 12. ἢ. Ὁ 1 οσαὲ, 1. 

σαϊπα ἂς τ] ογιιη οὐ ἀ!θπ5. ΨΙάο χθοῃ. χικ, ἀν 
ΒΔΡΟΙ ἡ πΠΡ, ἐμὲ ῥοθοα 18 ποςίνὶϑ. Τὴ Ὑ ΟΣ 5 Βοα αεὩ- 
Βα, (μ)ιι5. ἐγ ναῦν ε7μι5, οἷοι, 51 ΗΟ Ρναλβτητβ, απο χα 
τα θη ἀπτὴ Ἰοθ]οανπλὰ5. 186 ρ88]. οχαχιν, 1. 

(4) Πα (ΡΟΥ 5 Ηϊογοκοίψηναηι. δῖ. σαὶ: 18, ἢ. 
3ά. ΔΆ ΟΓΟ5. 5105 ΘΟΠΊΡΟΙαΙ : μη μύ, ἐιηϊναγο, 
πότνα Ηϊογιβαίσσῃ.  οἴπδ. ΗΘ Οβοϊ νὰ ἀυ ἃ δα] εὶθ 
Βαρη αθαϊαν οἱ Ομυβίατῃ ὀρ ΠΧ, ρθ ψεβρδεῖα- 
θα] τίη, ἂὺ ἰᾳ πάθη ῬῈΓ Ααἀνπηηι πὴ ἀλλ ὁχ- 

ἢ) οἶδα, δἴπλ! ἰοοαπι, πότῆ θα οἱ ἔπι] 5 πρ αἰανε, Ναιηῃ 
Ῥα!]οῖ5 μά Λάγταμὶ ἀθόγοίο, ΡΟΝ] λυ ἰ5αο νο] ρϑατ 
Ἰοοῦτα ᾿Ἰπποῦὶ {πὰ 45 615, ΘΒ ΠΠΡῈ5 οσσαρδηάα ἰτασίϊα 
δέ πόνὰ οἰν (5. οἰγοῦσῃ Πα] νά γα χη σἴ6 Π] δχ γοίο- 
τὶσ Γαΐ 158 5 πἴὰ 5 οἱ Ἠοπχάπα, ον 5. Γἀοἰὰ, Δ5}1ἃ 
8} ΠΡΟ ΓΟ" 15 ΔΌΠΔ 16 ΔΡΡΘΙΪαἴὰ οϑὺ; νοίδνὶ Ηἰοτος- 
βοῖν πιο νοσάθ]0 ᾿ΐα ἴῃ κϑη ἢ πὶ τπομλο γα ΟὈ]ἰ6- 
ταίον! σι ΠΙ8π5 Ρα β! τ ΡΤ 565 Ζθστι βίοι}! 
ἀπιιϊὸ 414 Θυ5δὶ Ζογυβαϊοιῃ ἱβηοτγαγοῖ, ἀρὰ ΕἸ 56 Ὁ., 
"}. νὰ ΠΠ|5ὲ. οοοὶ., οἂρ. 91. Ῥοβὶ γδρϑγίαην σγηοθι, 
ὙΓΡ5 Π Ιλ δὲ Πομϑιδῃληὶ ταμη ἢ ἸσΘῃ ΠᾺ ἀσοίᾷ δὲ 
ονὐμπαία, Εἰ ΡΠ 615 διίδτ ἰμβίααο ᾿' Θ5., αὐ δίκα οαὺ 
Ῥγοραῖς αι, τ; ααι]θ τί ΠΟΤ οβοϊίγ. ποπιδῇ 
γοϑατ δῖος ΘΓ πονα Φολαβα σοι ἃ} ΠΟ] πἃ ἀρΡδ!]αϊα 
οβι, ΥἹὰθ Εαβο}., 1}... 1. δ, Οὐηδίανί., ἂρ, 332, εἴ 
δοογαί,, 0. 1ν σὰρ, 67. 1Δὰ αὐ ἃ} ὁο ἰδπιροζθ τποάο 
πὰ, τηοάο Ηἰοτοβοϊ μι ΔΡΡΟ ἴα 511, ἀοηδο ρεὶσ 
τὰ Ομ δ 56 ῃ 5 ἰῇ ἀδϑιιδίμ ἀϊλ θα ἈΡ 11}, 
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γουπογαίατα ἕα 556 Ομ νίβίαπι "6: ποὴ ἀθθο5. Θχρ]ο- τοῦτο γέγραπται; Ἤχουσας, ὅτι ἐν γχύπῳ ἔσταυ- 

χᾶτϑ, βου ρίιῃ μθ {Ππᾷ πο α 5}} ἢ πα Ίβι} ἴὰ ποντίο. οώβη" οὐκ ὀφείλεις ἰδεῖν εἰ γαὶ τοῦτο γέγραπται; 

ρα χ μη 6580 1 πὸ ἀσθο5 Ἰη4αϊγσονο αὐρυηῃ οἱ Ἤκουσας, ὅτ' τριάχουντα ἀργυρίοις ἰπράβη" οὐχ 

ἰοὺ 5ογίρίαῃι 510} Ααάίβιῖ ἐυἸσίπια ἀυσϑιίθῖβ νσθσα- φείλεις μαδείν τὸν εἰπόντα τοῦτο προφήτην » Ἴϊκηυ- 

ἀαίαπι 6580 38: ποὴὶ ἀ6 068 ργορμοίαῃι ααὶ ἰτυο ἀϊχὶί σας, ὅτι ἐποτίσθη, ὄξος μάθε καὶ τοῦτο πρὶ 
ἀἀΔάϊξοοτθ ἢ Αὐάίβε! αὐϑίο μοίαί απ) 6558 39: ἰοῦ αῦο- πτα', Πχουσας, ὅτι ἐν πίτος ἀπετέηη τὸ σ 

406 ἀν] βοτιρίατα 51} ἀδίκου, Αὐάῖπε σοῦρὰβ ἴα ρὸ-. λίθος ἐπετέθη" οὐχ ὀφείλεις λαθεῖν καὶ τ 
ἰγὰ τοροϑβίξατῃ [αἴ556, δὐ ἱπιροϑιίι ἰαρίδοτα ἦ: πο τοῦ προφήτου τὴν μαστυρίαν ; Ἤχουσας, ὅτι λῃσταῖς 

ἀδΡ0685 δὲ Βα) τὶ ἃ ργορῃβία σϑοίρογο (οβμπαοηϊαπιῦ συνεσταυρώθη οὐχ ὀφείλεις ἰδεῖν εἰ χαὶ τοῦτο γέ- 

Απάϊδιὶ οὐατη Ἰαΐτοπὶ 5. οταο ἤχαμα ὃ: πὸπ ἀθ- γραπται; Ἵκουσας, ὁτ' ἐτάφη" οὐχ ὀφείλεις ἰδεῖν 

Β65 βεἰίαγὶ ἀπ οὐ {Ππ4 βογιρίαμα ὃ Ααάϊπι φαοὰ 5 εἰ ἀσφαλῶς ποῦ (1) τὰ πεοῖ ταψῆς ἀναγέγραπται; 

ΘΘΡΌ 5 5; ποὴ (6 οὁροτίοι Ἰηϑρίοογα, ἂπ οοΓίο ἃ}1- Ἤκουσας, ὅτι ἀνέστη" οὐχ ὀφείλεις ἰδεῖν μὴὲ παίζη- 

οαμὶ ἀδ βεμαϊίατγα βοτιρίαπι 51} Αυάῖ5}} φιοὰ τσ. μὲν σε ταῦτα διδάσκοντες ; Ὅ γὰρ 

ΘΌΡΓΟΧΙ δ οπ ἀθ065 ἱπααΐγδ ΓΘ, αμηὶ ἰς 15 ἀοοῖγ- τὸ χήρυγυχ ἡμῶν οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης 
πἶδ ᾿αἀλτμι5 Ὁ δόγμα δηΐπὶ 1ι0510} οἱ μγωισαίϊο πο- σοφίας λόγοις, Οὐ σοφιστιχαὶ κατασχευχὶ κινοῦνται 
αἰνὰ ποπ ἤ ρογομακὶ τ υι5. ἰποπαπ βαρίον ἰῷ νον υΐβ Β νῦν, ἐπεὶ διαλύονται οὐ λόγους νιχῶσιν (2), 
οογιδἰβέϊε δ. ΝῺ Βορ ἰϑεῖοα πππὸ ἰμβίγασπίαν αὐτί ἢῇτ ἐπεὶ παραλύονται" ἀλλὰ κηρύσσομεν χοιστὸν ἐσταυ- 
οἷα, 5ἰφαϊ οι 1ρ58ἃ 4550] να παρ : ΟῚ ὙΘΥΡῚ8 νοθᾶ ρωμένον, ἐκ ποορητῶν ἤδη τούνου προχηρυχθέντος. 
νἱπουηία, αυδη ἀοχυίάθη ἴηι ἐσ πτὰ ἀμοαμε να. Σὺ δὲ μο! δεξάμενος τὰς μαρτυρίας, ἐναφράγισαι τῇ 
»γϑαἀϊοαπις Ολνίβα ονιοίβανην 7, αν ΓῸ5. ἰπ ἀἢ- γαρδίᾳ ταύτας, Πολλῶν δὲ οὐσῶν, καὶ τοῦ χρόνου λοι- 
ἰθαδϑϑιπὶ ἃ ῬτΟρΡοἐἷ5 ρα ἰυαία 651, Τὰ νογο,ἰοβι- πὸν τῆς ὥρας εἷς ὀλίγον πεοιγραφομένου, ὀλίγας, 
πιοηΐα ἃοορίεηβ, ἃ ἰπ οοτὰθ ἰᾳο οββίρῃᾶ. απ ὡς ἐγχωρεῖ, τὰς χυριωτέρας ἀχουτον νῦν, Λαδὼν 
ααΐοπι 68 ΙΠΞΠ0 ΠΙΠΠΘΙῸ 5ἰπἴ|, οἱ ἰθπιμὰβ απ ὰ δὲ τὰς ἀφηρμὰς, γενοῦ φιλόπονος, καὶ ἐκζήτησο" τὰς 
αηραβίατη σοῃ γα!δίατν, ράῦοα, αἱ Πςοί, φαθ ρὺ5 λειπούσας, Μὴ γὰν ἔστω 31] σὴ: ἡ χεὶ 

τα πη πι παρϑαμῦ, παπὺ ἀπάϊ. ΔΥ αὶ ἵπο ἀυσραπηομία παμένη εἰς τὸ λαβεῖν, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὸ ἐργάζεσθαι 
οδρίδη5, ἰαΡογοια βαβοῖρθ, εἰ αὰ τοχια ογαηὴΐ ἕτοιμος, ἤαντα Θεὺς χαρίζετπ: (4). ΕΪ γὰρ τις 

ρΡουᾳαῖνο. Νὸς οπΐηὶ δὰ αουϊρίομάπν ἰαπίαι ροττ. λείπεται σοφίας, αἰτείτω παοὰ τοῦ διδόντος θεοῦ, 
γοσίᾶ, γΘΓΆΤα οἰϊατῃ δὰ οροταπάστα ργοιιρία ΗΡῚ 51 χαὶ λήάψεται. Ὃς ταῖς ὑμετέσαις εὐχαῖς (ὃ), χαὶ ἐμὶν 
ταϑρ5.8. Οὐηαΐα ργαμΠοαίαν 65. 5ὲ ψειῖς ὁπ πὴ 6- παράσχοιτο τοῖς λόγουσι τὸ εἰπεῖν, χαὶ ὑμῖν τοῖς 
βέγιοη ἀοβοϊξων βαρίοηίϊα, μοδέμῖος αὖ ὁο φιιὶ ἰαγσίίι ἀκούουσι τὸ πιστεῦσαι. 

Βὲὸ ὃ, οἱ ἀοοίριοι, Οὐἱ ρυοοῖθα5 νοϑίγῖ 5 ὀχογαίαβ, 68 πορῖ5, αὶ γογρὰ Γλοϊ 5, ἀἰσθγο, οὐ γορίβ, ααὶ ἂὰ- 

ἀ1{15, ὁγεάσνρο οοπσοαδ! 
ΙΧ. πῃ υδιηὰ5. σι ιαγ ἃ ἀο ρμᾶπβίομα Ογιβ 5. Π. Ζητείσῃωσαν τοίνυν ἡμῖν α' πεοὶ τοῦ παθοὺς 

ἀράμ!, ἰϑϑ ποῖα, ΟΟμνοπἰ πιὰδ Θπἰ ΠῚ, πῸπ ἊΣ ρυτα τοῦ Χριστοῦ μαστυρίαι' συνεληλύθαμεν γὰ5 οὐ ρα- 
οοπ δι ρ]αἐσίοοτη βου ρίαταάτιτη ὀχροϑι ποι ἢ. φῶν ἐξήγησιν ὑτωρητικὴν ποιήσασθαι! νῦν, ἀλλὰ πὶ 
εἰδπιὰβ ἤὰπο, 584 πῇ ροίτπ5 ἂς 15. σὰ ογοάϊαϊ- στοποιηθῆναι μᾶλλον περὶ ὧν πεπιστεύγαμεν. Τῆς 

ὌΝ 

Ξ εἰ Ὁι 
ΞΞ » Ἂς ΓΑΙ 

᾿ τ: ἢ 
λύόνος δικῶν χαὶ 

9 

Ἧ δέκα 5 μόνον ἐχτε- 

ις ὑμῶν 

ι 

Ὁ 7υλπ, χιχ, 32,37. 51 ρ1ὰ. ἅ., 985 Μα(. χχυῖ, (5. 939 Ι0α. χΧΙχ, 29, 306, : Μαμῆ. ταχγυτ, 00. 
Ἐρια, 38. 53 1014. 59,60. 4 ἔϑπο. χχιν, 384. 51 ὕοτ. κα, ά. ὃ Υἱάν πλοῖα. θὲ Ῥαγαίε. π. 9. ἽΤ ΟΣ, 
ἥν οι πο  ἀσν 

(4) ᾿Ασφαλῶς που, Ῥαγου!αια ποῦ ἐχ ἤδρ. δΔα]6--ὀ 51{0οἱδιρυῦί 8.1} ΝΟΙ 5 8) 68 ρ.49 Βρ᾽5᾽018 5. ΒΑΡ ΑΒ αν. 
ΟΠ Π5, (4) Πάντα Θεὸς γαρίζεται, Οριπία Ῥρις υαξβ- 

(3) Οὐ λόγοι λόγους νιχῶσιν, εχ (οἷ5]., δρ., σαί", γάγιο Ῥ Ιοτί αν Ὁ δοπ ἔθη Ἕα 1 185. (01}»., 
Κορ δἱ Οβϑορ, ϑουρϑπας λόγους Ιοεο λύγοις, Α- Παντὶ Χριστὸς χαρίζεται" (λυ ίι5. ποῖ σταιίβυα- 
6. ἢ Ο0}}». οὐ λόγους κινοῦμεν, "0. βοΥπιοτιδα. ἀρὶ- ἕω. ανοάοοίαα νον; Οληίδίτς. δὲ ογπη νυ ἡγαΠ]β- 
ἐαπικς. ΑΔν γτ! 5 56. ἀἀνοῦθαβ ΒΒ} 501008. ἀάνοτ-. σαδέδῳ", σα. δε. νι ο86, {ἄντα Θεῷ χαρίξετε, 
ΒΔΡΙΟΡΌΙΩ ΒΕΓΠΣΟ 65, 5111} νου θύνιαι ἀρράγδίι ἀἰ- ἀποά τονοσαηάιτα δα ἰδοοηθ πὶ τα]σαίαθν, ΡάΏ]ὸ 
νηὶ ἰδβί ποι δαοϊον!α α ἀοβι[αἴος πὸ ρυμπαρο; φοκῖς ὑχίνοσημα βαρ οΠ {6600 }}} νουρὰ, αν ῦϑο ἃ βάστυ 
χυϊᾶ ἴα μα αϑηηοαϊ σομΠ] οι ϑάὰο αν 6, νοὶ ροιϊα5 ἰδχάαι γοοῖαι ΟγγηΠιβν ΑΓ ἰρβα5 Αβοβ[011} γοῦδϑ οι. 
χαδ αἰτίη ααθ τϑγθόγαμι ἰπ γθηΐοβ ἀθθιιη πὶ να- ἴδ μ., (οἷ5], δὲ Π0]}νν πα το, : Αἰτείτω παρὰ τοῦ 
αἰαῖ οοτίαϊα, 51011}15 ὁ5ὲ ΝΟ κοη σπίία ποι. διδόντος Θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς; καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, χαὶ 
Ῥαναίΐψί., τι. 18: Αόγον λόγῳ μάχεται, τὸ δὲ ἔργον δοθήσεται αὐτῷ, Ρυβίμίοι αὶ θὸ χεὶ θαι οπμείνας ὑν- 
ἄμαχον, ϑόνηιο ομπὶ ϑογπιοα σοποοΡίαί, Ορι5 τοῦὸ (ἰ δΡΘΉΟν, εἰ ποῖ φωφγοῦναί, οἱ εἰαδίμμν οἷ, 
Ἰηδερεναὺϊίο ἐπι. 510 Νὰξ., οἄτηϊ. Τογαβιίολο, ρ. 180 : (Ὁ) Ὑμετέραις, νονένῖς ργοοίνμς, [1 ΓΘ αἰ Τὴ 5, 
Λόγῳ παλαίει πᾶς λόγος. ΕἸ οἄτηι. ΙΔΏΡ. 18, 0».. 19: Ἰοοο ἐμετέραις, πονέλὶς ἐχ σοί, ἤδρ., ἤοδ δὲ. τοι, 
Λόγῳ γὰρ ἔστι πᾶς λόγος ἀντίστατος. Λαπι γαίζίο [7 εἴ 51 ΩΉ}]1Ρτι5 ΟΥΤΙΠ Ἰοοΐ : καρτγα αΐαβ ρβῖπϑ ηὰ- 
φιεωυῖς αἰέογανα μμοπαπίοηι παδοξ. ΤῊ 611 [ηἰϊ|ο, φέρε ταῖς ὑμετέραις εὐχαῖς. (α{. 12, ἢ. 

(9) Μὲ ἔστω, εἰσ. δοηίομθία ὁ8ὲ ΒοΟΙ οβἰαϑίοῖ, ὁ, φέρε τῇ τοῦ Χριστοῦ γάνιτι, χαὶ ταῖς τῶν παρέν- 
αυᾷτη ΟΥὐτ]]}] 5 Θχ πιοπλογία τθο [8 Π8, μᾶ1}0 ἀἸνοσβὶδ τῶν εὐχαῖς. [(Οὐ0 τὸ εἰπεῖν, ὁχ οὐ, (οἱ5,., (Ο1]»,, 
νΟΓΡΙ5. ὙΘΙΜΠΠΙ. [000 σο:, πα ΘΓ σοὺ ἴῃ (οἷ5]. ἤθα., Β6μ.» ἴσα, (ὐβαι)ν, βορί ρββίμλιϑ τὸ εἰπεῖν, [4 Ροξίαι- 
Ἰΐορ, (ᾶ881}}». γϑῖαν ἰπὶ ϑαονῸ ἰδχία, Ποθ8ι ἐκτεταμένη ἰἸαηΐο 58 πβιι, οι ρα θτο Ὀρροβίίο καὶ ὑμῖν τὸ πιστεῦτ 
ἴῃ ἤθε οἱ σάβδαρ. [000 εἰς τὸ ἐργάζεσθαι ἕτοιμος, σαι, 140 Ρροσαί, ἡ. 17. ἡΐοιογὶ 65} αἰἴσονα, Παρ ὉΟΥῸ 
Ιεἐριΐαν ἴῃ ΒΙΡΗ δ, εἰς τὸ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη, αἰ οριις απργεάὶ, οἷος ; οἱ οαἱ, 10, αι. 9: ναϊα ΟΡῖι5 
αι γοαοηείμηι οοπτναοία. ῬΊανα ἀα αἰνοῦθὶ5. βᾶημοίο- εβὲ γοδὲβ οὐποσίθγο μὶ ΤΟ ἔρθη 6 ἰοφιιαη", οἱ τοϑὶς πὶ 
γαπι ῬΑΙΓΆΩΣ Β.}15 [6Β.ἰτη 011} ΔΓ ΟΡ ΓΙ Οτ ἢ] συμ ο5-ὀ σεώγ ἐπι οἰ ἰρογιΐα αὐιαϊαί 8. : 
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ἬΝ ων. ἐξ βῶτι δι ΤῊ ἢ ; μὲν οὖν παρουσίας Ἰησοῦ πρῶτον ἐδέξω τὰς μαρτὺ- Α Ιη15 σοΓ 5 ἀοουπηοπ 5. σομπνίποαιηασ, ΕἸ αηΐδα 

ρίαφ' καὶ ὅτι ἐπὶ θαλάτσης περιεπάτησεν, (Ἔν γὰρ 

θαλάσσῃ ἡ σου, } γέγραπται, [Περιπα- 

τῶν (1) ἐπὶ θαλάσσης, ὡς ἐπ᾽ ἐδάρους, 1 γχὶ περὶ 
εἰ 

ἐν. 
δὸςς 

διχφόρων ἰόσεων μαρτυρίαν ἔλαθες ἄλλοτε, ΓΑρχο- 
μαᾶι σοίνυν Ὅῃεν τὸ πάθος ἤρξατο, ᾿Ιοδας ἦν (2) ὁ 
προδότης, καὶ ἐλθὼν ἐξ ἐναντίας καὶ στὰς, εἰρηνικὰ 
λέγων καὶ πολεμικὰ χατασχευάζων, Λέγει οὖν περὶ 

τούτου ὁ Ψαλμῳδός: ΟἹἨ φίλο! μοῦ χαὶ οἱ πλησίον 
μοῦ ἤγγισαν μου ἐξ ἐναντίας χαὶ ἔστησαν γχαὶ 

πᾶλν " Ἡπαλύνθησαν οἱ λένοι αὐτῶν ὑπὲρ 

ἔλαιον, εἶσι βολίδες. Χαῖρε, 'Ραδδί- 
καὶ παρεδίδου τὸν διδάσκαλον εἰς θάνατον. Οὐκ ἡδέ- 

σῇη τοῦ λέγοντος τὴν ὑπόμνησιν" ᾿Ιοὐδα, φιλήματι 

τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως ; σχεδὸν γὰρ 

χαὶ αὐτοί 

κἱ ον, ““ ρα δ τς 
τοῦτο πρὸς αὐτὸν ἔλεγεν Ὑπομνέσθητ' τῆς σεαυτοῦ 

Ν 
χαλεΐται 

ἐξομολόγησαι ταχέως" Ὁ 

“᾿' Ε ὁ 

προσηγορίας. ᾿Ιούδας ξξομολόγησις" συν- 
ἔρου, ἔλχδες τὸ ἀνγγύριον, 

μου 

στόμα ἀπαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ᾿ ἐμὲ ἡνοί- 
Θεὸς, τὴν» αἰνεσίν μὴ παρασιωπήσῃς, ὅτι 

χθη ἐλάλησαν (3) χατ᾿ ἐμοῦ γλώσσῃ δολία, καὶ 

λόγοις μίσους ἐκύχλωσάν με. Ὅτι δὲ (4) τινες καὶ 

ἀπὸ ἀρχιερέων παρῆσαν, καὶ ὁτι πρὸ τῶν πυλῶν τῆς 
πόλεως ἦν τὰ δεσμὰ, ἤχουσας πρώην: εἴ γε μνημο- 

νεύεις τῆς ἐξηγήσεως τὸν χαιρὸν καὶ τὸν τόπον τοῦ 

ψαλμοῦ εἰρηκότος, ὅπως ᾿Επέστρεψαν εἰς ἐσπέ- 

ραν, καὶ ἐλιμωξαν ὡς χύνες, χα! ἐχυκλωσαν πό- 

λιν. 
ΙΝ. ΓἌχουε καὶ διὰ τὰ τοι 

πρὸς αὐτούς" Εἰ καλὸν ὁ 

μοῦ (Ὁ), ἢ ἀπείπασθε, καὶ τὰ ἑξῆς. 

ἄκοντα ἀργύρια, Καὶ ἐρῶ 
Ψ - ᾿ αἰ ν᾿ 

νώπιον ὁμῶν ἐστὶ, δότε 

τὸν μισθόν 
ἤλλλος μισθύς μοι παρ᾽ ὑμῶν γρεωστεῖται θεραπείας 

ἀπῆν ," . »ε »: Ἢ 
τυολῶν καὶ χωλῶν, χαὶ ἄλλον λχμθάνω" ἀντὶ μὲν 

εὐχαριστίας ἀτιικίαν, ἀντὶ ὃς προσκυνήσεως ὕόριν. 
χε “πῶς πτοατῖδεν ΠΝ ἡ τὸ πραὴ ; ΩΣ Βλέπεις πῶς προεῖδεν ἡ Τραφὴ τὰ πράγματα ; Καὶ 

ἔστησαν τὸν αὐσθόν μου τριάχοντα ἀργυροῦς. "Ὦ 

προρητικῆὴς ἀχοιθείας 1 ὧν πολλῆς συνέσεως ἀπλανοῦς ϑο ΝΡ ᾿ ε ΕΝ 
πνεύματος (6) ἀγίου 1 Οὐ γὰρ δέχα εἶπεν, οὐδὲ εἴκο- 

χυλάσαι ἰδ (οδιϊ πο πα δοορρίδιϊ 46 δάνοῃξα 1658. 
{ποᾶ βᾷρου. πιαρὶ αηρυ]αγὶξ, (1π πιαστὶ δαΐπι υἱὰ 
ἕωα 1λ.} βου ριατη 68., [{Απεδιίαπς φ0) 6} πανὶ, (απ - 
σιαηὲ ΒΜΡΟΥ βοίο "3, 786 ἀδ ἀϊνοῦβὶβ σατα ΟΠ 105 ΑἸ] - 
δὲ 5 1οϑεππομῖατα Ὲ 3. Δοσθρί πε! Ιποϊρίδπι ἰρί ταν 
ἀπ 6 ΒΆ5510 ὀχογϑα 858: δι ᾶα5 ἴα ρτοάϊίον, ααΐψαδ 
ὁΧ ἀάνονβθο νηὶ δὲ βίθί!, ραοι σα Ιοα6η8 5, ἀαην 
ΒΟΒ.Π1ἃ πιο! οραίαν. Ὠτοὶς ἰρίίατ 46 δὸ Ρβαϊίδϑ: 
« ΑΙ Εἰ πιο ὶ ΟΡ ΡΓΟχ πὶ πιοὶ ὁχ ἃἄνογβο ΤᾺ} ἀρρτο- 
« Ῥἱπαπδνθγησῖ, οἱ βἰοίθγαῃ! 15, Ἐπρεισηφιδ: ΜΟΙ 
« 50Π| ΒΟΓΙΏΟΠ6Β ΘΟΓΌΠῚ ΒΌΏΡΟΓ ΟἸΘ.ΠΊ, δὲ ἰρ5ὶ σαηὶ 
«Ἴδου]α 15, βαῖνο, ΔΡΡὶ 17.» Βπηα} ἰγδά [4}} πηαρὶ- 
βίγαμι ἴῃ πονέσει! : χθο γον γ 115 658 δἀ το ἢ ἢ ΠΣ 0 πὶ 
ἀϊοσηίβ : ὑπώα, οδομίο Ριϊ πα. κοηεϊπὶς ἐγααὶς 189 

Ἢ Πϊατῃ θπήτῃ 15 48] ὙϑγῖΒ ΘΟ ΘΠΘΡΑΙ : Ταὶ ἱρ- 
55 Ποπιΐ ἢ ἶ5 τοοογάδνε : διιἀβοοη οϑεϊοιοηι βομαΐ ; 
Ῥδοίᾳϑβ 65, ἄγοι τπὶ δοσαρ βιϊ, οοἰα5 οΘορμδΐογε « Ὁ 
“ Πθ05, Ἰασά 6Πλ τηδᾶτῃ π6 ἰδσθογ 8, (πᾶ ο5 Ροσοαίο- 
«ΤΊ ϑ δὲ οὁ5. ἀο]οβὶ ΞΌΡΘΙ Γ16 Δρογίιι 65:  Ιοοαμὶ 

«58η ὁοηΐγα π16 ἰἰπραᾶ ἀο]ο58α οὐ ΘΘγη ΟΡ 8 Οὐ] 
« οἰσουπη θά θγαηί πὸ 15-θ.». Οὐοα δαΐοπλ σαι 

εἰἰδτῃ ἃ ρυϊποριθι8 βαοθυάοία πη δά οναη}}, φαοάααρ 
8Π|6 [ὉΓ65 Οὐ νΠ {15 (Σ} δ οί πὶ νἱησαϊα, διάϊν 5} 

ΠΌΡΟΥ ᾽Σ 51 ἰάθη πηθηΐθ γΘΙ 65. ΘΧρΟβὶ ΟΠ 6 Πὶ 
Ῥ5α] πὴ ἰθηεριιξ οἱ ἰοοῦτα ἀβϑίρπαηΐ5, φαοιποάυ 
« Οοῃγοῦθὶ σι δά νοβρογδπι, οἱ [ἈΠ 6Πὶ ραβδὶ βὰη} 
«π᾿ σᾶΠ68, εἰ οἰτοπτη ἀδἀογιπὶ οἰνδέθτῃ 33: 

Χ, ΑἸ] ἰρῖμιν ει ἀδ ἰγιρί αἴὰ ἀγρδπίθὶβ, Εξαϊΐσαηι 
αὦ ἵρβοκ.. δὲ δοπῆηὶ τοδὶ υἱοί», αἀαέο ἨιοΡοσαοτη 
πιραγα, απὶ αὐποσαίο 33. οὐ χὰ δοχαπαίαν, ΑἸΐα πλὶς 
Βὶ ἃ νοθὶβ ἀοβϑῖιΓ ΤΠΘΓΟΘ8. ΟΟΓΔΟΠὶΒ σθΟΟΓΊΙΠΊ, 

Ια ἀοτατηὰ8 ; οἱ Δ] πὶ δοοῖρίο ; ΡτῸ σγᾶ ΓΏ πα 

αοίϊοπο, οοπίτ 6] ἍΤ : Ῥγο δἀογαίίοιθ, ἐπ} αγίδῃ. 

ΥἹ465 φαοτηράο δογραινα Γαξατα ρσέθπον ; ΕἾ 5(α - 
ἐπορμσιί γαογ ρίθηη, ϑαθάτα ἰνὶρίπέα αὐσεπίθος 35. Ὁ ρτο- 

ρμοίς βου ποποηὶ δ ἀμ] αβδὶ τ Θχ οι "ὁ ττ ἄτα 
πο δργαηίθηι ΞΡ Ρ 8. σα π οἱ ἱη 0} σοη δ ΝΟΣ 

4ὖ Οαίοείε. 13. π. 1, φο σαξ. 11, ἢ. 33. 11 Ῥρ]). τχχνῖ, 230. 15 1200 ᾿χ, 8. 13 (αί. 11, π. 12, δαί. 
10, αν. 13... ΤΕΊΤΡΞΑΙ, χχχιν, 30, τ ῥραὶ. χχχνι, [3. 16 Ῥμὰὶ, χιν, 22, 17 Μαιιδ. χχχνὶ, 40. 15 [μπ6. 
χχιι, 48. 5.39 58]. αν, {, 2. ἜΜαιη. αχνυι, 41, ὃ ἧὶ λοιαϊα σμαάαι. 33 Ρ58]. ὠνῶι, 1, 1ὃ. 
2. κοι. χι, 3, ΘΡΩ. 

(1) Περιπατῶν, οἷο, Ησπς } : 

οἷα. ἀγοζδοι νορείοιο [0 Του 18. ΟΡ μΒ 556 

ἀντ !απὶ, αἴ πὸ5 Ρ δι ιμ8, ΔῈ ῃγο ναία ον ἰοὰ 

δὸ Το ἴοςα ἀοίγασίο, νύγθαῃ Ὑξέγραπται με Πα 6 5 

το παπῖαν. Ῥυίογθα Ἰοοὰ ΠΊ δουρίαγα ἰοῦ 40 αΥ- 

βαπιθηΐο 88 ΞΌΡΟΥΙΟΥ ὁἀιθοῃδεῖριι5. οἰ 556 1η5]- 

πὰαὶ. Ισατῃ ααίβμ ΤΟ] οἰζαν! οὐ, 11. ἃν 33. ΑἹ. 

ἴργιη νόγα, μὲ ηνασὶ υἱὰ ἐμα. ρα] α]ὰ Δ0 δὁ0 μθὲῦ ρᾶ- 

τουυνοβίαι ᾿π δι) δοίατα, ΔΆΠΠ ΟῚ ΔΙ μάν. ».Ψ 

(9) Ἰούδας ἦν. Πανὸ ἀο ῥα ἀῶ Ῥτοά! Ποιὸ δχβοῦθι 

ἙἈμ μια. ᾿ . 

.3}) Ἐλάλησαν, Κα, καὶ ἐλάλησαν, ΟΟμ] αποίίο- 

ποπὶ, αν ἢν ρβα 1 σοη ΘΧΙα ἀθο5!,, χρη χί πλ8 
ἀποϊουαἴο οοδὰ (51... ἄορ, 001}. ΟἹ (τ. ἕξ 

(4) Ὃτι ὃὲ. Ῥανι ει!) χαί, ἴῃ δα 15 ἀηΐο ὅτι μο- 

οὐταδλ. Ξαξι πη 5, ἐχ οὐ ἃ. (οἷ5]., Ποα, (01Ρ. Ηοο, 

(ἰἀβαὰβ τ αὐ 664. 6. ΟΟἿ51. ἰάθὸ ὅτι βετίρίαισι πα!νθηῖ 
εἰ, βΚάα!ο βοξῖ, Ταυρθαϊὰ σογιδίσαουϊο δἰ Ἰθρ1 ἀ6Ρ6Ε: 
εἰ μνημονεύεις τῆς ἐξηγήσεως τοῦ φαλμοῦ εἰρηκότος 

τὸν χαιρὸν χαὶ τὸν τόπον, ἤδπιο ΘΧΡΟΒῚ ΟΆΘΩι δἰία]6- 

ἤππο βου ρέαισο. Ἰοοῦπι ὁχ ἢ ταΐ ἴπὶ ποτηῖ πα σαδάδτη ΒΡ ΓΙΟΥΙ ΒῈ5 ἀϊ 6 θῈ5. ἢ 50 - 
πᾶχὶ ργομπι πη αἰδ. 

(0) Δότε τὸν μισθόν μου, Ουδά, (οἰ51, οἱ Βδβ., 
δότε στήσαντες τὸν μισθόν, οἴο,, φυαοπχδάιποάτη 1691» 
αν ἴῃ π|58. ΑἸοχαηήγιηο, οἱ ἀρὰ Ονγι!. ΑΙοχ. 

(8) ᾿λ πλανοῦς Πυεύματης, οἷς. 1η οοδᾷ. ἢο6. εἱ 
ἀδραῦν, οἱ ὑτοῦ., καί ἀπλανοῦς. ΠΠ᾿Ππ|ὰ ἀπλανοῦς οΧχ 
νυ!" οίγῖο πο δὶ Πνεύματος ἁγίου, 56 αἱ συνέ- 
σέως τείοντὶ νἱἀδίαρ, Τὼ 015]. οἱ Ἰ85, Ἰοσο ἁγίου 
μαροίμν σοφίας. Εἰχ 18. Οπλ ἢ] 18. σΟη Οἱ ροββδὲ ἰδ] 
Ἰαοίο ροναιαιι δοτητησᾶὰ : "Ἢ πολλῆς συνέσεως καὶ 
ἀπλανοῦς {Πνεύματος ἁγίου σοφίας ! Ο πιαιοϊπιανη Ἰπίο}. 
ἐἰσεπέϊαηι, δὲ ἱπονταηπέσπι δρίν ει δαποιὶ βαριοπίϊωη 
Μοχ, Ἰούο ἀχριδῶς, καὶ ὅσα ἦν, ἴθ οὐδ, ἤρο οἱ 

Οαϑαβ. ἰοσίίαν ἤος. πιοάο; Ἐπεὶ οὖν προείοηχα, 
ἀχοιδῶς, καὶ πόσα ἦν. Ομαπᾶο ἰρίίπιε, ἀὐοισαίο ργνῶ- 
ἀξιοῖ, οἰ φερα ἔμονιοι!. ΠΑτιὸ ἸδοιΙοπ 6 πὶ αἰ  δυηθηἀηίίο. 
πόπὶ σομηπχθπάαι ΜΙ [6515 : χα ἰἀπηο αἱ αά ξοχίιιπι 

αυδύγαγοί, ἰοροπάπια ἴογοί, προείρηκας, ρυϑφαϊιοϊδίῖ, 
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δηΐπι ἀἄδοοηη αὐχὶ! πος νἱρίηξ, 566 εὐἰρίηΐᾶ ῬΓ6586 Α σὶν ἀλλὰ τριάκοντα, ἀχριδῶς χαὶ ὅσα ἦν. Εἶπε χα 

δὲ οἱγροιππϑοτίρίο, ἐοϊϊδοια ααοα [αογαπῖ. 816 οἱ 10 

ργεί πῃ μος ἀριτῖ, ο ρεορθιοία, 5π6 απ ἀσσορὶῃ το- 

π πολ !, ἂη το Δ ΠΠΌΓῚ5 65} Ὁ δὲ ροβίχασιῃ γο  ἀϊάοτι! 

10 σοάρί Ἐ ΑἰΕαφαθ ρσορποῖδ: Εὲ ἀοοορὲ ὁο5 ἔρι- 

σἰνία αροθτίδος, οἱ Ῥγο]οοὶ ἐο5. ὧν (ἰοηύμτη, Ὠογεΐμῖ ὅπ 

σοπβαίονταπε 35. Οοίοπ 6 Εναῃροίίατα οατῃ με ρῃ6- 

ιἰα. Ραπίοηεῖα επὸὶπι, ἰηααϊ, ἀποίμς διάπς, οἐ ῬγῸ- 

76οὐ ΤῈ. ἰσπιρία αὐοητοὶς, γδορβοῖέ ἜΤ, 

ΧΙ. 50 1 ἃ τ6 ἀρραΓΘΠ 5. ΔΒ σα} 8115. θη0- 

ἀαίο φαίσηαν, ΟἿ ραΐπι ὈΡΟΡΉ ΘΙα5. στ οι πη, 

αἴαπὶ ρτορποίαια ἀἴσοχο: Εὲ »»076οὶ δοβ ἴὰ ἀογηλιγη 

Ποπιϊεῖ ἐν σοπβαϊονίανα δ Ἐνδπροι τη σαπίγα : Βὲ 

ἀραονισιε ἐος πὰ ἀστῶν ἢ ἢ’... ποιποάο ᾿μί{πγ 

δῖαθο γοσαῃ ἀιοδηϊ, αὐάϊ. Τ1πἀπη οἰσαμἄσηι, {Π| 

ΒΟ Ι 6} το! ριοϑὶ αὶ ἔατη ρτίποῖρο9 ΤΑΜΨ βασοτγάο- 

πη οὐάπὶ, ν ἀοπίθ5. μιάατα ρθη θα δὲ ἀϊοσ- 

ον, Βροσαυμὰ ἐραἰθη8 απ ιϊιοπι 75 Τιγὴ ὅδς ΤΟΡΟΒΆΠΙ, 

Ομ αὐ πὸ (ὦ υἱάονῖς δι. ΝΊ 6 αὐ γὸ8 41] 

στο χ᾽ 5Ε 15 ἢ 50 15. συϊάδπι 4] οϑο 15. ρει πη 

οἱ δοοῖρι οἱ το αἸάϊι, ν θαι ; νο9. ἀπίοπι ΧὨ] ὀσθάοτη 

Ροιαμ 5, πο Ὑ] 6 }}}18 ὃ λοι 6. 16 56 ἀϊοππί : 

δος ἰδυεὲ σο8 ἴπ εὐγϑομπᾷπ γαῦογε, μα Ῥυθξξιίτι 

δαπ μἐπῖς ἐδι 5, Ἰὺχ ΟΤο νοϑίτο νϑϑίνα ργοάιὶ ἀδη- 
πδίϊο, 5 Δροπιίδ 116 Ῥγϑῦθτα, ἀου  μ  Ὀ16 σα» 

4πὸ [δοϊηὰπ : αασ 5ἱ ὁραοιἤσοεάο ΟἸγἼδίο {π|5{}- 

ἀπ ἃ 0108, ἀαᾶτο ποὴ δοοὶρὶβ μεθίϊπηι ἡ δοα 

10 φιφτοθαίαν τ ποιηοο Ποπ αἰθ5 6 1 {ππ|. νδῃη- 

ΒΕ αὰ ὁχ ἀπὸ ρΡᾶτίθ ἀ1 615, στῆσαι ΜΠ; ρτορθία 
γνόγο οχ ἃ[ϊὰ, οσοηβαίογίμηι ἡ σαι. ποὺ ΔΌΡΙ 608 

δοία αι σοι Πα ]ονιὴν πα ρϑα!, πῸῸ ἐσ 1115 501}5 Βα 1 

83. σοηδίογιπι; 564 δὲ ἤρι!} } Πα πὶ Ππ|1 ἐσ! αἱο- 

τᾶ. Το αθιι Θὰ, μη ραθια, ἀκαΐσαιο ῃτ Τα Πι ΓΔ ἢ] 

(ότι ραγίοης ἃ ὁπ] 115. ρονοοϊάπαο. δοοογ ποθ ίο, 

ἔδο ΠΣ 18. ΤΠ ΤΟΙΙΘῚ σορίϑ βαστοράμπίος, Τα 1Πὶ 
Ῥγΐὰ5. ἀσυᾶ ΟΠ Δ πα οἴ οδηΔὰ ἐχ 60 Ορθτα Π8Π10 

προ! ἰῃβιλπιαπι. ΟἾΔ} ἐμτξτπιν τα τα 5, δὶ ὕνϑηρα- 

πον ἀρρηὶ βῳ ἀρον 5, ῬτοΡ ἢ δα γόρο 58}} βλπη] 

δπι8 0 Ῥτορ μοι ίᾶπι ρτοροβαθγι, συπδηοσαίάδιι 58} 
ἐοηϊσπχδίθ μ]θτασα σα [α δὴ 5. 651 ργορ χοίϊα 9 

ΧΠ, Τήρανθγαμ! {68ατπ, οἱ δα ἰπχοροπ! ἴῃ) ἀπ! τη 
αὐτη πιΐ ΡΟμ ΜΠ 15 53. ΥἹΚ Πύ556 οἱ γυ!ογα, σαρᾷ ἰιοο 
4αοῆ8 ΒΟΡῚΡ [ἢ 51} Ὁ ΑἿΈ ἰβαῖαξ : ῬῺ απίπια ἴρ50- 

36 Ζᾷοῇ. χι, 18. ὍΝ 57 Μ(}, χσχιι, 3, ὃ, 
9.8. Υπ], 7. 8 1.0. ΧΥΠ, δζ. 

(11 Ἴδλαδον. Τῃ ΟΟ]Π., Βοδ. εὐ αβδαρ, ἔλχδεν ἢ 
δρηρδὶξ, ΕῚΊοσο ἐνέδαλον, Ποὺ, Ολβααρ., νοι, ἐνὲ- 
ὕχλε, ρνο)οοί!. Αὐ πὶ ἰδχία ρτορῃθιίοο Ζα Πα νὰ 5 
τὰ 1} 6516 ἴῃ ρΓ μὰ ροσβοπὰ ἸΟΖΕΪ(ῈΡ. 

(2) δῆθεν εὐλαβεῖς, Απίθ εὐλυδεῖς γαρενίίασ ἴῃ 
ΘΠ 15 οἱ, απο ὁΧ σοι ἃ. Οὐδι,, ἴθ μν, ΟΟ1}., Ησο, 
(ά5απ]ν, ΘΠ Ἰπιϊ παν  ἤλ|5, 565 οδξι δ, αν Ὁ, χαὶ δέσμιος 
ἦν ὁ δὴ οἰλόσοφος, 
., (3) Σὺ ὄψῃ. Ο01}». εἰ Πεσ. ἈΓ ἴῃ Ἐναημο]ῖο, σὺ 
ὄψει, 116 μο81. νοο] κορδωνᾷν ρΡο χίπιὰκ ατίΐοι- 
Ἰαγτη οχ σοαιὶ ἴορ, (πα. δρ., 01}... Οείοι. οἱ 
5800 ἰθχία. Κοοδωνᾶν γογὸ Βογρβίῃχυβ όσα, κορ- 
δυνᾶν ὁὰπι Οὐἰδὶ : Βισδν γθιὺ (οχίαβ, 6Χ οι Βορ. 
εἴ ΟἸ0})., κορδονᾶν. 

Β 

ΕΠ εν Ἰὰς 17 ΠΣ 

ποῦ πρόχωρεξ τοῦτο τὸ τίμημα, ὦ προφῆτα' ἄϑα ὁ 

λαμθάνων κατέχει, 

δοῦνα:, ποῦ προχωρεῖ; Δέγει τοίνυν ὁ προξφήτηφ' καὶ 

ἔλαθον (11) τοὺς τριάκοντα ἀργυροῦς, χαὶ ἐνέζα- 

λὸν αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου εἷς τὸ χωνευτή- 

τὸ ὐαγγέλιον' Με- 

καὶ δίψας τὰ ἀργύρια 

; δῖα, 
ἢ ἀποδίδωσι : καὶ μετὰ τὸ ἀτο- 

οἷον, Σύγαρινον τῇ προφητεια 
Ἄ , “ μ᾿ 

ταμτληθεὶς γάο, φησὶν, Ἰούδας, 

ἐν τῷ νχῷ, ἀνεχώρησεν, 
᾿ »ἡ ᾿ τ Ξ ΟΝ. 

1Δ΄. ᾿Αλλ ὧδέ μο: λοιπὸν τῆς δοχηύσης ἀμφιθολίας 
ΡΣ , ἀν Ν Ὑ δὲ οἱ. λέ ᾿ ἮΝ “ἰ 

ἡ ἀχρίύεια ζητεῖται, ΟἹ γὰρ αἀὐῤετοῦντες τὺὺς ποοτή - 
, ᾿ - - " ; ἀνἷἥ ὅἷ« 

τας λέγουσιν, ὅτ: ὁ μὲν προϑήτης λέγει. Κα! εν- 

ἔθαλον αὐτοὺς εἷς τὸν οἶκον Κυρίου εἷς τὸ χωνεῦ- 

τήριον' τὸ δὲ Εὐαγγέλιον - Καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς 
ἃ, 8 Η ὅν ι ἐκεῖ “ , ὙλῚ 

τὸν ἀγρὰν τοῦ χεραμέως. Πῶς οἱ ὀόο τοίνυν ἅλη- 
Υν ΄ - ἢ . ὥ - ᾿ 

θεύουσιν, ἄχουσον. ΟἹ γὰρ δῆθεν εὐλαύεῖϊς (3) ᾿Ιου- 
- , ἃ - μ᾿ .᾿ “΄΄}ἫὟῪΡ 

δαῖοι, οἱ τότε ἀοχιερεῖς, ἰδόντες τὸν ᾿ἰοὐδαν μετα- 

νοήσαντα χαὶ εἰπόντα, ἽΙμαοτον παραδοὺς αἷμα 
ΩΤ τ Ἂ ἐπὶ» ΜΕ Ἂ μ 1] τ 
ἀθῶον, φασί" Τί πρὸς ἡμᾶς ; σὺ ὄψῃ (9). "ἀρὰ 

οὐδὲν πρὸς ὑμᾶς τοὺς σταυφοῦντας ; ἀλλ᾽ ὁ μὲν τοῦ 
τι ᾿ " »Ὃ᾽»"᾽ ν᾿ - -- ἡ " ων 

φύνου τὸν μισῃὸν λαθὼν καὶ ἀποδοὺς ὄψεται, ὑμεῖς 

δὲ οἱ φονεύοντες οὖκ ὕψεσθε ; Εἶτά φασ' πρὸς ἕαυ- 

τούς Οὐχ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἷἰς τὸν χορύωνᾶν, 
ἐπεὶ τιαὴ αἰωαχτός ἐστιν. 'χ τοῦ στόματος ὑμῶν ἢ 

χατάχοισις" εἰ μιχοὺς ὁ αἱισθὺς, μιαγὰ καὶ ἡ πρᾶ- 

ἔς" εἴ δὲ δικαιοσύνην πληροῖς σταυρῶν τὸν Χριστὸν, 
τί οὐ παραδέχῃη τὸν μισθόν, ᾿Αλλὰ τὸ ζητουμενον 
τοῦτό ἐστι" Πῶς οὐ διαφωνοῦσι, τὸ μὲν Εὐχυγέλιον 

λέγον, ἀγρὸν τοῦ κεραμέως. ὃ δὲ τροφήτης,, τὸ 

χῶνευτήριον : ᾿Αλλ οὐ μόνον χρυσοχόων παῖδες 
ἔχουσι χιυνευτήριον, οὐὐᾷ χχλχουηγοὶ ιαὐνὴν ἔγουσι 
χωνευτέοτον" ἀλλὰ χαὶ χεραμεῖς ἔχουσι πη}λ95 χωνεὺ- 

τήστα (4). Τὸ γὰρ λεπτὴν καὶ λιπαρὸν καὶ χρήσιικον 

τῆς γἷις ἐκ τῶν χαλίκων ἀποδιυλίζοντες, χαὶ τὸ πολὺ 

τῆς συμφετώδους ὕλης ἀποχωρίζοντες προγιονξύο"- 
σιν ὕδατι τὸν πηλὸν, εἰς ἀνευιπόδιστον ἐργασίαν τῶν 

χατασχευασθυησομένων, Τί τοίνυν θαυμάζεις, εἶ τὸ 

μὲν Εὐχγγέλιον φανερῶς (5) τὸν ἀγρὸν ποῦ χερα- 

προφήτης αἰνιγματωδῶς εἴπε τὴν πρὸ- 
ἧΝ “- ἐς μι - 

φυτείαν, αἰνιγματώσῶς οὔσης πολλαχοῦ τῆς προφη- 

τείας, 

ΠΡ, "δησαν τὸν ᾿Ιησηῦν (6), καὶ εἴσένεγχαν εἰς 
τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. θέλεις δὲ γνῶνχ! χαὶ εἰδὲὶ. 

να!, ὅτι καὶ τοῦτο γέγραπτα! , Φητὶν Ἡσχίας' (Οὐαὶ 

μέως, ὁ ὃξ 

80 ΜΓ). χχνῆ, 10, 30 η4, ἀ. 51. ἐμ], ὅς 

(Ὁ). Χωνευτήρια, 118 τιὸ8 οαπὶ οσαᾷ. Οὐ15}., (Ο}}Ρ,, 
ἔθμ., Ἰΐαο, Οβδαιρ,, ὕγοῦ., ΠῚ ΘΠ Πα ε πὶ βίπσα- 
111 παλπηον, χωνεύτηριον, 

(8) Φανεσῶς, Μα]6 τῇ 661Π5, φανερός" δα ἀδξιμπι 
ὃχ ἤοο οἱ Ὀσξαιρ, ΡΟ ]5 μοβὶ νϑυθὶβ, ασο πολλα- 
χοῦ Ιἰὸρ. οἱ ὕοἱδ!. αροπὶ πανταχοῦ, ΑἹ ΠΤΟμΊ 8 
δᾶ ρῃνΡαξίτα. ἈΠ 6 οτιηὶ Δ Πα ΟΠ 0. ΨΘΡΡΓΒΡ5ΘΙ - 
ἰαι, 56 : Αἰνιγματύδους πανταχοῦ τῆς προοητείας 

γ' -ν Ἂν νι ᾶἌ“].:͵ν'΄'ν "Ἅ» "-δ'ἕἝἕ ἃ πὸ ὦ ὦ οὔσης, ἐὐήλωσε τὸ, Καὶ ἐνέζαλον αὐτοὺς εἰς τὸν οἴκων 
Κυρίου εἰς τὸ χωνευτέρτον, « Οἀτα δ Πὸ Ομ κπναιὶ 
« 510121}15. 51} ΡΟ Β 618, δ μη Πᾶν! ΗΠπᾶ : οἱ ρτὸ- 
«Ἰδ0Ὶ οο5 1 ἀοηλατη Π)οἸπ]ηὶ, ἴῃ ΘΟ ΠΡΟΣ ΠΙΤῚ, 
10) “θᾶὄρσην τὸν ᾿Εητοῦν, 1 ἥασχαρ Ια! τις ὔν- 

ΚΙΠῚ ἐπ σγργοίοιπ ἀρ, ᾿ 



189 ΟΑΤΒΟΗΒΙΘ ΧΠῚ. ΟΕ ΟΗΠΒΙΒΤΟ ΟΠΌΘΙΡΙΧΟ Β1 ΒΕΡΌΠ,ΤΟ. 190 
Ἰὐ ππχὰ τότ καὶ Ἔν κῆδν κ᾿ : δὴν τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι βεύούλευνταν (1) βϑουλὴν πο- Α τμηϊ, φμία. δοηβα αν μη σοπδιϊμηα. ρνανλση οοπίνα ᾿ ᾿ ςς ς ᾿ νηρὰν καθ᾽ ἑαυτῶν, εἰπόντες. λήσχωμεν τὸν δίκαιον, 

᾿ “) - λ , “ἢ “ ͵Ἃ - ὅτι δύσχρηστος ἡυἷν ἐστι, Καὶ ἀληθῶς, Οὐαὶ τῇ ψυ- 
χῇ αὐτῶν: χαὶ βλὲτ Ἡσαὶας μὲν ἐπρίσθη, καὶ χῆ αὖτ ἐ βλέπωμεν. Ἡσαϊας μὲν ἐπρίσθη, καὶ 

: ἀῶμα  ἀασν ᾿ 
ἐθεραπεύθη μετὰ ταῦτα ὁ λχύς, Ἱερεμίας εἰς βόρδορον 
λάχχου ἐνεόλήθη, ἀλλ᾽ ἰάθη τῶν ᾿Ιουδαίων τὸ τραῦμα’ 

μικοότεοον γὰρ ἦν, ἐπειδὴ εἰς ἀνθοωπον, ᾿Βπειδὴ δὲ 
Ἄς Δ. ΕΝ ἡ Η ᾿ οὐχ εἰς ἄνθρωπον, ἄλλ᾽ εἰς θεὸν ἐνανθρωπήσαντα 

, , ᾿ ἐξοῶ, κὸ 
ἥμαρτον ᾿Ιουδαῖοι, Οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, --- Δήσωμεν 
τὸν δίχαιον, ἼΔοχ οὐκ ἐδύνατο λῦσα! ἑαυτὸν, ἐρεῖ 

της ι πββτὰ ᾿ ; 
τις, ὁ λύπας ἐκ δεσμῶν ἢανάτου τετραήμερον Λάζα- 

ρον, καὶ Πέτρον ἐκ δεσμῶν σιδηρέων φυλακῆς λύσας; 

"Ἕτοιμοι παρειστήκεισαν ἄγγελο! λέγοντες" Διαῤῥὺ 9,5: παρειστήκεισαν ἄγγελο! λέγοντες" Διαῤῥή- τ σς ; μα ΤῈ κιυλὰν : 
ξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν" ἀλλὰ ἀνέχονται, διὰ 
τὸ θέλειν ὑπομεῖναι τοῦτο τὸν Δεσπότην, Πάλιν ἤχθη 

ἐπὶ πρεσδυτέρων Ξῖς κριτήριον, Ἔχεις ἤδη τὴν μαρ- 
ἢ ᾧ ᾿ ἜΤΟΣ 
κύριος εἰς χρίσιν ἥξει μετὰ τῶν 

Ἂν τ Ως 
τῶν ἀρχόντων 

τυρίαν" Αὐτὸς 

πρεσθυτέρων τοῦ λαοῦ, καὶ μετὰ 
αὐτοῦ. 

ε΄, ᾿Αλλὰ ἐρωτήσας ὁ ἀρχιερεὺς, καὶ ἀκούσας 

τὴν ἀλήθειαν, ἀγανακτεῖ, Καὶ ὁ χαχὸς χαχῶν ὑπηρὲ- 

τῆς (2) δίδωσι ῥάπισμα" καὶ τὸ ποόσωπον, τὸ λάμ- 
βτας δ" Ὡ" Ρ ῃ 

ψαν ὡς ὁ ἥλιος, χερσὶν ἀνόμοις ῥαπιζήμενον ἠνέσχετο, 
᾿ΑΝ ΐ τ Α 

Καὶ ἄλλο! ἐλθόντες ἐμπτύονσι τῷ προσώπῳ, τοῦ διὰ 

πτυελοῦ (3) τὸν ἐχ γενετῆς τυφλὸν θεραπεύσαντος, 
Ταῦτα Κυρίῳ ἀνταποδίδοτε : Οὗτος λαὸς μωρὸς, 
μμ-. νδῦν. δας αν Ἔ ἘΠΈΔΤΙΣ 
καὶ οὐχὶ σοφῆς. Κα' ὁ προφήτης ἀποθχυμᾶζων 

φησὶ: Κύριξ, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν ; ἀπι- 

στον γὰρ τὸ πρᾶγμα, εἰ θεὸς (4), Θεοῦ Υἱὸς, καὶ β5α- 
χίων Κυρίου, ταῦτα ὑπομένει. ᾿Αλλ᾽ χ μὴ ἀπίιστή- 
σωσιν οἵ σωζόμενηι, ποογράψε: τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 

ἐχ προσώπου Χριστοῦ, λέγοντος (αὐτὸς γὰρ ὁ τότε 
ε: τ, ἧς Ἐς τ ΕἸ τὴ ας ᾿ 

ταῦτα λαλῶν, ὕστερον παρῆν) Τὸν νῶτόν μοῦ ὑέ- 
δωχα (Ὁ) εἰς μάστ - Πιλᾶτος γὰρ αὐτὸν ορχ- ὅωχα (Ὁ) εἰς μάστιγας λᾶτος γὰρ φῇ 

᾿- τ Α 
γιλλώσας πυρέδωχεν εἰς τὸ τταυρωθῆναι" τὰς δὲ 

σιαγόνας μου ΕΣ ῥαπίσματα" τὸ δὲ πρόσωπόν 

μὸν οὐκ ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων" 

μονονουχὶ λέγων" Προειδὼς, ὅτι μέλλουσι τύπτειν, 

οὐδὲ ἐπλαγίασα τὴν σιαγόνα μου. Πῶς γὰρ ἔμελλον 
γυϑδει χα ΝΜ 

νευβροῦν τοὺς μαθηπας εἰς τὸν ὑπὲρ αληνεῖας ἢχνατον, 

εἰ αὐτὸς ἐγωνίων τοῦτο ; Ἐγὼ ἔλεγον Ὁ φιλῶν (0) 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσε: αὐτάν 
- ΝΗ ι , πὰ 3 οὐ) δὰ 

πὼς ἐδίιδασχον, μὴ πράττων Ὁ ἐδίδασχον ; [Πρῶτον 

οὖν, αὐτὸς Θεὸς ὧν ὑπὸ ἀνθρώπων ταῦτα πάσχων 

8ὲ 15. κα], 9, 0. 
59. 120 [5α. πα, (Δ. "' Μία, σα. 18, π΄ ἄς. 3. ΜαιΠ. χχνι, 638, ὁΣ4οαη. χνιη, 29. 

46 Π)6αΐ. χχχιι, ὃ. 4) [58. 1π|, 1. 48 101. 19 [5α. τι, ὃ. 59.158. 1., ὁ. δ' χοῦς 
13. ]υᾶῃ, ΧΙ, 20. 

(41 Βεβούλευνται, ΔΙῚ ἰδγαπι, 
Οὐδ οὐποπβανίηιυβ ἐχ οοδά, (0}}., Πἴ06 ΟΆΒ5Δ}}». δὲ 
βᾶογο ἰοχία. αι, δ, ᾿ ν μὸν 

ὦ Ὁ κακὸς χκαχῶν ὑπὴρ ἀγ(σα! πὶ ὁ ἀὐα}}- 
μὴῺ5 ὁχ ΩΟ18., Οδδαιλ., Ἰοο οἱ Πδβρ., εἰ νούδηὶ 

χαχῶν, ὁχ ἀποθβ ΓΙ Ϊ8. 
(Δ) διὰ πτυελοῦ. ἴίιοσο, διὰ πιλοῦ, μὲν ἱμέμηι, τὰ 

τ ροπαϊπιῖβ ὃχ σοάή, ἤο6 οἱ σιξαιρ. ΠΟ}. ᾿αδοέ, 
διὰ σ!έλου, οἱ θᾳ., διὰ σίελον, 26} βαίίναηι. ἔχ 
πτοελοῦ ραΐατῃ 6δ0 ἀτῃ θι15 δον ριαρᾶϑ πηλοῦ οἱ σιέλου 

δ δϑ 6558. 

βεδούλευται, ΠῚ 

βεΐρδος, (ἰἰϊοθηῖοθ: Πφομειις 7μδίμνη, ἡμῖα ἱποοηιηιο- 

ἀμ ὑδέ ποϑῖοδι, γοργὸ οπιπηΐπο, ὕὸ απΐηι ἱρδουισῃ; 

Ιῴχας νι ἀθᾶτηι8. 154168 σα! άθιη 56 πι5. δεῖ, δ ρὸ- 

Ρα 5 ροβίοα ΒοηδῈ8 651, φδεοσαϊαα. ἰὼ ὀφθαπι Ἰδοὶ 

ἀδγοοίυβ ὅδ: φόγάση σαυγαίατι δὲ μος ποι 

ΝᾺΠΠῚ15 : συ, οὐ πὶ ἴῃ ποπαΐποια ροσσαματῃ [5581 

Τον τα 5. οραί, ἐσ ὰο γ6ΡῸ Π0 ἴῃ Ποιηΐποιι, 5δὰ ἴῃ 
)8 πὶ ᾿]τπδπαίπαπι ρδοσοασαπὶ 1 αἀαὶ, γὼ ὠὐηιο 
ἘΟΡ ΔΉ. --- υἱφοηιι γυβέμηι. ΝΟ πο, αὶ ΔἸ Τα ΐ 5, 56 - 
ἸρΒΌΩΙ δοϊνογο ροίοσαι, (οἱ φααίγ᾽ ἀπαῃατη {,ἀ χά τ Τα 
ὙΠ Ο}}15 πιο 15 οα βο ν 35. ῬΘΙΓα Τα ΠῚ 18 [ἘΓΓΘῚ5 οατοῦ- 
ΤΊ8 σαίθπ δ δχϑπλὶ 91} Ῥαταιὶ δάθγδη! δηροῖ! ἀϊσθῃ- 
105: θη ραηλας υἱπομίᾳ ὁογίωπ 58, γογ τα α] δ ϊ- 
πϑηὶ νἢπ, συοηϊᾶτη 14. Βα Ἔγγα νοϊα! Πογμΐηὰ5. 
Τοσῖμνν Ρυο ποία8. 65. ΘΟΥΔῺΙ ΒΘΠΒΙΟΓΙΡῈΒ5 10 6 - 

οἷαι 39. δάτὴ Πα 65 (65 ΠἸπο πὶ; α [056 Ἰ)οηλίπτι8 

«ἰὰ }αδιοίαμι, νΘηϊο᾽ σιμαι Βοιοσίτι8. ΡΟΡαΪΙ, δὲ 
« σάτηῃ ρΓΠ οἰ ρὶ 5 6}118 40, 

ΧΠΗΙ. 4’ 564. Ἰηογσοσὰῃδ ρυΪη 605. ϑδσογάἀοϊμ πη), 
δια 14 γϑεϊαίο πα !σηαίαν ὁ: δὲ στη. τα] ογ τη 
τα ϊηἰβίον δαραῶὶ ἱπηρίρὶν “ὅς Ἰαοίοθαας 1Πὰ, σι 

οΟἸϊπὶ αἱ 50] γοϑριοη ἀποναί, “δ, πγ δ 05. ἸΏ Φα 5 8}}}}}} 
Β.ΒΠ ΠΝ; ΔἸ 1π6 νη δ ̓65 ΒΡ ΠΕ} π να πὶ 6118 

αἀὉΣ ΡΣ βραίμα σοῦ! πδέπαι σαγαναγα δ, « ου- 
« οἷπο γα ἀ 15 θοπιῖηοῦ 890 Πἰὺ ροραϊι5 5θλ 15 οἵ 

«Ὥοῃ ϑὰρίδη 5,6,» ΕΠΡΥΟρ θ65 αἰ πιῖγδηβ αἰ οἱ κα θὸ- 
«ἀῃἴδ,4 815 ογϑά ἀρτϑαϊοδυοπὶ λοδβίτγο 9 Ιογθαὶ- 

ὈΠ|58 φροίοοίο γ65 θβί οι, θ 61 ΕΠ αὐ δὲ Θσδο 1} 
Βοι 148. δία. ρουροιδ, ὅ6 4 ὁ 1ἃ ογοάογο τϑοπβοιῇ 
41 5αΐνὶ {ππιὶ, οο τ 101} Θρίνιπ5. βδηοίτι5. ὁχ 
Ῥογβομᾷ ΟΠ τβίῖ, αἰθομ 15. (1056. ὁμὰ ἀαὶ μπο θὰ 

Ἰοχαοθαίαν, μοβίθα ργβοη5 οτγαὶ 45); ΒΟΥ δι Ἰι διε 
ἀο(ὶ ἐπ, βαφοίίαᾳ 50; ῬΙΠαΐα5 δαῖτὰ οὰπὶ Παρο]]αίωτη 

ἰγδάϊ αἴ αὐ ὁγιο ροηάαμῃι 51 ; αὶ τηαχ 185 γ6ΓῸ ΤΠ 6895 
« ἰὼ Ἀ]αρ8, [οὶ ὁπὶ γ6ΡῸ Ἰηϑᾶτῃ ΠῸΠ ἈΥΟΣῚΣ ἃ ΡΓΟΡΣῸ 
« 9ριοταχηδῆ,» Οὐδ 81 ἀϊσογοῦ : νων ἄρ η5 σα Π6 
ψονθοραίαν] δα, ποαῦο τηαχὶ Πατὰ ᾿ονϊζον ἀρ Ποχὶ. 

Οαοιηοάο οπὶπι ἀἰδοίμι!οβ αὐ τποτίθῃι ὑτὸ νου λίαϊο 

ορθϑαματῃ Γορούάγθηι, Β1 πος 1058 ρᾶνθϑόθγεη. Εξο 

ἀϊχὶ : Οὐ ἀρπαὲ απθπανπ δέπηι, Ῥογᾶρε ράηι δ; 5ὶ 

νἱ το ἀπιᾶῃ5 [αϊδβθῶλ, χαοτηοάο ἀοοθγθιῃ, μη ἴα- 

οἴδηβ αυαὶ ἀοσστομι Ὁ γα ᾿ρι ταν 1856, ΘΙ 6550 

Ὁθι8, ᾿. Ὁ Ἰιολ λα δὰ5 ΡΔΕΣ 5πεα, Ὲ πὸ5 Βο- 

85 16γϑηϊ. χχχνηι, ὁ. 856 2Ζ0απ. χι, 39, 4. 5 Αοἴ, χε, 7. 885. Ῥ88]. π, 3. 88. Μαύίι. χχυιῖ, 
ἡ Μίαν ἢ. χυπ, ὃ. ὁ 2οαῃ, 
Μαῦβ. χύ, ἰδ. 53154.1,, Ὁ 

(ἀ) Εἰ Θεός, Ἑά 1, εἰς Θεός, τἰπη8. Βεῖι5. Ἐχ οοά, 
Ἀδρίο απο αν β, αχίὰ Πα Π ματα βογι δοπίθπι 
Μιονοαιδὶϊο οπΐην 65ὲ, μὲ θοις Ποὶ Εϊ γι, Ῥαβδιι ἰδία 
αϊοαίι", οἷο. Σ 

(8) ἀέδωκα, ἘΔ, δέδωχαν: ἀποὺ5. δηχθηἀανίτητιβ 
δχ οὐάι!. οδ οἱ Οάβαι, Ιῃ Ο015]. εἰ σα. Ιερίνατ, 
ἔξδωχα, Ἰυχίαᾳ ΕΧΧ, όοτῃ, δά. . 

(6) “Ὁ φιλῶν, 14 δἀμ} οἱ οωἰρνὶ οοάα. Ἰυχία ἰ6- 
ὨοΓΘιὰ ἢ} ὰ5 Ξο θη 11» ἀρὰ 208). ὁ8ρ. χίι, 3, 
Αἰ ΟΟ». Ἰορῖαν, Ὃ εὑρών, αἱ ΘΟπαμΘμλ Γᾶ Τα: 
Μαί)ι. οἂρ. χ, 39. 
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τηῖποϑ ἰαἰία ροβίθα 81ν μοπηϊ αἰ ν8. δ)15. ὁασβα ρὲν- ἃ ἠνείχετο, ἵνα ἄνθρωπο; ὑπὸ ἀνθρώπων μετὰ ταῦτα 

Ῥοίξ ποὰ ρεδορεῖ, νι Δ65. πθσ ἃ ρΙΟρ με 5. ἀϊδογίο 

ρυθααημαΐα [ὰ1559. Ρθαρα νόγοὸ δου ριατατγαπι [6 Ξ{1- 

ταοπΐα ργορίον ἰετα ροΡῚ5 δηρυβέας, αἱ δηΐα ΑἸΧῚ δ᾽, 

βγωιδριηἐ ἰπῆὰσ5, δὲ ἀα15. θη. ομγμϊα ύοαγδίο 

Ῥονᾳυ βίον, ἀᾺ}1ὰ ΟὨε 51} νοσαθὰ ἀρβάπο ἰθϑατπο- 

10 τοὶ παποίαν. 

ΧΙΝ, Τσαΐαβ νθηῖ ἃ Οαίρ μα αὐ Ῥηαίαπι "δ, Δ π6 

οἴ Ἰιος ρογβογίρυαα. 65} ΕῈ ἰφαπίος ἔρϑίηι (1) ανώα- 

αορμξ [18] τατον τοὶ αν ύσπ ὅδ. Νουα πὶ ορβίτομροί 

αἰ 4αἷ5 εογατλ χαΐ ἀρρας παρ ἰὴ ἁυδίοπαο: ΡΊ]αλ15 

τὸχ ποὴ ογὰϊ (αἰ πίονα. ταθ]α ἀἀ θᾶ φαμϑι10- 

ποτὰ ΡΘΡΙπ δ ηἃ οἱ ἰἀπι5) οἵη οὐο ἰβίταν ἐΐραη- 

ἐθ5 ὄμπὶ αὐκἰωφσολι! ἀὶ παι ογτα γο ὶ  ΑἘ Ἰερο ἔνδμ- 

δθιίαπι; Ατωΐσης ᾿ αν ἐρδιρη ὁ586. α (ἑα να, ἠνὶ- 
81. οἴ αὐ Πουοάθηι ὅ7, 
δγαϊ, οΕἱ φἄονγαι ΗΙΡοβοϊσῖβ. ΕῈ γς Ρεορίιοίς 86 - 
ἀπ]απι ἀμ δι ἰαϊῃ : πιμπορῶη σμἶτὴ ἰθ00 ᾿ρϑαῃι μλ}155 

ΒΔῺΙ 6558 δἰ, Εαοίὶ βισιὶ δῖα ᾿απιοὶ Ρίίαίις οἱ Ης- 

γοισϑ ἐπ αὐ {{α αὐἱ ὑιυϊοσην : απῖσα οπῖτι ὑεϊτη οὐ ἴαϑ 
ἐπενοοδαγιὶ ὅδ. Ἰγοσοθαιϊ δαΐτα αὐ 1116, αὶ ἰθγυγὰηι οἱ 

σοατῃ μδοϊβοιίανιβ ογαὶ ὅ8,, ρυτοχδ5 (Ομ  α1}} θοὸς 
ἃ φαῖθὰ8 οομαἀοηιπαραίαν ρδοηΠσαροῖ, Αἀογαΐ παπὶ- 

αἴ 'ρβὲ Ποταϊπὰ5 φὲ γοςοποῖζίας ἐογἄα ρμγθιυΐρέιον 

ἐόγρῳ ὃ, Τδμο ῥτορποίαγιμα ἐχριογδίδιη πάθη οἵ 

15} Ποα οι θιὴ γογάτη, 

19ῈΈ Χν. ΔΛάπιχναγε Ἰ)οτηϊη ἠαάϊοαίαπι. 1 ὰ5- 
5115 68Ε 58. 8. ΜΠ} Π 5. ἀσὶ εἴ νογβαγὶ Ρααβ 566- 
Ῥβαῦ πα ]οδὴὶ δὲ ἢ οὐ αὶ] ἀὰ ἀσχίθα Ραιυῖβ βού δῦ, 

βία 5 πα ϊοιθα αι “8. ΟρᾺ 5 ἀν ἴρ80. ὁ ἰθργὰ ἄϊμν- 

ῬΕ, οὐ 1115. ἐχ ἰοοῖβ παυ! ολεθ. ΠΠροναϊὰ 5. πὶ ἔρδαμα 
νου [ρυα δία: Ο(Τοίίο, το, οὐ μοϊβηε οαππ ἢ. ΘΟ 

46 οαπθα, ο “πάτο! ὁ αποά σοοβ νοβίτοβ σαραν 
γ8] σιοα οι! 405 νοϑίσος Δ ΡΠ τ ἔθ οἱ , ΘΕ τ πα 
Βοποἤοία σοπία}}} 1ἰὰ αἱ βίαρθηβ ρεορμβία ἀ6 μοὸ 

δῷ ππ 8. δὲ δ αὐ πα νναι; 9. ὅθ οι ας 7. 
2ᾷ. δ᾽. Μαίμ. χχυῖ, 19. ὁ ῥ58], αἷν, 1. 

(1) 1ἰραπέος ροαι, οἷο. θη. Οδραν Ἰσοῖτα Ογτ}}- 
Ἰὰ5 μοϑὶ αξίϊηυμ, θίαίου, . ᾿. 331. εὐ Ιζαψιλ5 ροϑὶ 
γα, ἀμνπο δά ῬΗ πέση, οἵ πάρ αὐ Πονοάθ πὶ 
Τα 580 ἀοροπημηχοάδη!, {ὸ| ἀἰνθυύβαι μγΓουβαθ ἢ ρΓὸ- 
ΡΒοθιίοο ἴοχια 1μ06ΠΠ| θα ηὶ σα οῖ, ΟΙ15515. γγἢ 5 
ἀπ ον ΡΡρ ΠΟ Ἶ 5, δὰ 5018 γογὰ 5 Ὁ ρυσμ]Ποίτο 
ἰοσῦπα Ἰ 16 Πρ }} 86. ἀγροπίο δὲ πὰ μουῖθυβ, ἃ τὸμ8 
Ἰβγδϑ᾽ Παστιηὶ Μαηδῆοτη δα ΡΠᾺ] Αβδνυυίοσγαμι νΘ βοτὰ 
ΤῊ ἸδΒΊδε ΔᾺΧΊΠ ΘΙ 641 ρσγϑίϊα. [ἢ 1νἰ5. ἀοπ]5. ἀπιι ΠῚ 
ὙΠ α!αὴὶ ἁπγθ ΠῚ, ὁχ ἢἰ8. 4πὸ5. Φοτομοδπι ΒΟΙΒΟΙ 8 
Ροβυοιί, [αἴ556 Του], ΚῈ λαϊς ΠΥ Ύ ΔΙΙΟΣΪ μΓΟΓΘῈΒ 
[αν ὀναροῦς ργορίοία ἰακία5. θχ {ΠῸ Αββυγοίαπι 
ἀϊοίταιν “ωσέμε, ααοὰ βἰρα!οας οἐέναγεση, ἰνθ ἰΐὰ 
ΒΟ ΒΓ ΕΧΧ Ιηβορργοίθβ, βῖνε ΠΡ ΡαΓΙΟΓα τ [ἢ - 
σαγία πὶ τα (ἃ 51} μοβίγομγα ΠΙογα β π᾿ μι φαοὰ ἴῃ 
5[Π1]ΠΠΠ|0π|5 να θ.}}}5 ρΘ βορβ6 με 61}. ΝᾺ ΠῚ ἴῃ Η6- 
θρᾶλο 651, {ὰγ]Βτη 68 ἰὴ δα! σπο ὥντθοα Οοπιρ τ οηρὶ, 
4αοα ΗϊοροΩν πλτι5 νΘΡῚΔν τὠτυνὶ, ἀδίρηβουν!. Δα ρου ἢ- 
οἰδηάαπι ον ΡΠ} σοῆδθαμι, αὶ τόμθαν Π]υτα αν Ἴη 
Πδγοάσηι αἰτῖ} 6556, ΠΟ 05 τὸ τὶ! πάθος ΕιΠ1η], 
αααπι ποβί τ γ γ 15 ΒΗ οὐ τ, π οπ ἴα πῆι Ξαρπσοίονο. 
Εἰ ὑέπε αὐάιλε, “αν θμς ἀπο ον διηυθδίδν. ΝΟῖι ον 
ογ, Πονοίίος ἀθ ἀυμιο ἰδρασί, τοὶ ὧν υἵνιοα ἑδϊα ἰδραὸ- 
πεῖρα; 5ο., οὐαξ Βυυθβίον ἰὰ 5: οα οἰἰυα αἰϊεπὶοοπανιη. 

Ηογοάθα ἀαΐθλ ἵπῃ} ΓῈΧ Β 

ρ 

δι᾽ αὐτὸν τοιαῦτα πάσγοντες μὴ αἰσχυνθῶμεν. Βλέ- 

πεῖς, ὅτι καὶ ταῦτα παφῶς προέγραψαν οἱ προοῆται, 

Πολλὰς δὲ τῶν ἡραψῶν μαρτυρίας διὰ τὸ τοῦ χρόνου 

στενὸν παρατρέχομεν, ὡς προεῖπον. ΕἸ γὰ) πάντα 

ζητήσεις τὶς ἀκοιύῶς, οὐδὲν τῶν τοῦ Χριστοῦ πρα- 

γμάτων ἀμάστυρον καταλειφθήσεται, 

1Δ΄, Δεθεὶς ἦλθεν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα πρὸς Πιλᾶτον. 

ΓΆρα καὶ τοῦτο γέγραπται ; Καὶ δήσαντες αὐτὸν 

ἀπήγαγον ξένια τῷ βασιλεῖ ᾿ἸΙαρείμ. ᾿Αλλ᾽ ὑπο- 

χρούει τις τῶν ὀξίως ἀκροωμένων" Πιλᾶτος οὐχ ἣν 

βασιλεύτ᾽ να τέως παραλίπωμεν τὰ πολλὰ τοῦ ζη- 

τήματος [3 πῶς τοίνυν ὄγσαντες αὐτὸν, ἀπήγα 

γον ξένια τῷ βασιλεῖ : ̓Αλλὰ ἀνάγνωθι τὸ Εὐαγ- 

Πιλᾶτος αὐτὸν εἶναι ἀπὸ τῆς 

Ἡριόδην" 
αξλιον: ᾿Αχυύσας 

Γαλιλαίας, ἀνέπεμψεν πρὸς 

Ἡρώδης δὲ ἦν τότε βασιλεὺς, χαὶ παρῆν ἐν Ἱεροσο- 

αὐτὸν 

Ἢ Ὁ ΜΝ: ᾿ 
λύμοις. Καὶ βλέπε τοῦ προφήτου τὴν ἀκοίδειαν" ξὲ- 

νιχ γάρ φησιν (8) αὑτὸν ἀπεστάλθαι" Ἐγένοντο γὰρ 
, τῳ -- τ. . Ὕ. ἅΓΨ᾿ με ᾶ -ν νυ 

φίλοι ὁ τε Πιλᾶτος χαὶ ὁ ᾿Πρώῤφης ἐν αὐτῇ τῇ 

ἡμέρᾳ μετ’ ἀλλήλων’ προὐυπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ 
ὄντες. Ἔπρεπε γὰρ τῷ μέλλοντι εἰρηνοποιεῖν τὴν 

γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν, πρώτους αὐτηὺς τοὺς γαταξι- 

χάζοντας αὐτὸν εἰρηνομοιῆσα! καὶ γὰρ παρῆν ὁ 

Ἰζύσιος αὐτὸς, ὁ διαλλάσσων χαρδίας ἀρχόντων (ἢ 
ἢ } 

τῆς γῆς. Ἔχε τῶν προφητῶν τὴν ἀκρίδειαν, καὶ 

ἀληθῆ μαρτυρίαν. 
1Ε΄. θΘαύμασον τὸν γοινόμενον Ιζύρτο»" ἠνέσχετο 

ὑπὸ στρατιωτῶν ἀγύμενος χαὶ φερόμενος: [{᾿λᾶνος Ῥ μεν τερθμονος ; 
ἐχαρέζετο χρίνων, καὶ ὁ ἐν δεξιᾷ τοῦ Ἡατρὸς καθ:ζό- 

μενος, ἑστὼς ἐκσίνττο (δ). 
αὐτοῦ ἐκ Ἰῆς Αἰγύπτου 

χατ᾿ αὐτοῦ ἐδόα' Αἴἶρε, 

ὋὉ λαὸς ὁ λυτρωβθεὶς ὑπ᾽ 

ἀλλαλόβρεν 

αἶρε, σταύρωσην αὐτόν, 

ΐ Ἧς 
χαὶ πολλάκις, 

ΤΠ ας Ἢ 
τοὺς τυφλοὺς ὑμῶν ἔθε- 

χωλοὺς ὑμῶν περιπατεῖν 
Διὰτί, ὦ ᾿Ιουξαῖο: ; ὅτι 

; ἀλλ᾽ ὅτι 
τ 

: τοὺς βῥάπευσεν 
ἐγακίωκς: ᾧ οὐ εἰ τ ἡ: ΝΗ 
ἐποίησε, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν εὐεργεσιῶν παρέσχεν ; 

ὃ ΤΟ, χχπτ, ὃ, 7, ὅΞ1}1Π, 415, 59 (ο]οββ. 1, 30. 80 80} ΧΙ, 
5 ΜΑΙ, χχνη, 14. Οὐ Ἰοδμ, χιχ, ὃ. 

(2) Τὰ πολλὰ τοῦ ζητήματος. (010. οὐ 1, 
πολλά, ΝὺῸ5 τοῦ ζητήματος Ἰοῦο ζητούμενα ΡΟΒῸΪΠλ15 
6χ Οοἰ8)]., Πὸρ., ΟΟ1}».. σο, (αβᾶιθ, ῬΌΒΙ ῥασιλεῖ 
δ ατίυν ἴῃ οαπ 5, ̓ Ιαρείμ. πο οατὰ δαρουβυιτω 
νἱἀραίαν, ἂο ((ο5ῖ} ἴῃ οοάᾷ. ργρία! 5, οχραησορο 
ΠΟΤῈ ΒΌ Π..15 ὙΡΤΈΕ. 

(9) Ξένια γάρ φησιν, γοθ65, γάρ φησιν, οΧ πὸ- 
ταὶ τ15 οάο σά, ροδυίπα5 Ἰὼ σου ρατίϊσα το 
ποίνυν ΠρΒοῖο σαοπιοὰῦ πο ἰμπνϑοῖ, Εὰ [86 γθ- 
που έ οὐὐα, ἤος οἱ 858)». Ἰοδο μαρία] οαὰ- 
5815 γάρ. 

() Καρδίας ἀρχόντων, ἴ.. οἀ|5, καρδίας ἀνθρώ- 
πὼν ἀρχόντων, εἰο. γούΘλ ἀνθρώπων, απ 58 0Γὸ 
ἐδχίαϊ Ξαρογαἀψ1ὰ οἰ, αποίοτ αἴ οι 015]. ύρ., 
010. οΕ ἀγοάθοῖ καδία πλὰ5. Νοίαπή αγῃ νοσοπὶ διαλ- 
λάσσων, ἀὰδ5 παν αν ον γσουηποξίαγο ϑρα Π6α],, ἴῃ 
9080 4[ύι ΒΟ ΒΌΠ). ΠΡΟΤΟ, ποηρο ροργημέανο, ἰτι-- 
δθυίθρο, 

(Ὁ) Ἐκρίνετο, 7μὠϊοαδαίι», Βοααίπα αν ἴσο βογῖρία- 
τάτῃ ὁὐθεὶ, ΟΟΙΞ!,ΕἸ Ἰίορος 485 ΡΓΌΡΙΟΙ ΟρΡρΡΟΒ ΟΠ Οὴ 
ΡΠαΙ γα ἀϊοαηῈ15 ν᾿ ἀδιαν ορρογιπηίον, {πᾶπὶ 6. 110 
τ εαία, αν [6γ}, ἡ έσχετο, ν6} αι (Ὁ]Ρ., οο οἱ 
Οδραι, μα μομΐ, ἡηνείχετο, ρα ευαίν", ἰοίογαναί, 
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᾿ ᾿ ἣ ᾿ ἫΤ ὡς, ἐπλησσόμενον τὸν προφήτην χαὶ περὶ τούτου αὶ ἀἴ08: « ὅρον χαθια ρον α βι15 05 νοβίραμ οἱ ΒΌΡΟΡ 
λέγειν" Ἐπὶ τίνα ἡνοίξατε τὸ στόμα ὑμῶν, καὶ 
ἃν ἃ ᾿ ἄν : πν ἕ 
ἐπὶ τίνχ ἐχαλάσατε γλῶσσαν ὑμῶν καὶ 
ἰυυνον τον τὰ μα τ ἩΚΑ͂ΝΕ 

αὐτὸν τὸν Κύριον ἐν προφήταις λέγειν: ᾿Εγενήθη ἡ 
τὴν 

χληρονομίχ μου ἐμοὶ, ὡς λέων Ἦν δρυμῷ: ἔδω- 
διὰ τοῦτο ἐμίτησα 

αὐτήν, Οὐχ ἐγὼ παρητθσάμην, ἀλλ᾽ αὐτοί μὲ παρῃ- 
τήσαντο᾽ διὰ τοῦτο ἀχολούθρως λέγω (1) Ἐγχκατα- 

λέλοιπα τὸν οἷκόν μου, 

ζ΄, κρινόμενος ἐσιώπα ὡς ὑπερπάσχειν τὸν Πι- 

χεν ἐπ' ἐμὲ τὴν φωνὴν αὐτῆς" 

λᾶτον, καὶ λέγειν" Οὐχ ἀκούεις τί οὗτοί σου χατὰ- 
Ε τες μα, ἘΝ ἢ δ 

μαρτυροῦσιν ; οὐχ ὅτι ἤδει: τὸν χρινόμενον, ἀλλ᾽ 

ἐφαδήθη τὸ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς (2) ἐνύπνιον τὸ 

ἀποσταλέν. Καὶ ὁ ᾿[γσυῦς ἐστιώπα, Λέγει ὁ Ψαλμῳ- 

δός" Καὶ ἐγενόμην ὠσεὶ ἄνθρωπος οὐκ ἀκούων, καὶ 
οὐκ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς" χαὶ πάλιν" 
᾿ ᾿Ν ᾿ 

Βγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤχουον, χαὶ ὡσεὶ ἀλαλος 

οὐκ ἀνοίγων τὸ στόυα αὐτοῦ, Ἤκουσας τὰ περὶ τούτου 

χαὶ πρότερον, εἴ γε μνημονεύε!ς. 
12΄. ᾿Αλλ᾽ οἱ στρατιῶται περ'χυθέντες αὐτῷ κατα- 

παίζουσι" χαὶ γίνεται παίγνιον αὐτοῖς ὁ Κύριος, καὶ 

καταπαίζεται ὃ Δεσπότης" Εἴδοσάν με, χαὶ ἐσάλευ- 

σὰν χεφαλὰς αὐτῶν, Καὶ ὁ τύπος γίνεται τῆς βα- 
σιλείας καταπαίζουτι μὲν γὰρ, γονυπετοῦσι δέ, Καὶ 

ΕΑΨΕΙΣ ἫΝ ὑτι ΓΞ σσαυροῦσι προενδύσαντες αὐτὸν πορφύραν στρατιῶ 
ται, καὶ στέφανον ἐπιτιθέασιν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ" τί 

5 ἃ τὰς ὡς, τ εἰ ᾿ ες Ξ 
γΥλο, εὐχαὶ ἀχάνθινον; ᾿]ᾶς βατιλεὺς ὑπὸ ατρατίω- 

τῶν ἀναγορεύετχι" ἔδει γαὶ ᾿Ιησοῦν τυπικῶς ὑπὸ 

στρατιωτῶν στεφανωθῆναι" ὡς διὰ τοῦτο τὴν Γραν 
φήν ἐν “Ἄσμασι λέγειν: Ἐξέλθετε, καὶ ἴδετε, θ0- 

γατέρες Ἰεοουσταλὴμ: ἐν τῷ βασιλεῖ Σολομὼν (8) 
ἐν τῷ στεφάνῳ, ᾧ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν ἦ μήτηρ 

“- 'Ν -" 

αὐτοῦ, Μυστήριον δὲ ἦν χαὶ ὁ στέφανος" λύσις γὰρ 

ἦν τῶν ἁμαρτιῶν, ἀπόλυσις τῆς ἀποφάσεως, 
" » δ. : ο 

1΄. "᾿Ελαδε καταδίχην ὁ ᾿Αδαμ' ᾿ΕΚπικατάρατος 
ἢ Ὑῇ ἶν ποῖς ἔργοις σου, ἀχάνθας καὶ τριδόλους 

ἀνατελεῖ σοι. Διὰ τοῦτο ᾿Ιησοῦς λαμδάνει τὰς ἀχάν- 
ἢ ᾿ λό Ν Σ ᾿ δὶ δι τ " Ἂς να - ἅμ 
ας, ἵνα λύπῃ τὴν χαταδίκην' χαὶ διὰ τοῦτο ἐτάφη 

“ - - »" 1 Ν " 
ἐν τῇ γῇ, ἵνα ἡ χατηραμένη γῆ ἀντὶ χατάρας δέξηται 

τὴν εὐλογίαν. Κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἀμαρτίας, συκῆς 
λλ δάλλ Ἂ ὍΝ ἴ- δ Ἂν » 4λ 

φύλλα περιεθάλλοντο' διὰ τοῦτο χαὶ ᾿Ιησοὺς τέλος 
σημείων τὴν συκῇ» ἔδωχε, Μέλλων γὰρ εἰς τὸ πά- 

θοὸς χωρεῖν, καταρᾶται τὴν συχῆν" οὐ πᾶσαν συχῆν, 

ἀλλ᾽ ἐχείνην μόνην διὰ τὸν τύπον, λέγων’ Μηκέτι 
ἐχ σοῦ (4) χαρπόν τις φάγῃ λελυσθὼ ἧ καταδίκη. 

Καὶ τότε φύλλα περιεθάλλοντο, ἐπειδὴ συκῆς 

δὲ Ἰςῇ. ψὑν, ἀ, δ [ρύοτη. σι, 8. 5ἭὝ1 1.18. 1 
10 Μ41{|ι. χχυι. 19. 171 Ῥεῖ. χχσνι, 1. 
921. 5 Ῥθα]. ον, 9ῦ, 6 Μαι ἢ. χχυῆ; 99. 
11. 350 (ρῃ, τ. 17, 18, 
88 Ματυ, χι, 16. 

(4) λένω, χ Πορ., Οοίκ!, Πο18., τοῦ. 11 8οῦιρϑὶ ἢ 
ῬΓῸ λέγων αἴσοης ̓  τὶ νη] 8. Θχ ΒΟ] 1 Ρθγβοηὰ 
βου πο θη σοπιϊηεῖ. 

(2) Τῆς ἑαυτοῦ γυναιχός, γοσθιῃ ἕχυτοῦ αὐϊθοίηυ5 
δχ Βοδ, ὕδεδαρ., τος. Οὐ}. οὐ Βορίο: 4«ἱ ρο8- 
ἀροτατ5. παρ Ξο]πι αὐτοῦ, 
( Ἔν τῷ βασιλεῖ Σολομῶν. 1 νονθὰ δαάϊία 

58} ἃ ΠΟῚ5 ὁχ οοά, (0}}0. οἱ ὁαύνο ἰοχίᾳα ; 51ὴ8 

88. Μα ἢ. χαστπ, 14. 
ς Ἰριά. 1ζ. 

21 ἡδοηι ἄοπι. πὶ Ῥαταὶ. ἢ. 1. 
δι. ἠ(Δ ἐπ». πα. 8ὅ, οἱ σαί, ζᾷ,. τ. 11. 

« 4άθιη Πρ ΌΔΕ νοβίγδηι Ἰαχαν 5115 ὃ 7.» Ἴρβοχιο Π)0- 
ΤῊ} 15 ἴῃ ρτΓορ θ ἰ5. γοίογαξβ : α ἴαοία 65} Ὠυ (85 
« τηδᾶ ΠΉΪΗΪ εἴσα! ᾿60 ἴπ βϊνᾳ : ἀδι οοηέτα τὴς νὸ- 
« σοπὶ βυδηι ; ρτγορίογδα οἷο οαπὶ δι! δό,.»» ΝΟῚ 
Θ5Ὸ δᾶπὶ ἀθίθοὶ, 564 ἴρ51 Δρ] θοθγταπέ χη6,. Ἰἀοίνοῦ 

οομβθααρηῖον ἀϊοο : Πολο χιὶ ἀπείη πεθανη, ἼΣ, 

ΧΥῚ. Ταἀ᾽οαίαβ ἰλοορδί 5: [4 ἀξ ρτὸ ἰρ50 μαΐοτγο- 
ἵαὰνρ Ρηαιβ, οἱ, ἀἰσοογοῖ ; 6 ΝΟ ἃν αΐ8 σαὶ Π1 σοί γα 
« ἴθ [ΘΕ Π]οδπίαν 55 Ὁ. ἤθὴ Ζυοα ΘΠ πογῖββαὶ σαὶ 

1ισ!σαβθαία, 56 ὭΧΟΡΙ5 810] ΟΠ ΠΙΌΠῚ 5181 δἰ απ! ἢ- 

οαὐιτῃ απο θα! 78, [ΣΕ {6585 ἰΔσοραι. Π1. 1 Ρ ΘΑ] ἰδία : 
«Εἰ [δοΐὰ8 8ιπηὶ βίοι! " οτο ΠῸῺ Δἴ 8 η5, δὺ πο ᾿ὰ- 

«ΘῈ 8 [ἢ ΟΥΒ 510 Γϑα 1085 7’, ΕῈ ἐξογιθι τ Εκο ἂὺ- 
« ἰδ ἰἀπαυσμλ Βα γά ὰ5 ΠΟῊ Δ} 6 τη, δ᾽. οἴσα!, πλ1ι- 

«πὰ ΠΟ Δ ΓΘ ὁ5. βαυτ 7),.» σπῷ δὰ ος δίὶ- 

πδμ} ἀμίοα τϑ αιιοια6 δ ἀν 151}, 51 πθιη ἐπ 51 Ὅσο. 
ΧΥΉ. δεὰ τὴ {658 οἰγοσμῃ [δὶ ἐρδὶ Πα άπ π| 75, {π|- 

αἀϊρεία αι ἰρ515. δὲ ΠΟοηλ 15, δ. ότι ον  ἀϊοι!ο 65} 
Ψψεχονιοι ππδ, ο( τιουδρλιον σαρίέα δια ἴδ. Τὰ ἤρανα γος 
θαα λἀπτηρναίαν : Πα ἀηὉ Βαυἄοιῃ, 564. ρμοηα- 
Πασίαιι 15: σγαοῖαθ ΠΠὰπὰ αἰ παπί τ1]}165, 1] θοία 

ῬΓΙα5 ρΡαΡΡονα, 77 εἱ ὀογοῆὰπι οἰσο προ ηΐ 688 
σαρίει 58, Ουά δπίπὶ πᾶ, οἱ 5ὶ βρί θᾶμα Ὁ ἥθχ ΟὨἹΠ 8 

δτθ 5 μτοο!απιαίαν. ΘρογιαΠ} δὲ Φόϑαμα ᾿ὰ ἀπατᾷ 
ἃ τι} {018 σοχοιανὶ. ἴα οὐ ρτορίογεα δοσιρίαγα 
ἴῃ (δπιοῖβ ἀϊοαῦ : « Εγδαϊχηϊαί, οἱ νἀ δἰθ, ΠΠ 189 Ἢ]168. 
« χαβα θη, ἴῃ τόρ Βαϊοπιοῃο, ἰὰ οογομᾶ αὰ οοτῸ- 

« πᾶνὶξ σαπη πλαίθι 588 79.» Μγβίογίαπλ νοτο οἰίαπι 
οοτοπα {Π|ὰ ἢ βοϊα!1ο οπίτα δρὰλ ρϑοζαίυγαιῃ, 80 50- 

Ιαἴϊο ἃ οοπἀοτηηδίϊοπ 8 βοηοπιΐα, 

ΧΥΤΠ. Ασσορὶν σοπα δηηηδίίοποπὶ ἡ ΔΆ Π108 : κα Μὰ- 
«Ἰοάϊοια ονραὶῃ σροσὶ Βὺ5 (αἷ5, ΒΡ] ὰ 5 ΘΕΓΡΙΒΆ]ΟΒ ΡΓοὸ- 

«ἀσοε. 4188.» Ρσορίογοδ {6588 5ΒρῚ Πᾶ8 Δ5Β.ΠΏΠ, αἱ 

501 να πὰ ΠΡ ΟΠ οποῖη ; δὲ ἸΔοῖνοο, ΒΘΡΌΪ 5. 651 Ἰὴ 
ἐδεγα, αἱ απ: πιδίοάϊοια Γπόγαὶ, (6115, ῬτῸ πιὰ] οε1- 
οἴἴοπο Ῥοποά οἰ ο 6 Πιγροίροτγϑι, δι Τοίάροτγο [ρτ}} 

Ῥοροσί, Ποῦ! πϑὰ ἔο ἴα 5101 οἰλουτηρόβαθγο ς Ἰά60 εἰ 
2655 ποσὶ πἰσηογαμι αι ἤοα Γροῖτ. δὲ Α ἃ ρα ΘΒ ΟΠ] 

Θηπα ᾿ΐαγαβ, τα] εἀϊοιίίοπ ἔθνιξ ἤσατη ἢ οι ΠοῸ 

ομηδῖη, 56 Π]α τὰ βο μι ἰῃ ρματγᾷιῃ ἀϊσοὶβ: Νόριο 

αταρί να δα 6 βοιοίιση, οοπιοίίαι 53: ἀϊββοϊναίαν ἀδι)- 

μαίϊο, 89 ΕἸ φυαπάοφιυἀθπι ἤστιβ [Ὁ}1ἃ 5101} ἰὰηὺ 

89 ΜΆ). χχυὶ, 02; χχύπ, 2. 

28. γογίο ὧι χμαίίαηι ποηιϊα. 74. Μαιι). χχυι, 
15 ἸοΔΏ. χιχ, 2. 13 απ, 21, 

81 γί ἰδ. Ρείνα ἐδ. α, ρ. δ1, οὐ 8358, 

ααΐριβ μη ταβὶ5. Βοη 5115. 65. πη ρμονίδοίαβ. Πὰ ἢ πὰ ἰα- 
τὰθῃ ἶο, οἱ 5. ΝΠ α8. ΠΡ. ας ερῖ5!. 197, δατηηδηὶ ἸῸὸ- 

δαπὶ, αἰ Ραΐαιν5, ἐσ Οντηο το ἀμ θ5,6 οα απ! 

(4) Μηχέτι ἐκ σοῦ, οἷς, [πὶ οὐ, Ποδ. οἱ Οαλαιθ. 

Ἰερίτυν αἱ ἀραά Μά1Π|ι. χχι, (9: Μηκέτι ἐκ σοῦ καρ- 
πὸς γένηται, αἱ ἰπ Παρ, χαρπόν τις φάγοι, ΒΓΟΧΊΠΙΘ 

αὦ Μανοιτι 1αἱ βου 1 : Μηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα 
μηδεὶς κάρπον φάγοι, 
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Ἰααογαμί, 8ο ἔϑιηρογα θη} τὰ οἶδα5. ποὴ ἱπνοηὶ- αὶ ἦλθεν ἕν καιρῷ ἐν ᾧ βρῶσις οὐχ εὐρισκεται (3). Τίς 

ἴπι. Ομ15. ἰφηογαῖ, φαοὰ δυο ἰ5 ἔτ ροῦα {165 ἔγα- 
ὀΐπαι πῃ αἰοτγί, οὶ [0115 ἰδία πὶ τοϑῦναν ὃ Ουοα 

Ομ 63 πογᾶπὶ, ἰὰ 1655 που Ὲ ΑἹ ἡπᾶτυβ [ἰσοϑὶ 

νομί ἰαη απ 4 5 ΠρῸ 5; ποθὴ ἱρπόγαι8. 86 ΠΪ}1]) 

τορουΐαγαπι, 56 μχα]ο ἀϊοϊ στὰ ἤρα (οἵ ταν [0.11 

ἴοοο ᾿πίδηταίατη ) δ [ο]1ὰ. ἑαπίππι ὁχ!οπ 6 η8. 
ΧΙΧ, Οποπίδιη γονῸ ρᾶτδ ἰδὲ Γ6 5. ἃἰὶ μ᾽ πὰ 8, σοσίο 

Πραναναῃι νυ ταῦθ αὐἰπιῖξοτ. 8. [ μαγὰ 1150 Θά8115; 
οἴ 5.15 ἴῃ ΒοΡίο : ἃ ἰἰσὰὸ ροσοαίχηι ; οὕ δὰ Πρ στη 

ἀδᾳαθ μοσοαίατα, ΡΟ τα ἐν ἀΐθηι Πὺ πλῖηὸ ρογαπηλθυ- 

ἴαπία Ια θαθατ φαθπίνονο ὅ5. οἱ ροβὲ που 16 8 

Ποιπΐπο πὶ ματδάίδιῃ ἰαϊνοδαςίίαγΊ]δίνο 5, 504 αἰ- 

σοί ταὶ φαϊβρίαϊα : Ομ  ΠΙΒΟΘΓΙ5 δία : ρα 15 {- 

βασὰ αἱ ἃ Ῥγορῃοα ἀθιποηβίνα ᾧ αἰβὲ ἸΏ} οΧ 
Ρτορ]οία ἰοϑυπποθλιια ρα 6 015, ἀθὴ Δοαφαβοδῃν, 

Αὐὰὶ ἰσίαγ εχ Φογεπιὶα. οὐ σοηνίῃοθγα, ἔσο βἰρμ 
ἀφπῖς ἱππόσοης ἀκοίμα, αὐ ἰπιποίϊαπάνηι , ποῖ ὁοσο- 
νὲδὴ] Ὁ (δῖ δαῖπι ἰ6σ6 Ρ6Γ ἰηϊοττοραιίοηθτα, αἱ Αἰχὶ, 
ΟἿ δηΐμι αἴξ: Νοξίϊς, φιοὰ μοδὶ δίάμιιι μάδοκα βεὶ, 

εἰ Εἰς κονι εὶς ἐγαιοί αὐ ορμοϊ βααία" δ. ἢυτη 

{ΠῸ ἱμμόγαραι 9) βρο 5έοπε. ὠσῆτδ ἱππόσοης ψαὶ αὐ 

ἱπιηιοίαπ θη ἀμοῖνμν; ποὴ οοσπουὶ 83 Ὁ ((Δ}}5 ἂρ- 
πὰ5 Ὁ Τοαπο5 Βαρί πα. ἱπιδγργείθείαν, ἀαπ ἀἰο! : 

Εθοου Αὐπμβ )οῖ, αὶ τοὶ ρμϑοσαίισπ παριαϊ 59.) δὲι- 
ρὲν τὉ ὑουστίαυνογμη σονοιϊιιαν ῥγαυῖσι ὠϊσοπίες. (ααὶ 

οομ ιίοῃθ5. ηονὶῖ, δνομίαπημε ἰβηοΓΆΒα! ὃ οἱ χα!ὰ 
ἀϊχογαμ): Ῥεηίέε, οὐ ἐπ )ιοϊαπες (1) ἰσητῶπ ὃς 

ραπθγη ἐρϑῖι8 "". 581 16. Ἰθοηϊη5. ἀἰσηθμ ΠΑΡΆ ΘΓΙ, 
ἴὰ ροβίογαγα. οοβτοβοθϑ ἃ ΘΟΥρὰΒ. Οἰὰ8. λιιχία 

Εναη οι μὴ ἤμαγαπι ἴσο θα! ῥ4η15. ψδηίο ἱριέαν, 

ἐϊψααιιοε ὑω  οίαηνθ ὅὲ μωλθνα ὁ7μ8, δὲ σοχγ ον αγβι8 

ἐρδῖση ἰδ ἰοῦ υἱοοπίϊμηι : ( τἰϊα ποὺ οοηίο- 

υἰζαν, αυϊά οᾶββοὸ ἸΆθογο [αἰ παταῖηΐ 2) οἐ ποϊλεα 

4)μς πόπ Ἰποπιογοίμν αὐηρὶϊμ5 58, ὙΑΠΌΤη δὲ ΘΟ 51- 
᾿ατὰ νοϑύνθαῃι τ αλΐθ ΒΌ] πὶ αὐρΡὸ ὨοΙΊ8Ὼ 6] 5. ἴῃ 

" δ᾽. ψέζο οαξ. 14... 10 85 ἀθη. πὶ, 8. 
χι, 13, Ὁ 208,1, 39. 9. 4“ογεια. χιὶ, 19. 93 1014, 

(1) φιίέο, ἐἐ ὑιλιοίαγης, οἷο. ἤφς ααοάὰθ ἔγαη8- 
οὐἹρὶ ἈΠ Π5. απὸ Φευθηλῖαι Ἰοσατη πᾶρπο 608- 
50 η80 Ραΐγοβ 6 ΟἸ ΕΓΒ. ονΡονο ἰὼ οὐπσοια ἀςίο 
ἰαἰοεριείαπίαν : {π} μᾶῃ}5 σηλὴ 6 ἃ ργορμοία 16- 
οἶνο0 βἰρηιῇοαΓι! ἀϊοιίοβ, αασα ΟἸιγϊδί5. ἰὰ ΕΟ] 18-- 
τ δια ΟΘΡΡῈΒ 5. 1 ΘᾺ ΗΔῺ]5 5ρθοῖθ δἀρηήι ρου 
Βαου, 6. Τονα]}}, αὐυογβς ζμμάδροδ, σαν. 10. 11}. 
μι οοηξ, ἡΙαὐδ., σἂρ. 19, δἱ 11}». ἢν, σᾶρ. 40. Ουοὰ 
Ογυῖ! ὰ5 το! δίοτιθ 5.10 Π 011} ἀρ 5 ἀἴββεγοῦθ ργὸ- 
ἈΠΡΙ μα 5 οδὺ, ρ]αη  σδίπιο μονα! οαϊδοι 5ὶ 22, ἴῃ αυὰ 
ἴδ τὸν αἰ παρ ομίαν ἡαηλ. 3: « Ἰίδαπο οαπὰ οπὶ- 
« μογβϑιϑίοβ ααὰδ] σοῦ Ρ5. οἱ βαησηησηι (ΒΓ 51 
« βοτὰ τηνβίθγ! ἃ 50 ΠῚ 115. [π ἰΥρὸ Θὰ. Ρᾶμὶβ 
« ἀαίας ΕΠ} σογρβ, 6} ἴῃ νροὸ νἱῃΐὶ ἀαίαγ ΠΕΡ βὰκ- 
συΐδ,.» ἐν τόπῳ γὰρ ἀἄστου δίδοταί σο! τὸ σῶμα, οἷς, 

(2) Οὐχ εὐρίσκεται, 118 Βουγρπίιη5 ὁχ οὐδ, (010. 
οἱ ὑγοά. ἴῃ δα. οἱ (οἱβὶ. βογιρίαῃμ, εὐσίσχεται, 
ἙΔΘΜΐ μαρθπξ, ἐγίωξτο, 

(3) ᾿Αμαρτία. [πὰ Ἰπιργδββὶβ ἰϑαιίαγ, ἡ σωτηρία, 
τοσῖο αὐ ἐϊφπηι δαίνα. (75 θη θη: γ6] ᾿μργο- 
ῬΓΠ5. οὐ ΟΡΒΟΌΡΕ5 οϑ} 56 }5015, γ6] δια σοπίγαγίας; 
πὰ πὸ ἢ σηο ἀθβ᾽θγῖ, 568. ΠΟ ΡΟ 5415. 
ΟΡ ὈΒ 15 100 ὁχ Ποε οἱ λβθαμ}ι., μέχρι ξύλου 
ἢ ἁμαρτ'». 9. ΘΏΠῚ νὺχ τὥεθ 565 Θχοϊβῖνο 
Ἰη0 } ρα αν, Βα Πα απ εὐ Ὁ ἀβ616 80 ὀγασοι {ἃ 
Βι!αυμὰ 65ῖ, ρβοσδέαμα γ μα πθ8 ; φασρηχοίο αἷξ ὕα!. 

88 1χο, Χαμ, 3. 

ἢ 

οὐκ οἴδεν, ὅτι ἐν χαιρῷ χειμῶνος συχῇ οὐ καρπο- 

εἴ, ἀλλὰ φύλλχ πεοΐκειται μόνον; Ὅπερ πάντες φοροῖ, ἀλλὰ φύλλα περίκειται μόνον; Ὅπερ 
ἣ Ξ ὩΣ ΘΙ οΉ τ 
ἤδεισαν, τοῦτο ᾿[ησοὺῦς ἄγα οὐκ ὕδει ; ἀλλ᾽ εἰδὼς, ἤο- 

χετο ὡς ζητήσων" οὔκ ἀγνοῶν, ὅτι οὐχ εὐρέσχει" ἀλλὰ 
τὸν τύπον τῆς χατάρας μέχρ' τῶν φύλλων μόνον ποι- 

οὔμενος., 
10᾽, Καὶ ἐπειδὴ τῶν χατὰ παράδεισον ἡψάμεθα 

πριγϑάτων. τεθαύμαχα ἀλνθῶς τὴν ἀλήθειχν τῶν 
7 πὶ ΤῊΣ : ἊΣ 

τόπων. ἣν παραδείσῳ ὁ ἀπόπτωσις, καὶ ἐν χέπῳ ἡ 

σωτηοία" ἀπὸ ξόλου ἢ ἀμαρτία, καὶ μέχρι ξύλου ἡ 
ὁμαρτία (3) δειλινὸν τοῦ Νυρίου περιπατοῦντος 

ΔΩ ᾿ ὃ: ᾿ , ὸ “- ΄ ΟΥ̓͂Ν ι᾿ “ 

ἐχρύδησαν, γαὶ δειλινὸν ὑπὸ τοῦ Κυρίου εἰς παρά- 
δεισον ὁ λῃστὴς εἰσάγεται, ᾿Αλλ' ἐρεῖ μοί τις (4). 
Ἑύρετιλογεῖς" δεῖξόν μο! ἀπὸ προφάτου τοῦ σταυροῦ 
τὸ ξύλον" ἐὰν μὲ μαοτυρίαν ἀπο προφήτου παρά- 

σχς, οὐ πείθομαι. "Ακους τοίνυν ἀπὸ ᾿Ιερεμίου, χαὶ 
πιστοποιοῦ" γὼ ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγνόμενον (Ὁ) 

- Σ » ἁΨ, - 

τοῦ θύεσθαι - οὐκ ἔγνων; (Οὕτω γὰρ 
ἐπεροτηματιχῶς ὡς εἴπον. Ὃ γὰρ λέγων, Οἴδατε, 

πώ 
ἀνάγνωθι 

ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ 
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παρᾶδίδοται εἰς τὸ σταυριυ- 
ὕκτος., Ἄδο ᾿ ΔΝ ᾧ Ἧρι Δ ε ἃ, ἃ » 

θῆναι! ἄρ᾽ οὐκ γδει ) γὼ ὡς ἀρνίον ἄχαχον 

ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι" οὐχ ἔγνων; ( ποῖον ἀρνίον ; 

Ἰωάννης ὃ Βαπτίστὴς ἑρμηνευέτω, λέγων δὲ ὁ 
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὃ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 

κόσμου (6). ) Ἐπ᾿ ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρὸν λογι 
᾿ πὰ ας δε, ἢ ᾿ὅδοι 

σιμὸν, λέγοντες" (ὁ τοὺς λογισμοὺς εἰδὼς, τὸ ἀποδησό- 
- Ἄν ἢ “Φ »τ ᾧ "γ᾽ ἘΘΕΝ ᾿ ἐν ὑπ 5 μενον ἄρ᾽ οὐχ ἤδει ;}) χαὶ τί ἔλενον , Δεῦτε, καὶ ἑμδά- 

λωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ. Καὶ ἐάν σε ὁ 
κύ ᾿ ᾿ξ , Ἔ . "“ ἢ Τ , ὃ » 

ὅριος καταξιώσῃ, (ὡς τὸ ἔμπροσθεν γνώσῃ, ὅτι τὸ 
- τ ΡΥΜ ᾿ Ξ 

σῶμα αὐτοῦ χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον τύπον ξοερέν ἄρ- 

τοῦ, Δεῦτε τοίνυν, ξύλον ἐμδάλωμεν εἰς τὸν ἀο- 
τοῦ αὐτοῦ, πὸ ἘΠ τ ε ἐπῶν Δ Σ ἘΣΩ͂Ξ. τὰ καὶ ἐχτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζών- 
σῶν ΠΤυΐ ὼ των΄ (ζωὴ { ᾿ “Ὁ Ψ' , Ν 

ἐκτρίδεται, τί χάμνει: μάτην :) 
γαὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ ἔτ'. Δίαταία 

81. Ἰοτοιη. αι, 19, βὅ Μαι1, χανι, 2. δ. ΦΟΡΘ ἢ 

19, θη). 4. ἀφο η δ πὶ οι 685. πϑαὰθ δ 4088 
Βαριἰδηαΐ, ἰῃ φαλα 85. δα δπιογαι αν, ρ Γαι : οἶνα 
ποι αβῖν Οχρ !σρίαῦ, ΒΘ η8035 δ, ρροραΐα ποβίτὰ 
ἀ5ηπ8 δὰ ᾿ἰβηστῃ ὁγιοί5. ἴῃ 40 δὰ Ομ γίβιαξ ρον α- 
1}, θο ΡΠ5 αἰ νὰ νίηι ΠΑ αἶ 556; ἀπηπησο ππρθ- 
γῖ5. αἱν (Ομ τιδία Σ. [Ὁ}118 Ἰόμτ5, μέχρί τῶν φύλλων 
μόνον, σαὶ τη] αἰ χί58ο, 1 ἴῃ [15 ὨθσοΤ οἱ πιδ] θαϊ- 
οἰϊο. ὙΊ6Ἃ6 πιἴρα, αν. 98, ἀγοάθδοίϊαβ [Θρίσδθ. νπ6- 
ἰατ, ποι! οἰμπϑιῃ αἸΓΠ σα] α το πὶ 6 πηθᾶϊο 101}}1, διὰ 
ξύλου ἣ σωτηρία, Ρ6Γ ἰϊσπῖιπι ἐοεγναϊῖο. 

(4) ᾿Αλλ᾽ ἐμεῖ μοί τις, 0015]... 0010., [λ66., ἔρεις 
μοι ὅτι εὐρεσ. Ράμ]0 ροβὶ βογίρβίιηαβ, μαρτυρίαν, 
6χ Οοἴ5!., Οιι0}»., 6 σ., 00910., σα, Οαβαιρ,, ψὰο 
Ἰοοο μαρϑηΐ ἱπηργδ581, προφητείαν. 

(ὅ) ᾿Αγόμενον, ἤοθ δὲ Οθβδαν,, ἀγόμενος, Οτπᾶπι 
Ἰα θΡρροσαθ οημθα. ἰοσοηάδπι μαϊαΐ ποίου μ05|, οὐχ 
ἔγνων, θᾷ πθάαθ. Πθθναΐοο Το, 6 4ὰ8 ΤΠ εγρυθίδ- 
(ἰοηΐ ΤᾺΝ φοΠοΓμλῖ5. 6βί. βό τς θατῃ οαπὶ ΟΥγ 0 
Πυϊ 5 Ἰεροεηάδηι οοπ5θι, Γ 

10) Ὃ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, Πρκιηϊ 
Ἰοὺ ἴῃ σοαᾷ, (οἰ51., ὅο1Ρ.. θμ., Ἀοδ6, Οδεαα!, οἱ 
ατοά. δόγμα, ἐπ᾿ ἐμοῦ, ἀβοΓ ρ51 15 Θχ Π|Ι5άοιῃ Π νὶς 
61 ΟἿ10)». φυογαπι ἰοοο ἴῃ οὐ 15. Ἰοσίίτιν τη αἰαγτη ἐφ᾽ 

(7) Ζωή, ν»ἱξα- ϑριγίαααγ τὰ ΘΟ, ζῶν τόσης. ΒΧ 
Β6ααθη θα 5 δρρογοῦ ἰορομάμπι, ζωή νέξα. 
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ἡ βουλὴ ὑμῶν" πρὸ γὰρ ἡλίου τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῇ ἃ ἰϑρο]οκία τηδηοῖ 33, πὲ ααοὰ φαϊάρτῃ υἱτᾳ δγαξ ἴπ 1} - 
᾿Εχχλησίᾳ τλένει, Καὶ ὅτι τε ζωὴ ἦν ἡ ἐπὶ τοῦ ξύ- 
λο» κρεμασθεῖσα, Μωσῆς ἀποχλαιόμενός φησι" αὶ 

ἔσται ἣ ζω σον χρεμαμένη 
τις Ἢ ὅψαν, : ; μῶν σου, καὶ οοδηθήσῃ ἡμέρας χαὶ νυχτὸς, γαὶ οὐ 

πιστεύσεις τῇ ζωῇ σοῦ" καὶ τὸ ἀναγνωσθὲν ἀρτίως" 

ἀπέναντι τῶν ὀφθαλ- 

Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀχοῇ ἡμῶν ; 

Κ᾽. Τοῦτον τὸν τύπον ἐπετέλει Μωσῆς σταυσῶν 

τὸν ὄφιν" ἵν᾿ ὁ δαχνόμενος ὑπὸ τοῦ ζῶντος ὄφεως, 
καὶ βλέπων τὸν γαλχοῦν ὄφιν, σωθῇ πιστεύσας. Εἶτα, 

γιὸς 4) δὲ 
Θεοῦ σαρχωθεὶς ἐσταυρωμένος οὐ σώζει; Πάντοτε 

διὰ ξύλου ἡ ζωή, Ἐπὶ τοῦ Νῶε μὲν γὰρ διὰ κιδωτοῦ 
ξυλίνης ἢ ζωοποίησις" ἡ ὃὲ θάλασσα ἐπὶ Μωτέιως τὸν 

᾿ - "ε΄ὖΐς . ὟΝ , ἣ, Ν τύπον τῆς ῥαδδου θεχσαμένη, ἐδυσωπήθη τὸν χρού- 

σαντα, Εἶτα, ἢ Μωσέως ὁαύδος ἰσχύει, καὶ ὁ 
Σωτῆρος σταυρὸς ἀδυνατεῖ; ἸΙχοίημι ὃξ τὰ πολλὰ τῶν 
τύπων, συμμετρίας ἕνεχεν, Τὸ ξύλον ἐπὶ Μωτέως 
} ἐ, " ΄“΄ἷΝ ᾿ 5» - ᾿ - δ εἰ τῳ 

ἐγλύχανε τὸ ὕδωρ, χαὶ ἐκ πλευρᾶς Ἰησοῦ τὸ ὕδωρ 
ΝΑΑ 
ἔῤῥευσεν ἐπὶ ξύλου, 

εν ἢ ; 
χαλκοῦς μὲν ὄφις ἐσταυρωμένος σώζει, 

τοῦ 

ΚΑ΄. Ἀρχὴ τημείων ἐπὶ Μωπέως αἴμα χα! ὕδωρ (2), 

καὶ τὸ τελευταῖον πάντων τῶν τημείων ᾿Ιησοῦ τὸ αὖ- 
τό, 

γαὶ 

ϑᾶς 
κρίνοντος, χαὶ τῶν ἐπιδοώντων" 

Πρῶτον Μωσῆς τὸν ποταμὸν ὠμετέύαλεν εἰς αἴμα’ 

ὁ Ἰησοῦς, τὸ τέλος (3), ὕδωρ ἐξήνεγχεν ἐκ πλεὺυ- 
μετὰ αἵματος, Διὰ τὰς δύο φωνὰς ἴσως, τοῦ τε 

ἢ διὰ τοὺς πιστεύον- 
τας, καὶ τοὺς ἀπιστοῦντας. Ὃ μὲν Πιλᾶτος ἔλεγεν" 

᾿Αθῶός εἰμι, καὶ ὕδατι ἀπενίπτετο τὰς χεῖρας" οἵ 

δὲ ἐπιθοῶντες ἔλεγον. Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς, 
ν᾿ ΄ ἃ ὡς ἃ Ἔ τ; .- «νΝ » ἡὸ 
Ἦν οὖν τὰ δύο ἐκ τῆς πλευρᾶς" τὸ ὕδωρ ἴσως τῷ 

χρίνοντι, τοῖς ὃς ἐπιύοῶσι τὸ αἴμα, Καὶ πάλιν ἄλλως 
νοητέον᾽ Ἰουδαίοις μὲν τὸ 
ὕδωρ ἐκείνοις μὲν γὰρ ὡς ἐπιδούλοις, ἢ ἐχ τοῦ αἴμα- ὕδωρ ἐκείνοις μὲν γὰρ ὡς ἐπιθούλοις, ἡ ἐχ τοῦ αἴμα 

μὲν τὸ αἵμα, Χριστιανοῖς δὲ τὸ 

»᾿ Χ ἈΝ ΟΣ , - Νὰ ΔΝ 
τος γαταδίχη" τοὶ δὲ τῷ πιστεύοντι νῦν, ὁ διὰ ὕδατος 

ἧς οὐωδι ὥα «χα. μα, ᾿ ΓῚ .«5»» σωτυρία" οὐδὲν γὰρ εἰχὴ γέγονεν, ᾿Απέοωχαν οἱ ἐξηγη- 

ταὶ Πατέσες ἡμῶν καὶ ἄλλην τοῦ πράγματος αἰτίαν. 
τ ΠΕ, ἢ ς ᾿ ς ; ; Ἐπειδὴ γὰρ διπλὴ τίς ἐστι τοῦ σωτηρίυυ βαπτίσμα- 

βὰν τ ᾿ Ἐν Ἧς Κ ἘΝ ΜΕ σα υζα " 
τὸς ἐν Βὐαγγελίοις ἡ δύναμις, μίχ μὲν ἢ τοῖς φωτιζο- 
μένοις δωρουμένη δι᾽ ὕδατος, δευτέοα δὲ ὁ ἐπὶ τῶν 

93. ΡΩΔ], ταχι, 1. 854. Ὁοαΐ, χχυηι, 66, ὃ. 88. τμπ|, ἰ, 55 Νατα. χχὶ, 9. 

ιν 

ΒΠ0 5Έβρθηβα, Μοκθ5 ἀδρίογδηϑβ αἱ; « Ὁ οὐἹ νὰ 
« (πὰ ροηάθῃ5 ἀπίο ΘΟ }]05. ἔθοβ, δὲ {{π|0}0 15 αἀἷο ἃς 
« πούίθ,6. 01 ΤΠ 465 νἱΐῳ ἐχ:6. ὃ.» ΕἸ αασὰ Παροῦ 
ἰϑοίαπι 65. « Ποπαΐηθ, ααΐβ ὁτϑά 1} αὐ αν. γοοὶ 
« ηοπίτε 35 ἢ» 

ΧΧ. Παπὸ Πβαλαηλ Δα ῬΛΑ Μογ 865. οὐιιοὶ ἢ- 
66 η5 ξουρθῃΐθῃ,, αὐ 4π| ἃ υἷνο βουροηΐο ΤΟΥ Θ18 
οΡᾶῦ, ΘΠ ΘΌΤη βουθοπίοπι ᾿ηΓαἸ 5, Βα α!θ ΟΠ 56- 
φαθγοίαγ οὐτπὶ οὐ Θ 41 |556} 95 ΨΆ τη νονο, 89 ἀποι5 
ΞΘΓΡΘἢ5 ΟΓΠΟΙ Πἰχτι5 Βα Πα θτὴ (ἰδ 37: Ἰησα γα 5 νΌΤῸ 
61 ΕἸΠΠ 5. σγαοὶ ΠΧ αβ 54! πέϑτῃ ποη ἀθά ϑγὶ! 3 ϑθχη- 
ὍΘΙ Ρ6Γ ἸΙση πὶ ΒΑ 185. Νοοτηΐ δπῖπι ἰδ ρογίθ ας ρ6᾽ 
δρύδιι ΠΙΡΠΘΔηῚ νι 1 ἴδοίὰ 6ϑί, ὁοηβογναίίο 38, Μαγο 

Β 5} Μοξο οαπὶ ἤξαγδηι νυ σὶθ ὁομ Βμοχίββϑί, ἜυΊ 6 μ 
88. ΘΧ ΓΕΥΘΙΘΉΓ 8 ΟΟΠπΟΘ851: 39, Ἑτρόη6. ΜΟβί5 νἱτρ: 
τη τ πὶ ροία., οἱ Βα]γα!οτῖβ οὐχ πο ἢ ςαχ δ ἢ 
Μαϊίὰ5 6 Πρανὶβ Βσον 4118 οασβα ργδιξθυπηο, 1.1 -- 
ξθηι ΜΟΚΙΒ ΘΙΏρΡογο ἀπ] σθη οἤθοιε αάδτη '; οἱ 
ἀο Ἰαίθεθ ΒΡ ΒΕ δήτᾶ ΘΠ αχὴ ἴῃ ρηο 3, 

ΧΧῚ. Ρεϊηλαμι ΒΙβηογαπι ΝΟ 515 δάια οὐ ϑαπραὶδ: 

ΘΔ ἀΘΙη 116 ΤῸΝ ΟΠλπίαπι 1658} ΒΙΠΠΟΤΈΠΙ ῬΟΒΙΓΘΏΝΙΠῚ 

ΤΌΠΟΡ 0 Ἰθ00 ΜοΟβ65 ΠανΠαγη ἴῃ Βαμα ποιὰ τα πεν 

πλαίαν! 5. : οἱ ἰὴ πὸ 655 ἃ αἀπι| ὁχ Ἰαΐθγο δ βὶ ἢ 

οαπὴ βαπ σα ΐη6, ΕΌΡΘ Ῥσόρίον ἀπα8 νοθθ6 5, ΔΠ 6 Γᾶ 

ἡπάϊ]οληί5, ἁΠ οσάτη νθγὸ δούαπὶ ααΐ [106] ναοί ο- 
ΤΡ Ρ : ἀὰΐ ργορίον ὑτεάοῃίθ5, οἱ μρορίον πονο- 

ἀαϊος. Ναπν ὁαπὶ ΡΠ αἰὰ5. ἀἰοογδῖ : δ υποθθηξ 5.1, οἱ 
ἃαδ Ἰαναγοΐ τηλῃ τι5, γΟοἰρΆ 105. ἀἸσΌΡΑ ΠΕΣ Βανπ 
φμῖβ ἀγτιδ δώρον ἢ08. ". ὑτηαθυβοσαηῦ ται πρὸ ἀπὸ 
ἄδ Ἰαΐογα : Ζυὰ [οτἕα 5515 αάϊοὶ, σαμμα]5 γοΓῸ νοοὶς 

Τογα} 0}Ρ5. ἀθγβασηπο ἢ 1 {67 1 ΊῈ 6 }Π8ὶ ροΐοϑι: ψπι10}}5 
βᾶπμαΐδ, ΟὨ τ  5ι1 15 ἀααα : 1115 ααμάοηι ΜΠ]. Ἰη51418- 

το 5, ὁχ [{πδ0] βαπραίης σοηαοιηπαῖϊο : δ} νΟΤῸ 
4αἱ παποὸ ΓΟ 5.000 ἀαάαιϊα 5615. ΝΊΏΙ οαίτη ἔγιι- 

βίγα [ἀοίαπὶ ο5.. οἀἀ!ἀθεπη! σα 78 αρ] παΐοΓοβί4) 
Ῥαῖγοϑ ποϑβίγὶ αἰΐατι 6}]08. ταὶ σαιβαι. αι. ΘΠΙΩῚ 

ἀαριοχ φυωίαπι 510 ἴὴ νδηρο} 15 δα α ον Βὰρ ]- 
ΔΙΏΔΜ5 νἱ8 1 ὅὴὰ αυϊάοια ρ6᾽ ἀαθδχα [185 161 Π]υπι]-- 

81 ΝΏΤῃ, χχί, 9: 7οηπ. 1, 
14, 1ὅ.05 ἄδην νη, 33. 9. Ὡχοα, χιν, 110-321. 1 Εχοά, χν, 35, 2 δοαῃ. χιχ, 34, 3 Εχοὰ νὰ, 0, ὁ Μαῖα. 

ΧΧΥΙ, 24, 30. 

(4) Σώζει, Υἱός, οἷο. πὶ 601}. Ῥᾶ]0 ΘΧρ]οα 5, ἢ ΒΌτη Ρ51556 ΤῊ ΘΟΡΒΆΠΕπι ογοάο. 
σώζει πάντοτε τοὺς ϑαχνομένους τοῦ δὲ Ἰησοῦ ὁ 
σταυρὸς οὐ σώζει πάντοτε ; διὰ τοῦ ξύλου γὰρ ἣἡ σὼ- 
τρία" 4 ΒΟΥΡΘῺΒ ΘΠ ΘῸΒ ΟΥ̓Οὶ ΔΡΡΘΉΏΒ.5 ΒΆ[γ08 561η- 
«Ῥ6Γ ἴδοϊξ τηογβὶ γα] ΠΘΓαΪΟΒ ; 65 νΘΥῸ γῚΧ ΠΟ 
« β0θιαρΡὺ ἀαΐ 5βα] αἴοτι ἦῬ6᾽ παι ΔΙ Π 4116 568}115.» 

(9) Αἴμα καὶ ὕδωρ. Νὸπ φγισ θη ἀθτα αυοὰ 
εοὐᾷ, ὥοῖπι. οἱ Βορ. βου μίση. ΠΑΒΘπί, αἷμα τὸ 
ὕδωρ, εαπριῖβ ἄροα, 56, 66 ἀηλα; ἀὰ0. 5 δ] Ποᾶῃ- 
ιἰὰ5 οχρυι ας Μοβὶβ βίβμαμι. ἱπἴγρὰ, Ιοοὺ πρῶτον, 
ΟοἾ8].. δα. δὖ 01}. ἐεγαηί, πρῶτος, ΠΗ ππ8. ΡΘΠΘ, 

(3) Ὃ Ἰησοῦς, τὸ τέλος, εἰς. προ πππεμὲ 1τι5- 
ας δὰ πυτηοτί {π6πῈ, πὶ Βιιᾶτη ΒΎΤΉΒΟΪῚ ΘΧΡΟΒΙΠΟ- 
δηι {τ 51}}}} ἱὰΠπι5 : ἂο πὰ} ποιηΐηρ ΟΥ̓] ο- 
δαὶ οἰαπίπ" ἰὴ (δίθηδ τοσῖ 1] ]ΟΈΠ δ. ἐπ Φοση- 
πηι, οοὐ. 1587, ῃ. 298 ᾿ 58α ρᾷυ]ο ΠΡΕΓΙ5, [τ οΣ 
Οαιαμδγιπὶ πιοτὸ. Βαάρια σιόχαθ Προ παρ, εοά 
ὁομλταα [115 τη μΡ15 νΟΥΡΙ5, οὐ πα] 8. ἀποίογ αἰ 6 
εἰϊαϊα, ἀρὰ Τιδορμάμπομι Οδγαπιοασα, μοπι. 21, ἴῃ 
ἤμ., μὰς. 312. Μὰρ15 εχ (κίθθα. 4αλ οχ ΟΥ̓́Τ ΗΟ 

(4) Βοήαϊαονμηῖ οαρίαπαίονεξ, οἷο, Ὀομλιμ 5 

δοῖ ἰμίον Ῥα ΓΘ 5. γί Γ 65. ΒεΕῸ ἀτθοοβ 50 [Δ 05 θὰ 

ἀπρ νοΐ Ναρεἰ5πιΐ, 6 δαυᾶπὶ οἱ βδῃαυλπθιῃ ὁ ΠΠΤῚ - 
511 Ἰαΐθγδ τηδυμίο5. ἤραραι!, ἀϊπιύίποιο, ἢ ἀγῶο5 
δᾶτῃ ἀαμίθο! Οὐ κοπθβ, πομλ. Ὁ ἐπὶ ἐϊὺ, “ιάϊο., Ρ86. 

393. δἱ ἰοιπι. χνὶ 2 ΔΙ αίείε., Ὁ. ἀ18.. ρ80. ΟΥΓ]Π]Ὲ5 
ἦᾶτῃ δὴ ἀιέα!! ἀϊει πο οπθτὴ οαϊ, 4, αι, 10. Νοῖὰ 

πὶ αἰτόχαθ ἰοοο Ὑἤ αἰεαβαθο ΜΡ Δξιμ) ΟΧ ρᾶτίο 
πο ρί 115, ἰῃ σοπ βδίοιο Πα δὶ ΚΘ ΡΟῊΪ , (ἃ ἀ6 τὸ 
το ἀρππαά,, [γ6 εοοίες. ἀορηι., σα ρ. ἀἰ, ρον! θοίαμι 

Ἰπίον τσ ἐγ νίατη, οἱ, ΒΡ  Βηλθ σοι μα  ΠΟΉ ΟΧῚ 11- 
δα ποηΐοιϊῖ, ΑΠ 6 πὶ σα Ξ4Τα ἀΌ8}ι ΔΕ 6 }} ον ΟἸεΥ 15] 

Ἰαίπβ εἰν ριιμόμαπι, πἰπε τα ῬΤΌΒΓΟΥ Ρεδοαί πὶ 6 

Γασαῖπὰ ἀρ Αἀαλαῖ Ἰαίονς δἀποία ῃτοίδοίσμι, ΓΟΡΟΣΙ - 
τὰν ἴηι τ] } 15 ἀμί ᾳα}8. ἀποίονθαθ, αἢ ἴῃ ϑαοίορο 

Βοιρὶ!. θ6 μαξδίοηρ, ἀΌτη. 35. ΑἸ ματι. Π0Π). 11, Εἶν 

11. ρᾶμ. 100. ΔΡΟΙΙ πάτο δὲ Αβηοομο ΡΙΟΙοαδί αἿ5, 

Οδίοπω ἐπ ψύαν., δὰ σᾶρ. χιχ, 36, ρὰρ. 4δέ τ Δὰ- 
ευϑίϊπο, ἰτϑοῖ, 120, ἠπ ϑσαλι., τ. 2, εἰς, 



Ἴ99 5. ΟΥ̓ΆΙΠΕῚ ΒΙΕΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΙΕΗΡ, 800 

᾿ ς ἡ ἃ ὅὦ. δα οὐμεώσα τον ν 
πδπίαν [οι Βαρυϊζαη αν) σομοθ5588 : αἰΐοσα υότοὸ, ἃ ἁγίων (4) μαρτύρων ἐν διωγμοῖς δι᾽ οἰχείου αἵματος 

4 Ῥονβοου οηαπὶ ἰΘΙΡΟΓΟ βᾷποῦ5. ΠΙΔΓΙΥΤΙ ΒΒ 
ῬΘΙ ρτορναλ Βα σα 0} ἀαίατ : οχίογο ὁ ϑαϊνάίϊος 
ΤΊ ἸαἾΌ ΓΟ 5 Π|6}}15 6], ἀαῖα ; απρθ ΠΟ π᾿ 5510}15, ΤΩ 

ἴπ ΠΤ πα οι [5ϑὰ ΒαρΡΉΞΙ2Ο] ὑτὰ ἴῃ ἰΘτ ΡΟΡΙΒῺΒ 
τπανίγτι! οί ῥτὸ Ομ στιδίο, σοπῆγταδπὶ ρραϊαπι. 
Ἐπὶ οἱ δἰία ἰαἰθν 8 6}15 οαβὰ. Ῥθοοα!  ΡΓΙΏΟΒΡΒ οὐ 
ἄἀυχ ἔμ} τυ] ον, ααδι 6 Ιαΐοτο Ἰογπλαΐα δϑῖ, {65}3 

δαίΐίοι συ νοη βοθξ, αὐ ΨΊΓῚΒ ΒΙΤῚῸ] δ Γοπ 15 γο- 

πίαπι σγαι ῃοαγοίαγ, ἰα 5 ρΘΥΓΟΞΒῺ5 65. ργῸ πι0]}18- 

δ ασς αἱ ροσοαίαπι Βο]νογρῖ, 
ΧΧΠ, Οποά 5 δ αάππο ρουσηῖγαξ, αἰ148. δδθὴ 

σαππὰ5 ἱπνοηῖοί, π88ὺ ἰἀπγοσὶ ἀἰοῖα Βε Π οἴλαῦ, οἱ ῥτὸ- 

Ῥίδυ ἰστηροῦίθ ἀπ βιϑήίατα, δὲς οἱ δαγιὰ. 5  θ διὶ 

οοὐθγγαῖαν, {ααπινῖϑ πυβηαπαπη 6581 ΙΔΡῸ δυθϊοπαὶ 

ἂδ σογο 5 [8361τ το ρ 915) Βουληΐ ἢ ΡΤΘΒΟΓ 16 

ἴῃ ἰδίο ἰθτ δδῃρεῖο (οἸσοίμα. ΑἸ} δαῖα ἰδ απο 0 
δαλαμῦ, Π05 πίστη Ἐ94 οἵ υἱ δ 15 οἱ ἸΔΠΒΊΠλ85. 

ΝαπιοΟ ἀο]αββοίητ, ΑὙΤῚ8 ρΓῸ ἰρβα οσισο οοπῖγα δά- 
ΥΘΡΒΒΆΓΙΟΒ 5ῈΠ)0 ; Παρ ττιοῖδ Ῥτὸ ἰγορῶο δᾶνεγς- 

5115 σοι! γαα  σϑη δα βιαίπο. Θσαηᾶὰο οπαλὶ ἀδ ὑσποο 

ΟΠ ΕἸΒ}1 σοπτὰ ἰῃ Πα 6105 ἀϊδοθρία οῃ δῖα ἰμδιξ αν 5 

ΘΓΪ5, ῬΓΪῺΒ. πιάθτι 5 6 Π ΠῚ} οὐιιοἷβ [1} οὐαί θλο, δὉ 98- 

πα ΐοδοθὶ χαϊ οοπίτνα ἢ πὰ τ.Ν 8 μα δαΐ σα ρτη 001)- 

Πίουι : ἀδ Βα παπηάὰβ ο]ογίδηϊαγ ἀπροὶϊ δίθη 8 : 
Νουΐηιιι5. χει φιφταίΐς, Φοβμῆν οτμοϊβσηα δι ΝΟΩ π6 

ῬοίμοΥΑ5 αἴσοθιθ, Ο δῆσθ]6 : ΝονῚ σαθι ΦΑΘΥ 18, 
Βοιαίπατα πιδῖμῃ ἢ βοὰ, Εσο, αἰ 16 σὰπὶ Πάποϊδ, 

πουὶ ογμοϊβ αι. ΟΥῸΧ δηΐ οοτόπα οβῖ, ποθὴ ἰβηὸ- 
ΤΙ} 1}18, 

ΧΧΠΙ τιον τοἀθαγιὺβ δα ρτοροβίίατη ἐχ ὕτος- 

ῬΠΟ 5 ἀοιποπδιγαιοηοηι. γα ἔπ 651 ΒΟ ΠῈ8 ᾿ 
δΔοσορ δε νοπηγοια. Ὑ1Δ65 Ἰοσαπι ΘΟ] οι... (3), 

Δου]απηᾶθ ΟΠ) ργβοοἶ 0 ἸΔΏΠ8 τῇ 556 {16 η5Ύ 110 

πὸ αἰἰχαδηο ἴπ ἸΘΙΠ ΡΟΣ ῬΘΥΒΘΟῸΠΠ]ΟΠ5. ποροβ. ΝῸ 

ἔὴ ἰδιηροτ ρᾷ015 ΒΟ] απηηιοδο ραιάϊα τα ΠῚ ογὰχ 
ἰδ γοσαπι οἰΐαπ ἰὴ ΓΘ ΒΟΡῸ ρ ΒΘ 1015 δατηάθνα 

δαθοῖο (ἀοτη,ὸ ἴῃ ἰθιρογο ΡάοΟΙ5 515. ἁιαΐοι5 (8688, 

εὐ ΒΕ ονατα ἰθιρογο ἰπἰ πλϊοτ5. Ασοἰρὶβ πᾶσι ρδὸ- 

σαἰοναπι ογατῃ ΓΘ] 55} 0 ΠΘ 1, δ, Βρισπα}15 ἰσμα- 
εἰνὶ (3) νορῖϑ ἐπὶ ἀθ} 1085 μνδιϊα5 : σαπὶ ἱπργι θεὶς 

5. Μίίῃ. χχυμ", 0. 

(7 Ῥυΐωα παπὶ εἰραμῆν δγποῖς, Ηοσ ρεοθριαϊη 
δδοϊίις δπὶ σαηοίτι5 ΡΟΡΡΉ γτῖι5 Πα 58 ἴῃ ἤσοῖο- 
δῖα ΗἸ Θτοβοὶ γ πᾶ 51}) ΦΟοαΠ ΠΟ ΠΟΘΕΧῚ Βα ΟΘΘΒΟΤΟ 
οαἀπολία5, 4 αἰ ρα]  θτὰ οττὴ Μαπίοαῖρα πλτι- 
Π|6 νὴ 6 ἃ} βίσιμο οὐτιο}8 ΟΧΟΡδ 5, δι ταῖτδοι]ο τοα αἱ - 
ἀπ πιαίαπι, ὉΠ παγραθαν ἴῃ 615 Ὑἱξώ, παι. ὅ4, ἕὸ- 
ΒΡα ΣΙ αἀἴὸ 36. 

(31 Αφοϊδηιαῦίο διά! ουιισι ἀ55 6 1 πέαπη. 
(3) δρίτἐμια ας ἀοηαίίεῖ, οἷο, ΤᾺ ΠΠἰρὶῖ ἀοηᾷ ϑριρι- 

(13 βδᾶθοῖὶ σνραι 5 ἀλία, ααδὸ ἀοηαῖϊνι ἰοσο ἃ Πρ ςἔο 
1 Βαρ δπιο ν6] ἢ ΟΟΣ Πγιηαἰο 8. βιιρτᾶ γι πιϊ55ῖο- 
ἤθτ ῬΘΟΟΔΙΟΡ ἢ 60 ἰσηλμογα ποὴ ἰπἰτοφασηίον ἀὰ- 
Ραπίαν, ἰδ οαΐ, Τ, τ, ὅ, σαῖ. ὅ, πα. 41, οδέ, 17, 
Ἰὰς: 

(ἢ) ἽΙ ἐπὶ τῶν ἁγίων. Οὐἀᾳ. (01Ρ., ἄοο, (ᾶβϑμ)ν. 
εἰ τοις, οπιηλτπὶ ἐπί, 

(Ὁ) "Ἔν τε τωτίσμητι, δἰ. Ου]5]., ον, πόα, 
Οδξδι}., ἐ" τῷ ἐλ ὰν ὧν ᾿ρχα, Οαβαυρ, ἐχοθρίο, 
Ἰοσο μαρτυρίου ἩΆΒΘη , μαρτυοίοις. ΟΡ... μαῦτυ - 
οἰῳ, Ῥγὸ βεόαχιυσα, αυσα ἐθρτὸ 84 δύναμις ταίοχΣὶ 

ὃ 

ἐξῖ θεν ἐκ τῆς σωτηρίου πλευρᾶς αἷμα χαὶ ὕδωρ, 

τῆς ὑπὲρ Χριστοῦ γινομένης ὁμολογίας, ἔν τε φωτί- 

σματι (0) καὶ μαρτυρίου χαιροῖς βεδαιοὔσα τὴν χά- 

ρὶν, Ἔστι καὶ ἄλλη, τῆς πλευρᾶς αἰτία. Γυνὴ γέγο- 
νεν ἀρχηγὸς ἁμαρτίας, ἡ πλασθεῖτα ἐκ πλευρᾶς" 

ἂλλ᾽ ὁ ἐλθὼν ᾿Ιησοῦς ἀνδράσιν ὁμοῦ καὶ γυναιξὶ χα- 
ρίσασθα: τὴν ἀμνηστίαν, ἐνύγη, τὴν πλευρὰν ὑπὲρ 

γυνα: κῶν, ἵνα λύσῃ τὴν ἁμαρτίαν. 

ΚΒ΄. Καὶ εἴ τις ἐρευνήσειε, εὐοήσει χαὶ ἄλλα 

αἰτίας. ᾿Αλλ' αὐτάρχη χαὶ ταῦτα λέγεσθαι, διὰ τὸ 
τοῦ χαιροῦ στενὸν, καὶ διὰ τὸ μὴ προσχορῦ γενέ- 

σθαι (0) τὴν ἀχρόασιν τοῖς ἀχούουσι, Καίτοιγε οὐκ 

ἔστι ποτὲ καμεῖν ἀκούοντας τὰ περὶ τοῦ Δεσπότου 

στεφανουμένου, καὶ μάλιστα ἐν τῷ παναγίῳ τούτῳ 
Γολγοθᾷ. ἴΛλλοι μὲν γὰρ ἀκούουσι μόνον, ἡμεῖς δὲ 

χαὶ βλέπομεν, καὶ ψηλαφῶμεν, Μηδεὶς καμνέτω" 

λάδε τὰ ὅπλα γατὰ τῶν ἐναντίων ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ 

σταυροῦ" τρόπαιον στῆσον τὴν πίστιν τοῦ σταυροῦ 
χατὰ τῶν ἀντιλεγόντων, “Ὅταν γὰ0 ἀξλλης περὶ τοῦ 

σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ συζητεῖν πρὸς ἀπίστους, προο- 

απόστειλον τῇ χειρὶ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ τοῦ Χο:- 
στοῦ, καὶ φιμοῦται ὁ ἀντιλέγων. Μὴ ἐπαισχυνθῇς 
τὸν σταυρὸν ὁμολογεῖν: ἄγγελοι γὰρ ἐγκαυχῶνται 

λέγοντες" Οἴδαμεν (1) τίνα ζητεῖτε, Ἰησοῦν τὸν 
ἢ , τ 4 Ἂς μ . - κι τ 

ἐσταυρωμένον, ᾽Δρ᾽ οὐ δύνασαι εἰπεῖν, ὦ ἄγγξλιο" 

ἀλλ᾽, ᾿Εγὼ, φησὶ 

μετὰ παῤῥησίας, οἵδα τὸν ἐσταυρωμένον. Στέφανος 

Οἴδα ὅν ζητεῖτε, τὸν ἐμὸν Δεσπότην ; 

γάρ ἐστιν ὁ σταυρὸς, οὐκ ἀτιμία. 

κι", Ἡμεῖς δὲ λοιπὸν ἀναδοάμωμεν ἐπὶ τὴν εἰ5ν- 

μένη» ἐκ τῶν προφητῶν ἀπόδειξιν. ᾿Εσταυρώθη ὁ 
Κύριος, εἴληφας τὰς μάρτυρίας. “ὋΟρᾷς τοῦ 1[ολγο- 

θ0ἃ τὸν τόπον... ᾿Επιδοᾶς 

Βλέπε 

καιρῷ εἰρήνης ἐπευφραίνου τῷ πταυρῷ μόνον͵ ἀλλὰ 
χαὶ ἐν χαιρῷ διωγμοῦ τὴν αὐτὴν ἔχε 

ἐπαίνῳ, ὡς σοντιθέμενος, 

μήποτε ἐν χαιρῷ διωγμοῦ ἀρνήσῃ Μὴ ἐν 

ἐν 

καιρῷ εἰσάνης Ἰησοῦ φίλος, χαὶ ἐν χαιρῷ πολέμων 

ἐχθρός. λαμβάνεις νῦν ἄφεσιν τῶν σῶν ἁμαρτημά- 

των, καὶ πυξτυματιχῆς δωρεᾶς τοῦ βασιλέως τὸ χαο!- 
᾿ σματα" ὅταν ἔλθῃ πήλεμος, ὑπεραγώνισαι γενναίως 

Ροίοϑέ, Ἰοβοπάνπι ραΐο, βεδαιοῦντα, γ6] βεδαιῶσσι. 
(ὁ) Προσχορῇ γενέσηῃα:. Υρτθητη. γενέσῃχι. ἃ }- 

ἀϊπιὰ8. ὁχ οοβα. ἤερο, σα, (ἀκαῦ}ος ΟΛίο),, ΟΟ 5], 
δὲ (Ο]Ρ.. αὐτὰ ἰαπιθὴ μἰ ἀπὸ μοβιθεῖονδϑ βου μΕ 1 Π| 
Βαρρδη, γίνεσθαι, 

(1) Οὗδαμεν, εοὐγιμ5. πὶ οοἀά, Πθᾳ., (Ὁ1Ε., Κορ, 
δᾶ. δὲ ΟἸΔΟΒ. βιπβαϊατὶ παπποῦ οἶδα, βυΐο, αἱ 
θείαν Μά. χχνιῖ, ὅ. 14 δ᾽ δειαει θα5 ΟΥγ}}}} 
νεΡΡῖ5. αυλθὰ5 ἈΠ} 5 ΔΏ 61} ΙοααΘ ἢ 15. ΤΏ ΠΟΠΘΩῚ 
ἴδοι, οἱ Μα 80] ἰοχία! σοι ΔἸ] ορᾶτα Ὠΐο θγ στ π 
(6 }}5 ΟΥὐα Π 6] 5115 νἱἀβέατ, ΠΟ ΓΟΡΓΆ 15, ΑἸ βιιρονρίοντα 
νϑυθα Οὐ}, ἄγγελοι ἐγκαυχώνται λέγοντες, Π0Π]|0Ὸ 
αἰβουηιηθ ἃ} οπμπι Ρὰ5. σοι οἰ 15 οὺ αοαὺ γοϊαΐα, 
πϑοθββανυ ροσία! απ! οἴδαμεν, [1515 681 1ἰὰάπ. ὧν- 
ψἹ]]1ὺ5 Πραγὰ ααδ ἀἰοιαν οπαἰίασθ, Βδὰ σοτη πα ίο 
ΠΒΙΘ Τὶ Σ Πἶ5] ἀἰσὰβ ΘΓ γοβροχίβϑρ δὶ [ητὸ, χχῖνς 
5, 40 ἸΙοσο δαάδπι ἔργα ἔκιυὰθ. 0 ἀπμοντς ἀρ 6 }}5 
δὰ πη] 6 5 ἀἰοία πδῦγαΐ, χα δία πάρ εὖ Μανοα5 
4} ἀηβδὶο ἅηο. 
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τοῦ σηῦ βασιλέως, ᾿[ητοῦς 
Ἄννε το ον Ἄλλα, , ᾿ ἡ ρμῦ ἀναμάρτητος, χαὶ σὺ ὑπὲρ τοῦ σταυρωθέντος ὑπὶ9 
σοῦ (4) οὐ σταυροῦσαι; Οὐ χάσιν δίδως" προείληφας 
γάρ᾽ ἀλλὰ χάριν ἀποδίδως, ἀποδιδοὺς τὸ χρέος τῷ; 
᾿ ΤῊΝ ΤΌΝ 
ἐν τῷ Γολγοῦζ σταυρωθέντ' διὰ σέ, ΠὈλγοθᾶ 

ξς, 
πο ᾿ ἔ Αι ἐν ᾧ ἡ ἀληθὴς κεφαλή Χριστὸς τὸν σταυρὸν ὑπέμει- 

᾿ ἐπ ἤσ ἡ τωι: 
νε; χαθὼς ὁ ᾿Απόστολός φησιν" 

τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου" χαὶ μετ᾿ 
ἐστιν ἡ 
καὶ πᾶλιν᾽ 

“Ὅς ἐστιν εἰχὼν 

ὀλίγα’ Καὶ αὐτός 

χεραλὴ τοῦ 

[{χυτὸς 

πώματος τῆς ᾿Εχχλησίας. 

ἀνδρὸς ἢ χεφαλὴ ὁ Χριστός νθδίρας ὙὉῚ οας πὰ ὦ τὰκ ματα ἧμ μος ἐστι χαὶ πάλιν" Ὃς ἐστιν ἢ χεφαλὴ πάτν;ς ἄρ- 

χῆς καὶ ἐξουσίας. Ἢ γχιφαλὴ ἐν τῷ τοῦ Κρανίου 
τόπῳ πέπονθεν, “Ὦ μεγάλης προφητιχῆς ὀνομασίας} 

ἧ Δ ΥΝ ΐ ᾿ 
μονονουχὶ χαὶ τὸ ὄνομα ὑπομιμνέσχει σε λέγον" δ] ὴ 

πρησχῆς ὡς ψιλῷ ἀνθρώπῳ τῷ στραυρωθέντι, Ἡ 

κεφαλή πάσης ἀρχῆς ἐστ: γχαὶ ἐξουσίας, Κεφαλὴ 
μὲν πάσης ἐξουσίας ἡ σταυρωθεῖσα (3). χεφαλὴν 

δὲ ἔχουσα τὸν Πατέρα, Κεφαλὴ γὰρ τοῦ ἀνὸ 
ὁ Χριστὸς, νεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός. 

ΚΑ΄, Χοιστὸς τοίνυν ὑπὲρ ἡμῶν ἐσταυρώθη, ὁ χρι- 

θεὶς ἐν νυχτὶ, ψύχους ὄντος, καὶ ἀνθρακίᾶς διὰ τοῦτο 

παρακειμένης. ᾿ὑπταυρώθη τρίτην ὥραν (4}" ἀπὸ 
ἰῇ Ω ΄ 

ἕκτης ὥρας σκότος 

ΕΥΝ 
ϑὸς 

μον 
... 

δ . εἰ 
ἐγένετο ἕως 

. 2 ἀπὰς ΝΣ 
ἐννάτης" ἀπὸ δὲ ἐν- 

νάτης πάλιν φῶς. Ἄρα καὶ ταῦτα γέγραπται; 

πήσωμεν. Λέγε: 

7 
δίς 

ξι τοίνυν ὁ Ζαχαρίας" Καὶ ἔσται, ἐν 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐχ ἔσται φῶς, καὶ ψῦχος καὶ 
“ ᾿ ὅν ΕῚ δ 

πάγος ἔστα' μίαν ἡμέραν (τὸ ψῦχος δι’ ὃ Πέτρος 
ΓΥῪΝ ΠΥ ΡΟ : ὅν Ἐ : ' “ ἸᾺ 
ἐθερμαΐνετο") καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυ 

, ᾿ Α ρίῳ (τί γάρ, τὰς ἀλλας οὐκ οἷδε; Πολλαί ἧμέραι, 
ὦ οἷ ἘΑΡΚΥ, Ωρ κε τς πη τυρὶ ἥ- ἀλλ᾽ αὕτη ἡ ἡμέρα τῆς ὑπομονῆς τοῦ Κυρίου, ἣν 
τερον πῇ 3 ἣ Ἐπ : 
ἐποίησεν ὃ Κύριος) χα! ἡ ἧμερα ἐχείνη γὙνωστ 

τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα, χαὶ οὐ νύξ. Τί τὸ αὔ- 
νιγμα ὃ λέγει ὁ προφήτης; ἧ ἠμῖρα ἐκείνη οὔτΨ 

ἡμέρα ἐστὶν, οὔτε νύξ' τί οὖν αὐτὴν ὀνομάσομεν ; 

Ἑρμηνεύει τὸ Εὐαγγέλιον, τὸ πρᾶγμα διηγούμενον, 
Οὐν ἦν ἡμέρα. οὐ γὰρ ἐξ ἀνατολῆς ἐπὶ δύτιν ὑμοίως 

ἔλαμψεν ὁ ἢλ' ἀλλὰ ἀπὸ ὥρας ἕγτης ἕως ὥρα ἀμψεν ὁ ἥλιος, ἀλλὰ ἀπὸ ὥρας ἕντης ρᾶς 
ἐν», ἃ χότος ἐγέ ἐσ ΥΣΞΣ ἐ Μεσίμδολον ννάτης σχότος ἐγένετο ἐν ἡμέρᾳ μέσῃ. Μεσίμοολο 

ἦν ἄρα τὸ σχότος" ὠνόμασε ὃὲ ὁ Οεὸς τὸ σχύτος νύ - 
“ Ἢ ᾿ Ἰδὲγάν τι γι κῶς 

χτα. ἀιὰ τοῦτο οὔτε ἡμέρα ἦν, οὔτε νύξ. Οὔτε γὰρ 

1. τ οιίόθδς ὦ . ἢ τας δὲ 
18 Μᾶγο, χν, 20, 

ἀδ. 9. ὅρη. 1, ὃ, 

δ Ἰοδῃ, χιχ, 
οδη. ΧΥΠῚ, 18 
χιν, 7. 15 Μαίει. ΧΧΥΙ, 

(1) Ὑπὲρ σοῦ, ἢα8. νοσθ8 ἀὐγεοίϊπηθ. ἐχ οοὐᾶ, 
ΟοἰΞι., 66... 001Ρ., ατοά. Ῥαμ]ὸ μοϑὺ, ΙουῸ προείλῃη- 
φες 4υοσὰ νἱξοπε ετομαϊαν, ευεΊ μι, προείληφας, 
ἶϊου, ποοείληψας, Βερ. οἱ (οἰ5]. προξέληψαι, οἵ 

Οὐἴοῦ., προεΐίληψε, νἴὸ ἀδβογι 6 Π 015. ἘΝ 
(2) Τὸν τόπον τοῦ Τολγορθᾶ τοῦτον, Αἀα τ πὰ5 

τοῦτον ὃχ Πη55.40] ἴῃ .}15 ΥΘΓΡῚ5 γοῖουθπαῖβ ἀἀμμοάμμι 

γαναῃί, (010., τὸν τόπον τὸν Γολγοθᾶν τοῦτον ὄνημ. 

Ἰαρ., τόπον τοῦτον τοῦ [Γολγοθᾶ ὄνομ, 05]. Πρ ϑὲ 

αἱ βογίρβίιπαβ. Ροβί χεφαλή, αἰἀάϊι ΟΟἹ». τοῦ σώ- 

ματος τῆς ᾿πκχλησίας, Ὀο, σαρμέ ΘΟΥ̓ΡΟΓΙδ Ἐροίο- 

δἰ. ἂν Ογγας σμτιβίαπι ποθὴ βόα ὀοΓροτὶ5 οὸ- 
οἰδϑία, δα οἱ αἰϊάταν. τοτάπι οαραν 6588 ρτοθαΐ 
ἴῃ. Βθααθμ! 5. : ᾿ Ν ᾿ 

(3). Ἢ χεφαλὴ πᾶσης ἀρχῆς ἔστ: καὶ ἐξουσίας. 
Ἀεφαλὴμὲν πάσης ἐξουσίας ἢ σταυρώ.., ἃ 801- 

ΟΑΥΕΘΗΙ͂ΒΙΒ ΧΗ, ὉΠ ΟΠΆΙΒΤΟ ΘΗΠΟΙΕΊΧΟ ἘΔ ΒΈΡΠΙΤΟ. 

Β 

9 

Ὁ Μαῦῃ, χχυῃ, ἀδ. 

Ὀ 

802 

ἐσταυσιύβη ὑπὲρ σοῦ ὁ Α ΡΟΙΊπὶ, ρνῸ τορο ἴθ βίγοπθο Πδοθτγίδ, [6508 ὉΤῸ 19 
ΟΥΔΟΙ ΠΧῸΒ δῖ, ΦᾺΣ Δ 8}} ρασσάνονδί  οἔ πα πο γὰ- 

οἰ οαγὶ5 Ρῇὸ δὺ χυϊ αἱ σγαιϊα οταοβ Δ Χὰ5 δεν 
Νὸῖ πὰ συ δπι 45, ΡΤΊΟΣ ΘὨΪὰ ἀρΟΘ 511 : 506 ρμιὰ- 
ἰᾶται γϑ ἀϊξ, ὀχϑοϊνοηβ ἀρθι απὶ οἱ σα ρῥτορίογ ἰὸ 

ἴῃ ΟΟΙκΟ ἃ οδι στο ἔἶχαθ. δι κοῦθαξ νότο μοῦ ἴῃ - 

ἰογργοιδι οηθτὰ τραϑαγ (αἰνανίο ἰοομ5 ὅς, Οὐ τὴ 
1}} ριοθ οοα Ἰασο ἤν. ΠΟΙ ΟῚ ἢ αν πα ρα ΠΟ Θἢὶ 

᾿παροβάοῦθ, ἴηι. συ. το σαραϊ ΟΠ γβιας σριὐθηὰ 

ΒΆΡΙΝ 2. δίας ΑΡροβίο]ιβ αἀἴοι: Ομ ἐφ ἐηιασο οὶ 
ἐπυϊειδεϊὶς Τ οἱ ροβί ραμοὰᾶ: Εὲ ἴρβδο. 581 οαρμὲ οογ- 

Ῥογὶς Εὐοϊεδῖα ὃ; οἵ τγϑαβ : Οηεηῖβ υἷνὲ σαρμ! ΟΝ 8-: 

ἔμ5 εεε δ, ἰἰοτατήσαο; Ομὲ ἐπέ σορμξ ονενῖδ ρ»υιοῖ- 

ραΐχις οἱ ρο(οϑέαι5 δ, Οαραΐ πὶ Ἰοσο (δίνατιτ ρᾶ5- 

5. 65., Ὁ τπιᾶρτ απ δ᾽ ρτορ μοι μ᾽θμαλα ἀρροΠ- 
υἱομοηὶ ἔ ρυοροιηοάαηι πδιηα 18 [8 Ἰοθ ΘῈ ἰρϑαιὴ δὰ- 

τποποῖ ν6 11 αἴθ: Νὰ οὐαοϊῆχο ἰἀμααδιι ᾿νοταϊ οὶ 

πιᾶο αἰϊθηθ. ὑαριξ 65} οηειῖδ ρνϊποίμαίιδ εἰ μοΐε. 

βἰαξὶς. Οαρὰξ φα!ἀθτα οἵ μὶ5 ρο 65.815 651 φαοὰ οΥιοὶ 

αἴῆχιηι χαρά ἰδηλθη Ρδίγθιῃ παθϑί ρεῸ οαρίιο; ως 

Ῥῃξ οπῖτῃ εἰσὶ κε βία, σαρκί αϑΐσηι ΟΝ Ρριϑιὶ Πρῖβ τὰς 

190 ΧΧΙΝ, ΟὨΥβίαβ κἰλαγ Ῥτὸ π0 15 δβὶ ὁσαοὶ- 

ΠΧῸΒ ; 41 ποοία ἐπάϊσαίασ 58, οατη {χὰ οββοὶ 1, 

οἱ σατροθῦγα ἔοσι5 ἃ ἀο σᾶσδα ἀρρυοδίιιι5. αὐτο }ν 

χὺβ δδὶ μόνρὰ ἰδγίτα 33. ΔΡ ον δαΐοῃλ βϑοχία ει - 
Βγα ἴδοΐῳ σαπὶ ἀβαι8 δὰ ποῦ πὰ ὁδ; οἱ τηΡθ 5. Ὁ 

Βόοτὰ ἤοηα ἴὰχ. Ναθα α 8 σασαιιθ βουρία δαμ 

ἀαφγάπιβ. Ὠιοῖς ἰρίταν Ζδομιανίαβ: Εἐ οὐ, ἴῃ, εἰϊο 

{πὰ ποῖ ογ1ὲ ἱμηιθΣ, οἱ Κρ δὲ φαίω οΥλξ ῬῸῪ ὑριαηὶ 

ἀἴονι τ (ἴσα, φρομίου απο Ῥοραβ. δ] οίδοϊοθδξ 

801) εὐ αἴας ἐἰα ποία )οπείγιο 16, (Οὐ οαΐοι 7 ἈΠᾺ5 

πος πον 7 ΜΆΠῈ φαΐϊάοηι 4165; Ξοὰ ἐἰα ἰὐδ5 ρα [161}- 

ἐῶ Ποπιΐμῖ, φααπε [δοὶλ Θορεθλιδ 35.) Εἰ ἀϊοδ {ἰἰα 

ποία Πονιῖπο; σὲ ποὴὶ ἀἷδ5, πέφμθ πο ἢ. Ουοὰ 

φΦηϊσηα πᾶτγᾶξ ῥτορδεία ὃ. ἀἰδ5. 1 πϑαὰ8 α1685 

65ἴ, βϑίο ποχ; συσηιοίο ἰσῖίαν θατπὰ ὙΟραΒήτητιβ ὃ 

Ἐναπαοίίαμα ἃ πλ ον ρ δία 1 τοῖα ΒΏΔΧΡΆΠ 5. ΔῸΝ ΘΡα 

αἷος τ ποῖ δπὶπι ΔῸ οὐἱθηΐα δὰ οοοὶ ἀδπ στη, 51 1ΠΠ|ῸῸ 
πιῦ ἴπ τϑιχαΐβ ἀἰο]νᾺ5) 501 σία βι! ; 5θα ἃ Ἰιοτᾶ 

βοχία ὕβ4ὰθ αὐ Ποτγάτῃ ποηδηὶ ὑρπαργῷ ἰοίαν δπιπὲ 

ἴπ πιρΐᾳ αἴ 158, Τα ἰογροβιί ἰμιίασ σαη ἰδηθῦτγῷ : 

ποτηΐϊπανι αὐἴοτ [)6115 ἰθηοθταβ, ποοίρτῃ "3, Ῥσο- 

{ᾧοτ. χι, ἃ. [0 (1058. 1, 10. 
156. Ζιοἰ. χιν, ὃ, 1. 8. Ῥ758]}. αχνιῖ, 24. 

τῷ Ἰεῦχοι πὸ ἄν ἘΣ 
17 Ζᾷ οὶ. 

ρϑίτηαβ ὁχ οοά, (010., Πο6 Οδβδαρ., αυδηαιᾶπι 
1ὲ ΟοἹΡ. ὀαβαηΐ νοῦδδ, ἀργῆς ἐστι καί, ΕπΠΠ 5 πρ|1- 

οἶι5, Ἢ χερχλή πάσης ἐστὶν ἐξουσίας ἡ σταυρω- 

θεῖσα. Ἀορδιο γοοῖξ ἐξουσίας (0116 σοἸοναν ρτ- 
ἐουτα ἡ θπαϊ οοσδοίοθοιθ. αν ραΐαϊ!!: οἰθιονατῃ 

βοπιοπβ ραν οα]α, δέ ρο5ι κεφαλήν, ῬΓΘΟΘἀΘΉ 6} 
μέν Ροβπι αν νἹϑὰ, ἴδοις αἱ οοαϊουτα οἰναίοταπι 

Ἰοοιόιοπι ἀπιοροθόγθιῃ. {Π0}] βου ρβίπιθβ, χεφψαλήν, 

πηργοβδὶ πὰρ θαπί. κεραλή, ὑπιαπάδιαμι οχ (0]Ρ, 
ΘΕ Δ Ρ. οοαά, Ῥοβὶ χεφαλή 564 υδη 5, ἰο00 δέ, βετῖρ51- 
τὰν8 γάρ, δχ Βθξ.. (01... ἴσα, Οαβαιθ. δὲ (υ15]., 
φαΐ ἰαιηδπη αἰγαθιψαθ βαγ Ο]απὶ γάρ 6( δὲ, ΠαΡοΥ, 

ἃ) Ἡρίπην ὥραν. Βοο, λδαθθ,, πρίτης ὥρας. 

(αἰ. 11, α. 19. βοτιρι, ἔν τοῖτῃ, ὥρᾳ. βαᾳιδηιία νοτὸ 

ἀδ ἰθηοθν5 τι! ἀϊαπ}8, ἀἸν]βΊοη 6. νοϑίϊατῃ ΟἸΕἸ51, 
δὲ ραΠ} οοοοίηδθὶ ποδία ιοιιθ, Οχβου} Βαμα. 
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ΡῬίδγοα πόψαθ ἰΐοβ ἐγαΐ, πόχμθ ποῶ ; ἀθάῴαθ δηὶπι ἰοϊὰ ἃ 

Ἰασαθα δγαΐ, αἱ νοσατοίαν ἀΐδβα; πθῆπδ (οἷα ἰδ τῳ, 

ὩΠ ποχ ἀρρο!ατοίατ ; 5864. μ05,, πορδιὴ Π]υχὶξ 50]. 

ΠΠὺς φαρααο ρεοααμίαξ ῥγοριοῖα ; μΡοξίφαδπι δμπὰ 

αἰχὶν, Κι ποι αἷς, ποαλπθ πα, Βα Β] πη σε: ΒῈ αἰ θθθρ6- 

γώην οὐδ ἰμηιοη ὃ. Οορηΐδ ρτορμοίαγαῃα ἀσουναμαμι 

ΒΟΓΙΠΟΜΘΊΗ, σΈΓμΐ5 ρυδ τ αγαχη τοῦτα γϑυιαΐθηι ὃ 

ΧΧΥ. νόγαπι ἀυώγῖς δἀαμιϑθίπι πὰ ποτὰ ἀθ- 

[οἷο 50], χαϊπίαπ ποτα, ἂμ οὐἴανα, νοὶ ἀθοίπια ὃ 

01. ἀο! αἶ6.0 ρρορμοία, δι αἷς ποτ }15.: δ παο- 

πάτα 50} ὁσοαραϊ ἡ ΑἸ ραν Απϊοβ ρῥσορθλοια : « Βὲ 

« δεῖ} τὰ ἀϊα Π|ὰ, ἀϊτὸς οι 5 Πο5, οὐο! ἀ6 080] πλε- 

«αἰάϊθ :» (Ὁ μονα δαΐπὶ βοχία [οί απ θη  ὈΓῷ ") 

« εἴ Οδβουγαδίναγ βαρδῦ ἔθγγᾶμῃ τὴ ἀϊδ μὰχ ᾽ν ὁ} 5- 

γμιοὰϊ πο ἐοιαρυγὶϑ γά το, ὁ ρεορ δία, οί χα! ἀἰοβ 

« εξ σοπτανίδιῃ [οβν!α}85 γοϑίγαβ (ἢ Ἰασίατι 53 ἢ» 1ἢ 

ὉλῪ παΐ8. σμῃ Γ68 δὰ Ρογαβδθδαίαν, οὐ ἰὼ ΠΠ5ο 615 

ἴοβίο 33. Ποία ἀἰοὶ! : ἃ Τὶ ρυπᾶπι ὁ} δῖοι Ποία 

« ἀἸ]οσί; δὲ 805 4αϊ ὑαηχ ρ80 5ἷσαΐ ἀΐϊθπι ἀοίου 5 ἐφ νυ 

{π ἀἴα δηΐτι λυ τ ογ τ οὐ Γαδ Εν] 16.Πλ 0] 16 Γὸ5 ΘΟΡ ΠῚ 

οὐάδθαμί 56 οὐ ΠῸ μαπὶ 75: ἀροκίο! νόγοὸ σου 41} ἀ0- 

Ιυΐτ σοι Ποοθδηταῦ; αἀπαϊγάπαα ΘΡρῸ πο  ρτορ λεία, 

ΧΧΥῚ. νογαηλ ἀϊσαὶ αἰϊᾳαῖϊς : Πὰ τη οὐ αἸ ΘΡὰ ΠῚ 

δἰζηαμ : απ ᾶπι ε1ἃ 651 σογίᾷ 6}5 τοὶ φὰϑ ὑοπ(1- 

δία ποῖα Ὁ γὰς ἴχὰπ οδὶ 8585 : ἰαηΐσα δα ΐθηι απἃ, 

οἱ ρᾷ!ΠΠἴο ἀπὸ αἰδραίατ. Αὐ τα] 185 ρα! πὰ ἴῃ 488- 

ὑπὸρ ρᾶγίο8. βοϊββιπα 896. ἀἰβρόγα! 1 5αηι: ἰηϊοα 

γῦρο βυῖβϑα ποῇ δδὶ, σαΐα ΔΏΠῚΕ ὑπαὶ βοῖδδα ρτοία- 

ἴανα ἴοσδῖ ; ἀσᾳας ρα τ} Π 68. ἸΩΓΟΡ 50Γ5. ρΡΟ δο[α 

οὶ 36, ΡΠ τα αν ἀπηΐϊ, (απίσαι βουσίν : ἄπο 

ον πὰ βουυρίαπι πὶ ἢ Νογαμὶ βέμαϊοβὶ 1 0ο] 91 
μβα ἰδία (1), ααὶ ΔΏΘΟΙ σΟ5. ἀηϊ αίαν Θχθγοιί5, 

ὁ Ζαοῇ. χιν, 7. 2: Ἅτηοβ γπ|,9., “5,014, 410. 
ΧΧΙΙ, 21. 33 10αῃ. χιχ, 38, 24, 

(4) δεμια ϊοςὶ Ἑροϊοσίαρ ροαϊιιίδί, ἘγδῺ! Ιογίθ αἰ χὰΐ 
ΘχΧ Ἰηῖβ βϑα πηι 15.015. τὴ Βδρ( χα ἀογαϊη π Π1ΘΓΟ ἢ ΠΔ ΠῚ 
ΗΪΟΤΌΒΟΙ γμῖ5 Ισοσπι ΠΡ ον μοί, ααοι] ορβοννὰ- 
Ῥαμαν ἰὴ Εσοϊ δῖα ΑἸυχαπάγιημα, οἱ Ἰοοΐογοβ οἐ δὰ - 
ἴοιοβ ὑοηγηταί 50 ΠῚ 6 ΘΙ πος ἰἅμι 6Χ οἃ- 
του πογαηὶ ΄πδηὶ οχ Π οἰλιπι ἀσ Ὠηρ ΤῸ, ἰδ5ίο 50. 
οὐμίο, ἢ}, ν Ηἶξέ. δοοί., ἂρ. δ, ῬΒΔΙΤ 5.8} 15} 60- 
οἰοαδίς Βοξυγτοοουῖα δἀβιοίι οἱ ἀΠιχὶ, βοπιρον, ῃς 
εξ ἴάτὰ πυύϊο ἀθσχα α16, σον 5 ποτάγατα σα πομῖοὰ- 

Β 

ἵν 

35. ΜΆΤΙ, χχνι, Ὁ; δίαγο, χιν, 1. 
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ὅλη φῶς ἦν, ἵνα κληθῇ ἡμέρα’ οὔτε ὅλη σκότος, ἵνα 

χληθῇ νύξ᾿ ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐννάτην ἔλαμψεν ὁ ἥλιος, 
Προλέγει χαὶ τοῦτο ὁ προφήτης' εἰπὼν γὰρ, Καὶ 

οὐχ ἡμέρα, καὶ νῦξ, προσέθηχε. Καὶ πρὸς 

ἐσπέραν ἔσται φῶς, βλέπεις προφητῶν ἀκρίδειαν ; 
βλέπεις ἀλήθειαν τῶν προγεγραμμένων ; 

᾿ 
0 

ΚΕ΄. ᾿Αλλὰ ζητεῖς σαφῶς χατὰ ποίαν ὁ ἥλιος ὥραν 

ἐξέλιπεν ; ἄρα πέμπτην ὥραν, ἢ ὀγδόην, Ἐ δεκά- Ξε στενο Ὁ Ξμττῦ] δρϑάν, θη, ἢ κ 
ἄν δι ἩΠΉΣ «τῷ, Ὁ οὐ κε “τοῖς ΤΩ τὴν (93); Εἰπὲ τὴν ἀχριθειχν ᾿[ουδαίοις τοῖς ἀν- 

[ ἌἍ0. “ , ἌΣ ᾿ς ὍΝ Ν γ ηκόοις, ὦ προφῆτα" πότε δόνει ὁ ἥλιος ; Φησὶ τοίνυν 
'Δμὼς ὁ προφήτης" Καὶ ἔσται ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρα, 
λέγει Κύριος ὁ θεὸς, δύσεται ὁ ἅλιος μεσημύρίας, 

Ὦ ὥρας ἔχτης σχότος ἐγένετο) χαὶ συσχο- 
τῆς γῆς ἐν ἡμέρα τὸ φῶς. Ποῖος κα'- 

οὺς (3), ὦ προφῆτα, οὕτης, καὶ ποίχ ἡμέρα; Καὶ 

μεταστρέψω τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος" ἐν ἀζό- 

μοις γὰρ ἦν τὸ πραχρὲν, καὶ τῇ τοῦ πάσχα ἑορτῇ" 

εἶθ᾽ ἑξῆς φησι. Καὶ θάσομαι αὐτὸν ὡς πένθος 
ἀγαπητοῦ, καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύ- 

νης. Ἔν ἀζύμων γὰρ ἡμέρᾳ γαὶ ἑορτῇ (1) αἱ μὲν 
γυναῖκες αὐτῶν ἐκόπτοντο χαὶ ἔχλαιον, ὠδυνῶντο δὲ 

ἀποκρυδέντες οἱ ἀπόστολοι, Θαυυαστὸν (Ὁ) μὲν οὖν 
τὸ προφητευθέν, 

κζ΄. ᾿Αλλὰ, ἀός μοι καὶ ἕτερον, ἐρεῖ τις, σημεῖον (8) 
ποῖόν ἐστι σημεῖον ἄλλο ἀχριδὲς ἐπὶ τῷ νη ένῳ ; τοῖόν ἐστι σημεῖον ἄλλο ἀχριδὲς ἐπὶ τῷ γεγενημένῳ ; 

᾿Εσταυρώθη ὃ Ἰησοῦς" μονοχίτων ὃὲ ἦν, χαὶ ἐνὶ 
περιδολαίῳ κεχρημένος. ᾽Αλλ᾽ οἱ στρατιῶται διεμε- 
ρίσαντο τὸ περιδόλχιον εἰς τέσσαρα σχισθέν. ὁ δὲ 
χιτὼν οὐκ ἐσχίσθη: εἰς οὐδὲν γὰρ ἔτι σχισθεὶς ἐχροη- 

Ἢ ον Σ Ύ Ἂ μ Ἦ - δ᾿ - :"- Δ, 
σιμεῦσε κα: λαχμος πεϑι τούτου γίνετα! τοῖς στρᾶ- 

ὶ τούτου δὲ 
λαφχάνουσιν ἄρα καὶ τοῦτο γίγοχπται, Οἴδασιν οἱ 

ν, -»" ; τὰν οἷ σπουδαῖοι τῆς ᾿Εχγλησιας ψαλμῳδοὶ 

πιώταις, Καὶ τὸ μὲν (7) μερί 

» οἱ τὰς ἀγγελι- 

2. Αχηὸβ γὙἢ}, 10, 5] υς. 

(23) Ἵ δεκάτην. ῬΟΒ᾽ δὸ νοῦΡα, ἃ Ἰθ6 δἰ (8- 
Βα}. αὐϊηοιαηξ, Τοῦτο ἀπαγγελεῖ σο: ἕτερος πολφό- 
της Ηος [τῦὲ ἀππμπίαὺ! αἰδν ργορλοία. Ροϊθϑὶ Ιὰ 
δααλίαπιθηίαπλ σΟπ ΠΣ ΤΙ [15 5: }}111} 5 Πα π| γοτ- 
»ὲβ : ΕΕΊτονπὴν αἰἕπα ἀὁ κοῦ ἔρβο ἰθειἱτπουίμηι αἰοὶ!. 

(3) Ποῖος καιρός, οἷο, Ἰλδοί!α5. ὑγὁ γοτΡοΡα πὴ ρο- 
αἰζαν ἴα ἴθ 6... σα, ἀπδάι}., (51. 01}... ΠΠοἵος χκαὶ- 
ρὸς οὗτος, ὦ προφῆτα, χαὶ ποία ἡμέρα, Ροκὶ δογὶ- 
Ῥδίιηβ, ὑμῶν, ξεδιἐνέζαίος νορίναβ, 6χ. σοάὰ, (οἰδί., 

τατῃ 1πΈΘΓΥ}}}}5 ἀπ θη}. Νοπάηι Ἰῃ. Εοοϊθβία Π16- ἢ ἤοο, δβϑαὰθ, οἱ ἀτοά. οἱ ϑᾶόγο ἰοχία, οατῃ Τροίην 
τοξο  χτϊίαπια. Ὀ5Ὸ5 ἸΠ5ΠΠ{π|15. ογαΐ, αἴ 4}}1} μστίοτο ῦ 
Ρϑαϊπἰξία5. ὁαποιδηί. ΗΪπ ΘΠ 485] ΡΡΟΡ ΓΙ ΠῚ 5 
οἱ ἀϊπιλαΐθηι αἰλυθμαϊι αυσὰ δὰ ὑδιἰδηά τ πι δοβαηὶ 
ἀσρυΐα!ι. ΑἹ φιο!οϑοιηο ΒΒΆΪΠιο 8 Οὐται, αἰνάτνιββο 
δῆ ροῦ, πὰ πα παλτὰ Δα Οτ σαπ 558. αἴ}, αἰ 65, 
ἰστα ρυφυἢ, ΟὍΠπ01}. 1.804... σάπ. 18. Νοῖὶ πη} 10 
Ῥοσῦς Βι ἤθὰ ΠΙΘΤΌΒΟΙΥ αι πν δα] πὶ πὰ ῬΑ] Εἰ Τὴ 05 
οἈεα αὐτο, αἱ οἵαν ρου μα ας ΔΙ οτ᾿ἀ[{π| ΑἸ Υ1515 ΘΠΟΓῚ5 
ἀδοαμ!ανεῖ, ααοα ἰδδίαιϊαν θα 5}} 15, Θρ 5... 03. μ. 91. 
να! πίω πο π βοϊαπι ᾿Θρθ Ραμ ἂὸ τϑο θάμ, φαοά 
αὐ Αἰμαπαβῖο [πη Ἐσοϊοοία ΑἸοχηπάγιηἃ βἰαξα πὶ 
ἀϊααι Ααρ., Τν ΧΗ ἈΞ υπὶ ἂρ. 833, 508 βυανὶ 4πὸ- 
ἄλιῃ νοοὶβ Πόχα μβα Π ρα τ αθλη ἀἰνπηαῃ (μιοὐ ἀλ ὰ 
τι ]0 5. ἀρ ρον Ονρη!α5, ταί, 28, ἀπῆχ. 30. Ὅσο ἴμ 
Ἰωθο ρβα μι πέδαι ἀθατα νου δ θα  ὰηλ 8 οοππηπῃΐο- 
πλῶι τιν διΐοτα ΟΘΟΙΏ 1558 δἰΐ, ὁχ υϑίορι οοπβαρίῃ- 
ἀ ἢ 6 ὩΠ᾿ ΒΑΤΤΗΙ ΔὉ ΠῸ σατο ΙΒ ἀπο ΕΠ 115 δ ο 6 ἢ- 
ἀπι. Εογὶθ ἀα θην ἃἰ {πὰ ἀο 5 πιὰ} σο ἀπ οἱ 5 νος ϊ-- 
Ῥὺ5 οδηίαθαῃί, ἴὰ Πιοο Ῥγορὶὰβ Δ 5611005 Θχοχοὶ 8 
ἡ ηἴο5. 

πὶ ἹπΠΊρΓΘββὶβ, ἡμῶν, Κοδίϊυϊίαϊος ποκίνας. 
(4) Ἔν ἀζύμων γὰρ ἡμέρᾳ καὶ ἑορτῇ. 1π Θἀ {18 

οἱ Οοἴ5ι. ἰϑνὶ ἀοἤοχίοηο, ᾿Αζόμων γὰρ ἡμέρα καὶ 
ἑορτή" ἀσυριονλάη θη αἶος οἰ ἐεδίζυϊισα. ἐγαϊ. Εο- 
ἀθπὶ τηοᾶο οχβίαι ἴῃ οὐ 4. (01}ν,, ἴσο οἱ Οαβδιρ., 
Ὠΐδὶ ασα ΘΙ θ6χ 1. μαμοῖ., ἑορτῆς, Ασιρηονιωη οἱ [6- 
οἰϊοϊίατὶς ἰὸς οὐ αξ ; ̓ ἴὰ Ἰἴοο τόγὸ οἱ σαβάπθ. ΡΟΒι ἑορτή 

᾿ Φ δἰ ταν 
9) θαυμαστόν, εἴθ. ΜΊΠο56. ἢ οαἰ 15, ραυμα- 

στός, ζογιβιπ ασ ΘΧ ὁ044|. ΟΟἹ5]., (0}»,, ἔλθ ᾳ., σα, 
Οαξα]ν, ὙΓΕΒ ΡΟΒΙΓΕΠΙΪ νοσθτῃ ἀληθῶς, γτορῦ, ἀα)}}- 
οἰασπί 816 τὸ προφητευθέν, 

(Ὁ) Σημεἴον. Ὑοσοπλ ΠΟ ΡΥΟΓΒΊ5 ΘΟ ΒΒΑΡἸΔΠΙ 
ἀἀα τ πιὰ ὁχ 001}. οοά. δ] π΄ ]οοο Κορ οἱ Ολβαιρ. 
βογρίαπι μά θθηΐ, τέρας, μογέθηξμηι. αι] ἰηΐογία, 
αὶ Ξου ρβ  Πι5, κεχρημένος, ἐχ ΟοἿ5}., Ο01}., ἤοο δἔ 
αι». ΠΡΡαγι υσῖιπι ᾿πβοί]α Θρεραῖαν, κεχριμένος, 

(7) Καὶ τὸ μέν, οἷο, ΥἹάἀε]]οοῦ, περιθόλαιον, Νοὺ- 
ἔσο Ἰρισ ΘΘΏΘΓΟ ΒΟΓΙ ΡΒ πη τό δχ (οἱβ!., Παρ. 
00]Ρ., οὐτα ἴὰ 6 ἀ1{|9 ἐπ τηδϑουϊίαο Βαρογοίαν τόν, 
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ἀπο, ἀτοοσ ᾿ Ἢ Ρ π ὃ ᾿ Ν Ἂ»" κᾶς μιμούμενοι στρατιὰς, καὶ πάντοτε τὸν Θεὸν ἂν- ἃ 6 δὰπι ἰπἀθδίηοηίον ἰδπαῖρθὰ5. οΘΙθραηξ: ταὶ ἀ- 
ἀμνοῦντες" οἱ καταξιούμενο! ψάλλειν ἐν τῷ Τολγοθᾷ 

; τῷ ἰὰ ἘΣ ἀσκόν τοῦτ (1), καὶ λέγειν! Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἐγκοοπκοῖς. τῷ ἣ ' ἑαυτοῖς, χαὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μὴυ ἐόδαλον 
βο»" κλῆρος δὲ ἦν ὁ λαχμός, 

ΣΝ αν δῆς : ΘΟΕ. δ , 
πηι πλα ἐπὶ ΠΠλάτου κχοιθεὶς, ἐφόρητεν ἐρυ- 
ΜΡ ᾿ δος ν᾿ θρά" τχεῖ γὰρ περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύξα χοχκίνην" 

ἄρα χαὶ τοῦτο γέγραπται; Αἐγε: ὁ Ἡσαΐας" Τίς 

παραγενόμενος ἐξ ᾿Εδώμ; ἐρύθημα ἵἱμα- 
ποθ δ ἃ ἢ οὐδ Ὁ, τι. Εν Νὰ τῇ 
των αὐτοῦ ἐκ Βοσόρ' (τίς οὗτος (2) ὁ χατὰ ἀτιμίαν 

ἐπέ 
πλή- 

. ἌΡ, 

οὗτος ὁ 

φορῶν τὰ κύχκινα ; ἡ γὰρ Βοσὸρ τοιαύτην τινὰ παρ᾽ 
Ἑδραίΐοις ἔχει τὴν ξριμηνείαν) ἵνα τί σοὺ ἐρυθρὰ 

τἀ ϊυμάτια, καὶ τὰ ἐνδύυχτὰά σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ 
ληνοῦ; Ὃ ὃξ ἀποχρίνεται καὶ λέγου: Ὅλην τὴν 

ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μοὺ λαὸν 
ἀπειθοῦντα, καὶ ἀντιλέγοντα, 

πρὸς 

ΚΗ΄. ᾿ξεπέτασεν ἐν σταυρῷ τὰς χεῖρας, ἵνα περ:- 

λάδῃ τῆς οἰχουμένης τὰ πέρατα' τῆς γὰρ γῆς τὸ 
μεσώτατον ὁ Γολγοθᾶς οὗτός ἐστιν, Οὐχ ἐμὸς ὁ λό- 

γόος, προφήτης ἐστὶν ὁ φήσας" Εἰογάσω (2) σωτηρίαν 
δ - ἐν μέσῳ τῆς γῆς. ᾿Εξέτεινεν ἀνθρωπίνας χεῖρας ὁ 

ταῖς νοηταῖς αὐτοῦ γερσὶ στερεώσας τὸν οὐρανόν" 

χαὶ προσεπάγησαν ἥλοις, ἵνα τῆς ἀνθρωπότητος τῷ 

τῆς βασταζούσης τῶν ἀνῇοώ- 

πὼν τὰ ἁμαρνέματα, καὶ 
πότητος, συναποθάνῃ, μὲν ἡ ἀυαοτία, ἡμεῖς ὃὲ ἀνα- 

Ἐπειδὴ γὰρ ὃ: ἑνὸς ἀνθοώ- 

ξύλῳ προσπανγείσης, 

πελευτητάσης τῆς ἀνθρω- 

στῶμεν ἐν διχαιοσύνῃ,. 
ποὺ ὦ θάνατος, καὶ δι’ ἑνὸς ἀνθοώπου ἡ ζωή" δι᾽ 

ἑνὸς δὲ ἀνθρώπου τοῦ Σωτήῆοος, αὐτοπροα!ιρέτως τε- 
λευτῶντος- Μίνημόνευε γὰρ τῶν εἰρημένων: ᾿Βξουν 

σίαν ἔχω θεῖνα! τὴν ψυχήν μου, χαὶ ἐξουσίαν ἔχω 
πάλιν λαύεῖν αὐτήν, 

ΚΘ᾽ ᾿Αλλ ὁ μὲν ταῦτα ὑπέμεινεν, ἐπὶ σωτηρίᾳ 
ἐλθὼν πάντων" ὁ ὃὲ λαὸς κακὴν ἀντιμισθίαν ἀπελί- 

δου. Αἴγει ὁ Ἰησοῦς, Διψῶ, ὁ ἐξαγαγὼν αὐτοῖς ἐξ 
ἀχροτόμου τὰ ὕδατα πέτρας" καὶ ἢτει τὴν ἄμπελον, 

ἢ ἐφύτευσε, τοὺς καρπούς, ᾿Αλλὰ τί ἡ ἄμπελος ; 
Ἢ κατὰ φύσιν μὲν ἐξ ἁγίων πατέρων, κατὰ προαί- 

ρέσιν δὲ ἐχ Σοδόμων (Ἵ γὰ9 ἄμπελος αὐτῶν ἐκ 
Σοδόμων (4), καὶ ἡ κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομόῤ- 

ῥαξ), διψῶντι τῷ Κυρίῳ, σπόγνῳ πλησθέντι χαὶ πε- 

οἰϑέντ' καλάμῳ, προσχομίζει τὸ ὄζος" Καὶ ἔδωχαν 

 Ῥ5}, χχι, 19. 383. Μαίἢ, σχχτη, 38. 
33. Ῥρα], χχχη, ὃ. 
88. Φ6ρρη]. πὶ 91 ;7]588. ν, 3, 39 ἤοαί. χχχι, 32, 

δά παν ἣν ἢ, ἰ φμα. Η15 ὁπιρῖθὰ5 ργ ὉΠ ππῖι5 ἈΘΕῚ ἢ 
σΟαἴο15. Ἰδοίοπ οι, αἀαᾶπι 5δοαϊα5. εδὲ Θνοάρ οί, 
Οὐτοῦὶ ροΐδβι αυαπὶ ἀσγταογιπι ἀΐοτῃ ἀϊοαῖ: ἀπ αἴ δαὶ 
απανίατῃ ἀροϊμλδπὶ πὶ πα δὰ νοβρογηιὰ ὀοοϊάε θα ίαμ; 
ἀθπατι5. Ρα ΞΟΠ ΔΙ 5. ἀπ αἰ αἴαπιη ἀδοϊιάτῃ ἀῶ ἴδοι !- 
υἱἱαι5. ΚΟἸ οπισϑηα (165. γα! (μονίξ. χχα, δ}, 51 
εἴτηϑιι, (τ βεαβ δὰ ραβοδα δαἀδίοστη πο 06]8- 
πε . αὶ ποη δοάοπι ἀΐϊθ φὰο 104Θὶ. Βοοηάδϑτιῃ 
νϑρὺ Ἰεἶο βρη! ἤραγὶ σΟΠ κ᾽ ροίοδι οχ δο, χυοα οδξ. 
14, ἃ. 23, ποοΐοον συ ΟΠ ΡΙΒ 15 ῬΟΒΌΡΓΟΧΙ παιηῦγοῖ 
ἀθοϊπιαπι βοχίδαι. ἔπἰλαν πὸχ ἃ ἔρυία βοχία ἴῃ ΒαρΡᾶ- 
ὕσπι ὁγαν ἀδοίπαα αιϊπία, οἱ ἀϊ85. γα ἤχιου β, 4185 
ἀφοίτα φαϊηία δο]οιμη βδίπνα, [ἃ 4υ!άθιη, δ᾽ ἀ165 
ῬΓΪῺΒ ααδῃλ ΠΧ ΠΙΙΠΊΒΓΘΙΏΓ, 4 ! 

(1) Τολγοθᾷ ταύτῳ, Ρτοποῖήθη τούτῳ Δαάί τ ἃ 
ΠΟ 5 ὁχ (οἾ5}.. ἴορ. 061}., Ἄοδ, Οδβαπ}., ὕνοί,, 

(2) Τίς οὗτος. Κα λι1, Τ ς οὖν οὗτος Ἰο60. οὖν 5οχ]- 

ὃ Τρὰ, ἀχατ, ἅν 

3. Βοχῃ. νς 12, {1:1 ον. χν, 21. 

πὶ πα θ θη Γ })5Ά} 1. π| ἰὼ Ποὺ βαποὶρ ΘΟ] μοι δ, 
οἱ ἀϊοδμί : « ΡαΓΕΠΪ πὶ ναπιπηθα!ὰ πηιρὰ δἱθὶ, δὲ 
ΒᾺ βοτ' γϑδίευῃ ΠἸθἢΣ ρ᾽Ὸ δΟΌΓ  δογίογη 37» 5ῸΓ5 
ἀσίθαι {{Π4| πὰ} Π Ππ} ΒΟΤΉΠ ΤῸ [ὉΠ]. 

ΧΧΨΠ. Ἰπγβαν οὐ ἃ ΡΙῚα Το ἐπα ϊοατοιαν, ταυτὶ 5 
δι να ναὶ ΣΊΡῚ πίον Ομ] απηνάοι σοσοίπρατῃ οἰσ-α 
ον ροβιθυθηί, οδἱ 5. δ ἀπὸ δια ον σοῦ ρα τ οὶ ὃ 
ιοῖν ἰβαϊὰϑ ᾿ς Οα5 65. κἷο ααὶ αὐ νοηὶ ἀδ Πἀοαμιϑγα- 
Ῥ»8ᾶο νβϑϑυϊγηθηἰοχαιη 615 ὁχ Ἰδοβοι 58.» (( 15 Ἰξίο, 
4} μὸν ἱβθοπιλ Π) σοὶ ἐξ πὶ τ ο5οΥ Θ ἶσα 
δρᾷ ἢ γεσοβ ἰδίθ αἰ ρίατη βομα!, 2) « 4ἀᾶγ Γυῦτᾶ 

568 νοβοϊπιοπία πᾳ, οἱ ἱπάπχοηία ἔμ 5ἰσαξ ἃ οαἷ- 

οαία ἰογοι] δῦ 39.»»ὄ ἡ ΠῚ6 ἀαΐοιη σοβροπάοί οἱ ἀϊοὶε : 
« Τοία εἰϊθ Θχρᾷιλάϊ πγαλι5 τὴ σὰ ἃ ρΟρΆ] αι. 110" 
« θοαϊρηίθιη 6 σομπίνἀ!οδβοια 31 

ΧΧΎΠΙ. Ἐχραμ αὶ! ἴῃ ογασα πιλθ5, υἱ οοΙΏρΓα- 
Πδπάοτθέ οσρὶβ ἤη 65; πιο! 5 δ ΐπ ἰοῦσαν Ἰσοὰκ 65 

Βῖο ΟοΙροι]αβ8. ΝΌΩ Πι 68 ᾿10 ΒΘΓΠΙῸ δ5ὺ; Βγορποία 
ἐδί (πϊ αἱ τ « Ορογα 8 65 56] πιΐθηι ἢ τη σα το ον ὅς 

Ἐχιομά, ματηα πὰ5 πάλ α8, αἰ κιι}5. 1{Π|8, 45 9018 

ΤΠ] ΘῊ5. 556 ΤΟ Γ, τηδη θὰ5. {ἰσηανι οὐρΤατη δ᾽: οἱ 

οἷν οοπῦχ βαηΐξ, οἱ αἴῆχα ἰἰρο δὲ πιογίαδ, τὰ 
μογηαπι ρϑουδία ρμογίαθαῦ τη ἀμ αἴ δ. απὰ πχογδ- 

τοίαν ροουαθαχῃ ; πὸ5 ἀπ ίθιῃ γε [πὰ τεϑανμονε- 

τὰι18. Θυδπαοασπίοιη δηϊὰ ρον πἀπαπὴ ποπηΐηθια 

ἸΟῦΒ, ΡΘ6Γ ἀπὰπὶ αυσαχθ Ποιμί ποι υἱϊὰ δ: Ρ6Γ 

ἀπασὰ ποι ηθιμ, ϑαϊ ναϊογροσα ν᾽ ἀο] οὶ, βὰα βρορῖα 

τηοχίθιῃ βαρθδιαηίθοιῃ. ἈΘοΟΟΥ 6 .ῚΒ. Θτῇ δοριμῃ Ὁ 

ἀἴοία βυηὺ 55: « Ρο(οοιδίθυ ροο. ροπρηδι ἀπὶ- 
πνᾶπι τπθᾶτῃ, 8. μοί οϑίαίθ οι ἢ Ρ 00 σιιρβὰν βαιμοηαὶ 

( δαπηὶ 38». 

ΧΧΙΧ. ΑἹ ΠΠ|6 αὐυάδιη δ 5 5 1}, οι. δά 
βαϊαί ρα απ πὶ Ὑ ΘΠ 55 ΡΟ ρα 5 το γοὸ πη [Ἀ}} 11Πὶ 

τοι πον σηρῶι τορϑηαιί. ΠΟ {Θθὺ5 : 5160 57, 15 

ααἱ ὁχ ργώάυτα γαρα 115 οὐχὶ ἀαιδβιϑὶ γοροϑβοὶἐ 
Γρασία5. ἃ νηθα 4παπὶ Ρ᾽αμίαν! 38. ψόσατῃ αυ]α υἱ- 
πᾷ 2 δας, βοοῦπ πὶ παξαγα πὴ σαϊάθτῃ ἐσ ὁ Ππο[5 

Ῥανεῖριιβ, βοσχη τι πὶ ἀπ! οτῃ, ἀμ μλ] Ἰπἀ πο θη ὁχ 

ϑράονῃϊθ, {Κιοα πὶ ἐπ ολμηι οῷ ϑυάογαῖς, οἐ γαϊ- 

πιὸβ ἐογ ἘΞ οὦ ΟΘΟπιονγῆα 39.) 5.16} }} ΠΟΙ, ηΟ, 

Ξροημῖ 9 ἐπηρΙοζ5 οἱ ἀγαη]η] οἰγο αι μοϑιί ἃ ἀπ! αἷς 

86 114. 2. 
86. Νὴ. ὃ. 

32 Ρ9Ὰ], ὑχχιι, 12. 
1 οᾶῃ, χιχ, 28. 

31. 58. αν, 2. 
36 οᾶῃ. χ, {ἰ8, 

φϑίηναβ [απίὰ ρεορ)ιοίαπι, ΘΧ ΟΕοΡ. ΟΠ. Πρ. θα 

δι σαβαῦρ. [αἰδγίὰ5 οὶ. ΟΟ15]. δὲ Β88.» Βοσὸρ δ8- 
πρεῖς τααϑοα!ηὶ ἰδοϊαί, μα θ η! οηΐτα ὁ γὰρ Βοσόρ. 
Βοβου ὑγγ]α5. ἀπῃι σοι αδιοηδια οἱ οὐ πὶ 
βἰσηϊοάγα 81}, ἀδυῖναι ἃ» ΠΟΡΤΟ ὩΣ, ὑχ Πίονο- 
ναὸ δρίϑι, δ᾽, πον, οᾷ, 38, πηι. 07: ΕἸ μα Πα απ 

βάγο, ααἱ ἐπ ἐνἱδαμίαιοπο. Αὺ ἴῃ ΠΘΡγιρο 65. ΠῊΣΞ 

(ποά πινεξϊοποηι Β᾽ψα σαὶ, ἀαὲ υὲπαάοιπίαηι, δαὶ ἐπ 
(ἰδ μἰαξίυπδ. ) 

(3) ιργάσω, ορεγαίπα οδ. (10}}.. ὁὺ ὥρηά, 5 πα! ἸῺ 

Ῥϑαϊμὶθ, εἰργάσατο, ορέναζιις 6δέ. Οοτριαι 5 οδί 

οπχαίαια ἴον Ῥαίναθα ποθ ορί πο ἀδ α] ναῦς ἰσὺο 

(οῖϊα5 οὐδὶβ παθᾶϊο, ἢ} 5. νυ ΒΙΟΌΠ δυοίου αΐθ 80 

οἷ σοπῇγνηχαίδ, νἐγμβέοϑοις Η 

(ἢ) ᾿ἕκ Σοδύμων. Χχ, ἐξ ἀμπέλου Σοδόμων, ως 

ααοαὰο Παϊηὰ5 οχ ΟΥ̓ΡῚΠ]1Ο ἰγδιβ γί μ5 1}, 



80 ὃ, ΟὙΆΠΉῚ1 ἈΠΕΒΌΟΒΟΙ,. ΑἸΙΟΉΗΙΕΡ. 808 
. ἀνὰ ᾿ ι ῳ Ν τι, Λ 

οαΐο, ροτεῖμι ἀσοίπιπι "ἢν αι ἘἘῚ ἀράθγαθν τ᾿ βάτο ἃ εἰς τὸ βρῶμα, μὸν χολὴν, καὶ εἰς τὴν δίψαν μου 

« τη δδηῖ [6]. δὲ ἴῃ σ1{{ππ πχδάᾶτη ροΐάνθιι αὶ 16 ἀδθ- 

«ἰο ιν, ὙἹάδ5 ρυα!οίίοβ ργορῃδίαγαιη, ροΓερὶ- 

οὐ αἴοπι. Οὐ]αβιποδὶ ἀπίθαι [61] ἀοάδυθῃ! ᾿ὼ. Ο8 

᾿πθπ}2 κα Πράοταπῆ, ἠη χα}, ΠῚ ἱηπτα ταν γγμα σοτι- 

« ἀϊναμλ 42.»». Μγυγα γοτὸ {Ὲ116] βαροτῦίβ, οἵ ϑιιθὰ- 

ἰπᾶτὰ. 43 ΗἩδιοοῖπο Πηπο τρα 115 6 2 ἤφθὸ ΟΙΤΟΓδ, 

γίημθα, ομιίηο 3 {5 ἰριν γος. οἤππ ἀρρ]ονα 8! 

15αἰὰβ ἀϊορηβ: « γπρὰ [δ οῖα 65} ἀϊ]δοῖο ἴῃ σονται, πὶ 

« ἰοοῦ ρίπραὶ δ.: δὲ αὐ π6 οἴμπίϑ ΓΘΟΙ ἐθι,5, Εὐρϑ- 

μοοίανῖ, ᾿θχαῦ!, μὰ ἐασολοί μραπὰς 51{Π}|,  ἀΆΓΘΊ τἰ- 

μὰμὴ ; ἴρξαᾷ απέονι Κεῖ! κρίνας ὃς Ὑ14 65. ἐπὶπι εοτοὸς- 

μᾶπι (πὰ τοὐπὶ 5 βαπι, σἰ ἃ ορροὸ ἀοἰπόθρη. 585 

(υᾶπι ἢ « ΝΌΡΙΡὰΒ ργαοϊρίαμι,ο μ᾽ ααὰ ΒΡ. ἰρϑθτῃ 

« πθσύαι τ ον ΑΒΠ αἰ βαπὶ δαΐ ἃἢ ΘἿ5 ἀπ) 85 νά 6, 

Εἰσοῦ ρΙορἢΘῖδθ ; ρΡΟ ΠΟ νονὸ ἀρίπσορβ 'ὰ Ἰἰΐσοϊο. 

οἷα ἴσθι Ραμ] ὰ5 δἰ: « Ρνορῃθι δαίθυ ἀπὸ τοὶ 

«ἴγθ5 [σαδηίαν, ἀΠὲᾺἢᾺ4πὸ. ἀυβίοθαν δ; δὲ ταῦ 

55: «“Ὥρι5 ἀρ! τ ΕΟ] 6 5ῖὰ |105 σα ἀ6πὶ ἀροβίο- 

«1085, ἃϊο5. γεγο φγορῃοίαβ '9.». Ῥγομμυία. οτὰΐ 

Αράραβ, συ] 5101 ταᾶη8 δὲ μοάθ8 ᾿ἰσᾶν. 

ΧΧΧ. Π)8 αἰγομίδθιι5 νοτὸ χαϊ οαμλ 60 ΦΡΈΙΟΙΠ ΣΙ 

56πὶ ὅ1, ἀϊσίαπε 8. ΠΠππ|: ΕῈ ον ἐπέ μς. ἀδρμίαίτεβ 

σει δ, ἢ ΔπὰΡὸ φυϊάσην ᾿ΡΪ 5. παι ἔπχδΡο : 115 

δαΐϊθν οόβα ἀδδῖϊ!, ΑἸΐον ἀπῖαι ἃ ἤηρτῃ πβ4π6 [6- 

ααπὶ ὀοπνεια ρίον, ἰ ΠΟ ΧῚΒΕΠ15 8 54 Ππι πὶ ἢ ΔῸΣ ἀμ τὴ 

ὨΙΔ ΠΡ Ὲ5 αἴῆχας ὁπβοῖ, Ἰσαδ μὸγ ὈΙΔΕΡΠ ΘΓ] 5 νὸ- 

ὁδ5 οσἰθάδ)αι. {πάτρῚ ρυρουρα θ5. πιονθραΐπὶ σαρὶ- 

ἐᾷ ὁναορίῆχο Πἰπάεηοβ, ἀπ δἀιπιρίθηΐ ἀπο Β0γὶ- 

αἴθ οὐδ! : γέιδονν πιο, νερυοραε φαρλδα 5μὰ 68 
116 φυϊάριη πῆ οὔπιὶ ἰρ5815. ὁοπνἝοα να αν, ΠΥ 
γονὸ οηνιοἰαπέθαι πόγοραθαι 5: σία ΠῚ ν τ 

ἢπὶ5 δὲ οιαθη ἀα! 0 η}5 11} τα ; ἀμ πὸ [γα 10,68 858 

᾿ι115. ἀπ {41105} ραγοθριίο ([). ΕἸ μοϑὲ πῆλπιο Β0 815 
ΓΟΡΓΟΙ ΘΗ 9 ΟΠΡΤα ἃἷΐ : οηιοπίο πεδὶ, ονεῖπθ, δὰ ἰδ 

ΘΙ ΤΏΙ ΒΟΓΠΙΟ δὲ; οὐ {Ππὰτὰ ; Οὐοα 5 

ΠΙΘ 619. ΟΟῸΠ 5. 5} : γιοὲ νορὸ ἡμρήπορὶς. Νοα ἴσο, 

ΜΙ 6 ΥῚ5. ΟΡΟΡΓΌΣΙ ΒυΘΟΡΏ ΠῚ : ἤθθο ΘΠ} π γότθου Ὡ 

0. Ομ 5 δα βου νυ οηΐμαῦ 56. ΠΆΒΌΟΤῈ 50- 

τ Ῥρᾳ]}, ἘΧΎΤΙ, Ὡῷ, 
ἀξ Ἰξᾷ. νυνὶ τ. 6 014. 3. 

ΕΣ Τὰν ἐπῆν 1» 

10 οᾶπ. χιν, 290. 
{{.- 4 Ὠρᾳϊῖ, χσχιῖ, ὖ. 
τὰς Δ, ΝΣ ὑπ απ 3:9: 
49, 40, ἅ4. 

2 Μᾶγο, χν, 33. 
Ή 1θ14. Ὁ. 

53 ΜΔ. χχν, 39; 9]. οὐμι, δῦ, 

ἐπότισάν με ἀξος. Βλέπεις λευχότητχ προχγορεύ- 
σεως τῶν προφητῶν, Ἰοΐαν ὃὲ χολὴν ἔδογχαν εἰς στόμα 
μου; δωχαν αὐτῷ, φησὶν, ἐσμυρνισμένον οἶνον’ 

χολώδης δὲ καὶ χατάπιχρος ἧ σμύρνα, Ταῦτα τῷ 

Κυρίῳ ἀνταποδίδοτε (9), ταῦτα προσφέρεις, ἢ χμπε- 
λος τῷ Δεσπότη : Δικαίως προαπεῆρήνει ὑμᾶς Ἤσατας, 

λέγων ᾿Αμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἐγχπημένῳ ἐν χἐ- 

ραπὶ, ἐν τόπῳ πίον!" χαὶ Ὅα μὴ πάντα λέγωμεν, 
ἼἜμεινα, φησὶν 12), ἵνα ποιέσῃ σταφυλήν" ἐδίψησα, 
ἵνα δῷ οἶνον" αὐτὸς δὲ ἐποίησεν ἀχάνθας, Βλε- 
πεῖς γὰρ τὸν στέφανον, ὅν περίχειμαι, Τί οὖν ἀπο- 
φαίνομαι! λοτπόν; Ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι τοῦ 
μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετὸν, Ἴρθησαν γὰρ ἐξ αὖ- 
τῶν αἱ νεφέλαι, οἱ προφῖται οἱ προφῆται δὲ λοιπὸν 

ἐν Ἰδχχλησίᾳ, χαθύς φησι ᾿Ιαῦλος᾽ [Προφῆπαι ὃ 
δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἀλλοι διχχρινέ: 

τωσαν' χαὶ παλ" Ὃ Θεὸς ἔδωχεν ἐν τῇ ᾿ἔχχλη- 

ὶ προφήτας, ᾿ ᾿ Ν πῇ Ρ Ἔρος 

σίχ τοὺς μὲν ἀποστύλους, τοὺς δὲ 

ἑαυτοῦ τοὺς πόδας Προφήτης ἦν ᾿Αγαῦος ὁ δήσας 

καὶ τὰς χεῖρας, 

Αὖ, περὶ δὲ τῶν λυῃι)στῶν () τῶν 

ρωθέντων εἴρητα! τὸ, Καὶ μετὰ 
Καὶ οἱ δύο μὲν ἦσαν πρὸ τούτου ἄνομοι, ὁ δὲ εἷς 
οὐχέτι. Ὁ μὲν γὰρ εἰς τέλος ἄνομος, ἀνένδοτος εἰς 
σωτηρίαν, χεῖρας μὲν ποοσπεπηγμένος (δ), γλώσσῃ 

ὃὲ διὰ βλασφημίας πλήττων, ᾿Ιουδαΐῖοι παρερ ὐμεὲ- 

νο: ἐχίνουν τὰς ᾿χεφαλὰς χλευάζοντες τὸν ξσταυρω- 

γεγραμμένον, Εἰ δοσάν με, 
ἐχεῖνος μετ' αὖ- 

ξυσφη- 

διοοθώ- 

τ αὐτοῦ σταυ- ἐπ" 
ἀνέμων ἐλαγίσθῃ. 

μένον, πλιυροῦντες τὸ 

ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν. καὶ 
-- Ἵν Ν Ε . μ᾿ τὶ ΝΣ , - 

τῶν ἐδυσωήμει' ὁ ὃξ ἕτερος ἐπετίμα τῷ 
μοῦντι' χαὶ ἦν αὐτῷ τέλος ζωῆς, καὶ ἀρχὴ 

ἣν - - 

σεως παρίδοσις Ψυχῆς, σαὶ 

Καὶ μετὰ τὴν πρὸς ἐχεῖνον ἐπιτίμησιν, 
πρόλτνψις σωτηρίας, 

φησί. Μνέ- 
᾿ ς ν ᾿ , : , ᾿ 

σθητί μον, Αυριτ᾽ πρὸς σὲ 7190. μοι ὁ λόγος: χατά- 
“ “- ἊἣΝἬ " 

λεῖπε τοῦτον, πεπήοωται τῆς διανοίας τὰ ὄμματα, 

ἐμοῦ ὃς μνήσθητι. Οὐ λέγω (0 Μνέσθυτί μου τῶν 
ἔογων" φοβοῦμαι γᾶ ταῦτα, Πὰς ἀνῇοωπος διάχκει- 

ἊΝ ᾿ 
ται πρὸς τὸν συνοδεύοντα' συνοἠεύω σὺ! ποιὸς τὸν 

415 Ψίῶο ἐπέρα τ. 32, οὐ κοηι. ἐπ᾿ Ῥαναΐμ. Ἢ. 
81 Οὐτ. τιν, 39. 49 ἔρμ68. τν, 1, δ0 Ἂς, 

532. Τῶν πα ΠΩ 

(1) ϑαὐμεῖβ αλεέ8 αἰδο5 μεγοθρίίο, ονο, ΤᾺ ΨΘΥῸῚ νοσθτὰ ἢ) ἀποφαινσῦμαι, Ιδπ΄. ἀποφανοῦμαι. 
πρόλγγεις, β᾽ μη! σα! Ια ροπϑιῃ εὖ ταοι δ ϊο (00 δηΐ- 
πνᾶλ το 11}, Βα αἴθ 0 50Γ απ ΤΡΌΡΡ1558, 5οε 
Τούσμῖπϑο ἀπίο οἴ Π05 ρα αὐ οἶα 5. δὲ ργορἢ κι ψαὶ 
ρητηάρθπι Ἰοησοότγα ἱαρόγααι εἰ ρόαι Θχθνοῦο 
τα ρον δηΐ οἱ αἸαίαγπο ἰδιάρογο δχϑρθοίδγαμ!, 516 
ῬΡασΠ 5,6 Ρ 51. 34... ΟΣ « Πομ μὰ 5 πὶ ΙΔ 5} }5 ΠΟΤ] - 
5 παποίοταμι γἱὰ5 ἀΘ πιο θ {1 46 οὐ πιθι ὁ πιο 
«ὉΠ ΟΘΞΙΘῊ 15. ἈΠ ΟΠ 5, ΠΟ ΠῚ ΤΠ ΘΡΤΟ ἀπίθ ἴρ503 
ὁ 8 οπ 105 οἱ χα Γι το ο ρυαρα ρα τι πὰ 1}}5}5 ἢ, 
“ἰδ ΘΠ Τὰ ΡΓ Ἢ π|5 1 ν 511,6 μί α5 ΘΠ 06}1 ρυισο «{πὶ- 
“ραν, 564 ραγαδίξατα ἤοπ σ]ππὶ [π 16}} ἘΠ} {γ}ΠΠ}, 

ι3) ᾿Ανταποδίδηοτε, Ὡχ (οἴΞ]. δ᾽ βάσγο Τοχία ἰἰδμὴ 
οὑαὐδά, ΟΙΟΡ, οα οἱ ὑκϑαῦθ, χαὶ ἰδιῆθῃ μαρθηϊ, 
νταποδίδοται; αἱ ΡΙῸ εν [ἀπ] ατὶ ἀθβου ΘΠ πὰ 
ἰἄρξα, ΕΠ γί !058, ἀνταποέδωτε. 

(3) μεινα, φησὶν, Ὑϑύριμμ φησίν, ἀμ 18. 6Χ 
τοά, οθ δἰ βαυ. αὐ ἀτός, ᾿οοο ἵνα πουΐση, ο]- 
{5} δὐὐδοος οαππ Ο0151., ρα, ΟἹ], Πα ρδῶς αἰ τὴ 5α- 
ΟΤῸ (θχία, τοῦ ποιῆσαι, ΡΟΒΙ, ὕχγὸ ἀποφψαίνομαι, ᾿ἰος. 

ἈΠ ΝΑ 

(4) Περὲ ὃὲ τῶν λῃστῶν, δου, ἤθο ἀὁ Ἰαίγοη! 5 
ἴιος εἴ 506 }}} πατη στὸ σομλοπίπ, 56} ποπλίηρ Ογ- 
ΧἹΠΙ πο βιτ1 οὐδ μαν ἃ} ἀπιοίονα ἀπ επο ἔῃ “ισαν αὦ 
σὰρ. ΧΧΙΠ, νΕΓΒ. 28. 

(9) Προσπεπν μένος. Επποπἀαίατῃ εχ 015]... ας, 
ἴϊοξ οἱ ὕάβδθθ., ΟΠ ΞΟΥΊΡΓ ΠῚ [ἢ ἸΠΙρΓΕΞ515 518, προ- 
π:ιπηγμένος. ΟΙ101.. ΒΆΒ6], πουσπυ γμένος. ΡυροκΙ- 
υἱοπθηὶ διά ἅΜ186 ϑλασφη μίας οχ 015]. Ἰζορν δ 6} 
Δα͵δοῖπιιϑ, ΑἹ Εἷ, Οὐ]}ν. δχοορίο, ἰσοο βλασφε μίας 
᾿Ἰιαρθπί, δυσφημίας" τη 0}1 5. πη 58η4. ὀοηνοηι!, 
1 Ογγη]τ5 νοῦ Ρο δυσφημεῖν 15 ἈΠΙῸΕ, 

(6) Οὐ λέγω, οἷο. ΑἸΔον ο0., Σοὶ λέγω, Μὴ μνη» 
σϑῆς μου τῶν ἔργων- Τιὺξ ἀἰοο, ΝΟ ἡποταθιογῖς οί πανὶ 
ΤΠ ΟΥ̓ ΆΤι. ῬοΒ᾿ συνοξεήω ραβίίιπι ἴῃ δ ἢἶς νά ἀοἱν- 
γἰτα 5, [}{| συ, ΟΟ15].., ρρ., 9]. δἱ ἀνοα ΑἸ 6 
1 ΒΘ ΠΘ 811 ΒΠΓΆΒῚ ΔΙ Ἰη18 μου μοβέ μνήσθητι, 
ὃχ (015]. Οἱ ομ, οἱ σνῦ ροβί συνοδοιπόφου, δχ οἵη - 
ΠΙΡῸ5 ρσγείδι 5 ΠΡ Ὶ8, οἱ σοι, ἴσο, , 
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θάνατον μνήσθητί μου τοῦ σοῦ συνοδοιπόρου. ᾿Αλλ᾽ ἃ ἰδέ νίῳ ΕΠ δὰ τπουίοπι βουῦῖα5 ὀχϑιβίο : τα οιηϊ ποῦίθ 
οὐ λέγω. Νὺν μνήσθητί μον, ἀλλ᾽, ὅταν ἔλθης ἐν 

τῇ βασιλεία σου. 
ΛΑ᾽, Ποία ας ἐφωταγώγησε δύναμις, ὦ ληστα; τίς 

σε ἐδίθαξε προσγυνῆσα: τὸν χαταφρονούμινον χαὶ 
συνεσταυφωμένον ᾿ ὦ φωτὸς ἀϊδίου, φωτοποιηῦντος 

᾿ς Ἃ ῃ ῃ ΥΉΑΝΝν » ἐς 
ποὺς ἐσχοτισμξένους ἐ ΔΙῸ χαὶ ὁιχαίως Ὡχουσε θ15- 

σει (11}" οὐχ ὅτι τὰ πράγματά σου τοῦ θχοτεῖν ἀξιχ, 

ἀλλ' ὅτ: βασιλεὺς πάρεστι χαριζόμενος, Μακροχρὴ- 

νιὸς μὲν ἡ αἴτησις, ὀξυτάτη, δὲ ἡ χάρις" ᾽Αμὴν λέγω 
πον ἐὰν ΞΙ Σ ἵν -. ἈΝ " σοι, σέμερηον μιτ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ 

᾿ ε ᾿ 
ἐπειδὴ σήμερον τῆς φωνῆς μου ἔχουσας, χαὶ οὐκ 

ἐσχλέφονας σοῦ τὴν καρδίαν, Ὀξύτατα χατὰ τοῦ 
᾽ ἃ 

ἴοηται" Ἢ δ' ἂν ἡμέρᾳ φάγητε, θανάτῳ ἀπο- 
ρθχνεῖσθε' σὺ ὃὲ σήμερον ὑπήκουσας τῇ πίστε;, σή- 

μερόν σοι ἢ σωτηρία, Ἐχεῖνος διὰ τοῦ ξύλου ἀπ- 
πεσε, χαὶ σὺ διὰ τυῦ ξύλου εἰσάγῃ, εἰς τὸν παράδε:- 
σον. Μὴ φοδηρῇς τὸν ὄφιν" οὐκ ἐχδαλεῖ (81 σε" πές 

πτωχς γὰρ ἰξ οὐρανῶν, Καὶ οὐ λέγω σοι, Σήμερον 

ἀπεοχη" ἀλλὰ, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ, Θάζσησον, 
οὐκ ἐκόληθάσῃ. Μὴ φοδηθῇς τὴν ολογίνην ῥομφαίαν" 

δυσωπεῖται τὸν Δετπότην. Ὦ μεγάλης χαὶ ἀνεχδιη- 
οὕπω ᾿Αὐραλμ ὃ πιστὸς εἰσῆλθε, καὶ 

καὶ ὁ ληστὴς παράνομος εἰσέρχεται, Εθχύμασε χαὶ 
ὕ ὁ Παῦλος, εἰπών: ὋὍπηυ ἐπλεόνασεν ἡ 

᾿ ὑπερεπερίστευσεν Ὧ σοὶ, Οὐ β 59 

σαντες τὸν καύσωνα, οὕπω, εἰσῆλῇον" καὶ ὁ περὶ τὴν 

ἑνδεκάτην ὥραν, εἰσῆλθε, Μηδεὶς γογγυζέτω κατὰ 

ποῦ οἰχοδεσπύτου, ἐπεί φησιν Ἑταῖρε, οὐκ ἀδιχῶ 

σε. 

“ἡ πρὸ 
, 

ἀμχοτία, 

᾿ . ΓΟ ᾿ 4, ΓῚ Η : - '" 
Οὐκ ἔχω ἐξουσίαν, ἐν τοῖς ἐμοῖς ποιῆσαι ὃ 

, : Ν Ν ἢ πῆ να 
βούλομα! θέλει διχχιυπραγῆσαι ὁ ληῃηττὴς, ἀλλὴὲ 

προλαμδάνει ὁ θάνατος" οὐ τὸ ἔργον (9) 
ξ 

περιμένω ; 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὴν πίστιν ἀπεδεξ Ἴλθον ὁ 

55.565 7, χχιαι, ἀῦ-12, 55 101{{ 48. 
[0 : οαἱ. 414, 1 1.0. χ, 18, 
ὁ. τ, τὸ. τ δα; γι, Ἴ, ἃς 

(Ε) θάρσει, οηβαάο. 00. νοῦθαπὶ δά δονρίαι 
τοῦ 88 80) θὲ} ΟΥ̓Δ]. μοι 1104 ἀποίον δηέχαι!5 
ορ᾿ βίοι 46 νϑγὰ οἰγουιηοιϑίοῃβ ἢ ΠΙον. ΔρΒ. ΟΥ̓. 
Ρ- εὐ, 550. ΟἈΡΊΒΙ σόρθα τύροίθμπ: ἤοριδ ἀπ ῆϊο 
δείο  Ληιθη αἶεο εἰ ὲ, κοαϊο ππσομ, οἷς. ᾿άθηι ψὸ- 
46 νϑσδατῃ ἂρ ἅΠΠ5. αποίογίθ5. οι ατπ Ιοσὶ. Πὰ- 
Ῥεῖαγ πα Οδιϊαεῖρ. ὀνάη 56}. οσαῖοθ ἀτγῶσο. 

(2) ᾿Εχδαλεῖ, {ἃ 58ογ,ρβί 8 ἰαχία οὐ, Πεᾷ,, 
Ἶσ8, Οαϑίαϊνος αὐ ἴῃ ᾿πιρτοβοίθ, ἐχύαλλει, Ὁ 
(3) (Ὁ τὸ ἔγον, ΟἹαπίον, Βαϊ δοα θη θα, ἰὴ 01}. 

οὐ]. (γα πιϑροπι οι νουΐβ μόνον: Οὐ τὸ ἔργον περι- 
μένω, ἀλλα μόνον τὴν πίστιν ἀπεδεξάλην, τ ΠΟΤῚ ΟΥΠ5 

« δχβρβοῖο, 5θὰ πιίθτα βοϊαηγηγοῦο ποθορίαπι παρα.» 
(ἃ. «Ποπρ6 τοιποία τοὶ μοι,» πολυχούόνιος ἢ 

αἴτησις. ϑῖο, ἀρὰ Νίίαιη ἰγαοϊαϊα 8324 Μαρπᾶπὶ οαρ. 
ἀν μὰρ. 298, πολυχρόνιος τροφ, 68[ Οἰδι15 τὰ Ἰοπ ρα πὶ 
το ρὰς ρηωρατγαϊαϑ. Μὰ] ἀνοάἀδοίαϑ, ἰοησα μοϊεξο αὶ 

βαρτα. παῖπι. 30. ποίαν αι γα δ πὶ στ μοπει! πεθ 
αἴ ππὴς Οε βει5. ἔρδῖτι8. τὰ ΘΔ ἴθ}, 5θ ΟΠ δὲ - 

πσδοι πὶ γάριο 5μο. ααυὰ ἀ6 Τιπ Ἰοο. πον βϑίηγο ἰῃ- 
(οΠἰροιο νἱἀδίαν γε ι5. Υ4 6. ὁκῦ. ἅν, ἀσὴιϊ. 1; 
σαὶ, Ἰὅς π.. οἱ 20. 

(ὦ) Νοπάμην Αὐναϊιωι... ἐπισνοδδις. 65. Οπι γαΡΙ 
δἰδί ὀπὶ νοΐδτατῃ ἔτ τδοθῃ!ονιαν. ΠΡΟ] Οκου της 
ἀδ ραταάῖπο ἴῃ χάση Ἰαῖγο ρογάποίαβ οξὶ ὁριϊοπο 5 
δα Ζα ἀραιὰ νοϊογὸ5 αϑιἰαϊ ον οὐ ομληλαμ) ΝΟΣ 51- 

Ῥάτβοι. αΒ. ΧΆΝΗΙ. 

Θ΄ ὥρῃ. ΜΙ, 

6 

δ0 ΡΕᾺ]. χοιν, ὃ, 
ὭΣ 

Π181 θη} } 5. τὰ]. Νοῖι 8). ἀἴοο ; ΝαΠπΟ. « τπθηλχὶ-- 
«ΠΘΡΙΒ Πιδί, 8501, σα ἡ ρογ 5 ἰῇ τθριο τι 55.038... 

ΧΧΧΙ, ὅαὼ ἰδ, ὁ ἰαίγο, ΠΙαρα παν! ροίοσίαϑ ἢ (αἱβ 

ἰς ἀοοαῖυ, ἂν σσμμομιρίαμαι οὐ (6 οα τη απ ρα  ἰχ 
ἀἀονγᾶτοβ ἢ ὁ Ἰὰόθι ἰόγηδηι, αφ ἴῃ (ΘΟ ΥῚ5 )ᾶς 6 ἢ- 
(85 ΠΠ]απνίηδε ὁ ἰἀδο οἱ αβίς δυάϊνε: Οσοηλαο: ἤθα 
4αοι οροτὰ 895 ττἃ Πἀπαοίαιι {0 οἴθοργο ἀοβοδηξ 
564 4αἱὰ τὸχ ἀἀθ8ι αυ1 ΠῚ μια Πυδίαγ, Ποησ τὸ- 

τποίτ γϑὶ ρο ο (4) Ἔγαν, 56 ἃ νϑίοοϊββίτηα οδϑί σεαϊία 1 
Αὐλθη ἀοο εἰμῖ, κοιίῖθ πιδοιθη ονὶ8 ὧι ρανπαάϊδο 55. 
φαδῃαἀοι οι Ἰοάϊο ἀπά νϑ} νοσο ἠἸοάτῃ, οἱ 

ποι οραπ δι. σον ἑαατῃ ὅν, Οὐἰποίπις, π΄ Λάδπιαϊα 
Β0ῃ απ 181) ΑἸΧῚ ; οοἰβδῖτη 8 δὶ ᾿ἀα]ροα. ΠΠ| φαϊὰ ηὶ 
ἀϊοίατα δβὶ : Θμασμηφιο αἱδ δομιθἀου ες, ἡχον ἐδ πιὸ - 
γἱοπιωνὶ δὲ. Τὰ νόροὸ σάϊθ Οὐ α ν 5} οὶ, πο 8 δὲ 
ΒΆ] 5. δΣ ΠΠ1Ὸ μὲν Πβπαπὶ σθο αἰξ : οἱ τὰ μοῦ Πἰμη τι 
ἰηιγοάποεογίὶ πῃ ματαάίβαῃμ. Νὰ (πηδὰ5 5 ρδηίθ ς 

πο Θ᾽ ἰοἴεῖ (6, σροῖάτ θηΐ τὰ ἀθ οα} 1558. Νοὺ ἀΐςο 
ερὶ, Ποῖα 01015, 584, ἠοῖ τιοομίηι ογὶς. Θοηβίο, 

ποῖὶ το ϊοίθνο, Νὰ {Ππ|8ὰ5. Παπγηῖοαπι αἰα πὶ δος 
γενθιοίαγ δοιὰ τη. Ὁ ἰησοιίδιη οὐ ΠΑ ΒΊ οτὰ 
διαιίαι Εποπάσιη ΑΡγΆαμὰ {10 Π46}15 δὴ 1 ΓΘ 55Ὲ8Β 
αϑὶ (9), οἱ Ἰὰἴνο ᾿πσγσα! αν ς ποηάππι ΜΟΥ565 δἐ ρτο- 

Ῥμδίῳ τ οἱ "Ὸ πε 1απ5 τ ϊρα 1, Λαμ τ αϊα5 [4 οἰΐαμα 
απ! ἰ δ. Ραλ] 5, αἰσθης : δὲ αδυπασυϊξ μόοσα- 

ἀοπς διροναυμΝανί! οὐ σναίία ὅδ, Ὁαἱ ρμορία!ογαηξ 

οὐϑίστῃ 51, πο πάῃ Πρ θβϑὶ δ} Σ οἱ ΄αὶϊ οἷνοα απ 
ἀϑοϊιδ χονατη Ὑ 6}, ΓΒ ΡΟΒ5 05 68.. ΝΘ ΠΟ ΟὈηγι- 

παγοί ἀὐἀνοΡθηδ ρΔΙΡΟΙ Π}}1 58... σπὶ 1110 αἰοδὲ 

Αιπίος. πολ Γαοίο δὲ πα, Νόππθ ροί(εβίαΐθηι 

μαῦδο ὧδ Ἰποὶς γοῦι5 ξαοϊομαϊ χα νοῖο δ ὁ να }8- 

βίᾷ ορόγὰ ἴσον ἰαἴγο, θα 611ΠῚ ΠΊΟΓΘ ρΓθΘοσοιρδί: 
πο ἰαπία πὶ Οραι5. Ὠιορῦγ, 5688 οἱ ἤάοθτῃ γθοθρὶ Υδηϊ 

ἀαΐ ράβοο ἴῃ 11Π||5,. ταὶ αἴ ραβόαπι ἐπ ]ιογ 5 59, 

δ παρῆν υ Ψ1. 
ἀὰ}. μι, 9, 

82. γρ δαί. τ. 1. δ. ὃν. πὶ. 
οὖ δ βοιη, ν, 20. ὁ Μαμ, χχ, 12, 

μα πὰ 65. βοσα! 15 νἱ ἀθίααν Ογ τ Ππι5 5 πἰ γα πὶ δ Πὶ 
ἐπ ρΡαναάίδαμῃ ἰογεοβίγοι, πο θ᾽] θο5. 65. ἀλη, 
μεῖβεο οοιῃ τ ᾿π!τολνῖβθε. ἀοηἴον ππὴης ἰοσαηι ΟΠ] 
οὐ. 44.,,.ν. 10. Θποά αὐΐθτῃ αἰ} ρο μὰ} ἀμ ὸ ΟΠ 65 
Ἰαϊτοποῦν ἴῃ ραγαιἴπαῃι ἰἰγοϊνισδο, ΟΣ 15 0 
Οὐτγ!ο δὲ σαπι ΡαΐῚθα5. [να 115. 6. ἀγεροῖβ. Βδμ6 
πὰ 1115 δε θηιία : μγσαϑ ἐπὶ βάπὸ σαὶ εἃ Ρτομι 5 - 
510 Ταοία Ἰοραίαν, 566 οἱ ΟἹ γίβια5 αα τηΐαγοβ ἀδβοθη- 
ἀοπ5. 5ίαιίπι 48 ραϊοίαγο 5. δἰ ἀχογῖν ἀἴαᾳαο ἴῃ ρὰ- 
ταί σα αι ρα δια] ον, ἀσὴ ροναΐν ἀ}}0 05. ἱπρρθαὶ 
Ἰαίτο αὶ ποημἶ55ὶ ροϑὲ Ομ βίαπι ὁγας! ραρίο 6χ- 
«ἰηοία5. δῦ. Ροίαϊυ Οὐ ΤΠ] 5. 1 ποπ αἰϊοηάογο νοὶ 
οαπὰ ααοσίοτο ἡδεῖ ᾿ς οἱνηϊξέαίο ἀρ ΑΙΠδπαϑίαῃι, 
ἔοι. {ΠῚ απ. 0, ΘχΊ δ τηὰρο σθαι ἀπ ἢ 5ὶ ποτὰ 
ἀυοάοοϊημα, οὐ 65. ποβίνα βοχία ὑδϑρογιῖπα ἱπίδγοβ 
αὐὶνίξϑα : ἂὸ ρυϊαβαασιῃ δοὸ. δαΐγοὶ (αἰγοῆθηι ἰὴ ρ8- 
ταά᾽ϑηπι ἀσοάιχῖ556, αποα Τιῖο Βοκίγομϑι, βθὰ διιο- 
ἰοτὶ (οαπμοηςατίογαηχ ἴῃ Ψμοαι 510 6115 ἡ πιίη8 
Ῥγοθαθ!α νἰϑαια 658 : Ὑ} οἰΐααι αὐθιγαϊὰ5. 651 ἰὰ- 
ἰτοηόπὶ οἰαιπι ἃ πιοτῖδβααίη ραγδάίσιῃν ἐμ ἀποϊαιτις 
φδιγίὰγομα8. νοΓῸ ὨΟΘΙΠ51:. ροδὺ Πἢ ἃ Οἰἴ511 
αὐἰπλὰ ἢ Βα διουραποῖα ὀχασίαῃν, χα τπβίηθαΐ σα, 
ἀν ας [ᾷς οἵ οαὐ, τξ, ἢ. 418. Οὐ νότὺ [ἀπό 11} ΟΥὙΥΠΠΠΕ 
Ξοῃίσ ἴα, ἀπ Ταἴτο σατῃ Δηΐπηὰ ἃ ἐὰπὴ αἰνι  αΐδ 
ΟΝ ΡΙΒῈ ἰρβὰ αἴξ ἔθυεν ἰὼ ράταάῖβο, Π1Π|} 1π αἰγδι- 
γἱβ ματγίδι ἐχ δ} 5 βογίριϊ5 σο  βότα ροίαϊ. 
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811 5. ΟΥ̓ΒΤΜΕΙ ΠΙΕΒΌΒΟΙ,. ΑΒΘΗΤΕΡ, 812 

Οτθπι ρογάϊ ἴδηι Ἰμνθηΐ ; σα 1 ἴῃ ΜΠ ΟΤῸ5 ΠΠ6 08 ἀσοὶ- Α ποιμαίνῶν (2) ἐν τοῖς χρίνοις, ἦλθον ποιμᾶνχ: ἐν τοῖς 

Ρἷο 79. Ογοά!ι οπῖτῃ, οαπὶ Θ᾽ ἴρ58 ἀὐχουῖε : « Εργανΐ 

« σα! ονἱβ 4 μοι }}75, Μομιοηο, τοί, ) πη], 

« σὰμπὶ γοηοτὶ5 ἰπ τθσθο πο 72,» 

ΧΧΧΊΉΙ, 19 06 ποὺ Βοιίο ἰπ Ομ ο158 δὰ θροπόδτη, 

ταρᾶτ δηΐο σδοϊτὶ, οἵ δα. ὁαιῃ ἰγθο Αἰχὶ : ΜιρΥδβδιι8 

φῆι ὧν μογίαρα ππθιηα, ΒΌγῸν Ἰᾶδα δροῆδα 8 (οναὶ ἀπ- 

ἴδοι ἀ}}} οὐ πον ὰ5 δεῖ, κονία 76). Εἰ φαΐ ἴ16 00]: 

Τἰμὲβ Ὁ ̓ β5μὶ δ Ρἐκία τῦίι 15 ((ὃὺξς ἀϊπα πα γΡε Πα 

νσαπι οὐ ἀσοίστῃ [1010 ἀαῖθιν5 δοῦΡ}15. αἰχὶ! : Οονὴ- 

ξισεπαίΐμηι 68. τς Οσυαρ]οίαπι 051 δα πι ΤΥ ΓΟΡΓᾺ 

εσαιρ!εία 4 ποτ ρία δῦ : δο!αία ρϑοοαία, «(ΠΡ Ι5- 

« [5 ομέιη αὐἰνπῖδηβ ΡΟ οχ ἰαταγούαηι δον 

«μὸν ἀπιρ) λας 5.99. δὲ μον υ 15 Δ ΡΘγπασα ἢ, ΠΟ ἢ 

«ἀθᾶθὰ Τασί (1 ο5. πο ἰ}ι5. Οὐ Ο ΔΓ 15 Οἱ 51» 

« ἰατρῷ), πϑααδ ρον 5βαθμα θη πἰγοογαιη οἱ νηλα]Ὸ- 

«Ταχῃ ἢ 56 μὲν ρΡορνίθ ἢ. κασι ΠΣ Π ΠΡΟΝῚ 5610] 
«ἴα βαποία, φίογηα γϑἀδρυίοηδ  ἀνθηία, 51 ΘΠ ΠῚ 

« βαηραΐθ ἰαπτοναπι θ᾽ Πἰ Γοονα., δὲ οἴ 8 ὙΠ Ἐ}10 ἃ5- 

« μόγσθῃβ πα ππαῖοβ, βαποιΠσαΐὶ αἀ σατοΐϑ τη απ }- 

« (ἴδπι : φαδπο ρου 5 5 συ 5 ΟΠ ΡΙ 511 78 Ὁ ΒῈ ἐἰδγιθηε: 
«Ηαβοαίο5 ἰσίμαῦ, ἔραινορ, εἰ αοία τῷ α ἸωμΡο δ ἐπ πὰ 
«ἴῃ βλῃοια ἴθ δα ἢ πο ῦϑι, θὰ νὰ αιαὶ ἀοράτοις 

αὙ ποθ 5 πονὰπι οἱ νἱνοπίθεω, μρθι νυϊαθγχο, Ὁ 

« 658 σαν ποπὶ 5δύδιῃ 73.» ΕΠ αιιοπίαπι σατο, ἰρ5ῖι5 
γεϊαῖπθι, ἰδἀφοογ αὐἴδοια [αὐ ; 1Δοἶροο Πιιρα νὰ 

θὰ Ρ}1 να ἀἰβοίδβαμι 65, δσα πογίρίθαι οξὶ : 

« Ἐλ δοοο νϑίαπι ἐστ ΡῈ βοίβδηιτι, οδὲ ἀκ ἀα0 ἃ καηλ- 

« 10 0548 84 ᾿πγθτῃ δ᾽ νυ ποαπο δα ΐπη ἐδ ηἘΠΊΠΤΩ 

ὁχ ἴρβὸ ἀδιοποί. ὁπ ; φασπίαιν οἰ πὰ ΠΟΙΏ 5 

ἀἰχὶι: « ἔσοσο το ηχσαρίαν γοὲ5 ἀογα αν. νοξίνα ἀ6- 
« βθιία δί, » ἀοιυυβ ἱρδὰ ἀϊπδυαρία 95, 

ΧΧΧΗΙ. δασαααν, ἀαίθιη. ὼς Βαϊναίον, ρδοῖῇ- 

δ 5 Ῥ6᾽ ΒΔΠΒΌ τότ ΟΥ̓͂Ν, ἀπὸ} ἰὼ ΘΟΤ5. ΟἹ φαε 

Δ ἔσργρα δαμὲ 2, Τὰ] Ώ}101 δλΐαι [)61 Ῥ6Ρ μδοσαίπτ 

ΘΡαπλῖ8, οἱ ἀεπηΐν Πρὰ5. ρουυδηίθηλ τπον οὁροῦ- 
θγ6. 53 ὲΐ1χ ἀποθιῖ Ἰκιϊαν αἰΐογαηι Πογὶ ἢ δοθ556 γαῖ: 

αἱ δὰ 6115 5:0] ΟΠ ἅτι8 ΟΥ̓ 65. ἸΛονσ πογοῖ, ἃὰπε 

ἯΣ ΒΕ. Ἐπ ἡτὐθ.» ΤΣ 
ἐὰ Ραραἰμί. 1. το δαί ν, ἡ, 9 ῥοδῃ. 
11-.4. ὍΉρΡγ. χ, 19, 30. ὅ0. Μά(}. 
δ. τ. ἃ. 

τὸν Ἰυϊῆς, νς ὅ, ὃ 

Β μελλόντων ἀγαθῶν, 

[ὸ. ΧΧΉΣ, 13. 

χιχ, 4, 
χχύῇ, 581. 

χήποις. Ἡρίδατον εὔρον ἀπολωλός ἀλλ᾽ ἐπὶ ποὺς 
Δὴ “- , ᾿ . Ω ἈΝ " 
ὠμοὺς μὸν ΤΩ λαμολνω, ἢ! :σττόει γᾶ, ἐπειόν, ταὶ 

αὐτὸς εἶπεν. ᾿ἔπλανήθην ὡς πρύδατον ἀπολω- 
ς ᾿ - , ἣ - 
λός Μυνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔληῃς ἐν τῇ 85- 
σιλείᾳ σου, 

ΑΒ΄. Προανεφώνησα ἐν ἤλσιμχσι περὶ 

κήπου ποὸς τὴν ἐμὴν νύμφην, καὶ ταῦτα 

τούτου τοῦ 
εἴπον πρὸς 

αὐτήν" Εἰτῆλθον εἰς κῆπόν μου (3), ἀδιλφὴ μοὺ 
᾿ δ᾽ ΕΥ̓ ἢ: ὴ εὐ ρτμ Ὁ σον 

νόμφη, (ἦν δὲ, ὅπου ἐσταυρώθη, κῆπος). Καὶ τί 

λαμβάνεις ἐκεῖθεν, Ετρύγησα σμύρναν μου, οἶνον 
ἐσμορνιπμξνον πιὼν χαὶ τὸ ὑξος" ἅτινχ λαδὼν, εἶπε, 

πεπλήρωται γὰρ τὸ μυστήριον" πϑ- 
πλήφρωτα! τὰ γεγραμμένα ̓  ἐλύθησα, αἱ ἀμαρτίαι, 

Χοιστοὺς Ὑὰρ (ἢ) παραγενόμενος ἀσχιερεὺς τῶν 

διὰ τῆς μείζονος γαὶ τελεῖο- 
τέρας σχηνῖς, οὐ χειροποιέτου (τουτέστιν, οὐ 
ταύτης τῆς γτίσεως), οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων 

. εὐρον 5 ἀν κ᾿ δὲ - [ἄν ἐν, ἡ - Ἃ 

καὶ υαὐσχων - διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν 
᾿ 

ἔοπὰξ εἰς τὰ ἀα, 
᾿ ΙΝ ἣν - ἥ ἐς τ : 

νὸς (58). Εἰ τὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων, χαὶ 

σποξὺὸς δαμάλεως βῥαντίζουστα τοὺς κεκοινωμὲ- 

νους, ἀγιάζε! πρὸς τὴν τῆς σχοχὸς καβχοότητα " 

πόσῳ μᾶλλον τὸ αἴμα τὸῦ Χριστοῦ; χαὶ πᾶλιν" 
ἴβχοντες οὖν, ἀδελφοὶ, παῤῥησίαν εἰς τὴν εἴσ- 

Η τι Ἐος μΝ το ' ΠΝ ᾿ 
οὖον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι ᾿ἰγχσοῦ, ἢν ἐνεχαίνι- 

Ἐὰν ΠΑῚ , .: οἰ ογαο. 
σεν ἡμῖν ὁδὸν, ποόσφατον χαὶ ζῶσαν, διὰ τοῦ χα- 

παπετάσμστος, τουτέστι τῆς σαρχὺς αὐτοῦ, [ζαὶ 
ΣΕ, τινὰν ον ΣΕ ; Ἴ 
ἐπειοῦ ἢ σὰρξ αὐτοῦ, τὸ χαταπέτχσια, ἡτιμάσθη" 
ΝΜ " : ; τ Ξ Ἐπ 
διὰ τοῦτο, τὸ καταπέτασμα (ὃ) τοῦ ναοῦ τὸ τυπιχὸν 
ωνε: : Ἶ 

γέγραπται: Καὶ ἰδοὺ τὸ χατα- 
Ἔ ἊΝ ΝΡ 

ἐσχίσθη εἰς δύο, ναοῦ ἀπὸ ἀνωθεν 

αν ὧν ὥρᾳ πηβὰ Ξοριοδον ῃ γὰρ Αἰγ0} ἀρχο ρνν περίελεῖῳ Ὡς, 

ἀφίεται ὑμῖν 

ηλης, ὃ οἴκης πεοιεῤόῥξατο, 

ν 

"Ἐπειδὴ γὰρ ὁ Δεσπότης εἴπεν, ᾿Ιδοὺ 

ὁ αἷκος ὑμῶν ἢ 

ΑἸΥΌᾺ Ὑπέμεωξ ὃὲ ταῦτα ὁ Σωτὴρ, εἰρηνοποιήσας 

διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ τὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ 

γῆς. Βχθγοὶ γὰρ ἥμεν Θεοῦ δι᾽ ἀμκοτίας, καὶ ὥρι- 

στὰ ὁ Θεὸς τὸν ἁμαρτάνοντα ἀποθνήσχειν, ει οὖν 

ἕν ἐχ τῶν δύο γενέσθαι (7)" ἢ αλυηθεΐοντα Θεὸν πάντας 

ἀνελεῖν, ἢ φιλανῃρωπευόμενον παραλῦσαι τὴν ἂἃπό- 

δ γίᾳ, οαξ. 14, ἃ. ὅ δἰ 1], εἰ ΠῸΟορι, 
ν. ἰ. Ὁ 2108ε χιχ, 30. 18. ΗρὮγ, τσ, 
χχπι, 38. δ (οἷοβοι τ, τὸ, 3. Ψν άδ 

15. (ἀπ. 
31. ΜΆ} 

.) Μορβιὶ πιψγνδανε ἢιοαηι. Οποα ἔδεται ῃ μἰς ἢ σούίςῖλνι5 γοροῦιγὶ ποία! Ζ0... ΜΗΠΠ 5. 
τεΐουξ δα πνεῃαίατῃ. νηθι, οαΐξ, 14. ας. 14, δὺ- 
ΘοπιπΊοάδὺ δθρα αγῶ» ΟΠ ΤΊΝΙ, 

(2) ΒἋλθον ὁ ποιμαίνων, οἷο, ; Κη φαΐ ρμαξιο. 
ἴπὸ δὲ ᾿πῦρα πιὰ ]8 ἴῃ ΟΟΙΞῚ , ἴοσ,, σοὶ ἀλβαμπο. ΟἹ- 
ἴον». οἱ τοί, Ἴλθεν, ἰοτια Ροιβξοηᾶ, Ψοπΐς φαμὶ 
Ῥοξοῖέ, δἵο.. ὁππὶ ἀσοῖοτ' ΒΕΓ ΟΠ 61) ἰῃ ροτβόπᾶ Ομ νὶ- 
5.1 σαπείη δος. ΕΒ] Ἰομοῦαμαν, κήποις, ροξηπακ, χρι- 
νοῖς, Εἰ Ιοσὸ χτίνοις, βου ρβίμιια, κέποις, εχ σαι ἃ, 
ὕοϊΞ]., (ο1}5., Πομ, δὺ το Ἰιχία ἐδηβαμι μη! 60 
τα ἰθδυ 0 6}} Σὰ γα 0 τρϑρθοι, σα. σα 
οἱ Οαδβᾶιι})ν. αἰγτοβίᾳαθ βουῖρμιπι ἴδεαηῖ, χέποις. 

(3) Αὐπὸν μου. {Ππ|Ὶ μὴν δι δοιπι. ὃχ οσ(ᾷ, 
(}5].. ΟοἹΡ, Ηομ. να, δὲ σὅδότο ἰσχία. 

(4) Χτιστὸς γὰξ. ΡαγΠοιίαμι γάρ, ἀβουρΒΉηι5 6χ 
Οοῖΐςὶ.. δα. σα, ὑαξαι. ἀτοά, Τοοὺ. μελλόντων, 
οοἄὰ. (οἰδβί.. εν. σο 1}, {{.6. αδᾶν ἢ ἴθταα!, γξνο- 
μένων, Γαοίονιον, ααοὰ ἴὰ πιὰ} 48. Νονΐ Ῥοβιαιμθηϊὶ 

(Ὁ) Αἰωνίαν λύτρωσιν εὐράμινος. Εὰ ψοῦθᾶὰ εχ 
οοβά. (ΟἸ5),, (15. δἷ ἰθμ δα] δοί πλι5 

(6) Τὸ καταπέτασμα, οἰσ [οσὰ5 ἷο ἰὼ τ)58. οοάᾷ, 
ἰηνουθ5. σϑρθείαν, ἰδ Θϑ. ἰὼ Οοι5,. οἱ Ηρα. Βοβ, 
τὸ χαταπέτοσμα τοῦ ναηῦ ἐσχίπῃη εἷς δύο ἀπὸ ἄνωβεν 
ἕως χάτω, Τὸ τυπικὴν διεῤόῥέξατο, χαρὼς εἴον ται 
οὐδὲ γάξ, οἷο, (οά, ΟΟΠΡ. Πιαξιϑὶ [όσον ἴῃ ἰόχία. 
Ῥδηναα ΟἸΩΣ ΠῚ Πίσ, τὸ τυπικόν, φησ ρολξ ἰη8- 
ΤὴΠ15 Ροκὶ λάτως 81 δἰ. ΠάΠΘΕΣ τὸ τυπικὸν διεῤῥή- 
ξατος καΠὼς εἴργεται, Οὐδὲ γὰρ, οἷο. ' 

{Π| Ἔδει οὖν ἐν ἐκ τῶν δύ) νενέπῆα!. Πα τ 5ΕΠ1πὶ- 
Ὡ)Ὲ5. ΟΧ οὐ. θείου, (ὐοὐσ], ΟἹ) Βὸμ. Παρ, Οδ- 
588}. «ἀαἰϊαὰ οχ δα 5. ρυθροβι ση8. ἔχ. ΑἸΠδῦ ἴῃ 
οά!|5 ρρὺ Τπ]ϑυρομαίοηρι, ἰ οὖν ἐχ τῶν δύν γενέ- 
σθχ! ξῦει  Οποάπαπι ἰσίί" ὁς ἀμονες Πονὶ ρον! 
δὲ πα }1ὰ αὐ ἐπ᾿ ΡΛ [016 ΠῈ ΓΕΒρΟη510 σα ρβθφαίίατ. 
δοῖὰ δοσθη 8 τη αἰ. ]10Π8 5ἷο τρυθρία [ΘΟ 10 ΤΕ ΒΕ] 
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φασιν, ᾿Αλλὰ βλέπε Θεοῦ 

ἀποφάπει τὴν ἀλιίθειχν, χαὶ τῇ φιλανρφωπίῳ τὴν ἐνξῶ- 

τιν, ᾿Ανέλαθε Χοιστὸς τὰς ἁμαρτίας ἐν τῷ σώματι 
ΠΝ, ἐν ἐὦ νος νη: ᾿ θα, 
ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα διὰ τυῦ θανάτου (4) αὑτοῦ ταῖς 

ῦ τ, ἐ 
ἁμχοτίαις ἡ μεῖς ἀπογενήμενο:, τῇ διχχιοσύνη ζέσω- 

, ΠΡΤΟΝΝΝ, ὃ εν Ἶ 
μεν, Οὐ μιχρὺς ἦν ὁ ὑπεραποθνήσκων ὑλῶν οὐκ 

ἦν πούίδατον αἰσθητύν" οὐχ ἦν ψιλὸς ἀνηρωπος" οὐχ 

ἦν χγγελος μόνον, ἀλλὰ Θεὸς ἐναυνβρωπέσας, Οὐ το- 

σαύτη ἦν τῶν ἁμαρτωλῶν ἡ ἀνομία, ὅση τοῦ ὑπεο- 

αποθνέσχοντος ἡ διχαιοσύνη" οὐ τοσοῦτον ἡμάστομεν, 

ὅσον ἐδιχαιοποάγησεν ὁ τὴν ψυχὴν ὑπὲρ ἡμῶν τεθει- 

θειχὼς τε ἤθελε, χαὶ πάλιν λχῦων ὅτε 

ἤθελε. Καὶ θέλεις γνῶναι, ὅτι οὐ βιοσφαγῶς ἀπέθετο 
τὴν ζωὴν, οὐδὲ ἃ 

“ ἶ 

χἄος ὧς Ξε 
᾿ 

χουσίως πχοξδιυχε τὸ πνεῦμα; Η5ο:- 
ἐφώνει τῷ Πατοὶ, λέγων Πάτεν, εἰς λεῖράς σου 

ἘΠ ᾿ ἜΕΠΙ τ 9 ἢ τῇ; - παρατίθεμα!: (2) τὸ πνεῦμα μου" παρατίθεμαι, ἵνα 
, " 9" “Ἂν - « . - ᾿ - 

πάλιν αὐτὸ λάδω. Καὶ ταῦτα εἰπὼν, ἀτῆχε τὸ πνεῦμχ' 
ὃ πτν Σ Σ ΙΕ ΠΟ ΎΡΡ ἢ ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ πολλῷ τῷ χρόνῳ, ταχέως γὰρ ἐκ νεχρῶν 

ἀνέστη πάλι, 

ΑΔ', Ἐξέλιπεν ὁ ἥλιος, διὰ τὸν τῆς δικαιοσύνης 
ἥλιον" πέτρα: ἐσλίσῃησαν, δ'ὰ τὴν νοητὴν πέτραν" 

Ἵ 
χθῃ καὶ νεκροὶ ἀνέστησαν, διὰ τὸν ἐν Π 35} ᾿ ᾽ 

ἐξαπέστειλε δεσμίους αὐτοῦ ἐκ 

δ, [ 
ἐσταυρωμένον, ἀλλὰ πχίῤησιάζλυ λέγων χαὶ αὐτός" 

Οὗτος τὰς ἀμχοτίας ἡμῶν φέρει, χαὶ περὶ ἡμῶν 

ὀδυνᾶται (3), χαὶ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἠμεῖς ἰάηη- 

μὲν μὴ ἀχαριστήέσωμεν τῷ εὐευγέτῃ" καὶ πάλιν" 

᾿Ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνα- 

τον καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς τανῆς 

αὐτοῦ, καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὖ- 

κοῦ. Διὰ τοῦτο σαφῶς λέγες ὁ {{πῦλος- Ὅτι Χριστὸς 

ἀπέθανεν ὑπὲρ ἀμαστιῶν ἡ μῶν κατὰ τὰς Γραφὰς, καὶ 

ὅτ: ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, χατὰ 

τὰξ Τϑαξαξ. 

ΔΕῚ, Ζητοῦμεν (4) ὃ 
᾿ ᾿ ἢ Ἂν “5 
ὁ τὰφος ; ἄγρα κατὰ τοὺς τῶν 

τ 
ὃ γνῶναι σαφῶς, ποῦ τἜθα- 

ἢ Ξ 
πτο’. Χειροποίη το ἀγα 

βατιλέων τάφους ὑπερανέχε: τῆς γῆς τ ἐκ λίθων γε- 

γένηται τὸ μυξαα συγκειμένων; καὶ τυύτῳ δὲ τί 

ἐπιτίθετα: (5); ἱπατε ἡμῖν, ὦ προφῆται, χαὶ τοῦ 

ἀκοίδειαν, οἱ 
ζητήσομεν, Οἱ δὲ φατιν’ ᾿Εἰμόλέγατε εἰς τὴν 

ρῥεὰν πέτραν, ἐμδλίψατε 

τάφων τὴν ποῦ τίθεται, καὶ ποῦ αὐτὸν 

στε- 

ἣν. ἐλατομήσατε" χαὶ 

841 Ραίν, ᾿τ, 94, 9 [5α. χὰ, 9. 55 Ζόδη, χα, 
“4 ναί. χχύπι. 80. 39 1.0. χχαι, ἀὅ. 91: Μαίαο. τνὶ 2. 

ΟΑΤΕΟΜΣΙΒ ΧΙ, ΠῈ ΟἸΕΙΒΤΟ ΟΠΠΟΙΓΙΧΟ ΕΥ̓ ΒΈΡΌΠΤΟ, 814 

σοφίαν" ἐτήσφη σιν χαὶ τῇ αὶ οοιησηθα 565 ἀη]ατὴ βοηλβυ γα ἀϊββοίνογοξ, 8 - 

γα πὶ Π6] βαρι οὐ τι Οὐ ὨΒρι ΓΘ : 5 δι 56Ρν ]}} δὲ 
βΒοῃ το αἰ παι αξοια, δἰ οι τα 1 οἰ βεδοίαση. ἀλ8- 

5θτ) 051} ΟἸπὲιι5. μούσα!δ ἴπ σου ΡΟΓΟ (50) Β6ρ61}}- 

δπαιη, αἱ πὸ Ρ6 Ὁ τηοΥ 6.1. Ο 5 μοορδ 5 τοί, } ὰ- 

5ιἰ|᾿ώ γινογθῦλι 5 δός. ΝῸΠ ἸΏ ρτγϑῖ! ταὶ αὶ 
ῬΓῸ ΠΟΡῚ5 πιυτίοθαίΐαγ θη αγαὶ ονβ ΒΘ ΠΒ 115 ; 

ποη δγαΐ ἡιλτι5 πύτηο : ποθὴ γαΐ βοϊαιη πιοίο δῆρο- 

15 5, 56 Βρὰ5 ἰ ππηδημαΐι5. ΝΟΣ ἰΔηα ογαὶ ρ6ο- 
ἐδα απ ἸηἸαυ  α 5, φαη  α 65. 4αἱ ποβίτὶ ρνραίία 
τα νοῦ μα διὰ : ποῖ ἰδη πὶ ροουαν  ηπ5, 4 ἢ- 

ἐατὴ 1{{8 } 5614 Θχοο! αὐ δ φαὶ ῃγΓὺ ΠΟΡῚ5 ΔΠΙΤΩΠὶ 
ῬΌΒ.Π: 181 ρον χααο νολαἱ δ, 6 Ὁ δ σαηι Βα πιρδ51 

ααάπᾶο νυ 1} ὅδ, 81 γ]5. πόϑ5θ. Το ἤθη ὁσαρίθ δουὶ 

γατα ἀρροθαϊ πο 19} ν}015 ΓΡΑΊΑ ορ για πὶ71η- 
εἰαπιᾶνε δὰ Ῥαϊγοιῃ ἀΐοθῃβ κα Ῥαΐοι ἴῃ σλαητι5 [5 

-ΟΟὨλ 000 5018} τὰ πα τι ὅὅς σοι δὴ ἀθ»,}} Θη 
γοβαηϊάιη. ὦ Σἐ Ἰὰς ὁ αἰχ σϑδῖ, αἰτα δῖε βρὶν1- 

« (πὴ 83 ;» 588 ποὸὴ ἴῃ Ἰοηρατη ἰοπιρο5, Οοἱα5. οὨἰ 
6χ τον αἷβ γαγϑύσῃ σοβαυγοχί. 

ΧΧΧΙΝ. θείθοι! 501 Ὁ. ρυορίον. [9 }{{1: 5016 πὶ9!, 
Ῥοίγο 50:58 βιπι "ὲ, γγορίον 1} 6 ] ΒΒ] 16 ὴηῖ ρ6- 

τρᾶπὶ δ΄]. Μοπιπδηΐα ἃροΓία δ} δὲ τποσγίι! τϑϑιτ-ς 

τύχουο ἢ ργΟρΙον δἴσαι 61 1 τπογΈ 15 Προ τ οταὶϑδ: 

ΘιηἾβὶ1 υἱηοῖοβ 5805 ἀδ ᾶσα πο Παρθεηΐβ ἀηπδτη δ, 
δα ἰδ ἰδίαν ἀάἀολὲ γι αὶ, πο σατα ἀἀαοῖα (ὰ 

δἰίασῃ ἀἸοἰἴο : αι Ηΐο ρϑρολίᾳ ποϑίγα ποτγίδε, εἰ 48 ηο- 
«Β15 ἀο]οῖ, οἱ νἱθῖο 6 6185 Φ090 Ππὸ5 βαπαιϊ 5 π|8831:1» 

ὯΘ 5112115 ΟΥσὰ Ροη οἷασίογοτα. ἰηρΡραίῖ, ΒῈ δύσῶν 
τὰ ρευοα 5 ΡΟΡΆΠ τοὶ μοι 5 ο5. αὐ τηοτίθι : 68 
«ἄαθὸ ἠναϊοβ ργὸ βοραὶτανα ᾿ρεῖαβ, δὲ ἀϊνηλ5. Ῥνὸ 

« τῇοΓ6 6)05 38,» Ῥνορίον Ἰιοσ ἀροτίμαπ αἰ δα: 
αΘποᾶ ΟΠ Υ]511|5 τον λ118 68ὲ ὉγῸ ρϑοῦδ. 15 ποϑιν 8 
τ βδοιηθ αι ϑογίρίαναβ, εἰ σαοὰ περυ!έαβ, εἰ φαοά 

« ΤΟΡΆΓΓΟΧΕ, ἐσγιῖα ἀΐε βουυάπτη Βυγίρθιτας ἢ.» 

ΧΧΧΥ, 1 Ὑο]απλ15 αὐΐρῃι ἀϊδονί σορ πο οοΤ πδ]- 

πδπὶ 510 δαραϊι5. ἀηπ 6 τϑπαίασίαβ να πη} 5 Ὁ πὶ 

ΓΕΒΊΟΥΙΠΠ ΞΘ ΡΪ]ΟΓΟΤ ΠῚ ἸΏΟΤΘ 5 ἰογγᾶ ργοτηϊπθε πα τὰ 

ὁΧ Ἰαρὶ Ρα5 οοαριηφῃ δ 5. αν τη 51} τηοππτοπ- 

ἔστ ὁ οἱ αατάπδμι 117] τη ροβίθασι 5112 ΕΠ ΤΟΊ πο 85, 
ο Ῥρορίιοια, οἵ βορα]σοεῖ ἀσδυυμίοιιθα)ς ΒΕ δ] ροϑὶ- 

απ 51} σοῦρῖι5, δὲ ἀθίτιδῖα {Ππ4 γϑαϊϑὶ μα Γὶ βί πλ8, 

11 δαίοιῃ γοοροηάθῃιν: «Τ8ρίοιτθ ἔῃ 50} {αἴ ροίγατα 

18: νας ἀρᾶς δ, ἢ ὕπς, ἘΖ, ὅὲ ὃ. ΞΞ σὰ σ,, δῦ» 
95 ΔΕ Εν, χχναν, ὃ. 51 (ον. χ, ἐς δ᾽ Μαίῃ, ΧΧΡ̓Ὴ; 

9, 96 ῥα], ὑχχχν, 6. Ῥ Ζασὶ. ιχ, 14. ὅ1 15ὰ. τ, ἀ, ὅ. "5 ΙΡΙὰ. 8,9. 591 Οοτ, χύ, 3, ἀ. " γε τι δ. ἡ- 

29, οἱ σα, 444. ὃ, εἰς. 

ΡοΟββῖ! : Τὶ οὖν 
Ἰρίταν ἐὰ πὶς ἀμοῦϊς βενὶ ὁρονίοναί. 

(4) ἀιὰ τοῦ θανάτου. Αὐἰϊοα!απι δἀϊδοίπλαξ, εχ 
(οἷ5].,, ἤδρ., Παδ, ὕδϑὰρ. Ῥοϑί. ἰοῦο, ὑπεραποῆ.- 
νὼν, ὑπεραποθν ἐσχιον οί ρβ᾽ πὶὰ5. δχ ΟΟἷ5]., Ο0]},, 
δα, εἰ ἡμῶν ὃχ (015]. ὑγὸ ὑμῶν, ἶ 

(2) Πασατίθεμαι, δῖ οὐ, απ οοά ἃ, Οοἰβὶ,, οΘ 
οἱ (βαρ. τα (ΟΡ, οἱ δα. παραηέτομαι ΘΟΙΠΟΉ- 

ἄκαϑο. ἀσροπαηεναι ἴῃ βδῦγὸ ἰοχία ἴατῃ αοο χχαι,ἀθ, 
4αδῃ ρϑδίηι χχσ, ὃ. Ἔ 

(31 Καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται. Εὰ ἀρδαπὶ ἰὴ οσἀ, 
Ἰῖσο οἱ, σακδαἢ. δὲ ἀτοά. ὅ0α τἸοηΐο θη νΟΟΘ65 510 
ἴμ. ὕοῖδὶ,, 60}}.6 0 χορ. δογίρις δι ρυιου ἴθ άο 

ἐχ τῶν δύο γενέσθαι ἔδει’ Αἰαμϊά ἢ γαὶ, οὐ τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἰάδημεν: 
σα) ἰΐθοῦδ ἐγκα οὐθῖος βαηαὶΐ διθπμα, ΠΙᾺ οὐ ρτὸ 
χαὶ βυπιρίαιη 6χ 1 Ροιὶ ὑμίβῖο!. ας, τι. 6 Γ8, 2΄ν. 

(4) Ζητοῦμεν, εἴα. το οἱ βεψαρηίία ἀπαπὸ δὰ 
ῬΥΠΒΘΠΗ5. Ππ ΠΟ ΡΙ ἤθη) οαηῖαν πὰ σαΐοπηα ἐπ {ε- 
ξαρὲ αὰ σὰρ. χα, νοῦ 8. 1, 6 ρᾶγίι τὰ ἃ ΒαΠ πὸ 
ἐταπβορι θα αἴας 

(3) Τούτῳ ὃς τί ἐπιτίθεται, 810. τοϑ Ϊ λὰ5. ὁχ 
(οἱ 51., 010... δος κοί. Ἰϊοβ δὲ ἐδ απεπσαάα 
με μοπέγοπιὶ οὐ! δέ, ἢ 661115. Ιϑρίϊατ, τούτων, 
δε μα τπν δέ οἱ τί, Ῥάμ]ὸ ροβὲ, ποὺ τίθεται 50Ὁ- 
Ῥδίθλαβ. ἰοῦο ποῦ τεθείκατε, εὐὲ ροκξιείεεςς  δχ ΟΟἰ5}., 
001Ρ., Κερ, οἱ στοὰ, 



διὸ 5. ΟΥ̓ ΠΠΠῸῚ ΒΙΒΠΕΚΟΒΟΙ,. ΠΟΙ. 810 

« ἀυῦτα Ἔχοὶ 4 15|15 5 : ᾿πϑρ 118 οὐ νἱάοίο ἡ.» ΗΆΒ65 ἴὰ Α ἴδετε (2), Ἔχεις ἐν Εὐαγγελίοις" Ἔν μνήματι λα- 

Ἐνδηβο 5: « πὴ πιο παπιδτίο Θχοῖβο ἔναρα οΓα  6χοί- 
Κϑ ὁχ ροῖνα ἣν ΕΝ (1 ροΒὲ ᾿ς ἢ φαλ!ο πιοπα- 

τλθ α11 οὐτίαμι ἢ Βπι βὰ5. ἈΠ ὰ5 ργυρ ποῖα ἀἰΕἷ} τὰ ΜΟΥ 

« ἀδάδγαμί ἴῃ ἰάσα νηΐατα τάθάτῃ, οἱ μοβπόνπηι ἰἀρὶ- 

« ἄσια βαροντὴο δ.» Επο Ἰαρ15 Δηρα ΑΓ 5,6] δο  διρΓο- 

τἰοας 7,1ἴνὰ αρίάοσα οοιάον ἀὐ πιο !οθῃν ἰθιραξ; 

Ιαρὶ5 οὔοηβιοηδ ἐπ πρὶ5 δ, 6} Βα [αἰ αν] οὐδ ἀδηθ!θὰ5. ἢ 

Τηβίίαηι δὶ ἰρίίαν σώ πηι νι [5 1η. ἰδυγαμαὶ θα 

τπαίεαἀϊοία Γαοταὶ Βομοἀ]ο ΠΟ ἢ 6} σομΒοαθογθίαν, εἴ 

αἱ Πδογαγομίῦ γι οὐ Π], 

ΧΧΧΥΙ. Ὁ Ν6 π05 ἱκίταν θη δαὶ νογθοσηϊα, 4ὰ0- 

τἶπα5 σσποῖχαιν σοι Π οαθλαν [ἢ ἰτοητθ σοηῇ ἀ0- 

ἰ6γ. ἰάσας ἂά οππηΐα, αἰ μι !15 ΟΡῸΧ ῃτὸ δἰβηδοι!ο οἵτ- 

ἢοϊαίαν ̓  ἄπει ραῖιο5 οἠΐηχι3, οἵ κου σϑύῖτιβ ρα μα] κα 

ἴῃ ἸΏ αΡΘβϑίθιιϑοὺ ΘσΓο551 015; Δη 6 ΒΟΤΩΠΊΜ Σ1ἢ ἀοτ- 

τυϊοπᾶο δἰ βαρροπάο θάμ αο οἱ αα!οϑοομάο, ἰασιαπι 
μιὰ ρενωξιάϊιη : σναία! τι, ΡΙΌΡΟΡ δβόηοϑ : 
πα} 1 Ἰάθογο σομβίδηβ, ρεομίονῦ. πη μ ΟΠ ; βίχαϊ- 

ἀολα ἃ 1)60 οὐ αγὰ 1 0600 ΘΟΠΟΘΘΆῚ : βίσιθαι {10 - 

πατα δὲ ἀφοπιοιῖιοι Τουτὶ άονία. ἰὸ δαῖτα υ]ατ μ}ὰ - 
[05 805 σομΠάἀοι!οῦ οί 5 ἔνα  Χ}} Πς 15 ΘΔ Ἃ0 

βἰχαϊάθηι Ὑὐ δορὶ ὀγασθαιν, οὐ ἸΧὶ οἷ ἢ πο οΙῃ 
νϑηϊ, Μοίπαμπ διὰ αὰϊ σοηίνν. σαρὶία ἀὐδΟοπί5 

1. Νο, ααΐϊὰ σΡραϊαί απ 651, δἰσπασα!αιῃ ουμ!θι 8; 

1:10 8ὺ Ἰηδϑῖθ. ΟΠ ΘΟ ΟΓΟΙῺ γΟΠΟΓαΓΘ. 

ΧΧΧΥ, ΕἸ οἱ ἀσαπᾷο ἴῃ ἀϊθοερίαιοῃ θη ἰποῖάο- 
γῖβ, αἰ θ ἀρ ἈΠῚΘῊ {15 Δ ΠΟΙΆ Σ 15, Ππισοποιιδβα ἰἀΠΊῚ6 
δραᾷ (6 πιαποαὶ 465. Οὐ ἰὰ ροι5. οομηρδιαία 
οὐ οπ 6, 05 ΘΧ ΙΌΡΒΟΙ 5. οἱ ἀΥΡΟῸΝ ΟΧ 512 

ἰρβόγθι [ }»}}}5 κα 5Πσππτοτα γοαῖσα Ια 1 η8 
Ῥθγοι 5805 ἀι ον αηὺ  [ἀ]ηλοὴ τογὸ ἀὸ σ0]}15. νΘῃΐ ἢ 5 
ὩΌὴ ἰοπῖδγο σαϊ. Ξ1 1111 Πα] παΐοβ. 60 Ἔχοβυϑδάο- 

τονὸ Ποῃ νογοσ απ ἀλη! ; δὴ [6, ὁπ δοίαμ 1760 οἱ [)οὶ 

ΕΠΙᾺ (αἱ στὰ! ἐγ οἰ ἤχα αἀόταγο ρα ΡΠ ΕἾ ΦΘΑ͂ 
γογθοῦηἀΐὰᾳ ρΡοθοον ἢ. ϑθογα 4105. ἀρρο!]αμπὲ 

ἀδόγιι νη ον] σ 6 η), θααὰθ πτορίον ον δηκιι- 

δἰίατι ρα ΤΟΡ ΟΦ πὶ ἀπίθαι ποταηΐ, Οσρομαπί. 

Ουβιυυαίαν δα. ὁ5. πέρ ρΟ ΤΟἿ5. ΟΠ δι15.: 8.6. 61|}5 
ἀϊχοσιῦ ογαύθηι ἰἁπια ορι πἴοπθ οομϑίαΓΟ ἀν ΡβαΓα, 

Οἀενῖξ εο5 αὶ ἀΐϊοαη! Ποία ἰδία τη 5ρ6 οί ο ΟΠ γιατ) 
οἐγαοι χάδι δξξος 51 θα ΞΘ ἰαπξατ σγιοὶ ἔχιια 

Ξ 
ξευτῷ, ὅ ἦν λελατομημένον ἐχ πίτους. καὶ τί γί- 
νεται ; ποταπὴ τοῦ μνήματος ἡ θύρα; παλιν, προφή 

τῆς ἄλλος λέγει: ᾿Εθχνάτωσαν ἐν λάκχῷ ζωήν 
μου, καὶ ἔθηχαν (8) λίρον ἐπ’ ἐμοί, Ὁ λίρος ὁ 
ἀκρογωνιχῖος, ὁ ἐκλεχτὸς, ὁ ἔντιμος, ἐνδοτέρω λίθου 

νεῖμαι πρὸς ὀλίγον χρόνον’ λίθος προσκόμματος 
Ἰουδαίοις, καὶ σωτήριος τοῖς πιστεύουσιν. ᾿δνεφυ- 

πούῃη, τοίνυν τὸ ξύλον τῆς ζωῖς ἐν τῇ γῇ. να ἀπο- 
λαύσῃ τῆς εὐλογίας ἢ γχαταραθεῖσα γῆ, χαὶ ἵνα λὺυ- 

θῶσιν οἱ νεχροί, 
ΑΤὶ Μὴ τοίνυν ἐπαισλυνθῶμεν ὑμολογῆσα: τὸν 

ἐσταυρωμένον, Ἐπὶ μετώπου μετὰ παόῥησίας δα- 
χτύλοις ἡ σοραγὶς, καὶ ἐπὶ πάντων, ὁ σταυρὸς γι- 

νἔσῃω! ἐπὶ ἄρτων βιρωσχομένων, καὶ ἐπὶ ποτηρίων 
πινομένων" ἐν εὐσόδοις, ἐν ἐξόδοις" πρὸ τοῦ ὕπνου" 

ὁδεύουσι, χαὶ 

ἀοεμοῦσ:, δίέγα τὸ ουλαχτήριον" δωρεὰν, δ: τοὺς 

, Ἂν -᾽ ͵, 

χοιταζομένοις,, χαὶ ο'ανισταμενοίς" 

᾿ ᾿ Ὶ Ἐν νι ὦ Ὄπ αι 
πένητας" χωρὶς καμάτου, διὰ τοὺς ἀσθενεῖς ἐπειδὴ 

ς : -- : Ξ “᾿ 
χαὶ παρὰ Θεοῦ ἡ χάρις" σημεῖον πιστῶν χαὶ φύθος 

, ταν, ἣΕ ΝΡ ἄν Ἐν ΤΟΡῈ 
δαιμόνων" ἐθοιάμόευσε Ὑἀο αὐτοὺς ἐν αὐτῷ, ὃει- 
γματίσας ἐν παξῥνσίᾳ, Ὅταν γὰρ ἴδωσι τὸν σταυ- 

᾿ ἢ ᾿ ΓᾺΡ 
ρὸν, ὑπομλιμνήσχονται τοῦ ἐσταυρωμένου" φοξοῦνται 

: " τ Εν ἔς 
κὸν συντρέψαντα τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος, Νὴ διὰ 
τὸ δωρη μαΐον κατχρρόνει τῆς σοραγίδος" ἀλλὰ διὰ 
ποῦτο μᾶλλον τίμτσον τὸν εὐεργέτην, 
ΑΖ Καὶ ἐὰν εἰς συζήτησιν ποτε ἐμπέσῃς, χαὶ μὴ 

τοὺς λόγους τῆς ἀποδείξεως ἔχῃς. ἢ πίστις ἕδραΐα 

μενέτω παρὰ σοΐ, Μᾶλλον δὲ, πολυμαθὴς γενόμενος 
Ιουδαίους ἐπιστόμιζε ἐκ τῶν προφητῶν, καὶ Ἔλλη- 

νας ἐχ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς μυθολογουμένιον, Αὐτοὶ χὶ- 
αὐνμένους προσχυνοῦσι χεραννος ὃ ἐξ οὐρα- 
εν ΓΈ ἡ ὦ 

νῶν ἐρχόμενος, οὐκ ἀχρίτως ἔολεται, Εἰ ἐχεῖνοι τοὺς 

χεοχυνωθέντας θτομτσεῖς ποοσχυνοῦντες οὐκ αἰσχύ- 

νονται" σὺ τὸν θεηφιλῆῇ χαὶ Υἱὸν (4) Θεοῦ, τὸν ἑσταυ- 

ρωμένων ὑπὲρ σοῦ, πιοσχυνεῖν αἰσχύνῃ ; Αἰδοῦμαι 

λέψειν τὰ πεοὶ τῶν λεγομένων θεῶν αὐτῶν, χαὶ χα- 
᾿ ἢ ον ἢ κς ΔΡΤΙ : 

ταλιμπάνω διὰ τὴν ὥραν" οἱ δὲ εἰδότες, λεγέτωσαν, 

πᾶντες, ᾿Εν 
᾿ ᾿ μ Η ΕΣ ᾿ 

(5) ὅτι δόχησις ὁ σταυρὸς, ἀποστράφηθι" 

μίσητον ποὺς λέγοντας, ὅτι χατὰ φαντασίαν ἐσταὺυ- 
ρώθη. Εἰ γὰρ κατὰ φαντασίαν ἐσταυρώθη, 

᾿ἱπιστοιλιζέσθωσαν δὲ χαὶ αἰδετιχοὶ 

κιξι Ξάπῇ 

ἐχ σταῦ- 

5. 1βδα. τἱῷ, ΤΌ 5. ἘΠ6]1. τῷ, 11. ὁ μπο. χχιΐς δ, 5 Μαγο. χν. ἀδ. δ Τῆγοα. πις ὅ8. 71 Ρεῖ. π, 6; [3ὰ. χχνῖπ, 16 
δΈΡοΙΡ τι, 8," γε βρ. ". 18, οἱ οαἰ. 1ᾷ, ἡ. 11. 
εὐ γί 8). ἢ. 83, θυ ῇ. ἀθ. 

(4) ᾿βου]αρίαηι. 
(3) Ἐμδλέψατε καὶ ἴδετε. γοὸχ ἐμδλέψχτε ταρ6- 

γταν ἴἢ ’οοὸ ἰβαἴα ὁ] αίο νογβ. 5.1 αἱ νὸχ χαὶ ἴδετς 
ἃ ποδῖ5 11 ΡΟ μὰ δ51,6χ οοαἀ ἀ, ()ο151., 00}}». οἱ δα. 
ἡαῃοία τορουταν απ ἐμόλέψατε Εςο]). σᾶρ,ν τς νϑῦϑ. 
10.1 δα 5 ρτὸ ἰδετε, ἰοσίεαν αὐξέτηητξ, γουδϑθηιϊπὶ, 
αἱ αὐυὰ. νἱίοιαν Ἰομίθβο, α᾽σθήσισθε, κοπ ο ἰδ. Ἰνὸ- 
οὐτῃ ᾿βα ἴα, σιιο, δὰ Πλοναηλ δας 05 ἢ ἀδἱ ρανοητατη 
ΒΌΟΓΟΤΩ ΠΟΙ ΟΓ6 5 ΟΒΆ6 [081 Π 6 5.Θ6ορη τυ ητῖο 
ΟΥ̓ α5.5ορα!Πατ Ομ εἾ5}} ἀσοοπιπιοάαι προ ας Ἰὴ 
πὸ Ιβαῖῶ Ἰουηῖ. οῦθα Ξρσαθαίος οχ ἀπο μὰβ 
ὈνΔΏΒ6Π15115 ΒΗ ΠῚ ΒΡ 10 Σ ἐν μνήματι λαξευτῷ ΒΒ Πρ τὴ 
οὐ [|0. χα. ὅν δ Ζὺς οἴσι, ὡχ Νάρθο χν, ἀῦ. 

(3) Ἔθηκαν. (ΟὉΠ., ἐπέθηκαν, ἃξ ἴῃ βᾶσρο (δχίῃ, 
Υἱάριαν δὰ απο ᾿δοθοπδι γοβρίσονο (γε Π5. ἢ 15 
γογθὶβ, τούτῳ δὲ τί ἐπιτίθειαι ; [ΠΠρὰ 50.  β51 0105, 
ἐνδοτέρω λίθου, ὁχ (0]0., οθ οἱ ἀαβαὰν. οατὰ ἴῃ 

10 ψὶ46 3μρ. ». 23, οἱ οαἰ. ἃ, π. 14. 1Ν (Ο]055. 11, 15. 
13 Ῥ}ξα]. ἐχχ, 14. γὲῴ, σας. 13, ἢ. 21. 

ἢ ᾿παρύθββὶβ Παδοαίαν, ἐνδοτέρῳ λίθῳ, Ροπίγθηλο, 9600 
πρὸ ὀλίγων γρόνων, ἀπέ ραϊοα ἰθηιρονα, απο ἢ} 
βοῃαΐξ, ΤΟΝ 15. Χχ ΟοΙδί., ΟΠ νι, ἥρρο, Οξβάιθ,, 
ὕτοῦ,., πρὸς ὀλίγον χρόνον. 

"ἦι Θεοφιλὴ χαὶ γἹόν, ΟοἾ5].. Ιἴ0ᾳ., θτοφιλῇ, τὸν 
Υἱόν Ο0}}.. θεορίλητον ᾿Πντοῦν. 

(9) Εὐπτι. δῖ. 08 οχ (0151, 00]. δἱ ἤρρ. Ἑάὶ 
ναΙῸ, λέγεις, ῬαῦΪο Ροβῖ, νοσοβ, εἰ χατὰ φαντασίχι 
ἐσταυρώθη, [οι ἰβί85. χαὶ ἡ σωτηρία φαντασία, 
φαῷ [1016 ργορίθν τοβριΠ 5. νοσροὶ ἐσταυρώηη οἱ 
φαντασία, ΘΧΟΊΓογο ρου ΛΠ, ῬΟΘΌ Γ ἢ15 χα σοά, 
Γοὐδ.. ΑἹ ράθ!ο αὰ ὁ8ι ὁσ(. 6 6. αβδι ΓΘ οτιο; 
ἩΆΤη ΡΟ. ὅτι κατὰ φαντασίαν ἐσταυρώθη, οἷο Πα- 
Ρϑμὶ : Εἰ ἐκ σταυροῦ δὲ ἢ σωτηοία, οὐ φαντασία ἡ 
σωττρία εἰ φαντασία, οἷο, 5ὲ αἀμίθηλ 6 δρο6 ἐϑῇ 
ποδίνᾳ δαὶ, ποπὴς θπαρφίπαρὶα καίμς ον) δὲ, οἷο, 
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ΩΝ, ΝΝ - ΄. Ν ρηῦ) δὲ ὃ πωτηρία' χαὶ 
ποσή ἊΝ Ἵ ἦ Ἧτε, " 

φαντασία ὁ σταυρὸς, ταυτατίχ χαὶ ἡ ἄνάπττατ'ς. [εἱ 
Ἀὰν ἌΝ το χλυς ΓΝ ᾽ 'χ ἢ ᾿ 2 » ᾿ δὲ Χριστὸς οὐχ ἐγήγερται, ἔτι ἐσμὲν ἐν ταῖς ἀμχ5- 
τίαις ἡμῶν, ἱ φαντασία ὁ στανὸς, απ ἢ ψδε τ 
“φκ ἂν ὁ ὝΡΡΕΣ δ΄ τὰ 
ἀνάληψις" χαὶ εἰ φανταπία ἢ ἀνάλνψις, οαντατίχ ἀγα 
- Εν Ἂ ΜΒ τῷ ἂν Ε ᾿ ᾿ . . ᾽ καὶ ἢ δευτέρα γάθοφος, χαὶ πάντα λοιπὸν ἀνυπό- 
στατα, 

» 
ΛΗ΄, ΔΑάμδαν: οὖν (Ὁ) πρῶτον ἀῤῥαγὶς ῃταξλιον 

τὸν στχυοὸν χαὶ ἐποιχοόμε: τὰ λυιπὰ τῆς πίστεως, 
Ὁ τ , δ κι ͵’ "» , “» 

Μὴ ἀονήτῃ τὸν ἐσταυρωμένον" ἐὰν Ὑὰρ ἀυνήστι, 
πολλοὺς ἔχεις τοὺς ἐλέγχοντας. Ἰούδας ἐλέγξει σε 

πρῶτος, ὁ προδότης" ὁ νὰρ προδοὺς οἷδεν, ὅτ, ὑπὸ 

ἀρχιερέων καὶ πρεσδυτίοων χατεχρίθη πρὸς θλνα- 
τον, Δίαστοσεῖ τὰ τριάκοντα ἀογύρια' υχρτυρεῖ τὸ 
Γεησημανῆ, ἕνῃ ἡ προδυσίχ γέγονεν. Οὐπὼ λέγω τὸ 

ξΥ 

Β 
ἿΣ » ὑτῖς ᾽ λ ἧς » «- ἀξ, ᾿ 
2ος τῶν ᾿Ελαιῶν, ἐν ᾧ προσχύχοντα παρόντες 

νυχτί (2). Μχοτυσεῖ ἢ ἐν νυχτὶ σελένη" μαρτυλεῖ ἡ 
 Φὺ Ἶ ὟΣ 

ἡμέρα, καὶ ὁ ἤλιος ἐκλείπων' οὐ γὰρ ἔνεοεν ὁρὰν 
᾿ . , ᾿ " 

τὸ παράνομον τῶν ἐπιβουλευόντων, ᾿ἰὐλένξει 
πῦρ, ᾧ παρεστὼς ἐθεομαίνετο 

Ὅτ 

ὁ ἰξτρος᾿ ἔν ἀρν ἕ σγ, 

τὸν σταυλῶν, μτὴξῖ σξ τῇ πῦς πὸ αἰώνιον, σχληνὰ 
,“" 

λέγω, ἵνα ἡ σχὰ γῶν πειοχτῦῆς (9). δίνη κόνεως τῶν 
ἐν Γεθσημαν ἢ, μαγαιοῶν ἐλθουσὼν ἐπ᾽ αὐτὸν, ἵνα μὴ 

ἐομφαίς περασθῇς αἰωνίου. ἀλένξε; σε ἡ οἰχία 
Καϊάφα, διὰ τῆς νῦν ἔρνλίας δειχνύουσα τοῦ κοι- 
τὰ ᾿ , ᾿ ἈΝ“ ᾿ ; , 

οἶντος ἐχεὶ τότε τὸν δύναιλιν, ᾿Αντιχαταττήτεταί 
᾿ 

σοι (4) ἐν ἡμέρα κρίσεως χαὶ αὐτὸς Κατάφας" ἄντι- 

γαπαστύσιται σο! καὶ ὁ ὁπηρέτης, ὁ ῥάπισυχ ὑοὺς 
οἱ δήσαντες, τῷ Ἰητοῦ. χαὶ χαὶ οἱ ἀπαγχγόντες. 

᾿Αντιχαταυτήσεταί σοι χαὶ Ἡοώϑης γαὶ Πιλᾶτος, 
μηνονου δὶ λέγοντες" Τί ἀυνὴ τὸν ἐφ᾽ ἡμῶν ὑπὸ Ἰου- 

, ἦν ᾿ κῇ - - . 

ξχίων συκοφαντηβθέντα, ὃν ἤδειμεν ἡμεῖς μυδὲν ἀμλαρ- 
τήσαντα ; ἐγὼ Ὑλδ2} : Πιλᾶτος ἀπεννάμην τότε τὰς 

λεῖρας. ᾿Αντιχαταστήσονταί σοι οἱ ψευδγμάρτυρες' 
καὶ οἱ στρχτιῶται, οἱ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον πεοιῶα- 

«- ᾿ ν τὸν ἤυδ ἢ οἰμδες Ἴ 
λύντες, χαὶ πὸν ἀχλνθινον στίφανον ἐπιβθῖντες, καὶ 

ΤΌ Χμ; 
86. “πο. χχιι, 39, ὅλ πο. χχλμ, ἀδ. 
χχῖμ, 1ά, 1, 325 Μαι(1ι. χχυιι, 2ή, 

(ἢ) Αἀμανς ον. ΡαγΕοϊα πὶ οὖν ΔΟΟΓΙββἰμητ15. ΘΧ 
σοῖϑὶ. οἵ θα, ; δὲ (ο1}., λάμόανς σύ. 

(2) Ἔν νυχτί, Αγήοα! αι ἡ ἀἀαϊά ται. ὁχ (015]., 
Ἰδκ., ΟΟ]Ρ, ἤσο, ὥλξασδ. ᾿ 

(81 Πειρασῆς. ἴἴ66,. πθα}}}, οὐ (ο15]. πε 
αἱ Ξυριὰ σχληρῶν πειξατῆς, 

(6) ᾿Αντικαταστάπτεταί σοι, Εὰ νοῖρὰ ἀβάὰο. δὰ 
οἱ ἀπαγαγόντες ἴθ} ᾽ῃ 6418 ργωιρυταἰδϑὰ μυορίοῦ 
γορθ ἰοηθπι νοοὶβ ἀντιχαταστήπεται, τοροβοϊ δχ 
οοαά. Οἰἰοιν, Οοἰ5]., ἤθρ., ἴσος ὕσβαι., Ονοᾷ. δἱ 
001}. «αἱ ἰἅπτοιν μοβίγο 115 ΟΠ {1} πλδν θοαὶ {πᾷ 
Ὠρίαβ, ᾿Αντικαταστήσεταί ση! ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως χαὶ 
αὐτὸς Καΐάφας. ΡΆΆ]0 ροβέ, ἐφ᾽ ἁμῶν, ἰορο ὑφ᾽ ὑμῶν, 
Ρυϑυΐηιι8 οχ (οἶβ)., Ος 10. οὐ. ροά,, εἰ. συκοφάντης 

θέντα, ἰοοο σταυριυθέντα σροϊβαμιηλγ ὁχ ΟΟἸ511Π)., 
ἴλεσ., κο8. δα, δὲ ὡτοάθο, ; 

(5) ὐκαίρ!ιῳ ἀοηῖις, οἷο, Ολιρα ἀοαγαπι εἷος εἰ 
φυφίονϊα αι ΡΊΠα ᾿ηπἴδεϊ 5, αα γαξι  πίϑτη 6 ΒΟ" Πα - 
ἀϊποιι τοάἄδλοία κἰσπὶ ἤρα! το} ἤθη ἢ15 50}}5 1 Π0}}5 
Ριορτίατα, βοὰ (α}} νΘ 0 }} ΠΙ ν 50 Κ Π) 6, ἀὸ διδοὺς 
πὶ ταοηιἱὶ δίονν πῃ ἀαὸ ἅτ θο. οὐ! οἷα [1556 
ἐιγαδαηίαγ, σομχηλ να σαν 16 οαὐ {7 πὰτὰ 18, 

οἱ Επβορ. Πρ. ντπ θεπιοηδέι, ρὰς ἀθθ. θ6 μᾶς 6Ἃο- 

πιὸ (αϊρλῶ δαοίος Πεθλανὶΐ ἰοροδο απὶ: 18 

ἘαδΟ τς; Ρ 

ΟΑἸΘΟΗΘΙΘ. ΧΤΠ. ΒΕ ΟΠ ΊΒΤΟ ΟΡ ΠΟΤΕΙΧΟ ΕῚ' ΘΕΡΌΙ,ΤΟ. 

τὸ. [(ἱ ξογδ ταὶ. ὅν τὰ. 9, οὐ φυρ. ἢ. ἐ:. 
ΞΞ ξοδῇ. χΥ τι, 

51 Μαύιῃ, χχτι, ὁ, 

δ18 
: ἵπ ππ ας, Τὸ ιν Ες ΓΝ, ; ὃ ἢ σωτηρία, φαντασία, ΠῚ Α 511 σάτα ὁ οὐαθο ποῦΐβ οὐἵαξεν 5α}1π|5, ρ5α δ δ ἢ 5αὰ- 

1ὰ8 οι ἶδὶ [αἀἴσγα Ξροεὶβ σοπϑέιθίε, δ᾽ Ἰαιαμί πανία 
βρθυΐϊοβ, ΟΥῚΧ Ἰπια δἰ πανία μα 16. ΒΡΘΟΙΪῸ5 γοεανρδος 
ἔϊο ς 51 ἀπί οι μι εἰβία5 σὴ ΤοξΈ ΡΓΟΧΊΝς Δ πο ΒΞ ΠΊΤ5 

ἦν Ῥδουδ! 5 5.15. ὁ5. 16 δὲ οὐχ ᾿ηα 0 Θ᾽ ΟΡ  ΠΙ0ἢ 5 
ἰδ τα τη, ᾿πλᾶαῖ 5. θαυ ΠΡ. ἈΒσΌΤΡΓ10. ΟΟΏΞΙΔΒΙ; 5] 

πο 1} 35 ΘΠ 0.10, 5[ να 1Π|ον 6. ϑοσα π 5 αὐνθηίι5 ; 
οἱ οὐηηἷὰ ἀθαϊψαο πο [ἢ πολ αν σοποίβίοῃς, 

ΧΧΝΎΗΙ. δάπιο Ἰσίαν ρει πιτη. θνῸ ἰΠ5Ο ᾺΒ}} 
{πη δ ηγδὴ ο ὁγασθῖι, σοαο χο] μιὰ Ποῖ σοῃϑοοία. 

τία μα ἴσα. Νὼἧα οὐ ἄχαμι Ἀθη Ξ ; 51. ϑηΐωι ἃὉ- 

πδανουῖδ, ΠΠᾺ]Π105. Πα θῸ5. σαΐ 6 βου μησθηΐ, Ῥείμηι5 

ἴ6 ἄσβαοι ρνούπ ον 185: ἴρ56 δὰ αὶ ργοά{Π|. 

ΟἹ θά ἃ ρΓΙ ΠΟΙ ρ  θ 5 βασονασίαν οἱ βοηϊουὶ θα 

ἀαιηηδίαιη δ πιον οι [0|580 7, Τοβίαληαν {ἰσιηῖα 
ἀνβθη οὶ 15; ἰοϑ!αὔτν 6 Π5ου αὴθ 1". Ἰουὰ5. Οδὶ ρτὸ- 

ἀΠῖο ρογδοίᾷ π|ϊ. Νοιιην ἀἶσο πτορίοπι ΟἸνασαατα 
ἴὰ 40 ογαθαῃ! ρυτοβοη 05 [ ἀρΟβ81011} ποία 39: ἰὼ - 

βίαι 48» ἰη σοῖο ποθ! Ταηὰ : ἰοδιαιαι ἀἴοα, δὲ 
8501 ἀδ(οἼθ}}5 1; ἢ δαῖπι ᾿π5] )α! ον ἐγῆθῃ νἱ- 

ἄδγα βυβίπεαϊ, ἀσπιοι ὸ ἰρηῖβ δαΐ αἀδίαη5. οα]οίας 
οἷοθαὶ 56 Ροίγα5 3ξ ; δὶ στασσι πορβάνουῖς, τηδηθθὶς 

16 ἰρπῖβ στ π5: ἀανὰ ἀἴσο, π ἰὰ ἀπγρὰ οχροτγίαγο, 
Πποοονγίανο γασηἊπππὶ σα ρ 61 πὰ π΄ (Το ϑοιηληδ 

εἰδαϊοναμι ὅὉ, 6 ἰὰ ἰοτπαμι οἰαάίιμι ραϊίατο, ΑΥ- 
σοῦ [ὁ σα ρἢ:9 ἀσηγι5 (5) ἀαλαν ργυοβόη!} ναβεα! 

Ῥοϊοπβίαΐθηι οἿπ5 βίο, φαΐ ἔπ τα δὰ Ππ Π|σα ας 

οβὶ. Εχδαγσροῦ {0Ὶ ὁχ δάνουβο ἴῃ ἀΐδ [μα 1011 Οαὶ 85 

ἰρβο; ὀχϑαγβοι οὐ τη πἰϑίονρ πὶ όσοι σοίαρ!ηι 
ἐροσὶν ἐς, οὐ αὶ Πἰπανοναθιν ὅν (αὐ ἀρ άυχοραη!}. 
Εχϑανμοι αὐνογβιιῃλ ἴὸ οἱ Ποροὰθ5. οἵ. Ρααβ, 1 

ξογηγ Ἰοφα πίθ885 : Ὁ πορα5 δαῖτα σὰ σοχϑαι ΠΟΡΪ5 

ἃ Τα ωῖθ σα] 15. δὶ ἀρρδία8, ααθπὶ πὸ5. Ἀ1}}] 

Ῥϑόσαβ558 ΒτΌΡ6. οΔΙ αἰ τη15 5. ὁ ὁμὸ δὰ. ΒΔ 5 

ἴατῖς ἰἃνὶ πτάπτιβ ὅδ, ΘιάθααῈ Ομ ΡῈ, [Ὁ ἰρ81 ἴα [51] ἴθ - 

οἰθβῦτν 66 ΜΠ Π 05. 4] μασραγοαπι ἰρ81 ἱπάποριηϊ 

γοϑι θα 1 Π1, Βρίποα πη 4118 πῃ ροβαογαῃ  σοτοτι81} 3ἢ 

41 Μα (ἢ. χχνη, 3, 13 Μαα, χαυι, 16, 19 θὲ, 
ι8. 45 Μαί(ῃ. χχυι, δῦ, δ᾽ 10απὶ χνῖμ, 39, ὅδ 1,00. 

88 [᾿0ἀπ.ι ΧΙΧ, ὃν 

οαίζονα αϑϑολεζίίτ." δέοι; οἵ μόνο αὐὶ [μὴ ον (ας 
Ῥὴῶ ςκοογοίῖα ; εἰ οοἰμηιῆα αὐἰλιο εὐὲ 65, τὰ πα Ολν- 
ἐμοὶ βαρεὶ ἐς σροϊάενιθι!. ΠοἸα πλμμα μα ροβίθα ἴῃ δο- 
οἰοϑία μοῦ σι. βυβι Π 65. ν βοθαμιγ, ΗΘ γον οι. 
ορίπι, αἱ. 357, πηο 80, 46 5. απ} συγΊΡ᾽ τὰ Οπίοι- 
« δραϊαγ ἢ} σοσνπὰ σοί οϑίαΣ ρου οι σι ΒᾺΒΊΙ ΠΡῺΒ 
« ἰηΓοοῖα οτασγο θοιιῖηΐ, δὰ ααδπι νοϊὰ5. ἀποῖ αν 

«οἱ Παρϑι]δίιν, Εραϊ. ἢ δοο  δβία ἐν ἐρβία, αἱ στρογ 
οἱ δχ ἰρβὶβ αῖρηιΣ τ Π]|5 το ά Ποαία : ιοά τὰ} εχ 
εἶδ! ΠΙΘγοηγαηὶ Ἰοςὶ 50... {{π| 6Χ 5115 Ργὰ- 
ἀθῃλ ἴὰ Ερολερἷο νουβι 5 σΟΠ κί ναν 

Τοιρίᾳ θἰαβμκομεῖ ὁὐου{ ἀσηπις αἰία ὠαϊρλῷ .. 
ψυπείμε ὧν ἀἰν ΠΒοιπίγις δἐδελ ρα δι, αἰφμε οοἰμηθιθ 
Αηποῦνα. ξογσιθη, ἀἰουἰδξ τις δολοὴῖο Παροί ἐΐδ. 
Ρονπίαι αὐλις, ἐπι ριτσήχις σουϊποπρνονπ ςοποηνα. 

ϑαὰ φυοὰ παι ϑορ! ββίαιῃ ἢ μοηορθηι 5. Ῥϑινὶ ἢ 
Αρίοπὰ βἰγαοΐδη) ἀϊον Νισορι ότι 0 νηὶ Ηΐδέ, δορέ, 
σαρ,. 80. τοί! ταν τ ὉΧΣ ῬΓΟΒΘΙ ΟΥΤΊΠΙ, Θὲ ἸπῸΧ 
αἰ !ομαίο {πον ανίλ ἰὀπ! Πτασπῖος ἀπ  θιι5. Ἰσοα5. [16 18 
ΟΥλΉ1 ἴα! 6. ρυϊδιηδπι νᾶ 5} Πίστιν, Τρ ΠΩ 5. (6501 1- 
θὲλασ τ ἴαηι 6χ Παβοθι!, ΤΠ ροίου οι δοῦναι 5 δὲ ὅ0. 
τοπιοιὶ 5]Ποπἴος 481 Θοο! ϑοίαϑ 0 ἤΠοίθηᾷ οομβίγαος- 

5 γοίαγοηϊοβ, πα Π]Πτὰ ἀδ ἰδία νου θαιῃ ἰθοϊαηΐ, 
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50 Γ} 11 9. 2 Ὁ 2 Αὐμιδὶ [6 μοι Ογγύοησθιδ 4] οΤὴ- 

οθπὶ μουύίαν ροϑὶ ψόδαπι ὅ΄, 
ΧΧΧΙΝ, Ουητνίηοοι [6 ὁχ οἰάουνυθ, 501 ἀ6}1- 

ααίΐστ ράκειβ ὅὉ; οχ ἰσγγοη ἐδ ΚΘ ΤῸ γρίιθς ΠΑ ΤΠ - 

ἀστὰ Υἱππι 55: οχ σα ἶ8. ΤΏ ΠΟ δ. χ ποτ Ρῖ5. ἢν 8- 

ΒΟρΊΠπ ; 6 Χ ἸΠΔΤΊ 5, Βρολ μία ὅΡ: 6Χ Δ ΠΟΥ Ὲ5 συ ΌΟΙ5 

Ἰἰδηλτα. ἈΠ δα, δι οα! αἰχὶς σαὶ εἰαντα. ὁοὴ Πχουιπιί, 

οἱ ἀα νοβιίιι8. βου τη Ἰουύθν ἢ, ΣΠ165. πὶ Ἰαποθὰ 
μι α5 δὰ ἀρουαὶν 5; πη ίονοθ. ἀα απο ἀὐίιο- 

γαμιὶ "δ, νοῖατα. ἰοπιρι ἰμηο ἀϊξοίσβαιι 3. ΡΠΔΠ 

Ργιονίαπι “0, νἱυτα6 ο]α5. ἀαΐ ἴα ὁγαοὶ ἁ[ῆχιβ 

651, απο ἰὰ ΞοἸ πάπποι τράαοίαπι, ἀοἸβο να 5 1516 

Δ ΠΟ Π5. ΒῸΙρΟΓΘ ΠῚ οπ8, οἱ Πασαβίαο, ποηδρ οι 8, 

ἀἰχπ ἴῃ ρΡωβοῃίθιῃ ἀἰοὰ ΠΠ ἀθιὰ [οἰ οπ8. (1, 4πὸ- 

τὴοᾶο ροίτο ν»τορίον. ΟΠ υξίη δὺ ἰρηιρονο βιμΐ 

50185:9 δὲς, Ῥγοχαιη {πσ4α6 τησυ πο πίη, ἰὼ 40 

Ομ 5 65}; δἱ οδϑιίο πππ|ροόξί 5. [ἀρὶ5 5, αὶ δ 

πάη ς ἀϑα88 ἀΐδια ρτοχίηιο ποτ οαηἹ ἰοσοῖ, Απι- 
6611 41 ἴθπο ργίοβθ 8 ἤπογο 8. τη ὉΠ Π6γο5. 41 
Ῥοξβί τοϑαν ΘΟ Ο ποτ ἀἀοτάνενο ἐἧ. Ποία 5 61 {οΔη- 
65, (τἰ αα πιο ]Ἱοηιηὶ ὀσαγτοΡο 5, 6. οἱ ἼἼια- 

ας πὶ ταααπαπὶ ἢ. Ἰαιαις οα5, οἱ, ἀϊρῆίοβ ἴῃ οἰὰ- 
νόγισ Ὑϑϑιϊα βου} ἦς, Ρτὸ πΟΡῖ5. μι {Π|6 

ἀμοομίον σομἐνοοίαν ; φαοάςψπδ, πὰς 4} ρταθο δ 
πο δαϊαἶδιῖ. Ἰη αι ατὰ5. ογὰβ, [ἃ {Π|6 ΡΓαῦ5 6115 

Αἰ τλυν. 6] ΘΟ 5110 ὁοῃ αι αἰ 5ιν 
ΧΕ. Παθὸς Φιοάόοίπι ἀροξίο]οαβ συ ποῖ5. Ἰόβίος, οἱ 

ἰοργαῆν ἀπ᾿  δγβαπι, 86 τη πιιιτα ἐὐ Θθὴ τ} τ ΟΓ 1 ς 
οἰῆχιιαν ποιήματα, 65 Ηθο ἰρδατῃ ας] παιπ δ.88, 

29 ]ολὴ. χισ, 7. 99 γι, 95, 
48. “5 ]ουη, χιν, 29. 
δὴ, 4 χηϊἀ, δ|. 
ῃ. 12. 

Το. χα, 98. 
36. Μὰ}. χύνι, ϑὺ, 

ἀχ πη. ὑ0, 1.85. ρπῃ. χχ, 12, 
Ὁ Δα. χχ, 31. 5. γίας ρας. 10... 19. 

(τ Κἰ ἄδην Γασίονια, οἷο, ΞοΙβδαγασα ἴθ το π!}6 601- αὶ 
βοῖηα ρ 55] 015 ἑθσα ροι Τα ἴλη, 500 Γορονο σοὰ- 
ϑρίθαδηι τὴ 65. ΟΥ τιὴλ ἀρ ρο ἢ ΓΝ ΤῚΣ Πα 5 [ΘΜ 15 ΘΟ ΠΗ] 
ὀχοθριίίοπε μα ]οῦ. ΕΠ δχ ὁ 1 8} τ οἰαλετι5 πιαγλ νυ, 
4αἱ ἀρ πῆ αην }}}, 1χ ᾿ δες, δρείκες, σαρ, ΟΠ τὶ- 
δ πη Ὁ το 015. ἀδίδ ΠΌΛΟΣ ἃ 6 1:5. 5165 ργίθδηίρηι 
ΠΟΖα αΡ : ὦ 51 αὐΐπιιξ αὐλὰς οὐ θά! αν, ἈΠῈ τὸ - 
«Ἀπ σα πὰ ἴσο ρϑίτι5 ἴὰ 4ὰὸ τος κοβία, κι ἰὐδίππο- 
«ηἰατῃ. ΑΒεραϊαθαν 615 θ5ὸ πὰς ΠΟΥ ΟΞΟΪ 5 σα θ, 
« οἱ “ΟΙβοῚ πα ΤῸ ρΡ65 5 ρα  ΡᾺ}} οὐδγο αἀἰσι μία, 5 
ὑχ 8 γΘΡΡ 15 ΟΟἸ Πσὶ μοίοϑι Πδδιγαση [ασίατῃ [ἰποο ἢ 
ἴοςο ὉδῚ ραν χὰ Γοταῖς δι οι ἤδβατα ἀππς Ηϊο- 
ΓΟΒΟΙΥ ΠΔΪ5. ΡΟΡΈΜΓΙΝ 5. Οδιβη λα, 

(2) Ὃ ἐσμυρνισμένος. Αὐσθα αν. ἀἀαι μίασ! ὃχ 
Ἀορ οἱ δβϑθ. 

(3) Αἱ γυναῖχες. ΑΛ Πα ὰ5. ὁχ οί, Τίοο οὐ (α- 
ΒΒῸΡ. ἢϊο ἃϑοῦίρίιι5. 

(6} Παρὰ τῷ μνημείῳ, Οοῖ51, οἱ ἤσρ., ποὺ τοῦ 
μυπεἶυ, (ΟἸΡ)ι, πρὸ τοῦ μνεύματος, ἀγο, σθοηπο, 
απίδ ηιολευιθν ἐἐηῖ. Τῦντ!, 110 Τὰ ρῖδ.. ΠΟΤ ΟΝ 1} βα}- 
ἴθι Ἰοαιροῦο, νὰ ἐρβάμ πε ΠΏ] 61} Ἐρϑ]αχοίηι, 
Βεἃ ρτορὸ αν οορ Βασι η το Ὁ ΡΊβιια στ μ 5119 
[αοταῖ. Προ 586ὴ1 ἐμ διὰ νογθὰ ορίδί, 7 πὸν, οὐ. 
δῦ, ἀο δ) ΡΌ]α 6 0} }5 Σ ὦ Πηρτοβθα κρρι! στιηι, τθ- 
« Βα γΓΘο Ιοη15 οδοι θα ταν Ια ρ᾽ θαι, αι θ} ἃ}ν ἀϑτῖο 
«ΤΟ ΓΘ η}1 ΓΡΙΉΟΥ ΟΣ ΔΏΜΘΙ σξ ον ον Ο. δα ροάδ5 
Βα υ} ΞΘΡΌΠΟΥΪ Γαΐ έβο, 75115 διυβάθηῃ Ιου ὍΒ᾽. 
{τ πόνον δα ΠΟ Ὁ 5 4 ν, ν γ 15 σα θυ μοίοϑι τὰ Οπ0- 
« [ἰδδοῦπαυθ]ηργθα  ἤγὰτ Βοραςοντ πὶ Βοχμἠηΐ,, γ ἀ6- 
«ἀπ5 ἀπρθία 5θάοιθ ἃ ρο 165 65, 

-. ΟΥΤΠῚ 11 ΤΕ ΠΟΘΟΙ, ΑΒΟΗΙΕΡ, 

. ἊΝ ᾿ ᾿ . ΠΗ͂ ΣΝ . μὴ σε δς " αὶ 
δἱ ἔπ ΘΟ βοιμα, οὐποι πχϑυυλ 9, ἄδας τααϊοῖ σιν Α ἐν τῷ Γολγοθᾷ σταυρώσαντες, καὶ 

4 Ἰόηη, ἄιχο θὰς. 59 
ἢ ΜΌΝ. ΧΧΥΉΙ, 9. 

πεδὶ 

λοχόντες. λέγζξε! σὲ Σίμων ὁ Κυρηναῖος, ὁ τὸν 

ΑΘ΄, ᾿ἔλξγξει σ- ἀπὸ μὲν ἄστοον, ὁ ἐκλείπων ἥλιος" 

ἀπὸ ξὲ τῶν ἐπὶ τῆς, ὁ ἐτμυρνισμένος (2) οἴνος" ἀπὸ 

καλάμων, ὁ χαλχιης' ἀπὸ βοτανῶν, τὸ ὥτσωτπον" 

ἀπὸ τῶν ρθαλχσσίων ὁ σπόγγος ἀπὰ δένδοων, τοῦ 

σταυροῦ τὸ ξύλον, Οἱ στρατιῶται, χαθὼς εἴρηται, οἱ 
χαθγλώσαντες, καὶ λαγόντες περὶ τῶν ἱματίων" ὁ 

φατιώτης, ὁ τῇ λύγχη τὴν πλευρὸν αὐτοῦ ἀνοίξας" 

υὐναῖχες (3), 

τοῦ υχοῦ τότε 

δὴ τότ, παροῦσι τὸ, ἀπαεάπενα δ κα 
δ'ιχδ᾽αγίν" πὸ Πιλάτου πραιτώριον, 

πὸ τῇ δυνάμει πτὸῦ τότε στχυηιοβέντος νῦν ἡρημω- 

ὁ ΤΓολγορᾶς οὗτος ὁ ἅγιος, ὁ ὑπερανεστὼς, 
᾿ 

καὶ μὲγρ' σήμερον φαινόμενος, χαὶ δειχνύων. μέχρι 
, 

νῦν, ὅπως διὰ Χριστὸν αἱ πέτραι 

μένον" 

᾿ στιν ᾿ 
τοῖς ξΞ᾿ ΧΥ ἢ 28ν 

᾿ 
τὸ μυῖμα τὸ πλησίον, ὅπου ἐτέθη" χαὶ 

᾿ 

τὴ οὐὖρᾳ λίθος, ὁ μέχρι σήμερον» παρὰ τῷ μνη-" 

4) χεέιλϑνος" 3 ἄγγελοι, οἱ τότε πὰ 
αἱ προσχυνήσαπα! ἀττὰ τὴν» ἀνάστασιν" Μὲ- 

τ ; ὑπ κε ὍΕῚ 
Ὑ ὙΠ ΜΟΜΕΣ, ἀλιε τσεν 

» "Ν ν 

πὸ νῆμα ὃραμόντες" χγαὶ “ 

Θωμᾶς, ὁ βαλῶν τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ μφς, ἡ ν»κὰ ς χει " ττ͵ κευ ῦὰν ποὺ; 

δαχτόλους εἰς ς ποὺς τύπους τῶν ἥλων. 
 Ὗ ἃ: οὐ Ξ , ᾿ 
Ὑπὲν γὰρ ἡμῶν χάχεῖνες ἀγριδῶς ἐννηλάφυ σεν" χαὶ 

ξ ὅπερ σὺ ἔμελλες, ὁ τότε μὴ παρὼν ζητεῖν, τοῦτο 
ἐκεῖνος πατὼν κατ᾿ οἰκονομίαν ἐζήτησεν, 

δι΄. “Ἔχεις δώξεχα ἀποστόλους τοῦ σταυροῦ αἀ5- 
τὰ ᾿ ἐπ τα τ 

καὶ τὴν οἰχυυμένη"» αὶ τὸν χύσμον τῶν τυρῆς ἢ 
εἷς (Ὁ) τὸν ἐσταυρωμένον πιστευόντων ἀνθρώπων, 

᾿ς -» ὯΝ “ἰ Φ “ 
- ᾿ ᾿ ᾿ - 
τὴ, ἀξ πάρϑθινᾶι, πειθῖτῳ σὲ τοῦ σταῦ- 

ΧΧΊΠ. ἀῦ. 
ΜΠ. 

ἴας. 3 Μαγο, χν, 38. 58 ΜΆΓΠ|. χχνα, 
χχνης ὃ, 1914 ὅ1.. "910 ἰὰ. 

Δ οΠπ. χα, 3, ὁ. δ. Μη λὼρ οαἰς 1κ, 

(8) Τὸν κόσμον τῶν εἷς, οἷς, πιάση Κοηιίμιοὴ 
φεῦ ἧν γμοίθ οὐδε. σά, Οὐδὶ, ογα αι, ἂν- 
θρώπων, ΑἹ Οὐ}. δἰπερ οι πὰ μοί, τὸν χόσμον τὸν 
εἰς ἐσταυρωμένον πιστεύοντα, τπιθμεέ πη αεἱ ἐπ (ὐμοῖ- 
βεμι σγοτε. τὰν Ἰθο παν αἰε αβάιθ ἰσοΠ]οπ]5 ἀἰβουῖ- 
6, Ππ0 6 ἴῃ ροβίουιονο, ὨΔ115. ἰοία5, ργορίον 
το δηῖθ5 ΡῸΓ Ἰρϑατα ἘΠ νΘ ΒΏΤΩ [Ἰ1Ξ05, ἢ. (5. 1π|0 - 
τπῖατη νοσοῖαν ; μὰ τίου, 501] ὁγοάἀοηϊοα, αὰ] ἰρβἃ 
δὰ πα απ τπ|6 ρ6ὺ οὐ θοὴν ἔπππᾶς τα ππά παλιν [ΓΘ 1. 
τα ασπαΐὸ ΟΊ Π110} σομ Ποία, Ηπατ βοιπαΐ πα Π10ὰ- 
ξδιαν βία Π15Πσθαλ! γα) ατιὰ αὐ τα οο] δία ϑιαγρ- 
ὨΘΙ:515.11) Ορ δίοία [)6 γιαριψνῖο 5. Ρυϊψοανρῖ, ὅν Δ6α- 
(5 ἡλανίψν". Ἰλαΐτι, ἡ άτη. 7, αἰτπὶ ἂἷ} ΟΠ γίδια ρα8- 
51). 556 ΡΓῸ δα! αἴο οἵα τπτιμαἱ δορὰ ΠῚ αιΐ κα νὶ 
ἤπηι, τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ παντὸς χόσμου τῶν σωζομὲ- 
νῶν σωτηρίας ποθόντα. Νοία 651 ΑἸΡρΊΞΕ ΠῚ ἀπ ρ  οἷβ 
λα αἰ ἀϊκι ἢ ΟΧχ 5δογῖν ἢ 16 γ]5. αἢ δοάθη) μτὸς- 
μαῖα, ΝΙΒΙΠ Ομ 5. ὀχ βι! λοπὶ Οὐγ 1} γοθᾳ αα αἱ- 
ἔδρα πὶ δοπβπι τράποθπῆα 6556, αἱ τπὰπ τ ὁΓ6- 

. ἀδηἀπὶ }} αἰ ἰ εἰσ Πσο!, ρρα 6 Ρ τη ἰ0- 
ὅπ ςροἀθηίθαι, νοὶ ΡΟ νδη 6 ΠΠ} ργα ἰς Ποη θα 
τοίη [ΟγῸ ὁχ Οὐ σα  ΠΠπ|5. σοπμ ροπιίαχα. Ξἴδ αι 6- 
ΘΠ θεῖ πὰ} 5 ἢ. ἀν νευ}θα, τοὺς ἐν τῇ οἰκουμένη, ταῖς 
ἀμαρτίχις νενεκρο γένους, 541 ΠΟ ΔῊ} πη ΐνθΊβοϑ, (αὶ 
ἴῃ ἰοίο οὐδ κυμῇ. ρϑοςαΠ 5. πτόλιος, δὲ ἐπίγα δὸ- 
ἄθῃῃ ἰΙοῦο νθηρα, κόσμον ὅλον ἀνθρώπων, εἰρηϊ οαμὶ 
“α ΠΙ ΟΓβ05. ΠΟ] 65 σα ἴπ ἸΩ]Πἀο βυη!. » Πἀρπὴ 
Ἔξ’ 5ΡΉΞῸΣ Δ 1115 ΡΥΟΥΘΓΡΙΟΥΆΤΩ βρη θη π᾿ 5 ἃ ονγ- 
Πα Οἰαι, « ΕἸ (6115 Ποτη Ἰπ 5 65} Τοταθ πη πη άτι5 εἰἰ- 
«ὙΠ Παχατὰ, ἀοο ἐδξ, Ἰοί] 5. πιπΪ ἀἰνιεφ,, ν» 



82! 

1 ἜΎΞΑ, ὍΣ » ΜΝ - οὠῆέντος τὴν δόναμιν, Ἑις γάξ σε 

ποῖοι στρατιῶται! ; ποίοις 

ποία χαταδίκη σε νῦν χατέπειξεν 
τούπαιον 

ΡΆ Ἧ ἐν γχασίτγ Ὁ ὁξσμοιῖς το χη λασην κι 

{); ᾿Αλλὰ τὸ 

σωτήσιον, ὁ σταυοὺς, πᾶω- 

οῦτο ἸΙξοσὰας ἐδυυλχγώγησε Ξ: 4 ΟΣ ᾿ἀγωγηβξε, 

χαὶ Σκύθας ἡμέρωσε᾽ τοῦτο τοῖς Αἰγυπτίοις, ἀντὶ 

Ἰησοῦ τὸ 

ας συν ἠ γαῚ Ξ 

αἰλούσων χαὶ γυνῶ»Ἅ χαὶ τῆς πολυτγιδοῦς Ἰλάνγς, τὴν ιλουϑωὼν καὶ κυνῶν “αὶ τῆς πολυτχιθοῦς Ἰλάννς, τὴν 

θεογνωσίαν ἐχαρίσατο᾽ τοῦτο μέχρι σήμερον (:ρα- 
ἐὐφρὰς. Ξ Ἔτορόν,, μδκηκέςι, . 

πεύει νήσους" τοῦτο μέχρι σήμερον δαίμονας ἀπελαύ- 
νει, φαρυάκων τὲ καὶ 

πείας. 
ἱπχοιδὼν ἀνατοΐπε! Ὑ5η- 

ΜΙ Α΄. Τοῦτο μετὰ τοῦ ᾿ἴησοῦ φαίνεσθαι μέλλει πάλιν 
ἢ ξ : ς 

ἐξ οὐρανοῦ. Πογηγάσετσι γὰρ τοῦ βασιλέως τό τούς- 
παιον" ἵνα ἰδόντες ὃν ἐἰξεχέντησαν, χαὶ ἐκ τοῦ σταῦ- 

οοὔ γνόντες τὸν ἠτιμασυένην, οἱ μκὲν (3) μετανού- 

σαυτες Ἰουδαῖοι κχύόψωντα! (ἀλλ᾽ ἐχεῖνο: μὲν χόψην- 
τα! φυλαὶ κατὰ φυλάς" τότε γὰρ μετανυήσουσιυ, 
ΕΗ . Ω - Ν ᾿ 

τε οὐχ ἔστιν αὐτοῖς μετανοίας χαιοὺς), ἡμεῖς δὲ 
χαυχησώμεθα, ἐναδουνόμενοι τῷ σταυρῷ, προσχὺ- 
γοῦντες τὸν ἀποσταλέντα Κοιην, γχαὶ ὑπὲρ ἡμῶν 

" Ν Ὁ ἿΣ 
σταυρωθέντα, ποοσχυνοῦντες χαὶ τὸν ἀποστείλαντα 

Πατέρα Θεὸν, σὺν ἁγίῳ νεύματι (3) ᾧ ἃ δόξα εἰ 
να ΚΡ, ἘΝ, ἢ τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήέν. 

49 Μάη. χχιν, 30. 

(4) Κατέπειξεν, ΤἸίὰ πο5. δου] ρϑίηγιι5. βδηβ μοβια- 
Ιαηΐο, Ἰοῦο χατέπηξεν, ἤει. τὰ σον στοαθοὶπϑ 
ἰερὶν ὕοά. 6011». ρει, ἤπειξεν, ο6. δὲ ὕάβαμθ., 
ὑπειξεν, Βδρ. οἱ ΟΟΙ5,, ὕπηξεν, Ροϑὲ, νόοσθηὶ τοῦ 
σταυροῦ 5ΌΡΘΙΠ 6 ροβι ἴα πὶ ̓ Δ1ῸΓ τρόπα!ου οἱ ᾿Ἰησοῦ, 
τοβθου 18, ὁχ (018. Οο1κ]., θα, ἀγοά, 

ι3) Οἱ μέν, Ῥαυι[σ]απὶ μὲν, οὰϊ τοβροπάοε ρᾶι- 
τίσα!α ὃ ᾿π νοοῖ μθα5. ὁ ατῖς δὲ χχυγεσώμεθα, ἀἀ{{6]- 
τὴὰ5 ὃχ οοἠά, (οἱπ!. δὲ δα. Τὰ Οἴτον. ρχὸ μὲν Πα - 
ποίαν μη, χμὶ ραμὶοπξίανι ποὴ ἐσολμμξ ; τααῖθ, οατὰ 
σαι Οὐγί!} 5 ἀ6 τηΓρασίαιοσα δὲ οχιρα μοανρῆς ρηὶ- 
ἰθτα ἐπἀθογι. γορίον, νογθειπὶ χαυχησιώμενα 
50. 515, κύψωνταις Κα] ποῖ πιραϊ οχ 51 60 
οαΐ. 15, ἃ. 21. ῥτὸ κόψονται Ἰπασιοσαΐῖ. σαοα ἴῃ οἀ 115 
οἱ {115 ὑοά!οῖθι5 μδδθίισ. Τοῦ μετανοίας χαιοός, 
Οοἶ58!. ει γοὰ βαμβθοαξ, σωτηρίας καιρός. (018. Κγ61Ὸ 
ΡΠ ο6Γ, σωτιη οἵας 

(3) Σὺν ἀνίῳ Πνεύματι, (οὐδ. οε οἱ σδβαυθ. 
Βἷο, χαὶ τὸ ἅγιον νεῦμα. « Αἀογαπίθβ δὲ ἤραίι, οἱ 
“« ριγιία ἢ βδποΐτ.», ἈρῚ ἢ 5. 580] ἀπ θα {ἃ 
᾿ς ρα ἀγοάῥοίπη. 
(ἢ Ογιειβὶ υἱνιμίοηι, τοῦ στχυρωθέυτης τὴν 

δύναμιν. ᾿πιϊ πιάτα νἱντα δα ἐπ 6} Π|Π6ὴ!. φαδτῃ οας. 14., 
πὰπι. 18, νοσαΐ οροτδηξθοι ἴῃ ΠΟΘΙοΓ ΠῚ 5416 
αἴθοπι τϑαϊνινὶ οἰἠοδλοίαπγ, ἐκ τῆς μέχϑι σήμελην τοῦ 
ἄνχπαταυτος ἐνεονείας αῖὰ ΠΙΟΊΡΌΤα 1} σου μι» μο- 
τη πὶ ρου. ρρυδαδ δὲ αἱ το τ ον15 ΟΓΓουθῈ15 ΓῸ- 
Ἰπιο 6 πὶ νορασι. τη ρἰ δοίη αν, απο 6} 0.5 ἰοοἱ 56η-- 
ΒΌΠῚ 6ξΞδ8 ϑιδ θη, ραν κα θ]οοῖα ὐογθα ΖΌΙΡΕς 
οἰβοδοῖαϑ. αἰ 8}} ἱανθαῖτὶ ροϊοκὶ, βία} 1165. ἃ ργοθὰπ- 
ἄαια Ομ στ εἰν 5 νὴ οἱ ροΐοβίαίο πη Ραϊταιη Ιοοἱ; 
αἱ Επιξορι, ογαῖ, ὧν Θεάὶς, φροϊοκίς Τυ ἱομῖδ, ΠΡ. χ 
Ηϊοῖ, ἐροὶ,, σαρ. ἘΦ ΑΙΠ ΔΒ, θὲ. Πχραγηαί, Ψερὺϊ 
δεὶ, πάη. 80. οἱ 31; σμυνϑοβίοπι,, ΠΟ Ὴ}}, 8. ἐη 1} 
ὅον., βὰκ 88 : ΑἸ ΓΟΒ., ὅν ὑκοΐ, χχχνι, πιῆ. [Ὁ 
οἱ 16. Θαοα ἰγορέθη τῇ γαῖα Ομ πο5. 1. δυο] θβἰδιὴ 
σοημγομαςο αἰοὶ!, Κβεϊοηψα τη δοσι σοί ἰσϑαγιδ- 
οἰϊοπὶϑ σγαοὶ ἀρα]υαίατῃ [1586 ν 400} δχ [πο }ν., [)}6 
ἰαπ. (οη5ξ., σαρ. 9. ϑα] ζει ἀπ] βῆ Ογαυβ, 
οἱ Ἀοϑαργδοίθη δ ποπηῖα ΒᾺ θ1. ΒΟ  ΊΠ15 ρὸν οὐὰ-ς 
ὁοῖὴ οἱοαναίος οατπὶ ἀΐοῖ!, Δ ταῦροι! ροίθοι ν6] δὰ 
σοῃνογβίοποιμ ούῦαπι αἱ Πάθπι. αι Του Π Δ πὶ 
ἰδαιρογί 5 Τα οἷα δ ηὶ δταΐ, οχ ΠρτῸ οἷα “ἄυ. 7ὼ- 
ἄδος, οαρ. 7, γ6] δά 14 Βο[[ἀπὰ, ἀὰο (οηϑιδηςπαβ 

Ἂ 
Ὑ 

ΘΑ ΘΠ ΕΒΙΒ Ν͵1Πν ΟΣ ΟΠ ΙΒ ΤῸ ΘΒΟῸΘΙΡΙΧΟ 

ὅδ σαι. χιχὶ δ᾽: Ζαο}. χα, 10, 2; ἀροῦ, 1, 7. 

 ΘΕΡΌΠΙΊΤΟ, 8528 

νῦν συνάγαγε; ἃ Οὐπο Πχὶ νἱγίαίοση 04} ΕἸ ροτϑασάδαι, Οὐἷ5 οπΐ πα ἴα 
πη ἀα ππὸ οὐθίαπι δά] ΧῈ Ὁ ααϊ πλ} Π{85 Ὁ ἀα]θὰ8 
65 ν᾽ πο} 15 ὀοάοιι5 Ὁ ἀπο} 16. παπὺ ἀν} Τα τοἷκ 
ΞοπΙοη ἃ Ὁ ἔροαμῃ κα! αἴᾶτο 6εὰ ἰρορατ, ΟΡῸΧ, 

ΟΠΊΤ 65 Πα σοθϑί!. Ηἤσς Ῥεγθαβ ϑϑυνι τα! δἀάϊχί!, 
Θῷ εἰ Βον να 5. οἰσπνανι. ρος Αῆονρεῖβ, ἰπ Ἰοσαια 
[6ΠΠπτη 6... σαπατη, ἂς τη ΠΕ ΡΠ οἷα. οὐγογίβ, Π δῖ ηοιϊ-- 

ἀΐαπν ἐπερθγ νι : ἤοο. ἢπ Ποάίδτιι πη. ἀβάπο ἀϊθηὶ 

10.108. σαραίς οἴσιμα!, ἀπο ρβ, νοῃδΠοϊογι 488 
αἰχὰο ππ δ ἢ ΟΠ Ὡϊ ἜΘΥΟΝ προ βιγὰ 5. 

ΧΠ Ηοο σαὰὰ [658 ΟἸττι ἀρ ράγοθ! 50 (4) ὁχ σοῦ ϊο 

Ργρσσά6. ΡΉΠῺ τοσῖα ἰρο ρα πη), αἰ Τά σαϊ θὰ 
ν᾽ ἀοη θα αι ρα ρη ρον ὅδ. ΟΓ ΟΧ ον 6 Θ.ΠῈ Ὁ 6 ΠῚ 
Ἰρηουα ἴα αθοσυαμ! γθοομῃοβοοπίθϑ, ἰἀππθῃ 18 60 - 
Ποϊδη μι" (ας ΠῚ ααϊάθη) ἀθρογαθηΣ 56. {γἰ}5 

ὁοπίτα {05 5, τἀπὸ δαΐαν ραν 6}. δος, ΟΠ 
ΠῸῚ ΟΤῚΕ ΘΥΚ ΠΟΤ μ1}5 Βαλ ΠΠ 6 246}, Π058 δα ΐθῃΣ ]οΥἹο-- 

Ὠλαρ, 40 ὁτασο ρα οη θ5 86 σοβι Θη 65. ἀἀογ 65 
Θηι (Οἱ πιῖθθῈ5. ΘΓ ΡγῸ ΒΟ 5 Οὐ Πχὰβ οδὶ ΠΟ πι}- 

παπὶ, δἀοναη! 68 σασχασ Τα γα πὶ ἃ {πὸ τη 5515 651 

όαηι, οὰπὶ βαηθΐο δρέσια : αἱ μονα ἴῃ βου ἃ 

ΒΘ ΟΡ ἢ. ΑἸΆΘΏ, 

1 Ζαοῖι. χὶὶ, 12. 

ΠΠαΐο ἀἀνογϑατα ϑογεθας [ΙαΒᾶρος ραγίτα στε ρα δι 869 
5 } 60 ρατιαλ Ἰομα ΒΞ ἀνα ποίου τ αἰαι!ο 
ΟΧΙοσο οἱ ἰσγίμο σῖτα, δὰ σαι οπα } }6 8. εἰς ἸΘ Ὶ Π Πγ05 
γῖν 1 ἀπὰ5 ἰγαάδαχὶ; αασα χοίοει 560. ἢ. ἢν 
γα: Ονηκαπέϊηϊ, σαρ. ὃ. )6. νϑι 6 115 οὐ ἰποαμτα- 
Θοπ θι15. ὁναςἷ5. σἵρπο αὶ γα. ἀοαο 5, δχβίαμς 

(Σ οἰα τ ϑβι πο αι γα τα ἀιο ον Πα δ, ἀπ ἀριμ] ΑΙ 5... 
ἢε πέανῃ. ΨῬΟΣΡῚ θεῖ, πατη. 18... οὐσ, Ποῖα 6115 
τοὶ πο! οηίααι ἐχθηλρίαη ἴθ ρτον ποῖα Ρα! δι πα 
ποῦ Ισσ8 Δμ] το ἰοηιρογᾷ. 46. δ βυίδπα ὅπλ} 
Ἰἰονο ΡῸΓ οΡ015 βίαι αι ἀάνοῦβιιξ ΟΠ ΠΘΊῈ. ν τ Πιἃ- 
6 χη! ; σα ἃ Εριὶμπαπίο τοίονααρ ἢροϑὶ 
340. ἡ] 8. 

(5) ἤσο εἰσ «“0λιπι οἷα ὡρρανθῦϊέ, οἷο. 1) ογῦο 
δοπιμα 6 νη οΓριϑίδηὐαν Ῥαΐγθϑβιβιμι τα {Ππάᾶ ἘΠῈ} 
ποιηΐπὖ5. χαρᾷ ΟἸεεἰξίιθ ἐατέον ᾿ββίηγο 1 160 ἀρρατὶ- 
Κασαν ρα Δ1  Ν σα τα πο ΠῚ ΗΓ 4 ἵρδὰ ἤμῆθὰ οὐδ 
τ 16 1 οχῖ556 νυἱϑὶ βαπί, αἱ βαμοίι 5. Ραϊ]Π πη 5. Ῥοθῖῃ, 
ον, θὅ τ απο Ερθνώτη ἴπὶ ἀϊνουεῖβ Ἰοοῖβ, ἃ}1Π|- 
485 ἃ υβνογάο ἴῃ δαὶ δὰ τ αατα ΔΆ] οὐ 
ΔῊ Ϊ ἀν ογϑι 5 οἰζα ἢ). δ όσσαι ΟὨ 550. ἰσΟΥ ΠῚ 
᾿Ποσατλ οχααλ δ. ἀι ἢ Θογαπὴ ἡ ΠΟΘ ΓῸ ΠΟΒΈΓΙ ΠῚ 
συ τη ρα ργῴξρη Ἰοοο γοσδιβδί, ραγιπῇ [δ  ἸΟἾ 16 Γ 

βοιβάῶι 6118 ἀββϑοῦϊαβ δῦ. Ρείσαπτα δηΐγα 1. ΠΟῚ 
ἂἀδ ονιςο ᾿ρ5α Ἰοχαίμιῦ, 56 ἀς 615 ξἶβο, απὸ ἀά - 

ἢ δὲ! οὸ πιοῦϑὶ φανπηίαν, ἀναομθ5 πιπαπίατ, πα μοῦ 
ορονηιίοπο8 σναπϑϑοιης : ηθ 40 δηΐπι ἔθ 6 ᾿ρ8α 
οὔπθο ἀἰϊχονῖβ. γίδια, οαἱ 15. πυτα. 24. ἴῃ 000 
μαΐο βοιπῖπο, δἴσηαπῃ, σαοᾶ νϑηϊδηίθτῃ ΟἸγ 5ίιηι 
ριϑοθάοι, νοσαὶ ἐϊωηδιοξηι. ΨΕῚ [ιπεἰγεοβῷ ΟΥ̓ εὶδ 

βἰηθει, οωτοειδὲς (α1 ΠῚ σοάά. φωτοξιδοῦς) σταὺυ- 
ροῦ σημεῖον" φασι ἰστ 65 Ὲ σα πὸ οὸ απο αἱ (οη- 
διαπι τα 5ου 65 ἀἸἢ ἡππ. ἅς. σταυρὸς ἐκ φωτὸς 
γατισχευασμένος, Οὐ ὁ ἱπιγο δοηιρολίία, δ ὉῸκ 
Ἰρβᾶμ ουα σθαι, 567 5Ι ΚΗΘ. ΟΡΌΟΙΒ 110 16 ΠΟΘ. 15 
ἀοιπόγοπῃ. ἀπιὶοὶβ ραν πὶ Ἰπου 5δαυ ἃ αὶ 811. Ροβίσθν 
πὸ ορὶβί, αὐ Ουμπείαπ! αι, ππαπν. 6, ρτ ἀϊοΠοηρὴι 

ἐδ βίβιιο ογασῖα ἀρραγτίτανρο τὰ ἀνα 86 115 σοπεῖβηα. 
ἰαιποῖπ ἀρρατ ἴσιο ποῖ τα ἀστῶν ῬΆ ΞΟΠ (ση1- 
Ῥόνα ΠΙΟ ΒΟΥ αλΐβ γὴδα δίς ΘΧ ρα σου ρ] δἰ 

ΒΟ. 11, οἰδαΐαα. ἰάνοι ἴῃ ἀἴ6 μα ἀ10}} ὁον ρ ἢ δα ΠῚ. 
Αἰφαΐ οταςῖβ ϑἰβη απ δοίην ἀρρανραοταῖ τ π1}}}} ογβὸ 
Δπρ ὰ5 ἃ Οἰιγῖ βίο 5ἰθηϊ πολίτῃ οχΊϑε την, 



838 ς, ΟΥ̓ΘΤΕΙ ΒΙΠΆΟΘΒΟΙ,. ΑΒΘΟΗΙΕΡ, 894 

ΘΑΤΕΘΟΠΕΒΙΒ ὈΒΟΙΜΔ ΟὔΛΆΤΑ. 
ε (Πεῖϑιὶ τοβυγγθοίίοηο, ἀξοθηβίοπο ἴῃ οὐἷοβ, δἱ αἱ Ρᾳϊτγὶβ ἀδχέογατη σοηβδβειι. 

ΡΒΦΙΟΟΙΠΌΜ. 

1. Τρία ἤφο δψηνδοίἑ ἀοονοίᾳ τη τῶλα ΟΡ θη 6 ΘΟΗ ΜΗ φἣ! ατιοίον" οἱ οσπίρα ιμίαος αἰφῶς ἱμονρεϊοος δουὶρ- 
ἐμραγιση ἀποίογ ἐ(αΐο σοηεντοιῖθ, πὶ Γαθιότι εἶπεν ροείστεονα ἰεὐ 6} ἑαν ἐλελὲ τὴ} “6 με σίνλίν σρηδ, ἐοίαπε ρθὴ6 
απ: σε οσῖθς ἕὰ ρΡοϑαηάα γοδαγυθοίίοηο εἰεοέκ αν είλεψμθ 67 οἷν οἰ πο αῊ} εἴν ΘΟῊ ΘΒ ΘΥ 8. νεἰσαζιεν, ᾿ 

᾿. ἐδ μηῆσα αὐ Ια Νεϊοτι ἐδ (πΥῖϑ 2:0» μὲ γεδι οι ἔοη οη μιοηἰατῃ αὐἰὴον ἐμεπι5 (πα. 1}, ὠριηος 6715 
εἰγου μία πιΐαϑ θα; δορὶμεινῖς ουδὲ μεοδανείι5 μεομηπὶί (ἢ. 9), 4 υβι, οὐία!ἐ5 αἰΐψειοι εἰν ἑομμίμονα ἐεδεί- 
τιον ῖῖδ, ἡυεία 6 γεβα  γεοί ον ἐθη με», ᾿νοῦ δὲ ἐεπημυϑ οἱ (σοι ἡὐμκείοης ἀδείαταηπε (Π. 8) 5 ἰωδμπε ἡ: 
ὅθι, φιὶ εἰ νορίιδ, οἱ ἐροίμνοα {πον ῖ!, εἰ οὐ μτομήιο!δ οΥ̓ανι ΤΠ ΔΓΕ Δ. ποηῖθ τἐ{ μηδ οήμτα ρ»ρΥῖο 
αμμθί αίας 51} ν Τοταμὰ8. ὑθρον φμοε οἱ τινα υὐνμὴὲ {μὲς εἰ σενηα ἀππὶ ἱεθιμεσία!ο, ψπια οὐ αηε ὦ ἐάτα5. θ86 
δέ γειωμέμς. μὴὶ (6 ἢν] ργόδωα, αὸ πορεέμα ἐν Μανία δία φίαίοπο, ἀΣγοηιαία αὐ ὁρ0} τοὶ θηεἰποι ἤθγδη- 
εἰπε, ας γοφίολυλοη, οἰ οέξο γε φμὶνρη να τρία! (αι. 61) φπονυνε {ἀεὶ το ιν ἐτρν ϑιοὐϊαο ψιιὠφονατη, 
γοσεν οί ἰολλοηι (ἠα ἐδεὶ οσοκίίαγε ἰοπίαπίσιν, σονδλἶτο σοπιμαν αὐ, ὑἱώτοῖβ εἰθήμηθ ὦ ἀοπιρβέϊοὶς, ἐοσ δι 
γρχγ οἰ ἰοπς σου δ ρλοῦπε, ἐξ οα ἐο πὴ δον ρθη ῖς, πειολεθῳ μὸ ἐὰ ἰθνϑ8 ΘΥ τ μέο, μρλϑι ἑίοηε το 
ἀϊβοίίοης ἴου ψιίδδο ἐὐπυϊποὶ! (α. Ὁ). Φαψηο οεοαβίνεο ΟΡ κα οὐ ἐπέογος αἀέξορηδισα, 40. εἰ δεηὸ- 
βίωι ομεέδις ἐαθοες ἐδὲ ἐδίοιἐβ ἡ μοπσιι σονοποπιογαῖς Δία "εἰς αν είδηι » δι σσο πον Ορτηἔογλ 
ἰαηίυδι ςοηϑίανο αὐδογομ εις. ο7μι5 πον αίονι ἐς δίσσο 7 εἰπηιεηίο εἰ σοηοίοδαϊϊς πιπέρι ψθηονιέης ἰθ5- 
ἐγηοηῖς. ργωλον ἠησϑι σοπδμιοιεὶς ἐγ οκοίμμ ἐγ 5 τἸοουιαμξη 5, ουληελίς 

11. Μίμς αὐ αρηοαπιις ἐδ οςεθηβίρηθ ἱροῦ ν δ. ἐοάμι} (π. 94}: φίθηι οἰρὶ αἀἰ6 βμρορίονὲ φιὶ Ποηεϊἶσας 
ἐραΐ ὧι ϑη)πασὶ οσρίιοαβδεί, 8εἐἰς πα λμίῖ Ἀοηνεἑζᾳ αἰαϊίονιδιις ἐὰν γτθηιορίαην γεθοσανο ἰοτὰ εἰ ἐχεηιμία 
δεν έν “εἶδος δατὶ ἀσδορμθεαῖ, 

1Ψν. δαισα σιώφης δ Κι ὶ αὐ ἀοοίεναηι 1) 6 ἐν ποκεῖοιιο ρνορίον ἐοιρον ἐβ αὐ ψειδέϊας οαγολφίξ(α. Ὁ. 
ἠηηρ 65" εἰἱοθνδὶς δορὶ ριυτῖς ἀϑιριθὴδ 1 ἐξάψαι ἐπ ρεύμιῖς ἐπφοηιναη ας, Ἀ0}} τὴ ἰοιροῦ δ μὰ} ἰδ ουη δῖον ηὶ 
εἰαέαημε απο ( ελκίο δυκοιυης ρεθνοχα σαμεν, κοη! οὲ αὐ οὐαὶ οἰδριεζίαἐο φοποθηίνο, Θμίδια ρενογαξὶς, 
ἐπιοία ἀρρυεοαισπο οἱ ἀνοοὶ αἰπουνίαΐοηο ὁναξοηΐ ἤπειη ἱναμολεὶ (, 40). 

Υς 4716 μον ϑδέπενηι απηοίαπ αι ἡτια) ἐς ον περ δι δορμιίρει οἱ οεορδὶο Ιδοφαγγροίοπὶς ἐνασιι: 
ἀ6 Ψασούυ μεθ ἤτον οκοἰπιόνιονι ομέδεορο, οἰ δμισσοςβου δας οὐις ἐούνί τ ἐς Ῥαμί γαμίι ἐὰν οισίμνι 
ἐορέθη σΓ ἰὴ μην ηΐίκ μη. 

ΥἹ, δαϑέια 65: λαὸ οαἱοο]οκὶβ τιθηβο Χαη ἢ ἴοο ἐπείριρηο, ρανοὶς ἰδεδις ροεὲ Φρφαϊποοιηι ὑορηλση, δΣ 
πηι, 10, δορὶ βοοιυία κοῖς σὲο Πκισιῦ, τὰ ππέηε, Δάν, δο σμγμδηανη ἢν δεοναπίςς νοϊπνθ γον 7αο ἐφ εεἰ. 
ἄτεης 2(ς, ἐὸ οἷο μεωοο οη ἐξ ἔτι ἐψηπσοὶ {οἱ Πονηίκιοιι εἰς Δεσουδίοηο ἠ)οηεε εἰὐδρπίασδο, ἀὐφιογιρηο ΡΣ 
ἐξοθοσιο, ἡ" αὐθ δοοιολμηὶ σηλ}} ὁνε ἑθος γϑοίίαία, βιθημίο τ σοι ἡοῳις ὁ φμο “ἰδ γὸ δον ι μι ὀφοον (α 
6856. 2)6ηὲ εξ, ποφηθ χα ὠνίο ἰσξεποπσα [οΓ0 σππο τὴ  οεἰεςῖα Ππρροςοϊχίαηα Οῳτη ἐξ ἰσμιμον δι 
ρρυαν θέμεν, τε ἐς  ΟΉ μγΩ Ἢ ἐἶδ οὐ περόνη ἐ5έ. δ Ζαεη φηῖης δ ει μαἰδὶ διείυοηκῖς ρας ἰὰ Εἰ μικιοίας ὃ, 
δ αυ τ δὰ κι πποὴχηνί Τὴ τ διηὶ ἰορίίρη ἰς ἐλωπείπεςα! φιϊπίω μαι καροδίννα ἐλ σούδ Αἵ, ἐαρ. χ Ερικιοία 
αὐ ἤενναος: ὑινὶ τι 5. αβϑίβέοηβ. ροπι  οχ, οἵοις μα. 08Β0ς οὐἱ, Ὁ τ χμανι ἰροξοησηε ἠοηϊὸ πόση ασγφοὶ 
Θομί ᾿αΐζια ἐἐεοίονία, οο ἰδ ἰοσιιῖ, Αἰλωι φείφηρ ἐνειϊνανίμηιν ἐδ οοίρεία» Αἰρασαπάνιν σε μν{ἰςδίγαμηι 
ἰάθηλ «ἰοα1, ἐπ τ δ) δήστε ονεϊῖοα ἰθο ἴω ἀϑλύ γα τμεν" ἐπ ἐόν, 19, ἐαρ. Χ, ΠΑ Θηΐ 68. Ἰἰληπιθ [γαῖ τ85 
Πα μοί, οἷοι {ρων μόνγο φουαμιοίσηε Οφγείϊίο ἀθ ἀβορηβέθηθ αἰεδοτεην ἀηδαην ἀἄαγδ μοί τ, οί 
ἀφαίμ" ἐδ ΟἿ. ἐξτὶ ἔμ σοθίος ὅτίν οὐέμς κοι ἡὐμιξ παρθὺ ἧαο τὸ (ον εἰ φἐἐπὶ μοεοί, {ΠανῖῈ σαΐθε  οϑῖηι Ἠρὴ 
εἰμ δἰ μαθενς αἀξ γον τα δοοινάα, μοκί δορεθεϊσανι θα ηνανμνε, απ μοκί Π)οηεϊπίςαηι αςείονηῖς Ἰιι θεαὶ οῖςο: 
εἰ ἀπηο 818. ᾿ιαδιίαι διε σα φολοβος, ΠῚ σὲ ρνοπιηο μα ἔτθε γδεΐα ἐροισμία μονέ Πλονιϊη ἴδαν φειγ ἐστὶ, 
4η8 κοὸ πῆμ ἦπ υἹορδύπανε Δ᾽ αν τὶ απ ὡς ἐποειίνηι ἐδ τακησοηι Χααπιλίομηι ὑποϊώνδα! οἱ ᾿ιαὀέϊαο ἀνιῖο 
θά7, Πωρεϊηῖοα δ ανδισηϊς ἐρα Ὁ ΔΙΑΡΓ  οξ οηληῖα μίοηο σον νδηξ; οἱ ἀῆη 8 1, δαάζοηι ἰλομεϊηῖςα δραΐ 
24. ΔΙαχρηϊη, βου πον πὶ πιρῆεο ΑἸαπένίοο, 7}2. εἷς γιδεμς αὐνρι!ανατα ὧν {)ικδον  αἹοτ6 κροηήα. 

Υ11. γποναάαία α ποὐϊ5 ἠῶς ὁγαίίο 68 ὲ «μἱ σοι. ηι88. Οἰοδ., Οοϊδί., ἤεφ., Πος, Οαεαμ. 



820 ΟΛΤΈΘΗΕΣΙΒ ΧΙΡ. ὉῈ ΟΗΒΙΒΤΙ ΠΕΘΌΠΕΚΟΤΙΟΝΕ, ΕΤΕ. 

ἰς τὸ, Καὶ ἀναστάντα ἐχ νεχρῶν τῇ τρίτῃ διλέτα' χαὶ ἀνελθόντα εἷς τὸ 

ὑηγγελισάκη"» (1) ὑμῖν, καὶ τὰ ἑξῆς, " 

ἢ 

“ τοῦ {{ιτλῦς" χαὶ ἀυαγνωσις ἐκ τὴς πιὸς Κορινθίους ποώτης" Γνωοίζω δὲ 
᾽ ον; Σ 

πὶ ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ 

826 

ΟΛΤΕΓΟΠΕΒΙΒ ΧΙνΝ ΠΙΙΌΜΙΝΑΝΘΟΠῸΌΜ. 

ΠῚ ΘΡΟΒΟΪΥ Π115 τοῖα οχ Ἰρήροτα ἰπ {ΠΠπ|ὼ; Ομ φὲ γδοιρνδισῖέ αι νιον αἴξ ἑολία αἀἷο; οἱ ἀβορπ ἴὰ ομοῖοβ, οἷ 
ὁοη οι α ἀθογῖς Γαίνῖδ, 1,θοιῖο (σα: ὃχ ρυῖονο δά Ομ Βἴο5 : Δυίῶς αίοηι τοὶ ῖς Γασίο, βραΐτος, Ευα- 
φοϊιου χερί αππιριαυὶ υοὐΐδ,, οἷο, Ομοΐ ρου γοφὶξ (ογέϊα αἰο ποοιοιάνοη Βορίρίινας ὅ8,. οἱ ἀπ 6 - 
αι Π1, 

μασι 
Α΄, Εὐφράνρητι, Ἱερουταλὴα, καὶ 

σατε, πᾶντες οἱ ἀγαπῶντες Ἰησοῦν" ἐγήγερται 

γάρ. Χαίρετε, πάντες ὑπο! πρότερον ἐπενθήσατε, 
ἀπ Ἄζον ον ᾿ Η , ὥς, Ἃ 

κας ἰουόσίων τόλμας τε χα! παχϑᾶνο λιας αλο)3.}- 
, ᾿ ““. ΙΝ Ξ κ “ὦ ᾧ , 

τες ὦ Ὑ12 ὑώρισθεῖς ὑπ᾽ αὐτῶν ἐνταῦῃρα, πάλιν 

ἥδαης, πὰ πὴτεθερ ἐξ Ὁ δον νιν τὰ ἰενιη νος γξέθη Καὶ! ὥσπερ ἡ χατὰ τὸν σταυρὸν ἀχφύασις, 
ἢ τως. ᾿ ΕΣ Ἢ 

λυπηρὰ τὶς ἦν" οὕτως ὁ περὶ τῆς ἀναστάπεως εὐανγ- 

γελισμὸς εὐφραινέτω τοὺς παοόντας. Τὸ πένθος εἰς 
᾿ , Ω " , 

εὐφροσύνη» στραφήπω,, χαὶ ὁ γοπετὸς εἰς χαράν" 
ΩΝ εἰ ἄν : - 

χαὶ πλισηάτω χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὸ στόμα ἡμῶν, 
δι. ν ν᾿ . "53: ΕῚ ᾿ Ν 
διὰ τὸν μετὰ τὴν ἀνάστασιν εἰπόντα" Χαίρετε, Ο͵ἷδκχ 

γὰρ τῶν φιλοχρίστων ἐν ταῖς πχρελθούσαις ἐμμέρα:ς 

τῶν λεγουένων 
ὃν εἰ: τῶν» ἢχυασον γαὶ τὸν τῷ "᾿ ᾿ ἃς μὲν εἰς τῶν ὥχνατον ταὶ τὴν ταν, τῦν ὁξ 

ἀτεν τ ΤΡ ΜΕ ΤΟΝ : 
τὴν δυπην" ἐπειδὴ χαταλνξάντων 

δῷ οὐ στ εθίηΣ: Σ ὧν δα γαὶ Ν μη Ἰξλισαμεένων, ἐκχρξεμοῦς ν ; ΟΟα ῃ 

πρὺς τὸ ἀκοῦσαι τὸ ποθούμενον, ᾿γήγερτα: τοῖνυν 

ὁ νεχρὴῆς, ἃ ἐν νεκροῖς 
᾿ 

ἐλεύθερος -χαὶ νεχρῶν ἐλευ- 

φάνων τῶν ὀχανθῶν περιδεϊεμένος, 
ὃν, ον - - ν μ᾿ -ὃὔὃὦ 

τὸ διάδημα τῆς χατὰ τοῦ θανάτου νίκης διεδιήσατο, 
τ Ἡλι  αὐρρλόν ς ν 

Β΄. ᾿Αλλ’ ὥσπερ τὰς πεοὶ τοῦ σταῦ 
᾿ 

ρίας παρεθξμεῦσ, οὕτω ςφἐ τ 
ΕΥ͂ τε στάσεως ἀπηρεῖξε' 

᾿Απόστολός φηοῖν" 'Ἑτάση, χαὶ 
ἣ Ῥ Εἴ 

δαξέᾳ κάτα πὰς Ὑϑαπας, ᾿Δἀποθεώλεο Ὡθΐνον Ἐδξ τὰς 
μαρτυρίας τῶν Ἐραφῶν (3) ἡμᾶς ἀναπέμψαντος, καλόν 

Ὦπιν ἢ ξ Ὁ Ὡς 
ἐστ ἡμᾶς ἐπιγνῶναι τῆς ἡμετέρας σωτυρίας τὴν 

ἐλπίδα καὶ μαθεῖν πρῶτον, εἰ αὐ ὕτῖαι Γραφαὶ δὲ 

ἕουτιν ἡμῖν τὸν χαιρὸν τὴς ἀναστάσεως αὐτοῦ πόν 
ον ἐριν ἦν οἷν πον ΕΞ ΟΣ τερον ἐν θέρει, ἢ εν σθινοπώδῳ γίνεται, ἢ μετὰ χει- 
τ ᾿ , " μ  Ν 

μῶνα, καὶ ἐκ ποΐων τόπων ὁ Σωτὴρ ἐγήγερται, χαὶ 
δὴν τὸς καλὴ ἄς ἐς ᾿ Ν , 

αἱ πὸ ὄνομα τοῦ τύπου τῆς ἀναστάσεως ᾿ ἐν τοῖς ραυ- 

μασίοις προφέταις ἀνηγόρευται, καὶ εἴ γυναῖχες αἱ 

ΣΙ 1 (ογ. χν, {-ἰ. 35. Ιξᾷ, ἀχνὰ, 0, δὲ Ῥ9Δ], χχισχ, 13. 
ΤΥ ΧΧΥ ὑτὴϑ 1 ΘΟ χ, ὖν 

(α) Οοη Πτγηϊαίαν μας Ἰδοίο οχ ἢ. 3, 
(1) Ὃ εὐηνγελισάμην, οἴο. Η:θὸ οἱ βευσθηία τετθᾶ 

βαρ 86 {{{0|1 Πθτὶ δα αἰ ἀπππὰ5. οχ οὐαὶ, (οἸ5],» 
Οιιον., 6ρ., πὸθ, αβαιθ. εἱ ἀγοά. 

(2) λι' ὑπομονῆς. Πονατῃ ἰοσο (018}.) καὶ τὴν ὑπο- 
μονήν, βὲν ἰρποημπιαην οἰ μα θη, {ἰα}}. 

πανηγορί- ἃ Ι. Μωίαγο, Π|Ιορμδηοια, οἱ οοπυθηία αηΐϊίδ, οὴῖ- 

πὸ φιεὶ αἰ οἱ εἰς 55 Τοϑύτη τυ οβαυγοχ!  δπίοι ; πμεό-- 

ἕο. ομὶνεῖς “ἰ αὐνίθα ἠὲ ἱπρίνν ζιείκεῖς, ἀὰἀ11}5 Μπά φο- 

ΤΊ ἃ 1515. 6. ΤΟΙ οΥδι5.: ΦΘὅ. φυϊ μία ἃ οἱβ 

Ἰι}5 ἴὰ ἰοοῖβ ἀπο δοιαξα 5 ο5[, τανϑα5 δὴ ν᾽ πὶ Γ6 - 

νοσδίιι5 Θϑὶ, {} 51. αὶ ΟΡ ΟἾ5. οοΟΙΏΤη δ πιο γα ϊίο (ε15{1- 

τ πορηὶ}} τί! : ἃ ἰααβίβ ΓΘΘΏΡ ΘΟ] 15 

ΠΗ} 5 μγξοηίθβ ἸιΠσεῖ. (οπνδγίαίαγ ᾿αοίὰ 5. ἴῃ 

δασάϊιπι, δὲ ρ᾽αηοιαβ 'ῃ. Κορ αι 55, γαρί σαϊῃγ 05 
ποβίρ και ϊο εὐ Θὰ "ὅς, ρτορίδι δι 4] ροϑὺ 

παν οἰ οοα. ϑθὰληι {ἰχῖν : συμάρέο 85. (5). Νονὶ 

πίη ὦ ἀπ ραο 15 αἰ κθα5 [6 Ύ1} ΟΠ τίσι αὐτὰ πί απα 
ἀυιϑια, ἀστὴν οχαίοα ποδίσα ἴῃ πιοιίοτη Ὧο 5660 8]- 

τἀν σπίτι. λ 1958 ΓΡΘΌΓΓΘΟΙΟΩΙ5 ἀδηα- 

ἔσηθ, ΒΌΒΡΘΙ δια. ρα ἀρ 15 αἰ ΠΠ πὲ φαοῦ ορίαραι 

απα!ομι αι. Εσδαγγοχις Πάχαθ πιοτέα5. 116 ἐεδ0)" 

γογίμος ἰἰυον" 57, οἱ ππογιαονῖῃ Προγονον, Ομ ἵππος 

τα αν σά δας 5ρίποα σοτοπᾷ ταί τ]5 ρΡ6Γ Ραϊί ἢ - 

ταν Ταὶς 116 τϑβιγίθηβ. ἀουϊοιο πιογε 5. ἀϊαοπ)α 
5181 ομχὶξ, 

1. ϑ.ὰ «ποηιδῆ πο πὶ ροτ δ πίίἃ δα ο᾽π5 οὐὰ- 
σοῖηῃ ᾿οϑιιοηΐα ργοϊυ 5, ἄμα, οὐ ἤὰηο Δα δαπι- 

ἄδην πιοάπιηι ἀθηϊοηϑ γα οη θ5 {46 πὶ γοϑαγροοιο- 
ἢἶ5. ἰαοϊπλῈ5 : σἰξαιάσην 4 ἴθ πα πθὰ5. δδῖ ρος 

βίοΐα5 αἰ! δορί. θὲς δἱ φοβι γαῖ ἰονίΐα εἰϊο 

βορμημιη δορίρδερας βὸς Οὐτὰ ἰμίιασ ποθ Αροβίοὶαϑ 
αα δονὶριαι σα ἰδϑυηομὶδ γην μαξς ὁρτα μἢ ΟΕ], 

αἰ τοροβιίδη) 581.}}8 Ὠοβίγ 5ρ6 μὴ ἀΒΠΟΒΟ 5. ἃς 

φγίηαπι συϊάοχη ἀαἀἰβοαπιυ5, ΠαΠῚ ἀϊνί ποθ ΠΟ] Ξ 
δον μίαν οογίσση γαβαγγθοῖ πἰ5. 6.05. ἰΘΙΏΡᾺ5 υ- 

πυπίίοπὶ ; Θᾶπς ἰπ «ἰαίθ, δαΐ τὰ ἀπ ὴοὸ ἢ}, νη] 

ΡΟΘ6. Ηἰουμοτα : δὲ ὑπ βοΐ δχ Ἰθοἷθ γοϑαγυθ Χο τ" 

ϑαϊναίον ; δὲ φαοάηαπι τοβαντθοϊϊο ἢ} 5. ’Ιο00 Πποίη0Ὲ 

ὕ6 Ῥ98], υχχ, 8: οχχν, 2. δύ Μαι{}ν, χαυη!, 9, 7 Ῥ9α], 

(8) Τῶν Γραφῶν. Ἐὰ5 νοῦ 8 ΒΌΡΡΙ. εχ οοδὰ, Ποθ, 
Οαβαιρ. οἱ το. 

(1) Θακάοίε. 18. 50η58 ροβίυϊαν} ΥΘΥΠ νοσρια, 

Χαίρετε, {πατῇ ΥαΪπατα5. το 1110 μὲν Αὐδίδ, [ὐ0- 
ἀρ βοῖκὰ Ζυὺ ὈνΡΠΠὰ5. πα Π| Ῥαΐϊγθ5. Ὠ 8}! 6χθῦθ, 
αἴ αἴον [105 ΟΕ ΓΚ βοβίοσλβ. 
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γπ Πρ τ 5 συδὺ ΠΠΠππὶ ἢ γϑρρυίπτη Τατοβίνοροὶ 60 

ΤΈΓΞΙΒ ΓΡΡΟσίο ραθάοαμες αἱ σα Ρμαρίαν Ἰύναη- 

δοιία, ποιὰ [α]ν}», θάμ τπαρβυία», ἰβοὰ ἡπμΘΡΓῷ 

τόρ ὁ μξαγοὶ ΒΔΕ ΟΠ 68) ΟΣ ΙΒ μασι αν δα οι σι 

Ἐναη πο Πογατη παννδ 10 168. 
1. ποῦ [1 ν ΒΒΡΆΠ5. 51} Βα!ναῖον ἀρονίο ἂὰ- 

ἀἰπιῖ5 ἴῃ ΒαροΓΙΟΤ, 39 βογπηοπο [ἰ}, ᾿καϊὰ ἀἰοδηϊο: 

Εν ἴῃ Ῥαορ βερεϊίεγα Ἔ)ι5 50; ραο! σαν! οηΐμ 86- 
φαυϊάαγὰ 588 οὠἸ απὶ δὲ ἐούνάτη δ᾽, ρορσαίογος αάήτ- 
Ο0η5 δ; οἷ, ἡ μμοῖε ἐπί χαιαι ἐαδίαίμς ὅς 78- 

δἰ ὑδτ δι, Ενὶ ἴη ράσο βορμίξερα γι} οἷ, θαθὸ 

τπαίος ῬΡὸ βορκίίμνα, ἐρδίια δὺς ΕΛ 688 ῬΡΟΡ θυ .α ἠω- 
ΠΟ ἀϊοδπϑ ἴῃ δοτιρίαν!α : Ργοωθῃδόηβ. εἰονηεῖνίξ μὲ 

ἰου, εἰ αἱ οαἰμίμς,, αμὶς βμδοϊ αδὶξ θη 55 ΕἸ 51 118 

δοῖς ἴῃ Νιιιογῖθ ἰθπΕ πιοπίθτα : νοις γοημίοντῇ 
μὶ ἰδο, εἰ πὶ οσαἰμίις 5. ἘΠ ΞΟρΡΘ δυψιν 5.15 πα ΠΏ ΠῺ 

ἀϊοσομπίθῃι : Εἰ ἐπ ρμίρορθηι Ἰιονίι5 τἰρη μα ῖδεὶ ὐπὸ ὅδ, 

91 Πιοσῦπι νϑτὸ δἀποίανιῃ5. 1 ὁ ΔἸΟἸΟ ; ᾿ηϑριοίδε 
ἰὴ ρείνάηὶ απ οῳρταἰδεϊ8 ὅδ. ἀοίποθρ γθρὸ ἀρ ἰρβὰ 

615 τεβαυγοοίίοο ἰοβι ἃ 5 θη ΘΟ  λτ15. 
ὰ ἃ Ἵ εἶ ἈΝ Η 5.α » » ᾿ ᾿ ἵξε ἐμ ο ΡΥ τραν, ἔν ἐλατομήσατε. Λοιπὸν δὲ περὶ αὐτῆς τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, παραχολουβείτωσαν ἡμῖν 

τυρία:, 

4206 1Ψ΄, Ρείπιιτη ἰσιταν π΄ Ῥβα! 0 ἀπάδοϊηϊο 
αἰοὶ! : Ρεορίον τεϊξογίαπι ἱποριωῦ εἰ σφονπίμηι ρααρο- 

τις, πϊῶχο δα σαγα, αἰσὶξ Ῥοηνπιβ ὅθ. δορὰ πο 

ἰοϑοϊπιοπίαπι ἀρὰ φυοδάλαι ἀάπαο ] πῇ τηδη οὶ; 

πᾶσα οἱ ἴῃ ἴγάπι ΒιθΡῸ ΘΧΒαΡ αὐ αΠ Ππσπθι 10 - 

ἄαπι ἀο ἐπί μοὶ Ὁ, Κη ᾿μῖναν αὰ ρβαϊπχοπι χαΐα- 

ὑατα ἀδοϊμηαηι φγοραίασαι ἀἸοοη θπ.; ΟὐπδοΡνα ιθ, 

βοπιῖπο, φαΐα ἰὴ (6 ϑρογαυΐ; θ᾽ Ῥοβίθα: δοπ συλ θν- 
αδὸ οοπυρηζοεία ἐογὶση εὐ δαμεμεῖηιθμ, πὸ ἩΘΊΠΟΥ 

67 ποηείνα ον μὸν ἰαδὲα τέο  αὐππαρα - 

ἄξηι 6 ἃδησμαπίεβ, ταρεια δααηι 501] Ομδαγοπα 

δϑογιρϑεγαῃξ 7: δὲ ἴῃ σοηβρασῃθ μα; Ρροςρί- 
οἰεῦατα Θοηιίππεθε σογαην 6 5εΉρον, χα ἃ ἀραςὶβ 

πιθὶδ ἐ8ὲ πιὸ πο σοιπηιοῦσαῦ. ἘΠ. ροϑὲ ρᾶσὰ ; ἡ ὠλμο 

νέγο δέ τῶφμο αὐ πορίεηε ἐπ ἀξονιγλδ τὰ γ 6185 γππεὶ, ἘΝ, 

Ῥοβίθα τ δ 6 5{ἰ55ἰτὴο Δ}: Θμοπίω γ0γ «ον οὐ μι 5 

απτιαηιν πιθαπὶ μι ιξονυτμτα, πος ἀπὸ ὶς δανιοίμηιν εμη 

υἱάονε σογγμρειοποηι. Νοτι αἰχὶῖ, Νὸς ἀαθῚ5. βα ποίη) 
ἰαστῃ νους αιογίοι, ἈΠΟ τηογία. ἤθη ΟπΞοε; 

584, σογγμρίϊοπενι (ἰάθη, παι, πο γἱάδο, ἴῃ 
τογὶο ἁαΐθλ ΠΟ ΡΘΓΙΠΏΠΘΡΟ,. δΝοίας ηιλὶ ἐοοϊοεὶ 

8. (αᾳῖ. 18, ἢ. 84. ὁ0 Τόα, τυ, ἢ, 61 ΟοΙοθδ, τ, 30. 
. δὺ αὐ ὰ, χχῖῦ, ὃ. ὁ’ ῬΞΔΙ χα, τς 
γι; 7... Ἰρ δΩς. αῖχ, {ὅς 

ςι,. ΟΥ̓ΒΠ.. ΜΠΕΒΆΟΞΟΙ,. ΑΠΘΒΠΕΡ. 

ἀραᾷ αἀιπίγαπάοβ ρρορποίαβ ἰρϊρααΐαῦ; δ᾽ αἰγαπι ἃ ξητοῦσαι αὐτὸν 

51 καῇ, χει, 
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χαὶ μὴ εὐροῦται, παλιν εὑρουσαι 
χαΐρουτιν" ἵνα τῶν Εὐχγγελίων ἀναγινωσχομένων, 

ἐχνῳδίχι νομιζηιντο τῶν ἁγίων μὴ μῦθοι, μηδὲ ἤζῇ 

Ἰπϑαγγελίων αἱ διηγήσεις, 

τ Ὅτι υδν οὖν ἐτάου ὃ Σωτήρ, ἀχηκόχτε σαφῶς 

ἐν τῇ προτέρᾳ διαλέξε!, τοῦ Ἡσαΐου λέγοντος. Ἔστα' 
ν᾿ ἦ5 ᾿ ᾿ Ὑ » - 

ἐν εἰρύνῃ ἧ ταφὴ αὐτοῦ" εἰρηνοποίησε γὰρ ἐν τὶ 
ἘΠ σαν μὲ δ ἃ ας ΠΕ 

ταοῦ αὐτοῦ 12) οὐλανον καὶ τὴν γῆν, τοὺς ἄμαρτω- 

καὶ, ὁτ' ᾿Απὸ προσώπου λοὺς πρητάγων τῷ Θεῷ' 
ἀδικίας ἥσται ὁ δίκαιος" καὶ, Ἔσται ἐν 

τοῖα, δύ ποθ᾽ καὶ, δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς 

ταφῆς αὐτοῦ" χαὶ ἡ προφηπείχ τοῦ ᾿Ιχχὼ λὲ- 

ουσα ἐν ταῖς Τραφαῖς" ᾿Αναπεσὼν ἐκοιμήθη ὦ « 
λέων, χαὶ ὡς σχύμνος τίς ἐγεῦεῖ αὐτόν ; Βαὶ τὸ 

: Η ξ ς ᾿ 
᾿Αριθμοῖς παοχπλήσιον᾽ Καταχλιθεὶς 

στὸ ὡς λέων, καὶ 

ἐν 
ὡς σκύμνος. Καὶ τοῦ ψαλμοῦ 

λέγοντος ἠκούσατε πολλάχις᾽ Καὶ εἰς χοῦν θανά- 
του χατίγαγὲς υξ. Καὶ τὴν τόπον δὲ (8) ἐπεσγμειω- 

σάμεθα, ἐν τῷ λέγειν: ᾿μόλέψατε εἷς τὴ» πέ- 

Α΄, Αἶγει τοίνυν πρῶτον ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ψαλυῷ" 
“ἕνεχεν τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ τοῦ 

στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέ- 
, τ : δι τ 

γει Κύριος. ᾿Αλλ᾽ ἔτι τοῦτο πχοῦ τισιν ἀνοίδολον 
τυγχάνει" πολλάχις γὰρ γχαὶ εἰς ὀογὴν ἐγείρεται (ἢ), 

ποὸς τὸ λαϑεῖν ἐχδίχησιν παρὰ τῶν ἐχθρῶν, 'Ἔλθὲ 
τοίνυν ἐπὶ τὸν πεντεχα!δέχατον ψαλμὸν λέγοντα σα- 

φῶς" Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτ: ἐπὶ σοὶ ἢλπισπα' 
χαὶ μετὰ ταῦτα: Οὐ “ἡ συναγάγω τὺς συνάγων 

γὰς αὐτῶν ἐξ αἱμάτων, οὐδ᾽ οὐ μὴ μνησῃῶ τῶν 

ὀνομάτων αὐτῶν ξ:ὰ χειλέων μου, ἐπειδὴ ἐμὲ παρ- 

αἰτησάμενοι, βατιλίχ ἑαυτῶν ἐπέγραψαν τὸν Καί- 

σαρα" καὶ τὰ ἑξῆς" Ποοωρώμην τὸν Κύριον ἐν- 
ε -“ , ΟΣ ΙΗ 

ὠπίόν μοὺ διαπαντὸς, ὅτι ἐχ διξιῶν μοῦ ἐστιν ἵνα 
μὴ σαλευρῶ: καὶ μετ᾽ ὀλίγον: Ἔτι ἂξ καὶ ἕως 

γυχτὸς ἐπαίδευσλν μὲ οἱ νερροί μου" καὶ μετὰ 
ταῦτα σαφέστατα λέγει: Ὃτ: οὖχ ἐγχαταλείψεις 

4 Ἵ -- πες. ΤΑΝ ι Ὡς, ν " ....Σ 

τὴν ψυχήν ον εἰς αὐτὴν, ΄αἀὐ0ξ ὁωτεις τῶν ὑ)7τὴν 
- ἢ οὶ ΕΣ ἊΣ 

σου ἰδεῖν διχοβονᾶν. (ὐχ εἶπεν (Ὁ) Οὐδὲ δώσεις 
ὅμ«... ᾿ ΡΝ" , να σαν . ἃ τὰ ΕῚ 

τὸν Ὅσιδν σγὺ τὸεῖν βθάνχτουν, ἐπεὶ οὐκ ἀπέθνησχεν 
Ν᾿ ᾿ . .ς » ν᾿ 3 ΄ » μι ἀλλὰ, τὴν μὲν διαφθορὰν, φησὶν, οὐ βλέπω, ἐν δὲ 

ἡ. Ἦϑ σᾶς, π᾿: ὦ: Ἐἢ τς 
1588, τι, 1, 59. Ῥβα!. χι, 8, 19 

53. 58. ΠΥῚῚν χιιχ, 
ἧς ὃν. Ὁ Ῥρα]. 

() Αιαϊεξῖς τὰ δμρονορο δου ποτε. [σὺ Ια 9. ἢ Κέ, Ερὶξ δν Ῥαδο βοριίξνα ὁ), Ἰορὶς 16. Σὲ [πὰ 
σύθτη 56. {{Π|τ οἰα598 σοι αροναὶ, 0) μαβοίαν ἴῃ 
ἀροίιδα ἰδυῖα. οαϊροθθπὶ; 68 οτρὸ δ κη ἶσαξ Ὠοπιί- 
"ἴδ. ἔτ συ παχὶ ἀ16 ρεσδ δὴ} παρ ταμν απ, 4ποὰ 
6ο ἡϑγί8 σθῆθθο, Π} 6 πι8 πηδιηοεία οἰϊα558 58 δχίβιϊ- 
θλᾶνὶ} [65 ἰτοπλαη, ααοιὶ τοῦτο οτη του Δ Π 
Ῥγοροβαϊβοοί, ὁχ ἐη θμο0 ΡῈ ἀϊοθη 5. μγα  ρι κε, 

(2) ἣν τῇ ταφῇ αὐτοῦ. νογῦα ἤφο οὐἰἀίάιιηις 
6Χχ οοαὰ. (υἱδί. οἱ δ μ. σα πο μη ταδί οὐ κα- 
Ρϑυονο δαί Ἰοσὸ σου ΡΟ ἢ} πη μ δ᾽ οἱ ἀμ αοῖο 
ἡ Γοσἰὰ5. οἰ πξ οι [κα Τό. θαύο μεαίοϑ, οἴο., ἃ γα 
ΤΊ] σοι πιά νι ἀοῃίατ, Θιεο 5ρ τπαλ λα, αν 00 
ἰοφετοηίο : «ἱ Ἷς ἐπὶ μϊξαξίςς ἰθαΒον  }} ἀ8|- 
πυ5, 564. ῳ ρᾶυ[ο ΠΡ γῖα5 οὺ κοϊαῖτας ἀααιι ἀδο ἃ τη 
ἰαγεδηι σαιθοἢ ϑίτη σοαυρ αν} ; σαπρία οχ Οντι!ο 
βρᾶϑίια οἱ Ἰοηρίογιθα5 ἐμ θγνα } 15 ̓πβογθηβ, ἴουῦο, 

Ῥάθθ ὁδὲ ἰοθμς ἀιίδι θΆ. ὐχχνς ὃ, πδὸ ἰην 5 οτβαϊ - 
ἀθγίπι ἰοοο ἢ ταφή δογίρβὶϑβθ ΟΥ̓ Π]Πυτὰ ὁ τόπος. [τὰ 
611 [1914 ἃ 6) αϑάθηλ ὑρϑ! ΠΟ} τορι ο νἀ διίαν, 

(9) Τύπον ὃξ, δὲ ρῬοβξυί9. οσ οοὐᾷ, (οἷεὶ,, 
Βρρ.. οθ, δβαμ)"., σα} 5 ἰοῦο 2186 ἴῃ 6115. 5εγὶ- 
Ρίπηι Σίς, 

(ἀ) ᾿πιγείρεται, ραβεγοῖξ, [τὰ Βορί ρθα8 6χ (οἱβ]., 
Ἀρθρ., ἸλοΘ,άβάα. τοά, Ἰοσοὸ ἐγήγεοται, ἐαεερνονί. 

"δ, Οὐχ εἴπιν, ΝΌΗ αὶ! χ ΟΟἾ51, Τὰρα., Βορ, 
θδβαμ}".. ανοὰ, οιαρἀαςαια, αὐ τββρομ νοὶ ἀΠ δνὶ 
νΘ πο ἸμΠΡὰ φησίν, Δ 1Ὶ νορο ὁσπίσα, ΒΘ ΒΌΣΩ 60} - 
δ γα! η}5. Βα δη! ἴῃ. ρυίαα ρογκθηα, Οὐχ εἴπου, 
οι αἴωὶ, Ῥάαϊο μοϑὲ, ἰουο ὑπομένω, 8 070, δκ 
ζοἰ5]. εἰ Βορ. οἱ ἀγοά. ἀδογίροίμιαθ5, ἀπὸ μενῶ, ποη 
Ῥεγπιαποῦο. 
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τῷ θενάτῳ οὐχ ἀπομενῶ, ᾿κγνώρισαλς μο: ὁδοὺς α υἱοὶ υἱμοίθοοο ἀΐβονίο μοϑὶ πτουίοην ν᾽ α ρυφα!σαίατ. 
ζωῆς, Ἰδοὺ σχτῶς μετὰ τὸν ράνατον ζωὴ χηρύστε- 
ται (ἡ). ἝΛΟΣ καὶ ἐπὶ τὸν ς- 
Ὑψώσω σε, Ιχύϑις, ὅτι ὑπέ 
φραύας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ . ὙἹ τὸ γενόμενον 
ἐν ἐχῦ ὧν ἐῤ  ὕσθης, ἤ μέλλων πύπτεσῃα! ἀπι.λλά- 

ὙΠ 
χ5, 

, . » , 

ἐχοστὸν ἔννατον Ψαλμόν" 
: 

μ8, χαὶ οὐχ εὑ- 

: Αὐτὸς σαφέστατα λέγει" Κύσις, ἀνήγαγες ἐξ 

υ τὴν ψυχέν μου. Ἔκεϊ ᾿ς, Οὐχ ἐγχαταλεῖ- 

τὸ μέλλον γίνε- 
᾿Αἀνήγαγες, ᾿Εσωσὰς μὲ 

εις, πρηφντικῶς" χαὶ ὠὸς 

σῃλι ὡς γεγενημένον, ὅτι 
: ἢ Ἢ Ἔξ, 
ἀπὸ τῶν χαταύαινόντων εἰς λάχχον, ᾽ν ποίῳ 

και ῷῳῷ τὸ ἐσόμενον ; Τὸ ξαπέρας αὐλισθήσεται 

κλαυθιὸς, χαὶ εἷς τὸ πρωὶ ἀγολλίασις, ὌΨΙ γὰρ 

τῶν μαθητῶν ἦν τὸ πένθος" χαὶ πρωΐ, τῆς ἄνα- 
στάσξως ἡ εὐωροσύνη. 

ἘΠ. Θέλεις δὲ γνῶναι χαὶ τὸν τόπον; Λέγει πάλιν 
ἐν "Ατμασιν" εἷς χῆπον χαρύχς χατέδην" γῆπος 
γὰρ ἦν ὅπου ἐτταυρώθη, κὶ γὰρ χαὶ τὰ μάλιστα 
υῦν βχστιλιχαῖς δωρταῖς ἐφαιδούνῃη, ἀλλὰ χῆπος ἦν 
πρόπερην, γαὶ πὰ σύμδηλα τούτο μένει καὶ τὰ λεί- 
ψανχ, [κῆπος 

ὑπὸ τῶν 
χεχλεισμένος, πηγὴ ἐσφοσγισμένῃ, 

Ἰουδαίων τῶν λεγόντων: ᾿Εμνέσρῃεμεν, 

εἶπεν τι μετὰ 
χέλευσον οὖν ἀσταλι- 

τὸν τάφον" χαὶ ἑξῆς (3), Οἱ δὲ πορευθέν- Ἶ 
τες ἠπφαλίταντο τὸν 

δὲν Ὁ πλάνος, ἐσεῖτο: ἘπῚ ΞΠΝΝ 
ὃ ᾿ 

διξοας ἐγείφομαι" 

τάφον, σφραγίσαντες τὸν 
ἽΕΙ αὐ ᾿ : 

λίρον μετὰ τῆς κουστωδίας, Πρὸς οὖς χαλῶς ἀπο- 
αεριόμενός (3 ἢ Ἰζαὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτοὺς Ξ ξ 

πτα σαν ΩΣ ἔκον. ἔν ὁ πηγὴ ἡ ἐσφραγισμένη, ἢ 
" Ὶ Ἔξ ᾿; 5, . ἐς 4»... Ν πηγὴ φρέατος ὕδατος ζῶντος; ἀὐ- 

Ἢ Ἢ οὗ γέγραπται" Ὅτι παρὰ 

τοῖς μαθυταῖς ὁ 

᾿τοιμάζου, 

πρσοηγο ίσως Ὁ Σοφωνίας ἐκ 
ὄγθριζε (4}" 

ΓΞ ἈΠ ὸς Ἰἰαστ 
πιῳυλλὶς αὐτῶν! τῶ ᾿ἴου- 

προτώπου τοῦ 

διέφθαρται πᾶσα 

βαΐων δηλονότι, 

Τ2 ὑδη!. νὰ, 10, 
1 ζ0}} νη, 18, 

τ ᾿ 
οὐ γαταλέλειπται βότους 

0 53 Π0Ὁ χιχ, 41, 
8. (πο, ἡ, 12, 195 14. 4. 

(11 Ἀηρήσσεται, Ποὺ νόθα ἴῃ οἰ, Ποο οἱ 
(αβααθ. οχοὶρι! ποὺ μὶοββδιηᾶ: ᾿Αναλφίδολος ἡ 
ἀπόξειξις τῆς ἀνχττασεως ]ηε ει δίαῖα ἐδὲ γρεμῦ- 
γευ ον ὶς οοιηρνοθαίϊο, Ἰοῦο εὐὡρανας, ΗρΘ. εοτὶ- 
Ρίσα παροῦ, υῦφρανας. 10 ΓΟσ 5 θ06 Ὑἱνήμενον, ΒΟΥ: 
ρϑήπειβ, γενόμενον οχ οοὐά, Πορ. οἱ ὕοἶ5!, δοχσιθα- 
[18 ΘΧΞΟΡΙΡΗ πα, 

(3) Καὶ ἐξές. Ἐὰ56. νοῦθα. δὲ βοαυθηίθ8 πὰρ αα 
πὸν τάφον ἔχ. ],, ργόρον Ἰεα}πι5. νουΐα ΤΡΡΟΙ ΠΟΘ. 
φγρ νη δά, ΘΒ. 15. 6χ οὐβά, ἄραι, ΟΔΟΒ., 
(οἸ51., σε, Οαβαι)ν, [ἢ ̓ ἰσ8 οἱ αβᾶὰρ ρει γηλ- 
αἴας, σψοχγίσαντες τὸν λίθον, 

(3) Καλῶς ἀποτεινόμενος. νουύοπὶ χαλῶς ᾳκοτῖ- 
μ5ϊπιὰβ ἐχ οοάὰ. δρ, ΟὐἾ51]., ἤσα, αβόι, ΑἹ δὶ 
ΘΠι 85 ΟΠ 1}. τς. [ἢ ΞΟΖΌΘΠΕ δχ δο ὶ ΠΡ τὸ ἰ6- 
κ(Ππποπίο, ἰυοο αὐτοὺς 5οτίριαϊη οὶ αὐτόν ἴῃ οἶ5], 
σε., Ῥος, Οὐβαι, ἃ. δβὶ σενοσγα ἰπ ἰϑχία 208] : αἱ 
Ογυ!ανι Πομίθ5α σὐτούς μ᾽ πτὰ ἱ απ πεθιῸ ρτο θα ἀρ- 
᾽σαι πὰς ἸΘοἱ ἀρ οὸ ἴποία ἀὰ {πιάςηοβ : Πϑὸς 
οὕς ἀποτευόμινης, Τόσο, πη γὰ φρέατος, Παρ ῦ": Γ᾿ ἢ 
Οοίκ)νς, πος 6. νοΐ, φρέχο 5ιπρ! δι, Τὴ λπ 15 
γοΡο σάμν αν νόσϑ, 1ὅ, πηγὴ κήπου, καὶ φρέαρ ὅδ, 
ζῶν. 

(ὁ Ὅκθριζε. δα, δὲ Οοἰ5}.. ὄδησισον, αἱ ἴῃ ΓΟ - 
ΡὮὨδιϊοο ἰοχίας οἱ Εἰο οἰϊαηιὶ ραλοἾβ ροϑὶ [μιθ5. ἦο- 
οθηι ἐπιφυλλίς νοτιὶ γαρεγπαίμα, βεοαία8 ΟΠ] αηὶ 

Ἢ γίαο ἰαξε. πὶ ἃ οἐ 14. 
ΒΟ ΞΔ αν ὡς 

Υολὶ οἱ ἀἀ ν[ οοί πλαπι ποτα ρ54 πὰ}: « χα! ίαρο 

«τὸς ον πὸ απ τὴ 5150 6015} πα ονηδο [σα 5}1 
«ΤΠ 605 πι 608 ἀδ αι. Θ ἰ| δοιὰ οδὺ Ὁ Πιῖ τη} - 

Οἷκ ον 5 66ς ΔῈΠ 8 τα] τὰ ροτοσ Πρ η 15 ΟΠ λ}βκ}15 

Τα ϊβι Ὁ 0.56. ἀΐϊοῖε οἸαν ββίαγο Σ Πογεΐησ, δαμεὶς αὖ 
ἑπζογηο ἀπίααηι πεοανη. ΠῚ αἴοῖι, δίοι ἀογοίϊγηιιος, 

Ρτορ)οιῖςο ; ῖσ δούθαι Ταϊα αι ὰ απ] πάτα [4 πν ἴα - 
οἰατ σατιπ αη5 αἰΐ, Εαμιεπεῖ, Βαϊπαδίϊ τὰ α εἰδκοδῃ- 

ἀἰρηάν5 ὅν ἰΙασρμηι. Οποπαιὴ [ἰἰ ἔθη! ρονο ξαϊαγ πὶ 

6651 ὃ λα πὍηὔἡὧρογιρῃ ἀογπογαυϊίμν βοίως, οἱ αὐ ἡμτ- 

ἐριθὴ ἰω ἐἰία ; 560 νδβροσᾶσι δηΐηι ογαὶ αἰδοιραίο- 

ταρι [οἰ 5, δὲ δῶρ γοβαγ ἢ 15. ̓ ν{|ἃ, 

νι, Ὑ]5 οἱ 46 Ἰοσὸ σορηόξοογο ἢ ὨΤοΕ ᾿ξ ΓᾺ ΠΣ ἴῃ 

(δ ἰς 5 : 1 κουπὶ πμιοῖς ἀθςοοπ αὶ 1. Ἰογία5. θη ηΣ 

δγαὰξ ἀΡὶ στα ἔχιι5 οβὶ 15. 71 Ττηοἰβὶ δηΐηι τ ροτὰ- 

ον }}5 ἀοηΐδ (8) σὴ παχῖδ ὀχορπαία5 8}. Ῥτὶ 5 
ἰὰηοπ μου Π3 Θγαϊ, ππ} 5416. πα δὲ ἁά πὰς ν6511}- 

δἷα 81 βοΐ, Πογια, ὁοποί δ, [0ὴ5 εἰσθιαῖτς Ἴ5, 
ἃ δαἄτοῖ5 ν 0} 16 0} αὶ ἀἰχότσαπι: α Ποσογάδιϊ ΒΏΓΑΙΞ, 

«ἀαοα ϑοαποίοῦηο αἰχι ἄμε νίνθην: ΡΟΒΕΙΓ65 4185 

« τοϑγρατα,. 48} ἴα ν' ι απ Ὁ] 56 ρ Ἰ τ πππὶ : δέ 1} 86- 

« φεσηεἰδια Σ ΠΕ ἀα!δῖχ θεοῖο! πα ϊονα} δορὰ - 

τ ΟΥῺ, δ'απδηίο5 Ἰαρ δ ηι, Δ 1 {|5 χοῦ 118 78, πὶ 

« πος ρείο)οο ἰμυδοία αἱὲ αἰχμα : 4 8 8. Εἱ ἴτπ γτο- 
« Ταϊοίοην [σὰ }}}5 ἴρθο5 17. ΟΝὲς ΘΟ δ ἴθ 5. δὶ τ 

«πη» ὅς, ἀμί χαῖρ βἰρηϊβοαῖ [5 Ραϊοὶ β4ι 
« νἰνθη! 5 99» ρὲ 658 δαϊναίον, ἀθ απὸ δορί θέαιη 
δδῖ: « Οποηίατῃ ἀραὶ ἴ6 650 [05 ν᾽ 85 88.» 

ΥἹ, γϑγὰ. αυϊὰ ἀϊοῖ} ἀἰβοῖμα 5 Βορλομᾶ5 ΟΧ 

Ῥουβομὰ ΟἸτἸδεὶ ὃ α Ρεαράνα ἔοι δὴ 5υσρος σοντὶ- 

« Ρἴα5 65} σηλ 8 γὰσοτηα 3 ἔρβόγατηῃ δ᾽ ;» δα ἀφοραηλ 

πξηῖρο, ἀρὰ {π05 το] οί 01) 651 ἀνὰ ΒΆ [018 564 

Ἵ (δηΐ, ιν, 18. 15 Μαι(ἢῃ. χχυι, θ9-δ, 
δ: βορθοῃ. πιν Ἴ, 

ΑΙοσαηάοίπιασι {|| ἰἢ 5815 δὶ απο Ἰούα ηι σΟ Π] 16} - 
ταν 5 ρύόμαι, Βορριαρ, βίγίο ἐπιφυλλίδα αἰοὶ ηιῖπ 
πητος εἰ μαμοῖς σ) απὶδ σοπϑίαλνξθ5 γαοθηοδ : αὶ Ἰτοη- 
αὐας νο α} ἔμ ραθ, βίο παι 16 σο  ἰαϑη!ἀπὶ σοα- 
[05 Τμίαπτ. τὰ ἰκατία ΠΝ Ν Τα ορρ. νϑγβοπο ἀρὰ 
ΠΠ ρον  πιαπὶ βουτ δέζαγ τασθινΐ; 1 ΟΟΠιΘ ΔΓ 
νΌΓο βοτίρίυμη ἴῃ ΠΧ ΧΟ αἷν ε856. ζιοη οδείαϑ; ἱρ59 
ΠΟ γαΐσαια νοσόθῃ νογα! ροσίξσίϊοηϑ, 

(ὅ᾽ Τοηροναίονιῖς “ον. Πολαπα πὴ 400 ΒΘ ΡΠ 5 681 
σμυβίυ5. ἀδοογαν, κεὰ ροίϊαπ πα κᾶορα Θα  Ποἷὰ 
οοιαπηπίαν (σπηδιδης θ. οὔπαίᾳ πδογῶ ΓΟΑΌΣΓΟ- 
οἰϊοιῖν πρόσας εὐ φαάπΠοαία ὁχ ἀἄνογεο οἱ δα οὐοὶ- 
ἀδι θην θαμὰ ᾿ἰοβ αν το ΠΟ} }9 Θοοϊσοία, δορὰ, 

ῬΟΥΠΟΙΡῺ5, αἰγβ. αἰνογϑίβαι 8 115. Φ 1115. οὐτιπ 
δία πιο, Θὰ5 5 ρο γί αἶ 558. αἰ. Οὐ ΠΠι5. ΒΥ ΤΟΥ 5 ΠΟΥ τὶ 
το] αυϊαδ, θη: 4 δα δι οὐ  σαπι μι μι  πβακ [Ἶ5κθ 
ἴῃ 50 να} βρα!ο, σαοα ἰμιοτ ϑασγαπι πιο τη δ 6- 
απ δ. ᾿νὰ αἰ σαι, Θ᾽ 581 μν}5 ρογ οἱ θὰ5 αἰ {ἃ ἰὰ- 
ἴδνα δὐιλ τα ἐπ θυσοριιπι. οὐαί, ΠΙᾺ ἀυ15πῈ οαπὶ 
δριοηάΐο Ἰαρίο οοηδιναία ιν οβδθῖ, οχ ΤΌ 568., 1} 
γί, Ορησίρνξ . οαρ. 99. ααὐπάτῃ ΠΟ νερὰ γος 
ποῦ ραϊθον πὸπ ἸΩΔΟΠΙμο. Μαῖα ἐμέιαν οὰ ν6] 
Ροῃὸ βασγαπι τη απιθ αι τῇ ἃ οὐἱομ! οι. ν0] ἀᾶ 
δ᾽ υβάδῃῃ [ἀργὰ υχία ἀηἐδπνι αι Πα ἀα 5. ΘΟΙ }}- 
οἴαμαι ογαϊ, τ, ἀπ. 9 σο! ουᾶρο. 



831 ς, ΟὙΠΠῚ ΤΙ ΒΙΒΈΌΒΟΙ,. ΔΒΟΉΒΊΤΕΡ, 532 

δα τὰσοηα]αδ : οχΞοϊηἀταν παπιάπδ νἵηρα ἰρ80- ἃ σωτηλίας, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπιουλλίς ἐκχόπτεται γὰ ἡ 

ταϊῃ. 146 φασπιοάο δὰ αἀἰβεῖραϊοβ Ἰοχαῖτζαῦ: « ῬΡΡ- 
«Βᾶρα [6.8 η 8 Βαγο ἔτ 6 δχϑρουία ΓρϑΌσγΘοο- 
Ἀθπι ΕΠ ἀοϑ᾽πάδ βοσαπάστῃ θαπηήσιι ΞουριαγαΣ σθὴ- 
θα αὶ ἂσ ἰθποτϑῖη, αἱ : « Ργορίογρα δχϑρθοϊα 

«ταρὶ αἰ! θοιΐηαϑ, ἴθ ἀϊθπὶ γοϑαγγθοιο πἷ5 πιρὸ πὶ 

« πιαΡίν οἱ Π153» [56 ἰοπ!σπα]}, δὰ ρ5 οαπι ρτο- 
Ῥιθίαπι ρυτν] 556. Ἰούλ π. τοσαρρ ΟΠ 15. (4). 4αὶ 
Μαυιγείαπη ἀρρο!! αι εταὶ, Οὐ δηΐτα γα ΠῸΠΘ, 

ποι σϑέθγατγατῃ Εςυ]δδίαγασα πιογο εἷς σΟΙσοια οἱ 

ΓΟΒΌΓΓΘΟ 115 Ἰοσὰ8. Εροίοβία ἀρρο! αἰὰν, οὶ Ματγ- 
(γριὰ Ὁ ΑἹ ἰὰ [οτίαββδ ρτορίον μτορ ιϑίαια «αὶ ἀϊ- 

χἰὶ ἢ « πὶ ἀἴδαι ἐοβαγυθο 0 }}}5 τη ἰπ τ αΥ Υ σία.» 
ὙΠ. ἘΠ χφαΐβ ἰπίβ. δβὲ, χυράνθ 6}118 τοβαν απ Ε15 

οἴρθῶ ἡ Εν! θη ον ἰῃ ΘΟ ΞΘ ΤΆ ΘΠ δ 15. 11 Ἰρβὰ ρῥΓΟ- 

Ῥμδιὶςὶ σοι οχαϑ βαεῖο ἀτο τ: οΟὐΐα ἰὰπ0 ὀοσπινο ὶ 
«ϑαροῦ ροραϊου5 ΠΠπσάδτη ὃ Σοβααὶ ἀθαλ ροΒ τοβαῦνθ- 
οἰἰσπδηι, πΐ550 ϑρίγι νὰ βϑαροῖο ἀαῖπ 651 σναια ἡ πδια- 

τατν 85, α Δ βογνίαπὶ τη 58} [σα ην ἀρ τὴ ὅθι» 
Ουσαάπαιῃ νόγοὸ [|| οοάθια ριοριθία αὐ μι αν 
5.1 ΒΟ απ, χασα ποννῖοηε Πορλΐπο 585 πραπὶυ παι ῦ 
«Ἰὰς ἔα θὰ5 Πανίοναιι Ιορί ἀονε πα ΠΡὶ νἱοι!- 

«πηᾶϑ.»Νοϑ φαοα ἴῃ Αὐδ5 βογίρειπι οϑιβθίοασῃ νε οἱ 
Ζορ58. οαπιιομαβ 6χ Ππῖ|δα5 ἢ πνίοναηι ΘΠ ορία. 

Ουδάο ἰσίταν οἱ ἐθι ρον 5 οἰνοι 5] απ 14 η}, Οἱ Ἰοοὶ 
ῬΓΟΡΙΙΟΒ σπανδοίοτ 65, φααῃιίο ἢ ὁσηδοοαΐα Γοβιρρα- 

οἰἰοπομι βία εἀϊοῦπὶ δογρίυγῳ ; πσιιδοὶ ἰδίῃ 08 
τοσαΡγοο ἢ 8. ἤΠἀδ πὶ σΟΠΟΙΡΟ, πόοαα [ἃ Φαϊϑαλ πὶ 

Ρόγιπονραῖ, σαοταῖη8 ΟΠ εϊβιατα ὁ08Ὲ ἢ ρασὶ5. 6 ππον- 

ἴα 5. Θχοϊ [α κιτὴ, 
ΝΠ. Αοοῖρο δὲ αἰ (οβιπηοηπιπι ἐπ οοϊοσοθῖσαο 

βϑριίιο ρϑαΐπγο, με Ἰδίυ ᾽πὶ ριόρ θεῖ 5. αἸορηΐθ ρ58 

οηΐῇ αὶ αὶ Ἰοφαοθαίαν 51, ροκίοα 20ΆᾺ ἀὐ[μ}}} : 

ἐξ Κορμοῖ. πὶ, 8, 85 014, 9, 35 Δοί, αι, ἄν 

(4) « Ἰόσαπι γϑβαγγοοι τις 11 ἀρρο]]αλπ5. Ἔγαὶ 
« Μαγίγγμμη,» δ. }} 1 νεῖ! 5 ὁχ ἰοοο Βορῃοηι; 
σα) ΗοδΡ αἰ υατὴ νοσο ΠΧᾺ Ττότρρ. τά ιάογαμπέ 
μαοτήριον ἐξοζηιολίηι ΠΙΟγο νὴ α5. ἐμδισηα. τη 
θου!θδίϑο, αὐ βαρον ἀπανυνγσα αι ἐτῃ α105. Ὁ] Δ Ϊ 
βοίθθαμι, παν έηγία ἀἰσογοπαρ, 6 νὰ ]Π}5 4:0 [πὶ 58 - 
ΟΥΙ5 Ἰοοῖ8. ΟΠ υἴβιο σοῃπίγαυ! ας. ὁπὴν Θοο οβὶ 5. 5οα 
αιιαλ δι} πο πα ΘΠ Ὧν 6} 5 ΟΠ απ δὶς αρ  ψοῖλ αὺ- 
τὰσῃ το π ς ααοὰ Θυο! 515. Να εἰ ἔχε 01 ἴ6μ8- 
ΤΩ], ΟἹ Διϑοθηδέυν δ ἴῃ το π]8 Οὐ ναρασα ρα βοιίω, οἵ 
ΒΕ ΡΟΡΙΟΤΙ ἴῃ ταθη θ δίθη ροοϊθδίθ {0} ἡρπ μοίθ- 
τὰν Νοι ἀπ} πὶ ΠῚ σοί θα μρθοῖραθ σοπυθηΐθθ 
ΩΝ ἀοίχθη, ααδ5 δὶ] ΟΠ ΓΙ 51} παρέντα πὶ σα ρ1}}8 
βθρα!έυαπες ΘΓ 1ὴ Ιοσα ἀ}} ρυτθοἸα να ΘΟ ἢ 5 ΟΠ ΘΤΩ 
105} Ποαϊα58. ἴα} (( Τῶν, νὰ, 13) ἀπ Πυδία δεαί, 
Οπαμαθθοπι ἃραα 5  Βὴα πὶ νι ]5. τὰ [οοἶβ, δ. ππι: 
45 βσα! ἃΐψ 6. δέϊα πὶ ΞΕ ΖΙΘΗ Πα ΠῚ Ξουϊρίογθϑ, δὺς 
οἸσοία Βρϑαγγοσ]οηἷ8. Ῥγοργῖο ποπιῖηθ Μανἐψγίμηι, 
νὰ} πιορας Μανίηγίισι, νἘ1 ΔΜαλίψεαν Βαϊναίονὶδ 
ἀἰοὶ βοῖοι. Υογιση γπαγέμεϊἑ ποιπ θὰ ρ5ὶ βδραϊονο, 
δὰ} Ιοὺὸ δὲ 58.610 1. ΘΒ ΘΟ ΘΒ. 501 Β ΠοίΟ πιο- 
πυχχθηῖο, ρου! δοϊίον διἰγ αϊατα Ἰορί μη 5.: νον 
θγαιΐα ἄρα Επβοινς {0 . κι Ἐν Ουποίαπιηϊ, σὰρ, ἃ, 
εἰ δὲ ἰαιαϊὸ. Οοπδίακτϊ, σαρ. 9. δὲ ΗἸδγοι,, δρἑβὲ. 
ΟἸπα 7, απ. ἀ 1, βαποίααι τη δα (51 
θονιϊμὶ οοη Γοβδίοπογα, αὐτο ἐσ [.ἀ}{π|15. 65}, ἀὸ πηαρ- 
ἰγγίπηι αὐ αροῖ8, ἀρρο!ίαῦτθ νἱάδιαν, ᾿ρεαχη διίαιη [ὁ - 
απ ἴθ 0 (ππρ5ἃ 6. ταροῦ δ σριχ. ῬαᾺΠΠ 15 
ερίδι. 31, δὰπι. ὃς ἰοοσι ἐρλε οι ογεῖς ΤΗΝ] ξ, 
4αθηλ πὰ ηλ, 506. ἰσοίωπ Ῥαδοὶονῖὶβ ἴοι. Ἐσοϊδοῖο 
ΤΡ ΓΙ 5. αὶ Ποδίο ποτ βδηοίονηπι πιαγίμεΐα 
ἀϊοθραηύαῦ ; φαθιηδαϊηοάμῃ δἰΐδτη (6 ρ]8 ρσορθθ- 

852 δορ]οῦ. 10 10. 

ἢ 

ἄμπελος αὐτῶν. Βλέπε, πῶς λέγει πρὸς τοὺς μαθὴ- 

προσδόκχ τὴν 
ἀνάπτατιν (2). Καὶ ἐξῆς χατὰ τὴν αὐτὴν ἀχολουδίαν 

πῆς Τραφῖῆς φησι" Διὰ τοῦτο ὑπόμεινὸν με, λέγει 
Κύριος, εἰς ἀνχτταττὼς 

τὰς ᾿Ετοιμάζου, ὄρηδισον᾽ δὅρθθο0 

ἀμξαν αν εἰς μαρτό- 
"Ν οῖν τῆς; ἐπί ξε ὰ μος οιον, Βλέπεις, ὁτι χαὶ τὸν τόπον τῆς ἀνχστάτεως 

προρεῖδεν ὁ προφήτης, Μαρτόριον ἐπιχληῆη σόμενον ; 
Τίνι γὰρ τῷ λύγῳ, μὴ κατὰ τὰς λοιπὰς 
τοῦ Τολγοθᾶ καὶ τῇ 

Ἑχχλι σίας ὁ 

Ὡ ὁ τύπος Εν- 

χλησία καλεῖται, ἀλλὰ λίιαστύριον (3); ᾽Αλλ᾽ ἴσως 
διὰ τὸν ποοφήτην, τὸν εἰπόντα' Εἰς ἡμέραν ἄνα- 

ἀναπττάπτεως οὗτος 

στ-ἀστώς ποὺ εἰς μχοτύριον, 
ΖΞ ἐστι ραν 80 Ὄ 

Ὑχυσ ο ἐρθν ἐσθ Ἐν σπξοῖ τ ἘΜ Ξ ΙΕ ΥΣΣ ἀξολοῦδη ἀνισταμένου, Σαφῶς ἐν τοῖς ξξῆς, ἐν τῇ αὐτῇ ἀκολουθίᾳ 
ποῦ προφήτου, φησίν" “Ὅτι τότε μεταστοέψω ἐπὶ λχοὺς 

γλῶσσαν" ἐπειδὴ, μετὰ ᾿ ἀποσταλὲν- 
ποῦ ἀγίου Πνεύματος, ἐδόθη χάρις γλωσσῶν, 

᾿Ν Ν ὄβαε, : τις 
πὸ δουλεύειν τῷ Κυοίῳ ὑπὸ ζογὸν ἕνα, Καὶ τἰ 

πὴν ἀνάστασιν 

Ὁ ᾿ 
λεύειν τῷ Κυρίῳ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα ; 'Εκχ περάτων 

ποταμῶν Αἰθιοπίας οἷσουσί μο: θυσίας. Οἴδας τὸ 

γξγοαμιένον ἐν ταῖς Ἰσάξεσιν, ὅτε ἦλθεν Αἰθίοψ 
εὐνοῦχος ἐκ πεοάτων 

ἡμδο} ἐν τῷ αὐ εἰ ες ποῦν τε, τοῦ σήλύολον ἐν τῷ αὐτῷ πούκειτχ! προφήτῃ, τοῦ 

ποταμῶν Αἰθιοπίας, Ὅταν τοί- 
ἄνω ν 

ἰδίωμα, ὅταν χαὶ 

τὰ (4) μετὰ τὴν ἀνάστασιν σημεῖα λίγωσιν αἵ Γρα- 
γὺν χαὶ τὸν καιρὸν καὶ τοῦ τόπον τὸ 

πιστοποιοῦ λοϊπὸν εἰς τὴν ἀνάστασιν, καὶ μη- 

σε σχλευΐτω ἀπὸ τοῦ ὁμολογεῖν Χριστὸν ἐχ νε- 

« αὐ δ τ ΡΩΝ 
ἢ, Λάμβανε ξὲ γαὶ ἄλλην μαρτυρίαν ἐν τῷ ὁγδο- 

ἐπα ἫΝ ; ηκοστῷ ξδδό αῳ ψαλμῷ, δ υιστοῦ λέγοντος ἐν προ- 

φήταις (αὐτὸς γὰρ ὁ λαλῶν τότε 

85 Αγ νης Ὡς 

(5) ὕστερον παρ- 

ὅτ ἴσᾳς πι|, ὃ. 

(15, ἀροβίο5 οἱ νυνί! θ5. σοηαίία, Πουαηι προφης- 
πεῖχ, σποστολεῖα, οἱ παρθενῶνας Δρρ6]]αα [δεϊ πεῖ. 
ΑἹ οἰἴδηιὶ ἃ ἃ δου 5185 ἃ 15 56 ΠΟ 5 ποῖ αΟ ΤΥ ΤΊ 5 
σοπαηα8. οχίρηβαηι μα ψ ἡ ἸοΠπΊοη να Τ}}5 ἢ τὴ0- 
πα ΠΡ Ὼ 015 ὑορον αι, Οπσα αὐίδιη ΜΗ]δεῖ5 τὰ 5815 
δὰ ππὴς ἰοσαπὶ ποίϊ8, Θχ Δρρϑἢαἰίοπο πχαν γε Π16- 
το ΔῈ} ἴδοι}. αἰ}. Ὁ} αἰ σαοηιὸ (οτηρ]α 
τρί ῖα παποιπαγοηϊαγ; 1 ππΠ10 δποίοτο σοί, 
δὲ χ [6 ΠΊ6ΠΙ} ΒΘ ΌΤΙ τιδτὶ ΦΟΟΙοβἴαϑ ΣΙ ΤΙ ΟΓΊ ΟΣ 
πολ η6 ἀρρο! Πα μαϊ. πὶ ἅπίθ σου]οβΊο ἩΪΟΡΌΒΟΙΥ: 
γα λπεΒ ΒΕΓ ΠΟ ΘΟ Θ πὶ σοΠ  πηαίατα ἔαῖ588 πὰπο 6ο- 
οἰθϑἷδ5 Παπουραπαϊ πιοιοτη, 51 }8 αἴ ραϊο σοηνίη- 
Οταν ; πιασίξαιις ΟΧ δ 115. πιδυῖν 5 τὰ πότπδπὶ ἰὴ 
ἰδίδην ἀδεϊνανα ἢ Οὐ τη. 

(2) Ὅρῃρου προσδόκα τὴν ἀνάστατιν, π΄ γὸ- 
665 ἀοϑιάθγαπι αν ἴπ σοάι]. (οἶπ}., Ἰοις πος εἰ [ὰ- 
500, ἀαλριῖπι ἰΙο00 ΘΠ πῸΓ ἰδίῳ : Εἶτα τὸς ἀιέφθαρ- 
παι πᾶτα ἣ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν, χαὶ ἱξῆς χατὰ, οἷα. 

(3) ᾿Αλλὰ Μαρτύριον. Π1Π|., ἀλλὰ γχαὶ Μαρτό- 
ϑιῶν, οοηΐγᾷ βοοριιὴηι ΟΥΤῚΠΠ {π|ὶ πᾶηο φάοτη, οοηλ- 
ταὰηΐ πιὰ πὴ Ἰ οΟ  οβ᾽απι, 566 Μαγίνείαπι, ἀρΡ06118- 
ἰδη} «ἰἰοὐ τ ἀαάρο ΠΙᾺ χαὶ οχραπχίπιαβ, ἀαοὶοῦιαῖθ 
σοἀά. (0131.. ἔδρα. Ποα, σά βϑδη}. 

(4) Καὶ τὰ, Ατγισα!απι τά Δαβίἀϊηλ5. ὃχ οοάϊοϊ- 
Ῥὰ5 Ηοδ οἱ ϑβαν. 

(Ὁ) Ὃ λαλῶν τότε. Αἀνουθίτπι τότε αὐ]οοσίαπι ἃ 
ἨΟΡ18 οχ οοὐ. ΠΟ, ὕβαυρ. οἱ τοί, βοτγί ρει πιὰ 
νεΙῸ παρεγένετο, ἰοῦ παρεγένετα! ΄αρα ΙΔ ΠΊ[65|6 
τηΡΠἀΟΒΏΤη οί, οχ οοδά, Παρ, (οἷ5]. οἱ Βοδ. Εἰ 
᾿Ἰ5άθπι οἰΐδην 110 015. 5 Βα Γα ὁ ὁχ Οαθϑθ, εἰ Ογοά. 
οὐ84. νούθπὶ ἀνθρωπος ρυ5., παρεγένεται ροβίϊα πὴ 
ἀοϊονίταυϑβ. 
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ἐγίνετο)" Κύρις ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἧμέ- Ὁ Βοηιῖιο Πενία βαἰπεξς τλθδρ, ἀν ἀὴρ οἰαηιαοὶ οἴ ἐν ποοίο 
ἐὰ " ᾿] 

ρᾶς ἐχέχραξα εν νυχτὶ 
μετ᾽ ὀλίγα τ ̓ νενήθην ὡσεὶ 

ἐν νεχροῦς 

, ζι 

ἐναντ "ΟΥ 1." 

ἀνθ ποι 

εἶπεν " 

χαὶ τὰν: 

ἀδοέρητας 
᾿ἔγεζθην (1) 

᾿ .- 
ἰ ἀνθρώποις ἀθον,π 

ἃ ἐπτχαυρώβη, οὐκ ἐξ ἀσθενείας, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἐξ ἀτθενείας ἀκουσίου ἦν ὁ ῃάνα- 

τος. Προσεληγίσηην μετὰ 

, ἀνθρωπος χδηήρι 

ὕητος. Καὶ ν 

ἐχουχίτς" γαὶ 

τῶν χαταδαινόντων εἰς 

λάχχον, Καὶ τί τὸ σύσσημον: Ἐμάκρουνας τοὺς 

γνωστούς μου ἀπ’ ἐμοῦ (περεύγασι 1ὰ5 οἱ πῇν- 
ταῦ. Μὴ τοῖς νεχροῖς ποιυύΐσῃς 

μετ᾿ ὑλίνα " Καὶ ἐγὼ, 
εἴτα 

Κύρις, πρὸς οὐ ἐκέχραζα, 
4 4 Ν « , » 

αἱ τὸ πρωΐ ἣ ποησευχὴ μὸν προφθάσει σε, Πλὲ- 
-- -οἷ “ ᾿ - “ Ἄνας 

πξις, πῶς ὀηλοῦσ: καὶ τὴν χαιρόν τῆς λας, κοὶ τοῦ 

θαυμασία; 

ΚΑῚ 

πάθους, καὶ τῆς ἀναστάσεως (2) ; 

Θ΄, [Καὶ πόθεν ἐγήγερται ὁ Σωτήρ; Αξγει ἐν τοῖς 
ἤλσματ' πῷν ἀσμάτων, ᾿Ανάστα, ἐλθὲ, ἡ πλητίον 

ἀπ γαὶ ἐν Ἔν σκέπῃ τῇ - "» τοῖς πέτρας, 

Σχέπην τῆς πέτρας (ἢ; εἶπε τὴν τότε ποὸ τῆς θύ- 

ρᾳς τοῦ σωτηρίου μνήματος οὔταν σχέπην, καὶ ἐξ 
Ν - “- ᾿ . 

αὐτὴς τῆς πίτρας, χαθὼς συνγῦες 

πρὸ τῶν μυημάτων, λελαξΞυμένην 
ῃ ΕΣ - ΙΝ δ; "ΝΡ 

ὙΕν Αι τνῶ ν νν ὡξᾶο φαίνεται, ἐπτιδὴ τότε ἐξεχηλάφβη 

ἔντχῦθα γίνεσθχ! 

(ἃ). Νὺν γὰρ οὐ 

τὸ προσκέπασμχ 
διὰ τὴν πχηηῦσαν εὐχοσιίαν, 150) γὰρ τῆς βασιλιχῆς 

φιλοτιμίας τῆς χατασχευῆς τοῦ μνήματος, σκέπη ἦν 

ἔμποοσθεν τῆς πτέίοχς. ᾿Αλλὰ 

ἔχουτα τὴν σκέπη» 1 ἄρα πε 
ποῦ ἐστιν ἡ πέτρα, ἡ 

τὰ ἰὐ58᾽ ΤῊΣ τ εδΙ Ἂν 

χεῖται, ἢ περὶ τὰ τείχη χαὶ τὰ τελευταῖχ , καὶ πύτε- 
ΡΠ ΠΡ τς, ΣΕ ρον εν τις ἂρ )ψᾳαι ἐξ τει χξσιν ἔστι», ἢ τὸιϊς Ζτῖσον 

ξνυμένοις προτειχίσμασι ; ΛΑἔγει τοίνον ἐν τοῖς 

λσμασιν" Ἔν ακέπῃ (Ὁ) τῆς πέτρας, ἐχόμενα ποϑ 

πιοτειχίτματος. 

88 ῬΑ], ταχχυ, 1. 58.201. ὃ, δ, 80 1014, .0. 
95 (δη}. ας 10. 58 1τὀ0[4, 14. 51 τ01α, 

(1) ᾿Εγενήθην, Εαπλ γοῦθη ΘΠ Ό] ον πη5. ΟΧ 
οοὐά, (οἶξὶ. ἤρρ.. 06.. 85.. ἀδο5ι 1 παΐπο ππς 
ἰοῦσι αὶ 6χ Οὐ τ ἀ νι ἀδίαν ὀχβονροηΐξο, 

(3) Καὶ τοῦ πάθους, καὶ τῇς ἀναστάσεως, (Ο5]. Βορ' 
ἔσο, δά, καὶ τὸ πίθος, καὶ τὴν ἀνάστατ'ν, 
οἱ γιῳλδιονοηὶ δὲ τοδιγγβοϊοιοα. ΑἹ ἀντ Πα ποὰ (68 
᾿ρ5ὰ μαββίσπϑ οἱ γαδυγγαοιοηθ, 86 ἀδ τ βῆο 
αα} απ ο15 οἱ οἰγοιπιξεδη 15. Ἰοχαθμαν. άπ! μυθὶ, 
ἴοσο ἐγείρετα;, ἔδυ. θα. οἵ Οπθᾶαβρ. ΠΡοηϊ, ἐγά- 
ἔδεται, 

(3. Τἰς πέτρας, Αἀάυπὲ οσοὐά, Βοος οἱ ὕξβδι!ν 
ἐχόμενα τοῦ προτειχίσματος. Θὰ Βαπὲ νεῦρα σοη88- 
σαθηια Ἰαάα! ὁχ πη 1015. ΓΟ5Ππ|οὴ]. δ όνηπὴ 
γοῦνα 1} ΓΕΣΤῸ5. ΤΠ πὶ ἐχρ! τα Ὁ ἀνε] πιβ, ΠΡΊψα8 1.κ 
τοοῖτα!, «πα51 δου ἀπο πο πιπΠΡΤΈ, 

(1) Δελαξτυμένη, Μαῖίθ 'ὰ οοἀά ΟΟ15]. οἱ Πορ,, 
λειλαξευμένη νῦν φαίνεται, ἐπειδή, οσυπίΓα ΟγιΉΠ] 
ἹΠ0 01. 

(Ὁ) Ὃν σχξέπτι. Ναζιραῖθην πογιιπὶ βου ρίαν γθο- 
τι οὐἀδϊηοῖα χα σοὶ. Οὐ πὲς αι, ἤοα οἱ ὑλβαιθ. 
τροεταἴιξ. φαὶ ἰὰ. οἀΠ|5. τὰ ὁοσηΐαθιι5. οσαϊ : ̓ὖν 
σχέπῃ τοῦ πρητειχίσματος ἐχόμενα τὴς πέτρας : απο 
ὁϑππηρ νουβαπὶ ἃ νοδοοίο, [ἢ σηυσῦα Ὠιποῦν 
πω δαπ ροίγας. ΔῚ, Ὀντῖ! 5. δλογαιη. γτοβαγροοιος 
εἶ Ἐμβοαποδν σοπο πὲ αὐ θὶ5 πιοσίο. ποσθο [αχτὰ 
τοίοτου πα Γ085, 56 [πχία ΔΘ πη ατα Π1α 5ἰ[ατ. ΝΟῚ 
μἶο νϑιθυῖς ΗΙΘγοϑο  γὰ, 56. 451}19. πηδη πη διη 
[οἱ : οσαγὰ5 δηιοτηανα α ϑὸς Γουσπεα ἃ Οοηβίπη- 

εἰπο, ἀππὶ βοραθογαια οτπαΐ, αὐ ΠΠπ|4 μροιϊορβοπιίαμι 
τηϑιατα ὀσηβϑηλιβ. Νὴ σπρά Βοζονθ 5, {1}. 1] 
Ηϊξί,, ς, ἵν, ἢ ἃ ἀτίαπαπι ἰθἢ. (ΑΙ ναταυ. ἸποΐΕΙη, 

τατχα ἰοοῦπι 5εραϊοῦὶ χᾶτο οἰτουμηἀποίο οἰῃχίδ58, 

ῦ 

33 Μη ἢ. χαΎῦι, 58. 

" 

οοναηι ἐθ ὅδ, οἱ, ροβὶ ρᾶῦρα : Εαοίνις βατα δέσμῖ ποηλο 
δἰπο αἰἰγιιονῖο, ἴῃ πιορ τς {ἰδ} 59. Νὰ ἀϊχίϊ, ἕὰς- 
[5 51 Πηο 5'π δα μαίοτγιο ; 5οι, δέσεξ κύιμο αἰπο 
αἰἰγιονὴο τ σα οἸ Πχὰ5 δαῖτ οϑὲ, πὸπ ὃχ τρία 46- 
ἴδοιμι, βῦα νοι ατί. πθὸ οχ Ἰηγοϊαμίαγία ἰῃΠτ- 
Ὠλ᾿ἰαἰ6 ἸΔΟΓΒ 65. ρτοάϊνη, Πορμξαίος φιηὲ σιμὰ (ἶδ5- 
θη θη ἔδει ἴ ἐσέ ὅθ, ἘΠ χοά δἰσάπηι 7 δθνο [6- 
οἰδίς ποίοβ μεθὺβ ἃ πιθ9' {[ἀσόῦαπὺ οπῖπτα ἀϊδοίρα 55), 
ὑπο πον εἰ Γαρῖος ταϊρανάία 5. }Ὁ Βίας. μοβὲ 
Ῥαμύὰ : Εὲ ἐσο, δοιμῆϊο, αὐ ἐδ οἰαμιαῦυὶ, οὐ ππῶχὸ οΥαα 
ἐΐο πῆρα Ῥενθθπίοί ἐὸ 3ῦ, γχάθη", φασπιοάο οἰίαηι 6 - 
οἸαγᾶπι ἰρ5ϑπι [10 γα οἰγοιμηϑιδηϊία αι, ἰσν ρᾶ5510- 
5 τὸ γοϑατγγθοι 15 7 

ΙΝ. Ὁπάοπανη νόγο τ ΒαγΙΟΧ! ϑαϊναίον ὃ αἰν ἰὼ 
(ΔΕ 015. σα! σογαηῖ : δέρδ, φοπὶ, ργοσῆπα τπθι "Ὁ. 

οἱ ἰπ βειιθηθι5. μὲ βροίϊγσα μόῖτα; τῆς Θροϊαοα!) 
ΡΒείγα αἀἴοίς, σα χα ἰαασ ἰαἱ (0} ἀπέο Βαϊνᾷϊου 5 

Τα ΠΟ Οδίαηι ΒΡ απολπὶ; οχ θαάοχῃ μοίνα, 
δἴσαι [εἶδ ἰὼ. ἰουϊθ5. πηοπχθηϊοναπι ἢδυὶ ϑο οί, 
δχοίβαηι. Ναη νον χη ποὰ ἀρρᾶγαί, οὁ0. σαοά 
ργωβοπίϊυη ογπαι θη ΙΔ ᾿πμ5Πἰποηδοναηι ματα τα 

οἴται ὁγᾶδα 510 ἀμί θγίον σροϊαποα , ἀηΐο σΐηι ΠΟ 
τ ΟΠ} ΟΧ Τρμῖα ππὰ μη! Πυοη 8 βἰναοιαθα λ, 

δτᾶ! δηίδ ροίνα τὰ ϑροίαμσα. μπᾶ τι ἀσΐθν ρρίνα 

11α 65 σις Ξροϊπη απ δ ρ 6. ἢ ἀὴ ἴῃ πη 10 Ὁ}}}}5 
δἷία, ααὐ' οἶσόα πλυγοβ οἱ Θχίγοιμα 7 αἰγαηὴ) 6 γόγὸ 

ἴπ γδίθ 3 ΙΠ 018. 65]. Δπ 1 δχβίγ οἱ ]β μοβίδα δΔἢ- 

τον ΠΡ 5 Ὁ ὨΤΟΊ ᾿σατ πῃ δηλοῖ: 1π βροϊιιοα 

ρεῖν σία απίοιμιι ας 9], 

33. ῬεαΙ. χαϑνη, 411, ὍΕ τριά, 

[αο16 Αἀγίϑηο ἱπιρι !ατρ μοϊα!!, αι 6581 ἃ ππία ἢ - 
(ἴλο φουϊδοῖαπι οἱ ἀρεοίαμη. Θαϊάχα!α δ! ῆοῖο- 
ἘΠ πὶ 1π’γὰ δ Δα! πα! ασῖπ πο στα [αἰ πὰ σὰ 
Πἰοϑα  Γρο 6}}}8 δοοίυϑία, [1 οβ86 ραΐο ἀραὶ ἃ ἔδτπι- 
δοθίος ΠΡ. μτ ῬῊς, ἐοπδίαπεις παρ. 99. νοσα υγ ἢυτνᾶ 
Τοναβα πη οχ ἀάνονβο νολοῦὶβ ἃ ςαΐα, Οποα σμ πὶ 
ρύγδίοβ, πω, ον 11, ἀὰ 5ο1α σσα ΓΘ ΠΟ ΠῚ5 60 0]6- 
οἷα, Δα ρα 5. ἢ. 5π}5 ὦ πππὸ ΕΞΟΒΗ Ἰοσαιη πΟΓ}8 
46 τοῖὰ 4 πὰ Ἰμ δουρί αν ς 1 ἤᾶπὸ ἀρροΊα- 
πππὶ Ὠἰα 1] σον χῖ556 ψιἀπίασι 5186. μὲ5. σηπο 
αὐ ΡΠ 558. Ομπδπινῖβ μα Β 515. πὶ ΘΧ ΓΌΓΩΙΒ. ΓΡῚΒ 
Ῥαρτρα5 ΤΙόγοὺς δοπ] ποία ἔτη θὰ οἱ Βαβι Ποῦ, ἃ 118 
Θ᾽, μον 5 δα ΟΕ ραπὸ βορία Δ ΠΠ1 8} ΒΡΆΜΕ Οἷς 
σα ραμαῖ, οἱ δα πηθη τὴ 5716. 015. Τογῖσὰ οχίτο - 
πιὰ ἰδ ρὶῖ ἡϑϑιθα!α ρρτἀασογοπίαν, ΕσΒ68. ἴος. ΟἹ. 

ὑὰρ. 9. ἀπ ᾿ρ56, δ ἰαμη, οπβέ,, ὁ. ὁ. ΘΟΟΙ 5 ἈΠὶ 
Πονασγοοισπ!κ ὰ μ5ο ἀσθὶκ πὴ ρ Πα ΠΠὸ ἃ Ποα ατη, 
αἰἴτ. Τοιηρόγαμπι ἀδοσνβα αΓ 915 ἃ} ΟΥΊΘῊ 1ΆΠ ρίιτὸ ἀπὶ- 
ΘΠ Πραϊὰ ὀπὺν οἱ ἐριρίαπι ἃ Μαϊμυμπτ δ δηῖκ τὴ ἰθ0Ὸ 
α] ΟΠ ΟΏΔῚ ΓΟ ρ}} δἰγασππη, αἴσαο ἃ ΟΡ ΒΌΠ)15 

ΡοΞαΠ πιϊπῖο ᾿ὰ ἐσοϊοβίαχ σομνθγβαηι. ἐπῖγα. τη αὐ Π18 
τουορὶ: δάδὸ αἱ ἴπ ἀηραϊαπν φαοιη άαισι τπ0}}15 ὴἃ 
σα βᾶσρο ΒΒρα]οΓο ΟΠ ΡΔΟΙΣ σοπβογοιταγ ΟΒΓΙβιἰα- 
εὐ ταὶ τονπτῃ δία μια ογαϊ οαπιὶ 81} απ Βα ΟΥ ἍΤ ἸΠΟῸΌν 
ἀπ οξέ, Υ160 ΠᾺ1Π.. Τα τ. Π|0. ν τὰ σαρ. 3. ΘΕ αν, ἂρ 18, 

() ἕκπια αιθ πὸ μεῖς οἷο, Ουππία θαι ϑθρα]οΡγιιτη 

Ομυΐσιῖ κροϊα σα ἀαμιιο! ἰὼ τπρρ ὁχολναία : σπᾶν 
ταγῃ ρεΐου ἀΠογὶ ρροὸ ν ΒΒ} οΓα!, δα ἀμ [ὰ0 
᾿πόγὸ [οοῖ. αἱ νἱάοιαν. ὅδῃ, χα, θ: χχν, 9. Ρὰ- 

(6π5 Θγαΐ ρυῖονυ. Π1|ὰ βροϊαροα, 46. χὰ Ζαγοηῃοῦδ, 
1. ν, Ηἰί. ρναπῃο 

Ἰήπιον οοποίματοι πρηόῖξα νοϊαηιτιᾳ Ρρεί . 
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Χ. Οὐο ἐδτηροῦδ οχϑανεὶῖ! βαϊναίοτ ἢ ἀππαυϊά »5- Α 

(αιἰ5 ἰορυνΒ γ6] 110 7 ( οἰβάσαι ἀπίλυῖϑ ρυΟΧΙΠι8 

δηΐα δὰ {τι πιοο νου ναῖα βαπὶ, ἀἰοῖν: « Ηϊθη5 

« ἰναπεῖϊε, ἐπι θο" γα αϑ}} 5.01, οἱ ΔὈΠ ; οὐδ υἱοὶ 

«δαπί ἰὴ ἴδρρὰ ; ἸοτιρῸΝ ρα οη}5 299} πάνρο! "ἢ 

Νοππθ ἤπηὺ ΠοΡίρα5 ρίοπα [6}Ππ5. 6ϑῖ, οὐ ρα! 

νίηϑῳ Ὁ Ορτηἶθ φασπχοάο τα πβαείατη οἰΐαηι δ᾽ δι ΘΩλ 

ἄϊχιυ. Χαριῃίοο δα ποὺ δ η50 [ΔΠ} ρΡΓΏΞΒΗ δ, γ8 

ἀοϊῃσορβ δά δεῖ Ηοο δὐυίθπὶ (ΕΒ πιρὰ5. 68ὲ ρει} ΠῸ- 
Ὀγογαπι Τη01}515 (1}, ἴὰ ἀὸ σοί ργαϊαν [65.ν 1185 

Ῥαβυμ, ἰγρίοὶ φαϊάθν οἱ Πα γδιν! βυ5, ἀπὰς ἃλ- 
ἴθηὶ γε. Ποο οὐρα! π15 στ πα ἰδ ρὰ5 : θιὸ Θὰ 

αἰχῖς θὰ; « Ῥγοάσποαξ ἰοὐνα πογῦθαμπι δαί, σογολὶ- 

« παπίδιῃ βδίαθῃ ἰυχία σοηαβ, εἰ, μπιχία Πα ϊ- 

«ποι 99. » αἱ παηὺς αἱ ν᾽ (65, ἴδῃ Ομ ἷ5 πόΡρὰ βεὺ- 

ταϊηλξ, ΕἸ φαδηιδάπιοάποι απο 65 οαλ 801 Ε}} εἰ 

Ἰαπᾶμα Γοεἶ!, απ! αι Π15 σσαηιαο ποοίϊπηι οὔτ 

805 ἐηρογίϊν!, 510 οἵ ραϊιοῖβ δῦϊο αἀἰοθὰ5 Θαμίηο - 

ΟἿ ἐθρὰπ οτᾶὶ. Ταηο αἀἰχὶὶ 905: Βαοαημ ποηλΐσ 
ἠϑι αἱ ὑπασίπουα Ἰοξίγαηι οἱ καἰγε ἐπι θεθη ". Τν 11- 

10. φυϊάρια, αὐ ἐπαθτονι [3). ἀσοθρὶς ; συ γθτὺ, 

38. μη, αι, 11, 13... 9 ὕφδηῃ. ἡ 11, 1 ἰ0ἰὰ, 36, 

ΑἸΐδτα νόγο πιϊογίο" πὶ ἀδϑουιδίθαν ἃ Ῥαβοθα- 
5810 Παιδϑυίος Εν. ἢ ἐπ ΔΙαδέκ. ος αχνι, γθῦ5, 01 
«1 γαϊαμ44 ἔπρτῖς ἀοπλι5 ἱπίας. πὰ τπροπὶ νὰ- 
δἰἰξβιιη τα ρσηροῖδα ς ἀπ 25 Πα ἀτιτδν ἃ πὰ βίαι5 
ἀσηῖο Υἱχ τθὰπαι οχίσθθα ΘᾺ ΠῚ] ΘᾺ 6 8. ρβΟπϑο ἀΠ 1. 
βέγα, Αἀ δὰτὴ αὐἴι5. ὁτὰξ ἃν Οεΐθη!ο ρ6 1 θα 
πισηπτηθηςι, ΧᾺΪ [Δ 015. 1116 τη αρβτιι5 ἃ ἀν {15 ἃ Τὰ}8 
ὁρροβίθαβ ἢ) Βἰρηαθ "5 1 δ, ΤΡ σοπηροσπίδτι [π|} 
{015} οῦρα5 αὐ ἃφα!  σασθαλ, ράσο, ἢ ἰσθπ]Ὸ 
᾿μδὰ ἴθ σαρὺ ὀχολναιο, ἐθρίολ ρο στι Ἰθηκὸ οἱ 
ἀγα ὰ ρα ματιὰ τα οαβα τὰ ραντηισατο ἐπ ΠΌΡΕ; 
οὐ) ἀρογανὰ Δ ᾿π 5ογοη 1} ΟΟΤῸ 15 ΠΟΘ Ὦ 5 ΡΘΓΏΘ, 
6 1π ἰανοσο, τιον ἀϊδηδηι ραγιραὶ γϑϑρ᾽οθη5 ρογτ αὶ 
ἔοϑϑα ταί. » ἔοι; ῬαβΟ 5] 5. πὶ γνορὸ Αὐἀγίμηιι5 
τοῦα τι τασηη πα ἢ θ᾽ αν ἢ λὺ ἀρσοβία ρΡΏ 5 
Δ δα] ἀϊ55.}, Τουοηθο τα πὰ τη Ἰοσροι ἃΠΠ  Π ἢ ὴὰ 
ονϑοῖο ἃς ρίἀ πλ5 Βα οιγαῖο, ὡάθπιἀο 5 τ ΠΟ ΓΏ ΠῚ 
ὙδΏ ΘΟ 5 τὴ μοβιίδποι,; δορί αμππι5 (Ἰ5αί ρα 5 Θαχη1- 
Ρὰ5 ἐπηρ᾽ σοῦ! 15 πο πι Θα  }5ις. Βορα!οσμια δβθβία ἢὶ- 
10 ἀρθιῈ}} 9 βασι ]9. ἀοδαςρυ 100} 18. ϑρθοιμι 
σοηνου ἢ Θου δία πὶ δαὶ πηῖϊΐ σροιῖβ. τοι ά τα, {τἰ- 
ΡΙΛΟΙ μάγια αἰβυπποίατα, χὰ ΘΠ} 15 πηδήίο τποπαπηθῃ- 
ἀπ διὰ δ 51 ἐὰπὶ ΠΟ Θ ον Ί 16 Ἰοθο μὰπα οἴΐα!ο Ραβοϊα- 
βίαβ. ΠΕ. πον 6} Ἔα  πε1}5. οὐ απγοῖπ,, τα χ πο 8 
οαϊὰ εἰ οὐϊαπάαυθ 01] ογπαιηΡῃ 15 ἀδοσγαίςο, [ἰο- 
σατῃ ἰαύοε δὶ ρὶπ5 ἱπιρδνανονς ταρὶ5. τπαχὶ πη ραᾶτ- 
6}, ἃς βεΊογ πὶ ΒροΪ στη ἀθπιΓαθ το πδόθθβρ {π||᾿ 
ἢϊης ὐϊὸθ. δχοίτα αὶ δα 115 ἑαραχ, πῇ π΄ οα Οὐ νι !ΠΠς 
4υϊησεθ τα γϑαμομίουθ. σας ΟΠ οΞ 65. Βα θοσοῖς ΕἸ αΠ1- 
ααᾶηᾶο ΠρΙρμαπί.5. σοῦαπε Τοαθὴθ ὈΥΠΠΠῚ σιιθσθϑ- 
β80Γ6 6} ϑάαθη ἢ ρορα]ο οσοϊοηπανοίαν, ΗἸ του γιηο 
ἰεϑίθ, ϑρίβὶ, 81. πον, οά. 98. 

(1) ΔΉΡΙ βῖνο Νιβὰῃ, 
(3) “με αθηι, αὐ ἰριώηήπιοσι, οἷο. ἴα αὶ δὲ 

ἰάδλ ναΐμο δἰβα σαν νοι ππὰθ. ρον Τ᾿ απκίαουι 
οἱ 5 τα πάθον Π6Ὶ δὰ αυᾶπὶ Ομ ΒΩ Ὲ5 1 
θη ἴῃ τὸ ῬΆΓΡΙ ΠῚ ΠῚᾺΠ185 ἀβυ!ρ αι! οῦρ 8 ἢ] .15. 
ΝΟ τπθοη ρα ποίοδ5. 560}, 4π| σατη ΟνΉ]1οὸ ἔπιὰ 
σἴποῖν τ πα μαρὰ, 51η Πα {πότ ἐπ νν 6 ροκ θυ ηΐ. 
Πονγατη ἐοσι ποπία αν ἀπίδ πον ἢ ΔΠ 5. Οὔβορναία 
οὐ οΠΠ41ἃ ποη ἐ6[θυ Π1}5, ἃ ΤἌηιν 15. ρίαγα ἃ ἢ Οἱβ ρστο- 
(γυἶββὰ 015 σοι τ ογονανο Ποοηΐ, Τπγαμί δ ηι Π 6 
ἴπ Βοπηίην ΟΠ Πι8. σαὶ. ἅ, αν. 8, ἴτι ππτπῖὰν ΠΠΡοΓ ἃ 
Ροϊθβία!θ 511 τόροποῦα νἱάθέιτ, δὲ σαϊ, 19, ἢ. ὅ 
ἘΠ) ΓΟΡΈΠῚ οὐηηΐππι ρτορίον. ΠομλϊῃθΣ ὑγοα! γα Πὶ 
δουν 10. ΑἸ 510}}Π πᾶ ῖπ οι ἰπ-πεα α ϑρὶ γι α5 βαποιὶ, 
4 Ῥχγίωσο ποιμίηὶ ἰὴ σε οῃ8 ἃ θ60 ρ6Γγ ἰπιΠα- 

Ξι ΟΥΒΤΙῚῚ ΠΕΝΌΒΟΙ,. ΑἸἸΒΠΡ, 890 

Σωτὴρ; ἄρα θέρους 
, 

᾿΄. Ποίῳ καιρῷ ἐγείρεται 
᾿ ν ἤνοσος Ἂ, - "» . ᾿ 

καιρὸς, ἢ ἄλλος ; Εν αὐτοῖς τοῖς λσματιν ἀνωτέγω 

τῶν εἰρημένων εὐθὺς λέγε Ὁ χειμὼν παρῆλθεν, 

ὁ ὑετὸς παρῆλθεν (3] ξχυτῷ, καὶ ἐπορεύθη " τὸ 
» δὲ - -“ ἣν - » 

ἄνθη ὥφθη ἐν τῇ γῆ" καιρὸς τομῆς ἔφθα- 

σεν. Ἄρα οὐκὶ νῦν ἡ γῆ ἀνθῶν πλέρης, καὶ τέ- 
ἀνουτι τὰς ἀμπέλους  Ὅρᾷς, ὅπως καὶ τὸν χειμῶνα 

λοιπὸν παρελθάντα ᾿Ξανθιχοῦ γὰ5 (4) τούτου 

ΞῊΣ 

τ 
εἰπε 

“- ΝΣ , - μὴ ᾿ . ᾿- , ψ μον ᾿ 

τοῦ μηνὸς ἐνεητῶτος, ἔαρ ἐστὶ λοιπόν, Ὃ δὲ χαιρός 

ἐστιν οὗτος, ὁ μὴν ὁ παρ᾿ Ἐδοχίηις πρῶτος, ἐν ᾧ ἡ 

ἑορτὴ τοῦ ΠΠάσγα τοῦ πρότερον τυπιχοῦ, νῦν δὲ ἀλη- 
θινοῦ. Οὗτος ὁ καιρὸς τῆς τοῦ χκύσμηυ δημιουργίας" 
τότε γὰρ εἶπεν ὁ Θεός. ᾿Βξαγαγέτω ἡ 12. βοτάνην 
χόρτου, τπεῖρον σπέρυχ χατὰ γένος καὶ καθ᾽ 

ὁμοιότητα, Ναὶ νῦν, ὡς ὁρᾷς, λοιπὸν πᾶσχ βοτάνη 
σπερματίζει, Καὶ ὥτπεο τότε ὁ Θεὸς ποιήσας ἥλιον 

» Ν - ἱ ἊΝ, δ 

καὶ σελήνην, ἰσχημεδινοὺς αὐτοῖς ἐχαρίσατο δρόμους" 
ὅτως (Ὁ) καὶ πρὸ ὑλί ἡμερῶν ἰσημερίας ἦν ὁ οὕτως (Ὁ) καὶ πρὸ ὑλίγων ἡμερῶν ἰσημερίας ἦν 

χχιρός, Τότε εἶπεν ὁ θΘεύς: Ποιέσωμεν ἄνθρωπον 

κατ᾿ εἰχόνα ἡμετέραν χαὶ χαρ᾿ ὁμοίωσιν, αὶ τὸ 

μὲν κατ εἰκόνα, ἔλχδε' τὸ δὲ χαϑ᾽ ὁμοιότητα, διὰ 

εἰσπιθῖι οο]]α ἃ δ8'. Αθθὴβ δηΐτα σαὶ, {τ ἡ. (3, (ὁ 
δὐαια ϑρί τινα 5 ϑᾶθοι} ἃ δ οἰσίο μοϑὺ γέσατγθοι  οπϑιῃ 
ἈΡΌΒΓΟΠ 5 Ἰη 5} ΠΠ8π00 1 605 ἀαῖα, ἤᾶσ βθου ἀὴπὶ 
πα Πα οη θη [ἀεἴαπὶ αἰ, φαϊὰ ριον ρὲτ νοϊα ἃ - 
τα ρϑοσαῖα οὔδοισναία 6βι: Δεύτερον ἐμφύσγ μα τοῦτ, 
ἐπειδὴ τὸ πρῶτον ἠμαυρώθη διὰ τὰς ἐχουτίας ἀμχο- 
τίας. {ὉΠ νι δ 5. ἤδίίοα ΠΠλὴϊ νοῦ θ15 ἈΠ} ἀδ ορβοῦνα- 
αὐπὸ 5 ΠΠ ΠΟ αἷδ ἀσδηϊρπὶ, Τα 8 5 Πα αὐ 5 
οΡποαγα οθ.} εἶσ Θαρυ 

(3} Παρῆλθεν, δος ’ὰ οομά, (οἶδ, οὐ ἤρρ, πὰρ- 
Ζ,λῆξη, ἐπορεύθη ἐχυτῶ. ΥἱάοΙαν 1 “περ ἴα ΘΧ 
ΒῚΡ1. τὰ. α Πγ5 68, ὑςτὸς ἀπήλθεν, ἐπορ ξχυτ, 

(2 Ξὰνθ κοῦ γὰο. Ῥαγιουϊαῖὰ. γάρ ἀβογί ρβίπιι5 
ὁχ Οο15]., ας, οο, δῦ. ΡΔ]Ὸ ροβὲ ἰοοῦ προὸ- 
πέρου, εχ Ἀερ. ἴος εἰ Ὁαβα. ροπιυίηιυβ. πρότε- 
ρὸν, αἰ τοβροηάθνοί ΞΟ σα 6} νῦν ὃὲ. ΧΙ Οὰ πὶ 
ἸΠΌΠ501 ποῦ ᾿Π5 18 γὸ κο] ατας 56 1} ΘΠ Ποομαίῃτῃ δά θεβα 
βίη! σαι, ἴατὴ νοοῦ, ἐνεστῶτός, αν. ΠῚ ἰΘἸΏΡΟΓΟ 
ἀιτατι ΓΘ ΒΘ (15. 1 ἀἸΟἴ π1Π 6555. 508, τὶ δἰ] πὶ 
ΡῦῸ αὐτηΐηδ τούτου, ἰδέ0. {ΠῚ οαα  ἐατι ἢ 6 ΧΙ ΡΙΟΔ 1105 
ἀρ ΧαΠΕ ΝΟ θη 513. Βροπ πη ἀΠ ναΡῸ5. δασίουρα 
δια ἀρ 9] 0 η 865. 1518} πιά] ϑίας5. βουὶρίος- 
Γὸ9 Χαυϊοσαὶ δ! υδηαῦ ἃ 86 ν6} 20 Δέμο! δἱἱ- 
φααπο σασπὰ ρέο ΑΡΓΠΠ5. Ἰϊοιησ τ! ἴρ πη οδῃ!. 
Νοῦ Ἰηδο θη 5 ἄρα ἀππτν απ] οη]αὸ δαυσέοτο πὶ ἀἰὰ- 
ΡΠ ΘοΣ παηο οοιρυίαη αἱ αἴθ 6 πὶ Ραροῦνὶ, Οὐ γι 115 
νέγὺ Χαηιπυαῃι ἃ 25 Ματ ]) ἱπο]οῖβ5 νάριαρ, σὰ τὰ 
Χαπτβίομη), ρϑιχοῖπ ἃ} Θαθ)οοϊ οι) ὀχᾷσι 5 ἀἰθραβ, 
ἦατι ἀἀδοανγονο αἰτ. Δ τς ἴῃ 60 δ 50 γε βανγοοιο- 
118 ΟΠ γ 1511 ἸΙοσϑί, 4υδιὴ νυ]ραν 8. θαΐγιιῦ. ορίῃ]ο 
Μαυβῖο τηϑιβὶ ἀϑοίσηδί, Θποΐ δα ΐοια ος. ἰδ πιρα5 
ΟΥΘΟ  ΟΩἷΚ ππτ}} ἀ550 Ὁ}, (8 111 σα πὶ ἐγ θραῖθ θ᾽ 6 Π8 
ΒΑΓΡΙ ΒΒ ΘΟΙ 1116 Θϑ0: αὐ σι οο ογραι δὴ 
τα ἢ αἱ δὲ δ᾽ δάοπι τοραυτα όσοι, Αἰλλην} ΒΟ. οηδια 
6 Ῥαγϑαί5ο οἷ Ἰαίγοπιπ ἴῃ δαπιάθιῃ ᾿π γο πο ΟΠ τὰ, 
Θοάρτῃ τἐδοιγγοη το ἰοροτο [οἴ πὶ οθβργναη!. νι 6 
[5056}». (ἀϑοβαν,, μίση. τ πο. χχρς 7: ΔὰΡ. 0.1 
Ποσαθῆλ,, ΟΘ8}. ἄς πππὶ 13 οὐ 14: σαυάοῃϊ,, 56 Τὴ. 
1. αὦ Νεορ.  Οὐντα. ἀϊαγρι,, 0. ν᾿ Τορορν,, ν. 192 
Μασητγίτην, ποι }} 1, 6[6, 

(5) Οὕτως, οἰό, ἤθο ράὰ!]υ ἀΐνοῦαο Ἰοκαπίαν ἴῃ 
οοὐά, ἴθ οἱ (λβαπν., Καὶ νῦν ἐστιν ἰσὴ μερία' ἴσως 
δὲ γαὶ πρὸ ὀλίγων ἠμετῶν ἰσγμερίχ ἦν ὃ καιρός, 
« Εἰ πυπὸ 651, αυϊησοίίαηι, οἱ ἰογίο ἀπία ρϑιιοοῦβ 
ἀϊεβ απο 1} [ἀπιρὶ5 δγαῖ. » Ομ ἀπὸ τηοπιθτγα 
5658 ἀθδίγαῃΐ : φαδιῃοθΓγθηι ἡ σίμοηάα [18 88. 
᾿δοιἱοπἱ5 ναγίϑίϊο, ν 
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ἢ . , πτῇ - ν "δ . .}" Ω . . ᾿ - τὴν παρακγὴν ἢ μαύρωσε [11" ᾽ν τῷ καιρῷ οὖν ᾧ ἀπ- Α αὐ φἰ γε ἐμαϊπετα, ρὸν ὁθοαἸ απ αι ουβοῦγαν! δὲ ἐω- 

ὠλεσε τοῦτο, ἐν τούτῳ χαὶ διόρθωσις ἐγίνετο, Ὃτε ὁ 

κατασχευασβεὶς ανῇρωπὸς (2). παρακηυσας ξξεδλήθη 

τοῦ παραδείσου" τότε ὁ πιστεύσας, ὑπαχούσας εἰσ- 
ηνέχθη. Τότε τοίνυν γέγονεν ἢ σωτηρία, ὅτε γέγονεν 
ἢ ἀπάπτωσις" ὅτε τὰ ἄνθη ὥφθν, καὶ ἡ τομὴ 
ἔφθασς. 

ΙΑ΄. κῆπος ἥν ὁ τόπος τῆς ταφῖῦς' χαὶ ἄμπελος ἡ 
ὑτευθεῖσα: Καὶ ἐγώ εἶμ! { ἄμπεχο ἘΙδΕὶ φ Φ- Ξε ἵ ΩΣ Ἷ ΩΣ ζφ' εἰ ρήεν. 

" ἃ, ἐφ - 3, - ΜῈ ς ἊΝ . κ᾿ νυ ἣΝκᾳ" δ᾿ 

φυτεῦθη οὖν ἕν τῇ γνὖ, ἵνα ἐχριζωθῇ ἢ διὰ τὸν 

᾿Αδὰμ γενομένη αατάγα' ᾿Αγάνβθας χαὶ τριδόλους χατ- 
ἀνέτειλεν ἐκ τῆς γῆς ἡ ἄμπελος ἢ 

ἀληθινὴ (Ξ3.), ἵνα πληρωθῇ τὸ εἰρημένον: ᾿Αλήρειχ 

ἐχ τῆς γῆς ἀνέτειλε, χα! ΣΞιπαιησόνη ἐχ τοῦ οὐ- 
Ἅ «ἢ ἘΠΕ Ὺ 

φανοῦ αιέλυψςε, Καὶ τί 

μὰ Ἷ , - 

ἐδικασθη, ἢ γῆ 

μέλλει λένειν ὁ θαπτόμενος ἐν 
᾿ , « «. μ. 

; πτούγηπα πσμύςναν μὴ μετὰ ἀφωματων 

ον χαὶ πάλιν: Σμύρνα καὶ ἀλήν, (4}] μετὰ ποώτω» ἣ Ἢ μὺρ ; γγ, (4) μετὰ πρώτων 

τῷ χήπῳ 

πάντων ἀφδωμάτων, Ταῦτα ὃξ τοῦ ἐνταριασμοῦ τὰ 
σὐμθολα" χαὶ ἐν τηῖς εὐαγγελίοις εἴρηται. Ἔϊλθον 

αἵ γυναῖλες (Ὁ) εἰς τὸ μνῆμα, φέρουσχ! ἃ ἡτοίμα- 
σὺν ἀσώματα ναὶ ὃ Νικόδημος φέρων 
σιαύρνης χαὶ ἀλύης᾽ Καὶ ἐξὴς γέγοχπται: "θοας- 
ον ἄδνον μὸυ μιτὰ μελιτὸς μοῦ (6) τὸ πικρὺν 

πρὸ τοῦ πάθους, καὶ τὸ γλυχὺ μετὰ τὴν ἀνάστατιυ. 
Εἴτα ἀναστὰς, εἰσῆλθε, διὰ 

ἀλλ᾽ ἠπιπστεῖτο" 

, 

με μᾶ 

θυρῶν χεχλεισμένων᾽ 

γὰρ πνεῦμα θεωρεῖν: Ὃ ὃὲ, 
ἩῬηλαφήπατέ με. φησὶ, καὶ ἴδετε βάλλετε τοὺς 
ἑὰς ᾿ “- » " - 

ὀαχτύλους (7) εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, ὡς ἐπεζέ- 

ἘἉ 

ξΞηκῆνΣΥ 

5 ψιᾷ. ἑαϊ. 1ὅ. π᾿ 3{.. 3 δεῖ τὸς 1, 
χα σ Ὁ. ὙΠ αὶ ν Μη, καὶ. 18, π. 33. 
1 (ἰαπίιδι ν, 1. [. ψ͵ᾷς λοι. ἐπ αν, ἢ, 1. 

ἀ ]}ὡὍλη. χν, 4, 
0 (δῃξν αν, 14, 

ι5. 1οδῇ. χα, ἰῦ-38. 

() "Ελχός,,, ἡμαύφωτε" Β᾽0 ὁπλοηδγη8 οὁχ οοδά. ᾿ 
(οἰδπὶ., ἴθ, ἔσο, αβαπῃ. εἰ τοί. ἢ πατὰ πὰ δ 115 
παθοέαν, εἐλάδομεν.,, ἡμχυρώσαμεν, νῸΧ φραθηβ 
ἀπώλεσε ἴῃ ΠῚ 5. ΕΠ 015. σοάοιῃ τπσίο βορερίᾶ, 
δι η Δα οὶ ΟΊ Έ Δ ΠῚ ΠΘΟΘΗΒΆΡΊΔΠΙ γοα1ι Ρογτα 
ἴὼ. οο8α. οι: εἰ Ομβαῖ, ρῃναξιβ, ἐν τῷ χαι φῶς οἷο, 
81:0 ΠΆΡΘΙπε ᾽ν τῷ χαιρῷ οὖν ἀπώλεσεν τούτῳ, χαὶ 
ἐν τούτῳ διόρθωσις. 

(21 Ὃ χατασγενασθεὶς ἀνῇρωπος. ΑἸΙόγα ἢ ἁιίου- 
ἴππὸ ὁ νοῦ ἄνθρωπος ὈΓΘΠΧῸΠι ΘΓαΒῚ 115 ΘΧ ΟΟΙ 5} ς 
σας σοὶ αεξαμθ. ΕΠ ΘΓ 5.1 σα} μϑι οἸνθ Ἰ6π| μὲ 
χαϊτοάπρίιξ 651 ταὶ γα γα Ἰδατη, ΘΟ ἢ ΘΙ ρΟΓΘ ὙΡΓΏΟ 
6. νοϑρρύίπο 4πὸ {6 ρει 5. ρα θ 5 δ] οσἴα5 65, 
Ρία5. ἸΠῸ 651 ᾿π|0Πσϑῖ 5. ἂν μαῖθθα! απο ἸοΟΌ τὴ 
σομπίοτθ!  οὐππ οδι. δ, π. 10, οἱ εἰ. 418. κι. 8 οἱ 
31. 148 διίατη αποῖοταπὶ ποθ ατῃ δ Απιῖο- 
σαι σὰ οἷ πο ϑδ οἷ} ΑἸ μι}, ατῦβὺ, 198. 
Ὧν, 

(3, Ἢ ἄμπελος ἢ ἀληθινή, ΑΥὐοι]ο5. οἱ ποηῖοῃ 
ἀλι,θυν ἡ αὐ]οσπη5 ὁχ ὑσάᾷ, ΟΟΙ5], 6, Ἰγδμ, 

(4) Σμύρνα χαὶ ἀλόη, οἴο. [η΄ οοὐά. Ἰἴθὸ8 οἱ (ἃ- 
Βανι. Ἰοαιίατ. σμύρναν ἀληθῆ, μετὰ πρώτων, δἴα, 
ΠῚ 4 λυ θ [ὐΐα πηι εἴπ ἀπθῖο δχ χλιθ φυοιΐ 16 6]- 
ἴα ἰΙστο ἀλήόη ᾿ ΠΠᾺ Χ ρα, ἰοιη, βπὸ χαὶ ΑἹ ἴῃ οὐ, 
ΑἸΗ. οκν ἀλωΐ. ἀπ απ ἀπίϑτη νρρεῖο [γι αἱ ΟΥ- 
τ Πὰ8 καὶ ἁλωή, βδοῖο νου Π 5 ὦ (ἰβονΡ Π6. 

(2) ΑἹ γύναῖχες. ἔδπι νοσοη π΄ ΘΠ 119. ρρ 6 Ώ115- 
αι Ρουπρτππὸ ὁχ σομά. σα, δ οἰ! δ πὶ ςοὐά. 
ἰοῦο εἰς Βοαα δ Ρα5, πα ΡΟ π᾿ αὐ ἴῃ ὀναπβο!σο ἰόχία, 
Ῥε “ ἐπ’. 

(6] Μετὰ μέλιτός ὧου, Ῥτοποίιθ. μήὴὺ ΔάΠ] ΡΟ Π1118 
ὃχ Οοἰβὶ., έδες, ἴσο, αβασθ,. ατοά., Ονγ 10 ἰρβὸ 
Ἰηἴγα ἰοσα αι ἰΐα τοροιδηΐο, οἢ Ποηῖ, τ ΠαΡαὶ, παι. 
11, οἴαμίθ, δὲ βᾶςτο ἰθχῖα. 

ἢ 

αβοανὶ!. Ἰλαάθιη Ἰσιξαγ ἰϑα ροτϑ οἰγοπτηβίαπ!α πὰ 

Βυὺ Δ 514, κθ΄ θλἀσπὶ ταγθ5. ΘΟ μη} σοραραῖο. 
ααπο Ππθχπὸ σλοαίαδ, ὑτορίθι ΠΡ αἸ δα στὴ 6]8- 

οἴχῃ δὶ ὅ6 μαγαᾶάϊδο ; οοάδηι Πρ μΟτῸ 15 ΠαϊΪ ρα: 
αἴξ, Ροὺ Ορρα θη Δπ Ἰηἰγοιύαοίαβ 651, Σ᾽ Τατῃ σὰ 
ἔαοϊα βαῖὰβ 65. φαδηάο οἱ ρει, οὰπὶ αἱ ἢονο5 
τἰδῖ, Θ᾽ ρμιαξίογ δ ἐοθιρμ5 αὐνομὶ 3, 

ΑἹ]. Ἠονίαβ ὁγραὶ Ἰοσι5 ΞΘρυ! γσ,ΒῈ ν 15. 48 [δὲ 

Ῥἰαπίαία δβὲ, ἀἰχί τ: ΕῈ ἐρὸ μὴν Ὀἱξὶς δ' Τὰ [ότι ὰ ἰκ- 
ἴμν' 5118 δδν, αἱ τα  ἀἸσεο Ῥγορίου "Δ ἀαθθῖι α- 

ουββὰ δ οὐρα ἰσαγρίαγ, Ὠδτηπᾶϊα 65} 16}}π|8 διὰ «μι ηα5 

ΟἹ Ἴνα ]05 {οροπάοβ. : ο ΤΕγΡὰ ργοῆδιν. νι 15. τόρ, 
α}. ΠΡ οτθ τσ αυσὰ ἀΙοίαπι 658}: κ ἤθε  ὰ 5. ἀδ ἰου γα 
κι ὐὰ 65: Οὐ ̓ ιβιΠὰ ἀδ το ρυοβροχῖ»ς, Ομ νονὸ 
αἀἰσίαγῃβ 5. [5 ηπ|1ὰ Πογίο βρρρὶ αγῦ α τἀ διηϊαν! 

«τὴν σγηαηι πο ατα ἀπὲ ἃτοπιᾷ 1) 15 πο ἱ55,»» ϑδίναγ- 

5ποὶ « ΜΥύρῦπα οἱ δἰορ ἐστ ρΥΠ115 ΟΠ ΡῈ 5 ἃγοιαδε1- 

Ὀ1ι5 ᾿δ ἤπλὸ δα! οι ΒΟ ΡΠ σ θ 5 5. 014; πὸ ἴα 

Ἐναιμθ }}}5 οἰ τσ : ὦ Υθηογαηὐ πὴ] 16 Γ65. 86] πιο" 
«ΤΑ σα βΟΥ αἰ δ τα τ ραρανοῦιπ αὐτοπια!αν "} 

(6 Νιροάριηαβ, ΦἘΘ ΙΈΓΡῺ5 πιδίασα ἢ ΤΥ ΓΓΠ 9 6! 

εδίοθϑ “ἡ Οοηδοσαρη ον βετ ρέθππι παι οῖαγ τ ὐθα 

« βΠ6Πι ΠΛΘΊΠῚ ΟἿἹΠΊ Π Εἰ[6 πτρὸ λ5.νν.  Ομοὰ δια Πὶ, 

ἀπίδ ρᾳϑϑιοηοῖα ἢ (ἀοἃ ἀπ! δ. ΡΟ. γοβαγυ οι π  ιη, 

Ροβίδα Ροάδίν ιν 1 σ 5515 688 ΟδΥ [Ογο5 οΤαἰιξὰ5 15 (8), 

γϑραηλ ἀο5. ἀνα θαίαν : ἐα δι ππὰ Ρα ἢ δὴ πὶ 58 
βρίταπὶ νπ]ογας ΠΙῸ ααἴδηγ, Τα τέσ πῖσ, ἰ ]Π1Ὲ, οἱ 

περί δ, βοῦν ἀἰμιλος τῷ [γα ΟΝ ΟΡῈ ΠῚ 

εν]. οσαἱι 18, 30 οε 18, δ ρα, π|, 18, ἸΡραὶ, 
ἦν ἰσ χα τς δέ ηπιε αἰἴχι 09. 

τ {Ὸ| ασῖν, ὁγ 80. 

(7 Βάλλετε τοὺς δακτύληυς, δἰο, ἕπθι|[ρὴ τοῦθϑ ΠῸᾺ 
581}, ον κρ πίσσα, πο ΟΥΠΠ; ἴντα τησπγουτ 
Ἰᾶρβ οῶβ ὑδνιβίο ΕἸ] ΘΤῚ, ιν 8. Δ] σροὐῸ5 οχέσῃ- 
ἀοΥ 1 ἀροβιίο 05 ἀπαν αἰ Τποηο, ἀεί ἀρ ΟΠ ῊΘ 
οὐ βο! δια το ρον π|". θγίθ Οὐ ΥΠΠπ5 ἃ} 85 τα θοῇ, 
ἀπτὴ, ὩΞ., 56 πΠ το νἱ δι ΠΟῸ ἀπ Πὶ ἀΡΟΒΙΌΒσΩΙ ϑρα 
νἱτ65, πιά 5. ΕΓ Ῥο 65. ΟἸεοΊ5}} ἀθμ βδθ; ΠΊΕ ΡῸΓ 
παπιογὶ σα ἀσρα ρὲ] ρα δὴν ρτῸ Βαμα! γι ρΡοκα ΤΙ. 
Ὅλα: εἱ θ᾽ 5. βρη θα ἃ [ποτ ες ὨλΕΠΠπ|’ ἴῃ ρσγαν 55] πιὰ 
βαπο [πη] πιαργεῖβ δασιλου δι ΒΟΡΙΡΘ ἢ 115. ἂα 
Ξε επροβ, τ. ὅ : Καὶ ὅτε πρὴς τοὺς πεὴὸὶ Πέτρον 

Ὡς ᾿ - άω. " ᾿ ᾿ “. “ἊΨ ΓΣ 

ἦλθεν, ἔφη αὐτοῖς. Φυλαφήτατ με. χοὶ ἴσετε, ὅτι 
οὖχ εἰμ! ὀχιμόνιον ἀσώματον. Καὶ αὐηὺς αὐτοῦ ἔψαντο, 
χαὶ ἐπίστευταν κρσῇεντει τῇ σαῦχὶ αὐτοῦ χαὶ πνεύματι" 
«1 οαπὶ κα Ρρινλα τη βί βοάδ]δ νρ τς ΔἸ 1}Π1}5: Τ8η- 

ἐμ 6. μγδς 6, νι ἀδῖο απο πο 51πΔ ἀϑῃ: 1Π πι- 
« σοΡρροόνα!ο, αὶ δία οὐαὶ ΟΠ βοραπ, δὲ ἀγροάίάο- 
« ΤᾺ}, ΠΑΡ 6}85. 68. ρα 8.1», 

(Ἀ) Πιρ το ϑδιι5. 65} ῬΘῚ ἔοθδς οἰσιδαβ, ΝΟΠ ρὸγ ᾿αῃτιἃ8 
οἸατβακ οὶ 1 η}5 οἰ 51» ΤΡ ΡΟ ΒβΊ. 6556 για 
ἰρϑίαναν δνδηρη! δια. ΝΟ οὐπΐὸ 1} Εἱ ἄρι 6 
ἀπ τὴ 56} ρυῖπ|5. δαΐπὶ ποιή 1, σα πὶ σασπι Ῥἰ- 
Ιοβορῆϊ ροποινιίοιθον νούαμε, πὲ ἤηοὸ σογροῦᾶ ἴῃ 
δοΐάοιπ ἰοσο 5101} ὀσϑιϑίη ; ΔΙ ΓΟ ΤᾺ νΟΓῸ ΘΌΠῚ Ρα- 
ΒΕ σα οπραι μΆΤΠΕ ροίοβι, σαοή σοτρυβ αἰ σαο δὴ 
ἀπὸ βραιῖο Ὁ ἀἰ 1 4 αάτενῖϑ [6 ΤΊ δοα ΘΟΡΟΟΡΙΒῚ5 
βορμαραίη, Π ρ ΘΟ ΡΠ δ10 πᾶ !]ο {8 0} 5] 6 ΓΆ ἘᾺ τε- 

τα ράσο ὑπηηϊηο βαῖρος [4 βου ησαι νοὶ Ὑπἰθταμ! 
ν0} ἀπσηίδσαπξ. {{π||Φ ἔργο ΗΠ Δοῖτ5 ππλὸ ΒΕ ἢ ΧΊΒΞΘ 
γὴΔοιτν, ἰδ. κεἰ 6 Τυθι. ας ὅθι αὶ τάσηοτι ἐη ρπηὶ, 
τῦν 10) ὅ. πη μσῃ δ  Π ΟΠ ΓΘΟΌΡΓΙ ; ΕοΙΘΡΟΓΙΓΠῚ 

ἴσο αϊναιη ἐχριρίο φαΐ δαὶ μὲ» 76 ὩΜαβ 1Ὲ- 
Προ 556πὶ {Ππ0 0 ΠΠὰ «ποῖον ον γαξα  ἰοιὲβ φμηγτηδαὴι 
φυοροδῖϊ., τὰλπι. 14, 8ραά ΑἸδαλα5, ἰοτα, {8 06], ΗΙ, 



899 85. ΟΥ̓́ΒΠΠΙῚ ἩΠΡΉΟΒΟΙ,, ΑΠΘΉΤΕΡ, 810 

5ἴσαὶ τοχαϊγε ναι ὙΠποπιαβ. "1. « Οὐησαθ παυδάστπι αὶ τοι ({) θωμᾶς, Καὶ ἔτι ἀπιστγύντων αὐτῶν ἀπὸ 

«ατγοάδογοῃί ριὼ σαῦάνο οἱ αὐπηϊγανοη παν, ἀἰχ ἢ ΠΠδ: τῆς χαρᾶς, χαὶ θαυμαζόντων, εἴπεν αὐτοῖς. "γετέ 

« Παμοῖῖα μἷο αἰϊφαϊα απὶ 1} ἀαΐοιι ἀδάἀθυαη! οἱ τὶ βρώσιμον ἐνθάῆε, οἱ δὲ ἐπίδωγαν αὐτῶν ἰχρήης 

« μβοὶβ Ἀ55ὶ ραγίσπι, εἰ 45 ἀρίαγιο ἕαναμι 15». ὕες ὀπτοῦ μέρος, γαὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίον, Βλέπεις 

πἰβ, φαοιποίο ἱπιρ[ δία 65. {Π8 ἀβαϊδηια : « Οοηϊοῦϊ πῶς πεπλήρωται τὸ, ἔφαγον ἄρτον μοῦ μετὰ μὸ- 

« ρᾶποπι πιρυτῃ στη ΠΈΘ116 1π180 1", λιτός μου, 

ΧΙ ρα δηϊθχαάδαι ἱπσγολονγείαγ ρου πιὰ οἶαα- 8΄. ᾿Αλλὰ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν δ᾽:ὰ τῶν θυρῶν κεχλεις- 

885 39, συφγεθαιαν ἃ} Ορ πα ῖ5. {ΠΠ15. οἱ ΥἹΓΠ τόροόγο σμένων, ἐζητεῖτο ὑπὸ τῶν ἀσγίστιυν (2) ἐχείνων χαὶ 

Ῥταάλῖ5 τη ἈΠ ΟΣ θ ὰ5,Βροπδιι5. δ ὀυνα τοῦ ἀπ ΠΛ ΆΠ1. ἀνδρείων γυναικῶν ὁ νυμοΐος, χαὶ ὁ τῶν Φυχῶν θὲε- 

νοποταπὶ Βραιδο {8 ἂὰ δοραθογαμα, εἰ φαγεθαπι. ραπευτής, ἼἼλθον αἱ μαχάριχι ἐπὶ τὸν τάφον, χαὶ 

οππα αυ 7840} τϑϑιγγοχογαῖ ὅδ: Ππσραπίαπο ἀάϊυο ἐζήτουν τὸν ἐγηγερμένον͵ ἔχαὶ ἔπταξεν αὐτῶν ἔτι τὰ 

ἩΠασαια ΟΣ σα 5 Ιαουν πιο ὅδγ οαστα ροια5 Ἰωναὶ Ες.. δάκρυ ἐκ τῶν ὀφθχλμῶν, δέον αὔλλὸν εὐφηαίνεσθαι, 

οἰογος ἀϑότα ριορίδῦ τοδνίντιι σθῃη νομῖΓοἵ. νοΠΙΕ. καὶ χορεύειν ἐπὶ τῷ ἀναστάντι, Ἢλῇιν ἡ Μαριὰμ 

Μαρία {αϑροηβ, αἱ 65} ἴῃ Ενδηβο!ο, ποῦ ἰανθηῖ!; ζητοῦσα, χατὰ τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ οὖχ νὔρδηκε" καὶ 

Βοβίθααο ἀν} ὧὉ ἀπροιίϑ. οἱ ἀδηλιμν Ομυϊβίαπν. μετὰ ταῦτα ἤκουσε παρὰ τῶν ἀγγέλων, καὶ ὕστερον 

γα} 5.. Ναπαυ]ὰ οἱ παῖς μοτβονηα βιὰ! ἢ ΘΙ} 151- κ εἶδε τὸν Χριστόν, Ἄτα καὶ ταῦτα γέγοχπται Αἶγει 

ἀν ἴῃ απ εἶπ σαρτἰσσγαιη κ΄ δι ρ0} Ἰουλαὶ πο] Πὶ τούνυον ἐν Ἄσμασι τῶν ἀτμάτων: Ἐπὶ χοίτην μου 

« ααδηβῖνὶ χασιι ἀ Πρὶν ἀὐΐτπα τη θὰ». Ὅσα} [προτοῦ ἐξήτησα ὃν ἡγάπησιν ἡ φυχή μου. Ποίῳ καιρῷ ; 

οαπρουβϑίμιηι πΙ 6Ἰ.Π ἐκ μορέξυεις αι ο5ῖν} φασι Δ} ᾿μπὶ κοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα, ὃν ἐγάπησεν 

« δηΐπια αλοὰ ὃ", ᾿Μαγία, ἐηημ [Ενδυροαια), νος ἢ ψυχή μὸν (δ αρία, ογσὶν, ἠλθεν ἔτι οὕσης σχο- 

«οαπὶ αάϊηις ἰδ ο το οβδϑι! 6) δα ροι ᾿δεθαιῃ τὰθ πῆ τίας), Ἕπι| χοίπην μὸν ἐξζέτησχ ἐν νυξίν" ἐγή- 

« συτοβίῖνι ἴῃ ποοίίθα5. Οπῖν! εατα, δὲ ποὴ ἰπνΘ τῆσα αὐτὸν, καὶ οὐχ εὗρην αὐτόν. Καὶ (ἐν Εὐαγ- 

τρϑαπι γι. τὰ Ενδηρθ 5 σαοααθ Μαγία αἰ}: « Τὰ ]6- γελίηις φητὶν ἡ Μαριάμ’ Ἤουαν τὸν Κύριόν κκὐν, 

«ταηξ δοίππια τπδαιϊη, οἱ πόβοῖθ ἩΜΠῚ ροξαογαης χαὶ οὐκ οἶδα ποῦ τέθειχαν αὐτόν, ᾿Αλλὰ οἱ ἄγγε- 

οατὰ 57», ὕθγατι πεερβοιτοα ἀπ Ὸ ἈΠ 5 6}} ᾿σποτϑηπ. λπ' παρόντες τότε, θεναπεύηυσ! τὰς χγνωσίας' ἐλε- 

ἀσραϊογμη!, αἰχϑγαπεθηῖτα «1 ἀρ 5 τἱνεηϊοπι γον γάρ Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεχροῶν ; 

«σα! πο Υ 115 ἦ9.» ἢ ΠῚ ΒΆΡΡΟΣῚ ΒΟ  ατη, 56 πηοῦίαο8. οὐ μόνον ἀνέστη, ἀλλὰ χαὶ νεχοοὺς ἔχων ἀνέττη, 

1ασαὰθ ὅθοα πη Βα ]6 15 ΒασΓΟΧΙ , ΠΙᾺ γοτῸ πυξοίθραῖ; Ἥννόει δὲ ἐκείνν, χαὶ ἔλεγεν (3) ἐκ προτώπου αὖ- 

αἰ 8488 6χ ρουβοηδ 101} δῇ ἀηρο]ος Ολπ στα οαπι- τῆς τὸ 'λτμα τῶν ἀτμάτων πρὸς τοὺς ἀνγνξλουτ' 

σονατη : « Ναι ἀπο (ΠΠμ}| ἀπί τὰ τηδὰ Ὑἱἰ51|}5} Μὴ, ὅν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου, ἴδετε; ὡς μιχρὸν, 

« ῬΑΒΓ α ατα, στη ἰΓᾺ Π51γ 5565} ἃ 11Π15. (πο δ5ὶ, ῦ ὅτε παρῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν (τουτέστι, τῶν δύο αγγέ- 

« ἀπ0]»5 ἀπ 66115). ἄστεδ ο ἤν 6 ὴ]} Πα. ΠΠΠἸΘῚ ἀπίτηα “ λυν), ἕως οὐ εὔρον ὧν ἠγάπηπεν ἢ ψυχή μου" 
«ταρᾶ; ἰδηπὶ οππη, 60 {ΠΠπππὶ ἀϊαιἶδι ὅϑ.. ἐχράτηπα αὐτὸν, χαὶ οὐκ ἄφτιχχ αὐτόν, 

ΧΤΗ Ναὶ μοβὲ δημβδίοτιπι γί ἢ ΟὯῚ 1:58 586. ἃ - 11’, Δί:τὰ γὰρ τὴν ἀπτασίαν τῶν ἀγγέλων αὐτᾶν- 

πα ηςἸα 59 655 νθα, ἀϊοίααθ να πσο! μη :« ΒΓ ΘροΘ. 7ελὸς ᾿Γησοὺς ἦλθε, χαί φησ! τὸ Εθαγγέλιον" Καὶ 
«ἀθϑαβ οσσθγΓῖ {ΠΠ15 ἀϊσστβ, “αν 616. 1} ΦῈ ΞΕ ἀατσὰ ἰδοὺ ὁ ᾿Ιητοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων’ Χαι- 

« ἀὐυσοβΛοιίθο (ΘΠ πΌΓ ΠῚ μο(ἰ65. οὗλα. 38», ΤΟηαοταηΣ ρετε αἱ δὲ προσελθοῦσα! ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς 
δαπὶ ἘΠ ρ δτοῦαν Π] 4: ΤΟΠΕΡΟ Θάτα. προ πὴ ἰϊ-- πόδας. ᾿Ιὔκράτη σα, αὐτὸν, ἵνα πληοωθὴ τὸ, Κρατά- 

«πΠΠ απ ὅ} Πα ΒΘΟΊΠ ἢ α σὰ πΠ ΠΟΥ 5 ογραβοτα. σὼ αὐτῶν (4) χαὶ οὐκ ἀσήπιυ αὐτόν, ᾿Ατϑενὲς μὲν 

564 γιγ}65 δηΐων, ἀςφαδ πα ἃ ποθὴ Θχϑίίηχιη ἀΠ6- ἦν τῆς γυναικὸς τὸ σῶμα, ἀνδρεῖον δὲ τὸ φρόνημα, 

11 ἴοδῃ, ΝΟ 9 21. 48 ἔμιο. ΧΧΙν, ἡ {ς ΓΡΑ 13 (δηίτϊο. ἌΣ Ὲ 10 φοϑῃ. ταν 0.90, 2} ΜΆ. ΧΆΝΕΙ, 
Μ Ἐ ἢ Σ τ .Σ 14! 

1 ὦ τὸ, ἀπὶν, ὅ, δὲ ὅσαι, χα, 41. “μι. ι, 1. Βάᾳ. δ’ Οὐπίι απ, 1, ἐδ δι, χα ὁ, 38 ὕπο, μὲ, Ἑ. 

ἢ φολ, αχ, 8. ὅδ 1ιαο, χχιν, ἡ. 55 (δηΐξ, τι, ἃ, 4, 99 ΜαΠι. χχνπι, 9... 31: Ὁαπὶς 1π|, ἦς 

νᾶρ. 510; Ἰλιβοθῖι5. ΘΠ ίσδη. ἤρθη. 9. εἰ 10 δὲ ἢ (θ᾽ Ῥλεγεν. 015}. Παρ, Πσα, (αβδιδ., λέγει, εἰϊ- 
βαρείας ΑἸοβ ἃ Ρείανίο. ἴσα. Υ ΤΑοοίοαίσο. εἷξ. {πἰνὰ, ἴοσο παρῆλῃεν αὐτῶν, ϑορΙρβίπχιβ, πχοῦ λ- 
εἰἰουνπαξνι οἰτδιο 5 ΓΘ ΡΕΙ155. ον, 6χ οὐ, ὺ8 εἰ Ἀλβαῦβ., οἱ ἀπ᾽ αὐτῶν, δχ [ἴ5- 

(1) Ὡς ἐπεζύτει, 1ἃ 5 ΓΙ ΒΙΠΏ5. δχ (Ο15], Ποσ. ἄδπὶ, εἰ 015}. ἂὸ δρι δ᾽ βδοσο ἰοχία, το οἴίδηι 
Ἰϊοθ, λβδαβ. ς4Ὁ Θ4ΠῚ. ὧν ἐπεζέτει, μος χει νουαί, εὔαδεν, που ρβίπηι5. εὔρον ὁΧ 1116. ΟἸΠΠΙ 5. ρα 5 
Ιομρηήπιπι [ογίο, ὃν, νο] ὁ ἐπεζήτει" μοί εμεαὺ οσ, αποίον! αἰ θιι5. ἀιΔλγο ἕως οὗ, δρ, δὲ (οἱϑὶ. μαδραξ 
τιδοιαῦ Ἰομίπβε σγοϊροίτιϑ, γουθ5. ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ἢ καὶ εὐθέως, δὲ βιαἰΐηι. ΡΙαπίον Ἰδοιο, 561 ἃ δετγίρ- 
δ} Π15 Ροξιῖας ραβῇ θαυμαζόντων, πκίγα }]}, ξαστὰ θὰ. ἴα ἴοχί τοσδθίρῃβ. 
βασγὸ ἰσχία ἀτφοο ΟὈ θη ϊ, ΟΥΙΠῚ ΤΟΝ πη 15 ΘΧ (8) πρατήσω αὐτόν, οἷο. Τοπεῦο πὶ, πὸ «ἰἠεϊ- 
((οἾ5]., Πρρ. οἱ σνοά. ὕἵδθυνα χιοήπθ, ἔχαύως ὁπτοῦ ἐσην ἴὰ οἱ Πα ἤπτι5, 11π6 15 ἈΠ {ποῖ βρθτῖαβ δ] 48 Π] 
μῆὲρητν καὶ το Πλὺ5 δχ ΓὍἸ5], Πρ, οἵ ϑᾶσρο Θχία, ἰΙοσύτῃ [664 Ἰὼ μειονῖα ἰοπιρονο, Ἔκράτεησα αὐτὸν, 
Βογίρ5ῖηλ5 ρόγγο χη δίον ον ἤοθ, μβαι!)ς ὁ ο15],, χαὶ οὐχ ἀνῆχα αὐτόν, Γ γονονὰ δεὶ ἴῃ ΒΙΒ1Π15. ττὸ- 
αἰ οὐαὶ ποτὰ. ἦπ βαναὶ,, ἢν 61, σαὶ ἴῃ δ {15 1Ἰμαιαρ. οἶδ, οἱ ἴα πᾳ. Τόν δίωγυ, ἢ ἀμ ατα. ῬάαΪΟ 
αἱ ἀρπα [πο τῇ κυ ίου, μνοβι. νόρθατι ἦν ἀπ|6 τῆς γυνχικός δά]θοῖ ὁχ τοσά, 

1.3) ᾿Αρίστων, ορίδηαγθι, σά, ἤρα, οἱ Ο015]1., (ἰο15]1. δὲὖ ἕο, Προ ἔσδετε, 6 συνέχλυσαν Ιβαῖιρ πὶ 
ἀοιστέων, σεπρυοβανηι, ποτὶ Πιᾶ 8, 5} ἀριστεὺς αἰϊ- ἰδ, οὐήή, ἐσδέσει (1ὸν, σδέστῃ οἱ συνχλύσουτιν 
φαδηθο ἴπ ἕο πτταλὺ κοῦθτθ Τομονοίαν, Βρφαθητα ὼς ποῖ θαδέϊημος, πὸ οὐγποῖ, ΠΑ ΒΘ Όαν ἴπ ᾺΧ, οὐ ἠδὲ 
5αδηι ΘΧρΡΟΒΙ με πὶ θυ Ὸ } (να Πβοσῖροιι ἀπῇ, νήσεται σθίσαι, καὶ ποτ, οὐ συγκλύσουσι», 



81 ΟΑΤΒΟΠΈΕΞΙΒ ΧΙΥ, ΠῚ ΟΠΈΙΒΤΙ ΠΕΞΌΠΠΕΟΤΙΟΝΕ, ΤΟ, 912 

Ὕδωρ πολὺ οὐχ ἔσδεσε τὴν ἀγάπην οὐδὲ ποταποὶ αὶ οἰϊοπουὶ,ηδὸ Παγλπα ἀθηπογβογαπ 8, ΜορβμΒ οναὶ 
συνέκλοσαν᾽ γεκρὸς ὁ ζητούμενος, ἀλλ᾽ οὐχ ὀσδέσθη 

τῆς ἀναπτάσεως ἢ ἐλπίς, Καὶ ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὰς 

λέγει παλιν Μὴ φούεῖσῃς ὑμεῖς (η)ὴ. Οὐ λέγω τοῖς 
στρατιώταις τὸ, Μὴ φοβεῖσθε, ἀλλ᾽ δμῖν, ᾿Εχεῖνο: 
φοδείσθβωσαν, ἵνα πείρᾳ μαθόντες μαρτυρήσωτσι, καὶ 

εἴπωσιν’ ᾿Αλτῃρῶς Θεοῦ Υἱὴς ἦν' ὑμᾶς δὲ οὐ χϑὴ 

φούηθῆναι, ἡ γὰρ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φό- 
ον. Πορευθεῖσα: εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι 

ἠγέρθη, καὶ τὰ ἑξῆς, Καὶ ἀναχιοροῦτιν ἐχεῖναι μετὰ 

χαοᾶς ἔἐμφοῦοι. 'Αρα χαὶ τοῦτο νέγοαπται ; Λέγει 

τοίνυν ὃ δεύτερος ψαλμὸς, ὁ τὸ πάθης τοῦ Χριστοῦ 
διαγορεύων" Δουλεύτατε τῷ Κυρίῳ ἐν φύδῳ, καὶ 
ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ, ᾿Αγαλλιᾶτῦς μὲν διὰ 
τὸν ἀναπττάντα Κύριον" ἔν τούμῳ ὃς διὰ τὸν σεισμὸν, 

χαὶ τὸν ἀγγελὴν τὸν ὡς ἀστραπὴν φανέντα. 

οὖν ἀρχιερεῖς γαὶ Φαρισαῖοι ΙΔ΄. ᾿Εσφράγ'σαν μὲν 
΄»7», κ᾿ ΞΞ» ν ᾿ μι» - “ , Α 

τὰ Πιλάτου τὸν τάφον" αἱ οὲ γυναῖχες ἐθεάσαντο τὸν 

ἀναστάντα. Καὶ γινώσχων Ἡσαΐας ἀρχιερέων μὲν 
᾿ς Ὁ  ΦΕΥ τα “-“ Ἀν ὧν »- ἀδὴ οἱ, δῇ 

τὸ εὐτελὲς (3), τῶν δὲ γυνχιχῷῶν τὸ στεῤῥὸν τῆς πί- 
. ὲ Ἢ ΞῚ “ ΠΤ Ν χὰ ἃς " ἣν 

στεως, λέγει" Τυναΐχες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας, δεῦ- 
͵ -: ὡν το οὐ γὰρ λαός ἔχων σύνεσιν: ἀρχιερεῖς 

ἀσωνετοῦσιν, καὶ γυνχῖκες αὐτοπτοῦσ', Καὶ ἑλόντων 

τῶν στρατιωτῶν πρὸς 

ξὶ 

στιν 

αὐτοὺς εἷς τὴν πόλιν, γχαΐ 

ἀπαγγειλάντων πᾶντα τὰ γενάμενα, εἴπον αὐτοῖς" 

Τυὐπαιε, ὅὃτ' οἱ μαθητὰ; αὐτοῦ νυχτὸς ἐλθόντες, 
ἔχλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. Καλῶς ἄγα καὶ 
ποῦτο ὡς ἐξ αὐτῶν προεῖπεν ᾿Πσαϊας" ᾿Αλλὰ λέγετε 
ἡμῖν», καὶ ἀπαγγέλλετε (3) ἡμῖν ἑτέραν πλάνησω. 
᾿γήγερται ὁ ἀναστὰς, καὶ διὰ δόσιν ἀργυρίου πεί- 
θουσι τοὺς στρατιώτας ἀλλ᾽ οὐ πείρουσι τοὺς νῦν 

δασιλεῖς, Οἱ τότε μὲν στρατιῶται, ἀργυρίῳ 
δι ᾽ ἣν; “- - ᾿ »ρο 

δώχασι τὴν ἀλύθειαν" οἱ δὲ νῦν βασιλεῖς δι᾽ εὐσέδειαν, 
ἀργορένδυτον καὶ χρυσοχόλλητον τὴν ἁγίαν ἐχχλησίαν 

ταύτην ἐν { πάρεσμεν, τῆς τοῦ Σωτῆρος Θεοῦ ᾿Ανα- 

πὶ τὶ 
5. 

[ῳ ἊΣ " 

- 

2 (κπ|, ν πὶ, 1. 33. ΜΆΓ[Π}. ΧΧΎΙΙ, ἢ. δὲ ΜΔΓΠΙ, χανη, δ, 35. 1 )υλη. 

Τα] φααοθαίαν, νόσι δχβ πο! σὴ ΟΥ̓ 5μὲ5 γο- 
ΞΆΡΓΘΟΠΟΠ15. Εὖ ΔΏΘΟΙ 5. χα ρ585 1 6τατι ΟἸΧῚ τ ΝΘ 
ἐπηραϊζβ νὸς 33: ποθὴ 160 πα! 5, Ν 6 εἰπηοα!ὶς, 564 
γΟΡ15. ΠῚῚ Πμησαπὸ, πῇ οχρδοείθη α βἀορῦ ἐεϑίϊπαο- 
αἰπιπὶ ΙΘταπ!, ἀἰσαπίσαρ Κρ Βοὲ Εἰς ναὶ 5". 
γῸ5 δ πὶ ποὴ ὁροότγιοῦ πῖον  ρονίδοία οπΐτῃ ὁπα- 
ΙΓ ἰοτὰ8. Τὰ {1 σαόγοῖη 35, « Ῥυοξο οί, ἀἰοῖία 4115- 
4 ΟἹρ1}}156}5 4ποα βαττοχὶ 38.,.κ δ (ἀ Βοααααν. 
τροδδβοσαηΐ 1112 τὰ ραπαϊο, ἐἰγαότα ἀρρ]θίς 37, 
Δπηὸ οἱ 00 δαὶ βογιρίτιῃ Ὁ 9101 ἱστία βοσαη 5 
Ῥϑα] 5 (αἱ ΟὨ τ ΞΕ ρα σϑίοαρτα δα απίϊδξ ; « βϑυνιῖο 
« Θοπῆῖηο ἔπ ἐπηῦτο, ΘΕ ΘΧΘΌΠΓαΙο οἱ ἴῃ γοποτγο 335. 
« ΕΧϑαλαίθν φαϊάδπι Ῥτορίου ᾿θοχηϊα τὴ 1π| τ ϑιΓ- 
ΤΟΧΊ ΕΣ ἡ ἐλθηΟγθ γό τὸ ΟΡ ΘΙ" ἰΘΡερ πποδαχα, 0 ἢ - 
πο αι Φαΐ Γαϊμὶ 15 ̓ π5[} ἀρρᾶγαϊϊ, 
ΧΙΥ Ορδιρπανόγαμι φαϊάθαν ρει ποἶμος βασογ οί μι 

ΒΙ., ΡΒΆΡΙ5ΩΣ ΞΘρα]ονιτα, Ρ]ΔῸ δατηϊπίσα!ο : δὲ τηὰ- 
ΠΤ 65 βιβοιαἰαστα νἱθοταῃϊ, Οοριοϑοθ 540. ᾿βαϊα5 
5 ΠΈΠΙΟΡ ΠῚ βαῤοτα οἰ ἐχ πὰ ραρίδ [1 Π]Πταἰδπὶ, 
τὰ] γι γθ τὸ δα αἰΐα Πα οὶ γον, ἀϊοῖ! ἢ α ΜΌ]Ἰοτ 65 
αὙὐΘ ἢ 161 [65 ἢ γΙΒΊΟ ΠΟ, ΟΡ 1 0 τ τι 6 ἐπὶ 65} ρΌΡΙ] 15 
ΚΡ 51 16} Πρ πα πεῖϑ, Θαταλὶ βασθγοἴοβ 1 Ὲ 0011- 
σομ1α 65} πππ!καιρ, 61. ΠΥ Π]ΠΠΟΤῸΒ 1515 ΟΟ.Π|5 ΠΟ 58} 1- 
οἰππὶ. Ὁ ἀππλ ατι6 δα 1105 1 Ὡρθθτη νη 556 η τα 65, 
6᾽ οὐμῃὰ α9 σσπΕνσοτῶ ΓΟΠΒ ασ 59}, αἰπὴΐ 
ἰρβῖ5 ᾿κΉ 0 αἰοἰ ἴα, 801 ρᾺ}) 615 πορί νϑπίοπέος ἔὰ- 
«ΤᾺΝ δα! οαιτα ΠΟ ΡΒ 5 ἀογτ ΘΔ {185 ὅδ. τα μίε πὰ 

«(ποααθ, πη αιατα δοΡ απ Οχ ρότσϑοηᾶ Ἰσσιθη5, ρσι- 
αἰχ}ὶ [56 1651 « Αρῇ “ἸΟ 16 0 0 15.,. δὲ ἀπ ἀπ|]α16 ΠΟ 15 
« ἈΠ. ονσόσοεῃ ἐἶν » ΒΌΓΙΟΧΙ παὶ γοάιγινα 9 1, οἱ 
Βα πιο γαϊα ρΘοῦμ18. ΒΠΠΠ 15 [πὲ 5181 ἀλἸ6π65 5101] 
Ρότγϑαδάθῃ! "". 56 ἃ πολ ΡΥ 86 ΠΡ Ὲ15 τὴ ρ γα ον 15 
ποῖ μογδασάθης, Νασπι αὐπὶ ΠΠ|1ὰ5 ἐραιροῦ 5 ΜΠ 65 

ἀτροπίο μεοἀ!ἀοτγίη να ίθιη, 1115 δ ΡΟ ΓΙ 5(4}1Π|-- 

ιν, 18, 25. Μαίι, αχυπι, 7. 52 101. 
8. 0 Ματγο. χυὶ, 8. 58. Ῥ5ι}, τι, {1 59. δὰ. χχτι, 11. 0 Ὑ79. πονα. δὲ Ῥω αὶ, ἡ. ὅ, ἢ ΔΈ. χανι, 11. ὁ5 αὐ1ἀ, 
13. "5. 15. χχσχ, Ὁ, 4 ΜΡ. χχνηι, [ὅς 

ει (41) Μὴ φοθεῖσθε ὑμεῖς, γοχ ὑμεῖς ποῦ ὁ. ονδη- 
ἐρο βίανυτῃ ; πᾶπο ἰαπιοπ Ὁ{|Ὶ 6χ Ἐγάπροὶο ΟΥ̓ ΠΠ5 
ἀρηυποίε, τ ἃ Ρ] τ 5. 1 αἰ1η18. τοὶ Οναθο 5 Ρα θα5 
Ἰουία 688. ς ᾿ | 

(3) Ῥὰ εὐτελες. πο οὐ ΔΗ χπο Δ ΠἸατηθ πο ι 

(οἾ5}. δὲ ἄορ. ὀχ βοιίαν : ̓Αρχιερέων μὲν τὸ εὖτε- 
λὲς καὶ ἀσύνετον, τῶν δὲ ηυναϊκῶν τὸ ἀνδρεῖον καὶ 
στεύῤόν, οἴο. «Βαορυράσίμν ὁχ ἀπὰ ραν Γι ΠΠ1α δι 
«οἰ πμυἀδηθανα απ]! οσαπι νόρο ὁχ ἈΠ ν τ ]θμὶ οἱ 
« Πιιμᾶπι Πίδι.» δοαιθηίθῃ Ἰοσ δᾶ μθ, ἐπ οὐη- 

ἄθμι δοϑασα Αππηὰ5 ματιοῦ ἀπατραί,οε τη} }} σα τὴ 
860 Ῥαίγθϑ. ; 

(3) ᾿Απαγγέλλετε, σοι. ἴσο οι. ὕδβαθβ., ἀναγ- 
γέλλετε, αἱ ταὶ 1 Π|8. μοσὸ διδόχσιν ἀργύριον, βοΐ κ- 
Ρβίιηβ, διὰ δόσιν ἀργυρίου, ἐχ σοδά, ποθ, (αθαμ}ν. 
οἱ (οἰβῖ., {αἱ ναοβίγοηνα πᾶ ΡΠ 6. νἱοπο, δίδωσιν 
ἀργυρίου, "Ἢ ᾿ 

ὁ Πυῦας ἰδιμρονῖβ ἰηιρογαίονεβ, Ογγι! 115. ἸΠΓΡὰ 
η. 32, εοἴααι οηπίδη πὲ ΘΟΟ 05}55 169 ΡΡ ΘΕΟΣ ΙΒ 

Δ ἘΠ Ποδίοτοαι οἴ δχυγηδίογεπι τιϑηιογαί : οΙἀθησαο 
501} ᾿ἐπαϑοθίαπ, 10. αἰ γπΦ. Οὐπερίαπέι, ὑὰρ, 3. οἱ 
5644. οἱ 6 ἐᾳμαϊνει οΓ αϑάσαι, σἂμ. 9, να} 5 πιηλαπί- 

ἢοῖ οροτῖβ Ξιγασίαγατῃ γι μα}. Θ πα ῃποθγοτῃ ΟΥ̓ ΟΕ Ππι5 
γο  μῸΡ ΘΠ αμβθὰ ἀαηλονὶ ρ᾽ αρα ἢ ππιανδτὸ αθ μαριοῦο 
βἰαμαςαγίϑν οὶ ἀσιιδια! πο ΠθΙρηδληι πιαίγο θὰ ἄπεα- 
οἴαπὶ αὐαποῖ ς απ ἀπθῖαπι σὴ 65} ταὰμοδηι ἴὰ 
ποῦ ὀρόγα ρᾶγίθιῃ παθαΐββο, ἰἰα αὖ 111} 501} δα) ἀϊ- 

Ῥάτβοις ὕκ. ΧΧΧΉΗΝ, 

" 

σοίαγ ἃ ῥα] ηο, ορ βὶ, 84. πα πὶ. ἃ; ϑόοσγαβο, ἢδ.1 
Ηϊβί,., οἂρ. 11. ΤΕροσογθίο, ἢ}. τ Η δέ, Ειοί., (ἀρ. 
18. αἰ δατιθ τ 6] αἰ οπὶ ΟΟηβίλ πιο οΟ δοῦίδὲ ἱτὸ5 
ΠἸϊοΞ ρβα ἐΘ 5. αὶ οὐτπὶ ἢ ϑοοϊοἰαίοιη ΠΡΟΤῚ ἃ 50. }} 
οββοηδ, τὴ μα }}5 σοβεϊξ αιιοζαγηγποἄο ὁοπρΡΘ Ομ ἀΪ 
Ῥοιοτημ, σορ να5. ἠότο ὁροάί ἀδιυῖτη Β0105 νἱνοη 5 
ὑπὸ ἐοπὶρὺν]5 (οπϑίαθίηὶ Π1Π|09 σηῃδία πὰ. δἱ 
Οοποίδηΐοῖα ἃ νυ ΔΡΌΟΜ ΔΕ, {11 οτται πρῖνος Μ} 
τὰ αἰχὶ οσοϊροαια ΟΒα ΓΡΟΠΟΗ15 χα Βια χϑελ ..1α 
βΒαιάοτο νἀ θαναν νοῦ 15. ΓΟρΘ 8, οἱ νῦν βασι. 
λεῖς. ὁ χρση οσμ ἃ ὀύοΊ σϑῖ ΘΒ ΏΓΓΟΟ ΟἹ 15 Ε.}}}}} 
688 ποα αἴράπι. Β͵υ5. Ποβοτιρ οποπι ἃ. Επδθρίο, 
"10. αἰ Υἱέ. (ὀηξέαπέ., οαμ. ὃ 6 56, ἰδεῖα νυ] 8 
ἴὼ Αμροπήϊοο. Ἐστουῖον μαγοἴαπὶ Βα ρον σιρ5 ρῸ 1 }}}5 
ὙΑΣ πὶν αι ται αυνῖβ μα νἀ «ΠΡ 61- 
5 τοί δα τ Π ΘΡΙΟΣ Ὑ6ΓῸ νου Ι ΟΡ θ 115. ΠιαΓ- 
ΤΔΟΣῚΒ. ΟΣ 5.15. ομίοοίᾳ. χτοσιιι5. ἐδ 1. ΡΓ ΠΟ 
Πσορυτίμτῃ τέο σῖπι5. 1} 15 ΘΠ ΔΡΙΒῸ5 ΟΠ ΒΙΔ 5, 
ἄστρο ρα γἰξεῖσλο ἐπογαβίαιυτη. Πρε ΘΠ πὶ ΠΟΡ  ὑ Τῇ 
ὁοποι ΘΓ Π ΟΠ 65 ΔἸΤῸ ταῦ θβαί, ΠΟΙ] απλπερ ΠΟΙ ΠΟΥ - 
οἷ πὶ ἀπὸ ἀἸ τατον μοι Β᾽5 σταϊονῖδιι5 σα ρ}{6}}}5 οα-- 
ταπι ἢ} Ξἰ 115 οὐπαίερ. Πρ ππὸ ἀοπαντα ΟΠ 5 σὸν 
ὐΤῚ5. 6Χ δαγος ἀὐθηίο δὲ βοτηπλ15. αἰα!πι ο γ8-- 
Ἰαΐα : πἰπίσιθ πνϊ 5δουῦῖ, νϑεῖος, σα] ῦδ, τοὶα, 
οὐ] να, αο ον αββὶϑ ἐὰλριμ το δὐέαιι μοί, ΕοοΙ 6- 
βἰα βοϊοιΐ ἀρραᾶτγαῖα ἀράϊοαῖα ἃπη0 οὶ 3η0, 40 
Οοηβίαηίςοιῃ ΠΙϊοσαμὰ ροβίγοπλαχῃ ἐθ58 015 Ομ 810 

Ὡ1 



8.18 

Ῥογαίογδϑον δὰῃ οἴαπὶ ἰατις τὰ πιὰ ΒΜ ΌΊΤΙ5 αϊνα ον 5 ἃ στάσεως, 

Ὠ οἱ Ποδαγυβοίοι δ δοο! βίδηη, ἄγεθπίο πἀποίδπι, οἱ 

Δατο ἰπΐπιβο ἀϊπυϊποίατη οχπέρι χουν ; ργδ Ο5.5 ΕΧ 

ατροηῖο, δῦγο ἃς σομληι 8, Δ παν ηβ ὀχουβαγαηϊῖ, ΕἾ 

δὲ κος ἘΠ οὐπτῶα γ ν 1 ἀρτα μειδίἰρτη, 105 586- 

εἰοδίπιμς εἰ δ. Οὐο 5. 115 μβουγβιαά οι 5, οὐθὶ ἰσυνὰ- 

ταπι πιο ρμογουσάοει 5, Εσσαν οὐ, «αϑπιδι πο πιπι 

Ῥεῖγο ἀδ οαγοθιθ ορτδββὸ “δ, σα5ῖο 65 δα πὶ οοηάοχα- 

πδιῖ ᾿ τὰ δὲ φαὶ “σιν οὐβίσαϊοθαμΐί, ἀδιιπαπο πὶ 

ποι Ξαπήασποτο  Ψούα ον Π}}5 ἱπημοβίία ἃν Ποτοάς 

Ρῶπα Τα; ααὐῖαπε οπΐτι ὁΧ ἱβιαονα μὰ ἀσῇοΒΙΟΠΠΠΙ 

τορογϊβραμὶ ; [51 ἀαΐσιν, αὶ ουτα γον δῖσηι πουΐ5- 

κοηΐ θᾶπι Ὀγορῖον ἀγροπέπηι οσσα! }ἀνοτο,α ΦΌΠΗΤΠΙ 

βσοΡ 0115 ἐπ  μ μῈῸ5 ΒΌ}Π σον! ὅ5.ΑἸΚ γδαοῖλψιι- 

ἀσογαπι απο αα Ἰαὐ οὐ 11 ἰπσγο ς ορθῚ5 νον Ου 8 

ΡΟ αν νεῖ γονια! σὰ ἀυδουπάουιη!ξ, ἱρ5ὶ 

ΓΟ ἢν ΙοΠΟἿ ἀΒδβοοπ {1 : 41 φοῦὸ οαπὶ γθύοροτο, ἴῃ 

Ῥαθ σατα ἔπόθαι οαμονδοραμέ, ΟΧΟΙΓΔΠ γἱσ μι Ξαϊνα- 

ον ἷβὺ (1 πὸ πιοίο 6Χ ΤΠΟΥ 115 βανγοχ, 50 56- 

απ ααόααο ταουίπος ὑχει αν ἐ αὐ] ΟΧ ρΘΓΒῸΠδ 

ς΄, ΟὝΕΙ11. ΒΙΒΒΟΒΟΙ,. ΑΔΟΗΙΕΡ. 844 
᾿ 
, ἐξειργάσαντο" ζαὶ τοῖς ἐξ ἀογύρου, καὶ 

χρυτοῦ, καὶ λίθων τιμίων (1) κειμηλίοις ἐφαίδρυναν, 
Ἄ 

ἶ 
 Ν “ - ἀὰ - ᾿ τὲ 
κὰν ἀχουτῦ τοῦτο ἐπὶ τοῦ γεμόνος, ἡ μεῖς πεί- 

᾿ .-ν "» Ἂ ῥ . . : 

σομεν αὐτόν. Καὶ εἰ ἐκείνους πείθετε, τὴν δὲ οἴκου- 
ῃ 3 » ν᾿ , ᾿ ΓΝ ΡΝ ἿᾺ 

μξνεν οὐ πείθεπε, ἀΓ'ὰ τί γχ59, σπερ τοῦ [)ξτροῦ 
.: ͵ “ Ὡ᾿ Γ 

ἐξελρύντος ἐκ τῆς φυλακῆς οἱ φύλαχες κατεδιχά- 
ζηντο (3), οὕτω χαὶ οἱ τὸν ᾿Ιησοῦν Χοιπστὸν τηροὺν- 

τες οὐ χατεδιχάσθησαν ᾿Αλλ ἐκείνοις μὲν ἐπῆλθεν 

ἢ χαταλίχη 

-» 
ἘΞ 

᾿ ὩΝ Ὁ .: ᾿᾽ 

προ Ἡρώδου, ἀπολογήπασβρα: γὰρ οὐχ 

εἴοῖσχον ἐξ ἀγνοίας οὗτοι δὲ τὴν ἀλήθειαν ἰδόν- 

ες (3), χαὶ ταύτην χρύπτοντες διὰ τὸ ἀργύριον, ἀπὸ 
τῶν ἀρχιεοξων διεσώζοντο, ᾿Δλλ᾽ ὀλίγοι μὲν ἐπείσθη- 
τὶ 

"» δ . Ψ Ἄκι Γ᾿ , 

σε Ιουδαίων τότε ὁ κύσμος ὃὲ ὑπύήχουτεν, ΟἹ “οὐ- 
ι ΤΣ ΗΕ: ΜΕ ὍΜΌΣ ΜΕΝ ᾿ ἀδιαι ψοντες τὴν ληρειον, αὐτεχϑυφθησαν᾽ καὶ οἱ χατᾶν 
» -. ᾿ " Π ᾿ -οὈ, - - 

διξαλεήηις ταῦτην, ἀνεφάνησαν (1) ὀυνάμει τοῦ Σωτῇ- 
- [2 με ΩΣ με -» 

ρας, τοῦ μὲ μόνον ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος, ἀλλὰ καὶ 
᾿ δυμκονν ἕο, : 

μτῦ' ξῶτου τῆὺς νεχλυὺς ἐνείραντος" ὧν ἐχ πϑυσ- 

ὠπου σαφῶς ὃ προφήτης Ὥσηξ φησολ γνιάσει ἡμᾶς 
σας πσιαν Ἐν α Ἴ τ τα τὰ ΠΕ τ πι 0 ὙΠ ΣΈ ς, δὴ γ άερα τῇ τρίτη, ἀνασττσύμεῇα, 

καὶ ζησόμεῦα ἐνώπιον οὐτοῦ, 

οἴανα Οϑθᾶ5 ργορίνοία αἰ τ: « Βδηϊ αἴ πὸ 5 τοδί πιο ρυδὶ ἄπο ἀϊοβ αὶ ἀ1ὸ ον τᾷ γοδα βΘηλ 115, δὲ, Ὑἱνόι 5 

α ἴα σοῃϑροοῖα 015 ὅδ, 8 

ΧΥ, Ουλπήο τοῦτο ἐπορβθαασμοβ δα σοϑ. πῸπ 

μοσμόνοῦῖ ἀἰνίχ Βυτιρεπρ, ρϑίψιο οὐσίαι {0 

ϑονρία δι: ΟΠ ἰδϑαγγθομοιὶ (θδὰ οοπ νι οτηΐ, 
ορίίπαπι αι [ΘΓ ΠῚ 516. 605. ΠΑΓῚΣ (σὰ τὰ πόμπθ, αὐτὴ 

ἘΠ δραπὶ οἱ ΕἸ αὶ. πἰοτίπος χοᾶ... δόϑόγαί 5 "9, 

ΘΑ Ἰναίοτῖ5 ΠΟΒΙΣΙ ΓΟ Βα ΘΟ ΟΠ ΟΡ ἰδ ἢ φαοὰ 

σοχῖπι 4πᾶ: ας 5. Υυἱν στο 5. απὸ, χ 615 φαϊ πὸ 
[πόνπλε!, ἐοσίος ποὲ. Βα θθιη 5 Ὁ Ἰχι(πνρ οἵ γὺ8 65 105 
ΔΠονασπι ΤΟ Ροτστ στῇ ρα ποττο ἀϊηιῃ ΠΠπ|6 ΞουΊρ 

ΘΘΕ δὲ θο πόσο βουίριαι αι αν οὐσὸ ἀἸ ΟὙ 1} 8 ΠῚ - 

φὶ συ παλα  αἰ τον ν6 ΤῸ Γορτ ρα (157 ΗΘΡττΟΙ ΡΓυΊογνὰ 
1118 στ ρβογθη : οπαπθ8. συ. ἀρΌΘΈΟΙ ΠΟΡΓα 

Γαδρο ἡ «αὐἀηὶ οὐκὸ ψπ455. οὐρα 15. Ὁ ΜΑΠ ΠΡ 

41 γα οι αι ΞουΊρβ, ΠΟΡραϊ θα πιὰ Πηπιὰ 

σοπβοΓΊρ5}. ΡαΌΪΗ5 ρυοιάϊσείον, ΠΟΡτρας εχ ἢδ- 

ὈΤΟΙ5 ὅ9. τ: οἵ ἀπράροι ἀμρόβίο), ΗδΌσερὶ, ὁἠι- 

τι 65.) 646 σαϊμ δοῖπῃ ΗΒΓ ΞΟ] Κ ποι δρ βοορὶ χ 
ΠΘΡτ 5. σοι! χἢ Βασόθβοιομσ Βαπ|, σοτισ! π|ῖν πα 

45. ΜΓ}. χάνηι, [ἀν 45. Αοξ, χιι, (9, Ὁ Μδι{Π. χχνὶ 
παι ΠῚ, 5... Ὁ θὴρ: Πρό: “ἰ, 

δαχὶ! ραίογ, γιὸ 56 0, δ. ἵν ΥἿ Οσηβέσηξ, σὰρ. 
ἀῇ οἱ ἜΜ 

(1) Ιζαὶ λίθων τερίων, ἤσος αἰ ἀπ π5 οχ ΟΟ15].6 8 
Ἰΐορ., 4ποὸ.} ςομ Π τχατπτ χ ἐπι πθθ., ΠῚ πὰ Ὑ 1} ὐη- 
βἰαπί,, οἂρ. 0. ἰάθη ὕτὸ ἀργύρου δἰ χουποῦ 50γῖ- 
ρίαμη παροπέ, ἀργυρίων οἱ χρυσίων, ῬαγισΌ]α 
γάρ, ΡΟβι, αἰχουμένην ΠΠ ΔΙῸ. μὴ ἸΠΙρΡ) ΘΕ ΞΙ5. 6], σοβῷ, 
Βὸρ οἱ ὑἀδαπῦ. ἰμβογίαηι, ρυδβί δὲχ τί βΟβαλπ 18, ΟΧ 
σοαά, Οὐ151]. οἱ ἤου. 

(3) ἐχτεξικάζοντο. δτη νοῦθην ΒῸΡΡ]ΟΥ 8. ΘΧ 
σά, (οἶπὶ., Ἰὰρ., [ἴθ δὲ βάν}. ἀπααησαβηι πῆι θο 
Βοβιοστίονρου παρθαμι, χυταξιγάζεωται, πσοῦν Ἰοῦο 
Ἀριστὸν πὰ η  οπχῃθ5 ] οὐ, δ (ὐοά. 

(3). ̓Αλήέθειαν δόντες, ἔχ σοι. (0151... δρ. οἱ 
ἀγοί, {|| νον εἰπόντος, φρο ωίθηι εἰἰποιχίθς, αὐπι]- 
τῖσι Φἀισου τη τ ἐβέγ!ας φαρθα5. ΤΟΞΕΡΙ ΘΟ ΘΠ ΘΙ 
αὐ απ| ρα πῃ. ΑἹ ἰδόντες παρ] 08 σΟΙ ΘΜ} ορρὸ- 
Βαΐαγ ΟΡ ΠΕῖαν τὰν Η ον 5, 

18) ᾿ἀγεφάνη σαν. (ἐσ(ἰ. Ιξὸρ,, ἐνεφάνισαν, »γο- 
τρια Σ αὰσ (ὁ ἀροβίο! δ ̓ π|  Π|Ππίτατὶ πὺπ 
πάθον ἀΠ0}15 ἰαπΊοη, ἀνεφάνησαν, ὧλ ρμὐυ οῃ [ὰ- 
εὐῆι ρΥοίοεθιε . ἀπο πὴ ἀπ ἈΡΌΒΙΟΤ5 σοῖτῃλ }- 

: “-- 

Ὡν 

" 3 15. Ἐπειδὴ δὲ οὐ π 
᾿ : " . » - ͵ 

νηχύους ᾿Ιουϑασίους, ἐπιλοῤύμενο! 

Π Ρ Ὥω " 

εἰθουτο αἱ εῖπι Τρυφαὶ τοὺς 
δι ᾿ - 

ὑξ ταύτῶν τίῳν 

-- ὧν» 
τρραυ μένων ἀντιλέγουσ, τῇ ἀναστάσει τοῦ ᾿ἰχσοῦ, 

ἀντειπεῖν" Γι τῷ εἶς 

ἘΠ ἢ 

, ᾿ 3γ1ιὶ Ἔν - ἘΞ ᾿ ᾿ ᾿ Ἢ , όγῳ τὸν Ἔλισσαῖου χαὶ τὸν Ἡλίαν. υτκοοὺς ἐγηγεδν 
χαλὸν ἄν ποὺς αὐτηὺς οὕτως 

͵ -5“Ἅῳω πὰ "ἢ ᾿ δ - "πῶ 

μεναι λένοντες, τῇ, ἀναστάσει τοῦ ἡμετέρου Σωτητος 

ἀντιλέγετε, Ὅτ: νῦν ἀρα ζῶντας ἐχ τῶν τύτε μάρ- 
“. 

Ὡ. 
᾿ ΒΥ , δ , ᾿ - ᾿ 

ΠΊΠΑ “τήσατε τῶωἦΤχἵἴ,ἰ τῶϊςΞ ὙΞΥ ΠΟ ΩΝ τ οΝ τεῷ, ΔλΛᾺ 

᾿ Ἀὲ - “Ὁ ᾿ - 

τύρᾶς οὐκ ἔχομεν τῶν λεγομένων ; οὐκοῦν χαὶ ὑμεὲϊ 

“" “4 - ᾿ , -- ἌΝ ᾿ “ τ ᾿ εγύξαταν ἐκείο να! ταῦτο ἐγγραάτον, διὰ τῇ οὖ» τὰ 
“ ».- δ τὸ ὰ ΓῚ . «ὦ ἊΞ “: 

μὲν ἀποῤῥλεσρῃε,τὸ ὁὲ ἀποδοχιμάζετε , ιἝὐρατοι ἔτρα- 
-᾿ ἢ ΕΥ̓ Ν - μ 
τες ᾿ώρατο:, Διὰ 

, κα γι - " τὲ ἦ 
κἱ οὗ τοῖς ᾿[ουφχίοις ἄπιστ ΝΜΙατθαΐος, ὁ γράψας 

᾿ ΩΣ “ἾΝΑ, - Ν - τ Ἵ 

τὸ Εϑογγέλιον, “Ἐθραϊδι γλώσσῃ τοῦτο ἔγροψε" χαὶ 
“- Ω -- ῶ - Η , 

ἸΙσῦλος ὁ κῆδυξ, ᾿δυατος ἐξ Ἱβόραΐων καὶ οἱ δώ- 

ᾧχν ἐχεῖνα χαὶ οἱ ἀπύστολο! πᾶν 
- 
σιν 
Φικὸ Ἢ 

μ “,-ν : - ᾿ 
ἐς Ἰοζραίων, πα ὀεχαπέντε “Σερὸ- 

- Ἂ βορα - δλνν Σ τ Π ὡς Ψ ριο -ὠ ᾿ συλυμῖται ἐπίσχοποι, ἐξ ᾿“Εὐραίων κατὰ διαδοχὴν κατα 
ἔστησαν (ὃ). Τίνι τοίνον τῷ λόνῳ ἀποδέγεσῇε μὲν 

τό. 5. Ὅ586. νι, 8. 5.]ΨΚ Βοσ, αν, 30, 81 ; ΠΙ ἴον. 

Ἄς ᾿ "ἢ 

ὄξχὰ ἀπόστολοι, 

οὐηι μα], 56 ἰ Θπληλθι αὶ νοι ίδιη Ὁ ἀρο- 
510115. γα Πα ἰαιη ἀΠΙρ]6χὶ δὲ ΠΡασΘ Ομ Π ΒΒ Ο5, 
ἘοΙρδιαι ἴοιο, οὐμὸ οοπβρίοπανα, αἴᾳαδ τ οχΣ 
ἐρηοθ 5. ὀχ Τα πὶ, σοιπρβαοισα!, ΡΆΏΪΟ μ051 ἰὼ 
τοδί θο 5868. οἰίαϊο, ἰοῦ ἁγιάσει, εαποξ οι, 
ΒΟΓΊ ΡΒ 5 ΟΧ σοὐά. (οἰ5]., σα, ὐλβαῦξ. ἀτο., ὰ- 
ἤπο ἱπιηὺ Ἰσσα τ ΟΠ] 0, Ε βᾶοτο ἰοχίαι ὑγιάσει, εα- 
παρὲξ, ἢὶ ΒΙΠΠ15 Πα ποιὰν, ἐξαναστησόμεῦχ, ΑἹ ςοά, 
ΑἸοχ. πᾶθ δὲ αἰ Ονγ 105, ἀναστησόμεθα, 

(8) Δεχαπὲν κατέστησαν. Πὰς ἰοσαμ τὸ- 
5{{π|]πλ18 ὁχ σούξάι, τα Ισσο δεκυ πέντε μαθοίαν ἢ 
Θ6 115 βο! α πηοάο, δὲ καί Ἰχ οοι ἃ. ΟΥ]5],, Οιίο. τος, 
ἰϊοο, (ἀδί}). βου μβίηις, δεχαπέντε, Ναπι φαϊηάο- 
οἴπὰ Ταστα Ὁ ὈυΓΓΟΤῸΒ ΗΟ ΒΟ ποτ ἢ ορβοορὶ ὃΣ 
ΠΟΒΡΘΟἶ8 ἀβθαταρ , αἱ ΟἸσοι ἢ οἰβίοδην του ἢ μ[68, 
πὶ ἤδη βρίϑιῃ, 54 δ ΠΠγοβοϊ γι ἀπαπι ΞὰὉ 
Αὐἀτγίαπο οἰκάσηι πηπιὸ 157 1τπθγὰ ταύταν καύοθ8- 
510. δὴ} ΟἹ Ὠυλμ]ηᾷ γοοᾶπὶ αβορ., δ. 1ν Η δέ, 
θουίοσι, ὁὰρ, ὃ δὲ ΠρΙμ ἢ Ἶπ|5, Πρ δ ταν, πι1Π). 34, 
Ἰὺχ (015]., δ5, οἱ ἄγυα, κατέστησαν ροϑαίπιν5 ΡΓῸ 
καταστάντες, ΟΠ] ΠΟΙ Δ ΠΑΪ οασαϊ σα] απὰ νου ατα 
ΤΘΆΡΟΠαΘΒαΙ. 

τ 
“ξεν. 



΄ , 
τὰ οἰκεῖα, τὰ δὲ ἡμέτερα ἀποδοχκι:λάγετε 
ἘΣ ΣΟ α, ἸΟ ΘΕΝΕΤ ΔΣΕΕΣΣΣΩΣ ὙΣΞ ὑπὸ τῶν παρ᾽ ὑμῖν ᾿οραίων γεραμμεῦδ; 

] τὸ ἀνγχστῆνχι υτ- 

χρούς, οὶ αὴν ἤγΞισιν ᾿Ελισσχΐος δὶς, χαὶ ζῶν χαὶ 
«Ἱ Φ, τ “Ὡ» [ΩΣ ς 3 -- [9 Ὡ ΦΖῚ ΜΡ τ αἶο »ὲ Φ " [ΕῚ Ἰδλισσαίου νεχροῦ 

“᾿ - ᾿ “ ἧς ᾿ δὶ ἢ - Ἶ 
ὑϑτος ἡ ψϑάτον ὑθχρος Ξτελουσεὶς, χαὶ τἀνβατὴ ἈΝ λιστὸς 
ἈΝ 5 Ω - ᾿ ἜΣ τ ϑύξοπ. Ἐρυξο 
ὁὲ ἄδα ἐκ νεχοῶν" οὐκ ἐγήγεστα! : ᾿Αλλ’ Ελισσχίηῦ 

Μη. δ 
ἀνέστη, χαὶ αὐτὸς ὁ 

ἀναστήσας ἔμεινεν ὁμοίως νεκρός ὧδε ὃὲ 
ἐκεῖ (4) νεχρὸς ἀψάμενος “ι΄ ων 

καὶ ὁ νε: 
δε ἀν γῆν Νιμνϑο ΘΝ ᾽ ἍΝ πον τ 
χρὸς ὁ ἡμέτερος ἀνέστη, χαὶ πολλοὶ αὐὖῦξ ἁψάμενοι 
αὐτοῦ νεχοοὶ ὑνέστησχν. Πολλὰ γὰῦ2 σώματα πῶν 

κεχοιμη μένων ἀγίων ἠγέοθη" καὶ ἐξελθόντες ἐχ 
τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγεοσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον 
ΜΞ. μὴν: μ᾿ ᾿ , ὌΝ κΝ Ἂν -“ ᾿ . “ 

εἰς τῇ» αγίαν πόλιν (ὀήλον δὲ, ὃτι ταύτην ἐν ἢ νῦν 
Στζεὶ. ΩΣ ἴγειας ΕΠ ἡλοῖς. Ἢ: ὲ ἐσμεν), καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς, Ἥγειος μὲν 
οὖν ᾿Βλισσαῖος νεχρὸν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκηάτησεν οἰχουμέ- 
νης ἤγειοεν Πλίας νεχρὸν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ ὀνόματι 
Ἤλία δαίμονες ἀπελαύνονται. Οὐ χαχῶς 

᾿ ψεβασς 
τοὺς προφήτας, ἀλλὰ τὸν Δεσπότην 

λέγομεν 

τὸ" ἐκείνων 

Ξιζόνως ἀννυνοῦμεν, Οὐ γὰρ ἐχεὺ Ἄν τ ει τὸ μειζόνως ἀνυμνοῦμεν, Οὐ γὰρ ἐχεῖνα χαχίζοντες, τὰ 
ἡμίπερα σευνύνομεν᾽ ἡἥμιτερα γὰρ κἀχεῖνα, ᾿Αλ) 
ἐχ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς τὰ ἡμέτερα πιστοποιοῦμεν. 

ῃ 
1Ζ. ᾿Αλλὰ πάλιν λέγουσιν, ὃτι Νεχοὸς μὲν ὃ 

πρόσφατον τότε τελευτήσας, ὑπὸ τοῦ ζῶντος ἐγήγερ» 
." δείξατε ὃὲ Ἱ αὖν ὕ-": ξδω ψωθτῖ ἡεχοὸν τοῦ )ξευ ὰ 

ται ὀξιζάτε ὁ ἡμῖν τι εὐ χώρει νεχθον τονηλερον 

ἀναστῆναι, χαὶ ἐγχωθϑεῖ ἀνθρωπον ταφέντα" μετὰ 

τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι, Ζητούντων ὃξ ἡμῶν τὴν τρεῖς ἡ μερ τα ἣ ἢ τον Ξ ἡμ τ Υ, 
Η͂ ᾿ ς ῃ ἌΡΝ - Ὸ 

περὶ τοιούτων (2) μαρτυρίαν, δίδωσιν ἢ αν ταύτην 

Ἰησοῦς ἐν ἰδ αγγελίοις, λέγων᾽ 
γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ ποιλίφ τοῦ κήτους, 

μέρας καὶ τρεῖς 

ποῦ ἀνθρώπου ἐν νῇ χαρδίᾳ τῆς γῆς, τρε 

ἙἘξεταζόντων δὲ ἡμῶν 

᾽ " " ῃ 
ν») τας" τς Δ ὦ 

“ 

ἡμέρας ταὶ τρεῖς νύχτας, 
ὙΒΘΒΕ ἘΝ πϑεδυ ον τα δ πεῖν ξεχοιώς 

τὴν κατὰ τὸν ᾿Ιωνᾶν ὀυάγησιν. πολλὴ τῆς ὁμοιότη- 

τός ἐστιν ἡ {ΡονΓο, Εοιτ.]} 
τς ἢ ὺ : εὔξο, ς τὸ ΕΞ [ησυῦς ἀπεστάλη μετάνοιαν κηρύξαι" γαὶ ᾿Ιωνᾶς 

ἣν ἰδ - δὰ ἊΣ ᾿ 

ἀπεστάλη. ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ἔφυγεν, ἀγνοῦν, τὸ ἐτόμενον" 

ΝΣ ,, ν 
φυξργειία, ξνδηγεια. 

ὁ δὲ ἑκουσίως παραγέγονεν ἐπὶ μετχτοίᾳ τῇ 
δὼ , Ν . ΤᾺ ν '- 

οίας. Ἰωνᾶς ἐκάθευδεν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἔρεγχε 9.- 

λάστης χειμαζομένης χαὶ Ἰησοῦ καθεύδοντος, κατ᾽ 
ω .3 ᾿ . Ν - 

οἰκονομίαν ἐπεγείρετο ἡ θάλασσα, πρὸς τὸ γνωσθῆναι 
Ἄ - “- ᾽Ἀ ᾿ ΝΡ ξεν ’ 

μετὰ ταῦτα τοῦ καθεύδοντος τὴν δύναμιν, ᾿ΕχΞξίνῳ 

ἔλεγον, ΤΊ σὺ ῥέγχεις ; ἀνάστηθι, ἐπικαλοῦ (3) 

τὸν Θεόν σον, ἵνα διασώσῃ ἡμᾶς ὁ Θεόα' ὧδε 

ΔΓ 1Υ Πορ. τν, 20, 317, ἡ Υ Ἀρε: χα, 2): 

., 3 514. ὅδ Μαΐι. 6, τ νὸς. Ὁ τυ: ἢ δ 

(4) Ἔχεῖ, ΝΟ ᾿μᾶ]6ὸ ος δὲ Οδβαι»., εἰ 

φμαγιυῖξ. ; ἶ ς 

(2) Πε5Ὶ τοιούτων. Το! οὕτων αἱ Δ ρι185 Ιβϑ τὴ 8 

Ἰοῦο τούτων, 6χ (015]., ρα. δ᾽ ροά, . ἂἰ ἴσο εἵ 
γαβᾶθπν. παρομ,, τῶν τούτων. ᾿ 

(3) ᾿Ιὑπ'κα! οὔ, Οοἀά, Οο15]., Β65. 5[ Ὀγοά, βουῖς 

τἀπὶ μα θοηΐ αἱ ἴῃ ργορθῃθίοο σοηίοχία, κα! ἐπικα- 

οὔ. Ῥτὸ ἵνα διασώσῃ, (015]., ἴσως διχσώσει, βονἐδ 

εαἰναδίς. Ῥοσὶ εἶπον, 55. τα8, οχ ΟΟἾ5]., ομ,, 

ἄοα, οἵ Οαδάι. ἀρεϊσα] τι τό. 

(8) Ῥαίαηι ἐδ ἐαὴὶ ἱπ μα Νιμι ξηιμδ, οἷο. τὰ 

ορροηὶϊὺ ορίαἰοηὶ 5815 ρεγν υἰβας βαποίοβ 105 το- 

ΟΑΛΥΒΟΠΕΞΙΒ ΧΙΝ, ὉΠ ΟΠΗΙΒΞΤΙ ΚΕΞΈΕΈΒΠΙΕΕΟΤΙΟΝΙ, ΕτΤΟ, 

Ὁ5 ΜΠ. χχυῖ ὅ2, 8. 
ὅν ΜΈ ΠΝ ὑπ 30: 

δ40 

καὶ ταῦτα ἃ ναι οηὸὺ ρίαν νοαΐνα ἀπτ απ ν{}}}5, ποϑίγα 6} - 

οἱθηᾷὰ ΡΒ γαϊηίηΐ, ὁαχαο ἃ δ Ραἶβ νϑϑενὶ ἄθη9- 
Γ 8. Ρορβουῦνια ὃ 

ΧΥ Το ΠΟ 55181}6 65, αἰδὲ φαϊδρίαιη, γοβαβοὶς 
ἰατὶ παιορίοσ, ΑἸ αἱ 56 0101 οἱ ξουαστη τϑβαβοίμαν! 
Εἰ ΠἸβοα8, ΒΓ νίνθ 5 δ 6 ροϑὲ ππορίθιλ δὅ8, Ογοαίτητ5 
ΡΟ δόμα ἀθονία ὰ ΕΠ 5οὶ πιόντα! }ασοη 5 οοπαοία 
ΒΗΡΓΟΧΊΒ50 Σ ΟΠ ΓΙΒΕ5 νΘΡῸ ΟΧ ΠΟΥ δ πῸπὶ ΒΌΓΡΟΧ 7 
ἴπβαρον ὁαμι {Π|ς που ιπ5. ἀπ} ΕἸ ἰβοατι σοπερίξ, 
ΓΟΒαΡΡΟΧΟΥ ἐς ἰρ5ὸ χαΐ δχοί ταν αἰ ]οπεῖὰ3 ιδῃδὶς 
πᾳ} 6 πιο ἀπ: εἰς νόθος, ΘΕ ἡὐδίοι πογίααϑ 51})}- 
ΤΟΧΙ!, οὗ πῃ} ἢ} ἡποιία! σαὶ πο φαϊάσηῃ {Π ὰπὶ σοπε- 
βθνο, Βα ΡΟΧΘΤ ΠΕ. « ΜΈΠ α ορέηρ σουρογα βαποίονιπι 
«9 8 αὶ οθεἰουιηοταλι, Ξαρρασοναμί, Εἰ ὁχθαη θ5 48 
«ΘΜ ΘΒ ΕἾ ρο 5. ἐΘΒῈΓ ΘΟ ΟΠ ΘΠῚ 6}115 ἰπρτΤοββὶ 560} 
«Ἰῃ 5 ΠοίΔ ΠῚ οἷν [4 61» (ρ8|ἀπὶ ἀπ θη οϑὲ θα πὶ ἢν {88 
Ὡσπὺ 5ΌΤΆ 15. (Ὧν, 51 πὴ 1Π|04}}},.ὄ δὲ ὠμμων ον πιμὶ- 
ἐἰΣ ὅδ, Χο αν (α !ἀοπὰ ΣΠ56 5. τηογέααχα, 904 οὐ- 

θέην ΠῸοᾺ Βαθορι: Χο αν ἘΠῚὰ5. πιουίπαπὶ, 568 

ΠῚ ΠῚ ὨΟΙΏ]η6 ΕἸΣ ἀρ ηγοπο5 ἀρ σα αἰπαρι ΝΟῚ ἀ6- 
(ΡΠ λ5. ργορ 6.15, 564. Ἰ)οπιααπι δουαπι τα σα ῇ- 

Θ0Η 1π|5 ΘΙ θυ άπ 5. ΝΠ δῆλοι 1Πὰ με θη ἀὉ ποβί ρα 
ΟΠ ΘΠ Δ ΠΊ115, Πα Ὡλ οἱ |ὰ αἀπόοσαο ποβίτα διιῃί, 
ν ΤΌ. ΟΧ Γόμαις ἩΠ οσατι ἡοκ γί 5 Πά θη ΘΟ ΟἸΠἸατη 8. 

ΧΥῚΠ, θνασι ογαμι αἰιπὲ ; Μογκι5 οχαίάοτῃ τα-- 

οὐ 5 ἴππὸ ἀοἴαποία5 ἃ νἱνοηίο οχϑιυβοϊ αι δπὲ, ΑἹ 

οϑιθιχ "8 πο 5 ρο588 Πουὶ αξ πλονία5 ὑγίατῃ ἀϊου τη 
Γδϑαγραῖ, οὐ ΒΡ} {5 ΠΌτὴῸ ρμοϑβί ἀ}65 γε δὰ νἱτατῃ 
τονοσοίαγ, Πα αϑιχοαὶ σόγαπι ἐ65}}Π 0 ΠΟ. δ πὶ αττην- 

το! 5, πᾶπο ΠΟ] 15 Βα ρ ροά αΈ Βοηλ λ15. 0515. 1π 

Ἰὐναπρο} 5. ἈΙ6ἢ 5: « δήσα!ν σηΐηι [Ὁ 10 πᾶξΞ ̓ πὶ ὙΘΗ Δ 
( 60} {τ 5 α165 δ᾽, 'τθ5 οοίθ5.᾽ ῖσ δ. Ὴ ΕἸ 15 πο πὶ πὶ5 

«ἱποονῆο οὐ ἔτ ἀἶο5 οἱ ὑν65 οοίρα "Γ.», Ομάπ 0 
λοι ἢεἰβίου!ἀτὰ οι ἀΠΙκ π ἐθ τη ἀδράτονιβ, ! αρῖτηα 
οσσαγε Πα ἀἸηἷβ νὴ ἀπο ΟΠ οδοία. 16 5ὰ5 ρο- 

ηὐζεητατα ρυτἀσα λαμ ΠΕ 555. 65: τη ϊββαβ δὲ 40- 

γ5 ὃ, δοα 16 Πα} Ἰμϑοῖ5. ἕαρίο; ἃ. δυίθιη 
γοϊιυπίανίο νμ  ἰθη τ ατα. Βα} 115. ἀαίανι5 ἀρ οθϑδὶξ. 

δοπαβ ἀουμϊοθαί, ἴῃ πᾶν ῖμίο δἰ βιογίοραὶ, ἀλη ταᾶτο 
ἐσπιροίαϊο ἰαοίαγοίατ : θεὰ χαόσαο ἀοτπιῖθηίο σοῦ 

ὁοπβιΠο ὁχοι ἀξι πὶ 5. παν δ, Ὁ} ἀοτπλ 6 618 ΥἹΓΡῚΒ 
Ῥοκίδα σοξιχοβοογοίαν, 1} ἀἰοο θαι: Ομἑώ (ἐς σέο» 19 Ὁ 

δῦ σο, ἱπνοσα ϑομηι ἐχάιμι, μι βαϊθοβ το ζαοίαί ἢ οι 5. 

Ηἰὶς διΐεπὶ οπείπο ἀϊοαμε: ονῖπθ βόγρα πὸ5 ὃδι 

101 ἀἰσοθδαι : Ι᾿υῦοα σα θομν Ὠ1ὸ δαβριὴ ὅρνοα, 

ΑἙΙΠῸ6 φυϊάσηι ἀἰοιε: Τοίζ 6 ἢ 6 γνογιοιίο τη. γλαν 8 

δ: ΜΆ 1}. χα, ἀ0 : 9οπ. πῷ, ἢν. δ9  οη, 

χαΐ, 1) σισθηίθϑ ἢ οὐ] θδίεμι Φου ὩΒΆ]01 ἀπθαγα 05. Θ886. 

1 πίει αἰ 5 βϑιϑὴ ΠΠαγ,, ἐπ ρεαὶ, μι, τ. 56, οἱ ὧι 

»κᾳαἰ. σχυνι, ἃ. 3; παπὰβ,ὰ Εαρος διρινοιε, Ἐμα500., 

1). 1χ΄ν Θομεονιδέ. ουσηθ, ὑὰρ. 8. δἰ ΠΡ. χ, ΤῊΣ 8, 

ρᾶφ. ὅθι ; ΗΙοΓΟ Ωγ Ὠλὰ5, δρ]δέ, νοὶ, 64. ἃ, δον. εν, 
χ. 8, ΄ασπάπαιη δριβίοϊα 17, πονῶ οαἰοπὶθ ἀΐ, 

εἰἀϊσαΐαν απὸ ρ᾽ νοσιιμασ ΟΡΙ ΠΙΌΠΟΤΩ ΔΡΡΟΙ]λΙ. 

Ππαο αἰϊὲ χαθααο Ῥαΐγοβ γοαϊαιί, ϑαπομιβ Πρίμηα- 
εἷα5, ᾿ογοϑ, ὡχχν, πηι. 7, 805. βαποίοθ ἰπὶ ἴοττο- 

αὐγοῖὰ δια βάϊθηι ρυσαιίηι, Γαπὰ βΟθϑ᾽ ΟὨἿ5. ΟΠ ΤΙΒ 

ἀϊθ ἴῃ οωϊδϑίθ ἰγαπμϑίαϊοβ. ρμαίαϊ, 
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γκανα ἱπονδραοίς, σὲ βαοῖα 658 ἐΓαπ με α5. γαάησια δῦ, 

Εἰ 11 ργοϊδοίαβ οδὲ ἴθ αἰναῦν σοι δ᾽; ᾿δί6. νΉΓῸ 

βροηΐο ἀοϑοομαῖι ἴῃ Ἰοοίπη, δὶ δρα! ἴπ|6 1} 61} 

σοίαϑ του 5. 5ρομ δ νθιὼ ἀοβορηάης πα ἸΟΓΞ 608 

4πό8 Ρουθ αθναν ὀνοσμενοι [υχτα ὶ φασί βουιρίαγα 

δοῖ: « Ποὺ πάπα ἰηἴονὶ Πθογαθα οὐ, οὐ ἀθ πηᾶπτι 

« τιοτβ τοάϊπηδηι Π105 δξ». 

σίως δὲ χατῆλριν, ἵνα ἐξεμέσῃ τοὺς χαταπορίντας ὁ 

σημα! αὐτοὺς, καὶ ἐκ χειρὸς θανάταυ λυτοώτομαι αὐτὸ 

ΧΥΤΙ. Δ πιαπο ρᾶν θην ΟΥ̓Δ ΘΝ ΤΕ ἀρρΡῊΪ5] ὁοπεεῖστ 

ἀοτοιααϑ αἰταμὰ ἀ ΠΟ 1π5 51} Πποπη πθτὰ βυραίναηι ἐς 

[οΥτὰ ΓΟΒΌΓροΓΘ ἢ δου ηρπι πὶ Ὑθη 6 σους αἴι 

ἴῃ Ταπίκπν νυν θα κ 118 }5. σα ΠῚ αἴθ πσοβίαιη, 

ποῖι 50} νὶ δὸ δογγστηρὶ ἡ Οα5 ποι πὶ ᾿σηουαΐ ἰδῃ - 

ἴχαπι ᾿πό550. ρα] ορῖ 5 πὰ ὑθι ἀμ 5, ἢ} οἰἴαπὶ οσεὰ (0- 

γογαία «ἰ55ο!ναηὶ 2 Οὐ] ἰδίαν δοιγὰ5 ᾿ὼ νοπίγο 061] 

ἰγθϑ ἀ168. οὐ ἰοτΙἄσηλ ποιὸ πον αίτι5. πὴ. σοτΡαρ 5 

αὖ ἴθι οϑα ΦῈ.4. Οποιηοῦο νότος σαὶ ἐἢ ΞΙ], ο- 

αἴπαι πορίπαμι παϊανα, αὐ 5ιὴ6 ἰξία ἢ Θ᾽ ΚΟ ΒΡ  ἐἃ- 

[ἴσα γἱνθτθ ΠΟ ροβδίηγασ, {Π 6 (ὐώσαι τὰ νἱχί ας 

αοτϑῆι ΠΟ. βρίγαπϑ 7 Παβρονοη! Φαἀ8} οἱ ἀἰσιμῃ: 

Ποκοοηαϊ πῆὰ οατῃ φυπὰ, ἀππὶ ἴῃ ἴον ἀρ ἰἀγοίατν, 

γἰρίας [)οΐ. ὅληι γόγο, 56 ΎῸ 510 5. 11 {6} 5. γα - 

θην, Ἰθοταΐ 5 υἱ πὶ ρυεδίαθα! Σ ἰρθ6 γὙ 600 5101 051 

Ρευωϑίανθ ποὰ ρμοϑεὶν 2 51 ὁνοάιθη]ο 184, εὐ Ἰοὺ ὑγὸ- 
ἀἰδη16 ; 5᾽ τος λον αἰ Β118,πογϑα!θε6 οἱ ΠΠῚ : τα] 

δαΐοτα αὐγαααθ βι]Πον σγο }ᾳ. γον δηὶμι οἱ 

Τομαχα σοῃβογνδίιΠ) 6588, οὔμτς. ΟὈΪηχ ροξδιδέξτα 

ἀρ Ἰγοῖοῃ δι νοάο οἴαπι ΟμτΊ δια ηι ἃ πηονία! 5 τὸ- 

βαργοχίξδο, δὲ ΜΠ α οὐδ πα μΠ80 61 1π|5 το ἰΘϑεποῃἶὰ, 

οὕτη οχ αἰνίῖ5. Βογιρίανίδ, ἰμηὶ ἐπ ᾿ρ5ῖα5 4] βὺτα 

το χίλι μοή! σ πὰπι πβ5α8π6 ἀΐθπι ΘΠ ομτἴ : αὶ αἰ]- 
ἄστη τὰ ᾿π ΤΓουτιὰ ἃ Θβοθ 5015, Ῥ  αΥῚ 15 γεσὸ οὶ - 
(α{π|5. ᾿ἰὺ τονδο 8 ὁΞ}, ΘΒ σοθ 1 πατη απο τὰ πο ῦ- 
[θ}, Θὲ τὰ αἰίὰ σορρονὰ βαποίονιαι πὶ ὁθἀοτιύ- 

τα! μ6Γ ἰρϑαμι χοϊίδία δαπὶ ὅδ 
ΧΊΝ, Εχιοστηα πιοῦβ Θ5ί, πον ἀσοιηάδηι ἢ 

1 του απ ἀοβοσ μάθῃ τη οοπδρίσαία, ααΐ Β}}18 ἰουὶ 
ὙΠ Οα 15. ποὺ ἐδηοραίαν δῦ, ὅσα ἀδ οατιδα, ὁ ποσὶ 

7απτογο5, οὅηι Ὑὐ ἀρ 65 ΟΣ ρᾶν 5015 41 Ὁ (ἱ τὸ 150- 
ἴδὴ5 οὐσπραν! ποῦ ἢ ΕΜῚῚ ηοτϑ, δ᾽ αξααο εἰ ἀὶ- 

ἴάτοῖα Τὰμὰ 1116 ἀτραοθαῖ, Ασοθνγογαπῦ ΞαΠ 0} ργὸ- 
πθοίτο, δὲ Μονβο5 ΟΡ ΒΙ Δίου, οἱ Ἀνά μα, οἱ Ιδδὰς, 
ΘΕ 700}; Βανιὰ φιοάιρ δὲ Βαλε, οἱ [5 α]ὰ5, δἰ 1}α- 
Ῥιϊδία οδηηθ5, 4] αἰ οἱ (οϑίίαν : ΤῊ θὲ χα τρὴς- 

ὅ9 2Ὼ06.1. 12. ὁ Μαίας νη, 96. 
0, πῖρη, 19, οαἱ, 18, πιση. ἀθ, 

11) Καὶ ἐμόαλλετς, [ἃ νόνθαπι αὐ͵δοίπητ ὁχ ὁοἀα. ἢ 
ΟΟἾ51., ρους, ος, άβαι}»., τοί, δὲ βαρῦο ἰοχία, 
Τίοςο ἀφ᾿ ὑμῶν, α τονίς, δὲ ἧς ΒΙΡ}115. ὑνωςὶς, ἀφ᾽ 
ἡμῶν, « ποδίδ, ἤλρϑὶ γα μαία αὐ νγη!5. Ροβὶ ὧξε 
Δα ἀηνὰ5. ραγ οιαιη δὲ οχ ΟοἿ5}., ᾿ἰορ. οὐ Οτνοά,, 
ῬΓΟΡίθν μέν βαρθιίις ροβὶ ἔτη. 

(3) Καὶ τρεῖς νύχτας. Εὸ νογθὰ βρρ!ονίμαιια. ὁχ 
(οἸε], εἴ Πορ., οἱ ὃχ 5άθπι νρυθαιι ὧν, ἀηΐθ τρεῖς 
τμερας ΡΟΝ) θη. ἃηίθ. χαὶ τρεῖς νύχτας ῬοΒι 0.115. 
ῬοΞὶ, δύνασθαι ζῇν, ἀἀαἸἀἸργὰ5 ἡμᾶς 6χ [οι 5}., Βορ., 
Ἐοθ, (ΞΔ. 

ςι ΟΥΒΤΜΙΙ ΒΙΕΒΟΒΟΙ,, ΑΒΟΉΙΕΡ, 

ἷς ἢ ἢ τ -« ἐ "δ᾽ " ΑσπστέτΥ, "ἢ ἤγπ 

εἰ φιζοδοοί πιάτο α οἷς ὅδ, αἷς γ6γοὸ 'ρ5θ υσρίοβ εἰ Α λέγουσι τῷ Δεσπότῃ, Κύριε, σῶσον 

.͵ ἜΥΖΟΙ, ὁ, ἀὐθοῖν Ἷ 
ὅ5 Μαί}}, χχνιι, ὅζ, 
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ἡμᾶς ἐκεῖ 

εἶπον, Ἐπικαλοῦ τὸν Θεόν σου" χαὶ ὦδε, Σῶσον. 
Ἀλλ᾽ ἐχεῖος μὲν λέγει, ᾿ἀρατέ με καὶ 

 ((Ἱ εἰς τὴν ράλασφαν, χαὶ χοπάτει ἣ θάλασσα 

ἐμδάλλε- 

Ξ 
ἄφ᾽ ὁιλῶν" ὧδε δὲ αὐτὸς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμηις χαὶ 

θαλάσσῃ, χαὶ ἐγένετο γαλήνη μεδάλῃ" κχαχεῖνυς 
φ 

Ξῷ 
, “Φ" ἐ οὶ Ν -» 

μὲν ἐδλέθη εἰς χοιλίαν χήτους" οὗτος δὲ χατήλθεν ν 
ἐχουσίως, ὅπου τὸ νοητὸν τοῦ θανάτου χῆτος ἐκονσ 

. » . -᾿Ἄ ,“Ρ» 

νατῆς, χατὰ τὸ γεγραμμένον" Ἔκ χειρὸς ἄγου ρύ- 

ν᾿ πχῦθα. γενόμενο: τοῦ λόγου, σχοπίσωμεν 

ποῖόν ἔστι δυσκολώτερον, ἄνθρωπον ταφέντα ἀπὸ γῆς 

ἀνχστίσαι ἢ ἄνθρωπον ἐν γοιλίᾳφ χύτους, χαὶ εἰς 

τοσαύτην 0; 
ἢ 3 γ. “" ᾿ ᾿ ᾿ς , 

αὐτὶ Τὶς οὐχ οἵδεν ουὐθρώπων, ὁτι τοσαύτην θξομοην 

“μότηπα τοῦ ζώου χατελθόντα, ὴ μὴ σστῇ- 

ξ. οἵ 
οοττὰ ἔχουσιν αἱ ὡς χαὶ χαταποθέντα -ὸ ἦΣ [Ὁ “᾽ ἕ . τΝ “{ὶ 

διασήπειν; Πῶς τοίνυν» Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ χά- 
; ; 

τῆὺς τρεῖς ἡμέφας ὧν χαὶ τρεῖς νύχτας (3), οὐ σέση- 
τὴ ἔν τι Ν Ἢ " : : 

πεν Ἰῶς οὐ χαὶ ούστως οὐτης ἅπασιν ἀνθούποις, 
ἔρ μὶ κι ντν εἴ 

χωρὶς ἀνλπνοῖς τῆς ἐν ἀξοι ταύτης, μὴ δύνασθαι 
Ἢ Ξ Ξ ᾿ Υ ᾿Ὡν: : 
ζτ ἡ μᾶς ἐχεῖνος ἐν τοιτὶν ἡμέραις οὐχ ἀνχπνέων 

ἢ ΝῚ - »ν Ἂν ὙΔῚ ν ᾿ ᾿ 
τὸν ἀγα τοῦτον, ἔζησεν; ᾿Αλλ᾽ ἀποκρίνονται ᾿ἴου- 
ας Ὁ : πινυν ν τ ΕΓ 
δαΐο! χαὶ λέγουσι" Συγχεατέδη τῷ ᾿ἰωνᾷ ὁ δύναμες 

- - 4 :Ἵ. ὑ - Ε Ν 

τοῦ Θευῦ ἐν ἀδῃ χλονουμξ δἰτα, ὀνύλῳ μὲ» οἷ- 
Γ᾿ , ΕΣ ᾿Ν Ἶ ΝΥ - 

χείῳ συμπέμρπων τὴν δύναμιν, παρὲχε; τὸ ζῇν ὁ 

ΕΠ πιστὸν ἐχεῖνο, χαὶ τοῦτο πιστόν" εἰ τοῦτο ἄπι- 
στον, χάκεϊνο ἄπιστον: ἐμοὶ μὲν γὰρ ἀμφότερα 

ὁμοίως πιστά, Μ'στεύω γὰρ, ὅτι καὶ Ἰωνᾶς 

λάχθη. ἸΓάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ, Πιστεύω, 

ἅτ' καὶ Χριστὸς ἐκ νιχρῶν ἐνήγιρται πολλὰς ὑὰρ 

ξ περὶ θείων 
μ᾿ 

. ν᾿. 

τὸ μαρτυρίας, ξξ τε τῶν 

χρ' σήμερον ποῦ ἢ ἀναστάντος 

μόνου μὲν χατοαύάντος εἰς 

- 

Ξὴξ ἢ 

ἄδην, ΝΠ κα ΄ Ω .“" 

ὀναφάντος, Ἰζατῆ λίνΞ γὰρ εἰς τὸν θάνα- 

τον, ναὶ πολλὰχ σώματα τῶν νεκοϊμημένων ἀγίων 

ἠγόρθυ, δι᾿ αὐτοῦ. 
19, Ἐξεπλάγη ὁ 

Ρ ͵ χω ΕΝ κῊ ον ΕΠ ὦ2κ γατελθόντα εἷς ἄδην, τοῖς αὐτόθι μὴ χατα 
5 ᾿ ΡΨ τ .κ ὕ: πε ἐχόμενον" Τίνος ἔνεχεν, ὦ πυλιυροὶ ἄξου, τοῦτον ἰδόν- 

, ἐν ἐν - " 

τες ἐπκήξχσῃε; τς ὁ κατέχων ὑμᾶς ἀσυνήθης φό- 
ῥος; φοῦ 

θάνατος θεωρήσας καινόν τινὰ 
᾿ τ 
ὁεσμοὶς 

τν ὁ ράνχτος, καὶ φυγὴ τὴν δειλίχν ἠλέγ- 

χετο. ρασέτρεχον οἱ ἀγιο! προτῆται, χαὶ Μωύσῆς ὁ 
᾿ : 
Αδραὰμ, καὶ ᾿Ισαὰχ, 

Δαδί τε καὶ Σαμουὴλ, χαὶ ᾿Πσαΐας χοὶ 

Ἰωάννης Σὺ ΙῪΣ - 

ν ᾽ ,.᾿ρ 
χαὶ ᾿Ἰχακώθ" 
Ε ᾿ 
ὁ βαπτιστὴς 

ἡ : 
ὁ ἐρχόμε- 

ΡΤ 
Ἐ8Β ὁ λέγων χαὶ μαρτυρῶν" 

δ Ο5ο. χαϊ, 14. 
να δ ας 

5: ΜΆΠΕ, χιχ, 26. 
ΘΟ ΧΧΥΥΠΙ, ΤῚΣ 

ὃς Ψὶαρ οαἱ. 

(3) ᾿Αναστάντος ἐνεργείας, ΛΔῃΐῈ ἐνεργείας ΘΠ] 
αὐάδιη}, μαρτυρίας καὶ, ἈἘ Ξ1ξ βοπεῦβ, ἐδεέϊηοτεία δ 
ἐοδ ποι ον ἐξ ογβοιϊοηίϊα, ὁ)ι5, οἷο. Εδτα ροτιὸ νο- 
στ πε 651, ἃ οοὐ, ἤσο, ἀβάα}, οἱ ὥροά,, 46- 
Ἰονθλιδ, αἴ ἐπερυααοπίίᾳ Πρρανίοσταα. ἤπὺ δα ἰσοο 
5] ρον αν Ἰχνοοίδῃι, 0 Ομ Ἴ51] ΕΠ οἰδη τα 56 ργοῦθῖς 
Ἰὼ ἀφ ΟΡ 115. Ξαϊ ΠΟΠῚΓ 5. ἱπνοσαῆοπδ οἱ τὰς β 
5150 ΟΧΡΒΙ]ΒῊ α15, οα!, ἃ, πὶ 185 δα!, 43,.π., 3, οἱ ἴῃ 
Βοπιία! 5 81. δὰ! σα] αῃ δὐἀάαοσομπάϊβ, οαἱ, 43, 
ὭπηΣ. ἀ0. 



848 ΟΛΤΕΟΗΕΒΙΒ ΧΙν, ὈΒ ΟΠΒΙΒΤῊΙ ΒΕΒΠΒΆΒΟΊΤΊΟΝΕ, ΤῸ, 850 
νὸς, ἢ ἔτελο, ΡΞ ἡ Ἔα  ΞΣΕΣΕ ΝΣ ᾿ ᾿ ΟΝ ΑΝ ον προφοοχῶμεν ; ᾿Βλυτροῦντο πάντες Α ἰμπ 65, αἰὲ αἰΐμισι οαςροοϊαηχις "8 ἢ ἈΘἀοιαριὶ 5απὶ 

ἱ δίχαιοι, ΕΝ πο μὰ τως Δα ἐν πὰ δ ΠΟΥ ομλπθ5 (4), 105 ΠΛΟΓβ ἀΡΒΟΓΒΌΟΓΑΙ ἢ Θρονί Βα! 
πο ν» το ἐπι τὰ ; παν βαρ νὸς ἰοβονη 4αϊ θν ἀἸσαίιι αριαί, σρΠπιοταπὶ 
σὴν απ πον δω ὑοη ὰ Ἔ π|᾿ [ποτ {8 τοἀοιμρίογεμν. Τα τὶ ἰδ 4ΆΠΠ8 6. 
μι Ἐν ἰΆ " - τὸν: ν ὅδη, τὸ χιν- αξίογιμα ἀἴροραι : «Πρ ἐδεπονβ,νἰοτοτία ἰπὰ ὁ αδὶ 
Ἐθν τρίτάτο γὰρ ἡμᾶς ὁ νιλοποιῶς, « ἔμ5. ὁ 1ηἴδνηο, 5Εἰπλι}}}}8 59 ὅν ΠΡ ον αν! ρῃἴπ 05 

᾿ ᾿ Ἐν χα υἱοίουϊαν ἀιοίοσ. 
Κκ ἜΘΟΣ του Σωτῆρος πον τὸν τύπον ἐτελ ΧΧ, Ηα} 5 βαϊναίογίβ ποϑίν! σαν κοϑίαυ! 10- 

μὴ τῷ .-- ἐκ ἀρ κήτους ἀῤόδεον ὑστοῦς πῷ5 ἀ νεμίγο σ6}} ΟΥΔἢ5 οἱ ἀΠσοη5 ἴα ΟἸαρλανὶ ἴα {εἰ- 
πα κα τ ν᾿ ως εἰ ἐλθολ τθος ἐὰν "ἢ «ΒΝαϊαύοπο τ θὰ, Θ σ. ἀσ νη Ἰπξουτύοιν ἴσαι ἴῃ υδ- 

μας αδου, Καὶ μὴν ἐν τῷ γχήτει ἦν" ἀλλ᾽ ἐν τῷ [ὁ ὁγαᾶν : που πα5 ἐπὶ ὁδίο συτα οακοῖ, [πὶ ΠΟ 0 
ε580 86 ἀτοὐυ: ἤρα ρα πδύχχας ἐνα ΟΊ 58} Πὴ Πρ ΓΏτι ἢ 

ἕν . δῈ , ἷ ΟἸτηι ἀοποθῃ δι}, Ὁ ΒΌ51 ραθα, Οχ ροσβοπα Ομ εῖσιῖ 
μτ᾽ ὀλίγα Πρ. ἐπὶ πρθσίοπρι τοῦ Χριστοῦ, λευχό- γῃλῃ 5 5βί μη ρεορμοίαην αἰ: ὰ δα} οαραϊπσα 
ταξα ρθη τξυοὺν Εδὺ ἢ κεφαλή μου εἰς σχι. «ἴῃ Ξοἰξεαγαβ πῃ ὨἐΠῚπὶ 11.» Εγαὶ ἰάταοὴ ἴα νου σοι 
Ἴιεπξ. Ἰωβξονς ἐν: μὴν ἐν γαστοὶ χήτους ἣν (1)" Β 10α185 6τθο ἰδ τποπί65 Βα μ Ε} νόγαια βοῖο, πα, 
ΡΟ. ΟΡ ΉΝΘΕΙ Ἔγεθῳ; Ἀλλ᾽ οἴδα, φησὶν, ὅτι τύπον τὸ {Π|15 ἤπαναπι βότοτο, χαΐ ἱπ τασπατποηίο ἀὸ μο- 
εὐίδεοθὺ μέλλοντος ἐν τῷ λαξευτῷ μνήμστι τῆς πὲς ὰ Θχοῖβο τοροποπάτια δίς πὰ οαπα πὶ πη] δχβίβίο- 
τρας τίθεσθαι. Καὶ ἐν τῇ ὑχλάτσῃ ὧν Ἰωνᾶς, λέγει". 5 τΟΙ Τοπαβ, ἀἰοίε: Πορορηαξ ἐπ ἰουλαηι : χαδηδοιαί- 
Κατέδην -Ὁ Λῆν" ἐπειδὴ τύπον ἔφερε ποῦ Χριστοῦ (οἴη Ππούρατ νοΐονοθαι ΟἸ ιν 51, Ὁ Α ὅ (αἱ [ἢ ΟΟΥ ἰουτίῦ 
τοῦ κατασάντος (2) εἷς τὴν γαρδίαν τῆς γῆς. Καὶ ἀαβοοη! 18, Ριτενίἀδὴ5 φασηαο Δα τθονατῃ γαίῃ 
ΠΣΤΝΝ περὶ ΟΣ Ἰουδαίων, ἀναπειρόντων τοὺς τη 05 αα ταρμοάπιῃ ᾿πἀποθπ! απ, απο, 
ἀπο κτααε, ψεύσασθαι, χαὶ λεγόντων, Εἴπατε, ὅτι « ΠΙοἰἰοἰ χαρὰ ὑπρα τὶ σαπὶ ΠΠπ| πὶ 1}, ζοὶες ΟΒδευναμίο5 
εὐ μῷ αὐτὸν, φησί" Φυλασσόμενοι μάταια χαὶ « ναΠη ΘΕ ς[ἀ]5ὰ,η||5ογ συγ ἴαπι παὰπὶ ἀθγθαθταμ 5, 
ψευδῆ, ἔλεον αὐτῶν ἐγχατέλιπον, ἽΠλῃς: Ὑχῦ2 ὁ Υ̓ρποηϊαι (ἱ 1105 πηϊδοναθαΐαν ᾿ οὐ νας ΠΧ 5 ὁδὲ, 
ἐλεῶν αὐτοὺς, καὶ ἐσταυρώθι, καὶ ἀνέστη, δοὺς δὸ τυδυνγοχὶ!, ἀαίο τὸ δι ἀαὉ]5 οἱ βεηθθι5 γνεθίϊοσο 
ξχυτοῦ τὸ αἴμα τὸ τίμιον ὑπὲρ Ιουδαίων. τὸ χαὶ βαῃραίπθ 50: {ΠῚ δαίοπι ἀἰσυχ : « ΠΙοίιθ «το ὰ 
ἐθνῶν" κχακεῖνοι λέγουτιν, Εἴπατε, ὅτι ἔχλεψχν «Γαναι! ιν εατὰ ς νάπαὰ οἱ τηθη σα ορξδγναηίοβ. » 
αὐτὸν, φυλασσόμενοι μάταια καὶ ψευδῆ, Περὶ δὲ δ ἰρβίιι5 γοβαγυθοιίομο ἀϊο}! δἰἴαπι Ιβαϊαβ: « Οαὶ 
τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ χαὶ Πσαΐχς γησὼ Ὁ ἀντ « οἀκχὶ! ἀδ ἰσττὰ ραπίσγομι οὐμπιτα τπιάσπαοι 1ὃς ἐπ 
αγαγὼν (3) ἐχγής τὸν ποιμένα τῶν προύάτων, τὸν « εοἷξ τλασηαπὶ 17,» αἰ χὸ οδασάσην οὕτῃ ρνῳοδάοθα- 

μέγαν" προσέδηκεν τὸν μέγαν, ἵνα μὴ τοῖς προλὰ- νν {5 ραβίου Πλ5 Υ ΘΕ 6556. αι αν οξαν, 

θδυῦσι ποιμέσιν ἱσότιμος εἶναι νομισθῇ. 

ωσλειιν τἄδω ἀν, κα ἮΝ ἢ ᾿ Ἔ - κήτε: ὦν, ἐν τῷ ἅδῃ ἑαυτὸν εἶναι λέγε!" τύπος νὰρ 
- εὐ σ, δ᾿ : ἦν Χοιπτοῦ, τοῦ μέλλοντος εἰς ἄδην χαταδαίνειν" χαὶ 

“ΜΆ. χε, ἃ. 561 (ον, χν, ὅ, τ οη. πὶ 3, 7 14. ὃ, τὸ ΤΕ ΊΡ4, 7. 15 Μά, χα, 0, 5. Μάμ|ι. 
χχύπ, 12. 5 705, τ, 9. 15 15, ὑχῖι, 14. 15 Π0δγ, χιπ, 9|, 

(() Ἔν γαστρὶ κήτους ἦν, ὧδ θοηῖρς οοἱλ ὁγαΐί, ἀναθιδάσος, ΟἹ αἰἰἀθη5 τὸν μαἴγαν, οἱ ὁχ [βαῖα, νυ δὰ 
ΟΝ ΒΕθ6 6, σαβαα. τὰς βούσπάα, ροίβοπα, ἐν γχ- ἐκ γῆς, φαππαπαιι ἑοαμηθ5. ΜΠ ΠΙκ5 1. Ιοθ 0. ΑρΟΒΙΟΪ 
στοὶ εἴ τοῦ κήτους, ὅδ. Ὁ.) σα οϑίΐ, ἀεσοπὶ πιο 5. φρίοτι ἸΏ ΆΠῸ 5 Ρα 058. Ἰομίθθο, ἐκ τῆς γῆς, ΟΕ [ἃ Ἰὴ 
δ βοᾳαεηίΐοιη ὁγαΠοπθῖη, Ράϊ!ο μο5ι, σου  πηοίυ-. ποθι] ὑοήΐοο τορογ ει Νοι ἀπ} 0 φαΐ ἀἃ σηχοι- 
πθηὶ χαὶ Δα άϊπει5 οχ σοαιὶ. Πἰθι. οἱ τού, ἀπὶς ἐν ἀπ απ απο μι ἀοσα "αταπι ἃ] ραν οπδπὶδοίαπα 
πῇ θαλάσσῃ. Ἑηάσηιι ἴογο 485 Οὐ ΡΠ] ὰ5 ποβίθυ, ἀθ 51 αὐίπ σα Οὐ ΤΠΕΠΟΙ απ ἔρβα Ρδ} νόρθα ἰγᾶηβουῖ- 
Τουα οἀϊδδθεὶν ΠῚ] τὶ ἐπὶ ρβαὶ, ἀχνπις τ. ὃ, Βαγοπίιν ἀν ελἶας νότὸ Ἰομονῖλ αὐ ἴα τοχίπ οδί. ΕἸσπιὰ- 

(2) Τοῦ καταύάντος. ΑτΠοπ! αἀ]οοίηνβ ὁχ ἰαν ὁχ ἤπῇπμο. ἠυ] ΧΡ δ ὴὴ5. ἀπο] ἀὸ μι ν15}} 
(ο151., Ποα. Παρ, ὕάβαπ]), αι α ροϑὶ ὁχ σοιξὰ, 06 οΕς.ς φοκαγεθοξίαμο, δὲ ΟΣ βουρία ριῸ πον ὁοιηρῖ- 
(ἰἀϑὰα}. πιο αν τΞ φασα ν056 μα δοθαταν, ἀπες Ἰαηβ, πος ἰρθαπι (πο πἴ απ 50 [5818 ποι πῦ 

θούντων, Ιο00 ἀνχπειρόντων. οὐάσπι πιοο οἰναῖ : « Ιβαϊαβ νθγὸ ἀμογίρ ἀἴοι τ Ομ 

(3) Ὃ ἀναγαγών, οἷς. πη. Ἰσσιλα [5αΐτὸ ἀΠΠογ.ς « οὐπχὶ! ἐδ ἰοτνα μα βίοσομι πιάσαι ονίατα,» Αμαὶ 
τοίου! οι α. Οοἷ5]. οἵ Πρ, Ὃ ἀν χγονὼν ἐκ νεχοῶν ἢ) ΠΘθυθῸ5 ΒΥ ΠΟΤ ΠΙΑ, 568}, Προ οηνμΐα : ἰῃϊὰ ἸΏ Ἀν 18, 
τὸν ποιμένα τῶν προδάτων τὸν αὐγαν,ἐν αἵματι διαθήκης [6] Ήατῖ5 ρτοϊχάσμα, Ἰη ον α5, του! πον ατῃ Ἰοσᾶ, 
αἰωνίου, « Ουἱ οὐχὶ! ἀ6 τηογεχῖ5 ραβίοτοπι ΘΠ 11 (ἃ) Βοποπεριἐϑεθεὲ ξαποίτοηνπος, οιο, Ουοα Βοποἤ σιπιτα 
«ονἴαπι ἰπ βαησαΐπο ἰοβίατη θα! το ον,» Οἀπλ απ! 5ιποιῦὶβ 15 ΟΠ ἰδέα ὁχ ΟΥΎΠΠ τασηὶδ οοπιυ!ογιί, πα - 

ἰρβαιπεῖ νου ὰ σα πσε ΡΆΜΠ, 10}. χα, 21 Ἰοοαην δας. ἀαραπάθηι οβί, Ρυ μα πὶ, 1105 ΘΧ ΘᾺ ΓΓΔ ἢ 80 σα ΓΟΘΙῸ 

Ῥααίο ἀϊονοαίοιν, στὰ αὐ ΠΠότᾶ πιο Μίογ88 ὁχ πιασὶ [ΠΡόγαν}Ὲ, οι, ἀν, ἃν ἘΠς σὰο Ἰὼ οαθοοιο “αν ἀφιηοπὶθ 

ἴξλαθγο δά οίο Ἰ(ΠΠΠἸπ τα για ΘΓ 5.: τοβαγγθοιϊουιθπη, Οἱ πιορὶ 5 ροϊεξία!ο οὐᾶμ, αἰ οχρ!  αίαιη ἃ πΠ0}}}5 αἀ 

δρ ἢ 1} δὲ ργορμοίϊοο ἐθηβα ἰγαπέθγθη 5. ἰξαῦ., σα, δ, ἢ. 1ὅ. Ξδοῦπῖο, ἈΠ χαΐ ΘΧ 115 δα] θἢ ΓΘΘΌΣ- 

Ἰύφι5 5κἷς παθοῖ απ ποπι. οἀϊίομε, Ὁ ἀναδιόάσας ἐκ τόχοτο, ΄ποὰ κάρτα, κι. 46 οἱ (8, ροβϑί 5. Μαι{πϑηΣ 

τῆς θυλάσσης τὸν ποιμένα τῶν προδάτων, « Οἱ οἀπχὶς ἀββονο, ποὺ Βαποβοίπτῃ {Ππὼ αὐ οἵῆσ 88 ὀχιο μή] Γ8 

« ἠθ πιδεὶ ρᾶξίουδων ονίπιηι, » ἴσο ἐχ τῆς θαλάσσης ὁορίπιαν, ἀυάπλν!5 ὁδῃοίαϑ ἰσθαι15 ἐρίδίοϊα αὐ ἀΓα- 

γιαδοίαν πα οοα. ΔΤ. ἢα οὐ ΟΧΧ ΑἸ 6Ε σομμμ]. ἐχ τῆς ρποείαπος, τπιαπι, 9. Ο ΠῚ ΠΟΉΠ11]}15 ἃ}}15. ἀπ {15 ἀὰ- 

γῆς, 6 ἰορνα. Ἐοάσπι πιοᾷο αι θι5 ρουταθμεῖ [6660 οἰου θα ἴα ἐομ5ῖξξο υἸ᾿ἀέδηταν, Νὰ πὶ {8:0 ἀε ἀον]οία 

ταπί,αὐφιιο ἴα ἔοτε νουβῖο [αἰ ΟΧΧ ας» τὰ οοΙη τ. οἱ {γυπαρ]α!α πους ἀπὲ} ΟΡ] 15, ἐοχηπλοῖθ Θχρ]}- 

πιδπίαγ 5 Ηἰορόπντὶ δά πππὸ Ἰοσῦπι τομογίταῦ, Ὑ1-. σαν! ροβϑαπὲ (ὁ εἀποιίίοιπα ἃΡ ἰαίοῦπο, ΠᾶΠῸ γὙ6ΓῸ 

ἀδς ἰρίίασ γόῦρα ΟντίΠ, πὶ πὰ ἰοχθι σοπβογνανι πιὰ, ΓΟΒανΡΘΟἸΟ πο πὴ τἰγατη ΡΘΡρείπιατα ἃπ [ομλρογατια πὴ 

πόσα [5815, 6 6116 ῬΔᾺΠ' ἰοχίαηι ἀσοαγαΐθ θά ογο; σθηβαοει, πάσι 5Δ 115 ἀοοϊᾶσαι. ἕδπὶ δπΐτη οὐχ τες 

Ξοα οχ ἀτπηδόθας ἐπᾶτα ἰδοίϊοποπι τηϑταοτίο ἰαρθα βαγγθοίίοηθ Ομτίϑιὶ οοπιρατδξ ἴῃ πᾶς σα ΘΟ ἢ δὶ. [- 

σοποίϊηπανι ; ΘΧ ΑΡΌΒΙΟΙΟ 5απ16 5, Ὁ ἀναγαγών όσο οαπὶ 8118. ΓΟΒΌΤΓΟΟΙ ΟΝ μ5. 60] ΒΟ ΆΤΗ5, νι] οἰ ςεῖ 



δ] 

μος 65. σα θαπι "1 4] οχ Δ 6 Πταϊο δ απηθιαπδηο 

115 δα ]αΐιο σοι" αν νοτὸ Ξ.ΟΠ ΞΕ πτέρον ρμοίγδηι Ποῖ 

ἀδ νυβαρνδοιίίοο τ τ (6 αὐ 5 Π πὰ ἀὸ πω το οἷ 5 

τᾷ ἱπίαιηα πάη τοδι ροοϊ οπϑι μου τονοθι ει οἷ 

μοάἀῖσγμαηι σά ἸοτΆ ΣΤ τ ΤΟ ΒΟ Βἰτη αι ανάτ τιον αλι- 

1600 γοταμῃ ϑαϊναίον 51 ἴ53ὺ τοϑγ ρΟ ΠΟότὰ Θἀτο 1}, 

᾿πβαροϑι πὰ ομ 65 ῬαπΓασο αἱ] Ξὸ Ἴ]  Σ « ΟἿ. ἤΔ0 018 

«οεἴοχ σϑηῖπε αν, σδοππθιτα σαρηοιῃ το ;»» ΘΕ 1|6- 

φασππ οὐ Ξο {ποι τι αἰ ἡ ΤΣ ΛΟ ΓΓΘΟΠΟΠ6 τη ΟΥ᾽ 

« ἱπογαπι 165 ΟὨΓΙ511 Π)λοια 1 ΠΟ5 ΤΟΙ 7 Ὁ» πον {106 

ἰαϊοια τι αἀνουσιιθ ᾿ρ805 βονθεθπολη, οὐ ἀϊοηι τ κα ΝῸ 

« ἤϊοας ἰπ σοτο ἔπο : Οτἴ|5 δβοοιλάρε αὶ οὐ τ ἐστ 

« αυἷ5 ἀΔοβοθηάεῖ ἴῃ ἀρ ϑϑθτῃ ; ἰὸς οϑὺ (με ιϑπη ἃ 

«πιοῦθεῖ5 γονοσαγοῆθ Θ᾽ 31} Π νη 10 Δ  Π ὲ τιοβ Ῥθηγα- 

πἰθηϑταρθιῖτι ΒΟ γ51}}: α Ι οπιδη το 6 δοΒ  πΙβιαοι 

« οχοϊξαΐατα ἃ που ἐι5 "Ὁ ιοπιφιοϑὲ αὐτο Οἰτ 1505 

«50Ὰ τοβιυγοχῖν, νὰ ἐὺ νΠ ΘΠ 1608 ρχατρἀἸολ[}0 π05- 

« ἴτα ναηὰ ἀασααθ 65. ἀ05. ποδίνα, ΤΠ νΟ 1 Ὠλ τι ἀτι- 

« ἔδηῖ οὐ [αἰϑὶ ἐεβί85 Π6ὲ, φαοραγα ἐθδιατὶ ὁπιηῖ5 αὐ- 

«γοΥβι5 )οα «πο ΠΠτιβίιο ὁχοι ἀνοστ  στῃ ΠΟΙ, 

«δχοϊνανι 53, Κορ 2 ἐοχιοη δ αὐ τ ΝΟ ἀθπύοθαι 

α Οἰα 5ι5 ΒΌΓΓΟΧΊΤΕ ΟΣ τηορι δε ρα ἰὼ οονγη ΠῚ 
« οθδαονταϊοταπε, ΕῈ νἸἰβὴ5. ὁ5Ὲ ἀορῆῶ, ροβέλιρο ἀπὸ- 

«δοίη νυ 5ϑ5ν»» ΝΠ 51 (οθ ὑη1 Πάσαι ἀοἰγα]ε5,118- 

Ρὲ5 ἀιιούοοίτα (65.68.53 « Θοΐῃάο υἱθὺ8. ὁΞΕ ρ] τε αδηι 
«ἀαϊ βολεῖ ἔνα Πνα5 ππὰ νἱρο ὅδ.» Ε1 ἀπ οβοοίνῃ 1115 
πσαι σοι απ αἰ βοὴ 15 ΘΡαπ πη}. Ε ὦ Γοκέοα οἷκὴς 

οδέψασονο 5, ἴραῖτὶ αυ!άθηα 5τι0, ρσέσαο γονα βανιρ οὶ 

(5πα οἶν (4 }}5) ἢτι} 115 δρίβοορο {1}. ΟἼγα ᾿ρηματ 1: 

ϑζοιι, το ἢ ἃ. ἃ, 
γιὰ, οαἰ. ἃ, ππῶσε, 15. 

τευ ϑῆῖν αἷς ὃς ἢ 
ἔθ 1 (ον, χν, ὃ. 88 101. 7, 

5. ΟΥ̓ ἸΠΈΕΒΟΒΟΙ,. 

ΧΧΙῚ. πὰι ἰσίμιν ρνορμοακ πα δοάτημδ, 51} ἀρὰ ἃ ΚΑ΄ 

δ δ δὲ 

ΔΠΟΗΒΙΕΡ. 85 

᾿Ἰυχόντων τοίνου 

Φ 

ἡμῶν τὰς ποοφητείας, ἣ 
" , ΕΣ 

πίστις παρ᾿ ἡμῖν ἔπτω. Πιπτέτώσαν οἱ πίπτοντες ες 
: " ΕΣ ι 3 ν 4 - 

ἀπιστίας, Ἐπειδὴ ρξλουτι' σὺ δὲ ἕστηχας ἐπὶ τὴν πε’ 
- - Ν ἐπεὶ ΝΜ “ «Ξ ᾿ Ἶ 

πρὰν τῆς πίστεως τῆς περὶ τῆς ἀναστάσεως μή 
. ᾿ ὃ ἱ 

ΞῸΣ το ΡΞ ἘΥΟΣ 

Μέχρι 

ἢ 78: ὅὺχ ἀὐτῆ ΔῈ ΣυΞΉ δ Ὁ Ξὴν ἂν δ: σι 

᾿ ν » " 
τΞ σῆς ΟΣ χη “5.5 ΤῊ» αὐᾶστα- 

τὰρ πήμερον δίανιχοῖοι λέγουτι, φαυτάς- 

᾿ Ῥ ἢ 
ἡργονῖναι, παραχούοντες [ἰαὐγον, τοῦ γοαφοντος" 3 
03 : ἄν πο αδθ᾿ Ἐρλδλ ΣΩΣΣ τὐεχές }05. γενομένου ἐκ σπέρματος ἀχοϊὸ κατὰ σἄρχα 

λέγοντος" Ἂβ γαὶ πάλιν ἑξῆς ἀταττάπεως νερῶν 
ἐν ἐπ αῆρϑοης, Ἀ ᾿ ἔ 

σοῦ Νοιστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν χαὶ πάλιν ἅπο- 

τείνει πρὺς αὐτοὺς, χαὶ λέγει" Μὴ εἴπης ἐν τῇ χαρ- 

τ᾿ (2), 
ἰξυσσον" τουτίστ' Χριστὸν 

τ ὁ 

Ὶ 
Υ, 

[ Ἂν ΩΣ ἅ 
ιχ σου" Τὶς αναύ ἔσεται τίς 

2 τ ν 
χὐπασν σεταὶ «εἰ τὴν ἄ 

Ἶ δ ο ἢ 
καὶ ὁμοίως ἀσφολιζόμενος, 

[3) ᾿Ιηροὺν 

πάλιν" Εἰ ὃὲ 
. 

πο 

Μνημιγεῦετε 

Χριστὸν ἐγηγεραξνον ἐχ νεχρῶν" χα 
ὃ τς σις ἐγήγερται, 

κενὴ χαὶ ἡ πίστις 

οὐκ κετὸν ἄρα χήρυγνα 
Ἀν 

εὐριτλόμεθα ὃς 
Ἂ . ἐμαρτυϑήσχ Ξη με μεν 

χεχοιμτ μένων" χαὶ 
ἤ Ἂς, 

Ἵ 

ὄεχαΣ ἴΝ ὉΣ γὰδ, τῷ 
᾿ ͵ , 

δ» 

πτηπακησιωις 

τς ἢ , ᾿ ΙΝ ΡΥ 
ξωι χβτυνι ὧν πιστεξυςξ' οἰὐὐοεχχ 

᾿ 1 “ν 
ἐπα) 

ἌΝ 
συ Ξ Δ 

ὥσθη ᾿ 
μ, - Ρ ἢ ᾿ 

τοῖς ἀπιστοῦσι, τοὺς πενταχασίους 

Ἕπειτα ὥφθη Ἰχχώδῳ, τῷ ἕαυτοῦ 
«ὦ, ἐπισκόπῳ δὲ πρώτῳ τῆς παροικίας ταύ Ὁ, ἐπισκόπῳ ρώτῳ τῆς παροίχκίας ταύ- 

5. 4. 30, ὅ. δὲ 1 (τ, αν, 44, 15. ἐς 

1 ἀσΤΊ, ἅΠ 0 το θυ Ἰαδομὶ, οἴο,, σα! 18, ἢ. 10. Νἧ Ο δόπὶ {ἃ τὸ ΔΠὰ δἠϊαποία βρη οαν!556. 110 δαίραι 
ἀμ οπ 005. ΟΠ Π 65 Π᾿ ΡΟΡΌΏΘ απ πὰ ΤΟΒΉΓΡΘΧΙ550 εἰἰσο- 
τοῦ ΡγΟ  ]ορα ροϊαοσα Ὁ θυῸ ρ οΓ ρα τ θα, 
τῷ ρα ἴπ ]ωπεπα, νἰβοραπίαν, Ξὴ5 ΘΕ ᾿γὸ- 
ΩΝ πορί ἰα : αὐ 15. ρυοθ ρηῖβ, ὁχ Τα ἀ1Π| οονρον- 
λ)115. δαποίονια ἰδέ δ νὰ [Δ 15, οα], 18. πατη. 8, 
οὐτροόσσῃ ἐρξον αι ρε ΞΟ ἢ 18) Ππι ρα 16 ἰβϑιὸ- 
πἰὰπι ἑοη ποίας, Τογίο, βαιονῦθ {Π| 53, Ξῖνο στο 
ΘΟΡρΟΣθιι5, βῖνο Δ} 1158 50 }15, πὶ ραται βυχ,οάθιη 
(τὸ ρίαβ Ἰαἴγο, ἰγδβ] αἰοβ οχ βιάμαμνη, σα, 13. Ὁ .3}ς 
Ἰάσηο λυ σαι. (Δ νρέσριση ὁρίίος ἐπ θυ πτὶ5 
ΟὐἸπομῖκς στα, ἢ ἐκ (ἰσσςις ρας. ἥϑίον ᾿ς ξηισαοεῖ:-: 
γημάιο, ὰθι. θά τι, ρὰρ, 32, ΤΠ ΟΟΔΟΥ Μορ 5. Οαἰοηῖο 
ἢν. δοῦπ, ρᾷρ. 939,νἃ οὰρ. ναι, γοῦβ, 29. οἵο, πᾶνιο, 
ὉΠ ιὴι 05. ἀϑυδησίοηδ δα ἢ ΘΟ πὰ ΒΌΡν ΧΟΡ 
(τ βαβ, μα }}0 Ισο0 γον} ἀτιοΐοτ, 

(4) βευίηιο ραγωσῖ ἱπιγ5. ἐρίδοορο, Ῥανεῖα πὸ- 
ἢ}861, φυσά ἃ σοι) απο [5 Πα 1 (Ἰοπἰ] 115. ἰουῖν αἴ ΠῚ, 
γναρ  ἃραα ἀαοίουνο 5 ΘΟ] 51! ςο5 αδιτραῦαν Πάτα 
αἰχαι αι μομ (δε γα τα πολι} Πα αν οἱ αα]- 
1 (οί, Βαβι ο, ορἰβίοίατο, μα ς.118. Ἄα μκὸ τΡ᾿] αλλ 
ορβεοραθ θὰ νΡη αν ἴῃ ας ΟΊ ΓΟ "6 ἢ 5] νέοι! 
δἰ Ράμὶ αὐγασοπίος, ἃ νης, Αροβί., ἢ}. αι ς, 1, 
10. γι, ὁ, 40; Ἰθπβορία5, {8.1 ἰδές, σὰρ, ἀν οἱ ἀο- 
ἰηἀδ ρᾳρβίπι, αἱ 5} ἶαξ, Ἐρίβι, τὸ, ρ. 132. οἱ 230, 
᾿πιοτάμη θη Ὑἱοα 5. 61. μαρὶβ ρρορτῖο ορίξουμο 
ἀοβ 15, αἱ ὁταΐ Μαγδοῖῖσα ρανλαυῖα ἀρ ΑΠΙπη,, 
ἡροὶ, οὐπι. Αγία,, αὐλαι, τύ, ον γα Ἰεῖς γο] δοϊαιῃ 
ον αϊοτῃ ΠΙ ΡΟ βο γπϑαηαια. ἱπ|6]}οχ ϊ, ν6 ] οὐδ 
θα πιη Χ πα» 5 ΟἿ ραμοβ {1 1ὴ ἐρβοοραῖαι Πίορο- 
501 80 Ρ] ΓΤ 65 οὐ ἀπέ μα στη ΟΧχ 1Π|5 ΠΟ ΠΤΙΤ ΟΝ 3 
ἴαπι ὁχ οας. 17, παν. 35 ἀρρυσναίαν, Ηϊονοβοϊνῖ- 
ἰδιχῶ ρα τ Οἷα» ᾿ἰουατα σσθλ 1} ὁδέ, 10, αι , 49. οἱ 
ΘΧ 1 {πι5 Ἰοοἱ σοιημαρα πο μο οαηι ἀξ θτῸ πί τα} οαὶ, ῦ, 
πολ. ὃ, μα θὺ θαμὰ 1ΠῸ ρᾶιζ οῖτο ποι 6. Ξ0] πὶ το 

Ὁ 

«ἀν 5. σα. μαραλοία τα. ἐπ ΠΟ} Πμὰ5. 218} γοονὶ, ἂὸ 
εἰ αἰ πιοπηῖτο ρώρα οί γοφα θα πὶ ΔρρΡοξῖίο τϑά- 
ἀτάονι5 Νοίαπάθμ δῖνο ἀπ ποὺ Ισοο μὰ Τὰ Ξαποιΐ 
δά σο}} ποίου τ αΐθ) 01, ἀϊσηλιαίθιη τηᾶχί πη οχ-- 
(1. ΟΥ̓ ΑἹ] 5, εἶν δαὶ, ἅν πται. 38, βοϊαια 1ΠΠ| ορὶ- 
βΒοοραΐθι ἀἰμη  ! αίσαι ρα}, ἡ αβάιαπη ἀροβίοϊ σαι: 
ἴρτὸ δῖε α το πο ἃ ἀρο βίο} }5 βοσουπονα νι ἀοίαν, 

(3) Τίς ἀναῦ ἦσεται εἰς οὐδαν ὑν, ἃ νονθὰ αὐ βογιρβι- 
ιλιι5. ΟΧχ σοι θ15. ΟΟἰδὶ. οἱ Ιἴορ. Οποχθμα ἴοσο 
Ὠαροῖαν ἴῃ δα 15, χαὶ τὰ ἐξῆς, οἷο, 

(3; Μυνμονεύιτε, οἷς, Πρ, δένη μόνξος, αἱ μΒαδοίων 
ἴὼ. συμ όχι ΑΡΟΒΙΟΙ βό] απὶ Τπποίπσιηι ΠΟ χαρα- 
5... Αἴ Ἰάοτα οοά. ἤρα, δὲ ὥοίβὶ. σὰς Ἰσοτοι βαρθ- 
τῖθβ ρΡοπαηΐ Ἰΐη, 10, ροβί Χριστοῦ τοῦ Κυοίου ἡ μῶν, 
αὐἀάοιῆο ἡ ὸ πὸ γονθα, χαὶ ἔτι, οἱ αεἶλεμε, ἃς τὴ 
ἴ6 ΒΟϑι, ἐκ νεκρῶν, βοὴ συ πϑεφαρηιία ἀρο- 
5[0}} νϑῦθὰ : Ἔχ σπέρματος Δαδὶο, χατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 
"9.9" « Ἐχ βοιηίηβ αν! ἃ, βοουμάσαι θναιροιία οι 
« πιοιτῃ.» ΠΘοὺ πίστις ἡ μῶν, μά ο5 ποσίνα, μα μ ἴαν ἴῃ 
οοδὰ, ἴσο. δι, ὕσβαι., πίστις ἡμῶν, μάες πορίνα, αἱ 
ἴῃ Νονὶ Τοβιαιη θη) Ιἅτὰ ἀτῶθσο ατια Πα πιὸ ἰοχίαι. 
ΔῈ πλαϊα δια) ἐχθπιρίατία ἴθυ τι! ὁ κῶν, Τα Τὸν 4}108 
Ππῆιια5 ἴὰ Ἔχ Ό]. ΒΥ θΟΠ δι ἀρ! οα] αι ἰδ σϑβαγ- 
τους υμ6 σαρηΐβ, ἰοκῖς, βέλος οςξίνα. 
, Δ) Τοῖς δώδεκα, ὅση, ἰ 6 ΠΠἰ5. βοτίρίαμη οβεοί, 
ξυδεκα, τοιάδοίιπς οχ σοῦ, (ἱ5]., ΘΠΌΒ. δ ᾳ., σου δὲ 
(δδάι]ν. βου ῖρεῖ, δώδεκα, ἠαχία, ρϑοιμη Δροϑίο, 
(χίαεη ; 81} ὑπ] σα Τα {νὰ 5] (0. [6γὰ μπώροίνε, σαὶ 
Ομ ἢ ἢ ἔπ Π 3} ΠΟνα πε Ὠ155. σο [4,6 ἐςαησίογαπι 
Ραμα Βοπ 1115 οἰ ο65. ΑΙ ν Π]Ώτὰ 1δρίββα δώς- 
ὄελα, οὐ ησαπῈ ἴηι νου βϑαποιμία ἴῃ {αἴθ 115. ἰδὲ, 
ἰθὺ ΡΆΪ αι Γοσοη5ο! ; ἔχεις δόβδεχα (λάςτυσας, εἰ 
τοῖς δώδεχα ἀπιστοῦσι, οἱκζ,, οἱ ἰδίᾳ τα, ἀν πῆι. 13: 
διάρτορες αὐτοῦ τῆς ἀνχστάσεως μαθηταὶ Σώδεκα, 
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ΠῚ ͵ τῆς. Τοιούτου τοίνυν (4) ἐπισχόπου ποωτοτύπως ., Ξ ; ς , " ς ἰδόντος ἀναστάντα τὸν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, σὺ ὁ τούτου 
ἜΘ ΠΣ ΕΣΙΞ, πελυξασει ΚΣ ἼΘΩΣ ἕπ ΝΞΟ μαθητής μὴ ἀπιστήτης, ᾿Αλλὰ λέγεις, ὅτε ὃ ἀξιλυὸς 

, »,ο Ν ΕΝ 

ἸἸλχωῦος πρὸς χάριν ἐμρεβευδήφιν, ἰπαυτὰ φὰὶ ὡ ἘΝ ᾿ ἃ ν Υ ἐμο ὠφθὴ [ἐχύλῳ, τῷ ἐχθρῷ. Ποία δὲ παρὰ ἐχθροῦ 
{ ᾿ ᾿ “ν᾿ . μαρτυρία χηρύσσοντος ἀμφιθάλλεται; Ὃ πρότερον 

δ ΞΖ, πὸ 20 :) δὴν ἀ, ὦ οιώχτης. νῦν εὐαγγελίζοιμαι τὴν ἀνάστασιν, Σ . 

, , “" ͵ - "τῷ » ἐξ ΚΙ΄. Πολλοὶ μᾶζοτυρὲς εἰτῖν τῆς τοῦ Ξωτῖσοος ἀνα- 2 
ἔξαλύμι Δ : τὰ πὸ ὟΝ: στάσεως, Νὺξ μὲν, χαὶ πανσέληνον οῶς ἐνχα!ὃτα 

μα 3 ἄν τ- : ς Ὥδρός χᾶτη, γὰρ ἡ νὺξ ἦν, [ἰὐτρα τοῦ μνήματος ἡ ὑποῦε- 
ἔχμίνν, καὶ ὁ λίθος ἀντιχαταπτήσεται εἰς πρώσωπον 

εὐόΝ απ ΦΑνς ς 
ἦε τὸν Ἰζύριον, καὶ ὁ λιῆηος ὁ 

τότΞ ἀποχυλ'σθεὶς αὐτὸς μαδτυρεν (3. τῇ ἀναστάσει; 
εἰ ἥ δ ἈΝΕ ἢ ὅ Ἄ μέχρι στ μερον κείμενος. “Αγγελοι Θεοῦ παρόντες 

: ἢ Ὁ ᾿ Ἔ μ ἐμαρτύοησαν τῇ ἀνχστάτει τοῦ Μονογενοῦς. ΠΙἐτρος 

Ξ 
Ὺ 

ΉΥ γυθχμον" αὐτὸς Ὑὰ2 ε 

ΝΣ ἢ ᾿ τ Ἶ ὃ 
καὶ ᾿Ιωάννης, χαὶ θωμᾶς, καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἀπό- 

στολοι". οἱ μὲν (3) ἐπὶ τὸ μνῆμα δραμόντες, χαὶ τὰ 
ΠΥ, Ξ δ ἥ 
ὀθόνια τῆς ταφῆς, οἷς ἱνετυλίχθη πρότερον, αὐρύν: 

, ὡ -- 

- 
κείιαενα μετὰ τὴν ἀναάπτατιν ἰδόντες. οἱ ὁξ τὰς 

αὐτοῦ χαὶ, τοὺς πόδας ψηλαφήσαντες, χαὶ τοὺ 

ποὺς τῶν ἤλων θεωρήσαντες" 

σωτηϑιώδους ἐμφύήφμχτος 
ὁμοῦ ὃὲ πάντες τοῦ 

ἀπολαύσαντες 

σονγωσεῖν ὁμαοτίας ἐν δυνάμει [Πνεύματος 

καταξιωθέντες, Τυναῖχες, αἱ χρατήσχσα: τοὺς πό- 

ὃατ᾽ τοῦ τε σεισμοῦ τὸ αἰγεθος, καὶ τοῦ πασόντος 

ἀγγέλου τὴν λαμπηδόνα θεωρύήσασαι " χαὶ τὰ ὁθό- 
νιχ (Ὁ), ἃ περιδαλλόέσινος χατέλιπον ἄναστας. Οἱ 

ὅτ Ψιᾷ, οὐδ. 6, πε. 3; οα οαξ, 10, Ἰιθι. ἢ, 
ὅι Ψα, ὁαΐ, 18, ἃ, 39. ὃΣ Μαιῃ. χχνῖτ, ὃ, 
ἜυΤῖὸ.. ἈΧΧ: 89. 
Αι δπε τον 

δ᾽ ΓΟ ρυν χὰ δ. 
θα πῶ, τοχῖνς ἢ: 

ϑύν Μέρβο ἐαἰ. 13, ππηὶ, 8, οἱ ὁῃρ. ᾿πηὶ. 11. 

ΟΑΤΕΘΉΒΒΙΒ ΧΙν, 91 ΘΗ ΙΒΤΙ ΒΕΒΠΒΕΚΚΟΥΊΟΝΕ, ΕΤΟ. δῦ 

Α ορίξσορα5 με οἰ μα} ον Ομτ  βίαπλ 765 8π) τοϑυβοῖία- 
στα τ Π6τῖ, τὰ αὶ ἀϊβοῖρα]ι5 ο}5 65, πὸ ἤάθηι δὉ- 
ποϑόβ. ὅδ᾽ ἈῈ ἀἴχοῦῖξ ἔοσεο φασοϊπιηλ Γι αίθονα αἱ μκρὰ- 
ἰἰὰπὶ Τοκυεσα αὰ {||550. Ποΐηθ οἱ μεν Ῥαιῆο, 

1} 100. οἷδοα οδέ 88, Οασάπαηι απΐθον (οἰ ποι ατα 
ἀν τα ΐἶσο ρει! σα πο 5 γὴ  ({πῚ τι ἀα ία) δά αι. 
οἰτανῦ 9 Οὐ ρει μετβοσαίον [ἃ 89. ἀπὸ σοβυγγοῦ- 
τοποπι ἀππ το, 

ἌΧΠ. ΜΏΠῚ 5υμε γρειργοοι οι β βαϊνα!ονὶς [6516 5, 
Νοχ δἰ μι 1} Πππιόῃ, βοχία οηΐϊο ἀθοϊ δ ΠῸΧ 

οὐαι, δ᾿ Ῥοῖνα ᾿ποπασπο {1 φαο Ὀμν σέ ποθ ρί!, οἱ 
Ἰὰρῖ5 ἴῃ ποῖοι ἀαιποτγεα τραί σφίσι εἴρθ6 ολΐην Ὑἱα 
Ἰοιαίμαιμι, 55 6 ἑα μὲπ (αἱ τὸ τονοϊα α5 Γαι 93 ρ56 
ἀο τοβυσ δοίη ἰοβίαίαν, σαὰδ ῃ ρυβθηίθαι αἰ δὶ 

1λέθῃ5 ; ἀΠ55}} Π)6ῖ ρΓαθδηΐος. ἐοδιπηοηϊι ἀΐχονα 
γτῸ {Π|6 00] τοβανγθοίίσμο 33, ΡαίΓγαβ, οἱ Φοαπιιοσ, 

οἱ Ὑ οι 8, δἰ ὁμοίου ΟΙ.05 ἃροβίοϊ ; ἀσουαια αἰἰὶ 

ααἰάσον ὦ πιο χοπίαα. οποιγνονο ὅδ ν δἱ ἸἸηἰοὰ- 
τηῖθὰ Ἐορα] ανα, τ ὰ5 ρυία Ἰπνοϊαίας ἔμδτδῖ, 1}1- 
δηλ ρυδὲ Γπαγυθοισῆοια ἃἰασομι! νι ορον "δ. ΔῈ} 

γΟΤΟ ΠΔΠ5. ΟἹ Ῥοο5 6}ὰ5 σομ!γοοϊανοναηΐ, δὲ οἰὰπ 

νοναηι νοβίσ᾽ 5 αι σοῃ ἐΘρ]Ὰ (1 "ὃ 995 ΟΠ 65 γ61Ὸ 5]- 
1] ϑα!ναίοιν!5 ἰησα Πα το λ6 δα) ρον 5], οἱ σομάν- 
παπάονιιὴι τὰ υἱνταῖς. ριααϑ βάθο  ρασοαίζοτιπα 

Ρυϊοδίαϊξο ἐατιν ἀἰθηδη 5), Μά] οτὸ5. αι μοίο5. Ο}1|5 

ἰθυποτνιιῃ, ἑορυ αα8 τη οἰ πϑιαμα! ἀ χολὰ οὐ δὴ μοὶ 

ρεωξομρ [αἱρογὸπι σοηβροχοιπης δ, 1 1π θατη πὰ 
αασαθς αι δἰ οἰγουτημοβιία γοβαρθθι ἀδτοῖ- 

5.1 Τίμ, 1, 13. 30 Ψνὶὰ, οαὶ., 18, πιυπ. 35. 
πα ἥινσε. Ἢ θαῆς δῖ 1. 8; 

Ἢ δα, χ, 85, 22. 35 γα ἢ. χχύπη), ὃ. 

{Π 5 ΟΠ 1τ|5. ΠΠΟΓΟΒΟΙΥ πλ απ: 800] 65185 Ῥγϑθίίον [(α (ΟΣ εογολίιση ἴὰ βρύσι δὲ ἰοοιοι θεὶ γυφδίάθηβ, Ἀοτὶ- 
Ἰόρβοθαν 5ΟΧΟΪ 5650 }}} ΠΠΠ| ον 11 γμαϊοῖ ὁχ δα Θεω- 
δεϊοπῖνεδ τὰ Νουα, Τοξίαιποπέμτ, ἃ (οἰοίοοιο εὐ {|5 
ΔΙοπαγα. σοὶ. οΥ., ἰοπι. ΜΠ, φυσδε, ὕ7. Τιορουαταν 
σοηπίαη!ον, Ζώδεχα 58} ἐπ|5 9 }}}} ἤπστη, ἃ} (0Ξ 15 
ο5ὲ Αηασίαξί τ. Βιηαῖ δ ΗΠ πο μ᾽ ο4... 29. δοτ 1} ΟΠ ἀπὰ 
ματπὶ διά θ πὶ Ἰου σηοια ᾶθ6α!, δαρ)5. σΌΒρθοΙἃ 
ΘΙ ΘΔ 10115 65 ἘἸΘ 0610 χὰ ΓΟ τοτώροθη : ατηὰ τος 
ΒΌΓΓΘΟΙ ἢ 8 ΟΠ γε ἰδρονα πα σόμηῃ ἰαπίαπι νυ 15 
ὁομπδίαθαι ἀροβίο!σιι5 βοπαΐαβ, δἱ', δ᾽ ἀοῦλ βομαϊαὶ 
ἀποάφεοϊηι-ν Γογτη πόπλσὴ {να} 60 Τοτάροτο οαὴν 
πὰ ὕναπ,, σαρ. χχ, 34. 

(1) Τοιούτου τοίνυν, οἷς, αγία! ᾿ο πιλχίηιθ 00 - 
ἴσος, Ομουομ. Τουσούτους νῦν ἐπισχόπους πρωτοτύπ 
ποὺς ἰδόντες, σοΥΓΡ 8 ; ρόαι ἴῃ Πορ, Τοπούτους ἐπ:- 
σχόπους ἰδόντας, αἰγιησας σοπδίσασοηἱ Ον πε 
ζοραμηαῖ, ἤοα δὲ δθαι., Τοῦ τοίνυν πρωτοτύπου 
ἐπισκόπου ἰδόντος, τορι μα μοι ίι8. ὁρίδοομρι οὐσος- 
γί ΟΝ οοη οτηποηα ἤθὸ [6οἰἴο, μεθ 15 Θὴ ἢ ὉΠ- 
Ἀὲ5 δριβοορὰβ οριἱπη6 ἀϊεὶ ροίαϊι πρωτότυπος ἐπί- 
σχοπος. Οριηηάηποίπηχ ΒΗ 515, ἢ πη ΗΠ ἴὰ 1 [Δ1 ΟἹ 
οἱ βἰοοϊίαΐοπι, ρᾶσ. 805, ἄστη! ροσσαίαμι νοραὺ πρῶτ 
τότυπον ἁμαρτίαν, απ ἀπαα, ᾿ση}5ι ἀ6 Ὁ ὙΟΘΩΤΙ 5ο] 6 ὴ} 
πρωτότυπα στοιχεῖα, ρηϊππιρομῖα οἰδηιοπέα, ἀρὰ ανο- 
βουίαπι Νγϑβθηῦπι, οτί, ἃ, ἔὰ πρεμυγοσί,, ρᾶμ. 430, 
Πα δἰίδη ἀἰοὶ ροία!ε ᾿ς 05 ρε ΟΡ 4 115 ΘρΊβσορῈ5 
Ῥτορίογ ὀχ ηιίαπι νἱγ πξοτη, δῖσαν ἰάσοπι ΝΥΒβοι 5, νας 
ἔοπο ἴω Βαριίτοη [να θσπι, μὰς, ἀδῦ, οπαγιίαἴοπὶ νο- 
οαΐ πρωτότυπον τῶν γαρισμάτων [Δ ἀλπὶ ΘΧΟΘ ΘῈ - 
εἰβοίπι α ἀοηατη, οοτογόγιτη [οπίοιῃ ; Δὰ} ἰδ ᾿ΓῸ- 
οίδν. δπιϊποπιίατη Ηϊδγοβξοϊ νυ απ. βθ 18, αααπὶ 
Ηϊογοβο! νπιϊἰαπὶ πο πδοῦὶ ἰὴ ορίβιο Ια αὐ τι ἀβἰἀβ᾽ 1 
ἱπιρδγδίογθην, γα 5. ϑαδῷ παηϊ. 57, ἀἸϊοπῃὶ, Τὴν εἰς 
τύπον χαὶ τόπον Θεοῦ προκαβτ μένην ἱερωσύνην" 56. 

ποπξαπι αἰ ΠΟΤ π|5 σὐπϑπθίρτα ᾿δοι σπσηι [πα ]10ὰ- 
υἱ, ἂο πρωτοτύπως νοι! ρεὠϊοί ρα οι; ἀπ θὰ νοσο 
Ραβείηλ σοὶ αἰαπέ αν, απ. εἰ σρηῖ φαοὰ ἴ} 
Αἰχπα Τὸ ρει πηᾶτ την ΞΕ ΟἹ ὀχ ἢ 6115 ἀο ρτερΟΙΡΌΠΠΙ. 
Ομυϊδίῃ αψας φαοορα5 γοδίνίνα τη νἱ}} ργῖπειμα- 
ἰϊέου ̓  ρυορίον δἰ ησῦϊατο αἰ ] ορίσση {1 ΘΟ 5ϑΈτη, 
πο μεῖξιν ΗΠ βαρδΡα τ ἀρ μάλα !, σὴ ἰὴ (α1]}ἃ 
ὑποάεοῖηι ἀροξιοϊοναμ. οἱ, φα!σθηοταχα. [Ρίγιτι 
56 ππὸὺ} σο!]Ποοίοναα αν, αδὴ οἰἰατα φάσοθο ἰαοία ἀρρᾶ- 
Ψ Πἴο δ παρα αν ]]}}}5. ΟἸΓΟῚ ΠΙ51Δ ἢ 5. 40) 5 ΗΙΟΤΟΠΣ μλ115 
ΟΧχ να σριο βοσαπάτηι 6] ηθοΚ τίου πὰ (σίαϊοσο 
δ κογίρμίονίνες σοοἰθςὶ απιἰοὶς ἃ ὁ “άθοθὸ Ἰοηνιδἢ 5, 415- 
ἰἰλοῖα Του ματα; περ Ζαραι 1 556. 50. ΒῸᾺ 
σοιπσδείασιι αι μάθη 0 118 βοτὰ αὰὰ Πρ ογαΐ 04}1- 
σοπὶ Ποιηῖπὶ, ἄοπροο Υἱογοῖ δα ἃ την ἢ}}5. τοβαρτ 
κοηίθια τ Ἰἀοῖτοο ΟἸ τίβαττῃ {ΠΠ ΟΠ Γο δ πα ἀρρανα 550 
ἀΐψαιο αὐ οοηοὐστδὶ μετοορίββο. ΥἸΔἢ διίδθι ῥνμιοὶ- 
μ᾿ αἱ ᾽ῃ 0515 Ἰοοῖδ πὶ σαῖρι5. βοβδίαᾶ 165. οἵα! 

ἢ ’ἐγιοὶ τος ΠΟ ἸΏ. 
(3) Μαρτυρεῖ, (οϑεϊβεαίω». Ῥοιίίον θη μὰπο ἡπά]σὰ- 

γπ5 σοάα, (0151. οἱ σα ας νόοάθοι [εοξομδπε, 

νυ ϊθαϊα ἀπ: [οτί, μαοτύρήσει ἐοδέα ες)" ς ΠΔ ΠῚ ἂς 

ἰοϑἰπηοπὶο ροβϑηί όχι Ογν συν Πάθαι Τασλιηΐ 
γοΡ θὰ οοαφαθηίία, Ομ πϑφῖσ 7. ἰιαγς ἀθηὶ 7αοεῖ. ΥἹΒ 

οἰΐαιι ποι! α Ἰδοιίουΐ δοοοάαϊ πυβίγ, 81] Ἰόθο 

κείμενοσ ἰοραίαν, οαπὶ Ἰΐορ. οἱ Οοίϑιι. οοίοῖθα8 
δειχνύμενος, χὰ δαοσίοπις Ἰπουδέγαΐμνς Ὁ , 

(51 Οἱ μὲν. Αὐὐϊουθατα πάπο ποοθδϑαυίαῃχ, ΟἿ] Κὸ - 

βροπαοί αἰΐον, οἱ ὃς τὰς χεῖρας, δἴσ, ΒΕ ΒΙΟν ΠῚ ΟΧ 

οοάϊο!θτι5 ομι, Ποδ, δδδι}. δὲ τοῦ. μοβὺ τὰς χει- 
ρας, αἀ]οείτηις αὐτοῦ, ἐχ ἰἰδάδῃ οἵ Οοἰ 5} 1π. ΕῈ ράα]0 

Ἰηΐογιιι5 ἁμαρτίας 50ΓΠΡ51 ἐχ (Ο]511Π., Ρ1Ὸ ἀμαρτια:ς, 
(1) 1(χὐ τὰ ὁθύνια, Εὰ5. νοῦὸβ. ἰὴ ΘἀΠ15. μυρίοι 
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ααίο 99, ΜΠ165 οἵ παμηδραία ἐἰβάθαι ρϑοῦμΐα ἡν Το- ἃ στρατιῶται, καὶ τὸ ἀργύριον τὸ δοθέν. Ὃ τόπος αὐν 

οὰ5 ἰρ56 διὸ σομιϑρίσαιι οὐ ἰϑιοῦσ Προ οβι βᾶ}- 
οἴτο ἀοτιβ ἃ [Γ6Π1015 το σορ αἰ "5 ἐπ ρογα! ον Ουμ- 
οἰδο, δΧ ΡΓΌΡΘΩ5Ο δηϊοσο Ομχῖδι! φοὐ!Πραία, 
αἴᾳτιο ΘΟΓῚ 5 (ἃ δχούπαία ὃ, 
ΧΧΊΠ. Τεϑίαιαν οἰτὰπὰ σοπαγγθοι θη ὅρδας ἡ 

μι ποιηῖηο οἷπ8 ἃ τποσία!5 ἐχοίίαία 68. ΤΡ Πα Φ8 15, 
Οὐΐ οἰ. τοδαθοοῖίοπὶ ΟἾΡΙ5(1 ἀονροβαλθ ταν Πάρος, 
ἀπαηο οἔ ποθ 6}115. ΧΟΡ Ι05. ΒΒ  Ὡν }Ὁ 655 
αβί τοβαρυθοίίομ δ δοδα οἰαπα πῆᾶτο, αἱ ργία5 ὁ δά - 
51}; ἰοβεῖξ οὐ ριβοίσν. οαμέιπνα, δὲς θαυ οι 65. μ051), 

οἱ ουὐβοπίαπι ἱπιροβίαπι δ, Τοπίαίαν οἵ Ροίταβ, 4] 

Ῥτίυβ αυϊάοηι 16. πορανοταί ς (οΥ  ὰλ γΟΙῸ σοη ο5- 

815 688 ροϑβίθα, οἱ Βρ᾽ γ [165 οτοθ βαβοοιν 7.55118 5, 

5ιαν τὰ πο! σηστα ἀδάαο ἀϊοπι (τι .5} ΟἸ να πὶ, 

θα 4] βαρεν πα θὰ. σΟΙ ΘΟ ΘΠ ΠῚ. ἴῃ πο“ ο  ΠῚ 

θαι ἀΐοην Πάἀοιπιμν οσ8}15 ἰδνασπι πον ἀογιοιβ- 
ἰγάῃ8, ἃ οα!οϑἔθγ ἀπο 510 }}5 1 πᾶδι (1). πὶ 6 - 
{᾿ ἤρτα ἀδ οο9}15 ἀδβοσηά ; ὑχ τπασπία Οἰναγ αι 

ἴῃ οα]ὺ5 ἀβοθηάι!. [πᾶς αὦ Ποχῃΐπθ5. (Υ6}}}) σον α- 
γηῖπα ποσμίθγαϑ ; ᾿Ξ γΘΓῸ 0)» σσυίαπαπὰ οοτὸ- 

ῃατανς ΜΠ|]105. ἰσίτιι (5.05 ΠΡ Ε5 ; πὰ 65 παὴς ἱΡ- 

51πὶ το ΓΘ οομἷβ Ἰαοαπι, μὰ Π)ὺ5. Ἰούπ τι. ὩΒΟ ΘΠ 510 - 
τ» πο 5 αα Οτοπίριη 5᾽ψππι, Το πσ5 πα 05. 05 ΧαΪ 

11 τοδία!! δὰμὲ ἀπ 6 108, δἢ παῦδιι φασπι ἀβοσηα!, 
οἱ ϊἰβοίρυ!ο5 ααὶ πὰς ἀοδοδηδεραηί δ, 

ΧΧΙΥ, 21 τότὸ ἀοοίτπ ἤἀοὶ 5ϑιῖθ5, τ οἱ ἐδ 

95. ἢ 0Ππ6. Αἰ σΘΥΘΠΊΤ8, ΠΟΘ Ρα! : 564 ἰἰὰ ἀἰνι πᾶ 

ελαιία Ἰβροβυΐ, αἱ ρ! οι ἰβδί τσ ὕσὸ ν  ππὰ ποπίγα ΠῚ 

τι ίπ]ο σο (δ τὸ πρϑίογηο ἀἰσ τὰ οι ἰοὰ αι θα ς 

σαθλ αἰνίιια ονδλία ἀἰβροσι(ίοη ο Ἰοοιπππὶ το ἴῃ 

βυπδχὶ, δὰ ᾳυα! αὐ ϑαϊναίοτ! 5 ποβίσγὶ ἐπ 108 ἀβ06}- 
δἰοροι μον οπὶ σοχηρ!οοίογοίηγ, ΠΙὰ γυγο ἡπῷ 

ἀἰχιηλδ, ῬΓΟΡΤΟΙ ΟΠ] 68 58 ΘΕ ΤΟΡΙΘΓ ΘΟ] ΟΙΟ 
πολι σα] Πα λόγχη, αἱ ρσθοίρπα γα στ ρτορίον 

ἰο ἀἰδβογατηῦδ: 1 ἀπ! θὰ ἀατοσ παρ ἀπτῃ ἀἰ}}8. ἀδ- 

ἰομἀθ 015. ΝΌΒΕΪ σῖτα αοί ΠΠΔο1 ἔθον ἄσοαὶ (6 οτὸ- 

᾿ 

: Ἢ πόρε ἜΣ ΩΝ 
Ὡὰς ἐπὶ φαινόμενος χαὶ ὁ τὴς ἀγὰᾷς Ἐκχλισίας οὗτος 

Α ἔν ἔν μῖτς 
οἴχος, ὃ πῇ φιλοχρίστῳ προαιρέσει τοῦ ἐπὶ τῆς μα- 

͵ » ς Ζ' πο Ἧς λὲ "ΑΝ . 

καρίας μνήμης, Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως (3) οἷ- 
3 

χαὶ δὲ ΗΝ φ' Ν 
πε να ἀνα , ὡς ὑρᾶς͵ οὐτῶς φαιορυνβθεῖς. 

Κις Μαρτυρεῖ τῇ ἀναστάσει τοῦ ᾿[ησοῦ, χαὶ ἡ ἐν 
τ ε Ὡ - παν ἶνες 

τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἐχ νεχρῶν ἐγερθεῖσα Ταύιθά, Πῶς 
. . Τῇ ΠΣ 

Ὑὰ ἀπιστηθήέσεται Χριστὸς ἀνσστὰς, ὅπου γε. χαὶ 

᾽ 

στάτει τοῦ [ησοῦ χαὶ ἣ θάλασσα, καθὼς πρότερον 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ γεχροὺς ἤγειρε; Μαρτυρεῖ τῇ ἀνὰ- 

- Η 
ι μαρτυρεῖ χα 

κειμένη, καὶ τὸ ὀψάσιον τὸ 
ΕῚ . 

ὁ τῶν ἰχρύων ἄργα, χαὶ ἡ 

ἀυρϑαχιὰ ἡ ἢ ἐπιχείμενουν" 

μαρτυρεῖ καὶ Πέτρος, ὁ πρότερον μὲν τοῖς ἀρνησά- 

μϑηος [3], τὸ ὁξ τρίτον ὁμολογήσας, χαὶ ποιμαίνειν 
τὰ νοητὰ πρόῤφατα προσταχθείς, "ἕστηχε μέχρι σή- 

μῆρον ὁ ᾿Ελχιὼν, τὸν ἐπὶ νεφέλης ἀναύάντα τοῖς τῶν 

πιστῶν ὀφθαλμοῖς μονονουχὶ δειχνύων μέχρι σήμε- 
ρῦν, καὶ τὴν οὐράνιον (4) τῆς ἀνόδου πύλην. Εἰς 

μὲν γα; Βηθλεὲμ ἐξ οὐρανῶν χατελήλυθεν" ἐκ δὲ τοῦ 
ὅρους τῶν ᾿λχιῶν εἷς οὐρανοὺς ἀνελήλυθεν" ἐκεῖθεν 

μὲν εἰς ἀνθρώπους (9) τῶν ἀγώνων ἀρξάμενος, ἐν- 
ἐᾷ ν θβας σι ΕΝ 

ταῦρα δὲ ἐπὶ τοῖς ἀγῶσι στεφανούμενος, Ἡολλοὺς οὖν 
"» ᾿ ͵ 

ἐζξυς; Δ ΟΠ ΕΙΣ 

ἀνατηλῆς ἡ λῶν τόπον τῆς 

ἔχεις ποὺς μάοτυρας' τὸν τόπον ξ 
ἀγθάδοςς ΝΑ͂Σ μα τ μι. ΔΑΝ, 

τοῦτον" ἔχεις καὶ τὸν ἰ 
ΕῚ “.: " ᾿ ᾿ ϑ᾽ - 

ἀνχϑλσεως" ἔχεις χαὶ μάρτυρας, τοὺς εχεῖ υὑχρτὸὺ- 
"Ἂ 

ρήσαντας ἀγγέλους, καὶ τὴν νεφέλην ἧς ἑπέδη, χαὶ δ 

τοὺς ἐκεῖθεν χατελῃύντας μαθητάς. 

ΚΑ. Καὶ ἢ μὲν ἀκολουθία τῆς ὀιβασχαλίας 

πίσττως (0), ποοέτρεπεν εἰπεῖν καὶ τὰ περὶ 

λήψεως ἀλλ᾽ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις ζχονόμησε πληρέστατά 
σ: ἀχοῦσαι, κατὰ τὴν ὁ μετέραν ἀσθένειαν, τῆχρὲες ἧμέ- 
ραᾳνατὰ τὴν ζυρ' γὴν (1) κατ᾽ οἰκονομίαν τῆς θείας χὰ- 

ρίτος, ἦν τῇ συνάξει τῆς τῶν ἀναγνωτμάτων ἄχολου- 

θίας, τὰ περὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου τοῦ Σωτῆρος 

εχσϑύσης, 
λιοτα μὲν διὰ πᾶντας, καὶ δι 

πλῆθος, ἐξαιρέτως δὲ διὰ σέ" ζ 
ἔσγες τοῖς λεγομένοις, Οἴδας γὰρ 

ἡμῶν περ' [ εὶ α ὧς τὰ λεγόμενα, μά- 
. ἐ Ἵ 

τῶν πιστῶν ὁμοῦ 
᾽ 
ῃ 

μ» 

Δὲ εἰ ποοῦ- 

ὶ 

92 Ζόδῃ. χχ, ὃ, 7, 1 Μαίἶι. χχυαι, δ. Σ γἱών σφνα πιρῆ, Ἴς Ὁ οἱ 1ὼ. 35 Ασὲ, τιν, 40. ὁ διῷ. πη, 1 566. 
5 10αῇ. χει, θ,.9. ὅ101α. 15-|71. 1. Αοἵ, ,, 9, 13. 

Τα Ιπ58 8 ΓΟΒΌΤΟΙ 5. δχ Ἰλορσ,, [015]. ἀγα, ἤηρ, σὰ- 
βαπθο, 4π|ὶ ἀὰ0 ροβιγθη}} ἀθἀαηΐ, καὶ τὸ σουδάριον" 
οἱ κι πη. 

(1) Μίοῃῃς οἰϊοαγια, οἷο, 185 τὸ5 ἴθ τποπίο ΟἸ νὰ - 
φασι χυσάἀατηγηοῦο νἱἀ θεὶ Βα} Ποα!, - Ποτηπαη ἢ 
οοὐἴο5. ἀδορηβηΐθη), οἵ ἐαππα, πὰ οὐδ 05 δδοθηα) 
ῬΥΙὰ5 ᾿λ 6} |ρὶ ροίθϑί ἀδ νοβιῖσι!5 Ομυ 1911 ππν] ἀ6- 
Πχὶβ ἀα παπαιάτι ΡΟ] Ὁ] ροίαογρο δἄδο τί τα {- 
σαι ἧπ μος πη θ Ἀβοδηῃθίοη δ ὁσοδϑια, Ἰοσισ {10 
Ομ ἰδ] γ 658 6115 5806 μεν πηθηίο βισαξ ὀαίογα οὐ - 
βίον εἰ ΧΆ νΘΥΙ : 568 ἢ. 5ῈΪ ΟΘΕΡΙ ΕΝ 5ροοῖς ν᾽ ρῸ ἢ 5 
ΒΟ ΙΔ ΉΒΟΡῚ!, ΠῚ ἐθδία πα αν α ]Π λ 5. ΝΟ] πα ορἾξέ, 
91,. ἅν δἱ Βυϊρίοι5. δονονας, η9. 11 ϑσερω ίκίον., 
σᾶ. 48, οἷο. [ἢ δὰ πὶ Ἰοσιιι ΘΧ ΟΠ ]}115 Οὐ ἷ5. ρα ΓΠ1- 
Ρὰ5 Π᾿40105 ΟὨΡΙΞΕ νοβιϊρία δἀοταίμν! δοπΠποναπέ, 
ὁχ ἀπρ', ἰγδοῖ. 47 ὧδ Ζοιωι., ἃ. ἀ. Αἰ Ξαξρί οι 
ἰἴοοῦ οἠαῖο, σιοὰ οἰσηε δοη ιοπείιηι βεὶος ἐδ φοίρηι 
ἐγοο ἰογγάπι ἀπξοῦαξ, ἀαιηηιίην ΤΙὐπορν σγόηα πο κοι 
εἶα. ΑἸογαπι χαρᾷ ἀν υη!ι5. αι, ἀὐποιογαἴρηι ἐοπ- 
ΟΠ ρα ρυίοβι δἰμθα!ατί πδυγαίοπὶ θά δ. ἰθεῖς 
βαγπιοίία, ὁ μ. Ἴ, δὲ ἀποίοτβ ΠΡῪῚ Πὸ ἰοοῖς ἀοίμην αρὸ- 
5βἰοίογιση ἀρὰ ΕΙοτοπν ταῖν, οἱ ποι ἰάθη αι [80- 
ἀὰ 51, αἰδητίαπι ἔι 8} 08. ὁοοἸοκῖα ἔσο ρατιο φαῷ 

ἢ 

ΞΜ, 

ΟἸνΣ 151} γὙθβι 115 ἐπιπιίποθα!, πη πᾶπὶ σοποαπιοεαγὶ 
Κομῖνο ΡΟ  5βο, 

(2) Τοῦ βασιλέως. ΑΡΠο] απ ΒΟΒΌΪ 115. ὁχ οὐα!- 
οἱθὰ85 Τἰρμ., ἤσο οἱ ὕάβδι. 

(9) Τοῖς ἀρνησάμενος, σοι τοῖς Δαἀ ΙΔ τπτι5 εχ 
ἴα οἱ κξααὶ, 

(Ὁ) Τὴν οὐράνιον, ἃ που, ρβ᾽ηη 5. ἰοσὸ οὐρανίου 
ασία οοάὰ. ορ, ρα... (0.5]. 

(Ὁ) Ἰξκεῖρεν μὲν εἰς ἀνρρώπους. ὙΠΠΟ56. ῬΥΟΥΒῚ5 
θαι ᾿π οὐ |5, μετά μγὸ έν, σαὶ οχ (οῖε]., Ἰλθρ,, 
Οἰνον., ἴσο, (ἀβααθ. οἱ οὐκε, ΤΟΝ πα μὴ 5. ΥοσΟ, 
εἰς ἀνῃρώπους οχΤὶοῦ 6.581}. βου ρεἰπλὰ 5, ΤλΓΙηὶ 
ἰοῦ θα ἐς, οἵ (οἹ5]. Βαθοηὶ εἰς οὐσανούς. ἴχ σαίος. 

(6) Ὑῆς διδασκαλίας τὴς πίστεως. ΚΑΤ, τῆς πίστεως 
τῆς διδασχαλίας, γ6η}ὰ 5880. οτγάϊΐϊ γοααϊηιι5. ὁΧ 
ΟΟἸΞΙ., λοι, Ηος, αϑαΐδ, 

(7) Κατὰ τὴν Κυριακήν, (οἷ5]., Πορ., σα. α5. τῆς 
Ευριαχῆς" πηα!] τη, τῷ Κυριαχῇ, ΠΙὰ χατά οχ νἱοίμα 
γρΡΡόγιι, χατ᾽ οἰκονομίαν, ᾿ΓΓΟρϑἶββο ρα 61. 

(8) Οἰδας γὰρ. ΒαΙΕ,, οἶδα, οογγίδαηίαν ἐχ Ιθβ. 
ΘΕΠιοο. διιρνὰ 6} [αν Ισχαϊ αν πὶ ρευβοθ βϑοιπαᾶα, 
Νοηλϊίμὶ ἀχολοζθία, ἀτί σα ιμ βασι ΓΟ ἢ χ μ1115 ΟΧ 
δἰβάοπι μ155. 6. ΟΞ, 



81 ΟΑἸΒΟΒΕΣΙΒ ΧΙν, ὉΠ ΟΗΒΙΒΤΙ ΠΕΒΟΒΕΒΟΤΊΙΟΝΕ, 16. δό8 

τῆς πίστεως διδάσκει σε πιστεύειν εἰς τὸν ἀναστάνγ- ἃ ἀ6γ8 ἰὴ 61 « Ππὶ τοβαγγοχὶ εἰορθα ἀἷο - δὲ τουθοῖι5 
᾿ Φ μ  Ξὼ ἀνϑα ἔγν Ὡρδῖς 

τὰ τὴ τρίτῃ ἡμέρᾳ" χαὶ ἀνελθόντα εἷς 
βῥϑηϑὲ, ἐχ διξιῶν τοῦ 
δάλιστα μὲν οὖν μνι μονεύειν σε νομίζω τῆς ἐξηγή- 

ἀραὶ 
ποὺς οὖ- 

ὶ κὰρν ΐ 
χαὶ χαθίσαντα Πατρός. 

σεως πλὴν ἐν παραδρομῇ χαὶ νῦν ὑπομιμνήσχω τε 
γῳ εἰ δ᾽ ΕΟ δε ἦν 3 ὃ ἜΝ Η -ῶς τῶν εἰση μένων, δέν μόνευς τοῦ γεγραμμένου σαφῶς 

Ἶ, ἈΠ ᾽ν ΡΝ ΩΣ Ὃς Ν' 
ἐν ἹΡαλμοῖς" ᾿Ανέδη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ. Μίνη- 
μόνευς, ὅτι χαὶ αἱ θεῖαι δυνάμεις ἔλεγον πρὸς ἀλ- 
λήλας" "Λοχτε πύλας, οἱ ἄσγοντες, ὑμῶν, καὶ τὰ 

ἑξῆς, Ννημόνευε χαὶ τοῦ Ψψαλυοῦ λέγοντος" ᾽Αν- 
» ἐδηὴ () 

δίνη μόνευε τοῦ προφήτου εἰπόντος, 
ἀνλῦχσιν 

εἰς ὕψος, ὠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, 
Ὃ οἰχοδομῶν 

τὸν οὐρανὸν τὴν χὰ τὰ 

λοιπὰ, ὃτα εἴρητο γθὲς διὰ τὰς τῶν Ἰουδαίων ἀντι- 
λογίας, 

᾿ς, Ὅταν γὰρ ὡς ἀδυνάτῳ τῇ τοὺ Σωτῆρος ἀναδά- 

αὐτοῦ" 

σει ἀντιλέγωσι, μνημόνευς τῶν περὶ τῆς μεταθέσεως 

τοῦ ᾿Αδθακοὺμ εἰρη υένων. ΕἾ γὰρ ὁ ᾿Αὐδακοὺμ (3) ὑπὸ 
ἀγγέλου μετετέθη, βασταχθεὶς ἀπὸ τῆς κόμης τῆς χε- 
φαλῆς αὐτοῦ" πολὺ μᾶλλον ὁ χαὶ προφητῶν καὶ ἀγγέ- 

λων Δεσπότη ς,ξ ὅρους ᾿Ελατῶν νεφέλῃ ἐπιδὰς, οἰχείχ ; 
δυνάμει ποιεῖσθαι τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον δυνχτιύτερος 

Ἶ 
ὶ 

τήρει τῷ Δεσπότῃ τῷ θχυματοποιῷ" 

" 
- 

5 - Σ τελον τ “Ξ ὑπεῦχτ" 
᾿ . " - ᾿ ᾿ ᾿ . 

οἱ μὲν γὰρ ἐδαστάζοντο, ὁ δὲ βαστάζει τὰ πάντα, 
δίνη μόνευς, ὅτι ᾿Ενὼχ μετετέρθη, ἀλλ᾽ ἸΙπσοὺς 

ἀνῆλθε, Μνημόνευε τῶν περὶ ᾿Πλίαν τῶν χθὲς εἴοη- 

μένων" ὅτι Ἡλίας μὲν ἐν ἄρματι (3) πυρὸς ἀνελι(-- 

τὸ ἄομχ, μυριοπλάσιον χιλιάδες 
ὅτι ᾿Πλίας μὲν ἀνελήφθη πρὸς 

“- Ἂς! 

φθη" Χριστοῦ οἱ 

εὐφη μούντων" χαὶ 

ἀνατολὰς τοῦ Ἰορδάνου, Χριστὸς δὲ 
. 

᾿ Ά, 
πρὺς ἀνατολὰς 

ποῦ χειμάῤῥου Κέδρων (6) ἀνῆλθε" καὶ ὅτι 

ὡς εἰς τὸν οὐδανὸν, ᾿[ησοῦς δὲ εἰς οὐρανόν" χαὶ ὅτι 

ἐκεῖνος μὲν εἶπε δοθίσεσθα: διπλᾶ ἐν Ἰϊνεύματι τῷ 
: Ἔπευν ὧν , Ἢ Ὑμρ τς 
ἁγίῳ μαθν τῇ, Χριστὸς δὲ τοσαύτην πχροῖσχε τοῖς ἰδίοις 
μαθηταῖς ἀπόλαυσιν χάριτος τοῦ ἁγίου ᾿Ινέυματος, 

, ᾿ ἌΡ " ἔχ: ἢ 
ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ ἔχειν ἐν ξαυτοῖς, ἀλλὰ χαὶ διὰ 

- 
9 Ῥβ8). χινι, ὃ. 9 ῥα]. χχαι, 1. τι 5]. εχνλ 19; 

ι, 9. 15 ὕθδῃ, γνὶ, 20. 9 1Υ Παρ. τι, 14. 1 58]. υχύτ, 18, 
ΕΧΧ, 0 τρια, 9, 

(4) ᾿Ανέδη,. (οἰ51., ᾿Ανέδης, αν Βαροίαν πὶ ρμδα]- 
τὴὶ σοπίοκία λαχία Α1ἀἃ, ει οηιρὶ. οαϊ!. οαπὶ ἰἰ0- 
πῖαπα Τγαξ, αὶ δὲ Ραϊα5. βου, ᾿Αναθάς. [,α00 
ἀχμαλώτευσας, αἰλο πλα]8 σομδί να  πσ οὐπ ᾿Ανέδη, 
ΒΟΓΡΒΙ ἡχμαλώτευσεν, αἱ 656 ἀρὰ Δροβίοϊπηι, ὃχ 
οοὐὰ, Ἰλσα, οἱ Ολβαι])». Θρίϊπια ἰάνθη ὁσηϑίαγο! 10- 
αἰΐο Ξξουϊρομάο, αἰχμαλωτεύσας, εὐρίϊοανι (ἰεσολὶξ. 
17»1ὸ αἰχμαλωτίας, οαρεἰυξίαίο5,, Βονὶρβίηχαϑ, αἴχμα- 
λωτσίαν, δἰησι παπ). σαρεϊοϊέαξονα, Γ οϑὲ ἰᾳη} 1η 
Ῥ5α1{. ΄υσια ἴῃ Ράυ]ο, ὁχ σοδᾷ, Πο15]., Παρ. ἴϊοῦ οἱ 
(παι. Ῥαμ]ο ρμοβί, ἀμί οὐρανόν, ἀἀ] οἴ πλι5. ἀτ]- 
σα] απὶ τόν, δχ (015]., 86. οἱ ῥτοριιοίοο [εχία. 

ερ ΄ τ ᾽ » 
(2) ᾿Αδόακούμ. ἴσο, οἱ Οκθαὰῦ. Βαροηὶ ᾿Αμδα- 

χούμ, αἱ 65 νυρῃ οί. ποηλοτὶ ἴῃ. ΡΠ το ῖβ 
δἰ ναῖσο ἀρὰ Ῥαΐγο5 ρίαν. ΑἹ νυ] 5 σοῃ βίαι - 
ἰοῦ Τοσιι, ᾿λόϑαχούμ, οαἱ, 18, ἢ. 10. 

(8) Ἔν ἅρματι. Εχ 0015]. 68 Ἰὰς. δἀά᾽άίπεαϑ ρτῶ- 
Ροβιτἰσποπι. Ράμῖο ροκῖ, Ἰοῦῦ εὐφημούντων, δοπδάϊ- 
δομέϊεηι, τορίταν 'ὰ οοαα, ΟΟ15]., δα. οἱ ΟἸ ο., εὖ- 
θηνούντων, αὐμη(αμἐΐμτα, αἱ πα μοίαν 1ὰ β86ογο ἰθχία. 
ΑΙ ἄοθ. Πια]ιοί, εὐθημούντως, Θυγορο ΠΡ], Ρ]Ὸ 
εὐθυμούντων, ἰωξαρδίη, φαοὰ γα] ραίιι5. Ῥϑαϊηιονατα 
ἱπέονυρ νὸβ υἹἱάείαν Ἰοσίβδοι δα! ὁ ΒΑΓ δ 5 αὶ ἰ688- 
τἰΐ, εὐρονόντων, Πρ σοπί πηι, φιοα ἴῃ ἀοβου 6 πα 15 

Ὀ 

« 681 ἰῃ οὐῦ]ο 5,0. σοι ἃ ἀοχίι 5. Ῥαΐγι5,» Μαχίτηϑ 
βίαν οχίβιηο [6 δχροβί(ἰοηΐβ ποβίγο τ οο αν] 
πἰ ΒΟ πλπιξιατ ομί αν λσ οογαάτα ἀπὲρ ἀἰσἕα βιιμὶ 

πλρηγοτίατῃ τοἰγιοαθο, ΜΟΩΊΟΡ οπίο 615 φαοά ἀργία 
)π Ῥβάμη 15 εουρίαπι οϑὶ : « Αβοομα θθὰ5 πὶ 7881- 

« Ιαομο 95,» ἀδοονάατο φαοὰ δὲ ἀϊνλησν ροϊοβίαίθβ 
δὰ 568 ἰυ]06 1} 6] να π} : ὦ ἈΠ ΟΠ ΓΟ ροτίας, ρεϊ ποῖρθβ, 
« γοδίγαβ 10,» οἷο, ἴῃ τηθῃΐθιη στοάοδλί ρξαϊμ ἀϊδοη- 

Π|5.Σ κο Α5ΟΘΠΑΙ ἴῃ αἰ τη ,σαρίίγαια ἀπχίξ οαρίϊνια- 
« ἰθηλ ".» Μεμιϊμογῦὶβ ργορ θέαν αἴθ! Π15 Σ « Οαὶ τἀν 
ᾳ [δὰ 1 ΠΟΙ τη ἀβοθηϑίοπθι ΣΦ βιιάτῃ 13.» δὲ 

τοια ἀπὸ ρΡορίον δπδρογααι σοπίταίοιίοπο9 
μιοῦὶ ϑπηὲ ἀἸοία, 

ΧΧΥ, Οὐάμ]ο ολπὶ ϑεϊ γαίοτι5. ἀβοοπβίοηὶ γοϊας 

[ΠῚ] ΒΟΒΒΙΒΙ ΠῚ ΟΡαΪΧῚ Τασγιηἱ, ποτα ΟΡ 5. ΘΟ 
(6 Ἰραηβϊατίοι ει Πα θασαμ) ἀϊοία 5θλι, 51 απῖτῃ [1α- 
Βασᾷηι ἃν ἀπιβο]ο (γι 5] 8 δϑί, ΟΡ σΟτλϑτη 511] σὰ - 
Ρ᾿ 115 Ρονγίαιτι5 15: λα} 0 πλασὶθ δὺς Ὀγορποίαγιιπι δὲ 

Δησοϊογάτη θυπιῖπι5, ἰ6 τποιὶρ ΟΠ γαγαιῃ. ὨΌΡ Ομ 
σοηβοοπάοθιβ, ριορτγίαᾳ Υἱέ θ 5.9} [ἴῃ σ105 δα ἔα πὶ 

Ῥάνᾶνο ροία ; οἔ 5ἰηι}}1ὰ φᾳαϊ θη ἶτα ἴῃ το ίοια 

τοἄπο, οπλεο νόιῸ πὰ γα ὉΠ πατῇ ΘΠ ΟἾΟΤΙ 5Ι ρυ ]αγοια 

ὀχοο! !ϑη ϊδηγϑεῦνα Φ ΠῚ δ πὰ ρον Ραη αν ς σία νοστο 
ομηἶα ρογίαῦ ἐς Μη πθγὶ5 ἕποοῖ ἰγαπϑιαΐατη 6550 

15. ὖ 15) ἀδουηκίπβο, Ἀοσορίανο οοσθαὴ αἰ ἀθ 
ΕἸῖα Ἰιθν} ἀϊοία σαπι : χαοὰ τἰή εἰ σοῦ ΕἸ1ὰ5 ἐπ ἰβηρο 

ααϊά θη οὐ 8510 0115. δὲ} 1, ΟΕ ΡΙβ τ νοσὸ ουγ- 
τὰ 5 [ἀρεϊς, « ἀσοίοβ τὰ 165. τη] Εἰ ρ]] οδέᾳ Ἰαιτάδπι- 

« {ϊπππὶ πε! ἴα 12...» δἰ χαοὰ Ε]1ὰ5 δὰ οντλομίθπι ἰον- 

ἀαῃ 15 ἀβδι μι. 5. 51} 5. πὶ Ομ τΊβα5. δῷ οὐ θη - 

ἴοπι ἰουγο 5 Οράγοη δϑοθηάργί ἢ φαοάσῃθ!ο ἑαη- 
χπαὴν ἴὰ σαί, δοθοῦν 45, 6585. ταιὸ ἐπὶ οῶ- 

ἐμην: δἱ αυοά ρῥυίον 116 ἀϊχουῖ, ἐἰκξιη ἐδ ἐπ Βρί- 
γα βαπιοῖο 50 ἀϊδοίρα!ο απ οα 396. ; Ο(μτιδίυβ 

γ6τὸ 8 η(84 Π) 513 ἀἰδοῖρ.}1}5 βᾶποῦ ϑριγι 5 σρας 

Ἐρλο8. τν, 8. 15 Ατηρ τσ, ὃ. 15 Πλ}, χιν, 35, 15 ΠΡ τ, 
15. Ὑ. χοῦς τὸῷὸ δ. ἃ ἡ ἀν 15 διηεν δ, 500. 

οἰνοὸ κα] 5, οἰνο ΠΠοΡ ὰ Ραϊγαιη ἰοχίθα8, ἀπτὰ- 
παοηδίαπι ὙἱΠἶὺ Γὰοατῃ ὃχ τὐθηνούντων, 

(ἃ) Τοῦ χειμάῤῥου Κέδρων, Ρό5ι. ἤδη γοῦθαι 
παδείαν ᾽ὰὶ οὐ. ο5]. οἱ Βορ., ᾿Γησοῦς δὲ ἀνῆλθεν 
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, ψοδιοα ἀπξοτα ἀϑοθν τ ΘΊΠΡῈΥ 
ῥαΐος, 65, αν, 10, γοσθ5, ναὶ ὅτι, οἷο. βεααοηίοδ, 
Ὥπήαα αὐ εἰς οὐρανόν Βροιμχάπιηι πο}. αἰ! η5 ὁΚ 
σοσϊοι 5 Ἰῖοο οἱ ἀδβαὰ)». 9 πδηλάαθ πο δὶ5. Ὁ] 8 
Οὐ  Παμαῦ νἱ ἀθη ιν ; ἃς Ρτομίοῦ τ ρϑθ 010 ΠῚ γ6 Ὁ τ 
Ῥογαιῃ χαὶ ὅτι [ὰ0}}}5 αἀπιοάτιπι [1|, ΡΥ ΒΥ ΤΏ 5510, 
Ἑαδάριῃ ΕἸϊὼ ἑαπῴμανα ἐν οὐὐαι, 1οϑὰ γϑγὸ ἴα εὐὐἰπιηὶ 
ἈΡϑοΙα δ ἀϑβαμαρε ορδογναῖίο, ᾿θμαιὰγ ἀρὰμ αὐοίο- 
τὸπι ἢ 011}. ἐπ Αϑοδηβίοθηλ ΘῸΡ ποΙΆ]16. δᾶ 
Αἰμαπαβὶϊ α Οὐτηθοί πο δαί, ἀποίκαγίς ἴοσα, 1, 
γ, 308, ΒΑΘ ῚΠΠΙ Ξο  Θ οἰ Π515 υ] 6815 οϑϑο ῬΆθ]οῸ ροβί, 
ἰδ δοθήτεται, βογί ρβματ5 ὁχ οὐ ἢ. Βο8 οἱ βαρ. 
δοθέσεσηαις φαῖα νοτθᾷ ὼς δοθήσεται, οἰο., αὐ πο 
Ἰδοθῃξ, ΚΠ ποῖ σπηὶ σα] ἘΠ ϑθατα ἰῃ βεσαηὰ ρου- 
50ῃὰ ἃΙοσαἴη5 δϑὲ; δὲ νθγθα, τῷ ἀγίῳ μαϑητῇ 5.06 
Ἰόσοτο τη ν6}}5 στὴ σοῦ, ΟΟΙ51., Τα. οἵ τοῦς, τῷ 

ἰδίῳ μανητῆ, ργορνὶο εἰἰφοιραϊο, οπιηῖηο, 5.ΠῈ α]{6- 
ΨἽὰ5 πσμχῃ 5 ὁ ΕΠὰ Ἰοσαρηί5. ἀηΐθ μαθηταῖς, 
αἀαϊα 9 6χ Ἀθρ. οὐ ΟΟ151. νούϑσα ἰδίοις, 
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Ῥαγιϊοι ρα τ οπ πὶ ΘΟποσββοε αἴ ποτὶ Ξο]Ωὶ {ΠΠῸτὶ ἡ τῆς ἐπιθέστως τῶν Χειρῶν αὐτῶν͵, τῆς κοινωνίας αὖ- 

ΒΑθΘΓ ΩΝ ἴῃ βο  ρ5818, 564 δὲ μδὺ πη ροδ  π6 8) πιᾶ- 
ὨᾺ ᾺΠῚ 56 ΔΤ σΟμοα ἰοποπι 6} 5 ρθἀθ θα 8, 

ἱπιρογίνοα!ι 5), 
ΧΧΥΙ. πη χαθ 1(ἃὰ ἀὐνόγθαθ ἀπι α08. ραρηανος- 

τἶβ, δοβῆαα δχ 5} ἘΠ πᾶ! 5. ἀδ 0} ανον δ, ίσιο αὐ 

ΘΌΡΘΓΘΙ ἤθη [6 πὶ Δ να ίοΥ 5 αἰογίαπὶ νηΐ: [ἢ 60 
χαοά 11 φαΐ οι) 5ϑενὶ ΞἸη}, ἰδία δαίδην Βοὶ ΕἼ Πἰ15. 
Αἴφαθ 1 σατῃ ΘΧοοΠ Πογὸ τοσονάαθρογίπ, ἀππε σορ ας 

}15 ΟὨ σα 811 Βοσυ ὰπὶ ἀΒ486 ἴῃ τοειαπι ΟἾατ τρί ατα 
6586. 5᾽ 6πῖπὶ Ε] 85 αα μυϊπλα ει Ἰβάπ δ ρογνοη ο0}- 
γπὴ, ΡΔΆΠ 5 νΟσῸ βάπθ δὰ εν τη. 2’, ΡΡ δ α 1- 
Ἰοῦθὴι ας{πὸ σο ΒΘ οι 15. Ο5} 510 ἀϊμη!αίθη, Νοι 
ἰ6 ἑποταπε ραάοαν ἀροβίο σα πι ; ποτ 5ππὺ ΜΟΥΒῸ 
ἀειογίοτοβ, πρὸ Ῥγορ οι 5. ἱπίουϊουθα ; βοὰ θοὴὶ 
δαπὶ σαπ Ροπῖ5, 61 Ραηῖβ ΠΙΘΗΟΥ 65, Νὴ [1105 

γεύθγα ἴῃ σρ τ] ἀβδιιαρίαβ 651 αἱ Ροίχιι5. ἰὰ- 

Βεῖ οἷανεβ τοβπὶ οσαἸούαιη, σατὰ δα 6] : « Θυὦ- 
( ΘΠ ΧᾺΘ ΒΟ] νΟΓῚΒ Βαροῦ ἰογραπι, ΟΥ̓Δ δοϊαία. ἐπ 
«0015 33, ΕἸ᾿45 ἰὼ οὐἸαὰ ἀπ αχαὶ 65. δι] [8 ; 

Ῥαῦϊας γοροὸ οἱ ἰὰ οὐ. οἱ ἴὰ ραν δι () 
419. (ἀδοοραὶ οι ἀθ8α ἀΙΞΟΙ Ό}05 τ ΠΡ Ἰσαἰ δηλ 

δτιατίατῃ δος ροΓ ) τα Δα ἰν {πο ὈΠἴὰ νονθὰ απὸ πο. 
« Ἰισοῖ μοτηῖηὶ Ισ4α] ὁδιν ΠοΞο ΘΠ ἀπΐριη ἀδϑαγβιτῃ 

Ῥαυ]ις, πο πο [ὁ εἰ σα πα απ! ομο Ἰμάϊμη 5 
τοτϑῖ ; 584 ᾽Ὁ ροτΟΘρίΪ5 8 ΠὰΠῚ 50 61} Βα ρο Δ - 

ὉΡρὺ5 ἀοῃΐδ, σα ηψαθ. ΠΟ ΟΣ15. ἀὐὐοϑείοῃηο 4650 6}- 

ἄρῃ, ὁαπι| Ομτι δύσι. μγιπἀἰσαβ56., ΕἸ, ποσ [6 ΠῚ Κ0ΓῸ 
2580 ἰοἰδγαγίβϑϑδί, πηατίνειι φαόαθ. ΘΟΥΟΠ ΔΗ ἅ550- 

απογείαν, (τοίοτα γϑυὸ Ππ}Ὲ5 ἀγραπιθη αι 101} 15,1 6}1 

ἃ πιδ ἰὴ Κὐπᾶχὶ ἰλδοπιϊπίο αἰβραίαία, ργφ ον ῖν!, 
«ποὰ ρει ἀθηνθα5 ααἀιιον!ρα5 δοῖα. δι ἀοσοίτίπαια 

ΒΓ οἷΕ σοοογάαϊο. 

ΧΧΥΤΙ. Μοπιθηίο ψαοαὰθ ἐογαμπὶ 4 ἄς ΕἸΠΕ ἃ 

ἀθχίτ5 αν ΟΙ5. ΞΟΒΒΊΟη6 ΤΩ Οὐ 65 ἃ 16 δπηὶ ἀϊοία; 

60 ἀποά ἢ 46) Θοποοψαποπιία {Ππ|| μάρθοαὶ: 35. Ομ εξ 

αϑδοθπα ὅν οτος, εἰ ΓΟΉβο 4 ἀδωενὶς Ῥα ς. Ῥτο- 

3 τσ τ ΤῸ 18. 
ΟΜ ἀν Γ 

22 Ω ΤῸ (ον, χιῖ, 3, 

(1) Εἰ πὶ οαἴμηι οἱ ἢ ραρασδίνι. πὸ ἰδ ποία 
Ἰοσᾶ ἂς εἰδιϊποία5. ΡάΠ1 (νὰ πδ᾽δί!υπος πηριποταίταπα 
τ ΓΘ πα] 05  Γ05 55 ΘΠ 6165 ΠΡ ει, αν Ομ, 
ΑἸοχ,, πόας χύς μὰ. 80 ς [σχοπ΄ὸν 110. 11» ὁἂρ. 30, 
πῃ.  ; Μιειβοάϊυμα, ἂρ Ερτμηαη,, θῦθϑ. ὑχῖν, 
παπι. ἀἴ ; δυοσίογοη δύσιορβθος, ἀπ. δ. ᾿ ςδλτη 
νρίανα, Τυροων. Οἰερῖσις, Π}. 1ἢς ν δὲ αχ, οι Δ Π05. 
ὕπτῃ ἀἴοαρ εἃ σα Ρασϊαπι ΕἸ ρτῳςο!] οτο, ααοά 
πόσας ἰὼ ΟΠ ἢ, 80 χὰ. ρᾶγασίδα ριωΐον θὰ μὰ - 
Ῥία5 50 ΡδΏΠ5 : γ6} ΕΠ] πὶ ἴπὶ ραναί5ο ἀδμβονρα πὸ- 
δῦ, φαοὰ ἰδ 68[ π᾿ οὐ Ῥαξθαμη : γ6] ρα 5 
ὉΠΕΘΡΠλ ἃ ἰθυγοϑί νυ! ἀϊδυημα!!. Οοη ρα ἴσθπ., ΠΥ, 
πα]. ; ΑἸ αβίαβ, 6. ἀδοροῖ δ Νίοῶπα βιριοίὶ, 
πὰ. ὃ ; Εριρὶι., ποῖ, ἀπ. ὅς, δαπηάοπι ρματαᾷὶ- 
ΒΌΠῚ σδῆβογο γ ἀδηΐαγ ἴῃ 40 Αάατη οοπαϊία5, οἔ 
ρΡοβίθα ἰγδῆ8181}} Εποοῖ, Εἰδ5, Ῥϑλ}ι5, οἱ ρίας Ιαἴτο, 
ἘΠ Τὰ ἴὸ δά με] πᾺ) ἀδα8 σοαΐαα. ροΡ ἢ αἴ556 αἷί, 
4αθτα βαρτγὰ, ἡ. 20, ορβογναῖ πο ἦε σο. τξ 
ΟἸιγίβίυβ,βοα χεσςὶ ὑι ἐσίμηι δυβοίτ τη 6556 ρα πηι πὶ 
ἰδίαν σθαμα π 01 ΟΧἸδΕΤπτᾶν 6556 ναναθίθαπι, (ασά 
ΤΟ 1}1}}}}5. ρΙὰθι τ. ΜΉ]1ο τη πηῖ5 Ἰάοα. οχὶϑιπηανὶε 
Ῥᾶγδ 51) ο556 ΟΌΤῚ ο(Ε]ὺ. ἰδεριίο, αὰθ ΑΥΩΡ ΓΟ 
βδϑη θη ἰπ ρβα]ηλ. ΟΧΥΤῚ, Βόττὰ. ᾧ, τα, 3. ἢς Εἰς 
ΤΟΡιι5 αινεο ἢ .}10 Εἰσο! βία Πα ἀἸοῖο Ππ ταν. σαη!, δὸ 
[ονίαβ5:5. ΠΘὰ5 ΠΟΡ15 ἸῃοπΙρογίδϑ. 6556 ν οἱ, ἀ15- 

ξὸ ΜᾺ). χυι, 10... 2.1} Οὐον, 

ἢ 

ποῦ μεταδιδόναι τοῖς πιστεύουσι, 

Αι, τὲ ι ; 
κζ΄, Καὶ ὅταν οὕτως πρὸς ᾿Ιουδαίους παλαίσῃς, 

ἸΦῚ τὰ ἐπα ἘΣ 
ἐλθὲ λοιπὸν ἐπὶ 

ν ὑπεροχὴν τῆς τοῦ Κωτῆγως δόξης ὅτ: οἱ μὲν περοχὴν τῆς τ ᾿ς δόξη . οἱ μ 

αὐ ἐξ ὁμοιύτητος νικήσῃς, τότε 

δοῦλοι, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ οὕτω ὃξ τῆς ὕπερ- 
οχῆς μνυημονεύσεις, 

λὸς (2) ἡρπάνη ἕως 
μὲν 

ἐννοῶν, ὅτι τοῦ Χοιστοῦ δοὺ- 
τρίτου οὐρανοῦ, Εἰ γὰρ Ἡλίας 

ἔφρασε, Παῦλος ὃξ ἕως τοίτου οὐ- 

ρονοῦ: προτιμοτέρας ὅρα πετύχηχε τῆς 

ξως πρώτου 

ἀξίας. Μὴ 

ἐπχισγονθῇς τοῖς σοῖς ἀποστόλοις, ()ὐὐχ εἰσὶ χείρονες 

Μωύτεως, οὐδὲ δεύτερο! τῶν προφητῶν" ἀλλὰ χα- 
εἴν. 

λ λυ μετὰ χαλῶν, χαὶ χαλῶν χαλλίονες, ἢλίας μὲν 

τὰ ἀνελέφθη εἰς οὐρανόν: ἀλλὰ Πίτους ἔχε: τὰς 
ἸΝ ἀε το κ Ὡν ᾿ ᾿ ὥγ ἀχούσας' ὋὍτχ ἃ χλεῖς τῆς βατιλείας τῶν οὐοχνῶν,κούσας πα ἂν 
ΠΝ “ ἊΣ Κα, - . 3 

λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔτται λελυμένα ἐν τοῖς οὐ- 
Ἔ πεῖν, Ἐπ ρα ῖν, ὔταν ἤιε 5 πμνι ς 

ρανοῖς. Πλίας εἰς οὐρανὸν μόνον ἸΙοῦλος ὁὲ χαὶ εἰς 

οὐρανῦν, καὶ εἰς παράδεισον (ἔπρεπε γὰρ τοὺς μα- 
. ῶ « ᾿" 5 

νὰ λαθεῖν τὴν χάρο)" 
ἄλόντα ῥήματα, ἄ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 

5» "»“- τ- 2 ἣ “- μι τὴ 3 

λαλῆσαι, Κατέθη δὲ ὁ Πσῦλος ἄνωθεν πάλιν, οὐχ 

Ἢ ν᾽ ΩΣ 
υητὰς τοῦ χσοῦ, πολυπλασιυ 

ἤχουσεν 

ὅτι ἀνάξιος ἦν τῆς ἐν τῷ τρίτῳ οὐρανῷ διατριδῆς 

ἀλλ᾽ να ἀπολαύσας τῶν ὑπὲρ ἀνθοωπον, καὶ ἔντιμος 
χαταδὰς, χαὶ Χριστὸν κηρύξας, χαὶ 

αὐτοῦ, λάθῃ χαὶ τὸν 
ὑπεραποθανὼν 

Ἢ , 
τοῦ μαρτυρίου στέφανον. }1χρ- 

ἐλιπον τὰ λοιπὰ τῆς χατασχευῆς, τὰ χθὲς ἐπὶ τῆς 

συνάξεως εἰρημένα 

συνετοῖς ἀχροατα 
ὃς κάθ) εἰς ἀάθησιν, 

Ἢ " Ἔ ν΄ σ΄ κῃ 
ΞῊΝΣ ᾿νυριχχῆτ᾽ παρὰ Ὑὰ;} τοῖς 

ει ἜΚ Ν ἡποὴ ταὶ ΚΞ  π ποὺ ἐν αὐτάρκης μηὴον Ἀχι ὠπομνησις 

[αὶ ξι ν εἰρημένων μο: πολλάκις 

Ἰκτρὺς 
ἀκολουθίαν, τὴν λέγου- 
᾿ 
Φ 

ΚΖ δέμνησο 

οὗ ἐκ καθέζεσθαι τὸν 

. 
ς τοὺς οὐρανοὺς (8), χαὶ 

χῆν ἢν 5: Ὑ ἀκ πε. ἢΩς ἸΣ Τὰ 

οτοραι 85 ὁτη1 αἰπιοάπη) Ξοπίδῃ σ᾽, σὰ. δὲ σοη)- 
ταυτόν Ἰοπμιη οδί, 6. Βαϊ πορίγο Ἰπκε πιο 
ΔΙ ΘΒ Π]. 

(8). “Ὅτι τοῦ Χριστοῦ δοῦλος, Ἰἰορι, ὅτε ὁ τοῦ 
Χριστοῦ δοῦλος. ἴαδ 6ὲ (ἰαϑαι])» ὅτι εἰ Παῦλος τοῦ 
Χοιστοῦ δοῦλος, χερί ἐΞἐ Ραμ ΟἈτγίδιὶ δονυῖβ, το- 
ἀδοῖια οπηθμ 0 4 1}}} 5, ποι ἰδιηθη, εἰ. Ῥαυ]ο 
Ροβί, Ιθτὺ ποροτιμότερος, σιιοἀ νοὶ ἀπ δῃ ΘΠ 5101}, 
Ψ0] ἐνρομγαρπόῦαμλ. τηθιιία δι, ΒΟΥ ρ5Ππι5. αἱ 
Β0Π5115 ροϑία!α! 6χ σοαἀ, ἤδρ, οἱ χοά., προτιμοτέ- 
ρὰς. ῬιῸ χείρονες, ἰηἶγα, Ἰλορ, οἵ ΟΟἾ5], πα θοα , ἥπτο- 
Ὅτε 

(9) Εἰς τοὺς οὐρανούς. τισι τούς αὐαϊὰ!- 
ΤῺ }8 ὁχ οοὐᾷ, 08 εἱ Οαϑθᾶὰρ. δὲ 0}π5 τη μλθν] 
ΘΝ ΏΡΟΪ οἰἰα! πο σαργα πὰπὶ. 34 αἰφιθ ὁχ (δίο- 
ΟἸνθ5605 {Πππ10. [γα Ἰοσο ἰδιότητα, Ξογί ριτπὶ 69. ἴῃ 
οοὐά, (οἷ5]., Ἰλοθ, ἀᾶβδυβ, οἱ ἤορ., ἰδέαν, εἶν αὶ 
Βαροπΐ ἁπλῆ ροβέγουιί, εἰδέαν, ἐροσίεηι. ΠΊι6 ὁπὶ- 
ΘΒ ΡΓῸ πυλυπρανμονώμεν, ΒΑΡΘΩϊ, πολυπραγμό- 
νει, Π6 ΕἸ Ἴ1086 ἐπφιῦο. ΔῈ λο6 βάθ1ο {π|5}1|5 προ ἀθ- 
οὐἱμία σομίϊποί : Θούνου μὲν εἰδέαν, ἢ θρόνον, μὴ πο- 
ὑπραγμόνει" α ΤΊΓΟΙῚ Θαυ Δ δηιὶ }ν1}}}15 Βρθοθην, ναὶ 

«ἀπνοιαην ἔρϑασα,6 σατο 56 ̓η ἀακαίο, » ΘΒ αδῃ- 
ἴεν δὰ "πὸ δοτυλη σοάϊοαηι δο ΟΠ 6 06. ἡνεχώμεῆα 
ΒΒ θσῃ 5, (0151, οἱ δρ. ΠαΡΘη!, ὁν: ὑμενός, γεδδ ἔ 
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χυθισαντὰά ἐκ ΠΠχτρὸς. Ἡρόνου 

ἰδιότητα μὴ πολυπραγμονῶμεν ἀκατάληπτον γέ, 

ἈϑΜδεστοὶ Ξ ἕ 
δεξιῶν τοῦ τὲν 

ΑΕ τ "τὰς δι᾽ 
Μήτε ὃξ ἀνεχώμεθα τῶν λενόντων χακῶς, ὅτι μετὰ ( Ἷ ὃ : ᾿ ἡ : 
τὸν σταυρὸν καὶ τὴν ἀνάστασιν, χαὶ τὴν εἰς οὐραν- 
μι ΚΑΝ ἡ ΓΝ τι ΕΣ - ᾿ . 
νοὺς ἄνοδον, τότε ἡρίατο τῶῦ ἐκ ὀεξιῶν τοῦ [Πχτρὸς 

καθέξεσῃα! ὁ Υἱός, 

θρόνον" ἀλλὰ ἀφ΄ οὗπερ ἔστιν (ἔστε δὲ ἀεὶ 
ι ἣ θεὶς), καὶ συνκαθέζεται 1) τῷ Π|χτρ', Καὶ τοῦτον Ἵ δ Ῥ ἔ οὐψῆν.. : ρ Ἐν στὶς ὦ 

θρόνον, πρὸ τῆς ἐνσάζχου παρουσίας τοῦ Σώτῆρος 
Η͂ “ες ΓΟ ΒΝ . ἤ πὸ ΤΩΙ ξωφαχὼς ποοφήτης Ηταΐας" [εἶδον ὁ φησὶν 

κορήμενον ἐπὶ θούνου ὑψηλοῦ χαὶ ἐπηρ- Καριον 

μένου, 

ἑώρακε πώπονξ 

Πχτῆρα μὲν γὰρ οὐδεὶς 
Ἶ ὃ τῷ προφήτη τότε φανεὶς, 

γιὸς ἦν. Καὶ ὁ Εχλμῳδός οΥπ" Ἕτοιμος ὁ θρό- 

νος σου (3) ἀπὸ τότε, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ 
οὐτῶ" τῶν περὶ τούτου μαρτυρ:ῶν, διὰ τὺ πολὺ τῆς 

ὥρας ἀοχούμεθα χαὶ ταύταις, 

ΚΗ΄. Νὺν ὃὲλ ὑμᾶς ὑπομνηστέον ὁλίγων, τῶν ἐκ ποὰ- 

λῶν εἰσημένων πεοὶ τοῦ ἐχ δεξιῶν τοῦ Πατοὺς καθέζε- 
σῦκχ' τὸν Υἱόν, Ὃ μὲν γὰρ γὰρ ἔχχτοστὸς ἔννατος Ψαλμὸς 

σχοῶς φησιν" ἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου" 
κάθου ἐκ δεξιῶν μον, ἕως ἂν ῃῶ τοὺς ἐχθοούς 

σο0 ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 
Ἄλεος, ΤΑῚ 

: Βεύχιῶν δὲ ὁ Σὼ- 

ἰση μένον ἐν Ἰδὐχνγελίοις Ἢ Ὁ ων ᾿ οὔ: ιν 
τῆρ τὸ ε : φησ τὸν ἀχοὸ 

ἶ τ ᾿ ἰδ 
οὐχ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ταῦτα, ἀλ 
νεύματος εἰρηκένα!, λέγων: Πῶς οὖν Δαβὶδ ἐν 
Πηεύματι Κύδιον αὐτὸν ταλεῖ, λέγων" Εἶπεν ὁ 

Κκ ἐχ δεξιῶν μου, καὶ ύριτος τῷ χυρίῳω μοῦ [ζάθου ρίος τῷ Κυρίῳ μου Καὶ 
: 
: τὰ ἑξῆς; Καὶ ἐν ταῖς Ιράξεσι τῶν ἀποστόλων, ἐν 

τῇ τῆς Πεντηχοστῆς ἡμέρᾳ σταθεὶς ὁ Πέτρος σὺν 
τ “- ΟΕ Ὄ » “- , ᾷ. “ Ἄν ὁ “-- 

τοῖς ἐνδιχα, χαὶ τοῖς Ἰσραγιλίταις διαλεγόμενος, τῆς 
ἐν τῷ ἑκατοστῷ ἐννάτῳ «αλμῷ ταύτης αὐτολεξεὶ 
τῆς ποαρτυρίας ἔμων μόνευσεν, 

κΘ΄, Ὑπουνηστέον ὲ χαὶ ἄλλων ὀλίγων μαρτυ- 
- , , κυ»  αϑδν Δα πο μ᾽ κα δ ρον ἶν Σ ΓΕΡῸ χαῦ 

2ιῶν ὁμοίως περὶ τοῦ εκ δεξιῶν τοῦ Πατοὺς (9) χαῦ- 

ἐζετῦχ: τὸν Υἱόν. Ἔν μὲν γὰρ τῷ κατὰ Ματιθκαΐον 
: ; Ἵ τ Ἐ Εὐχυγελίῳ γέγραπται" Πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι 

ὄψεσθς τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ 
ΜΡ -- ἘΠ ΩΝ ΡΣ ΜΈΝ Ὅδπος. , 
διξιῶν τῆς δυνάμεως, καὶ τὰ ἐξῆς οἷς ἀχολούθιυς 

καὶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος οησὶ, γράφων" Δι᾿ ἀναστά- 
" - ῃ - » ᾿ 5 σιῖως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔστιν ἐν δεξιὰ τοῦ 

θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν. Ὁ ὃὲ ἀπόστολος 
ἥν ᾿ ᾿ - . Ἢ 

Ηχῦλος ᾽'ῬΡωμαίΐοις, μὲν γρέξων, φησ Χριστὸς ὁ 
εἷ 

: ᾿ 

Ἐξ ἸΕα τὶ ὦ, Ὁ ΠΟ πρα: ὑθϑενς ΓΕ νὰ ς ΤΟΣ 
8ά. 391: Μαίἢ. χχνι, ὑά. 83} Ρδίν. τῇ, 3], ὁ, 

ραίϊοης, οἷς, Ποδ δὲ δβδαρ., ἀνέχον τινὸς τῶν λε- 
χόντων κακῶς, πο ραίίανο χιξηϊφιίαην δοναὴι σι 
φραῦο αἰτιπξ, οἷο, 

(Π) "Ἔστι δὲ ἀεὶ γεννηθεὶς, καὶ συγαχθ. Ῥαγιϊσα!απι 
ὃΣ ΒΟΡ ΡΒ  πιὰ8 Ἰοθο γά2 δχ οοὐἰά. Ἀθμ. οἱ ὑνοά, 
σομαποιοηρηι χαί αἴθ συγχαθέζεται, οὐ πη! 
οοὐά, (015]., λαμ. οἱ ἤοε. Υἱάο ραγα!]οίατη, οἵ 51- 
ταὶ Ππλτὰ Ἰούα πὶ, σαι. ἀ, ἢ. . 

(Ἃ) Ὁ θρόνος σον. (οἰ5]. εἰ δρᾳ. ἀἀάπμί, ὁ Θεός, 
9 ὕοῖι5, ἀπὸ Δ ἀτπ|10 τοροτίεατ ἴπ΄ ΠοηΠᾺ}}15. πὰ 15 

ΟΑΤΕΟΗΕΒΙ5. ΧΙΝ, Ὲ ΟΗΠΙΒΤΙ ἘΕΒΒΌΟΝΙΕΟΤΙΟΝΕ, ΕΤῸ. 

5. Ῥ98), χοῖῖ, 2. 
85. Ἠοιη. ὙΠ, 3. 
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Α Ρυΐαπ νϑυὸ ππ]ὰς δο 5 τα ϊὶοθοπι ἢ 6. 50 ] 1 Ε1π58. ἴπ- 
ἀυϊτδηλτι5, ὑδρύπην Θαΐτι ὀχ δα τε, ΝΘ 4.6 ρδυίορατλι 5 

005 (ἢ) 4 βογνοῦβο 556 Τα π|, «οὶ ρο5ι οὐασοχ 

οἱ ΓΟΒΌΡΥΘΟ ΘΟ), οἱ το ροββαῃι [0 105, απο Εἰ- 
Ἰ1π|8. ἃ ἀσχιγα Ραίνῖ5. βοάουο σορί! ; πο δμΐῃι ΘΧ 
Ργοξροία βοάοπι ἤδης δἀδρίτιϑ οϑι; 564 δχ σὰὸ 658, 

(65ὲ ἀαίρθιῃ ἃ}» οἴου 50} 15). οἰΐατ ποδί ἀπὰ οὰπὶ 
Ῥαίτο, ΕῈ ὴο (πΠποηηι πὶ Θα]νᾶιου β ἸῺ σᾶΓΠΟ 

αἰνοπίιῃ σοπϑρίοητα5 δα] α58 ργορποία, αἷττ « ὙἹΗΙ 
« Βοπι γα βοάἀρηΐθγτα Ξυ ΡῈ Ρ ἸὨτόιαπιὶ Θχορίκπηι οἱ 
« δ]οναλιῃ δ», οἴο. Ῥαΐνοπι παργψαο « ἄρῖπὸ ν{01| 
« ἀῃήαδηὶ ὅ5 ον Σ (αὶ νοτὸ ἔππο ρνο ρίαν ὡοπδρθοῦαβ 

05., ΕἼ ΠΠὰ8. οὐδ. Ὁ Τα! τα αοαβ. δὶ ἢ: « Ῥανδαία 
« {προ 5 (5 6χ πο, ἃ βθροθα]ο ἰπ 65 38». πὶ 
γ61Ὸ 9.0} βία ἐιὰ}115 τοὶ [αἰ λ γιιαι οι γη} οαπὶ 
δθι δ) 6586] (οϑ!τηοπία, Πῶς ρτορίον ρτουθοι !σϑχῃ 
Ἰιούαμ αὐ ἀαχῖ556 Βα Ποίαί. 
ΧΧΎΠΙ, Ναησ δαΐοσιῃ Ὑο}} 15. 1ὰ οχοιπουίαιαῃ γϑάτι- 

σοάα 5} μασοα ἀρ Ὠλ]}}15, φιῷ ἀϊοῖα 5ππὲ [τὰ 

ΒΟΓΙΡ 018] ἀο ποὺ δὐριθαθηίο αποὰ ἃ εἰοχίεϊθ Ρὰ- 

615. ΕΠ 5 βοάθηῖ, Οδπίθβί νας δ . Ποτι5. ρ 58]: 
8.5 ἀρονίρ ἀΐϊοιθ : « ΘΙΧῊ Πομλῖ 5 θομμη0 160 ἃ 

« ὃὅ648 ἃ ἀοχίνβ Ἰποῖβ, ἀἄοπδο ρμοσαουῖηι ἰη  ἢλΐσο 5 
« ἰχ03 90 0 πη ρμοάσιῃ ἰαοχαῃ ». ὨΙοίπ ἢ) Ἰος 1 

Ενδησο] 5 Ομ ετλδι5 βαϊναίον, αἱνὶ θανυϊάθηγ 0 

ὯΝ ἃ 56 ἴρ80, 564 ὁχ ἀϊνίπι Βρὶγὰ5. ἱπβρι γα [08 

ἀἰχίσβο, [15 γΈΓθ 15  α ΟΘποιησάο ἀγο Π)ν 1 ὦ ἴὰ ϑρ1- 
«τα οι αν αν νοοσαΐ, Φἰσσπ 5 : ΘΙχῚ  ΠΟΒΆ 15 

« Βοηγῖηο ροΟ ; ὅθ 46 ἃ ἀσχέλ5. τη 6 18 ὅϑν, οἱ τῷ 

βοαθιααν ὃ Εἰ πὰ ἀσυῖθπ5. ἈΡΟΒιΟ]ουπιηῖ 'π αἴθ Ρεὴ- 

τοροδίθβ, δίδῃβ5. Ῥαίγῃβ σαπὶ ἀηἀσοίμι οἱ αἵ [5γὰ6}}- 

(45 ἀἰββδοσομα, Πα] 5. ὁχ σοπίοβίηιο πΟπῸ μ58}}}0 

(δξίϊ πη ἢ} 10.518 γΘΓΡῚ5 πη 1η1 “Ὁ, 
ΧΧΊΙΧ. ἢ τποιπογίαπι φιοαὰς. σοδασρπήα 5590 

δαῃ ρατοᾶ Δ]1ἃ δ᾽ αξπποα! τοβυπποιΐὰ ἀρ ΕἾΠῚ ἃ ἀἐχ- 

{15 Ῥαϊτῖβ σοηβόββα. 1. Ἰὐναηβοιο βεοαπάνπ Μαί- 

ποτ βορίρίππι σϑὶ : « Οὠΐθγαμι ἀ100 νο}}18, ΔΡ]η6 
«ὙἹ ἀερθ 1} 5 ΕΠ στα πολι 5 οζοηίομπι ἃ ἀοχίρία Υἱγῖα- 

εἰς δ᾽ οἷο, Πα σοηδοηίαγιδα 50. 6 5 ΒΟΥΡῸΒ ἀροϑί0 115 

ἀϊοῖο : « Ῥὸν τοβαγγοιοπ πὶ (65 ΟΠ τ 511, αὶ Θβί ἢ 

«ἀοχίοτα Πεἱ μεοίοοιαβ ἢ σΘ τὴ ὅδ, ῬΑ ας γοσο ἃρο- 

5.015 δὰ Βοιλάῃοϑ ΒΟΡΊΘὴ5 αὶ τὰ ΟὨ ΓΙ 5185 (αὶ ποτ- 

«(5 δῖ, ππῸ μοί 5 φαὶ οἱ γεβαγγοχιῖ, φαΐ δι ίατα 688 

« ἴῃ ἀοχίογα Ποὶ ὅ8.». Αα Πρ ιοβῖοβ νόγο ξογῖθθη5 ᾿ἰὰ 

Ρτοϊαδξαν: «ρου τὰ ΟΡ Υδ θη 6 πὴ Ρο(θῃξις Γοσεπι- 

α 115 6}115, 4πᾶτὴ Θαβδτι εἴ Ομνίδιο, 5 πο τι5 Θατῃ 

Ὁ) « α πιονίαϊ5, οἵ ββάοτνο ἔδοῖθπβ 'ὰ ἀοχίθτα 888 ὅ8.», οἱ 

ἃν Μαί. χχα, 63, ὅδ. Αδὲ χε, 44 
8, ΠΡΠ65. 1, 19, 30, 

γϑυβίοιἶν ΔἸ] ρα οηΐθαβ, ἰαἶνα, 00 τὸ βραδύ, (αν. 

αἰἰναίονα, Ἰασῖπιιβ, τὸ πολύ χ συαϊοῖρα8 (015]..Η 66.» 

ἤσο, αξαιθ., αἱ σας, 1ὅ, πππι. 33, οαἵ, ἀ, π. 20, 

γοάοοΐα5 Ἰορμῖσ5 υἱάθίαν, βραχύ, ρτορίον Ὀγονια-- 
ἴσαι. αἱ οαἱ, 1ά, ἡαπι. 8, ι 

(3) Περὶ τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ ΠῺατρύς. ῬΡΟΠΟΠΙΘΙΕ 
τοῦ ἴὰ οὐτ5 πιᾶ]6. δηΐο περί ΘΟ] αΠιηλ, β.85. 5861 

τοι ταϊπιιβ οχ (018]., 6. δὐ ἴλοθ. ἡοοθιῃ φυοαλθ, 
τοῦ Πατρός, ἐχ Βορ- οἱ τοί, δάβου ρβ πιὰϑ. 

(2) Ραμ αμίδιῷ, 
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«πῶ εοαιπιπίαι. ΟΟ οββοηβὸβ αὐΐοτη 5.5. ἀόύοραι; Ὁ ρὲς αὐτὸν 

«ΒΕ ρ᾽ αΓ Θϑαγγοχ βεῖϑ πὰ οὐχὶ Οτιδίο, Βα ρον {- 

«αἰΐδ, 81 ΟΠ τ πὲπ5 651 ἐπ ἀρχίονα ΡΔΕΓῚ5 ΒΡ άρτβ ὅ5.», 

ει Πριβίοϊα ααὦ ΗΠ θγϑὸϑ δἰὶ τα Ρανμαιίομοφρδορδίο- 

«ταὶ [ἀοία, ΠΟ 56 1 1π ἀσαίονα πιὰ] θεία 15 πὰ Θχρο]- 

αι 5815 3δ», ΠοΡγα Ια]: « Αὐ ΄αθπινογο ἀπ ΗΘ] οσ πὶ ἀτ- 

« χὶδ ἀπαθδπὶ; πράςθ ἃ ἀδχιεῖβ τπεἰξ, ἀοσιρο ροξαονο 

« ᾿πΐπιἶσο8 105 50 ΒΟ  πχ ρο άπ ἐπόγατῃ ὅ1»} ΙΕ σαν- 

515: « Ἡἰ νόσο ἀπὸ ρ᾽Ὸ Οπι 5. ΟὈ αια, υἱοϊία)α, {πὶ 

« μορμοίααμα, οὐ πβϑ “1 ἀυχίονα θὲ: ἡ πο] 5ρθ- 

« Γδο  σβρεοίδηβ, ἀσπρὺ ἐπ πα] Β.115 ΡΟΒΕΡ 51Π1 βοὰ- 

«ΒΟ! πὰ ρο στη ὁμ15 58 κα) ἀςάσηθο τς Αδρίει σα !65 τὲ 

«Πάοἱ ἀποίοσοηι οἱ οομβατητηλίοτγο αι ζδβατας 1} Ππἰὸ- 

« ΘῸΠῚ ῬΤΟΡΟΒΕ 5181 ραθά  ϊ σαί πα} ὁνπιόστῃ μι Π1}- 

«εἶα οοηἰεταρία; οἴ ἰδχύθγα {ππ|Ὸ π} 1} οἱ το π5 5 41} 63, 
- ἐπα : “ , ,» «ὦ “Ὁ ὑάξισῃς ἀαδεσεη, 

τὴν» Ἴσοῦν' ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ γαρᾶς, ὑπίμεινξ 
μι 

δεξιᾷ τε τοῦ θρύνου τοῦ Θεγῦ χεκάθιχε, 

ΧΧΧ, Εἰ οὐπὶ 118 Ξῖαι μονα! 46. αἰ σῦλ!} ἃ Β 

ἀοχίτῖβ Ποῖ βϑὶδ ἰρϑιπποηΐα, [5.8 ὩΟθὶ5 ΒῈ {ΠΟΙ ΠΊ ́ῃ 

ΡΓΘ ΒΟ ; οδιπάφιῃ ἰξογατι ὁ δὐσηοη! οηθηι ρορὺς- 

ἐθητρα5, ἀαοὰ ποη ροβὲ δααι ἰπ ὑαντιθ αἀνθη τη 

ἰιὰπς 5615 σοῃβθοαίι5. 51} ρτ τορδιταπι; 86 οἱ 

δηΐθ οηπὶδ βέβοῦϊα ἀπ πθηϊ 5. οὶ ΕἼ]1ι5,. Θότηῖ- 

τ15 γ6ΓῸ ποβίον όθὰ Ομ γιϑίπθθ, πο τῇ ἀὐχίορα 

Ῥαϊγξ ἢ αἰδυηο Ομ ποι ΓΡσπππτ,. 0050 ὙθΤῸ ὁ1η- 

αἰ Π6 5 ἢ εἾ5.1 Ῥαίον, οἱ οι 5 ΠΟΒΓ6Ι 66 5115 

Ομ νίξιίαξ, αὶ εἰὐδοοραίϊξ οὐ αϑορπαξ ν᾽, οἱ τὰ σαπὶ 

Ῥαΐίντο βοοάσι, οὐυπίοξίαί απὶπια9. γθείγαβ : Ἰη00Π- 

οὐϑ8ᾶηι ΠΏΣ αἰ Π]Πδτη 16 γϑϑίγαπι ἱπὶ ὁπ (μ} γὸ- 

δι γοχ  5ρότα σοι βοῦς 5] π|Ὲ} οαϑαβοϊ οἱ νῸ5 ὃχ 

πη οΓ {15 ΘΟ 5. ν ΡΞ ἂἢ ἀοπι δυππὶ οὐ] βίς ἃ 
ἀὐσῆ 5 ΚῸ5 οἰ οἷαι, 4] ταμίαν πὶ ἴῃ 1705. ἴῃ δ - 
ὑπγϑατη Ποηληὶ ἰὼ ἄρτὰ 45, ἴθ ἸΏ ΡΟΤΟ ὁρρογίαπο: 

οἱ ἄσῃοο Το ΡῺ51Π 86 δά τ δαί ρἸ ΟΣ "051 ὁπ διῖγοιι- 
[ἢ}5 5ΒΡΟΛΠΩ͂Ι, ΠΡ ΓΙ μα! οὐ] πὶ γΡΘΕΡΏ ΠῚ ΠΕ ΠῚ 1118 11] 

τ γο υἱνοπ ας βου ρέλ!ο. 5ΞΡΥΘΟΙ ππιπ πᾶ 4ὁ- 

1Ιθ1 ΦΦΈ [πλα] ογὰπι θπῖπι ααἱ οχοϊάπ! ἀορίοπιαν 
τποτηΐπαᾷ 3 (1}}, Ῥυδιβίθι ἀαξοπὶ ΟΠ ΠΙΒτι5 γΟ 15. σγὸ- 

τὸ Πδῆπῦ, ἢ 3: 
Ἡ ΒΡΠ658. τν, ἰ0. 

30. (0]055. Π1, ἀν 
ὥῶ, ὐῶρο τς 7: 

(1 Ἠμίονι μὲ δαοίἀμηϊ ἰοἰομ έν; πιοταΐπα, οὺ- 
ἈῚ σοῃίγονογδῖα οί, θα πὶ αἰ αἱ ἀθ το νη ἀδ- 
Ιδδῃίαγ. [ἃ ὁχ ρυθβοηεὶ ρ581Π}1 00 αἰπγηιὰμ! Ρα- 
ἔγδ5 ἔδυ οὐ65. Οποὰ βαὴο ἀμ} Ἰαγὶ πο ρμοίοϑί, 5ἱ 
Πρσαθὰ ὙΠ ὦ ἐπ 6 Ποχθτὶβ δατῃ ἴῃ ἀπὸ 501 οἱ 165: 
οΡογὰ βου θη πίαλιγ, Ομ ΒΘ Ὴ ΠΕ 1π|6 ΑΜΒ 1115, 12. Ῥβα!, 
Οχχχ, ἢ 8, ἰδ νουθιθὶ αὶ Ου [πν} ΘΟ ἢ ἐΘι Ρ.}}}}}15. 1ἢ 
« Εοοίδβία σὰ σγθα  ἰη ΟΒν κίατῃ, 61 41 σ᾽ ΒνΊξίατη, 
«οἰδπιαέ ροσι ΠὨγΞιῖ πὸηιοτ βορι ρίπααι εεὶ πὶ οωΐο», 
δία (ἀόααο ΟΥγΠ]Π απ δέ, 19, τι. ὅν ἀΒτοπι  ! ον ξ 
θαρχϑι ἀπε ἰαὶ ἀἼν}Π15 Π101]8 ΒΟΓΙΒῚ δἰ: 68 σας, Ὁ, 
ι"., 39. δἱ 33, βῬόπα οτηηΐα ομότὰ ΠΟξΟΡΙ νέα 6588 ἰδ5[α- 
(}; βίοαί οἱ ηα]α, αι ρὸν ρ πι οι ἴδηι ἀοϊοῃίαν, 
(ΠΕ αϑπἐίααι νοΡῸ οὐ νἱγρίπατη ποιπίπια πὶ ἀπ μοι οἱ 
ΠΡ υῖ5. ΒΟΡΊΘῚ σοι, τι ΒΟ γ]5 ορθοῖθτα αὐθλ 5 5ὴ5 
ἀοϊδαμπίαγ, οαἱ. ἀ, ἢ. 34, Οτιηα αἱ ΠΠθγαπι γἱνθ δ πὰ 
ἀ6 ρυφάἀοϑιπαίοτϑ πε θτργϑίοτὶβ, οτῦτα σασαὰς ο5ὲ 
6ὁχ 60 ποπηΐποπι 6] 6.1, φυσι σ6 ἀεΙ ΠῚ, βἰνθ 
δγαλα τα, εἶν οχ Βοπογαῦι ὁρόταπι μειβϑοηθίομθ ἀ6- 
τοίου ργον ὁ! πα |]ο ἢ }5 ΟΡ] θτα Βα σατο πθο ἰπὴ- 
πλουτίο σμαβίϊητι5, ἢ) γ8πὶ, ταν πῖ, ἢ, 8, απῸ Ὑ07 5 
5] τα αἱ 39 δο 0 ΟΧΡΠΟ8Π8, 609. ἀδ6᾽ αλππι5. Θ5ὲ 
ΒΘΡΠΊΟ ΔἸ ΘΓ βοσί ρίοβ πδϑδὲ [αῖθ886. σαᾶτῃη (αοά ἰἰα 
Ραϊαθαπί, Νοιῖρο ΠΡ τ νυἱς ἀσῆ μι, ἢ}. χα θὲ οἷν, 

ς, ΟΥ̓ΒΠΠ11 ΒΙΕΒΌΒΟΙ. ΔΒΟΠΊΕΡ. 

ΞῚ ἩΠῚῚ ὦ Βεῶι ἶχὶ 1 
ἍΤ ΤΠ δδι τδς 16, 
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ΣΝ ΟἿΒἝΚ ὩΞΙ͂ΣΣ ἐπ ΣΕ ΣῈ Ὁ νεχρῶν, μαι χαβθίισας ἐν ὁεξια αὐ- 
Ἕ ΨΗΡΕ ' ἔὰῳ, ἮΩ Ὡ ἐμ χν 

ποῦ, καὶ τὰ ἑξῆς" τοὺς δὲ ἐν Κολωσσαῖς οὕτως ἐσί- 
ἈΩΣ Ἦ τὰς ! ἐντὶ Ἐῶ ἢ δαξεν" Εἰ οὖν συνηγέοθητε τῷ Χριστῷ, τὸ ἄνω 

ὕγπεϊῖτ:, οὐ ὃ Χριστός ἐττὶν ἐν διξιῷ τοῦ Πατρὸς 
Ἂ δ “ “- , ᾿ - 

γαθήμενος" ἐν δὲ τῇ πρὸς δραίους φησί" Καῇχ- 

ρ'σμὴν τῶν ἁμαρτιῶν (2) ποιητάμενος, ἐκαθισεν 

ἐν δεξιὰ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς" χαὶ πά- 
5 ς ΗΝ ἯΕ Ὁ ᾿ "ἘΠΕ Ρμς ἡ λιν Ἰοὺς τῶν ὃὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκξ ποτὶ 

" ᾿ 

Κάρου ἐκ δεξιῶν μοῦ, ἕως ἂν βμθὦ τοὺς ἐχῃρούς σου 

ὁποπόδιον, τῶν ποδῶν σοῦ; χαὶ πάλιν" Αὐτὸς ὃὲ 

μίχν ὑπξο 

πὸ διυμεχὲς, ἐκάθισεν ἐν 

βεχόμἭνης, ἕως 
ποδῶν 

πάντων (39) προτσινέγχας θυσίαν εἰν 
: ,- Ὥ- ᾿᾿ 

ποῦ θξου" τὸ 
|-.} λοι- 

ΕῚ " - ᾿ ᾿ 3 ᾿“- 

πὸν τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ 
πάλιν ᾿Αφ: 

᾿ δ΄ τ τ τ Ἔἰἶοναν τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τεξιο) 
(1), αἰσχύνης γχτὰ φρογήσας" ἐν 

“« «Ψ Α 

Ὁ) τῶν αὐτοῦ αὶ 4 τὶ ΟΦ ε φ-ἷὦ Φν » Στ 

Θ {{ - 

»,Ἅ“ἴ 

«᾿ ἄν Ὧν ΓΔῚ 

-. 

τὸν Ζταυ Ὁ 

ἈΝ Καὶ ἄλλων δὲ οὐσῶν μαρτυριῶν περὶ τῆς ἐκ 
δεξιῶν τοῦ Θεοῦ χαρέδρας τοῦ Μονογενοῦς, αὐτάο- 

χεῖς ἡμὸ ἐν τῷ παρόντι χαὶ αὐται" τὴν αὐτὴν πάν 
-" “- [ οἐ Ω « 

λιν ἡμῶν ποιουμένων ὑπόμνησιν, ὅτι οὐ μετὰ τὴν 
"Ά μι εἵ"ν ,ὔ , » 

ἔνσχηχον παρουσία) τῆς γαθεῶρας ταύτην (Ὁ) ἔσχε 
- “- , ᾿ - ᾿ ὩΣ - 

τίν ἀξίαν! ἀλλὰ γὰρ χαὶ ποὸ πάντων τῶν αἰώνων, 

ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ 9500: Κύοιος ὃὲ ἡμῶν ᾿Ιησοῦς 

ὁ Χριστὸς, τὸν ἐν δεξιὰ τοῦ Πατρὺς ἀεὶ χατέχε; 50 - 

γοῦν, Αὐτὸς ὃξ ὁ τῶν ὅλων Θεὸς ἃ τοῦ Χριστοῦ (0) Ηχ- 
» Ἀ τ ᾿ - ᾿ - τ᾿ ,. . ,ρ.ι 

τὴρ, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησηῦς Χριστὸς, ὁ χαταρὰς 
- . . Β- Ἢ , » 

καὶ ἀναθὰς χαὶ τῷ Πατρὶ συγκαβεζύόμενας, φυλάξεις 
Ω ᾿ ἐ" ἐ » 4 ἔνι ᾿ 

τὰς ὑμετέρας ψυχάς ἄσειστον ὑμῶν χαὶ ἄπρεπτον τὴν 
ΠῚ Ὅτ δῖ νς ναι ρει, ὙΣΉΘΕΣΣΝΩΣΕΣ ἐλπίδα, τὴν εἷς τὸν ἀνασταῦτα, οιατηρήσειε᾽ σὺν - 

ΠῚ -. - ᾿ - . ᾿ ἐξενείρειεν ὑμᾶς ἐκ τῶν νεχρῶν ὑμῶν ἅμαρτημᾶ- 
» Ε " ᾿ 

χότοῦ δωρεὰ" χαταξιώ- 
ἥν ω 

- 4 . » ᾿ 

τῶν, Ξ ἜῊΝ 9 πο ἌΜΊ ΩΝ 

᾽ " ξώξλανς, ε ΕΣ ἐπ ὅν. 'ς ἀπαντη τιν 
“" 

ἕως ὁ 
ἯΣ -Ὸ ἣν - Ἀ Γ ΠῚ 

ἐνδώξη (1) δευτέρας αὖ- 
εν 

ἔα, ἐν χαιρῷ εὐθέτιμ' χαὶ 

᾿ 3 Γ 

τὰ ὀνόματα πάν- 
σαν ντυσν, ἐπ νὴ οὐ τε ξγγοῖψας μηκέτι ἐξαλεί- 

᾿ - ᾿] ᾿ 

ξίφετα: τὸν ἀποπιπτουτων). 

ΡΠ πε τς ἴῷ. ἢ: 15 ΠΠΈΡΤΙ 
15. Σθὴβα}, πχύπι, 39: Αροῦ. τ΄, ὃ, 

πῶὼν ἐν βιόλῳ ζώντων, χαὶ 

ψειε {πολλῶν γὰρ ἐξχ) 

ΧΙ, 

Ποῖ, οἂμρ. 15, ῥγαβοϊοιίίαμι Βοὶ φῶ ἐα ἰ πον Ῥοίδεί; 
18 πῇ οἰδολου μη, 8ὲ φεἰδηανι μονὴ, γα αν θαι τὰ, 
18)8 οὐλὴ", δ θες ὃς Ἴων 1: 

(23) Τῶν αἀμαρτιῶν. Αὐΐαπὶ ἤορ, (παι, οἱ 
ατοά. ἡμῶν, μοευιπιση ποςρίγονηθες αὐ πα Ρειαν ἴῃ 
ἀνλνφοο Νόνε Τοβίς ἰσχῖαι, οὶ πὰ γαὐρι μα {πη νς 

(1) Ὑπὲρ πάντων, ῥγῪ οἠιηΐδις, 10 Ι5ΟΘΟΤΕ ἃ πᾶσρο 
ἰοχίπ ἴῃ απὸ ὁ8[1, ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, ὈΥῸ χριραίίς, οἱ 
[τὰ βου ἱξαν πὶ σοἀά, (015],, οσ, ἴὰ οἰΐατῃ νι 6- 
ἴὰτ Ἰομίββο ἀροθ 8. 

(6) Τὸν σταυρόν, Ποοκὶ ἀτιοαϊι5. ἢ σοὐ, Ηοο, 
ὕάβϑῃ}ν., (ΟΙ51, οἱ μι, αὶ κὰκ βαῦτο ἰοχία, 

(5) Ταύτην, οἷο, απο οαἰμοῶν εἰριιλέαίοηι, 
(Ο0151., Πορ., ἴοθ, μαρθοηξ, ταύτης, μι σα πον 
εἸϊσηϊαίδη,. 

(0) Ὃ τοῦ Χριστοῦ, Ατὐ(ἰσα στη. ὁ ἀπο ρϑίμηβ 
δχ Ο0[5]., δρ,., οδ, (σαν. Ραμ]ὺ μο51,1οδο ξ1:- 
τέρας, ποϑίγας, ΟΒΌΪ 5, ὑμετέρας, ποοίγακ, ΘΧ 
ἴϊοθ, ὀσβδαβρ. εὐ το, 6δηβι ἃ ρος. ]α πο ἢ ΠΧ 
οπΐτα Ἰοριίατ, ἄσειστον ὑμῶν, εἷς,, συνεξεγείρειεν 
ὁμᾶς, οἰὺ, 

"αὶ λπ, ΤΝ 
(1) ᾿ς ἐν 

βετου χαὶ ἐνὸ 
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παράσχοι δὲ τοῖς πᾶσ'ν 

ἀναστάντα, ἐκδέχεσθαι δὲ τὸν 
ἐρχόμενον (ξοχόμενον ὃὲ ἀπὸ γῆς" ἀσφαλίζου 
μας, "τῶν " Ὁ ν « , δ" τ ῥ᾿ 
γὰρ, ἄνθρωπε, σεαυτὸν, διὰ τοὺς μέλλοντας ἔρχεσθαι 
πλάνους), τὸν ἄνω χαβεζόμενον, χαὶ ἡμῖν ὧδε σὺμ- 

- 
ων (]) 

ἀνελθόντα χαὶ πάλ'ν» 

οὐκ 

παρόντα, τὸν ἕκζστου βλέποντα τὴν τῖξιν χαὶ τὸ 

στερέωμα (3) τῆς πίστεως. Μὴ γὰρ, ὅτ: σαρκὶ νῦν 
ἄπεστιν, παρὰ τοῦτο νομίσῃς, ὅτι καὶ πνεύματι, δ] ἐ- 

σος ἐνταῦθα πάρεστιν, ἀχούων τὰ περὶ αὐτοῦ λεγό- 

μενα, καὶ βλέπων τὰ ἐν σοὶ νοούμενα, χαὶ ἐτάζων 
νεφροὺς χαὶ χασδίας, Ὃς γαὶ νῦν ἕτοιμός ἐστι τοὺς 

προσιόντας τῷ βαπτίσματι, χα΄ πάντας ὑμᾶς (9), ἐν 

ἁγίῳ Πνεύματι προσένέγχα! τῷ Πατρὶ, χαὶ εἰ- 
- ΕΠ . , Εν ὅῆς “, νῷ (: Ἶ Ω -- 

πεῖν" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ χαὶ παιδία, ἃ μοι ἔδωχεν ὁ Θεός" ᾧ ἡ 
δόξα (4) εἰς τοὺς αἰῶνας, ᾿Α αν, 

“ὁ ψιᾧ οαΐ, ἀ, τ. ὃ, σαΐ. 10. π΄ ἃ οαξ 1ὅ, ἃ. 38, 
Ἄρου. τι, 283. 8158, ὙΠ, 18. 

τί 15 μοϑίξα, Εἰ ργάγ ἢ. ἐπι ρ νά. ἱπιρουία πο μὰς ἃ 
᾿πὲτη 55], ΟΡ αηχίην5 ἀποςογιίαἴο οὐ ίςι η Οοἰθι. 
ἴθ σ. οἱ γοά, ᾿ 

(1) Πᾶτον ὑμῖν, ἔχ ΟΟἾ51, δὐ ἀτνοά. , πάτα οὐ, 

γυναιχῶν τὸ στεῤ᾽ 
"νὰ, εἰς Χριστόν, ἰλΐδι' τῆς δἰ πίστεως, ὁχ ἰοῦο ὕο- 
1955. οϊανο, Ῥαηοίο, ἀπο μέσος ἸμἰοΓροβίίο, λοραπ- 
το ραν νη ΦΆΔΗΙ 10 τα 65 ἰΠ ΘΓρΓΕΙθ5. ἃβοι- 
λυπέ, ον ταθλας, 

(3) Πάντας ὑμᾷς, Πὰ ποὸ5 ἰοῦο ἡμᾶς, ὁχ σοάά, σοίϑὶ, 

ΘΑΤΕΟΘΗΕΒΙΒ ΧΥ, ὉΠ ΒΕΟΌΝΉΟ ΠΠΕΙΘΤΙ ΔΌΝΕΝΤΟ, 800 

πιστεύξι» μὲν εἷς τὸν Α ἄδγθ ἴῃ θ. πὶ (ὈΪ ΓοϑΌγτοχὶ! ἢ ΘΓ ἀότὴ Ὑ6γῸ οχβρα- 
ἴανο 4φαῖ ἀββοβηά!! οἱ ᾿ΐογαπι νοηΐεῖ δ’. (γοηϊοί ἀὰ- 
ἰὴ πὴ ὁ ἴρρνὰ ; (6 ἴρβιιῃ εῃΐχα ργοπιτπί, ὁ ΠοῦῸ 
Ῥυορίον ργουθηιροθ. τη ροβίοροβ), 4] ἰὼ βαρθυῖϑ 
βοβοί, οἱ πὸ }}}5 μὲς πηὰ ργῦΒθῈ5 ἀἀ 65, ἀπ αϑοι α5- 
416 Θοπιροβιοποηὶ οἵ ΠἀΔ6] ρα δηλ οὐ 615 “5, 
(αοιὶ οηΐπὶ σαγπρ πη. θεοὶ, πὸ ἰάἀοίγτοο ᾿πάϊο 69 
οὐϊδῃλ ἀρθόβ8ο. βρί να, δία ι5 ἷς αὐ δ. "6, ἀπ ἀΐθι5 
αὐῷ (ὁ. 30 ἀϊοπηίαν, οὐ (αν ἃρᾳά 6. φορίτᾷϑ νἱ- 
468, ΒΟΥ Δ 5. Τ6Π05 οἱ οογάὰ Κ΄, Ομ πὰπο χασααδ 
Ραραῖιβ δὶ ἀσοοϊοηΐθ5 δα "αὰρ..5η)8, οἱ γῸ5 ΟΠ 68 
ἴὰ ϑρίνιαι βαμοίο τοργεοβδηΐατα Ραιχὶ οὐ ἄΐοθγο ; 
« Ἰύουθ οὔο δὲ Ῥαοῦὶ 405 (010 ταὶ! »ὸ 05 151.» σαὶ 
εἰονγία ἰῇ βέϑοα]α, Ατηθη. 

15 0]0 55. αν) ὅ, 46 σαι. 1, 20. Δ Ρ5Δ]. Ὑπ, 10; 

ΟΟ151.. ἴσα, Οβάὰθ., στοίθο. [ἢ 115. οὐ] Βα5, οἵ ἐπὶ 
λον, οπλι δε ατ καὶ ἀπία πάντας. Ὑεγθα ἐν Πνευματι 
ἀγίῳ, ἀθδαπί ἃ ἰοο οὐ ὕάβασθ, Πσοο ἔδωχας, ΟΟΙ51.» 
ρμ., σοὶ ἀδδαμ!, Βαροης, ἔδωχεν, οὐ 658 ἰὴ 88- 
το ἰδχία ἔαπὶ Ράα11, τὰ τῇ 1βαΐτ8, οἱ ἃ ἴρ5ο Οὐ ο 
οἰΐαναν, σα, 4, ἢ. θ6. Ῥαῖτοὸ ἰοοο ἔδωχας, θα ϊπεϊ, 
τοροβαὶ, ἔδωκεν, ὁχ οοδᾷ, (οἶδὶ,, Πρ.» ἴσο, Οἀβαῦ. 
πχία ξαόραῖα ἰοχίαιη ατὰ ᾿βαΐας, ἢ ΑΡΌΒΙΟΙ, οἵ 
ρθη ἀν γη ]α ΩΣ, ὁδξ. ἱ, ἢ, θ, 

(Ὁ ὋὮ ἡ δύξα, οἷς, Βαία. ἴῃ. Οοἱδ]. οἱ χδρ,, ᾧ 
ἡ, δόξχ χαὶ χοάτος εἰς ποὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, « ΟἿἹΪ 
« οἰαγία οΕπρθγίατα 'ὰ βατοῦϊα βθοῦσογαηι, Ατηθῃ. » 

ΛΑΤΕΘΟΗΪΒΙΝ ΡΟ ΟΟΙΝΤΑ 
1)6 εβδουσπάο Ομ δε} δαἀνομίυ, [αἤϊοῖο πον βδίτηο οἱ ΓΟΡΠΟ 615 παηαιᾶπι Ππίοπαο. 

ΔΟΜΟΝΙΤΊΟ. 

1. Τρες {ας ραγίος ἰια νεῖ ἧκε οναίίο, οὐ ες ἑαιιθηι μὰν 5 τη} 0} δὲ ὁ ροπεπ ἐς δεσμά! (λιν δεΐ ανθη- 
ἐμ βισηΐς δὲ σὐνοπηιδίαη [ἐῖ5 ἐπδιρείέμν. δε ϊποί ρῖο ἀπρίϊοονε ('λΡ δε αὐνοη άπ οἱ εἰν ἐτίδαλο ἰϊδολἐπιῆια ὁ 

Νονο οἱ Τροίογὲ Τοκίανιοηίο οοηβ(ἐ{εἴξ ασα. 1 οἱ, 2) 1 γεμη αἱ οοδαϑίηι οἱ τράγο  ΐοπουι ἐν τἰἰ0 δοομγκίο αὐἰ- 
υθηέμ {μίμραηι τποπθνβ (ἢ. 3). Παγτια ἀπίθμι ἐδηρι ἐν [)6ὲ αροπηϊς ἰαίθηδ, γεμἰἐς οἰσηῖς ργομνγθη Γι 
πωπίίαδέμεν (α. ἀ). ϑίφηνα ἔα πιμίία : ὑμροξίονες ( ἀν δίϊ πολπθὴ με ϑ!ερθηίες (τι. ὅ). δείία ἰοίο ογδε, με5- 
{ἱἰδιιεϊαν, ΟΡ} γποίη5., δίφοια δ οὐἷο ἱονρἐδέίία (α.. 0), δ᾿οοἰοοίξ αἰὐδοεείϊα εἰ βοληιαία, ἔτναπ, φοίϊωνι ἐοέο οὐδ 

7απι ργωἀιραίιοη, ἀογοοίϊο α {ἀο (π. Ἵ οἱ 9), Δη οδνλ αὐυθηθι μν οἷα, θεέ ρλωμαΡλατις ἰοοιπε τι. 10); 

91:0 οπεηΐα κμ0 7ατὰ ἐοΠΙ 0.6 {878 δυοηῖδβ6 οὐξογυαί. Τα Αγ ἰολ  ξέίπι α ἀἶα ὀοίο βιιδοὶ(απεέμρι αὐξ (α. 11 εἰ 

886), φιε ξὰς ομυνιδληι αὉ ΡΥ ἀ86Υ {νι «πἰϑόντον ορξρθοίαίίοηε Οἀγῖξεὶ υδπήισ'ῖ, οσσαδιοποπι αὐ ἀοειρίοπηο5 

ποπιῖπος διρηθης, ἰλονιαηιθη ἐπιρονέμηι ἐὰ ἀδσονε Ῥ6 988 ἐῖο ἀὐοῖδιο αἀνίδις οοσμραδὲξν αὐ, ἐνέδει τ{ς 

γορτϑνις ἀιονῖ ἰπα εἶδ, ϑορίθηα ὉθΡῸ αἰτὲδ τε ροίϑϑέα!ἐ ιεὐ7οοεϊπ, δοέπι5 ἐἰ ον 7) ἰθοο γογηαέμγξ 656 1 πηι τοῦδ 

ρ»πιμηὶ {νυ απ δι οἵ αἰοοίαία ἐπιρλαπείαί 8 δοιΐμοοη5, ροδίεα ονπῆθ. ἢ σλριβῥαηος Ῥ»ΩΞΘΡ {{|)ι, ὑᾳΣ Οθὴὶς δ8)-- 

υἱέΐα» φοηῖις. ἐπ ἱεηιρίο ἐ ον οδοἰψνηϊτίαπο, 45 8 φησι οὐ ϑέ) 6} 88 ροἐἰἰοο δ έν, βθἤοης, ἑ!ο 0} ομεγεέληα 

ἰοοο 86 ἰαπχμανη ἄριοι αὐονανὶ γεδοὐίι; οἱ νὰ πὰ ἐγδς (τῆιο5 οὶ εἰ ἀϊο γθφ παν», αὐ (ἀνίςίο ἠθ σω- 

ἰΐξ αὐυοηϊοηίο ὡιίον  οοίμ5. φο θην ἰφαὶ ἰγαάοίων», Πῶς Ογγὶϊμις ἐς δον μίμνις, ἡιαρηη 6. ΕΣ Φαπίοίο εἰ 

Ῥαμίο, μγοδανο σοην ἐμ. ; ᾿ 

ΤΙ. ϑμεϊοίμοι ἀούπάρ πουϊδεύγιενι α Οὐ δίο, (ἰΘ οὐδ ρυϑοιειῖθ ὁρδιοὺ ἐνοία υθηγΟ, ἐηϑιρμθη σι, αρ- 

Ῥα»αίμηι 6715, δεν ϑογαίθηι αὐ οὐηξοφιεθπίϊα, δἰυ6 ρνωπεῖα, δἴυθ δαρρίϊοϊα ἀοδον δὶς (ααϊῃ. 19)... οὐ φωῖδας 

αὐ εἰ ὦ πος ργέργανε ἀρδοαηιις πιοάϊϑ, οαϊοίί. ' ᾿ : : 

11:7 ἢ γορηὶ Οἠνιρεὶ οἱονηἑίαιονε νη ίο Πηι6 ἀθί οὐ νυθιαξαηε, αὐἰθθ 548 ἢ ἐγ 510) ΤΟσΘηδ τη Θαίαιία παίαηι, 

φγοϑαί (ει. 9, εἰς; εἰ σαηα 6}5 ἀὐριαποηία νο  εἰέθης, πιογαϊὶ οα ον αἰ 1008 οὐ αἰϊονὶ πιοάϊοη πιροηίῃ, 



8061 -ξ, ΟΥΕΤΠΕ1 ΒΠΕΒΌΒΟΤ, ΑΒΟΉΙΕΡ, Ββ8 

1. ῥμαάανη ἐπὶ τας ξαϊδολιοςῖ πον ἰοοϊίον' ρναἰοτειοιίᾳ. ὈΡίπιο, φαοα μνοχίηιμνα οα εϊπιαυϊέ αὐὐθη-- 
ἐμηὶ ἀν οι, αδ ρεημηῖϊία Απειοί εἰς! δίφνια βέιὺ 56 ἐεηιρον ἀρργοἠθη άϊ8ε οὐδονυαξ, Θαΐ ονιπίμες ρθη αὖ 
αϑοοηβίοπο (μευ ἰσπιρονίση {πεῖ Γἄπον ἢ ϑῆπο εέανα Ῥαίγοηι τα σθηῖαβ, φιὶ πον 5ιὶ ἰοναρονὶς δοίίαᾳ ας δα- 

ἰαηαϊ αίε5 ἐπ ανηιωποηίίαπ Απτολτεβεὲ ρνολῖνηρ υθηξω" ἱρασονῖί, οηψινη θογαπὶ ἀνάϊσθηι ρὲ» βαοκία ἐ6- 
ἀμχι Τποπιαν Ιαίσεπίία, ἐδ α, ὍΝ ΔΟΘοτίβιο, ρα. δῆ, 

Υ, ϑεοιριίο, φμα εἰο Δ τ εἰοϊοςίο διε ἐονειωνὶ ἐρερονὶὶ βῆοιι υϑηέμνο, ἀἐθοθμὶ γορὸς διδαοίμγο, ἴῃ Ἱοηιρίο 
ΠΠοΡοδοϊταλίαπὸ 5όδϑίγο, εἴσ,, ἐπεί, μαγεθη ὠϊοονία, μιρλεῖνε ἔρδο ἐνθηίμ ψαίσα σονιμγοδαία βυπί, δὸς 
ἐανεθις ῥγοίϊηια ἐἰψΡεέμηι ναπ να 5 σοὶ ὑπορί ογει μας ἀοοϑε5. δυη ἤο αὶ 86 οοπιηιεμίθς ὁδί, ἨΕῸ 
ἀροσνηρλεὶς ἰδηιθν 8 σγθα ἐ, φαὶ δέϊαηι θα ἀθ γὸ ἐπ Δροσαίη μοὶ ἀἰϊοία εϑροοίαᾳ ἠαδιΐ(, τρί οαΣ Βονιρέι "}β 
80 σοἰ οι ἶδεδ γΈζο πατα. 1 εἰ 16. δέος δορί ρίαν θὰ ρΡομρεῖο αὐ δὲιρὶο σονθηα ἔμ. ὑπεῖἐ  ἑαπ έτσι ψτιδηι 
απιοίϊς εἰ Ῥαμἰϊ ἐξ  ἐγιολιῖ 5. 5οηβηεηι ϑοίογος ἐκα τάρυ αν, ἐΐα ἐοομίως 651, τὰ ταείία αὖ οἷς ἴΠΟΟΥ ἐδ ἘΟῊ766- 
ἐπνὶςβ ἰο οὐσίηθ, πορρίηο οἱ φεδίὶς Απε σὴν δε ὑλωαξεα τρβοσιονίξ οί ργα ον ηβδ 

ΨΙ, Τονίο, χιοι ἐο Εἰ οοἰοϑὶδο5μο ἐεμεμονο ἀϊκϑίατ ς αἰἐηρῖ, αὐ δ φοθη τον οὐδογυαπήπι, Περδμίσιο ἰοφιῖ- 
{1}" δ σαμκα απο Αἰδιοιϊαϑλ, οἱ σον ιοιοέογιι θὲ ορίβοορονῶη ας Ραμ 8 υοταέονμμι. {αὶ αμέθην Ἰδίᾳ 
φοιπηιοποναί, φπακὶ πε μανεὲ αὐαιοίἴον φασι αἰζον ας; Ξε εἰ λαπιαθ σμδροοίατα ἀαϑθηβ, εἰ τὰ μέγα ρτιο 
δοαπιξαίὶ οωιβαπι δὲ γε αἰδνγθὶ οὐὐενι ἐνον ἐασι θέαις, δὴ θθῦὸ εἶς ας! οη τότ ἐαοίμιε 0580 δίρπίοαὶ, 
μὲ Εἰ τοίοκία οσοαὶϊς μι ο ἴοι σοπ σαν ὶο μὴ» ολ δες ΡΟΥΘ μοσσανδμα γορίθγοέιο ἀπση, αἰτὶ ρον βοναυπῶμ ας 
νάνι οὐ ἰδίοποηα ἀθοοῃέ, αἰδὲ Ἐπίϊμνε οὐ αίτω αμι 6 πον ας! απ δες ῥγοιμοίανη το παρείς Δ ρμΡίσιο 
φεϊάρηι ἐμά οοἰξ τίν Οψετ οι εἶα οἰ Ογιρη αἰ δις ἐποίίονες οἱ ραρέ πον ἐυμιτπιῖονθ σον ιν οίμηι 
7ωΐβεθ ; ἵσῖο βογῆση οοπἑοπἰοηος ἠπτηπ 5 οἐ "οοἰρίπανι πα δι(δεθ δμερεοίαην, Θμοα ἀπέεηι Αἰπαπαξὶὶ, εἰ 
Ὁἐτζονθη σα Δ 5. ΠΘῊ Κα 1 ήμμις οαἸδίογῖς, ἰά ἐοιαμρόγιοτ σον ιδἱοπὶ οἱ οαἰπηριέσεῖ ἐδ δμοηίίοπ, αλλ αἰ ΡΟΣ 
ἔπ δο5 οἱ ἰαπία ποῖα γαοσίαία ἱπηνοὐαηέμ" σαἰμνηηῖδι, μὲ αὖ δὶς σεξβρηξιῈ 5ειδἐἐημἴδεο ἰαμἰἰς ἰθεο 6556 υἱάρα- 
ἐμ. ἐπι Ἰοξαηὶ ρραίονρα (αἰμονοηνίων οαιξαηι οἰ βείεδαι μυοεϊφμνι Ἡ αν σοίίο ἀπεψταιί ἐδ διιίμηι , φιιονὶ 
(χντ ως μργοϑῖν σεαυϊβϑιηλίο Ρέμηὶ 6558 ποη ἀμόϊία αὶ, μοϑέφικανιε ἐμ56 510 86. 7μύ τοῖο ἐπὶ σὐποὶέϊο {Π ἰογοφοῖν- 
τηαηο, δουγαίθ ἰδείο, ἐπμριηϑογαΐ. δε ἀπ δίίαυλ Ηἐἰαν τις σοη Πέρτῖ, ἐδ πρείίος φαὶ Πονιομβίον δηρ1θ 
πιχῃ ἰδ χάνι μὲ ργερΐξα υἱἰθνοη ἐμ)", )6 ἀν ον ει, 7 4 ἀκα ἐποραξ οογιοιἐ δαρἰσρηκίς ποι ἐθ ἠογυιμζα, 
αὖ πον ἐς γον ε ἐον οί εἰ δαϊνδιις ῥτο ϑοία, σίατι Αἰλα παρέτιβ εἰεπι αἰτὲς ὧὲ ἐὐπεῖζο Αἀπεοοῆδηο ἀἐμτιπαῦ 8 
ἐσαοῖιι5 6δὲ ς ἡπε χα ἐρίπεσι αἰ ογ θη αηι οἱ ξοραγαίογασε δ βροφαδίμπε αϑεολ ίυνος ολαυδίθιο οί πη ψι)", ἐγ ι(μ16 
ἐγίνη ἐψρυξίαβις ἑαιφηαγε ὁ βαο σαι οἰτοα ογεάθη ἀκ ἀδοργη ιν, φιοιὶ Ονίοηίαἰος μαδεῖηι πἰλίξ α Βαδεί- 
ἐϊξηῖο αἀἴξοννε εαμδα δανίιν, Αἀὐμεπεῖς Αὐίαηε, ἐοὰ μοίίις ἐ᾿ιδοδίαηε, φμανιυῖς τὠθη τ οηι σε ἠξεγσδθος ερ6-- 
οὐρα ἀανθηΐ, ἐδ ἑαπιοη υἱριϑ σα ἐἰ {8 οδέοφοηίος διό σα!ἠοί σὶβ ̓ΣῸ [εβϑιοη διιδ ἰρ ἐεκοοδαπ, απὸ αν ῖ- 
6δη1.88 σοποὐξεια ἰοέπιις ἐξ οοἰδδίξθ δοηιριμηῖοτδ σοη) ποῖ, ον ονσιοθβ φμὶ ΑΥν αμπὶς ἐἰ{{5 οοηιοὐδ δ ὑιονϑναη, 
ἤγαμά τε μ»εηοίριαη εἰ ζαε ον βοοὶλ; ρέμΐννο5 οἰΐσνη βαηοίο5 ἐρίϑουρος ἐπ διιας ραγίο5 διορθραπΐ, ἀοίογνη 
οἱ ἡγαιμι ς σθανοϑ. δα διρλ σικὰν δυξρισίοπαπι Οψνῖο πὲναμιγπο μανίθηι σἤοοον», δὲ μείσηάιση ργορν»ίανη 
εἰΐμηι ετῤι Νὲς ργοιἐδα 556 τπεη σης. ΠΠ Ὸ δγ αἱ 60 ἐδ ρον ' οἰ ἐδ Πἰονοεοίψενείαη 8. αὐμς ἐμεῦ Λααῖηιο ργώ- 
δεἰρ. {{Π  φηῦη μοϑίχιαηι ὁ οοπολἷο Τ ἰθηβὲ ἀἰβοεσϑορα ἀγϊπηΐοα ἐναιαὶς αὐἰριονμίνια, οοὐίογῖς Ον θη α ἑιενι 
σοποεζϊς αὐε τίη ποιὸ (ανεθὴ ἰάσίγοο Ααιαηηβῖν ραν δ5. τη ΟΑδι5 Θὁ5ξ 5 ΠΟῊ δηΐσα 56 απίδ εἰ ὲ αἰἰγιπαεῖξ, 
ΤΩΣ αὐ οὸ 6: (αἰ γοάμοο, ἀμητι αἰ δε μαγεὶ }ονι αν διγ οί, ἰὸ οηυπὶ ({τπ5 σαμδῶ ἔῃ ἐσιλίαίο οάὐσοίτιβ, σοηὶ- 
τ ΜΘ. Ὁ. μ5 ΣΡ Υα εν ἀνε μέραιι δϑέ. 

ΥῊ. Λίωδία δϑὲ ἐπὶ Οαἰθο θβ 5, δῶ οὐδε ἰβίήτθο πα δίτπ εἴτ, ποία. Εἰ αδὶ πη αυΐνιας αὐὶ οὐ α, Οὐϊδίδη., 
ἤσῳ., Ομοῦ., Οοἱδ,, Ποαὶ. ἤΐοο οἱ ἐαδαν δ. 9οἐ νανταπίος ἰσοίοηοα (ἐγ Οδπονοζαηὶ. 

πτσ- τι ποιοῖ Ὁ ρον νοις 
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ΠΣ ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ [Ε’ ΦΩΤΙΖΟΜΕΈΝΩΝ ἀ « ΑᾺ Ξ ΓΑ δ᾿ ΒΝ ΚΙ 

᾿ἢν ᾿Ιεροσολύμηις σχεδιχπυθεῖσα, εἰς τὸ, Καὶ ἐρχόμενον ἐν δύξῃ (() κρῖναι ζῶντας χαὶ νεχρούς" οὗ τῆς ἐπ Ξε 
οὐκ ἔσται πτέλοξ" ναὶ πεοὶ τοῦ ᾿Αντιχίστου" καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τοῦ Δαντήλ' ᾿Βθεώροον ως οὔ θρόνο: ἐτέθηταν, 
καὶ Παλα:ὸς ἡμερῶν ἐκχῆητο, Καὶ ξξῆς" ᾿Ερεώρουν ἐν ὀγάματι τῆς νυχτὸς, καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ 
οὐφανηῦς, ὡς Υἷος ἀνθρώπου ἐρχόμενος, καὶ τὰ ἕξῆς, . 

Ἂ ὝΓΤΓΙΤΣ Ἂν Γ δῇ ΤΊ πη. ΟΑΤΕΘΟΠΙΙΣ ΧΥῪ ΤΠ ΌΜΙΝΑΝΌΟΙΝΌΜ. 
ΗΠ οβΟΙ γγη}5 ΟΧ ἰδ ρονο ροιοναία, ἴῃ Πα : « ἘΠ γε ανιηι ἴῃ αἸονία μι] Ἰοαγα γίνος οἱ ππογέσος : σα π 

« ΤΘΡῺΙ Π0 6.]} Πη13.»ΔΑὸ ἀ6 ἀμΠ ΟΠ ΓΙΒΕΟ Ὁ} Ἰοστ]ο ὁχ θα μ 616 κι Αβριοίοθαπι ἀσησο Προ ΐ ροβ1} 5πη:, 
« οἱ Ἀπίϊσαιι5. ἀἰον 1) 58.1}.» [ἱ ἴῃ βοφασηςθα5.: « ἀϑρίοιε απ μὰ υἱδίομθ πουί8, δὲ όσα οατη ΒΌΡΙΒῈ8 

«Ὁ0} 4ἀ85] ΕἸΠ115 ΒΘ πλ 15 γοπῖθη 5 45,» δὲ αι βοφιαπίαν, 

-.-- 

Α΄, Χριστοῦ πυρουσίαν καταγγέλλομεν, οὐ μίαν Αὶ ποῦ πμιπὶ 
Ὥατη, κα ΔΘΙΕΕΙ͂Σ ἀδὐξαενσσρεῆεσν παθεζεξω ἘΝ ἢ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὀτυτίσαν τῆς πρυτέτας πολὺ χαλλίον 

νὰ, Ἢ μὲν γὰρ ὑπομονῆς εἴχεν ἐπίδειξιν (2), ὁ οὲ 
θείας βασιλείας οἶδε: τὸ διάδημα, Ὡς γὰρ ἐπὶ τ 

᾿ 

Ἰ 
- Ψ -- ᾿ ὩΞ - Ν - 

πλεῖστον, πάντα διπλὰ παρὰ τῷ Κυρίῳ ἡ μῶν Ἰησοὸ 
, 

σὲ ὧν 

Χοιστῷ" διπλῇ νέννγσις, μἱὰ ἐκ Θεοῦ ποὸ τῶν αἴιὸ- 
" , ᾿ 4 , ΩΣ »"»ε 

νιον, γαὶ μία ἐχ {Παρθένου ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώγων" 
-:-Ὸ - . : ἊΝ ι ἯΙ , - “᾽ν , 

δι πλαῖ αἱ καροῦοι, μία ἡ ἀσυμφανὴς, ἡ ὡς ἐπὶ πόχον, 

χαὶ δευτέρα ἡ ἐπιρανἢς, 

αρ 
μ 

᾿ 

“ εἣἷΝν - : 

ἡ μέλλουσα, ᾿ἢν τῇ προτ- 
᾿ - . «Ὁ “ἘΞ - ἊἌ ξι -᾿ ὑ πὶ ᾿ - ὅᾳ (92 παρουσία ἐσπασγανώδη, ἐν τῇ φάτνῃ, ἐν τῇ 

ἐπ . “5ινΝ ᾿ - : , ͵ ω 
διυτέφᾳ ἀναδάλλεται τὸ φῶς ὡς ἱμάτιον, ἣν τῇ προ- 

τέρᾳ ὑπέμεινε σταυρὸν, αἰσχύνης χαταφρονήσας" ἔν 
-- 5 " - δὶ 4 ΗΝ 

τῇ δευτέοᾳς ἔσχετα! ὑπὸ στρατιᾶς ἀγγέλων δορυφο- 
τι δ κι», ηὐ ΐ νυ ΤᾺΝ δ ταὶ υμῖ 

ρούμενος, δοζαζήμενος. Οὐγ Ἰστάμκεθα τοίνυν ἐπὶ τῇ 
ποώτιη, παρουσίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν δευτέραν προσ- 

δοχῶμεν. Καὶ ἐ, τῇ προτέρᾳ μὲν εἰπόντες, Πὐλογη- 
μένας ἃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, χαὶ ἐν τῷ 

“ - Ἢ ᾿ τς ͵ γί “ Κ᾿ ᾿“Ἃ 

ἀευτίρᾳ ἐροῦμεν πάλιν τὸ αὐτὸ Ὅα μετὰ ἀγγέλων 
- 

συναντήσοντες τῷ Δεσπότῃ, προσκυνοῦντες εἴπωμεν" 

Εὐλογημένος ὁ ἐοχόμενος ἐν ὑνήύματι Κυρίου, 

Ἔρχεται ὁ Σωτὴρ οὐ διχασθῆναι πάλιν, ἀλλὰ δικᾶ- 

σχι τοὺς διχάσαντος. ὋὍ πρότερον ἐν τῷ κρίνεσθαι 

σιωπέσας, ὑποιιμνήέσχων λέγει τοῖς παρανόμοις, 

τοῖς τὰ τολμηρὰ (4) ἐπὶ τοῦ σταυροῦ πεποιηκόσι" 

Τυῦτα ἐποίησας, καὶ ἐσίγησα. Δι᾿ οἰκονομίαν τῆτε 
Ξ ἐ 

ἤλθε, σὺν πειθυῖ διδάσκων ἀνθρώπους τότε ὃξ χαὶ 
“ ἐ γ΄ Ἡ . [ν 
ἀνάγκῃ βασιλευθήτουται, χὰν μὴ θέλωσι, 

49. Ὥδῃ, νι, 8.18. Πυτίο πο βγιναξιν οΣ Οἰαἰδεῖι. ᾿ρώβ. πα. 8. ὁ 18. 9. Ῥβαὶ, ἀὑχχὶ, ὕ, δὲ 

πῃ. 9. ὕΣ ΤΜαο. τι, 7. ὅ5. Ῥρ]. ας ἃ. ΒΒ ΠΥ. σα, ἢ. 

Ι. ΒΞ αὐγαιίατη πη τ ΠΕ Δ ΠῚ1Π5, 

ἀπηῃίακαιϊ, Βοα δἰ Θ᾽ Θγὰ μὰ Ργίουνα χα] ὺ βρθοϊοβίο- 

ἤϑιὰ, 116 ὁπίααι ρα πέος Εἰβη ἢ α Ποιιοτα τα! ; 
1516 ὑϑρὸ ἀἰνιτ! τοσηὶ ἀϊαάοπια ἔδγοῖ, Νατα αὐ μ.11- 
γσηασ ἀπ ρ] τοῖα απ} οὐπΐϊα ἅμ ΠοΙπὶ ΠῚ τιὸ- 

ἔργα δοσπὶ Ομ, Πρ] ὸχ πα νιπ9.. ἃ οτα 

ὃχ 60 ἃπῖὸ ειροῦϊα, αἰΐθτα θα ὙΠ 6. ἰπ σομβΠ- 

τηαίίοπο δου αἰοσα τὰ : ἀπ ρίοχ ἀρβοθηβαβ : πππ9 ΟὉ- 

5005, 61 απ σάτα Γρ] αν] τὼ Ὑ ! Ππ|. 39, ΤΟΥ 

Υ67Ὸ σοηβρίσι5, πΙλαὰ Γαλανι5. Γ ὰ ῥσαο δὰ - 
γοη ὗν [5115 Ἰηνο αὐ π15. δὲ ἘΠ ΠΡιοβορὶο ὅδ τ ]ὴ 505 

οααὐδο διιϊοϊ αν πῆς 4λ5 1] νοϑ!σπίο ὅ8,, Ἰὼ 

ῬΓΙΟΣῚ δυδιίπα}} στιεσοσα, ἐση οτὰ αἰ δτ ἀβυθγηα πα 5ἢ, 
10. ΑΙίρτο Ὑδηϊοὶ Δ οΙο ει οαϑΡοῖία βι }»π|8, σ|ο- 
τἰΠοαία5 ὅς. ΝΟ σα Ρ πὶ οσίπιο ἰαπίατα δάνθηίαι 

ἀφηπίρβοί τ 15,50 οἱ δε παι οχϑροοίαππιβ, τα - 

(ἀ6 ἴῃ ρεῖοτο ἀι πον πλὰβ τὰ ΒΟ δα σι5 ααϊ ναπῖ ἴῃ 

« ΠΟΙ ποτα  π|ὅϑ, ἄθ Γαρβαπι ἀϊοοπηαβ π ρο51} 8. 

τον ὅσ αὐ σατὰ ἀπ, 8 }15 Οσσαγιθηο5. Ὠοιλΐπο 53, 

ἀπ 05 ΟΙΔΙΠΘΠῚ 5: « Βυπρη οὐ σαϊ νοητὰ πος 

τ αι οι εΐ »Υ ρα Το. βαΪν 9 ΠΟῸᾺ 11}, ΣἸοτα μχ4]1- 
ροῦν, βοᾷ πὸ τὶ 185 νο 88 605 ἃ ααίθαι5 1 Ἰαὐϊοία τι 
651 νοσαίιβ,, Οἷἱ μεῖαβ σαπὶ γαὐίσαγοιαγ ἰδοῦ! δ9, 

ΠΟ ΘΟ ρα 5 σαὶ Ἰγαστηδῆτία ἔπ ΠΠπὰπὶ Ππδῖνο ἃ. γα 

ΘΙ ΒΘ, ἅπ|51] σαπῇ, ἴῃ τι 6 ΠΊο τὰ πὶ τρυοοδὴβ αἸοοί ; 

Ηφὲ {εὐϊειϊ ἢ τασμῖθῦ Το, Ὁ ἀρ ηβδίοη]5 σλὰ- 

5ᾶ, ποραῖπο5 ἰ6δη} ρουδυδδίοι 6 ἀοῦθ 5 γΘμ1: 6 νΌΓῸ 

τριῆροῦο, γϑη}, πο], τόσο {Π15. ΠΟΘ Ββᾶσὶο 

ΒῸ) ΟΙΘα ἐᾺΓ, 

νι. εαἴ. 13, 
δ Μαΐῃ. χχύ, 9}. ὃ αι. χαι, 9. ΜΟΙ. αχιπ, 39. 

581 ΤΙι6 55. ιν, Ὁ, ὅ9 Μαίθ. χχυι, θ3; χανε, 18. 60 Ῥ84], χυῖχ, 31]. 

[1 Ἔν δόξῃ. γοῦθ5 ἰβία5. δὐδοηπθ ἐσ σοδά. (νων, ἀϑοιββίπιβ ἐχ οοάϊοΙΡὰ5 ΟΟ5}, οἱ θα, 

Οοἰδὶ., ἴδ ς.. ἴσο, ἀάβααθ., οἱ ἴρ50 Ὀνγη]ο πιο δ- 

{δα απ σϑοι απο, 15 σαΐ,π, ιν ογθα χασῆμθ, οὐ 
τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος, Ἀ5ΟΓΙΡΒΙ ΠΛ χ 19- 
ἄἀδοῖ οὐἀά,, ἀτοάθοι! νουϑο 8 66 ἰρθὺ ΟΥΡΠ]ο Ἰοῦο 
εἰίαῖο. Εὰ απο σχρ τοι, ἃ, 1 οὐ 66 ἃ. ᾿ 

(2) ᾿Επίδειξιν, ἃ η05. ὁχ ὑοδά, (οἰ51],, Ἰἴθα., 
ΟΡ. 15οά],, ἴοα, σαβαιθ, Νοι τηᾶ]ὺ ἰατη δι ΠΝ 

ὑπόξειξιν, εἰροπιρίμι. Ταΐγα, γοσθθ, ἐπ’ συντελείᾳ 

τῶν αἰώνων, Ορροβίία5 ἀμ δυθαθῃ(θι15,ποὺ τῶν αἰώ- 

(3), Ἐν τῇ προτέρᾳ, εἴο, Προ οὐ Ξραιθαθα 5.6 
ἀά οὐχ ἱστάμεθα Εχο]. ἄδδαη!]η οοάα, (015], ΘΕ θα. 
Ψοχ, δορυφορούμενος, 4665 ἰὴ σ044. 06. 6ἱ το, 
οἱ δοξαζόμενος, ἴπ 601}., Βοά!, δὲ 841}, 6 Ὁ}}. ΜΟΓΘ], 
Ἰιοῦο νῦν, μυδὺ ἰστάμεθα, ΒΦΌΙΡΒΙ 15, τοίνυν, ΒΧ 

(οΙ5}., ορ., σα, 5880}. ατοί, 

(0) Τοῖς τὰ τολμ. Ατοαιππι τοῖς δα] βοΐ πηῖι15. 6χ 
οὐπηΐθα5 οὐ, οῖδὶ., Κὸμ., σο, δβδαθ, δὺ δα}, 
Μοτεὶ, 



Ἵ ῷι ΟΥ̓ΆΤΠΏΙ ἨΙΕΒΟΞΟΙ). ΑΒΆΟΠΙΕΡ, 

11. 0}6 αἰτοχας {Π1ὸ αὐνοπιι ἰοχαϊθμ ΜΑΙ ΔΟΠ]ὰ5. Αὶ 

Ργορμοία : «ἃ ΕἸ βίαξπαι γθπρῈ δ ἀοτηρ Πα Π0 511Πὶ "0- 

«πα ππ 5, απ πὶ γο5 αι οΥ 5510» σου Ἀπ αΒ 5 Δαύνοῃς 

π5. ΕΓ σταγϑαβ 46 αΠογὸ [8 Πρ} α ΒῚ δηρσοὶὰβ ἰδδίαπ 

« πιοητ {πιϑηι τοα αα 0 }}}}8. σοθ γ 1} ΘΟτ ἼΠ115 δὶ - 

«ἸρΟ Θ8 : δὲ 4115 5.5.1 Π6}}}} αἴτια ἰηρσυθδϑιδ 6} 88, 

«ἀπε Τα Βα μ5ιβίοε ᾿π υἰβίυμο 6118 ὅδο αασά μ58 8ὺ- 

«τοῆτ! ἰἀπααδηι μὴ }5 σΟ  ΠΑΤΟΤΙ, ἀπ αιλάτα ποτα ἰὰ τ 

ἀνππίθια τ οἔ δε ἀ δ} οοπἢπη5 ΘΕ τη πἀδη5δ,» ΕῈ ἸῺ 

σαμ σα ΠΕ θὰ πιὸχ ἰρ56 βαϊ νατογ ΑἹ τα ἀὐσράαπῃ 

«αὐ νοϑ ἐπ ἡπαϊοία, οἱ οταὰ ἰδεῖ νο]οχ πὶ γρμθΠ00 5,6. 

κα δα! 6τᾶ5,6 . ἴῃ 605 4] σα! πο] 6 60 5 ΡῈΓΡ 

«παρηβαοϊαπιῦδ,» εἰς, Ῥγυρίστρα δα ΟΓῈΒ ΠῸ5 ἴα ογ6 

νοϊδης ΡδυΪὰ5 αἰθτα 51 απ }5 βαρογῷ ἀϊπΠοδὺ βαρθὺ ᾿οῸ 

«[ἀπἀαπιοπίαια,ἀατατα Θὲ ἀγροπίαιῃ δἰ ἀρι ἀο5 ρυθα- 

ἀοϑ05; ἰἰρηδ,φἴδηπηι,β ρα] άτα : ὉΠ ΒΟ 564 00ῸΡῈ5 

«πααπἰοβίατῃ οἰποιοίασ τ ἀϊθ5 οαῖπι ἀσοϊαταθί! Ἠ αιο- 

«ἴδοι ἴῃ ἴβη8 γοϊοροίατϑλ, »δάτα νθρὸ ἀποβ ἀυο168 1}- 

105 αὐνοηίαβ 5 σηϊ ποδὶ Ρααλι5 δὰ ἘΠ᾿. τΩ ΒΟΓΙ ΒΘ 5 15 

γϑυθὶβ ᾿κἀρρδραλ ρραῖῖα 61 Βαϊναιοσ]βόι πὶ 5 ἢ ο- 

«αἰ ίθιιβ, δα 65 1π05. αὐ ἀρ πορσαηίοβ πῃ μι οἴ 8 πὴ 

κεἰ τπασπάσπα ἀοϑἰ θεία, ἰδ ρογαμίονῦ εἰ Ροὶδ δἱ γυ5ῖο 

«ΣΑΙ. 5 1 ρυβοη ) Βροῦϊο ; οχϑροοίαμίο5 Βα. ἢ} 

«Ξροιη δ αρρανρί οπδπιρὶογιαι πᾶ ρΉ 61 ΘΕΘΑΊ γα ο 15 

«ποτὶ 68 (εν 15} 15ἁς Ὑοὴ,ααοτσοὐσ ρα υτη ὉΧ - 

Ρτδοϑ αἀνθη τη] 6 (πὸ σΡαθὰ5 αρτ τα ἰδραπηνογο, 

αποιη δχαϑροοίδῃλιβ, ὕτορίονοι οἱ φαᾶιῃ ρτοῇίθ- 

τὴγ ἴοποῦ ΠῸΠπῸ ἰἰα οϑἱ ρα τα, αἱ το αάπης ἢ δα τη 

«ἀαὶ 08 ἀβοθα ἀπ 1 Ο]05,6ἱ σσηϑοάϊτα ἀδχιΡ] 5 Ῥα 5. 

«Εἰ νϑπξαχιϑ οἱ ἴῃ ρίοτία πα Ιοῦτο νἱνοβ οἱ πιο νίπο 8; 

α Ο}1|5 ταρπὶ πο οἱ ἢπί5 » [1}. 

χαρίσαντα ἔχ δεξιῶν τοῦ Πατρός, Καὶ ἐρχόμενον ἐν ἢ 
ἔσται τέλος. 

ΠῚ. νοπὶοί ἔραν Ποτηΐμ 5 ΠΟΒέΘῚ 6505 ΟΠ δ Ὲ5 
6 σ09}15. γὙοηϊδῖ γόγο ογοδ Πποπὶ πὰ Π1}} ΠΪπ5 ΟἸΠῚ 

Εἰογια ἴῃ μοβίτοπια 416. δὶ δηΐϊπὶ πισταὶ ἢ} 5 

δι ΜΆΊΔΟΝ, πὶ, 1. δὲ 1014, ἃ, 3, δδ 1014, ὃ, ΕΕ1 (ογ, 

(1} ϑυτδ, αγὲ, ᾿ 
(3) “ρχεται. πος οἱ ὕδϑαῦθ., ἔσχομαι, Πάρια οἱ 
Πρ 5] ῖη. δ Ἀὸρ. ροβὲ ἔρχεται, ΒΒ) αηραπί, λέγει,α! 
1 580Γο ἰδχία. 

(3) Ἡμᾶς, Μαῖὸ ἴῃ οὐ 5, ὑμᾶς, ΟοΥεμαημ ιν 6χ 
σοὐά, Ἰλορ., (0]Ρ., οι!]., οὐϊέ, Μοτρὶ, οὐ υοῦϑ, 
ἀγοάθοϊ!. [ηἴτα, μαΡΠΟυ]ὰ καί ἀπῖδ οἱ, ΡῸΔ᾽ ἄργυ- 
ρὸν ροβι8, οἠαε {Πὰν οοαᾷ, ΟοΙ511η., ἤδρ,, Βοθ. 
(Δ5ᾶ0., ροὰ. οἱ ἃροβίο!οο ᾿ρχίῃ ς πὶ ἰαπιρη πὰ -- 
Βοίων οἰΐδηι Ῥγοῦαξ,, πατῇ, 17, ὀχραησοτο ΠΟΙα1- 
γη118, 
(Ὁ Ἥδη. ἴῃ οὐἀά, ρα εἰ δβαι}. Ἰορίίαν, Ἤδει, 

Νουλναῖ, οὐ οτατ{πτ νοχ, σημαίνει. Βοάοιχ προ 
τγοάθοίαβ 1θαίῖ, [η οοα, Οἰίον. οἱ Οοἰδὶ. οἵ ἤθρ, 
οὐ πγ σαάθῃ, σημαίνει, 5οαὰ πα Βοίαν, ἤδη, «ιοὰ 
πὸῃ ἀπθῖο ΠΡΙΆΓΡΗ ἰτ ρογι1α Ταοία τη ὃχ ἤδε:. ΝΟΣ 
οΟΙ οπ ἀπτῃ Ἰοοο Ὑἴτον, 8οτιρί ἢ ΠᾺΡ ΟῚ τπ (οἵδ), 
ΟἸΟΡοΙ., ἰοπ., ὺς. οἱ 58 8}ν., Δ ιμόθεον. Οποὰ 
τ γιιτ ΕΠ ταν γα ΠῚ) Ὑἱο,απ ΟΥὐΤῊΠΠ} ᾿μ 5185 ΤΩ πιο σ τ 
ἴαρϑιι [ἀσίατῃ εἴτ, ποὴ ἰπηπιογηο δ δ τὶ ροίοβε. 
ἘδΟΙ τι5 οὐ αἸ Ρ ἤθβογ θ6 185 ΘΥΓΟΙΌΙΩ σΟΥΓΟχίββδ, 
ἀφαᾶτῃ ἦα ἱπἀ παϑίτία σοι άπαμι ΡΟ ΟΠ πὶ πτιίῆβεο, 

(5) Τοῦ Σωτῆρος. ρα, (οΙ5]., ἤρρι, ΐοο, ὅδ- 
58}0}., ΒΟ6}., μαροί, ἢ σωτήριος, 1 5 ἴῃ ὕᾶνοο 

ᾷ “-, 

Β 
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Β᾽, Καὶ πεοὶ τῶν δύο τούτων παρουσιῶν λέγε, Μα- 

λαχίας ὁ προφήτης Καὶ εξαίφνης ἥξει εἰς τὸν 

ὴ ὃ : τ - νον ᾿ ναὴν αὐτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, Ἰδοὺ μία 

᾿ . . ᾿ - μὼ παρυυσία. Καὶ πάλιν περὶ τῆς δευτέρας παρουσίας 
“ ͵ ε - 
διαθήχης, ὃν ὑμεῖς ζη- 

Κύριος παντοκράτωρ, καὶ 

Ἢ τίς ὑπο- 

φησί" Καὶ ὁ ἄγγελος τῇ 

τοῖτε. Ἰδοὺ ἔρχεται (3) 
τίς ὑπομενεῖ ἔμέεραν εἰσόδου αὐτοῦ ; 

στήσεται ἐν τῇ ὁπτασίξ αὐτοῦ ; 

πὸ χωνευτηρίου, 

χαθιεῖπαι λωνεύων χαὶ χαβαρί- 

ζων" χαὶ ἑξῆς εὐθὺς ὁ Σωτήρ φησιν αὐτός" Καὶ 
προσάξω ποὸς ὑμᾶς ἐν χοίσει" καὶ ἔσομαι 

τὸ ταγὺς 

χαλίδας, καὶ 

ἐπὶ ψεύδει, χαὶ τὰ ἑξῆς. Ατὰ τοῦτο προχσφαλιζόμε- 
γος ἡμᾶς (3) ὁ Παῦλος, φησίν ΕἾ τς ἐπγικοδομεῖ 
ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον, χρυσὸν 
χαὶ λίθους τιμίους" ξύλα, χύστον, 

ἑκάστου τὸ ἔργον φανεοὸν γενήσεται - ὁ γὰρ 
ἡμέρα δηλώσει, ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται, 
"“Πδη (ἢ) καὶ ὁ Παῦλος τὰς δύο παρουσίας ταύτας στ» 
μαΐίψει, γράφων πρὸς Τῖτον, καὶ λέγων" ᾿Ιὑπεφάνη 
ἢ χάρις τοῦ Θεοῦ τοῦ Σωτῆρος (Ὁ) πᾶσιν ἀνθοώςν 

ποῖς, ἐμᾶς, 
ἀπεύειαν καὶ τὰς κοσμικὰς 

χχὶ εὐσιβῶς 

αἰῶνε" προσδεχόμενοι 

Ψ ψ᾽ . Ν 

εἰσπηϑδεηεῖσι ὡς γιατ 

πλυνόντων: χαὶ 

μαϑ- 
τ 
ῃ τὰς μοι- 

.“ ] 

ετ' κὸν 

φαομάχηυς, γαὶ ἐπ 

ὃς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί ποὺ 

᾿ “ 
αι αϑγόρον 

χαλάμγυ" 

κι 

᾿ τὴν 
σωφρόνως 

ξέσωμεν ἐν τῷ νὸν 
" ΕΡἮ , 

ἐλπιᾶα, χαὶ 

ἐπιφάνειαν τῆς δύξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ χαὶ Σὼ- 
τῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χοιστοῦ, Βλέπεις, ὅπως εἶπε 

Ἂ μὴ » "Ὡ , , 

πρώτην μὲν ἐο᾽ ἧς (0) εὐχαριστεῖ δευτέραν δὲ ἤν 
Ν - ᾿ - - - προυδοχῶμεν. Διὰ τοῦτο χαὶ τὰ τῆς πίστεωις τῆς ἐπ- 

ΣΤ Ἐπ ΕΣ ΣΙ ες, εἶ ἫΝ ἔ εἰς τὸν ([Τ,) ὅα: αὐεῤρόντα εἰς τοὺς χαὶ 

κρῖναι ζῶντας καὶ νεχροὺς. Οὐ τῆς βασιλείας οὐ 

ἄον ἰ . ᾿ 
παιοευοῦσα »α ἀξνησᾶμενηι 

ἐπιθυμίας, 
᾿ ἦ 

χαὶ δικαίως 

τὴν μαναρίαν 

Ἢ ᾿ 
αὐ θανυ ς᾽ 

 Σ 

ρχεται τοίνυν ὁ Κύριος ἐμῶν ᾿Γησοῦς Χοι- 
» ζᾳ Ἷ ᾿ ᾿ ΥᾺ 

στὸς ἐξ οὐρανῶν" ἔοχεται ὃὲ περὶ τὴν συντέλειαν τοῦ 
χόσμου τούτου μετὰ δόξης, ἐν τῇ ἐσχάτῃ, ἡμέρᾳ, 

1π, 48, 18, δῦ Τίθ. τὸ, 11.138 

ἰοχία εὐϊίο Νονὶ Τοβίαπιθηιϊ, Ἡοτοῖπξ παροὶ, ἢ 
Σωτῆρος. Υα]ραία5 ποβίεγ ἰηέργργθβ Ἰορὶ!, τοῦ Σὼ- 
τῆρος, 4φασπιρ0 ἴῃ 10}}}{15 οοάα, οἱ Ῥαϊταηι 1 δἰλπο- 
γα (5 ἘΠ} ΠῈ0 }}15 Πα ΡΟ ἀποίον οϑὲ ὅοαπι. ΜΘ 515, 
60.640]. ἈπβίσΓΙ5. 

(6) ἊΝ ἧς, Εχ οὐ, (015]., σο, Θάθααρ., ῬΓῸ 
ἐσ ἣν. Ογοάστοηι ἀπο Ἰοροπάππι, ἐφ᾽ ἦ, δὲ βο]ὰ 
ἰδεαγίογασα ΠΡ 4116 {ἰ6γᾶπιὶν νοοῖ θὰ 5 Τα85 νοσα 5 
ΒΘ αυ ίυτ' ἀρρίημοπάϊ οι αἱ [ἐσογϑίαν, ἐφ᾽ ἣν. 
Ράμ]ο μοϑί, Ἰόῦο, ἐφ᾽ ἡ ων, φονρδίτηθβ, ὑφ᾽ ἡ μῶν, 
6χ [015]... ἴδρ.. Ο011ν,.. 6]. 5[ο σαι. 18... 91; Ἡ 
τῆς πίστεως, ἐπαγγελία πάλιν ὑμῖν δφ᾽ ἡμῶν ῥηρεῖ- 
σα... ὑφ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελλέσθω, εἰο, 

(7) Εἰς τόν. αι, εἰς τό, ϑοτί ρβίταβ, εἰς τόν, 
Ἰυχία οὐἀᾳ. (οἰ5]., Πὸρ., Βοδ, ἀβανθ., ατοάσο. δὲ 
51 Π}}}05 γΟσ6 8, οαἱ, 1Δ, αν 94 ; Ἢ ἀχολουθία τῆς πί- 
στεως διδάσκει σε πιστεύειν τὸν ἀναστάντα χαὶ 
ἀνελθόντα. [,ο60 ἐν δεξιῷ, γοθαίιημ5, ἐχ δεξὶῶν, δχ 
οὐαί, ΟσΊπ]ῖπι., Π66., σθ., ὕλβααθ, δὲ οαΐδοϊι, βαρ6- 
ΓΙΟΤῚ πη]. 34, Ροβὲ βασιλείας, παβοίτν, αὐτοῦ, διὲ- 
7.8 γερτ 675 πον οὐ Ἐπὶξ, ἀπο οἰπὶ ποθὴ οχϑιοὶ 
ἴὼ. ὁο ἃ, Ἰΐδν, Οοἰ5]., Ποᾶ]. οἱ το, πθὸ ἴῃ ἐπ|0 
οαἰθοιθέθου, 66 ἴῃ ὉΠ ΌΛΙΣ ΒΝ ΒΟ]οσ πὶ [νη 15, 
ογδάθγα οὴ αἰ} (αν! ηγ8. 

ΒΞ 9 
εἰς 
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. γίνεται γὰρ τοῦ κόσμου τούτου συντέλεια, καὶ ὁ γέτ- 
νητὸς οὗτος κόσμος ([) πάλιν ἀναχχινοποιξῖται, 

᾿βπειδὴ γὰρ χαὶ φθορὰ (2), χαὶ κλοπὴ, καὶ μοιχεία, 
καὶ πᾶν εἶδος ἁμαρτιῶν ἐχύθη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αἵ- 
ματα ἐο᾽ αἵμασιν ἐυίγη ἐν τῷ κόσμῳ" ἵνα οὖν μὴ (9) 

μεῖνη τὸ θχυμαστὸν τοῦτο οἰχητήριον ἀνομίας πε- 

πληρωμένον, παρέρχεται ὁ χόσμος οὗτος, ἵνα ὁ χαλ- 
λίων ἀναδειχθῇ. Καὶ θέλεις λαδεῖν τὴν ἀπόδειξιν ἀπὸ 
τῶν ῥητῶν ; Ἄκουε Ἡσαίου (ἢ) λέγοντος" Κα! εἰἷλ 
θήσεται βιδλίον ὁ 

ε 
ωξ 

Ἴ- 

- ᾿ Η ᾿ , ᾿ 
ως ουράνης, Ὡϑῆν ΠΧΎΝ Ἢ 

ἄστρου πεσεῖτα! φύλλα ἐξ ἀμπέλου, χαὶ ὡς 
πίπτε: φύλλα ἀπὸ τυχῇς. Καὶ τὸ Εὐχγγέλιόν φησι" 

Ὁ ἥλιος σχοτισθήσεται, καὶ ἢ σελήνη οὐ δώσει 
τὸ φέγγος αὐτῆς, χαὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἐχ 
ποῦ οὐρανοῦ, Μὴ λυπιθῶιμεν ὡς μόνοι τελευτῶντες᾽ 

καὶ ἀστέρες τελευτῶσι (5), ἀλλ᾽ ἴσως πάλ ἐγείρον- 

παι, Εἰλίσσει δὲ τοὺς οὐρανοὺς ὁ Κύριος, οὐχ ἵνα ἀπ- 

ολέσῃ τούτους, ἀλλ᾽ ἵνα αὐτοὺς πάλιν καλλίονας ἐ 

πῇ. ἴλχους Δαδὶδ τοῦ προθύτου λέγοντος" Κατ᾽ ἀρ- 

εἰ 

σὺ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν 
σο» οὐρανοί αὐτοὶ ἀπολοῦνται, 

διαμένεις. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις, ᾿Ιδὲ (6) λέγει σαφῶς, 

ἼΑχους λέγει τὸ, ἀπολοῦν- 
Καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον 

ἑλίξεις 

᾽ 
εἰσὶν οἱ 

σὺ 

ὅτι ἀπολοῦνται. 
τατ' διὰ 

παλαιωθήσονται" 
ἀλλαγήσονται. “ὥσπερ γὰρ ἀπώλεια 

͵ 
ΟΝ 

τῶν 

ὡσε: χαὶ περιθόλατον 

αὐτοὺς, καὶ 
- Ω ᾿ 5 . ." , »7γν - 
ἀνῃρροώπου λέγετα! κατὰ τὸ εἰρημένον, Ἴδετε ὡς ὁ 
Ἶ αν ας: τᾷ Ξ 
δίχαιος χπώλετο, ἐχδέχεται τῇ καρ- 

Φ ἀν Η 
δίᾳ' καὶ ταῦτα, τῆς ἀναστάσεως προσδοκωμένης" 

δ ΝΟΣ 
Ἀκ': οὐξις 

; Ἵ Ἐν, ΣΕ τ 
οὕτως ἀνάστασιν ὥσπερ προσδοχῶμεν καὶ τῶν οὐρα- 

- γ “" Σ Ἁ " 

νῶν. Ὃ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἣ 

σελήνη εἰς αἴνα. Παιδευέσθωσαν οἱ ἐκ Μανιχαίων 
ῃ - ᾿ Η 

ἐπιστρέψαντες, χαὶ τοὺς φωστῆρας μηχέτι θεσποιεῖ- 

τῶσαν (7). μηδὲ τὸν σκχοτισθησόμενον τοῦτον ἥλιον, 

Ο56. 1», 1. 5115, χχχιν, 4. 985. ΜΆ(Π|. χχιν, 29. 
15 1206] πα, 51: οί, τι, 30. 

(4) Ὃ γενητὸς οὗτος κόσμος. {{π|πηῚ Υὐἐϊσα! ατα 
Ροβιίπαι ὃχ οὐα. 66.» ΟΠ νοτίνε,, ο6, Βο]ά. εἰ 
Μοτϑὶ. ; αἱ 861] αἰϊοόγαηὶ μοηπηιὶ ὁ ἀη16 κόσμος. Εο- 
ἄδαι πιοάο οοά. ὕδκαι}».. 564 μα θθξ, οὗτος ὁ χήσμωης, 
ὁ ἡενητός. Ποα, Βοά!. εὐ ΜΟΓΘ6]., οὗτος κόσμος ὁ γε- 
νητύς. Ἀορ., ὁ γενητὸς κόσμος οὗτος, δ ν 

(3) ΦῬηορά, νὸχ δ ἀρδϑδὶ ἃ βυγίρίαρα ς οἡταϊα, 

Εἴ 6}5 Ἰοὺ ἰορίξατ, φόνος, πορηἱοτἰϊνιη,, ῬΡΟ ἐχύϑη, 

ἴῃ ὑοα. Βὸρ Ἰιάροίπν, ἐξεχύδν,, ΟὙν! π᾿ ρα! 12, 

ἢ. Ἴ, πθης Ἰοθαηι οἰΐδῃ5 βου δῦ, ἐχχέχυται, Δ ΧΧ 
παῦθοίατν, κέχυται, γν6} ἐχχέχοται. 

(3) Ἵνα οὖν μή. Ιαυιίῖοα]α οὖν, αἷς ΒΆ {15 καροτ- 
πα, ὁπ {παν ἰὼ. οοὐά, ΟΟἸ5]., καὶ οο, αβὰι})., 

ἀγοάθο. 
“Ὁ ᾿Ησαΐου, Ου151., Ἀδρ, οἱ στοάδοια9. διάμῃὶ, 

τοῦ προυέτου, οοὸ εἱληθήσεται, σοΊ5]1π., πος, ὕὰ- 
ΒΔ0}., ἐλινήσεται, αὐ ἴῃ βαῦνὰ ἰοχίμ. θρ. εἰλιγής 
σετα:, Ποᾷϊ,, εἰλιχθήσεται. 

(5; Τελευτῶσι. 815. τϑροπίηνϑ ὁχ ΟΟΙ5].. θα... 
Ποβ. ὕαβδυβρ. οἱ σδηονύδῖ, ὕγὸ τελευτῶντες, ἴῃ σοδά. 

ΟΟ18., Βοά!. οἱ Μόνο]. ἴα χαῖθα5 πα Βαίαν, τελευτῶν- 
πες, ἀοοκὶ ἀλλὰ βοαυθῇπ. 

(61 ᾿δὲ. 1|ὰ τοβυταΐηνι5 εχ οὐ], θα... Ἐο6, δ - 

580. οἵ ὕγοίεο. τ ἀἀγαπρεηὰί ΟΠ ΟΡ. οἱ (0511. 

ἴῃ χαῖρ παρ οῖαν, εἰδὲ, οἱ ΘΠ πονοῖ, ἰπ αο ἰδοῦ. ἴα 

οά 5 παρδίαν, τί δὲ; φᾷ ἀμίθηι ὕ Υο0 68 θ6ααδῃ- 

ι88, ὅτι ἀπολοῦντα!, “Ἄκουξ πῶς λέγει, ρρορίον Ταρθ- 

Ἰομ θα νοῦς ἀπολοῦνται ΓΘ ΘΙ 555 ΘΒ Γ1ΠῚ15 

ἐχ οοἀὰ, Βο6, Οὐ}. οἱ ἀνοάρς. Υοχ δῆλον, ροϑὶ 

Βάττον. 6Α. ΧΧΧΙΠ. 

"λὲν ἐδ λν 

ἙΟΑΤΒΟΝΙΠΘΙΒ ΧΥ͂, ΟΣ ΒΕΡΟΌΝΟ ΟΒΠΕΠΒΤΙ ΑΌΝΕΝΤΟ. 8174 

ἃ ὑοηδαηληχαίίο, οἱ ἰδοίπις ἰ5ίθ πὰ {115 Γατ θα ΓΘ η0 τ 
ναδίιαν, Θποιλϊαλ αἶσα δ᾽ ὁσγγαριῖο, οὐ ἔπτέαπι, οἱ 

ἀἀα} δυϊ απλ,6 Ὲ ὁπ ρϑοσα![ογι ἢ μομπτι5 ΟΠ αβιιιι πὲ 

ΒΡ ἰθρνὰ ἢ), Θ᾽ ΟΡ ΟΡΟΒ ΒΆΡΘΙ ογαυνὸ5 δ ηι15}} μὰ 

τη "δ; αἱ 0 ἀμ τ} 116 ἀοιη! οἰ τιν δια [η}- 
ἀαϊ αι ορρμ]εῖυμῃ γιά θα!, μογίναμ εῖθ 1} εἰσ αππ- 
488 (8), ἃ! φαΐ 516 Ὁ Φ δ᾽ ρυ!οητίον ὀχοιδίαν, Υἱβ γοὶ 
αι] πὰς 6Χ βᾷορ5. 1015 ἀθιηοῃβιγαιϊ  οηδιὴ ἃύοίρογ ἢ 
Αὐαὶ ᾿ξαΐδτι ρυορῃοίαηι : « ΕἸ σοηνοϊνοίατ 5ἴσαι 11- 
« Βον οο]ατῃ, δἰ οπι μὰ βίάετα σα ἀ6η} δἰοας [011 ἀ6 

«Υηθα,6᾽ δἰοπξ ὁὀλιί πη! (011α 46 ἴοι "ἢ ΕῈ ἐυαπηοίξιος 

«τέ: δ} Ομ δοαγα αν ΘΠ πὰ οὴ (ἀθι πρ θα όονγθαι 

«ΒΩ, 6. ἀϑ ἃ ὁ 6} 6 ΠΟ] ὅδ ν ΝῸ ΤΟ 9} 51 0}}}8 

Ῥδυίπιίο φιαβὶ 5011 ἡπον τα πγατ ; πᾶμ δὲ δἰάονα τηὺ- 

γα ἔπι ν, ν ΟΡ ἴου [4 9515 ᾿ἴορατη τοβασθη! ΟΠ γο] - 

γί, Ο]Ὸ5. ΟΠ π15,, ἀπ αὐ 115. αἴ υδί ἐπἰογ τα, 

56 ἘΠ τα 55 χοἰ (δι ρα] ΠἸοτοβι τ] αν σπὶ μνο- 
Ρἰθίαμαι αἰδηίθηι ; «πὰ με οἴ μ115 τὰ, ον 6, ΓΟ ΤΆΤ 

«Ταμἀαϑ.1},8Γ ὀρονα ἠχαηιαπι ἐπᾶτα δα ΘΟ Πρ 8] 

« μορραπ μα ἀμ! ροσση 868 55.» Βοᾷ ἀἰοοί αἰ] 5: 
Κδοθ ἃρογία ργομπηξίαί, χαρά ρενένμης Απάϊ φασπο- 
40 ἀϊοαί, ρμενίνενε: δχ σοι βοασπι τ ρίαπαμν οβὲ 1 

« Ὲ σπλὴθ5 βἰσας νοϑ!πλθηζατη νϑίθγαβοδῃΐ : οἱ βιοαξ 
« ἃια σία πι οἰγδ νον 5 θ05, οἱ Ἰαιτπ αθιιαἴαν 79.» 

δίσα! οἶα ρόῦγ μοηϊο ἀϊοιατ, [αχία δα ηὰ ἐδ  Π- 

ὕληι: υ γΔθ(8 απο [5185 ρου ἢ ἔγθ λοι σχοῖρις 

«οογάᾷθ ιν ἀασϊη νὶ5 Γοϑαγγθοιο οχβροοίοίαν: [ἃ σα: 

Ἰούαπε σασάιο νο 0 1 τϑϑαγυοοι σθαι. ρροι αν, 

α80] ὁοπνονιοίαν ὰ [ΟΠ ῸθνᾺ5 ΕἸ ὰπὰ ἐὰ Βαπ ρα Θ.ὴ 1,» 
Ἐγυδία αι" ψαὶ οχ Μαπ ον 815 ΟΠ ΘΓΕΙ Βα δς ἃ ἢ1- 

Ρ᾽Ια5 αι δνία ἀϊνιἱαϊς ἀοπ6π| : οη16. πο ̓ πὶ ἰ5- 
ατη οἴη οΡδοπναπ αν ΟΠ ἰδία ὅ5πξὸ παρὸ δα βς- 

Ἰρηΐ, πανθατῃ δα! Π)ομἸ τι ἀἰσθηλοπε κα Ὡὶ 

« οἰ ἰονγὰ ἰγᾶπδιραπε, νογθὰ ααἴδην ταδᾶ ποῖ ρΥαιέοῦ- 

δθ ΟΒΆ). αἱ, 26. 7... 1014, 217,38. 5. Ἰξᾷ πνῇ, 1: 

διὰ τῶν ξξῆς, ἀσοδι ἴῃ σοὐά, Βοα, άβᾶσπθ., (οἷ5]. οἱ 
ἈδΕ. 

(7) Θεοπο:ιείτωσαν. Ἰζπιοπεξαπει5. ὁχ ἑοὐα, ἴοο οἱ 
(αξααὃ. νἱΠΠ οβαιὴ κολιριαρατα. θα οσαηλ, θευποιής 
τωσαν, Ἐκ Ερίμβηδδίο, Πγοξὶ τανε, ἢ. 88, 5οίδῃ, α- 
πάτα 5ἰάονας ΟἹ ἀϊτοπι Π 65 Δ] ΌγαθΠ! αποπ. ΤΟΒΊΔΙΜΙΓ 
ῬἙμθοϊογοίι 5. Μαθοδ ατὸβ κοί θα οἵ ᾿σπαῖν θοὸς ἐρ- 
ρΘ)]ανίβοθ. ν᾿ 6 βασροις ψαδος σὰρν 50ς Ομ ακίαῃι 
διϊθῃ! 5016 η} ἰδέα. ΥἸΒΠ] ΗΠ] τὴ 6580 Του Πα! ΕἸ ἃ τὰ 
τεΙο τι, ΟὙΡΉ 5 σατ, ὁ, ππῖταν 18. πΘΤὴ ρ08 501 61 ἃ[Π ρ- 
1Π Δ} 85 πο πα ον πη β!ἰοηθτὴ πιὰ  ς οἱ οχ Ἐπ δίκη - 
κἴὰ 1)61 θϑϑόν }. νοίονῃ ΤΣ Ποπι ο δῖν, νι δο ) ἃ 
Μαρπῖελις δὲν. ΡΡο ἱπιρ. ἴοι. ΥἹ, μὴρς ἀ6ὲ οἱ ἀρῦ, 
ΟὨτίςιαπι απΐο αὶ βοῖπι οβξο, πος Ἰάσηφο, αἴ 0515 
τιδαιραίανι ἀτραπηθηῖο ὀομ  μθμαπι, «πο Ομ τΊδίο 
μαιίϑηια εο] ἀοίοοίεποι, [Δ παργὴξ ΤΠοσάοΡοι, ἰοῦ 
οἰϊαίο. δὲσ ἀθ οπι 50 ἀ] ΠΤ σα σαι μι οι οπ αι γοΐογε 
Ἑαυεῖα5 Μαπίομαιια αθπι Αἀἰσαβες ΠΡ. σα θη ρα 
ἰρϑητη 8.3. ρ. 534.. ποιη μον ΡΊ ππὶ ππὶ πὸ βροσπα 
«6. ὙΠ ΊΡΗΠ} Πιὺβ ΘΟ 5 56. (αἱ «πιοπίαιη ΒΗ οὐ 1058 
« βοπεῖθτι5, ὉΠ ΘΔ. Αροβίο]8 πονῖῖς Φ᾽ ο5 οπεο οὶ 
«τα οιι οἱ Π61 βαρτδηιίατης τρια οτῃ αὐ! ἰδ Ρ᾽ 5 
«ἴὰ 8016 πιαθίϊαῦο, βαρ οη ατα νογα ἰπ [ππᾶ..» ΠΏ Ο 
δἰάρταπὶ δὐἰουα! οννοπι Ρχ Ῥογβάγθθν ΓΡῚ ΜΙ ΌΟΒ 5.Πὴ- 
μίδτα πὶ Ομ γιβα ἰδίητθπι ἱπνοχογο! ΜΆΠ 68. 

(8) Ρογ απ εν ὶς οἶα. Ἰὰ0 [0 ΠῚ Ε οὸ5 αὶ τη 08 - 
ἄσοι ρτόγβηβ ἰπτου αὶ ἃίθ 1. : ααδη) ορίαἰο- 
πότ Ονῖροπὶ ΘΓ κρπάοῖθα5 ηραίαρο ταοεϊοτῃ πλιὸ 
νἱἀοῖαν οἶνα Μοι πο 5 δῖνο Βχοζίτιο, ἀριῖ Πρίρῃ, 

“ὃ 



π, ΟΥ̓ΒΤΠΣῚ ΕΤΕΠΊΟΞΟΙ,, ΑΒΟΗΙΈΡ. 818 815 

« ἰΒαπεῖβ:» ποὴ δηΐπα τοι δὸ βοσ δ δἸυβάθτη ἃ τὸν Χριστὸν εἶναι δυσσεδῶς νομιζέτωσαν, Καὶ πάλιν 

ὄπ πὶ γορδῖ5 θομλἢἾ 81 ὁρεα αι το, ἄχους τοῦ Κυοίον λέγοντος" Ὃ οὐρανὸς χαὶ ἡ γῇ 

παρελεύσονται" οἱ δὲ λύγο! μὴ» οὐ μὴ παρέλθωφιν οὐ γὰρ ἰσότιμα πὰ ποιάματα τοῖς λόγοις τοῦ 

Δεσπότου, 

1ν. Τιαπαί μα! Ἰσίθαν νἱϑί ῃ}Π1ὰς ΟἹ ϑρηΐρηι αας 

δχερθοίαπίαν 5115. μα]οϊ ποτα : 5668 ἸΘ περι 5. 6 Πι0 

οὐγίοβε ἱπααίναῖ, Νοη ϑπίιη, ἡ 11}, « γοβίγαιμ. ὁδί 

« πΌ550 Τοι ρογα ΘΕ ΑΓ ΟΠ]Π05 ΤΟΙ Ρορτ 408 ΓΆΤΟΤ 

« ΘΟ ΠΕ ἰὼ ρτόρτῖα ροιοδίαϊο Τό.» Νοαπδ Ὁ [685 

ἀοπαῖνο παπᾶ μος ποις ηθίαρ όσα βαρ π6 ΟΣ) - 

ἀοτηιαβ. ΑἸ σηαιο ρηΐπε,αἰξιχαα ἢσρὰ συὰτιῦμ Οχβρδ- 

« οἰαίῖ5, ΕΠ 15 πο πλ 15 γΘη ἰο! ὅν.» ἡ δραπῃ, ΔΙ ΟΤ ΔΤῺ 

χροάϊθθαν πο5. βίρηα. ΟΠ ΒΤ] ΔΓ 15. ΡΘι ΒΟ ἃ 

πάρουν, δὲ ἀποηϊαπι ἃ ποθ5 οαβμοοίδιαν ΟἸ ἰδίαι; 

π8 ἀοοορη ἀπογογομιαν, οἱ ασπορλήδοί ἀπ ΠΟ οἸβίο [ἢ 

ὀγέοόγοιι ἀνα πσθνρτηαγ : αἰνίπο ἀπ πὶ τποῖ, Βαρισ ἢ 

[01 ὁοηΞἸΠ ο ἀροϑίο!! δὰ γουαμι πηαρίβίγα) ἀσοσάαιιπὶ 

οἱ αἰππί: « Πσ πο ἢ 5 φαᾶπιάο ἐφ γα ,6ὲ ποῦ 5᾽- 

«μη δάναπῦι (αἷς οἴ ἐσ πδιι πιτη αὐ 0118. ΒΘ 8}1 167), 

οχεαρϑοίαπιαβ. (6 βουπἦο νρηίαγυμι , ΦΦ 0 566 δὰ- 

ἰηδ3 ἰγαδήκαναιαν πὶ ἀπρόλάαν [1015 1, 05 ἰρσὶ- 

ἴὰτ (αἴο5 γοάάθ, αἢ ποῖ αἰΐαμι ἐπὶ Ἰοσο ον 5. 

ἢ δαΐοτῃ ἀνία αν Πδαϊππι!αθ Βα 65 ΔΡΟΓΙΘἢ 8, 

ΑἸ τ « γΠ96 16 πὸ {π|5 νὸ5 βοαποα! 18...» Υ05 ΠΌΟ6488, 

αὐ ξογθα, {Ππῶὶ πῆρ ΟὐΠ}15. της [ἀπ Πα δ 
ἰπτ δ ηΐο5, δα δηὶ νΟ 5 αθοσαδ ἀἸσϑη δι δι 1 οί : 

« γἱιάθιθ ἢ 715 ψ05. βοιπιοαϊ. » ΟἿ βού νῸ8 

οἴ θα αὐπιοπδί, αἱ 115 4 ἀἰσοπα ἐπιηξ ἀΠῚΓΗ 1 Πὶ 

ἀανοι δ .15. ΝΟ δῖ τὰ ρτο εν για τού ὐδίονία 

δὶ ; 5οεὰ Τα πραριιαι, Οἵ σοχέο Γαισάται πὰ δγορ οίϊα, 

πο ῬΤΟΡΕ ΘΙ ΠΡ 5 ΟΡ σι ἱμά 16 Ὼ1 ΘΠ πὶ σαι πλιιπ, 5068 

ΡΙΓΟΙογό ΒΚ ἴῃ τπδάϊαμη {π|ᾶν ποτέρα ππιη!, οἱ 51- 

δὰ ἀδοϊατδιίυι5. Τὰ νἀ ἀρ [ὁ σασιηᾷπι ὁχ 
115 τα οοπήρβουαι, φαδπάμ νότὸ 86} δν 6 }- 
ἅπιρα γοϑίοπ!, θα α6 ΡΒ ῺΪ, 

Ψια Υἱαθίθ πὸ {15 νὸ5 Βρά πόδ: τα ΠῚ ρα τὰ νοηϊοηϊ 
«αἰ ποίη 5τῆδο, ἀϊοοπίθϑ: Εροδιιη ΟἸρ 505,51 τα τ]- 
««1οβ ρα ποοπεῖλιι Προ [αοἵα διν οχ ρασεθ {1}. ΘῈ 

Ἰυσὸ ἀϊχὶ 5 χοὴ Μᾶρι5. (1), οἱ Μοηδηάθν, δὲ ἃ}1| 

1 Μ 5 ἘΠῚ. αχινς ὅν το λοι, ας ἢ. 
ἀ, τ πα, ᾧ, δ, 

Ἰπθρο δ. τἰχινς ππιτη.3} οἱ 45, ἀπὸ τὰ σέο ἀποίου 1116, 
σα ξα αἶξ 651 ἀπ μόνιπα, θα ἀθχη 51:0] ΟἽ 1011 Ἰουὰ δογὶ- 
Ῥίυναν, ΖΆΙΡ5. ἢ]σ γονρου ἀογε 5δΙΔΡΊῚ, νυ ]]5. 
{1 χὴν ρη ποὺ αὐοὶξ Θθμοη ἤΐασαδ, οἵα. δ σὴ 

Β6 Οἵ Ιαίγοιῃ ΟΕ Δ οἱ Βριρίαπι βαῃοίτιτῃ αἰ χη! ,οΣ 
ΟΥ Πα ἐαϊ. νι παι, 16. απ εν ὁχ Ἰγθαῖθο ἢ}. 1, 
ὁ. 23, ας δ, αἰ ΣΙηΑΥ  « 56 ΘΟ ΠῚ 6556 ὌΠ ΤῊ 5905 510 Ὁ 
«ΤΠ 5 1Π 0115 Βα] να σθαι ριῸ 5α} 16 Πογα παι η.» Π0- 
5Ππ86}8 Βατπλτ  Ἀπ05,0Χχ ΟΥρ6ηρ {1|00. φονέα Ορίξιιγα 
Ρ. ἀόν, εἰ ἔσπι. χιν ὧὲ ὥοαπ., ρᾶμ. 319. Βαπηδι 815 
βευβαθ θ.θ ΠΟ ΠΤῺ5. 651: ΒΒ. ὁ5κ6 (Πβαι ἃ Μόν 88 
9} ρΓΘΡΙ ΟΥ 5. ρττρει ΚΠ οαλ παν ΜΟομμανα5 01 Λα ΠΙΆ. ΩΙ 
58. 5ΡΓΓΠ ΠΠῚ Βα οί 6556. αἰχὶϊ, οσαύ. 10. ἡ. 8, 5ρᾷ 
ὁΠἀπὶ Γι Ῥα ρει οπηπὶ ροξθηίοιι, ὁχ Ερρὶ, μ- 
ΓΟΘ. ΧΨΨΠΙ, ἄαὰ. ΕἸ  ἀἀ41| ΟἸιενβοβιοπειβ ἐπὶ αι δι. 
Χχιν, ὅ, ΕἰἰπΠ| 5686. δὲ ὙδγβΒηπηι, οἱ δροῦδιπι. οἱ Ρᾷ- 
τοί 61 πε! ροιδηίοηι Ἰασίηπϑο. Μάη δ 5.51 ΤΉ. 
Φογοῖο σγθατμηι5. ΠῚ. τ Πα οῖ, Κα, ςς 50, ρακ, δά, 
πΟἢ. ἀπ ιν 1 5ὸ ὉΠ  ἸΒΙ ατὴ ἀρ ρΟΠ Παγο θα Βπη ἃ εἰν 
ΤΟΥΘΒΙΠΙΠΟ πατραΐ Ανομ ρίαν Πλκρυοθη Μαποίο,π δ, 
Οαπὶ ΟἸΠν 55. δα! φμαώσημ νρηἤιθ πλτατι κῸ θ556, 
5101}}} εὉ ἃ}» ῃ 5610 ἴῃ ᾿ποπ 5 Βπα τ τα Ρ ΠΟΙ 5 
Υθτο ἡὴ Πίρίον. ἤαπῖο., Ρ. 306, αἴἴ οὕτῃ ΞΟμν Δ. 

Π κατ’ οἰχονομίχν οἱ ἀπόστολοι 

15. Μά{Πιε, χαιῖν, 13, ἀἐ. 

δ΄, Ηχρέγεται τοίνυν πὰ “παινόμενα, χαὶ ἔσγεται 

πὰ πρησδοχιμενα, τὰ τούτων χαλλίωονα" ἀλλὰ τὸν χαὶ- 
᾿- - , - 

ἦν μηδεὶς πολυπρυνμονείτως ΟΣ 112. ὑμῶν, τὴν 

σἷν (2., ἐστὶ γνῶτα: γρόνους ἢ γχα'ποὺς, οὕς ἕἔῃετο γε τς στι γνῶτα: χρύνους ἢ γαίποὺς, οὺς εῃε 

ὁ [[ατὴρ ἐν τῇ ἰδίφψ ἐξουσίᾳ, Καὶ μὴ τολμήσῃς 
ἀποφήνασθαι τὸ, πότε ταῦτα γίνετα: μήτε πάλιν 
ὑπτίως κοιμηθῆς ᾿Αγουπνεῖτε 75, φησὶν, ὅτι ὥϑᾳ 
Υ Σ ὧν ΞᾺ ἭΡΞ ὁ Υἱὲ [γι ΗΝ - ΠΑΒΕΑ͂Ν Ἄ δι « τς 

ῃ οὗ προτῶοχατε, ὡς τὸῦ ἀνθρώπου ἔρχεται, 

᾿Δλλ᾽ 13) ἐπειδὴ ἔδει ἡμᾶς Ῥνῶναι τῆς συντελείας τὰ 

πημεῖχ, καὶ ἐπειδὴ Χριστὸν προσδοχῶμεν" ἵνα μὴ 
τ ͵ Ἵ ἐξ . Ἔ' - Ι ἢ ΙΕ ἀποθάνωμεν ἀπατηθέντες, χαὶ ὕπο τοῦ ψευδοῦς ᾽λν- 

ἫΝ ᾿ τς: . 

τιχοίστου πλανεθῶμεν" θεἴχ πουχισέσει χινηθῖντες, 

θινῷ διδασκάλι», καὶ φασιν" 

ἔστα., καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σύς παρουσίας καὶ 

συντελείας τοῦ αἰῶνος; Προοσδοχζῴιἐν σε πάλ'» ἔ)- 
Γ ἀλλ᾽ " “ τὴν ἢ ΜᾺ Ἃ ἐῃ , ᾿ Α 

χάμενον͵ ἀλλ᾽ ὁ Σατανᾶς ἀξτασχηματίζετα: εἰς ὅγγε- 

λὸν φωτός, ᾿Ασφαλισαι οὖν ἡμᾶς, ἵνα μὴ ἄλλον ἀντὶ ΟὟ φ τῶ ἕξ φΆΛλισ μ ζ᾿ “ μ᾽, “λΑλῶν ἅἄντι 

-- , - ᾿ δεν ᾿ ᾿»»" ἠὁ[ - - . 

σοῦ ποοσχυνήσωμεν, Ὃ δὲ τὸ θεῖον ({) αὐτοῦ καὶ μὰ- 
κάριον ἀνοίξας στόμα, Αλἔγει" λέπετε αὐ τις ὑμᾶς 

πλανύσῃ, Ναὶ ὑμεῖς, οἱ ἀχρηαταὶ, νῦν τοῖς τῆς δια- 
νοίας ὀφθχλμοῖς ὡς ἐχεῖνον ὁπῶντες, τὰ αὐτὰ χαὶ 

ποὺς ὑυᾶς ἀχούττε λέγοντος" Βλέπετε ἡ τις ὑμᾶς 

πλανέστ" χαὶ παρακαλεῖ πάντας ὑμᾶς ὁ λύγος 

ἐχειν τοῖς λεγομένοις (5)}." οὐ γὰρ ἱστορία παρελθόν- 
τῶν ἐστὶ πραγμάτων, ἀλλὰ προφητείχ πελλόντων, 

᾿ ἐ ᾿ ᾿ τι 

καὶ πάντως ἠξόντων᾽ οὐχ ἡμῶν πρόϑη τευόντων [ἀν- 

προσ- 

“ἀρ βπα μι : 

( ὅξιοι γὰρ), ἀλλὰ τῶν γεγραμμένων εἰς μέσην προσ- Σ ᾿ : 
φερομένων, χαὶ λεγομένων τῶν σημείων, Βλιπε σὺ 

᾿ , ν. κ5 Ε 

τίνα μὲν γέγονεν ἔδη, τίνα λείπει, καὶ ἀσρα. 
λίζου σεχυτόν, 

Ε΄, βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανάσῃ" πολλοὶ γὰρ 

τῷ ὀνόματί ἀου λέγοντες, ᾿Εγώ 

Ταῦτα 

ἔψονεν ἐκ μέρους" ἢ ἀρ ποῦτῳ [Ὁ] εἴρυχε Σίσων αἶγονε μέρους" ἤδη γὰρ ποῦτο (0) εἴρηχε Σῖμω 

Ἰδἰλι4. 3, 1 (ον. χι, 14. 

ἐλεύσονται ἐπὶ 
ν᾿ 

εἶαι ὁ Χριστὸς, καὶ πολλοὺς πλανέσουσ', 
Ἐ 

5 Μαρία, χχιν, 

386. Ραίγοτῃ ἀϊΐσδτοὶ, Του απ τὰ Ξ ΕΠ] πππι Π οὶ ε[1- 
χίδβο. [6 σῷ ΟΓῚ5. βίνο δι εοῖβ, πῖνο ερυο] εἰξι απ 
ΔΠΠΌΦΗΙ [ἀπ 11015. 4 Βα βοαθη( 5 ἰδιπ ρου 
(μγίβί πὶ 5656 ἀἴχαγοι εἰ!ρο. 

(2) “ὑμῶν, φησίν, γούδηΣ φησίν δ ἀἸάππμ τι ὁχ 
οοίά, σου εἰ αρίαι., ἂὸ ρρομίθγοα συ βογναν πιὰ 

Ὦ γυ]ραιαηιὶ βουιρίραιη, ὑμῶν, ἀπαιηνῖ5 1 ΟΠ]. σοφά, 
οἱ γοά. μαβοαίαγ, ἡμῶν, αὶ πον ἐβὶ ποβίγι ἢ]. » 

(3. ᾿Αλλ᾽ νοσοπι ἤδη δή σία ὁχ ἤοο εἰ Γἃ- 
ΞΒΌΡυ. 

(8) Τὸ θεῖον, αἰσ. (ἰ5]., τύϑα., πος οἱ ὕαβδι,, 
τὸ θεῖον τῶν μοκαϑισμῶν (ἀδοδὲ τῶν Πδρ.) ἀνοίξας 
αὐτοῖς (106 δὲ (αβαι}., ἑαυτοῦ) στόμα, « Αἰνίη πηι 
« Βορτ παλτὰ ᾿ρ515. ΟΒ ἀροῦίδηβ, 

(8) Αεγομένυις, 044. (εῃονεῖ, νοὶ, Βομς Πρ, 
(438}}»., τυάεις,. λεγθυησομένοις, Γαϊασθια [ἘΠΊ 
Βοβια]αι βοιιβεῖβ. ὅρα γε Πὰς γϑυλῖβ ργβομ εἷς ἰδηι- 
ΒΟΥ8 ΡΙΌΠπιϊβοῦ. Δ ΠΓ μ’Ὸ δηιροῦ 5 Γππιτῖ, πὸ 
γ6ΤῸ ἵπ 0 ἴρ50. που] αἰΐ, προτῳεοομεένων, οἱ 
λεγομένων, ῬΡῸ πρησενεχθησομένων, οἱ λεχθητομέ- 
νὰ), 

(0) Τοῦτον, [τὰ βογίρβίμη}!β Ἰοθο ταῦτα, οχ Ηερ., 
Ὁ015]., Βο6, δβᾶθβ., ἀγοάθο. []ογία5, Ἰοοο ἀθέων, 
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" ἐν τότ, ἿΝ ΠΡ ΡΝ ὁ Μάγος, καὶ Μένανδρος, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἀθέων 

κε δ ΡΝ ΠΣ Το ἢ ηκσον “, κ αἱρεσιαρχῶν. ᾿ὡροῦσ! δὲ ἐφ ἡμῶν, ἢ αὶ μεθ᾽ ἡμᾶς 
ἕτεροι. 

" παν δὶ : χὰ ζ΄. Δεύτερον σημεῖον Μελλήτετε δὲ ἀχούξιν 
πολέμους καὶ ἀχοὰς πολέμων, Τίνεται δὲ (4) ἄρα 
νῦν Περσῶν πρὸς Ῥωμαίους περὶ τὴν Μεσοποταμίαν 
πόλεμος, ἢ οὔ; ἐγείρεται ἔνθος ἐπὶ ἕῃνος, καὶ 3ασι- 
λεία ἐπὶ βασιλείαν͵ ἢ οὔ ; Καὶ ἔσοντα! λιμοὶ καὶ 
λοιμοὶ, καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους, Ταῦτα ἤδη γέγονε. 
Καὶ πάλιν: Φόδητρά τε ἀπ᾽ οὐρανου, χαὶ μεγάλο! 
χειμῶνες ὃ Γρηγορεῖτε οὖν, φησὶν, ὅτι οὐκ οἴδατε 
ποίᾳ ἡμέρᾳ (3) ὁ Κύριος ἡ μῶν ἔρχεται. 

᾿ Ἔ: ἢ. μαι -: Ω Ζ΄. ᾿Αλλὰ ζητοῦμεν τῆς παρουσίας ἠιμέτερον σὴπ 
ἘΣ Ἂς ᾿: ῳ ὲ μεῖον, ἐχχλησιαστικὴν ζητοῦμεν οἱ ἐχχλητίχστιχοι, Ὁ 

ἄν ὅν. : δὲ Σωτρ φησι Καὶ τότες σκανδαλισθήσονται πολ- 
λοὶ (9), καὶ ἀλλέλους παραδώσουσι, 

ν ἀλλήλους, Ἔλν ἀκού ὅτι ἐπί τ᾿ σουσιν ἀλλήλους, ᾿Εν ἀκούσῃς, ὅτι ἐπίσχοποι κατ 
ἐπισχόπων, χαὶ χληρικοὶ χατὰ χληρικῶν, χαὶ λαοὶ 

ἄξενα φρβῆν, ; Σ ἢ Α, κατὰ λαῶν μέχρις αἱμάτων ἔρχοντα:, μὴ ταραχϑῆς. 

δΕΜ δ ππιν, ὁ᾽ ἢ; ἦν κά απ, 11, 

βογιρίαπι ἰὼ ἤοα οἱ (δβάυμ., ἀθλίων, ηεϊδεγαυ τίνι. 
Αἱ σἴαϊαμι ἀθέων ΡΟ βίαγο αῖ5 [ΓΙ θα 6 Ρ8 βοῖοὶ ὑγγι}- 
ἴὰ5, αἱ οἂϊ, ὁ, ἡ. 15... (0, δὲ δα!. 7, η. 1. 

(Ὁ) νεται δὲ. Ραγίϊου!α δέ ἀθ651 ἃ οοάή, ποθ, 
(αδβαι., ΟΟ}5].. Βοά!. οἱ Μόνο], Μοχ, ἴῃ οοά, θυ, 
ὑδδᾶαρ. εὐ τοάθο. οὐ {πὰρ αἰναι 8 ἢ οὐ 80 
οἱ ροϑί ἐγείφετα: ρμοπίίατῃ : εὐ ἰουο ἐγείσεται, μὰ- 
θ6η αὶ πὶ ναηδοίίο βῖπε πτογγομδιίοηρ, ἐγεοθύσες- 
ται, ΝΟαϊῚ Ἰδού οι! πιαμὶθ αι πὶ ἈΠΘΓῚ ἕανοὶ Ονν- 
Ἰἰδηὰ5 ὀοπίθσίαβ. 

Ποίφ ἡμέρᾳ, ἤοο, Οᾶδδαρ. οἱ ἀτοάου, αἱ ἴῃ νδη- 
βο)ῖο, ποίχ ὥσᾳ, μα ἀολα. δία] Νον. Τδιαμ. π58. 
μα οηΐ, ἡμέ, αἱ ὕν νη}, 

(39. Πολλοὶ. τα νόσθῃ αδἀα!αἀἴ λα οχ οοηῇ, Βθμ. 
Ιἰοα, αβαι. δὲ βᾶσγο ἰδχία, Ροβίθα, ἰοῦο λαοὶ χα- 
τὰ λαῶν, οοὐΐοθθ τπο 0 οἰναϊὶ Βαυθοηΐῦ, ἄλλο: κατ᾿ ἀλπ 
λων, αἰϊὲ σοπίνα αἰΐος. χοϊϊ αριία πὶ ρυϊονει ἰθοιο - 
ποιὰ βαιάρη! πο γουθα ἢ ϑραπθηθθα5 : Οὐ μόνον 
περὶ τῶν ἀρχόντῶν τὸ σημεῖον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 
λαῶν. τοο Ῥογγὸ ἰἀΐὰ5 νάρίαιν ἀποέον ποπι. [)6 
γϑεμορΓορλοῖίβ, δίς. ς Ομ ννβοκε,, ἴοι. ΥἹ, ἡ. 8, 

(4) Ρεγβαάνιων ὁομῆθα. Πουλαπον, 610, Ῥορρθιυπμὰ 
φϑης [1 Οοπῃοίδη!ο ᾿πιρογαίορο Ῥόγβαγαπι οοπίρα 
Ποηϊδῆοϑ ἰὴ ΜΙ βοροϊαιηϊα ὈΘΊΠ τα. Οπαῖοτ κἰ θΟΠ Πα πὶ 
τϑογυαϊ : ἰθγααθ ΝΒ δ᾽ πὶ Ρόγϑθ τηᾶη 5. νἸ ΠῚ ΡῈ 5 
παραθπαμῖθο ᾿  ϑον σοὶ ἀθ1τ6 σοδοίὶ δαὶ : ρυίσππα τα 
ἀμιλὺ 9956: αι ΒΟ] Παπὶ εἰδὴ} ἀμ πὸ βάὉ ρογβδυθγὰ- 
Ραί ; ϑοοσηᾶο, ἀπὸ δά νοὶ 37. Ὅσπαπι οδοϊα ΘᾺ 
ὁοπβθοῦίθ 5αηῖ ᾿ἀ ὰο]ῷ ἀΘ τὰ 0 Ροβὶ ἃ ῬΟΓΆΙΒ 
τὶ οἰδίιο ; σοτητ  δβᾶηιιθ δὰ ἈπΊηρηὶ ΓΙστι. φϑίϊνο 
ἰριαρον δ ΘΙ ΠΡ ΡΟΠΒΙ5. ραμη8, σα ἅπποὸ 2.45. σοῖ]οςα- 
ἰαν. Ται ἐοχὴ ἁθλὸ 400 ἰθγυαὴλ τ Δ] ΟἹ σαηὶ ἀπίδᾷ 
ταὶ πη 1 6. 86 Τ6] οἷον οχὶία ΝΒ υὴπὶ ΟΡ ΡΠ γοΡΘ, 
1μὉ «οι δὰ ἀηπὰῦι ὑβαὰρ 359 γΓθ5, ἀπὸ ἰδπὶ- 
ογὸ θ6}Πιπ|ὶ ἀστῖι5 Γορδγαίη] 681. )ὸ βεοσηλο 110 

ἐοοϑ ἀνε αι Ἰοααΐ, νοι ααεθ (ΘΙΏΡΟΓΙΒ ἃ οὐ ἀ6- 
δίσηδῖ! οἰσουπιβίδ ει πη δὴ [οί !. ΝΆ ἢ ὁ! 6 ο]}16- 
565 ΔΠΠ0 31 γ6] 348 αἀἰοίας. ἀὰ δ᾽ ΡῚ πον ροὐθβυ, 

(Ὁ) Πανο 7κπηὶ ἔπεα διοιὶ, ἙΆμηος, γνοκίθ5, οὐ ὑθυττ 
τηονὰ οἵτοα πῶς ἰοτὴρο γᾶ ΟΠ  μ 1556. ΤΘΙΌΡΌΠΙ, Δ - 
οἷοτθ9. Βιοτοην πιὰ ἴῃ λγροηῖοο, δὰ ἀππ. 399. [ὰ- 
πὶ θα οἱ ρϑϑίθῃ ἰὼ ΟΠ οἷα οἱ ϑυτία τηαχὶ πη πὴ ΟΠ ϊ- 
σ1556 γοίουν σὰ} 5 βίσαμθϑ θοῦ ΠὰΓ ΤῊ ΡΟρ αν 5 1π 
Οἰνοπουηναρ)ιο, με. 38. πὸ δαΐθηι θά, ἐδεγον ᾿πμ6 8 
ταοϊὰβ ἃ τυἱάϊ, ὁχ οδοάδιῃ Ηϊογοσγπιο ἰῇ (λεορῖθο, 
αὰὸ υγγαοδίαπι ρο 85 δου θγβδυμη. ΤΠοπλᾶ (γι ὴ 9116- 
γαὰπι ποοίϊαιηιιο ἰοῦ! πὶ ρα το ςυποαββὰς θ᾽ Πα βτ 
οἰδάθϑ ἴὼ ἀϊνουϑὶθ Οαμ ραπίθ ἀρρθῖθὰ5 βάϊτω. Ππὴο 
δὰ δ. ϑ41 χευοοᾶγε νιἀθίαν ἹΠπΘΟρΡ Δ 68 ρὰβ. 9], 

ΟΑΔΤΒΟΒΕΒΙΒ Χν, ὉΠ ΒΕΟΌΝΟ ΟΠ ΒΙΒ. ΔΌΥΕΝΤΟ. 

καὶ μισή- Β 

83 Μ ΔΓ, χχιν, 63. 

( 30), οἷς,, ς. 8. 6. 115 δοίου θα: 
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φαΐϊάατη δχ Π)εΐ ΠΟΒΈ μα 5. αρόβαῃχ ρτϊ ποῖ ρὶρ 5. Ὁ] - 
ὁθλΐ ν6ΓῸ [σι δἰ πον 5. Το ρον ῖθι5, 6. μο51 π05, 
Δ}}}, 

ΝῈ. Βίραπηι βοοιπάθαι τ Δι ζμ"Σ αμίονὴ οοεἰς Βοίία 
ὁΕ ἸΘΒΟΥ 8. δο ονμτι δος. ἘπίπΠ6. ὑρίζην ἢν ΡΥΦΚΟΠΙ 
(οπλρονο Ρουϑανιι πὴ σομ τὰ Ἰϊομαμοβ οἰγόῃ δίοβορμο- 

[Δι αχ ΘΙ τὰ (41, δὴ πὸ ὃ ΠορϑαΡα ΡΟ 1.5. σσὴ- 
νὰ σϑηΐθηιν, οἱ τορι αὐ θυ Ὲ5 ταρπα πα, ΠΟΟῺΒ Ὁ 
«ΕἼ οὐαπὶ ἔμ 63, δὲ μ 5. Π μα 4, οἵ ἰοῦ ρρ πιὺ 15 μῈ 
4 Ἰοῦὰ ; » πο πὶ [Δο(8 5πη1 (0). ἘῈ ἰξδτπιηι : α Τον- 
« γ]ου!αιι μία. ἀ6. ο]ο, οὗ τηᾶρσηδ! (ετηρθϑίδ- 
«168 δ᾽, γιρη]αίθ ᾿ρίναν, αἷδ, απ ποβο  ἦβ. (ὰὰ ἀϊθ 
« θοιμίμα5 ποϑίδν υϑηϊοί "ὅς » 

ΥΠ. δ8ᾷ λάνοιιαβ Π)οτ] ας ΘΙ ΤΩ 15 δ᾽ ἐπ ΤΩ ἢο- 

δὶ5 Ῥγοργίαπῃ : δοοϊοπαβίσια. [μυ6 οδί, ἸγσΟ ΘεΙ89 
ΡΓοΟργι 1} σα ΘΓ 115 ΠῸΒ ΘΟΟΙ ϑ  ἀξτιοὶ (6; νἱτί. 5.8 

δαϊναίον νοχὸ ἀϊοῖυ: « ΕἸ ἴαμλὸ βοαιι ἀπ] χὰ μαϊίδα αν 

4ἸΠῈ}}, ΟΕ 811π|5 ἃ] τι αν ἐν σοι ἔνα δῖ, Ξοβοήο οὐΐο 

«δα όθαμὶ δα,» 51 αἰ! θυ ἡοᾷ δρ βοορὶ δἀνθυϑτιτη 

δρ βοοροϑ (7), δὺ οἰδγί οὐ οοῃίτα οἰοσίοῦβ, οἱ ΡΌραΠ] 

δ. δια, 10. 

ΤῸΪ ἀπ δογτὰν ἡπαβϑην ἅππηὸ 84 ἀπβίσπαῖ, απὸ 
ἀμ} ἴῃ. 58] ποάο ὀνουβὰ πιδηχογαῖ, 411} πθὰ- 
Ρον ϑειζαθηἐραβ ἀπ 15. πάσα ἀσδίπηι βίραθο ὁοθπ- 
ὑμπόγαμὶ [αἰ ἰριηροβιο5. ππππόναρο ρομη} ὃγ- 
τὴ 5 σαβαια ΠΠὰπὶ πῃ είν να], {4 ΠΠ ορόκοὶγ- 
πιὰ ΓΟΟΘ 9. ριοχίσιθ ἰηϊθε τὰ δἀαάποίαια ἔμ 1588 
παγτὰν. ἐὰ1. ὃς αι. ἦ, 

(6) Δος δεείοοίακεϊεξ, Τὰ δδὶς χὰ! ἀὲ Εοοϊροῖα 58- 
τη 5.()αατη νὶ5. δ . ΥΟΧ ἰνῶν ἰάπὶ ΟἸίμι αἰ ΜΉ] ΞΕΡῸ 
4118}}5 ἀδδβίβπαηο5 ἀμ δ 11ὰ οὐ 1αἴο 18. ὁρροϑίτα 511, 
αἰ ράίθι ὃχ Ἰδα5}}. δῃῖβι, ὃ, ρὰρ. 9: 5. ΝΊΙΟ, Βεστηοὴ8 
ἴὼ δὲ νὰ : δσισ φαΐ ἀαυοὶ ςαροιιίιον {ἰιο χχπ, 

᾿ΐς ἐπ πλοὴ οἸἢ-- 
05 στ ἀρ Ἰλσο]οβῖ σογρονὸ βαμῖ, πίγθ ΟἸοτίοῖ, εἰν 
ἰᾷῖο! βίην, βίη ἤοδὲτ πατὰ ἴῃ δἰσηὺ ΘΟΟΙΘΒΙΆΒΠ1018 
φυορεῖο αοὰ βόα ορβοσρόταπα δῦ οἸον  σχίίαις 508 
δαια ρορα!ογῖπι ἀἰββί τὰ δὲ νὰ Ομ μο μι. Πὰ 
ὑσο]οϑιαδοογαι νοσα θα! πῇ Π5ΌΡρ απ, 1 ΟρΡρΟΒ)- 
ππιὶ ᾿μργδ οἶδ ἃ} Βοο! οεία αἰ φη ϑ. αν Οτίσοιθ, ἃ - 
ἰθὰ ἐν ]οὉ χχ, ὁ, ᾿. 348; γος. Ννδδ, [Π}}ν. τ συ δα 
Ετσιομι.. Ῥὰμ. 30, δὲ ρερα!, ὃ. μές ἢ’. ἀύδὺ ΤῺ 

Ἀγρορπόμ, ΡΡῚ ΜοιοΝ, εοὶ, Οὐὸς Ἰόμι. 0 0. 02, 
[ἀσπὶ ἁγναὶ Πναϊίχο5 ἀϑὶι5 ναι, Ἐχοπομίαβ νοβ] ἅ 
ΘΟ βιαβοος ἀρροιαἱ δ05 σαὶ δὰ ἐροἰθδιαπι αὐ }- 
πρα!. Βα5Η 15. ΥογΟΘ ]ηΞὶ5. θοῦ ϑοιΆβ σοβ. νόραὶ 
ποι βοίατη ρυθεθΣ ἰδτὸ5 68 ἰαοοιιος, 5611 οἱ ΑΜ ΟΛῸΒ 
ἔγαίθο5 ϑθσα Οχβαίθα, ἐπ θρ᾽βιο!α, αἱ κτιον Υογο01- 

Ιοη5865. Ῥβουάη-Ηϊογυῃ, ἐμ ῥβα!. σον, οἷο, 
(7) Ερίβεορὶ «ἀνούξίσα ορίδυορυβ, Ττῖα ποῖαί Ἐοο]6- 

5ἰτὸ ποιπί πη αὐγούθηιῃ Ξο5ρ ἡηνοοὴὶ Ἰπβί τε, ἐ ρῖ5- 
ὁορονύαπι, οἹονίσοναθι, ει ροραίστσαιι, δή κα παρα μ6 1 

ἢ υδραὰὸ ΔὨ ΠΟΤ] ἔογνογα ραΡΓάοίε, ἀα Ὁ Θλμὰ 0815 

διηδία ρορθύθνυαη!ς αὐ ποίαν πἰρὰ ἢ. 9... « ρυθοθαναῦ 
« ἀίαθο! 5. βολιδαναια, ρομι!υνλατα : οἱ». ἐδ. ἰθυτολῇ 

«τὴ 5οἰεἰβύχαία Προ! δείαεανη, » Το ἀατοιι βου διηλτα 

φγορίοι ααοτιτηάαπι ἃ Πἀ ἀϊπαδαβίθη θπὶ παὶα 101} 

ταί, 117... 38. Κο5 νοῦὸ 4105 ἃ (6 ἀἸκοΘββΊβϑο ἅν 

ξΔ Ὁ οΠἸαποβ ΕΠ - ραλολἱταΐον ρνυτ!λ σεν οἵ Δεϊὰ 
πο ΟΠ εβιαια οχ πο δχβίαε 5. αἰ ἢ ραλα α65. 6586 

οἰκαῖῇση! τ οι ἄρον αἰ θη, 50 Τουΐδ οἱ ἀσρλ!νθ 

πιοσγοιίοα {84 ἀοκιαδία ἰθπιοι το, ἐπἴγα ιν. 9. Οὐ Ρτι5 

ἀαδίαιαι αὐ δοῖ ποίατὶ ΠΠ1ὰ οἰ Βνα ξβίπα δὸς πὰ - 

Ῥόγβ σα] πο σου, οἱ Δυϊασόγαπι (πο! Πα. Ῥ|5}5 

δαἶπὶ Ατίαπογάιη Τκο! οπὸ 6. 50 4.}}} 5. 6015 ποθ} }551- 

τμοΐα δριβοορὶβ, Βα ρβε  αϑαθ ΔΕ, βοῖσϑα ρ] 605 οἱ 
ΟἸόγιβ ἔπ [αοιίίοποβ, ἀπ αἰϊὰς 4}}} ἀρ ϑϑοιῖ : οῶ- 

ἄἀδόχψαδ θἠ αν) ἴπς ἀσθῖθας ὁομΠσονδ. ΕΠ Ή Πα 461 
ἰδ ίθῦ δὺ5 υἱοϊαῖῃ Π46] ἀσσιβαλιυι θαι οὐππὶ Ἐππεδίδαὶ 

ἴὰ σαϊδολίοσοα. Θαρ  βρλὶ, αἰ τοΠο1 ἂχ πβθθἰα πο 5 
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ἰῷ φόρα]ο5 δὰ Ξδησαίμθπι ὕβ|λε ρρασβαπίιν, ΔΒ ροτ- ἡ προγέγραπται (3) γάρ 

ἀν θουῖς ε ρεάϊοίαταη δαΐτι ἀθ1θ [αὶϊ ἴῃ Βογρίαυϑ; 

πθ μἷδ χιμο πῦδο ἤπηις, οὶ 5. αι βορηρνὰ ὁ0η} 

αἰιονιο. Νοάαθ δι 5ἱ 6θὸ ἀπ τ6 ἄσούο, ρουεὰπι, 

(ὰ απὰ ταύ αν ρου θὰΒ : 5086. [8 650 Δ ον θεὶ τπᾶς- 

εἰβίγο πιο ϊογουιν Π9γῖ, ΘΓ δααι πὶ πον 55 πηπ5 νΘΩ δ 

ρεϊονθα ἰπεὶ δ. «αὐ σι ἀοηι οἱ 605 αὶ οἰγοᾶ 

πα θοϊπχατα πογᾶϊα σϑη λαμ, τροῖρὶτ πη μ5 ὅὅν 51 

ἐπ ἀμοβίο!!5 ἱπυθηΐα ο81 μυῖα, γα  γαρὶ5 51 [ἢ Θρί- 

Ξοορὶβ ΄ασιμι Γραϊοσααπι οἀΐα πὶ τορερίαμιν ὁ 566 

βία αι οὐ σὰ αἰ ρβείποῖρο5 δία πι, ΘΟ ΠῚ οἰἸατα 

δ ροραΐοβ ροσιπαδε, ΑἸΈ ἐλ  « ΕἾ τορι ον μα - 

«Ῥιϊοαϊοποιν. ἐπ σα  [α}8.,. ΓΟ ΡΊΙβοβοοὶ πρα] ΓΙᾺ 

« μανα5 ὅδ, ὁ Ῥνωκθηϊ αχπο ααϊβααπι 58 βιηῦο- 

τὰπι οἱ ἀθϑίαο, πη! ἴσπ6. μάνούδαβ. Ργοχ  λ ατῃ 

αὐλ οἰ ἴασπιν μὰ δόγα Β] να τι 651 ὃ ΝΟΠΙ6 μευ ΒΘ ΒΘ 

δὲ Ἰα σία οποι!αμίαν, οἱ να] 5. ἀρυάθε, οὐ ΠΠὰγὲ5 

τη8}8 4ἱ ραο!οὰ Ἰοαλυιν ἡ ὁ 

ΥΠΠ. Ηαλδα συοαχαθ οἱ ἰοῦ βίσπαπι τι Εἰ ρας 

« ζαδίίαν ναπσϑι πὶ ος τορηΐ ἴῃ τοῦδ οὐδ ᾽ἢ (65- 

« πιοπίαται οπιμῖ δὰ5. κοπτθα5; οἱ τὰ ἤμ15 δάνο- 

« αἰοῦβδι ν Εἰ ἴοῦα, αἱ νιἄάριπαβ, ὈΠΙΥΘΓΒᾺ5. ΤΠ - 

ἀα5 4) ἀοοιεῖα ἀο ΟΠ βἴο ὑμρ]οῖαβ ἐβέ, 

ΙΧ. 1 χα] μοόϑέδα ΠῸῖ ἢ ὨΙοΥΕ αι οομβο ΘΗ θ 85: 

«Θύδιαὸ τμἰΐαν ν 6. 115. ἀθοταϊπα οηϑιῃ ἀθβο]αιο- 

«πἶπ, 4ὰξ ἀϊοία δ5ὲ ἃ Πα π|6}8 ριορβδία, βἰαηίεμ ἴῃ 

«Ἰοῦο βασποίο ; φαΐ ομὴν αἰ ἰραϊ ὅθι ἐξ μρει  ΤΠὺ 

« 5 χαΐβνοθὶβ ἀἰχουι  Εσοο ἰδ ἐδ: Ομ γίϑίαβ, ἀαὶΐ, 

« σοο ΠΠ1ὸ, 6 οὐδ αι 15 "δι νι “1 Ρραϊδυηαοι θα αγη, 

Ἀπιολμείβίο αι ἀδίποορβ ἰοσαμι, Ρυφρατγαῖ ρηΐτ ἀ18- 
ΒΟ 5 βοϊβϑιινασ ρορ σάτα ἀρ σα γολδι ἴανο- 

ΤΡ. 115 γροϊρίαναν. ΑΙ 51 νότο, ἃ}, συ βηᾶ πὶ ΘΟΙΊΙΩΙ 

αὶ εἶσ αὐἰπαπί, νϑὶ σαϊσαπάαθ στὴ ΔΠΡῚς βορνο- 

γαῶλ, δ Πιοβίοτω ἀσσατγΡραῖ. ἢ) ς οὐ ΒΟΥ Ρθθὴ5 ϑροϑβίο- 

Ἰὰ8 Ρᾶμ]ιθ. ρογδμιοθιθ. βίρααι. ἀθάϊξ, αἀἰσοηβ: 

4 Οαοπίδπι αἴ] ΘΠ 6 τ ργῖ5 ἀδίδοιμα, ΘΕ τονϑ αἴ 

35 τρια, ὕ, 7. 
ὅ,. 

81. ΜΆ), χχ, 10, 
8ὺ γιὰ. 33, Ἢ Ψ ά. εαἰ. 4, ἃ. 1 

Αὐ απῖθι! οὐ πὰ πᾶ ΠΟΏΘΥΙ 1 ΡΤ ΘΗ : ΟΠΊΠΟΒ [Δ 1.65 
δχίονῖ 5. παι τη} φο σδῖιε, βοοϊροίηίοηι, ἡ ποα οἱ 
Ρο5.. σορ  τπὶ Βα ΘΏΒΟ ΒοΡ ρ 51} ΟνΤΉΠΠῈῸ5.. Πηὰ οὐ! 
ρἐ ΤῈ ΘΎδ!, ἐΟΟ  ΘΒΙΆΒΤ ΟἹ Ἰπ } 15. ἀΠ|ΞΆ1 11 οἰ βίο, ὁσ- 
οἰ ρον νη δια αν ἔαματ ἰὰ ἀαὸ σον ἃ ἀν ͵50 ; 
αἰχιο ἀπαϊῃοπιαίο ἃ ορίποσρὶα αἰγαγιι ναι μΡ ΓΕ ΤΩ 
ὑα τ δι νίϑεηα ΔΙ ΠΟΓΠΙ5. θα ΓΕ]5. ἀσοθβαεοηδ, ἰὴ 58 
τανίσῦ ἀἸεῖος πὰ ἷ5 μύυγτο 50 νοὶ ἡχούταπα εἰ ΠᾺΠῈ 
απ αὐάϊοίατα Βα νεῖ γε ας αἰ γόβαιιθ βαπροοῖδη8, 
ΘΕ ἀΡ ἀνα Ρὶς αἀϊνίθαν. ταὶ ἰὼ 60 τρια ροτὸ οοΙθει 
ἩΠΟΡΟΒοΙ γμΠ πῦρ 5 α ας, ΜΑΧΊ 15. ΛΏΤΩῚ ΘΒ ΒΟΟΡΆ 8, 
Ῥοβιπαπν ὁ σοηοη το Ἡγγίθηδὶ ἀἰξεθβοῖββοι, πα 1 
τι 115 ἀἰδοΐ 4 ραρίοηι πάθον νυ] τ ρααα Ὀγίοη- 
ται! πὶ σοηο πὰ οἵ ἀπο ΠΟ μεπ σα μυϑδη ἃ ἀ580π- 
ξεν ΠΟΙ ΒΕ ΌΡ ἢ5, πδῸ ρΟΓΓῸ συπηη απ ϊοιεο ἢν ΑἸΠὰ- 
πᾶξι! ἔονσιϑ  ἀοηθὺ οατὴ πηι. 3.18 0 'ρ50 ΔΙμλη8 - 
οἷο ἐδ [γα 5. Δυϊάα παρ οἰσείαϑ. οατη ΘΟ Οἱ - 
ΠῸ Ρα]εραίίπο ἀπιρίθχιβ δ᾽, 
[Ὶ Ῥόνὰ του ϊθούβα τ μ 5. οἷς, Μααν άσηι ππίνου- 

διὰ τοἀθιηρίπα ἃ ἘΠ  Ὶ 500 1051 οὐ δὴν οἱ ρον 550 
ἀϊοι ςαξ 8. π΄ 1 δ 10, ἂς οὐδ, 1, ἀπ ΤῈ ; 6}88 
ποΙηρὴ ἴπ ἀπίνουϑο οὐδο ἀπ δ], σα. 10, α΄. ὃ; 
δοο]οϑίλτα ἡ }Π}5 πηι 5 ἀολο στ παΐατα οοβοὶ οαϊ, 18, 
Ὡ. 37. ΑἸ ἸΡεγβὰ5 δὲ οί ο5, δ᾽ ΟΙΏΠΘ5 ΟΧ ΘΠ Ρα8. 

ι ΟΥ̓Π211 ΒΙΕΒΌΒΟΣ,. ἈΠΘΗΙΕΡ, 880 

᾿ Μὴ πρόσεχε τοῖς νῦν γινομέ- 
 ς Κι “- “͵ ἀδε "" 3, ᾿ ᾿ Ὁ 

“οἷς, ἀλλὰ τοῖς γεγραμμένοις, Οὐπ: ἂν ἐγὼ ὁ διδά- 

σκον σε ἀπώλωμα!, γαὶ σὺ μοι συναπολῇ ἀλλ᾽ ἐξ- 

ἐστι καὶ ἀνγροατὴν χαλλίονα γενέσθαι τοῦ διδασχάλου, 

καὶ τὸν ἐσχάτον ἐλρόντο γενέτῆαι, πρῶτον" ἐπειδὴ 

χαὶ ποὺς περὶ τὴν ἐνδεγατην ὦφσαν δέχετα: ὁ Δεσπό- 

τῆς. δ᾽ ἐν ἀποστόλοις εὐρέθη ποοδησία, θαυμάζεις 

εἰ καὶ εν ἐπισχόποις εὐρίσχετα!: μισχδελοία ; ᾿ Δλλ' 

οὐ μόνον περὶ τῶν" ἀρχόντων τὸ σημεῖον, ἀλλὰ καὶ 

περὶ τῶν λαῶν φησὶ γάρ’ αὶ διὰ τό πληθυνθῆ- 

ναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται τῶν πολλῶν ἱ ἀγα- 
πη. Καυγήσεταί τις ἀγα τῶν παρύντων ἀνυπόχριτον 

ἔχειν πρὸς τὸν πλησίον τὴν φιλίαν Οὐχὶ τὰ μὲν χείλη 
πολλάχις φιλεῖ, χαὶ τὸ πρόσωπον μειδιᾷ, χαὶ 

ὀφθαλμοὶ ὁῆθεν ἱλαροί" ἃ δὲ καρδία τεκταίνεται δόλον, 
οἱ 

Β καὶ καπασχευάζει (8) χαχὰ, λαλῶν εἰσηνικά, 
Βα πὲ ὁ0}}}, σατα μος παδο ίπαναι. ἀσίιωι, δὺ δίνω 

Ο 

88 ΜΆΔΗ. χχιν, 13. 

ὔ 

Ϊ ἀἶταν ΓΞ" Ρ 
θ΄. Ἴλχεις χαὶ ποῦτο τὸ σημεῖον" Καὶ χηρυχθέσε- 

ται τὸ. Κυχγγέλιον τοῦτο τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ 
τῇ οἰχουμένῃ, εἰς μαρτύριο" πᾶσι ποῖς ξὔνεσι - 

καὶ τότε ἤζε: τὸ τέλος, Καὶ σχεδὸν, ὡς ὁρῶμεν, ὁ 

χύσμος ἅπας τῆς περὶ Χοιστοῦ διδασχαλίας πεπλή- 
ρωταῖι. 

"΄, Καὶ τῇ μετὰ τοῦτο γίνεται! ; φησὶν ἐξῆς" Ὅταν 
οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγωχ τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθέν 
ὑπὸ Δανιὴλ (ἢ) τοῦ προφήτου, ἑστὼς ἐν πόπῷ 
ἀγίῳ᾽ ὁ ἀναγινώσχων νοείτω, χαὶ πάλιν τ Τότε 

ᾧ ς ᾿ν νος “Ὃ Ἐν ἐὰν τις ὑμῖν εἴπι, ᾿Ιδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ, ᾿Ιδοὺ 
ἐχεῖ, μὴ πιστεύσητε. “ἽἼ μισαδελοία δίδωσ: λοιπὸν 
χώραν τῷ ᾿Αντιχρίστῳ, Προετοιμάζει γὰ ὁ διάδολος 
τὰ σχίματα τῶν λαῶν, ἵνα εὐποράδεντος γένητα: ὁ 
ἐρχόμενος, Μὴ γένοιτο ὃς μηδένα τῶν ἔνταῦθα, μηδὲ 
τῶν ἀλλαχοῦ δουλων τοῦ Χριστοῦ, προσδραμεῖν τῷ 
ἐχθρῷ. Περὶ τούτου γράψων ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
φανερὸν ἔδωκε σημεῖον, λέγων" Ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθη ἡ 
ἀποστασία πρῶτον, γαὶ ἀποχαλυφήῃβ ὁ ἄνῃξωπος 

ὅτ Ρβᾷ)]. ΧΧΥΙΪ, 8. ὅδ Μαίἢ, χχιν, 14. 89 1014, 15. 

πάντες οἱ ἐξ ἐθνῶν, ργοὸ ΟἿ ΡΙ511 ποπιίπ πλυνὶ, οᾶ!, 
10. ἡ. 10. Ῥορβᾶθ, βου τᾶ, αν ρου (ἸἾΣΠ ἐσισθ 
8. 0108 σα. 18, τ. 40: βονβατάτῃ μρπϑιύας [ΠΡΌ ΤΩ 
βόπιθ5, ἀοήϊοβ, δαστομημίαα, (ΠῈΣ, Ηἰπρηθοϑ, 
Μαυτοβ, ἀἴρο, ἀταθὰβ, δ ϊορο5, οἱ αἴας ἀθαγτα 
π6 ποηῆ πὰ ΠΌΣΟ πὶ πον τ 15. 6.6 165, ΠΒΘΓΟ ορίδοο- 
Ροϑ. ρνραδνίογοε, ἠἸδοοηθπ. πιοπ δ σαι. ΥΠΠ Δι 
ἀθθι θ5, νἱρρβ 68. δὲ το ]!} 1105. [αῖοοβ ἃ δρίνῖτα κα 
οἷο αἰνογβὶβ υἱρμαι}} οἱ σσα αγαηι ἀοηὶβ ἀΠηϊοβ, 
ἐὺ. Ἰῦ, πὶ 22. Ῥετίθοιαμα, ἀθίδηι 6. συταριοίαιν [οἕο 
οΥ}6 ΠνΔΏ ΒΘ ΕΠ μιν 0] στ οπρτη, πο μιῸ Γοπ  υμὃ 
τὰ π|αι πὴ 51π| 4ὰὰ ΔΜΠΤΟΡ εἴ Ξεις. ποσὰ ἀε νεη παρα οὐ], 
5866 6ἱ γτὸ βίμῃῃο οἷτιὶν ριαχθο ἈΠ γὶ, πα νοι, Ὑ708 
Μαϊνοηάάπη, ᾿ἰ. αἰ 6 ΑἩΠολΡιδῖο, ἢ. 43, 

(2) Πηυογέγραπτα:, δὶς ὁχ οοἰάᾷ, Βυμ. ἤοφ. (κδαι- 
Βοπ. δἰ Ονο θυ}, [ἢ δ 115 οδὲ ἰαπίμηι, γέγραπται, 
βου μίιπε ὁπ. μ᾿ ᾿ 

(9) Καὶ κατασκευΐζοι, ΟΟμ πο! ἡοησηι χαί αὐ αἸτατι5 
ὁΧχ οὐαὰ. θα... θα, Οαβάιθ οι, γυθθθ, λαλῶν εἴοη- 
νικά, ἀδόδιαι ἰὼ Μονθι., Οα]}ν., βόα! ; 

.Ὦ Ὑπὸ Δανιὴλ. (οὐ ά,, Οὐἰβιίη., ἴδε... ἔἴοα, 
Ολξαα)», ἀνὰ δαντῆλο αἱ ἴῃ δία [Πτὶ Ἐναμπροπο, ν- 
ΤΠ] ὰ5 σαηιρμ5ι: δχ Μαγο, χα, 4, δαπὲ ἰΘΟ ΟΠ ΘΠ 
ὑπὸ Δανιὴλ, 



8581 ΘΑΤΕΟΠΈΕΒΙΩ ΧΡν, ὉΠ ΞΕΟΌΤΝΌΟ ΟΗΠΙΞΤῚ ΑὌΥΕΝΤΥ. ὅδ 
- 2 ! " - - ᾿ 5 . “ο . " Η τῆς ἀνομίας (1). ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὃ ἀντιχείμε- αὶ ο 2 ΦΝ Γι τ ΕΠοτηο ρϑοοδίϊ, 110 Πα ροτα! Ποηϊε αὶ 

νης χα! ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν, 
" ,- “ ΜΡ" ᾿ Ἢ εἰ ἢ σέύασμα ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ἢ δ Σ : " καθίσαι, ἀποθειχνύοντα ἑαυτὸν, ὃτι ἔστι Θεός, 
Οὐ μνυημηνεύετε, ὅτι ἔτι 
ἔλεγον ὑμῖν ; Καὶ νῦν 

ἀποχαλυφρθῆνχι αὐτὸν ἐν 

ὧν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα 

τὸ κχατέγον οἷδατε, εἰς τὸ 

τῷ αὐτοῦ χαιρῷ, 1) γὰρ 
μυστήριον ἠδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας" μόνον ὁ 
κατέχων ἄρτι, ἕως ἐχ μέσου γένηται. Καὶ τότε 
ἀποχαλυφθήσετα! ὁ ἄνομος, ὅν ὁ Κύριος (2) ἀν- 
ἐλεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, χαὶ χατ- 
αργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ. Οὐ- 
ἐστιν ἡ παρουσία χατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, ἐν 
πάσῃ δυνάμει καὶ σημείη:ς καὶ τέρασ! ψεύδους, 
ἐν πάτῃ ἀπάτι, ἀδιχίας τοῖς ἀπολλυμένοις, Ταῦ- 
τὰ μὲν ὁ Παῦλος, Νὺν δὲ ἐστιν ἢ ἀποστασία (9)}" 

ἀπέστησαν γὰρ οἵ ἄνθοωποι τῆς ὀρθῆς πίστεως" καὶ 

οἱ μὲν υἱοπατορίαν καταγγέλλουσιν, οἱ ὃὲ τὸν Χοι- 

στὸν ἐξ οὐχ Ὄντων εἰς τὸ εἶναι πορενεχθέντα λέγειν 

τολυῶσι, Καὶ πούότερον μὲν ἦσαν φανεροὶ οἱ αἵρετιτ 

χοὶ (4}, νῦν δὲ πεπλύρωτα, ἡ Εχχλησία χεχρυμμέὲ- 
νων αἱρετιχῶν, ᾿Απέστησαν γὰρ οἱ ἀνθρωποι ἀπὸ τῆς 

ἀληθείας, χαὶ χνήθονται τὴν ἀχοήν, Λόγος πιθανός. 

καὶ πάντες ἀκούουσιν ἡδέως. Αόγος ἐπιστροωῆς ; καὶ 

πάντες ἀποστρέφονται, ᾿Απέστησαν οἱ πλεῖστοι (5) 
τῶν ὀρθῶν λύγων" καὶ μᾶλλον τὸ κακὸν αἱροῦνται, ἢ 

τὸ ἀγαθὸν προχιροῦνται. Αὐτὴ τοίνυν 
᾿» 

μέλλει προσδοχᾶσθαι ὁ ἐχθρός" καὶ στασίυ, καὶ Ἶ 

8: ΤΙ ΤΉ 855, τι, 3 βδσᾳ. 98 Ψία, ἑαξ, 11, ἡ. 17. 

« δΔάΥΘΙΒΑΤΠΙ5 65., δ᾽ 6 χίο τιν ἀἀνοΥβιβ οσώπϑηι χα 
« ἀἸοίιαν Πρι5 ἀπὲ Πππι ΠΊΡῚ : δάρο Ὁ ἴπ (σπλ0]0 1) 6] 
« 566! οϑίοι απ 5. 61 7 }}5 6556 Πύῖα, ΝΌη χη8- 
α ΤΠ] ΠΙ5Π18, ἀπο οὰπὶ Πα Θ556 0} ἀριιὰ νοβ, πέρα 
« ἀἰϊχοτγίμα νΟΒ15 Ὁ 5], πὸ Ζυ} ἀθείπραΐ, «οἰ15,. ιἱ 
« Τονρ Θ᾽ [πὶ κτὶὸ ΤΏ ροΟΓΘ. Νάτῃ τηγϑίογίπηι [πὶ 
« ἄριίμιν ᾿πἸχα 015, Ταπ αῖπι ({π| 6 061 ἐπ μυθδα ἃ 
« {᾿ρηιθας). ἀοηθο 46 τηράϊο [ο]]}αἰατ. ΕἸ ᾿ὰπὸ μᾶξο- 

« ΠῚ 18 Πα 1115, Ζα 6 πὶ λοι 5 σοπ Ποῖ οὶ ρὶνὶ πὶ 
« ΟΥΙΒ 581ν 6. ἃΒΟΙΘΌΙΪΕ οἰαρ τα ἀἀγοητη8 σαΐ. ΘΟ} 5 
« 688 Δὐνοηῃίαβ βεοαηατη Ὀροναιοοὴν ϑαϊαη αν, ἴῃ 
«ΟἸπηΐ βοιθημἃ οἱ βἰμη]5 δὺ ρυοα ρθη 5 τη θπἀδοῖῖ, δἱ 
« σὑπὶ ὉΠῚΠΙ ἀροθρίο πα. ᾿π] πὶ 115. Ὁ] ρο- 

« τριῃὶ 532.» φῦ απτάξδηι Ραμ 5. 55 Νὰσ νοτὺ ἀ6- 
ἕδοιο δϑι(ῦν:; ἠοἰθοργαητ ὁπ πὶ Ποιηΐηθβα τεοία 6; 

οὐ 8111 φυίάοια ΕἸΠΠο-ναϊοσπιἰα οι ρεισσαπις ΑἸ γα- 
τὸ ΟΠιτ βίπιπι 6χ ποῖὶ ΒΧ ΞἰΆΠΤΠ|}0Ὲ5 Δα 6558 ρογαποίπτη 

ἀϊοονο διάεϊ, Εὲ μυίὰβ. αυϊάθτη σοπϑρίου! θγαὰπε 

{ιεϑγϑίιει ἐπα δαΐοπι οὐσα} 15 γι γορ] οἷα οϑί 

Βοος, Ποϊδοοναηθ. δηΐηλ ἰνοτηϊη 85 ἃ νου δξα, οἱ 

Ρτανιαηῦ δαριν8 ὅθ, δόσηο δὰ ροτϑαδάθπαατη ἂτ- 
εἰἸοῖοβ οι ροβίμαβ ἃσιλαν" 9 ΟἸΠΠ08 ΒΆΔΥΪΘΡ ἀπ- 
ἀϊαη! : Βογῖλο 8([ πἾταΐ ον ΡΒΙΟη 6Τὰ σοπὴ βάγια 5 ἢ 

ΟΠ 185 ἀνοσίου. οἴ δσθγαῃ! ΡΙ ΣΙ ΠῚ αὶ σοοὉ15 ἀο- 

οἴτιϑ.. 68 ΤΠ 11} ΒτΟΡΘΏ 5105. ΘΙ ΘΌΠ , Τιια 1 50 0 π 

Ῥ) θην Ρόηυ. ἤφο Ἰσίλαν ἀοξκοιίο δὶ, οἱ ἐχερβοίαι- 
ἀθι5. )απὶ ἸΔἸΓΑἸΟῸΒ5.; εὖ ἰᾶτὼ ὃχα ραγίθ ρυθοῦτβουθβ 

νῷ 1 Τίτη, ιν, 3, ὦν 

(1) Τῆς ἀνομίας. Οοἀ, Βορ., τῆς ἁμαρτίας, αἱ ἴῃ (Σ ἔργων (Οοἰδίῖα. οἱ ΟΠ ΌΡοι. τοποηί, λόγων), καὶ 
ἰόχία Ξξαθοῦ ά.Πν νο ἀοο 115. Του χασααθ, ἀόρὶὸ 
μεοοναὶ δ, δὰ τα }01 βάν 5. εὖ 158. ἤσαν αἱ γτι}- 
ἰᾳ5. Ρδι]ο ροβὶ, ἀπε χαθίσα!, ἀἀάήεαν ἴῃ σοά, Ηδρ.,ν 
ὡς Θεόν, ἑαηχιίαηι Πρ ἀπο πα ροιαν ἐπ Τύχὶὰ 
το Κις βᾷμ}} : κοα αλνόβία νη ϊκαῖα 1,αὐἴτιᾶ,6., ταιΠ- 
(ἐδ αλ85. ἰθβὶθ ΜΗΠ1ο. Ιἀ6πὶ σοά. ἰὸμ. πάθοι ἐπίνα, 
ἐν τῷ ἕξαυτηῦ καιρῷ, 1 ἃρὰμὶ ἀμ πὶ. 

(31 Ὃ κύριος. Ἰίος οἱ (ἀβαθπθση, αὐδαμῇ, ᾿ΙΓησαῦς, 
ἃ} γα]σαν ἀποιυν 61}. ᾿νοοὺ ἀνελεῖ, ἄσρ. βου ρίαπὶ 
.ᾶ})νδῖ, ἀναλώσει, ἃ} 651 1. βᾶογο Ἰοχία, ΑἹ αγνλ 15 
Ἰαΐτα ἢ. 1.9. ἀπὴς Ἰσσα τ τϑορ 5616 5ΟΓΙ ΕΓ, ἀνελιών" 
πια ἴᾳπ6 βαῖγε5 ἰδμονια!, ἀνελεῖ ΡΆΆ]Ο μοπὶ ρτὸ 
τὴν ἐπιχάνξιαν, δου! 05], τῇ ἐτεῖφ ἀνείᾳ, οχ 66.. Ἰΐοο, 
(αταῦς͵ ἀγοάσυ., αχία Αροβίυαα ΑἸΐοσαι Γοσρρία 
ἰοειο ὀΠο, πορδαια ἀθι ἱποοιμ τη οαπν : ἰδέ μες 
οἱαντιαίοην ργωβοπί {{ππ1μ8. Ῥτὸ χαὶ σημείοις, ἤομ. 
ΠαΒοῖ, ἐν πᾶπ' στιλείοις, αἰ ρ56. ΟΥγ] 5. απο [0- 
σαπι τοοδβοιϑ θα πιιτ. 1 Ἐν ἐσ ΠΟΙΞῚ Ππ ΟἿδ ἁ φποΐ 
δαρανίαν προῖτθῖ, αὐ Τεἰσ οἱ ἴμ ἰὄχλαὶ βάποι ῬΆΔΗ μα 
Βοῖαυ, (οἰ πλπιι5 μαθοῖ, σημείοις τὸ καὶ τέρασι, 
Ῥοβιγοι)ο οὐὐἰ, ομο, ἤσο, ἀκδασθοπ,, Βοή]. δυι - 
οὐ! απ τῆς ργα σαι! νοο ἀδιυκέχτ' 501} νον 68. 
Βυΐ]. ρεφοροβισηόπι ἐν, πὰ βϑιοίὰς αν τοῖς 
ἀπολλυμένοις ργοροι!, χβίθθα, Αἰ δὰ ἰὰ τη α115 
Ῥαϊειθηια πὸ τὴ. ἀδδο., 

(3). Ἵ ἀποστασία. ΑΥὐσαϊαπι, ΘΡΛΛ ΧΙ Πλ5.. ΟΧ 

1285. ὐ κι, ἤοο, και. πὶ λομ. ἀόθεὶ νὸν ὑσθῆς, 

γερίῳ, αἰΐς πίστξως. ᾿ 

(4) Οἱ αἱρετικοί, Αὐ σα], οἱ δ] δοῖπηαβ ΘΧ Ομ 15.» 
ἔδρ.. σα, σβάμβ. 

(8) ᾿Απέστησαν οἱ πιλεῖστοι. ἴδηυ Βδθηιθῃιλαια 
Ρασϊο αἰΐμοῦ τοργαϑοπίαηῦ οοάᾷ, ΟὐἸ5]., θα. ἔσο, 
Οιϊο}»., ὕακαι». εἰ, νόθα. ἴθ απο τησάπηι: Λπ' 

ἔστησαν οἵ ἀνδττποι {πλτῖστοι ἴαπιρῃ 000 ἀνθτώποι, 

Τορίαις ἐπὶ σοίδι., Οὐλολο, ἔΐσρε, 61 Οτοα.) τῶν ὀρθῶν 

μᾶλλον τὸ δοκεῖν αἱροῦνται, ἢ τὸ εἶναι ποοχιροῦνται' 
« ΑΒδυδββοεαπι ΠοΏλ 65 ἃ γθυλλ5 ρον 5, ΘΕ 1401] 
« ΡΟ 5 αι ο5ϑὺ [θοπί, πλα]α 9». ἴα Ἰδοῦ ρΓὸ- 
γα ΒΠΠκβῖσσα, αι ἀπρἤῆσθίῃ ἀοίροισπρίῃ, αἰ Ραμ ἃ 
δος αἰξορασπι ἃ ΠΟΙ 5. ΠΟΘ 15. ΠΠἸβε αραα! ΟΥ̓ΡΙ11115. 
γιὰ ἴσαις ΠῚ νιν Δ Ρ. 15, πύιη. 2; [,αοία ἢ}, 11}. ναὶ, 
ἐαρ. 416. σμηόταια, δὰ Ξρη θη α, ν6 116 τη ασὶ5 γιά θυ 
ἀὰὰπν 6558. ύπαπι, νοὰ5. δος ρα ἀγάθοῦβ α αυοι 85 
ΡΓΟν ΟΡ Ι Πι. , 

(ὃ) δης γ6}}0 ἀθξοοξίο 658, οἰο. Πδίθοιμοηθαι, 5888 
ἀροπίμίοτα ἂῦ Αροβίοιο μυιρά ϊοίαγα, 4}}} ἰρβατῃ ἀπ- 
εἰο τισί αν ΘΠ σαν τ ἈΠ} ἀς ἀἸδορ πδίοπρ βοὴ 
οταπίαιι ἢ πη ρογίο οιπάηο ἑη!ουρυρίηημισ: Ον-π 
αἰλμπι5. 4 ἀδ᾽οοισπο ἃ σθοῖα 1456, ὁὺ ὁρονιθηκ οατὰ 
Βοαῖο, 5σι αν λα ΠΠὸς γα 85. Θ05 ροῦν ἼΠ0Ὸ- ρῶ- 
τονε αῖστα ἐκ ἸσοἸθδία οἷα μεϑραϊοδν ἰδ πὶ ΡΓῸ- 
ἴδοβοβ ϑαβρο απὸ5 ᾿0Π Πμόν υὐδδίαιν, 41} Βα ὁοταιο 
Ρᾶνιοὶ οἱ, 0. ιν πί]νιι» ρχοϑί ; 564 νοὶ Μαγοοπαπι ὁ 

ὡ Ρποιίμαπι, ὑονῖοσ Ον 61} δελιθηιὰ Ἰπογουοοε, πα} α5 

σαδ, αν 27 χαογασα ἴδηιοπ δ υῖον Αἰ παπαβι οἵ φοὶ- 

ἀοσπια τα βυδια δἰ βιαἶο κυβιθηαθαίατι ΑἸτ οι Ψ1ιν 

εἰσ μ 515. ΒΡ βορὰ ἀβαπθ δὰ ἀππ. 901. πα} 1 ν6] 

Ρ505 αι ποι οοδς πα] αἷν ΟΥΙ οἰ αΠ]ὰ5 54 06 ΠΠ|5τᾺ} 1Ὲ- 
σαβααίαν : αὐ ρνᾶίοι ὃχ ορὶβ.. ὑσαο], ΡΠ ρρορ. 

ἀρᾷ ΠΙΙΪαῦ., Γναμοχοῃίο 3, ας βϑνοχ ἈΠαΡΙΟ 0. χ δὲ 

4ούν., ας ὃ; δούναίος {06 αν ον 58. Πα ῖα ποσυξαιτῖομ 
οὸ πῶ ππ|5 ὁτοάπ]αια 56 μι ρηρτ δ ροίαϊ, αὐοὰ αὖ 115 

Μαιου] τ Απογγαΐθαι ἀοίθ παι παραὶ ἤναι τὸ αἰπ- 
ταγαάαι ΑΙ Β ΠΤ 5 ἀραὰ Οὐ δπα 65. ὀολ]αν! ἱπν!- 

ἀΐϊατα, «ἀᾶδὶ θὲ οπῖπι ὁπ ρηιαῦρηϊ, Ψ 116 45] πὴ, 

αρίσι, 10. ρ. σά. Οὐαα ΒΙΆ}Π}Δ ἈΠ ]αΪ Βα 1116 ὁδ6}8- 

Βρὸβ νἱτῖς Ναβοθίαιλοναιας 5Ὰ}} σα ΠΟ Τοἷ5. 'ὰ ΒΡ ΟΙδ πὶ 

μΡοξοπδίομαξ ἀΟ  δξοοα! μην, βαγιδ5 [ον ΈΘ ἢ} οὃ- 
ται ἰγασα!]ς ΟἹ ἀ]οσ ᾿παΤῈ: ἀπά πίσ πῃ σθ1- 

τον ΟὙτῖ! 8 φαΐ πρυϊρὶ ἀΔά!οἴ15 ἐγαὶ 
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δα θρθδασαμαι. ΤΊΌΙ μτ' ργονιάο, α ο, οὐ Δπ}- 

ταῦτα βοσιραμα τραάο, Τοδο ἤολίαν 5 σιὰηὸ ΟΡ] σὸς 

οἰοπία ἴῃ ρταιβοπα Θὲ νίνθη! 5 ὅν ὁ ψ. Δπι}- 
οἸντ ἰδίαι βροσμαα!, ΡΟ ΘΕ ΝΠ1Δ. Εδὲ ἀητρήπδηι λῆνε- 
αἰαπί, Ἐληαδ οἴνο ἴπο ἐρπι ρογο Π πτὰ 811} σβοῖς- 

Τα ι15, δῖνθ Ῥοβίου 8, ποβοθ 5: Ορεπμαηι ἰϑιηθῃ 
ο5. (5 Πογάτη πη δτῖτπε ρΡετ ΠΗ τ], 

429 Χ, 51 ΟἸυστιξέπι πη ὐογαβ, ἀπ ηλι5 561 ΕΠ]Πι5 

ποῖ ρΡ}1π5 [6 ἰσντὰ ὙΘΏ ΡΟΝ. 65}. 51 αιιὶϑ ΟΠ ΟῚ ΕἸΣ 

ἀδϑοτῖβ Ποῖα βρθοῖο5 οι άθηβ, μῈ ὄχθας «ἃ δὶ 
α ἀἸχοτῖην : ἔδςα δῖο Ομ ἰβίαβ,θαδο 116, 56 γα ϊά8- 
«Τὶϑ ἤθς Να τὰ ροβίοραμι αἱ ἰϑττάτα ἀξ πο πὰ Ροβρὶ- 
66, 8 σα 5 ὁπὶπὶ ἀσβορηθοῦ θοτηΐϊηαβ᾽ : πο π ΒΟΙῈ 8 

Βῖοιἐ απο, 5οα τη! ὸ οὐχ λίαια, ἐππαππ ογα ΒΠ τὰ 

δα ]οσα πὶ Βα ΟἹ ΠΠὺ δε! ραῖα5 8: παι 6 ἈΡΒοσ 1:8 
β' ΟΡ] αν] ἴῃ Ὑ δ. 185 ὅ,56 1 ἃ Τα] ταν ὅνοο ππρίοι!θ 00} 
Ἰποθηβ. 1058 δαῖτα αἰχί τ: α 516} ΤαἸματ Θα ἢ δὐνονίθηϊο, 
« δἰ οι δρίο αν δ ὰ6 ἃ οοοϊδοπίσην, Πα οὶ οἱ δα- 
«νοπα5 ΕἼ ΠῚ ΠΟ ΠῚ1Π15 δ». ΕἾ ἀἰόγραιῃ  α Ἐπ νἱ ἀβ μπιὴης 
« ΒΊΠα. ἸΟλλ 15 ΘῈ }6}} [5 ΠῈ ΒΌ ΩΡ Πα θ 65 ΘΟ], διην 
« μοϊορβίαίε 61 μονία πὰ. ΕΤ ἸΏ ΠΠΟἹ ἈΠ ΜΘ ]05 σὰ 05 
« ὁπ δὰ τ᾿πᾶσπὰ ὅν, 6. αἴὰξε βει απ ατὸ 

ΧΙ, 5δαὰ αὐοτηαστηοάυχη δηΐο, οἴῖταὰ ἴρ56. ΠΟΠῚ ΠΟΤᾺ 
ΒΒΟΕΡΙΌΓῺΒ ἴογοῖ, ἀχδρθυϊατοίθναπο Πρτ 5 6 ΥἹΡρΊ 8 

ΠαΒΟ Λιρα 5, θῇ θαι ἀἸ θο 15. 1ὼ. ἀπίδοσοθατα οδ- 

᾿ππι πὶ Βα] } θοοναι, οα 114 ἃ ἀν ἀραα ἀοϊογιια οπ}- 

(ογο5 ΤαἸἰδότστητα, ἀρόγεῃν, σοπούδη τὰ δὲ δΧ πι 6]16- 

ΤΙ 5 κου π ΟΡ πὶ Τὰ Πα 5 ᾿λνθηϊεπηο :Π σαῃὶ [ἀ]5 1185 
Ριτοσοσρᾶβδβοι, 1απι,} σα δι πα αΐ, πο γοῦήας γο- 

ρῬογίγοι πόθι: δὶς ὑὰπὶ γογὰ8β τ βια5 βουυλίίο νρη- 
ἴγιι5 ΟὙΙ, Βα ρ Ποῖ απ 61 Οἰρο τη ΟἸΒΟΓΆΠΙ ρ ΘΝ ΠῚ 
ὀΧΒρουϊα ΠΏ θηι Δἀνθυβαι 5 ἔπ οὐσαπίομ μι Και οι, 
Ρυυκίοοι ἀποιπάμπι μα λθ ὴι παπᾶ σατο, ἂὸ Δ ΠΠῈς 15 

ὉΠ ΤΠ. τν, 1... 951 ΤΊηλ. νι, 13, 91 μὶὲαρ σαϊ. 
26, “09 Μᾶτο. τιιι, 91 Τ᾽ ΆΑσΕ 1. Μά, 4. 
8 114. 30. τὸς 

(1) “ἕπ: τὴν ρήέγον, [{ τα τηας ὑχ σοαῇ. 
ἴλομ.. (01}»., [βοιτ εις Ἰἤους ἰαδίια]εις ἄγου, 5ῃν. ἰηἴτα 
ἢ. 1Ὁ, Ἑτοιμὸς εἰς τὸ καταπιεῖν, δ] νορο, ἐπὶ τὴν 
θύραν, αὐ γαπιάση. Ῥαα]ο μοϑὶς Ἰόσο ὃ σὶ Θεοῦ, ὁοιία, 
ὕοΙπ),, οο, Οαδαμ), ομ,, ποθον, νοὶ Πρ αι, ἐν- 
ὠπιον Θεοῦ, αἱ 65} 1 βᾶσρο ἐρχίῃ, ΗΠ ὙΠπη. ν, 1, οἱ 
1 Τίπι, νι, 13, φαῦν οσα Ἰεῖο Οὐτ } Ππ|8. τ ΒΡ οἷ, 

(21) Ποοδιαλέγεταί σοι, πὶ νΈγθα γυροβιίμξ ΒΧ 
σοι ἢ. (ΔοΊ5]., Ποσ, ὦνοᾶ., σα, σάβαῦ. Ομ}. οἱ 
(πον. νοὶ, σπδπηπαι ἰγὸξ ποπέρρτηῖ ΟΠ ΠΠπ|Π1 δοι. 
ἴὴ οὐδεν 65). πρυασφιλίζετσαι τὰ περ. οἷο, ηποὰ 
δὰ νη δῷ Ποῖ ῬΓογδς πέμμα Π ΠΟ τ δ Τὴ 
ἐνατ απ. πὶ ἀἀαίαν αἰ νουθιιλ, Ὁ}, λέγουσα. 
Ὑ0] δἴπι 6 : ΡΘΗ ἐθ ἰρυνις θὰ τι δα Δ ὐ]οῖ- 
δέτινι. ΒΘΡΠΠΌΉΠ. ΠιΡΙ ακ οτ ο15].. Προς Ἰΐσος {(- 
ΒΔ. Πα. βογρβιι5, προχσφαλίσασθαι, ἰού προ- 
ασφολήπῆχις ἡποα Πα] παρ πὶ ρει, Ὅσοι. ψοῖ, προ- 
σφαλτ πῦχι, αἰτοῖ δ. ποτ. ἀππ. 1641. 151 ἴῃ οήΕ. 
δὴ. Ἰ0ῦϑι προησουλῆέσθχι, 1 Οὐ]ροτι, οἱ ΜΡ]. 
προησφαλεῖσίαι, Νίσιιπι ἴῃ ΠΕ} ἰοοὶ προησοαλίπραι, 
48: 50]. οασπιὰ Οὐ α. ΘΟ ΓΟ] “ΓΔΙΠΙΒ ἃ" 
ὑτο Ἰοσ  Ξ σσηγθη, ΡΡὸ εἰδότα σε, Ἰουἱ! ἀπ οά6- 
οἷπι5 ΜΓ Πα θΘ αν ἴῃ Πσρ., ος οὐ Οδξαιθοι., εἰδέ- 
τας, κὐϊδγεξος, 

5. ΟὙΠΠῚΕΙ ἨΤΕΈΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΤΒΡ. 

5005 ταϊ ον σοορ᾽, αἱ ἴρ86 δὴ Ὀτεθάδηι ρανγαίυβ ἡ τέως κατὰ μέρος ἄρξατο ἀποστέλλειν τοὺς ξαὺ 

10, πμηι. ἃ; 

3 ῬΡΘΔ], τχχὶ, ὃ 

δδᾷ 

.} 
ἀ - 

πὴν θὲ. - 
᾿ 

προδρόμους, ἵνα ἕτοιμος ἔλθῃ λοιπὸν ἐπὶ 

ραν (1). βλέπε τοίνυν σεαυτὸν, ἄνθρωπε, χαὶ ἀσφα- 

λίζου τὴν ψυχήν. Διαμαρτύρεταί σε ἢ Ἔκνλνπία νῦν 

ἐπὶ Θεοῦ ζῶντος, προδιαλέγεταί σοι (2) τὰ πεοὶ τοῦ 

᾿Αντυχοίσπτου πρὶν παραγενέσῃαι, Καὶ εἴτε ἐπὶ σοῦ 

γίνεται οὐκ οἴδαμεν, εἶτε μετὰ σὲ γίνεται οὐκ οἴδα- 

μεν. Καλὸν ὃὲ ἐστε ταῦτα εἰδότα σὲ προχοφαλίσα- 

σῦχι, 
Ι. Ὁ Χροιστὸς ὁ ἀληθὴς, ὁ τοῦ Θεοῦ μονογενὴς 

Υἱὸς, οὐκέτι ἀπὸ Ἵ μιν ᾽ ἐπ ὩΣΞΕ Ἢ δον 

ς ἔοχετα!. ᾿Εάν τις ἔλθῃ εν ἐρέίμοις 
Π 

επξ τος, τὰ ΞΕ φανταπιοχοπῶν, μὴ ἐξέλθῃς, Ἐαν εἰπωσιῃν ἴδου 

ὁοὺ ἐκεῖ, ἢ πιστεύσῃς. Κάτω 

᾿ 

Ἶ 

Σ 
ὧδε ὁ Χριστὸς, ἰ 

Ἢ » «ν Ἄ [4 

κα' εἰς νὴν μὴ . 

᾿ , , ἱ Η ε ."» - 

Δεσπότης χκατέοχεται, Οὐ μὖνος ὡς πρὸ τούτου" ἀλλὰ 

πολλοστὸς, ὑπὸ μυριάδων ἀγγέλων δυρυφορούμενος, 
δ " ᾿ “Ὁ 

Οὐξὲ κεχγρυμμένως (3). ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον: ἀλλ’ δα: 9): 
" ἢ ΡΣ. Ἢ οἷ ι Ἀν, 

ὡς ἀστραπὴ φανερῶς ἐκλάμπων Αὐτὸς γὰρ εἴρη- 

χευν Ὥσπες ἢ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνᾶτο- 
ῃ - “" ν᾽ ᾿ 

λῶν ταὶ φαίνετα! ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔστα! χαὶ 
᾿ 

ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, αὶ πχλιν' 

Καὶ ὄψοντα!: τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον 
“- ᾿ " “ » - Ὡς ͵ 

ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, μετὰ δυνάμεως 

χαὶ δόξης πολλῆς καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγὲ- 

λοὺς αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγάλης (ἃ), καὶ τὰ 

ἐξῆν» 
ΙΔ΄. ᾿Αλλ ὥσπερ μέλλοντος αὐτοῦ πρότεουν ἔναὺ- 

ἡρωπεῖν, χαὶ ἐκ Παρθένου γεννᾶσθαι ποουδοχωμένου 

Θεοῦ" προδιέζαλεν ὁ διαδολος τὸ πρᾶγμα, καχούρ: 

γως ἐν εἰδωλολατρείᾳ θεοὺς ψευδεῖς, γεννῶντας χαὶ 

ψευνωμίνους ὑπὸ γυναικῶν, προμυθβολογήσας᾽" να 

τιρολαθόντος τοῦ ψεύδους, ὡς ἐνόμοζεν, ἄπιστη δῇ καὶ τῇ 

ἀλτηὶς οὕτω μέλλοντος Χριστοῦ δεύτερον ἔρχετθαι 
“ - -Ν “- " , μὰ - " 

τοῦ ἀληθοῦς, ἐπόδιον λαμδάνων τὴν τῶν ἀκάκων 

προυσδοχίαν (Ὁ) ὁ ἀντικείμενος, καὶ μάλιστα τῶν ἐκ 

περιτομῆς" ἄγε: τινὰ ἄνθρωπον μάγον, γαὶ τῆς ἐν 
»ἮΞ - Ἀ ῳ ᾿ 

φαρμακείκις καὶ ἐπαοιδαῖς ἀπατηλῆς κακοτεχνίας 
Ε 

πα. 30. 5. Μαμ. ασιν, 
5. ΜαΙίῃ, χχιῦ, 321. 

ξαΐ. 14... 
ἘΊλιο, χσχῖι, 24. 

᾿᾿ 

- 

(3) Κεχρυμμένως. [8 ΒΟΓΙ ΠΞΙΤΏ5. ἴοοθ χεχρυμ- 
αὗνος, 6χ οὐδάᾷ, 66 οἱ σδδαθ,, ἃ] ἰδ σὴ Ἰαθσηὶ 
ἐπιχεχουμμένως. 

(4] Σλλπιίγγο! μεγάλης, 14 ολια 1 ΓΟΓΙΠῚ5. ΠΌΠΙ, 
Ὁ, Δι 658. ἴπ Μαῃ, σαλπιγγος φωνῆς μεγάλης, ἐμδα 
προὶκ πη τος, Ἅα ας. τπεθας δὲ νοσσ πιάτα. ὅδα ψΘΌΡΤη 
φωνῆς ἢ. ἤλ 1115 ἀνα ῃμοΙ » τη η βου" ρ}15 δὶ Ραΐτα τι 
οἰϊα αἰ 5 ἀθαβδα, οθϑογνανθιθ ΘΥΆἍ ΠῚ νυ τί, 

(δι Τὴν τῶν ἀχάήκων ποοσδηχίτν, εσηρίϊοίιι ἐσδρεοὺ- 
[αἰϊοηοι Μοτοὶ, ἴθι! κυκῶν, τιαίονμηι αϑροεία- 
(Ἰοπισηὶ, 1 }}5 14 ὉσηνΘΏΤ6. ὙΠ] 60} ΒΘΖΆΘΏΘΡΕΞ 
νοτϑοῖξ, Ἰηασμι δογμῆὶ αν δὰ οἰροιμπιοίδίθηρ βωρ : 
405 ΟΠ τἸβίαι μι ἐπ σοΠ8}}}6, γὙ6] μοῦ ι5 ΑΕ Ρ βία τη, 
ὈΧΒροσίανο 11 ας. 1 ὃς τι, 3. Ν 6 ἘΔὴ6. δουιπι, 
σαδῶν ἡπἀ] οι τῇ σ᾽ ᾿ηΠ ἀθια, Θαβρθοιδοπθηι ἴῃ 
Δα ΟΠ 510 ΔΠῚ ρόβ58. 81} [}}}5 ὁδὲν ππτὰ. 17 Παπὰ 
ἰδπιθα πη 18 ἰδοῖο σρσθρία, ἄκάχων, 5ρπρέϊοία, 
Ἰοὺ 651. ἰδ οὐ ο ἐγοδα! ονα)ς {αἰ νον ὀιίαηι ΠΠιγ]- 
βία πη ἐχβρθοίθηῖ Σ ἀπ ΡΓΟΡΙΟΓ ἤδης ἐοάποί ἢ 5 
Γασ αἴδι ᾿ ἢλ ΒΘ ρ6. οἱ σγαν!δν πο] σαὶ ἀπο }1- 
5 χατο ἃ Ἀπ ο  τβίιι αι μου πο, πὸ δχ Ἰρηο- 
γα! ἃ εἰ ΒΡ] 1886 ἀοοϊμιδηίαν, Υἱὰθ σαὶ, Πμ}ὰ5 
αι, δ, Θ᾽ ᾧ, 
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σις. α οι , : π φὰς τα Ἴ ἰὐνις - ᾿ Ἶ 
ἐμπειρότατον' ἀρπάζοντα μὲν ἑχυτῷ τῆς Ῥωμκίων αὶ νοΠο  οἰογπηι ᾿ποαη ΟΠ 486 ρόγνόυβεθ ἄτεϊ9 ρ6- 

ἐξουσίαν, ψιυδῶς δὲ Χριστὸν ξαυτὸν 

ἀποχαλοῦντα" χαὶ διὰ μὲν τῆς τοῦ Χριστοῦ προσ- 
ω; ἘΝ δ᾽ εν ἡ 1. Ν ἡγολίας, Ιουδαίους τοὺς τὸν Π]λειμμένον 11) προσ- 
Ξ Ν ; 

βασιλείας τὴν 

ξ ἐθνῶν ὁὲ, ταῖς μαγικαῖς 
φαντατίαις ὑπαγόμενον. 

18΄. Ἔρχεται ὃΣ ὁ προξίου μένος ᾿Αντίχϑιστης οὖ- 
τὸς, ὅταν πληρωθῶσιν οἱ χαιροὶ τῆς Ῥωμαίων βα- 
σιλείας, χαὶ πλησιάζοι λοιπὸν τὰ τῆς τοῦ χόσμου 

συντελείας. ἀέχα ὐν ὁμοῦ Ῥωμχίων ἐγείρονται 

βασιλεῖς, ἐν διαφύροις μὲν ἴσως τόποις, κατὰ δὲ τὸν 

αὐτὸν βασιλεύοντες (2) καιρόν' μετὰ δὲ τούτους ἕνδὲ- 

κατος ὁ ᾿Αυτίχριστος, ἐκ τῆς μαγικῆς καχατενίας τὴν 
Ῥωμαϊχην ἐξουσίαν ἁρπάσας, Τρεῖς μὲν τῶν πρὸ 

Ἰλῶν- Ν δ ᾿ : ᾿ 
αὐτοῦ βασιλευσάντων ταπεινώσει, τοὺς ἑπτὰ δὲ τοὺς 

ἐπιλοίπους ὕφ᾽ ἑαυτὸν ἔχων, Τὰ πρῶτα μὲν ἐπιεί- Β 

χείαν, ὥσανε! λόγιός τις χαὶ συνετὸς, σωφοοσύνην 

τε καὶ φιλανθρωπίαν ὑποχρίνεται' σημείοις τε χαὶ 
᾿ ἴἕφς, ΓΙ  νν Ἢ 

τέρασι, τοῖς ἐχ μαγιχῆς ἀπάτης ψευδέσιν, ᾿Ιουδαίους, 
Ἀριστὸς ὁ προσδοχιύμενος (3), ἀπατήσας" 

παντοίοις ὕστερον ἀπανθρωπίας χαὶ παρανομίας 
ἐπιγραφήσεται κακοῖς, ὡς πάντας ὑπερῥαλέσθα: τοὺς 

φονικὴν 

ὡσανεὶ 

πρὸ αὐτοῦ γενομένους ἀδίχους καὶ ἀσεδεῖς" 

χαὶ ἀποτομωτάτην, καὶ ἀνγλεῆ, χαὶ ποιχΐίλην, κατὰ 

πάντων μὲν, ἐξαιρέτως δὲ καθ’ ἡμῶν τῶ, Χριστια- 
- ΕἸ Ὄω ἢ τς, 5 ᾿ , ἊΝ 3), ΝᾺ 

νῶν τὴν διάνοιαν ἕλων, Ἐπὶ! τρία ὃς ἔτη μόνα καὶ 

μῖῆναι Ἐξ τὰ τοιαῦτα τολμήσας, ὑπὸ τῆς δευτέρας 

ἐξ οὐρανῶν ἐνδόξου παρουσίας τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ “ ὕ 

θεοῦ χαταργεῖται, τοῦ Κυςίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ᾿ ὃ ᾿ ῃ 

Ἰησοῦ, Χριστοῦ τοῦ ἀἁληροῦς" ὃς ἀνελὼν τὸν 'Δν- 

τίχριστον πῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, τῷ τῆς 

γεέννης τοῦτο (Δ) πχοχδώσε: πυρί. 

11“. Ταῦτα δὲ διδχσκομεν, οὐχ εὑρεσιλογοῦντες, (ἀλλ᾽ 
ἐκ τῶν θείων ἐκχλησιαζομένων Τρανῶν, χαὶ μᾶλιστα 

ἐκ τῆς ἀρτίως ἀναγνωσθείσης τοῦ Δανιὴλ προφητείας, 

ΓΕ Ἰββίαι α} τ 8] Ὁ Βοτηδμ] ᾿ΠΊ 06 1} ον ἢ [ΟΠ 0 Ὁ} 
ἀϑαρμα 11. 6ὺ [αἶδὸ 50 (πγ ξίαιη ἀμ μο! Πα! πρὰβ ὑξὶς οἱ 
Ρον Ὠδηο ΟΠΡΙΞῚΙ ἀρρο]]αμοιοτῃ «αεΐωος φαὶ [σία μὰ 
(5ϊνε δοβξίατα ἂὺ Ομ γδία!) δχϑροοίαπε, ἀδοὶμιος, 
δομ ] ἐϑάαο πηᾶρΊοῖ5. ρυἸοΒ 5115 ἂς 40}15 ρορίγαμοῖ, 

ΧΗ. Υδηϊθι ροτγιὺ μεζοίαι 5 ἰδίο ΑΘ ἢ εἰ βεις, οατα 
Ἀοπλαμὶ ἐπ ΡΘ 6 (0} σοιαρ!οία ἔαονῦία! ξοτιρογα, αη- 
ἦαμιαθο ια πὶ ἢπ]κ ργοχίτη αβ οὐ Ἱ Ὁ ΠΠοσοιὰ βίην! υ- 
ΤΔΠΟΤΊΙ ΠῚ ΓΟ 65 ΟΧΒΌΓΒΘΙΙ 1 ἀἸν 515 [Ογὲδ [00 15,110 
ἴάπηοπ δοἀθπγχάιο ἰο μα ΡΟ το Γορη Δ 65. ΡυΒὲ ἢ 5 νΟΓῸ 
ἀηαἀθοίπλιϑ οὐἱ τ Αατ Ιου τ βίαι, παδ μί οὐ αὐ 5 δά πα ῃῖ- 
οα]ὺ Πομιδηιπι ἐπηρουῖ απ ἀἰδατραηβ. 8. ΤΓΘ5 ΘΟΤΙΠῚ 
1ἅι ἀμ 2:8088 τοβηλνογίηϊ, κιρλεαδί,ορίοτη νορὸ 
τε] 4ιο5 δι ΑἸ Ἰοπΐ πα ]θοίος μὰ Ρ μηδ.» Ὁ ρσ ἢν πὰ 
χαίϊάοιῃ ν61ὰ}} Θραἀ5 ἂσ ργυάθηβ αυϊδρίαια εἰδ- 
τη θη τ δηι, δη ροναπίϊατη, ἢν 8} ΘἸ α8 εἰπια}α- 

λ ; ἃι Τ᾿ ἀῖβ ροι' βίσμα, Γα]Ἰβϑίαα ὁχ πχαρίοῖβ ἔραὰ- 

ἀϊθὺ5 ρυοάϊρία, αι ἀλ5. 110 ἀχϑρθοίαϊα5 Ομ τ  βίτιβ οδεθέ, 
ἀδοθρίϊδ ; οί 08 ἀοϊη6 05 Ογ 6} 1{α1}Ξ ΘΙ 5ΟΟ] ον 5 
᾿πϑονίρϑίαν πο 118, νὰ αἱ ΟΠ 63 1} απίοβ οἵ ἱπηρίοβ 

ἀαϊ ἰρβαπι ργ σ ββορο, ΠηΡΓΉ ΒΕ Δ 6. Θι ρογθ 1; 56 η- 

βυϊηαλίατα, ρυέγαοίοΣ ἀα 1186, ἱπητηϊδδγοογάεηι οἱ 
γ θα Β  ρ0 1} 16 πλ, στη ἃἀνοῦδιιβ ὁπηηθ5, ἢ} ν6ΓῸ τη Χ ΠῚ 

σομ θα 05 ΟΠ εἰ ]Π05, ἀλη. βόΡδηβ. ὁ Ῥοκί- 
Παδιη νΘΧῸ {γ65 ἃ Π05 δἰ ΠΏ ΘΏ585 Βθὸχ ππίαχαί (818 

ἀοϑιβαανογί, 8} βδουπο ΠῚ Θ ΗΕ ΓἼ 11 Π 61 θουλτεὶ 

6. δα! ναίου!β ποι δ, νεγὶ (ἸεεἸπίι, αἱονίοβο ἀδ 
ΟΟ] 5 αὐἀνομίαι ΡΟ] ταγὶ ααὶ δορὶ λα ΟΥἿ5 Βα] Απε- 

ουΡδθι τ οτ Ποίθηβ "ἢν Πα ἰσαὶ ἰνδάςι βοπιρὶ- 

ἴογπο. 

ΧΙ. 3845. δα ίοιη ἀσορηλη5. 0 σΟΙΠ Ὠλ] ]ΞΟΘ 65, 

βαεά οχ αἀἰνίηϊξ αὰὰβ ἰομὴν Εο!οβία δογρεαγίθ,, ὁ 

τααχίπιο ὁχ σϑῦθὴΒ Ἰοοίδ ἤδη 6115 ῬγορΒοίϊα θά οοί 

ἢ ψίαο ἰηξνα πῖον. 13. δὲ 1«ς ἃ δα} ναὶ, 34, 9 Ψία. ἐπῆγα παηι. δ. 10 Ὅδη. νι, ἐἄά. 11 γΥἱᾶ, ὑπξνα μη, ἰὐς 
1111 Τῇλ655. ιι, 8, 2) Με. δαΐς ἀνάμα. 30. 

(1) Ἡλειμμένον. ὙΠΠΟΒΕ 1 Τγ35. δ[ ἴῃ 615 Ἤλιμ- 
μένον, δὸ νοῦβ τϑάαϊα!ν Ασαια τὴ 58 ἰαἰονλρτγεία- 
ἰοπὸ Ῥαπδίην ΠΕΡιθάτη ΠΡ ΦΔι σάδιη ΠΧ Χ οἱ ἈἸ] Πρ Ρα 
ἰογρρδῖθϑ νοίοριη!, Χριστός ; 6ὰ, π΄ οὐΐϊαπῃ [οτὶδ 
Θμητγιδίδηὶ οι αἷς, ΠΡ δα  κ ατα δἰ ίοτα αὐόθαι- 
ας Τά], πὶ ἰπ ππ ρεῦβ55. δόΒο Ὶ Ἰηἴϑευ 5, τὰς μα' 
γικὶς φαντασίας, εχ Οὐἶδὶ, ορ,, ἴοο οἱ Οδλδδάβροη. 
ΞΟΡΊΡΞΉΠτ ἢ ἀπ ρυ Πα] ὀαδατα αι Βὸ ἃ{6 ΠῈ ροδ ΓΘ ἢ] 
6. οπονοῖ, νοὶ Πάθόπ!}, φαντατιοσχοπίαις, Οὐ! 5 
960. π. 10, δὲ τηὔρὰ ἢ. 16 ἀΠ Πὰν νορθὺ φαντασιοσχο.- 
πεῖν. ΒΥὸ πλισιάζει, 6χ ἴοθ οἱ ὕάβδθ. πλησιάζοι 
βογίρείτατια τ σου οηάπτη σΘη ΒΘ} 8 πληστάζῃ. 

2) Βασιλεύοντες. ΠΕ] βοτιλεήουσι. ἥθοι, ξὰ- 
τπ5 οὐ. ο151.. ἤρμον ἴσο, άβαι.. ἀγροῦ. Ῥάῖ]οὸ 
οδί ἴῃ Δρσηβδη αι) οᾶϑὰ ΟΡ β51Π|15 τοὺς ἐπ'λοίπους, 
ο00 τοῖς ἐπιλοίποις, οὐ ραυουϊαηι δὲ αὐ ἡ Π λ}5 ὁχ 
ἐἰπάθιι ΠΡυβ δι ρονάαθ οχ σοδ 1164}. ΟΟ10.οἱ οά. 
Μόν ἢ. : 

(3) Χριστὸς ὁ προσδοχώμενος, Ατἰἰσαϊαπι, {ει 
σοαΐσο93 Βοα οἱ αϑααρ. οπλπ πὶ, ΘΠ νοτὸ δηΐθ 
Χριστός ἰοσᾶπ!, ποϑ ὁχ Οἷ5}. οἱ ρα. νου προσδος 
κώμενος, ρΥΣ ΟΠ ΧΙ 5. ᾿ψ," ἢ 

(4) Τοῦτον. Πᾶμο. νοοθῃ δἰ οοηβ οχ ΟΟ]15]., 

Βοος Βοοὶ Οδδηθ]ν, (0}}»0ς 567]. Οτοά. Ρτοὸ πα- 

οαδιοσει, ἀπ πον ρυΐοῦθα ἐοΡΡὴ. παραδίδωσι, 

᾿6) μον Ποημεὶ δ οοὐδ, ΝΌα, ἀἸλαχα χα πὰ ϊ φαᾶπι 

Βοτιημᾶηὶ ἱπηροῦγὶ! ἤηθτη ἴοτὸ, ΟΟΙΏΙΏ 119. αὐ πούατα 
65., οαιπίαα Ραΐγαῦν ἰδ} [Ππού αι, (πάτὰ τς 
οοντπα αι βυσα αὐλο πε, φαδὴν [6 [6 }}}} ον θα [5 ΣΟ ΑἸ5] 
ἀἀι ταΐα αὐ οἰακ βΡεοῖθαι, πῃ δ Ρ Ἰ 100. ἱπῚ ΡΟ Ρ]Ὸ 
ποι η8 ἔοπαα ὁοηϑργναίαμι, 01] ἂὸ 5Ο0ΤἸΜ ΠῚ οι ᾶς- 
δοόγπῖ ἐσ πι! ηαι5, οὐ} 5 πασοθββδίο Ἰαπιρείάθτῃ ἰπ- 
τούπι, ἰὼ Ιοσαια Βα θπεμαβ. ἰὼ δὴ δαΐσγα ορίηϊο- 

πρῖι καποίοϑ Ραΐτοθ ποῖ αἰ ἀχουο ΘΠ ράρδηο- 
ταπὶ ται αὶ ὁτάσα!α, το Ἐ πότι 5415. 1] 6! }οςτα Πα. 10- 
115 να ποϊπαι ας σὰμ. Ὑς αὶ ΡΌΒ,, τρριναθὶ ἀὐάρίατῃ, 
φυοὴ σηλθεβ ΘΟ  ἐβἰα5 οἱ ἰμΓΘΕργθίθϑ, (6δίϑ Οὐ γη]]0, 

ἡπτα. 13. Βοιπαπουιῃ ΠΡΘΓΙΆΩΥ πιο ΕΘί δ ἰαεν, 

γοβίνϑιηποῖ οί παι ΕΠ {6 Προ δι ροθεγονι- 
ἀρίαν νοῦ Ὁ οἱ 96. Εχ οοάδτῃ ἴρδιο Ὀγοίθοη συρᾶ 
σντῖ πα 6 ἄδύθτῃ τορῖθαβ, Ἀπ ἢ τιβίο Γ65 οχλοῦ- 

τπϊπαπίο. δὲ βορίοηι ΕἸΣ δ] οἴσητοι ἀὰ μῸ} {05 δ1ι- 

πὺ5 ἂς ἀϊιἰἀΐπι τορηδηΐθ, οατα πη] Ὲ5 ἔδρα νο- 

ἰονίθαβ κου τὰ νορπδι ἰὼν, οᾶρ. 30 61 5644.; 
Πρροινία» δὲ ἀπ ρινδίο. ΝἸολογΊ 15, ἐπ ἡ ροσαίψ. 
ἕᾶρ. χιὶς Τιδοιαπία5 110. να, οαρ. 1 ς ΒΘ ΘΉν τινι 
ἐπ δα» νὰ ἰλαπιίο! ς, οἱ ἐρῖδὲ. αἰ Αἰψακίανα φαφβὶ. 11 

Ομ γνβοϑι., ἐν ρ. αὐ Ὑπερδαὶ, Ὑποοδοταῖαρβ, ἴῃ οἷ- 

ταὐα Παμίε! 5 οἱ ΔΤ Ἰοοα, δίς Πῶς δαΐσηι ἀπ παιϑι! - 
πὸ, ΠΠ|0. χα 1)6 οἴκει, δᾶρ. 19. 6 33, ποι ΜΠ σαρίας 504 

αἰ πο) αρδαγᾶα νἱδα δ! ὁπ Οὐ] ἰλη ΠῚ 

ΡῬγορσγίᾶ, αν σὰμι μϑιοὶβ σοπιμαθ δ, ποίϑρο. 
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δἷσαι, οἱ θτῖοῖ ἀρο πα πο 5. ἱπίουριθιαίαθ, 65} 15. ἃ μεμαθηκότες" γχαθὼς χαὶ Γαθρυὶλ ὃ ἀρχάγγελος 

γοθῖξ : « Οπαιία Νοδίια, αὐαν μια, δύ ΤΟΘΙ ΠῚ 1 

« ἴογγα {πο οὐ πα Γασπα Βα ρρυοια  Π 6} 1ἧς.» ΠῸυ 

δαΐοπι ἰυπιλθιιαι Οβδὸ ΘΟ] Θβ] αδιϊοὶ δσσιονοβ Δ1- 

ἀονπηΐ, 19 ὅπηι απ με πα πὶ σα ΠΠπ|5} ΓΘ. 

οἱἱ Αϑϑγγίοσπαμν ἐπ ροτίαθε αὐτου, οιονιι βί Πγ18} 

δι Ρουβαύατι, ἐλ τον ατὰ ροβὶ Ἰπθο, Μαοοάοπαμπὶ : 

αυλλίαμα. πηρθυλιαπ 65. ΡΓΩΒ6Ὼ8 ᾿ϊοπιαποότγίπν. Ἔτη 

ἴῃ σοπβοχιθη 5. 0 Ὁ16] ἐπ! δγρι δίατι 10. ἈΠ: «1}8- 

«θα σογατα ᾿ρ5έι5, ἀθοσμι ΤῸ ΒῸΒ ΘΧΒΌΤΘΘΗΙΝ ; οὐ μυδὺ 

« ἴἴρβὺ5 ΘΧΒΌ ΒΟῸΣ [0 Ρ, Χαΐ ΟἸΠ 6556 ΔΒΓ ΟΤΟΡΟΒ 

«πα κ Βα ροχαθῖν Ὁ Σὸν ποῊ βοίαχαι 1165 ἀροσηι ἀ1- 

οἰτικοα εἰ ογμθ5 Φυσίααο! ργδοοθβϑοεο, ΠΕ 7658 τροδ 

μαρει τα με 17... οχ 1135 ἀθσοπὶ ῥγογίθις, αἱ Ραμα 

οϑὲ: δχ {ΠΠ5 νονὸ ἀθοθηϊ ἴ 65. ΠΕΠῚ}181}5. ΡΥΟΥΒῈΒ 

ἴρξο σοίανῃβ ΤΌμΏΟΠΗ 8, ΕἾ ϑορθα, παῖ, σοηίτα 

ΑΠικείαναι ἰοχισίια" 15: ΞΡ ργπὰΒ νἱσ οἱ ἰορμππι 

δοπίοτηρίοτ, 4} ΠῚ ἃ μα  Π}π|85 γοσαπὶ δοσοροτγιῖ, 

5ο σπῃαρίοῖβ ἀρ πι5 ργιποϊραίπ αι. γὰραονῃ. 

ΧΙΥ, Οὐκ πέσαν 816 681, ἃ ΐ ὁπ} αϑτὰ οἱ ἀἀ ορθ- 

ταῖϊοι οι ΡΟΡΒΠ 612 1 ΠΟΘ ΓΏΓΕΒ δῖ, Ράα 6. (γεν ὁπ, 

μά 39. ὠὐεριίας δοοιριάμηπ οροταίλοπειῃ δαίαμ ἵν 

οὐ ροίεδίαϊε κἱ κἰρηὶς εἰ ργοιίη ες Ἰλοπαϊαεῖί, 51 ΠτθῸ 
μη ποηβοϑδαίαα ὰ θ0 θα ἀπὰπὰ 51 610 ἀπ. |ΠῚ 

ἴπι Βγορ εἶα ρουϑοπὰ μ6. ΣΦ βΊροαπι ορογδηίθη, ἢ 8- 

Ῥὺπ5 σπΐπι πα ἀ οὐ ον τ οτηι 580 [πᾶ 1010 ἴΌΓΘ, 

͵άτὰ ΠΟῺ ΡῈΓ πὴ 5 ΓΟ 5003 ΘΧ ΠΟΤ, κά ΡῸ} 586- 
᾿βδαπι οἴ ποθρ5 ρον 5 ΡΟ απ σόν ει, πὶ οὐ Υβα5 

1. Πᾶϊι. νας 58. 15. 
ΤΠΟΒΒΩΙ]. αι, 9. Μά, ἐξ α. πὰς {1. 

νιᾷ. οαἰ. 1. σα, 18... 10 Θἀπὶ γαῖ, 94, 15 1018. 15 Αροοῦ, νη, 9. ζ. ἤδη. νι, 25. 

Ἡρμένευσε, λέγων οὕτω ὙῬὸ θηρίον τὸ τέταρτον, 
" 4 ᾿ κ᾿ - κμὸ Ὡ ᾿ ΓΑ ΡΝ 

βατιλεία τετάρτη, ἔστα! ἐν τῇ γῆ, ἢτις ὑπερέξει 
. ᾿ ΄ μῶν 

πᾶσας τὰς βασιλείας. Ταύτην δὲ 
ἐ ᾿ ᾿ Ἢ μ “ ᾿ 

μαίων (1) οἱ ἐκχλησιαττικοὶ παραδεθώκασιν ἐξηγηταῖς, 
, ν ͵ - λ, , 

᾿ρώτης γὰρ ἐπισήμου γενομένης, τῆς ᾿Ασσυρίων βὰ- 

σιλείας' καὶ δευτέρας, τῆς Μήδων» ὁμοῦ χαὶ Περσῶν" 
᾿ , - ΡΝ μ . ω 

τὰ ταύτας, τῆς Μακεδόνων τρίτης ἢ τιτάρτη, 

ἷ Γαριὴλ 

εἶνχι τὴν Ῥω- 

γαὶ πα 

βασιλεία, νῦν ἡ “Ρωμαίων ἐστίν. Εἶτα ἕξῃῆς ὁ 
ἑρμηνεύων φησί, Τὰ δέχα κέρατα αὐτοῦ, δέχα βα- 

σιλεῖς ἀναστήσονται! χαὶ ὀπίσω αὐτῶν (2) ἀναστή- 

σεται βασιλεὺς ἕτερος, ὃς ὑπεροίΐσει πάντας 
τοὺς ἔμπροσθεν, Οὐ μόνον φησὶ 
πάπας ποὺς ποηγεγονύτας, αὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπε!- 

νιύσει: δήλον καὶ (8) ἀπὸ τῶν δέχα τῶν προτέρων, ᾽Α πὸ 

ἐξ τῶν δέχα τούτων τηὺς τρεῖς ταπεινῶν, πάντῶς ὅτι 
αὐτὸς ὄγδοος βασιλεύσε:. Καὶ λόγους, φησὶ, πρὸς 
πὸν ὝΨιστον λαλέσε:- βλάσφημος ὁ ἀνὴρ καὶ παρᾶνο- 

μος, οὖχκ ἐκ πατέρων λαθὼν τὴν βασιλείαν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 

χακοῖς 
δὲ ἢ , ᾿ 

δέκα, ἀλλὰ καὶ 
᾿ 

ποὺς 

μαγικῆς τὸ ἀἄζχειν ἁσπάσας. 

[Δ', Καὶ τίς ἐστιν οὔτος, ἢ ἐκ ποίας ἐνεργείας ; 

ἑομήνευσην, ὦ Παῦλε' Οὐ ἐστι, φησὶν, ἡ παρουσίχ 

χατ᾽ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ, ἐν πάσῃ, δυναμε! χαὶ 

σημείοις αἱ τέρασ' ψεύδους, Τοῦτο 

ὅτ: ὁ Σατανᾶς ὑργάνῳ κέχρηται ἐχείνῳ, αὐτοπροσ- 
ὠπως δ}ι' αὐτοῦ (4) ἐνεργῶν. Εἰδὼς γὰρ, ὅτι οὐ μέλλει 
λοιπὸν ἄνεσις γίνεσθα: αὐτοῦ τῇ κροίσε', οὐχέτι διὰ 
τῶν ὑπητετῶν αὐτοῦ συνήθως, ἀλλὰ δι᾿ ἔχυτοῦ λο!- 

ΩΝ 

πὸν πολευεῖ τανερώτερον᾽ Ἔν πᾶσι δὲ πημείοις (6) 

3.1] 

αἰνιττόμενος, 

) Τὴν 'Ρωυχίων, Εκ Πορ. οοα, ἘσΠῚ Πα ΒοΗΐ τῶν (᾽ δ ᾿ιῖ8 ἴσος ἐπιρυβοῖθί ἐὐ 6 αὐτὶ θη (λα δος, ὑγ γε ὴ πὶ 
“Ῥωμαίων Σ ΒΟΡῚ51Ππ|15 τῆν, Ππχ τὰ ΟΥΡῚΠΕῚ βίνταπι Ἰὰ- 
ἕγᾷ, τῆς ᾿Ασσυπίων, τῆς δίάδων, τῆς Μακεδόνων, ἣ 
“Ρωμαίων, λιύσο ἔξηνηται ἴθ6, Ομ), Θ᾽, (τό πα νοῦς 
νεῖ, πᾶρε., χαρηγηταῖ, ἃι ριίον ΥΟχ δὲ ὐὙι]ο 
παχηο 5 ατα,νᾶο οαϊ. 46. ααπὶ. ὕ, αἵ. 48. ππιπι|. 
30,31], Οὐπτίαπι μΘβι πὶ 556. ἰοιπα πόλιν 1006 
ΡΠΠΠῚ, ΘΠ Ὸ 5. ΒΟΤΉ ΜΟγΘΒ. σσο!βιϑσο5 { α] 1556 
[6 5}15. δδι ἴθ πα Ἰοῖπα ΟΡΟΠΎΤ ΚΝ ον Εν στῇ 
το πα, (0ὶ πανία. ΒΟΞΉΌΤΗ [6 Βα ΠΟ ΒΡ  θι5 
ΑἸοχαμα 1 Εἰ, σύγαῖι ροϑι ἀοόδ γθροβουα ἰς Δα - 
πόοιο Εριμδαμο ᾿π Δ Π ποΡαῖ. 

(3) πίπτω αὐτου (ο πις ἄορι, Βοο ἀβάηθς ὀπίσω 
αὐτοῦ, μον τἰν. πα γνοι πιά πὶ, π΄. {6111 5. ΒΕ 5 
ἰνα νέαι χυτῶν, ρΟ 5. εἰς τε βοθ!; ΝΟ βοϑέ ἐ{α, [ἐοτ-α 
παρὰ τ Ὁ ἢ οὐ, ΑἸ ΤΙΝΑ μαμοῖαῦ αὐτοῦ, πο} τι: 
Ῥορίοε πιοτὸ ΒΟΥΊΡΠ ἀντ, μετὰ τούτους, ἰπ- 
ἴσαν οαπλ εἷς ἐμῖπβο, πίσω αὐτῶν, ροβὶ {ϊΐος. ΥῸΧ 
βασιλεύς βοὴ πρὸ παροίαν ἰὼ οοσά, ἴον, (δ. 
6ἐ ὅρος, πρὸ δὲ βοῦν (ἀχία5. 

{Ὁ} ΑΞλοὸν χαὶ, ΜΟΙ ΙΝ ἢ οὐ (οἶπὶος Ἰχόν,, ι}], 
ΦΕΛΙΩΡΟΙ., δέλον ὃς, πα ξοκίμηι νοῦο, Ῥοβί ἀπὸ μᾶρ- 
δσπίατα δὲ χ οσ, ὁοα. πα ]οοϊχη5, γοίροῖα5. νἱσ 
ἀδταν ποῖ Πρ εῖββο γουίμι, χαὶ ἀπὸ τῶν δέχα τῶν πρὸ- 
τέριωυς δὶ ἰἰἃ, δῆλον οδ,͵ ἀπὸ τῶν δέκα τούτων, οἱο, 
Τοιθστι νογὸ ππαπι ἰσσιστὰν {{π Χο ἴοδ, κβίιαα, 
ΘΕ Τί !., δήλων χαὶ {θυ} 4ς δξ) ὅτι ἀπὸ τῶν δέκα τοὐ- 
Ξῶν ὧν εἴπομεν, δὲ δὲ τῶν δέχα τῶὺς τρεῖς ταπεινώ- 
σει. πάντως τι, Θἰύ., ἡ ἐρδοοξ ὁ θδονι {{ΠΠὶν, ἡμο 8 
εἰς. δὲ τότὼ ὁ εἰσσῦις αὐ ἐνὸν ΟΡΡΥ ΘΝ δΊΠ ΜΕ ΘΕ, 
Ῥτοξεοίο ρδο, δῖο. ᾿άσται Βοροῦ οδὲ δύῆπαβ, Οποᾷ 
ΒῈ ΠΟ γε ΠΠ ππιλη ΠΟΙ οἰβαιπι ουίάνιμι το μα αὐ "ἢ Πὰ 
δδδρι πηι θαι νῸ} δὺ ρος, τνῃ, γο ῸΧ Γροηλιο, 
σθοῖι Πἰ Ον ἐἬ1ὰ5 ν  ἀδιαιν ὀχδογίθονο, εἴ ὑπ Π|Ὸ 
ἰὸν ο, ζ6. αι 1: “απ ξοξιια, ἐδὲ ἱξασιιο χιολείαι 

ἐμδ]οϊοπίην εἰς κε ὕρβὲ οοἰαΌμβ ἴθ οἷδὶ ἀαὶ οἱ ηα- 
σμαιδ τοβρροίι ἀρόρπι, βιὲρ., πὰ}. 13. 

(Ὁ δι᾿ αὐτοῦ. Εἰὰ ν θὰ αι Ἰἀἴμι15. ὁχ ΟΘΙΟ δ α5 
σε, (ἌΒαα!». οἱ ρου ῬΆμ]. ροβὲ άδγὴ σα ίσεβ μὰ- 
βομτ ἦν τῇ χρίσει, «ἀρμιο ἀα]}ξα ἀοἰησθρ5 ἴα πα οἷο 
( ΘΓ 5 δ. ΡΟ  5βίο.» Πα δαΐοπι οοο ΟΥ̓ΓΠτ5 81} Υἱ-- 
ἀοἰπαγ θ᾽ σ ῬΙὴ Βοσα ῖατα ΠΙῚΘΙΤΌΔΥ ΠΝ ὁ, ΟΡ ΟΝΤΙ 
θα πἰο1} 15, αὦ νογεκς δ, φαστηηἰα τὰ ὅ536 τρίοει, ἀπ - 
οἰ Ριβίατα ἔθ 5.11] 0550 ἀἸΒΡΟ] πὶ νοὶ ἀεργαοηοη, ας 
δὲ στα, 11 ἅς πιαρίν γοβ. ἔρι ρογὸ ΒΕ ΟΙ 5 Ε} ΟἿ Τὴ 
[ρ50 δα ίδιια ἰὰ Ρτσρτιᾷ βογβοπα ΟΟΠΟΌΡΒΒΌΓΟΝ δό5δ, 
διπὶ αὐτὶ ΣΙ ΠΑΡ! ΠΟΙ ΡΙ δα ἢ 0 πὶ ἡ σα ἢν τὸ - 
το πο. ΓΠ αι ἢ, 501 8 ΠῚ ΠΟ ΙΘΤΣ ἃ ΠΟ] Ὸ 
ἀβϑθα τ σα ρα ίθία! ὁ ΘΟ ΚΡ 1611}, Π]ορο  γ 5. 
[ἃ νι οι ΒΡ θο, μοθασθο- ΠΡ ΟΙν 5, μαρς οὐ, 
ἀαπηηπαση ΠῚ ὁσηὶ ὁχ δα [μὰ οὐ πη} ἂὺ 
γοσ ποι το ΠΧΒΠ Βα Γὰ πὰ 5 ρρομ ΔΑ ΞῚ ἀΠ| Δἢ- 
πνίβῖπιι μαϊα ἃ Δ Ρ0]0 ᾿γ ροβία! 8 βαπου 16 ῃ- 

Π ἅππι, φποπμαάτχσί αι. ΟἸ ΓΊΒ.18. ἃ ὙονθῸ ἀββιι} ριαι5 
[αὐι. Πτθς ν θαι πον αἴϊος 5... ΠΡ ΒΟΥ βϑη! πα 
[αἰ πδο 0. Δ πεϊοῃτίδίο, ἤασσι. ὁ οἱ 14, οὐ Τσοαονδι, 
Πατγοῖ αὶ. ἰὐ. νὶ δαρ. 34. τῆῖὸ οἱ ΠΙΘΡΟπ τ αἰδη 9 
Δππρδβίθια, κα ἀπαμπι 46 ΠΟΙΆ] 115. ἔογδ, ἰῇ πο 
« ἰἸοῖ 5 δα! αηὰ5 Πα] Π αἰ τ} 5} ΟΓΡΌΓΔΙΠ ΘΓ,» γ ΘΓ ᾺΠὶ 
μ}} απο κεθ ΘΒ. ἢ ἢδπο ον απι γε! πε οἱ 
οὐ 105 Ῥαίγοι ΤΠ] Οσργοϊανὶ τα σπίτι Πα 15 
βου Δ τ Ἰβίσπαι ἴῃ ρηαρνία βουβοπα ὀρονοῖα,βὰ - 
{5 ΒΔΕ Ἠ, 1Π|Ὸ 56. κα ΙΔ ΒΟ] ππε5. ΒΟ τη ἀσσο ΠΊΤΩΟ - 
101.. 5810 σἰΐᾳηι ἃ1}1 σαὶ, 1ὖ, πὰτὰ. [Ὁ,, βρίππη [π)- 
πλιά πὶ πο σατο ΐ σουθοτο (ἀπ σαΔ πη ρεομρεῖο δἱ 
ἐπδιτα ὁπ! 581 Βα}. 
«ὦν Ἤν πᾶσι δὲ σῆμ, ἴθ. δὲ (0151... ἐν πάσῃ 
ουνάμει καὶ τη μείοις, αὶ. Πα ΒΘ Γ ἢ βθοο ἔρχαι, 
80 781 56816 δἰ, ἰξδγαπι πάῃ ἰσσαπὰ ἐθο αν! ΟΥτ]}. 
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κα' 
, Ξ Ἶ ᾿ , τοῦ ψεύδους ἔργα φαντασιοσχοπεῖ, Ὅα τὰ πλήθη 

νομ!Ξῃ θεωρεῖν νεχρὸν ἐγειρόμενον, τὸν μὴν ἐγειρό- 
μένον" χαὶ χωλοὺς περιπατοῦντας, χαὶ τυφλοὺς ἀνα- 
τς ᾿ ΠΝ ὀλέποντας, ἡ γενομένης τῆς ἰάσεως. 

““ 
“« Καὶ πάλιν φησίν" ὋὉ ἀντικείμενος, καὶ 

ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν, ἢ σέὲ- 
ῥασμα, ᾿Επὶ πάντα δὲ Θεόν" μέλλε; δῆθεν τὰ εἰδὼω- 
λα μισεῖν ὁ ᾿Αντίχριστος" ὥστε σὐτὸν ςἷς τὸν νχὸν 

τοῦ Θεοῦ καθίσα:, Ἰ]οΐον ἄρα ναόν ; τὸν χαταλελυ- 
μένον τῶν ᾿[ουὐδαίων φησί, μὴ γένοιτο γὰρ, τοῦτον 
ἐν ᾧ ἐσμεν, Διὰ τί τοῦτο λέγομεν ἵνα μὴ νομιζώ- 
μεῦα χαρίζεσθαι ἑαυτοῖς. Εἰ γὰρ ὡς Χριστὸς πρὸς 
Ἰουδαίους ἔχεται, χαὶ ὑπὸ Ιουδαίων προτχυνεῖσθα: 
βούλεται: ἕνα αὐτοὺς μειζόνως ἀπατήσῃ, περισπού- 
Ν 

ὄαστον Ἑ ἣ ἘΡΉΜΗΝ ; ι ᾿ ποιεῖται τὸν νχὸν, ὑποψίαν διδοὺς, ὅτι αὐτὸς 
᾿ "τῆ ΕΘΗ ἐν σι ων ἔστιν ὁ ἐχ γένους Δαδὶδ, ὁ τὸν ὑπὸ Σολομῶνος ναὸν 

οἰκοδομεῖν, Γβογετα!ι δὲ ὁ 
“- “ - Π ᾿ μὴ , , τῷ νχῷ τῶν ᾿Ιουδαίων λ - 

γατασχευυσθέντα μέλλων 

᾿Αντίχριστος τύτε, ὅταν ἐν 
ον, : Ξ 5 θος λίθον μὴ μείνγ,, κατὰ τὴν τοῦ Σωτῆους ἀπό- 

ασιν. Ὅταν γὰρ ἢ διὰ (ἰ λχιὸτ ὥσις, ἢ φ' Ὑὰρ ἢ διὰ (1) παλχιότητα πτῶσις, ἢ 
Ἶ Ἰν ΘΝ: Ἂ ἢ 

προφάσει οἰγοζομῆς γυτάλυτις, ἢ 

ζ Σ 
πὶ 

ἔχ τινῶν ἑτέρων 
παοχχολουθήσασα, χκαθέλη, πάντας τοὺς λιθους, οὐ 

- »ν» - - - - 

λέγω τοῦ περιδόλου τοῦ ἔξωθεν, ἀλλὰ τοῦ ναοῦ τοῦ 

ὮΣ ΤΙ ΤῊ δεςαΐ. τι, ὁ. 

ἴὰ5, Ῥ8.}ο δηΐο δὲ π. 9. [πἴγα ἰᾶτα θη ηιππ ότι πι 56- 
(πδπίθη) Ἰθρὶὶ ἐν πᾶσι σημείοις χαὶ τέρασι ψεύ- 
δους, Ῥοβί, ὁχ (οΙ5]., Η6ᾳ., Ἰλοδ, δϑδαρ. δὲ ὥθηος- 
νοῦ. νοίθυῖ, ΒΟ ποῃ (68, φαυτασιησκυπεῖ, ἐπηοηάαν!- 
τῆ 15. ΝΠ ΠΟΘΔὨΙ δου ρίαγαΠι, φυσιοσχοπεῖ, οὁγίατῃς τ. 
ῬΌΓΔ 5, ΘΧχ Θοπιροπαϊατῖὰ ποία φυσιοσκηπεῖ, Πα 6 - 
ἴὰτ Βαρτα ἀπ. 10, φαντασιοσχοπῶν. ΜῸΧ ΡΤῸ λογισθῇ 
ΘΑ ΠῚ}5 νομίσῃ, 6χ σοα4. ἢοο. Οδβαῦθ., Βερ., 
"οἶδὶ. δὲ ὅδμον. νοοῖ... αποαιην5 ἰτῈ5. ρμοξίουϊουθβ 
ΒΟΙΊρῦπΠλ ἔρυδ! νομισθῇ. 

(ΑἹ ἀιά, οἴο, Τιῖα 116 ἥ, χαδὴ ᾿πὶ δ {15 απ πὶ 
ον π0π5 ρον] 5, ἡ βου αατατι οχ οοὐά, Ηοο, (ὰ- 
58}... σοοῦ. νοὶ, οἱ νον κου ρβίπηας, αἱ βήσῃ Ἰο8- 
τοηΐ, τοὶ. Θογίρϑὶ ρτὸ καθελεῖ οχ σοθίοα 06, καθέλῃ 
Ἂν μα ὅταν ργϑοσάοιϑ. Ποῦ τὸ ἀπο ἔξωητν οἱ 
νύαθεν, ΒΟΣΙρ5Ι 15 τεῦ, οχ σού τοὶ 5 (Οἰ5]., Ηθρμίο 
ὕκβαιθ., ΠοΉ]., ΟῸΙΡ., {πὶ ἑἁτα θα ἀπῖρο. αἰζηιο Ἰθ 00 
πιριποται, μάρεη! τά ἀμ1ὸ ἔνδοθεν, 

(2; Θμαὶς “ἴοι {ορίια, οἷς. σαπὶ 41} 14 Δ 
Εςοϊθβία τη 16 ]Πρκαπὲ, Ον 15 ἀκ Ἰοιαρίο [ΠονΌξοΪν - 
αἰίαπο, ααρὰ Απμοϊυ δία ν6] γοίϊοθγο ὑϑι αὶ, ν 8] 
τϑαρϑε γοἢοῖθί, Ἰπἰογργοίαίαι, Οὐ πα ΠΟ τη 56 - 
ταυτί [αἰξ84 χαληῖιο αἱ ὁομμιησοιι τοίου. Οὐρρο- 
εἰι5 Ναφίαμλθη5, οὐᾶϊ. χανη, ἀπ). 1άς ρας, Ὑ2ά, 
1ἰἃ θη 5}. Ξαμοί 5 Πϑ πα, 0. νὶ σαρ. 3ῦς απ. 3, 
οἱ σἂμ. 30. παππη. ὑς Αι Ηὶρροϊντίαξ, ὁ Απεοδνίδέο, 
ἃς. 22 : ΝἸοϊαρμι5. ἢ. ὐρογαίῃ. σΡ. χει, Εἰς 

ξ᾿ ΜΑΤΉΠῈ5 ἀρ δονενν δα ΐρίο,, {{41. ἃ, πηι. 18: 
Ροϊαρμθῆαθ οἱ βολὰς, ὃ. ἢ Τοβεαὶ, σα. 11, ΔΙ] πι6, 
05 Οὐ 10. Θο]απὶ Ὠδιηδϑοθηῖα ἀοιαΐπαθο, 4], 

0. ν δ βαρ, α. 36. παθ Ογγη!ι ἰσσαμὰ ἴοτο (8 - 
80ΓΊῖ 1, Ππὰ ἀπίσπι αΥ ]ὺ σογίατα οτὰϊ δηλ θ]1}} ἃ 

5010. Λα οἢνῖδιο τεραγαπά αι ἴογο, πα, οαπι Τυδοὶ 
14 58} δα] αη ἰπβίαανατο ἀσθρθβϑὶ οϑβθηΐ, ἐθἢ- 
ηὐ 8. ρυοηιιηὐ νοῦν δοβ, ἀα ]1 ἀρεγοπί, πππ- 
4πᾶπὶ δ βορνοιζανοϑ α᾿, ἰαριί ἀδιη ἀρῈ 1 ἱπιροπὸς- 
τρηΐ, χασᾷ σονόνὰ σορεμίν,ει πῆ ηο δ. χ, γε} 

πὶ, 1 οοῖς, τὰν, 31. ᾿ , 
(Σ Ομαο δηΐηι, τὸς Οὐρράσιῃ ἷο ποίημα, Ροὶ- 

πεῖ πὶ, ἃΞ 56 ν᾽ Ἐργδο  οατῖον τὴ (τ δὲ! (ὁ Ια ρΊ 40 ΘῈ Ρ6Γ 
Ἰαρίάοις ἴα ΠΙΘ νοι γιη δῖ ἔθ ον}}} δ ὰ5 ΔΟῺ τη π- 

Ὁ Τοῦ. πὶ, ἅς 

ΟΛΤΕΘΗΒΕΙΘ ΧΥ, θῈ ΒΒΟΌΝΘΌΟ ΓΠΒΙΞΤΙ ΑΟΥΕΝΤΙ͂Σ. 
ἊΝ ΠΑίρῶΝ ᾿ τὸ ον " ἀαενἢ απ τὰ ἝΞ Ξξρασι Ψεύοους, Ὁ γὰρ πατὴρ τοῦ ψεύδους τὰ Α Ὑθτὺ δἰχμὶς οἱ ρτοάιριϊς τιοδαεῖί. Ὅμ1 οαΐπλ αϑηδα- 

ν 

" 

800 

ΟἿ μαίογ ἐδ ὅ5, χλθηἀδοῖ οροτα ΠΟΙ ἡρΘοίθθτι5 ὁ5- 
ἀρη!αθι, 18. Ὁ ρΊ 6 θ65. γοβυβοι μα χη ΤΠΟΡΒΠΙΠΤΩ 56 
γἱοσο ρα οη!, (ἱ ἰΔθλθη. πο τρϑυβο οἴπι ν δὲ 
ΟἸαν (05. ἀγα ϊ]α π 68, δὲ σϑρσοβ Ὑἰπθ  τϑοϊρ  βηί65, 
ὁαμι ΠΠΠὰ δ} υβτλοαὶ (αἱ Ξαμμαίῖο. 

ΑΥ. Παγβαηιαῦ αἷἱ ἢ Ομὲ αὐἀρονξαῖιο οἱ οεἰοι {ιν 

5.696} οὐγηθιοθὲ σαὶ αἀἰοῖμρ Ῥθμς ααΐ πον (5αρρὰ οὐπὶ- 

Ὥθιῖι Ἰ)λοαμη : Ἰάοϊα χαΐρρο οὐὸ ΠΡ τ 65 δρὲ Ἀπ|- 
οὨΡ 8.85), ἐξα μι ἔρδο ἰὴ ἰσηηρίο )εὶ «ρρα! 33. Οπαϊο 
δαίδιη (θ᾽ απι (9) 2 σνύοσσαπι 1} {6]]]6 1} ΠΠπ4 λαάτοο- 
ΡαΌΣ, ΑΡ51Ὲ δαΐτ, ἀξ ἰδέα! πὶ χαο 5απι5 ἀϊσαι ἐ Οὰν 
δαίθι μο0 ἀἸ οἰ πὴ5.2 Δ πο θῖ5. ̓ ρβῖ5. στα βοατνί νἱ- 
ἀδᾶτηστ, 51 ὁπ ἀφ πα ερθ5 ἰαπααδιῃ σίβιαβ νος 

(αν 05. 681. οἵ ἃ 11 :7015 ἀἀοναυὶ νΟ 6}. πὰ ἸΡ505 ΤΩ Δ ΜῚ5 
ἀδοίρ᾽αϊ, ὑδῶν }} Ξιαἀϊατη. παχαπι οβίθη δὶ} ς 

ΒΌΒΡ᾽ΟἸΙ ΟΠ ΘΠ ΒΡΆΓΡΘῺΒ. 58. ΘΏΤΩ 6588 σΌΠΘΙΘ Πεν!- 

ἀϊ5, {αὶ ἐδαιρίαια ἃ δΆΤΟ ἤγο8 ΘΟ 5ἘΓποίατη γορᾶγαᾶ- 

ψαλι 5 5}}ς Ὑ ΘΆΪο., αὐρια ΑΜ Οἢ]δῖα5 απο, σα ἴὰ 

ἐορ] 0 {Δ ον πὶ ᾿ὰ 018 ΒᾺρ6ΓΊἸαρΊ 6} ΠΟῺ ἸΠΔΠ 681 

)υχία δεϊναιοτβ ἀθηπτ1 ἰοη δ τὰ ὅς. Θπσαπάο δη]η1 (3) 
Υ6] γριπυϑῖατο ΘΟ! αρεῖ, ν6] φά! σαι ομ 5 ργϑίθχίι ἀθ- 
Ἰδοι, ν6] συαπηοι 8 ΟΡ αἰϊατα οατβαμη. Θυθρϑὶ ἔπὸ- 
τίτ Ἰαρτάθ5 οηηθ 5: οπ ΘΧΙΟΤΊΟτῖ5. ἀἴύο ΙΒ. 118, 

βεὰ ἰπίργιαυῖα τ αὴ5 ἀΠ0Ππιο ρα Βὴ ΟγάἘ [ἀπὸ γραΐοῖ 

29 Μαϑίἢ, χχιν, 2 

5ατα, πὸη δαϊπιριοηάαγη ρογίθοϊθ δὲ ἀρβοϊαΐο, πἰδὶ 
3. ἄποαι τη, απ ργοχίπηθ διὰ νθηϊδῖ Α πιο ιγὶ- 
5[π5: πθήτι8. τὰ ἢ 5861 51558. ΠΙΙ ΓᾺ Ρ116. δ5ῖ, σὰαι 
δάμυο πλτ]}ὰ ἐρηΥρ} οὐ Ποῖα διανοιὶ, 50 οὐΐαιαι μο 88 
{18πι το αϊαση πὶ βοτη 9} ταϊπδη), αὶ 5 π}) δα] απὸ 
ἴδεία δϑί, πιὰ ΠῚ μεθ) ται!οηρ τὴ. ΟἸνοῖ Ὁ ποῖ οτὴ- 
ῬΙοίαπι ἀΐχοτγο, α}, ΟΠ γϑοβιοτηηδ ἤθηι. Τὸ ἰη πίη, 
οἱ αἴας ἃ διοίοσο Ἀπ οσίρηο, αἴθοπα ἐπὶ [αν 6. χιν, 
τογϑ, Ὁ, σοταπϑιηουαί5, Οὐ γῆ πα τν ον αἰὐτβ τὺ πὰ 
δοη ρα πὶ θουίγαχ, ἀαθὰ εἶδα Μη 88. σΒΡ. 
φής, ροχίροταλθπι τη πα πὲ 6. 5} σαπὰ ἀμ {1{ΠΠ6 ὁ0}- 
Τππροτον δαίανς καρ ΘΗ 46 ΒΙοΡο βου οὐ Ἰξατδ: 1 - 

Ὁ15 σχοιαϊαηι αἸχῚ! ἰγίβίλιβ τοὺ αὐ Π ἃ ἰσπα ροτᾶ 
τονοφαὶ ὑνγη ας, ἰπτς πων. ἐδ. πρὸ ἃ υτα! πδιίοθια 

ἀοςο!αιοπὶ5 ἃ (τ ἰκίο ρει ]οία τα, ἀΠατὴ ἐπ} 6} ΠΧ] 
Ρτίοιον ΑΕ ΕΣ ΡΊ Κι πὶ ̓ 5111, ΒΡ... ἈΠ}. 9... ΟἹ σα, ἐν 

πππι. 13. ροαπάο οὐ] οὐ 418 16 5115. πιθπι0- 

γα 5860 ρβΟΤ 6 ἤοπὶ Βοί πῇ ΘΧΊΘΤΙΟΤῚ5. ΠῚ [1 118. βρῇ 

οἴὐαον ἐπ ογίατιβ. δὲ ρνοριῖρ ἀ{0Π Τρ ΤΠ} [ΟΡ πια τα 

αυδιανῖβ ἰὼ ταἀοτίριιθ, πη βῖβϑο, ΤΠ 56} π|5 Φηση 80 
φάμ!ο ἀπ 14 ἴοτηραιβ, 0. να Πορεοηϑέναι., Ρ. ἀ07, 
τηδπῖοτα! ἕὰ τι βιο Η ρροόβοῖνπλε βροοϊασαθαισι Θ01 - 

βρίοί, αἰ απ ΓῺ. τι ΟΧ ἐρτη θ᾽ 50 π|, ΞΘ ΟΧ ἸρΡ515 

ἀὐὐν δ ὁ. κα 0115. Το η1ὸ δ σον ἃ ΕἸΠΆΤΩ 

τἀο!αναπι ἰδπιρία,, δ... ρυΡΠσονπι ἘρΘΟΙΒΟῸ ΟΤΊΠῚ 
το οἶα, ἰαρί θα. ἀπβτα}ν Ααοίον ΠΠ|Ὶπ8}}} ΠΊΘΡΟΞΟΙ γ τ 

αἰ πα πὶ 8π 4185. τϑίοσνε τὴ αὐἦε ἔρϑὰ 10} ΓΘ πη ρΊ] τη [ας 

ἴῃ πιασιογα μὰς υδαρθυναγὶ ΔΠΠ} ἃ ΓΆΤ ΒΔ ΠΘΉΠ]ΠΡΉΙ 

Ζαυπατίαν Πα 5] ἴρ50 αἴθ ἔαδαπι, ἰδία 6. ΘΒκῸ «ΠΠ|Ὲ5 

οἰαίαλε Αἀνίαπὶ, Τονιϊο, {πα αἷν νυ λα ἴονδ 8}}- 

φασπάο, πὶ θα! Πολησμ 8 μυτοτοχλι ΣΟΓΙΔΒ5Ὶ5 ὉἹΩῺΠ ΘΒ 

ΤοιρΗ Ἰαρίἀδ5. οσαουοηίαισ, 6. 11ὰ Ομ γῖ5}} να ΠομΔῸ 

ἐπιρ!ογοίαν : Ῥογᾶ 01} κὸ Ῥγοθ] οἰατν ΒῸΠῚ ΒΟ βδυπάϊο 

Ἔχρόθμις ὁπ, αὐτὴ δαή οὶ, οὐἀιΠοδηαὶ ἰϑιηΡὴ} σάπιβα, 

οτα εἶα απτο ἐχϑια Ρ. ΠΕ ΘΠ οἷα ἀνγασθρο, ηθς ρΡοΕΙοα 
Δι σατο ροιαΐπβο ν 61. δαμονίμονο ἰαηῖεν ἔππίὰ- 

χαροία σαφάδῃπι, ἀἄόπεο βαρασοπὶ βοράπιο, Ξιθση 1 

ἐδ ρίιτη ἴηι δοάθιῃ Ἰσσο ΓΙ ΤΩ] 15. 5010 ΘΟΘΧΘΓΙΙΠῚ: 
σαο τη ΠΕ 5 θη 15 ΒοΑ Ὁ Πὴ τὰ ἸοεἸ ρβιατι οσῃ- 

τούϑατα, ἰαπάδον ἃ ᾿ρ5]5 τόση ροναῖασι, ΜῈ ΒΆΤΏΓΊ - 

ἀδηοιαπι Βα ρου  οὴ} ΒΘΡΥ Ι. 
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» ᾿ - . ῃ : “4 "Ἶ πο " τέλδ ΡΨ ΄- ΠῚ 

ἽΠΠῸ ἐπὶ ὁγηνέ θη ἐσιεῖβ ρὲ ρονίθητἴς τιοπααεῖ; αἀνοῦθὰβ ἃ ἔνδοθεν, ἔνθχ τὰ χιρουδὶμ ἦν τότε ἔρχεται ἐκεῖνος 

ἔ161ἃ ὁπ Ἰὼ 58. ΘΠ ΡΡῺΒ Σ οἱ τα 5 αι ἀθιν πα π|- 

810 Γἢ Β᾽ ππΠ8 6.8, ̓  Ῥοσίρα νουὸ ΡΤ ΔΊ ρτη ΒΦ τηὰ-- 
χα Δ ΟΡ. δ Ποῖο 5. )61 ἀσιμομβίναπ5. ὈΤΟῚ 

οππη (0.4 8}16}}: Ἐϊαναιη, δὲ εονμῖ ἢ μα ἐεί πος σα- 

γεῦπξ υμῆι βαμοῖϑβ ὃ, ἘῚ ναρβὰβ αἸΐο ἴῃ ἰοοο : ἡ» 

ἐδμιρῖις ἀἐβέοιονιῖδ: ἀἰβιίσίο ψμαϊὶς πολ {πὶ} ὁ χίο 

σοὴς θαδί{{{8 διυρον ἔογγαπι, δία αἰ (δηρης ἀ{πι 55, 

ΤΟΥ 1} 15. δδιῖ ἴογα, ἰσδο τηᾶρπ 5. ΟΠ 1085 1Π150- 

ΡΕΓΆΒΗ]Π15, μαγαῖπβ ἂα ἀδνοτγαιτππι. [6 ἀπὸ ἰἀ ΠῚ 0 5] 

ΡῬ᾿ανὰ ἐπ αἰνιῃῖβ δου ρίαγια ἀἸἰοσπα πα θ86}115, Τη0- 
ἄμπηι ἰαμῦδη Π ΘῊ 6 5. ἢἷς, Ἰηἰοτ ἢ σον 6 81 ΘΓΙΠΛΏᾺΒ. 

ΧΥΤΙΔοῖροο «ἀνορδθαρι Ππ 5 νὴ πὶ ρου βοθ 8 ΠῸ- 
ὨλΠ 15.. Ὁ 15 νο η ἰᾶπι σΟΠΟΘΘΤ 1688 : Τεῦι φαΐ 5. .ὲ- 
ἀςρα ὁνμης, δισίαπὶ την πιοπῖες ἵδιδὲ 18 να ρὸ 510] ἢτ- 

τὰκ {18 πα ΧῚ πε ΘΟ 56 5 510. π| δἀγοῦβαβ δαίδῃ ἢ] 

γορτψηθί, ροΡΒΙ 514} πο δηῖπὶ τοι (1) οἱ ΠΟΡΥΟΒ 

ΕΟ 58 ἀδβροιδίοβ Π8 60), οἱ αἸοαΐ : α (815 Π08 58- 
« ΒΆΡΔΒΙ ἃ ὁπδύῆίαιο Ο} 1511 9 ἡ» οἱο, νογατῃ 8] {ἰπ- 
ταὶ} Ξ Π13, Ὧ05 1. ἐὺ ΡΟΠ πιὰ 8 ; ΤῸΪ γιὸ ἀπ ο18! 

Ρίδηϊ, δα ραρηδιη ρογβίθηνπ, κ 6} ἐπ ἔπε αὴὺ ἀΠῊ- 
ο ἰἴο πᾶσηα, 4 8}}5 ποὴ {π|| Δ 1 1ΠΠ0 ὀγθάαι περί ἄβάτι8 
«δὲ μος Ἰθηλμι5, ἀθίιιο ἀοἰ πο ορδ γι 5λιν ΑἸζαθοῖι 

Ὠδο ἰἰργάια, σαὶ 4 ΠΠ1Ο ΤΟ Π15 τηᾶρη 6 πὰ ματι οἾ5 
αἰ θα 5 ΟἹ ΡΟ  ΘΟΤΊ Π51},. Θ᾽ ΟΥ Θὰ πι ς ἰοα ρΓΟΡΙΟΡ 616- 

α ἰοὸ5 ἀσοπιίαμίαγ 165 1191.» "8 Πρ πα δ νθγο Δπ- 

ἐο δίϑ {γ65 ἀπηθ5. 6] σἰπιἀασα ἀπαΐαχαι!, Ουοα 

ΠΟ Χ ἃΒΟΟΓΨΡὮΙΒ (9) ἀΙΟΙπιι5, 5606 ἂχ Παπίθ]θ. ΑΥἱι 

ἘΔ Όπ|8 1 α ΤῊ ἀπ] κλ ᾿ὰ χά πτι σ1π|5 5786 ἃ ΘΠ 8 
«ΘΕΤΘμόνας δε πα Τ ἀΐαπὶ ἰοτη ρῸ 15 ὅθι ΤΠΙΡῸΒ.» δε 
ΔΠΠΙ15 1}118. πὶ στο 56 511 ἀπ ἢ σα θ οἱ, ὁ ι5 

αἰϊνθ 5 τ ἐσρονα γοιὸ, πὰ ΤΟΊ 4] Π ρ᾽ 6 λ [15 δη ἢ] 

4185 1. ΞΌΠΙ ΠῚ8 ΠῚ ΟΟ]] οί ἃΠΠ 05 ΛΓὉγ65 θη ἤοι τι : οἱ 
αἀὐπί ἑν (εἰιροῦὶδ, σαὰν 50χ τη η568. ᾿ἰθτα Π88 

ΔΙῚ μος Ἰρϑαηὶ αἷϊ Πθοπ 6} : « Εν γαγαν ρον γἱνοη- 
« δηλ ἴῃ ὁδοί πὶ, σαοι πὶ ἰθιηρα5, οἱ ἐθιηροτα, οἱ 
«ἀαιἀππὴὶ ΘΠ ΡΟΓΙ5 5Ὁ..»» ΕΟΓ[αΒ5}5 δἰίαπι τ πτι:}}}} 

35 Ψψίη, κὰρ. πῖρηι. ἀῶ 
χαν 1 ΒΡ τα. 35. 

26 ἤδη, νΠ, 21. 
35 Μύὶ. ρνα ἡμήι, 13. 

(4) Νορ δεῖνι γον", 610. ῬΩΒΠ στὰ ἘσΟ] δβῖο οὉ]- 
πὶ ΔΛ ΟΠ ΡΊΒΤ ΡΒ ΟΤ 6 σοβδα ασα πὶ οΧΊ Β ἤππδσιτη}, 
δ. ὑρανίσηι, 6 Απέοθιρίςῖο. Ῥαμ. 9 ρβρα 0- 10 
ἢ νπ5, ἐ)6 ἐοηκνηῖθε. πα οὐ ἀπ εμν., ρας 307. 
βὐηνης ὈὙγΠ Π5, ὁπ νοι ΗΥ̓ρροϊίο, μὰμ. 81, θη, 
58, ὁ. δ} ς ΥἹοϊουίηο ἐὼ. ἱροςαί, ἈΠΕ 15 γοσ} δ, οἱ 
8}Π|5 : σι ὙΘΡΙΟΡ Ορίηῖο. 

(3) δοπ οὐ ἀροονμλῖδ, ὙΊβαην δβ ποπητ 18 ἀρο- 
σαϊν ρβια ἰο ἃ ΟΥ̓ΡΗ ΠΟ ποίατι. {ποι αὐ ϊοῷ ΠῚ ὑᾶ- 
Γοι. 1 ἢ ῆηδ6 ἴῃ ΔρΡοσγν πόσαι αἰ οι Πα ΒΌΠΕ, ααἱ 
ἕὰπιὶ ΠΡ νο 5, αὰσβ ἰῃ σα οι 6 0 σοι ργθ δα ἀ{, ἀμὸ- 
ΟΥΥβμούα. ποθι σομιρθ!]θῖ, σαὶ. ὁ, πη. 38. 
Ἄρόοοδίν υϑἔτη Ῥ ΘΟ ΟΓΓΆΣΗΕ 1ῃ τοσθηβίοπος Πργόγα πε 
ΝΟΥῚ Ἡοξταιηδπίϊ, ἸΒ14., παπιὶ 36, Ργερίου σα νρίθγοβ 
οὐππ δα, 5105 πὶ πὰς οα θ.} 651 ΒΟ] α αι τιτὸϑ Δ {0 ἢ ΓΙ - 
801 ΧΡΟ ΘΠ ΕΞ ΒΕΙΆΒΘΡ. ΑΡοσαΪν ρϑπι ΠΑΒΙΟΙ οοη- 
ἡπησοηε, ἰδ ἔροηθμη, ΠΡ, νν σὰρ, 96. σπὶ. 1 ς 
Πιρροιγάτῃ, 6 Ἀπ ον γί, τὰ. 31: Ν᾽ ἰοῦ πὶ 
1π ΔῬΡοραξ 5... αἴηὰῦ Πσρον αὶ οἱ ΤΠ οσοπρία πηι 
λν σοι δ ηι ἂρ ἐπ ἰλαηίσίσια, σπὺς. οχ ἅΠογασι [ὰ- 
σαργαύσμθθαν οομροκίιθγο, ΝΟ ἰμέ τας αρυι 68 

ῦ 

31 ἤδῃ, ΧΗ, 1. 
ΠΣ ΤΠ ἤθη 

; 

- Π δ Ἦν , 

ἐν πᾶτι σημείοις χαὶ τέρασι ψεύδους, κατεπαιρόμενης 
ποῶτα μὲν φιλανθριωπίαν 

ἙΝΊ ΕΝ . ͵ μ΄ Ὰ 

εὐ λων ἀτάντν,, τῷ 
δ. , ΗΝ ἂὲ ὡ ᾿ ἘΜ.  ς ᾽ 

ὑποκρινόμενος, ὕστερπν δὲ τὸ ἀπότημην ἐνδεικνύμενος : 
Ὄῳ "“Ὃ ᾿ 

τοῦ Θεοῦ. Φησὶ γάρ" 

ἐποίει πόλεμον μετὰ 

» : 3 ᾿ Ε " 

χαὶ μάλιστα ποὺς τοὺς ἄγιους 

Ἐδεώρουν, καὶ τὸ χέρας ἐχεῖνο 
“- - ᾿ . Αἱ -»" λ ΨΥ Ἁ 

τῶν ἁγίων: χαὶ πᾶλιν ἀλλαχοῦ “στα! καιρὸς 

ᾧις οἵα οὐ γέγονεν ἀφ᾽ ἧς γέγονεν ἔῆνος ἐπὶ τῆς 

γῆς, ἕως τοῦ χαιρυῦ ἐκείνου. Δεινὸν τὸ θηρίον, δηά- 
χων μέγας ἀνῃρώποις ἀκαταγνιύνιστος, ἕτοιμος 
εἰς τὸ καιχπιεῖν᾽ περὶ οὗ πλείονα ἔγοντες λαλεῖν 
ἐχ τῶν ρφρετίων Ιραφῶν, τούτοις ἀρχουλμεθα τέως 

᾿ 4» 

συμμετρίας ἕνεχεν. 
ν» - μὰ - " 

1", Διὰ τοῦτο εἰδὼς τοῦ ἀντιπάλου τὸ μέγεθος, 
͵ - ἽἽ " -Ἢ 3 ἱι ε Π , 

συγγνώμην τοῖς εὐλχδέοσι διδοὺς ὁ Κύριός φησι 

Τότε οἱ ἐν τὴ ᾿Ιουδαίψ, Ὀευγέτωταν εἰς τὰ ὄρη. 

Εἰ δὲ τις σύνοιδεν ἐχυτῷ στεῤῥοτάτῳ ὄντι, ἵνα τῷ 
- -- ἐν ᾳ κε τὰ ᾿ δ 

Σατανᾷ ἀντιπαλαῖστ,, στηχέτω (οὐ γὰρ ἀπελπίζω 

τῆς ᾿Εκχλησίας τὰ νεῦρα), χαὶ λεγέτω: Τίς ἢωᾶς 

χωρὶσε! αοὐ τῆς ἀγάπης ποῦ Χοιστοῦ (3) ; καὶ 
Ἂς. - ΕῚ " ᾿ 

πὰ ξξῆς. ᾿Αλλ᾽ οἱ δειλοὶ μὲν, ἐχυτοὺς ἀσφαλιζώμε- 
βα᾽ εὐθαρσεῖς, παραστήκωμεν. Ἔστα! γὰρ 

τότε θλίψις γέγονεν ἂπ ἀργῆς 
" ὡς “. ΝΣ ᾽ ᾿ : ᾽ ἐξ Η͂ 

κτίσεως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται, ᾿Αλλὰ 

-- 
ΟὟ 

ἈΝ 

οὐ ὃς 

μεγάλῃ, οἷα οὐ 
ἕως 

χάρις τῷ τὸ μέγεθος τῆς θλίψεως εἷς ὀλίγας 

περιγραψαντι. Λέγει γάρ Διὰ δὲ τοὺς 
ἐπλεχτοὸὺς πχολοδωθόσονται αἱ ἐμέρα! ἐκεῖναι, 
Βασιλεύσει δὲ ὁ ᾿Αντίχριστος τρία καὶ ἡμίσν ἔτη μό- 
να, Οὐκ ἐξ ἀποχρύφων λέγομεν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ Δανιὴλ' 

σὶ γάρ’ Καὶ δοθήσεται ἐν χειοὶ αὐτοῦ (4) ἕω τα γαΡ Ἰαδυθι, ἘΠῚ πο : ς 
« “ δ - , Ἂν" 

καιροῦ, καιρῶν, καὶ ἕμ!ου καιροῦ. Καιρὸς 
μὲν, ὁ εἷς ἐνιαυτὴς, ἐν ᾧ τέως αὔξει ἡ παρουσία αὖ 

τῷ θεῷ 
ἁ ἡμέρας 

Ἀ χαὶ 
4 

τῇ 
“πος ΠΕΣ ον ἀν. ΑἹ ἽΕΙ Ν᾿ ᾽" τ: ᾿ ( 

τοῦ" χαιροὶ δὲ, τὰ ἐπίλοιπα δύο ἔτη τῆς παρανομίας, 
εἰς τοία ὁμοῦ αυναριβμούμενα: καὶ τὰ ἔμισυ τοῦ 
καιροῦ, ἣ ἐξέμηνος, Καὶ πάλ.» ἀλλαχοῦ τὸ αὐτό 
Οὐ σιν ὁ δανἡλ᾿ Καὶ ὥμοσεν ἐν τῷ Ζωντ' εἷς τὸν 
τι ὃ ᾿ Ξ ᾿ Κολ᾿ ἡ δα 78 . ὦ αἰῶνα, ὅτι εἰς χαιρὺν, χαὶ γχαιροὺς 5), καὶ ζὅπισυ 

καιροῦ, Τάχα δέ τινες εἰς τοῦτο ἐξέλαθον χαὶ τὸ 

38 αι. χχῖν, 6, 19 Ἄοτη. γπἱι, 35, 30 ΜδΙ(Η. 
δε Ὥδῃ, χιι, 7. 

ΟΥγ 5. θα ρϑ πῃ πι5 ὑδγίο το ῃ 510 ΔρΡΟΟΔΙΥΡ518 ἴῃ 
ἴοέο ἴσο πτμασαοπίο, σΟΠ ΘΠ ογ οδη. ρυθίθυ- 
ται δῦ τ πὰ} θὰ 8 ΠΡ ΘΤ ἢ 5510} 15. Τα ΠΟΘ πγ Ποῦ 
ἰόσο ἃ μᾶλο νἰ ἰδέαν, ΔῈ σα πὶ μγίθίθυθα ἅ11ἃ ἄρο- 
ΟΥΥΡ ἃ ρϑυιητ! τὰ, 480 586 ἀρρίρονο χυ]5 αἴσδτο 
μού : δὰ ΠΙΤαΪ πὶ, 4125 ἃ ΟΘΟῚΠΠΠ]8πιῖβ. δὲ ΜΗΠ16-- 
ΠΆΡΕ 5 σοπίθοια δγαπὶ : (πὰ ὁχ [Ὁ 86. Π]ᾺΠᾺ ἃ δι Πο- 
᾿ἰοῖϑ, ναρθὶ ρραιία, [μδοϊδηνο, ᾿σρπτοο, Ῥβσαάο-Η]ρ- 
Ῥοϊγίο, ἀἸύϊα, τηᾶηᾶτο ροΐπθγαπε. 

(3) Τοῦ Χριττοῦ, οἴου. ἴσο δἱ ὕδβαιθ., τοῦ Θεοῦ. 
Ἐοάσηι τπιοίο Οοἰπ]ῃ. δἱ ἨἈορία5, 564 οπιππηὲ, τῆς 
ἀνάπης, 06 πὶ εἰ Ποα, ριῸ καὶ τὰ ἑξῆς, Βαρθηῖ, 
καὶ διὰ ξξξε, οῇ πιὰ μὰν κρῳμη μι}. 

(4) Ἴν χειοΐ αὐτοῦ. ἕὰ νογθα Ὠδηΐθ}}3 ταβιξαϊ- 
ΤῊ 5 ὁχ σοθιοῖθυ5 ἤθε, αι, οἱ τοί. χαοτα πὶ 
Ἰοῦο ἰορι5. μα 01 δι παρ  οὐλθν αὐτῷ. 

(Ὁ) Κα: καιρούς 4 Υ ΧΟ οαἀά. Α]4. οἱ Οοπιρ!. ἀξ 
Θα1|. Ποπι. τὐὺς χαλοδυ, κα τόν χαὶ ἥα! το χα τη Πα 
ῬΟΌΒΙ. ππίὰ ἠμίοστ αἠ ἀπ μα πΛΟΞ ΠΟΠ πὶ εὐς, 
Ἰαχία οὐαΐοοβ υἰσίβ]ις ἰοὺς σοι δοδαθ. 68... οαπυ- 
θὰ Κομιάπαιι ΔΚ, πὶ ἰπ ΑἸάϊμα ἀθοβί, 



διαχόσιαι Ἡμέραι χίλιαι 
Ἶ , Ἁ ᾿ γαὶ τὸ, Μακάριος ὁ ὑπομένων, χκαὶ φθάσας εἰς 

: ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκυντα πέντε, Διὰ τοῦτο 
δεῖ παραχαλύπτεσθα: καὶ φεύγειν ἴσως γὰρ οὐ μὴ 
τελέσωμεν τὰς πόλεις τοῦ ᾿Ισροὴλ, ἕως ἄν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς 
τοῦ ἀνῃρώπου. 

12.. Ῥίς ἄρα μακάριος, ὁ ὑπὲρ Χριστοῦ μετ᾽ εὖσε- 
θείας μαρτυρῶν τότε; ὑπὲρ γὰρ πᾶντας μάρτυρας 
ἐγώ φημι εἶναι τοὺς τότε μάρτυρας, ΟἹ μὲν γὰρ πρὸ 
τούτου, ἐλόνοις ἀνθρώποις ἐπάλαισαν᾽ οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ 

᾿Αντιχρίστου, αὐτῷ Σατανᾷ αὐτοποοσώπως (1) πολε- 
μάσουσι" καὶ οἱ μὲν πρότερον διώκοντες βχσιλεῖς, 
ἐφύνευον μύνον, νεχροὺς δὲ οὐ προσεποιοῦντο ἐγεί- 
θτιν, οὐδὲ σημείων χαὶ τεράτων φαντατίας ἐδείχνυον" 

ὧδε δὲ καὶ τοῦ φόδου καὶ τῆς ἀπάτης ποοτροπὴ χα- 
κὶ, ὥστε πλανᾶσθα: εἰ δυνατὸν χαὶ τοὺς ἔἐχλε- 

χτούς. Μή ποτε εἰς καρδίαν ἀνχθῇ τινος τῶν τότε’ 

ΤΊ πλέον ὁ Χριστὸς ἐποίησεν  ἐχ ποίας γὰρ (2) δυνά- 

μξως οὗτος ἐργάζετα! ταῦτα : ΕἸ μὴ Θεὸς ἤθελεν, 

οὐκ ἂν συνεχώρησεν. ᾿Ασφαλίζεταί σε, χαὶ προλέγει 

ὁ ᾿Απόστολος- Καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ Θεὺς 
ἐνέογειαν πλάνης (τὸ δὲ, πέωαπε:, ἀντὶ τοῦ, συγ- 

χωρεῖ γίνεσθαι), οὐχ Ὅα ἀπολονέσωντα:, ἀλλ᾽, ἵνα 

κατακοιθῶσι (3), Αἰὰ τί, Οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ 

ἀληθείᾳ, τοῦτ᾽ ἔστι τῷ ἀληθινῷ Χριστῷ, ἀλλ᾽ εὐδο- 

τῷ ᾿Αντιχροίστῳ. 

Θεὴς ἔν τε τοῖς χατὰ καιρὸν 

ἀδυνατῶν χωλύειν, ἀλλὰ δι᾽ 

κέσαντες τῇ ἀδιχίᾳ, τοῦτ᾽ ἔστ’ 
Συγχωρτεῖ δὲ ταῦτα ὁ 

διωγμοῖς καὶ τότε, οὐκ 

ὑπαμονῆς συνήθως στεφανῶν τοὺς οἰκείους ἀθλητὰς, 
παραπλησίως τοῖς ἑαυτοῦ (4} προφήταις καὶ ἀποστό- 

λοις" ἵνα ποὸς ὀλίγον χρόνον χαμόντες, τὴν αἰώνιον 

χληρονομίσωσι 

νυδλ φησι" Καὶ 
λαὸς σου πᾶς, 

λον δὲ, ὅτι τῆς ζωῆς), Καὶ πολλοὶ τῶν χαθευδόν- 
ἐν γῆς χώματι οὗτοι εἷς 

τῶν οὐρανῶν βασιλείαν, καθὼς Δα- 

ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ σωθήσετα: ὁ 
ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ ϑιόλῳ (55- 

των ἐν ἐξεγερθήσονται" 
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ἐννενήκοντα, ἃ ἴῃ ὨδῆΟ 56 [6 {ἴδ ἸηΘΡρτ δ τὶ βαπὶ (5) αποὰ 56- 
φυϊίαγ: « 165 ΠΠῸ ἀποθη! ποπαρίπια :ν ΘΕ Ποῦ ααο- 

48: « Βοδία5 σαὶ δυπιπδί,6 1 ρογνθαὶξ ἰὴ εἰἰδ685 πλ 116 
« ἐξοσοηίοσ {Ἰστηΐα {απ 45 85.» Ργορίον ποὺ οσ0}}- 
τὶ ὀροῦίε., εἴ Ταρσόν [οὐ (5515 σα πὰ θα Δ ΡΒοΪν - 
1118 οἰν  ἰαἰθ5 [5γά6]. ἀοηθὸ νϑηὐαὶ ΕἸ Ἰὰς ποι 115 59, 

ΧΥΠΙ. Ουἰϑπᾶτῃ 1116 Ῥφαΐιβ, αὶ ρρὸὺ Ὁμυϊβίο ἕὰπὸ 

οαπὶ ρίοίαίο πιᾶτέν τι αηὶ ρου γ "ἢ Ἐρβο θηΐπι ΒΌρ6. 
ΟΠΊΠ65 ΠῚ ΓΤ Θ5,}} 15 (ΘΠ μοῦ 5 ΠΥ  Γ65 6556 ἀἴσχο- 

τίηι. ΘΟ. δα Ἶτπ ἀπίο ἤρου Ὁ 9 ἰδ βοτὰ [ἼΘΓΘ, ΟἹ ΠῚ 

5018 Ποιητη1θὰ8 [πο] 5απ|.. Ὁ ἢ γγὸ Βα ἀπ οΠο- 

50, οὕ δι απαΊβ5ο τη ργοθ τα ρμουβομα ΘΟ ΓΟ] ρῃ- 

ἰὰν, 57. ΘΕ 1Π1 φαΐ θιη ὑθζ6 5 αὶ ρυ 8 μουβθο ΠΟΠ 6 πὶ 
ΘΧχογύοιθγρ, οἰ ππτηοῦο Ὡροὶ ἀα δηΐ ; ηοτΟ5 γργο 

55. 5.501 ἅγ6 Ἴ0ἢ Ξ᾽ πὰ δᾶ π!, πδαυδ. 5'βποραιι ἃ 
Ῥογίθηϊου πηι 586 6195 βίη αθδπ, Πὶς αθπλ σὁ0Ὲ.- 

απο σατῃ ἰο τον 5 (πὶ ἀδοδρι!οἢ15 ρύανὰ πο  Ἰλ110, 

«αἰ αἰ ΒΟ Δα σθυθηξαν, 51 Π6 Ὁ] ροββϑί, δἐδι 6] 6 οὐ! ὅδιν 

Νο συαδῆσο σαλᾳαληι δοναπι αὶ αο δγιηΐ, βία καο- 
σαττδί σορί διῖο - Οὐ ἃ ἀτημλι5 ἴδοῖ! ΟΠ για Κ θᾶ 

ϑηΐη νἱγία ὁ ἰδὲ ἤϑὸ ὀρύγα αν 2 σου ὨΙδῚ δα νο- 
Ἰαϊπδοι ΠῸπ Ρειτη 5 5561, ὐδαναπι [δ ἴδοὶὺ εὐ ρσαραϊοῖέ 
ΑΡρΟΒιο 5: « ΕῚ ργορίονοα τη {8} 615 )οαβ ορονγαῖίο - 
κ ΠΟΙ ΟΓΓΟΓῚΒ 59.» ΠΠΠπ4 δαίθιη, γεξέξθε, ριῸ ἢ δεῖ σοι- 

οὐαοί, ροβίατα 651}, τοὰ αὐ ἀχουβδαίαν, 56} μι οοη- 

ἀενππρηίμν. Οαατε 2 Ομ ποὴ ογεαξαἀον γε τον τίσι, Ὧσο 

65 νϑτὸ Οἰγιίο, εἰ ἀρργοδατογκεΐ ἱπ} μδ ἴασαι, πο σ 
δὲ Αμ ομυ  δίασα. ΡΟγ 1 νότὸ 15ία 69. σὴ} 1 

ῬΟΓΒΘ ΓΟ Π  Βκι5 πιὸ ἀΐνοΓγϑ15 τα ΡΟΓ ΡΒ Θχϑιγραπέ, 

ἀπ ὴλ 5110 ἰοτρότο, οὶ φασα ΡΟ μα γ6 ποῦ ραβι ; 

δά ρου μι θη ἢ. ΡΓ᾽Ὸ ΤΏ ΟΤῈ. 560 ρΓΟΡτΊΟ5 Ὁ 151105 
σοΓοπαγ δ νυ] βφθοάθιὴ 400 5.05 μιΌρΡΒοίαβ εἴαρο - 

βἰοϊοβιποάο : αἰ ροβὶ πιοά το] ἰδ ρ ΟΣ 5 ΔΡΌΤΘΓΩ ρίου- 

ΠῈΠ| σα] σα πὶ ΤΟΘΉΌ) Πρ υθ ἐσ] πὶ μοββι οδηὶ ς 

δου λαμ 0 1 41} Ὁ 2 ὦ ΤῈ ἴῃ τοιηρογὸ 10 σα] γὰ5 Πεὶ, 
« μόρα ἔατι8 οὐ 5,(αι ἀἰδϑογι ρίαβ 65ὶ Ἰὰ ἀργὸν 

85 Ὥδλῃ, χα, 11, 12, “5. Μααν. χ, 33, ὅ1 γιά. φῶ ρ. πρὶ. 1. 35 Μαίίῃ. χχῖν, 26. 39. ΤΙ ΤΊι655 8} τι, 10,11. 
40 ἤδη. χι, 1, ὃ. 

(4) Αὐτοπροσώπως. Ηδρ. 6 (0151, ἀντιπροτώπῳ 
Ῥτοὸ ἀντιπροσώπως. 5 πη} ἴογο πῃ σᾶθπιδα γοΓΡὸ ἄντι- 
πρότωποης αἰ λπῸ ΟνΡΠὰ5. οδ1, [ὥς τὰ. 88; 5οα κὰ- 
Ῥγὰ παηὶ, {, σα ἀρτῃ νοσθ αὐτοπρωτώπως 1885 Θδ, 
Ῥαυϊο μό5., ἴοσὸ οἱ μὲν, τισὶ ἴα ΒΟΥ ρβιμλὰ5 οΧχ σοά, 
Οο15]., δ μ., ἴοο, αι, ΒΟ Ραῖαν [Π ΤΠ ΒΘ 8515 
οἱ τοῦ. τοὺς μέν, ἢος 5θηδα ; Αἰ γέψὲβ μίάοπι τὶ 
ἰὸς (πιαγίγ γα 5) οέέηλ μογδοριοδαπίιῃ", πσοὶ ἐαγιξμνη- 
πιοίίο ἀαναπί, πος Ἰποοτπητηθ 3 ΘΘΉΒῸ5.: ΒΙΆΠΙΟΡ 
(απο ποϑίνα ᾿δοῖίο νἹάθιαν, Ητθο νογὸ ἀθ τηαγίνγι- ἢ 
Ρὰ5 58 ΔΘ ριπῖο, Πβάθην μοι γοΓΡῚΝ ΠΑΡ ῸΡ 
ἴῃ ρδοιάο- ΠρροΙ νίο 1)6 σολιδιιηιηλαξίογιο τιμαὶ οἱ (16 
ἀπἐοϊινιοίο, Βιὸ ῬΡ αὐ. μαξίονι, ΠῚ ρὰμ ϑὺυὺ 4906; 
5Ξοἀ ᾿φὸ 411}8 Ραϊτθι5 σοι ληἷὰ αἱ Αὐμαβὶ.,}. χχ, 
δ οἷυϊ!. α. 8 : 5. Ἐρμτϑηι, θὲ Απέϊολν., Ῥὰρ. 284: 
οτος. 1}. χη Μοταί,, ο. 12. 

(51. Ἔκ ποίας γάρ, οἴο. ϑοτίρϑίμηαβ οχ Οὐἱ5], δἔ 
Βθμ. γάρ με δὲ, πΠΠ ν ΡΠ} δὲ Ἰαβε μα ο οἱ ὁγα Πο] 
ὁοηνοι θη ι5. θα]. μΟ5} ὁχ ᾿ἰβάθιη πὰ συτη ἰὸς, 
εἰ σδβαυρ. νοσθ ταῦτα ροβί ἐργάζεται Δα ΘΟἸΠ118. 

(3). Κατακριθῷῶσι, Αροβίοίυβ. 5 ρ} οἴου, κοι- 
βῶτι, )μαϊεεπέμν, αὐ 5. ΗἸρροι γίαθ 06. «πολ ῖϊξίο, 
Ρᾶς. ὅδ, αἰπίᾳαο. ὕοσο5 βδσαοηίο5 διὰ τί, 48 ἴοχ- 
ἴαην 8. ῬάαΠ ἰὼ οὐ! τ. ᾿ογσαῃ μόΉ Π ρΓ θυ μλ- 
απ αν ἴῃ οοάἀᾷ. (οἰδὶ, λοι, ρος (με ας, οὐ πῖπῸ 
(διηθη γε Πα ηὶ οἰ} 8 πὶ, 4αὶ υαίοβ ἃ 586. 50τὶ- 

Ῥίαται Ἰοσ08 ΟΡ ὈΓῚ5. ρΡΑΓΘ ΠΕ ΠΡΒΙ 5, 41 8. ΘΟΓΌΠῚ 
ψ]Πὴ δἰ βθιβαπλ οχρίαπαι, ἱπιθγγασήροσθ σοηϑαθυ! 
μππόσαο ἰρθαχη σου τη δυθρί 8 Βαρτὰ 61 Ἰηἴνα ἰπ ον - 
τασαρῖο, {πὶ Οὲκ, Ἰοσο διὰ τὸς μαλρείαν ἃ' ὅτι ἴῃ ὅ6- 
πον. νεῖ, διότι, 

(4) Τοῖς ἑαυτοῦ. ᾿Ξ αυτοῦ μοβαϊηθ ὁχ (0151... 
Βδρ., Προ, άβδρ. ἘΛΊ ἰαπίατα σὐτοῦ. 

(2. Νομημ ἴῃ καρε βοπ σπίζατα, οἴο, Ὠγ65. ΠΙῸΝς 
500. αὐλοῖς Παηΐθὶ ἀρονη παιϊοηοῖη 680] (1015 
ἀπτναίανατη ἀἰοῖ!, 5. ΤΗρΡρΡοΪγιὰβ τϑνέγη 48 ἔθη ΠΌΤ, 
40 ΓΘ ΠῚ Ρ5. Ο51 ΔΜ ΠΟ ΕἸ ΒΓ 15. ΠΡ σοί δίαιτ Ρ 6, 
94, 98; Ηϊογον πλὰ5. σποαιδ ρΆ Τηθοαογθα8 ΑθὰΡὸ 
δαλόν 1111. 416 ἀδ, φαν ἴθ ΠΠ6γὰ ΠΡΠ 6 18. σΟΏΔΡΙ1- 
ἰδ! το πὸ Βα ρνα 1165. 1390 ὀχϑ]δίαπί, βραϊπιπι {Ππῶώ 
6586 Θόσοη!, φαοὰ ἢν ΑἩΘΘΆΡΙΚῚ πσσθ ἀξααθ δᾷ 
ΟΒεἶ51}} ἀνοπίαπι οἱ τηὰπϊ ὑοπξα πηΠηδι θθ πὶ 1π- 
του οοβϑαγιαῃ δεῖ μὲ ᾿ατσ ΟΥ̓ 5,5 πη. 12, 

Ἀπεομγιδίασα ἃ ΕἸ εξ ἀὁ θαη 15 «ἀνα ηΐθἸητοτνῇ- 
εἰθαίιην ἀϊοδε, Δ] ΠΙΟτ τα βοπιθητίδιη ἀοοοάδέ πὸ- 
σδ550 δὺς 61} 105. δ ἀἴρδις γ6] Δ41 ἀπ ρογτεηονο 

δία Π ΥΟῚ δο5 τομῇ οἱ ΥἹΈ 90 ΑΔ ΟΠ Τ]5Π] Βαρονααηίς 
Ὠΐ68 ρόῦῦοὼ 1390 Ξανθατο Ἀπποσαθ [στ δἱ α1- 
ταϊά ει, φασὰ τορηαΐαγηβ οϑὲ ἈΠΟ ἢ γί βιτιβ, ἰθθὰ5 ἴγ8- 
δοῖηι ρχβυρογαηῖ; οἱ ἀἴε5 335,16 Ρι5 98, που εϑῖ 
ἀσορὰβ Ρ6ι8 5011415 πηθ Ὡ510 05. 
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Ἶ : : Ὶ ς ἦγε «ἦν εἰ λας δι 

(πτδῃ Ποβίσιτη δβὶ ψότὺ θαπὶ δ ΤΊ τ Ὑἱ πὸ ἀϊο το) ΒΑ ζωὴν αἰώνιον, χαὶ οὗτοι ὃ 

«1 φογυη αἱ ἰὴ ἀρρόν όστ ἀγα απ, Θχρι ας 
«δα: ἘΠ] ἀπ] δηι ἰὴ ὙΠ 80 το ρτδ να, 15} ἀτι 06 ΠῈ [ἢ 

«ΟΡΠ  Ἰνοτηι δ ΕΠ σηοτη  ἴϑτὴ Ξεια ρ᾽ Οσ να Π}. 1] ἢπι- 

« [6ΠΠΠποη 65 ἕπογο, [ΠΟ αἱ εἰσαῦ βρ]θ ον στ πηα- 
Καδης; ΘΕ 8 1 5115 πὰ} }}5 ἐλ σααπι 5.6}1ν ἢ 5- 

« σα ὰ οἱ ἀπ ρ] 15. 

ΧΥΠ. Ὑὰ ἰββαα ἰβίμαν μρρθια αἱ, ὁ ποηῖο, μα Ἶν68 

βίσηα Δ ΠΟΒυῖκΕ, πϑάαὸ βοιτπι5 ρὰ τρουσήανο, 506 οἵ 
οὐ αἰ πὰ. ἄρξαι ἑαυ ἴα σοτη αμῖσα ὅν δὶ Β] ἢ 56- 

σαπεξα αν σατο παρ Πα απ Ἰδένι 6 οι ΠΕ 8 
οἱ 5ἱ συθηαθτῃ ρμ6ν σὰ ἰδο]ιοϑῖα ρρηλκτὶ 1 ν ἤΠῸ 

ἀποόσαο οαυίαπι το 6,η6 [ἃ]5πὶ (( τ βίαπι) Βοὰ ἢ} 
γθιαπὶ τοοιρίδί. ψαπη ὁ ἢ γι βέογίδγε ῬΟΥ Ποιὰ ἐπὶ- 

φμεἰἐ ἐς δ᾽, 8. Τονγοιίι α θ011ὰ πα οῃ ατῃ τ οττ Πα - 

οἰοδιδΡα ἢ 50 [5510 η 65: ΟΡΡΟῚ τὴ απ] 0) ἔγα ἐπὶ οὐὐτπ πὶ. 

ΒΕ φρο σα δὶ ἀἸσδη ταν Δ πτπὶ. 51} νότὸ Ἡ} Φ 9 4 
ποβιγὶ 5 ἰο ρογί θε5 σοπιρ] οὐ Τατ ἢ αι ἰάθη ἴῃ - 

τογῖ αι θᾶτηθβ. Αἴχαθ ἰδοϊδηυ5 ἀφ ἃ πο Ἰπῖο, 

ΧΙΧ.ΟΘαΞΡ οἰ ΠῚ 15. Ὑ61Ὸ Θὺ ΡΧΒΡΘΟΙΘΠΊτ5 0 πι} Πι1Πὶ 

ἀδ σοῦ 5 1 πα 5 νϑη ἀγα ηι, Τα 8 ἀπ Ὁ Π]005 ἑὰ πὸ 
ἰμδοπαλιι αν ΣΦ ἊΣ τον τ} να Ἢ ἴῃ ΟΠ Ί51 ματι πὶ το- 

ΘΠ ῸΠ ΡῈ αὶ νΊν θη ΕἼ ἀπ Ρῖθὰ5 τα ριοπξθστηοο ἰὰ - 
Βοτγητῃ ργηχη τη Γθοδρ! αν 1 ἢ πηλατια 50]: Β 1 ΠΥ 1118 

ποποροη λα ρποπίαμῃ διερτὰ νἱτοβ παι πα ἀθοθνία- 
ταηξ. Ουδπιδάτηοάμτπι ῥα} ὰ5 ἀροξίο 5 ΒΟΤΊ ΒΘ Ὼ8 αἰ(: 

«ὈὉποπίατη ἰρβο Ποιλέ 5 ἢ 7055} (3), ἴῃ ἰὴ νοσΒ δὺ- 
«σπαμμο!, οἱ τὰ τὰ Ρα Πεὶ ἀόδοσῃ δὲ ἀ6 οὐ] τον τθον- 
« ἴα! ἴῃ Ομ βίο γοβαρθοηΐξ ρυϊτηπι ; ἀρ θ Π05 (αὶ 
«Ψἰνθγ 5,7] ὑΘ  ἴπῈ οσ τα πβηη Ὁ} οὐ ἐρεὶπ σα ρος 

«γα πα ΠῚ Β1]}ὰ5 ἢα σοσιγϑασπι )οΙη  α᾽, ἰὰ ἀθτᾷ, ἃ! - 

«ἀκ ἃ βοιρον οαπειὶ Βοηλο οὐ πλι5. Τ᾿,» 

ΧΝ νι πῆς Ὀοιηϊαὶ αἀνοαία τι οἱ τὰ πᾶ Θ0Ὴ - 

50Π ΠηηΠ Το ἢῚ ΠφΟΙο βια βίο ἀἸσθης 45: Μφέαγο, 71ι- 

4ι ὅὰρ. νι, 13. ὁ Π Τ 6584]. τι, 7. 
ἈΟο  δο]δς. Χῖτθ ἀ δηε ας ἡ Ὡς Ὁ. 

{Π δὲ φμθην ῬῈ" δαἰσοἰιθοῖνα ποπμίδιὶ, ΝΟΝ θὰ. 411- 
απ! Ο κουν  Πσαῖρα5 ρετοιονοσηαα5 αἰ Το τι5. τ. 
δάνεογια πο 5ο [05 Βα ρ χα 05 ἷ5 σαν θη 5 μὶ- 
(ον Γ αἴ 556,56 ἃ δία 0105 Ραριίζαϊοβ τ ἀρ 6 ΘΦηϊηὰ 
ΔΓ 6 Ὁ15 οαἰθολήχα μα ἃ 6 βαῦγο ἴοαρ κα ξοιρίσπαι 
μβαρχϑηάοβ οατὰ ὀγοοθαμαν, ΝτἀΔο οα!, ὅς ἀσπας, [}ς 
ϑοσαο, ααθινὶν, ἰὴ Οὐ αἴθ 15 γα Ἐσυὶοβ 5. σου 
πομαϊ 5 δἰ οαἹ οοΠἰχη πος ρθη Ὁ δϑδοα 66 ἴπ 
ἸΠονοο  ν τϊ τὰ σα ορϑογνυαι αν ἔπι πβὸ ὁροα!- 
ΒΙΠ ἈΠῸ ν ΠΠΠ|5. δ πνοαὶ πο ἃΠοχα μα ποοινία, 6 
Δι ΠΟΥ Ρι5. αὶ αἰΐονς ρΡΘῺ Οδολθο 50 λα τ 5ρῈ 
γϑὶ μυορυϊὼ μιεἰας 5 5ιιἴὼ λυ μα ΐα5, ὅθ} σι μ  αΓῚ 
δη 5 σγάπαὶ ἀοηο ρε:Ρἀ ΠΠ π5.56 πίοι χἀχίββοι, 
Νάμι ταὶ. 3, παῖ [8ς οὐ ει 6 Ραρι βἢ δ 
5 συ ἢ ἢν Ἰϑπχὰ Δοσ ρί5δοης να πα 6Π]Ζάτὸ βου {1}, 
Ετίη ρα, πὰ, 36. 1]. 1 ααϊοι σα ἀπ πιὰξ αὰ- 
ἀϊοηήι 461 ἀἀσ απιμβόσο ρο στή ῖς {{ 9 ροηπρ οΧϑο- 
αθαιαν, Πἰσ ἀπ γτ 5 Λτὸ Προ αραίον που αϊαν αἱ 
δινορϑαθ κρη 1165. Πιάέθοβ, πα ΘΠ Ὸ5 ρυὸ 16 σον- 
τ 1 6} 5. ΘΟΙρΡΙΔΠ 1. 14 ἀ!ότη πο Υἱεὶ κοίμτῃ, βοι δὲ 
τ 6 165 ρει βιάθαμι δὲς Δακκέχοῳ ἐρίέον, ον, εἰ 8. Μ- 
Ιαπΐὰ Δργοπίαη μι κ ὩΠ ΠῚ ετα, ΑἸΒ πϑτη ΡΠ] πη τα 
Δ᾽ ἸΙοσ 6 σαν 565 15} Π|586 ἀϊσί ταν, δὲ τὰρ, 38. 
βόα νι πα νῆσος δὲ πι] οῦθα πα ΒΕ. σον Π δὰπ 
ὁα ΘΟ! ἰζαρας. ΤοΡ 611 σα θυμίχαηϊθβ, 48 4 ις γα 
γΠΠ|Ὸ5, 0 [60 ἰχδξία ἴσο μανδαίαμι ὁγαπίνσος ν᾽ Ξασιο 
ἴοπ!θ βακοιρίοθαπι, πε πο. οα Δ6Πὶ (πον. ἐθοιυ ρὰ- 
τΘῊ ΤΠ} 5. δαοθρίος 4Π105 ὀρ θη ἂς ἈΘΟΘ55ΔΡ 5 
ἀουϊεῖεἷ5 θη δ η αἱ οατὰ ἱποιμηθθῦδηιϊ, Βαάρηι ρδν 
οαἰθομοδῖηι ρομογϑηαὶ Ἰοσαεϊοπθ αἰτὰχσ ΟἸδηθη5 418- 

5, ΟΥ̓ΕΤΕΠῚ ΕΙΒΕΌΟΒΟΙΤ, ἈΒΟΉΙΕΡ. 

Ὧν “νι ον ὧν ΩΣ Ἔ σ 
ΠΝ ᾿ ἶ ἀόσοτ ἘΝ νὴν αἰώνιον. αι! οἱ συνιέντες ἐχὰ 

ἡ λααπεου τῆς τὶ καὶ ἀπὸ τῶν 

διχαίων τῶν πολλῶν, ὡς εἰ ἀστέρες 

νὰ 7 1 τὰς 

1Η΄. ᾿Ασφάλιζε τοίνυν σεαυτὸν, ἀνθοωπε: ἔχεις τὰ 

σημεῖα τοῦ ᾿Αντιχρίστου" καὶ μὴ ιαὖνος μνημόνευε 
πούτων͵ ἀλλὰ καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου. Εἰ τέκνον 
» 5 Υ, - ὮΝ Ψ: ΕΞ ΕΣ ᾿ -Ὦ " 

ἔχεις κατὰ σάρκα, τοῦτο ἤδη νουθέτει" χαὶ εἰ διὰ 

κατη χήτευς ἐγέννησας τίνα, καὶ τοῦτον προ- 

απφαλίζου, ἵνα αὐ τὸν ψευδῇ δέξηται ὡς ἀληθῆ. Τὸ 
γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, 

φοδοῦσ' με οἱ πόλεμοι τῶν ἐθνῶν, φοβεῖ με τὰ σχί- 
" ΠῚ » ,΄.- μ᾿. , -. 

Β 75τα τῶν ἰἰχχλησιῶν, φοῦεϊ μὲ ἢ υἱσαδελφοία τῶν 
- ΄-»"» ΕΣ "- ΕΣ Ὡς 

ἀδελφῶν, Καὶ λεγέσθω μὲν ταῦτα΄ μὴ γένοιτο δὲ 

Ὅνα ἐφ᾽ ἡμῶν πληρωθῇ πλὴν ἀσφαλιζώμερα, Καὶ 

πεοὶ μὲν τοῦ ᾿Αντιχρίστου ταῦτα. 

1θ΄. ᾿ΕκΞεχώμερα δὲ χαὶ προπδοχῶμεν τὸν Κύριον 
Ξ ὑπέδυ ἫΝ ρων ε ἐπ πο 

ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν, Σάλ- 
, ( πιζγες ἀγγελικαὶ τότε ἠχοῦσιν" οἱ νεχροὶ ἐν Χριστῷ, 

ποῶτον (31 ἐνείρονται" οἱ ζῶντες εὐλαδεῖς, ἐν νεφέ- 
λαις ἀρπάζονται, ἔπαθλον τῶν χαμάτων λαμβάνοντες 

τὸ ὑπὲρ ἄνθρωπον τιμηθῆναι, ἐπειδὴ καὶ ὑπὲρ ἀν- 

θοωπον ἠγωνίσαντο᾽ καθὼς Παῦλος ὁ ἀπόστολος γρᾶ- 

φων φησί Ὃτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐκ χελ εύσματι, ἐν φωνῇ 
ἀρχαγνέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταδήσεται ἀπὸ 

οὐρανοῦ, καὶ οὗ νεχροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶ- 
τον" ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα 

σὺν αὐτοὶς ἁρπαγησόμερα ἐν νερέλο'ς εἰς ἀπάντησιν 

τοῦ Κυρίου εἴς ἀέρα, χαὶ οὕτως πάντοτε σὸν Κυρίῳ 

ἐσόμεθα. 

κ΄, Ἤδει (ὁ) ταύτην τὴν τοῦ Κυρίου παρουσίαν, 
ὶ γαὶ τὴν τοῦ γότμον συντέλειαν ὁ ᾿Εχκλησιαστὴς, 

43 Ψιίᾷ, βαρ. πάπι. Ἵ οἱ 9. ; οσαξ, 417, πηι. 33. 4 1 Τῆοββα!, ιν, 1ὕ,. 416. 

« ροβὶ(ἃ δὲ πιθροδϑ. » 
[2] μι ἡδδα, οἷο. Κέλευσμα 651 ν6] [55ἴο, το} ο]α- 

ποι" ποναϊοτί 5. γ6] οΟἸδῆρσον ΒΟΙ ΤΠ Οὰ 5. ἔπ κ᾽ ἀπη]ος 
δά μιυιμηὰπι ΟΧοΙ Δ 0.5.1 ἰοο Βογιρτ σοι Ἰοσο ἀρράγρεῖ 
ἀπππὶ οἱ ἰάθη οπ 386 πρὸ σίας Κπβεπι πὰ, νύ δγὴ ἃτομλη- 
56}} οἵ ἵαρᾶπι Π6]. οἵ ἀνὰ βιιπηρϑὲ}, ΟΡ 5 1 ΓΡτ 8, 
αι. Φ1. ἤβῖ του αἴ σομη οι ηἷἶπ 618 ΑΙΡχδη τὶ π8, 
ἐπ ὥοσῖι. σὰρ. χὶ, 43, 1 πέρα (ΟΡ ΟΤΊ. 

(31 Ποῶτον, ρεηιωη. Ἰὸχ ὁοῇΙο Βὰ5. οΙ5])., ον. οἱ 
Ὦ {τοή. ϊα Ξοτρβίτπαιβ, αὐ ἰπ ὄσφδο ἰοχία Ποάίθγηο, 
{1 σαπὶ νυϊμαίο ἱπέουργοῖθ Βα θδὴν πρῶτοι, ΄σαοὰ 
ἴη ται} 115 γε σοτὰπὶ οἱ Πα πόσα ηὶ Ραΐγατη οἰταιο- 
πἰθ 5 Ἰορῖναν, ΟΥΓΠ]ὰ5 δατη τη Ἰοσ τη ΡΟΒΙ α]φαοὶ 
Ἰϊδὴ5 γσαροίθησ, Ι6α1 πρῶτον, ΟΠ ἢ Π πΔ Π ΟΒΙΓΟΓῚ Πα 
οοάϊοιππι (ΟΠἸ00. Βχοθρίο) σοπβθηϑα : ἰάβτῃ απο 8 
νϑύραπι Τοσὶς οαι, 18. πὰπλ. 17, βροσηάπτη ΘΠ Π|05. 
γργαμι ἰδὲ οοάά, ο151.. Πσ6. αβδαθ, οὐ τοῦ. ἢἃ- 
λδπὶ πρῶτος. 1,Θοίο, πρῶτον, [ἀν 6. ορί ἴση] ἀρ νἱνὶ8 
ἴῃ βοοπηο Ἰ)οτηίηὶ δάνοπίι ἀδργ ποι οι !5, αι ηι 
πα ηἰΓοσῖο θα ίατ συγ] 5. ππη. 33, δὲ που ἴρβὸ 
ἴῃ Ἰοςσο. 

(4) "Βδει, Βα, ἡ δι, πα}. 86 η8:ι. ἱπιοηάα γ δχ 
σοι τ Ππ|5 θρίος ἴσος σαποηλς, Οἐοάουίο δὲ Οοἱβὶ., 
ἴπ αν ἴάγηθτι ἐλ ποίτν ὙΠ εἴδτοι ῬΆΏΪΟ ροδί, ἰού 
ἐχ νεότητός τοὺς Ποτη οὐἀίοοθα. πα γθηΐ, ἐν υτότητί 
σου, χα παυλαλῃ ἰΘΧΕΠ,. 
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λέγων: Εὐφραίνου, νεανίσκε, ἐχ νεύτητός 
χαὶ ξξῆς" Καὶ ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ κασδίας 

ΝΥ 

χαὶ 
σου, 

παράγαιξς πονηρίαν ἀπὸ σαςνός καὶ 
᾿ θεν». ὦ τ Ἂν: μνήσθητι τοῦ χτίσαντός σε' ἕως οὐ μὴ ἔλθωτιν 

Γς ἾΑ ἈΑ͂ " - “δῆς οἱ " " ,. “ αἱ ἡμέρα: τῆς χαχίας' ἕως ἡ  σχοτισθὴ ὁ 
ἥλιος, χαὶ τὸ φῶς, χαὶ ἢ σελένη, χαὶ οἱ ἀστέρες" 
καὶ σχοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ([) ἐν 

σου, 

τὰ 
οὗ 

ταῖς ὁπαῖς 
τὴν ὁρατικὴν δύναμιν αἰνισσόμενος) ἕως οὗ μὴ 
ἀνατραπῇ τὸ σχοινίον τοῦ ἀσγοξίου (τῶν ἄστρων 
τὴν συμπλοκὴν διδάσκων: ἀσγυφοειδὴς γὰρ ἡ ὄψις], 
καὶ συντριδῇ τὸ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου (τὸν χου- 
σοειδὴ οὕτως ἔλιον αἰνισσόμενος" ἃ γὰρ ἄνθεμις 
γνώριμός ἐστι βοτάνη, πολλὰς (9) ἔχουτα πέριξ ἄχτ'- 
νοειδεῖς φυλλάδων Καὶ ἀναστήσοντα' 

εἰς φωνὴν τοῦ στρουηίου, χαὶ Ὁ: ἀπὸ τοῦ ὕψους 

ἐχφύσεις). 

δ,ονται καὶ θάμύο; ἐν τῇ ὁδῷ. "τ ὄψονται - Τό- Β 

τε ὄψουτχι τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθοώπου, ἐρχόμενον 
ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐσανοῦ, καὶ χόψονται 
φυλαὶ χατὰ φυλάς. αὶ τί γίνεται ἐλθόντος τοῦ 

᾿Ανθήσε: τὸ ἀμύνδαλου, χαὶ 

ται ἦ ἀχρὶς, καὶ 
Κυρίου ; παρυνρἦσε- 

ἢ καππαρ!ς, 

Ὡς Σὲ οἱ ἐξηγηταί (3) φασιν, ἀμύγδαλον ἀνθοῦν δη- 

λοῖ τοῦ χειμῶνος τὸ παρεληόν, Μέλλει δὲ τὰ σώματα 
ἡμῶν μετὰ τὸν χειμῶνα τότε ἀνῃεῖν ἐπουγάνιον ἂν- 

θος. Καὶ παχύνετα! ἡ ἀχρὶς (ἡ πτερωτὴ ψυλὴ, τὸ 
σῶμα περιδαλλομένη) Καὶ διχσχεδασθήσεται ἡ κάππαρις 

ξιχαχεδασθήσεναι 

ΚΑ, Βλέπεις, πῶς προλεγουσι πάντες τὴν παροὺυ- ἵν 

σίαν τοῦ Κυρίου" βλέπεις, πῶς οἴδασι τὴν φωνὴν ποῦ 

στρουθίου. Ποίαν φωνὴν, εἴδωμεν, “Ὅτι αὐτὸς ὁ Κύ- 

ἐν χελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν 
Ξὔ ἢ: ᾽Δῶ- 

χαγθλος προσφωνεῖ, χαὶ λέγε! τοῖς πᾶσιν- ᾿Εγείρε χαγίξλος προσ πώ ὙΞ' τοῦῃ πα ῸΣ τἰβγεῦβε. 
σῦς (4) εἰς ἀπάντητιν τοῦ Κυρίου. Καὶ φοῦδερὰ ἡ 

᾿ - Ω υὐδο ιν ΟΝ - Α 

κάθοδος τοῦ Δεσπότου. Ὃ λαύϊδ φησιν Ὃ Θεὸς ἐμ- 

φανῷς ἥξει, ὁ θεὸς ἡμῶν’ χαὶ οὐ παρασιωπήσε- 

“ὁ Μ 201). χχιν, 90. 
Ἐρίιθ5. ν, 4ά, 

((1 Αἱ βλέπουσαι, φρόν υἱάομί, δμ0. (ΟἾ15]}ν. οἱ δα. 
οἱ βλέποντες, ψωΐ οἱώθηϊ, ΑἹ πἰς ΟΥ̓] 5 μαχία τηθὴ- 
ἴδ βοτὶ ϑουιριοτῖδ, Ρα μ111 5, 5811 ἀσὶοϑ οὐ! οι τη 
16} σὴ, 

(92: Πολλας. χ σόοι! δι, Βοά]., ἤορ. σοάϊσδϑ οἱ 
Μού οὐ Ἰόπ 6 ἰϊα ποι ρβδιμβ, απὸ νΠ]056 πα θθα- 
ἀυτ ἴῃ ἐπηρταβδὶβ πολλά, γα αοίαη!δ ΘΟ 5 Ρασ 016. 
Ναο οἴϊοβα οὐ αὐππαθοτο, (αι ἴη ἃ γνη!α 
νούδῇιν Δ ποτα τὰ πεῖ, νοὶ ἢ. γα παίϊα τ δία 
απνδαὺι : Θοἀθηαε πο ἀλρσα νεῦμα ΟΧΧ ἃἢ 
ἘΠΘνοαγο ἤππ ἰουατῃ σοΙδδίαβίθ ᾿η ουρτοίδλ το 
οουνονια ταν, ΑΒΙ ΠΟ ΠῚ5. νορΡὸ Θὰ ἃ πο ἈΠ|5 
οχ πε ϊπιαίαν ἀὐβοιυπὰ. 

(3) Οἱ ἐξηγηταί, Ατσσαξμιπι οἱ ΔἀΠἀἸηνι5 οχ Οοἰ5]}., 
Βορ., Πα, ὑάϑᾶυν., Βοαὶ. αὐτά χα ἴῃ 64. μοβὶ ἀμύ- 
γδαλον βογρίαπι 6ϑϑοὶ ἐλθόν, ὁχ οὐυαϊοὶ 5 ο6, ὰ- 
588}, ἄσημον, νοῖ, οἵ ἀτοὰ βρη μοι! απο. Ροβὰ]- 
μ}115, ἀνθοῦν βουθηδ. 10] Θηῖαὺ ΟΥ̓] αν. τοβρίοῖ! αὐ 
γΟΥθα. μι ρονδα, ἂν θέσει, αατῃ ΠΠ ροηρπὶ τοι 
ἴῃ βεφαδηίραβ: Μέελλξ:: τὰ σώματα ἡμῶν ἀνθεῖν τὸ 
ἐπουράνιον ἄνθος. (44, ἴο9 οἱ Ο015}. η80 ἐλθόν, πὸ 
ἀνθοῦν, ποάασ ἀἰτὰ οἷα Ιύσο νου αϊα δρμοβοσῃῖ. 

(4) ᾿ἐγείρεσθε. Μαΐί. χαν, ὁ, ἐξέρχεσθε. Αἱ 
Ῥαΐτδϑ 81} γούοἹ ΓΟ Δ ἴ0 τὰ ορΉ ]Ο 5. ΕΠ ΒΟΙ [7 0] 
{ἰθαθπΐαα, ἀὁ πνἀαξιυία βου ρβογαμί, ἐγείρεσθε. Ν]46 
βαποίαπι Ερμιχέθαι βόε. θὲ ραπὶξ σγῷε., ρὰσ. 106; 

ἃ » . ἱ ἃ 
Θεοῦ γαυταύνήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ" 

ῃ Ζαδ,ι. χα, 13, 18 ΚΘΟΪΘΆ, 

ΟΑἸΕΟΜΕΒΙΘ ΧΥ, ΒΝ ΒΕΟΌΝ ΘΟ ΟΗΒΙΒΤῚ ΑΌΥΕΝΤΟ. 

χα, ὦ. 
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πον Α Ὀρρἴδ,θς πι δηξιίο ἐπα; δὲ ἴῃ ϑαποπηραβ : «ΤΠ τὸς 
« Βο]Ποἴγαια ἀσολίδ να, δι γοιογο ΒΡ ν ΠΆΤΘΙΝ ἃ σα ΤῊ 

« [πὰ δμτπσπησπο ἀγοατονβιαὶ "ἀπ π πο νον ε.Ἐ 
« ΑἸΘΒ ΠΡ ῊΣ τἀ απ τα πο Οθδοι τα μὰς πον Π ΒΟ ΟΣ 

«πάθῃ, οὐ Ἰυπὰ οὐ 5161 οἱ, οαμίπο ἱπνοϊα!ο 
« ψπἰρηι ἐπ Του 10 5.» (Ὁ) (οο  π σΠ 6 11π πὸ} 5} 08]- 
ἰαΐθιχ 558 ΠἸ σὰ 5} «πα Πὰ ΠΟ ΟΥ̓ΘΓΞΙ5 [ΘΥΪ ἴὰ- 
«ΠΊΘΜΪῈ5 ΘΝ ἀνπεηίο » ταξίγονιῃ σοι ρΙοΧ πὶ ἀτοῖ!, 

μοναὶ θη ἢ Ομ βρθοίαβ ὐβοπίο κἰ τι Π15᾽,ὦ οἱ σοι τ|- 
«(τῇ Δ ἢ Θ τα] 1 ἁπ ΟἿ Ἔ(ΠΠ15 ΝΘΟΒῚΒ ΟΊο τ, Ὁ} 5 ἀπγοᾶ 

ϑρ6οῖθα λα ϊθαῃπ. Δα Ομ} 15. οὐ ἢ ποία [ορθὰ οὶ, 
τ Π005 Πα 6 5 πὶ Δη θΠππὶ, γαδίοσγιιι αἰ Ππαίαν, [ο]1ὺ- 

ῬΆΠ 5ῈΡΟ.]05), « ΕἸ σοϑαναοῦι αὦ νοοθ 1) βΆΒΒΟΤΊ5, δῇ 
« (φἝυ θη 46. Οχοο]ϑο νι  ἀ6ΡῈΠ|,: οἱ ἐθστότοβ ἴῃ νὰ». 

Οὐἱὰ νἀθ) πη} «ἍΤ ης ν ἀο]η!} ΚΠ ατὴ Πομν η]5 νὸ- 
«Ὠϊσπ θη ἴὰ ΠῚ 015 000} δ. 61} τ ΘΠ απ αν ΓΒ Ὲ15 
«ΠΟ τὰ μρΊ θιι5. 37», Οὐ} 1 γόγὸ ἘΠ ἡδαιἴδη 6 Ποτι ἢ 

«ΕἸ ΓΟΡΙ αν κά! 5. 0Ε οὐ άξβοβος! ἰοσβία, 2 8 5 εἱ 
« ἀἰδβὶ ρα! νυν σαρρϑιεῖξ 8», Οποιηαἠπτοάπ νόγο ἔπ-- 
ἴοῦρτο!β5. αἰαῃξ, ατηγσάα! 5 Πογοὰ5 μυτοιου τα Ὠΐα- 

1} 6 μι ἀοβίμηδι. Επίασιση, 651 ἀαίοιι αἰ Ποὺ ἰοτήμογα 
Ῥοξὺ ἱοταοη) (0) οοῦροότὰ ποβδίγα σοῦ 65} ἰογὸ Πογοϑ- 

οὐη(. δὲ οὐ αξεύβοσί ἰσονδές (μο πη βογὰ ἈΠ Τα σα ἀπε  ἢλὰ 
σοΓρογα 886 Ἰηάιιοι)5). Εἴ ἀἰδεὶραθίμν σαρραγὶς [([κοὰ 

ἀ51, π| 4] δρἱπὶξ 5.11 05 ἀϊπρογαθπίαν.) 
(οἱ ἀχανθώδεις παράνομο!: διχσχοοπισθῶσι.) 

ΧΧΙ, ΜΝ Δο5 (αὶ οὐ 85 Ποσπα ε ἀάνοηίη ρυμπι- 

εἰς θυ} }5 σασπιοάο πουιηῖ νοῦρπὶ μαββογῖβ; 

ἀπδίοθνη νόσοι, νἱ ἀδάπηαθ. « Οτο νι ἰρβ6 )Ο ΠλΠλτιΒ 

4 ἴῃ {πιρβίοπϑ, [ἢ νοι ΛΒ Ρ6}}, οἱ πὶ ἔα} 1)61 ἀδ- 
« βοθηᾷοῖ ἰδ οὐ]ὸ 5». ἀντοπαημοῖ 5. τος πάθε}, οἱ 
αἴ 61 ΟΠ π 115: « ΞΌΡΡΙ 6 [η σσσαγβα ἢ] ΟΠ ΗΪ 58»; 
{θυ γι παι 65 ἀεβουμοῖο )ολ]η1. Παν ἃ Ἀ{ 1 κ οι 5 

« πιπηϊοϑίο νθηΐθι, 1)6 15 ποβίθο οἱ 0 5:16} 1, 
« [σι 5 ἢ. ὐσμπρθοία 6}π|5 ἀσάθθι!}; δ τὰς οἰτοι! τα 

5.}ᾷ}8 7055. τνὖ, 10. ὅν Μαιίι, χχν, δ, 1: 

βοριααν ὁ αὐ, Δηξίολνι ρᾶρς δο; ααοίον ἀφαβιίοιῃ. 
ἐπι ἰἀμέκε, Πιμμἐῖ, απ, ὁ Ὁ Αἰπᾶπ. ἴον, 1], 5εὲὰ 
Π|., ρὰρμ. 342, 

(ὅν 1 δας ρα ρὴ}1α5 Θον] σάτα. 
(ὔνΡδυκὲ δἰειμοπι. λούσάονο να εὐ 1Π1π- ἃ 56ὴ- 

τοι ἴαπι ὀογ απ, 4 γβαν γε θῖι βοιο ΘΠ ΘΟ ΓΟ 
ἐδαρον" Γαπρά τὰ ἀγυἐ λίαν, ἤδη ποππα! λαπα 
ἴαΐκδὸ ορίαἰσηθαι ἐβοιαίαῦ Ουπηιδ ἀὐπυθίϊα5 [0 ν 70- 
φορν, Θ μεῖνε, τ. 9. Πὰ ποι βῖ5586. ν᾽ ἀσίασ Πο ἐπλα8, 
[νι δας 4. δὲ ἁς Ρ. 40, Οοίοιθον, δα 1}, δὲ αἷ-- 
βονίο ἀρὰ  ἀποίον Οροῦὶς ἐν ρονζοοῦ. ἐπ Ια οι 80 
Ομυνβοβξίοην πον δι σαριχχν δ, Μασασι, σπι, ὅν 
Ῥαθ!ο μοβί. (οηβαυϊομοπὶ 568 ἐπ μυια δι Ιοοτβ- 
ἴα ῬοηηαΠ} απ 15, Ξοπδαὶ ΡΠ ΌρΡΠΘοο. ἰοτηποὶ δά 
οἰσηϊ Πραμιίατι. τκαρΡρΟ Οὐ ἢ. ὁ} ἀηπη κπὸ 

σογρον ἰζόσμε νϑε θῦσαι ς {τὺ} π΄ γ8 παίατῳ μι ρεϊῶ 
5α} Π|γάΐος βῖνο ΞρΙΡ 4115. ἃ. Πλοατη ΠΥ Π8{{5 μοῦ - 
πἰοϊαῖθ εἶνα ργοιπρίο ἀα κασι ΓΟΛΡῊ ΝΣ ἀσαρΡο 
οδ᾽αάῖο, αἰ ρυτῶ ΚΠ 1Π}5 ἀἸοιίαν ; σμλαθ5. οαῖτι [15 
ΒΘῊΒΙΡα 5 ἈΠΊ ΠΣ ΡΟΠΠπα5 ΘΧΡΙΠσάνονο αἰνονεῖ ῥαῖγοϑβ. 
Απΐᾶθπι ποι, τϑειθιθιο οοῦμυτο, νοίαι ἀδηβατι 
αν, φασιποίο τορβονία5. ΝΥ Ἐβόη ν Οὐ], 9. ὠπληϊα 
εἰ νοσοῦν. θυ. δά, οἱ ἢν Νὰ, θολὰ, ρ. 410 Ἰνα τη 1 

βοαῖς ΤΟ θῖ115. ΠΟΤ ΡΟ Ρ)5. ἀθαξαίβητα 11 ἃ}, ὦ 
τα ποθ ΠΠπἃ μδαξαὶ οχναν 91, Οὐηπε(εἶέε ἰζηι 80- 
ἰοηιθηὶ ὧν σον ἀρ ϑὶς, ἐν τοῖς πυχάζουσι 



899 

« 615 ργόσεια νοῃδιθυβ 51», δίς. ὕϑηΐεὶ δα Ῥα- 

ἰγθῖῃ, γαχία δοτίριπσασι “0 πιο ἰθοία 091, ΕἸ] 85 

ΒοταΐπἾ5 ὁ τὴ ποθ ιθ 5 οὦ}}, αν ἰκπθὸ {πὸ ῬΡο- 

Ῥαπίαν οπλί85 γα τα ἀδούγγαπὰθ ὅθι 51 15 ΔΌΓΟ 

᾿αθδδξ ορογα, ΠΠπδίγιοσ ἤ6Ε; 51 μῖ5 δι ρον οἰταὶ- 

ἴθι ἂς οἰ παῖ ἀνδυι μα! τη Ορογδο θὰ ΒΒ ΘΙ, 

Δ ἴσὰβ σοπιθαγοίον "᾿. ΕἸ, ῬΑΙΟΥ ἐ 5661, τΘ 5} 1π|6Ὲ- 
«ἀπ βάτπιιι ὨδθΘ.5. Ὡἶν 15. ἰδίαν απ άσαηι, ΡΆῈ οὰ- 

« ἈΝΠῸ5 σρὶ5 ἰπβίαν ΙΔ) πα η680 ὅϑν, ἩΡΟ ΡΟΡΙΟ 

πασπιαπο τῆῦτ 5πηῈ ἐϊοτα ; αααπὶ γνϑιῸ ΘΒ σαυδᾶπι 

ὅν τὸχ οϑὲ δόναπὶ ααὶ μοοσα 8. οοἰ Βα 81} Ποῖὶ 

ἔμοτο, Πραίδαρθο οπῖαιν, ᾿π 1ΠῚν κὸ ρρούαῖα νοβίνα βιὰ 

α πίγοιῃ οἱ βίους απ “ἢ; 40 880 νὰ] οοπαὸ- 

πατογατα γ61 ἤθη Δα Πλ 550 0 11ηι ΡΟσΟΔΕΘΥΆΠΙ ΕἸ ΚΉ ΠῚ, 

ψραΐδι, απο 46 οὐ} Ποιαίπαθ ᾿ὼ. ΔΌΡΡα5,, 60} 
λὰ παρα. ἀποδη 51... ᾿ρ586. δεἷμὶ αἰχθ: « Εἰ 

« Υἰοθ πὶ ΕἸ] πὰπὶ πη} 115, ἐδ θα θαι ἢ ΠΌΡΙΡῺΒ 

« ΟἹ} οασὰ νενλανο δὲ μιοσα τ ὅδ, 
τ "- - - . Ν ; Ε 

μενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μβτὰ δυνάιλξως καὶ 

ΧΧΠ. δο4 φασάηδιι 681 ο}π|5 αἀνθοίαβ κἰράθπτῃ, 

πθ ογία ΓΠΊα 1} ἀπᾶάοαΐ οοπιγανία ροξαπίαβ ᾿θεΠν] ἢ 

Εἰ νὸς ἰάχυῖ, αρραγεὐὶέ εἰσπῖσα ΕἾΝΕ ποταϊηἶδ ἴῃ 

δαΐϊο 55ς δισαιμὴ δαΐοια γθγιπὶ εὐ Ομ σῖβτὶ ργορυ 
σΓχ 68}: Ταῦ ὦ γα 15. δμαπαι γόμθπὶ ῬρΘΟΘα ΠΕ, 

ἀοπιοιιπίγα ας ὁπ {1π|. ῬΎΪΠΒ. ΟΡΘΟΙΠ Χαβ {81} δ᾽ Ἂν 

ν᾽ ἀρηϊδβ φαΐ ὁατα ἀπδ Ραμυμοναμ ΟἹ Ἰπ. 41|5. οἷτ- 

ὀατνρπογο 1πάιρὶ, ἀδρίογθαὶ εἰ θὰ5. σοπίγα {ν1- 
υ"ὰ5 δ᾽, ΦἸσρηνο 5; ΗἸδ 658 “αὖ Ἰα μ15 οἰυβῈ5. 651: 10 

691 οαὰ5 ναϊζατῃ 11 ὁΟΠΒΡΌΘΡΘ αἴ βδὶ ααθοὴ νἱὰ- 
δα 5. οἰγουτη οδῆθὶ Π16 651 {αθ πὰ ὑγαο χατι ρυἢπ8 
οομπίθηρίαϊ μαιονο, Ὠποπάῃι, ἱπααῖ σα, Προ 8 
ἃ [ἀοἴὸ τὰ ἰῷ 5 Ὁ ΔΏΡΘ] οἷθ νΟΡῸ ἜΧΘΡΟΙ 5. Οη- 

ΟΠ πυβαφάδῃι 8816 [88 }86 ροίθυ πὶ. ΒΙσΠΌσ ΟΓ ΟΞ 

μοβίίθης 48 6 ἰόγγογ οστίὶ ; σαιιάτιλ ν 0 ΡῸ Δ.λ}015 «] 

ἐπ δαμν οὐδασάονο, γοὶ θα τα ρτϑδίοᾶνορθ, Ὑ8] ρρὸ 60 

ρᾷβϑϑὶ δυπὶ, Οτ15. {16 ἴὰτὰ [οἢἴχ, αἰ ἀθλίοις ΟΠ ΡΙΞῈ 

5. ΟΠ ἩΙΒΕΌΒΞΟΙ,, ΑΒΘΗΙΕΡ, 900 
-Φ “-. Ἀ ἕ 

παι, Πῦρ ἐνώπιον αὐτοῦ καυθήσεται, καὶ χύχλῳ 

αὐτοῦ καταιγὶς σφοδοὰ, χαὶ τὰ ἑξῆς. “ἔρχεται πρὸς 

τὸν Ποτέρα, χἀτὰ τὴν Γραφὴν τὴν ἀρτίως ἀνχγνὼ- 

ἀ 

σθεῖσαν, ὁ ἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ 
ΕΝ Φ ἷ - - 

οὐδανοῦ (1), ποταμοῦ πυρὸς ἕλκοντος, δοκιμαστικοῦ 
-- " . ΠῚ “ ,ι.΄Ψ΄' »"» ΜΝ. 

τῶν ἀνθοώπων. Εἴ τις χρυσίου ἔχει τὰ ἔργα, λαμπρός 
, “, « ὡΒ 

περὴς γίνεται" εἴ τις χαλαμιώδη ἔχει τὴν πρᾶξιν 

καὶ ἀνυπόστατον, χατοχαίετα! [2] ὑπὸ τοῦ πυρός, 
“- Η ᾿ Ἡ " "ἢ τῆς “ι 

Καὶ ὁ μὲν Πατὴρ καθέζεται, ἔχων τὸ εὐουμα αὐπ 

τοῦ λευχὸν ὡσεὶ χιών χαὶ τὴν τρίχα τῆς κεφα- 
ἥ- μὰ - 2: 

λὲς, ὡς ἔριον καθαρόν. ᾿Ανβοωπίνως δὲ τοῦτο εἴν 
- - Ν . Ξ Ὦ-Ὁ 4 

ρηται διὰ πὶ ; Ἐπειδὴ βασιλεύς ἐστι τῶν αὐ ἐν 

ἁμαρτίαις μεμολυσμένων᾽ Λευχανῶ 115, ὡτσ'ν, 
- . ᾿ , . » : 

ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας ὡς χιόνα, καὶ ὡσε! ἔριον 
᾿ ᾽ πῖρ ἐστὶ συγχωρήσεως ἁμαοτιῶν, ἤ καὶ ἀναμαρτης 

τὰ 

σίας σημεῖον: Ἔρχεται ὃξ ἐχ τῶν οὐρανῶν ὁ Αύριος 
ἐπ 

π᾿, 'Δαλὰ ποῖον τῆς παρουσίας αὐτοῦ σημεῖόν 
4 » "Ὁ ἐστι, μή ποτε τολμήσῃ δύναμις ἐναντία μιμήσασθαι; 

᾿ - Ὥ - 

Καὶ τότε τανήπεται, φησὶ, τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ. Σημεῖον δὲ ἀλερὲς ρώτου εν τῷ οὐράνῳ. Σημεῖον ὁξ αἀληρξς 

ἰδικὸν ποῦ Χριστοῦ ἐστιν ὁ σταυρός, Φωτοειδοῦς (9) 

σταυροῦ σημεῖον προᾶγε! τὸν βασιλέα, δηλοῦν τὸν 
σταυρωθέντα πούτερον" ἵἍνα ἰδόντες οἱ ποότερον ἐχ- 

-- 
ὥς χεντέσαντες χαὶ ιθουλεύσαντες ᾿Ιουδαῖοι, χκόψων- 

᾿ . - , 

τὰ! φυλαὶ κατὰ φυλὰς, λέγοντες, Οὐτός ἐστιν ὁ ῥαπι- 
εἰς Ξις 

οῃἮἬἭ 

δεσμυῖς περιθεόλήχασιν:" οὗ- 

Γ- - ᾿ σθείς (4}" οὗτός ἐστιν οὗ τὸ πούόσωπον ἐνέπτυσαν 
" 

ἐχεῖνον οὗτός ἐστιν ὃν 

τός ἐπτιν ὃν σταυσωθέντα πρότερον ἐξνυτέλισαν, 

10 φύγωμεν ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σοῦ; ἐροῦ- 
Ό Ἂς: Ἂς - - Ὁ «- - Γ - 

σιν" ἀγγελικῶν δὲ στρατιῶν περι αλλουτῶν, οὐδαμοῦ 
- ΄- ᾿ - 3 - -- 

φυγεῖν δυνήσονται, Φόδος τοῖς ἐχθοοῖς, τοῦ σταῦ “ 

ἱν 

τὸ ση μεῖον᾽ χαὶ χαρὰ τοῖς οἴληις τοῖς εἰς αὐτὸν πὶ ν ΑΞ ι. Ὑ1 ἐς φ. ἥϊςξ “ἰς 'ς ΑὉΤΟΝ π|- 

ΩὉ 

ω “4,5 Ἵ " ἄν νδ δὰ ὦ Ἢ “ 
στευσλτιν [9}» κη κηβρυςασιν αὐτο, ὴ ὑπ: χτοῦ 

ἀΐ ῬΞΩ). χπῖχ, ὃ. ΣΦ θη, γὙἷν ἰῶώς 5. 1618. 0. 51 σε. πὶ. ἯΣ. Ἰᾶ, ὃ. Ὁ γγοῆς γιι, ὕ. 
6 κι... 18. δ΄ Λοῖτ, 8, 10, ὅ5. Μαιά. χχιν, 30, ὅ9 [01]1ἃ, 89. γᾷ. δας, 13, ἡ. ἀ1 οἱ ερίςί. αὐ 
(υπβέαηξ.. κι ὃ, δ᾽ Ἄδομαν, χαὶ, 10, 13. {20ᾶμ, χιχ, 31; Δροῦ, 1, 7; Μαίί, χσιν, 30, δὲ. Αρύο. 
γι, 16. Ναμυῖι, ι, ὃ. 

(1) Τοῦ οὐρανοῦ, ἤδησ νοσῦα ἀάϊαἀϊγηι5. ὑχ 
οοὐά. ἴορὶ, ατοὰ. οἱ Ὠδηῖθίθ, σὰρ. νὰ, 18, ΤῸ 
δὰ νοῦὸ Οἷτοῖν. τορϑῖι!, ἃ Υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου. (οὐ. 
ἀυσπυθ Βορίαθ ρ05ι τοῦ οὐρανυῦ δάἀϊεοίαια Παροὶ 
νοσθηι ὁ Υἱός. Αἱ 001}... Βοά]. δἰ ονοῖ. μοβὶ ἀναγνω- 
σῃεῖσαν, τοροίαπί γουθβ, πρὸς τὸν Πατέρα, δορά 
οὐ απΐ, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθοώπου ἐπὶ τῶν νεφελῶν 
τοῦ οὐρανοῦ, νούοτὰ 4σπ6 ἕλκοντος. 5 

(2) Κατακαίεται, Μαϊατη5. ἔα ἰδθότο σα οο, 
Ἰϊδς. φαάτη κατέμεται, ἀε ηρίνο!. ὁασι ᾿ ρτεβϑὶβ εἰ 
Οἰ ΟΓΙ5 τη35. σοσ. [ἃ ποθ. σι ᾶ5ογ8. πὰ γοΡρα 
ΑΡΟΒΙΘΠ Ἰῖσ ἃ ΟΥΤΠ] 0 οἸλα, εἴ τινος τὸ ἔογον χατα- 
χαήσεται, (ΠῚ ΚΞ. Π}}}15. Ον ΠΠ Ἰοῦπβ βγοσπξ, ας 17, 
ἀρὶ φακπααια ϑοαπι οροστὰ ομηθατοηα Ἰποπρῖ, 
εὖ πθῃ ἀπὰ οαπὶ ροόγιιαι αἀσλοτο ΘΙ α] ὁδὺ- 
ἀπτπι σεὶ, Τὸ πὺρ αὐτὰ χαταφλέξει μετὰ τοῦ πράξαντος, 
αἰὶ βαπείῃβ ἘΡΏσοθπι, ΟσΉ . ΘΕ ΎΘΡΡ. δεῖ ἐρεῖπβ, οἷ, 
(τ. ᾿. 98. Π|0. ὅς Ρεϊαρ!α5. σοὺ ΠΙΘτοην πἰωϑίοῦ ἐπ 
(ἰὐν. τπ, 132. « Νὸπ πῖὸ, ἂν «ἰὴ μα αηϊ, ἰὴ 
4 ἰμλ6 {1 τὰ ΠῚ ἃ ΓΒ τ ἃ 58}}} μονα, 586} ἰτ0 πη] ἢ 65 «αἱ 
«ἃ ροταθ βαηῖ, αὐ παθγθλμίμε ἱποθηἀϊο ἀδριι- 
«τὶν, ΟΥ̓ 5 1 60 θη 8 ΠΟῚ ΟΠ ρΡΓΘΗΘΉΔΙ ρροσαία 
πιογίϑ!α ροδβὲ θυ 8ηλαπι ΟΠ 558, 4 ΙΡῈ8 ἰμῆθχι 

Φ0 ΘΓ ἢ ΡΥ ταιλε ἢ αἱ σαί. 18, πυπῇ. 19. 566 
γΘη] Δ] αὶ ἰδ τὶ ; ἀν οὐαπι Ἰοι μα Ἰὼ ραρ σπηαμι 
δι ββουαία, 5.4. γρη οπ! 8 θα νμαΞ ἐτηθη δία, 
Οσδ5 γ6γΓῸ θαριϊθπηθπ ᾿Γϑθοσδβοσγο, μ]ρῃπ ἢ ἰΏ 60 
ΔθΟ  οη πὶ σοπδοοιί βαηῖ, ἰπίνρα, ἄπτα, 38. δυο 
Ροβὲ ραν οιΐαπι καὶ ἅπ|6 ἀξυχκόν πα] μοΒΉ 8πι ἀὉ- 
51 Π|15, ἀπο ἃ10 οὐα, (Οἷ5],. 168... δ, ΒΟΑΙ. 
Μόνε]. ̓  50 ἀγάρο ργίογοβ λευχόν βοΐ ἀηΐρ σει 
χιών, αἱ 651 ἴῃ Πδηιθ8, οθ δἱ αϑδ)}. χιόνα ἰοςτὸ 
«ἰὼν Πα δι, Σ 

(21 Φωτοειδοὺς, σα. Ο0151., που, Ἰἴο6, σαβαῦθ. 
εὐ γαάθοϊ 5 σφωτοειδὲς, πο} πα 6. ὅὴ Ἰα]θ ἢ. ΟῚ 
ἀθθβὺ αἰ ἰδεῖ βορρίτέθ ργοθά 185; πιαχίτα δ Θχ ἢ 15 
γΟΤ15. Θρ 50} σὰ Οὐπρίαηἐϊενης τα. ἀ, παμμεγὲ- 
θης ὁ σταυρὸς, ἐκ φωτὸς κατεσχευχσμένος. 

(1) ᾿Ραπισθείς. Ητι) 5. νοοῖ5. ἰοσο πογίρίαπι ἰμ 
00]Ρ., βοα]. οἱ Μότο]., σταυτουθείς͵ οὐκ τὰ5., οϑὶ 
ἀνγελυκῶν, 6χ [106 6ἷ, ἀβπὴ}. ποσαΐ, δέ, 

(0) Μιστεύσασιν, ῬΤΟρΊΕν βαααθηδ8β γοῦθϑ, κηρός 
ξασιν, Θὲ παθοῦσιν, ὑγὸ πιστεύουσι, οὐοι θη εἰδιις, 
ΒΟΡΙΡΒΙ πιστεύσασιν, φρὶ ὁρραϊίογιοιε, οχ οοἀά, 08 
εὐ Γαβαα, 

" 
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εὐρεθήσεται ; Οὐ χἀταφρονεῖ τῶν οἰχείων δούλων ὁ 

τοσοῦτος ἔνδοξος βασιλεὺς, ὁ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων δορυ- 

φορούμενος, ἃ τοῦ Βατρὸς σύνῃρονος. Ἴνα 115 μὴ 
συμφυρ ὥσιν οἱ ἐκλεχτοὶ μετὰ τῶν ἐχῃρῶν, ἀποστέλ- 
λει τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος μεγά- 
λης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεχτοὺς αὐτὴῦ ἐκ ᾽ 

τῶν πεσσλρως ἀνέμων. νὴς τοῦ λἀὼτ οὐ χατευρό- 
βαρ τῇ ἐκ τ β' 

νησε" πῶς ἄρα πολλῶν δικαίων χαταφρονήσει ; Δεῦτε, 
οὗ (1) εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, ἐρεῖ τοῖς τότε 

συλλεχθεῖσιν, 
ΚΊ΄. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τις τῶν παρόντων" Πένης τἰαὶ, ἢ 

χαὶ τότε ἴσως ἀσθενὴς ἐπὶ χλίνης εὐρερήσομαι ἢ 

γύναιον, ἐν μύλων: χαταληφθήσομαι (2) μὴ ἄρα 
καταφοονηθῶμεν ; Θάρσήσον, ἀνθόωπε" ὁ κοιστὴς 
ἀπροσωπόληπτος ἐστιν " Οὐ κατὰ τὴν δόξαν κρ'- 
ξ: ΞῊὶ ἃ ἡ δὶ Ἐν ᾿ φ 

νεῖ, οὐδὲ χατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει, οὐ προτιμῇ 
λογίους ᾿διωτῶν, οὐδὲ πλουσίους πενέτων, Βάν ἐν 
- μᾶς, ,.. , ν 

ἀγρῷ ἧς. λαμδάνουσί σε (3) οἱ ἄγγελοι: μὴ νομίτῃς, 
ὅτι ποὺς γαιούζους λαμύανει, καὶ σὲ τὸν γεωργὸν 

πα, "ἰνῶν ας πεν ἐν : ᾿ τονψι 
καταλείπει, Κἂν δοῦλος ἧς, κἂν πένης, υνϑδὲν ἄγω- 
νιάσῃς᾽ ὁ μορφὴν δούλου λαδὼν, τῶν δούλων οὐ κα- 
ταφρονεῖ. Κἂν νοσῶν κείμενος ἧς ἐπὶ χλίνης, γέγοα- 
πται' Τότε δύο ἔσονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς πα- 

ραλαμδάνεται,, καὶ ε Κἂν κατὰ ἀνὰγ- 
χὴν μύλων: παραδοθῇς, ἀνὴρ ἢ γυνά χἂν παῖδας 
» ὯΝ - κ ΕΣ δ δ: » ᾿ ἥν ἔχῃς, καὶ τῷ μύλων: παοεδρεόσῃς, ἀλλ᾽ οὐ παρορᾷ 

ἢ ᾿ ᾿ 
σε ὃ ἐξαγαγὼν πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ. Ὃ ἐξαγα- 

᾿ ἀπο ν ἢ «- ᾿ λςε! ᾿ ΟΝ ῃ ἢ 
τὼν (4) τὸν Ἰωσὴφ εἰς βασιλείχν ἐχ δουλείας καὶ ου- 
λοχῆς, καὶ σὲ λυτροῦταν ἐκ τῶν θλίψεων εἰς βασι- 

ΕἸ ον Βα5 Ὸχ, 4 αἱ ἀηβο]ορατα, Βα 6} 10 Ομ Πα 15 

ΘτῊ,, ααϊΐ Ρα ΒῚ5 οὐ βοβδογι 6 δηλ ἀρ πὰ 1} 

οἷβ σσῃαπηαίαν ΘΙ σοἵ, «18 ἀῃ σοος. 5105 ΘΠ] 

«ἕαρα πὰρ, δὲ σομγορβάθαηῦ ἐ]οοίοβ ΟΞ ὰ 4αὰ- 

«ἴπον ν με δον ᾿ο αὰ πο πορίοχιῦ, αὶ πὰ 

εὐαΐ :φαοιηοᾶο ΕΓμβὸ }αϑῖο5 πη αἰ 05 ΠΟΘΙ ΕΣ Μὸν ἐξ, 

ὑοηοάτοι τὶς νιοὶ δὲ, αἴθὶ 615 4] (απο ααθγαπι σατ- 

τἰριβ το οιίαγ, οἱ ἃ ἀπ80}15 σΟ ΘΟ πον Ίη!. 
ἐφελώξδεστιν ἄρμασιν ἐποχουμίνοις, χαὶ ὑπὸ ἀγγελων 

ΧΧΊΠΗ. δ56α ᾿παᾳαῖϊδὲ αἰ α}5. δόγαπι απ δάςαπί : 

[ὃρ5. 58πι, εἰ {Π|0 [οὐ ἀ5515. ἰδιηρόνο ἴῃ ἢ γιη 5. ἴῃ 
Ἰοοῖο ᾿ανθηίαρ "ὃς ἀπ θμὸ τα ἴθι πὶ ρΡἰβία)ο ἀοργα- 

ποηάδν ὅδ. ἃππὸ οὐβὸ ὁὀοπ!οιη θῖν ὕ οπῆμο, ᾿ο- 
το. ὁ Χ μόγβομὰβ ηοπὶ το5Ρ οἶ. «ΟΝ βοσαηάτπι 
« σἰονίαπι (Ὁ) ΝΠ] σαθὶι, πιὸ ϑδοπιάαμ ΓΔ σπ  Π 1 
«ἀρρμαρὺδὴ;» ο ΠΟ ΟΠ οὐ 105 πο οι δ, θα 8 
Ῥδιαρογίθιι5. αἰνη θα, θυ ηχβὶ ἴῃ. στὸ ἰαοτὶβ δ. αβϑὰ- 
τ6}} ἰο ἀπ 5 61}. Νὰ δα δι ηδ5 ψπσὰ Γουγάγτ ἀοιη]- 

05 δοοίρίοΐῖ, 6 νόγὸ ἀργσο γη το σαδέ : ΘΕ ΔΙ 51 

5ΘΥΥᾺ5 ν8] ρᾶθρθοι [ἀ 6018, Δ1}}}} 50] 1} {π|8 Θϑίο ; φαΐ 

Τογπλδ ἢ) ΞΘΕΝῚ βαθοορ! 55, σουνοὸβ ΠΟΤ ΔΒΡΟΓπαβ αν. 
Επιάτ δὶ Ὡρογ τα Ιδοῖο Ἰασποτί5, κυτρίαιμα οξξ: « Το 

«ἄπο δῦ! τ. Ἰοοίο ἀπὸ : πτι5. ἀσϑαμλοίαν, οἱ ἃ}- 

« ἴον χε! φασίν 75,» αν }5 πεαθϑϑηαίο οοβοη θ 

ἴῃ ρ᾽βίγίπαι αι ἀοα!μι5. ΓαθυῚβ πὐνα νἱρ θ’ν8 πλοῦ; 
ἰἀπχδίϑὶ ράθτοϑ μα θεῖϑ, ἀὸ τι] ἀξβι δα, ἤθἢ 

ἰάθη ρυ ΘΟ ΓΊΒ10 [8 « φαὶ οαπχὶ νποίοβ 'ὰ ἰογεπ- 
ἄἀτὴς 1᾿ν »» 12 Ὁ οβοριιαπι ἐσ βεννεαίο δὲ οαγθνθ 

λείαν οὐρανῶν, Μόνον βάρσησον, μόνον ἔργασαι, μό- ( κα τοσπι ρνανοχῖ!, ἰ6ὰ σαοήπθ ἂχ αἰβίοιἰομ 5 
νον ἀγών!ισχι προθύμως" οὐδὲν γὰρ ἀπόλλυται, ᾿Ανά- 

Ε ᾿ ἈΝ 
προπευχὴ χαὶ ψχλμῳδέα' 

ἀναγραπτὸς ἐστ: πᾶσα ἐλεημοσύνη" ἀναγραπτός ἐστι 

ἔστι πᾶς ὁ διαφυλαχθεὶς 

γραπτὸς ἔστί σοῦ πᾶσα 

πᾶσα νηστεία' ἀναγραπτός 
Γ “.- Ὕ ε : κ᾿ Ἐ » , νυ ν 

γῆμος καλως" αἀναγράπτος ἐστιν ἐγκρατεῖα οιχ θ8:ῦ» 

τελεσθεῖσα. Τὰ πρωτεῖα δὲ τῶν στεφάνων ἐν ἀναγροα- 

φαῖς ἔχε: παρθενία καὶ ἀγνεία, χαὶ μέλλεις λάμπειν 

ὡς ἄγγελος (8). ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ ἤχουσας ἠῤδέω: τὰ χαλὰ, 
᾿ ᾿ ᾿ ἕν κα ᾿ 

οὕτως ἄκους πάλιν ἀδυσωπήτως τὰ ἐναντία, ᾿Αναγρα- 

πτός στοῦ ἐστὶ πᾶσα πλεονεξία’ ἀναγραπτός σου ἐστὶ 

653. ΜαίΠ. χχιν. 31. ὃ Μαμά!ι, χχυ, 9, 
69 Ρ}]Πρ. αι, 7, δ κιο, χνη, 9.’.. ὍΡΑ), 
ῥαΐξ. 12, Ὡ. 33 εἵ 94, 

ταν, . 

(1) Δεῦτε, οἵ, δίς: Οοάᾷ, Ἠομ., 
ἀτοί., λεῦτε, πᾶντες οἷ, οἷο., ον ἐ{6 ογληο5 ὑεποιίοίῖ, 
Π|π4 πάντες φαοα ΜΑΙ Πέθ5 ἢΐς σὰ ΒΡ ΠΟΒοΙ , [οτὶβ 
ΒΡ αΠῚ 8Χ δἰ} } ἰοῦο ΜΆΛ, τι, 28: Ψεηίίε ααἃ 
τὴθ, ογὴπιθ5 φμὶ ἰαυοταίς, εἰς. 

(9) Καταληφθάσομχι. ἔχ σοά, ΟΟο15]., νοιθαιῃ 
μος ἴῃ ργίπια βεγβομᾷ 50 τ ρϑἰηλ5, ροβί]α δ ν6ΓθῸ 
μτθοθάθηΐο εὐρεθήσομαι, οἱ βθααθηΐίθ καταφρόνη- 
θῶμεν. Εταὶ ἴῃ οὐ 5. καταλειφθήσεται, ἀερτεθοπάος- 
ἐμν. ἂἃἱ τούς Ἰοϑῖ!ς καταλειοθήσιται, ἐϑἰ διχιιαίαι)", 

(3) Λαμδανουτί σε. Ῥεομοιθ σὲ ΠΘΟΘΒΒαΓΙΠΓῚ 

ἀϑοτρϑίτηιβ εχ Ἀθμος Ποο, ὕαϑαπ. : 
(Ὁ Ὁ ἐξαγαγων. Ασα τοα!αια ὁ ἀἀἀΠἀἰ πιὰ5. 6χ (οἱ 5}. 

Πδρ., οἷν υοἱθ.; αἱ Πδξ., βίου! σε οἱ (58. δΒᾶ- 
Ῥοαὶ, ἐζάνων. ν 

(2) Ὡς ἄνγελος Οοἀά. 06 οἱ Ολϑαμ)»., ὡς ὁ 
ἥλιος, ἑαπη μάν οὶ ) αχία βϑαϊθρ τίδπὶ ὈΒτίβεὶ, Μαί, 

οὐ [πι|Ὸ. ΧΥΠ, 34. 

ἐμ οὐὐἸόγαοι τορηατα τποἀοιιρι ρογάπονε, βόϊαιη- 

τπο4ο οὐπ! πο, βοϊα πθηοίο ορονᾶγ, 80] τ 080 

Δα ον θν ἀδοονία Σ Δ} οα μὰ δὲ ἀρρουῖθ}}. )85- 
οεἰρία 65. (μὰ οπιπὶβ8 ογαϊίο οἱ ρϑαϊπηοσαιη τπο8- 

Ἰαίῖο : ἀδβογιρία οὔ ]5. οἱοθσαοδυπὰ; ἀσβορὶ ρίηι 

οὔλπο Ἰοὐαπίππι : ἀδβουρίμη οὔγπα σοη]αρίπηι μι}- 

ἔνε δὲ φαϑῖ8 ονβεγναΐαμ : ἀσοονίρία οοπ!πρηῖα 

(ΤῈ μνορίον ἤθααι (οϊοταία, 75 Ῥυϊηλαβ νὸρὸ ἴῃ [96] 

ἀεβοτὶ ριϊοἶθιι5. σουθ 88. μά 6. νυ οί [α8. οἱ ἰηΐε- 
σι ὰ5, δι, ἰδπχαθτη ἀπβοῖ8. ΘΟ] 06 818. ΑΓ 51οα 

δύ ") 1. 35. 
ΗΝ» τ ἃς ἂς ἡ- 

ἍΤ ΤᾺ, χι, 3, ὅδ ΜΑΙ. χῶν, 10, 
75 Ψψιὰ. οαξι ἀ(, ἃ. 24 ς εἴ 

οο, ὕαβάπα. δἱ ἢ σ π, 43, Ροξί ἀμί ἄκουε, ἃ) οί πλ5. υο ΘΠ] οὕτω 
ὃχ δ. οὸ οἱ Οαβασθ. οοσά, 

(Ὁ) Νοη βοομπάϊση σίονίαηι. Ηος 680 ποῖ Ἰπιπλᾶητο 
δ]ονίῳ ἴανοτγο οἱ σδερθοία. οδρίοίαγ: ὑἵ πόας τοὶ 
φααπαα ἐαᾶτ ογδη δ, ν6] [0 61015. 58] ΒΘηθνο]θις 

«ἰάτὴ οαρίαμ!εϊ5, Γἀσαπἀϊὰ οἱ κου πα πὶ ἀρ Ποῖ ἀδ- 
τὰ] σΘρη τι Τὰ Ἰοσυπι ἃ ΟΥ̓ 19. ἐπ 6 ΠΘοῖ τη. ε886 
δυδάοι σοηίοχι5. Τοία ρόντὺ ΟΥΡΙΠΙ ἴπ τος Ἰοοο 
οταῖδο ΒΆΡΡΟΙΙ, οογατηαηοιη {Π4π| γοῖβ Ρα θα 5 
δι! ατϊονίίι μου 15 ορἱοπθηλ, ΤᾺ ὉΠ 5 βού] 0 
θοαὶ ἀἀνομτι αὐτὰς υἱνορἴο5. ἀδργο θη βιαι ἔρὶ, 

δὲ ἀπὰ οαηὶ τοάὶν νι 9 65. ᾿πἀτοῖο, θη ᾿ 5. Οὐ α 

πιογίδ βἰδίθμο5. αἱ ορίπἰοιί ἴανδι, βοητοπ τα ϑογὶσ 
Ρἔανο δὲ ΒΥ ΡΟ] ομῖπη οοϊηίαιη. (ἸιγΊβεπι πὶ ν͵νῸ 5 δὲ 
τηουΐαῦβ ἡ ἀϊοα μιλαπὶ ργοια 18 18. 

(1) [ἃ 6β8ι. ν᾽ 8. 



909 5... ΟΥ̓ΆΠ. ΒΙΕΒΌΒΟΙ,. ΑΒΟΘΟΠΙΕΡ. 904 

τ κὸ Ἢ ῃ ᾿ , - ᾿ ᾽ πε ὁ Ἂ 

Ἰοία Κασαπᾶο δαάινϑιῖ, δος στη τϑτα. ΒΔΓ ΘΓ ΘῚ5 Ὁ πᾶτα πορνεία' ἀνάγρατιτός ὅὺυ πᾶσα ἐστιν ἐπιορχία, 

δάνογβα απαϊίο. Πεβου μία 658Ὲ οἸλη]5. ἰ1ἃ ΓΑΡΙΠΔ : 

ἀδβογίρία ὁπιπ}5 Βοογί 10 θα : εἰδπογιρίαα αὶ ἰσπιι τ 

ἀπιπα μου αθπα, ΒΙαβρινοιαία, νεμοθοίσπα, Παγίπτῃ, 

ποιηϊοϊ πηι. 79. Ομχπΐα ἤφς ἴῃ μοβίθτιμτι 8:8 165- 

ογιδααίαν, 51 ἀπὰς ροκὶ Ραρ θαι. ὁα δι. σΟηλ- 

γα ϑοτῖβ. Νάτα ἀπὲ ΕΠΠπ|πὶ ρυθσοβαοῦρ ἀρ οπίαν. 

ΧΧΙΝ, ὁμαπάο ααίογα πυδπολ ε, ἡατα!, Κα μς μοηεῖ- 

πὲς ἔπ φίοντα μα, εξ ομηθς ἀπρϑὶδ οἴμὴ 60 δ. ὙτΔρ, 

σθλο, 4ααπι πὰ α}}15. (ΘΒ θὰ [Π]ἸΟτα ἐπ ΓΘ ΘΓΙΒ: 

ἴον τα τππίνογδιπι Βοπι μπ πριιαβ. ΟΟΒΊ ᾿ρῚ- 

ἴαν' αυσαιν ὨΌΠΙΠΘΡῸΒ 51}, οπηθηοθι. παίϊο ; τορι ἃ 

48}15 Βαγθαγορατα απ 1} Υἱγῖ5 ἀδρβϑηθαιπι ΜᾺ }}}- 

ἴαο, οἵ ἀπδηι τοᾶρσηνα ἀπίθ. ΟΕ Πα ΠῚ ΔΠΠΟ5 ὁ ΥΥΝῚΒ 

Θχοοβϑον, Ῥοηϑαὰ 1 ἈΠ ΠΟ 5. 218 φαςηία Βοριᾶ 

5}1. Πδνοῖνο απίπιο 4] ἃΡ ἀπο ἀβαιὸ ἢ μτί- 

δρπίστα ἴδηι ΧΙ απ|. πσοπϑαυΐϊοα τ Ππο] 

αάϊπας ἰάπθα. ρᾶγνα, οἰανθβ ἡδιη {π6. ΔΠμ61,. ΠῚ 

5πη} ποπαρίηϊᾶ ποθ ἀνθ 5 114 75, απ ἀπ ἰᾶ- 

ἔαπὶ 511 πηι τὰ βο τ15, Νά ρτὸ πηδση πὸ ἰο- 

σοῦαπι ποτα θοῦ, Ἰποοϊάσαιὰ. φϑιτμαπι 5. 65 

ααππηθσι5. Τογγὰ ἀπινθνθᾷ ρμιιμοι ᾿5ιν οπὲ 1. πὴ8- 

ἄϊο ππὶα8 ΘΠ ὁ ἰΔ Ἰδτή 6 σα αα οὐ Π]|ὰπ ἅτὰ- 
μῖι, ᾿Ἰποοϊοηιαν τα παῖ σοη ποῖ, σπληίαηὶ 

ἔρβαιαι πάθοι απ ρ!  αἀίποπι : δ᾽ ὁαἘεΕοὃῦἝ!σταμι οαμα] 

(δι πιαϊοηθ ϑυμονίογο ἀπ όταη σοι ρ εἴα, 
δογίρέπηι ὁ51 βίσθιάοῃ ; δε νη α πιϊηϊδιραναπί 

οἷ, οἱ εἰοοῖο5 μα τοὸ5 ἀἄσπς οὐ ἀξϑιδέῤυαμί εὐ 11 

18 ηρῃ αυοα 60 ὁ0]Ϊ0 πυσῆοτο Ππϊαϊαῦρ τα] 40, 

ΠΣ ΧΩ πολὺ μὲν τὸ πλῆθος, ἀλλ᾽ ἔτι μαὐκούν᾽ 

. 
χαὶ φἌ- 

νῶν (}} 
γὰρ πρῶτα 

χαὶ βλαστνεία, καὶ φασμακεία, καὶ πλοπτ, 
Ἵ ! Π δ "τ . . 4. 

γὰς, Πντὰα ἀναγοάφεται ταῦτα λὐϊπον, ἔὰν 
᾿"- » ϑς ᾿ " κ ε» » ᾿ 

μετὰ τὸ βαπτισθῆναι τὰ αὐτὰ πράξῃς" τὰ 
ὲ ΕΣ ἘΠΕ ἐξαλείφεται, 

Κκαὺ Ὅταν δὲ ἔλρη, Φησὶν, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώς- 
ποῦ ἐν πῇ ὀόξη αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἀγγέλοι 

αττ᾽ αὐτοῦ, Βλέπε, ἄνθρωπε, ἐπὶ πύσων εἰς κριτάς 

ρίον εἰσξούχη" πᾶν γένος ἀνδρώπων τότε παρέσται, 

Λάγισαι οὖν, πόσον ἐστὶ τὸ Ῥωμαίων φῦλον λόγι» 

σαι, πόσα τὰ βαρθχρα τὰ νῦν γχῶντα, καὶ ἣ 
ἑχγατὸν ἐτῶν ἐτελξύτησε' λόγισαι! π 

τι 

νες γὰρ οἱ ἄγγελοι, ᾿υννενήκουτα ἔννξα πρόδατα 
-- “κι . " Π 

ἐκεῖνα" ἢ, δὲ ἀνβῇοωπότης, τὸ ἕν ικόνον. 

ἀξγεθος τῶν τόπων ἀπάντων (8), οὕπω καὶ τὸ πλῆ- 
- ᾿ ᾿ -" “ν »ν- ε νι ας ΞΕ 

θος τῶν εἰχητύρων λογίζεσῃαι σεῖ, ΠῚ οἴκου λενιχὴ 
᾿ 

ἢ κέντρον ὥσπερ ἐστὶν ἐν μέσῳ τοῦ ἑνὸς οὐϑανοῦ" 
. 

χαὶ τοσοῦτον ἔχει (4) πλῆθος ὁ 
οὐρανὺς ὅσον ἔχει τὸ π 

ἌΣ ΐ 

Ὥ᾽ ! α, 

ταύτην περιὕάλλων 

ἅπος καὶ οἱ οὐρανοὶ τῶν 

οὐρανῶν ἀνείκαστον ἔχυσυσι τὸν ἀσιθιλόν' γίγοχπται " 

λειτοῦογουν αὐτῷ, καὶ μὺυ- 
ροἴχι ἀυριᾶδες παρειστέχεισαν αὐτῷ " οὐχ ὅτι το- 
σοῦτον αὖνον πὸ πλῆρός ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅτι πλέον τούτων 

δὲ, Χίλια χιλιάδες αὶ 

᾿ - 3 ε ΄)ν» ᾿ ω ᾿ ᾿ “-- 

εἰπεῖν οὐχ ᾿ούνατο ὁ πρηφήτης. χορεστι τοίνυν ἐν τῇ 
} , ἃ ᾿ , ἥς 

κρίσει τότε Θεὸς ὁ πάντων [[ατὴρ, συγκαθεζομέ- 
568 αυοᾶ αἰαρ]σλοια δαρείμιονο ρεορμοία πὰ ρὸ- ᾧ νοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (8), καὶ συμπαρόντος ἁγίου Ἠνεύ- 

1 ψημς δαϊ, 14... ἡ. 30. 5 ΜδΕΠι, Σπν, 91. 
ἐαϊ. ἅ, πὰ. ὃ ; ἐξ, 4ἰ; ὅδ 10, τς 28. 

(Π) ᾿ὰν νῦν. 1 1Πὴρ1655}5, νῦν ἐὰν, ΠᾺ τεέῦρθὰ η8- 
ἴπΡΔἢ δὺ0 ὁγάτηὶ γοα σά ηὰ8 ὁχ σὐπ. (015]., δα, 
εἰ τοῦ, Τυζὸ τὰ αὐτὰ, ᾿εμὶν ἀτοά,, ταῦτα απὸηὶ- 
δαάπιοῦθηι 65. ἢ πο Ιἴὸ6 οἱ δ 5. Ν δος πλη]ὸ ἀπ - 
ἄρ : 50 ἐρ: θη τὰ πρῶτα δα καὶ πα} ππχὰ- 
ἴάγε ιν. πὶ σὺ Ἰοσὸ ΒΑΒΙ θη ἴΟχ 6 σοϑγήοι ππειογ, 
4 οἱ δοίὰ ἱπνο!απίθρα ρὲ ρροϊσδογα πηι Ομ 55ἃ 
Ρδεοραία αἰ }{ ἀϊσαθαῖ, ἀρὰ ΟἼοῖα, ΑἸοχ. ἢ. αν 
ΒΙΡΌπι , ὅπηι. 9, μᾶὰρ, ὅπ, οὐ, ῬΡαγῖϑ. ἀασα απΐθπι 
ΟΥ̓ Ππ5 ροσοάϊα μοί, θα μι βαι ΠῈΣ σΟΠΊΤΩ ΒΞ 3: Π5011- 
δὲ αὐὖο ἀοσοῦ!! ἔορίθ ἃ βρη! οη!ίαια ΟἸσηι, ΑἸοχ., 
Ἰοσὸ οα μὲ ὀχ ροβη απ, {πὰ φοσύπτα, ἀπ 0 πα ρι παι πὶ 
ΡΟυροΙαΠὰ ΚΘΊΤΠ ΟῚ ἀν ρΟ δι νὰ δα ίθην ΧΡ ΚΑΤ; 
ΡΘΕ ᾿βηθη ν᾽ ἀδ] σοι Ἰπάτοῖῖ, οὐαὶ μὲν ρηίοη- 
απ Το ἶ58ὰ [ΠΒΤῚΠ  ; 5010 θη Βαριιβηϊο μϑΏϊΓα5 
οδι!νίομ ἀλοῖ. 

[2 Λόψισαι τοὺς, οἷο, Παπο ργαθῖτὰ. ΠΦΌΪΟ ἅ1Π|185 
νΘΓΒΙ8 δΘχριοββαπι Ἰουιπὶ σοι. (01}»., Βο4]. οἱ ρα. 
ΜονΟΠΠ : Λύόγισχι ποὺς ἀπὸ ᾿Αδὰμ, πόσα ἔν" πολὺ 
μὲν τὸ πλῆθος ἕως σέμερον, ἀλλὰ γὰρ πλείονες οἱ ἀγ- 
γελοι, « Οσμῃβίἀθνδ ξοβια] ἃ Αἀάπηο Θχβ δν6, ἀαᾶίῃ 
«ααπι| ἃ αα ηΠἢπὶ ΒΡ ματα : στ 15 αὐἄδιι τη α {1} π|- 
«ἀο Ἰῃ ἀἴδηὶ ἀβάπα ρυτοβθη ον , αἱ ΘΏΠ θ᾽ τ Ἐπ ἀπ 
« βοῖ!, » Ραμ!ο μο5ὲ, αι ἐστὶν ἐκεῖνα ᾿π ουϑογίαηι 
θ6 15 τοῦτ᾽, φιο δχριηχί πη ἀποίονιἰκίο. ἐορᾷ. 
ὉΟ151.. δα. πο, και. οἵ νοὰ, ΓοΥΤο Ἰοσοι πὰ 
ἐχεῖνο!, [00 ἡ δὲ ἀνθρωπότης, φιαίθονῦ, τηοιπογαιί 
οι 1065, οἵ ἰροι, ΒαΊθ 1, σὺ δὲ, τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ ἀνῇνω- 
πότης, ἐπ ἀκίθηι, τὰ οὶ, ἰπειαημη χοπις, ΠΙης ρὰ- 
Ἰάτη 15 ἢ Βα ρθ 15 πχύτη ὈΡᾺΓ τοῦτ᾽ ἔρτὸ μοίϑαο, ὉΠ] - 
ΤᾺ Π15 118 ᾿π ετ' Ρα τ 85. ποπαρίη!α σνλατηῃ ἱπίθεργε- 
ἴδ πο. [π΄ 15. ον ]μὰ5 ΕΠ απ ἰρόαση σσπηργθηοπίογο 
ΤΟΙ μα 5. 01 68. Αβέθε 5. ἀτία μα, ἀρμμα Αἰῃδῃ., Μὸ 
δγηποαίξ, ἀμ. 47. 

15. Μαίε. ἀντι, 12. [{π0.ὕ ἀν, ὁ, Ἢ Ὡδπ. χῆ, 10. 5 2. 

(3) ᾿Δπάντων, οχ Πὰ ἀδ6θ8ὶ ἴθ οὐἀά. Ηδρ, εἱ 
ὑτοῦ, [}πὸ. Ἰοοο 015]. πάρεις, ἐκείνων, Ροβί, Ιοοο 
οἰχουμενιχή, κου ρίι ἢ (0151. 68 λοι, οἰχουμένη, 
4ποι πη! 5 ; αἵ ΟΥὙ ΓΙ 5 οί, ὅν, πππι, 9, ΒΟΥ 
οἰ τῆς οἰκουμενιχῆς ᾿Βχαλυησίαε, 
. (4) Καὶ τοσοῦτον ἔχει, [00 ὑπερέχει, 5ΟΡΙ ΡΒΙΤΉ8, 
ἔχει, δχ ὑοαι,, ΟΙ(0}"., σθ. ΕἸ (αΒδῈ} 1 δὶ ᾿δραταΓ, 
ὑπερέχει, 5 μη }Π 0Ὰ}}ΠΠΟ'Π απ ρέϊμα παλστο, γ814 6. σαθρὶ- 
οὐ Ιοροηά απ, περιέχει, σοηεῖρί, Μέοχ, ἈΠῚ Πα ΡΟ ταν, 
περιθά λων, Βδρ. ἤάροῖ, ὑπεοδάλλων, 5οα πε} ῥτὸ 
περὶ ῬΟΒ πὰ. [πὶ ΒΘαΙ  ΟΪμ15. ὙΘΙΡῖ5, ΡΙῸ ὅσον 68. 
ἴῃ ὉΟΙ5]., οος δα, οἱ ἀτοᾷ,, πόσον. ΑἹ ἰοῖμ5 
1110 Ἰοδα5. ἰνοῦθο ρυοτδα5 αὶ ὑοἀα, υρ δὲ μβαυρ. 
τορι ρβϑηϊα αν : Καὶ εἰ τοσηῦτον ἔχε: πλῆθος ὁ ταῦὐ- 
τῇ» περιδχλλων ηὐρανὺς, πόσον ἔχει τὸ πλάτος ; καὶ οἶς, 

"ἢ 3 Ε -- Σ - - ᾽ , 

ἢ ῃτ οὐ ρᾶνη! τῶωον ὠνοανον πὺξ Οὐὐ σνεῖχαστοῦν ἔχουσι 

τὸν ἀρτῃμόν' « ΕΓ 5] Τα πίαπν ΠΥ α Πα] Ἰπότὴ οὐῃιριθο- 
1  ἰογΡὰ 1, σαὶ ᾧαο τδρέατα, ἈΠ0}},, 48} - 
«11 8668]. αἰ ἀπο αὶ 7 δἵ ἐῸ 1} οωὶογατη (αστμο- 
«(Ὁ ΠῸΠ ἔπερπ πηὰ Ὀ|Π6 1. ἱπ οὐ λα πι πα πηθτ αι ὑοτῃ- 
«Βεθοϊπη αν ἦν». ΡΙΆ ΠΟΥ βρηθῃ5 Θ᾽ οι οι πῃ μὰν σο- 
τατῃ οὐκ οιιπι Ἰδοιϊίοπο, δί γονθα πλῆθος οἱ πλάτος 
ὴ ἴθτ 56 Οομηξητίανογίβ. αγοθοϊαβ σφῖορα 16,1} αἱ 
μι ἰοχία, 4 ΠΡ Ξ56 υάειαν ἴῃ βὰο ΘΧοπι θ]αΥ], εἶ 
οἰχουμενική, οἷ, Ῥτὸ ὅσον ἔχει τὸ πλάτος, [δῦ ν ΓΒ, 
πόσην ἔχε: τὸ πληθος, 6 11ἃ ᾿μβεΓραπχὶν, α 5] ἰδτγα 651 
΄« ἀπύ πᾶ] ΟΠ  Γ ἴῃ τη θόϊο ΘΟ ΤΠ, ΟΕ ταπτπι παθ6ῖ 
( δα ἀΠ πὰ ἐσ 1 ποι} ἔρυράπι ἀμ ἢ αασπίαῃ 
«Βα ο ΠῚ Ρααβ ηι ἡ» αι ἐδοθρία ἰϑοιῖο 50 511Π} 
δπαθθὰϊ ποι ἰπουστηιποιίίιαιχ, αι Ἰαογογο ποϊαϊση 8, 
τη ΧΙ Πλὺ ὑπ πᾺ}]ὰ ἰοὺ ἀἰδοτοραη τα οὐ συτη πὸ- 
5. ὉΝ ἰδέ ἈΪΔΟΘΓΘ βόσθοῖ; ργαογαθαη βοΐα ἅτο- 
ἀροὶ!, ᾿νε ἰαπθ 1π Τα385. ΓΟρθνῖτο ποὴ ροϊπἰ 8. 

(5) ᾿ἰησοῦ Χριστοῦ, Νοχθὴ ᾿ζησοῦ ἀκ} ἀϊπλτι8 



ἔν 
“υ 

ΟΛΤΕΘΒΕΞΒΙΒ ΧΥ, ὉΠ ΒΡΟΝΤῊ ΟΠΙΠΒΤῚ ΔΌΨΕΝΤΕ 900 

ματος, Σαλπιγξ ὀγγελιχὴ προυχαλεῖται πάντας ἡ αἂς ἡ ππονς. ΑΔΟΡΙ ἰμί τιν απο ἴῃ ἡ !Ἰοῖο Ποῖῖς. ὁπι ἴα πα 
τὰ πεπουγιίνο φοροῦντας. Ἄρα οὐχ ὀφτῖλημον ΕΝ 

Ξ- πα Ὁ , ᾿ 
τέυῇεν τιν, ἀγζωνίασαι (1); Μὴ μιχρὰν τὴν γατανί- 
χὴν, χα: χωρὶς τιμωρίας, ἄνθρωπε, νομίσῃς τὸ ἐπὶ 

ποσούτων γαταυνωσβῆναι, Δρα οὐχ χἰρούμερα πολ- 
λάλις ἀποθανεῖν, ἢ ὑπὸ φίλων χαταγνωσθέναι; 

Ῥαΐον, τπὰ ἐεσϑθη!α Φθ5ὰ Ομ νῖσίο, οἱ βλ] ργωβοηθο 
ϑρίηια βάποίο (ΤᾺ Αάνοσα!εξ 05. οἠτιοβ Δι μοιοα 
ἰα]να, θὰ ἀμια σοββίραϑ. Τοσοη δ, ΝΌΠΟ ἧπὴι ΟΧ 
Βῖπὸ 50}Π πἀΐης ἂς πποί ασὶ ορογίοι " Νὰ οχὶ- 
ὅπδπι ρῷπᾶπι οΞ56 μιος, ὁ Ποηγο, βοραάταίο οἰίαπὶ 

βαρρί οἱο, ἰδ πὴ 1018. 1651} 5 σομρἀρηλπαῦὶ. Νομμ 5 πιά πεπηι5. ῥ᾽] ανῖ65. δηλοτί, σααπι ἃἢ τη ϊοῖα σοχάρταπα- 
ΟἸΟπ ΟΠ ΒΌΡΙῸ ὁ 

ΚΕ΄, ᾿Αγωνιάσωμεν, ἀδελοοί, τοίνυν 
ἡμῶν χαταυνῷ: ὃς ἐξετάσεως ἢ ξ 

(3), μὴ Θεὸς 

᾿ξ. ων οὐ χρείαν 

ἔχει, πρὸς κατάγνωσιν. Μὴ εἴπῃς, ὅτι 
ΕῚ 

νευσα, ἢ ἐμήγευσα, ἢ 
νυχτὸς ἐπόδ- 

ἕτεοὸν τι ἔπραξα, καὶ ἀνθοω- 

ἜΣ ἘΠῚ 
᾿ 

πος οὐ παρὴν ἐκεῖ, συνξ δήσεώς σοὺ κρ'- 

νι (39) μεταξὺ τῶν λογισμῶν, χατι γορούντων ἢ 
4 ἿὟ 

καὶ ἀπολογουμένων, 
Ἷ ἐκ ἀρ ΟῚ νὰ πα νι σακα τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνρριώπων, Ῥοῦ χριτοῦ τὸ φοζξεροὺν 

ἜΨΡ. 
πρόσωπον ἀναγχάζει σε εἰπεῖν εἰ “ “ ὁλήθειαν" μᾶλ- Ι 
λον ὃὲ κἂν μὴ ερ!δεθλη μένος τὰ 

5 
ων εν ὧν 

κα -ὸ 

»- 
ὡ 

, Σ κἢ 
΄“ μ᾿ “1 Ἔν 

“ἐς 

Ἢ Ξ Ξξ ̓  ( μῚ 

ἀλλὰ 

χα ἀπχαλλοτριῶν ξαυτὸν τὴς 

τὴν κρίσιν πᾶταν 

αἱ Ὑ ἰς ς Ὡ ΓΗ “νι τ Ὡ 
. »- Ὁ 
»} Ξ- ο. Ξ τ ῷ ς 

γἱοῦ γρίνων, Νεύματι τοίνυν Ηχτρὺς χρίνει ὁ Υἱός, 

ἄλλα Πατρὸς, χαὶ ἄλλα Υἱοῦ τὰ νεϑματα, 
ἀν τῶν εὐρμδη πον ἢ Σ β ἣ 

πὸ αὐτό.) Τὶ λέγει τοίνυν ὁ χριτῆς περὶ 
ἐ 

τς 
΄ ᾿ δὰ Η . 

τοῦ φορεῖν σε τὰ ἔργα συ, ἢ υή (4); Καὶ συν- 
. ἐρεν. τς τ ἃς 

ἀξουσ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔρνη" δεῖ γὰρ 

καὶ ἐπιγείων χαὶ καταχθονίων, Ἱάκπὶ ἀφορίσει (3) 

ὺ ; ποιμὴν ἀφορίζει 
ὭὯ ποιμὴν πῶς ἀς- 

αὐτοὺς ἀπ ἀλλέάλων, ὥσπερ ὁ 
τὰ πρόδατα ἀπὺ τῶν ἐσίφων, 

οοἶξει; ἄρα ἐξετάζων ἀπὸ βιόλίου, τί μέν ἐστι πρό- 
ἂξ ἔδιοος" ἢ ἀπὸ τῶν οατυοσμΐνων διχ- 

(ΟἹ ἔριον δηλοῖ τὸ πρόδατον, τὸ 

τὸ χη τι ει. οὐ ἤν 99ς 
τ, δ, 9. Μηῖ., χν, ὅ8ι 

6Χ (0151. ερ. ἴσο, (βαι}». γοσοβ, σάλπιγξ ἀγγῃ- 
λική, ἴσο οἱ σαθδιρ. Βαροην ἴῃ ἀλῃ! οἄβῃ, σάλ- 
πεγγι ἀγγελέχῃ, 5. » ᾿ 

(41 Αγωντάσαι, ἴοα οὐ Οδεδαρ,, ἀγωντᾷν, (υἱ5], 
γοιὸ οἱ ἴἴοι., ἀγωνίσασθαι, δ΄} 16. συ! ρίαθχ ν|46- 
τὰν Ἰορῖδβο ἀνοι(δοῖϊαδ απὰ νον}, ἀὐοολίαρθ, ΑἹ ΟΥ- 
ΨἼΠ 5 Πεἷς ἐσουμούθιη οἱ 50Π1οἱ μααίη οι ἀΐνιαἱ ἡ 16} 
οοταποηᾷαι, φαοπὶἼατα Ἰοτσο αἴ οσποίρονο ἀρθὸς 

ἤὰαΞ. δον ἄγων τᾷν μΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ταλ Του αὐ". ΟΠ 
Δ᾽ 5 ἀποιοε μα5 αϑασθραν ΟὙ ΤΊ ΠΤὰ καιρὸν παμὶν 33: ἐν 
δοῦλος ἧς, κἂν πένης, μηδὲν ἀγωνιάσῃς, 6} 1π|[}. 
αι. 35, ἀγωνιάσωμεν, ἀδελοοί οαϊ, ἢ, πητη, 11, 
πὸν ἀόρατον ἂς ὁρῶν ἡγῶων ίασε, «ἸΠν 5: ΡΠ] πὶ [Δ πιμια Πὴ 
« νἱάδῃ8 σομίσο Πρ ῬΆ]Ὸὺ μοὶ στὸ μυχοὰν τὴν κὰς 

παδύκην, 65Ε ἴὰ ἴσος οἱ, (ἀθϑα}ν., μμἱκρὰν τὴν τηιὼς- 
οἱ γαὶ μικρᾶς χαταδίχης, «ὯΘ. ΒαΥΥΙΠῺ ΒΒ οί να 
« ἀπ| ἰονὶθ ἀπι Π οχ δα θ5..». 

(9) θφοίνυν. Παπσ νοσοπὶ ἀἀ)οοϊαηθθ. οΧ Ἰΐοϑ ἢ 
Ομβαῦν. ἢ 

(Ὁ Ἰίρίντ. Τίὰ Ἰδσοὸ οχ γνονβίοῃε ρος. 5658 Ρὸ- 
δἰα!απίο. Π41π|, χρίνει, (οἶδὶ,, χρινεῖ, Ῥδαΐϊο ροεῖ, 

Ρῦοὸ ὅταν χρνῃν ἴοθ. οἱ αϑαμ]ν., ὅτε κρινεῖ, αἱ ἴῃ 
Ἀροβίο! τοχία. δίοχ, ρατιϊσαίαπι πδράπίθπι μή πο- 

ἐοοβαγίαπὶ γφτδὸ εἴπῃς ρυαιῃαίηγαθ, 6χ σοι  . ΟΟΙ51., 

Ἀύμ., ἤορ, Οαβαιθ., νοῦ. ἂς Β051 περιοεύλημένος, 

Ἰοῦο δὲ, βυγιρβίηιια γάρν. ὁχ Πβάδην, πι Βα θ Τα 10 

(01}». οὐ οιο}. Ηἱ μόστὸ ομλθθ. οὐ ἰσοὺ ἅμχρ' 

Ῥάτβυι. ἃ. ΧΧΧΗ͂Ι. 

δι λ, ραξ. 11, ἢ. τὕς 

ΧΧΥ͂., Ῥαγοαται5. ἱμί τι", Γραίνος, 0 05 σοηίοπι- 
ποῖ Ποιδ,, 44] ἱπαυϊδιίοο, νῸ] ἀγβαχποηα [αὶ 

ἀοσαβα ον 15] δα οοπιογηη γα! ο πὶ Οριι5 Ὡ0ὴ. 1ιἃ- 
θεῖ. Να ἀϊχογθ, σοῖο βοογίαί5. βιιπὶ, ΥὙ6} πγαοῖαν 

ορρύὰπὶ ἀοάϊ, αὐξ' αἰπὰ αυἱὰ οσὶ, πδο δάουαι [δ] 
ποππαη (πὐβάπαπι, χ πὰ ΦΙΣ. ΘΟ βοῖ τα γι}: 

ἐν ἡμέρᾳ ὅταν χρίνῃ ὁ θεὸς Βὶ Θάβου15, « ἰπτον σοριαἰοπθ5 ἀοοιϑαπιθ5, δαὶ οἰϊα πὶ 
ῳ ὀχυπξαιίοϑ  ἴὴ ἀ16 συασηάο ᾿{ΠΠοανϑνῖ Π 65 οὐρα 

« Βομηΐη απ 3,» 7 ΘΡ. 1 }11}15 }Συατοῖβ να π5 νον  ἀνοι [ὸ 
ἀϊσονο σπου ρΟΊΤ 5 διαιη 5ὶ ποὺ αἰχοτὶβ σοπνῖῃ- 

6}: μὰ εἰλὶ πὰ Ἰρ5 105 5ῖν 8 ρϑοσαία Κ᾽νὸ [πιϑίαι ορογὰ οἷν- 

σαπι πάπα χορό. δ τοὺ μ56 πἀθχ ἀροϊαγαν! 

αἴθ η5: (Ομ γ δίας ΘῊτ] 6ϑὲ αὶ μα τυαῖ, « ΝΘααο οαΐμι 
« Ῥαϊογ υάϊοδιὶ φασιηχαδηι, 5ρὰ Ἰαάϊσιαι ὁπ 46- 

(αἴθ ἼΠῸ 85:5 σὰ 56 ΒρΟ Δ 5 ροίοϑίανθ, 5οα ρον 
ΕΠΠτ ἢ ἡ ]σαη5 5’). Ναξα αἴθ ν Ῥὰ ἐγῖ5 υἤϊοαι ΕἼΠας; 

ποπ Θμίτη 80μΐ 41}}} Ῥα ΓῚΒ. αἸἰϊα 8 ΕἸΠ παίαβ, 588 
ὉΠῸ5 οἱ ἰάθη. αἰτ]α54π6.) Οαϊὰ ἱαίέατ αἰ ἡππάοχ, 

αἴρηιπ Γνϑη κα ΕΡῚ 5 ορθτα (πὰ, ἤθύηο 7 κα Εἰ 

« ΘΟΙ  ΌΘβαθ.ΠΙ σογᾶτῃ ἴρδο ὁτήπθο σϑη 6853,» Ὀρον- 

κί ὁπῖ πὶ σοναπι ΟἸεἰδίο βόπα σπχπο {60 1,6] 6 τι 
6} ἐρυν ϑβευ τα οἱ Ἰἑονπόσαηι 59, ὦ 1 ΘΟΡΑΡΑΡΙ 005 

« ΠΡΟΡῸΒ αἷν ΑἸἸΘγῖβ, Βισα!, ΘΑΒΓΟΣ οργαραὶ οὐοβ ἂῦ 
«ρα 155,» Ραβίου σαοίποῦο Ξορύοσαι απ 44 οχ 

{0 τῸ ἐπα αϊΓὍτ5 {Π| 5 ΠῚ 511 ονῖ5, Τυϊηλγη νδυῸ ἢ 65- 
ἀπβ ς πὶ θη μοῖας ὁχ σοπϑρίου δ αδίσαι  Νοπ ΠΟ 

οὔθ ἰαπᾷ ἀεοϊαναῖ, ὙΠ] οθὰ γογὸ οὐ ἀβρότὰ οα 5 

83 Μά(. χχυ, 382, 93 ποτα, χιν, (0; ΡΙΠΙρ. 

πίας, ἔτοι δικαιοσύνης, ἀπῖιηὶ γδΡθ τ τὰ Πα θ6 η}, ἈΘὨι- 
Ῥ6 Ο015]., ἤει, πράξεις, (010., Μοιο]., Βοο, αβα.}., 
τὰ... πδάγματα. 

(ἢ Ἢ μές ὰ». νόσος λα] ἀληλιῖ5 οχ ΟΟΙ5].. Ἰἰδρ. 
ἤορ, μδααν., τοῦ, 
ὦ ᾿Αφονίσει, ἴοθ, Οάβαι!., ἄροριεῖ, αἱ ἴπ ἔ- 

νδηρεῖο, Ῥγὺ ἀπὸ βιδλίου, δ ἔἴδνο, τλΆ 16 ἰἴδα.» 
ἀπὸ βίου, δὰ υτὰ. Νασα. Ἰοαθῖταν ΟΥ̓ Γ5. πο 
ΟἸιτ βίο, βο (6 ομη τοις οἱ ρακίοσο, ἀσηλομ!, οὶ 
Ομ τίδι μαδίοσθν σομηραγαι, Τοσο τίς αὐΐο πρόδα- 
τὸν, ΘΓ ΡΒ π5, τί, οχ οοιά, ος εἰ άβαῦ}». οἱ 
ἀροά, « πθὴ οαΐτ πὸ ἰρ οτ ἐ 15, 564 δ ρϑοσά1- 
δ15 ὁ5[ ϑόγπιο. Ξοὰ αὐἴὸ ἔριφος, τίς τι τα, 
«υαψαδιι ἰοὺ σοάϊσοσ. θρυῖπα πιθπιόσα! τὺ 400- 
{«π|6 τί αἰἰξουιρίατα πα θαμ!. 

(ὁ) Οὐχὶ τὸ μέν, οἷο. Πόρος, Οοἱδὶ, ΟΟΠΒ., θα]. 
οὐγ᾽ ὅτι τὸ μὲν, δἰ, ποηηα ὁ 00 σφιοα, οὐς, 

[1 «δίπλα! ρυοσοη!ο δρτοα βαηοίο,» Πα 8 
ΠΡΙΓῚ ΠῚ κα μ οἱ. ρῥϑομἐίατα σοπ] τ μ᾽} σάτα Ραῖγο οἱ 
ΕἸΠΟ, δι. γοταΐ,, παηῖ. 18, οασπηάθαι στὰ Ῥαΐτνο οἱ 
ΕΠ ἦπ μαρ δαὶ δοϊοθνα σοι θ ριυβϑοηίθηιν ἃἰοβεο 
αἷϊ. ΚΟΥ Του Θὺ5 4} ΠΉ1165 ἢ ροβίγθιο {π|}}- 
οἷο ϑρίγιαξ βάποι! ραγίο5. 0556. ἀἰοβαηΐ; ᾿᾿πὶ τοῦ 
ψαὶροῦ τῆς προσδοχογλένης ἐπιφανείας ἐξ οὐρανοῦ 
τοῦ Κυρίου, ἀσυντελὲς τὸ Πνεῦμα πὸ ἅγιον, Οὐ 
Ατιαπόνῖπὶ, νοὶ Βα θανμαἰομα μου τη, ἘΠ οσλ0 (αὶ - 
μυῖο αἱν Ασϊ 15 πδαβογαηΐ, ΟΡΙ ΔΙ σπδτα σαπιίμας 5αὴ- 
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917 οι ΟὝὙΒΤΙ1Ι ΠΈΒΌΟΒΟΙ,. ΔΚΟΗΙΒΡ, 0 ὃ 

᾿ ἊΝ “κἌιο . " ᾿ - - Δα ΠῚ Ἄψας ὦ ΜΝ Ἢ 

ποάιτα ργοατι 3 510 δὲ ἴα 51 ἃ ροσοδῆκ πτοάο γὰτ- ἃ δὲ πριλῶθες καὶ σχληρὸν ὁγλοῖ τὸν ἔριφον; Οὕτως, 

βαξιβ πιο υῖβ,ἔαα5 ἀο!οπὸ5 ἀθιοομ5 αι τὰπι Ιᾶ πᾶ τι 

παι π ἰαιὰ ὅ5 ΠΡ  ατ 65: πὐππ δι αήητο 65 {πὰ Ὑ 585 

προ ἴα, ΘῈ αἰ σο5 οι ΡΥ ἐκ ὐχκαὶ ππίσατα τσαμι, 

«υσοάο πάπαν" ΗΠ χπὶ ὅθ ἦν Ἐν ἀπεῖοαὶ ἀσποβῦο- 

γἷβ οὐἵ5 : 553. 51 νογὸ νΠΠ]δκι5 ΤΟ ρθε ον 8, ̓ιδίαν Εβαὰ 

αἰ μ}115 ἀξρον! ἃ οἱ παθαῖο θγανὶ ἢ, αὶ ρυΌρΙΟΥ 

οἷο ρυιιποβολ! {πγὰ τηϊπῖ!, ΟἹ ρΡτοτο κα ΠΝ ΤΩ 

νυ {{1|.85- πὶ Θ᾽ 1505 σοι αν Ὁ. ἃ Β5}} ἀπ]! οῃ 

αἱ ρεωβθαι. ααϊπαπατα. δχοίαὶ ἢ ανατα, δὲ 

Ρυορίου μγανὰβ ἀρίομθς, ἢ ΒΙ ΔΙ ΒΕΓΙΚ. μοσυσιον 1 

οὐ» ὰ5 τορουϊαξαιν, 

ΧΧΥΙ. Τεοιοπάιτη ναὸ αι Ἰοίσμι 85., δὲ ρυόρίος 

οἃ ἥπὰ ἀοππα ἀμ τι 5οσαναγα} γον 5 πον ἰοσ 5, 

πεκπα, εὐὐἰόναπι μυορολιίαν, σὲ 5615. ΘΘΈΟΤΠᾺΝ 

Ργωραγα 5. 651 ἢν, Οποπαιὴ ἰδίαν ηοο, αἰθὶ α15- 

φνῖοπι, ἰαάδια οὐαί νη 3 2 ἀπιονο 00 [ἢ ΤΈΒΌ ΠΩ 

Ἰημύραϊοπιαν 7 Πρεν οί, Ἰπιζαῖν, οὐ ἐσ ἐπ ἐδ ἩΕΣ}} γα Ή Ὁ 

ἀκοιρο 35. ΑἀἸδοῖία ναὶ: σὰν ον ἀπηὺ αἰϊοσονία 

μι, 56 ἃ αἱ οὐ φα ἀϊσαπίαν ρὸν ρου οἰατητ5. 

« ἐϑαρῖνὶ, εἰ ἀδα Ἰδι}5. τὰ} τη παραγ: Ξ1{|ν1, οἱ 

«6 1515 πη] πούαιη, ΠΌΒΡΘΕ Γπὶς 61 6011 6 5 151}}5 Ὧγ0; 

«πὐᾶπβ, δἷ, ρον 5115. ἀχὸ ς Πριη πα, ΘΓ νἘΒΊ51415 

«το τ μ σανοσνο [Ὁ], δ ν 1515 δὰ πε 53,» Ποῦ 5] 

Γσοοτῖβ, πὰ τονπα 15: 51 ρει ἰδγ 15671]5, οὐ οι πα- 

Βογῖ5. ὁδὶ πίη οῦρὸ 2 9 Πα Ορθνεαν μοὶ μο, οὐ 
μθυβούθγα ἴῃ {46 : πὸ πιϊπαραπι νἱτβίπαια χαμὸ 

οΙσυα διαρίαην ἃθίθη5 ἐχοϊ αὐ]αυιπῦε Νὼ Πα ποίῳ μ]0- 
τπ5. δολο,αυοι ἰαπιραάστα βοιιτποᾶάο ἐδάθπλ; βοὴ 
ἐπε αὐδα θι ὐχϑούνα Ὁ, πὰ δο πσ ἃ Τπχ θοΠΟΓΆΤα 

ὁρόσαα οὐναν οηλ ἢ 115, ποὺ Ια ΞΡ ρα σθαι" μτὸ- 
Ῥίον το Ομ ν βία5 3, }γονὰβ. ἱπἀπμπιθααλ ἰποογΡα- 

Ροπ 5 9: (41, ἰκ' βομΐβ ΘΡΟΙ 8. οἰλίσαμ5 "5: οἱ 
ὐοἀοππσαο ἃ 00 εἰ αἰὐμη Ἰπἰδ!  π  πχὰ 5. 5ΟΘ  ἐ5. 

πὐροίίππι ἢ, ὦ τὸ ἀλη ἰδία, Οὐαί ΗΠ] ρασατ 

μἷω» 7 τοῦῖϑ αἰδρρηθαᾶ. γουθαὰ. ἀσοίγι το. {0 σοὰ-- 

οὐ τ ὁ5Ε}} ρα] γα αἀτηϊηἴξέγα, Απαϊθη πὶ 

ΞΕ ὅν ον“ [8 δ (ᾳηξ. ν. 2, 5) γι, σαΐ, 
3, δ πὰ, κι, Πα, 35, “Ὁ μὰς 30, 20, 
τα ς, 5 Ὁ οἰῶν ἣν ἢ. ὌΠΙΝ ιν, ἐς 90; ΠΣ ΜΠ, ἀδὰ. 

οἰαι5. Βα 3} }1π5, ΠΠπ| 9 ὲ ρινίς φρτθίο, ἐᾷ. 16,0». 328, ἢ οἱ ἀγοάθεν νϑγείοπο, αἱ ἐὰ Ενδηρο!ο, περιεδ ἐλ 
δ᾽ο 5. ΔΓ αιρτιι, ταῦ τὰ ψεἰξ 5. ρα πὰ Ξῦ τη, ΤΠ Πὴ 
αὐ πα θοπβ απ! πὰ Ισσὺ παϊναθόγα πες ὁ δα} οἱ 
ποΡΠοιαῦ : προ νορὸ θὸ «πο πα ποταμν ΠΥ 8]. 

() ἀμιπβοπ. ἰποονγερίϊοιθα. Υὸχ πθθὸ αὶ 1.1 - 
(αν η5 ἀρεῖ αϑὶξαία,, νΌΡΌ] βραιϊα ᾿ὰ Οοηβεξ, ἀρ. 
δέοῖ,, 11}. ναι, οαρ. ὃ, ραν. 938, 1ὰ ρυοσαϊοιλο θ]Ὸ 
αι θ ἢ απηθη}β ; Ππα]νοῖαΡ ἀρὰ Νάχος ὁταῖς χαμαὶ, μὰ. 
08; ΟΠ γποβ,, σὴν, 5. ἠὲ ΠῚ (ον. Ὑιδὸ Οοιοίον, [πὶ 
ΟΠ (μεί, ρος. ἰσοῦῃι. 

(3) ᾿πξεδοσάμεν, Πχ οὐὐά, (οἷδι,, Πόρος, Ἰΐθς,, 
κβαι., Βοα!, ΟἹ βαονα Βορίριαισα, ἃς ὕγγιι]ο, ἰρξὸ 
οί. ὁ. απ. 7. σαί, 30. πὶ ὃ. τρίοτιπᾶν μη 15 
άπ νούοτα τπᾶϊα πὰ Θα{{|3 αἰδίγασίαγα τῇ ἀτπια5 ἐξ- 
ἐδυσὰ αἷν. 

(2) ᾿πείνασα, φησί, Ῥαυσαϊαια. ἀρ ἴητον χα 5 
ἀπῆ5 γοφο5. ἰπξονρυσπιίδαι Θχριχῖ 5, ἀπο ον τα 8 
οοἕᾷ, Πορ. (ἰἀβαῦ}., Οοἷαὶ. ἄύσι, τοί. Ραμ ΡΌΞι, 
να, ἐδύψη σα, καὶ οὐκ ἐποτίσχτε με, ἀπ λι15 
ΟΧ ἰβάδιι σοἀᾷ. δου ρβίπιας φαοάαο ὃχ οὐδ ά, ἰζθμς. 

Ι. ἴσ 
8. 14, 10.132. 

ἐὰν μὲν χαῃχοθῇς ἀρτ' τῶν ἀμαρπιῶν, τὰς ποάξεις 
᾿ ω Η ν»" : μω ν ᾿ ἔχεις εἰς τὸ ἑξῆς ὡς ἔριον καθχρόν' καὶ ικένει σου ἀμό- 
λοντος ἣ στολὴ, καὶ λέγεις πάντοτε τὸ, ᾿ὑξεουσά- 

“ὧν ᾿ --» - 
μὴν (3) τὸν γιτῶνχ μὴν, πῶς 

- - ,ῪρῪ»." κ - «35. 

Ἔχ τῆς περισυλὴς γνωρίζη π 

"δ᾿ : ᾿ 
εὐουσομαι αὐτοῦ; 

"»»" » ιν 

υὐθαπον, ᾽ν ὃς τρι-τ- 
᾿Ξ .Ἁ Ξ ᾿ . Η ἘΒΝΝΝς Ἴ 

χώδης εὑρεθῆς, χατὰ τὸν 1550 τῶν ὄχσον ἐν εἰς 

χαὶ φχῦλην ὃν διανοίᾳ" τὸν ἀπολέσαντα τὰ ποὼτ ,»,π 
ΦΌΡΝ 

κιὰ διὰ βρώματα, καὶ πωλέσαντα τὴν ἀξίαν" νεν- 
- “ - "" μ᾿ 

στ, τῶν ἀριστεσῶν, Μὴ γίνοιτο δξ τινα τῶν παρήν- 
- “ - - ΩΣ “ν αν ΦῚ , 

Ξων ἀποδληθῆναι τῆς χάριτος, μυὸξ διὰ φαύλας πρὰ- 
τ 

Ξυξιθήναι ἐν τοῖς ἀριστεροῖς τῶν ὁμαρτωλῶν 

Ἀ 
“τἰν 
"54 . Φφοδερὰ ἢ ἀληθῶς, καὶ φόδος ἐ 

χα 5 
᾿ - Φ ν᾿ ; ΒΝ 

καὶ, χὰὶ πὸ αἰώνιον Ἣπ 

Ἀλομένοις" βθχσιλείχ οὐρανῶν πρόκε!- 
[4 ᾿ 

δ 3 
» ε 

ῥ ἤν - , 
Ψ 270 53} Ἀ4. 

σιλείαν ; Ἐπείνασλ, χαὶ ἐδὠχχτὲ 

φαγεῖν, λθετε τὴν ὑδόν" ὁ. 

ἀλλὰ 
. 

“ Ἄ 

φαγεῖ Ὁ 
Ἂ 

κα’ 

τοῦ ἐπιταλίσα! 

μο! 
ΡῸ ᾿ 5.» ὩὙ Ἅγ3τ 

ἴξ: ὩΕΠΟΩΞΟΣ 

ἘΠῚ 
Ἥ Γ - ψ - [2 » 

αδ. Ῥαῦτα ἐαν ποιήτῃς, συμϑατιλ 

αὐ ποιήσῃς, καταχρίνη. “Πδη, ποίνον 
ἐργάζετῃχ! ταῦτα, χαὶ ἐκίμευς τῇ πί 

͵ Ν Ὁ ᾽} 
Ἐαχξυτῇξ 5" φυλακῇ Ἡτς 

Ξ’ π|3. Ὁ ΑΥΊ, κΑΞᾺ 
Π νῦν . . τ ὧν 

ὐσᾶς πὶ μέλλων αγοραξζειν πὸ ξλχι 

ἢ. 
νι 

ἃ 

πολλΞισῇ 

τὴν λαμπάδι" 

Μὴ χρσήσῃς, ὅτι αὖνον (ἀ) κατέχεις 
ἀλλὰ διατήρησον αὐτὴν πιαιομένην, 

Λαμψάτω τοῦ τὸ ὡς πῶν χαλν ἔργων ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων, καὶ μὴ 3λατοη ατίσθω διὰ σὲ ὁ Ἀρι- 
σπὸς, Ψόρετον ἔνδυμα ἀφηχοσίας, ἐν ἔγγοις ἀγαθοῖς 

διχπρέπων" χαὶ ὃ λαμθάνεις πχοὰ τοῦ Θεοῦ οἴκονο- 
μικῶς διοικῆσαι (Ὁ) πρᾶγμα, διοίκησον, χρησίμως, 
Χρήματα 

")ἍἬ “-- 

ἐπιστεύθης; ὀιηίχησ» χαλῶς. Αὖγουν διδα- 
αγαλιχὸ" ἐπιστύθης ; οἰκονόμησον κυλῶς, Τὰς Ψυ- 

)γὰς τῶν ἀχουήλητων προπσηεῖναι δύναται, ποίει τοῦτο 

58 (τρη]. Ὁ Ὰ ππῖν, ὅς, ἘΉΒΙΝ ΤΟ Τίς 
Ὁ5 ΜΙΆ Πι. ν, 46. 
1 Ποῖ, ᾿ς 

35. ΜΈΠΠΠ. - ΡΟΝ 
ἣν Πση" τι, 34, ὅτ Ε ον 

πᾶϊη πο 65} ἐπὶ οὐϊεῖς, περιξόαλλ ΠἸΘ τ 6550 
πῸ ἢ ἡ Παπλιῖα, Οβίροπιο, γαταχοδῃ, ὁχ (οἱδ],, 
ἤομ., ἰάο οὐ παι, τὸροβο ται, ἰοῦὸ νὴ 8 
ΒΟ αγῷ, καταχρινεῖς, 

(ὁ; Μόνον, Οσάϊξς (015..ὄ 04]. οὐ οἀ, {ξ, ΜονθΠ, 
ῬΙῸ αὐὖνὸν 6}, μένων, ΝΟ πη μνοθαπάᾳ ἔροιτο : 
«Νᾷ σου Παδα απο ἐχϑροείπηξ [Δἀνοηίθια ΟΡ ΞΠΠ 
« Ἰατιπραίσηι μα βοὴ: ν 868 ποπ Ξ0} 15. Πὶς ᾿ροιιϑ 
θ5.,01 ρΡῸ μόνον (Ο1]),Θ οι}. οχ Ξου ρον" μόσ. 1} μένων. 

(5) Ο᾽χονομικῶς διοικῆσαι, (οἶ5]., ομ., ἴσρ, Πα- 
58 Π|Π.. 00}})., 0 1., Μονθὶ,, οἰχοναμῆσαι. ΓΤ} Υ ἢπ5 
Ἰοιὸ προσῆξτινα!, σοάιϊ. (Ο15]., δἱ Ιϊοὰ Πα ΘΩΙ προς 
στῆναι, Ῥγάεϑδο; βοάθιη τοῖο ἸΘρΡῚῊ ὁνοιίἊοοκις αὶ 
νοῖθα, τὰς ψυχὰς -, ἀχ, ΘᾺ ΡΠ σορίονίαὶ νονμὶ 
οἰκονόμησον, ΑἹ οχηνόμησον τοδί αἷὶ αἰέρσιπαπ, 
λόγον διδασκαλικόν, 9} 116] οὶ Ὁ ΘΠ ληπ18 
θ6Ε ἰσοιο προσθεῖναι τὰς Ψυγάτ, Ταᾶτη αἰ αἰπι ὧν- 
γΠ 5 ὁχ 1ὁὸ ἀοφί 1, ἀϑ,. χαὶ ποοσετέθγσαν «τῇ 
ἕμέρᾳ ἐκείνῃ Ψυχαΐ, οἷυ. : ' 2 

:-- 
τες 
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Ὄ ἡ ΄ - "ν - 

σπουδαίως, Πολλαὶ ρύρα! τῆς χαλῆς ὃ: 
Ἷ - Ψ Α Ἢ [ 

ἐπι κῶν [λον Ὸ» καταγηωσθεὶς ἀπυῦλτ 

᾿ ' 

" 

ὕτιν νὰ ἀετα 

παῤῥι πὶ βατιλεῖ Χοιστῷ, 
τῷ βασιλεύοντι: εἰς οὺς αἰῶνας. Βασιλεόει γὙγχ2 

κ᾿ 
ἃς ἀπαντέσυμεν τὴ αἰμονίρ 

. ΓΞ , ᾿ - ᾿ ᾿ “κι 

τοὺς αἰῶνας, ὁ πρίνων ζῶντας καὶ νικοηὺς, ὑπὲ 
Ἢ -- - Π ". - 

ζώντων ([{᾿ χαὶ νεχρῶν ἀποθανών" χαὶ 

Ι: 
ἄν, ...: ἥ χαὶ ἡεχοῦ αὶ Κιφηπίρ “222 3.22} ἔζετεν, ὧσ χαὶ μεκοῶν χαὶ ζώντων χυσιξήσῃ. 

καθὼς 

λό Ξῆσ" τὰς Ξαῦξρ 25 ὁ ἀξουσεὺς δτιϑῃαυς 

Π “-,55 πω κ᾽. κὰν 
δθεις, ἐἷ 
ξ,3.3: ᾿ 
᾿, ͵ 

Ὁ 
᾿ 

- Ν ῃ 

σίνος ὅχκούσῃς ἀξνοντος, ὅτε τέλῆς 
Ὧ ΄, ,“ « ᾿ - 

Χριστοῦ βασιλεία, μἴσητον τὴν αἰοεσο" τοῦ 
ΠῚ Α » 

οἀχοντός ἐπτιν ἄλλη χεραλὴ, προσφάτως περὶ 
ἥ 5 Ἶ : : 

ἀλατίαν ἀνχουτῖσα. Ἰὐτόλμνσξ τις (3) λένειν, ὅτι 
, 

Ἀ 

τὴ" 

αἴτὰ τὸ τιλος τοῦ χκύτιλου ὁ Χριστὸς 50 βασιλεύει" 

ὅτ' ὁ Αὐγὰς ἐκ Πατρὸς ἐξελ- 
τ ᾿ «᾿ 

ρῶν, οὗτος εἰς Πατέρα πάλιν ἀνχλυβθεὶς 

καὶ ἐτόλαητσεν εἰπεῖν, 

αὐχῆτε ἐστὶ, 

ἢλασςημῶν τὰ τοιαῦτα καθ᾿ ἔσυτοῦ, Οὐ γὰ: ἤκγυτε 

ποῦ Κυλίου λέγοντος Ὃ Υἱὰς αἶνει εἰς τὸν αἰῶνα. 
᾿ - Γω2 ι , - ᾿ 

Οὐχ ἤχουσς τοῦ αυριὶλ λέγηντος᾽ {πὶ βασ:λεύ- 
ΕῚ ΕῚ ν. . “, ᾿ “- 

κει ἐπὶ τὸν οἴκου Ιχχὼρ εἰς τοὺς αἰῶνας, χαὶ 
3 ῃ ᾶ᾿ ῳ ᾶ, . ΣΝ νυ 

τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐχ ἔτται τελος. δἰ γόπησουν 
Π “ , 5 -» " ᾿ -Ὡ ε 

πὸ λευόμενοην" σηρρώποι νν αἰοετιχοῖ χατὰ ποῦ Χρι- 
- “ΨϑἽϑἽ Υ 

στοῦ (9) διοάσχουτι, χῆὶ 

ς ποῦ Νωτῆοος 
[ΠῚ 

οὐγὶ ὧ)χ τῷ 1 
-" 

: 
πη 7 αν τοῦ ἀανιὶλ 

ἐν ᾿ πιοὶ τῆς αἰωνίου) οιαμονῆ 
ΠῚ 

- -- ἔ 

ΓΝ τ λλλὴν οὖν πιστεύεις ΡῈ 

ἀχουτον 
ΤΕ Ἀ ΕΜ ᾽: ᾿ ΔἸΙΩΣ ἣ 
τῆς υὐχτῆς, καὶ ἰοῦ μετὰ 

Τὴν μαρτυλίαν τὴν 

'Εθεώρηυν ἐν 
, . 
ὑσᾶματ: 

ο 
“ἘΝ 

γιὸς 

αλαιϊοῦ 

“« Ἀ.- “- γ ᾿ 

τῶν νεφελῶν αν ὡς ἀνθρώπου 
ἐργόμενος, ναὶ τῶν 
ἔοῦχυς (Ὁ). αὶ αὐτῷ 

" " 

χαὶ ἡ βασιλεία καὶ 
τ΄ τῇ Γ᾿ 4 - 

σαι, πολευύτιν Οοὐτίῳ, 
, Π 

σία. “Ὁ 

ἥμερα 
ἐφήθη ἢ τιμὴ, γαὶ ἢ ἀσχὲ 

: 
πχυτες 

Ἢ 
λχοὶ, φολαῖ, γλῶτ- 

οὐσία αὐτοῦ, ἐξου- 

αἰώνιος, ἥτις χαὶ ἡ 8ασι- 

δ τ ἢ 5. δ ν, ὃ. τ λ οῦ δ, 9. 

{{Ὶ Ὑπὲο ζώντων!, ΑαἰἸου π ὁ ἀπο ὑπὲο ζώντων, 
ΟΣ οὐἰ4. (ἀβααθ. εἰ ἴσ5., ἀρυαδίαιξ, αἱ σρυναγα- 
ιῸ νἱ8 νυ Ππαπὶ κα! οοῖη!, ἀπὸ αἰ οὐ δχ ΑΡόβιο ο 
Ρτομας, πα τβισι ᾿Δοῖσοο υἱνοηείατη οὗ την! ογατι 
ὃχ τὸυΐϊαᾳ αἰμαιἊαίο Πιημξῖσοπι δεθθ, αὶ ργῸ πἰεῖβαῦ 
τπυτί 5. οδῖ. ρα ροδύδηι σοάϊσθα τον. Κο΄πἴιτας 
ἀππὶ μή ἀποῦχνών, Πορρηῦ, ἀπέθανεν. Ὑοσνα, χαὶ 
ἔζησεν, ἀύπαιι ἴθ. ὁοάᾷ, σὺ ΟἹ ὕκθααρι, ΑἹ ῥτὸ 
ἔζησεν, Ρατ 5. δύνΊρπιυ, ἀνεζη τὸν, 50 Ἰοουίο ἔζησεν, 
4}. ΜΙΠῈοβῖο Ῥγοίος, π. 10, ἀρίον νι ἀοίας, δημ- 
{πη Ξῖπι ἰπίοῦ ἀπέθανεν οἱ νεχρῶν, οἱ ἔζησεν οἱ 
γχῴώντων τι} }π8 σα ΒΟΓΥΔΏΒ, 

ΟΛΥΚΟΠΕΒΙΒ ΧΡ, ὈΕ ΒΕΘΌΝΙΟ ΘΗΠΙΒΤῚ ΑΡΥΕΝΤΟ 

δ ΠοΔῃ. ται, 90. 

(3) ᾿ξτόλμητά τις. νοροη, τῆς ἀβονρθημας. ὁχ ἢ 
οοὐᾷ, (151, Βρμ., Ἰῖορ, αβαιθ., Οἷον, ὥγνοα. 

(Ὁ Κατὰ τοῦ Ἀἄδιστοσ, ΕΔ, τὰ χατὰ Χριστοῦ. 
Αὐτσαίαμν τὰ το͵δοίπβ ὃχκ ΠΟἿ5].. ἰός, ἴσο, 

(1 τύχας. Ρόξὶ ἔφθχσς αὐδπηὶ σοι ὰ, σα, ἴσο, 
απ. οἱ τοί, ἐνώπιον αὐτοῦ, συύαηὶ το; {π 
νόσος ἵπ ΒΙΒΠῚ 5 Ἀαμραηῖϊβ ἀσϑαπί,, πα ροη παι αι μὰ 
ἴῃ Αἰ ἷσ οἱ σαπιρ!αι. εὐ ἴῃ οὐ, ΑἹ, ΘῈ αγοτα πῖπ|- 
ἴο5 βῬαίγον, πδο μον ΟΥΥΉ ΤᾺ 5 οδίον προνγίατηι, 
ὁπ βοααραίοσ, καὶ προσηνέχθη αὐτοῦ, σὺ τοίου - 
ΒΟΥ, 

(3. Θκοᾷ ποιὰ παύοαὶ Οἰείει τορῆμην, οἷς, ΜαΡρ- 
σὐἸ αι Απονγάπητῃ ἰδ. 6 }} 611} ἸΔῃγ6 151 Πόσα] ὶ ματ- 
ολτ; 4] σαυτὴν αἀνοῦβαβ Αϑιονί αν ΚΟΡ ΒΓ πὶ Αὐία- 
ααπ, γι εοεϊρείξβοι, αὰ ΘΧΡΠ ἢ {π|ΠῚ ἰοῦσα 

Ἀρυκίο!! ἰὸ ΕἼ τα θεοοιί οθο οὐαὶ θα! γοιη, Βα 09] 
οἵ ΡᾷιΠ αι οξαι 55. ποιυόβ, ηϑἰαθσ 6 Υἴ5Ὲ}5 
οΞί. Θπλι ἴῃ σομπεοῖ] ο ΠΙδροβοι γταλῖαπο ἂπ η] 335 ἀ6- 
ΡΓΕΙνθηβιιβ Ὁ δρβοορὶξ ἀποὰ ρΡανα 56 ΠΕ το  οἰδοηίθη- 

90 

οἰκήσεως, ἈΠ Α ΔηΪπιαθ πα ιπότσ [Π|61] ροία5 39 [ποῖ ΠΙᾺ ἀΠ|- 
δεηίογ. ΜΏ]Π1Ὸ5 δα: με οΙατ. ἀὐἀπη πη ξιτιομεἷς 4- 
Ὠπιι», Ταθίι, τσ Πα] 6χ ποθ ὀοποιπα 5 αὔδα 
ἡιοϊαίαν, αΈ οὐπη Πάἀποῖα ὁσοπγγαματι5. τολογπο τοδὶ 
Ομεῖβιο πὶ σόρηδλὶ 1. Ξθο]α. Ποσπαΐ οπίαι πὶ 50- 
σα], ααὶ Πα ἀἰσα! νἶνοβ 68 πχογίαοβ, ρσὸ τίνὶς οἱ 
τον 5. μγογίαιαΞ, ΕἸ οἴσα! ΡΑΌΪΙ5 ἀἰοῖ! : κι Ἀὰ ἢθο 
«θη ΟἰἼ5ι5. ὁδὶ ποτίιαβ, οὐ ψΊΝ, αἱ οἱ πιοῦπ 
Ἃ {π||5. 0} γὴν! 5 ἀσυ! ποίαν 5. ο, 

ἈΧΎΗ. παρά Ξ] ἔονίθ αἰ ψαιρ) ἀπ το νὶς ἀἰοεη- 
[σης πιο] Πισῆλ [06 8}, ΠΗ ΡΙ5. 1 γοκαθαν (2) Πὰπο 
μιογ οδίπι ὀχβούγατο; ἀγασοηῖς ὁδὶ ἃ] ρα σαραί ὁ, 
απο πον ββηνγο οἷτοα (α]α πὶ δαοονον!, πὰ 
5 ἀπ] άαπὶ (0) ἀϊοονο, ρΡο5Ὲ ἀλάπαϊ (ποτὶ γον αἴιι- 
τα πὴ οπκο ΠΥ κίηπι : θὸ ρυοπ αθανο, ὙΟ 5 
οϑὲ, φιρὰ νου θαυλ 6 ΡαΐΓῸ ΘΟΤ 5510}, ἰρπθιη ΓΠΙΕᾺΞ 
ἔῃ ῬαΓ οι τοκοϊαασαι αἰ μἴπιξ πο ΟΥ̓ ν ἰἅΠ|ὰ ἴῃ δαὶ 
᾿βδ15 ρολη τ υΐοιῃ ἐμ δ θλα νοπιοηϑ, ΝΌἢ θη τοι ἀὰ- 
ἀὐν ϑοπλίταιτη ἀἰσοηίοιι : Γι πανοι ἐπ παοιπιιῦ, 
ΝΟ ΔΙ ν}}. ὡα Ρ] ΓΟ αἰσπ οι ἸΔῈ Ομ 1} κὰ- 
« ρὸν ἰοησι Φά 0}} τ βθσα]α, οἵ ΤΘΡῺΪ [5 ποθὴ οτὶ ἢ 
« {1η15 ὅν Υἀ ααοί ἀἰοῖίαν τα Το ἶπλο 5. ΠΡΟ ΈΪΟΙ 
σου τα Ομ επί ἀοοΈ πὶ, ς δ. (χα}}}}6] ἀγο πα 61 δ 
γούρμοίαα ϑαϊνα!ονῖε ροαμβίομο Φουαῖίο, (πἰπαι 
οὐμὸ τηῦσιβ πάθη Δ] 685 Ὁ ΠΟΠ ηδ ΓΟ} ἢ Ρσφ- 
56 ὴη5 δ 6115 ἐοϑιιοι πὶ ἀα{1 1 « ὙἹΠοαμι ἢ νἱ- 
4 βίοι! πυύιΐ5, ΟἹ οὐδ σατῃ ΠΌ1]}τι5. ΟΠ [ἀπ πια]Π 

«ἘΠ 5. ποι 5. γθηΐδηβ : ὁ ΕΘ ἀβήιο αὐ Αμ{1-- 
{μι τόσα ρον νθη, 1 ἀα 5. 651 Γρ5Ὶ ποποῦ, οἱ 
« υϊποιραίιδ, σΕ τϑβπαμ), δὶ σι δα ρομω!ς, Ἴρις, 
«Π καλβονν Πα {{μεπὶ ΡΟ Οβετι5 Οἱ απ ρο σπίϑεθλορηὰ 
« 4ττὰ: ΠΟ ἢ ΠΟΤ ΠΒ᾽ ΡΠ} ,ΟἹ, γεσηαμι 6} 5 0 ἀδβίνιιθ- 
«τὰν. Π ἴοη6 ροι5,]10 οὐδοανξνο ΒΟ Ξ 13 

διὸ. ᾿, 33. τ θαι. νὰ, 13,1. 

εἰδην πα αΐατο [ἀββαϑ, Πρραοι 86 ἐμαὶ ἰα!ἀγαπ ΟΠ ΠΟΙ τ 
ἰὰ5 ὁ5ι. ἀομπβίδηἰπιπ ρυξίοα αὐ νῖς Σὰ ἀπὸ 4 ἐθῃ- 
ἐπι αι ΟΡι ἀππὶ 2320. το ῖββιβ, δριδοοροιιη 501- 
ἰἀπ 1 βασοροιίο εἰρ] θο απ οϑῇ, πιο ὁχ δοογαίθ, ἢ}. 1 
ἢ νας, σὰρ. 30, δ Επβδδίο, ἰδ. αι δαπι", ΔΙ ανσείί., ἢ, 
ὅν οἱ ὅθ. Ιάφτῃ ἰἁποι ἃ ὀοῃο ὸ ἤοπι. ἀπ. 812. οἱ 
ΘαρἸσοηδὶ ἅπιν 61 ἀρβο!α ας αἴστιτα νον ᾿θΥ 6]. 818 
[μογῚ οὐ εἶπ απραξαε σοδαβιοοι ἀσι{ΠΠ0 ΒῚ ΤΡ 
ἰδία ὁχ αι εἰ ἀποϊόγαιαι συ] δἰ σι ον πὰ 568 
Ἰροτΐα τοβι γα ἃ ΞΕ τ υἱππ05 ΡῈ πθ ἀυσυβαῃν δ αν 0}- 
Ἰχῃν μβΡᾶπο! ἀοδηααπί, 4} ἀπ} Πογοη!. ΕῚ Οχ 
σα Ξβοπ]Να5 Ποῖ, ΜαιΌΘΙΠ οΕ ἐπε ρα!ονίμι, 11} 
68. χαρά ἔν 1115 ἢπιγὸ Ρεργοιοη 5. δὲ ὁχ [πὰρ 6 185 
ΠΠπ όταν οἢτι5. ἂν ἘΘΚΟΪηο γα ΒΟΥ 015, ΜΓ Θ]] πὶ 
ἕονγίο ἃΡ τοὶ Βα 6 Π]Π!ΊΤἀπα, οἱ βογβοπάγαμ βα τ 5 οὐ 
ΤΠ οοητακίομο, αἰοῦσπαας ἀθβυῖνοβ. ἂρ τοδὶ ΨΟΓῸ 
ἀκ Πυϊοπάο Ομ εῖδε στόξηο, οἱ ἀσβονροάα ἃ ΝΟΡΡῸ 
ἀπὰ ἢ πο τῶν Βα ΠῚ ταῦτα εξοορὶ τ πιριε 18, 

Υχ ἂὺ πὸ νῖν ἥσή δον: ὖἶςσο ἀἸπορέα βαθα} 15 νουθα 
αὐ Τα δια, τὰ μα μι} 5 ΠΡῚ τὶ θοπα Μω οἶδας σοπι- 
τπαυηοτηία, ρὰμ. 0 εὐ δ1. 51 ἀοπίηπο ΟΣ Κα 410} 5 
πα Π θιας ΘΡ κᾶη8 λοι ον σθπ Π ΟΥ 1 στ Δ] ΕἸ, 
Θαγ σοηβῖα, {πάλι ΠΟΤ αβοϊ τ Ἰπὶ, ΠΡῸ ἢ ΔΜΠΠΡ- 
ΒΟ ΙΔ ἀπε! οὐ 85. Ομ ἰάα οι Υπερ ποβ γα ὰ 
ἰ)αβ αι. οἱ θα! Ρ6 5 ροπο οθὴθα [ἀπὸ 05 ἀπ τὴ 
σου ξ 01 μι’ ΠΠ 081} φυομλ πτ5 Ια ΟΟἸΠα τ ὉΠ}} τις 
οὐνέαμι τον οὐϊσαιαὺ, Δ} 5 ΤῸ πὶ 111 ΔΙΑΧΠῚΘ βαβρος 
σαι αρ Πα όγοπ Σ σοι πσιαο, ΟΡ᾽ ὡσαπισαλη 
εἰ Μανοοπίαιος ἴπ νογβ ΠΥ 1ξ πα ϑγαϊ, 

(0) Μαιοο! 5 ΔΙΌΣ ΓΔΒ 5. 
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φῇ, τὰ ᾿- Ὕ ' ᾽ ᾿ τ πα τ “- 

οἴ }}, ρεέοοαὶ το λοΘ ς πα Ἐπ δεν, ΉΤΟ ἰδ ἃ λεία αὐτοῦ οὐ 

ααπάαπαια Ππίρηάο ΟἸνε 5 1}} σοβηὸ αὐ νίπ.. 

ξι ΟΥ̓ ΠΙΔΈΟΒΟΙ,. ἈΠΟΘΗΙΕΡ, 912 

᾿αοθαρέσεται, Ἰαῦτα χράτει μᾶλ- δ 
ἡ , ῃ ᾿ ἦν δ᾿ ᾿ ᾿ 

λον (2), τούτοις πίστευς" τὰ ὃξ τῆς αἰγέσεως ἄπο- 
ἢ ᾿ τῷ στα, πποεν αν ἀφο τα ἰδῆς τὰ ον πέμπου" φανερώτατα γὰρ ἔχουσας πιοὶ τῆς ἀπελευτήτου τοῦ Χριστοῦ βασιλείας, 

ΧΧΎΠΙ. Παρο5 οἵ ἀΠ φαϊά βἰπλιὶς Ἰὼ. ὀτρ σα! θη 

αρίἀ15 6 ποπῖδ δ θδ ΤΠ ΔΉ]. ἈΠ ΒΟΙ55Ι 5, ἃ] ἐδ 

σινῖβιαις φαδηία δ θανή θη : «ὦ ἘΠ στόσάσαν. 1115 

« Ῥοραῖο αἰ ἐθρ] ποπ ἀοιο ἤπε σοίτν 3», Ἐπ θαν ἢ αἰ 

αασπάο αὐ: « ΤΠΡομ5 8, Οδι8, {πέσ α [ἢ πὶ έδ- 

« Οα119. ; αἰτὰθ νόσὸ Σ ὦ [πὶ ἸὨ 0, ἐὰ Ποπιιο, ἐσ ΕὰΡ 

« Γιπἀαπιδηία 1οοἰκι νι, 6Ε παν κομπηίατ, « Πρ5] 

« μονίθαις, τὰ ἀαΐειι ρονοιαπθθ, θέρ, ΤῈ ἀπίσηι ᾿άρηι 

«ἴρ58 85, οἵ ἀπη] ἰἃ] βοὴ ἀσῆοίθει ἡ», Θά ἀ8!- 

ἄσπι Ῥασϊαβ αὐ ΕΠ απὶ ἐπι εργοία5 σοί} 5, 

ΧΧΙΧΝ. Υἱβ5 ααΐοτῃ σοσηόβοονο, τπχάσ 1 [α]δηὶ 1η- 

βαρίαι ἀῤνοπονο αἱ σαῃίνανία ἀοοσμι ἢ Θρονιπῦ 

ρτάνε (1). φασί αν Δρόβίο!υ. τεοῖο βονίριαμι, 05: 

« Ὁρουίοι δηΐαι ἔρϑαπ2 τόσηλτο ἀσηθὸ ροθαθνῖῦ ἡτὰ- 

« π65 ᾿πἰτηΐϊσοβ 5805 58} μρα ππξ Βαὶπ τον, οἱ ἐἰπ 

σαπῇ : ᾳααιιᾶάο Τα] πλλοὶ ρθῆ [ποῦῖπν 4 μι ο5 

ὁ} π, πο ΔΩ] 15 ΟΠ θ]1 0; ρουύοῦβο Βα] Π|οὰς ἰ00 

ἀϊοσπίοσ, Οα1 θηῖπι με ϊα δὰ σὲ δ5 ΟΠ Πα θεν, 

τομηὰί, ΠΟΏ 8. ΜΠ 0 πτ 15. ροδὲ ΘΠ ρΟΓΆ ΟΝ ἸΙΌΒΙΟΝ 

ΓΟ ΠΙΠ5 δὲ ἢ 

ΧΧΧΝ, Αυξίσαρι οἱ τος ἀϊτφονοιαιρει 1]ὰ σοπ  σηίία: 

«απ βαρ θοιᾷ ἔπαθε} ρδὶ οαχπΐα, πο ἦρξδ 15 

« 5610’ ιατ οἱ, {Ὁ} οὐκὶ μ51 δα] οὐ! ἦς [1πῦὸ 

᾿πίαμγα βομ 018] δἰμηϊῇος! ἡ Παπὶ γ βου απ 1 11 
ἐπ Ραίγογῃ, {πὶ νοι, ὁ ΟΠ} ὨΛΌΧΤΩΙΘ ΠῚ Β1}, νὰ 

αν 5} ΟΡ ἢ οἷα φοἰου τὰ πλληο ΜΒ. 15: ΟΠ Ἰ 5615. νονὸ 

ΒῸΓ μποιὰ 6 ΥῸ 5 οἱ ὁαπαἱὰ [ἀσἔα 588} ΕΠ ΟΡ ΕΓ απ- 
ἀππι5 Ὁ ΒΙασ μποηϊα τὸχ καπτας Οτσπγο ἀπίομι Ξ8}}- 

βοϊθαίαν ἐμὲ οὐμα αι αἰονοπαι ιν ο, αν χα πο πη ἃ 7 
Ἰένσοιο σσοίογα σὰ 1110 Θ8]} οὐ αν, πα θημε; 

ἘΠΙῸ5 νοτὸ ΡΘΕ 88} } σοί αθ, πῸπ Δ ΠΟΘ: ἢ Ξα}}1- 
οἰδίαν ρόστο, θὰ ἀπ|ᾶΞ] ἰὰο ΟῚ ρᾶρονο ἡποιριαί 

(ἢ αὐίοτπο απ μὼ μίαεϊία ἐμ οἱ {αοὶΐ δρηι- 

8. ἥδ, τε, φά. 5) πηι, ἀἦι 
13. 1.014. 28. ἢ 20απν 1, ὦ, 

ΡΙ  , ὦ 

(4) δοφορπχιξ Ῥγαῦο, οἷο, όσα ὅππς 08 5.}}56- 
σἴσιαι, 4 θτα ἰδὲ που σοτγαπὶ ΠΟΙ 6 ΟρΡρΟΠΙ (ὖν - 
ΓΙ 8. ἈΠῸ καὶ ΜΆΤΟΘΙ ΙΝ 1 ἤρα ἢ ο "15. 8} Ππιξοθιο 
σου υπίῖβ. πηι, ὀρμυνθξ ἰρεδην τυὐμώρρ, 
οἰο., οἱ, αἰ τον τὰ 1 ρα], αἷχ Σ Ἀμερ αὶ ἀουῤρ 
μτοῖς, εἰομθο πδῆαι, οἷσι, 10}. 1, ὑὰρ.ς ὦ, ρᾶμν δὲ, ἃ, 
ἢ, αἰποσπη, οὐ ἐμ δγοσία ἔεονίηε, οἱαε,, ταὶ αθηιπι 
ΟἹ ἀγτραμηθιξανη ρΤροβη ἃ ἰαΘΠ10 αἰ ρα αι αἰ 
δγαϊ, σἂρ. ἃ, ρὰρ. ἍἰΠς οἱ ὑὰμι ὁ, μᾶμ. ἦν Βα θοιο- 
πε Ομ δῖ, ἀπάτα θα γοα 6 πανπαπίϊαίο, νοὶ ὁ 
ἐοο! οδῖαΣ αι θηλθτῖ5 να ϊμὸ ἐπ᾿ παπ!, πα ορρυρίαπιν 
Ογγ 5 ἀ6 σρϑά τσ αι ΔΕΕ ὁΧ με Πὶ δ οστα1 ἃ 
ΠῚ, ποῖὶ Ξουν  ὸγ ΟἹ ὁσπεῖο, κοα ΠΗ οτα  ΠἸἔοτ ὁἹ {1- 
ΠῚ τὰ ΠΟΤ ἢ τ 5 ἴα " ὁ πὴ 6115. ΟΠ οΤ τὰ νι 
αι πὶ σα! δοΠπυδλμι {{0},. α. Ὁ. σῸ Β ΟΙΥ ΠΕ15. 

(ὁ) Μζλλον. ὕπιπι 5501, [ἢ ΟΠ{15. νλόνον, μὲ κυ μὴ 
ογοθ, σοβοβαβ ἐὐα4, ΟἸδί.ς ρας, ἤοο, αδάι,οὶ, 
(τοι! ϑνηοι αἱ βογ εύθ5 αἄλλον, ΠΟΙ. Πα μὲ- 
νῶν, Ρ0Ὸ μόνην. ἀοβροθα 61 Ηἷδ ΚΟΥ ΡΪΞ Βα 0 νὶ ρΌΒΙπ 
Τῶν: μᾶλλον οὖν π'σπεόξις ̓  Τὰ 01{π|5 μάλλον ἴῃ μόνου" 
Ζάσῃν μόνον ἰῇ ἀξλλον Δ} σὰ ἀνθ 5 υσηλα αἰατὶ 
οἴχῃ, Ῥαμ]ὺ τπἴπτὰ, ἴσο καὶ ἐν τῇ ξομυγείψ, (οἰε], 
ἴορ. οἱ ἀτγοὰ. ππαῖὰ πα πὰ νοσθεῃ περί ἀβον ΓΤ 

᾿Ἰαΐναπ!,, ᾿γὼ σχισρῃέντος, βογίριισα αὶ τοῦ οὐ παι! 
τιαηβέντης, εἰροὶςί, πιὰ μ᾽ ἀὰ γοεθᾷ απ ρ 18. 

(3) “Ὃ αὐτὸς τὸ, ἀνε οῦθπεπι ὁ, ἥτίδῦ δά γτιθ- 

5}, οἷ, 36.328, 

ΠΝ ΙΞ τὸ πουαπλήέσιον καὶ ἐν τῇ ξοιμιενεία 
ἢ: ὁ ΑΣ νὰ ; δ 

ποῦ λίθου, τοῦ ἐξ ἀρὸυς τυαγθέντος ἄς χειρῶν, ὃς 
» ᾿ 4 ἧς “» 4 Φ , δ 

ἐστι λϑιστὸς τὸ χατὰ σχλλα [Κα ἡ 

Ἢ ΣΆ ΙΗ ζῇ ὼ ὼ ᾿ μ᾿ ἌΝ "» ν 

ποτῷ μὲὴ φησιν (ἡ θρώνος σου, ὁ θεῆς, εἰς τὸν 
᾿ς -- Ἵ - ἊΝ , ΝΡ ᾽ “- Α ᾿ τ 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ποτε ὃ: Κατ ἀρχὰς τυ, Νὴ: 

ἰξ, τὴν νἷῦἦν εθεμελίωσας. γαὶ τῷ Ἐξ, Αὐτοὶ Ρ ξ, Ἷ τ, Ξε λισ οι ς, ἀτϑὰ τ ΕΝ τῶ: 
“, - ὮΝ ΠΥ »" - ᾿ 

ἀπολοῦνται, σὺ ὃὲ ὀιχμένειτ, καὶ πὰ ἑξῆς. Σὺ ὃὲ 
: 

ὦ αὐτὸς εἰ (3), χαὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐχλευνουσιν. 
“λτινὰ εἰς τὸν Υἱὸν ὁ Παύλυς ἡρμήνευσεν, 

» "εἴ » , , ππωλ ἽΝ Ἔ 

.ϑ΄. Καὶ ρξλεις ἡνῶνα: πόβεν ἦλθον εἰς τοιαύτην 
᾽ν ᾿ ᾿ ᾿ [ Ὁ δ. 

μανίαν οἱ πὰ ἐναντία διῤάσχηντες ; ̓ Ανέγνωσαν τὸ 
- } 2" Ε --Ὡ ΝΥ - ᾿ δ ᾿ τοῦ ἀποστόλου χαλὸν, χαχῶς, τὸ, Δεῖ ἡπκΕῖ, ΕἰσΞΙΝ 

βασιλεύς, ἄγρις οὗ ἅν ὴ (Ὁ πάντας τοὺς ἐχ- 

θοοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς πόξας αὐτοῦ: χαὶ λέγου- 
σὰ Ὅπαν οἱ ἐχῦροϊ τεηῶστ: ὑπὸ τοὺς πόδας αὖ- 
τοῦ, οὐχέτ' βασιλεύξι" χυχῶς χαὶ ἀνοέτως τοῦτο 

ἷ Γ ᾿ ᾿ - 

λέγοντες. Ὁ γὰρ πρὶ» γαταγωνίσηται τοὺς ἐχυροὺς 
ΕἾ , ἜἜ . -" ᾿ - βασιλεύων, πῶς οὐχὶ μᾶλλον, μενα τὸ πεοικρατῆσαι 

τῶν ἐχῆγῶν βασιλεύσει; 
, Ὡ Ὁ ΜῈ δ , ἂν » ἰὴ “ ᾿ Δ΄. ᾿Βτύλμησιν (9) ὦξ χαὶ τοῦτο εἰπεῖν, ὑτ' τὸ 

πεγρχμμῆνον, Ὅταν ὑποταγῆ αὐτῷ πὰ πάντα, 
, . ᾿ ᾿ - -ὰ κ᾿ -- ᾿ ΄ τὸς χαὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς ὑποταγάσιται τῷ ὑποτά- 

ξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, τοῦτο δηλοῖ χαὶ τὸν Υἱὸν 
ἀνοαλόςτθχι εἰς Πατέρα, Ἰεἶτα, ὦ πάππων ἀνοσιώτα- 

τοι, ὑμεῖς μὲν τὰ Χριστοῦ δημιουργάέματα, μένετε: 
᾿ μι μ“͵ ᾿ δ' δ ων. τὰ ΕΝ ω ᾿ 

οὐ καὶ ὑμεῖς (0) χαὶ πάντα γέγονεν, 
“Ὁ ἈΝ " Ἱ"" ε ἀπόλλυται  βλχσοημος ἢ φωνή, Πῶς ὁὲ χαὶ ὑπὸ- 
ταγέσιται αὐτῷ πὸ πᾶντα ; ἀπολλύμενα, ἢ ἀξνοντα 1 
εἴτα, τὰ μὲν ἄλλα ὑποτασσάμενα τῷ Υἱῷ, μένει" ὃ 
“": ἢ 5 ᾿ , - Α " 
ὃξ Υἱὸς ὑποτασσύμεεος τῷ ΠΙχτρὶ, οὐ μένε: , ὑπ’τα- 

ΕΝ . “" : ΓΝ - - 
ται ὁξ, οὐχ ὑτι τῶτε ἄνχετα:! πειραογεῖν τῷ [χ- 

, -ε ᾿ - ᾿ . ᾿ : «Ὁ -- ᾿ δὶ (ἀεὶ γὰρ (1) τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιεῖ πάντοτε), 

ΗΠ ον, ας 8-10, ΤΕ ΘΝ, ποῦ 8. 

(οὐππππὶ., ὁχ οοὐα, ος, (αξαθρ. οἱ Ῥϑα! ον απ 
ἃς 5001 ᾳαΠ Ιόχπ αὐ 1 πλῖ5. 

(1: Οὐ ἀν φῇ. Ῥαγησαϊαπι ἂν βου ρείπχβ οχ σον, 
ὅτε]. Πορς, ἤρα, ὑπϑαμ]ν, “00 ἑοχία, οἵ ἰγιβὸ 
ΟΥ̓] τὰ, 50} ποθ ππππὰ, θ3, 

(5) ᾿ὑκόλμησαν, οἴο, νοσοϑ, καὶ τοῦτο, {πὰ ἰη οἠΪ- 
ἢ) τ ΒΟΒὶ εἰπεῖν βαῖπὶ μοβῖταν, ποὺ ἰὼ σοὺ βου βϑί πητι8, 

εὐ ρμανιφαϊαπι δὲ 15 μρω  χίμιια, μιχίαᾳ οὐ 015]. 
ΟΙ10}».. ὐὔπῖῷ ἴσο, ρπδα, αν Πα] γόγὰ ὅτι ΡΟβὶ 
εἰπεῖν, οχ ΟΓῸΡ,, ἴσα οἱ Οάξαιθ. Ὑοδδηι σασητο ὁ 
Υἰός, ἀπ ρᾶσ!ο ροβὲ βαδάααίταν, οχ οί μας ποι ὁ 
Το τίς 115, ΟἸτοῦ, ἐχοόμίο, ἢ ϑαόγο ἴδχια, 
Πὰς τονοολν 115. 

10) ταὶ ὑμεῖς. σα)πηοίίο χαΐ 110 Ῥτΐπεσὰ σΟ1}- 
ράγοῦ, αὶ ποδὶ ς ΟΧ σοί. (1015].. δὲ ὥροί, ἀσ]σοία, 
ἴκοσο ὑμ:ῖς, τος, δὶ τὰ Ὁ0}}ν., ἡμεῖς, πος. Ῥαμ]ὸ 
Ῥοβί,, ᾽ν νουθία, εἶτα τὰ μὲν ἀλλα, οἷς, εἴτα Ρόκα!- 
τ} 15 ρτὸ εἰ, οἵ, ἀλλα πα]δοίηεις οχ οἴ), περ. ΠσΕ, 
(αδάα ὁἐ ἄγοι. νὼ γἹῷ δοαποηῖ, Οοἷς]., ἴοι. οἱ 
(νοΐ, κουρίαι. Βα θδη! Θεῷ, τόσ απ εἴτα [6- 
Βδπ άπ) αἴ τι], μένοντα, αα0 ἃ τοΒρομ βίο πηι δά ἴῃ - 
ρεγομα τι ὴ σοι ποδί. 
. (7) ᾿Δεὶ γάρ, Ραν ου]απν. σα ΒΑ] πὶ γά:, ἴῃ δα 5 
ἀτί ρυϑίχαιη π αἱ] νοοὶ 5 πη Χ γιι5 οχ ὁ, Οοἶκ!., 
πορ,, ἴσο, ὕκδαα),, τοί, ἀξ ' ῃῖα Ομ ἰβδυτν! 11 [δ Ὁ- 
Ὀγοῖθε σοηνογίοιρ, ἰάθτη. θχἰ δε πη πἰδ8. β᾽ πα  ἤοδΓῸ 
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κι δ ται »" - ᾿ , ΄ .᾿ - - " Ψ - : - ἀλλὰ ὅτ᾽ χαὶ τότε ὑπάχονει, οὐχ ἀναγχαστὴν ὑπ- ἡ μὸν 9 Σ κοι’ χυΐα ἰτιπς απσάαρ ομϑέϊοι, παῃ δοᾶ- 
τῶ ΝᾺ ἊΣ τ ΠΡ." . ᾿ " 
ἀκοὴν ἔχων, ἀλλ᾽ αὐτοπροχίρετον εὐπείῃειαν, Οὐ γὰρ 

͵ 

ὑποταγῇ" ἀλλὰ Υἱός ἐστιν" 
μ . . - ἱνὰ προαιρέσει χαὶ φιληστορίᾳ πεισθῇ. 

βπρτς ὟΝ 
δοῦλός ἐστιν, ἵνα ἀνάγχη 

" ν ὅς, μὼ" ᾿ ᾿ Ἀ 2 Ε ΔΑῚ Ἐξετάσωμεν δὲ αὐτούφ' Τὸ, ἄχρις οὐ (1), 
Ν ἍΝ ἄς [ » Β ᾿. . "ἡ ἡ Ἢ τὸ, μέχϑις οὐ, πηταπόν ἐστίν ; ᾿γὼ γὰρ αὐτῇ τῇ 

ἌΣ ἄν πὰ ᾿ . ἡ ξ ἀξζει, ὁμὴσε γωρήσας, ἀνατοῖψαι πειράσομαι τὴν 
᾿ ΕΣ δα 

πλάνην, Ἔπε: δὴ 

οὗ ἂν 

. 

ἐτόλμησαν εἰπεῖν, ὅτι τὸ, Μέχρις 
ΠῚ ω δ ᾿ 5 - ΄ ᾿ ᾿ Ὁ 
ῃ τοὺς ελῤροὺς αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς πόσας 

ἐπ ᾿ - " - Ν φ" , 1 τ 
αὐτοῦ, δηλυΐ αὐτοῦ τὸ τέλος" χαὶ ἑτόλμητπαν πὶ Ὠι- ὃ 
γόνοι τὴν αἰώνιον τοῦ Χριστοῦ βασιλείαν, χαὶ γχα- 

ταπαῦσα: τῷ λόγῳ τὴν ἀχχτάπαυστον ἐξουσίαν φέρε 
τοίνυν, ἀναγνῶμεν τὰ δλοια ἂν τῷ ᾿Αποστόλῳ, ᾿Αλλ᾽ 
ἐὐατίλευσεν ὁ ράνατος ἀπὸ ᾿Αδάμ "ἴλο: Μωῦ- 

σέως:, ᾿Αρα καὲχο! τότε ἀπέρανον, καὶ οὐχέτι μετὰ 

ΜΙωύσξα τινὶς ἀπέθανον, ἘΞ ξτὰ νόμον οὐχέτι βάνα- 

τὸς γέγονεν ἀυθοώπων  ᾿Λλλὰ βλέπεις, ὅτ' τὸ μέὲ- 

χϑι, ῥητὸν οὐ χούνου ἐστὶ πεοιοριστικόν" ἀλλ᾽ ὅτι 
ποῦτο μᾶλλον ἐδήλωσεν ὁ Παῦλος, χαὶ ταῦτα λδίωύ- 
σξως οιχαῖου ὄντος͵ καὶ ρῃχυμασίωου ἀνθοὺς, ὅμως ἢ 

Ἂ: "-- χν ᾿ - ἢ ΕΝ 

χατὰ τοῦ ᾿Αόὰχμ ἐξενεχθεῖσα ἀπόφασις θανατικῆ, 
» Ρ ἈΝ τον αν ΟΡ. Ὁ γε, ἃ . ΠῚ 4 - ἔφίασε χαὶ ἐπ᾿ αὐτὸν χαὶ ἐπὶ τοὺς ἐξῆς παὶ ταῦτα, 
υἱὴἡ ἀμαοτήέσαντας τὰ ὅυοια τῷ ᾿Αδὰμ, ἐν τῇ παὸ- 

ἀχοῇ τῆς τοῦ ξύλου βρώσεως, 
ῃ " ω " Η" “ ͵ 

ΑΒ. ἀξξαι πάλιν (2) ἀλλο ῥητὸν ὅμοιον: Μέχρι 
᾿ ν᾿ 

ἡὰρ ἡνίχα 
, -.. ᾿ “ν ,. τῆς Γ 

καλυαμα ἐπὶ τὴν χαροίαν αὐτῶν χεῖται, 7 

σήστοον,, ἀναγινώσκετα; Μωῦτῆς Ί 

Ξυ 9. 
σέιλεςο" ᾿ Ἂς κι Παύλ ἐ π᾿ : ἢ ἐξέ τες ἵμερον, ἄχ μὲχε: Παύλου μόνον ; οὐ μέχρ' 

. φ Ὁ ἢ 21. Ἂν ἣ 
ρον, καὶ ἕως τῆς συντελείας : ᾿ὰν ὁὲ λέγυ, Παῦλος 
ἐορινητοις ἴλχρι γὰρ χαὶ ὑμῶν ἐρράσομεν ἕν τῷ 

Ἰὐαγγελίῳ τοῦ Χοιστοῦ, τλπίοα ἔχοντες υαἸ ἼΞΑ τὸ ΔΑξιστο., λέ’ χονίες, 

ϑδρενὴξς τῆς τ στεῶῦξι κῶν, πῖς πὰ 
- ͵ " - ᾿ 

να (2) ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι" βλέπεις σαφῶς, ὅτι 

τὸ, ἄλοις, οὐ τέλος ἐστὶν, ἀλλ’ ἔχει τε ἐποχολουθηῦν, 
ἐΣ 4 Ν  - , Ω ἘΠῚ »" πο - 

Πῶς τοῦνυν ὑεῖ σε ντε μονξόξιν τὸ, Δχρις οὐ ἂν θῇ 

τοὺς ἐχθρούς  ὥσπες ἀλλαλοῦ λέγει ὁ αὐτὸς Παὺ- 
, Ξ κι - ἢ 

λος Ναὶ παραχαλεῖτε ἑαυτοὺς χαῦ᾿ ἔχάστην ἣμὲ- 
᾿ ᾿ ω " , ἣΝῸ «τ 

πὸ σήμϑουν» γχαλεῖται ὄνλονώτ' διὰ {ν ραν, ἄχοις υἱ 

5 τῶν ἐμερῶν τῶῦ δ σιστοῦ 

πῖλος τῆς βασιλείας χὐτοῦ 

Ἢ γὰρ βασιλεία αὖ- 

παντός. “Ὥσπερ γὰρ ἀρὴν 
Ν 

λέγειν οὐ πιρὴς οὕτω μη)ῶξ ὙΦ 0. Ἃὔ ἐδῆι “τ μ τὸ 

ποτε λέγοντης τινὸς ἀνα 
- 

τοῦ, βατιλεῖα αἰώνιος, γέγραπται (1). “ 

ΑΥ΄, Καὶ ἄλλας ὃξ πλείονας μαρτυρίας ἔχων ἐκ 

τὸ ἰάαῃ νπι, 30. 10 γι, δας, 1, ως ὅς. 151 (ον, χὺ, ἢ 

4"). Ὁ. τοῖον. παρ 13. 3 Ἡοθτς νὴ, 3.33. θα. πὶ, 100. 

ἀὸ πάντοτε, ΑΙ γ6ὶ ἀπὰς πἴς [Π6 Ἰοσὰβ ῃγοβαί 
«ρα Ογν Πα βαπιὶ ρτὸ αὖ ἐσέορηης ἈΠ ΘΓ ΙὨλῖ5, 
ΑἸΊα βάτν Τόσα Βοπ 6. πα ὰ σα] ν51π|ι 00 ΕἸ ΠῚ ἘΠῚ 

ἀὐοίρίμαν. Ὑ14 0. ἐαὶ. ὑφ απ. ὦ, σαὺ, 11. πᾶ}. 1 οἵ 
μα. ἁς σας, ώ.. σῶν, 90. . Ν μιν 

[1 "άχϑις οὖ, ΜΆ ροβὺ οὗ δα δα ἔλθη τὰ ἴπι- 
ρΥδαβῖ5 : (πο ὁχ ἑο], (ΟἾ51., ἴθμ, Ἰίος, ὑπβλιθ, 

00}1ν.ς ΒΟ !., Μυνοῖα οἱ ἀτοάοοιο, καλ!πλιξ, οδι 

Ιυσο ὁποϊωςφεαααι Δα} 16 βοηβιι ἀβοῦι μέπηι δΡραὶ ἡ μήσε 

βορίρειιαιπ. οχ οοα. Οὐῖπὶ, οὐ αὐπισθαάί Ἰἰο δ. 

Ευρ, ἀβαὰ, υἱτἴῦ βου]ρίοναα) ὀμόσαι ρτιθίδυ 5, 
Τὰ τη5. πον. ὁ5δῖ ὁοίωσθ ΕὩΥΝΕΡΕΥ 

(92) δέξαι πάλω, οἷο, απ], ἄλλο γχ9 δέξαι ρητὸν, 

Θροαθ σαν 5 ἄσσον Οὐ)851., σε, ὕδατι. 

ΟἸΔὨΣ γι αεθ 5. ΟΡ ΘΙ Θ ται, 56 ἃ 5ροπίδιθα η ΟΡπὸ- 
σαθθα! νοϊαμ!αἴθηι, Νοη Φ.ΑΔῈ ΘΠ ΤΠ ΞοΥνακ Θδις αἱ 
ὉΧ Πρ ΘΒΒΙ 46 δα] ]οἰα ταν ς "5 δοιὰ ΠΠ 5. ὁδὶ αἰ ΟΧ 
ἀπ Ππ1 50! 6 η 11 ΟἹ ΟΧ αὐποῦ ΟὈο πα αι, 

ἈΧΧΈ, Οὐδυγάπηιθ νοιῸ οχ {Π|5, ΠῚῸ Δ μοι 
οἱ ἄσπρο θα θοὴν ται παπραξ, ἔσο δαπὶ πᾶς ἰρβῶ 
γοῦο, σοπε 5. ΟΠ 567 6115 ὙἸΔΠΠΞ, ΘΥΓΟΤΘῚ ὄνργα 
ἰόγο ἰρῃἐα θο απο 111 1151} Βα σου, ἀΐοίο 1110, 
«θη 0 ρβοθ ΓΙ αἰ τα σ05 δὰοβ ΞῸΡ ροδὺβ παρα ἅτ,» 
ἔπ ὁτὴ 675 5 ση Πα ΤΊ ἢ ον πηήαὸ ΟΠ ΡΙΒΕ τομαι αι 

εν] 15 ΟγΟ ΠΠΙΞΟΛῚ ΒΟΙΌ, πσ πὺπ {πιο δτῃ μοι! οπία- 
ἰσπὶ ΚΘ ΈΒ15. ἤπίτο πο ὑπ ποραῃξ ; ἀβα ρίξαν, βίπηὶσ 
᾿ἴὰ Ἰοραηλιβ ἃριχά Ἀρυβιο μα: κ 504 στορβη αν 0 γ5 ἈΡ 
«Αὐδῖηὸ ἀδῆπὸ δὰ Μονβοπ"Ν, ὑβόθο πιο ἀβαδο- 
εἰ υραμίαν. 685, ποὺ ἀπιρ]πιι5. (αἰβήθπαπι ΡΟ 588 
ον βραι ΠΟΤ 15. 65}, 8 ῬοΟΒὲ Ἰεμοπ) πὰ τπὺ ΓΒ 

οι τα ἴα! 2 ΑἹ νί ἀρ νθυ σαι μπζ 9 ΓΟ ΠῚ ΡΟ 5 11- 
ποῖ ποὺ ποίαγο ; ὁομίσα ἀπίφιῃ ἃ Ραυ] τ ΘἸΘῸ ΠΠ- 

ὑᾶδ5σ (ποι  ππινξ ΜόγδοΒβ Ἰιδία5 οἱ αὐτιά 5 

νὶ [που ΠΟ ΔῈ 5 χο 115 οι πὰ ἃὰ ἀἀα τη απι 

αἴοῖα, αὐ ]Πὰμν ασίμιο εἴ 41 ἀμ} Βοοῦ 5}. Ρ61- 
γα  : ἰάπ|6, 6 [58 πον μι δα ν 550} 517} Π1{8 78]. 

Αὐτιπι, σι απ ρ6Γ νὰ ηαγοββίοηθηὶ ἀδαιβέιηο, 

ΧΧΧΠΤ, ΑἸίατὶ 5} 16 δε θη πὶ ἀ1. ; «ΑΝ Ιη, 
αϑ 88 δὰ ποι ιθνΏδμα ἐδ, πιο Ἰρριαν Μόν πο, 
«ΥϑΊδηποῖ πρδιυσοΣ ΠΠοσα αι μοί ατη ο51,{Ππ|ῤ πάτο 

αἰ οάίδει ἀΐδια ρα ἀϑαὰο δὰ Ρασα (4}- 
τὰ Κ᾿ ποθὴ ἀρήπο ἢ μυπβρηβ, σ᾽ πϑῆπθ ἃ σθἈ 
“αι αι σα τι ἢ 51. ααΐοπι αἰοὶ! πα. (ον {{1|15, 

«ΑΖ νὸς σα οἰϊααα ἀβήαθ. ροτ  βΊηλ115 ἢπὶ ἰνάπαυπΠο 

«Ομ πυροὶ πα οι οβ, απσοβοθαΐο 16 τοβέγα, ἢ τ 8- 

« βίοποι ἈΠ ὙῸ5. μοβιὰ 5 νδηβεὶαμη. π05. Ἡ]αθιε- 

«γῸ5 ἔθ: » ρουβρίσαβ σου η 5 Π]Π ἢ ἐν ο, ἤμηθπι ἢ 

ἰοείσηατγο, 56 4 ἈΠ ὁτἀπὶ σοι ἐομβεαπαϊαγιπα- 

ρογο θυ οῦο το σία πιθιονῖα ΓΟ 56 6 ΟΡ ῦ- 

(1 απ , Ῥόποσ, ροβμονίξ ἐεϊηιίους Κ Θσοπλαη σπ1 

Ἰ1 αἰ} ἰοὰν μα Ϊ 5: ΟἹ Ε γο5 Ἰγιβοκ αὐ ποτα α "πὶ 

«ηαοιτ ον ααοαᾷ ποἀ Ἰδτ5. Οἴου ἀρρο ] ἀξαν δι, ενἀ6- 

Ἰΐσου κοιαρον οἱ σοί απο, Ναπὶ βίου! ρυϊοῖρήθτι 

αἴρνσῃι ΟΠ ΙΒ. αἴσονο ον ἀρότιοι 5... χα πιόηαὺ 11- 

αὐ πὶ τοβηΐ δ᾽ ιξα φπσάπαμι οὶ μὰ 1ἀνος Πα χίρν ὁαν [πὶ 

ἐἰϊττς τοσππια αἰεγήμηες αὐ πον μίαμι πὶ 5, 

ΧΧΧΤΠ. ἀὸ ρίανα φαϊάοπὶ δ᾽ῖα ἐχ ἀϊν 5 βόγιρια- 

1. ἴω. ν, 14... 151| οὐ, αὐ 146. 3061] ον, χ, 14, 

(3) Ὑπὲρ ἐκεῖνα, ν ὶ τιν ᾿π ΠὈΠ]}ἴε, ὑπερέκεινα, 
Ἡπ] 5 νοοῖβ ἰοθα, Οοίβιιν ἴοσν ἀπθθαπι γουθα ον. Πὰς 

ΒομπΈ, ὑπερχείμενα, βηρ0)", ΚΟ]ν, πὲ μυδίμι Μοχ, Ἰοὺ 
ὥλέπε, βου ρβιπηιβ, βλέπεις, ὁχ απαίαον οί, καληο 

το οτπ τς, οἱ τοᾷ, Πο51 ἄχρις. οὐ κου ρβίμηαα ΙΓ 
οὗ ροβιίυμαιίο βοηδα, σὰ, ργῶΐα!! ΠΆΡΩ αϑις οὗ, 
οὐχὶ τέλος, απάθαι, ὈΡῸ ποχόλουβον, ΡΟΒΉ]Η1115, 

ἐπανολαυθοῦν, οχ ἤονρὶ, οὐ. 66. ὁ], 06]. 

(1 Ἢ γὰρ βασιλεία αὐτοῦ, βασιλξα αἰώνιος, 

σέγοατται, ἤαλο [τὰ τοβε μα πι5. ὁχ οὐ. Οὐοῖ5}., 

Πομ., ἤσε, ἀλδααβ., τοῦ, οἱ βαστο ΟΧαι. Ὠτιοτ τα 

[οὐ πτς πα θοπῖαν τἀπίον [1 ᾿ππρυθυβίβ, βυσειλεία 

Ὑὰ) αἰώνιος γεγραπται, 
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. ᾿ ᾿ . ῃ ᾿ - " ΑΝ ἕο ὭΣ ἜΤ ΎΡΝ ΡΩΝ Ἢ χἈ.- 

113, ἄς παααθηι Ππἰδη ἀο ΟὨ ΡΒ. γπόέπο ἴῃ δίθσαϊα, ἡ τῶν θτίων Γραφῶν, πεῦι πὺῖς εἰς τοὺς ἀἸῶνας ἅτεν 

᾿ : ὃ " ὲ ᾿ καττὰ Ἐὶ ἧς ἘΣΣΊ Σ Ων ὈΣΟΘΣΩΣ δι; οἱ 
ἰοδτππομϊα οαπα πα μοαηι, εἰ αι ρυῖαβ ἀΓΠΠ1 οοα-. λευτήτηυ τοῦ Χριστοῦ βησιλείας" ἀρχεσῃ ἡσομαι 1) 

Ἶ Ἵ" τ ἐπαξπ, τα οι  ο Ἐλέα ΠΝ ὁ κὰ “ἀὰ, Δ «ΡΟΣ, Σ δὶ 
ἴδα!ι5 ὑσνὸ Ῥτορίον μυονουίαηι ἀΐοια. Τὰ ἀπ οπὶ ἀὰ- ταῖς προξιβημεναις πρὼς οἱ τ πολὺ τῆς ἡμερᾶς, 

ἀἰϊίον, απ Βο απὶ γόβεπι αἀονα, πη οῦι ον σα. Σὺ δὲ ὁ ἀχεοῦτλς, ἐκεῖνον βάσελξα προταύνει μάνῳυ, 

ὀττόνοπι σον απ5. Α1 απίοιι [)0 αναϊία Ξαρρμοθονίς, φυγὼν πᾶσαν αἹρετιχὴν πλάνην, ΕΒ] ὃς παράσχοι ἢ 

τοϊφαα, δὰ Πάσπι ρον ποηςα νοθὶα βπὸ ἰαροτο τοῦ Θεοῦ χάοις, χαὶ τὰ λείποντα τῆς Πστεως χυτὰ 

ὀχρ!!ςαμαπαι, {Ππἰνουβόγιιον ἀσίοπι 0 ὰ5. γο8 οστ΄. ἀαιρὸν ὑμῖν ῥηθέήσετχ,, Ὃ ὃξ τῶν ὅλων τὸς πάντας 

μ65. οαβίοἀϊαι!, εἰδηονασα. σοηειιητηαι οἱ ΦΩ͂Σ ὑμᾶς (3) ξιαφυλάξειε, μὴ κονεύοντας τῶν σημείων 

ὨλΝ  ταουλοῦθ5, δ᾽. ᾿υτοῖσα Ὁ Απλο τί πὰ - τῇ συντελείας χαὶ ἀχαπαγωνίστους ὑπὸ τοῦ 'δντι- 

ποπίθϑ., ΑἸ ΙΝ 5}} βἰσηὰ φοα ΒΙδηΐ; δορί. χρ 

ἀοτποιΞἔταιίαιοϑ νοῦ ΠΠΡΙΘΠ ὁχ σΘ 5. τπδηϊ ρει. ἔρχενθα: πλάνου" ἐλαῦες τὰς ἀπηἠείξεις τοῦ ἀληθι- 

τεπζανι ; δὲ ἡΠππ ααΐάσιι φαΐ ποπμάαχ ἔπσὸ; θσ, νοῦ Χριστοῦ, τοῦ χατερχομένηυ φανερῶς ἐξ οὐφανῶν. 

ἀαΐσιι 40] ΥΟΓῸΒΝ 65ν ὀχϑρυυία, νίαπι οὐἰσοίι5. 656, Τὸν μὲν φεῦγε, τὸν ψευδῆ' τῶν ὃς πρυσδύπα, τὸ) ἃλης 

πὰ ἀπαν ἡυἀϊοαθονο ἰὼ ἀοχυῖβ τορουίατίβ. Ποροσῖ. θινόν. Ἔμαθες πὴν ὀδὸν, πῶς χρινόμενος ἐν τοῖς 

(ἀτ 46 Ομ Υίδίο ουβίοι  35..11ι Ραπῖ5 ορουῖρι ἀσόῦσο δεξιοῖς εὐρεθῆς, Τέξησον τὴν περὶ Χριστοῦ παρα 

[0 θΡοῦ5 ὅθ: ἃ σόβπαι. οὐἸόνιηι οοππο 15, Β θήκην (3), ἐν ἔξγοις ἀγαθηῖς διαποίπων" ἵνα εὐπαΐ- 

οὐαὶ άδποῖα ἀπίῃ. σογάτη γι{πτ0 μὸν ἡποπὶ οἵ 

ἢ ᾿ » - “ ἐ" 

στὸυ μενουχᾶς. "πλαῶξς τὰ ση λεῖα ποῦ μέλλοντος 

ἐησιάπτως παραστὰς τῷ κριτῇ, βατιλείαν οὐρανῶν 

δια {πὸ βἰογία. Ποσ,σαηι βαποίο δρίγια ἴα βαοϊα χληρονομήπῃτς, δι᾿ οὗ, καὶ μεθ᾽ οὗ, ὁ δόξα τῷ Θεῷ, 
ΘρΟ]ΟΓ ἢ. ΔΏΙΘΙ. σὺν ἁγίῳ νεύματι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 

"Δΐν, 

3.1 Τισ. υἱ, 30, 5.1 Τί, τῇ, 10, 

(1) ᾿Αρχετρέσομαι, [4 ροβίρ!απία πγαίαχὶ βοτὶθῖ- ἰπντῃ λον, σα, (θα, οἱ σῃονοῖς, ὥρας, 
ταῖῖθ, θοῦ ἀοκεσθησόμερθα, δχ ὐἰδὶ,, Ἰορ,, ἄσος Οὰ- (3) “Ὑμᾶς. [τὰ Ἰόκονο τα α] αἰγατ5 απ νοΐ, πὰ) 
51}. Οπαααατη ποι ἰοϑαπὶ διΐαπιι μὰ ρβο}{|551η18,. ἡμᾶς, πο5, οατῃ ΑΠΠ48.. Τὰ ἴσο οἱ Οαδβαιν, οὐπ}1- 
δῖνο ππλοῖα,, κἰνο Πα ]5. ποῦ ον 5.,. Πα] πβ (πρ, 
σομδίν οἰ] π}5 [ἢ ϑρθοίσπι Υ]Π0 585 ΘΧ ΘΠῚ0]α.})}6 4 Ὁ]- (3) ΤΙ χραρήχην, Εκ (15]., Πορ,, σοα, (βαρ. 
05 το 105. ΟἸονίοατη, γέ. ονέείο,, ἴότα. Γρατές α,,. Οτοά, 1{ἃ 5ΒΟΓΙΡΞῚ Ιθ60 διαθήκην, 
5σοί, 1, σἂρ. 10. Ράσ!]οὸ Ρόϑι, μγὸ τῆς ἡμέρας, 86- 

απ: --- «-.»----. Ξρῖες τα δε ἢ ΠΏΣ τι. με τ᾿ πεπῖαναι ἘΞΕΣ --- . «ὦ 0.00...ὕὔὧὕὔὕςΦ.....ὕΨ 

ΔΑ ΙΟΠΕΣΙΝ ὈΠΟΙΜΑ ΒΙΧΤΑ. 

6 Βριίγίία βαποίο 1, 

ΜΟΝΙΓΌΜ. 

ἱ. νι ἐβμῖμδε ϑηνιδοίς (ἰε ϑρύδθαε ξαποίο, ῬΥΘΕ ΟΡ ἀμ ΡΠ ΘῊ (ἐξ) ἢ ἐαίοιε εἰ ἰοοηίονμνι σορίκηι, ἀμαθμις 
οαἰοελ ες ἰνιιὃ ὁπ ρέαπαρεί (ψρεέδις, ἐπὶ ἄπο ἀμίθην, οα μοεία οὐ μοίίος τοῦ ὧδ ἐρερί διε απο δηηγθῖτ, σοηῖ- 
γπδ ον αὐδγεθ Πιδον ἰ ἔρον Μ2 ἕὴ ἄλο αὐ σιοηοιο ἐ Ὦ ͵ ὩΣ Ῥγολέφιδ, εἰκὸ βαηοιὶ αρένίίια ποριίνα, δ οἿεὶ ΠΝ 
6! βαναείομεηι, θρονί, πΘι ἐλιὰ. Ἰοέον ἡ 7 ὁπ απιοηίο οροναίοποβ εἶ ἰϑωραναίη γον αν ΝΕ ὦ 
οἰοξὲ Ῥόβερσαης ψεϑ 6 δίοσο ουξἰἑρεη ἐμ» ομογαίσηος εἰ σϑέϊπρηα. 

1. «16 ρτήησίμῖο (ἃ. 1 οἱ 3). ἰἐξέφπαίο οο φποι μγαὺο «ἰο ΑΥ 
δὲ ἀοιιοηξί αία ἰρξβῖιις αἰαὶ Εἰ ατἰ τεσῖς ἀρ ἐ0 υοὲ ἐουιεδνιάπιοι θὺ 
βογείνιηοίΐ στο εἷο ἐς του ας, φοἰμία φιςἰκίοπίία, σονιρονὲ νοὶ Φμαδιις αἰϊὲς Ῥερδοπὶς οἱορίᾳ οἱ ἀἴεῖ:" πλίαῖρ Οἰἠοίϊσα ἄο.θαι δ᾽ τοίοεῖα, 1 ιν νανία σονεμιομίονα ἐπογο σους ἐὰ Φριρεμμον ἀβιδων πύζαία 
(η. 8-13}), ϑορμοι ρ»ϑοέμεθ σὶρ ἐΠεηε βανιοένιτ 36 αἀἴσοῦο αἰιδὲ δείεῖ ᾿ μαῖν ὁ ἠηκώτι γα α ἢ πρᾶν "ἰς- 
71 ἐιδαν ἰαμπε δέ βυοίονλατα περ είν ἐπ μα» Ῥαΐ; οἱ δίαπος, φώρηι δὶ ᾿ βου λμηΩν ᾿Ὧ) 

; : ἐπ 6] ἐθ10}} ἔρ50 ἀἰεἐδ)ΝΌΣϑὴν ργοητα (ἢ, 11}, [4) 
ἔ ΘΝ ΑΝ ᾿ : ν᾽ : " Ἐ Ἴ Σ Η ; " ΐ 

"Ἢ ὉΠῊΣ ομμομέην οί! ἐαίθηι δορίρέιο αλμὴὲς, ἀρνὶ δα ποέμηι ἰη οἷ αὐ αφτία πουιίηο εἰ δι ηιὑοίο, ΡγῸ0-- ῬΊΕΡ' αἰ εν 505 δαί ΟΡ 6) αΓ θπδς, π 01. ἐμ ὨιΘΡ [0 αἰρδέρεαξιοη, οὐ δι. {76 αρεὐϊ γωϊέαίεηι ἴῃ ϑθδο δρίνι 5, μεῖς ἐἐξ ἐδιμανὶδιο γεύμς ἐν ἐθμία, ἑαιολμεμι ἐοέαξ. ροΣὶ αδδρρίζνι οϑέϊο)" σοϊδίαμι ἐ[τι5 ἐψρηϑίαςίηι, εἰὐθολεος ῃγον- 
818 ἐπυπιριϊ οὐ δαη ες ριρίμα5 ογοοίμις ἀοξονεδί τ αὐ ἢος μιοηίοηι ἱμπονοιανὶ ἡξημδὶς ΝΥΝ ἰῃ ΞἝ 
(αΠονθα ἐμεγ{{, «ἰδ! )Ὴ}68 αἰ», εἰ ἐἠξωψανὶ μον οσογοίφωιος ἀοοίης (ι. 158-18) ᾿ ἐλευ ξὺν τῇ ἸΝ Ὁ" 
σογ 50 [(ΌΥ̓ΘῊι πρμοίἑαρὶ ἐραεί, "" ρίον αὐ είν ἡπσπω ἰν βροταδὲ ἐμ ροι μι εἰ: {πῊϊ ὨΝΡΥΤΙ δὴ (ει - 
σαμείὲ υἱμὲ, μΡο μοι ἐπ ἰοία οὐ δο φμοεΐδασηψε8 ὁπ ἔμ ἰιοηνδη δι. ὁ γειέν (η Ὁ(). 99) εἶ { ρα Ἴ 
Πα ΡΣ γθλμοἴθης, ἐυ γδ τηοἀδναίονοις, πιαῦ ἐδ ίνιονι ὁ καμοἰ Πα Ο}Ό,Ὲ, ἰη βηϊο “3 εὐδλυ δῆ ἐν πα 

ἀἰρλέι σαροίο ἐη εη δες ποι! μονίονίο, 
ἐ αταξἐοναίμτα πθεοφεὶ αίο; ἐμ μοι ἀϊο (ι. 3. 
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ἐπεπιγ ἐοτεἐοηπ ἶαλὶ ἡεδοί δρέρίείον, βανοίμνι, φεΐα ἰρεϊιο αὐοὶϊρίοης δἰομξα αίνο Β ιις, απιδοδεις μὰ ΘΡΟΡα- 
{ἕηη οἱ «ον ἐπ θὲ μοίεδέα!ο εὐ) )αποΐως οδἐ (ἢ. 35). ϑϑυξίησ υπὴῖϊὶα ας οὐ ζχο δαενορίον ἐϊδυογαηι, δανιοῖέ 
οὐ ρθουν ἐὰς Θρογα ἰοὴ ἰδιις εἰ ἐθ5᾽ ἡρηογεϊλδ ἐθοϊίον" μ᾽ δκέτ ἐοί ἰς, βρη οη 5 ξαϊφολοοὶς μοϊ( εἰ Γαἰίοηε, δὲ ψαιιία (ἰο- 
ΠΟΥ δα ον δρηΝίι5 σρρεοοαίίοηθ, ἐδίατη σοποἰμα (α. 95.3.9), : 
11. “͵αδει ἢδον ὁραἴο ἡνμέία ἡιονιονα  ϊέϊλα, ἐν ρ» ἐμεῖς ἐποιιε οι έαη τηΐμς [)εὶ αι», ΕἸ ὶ οἱ δ ρίν ίλιδ ϑιη- 

εἰὲ Ῥεὺ οὐδίοηθηι (ἢ. 3}, ἀὐθοντάηι οἱ θα ρ»βϑαηι ὐρο εις δωιοίτ α ἐμ ὀγοα ίς οἰδίὐϊοι ἰοηοοι (α. 98}; οσὶ- 
ὑ{{ 0,5 ΟΡ ΗἸρο ον (ἐῶ, ἐδεθιθης Πα 8, τε ηἸατὶς, ἐπ ἐογεία πορεζανη οἰ Ποαονέα ἐς [οοηοηΐα ἴα. 91) ργο- 
δυϑοοπθης 6)μ5 ἃ ἐ ἱ αἰδμοδία αὐίνλαὶ!, υὐνυ ργιρυφηϊοτι ἐς ογμια σραίίαν, ομγμδοὶς βοηΐ οἰ βεκεὶς Ῥυἱείριν 
Ἰμαη βου ἀοξορλὶ δ! (α. 19). Θμὼ ἀὸ ἐρίμεϊοὶ 00. ἃ λ]ανοίοηο ἱμυεοίο, οἱ ορμοηίὶς Ὁ Ἂ γ᾿ οπἑαν δία ιῦη 
μεν τιον ἐς αὐ αἰλὶς αποιον δι 5 6 06) ἐλ", πο σου οητηθλθπηι ὁ ΟΜ ο ἐιὐ ἡ ξονεέτιν αμείογε!αιρηι(π. Ἱ 618). 

ΕἾ, Μαϑιδι 65. σοὶ μγεβοοήθη ἐξ ἀπ΄ βηῤξεημοπίονι αἴθ, ὑθί ραμοὶς οηληἶηο απο θεω ἰού. «11 φμὗφο- 
7μθὴ5 ιδίαν!ὁ αδολιο τς (6:0 μογογαία οδέ, πε ΓοδεὶΣ ἐξέΐρϑο μη). 80. Παιὸ ὀρφοκαορα ἠσδιονιαια παϑὶ- 
ἴων σρρα δία ὑεῖ. ]έαμι σαξεϊψαυίηεις5 αὐ σοί. Οοἱδί. ἐϊοο, ΟΠαφαμὸ. οἱ Ο(ονοπίανμηι. ἰοὶ (οἱκἐδιλανο ὁ 
αἱὲ βηφοι πιι, ἃ ρνο σῖα5 αὐἰαϊῥανπεη μην χα ἔνι σαἰζονη, σον) οσηπμς, 

ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ Ἐ᾽ 
ΦΟΩΤΙΧΟΜΙΝΩΝ, 

ἅγιον Ἡνεῦμα, τὸν ἸΙαράχλητον [1], τὸ λαλῆσαν Ἀν ΦΣ Ν : 
ς Ἰζορινθέους" Περὶ ὃὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελροὶ, 
ξ χαρισμάτων εἰσὶ, πὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα, χαὶ 

ΟΛΥΒΟΠΘΙΘ ΧΥΙ ΠΙΜΕΜΙΝΑΝΘΌΟΆΌΜ. 
ΠΙΈΓΌΒΟΙΥ πεὶβ ΟΧ ἰοπιροόνα Ῥσγοηπηίίαία ἴπὶ 1Ππ : « ἘῸ ἴὰ ἀηστα βαποίατη ϑρὶναη, Ῥαγδοϊρίαπι, ααὶ 

« Ἰοσαέϊι5 65Ὲ ἢ ργαρ ϑίῖσ..» ἘΠ Ίφοιο ὁχ ορίβίοϊα δὰ σον μοϑ : « Π6 βρὶ Ἰ π ΠΒιι5 ἀαλοπι, να 6 5,}.010 
« νὸς ἰβοραρο,» Θ᾽ ἴῃ Βοαποη( θιι5 : α ΘΙ νι εἴομ 65 δαίσπι ἀοπονατῃ 51η} 81 γ6γὸ ρῚυ15 ὅδ... οἵ σὰ 
Βα πῸῚ 

Α΄ Ἡνευματικῆς ἁληθῶς χρείχ τῆς χάριτος, ΧΑ 1. 5ρ1108}15 γογῸ ΟΡ 8 65) ργαϊϊα αἰ ἀὸ Ξρίτιία 

περὶ Πνεύματος ἀγίου διαλεχθῶμεν" οὐλ ἵνὰ τὸ χατ᾽ 
ἀξίχν (3) εἴπωμεν" ἀδύνατον γάρ" ἀλλ' ἵνα τὰ ἀπὸ 
κε΄ τ᾿ Ὗ - ᾽ 5 πῃ Ξ “ἋΣ 
τῶν θέειν Τραφῶν εἰπόντες, ἀχινόννως οἰελῇώμεν, 

Ε ἐπα τνὶ ἡ ἢ 
ἐν τοῖς Ἰυυχγνελίοις γέγρα- 

Ε Ξ τ τ "ἢ 
εἰρτ κύτος “Ὃς ὁ 

"» . τ 
Φύδος γὰρ ἀληθῶς μέγας 
πταὶ, τοῦ Χοιστοῦ σαφῶς ἂν εἴπη 

τούτῳ, 
᾿ ε ω 
ἔστι πολλάκις δέος, μὴ πρξε τῖς 

Ὁ 8 (οΥ, καὶ, 1-ἀ, 5. Μα {Πι. χαι, 92. 18. γι, καί. 11, 

() Τὸν Πυράκλητον, Αὐ]οαϊ, ἀαοτη. ἰὼ ΘΠ ΡῸ 
ΘΟΊΘΓΡΟ βου ρίατῃ παρ ϑηΐ στ, πὸ5 οχ οὐ, Πα οἱ 
ἀπ ταῦν. ἠταξο πὰ Τοο αὐ αϑ 16} οἰ πὶ ΓΟΒῚ ΠΑ ΙΠΠ15 
οαϊ. 11, τατὴῖς ἡ. {πὸ οσὺ ὐν 15. ΒΨΡΎΒΟΙ σνοῦθᾶ 
τσ! Ν αβάσηιν 6 ,σαπὶ ανδο οἵ νοοσαὶ βριυϊ 8 
βᾶποι πιϑηοπὶ καρ αηρί!, τὸ Παράκλητον οί θ, 
βοὰ ὁ Παχοάχλιυτος, {ἃ οαἵ, Θιηπα. 3, π΄ 1... 36, 
οἱ σας, 17. αὐτὴ. 3 Ὲ Σ α 5 ἢν ἸθοἿ5 ρονδρίσαρ αἹ- 
Τα} αὐ νοῦθὰ νι) 01} 4 8πὸ ΤΟ ρΟ ΠΡαταο!οί5 ΠΟῚ 
65. ἃὐοοι νι ποθι ΘΡΙΓΙ [5 βαησις αἱ Βαηοξι, 
ἐοπκμλ κα αί ας οἷοι, 50 ἀρρο!ταιίνα τι ἃ}} οἰ 815 
6[πὸ ἀασίαπι, οἱ ατοσα τὰ φασα λιν ρβίαθ ποηῖοα, 
(αοἀ (τ ἰδιβ ἀραμα6 δἰ σπ ἴα! [ἰ5. γον} 5. Φόλῃ, 
χιν, 30, ὁ δὲ Πχοάχλητος, τὸ {πνεῦμα τὸ ἄγιον, [πὲ 
ποῦς δάσο ἀἰξιοία ὅππὶ ποι τὰς λ΄ ἐἀβ πο ρ  οἱ 
απκαπι καπηρεθγίηΐ ἀἰβησαοι! αγας  δίπτῃ ἃ δ μῖ- 
τλα τἀλαι ορὶ παι οποηὶ αἰ ὀνοχίογοηξ γοΐϑτες, πὶ 
ΔΎ 010. βαναοίοία πν οατα ϑρίγιϊα ὁ] πη χοΡο, π6 
ἀπ ἈμροΙΠ αἴθε 5 ἧι απο 5. ἀἰβιρα οὐ θαι, ἃ} (ο- 

οδἰαυθ" ΟγγἸακ οἂϊ, 1, παπν. 3. 6[3. τᾶν ἴῃ ϑγια- 

Βά πο Π᾿ΙΞΒΟΡ ΔΏλ15. Π0 ἢ ἈΠ ΡΥῸ τοὶ ἀκα τα 16 ἀἸσα τη 18, 

᾿ μο 5518116 65. 6 πη]; Βοἀ αἴααδι 6 βου ριανί5 αἰ ν᾽ 8 
ἀορτοπιρία βιλὶ ἀϊσοηο 5᾽η8 Ρογίοα!ο Δοοαγγ τη 8, 

αριιβ εἠΐηι γορο ἴῃ νάπρο }}}5 ἀοβι μα γ πηοτ, 
οαπὶ ΟΠ γιξίας ἀρδνίο ἀἴχογη, : Ομ μὲς αἰ! οηὶ ἀἴϊεο- 

γὲξ τορδιοκ εὐπίνα δρίριίση βωιοίη, ποῖ τοηε ἰείαῦ 

οἱ πεψπὸ ἐπ καὸ δροιίο, ποψι ἴα [μι νὸ Ξῆς 58 Τὶ δβὲ 

Ῥονθορο νογοη ἄστη, 6 4} δὰ! ὁχ Ἰθδοναπίία, ἀα 

17. 

Βοῖο φυπβείε, αροςίο!]. 11}... νεῖ, οἂρ. 41, βὶς ΒΆΡοαΡῚ; 
Ηἰϊς τὸ νεῦμα τὸ ἄγων, τουτέστι τὸν Παράκλητον, 

{τ|04 κογναίπαιν. δον ἴῃς 5Στηθο Ιου. ΑμΠούλόπο, αποὰ 
ὀχδίαί ἃραᾷ Αἰμαπναβίι πη, )6 δυο πειατη. δι οἱ τὰ 

ῬΙΝΙΠ ρρυρομίαπο ἀριὰ ΗϊΠαιαμ, φασὰ πὸπ εϑὶ ἃ 
ρεοχίπια ποιηϊηαῖο ἀἰνουβαπι, ΡΟΒ ΒΡ ΟΥ 5 αραροὶ {1- 

δ χονο, τὸ Παράχλητον, ὴθ τοὺ πΟΒΙΤοντη ΠΡ ρα ]Ο- 

γάτα ναὶ {πιχίθ. ἊΝ 
(3) 'Ἔν τοῖς προφήταις. 1ἰὰ Βοιίρβιθιαβ ἴοσο διὰ 

τῶν προφτετῶν, 6χ σα, (615}. ΟΙΠ0}. Ἰλοο, δα}. 

οἱ, ἴρεοὸ νον μὰ φαΐ. Ετὶ ππτῃ, να ΔΒ ΠΩΣ 
ἃυτουπαηὺ (ἃ νοϊονοαίθ,ἔαιῃ δέ, 1θιασῃ, ἅ, 6. σα! 

ἀφ αασπὰ, 1, βοιπ ρὸν βου ποπίο, τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς 
προρυφήταις, ΨοΥΒὰ, διχιρέσεις, δἴο,, ααὼ {Ππ|π αν ἃ]}}- 

βοίναηῖ, ἴῃ ΟΠ {5 ρτθ!οτῖτα, γϑβαγείθιαβ. οΧχ ὁ0614.. 
(ΟἿ5}. [ἴσος άβααθ. ὁ Ο.6)}". : 

(3) Τὸ χατ᾽ ἀξίαν. Αὐποπΐα τὴ πό βου! ρβίηνιξ ΟΧ 

ὑοίπ!. ος, δα. Υἱὰ6 σαν. ὃ, πιυὴ. ΤῸ ς αι. τς 
ΠΝ 
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ριοϊοσαίαβ, οομἀσηνπα πδὺι τϑρόγίοι, “πἀ8χ νἱνὸ- 

ται ὁΕΓ τπογίαοτγατη ΟΠ ν ϑαι5. μεοπαπ αν! Π18}}15- 

πιο] Ἰιοσιαί 8 πη νθη άπ ποῃ ΠάΡΟΓΟ ; 5ὶ 4α]}5 ἰμ {τ 

οἤοπαι, Ζα} 1Π| 5ρ6] Βαρεγθβί Ὁ 
11. Τρϑῖαβ ααο αραϊ {658 ΟΠ ΙΒ. ορὰξ [ΠΥΡῚ 

οοποθάσγρ, οἱ ΔΟΡῚ5. ας ράσο ἀοἴδοία Ἰοα παν αν, οἱ 
γοθῖ5 αὉ ἱπιο ροιτον, ἀσιιμεα: 35. “ΟΠ βορὰ 

δὰ. ρα. δον ποι ἀἰοθλ 5. αν κι), γ ΘΓ 

δἰίασα ἀπ Ἰσ  θι5.; αἴ 6. ἀἰία ἀπ Ἰοηΐαβ, ἀΠὰ δὲ 

τὰδα 5 ρύᾶνο οομο!ρίαμ!. Ὀιρατηιι 5. 9.8.8. ἸμΚἼῈῸ} Δ05 

ὧἀο δρίττα βαμοίο θὰ ἀπ ἀπε5. δογιρέα βαμὶ : 8ὶ 

φιϊὰ νὸρὸ βουῖρι αὶ ΠΝ {ποτ}. 6. οὐ ΠἼ0586. 50.165 
τηὰν, [ρ86 ΒρΙτὰ5. βαποίακ. οἱοεσαίαβ οδὶ Ξονυίριαι- 

τὰβ  'ρ58 ἀα Ξοίρβοποηαςρ αἀἰχὶ φαφοίαίαπονο!αλ, 

30 αιποσι 4 σάρονο γομε μη 5, δ ΤΙ σΔ 115. ΟΡΘῸ 

ααΣ ἂν ἶρ8ο. ἀἰοία 5} : πὰ. ἀππὸ {16 ποῖ αἰχὶ!, 

05 πο Δα οΙ15. 

“1. 5 6ϑὺ βα]ὰ5 βαπομαξ Ἐρίγι 5, ΡΑγδοΙθ 8, 
ΕἘλ φυοιηδάγηοάτπι ἀλὰ5 650 Ποὰρ, Ραΐον, πραμὸ οὶ 

βοοσἀὰβ Ῥαϊον δ᾽ βίσαί ἀπ 5. 658 ἀπ] 5 ΕἸ πι8 
οὐ Ὑουθαμι [}6},ΓΡα οι ο ποῖ Ππα]νθῖ τοῖο πητι5 ο58 

5Βο]αθαηοο ϑριτι 5. σΔΠπο5, πδαο 51 ΒΘ 15 
ϑρἢαπ|5 1051 ποπόνο μὰν ὅδ᾽, 55. Ἐ5Ε ἰεῖθασ' βάμοιτ5 

δρίτηθιια, ππάχππὰα ροϊοξίαβ, αἰνίπθοι «υἰἀάδληι εἰ 
᾿πνθδιραθις. 5. ἍΝ} δαϊπι, οἵ τα Ἰοη } 15. 05. 

βδηοι οαΐοῦ τοραπὶ οπιηΐθτ ἃ θ60 μον Ομ γίβίαμι 
οἤοσίασαι. {ΠῸ παπιουιιηι ἀπί πγῶ8. ᾿Παπίγα! Σ Π1ὸ οὐ 

μι ρεοριιοι 5. 211 ΘΕ Τῃ ἀροϑίο! δῖ Νονὸ Ὑ δείδηι θη τ 
ἰο Οἀϊο Πα ρσαηθαν Ζα} βάοῦ! Ἀρτοαια ρου οι πὰ 

Βοράτγατο ἀπ ομι, ππ|5 906 5, αΐοΥς ὙΟΙΟΡῚ5 6. Νονὶ 
Ῥοϑίαταοο Ποτηϊπιβ : δὲ ἀξ )δλλει8, 

(ει 5ία 5, πὶ ἢ οἴου. ργοροιαίι 5. πὶ εὐ ἴῃ Νόνο 

αὐνϑηϊ : 55 δία ὅριγιιι|5 σφηοίτθ, ΄Ζαϊΐ μῸΥ μτὸ- 

ΡΙιδιὰ5 ὁ ΟΠ σΊΒΙῸ ρτερ σαν, εὐ ροδὶ ἀἀνομθηη 
γι βεὶ ἀδβοοηάι ὅδ. δαμάσσας ἀδιμοπβίναν 

ἐθδιι5 

ΤΥ, Νϑηο ἰδίαν ἃ Νόνο Τορίδιηρπίο οί. α1-- 

5. ΟΥ̓́ΒΤΙΕΙ ἨΠΡΈΟΒΞΟΙ,, ΑΒΟΗΙΕΡ. 

δΧ ορίπαία ρἱοἰαίο, σαοὰ τϊεΐπτο ορονίθαί 46 110 ἃ ἢ ἐξ ἀγνοίας (1), ἢ ἐκ νομιζομένης 

930 

'-, ν»“ κε . , εὐλαύείας, εἶπν 

δὴ γοὴ περὶ αὐτοῦ, λάδῃ τὴν χαταθίκην. Ὁ χρι- ὃ μὴ χοὴ περὶ αὐτοῦ, λάδῃ τὴν γχαταδίκην. ἐδ 

τὴς ζώντων χαὶ νεχρῶν ᾿[ησοῦς. Χριστὸς ἀπεφάνατο, 

ὅτ' οὐχ ἔχει ἄφεσιν’ ἐὰν οὖν (3) τις πταίσῃ, ποίαν 
᾿ τ ν΄ 
ἔχε: τὴν ἐλπίρα; 

Β΄. Αὐτῆς οὖν ἂν εἴη τῆς ἰἡσοῦ Νοιστοῦ χάριτος 
: 

Χαὶ ἔργον τὸ παραπλεῖν, χαὶ ἡμῖν ἀλείπτως εἰπεῖν, 
ὑμῖν ὃν συνέσει ἀχούτιν, Χρεῖχ γὰρ συνέσεως, οὐ 

μόνον τοῖς λέγουτν, ἀλλὰ χαὶ ποῖς ἀχούτυσιν" ἵνα 

μὴ ἄλλα ἀκούοντες, ἀλλα (3) παρεκὸ 

νοΐᾳ, Λεγέσθω τοίνου» ἡφ᾽ ἡμῶν πεοὶ 

ξχωνται ἦν δ'.- 

ἁγίου Ἠνεύμα- 
κος μόνα τὰ γεγοααμένα" εἴ δὲ τι μὴ γέγραπται, μὴ 

πολυπραγμονῶμεν, Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλὰ- 
λησε τὰς Τάρας" αὐτὸ καὶ πεοὶ ἐχυτοῦ εἴοηχεν ὅτα 

“ 
ἐρούλετο, ἢ ὅσα ἐγωροῦμεν, ΑΞγέσθω οὖν ἃ ᾿ δ ϑεςι ὐ 

ὃσα γὰρ οὐκ εἴρηκεν, ἡ μεῖς οὐ τολμόνμεν, 

» 
εἴοχχεν 

1΄. Ἔν ἐστι μόνην τὸ ἁγιον Πνεῦμα, ὁ Παράκλη- 

τος. Καὶ ὥσπερ εἰς ἐστίν ὁ Θεὺς ὁ Π|ατὴρ (4), χαὶ 
Ἶ ιῇ, “ δὸς.» 

Οὐὰλ ὅστι σεύτεσος ἤχτὴ ὠτπεο Ὦ 783. 
νογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, χα 

ἔλε." οὕτως ἕν ἐστι τὸ ἀγιον 

ἐλῳὸν οὐκ 

μένον, χαὶ 
"Ἔστιν 

ῃξῖών τι 

Πνεῦμα 
“οι, ᾿ » δὲ 1, Ἧ, αὦ. 
δεύτερον οὐκ ἔστ: Πνεῦμα ἰσύτεικον αὐτῷ. 

ἘΞ τος τῷ ὦ ΓΞ Ἂ “ν᾿ 
οὖν (5) τὸ ἅγιον Πνεῦμα «ατγίστη δύναμις, 
καὶ ἀνεξιχνίχστον, Ζῇ γὰρ, καὶ λογικόν ἐστιν, ἀγ'α- 

Ἂν ΕΛ Ύ τὰ ἘΓ Υ τι τ τ Ἢ Ν 
στιχὸν τῶν ὑπὸ διοῦ διὰ Χριστοῦ γενομένων (ἢ) 

ἀπάντων, οῦτα ποτίζει τὰς ψυχὰς τῶν διχαίΐων" 
5 ᾿ 5 τς - 

τοῦτ χοὶ ἐν πουφήταις, τοῦτο γχαὶ ἐν ἀποστόλοις ἐν 

τῇ Καινῇ Διχθόκῃ, Μισείσθωσαν οἱ γωρίζειν τολιλῶν- 
-. ν΄ ᾿ ᾿ , τ , ι εἰ » 5" Ψ,. 

τὲς τοῦ ἀγίου Πνεύματος τὴν ἐνέογειαν, Εἴς Θεὸς, ὁ 
Ηατὴρ, Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διχθάχης Δεσπότης" 

καὶ πεῖς Κύριος, Ἰησοὺς Νεποτὸς, ἢ [|ἀλύτ πρὸς 

φητευβεὶς χαὶ . Και παραγενύμενος χαὶ ἕν 
- ἐ 

ες Ν τ; ᾿ : 
Ἡνεῦμα ἅγιον, ὃ προφητῶν μὲν περὶ τοῦ Χριστοῦ 
κηρύζαν" ἐλθόντος ὃὲ ποῦ Χριστοῦ χαταῦδάν, χαὶ ἐπι- 

ϑ : Ε 
ἵξαν αὐτόν (7). 

ΐ 5 ξ ὅδ κε 
Δ᾽, Μηδεὶς οὖν χωριζέτω τὴν Παλχιὰν ἀπὸ τῆς 

9 Ψηίὰ, ἤμ, 3, 80 ψιᾷ, οαἱ. ἀ, ἡ. Γ ς οαϊς 15, Ἡ. ὃς δι ρεοίρμο σας, 11. ἡ. 13.31.1 (ογ, νεῖ, ὃ, 33 Υἱα οαΐ. 
117, πὶ 3. 33 Με. ἐιξον μιν 48, οἱ σαὲ. {1, π. 5,38 εὐ δὲ, 38 Ν δ, ἱηζοι πν ὃς 5. ΜαΈ ἢ. πὶ, 10, 

(ἢ ἽΙ ἐξ ἀγνοίας, Ρανουϊαπι ἢ ἀἀθοίηχα5 ὁχ 
σορά, ἤσο, ὔβάῖλ, οἱ τοι, 

(2) ἀν οὖν, ΠΠπ οὖν ἃ ΠΟΡΞ οχ [ἴθ οἱ. (δ- 
δία. αὐ σία, αἴ ὁἐ αὐτου 5. τῆς ἀπ Ἰνσοῦ 
Χριστοῦ, πὐπῃ. 560. ἰμῖ, 

(9) ἤλλλα, ["ῬὍ00 ἄλλως βοτγίρδίπιηβ ἄλλα, οχ Οοἱθι. 
Ποο, (αβᾶὰ}. ἀγοά, Ραΐύΐο ρμοςῖ, νοσοῦν ιαὖναὰ πε 10 - 
οἰηλαθ οχ Οοἰπὶ. σου, (αβαιρ, τοῦ, Ἰἶχ αυῖθμῖῖ5 
οἰαπι ᾿τὸ αὐτοῦ, βου ρβίμιαδ, ξαυτοῦ, δὲ ρ4ι0 ροβί, 
πμΐα πα ἐχωροῦμεν, ἢ, τοὶ, Ιουὸ χαί. 

(1) Θεὸς ὁ πατήρ. αι, Θεὸς καὶ ΠΙατύόρ, ΜαΠι]- 
τὴ 566α] ᾿δοἰϊοη ρα οοαᾳ. ἔριδι. ἤορς ἀδδαι}, οἱ 
Ονοήδοοι; σαρὰ ἴδ σδερίοϊαι νρ 5. γνο] δὰ γα 
ΒΞ ΠΊΠΟ]], Πιστεύω εἴς ἕνα Θεὸν Πχτέσα, ν6] ἃ Ἰοσαπι 
ΔΑνοβιοι δαμι 1 ον, γα, ὃ Ἔμν εἰς Θεὸς ὁ Ἰατάρ. 
᾿ηὺ οὐ ἰαἴρα ΟΥΡῚΠαΞ] γον Ρορ έθ 5 ΒΡ θὲ: εἰς θεὸς, 
ὁ Πατήσ. [ἀδύχαιιο πὰ θο!, ααπτη. 54. 

(8) ἔστιν οὖν, Οὐ151. ἄοθ, Οαϑασλι. (ἰροι,, ἔστι 
ὃν 

᾿ 
ὃ 

(ὁ) ἀὰλ Χοιστοῦ γενομένων, γος διὰ Χοιστοῦ, 
ΡΟ5Ι ἁπάντων 1") ΠῚ ῸΣ518. μοδ,αδ, ἀπο γενομένων 
ΟΠ σον 5 ὁχ οοὐ αὶ, Οοί 5! Ποος σαϑαν.ο ΒπΉ 1 ΠΕ, 
808 ΒΟ [5 δάση οα!, 17, ἀπὰς 8, Ρορρι α ΟΥΟΠῚ 

ΞΘ Θὰ. δοσρηὰ σασαιο γενομένων, Ισ00. γεήοαμ- 
μένων (ἀ ἀΠ τ ἢ σθηϑυτη δἰ ΠΟν, τοβΈ Πα ππιιι5 
οχ σοί, Θἐο}». Ἰο6 δὲ ὀπβαῖθν οὐ ππὶ οἰα!ο σαΐ, 
117 Ἰοοο. Ορθαισπσον όσα αν. ΕἼΠἴὰ {εἰ θα] γε Π]ὰ5, 
ΞΔ ΘΟΕ ΠοΔΠ]οποιη δρινιϊαϊ βαποίο, ΔΕ ἀξ βαμοιῦ οὰ- 
ἰσηοτα ΕΠ Ο ποὰ ἀπ᾿ αΐοαι, φαᾶπι ἴρ5ὶ ττὰα οὐππι 
Ῥαῖγε ΟἹ ἄριτία βαποίο ἔγημε οαςς Τὶ ππμπ. 7 1 τὰ 
ποὺ ἃ ὅρια βαθποίο σγρα οπσν ἀΠΘ πα ἔπος 110 - 
ἄδθιη ἀαϊοι πο Βα 5} 5 τϑαιηὶ ρ6 Ὁ ΕἸζίατ οὐπά!- 
ἴάλατὰ Βα Πρ όπθιῃ ϑρὶ εἰ] ϑαιοίο ἀΒοΥ θὲ} ἰὴ 
Ῥ5. ΧΧΧΠς, Ρὰμ. 1 τὰς ὅν... Μᾶχίηι., αἰὰ]. 3 )0 Ὑ γὶπ., 
ὑᾶᾳ. 50  Πατὴς διὰ Λόνου κτίζει, χαὶ διὰ τοῦ Πνετύ- 
ἀατος ἁγιάζει, ατιθ Θοχ πη 115 θαι η Το ἀρ μα] τὰ - 
ΠΟ .Νοο Οὐ 15 Ραμα δ] Ἰπη φοΙα τα 5 δ ἀμ υ]αρα τι 
ϑρί απ βαποί ατ 580} 01 Π᾿πατόροιῃ ἀββον τ βοαὰ δἐϊαν 
Θάγασῃ Ῥον ΩΣ ἀ{π|15 βαοντηδηογαπι τηίογα 5 ἀἰοῖ- 
λβ, σα. δια. 7. πιά ἀφυαν ΒαΡΕβεπα!β, βαστγὶ 
ΟὨΡΙδηια 15, οἱ Βα Παντς π5 α ποι Περι ονοῦὰ δλίθμι 
ἀν Πα}, οαϊ, 8, παῃν. 3. ΟἹ ἀ ; σεῖς. 51, ἤὐπη. 8. σα, 
ὅσ, παπὰς 1 δὲ 10. 

[7} Αὐτόν, Ξεφυίίαν. πἷσ ἰὼ υοάᾷ, Οὐἰδιίη, Ἰομμα 
ΤῊ Δ ἢ |55ἃ {ππι πὸ ἐἔ ΓΙ α5 Δα σαΐσοπι σλξοο! 6515 γῶν 
ΡΟ πα ἀπ δι 
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Καινῆς Διαθάχης' 

Πνεῦμα ἐκεῖ, καὶ ἄλλο ὦϑε' ἐπεὶ ποοσχροήει αὐτῷ 
τῷ ἁγίῳ {Πνεύνμιατι, Πχτρὸς καὶ Υἱοῦ τετι- 
μημένῳ, καὶ ἐν τῷ χαιοῷ ΐ τοῦ ἁγίυυ βαπτίσματος ἐν 
“1. 5 πὰ, ἢ τ ἥ ς τῇ ἁγίᾳ. Ῥριδὸ. συμπεριλαιλθανομένῳ, Ὃ γχ9 τοῦ 
πον παν: δ να, δ 7... ὡνο “δον, ἴον - ΕΝ πεῖν. Ὁεῦς μονογενὴς Υἱὸς σποὶς ἀποστόλοις εἰρηχε σαφῶς 

ἐξ ἌΡ ῳ Ἔ -»- - “, " δ ἰιορευθῆνπες, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔήνη, βαπτί- 
ζοντες αὐτοὺς εἷς τὸ ὀνομὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ 
ἊἊΨΞ 

γιοῦ ἐ καὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, Ἵ] ἐλπὶς ἡμῶν 
εἰς {ππτέρα, καὶ ΥἹὸν, χαὶ ἁγιον Πνεῦμα, Οὐ τρεῖς 
θεοὺς καταγγέλλομεν' φιμούσθωσαν γὰρ Μαρχίων!- 
σταί ἀλλὰ σὺν ἁγίῳ Ηνεύαλτι, δ: ἑνὸς Υἱοῦ, ἔνα 
Θεὸν χκαταγγέλλυμεν. ᾿Αδιαίρετος ἡ πίστις, ἀχγώσ:- (ως 
στος ἢ εὐσέδεια, Οὔτε χωρίζημεν τὴν ἁγίαν Ἡριάδα, 
“ “ Φ' 
ὡς τινες" οὔτε συναλοιωὴν, ὡς Σαύέλλιος, ἐργαξζό- 

ἜΗΝ ᾿ ἔων" μεθα, ᾿Δ Δ΄ οἴθαμεν εὐστοῶς ἕνα Ἰατέ5α, τὸν ἀπο- 

ΟΛΤΕΟΠΒΕΒΙΒ ΧΥΙ, ὍῈ ΒΡΙΕΙΤῸ ΒΑΧΟΤῸΟ Ι. 932 

δεὶς λεγέτω, ὅτι ἄλλο ([) τὸ Α νἱάαί: πὰ} 15 ἠϊοα! αἸΐατῃ [δ], 6 αἰϊαῃι αἷο Βρι ο᾿αα 
6585 (9) ἃ απι ἴῃ ἰρϑαπι οἴ μάθοι 5ρισίμαηι βαῃ- 
οἴαπι, δ᾽ αὶ σαὶ Ραΐγο οὐ 11ο Ὠοπογάξαν, οἱ βαἢ- 

ΟἹ να ρ ὑβθνι 15 Τά μότγο ἃ βαποια ΤΡ" 5. δι] 

ον ανρὶ σημεῖα απ Π οἱ ΕἸ Π11π5. ἀροβ- 

1015. ΟἸΧῊ ἀϊδονίθ: « Επητος ἰσσδίο Ὁπιῃθ5 βοηΐθ5, 

«βαρ χα! δοσ πὶ ἢοιη6ὴ βαϊΓῖ5, δὲ ΕἼ, οἱ βαποιὶ 

«ΡΠ 5 δ᾽,» ρον, ποβίνα. 651 ἰὼ Ραίνδην, δὲ ΕἹ- 
᾿παηι, δὲ Βα οι Βρι τάχα. ΝΘ Ὼ ὑνθβίθοβ ἀηααλα- 

τι 5; σοῃ ὐθβοῦμ! οηΐη δΙαΓΟΙΟ  5ιο ; γε  Πν ΟὈΠῚ 

βᾶηοίο δῷ δρέιαι, ρὸν ἀππην ΕΠ ππὰ, ἀπάτα θοῖιὴι 

Ρυιοισαμηι5. Πα ν πὰ 05. Πά9 5, ΤΞΟρΡαγ 1115. Ρ]16-- 

[ἃ 5. ΝΘ σι 5ορανὰ λλ55δοίαηι ἐν] αι] να πὶ (4), ν 618, 
ἀοπα}}} ΓΔο 1} 7 ἀοίταρ σοπ ιδϊοποίη ἠυχία 56}}8}- 

ἔθαλλν ζαοΐπιι5. 5901 οὐλὰ μἱοίαίο πουΐηβ ἀθιπι Ρὰ- 
ποτὰ, αἰ ΠΟ 5. δαϊναίοτοια. πιῖ5}}, Εἰ αὶ ον] - 

τείλαντα ἡμῖν Σωτῆρα (3) τὸν Υἱόν, Οἴδαμεν ἕνα δ ταὰϑ ἀνατα ΕἸ ΠΝ, (αἱ 56 ρο} Ποῖ [5 651 τ ϑβιιγα πὶ α 

0 ἡραη. χΥ, 30, “ Ἀοὶ, τ, 153. 

(1) "Αλλο. Ηΐο ἐξ Ἰΐπθα βοιιθη! βου ρίλαμ ἦτ ἐπι- 
ῬύθΞβὶβ ἄλλον, μυΐηιο τὰ σοῦ ροκαὶ ἄλλο ὁχ ργορτία 
δαοίουγαίο Σ 1) σοι ὁχ σοί ἃ. (151. δΕ Ποὺ. θ᾽Ὸ 
αὐτοῦ ὁχ ᾿ἰδὰ, σοάά, οἱ (αβα}}. γθροϑὰ! αὐτῷ, ἐρεὶ 
δρένξεμ βαποῖο, δὰ ὁχ ΟΟἾ5], ΠΠπ ἃ αὐ τῷ ἀγίῳ 60]- 
Ιοδανι, απ πὶ ΘΠ 5. αὐτοῦ, οἱ ἴῃ ἴσο ἃς Οαβάμ., 
αὐτῷ, ρῦ5Ι, ἁγίῳ Ιομαϊαρ, Ποῦ μετὰ Πατρὸς καὶ 
γιοῦ, (0158), πᾶροῖ, σὺν Πατρὶ χαὶ γῶν, αἱ 5. [ 5'- 
μ}}}} μὨταβὶ οαζν ἀ, πατα. 16, {π| 6} ποὺ ἰοσος οἱ 
6Ε 1 Ἰποχ οἰΐα!ο οα!, ἅν απ 6 1 το π415 εἴτα 
Ρυνβομανηθι αἰ Δ Π ΘΟ ἶ5 τπιονοηὶ, ἐδ {πὸ ἤϊε 
ὑαί, ὁ, απ 1, 4] ὁχ [οὐταλ αι θαρ 5} ρυοίοονα5 
ογαϊ, ἰθϑῖ6. βαβί!ο, 26. δρυμιι βαποίο, οἂρ. 0,οἱ 
80, 72, ρᾶμ. 119, 

(3) δωτῆρα. ἴὕὅγαν μ΄ ΟΠΠΠ|3, σωτη γΐαν, βαϊμίθη, 
«πο πχααντ να 5 χα αι. ΟΟ15] Πσο, σάβαα}. οἱ 
(ὍΝ. ογὸ ἐπαγγελλόμενον, ὁχ οὐ. [015]. ροβα- 
ἵπ5. ἐπαγγειλάμενον, ας πιΐγα Πα οί αηι 9. θοντο 
4 παι εθιθῖν ὁ γορίοηθ γοοῖβ ἀποστείλαντα, ὖὲ Μ||- 
Ἰοϑῖαα τὰς ϑοΠο θα. 56 ἀπὰπα τοσθῃ ον! ἀξονι ρίπιηι 
᾿ν οσα, δ τορου 588 : Ὥσπερ ὁ Πατὴρ πέμπον (Ἰὸμὸ 
πέμπων) τὸν Υἷον, οὐ τὰ αὐτοῦ χχοίσμυτα δέδωχεν, 
ἀλλὰ τὸν Υἱὸν ὑποστατιχῶς" οὕτω χαὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα 
πέλψας ὁ Υἱύς, οὐ τὰ γαρίσματα ἔπεψεν, ἀλλὰ τὸ χὺ- 
τὸ ξνυπόστατον χαὶ ἐνευγοῦν Πνεθικα, « Θπριηππ|ο- 
« ἀαπὴ Ῥαΐογ ΠῚ πὰ Πι[λ5ι πολ ὁ}π|5. ἀοιτὰ σ0Π- 
4 Οὐβδιζ, 561} ἡ] πὶ σα πϑέδῃ Βα] 6: ἃ. οἱ ΤΠΠΏΠπι5 
. ρα απ τὰ δαπονα αι. Π 6 η 5. πο. ἀοηὰ τη ϊϑη!ς βοὰ 
“ ἱβδα) καθ ἰβίοπ! δηλ οὐ οὁμοναπίο βρέ αι, » 
δομποί αι «ποι ΟΝ ΠΠ ποθὴ οπίς δοα πίη] 6] 85 
πλθ τ} 1} ἂὸ 56 16 σου οι σι. πο)}οῖ5 υάθιαν, δτἰα 
Ρηίθυ απο ᾿ἰρϑαπιὶ ἰοσσμι, δι. 17, πηι. 9. 1. 14, 
18 1 οἱ, σαξ. 21. ἀαπππ, ἱ, 3. 3, δίς, ᾶὸ ἴῃ Ἰἰστο οἷν 
βααονατῃ ον κῶν ἀρ ἼΓα5 ΒΑ ΠΟΙ ὁ 16. Π Πνλ}} 0550 ΟΧ 
ρυϊπόη1ἃ. αν] τα 5. απ, πὸ απίοια. οι παρ 
ἀθ ϑαββίαμια! ! βαοῦ! ϑρίγι 5 'μ δα θηὶ ἃ Θατῃ 
58 9 ΕΠ ἀπ ἀδτὰ ἢ Παρθα, πλτ} 15 βάστα Ξοτί ρίαν οἱ 
Ῥαίγαπι ἐθπ ] γτ} 115. σον ον Ὁ Το. Ἰνείαν,, ἰθὩ). 
Ἰ υρηι. ῬΙιδοίομεοις πριν ναι, θὸ Ῥευεξ, σὰρρ ἐν, οἷο, 

(ἡ Χιμις ἀΐοαι αἰΐποι ἰδὲ, εἰ αἰἑία εἰς δρορα 
ὠδο Ππτ ἀασναπμίδλο να οονγίιχ δεγοσομῃ [550 
6 Γογι ἔπ ἃ, ἀτιν ὕ, αοτη, Βα 1058. ναι }}5 λα}τ|5 οἱ 
ΞΘΠΌΘΙΕ5 σα! ἢ 0515 [οἷ ν Γ0 1}. ΜΙΓΆ ΛΗ 16 οβξ φυσα 
Οεγίβϑαθ5, ΠΠ}ν τι δ γεϊπιοιριῖδ, οἂρ. 7, ἀΓ γαγα! Πῶρος 
τ ο5 φαϊάοηι 86 ἃ ἰνῖθδϑ {πὶ ἰπτο5. )605. ἀἰσοιοπὶ 
ὁ. 05 Ομ αἰβῖοβ τ ἀπο8 ἰἀτοἢ Βριυ ιπ5 βαιλοῖο 5 ἤλ}- 
πάῃ 56 σοσηογίθβο ΔὉ ὩΣ ρυυνάϊοατῦὶ, ἀπ νοῦθὰ 
ἴορα σοροθ!, Αι θυοβίαβ, 110. τ) 6. δρύρίδι πμοο, 
ὁὰρ. ὁ, ἀσπὶ,ν ὅδ, Τάστα, Ἰδηθὴ ΟΥβΘμο5. ΡΠ Ρ]}15 
ἰοοῖ 5. ποία! οὐ ὀρριισιιδί ὀγγοῦ δι θοΟΥΓτας Ὁ} αὐ] 

σριυτατα Ἰὰ Ποιὰ Τπειραπιοη το βοὴ ρτο Ὁ θα μιαΓ, 
Υἱάο μβοόπὶς 13 ἐπὶ ᾿ουξέ,, ραρ, 181 οἀ, Εταβ. ἐιοτα, 13 

ὧν Φογεμιίαιη. γὰρ. θ88., 1 Αροίου. Ριαωπρλι, », 88, 

ἐξ γι, ἰδ. ἃς Δά ς οαὲς 61, ἃν 17. 

ἜῬῚ 

ὉΣΊΩΝ δός Σς, αἴ 1 δας ὁ ἸῺ 

ὯΡ. χι τ ἐπ ον. σαρ. γας Ῥαὰρ. ὁδὲ : ἰὼ ΜΙ αξ λιν, 
Το, δατέ, μὰν. 39. ΔΠῚ ἀπσαις ἠδ οοἀοχή ΘΥΓΟΓΟ 
οοπιπιοιηοι πὲ, π΄. ᾿ρρῃ , ον χχις μππὶ. ἀ οἱ ὃ, 
15 ΟΥΤῸν οὐὰϊ οτηπῖιτηι {πὶ αἰ δ ίθυ δ Το 6 ἢ] 
αι Νον: θα ἃαπα οραμι ; 504 ρεφοίραθ ΝΜ ᾶν- 
οἰοτἀρπι δὲ ΜΔ Ἰοϑόνα αι ἀδ χα ϊθὰ5 αἰχλμητις δἱἱ 
σείθοι, ἀς τπῦττα. 3 5 σαῦθοι. 7, απ, ὃ. [στο αίρὰ5 ααἰ- 
νορθόι ἢ απ οο5. σι π 8, Οἱ, ρα, αὐνοῦβαπι 
διανοϊοηδιη μαμπάηδ, {00 τν, ὁδρ. 9, ἀπ]η. 3, ἀπῃλ 
ΡΟ αλλ } ὁ558 Βϑῖμ Ῥη γοΩ, οἱ πη τὴ ΟΠ ΓΞ ἢ ἢ} 
ϑίοει5 δὲ Νονὶ Τοβιαράσαι, ἀπ σιαιῃ πον ἀῶ 
ῥβ80 δρί ἐπι. καροξιομς, ἈΠΟ οι, ἀρ Ἰδαπολίθηι, 
ἢθι νύ, σὰρ. ἐν, τοῖον! ΑΡροιϊοη, αὐδῆαν8. δδροϊομὶ- 
ἰᾶται ὁ ύθμο, ππ| αἸνούβαπι 0 615. ἃ 9 1558. 5οπίθπ- 
αὰσας μι ἀρὰ. [ΠΤ ΘγΟ τ θυ πο ματα. ὁΟΗ τὰ ἂς 
δ δ ίβτον ΟἹ σα ΡΟ ρα ΠΣ ρυορίο ϊαβ απίομι ὃχ δά 
νεγξαγο ρήγα, ἐξ αντιχετένευ Πνεύμστος, ργοίδν 
οἷα5 ἀἴσοσοι, ἀξαπιϑὺβ Ἀφ γοβίτῃ ΤῸ 510 τοῖον ἀρπά 
ἀτολοίαια, θρ. ἐπ Δί, τα. 10. ὁὉ ἀνα ἰερι- 
βηδη., ὨσυΓδθ, ὑχνας πσηὶ, 30 « θῸ ῬΡΟρ ΘΕ 5 σαὶ ἀρθά 
« τῸ5 5180} δρο ἀἸο]ς, δρίθίαπ οβοο (Ἰσχ9 οὺρ ΟΡ Οἷβ 
« “ρὶ μιανεῖ δριγιθτμι, βέπῳ. πμν), μα ρΙΘίδ 5. οἰνα 
«ἀπ απ τοποδνανα τ Πάσαλι αἰατο ἃ] 1.110 ἃ5- 
« ὈὉ]οπάδιθιη! τὰ ηπτθι5. ΓΕρρ). δὲ ὁ}}) ἐθεοραὶ 
« ῸΣ. 5808} ΘᾺ} 1 νου ζαΐο, ὁ 

(Ὁ Νόψις κοραγώμιμὰ καρ οίαην Τριμἐαίομι. δυραγα- 
ματι Τριοαλαῖθαι Ανῖλπὶ ΕΠ τὴ ἴῃ σνοδιαγαΡ τὰ ̓ ν- 
ποτα γοίδγοηίος, οατ, 11. ἀππι. 17, δριοσ 116 
βάποόίατη απο Ἰηἰουόγοῦι Βϊιο, αι νο 1 τσὶ αὶ 
ἀσορλναμι σαι ὴ Ομ ποτα ΓΟΪῸΤ ΔΙ Πα πα 5615. Οὐ, 
(ὁπι. Αναν, πὰ. Ὁ: Μεμερισαξῖναι τῇ ς καὶ 
ἀπεξενωμέναι, καὶ ὀπεσχοινισιλέναι, χαὶ ἀλλύτοιχι, 
χαὶ ἀμετυοΐ εἶσιν ἀλλήλων αἱ οὐσίαι τοῦ {[ατρὴὺς, 
γαὶ τοῦ ΥἹοῦ, χαὶ τοῦ ἀνίου Πνεύματος, Ἀδὰ ὧς ΓΝ 

τὸς {ἤΆρειος ) ἐφόγξατο, ἀνόμοιο; πάμποιν ἀλλήλων 
ταῖς οὐσίχις γαὶ ὀόξαις εἰσὶν εἰς ἀπειηον' Ναίίσα 80- 
γαραίῳ αὐαϊοπαίρ, κεωποίδι, αἰϊοπω, οἱ τοιένα, οὐπὶ- 

τδηάονθ δοῦα ἱμεϊοώπ οοπαρο δ ἐμπὶ Πα "5, εἰ 
ΕἸ, εὐ ϑρίσίεας βαηοῖὶ βεϑοιαηεδε; δὲ. ἈΠ ἰρλσ αἱ 
[λυ απ). ρρη θα ἑλ ον 56. τμ κέαρ ἐἰς οἱ φἰογῖα Ὀνβετὶυ 
αἰκοὶ με οϑ. ΝΟ 68. ΑΥἹ τοίνυν ὁχ μὰ ἀθδθθηριᾶδὺ 
ὃς ϑιμιοιί,, πᾶσα, 18: "γοον 'Ῥριάς ἔττι, δόξαις οὐχ 

δι ίαις" ἀνεπίμιχτοι ἑχυταὶς εἶσιν αἱ ὑποστάσεις οὐ- 

πῶν μία τῆς μιὰς ξυδοξοτέρα δόξαις εἰς ἀπεῖοον" 
Νυπίποι Τρῖηῖδας δ ποτὶ δημητΠ οὐιριίοννηι σἰονῖα,; 
δούτων ἰωῃροξίαβος μἱίᾳ »ουίοίίο ῥῶ πηϊξι; αἰΐονγα ὁπ 

αἰτοῦα «ογϊοδίονς αἰον τὶ ὧς ἐιυϊξισα, αἰὐοουφῖς. Οοπ- 
ἐρασίπις οὐ  οττον β.Β01Π), χάδι ἤθους βίοι! ο ὑδηὺ- 
τανόραὶ ΜΆΡΌΘῚ 5. ἀπονγαθθβ, οὐ] 5. ἀσσπια πες 
γτορυίϊατη ΒρΊ τ ἱ βαησίο Πγρυδίρδιῃ {1 δὰ] ρα - 
Βαίΐαγ. ᾿δα5}}.. ορίϑι. 7, νὰν. 120, οὔτε τὸν Παρά- 
κάνσπον Ἰδίως ὑφεστηχένα! συγχωργοῦν, ἤσησ, ὁρ!ηϊο- 

Ὡρὰ ὁγοάο ἰἀοίνοο ἰαμίορμονο ἃ Ον Οἶο. ὀρ Ραξ Πα 

᾿ 
Ἐδαστας 
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αἰ Ἰασα [5 ὁ51 1 ροβλΘ Ε5: οὐ τῃ Ρομπίθοοβίθ 58- 
ΡΟΣ ἀβόξίο]οβ μὰ ᾿ση !ασ βαιά σιν αρουΐο ἀ6]α- 

ῬΞΙ5 05. ὁ", σι μὶς ἴῃ ΗἸοσα ξαϊόπι, ἰὴ Ἀπρονίον ρος 

«ἰοἸόγαιι δουτοδία (1). σι δὰ ἄρα π103 βοΐ 

φυωνοραλίναν, ἅς ΟἸετῖβιαξ 8. 6115 ἀσβοθηα!, ας 

ἀρίγιθα5 βάποί5 6 σα: 5 ἀΟἸαρθαΒ 6δὲ Δ μι ΧΙ] 6 

σορυθηΐοι5. δγαῖ, αἱ φποιια πο πηι οα φα Οἢτ]- 

βίαι οἱ οἰμοίμαι Ἰοοπὶ νοϑριοϊαηϊ, ἴῃ πος οἾσο- 
(8 ἀἰοίμη απ ς βἰσ οὐ ἀο βᾶηοῖο βϑρίνιία ἴὰ ΒΡ ΟυογῸ 
ἀϊοονο πη 5. προ] βία τ νθναια φασγίαμι (0 1Π}1ὲ ἀδ- 

500 11, 75 ἐπι ἰΞι πο οὐ ἴχαβ σδὲ. σονία: ὁθνι. 
808 65}, ἰἀεἰνοο ἴὰ πος Ἰοοο γοῦνα [ποία ἀθ ο0 
αἱ Π1Ὸ ἀσδοοπαὶξ; ρὲὰ5 δ ΐτα σᾺ] 105 ΒΘΡΑΡΑ ΟἸ Θ 

μοὶ δηλ}. 
γι, τὲ Ῥσοροπίία 65. ἀοίπσορε φαϑάδπι ἀδ ϑρὶ- 

τῖθα βδηοίο μι] (αἱ Σ θη (αἰάδιι. ΘΠ. η πὶ 
ὁ705 [ἃς παξαταμι δοσαγαίο. ἐπα Παγο, πη ρ055101}}5 

ἀυΒΡ08 το8, 568 νου ϑαϑ σαστιπιάαμ οἰροᾶ δα μι οχὴ 
δον σπθ5 ποίαρδ, ἢ6 [οτία. βδᾶγαιῃ, ἰβπογδι 0} 6 
ΓΟ ΡΙΓΟΒ ἰονα σλτιῦ ς ΟΥ̓ΡΟΥ 546. νἱὰθ ρον, αἱ 

ππὰ Γαρία νἵα ἰποοἀδηγη5. ν5 λοι] οἱ ἡπὴο σαί ο- 
Ὠΐβ8. Θγρὸ χα ἢ Ἰονοβίθαα. ἀϊοίαια. [ἀν}} τδοε 
δι θιαξ, [ἃ Ἰσττῇ ἤὰ σάρα! ΠΠοσὰ οοπηγνοιαϊαν Σ 

ἨῸ5 γΟγῸ {ΠῚ Πμ1Π|65. 51ΠῈ3, ἰδ) ΠΟ 9 ΦῸΐ ΠΑΡΓΆΙΏ5, 
8 1} γῸ5 4ἰ| Δα 115. 

Φ46ΎΙ. Ναμηηίο ἰταρ] ἰδβίην! οἶτοα οτηπὶα πο Γο- 
αἰοῖ,, οἴΐαμι. αὐἰνονδαβ δαποίπυ. ΒΘ ρ τ Ππ|πὶ Ππ 6} 

“ ἢ Ὁ, 

Ὁ ψίᾷ, οαἱ, ἀ, ἢν 10, οὐ φαξῦ, ἃ. 1. 35 Μαμ}ι. χχναι, 

ἀπ ἴσαν οὐνον ΞΡ 6}} 10. δειαθλ τ ον ἀπίχυϊου : 
πὸ δηΐμι Ομ Πιοοταΐ οἷ, τοῦθ! 1 ΟὐἸμότ5 Ἰολὰ. τὶ 
ἕη οι, μὰς. ὅ8, αι. [ναοίαο περαίαι Ηἴο- 
ΤῸ ΠΥΤΠΠ15. 0 Ϊϑὶ. ἃ]. δῦ, πον. δα. 1, οὐ τὰ σὰρν, ον, 
ύ, ΒΡΊΒίΟ] αι ΡΜ} ἂᾷ δ! αα8, ν τ} } 8 τηθάα ἰίοΣ 
Αταηοθ οἵ δαθολο5. πιοράθηβ τὰ, ΝΠ ΠΙ5] 
ΟΕ ΠΟ ΠΟ. 0556. θυίογαί, σά 51 αὐπ5. 501 ΠΔοὴ 
ΟΧΡΡΙ τόθ 5. γα αι] αὐτο, ἡοὰ ἀἰοῖο, Ραιϊνοιας Πὰς 
ὁ πρθήίαμα ἐαποίπιῃ ἀπθχα οϑ80 σα μι ; 568. {πη} 
οι 6558 μοῦ πὰ πὶ Πα τὰ βέμοίο ϑρίγηιι, 
Ροεϊμἄθ 68|.: οὐπὰ ΠΠ Δ ΟῚ Νὰζ,, αν. ὁ, ρᾶσ. θδ, 
5ίο ΤΡ {15 Π}άθπι ργο ἢ δαί ; Εἴς Θεὸς, ἐκ γενέταο, 
δι᾿ Υἵξος, ἐς μέγα νεῦμα" « ὕπῈ85 Πο3, οχ ποθίίογθ, 
«6 ν ΕΠ πὶ. 1π πιθπ ριτιπι, 
{19 δι θρίονο Δροξιοίογμνη, ὁροίοοία. σο Θεία Πὰ 

οα δά ἴῃ αὰὰ ϑριΓιὰ5. βαηοία5. ἀδβοοηῃάογαῖ, ᾿ὴ 
10 Π1.6 Θ᾽. ἐρ ἢ Πα α ΟἸλ αἴ αὶ Η Το Ὁ ΒΤ γι μα ἢ ἀν τὰ 
Πα αἰπδβίσνα, ράτννα θα ρ οποία να: [πα προ Τποῖα- 
ΠΕ τὰ ΠΠτῸ δ εἰοίεοίλοιν το τείαγμην κα οἱϊ 
δορβαπὶ, οαρ, 8. δὲ 10, βαποίσηι Βισριαναπι αἰᾳοο- 
παμὰ ον ἀν αἴτιπι [πἰϑ5ο το οσῖς ΡΥΌΒΡΔΘΙ]Ο 6ΕῚ ἀροβίο- 
1οὸ5, φασεχ οἶς ἀρ ροΠαία ὁδί, ΟἹ βαποί πηι Μ- 
ὁοθειτῖ δα] ϑ1ο ΠΟ ΡΟ πον αἰ απὸ ἐρίβοοραπι οὰ (ἰο- 
0, Ρδ ἰμρδῖχ ϑρισαμλ βαποίη σοπούογαία δὰ 
οπνοΠις ΤΠ σοῖο σο]ογα 05. θυ ρο ηση5 πα ὴὶ 
ἍΠΕ0 ἀ]ῖο Ἰοεο βοὸς σββοι βαμοῖα5 ρίρημααιξ, ΠΠ}1Ὸ 
1)6 ροπάνίνις οἱ πρη ξεν ῖβ, ἰθαπι. ὁ άς ποῖσε! ράγναμι 
᾿απο οσοϊοπβία τα ἃἢ Αἰ υαπο, σα ΕΠ αν ἈΚ Π σανῈ 
1 σα. ΓΟΡΟΓΙΔΗΙ 6558, δἰ ΠΙουτοβοι τὰ Ὁ ἘΣ 
Ὑβδραβέαθο οἶδα 5 οχρρείθην. δία θα ἃ} ἀΣΠ1ἃ φαδη- 
ἵππὶ ἃρΟὰβ δοίη 6] μοΐοθ! Ἰάσογο, ὁχ ΗΠ, Ὑντι, 
ΝΗ 26" ἐπορὲ οαρ, ὦ, 

(3) Πάντων γὰρ, οἷο, ἴα δἀϊεῖ οἴηπο5, οἱ, Οοἰ βῆ. 
ἂς ἀνροάουϊαβ. Αἰ οο οἱ αδδα!}., πάντα, εἴς, ὑηι- 
πῖὰα ἀρ πὸς κεῖ ἰῃκϊηπία, βαρτα αι. 3, τα, 7, 
αἴχονα! ΟὙν!ι8, τὸ ἀπάντων ἀγαρῃῶν ἀξίωμα ἐν 

8. ΟΥΒΙΕΒῚ ΗΙΕΒΟΒΟΙ. ΔΒΟΗΊΕΡ. 

Ραίτα Ῥατγαοϊοίποι ὃ; πον ϑρί αι. σαμοίι, ἡ Υἱὸν, τὸν ἐπαγγειλάμενον πέμψειν παρὰ τοῦ ΠΙατρὸ 
τὸν Παράχλητον, Οἴδαμεν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, 

λαλῆσαν ἐν προφήταις" καὶ ἐν τῇ {{πντηχοστῇ χατο 
Ξλρὸν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους πορίνων Ὑλωσ- 

σῶν, ἐνθαῦῆα ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ, εν τῇ ἀνωτέϑᾳ τῶν 

ἀποηπτύλων Ἰἰχχλησίᾳ, Ἠἄντων γὰρ (2) παρ᾿ ἡμῖν 

. ΠΝ 
Ὁ Ξέδὸϊ 

Ἔστι τὰ ἀξίώματαν. Ευεζῦθα δι σιστῶς 
δα ζὴ 

ΜΝ 

ΝΣ . νοΥ ὧν 

τὶ τῷ 
τούτῳ λέγομεν" οὕτω χαὶ περὶ ἁγίου ᾿νε’ 

τῇ ἀνωτέοχ 
τ Σκας ἩΟ ᾿ δόλος χὰ θατὰ Ὁ τοῦ ἐνταῦθα στχυσωβέντος, συναπολαύει τὸ ἐκεῖ κατ 

ελῆόν (3.}" οὕτω τὰ περὶ τοῦ ἐχεῖ χατελθύντος ἐνταῦθα 

λαλοῦμεν" ἀμέφιστος γάο ἐστιν (4) εὐσέδεια. 
Ε΄. Βουλόμεθα λοιπόν τινα εἰπεῖν πεοὶ τοῦ ἁνίου 

λέγειν ᾿Εχχλησίχ, ᾿Ιὐὑπειδὴ 

Πνεύματος" οὐχὶ διηγήσασθχι τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ 
ἀχριδῷς" ἀδύνατον 715. ἀλλ᾽ εἰπεῖν τὰς διαφόρους 

τινῶν περὶ (8) αὐτοῦ παρεχτροπὰς, ἵνα ἡ ποτε ἐξ 

ἀγνοίας ἐκείνων χατενεχθῶ μεν" χαὶ ἐπικύψαι τὰς τῆς 

πλάνης ὁδοὺς, ἵνα μἰαν ὀδὸν βασιλικὴν ὀθεύσωφλεν, 
Εἰ δὲ τι ῥηθὲν ὑπὸ τῶν αἰφέσεων νῦν διηγούμεθα δι" 
ἀσφάλειαν, τοῦτο κατὰ τῆς ἐχείνων προοτρεπέσῃω 

χεραλῆς" ἀθῶο! χαὶ 
".. “ ἡ πε ΣῊ 
εἰικξεν, ὁ. τε ἐφ γϑιες ΜΞ 

πάντα ἀνοτιώτατοι αἰοετιχοὶ, χαὶ 
͵ “ν - ᾿᾿ μεόματος ᾧὥξυνχν γλῶσσαν (0), χαὶ 

ἢ, 38. γὲ-, ἐπν. ἃ, 7.89 γι, ἑη β. τ. 3ά., δὲ οαξ 11,.ὰς 3. 

ἰπῆνα ἢτπ, 12, οἱ εξ, 11, παῖὰ. ὃ, 28. οἱ 834. Οἱ (ἱ Ἰτφοσολύμοις, αιοα αΐς ποβίρο μ}1Ρα 51 5.1} }ΠΠΠ } ΠῚ, 

] 

ἴῃ. 4πὰ ΒρρΙοσ ἀπη} ἰδίῃ. ἀγαθῶν, 
3) 7 ἐχεῖ πατελῃύν, ΠΙ5 ἀἀ{1ι, ΟΟ]Ὲ}., μία γὰρ 

ἢ δόξα, πα οπῖτα 1 αἰκδογαιι } αἰορία ὑπές 
(1) οι οναῖαν αὐτῖσα!ις ἢ. ὅθιτ. 
(5) Ττνῶν περί, γοῦο, 5. ποβοίο ἀπμοπιοᾶο ἰὴ 

ΤΏ 0 65515 Οχοϊάθγαμε; 65 ΤΟ ΘΙ ΠῚ 5 ὁχ ο06α., θυ1- 
πιὰηι σα ἀθι ὃχ Οοἰδι,, ἀπόγαπι νθνο ὁχ εὐυάοαι, π- 
δηροθάαο οχ ἴοθ οἱ Οαθαῦ]ν, ῬΟΒ.,, συμ] πο 8 μὰ 
χαί δχ ἀ0]}π5 τηοτΐο πὰ ΘΠ 101 115. 185. 115 ἀἀα141- 
Χλιτ8, ἂς Ῥτὸ ἐπιχώψω, δικοί, βου ρβίμηασ, ἐπι- 
κόψαι, ὁχ οὐά, (Οἷ51. 0 δα ράμαημαγ οθ. οἱ (ὰ- 
58 1}. Φαἱ ἰΔηγθ ἔογαπί, ἐχχόψαι" [ρί580. ν᾽ ἀοῖον 
νοά,, ἐπιχύψωμεν, ρεαεϊδαγες, 

(0) 1'λῶσσαν. (ΟἸ5ὶ., τὰς γλώσσας, γγορεαβ. δα 
ϑομ 6 ἢ πὶ ρΞαϊτηΐ τιχην, ἀ. Ροξὶ ἐτόλμησαν, νοΡθατη 
εἰπεῖν ἃ )Θολ 5 ὁχ οὐδ, (οἰ5). ἴσο, παι. ΟΡοί, 
ϑοῴαιθλθ8 νουθ8, τοῖς προστάγμασι, ἀδδθηΐ ᾽πὶ ἐοὔα, 
(οἷκί. ἤρο, (δααν,, ΜΆ] δ τι5, τοῖς συντάγμασσι, 
μι θ}}5 {ΠῚῚΞῚ οα θὴ5 νῦχ, ποὸς τὰς, Εονίο ππῖθὴ 
τοθααίαν ἃ Ον Το βούῖρια ᾿ΤΟΏΘΙ προσταγματα, μ)ὲ0- 
σδρίϊοποα, αατὰ, Ὁ} 1056 1κ ρυωξα πὸ Πρεόγα αι 500 - 
τῖθῖ ΟΧΡΌΠΙ, ὑ05. ΞΟΥΙρ5} αὐ ἀδιοσρηίαμι δὲ ἰπ5]- 
πυσπόπην Οὐ τις ας σανονΌ Εν ροΡρνδυβει) εἰ 5ι8- 
ἀϊοβο ἑομίσοίαιν Πνοι σονται απξοια, Οἰοα ἴτὸ- 
πϑι5. ἀἰοίίαν οχρίαπδίον, ἐξηγητάς, ΝΕ ἐρεῖ ὀρίαιο 
οοὨ νη, 48} τὰ Πσοταπι ἀοβηιαία οομίοβο ἀξοςιῖς- 
ΡΒΠῸΟΙ οχρίαμανι, ΝΟῺ ἰάπηθιι ἸάοῖΓοο. ἐδηϊ νοοθπὶ 
ἃ Ὀννηϊο ᾿θ51 {1 μαΐογῃ, Βοα μο τ Ὁ ἐχμ]απα- 
ἰἰοπθ γὙ0} δουίριαναν βαρ,  }τι5 1 ᾿ὰ τὰ ὁ}1|8 
ΒοΙρι 5. ΟΧρΡΠ απ, νὼ} ἀοσρίνί το, σΟΟ] ϑ] δι οίο Σ 
810 οὐὐα {πι|ν15 ποῖον ος οἰ σεἰ ἀδί  οτι5. ἐξηγητής ἀτοῖ 
Ῥοίοϑί, οαἱ, 18, ὐπ, 2. , δὲ σαὶ. ὅν πὰ, 50, νὸ- 
ἰδνὴα Ῥα το 5 5} ποθι ἐξηγητῶν οἰταί, σοραβίοηο 
σαοτι ἀαπὶ ον ρίαν σοογ ἢ, ἀπ βίνο μὰ ρο}- 
Ῥϑιαΐπ σου πη αΓ 118, δῖνθ ἢ. δἰ Π5. ΠΠ| 5 ργὸ αΐα 
Οσοδϑῖομθ ὀχροβυθγαπί. ἀπαβίας, διηδίξ,, ΠΕ, γα 
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5 χαθὼς ρηναῖος ὁ 

ἐξ τοῖς πρὸς τὰς αἷρἐ- 

σ εἶναι τὸ ΠΙνεῦμα τὸ 
δ πρῶτος Σίμων, ὁ ἐν 

ταῖς Πραϊεσ' τῶν ἀπ)στόλων ἈΓάγος ἀπούληθεὶς γὰρ, 

χατὰ τοῦ Πνεύματος 
οἱ παρΐ)ηιλγι, παλιν 

Ὃ ὃὲ δυστεξὴς Μάνος, ξχυτὸν εἶναι τὸν ὑπὸ 
Παράκλητον εἰπεῖν ἐτύλιυν πεῖν. 

ἐν προφήταις εἶναι, χαὶ ἄλλο ἐν Καὶ- 
τις αὐτῶν ὁ πλάνν, μᾶλλον δὲ ἣ 

ῃ ᾿ ᾿ - 
Ὑσον τοῦνων τοὺς ποιούτους, Ἅ12ι ὠξογε 

τ 
Μίσ βλατοη; 

τοὺς βθλᾶσουν μοῦντας τὸ 
οὐκ ἔχοντος (ὃ). Τίς σ 
νωνία, τῷ βχπτισθησομένῳ 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ ἄφεσιν 
ὐνονο ἧς ἀνελεῖ ᾿ 
Ὁ προς τοὺς σνελτιισῖφος λοι- 

Ξ ν᾿ Ξ 
νν χα! εἰς Πνεῦμα 

ἄχιον; δὲ ὁ χολλώμενος τῷ χλέπτῃ χαὶ συντρέχων, 
ΟΝ δον ρον νον , ἘΣ 
πὴ τιμωρίαν ἐστίν" ὁ προσκφούωών Πνεύματι ἀγξυ, ἱ 

ξξξι τὴν ἐλπίθα : τΑσο τ το 

7΄, Μισείσθωταν χαὶ Μαρχιωνισταὶ, οἱ περιελόντες 

τὰ ἐήματα τῆς Ἰ]αλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ τῆς Καινῆς. 

Ὁ6 ῬβΑ], ΟΧΧΧΊΧ, ἦ- 
ἧς 5 ὙῊ ὐδαϊ. Ὁ ἄς 10. [7 ἰς 1 

ηαροσ. Οοπίοπιρ αἰοπῖηιν, αἴ μαροῖαν πὶ οοά, (0. 
2253, νοσαΐ ΡΠ Οοηθιη, Ραρίατῃ, [γοησπι, ΒΕ πὴ, 
Ῥαπίσηηη, ΟἸοπιοπίρτη ΑἸ σχαπα νη), γοία5.1551- 
τοβ. Ἐσοσϑίασπι πὶ ἐξηγητάς. 

(ἋἹ πάλιν ἕτερα, 11, χαὶ ἕτερα, γα] γ5 
βου μίμταπι οοὐ ἃ, 015]. σα, ἀκδάμ}, θαι! 0. μοδι, 
6Χ ᾿Ι8ἀοὴ θυ! ρϑίπηβ ὄλλο ἀμόνι Ἰοοὶβ ὁοπβοίαρη- 
ἴθτ, ἈΒῚ ἴῃ σά 5 ἰγορναίτν ἄλλον, πΠ Βα ρον 5. ἔφοῖ 
Τ1}15 ΠΏΠ. ἧς 

(3) Οὐχ ἔχοντας. Οοἰἷδπὶ., οὐχ ἔχουσι, ὅρα, αἴ 
σαΐ., πῦπι. 3:0: οαἱ, ὁ, πα, 16, οαϊ. 10, πα). 1, 
πῸ]]ατὴ Β] 5] 6 η}}8. ἴθ ϑρί τ ἔτη σαῃοίαηι ν θα} 
ΒΌΡΟΡΕΒΒΟ δῦ τ ΟΠ 1π|5. Ἰουὶβ απ πα Εναηεθ ] 
ψορα τοοϊος, πα] μι 6115 ἘΘ ΘΟ ἢ {15 πὰ ΞΘ ΠΕ Β.ΠΠῚ 
1Ώ 8550 ὀνοάθηλιμ ἐσέ, ρται ον δαπι, ΘΙ παπ βάπὸ 
οἱ γαγαῃι, 48} ἰπ ἰρδὸ ΟΠ ΓΙ51} ἀΐσίο αἰ! Οαοὰ δα- 
τὰ  αβρηδηνίχηι τὸ 5 τΠ αγῃ δα ἔστη νορἷὰ σα ΓοΡο 
ποῖ Οχί β πια τη, ταϊίο τ μι θη μέι οο[ : Ὀ] βρ]οσα 
αι τοοὸβ ρτοιαμεαί, 4} νο} Ἱποναλ ἴα, ΝΟ Γ ρ016- 
ἴα |15 ορίπιοπο 46 ϑρισία βαοῖο 5665 ἀίμι8. Θρο1.- 
6. κου! ππηλ. 1. οἱ ἢλ ΘΓΠῚ8. δ 8505. 500 - 
1ουῖ5 11} 85 τος Ἰθ00 τοὺς ἀθ ἤπια, Αἰφα! Μα ΠΩ 5 
Ῥοπ σσλαν, δὲ το ρΙΞΟΔ ΩΓ 556 νηὶ Βα] αι ῖξ, σδῖ, ὅ, 
πῦτι. 30, Ὁ μα] τὰ ἀα ὐἸοΥῖο νθοβ οχ Μη ἢ 1015 
σοηνοτβοβ, πὸ μαίας οχ οὐ, 1, παππα. 3. ΒΗΓ] Π 6 
οὐμὸ ΠῚ ΟΠ ΠἸΙτολ. γϑγηἶπθιι. ΘΟ 6.15. ΘΟ σα Π5. 6556 
ΒΠιβρησηλίαην. ἴῃς ρία πα βαποιιαιν πη. νομί 
ΘΧΡ ΘΙ ΘΙ. 

(91 1ὲ φιαῖ Πποειἐοὶ Ὀσσαμ τ. ΠοΒ σον Π Ομ τι 6 
ΘΠ ὍΠᾶἃ 5ΠΉΡΙΟῸΣ βϑοία, 506 πῈ.} αν ΡΟ ΡΘ 15 ΔΙ νοΡΞῶν, 
πα ἃ Ξισιοηο αμο Ἰπογ 5. Ξογ τὰ Βα ΞΟΟρΡΟΡθμ, 
ἐπι ἢ παι ατ τσ τ αι δἷξ οἴ, δὲ ρει οίμαο ποίαν 
{πα τον Υθ]τοιξί δα ας 405. ἰαηχοῖ τι ἃ 
(πτύν οἷκ ανοῦβοβ χοοοηβοὶ Οὐγ] 5, (ἢ οδἰτοῖβ λν- 
“νὰ {|| ορίἰόποιι ἐὸ ρισηα καηοίο, αλλ ἰγ5ο, 
τογδουθάϊα τ 5᾽ μα ]ατἹ Ππιρ οἰα Πκ πον γοτο Ῥεολὶς 
δίθτβι γοουνο πὰ απ 65! ΠΟΥΡΟΥ 5. ἴου 50. 
ποίας, {αἰ φασιν ἐν Το μδοο, ΠΠΡκ ας οαρς 39... 1, 
βοραταίηθε ΠΟ σον} σα 1 οὐ α ἀσα 0.15. 
δἰηγαιη Οἰλϑϑοπν σοπο Ππόυ] πὶ, Ἰοδ  οολιαι πο 
ῬΤαν ὁ ον 5. αἰαῖ πθο. οὐ τοίη ββο νἰάθηταιν, 6Χ 
Ἰέρίρλεν, ουολὶ χχνὶ, πάπα. 3. Πουἢ) ἦς ἘρΥ 1 
βᾶποῖο ορίπίοπβ, Ὁ σου οἱ Ἰἐρὶ μ)ιαπῖο, ἰσο5 οἢ- 
ἰαξ 15,6. ΤΙΠσοάοτοῖο, ἢ». 1 ἥο οἰ. ζαν., σὰρ. 15, ὁσμι- 

Ι5. ΧΥῚ]. Ὲ ΒΡΠῚΤῚ ΒΑΝΟΊΤΟΊ 1. 

45 Αοσί, νηὶ, 9. Υἱά, οαἰ, ὃ, κι. [ἀ- 
5 9 ΞΩ: Χ ΙΝ, 18. 
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ἀπῆν ΡΟ παρτ5 ἀποίοῦ ἴῃ βυ]δ ἀἀνοῦβαδ ΠΦΤΟΒΟΒ 1]- 
ΔΡῚ5 Ἐαν θη 51}, ΑἸ 5 σα !άσηι ποθὴ νου  πιμὶ οδὲ βοίρβοβ 
ΡΠ πιὰ καροίαα πόσο Σ “ΠΟΥ ΠΣ ρο ηλ115 οδὲ δ1- 

λοι, {Π ἢ). Αςι5 ἃροβίοίον αι ΜῈ μαι 5 ὁδ ς οἱ δοία5 
σηΐμι, (811 ἀόσονγὸ ἢ ΔΒ Πανὶ, ΠῚ νθνὸ 4] ὕπο- 

50101 νοσδη ταν (31 ΟΕ ΠΡ} [581|], ἃ11ὰ αθοααα οὐπ- 
νὰ Ξρίσησιον Οαἴαι 1 ϑαπὶ: δἰ (6: σαγϑατα 4118 1πι- 

ΡΓΟΒῚ να] τη}. ὁ ΑἹ σοι πσο]ον δ  ἰ5ξί αι 5. ΜΆΠΘΒ 

βοίρβιιμι. ἀαδβ οβί ἀΐοουρ Ῥαυδοίοίθλ ἃ ΟἰεἸβέο 
ταΐβδιιμι, ὁ ΔΠΔΟΡῚ νογὸ Ια πὶ ἢν ρυσμ 15, αἸταγ- 
«πι6 ἢ Νόνο Ξρ τὰ πὶ ὀοτὴ ΘῈ βαιης τ αἰθὸ ἀϊνονς- 
8115. οδὲ Ιου. ΦΡΙΟΣ, 50 ρο 15 ἢ] ΒΡθηϊα, “5 
ΗΠ ἀξ οι} ἰση!ανρ ποι δς οὐ δεῖ5, 6. [ἀρ 8 Ὀ]α5ρ)16- 
πιὰλη6 85 ριθπσα βαγ οἴη, 4} 5 ΠῸπ Θὲ γοπιὶδ- 

βίο. Θυμηδπὶ {{0Ὶ οαἢ 5Ρ6 Οπητπὶ σαγθη δ 15 Βοςῖος 
ἴα 5, 49} τὰ δρι τσὴ φαοήπο βαποίπην απο ὈΔρ 
Ζαη 5 65 Ὁ ΞῚ 5 σὰ αὐξιοτδῖ ΖΓῚ οἱ σαγοῖ οαα 

6ο ἡἢ, βιιρμιϊοίο ΟΡηοχῖα5. δὲς {16 φαὶϊ ἰὰ ΒΡΙΡΙ ΠῚ 
δαποίαπει τωρ μην, σαδην 5ρ 6. ὁ6} δ ται 

ΨΗ, θεΐο 5} οἱ Μαγοϊοι βίαν, ααὶ Υ οἰονῖς Ταεία- 
Τὰ 0 Ὁ γτρὰ ὁ Νονο ἀοίγλαχοιη!, Ὁ ΡΡ 8. ΘΠ ΠῚ 

46 γιὲ, οαἱ. ὃ, π. 35, οἱ ἰαζεν αν 9. Ὁ ῬΙά. ξρ, πὶ. 
80 γε, οαἰ, ὃ, πα. 10. 

τὴθηϊοναί θς Ξαπιμὴ οὐαί  Θρ ΓΙ πὶ δαί αΣ, 
αθριι ἴθ, ἂδ ἀρραγθί Ὠαίατα! ογθἀθραηΐ, ὁχ 
Ῥγππὺ ααοάάιη ἀλσθῖο μγορδηϊμαι, σοι ρθηι οὐἰΓὰ 
τοϊαπίαίοιι θα τ15 Τραϑῖγα αϑοβι νίββο, ἕα τη ξἰπλ}}1- 
οἰἴα!ο εἰ Βοπὶμυιαίθ δοίαμι, βῖνο αοίατα, αὐ ἰοψαιϊίαν 
τ θμαλαξ, ΟΡῸ15 ροπ 586. ἣν αὰο δγὰΐ ἱσῃοταηία οἱ 
αὐ άδοϊὰ ἢ παο ῬΡοαγΟΒοπ οι βοὴ Ῥνολατ ΟΠ ο δι 
χοσαβαμῇ, οἷς, Ορλαν οἱ οι μληϊ, αἸέσγιιι ἢ 0511- 
ον κοπαβ, ᾿σοπῦ σοίδγθμίο 1},.. ὁαρ. 80, τι. ἡ, 
ϑρίγαπι βηποίπιῃ ρυϊηιδμχ 6586 [ρα παπε ἀἰσε θα ί: 
οὔ 5 ΠΒΙ ἀϊὴο ρα ππι5 ΠΟπῚῸ ἀσοσηβαϑ [ρΕΪΤΠΌΤα ἰιο- 
Πλ 16 ΠῚ 50 ΠΟ ΟΕ ΔρμοΠ]Παραμν Ἰπηιὸν ἀφαοίάάδιν ρὑχι1- 
τα ᾳαοί ἴῃ νἰγίαιε ΒΥ Δ νοβίάσνο ἀΡΡ᾿ να να έν), 
οχ δὰ Ομ ν πίθον κου αἰβϑοί, 

(4) Αἴνα γτιωδίρι, ὠηρτοῦὶ Υαϊοπι ων. ΘΙ ἷα- 
πόραπι (6 δρινῖτα ϑαποίο ἀσοίσίπδην ὑδίουις Ξαποῖας 
᾿ρβαυβ, Πν τς σᾶρ, 2, στη. ὅ, ΝΟΙΏ8. μοβί οὐ 8 
Ατοπὰβ, ο[ βορηω Ρορ τ ατῇ ὅσ ρου οσομλ, 310 
πορόπμοιῃ 4 ὁο πε Π1ὸ αι εῖβ, πα πα μϊ δὸ Τα] οἱοηαιὶ 
Ῥ]οτοηι (ἰ5 οατιθα, αἰτοναμι μὰν ὔόπαμι ρτο χΊθΒθ, 
πορμο Ὀμεϊβίαπι εἰ ξρίρί τὰ. βαποίατῃ. Ῥέοίον ἰὰ 
ἀπίοιη (πού ΟΙτεἰδβ. Πομ] ΡῸ5. οὐῃιυ} 55θί, απ - 
ταπὰ οευίαι φιλίαι πο ἢ, Βρ᾽ Ἴ απ δα 1} 
605 ΟἸἼΠΘΕ ἰπ θ 1 56 σχερ Πα 105 ἐυα 5 πον ἀσο}}15- 
εοιᾶς γϑύατα. νϑηαίδαλ πιδαχίβδο, ητοίοτεα Δολᾶν 
παοίπω ὅριϊα5. βᾶποι! πότον. {πα θραπ, ᾿]ὰ, 
ςὰρ. ἀν πτηι, ἵν Ῥά μοι ἐο5 ὅρια καθ αισα ΓΔ Π6Ὶ 

56ΧῸΣΝ οἰουίεβο, αι φασηγάδτα Ἰδολαπὶ ᾿πΠΒΌρΡΟΡ 
Ῥαγαοϊοίαην ρΡμΟΠαματης φποτη σι ὁ ΠῚ οὐηι ΤΌΤ 
ΡΊΒαΪ σοπήυπαβομτσε, Ὅλ ἃ}}}5 ρούμι ὁ0 ΑΒΠΙΣΌΡΟ εἰ 
Ευο! βία Ῥυο 05 πουμαθαα!αν, Τροςς ΠΒ. αν σὰ, 1 
πατ. 9. τὸς Ὑ]οπ ἰδόντι Τα] ἡ α1ὸ ἀϊτὸνδα 
Ἰρξίας γα ]ο ! οοίετηα, 0 Ἰροηανο, 106], σαγρ. 11, 
ἡθαν. ἐν, το αίὰ : Βριταπν καποί ἃ Υ οι αι (αὶ 

ἸΤὸμῖ! νοίαβ Ἰ ογ γοβ, πᾶπη ἄγοι ΕρΙΡ δὴ Τευ πὴ ϊ 
εἷν δροίοκῖα, νγοάαοίμηι ἀὶ ἀζόμαιτι ὑχαιη! πα υΠθὴϊ 
οἱ δοσιἀ! ταἴσην, οἷον, Αια λιν ἡορο, δρίβις 1 αὐ 
ϑυγαγίοινκ παν [0 81 11 ἀΠὸ πιο α να] ΘΒ 8] ορὶ- 
εἰσπθμὰ τοίου ππίταηι Βριιπ ϑαροίσηι ἀπ 9 0Π}5 
σον σα πι ΟΝ 1115 οδϑδν {τι ΠῚ Ν᾽ 5. ΟΟΤΟΡΙ5 τη] ὸ Ὁ 

Ῥαγαῦ]οιῖ ἀοπαίλ5. δι0 ποίημα. ΔἼἸὰ ἐρα πα! ]Π]οτ ἢ 
γαϊομεϊϊαποναμι 568 ὑπ οϑ  οοταπὶ Ρ᾽αοῖτα, αἱ ἸαΡοὶ 
Βιτϑ εἰαϊοῦῖβ ἀριὰ Ἰσϑηδθηι, ΠΡ. αν πὰρ. 1ὅ, ἢ. 8. 

6 
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005 ἴγὸβ. ἈΒΒοΥα (11 Ἵ σα νον ᾿ὼ Νονὸ 

Τεξίαιηυπίο ἰμϑουἂβ ὁκθε μρομδίαναηι (ἰδ Οἰγῖπῖο 

το! Πσαιίοπιος, δα ἀπία! ρον Ἵ5 ἡθϑ θὰ τοῖν 
αὐξν τ ἸλῸχ [υβέθε] ἃ Πρ. 0 Π1}8 ἀδβον 5 το μιᾶι γδ- 
τοι 55. Θαΐο παροαπίαν. πολ Δ 781 ππιρυὰ {πὸ - 
ἴτε [σἶνὸ βοϊδη 65], 1 ΠῚ «ὐἰάεια. ἀἷο! νο!ηΐ, 
ἰσπογαηιία νον μἱθηῖ; 411 οὰ ἀδ δρίνῖία βάμοίο 

ἀϊσογο ατι5] βαπί, φῦ ὁμὸ ΠΟΙ ΠΟΥ τ 6 το 1] Δ1- 

51Π}- 

ΥΗ1. Οαΐα κἰπὶ (κίαρ εν "65 Εἰ οί π5. {115 

πιαϊονῖπε πποίον, αἴάιιο ἀπιθτο {Π1Ὶπ18. ΒΟ ΠΕ, ρτὸ- 

μη οεσβ Μαχί πῃ! ἃ. Οὐ ῬεῚ50111α, ἀϊοιίδινιβ ομἸτὴ 

1116 (3), ἀπιθὴ5 οἱ [ππἰοξὰβ νοῦ (ἠέ δ ἴπ (ἅ}1ὰ, 

ηἶβὶ Ταγοῦθῖ, Ἰοψασγδίτ,, οι ρϑῖιπι αἰιβὰ5. οδὲ ὅριτ!- 

ἔαπι σαμοίι πὶ οἀὐδονθ ; Ἰιόιο ΔΡ ΘΟ. ββίτηνα, 4 ὰ8 

καὶ ἐπι ραρα!ο ον Ἰαβεοίνία ὁοορογία5: 585 1ἀ ρηῃ 

δι γγᾷ, ταῖς ὃ. τ 10... ὁ Δ}, ηρξ, ἃς οὐ], 99, Ὁ3 

( Ῥνέμιαις τὲς θθὸ5 ἀϑξουια!, ΝΙαΐραμν. τη τιηὶ 
υ»͵όπυσι, Ῥαΐγοιῃ 1. (,, αἰίοσὰ τηαϊτπ, νυ] ἰοἸ το οι 
ἀϊα νον (αἱ σρη Πα 5 ἐλρϑνίνοα ; Τογίτ πὶ τη ϑάϊατῃ, 
οοπά! ον θι πα πα], δι οονῖπι ἤσπμ). Πὰ Μ ΚΘ 5 
Μακοϊοηλια, ἢ «Παϊομο Αἀηδ 1} οὐπέγα ΔΙανείοη. 
πὸ. 1. μὰρ, 18: αὐ [ἔμβῖριι., Βῶγ6 5. χιπς πππὶ. 8, 
οοπῆ να! ΟΠ 5. ϑαρνὰ, ἀμ, ἅ. ΑἸΧῚΤ ἰγθ5 ἀτὸβ ἃ 
Μαιοϊομ εις ρει !σαυὶϊ : αἱ οαϊ. ὁ, πῖιπι. δ, ἀπο ἃ 
Μαγοΐοπθ 605. αἰδτιηαν, πὰ}} ἰόγὶ! πιομι οι, 
οοηιτηθίοται. θἢ 65 Μαγοίσοὶ ἰΓ ΡΠ ΟΙΚ ἀφο [ἀ{13 οΥ- 
ΤΌΤ ΟΣ Πρ ἢ ἵν απ ΤῸ τ Υ5.1Ἰοτα απ 5 ἀρτη ΑἸ]λ τις 
μὲ ἀδονοί, Νίοωπῷ σαν, ναι, 80. : ΒΡ ρΙνν }χὴ Ἰαι- 
ἄλχπαβ, δίο.: ΤΠ Ποῦ ἀογοίπβ, Π}0.1 ρος, γα, σὰ ρ, θᾶς 
ΑἹ Τα 5. Γοη οι, Το Πα μαξ, ΡΡα ἀμίαι ς 05 
(ατϊππὶ ἀοὺ5 ἃ] ρα πινροῖοσ Πσξτα απ τ, ποθ σο: 
ΘΙ οδ απ πο δποίον ρας Σὰ θπη, ᾿.Ὑ κει, ο, 18, 
πο Μανιόπονα, 86. ΒΥΠΟΥ πὶ ΘΙ πὶ ΒΥΤΟΓῚΝ 
μα)ὺ5 ἀφ {γρ] οι. ἀϊνι 16 διιοίοτοπι [αἰδθο (Ὑ8.1] : 
φαοΐ βοσα 5 ΑἸ. ΞΕΙΠῈ5. ΠΟ ΓΟΒῚ χαὶ, ΜΆΤΙ Θἤοτη ἃ} 
1116 ῬΨΙΤΟΧῸ ΡΒ ΒΌ]νς. Ἰὰς ΟἿ ϊο Αἀαγπα }} ἀϊαϊορο 
σα ΔΘ 5 τὰ με ϊποὺρία πασαιαι, Μαγοὰαπ αἸΤῸΣ 
Μαροίοθθς 0. αν, ρὰρ. 44. πὸ ἀπ απ αἰ πρπϊ}, 
ΕἸπατ δὲ ορι ἰσηεηῖι ἀπᾶτῃ ἰπείαν ΜΘ αθ.} π|5, πολι 
συπίδϑοι, Μαγοϊοῃ, ἔγὸσ. ΙΒ ΓΟΙΏ]π15. Αἷ], ἴτηο οἱ 
φαλίιοῦ ὁχ 6}05. ἀοοίγιπα τοηκρ πο απ 1: ΔΩ 
Τοτιαΐαμο ἐοδίο, ΠΡ. α΄ ον αγοῖοι,, οα 0. 10, 
πιᾶίθτια πὶ διϊτα {6}, το ον παι, πη 6 οὰπη δι ὴηὶ 
[1556 ᾿οσι σι σοποῖα}} 7 γα] π 5; ἐπ πὸ τηὰ- 
ἴπτπι, απο ρ5θ 1 Πα σ (6 φἰορα ἢ ὀββοῖς κοι! θα 
δΙανοϊονῖν. κο πιαίθσνία, αὐ πὐχίπβοι, πο φάτ 
Ὁθα5 οοοίας. ΤΠ οοάονοίια. Μαροϊ πο ηὴ αἴ 4ααθαον 
ΔΙΤΩ [515586 50 κίας, σα γο ὙἹ 6102} Ισ00 τηλίδ- 
Υ Δ πὶ παν πι 5.. δὲ, πη αἰπαῃ εἶνο αἴ  οἸταπὶ ἴἢ Το Ρ ο. 

13) Μοηταιμας πῶς οἷ. Ππγι Γπρϊόβια οἱ ἃ 
τὰ 6 (6 αἰϊδηατῃ αἰοὶέ Ογν ακ ᾿ ποι δα πο 08 
6] 5 ὑποί τ οἱ, βϑυηη δα ΔΙ ΠΟΙ, “Πα πὴ9. οὐαὶ νῦγο ἃ 
ἀφησηθ ἐπ ἐπι 58 Ἰοσατι ἀρ ορα! απ μαγοίαν, πα Ρθ 1 ἃ 
τη 615 ὩΠοπα το πὸ οὐ ΘΠ πδίαβτηο πη 8 105 πὰς μΓῸὺ- 
ΕΠ δ Εὰ5 πα ο ἢ σοογγοριτηι 50 ἃ ρΙΓΙΓ δαησἴο οὐαὶ 
5015 βσοΟθ ἢ 6 5515. ΞΘ ΌΪΓα δι. 118. Αρο ναῦς. ΗΪο. 
ΤΆΡΟ] απ} ἀο ὦ [απο πην ρα ἸΆΞΟΡ., ΠΡ. ν Πτβὲ,, 
ἃ. δ. Μοπίαπιβ, Ονγηα (δδιο, ἀὸ Τῆδοάογοίο, 1}. 
τι ἤφτρε. γαδμεῖ., οαθι. ὅ.,. «6 ἀἰσοθα! μίγη απ Ξαπ- 
σιγῇ γδ] Ραγβο] αα αι, ΝΟ πα δ, ΟΠ ΠῚ 56 [σι οξιι 
ἰῃρϑαηι Ῥα λοι ἀϊσοτοῖ, ἀραὶ Ιξρὶρ αι, περ." χινναι, 
αι. Ἐν ΑΥ αἰβοίρα!! Βο νίξατα καρ οίιται ν 0  Ρα συλ οἴ αλγι 
ΔρΡΡΘΠΆΡαμί : «οὖ Ρανδοϊδίμτα ροίτιβ ἀαπλῃι ρ εἰ μλτα 
βδηῃοίθηι, αἱ μα οὶ οχ Ἰάβοθίο, Π}8,.νὶ ΠΕ, ο. 1, 
εἴ Του ἴδηι Μοηίαπιν βοιηρον Ραναοϊοίαι ἀρ- 
ΒΟ δηίθ. σα συ! ἄδτῃ Ξρ ἀτὰ βαβοίαιῃ ἃ Ραναυ!οῖο 
αἸπειιιση ἴσα, ΠΕ ιπΠὶ ἴῃ ἀροβίοίοβ, μασο τω. Μ οι α- 
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ἀθεώτατος, ὁ πρῶτος τοεῖς 

Θεοὺς ε παὶ ἐν τῇ Καινῇ μχϑ- 
᾿ 

πυρίαι περὶ Χριστοῦ τῶ; 
ἐχ τῆς Παλαιᾶς διθήκῃς μαρτυρίας, ἵνα ἀμάοτυξος 

προφητῶν, περιέχυψε τὰς 

ατίνι, ὁ θασιλεύς, ἈΠ πείσθωσαν οἵ προειρημένοι ἔνωσ 

ἀγνωσίας πεπληρυ ξένον" ἘΠ νὰ ἬΝ ς 
στίχο! ἀμδν ὀνόσατι, πῆς ὃ 

ι (ἡ Ἢ : ΕΣ ᾽ 
τολμήσαντες τοιαῦτα εἰπεῖν πεοὶ ἁγίου Πνεύματος, 

ἅἄπεο ἐγὼ λέγειν οὐ τολιλῶ, 
ὔ 

ἢ. Μισείσῃωσαν οἷ Καταφρυνας, καὶ Μοντανὸς, 

ἃ τῶν χχχῶν ἔξαρχος" καὶ αἱ δύο (3) δῆθεν αὐτοῦ 

1: δήην- τροφήτιδες, Μαξιμίλλα καὶ Πρισχίλλα, Ὁ νὰρ 
Σ Τὸ ἡδεκεν 
Ὁ ὁ παρεξειστηχὼς χαὶ μανιώδης ἀληθῶς ΩΣ 

οπδ τ Ἶ ἢ 
(οὐ τὰ; ἂν εἶπε τοιαῦτα, εἰ μὲ ἐμαίνετο), ἐτόλμησεν 

ἣν ἑαυτὸν εἶνχι τὸ ἀγιον Πνεῦμα" ὁ ἀθλιώτατος, 
᾿ Ξ : . ἣ Β καὶ πάσῃς ἀχαθαοσίας γχαὶ ἀσελγείας πεπληρωμε- 

για, ὀκξ, ὃ, ἃ. 38. 

παπι. μ᾽ τὰ οἵ πιαΐοτὰ μὸν Μοπίδπιπι Ἰοσαίπηι, 48- 
βῦυοπάϊεθο αὐδραι; ὑχ Του Ππχοα ἀρρόμα, ΠΠε0] 
Ῥγφρβονῖρε., μι. οὶ ΜοπΙ ἢ ἃ5 56 Βοιαϊ οὴλ ΠΟ 6 Βὰ- 
{πη ς ΟΠ ΠῚ 6 ΥὙ8] οχ ὁ πο! οι ΠΟ] δ ρεβουρίο 
ἂς Τιμη α} 0 οα γοῖ, το} ΘῈ ΡΟἸ Δ δὺ ΟΡΙ ἸΟ Ο]Ὼ 
Λπογϑίαν ἐαἰκβοη αἱ τὴ δα ονοε ἀὸ ΜΟΠΙΆΠΙ ΞΕ ΟΣ, 
πα αἰ τον δρισιπηι «ποι γ 86 ἰρ56, Ὑϑὶ διμὰ ἀϊ- 
50 ΡᾺ}} ἀἰϊοορθαηί, φαᾶτα αυοὰ δὸ ϑρινη 5 ϑα ποίῃ5 
(ἀπ τᾶ πὶ ργεροῖραο οὐρᾶπο δὲ ἐηβ ΠΟ ΠΙῸ υδὰι8 ὁδ- 
5ο., {{γὰτὴ ατιίοτα Ἀγ ροξία 0 σομ] πιοία πη Μοπία μο 
δΡΙ  ὰ ὴ β ΠΟΙ ἢ ΘΗ 50 ΤΊ}, ἰαστα, ΠΥ Ύ ΤΠ ῸΒ νθτῸ 
ΜοδιΔ μη) οππὶ Κη ἢ} ΔΙΆβΟ ΟἹ αὐτοῖο 4} ΒΟ ΡἘῸ5 
ΒΆΠ θα ἃ ρίσηα, βοποῖο βακοθρίος ἀἰσοραδι, οοηῖ- 
Ῥάνα 115. σατη ἰοιὴ ἠδ σὸ πο Ἶδδὸ νἱάθίαν ορ᾽ ΟΠ δ ἢϊ. 
᾿ὐαοτὴ 56 δΊ55ὸ νἱἀοίην [0.5}}. ἄτι, ορΊΞ᾿. 1 σαμοὶ- 
τὰς οὗν {4 11}. ῬΈΒα Χο 5 πὶ Ῥαΐγραι οἱ ἘΠ μασις οἵ 
Μοηίαπηπὶ γα} ΡΠ ΞΟΠ] Βα οΠχατο, Οιο ὁ }}]} 1ἢ}- 
Ῥυν] αι δ ἰαθοίντα τορι εἰ ἀἸοίμαν, 16 ν 6] δ ᾿Ρ58ΠῚ 
Μοπτληθτη τοΓ 6}, ΤΌΤ} ῬΤΟΡ 6 ἰ5ΞΆΓῚ ΩΙ 5 ΔΙΆ 
ρολα σθρηΐο, ἸΠΙΔΠΙΘΙ : ἀπύμ ᾿πἰοτγιι5. ΓΘ] βιοίε, 
11)», 1, ομῖ5ι, 343, ἴὴ Δα] ον ἀορτο θηβδιη ἂς [Ἄσιο 
«ἸἰοηΠτὰ σοίθσι ἢ Ὑο} ποιὰ ππαοὶβ γονὴ), α 
βθῦνα 411 παν δι οτία, ἡττῖν ΔΕ ΟἸτα 5. ον τα ραστία- 
6 πὰ 5. 1Π|ἃ ἔπι|ῖ556 2} ΟΥ ΤΠ 5. αάοηι νοτεοθη- 
ἀἴδ5 δἰ μη Ποδ Πο πὸ ἀὰ αἰ 1516. ἸΟ4Ό 6 ΠΣ νἀ σαι, 
π. 39... δ! ἀονύβααο, ορ πὲ, 340, Μοηίθαιαν οἰ πδάδια 
φαῖὴὶ Μαπίοιρο σοῃ θη αν [Ὁ] 556. δἰ τα ο]8 οχβθ- 
οταπή το αἰ Ο ΣῈ ΒΘ παῖ Π]άτὰ πα ἢ 1}5. ἢ] ποῖ - 
βγὰ ὁοποίνὶ ἃ ἀποβιίοῖν. ἀσσομόνροη! Μοπδηΐίο: 
ΟΠ απο απ οἷ τπν ἡ Ἐπ Ππτ ὰ πα ΓΟ5 γον κι 116 
ὁδί: νι6 Ερίρ,, το. χχνι, ἃ. ὅν. Οὐδ ἀδ᾽ δογαπαι 
τ 5ίοτ 15 πᾶνγαί ΟὙγ 5. γϑίθγαιη Ερδβϑῖπι Δαοΐουοϑ: 
ΡΠ ΔΚ Ἴπ5. ΓΘ 5..}1 οἱα Ξβίβ παν ΕΡΙΡ.., ἔτους ΧΥΎΤΙ, 
ἢ. 14. : Τπροσδογοῖ,, Π. τὴς έρτοὶ. ψαὺν., α ὃ: 15α- 

} ἀογτα5 Ρόμασς Π0,}, ἜρΊβι, 203. ΒΙΟΤΟ ΠΥ ἤγ88, ὁρ. 4, 
πον. 11, 97, νοσαπὶ ΤῊΘοΔοτοίιιβ ἰ05115 69} 1Π05 
᾿νᾶπιο ἀσποπδαι πὶ σα! απηηΐαῦ Ἰοσὺ ΠΑΡῸ 556: δὲ 
οἱτ "65 ον Ῥαξριθαις [αὐ λΕ15, 1. ἐᾷ σαι ἐποονίο τὰς 
πιο ῦθ Ἰδοία 1 τϑίθυα!. οἱ κὸ ΠῸΙ]86 ΟΡρἤογο ΔΤ 
ΠΙΘΡο γῆι, ΡΡΙΤΗΪ 48] αἀνουβαηι ΔΙομΓαΠἰξίαϑ ονὶ- 
Ῥ5ειθ, βία μ} 1ρ515 ΟΡ  οΟότο ἴὼ ΓΡαΘΠΟΉΠ5. 60 - 
ταηὶ ἢ ΕΌΞΘΙΪΟ σσπβουνα 8, ΠΡ. ν Η δέον, οδρ. Ὁ, 
10, οἰο, σπτηχιθ ὁΡ ἰπταμεα Π1ὰ φασνατηάδηι Ὠοῦτο- 
(Ἰσούατα τὸ γβιοτία σα] απλήάτῃ ραϊογοίπιν σο! θεῖα τ 
Δοάοσι5 ἴὼ. ΟΡΉ ἃ 5 τομοτὶε τρόπος ἐυρένλα Οοἰδεθη, 
0 νὰ, ». 91. εἰ σαυροονα! γὺ5 μὴ ρ δ 5, παλύθον 
χχύη, ἢ. ὃν. Δ} νρίοσεϑ, φυοά βοίαπι, ῥυτοίον Ογυ- 
ὙΠ ππῆὶ ποβέσαπι, ἱπ Μοη [απ 5.85. 

(3) Αἱ δύο, Ατσαϊασα. αἱ γδροκαϊπιὰβ. ὁχ {085 
οοιά. (ο1511η., ἤοθ οὐ Οαβᾶαθν Ατὰθοὸ μοϑίονίονθ5, 
Ἰἰαῦο λϊαξιμίλλα ἔργα, Μαξιμίνα, 



929 ΟΑΤΕΟΗΕΞΙΚ ΧΥΙ. ΒΒ ΒΡΙΒΓΓῸ ΘΆΑΝΟΤΓΟ 1. 950 

νος" συτάρχεὲς γὰρ τοῦτο διὰ συσσήπων (1) εἰπεῖν, Α 5515 Πα Ἰσᾶγο δα ἤοῖαξ, τ} τα {πὸ αἰσ ἀσίδῃι 
καὶ ὑεβδι ε ᾿ ω ᾿ 

ξεπουξὰν μικρότατον χω λύδριον ἐν τῇ Φρυνία χα- 

τῶν παλουσῶν γυνχιχῶν σεανύτττης ἕνεκεν, 

ταλαδὼν, χαὶ ψευδῶς ᾿Ιερουσαλὴμ ὑνομάτας τοῦτο 
καὶ ἀθλιότητα παιδία γυναικῶν μιλρὰ σφραττῶν, χαὶ 
κατακόπτιυν εἷς ἀϊξαιτον βεῶτιν, ποοφάσε: τῶν χα- 

λυυμένων παρ᾽ αὐτοῖς μυστηρίων (διὸ αὐγχρ'ς πρώην 
ἐν τῷ διωγυχ, τοῦτο ποιεῖν ἡμεῖς ὑποπετυόμεθα, διὰ 

τὸ, κἀκείνους (3) τοὺς δΙοντανοὺς, ψευδῶς αδν ὄμω- 

νύμως ὃξ, χαλεῖτθχι Χριστιανοὺς), ἐτόλυσε, ξσυτὸν 

εἰπεῖν ἅγιον Πνεῦμα’ ὁ πάτης ἀσεδείας γαὶ 
θρωπίας πεπληρωμένος, ὁ ἀνχπολόγητον ἔχων (8) 

πὴν χαταδίκην, 

θ΄. ᾿βπηγωνίσατο, καθὼς πὸ ιν 

»; , . . - Σ ᾿- ὦ : 

σεθέστατος λέάνης, ὁ τὰ πῶν αἱοέσξων πασῶν χαχὰ 
ὌΝ ὅπαα Ἴνο, τα σΜΕΝ ΗΝ ΣΝ [ συνειληφώς" καὶ οὗτος τελευταῖος βόρρος ἀπωλείας 

τυγχάνων, τὰ πάντων (4) συλλέξας ὁμοῦ τῶν αἵρετι- 

χῶν, χαινοτέσαν εἰργάσατο ἐδίὃχξς πλάνην, 
Εἰ ᾽Ν Σ " - ὅς . ΕΣ ε Ψι τὐπι τ 
ἐτόλμησε τε εἰπεῖν, τι αὐτὸς εἴν ὁ Ιχράχλιστος, δ. 

τι 

᾿ ΤΣ ; 
ἐπηγγείλατο Χριστὸς ἀποστέλλειν. ᾿Αλλ᾽ ὁ Σωτὴρ 
ἐπαγγειλάμενος εἰπε τῶς ἀπουτολόνς οἰ μεῖς ὁὲ 

χαθίσατε ἐν τῇ πόλει ᾿Ιερουσαλὴμ, ἕως οὐ ἐνξύ- 
ΤῈ σῦν; δῷ ἐδ τελεστῆΞ 

"ε 

σαντες ἀπόστολοι ἀπὸ διαχοτίων ἐτῶν, ἐξεδέχοντο 

τς ΒΞ ἘΣ συ: 2 σία σησθὲ ἐξ υγυυς οΟὐναῖλιν, 

τὸν δίανην, ἕως ἂν ἐνδύσωνται τὴν δύνχιν, καὶ τολ- 

μήξτει τις εἰπεῖν, ὅτε οὐκ ἦσαν ἔχτοτε πλιίοτις ἁγίου 
Πνεύματος ; Καὶ μὴν τέγζαπται, ὅτι Τόύτε ἐπετίρθ:- 

σαν (Ὁ) τὰς χεῖρας, χαὶ ἐλάμοανον Πνεῦηκὰ ἅγιου. 
ἴΑρα οὐχὶ πρὸ τοῦ Μάνη, καὶ πρὸ πολλῶν ἐτῶν τοῦτο 

ἐγένετο, καταΐάντος ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Πεντηκοστῆς 
τοῦ ἁγίου Πνεύαχτος ; 

1. Διὰ τί χλτεχοίθη Σίμων ὁ λΙάγος ; 
εἰπών" δότε: γχὰμοὶ τὴν 

ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα, ἂν με: 

λχμθάνῃ γεῦμα ἀγίον; Οὐ γὰρ εἶπε, Δότε κἀμοὶ 

ι ἄρ, οὐ προσ- 
ελθὼν τοῖς ἀποστόλοις, καὶ 

ῷ ἐπιθῶ τὰς 

Ἠνεύματος ἁγίου κοινωνίαν, ἀλλ᾽, ἐξουσίχν, ἵνα ἀλ- 

λοῖς πιπράσχῃ τὸ ἄπρατον, ὃ᾽ αὐτὸς μὴ ἐχέχτητο. 

τ γαν δῆ 8 δὲ 11. 
ὅδ μι. 19. 

ὃ, 1. 

11) ἀιὰ σοτσήμων, ΡΣ βίηπα, (015]., διὰ συττή- 
μων, σοπιροναϊο. Δ΄ οὐπιάσια. νοσοαὶ, τὰ συστή- 
μων, 5|}}{1| Ἰὼ οἀπβα, ἀπ αι! Πθονα πὶ Ρτοθιᾶ 
γρύρηβογο ἀσρύδαϊίαν, ἀϑβαγρὰν οαΐ, ὕ, ἢ. 33. Λά νο- 
οθιὴ Πεπουζαν, πυποί 05 ἈΠ ΘΙ 5 1 πγανιιο σε, 
[ἴθ Παρ ἀϑοτίρία οδοῖ Ἢ μιχρὰ χαὶ εὐτελὴς πό- 
λις Ρώσυιωμ ἰκοὺ οἱ υἱἱα ομμίειιιι. 

(3) κἀκείνους. Ἰὺςχ οοὐά, οα, Οαβαῖ. οἱ ανοί, 
μοῦ αἱ ΘἸαραῃ[α5 οἱ 5 σαὶ Ποαα 5. 50} }}}5ὲ πὰ η5 Ιθ6Ὸ 
ἐχείνους 4υσα ἴθ ᾿πιρτϑεβὶβ Εἰ ρ!Π υἷτον Ἰόμήται, 

(2) Ὃ ἀναπαλ, εχων. Αγεοαϊαιὰ ὁ αὐάϊάϊ 8, οἱ 
χὼν Ἰούο ἔχε: βου ρβίτηι5. οχ (ο15].,) ποθ, (βαρ. 
(ἢ) Τὰ πάντων. ΗΠΑΡοΙαΓ, π΄ οὐ 15, πάντα. ϑ0γ]- 

μοῦ πο 5 πάντων ὁχ οι. οἶδ᾽. 51π|65}}, 5 πν}} 15 ἸΌστ5 
οαϊ. 6, π. 30, ἃ ἃ ποΡρὶ5 δια άαι 8, τὰ πάντων λα- 
δὼν, χοὶ μίαν αἴσεσιν, οἷο, πύου χενωτέραν, ἰουΐο- 
γοῆςς ππηξονοην, ροδιπ 5, παινατέραν, γϑσθιἐ ΟΥ̓ ΘῊ1, 
ΟΧ σοι 1. (6151., σα, Ὀαβάαθ,: δῖ αν, 17, αν 10, δα- 
δήμιατα χαινύτεοα ἀϊοίς. ᾿χ ἀσίοιι, χαινοτέραν, 
ποναμὰ ἡπαγἷν, ΝΘῚ δμηϊ οαι πόναμὰ ΠρΙ οἴ 5. ἐὰ- 
ΤΏ] απ, ἃ Μιποίθ χορ αἰϊα δ εΘ  βῖλι5 5Π}- 
αἰαυείοτ αὐγθοίαμ τ Ὑ6} Ἰἰσῖτου ρολί απ βίαι νὸ- 
δαιοα π|5 ΤῈ ΡΟ] [11 νατι δ ἰλο τα! εἰ 5,αὰϊ σὰπὶ ἀα- 

ΘΒ Π|15 μυ51 ἀροβιοϊον αι οἰ αΐθμι ἃ) 1» ΡυοάινἼββϑί, 

᾿ 
ξ 

} 

δ 

ὅδ μρα, ὃ, ἐξ δαΐ, ὁ, ἢ, βὺ. 

" 

ΤοΥθυθ [181 σασϑα, (αἴ ὁπ Ῥοραξαθι, ρον χΊκησις 
ἰησ ἴα ΡΠ Ρν βία νἱοαπι5, οσσπραββοις οἴπίο ἤαΐδο {Π0- 

τΟΒΟΪ  Πλαλ ΠΟΙ Θἢ. 4 1585, ρυ δ χ αι σαι ὦ 
γούσλη} Ὁ 5 σιονῖ αὐ, [ΓΟ] ΟΥ̓ τ]05 ποτ ἢ ρα - 
τὸ {Π1|058 ἡαισαίαη εξ, ἢ ἀρία.Ὰ 5. οριλ5 ὁροίάομαί, 

Ῥυγορίογοα ἂι] ᾿ς ἀσᾷπ8 παρογὰ (θη ροΓὰ, σαὶ μοτ- 

βοσαίίο ἀοϑοινίγοι, ποὸ5 πόσιμι Γαοὶ ποῦατῃ βιιξρίοἴστο 
ἸΑ ον απ : 60. ἀποροῖ ἰδ] ἀποάαρ. Μοπιδηίξεεν, 
ἴαιξο ψφαιμ(ογη, 561 τἀ πῖστὶ ΟΠ ΠῚ πολ ποῖ πος 

μαΐῃς με Ιβιαμ! τοσαγοαμιν, 56. 1116, ᾿ππ πη, ἀτδτικ 

σεῦ βορὰ ϑρίγιπη) βαηοίαπι ἀρρθῆαγος 66 

Θα}5 Πρ 6 δ|15. οἵ ἀἰτ 8118 ρίθπα5, 116 ἐπάερτθ- 
64 }}}}} ΟΡ ΟΧΙ5. σσ ἀπ  ΠΔΙΠΟἢΪ, 

ΙΧ, Παὶὸ ϑιιοσθα(τν δ α5 πὲ, τ Γ απ! οκὶ ἀϊοίαμλ δ, 
οἱ ἐπιρὶ ἰββήπει Ια δβ, 4α1 ομγαἑ τ) πιογοβοθμα νἱ- 

εἰ οο] στο ἤρϑοσχας αἰ ̓ ἰπιάτη ρϑγα Ἰσ}5 αταϊ γι 
οχπίβίθηϑ, Οα α1ἢ}. ΞΊ ΠΗ] σον οι σον ἀδΠ γαπισ ἴα 

σΟΙ]ΟΧ 5, ΓΘΟΘ ΠΟΓΟπὶ ὁοπθο ἡ οἱ ρυτ ἀἰσαν! οΥ- 
τοῦθ, ἀπιϑαξετο 65]. σον, πὸ πε ΠΠπππὶ Ραρα- 

οσἴοιαιν ἀαδι 90 5.648 ΟΠ ἰδία 5 δα ββανιηι πο Ποἵνα 5 
αγὰξ, Αὐααὶ Βογνάμοσ δτολ Ὁ Ίόπ10 δἰ θθαν ἃρο5- 

[0115: « 5 δΔαΐθπχ βούοιο ἐπ οἰναἴο ΠΙοΡ δαί θαι, 

« ἀἄοποῦ Πα τ! πὶ δχ 110 υἱγέπίοσῃ ἐδ», πὰ ἱμὶ- 
ἔπ ἡ Δὲ ἀδίμαοιὶ Δ ἀποθη 5 ἀτπιῖ5᾽ ἀροϑίοι! (Ὁ 
Μαποθῖὴ δχϑροσίαραπξ, αὐ πάσηι υἰσγιαίοτα. ἱπάπα- 

τϑηΐον 7 ΕἸ φαϊδαδηι ἀἴσονθ αὐἰοαί, ΕΠ 05 ζχὰπὶ (απ 

δαίσιια βδαποῖο ποῖ [1588 Ρ]6 05 2 Δ ΙΥΘ ΕΟ ΒΟΙῚΡ- 

ἴχπι 65. : «Ἴλὸ Προ ποραμ! πλασεαδ, ΟἹ ἀσοῖ ρίο θα 1!, 
« ριιμν) βαπσίατα Ὁ)», ΝΌηπο ἐ απίο, ΜΙάΠΘη,, 

πὲ Π καπο ἀπνὸ οὐτηάρτα Δη απ ΘΟ Εἰ ἔν πΟϑ ἢ ἃ ΠῚ 
ἵπ ἀἰὰ Ῥρη!οσοβίος δρίτα5 καποίη5. ἀοθοθῃ [550] 

Χ. Ομπαμευθροπι ἀληχπάλι9. 68 Βίταοη δίαστε ἡ 
Νυσαπο 60 πποά δα ἀροβίοίοβ δουρί οιῖπ ἸΧΟΡΙ 

« )αίς οἵ παλὶ απο ρονυδίαιοιι, ἢ σοι ηγᾶ- 
«ππ15 πηρόβαθγα, ϑρίτιααι πα οίαια, ἀσοϊρίαί ὅ8., Ὁ 

Νοῖ δυὴ αἰχὶ! : θα! οἵ πὲ βρίνι 5 βαθθΕὶ ρᾶΡῃ}- 
εἱραϊόομθηι, 5041 μοξοφέκέσον  ἀ Δ}}15 θυ θ 6 8 ΤΟΤῊ 

ἀρ, Δοῖ, 11 56. [,δ. χχιν, Ὧ ὙΠῚ- 

Ῥαγαοϊοίσσιι ἢ οτα σιξ 0. ἃ Ὁ βίο ρΡΟ ἢ 5581Ὲ 
ιοίαη5, ἰαπάἴαι κβροθβαὴν τη ιιβίδοο, ΟΠ Ἴ1511: τὸς 
τ ἐββίσποιι {ἰρο τὸ οοσοθαιαν. Π 000 ἔδειξε, οπέση τῇ, 
Ροβαΐημι5, ἐδίδαξε, ἐχ ἄιξ5. βιῖρτα ΟΠ οτα 15, οὐ 
ὕτοά, 

(Ὁ) Ἐπετίθεσαν, ὅν, ἰοχὶς, ἐπετίθουν. [σθο 
δίανς, (οἰπι, ἴρυ!, λίανέντος, ἴσ6. οὐ ἀὐδαπδ., Μα- 
νῆτος, Θ0. 0} γε! 5. οαν, ὃ, πτιηι, 41, αἱ Ὠἰς, τοῦ 
Μάνη. 

(6) δυξιωιοιῖ αὖ ἀπυρη 8. πργγὶς. ἀροβίοἶι, Ἀρόβιο- 
Ἰοτῖίαλ πποτίθτη ἀπορη 5 ἀητὸ Μ᾿ πιρ15. ὁχογδ ἀπ 
ηἷβ ἰσσαῖ, ὅπ ἐμ αν Μαηθ8. ἀμ 71 μγοίίοτι, 
τὰς οἱ. ὃ, ἡ. 2, σοπβδααθι5 65. αν οὐνοα ἀλλ. Τὸ 
Δροβίοι τ οἱ απι ἀξβισηοῖ, Ο]θα, ΑἸθχ,, ΠΠ0. Ὑπὶ 
δίγοια,, ἢν 11, ρ. 104, (νὰ ὅπ ορ]οβία ἰαπιρογὰ ἀϊ- 
“πσαν. Ῥγίμνιτη ΟΒτΊβι, σαι πιά ἴο ΤΠ 5 τι} 1ηι- 
ρον ἀοϑίμε ; αἰλογιοι ἀροβιοἰονατα, ᾳαοα ἴῃ. Να- 
τοηῦ ἰουαί παίαν ς ἰόν θ  ετὰ 406 ᾿ὰ Βοαθοι- 
1ὸ5 δία! δ5. ὀχοῦσοι!, Δρηβκέοίοαθιίην τόσα πὶ ΡΟΙΡΙ ΟἹ 
Ῥααθ πλασινγῖο Ἰσσαγο γἱσναν, σφασα βροα τη δ550 
Ονυη πη οὐρα {Π {6 ας ορόσδα ἀσσθπὶ δι πἰβ ἀπιπ 
εἰχαίου ἀλη τς 504 πορι δία ρᾶσνα ΔΠΠΟΤΆΤΩ 
βαιῃϊαὰ, αἰ τοι πξ ΠΙΤΆΘΓᾺΒ οἴ ποϊαίαν, 
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γι 5 ἈΠ} ροπειοπάϊ ρρορμοβίματῃ ἰθποπ ν15 Οθθα- 

ΤΙ, ροοιπαῖες ὅδς Ἰάχαο οἴππ ν ον  δο5 ἀαὶ νπηϊὰ- 

σῖπι τόν ρτ δια ΟΠογοπαη, 6. δὦ ἈΒοΒ Ιου 

φοποθαΠ1 ΡΟ 065 δ᾽. πὸ τοραςαθαι, 605 {1} ὦρ651Π 

Ῥδαροναηὶ αἰ πδαίαπι οὐ] 5. ρθη 5. σοποιυ]θᾶ- 

Βαπί, παππατα 586. δρΙ ΡΒ. ΘΔ ΟΉ ρο!οβία θα 

Ῥροῖο ἀαϊαγοσς 6586. ΠΠ} ἀαίθαι α 14 ἀὐπι! διαὶ ὁ 

Ῥοσμηΐα ἐπα ἰούμηὴὶ δὲ τι γον αἰῶσι, ἡτιοπίαηε εἰω- 

ἡμῶν οὶ οὐἰομιασεξ ροσμηῖς (6 τοπερημὶ ὅδ. 1 ΟΡ 

οπίην οκ 4πὰ5, αἰ ρναιίαιι ΡΠ Ἴ ΠῚ 8 νο πὰ ΠῚ 

βρϑιναβιί, 51 Ἰσίθιν ὅλον [301 {π5] Βοι βία ἢν μγΘ- 

ἰΐο σοπβοηαΐ ν 16 π8, ἐπ ρου ϊίοποια (γαδίταρὶ ἀαλτι- 

ἰὰ ᾿πιρ οἴκαδ τὸνβ ο5 1 ΜΔΠ 95 ΧΙΣ δρΙρϑαπιὶ ΡΠ πὴ 

Βαβοίαπι 6536 1αοίαν! Ὁ ὅ5. ΟἀΟΥΠ 5 ΥἹΠῸ5. οὐἷο ἀ1- 

ἀποϑ: ποῖ Ποὺ ἀνουβᾶίαν, ΔΥΘΥΒΟΤΊαΡ ἢ05. Πίοα- 

ταῦ οἱ ἰρδὶ αὶ οπῃ} Πάἀποῖα ἰσ πεορουϊοίβ αηνῃΐτ 

»ὺ3 ; Νοόπης 609 φιὶ (6 οὐδγιοι!, θομιίπα, οὐολ, οἷ 

δι 4101" ἡπτηνίουβ ἔπος. ἑαδρκουδαηὶ δ ἘΞΕ δαΐαι οἱ 1.ὰ- 

ἀλθ! 5 ἐπ οὐ {πα, δῖοι! βογρίαμη 81: ΚῈὲ πε πεϊοεζἑας 

Ῥοπαμὲ ἵππον (6, οὗ πίον βόπιοα {ἰϊις ὅθ. Αἀ0ΠΠᾶ 

παπιᾳπο ον ΞοΡρο το, ἐπ: 10 ἰὰπὶὸ οαπὶ 1)60. οἱ 

τον Ἴθὴι σον οἾ]}1α!, ὅδ, 
ΧΙ. Το ἰδίξαν ἃ ΠΟΙ" 5. ἀο ὁ] 60 115. 1115 ἀἴοια κππ- 

ία. Ποΐϊποορβ γογοὸ δὰ βου ρίαναβ αἰνὰ. γονογ ἃ- 
ππσ, οὐ ματα ξ πα ἀθ6. ναὶ. ποβίγβ βασι 

ῥα απ, Θ᾽ ἀα Ραϊοογιπι οπίτοσαχ ἔοπίυ ὃ, Β1- 

υϑπλιβ ἄς σα νἱνοηΐο σὰ καΐ τὰ υἱίαρι ον - 

παρὶ 8. Ποὺ πὶ ἀἰοὐξ δαϊναῖον ἰε δρνεθε, ἡμοῖη 
σοσσροὶ αναπί ονοοπίθε ἐπὶ δορὰ ὅθι γγὰο οὐ αατὰ 
ἀποαξν ΟΝ οὐσάξ ἐπὶ ἢλο, ΘΒ 6} οἱ ον ΟΕ ρον α- 

οἴογιο, βοὶ , 5ηπ εἰἰοίξ Βδονὶρίτοιε (τοταῖϑν ἴα δ ῦ 

γριὰ Τοβιπηθηίατη), 8.49 Πιυηῆνα ἰδ πολ Ὁ 6}13 

ἤμοπι ἀχαο υἱοδηξὶς τς ΝΟ Πυμἶχα 58 ἢ ϑη βιῖ5 5Ὰ}- 

θεία, 5} 1ο] 6], να]βατὶ βοπϑα [οὐ ΓᾺΣ ΒρΡ1 πὰ 5. οἱ 
᾿σπα ἴοθοι ἔοτῃ ἐνυϊμαιίία ; 564 ΔΙ Βὰ5 Ἰποθι ἢνι- 

{αιάσημα. 1 ΠῚ δἰε: δρ σψμα χπαντα ἀαδο οἷ, Ποξ 
ἔπ δὸ οι ἀπ υδορ ας ογεξες ὅν οἰΐαθι δοίογηαὴλ τὶν 
Νονατη ἃ ΚΟ ἢ8, αὐτῷ ΨΊΥΠ, οἱ, Κα ΠΕ : ΚΠ γορὸ 
ΞῸΡῸΡ ἀἴρποβ. 

ΧΠ, Θεὰ ἀαίθιη σαιῖβορ οϑὲ. ἀπο ϑριυ 5. σρὰ-- 

Ὧϑ ἴδ δ ὑπ. ΜΝ 1}: δι. 
δος ψιὶ, ξύρνα, πὶ ὃ; οαἱ. ὃς Ἀ. 19. 
15. 55 ]Ιοὰῃ. ιν, ἐξ ν ναι, 38. ὁ9 ζόδῃ. τἱι, 39. 

5. ΟΥ̓ΒΙΠΠ1 ΒΙΠΠΌΘΟΙ,, ΑἈΟΒΊΕΡ, 

ταϊαΐπνο γϑρα δ πὶ, υατη ἴρ35 ἀββοσθῃιβ ἤ0ἢ [ποταϊ δ᾽ Α Καὶ ἀονύρια προσήνεγκε τοῖς ἀχτήμοσι, χαὶ 

᾿ ὦ Ἀρε. ναι, 18. 
δ. Ῥθ8Ά!, σχχχ νη, 91, 

19 1. 38. 
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ταῦτα 

βλέπων τοὺς ποοσφξ, οντὰς τὰς, τῆς τον» ἐπέτεραξ 

σχομένων, καὶ τιθέντος παρὰ τοὺς πίδας τῶν ἅπο- 

στόλων" χαὶ οὐχ ἐλογίσατο, ὅτι οἵ ποσὶ χοταπαυῦν- 

τες τὸν πλοῦτον προσεχθέντα εἷς τροφὰς τῶν πτω- 
- " ν᾽ Π  ιν κα Ὁ ον ῃ Σ 

χῶν, οὔτο! οὐκ ἂν ἐπὶ μιπτθῷ ἔροσαν ᾿ξουπίαν Πνεῦ- 

κατος ἁγίου. Οἱ δὲ τί οἀσι τῷ Σίμων! Τὸ ἀσγύ- 

οἷόν σοὺ σὺν σοὶ εἴη εἷς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δω- 

ρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόιμισος διὰ χρημάτων πτιᾷσθαι' 

δεύτερος γὰρ εἴ (4) Ἰούδυς, διὰ τῶν ἀνργορίων προσ- 
΄΄-ν 

ο 
᾿ ἰς , " 

οχήσας πιπράσχειν τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, Ὠὶ 

οὖν ὁ Σίμων, ρῃελύέστας μισθῷ λαδεῖν τὴν ἐζουσίαν, εἰς 
Ἕ ἘΣ ὲ Σ ᾿ 

ἀπώλειάν ἐστι" Μάνης ὁ ξαυτὸν εἰπὼν τὸ Πνεῦμα εἰ- 

ναι τὸ ἅγιον, πόσην ἔχε: τὴν ἀσέόειαν ; Μισήσωμεν 
ἕω ἀν 

μεν χαὶ αὐτοὶ νετὰ παῤῥητίος 
τοὺς μίτους φῶμεν οὗς ἀποστ 

ται ὁ Θεός, ΕἾ 
- , “- ᾿ - 3 Ἂ 

σης τῷ ὑετῷ περὶ πάντων αἱρετιχῶν" Οὐχὶ 
«Ἐν , ἜΝ τ ἵ 

μισοῦντὰς σε, Κύριε, ἐμίσησα, χαὶ ἐπὶ τοὺς 
᾿ 4.5 ᾿ 

σὸν σθει ἘῸΝ αν ἢ 

Ἀαὶ ἔχθραν 

μέτον τοῦ σπέρματος σὖ- 

ἐξιτηχόμὴν ; ἐχθρούς (ἢ) 
(ἢ: χαλὴ, χυθὼς γΞ 2 τ ΚΣ. 

ἀνὰ μέτον σον, γαὶ 
πῆς: Ἢ ἠδ πος τὸν 

Θεὸν χαὶ θάνατον χατεογάζοται. 
- ἷὰ - - “ “ (ἢ ΙΑ΄, Ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν περὶ τῶν ἀποβεθλημενῶν 

τὰς θείας Γραφὰς ἐπανέλθω- 

ἡ μλετέϑον 
, 

τιλετέλων φοξάτων 

ἔ Ξ 
εν, χαὶ πίνωμεν υὗχτα ἃπὰ ἀγυείον 

[Ὑ7ἰων Πατέρων (3), χὰ 

τ 
᾿ εξ τ διε διξὸν ὑδτοεὶ Ἰαξας. ΤΣ ααχαῦς ἐξ, πηγῆς πνῶμεν ἀπὸ ὕοχτος ζῶντος, ἀλλομένου εἰ Φ 

Η) ζωὴν αἴώνιην. Τοῦτο δ εἶπεν ὁ Σωτὴρ πεοὶ πὸ 
Πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ π'στεύοντις 

ἐς αὐτόν δα γὰρ τἰ Ὁ πιστεύων εἰς 

ἐμξ, οὗ ἁπλῶς, 

ΝΣ 
ἈΞΈΞ 

ἀλλὰ, χαρὼς εἶπεν ἡ )χοὶ (ὃν- 
Β . 

ἐπεμψὲ σε εἰς τὴν αν. μλατἂν Διαθόχην), παταλοὶ ἐκ 
τ . 

Ὶ 
τῆς χοιλίχς αὐτοῦ ὑεύσουσιν ὕδατος ζῶντος οὐ 

ἘΝ ΤΗΣ ΑΝ ΕΟ Ὦ πὰ ἣν ΕΑ ο ἂν ; Σ [2 
ποταλο! αἰσθητη", Ὑὴν ἀπλῶς σλαυθοφορον χαὶ τνλοὸν 

, ᾿ Ἐν, ἘΠ φόρον (1) ποτίξζοντες, ἀλλὰ ψυχὰς φωναωγοῦντες, 
Ὁ ΔᾺ Ξ δ ἐπ εκ ἘΞ. 

Καὶ ἀλλαχοῦ τὰητ ἊἌλλχ τὸ ὕὅδωρ ὃ ξδώτω αὐτῷ 
ν τ ὯΔ. 

ταν ΡΣ 5: ΠΝ γε ὙΆΒ ως ΟἿ ἀγὴ γενήσεται! ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδθαπτὸς ζῶνπος (8) ἀλλο- 

ἀξνου εἰς ζωὴν αἰώνιυν" χαινότερον ὕδω» ὕῶν γχαὶ 

ἀλλόμινον, ἀλλόμενον ὃξ ἐπὶ τοὺς ἀξίους, 
τ τῶν Πρ. ἐν - ἢ ᾿ 

1η᾿, Καὶ διὰ τι ἄρα (0) τὴν πνευμχτιχὴν χάριν 

31 σε, ὑπι, 30. 
ὅν Ἰχν τὸἍ, ὅς. Ὁ ριθῦς ᾿ὲ 

3. ΟΕ ΛΟ, ὅν, 94., 840 
δ ὅοας πὶ, Ὁ. 
ΤΙ Φοῦπ, τν, 16.. 

(ἢ λεύότολος Ὑ; εἴ, γούο8, γὰρ εἴ, δά]βοίπειβ. οχ ἢ λοτία ᾿άρεα, νοὶ Τὰ 4 σαίξα 1 Ἰρϑῖββο, ἔπ ΟΧ 
οοἀᾶ. Βο6 οἱ (αδαυθ., ΟΟ15]. ἢ] νοι γάρ, Βο ἢθ 
ἀσποκοίί, εἶ, 

(2) ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς. ἴοῦ, (πξάμ)»., ἐπὶ ποῦ 
ἐχθροῖς, αι ἴῃ. οὐᾶ, ΑἸοχ, ΕΧΧ. Απίρ ἡ ἔχθρα, 
δάϊοοὶ χαί οχ οοὐὰ, Ουἷδι, οἱ νοάοο, Ἰοοο΄ τοῦ 
σπέσμοπος αὐτῆς, (οΙπ)ος πάΒο!, γυναιχός. 

(31 ᾿Αγίων Πατέσων. Πρβαῦῃ! ἰὼ νοσθβ ἴῃ σοί, 
(οἿ5]., σο, ἀκβαιθ. οἱ τοί. ξαηοίοβ βοΐ μος ἴπ1Ὲ]}- 
1 γοορῖ5. Τδβιλμας 1 κου! ρίοτοβ, Ξὶς ΒΆ] Ομ, ἐπ 
Ῥαγανο!, δαίοηιςς δ. Χχν : ΡΣ τη 65. αρδι ρα (ι" 
δίς ἐὶ αίγος Ῥοίογὶς Τοχ πον ἐορ ρον 8, 

(4) Ξυλοφόρον, ἰΐψηα ἐογοηίθρι. (οἷεῖ., φυλλοφό- 
βον, ἔοίδιι ΓεγΘη ἐθὴ). 

(3) γδατος ζῶντος, Υοχ ζῶντος ἃ ΠΟΡΪ5. δχ ὁοάσά. 
ΟΟἿ5Ι., που, ὕάβδὶθ. οἱ θὐοάοο. δά ]δοίᾳ ἐπε, ΑΒΡοβὲ 
ααϊάδηι ἃ βου ρίαγα καλὰ ἴῃ Ιοθο ΟΠ ΤΊΞΕ πἰς ἀΠ|6- 
βαίο, Ἰἀοϊ σοι πο ΓΘρδτ αν ἴῃ οὐϊι15 Ογγη}!} (α-- 
ἰθολόξοοη οὐ, ΑΥ πιδῃ  οϑίαπι 65 ΟΥγ πιὰ γο] τη6- 

γΘΙΡῚ5 ΞῸΡΘΙΙΟΥΊ 5, πίνωμεν ἀπὸ ὕδατος ζῶντος ἀλ- 
λομένου εἰς, οἴς., [0Π} ΟΧ ἸΩ0Χ σΟΙΒΘ ΘΗ ΠΠΝΙΒ,χαῖς 
νόπερον ὕξωρ, ζῶν χαὶ ἀλλόμενον, ΝΟ, 5615. ὕννη}- 
1π|5. 14 Ἰορῖνς, γθρον, ΝΎ β5, [πὶ 5 Ἰσρίδδο Εἰ μη Ποα!, 
ἀπμν ΒΟ, {, ἰν. 1,, ογαΐ, α, 6 ὑωααἑσί., μ. 615, ἐχυΐς 
ππὼν ἡμᾶς τῷ ἰδίῳ ὕδατι, τῷ ζῶντί τε χαὶ ἀλλομένῳ 
Ξἷς ζωὴν α᾽ὠντον" [ἃ οἰϊα την Ιορὶ! ΗΪ ὁτοπν ππτῖ5, σομι- 
τασηί, ἰὴ Ζαελαν., ας χιν, ἃ, οἱ Οβοποϑ, πόαν 3. δὲ 
Οωπέ.. 58» ΠΏ ΘΙ ; πὲ σον ορεἀοπεϊισα. ζοπΣ ἀφμῷ 
υἱῶν {16 δαἰιθην {ἰδ ἴηι. ὑὐίαηι το ον ανα; ΠΙΘΥ ΟΠ γἸ βίου, 
ἐπ γεαὶ. χνῃ, ἰὸς Ργύθορ, ἐπὶ κα, ταὶς ὃς ἢΐ ομε 5 
γΟσΘΩΣ οὐδέ ΒΘ Γ ρβοσα οχ δῦδῃ, σ νη, "9. 

(0) Δτὰ τί ἄσα, οἴο, 1515 ἀάδο. εἰπμὰ (γα (τ- 
ΞαΙ 5, ΝΘ] σα 5415 ἀποίον ἀϊα!ορουπμα οα5. ποι] 
να ον πὶ, Παρ τ 1, Ἰη!οντοσαϊ πο ᾷ, πὶ 4υὰ ηπι- 
τῇ, φιλο οἴ αὐὰα οἱ ἰβπὸ οοιημανοία" πὶ δοεὶ- 
Ῥίανα Ἐρίν 5 βαποίαϑ, δ ὁχ ΟΥΟΠΠ Το π! οαμτῖπ0 
5005 ἨΟΣΙΆΪΟΒ ἰγγ κᾶβδθ υἱ δαί, ΝΟΣ ΘΟ ΠΙ ΒΟΪ ΠῚ 
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ΠΣ. “ιν ᾿ δι 
ὑδὼρ ὠνόμασεν ἐπειδὴ δι᾿ ὕδατος Ὁ σύστατις τῶν 

ἀπάντων' ἐπειδὴ χλοοποιὸν, καὶ ζωοποιόν ἐστι τὸ 
ΜΓ - 
ΟΝ ξ ΠΥ ΣΈ ΞΕ σαν ἘΞ ποσὶ Ξε Ἐν, εΞ θυ ΟΜΝ κατερχέτα: Ὁ τῶτἠ«Ψ ΟΝ 
πῇ ε Ὡς 
ἡδωρ ἐπειδὴ μονοειδὲς μὲν χατέρχεται, πολυειδῶς 

πηγὴ 
ὁπαρδξῦει εἷς ὃξ χαὶ ὁ ([) αὐτὸς ὑετὸς 

ΜΙ μὲν γὙὰ ὅλον παράδεισον 
᾿ 

ν κατερχξτιι 

ἐν παντὶ τῶι χύσμῳ" 
πω εν δ, ἀητοῦ ψασ, ; 
χαὶ γίνεται λευχὸς μὲν ἐν χρί- 

ΙΝ τ ΕΣ Υο  νάδ. ΣΝ 
9. ξϑυ: γος Ξ.-ἘνΝ 90 ῳ;, πορφυραιὴς ὧν ἅν. τῦιϊφ τἂν 

ὑανχίνίοις, καὶ διάφορος χαὶ ποικίλος ἐν παντοίοις εἷ- 

Ἰ ἐν φοίνικι μὲν ἄλλος, ἐν ἀμπέλῳ δὲ ἀλ- 

τ" 
οὐχ ὧν 

ἐν πᾶσ! τὰ παντα' μονοτιδὴς ὧν, χαὶ 
ἑαυτοῦ. Οὐ γὰρ υὑτταδάλλων 

ΩΝ γὰς ἢ δὲ ἡδα, ἐξῇ ; πα ΩΣ 
ξαυτὸν ὁ ὑξτὸς, ἄλλος καὶ ἄλλος κατέρχεται" ἀλλὰ τῇ 
τῶν ὑποδεχομένων 

᾿ 

ἄλλος αὐτὸς 

κατασχευῖ, συμπεριφερόμενος, 
᾿ ἀ δ. ᾿ ῃ ῃ “ ᾿ - 

ἑχάστι πὸ πΡΟσΦΟΣΟΝ γινεταις Οὕτω καὶ τὸ Πυφυλχ 
ΜΕ εὐ δε, τς κι ἈΚ Φ ζω ; Ψ'. 
τ ἅγιον, ἐν ὧν καὶ μονυξιδὲς χαὶ ἀδιαίρετον, ξχάττῳ 

οὕτω χαὶ ὁ ἐν ἀιαχοτίαι: ἡ,γὴ, δι πεταγοΐχο ἄνίη: τ ΙΕ  « ΔΊρΡπιαις τ λὴη, υξι ῥξετάνο'ας αὙ1829 

, ᾿ Ἢ νεύματος χαταξιωθεῖσα, βότουας ἐκυΐσει διχα!οτό- 
Ν ν 5 νης, Μονοειδὲς δὲ ὃν, πολλὰς νεύματ' Θεοῦ χαὶ ἐν 

ὀνόματι Χ οἰστοῦ (ἢ) τὰς ἀρετὰς ἐνεργεῖ, Τινὸς μὲν 

γὰρ συγκέχρηται γλώσσῃ πρὸς σοφίαν, "ἡλλου φωτί- 

ζει τὴν ψυχὴν ἐν προφητεῖχ, ἄλλῳ ὃὲ δίδωσι δόναιλν δ τὴ ΔῊ προφητεῖχ, ἄλλῳ ὃ δίδωσι ὀόναιλιν 
οὐ ἐστι : Ε 

ἀπελάσαι δαίμονας, ἄλλῳ δὲ δίδωτι ξομηνεῦσαι τὰς 
θείας Γραφάς, ἴλλλου τὴν σωφοοσύνην ἐνισχόει, ἂλ- 

Νᾳ.ᾳΑ. “5" . μ Ω 

λον διδάσχει τὰ περὶ ἐλεημοσύνης, ἄλλον διδάσχει 
νηστεύειν (ἢ) “αἱ ἀσχεῖν, ἄλλον διδάσχε, χαταφρο- : 
νεῖν τῶν τοῦ σώματος πραγμάτων, ἄλλον ἑτοιμάζει 

οὐκ ἄλλο 

δίδοται ἢ 

πρὸὺς μαδτύριον" ἀλλ ἐν 

ἐχυτοῦ, 
ἄλλοις, αὐτὸ ὃὲ 

ἀθῶς Τεγῥάπταάι, Ἐπάξτῷ ἴὰ 
πνεῖ σον τὰς Ὑς κονίαν. τ 

Πνεύματος ΣΕ τὸ συμφῴξρον, φονέγωσις τοῦ δώ, 
Ἂς 2 ἊΝ 

Πνεύματος (6) δίδοτα, λόγος σο- αὐν γὙΧ2 διὰ τοῦ 

ΟΔΊΕΟΗΒΙΘ ΧΥΙ, ΠῈ ΒΡΙΒΙΤῸ ΒΑΝΟΤΟ Ι. 

ἃ ἴδηι ἅπαν νορα θη]. πο ραν}} ὃ. 12 πού νἀ ! σοΣ 
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ΡῸΡ ἀηφυὰπὶ οὐ ηἷὰ Ομ βίϑέα Ες πποὰ πρυθάνποι οἱ 
δηϊπηί πὶ ὑΠΟοιΡΙχ θὲ αηὰπᾷ ἢ σαπρὰ οχ 15 
πα θεῖ πὶ δάθα ἀοβοθπαϊε : (ποή ἀηϊὰ5 πο οἱ ἴου- 

πιὰ ρδὰ ἰαθι6αν, τα Ὁ {{ΠῸ Γιαρο ϑογο ματῚ ΡΠ ΡΟΙ5 : 
ἴοι. δαῖτ ἀπῈ5 ἰοΐαπι πουίιμῃ γίααι 73. ; ἅπ8 νΡΡῸ 
οἱ, ἰεξοιο ἰταρον ἕο!ο ἴὰ ογΡ6 ἀφβυσηάῖ; σαὶ ἴῃς ΠΠῚῸ 

οαπάϊτι5. εἰ Ποιλαγ, ἰὼ σοβὰ τα θοὸν, [ἢ Ὑἱ0}}5 Ὁ Ἰιγὰ- 
ΟἿ ΕΠ 15 ρανραυθα5, αὐσιο 10. ἀἸνοῦβῖβ τορι βρης 
τι β ἀϊγονθι5. ΘῈ νατ 5. ἘΠ᾿ ἀΠπ5 (αἰ Δογ ΘΧΒ 5 

ἴπ ρά πιὰ, αἰππι5 σα θδαθι ἰὼ. νἱΐο, ἱππ|ὸ ΟΠΙΠ 118 

ΘἸΧΏΣα Σ Οπὶ 51} πη 1τπ|8 το, πρὸ αἰϊὰ8. ἃ 5Βδῖρϑο 

οχειβίαι τ πὸπ δαί. βοῖρθασι. ὑοταπιαϑη5. ππθ8᾽, 

ΔΠῈᾺ5 ἀκαιο αἰ ππϑ ἀσβορηα! ; 5ρα παιξοι ρα! πιὴλ 56 

βίγασμανο ἀοσοϊπαπιοάδηβ, πη σαΐααο ἢ ποῦ ΟἹ 00 }}» 
οἰοηβ, δϑὲ, οὔποιξαν, Ὁ Αὰ οασηἄδηχ τοι αὶ. οἱ 8Ρ » δῖ, 
ρί α5. 58 θιας, οἴ ὉΠ 15. 511, οἱ 1 Π5. πιοάὶ, οἱ 
ἐπα ἢν 15 }}}}}}5.τσα σα ρστδξιαχῃ ρσοῦὶ τα} ἀϊ νἀ}: “δ, 

1 αφυοιηδάιηοάυτα Ἰρπαπι αὐ ἀπ πὶ ἀαιαπὶ σοτιοὶ- 
Ρίδη5 ΒΕΡΠΊΪΠ ΠῚ; 510 δὲ ἀηῖα ΡΘυσδίΓχ,θον 

Ραμ οιδαμι ρησι 5 βαποιὶ ἀσπὸ εἀἰσπαϊα, [5.16 
τα ποῦ. ονία!, 9 Οὐ] αο 1Π1ὺ ἀπίαξ οὐ οὐιβάθηι 

το αἱ 511, πλα]ρ] 65 ἰασδη, 61 ππία οἰ ἰὼ ΟΠ 151} 

Βοθ πο, νὙἱγία 85. οροναίαν, Νάθπι. ΑἸλογῖτα (αἰ ἄθτη 

αὐ θτρ Πησαὰ αἰ 54} 16 11 τὴ ; ΔΙ ἔν] 15 τα δη 601 ργῸ- 
Βθρια ΠΗ κίγαι τ: μαΐο Ἰμαηάογαιϊη ἀσπθπιοπα ει μοίο- 

ξἰαίοωι πα ρογΕ! ε 1ΠΠ1 ἀν 5. δου ρεΓὰ5. 1Π 16 }}}185 
αν ἀσααθι. Ἰατρί σαν, τ΄ ΑἸτοτῖα 5. ὑσιπρδταηματα 

[απ ὁδδε[ἀὐομι; σουγάθογαι, ἀἴπηι ἀπὸ δά τηΐβουῖ- 
οονάταιῃ [ν0] οἸρθυαοξγ}}} μον 9 ΠΕ, θσ 66. ἐα  πλπὶ 

ἦοϊαπανδ δι. ἀβοσοὼ ὙΠ. ὀχυτοι 105. Κοϊδια το 

ἀοσοῦ; αἰπτιηιὶ Γθ58 σορροτδ σοί θ λδνο 95 ὁ Δ᾽ ΤᾺ 

δὰ πνατίν τίαθλ ργοραναί ἢ αἰττι5 ἴῃ 8]1155 ἔρβονονο ἃ 

2 Ψιᾳᾷ, δας, 8, ἢ. ὕ, δἰ δας. 9. Ἡ᾿ ἃ. 553 σὰ, πὶ, 10. 11 Υἱᾷ, ἐπρη., τις 56. 251 (ον. χα, Ε{. 16 ΥἹά, οὐδ, 11,.᾿, 
Ὧι ἐξ 39, τ Υἱᾷ, τη ρον, ἢν 19. οἱ 5θᾳ. 

βοῃθοηθί, Ξοὰ βάθια βοὴ 8 νθΓ}}}5 οἰ οιη(ὸ ονάϊὸ 
ΘΔ} 1 ἴα», θοἀοιη ι6 ἢ (0 ΑΡΌΒΙΟΙΙ ὑδοοηἶο 
σοη ἤτιγδ μ Σ α] ἀπ πνὶ5 ΟΥΡῚ ΠῚ ἢ πλ 6. ΘΠ ΡΌΡΡ5Ρθο- 
Τὴ, αὐ νορθὰ Τ᾿] οπτίάοια οι πα αι ρογθαβ ἰαλθὴ 
δηλ εἰ ᾿πλ}Π α88 511, οἵ ἔγα πον ΡΘΕ ΡΗ, 

(1) οἴς δὲ χαὶ δ, όσοι εἰς ἀὐϊοοϊπιι 5 οχ. υοά, 
Οὐοἱ5!. οἱ ὑσγοι, Ραγι συ! αηὶ δὲ ὃχ σοίϑι,, οο οἱ ὕα- 
βαθύ. 4] ἰσοὺ εἰς Πάρον ὁ. Ταμοα αὐ σα! ππὶ 
4 τὰ ΟΠ 5 ρυ5ὶ αὐτὸς σΟ]]οοα 5 651, ὃχ (οἱ! ίπ, 
ἰμαὶς νοοϊ ϑγ ἤχίμημα. 

(8) Ἔν ἀμπέλῳ δὲ ἄλλος, Ἰὰ5. νοῦθ5. βρορίον 
ἄλλος το ροΙΠατὰ [ΟἿ 16 ρυτο στ  5βαὰβι 5 χὰ ὃΧ 
οὐ. (υ15]., ἴσο, ἀαβαιθ. Νο ον ον  ἰηἔνα, 
ἰουο ἄλλος χαὶ ἄλλος, αἰΐωμ5 οἱ αἰἰις. Τα σὶ τὰ ΟΊ 5 ἢ. 
ἐοά., ἄλλως χαὲὶ ἄλλως, αἰξίον οΓ αἰτοῦ, ΝΟ πιά! : 

[αἰθθα αἰσίαθααβ σοπβοηβι, συμκυωνία Πατρὸς χαὶ 
Υἱοῦ" παν 91. Ραα απ ταὶ γ }}}1ὰ τη αΤ οΊ550 ΟΧ γ]ιῸ 
θ118. Βρὶεἶτει5 βαποιίς πα Ραϊνῖ5, δ. τὲ. πολΐη 
σμειβ, Νὰ μον ΡΙΡΙΌΙΙ βαποῖο ὁοηξαιη 8] βίη 
τηδρὶβ παίαὰ Ῥαϊρὶς ορογαν,αδηι ΓΙ] 1Ο οἱ ἀβάδιῃ λι- 
τὰ παι ατα ὁοπἀϊάϊ556, ΄αοᾷ Ογτλ 8. ἀβϑοτὶ ολὶ. 

11... 39. οἱ αἰτη. ϑρι αὶ γοῸ πὰ μγο μοὶ ἰὴ 
ποιαΐμο Οὐχ! ορονανι, ἀἀθὴχ Οἰχϑια 5. 050 580 

ΟἸμτίβ ποαῖῖπο αἰ ποαήα πῃ ἀοοοὶ 2υ8ᾶη. χιν, θῦ. 

πρίν μα5. ὁδαυῖὶ αθατῃ δ σοτητπποπι οπὶ Ῥαΐγο δ 
Βηΐϊο ἀσίομθηι 6538 σοη βίη β δ᾽, ΟΥγηΠι: ἀοοίμ πα 

τα α1{|5 Ἰοοΐ 59) πὶ ὈΣΠἷς ὁαςι ἡ αν Σοὶ, 10, ἃ, 34 

τ ΠΤ πιο πεοθας 

0) Ἄλλον διδάσχει νηστεύειν, οἷο, (οάά. Ποβ 
οἱ δβαιν. ράπίο αἰον : ἸΑλλον διόσχε; σωφρονεῖν, 

Ἰοροηάππι ἰαπιόῃ ἄλλος, ὁχ νου ῖς Ξαρογίονθ5,οὐκ ἢ καὶ ἀσχεῖν, καὶ καταφρονεῖν τῶν, αἰο. « ΑἸΐατι, ἰοὐοὺ 
ὧν ἄλλος αὐτὸς ἔἐχυτοῦ, 

(9) Καὶ ὥππεο ξύλον, οἷο. ως βϑηϊεπίία ἰναῖ5- 
80: παν ἃ 5. ΝΊΪο, ΠΡ. πὶ ὁρ|ϑι, 303. δοψαοηθα ν- 
τὸ, ἃ νουθῖβ, μονοειδὲς ὃς ὃν, ἀπο δα ἐοκ εἰ πποιχλ πὶ 
Ραμ}, ἔχάστῳ δὲ, αν δοάσιι ορίξίο!α 30... Ουίον ἀὰ- 
ἰοα ἃ ΟΥ̓. 110 ὀχρτοβϑὰ ν᾽ ἀοιαν ὁχ βαποίο ἰσθηὺ, 
νας οἱ Ἰς Ὧν 2: 
(Ὁ Νεύμχτι Θεοῦ, χαὶ ἐν ὀνόμχτι Χριστοῦ. Εὰ 

γ ρα θυ οὐ πηῖξβα 561} ὰ ὁοί ἃ, πο. 68 σαΞα0}.᾽ἢ 
( οἰ] π. νοτὸ ἀδ65ι ἰδπίατπα, καὶ ἐν ὀνύματι Χριστοῦ, 
ἘΠ] Γ]5. ὕγυιο ᾿να}πϑπιοάὶ Ἰοσαίίο. 51. σα, 17, 
Βα. 2. 1 Ροίραῃ οὐπἰοΓίηειι αι θο!οπίανο ριεῖπι5 
βῴμ οἱ, πο πρλέαις Ῥαιτῖς δὲ ῬΊΠῚ ἢ ππαῖὰ, 30, ριγι μαια 
βαῃοίπιι ἴῃ ΕροΙοεία Νόναηι Τοείηιοη αιη σ01λ51}- 

« ἰθιυρογαπίοπι 6556, ἀβου σι νἱλατῃ ἰοἰοτάνο, οὗ 
« σοπίσπνπονο, » θές, οἷε), ροβὲ ἀσκεῖν ἀπιθιπ πα θδὺ 

Βαγιϊοα]ατη χαί ἴοσο ψοΡρογίίοὶ ἄλλον διόσκει [ἢ γἃ, 
αὐ ο ἐν ἄλλοις, ῥτὸ ἄλλον, βουίρβηυβ ἄλλο, πὶ πιοχ 
ἰὰθοίατν, τι ; , 

(0) Ὃ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος, Ῥρὸ 5 νοῦ- 
δὲς ἴὰ ὁ πῖς παδοῖαν ἰπθατα, ἄλλῳ δὲ, αὶ ἀίοηι ἢ 
ππῃς ἸΙοσαιη ἀπο ρεϊ παν 6χ σοί, (οι ίη, οὖ ΒΆΟΡΟῸ 

(οχίι, δὲ Ογγῆο ἴρϑος οὐ, ὅ, τς 11, οὐ οα!, 17 ἢ. ἀά, 

παρ ἰσσαῖα [ἰὰ γοῦουθαιο, Ρασΐο ροβὲ, γθῦθα ἄλλῳ 

ὃΣ γαοίπματα ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι, ἴπ 661- 
(13 Ῥτιϑιουγη 55α, ΡΒ] ΕΝ ΒΝ ΟΧ οοά, (οἱ5]., νος 

ἀδοῖῖ, ΑΡΌΒΝΟΙ ἰοχία οὐ. Ογνῖ]]ο, οἰναῖο, οα!θ0]}, ὃ 

Ἰοοο, [π᾿ ϑοφαθηί ταρρνο, τϑιϊμαΐπιις. δυνάμτως, 
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50. πααμβ|αδηι αἰ πι5,. 510} ΒΟΡΊ ρα Φ5} Σ «Ἱ 

« νονὸ ἀαἴαν ταδη βίαι ο ὅρη νι5. )Ἀ ἃ αυοὰ 6Χ- 

«Ὁ ρ6 αν Νὰ παῖ ᾿πιάοιν ἀάταν ρὸτ' Βρίγίθαμ θυ 

« πιὼ ΞαΒ ρα τς ΔΠῚ γθτὸ που. ΒΟΙΘΏΜ 1. 56ΟΊΠΙ- 

αἰ δα σαι ϑρι να τν : 1 γόσο (05 1ὲ σού θηι 

«ϑμίτηια ᾿ 1} νον ἄσπα Ξαὐατοπτηι ᾿τὰὸ οοάοτῃ ΞΡ - 

«αἰτα ; 6] 1ογἱ νότος ὁροτα! θη θ5. γα! 5152. ΔἸἢ 

ἘρΡορμοίία ; 8}Π| ἀἰδοροιίοιιθθ. βρίυεἰϊατίηι; ΠΟ ΕῚ μὸν 

-- 

- 

- ς 

« ἀν! ἀρ 5 ΡΟρΌΪ] νον που δὺ βίδα! γα] ὅν» 

ΧΠἼῚ. ἑδύα, σποηΐαπι 46 πρίσα, απὸ οἵ σσρὰ- 

πὰαπὶ ποῦν θα} σάφα αἰτογξα ἰὼ εἰϊνῖ5 ογὶ - 

Ῥιαγὶβ ροβιία βαπε ; πλοίιδειαθ 65} πὸ {πὶ οχ πῆος- 

γαριία σομπῖαπάαϊ, ποβοίθ 5 σπα! δὴ αὐ πρίν αι 1 

χασὰ βορῖρεαπι. 651 φρο οναιλα ἐ γοῦθ ρυθίατῃ 18 - 

οὐἵδ απὸ ὁογίᾳ σασθαι ποία πισηαῦσο, πλΊοθλ θ5 68 

ἀἰϊοας δουίρίαγα δατα {π| βαπηῖτις θ9:. 19. Ναιῃ βίοαι Β 
Λαῖοπ νοσαίαν σμνιβία θοῦ, νι δ: ἀαρηπο, οἱ 

ὅτ} 535. αἰ αδ, ΟὨΡΙΘΕΪ ἀρροϊϊαπα τ, 15. ἸΔΏ ΡῈ 

ο5. νογὰβ ΟἰευἸ5ίι5 ; 510 0], Βρί 5. ἀρρυ!]αίίοπο {1- 
γοΓ515 τοραβ αἰγὶ δὰ, ὁρχα πὶ 95} υστὸ ἘΠ 1] 

5115 6} μοσι αν} στα ἤοθα Ἀρίθηαις βαοἰ 5. ἀπρ01}"» 
χα ον, Μ α{1{ὰ σπίχα νὰ ΡΠ Ἴ Ππικ. Νάπι Οἱ ἀπρὸ- 

κα ποπιῖη αι σρίγιπ, τη πσδίρα ἐρίαπι5 ἀτὴ- 

αν: οὐ γνθαῖὰ5 ἰθῖ6 αἰ θριγαῖ, πριτ5 ἀρρο]ίαιανς 

οἱ νυπ5 τηᾶσηᾶ νο Δ] 5ΡΊΡΙΌΙ5 ς δ. ΠΗ ραΡὰ ἃοίϊο 

5ρίτα5 ἀϊοῖαῦ ; οὐ ἀπο διξνογξανπι5. νΟσ ΘῈ 

βριείαϑ. λνο ἐσροὸ πῸ ἰδῖα ππὶ ἀπ 15. Οχ 5 πΗΠΠπ|- 
ἀΐϊπο ΔΡρΕ ΡΟ ἢ15 ἰόν, τὸ ἈΙΟΓο πυληάδοσαο 
Βπηλ5. 6. πίει παθνη, ποία αἱ Βυν ρίπιτὰ ; 

ΤῊ φριρῖθς οἤπα, οἱ γυυογίοίμν τὰ ἐογνανι δείχηι δ ν 

ἀσηπθ εδιὰ ἀπῆπα Τα 585 ΔἸΟ1} ; Ομὲ πα ερὶεὶ- 0 
ἔμηι πομιῖβ ὅπ ἴρϑο δ, )6 ἀπ 015 γοτο ἰ ΡΞ ]1}}5 

αἴ} : Θὲ μαείξ αἀπιροίος κμὸς ἐρίρι τις, οἱ να ἐδίγος 

5μὴν Πανιτηαηι ἰσηῖβ ὅς. Ὧ6. νρηΐα ἀπιίοπι Ιοηπίξαν 

}ν ερίνῖξι υἱοίοπξυ σοπίορος. παοίστα Ἡ ανϑὶς ὅθ, ἘΠῚ 

ἼΒῚ (τ. χις, Ἵ-}, ΜΙ, οὐδν Ἃς ἃ, 1. 55 Τγονθ ιν αν, ὅν 8Ε ῬΑ], οχχχι, 10. 551 Ἰέοα, χχιν, Τὶ 
ἀ, δὲ δοπαν, χα 1, 5 Ῥ5α]. απ, ἀν δ᾽ κα], χρνι, 8, 

Ζαάτη ν 5 πὰ ἀροβίο!! ἰοκί ΒΟΡΙΡα μιν φυνάλεων, αἱ - 
{16 "ἃ μαρϑί ὑοάθχ. 106, ἐθ1 501π|5. βοπίγριπο, 
νογρα, ἄλλῳ δὲ ἑομμηνξία γλωσσῶν, ἐκ φυϊ 4. Οἱ5). 
6. βδορὸ Ἰοχίαι αἰὐϊοσίηθα. πη ρόσσο ἰὴ γη1{8 
ἃ νοξατοϊθηίασι βογί ραιστς σοαμν Π6οΐ, ον ἥπιδα 
οχίβπαθτῃ γα δχ τὐπῖροῦο οπο οπ ἀμ! θτη,, πἷ- 
ἈΠ] ἀθ ΡΡΌΪΧΟ ἰδ τασηῖο ρεδοξοσῖνθ, με 55: Ἐοὶ ἢ 
«061 μΘρΟ 95. νούϊμ πὶ, ἄλλῳ Τινεύματι, γλωσ- 
σῶν ΔΟΊΙοΩΝ Π| γα 5. μη ] οὐ σβίοπιια ἀπβᾶπὶ 56 ρ- 
ῬΟΘΠ ΤΩΙ, 

(() Τὸ ἅγιον, 1 ὁοιΠ, (Ἰξι., ἔθος, λ5α1}}», δἱ 
στοίίοο., οὖ Πνεδαα τὸ ἀγιον, ὕοχ Πυτῦμα καἰ Οχ 
Βιυρογί ον αβ Πα Ἐ0}}Π851{π|0ν.). 510 Ἰαΐγα, πα. 1Ὁ τ Μὴ νομί- 
στις περὶ τὸῦ ἁγίου προύτου εἰναι ΟἹ οα}, 31. ἢν 7, (ὦ 
ΘμυἸἰβιηδῖο ἰοίπιοτι5, ἔστε τοῦτο τὸ ἅγιον, Ῥαιο ρόξι, 
θχ σοα, ορ, Οαβα 1), οἱ, ἀνοιΐοο, Σσούλ ΒΟ. ΘΒ. ΠΗῚ5 
Ἰυεὺ Σαμουήλ, 0. ΘΠ πα πετπα 1 Βα τι τ6 1 α Βα εί μοι» 
Χ15 ΟΤΙἸ5. 5. ν} {πισιι5. ἈρΡΡΟΙ αἰ 5. οϑι,. 5ρ ἄμα] 
βΠαρί θυ ἰϑοῖβ. Οοπβοσαθηΐθονῦ, μοαπι. ἀληθινός 
ἴοσο ἀληθῶς, ὁΣ οουὐὰ. (ο151.. Οἐίο]ν,, ἴσος ὑπάτην 
στούδθο., ἀ{{π| αἰίθσασῃ αὐ πὶ ὁ ἀπῖρ Χριστός 
Οοἷ5]. οὐ. ἀποίον αι εἰ] ον τ τ18. 

(3) Καλοΐμενον. γοσοιθ Πᾶποὸ δὰ τοῦ, πος οἱ 
ὕΔ5. ἴῃ θαι 5ογι αἰ πὴ, ἡ ουϊκι ἀποίηο, καὶ γὰρ χαὶ 
ἀγγξλης καλεῖται πυξῦμα, ἴῃ σαΠ1|5 ρυϊον ἶπεα τὸς 

ῷ, ΟΥΠ..1 ΗΠΕΙΌΒΟΙ,. ΑΒΟΉΓΕΡ. 90 

φ , δι ᾽ν τὸ “ ᾿Ό» Μὰ να "»» 4 Ν Γ 

μοι ἔτύρῳ σὲ πίστις, ἐν τῷ αὐτῷ Πυξφηυχτ" ἀλὲῳ 

ὧξ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ αὐτῷ Πυξύμοτι" ἄλλῳ 
ἊἊπ - , ΓΝ ᾿ ἣν τ ΓΝ 

ὉΣ ἐνεονέματα δυνάμεως ἄλλῳ ὃξ 
ΓΟ ϑν ΄- ͵ ᾿ μὲ . μι . Ἢ 

ἄλλῳ 88 διακρίσεις πνευμάτων" ἔτέρῳ 25 σξνη γλινσ- 
“ἾνΝ -ςἮ - ᾿ “- ΕῚ ᾿ “- 

σῶν: ἄλλῳ ὧδ ἐῤρμαηνία γλωσσῶν, ᾿ντὰ ὦΣ ταῦτα 
Ζ, “- “, 3.᾽΄3»Ά»ἈῪ’ ᾿ » Ἂ; Ά - ᾽»ΝΝ - ,Ν ᾿ , 

ἐνεργεῖ πὸ ἔν καὶ πὸ οὕτῃ Πνεῦμα, οαιοοῦυ ἰδτς ἔχαάστιρ 

παῶς βούλεται. 

πόνὰ Ππρπανίσι  αἰνονὶ νόρὸ ἐπέονργοίαο ἰπεαδυιιν. Πδης νοῦο οὐ ατα ΟἤΠΠ,, ἀπὰ5. Οἱ 6) ρθε, 

ΠῚ ᾿Αλλ ἐπειδὴ περὶ 
ῃ 

πνεύματος ἁπλῶς πορλὰ 
-- ρΡ " ω ἢ 

διάφορα γέγραπεχι ἐν 
» 

ταῖς Ξέεε τε 5 Ρ᾿ 
'᾿ 

ἐστὶ αὐ ποτὲ τις ἐξ ἀγνωσίας εἰς σύφχουσιν ἔλθη, 

Ἡνυῶν περὶ ποίου πνεύματός ἔστι τὸ γεγοαμιμένον" 

χαλῶς ἔχει νῦν ἀσφαλίσασίχι, ποῖον λέγει ἡ ραφὴ 

εἶναι τὸ ἀγιον (1), “Ὥσπερ φὰν γαλξῖται ὑρ 

᾿Ααρών' χαὶ ἀαδὶδ, καὶ Ναρῦλ, καὶ ἄλλοι, χριττῦ 
ον Ε ἣ ἈΝ ΟΣ ᾿ Ἄς ᾿ - Ὁ Κᾷ 

καλοῦνται" μόνος δὲ ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Χ ιστός οὗτο ἣν 

“- Ι 

Ἀα' τῆς τὸῦ πνεύματος 
: ϑ ὴ 

μᾶτων εἰξη μένης, ἘΡΝΕ εἶν 
ἰδιαζόντως χαλοόμενον (2) τὸ Πνεῦμα πὸ ἅγιον Καλεῖς- 

ται 70 πνεύματα πολλά, Καὶ τὰρ γαὶ ἄγγελος κα- 
λεῖται πνεῦμα ἡ Ψυχὴ ἡμῶν χυλεῖται πνεῦια᾽ καὶ 

ὁ ἄνεμης οὗτος ἃ πυξῶν, χαλεῖτα: πνεῦμα’ χαὶ ἀρετὴ 
-“- - - Ν " ᾿ - 

μεγάλη, χαλεῖτα! πνεῦμα" καὶ ἀχάθαρτος πρᾶξις 
τ- χυλεῖται πνεῦμα" χαὶ δαίμων ἀντικείμενος χαλεῖται 

.- ».," 7 ᾿ ᾿ - 

πνεῦμα, Βλῆπε τοίνυν ἀχούων ταῦτα, μή ποτ νομί- 

σης ἀπὸ τῆς ὁμωνυμίας ἄνη" ἔτέρυυ ἕτερον, Περὶ μὲν 
᾿ - ΡῸ -- Ὅ2 ἐν ΝΣ ᾿ δὰ ἘΝ 

Τὰ τῆς ψυχῆς τῆς ἡμετέρας, λέγει ἡ Τραφή" ᾿ξ- 
" Ὁ - 5 ἂ 

ελύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, χαὶ ἐπιστρέψει εἰς ϊ ᾽ 
ω - Α με ς δι, ὡς τ ἥ 

τὴν γῆν αὐτοῦ, Καὶ περὶ τῆς αὐτὴς ψυχῆς λένει τπᾶ- 

ἐν αὐτῷ, 

Ὧ ποιῶν 

λιν Ὁ Ὑβρώπου πλάτατν 

{ἰερὶ ὃξ τῶν ἀγγέλων ἐν ψαλμοῖς 

ἘΞ Ομ ν 

. ᾿- 
ἘΥ ΝΣ τι 

τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύμχτα, χαὶ τοὺς λει:- 
» “« , ἊΝ - . 

τουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς ολάγα. Περὶ δὲ χοῦ ἀνέμου 

φησίν" Ἣν πνεύματι διχίῳ συντρίψεις πλοῖα 
- 

ὅ5. θὴρ]. σχὰν, 

κει αἰ πιὰ ὁχ οι, (οἶπὶ, εἰ ἀνοάσο, ἴπὶ τος. πα 6 οὶ 
Ιοῦο ἐᾷ μοβαϊπλ5 ἀγοάθο!]} ΥΘΓΒΙΟ Ἐπὶ ΞΘ ; μη 
πὶ Οοἰδὲ. μοπίία σαπρ μγοχίτηθ ἃπὶ5 γαὶ ἀρττίν οὶ 
π πος ἐοάίοσος αὐ Βασθτι. ΒΟ. ΟΠ αν λ οὐ ΞΕΡῸ 
ἀσισαι, Οὐδογνανὶ παι μα 65. , οππ νομοβ, καλεῖται 
Ὑ19 πυεύματα πολλά, 6. πηριρρα ἀπὸ βοαυσημα, ἡ 

ψυχὴ ἐμῶν, οἷο., καὶ ὁ ἄνεμος, 616... ῬΤα στη ἰΞ8ἢ 
πἰπιῦν σοὺ ἀχάθαστον Πνεῦμα, Ξσνίρδιηια, ἀχλθαο- 
τὸς πρᾶξις, ΟΧ οοὐ , (015]., Θἐτο}., σο, αβδαβ, 
αἰχαθ τ{ὰ ἰομ 556 Οὐ ππ Βα ιιδ μα ἀρο αν ΠΕ ΠΗ 
(πὰ δα μοσῖαξ βυση! πὶ εἰχόγαϊ, τοροίοηα οἱ οΧχ 
ΒΟΡΡΓΌΡΙΞ ΕἸ μα ἘΠ πὴ Ῥγοθαπιβ, δ τι, ἢ, 50 [81 
αἰχίσκα φασι! ρϑούαλιπι βρη αα ποτ σ ἀρρο νος 
τὰν, ΄ασα ῥγο μα} 115 ΤΟ 015 Ὅ500, δρηνίαι Γορπιοιξο.- 
γεὶς. Ὑονθὰ, χαὶ δαίμων ἀντιχείμλενος χαλεῖτχι πνεῦ- 
8. ΘΝ στοὰ, (0151. 5010. Βαθρ νυ 15; ἐὰ ἀποηπ ἃ 
ΟΥΛΠΠῸ ο580, 5 βοσαθηβ ἰσσ0 ΟἿ 10 δον ἢ ΤΟΡΟΤΙΠΟ 
δασίοε, ῬογρῸ 15. τ θυ Βα Πὰς συ πὰ {6 6Π| 
νὸχ πνεῦμλα [1 πάρ Τρ ο ἢ, αὐπτῦ ἔδει Δ ΠΠ|0}}8] 
{ροιαγιοσῖα σοι σις ἀασι τς ἀὸ τληῖδα5 15} πὲ 
γοσο οὐληἶὰ ἃ Υἱοίογο ἀμ Πποσίθιο, ἐπὶ ἀΐαρος, οὰρο αν 
Ὡς γα ϑοτρία οἱ ὀοπίγασία αἀἸσογειε. πἰδὶ εἰσ ἢ ὰ 
811} ΟΡΒογνατοη αν, νουδὶ ρσναι αι ἀρὰ Δι]ιλης 6ρ.]} 
αἰ ον... τὰ. Ἴ, 
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θχοσεῖς: χαὶ, Ὅν τρόπον ἐν δουμῷ ξύλον 
πνεύματος σαλευδῆ, ] 

ὑπὸ 
αὶ χαὶ, 

χρύσταλλος, πνεῦμα χαταιγί 

λῆς ὀιβασχαλίας αὐτὸς ὁ Κύριος λέγει" Τὰ ῥήματα ἃ 

ἐγὼ λελάληχο (1) ὑυΐν, 
" 

πνεῦμα ἐστ', χα! ζωή ἐστιν' 

ἀντὶ ποῦ, πυευματιχά ὄστι. “ὃ δὲ [Πνεῦμα τὸ ἄγεον 

οὐ λαλεῖται διὰ γλώσσης" ἀλλὰ ζῶν ἐστ:, παρέχον 
σοφῶς λαλεῖν, τὸ λαλοῦν καὶ ὁνμμιλοῦν αὐτό, 

[δ΄. Καὶ θέλεις γνῶναι, ὅτι ὁμιλεῖ χαὶ λαλεῖ; Φί- 
ἐξ ἀποχαλύψειος ἀνγίλου χατήλθεν εἰς τὴν μὰς 

τῷ ἄσματι τούτῳ. Πλέπεις λαλοῦν 
χούοντ' ; καὶ ὧν τὸ Πυξῦηλα τῷ Ἰπζεχκοὴλ λέγει οὕτως" 

᾿ 
σατο (9) ὁπ Πνεῦμα Μυπίου, καὶ εἶπε 

( γξΞ:. Κύριος" χαὶ πάλιν" Εἶπε τὸ 

Ἡνεῦμα τὸ ἀγίον τὸ " ἀποστόλοις" 
᾿Αφορίσατε δή μι τὸν 

λον (3) εἰς τὸ 
, - “- ᾿ Ἶ “, ΑΝ δ, ἐπ ὼς 

Βλέπεις Πυτῦμα ζῶν, ἀφορίζον, χαὶ προσκαλούυενον, 

ἥγις ͵ 
ἌΝ ΤΙΟΣ Ξιἃ 

ρ . - 

βαγνάῦχν χαὶ τὸν Σαῦ- 
᾿ 

“ 
ἔριον ἐχλ “χα! δ“ ἔργον, ὃ προσχέχλημα! αὐτοὺς. 

καὶ ἐξουσιχστιλῶς ἀποστέλλον. Καὶ Παῦλος ἔλεγε' 
Πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν δια- 

ἀέγον, ὅτι δεσμὰ χαὶ ρθλίψεις ὡε μαρτυρεταὶ μοὶ 
ἘπΟΝΥ ἘΠ ας ἐς γα τρτμε: 

μένουσιν, Ὃ γὰρ χαλὸς οὗτος τῆς ᾿βκκλησίας ἀγιο- 
: ς ας Ἀν τ 

ποιὸς, καὶ βονγθὸς, καὶ διδάσχαλος τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἄγιων, ὃ Παράκλητος, περὶ οὗ εἶπεν ὁ Σωτήρ' 'Πκεῖ- 
Τὰ μιν. 

διδάξει οὐχ εἶπε, διδάξει, 
ἐπε ο' Ἶ ΓΤ. β 

μόνοι, ἀλλὰ, καὶ ὑπομνήσει ὕπα εἴπον ὑμῖν" οὐ 

νος (ὦ) ὑμᾶς πάντα' 

“" Γ Ρ , " ᾿ μ᾽ , 

λ ἄλλα Χριστοῦ διδάγματα χαὶ ἄλλα ἁγίαν ΠΙνεύ- 
ματος, ἀλλὰ τὰ αὐτὸ" ποοεμαρτύρατο τῷ Παύλῳ τὰ 

συμδηπόμενχ, να εὔθυμος γένηται μᾶλλον ἀπὸ τοῦ 
προειδέναι. Ταῦτα δὲ ὑμῖν εἴρηται (Ὁ) διὰ τὸ λεχοέν' 

Τὰ δή ἃ ἐγὼ λελάληχα ὑμῖν, πνεῦμά ἔστιν' ἃ δέματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι 
ὅνα μὴ λχλιὰν χειλέων τοῦτο εἶνα! νομίσῃς, ἀλλὰ τὴν 

τ ΤΗ͂ χι 
χαλὴν διῤασγαλίαν. 

᾿ πὶ εὐκοι Ἂς Ἶ : 
[5΄- Ἐνταῦθα χαλεῖται ὃ πνεῦμα χαὶ ἢ αμχοτία, 

: ὶ χαηὼς εἰράχαμεν" ἀλλὰ χαὶ 

ὅταν λέγῃ Πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν, Καλεῖ- 

ὅς (ὦ, «ΓΑ «ὦν Ἂ 
ετέρως κξ να, 9 

ταὶ πνεῦμα καὶ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα, ὁ δαίμων" ἀλλὰ 

δ᾽ ἴα νι, ὃ. 55 Ῥεὰ]. σχευντ, 8, 9 {οαη. νι ὕζ, 
δὺ οὐ οοῆς χε. Ἢ Ααν, τἰππ ἢ 

ὑπ. ἢ: 2. ὅ9 Αοὺ χχς ὃ. 1 Ζόὰ. νι, θέ, 2. πὴ 

ΟΛΤΕΟΒ ΙΒ ΧΥΓ ὩΣ ΒΡΙΒΙΡΟ ΒΑΝΟΊΟ 1. 

τ ΤΣ, δῆ ἥλιο Ὅς 
ἘΡΎΟΝ ὔὐον, ΝΕ, ἤῆς 38. 

ἀπ ὃ ΘΒδι εν; ἄν 
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«Οαρτηποάι αι ἢ δι ῖνα ρπαπεα 3ριγ αι ἀσ! δ ιν 37» Ἀ ἅ β 
« Κατ σης, σγαιάο, εἶχ, μία οἰ δ5., ΒΡ1Ρ [5 μυ ΟΊ! 58,» 

6 Βοηὰ νοτὸ ἀοοϊσιπα ρ86 )οταϊ 5 ἀἰο! Ε: « γριὰ, 

χ Πα 660 Ἰοσαίι5 25. 51} νοῦ 5. ἐριοῖπιϑ 5αμξ, οἱ 
αὐἱΐα δ η 53...» 1] οπῦς ΒΡ ̓ Ί ΓἸτα 1 βτατη τ, 3ὺ ΒρΊἼπι νονῸ 

βποιαβ ἀοῃ θ6Γ ηριάπι σον ῥτοίογ αὐ: 9568 
ὙἱνΘὴ5 65, "1 θτΡΌΡΘΙ5. αὖ 58 ΡΊΘΏΓΘΡ Ἰοχυὰηγαν, γδὴ- 
μὰ ἴαυϊοιυ5 ἂὐ ο΄ 6 5 ̓μ86. 

ΧΕ. Υἱ5 ἃ ἀϊδοθτο αὐοὰ γϑῦθα ἴᾳοῖα! δ᾽ Ἰοητα- 
τὰν ἢ ΡΒΙΠΡρα 5 οχ Δ 55}1 το υϑια ΠΟ. ἀοβοοηα τὰ 
νηὶ {πὸ (ὡᾶΖζαιη [6 θ 8}. φαπηο Π16 οαπποίιπβ 
γΘΗΪΘΒΔΒ; οὗ αἰχὶε δρίθιακ. ΡΒ ρρο: ἄδοράδ, δὲ 

αὐγάλθο (6 αὐ ομλνὴν ἰδ 5ν, Οστηἶβ ϑριεί ματα 10 - 

φαριίθοηι ἀμ ἀϊθπι} Ὁ ΕἸ ἔσο] 516 «101; « Εδοία5 

« 65} βάρρι' τὴῦ Θρ᾿νΠμι5. οι Ἶηὶ, οἷ ἀὐκὰ! αἱ πὸ: 
«ἢσθὺ ἀϊοἰ 1 υμη5 5; οσιση σας  Οἰχὶς ΒΡΙΡΙ 5 
«5ἀρουβκαι ρΟ5.0}}5 ΔΒ ΠΟ ΤῸ ν  υβαμἰ διδιιδοργουνας 

«ἴο τη Βαυ μά Ραν ΕἸ βα Π ατὰ ἴὰ οραβ, δὰ φαρᾷ Δᾶνο- 
«Πανὶ 605 ὃ8,» 98 ΨΕΠῸ5 Βρι  ἀπὶ υἱνδηΐθιῃ, ἐρεγεμηπ- 
ἴδαι, οἱ αἀνοσαπίθπι,6᾽ οὐ ρΡοιπέαλρ τ ΠΟ Π θη]. 

Ετ Ῥαχὶηβ αἷς: « Νιβὶ χαρὰ Βρίεξαβ. βαποίι5 ρὸῦ 
«Ἀπαιῃηααιηάιι οἷν ἰαὐδιη (6 5}Π{ππ4 ἐπτ τὰ 1] ἀ] ΠΕ 5, 
«αὐοα νἱπομ]ᾶ οἱ αἰ Πιοἰϊθ ἢ 65 πὰ τὶ απ  η1 358,» Βοπιι5 
δῆ 1116 που] βαησε οαΐον, δἰ δΔαχη!αίον, οἱ 

ἀοεσίογ, ϑριοῖια5 βαποία5, Ῥαγαο οῖαβ, (ὁ χαὸ αἰχὶν 

ϑαϊναίου {τὸς εἰοσοδὶξ οπιπία Σ᾽ θὰ αἰχὶ! ἰαμ- 

ἴα, ἀουοδίς, 5064, οὐ ὑὲ ηιευπογίαμι φουοσαδὶξ φι- 

ομπημο αἰεὶ ονὶς "1. 5 χοὰ οὐλπι Πα 508]. ΟΠ ἰ5.1 

ἀοσππηοπία, 6, ΒΘ γί [15 βαποι! ἴα. 564 ρ]απὸ 6ἃ- 
ἄσσον: ΠΕΙῸ, Ἰβαλστα, ΞΡΊΠι5}) ἀαι5. ονθαίαισεα ἐρδη, 

Ῥαι]ο ἀλλο ἰοϑίμ 15. 051 9. Ὁ] χα βόσγιαι μρρ ποι ο- 
Ὧ6 σΟΒΠΡΙΩΔΙΟ πιὰ σῖδ δοῦν δὰ. Ποῦ, απίοιλ 
νοδ 5. ἀἴσία δα πη ᾿γΟΡΙΕΓ ρᾶτη ϑϑαἰθηἰίδπι: ἤρυδα 
“Μῷ ογο ἰοομίμ δῶν υοῦϊβ, ερίνε 5 ἀμηξ αν αἰ π8 

[5ρΡ}01{η1} απο Ἰαθιογαπι οἹοοα!Π οτιδ πὴ. 838. θχὶσ 
βίίθϑ, ϑνοσαα θομ δι ἀαυίν πα ιη. 

ΧΥ. βρί νι. οιαπι γα άΡὁ ροσοαίαπι ρρΟ]1α- 
ἐπρ, πῇ δπίο ἀἐχί πιι5 3, ρα αἰζοτα οἱ οοηϊγανία γὰ- 

ἰοη6 : νϑίαν πηι ἀἸοί αν: ϑρίδη βογηϊσαζονὶβ αἶν- 
δρραυθλμη! ἃς, Νουύαναν ἐἴληὶ ϑρι 5, πη πε 5 

ι γρμ, οαξι 47. ὸ..38.. 35. λρῖ, γι, 
ὑδτ δε, τὰ, ο, Ὁ Ἰϑδ. ὐὖῷ 5. Ἢ γι, 

(ΑἹ λελάληκα, ἰοομίμθ διμη, Παρδίαν ἴα ἔναπμα- ἢ ὁοὐ, Βοο, 1 πιασσίπο, τροδῃθοτγὶ τὰ πα πῶ. Ψρτθὰ 

το, λαλῶ, ἐυφιον, 504 οὐαια ἰαΓνὰ ΟΡ] απ ἰρσὶ τ, ε- 
λάληκα. Ραπίο βρύει νόνθαμι λαλεῖν, ἐν σοι. ο151., 
ἄοο οἱ σελ. δἀαιἀϊαναδ 1 τὰ {Ὸπ||ὰ5. ἰἀηχοῃ 06 - 
ἰαν ροϑὶ τό, ἴοσο λαλοῦν, φαυὰᾷ [πὶ 018 ΡυΩ θυ ὰτ΄. 

Δι Ἰοσοπάθπι 6586 τὸ λαληῦν χαὶ ὁμιλοῦν, βαιάσῃ! 

νογρὰ βοφαδηίία ; Θέλεις γνῶναι, ὅτι ὁμιλεῖ χχὶ λα- 
δὺς " μ 

(5). Ἐγένετο, Πανοίαν. ἴθ ΒΡ] 18. ἔπεσεν, αἱ 

δἔΐοπι αἶγα Ἰοσῖ! Ογγ] 5. απ. 30. Δηΐο Τάδε ἰιὰ- 
Βοίων πὶ (οἰβ!., εἰπόν, εἷρ. Οὐδ᾽ νὸχ ἰοπδὶ Ἰοσαμὶ 

νογδὶ λέγε,, φυσᾷ ἱπ Ἐτουλτοῖα πσσ Ιοοο ἰόμιμαν μὰ 
81}. ναξιοδηῖθ, δὲ ἰηΐρα [μὲν Οὐ γη]α5. θη Ἰσσῖτ 
ἀμοσααι του ντηδ παῖ, 90. ν 

(3) Τὸν Σαῦλαν, Αὐἰἰσα]αμῦ. Βα θ᾽ ΘΥΠΙ 5 Οχ σα. 

Θοἱἰδὶ., δὲ ἀοίααια. ἰοχία. 1π8ἃ 5οααθμ, ΡΡῸ αὐ- 
τοῖς, φασί Ἰρεάνίονα αι γο] (ὙρΟΒΡᾺΡΒΟτιιΠῚ δ ὐγα [1 

οϑ τϑροόβαη5 αὐτούς, ἐκ οὐἀᾷ, (οτκ!., Ἰῖοα, (α- 

βάλ, οἱ βᾶογο βου μίοιο. 
(ἃ) Ἐκεῖνος. Αἀ νοῦθμὶ ἐχεῖνος 

Ρμάτρβοι. ὅκ. ΧΧΧΠΗΙ. 

ἈΠ]]οσ 5. αἷς ἴῃ 

ἀϑορίρια 6588: ἐκεῖνος δοὺς τὰ χαρίσματα" ἐἱε χιιὶ 
ἕοπα αραίϊίανηι ἰηυρορεϊξ. Ταϊότιιςς Ισοὺ ὅσα εἶπον 
ὑμῖν, βουιρίθπι οδὶ πὶ Οὐ18)., πάντα αὶ εἴπον ἐγὼ 
ὁμῖν, σηιπὶα ἀρ αἰσὶ σοοὸ τοϑῖς, αἴ ἴῃ βᾶσγο Ἐναπ- 
01 τοχρὰ, ΟΥγΠ]Π]5 σαξ, 47 ταπὶ. 13. ππηὺ Ιοοα πὶ 
ἀποραμη οἰ 15 ΤΟΙΘΕῚ ρηόγβαβ αὖ πὶ Εναησϑ!ϊο, πάντα 
ἃ εἶπον διαῖν. 

(Ὁ) Ὑμῖν εἴρηται, ΜΆΠΡΙπὰ 5. ἡ αἵν, τ} ΙΘεῖῸ Ογο- 
ἀοοῖαθ. [ασὺ διὰ τὸ λεγρέν Τὰ ρήματα, ἰιαθοῖ 
(ο151., διὰ τὰ λεγη: Πάντα ἃ ἐγώ, οἷς, Ῥαασΐο 
ἴμτα, ἀπξο νομίσῃς, Δ ΤΠ ὧχ (15].. εἶναι, ΟΕϑοα- 
τά, αἀ σαοά τοΐοναιαν Ππ4 τοῦτο" ρχϊδίϊηιο δά 
πνεῦμα ρυωοοθῃ5, 50. βρὶν] μι ΠΠῸπὶ ΤΊΘΤΩ 8 
γϑτθα οκβὸ ΟΠ ]5 5. ἀἰοίο. Πππο δαίον. βρη απιὶ 
Ἐ ΘᾺ 6558 νου ΠΟΥ ΠῚ κοι αταΞριὶ σϑοΐαπι ἀοοίΡᾶτη. 
ϑρηθίμαν δαΐοιι. βᾶποίασῃ 0 αἰτόσιθ ἀἰβήσα ἢ: 
πος Ἰαρίονα αν οἰσοα ἰοποηι, δ τοοΐατα ἀοοίριηδιη, 
5066 Ενοϊθϑι ἀοονονα πὶ 6556. ὈΡΌΒΡΔΏΒ, 
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ηϑ τι ΟΥ̓. ΒΙΒΌΟΒΟΙ,, ΔΕΘΉΤΙΕΡ. 940 
ν., 5" ᾿ 

δορί ρίαβ, ἀιπομλ: βοὰ οατῃ ἰδὺ δΠΠ βο οπθ, ἐημηλ)5)"5 Ὁ μετὰ προσθήκης, τὸ ἀχαθαῦτον [3). ἐχάστῳ γὰρ πρόσ- 

ἄπς. Θπϊσυΐϊηαα σα ᾿ρη1} ἀὐ]δοῦατα 68) ὁο- 

Βποτοη, 4ποὰ ρμνορείααι ποίαῃι ἀθοῖσπδι 51 ὅ(6 

ποῖα ἀπ ττα ἀἴοῖ ας καρ ειβ, απὸ πὰρ δα] ἰδηὰ, 

κογεὶνιϊα ἅ, ΟἸΟΠ} ; δ᾽ ἀρ γοηίο, αἰαὶ, φρο μην θΡὺ- 

οοἰΐα αν δ εἱ ροουαξιμν πότοις βρίνδει ξορη σσέῖος 

τἶβ ἀἴοῖῦ; δὶ ἀφυβοηθα δ ση σοι, ἐρρέθη ἱραθλιιη- 

εἰτανε ἀμρο! αν νι αὐ πονθυται5 (Ρ ἀὁ στρ ὈΘΟΘΠΌΧΠΟΡ 

δἰ 5δγπο, ἤθαθ. μα{6δ5 65. βαπονο ἴσιο ΒΘ ρίτιβα]) 

αὐοῖ. ΑΡΒΤΕ συ ἀμ ἰηλ ΒΡ} 15 ποιπρὴ, πη δάϊσχη 

οὐ δὲ: 6Ὁ. σαϊάσαϊὰ ορίδδααυ σ΄ ἀθβη 9 

σοῦρὰπ πὺὴ ΒΆΒΡΟΙ Ξριθ π5. πηίγοσβο Φ δ ἀἸοίταν, 

τπὶ ἰρίταγ ἀσπηθθθ πὰ ἀξταοα! οογροόγα 1) πὸ 

παρυδληΐ, 5ριυ 15 ἀρρϑι λίαν; Ξκ96 στα υδο ἰνύγοῦ- 

ἀπὲ ἀϊδουίδα, Νὰ Πρασαβ ἀησῃ, ἀπᾶμπα0 1ὴ 

ἀηΐδτα ποι εἶς ρα θροῦς, ΟἸρογοῖ γέσὸ δα ἃ} 

πος πα σι θ Δ 85 ἰδ δορὰ αἱ π1Ὸ ἀἀπαπε, 

φάθτα ἀυβοι αι [) ἐππιξαΔὴ ἰὰ ρῈ5 Βα βαϊηθι νὸ - 

τάς, δά ἀονοσαπάσπτῃ ραγαϊῃ5, ἐπ ονθπι Ἰυρ ειι8, 

δίς γεπὶῖ. ϑϑν πδίται 1118 Δάν ΡῈ [5 1 ΚΡΑΥΒΒῚ ΠῚ1ῚΒ 

ϑοημοπιὶ ἢ ορεουταίαν δ }5. σα] μίπθ, Τὴ 5115. 1116 

παρ θι5. οδί, αἰϊθπάη ΡΟΒβΟ ΘΟ οτ, Ὡγ Δ ΟΠ ΙΒ, 

ΑἸίθηο αν σονθοτο, δὲ ἀΠοὴ0 ἰπδεεπαῃηρηΐο, ἴα" 

σαδαι ῃρορτίο αθαϊ Υἱ ἔβεία, σοπαῖασ ὅ, Βιαίοπι 

ἀο] τοῖν (Γι Παγῖι 651 ὀπὶ. {Π|π|8 σὉ} δ 0 ο6- 

οἰαι} 5), Πηρσασῃι ἱπσθρυι, Βῖα σοπῃίονα!αος ; βογπιο- 

πὰπτῃ ἰοὺ ραπιῦϊα. ΒΧρε πη : ἰΟΘΌΓΙ5. ἸΘΡΕΙΓΙΡ 

ἰοτπο τ ἀρϑεαΒ δδὲ οὐαίαθ,, οἱ Ῥὸῦ 1ΠιΠῺ Δ Π8 

χεῖται ἢ ἐπωνυμία, ἵνα τὸ ἴδιον ὃγλώση, ᾿Εὰν περὶ 
Ψυγὴς ἀνῃρώπου λέγῃ, τ 

Ὑτι ἔν τὸν ἄνεμου λέγη, πνεῦ- 

ἢ» ἁμαρτίαν λέγῃ, πνεῦ- 

ΔΊ 
“σι, ΣΤ. 81 5,9 ΕΣ - φ π 5 πνεῦμα μττὰ προσθήκης, 

τοῦ ἀνρρώπου, λέ 
"ἔν πὸ 1 Ὁ ΧΗΣ 

μὰ χαταἉγίθος Ἀξγοι ἐὰν 

μα πορνείας λέγει: ἐὰν 

ἀχάβαοτον λξνδ ἵνα γνῶμεν ἀθαοτ ἐπε: γνῶμε 
Π ΓΝ. . ͵ 

ξστὶν ὁ λόγος, καὶ μὴ νομίσῃς 

του (4) εἶναι" μὴ γένοιτο ! ὰ 

» ἀχίμπνα λέγη, πνεῦμα 
πἴνος ἐχκάστου 

τοῦ ἀγίον που 

πνρύματης ὄνο- 

μὲ ἔχει παρὸ 

᾿Επεὶ τοίνων χαὶ 

, ὃ 
σῶμα, καθολικῶς πνεῦμα, χαὶ εἴται, 

μὰ τοῦτο, μέσον ἐστί’ χαὶ πᾶν 

μ ΚΞ ᾿ ἔμ. ἢ ͵ Υ̓ 

οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσι τοιαῦτα σώματα, πνεύματα 
καλοῦπαι" ἀλλὰ πολλή τίς ἐστιν ἡ διχυορά, Ὃ μὲν 

᾿ " ἦ Ξ ὦ« ᾿ Ἂἢ - . 

γὰρ ἀγάθαρτος οαΐμων, ὅταν ξοχηται ἐπὶ ψυχὴν ἀν- 
᾿ , ΔΝ Υ -- ἣν ἢ - . ὑφώπου (ῥύσαιτο, ὃὲ τούτου ὁ βόριος πᾶσαν ψυχὴν 

᾿ 

τῶν ἀγουητων, καὶ τῶν μὴ παρόντων), ὡς λύχος 
Ἷ δ ἽΣ [Ἂν 5» ῃ πνανς Ἴ ᾿ .ἄ » 

αἰμοδόρος Ἑτοιμὸς εἰς βυδὰν ἐπὶ ποούχτον, ἐσχεται" ᾿ Ω ϊ ν τ Δ, 
] , ἐ -, ε 

ἀγζριωτάτη ἡ παρουσία, βαρυτάτη ἡ αἴσθησις, σχο- 
τ μι . εΡ ζτ τώδης ἢ διάνοια ψίνεται" καὶ ἢ ἔφοξος ἄδιχος, καὶ ἢ 

᾿ Τὰ πεν εκαν πς Ὡπν τ ε ἄταφος ᾿ ἔα ΞΕ ἢ 
ἁρπαγὴ ἀλλοτοίου χτήματος' σώμχτι γὰρ ἀλλοτρίῳ, 

ὡς ἰδρ χεγροῆσθυι βιγζεται, γχαὶΐ δογάνῳ ἀλλοτοίο 0 Ὁ τ) 8 μεϑηξται, κι’ γα ἀλλότθιως 
.Ἀ ι - »' μ - " Ἵ - τὴν ἑστῶτα καταθάλλει (οἰχεῖος γὰο ἐστι τοῦ πε- 
᾿ ρος δι σους 5 “οὐ περι πὶ Ἔ σόντος ἐξ οὐρανοῦ), παρατρέπει τὴν Ὑλῷ σαν, στρε- 

ὅλοι τὰ χείλη: ἀϑρὺς ἀντὶ ῥημάτων" σκητοῦται ὁ 
“. Ἔ. ΝΝ εἴρια . ὁ ἢ Ἂ " ᾿ Ὁ ῳ τ “ » αἀνθοωπος, νονκται ὃ ὀφήσλμος, καὶ δι᾽ χὐτὴῦ οὐ 

βλέπει ἡ ψυχή: καὶ σπαίρει (ἢ) τρομικῶς ὁ ἄθλιος 

ἄνθρωπος πρὸ θανάτου, ᾿χθροὶ τῶν ἀνρρώπων ἀλη- 
"- Ἂ Ν ΓΩ να, ᾿ 3 “-- 

θῶς οἱ δαίμονες, αἰσχλῶς γεχοημέξνοι χαὶ ἀνηλεῶς, 

Π1}Π] νἱάθε ; δὲ μα!ριξαξ ἐσϑχοθαπόμ5 ἀπὶδ τπογίαπι τη. ΖΒ γα 15, ἡ αρο ΠΟ ππ πὶ 565 θη! ἀτ- 

τη 85, 411 1118. ἑάτα ἑατᾷθ ἀρ ΠΡ ΤΑΙ βου ον οσ ἈΡαΒαΠαισ, 

ΧΥΙ. ΝΟ οδὲ πα) απιι 0] ἈρΊνΓΠΙ5 Βα ιοι5: ρνοοα] (αὶ 
ἰδία οὐριία!ο δ πάπα τ οησ. δορὰ ναΓιο, θεὲ 1 

56 Ππ|θγ 50 τὸ πα Οἱ. γε νι πὶ Οὐ αι τη τιβα 15. δὲ 

1615 Ο} 5 ἀσοθβδηθ, Βααν5. οἱ ἔΡασρ 5. ΘΟ. 5 561- 
βίυ (3}, ἡαμαιῃ ᾿ον]ββίηιι τα, ἀἀνθημαπν ὁ1}5. ἀπίδ- 

ἘΠ τι, Ὡς, τ οτλη. ἘΠ ΒΩ] ὗν δον : 
2 

(11 Πιρρμπηιοείζ σογρονα. Οτοϊθοῖαβ νοσθ ᾿ε μας 
Ὡμοιἱὺ ΟΥΊΆΠς,. 6. οατὰ Οὐ] ]ὼ βοητοηίση αἰ Πτιχιξ, 
4π08. ἀφιηοπὸβ σοσρονα θὰ παροβηΐ, ΑὐοἸ5. 18} 
ἱμηι ἀδη δα εἴ βρίθβα σουῦρύντα ἀοποκ!; ἰἀοϊύσαὉ 
ΒρΊΓ (5. ἀρ 06 }14}} ἀοοεῖ, πο ρρίρένοϑ οὐπλμθ- 
ἐμίίο δὲ, αἰ απἴὸ Οὐ απ οβόγνατι! γί σρη θα 
Π}». 1 )8 »επιοὶ μέλ, τὰ ρροσνηι τ μι αἰ αὐ σοτε ταν 
νοὶ ὁονρονὶ διεὶς οὐ απδίοῦ! δὲ φοἰϊαιονὶ ἀοοί νην δ 
υμέξ, ερίγέξετα πιοναίπαρο, Οἰιοδ ργοθαΐ χα {Π᾿ 0 {πὶς᾿ 
χαιν, 39. βαίραίο, οἱ υἱδοίς ταις φρο τμ5. σαγηθηι δὲ 
ο5δα Ἠ0}} ἀαίιοί. λατην 15. διείο α πὰ} 0} ΟΥ ΤΠ Ππ|5. (- 
ποιορὰ σοτροτᾷ ἀφπι  θι15. δὲ ἀπμϑὶΐυ ἀβείρηρι, 
ἃ 56 }15 ἑδηῖοτι ΒΡ λα 4ἃ δὲ οὐ] δια νἱάοναν (οἴθ16. 
Ρο, ἀυμὴ δἰ1 41, 15. πῦτα, 22, αι τα πὶ γἸγρῖτιθ9 
Δα οσπὶ ἰπ5έϑι' «ρίοπίσειῃ!, Μέλλεις λάμπειν 
ὡς ἄγγελος, δὲ οαϊ, 18, στὰ. 19, [5.05 ἴῃ γο- 
Βα Το σὴ6 οὐ θβρ. σογθ5. ἀββυσηρίατοβ, αὐ ροθ- 
580 σὰ ἀη 0} 5. ἀρ 6 νρυβα νι, (δ ροῖοϑὶ ἀαοήῆπο 
12, ππὶ. 16, οὐ ον, ὃ, πθτα, Ἰώ σαθτίο σαι ἴῃ ρτα- 
ΡυΪὸ οἱ παΐατα! ἢ πα 1 ΔῊ 1011 σοτι ΒΡ ΘΟ το ΠΡΒΘΡΕΤΟ 
γηΐθιαν, δαοῖς Γαϊκα 18, 6Ὲ σα] Ἰρηδὶς  αδο αὶ 
οαπα Ππ|πὶ σοπϑροσίσηι 556 γ6. π ΟῚ ΡΟΒΞΟΕ ὉΤῸ- 
ῬΠ6Ια, παν 5. 5.0 ἀπισοίαβι νὰ ἀπδιζατ κοῦ ππία- 
τ ἕβοία, π΄ Βοτηϊαἰ5. κα Ππἀδίπου τ Ἐξεῦ ἄσατο 
ξαυτὸν ἄγγελος, ἦν σὰ! ἃ λεττὸλ ήέϑη εἰς ὀπτασίαν 
ανθρώπου, οαἰ, 42, πόθο αἰ άοτο αν  ΠοἸογ τη 
γοβοῖ, Θ᾽. 010}5. Πητ 115. απο ατητησάο ἰττπίς 08 
ΒΘα 6 νἱ ἀοίαν οαἱ. 33, πα. 7. ἴτὰ ἰατσ σὴ Βα ΒΕ 6 
ΟῈ5. ΟΟΡΡῚΒ αἰγὶ Βα, ἈΓ Ἰ ἢ ἀπ πη γ) ΠΟΤ] Ἶ5. ΨΘηἾγ6 

ἢ 

Ἴ Μᾶτο, ΙΧ, ἰτ, 10. 

»"-- 

δ - . κἀν ᾿ ν 

[ζ. Οὐκ ἔστι τοιοῦτο τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον" εὐ 
᾿ 

, Γ -" ͵ ᾿, . . ᾿ ᾿ 
γένοιτο 10): ἀπεναντίας γὰρ, ποὺς τὸ ἀγχῃὸν χαὶ σω- 

Ὡς οὐδ, ΕΣ “τ "  ΨΑ͂ τ Ἶ 

τηριῶδες ἔγχει τὰ πράγματα, ᾿γῶτον μὲν ὥμερος ἢ 
ἊὟ - , Γ 

παρουσία, εὐώδης ἢ ἀντίληψις, χαουφότατον τὸ φοο- Η Η ι 

τίου" προχπαστράπιουσιν ἀχτῖνες φωτὸς χαὶ γνώ- 

διὸ. χὶ 18. 

ααδαῖ, [ηρι, ὅταν ἔογητα, εἰς Ψψυγην ἀνῃρρώπου, 
Ταταδ ΒΠΘΡΌΠΙΟΙΙ ΟΡ Ρονο ΘΒ] ρρορεῖο ἀβηῖηο: 
πθὰλ ἀρ 1}} ἀἰοθθδ,, ΡΓΟρνίσσα, ρθ51 σόῦρας νἱά στον 
5 δόγο, 

(3) διυυαῦθῖς οἱ ἔραρναν5. 6708. 86ηδῖο, Υὸχ ἀντίλε, - 
ψις βἰβηηραι, ν6 1 ἀσχι απὶ, γ0} βοηβίοποῖῃ, 588 
Ῥενοβρσηθηνὶ απ ἢὲ μοὺ πᾶΡΕΒ, ΟΟθ105, ΘΙ πο ϑνα 
56Π51|5, 1] 5πῶ. ΒΕ δ᾽ δοίη, ἀαοάαιι το ὁσοσραπί 

εἰ 

(3) Φὰ ἀγάθαρτον, (ὐ]5]., τοῦ ἀχχθάρτου, Ῥοπί 
ἑκάστῳ, ΒΘΊΆθιι 5 ραν ἰοα ]απὶ γάρ 16 61.61 ρο5} λέγῃ, 
Ἐσοθ5, τὸ πνεῦμα, ὁχ [015],, ἤοο, (ἰδκαὰθ,, δὲ ρα. 

(ἡ Τούτου, (οἷβὶ., Πσρ, αβᾶα}., Βαροηξ, τοῦτο, 
566 βοτ ρθ ηπιη ἔπος 5οῖ, τοῦτον, γοίουρηο δὰ λύγος. 
ἰμἴρα, γούδηι μέσον, ἃη16 τοῦτο ροβίίατπι ὁχ οοὰ, 
(ΟἿ5]., βοϑὶ Ππἃ ργοηομηδὴ ὁομ σοανίπειβ, Πο60 
ταχύ χφιυοὰ ἴπ θα Ποπ 65. ἀπ. 1631 οἱ βραιδπίθα ἰσ- 
γϑῃβοσαι, Γοβι Πα παχύ, φαοιί ἴῃ οὐ οτια Δῃ, 
608 ροξίίαχα, πὰ] πχαϊαΐατῃ ἴπογαῖ. 

(9) καὶ σπαίϑει, οἷος ὙοσΘἢΣ σπαΐρει:, Ἰοοο στένει 
ΒΟΥ Βιγηβ: οἱ αἰὐἠθοίίναιπ, ὁ ἀθλίος, ροϑέ γϑῦθα 
πρὸ τοῦ θανάτου ρυβί]ὰ, απἰθ ἀνῃρωπος ΟΠ Πη6ὰ- 
ΜΠ 18. οχ (151. ἴσα, Οαόδα Ὁ. 
, (6) Μὴ γένοιτο  Ηὰ5. γοσθθ ἰὼ δα 5. ἀπ 8 οὐχ 
ἔστι Ἑςο]] ρα 88 'ῃ πο ᾿ἰσοῦχῃ ἱρὰ πϑροβαίτοβ, υχτᾶ 
ὁοαᾷ, 08 οὐ ὥσβαιθ. ἰπ αλλ ἰαΠ6 ἢ 015 ἰδσαπ- 
ἵατ, οὐ ἢἰς, 88 ἀπ οὐκ ἔστι, οι {Ὀτατιογατν [ἢ 6 
απιδίο τίν τη 58ί, Ηΐσ διπ| ἴῃ ογάπηθ παίΌΓΑΙΙ. 
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σεως, πρὸ τῆς παχοουτίας, 
, - , , : Ἰ σπλάγχνχ ἔχον ἔρχεται’ ἔρχεται γὰρ σῶσαι, χαὶ Ὑ τος ΓΕ ΜῈ ες ἰασάσῇαι, οιδάξαι, γουθετῆσαι, ἐνισχύσα', παραχα- 

“1 , " , Ἂ αρυχτις εν λέσαι, φωτίσαι τὴν διάνοιαν, πρώτου αὐτοῦ τοῦ δὲ- 
᾿ ΟΝ Ὁ Ὁ ἀπ ΑΚ, χομένου, εἶτα δι’ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων. Καὶ ὥσπερ ᾿ Ενῳ. ὦ ἐν σχότει πρότερόν τις ὧν, εἶτα ἐξαίονης ἥλιον ἰδὼν, 

“ς Η ᾿ 

τλι Ξ ᾿ 
μὴ ἔόλεπε, φανερῶς (4}" οὕτω χαὶ ὁ τ 

ὃ τ 
ματος χαταξιωθεῖς, φωτίζεται τὴν ψυχὴν, χαὶ ὑπὲρ 

ἄνβοωπον βλέπει ἃ μὴ ἤδε:. ᾿ἱπὸ γῇ 

ὁ ψυχὴ χατοπτρίζετα: τοὺς οὐρανο. 
ἸΙσυΐας, τὸν Κύριον χαθέέμενον ἐπὶ 

τὸ πτῶμα, καὶ 
, 

ς. Βλέπε, ὡς 
βοόνου ὑνη- 

λοῦ καὶ ἐπηομένου" καὶ βλέπει, ὡς ᾿Ξγεχιὴλ, τὸν 

ἐπὶ τῶν χερουδίω- βλέπει, ὡς Δανιὴλ, μυριάδας 
μυριάδων καὶ χιλιάδας χιλιάδων" 

ἄνθρωπος ἀογὴν χόσμου βλέπει, χαὶ τέλος χόσμου, 

χαὶ μεσότητα χρόνων, χαὶ β3χπιλέω, διχδοχᾶὰς δἴδεν" 
ἃ μὴ ἔμχθε᾽ πάρεστι γὰρ ὁ ἀλιεθινὴὸς φωταγωγός, 

Ἔσω τοΐχων (3) ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἡ δύναμις τῆς γνώ- 

καὶ ὁ μικρὸς 

. 
σεὼς, ἐχκπέμπεκα: μαχραν, χαὶ βλέπει καὶ τὰ ὑπὸ 

ἄλλων γινόμενα, 

Σ απφῳείοῃ 1Ζ. Οὐ συμπαρῆν Πέτοος, Ανανίψ χαὶ Ὁ 
πωλοῦτι τὰ χτάυχτα, ἀλλὰ διὰ τοῦ ΠΙνεόματος πὰ 
Ρ εν τα τα σον ἣν. Διὰ τι, φησ, ὃ Σατανᾶς ἐπλήρωσε τῦν καρ- 

δίαν σου, ψεύσασθχί σε τὸ Πνεῦμα τὸ 
, ὟΝ 

Κατάγορος οὐκ ἦν" μάρτυς οὐκ ἦν' πόθεν ἤει τὸ 
πραρὲν 

ἄγιον ; 

: Ν᾿ : ) γεγενηένον; Οὐχὶ μένον σο! ἔμενε, καὶ 
᾿ 4 ᾿ Ἂ . »ὐὴὶ δ ᾿ 

ἐν «Ζῷ "σῷ ἐξουσίᾳ πη Χθ Ὡς ὅτ' 
τοῦτο, Ὁ 

ἔθου ἐν τῇ 
ᾷ ἐῇ ἀξαως 

καρδίᾳ σον πὸ πρᾶγμα ἀγράυματος 
, “ ΄ 2: - ᾿- 

Ιέτοος διὰ τὴν τοῦ ΜΙνεύματος χάσιν ἔμαθεν, ἃ μὲ πὴ ν ῃ ᾿ ἔ Ψ [ων 

ἤδεισαν μήτε, Ἑλλήνων οἱ σοσοί, “ἔχεις πὸ ὅμοιον καὶ ἴ ὦ πος ὑμεῖς 
ἐπὶ τοῦ ᾿λισσαΐον. Δωρεὰν γὰρ αὐτοῦ βεραπεύσαν- 

- - - τὴ »Ὃ ᾿" .Ν 

τος τὴν λέπραν τοῦ Ναιμᾶν (9), ἔλαδεν ὁ Γιεζὶ τὸν 
τὰ Ἀ ᾿ : ὃ ΚΑ, ἢ 

μἰσθῶν, ἀλλοτοίου “ἀτορθωματων ποῦ τἱσῇον λαϊλ- 
Ι ἘΠ ἣν ἀνϑόν ααα τ: 

δάνων" καὶ λαμόάνε! παρὰ τοῦ Ναιμᾶν τὰ χοέματα, 
: Η πΩ ᾿ Ἶ 

χαὶ τίθησιν ἐν τῷ σχοτεινῷ, ᾿Αλλὰ τὸ σπότος οὐ σχη- 
χαὶ ἐλθόντα αὐτὸν ἠρώτα αίζεται ἀπὸ (6) τῶν ἁγίων" 

ὁ ᾿Ελισσαῖος" χαὶ ὁμοίως τῷ Πέτρῳ λέγοντι. Εἶπε 
ἥ τ ἑ 

μο!, εἴ τοσούτου τὸ χωρί»» ἀπίδησῃε; χλχεῖτος 

ἐξετάζει" Πόθεν, Τιεζί; οὐν, ἀγνοῶν τὸ, πόθεν, ἀλλὰ 

10 ρος, χ. 1. ἢ ὕδῃ, βι1,10. ὁ 58. νι, 1. ᾿ 
(6. Χο ας ὃς ΠΥ πδα, Κο ὉΣ σχχχυπι, ἐ2. 

εἴ ἃ 
ἀδ ἣϊ δοῖα αἷς νυ 5 οα!, ἀν πππ. 21 : Οσφρητίς 

ἐστ: τῶν ἀναθυμιάσεων ἀντιληπτιχή. [0 ἀδ 5θ)810- 

ῃ8 δὲ ἀρρτοιδηβίομε αυσίδιῃ. ΚΞ. κΒ Ἢ] οὐονὶβ 
ϑρί για βαποῦ ἤσπο Ἰοσα πὶ ἰπ 6} σον θλ, ἹΠῈΡᾺ]}} 
τὴὸ τοχ εὐώδης, οἱ 51π|}}}5 Ἰοσαίο ῥγοοαί, ἀπ, ἡ, 

δ ρμτοχίπιαπι ϑριυ 5 πάπποι] δάἀνθπιατα. ΡΟ Π σο- 

τὰν: δὴ, τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἔπγευσεν ἡ 

εὐωδία. Ἰλοϊάθ ἴπ 118 ὁοπ πο ᾺΡ πιδηϊ 658. ὁρρο- 
{10 σοι ταν 5 ἀσππομὶβ δ ΘΟ δ ὰ5. Ἐπ ρΟΡΙΟΥΙ πα-- 

ΠΙδσῸ (δποιριῖ5: ᾿Αγοριωτάτη ἡ παρουσία, βαρυτά- 

τη, ἡ αἴσῃησις. ΠῚ ἀὐρὸ ργιοβοῦ ἃ δἰ δούθδβα ἀδηπιὸ - 

πἷβ ταναΐο βθη βὰν αΠΠ0], [ἃ οοϑήθπι ἀσοῦδδὰ ρὶ- 

αἰϊα5 βαποῦ! σϑορθανγὶ ἄοσοι, ΑἸΠΟΡ, νὸχ ἀντίληψις 

δἰ χη ἢ σατο ροίοβι δοϊίϊοπθηὶ βρ᾽ εἰν Βα ΠΟΙ, (πιὰ [Δο- 

ταϊ πο πὶ οὐσυραῖ, οἱ ἴῃ 508 )υτὰ ἰΡΔ ΒΟ}. 565 

Ζαδηιία απ ἀς ϑρίτιτα βᾷποῖο που πε πὶ 5Ὲ αν ΘΓ 
Θοσπραπίβ οἱ ΠΠπδίναπίς ἀϊοπηθαν, ἀἴοία ἑον β ὁοα- 

{τἃ Μοπίδηϊδβίαα, νοὶ 605 4105 Βαβι] 5. τϑίθ "ἢ ὧη 

ΟΑΤΕΟΘΗΈΒΙΒ ΧΥΓ. ΘΕ ΚΞΡΙΠΙΤῸ ΒΆΝΟΤΟ 1. 

Ἰέλ σ᾿ θς 
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ἐν σῶν ᾿ ῃ ᾿ Ἢ Ν ᾿ Κηῤεμόνος γνησίου Α νΟΡΠ ργρ μι οαπίθ5. ἰππαϊηἶθ ἀο Θοθη]ῦ. φασί, 

ἀρεμιαπὶ (πϊουβ υἰβοθυ 5 ρυωἀίτὰ5. νηΐ! τ γϑηὶῖ 
Ὠδηγσιια βαϊναγο, Ξα πα 8, ἀΟΟ 6 ΓΘ, ΠΟ Ο ΘΓ ΒΟΓΑΡΘ, 
Θοηβο]δεΐ, ΠΠΠππϑένᾶγ πιθαίθαι ; ρου Πιλ δ᾽ α8 ἃ 80 
διδοῖ ρίταν, ἀο! πο, 6185 ορουδι αἰ σσταα, ΠΕ αι 
Ὡγοία} ᾿Ξ {πὶ ἴῃ προ Υ 5. ρα] 5. γουξαρθαίαν, 5010 
Ραβίθᾶ ἀογθρθηΐθ σοῃμερθοῖο, ᾿ἰαὐθπὶ ἴῃ σουρουὶς 
οσα! τοοῖρι!, φιμοηαθ ἀπίρα ποῖ νπΐοθα! ρογβρίοπο 
οθρηΐ τ [ἃ δι αὶ ϑρ᾽τ 8 άπ! ἄσπο ἀΐιας» πὰ- 
δ 15. 65ὲ, ἀπί πο ΠΠππΐ παίγ, οἱ βιιργὰ Ἰιομ ἢ Π 6 Τα 
ονϑοίπϑ ν61 460 πρδοϊοραξ, Ῥοκίῖο μὰ ἰοντὰ οον- 
βότρ, Ἀπ οὐ 5 (απ Ζαιαπι ἢ ἜρΘομο. ὁοημιοίπο, 
ΥἹάου αἱ [54185. « Ὠοιη πὶ 5 αἀρῃίδτα ΒΌΡΟΥ ἰμγο- 
« ἩΜΠῺ ΘΧΟΘ]5Ὰ 8) οἱ οἸονα απὶ 9. ; σογηῖϊ αῇ ΕΖοσ 6], 
« ΠῚ 61} 65. ΞΊΡΟΡ ΘΠ ΘΓΌΡΙ ΤΩ 19»: ν᾽ 5} αἱ Πα 6], 
« πηγταἀδθ τηντ]αάα, οὐ μα πὰ τα] τεὴλ 1} »; 
δχὶβασ5αι 8 Ποιη0 Ἰηἰ Πα τὰ πιαπἀϊ οἱ ἤμθτα υἱά δὲ, οἱ 
τηβάλαμι ἐθη ρου αὶ ΞΡ  απι, 6 ἐΘδιῃ ϑασσθββιος 

1185 σοΡηΪῦ ἢ {πὸ ποὴ ἀβαϊαίοι! ; 9 ὅ Φ αὐδοι δηΐαὶ 

νΟΓῸ5 ἢ 5 ργ ον. Ῥανίο  θα5 Πα Ππαν Πποτῖο : 

Υἱβ [ἀπ θῃ ξοϊ θη το Ἰοημο μτοδη αἰ ϊαγ, αὐ οα οἰϊδπὴ 
46 ἃ} αἰ5. ἥ πη, σοπβρίοία), 

ΧΎΤ. Νοὴ Ἱπιογονδξ Ῥοίρα 5, σὰ Δμδμαϑ οἱ θὰ ρ- 
ΡΒῖγα μοπβοπβίοσπο5. ἐπὰν νοι ἀονοπ! ραν ΘρΊΟ ιπὶ 

ἰαγποὴ ῬΥΡΒΟΠ 5 ὁΡαΐ. « Οαᾶνο, ἐηφμεί, δαϊδηαπ [Π|- 

Ρ]ονὶν σον (αν, αὐ Βα ΡΟ υ 5. ϑριτίτα! καποίο 13» Ὁ 
Αὐδοαραῖον ποῖ ογας ; ἈΠ ἰοβιϊθ ἀπ ρ [ς [10] 

ἀἀάιάϊσογας ἢ « Νοπὴδ ἸηΔΏσ ῃ5 {01 τηαπεραῖ, οἱ (ἃ 

« {πιο ψοη } ἀἰ5}} τὰ ὑπὰ γαῖ ροϊθοίαίθ ἢ αᾶτθ ρὸ- 
«5.15}} ἰὼ σον ἴὰ στϑ βίαι ἰδ. ἢ ΠῚ ογαία 5 

διόμιο ῬΟΓῚ5 ΡῈΡ Βρι 5 πα λτῃ, θα ἀἰάϊοὶ", {ε 
θά }μ0ΞῈ1 νοοῦν ΠῚ θαρίθηἴο5. πον ποηΐ, ΠΏ] 

Ἰια 5. ΘΧΘΙΏ ΒΡ] ατα οἰϊαπι 46 ΕΠ βο. στὴ δηίΐτη Να]- 
γᾶ πὶ5 σρναηλ σραῦ 5 δα παββοί, (ἀἰοχὶ ρυεϊία αι αὐρο- 
Βἢ!, αἰ θη] οὔ ρτοιαίαπὶ 1πέργοἸ ρΊΘῺ5 ; Βθηιρ [885 
46 ἃ Νηϊπιᾶησ Ῥοσαπίαβ ἰσηοθτοβο ἰὼ ἰσοο 60 5- 

{{π|., ἦς γρα πὴ ἰοῦ, ϑάποβ ΠΟ [ΡΠΘΌΡΟ5- 
σαπί τς. Νά γονορϑαηι Π|π|ὶ γαγοοπία αν ΕΠ πρασ: 

οἱ Ζὰο τποᾶο Ροίγιβ αἴ 1 σα Ἡ}ῖσ τ 1}}, παιὴν ἰδμ 

« ἄρυαμι νϑη ἀϊ ἀ 5115 1ὅ.» ὁ 5 πον 116 Ἰηϊοττοσαῖ: 
πηάσηαηι, (Σἱοσὶ Ὁ} 2 ΘΝ ἸβΠογαι5, ρα Ἰπρσθη8 ῥτὸ- 

15 914. ἃ. ΤΥ Ἀδρ. πὶ ἢ, 564. 15 Ῥ58). 

τομοπάπαί, αἱ τϑίουθϑ ΡἈἸ δον πα θαπίαν, 510 ἢ Ἰϑαίαην ρὰρ,. 17, φαὶ ργρορμῃβεληι ἴῃ Ἰιοτγῖπο. βἴα πὶ 
οἶδ οιποίο τοϑλάουο ἀγα τα θα Τα ; ν6] 605 ἴαπι- 
ἄσπι φαὶ ἠἀϊοοδαπὶ ξριτ στα. βαποίαιπ. Ργομ οἰ ἃ 5 
γογθὶβ ΓΘ πῖιβ ἱπβρίγαγοοι ᾿ 6} Πρϑηξίατῃ ἀἰο[ ΤΠ 
Ἰαγμίοπάο; δοπίτα {π05 ρῬαρβηδὲ δὐιοῖον οαταρητα- 
υἷι οαἴοη ἴηι βαπηῦβ ΡΥ Χ] δα 85. πὶ, ὃ, 

(1) Φανερῶς. ἤδης νοσοπὶ (οἱδϑὶ. γὐετρὸ βλέπει 
ϑαθήοί!, δηΐο ἃ μὴ ἔόλεπε. , 

(2) Ἔσω τοΐχων. Οοἶ5!. εἰ Οτοά,, ἔσω τυχών, 
ῥυίας. ὁον ἰδίοις, ΘᾺ ΒρΘΡ θα. [δοιῸ ; [0116 ὁ οἱ 
ος ΟΡ βοπὶ υἱοϊῃ! ἴδια ἃ ΠΡΤΑΤῚ 5. Ρα 55: πὶ σογηπια- 
ἰαπίαγ. 

(9) Τοῦ Ναιμᾶν. λης νοσθπὶ οοὐᾷ, (οἰβί. δ 
αἰνοΐ. ἔα γογιρίατα δα μίθοη!, Νεεμᾶν, ἸῈ ΟἸλΆΪΡῈ5 
ΊΡ1115. Οτ οἷϑ βου δαηίαν, Ναϊμᾶν, ν 

(ὦ) ᾿Από. 1ῃ δα! 5, ὑπό. 14 πγα!ϊαν πηι ἀπ οἰ 1] 
ἰαἴο οοὐᾷ, (ο5]., σας αβδαῦ. ᾿ϊδβρίοι πη. ἀπ- 

μίο ὕψθηαβ Ἰοοσαλ υβϑπιὶ ἀχχανηῖ, ὑθγα, [δὲ 
Σχότος οὗ σχοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ, 
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Ῥγαϑ 1015. ΠοΡρτολ᾿ 5ασἐ αίοτα το ραὶ ἀϊπεῖ, δι Ἰερτος Δ] 

Ἰπτονοα5. ἀἀπνοῦα, Παριον, πιφις, παὰπήαίατῃι 

ο᾽π5 αἱ γα ἢ ἢ ΑἸΧῚ τ κ να 5. ἀσοορί ει δ, 6085 ἀὰ- 

ἴ ν ὅδ. τὰ γονο σύαβανῃ νορ αὶ ΟἸΞῸ ; ἀοῦῖρθ οἵ Ἰηᾶ- 

ἀπρτοιϊίαμα νοπαἰοπῖβ. 506 φαὐὰ ἢ 4 {πὶ ΕἸ - 

βδθθ5  « Νόμπθ οὐ τποῦ ιν ργοϊροίμιι. οδὲ ἰ8- 

οὐπα 15.» 5. πἴο ὁσαῦι 6560. σογΡοΡο ΟἰΤοτηπ ΟΠ 53; 5604 

Βρ᾿υ Γα5 ΗΠ] ἃ ΠῸο σόϊ μεῖαβ οἰΐανῃ Ἰσησίατα ὙΠ 

οἴ χατο 181 Ποθαην τα πὶ μουθρίοσο ἀοιποπβίγαν. 

γ 165, (ποπιοο ἀσαὶ βοῖπν. ἱπποναπ δηλ γε ρΌ,ΠΠ,ς 

504 ΟἹ βου ϊοηλ αν, ἀπ π 1{ ξ γ ἀδ5. ἀασχαοδο ΔΝ Πλ.5 

σΟΙ αβίνα! δρίνια9. οιοί πιο, 

ΧΎΠΠ, Ἰπαῖΐασ ἀπ|σ ἀπῆο5 ἔστ 16 [Ὁ|Ὶ Ὁ {1 

ἰαπηπαηι Υ116 ἐπ ονίατι 5ίομυμι : τ ΟἾν 115 δάμπηας 

51 να! Τοτόγππα τη] {Ππιάϊη6 ὁχογθαία, οὐ ἀἰμηἶαίο 

αὐηΐονα, Πα τὰ χθὰλ Δι} : « Ξίοι απ! πα τλ ἀρβον ἃτὰ- 

μέμαν ὅθ; ρε Ἰοόη5 ἃ ποιὰ ποϑ 15. ΓΟ ΠᾺΡ Ο11}}}115 

᾿πιρ! οἴστηῃ 65}. ἘΠ τάς ργορποίά ἀσοπναίαμα, νοτὶ- 

ἰαιομι ; αἰ δηΐαι ; « ποι πρίν ἢ] 5Ἰθη, ἀπ] δὴ 

« τορίονίατι 'ὰ Φ 4. σἴπισα, οἱ Βιοαὶ ἐασανιαῃι Υἱδῖ- 

( [ἀπὶ ἰὰ οἐὐοσαπιργαγίο τέ; οἱ τσονστὰ οὔσαγηθχα- 

τὴς τόϊονίπβ πππιὸ 681 ἰασῦβ. Ὑτάρα, φποτοᾶο βαῆος- 

ἰο5 ΠῚαραΐαν ϑριν τα. βαποία Ὁ ΝΟ ἰσίτπι; ποτα ἰτ 

πὰ Πα ἀπτὸ ἀοσρρίαβ [ἢ 8}1ἃ ἀρνῖρίανο, δο αὐοά 

αὐθαχε!ο φόγατῃ 5, σοῦ βουνὰ. 
ΧΙΝ. 81 ἀμ αυδῦάο βίο 0101, ἄς σαβϑθ!ατο ααΐ 

ὙὐΡμ αἰ Πα06 δ σσαγυ! οοσίίαιτίο, ΠΠπ|5. ἀσοίτηηα 65, 

ὃ: Νο6 λα] 165. 0 16}}8., 71πὶ ὦ πα 1 π]Ὸ 5 (.81ι|-- 

φ ΟὙΠ21 ΠΙΒΆΟΒΟΙ,. ΑΒΟΜΙΕΡ, 

ἐουΌ θα Σ {Πππ|4| ον 9 Τὶχ ΓΘ δεὶβ νοπίϑα, δε ἢ ἰθπο- αὶ πενθῶν τὸ, πόθεν; ᾿ἀπὸ 

Π 

πὶ (1 ὀομπί τα [6 απίαμη, 11ὸ ἀδ γε αις, τα- ιν 

18 ΜΔ, χ, ὃ. 5. 1Υ Εὐρον, 320. 
ΝΠ ὙΝΕΝ, 

{ μοί γῶν αὐ πραΐος ἐμπαίαιπος, παρὰ πα- 
στάδας, ΝΟῸΝ αἰἴ ΟΧΡΡΟσΒ6 [[σἃ λα (1165 (Πὰ] ὨλΟ 5. 
ἔσω τῶν παστάνων" πιο πο ταλαίτα ὶ ρολαν ἂά- 
ἄσγοι σοπ01}} ΤΟΙ θη, σᾶηοι 9... 5655, 2ῦ, πὸ 
ἀδοορηῖ παι πα παι απ οὐ ἀοη σοηϑαταηπα- 
απ. μοῦ ᾿ριθββυθη 1} ΛΟ σ᾽ύποηι 6, ΒΙ ὉΓΘΑΒΙΌ ΘΠν 
ἈΠῚ15. σοπ] ασαι, (θα νοι πὶ ΟἸ556]ν1, Φ1 4ὁ 
σου ΠΛ ΒῈ5 Οἱ {π|ὲ σῷ ρ6. ΟΠ ΡΠ ΟΧΘΤΗ ΡΒ] 15 τχοτι 
Ἰοφαθγοίασ ἀποίοτν, σγθάδυθηι ΘΠ ΟΠ ἀρ βαηοα 
ΤΠιροία, α}ι5. οὐ γ 6. ΠυΙη6. οΥδ!, ἩΤΟΓοβαϊγ πὶ, 
9Ε ἀρ ρανοῖ ΟΧ ὕπδο!ς, θὲ πὶ, Ραϊοβίηι,, ὑλρ. 
8: Ηἰδιοσαγιαο, ὁμρί5:, αἷς 8, ὰμὸ 18, 580} 1π. ᾿ναϊ 
ταΐθ πὶ ΤΠ θα ποῖ σοπ μαίας σ6 8 ἀσθρομέξαϊα, ἦν- 
ποσμένη, ὉΧ ΑΟἰ 5. ὁ1π|5. ἃ ἀγα 0 [ἢ ριοί θη, οὐ - 
{|5. γόνα πὶ δ αβίαπί δα ἢ βαποϊόσι ὙΠῚΞ ἀΠίΞχιρ 
το η τα ῃ 15 σοι ρὶα, απο δα ροβι τὴ - 
θη σου πιο δγη σοι  ἀϑηηπ. 1 μοι ἀπ- 
απ πὸς οδίοπία αἰνον απ θα Ὁ5 νοπ αι Ἰοστο, ἀἰσοίυ,- 
ἠὰ οί Τμουάουῦ διάτιο, χαατῃ 110, πὶ Θρίβ., δ, 
πα 15 ἀνμαθιεα δ υο αν ὁομαίογ, σοὶ ο8 5ὰ- 
ῬῈῚ τὸ Πνα!ἰη 5. Τἀνου ἈΒ Π]ΟΥ65 ΡΤ ΡΥ Ἔχ ορο, 

(2) {Πξὲπραχκὰς, [{ὰ ὁιαοπανπι 5. ὁχ σοάᾷά, ο6, 6 
Οαβάθ, Σ πᾶπὰ πη δῖαν ἴὰ οἀ|5, πέπραχες. 

(3) Βλέπεις οἷο, Βσς βεηιοηίία. πὶ θοά, (οἷ5]. 
ῬΟΜ μα ν ροβί βθ ἀμ θῇ, βλέπεις, πῶς οωτίξεις οἷο, 

(6) Ἡσαΐας ἐτῶν ἐγγὺς ἦν πρὸ χιλίων, γογρατα 
ἂν ἀπ ἀμ] ηλ15, οἵ, ἀθὸ ον. γοῦρὰ σοἸ σαν] 18, 
οχ ουάά. ΗΠοΒ οἱ αδβαιβ., οὐπὶ ἢ ὁ 15. Ἰο σου δ σ, 
ποὸ χιλίων ἐγγὺς ἐτῶν, εἰο. ἰσύο βλέπων, ΟΧ 
Βοος δὲ Οἷον, βου ρβηῖ, ξώλεπεν, Ῥάθπο, μοβῇ, 
Ῥτγὸ κἀχεῖνο, 015}... ἴσο, (απάμ!, οἱ λοι, Γουτηϊ, 
καχεῖνος, Τἰἰὺ ἑάριο. ος αὐίοηι ναθ οἰ ηϊαστα. 156} 
ΟΝ 651, 56 ΜΊοΟπ θοῦ, 56 [86 }}0 τῆ ναὶ μοί 1θαΐεθ, 

, 

πῶ 
» ᾽ 

τῦν Πν 7τ.. 12. 

" 

σχόπους ἤλθες, 
σγώτης πορεύσῃ. Πέπρακας (2) τοῦ λεπροῦ τὴν ἴα- 
τιν, καὶ χληρονομεῖς τὴν λέπραν, Ἐπλέσωσα, φγ; 

λωσεὰν σῖν, γὼ τὸ γέλευσμα τοῦ εἰοηκήότος ιλ01 

ἐλαδττε, δωρτὰν δότε' 
ἀπόδεξαι τῆς πράσεως τὴν ὑπόρτσιν, ᾿ἌΛλλ τί 

πρὺς αὐτὸν ὁ ᾿Βλισσαΐος - Οὐχὶ ἡ χατδία μου ἐπὸ- 
ϑεήάβθη μετὰ σοῦ ὃς ἤμην ἐνὼ π 
τῷ σώματι" ἀλλ τὸ 

δοῦεν, ξύόλεπε καὶ τὰ 
ἿΞ ων δ" ΦΑΒ [3 Ὥ, 

ξυνὰ φῦ ς ἐὐξίχνοξ 

͵ 

:οικεκλεισμένος 
πντῦμο, τὸ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ μοι 

: Ἦ ΠΝ υἱ τ 
μαχρὰν, καὶ τὰ ἀλλαγοῦ γινό- 

μαῖς λετπεις (3). πῶς οὐ μόνον 
ἘΞ: δ : - ᾽ Π 

: νηῶσιν ἐντίθησι, 
. , .“Ἃ ᾿ 

τξοιοι πεῖ Ἐπὴν ἀγνυυσίαν, ἀλλὰ κὰ 
μ ψ- ἔμ ἂν Ἀ Ἀ" - δ: 

βλξέσεας, πῶς ύτεξες Ξὰς ἐνυχὰς τὸ ΠΡ Ο5. τῷ 
ἄντου, 

᾿ Φ - Ἅ - ᾿Ἱ 

1Π΄, “Ησαῖας ἐτῶν ἐγγὺς ἐν πρὸ χιλίων (ἢ), καὶ 
Ὑ»»ΑΣ οι . Ἑ 

ἔδλιπεν ὡς σχτνὴν τὴν Σιών" ἢ πόλις ἦν ἔτ' πν- 

ΡΨ “ ἐστηκυῖΐα, χαὶ ἀγοραῖς κεχχλλωπισιένη, χαὶ τὸ ἀξ ͵ 

(.}"- 

μὰ περιδεθλημένη" χκἀχεῖνο λένει" Σιὼν ὡς ἀγρὸς 

ἀξοτοιαθήσεται" προλέγων τὸ νῦν ἐφ᾽ ἐμῶν πληρὼ- 

θέν, Καὶ τὸ ἀχριότς ὅρα τῆς προςητείας εἶπε {ρ' 
᾿γκαταλειοθάσετα: ἢ θυγαΐη Σιὼν, ὡς σκηνὴ 

ἐν ἀμπελῶνι, καὶ ὡς ὀὁπωροφυλάχιον ἐν σίκυη- 

λάτῳ' καί σικυηλάτων νῦν ὁ τόπος πεπλήτωται, 
Βλέπεις, πῶς φωτίζει τοὺς ἁγίους τὸ Πνεῦμα τὸ ἕνιον; 

Ἀ ᾿᾿ μ . Γ “ - ᾿ 

δὴ ποΐνον διὰ τῇ ὁμωνομίαν ἄλλα ἀπελα- 

σθῇς (Ὁ), ἀλλὰ τάρει τὸ ἀκριδὲς, 

Υ͂, 

εἰς 

ἊΝ Ἄς -- , ᾿ 

[8΄. ὲ δὲ ποτε, σοῦ χαθεζηιένου, δ τ Ξεις ἢ 
“ Δ ΩΣ ᾿ καρθενίας ὑπεισῆληξ σο: λογισμὸς, 

εΩ 

ιἰδοσκαλία, Οὐ! πολλάκις κόρη, παρὰ παστάδας 

μ ͵ Ἢ "» 

ἐγχείΐνου ἐστὶ ἢ 

δν 

ὲ 
ὅωληδε ὃ μιώ ἷ ἐχείγνου διξασχοντης τὰ 

ϑς ὉΣ ΝΡ τὰς 80, 

Ξ 5. ιν» ᾿ Ζ ἐν »" ΔΑ μ σὰ νυμρις; τ υγ ες περὶ Π 

ΗΠ 

ἘΣ ψηᾷ, διῶ. πὶ. 

(ἢ Ὁ} ἀΡΡΈΠΙΘ ΗΓ κἰ Πα] οτὴ. ἰὼ ᾿ΓΌΡΙΟΣ 
ραάραι Τογ δ ἢ πἰσϑ νοῦθᾶ, δι ΟΡ ἾΧΙΕ δα- 
οἴου « 10 Δ ὉΠ] ΗΠ ΘΤΟΞΟΙΥ ΠΗ ΔὩ] τ 1π γὰ ΓΠΟΠ [611 
α 5160π.. ΓΙ ΙΒ ἃ 11} ΘῈ ΘΗΛ ΔῊ 11 5ίοτ{ [παῖδα 
«ΒΡ ΣΤ ». ἔπ ΞΟΖΌΡΗΙΙ σοὺ, οι τον ΘᾺ} ἀρ ἰβαῖα, 
Ιοῦο σικυηλάτῳ, ἰομλτας [ἢ ἴου εἰ αξαι]ν,, σύκυ- 
ράτῳ, φυσπηαηχοίί τὰ ἔα] εΓαχ' 1 118}115, Ἰρροσαη!- 
Ἃπὸ. οἠμηθβ. μᾶθβιιη Ρδίγοβ, Επιβοθίαι, 9 ϑ Πἔπι5, 
ΟΥὐγ 5. ΑἸόχ δ τ }ν ῬΡΟΘΟΡΙ 5, οίο, ΔῈ δστὰ 
Ἰομὴ} Ογ Μ]] 5 ποβίθι' σικυηλάτων, (110 ὙῸΧ Ομ ΠΠ- 
ἰὰρ πὶ οοἠ α, Π015]., ἤθ8 61 Οδβάι, Αητο σικυηλά- 
πων, Ἰοσο χὰν, βουμθι χαὶ, χ (Ὁ15]. {αἰ σοχ ἰὸ- 
μὰ θη ἰΙοο ἀπᾶβηδ νὰν διαίο χη! ἴῃ πα 
τηοήπτῃ : Τσαΐας πρὸ χιλίων ἐνγὺς ἐτῶν, καὶ βλέπων 
ὡς σληνὴν τὴν Σιὼν, εἶπεν" ᾿Εγκατολειφῃήτεται ἡ 
ἢυγάτηρ Σιὼν ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶν:, ον πῶς Ξξας,: 
ἢ πόλις ἔτι συνεστηκυῖα, χαὶ ἀγοραῖς χεχαλλωπιπιλένν 
καὶ τὸ ἀξίωμα περιδιδλιμένη Σιὼν, ὡς ΡΩΝ 
ἀξωτριαβήσεται, κεῖνος προΐλεγεν τὸ νῦν ἐφ᾽ ἐπλ το 
πληριυθέν, Καὶ τὸ ἀχοιδξς ὅρα τῆς προφηπείας. ἹΚ αἱ 
νῦν ὁ λήγος πεπλήρωται" κα ἰπαϊαθ ἀμ 10 ἀπ 05 Ῥτομο 
111, οὐ ὑΡΟΡΗΔΟ ᾿Π818. Θίθη νἠσῃ5, α{]|.- 

« « Βονο]  ααοίτπιγ Π]1ἃ 5ίοη ἰδ πηϊδην (ΘΒ ΟΠ ΜῊ ἴπ 
« γᾶ, » δές, [γ}5 δά συ δι βίθησ, ΘΕ οσ 5 οχον- 
« ποία, εὐ ἀἰμι ταί οἰπουπιάαι ΒΊοπ, ἱᾳππῆηι ἅμὸν 
« ἀναλλίαν, 56 1Π6 μυἸοοβαῖ, φαοὰ παπιὸ [ἸΏ }0- 
( ΊΒ15. Ἡσδγ]5. σοι θ᾽ οἴ πι δϑ, ΑΔ νΓ6. ἈΘΟῸΤΑΤΆΤΩ 
τ ρτορ νεῖ δὲ ἀΠΠροπατῃ. ΕἸ παπο βόσμῖο {Π| αἀίπι- 
α ΡΊΡΓΒ 650». 6. ΒΙ μη 18, 6ὺ {π|ὸ Οὐ ΡΠ τι5 ΘΓ ΠΟΤΘ 
ΒΟΡΙ ΠΟ ΡαΕ, ναι 6, ΘΕ σοι] είο ἰδαΐωο νας πο 
νὴ], ἔπξοῖν,, ἢν ν ΘΘΒΟΉΒΒΙ, ὁ. 12, Ῥ εἰ ἘΝ 
γψατι ἢ. 188 ; Ορίαίπμ), 10. πἰ εοηέ, θοπαίει. 

(5) Εἰς ἄλλα ἀπελασθῇς. Πδὸ οοἀα. (6151. δὲ 

τ 

.-- 
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ἄφονν οὐδεν Ψ 
παρθενίας ; οὐχὶ πολλάκις 

διαπρέπων, χατέπτυσς π 

ΨΜ, 4 

ἄνθρωπος ἐν 

᾿ούτοο χαὶ ἀξίας, διδαγθεὶς 
ὑπὸ τοῦ Πνεόιχτος τοῦ ἀνίου: οὐνὲὶ ὙΠ ΤῊΣ ὑπὸ τὸῦ {Πνεύματος τοῦ ἁγίου; οὐχὶ πολλάχις νἱος, ἔα, οὐ τ ΜΝ. ὕαινα. ὠσίχαμαν,. ὁ γῶν βλέμμα, καὶ ἔφυγε τὸ 

ξέφυγε: τὸν μολυσμὸν , [16ῃῆεν γέ ῦ ΞΞ ΦΟΥΞ Ὡολόδμὴν ὃὲν γέγονε ταῦ- ἄνω; ἄμμο εὐχαὶ ἀλειδίν ον Ὑς Ἐν ὀ : τος ζητεῖς; 7 νεῦμα τὸ ἄγιον ἐδέδαζε τοῦ νέον τὴν 
ΠΝ ΝΕ ΒΘ 4 , ψυχήν, Ἰοσαῦται πλεονεξία: ἐν χύσμῳ, χαὶ ὄχτη νον ' 

κάλλος, ἐχάμμοτε τὸ 
2 
Ό 

ἡ 
ἰδεῖν, καὶ 

νοῦσι Χριστιανοί Διὰ τί; Διὰ τὴν τοῦ Πνεύματος 
, ἃ » : ἣν . - : ἐπαγγελίαν (15, Τίμιον ὡς ἀληθῶς τὸ {Πνεῦμα τὸ 

ἀγαθόν" εἰκότως βαπτιξόμεθα εἰς Πατέλα, 
ν ᾽ “(ἡ , Ν Ἅ - Ἷ καὶ εἰς Υἱὸν (3, καὶ εἰς ἅγιον Πνεῦμα, ᾿Ανύσωπος 

ἔτι σῶμα φορῶν, δαίμοσιν ἀγοιωτάτοις πολλοῖς πὰ- 
ἄλᾶς ἐφ ναι τωρ, δα ταςϑει ες λαίΐε." χαὶ πολλᾶχις ὁ δαίμων, ὁ σιδιησαίοις δεσμοῖς ἘΞ ΝΠ ρων τὸ ἥ τ θν ἢν ὑπὸ πολλῶν μὴ κρατούμενος, λόγοις εὐχῆς ἐκρα- 

" εὐπδδ τς μι δ τὰν ωα π ὝΨΗ τήθη ὑπ᾽ αὐτοῦ, διλ τὴν ἐν οὐτῷ δύναμιν τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος" καὶ τὸ ἁπλοῦν ἐμφύσημα (4) τοῦ ἐ «αἱ ὶ τοῦ ἐποο- 

ΗΜ »- μι ᾿ τς - ΒῚ ΡῈ ἴῳ ( ) ὰ , τὺ κιφόντης, πὺρ γίνεται τῷ μὴ φαινομένῳ, Ἀϊέγαν τοί- 
ν» -" ἢ νυν ἔχομεν παρὰ Θεοῦ συμμάχον καὶ προστάτην, 

τ ΔΕ ἐδ ϑυπος ἡ ὩΣ Σ αἶγαν διδάσκαλον Ἰἰχχλησίχς, μέγαν ὑπερασπιστὴν 
τ νἥν “ -- Σ Ξ - ὑπὲξ ἡμῶν, Μὴ φοδηθῶμεν τοὺς ὑχίμονας, μήτε 
Ἂν. "Ὅν »»ν - ᾿ τὸν διλδολον" μείζων γὰρ ὁ ἡμῶν ὑπεραγων!στύς (4); 

μόνον ἀνοίξωμεν αὐτῷ τὰς θύρας" Σὺ ς κεριέοχεται τὰρ 
γ,, “ὧν Ν  ὦἃκ “τῶ κι. ὡ ζητῶν τοὺς ἀξίους, καὶ ζητῶν τίν! χαρίσητα: τὰς 
ἌΝ ᾿ 

δωρεᾶς, 

ΒΜ. χαντι τς, σϑαρς τι, ΠῚ 

Ογοᾷ. Ἰροίῖο, φαὰ οι ἀαπίαν. δά, ἄπτα Γογαηξ, 
εἰς ἄλλας ἀπέλθῃς, ἐπ΄ αἴαβ αὐθας, ἀπα' βουίρίατα 
πιδηϊ οί ἰγαπϑροβί οθ. πρΐπ5. ἢ οτθ, οχ αἰ 
[λοι 058. 
ς [Π] Ἐπαγγελίαν, ΟοΙ51., 1106, (α588}ν. Παβδηὶ, 
διδασκαλίαν. ἃ νὸχ ΞΌρΕΥθ 5, ἐκείνου ἐστὶ δι- 
δασλαλία, ἐχείγου διδάσχοντος, οἴς., σοηγθη μον 
νἱάσαν, Παπὰ (πιο αἸϊρηὰ 658 Ἰσσὶ πΐαξ, ον ἰο 
ΟΥΉΠΠΕ)ῷ, νὸχ ἐπαγγελία, αὐ εἰΐαηὶ βρη! ἤσαιαν ἤ0. 
οἰνττας θη ας μεθα Π0. 146 ποίαια ἃ πΟΡῚ5 
δα! ὅ, ἀατὰ, 12, )οοίσὰ λσς ϑρίθια5. βαποι]} πο 
65} κοίὰα πισητ 5 {ΠΝ σαί, 5οα νο]αη αι 5. πη ρὰ]}- 
5.5, Ὑἴο. 5ὰ0. πη}. 42. 

(3) Εἰς Υἱόν, Ῥγωροβιμομπθπὶ εἰς, σπῦν. ΡαίΡΙκ οἵ 
ΒΡ δ Π5. βη ὁ }1 ΠΟ πὶ θχροπι {{{π|ςγὶ ΕἾΠΙ φαοχαδ 
ποιΐαὶ ἈΠ] αηχιηηθ, ὁχ οὐ, υ6 δὲ ἀαβαι, ΑἹ 
οἃ 50}} Ραΐ 18 πορλ μὴ} ρυΠαίαν ᾿π οοά, (015], 

(3) Ἐμφύσημα, ἙΑΠῚ βοϊααι, φύσημα, ϑοσαίὶ 
Βαμα οὐδε, (015}., ἤορ, Οδόδαν, δὲ όσϑ (ν- 
ΤῊ}, φαοίϊα5 ἀρ Ἰμϑα ΠΠδλοθ αι ἢ Ἔχογοϊδπιῖβ Ἰοσαὶ - 
τ}, ἐμουσήμαπος, 6. ἐμφοπτᾶν νοολθ ΠΠ 5. ἀἰθη15. 
Υἱάρ ῥγοθαί. πτιη}, ὁ ᾧ οα. 20, πὰπὰ. 3. απο γμοβῖ, 
100 τῶν μὴ φαινομένων, ὁχ οὐά, (οἷ5]. ον ρθη, 
τῷ μὴ φαινοκῖνῳ, )λ 081} δηΐτῃ ἴῃ Ποπλῖπο ἰαίοιὶ 
ΘΧΟΓΡΟΙΒΠῚ ἢ ἱρὴ 5. Δ προ ἴ5. Ἰσσο δεδο γα ες οἱ 
οὐΐαν ἀούοὶ Ἰοσὶβ πιο οἰτα 15. δοααθπιία, υὐγὰν 
τοίνυν, αἴσις γ]φ πα πν ἃ καησίο ΝΊΙΟ ἰγαπμδονι ρα 1. τὶ 
δρῖδι, 922, δὲ 1}. τι, θριϑὺ, 20έ, ἸΠροστάτυες ἐπ Μ6}}0 
ὁπ ρνορτὶθ ααϊ ἀηΐθ ΡΥ πιὰ 8΄5η8 ὑ0 515}, 1105 
διὸ σοιογο ργοϊομίς, ἀρορ θα. ΡΓΟΒΟΡΊ 1}, ἀυχηϊα 
διρροάίίαι, νἀ Τηΐγ. πατῃ, 33. ΑἸ σαδπάο Θδὶ μ6- 
ποναϊ ρυθ οο 5. αἶνο ρυδροβίι5. 519 Η Μδο]ιὰ}». 
ει. ἧς Βοπ) τη Ἰοῖιαν προστάτης (6 }}0}}. 

(ὁ. Ἡ ὧν ὑπεραγωνιστίς. γούοπι ἡμῶν ὁΧ οοαά. 
Πος οὐ Οεβαπθ. δδου δ πλ8. Υθυρα, περιέρχεται 
ζητῶν, 6χ Πἰρνὸ ϑαριοπίϊ, ἴῃ αὰο 46 βαρίοημα ἀϊ- 
ὁὀαπταν, ϑαταρία ; αα δριρ!ἀπὶ. σαποΐαπν ἰγαπδίῃ 
Ονν 5 γα αῖα8. Οὐ μόπθηις σαλακ μθὺ νϑΡ θὰ ρΓί- 
[αἰτοῦ ἐκ Οδπίοια : Πρ φύγὸ βαναοίϊοίας, οὐρομῖξ 
φιιφνθηδ, δὶ φᾶς ἱπυοίαι αἀἴσηας οἱ σαραίθὰ απίηιας, 
φαῖδαβ γορείοι πιαρνυιἀύποπι ἐκαν αἰ 678 χι ἐπ 

ΠΑΤΕΟΗΉΕΝΙΒ ΧΡ. Π ΒΡΙΠΙΡῸ ΒΆΝΟΤΟ 1. 940 

παλατίοις Α ΒΙΡΌΘΉ Ο ἡ ἤθη μοΥβῶρο ΠοτηῸ ἢπ ρΆ1 815 ΘΟ Π501- 
ὁππ5, Ορὸδ οἵ ΕἸ σῇ Πα τη σοηΒρι}}, ἃ Ἀρίαι βαποίο 
οἀοοίι5 ἢ ποηπ8 μ]θναηιαι ἃἀο] δ βύσηβ, ἀροοϊοπαμα 
[ουπιάτῃ σου βρίο  0}18, ὉΘΏ]ΟΒ. Ομ  βδι!, εἴ γίθγο 
ἀσο! παν}, δὲ ἱπφαϊ ηοιποπίσηι ἘΠ πρὶν 5 ΤΠπάθ ΠΙπὰ 
ἴαοίατα, Ρόραβ Ὁ δριριιι5 βαηοίλι5 ΔἀΟ] β θη 8 τπθη- 
ἴοι οὐσοι!, ΤῸ βμδ. ἀναγιίοο οὶ Π[65. ἴῃ 
ταιμᾶο,, δἱ ραπρονίαίοια. νο]απίαγαπι βροϊδηϊαΓ 
Ομ βεδηϊ. Οπδιοθῆθηι ἢ Ργορίογ. ϑριγπ5. βαμοι 
ἱππέα π ρυθσορισηοπι. ῬΡΟΙΙΟβα τὸ5 νορο ϑρ  Ἰ5 
5. ΠΟΠι5, ΠΟΒῚ15 : ΤΉ 6.110. αρ ]χαηλιν ἧπ Ρα νοτη, δὲ 
πὰ ΤΠ ατη, οἱ ᾿π δρυμὰ Ξαποιαμι 53, ἤσμλο σοΡρὰς 
δάϊαο οἰροα τ Ὁ ἢ 5 ΟἿ πὶ [6 Υ 55.115 τη 15 Ἰαοίαίατ 
ἀφο ρο8 (ὅ; ; οἱ ἐῶρα ἀφρῆιος 4] ἴδγγο 5 νϊηςιι- 
115. ἃ 0 }Π15 του ποῦὶ ΠΟ ροίοναὶ, ἂν 1110 ρου νἱγίαι- 
60} δρινιἑαϑ βδαου} ἴῃ ὁ Θχβίβίοπξοια, νοΡΒ 5. ρνὲ- 
αὶ σοιθη 5. οἱ ἀογ (5 658 : ἃ. ΒΙΠΙρΡΙ εχ ὀχοχοῖ- 

ἀλη {15 58 ΠῚ ΛΟ ἰμν ΣΙ 9} {ἢ 511} ἰπηῖβ οποία», 

ἰδία τὰ θ60 Παρ Θπιβ ἀυχὶ αίογοιι οἱ ργοϊθοίουριη ; 
τασθλαια οοΙδδίαι ἀσοιονοια, πιάση τι) ρὲῸ ΠΟΒΡῚ5 
Ρυοριρηπαίογθιῃ. Να ἰουτην ἀθηγι5 ἀπο παθ, Θὰ 
αἰαθοίαιῃ ; τη )οῦ οδὶ ομΐὴι 4} ρεοριβηδίον ποξίογ 

δ: ἰαηίατῃ 1] οϑα Φ ὅ ἀρουϊδιλὰθ; οὐ οιωμι 
θη φιφθησ αἶσηος δ, οἱ τοι ροὴβ σΖΌΒΠΙΠ ΤΩ 

απ ν] 8 ἐπιροι αἱ, 

ἢόο 6ε1. ἥως δαΐθηι ἃ Οὐ]ὸ ἀϊσαθίαν. βίηθ ὉΠ 
γΓνυ θη Ἰ ΘῈ 15 65 ατϑίϊα, ααδὴι ἰδηίορθῦδ απ ποτὶ 
᾿ὰ} 15. ἰθτ 0 οοτηπιο πάν, Ἰπ) να. Νάτη 111|ὰ 1Ρ86- 
γ»ἱονὰ 501}015 Βᾶπο! 1 ἀοηᾶς 46 (8115. ἸΟσα αν, θὰ 
βαηΐς, {85 τη θτ]νὸ ἤΤΟΣ οἱ ονα οι δ, ἀὸ ΘΡῚΉ ΠΠ πὶ ργῷ- 
οοαἀφαίταχῃ σρι ἑαυ αι ἀϑὺ3 σο ἢ σιι αν τ νἀ6 σδξ. {, 
πάτῃ, δ; οαἱ. 17, ππιτα. 97. ρβαπὶ δυαΐοπὶ Κρ αι πὶ 
βαποί αι ἀθτ ἐπῃράνε τ! ἀοσοί οαί. 117, παηι. 21, 
ΡυΘοΘᾺ ἰὼ ΟΒΐβ ἸΟγηίάγοι ἰθἴτα τσ. 20, οἱ αἀ 
οἴθρα μ᾽ 6 115. ΟἹ οΓἃ ΠῸ5 15 ΊΤΌΘΓ, 580... ἡ πῺλ, 12, 
οὐρὰ πτιπλ. 39. σι ογσὸ ον ααν δια ϊθηίοα, πὲ 
ΠῚ οβίῖα ἀροτίαμι, δ οαΐ, 17, ππιαὶ, 48, γροῦ υἱ 
ὈΠῸΝ] 56. 586. ργῴραγοι αι βαυβοιρίοι δπι 6}15 
αταιασι, τῆ οπιπῖπο Ἰοτ αἱ νἀεἴαν (0 σρα μὰ ἰὼ 
1105 Βα Ρ καῖ δὲ οοῃΠτιχδ(υλὴ5 ΘΙ θ0 66. δνοηία- 
τὰν 186 Τΐγα παν, 36; δαΐϊ, 17, πο}. 30 οἱ 91: 
ὑα!. 21, ἢ. ὁ 67. 

(5) “πιο! αὐ" σμῆν ἀἰαπηηοη δας. ΤΩ ΟΠ ΠΊΕ σοηςοπίϊο- 
πδῖα ἐχογοϊζα 5, {αΐ τέσ πᾶλνθὰ 5 οὐ ἀἀδλῃιοτεατπ 
ὁαίδγγὰ Ποτημλθτὴ ΠῚ ΪΡ15. Ὠιο 18. ἀμ δῃίίαηι, ΟἸαπλο- 
γίθιβ, το 5, οἷοι, τη οο Ῥγοῦθ δὰ ΠΘαΠΙ ἤπ58, 
τπθο Οχϑα ΠΟΙ Π5., πον ρα! ΟἾ15,, Π}1118, 
ΟΥΙΟἿ5 οἰ κῆας πῆρ γαϑ5α οἱ Ἰὲθ οτῖο ἴῃ πουλ]η 6 )0 - 
ταΐῖν ταοάο πιὰ 5 1 ἔα τη ἔθηι ἐπ] οι ]Β, ἀδθηλο - 
δ 5 ἃ Οθδόπεο τογρμοτ δἴπματο ᾶρπο ὑοηδῖι ἰὰ- 

9 Ῥοναβραῖ, Υἱάδ ὅον, 5}1Ρ.. ὄἀϊα]. 3. πῦπα, 6. ϊο ἀτὶ- 
(6) ΟΥεἶπ5, αἱ οὐ Θὰρ. παῃι. 12, Ἰη1. πατη. 323, οἱ 
Βοπι. ἐπ Ρω αἰμέ,, ἀααι. 1 ὅς ναι ο)ὐοΐο πα! ἀῳγλυ68 
Ῥον Θχονοβιαπηῖ, ἀα βρϑοίδ!α ἀοπλιην Θ 6 ἢ 118 5ΔῊ ΟἿ 
τϑνοοῦγο νἱἄσταν ἢ ΧαΆ]1α 1115 Ἰοτη μοτὶ ΒῈᾺ5 [ἢ Βα οΓἃ- 
τη! Ομ διαί 5 ποὴ τᾶτο ἀαραπίαν ἃ Προ, σαί. 67, 
τπιπὶ. 31. Οαδιοτοπι οαἱ, 90. πὰπὶ. 3, ἀιθῃῃ 68 

αν οἱ ουραν! αἷς μὸν. ᾿πϑι Πα !]!Οπ05. ϑαποίογιμη ; 
εἰσι ρον" εἰρη ρίλλιιιβ ςσπιοιὶ πὶ σογοίσαμτα ἱμμαδὶ" 
ἰαρἰς. Ἐχ ασὰο σο!Π ἰρότοῃ αάμπιας ἴπὶ σοθβια Ηϊ νος 
ΒοἸ τα ἰδπὰ ρυϊβιϊητιαι ΠΠὰτὰ ΠΟΘ) νἱσυ δδθ, αἱ 

σα Προ ἢ δπουμηπιοηοβχογοίζαγρ Πσοτοὶ ; αιοά 
Τυιι}πι5 ἐρηηρΟΥ 5. ον ΟἽ 115. Π6υῚ ῬΡΟΒΙ ΒΙζ τὰ δδὶ εἴη 
δρίβοορὶ ριοιηο θη: νῈ]} δα δηπὶ οὐὐϊηθτῃ ρεοηλο- 
1085 πὺὰὶ 556. αἷ5] ἴπ ση ]λ5. Βο 6 ἀΟΜΆ1) 5058 ἈΠ] 

τὰ 5 κα οδι τόπο μροηἀτεσοῖ, ΑἸΔῸΪ τα] 105 58}1- 
οἷος Ἰοπίτηβ μὰ πὰς ἰθτηροτε ἰιοο ἄομὸ βίο Ὁ]1Ὰ 
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ὁ χαρὰ φομδοίομιγ, πογίαϊα οτῖραϊ, οἱ Βα ]ονοῖ ἰῃ- 

τι αίδην ποβίταπι. « ΞἰσαΙὶάοι ποῦ πε, 1 οὐᾶ- 

« [Ὁ] αἰπαιϑ δἰσα ὁ ρονθοι, ΠΟ ΠΟΝΊ ΛΠ ; νΟΓα πὶ ἰρξ 

« Ἀριγῖ μα ἐπ  γοθ ἀἸΕρθο ΠΟ 15 μΘια ἢ {05 ᾿ποπα ρα θ1- 
«05 5.» ἀρ Ποθηι θη}, α], Τὸ 5 ρ5ὰ ἀἰροϊανα, 

Θίθ08 ρτόρίον Ομυίβέυ αν σύῃ η}6}}15. ΠΟΘ ΠΒ. ((}} 18 - 

μίαπι, ᾿π 516 ἀοφάροστι πα 1 [118 65} ταατ έν τι τα - 

μἰποί, ἰουπθπία ἀπάϊαιο, οἱ ἵπηθ δὲ φασί, οἵ 

Βοβίίαν, ΟἹ ρει απ; 89 θα δριγι 5. ΘΔΠΟ(Ὼ5 

ϑασσοιη ἀϊσδὴς  δμδέζησ Θονιϊμεηι 5᾽, ὁ ΠΟΤ Σ ΧΟ 

ἴσα 5ππὲ χα { ἰμ [6 1 ἤπηΐ, αι σαδν ἀασπαὔαα- 

τὰτ ; πιο το] Το ροτίβ ᾿α ογ πὶ ῬΟΤΡΘΒ5115, [Γι τὰ 

[αϊαττιβ 65 τα] ἀπο] δ ἢ Νύπ 5681 ἀϊσιιαν ροΓροβϑίο: 

«1685 ] 5 ΤΘΙῊ ρΟΤΊΒ5, Δ6 σ] τα σ165 ΓρΡα ΠΟΒΤΘ- 
«γϑ] απ 50 ἢν» Πθσλῖμὶ ἀορίπϑι γόσηααι ἐωἰογαιῃ, 

ἀοπχοπβίγαί οἱ ἀοἸτοία εαισα ραγ  αἰβαπι 95, ἂο πιεῖν να 8, 

οοτρόῦοο σα! δαὶ γα] γα] π5. πσορϑθανο ρυῶ- 

5ϑδῃΐος, νἱσία [6 ταταθῃ δὲ ροϊοηλία τπ ργδ 180 18π| 
γργδαπίοβ, ἀσγα 1Π|6 ἀπιτ νἱἀδηΐατσ σοπρασΡαη 

ΧΧ]. Υἱβ αὐΐοιη πΌ856. δρ ΓΙ [ἃ5 δα οῦ ροϊοπίαξα 

Ὠϊατγί ν γ65 ἰοδιϊπιοσίππ γοάάθγε ἢ δ ̓ ε δὰ ἀἸβοιρθ]05 
δαϊναίον τα χη Γᾶ ΘΡῚΠ νῸ5 δὰ ϑγπᾶμοραβ, δ᾽ Ἰη8- 
«θἰβισαια5 αὐ ροϊ βία 65, πὸ ΒΟΠΠ6Ε 511πᾳια ἀοίοη- 

« βίοπο υἰαηλῖμὶ, δα αι] ἀϊοδι 5. πρ γιὰ 5 ρηῖαι 58 ὴ- 
α οἴτι5 ἀοοοῦ νὸ5 ἴῃ ἰρϑὰ ον, 4πὸ5 ορονίθαὶ ἀἰ- 

«δγα 39,» ΤΠ ρΟ 551} 16 δδί παϊηπθ ρτὸ ΠΥ Ί5Ε [05- 
τἰπιομῖο πιῇ ΠΟΓΒΕΙΙ, πὶδὶ μὲσ πρίγιπιηι 58η- 

οἴαχτα 415 ρογροιίαιαιν, 51 ΘΗ] ΠῚ « ΠΘΤΏΟ μοί δβὶ ἀἰοθγα 
« )οταίπαι ὰ «βασι Πα βαλθι, 51 πὶ ρίτιαι ὁπ: 

« σίο 51 7» δδι}5 βπατῃ ρ5}15. ΝΠ} τὸ {088 48- 

ἔανῈ5 δβ, πἰβὶ 'ἰπ ἄρί γι καποίο 3 

ἌΧΉ, Μασπααι σα δαπν, οἱ οπι]ροΐθπβ ἴθ ἀθη}5 

εἴ ἀπ !γα 16, Ξριει 5 βαπιοθιβ, Οσρίία, φαοῖ παπο 
χῖς ἀξ 65, φαοὶ πῆπθ ἃσἀϑατη 8. [Π]ΟῈ Π116 

ΟΠ ΘΏΙΘΗΟΓ ΡΘΡΔίαΡ ̓  δ᾽ αχθ πκ ἀϑῖαπϑ 5 πλπι5- 

σα αβάαιο σοιαροβὶ σύποῖα νι δις νά δὲ δἰ, σοι δα ο- 

πδαὶ ΒΕ σΟΠ ΒΟ π δη), απ ΘΕ Ἰυχαδτη αν οἱ ποτ 

ἀρὶ δ πῖ 5. ασπατα συϊ πὶ δδὺ 14 σαοα ταοᾶο αἰχὶ, 

8604 αὐ θη 6, ὐπδιά δυο ν᾽ ἢ, τη θπίδ ἃ} δὺ 

1Ππ5 ταίαβ, ααοἢ βίη! (οὐΐαβ ] ποθ ρᾶγαο;» 

Ὁ υἸβίταα! ; Ταοίααθ. ἰοιϊα5. ρου! ηοῖαθ. ῬΑΠΘΒΙ ἢ 8 

5 βοτὰ, γ{π|. 36. 26 Ψηᾷ, φρ. ἡ. 12. 
11, 13. ἢ, Γ(δν. τιν, 8: ἢ Ασνι τὴς 6. 

ΟΡΊΒΟΟΡΔΙ σομδθογαι οηθ 505, αἱ ΗΠ τη οι ἴῃ ἢ 
ῬΑ] ϑιιπᾶ. 

{1} Ἑ τς ἀσθενείας ἡμῶν. ἴο6. οἰ, άβαῦ]ι., τῇ ἀσπ 
βενεία" 018918 ἀοορα }!} δα ἰΘχίαχ Δροβίο, 4ὰ] Πὰ- 
Πρΐ, ταῖς ἀσθενείαις. 

(3) Ὑποφθέγνεται, Εχ ὁοὲ, Οο151, ὐ]0 πο] 5 
(ἀὰτὲ ἀποφθέγγεται, ἀμ ἀδ ἱπίϊηᾶ ἴῃ τθη [6 Πὶ 
ϑασσδβιοηδ ἀσίίαν.. ΥΟΧ ΘΟΠΒΘΙΏΒΘηΒ, τὸν Κύλιον 
οὐ  ἐειρ ἰὼ 015]., οο, ὑβᾶὰρ. ᾿πἰδγι 5, δι δ πὶ 
ἀποίονα!8δ ἢ τὰ 08. 4ὰ ΒΟΡρϑίπι8, ὑποφβένγε- 
ται, Ῥοβυγα5. οἤδη, ὑποδείχνυσι, μν᾽ὸ ἀποξείχνυσι. 

3) Δέγει πρὸς τοὺς, οἷοι Πα ΠΟ] τὴ δὲ ἴῃ {15 
νοοσί λένψει Βι Π) οί απι ΘΧ ρ]ΟΒ Π] 5, [}Π| οασ, 015]., 
μορ, ὑκδίιῦ., γος, 

(ἢ) διζ, δίο. αν οαΐϊαπι 5:4. δε αἸαιβ οχ ςοαὶ- 
εἰρὰβ οο, ὕδβαπ. οἱ νοι, ΡῆΏ]Ο μό5ι, Ἰουσο Κύ- 
ϑιον ἴητοῦν Χριστόν, σοῦ, Ου15]., ἰΐωθ, ὕσβδαρ. 
μβΆΠΒπι μ τθοίο, Κύριος ᾿Ιησοῦς ἀθθ4ιο Χριστός, 

΄, ΟὙΠΠ 1,1 ἘΠΒΈΟΒΟΙ,, ΑἈΘΠΤΕΡ, 
- . τ ᾿ μι - δον μ᾿ Γ Ξ τὰ Ε 

ΧΧ, νοοαξαῦ απίθτα Ῥατγαοίδ 5 ἴ οἶνο σοηβοίδιου)] ἃ Κ΄. Παράκλητος δὲ χαλεῖται, διὰ τὸ παρακαλεῖν γα 

Ἢ Ῥ54]}. ΧΧΎΪ, 
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ΝΣ 

παραμυθεῖσθαι, καὶ συνχυτιλαμβάνεσθα: τῆς ἀσθενείας 
ταν ᾿ , ΓΗ ἌΝ - 5 

ἡιιαῶν (η). Τὸ γὰρ, τί πρησευξήμεθα χαῦ' ὁ οεῖ, οὐκ 
[ἧς ϊ ϊ ι. Ἰζ! ᾿ 

οἴδαμεν" ἀλλ᾽ σὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὑπερεντυχᾶνε! ὑπὲρ 
- ἧς .Ν ἥν - δι , « ἢ 

ἡμῶν στεναγμοῖς ἀλαλέτοις- ὁῆλον ὃξ, ὅτι πρὸς τὸν 

Θεόν, Πολλάχις, διὰ Νοιστὸν ὑδοισθεὶς, ἐτιμάσῃη τις 

ἀδίκως μαρτύριον ἐωξστηχε βάτανοι πανταγάθβευ, καὶ 

τς ἔξεν πς ἀν ΠΕΡΕ ὅ {τς ΝΣ τῷ πε 3. πῦρ, καὶ ξίου, χαὶ θῆρες, καὶ βυθός" ἀλλὰ τὸ {νυ 
. κ᾿ " : . : “κε τ 

μα τὸ ἀγιον ὑποφθέγγεται (3), λέγον" Ὑπόμεινον 
᾿ ᾿Γ δ τὸ με , Σ γῆν τὸν Κύριον, ἄνθρωπε μιχρὰ πὰ γινόμενα, μεγάλα 
. Ν Γ ΟΝ ΓΤ , ᾿ . ᾿ - 

τὰ ϑωρούμονα' ὀλίνον ψούνον καμὼν, αἰωνίως εἶναι 

μέλλεις μετ σα Τζανης ὟΝ ἊΣ ἃ ἘΞ ΣΌΣ ἀνγέλων' Οὐχ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ 
- “ ,» ᾿Ν με 

νῦν καιροῦ, πρὸς τὸν μέλλουσαν δόξαν ἀποχα- 

Διχγράφιι τῷ ἀνθρώπῳ βσι- 

λείαν οὐρανῶν, ὑποὀείκνυσι γαὶ τὸν 

λυφθῆναι εἰς ὑμᾶς. 
παράδεισον 

τὴς τρυφῆ τ᾽ χαὶ οἱ μάρτυρες, τὰ πρόσωπα μὲν τοῦ 
» 3 . , μὶ - 

σώματος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἐξ ἀνάγχης ἔχοντες, τῇ 
ὧξ δυνάμτ' λοιπὸν ἦντες ὃν παχροχϑεί χατέπτυταν 

τῶν οφαιναμένων γαλεπῶν, 

σῷ; 

κα΄. Καὶ θέλεις γνῶναι, ὅτ' τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου 

ἹΙνεύματος οἱ μάρτυρες υαοτυροῦσι : 
Ν Ἶ ν ε ω “" ᾿ .“ μι. , Ἧ τοὺς (38) μαθητὰς ὁ Σωτὴρ' Ὅταν ὃὲ φέρωσιν ὑπ 

συναγωγὰς, καὶ τὸ Ὀρχαδ, Ἔὶ ἈΞ 
- 

ξξουσίας" μὴ μεοιμνήσητε, πῶς ἀπολογέσησθε, 

Ἢ τί εἴπητε, Τὸ γα} ἅγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς 
ἿΣ Σ ᾿ -ι κι . “ ΡΝ» 
Εν τη τὴ οὐδ, ἃ ὠέξς εἰπεῖν, ᾿ 2ᾷ ᾿Αδύνατον γὰ2 μαρ- 

τορῆσα: περὶ τοῦ Χοιστοῦ, ἐὰν μὴ τις διὰ (Ὁ Πνεύ- 
Ὴ ΕΟΥ ΠΙ τὸ ΣΕ ΟΣ ΣΕ ματος ἀγίου μαρτυρήσῃ. ἘΠ᾽ γὙὰ οὐδεὶς δύναται 

ἐν , - ᾿ ᾿ ᾿ 5 Μ 
πεῖν Κύριον ᾿[ησοῦν Χοιστὸν, εἰ αὐ ἐν {Πνεύματι 

- ᾿ ἢ, ἄνκὺ ᾽ {εξ ΞΟ ΚΝ ΡΞ ᾿ κὶ 
γίῳ’ τὴν ζωὴν ἄρα τίς ἑχυτοῦ δίδωσι» ὑπὲ Ἰησοῦ, 

ΕΣ τ ΄ 

ἐὰν κκὴ ἐν {νεύματι ἁγίῳ ; 
᾿ 

ΚὮν. Μέγα τὶ ἐστι, χα παντοδύναμον ἐν χαρίσμα- 
σι καὶ θαυμάσιον, τὸ ἁγιῦν Πνεῦμα, Αόγισα!, πόσοι 
χαθέζεσθε νῦν, πόσαι ψυγαὶ πάρεσμεν, ᾿Εχάστῳ πρυα- 
φόρως ἐνεργεῖ τ χαΐ μέσον παρὼν, βλέπει ξχάστονυ 
τὸν τρύπον, βλίπει χαὶ τὸν λογισμὸν καὶ τὴν συ- 

τ 

νείδησιν, καὶ τί λαλοῦμεν καὶ τί νουῦμεν (ὕ]. Μέγα 
μὲν ἀληθῶς τὸ ἔηθεν, ἀλλ᾽’ ἔτι μικρόν, Βλέπε τὰ 
κοι, τὴν διάνοιαν «ωταγωγηθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ, πόσο! 

εἰσὶ Χριστιανοὶ τῆς παροικίας ταύτης πάσης, χαὶ 
πόσο, τῆς ἐπαρχίας πάτης τῆς Παλαιστίνης, Καὶ 

ἰώ ὁ Βοιῃ, ὑπ|, 18, ἀϑσθης, Τρ, ὅθε οι ΕΝ 

4αοπιοάυ ᾿ορῖβκοο νἄριαν γα!μαι 5. ἸπίουρτοΚ 1 Οοτ,. 
χης ὁ δεηια μοίοδε αἀἴσογε, Πογηΐηι5 ἴρειϑ, δἵο., 
Ρείον ᾿δοίίο σϑοῖβ αὐὐο ΟΥΒ5. πηγαὶ δαοία, Υἱ468 
ἴ[δα5}}, ἰὴ μβαὶ, χχχι, ρᾶμ. ἰτῦ, πῶ. οἱ μα 18 
Π111}}15 δία τα. 651. Ρᾶα]ο μοβί, Ἰοου τὴν ζονν, οἷο. 
βίο μαβοίαν ἴῃ ἤοθ, 6... κϑαμῃ., Πῶς δύνατα! τις 
ὑπὲρ αὐτοῦ μέχρι: βασάνων χαὶ βανάτου παῤῥησιά- 
ζεσθαι, εἴ αὐ, οἰο,, Οιοπιαηιοάμηι μοίοεῖξ φοῖς Ῥ Ὸ 
ὕρδο αἰ τμρρίϊοϊα οἱ ποσοῖς ὑϑημθ ονίαίθηι (ον, 
πῖδὶ, οἷ. 

(9. Καὶ τί νοοῦμεν, οἱ πᾷ ἐὐηίἑοπμς. ἴτι οοᾶ. 
(ΟἿ51, Ιοῦο νουῦμεν, Βαμοιαν, πιστεύγμεν, οὶ ἐγΡ8-- 
ἀανῖμβ. Αἱ ἴῃ ος οἱ ὕαθδὺν. αἰσαπηιο Ἰορίμαν, τί 
νοοῦμεν, χαὶ πιστεύομεν, πηι οοῃίονηιις οἱ οὐρᾶα- 
πμις. Ῥάμ]ο Ῥοξῖ, ὃἐχ ἤο6 δἱ Θαβαθ. ϑ9ου ρδίτπιϑ 
ὑπ' αὐτοῦ, ΓΙῸ ὑπ᾽ αὐτῷ, Υἱάθ Ξρ. πὰπ). 8.: ἐἀϊ. 
11, αὐ. ὅ. λίοχ νογθᾶ, τῆς παροικίας ταύτης πᾶ- 
σης, καὶ πύσοι, αθόνασι ἰοσο ἰπ ππργοβϑὶβ παδοίατ 
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πλάτυνον τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας εἷς τὴν Ρω- Α ππτβὰδ ργοίοπιἀδ πἰσηΐοπὶ ΔΡ Βμο ρρονηιοία πὶ ἔοι α πὶ 
μαίων πᾶσαν βασιλείαν’ χαὶ ἐκ ταύτης, βλέπε ἀοι 
πάνια τὸν χόσυον' Πεοσῶν γένη, χαὶ ᾿Ινδῶν ἔρνη, 
γότρθους, καὶ Σαυρομάτας, άλλους, χαὶ Ἰσπανοὺς, 
χαὶ Μαύοους, Αἰδυχς, χαὶ Αἰθίοπας, καὶ τοὺς λο!- 
ποὺς ἀχατωνομάστους ἡμῖν πολλὰ γὰρ τῶν ἑρῃνῶν 
οὐδ᾽ εἰς ὀνομασίαν ἡμῖν ἦλης, Βλέπε: μοι: ἑχάστου 
ἔθνους ἐπισχόπους, πρεσδυτέρους, διακόνους (1), μο- 
νάζοντας, παρθένους, χαὶ λοιποὺς λαϊχούς" χαὶ βλε- 
πὸ τὸν μέγαν προστάτην, καὶ ς τῶν χαρισμάτων 
πάρογον" ὅπως ἐν παντὶ 

ἘᾺΡ ῷ κἦν 
τῷ χόσμῳ, τῷ μὲν ἁγνείαν, 

Σ.. Οϑς Ἐπ παρθενίαν, ἄλλῳ δὲ ἐλεημοσύνην (2), ἄλλῳ 
πὰ Το ἊΣ 5 “ : ᾿ ν᾿ ὃς ἀχτημοσύνην, ἄλλῳ δὲ ἀπέλασιν πνευμάτων ἀντι- 

᾿ Ἄ, ΜΙ ι ν᾿ - -» θα . - κειμένων δίδωσι, Καὶ ὥσπερ τὸ φῷς μιᾷ τῆς ἀχτῖ- 
ἔν: το τΝ τ νος προσθολῃ καταυγάζει τὰ πάντα οὕτω καὶ τὸ 

τ σε ἢ Σ ΟΠ ΘΉΡΑΝ ἃ ἥ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, φωτίζει τοὺς ἔχοντας ὀφθαλμούς" 
π΄ ἀν “»ο. ΕἸ ᾿ ᾿ - 

εἰ γὰρ τις ἀσλεπτῶν (3) μὴ χαταξιοῦτα: 

τος, μὴ μεμφέσθω τῷ νεύματι, ἀλλὰ 
ἀπιστίχ. 

τῆς χάρι- 

τῇ ἔχυτοῦ 

ΚΡ΄, Εἶδες αὐτοῦ τὴν δύναμιν, τὴν ἐν 

κόσμῳ. δὴ μείνῃς (4 λοιπὸν ἐπὶ γῆς, χαὶ ἐπὶ τὰ 

ἄνω ἀνάδηρι" ἀνάδηρί μο: τῇ διανοίᾳ καὶ εἰς πρῶ- 
τον οὐρανὸν, καὶ βλέπε μοι τοσχύτας ἐκεῖ μυρίάδας 

ἀναριθμήτους ἀγγέλων, Ὑπερανάδηθι τοῖς λογι- 

σμοῖς, εἰ δύνασαι, καὶ ἀνωτέρω: βλέπε μοι χαὶ ἀρ- 

χαγγέλους, βλέπε μοι. χα! πνεύματα' βλὲπε δυνά- 
μεῖς, βλέπε ἀρχὰς, βλΞῖπε ἐξουσίας, βλέπε θρόνους, 

βλέπε χυριότητας, Τούτων πάντων ἐπιστάτης (δ) 
ἢ 

48. τα. δ 7 ἢ 9. δε δι. ἢ. 3. 

ὉΠ8 νοχ, ταύτης, Δ] οἰ η 5. δχ οοα οἰ θ5 σοί 5ἢμι., αὶ 
ΟΠΟΡ,, σ6, δβα, δἰᾳαθ δἰίδπι ἀγοάθοϊο, Πα. 
[αν 511} Π}15 σγαάαῦο οδίθοῃ. 8, πππ. 3. 

(4) διακόνους. Αἀά!ι. Οο15]., ὑποδιαχόνους, ς«ὖ-- 
ἀἰασοποϑ. 

(ΩἹ άλλῳ 8ὃὲ ἐλεημοσύνην. ἤῶς ἴῃ ἰπιβ 8555 
Ρυιοιοοία τ β ἐπ] τ85. 6χ ΟΟἾ8]., ἔσο, εἰ ὑλβαῦθ. 
οὐἀ(, Ροβί, δηΐο δίδωσι, Βαποίαγ ἴῃ. (ΟἿ... θεϊκῇ 
δυνάμει καὶ ἐξουσίᾳ, « ἀϊνίπα νἱτίθ!θ. δὲ ροϊθείαίο 
« Ἰαυαῖα, 

(8ι ᾿Αὐλεπτῶν. Εχ ἴσο οἱ (δβαὰῃ. δπιοη αν πη 
ᾳαοα ἐππργοβϑὶ πάθαπηὶ, ἀδλεπῶν. 

(Ὁ) Μὴ μείνης, οἴε. 1ῃ οαἰεῖ5. νογρα, μὴ πείνῃς 
λοιπόν, 15 ὀύσανταμ, δηΐο οἱ ροβὶ καὶ ἐπὶ τὰ ἀνὼ 
ἀνχθηθι, αἰσὰρ πὶ ὁροπιο ἰαηία τα ἰοσο ἀὐἀάϊίαν, 
ἐπὶ γῆς, Οσαπὶ ἃ οοαά, (οἱδ]., ο6, δβααμ., Οἷον. 
οἱ ἀνοᾶ, ἀρ δῖ πος γορθιῖο, δὰ ν Υθὰ 6100] 5011- 
Ῥονο σοηίρατ [αἰ πιῖβ, γονθα, χαὶ ἐπὶ τὰ ἄνω χκα- 

οἷο. {πὶ ΟἿ. οἰδηϊὰ5 μοὶ τῷ κόσμῳ Λοιπὸν χαὶ ἐπ 
τὰ ἄνω ἀναόηθι, μὴ μείνῃς ἐπὶ γῆς, ἀνάδηρί μοι, οἷο, 

(ὃ Πάντων ἐπιστάτης, οἷς, Κὸχ ἐπιστάτης, 
Οδεϊδίο αἷν ἀροϑβίο!β (γι θαΐα ἀρὰ Ἰμσάτα. ἃ να]ραῖο 
ἰπἰογργοίο νϑρίν ῥτωσερίοω", ἘΠ ἀαίθτῃ ροπίίαν αἱ 
(τὰ }]ὰς5 ἀἰσἐποῖι5 ἃ διδασκάλῳ, Οπδργορίον τροΐορεηι 
γογί πα. Ιἄδτὴ οί εἷς ἐπιστάτης δηροίοταιπ, 0 
οαἱ, {7, πηι. (3. διοικητὴς ἀπηᾶγαπι. ΗΟ διαὶ πὶ 
τασαϊ πο δη τ 5 ἀπ αο {{π1}5 δαοία ἰδ γ 1 

οοά. (οἶ5)., Τούτων πάντων δισπότης χαὶ δηκιουρ- 
ὃς παρὰ θεοῦ, διδάσχαλος, κυὶ ἁγιοποιὸς παραστα- 

νας ἰς, ὁ Ἡχράχλητας" « ΠΟΡαπὶ ΟὨληλιιτη ἀο πλ]πτι8, οἱ 
«ογοαΐον ἃ Ποο,ἀοοίον οἱ δα πο  Ποαίον ἀἀ ἴον. Ρᾶγας- 
« οἱοία5 ε91,.» Αἀἀδαιη οηλ 6556 δ 68 Ἅπὰ 5.» 

᾿ϊοιη ἀπ Ον 1} ΠῚ τ τὰ ; δὲ ἃ} ος Ἀβρθομιηι ὁομ - 
Ὑθ τ 6 ἰὼ διιιηιιαλ ἀπ νουθ πὶ; ῬονβᾶΛαηι βοποχα, 
οἱ [πἀογν ἡ ο΄ 68, ΟΝ μῸ ΚΣ οἱ Ξαυτοπιαίαβ, (α]- 

Ἰοβ, Ηἰδραῃοβᾷιβ, αυσοβ οὐ Αἴτοξ, οἱ ΜΠ Πμ]ορα5, 
δἱ το 05, φασταη πρὸ ποθι πονΓΏγ5  Π18Π] 

256 80ηὶ ὀπῖπι ρομα!ῖ, ἀαογαιη τὸ ᾿Ιρ88 αὐ] θη) 
ποιμιηᾶ δ ποι απ ἠοδίραπι ἰσνοηδεα. Οοπερίοα 
οὐυβαιδ ΘῊΝ5 ΘΡΒοΌρΡΟΚ, ρΡοβ γίογοβ, αἰᾳοοηον, 
ΠΙΟη 08, ΥἹΓΡΙ 65, οἱ τ λίᾳοβ Ἰαθο5 : δἱ νἱἀὸ 

τα ΠᾺΠι ΓΟΟΙΟΤΟ πὶ ἂς ρτοβ᾽ήθπ, ἀοπμοτααο 1ὰγ- 
διἰογϑῖὴ ;Φαοτοα0. ἴῃ τη! απο 111 ραα!οιπ|, 

58} ρεγρϑίασιῃ υἱγρὶ πη αΐθπν, ἢ αϊο τη βογσοταάϊδιη 
[ν81 δ᾽ δϑ πϑοϑντιϑο ΠΟ Γ6ΓΘηΔ8) σα Πλ1η], ΔΗ] ρᾶπρον- 
[αἰ15 δυαάϊαχη, ἃΠΘνῚ αὐὐγενβα τὰ δρίγα απ ΟΠ - 

Β δῶν! νὰ διλυῖ θυ, δὲ. ααθιμδατηοάπηι ᾿ὰχ ἀπῸ 

ἢ 

ΤΆΔ: σοι  δοία οηληα (ΟΠ βίγα!, κυ οἱ ρα 
βαῃοί8 605 1} ὁσα]οσ. πανομ! ΠΙαπΐπδί, ΝΑ ΠῚ 5ἱ 

απ σοι δὴς ρταίία εἰ πίτηθ ἀοηδίαν, πο ὅρ1ε}- 
ἴαπὶ 1116, 5064 βπατῃ ἔρβῖι ποῦ αἰ αἰοὩχ ἀσοῦδει, 

ΧΧΠΠ, Ὑπδ 51 ροιοβία! δηλ {115 αῦαχτῃ ἴῃ απΐνϑιβο 
πιαπάο δχογοθῖ. ἑάτὼ ὅθ ατηΐ ἀθῆχα 51} πλοπ5 πὰ, 
δά οἱ ἀὰ ϑηρογα σοπβύδηδο: οὁορ!αίοπο δεῦθο 
ἀδαᾷο ἴῃ ρτί πεατα σα] αἢ),6 1 οο θη Ρ] αν ἴασαι τα] α 

χαὼ ἴδ] δχϑιβία! πον ΒΠ1ὰ ἀπ ϑο]όγαηι μ}}}11ὰ. 
(οριαϊίοπο οἰἴδηα, 51 ροίοϑ, ἀἀ αἰϊίοτα δμπϊίθγο ; 

οοηδρίοθ νγομαηρϑίοβ, ὁοηβρίῦ. οἱ βρί γι (0); 
νἱᾷο νἱγθιτοϑ, ν ἀρ Ρυϊηο ραίαβ, νἀδ ροϊθοίαίθ5, νὶ - 

ἄα τῃγτοποβ, ἀοταϊ παι ίοπο5 νἱά, ὅ5. Ἠογιτὴ οπιπίππι 

σαδηαάτα ἀοοίγι πο Ον εἾΠΕ σοπ θη δηεαηι, ον ν}15 
6} ὰ8 ἔδγθ θχργθέβαια. Ναμι ἀοταίππι πὰ ΠΕ] 2 ἀθὰ 
οαπὶ Ραίγο οἱ ΡΠ ϑρινρίνα ει πάθοι πὶ ἀΐ 1}, οὐ! 8, 
παπι. 8 : Τὰ σύμπαντα δοῦλα, διὰ τοῦ ἑνὸς Υἱοῦ, ἐν 

ἁγίῳ Πνεύματ' δουλεύε: τῷ Δεσπότη, Ἰ)ούίυτοπὶ οἵ 

βαηοσἰἰβοσίοτοιι, ἴααὶ εἰς, απὸ 101 ρᾶβδιπὶ αἀουῦρί, 
Θαοὰ πὸ αἰοίίις παραστάτης, σργὰ ΟΥΡΠΠ]ΩΝ αἸχὶ 
Ὡπηὶ, 19, σύμμαχον, προστάτην, ὑπερασπιστὴν, 
ὑπεραγωνιστήν, ἡοσοηὴ δημιουργός, 0. [ἃ ἰβονίο 

0 161 δρί σι! βαποίο ἰ] ππαύγα, δὴς οαίτη Πα ΠῚ ΓῸ5 
ὑοπάἀοπάδϑ ΕΠΠ1ὸ οἰ ρηϊ υαμ, οἱ ΕἼ]ΠἸο ποῖα ῬΙΓῚ5 
οοπάδηϊμί, ργοργίδηι ἔασο τ ,0 Βό] πὶ ϑρίγι αἱ βαποίο 
τοόυμα ἃ Ραΐτο ροῖ ΕΠ απὶ Ομ ἀγα ἢ βαπο!  ῇοᾶ- 
ἀἰσηθῖα αὐ ϊοαγο νἠοίασ, αἱ, 10, παπΠὶ. 8, ΟἹ ὁδί, 
{1,.ἃ. 3, ππιπι. 94. δα ἰππλδ Θα πὶ ὁΧχοὶρηΕ ὀὐοα- 
«ἴοι ἷδ 6 16, εἶν οασπι ἀπ δηε(τ]ατα Οροτ ΠΟ 8 ὴὶ 

ο5πὸ ἀοοοῖ σας, Τθίηαμι. 51, « Ῥάλον ρου ΕΠ πὶ σατα 
«ϑρίηθι βαποίο οαγηϊα ᾿αυαῖ ναι Σ» 5106 ΟΥΠἢ ἸΏ} Π} 
(Βα ἰπ τὸ5 ὑποαϊὰβ ἀοηιί πίῃ σοηιροΐοτο ΠῚ αυα 
ἀσπιϊπίατα δα υἱϊαϊο οὐδαϊομ}5 τορθίπαγ, οαἱ. 10, 

παπι. ὃ; δὰ [ἀπ άσηι οαπὶ ϑρ γα] ϑαποίο Π}}}α ἰπ- 
ἰοστνοηΐδιία οσεαίαγα, 1581 σΟΓΡΟΥΙΒ ἕοσΙ δ ΟΠ 6 ΠῚ 

εὐἰδα!ς οαξ. 18, ἡδηι. 33. ὁὉ σαι. 17. πα. ὃ, φιοὰ 

οριιβ ἀἰϊνί πιο πιᾶτ15. δἱ ἰρϑῖυ5. ΟΠ ΓΒΕ. 6556. ἈΡΠΟΒΟΙ 
σαΐδοι, 19. πηι, 325. 

(6) (οηδρίο εἰ ερίνίξις, οἷο, ριυἽ 15 αἰ ογ ἰμθτῃ 

δηρσθιοαηι ἃ οὐἴονι5 415 ποΐατη πα πιογατο γε θ ατ; 

αὐ οἱ Οοπξεί αροςίοί {{0. νὰν οαρ. Ὁ, πνεύματα νοερά, 
ἀϊσιϊποίατα φαθηχάδιι ἀπροίοαπι οὐ! δηλ ΟΟΠ5{1- 

ταυηΐ. Μανῖα5. ΥἹολογ 5. {{0.ὅν ὦ σοη!. Ατίᾷποβ.» 

Ρμᾶσ. 288. παατθ γαῖ « ἀπ βο]ο5 πον 5, ἸΡΌΤΟ5, 5001- 

«ἴαβ.ν ϑαποῖι 6,56 γα. «ἰὰ ἀπ ΠΥ οῦβ, Αβδϑαιηρί. 

« ϑα,»οδρ. 9,50 τΊ}}; «ΒαιπαἸὰ θα ἀρ 6] 6 πεθηὶα,ἢ1}- 

«πἰβιραθαπι, βρ εἰ αν Πρ 0}} βουνιθραηΐ.» 56 α οονγοχὶῖ 

Ὁ ϑπ δ! Εἶπι5 τς Βασι α θατ αν Θ᾽ οηχο πα, ΒΡΊ ΓΙ ἰπ15 8 - 

ὦ δ! οἱ βου θθαηὶ, » Οαδηνῖ5 ΟγγΊ] 5. ποόνθίῃ ὁ. - 

φαδίοβ ἀμ ρϑίοσαπι ὁγάϊηδϑ πὶ ἱστία ΠΟΥ ἰῸ5 
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ΡῬαγαυσϊοίαν. ὁ ορὺθ παθοηιν ἴα. οἐ ἢ κι 5, οἱ 

15 ἴα π,οχ ποπήπα τῷ ογ ἀπο; ὅο, ὁχ Δ᾽ οσπι ΒΌΤΙΡΕ, 

ΜΟΙ ον ἀΆΡν101, ΝΠ μοροναϊατ πὶ 5Ρ5ὰ οὐθὰ- 

τάσατα } τορι ἰρ5ὶ ΠοόπονΘ ΡᾶρΡ; πᾶρλ οὐηΐα ἃ ἢ - 

ἀοϊοσιιὰ μϑηθνα, οὐ ΧΌΛΟΝ 5. ΘΙ 5 51] ΘΟ] 001], 

παϊδιν σαπὶ ξρί ει βαποίυ ραν τα!οτη φαμα  αίθηις- 

(18 σαι αθαμί, Ητρὺ μὰ ἰδ 6. ουβοαγαΐ βατα- 

πὸ μόπὰ Ῥαγ ΟΙΡΙ μαΐοεοίαβ. ΠῚ σοῖσιν τὰ τ 1 1- 

οἰοναιι. τα απ 35: ἰδ νορὸ δογαία! ἢ Οὐ πὶ 

ργοίαπαα Ἰ)οὶ, βίου ΑΡοκβίοϊαβ αἱ: δρώίι. οὐΐα 

οἰππῖα φεγααἰὰ, ὀδαρυ ργολιία θοῖ. Ομ θη 

πονὶ! κοιπίπαηι αὶ σα 8ιπὶ μορλϊπῖβ, πἰδὶ Φ0 Δ ἼΠΙῈ 

45. 7 Κομιϊηὶδ ημὲ οδὲ πὰ Ἰρεὸ 9 κεἰς ἐξ ᾳιὰ οὶ εἰιιξ, 

βόσιο πουὶϊξ γι ίον ϑρινιιθη θεὶ 35, 

ΧΧΙΥ, Ηἴο ἀα ΟὨγιδίο, τ ρυΌΡ 115. μετ άἀϊσαν! : 

[ἴδ ἢ ἀΠ0510}15. οὐ δραία 9 δϑὲ: μἴ δὰ μουϊονηδηι 

ἀ86418 ἀϊοιῃ μι Βαρυῖβιλα!ο ἀηἰ πχὰβ ΟΟΒΙΒΏΔΕ ΝΕ Ρὰ- 

τὸν σαϊάθιῃι ἀαϊ ΕἸἾΠΠο, οὐ Πα 5 σοιπ λα ϊοαὶ ὅθ 61- 

(αἱ βαμιοῖο (1). 1056. απ. ἤδδιι5. Θκῖ, ποθὴ 6βο, (αἱ 

αἰΐ τ Ομιπίαᾳ ταϊλὶ ἰραάίαᾳ ἐπι α Ῥαΐνὸ ἤνθὸ 31. ἀ0- 

5. ΟΥ̓ΜΕΙ ΠΠΒΈΟΒΟΙ,. ΑἸΘΉΙΕΡ, 

ἃ ὕδο ἀαιιι5 ρεωϊδοῖαβ, δὶ πιαρίβϑιου δ᾽ βαρ Ππσαίον, ἃ παρὰ Θεοῦ, χαὶ διδάσχαλος, χαὶ ἀγιοποιὸς ὁ 

" 

92 

αρά- 

δ δ: Χ 
“- σ λυτος. Τούτου χρείαν ἔχε: λίας. καὶ 

- 2} ᾿ "Ὁ ἐλ λὲ δὶ δ Οὐτὲ. ᾿ χξ: Μιχαὴλ, χαὶ αὐρτὴλ, ἐν ἀγγέλοις, σεν αὐ). 
ι . Ὁ ον ἫΝ ΠΝ Ἐο 

τῷ τῶν γεννητῶν ἰσότιμον" τὰ γὰρ τῶν ἀγγέλων 

ξένη, καὶ αἱ! στοατιαὶ πᾶσα! δισῦ συναχθεῖσαι, οὐ 

φέρουσιν ἰσότητα ποὸς τὸ ἅγιον [ἐντυμα ΄ γαλύπτε: 
- ε ον : ΕΝ 

ταῦτα πάντα τοῦ [Ἰαραχκλήτου ἢ ταναγαεῖς; υϑναἴαυς: 
(Ὁ. 
ξς Καὶ τὰ ἐν ἔστιν λειτουσγίαν ἀποστελλύμενα, τὸ 

δὲ ἐρευνᾷ χαὶ τὰ βάθη, τοῦ Θεοῦ, γχαφψὼὺς ὁ ᾿Αποστο- 

λός φησι" Τὸ γὰρ Πνεῦμα (3) πάντα ἐρευνᾷ, χαὶ 

τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ, Τίς γὰρ οὐδεν ἀνῃοώπων 

᾿ 

ἐννς ἡεῦ Ἶ Ἔ ἐν κι πη 
τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνηρώπου 
Η 8: " ἀτ Ὡ δ» 5. » Ἷ 
ἐν αὐτῷ : Οὐτ χα! τὰ τὸ Θεοῦ ουδε'ς εγνωλέν, ε 

τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 12], 
.- τὰ κε Φ ΈΩΣΒΙ ὁ Χριστοῦ ἑκήσυξ ἈΔ', Τοῦτο περὶ Σ 

τοῦτο ἐνήργησεν ἐν ἀποστόλοις τὸ 

εν ἦν 

ὅτ 

ρον (8) ἐν βχπτίσματε σφραγίζε; τὰς 
Ἰατὴρ μὲν δίδωσιν Υἱῷ, καὶ Υἱὸ 
1 ξύλα : 

ΡΝ ΄ 

μεταδίδωσι» ἀγίῳ υ 

[ ὁ λέγων, οὐκ 

ἐγώ’ Πάντα οἱ παρεδόθη ὑπὸ τοῦ ΠΙατρός μου, 

φ 
᾿ τὶν 5 Αὐτὸς τἀῦ ἔστι» ὁ ᾿Γησοὺς 

834. γη, σαὶ. 11, π| 11. 35. Πρ}... 44. 861 σον. ως [0 οἰ. Ξ6 4. Ὁ. ΜΆΓΠ, χα, 27. 

τοσθιϑθαῖ οδί. 93. πὶ. ὕ, ᾿Δ6 Πη Τππὰ ἰδ πὴ 60- 
τη παὐσηογαια οχίϑίϊηχαν. ὙΠ 6 σαὶ. ὑχ ἀπὰπι, ὃ. 
οαῖ. {1,0 ππππη. 14 οἱ 94 ; οαἱ. 1Ὁ. πηι. 34, 

(1) δαίεν αἱ Εἰ ΐο, εε ΕΠ τὰ 5. οοηοπιοιῖοαί ϑριγιΓεὶ 
«αποίο, Διο 18 ΓΟ ΟΒΞΙΟῺ 15 50 Ὁ711|5 απ" ὃχ Ῥὰ- 
το οὐ ΕΠΠο ργνοϊοβϑίο Εσάθηι θα τα σο ΕἸ Πππ ϑρὶ- 
γἰταὶ καποίο ἀαγ ἀοοθί, φαριηοίίυ Ῥαϊον (αι ΕἼ. 
ψίἄο οἱ ας, 7. απνὴ.19. ΔΙ ]ταμ  Ῥαΐν 19 Το! ΟΘὰ 
νὶ δίου πμ: ΟΠ ΘΓ ΔΓ Ο πἸ5. [ἤν ἢ], ὁα Ὁ, Ὁ, πππὶ, ὅν οἱ 
οαΐ, 10. ἡὰπλ. Ὁ. Ριθίονοι, οἱ, 17, ἀπτη, , ΒΡ} 1- 
ἀπ} δα ΡΘΕ οὐ ΉΠ10 ΒΡ 0} ἀἀ δ558,6 1 0 4ἃ 
φυιράϊαηι Πνροβίαδιὶ ἀοούηβ, ἡρμαΐ ὁπ 6550 βρὶ- 
γἰθσαλ 41 ΘΧΟΓΘ δὲ 18 8115 Ῥαίνῖα. ἀπ ΠῚ ἸοφαοιῸ 
γ8] τοθριρδηάο ἱοτηχθίνν; ἀρ οβοθη5. ἐχ Ραΐτο ἀπϊ 
ΕἸΠο, 584. Βα] ΠΟΤῈ τα υήο οτἰβί θῶ πα] ον; 4πατι- 
ἀοχυϊοπι ρροθανεγαν τα, ἀνίαι {{1Ππ| χάδια ΓΗ ἐγ 5 
ΒριΡ τὴ οϑϑο, Τοιίο, σαϊ, {7ἸἀΞπππ’ἢλ. 18, ποι ἀΠὰ1ὰ 
ΟἸνεῖσιι, Ἰαθασαρ ΒρῚ ππ|5 κά 01} σρα! τα θ55 6 ἉΓΕΣ 
τμαί : 5601} Ραΐγρηι, 4π| οασαΐα εἰοαα τὰ τάμε ΕΠ], 
δᾶπο ἱμδὶ ἀοάῖβεσ ρμοιϊοδίπ οι, αὲ οαϊοσππαθ ὑθι οι 
βᾶποι! ϑρίυα5 γα παπι ἀάνοῖ, Εαὰ διυΐθτη ρο βιὰ 
ΕΠ τα, βοοσααα ἀοο πα ὴὶ ΟΥΡΠΠς, ἢν ἴονμο αΐα 
θδύν αἱ μα τ} οχ ΟΠ Δ {15 ὑα!ν 7 ον 0 ἰσοΐ5. θὰ (αὺ- 
«τ ρα α ΔρΡῚΡ 5. Βα 61 ἩΠΠ} ἐ58Ὲ ἃ δρίν τα. βὰς 
οἷο ἀἰθυϊποιαιῃ , τ ἀο σαν 11. αὐτὰ, 1Λ., Π 5 ἐμέν 
ἂν οἴθτο ϑριγί μαι βαποίασι ρνοάτοι!, Ροπίνοιπο, 
οαΐ, 11,.χι. 100. Βριγ χὰ απο! γὙ6] 6}ὰ5 σγαϊητῃ, 
νοῦα! νἰηι ᾿π 06 ΠῚ }ΠΠ1}8 νοῦ, αἰπηίγατῃ ΟΠ ΡΙ 5}: 
ἃ Οἰεεϊοία ἐρηϊαν ῥτοίοοίαμι οχι βίαι δρὶν αι βὰη- 
οἴυιη. Πῶς δάδο ἀἰδϑυία, αἱ τηὰρῖ5. οχ 1ἼΠ  βοῖο 
οὐρίποιη Δ ΡΙΡ 258 βᾶ ποι ἰγάλορθ νι ἀδαιαν, σαατα 
1Πᾶ τὴ ογἰβίηθιη ἱπθοίανὶ, 

(3) λισσαϊος ἔδπι νορθ οὐμἐ ἐπι ΟοἰΞῖ. εἰ 
το. τ αἱ Ουϊδ]ῖπ. μόϑι, ᾿βαία πὶ ἀάν1 Μόγβοι : Ἢσ 
σαΐας ὑμοῦ καὶ Μωυσῆς, ἐν ἀνθρώποις. 

(3) Τὸ γὰρ Πνεῦμα, δοσθιαη Πνεῦμα πὶ οὐϊι15, ἴπ- 
οατία, Ραςάμλαϑ, ργωστη ββάθη Ὁ ΓΟνγοσαν  πγ15 
6Χ (οἰδί. οοᾶ. ε[ βᾶογο ἰθχία Εἴ αἰ μα ο. αν, ε ε ἣν ᾿ ΝΣ (ἃ) Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ΗΠ. νου ἴῃ οοὰ. 
ΟΟ151. Βῦο Βα θλιποῖα Ροροῦΐ Σ Καὶ τὰ μὲν ἐστιν ἐὲ 
οὐκ ὄντων γεννητὰ, τὸ δὲ ἐχ τοῦ Θεοῦ ἀεὶ ον τ ἐχπορευό- 
μένον. Καὶ τὰ μέν ἔστιν : 

᾿ Ἂν ν , Κα ᾿ ν ἀλλοιωτὰ χαὶ τρεπτὰ, ἅτε 
γεννητα ὄντα, κἂν μὴ ἀλλοιοῦται 2 τρέπηται" τὸ 
ὃὲ ἐστιν ἀναλλοίωτον ἢ ἀἄττεπτον, ἀτε ὁμοηύσιον τῷ 

. . Ν - “- ᾿ - Η Ἢ Πατρ: τυγχάνον καὶ τῇ Υἱῷ « 1 1111 φαλάοηι ὁχ ΠΟ 

( 

ῃ 

« ΘΧΘΊΔΏΓΡιι5 [ἀ0Ὲ} 5691. Π1ὸ νῦν ΟΧ 0.60 50 ροι[868 
«0 ΘἸΘΛ 0] ργοσθδαλι, ΠΠ| χασαᾷαθ πχαναϊίοι οἱ οοπ- 
«γογβίοι! θηοχα κατα ροῖο ἴαο ; απαεὶ Π 0 ἢ Ὡλι- 
«ἰρηϊαν μαῖα! σοπ νον αι: εἰσ τορὸ ἡπασι α [ Β}}}5 οξὲς 
«δ᾽ στην Οὐ ἸΘὮ 15 Πεσα ρα ΧΕΙ 5111 6} 6 Ὲ Ὁ} σοα- 
« ΞΡ ΒΓ ΔΗ) }15 δὲ ΕΠΠΟ. » πάθοι 6 παρα πίαῦ 
μὸν Ἰυζὸ ἴὰ στο θο}} νϑυβίο 8 : πἰ5ὶ απο σΠ}10αὶ- 
"5, κὰν μὴ ἀλλοιοῦται, νον! Π 1 «ὁ πη οὐ 5] [αι δχ 
«στα ΠῸἢ ΠᾺ α ΘΉ ΠΗ ἐν 6 ρτὸ ὁμοούσιον τυγχάνον, 
ΒΓ ρει, τες διε δίς οἰθῃ. Ητθα ῬοΡιοο 6, πὰ εχ 
Αἰδιαπιᾶδὶο ορίκί, τὰ δου θὲοι)., ἤπην. 30, οΧρτΌβδα 
σἀοίαν, οπμηΐηο ἴὼ ππὰης ἰσόσαι ἡπζιοο. ἡ οϑίτο ᾿χπ- 
1η 55 5}, ΔῈ ἃ ὐρη]ο ροβίθγιαβ αἀ͵οοία, Ρυπηὺ 
ἐπίτα, ἀπο ὦ πῃ 66 }} ποῦ να αγί, αθὸ σον ον ἀἰσαῃ- 
{ἀν ποτ 56 {15 ὁσπιβοπί θαι νΕ{67Υ1 γο55}} ΟγΎη] }} 
σείμηιαν, οαΐ, 3. παν 10, φαὰ ἀσσοὶ αι μοΪΟ 5 ΕἼΤ Π 
ἴὰ μοσοαία Ἰδὲ. 4υ ἀἰνίπα νϑαΐα μι βμθαπι : [δ ολ- 
οἴδι δἰ αβηλσα! αὐ 10 πορς 5ἰζ, σὰ ἃ )6ὶ νοϊαπ- 
ἰαϊς οὐ 0110} βία τι βιιο τσσσάαῃί, δοοο, νὶχ οτος 
αἴθ 16 ὁπ. Ονν αὶ οομξα βίῃ Πα! Θὰ Ὁ] οὐ ΚΠ 
δρίατὰπὸ δα οἴ ατη εἰ χ 588, 1] ἀρ τ} ὰ5 νουὶσ παν - 
μα οπο, ἐπι εἰς ΒΊ τὸ οπονοίαν, ΟἹ, ἀρ 1 σα ἄρχῃ 
ρόσαρα! ν Δολαν, ΔΙ 5 τ πα. ονερ, ΤΠ ΘΟ ρα αι ἴδηι: 
Ῥογδ ΔΜΠΠΡῚ γοσάρα] αι δια ἴπ ἀνθ ἰ Οα  οο οί δα8 
ομδορναθαξαν. Οπαμάθαι, αὐίο, ἰωῦ νοῦμὰ ον- 
ῬΠΠὸ θυ δίοθαι, ᾿απ 4 ἰᾶ πῖον ἀΠ  παπὶ ἐρεῖ ἀθ ξρὶ- 
τα σαί ἀοοί! Πὰ η}}π 115 ΠΟ ἐπ 6 τὶ οχίβίϊηιο, ΝΏτη 
δρηΓα δα ποίπ αὐ ἀπ πιρὰ πα δ ΠΟΥ εἰπὸ ἡ α}ῖο 
σοηθοί, σαὶ οὐκ αἰ ππταύ τι δα ΟΠ ἘΠ οα!Τοσϑαι, οἱ 
ἀυχ] ]Π]Ἰαϊου θη 40 Τοδογαμλα, ἀμηόβοῖ!, βαρ. ππππ. 
19, 30. 31, 1 νὰ 6} 85. οὐ β πομὶ δοπεπομίθηι 
απ ππαῖς ἀατονϊ. 32. ἡ πανάγυρης δόναλις. Οσπδαβ- 
δία ἴσια, ο}ὰ5 σὰ αῖτο ἐξ ΕΠ ο εἰσυθῖ, οαηιὶ 
τὸ ἀπ ι ΠΘΙΓΠῚ 6558. δίδι 1}, 50. ἡπιπὶ, ὁ, ϑρίΓῖ- 
ἰὴ 186 ῥίον 8 ἀὐν Ὁ }14115. σὰ πὶ ΕἸ ραν οἴρόμι 
αἰῇσηχαι, σαί. 6, πα]. ὁ. 

(Ὁ) Μέχϑι σήμερον, Δὰ Ἰιᾶῖσ νϑῦρθα 50 0] αὴὶ {{- 
Ἰαὰ δἀάηαν ἢ ἀπανρσιο οοὐ, Βοδ: Σημείωσχ: περὶ 
τοῦ ἁγίου βαπτίσματος" Νοία (6. β(ρλοίο ὑαρείκφιναίο, 
Καάθιῃ νθιὸ παροθίι" σα. 4 πα, ἢ Σ οἱ τα, 47 
Ὠὰϊπι. 85. δουθα, Καὶ Πατὴρ μέν, οἷσι, ἀξάαο, δά 
οὐκ ἄλλα Ἰ)ατρύς, εἴς., ἀόδαπι πὶ σοὰ, ΟἿ ΙΝ. ; [ουίο 
4αῖα ΟΕ οἸ τα μα ἰπογάχῃ 8 ξρΊ τ} 115 βαμ οι] μευξοο- 
βίοις 500 {0 π||16 ΤἀνΟΡα τ, ἃ} ὐτθοΌ]0 ΠΡ Υ 1 ρύα- 
ἰδ υτηϑδβᾶ. 



σῆς ἐρϑλως ΝΣ ὍΣ. ! Ν δ τὴ ἩεῦσοΣ ΞῚΣΣ λείας, δὰ δι ἔτῆες 
ὁ τἀ γον εε μξσος. ἐν ἂλ δα δ ΝΣ ἀε δνεα; ἘΝ χεῖνος ἐπὶ οὐξάσει, ὅτ' ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμζάνει (1), 
καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν, “Ὃ Πατὴρ δι᾽ γιοῦ, αὺν ἁγίῳ 

ἢ τοῦ: ἜΝ, ᾿ Ἠνεύματι, τὰ πάντα χαρίζεται, Οὐχ ἄλλα (29) Πατρὸς 
᾿ ἐπων τ - ἯΙ ᾿ Ἶ χαρίσματα, καὶ ἀλλα γ1οῦ, καὶ ἄλλα ἁγίου Πνεύμα- 

ὑπράῖς , ῃ τος" μὰ γἢ}} ἢ σωτηρία, ἰὰ ἢ δύναμις, μἱα ὁ πί- 
στις. Εἰς Θεὺς, ὁ Βαυτέο' εἰς Κύριος, ὁ μονογενὴς 
αὐτοῦ Υἱὸς" ἐν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὁ Ηχράχλετος, 

Καὶ αὑταρχες ἡμῖν εἰδέναι ταῦτα! φύσιν ὃξ ἤ ὑπό- . 

στατιν (5) αὐ πολυπραγμόνεξι, ΕἸ γὰρ ἦν Ὑεγραμμὲ- 
νον, ἐλέγυμμεν" ὃ οὐ γέγραπται, μὴ τολυύήσωμεν, Αὔ- 
ταρχες ἔμῖν εἰδένα! πρὸς σωτηρίαν, ὕτι ἔστι Πατὶο, 
καὶ Υἱὸς, καὶ ἅγιον Ἡνεῦμα, 

ΚΕ΄, Ῥοῦτο τὸ νεῦμα χατῆλθεν ἐπὶ τοὺς ἐδδομή- 
χοντὰ πιεσδυτέρους ἐπὶ Μωύπιως (ἀλλὰ τὸ μῆχος 

τῶν λόγων, ἀγαπητοὶ, μὴ χάμστον ὑμῖν ἐμποιτίτω, 

Ἡαράσλο: δὲ αὐτὸ περὶ οὗ ὁ λόγος, δύναμιν ἑχάστιν, 

καὶ τῶν λεγόντων ἡμῶν, καὶ ὑμῶν τῶν ἀνουόντων). 
Τοῦτο τὸ Πνεῦμα γατῆλθεν, ὡς ἔφην; ἐπὶ τοὺς ξόδο- 

μέχκοντα πρεσθυτέρους τοὺς ἐπὶ Μωσέως, Λέγω δὲ 

ταῦτά σο!, γα παραστήσω νῦν, ὅτ: οἷὸἨΈε τὰ πάντα, 

αὶ ἐνεργεῖ χαϑὼς δούλεται (ὁ). ᾿Εξελέχην ταν οἱ ἐδὸο. 

αήχοντα πὶ τῷ ΓΗ Ω ὧν [οἰ ἡ ΜΙ ξὰὶ ῳ καὶ χατέδν Κύσιος ἐν νεφέ- 
5 Ἂς - 

λῃ, χαὶ παοξίλατο ἀπὸ τοῦ Ἡνεύματος τοῦ ἐπὶ 
ἐπ ΩΝ Ὁ: ἸΣ τ ραν τ Μωυσέως, καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ἑόδομέκοντα 

ὑξι Η ᾿ 3 με 
ἀνησας τοὺς πρεσθυτέρουτ᾽ Οὐ τοῦ Ἰινεύματος μ8- 

ρισθέντος, ἀλλὰ τῆς χχρίτος μερισζξισης πρὸς τὰ 
μ - ν - ε - -- 

δογεῖα, χαὶ τὴν (8) τῶν δεχομένων δύναμιν, ᾿Αλλ᾽ 
ἐξήχοντα μὲν καὶ ὀχτὼ παρῆσαν, χαὶ προξῳήτευσαν" 

35 1 ϑηι τ,  μ, δα, ἶς 25. Ὁ ἘΞ δὲ ΟἿΣ 
Ὁ ΗΝ, κοι) εἶ ὥς, ἐπβδν λοι α, 8ὲ Ὁ ἀπ ας, χα; ὥδς 
δι, ν ῦτοῦ. 

([)| Ἔχ τοῦ ἐμοῦ λαμῥάνοι, πναη κοι, λάψεν αὶ 
παι, αὐοίριοῖς Ὁ ἴρθς Ον]]1α8. {ὰ ἰομὶῦ οαϊ, 17, 
ἀατπὶ. {1- Ῥοκί τόνρα, ἀναγγελεῖ ὑμῖν, τος τῃ 015]. 
ΘῈ 0] 5618 Ἔχ Πδηίαν ; ᾿Ασφάλισον σεαυτὸν, πὼς ἀρού- 
εἰς, Μὴ ἀνθοωπίνως λάμδανε τὸς Πἀντὰ μοι παρ- 
ἐδόθη, ὡς μὴ ἔχοντος πρότερον" ἢ τὸ, Ἔκ ποῦ (πὰ, 
ἐμηῦ; λήψεται, ὡς ὑστεηὴν λαμδάνοντος ὃ αὐ ἂν 
αὐτῷ ὑπῆργεν. Ὁ Βατὴρ γάρ, δίσκο Ρυϑοανο, ΠῚ, 
«ἀαοιισίο ἰκος Ὁ 16}ΠΠ|μὰ5.Νὺ Βιμπαποτηοτο ἀρορίαξ 
«ὙΠ 4 : πλάϊ Ὴ 18} ρα 1 σαι! (μιᾶξὶ ἀπ] θὲ μἃ- 
«Βαονα ς ἀαἐ 18: 1} 80 ἀροῖρ 6... 451 βοβΊθ. 15 
«σοοροτ χαο ἢὰ ᾿πι5ὸ ἀρ το ἢ [αἰπδοῖ, Ρα Θ᾽ ΘΆΊΤΩ, 
οἷο, Η ας βαἰῖ5 Οντ Π8 Π| ΒΕΨ1Ὲ 5πη}, 15:15. ΠΆΒΟΠΕΩΣ 
μἴαμς βιὰ τπισμ ρυπηα ὰ ρθη) Δι, 10, τὶν Ὁ, 

(91. Οὐκ ἄλλα. Νο δον, μθ΄ νον] πΞΠ1Ὸ 

αὦ μίχ ἡ πίστις ἱποϊαβῖνο, μι! τη δα οσδο ἦπ 
σοι, (οἰπΙλη. 

(3) Ἢ ὑπόστασιν, Οοά, Οοἰπὶ, αὐ} Θεοῦ, κεὺ- 
κ«ἰααπι θεῖ, ἰπτούθοῖα5. 6}5. ’οσο γεβκίια! Ιορίπϑο, 
Πνεύματος, οὐτὴ νον, πηρκιίομ ιν δρυξ5. ΝΟ5 }) 
ἀπίρεη νου πιεῖ, ἐμ ϑίωπἐϊαην : πᾶτι γ6] οχ πιὸ Ἰγο. 

Ἰοῦο Ἰΐφαρι νυ ἀπὰμὺ αἴα!θ. Ἰάστιι ἐῖθβ8. οὖσιν 
οἱ ὑπόστασι», παίιαμι 61 ἀηροξίαξια, ἴἃ οἰΐδν εχ 

5} }} ἔοσο ΘΟ] ο᾽ἔατ, 5ὰρ. πατ. ὅν οὐ σαν. 11,1..1δ. 
Θεοινοῦο δαυλὸ Ῥυξϑίνα, φαϊκίναπι κδοιηάμπι διὼ- 

δεν αν οἰἐ ἴρβο ϑρίδις" Αὐτὸ τί ποτὲ τὴν 
ὑπόστασιν. Αἰϊὰ φισααο οὐβογνανὶ ροίμενο Ἰοσα, αἱ 

ἀκα ἸραΓὉ1Ξ πϑϑηία, σα. 6, ππτην. ἢ: Βὲ ἀκαταλνυπτός 

ἐστιν ἡ ὑπόστασις ἢ θξία, οἵ πιπν. 1: Ἐγγὺς ἔσται 

ἄρα ἢ, διζιοιχ τῆς ὑποστάσειης" 6᾽, (6. ῬΊΠἸο.. οὐ, {1 
"ν 11 : Ἢ γῆ τοῦ οἰκείου χερχμέως γαΐ πλάστου τὴν 

ὑπόστασιν. λέγειν οὐ δύναται, {101} ροῦν 8. ἰἀθμ) 

«αοιί ἀς ))0ὶ, οὐ ἀδΟ εν Ἴ5}} χχαναιγεο  ρΟΞ510}11} σοπλ- 

2.5 Ξ5τ: 

ΟΑΤ ΤΟ ΒΙΣ ΧΥΙ. ΘῈΣ ΒΡΙΕΙΤΌ ΒΑΝΟΤῸ 1. 

ερὶ τοῦ ἁγίου Ἱϊνεύματος λίνει" Ὅταν ἔλθῃ Α πὸ βαποίο Βρίειπι ἀἰοῖν: ἴω τόπον ἀρ, ϑρινίτι 

Ὁ 

τορ 5, εἰὸο, εἰ ρ ἢῖθ αἰονὶβοιθει, τοι, θνὲ γλθὺ 

αὐοίρὶοε, εἰ ἀπ ὐαυ  νοὺϊ8. ὅδ. 88 Ῥαϊον ρὸν ΕἸ καὶ 
σα βαηοίο ϑρίναι οὐαί ἄσπαί, Νολ αἱϊὰ 5διεὺ 
"115 ἀσμᾷ, οἱ αἰϊὰ ΕἼ}}}, αἰϊαψαθ Βρι15. βαποίιὶ; 

πὰ ΘΗ] 5818. δϑὶ, ὑπὰ μοίϊοξίαβ, 1465 πὰ 9, 

υὴὰ5 θθὰ5, Ραίου; ἀπὰ5. ορλ ηπ85 δἰ, πρίσϑηα 6]5 

ΕἸ ὰ5 : πη1|8 δρὰ5. βαμοίαβ, Ραγαοϊδίαβ. Αἰ πτι8 

ἰδία ποδίβ. βοῖγο δα! οα  : παϊυγατηῃ γοργὸ γῈ] 58- 
βία! αι 6 ΒΟΉ ον ἀηχαϊνιῖο, 51 οπὶπλ δου ρἐ 1 Ὶ 

οϑϑοῖ, αἰσουδηνιϑ,, 3 ποι βουρίασα. πρὶ ὁδιγ πὰ 

ἃ δϑιπι5. δα {15 ΔΟΡῚ8. σεὶ, δὰ βαίαϊοιι αὐββο, σα 
δδὶ Ῥαίθυ, οὐ ΤΉ 18, οἱ βᾶποιαβ ϑρὶνι 5, 

ν 
᾿ 

ΧΑΥ, Πΐο ϑριι5 ἴῃ βθριαια μέ τᾷ Βοπίονοβ 10 518 
(θη ρονο ἀἰΘ6 00}. (80 ΡΟΣ 5. γα [0 15, αἰ- 

Ιο βεῖν!, πὸ νο 8. Τ᾿ Πα τ Ῥατ]α).. ἔρ88. ἀαίοια, ἀὺ 

«ὁ Ἰοχυλμμι, γι ἀπο. ποοίραμλ Ἰαραίδέαν, 

6. 015. 40] οί 5, δὲ νοθῖβ (] ἀὐα 5). 5.5 

5. ηὶς Βριτιίαν, αὐ 16 ΡΒ ΠῚ, ἀοία μκαβ 88. τὰ 1110 9 

βομιθαμίΐα 5} ΜΟν 86. οθμϊῦτοβ, Ηδιὸ δυΐθηι {10} 
ἄϊοσο, ὅἰ ΠΙᾺ ἃ πὰπὸ ἀβιρααπι, {α0 πον! οπιηΐὰ οἱ 

ορόγαμαιν βίαν να]. 5616 61} 5} 5ορ! πα οί τα βϑηῖο- 
γδ5; οἱ εἰοξοοπαϊε θονπίμδ τὰ πμὺθ, εὐ αὐκξίν ἰ ἀδ 

δρηίία φιὶ ἐγαί δρεν δίσμδοι, εἰ τροσμῖξ δρον 

δερ(πιαρίαᾳ υἷγοβ βθηνογ δ δ πο αἀἰϊνῖβο βρέχει, 

8604} σνραίλα [0}85] δοοάα αι ϑυβοιρί θη θ5,, οἵ γτὺ 

ΕΠ οσαχα Υἱ ἂὸ ρμροίοβίαϊαε. αἰδίνιραία, ὅς θγαγῃ ἐμ - 

ον βοχαμίοἱὰ οὐΐο, οὐ ριορμ]ιοϊανογιη! : ΠΟΙ αἀ 

νόγο οὐ Μοάαὰ αόναμ!, Εἴ μηναν ἀεριαταγοίαν, θὰ 

ΤῈ, ἢ. ῶϑ. Ὁ ΒΡ δ. ὅν ἧς Ὁ Τ οὖν ὑπ Νὶ 
δὴ, Ὁ γιὰ, ρ. ἢ 18 δ 13. οἱ δα! Εἴ, ἢν 8 δὲ τὶ 

ῬΓΟΠ 506 αἸοἾ}, ἀς πριτῖμα5 κα 06] ἀπόοίαθ ηᾶ- 
ἀαγὰ αὐ Ππλετῖ. ΑΠὰ5, ἀθ ὀγθα 15 ΟΠ 6 5, 5:5 00 
ὑποστάσεως νο ΡΟ. αἰ σν αἱ οαξ. ὃς. σὰν. ἢ ἢ 
οαΐ. 1, ἡπη. δ᾽; οδἱ. 9. πππὶ. ὅ. Ἰὸχ σθΊλαῖς. 0]}}}- 
αἰτον, Οὐ] ] τα, ομ δδα ἐἰδι ποῖοι φύσεως εἶνὸ 
οὐσίας, Θ᾽ ὑποστάσειος, ᾿γ ροΞίαβισ. ΠΟΒΉ.) 1816}160- 
χίβεθ [ἃ 4ὸ 50} Ἃὰ τὸ5 σθηδίαῦ ; 06. τεξροράριαν 
8] ααϑιίομοαι, αὐ 1ρ5α 51} [ἢ 58. ἰοία : Πν ροβία- 
Βα Ραξ 5, ΕἼ νοὶ ϑρι τ 5. 58 ΟΝ δἰ πι5. ΒΌΛΙ 
ὀξβρὶ Ἰά ἰοίαπι ὁχ δι 5 δηλ, ἀνα οἱ ρειβυπδιὶ 
ντγοργίοίαιο σοπιροβίίαιη, 4πὸ Βα [Ὁ 1 μογβόι 
ΒΕ διαπί. Δπὶο οὐ γέγοχπται, το ἤνατῃ ὁ δια" 
τι π5 ὃχ τος (οἶδ), ἴσο, Οὔδάμν, 

ἰΦ) Καὶ ἐνεργεῖ γοθὼς βούλεται, ΠΟΛ γουρο- 
ταμι, 4πὼ ὁχ σον ὕΟΙ51, ορ οἱ σευ, δέος 
μόπηαβγ παι ᾿Θρι αν ἢ ΠΡ ΡΈΘΒΒῚΒ ΕΚ συοάν χαρί- 
ζεσθαι, ποῦὶε ομπία ἰοπαγο. ϑοαιθη "αι νόθα, ἐξ - 
ἐλέχθησαν, οἰσιν ἀβηὰθ ἂ)ὲ ξδᾷ, ἀνῦτας τοὺς πρενύυ- 
τίρους ἰποἰα8., ἴῃ ΘΔ ΠΠ5 ρα ΘγΠ κεὰ ἘΟΒΌΣΟΙ 15. ΟΧ 
βΎΘΟΙα 5 σοαά, τὰ ἰοῦ Ναπιοτονῖ ἢ (ΟΞΕΙπι ΟὉ10 5011- 
μείονα πασεΐλατο ὧν ἴσο οἱ (ἀδατος ὈΣ οὶ ἢ ΒΠ- 
"5 : αἱ ΟοἿ5]1. παραὶ, πεοιήλατο, νι 1058, ῬΤῸ 
εἴλατο. Νοία ἀπίθῃν ΟνΉ]Π ατὴ τὸ ἰἀ ΠΙΌ τὴ ΠΠΙ6Ὶ 1555 
ΞΟ  οΓ 5. Ομ Ὁ Ποιιδῖ5. ἴῃ 11ὸ οππιόνο, Εἰ εἱ 
Μοάδά, ηἡοξ ΠῚ διριὰ παδύῦμι τὸ ἀὐσδθαηῖ, ν]Δα 
ποι ο] εὐϊα πὶν ἐπ Π}Ὀ. 1 Δ έόνηνο, σὰρ, ἢ. νωγίοβ Ῥαίνδϑ, 
481 ν6 1 σαπὶ νυ] ο, ΥὙ6 1 ἃἰτξδν δ βοραμ!, σπαη- 
τα πίθπ). 

(0) Καὶ τήν, οἷο. ὔχ ο0μ 1. Οοἱ5].. ἰἴοβ οἱ (ὰ- 
5ᾷθ}. σοι απο θαι χα ἈΠ ΙΑ πι8. Ῥοβί, Ἰύςο 
ἐπροερέτευσαν, «ὐοὰ ἀρ] οἱ ἀπ ηιοη 0 τη 058 
ἀπ υσθωι ὁ5ΐ, προεφήτευσαν ροΒΌΪ τι5, αὐ Πα ον 
ἰηἴτὰ, 

πεοι» 



950 5... ΟὙΕΠ11 ΗἨΠΒΕΌΒΟΙ,, ΑΒΟΗΙΕΡ. 950 

Π - ΡΨ . . ᾿ »" ᾿ “ιν δ - " ΜΡ ὅς μ᾽" - 

ΜΟΥ 36Π 6556 4] Ἰατρίτρῖπν, κε Θριρί αι (ἰ ὁρ6- ἃ Ἑλλὰὴ ὃξ χαὶ Μωδὰδ οὐ παοῆσαν, ἵνα τοίνυν δειχθῇ, 

γα ναΐαν : ΠοΙάσι! οἱ Μοάαά, 1 νοσα! «παἰάσιῃ [ἀὸ- 

τη, οππὶ ἰἄπιρη ὀσοπργογάαπι, ὑτορΙ ἴα! 1085] 

ἀαοαπα, 
ΧΧΥ, ΟΡβίαροαν [665 δανο ΠΙΐπ5, Μονβὶὴ 5ὰ ὁ- 

ΟΟΒΒΟΥ, οἱ ἀουθάδιβ. Μονϑὶ αἷδ: Αὐάίνιδι} απο 
ΠοΙἀαὰ κε Μοάδα ὑγορῃδίαμ! ) νορατὶ σαπὶ, δῈ ΠΟᾺ 

ΟΟσατγογαπε: [ον πιὶ ἀΐοηξος, ῥυολίνο {πος "δ. 

116 ἀπίθαι : ΝΟῚ ροθϑαῃ) 605 ΠΟ θ6τγὸ ; ΠΟ ἸΘ513 
ομἶπι 65} ρναϊία: ἰδη απ 6. ΔΡ οἷκ ρυΟΙ Ρ 415 ἂὉ- 

ΒΌγτδο, αὐ δὲ ἰρ58 σχαοααθ ΠΒθατῃ ὁχ μγϑια. Αἰααὶ 

ἃσὰ μαΐο [6 ἐν! ἀτα σοαταιποίαια 518 αἰχίθ8ο, Νὰ ἐμὲ 

οἰμάίο πεθὲ ξείο αὐοοεπῆαγία, ααὶὰ ρταρ]διανογαας 1ΠΠ]| 

ἴὰ γνοτο ποι στα ργορ οία5. ΓΘ ρδ ρρωβίοϊδε δι: ὁ ΕἸ 

«(15 ἀΔ θ᾽ ομπθηι Π)ομ1πὶ ροραξα τ ργ ΟΡ (5 6588, 

« χαδηάο ἀοάσεις απ 5. 9 06 1. {Π05 Βρ᾽ Πα 
« 5ὅπ|ηλ 7) ἢ» Ρνορίνοίίορ ἀα] πη ρὶ ΠΠ πὰ : Ομαπαο εἰ6- 

εἰρρῖξ Βοταΐπις. Ναρς δ. σοτίς ποπαπὶ ἀδα} : 
τὰ ἱματ ποπάππὶ πᾶπθ5. Ετροῦρ ΑΡργα μη, οἱ 
ἰβδᾶαᾶς, οἱ μοῦ, εὐ Φόβοβ ποῦ μα Ραμ] ὁ ἀα] 

ααίθ απ ἀαϑοτο, Ὡο 6. Πα ΘΡα!Ὲ 2 γσατὴ ρᾶ- 
καὶ δὲ {Ππ|4 : ομαπάο ἀρ ον ἰδοναίγιια, [ἃ ἴσα! }}- 
οᾶΓδ, ϑπρθι:" οπῖθα, ἃ ΝΟ ὁ πὰ Ὀνιναιὰ 6 8 5.01- 

οἷα εἐδὲ γα ἰἀύμη ο  ἴπης δαΐοηι οἶπιβα οἱ ἃ. ἢ - 

ἀδ5. δίρη! οδρθαῖαγ πθπιρ6 [ἃ φαοὰ ἴπ Ραη Θοοβὲθ 

ἃμαᾷ ποθ. {πἰσγαλ οὐαὶ : πᾶπι δἰ, ἰρθδ ἃρμὰ πὸ8 
ἀοςοθμαι!. ἀπίθα νόγὸ 1 059. ἀαοηϊιο ἀδοόθη- 

ἀοναῖ : βορι ρα 50 δηλ ̓  α ἘΠ όπ5. Νάνε Π]Π 15 

«ΤΟΡ] δ[5 δ5᾽ Βρίτι θα ΒΒ ΡῚ Θη ὑπ; ΠΩ ΡΌΒΗΠ, πὶ Μογ- 

ΚΘ 65 ΤΩ ΔῊ 5 5ΠῈ8 ΒΡ δ᾽] πτῃ 3. Ν]ασλ ἔθ ὰ θ᾿ 6 απ 
1 τον, απ ἰὴ Νονο σίετγα {Πραγαπι ἀθδί βρη 0 ΠῚ 
γί άδ5. 8} λίουϑθ ρθὸυ πὲ ροϑι οποὴν 2 5 9 πὰ πα απὶ 
ἀαθαίαν Ἀργὰ 5 : δὲ Ραίγα5 ρὸν πη ροβι 0 π 6 Π18 - 

Β 

0 

ὅτι οὐ Μωυσῆς ἦν ὁ χασιζόμενος, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμισ τὸ 
-ν ᾿ Ἀ ἊΝ Ρ Η » »᾿" 

ἐνεργοῦν" ᾿θλδλὸ καὶ Μωδὰ, οὧὐ χληθέντες μὲν οὗπῷ 
ὍΣ : , ΠΥ ΚΤΗΝ ὁξ σὰν ἀπουντύή σαντες, προ προ σι, 

5 τ ν..} - 

κζ, ᾿Βξεπλάγη [σοὺς 
ν ἢ « “ἼἊ “3 - Ὁ 

Μωῦπέως, γαὶ πουσελθὼν λίνει τῷ διωῦσν,. Ἤκου- 

ποῦ Ναυῆ, ὁ διάδοχος 

σας (3᾽, ὅτι “Ελδλδ καὶ Μωδὰδ προφττεύουσιν ς 1 

χλέρητπαν, καὶ οὐχ ἀπήντηπαν᾽ Κυσιέ μου Μοωῦύσῇ, 

χώλυσον αὐτηύς, Οὐ δύναμαι χωλῦσα: αὐτοὺς, “η- 

σῇ" ἐπουράνιος Ὑὰρ ἢ χάρὶς'" γχαὶ τοσοῦτον ἄπέγω 

τοῦ κωλῦσαι αὐτοὺς, ὥστε χαὶ αὐτὸς χατὰ γάξιν ἔχω 

ζη- 
λοῖς σύ μοι (3), ὅτι ἐκεῖνοι μὲν προεφήτευσαν, σὺ 

Κα: 

προφήτας, 

᾿Αλλ᾽ οὐ νομίζω σε τοῦτο φθόνῳ εἰρη χέναι, Μὴ 

- μὴ » 

οὔπω Εχδεζα, τὸν κα! ρόν' 

λαὸν Κορίου 
, 3 ἌΡ 

τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ἐπ’ 

ἫΝ 

πουφῃτεῦεις, ἥ 
μ᾿ 2 “ ᾿ 

δῴη παντὰ τὸν 

ταν δῷ Κύριος αὐτούς . 
“ - ᾿ ἀν Ἂ Ἂς πὸ 

προφητικῶς καὶ τοῦτο λέγων, τὸ, Κύριος ὅταν δῷ, 
- ., ΣΤῊ τ Ν ἡ » ᾿ 

Νῦν γὰρ ἄρα οὔπω ἔδωχε (4), σὺ οὖν οὔπω ἔχεις, 

᾿λύρχλμ ἄρα καὶ Ἰταᾶχ, χαὶ Ἰαχὼδ, καὶ Ἰωσὴφ 

οὐχ εἶχον ; οἱ πρὸ τούτου ἄρα οὐκ ἔσχον ᾿Αλλὰ τὸ, 
Ὅταν δῷ Κύριος, δῆλον, ὅτι σημαίνει τὸ, ἐπὶ πάν- 

δαψιλὴς ἡ δό- 
σις (5). ᾿μνίσσετο δὲ τὸ γενησάμεναν ἔν τῇ Τίεντη- 

Ρ 
ποτε τας, Νὺν μὲν μεοικὴ ἡ λάρις" 

χηστί, παρ᾽ ἡμῖν" καὶ χὐτὸ ἀρ χατῆλῦε παρ᾽ ἡμῖν. 

Κατῆλθε ὃξ καὶ πρότερον ἐπὶ πολλούς" γέγραπται 
Ὑάρ' Καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυὴ ἐνεπλήσθη πνεύμα- 

πος σοφίας (δ). ἐπέθυνε γὰσ Μωῦσῆς 

αὐτόν. 

ἘΣ ΣΕ δ: 

αὐτοῦ ἐπ᾽ Βλέπεις πανταχοῦ τὸν τύπον ἐν 

Παλαιὰ καὶ Καινῇ τὸν αὐτόν, “Ἐπὶ| Μωῦσέως διὰ 
-Ν τὰ Η γειροθεσίας ἐδίδοτο τὸ Πνεῦμα: χαὶ Πέτρος διὰ χει- 

ροβεσίας δίδωσι τὸ Πνεῦμα μέλλε: δὲ χαὶ ἐπὶ σὲ τὸν 
βαπτιχζόμενον φῇάνειν ἡ χάρις" τὸ δὲ πῶς, οὐ λένω:" 

5» μι 3). ι " » 
οὐ γὰρ προλαμύανω τὸν χαιρόν, 

μαᾶχῃ ἰᾶτρῖθτιν ϑριγιίατα ὅ9.. Τὴ 6 σασχαδ αἱ Ραρι δῆ άπ5 65. (1) ρογνθηλαγα, 651 βραθ δι Θποπᾶτα Υθγοὸ τη» 

πῸ ΠΝ ἀἴσο, ΡῈ ΘΠ ἢ δ Πιρτ5 απίογναγίο. 

ὅδ Ἰὐστας ἘΠ [28 Ως ϑῦς ἀρχὰς Πα ΕΠ ἢν ἩΡ δὼ θὲ θοΣ κασι νον τ ΣΟΙ; Ὑ1πν ΤΠ. 

(41 πὶ ἐσ ψευψιο αὶ Ραριϊταπαάν ρα, οἷο, Ἰὰ 6χ- 
1} ἰοία οατοσθ 51 34. στὰ ἀπδν ἀ(6 πλπιαηι 
πηροβίτἰοσμα Ἰοχπάξιγ, τππ}} ἀαθῆαπι πὴ Θ5ι, Ταΐὴ 
Θατῃ [ἢ 5 ΡΤ 610 σα ΠΡεα ἰο 15 ἈΠ] δ] λτὴ ᾿Ὁ 1586 
56 πα Ποῖ, Οαδαν}5. ΘΠ οαἱ, 31. 6ἀπὶ Ρ15 θᾶ τᾶ- 
ΤΙ 6 ΠΕ} ΤΟ πιᾶπι δὲ πού πὶ (ἰ βου δι, π]]ὰπὶ Π{Ππ5 
τπαθα τ οτθπὶ [ἀσἰ δὲ Σ ταρὰ ἄρα ὑγροῦ ἀιοίουδ5 6115 
τηδεηογὶὰ γαρουϊδίιν ; Βοάίοηαθ ἀριᾷ ἀταρσοβ ῃ ποὺ 
Βδυγ τα ἢ 0 θτιρΊρ ΤΉ 155ᾷ ΥἹἀΘ δ τ : δάτῃ ΔΊ Θ ἢ ἃ1ι- 
ἘΦΙΙ α5 σα ἢ 1.αἰΐπα, [ἃ οἰτατη τᾷ ὕταιοα [60 [6- 
818 ποαγραΐαμη []550. που] 1ἃὰ πὸ πα ΠΙοπία ἐροίδπ- 
ἀπ τι Τῃ Ὀ τὶ παῖδα ΕἸ πὰ8 Ὀὰρραάοχ,ΘρΊ δι οἵα ἐδ ν 
Ουρυαποὰβ τῆ, 1ἢ ΖΦ οοἰδοῖα, πη αἴ, γπα)ονοΣ παῖ οἱ 
δαρεϊπαπαϊ, ἐἐ πισθιη, δηροπομΐ, δὲ ογεϊπιαγρεϊ κα-- 
ὑεηξ ροϊοβίαί ὁηι: ααοα ἀ6 πιδηηααἢ ἔπι ρΟΒ  Π0Π8 σα π- 
Πττηδίοτίϊα ἐπι Προ πάτπ, ἰΟὙ15. δ ρ βίος σοπίοχίας 
διδάδι, Αποίοι ἐἰονδέίί, ἀροκέοί, ΠΡ. τὰ, σᾶρ. 39, ἀὸ 
ΘΡΊΒΟΟρΟ ᾿οιθη5,}{: Ρὲ}" φλίϑηὰ ἰοη πυονὶς Π)ογηϊητις 
δρίνἐξος βαποίμται ἴὰ ἱπιροβίδέοπο τιαπις. Οὐ το 
Ἑμτυ βοβίοτη τη, πότη. 18. τον αοξ, ἀροσί.; Τιιοοαοτοῖ,, 
ἐπ Ερ. οὐ Περγῶοβ οἂρ. νἱ, 3, υ». 418: }}, ἀδηπηᾶ- 
ἀἴαηιῖ ΟΡ. ἴῃ απ θαι Ισσυτη, ΟΥ̓ΡΠ] 5 ΑἸοχαπή 5 
11}. 11 θὲ αἰοναίίοηθ ἔπ ρίγιεα, οἴο., ας ὄαπν πάτα 
ΓΟΒΡΟΙΘ Βα σαὶ αἷἱ, μ. θά, πρπϑαϊοιΙοσθιι ρόραϊο 
ἃ Αατοπθ προ 55 παδηϊ θυ ἀαίδπ), 5Ἰμ ΠΠΟΆ 556 
ἀφο δ] πεῖ ϑρ ν᾿ 5. Βα ΠΕ [ἢ πὸ5. ἤππιο (ὑττθοὶ 
μοβέθρίοσθβ, πῈ δὲ ἀλλ} 1 Πα ἢ εἰ σοπ θη Πὶ δα βε πηἃ- 
ν6ΓῈ ἴπ ἀσ! Π0Π6 ΔἸ Π]15}1 Γγοπίθαι ἀπρθης 5,1 Φοαη- 
1165 ῬΑ] ο]ορι5 ἰῃ οη  βϑίοηα Πἀδ] Δ θοὴ ΑΠ18- 

Ὀ 

ἀϊο τοδί, 1}, πὶ θὲ δοπεογεῖϊα. οἴο., ἂρ. 186, ἀπαὶ" 
ὁ Ἄλλο μυστήριον τοῦ χρίσματος τοῦ ἁγίου μύρου! 
ἃ δ}ι' ἐπιθέσειος τῶν τοῦ ἐπισκύπου χειρῶν γϑίοντος 
Ξπιδίδοται" αἰ ΑἸΤὰ 651 βδογᾶγα θα αι ΟΠ Γἰσδ1 5 πὰ- 
- ΟΥἽἹ ππσπρηϊ, ἀαοά ΡῈ Γ ἸΠρΡΟΒΙ ΠΟΠ ΘΠ Ππ ΔΙ τη 
« πηροπί15. Θρίϑσορὶ ἀλθιρ.» 

(33 Ἤκουσας. Μομοσο ἴῃ. σα 5, ἀχούπας, απ 
ἕἴοπς. Οογτοχι δῖ θα σοάα, (15), ἤσρ, 588. ; 
βορὰ δηΐθ ἔχουσας ἴπ ἤσθ κι (880. Ἰομιίαν, ὁ τυπτι- 
χὺς Τηποῦς, βηνραϊΐζες ὥρδς : ηὰτρ σαϊάσηγ γόρρθα 
βίαι ΠΡ Θη μετ ὰ (ὉἸ51. εε ὅσσοι, ποι σαιργας ἀΜΠῸ 
ὁ διάδοχις, τον αεὰ ἀσπ ῥάσα, Βο αἰτὰ5 [αν θη 5 
δον 5᾽ τπια τ] ν}} ΒΒ] ἀδάϊ 61 ποήίδι ρρορη δία ἀσποτηῃ. 

(3) Μὴ ζηλοῖς σύ υοιῖ, (015}., ᾿Αλλὰ μὴ ζηλοῖς, 
οἷὺ, 

(4) "Αρα οὕπω ἔδιωυχε. ΒοΥΙθ Ραμα ἰῃ ἰτηρτθϑβὶβ 85α 
ὄστη 

(8) ἀχψιλὴς ὁ δόσις, ἀάἀάίίαν πὰ ἱτηργοβϑίβ ἦν, 
δε σορίοβα ἰαγαι το : ὁχ οοὐ, Οοἱ5]., ἔσο, αβααθ. 
τόση Πἰπ ἃ τῇ ΠῚ ἀποτον]β ΡΓΟΥ 55. ΟΠ ΤΊ πη, 
ΘΧρΡαπχίμ5. θη δα οι νας μοι μ5 ἐπ Γμ πιγὸ ἔσται, 
ΟΕ 

(0) Πνεύματος σοφίας, ἴῃ δ}}}., πνεύματης 
συνέσεως, ἐρίὴς ἐμιεἰ πρσπίϊ. Ιδἴνὰ νοῦθϑ, καὶ 
Πέτρος, ἀἰϑᾷὰ8 ὯΔ πέλλει ἐχοΐ. γΟρίον σϑρϑειο- 
διὰ νοοὶβ πνεῦμα, ἴῃ Θα 15. Ὀγερίογα, τοι τατος 
Εχ οοαΐσο (ΟΞ Π πἰᾶπο, 
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ΚΖ'. Τοῦτο καὶ ἦλθεν 14) ἐπὶ πάντας δικαίους χαὶ αὶ ΧΧΎΥΗΙ, Ηἴὸ δἰΐατῃ ἴῃ οπιμλθδ [α 5ἴου οἱ ρυορ θα γα- 
προοήτας" τὸν ᾿Ενὼς λέγω, τὸν ᾿νὼγχ, τὸν Νῶς, καὶ 
ὩΣ ἘΣ λ ὅς» ᾿ » Ἄ ᾿ ἂν, κα -: ΘΗΝ. “Ὁ τοὺς λοιπούς τὸν ᾿Αὐραὰμ, τὸν ᾿ἰσαὰκ, τὸν ᾿Ιαχώῦ, 
Περὶ γὰρ τοῦ τὸν ᾿Ιωσὴφ ἔχειν Πνεῦμα θεοῦ ἐν αὐτῷ, 
ΑΝ ᾿ Ἶ ᾧ ᾧ τ 
ἤδη χα! Φαραὼ χατείληφιν. Περὶ γὰρ Μωύσξως, καὶ 
παρε. ΥΡΩΆ τσ κ : »" ξ 

τῶν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἢαυμασίων ἐκ Πνεύματος ἐνεργειῶν, 
Ἁ δου τς «ἢ φῶ Εν --- ἱὰ , ᾿ ἤχουτας πολλᾶχις, Τοῦτο χαὶ ὁ ἀνδρειότατος (2) εἴ- 
χεν ᾿Ιὼὡῦ, χαὶ πάντες οἱ ἅγιοι, χἂν τὰ ὀνόματα πᾶν- 

Ἐν ὅς τ εἰ βήμμν τῶν μὴ διέλθωμεν, Τοῦτο χαὶ ἐν τῇ χατασχευῇ τῆς ᾿ ' 
σχηνῆς ἀποσταλὲν (3), ἐνέπληπε σοφίας τοὺς περὶ 

ν 4" Α͂ 3 ὶ τὸν Βεσελεὴλ σοφούς. 
πόα ἐνιυ νοῦς τς ἢ 

ΚΗ΄, Ἔν τῇ δυνάμει τούτου τοῦ Πυεύματος, χαθὼς 
..3 ἂμ μ " ᾿ ΕΥ̓ " ᾽Ὦ» Ἂᾳ μι 

ἔχομεν ἔν Κριταῖς, Γοθονιὴλ μὲν ἔχρινε, Γεδεὼν δὲ 

Ἰεφθαξ, Δεύδόρα ὃς ἡ 

χαὶ Σαμψὼν ἔτι δικαιοπραγῶν χαὶ 
δῆριν ΝΠ : " - 
λυπῶν αὐτὸ (4), τὰ ὑπὲο ἀνθρωπὸν ἐνύήρμνησε. 

Μερὶ γὰρ Σαμουὴλ χαὶ Δαδὶὸ φανερῶς ἐν ταῖς τῶν 
- [35 ͵ 7) Ω 

Βασιλειῶν ἔχομεν βίόλοις, ὅπως ἐν ἁγίῳ ΠΙντύματι 

Ν ᾿ ἘΠΕ 
ἐνεδυναμλώϑη, ἐνίχηπε δὲ ὁ 

πὸ ᾿ΕΝ 
γϑ νη ἐπολέμς 

ἐπροφήτευον αὐτοὶ, χαὶ προφητῶν ἦσαν ξξαργοὶ, Καὶ 
ὁ μὲν Σαμουὴλ, ὁ Ὁρῶν (2) ἐχαλεῖτο' ὁ δὲ Δαδ᾽ὃ σα- 

φῶς' Πνεῦμλ Κυρίου, 

καὶ ἐν ψαλμοῖς" Κοαὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιόν σοῦ μὴ 

φησὶν, ἐλάλιησεν ἐν ἐμοί 

ἀντανέλυςς ἀπ᾿ ἐμοῦ" χαὶ πάλιν Τὸ Πνεῦμά σου τὸ 

“ - 
ἀν ο. ΒΡ ἀπ ππ ᾿ 

ἀγαθὸν ὀδηγήσει μὲ ἐν Ὑῇ εὐθείᾳ, Καὶ ὡς (0) 

Ἢ (θη. χει, 38, δὲ Εχοά, χχχι, 3, 3, ὃ; χχχνι, 1. 
5ὲ ψαάῖο, ἵν, ὁ οἱ 564. 
ω, 13. 

εἴο. οβ οἵ ὑδβᾶιρ, ργὸ μοι, ἱᾶρθηΐ ἐμοί. [ἃ Β]- 
ἈΠ15 Βοηὶ., Μὴ ζηλοῖς ἐμξ΄ δὲ ουΐ, ΑἸόχιοῦ οὐ. ΤΠ ΧΧ 
ἀϊὰ, ὑαπὶ ἩΠοοογοίο, βου ρθααι ἢ θΘ Ε αὰ]. (εἶὸ τὰ 
ἰοχία. οηλρὶα!. νερὸ οἱ ΟΥ̓ 11, ΑΙοχ, ἤὰ σόίσι. σαρ, 
χα, τ. ὃ, ρᾶρ. 1100... 1} ὁσοϊᾷ, ἴοθ. οἵ δβαῦῇ. 1η 
οἰπῃῖθιι5 ΧΧ χοἰ γι α5 ἰηἰθργοραιϊοῃλθο ποία αὐ- 

1 Ῥϑα], χη, 14. 

οί αΡ, ψφὰε9 οἢ ᾿πἃ}6 ΟΥ̓ ῚΠΠ οτατιοηΐ οομνεηίγεῖ, αὶ 
Μονβ6η. Ἰμι σοι 8. βϑονρίαπι αασπηάμμι ἐπ ]οθυα 
Ἰηνιάϊαπι σαβιϊραπίθηι, φαδηὶ 16 ργῷιθχῖο Μογβὶβ 
σέο σρ]αραὶ, 

οαπὶ οἱροα Πα χο, χαρά Ἰη ργτοσδη 5 ραν οι] δ ἱπαῖ- 
οἴῃ δι, Αὐτὴ ον τομα! ! ποῖα σπαπὶ σγοϊροϊιβποπ 6- 
δἰ Ὁ |4ὰ [Θστὶ ΡΟΒιΌ 1 βθιθι5 ΟΝ ΡΠ ΕΣ, φὴς (0 ἰαροτα 
ἢφοἃ Μόγϑὸ φό586 ἀἰσοθαμ σι υπάμτα 10 ρὶν- 
[15 συ δία Ἰοοπρ᾽ δι αἴαπι Βαρρομὶς, σὺ δὲ οὔπω πρυ- 
φητεύεις. Ἔχδεξα: τὸν καιρὸν, 886 μοίρα ἰχῃίπτη, 
οατα ππροβίεϊοπ δὴν πιά πτῃ Μογ δῖ ργοχι 6. πιονὶ- 
αγὶ βαβοδριῖ, ΠῚ ἀρὰ ἴῃ 86}}5 ρο5ῇ οὔπω ρμοπὶ- 
ἔὰπὶ, ὃχ (ο151. ἃἀηΐθ ΟΟΙ σον πλ}5, ΗΠ} 5 δυΐοτῃ 
οομίοχίαϑ ρῬᾶθ]ο ΟΒβουγὶ Π ΠΟ ΞΘΠΒᾺ ΠῚ 6556 βαβρὶ- 
οἀπιὰζ : Ὁ 01 ἀο]θ5, δόδαδ, πιοὶ ργαϊοχία, ἴθ, σὰ ΠῚ 
411 ργορμοῖομί, απ ρτορμοίατε ἡ Νο ατα νη], 
ἴδ ρα5. {πα ἐμ Θπλπο5. Θἤαμείοίαιν οο ργορ ποῖ 
ἀοπαπι, χηᾶγα 18 σσᾶνε ΠΟῚ 51 6 δ ἡππὸ τη ραΓ- 
Ὀϊαπι πο 6556. Οσαπινὶα δαίοτα 6ὺ ἐρτη ροΓ ἰὴ σπὰ- 
ἢθ65 ποὸὴ ΕἸ ἀδνϑιαιν, γα }{| ἑάπηοῖι ποσί Πα δο- 
ἐδρόγαμι, ἀπαπάπο Οχ δἷθ. ἕαἰν Το: 564 ρᾷ0}0 
ΡοΒι ; παῃ ἀπ οαπὶ 1118 χχ ἀαίιι5. ὁ5} Ξρ) γι ἴὰ5. 

(1) Καὶ ξλθεν. Μαῖα. υἱἀδίαν, ααυά ἰμ οοᾷ, 
(ο15]!., κο6 δἱ ἀδβϑδυῦ. Ἰομίταν, τοῦτο χατῆλθεν, 

(Ὁ) Τοῦτο χαὶ ὃ ἀνδηι, οἷο, Τὴ ράτ5 61 ᾿π γοῦ5. 
τοῦ, ἴοοο ποπιῖαὶς ἀ0}, {πος γοϑι λι}5 χ οοα ἃ. 
(ο15}.. σα οἱ ὕλβαι}»., παροίαν Ἰχχώδ, γϑγαπι 11- 
Ὀεδριοταπὶ δγγαίαπι ἴα}. πο ἀδ 00} [πὶ Βα ρ νὰ 1ὸ- 
ὁαδιι9 οδ, Ρυθίεῦθα δριῃ δθα πὶ [ΕἸ ταὶ, ἀν δοειότα- 
τος, ὅοθο οοπνοη)δηίαβ. οκίγογαο, ἰθυι ρονα ᾿ς 56- 
αυΐϊξον ΟΥ̓ Η]ὰ5 ; αασγίσὴ γα δ δὶ [Ὁ] Ἐ ΠΆΘΟΙ α105 
ταΐα πὰ θη 10 ΡΟΒῚ ζοβΘΡ} οἱ Μονυβὶξ πο ΠΠ ΟὨΘΠῚ, 
Ῥοτγτο αἴθ ἴᾶπὸ ἰδ Φ00ὺ βοπιίδείίαιῃ, τὰ ὁσία ἤσθο, 
δὲ ὕδβδ). παθοίαγ ὼς ΒΗ ΓΑΒΙ5 : τούτῳ χαὶ ὁ Βεσε- 
ἡ εὴλ ἐπλέσθη, τῆς σκηνῆς ὁ ἀογχιτέχτων" Ηος εἰ ἴηι- 

ὅτ λαάίο, χαὶ, 30 ; χιν, 6, 19, εἰς. 

ἢ ΡοΙδι., ἐπ 1 Οον. χι, 90, Αϑαρίς, αὐ οὐ 1ναἰ πὶ 

αἰ! ; ἔποβ αἀἴοο, ὕποολ, ΝΟ οἱ γε] χα; ΑΡρυδμδια, 

8880, “Δο0ὺ}, Νάτη χψιανα οὐ ΦΟΒΟρΡῚΙ «πὶ 58 δ) Βρ 115 
«ἴα μα ον δ᾽,» 78 δ} 055 Ὀ]ιαρα  ὁὐτ ρϑθίατη δ ἃ- 

ναί. ὃς Μονθ56, οἱ δἀπιίγαμ 5 ὁ 5 ὁχ Ἀρίτι μι. οἴϊο- 
ΟἿ5. βέθ 06 διὰ ν5}, ἤ πὰς οἱ ἔον Π5βταὰβ 10} ὨΔΒυῖ, 
δὲ ΟἹ 88 βαποίϊ, οὐἶδυαϑὶ οὐ απ Ο ΠΟῺ ρθυ- 

ουγνϑίηυ5. ΗἸς οἱ Ἰὼ ἰΔΡ γα σα πε ασία να Πγ15585, 

βδριδῃ α οοηιρίον! Β656166} οἱ βοοῖοῦ Βα ρί ΘΠ 05 δ, 

ΧΧΎΤΙ. [ἃ μὰ} ὰ8 Βριθῖι5. νἱναΐο, φαθηιϑάη1ο - 
ἄἀστα ᾿ὴ Τα Διο 5. μα θοπναθ, ΘΙ Ι:6] ἡπαϊοανῃ Ὁ, 
ἀράδου τοβοναία5. απ ὅν, δἰ λδρῃνας νἸοϊοτίατη Γ6- 

Ρογίανι 5. ρῦθοτγα αλαϊϊος Βεῖία ἐγαοίανι! ὅὃς δὲ 

ϑαπρβοη, ἀὰπὶ ἀάλιὰς 86. οροναθαίαν, π66 ΠῚ πὰ πὰ 
[δριί γι πὶ] σοη γι ϑίαραΐς, πυτηδ 15 ν Γ θ 115 Βαρονίοτα 

οσὶι 57, Νά ἀρ ϑαμμιθ]ς. εὐ θανάθ. ἀροτίθ ἰὴ Ἀ6- 
ἐποταηὶ ΠΡ τῖ5. ἢ θοχατιβ,φαοτηοά ἐῃ ΘΡΊ ΓΙ βδλμο 

Ργορμοίαθαῃί ἐρ51, δἰ ριορ]οιαν θη) ἀσσ 85. ΘΥΔΠΙ. 

Αὸ ϑαιημθὶ φαϊάθτη γἹάθης ἀρ ρθ!!αθαίαν 55, θανια 
γθρο ἀἰδογίο, ρέρί,, παῖ, Βοπιΐηϊ ἰουμέιδ ε51 

ἐπὶ 6 ὅν οἱ ἴῃ Ῥ ΔΓ Ώ}15 : Εἰ δριγήρ ςαποίνιι ἐμ 

Ἠ6 απξονας ἃ πὶ δ. δυισηχας δ΄. μετα ἐμ ὑο- 

43 ]δϊῖς. μὲ, 10. 5. Τυάΐς, νι, 34, ὃὉ 3610. χι, 29. 
5 ΠΡ ἀκ ῇ ὃ. ἢ. ἐν» αἰ πενεχ ς ὌΠ ΡΞΑΙ: 

Ῥίριινις ἐξέ Βεβδοίροὶ ἑαροριαομ αἀγολιεοέια, 584 ἀδ 
Β656 16 616 ἡπνα ΟΥΡΠ]ὰΒ : αὐ ουλι δία λ θοτὶρίαγατα 
{πὰ παν Γαἶϑθ6 : τούτου.., ἐπλήσθη. 

(3) ᾿Αποσταλέν, (ογγρχίμηιβ ὁχ ὁοάά, [0045]. νἱ- 
(ἰοβᾶπν ἢ ρι ΟΘΘΟΣΤᾺΠΙ βου ριγα), ἀπέσταλεν. 

(Ὁ) λυπῶν αὐτό, 1. οὐ 15. παρθοίαγ, αὐτῷ" ἰὴ 
(οἰβ)., αὐτόν, ϑοτὶ ρβίπηαβ, αὐτό, αἱ ροβίμ]α!, βνηΐα- 
χὶβ. ΑἸλασει ἀποίον δά πὰ Ερμθ5, τν, 30: Μὴ λυ- 
πεῖτε τὸ νεῦμα τὸ ἄγιον, 
(ὃ) Ὁρῶν. ΑτΠσαθααι ἢν ἰρχίσηλ ἀϑοῦ ρβ 5 δΧχ 

οοαά. (ο151., Βο6, αϑδαθ, οἱ βαῦτοὸ ἴοχι, ΠΗ 6 1χ,9, 
ἴῃ ἀπὸ Ἰορίτατ, ὁ βλέπων ΑΙ ἠὲ Ῥατα! ροπηρηΐ5 μιχία 
ΑἸά, οἵ οιαρίαι. οὐ. Βαρεῖαν, Σαμουὴλ ὁ Ὁρῶν, 1 
Ῥαχαϊ. τν, 33, οἵ ἡαχία (σηϊρὶ. 50] Άπι σὰρ. ΧΧΙΚ, 39. 

(0) Καὶ ὡς. Ητρο Ἰορη θα βογιρίαγα, αἀπᾶπι γθϑ- 
ἰαΐηιαβ οχ οοὐά. Οοἰ5ὶ., σα, σάπασλι, σνοά, Τῃ δαϊ- 
τὶς, χαθιύς, ἀυᾶθιβ νοοῖρθηβ ἴθ ἀπᾶπὶ σΟη [1 1]18. 
Οαδι γόβθῖ πἰς ΟΥ̓ ΠῸ5 ἀρρεῖ αι ᾿Ασά, 5 πὶ Βι- 
115 εβῖ, Ασά, ἄξα, ἰάπὶ ἰπ Βομαιῃ ἀυᾶπὶ ἴῃ Ρατα- 
Ἡροχιθιοῦ 110 115, ΝΙΒοταϊηὰ5 παῖ τορὶ ἁΠαυλμ ἀὺ 
ποπίθῃ ᾿Ασάφ ἀαίαπι οβὶ, νου δὶ αραῖία τὴ τηῖς, ὑδπ- 
ἰαθν. Νον, Τ65.., Μαμἢ. ὁάρ. ι, 7, 6. Βατθδγίηο 
ἀπὸ, Οἱ ἴῃ πῖ5. νϑιθυῖβ Πα ως ϑαυ- ον παρε βὶ, ἀαπὶ. 
45, δα!ρίς, ὅδν,, {0.1 86ον, αἴξ, οατῃ νοσδὶ Αβαῦ; 

τ ἈΠ). 
Ῥοϑὶ, Ὄζιἡλ βογιρβίπια οχ οὐδά, Οο15]., οο, θὰ- 
580}., ὑτοά,, Ιοοο ὁ ᾿Ἰεζεχεζλ, φαοά ἴῃ 64}115 οη8- 
"αὶ, εὐ ροβέλυπι ἴον ρτὸ Ἰεζυύλι σαπρὰ ἤυΐϊο Ἰνοτηϊμὶ 
ποιῖδῃ ἴῃ σοπιρία, ΕΧΧ οι. 1κ. δ υ]ραία ἀἰολταγ 
46 μαζίο!. Αμϊα πάλιν Ξοιρηβ, δ συϊατα ὁ ἰπ1}}- 
ἴδτ ροβίίαιῃ, οὐδ, ΟὉ15]., ποθ Οάβαιδ. 5ροῦζι, 611- 

παϊπαυηηυβ. ἀζαγίαβ 1Π{6.. 116. ἃ ΧΧ οα. ἴῃ Ρὰ- 

τα! ροτηθηΐβ πολ αίιβ, 651. Ζασμαναβοια ἀῷ {Π|ὰ5, 
αἱ μι Νυϊβαϊα οχ ΠΟθγεθῚ5 οἸοἱθ5 ἀρρο]] αν: αα] 

ἃ} ὁσᾶβο Το σ6 ᾿Δρὶη αἰπ5 οδὲ ἐὰν αὐτο ἀθηγι5. Ποιη]η]. 
Ῥογτγοὸ ἰῃ δᾶ. Οοταριαῖ, ἡθτὸ Δαοϊανίτ οτηΐ 6 ἈΡ06- 
Ἰαίαρι αἱ οε αὶ νηταρτίς. ΒΙΒΊ σάτη οοάϊοθ, ΑἼΤΟΤΟΓ 
δυπορεὶς δεγίρίμνδι βάν 5} ὩΘΤΩ ἢ π|6. ΒΔ ΟἿΣ ΑΥΠάᾶ- 
ῃδοῖϊ, ἢν το. Ζαοπατγίαιη, χοὰο Ατανίατη γοσαί, 

πι {{ς ρ. 140. πρὸ δα ποία ἰπ αν] ρ. αἰ} - 

φασμᾶο σοημππαίαηῃίατ, Υ. 1}. πι|, ο, 30, ὕ οἱ 30, 
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μι ἀρήάμοθε πὸ ἵρε ἔογν αι ὑδρία. 

ἴπ ῬΡΑ]  ρυτα 8 Παρ όπταβ, Βρί να βδῆοῖο ἀοη Δ. 

δι η Ὁ ΑκαΤ 5. 880} τόμὸ Αδαρ δ. οἢ Ολὶοῖ 58}0ὺ 6088- 
ναὶ 65. ΘΕ σασδιιδ ΔἸ θν ἀχᾶγλ5 σα! Ἰαρἐαῖαϑ [π|}. ὅβς 
ξήσαβ νθγὸ αὐτὰ ΙΝ ρισ πη σι ἢ όσα ἀοα [5] ,αἱ 

«ΘΡΌΠΙΡῸ5 1108 ὅ5.. » 1) ΠΠΠὰ νὸν Ὸ “1 ἀββητημίτβ. δ5ὲ, 

αἰᾳας ΕἸίβϑο, ὅρην Πρ 15 {1} δ, 5 9 Ὁ ἀἀπ τ ΒΙ Π πὶ 

τούτη οδοιοσίθιι5, οαθαμ οεὶ πο 15 οὐδ ἰδόρη- 

{0ὰ5, 6085. ρα βοηοίο θ᾽ 605 ΘΧΘΙ(ἰ588ς 

ΧΧΙΝ. 51 νὸῸ (υϊδύπατι Οὐ 5. ἰητη, ἀαυ Θ ἢ, 
τα ἃ οσ ἢ. Ὀγορποῖδεστσι ΠΠΡΟ5. ρον συ ΓΗ, υἱὰ- 
τιτηα ὅδ βάποιο ΡΠ ἃ 165] γον τα ΓΘΡ ΘΙ ΡῚ ἈΠ ΟΠ πὰ 5 

ααϊάσδπι ὃσ ρέγϑομπα 26] Δ1Ε1 « ΝΙβὶ πὸ Τρ] θύοντα 
«Τογ απ ποπὶ ἴῃ βριγι μα Ἰ)οτο τ] 55. 100] οἴαπιαι: ΕΤ 
« οΥἦν ΡΟ 8. προ, ΟΕ α5, οα πάσα ὁ Κριτα Β.60 
Ὁ θ1ρ6ν ΟἸΏΠΟΥΩ ΠΥ ΘΙ), οἷ. οὐ Ασσώϊϑ εἴ; ΠἀοΙτοΟ 

απο οπὸ ΝΟ ποθ τη βαιπὶ, 1 ])οτα λα 5 ΟΝ Προ 618. 
«ΟΥ̓ Ἀτήρ 5 Πγ6 15 ΔΘ ΡΘ 8 1 τιδά το νοξινι 5, ΖΔ Πὰ- 

«Τἱαϑ 510} 8 Υ̓ ΘΛ ΤΕ ΤΆ ΤΏΘῚ) ΘΘΕΤΠΟῚ ΕΒ ΒΟ ΒΕ ΠΏ ΔΩ: 
« Δαία τλθὰ τροίρ6, σποσηαιθ δρὸ ριοῖρίο ἴῃ 

« ϑρίγια Τ00 5ΘΕΝῚΒ 11 618 ῬΡΟΡΕ 115 ὅ᾽, δὲ 8|1α.Ψἄ 

ΧΧΧ Εἰ Ιϑαϊας 16 νυ ἢ βϑιθα 5 ρστθσο: « ΕΓ γὸ- 
«ἀαΐθϑορ ᾿ΒΈΡΘΥ ΘΙ ρΊ 8 6 :ϑριυ π5 βαρ᾽ 6 πί 
«ΘΓ. 10} ϑ Εἶδαν, ΞΡ ΡΙΠ15 ὁσ 51} ΘΕΪΟΡ ΗΠ Δ1115,5 615 

ὡ α{{π|8 Ξοϊρη ὦ οἱ ΟΥ 6 Δ 15: Θ᾽ ΤΟΒΊΘΒΗ, οατηῇ πρὶ ρῖτπ5 

«{οΓ18 1) 6ὲ Το». ΘΙ σ ἢ] Πλ ἢ5 δ] σα άδπι αὐλπτῃ δὲ 

πα ]ν 15} ἢ 6586, νου βᾶ 5. ἸΔΤΉΘῺ 615 Οδοι τ 68: 

οἱ ἰΐοναῦα : « ΦΆσο» μεν γι 6 Ὲ85 11 5 οἹ, μοβίοα θὰ] 
« ρει ηλ πλρῖηγε 58 ρΘτ ΠΠπ|π| Τὸ; ἮΝ Τα ΒῈ5 ΟΠ ἢ 
« ρΙ ΤᾺ] ΠῚ 61} ΒΌΡΟΥ' 56 ΘῺ (1 8} ὃς οΡ απ: 

«Τοῦ πτῖπ ΠΟΙΆ  ΩῈ15 Ὁ Ἰ ἰ ρο Ομ 5 τα πὶ μῆλο, ΟἹ Βρ᾿ 18 

«65 Ὁὐς χαγϑῖίτι ας {ΠΠ85 ἃ Π16 ἐδοιδιη θη αι ΧΙ 
« )οχαϊπϑ ᾿ Θρίν αα5 ΠλΘτι5 ΟΣ ΘΒ, Θα μ0} (ὰ ΤῊΣ ΘΕ μο. 

«σασ δριετπὰ5 ΠΟΙΏΤΪ ρον τὸς »γυομίθτοι πηχίι 

«τη Τὸ» 6Ὁ σατο βοξαα απιν: 68 ΓΕ ΌΒΊΙ ΠῚ πὶ ἢν 4 μὸ λα - 
νου βαπὶ Δα] ΠῸ5 11 «Τρ 5ὶ νον ἀποὺ πε ηἴδ5 ἔπδ- 

τ σαπί,6 8 ἐγγ  ανυαμι δ ρίσ τη καηοίπτη ὁπ 7: ν 6 

«ΤΠ 65. 4αὶ ρόδα ἴῃ δἷβ Βρινίαγῃ βδησίατῃ δ» ς 

θὲ Ὁ μὰ. Ἰζλθο 616. (51 ἰἀππθπ ἴῃ απ ρηᾷο, ἱα αὶ 

ὍΣΕΣ ῆ  ἢ Ὁ Το, ἀν Ὁ, [Ὁ 

ΟΥ̓ΆΙΌΙ ΒΠΙΠΌΒΟΠ.. ΑΠΟΙΒΉΡ, 

Ἐπ φισηιαἀπποάθπ ἡ ᾿Ἰχρχλειπομένοις ἔχομεν, 

ΤΠ ῬΡαν. 

αὐίου Πνεύματος μετέσχον, 

χαὶ ᾿᾽Οζιὴλ 
. ͵ 

δεραονσςς 

Πνξυμα 

'᾿Αζαρίας μὲν ἐπὶ τοῦ ᾿Ατὰρ θασιλέως, 

ἐπὶ Ιωσαφὸτ βασι λέως, καὶ πάλιν ἀλλης 

ἁ πιρεβε είς Ὁ ὃδὲ Ἐσδράς 

σοῦ τὸ ἀγαῤὸν 
ὃξ “λα ἀναληφθέντος, καὶ 

ἢνευμαπτοφόρων χαὶ ραυματοποιῶν, 

ἀξγωμεν, ὅτ' πλήρεις ἦσαν ἀγίον Πνεύματος. 

πῶσ ΝΣ Τὰ 

σονετίσα! αὐτούς, [Περὶ 

ἙΛλι σσαΐου, 

ἔδωχας, 

ποῦ πὼν 
ον ᾿ 

φανεοῶν χὰν μ 

κθ΄, Εἰ δὲ (2) καὶ πάσας τις διέλθῃ, τάς τε τῶν 

δώδεχα, χαὶ τῶν λοιπῶν προφητῶν τὰς β ἰβεδού, πόνϑυ- 

λὰς τὰς περὶ 

σει. διιχαίου, μὲν λέγοντος ἐκ προσώπου 

ἐγὼ ἐμπλάσω ἰσχὺν ἐν Πνεύματι 
Ἰωὴλ βοῶντος: Καὶ 

ἐχγεῶ ἀπὸ τοῦ νεύματός μου ἐπὶ 
᾿ ἔαρι δι, 5 
Αγγαίου φάσχον- 

ὲ ἴ 
λέγει Κύριος 
ἐφέστηκεν ἐν 

τοῦ ἁγίου Ἰνεύματος μαυτυρίας εὐρή- 

ποῦ θεοῦ" 
Κυ- 

εἰ ἱν “- 
ἔσται αετὰ ταῦτα, 

Ἐὰν υὴ 
πὸνρερυμῦ, δα 

ιοῦ πὸ ὡἐ 

ὁ Θεὸς, 

πᾶσαν σάρχα, γὰὶ τὸ ἐξὴς χαὶ 
τος Διότε (3) ἐγὼ μεθ᾽ 

παντοχράπωρ, καὶ τὸ 

μέσῳ ὑμῶν" Ζαχαρίου ὃὲ ὁμοίως" Πλὴν ποὺς λό- 

ὑμῶν ξἰμος 

νεῦμὰ μὴὺὺ 

μο χαὶ τὰ γοὺς νόμιυά μὸυ δέχεσθε, ὅσχ ἐγὼ 
: κα 
ἐντέλλομαι ἐν Π εκεί μου, ποῖς δούλοις μου 

κοῖς προφήταις, χαὶ ἔτεα, 

τ ἤ Καὶ Ἰσαΐας ὁ μεγαλοφωνότατός φησι! Καὶ 
᾿ ͵ ἜΣ τα πληοσα, - Ν᾿ τ Η 
ἀνχπαύσετα! ἐπ᾿ αὐτὸν νεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα 

σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς ; 

πνεῦμα υνώσεως καὶ εὐσεδείας" καὶ ἐμπλήσει 
αὐτὸν πυετῦμχα φόδου Θεοῦ δηλῶν μὲν ἔν εἶναι 

5- ἢ ΕΣ ΓΣΣ δάσεωε ΟΝ, πος ναρόδενε» τοῦτο γαὶ ἀδιχίοττον, διαφόρους δὲ αὐτοῦ ἐνεργίας 
καὶ πάλιν" ᾿Ἰαχὼδ ὁ παῖς μον" καὶ ἐξῆς "ἔδωχα 
πὸ Πνεῦμά μου (ἢ) [καὶ πάλιν" Ἐπι- ἐπ᾿ αὐτόν, 

θήσω τὸ Πνεῦμά μου ἐπὶ τὸ σπέρμα σου" καὶ πά- 

λιν" Καὶ νῦν Κύριος πυντοχράτωρ ἀπέσταλχέ μξ, 

χαὶ τὸ ᾿ἰνεῦὰχ αὐτοῦ καὶ πάλιν" Αὕτη αὐταῖς 

Κύριος. Τὸ Πνεῦμά 

πάλιν" Πνεῦαα Κυ- 

διχθήχυ,, εἰ 
σοὶ" καὶ 

ἢ παρ᾽ ἐμοῦ 
πὸ ἐμὸν ὁ ἔστιν επὶ 

ὙΨΝ ἌΝ νὰ ᾿ Ἢ 
οἷοι ἐπ τῶν οὐ ἔὔριχεν ἔχρισέ με, καὶ τὰ ἔξῆς ()" 

. - 5" Σ Δ Ἦ ΕΣ “ ᾿Ν “ 

χαὶ πάλιν ἦν τοῖς κατὰ Ιουδαίων" Αὐτῶῦ δὲ ἧπεί- 

᾿ 
ων 

ρῆσαν, καὶ παοώξυχαν τὸ {γεῦμα τὸ γιοῦ αὐὖ- 
“ Ἰ ᾿ - Ἂ, - 

10 ἔστιν ὁ θεῖς ἐν αὐτοῖς τὸ Ἡνεῦμα ἱ 
ἜΡΞΝΣ, γεν ἐν τὸν ἡ ξείϑι, εν πιῖν χτῖς δαὶ ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ (εἰ λοιπὸν 

ὉΠ 1 Ἀβά. ιν, 30. ὁ Μίρα, πε, ἃ, 

πῶ ΟΣ 

τὸ ἄχος 

χα ΘΟ ἡ 
π΄ θοοὶ δ. ὦ φὐαρε ἐπ ὡς ὧν οἷ ἄτι τὸ, δὰ τϑοῖς πὰς Ὁ ἴδαι. χὰ Θρὺν οὖ Ἰβαξεϑα δἰ 
ἦν ΗΒ Ἢ ἴδ, ἁπινς ἢ, 164. Τβᾷ, χουνε, ἐς. 15 758, τὶν, 91... ἴδ᾽ Ἰϑὰ, τὰ Ἢ, ἢ 158. τχλῖ, 10, 
5 εἴ 1 

(1) δρόρἐεἰβον δ. Πνευματοφόρων, ΥῸΧ πᾷς πὶ μγα- ἢ) ππἰ οοίψα. (ο18]. 
Ἰδίὴ μαᾶγίσιν ἦπ ΒΟ ΡΙ αν τα ϑυχηρία, πιο ἃ}115. φαλτ 
[1515 ΒΥ ΌΡ 6.15 ἀ] λον ΒΡ 1γ {Ὁ ΤῊ) "1515 (ὑἱ δυία, δ 
ιχν ἢν δοριόπν αν ἀν, ἀρ ΘΟ] ὁδτβιλοῖρ αοϊον! δι 
Δ 58 ΠΟ. 05. ΠΟ ΠῚ Π1ῈΒ ἀνα πϑ]α α οί. 
.Θ) εἴ δξ, οἷον Τὰ συ σοπτοχία, νόσος ξώξεχα χαὶ 

τῶν, οχ ἐοα. ὕοίε!. παθοπαβ, Υου τη, δώδεκα 
ΔΑΠΌΒΕΙ, (ἰὐο δοῖτι5, 56 τῶν λοιπῶν βοὴ νι σοῖαν ἴὸ- 
δίβδοι ἢν οὐσά, ΟΊ], ἰόοο προώντῶν τὰς, 0 προση- 
τιχάς, Οὐο ἀαίειι αι 6 μὸ κὐχαΐπηαρ, αἱ ρεὰξ γ- 
Γ1Π88 «υοάθοϊπι τηϊποτῸΝ μγ θα 5, οἰ 8 τι] ΟΣ 5 
ποτα αδῖ, ὁσῃ ον β σῈν (στὰ ΤΟΘΟΥ ΒΊΑΙ ἢ Ὁ ἤθε ἢ 
566 6. Π|0τῖ5. ΤΠ 5 ΠΠΠπτος πὲ ον ίθὶ ΠΡι ον βᾶῦτο- 
γα, αασπὶ ὁαὶ, ἐς τὰ. ὁδ,, ὅπ ἢΠΠ18Φ πιπθυ 415 
Ἀρσαλξατ, 

(9) διότε, Τὰ ὁσιρηάαν! οχ ροᾶ, ΟΟἿ51. οὐ βᾷσρο 
ἴδχίαι, πᾶσαι ΕΚ 1Π ἐπι ργοββίσ, διό τοι 
(4) "ἔδωκα τὸ Πντῦμά μου, δἴο, ΙὩ ΡΥ 5515 681 

καὶ αιχίς ἔδωκα, φασα σα ἀρ δὶϊ ἃ σοάϊοθ βασγο, οἱ 

. ἰοςβ, Οἀϑαμι. εἴ γος, ρχείοτι {ὰ- 
ἱανς ΘΙΑΒΙΠΉΙ8. ὝΘΙΡα, ἐπ᾽ οὐτόν, αὐ! άπ! ΟΧ ἐοα, 
ΟοΙ5Ι. οἱ ἀροᾷ., ὑγρὰ νόγο, χαὶ πάλιν, ᾿Ἐπιθήσω τὸ 
Πνεῦμά ἀοὺ, οχ ᾿κοῖα. Ονοδοούϊαηιο ἐροηθ Ια Πθ!ς ἅι- 
οἰονίιαία, ΠΝ οὐᾷν ΟΟΙ5]. ἀδύβί Ἰπιθδνὰ ΒΘ μα, καὶ 
πάλιν, Ἐπιρήσω, δἷο. γσοδΒ, αὶ νῦν κύρίος, δι 56- 
αποπίοεναβαθα ἃ αὐτὴ 6ΧΟΙ., τοδί γαν  πηὰ5 δχ σοᾷ, 
οίδι., ἤσο, ὕάβαι], οἱ Θ νοι τ: φαάναμι Ἰσδὸ ᾿παμοη- 
(αν ἰἁπίαμι, ἰκίες. πὶ Θά }5 ἀθεχας 110 βοηβα, καὶ 
κύριος παντοχοάτωρ, αὕτη, οἷο. Νοίατι 0] νότὸ 
ἄδθβεθ ἴὼ οὐιὺς, οοὐα, δ οἱ Ὀαξαῦθ. ραν σα τηι 
νῦν, (ἀν Τα ΠΟ. ὍΒΙ, ΒΔΟΤΙ ἰεχίας. [ἃ [ΕΒ ΓΙ Θ1Ὸ 58- 
«αόπίί, γοῦθ5 τὸ ἐμὸν ὃ, ἐχ [154.. σοδιοῖθας. (οἱ5].ς 
Πσς ἃ ἀβα}., Οστναΐ. εἰ ΜΝ ἰοχία ΒΟΓΙΡΒΙΤΊῈ5, Ῥεὸ 
15. τι πὶ πη ρ θα παρουίαν, μοῦ μόνον. 

(9) Καὶ τὰ ἔἐξῆς. Ρεέὸ δϊ5 νογθὶς ἈΒον  Βυιη } "π 
οοα, Οοἱ5). Ξεααθηὰ μγορηείου ὐϑυρα, εὐσγγελίσα- 
σῃα: πτωχοῖς ἃ ἀπέσταλχξ 88, δι' απροι πανί ῬΡαϊμεν ἐ- 

ὑιιβ ταῖδὶ! 18. 
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ἀχούων μὴ χέχμυ χας) τὸ ἤδη οπθὲν' 
ν χε ν Α ᾿ 

πὶ ἐμὲ Τινεῦμα, γαὶ εἶπε προὸς μὲ' Αἰγε' Τάδε 
ἐκεο πθώ τ τ κα λέγε: Κύριος. Τὰ ὃς, ἔπεσεν ἐπ᾿ ἐμὲ χαλῶς ἔχλη- 

περ ὁ ᾿Ιχχὼδ εἴ 
Η 7.2: 

τὸν τράχηλον 

πτίον, ὅτι φιλοστόργως χαὶ ὧσ 
ὦ "τ « ᾿ι ὧδ δὲ 

τὸν ᾿ἰωσὴ, ἐπέπετεν ἐπὶ 
. ἀφε 

“Ἄ. ΟΣ πε 

τ Ων, τὶ 
τὰ πὸν ἐχ τῆς 

ἐσπλαγχνίσθη, : 

τρχχηλην χαὶ κατεφίλησεν 

πάκιν ἐν 98, Ἰέξζεκιῦν" ἙᾺΪ ἤν 57: 

τὴν αἰχμαλωσίαν, ἐν 

βμϑπτε Θξδῶς δϑΐ γἀ (8) ἀλλὰ 

Περὶ βαπτίσματος ἤκουσας" Καὶ δανῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ὕξωρ καθαρὸν, χαὶ τὰ ἑξῆς" Καὶ δώσω ὁμῖν χαο- 

δίαν χυινῆν, καὶ πυτῦμα χαινὸν δώσω ἐν ὑμῖν" χαὶ 

ΟΣ δ. γ 
ἀποληιλιας μὰ 

χαὶ Ξαῖε τσ 

αὐτόν" χαὶ 

γὴν Χαλ- 

Πνςεὐ- 

4, “- 

αὐτὴῦ, 

΄ν. 
Η τῆς 

ἘΣ 
οχίων εἰς 

εὐῆύς Καὶ τὸ Πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν" χαὶ πάλιν" 
Καὶ ἐγξ 2 

ὧν 
πα ΤΥ ει τς ΓΕ. ΨΚ ἔτο ἐπ᾿ ἐὰςξ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγκγ! με 

ΠΠ»εύματ: Κυρίου, 
- 4 

λ΄. Τοῦτο ἐπσόοι Ἴ 
- ε ᾿ 

πὴν ψυχὴν τοῦ δανιλλ, ἵνα 
"».. πόυτέγων 

Σουπὰ ΦΥΓΉ πὶ δὰ» αὔξοι ουσάννα ἢ σῴφοων ὡς ἀχὸ 
τὰ 

. » . 
ὙΞῊΞμ: οἰλυτο κ Ν τὴν 

Ἡρτα 8 : 
ἷ ἃ νέος, Κχτεχοίθη 

λαστος, ᾿Βχδικος οὐκ ἦν" 
ὑπὸ ἀπὸ σῷ Ν Ἢ ἀβοχς, ΚΕΝ τὸ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων ; ᾿Απίγετο ἐπὶ (ἃ) 

. ἽΝ. εἶν .ἷκ τὴ Ἀ ἕν ὌΝ ͵ εὖ Ἐλϑν ἢ 

ρανατον, εἷς χεῖρας ἣν λοιπὸν τῶν ὁπμίων, ᾿Αλλ᾽ ὁ 
: ἀτονν , . τ ἘΙ νὸς 

βοηθὸς παρῇ», ὁ ἸΙσξάκλητος, τὸ Ἠνεῦμα τὸ ἁγιάζον 

πᾶσαν γοητὴ, φύσιν, Δεῦρο δύ μοι, φησὶ τῷ δανιλλ ἘΣ ον ὃ τΑργ, ' δ) 

τίς γὰρ ἐξῃρ 

ἔρω ΠΕΙΣ ΚΟ ἌΡ ᾿ ὦ ὁ νέος, ἔλεγζον πρεσούτας νοσέσαντας τὰ νεότητος 
ΘΑ ΟΠ δος πάσα Ἐπ τ πῇ ἢ ᾿Ξὰ ἀμχρτάματα γίγοαπται γάρ ᾿ξζήνειρεν ὁ θεὸς 

Ὶ Ἢ τὰς: Ἢ αν ΡΥ Ἕ ᾿ 
τὸ Ἠνεῦμα τὸ ἀψιον ἐπὶ παιοαρίου (Ὁ) νεωτέρου, 

Καὶ ὅμως ἵνα συντόμως παρέλθωμεν, διὰ τῆς ἀπο- 
φάστως τοῦ Δανιὴλ ἐσώθη Φ 

η 

ἢ σώφρων, Μαρτυρία 
ἕγεχεν ταῦτα παραφέρομεν (6) οὐ γὰρ 

" μ᾿ » Ν , 

χαιρός. 12: καὶ Ναϑουχοδονόσορ, ὅτι 

ἐξγγέσεως 
ἔστιν ἐν 

ἼΣ, ας Ν εἰ 3 : 
Δανηὴλ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον’ φησὶ γὰρ ποὺς 

Σ 
ἐγὼ (1 

“Ἂν ἀλυβὲς 

καὶ ἕν ψεῦδος. Ὅτι μὲν γὰρ ἔσλε Ἡνεῦμα ἄνιον, 

ΕΥ ΩΣ ᾿ - ᾿ Ν.ν " 

Βυλτάσα» ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, τοῦτο 

ἔγνων, ὅτι Πνεῦμα Θεοῦ ἄγον ἐν σοί, 
εἶπε, 

Η παντοδνστς εν ΤΣ 
ἀλιηρὶὸς ἦν" οὐχ ἦν ὁ; ἀσλων τῶν ἐπαοιδῶν" οὐ γὰρ 
μὰ , 5 

ὁς. Καὶ ποὸ τούτο: ἕ 
Ζ. μάνος, ἀλλ᾽ ἐκ Πνεύματος σοφ 

τ δὴ, πιά. 1... ὅδ ἸΙὔχδο]ι. σις 5, δ᾽ ὕδια. χενι, ὅ0, 
Τὺ τ ὐἸ αν, ον 1: Ὁ δον αὶ πο 56. 535. ἡ} 
ὃν 014, ἀῦ. Ὁ. αη. ιν, ὃ, 

(1) καὶ ἔπεσεν, σοΐΞὶ, χαὶ ἐγένετομα! Βα ρνα Ιομοθαί 
ΟΥγ 8, αι. (4. Βαρρίθπαα 651 ρμοϑὶ {Πνεῦμα γοὸχ 
Κυρίου, 

(Ὁ) Ὁ φιλύστορνος. Αὐβοσλι ὁ αἰ ΘΟ 5. 6Χ 
σοί, (0151... λας, ἀἀϑάθθ., τοῦ, 

(3) Καὶ γάρ, Ο015].. Τὰ γάρ, οἴς. Ῥάμ!ο, μοδέ, ἀπο 
ἑξῆς, εν ἴτνν τάνοχ οοή, πιρῃηοταίο, θχ Θοοῃηγαὸ 
Ροβὶ δώσω ὑμῖν, νεῦρα, χαοδίαν καινήν, οἱον, πἰβ66 

δὰ ἐν ὑμῖν ποῖ 5... 4 πιὰ ΡΓΟΡ ΘΕ νΟΟΙΚ. Ὁ} 15 νοροι!- 
(σοι σχονἀ 586 ΤΟΙ, ᾿ 

(ὦ ᾿Απήγετο ἐπί, εἷς, σα. Εἰ, δβαὰρ., ἀπήγετο 
πὴν ἐπὶ θδάν, ἸηΓουὰ5, δία τὸ ἁγιάζον, δάάίμαν ἴῃ 
(ὐοἰ5].. τὸ ἅγιον, δρίνἐξιις. βαγισίιδ, σὲ ΣαποΠβοαῖ, οἴο. 

Ραμ] ρόοβι, νοσθπὶ νοσέσαντας ΟΧ ἐοά, Ο(αἷ5]. αἀ- 

ἰσοῖ, Οὐβουνοϑ Ἰυϊδιοτίααι δαξαηη το, ίῃ ΘΧοιπ ρ] αρῖλῖι5 
Ὁ Προ φα 16 115 ρεοριοιῖα ρν  χαλ [1550 

αἱ πάθαμαν ἴῃ δά, οπι. ΕΧΧ, ὼς διυμορεὶ Αἰμαπὰ- 

δἰαμα, 68 15 ΟΠ] 018. μὰ ἤὼ 
(Ὁ) Ἐπὶ παιδαρίου, Ομἡἰὰγ ρεωροβίί ἐπί ἴῃ 

εοὐδά. (οἱδὶ. οἱ ὑνοά., βῖσε! ἀρ ϑϑὶ ἃ 5ᾶονα Ἰοχίιι. 

(6) Ηχραφέρομεν. ἴσ οἱ (δβααθ,, περιφέρομεν, 

ΟΛΤΕΟΒΕΞΙΘ ΧΥΤ. )Ὲ ΒΡΙΠΙΤῸ ΒΆΝΟΤΟ 1. 

9.) δ3 

ἢ 

902 

Ἐχὶ ἔπεσεν (1) ἃ ἀρ! αβϑαίαβ ἤοπ 65), ἰὰ ἀμιοῦ! ἤαπν σοι πιο Γα ἔπ 
68. Ὁ: ΕἸ οδοίαϊξ διραν" γὺ ϑρίἐτιι8, οἱ αἰιοὶν αἰ πὸ. 
Πρ: Ηκὺ αἱξ θοιηδενς 39. ΠΠῸ] νργο, σσολ ἐξ ΞΉΡΟ 

τλθ, ῬΌΟΘΙΘ. 65} 116 Πσοιάπηα, οἰ σα αι αἰ οἰανα- 

ἔρτῃ δὲ οἱδηννη τη ἀδδίσπιοϑ ̓  ὅὁ Ταρηγλα χολὴ 

ψασοῖν Τορθυ το Ζόβορῆθ ἐροίαϊέ φρο ουἰμη 675 δ᾽; 
εἴ ἴσαν ἰῃ να προ  ΠΠ15 αἸἰη ἢ Εἰ 5ϑί πη}}8. {|16 μαϊοτ, ἢ - 
ἔστιν ὁχ γσρορυ ΔΈΩ δ ΚΘΥΘΓΒΆΠῚ σΟΟΥ ΘῈ 5, ΠῚ [οτ]- 

« οοτιἴα πγοία5. 658, δὲ σισγθηβ ΟῚ {1Ὲ δαμον σο] ] 1} 

Κρ 5815, 61 ὁδου]αῖις δξί σα χῦϑ τον γα βαθηηο πι ἔχο- 

ΘΜμοο: « ΕἸ αἀάἀαχ τὸ τὰ ἔσρνὰ ΟΠ] ἀθόλαι αὐ οὰ- 
 Βέΐνοβ, [ἢ νἱβίοηθ ἢ. ρΊυττα [)οὶ δι νι Νπὶ οἵ ἃ Π 

ΡΡΪα5, κ΄ ἢἰ5. ἀπὸ 4 Βαμεβνα!ίο, αἰἰδοθνθ 15. δὲ, 

δ 1511 « ΤΥ Ὁ ἀϑρουβατη ΞΌΡΟΥ νὸ5 ἀσαδῃι πιά η}, 

« οἰα, 1 ἄα!ο νο]}}5. ον πον}, ΟἹ μία ἀπ πον ΠῚ 
« ἄλλο ἢν νο]ς5 δῦ. 26 Ὲ πιοχάμο: [ἰ ΒΡ τα λὰ Τὴ ΘῈ ΠῚ 

« ἀανὸ πὰ ν Οθὴ5 55. δὲ 116 ται πὴ τ ΤῚ, ΓΤ οἵα ὁ5. κα ρὸν πχὰ 
«ΒΥ 6π115 )οπὶμΐ, δὲ σασχ!  πλε ἴῃ ἄρίηα Ποιιίδι δ᾽: 
ΧΧΧΕ, Τάσῃν αρίοπίθπι ἴθ. Δ Ὁ} 0113. ἀθήτπδιι, 

αἰ δοηϊόγιη ἡαάοχ ο586( ἃ οϊοβοῦηδ5, ϑατηπαία ἴπο- 

τὰϊ σαϑία βαβάπης ἰαπαύυάηῃ ρα αἶσα; νημάσχ πα}- 
[πὸ : (ἷπ σπίτιν θάπα ἃ ρει μι 5. δε ραΐββοι ὁ Δα 
τὰορίθτα ἀποθραίαν, ἢ πα Βπ5 ΠΟ ΟΤΌτα Καλὰ ογα 38, 
γογιθ ἀβὶῖ{{Ὶ αὐχὶ Παίον, Ραναμο]οίτϑ; ριτνας (αἱ 

οὐρα ᾿Π16ΠΠἸσοπτοῇ. παίαγαιῃ βαποίἤςαξ, Ηὰς 
605, δἰξ [)4 161} : [ιν 9 Π|5, 58 ΠΙΌΓΟ8. ἄγει ἱανθηϊ- 
ταν ρούυοαίογαπι (8 Ρ6 Ἰη ἰδοῖοβ; δοτραιπι 6ΞῈ οπίτα: 
« δ βοάν 9605 Ξριγίίαηι βαποίαν ἢ ρα θτο ξανθοῦ 

«σι οἷ» Αἰχαὸ τ σοι ΘΉ 10 μου αι 5.06 ᾽ν θ8- 

αἷο}15 βου οηξίαπιν ρυαδῖοα ἃ βουύναία δοῦν 1 ϑβηλος 

εἷδ ὑὰπσα ἤδθο [νοῦ Ρὸ Ἰπιἀϊοαϊα} μου ΒΕ τις 
ποῖ ΟΣ πος Χροβὶ ση15 ταμριβ. Αβόν οἱ Νὰ- 

Βμο)οάδοποξοῦ 6556 ἴῃ Παπίοὶο Ξρι πὶ Βα ποίατῃ: 

αἰΐδηΐπὶ δά απ: « [βα} αβαν ᾿ποδληἰαςον "ἢ μγ ἀσρς5, 

«Ππασ ὁροσοσπονῖ σασή ϑρυπ 506] Ξαποίαε ἢ 16 5115.» 
πὰ ἐόραμι ἀἰχὶϊ, αἰζογασα. [αἰδαηι. Ουσα δα τα 

ϑριεῖ σι βαποίαηι πάΒόΓοι, νοτα πῇ δνᾶς ς ποθὴ ΔΘ μὴ 

οὐδ τ πο ρ5. τραῃ ἰδίου αι : λα 5. ΠΕ ΙΠαΊ0 ΘῈ 

΄ [κὰ0. χν, 30. 58. Εχρο}}, χι, 3ᾷ. 8) διῷ», σαί, ὃ. ἡ. 
θπς Ὁ π θοο ἀπκόττιν 1ς ᾿ Πὰπ, 5... Ξὺς 

Ἂς 
“ἐν τα. ΝΊάο σαὶ, ἐδ, πι. 10. ἴη1{᾿ δίοχ, νοῦσοι Ἢ 

δάϊσοὶ ὁχ Οὐἱκί. : αἱ νοΐ, οὲ οὐδε. ο6. οἱ Ὀαβαῦὶ. 
μᾶροπὲ νουρατα ἔγνω, αιοὰ μο5ὶ Ναδουχοδονέσορ, 
ἀξολὶριαπι Πα }, οὐ ἀἴσο5 θυ τ, : 
(7) Τοῦτο ἐγώ, οἷο πο τοῦτο παλδίαν ἴὰ δα .5 
ἔφη, φισὰ μ᾽ προγύαμϑ γορϑυξα πὶ βιι8 Ὁ Ππη 5 
οἰανι ναὸ οὐ, οἰ. ἴσα, ἀπβααθι, Ομ .61 βαάσνο 
᾿οχία. ἌΟΒΙ, φασάαθ ἃ ᾿ἰϑάθιῃ οὐὔά,νὸχ ποῦτο,ἐα- 
{ὰ5 ἰαῦὸ γϑίαιίναμι ὃν. δου! ρίσθπῃ οΧ θα πὶ, Βου βρῆξα: 
Βαίίαξαν... φασηὲ ασὸ σὐμπουῖς οἷο. τὰ αἰνθόηιο δαὶ 
αν σοθ οί θτι5 ὑοῃ ονι 5. βοπὲ νοόθηι ψεῦδος, ἴῃ 
δαϊεῖς παδοίαν, καχόν, Αἰΐόνα παάταια νούτμι τοι - 

ἄαϊ ; οσοὐϊ, ος ρΡεϊααπι ΘΑ ΠΓΠΕ ς ΟΟΙ5]. οἱ τοί. 

ἀπ|5 5601} βιιμιιβ, 5θσιθνάδῃιν, ΡΟβι, ἀλιῃξς, ΞΟ ΘΒ 
βονίρϑίηιις ἦν, Ἰοσο ἔστιν, εχ σοι. ΟοΙ5].. πο6, θΔ- 
“αι. νὔνοα, ταῦ νοῦθα φοψαθαιία ράα]οὸ αἰ τϊον Ἰοσαπ- 
ὑπὸ ἰὼ Οο͵5}., ὅτε ὃὲ οὐχ ἦν ἄσγων τῶν ἐπαοιδῶν, 
ἐψεύσατο, φιια ὑθ}0 ιοαγεξα(ον μι 5} Ππ6 605. ΒΟ. ογαξ, 
γδηἐὐις οδέ, Ὠοϊηάε, ἴθ σοφός, ααοα ΒΟΡΙΡ 3118 
δχ ἴοο, ὑαβαι}», οἱ ἀτοι., ΘΠ} μα θαθαπὺ σοφίας, 



9868 5. ΟΥὙΒΈΜΩΙ ΗΙΒΌΟΒΟΙ.. ΑΠΘΗΙΕΡ, 904 

οταί, 564 6χ “ρίτγιτα βαρίοῃβ. Εἰ δι θα αυϊάοτα 6χ- ἃ δὲ, συνέκρινεν αὐτῷ (1) τὴν ὄρασιν τῆς εἰκόνας, ἣν 

φἤσαδναι ΠΠ} νἱβσμοια. παρ πῖβ, ἀπᾶτη. ἰρΡ88 ααὶ 

νἱἀργα! μιθεοῖοθη!, Ὠ1σ δα σπ, 81}, 18} ν ον ἢ}, 

σαι οκὸ 4] νάϊ, ποβοίο, Ὑ]άδ5. βϑϑο! ΡΠ ΠΙ5 

νοϊοπίαἴοιι ; φασὰ ἱρϑὶ αυΐ νἱάθνο ποβοίααῖ, 1 αὶ 

πὸπ νἱάδυα πονονπτεῖ δ ποτ ρτϑίδη με, 

ΧΧΧΙΠ, Δο ριοοσίίνο σββοῖ θοπρ τθαα αχ γϑίοσί 

Ταβιαπιδηΐο οοἰ μόνο ἐοϑε πιο ΐα, 61 αὰθ ἃ 501.1- 

ἴὰπὸ βαποίαπι μοτίπδα! οἰ ληΐ 5 ΧΡ σαγο ν νΟΓΌΤΩ 

Ρᾶτππι (δ πηροι15 βιρμοτορῖ, οἱ ἐοηϑαϊοιάθτι 651 αἱ 

γόθῖ5 αὐὐτονάϊΐ 851} πιοήπι5, ΟυαρνΟΡίδι' 115. 18} ΟΧ 

ψρίου [βγη αὐ πχί λτι5. ἐπι ρι 5 αι} 

σοπίθπιί, αὐ δαῖτα {010 Βιιρονο δ ὁχ Νόνο ἰγαοίαςο- 

ποπὶ, 5 Πδὰ5 [νου . 1 Βα ΒΟ 6 1 Οαἰθοι βὶ ἰδ- 

γαια αὐσοάοπιη5, Π 05. αὐ! 6} ραοίβ, μοῦ )οιη πα 

ποβίγαηι Ποϑαπὶ ΟἸνἸδέαια, δὲ ρογ σπαρίἰδίοτα ρι- 

{π|5 ὋΣ, νὸ8 Ομ 68. Βρ᾿υ π] 5. 60. οὐ! οβι5. α1- 

σηδίαν Βομΐ5. αἱ ρίονϊα οἱ πηρθυθαηι ἴῃ δ  α 

βου] οσιτα. ἀ 8}. 

αὐτὸς ὁ ἰδὼν οὐκ ἤδει, Εἰπὲ τὰρ μοι, φησι, τὴν ὄρα- 
ῃ » - , ᾿ ἢ ᾿ 

σιν, ἥν ἐγὼ ὁ ἰδὼν οὐχ οἶδα, Βλέπεις ἁγίου Ἰἠνεύμα- 
ἜΝ ἜΡᾺ Ἢ Ἔ τ΄ ν Ἔ, πων 

οὐχ οἴδασιν, οἱ μὴ ἰδόντες “,Α νὰ . μὴ 

τὸς οὐναιλιν" ὁ. 0} ἔδῶντες 
᾿ » 
ΕΣ γινώπχουσι καὶ 8 

ΑἸῸ, Καὶ ἐνὴν μὲν ἀληπῶς πάμπολλα ἐκ τῆς [[α- 
λαΐας Διαθήκης ἀναλέξχ:, χαὶ πλχτύτεσον δινηγήπχ- 
σῦχ: τὰ περὶ ἀγίου Πνεύματος" ἀλλ᾽ ἀλύγζος ὑ χαιρός' 

δεῖ ὃὲ φείΐδεσῃαι χαὶ τοῦ συμμέτρου τῆς ἀκγοΐσειις, 

Ὅθεν τοῖς ἐκ τῆς Παλαιᾶς ποὺς τὸ πχρὸν τέως ἀρχε- 

σρέντες, ἐπὶ τὰ λείποντα ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήχης, εἰ 

, τῇ ἑξῆς Κατηγήσει πάλιν ξλευνσόμεβα, 
Ὁ ὃὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰητοῦ 

καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ ἱἰνεύυχιος, πάντας 
συ »κ( 

“-- Ὡ “ἡ [ ζι Ὁ 

μᾶς (2) τῶν πνευματιχῶν καὶ ἐπουφανίων χαταξιῶ)- 

τοὺς αἰῶ- 
Ἧ τ 

μ᾿ - 5» ᾿ ͵ 

σεῖς ὀιυρεῶν, ὁ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς 
διε " , 

ας τῶν α: νων, Δ μήν, τ 

6 ΑΡΒΠΙΤΑΜΕΝΤΌΜ ΑΒ ἨΑΝΕ ΟΑΛΤΕΟΗΠΈΕΒΙΜ, 

«8 βαρν ἡ ππὶ. Ὁ ροβί νονθα. καὶ ἐπιδεῖξαν αὐτόν, ἴῃ σοάϊοθ Οὐἰἰ απο τὸροτίτη 5 πο, {180 Ποὺ ἴῃ 

« ἴσσο γορτωκδηΐαπηια. 0 6615 τὰ 6 ηε14 πιιπὶ. 1 ΠΟΥΓΒΧΊΠΊΙ5 οχ γος, ΝΎΒΒ,, ΠΜΠΙΟΡΙ ΝΘΓῸ καὶ ὁ6χ σοῃ ΘΟ Υ 8.» 

Ι. 884 ηπυδπιαάτηοάτηι σαμὶ 1)}61 ἔουθαιη. ἀπά ῖν}- αἴ Ων: ὥτπερ Θεοῦ Λόνον ἀκούσαντες, οὐχ ἀν- 

τα15. πο ΓΘ πὶ Ξα ει ηία ανοπίδιαι ἡ Ύθ μι δχ δ! - 

ταν πιὰ, ποπιθ ὁχ εἰδοιρ! ηα ἱπάΠ δ, ἤδαὰ8 

Βοβίσασλτπι μτο δία! πὶ [Ὰ}},58ὲ ἀἸΒβοαΠολο νΔΟΒΟΟΠ 5; 

προ 1ΠΠ5 ἃ}1Π|5 ἄαὶ ποβίγο βοΓΙΠ ΟἿ ΟΡΞΟΓΝΑΤΌΓ, 
ἀεἴθοιθι15 σα] δῦ Π5, νοῦ 5 βία μα] ον 588- 
Β᾽βίθῃε, ΟΠ Θ η  νἱ ρεβά αν ἀἴααδ οἠμη!ροῖθῃϑ : 

510 οὐ ϑρί τ μτα. οὶ οτιπὶ «Ἰἀϊσίηναβ, 4 γόγΡρο 
σοΟΙΪυπρίίησ, ὁ} ἀβάιο ὁροται σηδηὶ παδη ϑίδια [- 

αἰτς ον ἤαίιιὴ ἀη ἢ ἢ τας. ἐμ ἢ ΠῚ ἤλ 5. {{{8 61] ΠῈ 

41} Π απ} ΠΠ|πνῖῖ πὶ δίαιτα δ᾽ σϑυβίαν ἀἸτπ ροϊθη- 
Ὁ τηᾶιηλίο, 51. δα ποϑι} β᾽παα πια ποιὰ 5θι1- 
5 4] ἴῃ ἰρ5α 65[ συπμοϊρογοίαν), βοὰ φΡοϊρβίδίοπι 

8} 5ΓΔ 818 6}. {{πῶ5 ΟῚ 56  μβὰπι ἴῃ μαορτία μγρο5- 

ἰά51 οοπβρίοι αν: ααδὲ πθαθ ἃ 60, τὴ 460 68}; 

ἤθῆαο ἃ ὕεγμὸ Ποῖ, οἱ σοπιδ5 άπ ΏΓΘΞΟΙΙ, βορὰ- 

ΓΑΡῚ ροίοσί ; πραπο, 1ἰὰ τς 6556. ἀοπϊηδί, αἰ η61- 
πτγ. ογαπὶ δὶ Π 61 ὙΟΡΒΙ δἰαπ! Πζπ 6, 90. 

ΒΓ Δ Πγροβίαϑὶ, ργορτῖο ἀσηδίαιῃη ἀγθνίο, 

85 58 νἱ πιουϑηίοτα, ΟρογαίΓ] 60), θα ρον 14 αιοῦ 

ὑπόστατον τὸ (8) πρᾶγμα τὸν Λόγον ψήθημεν, οὔτε ἐκ 
μαρήσεως ἐγγινόμενον, οὔτε ματτὸ τὸ προσενεχθῆναι 

διαλυόμενον, ἀλλ᾽ οὐδὲ τι πάσχοντα τοιοῦτον, οἵα 

περὶ τὸν ἡμέτεσον λόγον θεωνεῖται πάθη, ἀλλ᾽ οὐσιω- 

ὁῶς ὑφεστῶτα, προαιρετικόν τε καὶ παντοδύναμον" 

οὕτως χα! Πνεῦμα μεμαθήχότες Θεηῦ, τὸ συμπαὸο- 
μα ποῦν τῷ Λέγῳ, φανεροὺν αὐτοῦ τὴν ἐνέγγειαν" οὐ 

πνοὴν ἀσίματος (4} ἐννουῦμεν (Σ γὰρ ἄν χαρχιροῖτο 
πρὸς ταπεινότητα τὸ μεγαλεῖον τῆς θείας δυνάμεις, 
εἰ χαθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ ἑμετέρου γαὶ τὸ ἕν αὐτῇ (5) 
Πνεῦαχ ὑπονοοίτο), ἀλλὰ δύνχιλιν οὐσιώδη, αὐτὴν 

Ὶ θεωσυουμξντ,ν" 
᾿ς » Ω Ἂς 

ἰϑταςἤσγ) τι στασε, 

Εν ἜΒ ᾿ - Ἐν - -" 
πὸ γωρίσθῆναι τοῦ Θεοῦ ἐν ᾧ ἕττιν, ἢ Λόγου τοῦ Ξ 

Θεοῦ ᾧ παρομαρτεῖ, δυναμένην" οὔτε εἰς τὸ ἀνύπαο- 
χτὸν ἀναγεημένην: ἀλλλ χαθ᾽ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ 

ἔτ᾽ ξαυτῆς ἐν 
“ 

Λόγου καθ᾽ ὑπόστασιν οὖσαν, προαιοετικὴν, αὐτοχί- 

τον, ἐνεργὸν, πάντοτε τὸ ἀγαθὸν προαερουμέντην, 
καὶ πρὸς πᾶσαν πούρεσιν σύνϑρομον ἔχυυσαν τῇ βου- 
λήσει τὴν δύναμιν, 

βοπαμι οδὶ οἹρθπίθπι; σπσαιι8 ὧς οτηηα Ζποάοπασας ἰατοπαϊξ, οοπομγγοηΐθαι πᾶδδὶ οἱ ῬΆΓΘΠ οαπὶ γο- 
ἰυπίαϊα ροϊοοίδίθγῃ, 

δ δι. ἡ, 91 5644. 33 ἤσπι. χν, 30. 

{Π) Συνέαρινεν αὐτῷ, ΠΖΠ, αὐτοῦ" ον θογο τιὰ- 
Ἰαΐπιὰς, αὐτῷ, ὃχΧ οοπά. ἰοῦ, (ἰἀθααν, οἱ τοί. 
ῬΙ4ΔῸ σοὶ θἢΡαπβῖπι σας. 15, ἢ, 8. Ροβῇ, απίο 
ἰδὼν, Πῖδ οἱ ΤΠ. ὅ6α,ς ἀν] οα! αηὶ ὁ ὁχ οσα (οἷκ],α- 
1δοιτη5, ἄρα {{π|6ὴ ἰἀπχθη ἰδώς τὸ ἰδών Ἰοσίίαν, 
στη λον, ἀπιὸ ἰδήντες, αὐ εσίβ οἱ ὁχ (ο15].., Πο8 
εἰ 58}, βοα γοϊαϊίναμι ὃ ργεθοθάθηβ πο ἀβηο- 
Βοθηΐ (0131. οἱ τοί. (οἱ) ἰδηὰβ οἴατι ἀά 6} καί, 

δηίδ οἱ μὴ ἰδόντες, (ἢ 5οα5ὰ5. εἴξ ; « ΥἹάδηΐας ποῃ 
“γι ἀ6 1} Θὲ ἀπ] ποῖὶ νἀϑγταπε σορποβοσηΐ,» οἷς, 

(2) Πάντας ὑμᾶς. οἰξὶ,, πάντας ἡ τ, γ05. ΟἸπνιδα. 
(3) Τό, Ἑογίρϑβθ ᾿ϑμοηάμιη τι, ΕὈιτ. 
(ἢ) ᾿Αούματος, ΟοΙ5!., ἀσώματον, Πατηᾶπο., ἀνυπός- 

σίαχτου. 

(5) Ἐν αὐτῇ. ,γεδ,, ἕν αὐτῷ. 



θ0ὅ 
, 

δἰ, Καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἀγαρὸν ὁδηγήσει! μὲ 
νας Β Ὄ Σ ς Ν τ ἢ 

ἐν γῇ εὐθείᾳ, Τοῦτο, οὖν ἔσυνι τὸ Πνεῦμα τοῦ θεοῦ, 
εἰς ὃ πιστεύομεν" τὸ Πνεῦμα τὸ μαχΐριον, τὸ ἀΐδιον, 
τὸ ἀτοεπτον, τὸ ἀναλλοίωτον, τὸ ἀνέχφραστον" τὸ 
χυρίεῦον χαὶ βασιλεῦον πάσης τῆς γεννητιχῆς οὐτίας, 

ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων φύσεων: τὸ δεσπόζον ἀγγέλιον 
᾿ ἊΝ ᾿ ον τ 

τε καὶ ἀοχα γέλων, ἐξουσιῶν, ἀρχῶν, χυριοτήτων, 
Ὲ τς ; ἣ 

θϑόνων" τὸ δημιουργὸν πάσης οὐσίας, τὸ συνβρόνον 
τῆς τοῦ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ δόξης" τὸ βασιλεῦον ἀνάρ- 
» μα οτ  ὠδπν “ εὑ 
χως ναὶ ἀτελευτύήτως ἄρα Πατρὶ χα: Υἱῷ, παρόν- 

τῶν (1) τῶν γεννητῶν ὑποστάσεων! τὸ ἁγίαζον τὰ 

λειτουργικὰ πνεύματα εἷς διχκονίαν ἀποστελλόμενα, 
ἈΝ ᾿ Ἂ Ἂ : 
διὰ τοὺς μέλλοντας χληοσυνομεῖν σωτηρίαν" πὸ χατα- 
ὅλν ἐπὶ τὴν ἁγίαν καὶ χαοίαν [᾿χοθέν Μαριὰ ν ἐπὶ τὴν ἁγίαν μακαοίαν ΠΙχροθένον Μαριὰμ, 

: Γ ον ἀκ 
ἐξ ἧς ἐγεννηθὴ ὁ Χοιστὸς χατὰ σάρκα, γχαὶ ἐπ᾽ αὖ- 

πὸν τὸν Κύριον σωματιχῷ εἴδτ' περιστερᾶς ἐν Ἶορ- 

δάνῃ πηυταμῷ" τὸ γενόμενον ἐπὶ τοὺς ἀποστύλους ἐν 

ἁμέοα Πεντηχοστῆς ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν" τὸ 

ρεχτιχὸν πάντων τῶν ἐν ᾿Εχχλησίᾳ 

πυευμχτιχῶν χαρισμάτων τὸ ἐχ τοῦ ΙΙατρὺς ἐκπο- 

ρἐνόμενον" τὸ ἐκ (2) θεότητος Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ ὑπᾶρ- 
“ον! τὸ ὁμοούσιον Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ ὑπαρχώιστόν τε 
ἘΡς μι ἐδ ἈΑΤΕΣ - Η - χαὶ ἀσιαί πεξδν. ΔΙ ηδείς, γ, τ, ἐς 

9: Πρυ τ, τ, 14, 
99 Τοαῃ. χύ, 26. 

δοτιχὺν χαὶ πὰ 

43. ΠΕ]: ΟΣ ΕΞ. 
ΧΙ, 4. 

0 χυγδ.,ἡς 95: 

(1) ΠΠαρόντων. [ἐροπάππι Γοτίο, παριουσῶν, ἔγαη5- 
οι ϊθιίϑ. 

ι2) Τὸ ἐκ. Ης νοῦθὰ ἀβ4ὰθ δ ὁμοούσιον ὁχΧο]. 

ΟΛΤΕΘΗΒΒΙΒ ΧΥΪ. ΒΕ ΒΡΙΒΙΤΌ ΒΆΝΟΤΟ 1. 

Β΄, Ἴστε γὰρ {νεῦμα Θεοῦ ἀγαθὸν. Φησὶν ὁ Δα- αὶ 

ΜΆΔΊΠ. ᾿, 10. 
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1. δε δπῖπὶ ϑριντα5. )}εῖ Ροππβ. 1} ἢ αν, Εὲ 
δρίγμις τς. δοπν5 ἀἰοαάμηοί ππσ ἴὰ ἐόν να τοῦία 35, ΠΠῸ 

65} Ἰρίταν δρι 5 "61, 1η ἀσοὴι ρον 5, βρίεἰν5 
Βοδίασ, ΘΠ ΘΓ πι5, μυπτια  0}}15. πα  ἔρτα 1115, ᾿πο τα - 

115. Οἱ ἀοιπίηαιν οἱ τοριαΐ τὰ αι πθὴι σοπα Πα τὰ 

58 ΡΒ 5ἰ 1}, ΟΠ} Υ}51}}}}65 (πη ᾿π ν 1510}1]65 παία τᾶβ, 

Οἱ ἀηρδίογαπι, οἱ ἀτομαημοϊστ. ΠΟΤ Π15 οϑῖ, 
Ροϊοβίαίιπι, ρει οραίαππι, ἀοτηϊ ας οηθτῃ, οἱ ἢ ΓΟ» 

ὨΟΤᾺΠΙῚ : οὐ πἷα 5 θείη ἐἶα σοπάϊτον ; Ραΐγιβ δἱ ἘΠῚ 
εἰονία» ὁδί θη 1 5646 ρᾶτγίσορ5- ΟἿΣ 5:16 ῬΤΊ ΠΟΙρΙῸ 

61 πὸ πὰ οαπὶ ΠαΐΓα δὲ ΕΠΠ1Ο τοραδὶ, ρΓ56 } 1118 
ΒΘ ΟΥ̓Δ 15 Βα θ5ι δ 115. Οὐ απο Ποαὶ αὐγηϊηἰσίγαϊο- 

γίοβ ρθη π5.,. Δ το ἰβίθτ πὶ Πλΐδδοὸς ρυορίον 605 
4 βίαι μνο αῖσαι σομβοοιίαγι δαπὶ 9», Οαἱ 

1Πᾶρ5ι}5. 65} ἰπ βϑαποίαπι ἂὺ βοαίαπι ΥἹυρί οι Μα- 
Β ται ϑῆ, ὁχ ἀαὰ Οἢγιβίι5. δοοαηάι. σᾶύσθαιι ἃ ὅη15 

656 1 δ ἰὼ ἰρδὰ Ποιηΐπαπι οογροναιὶ! βρθοῖο οὐ- 
᾿αΡ ’ὰ ἠογάαηο Παιμιίο “ἢν ΟἿΣ αάνδηϊ! ἰὼ ἀρο- 
βίοϊοβ ἀΪ6 Ῥομίοςοβίθδ,, 880 Ἱπηϊατιια Ὠπρπδτηλ 
βρϑοίο ὃῖ, 0] ἀαίοι" δὲ οχ!θίίον. οϑὲ ομλπίατα ἴῃ 

ΕποΙθοῖα βρι γα απηλ ἀοπογαπι 3... ΟἿΪ δχ Ραίγε 

ΡΥοΟΘαΙ "Ρ; (αἱ 6χ αἰνιηϊαίο Ραϊτὶβ. δὲ ΕΠῚῚ οαϑβ8- 
{1 χα] Ραίσὶ εἰ ΕἼ Πο ΦΘᾷ σομβο5ιδη 15, 1πα1- 

γ απ δὲ ΒΘ ραν 115 ὀχϑίδι. Ναας, εἰς. 

ὕδε δ απ 9 9., ΕΟ αὐ, ἸΘῪ Οὐκα 

οἰἰαπῖαιν Πδῦπιθ δα} ΟΥ̓ΡΙΠΔ πολι ποτα ηδ ἃ βαποίο 
ΤΠοῖηΔ. οραβο. τ σοπ ένα (τγέθοος, ἴοι. ΧΎΠ, ρᾶρ. 1, 
69]. ὃ, 

7Τοία ἐφ πιαπίϊτβα ἀπαόιι σοπϑία! ραν εϊδας, δευίνια, φιι πιοτὸ μοίηλο σοποίαί, ο8 βασηιθηίιον βαγιοίὶ 
Οανοφονὶὶ Νψεροηξ, ἐΣΣ ὁ}μς σαϊρολοίίοα ογαἰίοηο σαρ. 2, μαρ. ἀδι, τονε. 1} ἀοσισηρίμ ; ψηῶ οἰἕαγα νένδα ἐγ ὰπ- 
δέμἐ  σαποίη «“οιτηηύς “αν ισοδη 5 ἦν σιῖθη 1)8 οὐ ποάυχα ἢ 6 χμανέὴ ἐγ, αρ. Ἴ 1 οἱ αμοίον ἰἰδΥ 1 10}8 
βασγοϑάποία Τιῖϊηϊ τα 6 ἐμ ποηνένθ δαποιὶ νεῖ Αἰοραν νηΐ, καρ. 6. ρα. 8, (ονι, ΝΊ ορενηι βαποιὶ [α- 
ἐρῖΣ εἰ Ε᾽ [ἴα ΘΟ οίοηδὶδ τὰ ρνύπαηι ατοψ. Νατ. οναί, ποῖ, ἸΏ εἰ ἐπ χχαι, ποὶ 82. Αἰΐονα, οἰ) δὲὲ αμοίοτὶϑ 
γρον ἦγ 6 ΠΟῊ ροΐμϊμιϑ, Νίοηιο Ουτιίἰὶ ποκίνὶ αἀἰσοῦὶς ὁ5ι6, χμαπινῖς ἀοοιγ παι οὐπ ἰπραί ἐμδὲ μέαπο Θ0Ή56)}- 
(απδϑανι; δἰ ἢδο οἸππΐα ἴὰ μίγαψμα δια σσίρολοδὶ αἰγῥιδίωδ ἐσρίαπαί. Ανεῖφοία δαλ δὴ: ἧδε, εἴ ππάθοίηιο 
βω σπίο, χιιρ ( οἱ δίμητανὶ σα ἰοὶς Φίας Θ5ῖ, ἱπεμδιίίαίε, νοι ϑεογα; ἡ μασθ οὐδεγναίι αἰρημηὶ τη Πα πον μη 
αὐδοίφας Ογώοους (6 μεοςεδοέονο κανιείι διρί λέως αἀϊμμίαίίοτιο, φιιοί ἡὶς ἀοοσοίμν, οἵ α Ξαποίο ἡ ποπία ἐπ (ἐβ(ι- 
πιοπίιι αἰἰἀποίλανς δριτίτααν βϑαηοίυ τη εχ ῬΑ Γ5 οἱ ΕἸΠῚ ὀϊνἰοίδί6 οχίβίονιο. ἡπλλ ρον ἐμδονατι γϑουπεῖο- 
γθ}, κομἱ τοις ἐΐογοης Ογαοονωνε ἰἠθοίοσ ἰατὶ ονυιΐηο κα μον υἱάθνιίιον" οἱ αν φοοναπε σογέγα Μαίπος αἶδρα- 
(αἰτοπεδιι8 ἀπεϊφμίονα. 

ΘΑ ΕΘΗ ΙΒΙΚ ΠΒΟΙΜΑ ΒΕΡΤΙΜΑ. 
ὈῈ ΒΡΙΒΙΤῸ ΒΑΝΟΊΟ 1]. 

ΡΜ ΠΟΟΘΙΌΜ. 
1. Βοηεῆοι δρινί(ας ξαποιὶ ἐπ πμπιαπατη σϑιμδ ορθνα 6 δετίρίινῖ ἀἴσονε ολδιιϑλὴ βαρορίονε οαἰἐσἠϊεδὲ (1.) 

τοίᾳ Τρίογἰς 1 εδίανποπίίοα ἰδ τὸ ἐοσ ἐμπιοηϊα μγορίον ἰδηιροτὶβ απ μϑίίαμι γϑοίίαγθ σοπιριίβει5, ἐπ λας, φμῷ 

Νουΐηι Τορέαπιοπίμι ἀ6 δρίγεϊις βαποίο ἐοδέϊπιοηῖα βιερρουίτ αι, θ ϑθη τ ἔμ), δ᾿ 

11. }κα ρυϑονεῖς πποηϑί (η. 1 8), πὸ οὐ ἀὐυϊδίοηθνι σα δολοςδοη (ἰλοϊἀ  ρείεηὲ ϑρύρτέαπ βαηοίωη; 86(ἰ υρυλιηὶ 

"σοὶ ἀϊυονοὶς πονεηῖδες, φίὼ ἠὶς ὀεουὶ ροτοιντῖί, αρροίἐαέανε, οἱ »οἰμίο πη ρμοδίαϑὶ ργεοα {τρνὶ σον 5εἰανί 

(πη. ἃ, ὅ). Τίρν οὐιδάνηι ομογαΐξίοπος πιθηιογαί ἐπ Δίαγια Δπίρα “δουιϊηὶ , ἡ μανὶ βαηοίἠβοαυτέ μι (γθαῖο- 

γθπι ἐοποίρονοί, ὧκ Π {ἰχαδυίιι, Ζασλαγία, ὁ “Ψοαπηθ εἰρίᾳμε, βἰΐο (η. 6, Ἴ, δ). ολεηο, πὲ δέοι θὰ 

μεἰὶς ἀν δρίντεις ταηοιὶ ὧι Οὐνιπέμσι θαρεἰϑηιέ ἰοπερονο ἐἰΐαρμϑιι, αὐολ 5, υανέαΣ τθολία! δ'αἰσα (ον ὧδ δρὶ- 

γὲθι φαποίο ἐθηίοηίίας (η. Ὁ, 10, 11). μη ἀροϑίοἱϊς α Οἰιλἴδίο μὸν ἐισα Παἰλονονι ταν ϑέεγεϊ πο θα ρ εν. 
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ἔδπι, 5ἐίτηι αὶ ΓεβτισΡοσίοπο, δὶ θη ρεν θεῖο, ἀαέιον (α. {3}, μοβέδα μὐον δ ἐμ ἀδ Π᾿ δὴ ἰοξοξίοβ ἐἠξμδιον πμε- 

μονα, αἴχαθ ἐιμ}ι8 αὐἰνοηί ραν ίος οἱ οἱρσινιείαη ἐἶαβ ογηεσδ, δα ΟΡ βολἸρίανὶς ἐπ ἡ οἰἐδιι σρηδίωίο γον θα 
εἰ γὸ υορῦα μονοανγρης, δυνοὶ οαα μοι θηθ τπιονρνείαία (Π. 13,1, οἴ6.). Τμ, ἐονεπθη δέον δ ἐσθ μη 

φραῖζας ᾳφιονέηηι ἰθιαρονφ ἐρβοίεδαισιν, χμϑοιογαμε ἐπ ἀσεϊδιις σροςίοίονηλνι εἶδ ΒΗ ΟΣ δὲ ρυλεδιεδ Ὁ }}5 ΜΕΙ͂' 

ἀμοοίο ἑν, αἰποοηος βορίεοι, οὲ θαμίμοι ἀροβίρίμηε, οὔ θοί ἔδει νου μία δυπίς ἐαρτίμε ἀεοιννί [. τ, οἷο.) 
ας σσῃιπιεπ μαίας φικανι ἴηι ἀπίδοειίοιε ὑπι5. οαἰοοἰεθδί τις ἐὐμέμπαοιξ, δα» ο 8 1 γα, ἤει μὲ» ἀρήαμι οἷ 
πρυρρβδανίαμηι ἐϊο ἐυηιρονο δα ον αὐ τοηθπὶ, απ σραΐίαμι δαρεϊδηι οὐ ἀοησ δρριιδ καποιὶ ἀΐφηο δι βοὶ μονα, 
σμιδολεσὶ βηθιᾳ πωμοπὶξ . 94). » ᾿ 

ΠῚ. ὶς ὠμαύειβ ονα(ἰοπίδως, ρολένεια εὐ αὐδοίμέα εἐὲ ϑρύδια βαποῖο αἀἰςρμίαίϊο, σον τόμ: ἐὰν θα 
με} οἷσο αὐ ἡ οφνηαίοηι ἰοοὶ λίνα, οἰσο αὐ εοπιθιοηἰαἰτοηθηι εἰβῬοξμιινε δἰ ρτστίαβ, ἐαποίὶ, σέο αἰ αὐδ0}- 
βοτθι οὐ τα δον ίονιον ἐσρίααι ἰοπθηὶ ἀσείεναγὶ ροδοῦ σὐίοίτρυὶ φπον ὁ πιαφὶς γαϊριον οδὲ, φαηιξ ὁΠΠ0 
ἰοιαρονο κονίμο ἐία ὧδ δρόδηε φανεῖο εἰ ἐοεμέαίισι ἤπεναιί, ἦπὶ ἄαο απίοθε μγφοῖρηο απηιαι ον Ἴδη αι 
φημ εἰς ἀἰδονοῖς δρίνείυς, διθιοῦα πομπελμέϑες αἰδοολὴξ (α. ἀ οἱ ὃ); φμῶ (8 εἼι8 ἰὴ Ομ θἰβέϊον κι ευέιοη δ τ 
δρεοῖο {ἰέπμει (αν. 9), δ δαρεἴδηνο ἀμοβίοίογιιι μῸ} δ έμοι βαποπηη (ἢ. 18), δ ἐἤβοασοὶ φραι μι 6}}15 
ορθναιίοηο οἱ φοηυθνίοη ἀμ ολδονι μὸν ἀμοκίυἱονεην με  ἐολίμθα, ἰδ ἰὐλεὶς εἼμ5. αὐιμο {0 ἰωημον Κ- 
εἰοί(διι ἐὶ ὑαρίϊεητο εοἰίαιῖε, 

[ν᾿ Μανείᾳ ὁ ἰμαθὸ σα! οοἠ εὶς μνοξίνπο ἀπὲ [εσίωνα Ῥαξοϊα δ, πῖρ, 3Ὁ, μὰ μακποῖ ἡανε τανὲς τ{{π] 5μ- 
Ῥονοδδον ἶος, πηι. ἀξ, τὸ τῶν ἐ μερῶν λίγον, (μοεί ὲ δα!ρυλοςὶς τὰ Ἰορ τα τε γορῖς πεύπομιαῖτο Ργὸ- 
πινηἑίαία δἰ ἐ, ἀθθο οὐ μι ον τα ἃ ὅὰ ὁῶηα ᾿ονεῖπε δαθορὶ πος ρολοῖ. ἐυμοηαία ὑδὲ αὶ ποὺὶς τὰ φοθξίθος 
δίοο, Οαδαυ., Θεέο νον τοιυβ εἰος εἰ (δοϊεἐυϊαπιη ν ἐπ σι ἑαηεέη, δι δ ἐδ. αἰΐφιοί ῥοἐτίες ἀυθδὶ οουίενπα 
Ῥαγ8 σα οοἠοδῖδ, α υϑνὑϊς πίῃς 41, τὰ συμοησήμενα αὐτῷ ραοέμ., φαο Εν (ἐπι ᾿νε. ἀπ ις ογαἰιοηῖς αἰ 
ὑἐίαὐλλδεις ἰυσὶς πεσοβδαρία 8.8 ὁγμιδ τοι ίοὶς αποίον ἐἰαἰο ἀἰοδέξ εἶ, φιιίπην  βοίαᾳ (ἐνοείροίι θὲ ἴον 
σριρηαγο σοκοίὲ δριι. 

ΚΑΤΉΔΧΗΣΙΣ 12 

ΨΩΤΙΧΌΜΕΝΩΝ, 

᾿ 4 , “ μῳ " -- Ἂ ἢ [ [ 4 Ά Γ . " . ἔν ᾿ἱεροσολύμοις σχεδιασθεῖσα" τῶν πεοὶ ἁγίου Πνεύματος τὰ λυιπὰ" καὶ ἀνχγνωσις ὃκ τῆς πρὸς ἰχοσινῃίους 
ἢ ἕ αι 

[ 

»- 
Ξ- Ψ 

πος φὴς ἣν... ἩΕ ΜΕΡΝΕ, τ κ᾿ ΣΙ μεσ ΕΣ πε ὩΡ ϑξεξι πρώτης Ω ἕν γὰρ δια τοῦ Πυξωματῆς οἰδοται γος σοφίας, καὶ τὰ Ξε ΕΣ 

(ΑΠΟΠΒΙ5 ΧΥΓΙ ΠῚ ΜΙΝΑΝΘΟΆΤΙΜ. 

ΤΠ δύΌΒ ΟΣ  πν15. Οχ σαὶ μον} 18. ἀϊοία  αυῷ 48. 5 ρίτῖ αι βαποῖο τοῖσι ὁτδηξ ἈΡβοίνοηξ., ΚΕῈ Ἰδοῖο ἃ ἐχ ὉΡΊΟΙΣ 
6 ον 105 : Ημῖο φπίζονι ρὼ" δρίλιπον, ἀαξιρ" πολ πιο καρίονία; ὅ, οἵ σα ὦ ΒΟ λτιν, 

Η, ἴῃ ρυφσοάοῃ! ὁδίβοποβὶ πιοάϊσαην 4πατηάατι ἡ Δ΄. Ἔν μὲν τῇ πρὸ ταύτης κατηχήσει, τῶν πεοὶ 
ἰοβεϊπιοπίουιπι χὦ Θρισ Παπὶ βαποίατῃ ρον ποθι. Ἡνεύματος ἁγίου μαρτυριῶν ὀλίγον πὶ αἶπος χατὰ 

Ραύίσαι, ρο ποδία ὙΠΠῚΠ πᾶν ισ ἀπ Ὶ )τ|8 γοϑια; 41- δύναμιν παρερίμεθῦχ ταῖς τῆς ὑμετέρας ἀγάπης 
Ἰδοί ΤΟ ΠῚ8 ΒΥΟΡΟΒα 8. ἰὴ ῬΥΘΒΘ Εἰ νθτὸ, θὰ 488. ἀκοαῖς, Ἔν δὲ τῷ παρόντι, τῶν λειπουσῶν ἐν τῆς 
ϑιρουθαπί, ὁχ πόνο ὙΠ 6} 1:6} Ταβίπθΐο, Ἰ}0ὺ νὸ- Καινῆς Διαθήκις, χατὰ τὸ ξγῶωροῦν πάλιν 
Ἰοπίδ, παι πιτὰ ΠΟ ἾΠ, ἀΠ πσόπηιβ, Το α, ἢΡ.. μεῦχ, θεν θέλοντος. Τοτε μξν, ἐδ τῆς ἀχοῖς τόω- 
 ἀϊσοπ δ πιοιπι πὴ Θχοθ ΘΠ] 8, ΡΟ ΒΟ βΏ τα 811-ἢὄἄὨἁξἷ ἡἅμετοὴν τὴν προρυμέαχν ἐπισχόντες (ἀκόστστυς ΤᾺ ὃ ν Ξ 
αὐ πὶ σα ππι  πλὰ8 (Ἰποχἰπιιδίαβ δα ΐτη 46 ϑρισιυ 5αη- περὶ Πνεύματος ἀνίου λύνος), νῦν ὃξ τῶν λοιπῶν (1) 
οἷο βοῦν), μὰ Π10 Κ81Ὸ σου ἀτιῶ Γοϑίαμ!, αθ ἀϊσὰη μέρος τὶ πάλιν ὀλίγον ἐροῦντες, Τὸ γὰλ χαλυπτεσῦα; 
μονα Ραγίθπι το ]η τη τ|5 : ποδίγαπι στη ἰοπἷ-. τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν τῶ, τῶν γεγϑεμξον πλ- 
ἰἅ μοι τοῦθ τα ΟΧ ΒΟΣΙρίτι 15 ἀΟρΡΟπιοπιϊασαση ἸπᾺ} ΠΠ θεῖ, μετ᾽ εὐγνωμοσύνης χαὶ γὺν ὑμολονεῦμεν᾽ οὐκ 
απο οὔγι ππαπὸ ποία ἰηπόμπα Τα ομλνι  Πα-- ἀνθρωπίνοις χαὶ σήάμερον χεχον αἶνο! συφίσμασιν 
ΤΠ] Δ Π15. ΤΠ Ι ΘΟΙ πα ἃ 1011}. 5. ΘΕ ἸπΠνΘηΠ15. ποπ πἰΘΙὩν (ἀτύμφοσον 15), ἀλλὰ τὰ ἐκ τῶν ρείων ὕρυφῶν μό- 
οἴϊαπὶ ᾿ιοάϊοντιο ἀ16 {τ} 116 ΘΠ] ΘΧΡΟΚΠ), κοὰ ]-ς νὸν ὑπομιμνήτσχοντες ἀσφαλέστατον 

ΤΡ. χη, 8, 

γἀϑ, κατὰ τὸν 

8 Ἰιδοίοπ οι. παπς οονίαμη [οἱ ππτη. ὦ. {πα ΘΟ] 558085. μχθοΘ ἀθηε5. ᾿ξ ἡπηι, δά (11 Τῶν λοιπῶν. Μεμάοβο ἴῃ οαλῖξ, τῶν λοιπῶν, ἰορίταν, τὰ λείποντα, οἰο, ΨοκΧ χαὶ φέμεσον ἴηΐταὰ ρὸ- 4105 ἘΠ) ΘΠ ἀν ΠηῈ5 ὁχ σα. Ἰϊο8 εἰ Οάβαι}, ΜΔΠ6-. ἰΐαᾳ ἀθοϑὶ τὰ (0151. δὲ ὥροα, ἘῪ 
Β}85, αἱ παροίαχ ἢ ΟΟἾ5]., τῶν λειπόντων, οἱ οἱ 
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μαχάσιον ἀπόστολον Παῦλον (1), ὅς φησιν, Α χαὶ ἃ νἴπαγαμα ἰπηΐαχαξ ΒοΟΙρἐαγαχ τη βοηίθη 185 πϑῆιο- 
Η 

σοφίας ἐν διδαχτοῖς ἀνθρωπίνης 

Ηνεύματος, πνεῦματι- 
χαὶ παραπλήσια 

λαλοῦαεν, οὐχ 

λογοις, ἀλλ᾽ ἐν διδαχτοῖς 
Χ πογκρίνηντες., [Ὁ] Ἢ πνευματιχὰ 

ΠΑ » 5 Ξ Μ ξ ξ 
ς ὁδοιποροῦσιν ἤ πλέουσιν ἐπιτελοῦντες οἵ σκοπὸν “τί «τὶ “ἡ Ὁ 

Σ:ς τ ͵ “«1ὡ2ῖἉ21΄ -- - ἢ ᾿ ΄ 
ἔχοντες ἕνα μεγίστης ἑόνῦ, τῇ μὲν προθυμίᾳ σπεύ- 
δου δὰ δὲ τὴν δ ωπ δέω» ἀφυ εν ξιαὺκ. ΝΕ οὐτι" οἰὰ ὁὲς τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, διαφόροις 

πόλεσιν παραδάλλειν ἤ λιμέσιν εἰώθασιν, 

ΠΑ σΤΕ Ἐς Ἐ 
τυγχάνον. “Ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς περ 

ξ : ἔβαν. γόοις, ποτὲ μὲν περὶ μοναρχίας ἦν 
ἐνον" ποτὲ δὲ πῶς χαλεῖτα! [{χτὴρ, ἢ παντοχϑά- ΠῚ Ἢ ᾿ 

τωρ’ ποτὲ ὃὲ ὅπως δημιουργὸς ἐστι τῶν ὅλων" καὶ 
ΕἸ .»΄᾿Ν Ὁ ΠΣ Ἢ ν ΨΥ Ὧν ᾿ ᾿] 

οὐ τὸ διαιρεῖσθα: (2) τὰς χκατηχύσεις, σιαίρεσιν εἰχε 

ὶ 

ἐμ» τὸ ὀιδασχή- 

τῆς πίστεως εἴς γὰο ἦν τε καὶ ἔστιν ὁ τῆς εὖσε- 

ὅείας σκοπός καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς πεοὶ τοῦ μονογε- 
νοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ποτὲ μὲν τὰ πεοὶ τῆς θεότη- 

τὸς (3), ποτὲ δὲ τὰ πεοὶ τῆς ἀνθοωπότητος ἐδιδάσχο- 
μεν, εἰς πολλὰς μὲν διαλέξεις τοὺς πεοὶ τοῦ Κυρίου 

Ν 

δ τος ᾽ ἥν , Ὁ "σιν. ἡ ν ξΞὰλλ 525 ἐν ΄ ἢ ὃὲ τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν χαταγγβλλοντες᾽ οὕτως χα' 

νῦν τῶν περὶ τοῦ ἀγίου Βνευματος κοατηχήσεων ζιχι- 

ρουμένων, ἀδιαΐοετον χκαταγγέλλομεν τὴν εἰς αὐτὸ 
- ᾿ . » Σ - -» 

πίστιν. Ἔν γάρ ἐστ' χαὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα, πὸ διχ:- 
πετῆἷα τες ων. ων. “ὰ ΓᾺ ροῦν μὲν τὰ χαρίσματα ἰδίᾳ ἕκάστῳ χαθὼς βηύ- 

λεται’ αὐτὸ δὲ μένον ἀδια 

ὁ ἸΙαράχλητος, παρὰ τὸ 
ς ς Ἢ ὴ 

ἐστι χαὶ τὸ αὐτὸ, διαφόρως ταῖς προσηγορίαις ὀνο- 

Πνεῦμα τὸ ἅγιον’ ἀλλ᾽ ἕν ἱ Ἶ 

" Ξ “κ᾿ . ι - ἐγ 
μαζήμενον" ζῶν, καὶ ὑφεστὼς, χαὶ λαλοῦν, καὶ ἕνερ- 

γοῦν’ χαὶ τῶν ὑπὸ Θεοῦ διὰ Χριστοῦ γενωμένων (4) 
ἐστὶν ἀπάντων λογιχῶν, καὶ ἀγγέλων χαὶ ἀνθρώπων, 

ἁγιαστικόν, 
1 ἐ ΞῚ ὌΝ Ἀν πετῶ δὲ πρδρνρονξα, ὅγω χαῖ τς Ξῖῖς 

ν πε Εε τὴ υὐ τοῖς ἰαφυροῖς ΟὟ μ ιᾳα΄ς τὸ 

ἄγου Πνεύματος νομίσαι τινὰς ἐξ ἀμαθείας διάφορα 
5 Ἐ οἱ ΠΣ ΟΝ ΤᾺ 

εἶναι ταῦτα πνεύματα, χαὶ μὴ ἔν χαὶ τὸ αὐτὸ (2), 

ὑπτο ἐστὶ μόνον" διὰ τοῦτο προασφαλιζημένη σε (ὖ 

τρο. ἃ Ὁ, ΦΟΣΝΕ 8 

.,- 

ΦΊΤΟΟν. ηι, 13. 
3} Θοῖν απ. 13: 

(1) Παῦλον. πα νὸχ Παῦλην δκουίρμι 51} ἢπὶ 
οα΄ 4, ΟΟΙ51.. Βοος Ολβααϊν, οἱ Οτούσοῖο, αι ἀπ] οὴ 
οὐ}, ἀπόστολον, δα ἢἰς δα]σονο τἰβιιαι δϑὶ: 
58 ραν οαϊᾶτὴ καΐ ἰηΐοι ὅς οἱ φησίν πᾺΓ]16Υ Ρο- 
βἰἐαπι ὃχ οἰβα, σολ εἰ, ΟἹ αν πη 5. 

(2) Τὸ διαιρεῖσθαι. Οὐκ]. παρὰ τὸ διχιρεῖσθαι, 
Βαδ οἱ ὕδβαὰ., οὐ τῷ διχιρεῖσθχι,,, διαέρεσιν εἶχε 
πὰ τῆς πίστεως. 

(3) Περὶ τῆς θεότητος. Π]5. Βα} 1 θαι ν τὶ οἀϊ- 
415 ἡουῦραπι ἐδιδάχθημεν, οοοδαγηῖ, ἀὰο ΡῸΓ 58 
ἱπα.1|6 οὐ ἴῃ οοὐᾷ, ἴσα. οἱ ἀξαῦἢ. ρεω (ΘΥ χα ββύτη, 
ἤρο 58 {15 νϑῦῦο 864. ἐδιδάσχομεν ΟΟΩνΘΠΙθΠ5, 6Χ- 
Βαρχηησα. 

(ἢ Τῶν ὑπὸ Θεοῦ διὰ Χριστοῦ γενομένων, 
γοῦθα ρα υ  ββιο 581 ἰὴ ὁοὐᾷ, ἤυθ οἰ, (αβαῸΒ. 
Ῥγο ὑπὸ Θευῦ, 68. πὶ δα} {1|5 ὑπ᾽ αὐτοῦ, τηὰπἰεβία "1 - 
Ὀγανίσταπι, μτορίοσ 50ῈῚ νἹοϊπ αϊο, ἀρ ι ΔΈ ΟΝ Θ. 
Ουάᾶνὸ ὑπὸ Θεοῦ ΘΓ ρβΒΊ ΠῚ Π5 ὁχ Ο0}.. σοά. ατοάο- 
οἷο, οἱ 5 }}} Ἰοσὸ (δι. 10, η, 43. Οοἶ5]. αθοῖ τῶν 
ὑπὸ Χοιστοῦ γεν. 

(9) Τὸ αὐτό, Οοἱδὶ. δά, Πνεῦμα, σιωπύεηι δρί- 
γιξμην. 

(6) Προασφαλιῤομένη σϑε. 

Ῥαάτμοι,.. ἀκ. ΧΧΧΊΠ. 

16 Ὧ05, 5θ6οι) οοἀὰ. 

τὶϑ ΒΡ ΡΥ ΠΝ ποὺ δαΐτα [α{155ἰ πη τπλ. } αχία Ὀθα- 

(πὶ ἃροβίο! αηὶ Ια μἰ ατὴ αἱ αἰ: « Οὐ ΟἹ Ἰοχψαίμλας, 
«δι ἴῃ θυ οηίθιι5 4πὸ5 δασηδιγα ὁ θἱθπ| ἢ ἀσοεῖ, 

« ὁβά ΄1πὺ5 ἀοοοί 5}1τ1λ5; ΒρΙ ΙΔ ΠΡ 115 πριν πα α 
«υοῃἰοπἀοπίθϑῖον Ὑτα του θεῖ5. ρύγτο ἂσ παν σα Π1}}5 
50}}Π{ [Δογπγ 8,11, ἐππὰ ἀπθτῃ ΠΡ ΘΑ ΠΟ ΠΡ Π15- 
5101} ππθνῖ5 Βοσορ, ὁΧχ ἀθδι παῖ φ ετὰ ριορε- 
τατη! ; νεραηὶ ΟὮ τι δηθτη ἐπ ἤσηα [ΓΘ] ὙΔΤῚ 5. τπ|- 

ΒΕ 115. ἀ6 Ρουθ 5 ἀρΡο] ον δομβαονργαη!. 

11. Νάτῃ οἱδὶ ἀϊνἀαπιαο κανε άῳ ἀδ Βρινι βαποίο 
ἀϊδρμαϊαοπθϑ, ἰρβ6 ἰαπιο ἰπαῖνεξιι5. θ5}, ΘῈ 1105 

Ἰάρι χα 51}. Βίσα ! Θπῖπι οατ 46 Ῥαΐτα ἀἰσοθαπλιδ, 
9. 11Ππ|5 ΠΟ ἷ5 Γὰ1 ἀθ ϑατασιο απίσοσαο 6}}5 ρυϊησίραῖα 

Β6ΓΙΏΟ ; ἐα[[ὰ8, ΄αοιισο Ῥαϊοσ, 5 ἀπὶ ογαπίροίοι, 

αἰείμαν,; 5. αἰτ5 ἰδ μά δα πὶ δἐΕς ππΊνουβουαμν σοὴ- 

ἀϊίον : θο ἰαπιθ βία ἐαίεσλόβοον ἀϊνίϑῖο, Ποῖ 

αἰν᾽ξέοπθ ὉΠ} ας Βα  Πσαθάξ : ἀμ αηὶ θαὶπι ογϑῖ, 

βίας μ᾽ Θ᾽ Ὁ 5. ἂς τϑὶιριοηΐβ ργοροβιίμηὶ ἰοὰξ 
οἰἴΐαπαι ἴῃ 1εἰ5 φατ ἀς απισοπῖίο 01 ΕἼ ο αἰββονίαν!- 

λι8, 0 88 (1 ἀ΄ὰ αἸνι εἰταίθτῃ ρον θη], ,ϑπιοάο 

4ππ5 παπιαι αι 5. δαμ, ἀοΟΘ απηιβ; ᾿ία. αἰ, ἀτιπὶ 

ἴῃ μίαν εβ. ἀϊδοδρίαιτ ποθ, αὰῷ ἀ6. Ποιμίμο ΒοβέῸ 
1δϑιι ΟΝ γι βίο ογαμὶ ἀϊοοπάα ματαγεμιαν, χα  νίξαιμα 

τὴ ἰμββῖαα λοι ρυιθασαρομπμιβ : 1ἴα οἱ πιμασ ἀν 1515 

ἀο δρίριηι βαηυΐο αέθολοκίϑηδ, πε  ἰνίβδηιν πὶ ἰρϑῦτα 

δητυιπ τα πλῖι5. ἢ δ, λ 156 5} στ τθλ ΓΕ Τόσα ΞΘ νΠτι5, 
ἀαἱΐ ἀρᾷ ααἸάοιη βὰὰ α ΡΟ τον 9 ὃ ὅ αὐὐϊοαί 6 
«Ῥτοὶν γι}, ἀἰν 9 5», 1ρ56 δα ΐοτῃ ᾿λιἢ ν᾽ 585 πηιδη δὲ, 

Νοῖ ΘΙ ΤΠ 15 ΟΒῈ Ρα ΔΘ Θὰ ρσΈ ΓΕ Ρ ϑΡ: τ τη 58 ἢ- 

οἴπτπι (1), 5864 ἅπὰ8 οἱ τάοπὶ 651, ἀν Ο 515. ἀῃρΌ}16- 

ΕΟ μΠ]π5. ΒἸσΠἸοαία 5: νἸγθὴβ. οἱ βαρβιβίοιβ, δὲ [0- 
4ἀ6 8, ἐν ΟΡΘΡΔΤ5.; δδί 8 ΤΕΤΊΠῚ ΟἸΜΠ1 ΠῚ τὰ 016 
ῥταμ ἰδτατῃ, ἀὰῷ ἃ Ποὺ ρθν Οδνιβίπτα ἰδοίοο βαπΐ, 

Δ βου αἰσαθ ποταϊπιιπι, βὰ πο Ποδίοτ, 
11. Νὰ αὐ, ΟΡ αἰνθυβαβ ΞΆ πΠΟΙ Ἀργὰ 5 ΔΡΡ6118- 

εἰσθ5, ΠΟΙΠΆΠΕ ὁχ ἱβπογαη δ ἀΐνουῦβοβ ΠῸΒ βρίτὶ- 
ἔαϑ. δὲ πο ἀπτῃὶ δὸ δα ριάρια, αὶ φαϊάοι Βο} 5 

δ5ἰ, διθϑιτανδιίμ, ἰἀοῖσσο ἀφο θεῖα, σαϊμο  οὰ 58- 

διω. ὁ; 7 δι, Ἰῦ, 11. βὰν, 12, 1. Ἰώ, 15 

(οἰ5]., οθ, Οαβὰμ)}, ἀγοῦ,, ’οοο Ἰιοντπὴ Ὑϑυθονατα, 
πρὸς ἀσφάλειαν "ἕν, Ροπίοα, ρ'Ὸ ἕνα, μοπιίπιιβ ἕν 
ὁχ σοιϊά, πυοιιογαῦ5, τα 10 σα Θο οβροθ χυῖ, τ πὰ- 
ταϑῦῖ5. ἃ}}}5 [οο18. ΟΥὉ}11}, ΥΩ 0 Ὲ5. 5800} Αἰοχδη- 
ἄτίὶ ΑἸοχαπάνιηἱ απ Ρτ ΟἸΒ 8515, οἷοι, ΤΌ θτι5 
μπιε ἢ απ σῖτατ' ἀγείσα!ο ἀὸ Βρίγιια καποίο, εἰ 'ρ5ᾶ 
Αγμίαχοοβ γαϊοπο. ᾿οσο τὸ ἸΙαράκλντον, βοτίρξὶ- 
πὰι5. τὸν Παράχλητον, ἰαχία οοἀᾷ,. Οοἰδὶ. ἴὰοο εἱ 
ἀαβάι, Ὑἱ418. ποίατῃ ἱ 1π (10 οαἱ, 10, ρᾷσ, 348, 

(7) δοι αἰΐμε ἐδ Ῥαναοϊοἴιδ, ΡΥ Εν δρ ιν λιμὴ 5απ- 
εἴη. Οοπῖνα ναἸοη πᾶ ηο5, σαὶ Ῥανραοϊδίατῃ ἃ 5ρὶ- 
τα βαροίο ἀἰδιηρασμίαθ, Ραγδοϊθία ιν πῖον 30 
ΒΡ 5 ἤδοπα9 ἀδοίπηο πόθο ἰοοο, ρυίταῦτη ἰἢ Π110- 
ἰουδά ὁχ Ποπῆμο οἱ που! θ5ῖα σϑιλία, πὶ σΟΉαμ 6 
ϑ8ς ΡΊΒΕ βῖνο ΕἸ ἀδ σο]] Τα δηΐ, δριγι πιμὲ νθΡὸ δπο- 
τὰσὰ οὐαὶ ΟΠ τίπίο μοϑὺ 30. οηᾶθ. δὰ Πγιηαπά τω 
ῬΙοτόπιᾶ ἃ Νὰ βἰνο Μοπόβθὴθ ργούποίοβ. βοιηπία- 
Ῥμαμὶ, ΥἹάθ Ιγϑῖννν 1} ες οὔμ. ἐν αν 2 οἵ ὅς Μοπίδη 15- 
ι: αοσαθδ, βα] δηλ ΠΟΠΉΪΠ, ϑρισίαπι Ξαποίαη ἃ 
Ῥαγαο!οῖο ἀἰβύσυθρδηῖ; {ΠΠπτὴ ἴῃ ἀροβίοϊοβ, πὸ 
ἴῃ Μοπίαασα ἀθθοθηάἶεβθ ἀοοθπίθβ ἀραὶ Θγι}}. 
ΑΡΡρϑμαιοῖβ ἢ. 26 ρνᾳξοενγρί, οἂρ. ὅ3. 
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911 5, ΟΥ̓ΒΙΤΔῚ ἨΠΒΌΒΟΙ,, ΑΒΟΉΤΕΡ, 

σαν 815 τα: μρονία, ἐγα άπ{|0 1ὰ Πι {01 σοη οϑϑίοηρ ἃ χορολικὴ Ἐχχλησία, παρέδωχεν ἐν τῇ τῆς πίστεως 

πἰ το οτοηγαθ, «ἢ ἀπ τ απ  μιὴχ ἈΡΙΣΤ Δ, Πα γὰ- 
«Ο]σμαπι, {πὶ Ἰσσ15 658 πὲ ρρορ ΟΕ 5το.} ἀπ νοῦς 

ἴον βοβδῖβ ΜΠ 5. ἀπο. ππποι θ ΠΟΠΡῈ ΟΒΒΟ, 

ἀαὰ γονῸ κοΐπ Ξριοαπι βαποίπηι, )ὺ ΠᾺΙ 18 

ἀρρΘ Ια Πο 5. ἀππις νο15 ρα λοᾶ5 ἃ ιαΠ 5. γϑοι ὰ- 

Βα 8, 
Τν. νοσαίαν αφαϊάσηι ξρίλίδ λιχία ὦ ποῖ λοίο 

Ἰσοίαιὰ [ἀ}}: αι Ναιη χαὶς τυ! ἄθον μὸν δρι πίη ἀαἰὰν 

ΒΌΡΙΠΟ 5 Π 6 1 οοἷν ΠΟ παρ απ! ἐὐ Β ρ᾽ εἼπι8 νον ἐα ἴα, 
δἰ σα 41 δαϊναίου αὶ « αν ααἴστα γοοΥἽΕἾ}}, δ γ)- 

«αἰτι5 γδιπ115..» ΔΒ ΒΟ] αἴ ποσὰ Ρᾶνδοϊοίαξ,α!, 
ἴάθια ἀν τ τ 51 οαται θεὸ πὸ} ἀδίδτο, αν οἱ οί 5 πὸ 
κύρηῖοῖ δὰ γνὸ5 ὅθι να ἃ ἀαίοπι απ οἱ Θὰ ἀ8 πὶ ΓῸΒ οἷ 

αἰνονδῖβ αο Π πἴδτ|5. ἀρ Ρ 6} 118, μα πὶ ΟΧ 1}15. στὸ 

πκυὰν ἀϊραῖη ἀδοϊαγαιιν, Ναπι τφοσα Ἰάθηι ει} δριγῖ- 
5 δασοιακ οὐ Ρανα Ιο 5, ποῖα [αὐ α αν πο οναϑ 
« διίρια 1, αὶ ἐ5ι Βριτὰ5. Ξαποίῃ5 ὅβ... Οποᾷ γον 
ἰάθῃν 511 αν αο]οῖα5. αι δρίγνα νογηαξῖς, ἀἐοιτῃ 

πιαρδίατ: « Ὲ αἰαὶ Ρακαοϊοϊα τα ἀαθο νγοῦδ, αἴ γο- 

« Βίξσαιη παποαὶ ἰὼ τοἴδγησιη, ϑρ πὰ νυ ἢ 115 ὅὅ; 
«τογαθχαπὸ: στα ἀαϊοῦιν νον! {16 Ῥαρδοίοι 8, 

«ἀἝἋἄἀσαχ ὃρο ταϊ πὶ νοθὶβ ἃ Ραϊσα, θέ ντιι5 νον {55 

γούαιν ἀπίομι ρια5. Πεῖ, 5ίοαι! δου ρίππ 65Ε 

« αὐ νὴ πριν! πιχ )}61 ἀοβοοηάοηίοιῃ δ; ἀο ΓΙΡΒᾺ5: 
« Ουϊσαπψαο σα ὅρίσιμι Πα ὶ ἀραπίαγ, 151} 1}}} 0] 

(586}}},» Νοιρτ αἶαν δὲ ϑρίγιια5 ΡΒ ΣΊ 5.11} δοτναίον 
ἀἰν 1 ΝΌΟΝ 6 πα μὰ νῸ5 πὶ χαὶ Ἰοφαϊαι αἰ, βοὰ Θ᾽ ΤΣ αι8 
α Ῥα[τῖς νοβίνὶ, πὶ Ἰοφαϊ μαι τὰ νοθῖ5 "δ οἱ ἸΘΓῊΙ 
«Ῥαῦ]ὰς : 9 ὅ Ὁ 1ὰ}ὺ5 τοὶ ρραια Πδοῖο σόα τῆθα δα 
« Ῥαίγοινῃ ᾿ς δὲ ἔνα ΣΕ μοι γοθὶβ,αὶ σονγορουθιη 
{ ΡΟ ΡΜ ΜΠ} ετι8 ὅϑη» ον ποάποθβρια5.)0- 

πα] πὶ,στοι 1 ῬΘί 5: α ἘΟΟῸΡ ΠΟ ΒρΡΊ ΓΕ ΒΕ 5,161 νῸ5, 

«αὐ σα ίαΡρ 5 Θρι τ πππὰ Πομα τα ΠΑ ρ ΟΊ αλαν οὐδ ρ]- 
τα 5 Ποῖ οὐ ΟΔ511, νοῖαὶ βοσ] 1 ΡαΌΪαΣ ; «Υο5 ἅ1|- 

κἰςἢ Π0 ἢ. 658|5 ἢ] σαν πα,βοα [πὶ Ξρί.51 ἰἀτπ ἢ ὅρ1- 
α απ 61 Βαθ μα ἰπ νοΐ 8, 5 γότο {{ἰ5 δγηυ ατα 
« ΟΕ 511 θὰ δ ολ Ἰῖο ἤν 651. 615 ὅ5,.» οσαίαν οἱ 
ϑρΙ τὰ 5. 1111 Π οἱ, δἰοα! ἀϊςιίασ : « χοπ απ ἀ 01} 

5} ον, χιι, δ. 1 ἀ. τ. 
τὸ ραν, τὶ 83. 
53 Ἰοτη. υἱπ, 9. 

1. 7οδπ. χνι, 18. 13 
ι οι, ὙΗΙ, 44. 

(1) “Ολίγας, Οο15],, λίγα, μάαιοα, πὶ πλαϊό. Ράπ]0 
ρυκβί, ἰάθη οοάοχ οὐ ἀνοά. μοβὶ Πνεῦμα ἡ Π πὴ 
Βα) οιί, σοφίας, γοιηδη" ϑρίπθις καρϊοηίία. 1{1π4 
σοφίας αὐδίϊπτι ν ΠΟΛ ὁΧ θοῦ ΡΠ τὰ ἀρργοβαία- 
ἄθηὶ ἃ Οντηο ἁἀδᾳοῖο ; πᾶ Οὐ Πὰ9. πιὸ 0. Ξ0]ὰ 
Βρ᾿ 15 ἀρρο!!αιοπμο ἀσοῦὸ νἀ θίαγ, πος Ῥδυ] Ἰηοὰβ 
Ῥνόμα! δρισιααι κα ίτη {101 δρίνεμμοη. καρ ϊοπέξο. 
(ποῦ την χὰ. ὅς, ρτοθα να ὁχ ἴόθο [βαῖὺ ἀϊδουῦίο, 

(23) Τὸ αὐτὸ. Τὰ ΒοΡῚ 5. το αὐτῶν, ΟΧ οορά, 
ὕο15}, ἴσο, άραι. οἱ νοῦ, ΡατΠοαἸατι νοτὸ 56- 
χαύπίοιι γαΐ 6Χ Ο15]. ἀἀοηα5. [ἢ Ξα δήδοίο ΟΠτί-- 
5.1} [οβιυησπίο, Ιαοὺ δώδλω, ἐκαρβο, βου! ρίαπι ἴῃ (015]., 
δώσει, ἐμ ν. αὶ πα οί ἰὰ βαορο [οχίας ΘΕ π᾿ ΓΙ ὰΣ 
ῃ. 11 01 48. τεολαῖ δαπχάθηι Ἰοσπτῃ νυ], 
19] Πνεῦμα Θεοῦ, δρίρέίας. Ὠρὶ, ᾿οου Πνεῦμχ ὁ 
Θεός, [ἰὰ δορί ρδηας, ΒΕ ΠΑ ἢ ἡ διι5. 755. ΟΟΙΒΙΠΠ., 
ἤοο, λθαα}. ΟἹ. νονείσηο ἀνοάοοι, ἃ Ἰορομάππὶ 
ἀβαυ την βεσαθμιία ᾿ν Ώρβ6}} οἱ ῬΆᾺΠ ἰσσὰ ἴὰ ρτὸ- 
ΔΕ σα μὴ [105 ἀρ ΒΟ ΓΟ ἢἶ5. αἀάαςία,, ἐκ νεῖ, 

Βα}5 οὐ, ἢ. ὃ, ἰοσβ όὰπι, τν, 94, Πνεῦμα ὦ 
Θεός, ποῖ 46 δρίτεια βαποίο, βοὴ 46 Ῥαΐγτδ ᾿λί0}}}- 
δδλάαβ. Ῥύυ8) χαταζαῖγον, Ουἱ5]. δ αηρι ἐπ᾿ αὖ- 

ιν γόν πὰ μοὺ 

15. Μά ι χ, 320, 

" 

»"" 

ἐπανμελίᾳ πιστεύςιν, εἰς ἕν ἄγιον πνεῦμα, τὸν Πα- 

οἀχλγτον, τὸν λαλῆταν ἐν τοῖς προνήταιτ' ὁπῶς 

εἰδέναι ἔχοις, ὅτι πολλαὶ μὲν χὶ προσηγορίαι τυγγά- 

ἑ Πυεῦμα τὸ ἅνιον" πεὶ νρυσιν, ἕν Οξ μόνον ἐστὶ τὸ 
πολλῶν ὧν πρυσηγουτῶν, νῦν ὀλίγας [ΠῚ] ὑμῖν ἐχ 

ἐροῦμεν. 

δ΄, Καλεῖται μεν Πνεῦμα, χὰτα τὸ ἀρτίως ἂν 

σμένόν Ὦ μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δὶ 

ἰζαλεῖτα δὲ Πεεῦμα ἀληθείας, καρ- 
5 πα “ 

ἐχεῖνος, τὸ 

λόγος συφίας. 

Σωτήο φησιν. 
᾿ ῃ ΝΥ 

ληθρίας. αλεῖτχι 

ἃν γὰρ 
᾿ 

ὡς ὁ Ὥταν ὃξ ἔλθη 
τη 

Ἡυεῦμα τῆς ἃ χαὶ Παράλληοτης, 
᾿ 

καθὼς εἴρηκεν" 
ἌἍ. ΕΣ ΜΆ τ ΄ “᾿ " ἔκταν “ Ξ " ΤῸ 

κληπος οὐ αὖ ἔλθῃ ποὺς ὑμᾶς, Ὅτι δὲ ἐν καὶ τὸ 

αὐτό ἐστι διατόροις ταῖς πρησνγοριαῖς ὑνορλαξόμενον, 
ΓῊ ἱΞξὲ 

ΡΟΣ ." ὖ πῆ νἀ αν Ν 
τὸ αὐτὸ, Πνεῦμα πὸ ἁγίον χὰ! τῶν Ηχλαχαυτον, εἰρὴς 

Ὄ Ἴ δ » “ ᾿ 

παν Ὁ δὲ Παράχλητος τὸ Πνεῦμα πὸ ἅγιον, Περὶ 
Ἂν Ἔν Ἢ -“κ ΓΩ} ν᾽ "2 ᾿ ΩΣ Ξ᾿ ἷ “Ὁ με. 

ὃὲ τοῦ τὸ αὐτὸ (3) εἶνα! γχὶ τῶν Πχράχλυγτον καὶ τὸ 

Ἐν) Ὑ22 
,. ι) 

 ῴἧ κ“Ἅ - Ἢ ἤ 

σείκνυκαι σαφῶς ἐκ τούτων, ! 

Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, εἴρηται Καὶ ἄλλον Παρᾶ- 

κλητον δώτω ὑμῖν, ἵνα μεθ᾿ ὑμῶν μένῃ εἰς τὸν 

αἰῶνα, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀλυβείας' καὶ πάλ" Ὅταν 

Παράκλττος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν χαρὰ 

Καλεῖται 
ὃὲ ἔλθη ὁ 

κοῦ Πχτρὺς, τὸ Ἰἰνεῦμα 

δὲ Πνεῦμα Θεοῦ (8), καθὼς γέγραπται" Βιαὶ εἶδον 
τῆς ἀλνβείας. 

τὸ Πνεῦμα τοῦ θεοῦ χαταῤαῖνον' γαὶ πάλιν" "Ὅσο! 
Ν ᾿ ΡΝ ᾿' [4 Ν - - 

γὰρ Πνεύματι Θεὺν ἄγονται, οὗτοι υἱοῦ τοῦ Θεὺῦ 

εἶσ', Καλεῖται καὶ Πνεῦμα ΠἊαπρὸξ, χκαθύς φησιν ὁ 
Η . ; Ἔ “να ὩΝ 

Σωτήρ. Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἔστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ 
- -"- - ᾿ ἐγ . ΡΝ 

Πνεῦμα τοῦ Πατρὺς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν" 

καὶ πάλιν (Ὁ ὁ ΤΙιχῦλος Τούτου χάριν γάμπτω 
“;“᾽,.- πὶ 11 πέρχ' μ᾿ 4. 
τὴς τῶν Ἅ τορι ὙΣΣ 

᾿, ν᾿ - "».,ὄ »"ν 

ὑμῶν χραταιωθῆναι ΟἱᾺ ἰ 
τ 

Καλεῖτα! γαὶ Πνεῦμα Κυδίγυ, χαῃρὼς ΐτοος εἶπεν" 
ΓΣ . τ " , Ν ᾿ς .Ν 

τι, ὃτ' συυντουνζῆς ὑμῖν πειρᾶσαι τὸ {νεῦμα 

Κυρίου ; Καλεῖται γαΐ Πυρῦμα Θεοῦ χαὶ Χοιστοῦ (0), 
ι Ἶ Ἶ π᾿ δ. ας το Ὁ ᾿ κοηὼς ζράρε! Παῦλος Ὑμεῖς ἀξ οὐκ ἐστὲ ἐν σαοχὶ, 

ἀλλ᾽ ἂν πιξύματ', εἶπε Πνεῦμα Θεοῦ οἶχει ἐν 

τῇ ΤῊΙῇθῈῈ δὲ προς Ἀγ Ξε πᾶν ἜἾἾΝῚΣ »: ὑμῖν, ἘΣ δὲ τις Πνεῦμα Χριστοῦ οὐχ ἔχει, οὗτης 

41. Ἰρδῆ. χιν, 230. 4 πᾶς. 10. 15 26. χῦς 320. 
Ὁ ἤν σες πὶ; ὩΣ ὦ ρῶν ἀ: πρω ὑξ ὧν 

τόν. ΠῚῸ μοιτὸ ὀνδησρησαπ ἰσθπ5, οὐχ π|5 γϑ 7} οἶα 
νυ ]5, 65... ὃχ Μά μσ, ἀσθαπιρίαβ. 566 ἀρμαὴ 
οὐ ρο βίδα 5. εἶδε, υἱϊ{, αασηῖοάο ὅρ50 ὕνρηπις 
πὸ Ἰοσατα οἷται πὶ. 9. χα βοϊογιασ νῸ] Δὲ} 1 1-- 
τἀμὰ. ἀν ᾿π|Θ 1] χῊ να σά! ΠΟ5ΙΘΥ ἸΠ οτΌγο σαΐ νἱ- 

} ἀοῖαν ἰθρίβθ8 ἐφ᾽ ξαυνόν, γ6] ἐφ᾿ αὐτόν, γογίθπ5. 51: 

ΜΡ 86: γϑὶ αὐ Τοληηοπι Βαριβίδτη οχ γῆ ο, ααἱ 
"ὖς ἀπὸ Ἰοσὰ Ομ {1 Μ ΔΕ Π ιν τ, 16, εἱ οαη. τ, 43, 
ἴὰ {πὸ δοΔ ἢ 85 ἃ}}, τερέσμαι τὸ Πνεῦμα, Ξοα σμλ]- 
εἰ, τοῦ Θευῦ, 

τῷ) Καὶ πάλιν, γοοθηι πάλιν δι Χχ οὐ. 
(οῖδ,, ἴσο, Οὐδ. οἱ σον, 16 πὲ βία, ἵνα ἀῷῳ 
ὑμῖν ΕΧ (ΟἿ51. Βοος, τ ΞΕΏ51|5 6588 ἰπ!ρείοσ, (π0 
οἴλην τὰ Γρϑ πη οπία οὐ ἐσ πσρτοξαν ἣὶ φα ες, Πτρός, 
γοποβαί, {νεύματος οχ ἀπαίπιον ρυφοία 5. ΠΡ α, Ο1- 
1οὉ. Βοοιηῖο, οἱ βαοιὸ ἰθχίι. 

(ὃ) καὶ Χριστοῦ. Αἀἰάϊαν ἴῃ σά ππ, Ἴ;σοῦ" χα» 
νῸΧ σαπὶ ἴῃ ὑοαά, ΟἸπ μα  θ 5 ΞΌρΡΤ ἃ πιριχον αι ἀ051}, 
6. ΠΟΘ] 0 ΓΕΡΘΙΓΘΡΙΓ ἢ 65} πλῸ 118. Πα πη ς 
ΡΊσαιβ ἀρρΡ Δ Ποπότῃ σου τὰ} δαοίος, δάσὰ ἀο- 
ἰδία αὶ ΟΧΊΒ ΙΔ ν ΠΠ 18, 
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᾿ " - 

οὐχ ἔστιν αὐτοῦ, Καλεῖται χαὶ 

τοῦ Θευῦ, χαθὼς εἴσηται" Ὅτι δὲῇ ἐστε υἱοὶ, ἐξχπ- 
ἐστεῖλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ. Καλεῖ- 

ται καὶ Πνεῦμα Χριστηῦ, χαθὼς νεγραπται Εἰς 

τίνα, ἢ ποῖον καιρὸν ἐδηλοῦτο ([) ἐν αὐτοῖς 
Ἰνεῦμα Χριστοῦ χαὶ πάλιν: Διὰ τῆς 
Χριστοῦ. 

Ε΄ Ποὸς ὃξ. τούτοις χαὶ ἄλλας πολλὰς ὀνομασίας 

τοῦ αγίηυ {Πνεύματος εὐγήσε: π ἀν ΤΥ 

γξγοαπεχι ἱκατὰ Πνεῦμα 
- - » Ὁ ἂν “- Ἂ 

Πνεῦμα ἁγιωσύνης, ὡς 

ἁγιωσύνης. 
Παὐλός Οὐ γὰρ ὲ 

εἰς φύδον, ἀλλ᾽ ἐλάδετε 1 υἱοθεσίας, ἐν ᾧ 
κράζομεν, ᾿Αδόχ ὁ Πατήρ. χαὶ Πνεῦμα 

ἀποχαλύψεως, χαθὼς γέγραπται Δῴη ὑμῖν Πνεῦμα 

συφίας ναὶ ἀποχλλύψεως 

-- τθισὶ Ὡς νεῦμα υἱοθεσίας, ὡς 

ΟὟ ΠῚ ΤῪ ποεῦμα δουλείας 

αὐτοῦ. 

ἐπαγγελίας, γωθρὼς ὃ αὐτός 
ὌΡΡΝΣ ὑπ ἢ ἡ ΣΝ τ σι σαλε, ΤΌΣ Σερδσσοαδι “Ἔν ῳ χα! υὑμξὶς πιστεύσαντες () ἐσφραγ"- 

; 

ἐν ἐπιγνώσει 
Καλεῖται καὶ Πνεῦμα 

Ε ἕν: εὖ ων ͵ οὐδ τὰ κῶν ἃ 
σθητὲ τῷ Πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἀγίῳ. Κα- 

λεῖται χαὶ Πνεῦμα χάοιτος, ὡς ἔτ: πάλιν λέγει" Καὶ 
᾿ δ ν Ἔ Ἶ ; ἀν. τῇ ᾿- 

τὸ Πνεῦμχ τῆς χάριτος ἐνυδοίσας. (αὶ ἄλλαις δὲ 

προτηγορίαις πλείοτιν ὀνομάζεται τοιαύταις. Ἤχου- 
ἊΝ - ΕΣ τὴ - , : Ἐς 

σὰς δὲ σχτῶς χαὶ ἐν τῇ ποὸ ταὐτὺὴς χλτν λήσει, ὅτι 
τὲ τἂξν ἀυχῃλ, πότὶῷ δὲ ἦν: πὸτε μὲν αγαθαν, ποῖξ ὁ: ἦγ: 

τ ἀρ τς νι ΄ 
ἂν ὃὲ τῷ ΠΠσχίᾳ, σοφίας, καὶ ᾿ ᾿ ς Ὦ πρασδη ΑΝΡΑ Ἐ συνέσεως, χαὶ βουλῆς, χαὶ ἰσχύος, καὶ γνώσεως, καὶ 

; 49. ὦ 

εὐσεύείας, χα προσηγορεύετο, Δι’ ὧν 
ἀπαντῶν, τῶν τ π ἔέ ν μ 3, τ - 

τρότεϑον εἰρημένων καὶ τῶν νῦν 

ἐν μὲν τοῖς ᾿αλμοῖς 

μονικὸν ὀνομάζετα: 

; 
ἡ 4. Ὁ . Ὁ - ῃ ῃ 

συνίσταται! (9), διαφόρους μὲν εἶναι τὰς προσηγορίας, 
Ν Η - . Μ᾿ 

ἐν δὲ καὶ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα τὸ ἅνιον" ζῶν χαὶ δ9.- 
ἀρ οὰ εὐτὼς, γαὶ πάντοτε Πατρὶ καὶ Ἰϊῷ συμπαρόν' οὐχ 

ἀπὸ στόματος χαὶ χειλέων ΙἸατρὺς ἢ Υἱοῦ λαλούμε- 

νον, ἢ ἀνχπυεξόμενον, οὔτε εἰς ἀέρα διαχεόμενον (4}" 
25 (Πα αἴ. τινὶ 6, 51 Ρρίγ αὶ 41. 

11. 39 1014. 13. 90 πδιν. χα, 20, ὅι πὶ. Ἰὸς πυ 88, 
ΡΟΝ 1ς ἢ 80; 

(() ᾿εϑηλοῦτο, Μαῖδ 1π ὁ 115, δηλοῦτο. σογιίκοι- ἢ 
ἴα} ὧχ ΟΠ 15. Γα55.. 586 ἴῃ ἴζοθ οἱ, (βαὰθ. [αχία 
ϑασύασι ἰσχία η) ΒΡ ίιΓ, ἐδήλου τὸ ἐν χύτοῖς Οφ ΤΟΥ, 
αἰ (οἱΞὶ. ἀῖρὸ Οὐμορ οἱ νοά,, ἀπὰ νοοῦ ἐδηλοῦτο, 
ἀφ 65, τῇ ] ορση Νουὶ 1᾽δϑίδιοη τ σοι οατῃ 5ποτὶ- 
Ῥίαγα. ΝΊΒῚ 851 ἴῃ νυν] ἀπο δἰ ἐδσα!] [αν δᾶ τ ἴῃ 
τροθρία 16 δΟΘ]Ι ΓΘΒΟ 5. 

(2) Ὑμεῖς τριστεύσαντες. ἔνραπΒἢΠ}Π ΟΥῚΠ]5 π0π- 
πῈ 158 ΑρΟΒίο]1 νουῦθ5 ἰμἴον ἀπὰ5. 415 σοι ρτριδη- 
5Ά8, δράθῃϊαὰθ. τοὰο ἰούα) ἀμο ὑθοϊδξ τι. 35. 
Ῥογιοάαιηα θθαιδηΐθῃι, καλεῖται καὶ, οἴσ,, ἀσ489 κα 
καὶ ἄλλαις, ἴῃ ΟΠ 5. οἱ ΔΠΠ|8 σοι 5. θτυθ ἢ) 15- 
βᾶι, Οχ βόο]ὺ οὐά, Οὐἰπὶ, ἀἴο ἀπουϊρείθηαϑ : 504 
ἰοοῦ ὅτι, Ροϑυϊηλυβ, ὅτε. 

(Θ᾽ Συνίσταται, Ξ1ὼ ἀπχομνίηι5 ὁχ οοἀά, (ΟἹκ]., 
06 οἱ σαβαῦθ., δὲ βία} Ἰύοο ἃ}5. οαἴοο!θι, τς 81, 
ἀπ Ο550. ἰὼ δα 15. Βο!απιμεοιίο, ἵσταται, Ρογραι- 
Ἰὰη ἰἴνα, ἰοῦ ἁγιΐζον, οι ρϑίῃχυβ, ἅγιον" ζῶν, 
αἰ ΒΑΡεῖαν ἰῃ 04. Οιιον. Ξαοαηάο εἰ νοι. ΟΟΙ5Ι. 
ἴδγι, ἅγιον, οἱ οὐλ τ! . χῶν, Ἰοθ. οἱ Οαβδ. βθόμπῃ- 
ἀσπὶ ἰδηΐαιη τοσοῦ, ρα πᾶ ρυ ΘΙ ΟΡ 55, δα ΕἸ οπέ, 
ἘΔΜΠῚ ἀνο θᾶ ἰὸ άπ σοα 4145 Παρ ομε, Υ1άο ραν ]- 
ἰδ Οὐ Ἰουαπι ἢ. 3, οὐ ΔΠ105 βίη] 5 π΄ 28 οἱ 
99, Πρ [6 }}ν ἀμέθιῃ. ἀπ !ψασση. ὀγγότόαι Ὁ ΟΥγσελο 
ἰσπὶ 1 ἐς δυά, Ρ. ὅδ, οἱ Πιώγιῃ. ΠΡ. 11, 6 δριγ ει 
βαποίο ποία! απ). φαὸ Αἰ 41 ἀσοοθαμι ΒΡ 1 Π} 581 - 
ὑὔαιν ΠῸῚ) 6580 5 βία πὶ ροῦ 56. Οχϑιβυσηνοπι, 5664 
ορϑγαϊιομθιῃ [γε] 

(6) διαχεόμενον, δι) σπρίαιν. ὰ οοᾷ, Οο|8,., 
πρότερον προλαθόντες εἰρήχαμεν, αἰΐ ξωρεγἧδ ἐπ απι- 

ΘΑΤΕΟΠΕΒΙΝ ἈΠ, ὈῈ ΘΡΙΔΙ ΒΑΝΟΤΟ 1. 

Πνεῦμα τοῦ γΥΓοῦ ἡ δὲ {ἢν ᾿εἰδὲς λοις δρδιση ΓΠΙῚ φαὶ ᾽7, 

Ὁ Ἐ᾿ 
ὑμῶν ὀεήσεως, 

35. Ι ὰρν ᾿; θὲ 

τὰ 

Νοιμ] μὰ - 
ἴμὉ οἴη. ϑρι 5. ΟἸλε δι, αὶ 656 δορί ρίιπῃ ; 7}ηὲ 
ᾳμοά τεὶ ὁμ)αιδηιοας ἰοἰαριις ἀδοίαναίίν» ἐλ οἷς Βρὶνῖ- 
ἔμβ Ολγιδεὶ Ὁ οὐ σανβαβ ; ΡῸΡ τϑϑίναα αἀἰδρεξοπίϊο- 
ποτα, οἱ βειναεϊδίναἰἰοηρηὶ δρίρί 5. Ζοϑμ (Ἰυρίδίε 35, 

καὶ ἐπιχογηγίας τοῦ ΠΙντύματος τοῦ ᾿[ησοῦ 

Υς Ρνῳΐογθα, μ] 65 4]1ἃ5 βαοι ΘρΊτα5 πα ηῦὰ- 

Ραΐίοιιο5 Γορογίὰ5. γοσαίαι Θμΐπὶ Ἀρτ{π|5. καιλοι 1-- 

οδί! στ ἶβ, ΠῚ Βορ ρίατη οϑὲ ; δοοιωνάνηε δρτοϊζιωη δῶν 

οἰ βεαξοηῖς δ, )γολίαν οἱ δρίγηπι5. ἀΔορ ΠΟ πὶ5, οἱ αἱ 
Ῥαπίαπῖν ΝΟ ΘΠ ΠῚ ἀουορίβεῖ5 βρι γί τα πὰ 5ύγνι 5 δὰ 
«Ππ ΓΘ 1,806. Δ ΟΟΘρΙ 5.15 δριριίτι Δἀορί]οηπ,ίπ 40 
«ἰαηλαθν 3, ΑΡ)α, Ραϊοντ.ν ἃ ρρυ αίαν ασαιο Ξρῖ- 

ΡΠ 8 τονοϊδιϊοαΐβ, φαριαησάνιῃ. δοτρίαηλ 651: 
«01 νομῖς ἐρί νι τὰ βυρὶοη ἑῷ 86 σονϑι ο βήπ 00- 
«Βη)ίοιι 578.» ΝΟοηι αΐαν οἰλαηι ΞρΡῚ ἢ Γι ρρυπΐ5- 
510} 15 5σια! δ ἃ: ὦ ἢ τὸ οἵ νὸ5 οατὰ το αὶ 41 5}15, 

ΚΟ ΒΙΒΉ ΔῈ Θπι15 μι ὐϊα ρτομι 55] δ βαποίοῦϑ,  Υ οσὰ- 
ιν δἰ ϑριγ 5. ρεαιϊο,, νό]ας ον τανβὰβ αἷἱ : Εἰ 

δρίριων, φραίΐ οὐμίμηιοία αὐξροονὶς 85... αἰ ξαυο 

δὐαξάθμι πιο ρ] αν Ἴ]5 ἀρρο Πα οπ]5. πἰκη Πα - 

1. Δα ιν 511 ρογϑρίεας δἰ πὶ ρεουθάρη! 531 σα 6- 
ῃδοὶ (9), οι π΄ 5α αἶα φαϊάθῃυ ᾿πϊούάαμι δο- 

πηι 33, Ἰα ον απ νόρο ρυἰποὶραίενῃ 53 ποτα ; ἰπ 
[Ξαῖὰ νει, βαρίοπία, εἴ 16 βΘ!6.,. εἰς ὁοπ 51}ιν 

οἱ ἐογεἀἀ 115,6} δοϊοη [25.6}. μἱοία ) 5, οι λον 51) 13, 

ἀρρο]]αία τὴ οϑθο, 95 ἸῈΧ ἀα 115. οὐ θα5.. (πὶ 4010 
ΡΓΐὰβ, (χὰ ααὰ αυκο αἰχίτοι5, οοπ Ποῖταν, ἀἰνουϑαβ 

ααϊάθι ἀρροΠ αὐοσιοβ οββος ππλτπν ἃ αἴδτη με 10 δῖ πι-- 

ἄστῃ δρ᾽οἼατο Ξαροίιηι, νἱν οι ἐθπὶ οἱ Ξα οἰπίσπ!ομης 

βΒοιη θοῦ Ραμ οἱ ΤΠ το αμὰ ρειρεθαϊοιας ἀπ π0 ἃ] 

ογ6 ΘΠ] 5Ρ 4 τ κ ΠἩ Π 6 οι οηάο ργοίο μη Φ Ὸ 1 

38 Ἰζομλ. 1. Ὁ. Ὁ Ποπι, ται, 15, Ἐδ ΒΡΙ]ΙΟΒ. Ὁ 
32 ΠΕ 51], οχτῆι, 11. 885. ὑβαὶ ὦ, ἢ ὅτ Ἴξ. χὶ, 5, ὃ, 

ἐεοθβϑμηι εἰλω ρει  οῖῖρο σαὶ, 10. ἃ. 164 νεὶ στρ ρὶ 
οὐδαν Ἰοπσαπῃ {ΠΠπ6 ἀὐβατηεηϊπι,αποᾷ τὴ ποο σοάίοο 
Ροξί παπὶ. ἃὶ ὀχϑίαϊ, ἃ πορῖ5. δὰ ὑα!οθι οαΐ, 10 τὸ- 
ΡΓιρϑϑηϊαίαηι. 

(Ὁ) 2ν ρμυμεοιον οαἰεολιοκὶ. Νὰ τϑμοτίαν ἵπὶ οδξ, 
10 ἸοΟὰΞ βΒΆΠ}} το, γοῦβ. 14. ἠδ δρένίλμ γρἠγοὶρα!δ, 
αιθη) 956 ἃΠΠ κηβδὸ ΤΌ ον, ΝΌΠ 0100 Π}ν 51 ΟΣ ἰσηὶ- 
Βόγα αἰοοπ5 ἐδειϊπλυπί!ι «ποι τορι ο μαγαγονγα!π 
τα ἰϑ, 

(0) Ραϊνῖὶς απ ΡΜ, Ἰατρὸς ἢ Υἱοῦ. σὰ Πρϑαΐ 
Ῥαιτὶβ δὰϊ ΚΠ οναμίάπαν Πα λαμ 6556 ΒΡ τί πιπὶ ὅδ π- 
οἴππι, 5αρρομ} ἃ} αἰνοαθο νοὶ ἂν αἰλογαίρο νον 

Ῥτοοθάογο. Ραγισαϊα ἢ νοὶ αἰ) υοἴϊνα οδὶ, οἱ ἀπθὶ- 

ἰδ ἰοηθτὰ 5᾽ μ Πα πϑ; γὙ6] σοι αμοῦνα,οἱ αὐ βρηβαπι 

ρανγίϊου!υ», σέ, ἀμ}, φὐοι 1 6ΠῈ 651 σα ΠΟ μη πο ΒΟ 15 
ὑοῃδιρασ υμῖπ, πόφασ, τούσποσρπᾶα, ἀτοάροϊαα γον} 

Ραϊγὶς οἱ Βα τὶ, 96 ἃ αἰλαμι καὶ ἴῃ 510 οχοπρ] 11 Πα- 
ῬαρεΙ παονῖτο ἀπρ᾽ϊαιαν, ριρατῃ βαποῖασα ὁχ ΕἸΠῸ 

γε οοονα ὑγν 1110 σοτίαιη [1556 ρτο μαντ πμα5. α οαΐ, 
1ὃ π. 3ά : 3 νοιὴ οἰἴαπλ ἃ Ῥαϊτρ τη ράϊαίο οὐεὶ 

ὀχ βυα νοῦς, αι} 0118. ὁπ. ΥἹΧ ΔΤ ῬυϑῖοΣ ἀνα 
ποὸ8 οἱ ποιρίαηοβ ἤθο γα πὶ Τα ηαΐο πἰδ- 

ἀποραιϊ, αἱ φαραιαἀηνοάπα ΕἸ]ὰ5 ἃ Ῥαΐτο 5610. 1ἴαι 

ϑρέγιαι καμία 5. ἃ 5010 ΒΠΠο ρεοοσάοτρι; 5βϑὰ 1114 
οἰα 6» ἀπιου δι πκ πποθδ οἱ γι. ἘΚ ΒΤΔΠ ΝΘ ΡῸ π011- 

πὰ. ΑΙ πα 51} οἱ, Οὐτοοονα τι Ρα ιν. 165. πνσαἶα, 

(ἀν οὐ σίποιιν πριν. βαη 0}. Ἰπηπιρη αατο ἃ 5010 
ΒΟ τορϑίθυο νι ἀφασίαν, Ῥάγνῖο ἀἰτὰ 56 ἡ τασιι βδ ἢ - 
οἴ ἃ Ραίτε ἱμεμι βα!ανθ ρυοοοάθγο, ρα υἸββίτποι 561 
Τιαϊϊα ον απ οἱ ἀγαισοιυ πὶ 1.1} 5 ἸοχΡΟ ΡΒ. ἀοίον δ. 
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δα! αἰϊαϊαννποχας ἴῃ ἀονα αἰ Πππά ταν: 564 δδ ἤν ρο- αὶ ἀλλ᾽ 

βίαβι ρναάιι5. οδὲ, Ἰούιθτι5 ρ5ὸ οἱ ὀρουύάπδ,6 1 ἀἰπ- 

ῬΘΉΒΆΠ 5, ΟἹ Βομο Ποιῃβ Σ οἴπν ἐπ ϊγαῦθα 51}, γι 66}1- 

ὁ], οἱ ὀοηρογθ, απ οα18. 58 π|15 οὗμὰ πὸ5 ἀἸβρθῖ- 

βαθίο, {πᾶ ἐν Ρά Πρ δ᾽ ῬΊΠῸ δἰ βᾶποια δρίθιι ὁχϑί- 

ἰδ, αἱ δὲ απίδα 57. ἀἰχίθιπιπ, δΙθηχονθ5. δλΐμν νῸ5 

886 νοΐο ροσῖμα Ζυ0 τιον 9 ἀἸχέα τι, οἱ εἰδονίο 

βοπδυθῃοὴ ἀΙἐπη} ἢ ἴοπὸ Οὐ ρΡορ Θά αλα6 ἢ 

Ἐναπμ ΠΕ ΘΕ. ἀρόπιο 5 6556; 568 τηππ Οἱ, ΘῈ Πλ- 

ἀρτὰ ϑριτταπι Ξαποίατα, (ἱ ἴὰ ὙΟΡΘΧῚ οἱ Νόνο Το8. 

ἰπαιοιιίο ἀϊνι πὰ 5 δον μέσθα5. δἰοοπίι5 δῖ, 

ΨΙ. Βῖς ϑρίν!π|5 πα πυ α5. 05} ΧὉΪ 1 βοτὰ ν]1- 

εἴπιο πὶ δ[ανίατθα γε η}}. ὅσ. οπίπὶ ΟΠγβι 15. 6550], 

Ὀπὶμοηϊίβ, αὶ κορόνα αίπιν, υἱνίακ ΑἸ ΒΒΠη1 ον 
ἀπ αν οἷ, οἱ ρα. ξαμοίαθ. αὐνθη!θ85. [ἢ 

θάμ ὅἢ, Ξα ποι  Ποαγν οατὰ αὐ ἰοῦ, αὐ μοβοοί ΘΆΡΟΓΡΟ 
61 πὶ μου ἀπιθῖὰ οραπία [ἀοἰδ ἘΠῚ ὁθὶ ΝΟ Θπῇ ΤῊ} 
ΠΕΡῚ ΒΥ ΘΡΘΙΒ ΟΡ 5,01 αἰἰἰδοὰπ σοπ χα οπ ΘΠ ]ιλις 

ἂν ον βοράρ ΒΕ σοῃίαπιηπαίξοηο ἃ Ποπδιῃ δχϑθὶ- 

558, αἰ {1Ο15}} φηῖτα, “᾽ ἀθ 0161 858} 1 ἂἢ δηλ ἃ; 

ἔρο σσγαια ἀαὰ ὅπ. ἀοροη δα, πὰ 5. οὐ ὑσίσσο 
5Π1Ὶ|: ΠΟ. ορδτ ΟΠ}5 βοοῖαθ. ἐδ ΝΔῖ. ἰαλοὐβί ἂτ- 

ομαπσοῖας δσαος δ ΟΥ̓ 215 Μ16} 6. οἴ ΠΟΥ! ΠΏ ΑΤ5 5.1}. 
111 Ξαϊνατο χαϊάθιη ἐν] μαθίσγο) ΕὈὲ ἀσηαπιῖο ὅκὸ: 

ἀαοπιοῦο γόνο 515 ρδυϊ ματα, 01 ΟΧ ἄλοὰ 65 μύας: 

δρίγιιι5 βαποίμικ βρεγνονῖοὶ τι ἰδ, οἱ υἵνίιι Αἰ{154. 

5... ΟΥ̓ΒΙΠΌΪ ΗΙΡΕΌΒΟΙ,, ΔΕΘΉΠΙΕΡ. 970 

ΠΤ Ἐ..93 ᾿ ΔΗ Σ ἤ πη -σδι ἐ' τῶν, τ ἢ ντώσπατον, λαλῶν αὐτὸ, πὶ νεόνουν, ΔΙ 
ἢ - Ὧι: " σις “}Ν , Ρ ᾿ς ἣ ΝΑ ἘΠ κὲὼ 

οὐκονη μῦν, καὶ! ἁνιάξζον' αὐιαστατου ὁηλαδὴ χαὶί 
-- δ - ἯΝ, } σομϑόνου καὶ μιᾶς οὕπης τῆς σωτησιώδους οἴκονη- 

͵ Ἂι 4 - Ὡ Α Ἀ . ᾿ αν Ὁ τη Ν᾿ τ , 

αἰὰς εἰς ἡμᾶς, τὴς τὰ Πατρὸς καὶ (1) Ἐτον καὶ ἀγίου 

Πνεύματος, καθὼς χαὶ ποιῶν εἰσέκαμεν, Νίνημο- 
͵ ᾿ ᾿ Ἵ ͵ 2) ᾿ ᾿ 

νύξ γ12 ὑμᾶς ἐχείνων ἄητὶ λεγοῖνων βούλημαι, 
ΓΔ 

Ὁ τ σαὶ 
γι; 

Ἄ 
᾿ 

᾿ ΓΝ χδὴ ᾿ ἊΝ 
αἱ εἰδένα! σαφῶς, τι οὐχ 

ΓΑ μον ι "» 

οφήταις, ἕτερον δὲ ἐν ζὐανγελίοις γαὶ ἀποατόλοις" 

- . ᾿ ἢ 
“Ἁ ΩΝ μὸν τὰ νολί Χὰ 

Ἀ1ὸὺ 9 “ ᾿ Ω Ἅ ΕΜ, “ »" " Ἢ 

ἀλλ᾽ ἂν ἔσττι καὶ τὸ αὐτὸ [ἰνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐν 11- 

λαιᾷ καὶ Καινῇ Διαθήέχῃ τὰς θείας λαλῆσαν Γραφάς, 
Η 

ὥς, ἹῬοῦτο τὸ Πνεῦμα τὸ ἀγιόν ἐστι, τὸ ἐλθὴν ἐπ 
᾿ :- Π Ἴ ἐν " , "ἢ δτὰ « « 

τὴν ἁγίαν Π|αρῦξνον Μαρίαν, Ἐπειδὴ τὰ. Χριπτὸς 

ἦν ὁ δλίονογενῆς ὃ γεννώμενος, δύναμις ὙΨίστου 
ὌΝ πο . ὦ Π ΞΞ ." Ἀ ᾿ ς 5 ἐπεσκίαζεν αὐτῇ, γαὶ Πνεῦμα ἅγιον ἐπελθὸν ἐπ᾽ αὐ- 

ἂν. ᾿ ἐϑα ἐς Ἦν σό, π Ε , μ "- Ἀν " τὴν, ἡνίαζεν αὐτὴν πρὸς τὸ δυνεθῆναι δέξασθαι τὸν 
ΚΣ ἢ, ἀ,τ ᾿ “ Δν. ᾿ ᾽ ᾿ Ν ῳΡς , 

δι οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, Οὐ γοείᾳ ὃὲ μο' πολλῶν λό- 
τὸν, ἵνα μάθῃς, ὅτι ἀῤῥὙύπαρος καὶ ἄχραντος ἢ γέν-τ- 

Ἢ ἔνα. » 

Ἑαδριέλ 
ἁευχδινολοκα ὁ εἴ Εν τ Γ δγτὸ Ὡς ξεμει τῶν γεντπσοαμένων, 

“ἰ : Ἴ ἀν ἃ 
" ἔμαθες γᾶ. ἐστιν ὁ λέγων πρὸς 

ὯΝ ἀλλ᾽ οὐ τὺν- 
ογός' εἰ γὰρ γαὶ ἀρχάγγελος, ἀλλ' οἵδά μου (2) τὴν 

Καὶ τὸ μὲν χαίΐσειν ἐγὼ εὐχγγελίζομαί σοι" 
» ΤῊ Ἢ » Ἵ “ ᾿ - 

ξυῆς χάριτος" Ἰϊνεῦμα 

καὶ δύναμις Ὑψίστου 

δ:ὸ 
΄ 

ποι" Ὑξννυνώμδνον 

κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. 

ϑέηεὲ οὐιμμ ραι εἰδὲ, Ῥνορίδνοα οἱ χερί Ἠπςορίτῃ" βαποέμια, νουαυξίτο Βα ες δὲ ὁδὶ 

86 ψὶᾷ, Ργούαὶ. ἢ. 1 ς σαξ. ὃ, ἢ, 924, 
ες, ΠΣ ον 5 ὐτερῦῶ, τ γ τι τὰς φῷ, ἢ: 

31 (κέ, 18, ας ὁ οἱ 84. 38 ἐδϊᾶς, Ἡν ἃ. σἱ ὃ. 49 [μπὸνὶ 85, "9 Ζοάῃ. 
ἐλ 1ὲο. 4, θὺ, 

65, Ἰλογ 5 νυ. Δ} ἀφ ἧδὺ {πβ! 1006 κ«α- (Σ στην, οἵ, ταῦ ρ 15 }} σομυ σα αΐ ̓  ἀμιοα ἐπι θὴ τὼ ἀροϊα- 
{5 σοπει 1 ὑτᾶῖ: ΤΠ δθδ, πὶ οαΐ. 1. πὶ. 34, 
αἰ} δὰ 5δἰπίθι Βα 1 στα α1 σγοιίἅπιτιξ ὁσδ6 Βα Όχη, 
παπὰς οὐ ρ τ τὴ ΒΔ ΟΊ, 

(4) 'Ὃχ Πατοὴς χαὶ, οἷο, ΑΠίον ὁο, Οὐ}. Οἱ- 
105. ἢ, οἱ νοαἄος,, ἔχ Πατρὸς δι᾽ Υἱοῦ ἐν (τοῦ, δὲ 
μος σὺν) ἁγίῳ Πυεύματι, ὧν Ραΐγθ, Ἀν ᾿μανι, 
ἐη. (Ὑ61 οὐ} βαποίο δριέμ. Ομ σαν 61 ρτῖον 
Ἰδοῖῖο Γἀνονα θη} ον Ροδιουίονθ: ρματιίδα]α σέ πα μὴ5 
αι Πα οηι πη ἤοαπνρ, πάτα ρα ΡΠ σα] αν ΡῈ} 61. ἴα 
ΑἹ δαάραι. λα το αΒΉ] 1 τᾷ. ἰοίαν ἰρτὸ 9). ϑρίρίμς 
δαλπείο, αἰνιαβηιιθ 56 ἢ 16 Π}185. νἱβ δὲ, ἀτη εσπσὶ Ρ 
ΘΟΟΙρϑΙαβ οῖπ δι ον ΒΚ Ρυοτη δόπθ πϑασραίο, ΕἾγα, 
ἴμ ἤος Ἰοσο ΟΥΡΙΠΠΙ ἐς ἀπ ρῖ5 Ὁ 1] υἱάδίαν σξπο 
Ῥαβίθρίον, 15. τὰ πο τ5. Ῥσίμιο, πο πὶ 56 ἀπ δὰ 41- 
χίβπο ῬΌΤΟΥΙ ΟΝ ΡΠ 5. σαὶ ἡ ΠΩ ΡΓΟῊ ΕἸ ΠΕ 5 50. 
[τα πτο 0 ΟΡ! Θαὐ δοπ)ὰ: ; ἰδ σ δέ, 10, 
τ. ἀ ΡΟΣ πορῖρα ὑεὶ τὰ Ραίνετα, οἱ Εἰ μην, ἐξ δι ρμὶ- 
γέρε αι. δέους ἐγϑ5. θος ὈΡ εἰ ϊοάηδ; δοιζ οεωι 
ϑρέρδίδε καπεῖο, ΡδΡ ταν Γλδμην, λέν Ἰ)οιι)ν ετιγττο. 
ἐϊαῃῖδ ; ΝΟ} ἰδία θοίαβ πππ. 34, μεν ρὲ Εϊ τα 
οσῃ καμοίο δρέγι δε οὐθείς ἰωροῖίων. Νόι αἰἰὰ Ραϊγὶς, 
αἰ Εν, οἱ αὐἶαᾳ δρύν»ιξες βανιοῖὶ ον ᾿ ἀπτὰ φηΐμι κει- 
ἰωβ. ΠΗ Βοίδοίαβ, ἀρ βείθα ;Σ Ὑ6] ἰαπάριη βιὰ 11. 
παῆὶ. 3. 6. ΘΙ ΟΘΙΘΒῚ 17. πηι. 9, πὶ ἀ!οῖα ν᾽ ρ1- 
[5 Βα ΠΟΙ τς ἘΥΡΡῊΝ δὲ ΟΠ ΟΠ ἐν τον τι Ομ ἔδγη, Ῥ 6" 
σλεῖδα ὦ ἧδο ἐποίάγισα. (Λα δ. ΠῚ 5. αν 56 ΉΗ [01 - 
{τὰ δα Π 1 π8 οαπὶ βοοχηἄὰ ἸρΟ 0116 ΘΟ ΘΙ 8}, ΠΘΩΙΟ 
ποὴ νίἀδι, ϑοσιιι ον σίναν τα ἀρ 5] 15 Θοσποπῖα, 
ασϑ5 θὰ Ραίνο ἰδηαύδπῃ ἔοτπίδ ῥνῸ ΠοΙδοῖ αν; οἱ συδηι- 
γ]5 Ὧπηὰ (τ ππἢὦ ποτϑοηδιιτη δοίη ρον Ποίδιαας ρα" 
ΤῸ [ἄπιθι ἀσΠ] ἢ 5, 0 ΠΟ Π 05 ἀοννα π ΟΠ ρΓ 66: 
{ταν ἀπ ἀΐν θυ βοβ ρΟΎΒΟ ΠῚ]. 8515. 1. ρτ Ομ Ρ ἘΠῚ 
μα ιο5, οπαγδοίδε 5 ρόγαα!, {6 ὁροσπάα ἰροΠο ταᾶ- 
ρῖβ ποίδξ. Τδγῖῖο, φαμτηνβ ἂ ἀροϊανταηάαμπι ἀϊνὶπὰ- 
ΕΠ1ΠῚ ΟγΟπαΓ ΠῚ ΘΧΟ ΘΙ Θη απ, δὲ ποβίγαμι 6 115 
πάθη, ρᾷντ 15. Θαταιδεϊα, μετὰ, σὺν, καὶ, Ἰὰ 65, 

Ν᾿ 

τα δ ἐγ! πὶ ἀΠὰ αΠν] Δ Δι ποτ πϑαρραν! ἀν τΉ [ς 
ἴπ Ισοὸ βαριὰ δχ ολξὶ 10 παστὰς ὦ οἰταϊο ; ᾳυλπάο ἰὰ-- 
τ θ ἀἰν που τὰ ΠῚ τι θ᾽ ΒΌΠΌΤα1 ΠΟΙ ΤΏ απ 10 [10 
προ Βρδοίατητπ, 705 65. Πὰ 75 ΘΟ σαΐ0 οἱ νἱβ, 
τρίτο αὐ ὦ ἐππιαμ 1 πα ματα] ὅιὰ δὲ ἐν, 
ῬῸΡ δὲ ἴῃς τοραϊὰ οοὺ. ἸΞΙΗΙ ἢ. ἀρ δρίρηαι βαποῖο 
ὑᾶρ,7 6.36, Π͵άτιο βρααίιτν ΟΥγ 5 οαἱν ἢν πηι. Ἴ, 
ἀὰχπι αἰΐ, ΔῸς, αἰ βεγυαπεῖο ἰὼ αὐὐοριξοιδτα, ΡΟΣ γλα- 
εἶα, Ῥὲν Εἰώτα ἐξ ριιδιλ, βαπηίλη, θ888 (γαπσίαΐοϑ, 
ΟἹ. σαν 18, ληὶ, 29. ἀοορηβ, δαδοηὶ μεν Β ϊζαστι ἐπ 
δρύρῖξι διθιοῖο, οοὐἰοδεία ὁνϊη τι ἀόπα ἐπ μιπηι δῷ 
ἰόπέο Ῥγυξιανάφλο, διρελθτη ἰρίμαν [ἢ 5111 απ ἰο: 
σα οποτῃ ἃ γγ 10 Δ ΠΣ ΒΕ άπ 6556 ρσο ΒΔ 115 οδϑὲ, ΕῈ 
ἰναῖο ΟΡ ΠΧ 15. 65} ΔΈ) ἀρ Οροσδιϊυ μι ὙΡίΩΪ - 
ἰδ 115 Ἰοφαο ῃ 41 Γαμο ἂρ οἷβ ΘΕ 18.ΠῚ ὈΤΊ ΠΟΙ Ἰοοο (α- 
ὨΜᾺ : 510 σομ, Ἀνδδι, Το πὶ, {ΠΠ1, ποιί ποῖ ἐπρν 
ΠΡῸ5 αἰ, ῬδΡ. Ὧ8: Πᾶσα, ᾿παα]ῖ, ἐνέργεια, ἢ θεόθεν 
ἔπι τὴν χτίσιν διχχκοῦυσα,,, ἐκ Πατρὸς ἀφορ ᾶται, καὶ 
σὰ ποῦ Υἱοῦ πρόξιτι, καὶ ἐν τῷ ἀγίῳ Πνεύματι τε- 
ἀξιοῦται, ΟΡ ὑμοναίίο φὰς ἃ ἤδο ἴῃ ἐὐλοπυλας εἶδ-- 
ναΐανι.. α Ῥαίνε ἐασοάϊα. δαδρί, εὐ τὸν Ρηπρῃ 
Ῥηομθάδθην, εἰ τι ϑρίγιθιι κπποίο μονβοίδεεν, Ἐν ἄδ μὰ 
τποίο Οὐ! Πὴς ἀϊοχοπά τίμια. τὰ φόδῃ. οαρ, χιν, 10, 
μᾶρ. Τῶλ τ ΓἌπας ὑν Αὐγὸς ὁ παρὰ ἰατρὸς, πᾶντως 
ἐστι δι᾽ Υοῦ ἐν ἁγίῳ {Ἰνεύματι" καὶ πᾶν ἔογον, ἤτοι 
παράδοξον δι Υἱοῦ ἐν Ἡνεύματε' Ψργύτση νῶτα φιρά 
ᾳ Ραΐνε ργοάέξ, οτεῖηο ὁ. γον ΕΠ ησε ὧν ξαποίο ϑρ- 
»έζιι, θὲ οπηῦ ορπδ, εἴσα ταῖρι ῖϊο, ρον Εἰϊτυτν ἴπ δρὶ- 
μέν, Πτεσ ἔγιτα {1} α τ πὶ ΟἿ αϊατα ΟΥ 8. Βα θα [18 : 
Πάντα δι’ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι ἀγίῳ' γολία ῬῸν Ῥὲ- 
ἰδ πὶ ἔρτρῖξε φαλιοῖο. θὰ [αταὶ αἰπιίαμι βοτίαθ5θ ἀρ 
ὕθητι! παρεσαϊα, {Προνἱ5 τησιίο βου ρον! νγ Πα, 
ἀθοΙΆΡΆ Γαν ΘΙ 5 τθοῖα δ᾽ σοι  οστα 5 ἘσΟΙ ὀϑ ἀθ Ταίη!- 
ἰαὶθ βο α δ ῃ18. 

(3) Οἶδα μου. ΡτοΒοταθὴ πος Δ ἀ  ἀϊπαὰ5 οχ ου15]., 
πος, ὕβδδαρ. οἱ τοί. 
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. Φ, Τοῦτο τὸ Πνεῦμχ τὸ ἅγιον ἐνήργησεν ἐν τῇ Α ΥἹ]. ΗΙο ϑρίνῖτις βαηοίας 1π ΕΠ οἰποαοίατη 

᾿Ελισάβετ. Οὐ γὰρ μόνον παρθένους οἴδεν, ἀλλὰ Ὅς κηδην γγοῦ 1 Χοη Θη7ην Βοίητα Υὐνβῖμ 65 ΠΟΥ ,504 
ρίζει καὶ ἐγγάμους, ἐὰν χατὰ νόμον ἢ ὁ γάμος, Καὶ οἰΐαιι οομ) πκθϑ, τσ Το κ ποτὰ σα αμίαπι 5ἐ 1 9ΕῈ 
ἐπλήσθη Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάδετ, γαὶ ἐπρο- ατδρ]οία 58 Θρ)γ πὶ ἈΔῆῦτο ἸΣΠπαρ οὶ ἐδ» ρνομῃρία- 
φήτευσε" χαὶ φησιν ἡ καλὴ δουλὶς περὶ τοῦ ἑχυ-. νἱ! ; αἰΐαο ἀρ 580 θοιμίπο ργοϊανο δ πο ἴα ἢ « Εἰ 
τῆς (4) Κυρίου: καὶ πόθεν μο! τοῦτο, ἵνα ἐλῆθῃ «ἀπήοιθιὶ ποοιαϊνοι ατηάηποιηδίοι ΠοιλτΩ] μι 45. 
πρὸς μὲ ἡ μήτη τοῦ Κυρίου μου; ἐμαχάριζε νὰ) δοίρϑαπι ομΐτα ἘΠ βαμοι μραϊλτῃ Ὀγθ σαν} 16. οάοπὶ 
ἑαυτὴν ἡ Ἐλισάδετ, Τούτου τοῦ ἁγίου Πνεύμστος ϑρίειτὰ τορ εἰμι οἱ Ζα ΠΥ 185 10} 15 Ραΐθν ργορ!νθ- 
πλησθεὶς χαὶ Ζαχαρίας, ὁ τοῦ ᾿Ιωάννου πατὴρ, προς. [(ἉΥῚ 4, αἴοπθ, φαδπίογιπι Γαΐαραβ. δβδοὶ {{Παὶρρηϊ- 
ἐφήτευσς, λέγων ὅσων τὸ ἀγαθῶν πρόξονός ἐστιν ὁ [ἰὰ5 ΦΟΙΝ ΠΠ6 ὈΟΠΟΓΆ τ σαν5ε,; αὐ δηϑαο Φοαμιι ΟἹ 
Μονογενὴς,, καὶ ὅτι πρόδρομος διὰ βαπτίσματος 6]}15 ρδῦ Ὀαρεϊβτηατη ργϑσαγκονρρηι ἔσγτθ. ΔΙ οοἄοπι 
Ἰωάννης ἐκείνου. Ὑπὸ τούτου τοῦ ἁγίου Πνεύματος ϑρίτίυι δα ποῖο τεβροηϑὺ δὐτπομ 5. οὐἶλη “γιλθοι, 
χρηματισθεὶς καὶ Συμεὼν ὁ δίχαιοις, ιλἡ ἰδεῖν θάνατον, [μπὰς 116, πο Υἱβα ἢ. 586. τηοτίθπι ΡΥ 5 4 ΌΔΙΩ 
πρὶν ἢ ἴδῃ (2) τὸν Χριστόν Κυρίου, δεξάμενος αὐτὸν νυἱάδτοι ΟἸχίδίιαι Ποτϊηΐ ; 60 ἴῃ αἸπαβ. ἀρδδρίο, ἴῃ 
ἰς τὰς ἀγκάλας, ἐν τῷ ἱερῷ τὰ πεοὶ αὐτοῦ σατῶς ἰ[δρ]ο {πὲ πα οὐ αἰ ποραπι, ραϊαπι ἰδϑ!Ποαίῃβ ε 
ἐμαρτύρησε, , ͵ Β Ἔξιτς 

πῆς Καὶ ᾿Ιωΐννης δὲ ὁ Πνεύματος ἁγίου πλησθεὶς ΨΥΠΙΜοΔηπ β ύθροὸ σαΐ Κριτία βαποῖο το] ο 5058 
ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἡγιάσθη, ἵνα βα-. δχ τπἴογο τπαῖγὶβ βαρ 3, πὰ πο ΞαποιοαιαΒ δ, αξ 
πτίσῃ τὸν Κύριον" οὐ διδοὺς (3) τὸ Πνεῦμα, ἀλλὰ Ὀοιμίπτμν μαρηχατοι 55 ποὰ οομίεγεηβθ. δρ γιατ, 
τὸν ὀιδοῦντα τὸ νεῦμα εὐχγγελιζόνος" ὡνσὶ 1.9. 56} οἴπὴ το Κρίγτίτππὶ σοηϑογελαί, ἀνα πεα 5. ΑἿΣ 
᾿Εγὼ ὑμᾶς βαπτίξζω ἐν ὕδατ' εἰς μετάνοιαν" ὁ ὃὲ ποιηαιδ: « ξο νὸς θα ρε{2ο ἐπ ἀηπᾶ ἴῃ ροπἰἰοπίίατω : 
ὀπίσω μον ἐρχόμενος, καὶ ἑξῆς, αὐτὸς ὑμᾶς βα-' «4αὶϊ ααίΐδηι ροδὲ η6 Ὑϑηῖ, οἴ, ,ἰΡ58 νῸ5 Βαρ Εχαθ ἴῃ 
πτίσε' ἐν Πνεύματι ἀγίῳ καὶ πυρί, Πυοὶ δὲ, διὰ αδρίγίίυ βαησίο 6 ἴμὴ] δὴν» Ἰρὴϊ νόρο, φάδτη ΟΡ σδὰ- 
τι ; ᾿ὐπειδὶ ἐν πυρίναις γλώσσαις ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύ- 584τὴ ὃ Θποηϊαπι ἰὼ ἰμηοῖα. Ππβηϊθ. ΒΡ νΙ5 56 Π 0} 

μᾶτος ἐγένετο χάθοδος, Περὶ οὐ λέγει χαίρων ὁ Κύ-. ἑδεία 651 ἀοϑυθιβίο δῇ. Οπα ἀο στὸ ἀϊο! καμ άθης θ0- 

ριος" Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν" καὶ τί θέλω, εἰ τοϊθμ5: « Ιβστα νηὶ τϊἐΐοτα ἐπ ἰόγργαπι, οἱ χαϊά 

ἤδη, ἀτέφθη; « γ0]0, 5 [8π| ΔΟΟδΉ515 65ὶ 53» 

Θ΄, Τοῦτο τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κατῆλθε βαπτιζο- ΤΧ Ηὶς δρίγι 5 βαρ ἀθ] αρΡ 5115 851} οὕτηῃ μα ἢ ἃ5 

μένου τοῦ Κυρίου, πρὸς τὸ μὴ λαθεῖν (4) τοῦ βχ- Ραρχαγοίαν δῖ, π6. {Π|π «ἢ Ὀαρεξαρδαίαν Ἰαϊετοξ 
πειξομένου τὴν ἀξίαν, χατὼς Ἰωώᾶννης φησίν" ᾿Αλλ ἀϊμπιίαβιγαχία 1ὰ απο] οι 65 αἰτιὅ5. « ρα ἀπ τα 1851} 
ὁ πέυψας ὡς: βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἴς «σιὸ αἱ Βαρυξατοπι ἴῃ πὰ, 1116 ταδὶ αἴχιν: ΒαροΣ 

ἀφ Ίλιο, τ, 1. Δ 1010, 18. 46 τριᾷ, 45, Φ λα, 67 5Βε6ᾳ. 4" 10. 11, 20 9δηη. δ᾽ μᾶυν τ, 1. δ᾽ Ψια 
σαὶ, 20, ἃ. ὃ. “ἴ ΜΙ, αἰ 4. 55. Ἀσὶς πἰρ; ἃ. 9. Ἴυδι αἰ ὃ Ὁ πα ς ὅς ὦ. γᾶ: οὔ 
3, ἢ. 1. 

(1) ᾿Ναυτῆς. γούοαν μὰ οὐ. (οἱδ, ΠΟΡῚ5 58}- ΟΣ ὑπ ὠληια με φαίμ, χαίρ καποίηα πον δαδρὲ Βρὶγὶ- 
τὰ δ ραν Ροκί, Ἰοοο ἐμαχάριζε γὰρ ἐαυτάν, ἰορῖ]- ἐμὲ 7 ποιὸ ἐπ ἄχθα ἰαυαὶ απηπσνα, οἱ γνῦ5 ἴρϑα 
ἴα ἴῃ. ὁοά. (151, ἐμαχαρίζεν αὐτὴν, δραίαγι ἐπ. ἰαυαίμν α ϑρίτίζα, υἱἱ αἰΐος. ἰαθανε οὶ μη τον γνοβ5ξ, 
(ωρμἰγεὶ να θγ1) ρτεραϊοαυϊί (ΕἸ δα οι ια) ποτὰ μὰ ἢ5.. Ἐδάδησμο ΟΥγΊΠΠ ἀοσιγίᾶ ὁκ' σαῖς 3. ἀθτῃ, ἀ. ϑρὶ- 
γΟΡΡῚ5 [π0. τ, 45, }αχία Υπ]ραΐαγη : Βοαία ὁ5 ῳιόθ ογ6- τῖματη [ἴα π16 σΘποίμιἢλ, ααθτὴ ΟΝ ΘΟΠ ΘΓ θα Μ“ολἢ- 
ἀμ ἐϊειὶ, Ἑσάδαιι πιο [6 51} ατοηοοίαδ, πἰδὶ φαοα τύλό.- ἢδ5. ἐπ. 6 1 ΠῚ} ν 6] σμαγδοίοτοπι Βαρ πηι! δ), αὰὺ 
γησιν, μειδάϊνε, τὸ ἐμακάριζεν, ἴθ κὰὸὺ οοάῖοο νἱ- ϑριγιτι8 βαπϑποίαξ, ἀοοίτίνα Οὐτη]}]}}, Δη}Π) 5. ποϑεγαβ 
ἀρίον παθυΐβθο. ἀὸ σόνοῦὰ ΒοηαΙχῚ πὶ νουθίξ, υ, ἀπ ΜΗ, νἱάδ πασχα, 35, ν6 } σγαν τη τ ] 1185 οαπι- 
ἀδι Βεμοίϊοία, τι ἴπ πυμἰϊογὶδιις, οἷο, Οὐ, ΟΥτο]ν. 1᾿ὰ- π8 ρϑορδίογηπι ἀρο]οπίσγα, δὲ ἀμ ηδ τὴ 46 Ἰηἴορτο 
δεῖ, ἐμακάριζε γὰρ αὐτήν, ΑΙ Ιορογοιαῦ. αὐτὴν ρὸ ἱππονδηίοιη, τὰπι, 1ὅ, 6] οταιίλαι ΟΠ ΠΡ ΠΟΠ 5 
ἑαυτήν, ΔΘ 6556. ἂς Ἰοχί5 βοτίρίατα, βΒαοραιδηΐο ργοργίδηι, (δὴ ΔἀΟρΡΠ Ομ 5 ἀσπιχῃ ἃ - 

(2) τρὶν ἢ ἴδῃ. ο15}., πρὶν ἂν ἴδῃ. ος οἱ ᾶβᾶὰν., ρο]ϊαὶ, οἱ ἃ ῥρᾶηῃθ. ἀκίαπι πϑρᾶϊ οαἱ, 0. ἀηι. ὅ, 
πρὶν ἰδεῖν, Ῥάυ]ο ροβί, δὶ 46 ]οᾶππε Βαριϊϑίαᾶ. γῚ Ξρθοϊα!α ϑρίγίνιιβ. κξαηοῦ! ἄοπα, ΡΓοΟρΙιο αι, ἰ1π- 
Ἰορίίαν ἴῃ σοἀά. ἴο6. εἰ σαβαὰβ. αὐ ἴθ. Ἐναπροϊίο, φυάτγαῃι, εἴς. ἀαῷ ἴθ Ῥοπίθροβιθ ἃ Ομ βίο ἀαία 
ἔτι ἐκ χοιλίας, αὐλμο ἐς μίογο. μι Βασι , αὐ ἰὴ μος ἰοοο ΡΟ] ]Ἰοεῖα» θα 85; οὐ ὈΥΡΗΠΙ 

(δι Οὐ διδοὺς. Βοος οἱ ὕδβαιθ. Ἔσργθββίαβ, οὐκ αὐ [θη μοῦ δ]5 ΠΟῺ ΤΆΓΟ Ὁ6Ὲ δαρ[ϊβαιιῃ ἀθαπίαν, ἴ᾿- 
τὸς διδούς, ποτὶ ΠΟ 0 δη5 ἴρδε δρινἐη. Τάτηθ 1ο-. ἴγὰ πιμ, 3:7. ν6] Ἰὰποτη ᾿στο ὁτηνῖα σῖῖπα}, ᾿ 
ἀιιηἷβ βαρ ΐϑπιο ἈΠ Γαι] νὴπὲ ἀἰταρηαἹ] ροσραία, οἱ (4 Νὴ λαθεῖν, Αἰάππν 'ῃ οο. οὐ Οάβαι},, τὸν 
Ὁ ἱρπὸ τἴογπο ΠΙδϑναμαῖ, ον, ὃς πα. 7. Οἱ οα]. 20, Ἰωάννην, μὲ πθ ἰαίονει ἀυσηπεηι, Ο:5 αυϊάοτη Δαᾷαὶ- 
παῃλ. ἢ, Αἱ ἰάεμι ϑρίγι αὶ ξαποίο {δὰ} οδοίατη ἢ) ἰἴο ποοοββατία ΠῸμ 65}, οἵην οχ νθγρὶβ Βα θβθαρλ ες 
ὀχρανκάηαϊ ροοραία, Ργοσαί, παπὶ. 9, δἰ οαΐ. 17, [π|5 5815 116 }}Π16ἱ ν]ἀδαϊον, φαληθαπι ἠπιθ᾽ τι ρο- 
ἀπ, 1ὅ, ἀοσοὶ ϑριγιίατη βαποίαπι ᾿σΏΘΙΏ 8558 58}- [δ5ΐ, πα Πὶ ΟΥΡΠ] 5. οχ᾿βιπηαγ! Τοδηη πὶ {πὶ ῬΓῚ- 
ἰδῦθια, ἀυἱ βρίπαβ ροσοαξονιην ΘΧΙ ΘΓ ΠΟΙ οἱ, απὶ-., Τλμτὰ οχ βαι}} Ξρίγηαν ἀὔνοηίαι ΟΠ Ίθ ται ἁρπονῖϑα 
σπαα πὶ αἰ δ ηίοτα τε Δα! : σα ψαντὰ ααδίτοτοα Βαρ δι. 56; ααθηι ἂἰν οὰϊ. 3, πατα. , ἀὰπὶ ἢπ αἴδτο ὀχ βίδ- 
ἰθαυροῦθ ἰοβοοπαβάγαβ, δοθιιῃ μϑσοιία δ] αἴατιιβ δι: τοί, ποὴ σαν αἰ φαΐ ἀθπὶ οι 5, 596 Βριριῖα δ οπείηαχα 
ἴπιο ἴα ποο ππσπθτο ρα [εἴταν ἐριγίίαπι βαποίαπα. φγδσορπονίββα. 564 δ᾽ υδάθπι σαιθοῃ 515. πάτα" Ε, 
δὰ τομοπογαιοπθην ον, δὲ. ρροσδίογαηι τοι δ. ἃς ΞρΙ ΤΙ [ἀπ 58 ΠΟΙ ἘΠῚ ΘΟΥΡΟΡΝ προοῖθ ἴῃς {658 ηὶ 
ΘΙΟΏΘΏΙ ΟΠ ΟΈΛΓΕΓα αἰΐ. Νοὺ τονοὰ βἰπο ριγυβ ἀδβοθηά κβθ, τὸ σαπὶ πὴ ΟΠ βύπδ, βοα ᾿σληπΠΡ8 Υἱ- 

58Π 01} ρεδίία ἀἸ 21 ροοοαία ροκδαπξ. ΠῚ δαΐῃν ρτῶς.,͵ ἀδγθῖ, δὲ δχ 8ὺ ΟἸιγίβιαπι ἀσποξοογθί, ποηῖρε φυοαά 
οἶατο Πίογοη. Αἀυρεθη ᾿ιιεϊβενγίαπος  Ὁμομιοία ἀἰ- ναϊίατα. ΑἹ ἐκ ναηρρ!ίο, Τοάμηθ5. ΟΒΡΙβι πὶ 618 Πὶ 

οἷ εἰπε αὐνοπίμ δρίτεις καποῖὶ ἀρυαὰ Αγίαπος ρεοσαία δπίθ ϑρί γι 8 βα ποῖ ἀθβοθ5.Πὶ ΔβΏΟΝΙΙ. 
ἴῃ θαρίϊδιπο ρο886 αἰηιίὶ Ὁ Ομοπιοίο αγιεἰφιῖς δον ἀϊ- 
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«ϑιρον σαθι Πἴ ὁβίοι Βαρηχατιῃ δρι νι βαποίοῦδως 

ψόσασι, ααϊὰ ναπροίαπα ἀϊοα!, νος ΑΡΟ δὲ διμγὲ 

δου ϊὰ, ἀρότῷ ριορίον ἀϊξημ αίθτῃ 6115 48} ἀοβοβηα, 

« σσᾳ ρηΐη, ἐπφαλεν ἀρ  Ὺ}} σι} ΘΟ οἱ ϑἹ ἀΠ ΑΒ 101: 

«ἴαμι [}0Ϊ δοπροιι θα σμιβῖσθα! σα λ πάτα, Οὐ ψ 0. - 

« ἔθη ΒῈΒΟ ἸΏΒ δ᾽»: ἀρεσδῆκα 5 ν ἀρ σοὶ ὁχ ὕτο- 

φτία βυαίμιε ρεῖπ5 πισεσῃθ βεοίθσίο, Ορον ΠΟ ΠᾺ} ἐπ πὶ 

αἰ Ο ῬΓΘΊΔΗ ἐα! π σἢ ππι}}}. ΠΡ πι Π185 ΘΕργ λα 50. 

τἰκαϑ βανοῖί, {αἹ μαρ δα 115 ἢ να τ, ἄσπα, πατη δα - 

(411 δαϊνα ον. αὶ οὐαξταοι ἐρραππι ὀομίονα, οχ]η- 

μον. Θοποοῖ 1 ααὐἴοιαι ἴοΎ ἀξ515 1 βμθοῖο σο  ]ηθιρ, 

469 υἱ φυϊάδηι αἰτιον, ραγιο δὲ ἱπποσρα 5 ΟἹ 51ι- 

ῬΙΙοῖβ, βαΐϊδααρ ρτ υ Βὰ5. ΡΙῸ σοπογδι8 {1115 δὲ ροο- 

καϊοναα σ μἀοπα Π οΠ δϑρο Οροτ ἢ 15 σοἴτι 00} Πμὰ- 

ταταὰ οἵ σχοιηρίιθα. ἀπο βένδηβ: ααθηιαθιπούιιπι 

ὐἰμαναξῖσο ψτοθιοίατη δι, Ομ δια αιισὰὶ οὐ 8}0- 

ὅδ Ιᾷη.1. 383, Γ᾽ ΜΑΙΠι. κι, 1, 98 Ῥέα, σαὶ. 31. 

(1) Αὐτοχ:τήτῳ. [ἃ πολι ρβίταβ. οχ οὐ. (015]., 
οαμὰ ἴθ Οὐ 15. ΙΘρονθοίαν, αὐτοχινάπως, ΑἸ ϑμῖτι- 
(ππὶ Ξαποίαηι ργορεῖο πον αἰδηίσ πὶ, ἰα “παι νἱ- 
νοηύρτῃ οἱ ἘἌ ΝΑ τοῦτοι ρϑγβοιάτα, πὴ διεοιη 
αἰ παατα ααδιιάδπι Οἱ ρταρνῖα ασ!]οὴρ ΠΟΘ Π ΠῚ 
ορεια σποιι νοὶ ἀβρί να ποπθηι [}61, πη ΟΠιρίβμαι ἠ6- 
αὐοη55ὸ, γ{ἀ0 καρ. ας ὅς. 5ῖς σα ΠΛ οσὰ αἰ! ,6αὶ.. 12. 
απ, 90, πὸ Γατ δα ππα απ, ἀπο ρτορτῖο δὲ 
ἰηβῖτο τοῖα αἴθη5, πο Βαϊ αἴθ ο, αὐτοκινήσ 
τῶς τόγγητῃ οἰτοια!, ἀοη]053 το ταὶς οἷς, 6] ρτὸ- 
μετα πτς ΞΡΕΡΙ ΜΙ 5. ΞΆΠΟΤ ἀπο ἸῺ ΟρΡΡΟΏΙ 58}}6- 
οἰἱομὶ Κογν ες, δι ὁχ ἐπα ρθτο ἂῦ [Ὀπδ]ο ἀδροπίίοπ! : 
φυριπαηιοάπηι σ᾽ 6 6. Ναζ, οὐας. χτιν, παπὶ. 8, ρα 6, 
109, ὥοπίσα Μαρρίομ τ, τἀ ΒΡ τὰ ϑαῃπονατῃ [ἢ 
Ὧ05 ἀδεοηίζενο ἀσροἐ 61", γχονν ΒΘΡυ ἔξορι τισῦ Κλ), 
ἨΓ απἰδειιίανα ἰοῦ", οαδροοξαπέονη, Πάπὸ καριε- 
ταν ρίαν π|5. κά ΠΟΙ μοϊοβιασμι ἰἀρίν ΟΥ̓ Π15 
εαῖ, 18, απ. [ᾧ οἱ 933. ὉΡῚ {Ππ|ηὶ Ὁ ἀπο! ϑ 1. μ]- 
πϊδίοθ πατῇ ταῖπ515 ΙΒ σι}, εἰ, τα, 11, απ|.. 18, 
26, 39. δὲ δέ, 8, πηι, ὃ. 

(3) ᾿ῶν βαπτ'ζομένων, Οἰλον, 1, τῷ ϑαπτιζομένι, 
σοηπισιιοιο ταρῦσπα!. τοί, ᾿εμῖββρ νἱἄρλητ, 
τῇ βαπτιζημίνῃ, [4 ΓΟΙΌΓΘΠΒ ὦ Βαϊναίϊοτίβ πιὰ η]- 
ἴαΐοα, δα  μοϑὶ, Ιοσο παρατυχεῖν, ΒΟΥ ΡΒ Ώ8. ΘΧ 
φοάά. (ἷ5]., Ἰῖορ, αβδαιθ., ΘΗΝ. 3. νοΐ. πὸ- 
ρασχεθῆναι, αμοὶ ΟΡ, 1, παλυσχῆνα! ΒΡ 118 
βαπισίαιβ Βα ΒΕ χα! ονῖι τα αἸ ΘΠ, αὐ ᾿μεῖβ ἴθ. θα 08}- 
βῆϊο, 5ἰνὸ ρ05} ᾿ρεἰξι τὴ ΡῸΡ παονα αι τη ΟἹ] Ρ,-- 
φαηδ ἰ5. σοι! νίαν, σασθαι αὶ τὴ. ΟΠ ρΊ πο ροβὲ 
Βαρηπαιται ἀπο πηι 1. Ὑ1|6. σα! ἃ, ἀππαιν, {ἃ 1 οδἱ, 

91. ππιη). (. ἔλα ἀσ!οτὴ κοη το Π!ἀ1ππ|, Βρ  ατὰ ΞΔ" 
οἴαπι θυἴπιοὸ ἴῃ ΟἸ. ΕἾ 5}} πατη δια οι ἀοβοσπεδγο 16- 
Ῥαΐβδο, αἱ ἢ πὸ8 ἃ 10 ὀχ ρονογοῖ, ούτεσίθ Θχρ 
οἂΐ ϑαπσμακ ΔΙΠαπ βαβ οταίι, 1 Πυρηένα Ανίωηθ8, 
πιστὴ. ὅ0 6Ε 81, δὲ ροϑὶ πατῇ (γτὶ Ππ5 ΑἸ χα ΠΤ Π15 
ναΡΠ 5. Ἰουἷβ ; ἰὴ {08π. [1}}. Υ, σᾶμ. 2 οἱ 110. χὶ, οὐ; 
ἀϊα!ίοσο ὁ, ρὰρ. 591] ; ΤΑἀῤκαητὲ ἀκβογῦι. 33, οἷς, Οπο- 
γα Πέσὺ μος ἰββίτηα γα ὁ9: ἀφποηίδηῃ Ξρίν 5 
βαηοῖΐ ρει θὰ Δάαπλο ρει, ἢ ἴπ ἰγᾶπα- 
ταν ἀονοῖαν, σο] οὐαα, τα τὰ ΒΓ Πα νΟ. [15 ἀμ 1588 
ο5ι, θὰαπ ἰπ Οτξέο 14 }Π1 ροπρηήδοι {πιῖ5θο, 

(3: Τῆς καθαρᾶς χαὶ ἀγάχου, οἷς. δΐαρτια οὶ ἰὴ 
᾿α)}ὺ5 ΡΠ να 515. ᾿θοίθηο ὀοάίοαπι ναυ οίδεν ἄρ πιὶ- 
ΠΟ ἰπ Ξρηβὰ Τασνγβ ππσο 111ἃ Ἰοραῖαν, ἀββοποπο 
ἰαβου. (πο 1π δὰ ταν θντηι5, σα ανρ ἀἸνοῦδὶ σὸς 
ΦΙοΘ5. ἔρναπ!, 66. σα νορὰ ποθ ν᾽ ἀδαϊαν. Ἰοοὶ 
πο} Πρβοπεία, ἩΡοταμ ἀσαιο παι οἴτ ρϑγῃλ ἔοη- 
[ε5 ἀροιυϊδιη5. ῬΓΠΠ ΠῚ νοῦ88 καὶ ἀχάκου, δχ (οΙ 5]. 
σοά, 5010 αὐδοίηϊυ5. θοΐη 6 ραρ σα] αὶ καὶ απὸ 
ἀγεραίγυ. 0 ΒΌΪΠ5 Θχ οοα, (ΟἸ5}, ἴοσ. απλα). 
61 ΟΓ0}. 1, Ἰσσο ρα ὡς απὸ Πα ον [πὶ 
Θά 15. ΡΓῸ ταῖς εὐχαῖς, Προ 6, (ἰὐβαιθ, Βαρθηὶ, 
τῆς εὐχῆς. (π|5 ἰπ8 ΘΙ ΟῚ μοβδὶς βοηβηβ, ἴσῆῦτο, 

5. ΟΥΒΠῚ11 ἘΠΕΒΟΒΟ],. ΑΒΟΠΙΠΡ. 

Ω : φὴς φρο » ΄-" ἃ ΤΑΣ ΣΝ 

κηποῖῃ νον πρίν τη ἀδεουπι οπίοτα δὲ πιδπρηίομι ἡ πεν Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἰδῇ 

6 

Ὁ 

80 

ς τὸ {νεῦμα χαταθαῖνον, κοὶ 

μευ ἐπ’ αὐξὸν, οὐχῆθι “τὴς Ὁ βυπτίζων ἐν 
ε “τ , ὡ ᾿ ᾿ ὩΝ ε᾽ προ 

{νεύματι ὁγίῳ, ᾿Αλλὰ βλέπε, τί λέγει. τὸ υϑαγγὲο 
᾿ μὰ 

λιον" ἨἩνεῴχρονσαν οἱ οὐρανο ἠνεῴχθησαν δὲ 
᾿ " “- Γ Ἄν. - -: ἘΠ 

διὰ τὴν ἀξίον τοῦ γαταχράντος, Ἰδοὺ γλο, φητπὶν,, 
΄ " τ}ΨὉ ᾿ " - 

ἀνε χθησαν οἱ οὐρανοὶ χαὶ εἰὸς τὸ [Πνεῦμα τὸῦ 
με »» .ω "νυ ν 

Θεοῦ χαταθαῖνον περ πε Νς 
ἘΦ ἜΤΟΣ τα ἜΣΩ ΩΝΝ ΩΝ ΣῚ ΥΩ ὑσξα ἐπ᾽ αὐτόν" αὐτοκινήτῳ [1] δηληνάτι τῇ γχαταῦλσει. 

᾿ νι δρκυ δε εν δι 
ἐμ χα: ἐργοίλενον 

ἔ“ὶ 

Ἢ μ- » Ἄ , ᾿ μ᾿ τ ᾿ ἃ ἔα 

᾿Βδει γὰρ, ὡς ἐξηγέπαντό τινες, τὰς ἀπαργὰς χαὶ τὰ 
δ: τὸ “ππν - ΤΑΣ ἧι , 192) πρωτεῖχ τοῦ ἀγίηυν Πνεύματος τῶν βαπτιζαμένων [Ὡ}, 

τῇ ἀνῃρωπότητι τοῦ Σιυτῆρος πχρασχεθῆναι, τοῦ τὴν 
, ᾿ ᾿Ἶ αἱ ᾿- ν . “ἙΝ 

τοῖλύτην διδόντος χάχιυ. Κατῆληε ξ ἴϑως ἐν εἴδει 
, ὥς - ὧν κἀς 

Ξᾶς, ὥς ταυτί τινες, τῆς καθαρᾶς καὶ ἀκάχου (2) 

κεραΐου, καὶ ὗ ταὶς ὑπ ξννὼ μένων τέχνων χαὶ 
. -- - ῥ ΄ 

γχωρήσεως ἀμχητιῶν εὐχαῖς συνεργούσης, τύπον 

ὃ προείρηται 
. 

“πος, 
ἐν . 

- οἷ ἮἯ ἂ«᾿ 

πασαδη λοῦν' χαρὼς αἰνιγματωθῶς 
- ᾿ ᾿ “ - ᾿] ἂς “- 

τοῦ τὺν ἢ διστον (1) ὀορχλμιοςφανῶς οὐπῶς Ξπιλειῇγ - 

ΟΙ((01». 3. απ! ἘΠῚ νογρθα, ταῖς ὑπο, 6. 5βααθαηίία τι5- 
48 ια εὖγαῖς' 5Βο, αὐ τησᾶο τη επηοναί, ἰονῈ εὐνῆς, 
Ῥοβὶ τουξργούσης, ἐχ θυ οἱ δβάπθ, 50}15 ἀἀ 1}-- 
Π1}18, τόπον παραδηλοῦν, σατο δα οοταρίδιιάα αι αἸ1- 
«πόι] 5οΏ 51} Ομ  ΠἾ ἢ ΘΌΘ5ΒΌΓΙα 58 ν158, (1Π|}15 
[πμ0ἢ 5 Ὁ} 115 ορί ηι 5 ΘΠ Οἱ ροξβοῖ βοιβιῖβ, ᾿ϑσρη]ὺ 
ὡς ἀκεράτιγν, οἱ συνεργοῦν. Οτοσῥοῖιβ ν  } ὉΠΙΘΥ 
ῬΓΟΥΒΙ5. ἸΟμῈ ἀὸ ἴπ| 115. πα! θ 5. Γογατ ΟΡ μ] Δ }}- 
δα, γ6] πλέα αὐ σοπΠοϊδάχ δειϑα πὶ απ αν τς 
10. [ἃ ἃ ΠΟΡῚΒ5 σΟΡΓΘΟΙ βθ.β85 ΠΡΟΣ ὁ550 ΡΟ οϑῦ, 
Ρυμπι5, δρίσι αὶ Ξα σία τα [ἢ Ξρθοῖο στα ύς ματος 
οἱ ᾿πποσοι β ατιοα]ω, ἀδβορπ 5δο, ἢ 5]  ἀονοὶ 56 
σπβο τἸηγϑίϊσαια. φυκπιάαπιε το] 8 1} Ε᾽ Πρ] εἰ Πα 
δα, οὐ ϑῆῖστο Πποτορηι 1 φασγατ ἢ ροηοτγδι οι 8 ἢὶ 
ΟἹ του ἰδοίοβοιῃ ρβϑοσυίογατει τὶ (στα ρΟΓΕ Βα μου βαθιὰ 5 
51.}5 στὰ γι σίο ὈΓΘΟΙθ 8. σοπσπαψ 1. Νά πὶ γτῸ πὸ- 
δὲ5 )ἂὰ ει ὅρη ατα βαποίαπι Ιορσοίίονο ν τ] 
ἀοοιεπᾶ 6ξἰ οαἱ. 10, πὰπὶ. 230, Ομγίδίαπι πο ι8 
5] Π|ῚΠ 6. ΟἿΣ ΘΒ 56 ΠῚ, 511π1168. ΘΟ  α ΠῚ 5 ΘΟΒΤΟΒ [γ}}}}-- 
ἰασιι, ἢ ΠΟ 15 ἀπ Ξέῖοθ. ΒΡ ἰο πῇ 6586, ΑἸ ρῪ 
5ΛΏΒΙΒ δΆ!, ΡΙ 61} ἢ 5 ΡΟ ΟῚΡ ΟΠ τὰ 9. Ἰἀοΐνοῦ ἴῃ 
ΟΕΓΙΒΗ ατπη ἢ αἰθπὶ ἀν ποθι 556. 1 πᾶπὸ πππηισ ἢ - 
ἴδῖθτ ἀσαγοπβινδυθε, ἱππούθητία, ἐδ οὐ 5, ἀπηΣ 5 
ΠΙΠΙονπι, εἰ δὺο ἐπηὶ Ἀργὰ βαπεῖο αὖ ρον κα 
που άρπι οσῃοαρδα οο απ δ πὶ Θββθ. 416 6. οὐτ- 
Ἰοβ 6Ἶ115 σΟΙ ΕΠ} }5. Β᾽ 105 [ογ6.. 1 ΔΕΒ πε γβτῖσὸ 
ΡυΘΒΙ ΤΠ 51}. Π 06 τ 5. 505 ΡΟ Π1{15. 68 ἀριὰ 
ΒΟ Ὸ5 ΡΆΓΟΡΒ ΔΕΒΡΙΈΟΓΘΒ πη Βο ρου 05. }}} 010 
ἰδθνση μοι ἐπι 5 αν θῦί, Οαοα Ραρίχαι αἰοιης- 
ἴθ γ ΠΠῚ ΒΡΙΕΙΠΒ Βάποι, ταϊρ νΈΔΟΥῚ πορ {0}66Ὶ, 
ὁσπι μετ πξία9 π08. 6χ ἀητιὰ 4 ΕῚ πεδὶρο (ΟγγΓη!}, οα!, 
30, π΄ ἀ), δὺ δρίγ. βαποο παβοὶ αἴοαῖ, ]0δὴ, 11, 
5. 5δηοία5 ΒΡ τα, δ Ραΐν, (ἰο. ΟΥ., παρ. 133, 
ἢι6 165 νοσαὶ, τέχνα ἁγίου Πνεύματος. 

(Ὁ Περὶ τοῦ τὸν δ ριστόν͵ οἷο, Ἰίοοο τούτου, Βοσὶρ- 
5159. ἀπ 85 του τοῦ τὴν, χ οὐ. (οἱοὶ,, 108 
Εἰ (κιδαυ. ΡΟ Θ0ΠΠ18 νοσεῖ, αἰιαβὶ [ορΊ556:,, περὶ τοῦ 
ὑπεο τὸν Νριστόν, οἴδ,, ΒΓ Π 6.5, δέομε ἔπ φηϊμτααῖο 
γυθποι μι δὲ ἶθ το, φρο καθὸ» με ίξέμηα πὐδὶ "1 {1181 
ἀρρανοῦτ!. Βιαπίον αιμἀοιη ἤερο Ἰροῖο, Βοα βριψαθ 
(απ σοῦ πὰ [ΘΕ ΠΟ 0 ἴῃ ἀνρμαπιοίαπι αὐ οῖυ 
βίαπιο βοραρηλπε ς ΠῸῚ δπῖπι Βρ  Ἰ ἢ πὶ βαῃ σία ἴπ 
ὈμΡΙ Εἰ ΠῚ ΥἸ51}}11{6 1 ἀρ αι ἀγἢ ἀἴοῖ τ, 5οα οτος 
(ΠΡ 51} |5. Ρηἶ πὶ 65. προηδιδ (αι Ἰσονααι, αδὸ ἀΠ πὲ 
8μ8 ΟΥ Πα ς Υἰἄὸ ὁ δ. [ὃς πππὶ 25... οἱ, 14, 
πππι, 10. δ᾽ 5064., ἢοια!}, ὼς ρα μὲς πὰ πὶ. [00 11. 
13), (νίπεῖ, πάσηι, οὐπ]} 5. ΟΠ 15 Ξἰ να! [οκ ΓΟ ΓΘ' 
γοχ ὀφηαλυυφανῶς, βἰρηϊἠοαὶ να] πὸ τὐι νη οη: οοὴ 
ἰοίπν ΟΥ̓ 1}} σοητχ αξ Βοβί μα]! αὶ! άπ ἰα θυ μγο - 
Τλ} Φ φησί θη σε ὁσἰονλτηπ βροσίονι τοὶ ξογηπανι, Ἐπὶ 
ΟΥΡῸ ΟΥ̓} 515: ΘΡΕ πη Βηοίῃ ) σοι} :8 
ΞΡδοὶρ τὶ Οἢτ βίαν ἀραοθπ ἰπορ, αἴσῃ! ΟἹ (ΟΕ ΕἸ ΚΕ ΏΤα 
σοἸατα Βάγανηι 5 ΠῚ 6 αὶ φασα ἀ σου 05, Βαρ πη] }} - 
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ναι, Ἴδν γὰρ τοῖς “λαμχαι περὶ τοῦ νυμφίου προσ- ἃ τἰπὴ βρθοίθηη 60 προ οκἰθηβιιῃ γί. ΝΑ ἴῃ λα - 
φωνεῖ χα! λέγει (1}} Οἱ ὀφθαλμοί σου, ὡς περ:- 
σπεραὶ ἐπὶ πληρώμχτα ὑδάτων. 

Ἔδπ-“. ἢ Γ Ἵ 
᾿, Ταύτης ἔφεος τόπον μεοιχῶς, χατὰ τινᾶς, ἡ 

ἰ Νῶ “Θόπερ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνου, διὰ ξίνου, 
ὕδατος αὐτοῖς μὲν (2) ἐγένετο ἡ σωτηρία, 

δ ον Γ ὟΣ 
καινῆς δὲ γενέστως ἀοχὴ, καὶ ἡ περιστερὰ ἀνέστρεψε 

9αν, ἔχουσα φύλλον ἐλαΐας' ἡ Ἷ πρὸς ὐθοννξο προ ἔστ᾿ 
δ απ ες 

οὐτῶ, φασι, κιὶ τὸ Π᾿νεῦ 

τὸν ἀληθινὸν Νῶε, τὸν τῆς δευτέρας γενέσεως ποιη- 

τὴν, τῶν παντοίων γενῶν προχιρέσεις εἴς τὸ αὐτὸ 

συνάγοντα" ὧν τόπον ἔφερον αἱ διάνοτοι τῶν ἐν τῇ 
4 - 

χιορωτῷ ζώων χαταστάσεις᾽ οὐ χατὰ τὴν παρουαίαν, 
: Σ- τς ὃν: " : 

οἱ νοηποὶ λύχο: στυμόύσχονται ἀττὰ ἀσςνῶν" οὗ ἡ Ἔχ- 

χλησία ἔχε: μοσχάφσιον, καὶ ταῦρον, χαὶ λέοντα ἄμα 
᾿ ξλυα βω ὁ Ὦ ἣνΨ; ο ἤ )χ2 δ Η : δ 5 βοσκομένους" χαρὼς μέχρι σήμερον βλέπομεν, ἀρ- 

χοντας χοσμιχοὺς ὑπὰ τῶν ἐχχλησιαστικῶν ἀγομέ- 

βατγθε 

ηγοῦνταί τίνες, ἡ νοητὴ περιστερὰ ἐν τῷ χαιρῷ τοῦ 
βαπτίσματος" ἱνὰ δείζῃ, τι αὐτὸς 

. ΝᾺ ᾿ Ἵ Ω " 
γνηὺς Ἀλι οιοασκομἬνοὺς, ποινὺῦ, ὡς ἐξ- 

Ἶ ξυλίνοις 
ἐστιν, ὁ διὰ ξάλου 

σιαυροῦ σώζων τοὺς πιστεύοντας, ὁ μέλλων πρὸς 
« , Ἂν ἃ, - ᾿ 2... 5 "ν ε Κ᾿ 
Ἐσπῖραν ὁιὰ τοῦ δχνάτου αὐτοῦ χαοίζεσθρα! (8) τὴν 

σιυτηρίαν, 

1Δ΄. Καὶ περὶ μὲν τούτων ἴσως καὶ ἄλλως ἐξηγη- 
τέον᾽ αὐτοῦ ὃς τοῦ Σωτῆρος χαὶ νῦν ἀκουστέον τῶν 
ἂν: ᾿ ἐκ ὐἶ χα ἑτήρες, Ἔ ψσθοι τὴν 

περὶ ἁγίου νεύματος ῥημάτων" φησὶ γάρ' ᾿δᾶν 
.᾿ ΥᾺ - ΙΝ φιἣΝ ὩϑνωΣ ἕ " ᾿, Ἢ»: τ 3: τῷ ΕΣ 

μή τὶς γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ νεύματος, οὐ υὴἡ 

εἰσέλθῃ (ἀ) εἰς 

παρὰ τοῦ Πατοὺς ἢ χάοις, λέγει" ἸΙύσῳ μᾶλλον ὃ 

τὴν βατιλείαν τοῦ θεοῦ" χαὶ ὅτι 

τ Ξ : τ 
Ἡχτὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσε, Ἀνεῦμα ἤγιον τοῖς 
αἰτοῦτιν αὐτόν. χιὶ ὅτι τὸν Θεὸν ἐν πνεύματι 

τι δου ͵ ᾿ ἀκ ὦ " ᾿ - 
προσκυνεῖν δεῖ, φησίν" ᾿Αλλ᾽ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν 
ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθιναὶ προσκυνηταὶ 

πυεξύματ' γαὶ 

ζητεῖ 

Πνεῦμα ὁ Θεὼς, καὶ 
αὐτὸν ἐν πνυεύυατι 

πάλιν" ΕΣ ὃὲ 
- ρ΄. κνὶ ν᾿" " 

Θεοῦ ἐχδάλλω τὰ δαιμόνια" καὶ 

σουσ! τῷ ἹΠχτοὶ ἐν 
δ κα ξ , 

Ὑὰρ ὁ {|τὴρ τοιουτοὺς 

τὰς 

ψηῦντας 

Ἔν 
αὐτόν, ἤσκ"- 

ἀληθείᾳ δεῖ Ἵ 
ε : ἔλ ἢ , 

προσκυνεῖν" χα! Ξξῆ ἘΦ ᾿ρεατα 

ἑξῆς εὐθύς, Διὰ 

βλάσφη κία 
Πνεύμχτης 

τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἀμαρτία καὶ 
ἀφιθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἢ δὲ τοῦ 

βλασφημία οὐχ ἀφεθήσεται. Καὶ ὃς δ᾽ ἀν εἴπῃ 

49 ὅσῃ. γὙπ|, 8, 16, 5 1014, 41. 
656 ὕοσάαῃ, ιν 33, 3... 

: 99. ὅδῃῖ, ν, 13. 
Ἰ ν ΩΣ ΧΟ ΤΗΝ 

ΒΞ Ιςᾳ, χι, δ: ΤΧΥ, 30, 

{615 δ ἐμοῆβοὸ δοοϊδμιαῖ, οἱ ἀἴοι! : « Ομ] εαΐ, 5|- 

« πλ 1108. ὁΟἰα 0}}}}5 δαρογ ρἰ δα ἀἰη 65. ἀφυάταπι δ, 
Χ.Ή 5: ΘΟ] τ ΒΡ), δοοαηάπτα Ομ }}105, Πα τατη 

ἀΠᾳπὰ ἐχ ρανίδ ρνωΐργοθαι (Ὁ) {Πὰ,ἀ0 πὰ ἢπ Νοεπηὶ 
δικίονία, σο] απὶρὰ δῦ, ΝΔΏΙ ϑῖοα! 6788 Τοιη ρΟΥ 5 
Ῥύν Πρθσαι οἱ ἀάααιη {ΠῚ Βοταἰη 5 αοῖα 65} βαθβ, 

6 Ὥονξθ βο ΠΟΡᾺ ΠΟΠ15 12} ἀπτπ; δὲ οἰ τα θ8 δὰ ἔρϑοχα 
5. νδερογαμὴ γον Γβᾶ δ5., οἹτνον ΤΟ ΠΌΤ β65.Δ 5 δ᾽ ἃ 

βἷο, Ἰησααηΐ, οἱ ϑριεἰ μα δ βαρ οῦλ ἀθβοομα ἰπ νὰ Ὁ 

ται ΝΟδ,οοαη ἀρ ροπογα οηῖ5 ἀοιογοηις (αἱ ἀίνοι- 

50 πὶ ξοπδραπι νοι πίαίεβ. ἀἔχπο ᾿πά0165 πῃ ἈΠ 1 ΠῚ 
ΘΟ] ΠΕ Σ σα [ι5. δι μα ϊογατω ἀϊν ιυβι {15 Πράγδηι βογρ- 
μᾶπὺ ἀἰδβίτη 105 1πΟῸ] αβονᾺ ὺ (ἢ ἀτοᾶ Δ τη Δ {ΠΤ Π8- 
αν, Θαἱ ροβίαπλοι δάνομϊέ, κρίνρι 165 Παρὶ ἀπὰ 
απ ἀθ6}5 ραβοιηϊαν, οα} 15 ΚοοΙοδία Βαθ οὶ να] τὴ 

δ( ἰδασμαι ἀπὰ σα Ἰδοπα μαβορη!οβ ὅ32 1 κἴοπῦ αἱ 
Ἰοαϊθν πάῃ) ἀβάας ἀἴϑιη οθΡ μη 18 τη πἀϊ ρυροὶρ68 
ἂν ποο] θδίῳ νἱ οὶ ἀπιοὶ οἱ ἀοοθτί. 588 Πρβσογ 1} ̓ σῖταιν», 
νΟ]Ὰ Ὁ ὩΟΠΏ.Π) ἐλ δρρυ δἰαηίθ, 1 16 }ΠΠ|6 1 1} οὐ! αι Βα 
ἴῃ ἐοιῃροτο Μαριϊπαιδίῖβ., ὩΣ οβίθπαονοῦ οὐτηά δαὶ 
6556 Ὁ], Ρ6 1. ̓ἰβααμι ορας 5. βαὶαΐθιη ογοἀ θη} 5118 
οομἴδεί, οὐ ἁψῦὶ 50} νϑβρόγᾶῃ μὲν βυδηι τλοτίθια 
Βα] δ ηὶ 6558|, σο]]αίττι5. 

ΧΙ, Ας Δ 1115. φαίϊάομη ἔογίαβϑβ οἰΐατῃ αἱίᾳ γαὰ- 
ἰἴομα ἀϊδδογοηάμπι. ρβ8]ὰ5 τασὸ πιμῦ Βορυ ΓΒ 

ρΡυῷβία! διιάϊγο ἀθ ϑρίγια βαποῖο βουπιοηθβ, ΑἿΤ 
οηΐηγτα ΝΙ 5 (5 σαποναΐαβ ἔποριίοχ ἀαιὰ οἰ δρῖνται, 

«ποὰ ᾿ῃρΡοῆ ἰδίαν ἴῃ σοσπατῃ 20 Ποὶ δ᾽;» δὲ αυοά 8 
Τα γο δὰ κσα ἃ 510, τιΘαλτο πᾶ οἱ 5Ρατοσ συ ἀρ οὐν- 

«Ἰὸ οβι θα} δρι πὶ βαποίατῃ Πα σΊ Πα 015. ἃ 58 δδ;» 
ιν διααοῦ 63 1η βρίγηπι αἰἰοναπατι5 51. ΠΠΕἸῸῚ α 56 γο- 

«ὩΠ ποσὰ δὶ πᾷς δϑὶ, φαάπἋ0 νονὶ δἀογαίογοϑ άογα- 

«θη Ραΐγοχῃ ἰὰ πρίγιϊα 81 νευιταΐθ: παμι εὖ Ραΐον ἰὰ- 

“105 φιιν χα αἀοτδῃ! τη. ΒΡ ἢ Π5 ἘΒ  Πρακ,θὲ ααὶ 
«ὐοναπί ον, ̓ 5ΞρΡ11{ὰ οἰ νονρτίαϊο ὁρογίο  δοναιοῦδ, 

6. ἐνουπια τα 51 ααΐθπι 660 ἴῃ Ξρίτια Ποὶ δ]ϊοῖο ἀθνηο- 
«πἰαρι δὲ τπλοχ ἴῃ σο πο α Θμ {ΠΠπι9: « Ρσορίθι δος ἀΐοο 

«γοβθίξιοσαπο μοσοκίι αι σΕ δ] κρῃοηνία ἀἰγατ λοΐατ ]ιο - 
«Τα απ: αὖ ϑρτοηθα5 ἢ ἀβρίιρχαῃτ αν ἐπε οταν, ΕΗ 
«ἀαἰοιπαιιε ἀἰχΘΡῚ  γϑυθ αι αὐγνονθιβ ΕἸ ΠΠθν ποτηῖ- 
«αἰπονοια τον ΠΣ: οι μιθαμίοχῃ ἐἰχονλ ιν ουηηι 

«οομ ταϑρίσι} παῃοίατη, πο το οί οἷ, Ὠ8 418 

685. Ψίᾳ. οαἴ, ἰ8, πα. 11. 586 0ᾶπ. 

θὰ5 ἀπ 15 ἀρραγθατιῃχ, πὰ Οἴτα ἰπ ΟΔπίλοο ρτϑϊ- ἢ). πχ55" ̓  ὑὰ πὶ νορο ἴῃ δα. οθ115 ομηῃ θαι. ΤΧΧ τὸ- 
οἴὰμα (αἰ. Νοίαηάμπηῃι ἴῃ ΔΘ μαΐο δι τοογιπι ἰθ60 
πὸ παθοῦὶ σου, 564 αὐτοῦ, ρεμίϊ ὁ) δ πᾶ προηϑᾷ 
μῖς Δ! οαυαϊίαν ΠΠ᾿ὰ5. Τονραβαίδαν ἐ ΜΠ ἀαΐθιη σὸν 
5 Πρ 1 1 ΠῚ πὲ ΕΧ 5101} Ἰοσὸ ὁᾶρ. ι΄. 15; ὍὌφραλ- 
μοΐ σοὺ περιστεραὶ Οὐμέξ εἰ ϑαπν οοἰϊοηδο. 

41) Ναὶ λέγει. ΑΔ 1} σον ἤθθ, οἱ 458}. ἡ Γρα- 
φής ἀϊοὶξ δορέρίινᾳ. 86580 ϑϑνορα ν]άσλαγ γοσῶλα- 
ἴα φαοὰ νομαὶ προσφωνεῖ, οἴο, ΘρΊ ΠῚ Βα ΠΟΙ ΠῚ 
δοεριανάγαμι ἀαοίονοια, θ᾽ αὰὸ ἢἴσ βόγπῖο οβῖ, ἰπ- 
ἀολἰρὶ οχιδίπῃο. 

(3) Αὐτοῖς μέν. τὸ μὲν 651 ἴπι 61 {|5, μόνον, ΠᾺΠῸ 
86ηϑ5ι. Ῥανιϊοα!αηὶ μέν, αᾶπι ἴῃ 5Θ4ΈΘΏΣΙ ΠΊΡΤΉθΤῸ 
ὀρροβίμι οἱ ραγιίου]α δὲ τοχαίγθθαι, ὁχ οοάά. ἴἴοβ, 
οἱ Οὐιδαὰῃ, ἂο τούσοιο Γοροβαίαλιπ, λθοκὶ ταὶ (151. 
τό π|6 πρὸς ἐσπέραν, αὐ ᾿ὶ ΟΠ ΠᾺ 15. ΠΡ] οσατῃ 

ροχίαίαν, ὀχρυπροπάμπηι Ὠθὴ ρα αν πη5. Ὁ 
(3) Αὐτοῦ χαρίζεσθαι. ΠῚ Δ αὐτοῦ δὐά᾽άϊαγιδ εχ 

οοὐά. 15], ον ανροῖ, 
(11 Οὐ μὴ εἰσέλθῃ. Οοδά, ΒοΘ. δὲ λβαμρ., 

οὐ πὴ δύνατα! εἰςελθεῖν. Ο151. οἵ ΟἸΔΟ)., οὐ δύναται ἡ πη] ἐ ΕἰζΕΛΌξ ᾿ 
εἰσεληεῖν, αἰ 65. ἴὰ βᾷοθο ἰθχία, οἱ ἰθ6 1 ̓ρ88ὲ. Ογ- 
ὙΠπ5 ἐαι. ἃν. ἀσηι, 4. Ῥοβέ. Ἰυσὺ τοῦ Πνεύματος, 
6Χ οὐ, (οἷ5ι., Βρυο, Οαβδηθρ. οἱ ἀγοά, βοτῖρϑι- 
πιθ8. τοῦ Πατρός, δοηβι ροβία!δυίθ. ὑοπλίσογιαι ἰὰ- 

68 παἰγλαιη 18 νοσθη ἸΟσοηάλτη, παρὰ τοῦ Πατηὸς, 
Πνεύματος ὁ χάρις. ῬανΠουϊασι γὰρ μΡο5. λέγε' 
ἸμαΠου νοβιία ιν, οχ δ᾽ βάθη] ὁ] θαΞι ΔΌΓΑΒΙ ΠΊ 18. 

() πε 5 βοομπάμιι πορμ!ος ἢ... γον θαξ, οἴυ, 
Ουϊασθαρην Νοο ἔβατναπι Βριρ τις βαποἱ ἴῃ (τ εῖιηι 

βαρβια! Ἰδαιροτθ ἀανδηισῃ 5. [αἰβξθ, ΦΟΙῚ ΠΙᾺ ΠῚ5 
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ἰπδθο βίθουίο πρὶ ἵπ αι αν τ, οἵ ταρεα5 δἰτ: ἘΓΘρΡῸ ἃ λόγον κατὰ τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθυώπου, ἀφεθήσεται αὖ 

«τόΌραθο Ραϊρομι οἱ δἰ Ῥαγδοιοίαν ἀα ΒΡ Εν 0}}5, οἱ 

«ΤΟΙ ΒΟ ΌΙ 518 πὶ ϑίδεασα; Ξριτιϊαὰ ἡ θυ 4}15, 4 61 

«ἰσπἀ5 πὸ ρμοϊδο  ἀοοϊροτο,αυθα ποθὴ ν᾽ ἀθι οιιαι λοῦ 

« πονϊζουηι. Υ05 δαϊουι ΠΟ ΠΟΒΟ 5 οι, φαϊὰ ἀρὰ 

εὐ ᾿πδηθῖ, οἵ πὶ ΝΟ θ15 60} δ Σ ὁ Πϑναχα ἀἸοῖυ: ἤθθῸ 

« Ἰοσαίαβ βυτὴ Ὑοϑὴ5 ἄρα νὸς ππᾶηϑιιβ, Ῥαγᾶο 6115 
«ὐϑγὸ ϑριγί[9 Ξαηοῖι5. (πιδὴχ τα [ο1 Ῥαΐ ον ἴῃ ΠΟΠΊΙ- 

«πὸ πὰ, 116 νο5 ἀοσθθὶ! οπιῃΐα, οἱ τράποοι νοθὴ5 1ἢ 
«ποιπονρίληι οὐπαΐα αν ΑἸΧῚ νο 5 95 ταμθ 416 

« αἰϊαπὰ ἁπέον νοπορι Ραγδοϊοίαϑ, ἀπόστα 50 τμ10- 

( ἔτη νος ἃ Ραΐρο, δριει5 νου 615. (01 ἃ θαΐῖτα 

« Ῥτοσθά !,}16 ἰδϑε οπἰ πὶ ρδγ αἰ 6 Ὁ ἀδ τῇ οἶος 16- 
«Ταπιααος ϑαϊναίον: 5] δαῖτ 650 ΠῚ ΔΡΊΘΤΟ, άγδο}6- 

«ἔπ ὩΟῊ 65}, γβῃΐαρι5 ἃὰ τοϑ. 1 σα γϑηθε {Π| 6, 

«γραοί ταπηδιη ἀὸ μοοσαίο,θ ἀδ ̓πϑ 01, οἱ 40 1ὰ- 

« ἀϊοιοῦῖςν ἐΕἜγαλι ἸῺ Ομ ΒΘ δὴ ΠΡ δ: . ἀπιλ γλ}]}- 
« ἴα ΠΡ 60 γο]8 ἀϊσοηδὰ; 564 πο ΡΟΐοΒ(15 ΟΡ ΓΆΡ 

«πιοάο. Οἰτὰ δαϊο γΘῃΘ ΡῈ 1116, ϑριυῖια5 νοι 15, 

« βἀ᾿Ι5ϑογοῖ γ ΟΡ} 15 οὐπ οι νου δῖοι, ΝΟ ΘῊ ΠῚ ἃ 86- 

« ταϑίϊρθο Ἰοχαρίυτ: 564 ααφφοουηχιο ἀπάϊοϊ Ἰοηα8- 
«ἰατιδῖ φαα νϑπίαγα σὰ} δη παι {1} ΝΟ 915.11}6 μι 

« «Ἰου ποι δι, φαὶα ἀ6 ἢλδὸ δοοὶρίοί, δὲ ἀπππη θὲ} 

« νολὶ5, Οππῖα σαιοπηααο παρε Ῥαΐθν τα δὰ βιιμὶς 

«Ρτορίονθα ἀϊχὶ νοθἷδ, φασα ἀδ χχιθο δοοιηἱοῖ, οἱ 
«ΔΓ 1} νο Β1572. εἴ ρα στη [ἐμ π ΠΥ 0065 [6- 
Εἰ, ἂἢ Ἰα πιὰ }5. [Δ ΒΟΤΙΙΟΠΪΒΙ15 ΠΟ αἴθ ἀλ8. 
Ὁ ΕΘΙ͂ΡΕ ἀπήοαθαες, τς τες ας ᾿ς μ᾽ ἀνε 
Ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ 

τοῦτο εἶπον ὑμῖν, ὅτι ἐχ τοῦ ἐλοῦ λέψεται, χαὶ χναγγελεῖ ὑμῖν, Αὐτοῦ τοῦ Νίονηγενοῦς νὖν ἀνέγνων σοι ᾽ ᾿ ͵ ; Ι ᾿ ὲ 
5 ἡ . : : ; ἢ 

φωνὰς, ἵνα μὴ προσέχῃς ἀνθρωπίνοις ῥήμασι, 

ΧΠ. Ηπ) 5. ϑαποιὶ ϑρίγι[5. ὁοτητηαπίοδίϊοηοτ (ΠΣ 
ἃροϑίο 5. πὰ βϑν ν ετκονιρίατη πὰ {06 650: « ΕἸ οὐὰ 

«ἴοο αὐ κΊδδοι, Ἰμβα Πάν ,δῖ ἀΤ οἰ οδἰδὲ Αοοιρὴο βρ σὶσ 

«ἔπι απο μαηι ΘΟΛᾺ ΠΙ ΟΖ .8 ΥΘγα 56 0}}}5. μοσοαϊα, 

«φῬου απ αν οἰβι ψαυτπιπισι πα ΤῸ ΠΟΥ εἶδ, πθίοη- 
«ἴα πα! 75.» ΑἸίοσα πως ἐπε] αίο, οί, {ποι τὰ 

Ῥυϊονγο πῃ αν} }5 2 7 Ὲ ροοοαί 5 οὐοῦναία ἔποταῖ; ὰἢ 
πη] ογοαγ ααοα δ51 ΒΟΥ ρἐσ τη: « ἀβοδὴ ἀ 50 {Π8ΠῈ5 1 

«[ασίοτιῃ ἐπᾶχα, ΠΡ σδὴ5 ἐν Ὁ αἰ Π οὐοιεἴδ..»» Π] χα ἀὰ- 

(επὶ,αϑοοηεϊέ,απ ἀφηδτὴ 80 Π| 6 6 }} 1χ ηἴοτπο. 516 ση πὰ 
πᾶγγαν Ενδηροϊατα, φαοα μΡοβὲ γοβαγγδοιί οηθπιἕαπς 
ἰηϑη Πάν, 16. νόγατα ἀαὐ οαυϊά τη οο ϑιη ρον σΓὰ- 
εἴαπι: δἰ} 1161 γϑσὸ ἁποϊμανίατα ἃ νὰ πα δηϊ 8, αἰίαᾳ 8 

δε αν, παι, ΟΞ 1, Ὡς 
1: 4. 12:-[ὅ, 15 ]᾿οδη. χχ, 22, 

ὁδ ζοδη, χην, 48. 17. 
Ἰ (ρη, χε, 1. 

Β 

θὲ}... 90. 
Ὁ ΝΑ απ αι, ἢ. 

τῷ" ὃς δι’ ἃν εἴπη λόγον χατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ 
ῇ ξ νο πὸν ΨΚ ΠΑ͂Σ. 

ἀγίου, οὐχ ἀφιθήσετα! αὐτῷ, οὔτε ἐν πῷ αἰῶνι ποὺ- 
β' " νει. δ δὲς 

τῷ οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι χσὶ πάλιν φησί, Καὶ ἐγὼ 
Ω Η ἢ . τν βκασοι ) -ν ΠΣ 
ἐρωτήσω τὸν [[χτένα, καὶ ἄλλον [᾿χράχληπον ὁιύς- 

αἰῶνα τὸ σεν ὑμῖν, ἵνα μεθ᾽ ὑμῶν 
Ὡ - “Ὁ ͵ ἢ πο... 

Πνεῦμα τῆς αληβείας, 5 ύνατα! 

ὑινώσχει αὐτό, 

ὑμῖν 
ΓΈΝΝ ΑΑΡΑΘᾺ 
Ταῦτα λελι- 

ἈΦ 
χραάχλητὸς, 

ξ χινώσχετε αὐτὸ, ααἶνει, 

χαὶ πάλιν λέγει" ν ὑμῖν ων» τί ἔσται᾽ 
᾿ μ ; τ 

ληκὰ ὑμῖν παρ᾿ ὑμῖν μένων" ὁ ὃὲ 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμψε Πατὴρ ἐν τῷ 

ὀνόματί αου (2), ἐκεῖνος διδάξει ὑμᾶς πάντα, 

χαὶ ὑπομνέσε: ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν καὶ 

πάλιν φησιν Ὅταν δὲ ἔλθη ὁ Παράχλητος, ὃν 

το ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ 5 Πατρὸς, τὸ Πνεῦμα 
ἘΕ ᾿ ᾽ "Ξ Ἷ ως 

τῆς ἀληρείας,͵ ὁ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύετα' 
Η 5 προ ν ἡ 

ἐχεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ" καὶ πάλιν ὁ Σωτήρ 

Ἕὰν γὰρ μὴ 
μὴ ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, Καὶ ἐλθὼν ἐχεῖνος ἐλέγ- 

Η τ ἧς Ἄ Α Γ Ἁ Ἐ ἔξει τὸν κύσμον περὶ ἀμαρτίας, χαὶ περὶ δικαιὸ 

Ἶ μεν : ἀνα 
ἐγὼ ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος οὐ 

σύ της, 2 πΞΘΣ δ σε, σαὶ εε ταλῶ ΕΣ, 
ΝΟ τὸ παν τ Ὁ} Ὁ ε ᾿ 

πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασῃς ϑαστά- 
ζειν ἄρτι "Ὅταν ὃὲ ἔλθη ἐχεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς 

ἀληθείας, διηγήσεται (8) ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν πᾶν 

σαν. Οὐ γὰρ ἀφ᾽ ξἕαυτοῦ λαλήσει: ἀλλ᾿ ὅσα 

ἀχούσε! λαλέσει, γαὶ τὰ ἐοχύμενα ἄναυνελεῖ μιν, 
ὑμῖν. Ἡάντα ὥσα ἔχε: ὁ Πχτὴ5, ἐμὰ ἐστι" ᾿ 

1Β΄, Τεύτου τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὴν χοινωνίαν 

ἐχαρίσατο τοῖς ἀποστόλοις" ὙἘῚ σέγραπτοι γάδ' Ναὶ τοῦ- 
τ ἣ ἐπ: ΓΑ 

τὸ εἰπὼν ἐνερύσησε, χαὶ λέγει αὐτοῖς: Λάδετε 

Ἡνεῦμα ἅγιον Ἂν των ἀφῆτε τὰς ἀιυαρτίας, 

ἀφίενται αὐτοῖς" ἄν τινων χρατῆτε, χεχράτηνται, 
Δτότεοον ἐμτύσημα τοῦτο, ἐπειὸ τὸ πρῶτον ἥμαυ- 

οώθη διὰ τὰς ἐχουσίους ἁμαρτίας 0) Ὁ ληρωθῆ “ ἡ οἱὰ τὰς ἐχουσίους ἁμαρτίας ἸῺ" ΄νὰ πληρωθῇ 

ον. Ἀνέόη 

ὠπόν σου, καὶ ἐξαιρούμενός σε ἐκ θλίψεως, Τὸ δὲ, 
ἐρ : ς ΤΠ ΝΝ 

᾿Ανέδῃ, πόθεν ; Ἔκ τοῦ δου" οὕτω γὰρ διηγήσατο 

τὸ γεγραμμέν ἐμφυσῶν εἰς τὸ πρύσ- 

πρτλ χρυ, ἢ νῦν τὰ τὶ ἔψει ἊΝ, 
τὸ Εὐαγγέλιον, ὅτι μετὰ τὴν ἀνάστασιν, τότε ἐνεφύ- 

τ στον ἘΞ Ὑ μ᾽ ὲ ἜΝ σηπεν, ᾿λλλὰ δίδωσι μὲν νῦν τὴν χάριν, ἐπιῆαψι- 
Α 

λεύεται δὲ ἐπὶ 
" ἢ Ἵ ᾿ Ἶ 

πλεῖον" χαί οὐσι πρὸς αὐτούς" “Ἑτο:- 

ἸΘ οαη. χν, 36, Δ 7]οδη. χυὶι, 1, 8. 
16 ψιά. εαἱ. 10, π. 26. 

δρυὰ νοΐθγεϑ ἰμἰογργοίδιο θϑί. 1|ὰ Νὰ. ογαξιχχχιχ, Ὁ σει ὑμᾶς ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν, Ῥοβὶ λαλήσει Πεϊναπιπι 
Ῥᾶρ. 034: Υἱοῖογ Αἡ(Οσρηὰβ. ὧπ ἕαρ. τ Μαγεὶ, 
ψΕΓΒ. 9: δόνοῦβ ΑΒΕ ΟΟΙΘἤτι5 ἐνὶ Ζοίως. σὰρ. χιχ, 7, 
ἴπ Οδίθμα Ὀοναθεῖῖ. Οείρθπρβ Ποῖ. 9. ἐλ (ἰδηθβίηι 
δα ἰδ. ἀδ Ομ Ἶθ15 ΔΗ ἢ Π18}} Βὰ5 1 ἀρὸὰς ΝΟ δ ἱπο! ΠΝ 15, 
οἰ ῃ ἢ οτῃ τ [ἢ Εσο]Θβίατπη ΟΠ ΓΙΞΕΙ ἱπρτοάϊρη- 
ἔπτπὶ Πσογατη βϑβίαη ἘΠ} Ὲ}8. ἢ] ἐγααΐ ; ἀὰφ ἀδιπάο ἂν 
οἰ πῖθιιν ἢ ἸϑΡρν δ  θτι5. το ροιλία καμί, 

(7) Μεθ’ ὑμῶν ἧ, ἴῃ β9δότο ἰδοχίια, μένῃ μεθ; 
ὑμῶν, αἱ ΘΟ Δπὶ ἰορτξ ΟΊ Πα 5. αιην., ἤπιτῃ. ὦ. 

(8) Ἔν τῷ ὀνόματί μοῦ, Λα Πίος νϑυρα ποίαν! 
50 Π0}} 565 ἰὼ ἡγαυμίηο. σοή. Ιἴοο : Πέμπει ὁ Πατὴρ 
χαὶ ὁ γἱὸς τὸ ἀγιον Πνεῦσα" ΠΝ ΓΕ Ραΐον εἰ ΕΠ ΩΣ 
δρήνίπον δαποίταη, γοτα ἤτς φυΐάδθηι, 5οα βαιῖς ἰὰ- 
16 ΒΟ ο θα. 

(9) Δεηγήσεται, οἰο, ΑἸ ον οοά, (015]., ὀδηγή- 

δϑ. 1η δας, χαὶ πάλιν, {ὰοὐ οὐπὶ σοη πα! ατα 
ΘΥΔΉ ΒΘ Π1οἱ ἸΘΟῚ 1ῖς ΜΠ ΟΡαΔῚ Βογίργα ἱπιυροστία δ ἰμ θυ 
ΤΌΠραΙ!, Βα ΠΡαμαπ 5. σοῦ, Θεοῦ. Οοἱ5]., ἴθ οἱ 
Οαβαμ Β. ΘΧΡΌΣΙΧΊ 1115. 
4) Διὰ τὰς ξχουσίους ἀμχοτίας, Οο15]., διὰ τὰς 

ἡ αετέρας ἀσρενείας, μγορίθν" ποκίγας ἱπι βρη αἴος, ΝΟΙΆ 
Οὐτῆπιηι ἀς 5ρ1γ 5 5Δη 01} σνα ἃ Δ ΘΠ ΠρῈ 6 υυἱ- 
τῆλ Πτη Λάδην ἐμ ΠΠ]αὐϊσμοηι, 41ἃ οἰ τα! τη 
Ποῖ ἴθ ἁθίτα ἰυρτοβδὰ οδὲ. Ὑ], σαν, 16. παπα. 10, 
ἴὰ παν] ἰοσιιν Βα πὶ 5ϑητοπίϊα Γα Ὁ, 11 απ ΡΠ 5- 
{{π|5. Πρτοβίπν 1, οὐπδθυδλ 6χ 115. αἱ σοπίνανία 
ΟΠ Πα π|. [ἢ ΞΘ] ΌΘΒΙῚ ΡΓΟΡ]ΙΘ τ (65 }Ππηοτΐο, ματιῖ- 
σαίδηι καί ἀηΐο ἐξαιρούμενος ροβίίαμι, {πὰ ἰαῺ ἃ 
οοάι. Ο015}., Ησθ, Ολβάαρ. οἱ ὥτοα, 4ἄσπ ἃ βαονο 
ἰοχία ἀλεβέ, ὀχραῃχίμητιι. 



980 ΟΑΥΕΟΗΒΕΙΝ ΧΥΤ, Ὲ ΒΡΙΒΙΤΕ ΒΆΑΝΟΤΟ 1|. 988 
ξὶ ' ἥ δοῦν α" Ἢ ἦν ταὶ ΣΝ “ ε - Ἶ τ ἢ ᾿ μος αὖν εἶμ! τοῦ δοῦνα! καὶ νῦν, οὕπω ὃὲ τὸ ἀγγεῖον Α αὰ Π|05 : Ραταίτβ ἀαῖ δ πὶ βυσὰ πσ πὸ αυσχαρ γτορὶβ 

- ω " “μα ᾽ν " Ἑ ͵ - 

χώρει, Τξως μὲν οὖν λχόετε τὴν χάριν ὅσην χωρεῖς- 
τ᾿ “. ᾿ ξλ. - ΓΝ , 

δξ γχαὶ πλείονα. Ὑμεῖς δὲ χαθίσα- τε (1}" ἐκδξχεσῃε 
᾿ -- - Ρ ᾿ 

τὸ ἦν τῇ πόλει! ᾿Ιερουσαλὴμ,, ἕως ὃν ἐνδύσησθε 
Ἷ .Ψ» [ἢ τω . γ᾽ - 
δύναμιν ἐξ ὕψους, Νὸν λαάῤετς μεριχῶς" τότε 
φο οὐσετε αὐτοτελῶς. Ὁ μὲν γὰρ δεχόμενος, πολλά- 
Χῆς μεοιχὼς ἔχει τὸ διδόμενον (9}} ὁ δὲ ἐνδυόμενος, 

πανταχόθεν περιέχεται, δ] ἡ φυθη- 
Ἂς Ὁ - “λῖς 

ΤΙ πὶ ἘΡΌΣΕΩΕ 

θῇ 
Ψ ᾿ν ., , ᾿ ᾿ --ἷ Ἵ 

ὑναα Πνεύματος ἁγίου [μνημονεύετε ὃς τῶν ἀο- 
- ὃ 

εἰγημίνων, ὅτι Πντῦμα οὐ μεμέσισται, ἀλλ᾽ ἡ 

ξ, φησὶν, ὅπλα διαδόλου καὶ 3:λ: φτορέσετε γὰρ ᾿ 

φς 

«- 
ὁ 
Σ 
μι "2 “ Υ̓. 

ὅντ' αὐτοῦ χάρις). 

ΙΓ΄, ᾿Ανέλῃε τοίνυν ὁ ηποῦς εἷς 
ἐπλήρωσεν " εἶπε αὐτούς - 

Ἐγώ ἐρωτήσω τὸν ἸΙχτέρα, καὶ ἄλλον Παράκλη- 
δ 3 - ὩΣ Γ -"» Ἢ 3 

τον δώσει ὑμῖν, ᾿χαθέζοντη ἐχδεχομενοι τὴν πχο- 
Ω ἀπ , “- 

οὐτίαν τὴῦ ἁγίον Ἠνεύμχτος" Καὶ ἐν τῷ συμπλη- 
ρούσθαι τὴν ἡμέοαν τῆς Πεντηκοστῆς, ἐνταῦθα (3), 

ἡμέπεδον γὰρ καὶ 
τῶν παρ᾽ 

ἐπαγγελίαν 32 
᾿ 

ἐν ταύτῃ τῇ πόλε: Ἰευουταλέμ' 
τοῦτο τὸ ἀξίωμα καὶ λαλοῦμεν, οὐ περὶ 
ἑτέροις γεγενημένων ἀναθῶν ἀλλὰ τῶν παρ᾽ ἡμῖν γε- 

, 4. μοὺς “" Ϊ 
χαριαμένιον, Τ ἧς ΗἨευτηχοστῆς οὖν οὕπης, ἐχαθέζοντο 

χα' χατήογιτο ἡ παράκλητος ἐξ οὐσ)χνοῦ, Ὃ φοουοὺ πὰ δ ΟἋ πὰ χὰ τῆς ὃς οὐβ ᾿ Ὁ οὺς 

χαὶ ἁνιοποιὸς τὴς ᾿Πχχλητίας, ὁ διοικητὴς τῶν ψογ ὧν Ι ᾿ ὲ ῃ ἡππ Π ᾽ 
διρνή Ξεὸν ἧ ὁ χυσεονέτης τῶν χειμαξζουμξνων 

πειπλανη μένων, χαὶ ἀβλοθέτης 
. 

ὃ φωτανογ ὃς τῶν 
Ἅ 

τῶν ἀγωνιζομένων, 

καὶ στεφανωτὴς τῶν νενιχηχότων, 

1Δ΄. Κατήρχετο ὃὲ, ἵνα ἐνδύσῃ δύναμιν χαὶ ἴνα 
βαπτίσῃ, (4) τοὺς ἀποστόλους. Λέγει. γὰρ ὁ 

απτισθήσεστθε ἐν Πνεύματι 
- 

εν 5ι- αὐ ὧὐ ἃ 
" . ᾿ς , δι ΝῊ , τι ᾿ 

πολλὰς ταῦτας βξϑαξ. Οὐ ξρῦχὴ Ἢ χαρῖξ, ἀλλὰ 

ἧς ἢ δύόνχμις. “Ὥσπερ γὰρ ὁ ἐνδύνγων ἐν τοῖς Έ δ εἰ ῳ τι "ἂν 

ὅχσι καὶ βαπτιζόμενες, πανταχόθεν ὁπὸ τῶν ὑδάτων 
πεοιῦαλλεται" οὕτω χαὶ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ἐξαπ-ί- 

σθησαν ὁλοτελῶς, ᾿Αλλὰ τὸ μὲν ὑδὼς ἔξωθεν περι- 
χεῖ ἢ δὲ Πνεῦμα καὶ τὴν ἔνδοθεν ψυχὴν βαπτί- χεῖται, τὸ 

ιἢ . . 5 ει εἶ 

ἕε: ἀπαραλείπτως. Καὶ τὶ ῃχυμάξεις ; Λαὺϊξ ὑπό- 
᾿ "- - « ΕΣ ΠῚ 

είχαν σωματιχὸν, μιχρὺν μὲν καὶ εὐτελὲς, χοήσι- 
- -. ᾿ . , ᾿ “Φ ον » ᾿ 

ποῖς ἀφελεστέϑοις (8). Εἱ τὸ πὸ οἱὰ τῆς παγύ- 
ἂς, ἘΣ Ἂ, 

χρῷ 
- ἐπὰν Ἦν ὯΔ. ᾿ς ὥς . ΡΝ 

τητος τοῦ σιλήφου διαοαΐνον ἔνδεν, τὸ λον ἀπρτγαῦε- 
ἀ Ἐς ἢ Γ 

ζεστὴς, γα ὁ μελὰς ται πῦρ' καὶ ὁ ψυχρὸς γίνεται 
ὃν τὸ πῦρ, ἐν σώμματ' 

-ὠ -Ἥ» τ" 5 τι. “, ᾿ 

σιδήρου ἐνδύνον οὕτως ἀπαρεμποδίστως ἐλγάζεται. 
- μι - Ὁ ὡἷν - 

εἰ ϑαυμάξεις, εἰ Πνεῦμα ἀγίὴν ἐν τοῖς ἐνοοτάτοις τῆς 

ψυχῆς εἰσέρχεται ; 

μ 
ξ " 

΄ ΟΝ “ρα - -" σ- μ᾽ ᾿ τὴς ἸΝ ἢν τοταύτης χαδιτως κατεργομενης μὴ 
᾿ ὑπ το ἢ ͵ ἜΣ  ΈΖΩ͂ΣΕ εξ ον ἐν σας ΑΞ ἀννανθῇ τὸ εἰγεθος, σάλπιγ! ὥσπες ἐπουσάντος ἔγυ,- 

ν ἊΝ » Ὁ - -- 

σ-εὺν ὮΞ ἀπ τὰ ΤΣ κ ΣΕ ᾿ἔγξνετο 

ἽΠπὸ. χχιν, ἀθ. Ὁ Οἷα, 1ῦς ἢν 15. δὲ 80 ; σαΐ. ργῶϑ. τι. . 
33 Λοί, τ, ὃ. 88. γι, οαἱ. 10, Ὡ-. 38 ;διρ. ἡ. ἘΔ οαἰ. 30, κ. ἀ. ΕΣ 

4η 4Ὁ, ἡ. ἀϊ αἱ. 8, π. γαῖ. 18, η. 38. 

(ἡ “Ὅν χωρεῖτε. ΜᾺ] παῖς τὰ ἰρόνθ σπτῃ οοά, 

Οοἶθ]. ἀἀαπὰ σάτα οἰ ΠΠ|5 ὅσοι γωρεῖτς, χεϊομν ει Ρο- 

ἰδὲς πη ῦνε. ᾿- Ψ | 

(3.7 διδάμινον, Μα] ἴῃ ᾿πηρΡΘβ55 ᾿Θμβθθαίαν τὸ 
διδασκόαενον, φιοιί ἀσεείμι, Μεπάσπη. σΟΓΓΟ ΧΙ Π1}8 

δχ οί. (0151, Οἴτα}», ᾧς οα, Οασα. Ὁ 
(2) ᾿δυταῦρχ. νοσθιὴ πᾶπς ἸῺ ΤΟΧΤῚ ἈΞΟΤΙ ρ5ΊΠη1|5 

δχ οὐάᾷ, (οἷκὶ. οἱ ἀγοά, 

Β 

}) 

ἀαγὲ : 506 ποπάιππι νὰ5 οαρόγο μοίδϑὲ ; πασίοπαβοῖ- 
αν δουϊρίὶς συαιίαηι απ ίαια. παρ ἰ5., ἀπιρ!οσθηι 
γΟΓῸ Οχδροοίαΐθ, Υ οὐ ἀπο Ξοαρίδ ἢ εἰν αἴ Πιοση- 
κβαϊδαὶ ἀσπὸς πη παχη! πὶ νὶ γ ατοῖ οχ ἁἰτὺ Τῖ, ν» ΝΈΩΟ 

«ἀοοιρλίδ» 6χ ρᾶτίδ; [χη ἐπι ογο,βὶ Ἰη ἰοίατῃ [οτοες, 
Νὴ 18 41. ἀσοϊρί ρρογθίορο ἢδΡρ οὶ ὁχ ρατίο Ἰὰ χαοα 
σΦαίαυν 41 νόγὸ ἐπάαϊμαν, ἃ 5έοϊα μη ἀΐαα δ οἴτοῦτα- 
ἰοσιίαν, Νἧα πχϑ τσ 5, παι εν ασπγα ἀἸαΒ0} 1 δὲ Ἰάοα]α : 
ἔρυθ δ. δηΐτὰ υἱγιπ θα. Θρίγα5. εαποῖ (πιοιπογοβ 
γΟΣῸ δϑίοίο σόα. Πα τι 11 υυ]ἀοια. αἰσο)5α- 
τὰ 15 Ὁ, αι ρίας βαποίαβ θὰ αἰνιἀ αν, 5εὰ 
ἰδπίατι στραίία ροτ ἐπι} ΘΟ] αἰ}. 

ΧΠΙ. Αβοοπα! ἰσαν 6505 πὰ σίοβ, δὲ ργοτηΐβ- 
5:1 ἐπηρί ον! : ἀϊχοναι σαΐπι Δα ΠΠ105 : « πο τόσᾶθο 
«Ῥίγοσῃ, δὲ αἸτατη Ραγαο!οξασι ἀδθ} νοθῖϑ. 7. δοάο- 
Βδηι ὀχ ϑρθοία 88 58 η 0} δρίγιβ δ γδαίαθι «(απα- 
«40 σοι] Ρθηἑατγ ἸΟΒΡΘ οοοπίθοβθο το, αὶ οἱνδέδ 
ἴα ΗΘ Ια θη “ΠΟ51ἃ δα ΐπι 65 πὸ ΖυΟΤ16 ριτ0 Ὁ 

τόοδαῖνα : Ἰσσαπηαγ 6. πο ἦθ 5 Πα ἀρπα 81108 

σοηπβογαηΐ, 5ρὰ ἀδ σοῃσθ5815. ἀρὰ πὸ 3 ΒΟΙΪΕ) : 

81: Ρομπισσοίο 1 τ΄ στη οϑβοί, σρ σοθαπί; οἱ δάνδηϊς 

8 ῦο Ραγδοϊδίιϑ: οαβίοβ οἱ βδηο  ἤσαῖον ΕσΟ]Θ5του, 

δἰ πασαι ιοάογαίου, θούααη αὶ ΠΠπσ ρ5. οἱ ἴθ. - 
Ῥϑδία!ε ᾿αοίαπίαν μα μθονπαίοσ; οι αι σο Παοίγὰ- 

ἰοτ, σου ΠΕ 1 ραστ ον Ἀγ ἔθτ, δἵ ν᾽ σθπ τη σο- 

ΤΟΠΔΙΟΤ, 

ΥΙΥ, Ποθοθη ναὸ αν ἐπἀαογοῖ να 6. οἱ αἱ 
Βαρι{πᾶνοῖ ἀροβίοϊοβ. ἢ} οτη δ: 5 δαΡ. ΣΙ λ 1 
αἰ ϑρη τ μα ΒΟ, ΒΟΘ 165 ύ5ὸυ ποι] 10 555.» ΝΌΠ 

ἰιϑα αἰ πη  Ἰατα οἱ (πὰ 51: οΧχ μανία ρυάῖα, κρὰ ππέρθγα 
οἱ οχ ἰοίο οἴακα. μοϊθϑίας. δ᾽ Θ᾽ α} θαι 15 αἱ [ἢ 

απ ]5. ἐππῃουρσίιαιν οἱ Ραρι!λαίασ, ἀπ ἀοζαάαιιο ἂἷν 
05 εἴποι αν: οἴ. δὲ {ΠῚ ρίγί αι πιρε χα! οἱ οἢ- 
νοὶ μονοοίυ βαμίς ΑΓ α΄ὰα. ὀχιονίμ5 συτΡοΟΙ 
οἰνοσηλ αὐ αν μα οἱ 8. γονὸ δια πὶ θὰ Τα θα ρτη 

ἀπ διη δἰπθ αἰ]ὸ ἀδέρομι ρρείαη αι! οἱ παρ θσχαν, ΒῈ 

ααϊὰ πιϊγαγὶβ ἢ ἀσοῖρα σογρογραπὶ ὁχθιή ρίαν, ΘΠ 16 

αυϊάρπι 61. μυ τη 116. 5] πὲρ ἢ οὐοτιμτι5. ἰαπθὴ ποῖ τπὰ- 

ἀ16. 51 ἰσῃ 5 Ι͂ΟΓΕῚ οὐ  μἀΐποια Ἰη 15. ΡΟΓΙ ΔΉ 8, 

ἰοίηαὰ ἴθ δὸ ΘΙ 61 ᾿σποτηααοάχαρ τη οἰα! Ππῖπὶ ΓΕ μῖ- 

ἄπηι ταὶ, [ρον ΘΠ ταγ, δὲ ἀπο πἰσιαμ οΕ 

οὔκοαθη, σο ποῦ π 8. να! 51 1515. Οὐ ΠΟΤ 

δαξ, ΓΘΡῚῚ ΣΟΓρΟΤῸ ε6 ἰπϑὶ ππιδη θὰ ἀρ βάιδ ἰπιρ θα! - 

'πϑίο ὀροτγαίαν ; απ ἀἀπιγαγίβ, δὶ βρί τ μιβ 5αἢ τ 

οἴ 5 ἰκ ἀμ ἐεδτίονα ἱπρΡρθαϊέαν, 

ΧΥ, [{0 δαουα απο, πα). ἀοβοθπάο)αι, συα!!θο 

ποι ἰπησραναῦ τηασἀο, ἰμθνὰ νοῖαι ΘΓ 68}18 

ἀπϑοπα}}  ἔδομαβ 651 στ Γορόμ το ἃ ἀ6 ΘΟ]0 ΒοΠὶ- 

2 δα πν, συ “-κ,. ῷ ΖΔ. χιν, [.Ψ 

(Ω Καὶ ἵνα βαπτίστῃ, δα γι σα] πὶ καὶ ἀι ) θοἴτηαβ 
ρα (Ο151.. 106, δδδι]ν, ροά, οἱ Οὐἴαμν. 

(0) ᾿Αφτλεστέφοις, ΕΟΠΙ, ἀσφαλεστέρνις, αἰ α Π10Υ1- 

«Βπβεν {10 5θῆῖϑτι. ΘΘ 11 και 5 οὐ. ΟΡ. 3. ἢσ 8 

δι Πἀξαὰ}. ἀρ εὲ. (015]., εὐτελεστξτοις, ΒΟΙ6 . ΟΥι}}- 
ἴπ5, οι ΘΧΘΙΒΡΠ 5. ἴῃ Οἰν|}15 τοθα5 αἰίταν, αὐπμυ- 
ἢδτθ [ὦ τπΠ να τα 5. ποβίγ σα ἤθε, Υἴ0 δαί, 
Ε], αὰπὶ. 22  οδί. 15.. ΠΠι. 1. 
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Ιοπεὰ γὰρ}, τοσηπτα ΠΕ ὅ5 1 ἃ} ΟἹ σσα}} νι θΥΡῺ!} 

πη θὰ 5 Π σπα8. ΒΓ απο 5 ΞΟ ἢ τη ἀπ ΠΤ Ν ΑΓ το ]ο- 
αὙ ΤΟΊ 8 πὶ ἀΟΠγ 1} 1} σγα πὶ ρθη" ε58, ΒΟ 6511} 

{6116 Ὶ 0 }Π15 ἀπῆν γοορέαοι! πα ρα ἀοπνιβ, αἰ ΞΟΠ 

π}15 σοἀοθαηδ,ρὶ ἀόπηβ Τὺ] ΡῈ 9] οἴ 65} θᾶ ΡῈ- 

1 }} 8πη1} σία 6Ὲ πηουϑὶ ἀρβαπ 6 τ 1ὺ εἰ! οί 1 ΧΤΆ 
φῬΟΙ ΟΠ δ οπθπλ, ᾿ῃ Ὁ} «Ὁ } ὅπ ἀπ οὐ ΘΟΓΡΟΡΒ 
ἀϊντπτ οἱ ϑα Πα τ πα σαοπ σσις α ΕΓ ἀρραγα θυ. 

«Π|5 ΙΞροσ τα Παρ 658} Οχ ἔμ 6.5 ἀπὸ ρνὰ 

« ΒΙΘΏΪΟΒ οόγίτην, ἘΠΕ ΓΟΡΠΡΊ πη οἴπαξ ΒΡ Γι δα πὸσ 
«ἴο ἔβιν βποτη ΓΟ ΟΡ ΓΆΠ ΟῚ πγο πριν, 5ο1 κα] υἱα- 

ΤΘΤ, ΖΪ ροσσαίογαιῃ οἰ ηἃ 5 Θχ ον Δ} 3, Δ ΠΤ ΆΤΩ 
τ οπίοτμῃ το {1Ὲ οἱ, Δ ον! ἄδηι, ΠῚ Ὸ αὐ νοὸ5 ἀπο θ 

τῦσο ἡ μ ΓῈ5 681 ; δὸ ἄστη γ651Ὁὰ πο Δ ΒΡ πατΒτῃ 
᾿πβίατ σομοῖ οἱ δὲ ἀρ βιπη δ[, ρμρο οξατη ἀπ τὴ ν65- 
(γϑ [παι τη μὲ5. πὶ δ! οτη Ὁ ΟΠΡΠ5. 0ΞῚ 6. μτὰ- 
{πππὶ νΟΒ]5 ΔΑ ΓΤ 1 ἀΒ 6} στα. ἐπ ΟἹ ἈΡΟΒΙΟ] ΙΒ, 

:πἰτἴἠπρπδαιαι νου ἘΠ ΤΙ ΡᾺ ἢ ΒΡ ΘΟ ο ̓ ρεὶβ ἰΠ560}}, 
τι, Βρι ρα Πὰ πον πρηθν 5. Ια ἀθτσα δι ρὸν Ἡμσπα5 
Ἰωποῖῦβ ἰῺ σαρῖίο. γοστπηοτομίια. ΕἸ ΠῚ με. πέρα 

αἰαάί᾽ας ραγαύ 5ι αὐταὶ ἐπ θυ! οορας δϑηρια ἰσπθᾶ 
βά] {15 ὁομοΠ Ια εχ, σραιασα ΠΠ8πὸ. τοἀ᾽π θρσαν. 

ΧΥΤ, «ἘΠ ὁσροταπὶ ᾿ααπΐ 8116 Ὁ15 1 πα 15, σοι 5ρ]- 

«αἼππι5 ἀα θα} 6ΠΠ15 ο᾽όσαιὶ 39...», ΔΉ ΠΘθὰς Ῥοῖν 5 δὲ Ἀπ- 
ἀνοιβ, γοὶ Ῥογρῖσο, νοὶ Ιρατο6 Το πο νὰ ατν Το ἢ 05 

οἰ ΧῸ 6. ἀροβίο]  ἀααν8 πσα οι να παρ, 115 

ἀαϊ ΟΣ [νἀ ρ15] ΠΟ ΠΡ 5. ἐνγαπῖς ποπ οπίπι ἀπ οὺ- 
ΠῚ οχιονατναζῃ βοπίάια αν παι Πα 16 ὁχ οὐ ΡῈ 

ΡῬάΡΕΡῸ5. σοησνοραῦί, βρῇ πα πὶ 115 Κοσιρονίϊμιβ.ι 
ἔχααια ἰαπῦα5 ἀοοῖον γομθγιαἴαρ, φαὶ οχοπιρῖο ἠο- 

εἰτίπαῃι ἰῃ Πιηκ δι, ροσαηγ,ηπὴν πο αὐ σον πῇ αα- 
ἀἸοηίο5 Ὁ Τοῦ ᾿ππασαθπη τιν ἀπ, αὐ ροῪ σναηπηα}-- 
στη οἱ ἃ}185 ἀγίθβ, ἀγροῦ βοβαηιπιοίυ σοῦῖο οααὶ 

αὐἀαίποαῖθπι; πο α56. ἰατ θὴ οὐ ἢ 95 Β᾽ πα ἘΠ οτ' Ἰοσυπη- 
{ππ ς νογατῃ τ οἷον ἴοΥ 5515 ἀββαααί αν αὐ Ὀ0116 ἀϊ- 
σαί, 1. σγα τ ΠΊ 168 ἰπέθτ τὰ ποσὶ ΠΟΙ 6; σρδιπτπᾶ- 
υἰοέθάα6 ροτι 5 ᾿ ἢ] οβορ ἰοαντη ἰπ5οΐοπ8 ΒΕ ἀἰποὶν- 

μ᾽ πα θῖπτ. ΑἹ, Θρηυ λ1ι5. 58 Π 0165 Β1π11]} χα] 5 ἀσρη! 
ΠΠπραλθ, 5 {Π| Ποιλϊηθς ἰο 0 θη ρονρὸ [πα 015] ποῃ 

δ σαι 5 ΜΒ, χι, 1, 
1, ὅν 

(1) Δἴσγε ἐπέρα μας οαρίξ, οὐο. 6. ρογορυϊηδίϊοιθ 
ἩΤοΥτ ΒοΙ ψ Ππἢ Ἰυσα τ, ἀπὸ δι σιοτη οχ τοΐα 
ΤΑ σξ ἰὴ ρα χὰ, ἀδἸπιὶο δχ ἴοι οὐρα αὐ ΘΘ] ρα ἰα 
ἰδϑία σσησυνθα, θα πθη τα ας ρ081 αὐἀνοηίαπε )οηι πὶ, 
οὐ ππργοββα ὨἸγκ ρ  ἸοΓ μην Β.138. ΘΒ  σἱΐδ ἔδστε βὰπ- 
οἴ ἰυσα, πη] ον ΘΠ ἃ ΘῊΡ ΙΑΗἀπὶ5 ἀδασθαα 51. 
Οσταλ 1ὰ ἀπά τ. ΟΠ ἸΞῚ ΔΗ] πα] 15 το δ δ τη] θὺ- 
υαρὶδ, μορΙσαα ἀαία ΠΟΙ ΟΑΙ 5. ρὰχ 65., στρογ 
ον χ, ἰόσα πιγβίθυίοσι πὶ πΟΒΙΌΤ σι σχρανραία, δὲ 
τι δ ΠΠἷ5 ἀπ  θιι5. ἀδοοιαία: τηὰονῦο σαλρὶν σομ ἢ πο η- 
πππ| ΒΧ ἰοῖο οὐϑο δογομν!οραια σσηήϊαχα ο  Ογατσί. 
γῖΔο ἴαλλον ἅΠ}ὰ αι όθῖα) βαρ, {Π0. υἱ βρη ξί, 
σαρ. 18. μᾶμ. 2.8: ΠΙσροπνπηαια, ἐρ᾽βίο!α οἰΐπη 4τ| 
πὰς, ἀά, αὐ Δπροοϊαι. 

(2) Τοῦ γαριζομένου, εἴ, ως γϑα ἀίαο δὰ 
τοῦ Θεὺῦ ποῖ, οχ οὐ, (οἰδῖσπι, οἱ νουξίομο νοοῖ 
ἃ πο]}»}5 αὐ εοία, δαπὲ. Ῥαπὶο ρο5ι, ὑτὸ ὀφθαλμο Ἴ“ 55. 

5. ΟΥ̓ΠΘΠῚ ΒἸΕΒΌΘΒΟΒ. ΔἈἘΒΘΗΤΙΕΡ, 

α 

56. Ἀπὴ τ ν δἰ τς ἐν  αὶς ἀπ δι, ς 

τὴν 

παραυτίαν τοῦ χγχοιζομένου (3) τοῖς ἀνθβοώποις, μετὰ 
Δὲ ᾿ ᾿ ᾿ -- Ξ3 Αι - Ἂς ᾿ 

δίας ἀρπάξεν τὴν βααιλείαν τοῦ Θεῶν" ἴνὰ κα! 
- - ᾿ ᾿ -. .- ".»ν»ν Ἂ 

ὀφθαλμοὶ ἴδωσ' τὰς πυρίνας γλώσσας, γαὶ ὦτα ἐπ 

ανούτῃ τοῦ ἤχου. αὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν "ἴον 

οὗ ἦσον τχθήιενοι. ἀοχεῖ 
. ΓῚ - “ .-“ - ΕΥ 

ὑὗστος ὁ οἶκος οἱ μαῃηταῖ ἔνδην ἐκχρξέζοντο, χα! 
᾿ ἐπ 4 “κω μ " 

ὁ οἶκος πᾶς ἐπλήπθη ἐδαπτίσθησαν τοίνον ἀνελλει- 

ἡπαγορρθάτοα, ἘΝ 

ι 

ἴον νξέγονε τοῦ νοῦ τὴ 
Π 

᾿ - ᾿ 

ἐπαγνυελίαν" ἐνέδύσθησαν δὲ ψυχὴ καὶ 
᾿ ἌΣ ἣν ΜῊ Ὁ ι μ 

σώματι θείαν ἔνδυσιν καὶ σωτήσιον Καὶ ὥνθησαν 
᾿ - ΄ἦὩἢ “ . ᾿ 

αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὦσε! πυρὺς,, χλὲ 

ἔχάβισεν ἐφ᾽ 
᾽ν 

ἕν 
Γὰν ᾿ 

σαὴὺ ἀπχνπες Πυτύματος 

τ « Ἀν νν ᾿ δ ον Π 
Ἐχστὺν αὐδῶ, μὰ ἐπλησυην- 

᾿ ,“5΄7Ὁ7᾽ῳἌ7 ᾿ 
ἁνίου, Πωρὸς ὑετέλαόον, 

ᾶ᾽ ἫΞ τὴ ᾿ -- οὐ, τὰς ἿΣ . 

οὐ κυταφλεχτιχοῦ, ἀλλὰ σωτηριώδους πυρὸς, αφὰ- 
ΙΣ Ἷ -» -ῳ- μ ᾿ ΙΣῚ 

νἰξονπος ὑὲν ἀκάνθας ἀμαστιῶν, λαμπρόνοντος δὲ 
Ἂ .," » - ἊΝ ᾿ ἼΝ Ἃ ἔτνος. 

τὶν» Ψυχήν, Τοῦτο μέλλει νῦν ἔγχεσῇαι καὶ ἐφ᾽ ὑμᾶς 
ν᾿ ν ᾿ ΄ - ᾿ ͵ Γ 

χαὶ τὰς μὲν ἀγανθώδεις ὑμῶν ἀμχοτίας περιαίδεν 
" "ἢ ν “- -- ι -- πν ᾿ , 

χαὶ ἀναλίσχειν, τὸ δὲ τῆς ψυχῆς ὑμῶν χτῦμα τὸ τ'ἰ- 
μὰς , . ᾿Ἦ ὧν ᾿ - Σ ᾿ 

μιὸν ἔτι λαμπρόνειν (3), χαὶ διδόναι ὑμῖν χ τιν 

ἔδωχε τὰ γαὶ τότε τοῖς ἀποστόλοις, ᾿δν 

πυοίνων γλωσσῶν ἐπεκαθέζετο αὐτοῖς 
, ᾿-" ἷς, ἵνα διαδήωχτα 

πλιυότεοχ 
πὰ ΄--ὦὠῳ 

πεοιθῶνται πντυομχτινχὰ,, διὰ 
ἄ ᾿ ᾿ -- 

Ὑλωυσῶν, ἐπὶ χεφαλῆς. 

πορίνων 

Φλογη δομφαΐίχ πρότερον 
Ἂ Ὁ" δ Ν,. Ἢ ν ἢ " “- ξ , 

ἐχώλυς πόλας παραδείσου" πυρνη γλῶσσα τωτηρτώ- 
᾿ " ᾿ 

ὅς ἀποχατέστητε τὴν χάριν, 

Ιζ. Καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, χαῆ- 
, " - " ᾿ “ “- . ͵ 

ὡς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς (1) ἀποφθίγνεσθαι, 
ἢ, "νκ ὕ. - , " ᾿ς 
Γαλιλαῖος ὁ Πέτρος χαὶ ᾿Αυὐθοξας, ἢ ἐπῆέρπιζου; ἢ ἔμή- 

διζεν, ᾿Ιωΐζννης χαὶ οἵ λοιποὶ ἀπύστηληι πᾶταν γλῶτ- 

σὰν ἐλάλουν τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν" οὐ 719. νῦν ἐνταῦθα 

ἤηξαντο τῶν ξένων πλήθη συνχῆϑοίζεσῇαι πανταχόθεν, 
᾿ » ἡ " " - Ἀκραε  βαρνηδιε. ἐν ἤξαχας ἢ νὰ 
ἃλλ᾽ ἔχτοτε, Ποῖος τοσοῦτος δι ζσκαλος εὐρίσχλτται δι 

᾿ ᾿ ΄ μὲ 

ἄσχων ἀργόως ἃ μὴ μεμαθδήνατι» ; 'Τοσούτοις ετεσ! 

φῶ ιἰὰ νραιματιες, καὶ διὰ τεχνῶν, μανθάνουσι κὖνον 

Ἕλλυν:στὶ χαλῷς λαλεῖν" χαὶ οὐδὲ πάντες (5] λαλαῦ 

σ᾿ μοί τ ἀλλ᾽ ὁ ῥέτωο 

καλῶς, ὁ γραμματικὸς ὃὲ 

ὑξν ἴσως κατορθοῖ λαλεῖν 

ἐνίοτε οὐ χγαλὼς καὶ ὦ τὴν 
-" ἽἈκ ᾿ ᾿ [ ᾿ μα. ἫΝ γηνν 

γραμυχτιχὴν εἰδὼς, τὰ οιυλοτοηφούμενα οὐκ οἷθε, Τὸ 
μὰν. - τ ῃ φ' ὅς. τὸ " ἢ 

δὲ Πνεῦμα τὸ ἄγιον ἅμα διδάσχει πολλὰς γλώσσας, 
“ν Ν ἂΐν ἘΞ 
ἄσπερ οὐκ οἴδασι. Ἴ᾿ σὔτό 

“- τὸ 

τοῦτο θεία δύναμις, 
, 4 ᾿ ᾿᾿ } 

γρον ἀμαβρεῖας Ξχεῖ- 

ἐν παντὶ τῷ ξχεῖνοι 
ω ᾽ - " "5" 

ἐστιν ἀλεθῶς σοφία πολλή, 
ἤ -- “- 

Ποία σύγκρισις τῆς ἐν πολλῷ 

59 (τγρῃ, γπ|, δά, 90 Αρι, 

ἢ ϑοτῖρβίιπ5 ὀφὴχλιμοῖ, ὃΣ δαύάθιῃ δαοιοτγ ἰαΐθ, ας πι8- 
Τ1πὶ5 ΓΟΒρΡΟ Ια  ΘΓδὶ ὙΟΥ}Ξ ΤΩΘΏ ΘΙ] 566] ΘΙ 18 χαὶ τὰ 
ὡνπ Ἁ. 

(3) Ἔτι λχμπρύνειν, ΜΑΙ ο5[ο κι ΘΠ. δῆ άὺ 
Ιοστταν ἔστι στο ἔτι, ὧν ον ΟΟΊ5]., ἴσο, Οὐπααρ, 
σΟΡγοχἑ 18. 

(ἃ, ᾿εδίδου αὐτοῖς, Υοσδη αὐτοῖς αι ρ ρου τι ΕΧ 
οοἀὐά, (ο15]., ἴοο, ὕδβαι., Ονοά, δὲ βδῦνο ΨΌΧΕΙ, 

(0) Οὐδὲ πάντες. Ἰηϊον πὰ. γοῦθ8 ἴῃ ρΙΘϑ5ῖ8 
Ἱπ|ογϑοῦ αν ἀὐἰγουθίασι πάντως 4πρα ΠῚ βαροῦ- 
ἤσσσ, πδὸ ἰπ σοι. (ο]5}., Ποο, Οαβασμ, εἰ νος 
ἄθοιο Ἰοοιαὴῦ, ἀπ ρα αν τη 15. ῬΌΒΙ, ὁέτως, νυσδϑ μὲν 
ἴσως κατουῇοῖ λαλεῖν, ἃς ἀπίο γδαμι ματιχός αὐ οι 1 ΠῚ 
ὃ, δι ρμοϑῖ ραν οα!απὶ ὃξ, οχ οὐθ 1. Ἰῖοο οἵ (πικαπ. 
ἀϊσοϊπιβ. Πυ00 ἄσπερ, ἢ 54. σοί, Ἰορῆαιν ἀπερ' 
τα] παρ α ἰα!ο Βα} 1] οἰ, ἐχεῖνοι, αὶ νόρθα, ἐν 
παντὶ τῷ χρόνῳ, 
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νων, πρὸς τὴν ἀρρήαν, καὶ διάφορον, 
Ἵν Ξ πεν 
ἐξαίφνης τῶν Ὑλωσᾶν ἐνξργειαν αἱ 

ΟΑΤΡΕΘΗΡΒΙ5 ΧΙ, ΩΣ ΒΡΙΕΙΤῸ ΒΑΝΟΤῸ 1. 

χαὶ ξένην Α πόνϑύια!. Πὸς νότο σαρίοηιία Ἰαᾶσπὰ 651, μοῦ νἱτς 

4900 

ἰὰ8 αἰνίπα. (παν ἰπϑίία] σοταπαγαιίο ροΐοβί, ἰηαίον 

1Π πα ΟΡ ὯΙ ΡοΟ5ὲ τα] αι πῇ ἰσμρι5 πη ρογ ᾶ τη ; Βα π|θ τα ρθηΐουη, παρ] ἴσθι ἂὸ ᾿πασατι. ᾿ἰπσαᾶ- 
ΓΕ 56 ΟΧΒΘΙ ΘΠ ΓΘΠῚ ΥὙ1Π} ἢ 

1Ζ2΄. ᾿Εγένετο σύγχυσις τοῦ πλάρους τῶν ἀχουσάν- 
- Ὄ- -ἄε Ἶ πη πιῶ ΠΝ το Ἐν, ΒΗ χουλῶν: “εὖ τῶν ὀξυνέρα συγχγοτις, ἀντί τῆς ἐν δχουλίυν: πϑῶ-" 

πᾷ ν᾿ ᾿ . - ῥ " 

τῆς κακῆς, ᾿Ππὶ μὲν γὰ» τῆς συγχύσεως τῶν γλωσ- 
4 “κι ᾿ , 

πραιρίστως, ἐπειδὴ ἀντιῇεον 

ἀπογοταπτατσι: ψαὶ Ἐνωτις 

- ΠῚ "ὦ 

σῶν, ὀιχέρετις ἂν τῆς 
, 

φούνη μα" ὧδε 
ἢ ψυμ ἐπειὼ ᾳ εὐσεὸς ἣ" ὁ “ποοξαζόμενον τῶν γνιυμῶν, ἐπειοὴ εὐσεδὲς ἦν τὸ σπουδαζόμενον, 

-.ν 
πούτων ἡ ἐπάνοδος, Οδεν 

τ " 

ὙΝ τὸ 

Δι ὧν ἢ ἀπύπτο)τις, δὲχ 

ἐραύμαξον λένουτες" Ηῶς δωεῖς ἀχούομεν λαλούν- 

τῶν αὐτῶν; Οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ ὑμεῖς ἀγνοξΞῖτε" 

χαὶ γὰ; καὶ Νικόδημος ἠγνόησέ τοῦ {{νεύμχτος τὴν 
1ὸ Βνεῦμαα “ὧδ 

τὴν ὦ ἐκεῖνον ἐὀέξῃη," 

αὐτοῦ 
πιϑουτίαν" καὶ 
μ᾿ , " 3 ᾿] ᾿, 

ὁποῦ ὕξλει πνε΄, χὰ τὴν φῶώνγν 
- "" ι - ε 

ἀλλ' οὐκ οἷδας πόθεν ἔρχεται! χαὶ ποῦ ὑπάγει (1)’ 
ΕῚ 4, " ᾽ “»»Η" ᾿ , 3 π᾿ ἤ 

εἰ δὲ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐὰν ἀχούσιυ, οὐκ οἷδα πό- 

Β ᾿ 
ΛΟ ΞΟΟΣ 

Ν “ ΠῚ " Ὅν ὕξν ξοχεται" αὐτὸ τί ποτὲ ἔστι τὴν ὑπόστασιν, πῶς 

δύναμαι διγήσασβα! ; 
11. “Ἄλλοι δὲ διαχλενάζοντες ἔλεγον, ὅτι 

Βλεύχους (9) πεμεστωυΐνοι. εἶσίν' λέγοντες μὲν 

ἀληθῶς, ἀλλχ χλευχστιχῶς νέος γὰρ ἦν ἀληθῶς ὁ 

οἴνος, Καινῆς Διαθήχης ἢ χάρις ἀλλ' ὁ νέος οὗτος 
ε ΕὙΨΙ - ᾿ "Ὁ : ΠῚ 

οἶνος, ἀπὸ νον τῆς ἀμπέλου, πολλακις ἤδη χαῦποφο" 

δησάτης ἐν προφήταις, καὶ ἐν Καινῇ Διαθήχη βλάστη- 
Ἔξ ον ἣϊ ἴασις ἐς ἁῳ οδ  φας δ. ΤῊΝ ΠΣ ΝΣ σάπης. Ὥσπερ γὰν αἰσθητῶς, ἢ μὲν ἄμπελος ἀεὶ μένει 

᾿ ΠΑ͂Ν. Ὁ ᾿ “« 

ἡ αὐτή" κατὰ ὃὲ χαιροὺς (Ξ)ς 
ἐρλεις “ αἷς ΟΣ ᾿ 3... “Αἱ . : Ν' ἫΡ το 

πούς" οὕτω χαὶ τὸ αὐτὸ νεῦμα μὲῆνον πε. ἐστὶ, 

καὶ πολλᾶχις ἐν προφήταις ἐνεργῆσαν, νῦν νέον τι 

ἐνεδείξατο, ᾿Ἔφθατε ἱ 
ἤνκ ον ᾿ ᾿ " ᾿ “τ ᾿ -" 
ἐπὶ τοὺς ᾿ἰχττοὰς ἡ γάρις, ἀλλ᾽ ὧδε 

Ἔχεϊ μὲν γὰρ μετέσχον ἀγίου νεύματος, 
Φ - ». ᾿ αὐτοτελῶς ἐδαπτίσθησαν, 

, 4 ᾿ 

και οτε ϑὺς Ξχῴεῦξ: κ23- 

ἥ ἢ 
καὶ βθχυμχσιον 

10΄. (Αλλ᾽ ὁ Πέτρος ὁ ἔχων {Πνεῦμχ ἄγιον, καὶ 
εἰδὼς ὁ ἔχει, φησίν" Ανᾶρες ᾿Ισταηλῖται, οἱ τὸν 

αξ») Ἰωὴλ ἀπαγγέλλοντες, μὴ εἰδότες δὲ τὰ γεγραμ- 

αἶνα, οὐ ὡς ὑμρῖς ὑπελχυδάνετε οὗτοι μερήηυσε, 
- μι λιν 

ὡς ὑμεῖς ὑπολαμθάνετε, ἀλλὰ 

ΔΙεθυσθέσονται ἀπὸ 

ἐκ τῶν χειμάῤῥων τῆς τρὺ- 
Ρ 

Μεθόουσι γὰρ, οὐχ 
χορῶς γέγραπται" 

οἴκου σου (Φ), καὶ 

φῆς σὴ ποτιεῖς 

λιον, νεχρωτικὴν ἁμαρτίας 
χὴν, μέθη» ἐναντίαν τῆς σωματιχῆς., Ἢ μὲν γὰρ 

χαὶ τῶν ἐγνωσμόύνων ἐμποιεῖ λίρην, αὕτη δὲ καὶ τῶν 

πιότητος 

ἦ ᾿ δ 

Ἀξξθύουσ: μέθην νηςφα- 
ΕΝ 

χαὶ χαροίας ζωύποικτι- 

ροξον Ε, 

Ἅ Δί τὰ, 6. 33 οί, αι, 8. 
18, δ ΜΆ, το 417. 

δ: ὥρῃ, χι, ἢ, 9' 3. ύαη, πε. ὃ. 
Ὁ ΜΠ} ἐαὶς 10, ἡ. 30 ; δι». πὶ 13. 

ΧΎΤΙ. Καοία οϑα η δογάην {81 ἀπ] Ιοταπ! λα] ά1ι- 
αἀἴπο σομξδο 31, σοι ἔαεῖο αἰ μόγα, ομροβιία ρεϊοτὶ 
ΠῚ ᾿σάνο ἰὰ Βαργίοπο ὑοῃἰαβίομ 55: τὰ {Πὰ 5ίαι- 
ἀθπι Πἰπκααύαπι σοῃ ππίοῃδ, ἀπίτμηονομι 22 Φ ἂς 
νοϊιἰαίτιαι ἀν βίο ἴα1|, φασπἀἀοαπτάθτῃ ἐπὶ πλΐοαι [)6 0 
ἴπδραι σοποσμίϑ ὑοριίδτο : πο γόρὸ γϑϑιαΐῳ δι αα- 

παι τὰ θα ̓ πππ ΒΘ 6 1160, ἀασπίδια οι να! πο 

Ῥτορογαθαμαν δἰπά αι, ΡΟΣ ΦπαΣ σοπ σὲ! σαβιιθ, ΠΡ 
δαάομι γονογρῖο, Ηΐπὸ ἀὐπγαθδηίαν ἀἰσομίοϑ: μο- 

πο πὸς αἀίηιμς ἰοψιισηξος {108 55 ΜΜ1ΓῚ ΠΙᾺ1) δ᾽ τὸβ 
ἰμπογαι 5. δἅπι οἱ Νιοοάοηϊα5. ϑρ)ει[5. ἀούφδϑιιπι 

Ἰσησχανῃς, αἰχίιο ἰρ81: αἸοίατη 65: δρύλέδεδ μὲ να 
δρὶγαί, δ ποσογὰ 675 αμαῖδ, βορὰ πθεοὶς τωλΐδ ὑϑεϊὲ οἵ 
πὰ να "5, 5 Θὲ ααἴοιῃ οἵ φιαπιἄο νόσοι 6} 5 ὁχαι- 
ἀτο, ας νοθΐαι ἔρχονο ς αὐ ἴμ56 βοοιιη ἄπιηι 51}}}- 
ἰδ αν 511, φασπιοίο ὀχ ρἰαμαχθ ρόδο Ὁ 

ΧΎΗΙ. Αἰ μέρη γι οπίος ἀϊδοδιμεὶ ἡ μιοῖο μίξει 

δηη ἧς γον ηαλίεμα ἀϊοορδηΐ, ἐο ἰοσου αν τον, Νὸ- 
γι δ ἰτὴ γ6 76 Υἱπα πὰ ΘΡανΝΟοΥ Τα ΘΠ ρα ὰ : 
γοΓ ἢ πονπι 37 ἰδία νέπτα ἐξ ἰπ ΠΡ ἘΠ νθὰ 
ογαϊ, 4 5 06 1π ρτορ ΙΘ 5 δῖ ἔασιν []ογαϊ,οὲ 
ἴῃ Νόνο Τοβίαιπρηΐο ρμογηλίπαν!, Νᾷτη βἰοαξ, 58} - 
518}Π ὁχόαρ!υ ἱππθγαπάο, νἱπθὰ θαι πὶ ΒΟΙΏΡΟΡ 
ἐπδανον, οἱ ϑύπτι ἤπιΠὶ (δ πὴ ΟΡ πὶ τη αἰα 1685 ΠΟΥ 8 

ΒΘΙΏΒΟΥ ΒΆΡΕΜΡΗ ἐγ : 510, Ἰάοτῃ Ξρι τ (τ πα μ8 88 

1ὰ ποι σδι, οὕ ΘΕ 1ὰ ῬεΟ ΡΠ 15 βίθμδ νὰ οχβδσαο- 

τῖϊ, παηο πονὶ φυϊάρίαμι οἱ αἀιαϊγαπ αὶ ἰδ οίσιιαν, 
55. Λπίρα φαϊάόνα οἱ τὰ Ραξΐγροβ κρά Πα ρρννΟΠΠ; 0 

γθγῸ πη θαι ρογαμίϊα Φ ἸὈῚ Ξἰχαίοια. βάποι βρὶ- 

Εἰ Πλ8 ρδυ(ἰοἱραϊξοοι τϑοριθ Δης: ἷρ νόσο Το σΓΘ 
ἃς ρίοπο Βαρ αι ἴπθτνο. 

ΧΙΧ. 564 Ρεῖγα5 48ὶ ϑρμιγιίαπαι βαποίαπι Πα ρα Βαϊ, 
6]5 φαρα ἈΌΘΡΔΕ ρΙαπρ ρῥηᾶναβ αὐὐτ ρὲ 15γναε- 
ἰδία, ααϊ ΙοοΊ θαι γε {15 ἐν χα βου ραν 11) 

δια} πδβοι ἴθι πος δίσ το ἀυϊπεϊηια ἶς, ἰδεῖ οὐαὶ 

βι1 ὃ. ΤΙ ΡΡΠ σι π|. δαἑ αι, πο ἢ 5Ι ΟΠ νΟ β ΒΡ σ ΠΝ]; 

506 5100} 0! Έ π0ὰ 65} : {πεδγιαϑισείιθ" α θυ νι 

εἰογηας ἐμ, οἱ ϑὰ: τοργοπίίθια ἀρίλοϊανιμς ἐπα ΡῸ- 

ἐπα ὲβ δὺς τ. ἸΔ ΒΝ 11 5868} Βορτία ἐρυϊοία!ο, {απ ρρορδ: 

ἔπππὶ οι} οἱ οοῖ Υὐνηςαι, ΘΒρ θα ἢ. ΘΟΓρΡΟΓΘτο 

γνληο ὑοπίταγία, Ναηι ᾿ιθὸς δα πῇ ΓΟΥ ΠῚ ἀ15 ΠΟΥ" 

τῇ8 ΟΡ] νίοηθτι ἱπάσποϊ!; δὰ νοσο ἱποορμ γα] 

ῦ6 Μὲ, σα. 1ῦ. ἡ. ἢ οὐ 3ῖ, 99 κι πὶ, 
Ἂν Ἀν α (ὦ, 1. 1 Ῥβα]. χχχν, ἢ. 

(1) Καὶ ποῦ ὑπάγει, οἷο, ἤμσ, γοῦρα πἀδίπιο αὐ ἢ) οοὔᾷ, (οἶἈ}., ἀγοάς οἱ δάορο ΓΟχίπε, 
αὐτὸ τί ὁχυ!, ρτορίθῦ νοσιπὶ, πόϑεν ἔοχεται, ταροί!- 
ι(ἰσποι ἰπ ο115 πιο τ 1558, 6 μα  ν }Π}5 δΧ ὁοα ἃ, 
Βορ, ἀαβάιλ., ΟἸΓο}). οἵ Οο151. Αβπιτὰ 5πὴ} ἃ ἰροῦο- 
οἷα, σὰ μοπι}1ἃ ἰδ γαχ]δίαίο, [ἢ ΟΟἸΞ], απὸ- 
πὸ σοῦίον παρραῖαν ἐκ νον το, Πα} νοοθ8, 
αὐτοῦ ἐάν" ἴοσὺ ἀχούσω, 651 ἀκούεις, οἱ μὸ οἰδα, 
οἶδας, Ῥαθ!α μοβὲ, Ἰός οὐ δη[8. δύναμαι 500} 511Π18 
πῶς ὁχ τορᾳ. πα, ὅαδα., ΟΕΟἢ. 6ὲ τοί. ; αἱ 
ἐϊξιίοιιι, δ᾽ ΘΗ. ὀχοίρίαϑι τὸ δύνχαχι ξδινγέσατῃαι, 

βονίρίσηι ἰοσαθῖ, ὅν οἰ ταπῆα: δυνητήν. 
(Ὁ) Ὅτι γλεύκοκς, ῬανΠΟθ] τη. ὅτε δὰ τ 5! αλι5. Χχ 

(3) Κατὰ χαιρούς. Ἰῖοα αὐ ὕαβδαν., κατὰ χαιρὸν 
ἕχαττον ἡἠμουὶς ἐθηῖθονε. καιρός (Ὁ 010 ἀθ0. ΞΌΠΙΙ 
γἱάδίαισ, αἱ αἰ παπεήο ἢ Θουρία γα ἀβισρατι σε 
οοὲ νει Ππ5 1μ886 ὁαϊ. ἰὸς πππι. 10. - δ 

(ἢ Οἴκοωυ σου, ἀρ ἐμῷ, ᾿μομοθαίαρ ἢ θα 10- 
αἰ ααἰῷ Οχου δ βῆ), αἴνου σοὺς εἰπὲ ἐμἶἰ Αἰ π|6 

11 [οὐἱὸ πῃ ον Ιᾶρδα ἀϊχογαὶ Ογρ]υ5. Ἐκ σοιά. 
(ἀβαιθ. οἱ σα, φα 5 (151. εἴ νοα. βυβηαμαμίαν, 
ΜΙΊΠδοῖι5 τοροβαὶ, οἴκου. ουο ἐκ τῶν χειμάῤῥων, 
ρα ἐογγομίϊνεςκ, ΟΟἼ51.. σα, πάις μαθιοος ἃ 5ἃ - 

ὁδι ἰδχίαβ, τὸν χειμάῤῥουν, ἰοΥγοπίθιη, 
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- Ω - . εἶ ὶ ας . , , - ᾿ Ξ ΠΡΟ ΤΝ πῆ 

ΠΣ ΕΤ βοίδη ταν πα ρογῆ, ΕΘ γι βαπε δροῖο ἐπ 10}}16}- Α μὴ ἐννωσμένων τὴν γνῶσιν γαδίζεται, Μεδόουσι, 

Β1}15 ΗΠ νἱῆὸ (1), παν Δ}: ΕηῸ 5ὴι να, 6 τὐξ 

ραϊγιϊίος ". Οὐοᾷ 51 τὰ μὶ ἀἰοοιῖ ποὺ οτδα 15. ΘΧ 

Ἰρ5ἃ ἐθαιρονῖβ οἰσοατηίαπιλα φαοα ἀἴσο ᾿π16}} 6168, 

Ἐξ οαΐπ ἀύγα εἰϊοὶ ἱρρ λα ὃ. Οἱ οηλπὶ ποτὰ [6τι 18 σσπι- 

ΟἸΕἴχτις ο58 λ.8} Μαγοῖβ δι, 5 ἐόσιϊα ἀπο ποτὰ συ! τὴ 
τι 51}; ὅποπ ΘὨΪπὶ Αἰἴὰ ΠΠ πκ.6 8 αΠ1ὰ ΠῸ 705 σταία : 568 

4] ἴὰαῃς γα Χὰβ 6ϑῖ, δὲ ργοιηΐξογαῖ, τὰ φαρα ἴὰ6- 

τὰξ μο]] οὐ 5 ̓ππ ΡΙ ΘΥἸΝῚ γογὸ οὐ [Οϑ απασπία τὴ δος 1- 

Ῥότο ορίαι!5, 5.7.4. "αια]ίο, ἰησαϊ!: « Βοα ἤοο οβί 

«ἀπο ἀϊοίσαι 50 ρὸν ῃγορ οίατῃ {001 ἡ οΓι ροϑὶ 

«ερο, αἴ} 605, ΘΠ πιάλπὶ 46 ρίνῖτα πιθοῦ, πὰ 

ῬεῦῸ, θΠαπάαπι », δορίσσαπι ἀρεϊμηδὶ ἀοπαιοθι: 

«ΝΟ δηἶτη δα τὰ βγδηι ἀΔι Π6 85 Βριγταπ). ΡαΙΘΓ 
«ἀπ ρὶ  ] πτθῖ, 6Ὲ οτα πἴὰ ἀπ . 1πὶ τ αλλ 6}5".».Π)6- 

46 δαΐοτα ἢΠ1| μο δ βίλτοτιη οἰἰαστι ΟΉ ἔοσ ἢ ἀΐ ΒΗ ΠΟΙ 185- 
Ξτηὶ Ἀγλανῖία 9 σναίία πα, {11}}}5 το] ΤῊ. « ΕΠ πίατῃ 

« ἠδ 5ρίτη μα πη 6Ὸ 51 ΡΠ 6Τ ΟΠ ῺῊ σᾶρπδτα, 61 ρτορ οἰὰ- 

«Βαπι ΠΕ νοβῦγὶ δἱ ΔῊ Ὁ νϑϑίσγπι; σὲ ὧν κορμοηξίθεδὲ 

« ΕἸ συϊάθδιη ΒΌΡΘΓ 5ΈΓνΟΘ ἸΏ605 δἔ 5 ρ6Γ. δΔη0 188 
« τηθ88, 1η αἴδρι5 Π1|5 δἤπαππάατῃ 48 ρίτίτα ππθὸ,οὲ 
« ΡγοβθοιαΡαηΐ 5», Βρένὰ5 βαποί 3 ρεγβοηᾶϑ ΠΟ 

ΓΟ ΒΡΙΟΙΕ : πο δη ΠῚ αἀἰσπηαίοθ5 φαφονῖ, δε ΔῊ δ: 

ΡΙοίδέογῃ, 19 Ναχαθ ἀιν} 65 ᾿πτατη οϑοαηΐ, ΠΟ 0 μᾶι:- 

ῬΟΓΘ5. δηΐπιο (6 1οἰαπίαν τ Τἀπ πὶ ἘΠΌΒ4α 5486 

βδίρϑιπι ἀῃρδΓ οὶ δα Θαπορίοπάδπηῃ σο] ϑϑίθτῃ στα(ίαγῃ. 

, Ν τὰ Ρ ᾿Ξ - : -ὄ Ἀ , 
πιόντες τὸν οἴναν τῆς νοητῆς ἀμπέλου, τῆς λεγούν- 

:- » " Ν Δ άα 

σης" Ἐνώ εἶμι ἡ ἄμπελος, καὶ ὑμεῖς τὰ χλήματα, 
- μὰν» 

ΕΠ οὲ 
λεγύμενον' Ἔστι γὰρ ὥγα τοίτη τῆς ἡμέρας. Ὅ 

χο ἐν τοίτῃ ὥρα σταυρωβεῖς, ὡς Μαρχος ὯςἙ δι ταν τ τ σησυ  Ολλξον, "μι δίς 
τρίτῃ ὥρᾳ νῦν χατίπεμψε τὴν χάριν. ΟΣ γὰρ 

᾿ 

, ᾿ Ἵ “- τ τ ΓΕ 

δ πείβεσπέ μοι, ἐκ τῶν γαιροῦ σύνετε τὸ 
ν 
ι 

᾿ ᾿ 

φησι, 
»ὴ" 

ἄλλη 

ὁ τὸτε 
ν, 

χάρις ἐχείνου, καὶ ἄλλη χάρις τοῦτου" 

σταυσωβεῖς, χαὶ ἐπαγγειλάμενος, ἐπλήρωσεν ὁ ἐπτγ- 

χείλατο (2). Εἰ δὲ βούλεσθε 
ἌΝ ερδὴ ἥσρν νὴ ὃ οἷχν, ἀκούσατε, φησίν" ᾿Αλλὰ 

1 ͵ 

προφήτου ων λ' 

ὁδξ ᾿ ὀξζασῇαι χαὶ μαρτυ- 

ἐστ' 
“- , Ν Ἄ 

τοῦτο τῷ εἰὐ" 
᾿ ᾿ πνΝ “- ᾿ ε Ὄ μένον διὰ τοῦ αὶ ἐσται ιετὰ 

ταῦτα (2). λέγει ὁ Θεὸς, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Ἱνεύμα- 

πὸς μου, Τὸ δὲ, ἐκχεῶ, πλουτίαν ἡνίξατο δότιν'" Οὐ 

διδωσὼ ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα. Ὁ 

δέξδωχεν ἐν 

γὰλ ἐκ μέτρου 
ως; ᾿ ᾿ ὺ 

Πατὴρ ἀγαπᾷ τῶν Υἱόν, καὶ 
ΕΝ . . ““- μι πε. δὲ ἥς τες ΔῈ ᾿ ῃ 

τῇ χειρὶ αὐτοῦ, Δίδωχε δὲ αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν καὶ 
"» - , ᾿ αὐἢ 

τοῦ χαρίζεσθαι τοῦ πανανίον Ἠνεύματος τὴν γάρι» 

πάντα 

᾿ " τ ἡ 
οἷς βούλεται. ᾿Εχγεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός ποὺ 

᾿ - 

ἐπὶ πᾷᾶσλ»ν σᾶογα, “αἱ προφητεύσουτιν οἱ υἱοὶ 
“- " ἴ Η, Ἂ “- πων 

ὑμῶν, καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν" καὶ ἑξῆς, Καὶ γε, 
“Ἔκ. ᾿ ͵ . κ᾿ ᾿ -"» ᾿ 

ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας ὐὖυ (4) 
,ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνευμα- 

πὀς μου, καὶ προφητεύσουσι. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 

ἀποοσωπόληπτόν ἐστιν" οὐ γὰρ ζητεῖ ἀξιώματα, 

ἀλλὰ ψυχῆς εὐλαύειαν, Μήτε οἱ πλούσιγ: τυφούσθω- 
Ρ " ᾿ ἜΝ Α Ξ χ'ς " ΞΡ ΤΣ : ἑκα τ ἐν “τ « 

σαν, μήτε οἱ πένητες ταπεινούσβωπαν" μόνην ὃξ ἔχαστος ἑαυτὸν ἔτοιμαζέτω (ἢ) πρὸς ὑποδοχὴν τῆς 

ἐπουρανίου χάλιτος. 

ΧΧ. Μαῖα φαϊάοτα εαπὶ Ποάΐθ α πορῖσ ἀϊκραίαία, Ο Κ᾽. Πολλὰ μὲν οὖν ἡμῖν εἴρύτα: σήμερον, χαὶ ἴσως 
εἴ δγοϑ ἴοτῖρ αἰρα ὦ απ : ρῥἰπαναὰ νϑρὺ ΘΈρ6Γ- 

απ αὐΐπας,; αἴαπο δῇ διποϊνοπάδηι 6. ΘρΊΟΙδ 

βΒαποίο Τσοίοίπδτῃ ἰδυ} οἰἴδεα ΘΕ Ρ] ΕΠ. α σα ΘΟ 681- 
ῸΒ γθΓὰ Θόβοὶ ὁρῦ5. Αἱ ἀρίην πος. νοπία 6 αἱνὸ- 

«8 ; πᾶπὶ στὰ ὈΓΟΧΊΤΗ ὁ Ἰη516[ σαηοίσῃι Ῥαξομα 15 

οβύι πὶ, ᾿ἀοἸνοο οἱ ΠΟ ἀ16 βου τη πθτὴ ὈΤΟ ΠΧ, Πα ξ: δ᾽ 
οπηηΐὰ, αιοίατιοί ὁρουῦ ὁ μα τ πόνο Ὁ Ποτ 6 [ἀπε ἰτη οπία 

ἴῃ ταθα απ πα Δα σοτοὸ πο ᾿ϊσυῖ!, Ποσίδῃξ ομΐμ ΠΟ 5 
πια] τ ὁχ ΔΘ Ρα5. ἀροβιο]οόγι, 15. 4] 88 για 
ΒρΡΙΓΙ 5. ΒΔ ΠΟΕ ἴῃ Ῥοίρο, οἱ πὶ γαῖ 15 Ξίγ] ἀρὸ- 
5[0115, οὐ Ποδοι ον ὀρογαία οϑὲ. ΒΌΒουξαη! πιὰ 18 οἱ 

ἀθ (βΠ0] εἶ, οἱ ἀ6 χπδιπογάδοϊηι 801} ΕἸΗ 5618: 

ἀθ σαϊθὰβ ἤππὸ ραῖισα, ἀπ Τα  ι ΟΧ ἰὨΠΡΏΠ ργαΐο, 

ἀ οαη. χν, (5. 5.Αείν αι, ιὺ, 4 Μάγςο, χυ, 20, 
πῷῳ ἰδ, 1 : 106} ει, 28. 5 απ. π|. ὥῴν, 3. 

(1) ροϊο τηιοιριϑ εἰς υἱεῖς νἷπο. ϑαρονίοτο ηὰ- ἢ 
᾿η61:Ὸ ριναπὰ βαηοίιμα αἰἸχῈ} τα 16 }Π 6 106} 66 ν᾽ πρῦτα 
6 (πᾷ ᾿ρδῖ5 μύά πᾳ ργρα!. Παπὸ νἱβρι πὰ πὸ (δεὶ- 
860} Π550 “11: εἰ Ἰηἴρα, πο αἸίαπ Βρίρη 5 Βα ΠΕ, 
αἰϊατη!αο ΤῊ ΠῚ κρα απ θθδὸ Πέρα , Πμνίβίααι [πὶ- 
αν ἴλην γόγαα σε Πρ ρί ει ΔΉ ἀποίονοῖα οἱ 
οΥρίηθιῃ, {πᾶπὰ Ἰρϑαῃι ΞρὶΟὰπἢ βαποίαχσῃ 6556 ο- 
θ᾽. ΑἹ μύι |ὰ ἢ Ραμ δοσθίο ἀροπίο!ς ἀλέα, ποη 
ἰπἃ 681 αὐτὶ ἰρ86 δαθοίι5 ρθη 5 ἀπχδῦ. 1η16- 
εἱογὰ ΒῸΡ 56 ΠΗΠΡΟΒΒῚΒ, ΒῈ.,κ. πν ἡ ἁ, δοιαὶ αὐμο τί 
ρβῖπι5. ριση π5. Βα ποίου δὲ ἔθη5. ἘΠΠε5. 511 

(2. Ἔπλέθωσεν ὁ ἱπηγγείλχτο. Λάδιίη τ θα νου θὰ 
ΜΠη]Θπβῖὰ5 ὁχ σοῦ, σοὶ κθδβ, οἱ γοὰ 1 ῃαΒοη- 
μὲ φασήιο ἴῃ σοάα, ὕα5}. οἱ ΟΕΟΡ,  ἢς ἀδίγϑοες 
ΔΆ Πα 651 οταῖο. 

8 Ψιά, ἐαῖ. 18, π΄ 34. 
9 Ἄοσιί πα, 11, 18: 1061 κι, 98, 29, 

χέχμηχειν ἡ ἀκρόασις" πλείονα δὲ ἐστι τὰ λειφθαντα" 

καὶ χρεία ἦν ὡς ἀληθῶς, τοῖς πεοὶ ἁγίου Ηνεύμα- 

πος διδάγμασι, καὶ τρίτης ἄλλης χαὶ πλειόνων χατι Δ ιή- 

σέων. Συγγηώᾳη ὃξ ἡ μῖν εἰς ἑκάτερον, Τῆς γὰρ ἀγίας 

ἐοοτῆς τοῦ Πάσχα λοιπὴν ἐφεστώσης (0), ἐμηχύνθη 

τε ἡμῖν σήμερον ὁ λύγος" καὶ πᾶσας, ὅσας ἐγροῆν, 
Διαθάχης 

μέσον οὐκ ἐνεχώρησε, Λεὶπε γὰρ ἡ 

δ Ν : ᾿ ἥ 
μαφτυοίας ἀπὸ τῆς Καινῆς ἀγαγεῖν εἰ 

Π 
ι 

τ 5» 

αν πολλὰ μὲν 

ἀπὸ τῷ Σ τῶν ἃ ἘΣΎ ΝΞ με ον τ δὰ ΕΠ τας απὸ τῶν ἢ ράξζεων τῶν ἀποστόλων, τι οἷς ἡ τοῦ ἀγίοῦ 
᾿ 

ἅτ" 

- τὰ δὰ - ν» . 
θολιχῶν, χαὶ ἐκ τῶν ἸΙαῦλονυ δεκατεσσάοων ἐπιστος- 

ἜΝ , " ᾿ -- 4 δ Γ , » -- 

λῶν" ἐξ ὧν ὀλίγα νῦν, ὥσπερ ἐκ μίγάλου λειμῶνος 

ὅ. Μιᾷ. ἐαπς Ἐῦ, ἢ. 9ά., Τλοὶ. 
ἴθ Ψίᾳ, ἐαὶ τὸ, ἢ. 19. 

(3) Μετὰ ταῦτα, γ ΡΡὰ ἢὸ βυτηρία βιη1 δχ ἴρξο 
906 }15 Τοχι Σ δογπὶ σι Ἰόθα Βοέττ5 Εἰχὶὶὶῃ Ας!, 
ἀυΒιοΙσγ αι σὰρ. ἢς 17 ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέκαις, 
ἐπ πονίδδιηνις ἰόντ, Ῥάω]ο ρόβις θυ μέτρου, ἀαοὰ 
ΒΟρΙρβίε 8 6χ οοαά. Οὐἷδ]., ΘΕΟΒ., ἴσο, σαβααθ., 
Οτοᾶ. 68 ὅδογο ἰδχία, ἔρρηταν ἴῃ Τρ Γοϑδίβ ἀδίονναιὶ 
πιϑτιίο, Ἠξτρου 

(1) Δουλας κου, ῬΙΟΠοΙήο μου {ΠΠππὰ δὰ σοί. 
(151... οο, αβααθ,, ὥγοι, οἱ κπορο ὐχί ἀοίπμτῃ; 
ἀθθῳ} Ἰαπιὸπ ἀρ Φυο] θην ἐπ. ΠΧ ΝΟ ΟΟπΙρ]. 
δἰ ἤοιη., δὲ Πα ρθίαν ἴῃ ΑἸας ρα φοά. ΑἸἹροχ, 

(2) ᾿Ετοιμαξέτω, [τὸ οί ἃ, Ἰλο8. δὲ άβαδν, ΠῚ, 
ξἑτοιααγεσθοι, γὸχ ἑαυτόν φοσίι]αὶ ἑτοιμαζέτω, 

(6) ᾿᾿φεστώσης. Ἐπιοηάαν! εχ οοὐ, (οἰκί, ρτᾶ- 
νᾶτῃ ᾿θον ΟΠ6 Πὶ ἀφεστώσης, 
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ὑπομνήσεως μόνης ἔνεχεν ἀπανθίσασίαι (1) πειρασό- ΑΑ ἴῃ πηοτηουίαπν Ξοϊαπιμυοὰῦ γραποθηΐίοβ, ἀδῆογατο 
μεθα. 

ΚΑ΄. ᾿Εν γὰρ τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 
βολήσει Πατρὸς καὶ γιοῦ, σταθεὶς ὁ Πέτρος σὺν τοῖς 

ἕνδεκα, χαὶ ἐπᾶρας τὴν φωνὴν αὐτοῦ (κχτὰ τὸ εἴση- 

μένον" Ὕψωτον ἐν ἰσχύϊ φωνήν σου, ὁ εὐαγγελι- 

ζόμενος Ἱερουσαλὴμ}, τῷ νοητῷ διχτύῳ τῶν λόνων, 

ψυχὰς ὡσεὶ τρισχιλίας Ἰξώρησε' ταυσαύτης ἐν πᾶτι 

ποῖς ἀποστόλοις ὁμοῦ τῆς γάσιτος ἐνεογούσης, ὡς 
ἐχ τῶν Ἰουδαίων, τῶν τὸν Χοιστὸν ἐσταῦρωχότων 

ἐκείνων, πιστεῦσαι ποπτούτους᾽" χαὶ ἐν ὀνόματι Χρι- 

στοῦ βαπτισρῆναι, χαὶ προτχαρτερεῖν τῇ διδαχῇ τῶν 
ἀποστόλων, χαὶ ταῖς προσευγ αἷς, ᾽Ἐν τῇ χὐτῇ ὃὲ πάλιν 

δυνάμει ποῦ ἀγίου Πνεύματος. Πέτοος χαὶ 

ἀνχῆαντις εἰς τὸ ἱερὸν, ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευ- 
ἡ τὸν ἐν τῇ ᾿Ωραΐχ πύλῃ χωλὸν 

᾿,. ἢ 
Ἰωχνννς 

χῆς τὴν ἐννάτην, κα 
Ν ἂ ἊΝ, . - ν ἐκ λοιλίχς μητρὺς ἀπὸ ἐτῶν τεσσαρᾶχοντα ὑπάϑγοντα, 

ἐν ὀνόματι ᾿Ιησοῦ θεραπεύσαντες (ἵνα πληρωθῇ τὸ 
᾿ ἡΡΩς Β τὴ 

ὡς ἔλαφος ὁ γωλὸς), 

. τῆς διδατχαλίας σχγήνγ, πεντας 

Β 

εἰογμένον, Τότε ἁλεῖται ᾿ 

τῇ πνευματικῇ μὲ 
ἔΐρν τὴ 

τοὺς ὃξ κισχλίους ὁμηῦ πιστεύσαντας ἐζώγρησαν' 

πεπλανημένους ἄογοντας τοῦ λαοῦ χαὶ ἀοχιερτῖς δι- 
τ ρῖν ἘΡ α Ἶ 

ἠλεγξαν" χαὶ οὐ δι' οἰχείαν σοφίαν (ἀγράμματοι γὰρ 
τον τος πδντ. ΤΣ ΣΝ ἐν τον Ἶ δ 

καὶ ἰδιῶται ἧσαν, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ Πνεύματος ἐνέρ- 
τ ρυδεόρα, ἡ ΠΣ ἸΞΑαα. δ ἢ 

γειαν " γέγραπται γάοσ" Τότε Πέτρος πλησθεὶς 
ἘΨ' τὰν, ἮΝ 

Πνεύματος ἁγίου, εἶπε πρὸς αὐτούς. Καὶ τοσχύτη, 
πρό ἀὖ : Ἐν 
διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων, ἦ τοῦ ἁγίου ἹΙνεύ- 

ματος ἐν τοῖς πιστεύσασιν ἐνήργησε χάρις, ὡς εἶναι: 
ἐν αὐ το πε ΩΣ Στ αστδν τα τε γα ῦσα. Πτξὶ μὲν αὐτῶν τὴν χαρήλ αν καὶ τὴν Ψψυλὴν (2) μίαν, ἐπί- 

κοινὴν ὃὲ τὴν τῶν ὄντων ἀπόλχυσιν' τῶν μὲν χκτητό- 

ρων τὰς τιμὰς τῶν χτημάτων προσφερόντων εὐλαῤῶς, 
χες τὸ - μο μ » Ὲ μ ᾿ - ᾿ ᾿ μι: 5 ἐνδεοῦς δὲ μηδενὸς ὄντος ἐν αὐτοῖς" ᾿Ανανίου δὲ χαὶ 
ἿΝ ᾿ - ἽΝ ᾿ Ρ' τ ἢ ἢ 
Σαπφῳείρῃς, τῶν ψεύδεσθα: τὸ νεῦμα τὸ ἀγιον ἐπι- 
χειρησάντων͵ τὴν πρέπουσαν δίχη ὑπομεινάντων, 

: ἘΣ Οπ ς τὰπα ἢ ; μίρη 
Κ᾽, Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων, ἐγὲνε- 

σημεῖα τέρατα πολλὰ ἐν 
, Ἧ , Ὰ 

τοσχύτη περιεχέγυτο τοῖς ἀποστόλοις ἡ πνευματιχὴ 

φοθεροὺς μὲν αὐτοὺς εἶναι, χαὶ ταῦτα 

Ω ἢ τὸ χαὶ τῷ λαῷ" χαὶ 

; Ἶ 
χάρις, ὡς 

Ι ᾿ β ἐν ΗΒ. ϑνας ἐφ μεν 
πράους ὄντας (τῶν γὰρ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα πολλι- 

σθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ " ὶ 

τίθεσθαι ὃὲ πλήθη 
δ» Ν “ τ - ΠΝ Ὁ ᾿ 
ὁρῶν τε χαὶ γυναικῶν" πεπληρῶσθαι ὁξ τὰς πλατείας 

τῶν τῷ Κυρίῳ πιττευλύτων, ἂν- ἰν ᾽ 

Ἢ "- Ψ “ ᾿ Α ε οί ξς ἜΝ “ 

τῶν ἐπὶ τοῖς χλιναρίοις χαὶ κραδύάτοις ἀσθενῶν, ἵνα 
ἐρχομένου Πέτρου, χἂν ἡ σκιὰ ἐπισχιάσῃη τινὶ αὐτῶν" 

ἮΣ ἐλ οσον ον στ : 
συντοχεσθαι δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς 
τὴν ἀγίχν ταύτην Ἰτ-ρουσαλὴμ φέρόντων ἀσθενεῖς 

καὶ ὀχγλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀχαθαρτων, οἵτινες ἢ 

ἐθεραπεύοντο ἅπαντες ἐν τῇ δυνάμει: ταύτῃ τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος, 

ΚΙ΄. Οἱ δώδεχα πάλιν 
εξ στο; ὑπμρ ἡ ψὰ;- ἀπ ἄνπτος. ρκρ, 

πὸν Χοιστὸν, ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων εἰς φυλαχὴν ἐμδλη- 
θέντες, χαὶ ὑπὸ ἀγγέλου διὰ νυχτὸς παραδόξως ταύ- 
τῆς ἀπαλλαγέντες, καὶ εἰς διχαστήριον ἐχ τοῦ ἱεροῦ 

μ᾿ . 

ἀπόστολοι, διὰ τὸ χνη»ύσσειν 
ω 

τ Αοὐν αν Δ 584. 13 158. χι, 8. " Ψιά, οαἱ. 13, 
χχχν, ὃ. 15 Δοί, τιν, 8 5αᾳ. 15 Αοίεν, 1 51. 

(1) ᾿Απανθίσασθα:, Θαδιηνὶβ ὁπλη65 γθοὶ σοάἀἴ0 85 
[ογαηξ, ἀπανθύσασῦχ!ι, ποῖ ἀπ ληγ5 διηθηάαΓο νἱ- 
ἰἰοδᾶπα ἰδοϊ οι, ἃ θγαγ 5. ἡ αὐ τ ΡΡοΟΔ ἡ Π8π8- 
Βὰ5 ῥτοίδοίδηι, Ροϑβὲ σταθείς, ᾿Ερθθϑίαν. Ἰῃ 66 1{|5 

οοπαβίπιαν. 
ΧΧῚ, Νάπι ἴῃ νἱπταΐο ϑρὶεα5. καποίί, Ραϊγὶς δὲ 

ΕΠ γο] αι} 0, «βἰα 5) γι σὰ πη ἀσοίαν οἱ ΚΟ δ Πὶ 
«5881 ἘΧΙΟ]]} 651} (οσαι ΠΠ|4 τ Εχα!νὰ Τὰ [οταὶ- 
“ἰιάϊπο γοοθηι (δ πὶ, [8] ὀνα μι β  Πχὰς ΠΟ Γ κα 113»), 
ΒΡ Ἴ ΔΓ ΘΘ τη μι} ΘΠ ἀπ] 5. οἰροίίου. [θ᾿ τ 116 
οοριι, 13 απ [ἀπ ἴα 1πὶ ΟΠ 1θ115 βίαν} ἀροβίο 15 ρας 
εἴα ορετατοίαγ αἱ οχ Στ 15,}Π1 ν᾿ ἀθ]σοῖ αὶ Ολετῖ- 
βίυσῃ γα οἰ χογαηί, ἰαπὶ τὴ 1 ὀτοἀεγοηΐ, οἱ ἢ πὸ- 

τη. ΟΠ ΡΙ51 Βα ρΕζαροη ταν, ΘΕ ρου ον γνο η ὴ 80- 
οἴρῖπα ἀροβίο!ορυμῃ οἱ ὀνα Πομ 55. 1 ὁαάοιι γὰγ- 

58 58Π01) Θρ στ μι5. νἱγία θ Ἰείνιι5. οἱ Το 65. οαπὶ 
ἀϑοθη δ Ἴβθομέ ἢ ἐθιαρ] πὶ ἃ Ποτάτη. ΟΡ Ομ 5 πο- 

ΠᾶπΠι, ΘΠ] 716. σαὶ ἴῃ ϑρθοϊοβᾶ μογίαᾶ, ὁὃχ τηασίτί 8 

αἰθιὸ, ἢ} ἀπ μ5 φαδάγαρίηα ΟἸδσ ἀὰ5 Θγαν, κα μα ν 8 - 
56 [πὸ ἐπι ρΙοτοίαν αοὰ ἀϊσίαν 65}: « Ἴπῆς 58- 
«ἰοὺ πιο! σοΡ νι υἱα 51) 5ρίν}} ἀσοξεῖη 88 - 

δεπὰ 27 ὅ χυαπο βίη] το ἀθη(Ἴτὰ ΠῚ} }Π[{ὸὺὶ ΘΟ ρΓ6- 
Ὠρἀογαης δία ργΠ οἰ ρ65 ΒΟΡΆ]Ι οἵ πατηπιοβ ϑασοῖ- 
ἀοίο5 ὀύγοῦο ἁράποϊοβ. σοηνιοθταπε; ΠΟὴ μγορτίῷ 
βαρ θη Υἱ,ΠΠ}ἰο απ δηΐηι δὲ ΔἸ ε εναηί, βοὰ ΡΣ 
ϑρίνιμι5 δἰβοδοίατα: δου ρίαιῃ 658 ομΐ; « Ἴιμγο Ῥὸ- 
«(τὰ ΓΟρ] οἰ δδρίγινα βαιοίο ἀϊχ λα 605 "7, » Ῥαπ|α- 

(ὰ8 ρθι' ἀαποάεξοίη ἀροβίοϊοβ, ϑριυία5 5δησιῖ ᾿ὰ 115 

4ὈΣ ὑτοβίἀογαπί οροταῖϊα οδὺ ργᾶδα, αὐ οδδαὲ οσ πὶ 

1ΠΟτα ΠΥ ΟΣ δὲ ἀπίῆα πὰ, (ἀπ ΚΘγῸ ᾿ΓΟΠ 515 

Ῥυποτγαπὶ 5805: οὐπὶ νοὶ σοὶ ροββεϑβογαβ ρτϑίϊα 

Ῥοββδβϑίοπυμη γο σίοϑο οογγοηΐ, πα ΠΠ 546 ἴῃ ἱρ- 
515. δβϑοῖ δθηβ; αἰφας Αδηΐὰβ οΕ Βαρρηῖΐγα, δρῖνὶ- 

{ππὶ βαιοΐατα [Π|ΘτῈ ἀρυρβϑδί, συ ΞΘ Δ ἢ Θέ ἢ} 50.5.}- 

πα β5οιῦ ἈἸ ο θα. 

ΧΧΊΓ, « ΡοΥ πᾶ ηπ5 ααἴθπι ἀροβίοϊονατη ἤΠοραπ 51- 
«πὰ εἰ ργοαϊμία τα Πα τὰ ρορα]ο ᾽ν απίλαας δροβίο- 
[15 σἰγοι πα ἃ ογαΐ δρί γι ἴὰ5 σραϊτία,αξ ἀαδπλν 5 τα 65. 

ἰουροτὶ οββοηξ απ θι {πᾶπὶ οὐ ΓΘ γον αση ἄθιο δυυἦδ- 

θὰ 56 σομί πβογο {{ΠΠ|5,56 ἃ τπηαρμηὶΠοαλραΐ 605 ρορα- 
1ᾳ9)},Δἀαπροτϑηίαγ νογὸ γε θααηγ ΒοΙ πη νἱΓῸ - 

ταπι εἰ τη] ΐοτασα ἱασθα: ἐπιριονθπίαγαα ρ]αΐθεο 1Π- 

ἤτον, ταὶ πὶ Ἰοοία 15. ΟἹ ρυαθ δῦ5 ὀχροηπθθαπίαν,αι 

γοη θη Ἐ}5 ΡΘΕΣῚ Ὑὸ} ἀπαθνὰ ΟἸλ αι γα ΤΊ, ΠΠ Θὰ Δ ΙΡῊῚ 

ἸἸόναπι ; αὐ προ, σοινοπίτοὶ δὲ πα] να 4ο νἱοϊα- 

τι οἰνὴταΐατα ἴῃ πᾶς βαμοίατῃ ΠΡ καθ, ἀο[θ- 

τοὺίΐασα ἐπ ἤτιηοϑ νο ΧΙ Ο54.16 Δ 5Ρ ΓΕ Ὶ {}0π|5 τη Π 48, 

41 βαπαμπαηίαν ὁπ π 65 ἰὰ μα ΒΡ ΓΙ [8 βαποίϊ νἱγία 9 

ΧΧΠΙ. Ἰππυϑαπι ἀποάθοϊηϊ ἀροβίοὶ!, ργορίογ ὉΒτὶ- 

51} ρει ἀ!οα οποτῃ ἃ ρεϊμο ρ!ρ5βασογάοίαῃι Π1 οϑι- 

σόγοτα οΟμ] 661, οὐ ΔΡ δηροῖο ποοία ρερίον ορίῃῖος 

πρη ἵπᾶδ δἰποῦ;δίχιδ δά γί θα πα] ε ἰθπιρ]ο δὰ 605 

πα. 18, "'’ λοι, αι, 32. 15 Αοί, τα, 1 544. ἢ 1588. 

ραγίίοαϊα μέν ἐμ }1|5, αὐτὰ ἀυοίοτ. ἐοαᾷ. ἴἴο6, 

αβαιν. εἰ ἀτοά. ἀχρυηχίτηιϑ. χα δ, 
(1 Καὶ τὴν ψυχήν. 8 νοσ65. γοϑ 1 Π5 ἐχ 

ἐοἀᾷ, ὕοῖδὶ., ἤο6, ὕδβααθ., στοά, οἱ ὅὁδόγὸ ἰθχία. 
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Ρυοίγασ!, Τπ νορ δ πὶ 1115. σαι Δα δου. ἀὸ Ομ 510 ἡ πρὸς αὐτοὺς ἀχρθέντες" ἀδυσωπέτως (2) ἐχρήσαντο 

ἀϊχονππι, τομροθηβίοπο Πουατι 5801} 5] πιθλσαρ 

αὐἰατάταποῦι, σα  οἰἴαθι δρίγηλαθα βαποίαληλ ἀΒᾺ 

αἼλθι5 ΟΠ δ ΠΡ Ξ 5181 15.» οὐδ αι ΘΗΒΘῸΎ ΒΡ ΘΡΙ- 

μ1ι5, ἀθ μα. μαπΠροηίθ, πὸ σοβαρὴ ΟΟῦΤΟ οἱ 

εὐδπσολχατο ΟἸΕ ᾿5ιπηὶ { βπιν 

ΧΧΊΝ, Νάψαῦ νοτὸ ἴα ἀπράδοη Δ ηὶ ΔροΞίΟ}15 

οἴ οαχ π|} φ8πὸι1 Κρί!ξας δρατία ν γθῦταν. ΘΟ ΤΠ}. ἨΣ 

ρα οβ Δ 5 1πι]αξοθ Δ σάδη 0. 51011}15 ἘσοΙοείο ἢ- 

Η115 {1 ἰ5ορίσαα ιαπαια ἀαδορτβ ΠῚ ὁπ ΘΙ εΠΞυηΐ, 

αἰ αἰ! δευίρισγα, ρ θα ξρ για βαποῖο οἰ βαρ θη αὖ,» 

ἘΞ ααΐπ5. ΠΠ1Ὸ ἃ οὐτοῦὰ ἀΐδπο ΡΡ ΘΠ 615 δίορμδ- 

πα, την ίνγαμι ργ πε τἴδ0, « νία ἰοπα5 Πάς οἱ ἔριυΠπι 

κδαπομο ποία! ρεοα μία οἰδρπαπιασηαῖη ρόρθ]ο,» 

βοοισαχιθ ἀἰξραθαηίοβ ἀο θ Π]Παραῖ: «Ν οι θαι ροῖθ- 

ἀΡαΠ} τϑοιβίογο καρ δα αν εἰ δρι ει σὰ Ἰσσαθ Βα αι.» 

“4 Ἴ ΘΠ αμλὴ ἢ15 νόσο ρ ΡΘΕ ααξ σεχι [αἀϊοίαα ργοάπο- 

{π5,απρο] ἰοῖβ αι σα ρα ΕΠ ]ροτΊτι5. Ν ασλις 1πίπι στ 685 ἴῃ 

« ΘΠ Οὔλη65 αὐ 5οάσραπί ἀμ. σοῖο, νῃ ἀθυτμ} ἴα - 

κοῖρχῃ οἦ 51 Δππηάδηι ἀξιοῦν Δα ο1},») Ροβίσαδμν γΟΓῸ 

ΒαρίσΠ}} καὶ ἀροϊορία ἀπγεθ Θουνλοὶβ 6᾽ σονάο αἰαὶ 

αν θι5 ἰηεϊγοιποῖβοβ ἐπ τθο5, φαΐ δριυτταὶ καιοίο 

Β0ΉΠ 6 τϑϑιδίππὶ, σοι  αὐαδθο., σΌ]05 ἀρουῖοβ 0 5- 

ροχι,ντάϊύααο αι Ἰνουεδὴκ 5 ἢ τὴ ἃ ἀ6χ[}}85 Ὠεὶ; 

ψἰάῖι ααΐθια πο δχ ριορτία τἰρίαία, βοὰ αἱ ἀϊνίπα 41- 

οἷ! βοτίριατα : « ὅπη δαΐδαι μ᾽θπα5. θ5βοῖ 5ΡΙΡΙῚ 

« Βαμιοίο,α θα ᾽ὰ σα λαμ σου 5 τ ]αἷ σ᾽ονίδτη [96], 

« οἱ οβιχη βἰαπίθιῃ ἃ ἀοχίγιβ [οὶ 

ΧΧΥ πὶ ἐδάρμι ρίε [5 δα ] νιν (10, οὐ πΠὶ 

ΡΠ ργα5, ἰῃ ποιιΐηθ ΟΠ ΙΝ, αἸϊψαδηο 18 Οἰντ τα 0 

ΑΘΓ Ὁ Ποἴρ θα! τ θα ΓΟ 50 115 Κοσῦ πάσα οἷα- 

ται σα; ραταὶγἰοοβάαο ας οἷλαἀοπϑοαρανι!, Οἵ τπ8]- 

ἴλ5 δοσάτα πὶ το άδραρι ἰἀτιλὰβ ΟγΊδίο δα πη χλῦ, 

Δα σαοξ αλλ ἀρβοβ ἀἰβεοιὶ ῬΘΙΤΗΒ5 6. Ἰοατ Π0 8, ΡΤ 

οὐ σοι οἵ τα απ1Ὸ ΠῚ ΡΒ Ι ΠΟ ΠΟΙ ΡΤ [8 Βα 0} 

ρμαγοἰραμοποια 11115 ἰγαδίάονο ; απ 50105 ΒΠηοη 

δίασιιβ πὰστῖνο, ἀ]ο5. ἀἰδοϊαναίαβ 6βϑῖ. ΑἸᾺ5. νΘ1Ὸ 

πξογη, αὖ ἀπροῖὶὸ ομλ νοοδία5 ἴῃ Πἰπόγθ, Βτο μον 

το! ριοείκσαιι. ται Ἐν αίοόροον, οὐπασῃαηι, 40 

ἴρξεο μία. βαρ, μεγβρίουα αν: ἀσοράθ, εἐἕ 

1 Ἄν ν, 2 καα. ᾿᾿ Αοί νι, ὁ ξᾶμ. 

(1) « ῬΟΣλΟσ  πἘ{Π|5 Ἀ1|} 5 ο 6 5185 ΠΠΠ 5.» θίο.Πὰ νὸ- 
σαὶ ΒΡ οτῇ ἀϊασαποβθπίο, φαοα ποὰ ἃ (ΔΒ ΕΊ 5.0 ἴρ80, 
86 ἂν ἀροκβίοι 8 ροβὶ ἀβοθηβίοη θη) Οὐ Ὑ15}} ΟΟῊ νΟΤΘΒῚ 
ΟἹ ἘΦΟΙ 510 ἀοξα 51] οἷαι, Εριρ μα 5 4] ἀοτη, κα Π6 
«Πιοαγησίοπε Ὀδτιβα,ν ἀπσῃις Ἐπὰν. ὅθ, δαρίσηι ἀἴὰ - 
σΟΠπΟ5 Ο ΌΠΙΘΙΟ ταχὺ εἰἰβο α]ᾳ. [1588 ὁδηϑοξ: 
δαυίον νοστὸ «σμ5Ε{{, αροπὲ,,» δὲ ας οαρ, ὕὐ, 05 ἃ 
ἀἰξοῖρα} 5 ἀἰδπρα!, απαπηπδηι σῸς νορΠ Δ ίθγη ἃ} 
ἴρ5ο (πτἰβίο ἀἸἀ οἶδ σοηβοα!, ΑἹ ῃΤΟΒΆΒΙ ΠΟΥ 868- 
ἰδηθϊα, σα μροϑὺ ἀϑεθῃβίσποιη δχ ΗΠ ΘΙ δ 5115. ὁ01.- 
6 Γ505 δίδ |. ΝΆΤα τ πᾶὸ Ομ πππππι ὑνεσοα ποι ία; 
ἀοιἀθ ἀπ Π185 ΟΧ 615, Νιοοίδακ. ΑΔ ΘΟ σγας δὲ 
Βτοβοϊγίαβ᾽ ποσί Γοο ρα δοτίπη 5 1Πὰ|1οπἰ5 ὑδιιξὰ 
ΠΣ Π ΘΙ] 5115. απ οσϑιίαν, μοβία αν νἀ) αι αν, 
δ, διορῃηδα. ΘΕ ρρ Δ] Θμ5. σον ΟΡ ΒΌ 
δαιβαχηδηΐ ΠΊΕ, ας ἩΠΆΤΙ5 τὲ Μαϊλ, ὁ, χν πα. 423; 
ΑἸΩΡτοβίαδβ, δ ν πεσαθῃι,, ὁ. ὃ, πὶ 16, δίς. 6 οῶ- 

Ὠ 

“πριὰν ἐ ὩΣ - Ζ μγ " » β᾿ Αδ' 5 " “ 
τοῖς ἰτλενγοις, ἐν τοῖς περὶ Ἀσ στοῦ πρὺς αὐτοὺς εἰρὴ- 

, . " ἢ , ᾿ ᾿Ν 

μξνοῖς" λὰὶ τοῦτο πλοσθξητες, ὅτι τὸ Ἰνεῦμα 
ΠΕ 2! ὃν 4 - ᾿ Ἶ Ξ ᾿ ΝΗῚ 

αὐτο ξεοιυχὲν ὁ ὥξος τοῖς πειθασγούσιν αὐτί" 

χαὶ 

«Ὁ 

χαὶ ὃαρ 
οὐτο δὲ διδάσχοντες, καὶ εὐχγηελιζόμενοι τὸν Χ  ιστὸν 

πρὶ ς 
 Ξς 

᾿ 

ξπορξοντο μὲ} γαίαοντες, οὐχ ἐπλύ- 

ἸΙνσοῦν, 

κα΄, Οὐ μόνον δὲ 

ἐνήργησε γάσοις" 
ς ποτε στείοας Ἔ κκλη- 

τ-Ἃ Γ᾿ 

ἐν τοῖς δώξεχα ἀποστόλοις ἢ τοῦ 
ἀγίου Πνεύματος ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐν 

τοῖς πρωτουνόνοις τέχηις τὸ 

ἦ 
ῃ , ὡς » ᾿ » «- σίας παύτης, τοῖς ἐπτυὴ ὀιχκύνοις λέγω, Καὶ οὗτο! γὰρ 

Δρως ἀκα ᾿ τ ὰ υΣ ᾷ ἐξελέχθησαν (3), ὡς γέγραπται . τῷ δοξις ογίου 
’ ῃ ᾿ ἐνεύματος χαὶ σοφίας ἐξ ὧν ὁ φερώνυμος Στίωα- 

Ϊ. Ε 

Ἂς, -- ΠΣ Ἄ νης, τὸ τῶν ὠχρτύγων ἀχροθίνιον, ἄἀνὴ» πλέρης πί- 
τ -ὦ . - ᾿ , - ᾿ ᾿ στεως καὶ Πνεύματος ἁγίου, ἐπηίει. μὲν τέρατα 

καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ χῷ,, κχκατηγωνίζετο δὲ 
τὴὺς συζητητὰς" Οὐ γὰρ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ 
σοφίᾳ, γαὶ τῷ Πνεύματι ᾧ ἐλάλει. Ξυχοφαντόμε- 
νος δὲ “αἱ εἰς δικαστήριον ἐγθεῖς, ἀγγελιχὰς μὲν 
ἀπέλαυ πεν αὐτάς, (Ατενίσαντες δ εἰς αὐτὸν πᾶν- 
τες οἱ γαθεζάόμενο, ({)] ἐν τῷ συνεδοίῳ, εἰδον τὸ 
πρόπωπον αὐτοῦ ὡς πρόσωπον ἀγγέλου, ) Διὰ δὲ 

-»Ὰ ΠΥΥΌΝ ὁ Ἃ “ “ - Π 

πῆς συνετῆς ἀπολογίας αὐτοῦ, τοὺς σχληροτοσχέλους 
᾿ αἱ ᾿ - - ᾿ ἣ » κα' ἀπεριτμύέπους τῇ, χαροίᾳ χαὶ τοῖς ὡσὶν ᾿Ιουδαΐους 
ἀπ σα! ας οι α Ἐπ ᾿ τῇ ἢ - ἐλέγξας, τοὺς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτον- 

τας ἐθεώρει μὲ ὃς οὐρανοὺς διγνεῳγωένους, εἰδ ΤΟΝ 25: δει μὲν τοὺς οὐυρᾶνους νεργ αξνους, ξιδς 
ἊΣ . Υἱὸ - 3 ὃς , ΓῚ Ν" » -ἦ ἐδ κα - ὁξ τὸν Υἱὸν τοῦ ὀνθοώπου ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ 
ἘΝῚ “τῶι 2 ὮΝ, Ἐν Ἶ ἘΣ ᾿ ΐ Ἢ Ἅ κ Θτοῦ" εἶδεν ὃξ οὐχ ἐξ οἰκείας δυνάμεως, ἀλλ᾽ ὡς ἡ θεία 
ὩΣ τ πὖἰ Ἔλβε  ἥη βὰν, - ο , Ῥραφή φητν " Ὑπαάῤάων δὲ πλήρης Πνεύματος 

᾿ ᾿ ᾿] ᾿ Ἄ, ᾿ - ἁγίου, ἀτενίσας εἷς τὸν οὐρανὸν, εἶδὲ δόξαν 
Θεοῦ, χαὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θτοῦ, 

«ἹΡΡ Δ απ δ ν ᾿ - ον 
ΚΙ, Ἂν τῇ δυνάμει ταύτῃ τοῦ ΚΡΕΙ  ΠΡυν Ὁ 

᾿ Η ᾿ : 

. : τὰ 
᾿Ξ ἕν τῇ 
ἱ ι 

“λε δὲ δὲ Ρ Ἵ ΓΝ Ν᾿ μ . ἊΝ πόλει τῆς Ζαμαρεας ἀπέλαυσεν τὰ ἀχαξϊαρα πνεῦὐ- 

χαὶ Φίλιππος ἐν ὀνόματι Χοιστοῦ, ποτὲ 

Ῥ 
"5 «- ζῶντα τρίτον ἘΝ τὸς ματα, ἄνώντα Φφῶντ ΜΕΥ ΔΥ 

μι 

δε 
ΜΗ τῶι Χοιστῷ προσύίνανεν (δ]. 

παραλελυμίνους ὃς χαὶ 

τῶν πιστευσάντων πλήδη 

Οἷς χατελθόντες, ἢ 
χαὶ Ιωάννης, μετὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν χειρῶν 

τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύμοτος 

χωλοὺς ἐθεραπεῦσε, πολλὰ 

ἔτοςς 

» "3 

ἐπιθίσεως, μετεδίδοπαν 
Ὁ φ ἊΝ -" ᾿ χοινωνίαφ᾽ ἧς μόνος (0) Σίμων ὁ δίανος ἀλλότοιος ᾿ ᾿ τ 

ὯΝ Υ' «- - . ς δικαίως, Ποτὲ δὲ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου Κυρίου 
κε λα; ἧς γος Ν Ν᾿ Ε φ ᾿ 

ρεὶς καθ᾽ ὁδόυς διὰ τὸν εὐλαχβέστατον Αἰπίηπα τὸν 
᾿ αὐδικτ ας "Ὁ ΦΟΝΞΕΣ ἘΣ πὴ εἶτ:- -- εὐνοῦχον, παρ᾿ αὐτοῦ ποῦ Πνεύματος ρονερῶς ἀνκηύν 

[ον 15 ἸΙἄοιῃ αἀτοίππι ἀαοσιον Ὁ δν ΕΠ πσπερὶ ἔθ οι 
μοί ϑϑὲ, ϊ 

(3) ᾿Αϑυσωπήτως, (ΘΟ ἘΠ ηλ5 δὲ ἢσθ, ἀδυσωπέτοις 
πο πἾ 118, 

(3) Ἐξελέχϑησαν, ἔχ οοϊῆ, Βοοα οἱ Ομαδπθ, δλοΐου.- 
πιϑίαῃ 65} γον θατα πὰ ἱπιρτοδβὶθ ἀαὶ ἰοντη! ἐξελευν 
χϑησαν, οοποίοιί καιπεν ποντίας, ροβὶ σὴ λεῖα ἀδίροῖς- 
ππῖ8ς μεγάλα, ὁχ σα, Οἀβᾶι]». ΟἹ ξάογο [εχία 

4) Ααθειξόμενος, ὑρυθαηι πὸ νοροβαίμει Βχ οῦ- 
αἸοῖ γ)85 (σ βὶις ἤοθ, υβαῦθ, δὲ Ξάοεο ἰόχία, 

(5) Προσήγαγεν, ἀπ (οΙοὶ,, χαὶ ἐξάπτισεν, κεἰ 
σι αὐζποιν δὲ μαρεϊταντί. . 
. (0᾽ Μόνος. ΕΠῚΠ παροης, μόνης Ἐκ ποι, ΠΟΙΞΙ. 
ὑγροῦ. ΘΕ 1ρ50 ΒΡ ΤΙΒῺ ΟΣ ρβίτη δ, μόνος, ΡΡῸ ἐπερανθη 
ὕοι5. οἵ αὐοά,, ἀπεφανθη, Ῥτουτρι τα ΐνι5 ἐξί, ΤΠ ΕΛ λα 
ΟΟΡΓΘΧΙ ΠΣ οχ σσι[ἃ, (0151. ἄρο οἱ ἰοδαμ, δὐι- 
ΘΌΪαΤΩ. [διηίμιιπι τὴν ἀπ εὐλαδέστατον ροκίίατα. 
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σας ρόσελῃξ: καὶ πολλίθητ' 
τ τς ως Ὁ : ᾿ Ἢ διδάξας τὸν Αἰθίοπα, χαὶ βαπτίσας, χαὶ εἰς τὴν Δὲ: 
θιοπίαν Χοιστοῦ χήρυχα πέμψας, κατὰ τ ἿῊΝ 

--ὦ 
ΩΣ 
-ὰ “ὦ οὶ τῷ 

ἢ 

μένον» Αἰθιοπίχ προφθάσει Ἀεῖρχ αὐτῆς τῷ Κυρίῳ 

(1): καὶ ἀρπατθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου, τὰς ἐθεξῆς πόλεις 
εὐγγγελίζετο, 

κξ, Τούτου τοῦ ἁγίου Πνεύματος πεπλάρωτ, καὶ 
Ηαῦλος, μετὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 

στοῦ χλῆσιν. Καὶ σᾶρτυς ἡμῖν τῶν λόγων ἠκέτω 
᾿λνανίας ὁ εὐλαύῆς, ὁ ἐν Δαμασκῷ, λίνων πρὸς αὖ- 

τόν. Ὁ Κύριος 

σοι ἐν τῇ 

ἐπι ὐπθν αρον ς ᾿ τὰ ἀπο Ἡμε, 
ἀπέσταλγξ μὲ ᾿Ιησοῦς, ὁ. ουθεῖς 

ὁδῷ ἢ ἤρχου ὅπως ἀνχόλένῃς, χαὶ 
Ν -“- ἵει , ΩΝ “ ΑΝ 4, Δ: “- 

πληοσθῆς Πνεύματος ἁγίου, Ὅπε, τὐηὺς ἐν ξο ἢ- 

σαν, τῶν μὲν ὀφρχλμῶν Χ]χύλου τὴν τύφλωσιν μετα 
ἐόχλον εἰς ἀνάόλεψιν" τῇ δὲ (Δ) ψυχῇ τὴν σοτανῖδα 

ΟΑΤΒΟΒΕΘΞΙΒ ΧΥΙ. ὈῈ ΒΡΙΗΙΤῸ ΒΆΝΟΤΟ Η]. 998 

τῷ ἄρματ: τούτῳ Α αὐλίοιρο (ὁ αεἴ ομρνίρη Ἰδέμοε 3... ἀοσαϊίψαο ἐἘ ΕΠ ροτα 
οὐ Ραρθσαν!!, πάπα ο Ἀπ ρίαπιν ΟἸ τ δα Ρυμσοη πὶ 
ΠΝ 51, ἰυχία ΠΠ]υἀ φαο 4. βογίρίαπι οπὲ τ α “δ Β]ορία 
« ῬΡαΠ ΠΕ πιά ατ 5πᾶπὶ )οπλῖπο 35 ;.» δὲ ναρίαρ 
Ρ ΔΉ σο]0 το! 5 6. οσάίηο οὐν ἐμ 6:5 Ὀναηρο] απ 
ῬΓδ αἰ οα)αΐ, 

ΧΧΎΙ. Βοάθιη. ϑρίτίιι βαποίο παρ δέῃβ χυοααδ 
Ῥαμ]α5 Γαἱ τ ροκὲ 8πιπὶ ἃ Ποπιΐαο ποβίγο 1658 Ὁ ἢτὶ- 
50 γοσμ(οπομ), Τ ΘΒ! 84 πρ πο Βὴ5. μτι]π5 τοὶ ἀσοσάδι 
Ρὶπ5 {6 Αῃδηΐα 5, 4} Πλαγιαβοὶ γουβαθαιίαιν, δὰ οανπα 
ἀὐθ8 : « ΒΟμλ 8. ΠΝ Ξδ τ0 οβακ, χαὶ νίδτιβ 5. ΠΡῚ 
«18 να 4 νοπίοθαβ, ας νέαι τοοϊ ρίας οΕ ἐηρ σαν 5 
«Θρίγα βάποίο 33.»»Ο αἱ φα!άση οοῃ [6501 οροτγαίιι, 
ἀπηλ οοφθοα ον, ΤᾺ] Θομ]οκ αὐ τομαγαι! Πα τ} 18 
ἀβάτη, ὑγα αχ}!, μι πὴ 6} 5 ἀμ χντο ΒΙΜ  ΠΠαΠὰ ἔπι μον τοι 

γαριπάμενον, σκεῦος ἐκλογῆς ἐποίησε, τοῦ βαστάτα: Β (0), νὰβ δἰ δοιουῖς οἰδεῖ, αἱ Βοιηΐπὶ 1] ἱρὶ ἀρρᾶ- 
.“,Ὅ - , ᾿ - Μὲ , . ἣ 

τὸ ὄνομα τοῦ φανέντος αὐτῷ Κυρίου ἐνώπιον βχσ: 
λέων, υἱῶν τε Ἰσρὰίλ' χαὶ τὸν ποτὲ διώχτην, κήρυκι 
καὶ δοῦλον ἀγαθὸν ἀπειργάσατο: ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων 
μὲν χαὶ ιλξχρι ποῦ ᾿λλυρικοῦ πεπλησωχότα (4) τὸ 
Εὐχγγέλιον' κατηλέσοντα ὃὲ χαὶ τὴν βασιλίδα Ῥώ- 

ΔῊΝ, καὶ μίχρι Σπανίας τὴν προθϑιίαν τοῦ χη φύ- 
ὰ Εν. ἤ ᾿ 

γμχτος κτείναντα μυρίους ὃὲ ὑπομεμινγ κότα ποὺς 
ἄθλους, φημεῖλ τὸ καὶ τέρατα πεποιηχότχ' περὶ οὐ 

τέως οὐτάσκως. 

ΚΖ, 'δν τῇ δυνάυνε: οὖν (4) τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Ἡνεύ- 
ματος, καὶ ὁ πρωτοστάτης τῶν ἀποστόλων γχαὶ τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν κλειδοῦχος Πέτρος, ἐν Αὐδδη, 

μὲν τῇ νῦν Διοσπόλει, ἐν τῷ ὀνόματι, Χοιστοῦ τὸν 
» ὯΝ δὰ , , Η δ μον ᾿ 

παραλυτικὸν Αἰνέχν ἐθεράπευσεν: ἐν ᾿Ιόππῃ ὃξ τὴν 
δ χὦ μ» -- 

Ὥγειρεν, Ἐπὶ ὃὲ τοῦ 

δώμχτος ἐν ἐκστάσει τὸν οὐφανὸν ἰδὼν ἀνεῳγμένον, 

Ά Ξ “ΩΣ - 
ἀναθοεργὸν ᾿χοιθᾶν ἐκ νεχϑῶν 

ΝΡ 

καὶ διὰ τοῦ χαθιξαῖνου ὡς ὀβόνης σχεύους, τοῦ ποὸ- 
λυμόρφων χαὶ πολυτοόπων ζώων πλάρους, τὸ μηδένα 

κοινὸν ἢ ἀχάθαρτον λίγειν ὄνθρωπον, κἀν ἐξ 'Ελλύή- 
νῶν τυγχάνῃ, σαφῶς ἔμαθε" καὶ ὑπὸ ποῦ Κορνηλίου 

δι Αρε, ντῖι, 39 544. ὁ Ῥ'5α], ἰχνη, ἅς 25 Ἀσιὶ, χ, 11 
ἀὸ Λοῖ, ιχὶ 92. 5ῃη. 

(4) Τῷ Ἑυρίῳ, Βορείηο. σα ἃ. (151... ἴο6, (αδ., 
ἀγυὰ,, τῷ Θεῷ, 2260, αἱ μα ροίατίασι ἐμ εἶπ συ λοι 
ἴῃ [αὐηο Ῥβα]ξοσῖο, ἡΐαπμ 16 βἰσηὶϊῇςαι, πνώπορα 
ἀπ Αὐἱορία τπαϊαγα Ὁ 60. οὔδονγο, Ἐππαόππηι 
νονὸ ἴῃ Δ ομα. ρενο σα αγὰ αν τὰ πα οβδ6, θὰ- 
ἀὰπὰ 5 θα 5 Στ, ΤΡ δὴ ΠΡ πὶ, ἂρ ἡ ϑιον, 
εὐ. πηι. 8. ; ΕΞ ΙΗ Π δέ, φοοί. {15 .ππροᾶρ. 1 .Ρ. ἀῦ, 
οἱ αἸτόοσαπι, Δαΐο ἀγγέλου ἀγιϊσα! αἴ ἀβον ρβίπηαξ 
οΧ οὐά. Οοἴ5!. Ρνὰ ἀγγέλου, Τομἢν γοοοιαθ, 0} βὰ]}- 
ἰθί νευτ απϑϑὶ ἰομίβδοι Πνεύματος, δρίνξις, Βεὰ ἢ 
π 11} 5 σοάοχ ἀἰββθηιι αν ἐπ ρτδβϑῖβ, θρὶξ ἀα- 
μὲ ΟΥΓΗ 5 Δοῖ, νὰ, 39, Απρείμς θορεπὶ γαραὶ 
ρμἰμρριονπ, τὸ δὼ αασ Ἰθρίθνβ (ἃ π΄ (δου, 
αύδωι ἰμ γα . δρθ τές οι, ἂθ ΘΟ λλαρ [6 - 
οἰϊοὶ οοπβοιίϊαπ! τὰ τχ88. το! Νονὶ Τοςα- 
πλθτ. ἢ πο 189 Ρα!γατῃ οἰ ΠΟΠ 65. 

ὦ) Τῇ ὃξ. Ραγήου!α 3ξ ἃ ποΒὶ5. δχ ΟΟἸβὶ. Πὸς (ὐδ- 
58}. οὐ ἀνοὶ αἀοοσία αὐ τρόπον οι. ΟΠ ΡΟΞΙα: ρᾷὺῦ- 
ἀἰσα! μὲν ἀμτο ὀφθαλμῶν, δοία, ΜΙΠϑϑ5 ἐμ δα, 
ὕχοπ. ροβί υἱῶν, δχ σοἀά. ᾿οα εὐ θα} οἰοϊογῖβ 
ΒΌΠταααΠθ.5, Ιοοο τῆς ὁπ ΟΠ δπι τε γαροβυϊ. 

(3) Ἡ:πληδωκότα, ἔχ οὐαί. Οοῖδὶ., Ιου, Οσθδαβ. 
᾿ΐα τοϑι τ πππς ἴσοο πεπλυϑωχέναι, ΝούΘτα 048 
βασιλ'ὃχ, αι ην ΟντΉ]] 5 Εἰΐδτῃ ἰδίθα ἤπηι, 31 νοσὶ 
“Ῥώμην αὐγαπριῖ, εἰς τορμοβαϊηλ5,0Χ σοαἸ αβἸο]0 
πιριποναῖ5, ἃ (οὐ, Ξοφ θη ἘΠ ὰ5 ἡθυθιθ,, σα! θὰ 

Οὐν1ὰ5 αἷς Ρασ]απι 'ῃ ΒΕ βραηίδηι ἀβάὰι8 Ργοιῃρία μι 

γΠ ΕΓ Ὁ Ὠυτή ἢ, ΟχΔΠὶ γ6 Θ᾽ θ 5. δἱ {115 ἴπυδὸ! Τοννοῖ, 
θα] άτ6 (αἰ ΡΥ 8 βουβοοι! ον ὀχϑ  οταῖ, στ ἢ 
οἱ βουναπὶ βότιπι νἀ 14}; ὅΕ φαΐ Ὁ ΤΠ ΘΤ ΒΟ, 15 
δ ΠΙντσυτη Σ 2 7 ἀκα ᾿ὑγαπβοῦαπι πη ρΓΟΥ ; τὸ- 
εἰληγσιο Ἀυπιαηὶ ᾿πδε 5 Πα τ 6} 1ὰ ΠΙΞρα λα 
βὰν ργοσπηρίδηι ρυ ρα 1 νο] απ! αίομι Ἔχ ηα1 
ἜΣΜΉ16 ρεθίδρθα ἸΆΠΟΤ 5. ἃ ἐν" οἰθηληιῖθ οἵ ρνοα - 
εἴα οἰ 01} ; ἀδ σαο ἱπέορντπι ἀϊοία εὐ οἴ αἱ. 

ΧΆΧΨΙΙ. Τὰ νἱγίατο ἰσίταν οὐ βάθη ϑρίγι 5 βαποῖ, 

ἂροβίοϊοιιιηι μυ ἸΏ 6ΘΡ5. οὐ ΤρΘῺΪ σα] ιν οἰαν ρον 
Ρδίγησ, ἢν ΠΝ 8, σπὼ παῖς ἸΠ΄οΞ ΡΟ Ξ ἀρρο!Π]αταν, 

ἴῃ ΟἸοῖϑ 11 πογαῖμθ ραγαϊ γεσαπη ἘΏΘΑτΏ 8 81] Τὸ - 

564} ἴὰ Φορρο τοῦτο Ταλ δῆ, ΠΠ|᾿ὰπὰ οΟ  Οσ πὰ 

ὁρόνππι εἰοοίυ δηλ ἃ ππου 15 ἀχοϊίαντι δι πη σπ0 
ἦν ἀοπηι5 ἔαϑμὴσ οαθος ρΡ ΤΙ ὀχοοῖξα τα ριβι σο- 

τὰ ρον να: ἂὲ ρὸν ἀρτηΐβϑαιμι [ἢ Π πιο ηλο- 
ἄστη νὰ5 ὉΠ ἀγηι Του ἄγατα δ δ. ρα ΔῊ 1 Πα 5 

{Πνὰ5 πίσηθτα, ποιοῖ, ἰδπιοίβὶ ὁ (σοὶ ἰονοῖ, 

οοιααιαπόπν δας ἐηγ τα π 11 ἀἴοὶ ποτα ἢ 61 ΟρΡΟΓΐογ 9 

54. 1. Υἱὰώς ἐηῆγα κι. 51. δ. β4ᾳ. 55. Ποιῃ, χν, 9566. 

φαστα ΡΥ δα σα 1} δἰπα τα) οχίθιάΐπβο, ἀξὶ διθηΐ 

πόοπααΠι αὐ Ογ πὰ ροπογθηΐ τὰ δούαῶα ππϑιὺ, 
αἰὶ βΡασίααν ὶ Ηἰπρδιαίληι νθγθ μ6 ῃθ γᾶ580. δ ῃ5ὸ- 

ἐαπΐ. Αἰ 6185 νουθα τον {Ππ|Δὶ ποῦ ἰαπὶ βίαι, 
«αι πον Χο! αὐ πὴϊ. ᾿ Ω 

(ἢ) Οὖν, οἷς. Νὸχ οὖν ἀδ85, ἰη ὀσάίοϊ τι». σα, 
Οάβαιρ., ὅσο, οἱ (151. χ ἢ15 οἰιδιὰ, 015]. ἰαίποπι 

δχύθορία, νούθτῃ αὐτοῦ 4}18. ἁγίγυ δα] δοὐπιαϑ. ΡΓῸ 

Αὐδη, ὁχ ΟΟΙ5], οὖ βᾶσγο ἰοχία ΒΟ Ρ81 Αὐόύη, ἢ 

(51. Ε5 «ὐὐὐηνᾶι δλμίδιων, ἱμιροροης. Θά η δὴ 5ὶ- 

αὐΐαπας Βαρεϊσηηαί μος ἢ ὁθὴ Πσγα ἰοπῖς ὃ ΕΠίρατα - 
486 οχΙπείπιο. ΕἸ αϑηχοά! οΠ1Πλ ϑ μη πηι θβίνψαο 5ὰὰ- 
7ὰ» νὰϑ οἹουι(μ 15. οτροίαι5 δεῖς αα μονιαάαπι αἰγα- 

ρίψᾳ οοναμι ὑθμΐ]ι5 Πλαμπεἱ πιοηιοι, οἵ ρΡιμἀϊοαίο ῦ 

ἴδοι. ΑἹ [ἃ βἰ αι Πα θσπἢνιμαοἷ5. ρτορύλαπι ἐκ ὔγ- 
Το οἂϊ. 8. ἡυῶν. 66. οἱ 16 οἱ ὁδί, 11, παρ δῦ εἰ 

417, οἵ σαὶ 1, σα, ἐς Πα. 5 δῖ ἃ» θαμὰ Βαρ1- 

φαΐα5, {Π| δαΐοπι ρυοδργίθι υὐάείαν [α1556. Εν θρὸ 

ἰδ ρονδ Βαβι} ρόης ριϑεργίθεϊ πη] Θρ βοορα}} 
εταια ἀομαῖ! ογα πὶ. Αμαπίὰβ 586. ἃ Ομ το Ὠλίϑϑαηι 

τοίου αὐ Ραπίαια, εὐ μηρίονείεν Βρίριξι ἑαποίο. Αςί, 

ιχ, 17. 1Δὰ ἀίοτη ἴῃ δροϑίοϊοναπν Αο[}5 ἴογο κυ α τὴ 
σοπἢειμα ΠΟ 5. ἀθείσηδε, πρὸ 6 ηλ3 Ῥαμσίαηι δὰ 

δροβίο!οβ, ἃὰπὶ 1105. ΘρΙβοορο5. τδοθεγῖβδο, αἱ, Πα 

δαογαιασηδιιλ ἀοοῦρδΡοῖ, βοὰ οοπένενο ρΓϑ Ἰοα ]ο πὶ 

Ἰροαθαῖ. οἰ χ, 30. 
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ρευϑρίσυρ αἀά᾿ϊάϊοαϊ. Ασουβ 8486 

δοίδθῃῃ δριτίτα βάπειο ἀἰπβογίο ἀάϊν! : « ἔοσο ΥἹΡΙ 

“« ἀαφγαπεο Σ βασρο ἰἰασασιἀδϑοομᾶθ, οἱ νας σιμὴ 

« {Π15 Ὁ} πϑιλαῃ 5, σαΐᾷ 6σὸ πιϊβὶ 1105 1,» ἀϊχυθ 

αἰ ραΐδοι ἀδοϊαταυοίαν, 608. εἰΐατα ααΐ ἐχ ΘΠ 5 

ογοάθπι, ΡΊΓΙ 15. ΒΑ ποτ στα τα ρατγι[ορο5. βου! σαῃὶ 

Ῥοίτγακ (ποβανοαπι ΔΡΡῸ Ξβοι, οἱ σα αἀ Ομ γίβιιηι 

Ξρρείαπί ἀοοοτοῖ, ἀο Οοττιοῖῖο δὲ 1ἰΞ αὶ ἀἀογαμῖ,αι 

παηὰ Βουρίαγα τ Δάλπο Ἰοψίοπίο Ραῖσο νορρθὰ ᾿ς, 

« σοί! δρῖτῖαβ καροιπ5. ἴῃ οὐδ 5. ΖΕ ΒΟΥΤΉ ΌΤΙ ΠΣ 

«αὐδουαι! τ ἃ ὉΠ 1] χα Οἰουτ οἶδὶβ στὰ ῬΟΙΤῸ 

γοπογαπῖ, τα γοηίην δἰ ΟΡδιροβοδηίοθ αἸΟΘΕΡΗΙ : 

« Ὀποπίδαι δὲ ἴῃ βρη θ5. Φ ΠῚ ΒΑ ΠΟΙ ΒΡΙΤΠ5. 6.- 

«ἔπδιιηι 681. 

ΧΧΎΠΙ Ια ΑππΠσο!ὰ νϑιῸ ἄγ οὐν δῖ πο} }Π1ὲ- 

βἴτπα, οαπι ΟΠΥΙ5ΕῚ ρναα σαῦο τ ορθιαγοίαν, ἰ8- 

(μίας (ΕἸ οροβοί χὰ) ΒΟ ΟΡΟΓΔΠΟΠΙ5 δἀαϊον Δπ- 

εἰοοίαπη πσχαθ πλῖβ5.5 δὲ αν πᾶ θὰ, οἷ δόπεΣ οἱ 

ῥίενν δρινίί βαποίο οἱ βάς Ἂς αὶ γαα]ίδῃι οτοίίοα - 

(ατα ἢ με τβκία αι ἢ οββϑῖ νἀ ῃ5, βασσοῃ αἰ πτῺ 

δ Ταγβο Ῥαυί αι Ἀπιϊοςμίατη αὐάδαχί πὶ νϑτὸ ἵν. 
4065. αὐ 1μ515 πα! πὰὸ ππἰ ἐφ οΙ θβῖα ρτοθΡ }181π- 
βέϊαα ΟἹ ΟΠ Θοία Γι 1586[, « ἰαούαπαι 651 αὖ αἰδοῖ μα!}! 

« Απιίοομίαν ῥα αλαὶ σου πατοῦν ΟΒΡΙ 5 δπὶ :» 

ϑρίγι μι βαποϊο,ογοάο, ρεπαη αἴ ἃ οι] 0 χὸ- 

τοι όνππι 53. ρθη Ρη5. πα ροπδηίο, 39 ΕΕ σαϊῃ 
βμίαγιπα ἃ θ 60 ἴδετε Δ ΘΟ] αν. ΒΡῚ [5 

βιαϊ,βγϑηῦ ἰδὲ ρτορμοῖδ δὲ ἀσοίοτθβ, ΒΟ ΌΙΩ 

οἰϊλ ἢ] Αβᾶθιι5 51, « ἈΔοΡ Πσαη Ππ5 ἀπέθπι ΠΠ|5 Π0- 
«πιῖπο δ 76} ΔΉ 05, αἰχ  ΕΒΡ ΡΞ 5αηοΐῃϑ; 56- 
« σρρβαῖθ πη Εὶ ̓ δασηάδατα οἱ Ῥδπηπι ἴῃ ορηϑ δὐ 
« ἥυ04α δἀνούᾶνι! 605 3...» πη ὰ6 ππροβία 215 

[υἸ586 1 1115 Τὰ Δ 15. ΘΠ} 1551 5.8 ἃ ΒΡ. ΙΓ δαθοίο, 33 
Ῥαϊατ ἱπάς ἐξί, φαοὰ ϑρίγι 5 σαὶ ἀἴοῖ δὲ πα ἱμε{π, 
ΨΊΝ 68 51} οἱ 5} 5:βίσπ8 οὐ οὐηὶ οἰ σασία ὁρονδπβ, 

ΠΕ ἀἰϊχίθαβ. 
ἈΧΊΧ, Ἰάδηι ϑρίγιαι5 βαποίαϑ, πὶ. ὁχ σοηβοηϑιι 

Ῥαίνὶ5. οἱ ΕἸΠΠΙ Νονομὰ Τοξίαπιοηίαα ἰὰ Προ βία ὑα- 
Κη] σὰ οχοιςαν, ΠΟΘ Ν, πον ἀρ ΔἸ ΟΠ τ5. δε ἔν- 

τϑηάαπὶ [μ6μ15 Οπογίριιβ, [15 ἀΐοο σατο τη ἀπ η δὲ 
᾿πιπιαη ἀπ, οβάαθ βρεοία πὲ; ἃ Βα ΒΒ ΔΓ 5 ΟἹ Νονὶ- 
[115 6} οἰροππιοίβίοθ, ἀδρυτοϊοα 5 δὲ Ξαογ [- 
ΟΝ 5. ὅδ Ὁ 185 Ὁ γαϑίοπ αὶ ἐρι ροΥ 5. ἀΔΙ Δ πη γα πὰ- 
ΒοΡραδ  Γαϊατογπι Βοπονα πα : δοσοάδηϊο δαϊθ νοῦὶ - 
ἰαἴ ἸπΓ} 10 Βα γάσῖα 51:8. (τῇ δηϊπα,ρτορίοι οχ- 

Στ Αι τ χει, 50: Ξε Χο Σιν. ἘΠ Ξῆϊ. δὰ 
31 οι. χη, ἃ. 55 γέ οαξ. 10, πιση. 3, δ δαὶ. [1, 
ἢ Ἡρρντ. χ, . 

(1) "Άνξρες. (015]., ἄνδρες τρεῖς, οἰγὲ ἔροδ, αἱ ἴπ ἢ 
Αοί!Β. Αἰ τοχ τοῖῖς ἀ068} ἴπ 8115 Νονὶ Τοβίαιιο αι 
1855. οἱ Ῥαίυι πὶ οὐϊαϊ σα! 5. 

(ἢ Ηχραγενομένου. ἘΠῚ παραγινομένου. ῥεῖα - 
ἰϊπ 5 οὐάᾷ, Οὐΐπὲς βου ρίαγατης {ἀὰπὶ σοι δύ. νἱ - 
ἀοίαν [ορίϑβοι 

(9) ᾿Ιδών, Οὐαὶ 6586. ἰὼ. οὐ ἔδωχεν, πα}|0 
5651) ΒΟ. ρϑέτητβ, δών, οχς οοὐ ᾧ. (ο15]. ΟὉ0]».. Ησρ, 
Ομβάι ἢ, δὲ βᾶστο ἰαχίαι, Δοῖ, χι, 63. 

(}] Παῦλον. οάδχ ἤος Ξοἴίπιη. βουνὰ. ΒΆΡΘΙ, 
Σαῦλον, αἴ ἴῃ Λοΐοναπι ἰοχία, Ναιῃ ποπάππι Ραμ ΐ 
ΠΟΠΊΘῊ ΒΒ ΒΕΓΑΙ. 56} Ἰατὰ νυ τ 5 ἤθη δημίμηι, 

ς, ΟΥ̓ΒΙΓΔῚ Π|5ΈᾺΌ 501... ΑΒΟΗΙΕΡ. 
δ ῃ διανεποὶ νὰ “». ὡν ἐδ ἢ 

ἃ Οονῃθ]ο, αν ἃ μετασταλ εἷς, πα αὐτοῦ φανερῶς ἤκοντε τοῦ ἁγίου 

1000 

Ἰδοῦ ἀνῶρες (4) ξητοῦσί σε ἀλλὰ 

πορεύου σὺν» αὐτοῖς μν.- 
νεύματος 
ε ᾿ 6 ᾿ ᾿ 

ἄνχατας, χατχθη., καὶ 
ἌΝ ᾿ Ἂ 5» ι ι . Ἕ τ ἐπε 

δὲν διχχοινόμενος, ὅτε ἐγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς 

Καὶ ὧνα δειχῃηῇ τοῦτο τανεσῶς, ὅτ' καὶ οἱ ες ἐθνῶν 

πιστεύοντες τῆς γάγνιτος ποῦ ἀγίσυ Πνεύματος γα! 

νωνοὶ γίνονται" Πέτου πχραγενημένου (2) εἰς τὴν 
. 

Καϊτάοειαν, καὶ τὰ πεοὶ Χριστοῦ διδάσχοντος, ἡ 

Γραφὴ λέγει περὶ Κορνηλίαυ καὶ τῶν συμπαρόντιον" 

ἮΣτ: λαλοῦντος τοῦ έτη τὰ ῥήματα ταῦτα, ἔπεσς 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τῶν 

λόνον' ὡς χαὶ τοὺς ἐκ περιτομῆς τοὺς συνελθόντας 

τῷ Πέτρῳ, ρὑχυμάξοντας χαὶ ἐπισταμένους λέγειν" 

Ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη, ἢ δωρεὰ τοῦ ἀγίου Πνεύματος 
ἐχχέχυται, 

ΚΗ", Κ αἱ ἐν ᾿Ανττολείᾳ ὃξ, τῇ ἧς 
, Ὁ τ , 

τάτῃ πόλει, τοῦ περὶ Χριστοῦ κηρύνιματης 

- , δὰ δα 

ρας ἐπιτη λῆς 

ὔ ξ 
: “- , 

Ἷ 

εογοῦν" 

τος, συνεογὸς τῶν ἀγαθῶν ἐντεῦθεν ἀπεστάλη ["χρ- 
"Ὁ “, ; , :- ᾿ . ᾿ 

γαῦας ἕως ᾿Αντιογείας, ἀνὴο ἀγαθὸς, καὶ πλήρης 

Ηνεύματος ἀγίου χχὶ πίστεως" ὃς πολὺν θερισμὸν 

τῶν εἷς Χριστὸν πιστευόντων ἰδὼν (3), συναγων στὴν 
ἀπὸ Τασποῦ ΗἩχῦλον εἰς ᾿Αντιόχειαν ἤγαγεν. “Ὅχλων 

4 1] ἐν , Ἢ -, ᾿ δ ἃ ᾿ ψν 

τε ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ Ἐχκλησίᾳ διδαῤλθέντων τε χαὶ σὺν- 

ἀχθέντων, ἐγένετο πρῶτο» χοηματίται ἐν ᾿Αὐτίο- 

μείᾳ τοὺς αἀχρῃρητὰς Χριστιανούς τοῦ ἁγίου) Βνεύ- 
μᾶτος, οἶμαι, τὸ προχαταγγελθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου, 
τοῖς πιστεύουσιν ὄνομα χαινὸν ἐπιτιρέντης, Ἔκχεο- 

Ὶ θΝι ν. ΤῊ - - Ἕ » " -- 

μένης ὃξ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πλείονος ἐν ᾿Αὐτιοχείᾳ τῆς 

πνευματιχῆς γάοιτος, προφῆται ἦσαν αὐτόθι καὶ 2:- 
΄-οΦ κ᾿ “ ᾿ 

δάσχαλοι, με0ρ᾽ ὧν χαὶ ᾿Αγαδός,, Λειτουργούντων 
δὲ 

Ἡνεῦμα τὼ 

“ 
τω 

αὐ τον" 

᾿ 
᾿ 

τὲ - δ , ν 

αὐτῶν Κυρίῳ χα! νηστευόντων, εἶπε τὸ 

Λφοῦ Ν φοσίπτατ: δή μὴ! τὸν Βαρνᾶ- 
" ᾿ εἰ Γ - ΤΕ Ε 
ὅαχν χαὶ Παῦλον (4) εἰς τὸ ἔογον, ὃ προσχέχλημα!ι 

᾽ " ΄ Ἂ; - ᾿ - πα, ΒΕ ἑ Ψ 

αὐτοὺς. Καὶ χειρῶν αὐτοῖς ἐπιθεισῶν, ἐξεπέμοθη σαν 

ὑπὸ τοῦ ἀγίου Πνεύματος. ΔΊλο» δὲ, ὅτι τὸ Πνεῦλα τὸ 

ἀἔγον χαὶ πέμπον, ζῶν ἐστ' καὶ ὑφεστὼς καὶ ἐνεογοῦν, 
ὡς εἰοίχαμευ, 

ΚΑΘ΄, Τοῦτο τὸ Ἡνεῦμα τὸ ἅγιον (Ὁ), τὸ 
Ἡατοὺς καὶ Υἱοῦ, τὴν αι γὴν Δ'αθέχην ἐπὶ 
θολικὴς ᾿Βκχλησίας συστησάμενον, ἐλευθρέρωσεν ἧμ 
τῶν δυσδαστάχτων τοῦ Νόμου φοοτίων, τῶν πεῖ 
καννὴῦ γαὶ ἀχαμάοτου, καὶ βοωμάτων λένω, Ξαδδά- 

τῶν τε χαὶ Νουμγνιῶν, χαὶ τῆς περιτομῆς, πε 

τηϑίων τὸ καὶ θυσιῶν" ἀ κατὰ κα ρὺν μὲν δοθέντα, 
αγ'ὰν εἶχε τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἐλθούτης δὲ τῆς 
ἀληβείας, συνεστέλλετῃ διχχίως. Διὰ Τὰρ τὴν ἐπὶ τῆς 

τὼ: πα 1 πλοῦν αἴ 8. 
3. Ποπ). νι, 5: Πορτ. ᾿χ, 10, 

418. ὃ γῇ, ἑαΐ. 
πῶ. Ὦ οἱ, 

ἢ ΑΟ115 651, 508 Ρωμές ἃ ΒαρμαΡα ὁ 76τεὸ Αἢ- 
ἰϊοσ!αηι Ρογάσοίατῃ αἰχίε. [πἴγα, οχ ΟΟἱ5ὶ, δὲ δ] 
ὈΥΤΙΠΙ Ἰοοῖβ, βοσιρβὶ γυχία Ογαγαια σα Ἰορθ5, ὑφ- 
ἐστώς ἴσοο ὑφεστός, 
5) 76 ἀἄγιον. ΑἸτα τὰ αΠὰ θρΙμοία οὐδ οϊας σούδχ 

(ΟἸ5]., τὸ ἀγίην Θεοῦ, τὸ αἰδιον, τὸ μαχάσιον, τὸ 
ϑεοποιὸν͵ εὐδοκίᾳ Πατρὸς χαὶ ΥἹοῦ, οἴο. ε Ηἷο ϑρίγι κ 
« βδηύξι5 Π6ὶ ὠὐἰδγητι5, οί, ἀ6Πσα5,». οἷς. Ραὰ]ν 
Ρ051 ἰοοο, καὶ βοωμάτων λέγω, 456} 5᾽π8 καὶ βρώμα- 
τος λόγων, « μεθ θυ 5. ἀδ τὰ πὰ ΠΟ 48 
« ἈΠ Ππιοπίο. 



1001 ΟΑΤΕΟΠΕΒΙΒ ΧΥΤῚ. 08 ΒΡΙΒΠΤῚΣ ΒΑΝΟΤΟ ἢ, 1002 
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σθαι χαὶ τηρεῖν τὰ ἔθη Μωύσέως, Παόλου χαὶ Βαρ- 
νλύχ πεμφθέντων’ οἱ ἱἐνταῦθα ἕν Ἱεροσολύμοις ὄν- 

τες ἀπόστολοι, πάντων μὲν τῶν νομιχῶν καὶ τυπ’- 

κῶν πραγμάτων, δι’ ἐπιστολῆς ἐγγράφου, τὴν 
οἰχουμένην ἅπασαν ἡλευβέρωταν, Οὐ μὴν ξαυτοῖς (1) 

τοῦ τοιούτου 
ἀλλ᾽ ὁμολογοῦσιν ἐγγοάφως, 

γὰρ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καὶ 
ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος, 

ἥς ἄμα ἀξ, ᾿ 
ἔδωχαν τὴν αὐθεντίαν πράγματος" 

ἐπιστέλλοντες’ ᾿Ιἐδοῖς 

πλθον μ ταῖς δι ἡμῶν, μηδὲν 

πλὴν τῶν» ἐπάναγχες 
, ἮΡΙ »Ὰ Ἶ 

τούτων ἀπέχεσθαι εἰδωλοθυτων, καὶ 
πνιχτοῦ (32), χαὶ πορνείας" δι᾽ 

αἵματος, χαὶ 
ὧν ἔργαφον τοῦτο 

ἌΝ , ἃ ΞΡ " χ Ψν ὅωω. « 5» ν᾿ , δηλοῦντες σαρῶς, ὅτι εἴ χαὶ δι᾽ ἀποστόλων ἀνθρώπων 
τῇ Σὰ ϑρβεος πο δε ; : 
ἦν τὸ γραφὲν, ἀλλ΄ ἐξ ἁγίου Ἡνεύματος οἰκουμενιχόν 
᾿ .,δ» ᾿ Η͂ Η “Ὁ, . 
ἐστι τὸ διάταγμα' ὅπερ οἱ περὶ τὸν βαρνάαν χαὶ 

Παῦλον λαθόντες, εἰς πῦσαν τὴς οἰκουμένην ὠχύρω- 

σαν. 
Ὁ ΤΡ τ᾿ ΡΣ ΝΗ ΑΝ Ἐνταῦθα δὲ τοῦ λόγου γενόμενος, συγγνώμην 

αἰτῶ πὰρ ἃ τῆς ὑμετέρας (3) ἀγάπης, μᾶλλον δὲ παρὰ 
τοῦ ἐνοιχοῦντης ἐν Παύλῳ ΪΙἸνεύματος, εἰ μὴ δυναί- 
μὴν τὰ πάντα διελθεῖν, ἀσθενείχς τε τῆς ἐμῆς ἔνε- 
χεν, χαὶ τοῦ κόπου τοῦ ἀχουόντων ὑμῶν, Ιὺτε γὰρ 

αὐτοῦ χατ᾽ ἀξίαν διηγήσομαι τὰς ἐχ τῆς ἐνεργείας 
τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐν ὀνόματι Χριστοῦ θαυμασίας 

πράξεις; τὰς ἐν Κύπρῳ ἐπὶ Ἐλύμα τοῦ μάγου, χαὶ 
τὰς (4) ἐν Αὐστροις ἐπὶ τῆς τοῦ χωλοῦ θεραπείας" 

χαὶ ἐν Κιλικίᾳ, καὶ Φρυγίᾳ, καὶ Γαλατίᾳ, καὶ Μυσίᾳ, 

κήρυγμα 

λέγω, καὶ τοῦ Ἠύθωνος ἐν ὀνόματι Χριστοῦ τὴν ἀπ- 
ελασίαν' γχαὶ τὴν ἐν νυχτὶ, μέτὰ σεισμὸν (8), τοῦ 

καὶ Μακεδονίς ἢ τὰ ἐν Φιλίπποις" τὸ 

ἧς ἥλχχος διὰ Ἷ ᾿ ὲ ἰχν" ῥεσαυφύλαχος διὰ βαπτίσματος πανοιχὶ σωτηρίαν 
ἢ τὰ ἐν Θεσσαλονίχῃ, καὶ σὴν (6) ἐν μέσοις ᾿Αθ5- 

ἐν Κοοίνθῳ 
Ξ χατ᾿ ἀξίαν 

ταν τὰς ας ἃς δος, ὍΝ: Γαετξ, νὰ, 
ναίοις ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ δημηγορίαν" ἢ τὰς 
Β ᾿ νᾶ γα παροςς, Ἐν Ἀν 
διδασχαλίας, καὶ ἐν ᾽᾿Αχαῖᾳ πάσῃ ; πῶς 
Ἢ ᾿- ἊΣ τὰ Ὗ ; 
διηγήσομαι τὰς ἐν ᾿Βφέσῳ διὰ Παύλου γενομένας 
ὑπὸ τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἐνεργείας ; 

τες μὲν οἱ αὐτόθι (7) προτέρον, ἐπέγνωσαν διὰ τῆς 

ὅδ Αρξ, χν, 28 β64. 17 Ψι. τ ρα, Ἠ. 34. 
 Αὐἱ. χυ, 6. 45 10ι.ἃ, 7. 43 1014,.9-11]. 

(4) Ῥαυτοῖς, 1μο0ο αὐτοῖς, ἰΐα ΞοΓΙρβ᾽ Πλ5 6χ δ1- 
οἴογιαῖο σοάϊοῦθηι ΟΙΞΙ,, ἴσο, σαβαῖ. ; γο 5οῦο ὴ- 
ἀσπππι αὐτοῖς. 

(3) Καὶ πνιχτοῦ. ση απσ]οἢ 6 πὶ χαί Ἀϑον  ρβῖπη5 
ὁχ ὑοἀϊοῖδαβ Οὐ᾽5], Βο6, Οαδδιθ, Ο ΟΒοπιδηῖ5 0ο0- 
λ5, γοῦν 6Ε βᾶόγο ἰδχῖα. ἴῃ ρχίοσθ ΟἸῸ}. οἵ τὰ 
βοο ἂρ ϑαῦθ. παθομαν, πνιχτῶν, σασᾶ ποι }}}ΠΠ 
»αίτθ5 εἷς Ἰορῖθβο νἱάοη ταν, δὲ Ἰοσῖς γα] καί 5 ποβίον 
ἐπιοῦργοβ, γοτβ. 30, Αἱ Ονγ]αβ, ὁαϊ, ἁ, παι. 28, 
ΒΓ θὲ. δ Δτὰ πνικτοῦ" Ῥοϑῖθα Ἰοσοὺ δ'᾽ ὅν ἔγγραφον, 
πο ἀτοάοοϊαβ νοι! θ᾽ ψμρὰ βογρένα, Ἐχ σ04}- 

ἐἰθ5 Οοἰδ᾽ια., ἴοα οἱ αϑδιθ., 5ογιρϑίιαι5, δι ὧν 
ἔγραφον, Ὅ0)") σὰ ἡτ ἐλ ίρκονδ. Νακχαδην ἀριιὰ Ογν}}- 
Ἰατῃ πόποι ἔγγραφος τΟρΟΟΙ5, Πἰδὶ δα) δου να πλναπὶ 
ϑιροίδ εἰν δαί 5 σοηονὶβ. 16 δύ, 4, Πα ΠῚ. 
ὸ γ οαι. 18, πὰ. [1 ; σὰ! 10. ὰπι, ὅν 5 θὰ 5011} - 

οἰ( δι’ ἐπιστολῆς ἐγγράφου. ᾿ 
(3. Ὑμετέρας. ΔῊ ἰοτοπίοβ, ξυξτέρας, ἠθοαββᾶ- 

τῖο ἴπούρ σογῦθβοπαὶ οχ οοἀά, ΟἸον., (οἱ5]., Άοα, 
ὕλϑαι. εἰ. αγοῖ, , 

(ὦ) Καὶ τὰς. Ηἰς βογίριατῃ ογαὶ τά, αἱ ἴῃ. βοάπθὴ- 
θα, νἴξαν δὶ ρόπονο τάς, ΟΧ Ο015]., Πο 6, ὐἀβαιν., 
Ριορίοτν βαρουῖιδ,τὰς ἐν Κύπρῳ! ἀοπ τη π ταν ρΠΓΑΒΙ 

δον} ἀαοῖον, ἢ τὰ ἐν Φιλίπποις, ἰο, ΟΡ βδννὰ ἰη θυ 18 

Ῥάτβον. ἅκ. ΧΧΧΙΠ. 

Ὄπερ ἀγνοοῦν- 

Β 

δου ΧΟ, απτς 
4 μιὰ, 13 544. 

Ὀ 

ὨθΟΘββαγ πηι 6586 οἰτοῦ πιο αὶ 6ἐ Ἀΐογοῖβ σοι θα με 1- 
ἘΡ5 ΟΡΒΟΡν ΡΟ, 1ΠἾ5Ξ5] δόβθην Ρασ] π5 δὲ ΒΑΡΠΑΡας ; 

ἈΡΟΒΙΟΙ; αἱ ἰδίμῖο ἴῃ ΗΠ ΘΡροβοί ν πὶῖ5. γα α!, αἷν ὑπ|- 
ΤΟΙΡΒΟ [6615 οἱ ΠΠσαταγαχῃ ᾿ππδ αὐ, ρῸΡ ΟΠ ΒΟΓΙΡ Ά 
ὀρ[ξἰοϊαιὰ οὐθαπὶ ἰοῦσαι ἰοτάνοσαῃ!, Νοααθ γΘρῸ 
δ᾽ υἱ ἰρβὶπ ἴδῃ αν πιο 5 σαὶ ἀποιοτ ἴδηι τι Ραοτο, βοᾷ 
ἀρίβίοία βουιρίο ἀλία Δ οοπῆιοσηϊον : « ίβατα δϑ. 
κοηλης δΡΊΡῚ τα] βαποῖο δὲ ΠΟ 5,π8 416 ἰη}}}}π5 νυ ὴ5 
«ἸΤΩΡΟΠΟΡΘΙΩᾺ5 οποῦῖβι αι χῦο δοσββαγία; νι Δο- 
«ΤΙ 6 1 ἀξ Β5ε πη οα 5 8} 115 σαν βαἘ 1 10}}5 Ἰτηπο]αία, 

«οἱ ἃ βαῃμαίηθ, δ βαἤοσαϊο δὲ [ογῃϊοαϊίοῃς 55.» 

Ῥθι οἃ 71 βογιρβόγαμξ, πος ἀροτγίο πο πίδβ,ααοά 
ἰατηθίβὶ μὸν πομλΐ 95 ΡΟ Βί0 108 Ππ4 βοστιρίλιιῃ ον, 

ἰατῆθη οχ δριοια καοθο ρΡοδ ρέῃ Θ6588. ἃδ (ὺ- 
καθὰ ογθολ ρον 0.5) 4αο α Ραθ 5. οὐ ΒΑΡπδΡἃ9 

ΒΘ 165 ἢ ὉΠ ΙΥΘΥΘῸΠΙ ΟΥρδ πὶ ἀρ] πη ἤτσηγανοῦρ, 
ΧΧΧ, 57 ηπς ἀονροίο δοριιοθθ, ἀαγὶ τὶ γβηΐδτα 

ἃ νοβίρῃ ΔΙ] οι οὴ8 ῥγθσογ, ᾿πηὸ ψόγο ῬΟΙ 5 ΔΒ ἴη - 
δα ἠ απο ἴῃ ῬΆα]Ὸ ϑριθτπ ϑαποῖο, 51 ποὴ ροβδίηι 

οτηπία ρόγθοσηαΐ, ἔα πὶ ἐχ δια αὐ τηθα, ἐππὶ νϑϑίγα 

(αἱ ἀπά ἐξ ἀρίαξ σαϊίοπο ρνο ΒΒ 15, Οπαηἄο ολ 

ΒΡῸ ἀἸρηλίαιβ Θχρ! σανουῖπη δατηϊταρ δ 6᾽5 ἴῃ πὸ- 
ταΐτιθ ΟἾΡΙ511 οχ δρίυ 1 π|5. θα ποίλ ορδιαίίοις. μϑβίῃ ὁ 

Θὰ: ᾽πὶ ὕγρνο οὐρα ΕἸνγηϊαθὰ. ππᾶρσαπι 8.. οὐ ψὰὼ 
ΓΥ5ΈΓΙ5 ἴῃ οἰδααϊ οσυγαίίοηο 55, οἵ ἴῃ ΟἸΠοα 49, οἱ 

Ραγνρία δὲ δ αἰϊα ὁ1,εἰ γβία "2 εἱ Μασοδοηίᾳᾷ ὁ5..65- 
5:8 ; νοὲ χαρ» ἴὰ ΡΒ ΡρΟΙαΒΙ οἰν αἴ ““ς, ργολα! αλῖο- 

Ὠδτὰ 6115 ἀἴοο, 6. Ῥ.ΕΠομ 5 ἴῃ πομλΐηθ (ἢ ΓΙ5}} 6}6- 
ΘΠ ρη ποσί χαθ ρΟ8!, Γοττὶσ τα οὐαὶ δαί πὰ οαβίοα 

ὑᾶγορτὶθ οαπὰ ἰοία, ἀοπὶὺ 5πὰ ΡῈ. ΒΑΡ Βπλιη 54] 1ι- 
ἔοι ὁ, ἀπ! 4η: ΤΙ οββαϊοιίσα", οἵ Ο] 5. πνς ΒΘ ΠΒ 

ΑἸΔΘπἸβΒΙ Β51ὴ Ατθορᾶσο ΘΟ ΠΟΙ ΟΠ Θηι;}81 6} 5379 
ἴπ ἀτθε Οοτίηῖμο, ἐοΐαααθ ἐπ ἀσμαῖα ἀοοθπαὶ [ἅΡῸ- 
το 5 δ. Θποτηοίο γότὸ ἀϊσθη0 556 8} 685 Πα Ὁ ρῸΓῦ 

Ῥααϊιπλ Ερο5ὶ οοοο σαπὶ ἃ Βρινῖία καποίο ορὸ- 

τα ομθ5 ἢ Ὅσοι φαῖὰοπι (ϑρ τι αι βαποῖαγι) δο 

ὄπιν 595. τοῖς. ταῦ, ΞΔ θὰ σοῖς, ας 
“Ὁ δε, χνες 1 α΄. οί χε, ἰ 80. 

αὶ γύρα πύθῶνος ἀπελασίαν, ΟὙΤΠ τα Ἰθοαῖσδα ν]- 
ἀστῖς Δοὺ, χνῖ, 10, πνεῦμα πύθωνα, αἱ 6στὲ γα κα- 
(5 ποίου αι ογρτεβ, ἂς ἴοσαπί λα] 155. Νονὶ 
Τοοιααο!, πρὶ ϑαίοῃη πνεῦυχ πυρώνος, 00. [ἢ 
ποδῖγιβ γέρο 5. ΘΧΟΙ 8. πα Ὁ. ᾿Σ ᾿ 

(5) Μετὰ σεισμόν. Ῥοβὶ σεισμόν ἰὴ 6115. δά) αῃ- 
ἴλαις τὸν δεσμόν σα νοχ οαγα ΟΠλ ἐαϊαν ἃ ΟἸΙῸ}. 
2 δ]. ἀγοάσοϊο, ποὺ ρΟ 551} ὁπ τ 14.135 ὑο ηδίνθαι, 1 
ἀρὶονυπηῖβ. πὰ (οἶ5]. σοάλσρίίοοο μετὰ σεισμόν, ΠΑΡ ο- 
τὰν μεταδολὴν τὸν δεσμόν, 08 γεγο δἰ [ββᾶμροιι. 
οναϊ απ, σεισμόν, δὲ 6ὁ}8}5 γοοὶβ ἰόοοο τὸν δεσμόν Ὠὰ- 
δαὶ. ον 5515 ΘΙ Π85 νΡΙΔ5 [6  οπδ5, σατὴ ΠΟΙ - 
ἘΠΕ σνα! αἰοθιο, σοΙ κοᾶο, εἰς Ἰαίοντη Ὁ] βώ 551} 
ἰδχίαςξ : πὴν ἐν νυχτὶ, μετὰ σεισμὸν, μεταολὴν τῶν 
δεσμῶν, τοῦ δεσμοφύλαχης, οἵο, ἐαοίαμε ὅν ποθ, ροϑέ 
ἐδ» Ἰλοίηα, οἱπομίογθι. ηἡναἰἱοπόνι, οἷς, ΠιΘΒρὶ- 

Η : ἀν: ψ ΜῚ ᾿ Α, 

οἰομᾶο εἰπεῖ δὰ ΠἋ Αοἰ, ανιὶ, φῦ, πάντων τὰ 
δεσαὰ ἀνέῃν, οηπήθη υπομία ἰασαία ἐμ. 

ιϑ) Καὶ τήν. ΟἼτῃ 6556} τά ἴῃ οάϊ!5 ὁοηςγᾷ 50}8- : ἢ : ἢ 
ἰαχίπι, τοροξαίταιβ, τάν, ὁχ Οοῖ5]., οβ, σᾶβδὰθ, 
(1 Αὐτόθι. ἴοβ εἰ α8δα)., αὐτόθεν, ΑἹ Ἰηΐοτ 5 

οἴἴαπι, πα, 3,, οι} ἀσοῖοι, πολλοὺς μὲν αὐτόθι 

τῶν Ἰουδαίων. 
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ποβοίση!ος 41 1Π10 οντααΐ, ρεῦ ἀοοίτπιατῃ Ραμ] αὶ Παύλου διδασκαλίας ἐπιθεντος δὲ αὐτοῖς τὰς χεῖρας 

σον ΡῸ ; ροβιίαιβιη νΘΓῸ ᾿πὲ βΟ 5. 1556Ὲ 1{Π15 ΤΑ 8 

ῬΔΆΓα5, δὲ νη ἶβεθῖ ΒΌΡΘΓΙ 608 58 Π 0115. ΒρΙ τ 18, ἰο- 

φμοδῴπίαν ἰισυὶβ ὁ τορμθοίᾳυαη! τ, Ταμιασαθ 58- 

ρὸν δὸ μγά!α ριυ 5 ὀναῖ, αὐ ποτ ΒΟ 1} ΠΟ ἢ [ἃ ΟΠλ8 

ρϑῖπιϑ βαπί!αίοτη γονεῖς, νοτατῃ οὐϊαμα ἀο]δία ἃ 

ΟἝΣ πὸ 65 Βαανα οἱ Βοι  υ  τλότθοβ ουτα- 

τοπί, δὐ τὴ] ϑρ τυ 5. ἈΡΊρογοπε; σα 6 11 (αὶ 

ουτγίοβαβ δύο δχοιοαθγαμί, ὁοιπρορίαπίδ85. ΠΌΡΟΒ 

σοτι Οὐ αἰ 1 Ξ ὈΧΏΓΡΤΟΗ, 

ΧΧΧΙῚ, Ῥτοίογοθπνρο οἱ Τόσο ποσί τρὰ ΒΓ, 

οἴατα, (] ϑοθλαῦ ἀδρραναίτια, το σα θ 6 [αἰ ο 

ἀδουϑαπι ἸΔΏ5Π5, Ἰη τ 5. 50] 5 65, οἱ αὶ ΡΔΆ]Ὸ 
᾿πσο] απ δι τρἀἀϊπι5 "5. Ῥγα τη ΐο δαὴὶ ΠΌΔΙ 

ῬΙδβ ν τ σῖβ ἘΒΠ 651 ΜΠ ]οαλ γοοδ 8 οχρόβα! ! μῸ - 

Ρμθίξιπι; 4αΒα5. ἀϊδουίο αἷτ: Θιιοπέσην δρέρ δι 

«αποίπ 06} οἴσιίαις. οἴοίξα!ος ἐλθέ βοαξιι" ἡ πὶ αἰϊ- 

ὁρΉ5, φιοί 5, οἷο. Το. ἤπλο ΟἾ τα γουΒα, 96) 8[γ 

ἰας εἰυϊέαίοδ, 5 πη] ποῦν ΡΛ 8 α} 5, ταῖγα (τ ἴῃ ἘΠᾶ8- 

φαδας οἰνιαϊο ΟΠΒΟΙ,, οχ Βριν! Π15 ΒΆΛΟΙ δἰ ΠΟΥ ΒΏ Ια 

Βιοάίτα τ παίη Π 6], δὲ χὰ ποιλΐης (ΟΠΡ1511 ΔῸΣ 050 

Ιοηαδραιαν. 55 Βχ πα} 5. βαποῖὶ ϑθίγ 15. νἱ ἹΠδτὴ 
ῬΔΏ]Ὲ5 ἐπ απο βαηοίΐαστῃ ΟἸν]  αίθιῃ ἐδιιιβϑίοτῃ ῥρὸ- 

ρΡδναραῖ; ὅ᾽ φαιην 5 Αράραβ 6χ Θριγ ι Ἰρδὶ δνρα- 

{πτὰ ρτορποίατοι ὅ8.; ΠΕ ΣΊΒ1 νότὸ ὅν ἤΠήποῖὰ ἀὁ- 

οἴσιλατα ἰὰ ΡΟρΡΌΪΒ ὑγρά σθαι, Ομοξαγοᾶσπι δα άιι- 

οἷα 5, τηοά 5 οἤαιι ἴπ μι ἀ] οἱοτια ἢ Βα ΞΘ 5, ον 

οὐταιη ΒΟΊΊος 5΄, τοῖο οογατη ἘοδΙΟ ῃγέρεῖ 8 ὅδ ο] 

Αρτίρρα τεέμο "ἢ, (Δ Πὰτὰ δΣ ϑριθία βαμοίο υἱοί γιοἱκ 
τὰ βαρίεηθ ἃ σραθ ({), ΠΑ] Ῥα 5. ἀξ ἔρεξα 78Πὶ 

Ταϊργάτη γτὸχ ρτσίρρα ἀϊοοτοῦ; Ῥῳριη αροϑέ, φιιῖν 
γαὐλεῖ μονκιμίρας τὸ βαην ΟΝ ἰδέλανιις δ᾽. Ἰάρια. βδὴ- ὦ Ηχῦλας, ὡς αὐτὸν ἣδη 

“ 5. Ἀρξ, χα, τ- 13, δ᾽ 181 Τ ΛοΙ, ΧΙΧχ, ἡ, 56. ! 
δὲ Δοί, χχῖν, 110-217. χαῖς » ἔδυ νυ ταν ὅθ 

(1Ὶ γεοθοίς ἑὰς βαρίσπίίᾳ σναΐρι ταιια πὴ ΒΔΏ ΟΕ 
ϑριθααν Βαργα τοῖχο ΑἸΧΠ, οαση ΘΠ δα. Ορθτατὶ, 
τι. 91, ττοκύτης ἐν πᾶσ' τοῖς χποσνύλοις τῆς γάριτος 
ἢ ᾿ 2. Ἄ 7 [3 πον π΄ ἈἈΟΤΡΝΝ, ἜΚΥΣ 
ΞυνΞ γευσὴκ ὰ. πὶ ὦ ΜΏΜΩ Ἐν παὶς Οὐ εχ αἀποστου- 

π᾿ ν ι 3. ᾿ 

λοις ἡ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐνήογησε χάρις ΟἹ, γὴ- 
ἴγα τς 34., δρισαθυ βαρύΐατα νοσ ας βα Π0 ΠἢΠ Δ 81 

ο( οἴποδοθτα νἱγμιίο μι, ἁγιοποιὸς καὶ ἐγεργητιοὴ δύ- 

νάρμος, Ητο ἀπ θη 8}15 δύση νἱοίγι στα. νούδῖ, 60 

τ π|ὶ πὶ ἰοσὸ αϑὶ ΔατΊρμοΣ ἀπ Ἰἀπ| πο ΒΟΉ 15 
ΟΧφα σα αὐ οἱ νἱοῦ!, κοά ἀἀ νὰ ἀμ δἢ ουμ δὴν 
ἀπ νϑυ 15 νὰ ἀἀομη!. ΑἹ ρα ῥαθΐηπι ΑσνΊρΡα 
οἴϊασα ΡΞ Πα ΠΟΛ ΤΩ 6 βου ϑδοθίογο.η βειθ οι η ]8- 
ἴχνη, καρνα, πὶ 36, ααοα ροίΈ ] ΟΠ ΤΙ δι} νἱρῦιίο οἱ 
βαροναθαπάδῃιϊ ἴῃ ἴρξὺ σραϊία οἰ θοί πηι α1} εξ, 10, 
π. 18 οἱ 18, ποίᾳ δυνάμει ,,.., ὑπερεπλεόνχσεν ἡ γά- 
ρις τοῦ Θεοῦ ἐν ἐμοί. Ἑδάθιη ϑρΊΡΙ 5. ΒΔ ΠΟ] ρΡαΠὰ 
ΟΠ σδοῖῖον ορέγϑαϑ, τα] οβ Ρχ ἀπ 6 ε0 15 Π15 (αὶ ἀμ σί- 
“ἀν οὐ Π χοραπέ, πο Ξόῖπαὶ ὑὐρίδγ δ, 566 ΘΠ δ] 
τα τοδιϊοιὶ ἀρ! ον πα δ᾽ ὈΤΘΟΙΡ 5 ΡΘΡΑΘν στοῦ 

᾿πξρηαοτα ἴδοι τς «ἀργὰ ἢ. 51, πὰ αἱ ΠΟ ψΡΔΓΠαΡ ν}- 
οἰἴτιοῖ5 ἀοίδομπε, Ξε ρρορεῖα Αρορρθ, Οὐδιηναί οι 
ξασίστη δ'1. αὐ πο σοανογεθγοίαι; αᾶ τα Οὐ πχα (1ὸ- 
ποιὰ ρα {ἃς εἰ ἃ ΔΜ ΠΟΥ 1851 {π|Ι|5508 ἀαιὰ, [8016 
ρουϊγορίββοι, να απὶ νότὸ ἴθ ἑοία νᾶ: οὐ  ΠΘἢ ὁ Ογ- 
ΕΠ 9. ποῖ ΡΥ ΡΟ 150 18 6 ΠΠΠ5ῚῚ βοϊατη σρα τα πὶ πὸ γ]0- 
τότ δἰ αἀϊαξήοοιῃς 566 οθατα 61 ΠΟ] ΠΡῚῈ ΜΡ ΓΔ] 
ἡ’ Γασα] οσ μα, διότι, ΘΙ Πρ δἰμσις αἰττθ αρὸ- 

5.0105 μι! πη} Γο οτα δορ τ δι οἵ ΤΠ} δὸ 
θοηΐἷθ ὀρεύίθιια ὁοπβρίσα δ γοσἰδηδ, δὰ Β᾽ 165. ἰπ 
αἰτἶ5. δδρείαβ ργοαάποράοβ γ6ὺ Ρ505. ΘΧ ΤΊ ΘΠ ἀοθα!κεῦ, 
νι οαῖ, 10, ἢ, 10. ἱ 

(2) Ἐπ’ αὐτῷ, 51. οοὐᾷά, (0151... ΟΙ(ΟΡ. 2, Βοα, 

ποῦ Ἡχύλου, καὶ ἐλθόντος τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἐπὶ 

καὶ ἐποοφήτενον, ἿἋο- 
““ “ἡ 

λάλουν γλώσσαις 

σκότη αὐπίρ (2) ἤν ἡ χάρις 

μαὴ μόνον αὐτὸν ἁπτόμενον ἰᾶσθα! ἀλλὰ γὰρ καὶ τὰ 

Ψ Ἀ 

αὐτοὺς, - 

- κ᾿ μ᾿ Ἵ » 5- 
. ὅν πνευματικὴ, ὡς 

ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἐπιφερόμενα συυδάρια γαὶ σὴ - 

μιχίνθια, θεραπεύειν τὰς νόσους, καὶ ἀπελαύνειν τὰ 

τοῦ πονηροῦ πνεύματα" ἢδη δὲ καὶ τοὺς τὰ περίεργα 
πράξαντας, συνενέγχαντας τὰς βιόλους χαταγαίειν 

ἐπὶ πάντων, 

ἀλλ᾿, Ἡαρατρέχω καὶ τὰ ἐν Ἰρωάδι κατὰ τὸν Εὔ- 
τύχον (3), κατενεχθεντα ὑὲν ἀπὸ τοῦ ὕπνου, καὶ πε- 
σόντα ἀπὸ τριπτέγ 

δὲ Παύλου διασωθέντα. Ηαρατρέχω 
2 ᾿ Η ἢ τοὺς πρεσβυτέρους ᾿Εφέσου, τοὺς ἐν Μιλήτῳ χλιθέν- 

οὐ χάτω, γαΐ ἀρῃέντα νεκρὸν, ὑπὸ 
καὶ τὰς πρὸς 

Β΄ προφητείας (4) οἷς φανερῶς ἔλεγεν. “Ὅπ'! τὸ 

. 2. 56(.Ψ 
5 ἀΛΟΌ στον Τπη} 1ς 

Ὀ 

Ἡνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαυχοτύρτταί 

ς, Διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι 

ΤΩΡ 
ἌὌΤ Ἂἵπ ἐ᾿ Ν 

λξγον, οτί, χα! τὰ ᾿ 
»' ᾿ 

ὁ σϑλος, ὅτι τὰ ἐν 

θαυμάσια, ἐκ τῆς τοῦ ἁγίου 
χατὰ πόλιν, ἐδύλω ἔγάστη 5 

ΓΛ ᾿ δ ᾿ πόλει γενόμενα ὑπ᾽ αἱ 

ς ἦτ, νεύματι Θεῦθ, καὶ ἐν (Ὁ] 

λαλοῦντος Χοιστοῦ. 'Ἔ;κ τῆς ὃυ- 

Πνεύματος ἐνεσγεία 

ὀνόματ' τοῦ ἐν αὐτῷ 

ὃ ἁγίου {Ππνεόματος, ἔσπευδε μὲν νάμεως τούτου τὸ 
ΕΝ ᾿ - , , Ἔχ 4 ᾿ ἱ ν᾽ κι - εἷς τὴν ἁνίαν ταύτην πόλιν Ἱεοουσαλὴν ὁ αὐτὸς [[αὖ- 

λος' καὶ ταῦτα τοῦ ᾿Αγάδου (Ὁ) τὰ συμδιησόμενα 
Ε ὮΝ , “ . ἘΝ ὌΝ ᾿ ὡ μ᾿, ᾿ αὐτῷ προφητεόοντος Ἡνεύματι' ἐδημηγόρει δὲ, τὰ 

Ν - ἤ ᾿ 

πεοὶ Χριστοῦ διηγούμενος, ἐν πεποιθήσει, Εἰς δὲ τὴν 

Ἐαισάρειαν ἀναχθεὶς, γχαὶ μέσοις διχαστησίων βὲ- 

μασι, ποτὲ μὲν ἐπὶ Φέλιχος, ποτὲ δὲ ἐπὶ Φήστου 
ἠγειλύνος καὶ ᾿Αγρίππα τοῦ βασιλέως, τοσαύτην ἐχ 

͵ Ν ε 
Ἡνεύματος ἀγίου νικητικὴν ἐν σοφίᾳ χάρο ἔσχεν ὁ 

τὸν βασιλέα τῷ; ᾿Ιουδαίων 

Ὁ ΟΥ̓, χὰ 1 ἘΠῚῊῊΘ. ὍΞΑ σα. 
δ᾽ 1018, 38, 

βαρ. γα, ἀλλ ΘΠ, ἐπ᾿ αὐτῶν" (04 ρΡοΪ]δοϊα τη 
Ραϊαηλαβ ἃ ΠΡΡΆΤΙ 5, ΠΕ ΘΓ ν ἴὰ ἤρ σόοι ΠῸΓ 
νοι] θὰ ἀθΘἸ ΠΡ ΠΗ], οἴ ΞΟ 115. ΟΡ ἃ νθ- 
σα! ἐποίρη, παροόοχίαας ἀπε θῖ5. ΑἼΤο ἀπὸ τοῦ 
χρωτὸς, τά ΔΑΊΘΟΙΙΔΤΙΒ χ (ὐο15]. 1π|γὰ, Ἰοσὺ τοὺ ποὸ- 
νηοῦ, (Π015]., Ποδ, (ἀβααθ, Βαμδη!ί, τὸΆ πονηρά, οἱ 
Αὐν χιχ, 1, ΟὙγ 5 οα]. 30. ἢ. 3, ἀφ 85. νὸ- 
οί, τοῦ πονηροῦ ξουνάμεις, 

(3) Κατὰ τὸν ᾿ὐτυχον, ἔκ Ποῦ οὐ δεδαμ, κατὰ 
Ρύβυίπλτ5 ῥσὸ καὶ αὐτο δρα!, 1πὶ ΘΟ ΠΠῚ5Ὶ ΠΟ ΗΠ 50 ἢ - 
515 ΕἸ 8: Ῥγενέορθο ἡ ΤΡοτίο οδῖα καπέ, ὁ ἐἐμίν- 
οἰκισα. Αἴ 1Π1|ὰ ΕπίγοΙ σοϑαγγοοιίο ἀππαὰ τποηλονα- 
ἰὰν ΡΆΜΠ Τροῦ δ πὰ ΓΝ 6 πΘβιι). 
(ἢ Προϑητείας, Εχ οοεί, Οὐτο8. τὰ βου ρβὶ ᾿οθο 

προφήτας, ΟΠ Θηπς ΒΓΔ ΒΟΠΒ5.. 1 ΠῚ ΕΡ]ΙοΕὶ 
ΒΘΠΙΟΤΕ5 ῬΡορΠϑίῳ ἀἸσογθαίαν 3 ΡοῦΡο νου Ποὺ 
ἀθῦοὶ α σοῆά, ἔσο, Ἀβδθ}. οἱ τοάθο, ὙΠ] τὴ δοῦί- 
Ρίθμα ρα 0ὺ βαριτι, χαὶ τὰ τῆς ποὺς τούς, οἷς, [η76- 
γΠὰ5 νΘΓῸ ΠΌΒΙ Αξἔγον, 6χ οὐδ, (οῖ5]. αὐἀια!, ὅτι, καὶ 
πὰ ἐξτς, αἱ ΤΑΪΠῸῚ 5. ΒΡ θα, οὐ ἀθθαρία 0558} ονᾶ- 
πο. 

[Ὁ) Νεύμστ' Θεοῦ, χαὶ ἐν, οίο. [πὺς ἀὰ 1)0ὶ παίει 
οἱ ΟΠ ΡΙ5Π ποίη ἀσβαθ  οὐάᾷ. ΠοΘ δὲ ὕδβδαθ,, 
5108} 15. Ππίθθι ΟῚ 15. Β᾽ πα ΠΙὰ νου σαί, {δὲ ἢ, 
13. μ. 5399, ΠοἸδία βαμ!, Υ46 {πιῶ ἴῃ. ππο ἸΟΟῚ ΠῚ 
5ΒῸ παν] λας. 
(6) 'λγάδου. Εχ εοὐᾷ, ἤσθι ὕᾶβαπθ. εἰ ὕγεο 
ΤΡ5Ὸ 5160, πατῆ, 38, δὲ οαὺ. 18, π΄ 99. οἰποπ αν! πητ5 
ΘΠ λληὶ ΒοΡΙ οἰ ανοτα, ᾿Αγαύου, αἰπιμααάτι. νΘΡΆ ΠΣ 
Του 556. Βα} 5 ρυορ οί ποπῖθι ουαὶ ᾿Αγχύός, Πρ 
αὐϑοᾶ γὸχ ψοηθγοθίμη, εἰσ Πα. 

50. Ψέαᾷ. αἰ. 16. ἢ. 12. 
56 Αρί, χχυὶ, 2.20. 



1005 ἙΘΑΤΕΘΟΒΕΒΙΒ ΧΥΙ. ἢ 
μὰ , - “ 

Αγρίππαν εἰπεῖν" Ἔν ὀλίγῳ μ' 
νὸν γενέσθχι, Τοῦτο τὸ ἅγιον 
παρῖτσχ: καὶ ἃ 

ξΞ πείρεις Χοίστια- 
Πυνεῦμχ τῷ Ιχύλῳ 

ν Μελίτῃ τῇ νήσῳ, 
τῆς ἐχίδνης, τὸ ἀδλαῤὲς ἔχε» 6) 

των 

ς 

᾿ Ἶ ϑει ς 
ὄγχθέντ' μὲν ὑπὸ 

διαφόρους δὲ ἐπὶ 

νοσούντων ἐπιτελέσα: τὰς θεραπείας, Τοῦτο 

τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ μέχρι τῆς 
αὐτὸν κέρογα Χριστοῦ, τὸν ποτε 

σεν (2) ὃς πολλοὺς μὲν αὐτόθι 

σ-εύειν εἰς Χοιστὸν ἔπειθε, τοῖς Ξὲ 

γὲ σαφῶς" Καλῷς τὸ ἅγιον ἐλάλησε 

διὰ Ἡσαΐου προφήτου, λέγοντος πρὸ 
πατέρας ὑμῶν, καὶ τὰ ἑξῆς, 

, ὅς: ιώχτην, ὠδήγη- 

Ιουδαίων πι- 

τιλέγουσιν ἔλε- 

τῶν 

ἃν 

το Πνεῦμα 

τοῦ . 
Ὺ 

ὰ 
τοὺς 

ΑΒ, Ὅτι γε Πνεύμχτος αγίου πλήρης ἣν ὁ 1χῦ- 

λος, καὶ οἱ τούτῳ παραπλέσιοι πάντες ἀπόστολοι, καὶ 

οἱ μετ᾿ αὐτοὺς (8) εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἄγιον 
Πνεῦμα [ὁμοούσιον (1}} πιστεύοντες, ἄκουε σαφῶς ἐν 

βξν ρον ἃ 
ταὶς ἐπιστολαῖς αὐτοῦ γράφοντος" αὶ ὁ λόγος μου 
καὶ τὸ χήουγμά μου, οὐχ ἐν 
θρωπίνης (2) λόγοις, 

πο 

τειθοῖς σοφίας ἂν-- 

ἀλλ᾽ ἐν ἀποδείξε 
καὶ δυνάμεως" χαὶ πάλ:ν" 

Πνεύμα- 
Ὃ δὲ σφαγισάμε- 

ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεὸς, ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν 

Ὁ ἐγείῃ 

τὰ θνητὰ 
3 ἮΝ ἮΙ - ᾿ 

ξνοιχοῦντος αὐτοῦ ἴνεῦ- 

σε ἮΝ Οἰδον τοῦδ, ππεαλοοι πω παρ ΔΕ ΟΡ ΤΡ ΕΙΣ ὑατῆς ἐν ὑμῖν" χα! πᾶλιν πρὸς Τιμόθξον γράφων 

Τὴν καλὴν παρακαταθήκην 
ἀαξοε ἧς ποεεῖ ἘΣ δε π οί Δατος ἀγίου τοῦ ὁοθεντος ἡμῖν. 

- 
ὁ 

νος 

51,0. - ͵ ᾿ ᾿ ἀῤῥαδῶνα τοῦ Ἡνεύόματος᾽ καὶ 
Ἰητοῦν ἐχ νεχοῶν, 
ὑμῶν σώματα, διὰ 

πάλι» Ύς 

ζωσποιήσει. γαὶ 
τὴ 

φύλαξον διὰ {|νεύ- 

ΑΓ Ὅτι ὃὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅνιον ὑφέστηκε (δ), 

καὶ ζῇ, καὶ λαλεῖ, χαὶ προλέγει, πολλάκις υὲν ἐν 
τοῖς ἔμπροσθεν ἡμῖν εἴρηται" γράφει δὲ σαφῶς πρὸς 

Τιμόθεον ὁ μαῦλος" Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι 
καιροῖς τῆς ΠῚ 

οὐ μόνον ἐν τοῖς πρὸ ἡμῶν (7), ἀλλὰ 
ἐφ᾽ ἡμῶν σχίσμασιν ὁρῶμεν, ποικίλης 

πολυτρόπου τῆς τῶν αἱρετικῶν πλάνης οὐσης᾽ 

πάλιν ὁ αὐτός φησιν 

ἀποστήσονταί τινες 

Ὅ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ 

τ. λοῖ, χχνίι, 1-ὃ, 9. γι, δὰ. ἢ. 20. δῦ Ασξ, χχνὶ 
ὁ ὙΠ. τ, ἐᾷ, 

4 Ἔχειν. μὰ ϑογῖρϑι ἰουο ἔσχξν, ἀ}}0 ΧΟ ΆΤΑΥΙΒ 
ἐούϊοο δα)αῖα8 ; 564 μοϑίπ! δηΐθ ρἢ Γᾶ515. ἢ} 5 σοπ- 
«ποι οη6. 6} 556. νογθατη τεβροπ ρὴ5 5 081, 
ἐπιτελίσαι, Οοοσηαπ ἴῃ σοί, ἤορ, ὰ}. ΦΕΘΙΠοΙ. 
ἀδοβι ἰὰ γἡϑγθαα. Ομ ο)ομἶα5. 2 Παρ οΥ ἰηΐγα, ἐπετὲ- 
Χεσ:. 

(3) “δάγησεν. ἴοα, Ομ οΒοι, οἱ Οαβαιῖ}»,, ἐποίη- 
σες Ληΐο πολλούς, ὁχ ἀτοῦρο, οἱ ΟΠΟΡΟη. 50}μ81- 
1215, ὃς. σὰ ἴῃ οὐ 5 εἴ οοίογὶβ οί, κοῦ ρίπαι 
᾿ιαραίατ, ὡς. 

(2) Καὶ οἱ μετ᾽ αὐτούς, (οἀᾷ, Πδ οἱ άβαιν., 
χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτὸν, χαὶ "λετ᾽ αὐτούς, οἱ φμΐ μοκί ἐμηὶ, 
εἰ ηπὶ ροϑὶ {ϊΐο5. ἀτοὰ. ν᾽άοιατ' Ἰορῖβδο, καὶ οἱ δι' αὖ- 
τούς, οἱ αμῖ ρὲ» ἐἰος, οἷο. Οιὐλον. ἃ, καὶ οἱ δ'᾽ι' αὐτὸν, 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτούς. 

(ἃ) Ὁ μοούσιον, οοηβμὀςἑαπίϊαίεπι. Υὸχ ἰἰϑὸ ἃ 
ΘῈ 5 ἀπο 5 ̓πόοΐαβα, ἢ. Οα 5 οἱ γὙϑυβίοην ἀνοήο- 

οἷἱ σοροῦῖ αν ᾳαϊ ἀπ, ἀμ 5ὲ νοὸ ἃ οσαά. Ουοθοῃ., 
Ἰῖσο οἱ δοαια, . πητηϊδδαιῃ ἴκ απο Ἰυσαϊη ποθὴ ἀπ - 
ΡὲΔηγὰ5. Νάηι νοχ {Π4 ποὴ ο5ὺ ἀρβοϊαϊα, 61. 1 30 - 
ἸΠπαῦῖα βογιδαΐαν, ἀξ υἷα ροβῖϊα 651; 5641 γα να, σα] 
ΘΘΙΏΒΡΓ σομ]ηαὶ δὰ το5 5οἱθί, οἷ αἰἴθτὰ σΟΠΒᾺἘ - 
“(ἀπ 114 {15 θὲ. Υιἀ6 ποίαϊα ἃ πορὶϑ αὐ οαίδοϊι. [ὐ, 
ἢ: 22. Ἴ ᾿ 

(9) ᾿Ανθουπίνες, τὰ πῦ5. ΞΟΥρϑ 5 Ἰοο0 ἀνθόὼ- 
πίνοις, οχ νουβίοπο ΟΥο 801}, βᾶστο ἰδχία οἱ ΟΥΡΊΠ]Ὸ 

δ. (καί, 10, ἃ. ὃ δέ ἀφ δ. τς 3, 

Ἑ ΒΡΠΟΙΓ ΒΑΝΟΤΟ Ἰ]. 100ῦ 

Α οἴ ὅρισπι5. Ῥα]ο ῬΥδΙΒ 11}, π|, οὐ ἴῃ ΔΕ 6: Π ΘῃΠϑὶ ἢπ - 
818 ἃ νἱρθι ἃ το βι15. 181} Ἰφά οσοῦιν, ο( ἀϊνευθαϑ 
ὑσθ φρτοίαπ!θ 5. ὀασα 005. ὈΒΓΠΟΘΓΡΟΙ 58, Τά ρτη 

βδῃοι5 250 πριν 5, ΘΌτη ΟΠ μουβοσ Ο πὶ ὅ9ὶ 

Ῥδσίαπι π5]πρ. Ποπηᾶπι ρτθσοηρια ῬοΡ αχῖβ: αἱ 

τ {185 φαϊάδτη οχ ἀδρβοπη δας. ΠῚ Πα φρ5. αἱ ἴὰ 

Ομ δα. οὐθάύνοπὶ, μογβαδϑῖδ, ΟΟὨ ΓΑ σθῚ (0115 
νΕ ΤῸ Ραϊαι ἀἰσοΡ. " « Βθπ6 ΚΡΙ ΘΙ ἐπ5 βαποῦα5. Ἰ0011- 
« [115 65} Ῥ6ὺ Ιδαΐδτη θνορ]ιθίαμῃ, ἀϊοοσῃίθηι δὰ ρὰ- 
« {γ68 νοϑίγου ὅ0,.»»ὄ οἵ, 

ΧΧΧΠ, Οπὐοά δπίοπι 6556. ϑρίγ τα σδηροίο Ρ]Θητ8 
Ῥαλ}ὰ5, {ΠΧ 51}}}}858 ΟΠ 65 ἀρΟΒ(ΟΙ, αὶ μοβὲ 

ὅ05 ἰῃκ Ραίγοια, οἱ Τῆι, 6. ΡΙγΊ πα τὶ 5) ΟΠ Ὼ 

[σομϑα οι δ. Π 416} ὀγθἀπαΐ, αἰιἀ ᾿ρϑαιῃ ἀροῦῖο ἴῃ 
ΘΡΙ 5 [0115 βου θοηΐθδιῃ ; « Εἰ βου πιῸ 6118 6᾽ ργδα]οᾶ- 
« [1 τηθ8 ΠΟ ἴῃ ρογβα βου 58. Βα ρΙ Θηἴ 8 ΠΌΑ ΔῊ 9 

νΟΓΡΙβ, 504 ἴῃ οι θη βῖοπ 6. ΒΡ ΓΙ 15 δὲ ψί γε δὲς 
εἰ μογην: αἱ γοργὸ οὈβίσηαν!  τ05 ἴη πος 615, 
«ἘΠ ἀοάτι ΠΟΌΪ5 ἀγα ΟΠ Θ σρἰ τ 15 δὲ 1 ΣΉ 50}. - 
φιδὶ ΟὐἹ οχοϊίαν! ξοϑαηι ὃχ τηονίαίβ, γί ν ΠΟ ὶὲ 

οἵ πιοτία! αὰ ταβῖρα σογρονα, ρὸν Πα ποτὰ 
ἰρβῖπ5 Βρισιίαηι ἴῃ νο 5 δ᾽: ἰοαμο αὐ ΤΠηϊθ- 

ἐκόμπι βοριῦθης. Βοπαιη ἀαροβίίατη σαϑίυα!, ρ6Ρ 
ϑριν μη βαποίαηι αὶ ἀϑίι8 65. ΠΟ 15 ὅδ.» 

τε 

« 

( 

ΧΧΧΙΗ͂, Οὐοά δὐΐοπι Ξρ᾽ [8 βαπὺποίαϑ Β ρϑἰβίαί, 

οἱ νίναῖ, δ Ἰοφασίας, οἱ ὑγωπαπεῖοι, ρἱανῖθβ Ἰᾶτι 
πῸ} 15 ἴῃ ΒΌΡΟΓΙ 5. 5 ἀἰσραἙαυ 5 οϑὺ ἀϊοθαα  Ξυνι}. 

Υ6γῸ ρβουϑρίουρ δὰ ΤΙ  ΠΠΘΌτα ῬΔΏΪῈΒ; « ΘΡΊΤΗ 5 
«δαΐοπι ἀδἤηῖξθ ἀτοῖο, πο ἴῃ ροβίσνι ον λιβ δια ρον 

«5 ἀϊξοράσηϊ φα!άσπια ἢ 8 ὅ5..» 7 Οὐ αυ!άοτηι ΠΟ 
ἴῃ ἀπίογιογί 5 Ξοίαπι, 564 δἰΐατηῃ πὶ ΠΟ51Ὶ (προτὶ Β 

80 ἰκβατὶ5 σογηΐϊπιεσ, τα νασί απ ΘῈ τὰ ἘΠ ΠΟΤ Ὠλ15 ἰχα - 

το σου. οὐρὸν ἀορτοποηιξαίαν, Βὲ ταῦβηβ ΓἀοΤὴ 

1, 38.. 51 ον. 1... ἀ. 5511 ὕοτς αν 
δ, 38, 561 Ὑηιη. ἃ, 7. 
ἰρ5ο σαί. 13, τ. 8, ἀνθρωπίνης Ἰοσθηῖθ. [π Βαφιθηεῖ 
ἰοϑιϊδχοιῖο, νοῦθα, εἰς αὐτὸ τοῦτο. Οντη 5 Βατηρ5ῖ 
δχ ὑᾶρ. ν, ὅ, δδοαυθῳ αἰ (τ Ἰ ΠΗ γἴο9 ΘρΊ 5.01, οὶ ἴῃ 
Ἰπιμο Ιοσα ρίαπο 5. πη Ποῖα {1 (ον, ας 32, ἐγαπβιαηΠ}, 
(ὰ ὁδοῖο ἰσχία, ρνὸ 2ι:ὰ τοῦ ἐνοιχοῦντος, ΦΡ ἰυδιαλὶ- 
ἰαπίρηι, Ἰομίίην, διὰ τὸ ἐνοικοῦν, ρ»Όρίον ἐπα ἐξει- 
ἰρηι. ΔΕ ἀπείον ἀϊα!ϊορὶ 3. δὲ Τγδαῖῖ. 5} ἀοτϊηθ 
ΒΆΠΟἿ ΑἸ Π 851} ἰοτα, [᾿ς Ρ. 19, Τα] βάτοι λ18 Μαχὶ- 
πιὰ σοπίοοβοι οχῖϑ τηαΐαν, ἃ στα τι. 90 οὐ 20, τὰ 
ΟΡ Π δι15 ρΡ6 1.8 Θχθι  ρ ΓΙ ΒῈ5 81} ἐδ ρ0 ΓῚ5 ΠΔΡΘΥΊ, ἐτὰ 
τοῦ ἐνοιχοῦντος, αἰΐοταιῃ νότο Ἰοοι 6 ποθ ἃ ασοβο- 
πἰλῃ 5 Ἰηνοοίατῃ, γα]μ. ἰδηχοῖ ἰθρι ργορίεν, Δι} 

Β Ραϊτοβ αἱ Οντῖη α5 Ἰόμοῦ. ἠοαπ. ΜΉΠ1ὰ5 Ἰθυντοπθια 
διὰ τὸ ἐνοικοῦν ἀοἴδη(Π!, οὐ αὐ ΒΘ. 1ΠῚ ῬΤΑΒΟΒΊ ΠΟ} 5 
γεν τοἀπσοπάδπι 0550. σοπίοιν}., ἊΝ 

(6) Ὑφίστηκε, Μαῖδ ἢ) ὁοσάἀϊοιθαβ οα 015 Θ᾽ Π158.. 
ἐφέστηκε, Θαἶο Ιοροηάπιι, ὑφέστηχε, πὶ ΒΟ. 10 51- 
τπὰσ5 δὰ οοὰ, Οἰ(0}. ὃ, νογείοιαο ἀροά 0} οἵ ΔΠΠΣ 0 - 
οἶβ ράγα 0118 αὐ χα τϑιλ τ ΟΥτΉ 5; αἰ αι γα τα 
ἐα!. {πι] 8. παπα. 5, ζῶν καὶ ὑφεστὼς, καὶ λαλοῦν, 

καὶ ἐνεογοῦν ἠμπι. ὃ, ζῶν καὶ ὑφεστὼς, χαὶ πάν- 

τος, ἴοι τ παπι, 38, ζῶν ἐπτ' καὶ ὑφεστὼς, καὶ ἐνερ- 

γοῦν, Ν 

(7) Ποὸ ἡμῶν. 18. 8ογιρδίται5 δχ σοὶ, Οἰζοθυῃ. 
αἰλόηας οὐ τϑυβίοηθ Ογοάθοι, 1ἰὰ ροβυιληθ 008. 
ἰοχία, φαϑηλν!β ἰτὶ 415 οοάᾷ, Ἰορραίαν, πρὸ ὑμῶν, 

6 

Ὡ.2 “, 55 Βόχὰ, γαῖ, {{, 
δ: Μιᾷ, εαἰ. 1Ὁ, Ἐν ὕ, Ἴ εξ 8, 



1001 5. ΟΥΤΤῚ.1 ΠΙΕΒΌΞΟΙ, ΑΠΟΆΒΤΕΡ, 1008 

αἰτ τ « Οιοά ἀ11|5 σοποται οΐθαθ θὰ ᾿μμο να}! (1115. ἐγνωρίσῃη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπ- 

« πΒοιαϊμαιη, φαθιμαψιποάαιι πα τονο]α πὶ δὲ 

ὁ ΒΆΠΟΙΙΒ ἈΒΟΒΙΟΝ 5. ὁ15. δ᾽ μγορποίῖδ, ἐκ 5ρίγ δ, 

« οἴσν ; ἱξονιιαις: Ῥγορίογοα, κἷοα! ἀτοϊε ϑρτοιίαβ 

« δαμοίαβ δι. αὐ ἀἄεπμο: ΤΟ βοδῖαγ νορὸ ΟΡ ]5 οἵ 

«ϑρίεἰζα5. βδμβοῖαβ ὃ, σι δια μο γε δία τρλἐττἶλις 

« ἀροίαπιαξ αἴδηϑ: ἘΠ᾿ φα]οὰπὶ βαϊα αν 5 δοοίριίε, οἵ 

« ρ᾽ασίατα Ξριγ 5, απ οδὲ νορθαπι Ποῖ, ρὸν ΟΠ Πσἢὶ 

« ἀδρεροδι οπθοι οἵ ὁδββοογα οηθαι 7; εἰ ἐξογμηι: 

«Νὰ πο γιδιαηπὶ νῖπο, ἴα {0 65, αχαρίὰ : 8564 ἴπι- 

« μἰοιαίηὶ αρίστα, Ἰοα που θ5. [ἢ γὙΟΡὶκ ᾿ρεῖ5, 0841- 

« πλΐϊ5. Θὲ ΠΥ ΤΩ}15 δὖ δ} [1013 δΡῚ ν᾿ ἀαΠ 5 12. ἂο ἀ0- 
«παρ τ ταῖία )οπλίηὶ δοβα, δὲ μασι μὰ 1) 6], οἵ οοιη-- 

« πιπη ραίο βα ποῖ! ΚρΊΡ τα, οῦτη οὐ 5 νΟΒῚ5 130 

ΧΧΧΙΝ, Εχ ααίλαβ. οἰππίθυβ, ΟἹ, 115. χὰ ΦδΑ αὶ 

Ργωϊοχπῖδδα Βα} ἸΙοΩσο ᾽αΡῚθ 5, σοπτη ἢ ἃ ίλιν 

ἐπ "Προ ηἰα ρρθ ἀ 115 βαθβίξίοιβ, βαπο ΠΠ|οαἰγὶχ οἱ 

ΟἸΠοαοΙ μου ορογαίεχ νἰτ 5 δρίτι μὰ 5. Βα ΠΟ (1 Ναα 

τοι ραβτηθ ἀϊσοηΐοτῃ ἀ6 Π οἷα ,51 ρου βο α] νϑ]1ηι Χὰ 

ἀρ βδηοῖο ὅρια ἀἸσθ πάὰ γοϑίδηϊ Θχ αιιαξιοτά οίτῃ 
ῬδιΠ Ἐρ βίο β, ἴθ ααϊθὰβ. ἀἰνουδηοάο, ἰμίορνα, 

το] μἰοβεααθ ἀοσουϊξ, 51. ἀπέθιῃ ᾿}510.5 βΆ ΠΟΙ ϑρ γι (τ5 
φο(δβία!ι5 ταππα8, αὖ Θ᾽ ΠΟΡῚ5 ἀ6 [15 φαῶ ργωϊεῦ- 

τὐἰσλὰ5, 98. ἀϊονατα, ραποϊία!οὰ νομ απὶ ᾿πα]- 
Βαϊ, 15 οί τοῦ 5. ἀπά! οῦ 5. ΡΟ] ΟΙ ΟῚ τ Υ11}} 

φαῷ βαρογβαπί πο. Πίδηι πιΠπηἀαι, 15 οααπὶ 11 ὰ ἔμ ο Ὁ 
γνὺ5 βίι!ἀϊοϑὶ ϑ8η1, 6Χ ΡΟ εΊ ΓΙ αἰν αν δογίμίι- 

γάναπὶ Ἰοοιοὴηδ ἰδία ἀἀ Ἰβοαμ! πὸ οἱ, οχ ργῶποις 

{05 15{15. σα ΘΟ ΠΘΒΙΡ 5, 58 αν ἃ θὰ αἰδραία- 

να, ζᾶπι Πγηνίαγοηλ σοποθρουῖη! ΠΙἀθπα,α πὰ ἀμαπιςς 
«γα αι Ραΐγοπι οὐπ αἱ ροΐδηβοπι, ἐν Θοῃηίπαμι τι" 

«β[σΠῸ 1 58η) ΟΊ ϑθαχῃ, ΚἸ Πα 6} 5 } 5 τ αν; οἱ 

«ἴῃ δρίγίίαπιὶ βαποίαπι, Ραγδοϊεἴαπι. » Οἴιπὶ νερὸ γὸχ 

Βᾶο γτόνϑγᾷ οἱ ἀδπομπδίίο, ϑρίρεία, ᾿ῃ. δου ρ τὶ 5 

Ριομλίβοῦα δαμηαίαν (ἰοἰ ἴα Γ πο]. ἀὰ Ραΐνες 

ϑρίριιμς εβὲ ϑοῖς ἧς, αι ἴῃ Ἰνδηο ῃὸ Το ΠΗ Ϊ5 65] 
δου ρέσηι; ἄρ ΕἼΠΟ χάοῦμο : «ἸΞ Β ΓΙ τι9 ἀπο ἴαοιοηι 

« ποβίγαμη (}}18{1π|5 ΠΟΌΛἾΠιι5, « αἰ 10 Φοτοτηϊὰβ ρτγο- 

68 ΕρΡΙ68. πι, ὅ, δ᾽ θργ, τ, 1. 19 ΗρΡκ. κ, 4, 
13. 5. ψι, διὼ, ἢ. 80, δ᾽ γιά, ταϊ. ἃ, ἃ, ὃ 8 
ιν, 94. 

(4) δαηοίξ δρθλίι οἷν, Τἃ δβι, δδιμοίαιβ Βριγιια5 
ν γί θ ΡΊΘΠΠ5; ΠΟ ΘΏ1ΠῺ δα ν]Γ 61,566 αά ἐρθάτη 
Βοστρρα0. Βρ᾽ ΕἸ ΘΔ ΟῚ ΠῚ ΓΟΪΟΓΡΙ ροϊθϑὶ νοχ 
φεὑςἰδέρης, ἔνυπόστατος, ΑἸΙΟ τ), οαξ, 16, ἢν 3, νοσαί 
Ἀριγιατα βαβοίαιῃ, οὐδ πιαυδηανη, μεγίστη, 
δύναμις. θὰ Ορροβιῖο βδῆθα Δι Π6 5 νοοαὶ, ἀἰαυο- 
ἴσαπι οὐνιξθηι αὶ. ΔΨ, πα. 1, διχθολιχῆς δυνάμεως, 
γὙ6} τιαὶϊδ οὐρίμίεδ, τοῦ Πονηφοῦ δυνάμεις, αἱ, 90, 
π. 3, ν6} αἀρογρανὶαδ Οἱριπέρα, πὶ ἀντικείμεναι δυνά- 
μεῖς, πὶ 3. (αἰσοῖεβιὶ φαοαὰθ 3, π΄. 8, οὔ ξαποίίζα- 
ἐἰς, δύνχειν ἁγιότητος, αἰο1 ργὸ ξαπδέϊξαίο. 

(3) Δι πᾶσης. ἃ ΞοΟΓΙρΒΠΠΠ5. οχ οοἀά, ἤοο οἱ 
Οαβάμ., Οἰίο. 3. ἃς 5Δ0τῸ ἰδχια. ΠΕ ρτὸ διά, [6- 
την καί ἀτοά. ν᾽ ἀεδίαν Ἰορί888. μετά, βάα!ο μηδὲ 
δουχοχίπιιβ ἐχ οὐ. ὕδβαα). οὐ ἀαουὰβ ΟΙΌΒοῃ. οἱ 
βαυιὸ ἰοχια, ἀαοα βου ρίαμη. οταῦ οἶνον μιῸ οἴνῳ. 
Ἰοὺ ΙΙνρύματος, ἴοσα αὶ Οιλοποη. 2, ἤοδ δἱ σ8- 
βδαβροι., ἐν Πνεύματι, ἀξ 6ϑὶ ἀρὰ Αροκί, ΟΡ. 41 
Πνεύματι, ᾽ 

(3) Τεσσαρεσχαίδεχα,. ο9. οἱ μβαυῦν,, δεχατεσ.- 
σάρων᾽ ἀὰὺ νΟΘΑΡΏΪΟ. αὐέαγ οί, ἃ, πὶ 36, βὲ 8ὰ- 
Ῥτὰ, πάῃ. 20, ἀ8 φυδίαοταδοὶϊ πὶ ΡΔᾺ]}} ορ 5[0}}5 1ὸ- 

εἰ ραί, 18, π. 11; οὐξ, 1, π΄ δ: σαῖς 18, ἢ. ὃ. 

εχαλύφηη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ πρὸ- 

φήταις ἐν Πνεύματι, χαὶ τὰ ἑξῆς γαὶ πάλιν" Διὰ; 

γαθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον" χαὶ πάλιν" Μαρ- 
ΤῊΝ 5 η. ᾿ δος, ὅδ. 

τυρεῖ δὲ ἡμῖν χαὶ τὸ [Πνεῦμα τὸ ἄγιον' χαὶ πάλιν 

τοῖς τῆς διχαιοσύνης ὁπλίταις ποοσφωνεῖ, λξγων" 

Καὶ τὴν περιχεθχλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, 
Ἄ . Ν “τὲ ᾿ 3 κὰ Ν τ.- 

καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Ἐνεύματος, ὁ ἐστι ῥξυασ 
ον ες “ιν ; .. .  ε Ἀν τὰν τεν θεοῦ, διὰ πάσης (2) προσευχῆς χαὶ δεήσεως" χαὶ 
ε ᾿ ᾿ "» Η » 2 : ῃ πάλιν δὴ μεθύσχεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία" 

ΡΙ των. 
λαλοῦντες ἐν ἔχυ- ἀλλὰ πληροῦσθε πνεύματος, 

τοῖς, ψαλμοῖς χαὶ ὕμνοις χαὶ ᾧδαῖς πνευμχτιχαῖς" 
καὶ πάλιν. Ἢ χάρις τοῦ Κυρίον [ησοῦ, καὶ ἢ 

ἀνάπη τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἡ χοινωνία τοῦ ἁγίου νεύ- 

μᾶτος μετὰ πάντων ὑμῶν, 
λδῖ, δύ ὧν ἁπάντων, χαὶ τῶν παραλειφθέντων 

πλειόνων, συνίσταται τοῖς νοοῦσιν ἡ ἐνυμόστατος͵ χαὶ 

ἀγιοποιὸς, καὶ ἐνεργηπικὴ τοῦ ἁγίου Πνεύματος δύ- 

ναμ'ς, ᾿Βπιλείψει γὰρ ὧς διηγούμενον ὁ χρόνης, εἰ 
ἐδουλάμην λέγειν τὰ λείποντα περὶ ἁνίου Πνεύματος 

ἐκ τῶν Παύλου τετσαρεσχαίδεχα (8) Ἐπιστολῶν" ἐν 
αἷς ποιχίλως, καὶ ἀνελλιπῶς, χαὶ εὐλαδῶς ἐδίδαξεν, 

Ἴβογον δ' ἂν εἴη τῆς δυνάμτως αὐτοῦ τοῦ ἁγίου Πυεύ- 
ματος, ἡμῖν μὲν ἐφ᾽ οἷς ἐνελλείπουεν, διὰ τὸ τῶν 

ἡμερῶν (ὮὉ ὀλίγον δοῦναι συγγνώμην" διιῖν δὲ τοῖς 

ἀχροχταὶς τῶν λειπόντων τελειοτέραν ἐνθεῖνχι τὴν 

γνῶσιν" τῶν σπουδαίων ἐν ὑμῖν ἐκ τῆς ποχνοτέρας 

τῶν θείων Γραφῶν ἀναγνώσεως ταῦτα μανθχνύντων" 

ἤδη ὃς χαὶ ἐκ τῶν παρουσῶν τούτων χατηχέσεων, 
καὶ ἐχ τῶν πρότερον εἰρημένων ἡμῖν, βεδχ'οτέσαν 

τὴν πίστιν ἐχόντων, Εἷς ἕνα (Ὁ) Θεὸν Πατέρα παντο- 
Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χοι- 

δ: Υἱὸν αὐτοῦ (0) τὸν μονογενῆ χαὶ εἷς 
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸν ΠΙχράκλητον. Τῆς λέξεως 

Ἂ κράτορα καὶ εἷς τὸν 

τὸν ὭΣ 

᾿ , ἃ ͵ ΠῚ Γ μπ ἃ 
μὲν τὸ χαὶ ὀνομασίας αὐτῆς, τῆς τοῦ Πυεύματος, 

ἐν ταῖς θείαις Γοαφαῖς χει μένης ἐπικοίνως (λέγεται: 

ἡ» πιοὶ τοῦ Πατρὸς, Πνεῦμυ ὁ Θεὸς, ὡς ἐν τῷ γὰρ πεοὶ τοῦ [Πχτρὸς, Πνεῦμχ ὁ Θεὸς, ὡς ἐν τῷ 
τ ἢ Ω Ὰ» ΟΝ Ἵ Η Η͂ ἘΞ 

κατὰ ᾿Ιωΐννην ὐχγγελίω γεγραπται" καὶ περὶ τοῦ 

προσώπου (1 ἐμῶν Χοιστὸς 

τ 16. τ 8, τ, ΠΕ ΣΙ δῖε 
ἴδ᾽ [,, 

Υἱοῦ, Πνεῦμα πρὸ 

τι Ῥρπόβ, νι, 17, 48. 

ααθη8. οὸχ ἰἰάσηι οοδά, ργὸ εὐλχδῶς, ἤαδοη!, εὖ- 
σεσῶς. 

(ὁ) Τῶν ἡμερῶν ὀλίγον, (σά. ΟΙΓΟΒ. 5 οἱ ἀτοά,, 
ἢ τῶν ἡ μερῶν εἰσημένων ὁλίνον, 

Ὁ) εἷς ἔνα. Ια] ἴῃς δα ἃηίθ. εἰς ἔνα δἀάϊιιν 
τῶν, (πο 6χ ΟΡ. οοα, ἀδ]ονίναϑ5. 5 {|5. σοιγο- 
ΔΙΡΘΕ ἀσῆοα]ας τήν, 

(0) 1ὸν Υἱὸν αὐτοῦ, 12. οὐ 15 αὐάηίαν, τοῦ Θεοῦ, 
Οὐ ααὐπι ἱπῸ ΠΠ6ἢ ἂὐ ἸοΙοδαπίθῃι δ] ξίίδιΣ τοὶ ΓΘ - 
Ρομολθ αν σοι! ϊποαπί, διττὴ υὸ] αὐτοῦ νο] τοῦ 
Θεοῦ, γοβϑοαπ πὴ 1} ; ΓΙ. ΠῚ ΟΠ] ΕΠ ἀτοάδοίας, 
Βοξιίγοηγαπι οὐ. ΟΠ 0}. Ἰο6 δὲ ὑδϑδθθ. αο5 56- 
ΟἿ διιπλπ5. ῬΆ010 ρΡοϑὲ, νου θα τὸ ὁικοούσιον, [ΘΓ 
ἅγιον οἱ τὸν Πχράκλητον ρου πη6 αἰ δε] σρίιι, 
οοὐὰ. Οἷἰι0}ν., Ησο οὐ σβαι}. ἀοίουαιθ τ οἰ πι5, 
δἱ Ιοζὸ καί ἃπί6 Παράκλητον, ΓΘ α χαΐ ἀθεγαὶ 
6Χ βάθια βαρριίόνι 5. ΠΠπ|| ὁμοούσιον, Ὠαΐς Ιοσο 
Ἔχ γα θῖῖπι 6558 Βρολαΐ, ρυμααπὶ συ νοτρᾷ ὅυπι- 
ΒΟ] ἃ γλη]]ὸ οἰναῖα ἱπιθρυατηραΐ : ἀδίηδθ χα ἃ} - 
501.8. 6Ρ 50} Πἀγίο Ροπαίαγ, σοπῖγα νἱηχ οἱ ΠῸ[πι8 
γοσδθα]ΐ, δ᾽ σα 6. ΡΟΠΘι Ϊ ΤΠ ΓΘ ΠΣ. : 

(ἡ Πνεῦμα πρὸ προσώπου, οἷς. τοάδοῖι5 [6- 
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Κύριος, ὥς φησιν Ἱερεμίας ὁ προφήτης" χαὶ περὶ Α ῥμοία 11, ἄρφας ϑρίσια βδποίο  Ῥανγαοισέμβ »δΡῸ πω. ῃ τ ᾽ { Ρ ᾿ λον ᾿ ' ᾿ Η τοῦ ἁγίου Πυεύματος, Ὃ δὲ Ηαράκλητος, τὸ Ἡνεῦ- 
μὰ τὸ ἅγιον, ὡς εἴρηταῇ, τῆς ὃδ ὃν τῇ πίστξ, τὰ-. 
ξξως εὐπερῶς νοουμένης, καὶ τὴν Σαδελλίου πλάνην 
Ἢ .Α “ἴδ Ἢ Φ. , "κ Ὁ ,, ΑΗ βγο ἀπελαυνυύσης ὑπανξλθωμεν τῷ λόγῳ πρὸς τὸ νῦν 
χατεπεῖγον, χαὶ ὑμῖν συμφέρον. 

ΑΙ Βλέπε μή ποτε χατὰ τὸν Σίμωνα προσέρχῃ 
τοῖς βαπτίζουσιν ὅ ἩνΩν ὙῸΣ δὶ ὃ 'ς πτιςουσιν ὑποχρίνομενος, ἡ ὁ γασότα σοὺ οὐ 

ζητῇ, (1) νὴν ἀλήθειαν, Ἢ μέτερον τὸ διαμαρτύρασβαι, 
σὸν δὲ τὸ ἀσραλίζεσθχι. Αἰ ἕστηκας ἐν πίστει, μακά- 
διος τυγχάνεις" εἶ πὲ 

ἀπιστίαν ἀπὸ τῆς σήμερον, χαὶ πληροφορήητι. Κα- 

τὰ γὰ 

τῶν ἐπισχόπων (2), ἤ πρεσθυτέρων, ἢ διαχόνων 

πτωχὰς ἐν ἀπιστίᾳ, ὄὁϊψον τὴν 

Ρ τὸν καιρὸν τοῦ βαπτίσματος, ὅταν. προσἜλῦγς 

ἐπὶ 

(ἁπανταχοῦ γὰρ ἢ χάρις, καὶ ἐν κώμαις, χαὶ ἐν πό- 
ἰδιωτῶν χαὶ ἐλλογίμων, χαὶ ἐπὶ δούλων 

ΦΡ Η ἡ ΕΝ ἀνθρώπων ἢ χαρις, 

σὺ μὲν ποοπέρ- 

᾿ ὙΠ ὦ Φ λεσι᾿ χαὶ ἐπὶ 

χαὶ ἐλευθέρων" ἐπειδὴ οὐχ ε 
π᾿ 

ἀλλ᾽ ἐχ Θεοῦ δι᾽ ἀνθρώπων ἡ δύσις)" 

ψν0 τῷ βαπτίζοντι" προσέογου δὲ, μὴ προσέχων τῷ 
προσώπῳ τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ μἔέωνησο τοῦ ἢ εὐ- 

κω: , τ ΚΝ, 
μᾶτος τοῦ ἀγίου τούτου περὶ οὔ νῦν ὁ λόγος. Τοῦτο 

τὰ ἕτοιμον πάρεστι σφραγίσαι σοῦ τὴν ψυχήν καὶ 
Νι-Ν -᾿ Ἷ 

δίθωσι (3) σφοαγτδα ἔν πορέμουσ! δαΐμηνες, ἔπους: 

Ἂν ᾧ 

φ 

ἢ 
δ ἔχιν ᾿ τ 

νιν τῶχ χαὶ θείαν, χαθὼς χαὶ γέγραπται" 

ἐσφοαγίσθητε τῷ Ηνεύματι τῇ 
. 

καὶ πιστεύσαντες, 
» τὰς ὅλίας ὩΣ ΤΥ 
ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 

Δζ ᾿Άλλα δοχιμάζει τὴν ψυχὴν, οὐ βάλλει τοὺς 
.« Ἂν - - 

μαογασΐπας ἔυποοσθεν τῶν χοίρων, Εἰ ὑποχοίνῃ, νὸν 
ἄνρνωποί σε βαπτίζουσι, τὸ δὲ Πνεῦμα σε οὐ βαπτί- 

32ηιῺν ἌΝ ιδδ , ᾿ ͵ τᾷ τῷ 

σι, ᾿δᾶν ὃὲ ἐκ πίστεως προσέλθῃς, ἀνθρωπο: μὲν 
ὁπηρξετοῦσιν εἷς τὸ φαινόμενον, Πνεῦμα δὲ ἅγιον δί- 
᾿ Η͂ . ᾿ ,, ᾿ ,γ»" 5 
δωσι τὸ μὴ φαινόμενον, Εἷς μεγάλην ἐξέτασιν ἔρχῃν 
εἰς μεγάλην στρατολογίαν, χατὰ τὴν μίαν ὥραν" ἣν 

ἐὰν ἀπολέσῃς, ἀχατόοθωτόν σοι τὸ χακύν' ἐὰν δὲ 

καταζιωθῇς τῆς χάριτος, φωτίζεταί σου ἡ Ψυχὴ, λαμ- 

τ ΤἸὭγρης τὺ 90, 15 10ἅη. χιΐ, 26. 
80 ἔρῃθβ. ι, 8. 81: Μα(.. ται, ὑ. 

σι, Πνεῦμα προσώπου, δρι». 5 Γαοϊοῖ, αασηηδάτηο - 
ἄχ οἰίαϊαν μἴο ἰσοὰπ οαξι 13, ἡ, 7. 

(1) Οὐ ξητῇ. ΕΑΠῚ οὐ ΔἘΕ[Π[ΕΠγ οοιίοοσ, ζητεῖ, πος 
Ὀγαρίογαμα πλθηῃι 6656 ΠΟᾺ ἀμ απίρ5, ὑογτοχὶ- 
ΠΕΣ 

(ἃ) πὶ τῶν ἐπισκόπων, οἷο, (ἀτράθοίβ. [ΓῈ9 
11ἃ5 γο 65 1}; δΔοδιδα αὶ σᾶδα 515. ἀπτη νι ἰος 
(ἶκδα, ἐπὶ τὸν ἐπίσκοπον, δἰ... νοΡΊ 5. φὐ ορίξοορμνι, 
απὸ ργοθρηίογηιν, ἀπὲ αἀϊασογνι. Νοῖι ον ον ρτιοῖθν- 
οαπᾶὰ νανοἴακ, Οποϑπαιη δα λ ΟΡ ΒΟΌΡῸ5 ἃ} ΠΙθγο- 
501γπείαθο ἀλνοῦβοβ ἀν μοϊοναλε τ, Πναρικανοη- 
αν, 1 αὶ ΠΟΘ ΞΟ πιῖ5. ἃ ΟΥ̓], ὧὦἱ Μαρτξτατηι 
ΡΓραγαδαηλαιν ἢ Ἀεσορίδιῃ ἰΔηγ61) ἰδο ΟΠ 6 ἢ. ΠΟ ἴῃ1- 
ΤΡ Οτη 8, 518 51} 56 65 Ρ]}Γά 515 πὶ Ρ]ΓΆ]6 τιας- 
ἼΠΟΤῸ ρα" ἐσχργοβϑὰ ἐπὶ ἰοιωτῶν, οἷο, Ροϊδτδηΐ 
νἱοῖπὶ αρ᾽βοορὶ Ηϊδγοβοϊν ἡγαιη ἀσροσορο, ρβοοραμῃ 
Ἰοοῦ ἰὴ ὀασπίογοη 0 θαρίῖδαιο δά] τὶς ν6}] Παρ! τᾶ - 
ἃἀὺ5 58.105 60 ἰπϑι ποι οη δ σαπιβα τ γθ, 515. ἀδ1η- 
ἀδ τη Εροϊοςῖῖς Βαρ! χα οβ; ποιηδήτηοά τὴ ργοβθν- 
(ουἱ οἱ ἀἰδοομὶ ραροόνατ τθοϊουοβ οχ πος ἰσοο νι ἶθι- 
αν Γοοἶθβο, Νοία, βοὴ 1105 ΟΠ ΓΙ ΒᾺΡ ΙΔ 115 
τα ϊβίγοσ, ΡΓΘΙΘΙ ΘΡΙΒΟΟΡΟΒ, ΡΓΟΒΡγίθτοβ οἱ ἀἰασὺ- 
ποῦ; σαοόγαια ἀΠΠ4π| πὴ ἰάιομαι τασάο, θα οὐ βὸτ- 
γὙ1}15. σοη ἀἸ Π0 118. Θββααν,. 

(3) Δίδωσ:, οἷς, Οσα μα, Ἰἴοδ., ἀιβαιαν. δὲ ἀγοίθο, 

Ό 

185 βγδραϊ. γε. 8. 
ἘΣ ψηᾳ, Ργουσαΐ. π-. Ὦ εἰ ἀ. 

ἢ 

δρήγίδις ξαποίπς δ, αὐ ἀϊοίατα 651}. ογᾶο αὐΐϑτη σαὶ 

ἴῃ ἤἀο 651 το] βίσβο ἐπ ο! 1θοῖι5 (4), οἴαπλ, 5406} 

ὀχγογϑι ἀθ] σοί : ὯΔ δὰ {α παὰλο ἀγβρηΐ δὲ ν0}}}5 
σοχλιλαο! "} 1ὰ ϑαμΐ, τονογίαίαν οτγϑίϊο. 

ΧΧΧΥ, Οανο, λῈ ἀυᾶπάο 5᾽πηοηΐθ Θχρτηρ]οὸ δὰ 
Βαρ βιαὶ πιϊπίϑίγοβ βίπια δίς ἀοσοάαβ, ΟΡ ἀὐίοηι 

ἔσατα νοῦ ἰδίην ἤθ γραῖγαί, 55 Νοβλτασι 651, 01}- 

ἰδϑίαγὶ, ἔασπῃ δα! σᾶνονο. 51. βἰρίδυιβ ἴῃ ς, 
Βραια5 65; 51 οχ ἐπ ἀθΠ!αἴὸ σροΙ ἀοτ]5, 1.πὶ Ὁ ἢθΟ 
416 1 Πα} }αἴο αν Δ}}106, εἴ Πρπιᾶτῃ ἰμάτπιθ. ρουϑαᾶ- 
βίοῃμοπι. Νά οἶτοᾶ ἰβρῈ5. Ὀαρυσηλδίῖ5, ααῦ πο 

οσθοβοσῖβ δά ορίβοοροβ, ν6] ὈΓΟΒΥ οΓο5, Ὑ6 1 εἰϊὰ- 
Θ0Π08 (Οπλ  5. παιπ6 Ἰοο15 ἄδίαν σταῖϊα εὐ ἴῃ 
ῬᾶθΙ5 6. 1π ἈΥΡΙΒι15 60 Ρ6ν ρον το 5 ΘΈΡΟΣ οὐ ἀ{|05, 

οὐ βϑυβουνοβδο ΠΠΠγ6νῸ5: φαλη ἀο αι! ἀ ΠῚ ΠΟῚ 68} ἤδιο 
δχ ΦΦΣ ΠΟΙ ΠΊΠ 5 ρΡα τᾶ, 56 8 1560 Ῥ6Γ μοιηϊμυς 
ἕαοταᾳ Ἰατριτο) ; 16 (ὰ Πα ααο δά Ραριἱχαῃίθτη ἀσοοῦο, 
δεοσεας νόγο δὰ νυ ίαπὶ ν᾽ 51 8}115 μοτη 5 ΠῸ Πα ἸΟΠ 5 
ἁοπ ἰθῃ5 : Ξοὰ πλοποι δείο ἢπ}τ|9. Θρίτηιπ|5. 5ΆΠΟΙ] 
ἀδ χιιο πῦῃς ἀϊοίπχαβ, Ηἷο θηΐτῃ ματαίας ἀἀος, αὶ 

δηϊπιαπι [πὶ σοπείσποί: ἀρ! αο, ΕΒ᾽ οοοβέδ 
ααοάάδῃι οἱ ἀἰνίππιπι, χαρὰ ἀφθπεοηθξε σοπίγοχ!- 

βοαπέ, βιρμδον] αὶ : 6Π οἱ ϑονιρία τη δϑὲ : ἢΣ 0 

οἴϊαπι σπηι ογ σα ἐἀεν 8, οὐξίφνατ ὁεεὶς ϑρίγῖξθιι Ρ}0- 

γηϊοδιΟ᾽ἷδ βαποίο ὅϑι 
ΧΧΧΥΙ, δδγηση ρτόραὶ απὶπιατα, ποῖ ῥτο ον 

ἸΠΑΡ ΚΙ [ἃ5. δῆ ρόγΟΟ 5 5᾽.85. Θὲ ΠΠ οἱ 5 ἀσορα15 λὺ 
“αϊάφιι μὸ Βαριάχα θυ! οπλίη θα, ΔῈ Θρ νι 615 ἐρ ΠΟ Ὰ 

Ῥαρεζαθ} : Ξἰ γογῸ ὁχ {4 ἀροοββονῦθ, ΠΟ 65 

ααϊάοτη φπαπίαιμι δᾷ ἰἢ αοι σα} 15 σου ΓΓ ταλη}- 

βίσα θαι πὶ (5); Βρί οἱ [5 νογὸ βαηῃοία5. [ἃ ἀποα 5Ὲ} 
ἀϑρδοίαπη ποὺ οαάῖ!, ἀαίματαϑ. 65ὲ. Δα ἠιάσῆσπι 

ἐχάταθη, ππᾶρπδν ἢ 1 }}1{15 ἀσ]οοῖαπι, ἀπῖὰ5. ΠΟΙ 

ἀτγίϊσα!ο νϑπιπ: ααὰτῃ ᾿οσατη δὶ ΟῚ ρϑτῖτο ραΐθεῖβ, 

Ἢ Μὰ. Ῥγοοσαῖ, ἢ, δ, οἱ οαἰ. 83, π. 3. οἱ ὖ. 

ὀ(ὸωσὶ σοι, ἀαδὶξ (ἰδ. 
(4) Ονάο φιεὶ ἐπ βίο οδξ ρῖὶθ ἐπ οί ροίμδ, ϑυ 0618 

αἷξ αὐ οομ πιαπάααα θα 6 Πὰὰ, οτάϊ αθτα ἀγα! ος 
τατω να θ0}1} Ροοίο ἐπ το] οί αν Τγοθ ομ πε ρογξοη τον 
8πὶ9 σααϑάθπο οΠαταοίονίιι5 ἀϊδιϊποῖς, ἢ 461 ηοβὶγο 
Ῥγοροθαπίαρ, ἔρβα Ρα 15. δὲ ΕἸΠΕ ποιαΐηδ, ἀἰνονθὰβ 
Ῥουβομὴβ ΔΏἾΠ0 ΘῈ ΒΒ}. ΕἾΠΙΟ 5011 {εἰ αϊ αν ἴα.- 
φάττα 1ὺ δ( ρμαδδὶο, ΒρΙ ΡΠ Ὰ8 δᾶ πο[π5. ἀἸοϊξαν τὰ ρτὸ- 
Ῥηθεῖς Ἰοσαία5 : φορὰ ἀγραπιθηδαπι δϑίς ᾿ρϑηγ, ΠῚ 
Παίτην ἀπ ὁρουα ίοοιι θα Γ5. 68 ΕἼΠῚ 8556, 588 
γίνοπίθῃ. οὐ Ιοχιοηΐοια. μονβοηηι. ἢδις ἴθι 
Ογυ!]ΠἝἋαμπα δοηνοιία, 

(8) Ηοιπΐμος μαπίμην αἱ υἱδιδιίριι τἰξθρ τηϊηὶσ 
δἰ, εἰσ. Ἐχ ἢἷ5. Πίνοίας οὁρρυσῃαὶ ραι ο ύδηι (ο 
ἐθδοῦι ςαογδι θη ΟΥΏΤΩ δα οροῦδ ρον αίο ἀουϊΓ ΠΆΓΩ 
φααβὶ αἰ 486. δον ΘΟΛᾺ τὰ ΥἹτὰ πᾶ τη ἀὉ ΘΓ Ποὰ- 
οἷα δρίγια5 βαποῖ!, δοϊοπθιὴ τπὶ ἰδίγι ἐπ ἀἰν115 
ῬΙΟΒ 55] 0115 οοπιἰα πίο, ἀὀβυτηδηητιβ. Ὁ θγαηι 
πθηλὺ στὴν βΔογατμ πία πὶ πιαϊουτιια, ΟΥὐγΉ}]ο 
πηὰμὶβ υὐδὶξ, οαϊ, ὃ, ἢ. 3. : δαθαχι ρ6 0 ἱπνοσα μη θτα 
Τυϊηλία 5, νῖπι βαποί {15 ἀσᾳαίγογα ἀσσοὶ, οαἱ. 91, 
π, 3. βαυγαηι ΟΠ τ ἰβηιὰ ποὺ νος θα, δα ῃοἱ! 
βρίχα9. οἰ ΠΟΘ τ5. 6558, ρτορίετ. αἰνίη 15. 615 
Ῥτγτοβοη αι, οἷο. 



{011 ς,, ΟΥ̓́ΆΤΠῚ.1.1 ΗἩΠΈΕΒΟΘΒΟΙ,, ΑΠΟΉΤΕΡ. 1012 

δὰ τ - ᾿ » τ , ἊΝ ΙΝ ᾿ , τ Ν 

Ἰοδαθηἀἄλθι]α δὲ πιάί αι (Ὁ : Ἐπὶ τόνὸ μβραια ἀϊ- ἃ δάνεις δύναμ» ἢ οὐκ εἴχος, Λαμθάνεις ὅπλα φρι- 

βηαμίαβ [μδγίβ, 1Ππ5ὐγαθίμαν ἀπίῃ πᾶ, γτὴ ἥυατῃ 

ποῖ πα ο θας5 ἀσρὶρίθα, 885. Ασταα απ 5. ἀϑπλ0 1}}1185 

οι δ 111ὰ, αατ 5ὲ οὶ ἀ  σεγῖβ, μα θδτ5 απτοπὶ [ἢ 

δπϊπιὰ ἰσαδούθαχα (2), ὐτι Δ ΟΘΒΕΆΓΙΒ δϑὺ ἀσηθῃ ; 

μονγόγα βαΐπι γοαρίθε : χαΐρμθ ὁ ἢὰ Βρί εἶμαι [20] 

ἀωπιοηία δ] οἰδαίαν ἃς 
ΧΧΧΎΠΙ. 51 ονροά! 6118, πὴ βοϊαια, ΓΘῊ βίο ποτα 

Ροσοδίουααι δοοίρίοδ, 564. οιδι ᾿απϑδ ὙΠ 1088 

δι ρου ΐογα δἰ Ποἰθ5. {ΠἸπᾶπὶ νον οαπι ἀϊση 5. 515 

Ρεορμοιία ἄυπο. Ταηπίαι. οὨΐτα. ἀοοϊμῖ08. γα, 

αυληίαπι σάρθτθ ρο οι ϊβιοιί ἤθη χαδιαίμιη 660 ἀΐσος 

ἢογὶ δηΐπὶ ροΐθϑί 6 ρᾶννᾷ ἀἴσογθ, [8 νΘΡῸ μια )οτὰ 

δοοίρονο ἢ ψασπίαπλ πιοτοσία κα ααἄαπι τῃ ρα 65} 

ἤρα, Ρογηιδαθθλ ΠῚ ἡπμινον ὁυβεο5 δ ἀοίδηβοτ, 

ῬΡαγαυϊεῖιϑ : ὃ5 (6 τ6 Ὁ ἀν ριορνῖο χα 0 ΒΟ ΝΠ 1108 
οὐἶπ, ἀθ ἸηρσΡθϑβι 5 ἰαἷβ, οἱ ἀ6 ἰπσυθββίθαβ ὅθ, 61 ἀδ 
π5᾽ ἀἰἀῃερ5 ; ἀαίααβάαθ ΕΠ} 651 ΟΠΙ 8. ΚΟΠΘΡΙ5 

τας αρατη ἀοπα, 51 πο {πᾶσ ρῸΓ ρθοσαμιπη. 0Π- 

(βίαν β ; βουίρίαμι δὶ θα  α Εἴ ηὸ ΘΟ 1 510115 

« δρίαηι βαεοθαμι [}86]. ἴῃ ααὸ ομϑίμηδα δϑυ δ 1 
« ἀἴσηι τοάοιι ρει 5 δον, ΟὐἸάπαπι ᾿ρί αν ὁ5}, ἱτ- 

ἴοοὐΐ, μια 41. πον 7 ΡάναΠ δὰ βαξοιρίοῃι ὡγὰ- 

ιἰὰπ, 5δ αι {6 βαποσρίαιπ ποι ΔΒ] 1Ἰα 15. 
ΧΧΧΎΠΙ, Ιρ586 δαίθτη ὉΠ γ γβότιη [}6ι15, ἀαΐ 

Ισοσα 15. δδὶ πὶ ϑρισιία βαποίο ρὸν ρτορ οί αὶ 

{Ππππτὰ 1 ἀροβίο!οβ πχῖϑῖ} ἴπὰ ἀϊο Ῥδηϊοσοβίθϑ [5 

ὩΟΒΙΡΙ 5. ἰῃ ἰοοἷβ : δυσάθα. ππὰὴσ 4ποαὶθ δα νῸ8 
σῃεά αὶ ; Ρόσᾷιθ ὅπ εὐ πὸ» ΦΨ1 οὐπιοάίαξ, 

ΓΟλ  Π 01 ΟἽ 0115. 0}}}5 Ομ ΕΠ ὀοη δ ὰ ροτπ 
ἀἰ6 5. ΠΌΛΕΙ ΟΠ ρον δά ΠΟΙ Θρ 5 Τγασ!απ το - 

ἀλπῖιβ; ὑμαριδίοια μασι πα, ράσθαι, [Θῃ δα θα, 
δομιμηϊαίοτα, Βοπί!αίοπι, ἤθη, τλαπβαυξ ἀμ πὶ, 
οοηὐποηξίαπι δ5, ἴῃ ΟἸυεῖδιο 1058 Ποιαΐπο ἠσϑίγο ; 

Ρὸγ Ζπότῃ οἱ σα αὸ, ὑπὰ οϊ βαποίυ σι, 

αἰοτία αὶ οὐ πστχὺ, οὐ ΒΟΠΎροσ, οἱ ἰῇ βοῦϊα 5έθσὰ- 

Ἰογαιη. ΑΠΊΒΙι. 

83 Ψ|, οαἷς ἃ. πς 18 τ δὲ φαΐ, Δ, ἡ. ἀ. 1 ΜΔΠΠ. 
"᾽ Ὡρμδ5. τν, 0. ὅδ᾽ ,κὰ]. ν 92, 90. 

[11 διφη  ἀα δ τ }6 δὲ εσθη, Οὐΐαὰ νἱ ο οδὶ Βὰ- 
Ῥ δα 5 πὶ ἰἐοναναχ, π Ἰχὶτὶ μγούαΐ, πὶ. 7, ἂο ἴσοι 
ΒΒΕΙ μυηϊθηξίθηα γοπι λα τον ροοσαίΐα. τη δ πὶ [8- 
θη Ῥοοσδίογρατα τηλοῦ, ἈΕ ΡΟ5. συναίτια να]Π115 
ΟἸρα 068, σὰ 5. Βοαπι να ρ 5 πια ἀθοι, σας, 18. ᾿ς 
20. ϑμόγαπι ΡῸΡ ρασαἰίοι απ ΤοΡα ταν ΠΟ 58 θθος 
δια ΡΟΞῈ ΒΡ 5Πιη ΠῚ σΟΤατ Ἰββαγη τ {ποι ΤΡΙΉ δ. 
ἀϊπιηλ, οατα ΘδΟτογα τα τη 5] τ Ἰοτίπ ργ να οπρ σοῺ- 
Ἰυποίαπι τἀ 164}. ; Θοσα η0. Ορὰβ παμραμ!, σαγρὶ, 
οδὶ, 28, αστπ, 88. Ροίσαπη ἀροξιοίαπι, ἀαὶ δι θὴ 
βᾷσραπι ΘΟ ΓΑ ΠΟ Θτὴ ὀρ κι ανονα!, ρὲ ρερηλλδη- 
(ἃ πὰ ἢ ποθι αὶ Γοδι Πα ππππ ποτ! σαϊ, ᾧ, πὶ, 19. 
δι ὁἅ1, 19... 9, Δαατι ργοὐίτονθτας παοτῃ ΒΑ αίατί 
ΟΡῸ ὁὉ βαησαιηο μα βία τη ποιὰ ἢ αν ὁ ἀα μων θη 1 
δι ὁοπ δϑβισοια αν 0. 

(3} Τὰλ 0 ΠΠ|Πσ6,. πσογγαρίπτη. 6ὲ Ἰησοπίαπι παίαχα, 
ὅπ ΠΡ ΠΣ, τς 

(3) ᾿ἔχης. [τὰ ῥτὸ ἔχεις κου ρεαβ, ἡ ΌΠ|ὰ οοα ἰοῖ5 
ἀποίογι δι, πα μοκια απ ἐν η!αχοῦϑ ταϊλομο: Πα 5 
181) να! ραρίας ἰῃ ὁοαὰ, ηἰ58. σδπη ἡ ἐπι εἰ πα τα 10- 
ποθ. Ρύὸ ναὶ δά, ἤσς, μβαυρ., ΘΙ Ιοθοι., ἰοάες,, 

χώδη τοῖς δαίμοσι' χαὶ ἐὰν οὐ ὄϊψῃς τὰ ὁπλα, 
ἔχῃς (3) δὲ τὴν σφραγτὸα ἐπὶ ψυχῆς, οὐ προσέσχεται 
δα! " πτήσσε' γάδ᾽ καὶ δὴ ἐν Πνεύματι θεοῦ ἐκ- αἴμων" πτήσσε: γάρ" χαὶ δὴ ἐν Πνεύματι : 
ϑ»,» ᾿ ΄ 

ὑάλλεται τὰ δαιμόνια. 

᾿ Ν Ὥ.: 
ΑΖ ᾿Εὰν πιστεύσῃς, οὐ υαὖνον λαμόλνεις ἄφεσιν 

ἀμαρτιῶν, ἀλλὰ ποιεῖς γαὶ τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον" γέ- 

γοίτο δέ πε ἄξιον εἶνα: χαὶ προφητίχοῦ χαρίσματος. 
ψκ» 5 - »» . - 

Λαμθάνεις γὰρ τοσοῦτον τῆς χαρίτος, ὅσον χώρεῖϊς, 
καὶ οὐχ ὅσον ἐγὼ λέγω. Ἐγχωρεῖ γὰλ5 ὃ 
χρὰ λέγειν, σὲ ὃὲ μείζονα λαμβάνειν ἐπειδὴ πρα- 

γὙματεία πλατεῖα ἧ πίστις (4). Παραμένει σοι δ'ὰ 

παντὸς ὁ φρουρὸς ὁ Παράχληγτοης" περὶ σοῦ μεριμνᾷ, 
γ' ἣν "- “- 

ὥσπερ ἰδίου στοατιώῶτου" περὶ τῶν εἰσόδων σου, καὶ 
Ω -- Ἐν» «ἃ - μη περὶ τῶν ἐξόδων σοῦ, καὶ περὶ τῶν ἐπ'θουλευόντων" 

καὶ δίδωσί σοι παντοίας χαρισμάτων δάσεις, ἐὰν μὴ 
“ν᾽ ᾿ Ξ - Ψ Μ Ἶ 
οιἱ ἁμαρτίας αὐτὸν λυπήσῃς" γέγραπται γὰρ’ Καὶ μὴ 

λυπεῖτο τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφρα- 
νἱ 

γἶίσθητε εἰς ἡμξραν ἀπολυτρώσεως, ΤΊ οὖν ἐστιν, 
“" ΄Ἂ -- , -“ , 

ἀγαπτητοὶ, τὸ διατηρῆσαι τὴν γάοιν; Ἑποιαοι γίνεσθε 
.- » Ἢ , ᾿ λυ ᾿ εἰς τὸ ὑποδέξασθαι τὴν χύσιν" χαὶ δεζαάμενο:, μὴ ἀπο- 

ὅάληπε ταύτην. 
εἶ , ᾿» - , -» 

ΑΙΓ,, Αὐτὸς δὲ τῶν ὅλων θεὸς, ὁ λαλέσχ: ἐν 
, ᾿ ν ππ - ᾿ -Ν 

Πνεύματι ἁγίῳ διὰ τῶν προφητῶν, ὁ ἐξαποστείλας 
αὐτὸ ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους ἐν ἡμέρα Πεντηκοστῆς ἐν- 
ταῦτα τοῦτο καὶ νῦν αὐτὸς ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐξαποστείλειε' 

Ἀ 

γαὶ διὰ τούτου χαὶ ἡμᾶς (8) τηοήσειε, κοινὴν ἀπα- 

σιν ἡ υἱἷν παρασχὼν τὴν εὐεργεσίαν" μὰ πτοτ: τοὺς 

καρποὺς τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἀποδῶμεν: ἀγάπην, 

αοὰἂν εἰρήνην, μαχκραθυμίαν, χουγατότητα, ἀγχῦω- χάρϑν, τιν ὴν;» μακρουυβνανη χϑηρθθπηπας ὧδ 
σύνην, πίφτιν, πραύτητα,, ἐγχράτειαν" ἐν Χριστῷ 

Ἰπσοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν' δι᾽ οὐ καὶ μεθ᾽ οὗ, σὺν ἀν: ͵ ἡ ϊ ἐν ἢ : ᾿ ' Ἔ 
᾿ - -" - 3 

Πνεύυατι, δόξα τῷ Πατοὶ χαὶ νῦν, χαὶ ἀεὶ, χαὶ τἰς 

τοὺς χἰῶνας τῶν αἰώνων ᾿Λινήν, 

τ δ. ὦ: ὅπ δὲς ἥὰ 0. Ἢ ῬΕΠΙ ὔχιν δὲ 

ἐπειδή, ργορίενρα φιο. 
(ἃ Πραγμοατεία πλατεῖα ἡ πίστις. Ιῃ οὐ 5. ἀ8- 

οδὶ πραγματεία, 1ῃ. σοὐά, γϑροὸ Ἰἴσε οἱ απ 58}"., πλα- 
τεῖα: αὐστῆααε Ἰὴ ὐοάδοι! γορβίοπθ σὐπἠ] πποίπτῃ, 
οἱ ἴῃ οοὔ, Οἰίοθοπ. σομἤσδηχι ; πὰ 6. δὶ τη, πρᾶνμα 
πλατεία. ΡΟΡΕρΡΙΟΠΠῊ 65. πἰὸ ΟΥ̓ απὶ τοβρίοοτο δὲ 
Ραγα οί πὶ πὰ παρα! ἃ ἀἰοταίπο ρΘΡο Ομ πο βοῦν 8 
αἰκιδυϊαγαηιῖ, οὐτα ππδηἀατο 81 πο ΟΠ ατδηΐαν ππὶ 
ΘΗ} : σπὰ ἴθ πφαοιίιοπο σα βάτ5 ρα ασὰ γονοῦ- 
ἰοηἢ] ἀομιίηο σχ ΒΊΡαΠ, ριανα, Ροῖα Πἰ ἃ} οοάριη δία 
ΟἹ ἰοηα ἐπὶ ᾿μι με! 5ιλο ργὸ τσ πϑαγα 1101 ἀὸ ἀϊεροβὶ- 
(10Π|5. ἰδίαι ἃ οαἱ. 4, πππὶ. ἢ. γι8Δ6. δὲ δαῖ, "ἢ, 
πῃ. 11, 6. δα! 4. αἴθ, 33, θ᾽ Ι56 15. ἩΠῚ5 Λοιπόν θ5 
σοιθ πα πὰ ΘΡὉ {Π{8 58 πὸ} ρί τι μι. ἀοῃἃ, 

(5) Καὶ μᾶς, Πἅ ξογίρβηθητα εχ ποθ, (ιδαι}ν οἱ 
τοίου, Ἰοοὺ δμᾶς, ΟΥ̓ Π]Π15 ἴν νρτλῖ5, χαὶ διὰ τού- 
του, ογἰ ποτα ὀὐμνΘΡΕΣ ἃ ΒαρΕ χη ἀϊ5 ας βοῖοϑ 
αἰΠοαπθαίαν, ἃ [{46]65 τ] στ αἰίαπιὶ ἀοσορογαμι, ἢ 
4ΦᾺ]Ρ 5 1ρ88 σοι ρ δ ϑηἀοναϊαγ ; ἀριηάδ δά (οἰ 
ἀαΠοτίαπι, ἴῃ γὙΈΓΡῖ58, κοινὴν ἀπασον ἡμῖν, Ρτὸ ἄπι- 
σιν, ἀᾶθ 0. Πυς, ἅπασαν, 
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ΟΛΔΊ ΒΟΗ͂Ι ὉΒΟΙΜΑ ΟΟΤΑΥΝΔ. 
Ὧ6 Ἐθδαγγθοίίοπο σϑηθγα]ὶ, Εσοϊσβῖα ὁδί πο] σα, δὲ για δοίοτηδ. 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

1. 2. ἢαο οαἰθολοεῖ, οπιπίει, φυῶ αὐ ρεωραναί φημι δαρεϊπαπήονισν μεν σιεηὶ ροβέγοηια, φυιᾶν βιιρο- 
γιὲ ἐπρίϊοαπε δἰ ψοιδοὶτ μαγίο5 αὐδοίυτ! αἰοίον. νέμει εὐ σαντες θαι ροξίοη8 ἰοῖξ . φπονὶ ρμνιεοὶς- 
»ηθίαι οαὐδιο τοῖο Εἰ οοέοβὶο ἀοοιμηθιίιοη σμἐϑονδιι φθηἐτίος, ΔΝ αηναλ αλοϑ, εἰ ἀογοίϊουΣ ἐμοίο" (Λατα, 1. 4). 
Οϑηεεἰέμηι οὐ γοοιίονος αὖ γθὲ ἐρξίμς αὐ βἰφωἑαίο μοίλίαβ, δευϊοις το οἰ αν φιρνιεμεῖδ, δὰ οριπιμοιοη τα οὐ 
7.βέίία δεῖ, ἐηδέα ἀν ομίφιιθ γοδι  γϑο ἰὴ ἐοηδοίογείία, αἰυθγδῖς παξμρῶ οαειεμέϊδ, εἰ ἔρβα ἀοηιὶηὶς {0}- 
νεέϊοιθ, αθφμηιρίὶ8 Ἰηαγη. ὅ-11). Ναηιαγταποβ ἐα ἐἰδνὶς Δοσὶδ, φιιος. βοίμηπ ἀσηοσοεδανιί, ουπ{ιίας 
(αππι. 12, 1.9). 7 απιίουι ἠἀφγοδίϊσος φεὶ ργομίιο(ὶδ ὁ’ Νουο 15 πιο είο αμπέι»", αἱυον εὶς ἐόντι ἐϊδνο- 
»μηι ἐξοίτηεομλὶς εἰ Θσϑηὶμὲϊς ουποΐποὴ (αυτη, 14.111). 1ἰπὶ, οαρέϊραίο γ»ρατυϊοονάση σον ρονιθῊ ἐμ 7μδεὶς εἰ 
τὴ ἐηιρὶϊ5 αἰδογ πίη, παία ὦ τὸ α(ἱ οογμι ποδέθμηι ἀδοονο ἐραοίαπ νηὶ ἐσ ἠονταἰΐοηθ ἀθο ανῃμλιθη τη 
οὐποίμ δέ (χὰ. 18 90). 

11. δίπο μοδιαία αὖ αμάλιονίδηΒ διηνη οί νοι αἑοηθ, Βοοίρεὶῳ αγὐτἰσμίμα δαρίαιαί: υοναάρ ξ᾿ σοίοεῖ» 
ον έν πολ θη, ἔμεηὶ θ» ἐηλανῖ ἴηι δΟ μέμν 5 αὐτί, σοι Αανοηθηι [)θι5 ὧι βασονεοίοοι συη ει; ψισνὸ 
ἐαἰἠοέϊοα αἰϊοαίε" τ 241-21. φεοηιοίίο το οί σα ονμὴὶ 1 σοἰοβίς (ἐν ἰδέϊανια ςμσοοβδον δ, ἡ μαὶ 
εοηδίωπίον ἴα δ᾽ οοἰονῖα σα οαἰλοίίοα ἀρρεἰαίιρ", 516 μελτπαπεπάμηι,, φμαηι εἰα ἀοπῖς, οἱρεμμἰδυβ, μα- 
τἰοη εχ, δὲ ἀοπονὸ α οο οποντιαία 81 (πατπὶ. 2ὅ-2 1). 

ΠῚ. δοβίύνοηιο α υἱία αἰἴονηα, χμᾶ ἴπ δ’ οοἰεκῖα οσαἰλοίϊσα ογιεϊεϊς αο γοοίθ υὐνοηεϊδις ργοροβίία οεὶ, 
εἰἐςδορὶἐ (αὐπη. 95. 99). νεπἰμέξοες, φηὰϑ λον τιοδὶς σα δεηἐρνίἑαίο σοαἶτέ, 1{{πει5 ἀδϑοφιθηεί. ναί τογεὸς 
ὀγευλέον ἀἰοϑογ θη (παην. 30, 31). 

ΙΥ, “ὐξοίμια διειρηδοὶὶ οαροκίίἰοηο, ρνονε αὐἰθηζίδιις, ὀνουθηὶ πε ειορἰογιον φῶ θπθὰ διιϑοδμίι» 
ὁγαπέ, ἄσπ σηὶ οα βμδοὶμίονε ὁσμοδιἐἰοηθηι ἱπιη. 32); α ξιδίογες μοβίοα, μὸ»" οαπι ραδοπαίθ οι 
μοὐαοπιαάατη ἵτι φιεϊισηθ υοἱ 865 πιρδία φοσίοὶβ οὐ!οοὶοδεθλι5 φον αγεείονα ἀοεϊαναὐοῆρὴι (πατη. 38) σίγμο 
ἐδία ζαιδίᾳ φμαάίαηι, οὐ ἐμβεϊρίοηηα ρ'οα έν ψαρμιδηνὶ δοπα, αναϊκαἰοπε εὐποίμα!!ε λατη. 84. ὁὲ 85). 

γι ἀνηιαυονβίοηθ ἀΐφπα ἴθ ἤαο ολαἰίοπο μέμρα ὁσοινιε  ἴπ ργὴρεὶβ ἀσσαγγαία ρΡΟΥ 818 εἶδ γδδιι)"- 
γϑοίουο,οἐ γοαἰυϊυογιον οὐγ ρον μῆς ἀοέλοιια ἐἀδραέαείο ἰπιαπν.18) : μωπαγίηι ππρογηὶ φἰονηατίας (πα πι.19}}; 
παρείς ροροσίογανε απ πᾶ οὐ σον ρονὶ αὐ δινθηΐδς, βοίϊμς. δαρίιεὶ οἱ αὐοίί (τὰ. 30}; εἰς βαποίογιθι 
εὐνὐ ρον ίδεις ἐνιδῖτα, ἐγ)" ὲβ 86 ρνοάρης (πατη. 10). δ᾿ δοἰεεὶς φαἰλοέξοα;, αὖ ἢ δον δ δον μγ) ὁοη ἐθη Τἰομἑ ἐς ἐοργ6- 
φαί8;, «αὐτοί ας, ἰαἑεμάο τι ἐλς τορΡ ηλλνιῖβ ἰδ ἰτα, οὐ ρνεραοοίο 5:π| ἀοξοοίν (πτα. 21 οἱ 11). διηγηιδοίϊ 
γοιὸ πιαξμηῖς ἠογὶς δαὀῥαι διριοὶϊ, υἱσίζα α αγαβορυθ ἢ δαὐδαίμια βαποίση, θὲ τον ημαίιτῃ 
πἰρίμοφηο αἰεὶ 7γομαιίμοε (παπι. 217-30}; ἐποε κι οηες δαρειααγ ἀν, οἰῶν ργοσίηθ δαριϊχατια ἐ56θηΐ, ἐδ 
ἦρδα ποοίο μαϑοϊαϊὶ ἀαί ̓  ἑαπάθηι σα!δολοόθον σφ μονίία ργοηνδδίο. 1]αὐτία δὲ ἐπϑίατίο αβοδαι8 
Πρβίο, ομπὶ ργουσύνιο δαρίϊχαπαξ ὀδεοηέ ψαὺς ρερραγαδαί, ργοίον ἰδ }ανὺ παρα φεβένια ἀὐεῦτς, οὰ πιρη. 
32. δὶ οὐ ει μονροκὶιϊομρ 7ο με Παγαδοεῦος εἰ ἐς υἱψτία, γαηὶ νιαρηῖωη ἰα δογεηι βιιδδερίδδρηί (πὰ τη. 
17}: αὐρηηαο δαδόπίο βαηείο, οἵ τα δ λὲς ἐονς, δῦ βποὴὶ βϑαζλ υνοίο, 

ΥἹΙ, ΔΖυναδείο ονὶ( Πογἐαϑδῖδ, {ιν ἀμοίον ρΡὲμ 5 θ σαν δ γϑϑιγγθοίτονε σικανὴ «ἰδ ΤΠ οἰοδῖα ΦΜΑ ἀἱϊοαί, 
ὁμὴι ἐπ ἐψταδοίο Η ἰόν οϑοϊψπιτίσπο, φηθηιαημεέμηε αὖ ἰρδὸ γοοϊαίμν" ταση. 22 ἀνεϊεμ νι {᾽ σοἰθδ126 γοδμ»- 
γοοίτοντὲ αγτλοιείινα αὐὐἰσραὶ, Οπγιι5 γοὶ {α! 90} ποι αι τ ἐλιῖ σα δ ἐὐογοαην δε ρ μοίογε γαλοηθηὶ ; φαὼ μία 
[οτίο αἰνὰ ἐδ ρείον αὐ μην Εΐ εἰἰ φτιταίοηι οἱ οορίαηι, φοε πος ἰηια το γα ἡροιιραί δα ρο]ιεσις μαγίρηι. 
Δαν πίαηι ὧν ἴμδα σαϊοοίιοδὶ ον χιὶς. μον αν δαϊοηδτα ἀσοδανο ρμοβριηιβ, δῦ αμοίοτ' πηι. 32, αἷθ 
ΤΠ εείορία ἀϊδονδ ἱποὶ ῖρνιβ, ἐδ τϑοινυσοίοηο σαγηἷς 56 7α)ε ἰὐεἴδδο αηφποκοαξν οἱ ἀϊερμέπίϊο 46 υἱδα αἰονπα 
πιῶ. 35 οπιπίπο σοθηέαα δἰ, οἱ ἰναπδίξϊονπὲς υἱοί σοτπεροῖα στον ἐμ α ίονυ εἶθ ἐΠ οοίο5᾽α. Κτ88. 4 )ι0- 
ἀανινποίίο οονιείμεῖοηες παδοί ογαίο, ἀμας μὸν Ὀοίμνι δέ εν νι Οὐ (85 ἰθξιτιθη ἰθ5 (τη. 20 εἰ 81), ὁζ ἐο» ταὶ 
ψηῷ δοία ἐδὲ ϑϑρα σοποίμβεο, ρον σίου! βοαίίοηοηι Το ϊη τα δ. 

γ11. Τορββίμως εἰἰδοογίατιοηθ ρνίρια ὧδ ἰνιδις γηιθο ίος οα!οοἠΨῥεῖγη παπο διδρϑοίαγι Παύεὲ μγομίεν εωρο- 
οἰείοηεη αὐ ογμοι διῳνιδοίὶ, φαΐ δρίριέι βαποία Ἠιοη  ἰοπονι δειεθφιθ Ὑ 1 ψαΐ πετὴρε, τί εὐ δέ - 
γιαί, δμπιδοίο ποη αὐοοδβογιοι οἰδὶ μοδὶ δονποιίἐμπι ΟΡ. , φμοτηούνονι ἐκηδεὶ Ομ» λδωνι δἰίοροδο  υνατία- 
πιοπ ο διῳνιϑοίο φιωθ ἐδοοίοξιω ἴῃ υἱς ὀαίγπο ΠΡΡΟΉΘΡΟ μοίειῖε86, ἐαφψι ἰη! τ ρνοίατὶ, ϑοὲ μοι 
“οαπηεπι μαιγἰαγελπηι, δέθθ αἰίαη ἢ Ἰανοεοίμνεζέππιον ἐρ δοῦρα, ἐδία ἐα δρηϑοίο Οὐ Γ΄. αὐηλαῖδδθ. οἰεπε 

ἐονιιηὶ φώοφμθ ὑιἐον με αἰίολο, φίο οαἰοοἠδαίηι μἱεηϊονοηι, μἱανϊονεηίφιο Πιογοσοί μη απα ἀείησεμξ 
Ἐπείοςία παδονοί. Δς βοραρμίανα ἰδέση, φοηι ἔα ἀρρϑλαί, ποππεϊεῖξ σοι βευπανὶ πεηδεί, χαραίς ἐδ φυα 
εαί. 1Ἴ, ροεί πα. 834. αἰἰάϊία φιηΐ αὐ δαρμε πατμίος. πιρητεδ, ἀἰζανα, τεἰέίσααθὶ ξηεῖ586 οαίες λεςίηε φεοίανι 
φιοίίο ἀρραγεαΐ, ; 

ΜΠ. «ἀξ ποη αΐρνιις ζω δονωραῖως ἰη χυρὴι ἐωλέμ5. οἷν οἠολθονοῖ, Νου Νίοωηιι ψυλίδις δ ρέϊοαί 
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εριδοίμηι, ψυοά γόνονα πορηϊεὶ ροϑδὲ συτοϊ γε Ο δ. ἀροθϑείοηος. ἀροορῖέ, οἰ Η ϊονοςοἰ με ἰατροὶ; φιοί 
υϑίμεϊ αἰλα ῥογὸ οποία δ φοἰοκέαρινη ἐψηιδοίᾳ, φιιαίτιον αὐτέριείος. μοϑί δριοίίιση βαποίω οοπερίδρίοδαίεν. 
Πἴο5 εοπεϊ σι Ο Ἐς ποτὶ αὶ 50 ἡποριίος, 5ραἱ οαΣ παδῖὶ οογληιανεὶ σι μέος ἰΝτοῶνιο ἐψμιδοίο αὐἰώρηηος γμαΐοα- 
θὴε: ἐσιιο αὐλής ἰοη 6 ὑρν δία, αἰλοφηρ ογαΐπο ἐπ ἐηγπδοίο ( ῥὶ αἰχαθ ἰὰ Πογοδοὶ Ὀλάμο ῬΘΟΘΤδΘΉ ΓΔ. 
οάοοι αὐ σιθπρηῖο Τοβ5λπ8 ἐπ ἀμ λέαϊτοηθηι αὐ πόογοξ 10 εὐ 17 σαϊδολοδβος, ἰὼ φμεδμβ ὀαροηπιπίαν, α(ἱ 
ανἐϊομία δΔιριρτίαδ ςξαποίδ, ἐδ θούθ5. (Λαὶ Ἰοσα 5 681 (ἢ ργορ ἢ 5, φα ίοωηο βηπιδοίο, μανγ ον πθῊ- 
πῖδὶ αὶ ἐρρΊΡοΥ» οοποιἐϊὲ Οἱ δ. ἀορονϑονο, Πθηι ὁαἐδοβεξῖς τὸ ραρίονα, ὦ ἄμπὶ. 11 αα ἠαρρι, εἴ εν ἃ πῆι, 
ἀὸ, ἐὰ φμὰ ἐφροπισέ» θογδα, 8 Ρορηὶ ποτ ΘΥῚ ἤηἶδ, ἡ ΔἸεφηο ἐρεῤοίο ραγῖίεν μηεθίογυδδα. 
Οἰαμεαάα σθγὸ καἰεοθιεδια 11 πτλλὶ καδεί ψωσαὶ οαϊοοίκεδου αεἰ δαριϊζαπάος βπέρι ἀφγκοηείρεῖ, πῶ ὅδ βα 
ρορ  ἐνεδηί μι" ἀμ ἐ{ 05 τεοπϊέα, οαἸγοηια »ιθη ψερ ἃ δα θοῤ ἰδέᾳ ργογίοϊθοὶ ἀοὀορθη, δον αι πυμίία μνανο-- 
γα ἐπ κα σαϊοοβοςὶ α παπι, 83. 1{ἰὴ οἰσηῖξβοθι. 364] Ἠαία φυτεὶ οὼ ἴμδα οαἰολοβὶ, φῶ σαὶ μροπιὶδετονεηι 
Δ ρτντίτις βαρεῖ δὼ, ογλερὰ ἴηι ὁαρεέδισιο σοπἐολονεον μι οὐκ ξιοροί τρίτη. ἀδ φαΐδιβ υεούδδ ἐα ῬΥΟΥΗΘΡΘΟΣ οἱ 
ΘΟΉΣΟΡΘΟΥΘ ροβδομέ, αὐὐηοη θη αὐ ἔμδνο. ΝΉΔΙἑ ἀπίρην τη ἤπ σα!δοὴοδὶ ὀακίαϊ, φο αὶ τοϊφμαγιο δέ} 0 
αὐλογνυαΐί, πο θαήθην αἰσοηεἶΐ ρΡΟρ τ είαβ, ἑώρηλ αἵξδογθη δε, ργοϑαγμίὲ οἱ αν σιιογεδ τηϑείνα. (μα ὧδ γ8- 
βγη ξίοτιο οαγγοῖς ἀὐδ86 "1 , δοηιμοηἰζωὶ 8μηΐ ἐογρη φῶ οαξ. 4, πσα. 90 δὲ 8.1, φὰ δ τὸ ὀγουΐμς αἰβριι- 
(αία ὁ) φαζφμθ πάη. 8. μιδέιις 86 ἐσ ρίαπαίμρ»ωηι ἐπ οοηιδορ μετ ἰῤυς οαεοἠιεδίδνς ργονιβον αἴ, ὧδ ογητ- 
ἐανγα παηε σαἰοοἠοείπι δε ποριίιο Οψγὶἐὲ οἰξα»ῖ. 

ΙΧ, Νέροξιδ, θα σι ἤϊώγι. 83 ὁ 85 φογίπυπίιν", οὗ ρ»ΟΛ ϑδτοτθηι τι δία φορίοαγιηι οαἰοολόρθοι, φᾶς 
ἐἰί6 οἸππῖπο Οιρρ τ δ 6856 ποὴ ναΐὲ, ἑη αΥ α (856 ἐμοθ τιον άίανια οἰαν ει }υίαί. ϑοα ποι σοτοοθηὶ μἰζοι, 
ἴα χᾶο ἔφ ργδίογιηταγίων, οἵας, Ἡδμ6 ὑεγο οἴξαρο μοίείἐ ὧς ἱδε(ριοηίιση. Τοία 8705 γταίϊο ἢδο 6811 
δσμό Ἡσηι. 41. ποθι ϑοίτηι οαίοοὶ δία ῥκγὸ υἱέα αἰονηα οοηεἰγιονὶ, φκοί παιμραἰϊ ον ἀδιο σε φοσιιὶ ἀοὐδαηί, 
πολ ἐὰ φρδὶ ἤλτη. 89 εἰ δ, 56 φῦ πα, ἀᾷ οοπειπεηίν, Εοιΐοτα αψουποηίο ποθὴ ἴω δοίμηη φιθ 5ι0- 
ὑΐοία υἱέϊ, δο( (οἰωπ ὁγαἰϊοπῖς ραγίενι σι ἀθ ἐ οοίοεϊα εὐ υτα ίογπα ασίϊ, ἰαδοξασίανο μοίδγλα!  θοήοηι 
δηδηὲ πιοο πλνι. 90 ἐο ον ἃ Οἷίϑ ὑοΐο οοποἰπμα ταν, χιονί σοὶ τών. 84. ἀρίἐβεῖναο οοἰϊσανὶ μοΐεεὶ, δ Διὶ 
αἰέθηι Θδὲ ἔπ πηι. 32. οἱ 88. φεοί πο, 6 γ8 ῬγαΧ η δἰ τ, φμοιίφωθ δαρείπανείος αὐρα να τον; ῬῈ0 2: 1215 σ0Ὴ- 
νοηῖγοί. πα σπέφίαηι αὐ ῥαμϑηιαν ἀξορογθηξ 56. ιοη ἐμ γ πιὴν αἰϊοῖε αποίον, αἰϊαγαση, ᾿ἰ οοίρετατιθη 
ααοηη ἐϊς σον Ρηαπέμν, ἔἰαάοηι τι ἐν τ οίΐφοις οαἰφολοεί νι, οἱ (νΥ{ ὁρονίφιιβ οραἰἰοηῖς αγηια οὐδὸν- 
ναξαρ, ἐδδάθηι ἐοξιίίογεβ. Οὐδονυαέίο εἶθ τιηϑίον εἰς Εἰ σοἰταν Ἰδεϊο αὖ Ητοροςοίψηια ρ»ο  6οἐἰς πταη, 88 οἰηιῖ- 
ἐϊδεις αὐσέογις οὐξερ σαί οπέδις ἰοίο (λϊδοί ΘΕ οἢ οοτ 0} 8ρανδῖς, φονπύνα τπδπτὶο ἰοο νοβιιργθοί οηίς ττθλι, 
95. Πιρεοξοϊψηιω «ἰϊοθηΐσηι ανριῖί ν᾿ αὐ πίκὶ ρεϊδὲὶ υἱάραίεν  οοεὶ ἰρυϊναῖο ῥιδιιίείμς. 

Χ. δηιοπάαία 65. ἠδὲ οαζοοπεςῖς αὐ οοίεἰ. Οοὐδί., Ὁποῦ. ἄκος, Κορ, (ἰαδαμό., Οοἰὐ., βοα(ρξανλιι, 
Δονοἐ ἰὲ οαϊέίοποηι, οἱ υανὲας ἰεοίίολος (επουεζαπὶ ἰόν ὶ, δα οοά, Οοἱεῖ, ἐιίῖο ἀυγως οαἰοοϊιοϑὶς πυιεελέτι8, 
ῥαριὸ ὁραὐοποηὲ Ὡ0Ὴ. Ῥορρωβοπίαν τῖδὲ αὐ ἀτὸ νορδὶς τῖσαι. 13. ἠιρά., τηρήσῃ Θεὸς, ἐν ξύλῳ οἷο, ΟΥέαειν 
ας οαιοοἈσβῖ, δαρρ» 580 ἐαγηθὴ Οὐρὶ ηονιῖηθ, α Πμέπο, οὐ βαποίο Νιίο, Εΐα Ογοίφηςὶ, αἰλέδῳμθ: οἢ 
δὼ οὐ ποηεΐο αὖ Απέυαίο Μείίοδα. 
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ἘΝ ΑΗ ΧΤΙΣΤΣ ἘΠΡ 
ΦΩΤΙΖΌΜΕΝΩΝ, 

᾿ Γ ᾿ Γ Ὄ , ᾿: Ἐν Ἱεροσολύμοις σχεδιασθεῖσα εἰς τὸ, Καὶ εἰς 
ΕΝ ἘΣ ΟΑα γε; τὸ ᾿ ἘΝ ἀνάστασιν" καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον" καὶ ἀνάγνωσις 

μίαν (4)ὴ ἁγίαν χαῤολικὴν ζ 
ἐκ τοῦ ᾿Ιεζεχιίλ' Καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ Δεὶρ Κυρίου, χὰ 

ἜἘχχλησίαν" καὶ ε 

ἐν -- εὐ ΄ “ν Σ τ᾿ - ᾿ Η ἐξήγαγέ με ἐν Πνεύματι Κυρίου, καὶ ἔθηκέ με ἐν μέσῳ τοῦ πεδίου: χαὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρώπων 
καὶ τὰ ἑξῆς, ᾿ ; 

ΟΛΤΕΓΉΒΒΙΘ ΧΥΤΠῚ ΠΙΙΜΙΝΑΝΉΟΘΕΤΜ. 
ΠΟΤ ΒΟΥ ΠῈ}5 6χ ἔδπιρογα ργοππη αία ἴῃ {14 : ἘῈ ἰὴ ὑπαᾶπὶ βαποίαῃη. εαἰ πο σατα Εσοϊοβίππι : ΕῈ ἰὴ 
Θά ἷ5. ̓Θβαγγοοιοῃ θη: ΕῈ τὰ ν!ατη Φίθγηαπι. Δ ΊΘΟΟ ὁχ ΕΖΘΟ 1018 : « Εὸ Ταοἴἃ 65}, 
« Ομ, οἱ ΘαμΧΙ πιο ἰπ ϑρίεῖτι θοιαϊαΐ, δὲ ροβαϊν πῖθ ἴῃ τηθάϊο σαιηρὶ : 
« Ἰιοπλίπιιιπι 88.» οἷο, 

Α΄. Ρίζα πάσης (2) τῆς ἀγαθοεργίας, ἡ τῆς ἄνχ- 
στάσεως ἐλπίς. Ἢ γὰρ προσδοχία τῆς μισθαποδο- 
σίας νευδοῖ τὴν Ψυχὴν εἰς ἐργασίαν ἀγαθήν, ὕτοι- 
μὸς μὲν γὰρ ἅπας ἐργάτης εἰς τὸ ὑπομεῖναι τοὺς 
χαμάτους, ἐὰν προδλέπῃ τῶν χαμάτιον. τὸν μισθόν" 
τοῖς ὃξ ἀμισθὶ χάμνουσ', προκαταπίπτει χαὶ ἡ ψυχὴ 
μετὰ τοῦ σώματος. Στρατιώτης ἔπχϑλχ πρησδοχῶν, 
εἰς πολέμους ἕτοιμος" οὐδεὶς ὃξ ἀχρίτῳ βασιλεῖ στρα- 
πευύμενος, τῷ μὴ παρέχοντι βραδεῖχ τῶν χαμάτων, 
ἕτοιμος εἰς τὸ ὑπεραπυῆανεῖν, Οὕτω χαὶ πᾶτα ψυχὴ 
πιστεύουσα μὲν εἰς ἀνάστασιν, φείδεται ἑαυτῆς εἶκό- 
πως" ἀπιστοῦσα ὃΣ τῇ ὀναστάσε!, γίνεται ἔχούτος εἰς 

ἀνά- 
στατιν, φείδεται τῆς στολῆς, χαὶ οὐ μολύνει τοῦτο 

ἧς ἘΠῚ Φ “ - , 

ἀπώλειαν, Ὃ πιστεύων, ὅτι μένε! τὸ σῶμα εἰς 

5 πορνείαις'" ὁ ὃὲ ἀπιστῶν τῇ ἀναττάσει, δίδωσιν ἑαυ- 
» Ἄ, , μ᾿ } -“ τὸν εἰς πορνείας, ὡς ἀλλοτρίῳ παραχεχρημξένος τῷ 
εϑμδνη ; πο ὦ Β' ἰδίῳ σώματι, Μέγα τοίνυν τῆς ἁγίας .3) καθολιχῆς 

Η φᾶν: Ὁ ὝΑ: ᾿Εχχλησίας παράγγελμα καὶ δίδαγμα, πίστις πεοὶ 
Ἷ Φς Ἶ ᾿ νεχϑὼν ἀναστάτεως" μίγα καὶ ἀναγχαιότατον, ὑπὸ 

πολλῶν μὲν ἀντιλεγόμενον, ὑπὸ δὲ τῆς ἀληθείας πι- 

στηποιούμενον, ᾿Αντιλέγουσιν Ἔλληνες, 
Σαμαρεῖται, διασύοουσιν αἱρετιχοί, ΠΙολυειδὴς ἡ ἀν- 
ες ΄ Νι ὥς τ᾿ 

τίῤῥησις, ἀλλὰ μονοτ'!δὴς ἡ ἁλέθεια, 

ἀπιστοῦσι 

᾽ ΒΡυῦ πὸ  ΠῈ5 

6. ]ὸ θγὰξ ῬΊΘἢ 115. Οπϑῖθα5 

Ἰ. Ἰλαάῖχ ἰοία8 θοη ρον 0 πὶ5. ὁδὶ 5665 τοι ῦ- 
τοοϊ δ τοἀδοηα ἢ πα πε το 15 Θαβροοία 0 

απίτηατ τορογαῦ δά θοπὰ ὀρθὰ ιιοϊ μι ηιίας 
50 Ἰυξοη ἴηι 8 ἸΒΟΤΟ5 ρου ον 405 ΟΡ ΙΆΣΙ 5 {5416 
Ῥαγαϊα 8 οβί, 5] ἸΔΡΟΓΌ ΠῚ γΓριη [ΠῚ ΡΓΟΒΡΟΧΟΡΙ : 118 
γ6ΓῸ αυἱ ΠᾺΠ8ἃ ρτοροβιία τοῦθ [Δ] ογδο ἀμ] 118 

πὰ ὀπὶ σογθοτα δηΐα οοποϊαϊξ, ΜΙ1Ὲ5. οογ μία 5 

Ρυπα ὀχβρθοίδη5 αὐ θ6}1ὰ ρεοιαρίαβ ΘΙ ΠΟΙ ΓᾺΓ ; 10 
τπὺ νόγῸ ΝΠ Π5. ΠῚ τοὶ, «αἱ 10} πορ 8 }}8 

Ἰδροτγαπὶ ρυξθαΐᾶ ποῖ τορθμάι, ῥρὸ {110 ποσί ο μὰ 

ΟΡῖνο μανία 5 651: 50 οἱ ἀπιπλα ΟΠ 15. απα 1) Τ- 

ΒαΓΓ ΘΟ οπθτὰ ογοάϊε, Βι δὲ ἰρδὶ πὰδύῖλο πιοαδταΐων εὐ 

ἰεπιρογαῖ; 9, αἴ γόγο τοβαν τοι θη βοὴ οὐοα τ, 6 
αἰίγὸ ἴῃ ρογα ποῖ δ ἀ}}. 55. ΟἹ ὀρθὰ! σοΡρὰ5 ἀα 

ΚΟΘΌΓΓΟΟΙ ΟΠ ΘΠ πα Π 6 ΓΘ, 5 0011 α1ὺ 80 Ὑ 5.1 Π}} ρᾶν- 

οἷν, πο ἔρδαπι Βοον Δ ΟΠ Βὰ8 σοπέαμπϊ πα; 4Ὸ] γΟΡῸ 

Ρδδαγγθοίίοτι πο σρεα!, βοιπϑι ρϑαηι ἴῃ [οττσὰς- 
(ἴοπιο5 ἰγαάτὲ, ὑσόρτίο ἐόγρότο ἀν αΐθηβ απαβὶ αἰΐθπο. 

Μαρπὰ ἰρίταν βδιοία σα ΒΟ] δ» 1.001} 6519 ρυΘΟΟΡΙΙΟ 

οἱ ᾿πϑεαιο οϑὲ, πἀθ5. 46 γοϑανγαοιίοηο του ίαῦ - 

χᾺΠῚ πιᾶρπα, ἰπηαδι, οἵ ρϑγασδὴ μοοδεβανα; 

4: τη] οταχη γσονϑσα σοη  Γἀοἰοπ  Βὰ5 ορραδμὰ- 

ἴαγ, 584. ἃ νϑυ αίθ σομαρτοραιαγ, Ρ] πἰββδίπιβ. (4) 
ἀσπιναάίσιμῃ! ἀτωοὶ, 250. πο ὁτοάθηϊ ϑαπιατίι, ἀϊδίγαλνα!, πφγοτοῖ. ΜΆ] ΡΙΙοἱβ ἐοπουῖθ. οὐπ νἀ! 110 

ε8[, 584 βτηρίοσ οἱ ὉΠΠΌΓΙΔΪ5. νοτ  Ά5. 

89 Ἑζδοῃ. χχχυη, 1 564. Οοηβυηιαίαν λάθος ἰοοιῖο ᾿ιιγμι5. οαϊοοῖ, τ. 11 οἱ 4Ὁ. "0. γἱά, ρας. ὅ, τι. ἀ 55 Νὶᾳ, ἐαξ, 
ἀν πν 30, 95. Ὑἱά, σαΐς ἀ, πὶ 235 οἱ 30, 

(() Καὶ εἰς ἱὰν, Ῥοατβοπίαβ, Εωροβ. ἴθ διδὸν αὶ 
ἰν ρᾶκ. 117, (ἀ] τὰ Ππ π506. σα ΘΟ ϑοοβ, οχ αἰ - 
40 518. οἰΐα)5, [ἃ τοίογί, σχεξιχσρεῖσα εἰς τὸ Πνεῦ- 
μα ἅγιον, χαὶ εἰς μίαν, οἷς. 5εὰ εἶς οχίνα Ἰοουϊα 
οδἱ πλϑηΐϊλο ϑρίσι ιβ βαποί!. Ῥοςὶ χαθολήν, ΟΙ10». 
4, 50[05 641} καὶ ἀποστολιχάν, εἰ αγροβίοἰϊοαι. να 
ἄἀδ τὸ νἱάς ἠοίδο) ἡυπίσαθι δὰ πη. 39. Απἰθ σὰρ- 
κύς, ὈΓΦΡΟΒΙ ΟΠ οΤῃ εἰς δά] δοΙ μ18. ὁχ οὐ, Ιἴοο, 
(αβάι., το. οἱ Ογε]]ο, Π}5 ὑα οο ΒΒ. πὰ πν. 33, Ἰὴ 
ἘΖΘΟΒ1 6115 ρθε πιοιο, νοσθα, ἐν Πνεύματι Κυρίου, 
χαὶ ἔθηκέ με, Ῥτορίογ τυρϑιίοποπὶ τοῦὰπὶ μέ 
ἐν τὰ δ 115 ρτφ θη β8ἃ, τοβ τη ὰ5 ὃχ ἤορ, Οἱ- 
[0}».. οἱ ὐπᾶαβ. 18 1661888 Οὐγ θα. ρᾶΐοῖ δχ ὑαὶ, 
18, ἃ. 00, 

(3) μβάσης. γοσοηὶ πάσης Δἀάϊ τη ὁχ ὁο  ἃ.ο8, 
(αβαιθ. οἱ ατοά, 

(3) Τῆς ἀγίας. 6651 1ἃὰ νοτθατα ἰὴ οοἀᾷ. Ποῦ, 
ὕσδαὰν., (01}., ἀταά., ΜοιΟ]. δὲ τὰ οοα, Οἰίοῦ, 2, 

564 μαροίστ' ᾽ν 4, {04 νρυμδίλι5. οβὲ, 
(ὦ) σοπιγαιίοιοι ναοῖς, οἵο. Θὰ Ογωοογασα [0 - 

Ὑἱ τ ὼ οὐοάθηνα σοΥΒΌΓΗ πὶ ΣΟΒ Ρ ΘΟἾΟΠ 6 ΤΕΡΌΞΠΔΠ- 

εἴα, 6ἱ ΟἈτδαποναπι ἴῃ ἃ ᾿ρ5ῖβ ρογουσσοηάα 1ὰ- 

Βον,, (οβΕ15 βαποίαβ φὰ8. ἰὴ ΑΟΙΔΒ οἂρ. ΧΥΤ, θῶ, 

δι οι. χανι, δᾷ , ἰδϑίδβ. ορίβίοϊς Ῥδ8}}, εὐ οἵην 

πίππι, ἀυἱ ρὴὸ ΟἸιυΙβ δὰ το} ίομο ΔΡΟΊΟμΙα5. 5ουῖς- 

Ρβ6το, 1δῦι. Οσοα δα βαπλατῖα5 αἰτίποῖ, ΟΠ. ΠῸΒ δὺ- 

οἰεςιαϑυϊοὶ διοίοροϑ βομαίαπι ΒΡ 615 ΓΟ γγθο Π θτὼ 

τοϑίαπίαν : [ἰάοπι νόον Οὐν}10 [δβίθιπαπι. 1.2, ἀη1- 

χαοναπι παι σ μα ἰ081| Δοπ ἃ 80 ραρηποιϊ οτοθί ποία- 

Ῥαπίιν. Αἴ βᾶπι φυσαιο ΔΡ οἷ5 ϑαθἰδίαπη τϑίοτα αν 
ΡῬ μανίας, μωγθϑὶ νη ; Πβοηίίαβ, θ6 5θοεῖδ, ἀοίιοη, 

ἃ; ὕοβπι. ρΥρίϊα8, ἃ. νι, ρ. 213. για πι5 νθτῸ 
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1. Βὲ τς φαἰάθηα 0815. ὁρρομπηῖ Οὐϑοὶ ἃ ἃ Π΄. Καὶ λέγουσι πρὸς ἡμᾶς ταῦτά "Ἕλληνες ὅμου 

αὐτὰ ϑαμιαγι απ. δοὶά! πη σαὶ την π5. 651, 

ραϊεαϊίηποιαο ἀπίνογδίηι αν ν τη 8. ΤΕΒΟΪαΓ 5. 688 

ἰρ5ι χασάαο νορηῖδ85 Γι ονίθγθ σ ἰδἴα, σοῦ μὰ οχοθμὶΐ 

μαϊτγοίαοιο, ἐπ ρει ασχαο; ἀσότηοᾶο ἐμῖταν ταβανριε 

Νααυϊραρίατη ρᾷ8βοβ ἀονογανοθαμῃ ρίξοθβ,ἰμδίαιθ ἃ} 

αἰ 5 ἀδνον δῖ “αηΐ Εοσὰ {αὶ θὰ ἔονὶσ ὁ αἴ {1 

δ ηΐ, αὐϑὶ δὲ Ἰροθο 8 1ρ58 6Π|8τὰ 58 σοπλπίαση 85 

ΠΒΌΙΩΡΒΟΓΕ : ὙΠ] αΓ6 5 οὐ σον, ΘΟΏΔΘ515. ΠῺ] Ργὸ- 

Ἰοσίονατα οαἀανογαια ΤΠ ΒΡ 5.,}1ὶ πη σϑέβα πὶ οὐ βοὴ 

ἀνο!ανόγαπὲ : τπ66 ΟῚ ἰροῖαν 11 ΘΟΓΡῸΚ 7 {16 Ὁ] ΘΠ ΪΠῚ 

Ροίδεί, αὐ ἀνα πὶ Ζααν 1 δἀδἀοναμ, Πα τὰ Πμάϊὰ 

πιοτέπα Εἰξ, 11 ἴῃ Ῥδύβλα, οἱ Δ11ἃὰ ἰὰ σοιμιϊᾳ, Α110 - 

μαῖαι (αἱ Πατηπΐξ Ἔχ τσ. βαπῦ, Ἰρδῖτα Παριμιὸ οἶπὸ- 

τότῃ ἀἰβδιρανη πηρὸν ν6 } νη 5 Σ ἀπ ἀδπάτω [ἃ οοΥ- 

Ρὰς σσανσιιδαναθ αν ὃ 
11. ΤΙ βαρ ποημπποϊοοΐ σχίσας δὲ πὰ 6 0}}}}, 

ΡΓΘΟΙ] 658} ἃ ἀοι! μὰ Πιαϊοα 1611π5,. οὐ ΠΙβραμὶα ἃ 
Ῥευβί4θ, ἤδο δαΐθην, σα] ἰδυγάην ΟΠ 6 ηλ ἢ ρα 1110 
οσορείποι 53, οὐαπία βαηΐ ρτγοχίπια, Νὰ ἰσεϊαν 6015 

ραγαίαπὶ ἃ ἐμαπ. πῃ θο ΠΛ 6 πὶ Θὰ πὰ. ἀΡρτμα 3 
᾿ππροϊοα ; 584. 8. Π1πὸ ροϊδηι μι μοι 15 δἰΐθηαθ, 

Πριπᾶρ, 50] σὰπη ὀχ σαι 51} ΠῚ Οραβ, απὸ ταάτο- 
την σομ]θοξα ἰοσίααπὰ οὐοτα ὀα ΟΣ 6 ΓΟΡΙΘΕ; ΔὸΓ φαὸ- 
4υς φασπὶ ἴδοι! θὰ 5. οἴῃ! σαρ 'π πππάο ϑαπέ 
ἀλρὶε; ἢ ΒΘ νότο, 411 Εἰ, 50115 οἵ δα σῚβ σον 

651, ρυοῦασ! αὸ Ἀ051 ἃ παππᾶ 2. ΞΡ ΡΟΠαΞ ν6]11η ἀϊ- 

γοῦϑὰ βοιιίπατη ρβγάπαᾷ ὁδί ἃ 6556. ({81 ρηΐπα 

οἴτοα ἤθη Ἰῃμἤειηο 1 ἤν ἀαῦαὰθ ὀχϑηερὰ Ῥτὸ- 

Ροπο), αἰγογβαιιιό βοιῖηι 41 ἀπὸ ἦῃ ταὶ γα 110 οο- 
ποτὶ, Πβέλθ {01 4 ποῦ 65 ἁγθα, γ6 1} σορίτγα 
ἴδ ο.}15 γὸ8, ἰὰὺ Ραμ], οσπίθηίᾳ ἀἸδύγιπαΐπᾶρο, οἵ 

3) Ἰςα. χὰ, 13. 3. γχᾷ, σαἱ. δ, πὶι 8. 7 οαξ, 1ὅ,.». 35, 

Ρι 16 Ουίοη, ἰπ 515 αὐ ᾿Δη. θαμηαβοδηαηι {1}. δδ 
λανοκῖρης, ἃν 8. 015, δι δ νον!!! ποαίονπος ξἃ- 
πιὰ 858, αὐ 6 Σ ΘΟΡΌΠῚ 860 ΤΊ 115 ΘΗ ΚΙ αγι τρβασπ 
τοοῦϊοποῖι φυϊάοιι ΟΥ̓ΡΟΤΊ ΠΣ 1 Π ΟἿ ΓΙ, Β πα τῃ γϑΓὺ 
ἐπε πιον 8] οτῃ οχΊβτηανθ, ἴῃχὸ θὲ ρ᾽Ὸ ἀοίᾳποι5 ρΓ6- 
σαν], Ποτθιίοοβ νογὸ ΟΡ 5. ἃ1Ὁ ΓΕΒ ΓΟ ΟΕ ΟΠ ΟΠ 
σομνθ ον, διασύσουσιν᾽" αοα πίϑη σα}, νο] ἀρκα- 
ΤΙ ΘΠ 615 οἱ ἀἸΟ ΘΙ 5 ΟΡ ρα ΠατΟ,γ 68] [Ὁ]515 ἸΤοσρτγοθα- 
Ὁ πἼ] 5 Θ᾽ τά Ρα, νὼ] (πάρῃ ραν ἀσπόβορΡο, 
Ῥαγίϊαι ἀδοίγαονο. Ουδιην 5. σα !ογα ταν" που ρ οἱ 
γοβογγθο Το πϑὴι βυιξέπ! οὐ τραποὶ ἴδ γο {αἱ πουίθῃ 
ρϑαι ποθὴ γί μετ 6 111, ΡΘΒΆΤΡΘΟ Ομ ἐπὶ δι ίιπες ἂρ- 
Ρ] υαπίρπ αὐ δία! αν ΤΟ Ρ Γ]}1, δὲ γΈΞΜΡ». δανγε, οα 0. 
τ μδῖσμι παεριοδοιξ ΘΟ δυξονόγα, βοὴ. κοι ς- 
οεἰ απ. Οσυαρτομίου {105 νυθμ! δασμιρον σε κο)ι- 
ἐοπίϊῳ ρανίϊαλῖοβ. Ῥτϊπηατη ἠνταδηθαβ ΘΕ Ῥ]Πθης, 
1 πὶ. 4, 18, το δ. ἰοτιθὴΣ 74η Κασίη οοδο ἀϊοο- 
δαηῖ, πὰ ἄτα, αὶ μαἴο, πὶ πὰ Π} σοηνονβίομα Ἀἢ 
Ἰάοίογαπι οὐ]ΐα, 516 ΜΘ πδιι δι ἀρ ο5 βοσα ἃ16- 
θὰ. σοβαν οι σηοια ἀοοῖρονα ρεν να ρτξηπατα {ποι πὶ 
Θαπὶ 5501, ΘΕ ΤΠ γα ἤδη ρύσϑα τον, 56 ἢ ρΟΡβογα- 
ταγὸ βθδηθεσοπίθε οἱ Πα ΟΡΙΔ165, ἀρὰ Τσόηςς [1}».1, 
σὰρ. 38. πιπτη. ὅ 2 ΒΟΙ ΒΟ ἢ οχΣ 1] δι ρίο, χπς ΟἹ. 
ΒΓ 5. να, 01 ΔΓ ΠῚ ἈΚ Ποβοθ θη ᾿οδανοοι θμόπι, 
αύσπι ρουροιυΠαίθτη πθηο ΓΒ δι] 1] μγοραμαισηθ 
σσῃποτταίαῃι, ἀΠΠ γοδανγ οἤστ ἴῃ ἔπτατο θοῦ] 
ἀπ] 6 Πι, Βα Δηῖ πιο 50}}π|8 : 1[ὰ Οὐ 65 ρτ Υσιι5 
ΘὨΟΞΙΣΟΙ, 6516 Ισοπδῖος ἤν 1, ὅδ. 99. ἢ πι. 1.6 11}. 
γί ἂρ. ἃ; εἴ ΤΈΓΙΟ]]. Ἰοσο Ἰηαΐσαϊο. 4 ἀθ ϑποπα 
αμο οογίαγα οϑὶ ὁχ ἃδοίογο ΟἸθιη θη, ἤσπὶ. ἢ, 
παπ|. 3 ; 46 5456, 6χ ἔγοιλν Π1}}ν 1, σὰρ.ϑά, ΠΏ]. 
δ; Ὧο δαξιρηίηο, οχ δυοίογδ ἀρροηά, Τογια}], 6 
»ΥθσοΥγρε,, οἂρ, ἀ; ὑδτροογαίδ, ὁχ Ερίρῃ. ἐπάϊοι, 

ἢ 

χαὶ Σαμαρεῖται! Πέπτωχεν ὁ ἀνθοωπος ὁ τελευτήτας, 

χαὶ σέσηπε, καὶ εἰς σκώληκας ὅλως ἀνελύῃη, καὶ οἱ 
αχώληκες πεβρνήχασι, Σηπεδὼν τοιαύτη γαὶ ἀπώλεια 
διεδέξατο τὸ σῶμχ᾽ πῶς οὖν ἐγείοεται ; Τοὺς ναυχνή- εοὲς τὸ σῶμχ᾽ πῶς οὖν ἐγείοεται ; τ Υ 

». . Β ᾿ 
σαντὰς ἰχθύτς χκαταδεθρωκασι, καὶ αὐτοὶ χκατεῦρώ- 

θησαν" τῶν βηριουαχησάντων ἄρχτο! χαὶ λέοντες 
᾿ ᾽ ν " ͵ [4 ᾿ “ 

χαὶ αὐτὰ τὰ ὀπτέα λεπτύναντες ἀνύήλωσαν γῦπες 

μόραχες τῶν χαμαὶ ῥιφέντων νεχρῶν τὰς σάρχας 
φαγόντες, εἰς πάντα τὸν χόσμον ἀπέπτησαν" πόθεν 

χα 

συνάγεται τὸ σῶμα ; Εγχωρεῖ νὰρ τῶν ὀρνίθων τῶν 
ν Ἄ ΗΝ. ᾿ μῳ μὴ -- τι 

φαγόστων, τὸν μὲν ἐν ᾿νδιχῇ τελευτῆσαι, τὸν δὲ ἐν 

Περαΐδι, τὸν ὃὲ ἐν Γοτθίᾳ. Πορὶ γαταφλεγόντων ἐτὶ- 
᾿ μὰν. ν " ᾿ , ΡΞ: ᾿ 

ρῶν, καὶ αὐτὴν πὴν σποδιὰν διετχύρπισεν ὁμῦτος ἢ 

ἄνεμος" πόθεν συνάγεται τὸ τῶμα ; 

Γ΄. Σοὶ, τῷ ἀνθρώπῳ μιχροτάτῳ ὅτι χαὶ ἀσθενεῖ, 
μακρὰ τῆς [οτρίας ἡ Ἰνδικὴ, καὶ Ἱσπανία (1) 11π9- 

σίδος" Θεῷ δὲ, τῷ γχατέχοντι πᾶταν τὴν Ὑῖν ἂν 

ὃραχὶ, πάντα ἐγγύς. Μὴ τοῦυν πρὸς τὴν σὴν ἀσύξ- 

νεῖαν, ἀδυναμίαν κατηγόρει Θεοῦ" ἀλλὰ τῇ ἐκείνου 
ἈΉΡ πο Σὰ ΡΥ ὩΣ τὴ ἥθ » “ΝΟ τ᾿ 
ουναμε.- τρ σεχξ ""ὰ ιΛλὸνν τα, ηλιῆς; εὔγον μὲν (ὸν 

τοῦ Θεοῦ μιχρὸν, μιᾷ προσδολῇ τῶν ἀχτίνω» πάντα 
θεομαίνει τὸν κόσμον" χαὶ ἀνὴρ ἂν ὁ Θεὺύὺς ἐποίησε, 

περιέχει τὰ πάντα ἐν χάσιμιρ' Θεὸς δὲ, ὁ χαὶ 
καὶ ἀέρος (3) διμιουργὸς, ἄρα μακρὰν ἀπέχει τοῦ 
κύσμου : ὑπόθου μοι διάφορα ππέρματα γεννημάτων 

μεμίχθχι (ἀσθενοῦντι γάρ 
ἀσθενῆ λέγω χαὶ τὰ ὑπυδείγαχτα), καὶ ταῦτα τὰ 

διάφορα τῶν γεννημάτων περιέχεσθαι ἐν μιᾷ δρακὶ 

τῇ σῇ" ένα σοῖ ἐστι ὅγα τῷ ἀνθρώπῳ, ἢ εὔκολον, 

αι, 
ΔΙΌΣ 

σο: πεοὶ τὴν πίστιν, 

τὴν σὴν δράκα διακοῖναι, καὶ ἔχαστον τῶν Ὑγεννημᾶ- 

71}. 1, ἴοπὶ. Π, πατὰ. Ἴ;. γαϊραίιηο, 104. ἤὰπι. 41. 
Μαιοσ 6. ΟΟἸονβᾶπο, ὁχ ἀρροπα, ΤΠ}. ἂρ. ὃ; 
πονονίαπία, οχ Ερμα. ππδτο, ἔοπι. {Π|| 1.10 πηπη- 
43 : (αἰαπ 5, ̓ ς, πὰπὶ. ὅς Ορθλς, οχ ἄρῃ. Τοὺς 
1.1}. οδρ. τ; ἀδγάοῃρ,οχ Βρ}}. ἰά το, οἷτν Ἀαηλ.8 ; 
Ματοίοπο, ἐχ [τθῃ, {{0ν τῶ ὑᾶρ. 31 ςα, 3; Αρ01}16, 
ΟΧ ἀρρ. Τοτια]] οὰρ. ὅ1 ; Βαλἀϑεδηδιὸχ Πρ ρὶι. μ65- 
στρα αὖτ, πππ|. ἃ; ἀγοδόοπίιοθ οχ ροάσῃ η  Π !]} Εἱξ, 
ἀτιπι. ἢ: ΗΪΟσ ΟΕ 15. ὁσΣ ἀρ Ρἢ. ἸΟΓ Θ᾽ ἘΧΎΤ  ΠΙΠ Σ 
(6 Μδηῖοβδ5 απ ἀθηὶ σσγία τὸ5. οβ οχ Ἰὐρίρἢ. [μ- 
γρϑ. τατι, απ. 80. Οὐ, φασάᾷ οι θϑ. Π| το 
161 ἄτα σα α δι ΟἹ, ΓΒ ΘΟ ΟἿ ἢν 5015. ΔΠΙΠη Ὁ 
ἀϊοργοπί, 1. δὰ 50105 5ἴ05, 1 651 ἀν Π18.885 5ΠῸ5 
Τροίγιοχ δβο; σπδὺ οἱ πον αι ]α 8618 8 61]15,.1ι} 
νἱάοτο δεὶ ἰρ Οαγροογαῖὸ ἀρυαὰ ἰσγοηφίῃι, Π1}}. 1,080. 
δὺ, π᾿ ἀ. ΑἸΠ απ όζὴ ταϑαγτ οι οπ οι αὐ δηϊ65, 
δατ ἰθιὴ πη, απχδτηνο πολ" π|5 ΓΟΥ Τὴ ΤΟ ΞΈΠ- 
τοσίαγασι ὨρσΆΡαλ ; χασ Ονΐσοι! πὲ ροϑῖδα ποτ θβὶβ 
ἕατις εἰ δῷ Οὐκ 15.115 ποπ}}13 ργοραρηδία. 

(1) Ἰσπανία. σα. 06, Σ πανία. 51. γε] {5 
οδι, 1, ππηὶ, 26 Β0ΡΊΒ1Ό, μέχρι Σπανίας, αὖ Ῥαυ 5 
αα Ποηῖϊ. χυ, 34 : αἱ ὁδί, 10, π. 32, σοτθιῖ, Ἔσπα- 
νούς, σαλησαδηι ἴῃ 06 6., Πλβαὰ). παθόν, 5 πα- 
νούς, Ροβὶ, δη το ὄρακί ΟἸ Πα σ ρτρο5. ἐν πὰ ςοῦ. 
(ο1Ρ., Βαά!,, δίονϑι,, αἱ 651 δαῖτα σὰρ. χὶ, 2: αἱ 
Ἰορὶι συν] 5, ἐν ρακί σας. ἀς πυχ, ὅ, οἱ πῆγα εογὶ- 
ΡΠ ἂς Βδο, τὰ ἐν τῇ ἔχυτοῦ δρακὲὶ περιεχόμενα. ἤϊοχ, 
ἴοςο ἀδυναμίαν, σα, Οάδαθ. νοίαβ σοῦ. ὃ, πον, 
παρϑηὶϊ, ἀδυναμίας. δόταπι Τπἴγα ΟὐὙγηΠι5. πάτα. ὦ 
ἀδικίαν θεγῦ χατηγορεῖς, 

(2) ᾿Αξρος. (01})., Βοά]., Μυτε], μαρθηί, ἄστρων, 
δἰ ον. 

"ἢ 
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τῶν χατὰ τὴν ἑχυτοῦ οὐσιν συναγαγεῖν, χαὶ 

ταπτῆσαι εἰς γένος ; Εἴτα, σὺ μὲν τὰ ἐν τῇ σεχυτοῦ 
χειοὶ διακρῖνα: δύνασαι, Θεὸς δὲ ἄρα τὰ ἐν τῇ ξαυ- 

τοῦ δραχὶ περιεχόμενα διαχρῖνα! (4), χαὶ ἀποχατα- 
- " ᾿ ἣ ἐνὶ 

στῆσχι οὐ δύναται; Νύησον τὸ λενόμενον, εἰ μὴ ἐστιν 

Πρύσχες δὲ οι καὶ αὐτῷ τῷ τῆς διχαιοσύνης 
ΧΡ ΤΕΙΣ ; ὝΨὌᾳῃᾳ{ὌἝΑΕ:Ν ἀθε εἰς σελυτὸν. Διαφύρους ξχεῖς οἴχετας" 

ἄρα τοὺς καλοὺς, καὶ τύπτεις τοὺς φχύλους. Καὶ εἰ 

δικαστὴς τυγχάνεις, ἐπαινεῖς τοὺς ἀγαθοὺς, χαὶ τι- 

μωρεῖς τοὺς παρανόμους, Εἶτα, παρὰ σοὶ μὲν θνητῷ 

ἀνθρώπῳ ὄντι, τὸ δίκαιον σώζεται πχοὰ ὃε Θεῷ 
τῷ πάντων ἀδιχδόχῳ βασιλεῖ, τὸ τῆς διχα:τοσύνης ἀντ- 

αποδοτιχὸν ἄρα οὐχ ἔστιν ; ᾿Αλλὰ ἀσεδὴς ἡ ἄονησις- 
σκόπησπον γὰρ τὸ λεγόμενον. Πολλοὶ φονεῖς ἐπὶ χοί- 
τὴς ἀτιμώρητοι τετελευτήχασι" ποῦ οὖν τοῦ Θεοῦ ἡ 

δικαιοσύνη, ; Πολλάγις δὲ καὶ φονεὺς πεντήχοντα φό- 

νοῖς ὑποχείμενος, χαὶ κιφαλὴν ἀπαξ ἀπετμήθη" ποῦ 
οὖν τῶν τεσσαραχονταεννέα δώπε. τὴν τιμωρίαν; 

᾿Εὰν μὴ ἡ χρίσις χαὶ ἀνταπύδοσις μετὰ τὸν χύ- 
σμον τοῦτον, ἀδικίαν ᾿Αλλὰ μὴ 

θχυμάσῃς διὰ τὴν ὑπέρθεσιν τῆς χρίσεως. μᾶς ἄνω- 

νιζόμενος, μετὰ τὸ παρελθεῖν τὸν ἀγῶνα, στεφανοῦ- 

Θεοῦ κατηγορεῖς. 

πα: ἢ χαταισχύνεται" χαὶ οὐδέποτε ἀγωνοθέτης τοὺς 
ἔτι ἀγωνιζομένους στεφανοῖ, ἀλλ᾽ ἐκδέχεται πάντων 

τῶν ἀγωνιστῶν τὸ τέλος ἵνα ὕστεξον διχκοίνας, 

ἐπάγῃ τὰ βραβεῖα καὶ τὰ στεφανηφόρια (2). Οὕτω 
" Ἂς ᾿ “ - - ταν ἡ ἔ 

χαὶ ὃ θεὸς, ἔτι τοῦ ἀγῶνος ἐν τῷ χόσμῳ τούτῳ συν- 
εὐτῶτος, τέως μὲν θοηθεὶ τοῖς δικαίοις μεριχῶς, 

ὕστερον δὲ ἀποδίδωσι τοὺς μισθοὺς αὐτοῖς τελείως, 
- ΕΣ δὲ ἢ. δος. ὃς σον, Ἢ “ ᾿ ἂν δὰ “ιν 
᾿. Ἀν: ἀνχπστασις νεχοῶν οὐλ ἐστι κατὰ σε, οἵα 

τί ποὺς τυμδωρύχους καταδικάξεις (3); Ε΄ γὰρ ἀπ- 
ὁλωλς τὸ σῶμα, καὶ ἀνέλπιστος ἡ ἀνάστασις, διὰ τί 

ὰ; »ρ 
τιμωρίαν ὑπομένει ὁ τυμδωρύχος ; Βλέπεις, ὅτι χἂν 
ἀφνὴ τοῖς Ἀεἰλεσι, μένε: παρὰ σοὶ τῆς ἀναστάσεως ἡ 

" νας 
συνείδησις ἀλῥαγίς. 

ζ΄. Εἶτα, δένδρον μὲν ἐκκοπὲν (4), ἐπανθεῖ ἄν- 

(1) λιχκρῖναι. ἤοο, (ἀ58ι., διαχρῖναι καὶ συν- 
αγανὼν ἀποχαταστῆσχι, εἰἐροΡΉ δ 8 οἱ οοἰροπεὶο γ65εϊ.- 
(εὐ δ. ἀτοά. Ἰοαὶ!, διαχροῖναι, σανυγαγεῖν καὶ ἀπο- 
χαταστῆσαι, εἰϊοο.λονῦ, οἰ αογ οἱ γοδείμονε, 

(9) Πὰ στεφανοφόρια. Βρ6. οἱ ὕδβαι., τὴν 
στεφανοφοϑίαυ, ΡάΠ]Ὸ μοσί, ὁχ οὐἋα. ἤος, (δβδηθ. 
οἱ τοῦ, ραν τσαϊαι θυ μοί τέως ΔΙ] οοὐιι5.Ποοο ἢ 
σὐτοῖς τι:λεξίως, ΠΟΘ οἱ (αβαιν., αὐτοτελῶς, ΠΟῺ 
μ1.16. 100 ὁπίαχ νορθαιπι ΑἸ τὶ, μερικῶν, ρροιλθγα 
βοϊοί, αἰ σαν. 17, απ. 12,141. 

(3) Καταδικάζεις. Ομλπο 1ἰα Ἰοσοπάπα, αἱ οϑὶ ἴπ 
οι. ἤου, αξαῦθο, Βοά!., Μόγο]., υ χαταδιχά- 
ζεῖ, πὶ ἰὴ βάϊι. Ῥυονοί, δἱ 5666, 

(ὦ ᾿χνοπέν, 11ἃ νοροβαϊπιι5 δχ οα, ΜονΟ], οἱ οά. 
αηῃ. ἰδῦ8. δὸ ἐοὰά. (10. εὐ Βοα!., Ἰοθὸ ἐπινο- 
πὲν. 11 βοτρβίββθ Οὐ αμα βαδήοὶ, 19. φασὰ τποχ 
Ιάστῃᾳ νογριμα ποιαἶπὶ ἀΡρ] δὰ Π5. 50 ΓΙ}, ἐχκοπείς" 
30 ααοά ρογϑρίσας αἰλ ει. αὰ Ιοοὰπὴ δοὈὶ ἃ 56 οἰ(ἃ- 
Κἀπὰ ππαπὶ. 1, ἴῃ ααὸ βου ίίαν, ἐὰν γὰρ ἐχκοπῇ" 
89 φασὶ 46 ΔΥΌ ποη μι ϑίδ, 588 Θχοῖϑα Ἰοααϊίαν, 
ουἱϊ τιᾶρὶ8 γουθῖπι ἐχχύπτεσθα!, φαᾶπὶ ἐπιχόπτες- 
σθα, ΟΠ ΘΙ. 

(8) Δι δὶ ροδέ παπο υἱίαπι, οἷο. Η5. χα πἶο, εἢ 
πῦτα, 1 ας 19. ἀ6. ΒΟΠΟΓΌΠῚ ὈΓΘ 15. δὲ, ΤΔΙΟΡΌΤΩ 
Βα ΠΡ] οὐἷ5. ἀϊοι ,  ἀθτασ 11 185] ροϑὲ ἡπαϊοίαιη ρ56- 
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ἄποχα- ἃ βοηηίπαπι πη απο {118 σδοσπάηπι ρτορτίδτη πα - 
τὰπι οΟἸ]δοίατη, σρη γί 510 το άθγ8 ἢ ΕΥβΟΒ [ἢ 165 

πὶ πᾶππ ἐπα ὁοῃ οηία 8 ἀἰβοργηθγα να ρα ; Πρτ5 νον 

τὸ 68. 1 βιὰ ᾿ρβὶα5 τᾶπὰ ΟΠ Θ. θη 5α5. αἰβυεῖ- 

ὮΙ οἱ τοι αεσα πο αυθαὶ 2 πὶ φαοὶ ἀἴοο ἐσπ5ὶ- 
ἄδνα, απ 8 14 ἀθρᾶγο ἐπερί αὶ 5.}, 

Ινς Βοβρῖσο δἰϊαπὰ ὦ ἐρϑάπι 105} ἢ να οπθηι, 
αἰχαο ἴῃ ὑρίρϑαμι γοθοίο, ἢ) νῦβος πὰ 005] Πλ 105; 

ααογαῶ 411} ϑοηὶ σαπὶ, 1} ρεανὶ, Βομοϑ άπ Ἰὴ 

ῬΡοιο μά 83, οἱ οὐϑαἰβ πια]οβ: χαρὰ 5ἱ οἰΐομι χἀοχ 
ΓαοτΊ5, ΒΟ05 ἰᾶμ 45, οἱ μαρτοθο5 μαπἷδπ. Δπς ὙθΡῸ 
αριἃὰ ἰο τιον] οι ποιὰ θεῖ ἄτα} γαΐϊο οαδίοάτωυ; 

δρια Ποῖ γότὸ Τορδπὶ οχλατασι οὐ ἃ }Π}0Ὸ ὁισσα- 
ἀϊίαν, πολ δΡῚ  τδροηάδηϑ πηι σαϊααθ μιϑιι|α5 τη - 
ἀὰ5 ἢ ΑἸΖαὶ ἱπιρίτὰ 51} ἢοο ἐπι οιανῖ; γοβρῖσο δηΐπι 

χαία ἀϊοδηι. ΜᾺ ΠῚ Πποιμτοῖ αν ̓ὴ Ἰσσίο ἡ μιθ1} 65 
σθββογθ. ΠΟΙ δηλ ογβο 61 πι5.1ὼ Ὁ Ιου πιηινλις [πὸ - 
ταϊοϊάὰ χα! αασσίηία Ἰονἱ οἰ Ἰορ πὰ ΤΟ 5, 55Π|0] 
Δ Ό5Ο1550 σΔρῚΓ6 ρῬ Ὧδ8 ἰα1}. ΓΡΊπαιι ὀῦμοὸ αι γα- 
εἰπἴβ πόνοι οὐθάΐαιι Φ 5.2 ρμθπα5 ἀλίανιι5 ο5ὲ ἢ Νὶ- 
8] ροϑὶ νἱϊατα ἤᾶπο [συ Ποῖ αι ἂὐ το ΠΡ  {10(5), 

ἰδ] δ πῷ θθαμν ἀνϑεῖβ. Υ Θρατα, τα Π}}} Δαμαϊ γα οὶ 

5. {γ10}1 πον, ΘΙ πααΐβ ὑδγιαταῖ 6 σοι μα 1, ἃΡ- 
βοῖ πιο σογίδιῃ ην, ν6 1 φονόμὰ ἀσῃαίαν 6] αἰδοιίαν 

ἰβποπιηΐα ; ἠδ πηαδτι ὁοτίδ  15 ἀλλ λΐογ ἀάϊιας 
φονξαπίος σοτοπαΐ, βε ὁμμ αθὲὶ οδνρίδῃ τα πη δ᾽ 

ορρΡεγι ον ξαἰ ρμοσίθα ἀἸξου λλν8 Ιαοἵο, στα υἱοῖο - 
τὴ σοτο 5118 ἀπ σι αὶ. Πα οἱ Πα 5, Βιαπ 8 αἰπὺ 

ἴκὰ Ἰοὺ το σου απιίῃ δ, 5.15. ἰη οτὶπὶ δχ Ραγίθ 
ΒῈΡΡ6 (1ὰ5 ότι ; ρῬοβίθα υοιῸ ᾿ρ58 ριωσιϊὰ μ16Π6 Ὧ0 

Ρεγίθοις γερθηάι!, 
Υ, Οποά 51 γοβανγοοίίο τον ποτα ιν Βοιδητα (πὰ 

ΔΆΠ8 51}, δοαα ἀ ποραξμγτονάτα 6 550ΓῈ5 συμ σηὶ- 
πἃ5 ἡ Ναῖὰ 5ἰ ἐπι τπὰ5. Πα γ1:} οΟχΡῸ5, 8ὲ ΓΟΒΌΡΓΕν 

οἴϊοιἶδ ΞΡ65 Ά11ὰ Βα 8651, σαντα ΟὉ σαιδαπΠὶ 5. ρρὶὶ- 
οἴππι βαθὶν ταὰπλαΐογαιι νἱοϊαίον. 2. σογηΐβ, εἰϊαιηδὲ 

}»115 δβδ8, τηᾶῆοτα ἀρπά ἰδ ᾿μἀ6] 6 ΡΊ θὴλ τοϑεῖτο- 
οἰϊομ δ σοῃβοϊθ ἤδη,, 

ΨΙ. θρί ηἀδ νονο, δχοῖβα ἀσροὸτ γοοχοθοι! : Βύχηο 

ἈΘτα]6 ρτεριἷᾶ οἱ ΒΡ. ] οἷα σομδίοτὶ, Νο ἰάτηρῃ χὰ 
οοπίϊημθο {{ΠΠ}Π} 5 ΘΠ.51556. οχίβεϊηι65. ΓΟ αι πατ' δὴ ΠῚ 
ἀο μυθ!ῖοα δὲ ποία, ἱπτοστασαθ ποτ 5 ἴατα ἀυοδα 
σοτρη5. φύδτη (ποδᾷ δηίπιαμι, τοι ον οι ΝΟ] 
βοπα. Βοῖπάθ ρϑπ!]}δ5, αὰοβ ἴῃ δὲ ογδιίοπο ἰοίϑ 
βαρ αα πθτη. {1 γο [6  ΠΠ 1} {ἃ ΤΕΒΌΡΓΘΟΠ ΘΟ ΌΤΩ Ὠθρὰ- 

Ῥαπι, αῇ οὐἴααι ἀαϊ αι. Ἰπι]οσγ Δ 1ταΐθηι ἱσπιΠοϊανοη 
τὰτ ; ἢἰὰ απ, σασιμαὐστηοάμε) ὃς 00 050 ἴσο ραϊοῖ, 
5. 1 ανὰ τοβασ  δοιϊοπ δ, λα] πὰ ἡππἀ το ππλ γ6 1 τ γι θ- 

ἰΐο βοαποροίμι. Ασρατηρηίο θ᾽ ασ δου πὶ 56. 16} [18 
ἐοητϑηϊδηΐα, ΤΟΘα ΡΡΟἸΟΠ6η1 ΘΧ {πΌ 101} ποορβϑίλαϊθ 
Ρτορδξ. τηρίοβ δα 6 πὶ 51 {1πὶ μοΒὶ ΠΟΤ ΟΣ ΡΟ ηδ5 
Δατο μουδῃίσιο ἀσοθν πῖιπι, 1 ἢ: 805 6 πηι μαστιζομέ- 
νῆυς ἀποδύρεσθαι 16 86}}}5 γογθογα 5 ἀβρ] οταγθ γὰ- 
ἀν, αἴ οαα λαιη χαρὰ ἀοσοὺ οδδ, 39, πὰπι, 9 εὐ 10, 
βιιοῖοσ, 4α] Ομ δὴ Ῥοοσα 15 ἀθόβϑβεῦο, ἀΠ μίϑτη θχϑὶ- 
το δ᾽ ραμὶθ ἃ 80 πιαϊίδιοβ, ογα οη 5. δ οἸΐανι 
ΘΒ] νατί, τηγ γτὸβ γότο, ραϊΓ) το ῃᾶ5, ῥχγορίιεὶαϑ, 
ἀροβίοϊοβ, (411 ἀραὰ ϑαηι ψαλεῖθ βααύογα, αἰ 60- 
αἰλτα ΡΥΘΟΙ 5. οὐ οὐδ οὨ 5. μοβίρα ἃ θΘπἢλ ΞῈρ- 
μὴ οί. δοσδρία ἤαξ. Παβ. δαΐθπὶ [ιιβίοβ, οἱ φαϊσιη- 
488 ἰπ μραϊϊα ἀδοοάπηϊ, ᾿ἢ μϑ Τα, βατα ῬΟοΒΈ ΠΟΥ 6 πὶ 
(ταπϑίοτγγι, ἔα 1536 υἱάθίατ 6}ὰ5 οριηῖο, σα!. ἰφιμτη. 
31, οδέ. ὅ, πα. 40, ἀθηθο. Οὔιπθ8. ἴῃ ὁ] ΠῚ ΟΠ 
οογροῦῖρα8 ἰγαπβίογδδίπν, ἰηἴτα, πλτηλν 10, 
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Ὑ6ΓῸ Θχοϊσὰ5 ΠῸῚ τρονθοδοοῖ Ὁ ἘΠ σαα βία συηΐ, Α θρωπος δὲ ἐχκοπεὶς, οὐκ ἀνθεῖ; Καὶ τὰ σπάρεντα, δὲ 
οἴϊατι στη ἀδηιοθϑὰ 51, τπαῃ 6 8} ἴῃ ἀτθᾶ5, ΓΡοοη - 
ἀδηαα: ᾿απλὸ δα ΐδπι ὁχ ποὺ πα ο πγθδϑ5, ΠΟΙ 

1ΠΠ 810 ἰπ αὐϑαμὶ 95 7 Δὸ ν1{18 ρα] 05, ἃ ἀῦατα- 
46 ἀτρόγαπι γαταὶϊ βοπ 5 ιαραναι ἢ ἐγαμϑρίαας- 

ται}, να γαοϊριαηΐ δἰ τίογαῃ τασέππι : Ποτηο να - 

το, Ργορίθι φαθπὶ δεϊαπλ 11ὰ βα! τὰ ἰοσραι Ἰαρ 505 

ΠῸῚ ΓΟϑασρο ἢ ΑἸ΄αθ αἱ ἰΡοτοὸβ [θὰ {ΠΟ δὲ 85 

ΤΡ ἢ1} 5οοῦθα σοπΠΠράταιβ, αὐλατη τὰ} 115 ο5ὶ, πἰδ- 
ται 4 ἀπέο Π0 ἢ οΥαὺ 40 1εἰἴϊο ἱοτηιάγο,αὰ σ0]- 

Ἰαρϑάᾶπι ἴὰ οι ἄθῃ γα δῖ15 ἴοσιάδι σοπ ]αγε 738 ΟἋἹ 
δΧ ΠΗΠΠῸ πὸ5 ἴδοι Πθὰ5 (1), γι οχϑιϑίομίο8, βοᾶ 

00] ρ508, πο ΡοΟΙΘΡΙ ἰἰόσαπι οχοίίαγο Ὁ ΔΓ ὑὰ 15 
4υς 8 γθϑαριδο 8 βορὶρία 5α81 ἀμ οὐ θ 5,ρτὸ- 

Ῥίοτοα παΐα ὑτσι5. 65. ἔχ γδραπι θχϑιϑίθα ΠΧ0] 
παΐαγα ἰβία ὀοπίσπιρίανο "1, δἱ οχ 15 ααὼ 255 αὐ 
ἰιοἀτϊονια τ ἀϑά86 ἀἴοτὴ σοπβριοϊαίατ, ἀμ Τὴ0 08 - 
οἷρ6. ϑϑιλϊηδίαν [υχπγδα τι), 51. ῥ᾽ ασοῖ, γὙ6] 184 

φιυοάρίαμη 50} 18 σΘ ΠΩ. 5 ; σα ἀθ 5 ὙΟΤῸ 56Π16}} Π10- 
τὶ αν οὐ ρα γοβυ!, σβαίαθ Ἴαηλ ἢ Δ 0116 ο8}, Υθραιη 

πὰ ραϊνο[αοία ἢ, Θχβανρὶι ἴθ Βέυθᾶῃι ; σασάᾳαυο 

Ράγνατῃ ἀδοϊάοται!, μα! οεθυ σι χα αν ὀχο αἴαν 53, ΑἹ- 

«(αἱ Γγαπχδαίαι ποϑιτὶ ἐπδα [κοίατα 65 ; πα μῸ - 

Ρίοσ ἀδια ποίσω, Γαι ητα τὰ ἁάα6. βοτίηἃ, 

χαὶ θερισθέντα, μένει εἰς ἀλωνας" ἀνθύρωπος δὲ (2) 

θερισθεὶς ἀπὸ τοῦ χύσμου τούτου, οὐ μένει εἰς ἅλω- 

να ; Καὶ ἀμπελῶνυς χλέματα, καὶ δένδρων ἄλλων, 

ἀποτμγθέντα παντελῶς χαὶ μεταφυτευθέντα, ζω5- 

ποιεῖται χαὶ καρποφορεῖ" ἄνθρωπος δὲ, δι' ὃν κἄ- 

χεῖνά ἐστι, πεσὼν εἰς γῆν, ἄρα οὐκ ἀναστήσετα: ; 

Ὡς ἐν συγχρίπει δὲ χαμάτων, ποῖον μεῖζον ; ἀνδρι- 

ἄντα τὸν μὴ ὄντα πλάσα: ἐξ ἀρχῆς, ἢ τὸν πεσόντα 

ἀναχωνεῦσαι πᾶλ'ν εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα ; Ὃ ἐχ τοῦ μὴ 

ὄντος ἡμᾶς ποιήσας Θεὸς, ἄρα τοὺς ὄντας χαὶ πεσόν- 

τᾶς ἐγεῖραι πάλιν ἀδυνατεῖ ; ᾿Αλλὰ ἀπιστεῖς τοῖς 

ἡεγραμμένοις περὶ τῆς ἀναστάσεως, “ὕλλην τυγχά- 

νων’ ἔχ τῆς φύσειυς τῶν ὄντων βλέπε τὰ πράγματα, 
ὅ Σρῆπαξο 

ιχαὶ ἐχ τῶν μέχοι σήμερον φαινομένων ἑννόν σον 

Σπείρεται σῖτος, εἰ τύχοι, ἤ ἄλλο τι σπερμάτων γένος" 

πεσὼν δὲ ὁ σπόρος τελευτᾷ (8) καὶ σήπεται, χαὶ 

ἔστιν ἄχρηστος εἰς βρῶσιν λοιπόν. Ἂλλ ὁ σχαπεὶς, 

ἐγείρεται ἀλοερός" καὶ μικρὸς πετὼν, ἐγεέρεται κἀλ- 

λίστος, Ὁ δὲ σῖτος δι’ ἡμᾶς γεγένηται διὰ γὰρ τὴν 

ἀμετέραν Δρῆτιν γέγονεν ὁ σῖτος καὶ τὰ σπέρματα, 
οὐ δ'᾽ ἑχυτά, Εἴτα, τὰ μὲν δι᾽ ἡμᾶς γενόμενα, νεχρω- 

θέντα ζωοποιεῖται" ἡμεῖς δὲ, δι΄ οὕς γέγονε χάκεϊνα, 

ἄρα νεχρωθέντες οὐκ ἐγειούμερα ; 

ποα 58] ἰρβόγυαι μκραῖα σοπ τα πιπὲ. 54 αλ νοτο, 4.ῷ ρτορίον πὸ δἤδοία δαὶ, ππογίαα γουϊνίβοιῃ! ; 05 

γερο, σαοταπι σαιι58 11Π1ὰ διιηΐ, τσ α] ΠῸΝ ΓΟΘΌΓΘΠΘΓΛᾺΒ ἢ 

ΝΗ. ΠΠρου πὶ ἰοι ρα δὲ, αἱ ν65 ; βίαι πηο 

δύθυτοβ νϑία! πιονίπαν ; α}} οὐΐαι απὸ [Ὁ] σὰ ὃ 

ἈΡῚ νἱ 5 ἀνὰ 9 Αι θς ἴῃ ἰἰθπιο τπογίπα, ἐμΐαμν [ἢ 

γΘῈ6 Ὑ] θη 01ἃ δα π| οἷ ροβίᾳαδιη ἔθ μὲ5 ἀανοποῦῖ, 

ἴαῶς [15 ν 111 δχ τηονῖο ὀχ οί 15 το άϊδαν νί( νἱδι 
Τααθὰ οα πὴ 65 1 {{{0ΠΠ|α ότι ρογβρίοοη 5, ἰὰ. μΪ5 

σΟΠΝΒ Ο15 ΓΟΡ 15 Τοπατγεο ποῦν χαοίδη 5 ἀσπὶς 
βραντ τ αὖ θὰ ας ἰῃ τοθαβ παπίμ 5 παπὶ ὁοὰ- 

 Μοίδι: πὴ 18. γὼ, ἰῶε, ἢς ἘΠ, 5: Ψ ὦ, δυῖ 

(1) μὲ δα πὐδίο, οὐο, Α Πξονδιη, ρῳ’ μὸν δπίο. 
Εα]οι, ὑδὲ, ἀν ας 30 ἀς πομαΐπε, δὲ ἐηέγα αν 18, ἀὰ 
ΟἸ θ 3 ΓΘΒῈ5 (101 χα παρ! σδὴλ μα }} ἐμ}5}11- 
βοηίατι μύβ5α με! , αὶ ΠΘΘᾺΒ. Ἔχ ἢ ΤΈΒιι5,504 (ΠῚ Θ ἢ 
ΡΡεΘ ασοπίθ ταα!οῦα γ65 [σους , γ6] ὁχ πα]ἰ|ὰ τὰ 
Ἰρβδηὶ σὰ σο δι ἀ ΠΞΌ ΡΒ Δ Πα πὴ Του τα ἀντι θα ἵστα 
Ὠα]}Πππὶ 6856 ροϊο5!, χα ν Κ111π|8 οσαῃΐα ἃ ἢ φαοσά 
δα θβταη σὰ δὲ [Ιογχδιὴ οομΠἰὰ δα! βιηατῖν. Ρεὶ- 
πλάτη Θλλμλ, σαΐ, 15, αἰπη, 8. ποραὶ ΕἸ Πα ὁχ ποὰ 
ΘΒΕΡ5 84 6556 ρου ἀποίμιη 6558. οἱ σαΐ, 4{{ ἢ. 17, 
ἰΐ δἃ ορίπἴοπο ΕἼ απὰὶ ἴῃ ΟΡ Ὶ ΠΟΙ ΟΓ πε ΠιΠΙ ΘΓ ΠΠῚ τ - 
Ἰρσανῖ. [ἃ ᾿ρίίαν ἀρ ὐδα 15. βεαία!, φποιὶ ἧς ΕΠΠ1Ὸ 
πδθας, ΒΘ. ΘΠ 16 ΑΥΊ ΔΉ; πορο ὁχ πα 1 58}- 
βίδητᾶ, 568 ρᾶπ δχ ΠΠΠ]}0 Ομ "68, 5. θα ἃ 
ῬΠπιον ἴο ὁχ ποη Θΐ6 ἴἀσθΡῸ, ]1|5. οδὲ ὕνυη]ο 
σαᾶτα ὑοΓειρίαμι γορᾶρανα, ἀξ 51 πγαξθείαμι Π 65 
ΡὈγραναίαπα χοροῦ, 1110 νἹἀοιας ορογοβίας πλᾶ- 
τογία αν απο {ραγα Γδ, πιὰ τὴ Γ αν ρ6 π᾿ [π| 5 οον τ ἀρ᾿α πὶ 
οἱ αἰξβοϊα αηιν γοδίααγθ.39 σαξ, 40... ὃ, οἵα. 41, 
ῃ. 29. Εἰ ὰπὶ Πρ Ἰάἀυἱ οὺ τοῦ οὐ πίαπι ἀοιη  απτα 
6856 ἀοσοί οι 685 [δοῦν ῖ. ΞῈ οὐμὸ χα απαιη 65- 
588 ἀποά θη [Οοἰδοδί, ἤθη ΡΒ ̓πογραία συ ΔΠῚ πιὰ- 
ὑδεῖὰ τ ᾶο Ρ ]ΠΠπι5 ἀσπιϊηαία, οαϊ ΒΔ] ῬΓΟΥ͂ΒῈΒ 
ΔῈ ΒΡ ρα] ἀηὶ θδῖ, οα(, 8, αι. ὅ, οϑ5δ Δ] 0ηα, 15 (Δι, 
ΤΙ, ἢν 32. οἱ 28, αι} ρου Β}5. ἴῃ ΟΓΘα Ομ 6. ΓΟΓΊΙΩΙ 
ΒΊΠΟ βαρροαϊαια [1586 αἰδ,, αἶδὶ τϑραμι ὁΡοδῃ- 
ἀλιαπη ΘΧΌτα ραν, απ Ραϊγίβ. τπαπάαίο ᾿ρϑὶ ἀ6- 
ταοηπίγαϊ α. 

(2) “Ἄνθρωπος δέ, Ραχεοα]α. δέ Ιοοο καί τθρο- 

- 

τὰ ᾿ Η ν᾽ « ,. " » δέΩ δ Ζ΄. Χειμέριος ὁ καιρὸς, ὡς ὁρᾷς" ἕστηκε τὰ δένδρα 
νὸν ὡς εχ ούι ΠΡ Ὁ τὸν όλα, τ σοτς ἢ πο 

" οἱ βότρυες τῆς ἀμπέλου ; ᾿Αλλ᾽ ἐν χειμῶνι ταῦτα νε- 
χρὰ, καὶ ἐν ἔαρι γλοερά᾽ χαὶ ὅταν ὁ χαιρὺς παραγέ- ρα, χα! Εν βΡι χλυερ ἀρὰς ν ιρὸς ΡΆΥ 

νῆται, τότε ὥσπερ ἀπὸ νεχρώσεως ἀποδίδοται ἡ ζωυ- 

ποίησις, Εἰδὼς γὰρ ὁ Θεὸς τὴν σὴν ἀπιστίαν, ἐν 

τοῖς φαινομένοις τούτοις ἀνάστατιν εἰργάσατο χατ᾽ 
ἐνιαυτόν" ἵνα βλέπων τὰ ἐν τοῖς ἀψύλοις, καὶ περὶ 

80, 35 1684}. χει, 586 1 (τ, αν, 80. 

βαληντ8 οχ δ, ΜΟΡΟΣ, οἱ σοάά, ΟΟ]Ρ.. σα 6. ἀὰ- 
βαι, Μοχ, ριὸ εἰς ἅλωνα, Ογούδοῖθθ ἰορίι, εἰς 
αἰῶνα, δὴ Φίονημην ; αἱ Ἰορϑηάτν ἀλῶνα,σαα ἀδὲ ΥῸΧ 
Ῥετοσραδη5,θερισθείς, αἢ κα δαίδοια ΔΙ ροσ δι) δηοαὶ 
Οὐχ] 8, ααδαι ΔΙ ορογίατα σομῆγιηαν φοαη]85. ὰ- 
ΡΕ5έο πα5, 41 Μα ἢ. πἰς 12, αἷνλ ΘΒ επί πὶ 
απο γοπιθηΐοια ὀχριγρὰίαγιπα, ἀσόᾶπλ ἐθαπι, 
Αποίοσ οἰΐδιη ΠΟΌΡῚ ΤΥ, Εβάνιο σαρ. ιν, 39. δὲ ἐϊ, 
Ἰοφαῖίαν ἀδ ρροπιρ μα ΓΠ15 Δ Π 1 πη ΓΏτα [ἢ ΠΔΊθτηο, {1185 
αϑίοταπι ἄγοὰ8 ἀρΡρΕ1]]δς, Αηΐτηᾶ5 δυΐθιη Οντι]5 
5ᾺΡ. ἢ. ὁ, σσ 5.1} ρρτίθσίηι Το Θ 6 ἢ} ΠΟ ΓΘ 06- 
Ῥάιτα 5, δὶ μού Ἰπ|} 85. πλττι 1} Πππλ. Τα ον Ἶὰ ἀσίταν 
ἀαδδὶ πὶ ἅτ οὶδ πλοῦ, Βα ρα χ νἀ ΠΕ 15 πιᾶ- 
τὴ Θχβροοίδη 65 ; αὖ [501 τὰ πα πὶ φαδδὶ ἰῃ ἐν1- 
ἄφαηι σομανοοιίαν, Μαίτῃ, χαὶτ, 30 ; ἐπηριὶ σαχα οοῦ- 
ΒονΊθα5. ἰὴ ᾿κιθ με οι ρ!οηΐαν, ἢ. 10, Θορᾶνδίῖδ 
διη ἢ) ̓υβίοταμ) οἱ τπρίουα τ ἀστοὶ ΡΆΆ]Ὸ Ροβὶ Ἰοοο 
δένδρα, Βοῦίρβίηνιβ, δένδρων, οχ σοβᾷ, Ἰϊορ. λβαιθ. 
νοίπϑιο, ὅσπον, εἰ τοά, Τδηαθπὶ μοβὶ ἀνθρωπος 
δυΐδ δε ὃν, σαπὶ 6586: ἴῃ δα 1ἰ5 καί, βογρβίηναβ,ϑέ, 
εχ δά. Μογο] οἱ οοάα, (0}}., ἴσο, ὕδβαυρ., ΒοΩ]. εἴ 
Οτοῦ, ὕρενα, ὡς ἐν συνχρίσει, ἀϑήιιο αἰ ἀλλὰ ἀπι- 
στεῖς ἐΓα 5 ΟΓΙ θ᾽ αν ἃ 5, ΝΠ], ΠΠ0.. 1, δρίβ, 900. 
γιάο οἱ δρ᾽ϑῖ, 12. 0..1Ψ 

(3) Πεσὼν δὲ ὁ σπόρος τελευτᾷ, θα, ΟΙοΡ. 4, 
Ολβᾶι},, πεσὼν δὲ ὥσπερ τελευτᾷ, οαήοης φιυιαςὶ 
φιογίισ, ΟἸΟΡ. 5. δὲ ἀτοά, πεσὼν δὲ τελευτᾷ, χαὶ 
ὥσπερ σήπεται, ὁααθη5 πιορ ιν)" οἱ φμαςὶ »μίγοβοτξ, 
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τῶν ἐμψόχων λογιγὼν πιστεύσῃς. Εἴτα, αὐἵα! χαὶ Ὁ {πο π8, ἀδ ΔΗ πιη{15 τα ϊϊοθο ργιρ 1115 στοογοβ, )οΐη- 
μέλισσαι εἰς ὕδατα πολλάχ:ς ἀποπνιγεῖσαι, μεθ᾽ ὥραν 

ἀνέστησαν" χαὶ μυοξῶν γένη, χειμῶνος ἀκίνητα μὲ- 

νοντα, ἐν θξρει λοιπὸν ὀνέστησαν' (εὐτελὴ Ὑᾶρ σοι 

γοοῦντι, παραπλήσια δίδοτα! τὰ ὑποδείγματα) ὁ δὲ 
τοῖς ἀλύγοις καὶ ἐξουθενωμένοις τὸ ζῇν παρεχόμενης 
ὑπὲ-: ἢ δ ν᾽ ᾽ν...) Ὁἢ ὁ - ΝᾺ ν,ν αἰὐῆθις ὃ Υ . 
ὑπὲρ φύσιν, ὁ αὐτὸς ἄρα ἡμῖν, δι’ οὖς χάκεινα ἐποίη- 

ε ᾿ { .- σεν, οὐ χαρίνετα!; 

Η΄. ᾿Αλλὰ ζητουσιν 

ἔτι φανεράν' καὶ φασιν ὅτι εἴ χαὶ ἐγείρεται ταῦτα, 
"βλληνὲες νεχοῶν ἀνάστασιν 

ον "αΓ ἢ Ἔ ΓΑ ᾿ 
ἀλλ᾽ οὐχ ἐσάπη παντελῶς καὶ ζητοῦσιν ἰδεῖν σαφῶς 

Ἀν .- ἣ-. ν΄. , “15 τ πος 
παντελῶς ζῶν σχπὲν κα' ἀναστάν, ᾿ἼΠΟει. Θεὴς τῶν 

ἀνθρώπων τὴν ἀπιστίαν, καὶ ὄὅονεον εἰς τοῦτο κατ 

εἰργάσατο, φοίνιχα οὕτω καλούμενον, Τοῦτο, ὡς 

γράφει λήθης, χαὶ ἱστοροῦσι πλείονες, μονογενὲς 

ὑπάρχον, χατὰ τὴν» Αἰγοπτίων χιόοαν ἐν πεοιόδοις 

πευταχοσίων ἐτῶν ἐοχύμενον, Ὀείχνυσι τὴν ἀνάστα- 

σι" οὐχ ἐν ἐρήμοις τόποις, ἵνα μὴ ἀγνοηθῇ τὸ μυ- 
᾿ ΑΝ ἐὰ ᾿ 

στήϑιον γινόμενον (7 ἀλλ᾽ ἐν φτνερῇ πόλει πάρα- 

γενόμενον, ἵνα ψηλσφηθῆ τὸ ἀπιστούμενον, Σηχὸν 

γὰρ ἱαυτῇ ποιῆσαν ἐκ λιβάνου χαὶ σμύρνης, καὶ 

ληιπῶν ἀρωμάτων " καὶ ἐν τῇ συμπληριύσει τῶν 

ἐτῶν εἰς τοῦτον (2) εἰσελθὸν, τελευτᾷ φανερῶς καὶ 

σήπεται Εἴτα, ἐχ τῆς σαπείσης σχοχὺς τοῦ τελευτή- 
ταύποος Ἀσὰν ἄλυσον εν ΡΣ ΝΣ σαντος, σχώλυηξ τᾶς γεννᾶται" χαὶ οὗτος αὐξηθεὶς, 

εἰς ὑρνεον μορφοῦται (μὴ ἀπ'στήσῃς δὲ τούτῳ καὶ 

γὰρ τὰ μελισσῶν γεννάέματα οὕτω βλέπεις ἐκ τῶν 
ΤΥ ΤΤῚ τας ΤῊΝ ΞΟ Ἢ πῖλον ΘΠ σχλωλήκων μορφυμενα' καὶ ἐξ ὠῶν ὑγροτάτων ἐθεῶ- 

᾿ 
ρησὰς ὀρνέων πτερὰ καὶ ὀστέχ καὶ νεῦρα ἐξερχό- 

μεν)" Εἴτα, πτεροφυήσας ὁ 
. ὯΝ γ Εν. . , ᾿ καὶ πίλειος, οἷος ἣν ὁ πρότερος, φοῖνιξ γενόμενος" 

πολειρημένος φοίνιξ Ῥρειρημένος φοίνιξ, 
ΓῊΝΣ δ Ξ- ΓΦ Ὁ ᾽ ἽΝ ς 

ἀνιπτατα! τοιοῦτος (3) εἰς ἀέρα οἷος χαὶ ἐτετελευ- 

τήκει" σαφεστάτη» νεχρῶν ἀνάστασιν ἀνθρώποις ἐ 

59 Ψία, ξρΥ. τι. 3. 

4) Τὸ μυστάσιον γινόμενον, απ ἁΠ ουαῖγα ᾿ὰ- 
σαμι νοσστὰ τοὐσπηᾶδγο νἀ πρίων, ᾿Υ]]ὰ ΟΠΊ 558 
65. 1 οι, Οἰἴο!ν. 3, ἤοο. δι ὕδϑαιθ. ; αἸΐοτα ἰὰ 
00}}»., Βοα]., Μοτε]. δὲ νοι, Βορο Ιοσοπήαπι, ἐν 
νυστηρίῳ, γε βοορείο. ΟΘἴθραια νὸχ παραγενόμενον 
τοίοσαμ! αἀα τοῦτο ὄρνεον. 

2) Εἰς τοῦτον. ΠαΡοθαΐαν ἴπ ΘΟ 15, τοσοῦτον, 
ὃχ οὐὐμ. Οὐον. 3 οἱ 04}. ἀορβηβ, τοῦτον" δὸ- 
οὐάπηι ἴσο, άθαθδ. οἱ ΟΥ ΟΡ. Ε Τοσοα θα, τοῦτο. [,1- 
πρὰ 80αδπ}, ὉΔῚ βογρβίηγαβ. ἐκ βδοοαῃάππι οσά. 
Βοά!]. οἱ Οὐἱοδ., ἴθ νυϊσαξ5. παρορδίαν, χαίΐ, Οοά. 
(0}}ν. ποὰίνγιπὶ ἀρποβοιί. 

(3) Τοιοῦτος, πϊς ποταπὶ ρρωθΠρίνατ ἰὰ οα 15 
δ Το 5. ὁ, χαοῖα οοαα. ΟἸ0}». αἱτιβθαθ Βύο, οἱ 
Οάβαι. αἰοιϊουνι ταῖς ϑαβεα τ χαϑ. 1ὰ νότθο ἐτετελευ- 
τήκει, ἀαριποπέθιη, ἀπο ἂρ δα 15 ἀΠ 5 ιχαθ οοά οὶ - 
δας αροϑὲ, 55 α!. {πὶ ἀδηονοῖ, παϊνοίαν, ἐπελεύς 

τῆσε, 1π ΟΡ 5 ΟἸοῦ., τετελεύτηκεν, ΡΟΝ. θαυ-- 
ματτύν, ραγβουϊδη μὲν 6χ 044. οδθ, δϑαι} δὲ 
ἀνοί, ᾿ὰὰ ἰοχίμθγη 50 Ρ 1051. 
ἃ} Βιφοιιίη φοπόνα. Ἰοχτοοβιδρ μονα Δα γα 

ἀπιοζον! δίθηι βοσαῦαξ βάσα, πὶ τὸν ἀυοξζόν γοἀἀ σδῃη 
μον ῥωϊοπο. ῬΘΊΑν πιὰ τε ες Αὐἰρίμοϑ γθυι, τοὺς 
μυυξούς, αὰὺ5 ΕΡΙ ρα η1 5. ἀποκοναίε παι. 85, 5ὸχ 
ποη565 πηι, δὲ ροβίθα γον νίβοογο ὅπ ὀχθιη ματα 
πᾶ πη τοϑαυγο σι 9η15 ταϑτηοταί, Ογν}} }ὰ5 σα αν 
ἀὸ δηϊπια! θὰβ πὰ ἰρδὰ ργονϊηοία ποίΐβ : που ο 86 
ἀπθηαίατν παπὶ ἴῃ Ῥα εΘοΞ ἤπὰ ν᾽ ογοιαν απ τὲ 5. Δἢ- 
φῬίαϊ. 05 ΡΙαΐὰ5. 10, νι δι, παίμγα, ὁαρ. 37, 

46, πιτισο Θ᾽, ἀρθ 8. 5:0 1551 Π0}18 ἰὴ ἀπ κυ οσαϊὼ 

Ροβι ἢόγδὴὶ γον υβοαπε; δο Βυϊο πάτα σόπονα σὰ πη 

μι θῆχο 1Π}ΠΊ0 0 }]1ὰ Ἰπϑηθαῃξ (4), 1π φοαταία. ἀεϊποῦρ5 

ΠΟΒΒαΡβ ΙΗ , ("9 ΤΊΒΙ δαΐπι νΠΠ1α. οἱ Πππ|Π1ὰ σομίμααι- 
{1, 5111 ἀπ ΐατ τοῦτα ὀχθιη ο]ὰ.)} ΟἿ δα θη τὰ- 

(8. ἀδο τ αΠ15. οἱ ἀοπρ σα 1 {Π|5ὰ5 Το θι8. ν᾽ τληὶ ρτο»- 
Ῥοξ βαρτα πα αγαπι, ἀΌπΠ6. 140) ΠΟΡῚ5, ρτορίον 
{65 οἴἴδι 185 Γροῖξ, σοπμοΟ θα 5. 65] Ὁ 

ΧΊΠΠ. γθστπ δά πὰς τοι ραπε ἀστθο) ΘΟΤ ΒΡΙ ΟΠ] ἢ. 

ταογέπου αι ΓΟβαγυ οἰ οη πὶ, αἰαμίαιο, Εἰ 51 Τὸ 8 

τήοῦο τπθπ γα ϊερ ΓΘ ΡΟΔΙΙ, ΠῚ [ἈΠΙΘἢ ΡΌΠΙ 5. ἴῃ 

Ῥυϊοάϊμοιη ΔΙ νΞ5ε : ἀρογίθαι!, νἱάογα οαρίαιν 
ἀπ π18] ροη 5. Ῥαϊγοϊδοίπτη ἀποα γοϑυγγθχρυῖ, 

Νογοσγαΐ Βου5. Πάπα Ποιηππι ᾿πι στραθηὰο ρογνῖσα- 
οἴάτῃ, ἀἔσαῦ αα ἸῺ ἀνϑπὶ σοπῃραγαΥ ᾿ἱοπίσθ ἃρ- 
ρΡοΠαίαιι. ἤδοο, ἀξ 50} 10} ΟἸεο 5 (να Πίιο σομ- 

Ρ᾽αΓοβ πσρτοηΐ (0), σαπη 51} 5811 σϑη δεῖ ἀπίοα, ἴῃ 

“κγριύοναι. τορι οη. ψαλαγσθη 5 αὶ βαπο 

ἃ 15. Δάν η 015, ΓΕΒ ΓΟ ΟΠΟΠΘ 1 ΟΝ: πο ἢ ἴῃ 

ἀδβογί5 Ἰοοὶβ, πὸ ΤῈ 5 {Πὰ χηγβύθείαηι Ϊαοίαᾳ Ἰαϊογοῖ:; 
564 ἴῃ ἀτθὲ σοπαηρίσαα {1}, μύαβθὴ [6 Πὶ 58 ΒΙ5ΙΌΠ5, 

ἈΠῚ τηδὴμ οοπ γοοίδίαν Γ65 4αδθ ἃἸοπ} Πάδιη ποὺ 
ἰηνϑαϊνοῖ, Ταοίο δηΐῃ ἰὴ} ἐχ {ππτς, τὰν τυ]ια, σαν 6- 

τίξχαθ δυοιπδ 5 πο, ἤθη οχρίοίο ΔΩ ΠΟΓΌΙῚ 
οατεῖσυ!ο ἱπανοάϊοηβ, ταοχί τ ρα]Άῃ, ἂς ραϊΓοβοῖς 

Ὠρίπάρ οχ ρυϊγοΐαοία ἀστηονγέμτο ἃν }5 ΟΡ 8. ὙΒΓΠῚΙΞ 
σαϊάατα οπδολξαν, πἰσααο ἀππηιθητοτα σαρίοπβ ἸῺ 

ψοϊπογοτῃ ΘΟἸοσδίαν, 3 5.9 (ὕὙὅαὰ τοὶ 1511 ἀδίγδῃαβ 
ἰἰάθοι ; πᾶτὰ οὐ ἀρῖιαι 50.» 0155 βδούάοα. τπθο ΠΟΤΕ 
ΟΧ ψΨΟΤΓΙ ΡῈ ΘΟ πα τὶ: ἀἔσαο οχ Πα] 1551 1π|18. ΟΥἹ 5 
νΟΠ Ρ πλ ΡΟ Πα 5. Οπβας ΟἹ ΘΎνΟ5. ΟΡ μὰ οὐ 

βροχίσι.) Ποϊηάρ ρθυρηϊοὶ ργραϊοίο βαουγοβοιαὶ 
ῬΘΩ8 : ρου ]οοίμθίαθ, 4115. Θγὰξ ῥσίορ, ρθιθμχ 

πίθου τονθτὰ φολαϊ αἰ], ἐδ αἰϊηχοηίο ἦτ ἐρθομηι 60Ὲ- 
τροΐο ᾿ οὐ ΟΥγ Πα πυοξοί οἴη. πιοία ἅΠονρ 
Υἱῷ δίσῃο πο γα πὴ ἸΠ5Ὰ}ν ππὰηθτοῦ!, Ρειθίογθα 
γε! Ἂαηὶ ἀρ γσορὶ 5. οἐΓ νη Θ. ΔΕ 8. ἀπ πη} 10 115 
Ἰοχαὶ πολὶβ νι ἄθιισ, Ναὶ αασὰ 1110 ἀ6 πυοξοῖς ἰδ 
Βα ηΠ 85 ΓΟΒΠΓΓΘΟ ΠΟ ἢ 15. ἀτραπιοπίατῃ {τ 1}, ᾿ἰοτα 
τος. ΝΥββ,, να. ΠῚ δβαρρθυξ,, μ. 4538. 46 γορ- 
ΔΠ1ΡῈ5, τῶν ξοπετῶν, τΟΪΟΡΙ ; δὲ βηηοαβ. ΝΊ]5, δ 
τερηασλογιθὶ ργδίαπιελα, οἂγν. 3., νᾶρ. ἀ03, ἐς νὸρ- 
ΕΠΙΡῈ5. σοὶ νΘΠΘΉΔΕ15. 

ι5) ΟἸδμεθ 5 οβαπ 5 ΘΡ 51018 ἐ αὐ (ογίπιλι., οὔρ. 
3, ». 100. 

ἴθ) οἰωιισηδ, αἰλίψιιο οοπιρίερος. Ογε 5. αἰ (8.5 
τπ6Π115 ἴογ νοσρὰ πβαγραῦ : ρα] τη ἰὰπχθ αν 115 
πᾶτγγαιϊ:οῦρ ἠϊπδῖρι, ΝΡ ὃσΣ Οὐ], ρῥ]ιηῖχ ἴῃ 
ϊμνριίαηιν ἐναηβαθο νι ἔθη θογο ἃ ἀν δοπὶ οοἰο- 
Βρυσηηδι (Πθ] ορο τὰ. ὁχ Οἴσαι, ἤθη, ἐοηνἐλξ 
αροξέ. ᾿1}). ν, οὰρ ὃ, Οὐἴροιοι ΠΠΡν τΥ σον, Ορίδεμη, 
Ρᾶρ, 229 οἱ δἰ ἰδ 1 0 }}}σ ὁ} ΓΔ ΠῚ Πα ΡῈ ΝΟΉΠ ΑἹ ΟΧ 
ΟἸομαθπίο, ρα ηῖχ ἴῃ ἀταθία 1 ΠΠ  λ5. πον παν οἱ 
γοθοβοι αν : δὺ σγαυ 8 εἴθοδαβ. απ τ ππὶ ἢ τἀὸ πον - 
[1] οὐϑὰ ἐχϑίαηι θχ Αγναθὶα Ἠδ!οροϊηι μὰ πόδε, 
δοηαθ ἴῃ τὰ ϑο}15 ἀδροβῖο, δὺ ἀπ ἀδ νοη}} ἀὐοϊαῦ, 
ΝΊΒΗΙ οβὲ σαοὰ πὶ ἀδ φῃαῖοε αἀϊοαπιαβ, ἀρ χὰ 
Μμ1}}}} ἔεγο ἀποίοτος κοῦ 6Ὲ Ῥτοίαη! σΟη  σρβ μα 
Ταπίαμα τηϊτάπας δου] Θδι αβίϊσοϑ αὐοίοτοξ [ὰ Βαϊαιῃ 
σα τα πίορδυθ μβασαῃ διηαὴ ο]θῖ ΠΟῺ 588 5115Ρ8- 
οἷαίοβ 6586. 

(Π| Βϊοιορολη ἐπι Πρ, 



1021 5. ΟΥ̓ 1 ΠΕΒΆΟΒΟΙ,. ΑΒΟΠΒΙΡ, 1025 

ἔ; “᾿ ᾿ ͵ Ε Ἶ ᾿ ᾿ ς δ ο ῃ Μ "να. 

ἔχουσα, ἴῃ δδγᾶ (4115. ἀνοϊαὶ σα} }}5. οἱ ἀδυγουίμπ8 αὶ δείξας, θαυμαστὴν μὲν ὄρνον ὁ φοίνιξ' ἀλλ᾽ ὄρνεον 

Γιογαῖ, ον ἀδῃ {|59] ιᾶτα ἠλοτ ποτα πὶ ΓΡΒΌΡΘΟ ΠΟ ΡΙΙ 

πογαΐηῖθι5 οδιθηίδη5. Αἀπλῖγα "1115. τα! ἄοσγῃ νυ ]ασΡὶ5 
5. ρα ̓  ἃν18. ἰατηθὼ γδϊΐοα ἀρϑθμαιι, 42 

παρηιαπι ἤσο Ρ5ϑίποβ ρος ἀδνρὰ ΟἸοπτανο]αί ; 

βορὰ 418 51} ππι βϑηῖαξ Πὲὶ ΕἼΠ1π5, ποῖ ον. ἀη 
τοῖο ἱτγαϊ Ὁ 1} οἱ ργορείαπιε ἢ ΔἸ ΟΥ̓ΘΙῺ ΠΘΒΟΙΘ ΒΕ 

ἄλογον, χαὶ οὐδέποτε ἔψαλε τῷ Θεῷ, [Πεοιπέτετα!: τὸν 

ἄξοα, ἀλλ’ οὐχ οἷδε τίς ἐστιν ὁ μηνοπενὴς Υἱὸς τοῦ 

Θεοῦ, Εἴτα τῷ μὲν ἀλόγῳ ζὼψ καὶ μὴ, γινώσχοντι 

τὸν Ποιητὴν (1), νεχρῶν ἀνάστασις δεδώοτται" ἡμῖν 

δὲ τοῖς δοξολογοῦυσι Θεὸν, καὶ τὰ προστάγματα αὐτοῦ 

τηροῦσιν, οὐ δίδοται ἀνάστασ'ς; 

αὐ τηαπίὶ τπογί μονα πὰ γοξαγτθοίίο ἀαία ἔπονῖς: ποδῖ5. νόγὸ αὶ ἤραπι ρον βοαται5 οἱ ριϑοορία 6}115 ἢ- 

βουυδλαβ, δαύόπι ποὴ ἀΔΌΙΓΙν ἢ 

ΙΝ, 564 συοῃΐαια ἰοηρο μοί πιστὰ δὲ γαγατὰ δδὶ 
Ῥμαθμ οἷβ πίσηι), ἂο ποπάιι οσοάιπξ , δοοῖρε ἐσ 

πἷ5 αὰαο χιοι 186. οοπλρί οἷ» αἰϊᾶτα ταρξι5 ἀθυποη- 

οἰρα ἤόποηι. "ΑΙ ρ θ5. σοὶ γν6]1 ἀπο β 05 ρ ατα 
ΔΏΠποσ5, ἨΒῚ ΘΓ ΠῚ Π5 ΟΠ 68 π05, ὑαπὶ αἰ οἴη, 

ἀππὶ 4αὶ αἰ 41{}52 Αἤπθ ἰσπογατηῖ5 σογροιασα πο- Β 

δἰτόσατῃ ΟΠ 51 τὰ ΟἿ 5 ὈγΊ πότ 182 Ν᾽ Θβοῖὶβ σποιοῦο 

ΟΧ ᾿π|Ρ001}}15. ἱπΙογιηἶδιι8, οἱ πῃ] ιϑυλοῦ γοθ5 σα- 
ὨΘΡΆΠΔῈΣ Ὁ. ἀἴα! ὁχ 116 πηϊαβηοιδ πὰ ΘΟ ΠΤ 8 

Ρεπορῖο ἰογηαῦπιν νἱνθῃβ ἤύτηο : ὅ Ἰπάχα ἰη ἢ ν- 

τα πῦ ἃς ἀθ6 8116 Ἰῃ σᾶτηδιῃ οοτηρασίαπι, ἴθ πθυνο- 

γα Πυι  αῖοα τα στα αίαρ ; δὲ ἰὼ ὁσαϊονῆτα 

{πι|ρ πᾶ] πθ πὶ, 6., ϑὲ οἄοῖδηι γα, δὲ ἀμτγίτπτα 
αὐαποπριω, οἱ ᾿ἰησυαπὶ Ἰοααδηξθγη, 6} ΘΟΥ πιο η 8, 

οἱ τιαππιθτη ορογάπαϊ Ἰἀπείσίαπι, οἱ μοάίαῃι ρΘΓη]- 

οἰταΐρια, οἔ ἴῃ οἴλπθηι ΔἸ γ6 51 ΠΟ ΠΘΥΙ5 ΠΙΘΙΠΡΓΟΓΕΠΙ 
Ξρϑοῖρτῃ. Δΐχιρ ΠΠπ|ἃ νη] 86 δὲ τ βρο ἢ] 0. ΔῈ ἡλνίαπε 

[τὶ οαίον, οἱ ἀοπιογιην) αΠορίοτ, οἱ ἀγολξας 15, 
οὐ οὐαδνδ ΓΙ 5 Ορονανίβ. δὲς Πλ1|68, Θ᾽ ΡΡΙΠΟΘΕΒ, 

οὐ Ἰερ᾽ϑ᾽αίον, οἱ σεχ Ουἱ ὁχ Ἰσιρ τ θοῦ 5. 1.115 08 

ἴσο 65, ππιτὸὶ θα ἀο]ροίοϑ βχοίαγο Ἄρη ροῖδ- 
1 Ὁ ΟἿ] στοαὶ Ὑ} 55 τϑτῃ ἰΐὰ οοχρογαν!}, οΟΥΡαΒ 

0 

Θ. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ μαχοὰν καὶ σπάνιον τοῦ φοίνιχης 

πὸ σημεῖον, χαὶ ἀπιστοῦσιν ἔτι" λαδὲ τὴν ἀπόδειξιν 

ἐκ τῶν καθ’ ἡμέρχη φαινομένων σοι, πάλιν! Πρὸ 

ἑκατὸν ἐτῶν ἢ καὶ διαχοσίων, ἡ μεῖς πᾶνντες, οἱ τε λα- 

λοῦντες καὶ ἀκούοντες, ποῦ ἦμεν ; ἀροχ οὐκ οἴδαμεν 

τῆς ἡμιτέρας ὑποστάσεως τῶν σωμάτων τὴν ὑπόθε- 

σιν : οὖν οἶδας ὅπως ἐξ ἀσθενῶν, καὶ ἀμόσσων, καὶ 

μονοξιδῶν πρανμάτων νευνώμεθα, Καὶ ἐχ τοῦ πο- 

νοειδοῦς καὶ ἀσθενηῦς μορφοῦτχ! ζῶν ἄνθρωπος" καὶ 

τὸ ἀσθενὲς σαρκωθὲν εἰς νεύρων ἰσχυρύτητα μετα- 

βάλλεται, καὶ εἷς ὀφθαλμῶν (3) λαμπρότητα, καὶ 

ῥυνὸς ὕσφοησιν, καὶ ὥτων ἀχοὴν,, καὶ γλῶσσαν λαλοῦ- 
σὰν, καὶ καρδίαν πάλλουσαν, καὶ χειρῶν ἐργασίαν, 

καὶ ποδῶν δρόμον, καὶ παντοίαν ἰδέαν ἀελῶν, Καὶ 

τὸ ἀσθενὲς ἐχεῖνο γίνεται ναυπννὸς χκαὶ οἰχοδόμος, 

χαὶ ἀοχιπέχτων, γαὶ παντοίας τέχνης ἐσγάτης, καὶ 

στρατιώτης, χαὶ ἄρχων, καὶ νοικοβέτης, καὶ βατ'- 

λεύς. Ἔξ ἀτελῶν (3) πραγμάτων ποιήσας ἡμᾶς ὁ 

Θεὸς, ἄρα τοὺς πεσόντας ἐγεῖσαι οὐ δύναται ; Ὁ τὸ 

εὐτελέστατον οὕτω σωματοποιῶν, τὸ πεσὸν σῶμα πᾶ- 

λιν ἐγεῖραι οὐ δύναται : καὶ ὁ τὸ μὴ ὃν πλάσας, τὸ ὃν 
- ᾿ . π ὌΝ ΨΥ. 

ἌἈαι πΕσΟΝ αϑο, ΩΣ ΦΎΕ ρει ἦ 

οπγονίσπι τα ΠΓοΡαιτὴ ΒΘ ΧΟ ΙΑ ΡΘ πΌ ἢ ψ4]68} Ὁ Οἱ ἔροιε φασα ποῖ Γαι, ἃ φαοαὰ δϑῖ, μοϑιαδπὶ ΟΕΟΙά ΘῈ, ποῖ 

Θχοϊαγρὶ ὃ 

Χ, Αὐοίρα δὲ τηδηϊ δϑίῃτι ΤΟΥ ΠΟΓΊ ΤΡΒαΓτο- 
οἴ οηἾ5. ἈΓΡΙΠΙΘΉΠα  Ἰἢ οἶὸ οἱ Πππαλἐ παι  ΒῸ15, 511-- 
θᾺ}Π15 ὨΙΟΠΒΙθ9. ἰσϑίαίαγα. Νᾶπι Ἰπηαγθ σοτρὰβ ἴῃ 
ἰοΐπτη ἀοῇοῖρη5, [τα ἀξ 1} χα ἰρ80. ΔΥαθΠΠπῈ σοὶ- 
8ρ1οἰα θα, τσ ἢ (6 στο σογηρ βειτιο! ἢ ἰὰ φαοά 
σταϊ αὐλτδ ᾿π 5] δι γα αν, δὲ ἢ ρρυίροίδην δ εοίοτα ΓΟῚ 
εἰοηχο 5 Γ8. ΟΠ δ. ΡΟδἐ ΔΠ ΠΟΥ πὶ γουο 065 μᾶθ5ἃ 
ἀοΠσατατα πὰ, αἴηιιθ ἰῃ βΚδη πα! οΤὴ ρα! βητον οὐπ- 

γογξα, ΓΟΓΒῸ5 ποτ ΠΟΓΡΗΣ σρεα 6 } Πρ νἱᾶδ- 
Ἰοσε δία ρρόνηθ πὰ 110. Ὁ οἐ πὰ ποιηο πὶ οχ βαὴ- 

δυπλθ σοηβα 8. 65. ὨΔΟΡΓΟΤ αὶ ΓΒ Γοοιοαὶ ἢ- 

ἄδτα π ογοβάτου; συσάσαε ἰὴ )ὰ οοπδρίοῖβ, ἰὴ 

ἰθ φασφαβ ὁγοάθνοβ αι αραηλ. Ηἰ5 πὸ αὐ γούθατα 
γϑοοβ γϑ 18 πἰορ: 490 πᾶτῃ οὐ 15. φαΐ δοιὶ- 

ἀψνὴᾳ. οαξ. ἃ, αι. 8ὺ, Σ Μὲ, σας, 13, πα. 30, 

(1) Τὸν Πονητήν, Αἀὐδαπὶ ἔσο, ὕδβαῦρ., δαον,, 
Ξῶν ἀπάντων, ὁπιέιι ζασίογεπι. 

(3). ᾿Οφουλιλῶν, δοτιρβιπεβ ἢν οἰαρα}, σα ἴῃ 
ρεδδβὶβ μαοαίην, ὑοθαλυοῦ, οχ το, ἴοο, ὕκ- 
βαῖ, οἱ τοι, ἀξ 65} 1ὴ 5ί πη 1}} ΒΓΑ 51 ολί, ὦ, π. 99, 
ἀφθχλιλῶν λαμπροτάτην χατάστασιν, 

(3). Ἔξ ἀτελῶν. (οάα, Ο9|Ρ., Πορ. ΟἸοΒ., ὕὰ- 
Ἄδα. εὐτελῶν, υἱὐθμα. Οαδτὰ δος. πε σ δι 
βρχαρβηΐοθ νοθθβ, ὁ τὸ εὐτυλέστσατον οὕτω σώματο- 
ποιῶν, 

(ἢ) Τὸ φωτοειδές, Ατ σα! αὶ ἀππὸ ΞῸρΡΊδν 115 
ὑχ ᾿οὐᾷ. σα ὁ. ὕδβαυμ, 

(5) ᾿Αγράφοις. το ἀγράφο!ς, δοτρίαμχ ἴῃ ὕθπου,, 

ὃ 

ἮΝ τὺ 
ατιῦ- 1᾽, Ααδὲ ὁξ μον νεκοῶν ἀναστασεις φανελὰν 

δείξιν ἐν οὐρανῇ καὶ φωστῆρσι χαθ’ ἕχαστον μῆνα 
μαρτορουμένην" Τὸ γὰρ τῆς σελήνης σῶμα πχυτε- 

λῶς ἐκλεῖπον, ὡς μιδ᾽ ὁτιοῦν αὐτοῦ φαίνεσβχ! λοιπὸν, 

πᾶλιν ἀναπληροῦτα:, καὶ εἰς ὕπερ ἦν ἀπηχαῇ σταται" 

Ὑπὲὸ δὲ τελείας τοῦ πράγματος ἀποδείξεως, χατὰ 

περιόδους ἑτῶν ἐχλείπουσα ἡ σελήνη, χαὶ εἰς αἴμα 

φανερῶς μεταθληθεῖσρ, πάλιν ἀπολαμθάνει τὸ σῶμκ 

τὸ φωτλειδές (4) τοῦ Θεοῦ τοῦτο χατασχευάσαντας, 

ἵνα καὶ σὺ ὁ ἀνθοωπος ὁ ἐξ αἵματος συνεστὼς, τῇ τῶν 

νεχρῶν ἀναστάσει μὴ ἀπιστήσγς ἀλλ᾽ ὅπερ ἐπὶ τῆς 

σελήνης βλέπεις, τοῦτο καὶ περὶ σεαυτοῦ πιστεύσης. 

'Γούτοις μὲν οὖν χέχοη,σο λόγοις πρὸς ᾿ἔλληνας" τοῖς 
γὰρ τὰ ἔγγραφα μὴ παοαδεγομένοις, ἀγηάφοις (5) 

ἀγράφως, δἰ! ξργρέινα, Αἰ τὰ πος Ρ ὔδξαιμ,, ἀμα- 
χοῖς, ἱπευρμι αι δι. Υτμι αι} 5 γο 018 ἱμηογαραπὶ 
᾿ ταγηῖ, ΑἹ ὁσοαῦγε Δ σαᾷπαο ἴῃ δος  Θβί αβεϊοὶβ βοιὶ- 
Ρίογι μεθ, Υθτμ αυα}1, βατεσ 5 Ἰροη φθιι8, [1] 0 τς ΒΡ. 
ἃ}. 1. ποῦ. οα, 8, πὰηιϊ. ἐ, ἐξ ἀγράφιον. ἀναγινώσκον- 
τες, ὃχ 113 μὰ πιϊπτηθ ἰὴ βαοτὶς ἰἰἰονῖς Ρν στε ξιωϊ, 
φμοάαεν ἰοοξ πέος, ἀαοίον Ἰθιη θη Πγαγε τι, ότι. 3, 
Ἀπτη, 38... 510 ϑηπόηθηι Μάμπτα, .6ιπι αἰϊᾳ|υθτα πὰ 
γο οὶ δουιρίατα 0 ΘΧ ριθβδῖπη σοπο!η ον σΟΏ ἢ. 
ἰδ ἰμάμποι!! ; Ἕτερος ἀγρᾶφος περιλείπετα: εἶναι" 
Πορκία! μὲ αἰΐλον ἴπ δριμέα ον δσργρίξεις ἀηποξερη- 
ἄπς 511 Βθι5. Ὠυδργορίοι βαμοῖας ἄγαρ. Νγβθ., ἰυχα. 
ΙΗ Ψ, βαποίὶ ἔρλν., Ὁ. ὅθέ, γραφικοὺς λόγους ἃρ- 
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μάχου τοῖς ὅπλοις, ἐχ λογισμῶν μόνον καὶ ἀποδεί- Α ρίαγαθ ἀθπ γθοϊρίαμΐ, ΓΙ 5. 6 δοτίρίαγα ποπ κα ηι- 
τὴς ΜΕΥ ἃ 5 Ν , ΞΞ , 

ξεων" τούτοις γὰρ, οὔτε τίς ἐστι Μωσῆς γνώριμον, 
ὕτο τίς ἐ ἰς 5] ." ν μ “) " εὖ 

Ὀὐτςε τίς ἐστιν ιἪσαϊας, οὔτε τὰ Εὐαγγέλια, οὐτς [αὐ - 

λης. 

1Δλ΄, Μετάόηθίὶ μοι λοιπὸν ἐπὶ Σαμαρείτας, οἵ νό- 
μὸν δεχόμενοι μόνον, προφήτας οὐχέτ' χαταδέχονται" 

οἷς ἄργον ἔοιχε τὸ παρὸν ἀνάγνωσμα τοῦ ᾿Ἰεζεχεΐλ᾽ 
προφήτας γὰρ, ὡς ἔφην, οὐ δέχονται. Πόθεν οὖν πεί- 
σωμεν καὶ Σαμαρείτας ; “Ἑμλρωμεν ἐπὶ τὰ ἔγγραφα 

ἘΞΩΝ ἦτ. οὐψῆν τοῦ νόμου. Λέγει τοίνυν ὁ Θεὸς πρὸς τὸν δίωΐσῆν" 
᾿Εγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αὐραὰμ χαὶ ᾿Ισχὰκ καὶ ᾿Ιακώδ' πάν- 

τως ὅτι τῶν ὄντων χαὶ φεστηκότων, Εἰ γὰρ ᾿Δύραλμ. 
τετελευτηχε, χαὶ ᾿Ισαὰχκ (1), καὶ ἸΙαχώδ' θεός ἐστιν 

ἄρα τῶν αὐ ὄντων, Πότε βασιλεὺς εἶπε, ὅτι βασιλεὺς 
εἶμι (2) στρατιωτῶν, ὧν μὴ ες πότε τις ἐνδείξατο 

πλοῦτον, ὃν μὴ ἔκξατυητο; Δεῖ τοίνυν ὑφεστάναι καὶ 
᾿ » 5 » ᾿ . - : - 5» « - ῃ Αδραὰμ χαὶ Ἰσαὰκ χαὶ Ιχαχὼδ΄, ἵνα τῶν ὄντων 
θεὸς ἢ ὁ θεός (3). Οὐ γὰο εἶπεν. Ἥμτνν αὐτῶν, ἀλλ᾽, 
μι, Καὶ ὅτι χρίσις ἐστὶ, λέγει πρὸς τὸν Κύριον ὁ 

᾿Αὐραὰμ " Ὃ χρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, οὐ ποιήσει 
χρίσιν ; 

18. ᾿Αλλ᾽ ἀντιλέγουσι ποὸς τοῦτο πᾶλιτ οἱ ἀνόητοι: 
τ : , : οὔθ, Ξ 

Σαμαρεῖται, καὶ φασιν, ὅτ: Τὰς μὲν ψυχὰς ἐγχωρεῖ 
- , "ὦν ᾿ “- ᾿ ᾿Ρ 

μένειν τοῦ ᾿Αθραὰμ, χαὶ τοῦ ἰσαὰχ, καὶ τοῦ ᾿Ιαχὼδ, 
. ἊΝ Ι" - 2 . τὰ ω ᾿ 

τὰ ὃὲ σώματα ἀναστῆναι οὐ δύναται, Εἶτα, τὴν μὲν 
ἍΕῚ Ν , απ, ν; ΄. ὡς: ἑλθῦον Νωύσέως τοῦ διχχίου δράκοντα γενέσθα: δὺ- 

᾿ (ἢν , » ἔν Ἦ “ »- - 

γατὸν, τὰ ὃὲ σώματα τῶν δικαίων ζῆσαι «αὶ ἀνχατῖ- 
το τὸ 

᾿ 
ναὶ οὐ δύναται, γαὶ τὸ υὲν παρὰ φύσιν ἐγέὲν 

᾿ δ, ἔ, ᾿ " ; χα κ 4 δὲ χοτὰ φὖσιν οὐχ ἁποχαηίστατα: , Καὶ ἡ “αὖ 
ς 
Ν 

᾿ » 3 - ᾿ κ᾿ ὡΣ Ε Ἔ 
Ααρών ἀποτμηθεῖσχ, καὶ νεκρωθεῖτα, χωρὶ 

δος (4) 

ὀσμῆς 
γὰν ΠΝ ᾿ “- πων ἐς ᾿ 
ὑδχτων ἑρλαστυσε “αι τὰαστα, ψποπτενος Οὐα, χαὶ 

τὰ ἐν ἀνγοῖς βλαστύήσασα' καὶ ἐν ξηροῖς ὑὲν χειμένη, 
ἐαῆς τρ. υἷι ᾿ Ὥστ ἣε ϑ ὦ 

τὰ δὲ τῶν ἀρδευομένων πολυετῶς, διὰ μιᾶς νυχτὸς 
Ν - Γ πω" 

ἀξτὰ χαύπων ἀπουσησα, ξ 
τάποτγ: : Σ 

ἯἩ ῥάδδος ᾿Ααρὼν ἔν νεχρῶν 
ἣ ΡΣ ἘΠ ΝΩΝ ΕἼΣ Ἶ :- Κα φύσα. 
ὥσπερ ἄνέατη χαὶ αὐτὸς ᾿Ααρὼν οὐχ ἐγείρεται; 

Ὁ δ ων δ ἀπ ο ᾿ 
χαὶ ἵνα μὲν τὴν ἀοχιτ:ρωσύνην αὐτῷ διατηρέσῃ Θεὸς, 

᾿ 
ἐν ξύλῳ ἐταυματούργησεν᾽ αὐτῷ δὲ τῷ ᾿Λαρὼν τὴν 
ἀνάστασιν οὐ χαρίζεται Καὶ γυνὴ μὲν παρὰ φύσιν 
ὕλας γίνεταί, χαὶ σὰοξ εἰς ἅλας μεταδάλλεται" σὰρξ ἄλας γῶεταί, χαὶ σὰρξ εἰς ἄλας μετχοάλλεται' σὰ 
ὃὲ εἰς τάρχχ οὐχ ἀποκχθίστατα: ; Καὶ στύίλη μὲν ἀλὸς 

, ᾿ ᾿ ν ἄωρον - Ὁ. ὃν νοῶν Ψ : 
γέγονεν ἡ γυνὴ Λὼς, ἡ ὃὲ γονὴ τοῦ ᾿Αὐραὰμ, ἄρα οὐχ 

δα, ον ῃ ΠΩΣ Ὁ ᾿' ρωρ . - 

ἀνίσταται ; Ηοίᾳ ὃε δυνάμει μετεδλήθη ἡ χεὶρ τοῦ 
τς Δ ἐν Σ ΔΩ - ἐνέ . . Μωυσέως, ἢ (δ) καὶ ὑπὸ μίαν ὥραν ἐγένετο ὡς χιὼν, 

καὶ πάλιν ἀποκατέστη : πόντος ὅτ τῷ θείῳ προσ- 

8 Ψ α, δαξ. 18, τι. 37. 4 ἙἘχοὰ, τπ,. 6. ἢ ᾿ρ1ἃ. 
9 Ναϊι. χνη, 8. 10 σρῃ. ΧΙΣ, 26. 

δ ΄αδῃ, χύπι, 30. 

Ρ 8 ἀσοογία, 6χ ται οἰ Ομ  ΒῈ5 50115 δὲ ἀθτποη- 
5ἐγΔΠ ΟΠ ΙΡ5. Η15. δη τὰ, θὰ 418 51} Μονβῦσ5, πθὸ 
(15 8815 οοιηρθύίαη; 6 ὸ Εναπβο! αγπορ ΡΆΛΠΙΞ 
σΟσΏΠ} 3, 

ΧΙ. Τραᾶμδὶ παῆο, αδι50, Δα ϑατηαγιῖᾶβ, 4} συτα 
0] τα Ιοσϑπὶ γθοϊμίδηΐ (Ὁ), ργορ]ιθῖαβ ργωρίογθα ποὴ 
δἀηγιξαπε : αοῖβ ᾿ἀοἶγοο ἸηοέΠοαχ ν]ἀθίατ, ργεθ56 15 
{9 τὼ πηλ τ θ5 686 ἐσ Εσϑο 616 Ἰροιος ρτορ! δία 5 
δα τη, αι αἰχὶ, πα Π10 Ἰοῦο ὨΔΡδπι Τ᾿ πάδ ̓ σττατ ἢ ἀοη. 
δαπηδνῖ 5. (πόα ἰαο συγα5 ἢ γοπίαπια5. δα ϑορρία 
Ιερῖβ, θίοίε ἰμαν θοὰ5. διά Μογϑθη : Εσο, θοι5 
Αθναδιαια, οἐ Ιβαας, δὲ Ζαοοὺ ὃ; νἱνθούλατα. ἀπ ῖο ρρο- 
ΟᾺ] δὲ διιδειβιθπε τα. δ᾽ δηϊαὶ ΑΡγάμδιη [ἰοΐα8] 
γηονίπιι5. δϑί, οἱ ᾿ἰδαᾶς, οἱ Τάσοῦ : Πθυ5. ρίαν οξί 
ὨΟῺ δχϑίβέθης πηι. ΕΟ αηῆο τὸχ αἰχὶ! ΓοσοΤΩ 58 0556 
τ Πΐα τι 405 ποι πᾶρθαὶ ἢ ἘΘΖΨΗΪΒ. οβιθη αν α}1- 
φυδάο αἰν "5 αὰὰ5. ποη ροβοίίθιοι Ὁ. 9 5 βίου 

ἰο ταν ποσοβ86 65 εἰ Αρναίναπῃ, δὲ [5880, δὲ 200}, 
αἰ Ποὰ5 ΓΟΤῸΠῚ Π.8 ΘΧβιβίδην δὶ 1 908, ΝΟ οηΠ 

ἀϊχιί, δραθι θογατα [118], βο], δι. ὅ.,, Θυρὰ 

γϑῦο 41} πιάτο, ἀτοῖ δὰ οπιπατὴ ΡΥ λδιητ5: 
«Οἱ γε τςὰξ ὁπιη δ πὶ ̓ ουρατη, οὶ ἴδοΐοια [χα ἀἱο απ.» 

ΧΙ, νογιπὶ δὰ ἤος οοηΐτα δχοογιὰδ5 ΘΔ Ώ,ΑΡ ἐδ) 

ΤΌΝ αἰσης : ΑἸϊπιᾶ9 σονθνὰ Αθγαθδ, ἰβακοὶ οἱ 

δλΘΟΡΣΙ γοιηϑηθγθ ΠἰΠῊ στοραρπαῖ; σοΓροότγὰ 8α18 πὰ 

ΓΟΘΌΓΘΟΓΘ πο ροβϑαῃξ. οι ΠΙο6. : νυ ραΠΊ [51] ἢΐογ - 
515 ἀγαυοπθῖη ἤθε ΡΟ 551}1}6 [α}} ὅ 1 5 Πιπ᾽ γα πὶ νδτὸ 

σουρονᾷ νίνοι Ὁ οἱ γϑδαγρεῦθ ποη ΡΟ ΠΙΘΡ 17 δὲ πη 
4αϊήδηὶ μεσ. γον πίαταπι Ἰαοξατη 65}: ἢ διι- 

ἴθ, 4αοὰ 5 σοηβοηίδηθα παίαγῷ πδίαπταίίο, 

ποῦ ἢ6Ι Ὁ Υσρὰ σασαθθ ΑΔΓΟΠΙΞ ὁχοϑᾷ ΘΕ ἱποτίθα 

βΒπ6 ἀφιιάταῃι οὐογο ΠοΡαΪ 9; οὐ 58} ἰθ0[9 σαδηλνὶβ 

Ἰλο 58, ἔχπιθὴ (Φ 1ἢ ΔΡΡῚ5. ΟΥΤῚ ΔηΔΙ, ΚΟ ΡΩΊλη 

Ῥγοία!: οαπιαθ π᾿ αν  ἀϊδ Ἰδοοτγοῦ 0015, ἸΏ 1115. Π0- 
οἵ5. δραϊίο πὴὰ σαπὶ ΓΟ Ρ8. δα 41: δα, ἀφ ἐγεὶ- 

σαί ἀγθΌΓ6 5 ρο5} πηα! 05 ΔΠΏΟΒ ΡαΓμα Πα πτ ΑύΟ ἢ 5 
νρα νό] ὁχ τοῦ ἑα 5. Θαχτοχη, 6. ἰμ56. Λαροη πὸὰ 

τϑϑανμοιῦ αἰχας αὐ παι πηατῃ ᾿ρ51] βαοονἀοάατα σοι - 

βρυναροῖ, ἰῇ σπὸ πηγαουϊαηι οὐ}: Ποτ5Σ ρεὶ ππ- 

101 ΑΔγοηὶ γοβαγγθο ποτ ΠΟῺ ἱπη|ρ οἱ 7 Μα]Δοῦ 

Ῥυώῴτουῦ πα μλράτη Βα] εἴποιϊίαγ οἴ σαρο πὶ βαίο πα γα π5- 

τππΐαζαν 5 1: σατο νοῦὸ ἴῃ οάγ ποῖ πο Γορτα παν 

δἱ σαι 5.}15 οἴαϊαα δβθοίὰ 51} ἀαεθ [οἱ τπιχον διαί, 

ἀχον Αρναμθ σὴ τόβυγθε ἢ ΟἸΔ]15. νἱρθαΐο σο- 

φιαίαϊα ὁ Ἰλπ5. Μίονδῖδ, απ 185 0 Γ6 τη0- 

Ἱ χοᾶ. τν, 8. 5 ΨΜέὲω, σαὶ. ἃ, ἡ. 80 

Ῥοῖϊαι ϑογηιοπ δ βου ρ] αταταηὴ ὑδπιϊπο 5 οθογὰ- ἢ δἀάϊ πη ΟΧ οοἀή, οα οἱ ὕδβαμβ., 16 πὶ νΟσδΠ) τ. 

ἴοβ : ̓ Πππ 6Υ] αασαθ ΠῚ (6 5165 ρυοά οἱ ροββιηί. 
((Ἰ Καὶ ᾿Ισαὰχ. Ὀοαὰ. ὺδ. οἱ Οδβδυθ., καὶ ὁ Θεὸς 

Θεὸς Ἰταὰν, καὶ ὁ Θεὸς ᾿ἸΙχκδ, Πᾶ τορθητον νοχ θεός 
{Ἰρ Ποῖ, δὰ ἀρδάιο Δρ.Ϊο}15,. ἴὰς ὑγι νὰ ἔχοῦὶ 
ναυβϑισα 5. δὰ τηᾶυβίιθπι. οἰϊα δ. δὲ ἴῃ Ἐναῃρο! ο 
Μαΐθὶ οὰρ. χχαι, νν 32, δὲ γορου αν αὐ οι}. 

(3) βασιλεύς εἶμι. σα ᾷ. Οἰίοῦ. ἄμα, ἴσο. οὲ ὕὰ- 
58 π0.ς ἐστ Βα οι} Ἰοῦο εἰμ :, Ὑαϊβαϊαα, ΘΟ. ΟΠ 
4αῷ δου ρίαν δἰνίος ἢ 86. δοηίογηδὶ ΟΥγ]Πι5, 
511}}}5 δϑί, υπαΐαγο ΠΟΙ]. 

(3) θεὸς ὁ θεός. Αὐἰουϊααλ ὁ ἶὸ ὨΘΟΟβϑαγ απ 

δχ ἰϑάοθηι ἀπὶ6 ἔμην. ἡρρϑν 

(ἢ). Καὶ ἡ ἑαῦδος, οἷο. Πὼς 46 Λλατοπὶβ. νγρᾶ 
{γταπδουίθοτο νἀ ἀοατ Κδηοιὰβ. ΝΊ]115, 118, 1, ΘΡΙ51. 
418, 68 10. πἰς ορίπι, 33, ΝΕ 

(ῦ) Ἤ καί. Ἰ)λε δῦ γϑ᾽ αι ίνπιηι ἵ 1ἢ οοὐά, οο, (ὰἃ- 

5880. εδἱ ο151. : ἄθοϑὲ νϑῦὸ χαί ἴπὶ 04}. 

(61 ϑοίανη, ἰοργότι γερίρταμε, 14 ἐἰο βδῃιαν 5 οἰη τι 05 

(οοαπίαν ἁπείονθβ, χ ΕΠ ἀπένος Ὠροτε 5. ὑχχνης Εἰ] 

᾿πθηάυτη 65, συσίπον δολαμὰ ἰθγροὸς τοοῖρίθραμί, 
Ἠοάϊονπὶ ϑϑιηαγιίο ἀοΞὰδ Πἰδγαιη ἀρηοβοιῃί. 
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ταοιίο ἴβοία 65. νοϊαι αἷς, οἱ όσα. ρα ὐπὸ εἰ 

ταὶ οἀ άτία ν᾽ Ὁ ὁχ ἀϊνίμο αροῦῖο βαπθ, γρομο 1πὶ- 

Βονίαπι ΠΠπ4 οἹἵπι οὔϊοαχ, 5πὲὶ Ἰᾶτι νἱ οἱ οἰθβσασοί- 

ἰατο ΠΟ 

Φ9Ὲ ΧΠΠ. {πππ 6 νόγοὸ ἴῃ ἰοΐίαπι ἃ} ἰμα1ο. [ἀξ 5 

δπὶ οτπο, ὁ οἠηπίστη οταῖππα πὶ 5.0} {|55 111 Βα Πηδ- 

γἰτ ἢ ἀσοθάττο αὐ ρείαθππι Βοτίρεισ Πρεαμ), αα 6. 

γῸ5 δἰἰδπὶ 5 βεῖ ρε|5. « ΕἸ ππαχη ποιά σοὶ 6 Ὸ5,Ρ}- 

«ὐϑγοτα 6 ἰογρα " Ἶ;» ρα}ν15 πὲ σαν ποιῃ (τ σα Γα ὨΤ, 

60 οᾶνο ἴῃ οαύηθια ταγθαθ ποῖ “πάτα αν ἢ ΒοΝαι- 

αἱ βιταπα οί ᾽β, απ θπαι οὐρ ἢ, Του να ΟΕ τιδτία, 50}Ἐ- 

δἰ οτα ἢ ἀπᾶὸ 9ο1, πὰ οἱ πἰάοτα ἡ ποηϊοθο εχ 

απ! νοϊπογοθ, δὲ ποία ἴδ5 Δ  πλδπ65 ἢ δὐ σα πα πὶ 

πιοᾶο αὶ ἰδριὰ ἀμ πα Πα οαππία 15 Ὁ 11. Ῥάτα στα] γὸ- 
τῖιῃι τα ΠΠ|ὰ ὁχ 110 αἱ ΘΧ ΒΙΒ ΓΘ. 1 βογίθπι να ππάτι- 

οἷα καπί: οἵ πθ8. ΟΠ 68 ΧὩ Πρ ροβϑαηχ 4{{{1||8 

ἐπα σία Πα Βοπ 5, ΠΟ ΓΟΒΌΡΒΟΙΠ 5 ὃ 6 ογο- 
ἀϊἐϑ}ῖ5 οἰδαὰ ᾿οΐὰ δὲ κ65. βρβϑὲ, Ἐξ πιὰ} {15 ΟΔΡῚ ΡῈ 5 

ΟΠ ἀοΠΆ ΠΡ οτοάδγο ἀοίγοοίαπερσ: αααηο νι ἀ6- 

ποσὶ Αρνάμπαπι οταῖηο ἀιοαὶ ; ὰ ΟἿ γπα]οαὶ οὐ 8 1Ὶ 

« ουταπιθς» 4} δα μοηῖ σρτῃ σσῃη Βοσορ 88} 

τηδποδηΐ ; φἀαπὰο βου ρίπηι 511 ᾧπιοι 6 Τογγὰ 51} 

Βοῖπο δ : Τὰ γογο ἴϑραῃὶ, Πο ἁΡρπομομι,. 

ΧΈΥ, Εἰ πς φι άδηι ἀἀνογβαπῃ 165, 1} ἐπ θ 66- 
1 πὶ ὃΧ ΠΙΟΤῸ 5αΠ| 4ρ τόσο Οχ ρΓΟρΠ  Ε5 ἀ46- 
βΒαμπιθηίαν, 0} 15 51 αρία αἱ στοά! ηλι5, Ομ ομ πὶ 

νον θα πόθ 11} 4} ριο μη θ 5 αἰ λαν 1}, δ15 

4 Ξογιρία βθτ ποι ὀγθάαηϊ; ρΓο γα 6 πῸ}}}5 
{πὴ (Πανηοα1), « ΝΟ τ οϑατσοῃξ ΠῚ ΡΠ ἴῃ {ι8}- 
αν Ὁἷ0 τἀ ΠΠπᾷ φυρααο, 51 ἢ ἀδεοοπον! πόῦπο ἴῃ 
«πίογπτιῃι, θ ἢ τ} π|5 ἀβοδηίοι "δ. οὐ ΠΠΠιμ], ΝΟῚ 

«ἀπογίμ! Τὰ σάαμασε ἰὸς Θοηλῖηο 15.» {Ππ|5. ὑπίτη Ζαὲ0 
τϑοῖθ βογι θέα ἐπὴ!}, μνᾶν θα μα τὶ, ὁρατὰ ἐπα - 
Τὰ ὀδιίον οἱ σπδηίαπι πὸ σθ., 1}}185. ΟσΟΌΓΓΘΙΡ. 

51 δῃηῖτα ἀτοιατ, ὁ ΠΡ} ΠΟ Γοσαυγμομέ ἴῃ μιβίοίο, » 
ἰεοο 5ἰ πὶ ποδί, ποι πσλὶ ἔπι αὐ πα ]Ἰοίορν βεὰ τ οοη- 
ἀοπιπα θη ΤΟΒαΡΓ Οἱ ει ΠΟ ἀπῖπα }0ὺ τα α}1ἃ 

Ἡ χοί. τιν, ὕ, 7, 13 ὥρη. π|, 1. τ8 σον ας ὁ 56 
20; πι|, 9, 1ΤΡΆα], κι, ὅ. 15. 20} να 9. 

(ἡ δΝαιηε φαΐ ρῬνορλοῖς μηρεην, Ῥνοροπι! 8 
5:01, ΞΡ. παν, 1, Γιρ! οἷ σρῃοῦὶβ ποϑθιιβ, γὼ - 
οἷ πὸ πα }1ὰ5 Βοτὶρἔσγραβ γεοίρίαη!, βαπιατι 5, σαὶ 
ΒΟ! απὶ ΘπιαΙ απ, δὲ πφυ δ ο5 ς ροβιιαηι ἀπὸ 
Ῥτίοτα σϑηθνα ἐοη!Ὠ αν, δι ἐουιπι πὶ ὃχ βιὰ ἱμδῖι5 
αἰνιτοτλθ ἀρστοάίν, ναι αι 65. ΠῚ Πρτοιῖεῖ- 
05. ΠΟ ΆΝΙ 115. Ὁ} ΤΟΝ Προ οτ15 Ποκίσς, ΒἹ Οεῖμο- 
τὐβία5 ὈΧΟΟΡΘΙΙ5, Ὑ86 Πλ5 1 δειδτη δπΐατη γορι αρδῆς: 
φιδαψαα αὰ θ0 ἱπίογά πα πε, 5ῖνο αα Θρρυσηδληφὺ μτό. 
ῬΟΠ5 ἈΡῚ 15. ΟΝ Οὐδ. Βοὶι αὐ σοπο Πα πδι πύὴ - 
1 Π|Ὰ πὶ 5815. Ορὶ πο θ5 ἀαο!ογ ἴση, πο ναι μαν; 
4υοή δα 5ογΙρο 5 δ ηΊ ραῖοθῦ, Οτίροποβ ἀρὰ Ερὶ- 
μἱιαηνν Βισγὸσ, ὑχῖν, ἤατη,ν {|), ἰδία !ανρ μος ἴορο, Νὸπ 
γεσ επί ἱπιρὶϊ ἐπ 7 μαἀϊσῖο, Βιταρ ἰοϊοτο5 χαοράδιῃ δχ 
ΠἀδΉσα5 ἀϑξο5, ποθ πᾶ 1085. ΓΟΒαγτθοϊ οηἷς ἐοπι- 
Ῥοίοβ Γαΐ 5: αἱ ΕρΙριαηα5, ἢτππ. 9! ΟἹ 11. Ὁ γἰ- 
δέπϑηι, ὅπ ᾿ς 088 οΥαοη86. πα παρ !6θ5. 1108 
ΛΘ ΙΌΤΠ 1, το συ ο ΟΠ 6.) νᾶ τ 5 ἀταηταδηζα νον 5ΕΘ 
ἐοπίθπα!!. Πὺ5 Ἰρῆμαῦ, ν6} Οεσθμῖβιαθ, ἰὴ παὸ ογὰ- 
ἐὐοπο το ἢ γα 5. 

(2) ᾿Βγεννάθη. Βοὺ οἱ θὰ, ἐγενέτο, 114 ἠδ 
ἕἄσξα πεαίδίιμι, Νά ὧἂ86 ἰουπεομο να οχ 
Αἀαηιο, δὲ μοπιπὶθ δχ ἰαἴο Ἰοψ 6115, γΕΓΒῸ γεννᾶ- 

τ ΟΥ̓ΆῚ1. ΠΠΕΈΌΒΟΙν, ΑΠΩΡΠΙΡ, 

ἴω, τὰ τ ὦ, Ἰξἔτος, ΞΑΝᾺ 
τῇ δὸς Τὼ ,ψ νὰ 

ὃ 

. 
ἕξ 

5» Ν . ιν 

᾿ ἢ προσταὺ προ, ὁ 

δὲ οὐχέτι ἰσχὺπόν ; 

Γ᾿, [{6ῆεν δὲ καὶ ὅλως ἐξ ἀυχῆς ἐγεννύόθη (3; ὁ ἄν- 

θρώπος, ὦ παύτων ἀνθρώπων ἀναητότατοι Σαμαρεῖς 
. ππλ ἘΣ 5 - - 

ταὶ τ Ἔλθετε ἐπὶ τὸ πρῶτον βιόλίον τὸς Γρατῖς, ὃ 
κ᾿. Ἄ 

καταδέχεσθε . Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν 

ἀνθρωπον, γοῦν ἀπὸ τῆς γῆς. Χοὺς 

μεταδάλλεται, καὶ σὰρξ εἰς πᾶοχα οὐ πᾶλιν (3) ἀπὸ- 
χαθίσταται ; Ερωτητέον ὅδ ὑμᾶς, 

οὐρανοὶ, καὶ γῇ, καὶ θάλασσαι; πόβεν ἥλιος, καὶ σελέ- 

Φ 

εἰς δὶ - [1 

: ΗΟ - ' πόθεν ὑπήστυη σαν οἱ 

ἃ ἧχτει πδνέτεγτας τ δ᾽ τσ τος πώ δι 
νῷ, καὶ ἀστέο:ς , πῶς ἐξ ὑδάτων τὰ πετεῖνὰ χαὶ τὰ νη- 

»τά; χαὶ πῶς ἀπὸ γῆς τὰ ζῷα πάντα, Τοσαῦται μυρ:ἀ- 
ὃν 2 τας ΘΔ ΟΝ μ ν νι “τ 85 ἢ: πῇ ΩΝ δὲς ἐχ τοῦ μὴ ὄντης (ἃ) εἰς τὸ εἶναι παρηνέχγθησαν" ναὶ 

ἀνθοωπο! ἡμεῖς, οἱ τὸ χατ᾿ εἰκόνα ἔχα ἄρα οὐκ 

᾿Αλτηρῶς ἀπιστίας τὸ ποᾶγμα πεπλή- ͵ Ὑ ν» ζ 

-»5» 
ἡπξς, 

- Π 
ανασπτησομεῇα 

ρώται, γαὶ πολλὴ κατάγνωσις 
, »» ᾿ ᾿Ὶ ῥ᾽ Ἧ 

τα» ᾿Αὐοαλα λέγῃ, πρὸς πὸν Κύριοι, Ὃ χοίνων 
“-- - “- Φ - 442 " 

πᾶταν τῆν γῆν, ταὶ ἀπιστῶσιν (Ὁ) οἱ μανθάνοντες 

τὸν νύμην᾽ ὅταν γέγραπται, ὅτ: ἐκ γῆς ὁ ἄνθρωπος, 

τῶν ἀπιστούντων᾽ 

χαὶ ἀπιττῶτιν ηἹ ἀναγινώσκοντες, 

" ᾿ " -- ᾿ ΝῚ ΄-» 

ιΔ΄. Ἐχείνοις μὲν οὖν ταῦτα τοῖς ἀπίστοις" τὰ δὲ 
ΕῚ “ - π ᾿ [3 τκ.ι δ. ᾿ 

ἐχ προφητῶν, ἐαὶν τοῖς πιστεύουσιν, Ἐπειδὴ δὲ χαὶ 

τοῖς προφήταις κεχρημένοι τινὲς, ἀπιστοῦσι τοῖς 

Ἡεγραμμένοις, καὶ πρυφέλουσιν ἡμῖν ἐχεῖνο τὸ, Οὐκ 

ἀναστήσονται οἱ ἀσεθετῖς ἐν χρίσει" χαὶ τὸ, Βμᾶν 

γὰρ καταδῇ ὁ ἄνβρωπος εἰς ἄδην, οὐκέτι οὐ μὴ 

ἀναβῇ χκαὶ τὸ, Οὐχ οἱ νεχροὶ αἰνέσουσί σε, Κύ- 

οἱ (τοῖς γὰρ καλῶς γεγραμμένοις 

καχῶς" γαλὸν ἐν παραδοσαΐ, καὶ ὡς ἐγχῶρεϊξ νῦν, 

συγλέγοηνται 

ἀπαντῆσαι πρὸς αὐτοὺς. ᾿Εὰ» Ὑ12 λέγῃ, ὅτι ᾽Ασε- 

εἴς οὐχ ἀναστησονται ἐν κρίσει, τοῦτο ὁηλοῖ ὅτι 

οὖχ ἐν χρίτει, ἀλλ᾽ ἐν κατακρίσε!. Οὐχ ἐξετάσεως 

πολλῆς ἐστι χρείχ τῷ Θ 

τοὺς ἀσεῦεῖς" ἀχολουθεῖ καὶ τὰ τῆς τιμωρίας, Καὶ 
εῷ, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ ἀναστῆναι 

“4. μι, δρν, ἃ. θ, 15 ὅθη, ΧΥΠ, 5, 15 θη. 1 
ὌΡΕΙ σχεῖν, ἅς 

σῇατ αὐϊίὰν οἱ. 13, ἅσπι. 39, δας ρ38ἃ σδίοοποβϑβ. 
πππὶ. 8, 46 Τοντηδίίοθρ μοι πίοίβ, σχώληξ τις γεν- 
νᾶται, ({ὰ0 ἴθ ἰού ἰἰάρτα. οὐ, Βαρθηξ, γίνεται, 
γάρ οδῖ. 2, ἢ. 4. 

(3) Πάλιν, ἤδλπο τόύδχῃ ἈΠ ἀπ 5 6χ οοὐ α, (οἱ5]. 
ἔσο, ἀλβαῦὶν., ὥγοᾶ, ΤηΓρχ. Ἰόοο γαὶ βάλασσαι, Ὁ Ὁ- 
(08... ΟΟΙΞ᾽ οὐ σγοά,, ἢ δάλασσα. [πὰ δα 61} μγῸ 
τὰ πετεινὰ καὶ τὰ νηχτα, σοὶ οὐ λβαπῇ., τὰ πτηνὰ, 
χαὶ τὰ γτήνη, Βσάδαι ταοάο Πθπονθῖ, ἰθὺ νηχτᾷ, 
Ἰα θεῖ κτήνη, ἡ θηξα; 50] νυἱτῖοθ6. δὲ ᾿ρα ηβροβί οὴδ 
ἸπΠογάσιιι [ἀο1πὶ σι ἃ ὁχ αἰτογο. 

(6) ᾿ὥκ τοῦ μὴ ὄντος, (Ο15]., ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. [αἴτὰ 
ἰἴοσὸ τὰ κατ᾽ εἴχόνχ, οι ρβί 8. τὸ χατ᾿ εἰχόνα, Οχ 
οὐἀᾷ. Βορ, δβαιρ., Οιο. 4, 1}. εἰ ΒΟΙΙ., εἱ 51- 
τὴ 1}} ἴσο οαϊ. τᾷ, ἢ. 0, τὸ μὲν χατ᾽ εἰκόνα“ αἱ 
(0151. εἰ Οὐτου. 9. ΒΆΡΟΙΙ, οἱ χατ᾿ εἰχόνα ὄντες, 
ἀρῶ, το οι 

(Ὁ) ᾿Απιστῶσιν, Ηἰ θα οἱ αβαῦ]νις ΘΕ Π|Π615. ἰπ- 
ἔνα ροϑί ἀπάθι5, θχ᾽π πὶ 0151. δὲ 01}. ἔρτιιηῦ, 
ἀπιστοῦσι, Αμπίο γέγραπται δχ ΟΥΝὶ ἴι5. μι ΘΓ 8 
οοἀᾷ, οἱ ΟἿ. Ἰοῦο ὅτε, βογιρβίπιικ. ὅταν, τ τοϑ- 
Ρομάοτγοϊ ϑΌρβθγίου!, ὅταν ᾿Αδραλι, λέγῃ, 
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Ρ' Ἢ Ἶ ᾽ , ΄ " . ᾿ . ξὰν λέγη, ὅτι Οὐχ οἱ νεκοοὶ αἰνέσουσί σε, Κύριε, Α Ὁρὰ5 651 ἸηΔασαίίοπθ, 564, 5΄πλ8] αἱ σϑραγρθηί ἴπι- 

ἀφίσεως, ἐν 
τῇ ζωὴ ταύτῃ μόνον τὴν προθεσμίαν ἐχούσης, ἐφ᾽ ἦ καὶ 

, ἣ; ᾿ Μη} " ε ν . οἱ ἀπολαύοντες αἰνέσουσί σε' οὐχ ἔ (4) μετὰ 

θάνατον λοιπὸν τοὺς ἐν ἁυαρτίαις τελευτήσαντας ὡς 
ΟΥ̓́ ω τὶ τ᾿ “δ, ΝῚ ΠΣ ἄς Α Ἄν, ΝΡ "ἢ ᾿ εὐεργετηθέντας αἷνεῖν, ἀλλὰ ἀποδύρεσρθαι" ἔστι γὰρ 

αἶνος μὲν τῶν εὐχασιστούντων, ὀδυρμὸς δὲ τῶν μα- 
στιζομένων, ΟἹ μὲν οὖν δίκχιο: τότε αἰνοῦσιν, οἵ δὲ 

ἀπ των δ ἢ δ ᾿ ) τελευτήσαντες ἐν ἁμαρτίαις, καιρὸν λοιπὸν ἐξομολο- 

γήπεως οὐκ ἔχουσι, 

ἥ τ Δ ἢ ΞΞ 
τοῦτο δηλοῖ, ὅτι τῆς μετανοίας κα 

εστι 

Ἴ ἘΣ χει δὶ ᾿ τ 
᾿ξῆὶ Περὶ ὃὲ τοῦ (3), Ἰῦν χαταόῃ ἄνθρωπος εἰς 

“ὃ μ ΕΝ ΥΣ ΝΜ Ν Σ ῬᾺ: δὴν ΘΉΒΗΝ ΕΣ Ἔ ᾿ 4 

4δην, οὐκέτι οὐ μὴ ἀναθῃ" βλέπε τὴν ἀχολουθίχν" 

γέγραπται γάρ' Οὐχέτε οὐ μὴ ἀναδῇ, οὐδ᾽ οὐ μὴ 
ἐπιστρέψῃ εἷς ἴδιων οἶχον (3), Τοῦ χότμου 
φι Ἂ , Η 

ὃὲξ ὅλου παρερχομένον, καὶ πάτης οἰκίας διαφθειρομέ- 
εῳς - Ξ 

νης" πῶς εἰς τὸν ἴδιον οἷκον ἐπανελεύσεται, χαινῆς 
λοιπὸν 

. 
τον 

γινομένης ἄλλης γῆς ; ἐχρῆν ὃξ αὐτοὺς 
ἀκοῦσαι τοῦ ᾿Ιὼδ λέγοντος “ϊστι γὰρ δένδρῳ (4) 

"ἶἷς 4, Ἔ Ε ἐξ Ἢ 
ἔαν γὰρ ἐκκοπῇ, πᾶλιν ἐπανθήσει (ὅ)" 

καὶ ὁ ὀάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐκλείπῃ. Ἐλν γὰρ 
ξλπίς, 

γηράσῃ ἐν γῇ ἢ ῥίζα αὐτοῦ, ἐν δὲ πέτρᾳ τελευ- 
τήσῃ τὸ στέλεχος αὐτοῦ ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος 

ἀνθήσει, ποιήσει ὃ θερισμὸν ὥσπερ νεόουτον. 
δὶ Ἷ : ᾿ 

Ανὴο δὲ τελευτήσας, ᾧχετο" πεσὼν ὃὲ βροτὸς, 

οὐκέτι ἔστιν, Μόνον γὰρ οὐχὶ (0) δυσωπῶν, καὶ 

ἐπιτιμῶν" (οὕτω γὰρ ἀναγνωστέον ἐρωτηκματιχῶς τὸ, 

Οὐχέτι ἔστιν :) 'Αρχ γὰρ, φησὶ, ξύλου πίπτοντος 
χαὶ ἐγειρομένου, ἄνθρωπος αὐτὸς, δι᾽ ὅν τὰ ξύλα 

γέγονεν, οὐκ ἐγείρεται ; Καὶ ἵνα μὴ νομίσῃς με βιά-- 

ζεσθαι, ἀνάγνωθι τὸ ἀχύόλουθον. Μετὰ τὰρ (Ὁ) τὸ 

30 0}. γι, 9, 5 δἰ ὰ, 10. 3251 Ῥεῖ, τ, 13. 

(() Οὐκ ἔστι. {Δ τοδ αἰ π5. οχ σοὐά, Οἰίοθοι. 
ΔΙΆ ΡΟ 5, Ηο6, (ἀ88.]). οἱ νϑὶ. σθπογ, σαπὶ ἃπτο 
πᾶρόγοιαν οὐκ ἔτος πῸ}}ὰ νοὶ ΠῚ 01} δα πηοάμιηι Θ0- 
βίραοιοηο, Προ αα!δη) ᾿π συ 156. Ηἰνοία5 δα ραρμα- 
ΔΟΡῚ ΒΟ] ο πο πὶ ἔν! : οὰπὶ ἀρ ροοσλι 185 τηοτίδ- 
15. ΔΆ] απὶ ἴῃ ραγραίογίο ρ ηΠ 8 πα] Ἰοουτη 6536 
ΟδΙπο οὶ [αἰθαπίαν ; αἱ Ἰονίορα ρευοαίᾷ μπὲ ροϑῖ 
παοεγίθηι ἴῃ φιοάδηι ΘΧ 51} Ἰϑοο ἐχρίαγὶ ἀοσθί ἀπ - 
ἰὸν, σαξ. 29. πάτα, 10. 
() Περὶ δὲ, οἷς, Δὲ ργὰ γὰρ εχ Ποβ. οἱ Ολβδμ. 

ΤΟΘΒ Πα] μλῖι5. 
(3) οἷς τὸν ἴδιον οἴχον, ῬτῸ οἶχον οοδά, Οοἰ51., 

οθ, δβαυν»., ἄδῃον. βΒουίρίὰ παρδπί, τόπον" 
8. (δηονοῖ. ὁχοθρίο) δα ἀππὶ οὐχὲέτ' ροβὶ ἐπιστρὲ- 
Ψῃ" αἱ οἴκον Τοσίσϑο Ονγ πιτὰ 5 θη ἃ ρου ΒΒι πὶ 
[αοϊαηΐξ, πάσης οἰκίας διαυθειρομένης, πώς εἰς τὸν 
ἴδιον οἶκον ἐπανελεύσετα! ; Ροϑὺ αὰῷ νογθᾷ, ἰοσο 
χενῆς, ροδαΐϊμλ5 καινῆς, ὁχ Ο(ἴο 0. αἰτοαθο, ἴοδ, 

8581}. οἱ τοί. ; ἄλλης ααοαιθ δα. ΘΧ 
ἄἀμοθαϑ, Ρχίογιθαβ σοί, 

57 “1 ᾿ς - τ 
(1 Ἔστι γὰρ δένᾶρῳ. Ηιθὺ 61 βεψα θη, ααῷ 081 

κοϑιοπίατη σρθοίδῃ!, 580 Πλοτο ἰγδηβοῦ δἐὑ Π]- 
πὰ3 Εωροκὶξ. ἐπ ϑψηιδοί., οα)ὰ5, ἴθ ποὺ Ἰοσο οπιϑὴς- 
ἄἀαηάο, ἀποϊονιδιθ σαπιι8 δἀγαῖ. 

(5] Πάλιν ἐπανθήσει, οἷο. ἴὼ Βοο σοπίοχαι [ΟΡ] 
ΠΟΠΠ1]1ὰ οονγδχὶλαβ,ο  ο ρα πο Πολθῖι Θαλοτιαιλ 
ΟΥΡΗΠ οχϑιῃ ρ]ασίαηι ποι ὉΠΙΝΊος Ιβααη ἀδιη ὁχὶ- 
δἰ πανί η5. ἀσ ρυηατα, ἰαςο ἐχλείπει, σον ρα 5 
δχ (οἷ5]. οὐ Οἐνον., Ἰυαχία ΕΧΧ, ἐχλείπη ἀοϊπάθ 
γϑυθιη ἔσται ρ08ι. ἐἰζα αὐτοῦ, αὰῷ ποι ΧΟ 65ῖ, 
ἀθααε ἃ σοδὰ ΟἸΟΡοι δ ῖ5 ἀαοθ 5. Ο151., ἴθ 6, ὑὰ- 

580}... οἱ, ἀγοῦ. θα ἃ ἈΠΟ ἀρ βοι α Γ, χραη- 

θλτβοι. ἀκ. ΧΧΧΙΙ, 

Β 

ὃ 

Ρ᾽ϊ, Θοπβο αι  Ἂ ὁ05. βαρρίϊοῖα. ΕΤΊ αἱ ἀϊοίναν 
«Νὸπ ποτέ ἰδαάαθαη! (6, θοιαίπθ, πος ἀδϑμηᾶ- 
ἴα, ἀπο οὁοποιαἴο ἰδρίαπι ἴῃ ας υἱΐα ριθμ  θπ 19 

δῈ ΡΟΠΒΒΙΟηἾ5. ρα, ἀρ χο ἢῖ ααὶ ΓΓασηΐαν, ἰαμ- 
ἀαθμν ἐδ; ταοτίβ ορῖία, 118. αὶ ἰὰ ρϑυραιϊί 5. ἀδο65- 
βογῖ πὶ, ᾶπὶ πο ἰσοθ11 ἰδ φαατὰ Βοποἤοϊο ΔΠΘΟ 5 
Ἰασίαρο, βοὰ ἀθρίογαγα ἀππηίαχαϊ, Εδε δηΐτα. ἰατ8 
εοτιπὶ 4] στα 85 ἀραπί; ἀἰδριογαιῖο νθτο, δογαπ 
αὶ νογθ νυ θὰ5 οὐάἀαηίατν, ᾿ρλαν' απ μι5}} Ἰατπιάδα 
ὑπτῚ 5.  : 481 νόΡῸ πὶ ρΡΘΟσΔ 18 Οδίου ας, ἀοίμοο 08 
ΟΠ Θ58! 00} }58. (ΘΠ ρ 5 πῸπ ΠΆΡΘΡαΠΕ. 

ΧΥ. )ὲ ΠῸ νόγὸ οοπίρχίι, « 51 ἀοβοοπ 6 Γ}} Ποπιρ 

« 299 [ἢ Πέρση πη, ΠΟ ΔΙΏΡἢ 5 δϑοθηδοῖ ὅδ; 
γἰ6 σοπϑοσαοπίία ; βου ρίατη οοὲ παιησαθ: ὦ ΝΌη 

« δι 5 ἀξοθη οὶ, ἤθο. γανογίείασ ἢ ργΟΡΓΊΔΙΩ 
« ἀοαχααι δ᾽», πὶ Θηΐ τ ἈΠ ν ΡΒ 5 Ὠγα τ ἰτι5. {Γι - 

51 π||ὰ5 51}, οἵ στα ἀσπηα 5 ἀδβίσαθηαα: (ποϊηοᾶο 

ἴῃ ῥτορσγίατη ἀοπιαπὶ γονονίθίυτ, ἔδοία 1π ροβίθ ΓῺ 
αἰΐὰ (ΘΠ τ πονᾷ 539 οροτίομδξ γϑγὸ {Π05 ΘχαῦΙ ΡῈ 

Μοριῖηὶ αἰθηίθηι : « δ᾽ θα  ἀΓΡΟΥῚ 5ρ65 : Ὠάτη 5ὶ δχ- 
«οὐἀαίαν, ΠΡ 5115 ΓΘ Πογθβοθί, Θ., ΓΔ Π1115 6} 15 [6 ΠΟΤ ΟῚ 

« ἀασβοῖὶαι, 51 δ πῖτη θη θ τ. ἰὴ ἰθῦτὰ γα ῖχ ο᾽5, οἴ ἴῃ 
« φῥοῖρα τπουϊαία τ απ ι}8 675: Ὁ οὐοτο ἀςὰ ἢο- 
τ γϑϑοοί, αἱ [χοῖοί τῇ οϑβϑιὴ ἰαπαυδοι ππρον ρῥ]απίαία. 

«Υἱῦν δαϊθῃι τηογία 5 ΠΟη ΔὈΠΠ: σα ἄθῃϑ ν6ΓῸ πιογία- 

«Ἰὶβ πο δ5ϑὺ Δ} } 15 “5 » 05 ρα ἀοτοιῃ σοΓ ἢ5 δἷ 

ἱποτορηλῃ5: (5ϑἷς στη. ἰοροηάαπι δὲ ρ6Γ ἰΠΊΘΓΓΟ- 
βαιόποπὶ πᾷ. Νοη 65 ανρηρἐζε 5) απ δη πὶ, χα, 
σιατη σα δι δὲ γαβαγραΐ, πὶ πόνο Ἰρδθι ρυορίοῦ 

ααθ [ἀοία δαπὺ ᾿σηδ, ποὴ σαϑαγροι ἡ Αὐσαθ αἱ ΠΘ 
πὶ νἱη] ἰοοῦ δἰξεγσγα ραΐοβ, ἰθρὲ αυοὰ βϑαυϊίαγ, 

28 10} χιν, 1-10. 

χἰμππ5 : σα 16 6χ ἰἰδάδτη νοσθπὶ ῥίζα οατὴ γηράσῃ᾽ 
τὰα16 νίνραϊδ βδραγαΐδηι, ΘΟ ΠΧ ΙΤη 8, Ο ηβοα ιθη- 
(6 ν, Ἰοοὸ τελευτήσει, ἀαΠΠ0ὺ Παδηανβ σα σα ΒΤ 
πελευτήσῃ χὰ ΟΧΧ, ὁχ στοάθοι! οἱ ἈαΓΠ πὶ νεγβίο- 
Π6 ΒΟΓΙΡΒΙΤΩῺΒ ; 810 6αὶ (ταί οἱ πη ροῦΐοοία ογὶΐ 
ΒᾺ}π5. Ἰοοῖ οὐπδίγαοιίο. Οαοά ηοία! ἀνε] 5, οἱ 
Ροβὲ ἔὰπὶ Πα ΠΠ ι18, νοῦρα, πεσὼν ὃξ βροτὸς οὐκέτ᾽ 
ἔστιν, ρον τηϊογγοσαιμοηθῖα ἰρεεηάα 6556, πΌ]] πὶ 
αἶνο ἰῃ Πομταΐοα νογιαΐίο, δἴνο ἰῇ ΤΧΧ νϊτογαηχ 
ἰαἰογρυοιαιοπο, που ορα ΠΟ ἢ5 δὰ βρηβιιηι ΟΥΤῚΠ} 
ἀρροιδηάη ὀχϑίαι, να δι σίχ, Οοπίγα 6 αι αγ πη ΗΘ. 
δέ νυ]. υἱὲ, φιμᾶϑο ε5, 9 ἀαβὶ υορναθ οἱ ἰργορᾶ- 
γα δά ϊθ ταν που Πἰ8. βθπιαὶ τηογίαὶ ὁοηδαπιριίοποπι 
οἰμη ποθι διοίον. ὅρα ρδάρτα αϊο ἰοῦ ἀοσοτητηο- 
ἀλπάδ ἱπιογρεθίδιϊο, συαπὶι ΟΥὐγῚ 15. ἀἔυθτὶ 6] αβάθιῃ 
ΟΡ Ἰοσο, δὲ ἀεξοοάοξ ἀόπῖ πὰ ἱπξεπμτι, οἷο. 
Βα }ν5. πα πιοτῖ 1α ἢ 0. ΔΒ ΡΆ : πϑαιρθ οΠΙΠ 8 Πὶ 
τηογίσατιια Δ Ρ] 15 πο 8888 ἴῃ. Ποιπαίπαια, {8ὶ δὰ 

οοπδαδίαίηθηι νῷ γοάΐτο ροβϑίηῦ, παῖαθυο. ἰνοθὰ 
απίθιῃ ἄσο, δὲ φιογέμμβ γμονιὲ ἄοηϊο, υἱυοί, οἵ Επ- 
ϑρσοίο ἰοῆθο Ῥμῦ 55 βάθε, θα ἀἸίατα ρτῷΐθου γθϑαγ- 
Ῥϑοιϊίοπὶ5 βοπϑγδἐβ βοηδαιῃ, Ἰαχία ΕΧΧ ᾿πουρνδίθβ 
Ἰδοίαᾳ, πάθογα νἱδρηίαγ. 56 πὶ Ηδθγεθο οἱ Ὑα! σαί 
αἰίατα νὰ παρ δπῇ; ποηρ8 ἀθ μα] 10 ποπιίῃ 5 56η16] 
πιοῦμαὶ αὐ οοσιμαιπθιὴ οί αχα υἱίαπὶ τράϊια ἴῃ - 
κε ραμίαν. ᾿ 

(0) Μόνον γὰρ οὐκί, Ὠδοδί γάρ ἰπ οοἀά, (0151. 
οἱ τοά,ς αἱ ὁ50 ἴῃ ὁπ 5 τ155. ἃ11}5, αίψαα. οἵα - 

αἷπο ΟΥτὶ ΠῚαπὶ 51Υ}1 66 ς αἱ ροία5 ἴῃ Ῥαιο15 θγᾶσ 
5πὰ, {πάᾶπὶ ἴῃ οἰ ατγί νι ᾿αἰγασαια νἱάθϑίαγ. 

(1) Μετὰ γάρ. ΠΙαὰ γὰρ δἀάϊῆάἀϊιθλαϑ ὃχ Οοἶβὶ., 
Ἀοο, ὑᾶβαιθ. δἱ ὑτγοὰ, 

39 
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ἰαἰογγοράπαο ἀἰχὶ!: Οαάοης ὑ6}Ὸ πιορία! 5 ποπ ἐγ εἰπεῖν. ἐρωτηματικῶς͵, Πεσὼν δὲ 

απαρίϊας ὁ αὐν: δὲ ἐπῆν τιον ναι βιονὶξ πόνπο, υἱθοί., 

βἰα! πα ΒΌΡΩΕ : πχερελίο ἀοιοῦ ταῦϑιβ βαπὶ δδὶ 

ΕἸ ἘΠ} ταγϑαβ Οὐ φέρ θι" ἰογγασὲ υὐϑιιοϊαεθιις 65 

»εἰίρηι ταθαπι, ἡἰμρ ἐπίοβ ἰαδογος οααμπι ας ἐδ, Ἰπαὶὰ5 

γ6 10 ῃτορποία ἃἷ: Εοδροθη πιορέμξ, οἱ φαφιαὐιισι- 

{τ αὶ πὶ τισπυπηθηῖϊς ἐμπὶ ὅδ, Αρθυ βδίπηθ Υ61Ὸ, 

41 τὰπς 65}, ἰὰ πα π τ5. ἘΣΘ 161 ρρορμοία ἀΐο}} 

Ἐδοα φῆο ἀρονίστη βοαρμίοϊινα ὑδείναι, οἱ οάμοαηι νὺ ἀθ 

ι μι 38 Ὁρβί 5 37 1 οἱ Ἰ)αηϊο] ἀϊοῖι: Μη εἰ δορὰ 

φεὶ ον ἐξ ἀσηοδίο ἰοντῶ, Ῥαβμγχοιί; αἰλὲ ἴα υἷ- 

(αι φἴογπαπι, αἰϊὲ ἐπ ἰφποιεϊπίαμπι βξοπιρίξενησμπι δὶ 

ΧΥΙ, Μυῖ(85 χυσχὰθ δοῦρίαγῳ ἀθ του 1 

τοϑαισοοήσιο ἰοϑιααπαν ; 5} σαι οα (8 τὸ ρα 08 

ἀπ βομ θη ἀϊοίξαφαρ, Νά νότοι οὐἹάγῃ (ἢ- 

(αχα! α1 το ρσαπιίοβ, ανθ ρνερ ον αιὰ5 χατὶ Ρ051 

(υδίγιάμααι χγαϑαγγοοιοπθια ὃ, ΡυΘ ΝΟ 8 
οὔνιη, ρυορίθν [ρου Ὀγδυ ἴθι, νἱάσαυ ΠΙᾺ 

οχο!αίατα 55. Εἰ τη πτοηδ Ἰαἴα τη Ἰπ] οἷα, ΘΟ 16 - 

ποτόν απὸ Ολ6Ρ ρεϊποὶρῖ5. ϑυπαμορσῷ “184 51: 

ἀϊοαϊανμα ας Ξοιθ8ἃ5. ἔιι 558 βοίγαθ, δὲ πα {ἃ σουρογᾶ 
56 ΠΟΊΘΓΙΣΙ {Π11 ἀυνλιαθραπὶ, ὁχοῖατὰ 6558. ᾿ηοπὰ- 

μαθη 5 9: μα! ρίχλοιν! 5 55. χὰ ΟΥΙ 15. τογὸ [πὶ Τη8- 

τιουίαμι το άοαι, σι ἰξίααι ἃ πον οθαγοχ 556, 
Ρεγιίονινὶ ΕἸ διῃ οἱ Πἰλατῃ νη δα 8 1μ80 ϑαβοιαἰαπι38ς 

οι ΕἸ βυα, απ θην} οἱ {6 τατῃ βιικοίξαν!, ΘΕ πὶ 

νινονοῖ, οἱ ρόβὶ τηουΐοτῃ 35, νἱνβ ΓΟΒΕΓΓΟΟ ΟΠ ΘΠ 

Ῥθν βαδτι ᾿ρ515 ἃ πιηγαιῃ ὁροταί 5. 651. τ ἀαίοια 

ΠΟΙᾺ Δἰπλ8Σ ΞΌΠατὴ 511 ΠΟΤ ΓΤ [γ᾿ 56] ὁγο- 

ἀεγοίαν οἴαπι πὶ Ττπιβίογατη ΘΟΤΡΟΙΡῸ5. ἸᾶσθΡα. Ὑἱηὶ 
ΠΡ ΜΠ 5 1.51 πὶ; ΡΓΟ ΘΟΙΙΚ ἴῃ πισηπηϊοηίιηι 10}1580] 

ἢ 00} χιν, 1ᾷ. 35.408 σιχ, 35, 30, 
χι, 389-24, Το, γὴἱ, δτι10. 
ἋΥ Βασ, τν, 53 56η6. 

ὅδ 58, χαγι, 
Ἅ ΜΔ}. τσ, φῦ, 

(Ι) Ὁ μέλλων ἐπὶ γῆς. σα οἱ ὕδβαμθ., ἀπὸ 
γῆς. 

{:) Ὁ παρὼν, ἸΡανΠοϊρίαπι παρών αὐ 10] οχ Ἰὰορ, 
Θιιον, αἰτόαια, δβαῦδ. οἱ οἰδὶ., αὐ α]δίνα ϑαρτα 
πιῆ. 1. 

(8) ᾽ν ὑποινήσει δέ, Ῥαγ σα] απὶ δὲ ἀβον  ρ8. Π1115 
ὁχ οὐὐᾳ. οδ, ἀαβαιρ, οἱ ἄγοι, μιηδὰ δρϑααδηι 
να] 16. ΘΚ μ ρα. τετραημέρου Ἰδκοι ἢ} 6856, εἵ 
ν οιαν Ἰορίβεο, τοι θοῖαθ, αἱ οἵ παροίαν οδξ. ἀ, 
ἡτπν. 9. Νόη0 ἀκίοιι μοῦ} βουνοῖς τετραέμερον 
ἀνάστασιν, ΠῚ σαι, πῶς παὴϊ. ἀ, τοιήμερον ταφὴν’ 
οὐ οὐ, ὁ, στὶς 13, Χριστὸς τρνήμερος ἐγήγερται" 

(6) ΜΠ|χ:αφερέσηω νῦν, γούδη] νῦν αἀὐ᾽θοϊ 5 
Θχ σ06 1 ΟΙοΡ, 2. (οἷ51|., ἤοδ δἰ Οακάαρ, : αἱ μοὶ 
ἀρχισυναγώνου, νοῦῦ5 ὑπομνύσεώς τὸἪ μόνης, ἤργὰ- 
ΤΙΟΡΠ ὁβοϊίαμ ὰ τορι λβ, ΔΤ ΟΝ 118. ΠῚ ΒΟΤΕ ΠΩ 
Οὐἴοιν, δὲ ον οι ρον, στοᾷ. γὰγβ. ἀποίογι- 
ἴδι8, Ταμναμν ἐπ ΘἰἴοΡ. ἃ παρϑίαν, μόνον λεγέσθω. 
ΡΌΒΕ, ἰᾶσὸ σχιρέναι, Βορ  ρΒη 5 σχισθῆνα!ι, 

(5) Προηγουμένως δέ, Ῥαριϊσαυΐδαι δέ Ιοοὸ καί 
Ροδαμμ5. υχία Οοἰδὶ,, (ο}}!ς, ατοά,, οἱ Μογεὶ, 
ὑνραμλίμιο ἰαιηθα ἰθμί με" ἀρυὰ Ηρα δἱ ὕάβᾶαρ., 
μυνμονξύξσθω δὲ καὶ ποοηγουμένως. 
(6) Τιμηθῶσι, Πσ6 6 ((5Δ0}. βίπσ. πὰ τὰν, τιμὴ τ 

θὴ τῶν διχαίων ψυχὴ, απὐπα γμδίοτίρη Κοπον ἴδ, 
(οΙβὶ. βράμ!α ἀϊνογβθ, πιστευθῇ τῶν δικαίων ζωῇ, 
Ἐπ οὶ Ζιδίονμ! υἱξῷ γε θυθίμιν", Τοπι ρόγΓο 

. πιπὸ Ἰόοοῦ τ ἄπααθ δὰ πη} Πθηι, 10 βυποϊα Γασα 
ΓΟ Ια ρα τα υἷβ οοπηποηθδξαν, ἃ} Ἱπιροδίονα 48π0- 
ἄδλμι ἀγν 1 ἑοχία! ἐπηπιϊβδυσα. ρτοπαπίϊαὶ Εἰνθίαβ. 

ς, ΟΥ̓ΒΠ.Π  ΒΙΕΒΟΘΟΙ., ΑΠΟΉΙΕΡ, 

Β 

βροτὸς οὐχέτι 

ἔστων. ; λέγε" Ἐλν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνβρωπος, ζή- 
“ἘΝ τυ; ἘΣΣΙ Ὁ ΞΕΠΠ ἐρπξι τὴς πὴ σεται γχαὶ εὐθὺς ΑΞΥΞ' ἡπομέν) ἕως ἂν πάλιν 

γένωμαι καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν Ὁ μέλλων ἐπὶ 
ταν " τ - Ἔ Ἂ -- 

γῆς ({ἡ ἀνχττῆσχ: τὸ ὀέρμα μο5,) τὸ ἀναντλοῦν 

ταῦ Ἢ ταΐας δὲ ὁ οοήτης φησίν: ᾿λναστέ- τα τα, ταις Ξ ἴῶ προϑ ΠΥ ἃ φ 459" ἐλ τ ἢ 

σονται οἱ νεχρη, χαὶ ἐγερθήσονται η1Ἱ ἔν τοῖς 
: ς ξ Ὁ τω : ΘΝ μνημείοις ἐπ θα δὲ ὁ ὡς {5 προφήτης 

ἔτι ᾽ ν᾿ κι ᾿ 
᾿Ιξζεχιὴλ λέγει" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μυάέματα 

ὁμῶν, χαὶ ἀνάξω» ὑμᾶς ἐκ τῶν μνημάτων ὑμῶν’ καὶ ὁ 
Δανιυὶλ λέγει" Πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν γῆς χώματι, 

ἀναπτέσοντα!" οὔτο: εἰς ζωὴν αἰώνιον, χαὶ οὗτοι εἰς 

αἰσχ ὄνν,» αἰώντον, 

Ιζ. Καὶ πολλαὶ Γραφαὶ μαρτυροῦσι 
νεχρῶν ἀναστάσεως" 

κ)ρ 
᾿ ἢ 

περὶ τῆς τῶν 

ἔστι γὰρ ἄλλα πλείονα ῥητὰ 
Ἁ ἵᾳ ἐ ΡῚ μ᾿, 1 Ἶ - ἐν ὑπεμνέσει δὲ (31) μόνῃ, νῦν παρα- 

πόέχομεν τὴν τοῦ Λαζάρου 

παρατρέχομεν ὃξ, διὰ τὸ τῆς ὥρας ὀλίγον, καὶ τὸν 
υἱὸν τῆς χήρας τὸν ἐγηγεμένον. Ὑπομνήσεώς τε 

μόνον ἕνεγεν παραφερέσθω υὖν (8) χαὶ ἡ θυγάτηρ 
τοῦ ἀοχιστυναγώγου" λεγέσθω καὶ τὸ σχισρθῆνα! τὰς 

πέτρας, καὶ πολλὰ σώματα τῶν χεχοιμημίνων ἁγίων 
“ - - δὴ Ἢ Ω ἊἋ . 

ἐγερθῆναι, τῶν μνημείων ἀνοιχβθέντων, ρονγουμέ- 
ἮΝ , μὴ ΓΝ Ἂ Ἅ - 

νως ὃὲ (6) μνημονευέσθω, ὅτι Ἀοιστὸς ἐκ γεκϑῶν 

ἐγήγερται, Παρῆλθον τὸν Ἡλίαν, χαὶ τὸν υἱὸν τῆς 

χήρας τὸν ἐξεγερθέντα ὑπ' αὐτοῦ χαὶ τὸν ᾿Ελισ- 
σαῖον, τὸν ὃὶς ἐγείοαντα, ἕν τε τῷ ζῆν, χαὶ μιτὰ 

περὶ τούτου. 

τιτραΐμερον ἀνάττασιν' 

τὸ τελευτῆσαι αὐτόν, Ζῶν μὲν γὰρ ἐνήργησε τὴν 
ἄνάατασιν, διὰ τῆς ἑχυτοῦ ψυχῆς ἵνα ὃὲ μὴ μόνον ᾿ πῦον χα Θ. Ὁ {6} ἐς 

- “- μ " - 

τιμηθῶσι (6) τῶν δικαίων αἱ ψυχαὶ, πιστευθῇ δὲ, ὅτι 
χαὶ ἔγκειται ἐν τοῖς τῶν διχαίων σώμασ'! δύναμες, ὁ 

ῤὀιφεὶς ὃν τῷ μνημείῳ τοῦ ᾿Ελισσαΐου νεχρὸς, τοῦ 

[0ω.. 3] ἘΖοοῖ. χαχνῖ, 12, 28 ἤδῃ, χὶ, 9, 9 [ο8ῃ. 
5. ΜΔ11}}. χχνεῖ, δ4-82, 53. 171 Παρ. συ, 19 86 (4. 

Βαξομθπι τορμᾶβ, Οὐ ποῦρθ νγ 8. οδέ, 17|ϑ 
παπὶ 90 6ὲ 31, ταϊγδουὶα ρον Ραπίαηι, οὐ αν 
6118 0 βαπι οἰπόλία οἷαι Γαοία, να οἱ ΘΠ ομοῖο 
ϑρίθ 5 ϑδποῖ: (μα !ς. πα 81 ἈΠ τὶ οᾶσβαν ἰ μοο 
Ιοσο δ} ἀ1ὐδὲ νλ, χαᾶπι βαποίογαιαα. σου μονα 
1ηϑίδηι αἰοιῦ, ΑἸΧαΣ ἐπὶ ποῦ παίηθτο αἰγαάμα σοῖ- 
απ} ἀαισίοῦ ; δ᾽ 6χ νὲ βυδαυϊοναια ῬΆΜΠ ΘΟΠρῚΣ 
δἰ, ΘΟ ΟΙ ΚΠῚῸ ΌΡΕΟΣῚ σαδα νὰ σογρόγαμι μβόγιιι. 
ὅπηι ἰρί ταν {Π8πὶ ϑρίνρε θα} βαποῖο (τ αδ!, ππποὸ (α0- 
46 εἰἀδὴι σα). ἃ 60 ἀδοίμπατ! οοηποϊαἀδπάπιη 
δραῖ Ὡ ἢδ6 σλδΓῈ οὶ ποι πα 5 Ἰοο5, σὰ} δἰ μλ [68 
ἴπ ΠΕ ΤΊ 1η }1185. ΘΟ 6 ΞΙ ἃ5 {1015 ἀπολον 5. μα Ββί πὰ 

Ὁ) ἐχϑίπιαι. Υττὰ το  φαἴαττειι βαροίαν πὶ Βα ΓΟ ΟΠ] 65 
ἀρησδοθηΐ : σα ιϑα πὶ ἃ}Π|, αν βίου, Απιάβρη. ἢοιη, 
ἴῃ βαποῖος παν γε Δμοῖ, ΟΠ οἵ, ἰοτα. 1, ρᾶρ. 305, 
τοαπ πένθ] 1 ἰρξεοβ βαηοίοβ, αὶ [ἢ ἐπι ρα ΓΟ 5 5}0}1- 
ῥῆμα να 5881} ΘΧοΡΟΘ Β τ ν6] ἴῃ προ οι χαὶ αὐ Βα- 
ΠΟΡΘΠῚ ΒΔ ΠΟΙΟΡΆΠΙ ᾿ρ5ΟΓΠΙ ΒΟ ρα] Σ5. ἀβϑι σης ΑἸ], 
ΤΏ ΘΤῸ ΡΙιγ65, τὰ Βρίγι. θα ποία οἸβά δ] κ6]1- 
αθ5 8ι1ἃ ΥἹ ἀδϑιδίδηίθια, ἃ Ομ γύξοθι σαι. 4 
ἴν βαπιούίηι ἰφηαξίοπ, 58} Ππμ6 πὶ ; βαηοίι 5. Ερ]τρτα 
οὐαιϊίομθ πὲ σηπὸς τααγίψαβ, Ῥᾶᾳ. 1εὶ τ θαιϊιηᾶβο. 
ογαί, τ 6 ἐραηίηῖθμς, πάτα. 19. ρᾶρ. 816: βαποῖαβ 
Ραιυ! 5 Θρ δὶ. 833. ππιη. 8: οἱ Ναβῖίδ]ὶ 2 ἰη ξαπ- 
οἰϊαῃ Ἐοἰίσθι στ. 303, οἱ Νὰ [4}} 43. σάγπι. 79, εἰς, 
Νδο αἀἴνθιδ8ὲ 1185 56} [6 {185 Βδοσπι ραρσηδηΐ, 56 4 ργὶο- 
ΤῸ5 Ῥσοχϊ ᾶηι, ρα δίδγίου οαπβανη ὉΠΕΠ ΤΊ ἃ τὴ ἃ 5βίαπαῖ; 
π8πὶηρῸ 580 01,1: 60 ΔΉ 61} αἰ ὰ ΠῚ ροϑβαῃὶ οἰτοᾶ 
5ριΡ 5 ΒΔ ΠΌΡΙ γεγ  6 ἢ., 
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νεκροῦ σώματος τοῦ προσήτου ἐοχψάμενος, ἐζωοποιή- Α τηοΓίκι 5, Το ΓΕ τη ΡΓΟρΡ ἢ ὲθ σογριι5 ἰδ ησδησ,νὶ- 
θη. Κα' τὸ σῶμα τοῦ προφήτου τὸ νεχοὺὸν ἀπετέ- 

-“ " ΕΥ̓ “. λασε ψυχῆς ἔργον" χαὶ τὸ τελευτῆσαν καὶ χείμενον 
ς ν Β ὕ : ζωὴν παρέσχε τῷ τελευτάσαντι' καὶ παρασχὸν τὴν 

᾿ ζωὴν, αὐτὸ ὁμοίως ἔμεινεν ἐν νεκροῖς, Διὰ τί ; να 
᾿ Ἂν ΡΝ ω ἄωρος ΞΕ μὴ ἐξαναστάντος ὀσσαΐου, τῇ ψυχῇ μόνη πρησυρα- 

π᾿ Ἔ Η 
ὅδ, ὅτι καὶ ψυχῆς μὴ παρού- 

ῃ Ρ β- το . σης, ἔγχειται τις δύναμις τῷ τῶν ἁγίων σιύματι, διὰ 
΄ Ὡς το [ 4 5 ᾳ- ΧᾺ, “Δ ᾿ 

τῆ εν τοσηυτοῖς εἐτεσιν ὀνοιχύίσασαν ἐν στ οἰχαιαν 

ππς, ἢ δ πὰ τ Οδμὶ Ξ ψυχὴν, ἧς ὑπησέτηυχ γέγονε, Καὶ αὴ ἀπιστῶμεν, 

νήπιοι, ὡς μὴ γεγενη μόνου τούτου. Εἰ γὰρ σουδάριχ 
καὶ σημικίνρια, τὰ ἔξωθεν ὄντα, τῶν σωμάτων ἀπτό- 

μῆνα τῶν νοτούντων, ἤγειος τοὺς ἀσθενεῖς" πόσῳ 

μᾶλλον αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ προφήτου ἔγειρε τὸν 

νεχρόν ; 

1Ζ΄. Καὶ 

ἕχαστον (4) 

ἐνῆν μὲν πολλὰ εἰπεῖν εἰς ταῦτα, κάθ' 
ἐξηγουμένοις τῶν γεγενημένοις πραγμᾶ- 
“Ὁ 

τῶν τὸ παράδοξον, Διὰ δὲ τὸν κάματον τὸν προγενό- 
τε τῆς ὑπερθέσεως τῆς νηστείας 

ἘΠΞ 

μενῶν ὑμῖν, ἔχ 
τῆς Παρασχευῆς, χαὶ ἀγρυπνίας" ἐχεῖνα μὲν 

Η ἊΝ -“ » 

τέως ἐν παραδοουῦ λελέχθω, δι’ ὀλίγων ἐσπαρ- 
μένα Ὅα ὑμεῖς, δίκην δεξάμενο! 

πλατύνοντες. Μνη- 

τ Ξ 
καλλίστης γῆς 

τὸν σπόρον, καρποφοσήσητε 

μονξυέσθω δὲ (3), ὅτ᾽ καὶ οἱ ἀπόστολοι νεχροὺς ἤγει!- 
ραν" Πέτρος μὲν, ἐν ᾿Ιόππῃ, Γαδιθάν: Παῦλος δὲ, 

Εὔτυχον ἐν Τϑωάδι' καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἀπόστολοι, εἰ 

καὶ μὴ πάντα γέγραπται τὰ ὑφ᾽ ἔχχστου θχυματουῦ- 

γηθέντα, Μνημονεύετε ὃὲ τῶν ἐν τῇ πρώτῃ πρὸς 
Κορινθίους εἰρημένων ἁπάντων, ὧν ἔγραψεν ὁ Παῦ- 

λος πρὸς τοὺς λέγοντας Πῶς ἐγείρονται οἱ νεχροί; 
ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; καὶ ὁτι, ΕἾ νεκροὶ οὐχ 
ἐγείρονται, οὐδὲ ὁ Χριστὸς ἐγήγερται" δτι 

ἄφρονας ἐκάλεσε, τοὺς μὴ πιστεύοντας καὶ πάσης 

τῆς αὐτόθι διδασκαλίας, τῆς περὶ νεχρῶν ἀναστάσεως" 

καὶ ὅτ' πρὸς Θετσαλονικεῖς ἔγραψεν! Οὐ θέλομεν 
τῶν κεχοιμημὲ- 

" 
κα: 

δὲ μᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοὶ, περὶ 

γων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ, οἱ μὴ 
᾿ : ς ἡ ἢ : ον 
ἔχοντες ἐλπίδα, χαὶ τὰ ἐξῆς ὃλχ" μάλιστα ὃς τὸ, 

ἐν Καὶ οἱ νεχροὶ Χριατῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 

( 

ἰἅπὶ ὁ ΠΟΘρΡΙ} ὅὅ,, Μογθιτα. Ῥτορῃοίῳ σοΡρραβ, ἰάὰ 
ἀπο Δηἰ πὸ νἱ ἀοθαίαγ ΟρῸ5 6558, μουίροι; φαοᾶ- 
ἀπ τηγέμαιη Ἰᾶσοθδί, πλογίαο νι τη ἀδα 1}: οἱ 
φαοά νἱξα πη ἀαϊναΐ, ᾿ρϑαπι 1τιὶι πιο ία!β δι π Πον ἀξ 
ἀπο νϑῃγδηδὶι, σὰ 6. οδπ8α 2 [Ππὸ, 5ἱ γεβιῦ- 
ΤΟΣ Ξ56. ΒΠ βτθιιβ, ἢ πα 6115. 5011 Τὰσέπην ΠΠῸ ἃ ἰπὶ- 
Ραίανοίαν, σἔ αὐ οβσμαοΡοίαγ, ἀρϑθηΐο δείδτη 4}}1- 
πιὰ Π0556. Ὑἱπὴ ἀπδηηἀατῃ ἀὸ ροί[οβίαίθιι σουροχὶ 
58 ΠΟΙΟΓΊΧΏ., ΡΓΟΡΊΘΡ Δ τη [πιϑέα τ 418 ἰοΓ Δ) η08 
ἴῃ 60 ἱπῃαθι ανοτὶε, οὐπβαιθ ἀ88 δἱὲ γαϊηἰβίοτγίο. 
Νβῆπδ ἤάοῃα οἱ γοὶ, φιαβὶ πὴ ἰΐὰ 5ι1, ᾿ποριὶ ἀοινα- 
ἢαΠλὰ8 : 51 θηΐπι βυάαγία δὲ βοιηϊοί ποῖα χὰ85 οχίθ- 
γι5 δα φΥθηξ, φΘατοιδία τι σοΡρου μὰ 5. ἀρρ!σαία 
ἱπῆτΠη05 ΟΡ σ  Β4}}1,.36 : φαᾶπο τπαρὶβ ἰρβαπι ρῥτοὸ- 
Ῥμδίῳ σοῦρὰβ τηοσίσαπῃ δχοϊίανι ὃ 

ΧΥΤ, Αἰχαϊ οϑϑοπί αἰϊὰ σα! τα τὰ 80 ἀϊοεπάα, 

βὶ πα αβηλοῦ! δοίοτιτα δα ταν Βα οι βθοιπηάαλ 

βίησαϊα δά) ποῦ ρΟΡΒΘΙΤ ΘΡΘΙΠῈΓ ; 584 ὈΓΟΡ ΟΡ ρΓΘ- 
ὁδασπίθηη 4θπὶ 85 01π|15115, ἔα πὶ ὁχ 16} 1Ὰ1| Ραι ἃς 

ΒΟΘΥ65 51 ρΟΓρΟΚ 10η6 (3), (τὴ ὁΧ νἹρ ] 8, Δ Βοτ ηὶ ; 

τοῦς ἱπιθγίῃι γἡϑ ας ἴῃ ὑγαπβοῦγθρα ἀϊοία ςαηίο ; 57 

Ῥαχοίϑ 7Δο115 55 Πλ} 1 0118, αἰϊ νὸ8 ΟΠ ἰμϑίαν (811ὰ- 
Τίβ βθηιθὴ οσποῖρ᾽ ῃἴο58, {Ππ4 αἰϊαϊανάο ἐχρ!οᾶπάο- 

ἀπὸ [τασίαπι Γανα 1538, Μοηογία ὐθρο τϑροίαϊαν 
ααοά οἱ ἀροβίοὶἹ τπογίπαοβ οχοϊίασαιν: Ροίγαβ ἴῃ 

ορρδ Τα μᾶπι, Ραὰ]5 Ἐπίγομαπι Τγοδαθ 39, οἱ 
το] ψαιν οὔλπ 65 ΔΡΟΒ(οΪὶ : ἰϑτη εἰδὶ ποῖ οσμῃΐα ΠΠ δ ιῚ5 

σοῃθ᾽μηαία σαη!, {4 ἃ ἀποσυοσαδ δάπι ΓΑ 116 Ὁ 
οἴθοια βαμξ. ἢ σοοτασια!η! δπΐθν. οταηΐα τὰ σα ἴὰ 

Ῥυΐογο δᾷ (ογὶ πίῃ ΐοϑ Ερ᾿βίο]α αἀἰοία βαί, ας 2ΘΑ͂ 
ΒΟΥ ρ5}} ΡΌΠΪι5 αἀνογθιιβ 005 4αὶ ἀϊοοΡαμῦ: « ὁ πο- 

«0600 Γοϑατραπὶ πηογίαὶ, φ.8}} ἃπίθιη σογροτα νὸ- 
« ὩΪαμ τ Ε)ὼβ φμοχμο ᾳποιῖῖ αἱξ τ Βὶ ταοτέα! πο τα- 

« βαυβυηξ, πράῃθ ΟΠ Ί5015 ΓΟΒαΡΓΟΧ , δἰ ᾿ς» φασάᾳαθ 

βἰμίέος νοῦν 605 αὶ ποῖ ονοαηι; ἰοεϊ θα δ 60 

Ἰοοἱ ὀχροβιίς ἀδ πιογιογατη Γοβαγγοο οηδ ἀοοίτι 

οἱ συοά ἴῃ απο τηοάπτῃ δὰ ΤἼ 55] σΘη 585 βοτὶ τ 

Ἀδἰδ: « ΝΟ] ΤΊ Ὲ5 απΐοτῃ νῸ5 ἰσπόγαγα, [γαῖγοβ, ἀ8 ἢ8 
«4ὰϊ ορθάἀογηχ ογιπῖ,πὸ ΟΠ οἰ ϑ ραν πὶ 5ἰσαξ 6 οτο δὺὶ 

φυῇ φρονὶ ποι καῦοπε οἱ ααῷ βοασαπαπῦαν αηίνονβα ; Τηαχ νόγὸ ἀἸοί! ΤΠ 715; ΕΔ πιορέμὲ ὧν Ολγίβίο γθϑιω"-- 

φόπε ρνίσνμην ἡῆς 

35 1Υ 6... χαῖς 21. 
90 δεας. Ὧι θά. 16. 

80 χρὺ 
421 17}ι655. τν 12-ἰὸ, 

Σ᾽ Ψιᾳᾷ, οαὲ, Ἴ, π. 10. 85. χοῖ, Τὰ, 90.195. 5. Αδὸς ΚΣ, 1Ξ|8. 1 δτ, χὺ; 

(4) Καθ᾿ ἔχαστον. Μοηήπιη ογαΐ ἴπ ρα! ἶ5, χαϑ᾽ ἢ οαπὶ ὁχ μοο ΟΥ̓} ἸΙοσσ, [τῇ ὁχ Τιρῖοο Ἡϊθροβοὶμ.- 
ἐχαάστην, αασὰ σονροχίμιιβ ὁχ ᾿ηβ5, Οο Ὁ. αἰσόχιο, 
Οὐ15}.. ἴσα, ὕαθααρ. ΑἸΣΡὸ Ροβίογιον δ 5. ἀὴδἃ ΟΠ 
οπονοῖ, μαροιὶ, ἐξηγούμενοι. »ν ᾿ 

[) δινημονευέσθω ὅξ. Ϊς ματίϊουα ὃξ οχ (015]., 
Βοδ, σαϑαῦρ. οἱ ὑτοά. ἃ πόθ5 αὐἀ]θοία, 

(3) διιρευροδιείσηθ, ἐποῖς ἐς οἱρίἰϊα, εἰο. δος 6 518- 
σαι γούθηι τὴς ὑπερθέσεως, τϑσθρὶδ ἀραὰ [αὐ π05 
τα οΡρνοια θη 8 ϑμρο Ρος ον δ νοσάρα!ο ἡ ἀἀ Πγὰ5, 
Ἐὰ 5! οαραιῖ νϑίθγοβ, α] σεν!5 πσέατη 65}, 16}8- 

αὐπιπὶ ἴῃ ἀπο9 ν6} μίαγθοα ἀϊδ5 ἀθ 5486 οἷτο οοπηπᾶ- 

ἴᾳπι. σαπὶ ρόσγο πιαον Βεραοπιαια ἀσϑίονιονθὰ5 
Ἰολυυ 5. ορβογναγοίων, ΡΙατεβ ϑγαηῖ, 41 ν0] ᾿οἸΔηῚ 

'πορασπιαάαια, νεὶ 4αδίτιον, νο] ὑγοὸβς νῸ] ἄπο, αἱ- 

ταΐγ Ραναβύονοα οΕ ΘΔΡ Δ 5δηοῦ! αἀἴθϑὶ ῬΓΟΓΒΒ 

Ἰαϊαπὶ ἐρδῃ δι μόναι αἱ [Θϑιαίαν βαπιοία 5 [Γρητοακ ἀρυὰ 
ἜΔ56}. Ὁ. ν, Ηίβει, οαρ. δ, δΕ 41. Οσμλαιοιαθδ- 

τὰν ππαχίπιο οοηπππα!αιη. ἔοτῖα) ϑοχία οἱ βάθθδι} 
58 Ποῖ! )ο᾽απίαπι, αἱ νίάδρο οϑὲ (οηβέ, ἀαροβῖ., 110. ν, 

δᾶρ. 18. ΠΙἀ ΗΙ ΤΟΙΣ τ15 ορβθγναύστῃ [1558 ρϑἰοί, 

μεϊίαπο βπο! βαρ, οἱ {οδηῃ. )άπιαξο, μολὰ. ὧν 
Ῥαγαβο., ἰοτὰ. 11, ρᾷμψ, 811 ; 56α οἰΐγα ργῳωσορίιπμη, 
σα πα ρμἰθίϑε τὰ τοϊοίαμα οὐαὶ, δἰ! νονὸ ἃ 
ζογία βοχία ἴῃ Ξαρραίππι ἰοΐο ἀπμὶ ἰδιαροσὸ μθΡ 
Ογιθη ἴθ ροϑογυαβαξαν, εἰ ὁγρϊηγλὰ5 αβείδηο, ρὸν 
[δι ἰτπιιτ, οὰρ. 9, 4} Ἀ8}1.5 γαῖ, οἱ βόα! Βα θαῖο 78- 
πολ να σα θὰ Ρο  {1π, Κα σα! θα 'ὶ Ρατάβοσνο 5675 
να ιὰ ἤΠάθηι ἤδο, Ἐρὶρμαμίαθ, 4] Εωρος. βαοὶ 
παμλ. 32. ορδορναὺ, σα! δυδάδιη Ἰος15 ἰοέα Ῥ50} 4 15, 
θα πιᾶλοῦὶ Ὠοδἀοπγαάα, ρογνι θη} 1 5ὸχ σϑ]γαγὶ οἱ 
ἰοτϊάοτα ΒνθαΧΘΒ ; ΔΠΠ18 νοτὸ ἴῃ ἰοοΐβ ἴῃ θὰ βοϊ πὶ 
ποῦ 4085 ἰογίαπι αὐϊηία αι βοαίιτγ, οἱ 68. 490 
θοριϊπσαηι Ραβο Πα 15. ἴθι Δ ΘΟ641), νἱρηΠατὶ 50- 
πίαμι Υἰμ]ἴαπι μυϑι Ραραβοθνθα σοθληϊθη ἀν 1. Η]6- 
το γπ θα Εσο! θα Πα) 506 65 1000 οἷν, μὰρ, 
Β1 5. Τὴ (4 {{ΠΠ15 δείανα, βαϊίοιη ἴῃ ΡΊοΙαν! ΟΠ 51 δάπιο 9 

Ἀαβοραηα 15 τηοπαβίθγίο, ἴοτίθ ον οραοῖβ ραν θηὶ ᾿δὶ 
ἀϑϑογναίαπι, δαιμάδπὶ ἃ ρΡΟρΡαΪο ΥἹθῚ Π]ατ σΟ]Ργαίδηὶ 
[αἴ856 [65115 651 αἀτορ, Τατοι., 10. 1, γα. ᾿αρ. ὅ, 
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ΧΥ͂ΠΙ, Ῥεφοίραθ νόρὸ {πὶ ποίαλο, χαρά αἀἶρη! αὶ 

γ6[π| 1ππ]Ἰοᾶπ5 αἢὉ ΡῬΔΌΠ 5: « ΟΡΌΤΙΘΕ ρα ισ ΘΟΥΓΕρ }» 

«ΠῸ6 στ ἀποόγο σονΡα ρΕ ΙΠταΐδηῃ δ᾽ πογία 6 πο 

«ἰπάπονο πιποτ Δ} Π{πίϑτῃ ἐδ.» ΠΟ ΘΒ ΊΤὴ ἰΡΒΌΠ ΟΟΓ- 

ΡῈ γοϑυγροι ποι πῃ τηλατ α8}0 δι, πιδῆθῃ8 ; 584 

Ἰάδι ἰρϑαᾶπι γοϑαγαοί, ΤποονΓ ρ Π  ΠΙαἴο νογοὸ ἰήπ- 

ἴὰτὰ ἐγ ῃβίονιαα θέ ον : φιοπιαπιοίίμτι ἔθγραηι [5] 

δὐἰπιοίαπι ᾿ρπ15 οἰ ποῖταν ; γ6] ρο5 {ποπιαδηγοάιηι 

ον 4αἱ ΠΠπ|Δ ὁχοίιας θδα5. θβαγροῖ ἰβίταν ποὺ 

Ἰρϑαωι σοσρη5, 5ε ποῖ 146 τηληθὈϊξ, δὲ πη ] 1 

τοῖα απ. ΝΟ ἈΔΡ] 5 Θ᾽ αβηιοαδ «πᾺ} 0 5. ΔΙ ΔῺΡ 

οἰδὲ5, δἰ νι 8} Ρι5. πα ΘΒ, ἀϑας 508}}}8 ἂἰ ἀβοθη- 

5 : ἤδι εηἰτῃ ρίρίξαίο, δ᾿, δατηῖνα } 116 φαϊάἀρίατα, 

οἵ φια 18 ργὸ αἰϊρημαίο ἀδοϊάθαῦθ ΠΟΙ ΒιΠΠΠ0}Π}115. 

«Ἴὰαπο ει, ἱπφιίξ, θρ᾿οπιθθαλ αὐ 801 οἱ Τὰπ|ὰ, 

«8 εἰσ! ΒρΊοηἀογ ὑπιᾶτπ 651} 55...» Ἂς ΡΥ ΘΟΙ 5 688 

θσιλ παι ἰ {46} {15,6 Χ] ρα 5δ πη νοῦ θὰ5 ἀοαϊέ, 

αἰ οὐσίαι ᾿ὰοάο5 ὁχ οογρονο τα 1085. δι τ τις αἱ 

δχ 5 4 οοπβρίοἰπμίαν, ογεάογοίαν ἃ ἀπο 6χ- 

ϑρϑοίαϊαν, Οὐ οηἶπι ρανίδηι δι τ Βυϊτ, ροΙοΣ οἱ ἰο- 

ἰαπὶ ρετξίατο ; αὐΐσαθ νοσπιθθι Γαπαῖπια βρίσηάθγο 
Γοοῖῖ, πλαϊῖο ταδεῖσ ἡαδίθτη Πουμμ ὁπὶ ΞρΙΘπάθγθ 

ΠΙΣΟΟΝ 
ΧΙΧ, 6 Κοβαυθοπιαβ ἰκίτατ, τολοσπα φα]ἀεῖὴ οπὶ- 

165, ΠΟῺ ΟἸΠΏ 65. ν61Ὸ 510} ΠΡ 6 ηἴ65 σΟΓροΙᾺ : 
γΘγαπε βὶ υὶ ἐαξέαϑ. δβί, οαϊρϑιο σογρὰβ ἀσοὶρίεῖ, 

αὐ ροϑϑι} σατὰ ἀΏ ΜῈ} 15 ἀϊσηθ πὰ νουβατ ; δὶ φαὶ 8ὰ- 
ἰδ) Βεοσαίοτν δϑὺ, σΟΓΡ5. πὐοίρ]ος αἰ θυθπτα, ρογρμθ- 

᾿ἀδὺ Ῥϑοσαΐογατ μυθ χὰ οαραχ, ἀ} 1 ἴσο ἰετα 
1 τα νυ 515. ἀππάαθτθι. ἀδδανηαίαν, ΕΓ θτηο 

«αἰάθια αἰτόάιθ πα ολάϊο ἃ ρεϑία! θα. ΝΊΜΙ] 
οὐΐτα ἃ ΠΟΡῚ5 Ἀρβάι6 σοῦρογο δδ8ὺ βοβίατ, ΒΙΆΒρ λας 
τ]ὰ ΠῚκι5. ΡῸΓ 08, ΡῸΣ Ο5 ρΓΘΟ ΠΆΠ ; ΒΟΟΡΙ ΠᾺΡ ρ6 Γ᾽ 
σοΡραβ,ρεν οοΥΡὰϑ ραγι αἴθ οὐϑίοἀϊπλὰ5; τρίτη 15 

ΒΘ. πιδαηι, ρον πὰ ττῃ ΒΙθο με συ 5 τ αἰ ται, οἱ 

οοἴονα δι μλ οσ. Ουαηάο ἰπιίαν δά οπιηὶα ΒΌΡ5οΓ- 

ὙΠ οΟΤΡᾺ5, ἴῃ διλατ 5 απόαιλο ον μα αΓΙΒ ΒοΡ (15 88} 
ΡΑυιίοθΡ 8. 

3. 1 (ογ. χνυ, ὅ38. 4 1010. ἀὰ., δ᾽ ΜΑΓ(ἢ. χα, 49 : 

([) Ἔνδύσασθχι ἀφθαρσίαν, οἷο. Εὰ8 γοσ5 3918 
δὰ ἐνδύσασθα: ἀθανασίαν Εχο!., ἀῶ ρτορίεν ταρθ- 
ἀἰοθια. νούπ, τοῦτο ἐνδύσασθαι, ἔχοι Β. Θχοῖαθ- 
ταῦ, ἤὰ τονοσαηθ. ὁχ οὐ, Ομ οῦοπ. αἰνοσαρ, 
(οἷ5]., Βοϑ, ὕδβδιρ., ατοά. 6Ἱ βαῦγο ἔχηι. Βτη ἢ} 61 
9 σα α58π| 6ὁχ ρυϑἴαΕ15. Π|55. βου ρβ᾽ ται νευθᾷ, οὐ 
τοιοῦτο μένον, Θ᾽ Βαασα, ἀδαπα δὰ ἐγείφεται ἴλ0]. 
Ῥοβι. ἐνδυσάμενον, ραΡΕΠ Δ. ὃὲ ᾿ἰβάθην ἀποίογιθιι5 
8) δο 5. 

(3) Οἵον εἰπεῖν, 6015]. θα, Θαβαιθ,, θεῖον εἰπεῖν, 
ΟΥΔῸ}. «καὶ θεῖον, οἵον εἴ πεῖν" « Θρ᾿ΡΙ μαἰα, Δατη ΓΔ 116, 
« εἱ ἀϊνίηστα σουϊἀρίαπα, 4188 01. ΡΟΞΒΌΧΙΙΒ ἀἶση8 
ο εἴ]... ἤδης νϑυογοαὶ Ἰθοἰἰοπϑι ρα ίο. ΝΟ ογροτὰ 
Ὠοδίτα ροβὲ ΥΘΘΌΓΕΘΟ ΟΠ 6Πὶ ἀἰνί μα τὴ αϊα ρα ἀϊ- 
σογ ἰουσπ ἄατο ἀδρθιηθδ: απ Ομεἶπε! ὑοστροτὶ 
5 πυηἶα αν 5ἰπὶ, φαοὰ Ρᾶϊγος σϑοῖθ ἀἰνίμη αἰοὶ 
οοηβαδγαῖ. Ηᾷ ΟΥΡῚΠ., ορίβέ, αὐ δμροθηδναι, ρὰρ, 
49: Κἂν εἴ τις αὐτὸ λέγοι θεῖον, οὐχ ἂν ἁμάρτοι 
ποῦ πρέποντος λογισλοῦ Ππ ΒΡ βίατα αἰὰπιὶ ροσϑὲ 
Γοβαρ ΓΟ] θα οι. θθιτ οὐ οί 556. Ῥάὰ]Ὸ 
Ροϑὲ νι 5 ἄπο Ἰοοα δοιρίαγω, Μαία, χα, 483,8. 

Ὦδῃη, χιι, 3. 

} 
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{Π΄. ᾿ξυιρέτως δὲ τοῦτο ἐπιση λήνασθε, ὅτι μὺ- 

νονουχὶ δαχτυλοδειχτῶν ὁ Παῦλος λέγει’ Δεῖ γὰρ τὸ 

φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν (1), καὶ τὸ 
θυητὸν τοῦτο ἐνδύσασθα; ἀθανασίαν, Τὸ γὰρ 
σῶμα τοῦτο ἐγεΐρτται, οὐ τοιοῦτον μένην ἀσθενὶς, 
ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐγείρεται" ἐνδυσᾶμενον ὃξ τὴν ἄφθαρ- 
σίαν μεταποιεῖτα:!, ὥππεο σίδηοος πυρὶ προσομιλύ- 
σας γίνεται πῦρ, μᾶλλον δὲ ὡς οἱδὲεν ὁ ἀνιστῶν Κύ- 

ρος. Ἐγείοετα: μὲν οὖν τοῦτο τὸ σῶμα ἀλλ᾽ οὐ 

μένε: τοιοῦτον, ἀλλὰ μένει αἰώνιον, Οὐκέτι τροφῶν 

κοιούτων χρείαν ἔχε: πρὸς ζωὴν, οὐὸς χλιμάχων πρὸς 

ἀνάδασιν' γίνετα! γὰρ πνευματιχὸν, θχυμάᾶπσιόν τι, 
χαὶ οἴον εἰπεῖν (2) χατ᾽ ἀξίαν οὐκ ἔχομεν, Τότε οἱ 

δίκαιοι, φησὶ, λάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος καὶ ἡ σε- 
᾿κ. " τ ἢ ΨΥ ΪὭὌ ποτ ω ΓΨ λήνη, ὡς ἡἣ λαμπρότης τοῦ στερεώματος. 
Καὶ προειδὼς τὴν τῶν 
σχώλνξι μικροτάτοις ἐν 

χαὶ 

ἀνηρώπων ἀπιστίαν ὁ Θεὺς, 
δυο κατ, ΣῈ 

τῷ θέρει φωτοειδεῖς ὀέόως- 

τοῦ σώματος, ἐ 
αὐ τε τ ᾿ 

προπτδοχώμενον, Ὃ γ19 

τὸ μέρος παρασχὼν, δύναται καὶ τὸ ὅλον παρασχεῖν" 

ΟΣ 
κεν αὐγὰς λάμπειν ἐκ Ὁ ἐκ τῶν 

φαινομένων πιστευθῇ τὸ 

Ὄ 4 “Ν - δον δον ε - 
καὶ ὁ σκώληχα φῶς ἐχλάμπεῖιν ποιήσας, πολλῷ 
μᾶλλον φωτοποιΐσει δίκαιον ἄνθρωπον, 

18. Ἐγειρύόμεθα (3) τοίνυν, 
ἔχοντες τὰ σώματα, οὐ πάντες 

αἰώντα μὲν πάντες 
, » 

ὁὲ ὅμοια, ᾿Αλλ᾽ εἰ 
νά τα ὑεδν ο ΣΙ ξε τες, οἴζακοῖ ἣ ᾧ 

μὲν τίς ἐστ' δίχχιος, λαμδάνε! σῶμα ἐπουράνιον, ἵνα 

δύνηται μετὰ ἀγγέλων ἀναστοέφειν ἐπαξίως, Εἰ δὲ ται μετὰ ἀγγέλω ἀστρέφειν ἐπαξίως, Εἰ δὲ 

πις ἁμαρτωλός ἐστι, λαμύάνει σῶμα αἰώντον, ὑπο- 
ΙΝ - "“ 

μονητιχὸν τιμωρίας ἁμαρτιῶν, ἵνα ἐν πυρὶ αἰωνίως 

καιόμενος (4) μηδέποτε ἀναλωθῇ. Καὶ διχαίως ἀμφο- 
πέροις τοῖς τάγμασιν ὁ Θεὸς παρέχει τοῦτο' οὐδὲν 

ἕν, ἤν χωρὶς σώματός τι πέπρακται. Βλασφη- 
Ἡ ε 

μοῦμεν ὁιὰ στόματος, 
τ Φι απ Ξ ὦ , τ ᾿ Ἀν 

τὸς (Ὁ) πορνεύομεν διὰ σώματος, ἀγνεύομεν ὅτ 
᾿ Ἂ ω “4Λιν ᾿ “- δ 

σώματος" ἀρπᾶζομεν διὰ χειοὸς, ἐλτη λοσύνας δίδος- 
Ἐπ τ ς γ᾿ 

μεν διὰ χειρός" χαὶ πὰ λοιπὰ ὁμοίως, ᾿Επειδη τοίνυν 

εἰς πάντα ὑπηρετήσατο τὸ σῶμα, χαὶ ἐν τοῖς μέλλουσι 
αυναπολαύει τῶν γενομένων, 

προσευχύμεθχ δι. στόμα- 

46 γα. οαἷ, ἀ, ἢ. 80. 

4 π16115 χπ, 3, ἴθ ἀπὰτα. σομαπά, δ 48 βὰο 86- 
τηϊδοθί, χαὶ ἢ σελήνη. 

(3) ᾿Βγειρόμεθα, οἰο. φο ερηϊρμα τα ἀθαθ δὰ 
βλασφη μοῦμεν Χο]. οἰϊδίιιν 0 Απιοηΐο ΜΙ 611558 588} 
ΟΥΤΤΗΙ ποι 8. 5116. τ} 15. 1110, 110. 1, 5όγηχ. 90, 
δ᾽ πθν. τὶ, βθγιη. 9, ρᾶμ. 151. 

(Ἢ Ἔν πυρὶ αἰωνίως χαιόμενος, Ῥγο αδωνί 
κείμενος [ἃ 50. μ51, αὐ 6581 ἴη οοἂ, (οἰ5]. σοάϊοθ5 
[ἴο6, Οαξδαν., Οὐΐον. οἱ ἀτγοά. Πιᾶῆθιξ, αἰωνίως ἐν 
πυρὶ χαιόμενος, 4υοα ἰάθι. 651. δ6 ἰ5ξὰ ἰδ δία, 
Ἐν πυρὶ αἰωνίῳ χαιόμενος. 

(5) Προσευχόμεθρα διὰ στόματος. Ἑάτὰ ΡΠῃραβίτη, 
φῶ ἴῃ Θ6 115 Ροβὶ πορνεύομεν βδοτὶρία οχβίαϊ, Δμ 8 
Ροβαίμμαβ. ὃχ ὁοβα, Οἰΐον. ἀυοβθαβ, (015]., Ηοα, 
Ὀδβδιρ., ἀτοά, εὐ Μογοῖ, αὐ πογναγρίασ δΔῺ ΕΠ {ΠῸ8ς9]5 
4ααπὶ Ἰη 5101} Ογχ] }}π|5 ἰπ δι θοηᾶ5 οἱ πιᾶϊὰς δοίίο- 
85, σὰ ἃν ἀὰ0 ΟΌΓΡΟΙ5 ΘΙ ΓΟ ργοϊοϊδοσπίατ. 
1μοῦ0 διὰ σώματος, φασα ῥτία5 εἴο Ἰοσο Βαΐαν, ᾿ἰβάθιαι 
οοάα. Ἐαυκυτὰ τὰ: στόματος 50Πρ5 5. ῬΆΏΪΟ 
Ἰηἴρα, ὁχ οοαά, οΘ οὐ Οὐδ. δίδομεν. ροδαϊαχαβ 
ἰοοο διδοῦμεν, 



1041 

δ΄, Φεισώμεθα τοίνυν, ἀδελφοὶ, τῶν σωμάτων, χαὶ Α 
μὴ ὡς ἀλλοτρίοις αὐτοῖς παορχχοητώμεθα, Μὴ, κατὰ 
τοὺς αἱρετιχοὺς, λέγωμεν, ὅτι ἀλλότριός ἔστιν ὁ τοῦ 

σώματος χιτών ἀλλ' ὡς ἰδίου φεισιόμερχ, Δεῖ γὰ2 

ἡμᾶς δοῦναι λόγον τῷ υοίῳ πεοὶ πάντων τῶν διὰ 
τοῦ σώμχτος πεπραγμένων, Μὲ εἴπῃς: Οὐδείς μὲ 

ὁρᾷ μηδὲ νομίσῃς, ὅτι μάρτυς τῶν γινομένων οὐχ 
ἔττ'ν. ᾿Ανθρωπος μὲν γὰρ πολλάκις οὐκ ἔστιν" ὁ δὲ 

πλάστης ἀπλανὴς [1] μάρτυς, αἶνει ἐν οὐρανῷ πι- 

στὸς, καὶ βλέπει τὸ γινόμενον" χαὶ οἱ σπ'λοι ὃξ τῶν 

ἁμα;τηὴν μένουτιν ἐν τῷ σώματι (3). “ὥσπερ γλ9 

πληγῆς προχωρησάσης ἐν τῷ σώματ', κἂν θεραπεία 

γένηταί τις, ὅμιος ἡ οὐλὴ μένει" οὕτω καὶ ἡ ἁμαρτία 
πλήσσει τὸν ψυχὴν χαὶ τὸ σῶμα, καὶ μένουσιν οἱ 

τύπο: τῶν οὐλῶν ἐν πᾶσι' περ'χιοοῦνται δὲ μόνον 

ἀπὸ τῶν λχμδανόντων τὸ λουτοόν, Τὰ μὲν οὖν παρ- 

ελθόντα ψυγῆς χαὶ σώματος τραύμχτα θεραπεύει 

Θεὸς διὰ τοῦ βαπτίσματος, πρὸς δὲ τὰ μέλλοντα 
λοιπὸν ξχυτοὺς ἀσφαλιζώμεῃχ (8) κοινῇ πάντες Ἦα 

χαρχϑὸν τοῦτον τοῦ σώματος τὸν χιτῶνα διατηρέσαν- 

τες, καὶ μὴ δι᾽ ὀλίγης πορνείας χαὶ ἡδυπαβείας, ἥ 

τινος ἄλλης ἁμαρτίας πρᾶξιν, ἀπολέσωμεν οὐράντον 

σωτησίαν' ἀλλ᾽ ἵνα χληρονομήσωμεν βατιλείαν Θεοῦ 

αἰώνιον, ἧς πάντας ὑμᾶς (ἃ) τῇ ἑξαυτοῦ χάριτι κατ- 

αξιώσειεν ὁ Θεύς. 

λ΄. Καὶ ταῦτα μὲν 

τῶν νεκρῶν ἀναστάσεως. Ἢ ὲ τῆς πίστεως ἐπαγγε- 

λία, πάλιν ὑμῖν ὑφ᾽ ἡμῶν ῥηθεῖσα μετὰ σπουδὰς 

πάσης ἐπὶ λέξεως αὐτῆς ὑφ᾽ ὁμῶν (8) ἀπαγγελλέσθω 

εἰρήσθω πρὸς ἀπόδειξιν τῆς 

τε καὶ μνὴ μονευέσθω, 

“ἱ γιά, οαὲς ἀ, ἢ. 
5. (κέ. 1ὅ, η. 83, οἱ εαΐ. 3, ἡ. 16. 

ὅ3εὲ. ΘΠ Θοῦξ υ;. 10: 

ΟΑΤΕΘΟΠΕΘΒΙΒ ΧΥΠῚ. ΚΒ ΟΑΈῊΝΙΒ ΒΕΒΟΒΕΕΟΤΊΟΝΕ, ΕΤΟ, 

Β 

49 ΤΟΙΣ, χχιῖι, 38 ; [38], χχιχ, ὕς 40. 
52 Ψψιά, οαἰ, ὅ, πι. 33, 
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396 ΧΧ, Κα Τρηγρογοιηιϑβ Πλη7π6. ἤραίγθβ, σΟΤΡΟΥΙ" 
Βα, θα Δ ἀπ ἀ 0} ἃ] [615 1ρ515 θα! πα σι Νὸ μιχία 
πιφυθεϊοου ἀΐσαηνα5, ΔΙ ΘΔ ΠῚ πᾶ πὸ 8588 σοτροῦῖς να - 
βίοι, 5616 01 ρΡΟρΡ ὃ βανοδχητ8; ρον ΤΟΣ οηΐὴν 05 
Ποχγηίιο νϑάάθγθ γαξοηθίη. ἦδ᾽ ΟἹ] Ρ15. “180 ΜΟΙ 
ΟΟΓΡᾺΒ Θρογίηι5 ἢ Νὼ ἀἰσῖηο : οι Δ6. νοι 9: 
Ὥθαα8 δχίβιπ 5. ἰθϑίθτυ. ΘΟγαΠ Τα. ρ6Ρ15 ΔΆ] απὶ 
6856. Πσῃλο δηἷπὶ ρ ὁγυ πιαὰ8 [6 51}5} ΠΟῚ πὲ: σαὶ 
ΥΒΓῸ Π05 Πηχε ΠοΥγα ἢ 5 [65 Ἐ})5, τηδπ δὲ ἴῃ οαὐἴο ἤ6- 
115 50. δὲ νἱάδί χαρά δμῖθαγ : πα} :6 {αυάτιο ρεοδδ- 
ἰογαπι ἴῃ σογρόγα ταάποπ. {Π| δ ἴπ| μοση{πᾶπὶ ρΙαρα 

ἴπ σόγρορα βργαβδαξα 65ὲ, εἴπ 5] πηοάδ!α, ἀφ ἀλλ 
Δα ΠΠΡϑάίανς, Οἰσα  ΓῚχ [8 ΠΡ πηδη θὲ ; 5ῖ0 οἴ ρροσαμαηι 
9 πιάτα Θ᾽, ΘΟΓΡῸΒ Πρ ΡΠΉΠ., 61 εἰσαι εἴσανη ποῖ ἰὼ 
ἈΠ ΡΟἾμ5 τηδηδῃΐ : δροϊοη αν νότὸ ἰαπἰατηπηοίΐο ἃ} 
[15 αὶϊ Ἰαναογαπι ΔοσΊρίπη!. δ᾽ Ραιείογοα Ἰσίίαν ἀπὶ- 

ΤῊ 85 0 σΟΓροΤῚ5 να πογὴ βᾶπηδὶ Θὰ ροτ ΒΔΡΙ5πηᾶ ; 
δὲ ϑρᾷ δάνογϑαμι ἴαίαγα ἀδίποορβ ΠΟΘΠΙΘΙ ρ809 

οι ΠΟΥ ΤΠ ΠΙΆ ΠῚῸΠ5 ΟΠΊΠ6Β., 55. ἃ} τπυπ ήδη 

ἤδη σογρΟΓ 5. ναβίθτῃ οὐδ ίαιηι5, πὸ ρῸΡ χηῦ- 

αἰσαι [ογπ σα 15 οὐ Ἰαβοϊν, δαΐ οαΠ] αβνῖ5. ἂἰππι8 
ῬϑοοδΗ ρογροϊ αἰ αχότης σα] 6 5115. Βα} 1115. ξ0 ΓΤ 
ΒΒ ΘΌΠΙΙΒ ; ΒΡ αἰ Οἰθγαθλ. 1}61 γοβηαη ρθη }- 
ἀαίο ἀἀδαπηι: αὰὸ νὺ8. ΟΙΏΠΟΝ 518 ἰρεῖπιβ σταϊία 
ἀΐϊρηοβ θ6ι15 οἰ βοϊαί, 

ΧΧΙ. Εἰ ἴφο χυϊάσπι δα ἀρπιοπϑίσαπ ἄδπὶ ταοτ- 

τὰποτυχτη ΓοΘαγγοοιοηθη ἀἰσία Ξα{Ποίαη!. ΕἸ ἀεἰ νοσὸ 

Βγοίοϑϑίο, το δὶβ ἡίογάτη ἃ ΠΟΡῚ5. σαροίτίδ, α νο 8 

οὐληὶ 5θ 1 [αἴὸ αἀ θα ρ5}5. ὙοΓ 15. δα απ! θ αν, 
δὺ πιοτηὸ ταν ἢ ἤραναγ. 

δ ῬΑ], ὩΧΧΧΥΠΙ, 938, 
ὅ5 ΨΊα, οαἱ. ὁ, ιν. 22, 

(() Ὁ δὲ πλάστης ἀπλανύής, εἰὺ. Πδο5 1 ἢο0 Ιοοο (Σ αϑδίβησίαβ, αποὰ 8}118 ρὲ οσσα]α, 6. η}}}5 τ 5Ε1}8τ|5 
πλάστης ἴὰ σοαά. 6ο1]0.. Βοα]., Νονοὶ, εκτοι 6651 
ἀπλανής οἱ πιστός. ἴὴ ἴσο 6ἱ, ( βδ. 1)865: ἀπλανὴς 
κάρτος, δ᾽ πιστὸς τὶ ἰδ]. Τὰ ΟἸίοῦ. 3 πα θείαν, ὁ δὲ 
ἀπλάνηπος μάοτυς ἔνι ἐν οὐρανοῖς, Ηΐο ΟνΡΉ 5. ἀὰ0 

ταϊδοῦιῦ βου ρίαν Ἰοοδ : ΡΥ ΔΙῺ ῬΆΓΙΟ ΠῚ 56 Π ΘΠ 1: 
ΘΧΡΥΘ551}, ΟΧ ἰβαϊὰ ς 504. ΒΡΏΒΌΙ ΒΘΟΌ 5. δα αττη : 

αἰίογταπι ὃχ Ὀβαϊταο ΟΧΧΧΎΤΠΙ, ᾿ 
(5) Ἂν τῷ σώματι, Ργαροβιίοποτα δα ρροά!αγαηὶ 

τη88. Οοἷδ᾽., Βοος οὐ σαβᾶαν. [ἃ ἐηἴρα βου δ] νὴ] - 

105, μένουσιν οἱ τόπο: τῶν οὐλῶν ἐν πᾶσι, ΠΙὺ αυο- 

σα ξοχίαταῃ θα οοά Οἰἴοῦ., ἤοθ, σάβδαν, οἱ ὁγο- 

ΗΝ οαποη αν 15; ἰσο Ρα ῺΡ δηΐπὶ ἥλων, εἰσ; ΟΥ)ἢ 
Ρτὸ οὐλῶν. Μασα αβ Θχ σΟΙΆΤΩ 3518 ρούΟΔ115, {πᾶς ἃ 
γε α νοϑυρία ρϑύσα!! ΡῈ οἰδαιη δχοροϊζαίιη 

ασρηα, σα. 20, ἤὰπι. 3. ΠΟΤΕ ΠΔΤῚ ἀχΊδιϊ πο, [ἢ ἰιο- 

το τόίάοσθ, ἡϑι 5 δ8: ἀσογ ηἃ 58 η ον Γὰ πὶ Ῥα ΓΕ ΠῚ 

οὕδην δα! ααίοσιη, αἱ ΗδΡπιᾶν 110. τ δία 6.8. 
σαρ. αἷτς Ονἱμοηὶβ πόπι. 8 ἢ. ᾿ϑυϑέν, ρὰρ, [ὑ0, οἴο.; 

χύσπὶ δἰϊδι Ἐπιβθ τι, Πρ. χα Ρρμριθαξ, ἐθίθηᾳ,, 

οαρ. 8. ρᾷξ. ὅτ8, ΡΙαΐοη!θ. ἰθδίμηομίο ὑο Πγησαί. 
Ἐὰ5 πιδοῦϊᾶβ ἰπ σοΙΡΟΓΘ θὲ δμ! πὰ ρΘΟύΔῺ ΤῺ ΤΘΞΙ- 

ἄδγε οατῃ Οὐε!ο αἷν' Εππθῦ. σα] Ποαπ, Ἰτοιη. χ δ 

Ῥαξελαῖο; κατιοῖιβ ΕρΆγωπι, θὲ [ειτο Ἱμαϊοϊο, ᾿. 231: 

Βα ἶα5, ὑγ δαὶ. νη, ραρ. 118, Ηὰβ φιιοαιιο σι ἐμοῦ ΠῸ 

σπάπονρ αἰ [Ρ451Π1π|8 δοῦσα. δὲ ῥείιο ιάϊαϊο, ἃρυὰ 

καποίαπι ἔργωι, ρᾶρ. 329. 564. οὕτὰ ἀπρίοχ ἰῇ 
ἀοοϊνιπα Ραίγαηὶ ἀϊδιϊηρασίαν πιαοα]ὰ ρϑοσαί : αἰϊὰ 

δοΐθ βαπαίαιῃ, ΔΠα ροϑὶ ἀἢ αν  ϑϑα. οαγαίιηι. Π60- 

δαίασα : αἴγᾶπλ ἷὸ ἐπ|8}Π1μ810 ΟΥΡΉ1|5 Ὁ ροσιθρίοινι [ἃ- 

γοί ἠοπιράγϑίίο τηδοῦ! 6χ ΡΘοσδΙΟ λυ 81:6, οαμπὶ οἹ- 

εαιεῖοϑ ρηπί βαπδίδιῃ μ᾽ ματι ἐδ άπδ. ΡυΌσθ γθΓῸ 

ἰρϑίατο νἱάοιϊαν ᾶσυ}θ. π)}ὰ5 Θοοία5 ἃ ὕγο 

ὃ 

φοηλη δα. τ Π11 πΔ ροοοαία ἴῃ 4110 ἀδργθῆθη- 
ἀἰτ 605. τη τὸ ππδοῦϊαν ρραι8. ἃ ΟΥ̓ΓΙ]]Ὸ ἰπ415- 
{6 γοϑρίοὶ ρμαίοαι, ῳϊογασα ὁπ θὰ δ πτηα 50] 0 
πιασαίᾷ 5 1145. ΡΟ ΘΥῚ ἀἴοῖ, 1 να 1} [ον 3515. Βοῖὸ 
Ῥαρίήσιμο ἰ(ὰ τοι 1 {Π ροοοαΐα, αν ἀπ] τηλοιλα, εἰ- 
81] ροβίοα Ἰποιιάθιη, βαρουαιῖ, αάρηηαθ πουλυῖπα 
658. Αἰ Πα81}} ἰπ δρίϑὶ, ὁ αὐ δογαριοποηλ, ατη. 13, 
ἴῃ πος δαριϊβηηαια ἃ ρα θη ἴα ατξἰησαση 15, φαοὰ 
ἢδσ να] ποῦ ῖι πὶ οἰσδγιοθ5, πὲ 1510, ἤθη ἀρ] ρα! 51- 
ΤῚ}}158 651. ΝαΖΙΔΏΖΟΩΣ οΤα ἢ. χα, γᾶς, δῴης σαὶ μῈΓ ρα - 
πἰλοπίϊαπν σι συ ἀδπ. κοα ἰἀπηθῖὶ ΟἸν οὶ οἰζαιῖ- 
σθ 6 Ώ56.; 6] ογὶ ἰδ δᾶπὶ ΤΠ 8 515 ορία!, φυᾶτὰ 
βρορρῖ, [Ιἄθιὰ αἰξ, ογαῖ. ὐπέ. ἐρίδοορμος, ἴότα. {10 ρ. 
30. οο]. 2, γιάρ ΝΙσρίαμι ἴῃ ογαϊ. χι, ΝαΖ. ποῖ. ὃ. 
ΑἹ παριίβχο ρἰθὴθ. ρΌΡΡαΡΙ. οἰμαῖαα. Ορί πὶ ο5ὶ, 
γι46 οδ(. 1ὅ, αἰ. 29. 

(3) ἀσοαλιζώμεθα. Ποδυταΐμαι8 Ἰοσσηθηλ Μογα- 
"ν σοι ά, ἴλοο, σαβαθμ. οἱ τοῦ, ΓὩΠ αιη Ιοῦο ἄσφα- 
λιζόμεθα, Ροδὶ Ἰοσοὸ τοῦτου τοῦ σιύιλατος, ΚΟΓΙ βΒΙΙΠ 5, 
τοῦτον, ἤσπσ ΠΟΥΡΟΥ 5 υορίοη, ὁχ ΌΟΙ}., ἰυο. 0ὁ- 
ΔῈ}... ἀγοά. οἱ δ᾽ Π]ρ5. ἸοοΙβ αὐ, ἀν τη. 39; 
Μὴ μολύνῃς σου τὴν χαλλίστην ταύτην στολήν, 5ᾺΡ. 
παπη. 1. 

(4), Πάντας ὑμᾶς, τὸος ὁηιηθ5. Ἦοα οἷ Οάβδαρ., 
πάντας ἡμᾶς, ποὲ οπῖποξ, αἰ ἰπίγα πιχπι. 1. ᾿ 

() Ὑοὐ ὑμῶν, [{α ϑοτίρβίηλι5 ὁχ 5018 τοάθοϊδης 
γ ΓΘ Ομ 5. ἀποίοτιίαιθ, αθὶ δοῦρα. οβ5ο πὶ δα τ 
ἢδ, ὑφ᾽ ἡμῶν" ἂν 56,515. ΡΟΒΓ 6]. βου Ἰριαγα τ. Π05- 
αρὰ  πᾶτὰ δἰαιαϊ! ορροϑηοιρτη. ἰηΐονυ ἤο ἄπῸ 
πλριλθγα, ὑφ᾽ ἡμῶν ῥεηθεῖσα, οἱ ὑφ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελλέ- 
σθω. οϊμἀθ σαϊρυβάδηιν πα ϊοι τὰ ἄνα ΒοΙ απ ρτο- 

βιρδπίαγ, οἱ πλοπλοτί δὰ ΓοοϊαΠ]10η 8 4116 ἰπῇρδμὶ; 



1048 5, ΟΥΒΙΠ1Ὶ ΗΠΕΈΟΘΟΙ,, ΔΠΟΠΙΕΡ, 1048 

Ηΐὸ δυηραξδοίμηι υνῖμι αὶ ΟνῖΠο. νοροέϊέμην, τπουπονῖξου γραῖα" αὖ ἀρ θλ ἀνια 8. 

ΧΧΠ, ὕττι νοτὸ δαππείαία ΕἸ 469. βου «πὰ σοῦ ἃ ΚΡΒ'. Τῆς δὲ ἀπαγγελλυμένης Πίστεως ἀγολούθωις 

ὑποαὺ ἤἰπα ; Εὲ ἐπ τῖμῆς θαρίξιηᾳ ΡιρδῊ Δ 
γεηιϊβδιοιθηι ρροςοίονα : ΕἘ πὶ πάρ βαπείαιι σα! δ- 

ἰΐσαπι Εσοίοβίανα Σ ἐξ ἢ ὑπτηϊβ γοδενγεοξονον 1 Ἐξ ἰἥὰ 

νέέαπι δεέθγηαηα; ἀδ Ὀαρ πιο, οἱ ριωῳπίβοῃίία ἴῃ 
Ῥείονθ5 ΦΦΘ. ὁδί δπβι 5, ἀἰχί τη, ὅ᾽ δὰ απὸ- 
΄αιρ {σι ἂς γτοβαυγγεοίίοπο ππουπόγὰ. τποάο 

5} ἀἰοία, Ῥτορίον δῆς δοίη δῆ, Εὲ ἴη σαΥΉΪΚ 

γοδανγ φοίΐζοπενε, ἀἰδρθαΐαία 5πυπιξ. δα Ξ δ παρ 485 
Βδοῖίθπιβ βαρογθαπί, ῥτορίον. Πμἀ, ΕἝ ὧν τπταηὶ 

βαποίαηι σαἰ κοίϊραπι Ἐυοϊορίαηο; ἀδ ἀὰὰ ἐππὶ πια]Ἐᾷ. 

ἀἰοὶ ροϑβθηΐ, ΡΔΟΙΒ αἸΒΒΟΓΘΙΠΠ5. 

ΧΧΠΙ. Οδι μου δα οαππανθιὸ [56 ἘΠΊ ΘΥΒΆ]15] νὸ- 

οαἴαν βὸ σαοᾷ ρδὲν ἰοίαμι οὐθθὴλ Ὁ χα ρ οι 8 ΤΟΙΣ 

μαμὰ δὰ οχίλοιηο5 ἀβάμπιο ἤπι65 ἀΠΠΠπδα 651. 1], 818 

πηΐνοεβο ΘΕ ἀθϑαθδ ἀεϊεοα ἀοοοῖ οπληῖᾷ αι ἴπ 

δΒοιηϊηαπὶ πο υατὰ νϑηθο ἀοθ θα ἀορηχαία, ον ἀ6 
ΠΡ 5 Θ᾽ αν 151 1 Π|ν 18. δῖνο ἀρ σ Θϑ 5 οἵ 

(ογγοϑίγι 5 τθ 115, Ταπ οἰίαια 60, (οαὰ οἵηηθ Πο- 

τι πὶ σοτ5 τοῖο σα π| «πδΒ]οἱαξ, ρει ποίμυβ. οἵ 

Ρτγίναίοβ, ἀοοίοβ οἱ ἱπλρθείίου, 5. ἂς ἀσηῖσαδ, αα]ἃ 

δοπογα! ον ἀπ θη οὐπδ ρμουσδίονιι νι ροηϊι5. 40:0 

ῬδῚ δι πιϑιὴ οὐ ΘΟ Βὰ5 ροιρΡοίν πει, σαν: Οἱ βαηδί: 

δα θη γθῦῸ ὉΠΠ6 μΟβϑιἀθί, ον ΠοΠΆ 6. 56 η1[- 
σοίαν, γὰρ. }}}5 σοη.5, Ἰὰ [οὶ 15 οἱ γα ΡΒ, δ᾿, βρὶγὶ- 
ἰχὰ} 5 Οὐ βυ18 ΒΡ ΟῚ ἀση]5, 
ἌΧΕΝ. ἘροΙ] βιὰ νϑΓῸ [568 ὑθπγοοδί]ο 1 ἀρ! βδβίχηο 

νοσΡα]ο ἀρροὶίαῖαν, φαοα σὴ 65 ὁοηνόσοῖ εἰ ππηἃ 

σορδε, βίου! ἴὰ Πιον ἶσο αἱ Ποσαΐτ 5: ΕἾ ηθηι 
δον αςίοπδν. σοποσσα, ἐκελησίασον, ἀπῖο οκίΐμηι 

ὙΠ Ἡ ᾿ 
πεοιεχούσης τὸ, Ναὶ εἰς ἔν () βάπτισμα μετα- 

γοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν: Καὶ εἰς μιὰν ἁγίαν (2) 

καθηλικὴν Ἐκκλυησίαν " Καὶ εἰς σαρχὺς ἀνάστας 
σιν" Καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον - πεοὶ μὲν τοῦ βαπτί- 

σμχτης καὶ τῆς μετανοίας, ἐν ταῖς πρώταις ἡμῖν 
- Α τ . Ων 

εἴρηται χατηχήσεσι- χαὶ τὰ πεοὶ ἀναστάσειος δὲ ν:- 

χρῶν λεχθέντα νῦν, οιὰ τό, Καὶ εἰς σχοχὺς ἀνάστα- 

σιν, εἴρηται, ΑΞγέσηω δὲ (3) τὰ λείποντα καὶ τέως, 
᾿ , » ᾿ - 

διὰ τὸ, Καὶ εἷς μίαν ἀγίαν (4) χαδολιχὴν Ἔκχλῃς 
ῃ “μ5»« » ᾿ Π ὦ '- . - ΄Ὸ 5», σὰ ἡ 

σίαν" πεοὶ ἧς πολλὰ μὲν εἰπεῖν δυνατὸν ἦν" δι᾽ ὁλί- 
Ἀν « - ὰ 

γῶν δὲ ἐδοῦμεν [}}.Ψ 
-., - Ἷ - μω 

ΚΙ΄. Καθολικὴ μὲν οὖν (0) χαλεῖται, διὰ τὸ κατὸ 
πάτης εἴνα, τῆς οἰκουμένης, ἀπὸ περάτων γῆς ἕως 

, ρῆ» ΙΩ Ἀκ ρα σει ας ας ΟΣ 9. μα ὩδΞῆ, περάτων" καὶ διὰ τὸ διόασχειν καπολικῶς καὶ ἀνελ- 
Α Ἧ ΕΣ »᾿ "τὶ ΐ᾿ “ Ἂ “ 

λειπῶς ἀπᾶντὰ πὰ εἰς Ὑνῶτσιν ἀνθρώπων ἐλρεῖν 

ὑφείλοντα δόγματα, περὶ πὸ ὁρατῶν καὶ ἀοοάτων 

πραγμάτων, ἐπουρανίων τὸ χαὶ ἐπιγείων" γχαὶ ὁτὰ τὸ 
- ἰ - Π ᾿ 5» ὦ . Ϊἦ 

πᾶν γένος ἀνθρώπων εἰς εὐσέδειαν ὑποτάσσειν, ἀρ- 
γόντων τε χαὶ ἀρχομένων, ληγίων τὸ χαὶ ἰδιωτῶν, 

χαὶ διὰ τὸ καἢηλιχῶς ἔχτρύξι» μὲν χα! βεξαπεύξιν 
"" Ω - : “- ν᾿“ - - Ἔ 

ἅπαν τὸ τῶν ἀμαστιῶν εἴθος. τῶν ὁ: ἃ Ψυγὴς καὶ σώ- 

παᾶ- 
Νε ᾿ ᾿ - - ᾿ : 

σὰν ἰδέαν ὀνομαζομένης ἀρετῆς, ἐν ἔργοις τε χαί 
λέγοις, χαὶ πνευματιχνὶς παντοίοις χασίσμασιν. 

5 ᾿ -- ΑΝ σα. ἐπὶ ᾿  μ 

ματος ἐπιτελουιένων" χεατῆσθαι δὲ (1) ἐν αὐτῇ 

Κλ. Ἐκκλησία δὲ χαλεῖται φερωνύμως, διὰ τὸ 
πόντας ἐχχαλεῖσθαι καὶ μοῦ συνάγει", χαθὼς ἐν τῷ 

Λευϊιικῷ φησιν ὁ Κύριος: Καὶ πάσῃ τῇ συναγωγῇ 
ἐχχλιεισίασον ἐπὶ πῆς θύρας τῇς σηνῖς τοῦ εὐλλλησιάσο τι τῆς ρᾶς Ὁ ᾧ σαηνε ς 9 

ἑανονηαοεὶὶ ἐεδεϊηνονιὶ ὅδ. Νοία ται ροῦτὸ ἀὐβῶθαχα ἐδὲ, ὦ μαρτυρίου, Σημειωτέον δὲ, ὅτι τὸ 

δὲ πῤθ ρα ὧν τὰ ἐπ) ρα ν. Ὁ ΟἽ δύ 0} 

. , 

, ἐκυλησίασον, 

ΒΙ 106 ρ5ὶ ἂς Π΄ἀ6Π}}0Ὲ5 ΒαρΓ[Ζα 15 Ὁ πο π 6 10 515 τι- 
Βὰ5 ἃ ὑταλσσρογαΐῖ οαΐ, ὅ, ἤὰπη. [2 :Σ Ὧπε2 χαὶ ἐπ’ 
αὐτῆς τῆς λέξεως μνημονεῦσαι ὑμᾶς βούλομαι, 
γαὶ παρ᾽ ἑαυτοῖς μετὰ πάσης σπουδῆς ἀπαγγεῖλαι ἢ 

(10) Τὰ, Καὶ εἰς ἕν, Ραυνθα!αὰ. καὶ 4} δοϊμα 5 
ρχ οὐἀα. ΟἸΟΒ. 151... ορ, ὐἀβάσῃ. στοά. δὲ α]ϊα 
γον! Ιοσχα]α Θνγπ 0], αἱ, 49. τι 9 ὕοχ ἕν, ὠιλι, 
ἀροιἀογδαίατ }π οὐ ΜοτΟ], οἱ οοβά. ΟἹ. δὲ Βοί!. 

{3} Αγίαν. ἔππς νυσοσὰ ἀἠ Πρ} οχ σοί, Οἰἰοῦν., 
(ΟἾ51., πεν {(πξδμ}, ὅτ, ΟΠ πὴ μη οῖβ Ρ0. 1 
Ἰποῖβι δὲ Ἰαγὰ αὐτὴ. 0. ἐσο] σβίο γι σα! ατα 
ἰδ γόσο βαρ! ΟἹ, (οἵα Πλ0 ΘΝ ΠΕαλ τι Ἰπατιὺ 
Ἐροο  δϑῖο Τὰ ΘΠ 981 πα] σπτῖ ΠῸ σου απ. 

(3) λεγέσθω ὃέ, ΔἀαΙΈ πη: πὶ πη ποῖ πάλιν τὴς 
την}, οοὐα, ὥ0.5]., Ποο, μδαὰ},, τοί. ἅπὸ- 
ΤΙ α!ο. 

(1) ᾿Αγίαν, Υοχ ἁγίαν Τὺ ἀθθβὲ πὶ σοί. (οἰ5]., αἱ 
νοσθηλ καὶ ἀποστολικὴν, {ὰῷ πασς, ΠΡ ΡΥ ΟΡ ἢ] [οτ- 
τη αἰα» ΟΡ. ἀξβυιθίογαπι ν6] ἱπυοσία ας γ6} Ἰηθοὰ - 
5.11 ΞΟ αΠΠαΐο, ροϑὲ καδολιχήν ᾿γγορβονδί, σοαα, 
(οἷ5].. σοί Ομ 8... θα. δποίουαίο βαρηλονῖ- 
ταϊι5. πὶ 5ΌΡΓΆ 5ῖη6 ἰοῦ {|| Εοο θεαί τ Πα 1} 
τοι ανοναί, ἐπ Ρ Ἢ5 από πῃ. 90 τος! ὑγ- 
ΤΥ] 5. ΑΡοπ᾿ σαόσααδ αὶ πὸ σα! δοίο515, ἢ οηΐ πὸ 
ἴῃ ὉΠ]Ὲ5 ἀν συ} } σχριαπα οπο, πα] πὶ ΔΒ} 0] α010- 
Π}8 χὰ }ὰ5 νοξείσιη ἀοριοῃρηι 85, ἡ παι πτάτ ἃ} 185 
5 αἀ! πὸ ΧΡ] οηίατ, 61 σὐρρτὸ ποι] σρηίατν. 

(Ὁ) ᾿ροσμεν, Μαϊαΐπηη8. ἢἰα που ποτ οὐ οοἀά. 
Ο015]., ἴσε, δβαιν. οἱ ἀγοά., ἀπάπι ἐρῶμεν ΟἸΠΠῚ 
ἔΠῚ 6 5518, 

(ὁ) Καρῃολικὴ μὲν οὖν, οἷο, Πῶς στὸ ἀπθῖο, ἴῃ 
σογιροπαϊαπι τοάδοία οἷαί διυιοῖοι βορί με], δὰ {{{π|- 
ἰὰ5 : Βέρέᾳ εὐ ἐπέογρνυθίαἰέοηες ραναϑοίανιον Εναπρεἰϊι, 

588}} ποιιϊη δ 5δη0} ΑἸ ἀγα 51.. ἰότη. 11 Ὀρο γα πὶ 6115 
αυκιδ, 37. μᾶς. 310, 0ὲ ἤῶσ 58} ποπιῆῖπδ ΟΥ̓ ΗΠ]ΠΕ 
ἄρ5ααο ἅ}1ἃ ἀδοαραιοπὸ ἀθ 400 Ιοαπαίεισ, δι 1 ρτὸ- 
Ῥορι οἱ τοβρομαάρί. Κυρίλλου Διὰ τί ἡ Ἔκχλησία χα- 
λεῖται Ἔγκλησίν, καὶ διὰ τί καθηλική σα υδιηοῦτε 
αὐ σοΤθβία νοσϑί αν" ΕσοΙ ὁπία, δ. ἀπαρτγορίου Οιπυ] α» 
᾿Απόχρισις' ᾿χχλησία μὲν, διὰ τὸ πάντας ἐκκαλεῖσθαι" 
Καθολικὴ ὅξς διότι χαρ᾿ ὅλου τοῦ χότμου κεχυμένη 
ὑπάρχει" « Εροϊοδῖα (πτάοπι αἰ αν, 6ὺ. 40 ὑπ- 
«πδ5. ὁηνοσοι, : Ο ΠΟ θὰ νονὸ ασ μ6ι Το πὰ ὁΕ- 
« θηὶ ἔξ Θχίξια!, » 56 ἰοτὰ στ μοροομο ἀβάαῦ 
Δ4 νορθὰ μη. 36, Καὶ ἐν Δευτερονομκίῳ 6χο]. ολ8- 
πιτ Ὁ “11 ΟΡΘΊΘΩ 51, ἀοΐα ἴῃ ρα! μα ὅν. τον, Νὰ, 
50 σοηθι ἢ πολ ΐη ιν εἰν πποναπι Βαίγαι. 

(17) Κεχτῆσηαι δέ, Ραγιομ]τπὰ δὲ δα] πιὰ οχ 
οοὐά. ὕοιξι., Ηοα, ὑαξααβρ,, τοάοο,, θοσρίοι μὲν 5ὰ- 
Ρογίτι5 μοϑὲ ἰχτρεύειν, Νοία σὐμηα πα {35 ἰσηιρο- 
τί 5 ἀια Πάν στι ἀθπας σπῶν οἴατι να 5. ἸῺ μι 8}- 
οἴριο ἰὑσο!θβῆ μοι Ὁ Π}π10 σοι ρ το] δ 8α, ΠῸῚ 
56:5 αἰσι ἰρ885 νἱἰγναΐθα, ἃ} ἰρ5α βοραγαγὶ σὴ 
ρΡύ858 ααύϊοανι, νἰ46 δὲ ἤὰπι. 317. δῖος δι. ΜΠ εἴα 65, 
Δη Πππ5 ἀὐιοιον, ν6} ΑΡΟ ]Π σι τπι5 ΕἸ σμΟΓ., 4] 5Ὰ} 
Ππρῖη βϑοθ}} βού μα! αἰϊνουῦθα ΜΌΝ ΔΙ Ια 5 βου  μ5}}, 
ἃ)». Τ50}ν.. ΠΡ. ν 15... δροίοκ., οαρ. 11, ἀμοβίο!] 
ῬάθΠ1 ἀαυτογίίαιθ σοπρτααῖς, φεομῃρίαα ἀοητπα ἢ 
πρίνογβα ΒΟ βίη ἀθχπο ἃ} ροβίλθηχαπι 0 ἢ1}}1 αἱ - 
γϑηία ΠΟΙ πη πβαλαι 6586. ἤδη αὐ ΒΑΞΙΠ α5, ὅν 
Ἰκαΐαηα, νἱβίοτι, 3, ρᾶσ, 96, μοιοδέχψιθ αἰογαι Ρὰ- 
ἔσα πὶ 89]. Θὰ δομίθῃ 1 ἃ σομ ΠΡ }]. Εἰ πα π- 
ἀπαλὰ ΡΌΒ. μι τ] απ. Δα Ἰοηον να σοι αι 
Ῥανιορὰ [πὶ 6105. [ἀο᾽α. Εἰπ|, Θμιβγοα ἀοπα, Ὡ ΜΠ} 
ἰάταθὴ ΠΟΙ οπί αν θαθσα] τὰ ΠΟΥ ΠῚ ῬΓΟΡΒῸΒ. ΒΥ ΘΤΒ 
ἔα! θ5ὸ πο σι 8 ρΡΟΡ νει, 
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πρώτως ἐν ταῖς Γραφαῖς εἴρηται νῦν, ἡνίκα τὸν ἡ πᾶης γοσοπι, ἔχκλησίασον, ἐτα ρεΐϊσσατα ἴὰ βου ρεατ5 
᾿Αχοὼν εἰς τὴν ἀρχιερωσύνην ὁ Κύριος καθίστα. 
Καὶ ἐν Δευτερονομίῳ ὃὲ λέγει ὁ Θεὸς τῷ Μωυσῇ ({)" 
ἙἘχαλησίασον πρός μὲ τὸν λαὸν, καὶ ἀχουσατῶω- 

σὰν τὰ ῥήματά υὑου, ὅπως ἂν μάθωσι φοβεῖσρῃαί 

με. Τοῦ δὲ τῆς ᾿Εχχλησίας ὀνοματος ὑνημονεύει πά- 
λ Ν “ ψ. ψ, Ν Ὡ. {τὶ ὅ.. ΒΕ" ᾿ 

ι,, ὧὐξ. περ' τῶν πλᾶχων Καὶ ἐπ᾿ αὐταῖς δπεγξ- 

Ἰρᾶπτο πάντες οἱ λόγοι, οὖς ἐλύλησε Κύριος 
με ἢ - Ἂ - Ι - - - 

πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὕρει, ἐχ μέσου τοῦ πυρὸς, ἐν 
ἡμέρᾳ ἐκυλησίας ὡσεὶ ἔλεγε σαφέστερον" ᾿Εν 
ἡμέρᾳ ἢ χληθῖντες ὑπὸ τοῦ συνέχθητε. Καὶ ὁ 

Ψαλμῳξός (2) φησι Βξομολογάσομαί σοι, Κύρις, 
δι Ἐς λὶ Ἶ Δὸν ἐ λ - - Ν ἢ ἐν ἐχχλησίᾳ μεγάλή, ἐν λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε. 

Κιῦι Πρότερον μὲν οὖν ἤδεν (39) ὁ Ψαλμῳδός" Ἔν 
ἐκνυλησίᾳ εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν τὸν Κύριον, ἐχ πηριον,ἐχ 
πηγῶν ἹἸσραήλ' ἀφ' οὐ δὲ, διὰ τὰς γενομένας κατὰ 

- - » ϑ . - ᾽ - -" 

τοῦ Σωτῆρος ἐπιδουλὰς, ἀπεόλέθησαν ᾿Ιουδαῖοι τῆς 

χάρ'τος" δευτέραν φχοδόμησεν (4) ἐξ ἐθνῶν ὁ Σωτὴρ 
τὴν τῶν Χριστιανῶν ἡμῶν ἁγίαν Ἐκκλησίαν, πεοὶ 
ἧς εἴπε τῷ Ηέτρψ' Καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἶχο- 

δομήσω μου τὴν ᾿Εχχλησίαν, καὶ πύλαι ἄδου οὐ 
χατισχύσουσιν αὐτῆς, [Περὶ 

, -- ἐν . ΡΝ " Ν -“ προσητεύων, σαφῶς ἔλεγεν ὁ Δαδίδ' περὶ μὲν τῆς 
πρώτης ἀποδληθείσης, ἸΣμίτησα 

Ἧ ᾿ Ἢ 
ὃξ ἀμφοτέρων τούτων 

ἐχαλησίαν πονη- 

ρευομένων᾽ περὶ δὲ τῆς δευτέρας τῆς ᾧκχοδομημέ- 
τὸ -- ἂ ἣν - ων ἢ ἐξ Σ 

νης, ἐν τῷ αὐτῷ ψαλμῷ φησι. Κύριε, ἠγάπησα εὖ- 

πρέπειαν οἴχου σου" χαὶ ἑξῆς εὐθύς" ᾽ν ἐχαλη- 
ἐ ,» “ δ .» - 

σίαις εὐλογήσω σε, Κύριε. Τῆς γὰρ (8) ἐν τῇ ᾿[ου- 
ἄν δὲ : Η ἔς ῃ » ὰ - ᾿ 
δαίᾳ μιᾶς ἀποδληθείσης, κατὰ πάσης τῆς οἰχνυμένης 
λοιπὸν αἱ τοῦ Χριστοῦ πληθύνουσιν ᾿Πχχλησίαι, πεοὶ 
ὧν ἐν Ψαλμοῖς εἴρηται" λσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα 

ὃς 
ἀκόλουθα καὶ ὁ προφήτης πρὸς Ἰουδαΐωυς εἶπεν. 
Οὐκ ἔστ: μοι θέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει Κύριος παν- 

, τ Ὑρον εν ΝΎ, τ 
τοχράτωρ" γαὶ ἑξῆς εὐθύς" Διότ' ἀπὸ ἀνατολῶν 
ἡλίαυ μέχοι δυσμῶν, τὸ 

ἐν τοῖς ἔθνεσι, Περὶ ταύτης τῆς ἁγίας (0) καθολι- 

ὅ7 Πραΐ, αν, 10, 58 Ἰ)γρα!. τσ. 10. 
ὅ, 85 018. 8. δ᾽ 914. 12. 

(4) Λέγει ὁ θεὸς τῷ Μωῦύσῇ. Οο15]., Πα δὲ τοά., 
λέγει ὁ Μωύσης" Τότε εἴπεν ὁ Κύριος πρός με Ἐχ- 
χλησ’χτον" « [ἢ ΠΟ ΘΙΌΠΟΙΏΙΟ ἀΐεὶν ΜΟγ 865: Τηο ἀϊ- 
« χίν Βοτη  πῈ5 δὰ πιδ,» ΕΥ ἀφο αυ 46 η δουαταιί τα: 
πο Θηϊη ἴῃ οὐἰαϊο απ γθηόσηῖ ἰοοο 1 θ 61 Μονϑὶ 
θθὰβ α! ροραϊπαι οοηγνοοοῖ, φαοτηδάιηοαπιη εοπαῖ 
τϑύθρία Οὐ} [60Π10 ; 564 οΘοπνοσαίο ρόρα!ο τοῦς 
Μογβρϑ πρεγίατῃ θ6ὶ, 5101. ἀμ λο ἀμ 5. πιη]ο5 5]}- 
ρηὶἢοδίαιαλ. ῬΡηδαι ἴᾶπιδὴ ᾿θοισηΘ 2 του μαμὰ, 
αἱ πὰ ὰ5. Θηιθ Πα ]0η 15 βαβροσίδγα, ΟΡβουνδίίο ὃν- 
ΤΠ ἀθ αϑὰ νυοΐ5 ἐκχλησιάξζειν ΞΕ ΠΟΥ ᾿ Βοη ση!Π]}α τὰ 
ταηϊθὴ 6.115 ἀρθιί 1 6 βασθ 061) αἴφιιδ Θρ᾿βοοραία5 αὐ 
Ἐοοϊθβίθ Ομ 5 {ΠΟ Π 6 τὴ Ποοθβϑὶίδῦθ, 58 Π| Π.ΟΓ 116 11 
δα, σγαδῃ. Πθπυσθ 8 δα ὁ8Ρ. νη, Προνὶ τος ἢ. 3,418 πὶ 
ΔΙ͂ΟΣ οαιϑαιῃ ΟἿ Δίου 565 γ6γρὸ ἐχχλησίάζειν ροιαι|8 
«πάτα αἰϊθτο συναγαγεῖν 5115 5ἰ{. Νι αἴθ πὶ τιὶ ὁβίοιι 
δυθὶ δγ προσάγῃ ἀδῦογθ σοησατύθνο δὰ "σοϊθϑίαιμα. 
(2) ψαλμῳδός, Π|ὰ ργο ψαλμὸς δὲ ΒΟΥ ρ511Π15, ΕΣ 

οοὐά. (οῖ51}., σός Οαδάαῖ., σρσνο στοῖς [γα] οῸ 
μεγάλη, ΟΘΙΔ0}»..ὄ ἴσο οὐ Οαβδυρ. πάθοηί, πολλῇ, αἱ 
ροϑί ἰὼ τίθοο ποϑίγο Ῥβα! το. 584 ποϑίθν Ὑπ]μαί 5 
ἐαΐογργοβ μεγάλην, ἸομΊ586 νἹἀ θέαν. 

(3) ἼΠϑενς οἵο, σοήά, οο, Οαπαα]ν., ΟοΙϑ]., Ογοά. 
ἴδσαπί, εἶπεν, εἰχσὶξ, Ἐπ᾿ ἴσο ᾿ρχλμορδός ἄπο μείοτοβ 
εἱ Οτοά. παρϑηΐ, ψαλικός. Ῥτὸ ἐν 3χυλι τί, σοὐά, 

Ὶ ΕΣ " - τὰ δε , “ς 4 

καινὸν, ἦ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐχχλησίᾳ ὁτίων᾽ ὁ 

Σὲ ᾿ 

ὄνομά μου δεδοξαστα! 

5 ῬΑ), Ὀἰπδι χε ἴ.. 
9 ῬρᾺ], χχχιν, 8, 

δὺ ΜΆ]Δοἢ. 1, 10. 

ἀϑατραϊα α 6556 ἴῃ 00 Ιοῦο,. οατα ΠΟ ΠῚ ΠῸ» Λᾶτο- 

ὨΘΠῚ ΒΘ. Πα ΠῚ πὶ ΞΔ ΟΟΡ ΟΡ πὶ ΘΟ. 5. {1}. 101.1ι115}6- 
ἰθνοποτἷο 961}5 4 πον βθι ἀϊο}}Σ κ Οοανοοα δα πὶθ 
α ῬΟΡΆΠ αν, Ε., απ} νοῦν πνοὰ, αἱ αἸπσαλ! τα εΐα- 
«6γ8 τη65΄ν.» ΕροΙθδίῳ συ ΘΟ} [015 1ἔδρααι πιο ὴ- 
ἔοπθηι ἴχοι!, φααπᾶρ ἐδ ΤΡ. }15.1 « ΕῚ1π 1Ρ515 ᾿ηδοτὶ- 
« μἱὰ δυδὴξ οαγῖα νογθᾶ. χα Ἰοοαα8 6δβί αἰ νὸς 1)0- 
« πλληὰ5 ἰὴ πχοῃρίοἰο τη θά ἱρπἰβ,ῖα ἀϊρ ρου! οοῖο 5.» 

[56 σοῃνοσδιίοηἶ8) ; αι αδὶ ρονίπι5. ἀϊοονροῖ, πὰ 18 

αἀσὰ νοσλῖ! ἃ Ἰ)οπιίηο σσηρΡοσα! 6515. ῬΒα Πλ [ἃ 
ἀαΟ4ἃ8 αἰΐ; « οι Πίθμοῦν 6}1. Βοιπί πο, ἢ σοο θὰ 
« τηᾶρτιᾶ, αλ ΡΟρΡΆΪΟ ἀθη80 Ἰδαάαθο ἰδ 3,» 

Φ91 ΧΧΥ, Ργίὰ5. φαϊάροι ὁδοϊποραί Ρεβαϊπιϊβία: 

«ἸἸὴ δοοϊοβια Βοπϑάϊοιιο δὰ πὶ οι ἐπα τὴ χα [οπ { 15 
(Ἰδρ 0] ὅδ.» Εχ σὰ0 το ΓῸ ὈΓΟΡΙΘΙ βίγαοίας αὐτεσβυβ 

ϑαϊναϊογδιη ᾿η 5] ἀϊα 5, 48) 6 οι} 50.) ἃ ρναϊϊα Πιἀτρὶ,.56- 
σαηάατῃ δχ σομείθι3 φαϊῇσοαν! δογναογ, βδῃοἰδτα 
ποβίγατα. ΟΠ βιὰ ογατη Ἐσοϊθδίαπι, ἀθ 40ὰ ἀϊχι 
Ρεῖτο : « ΕἸ ΒΌΡΟΙ ᾶηο ροίτατι ΘΠ σὰ 9 τὰ θατὴ Εδ- 
« Οἰδδῦληι οὐ ρου ἾΡῚ πο ρΡθν] ΘΡιιηΐ αἰϊν ΟΥΒῸ5 

« θδῖὴ ὃ. »}6 Δ ΒΔΒι5 1115 ργ ΟΡ ΠοΙ ἢ 5 ἀροτιδ ἀϊοο- 

θαι αν: ἀδ ρυ]ΟΥἹ αυ!άσηι αατῷ ἀρ  οοία [111 Οὐΐο 
«μᾶθὺ! δου] βίαι πλιὰ} πη 11) οὖς 5 δ Βοο Πι ἢ ψ6 γῸ 

4ὰδ' Θα]Ποδία οὶ, ἢ οοάθηι μβάϊπιο : « Ποπιῖηρ, αἀἷ- 
«ἰοχὶ ἀδοοόγοπι ἀοτλῖ ἐκῷ δῆ; σὲ πίοι ἴπ σΟΠβ θα 26}{-- 
«διιβ.. 1ὰ δου! δ5ι5 θοπδάϊοαπι (6, Βοίητηο δῖ, οϊδοία 

παιηχαο πα Ἰὰ ας πὶ Ππιάαα ογαξ, ρὸγ ἐοίατα οὐ - 

Βοπὶ ἀοίποθρ8 Ομγ ποῖ απ] Πρ οαπίαν Ἐυο]θβίεθ, (6 
φαΐ θὰ5 ἀϊοναηι 65. ἰπ Ῥβα η15.: κα δ δία, ουλΐηο 
«υδῃξίοιπι ποναπι, 8115 0] 151 οου! οδία βαμοίογαηι "ὃ, 
« μεῖς οὐπεοπίαπθα ργορδεῖα “ιαδὶς ἀϊαῖές Νοῦ δϑὶ 

«ταϊμ] νο πα ἢ ν οθὲ5 ἀἰοὐ! Πομαιπ 5 οὐπμηροίοπϑ δ, 

« διαίδηφια δι δάϊξ : Ῥτοριθγεᾶ ἃΡ ογία 50115 ἀβαὰς δὰ 

« ὁσοαδῦσῃ ὨΘΙΏ6π τηθαιϊῃ ρ] ον Π οα πιπὶ 65. 1π σρη τ 
«551.» ἢε οδάριι Ξαποῖς οφαϊ πο οα σοϊθοία 56 Ἐ}81 

αἱ Το ρα Ραιίαϑ: « ΠῚ βοϊὰβ ψαοτσάο ὁροτγίοδι 

δ0 Ῥαρὶ, ὑχνῖς 97. δ: ΜΑΙ. χν!, 18, 
ὁ1 181, {1 

Οἰἴον., (οἸ5]., Βοθ, Ολβδαρ., δτοῖ, οἵ βᾶοδν ἰθχίῃβ 

βορίρίαχῃ πΆθοπ!, ἐν ᾿Εχαλησίαις, ἐν, Ευοίθοϊῖς. ΜΠ 

ταιπθὴ οημπίμο εἰχίσϑε Οὐγ] 5 νι δέαγ ἐν Ἰδρο οξία; 

ἴμπαι ΡΡΟΡΙΘΥ νου ΘΠ, θευτέραν Ἰποκχ Κα υβε δὴ Ἐ6 ἢ], 

αἀυτ αἰ ἀπάτῃ αἰϊσαᾶπὶ ΡΥ] πὶ Βαργα Πποτηϊπα τη 
τοίοχγίαν : τππὶ τηαχὶ πι8 σα δατα Ἰοσιτῃ ρβα ταὶ ἠδ 

ἘδοΙρϑία σι αϊοὰ ἐμ ΕΙ Π 51; ἀαδπὴ ροβῖθα νυ μι ἀνὰ πὶ 

εἰ βο!ταγάμι ΟρροΒΙΙ ὙΠ ρσαλ 5. ΟΝ απορίμι 

ἘσοΙοβὶϊα, ἀ8 σαιρθα5 ΠΠ ἃ ̓λανταϊοαια ἀϊοιατη 8588 

δομτθη 1 «1 δ ο 65:15 Βοηοάίσατηῃ ἴθ. 0 16.» 

(4) ᾿μχοδόμηπσεν, 000 φκχονόμησεν ἢ ΞΟ Ρ5] 

ρα ὁράᾳ. Οἰίαρ., (οί51., ἴΐοβ, αβαῦρ. 6. νογ ῖβ 
Ἐνδημοῦὶ πῖοὸχ ἃΡ ἀποίοντο οἰ δ115.. 6 αα θιι5 5αθλ 

βδῃιμείαηι δογιηανὶ!, οοθε, ἐξ ἐθνῶν, ργιθ δγ - 

ζαηίαν ἴὰ οοὐ , Τοῦ, Ολβδῦ., εἱ ὕτοά. Αἀ νογθὰ, 

ἐπὶ ταύτη πέτρᾳ, ὁσΠοαϊ ἢ τῇ αἰδοῖ ὁχ ὁ64. (Ο]}. 

οἱ ᾿ἔνδαβϑ!! Ἰοχία. ᾿οοο. ἑαυτῆς, (Ἰοα πηδηἄσ58 ΠῚ 

ἐπα ρΓθα515. παροθαῖαν, αὐτῆς τΘροβιὶ δα 001}., θα, 

βάν). οἱ Ενδηρ. , Κηβεν 

(Ὁ) Τῆς γάρ, οἵος Οοδᾷ, Ἀο8. εἰ, Οδδάμ},, τὸς γὰρ 

Ἰουδαίας ἀποδληθείσης, πάσα οηΐλ νεγοοία, 
(δ) ᾿Αγίας. σοφά. Ο(015]., Ποδ. ΟΑΒΔΌΒ. ἱ (τοί. 

βουίριιμι ἰοσαιῖ, δευτέρας" α [28 Ἰιὰο ββοστια σα ]}ὸ- 

« Ἰἰοα ἘροΙοϑῖα, » φαὰῶλ Ἰοχαθὰ! τα οη δὴ αϑαυ- 

φαῖ ἰηἶνα αυτὰ. 21. 

δέ Ῥει), χχΥύ, 
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« ἴῃ ἄσπιο [)δἷ ψϑγβαῦὶ, σα 651 Εροϊθβία Πδὶ νἰνθῃ- ἃ χῆς Ἐχχλησίας γράφει πρὸς Τιμόθεον. ὁ Παῦλος" 

« [18, ΘΟ απ οἱ, 5.0} πιο αι τ πη νϑγι 15 ὅδ.» 

ΧΧΥῚ. Οαοπίαιη νογὸ Εοοίροία ποτάθὴ ἀἰνοῦθὶβ 

δοοοηγμποάδίιν γαθαβ, αὶ οἱ ἀο πα] 6 σὰ ἰὼ 

ὑδποαίτο Ἐρ]οβίοσαπα ογαΐ, βου ρίαπι δδὺ: « ΔΕ σαπιὶ 
«ἴφο ἀἰχίεϑος, ἀϊ πη 51 6 οο]ϑίανη 53.» [56 ὰ οὐ ΠΟΊΘ 6 πε] 

ΡτΟρτὶθ δυΐοτῃ οἵ νοῦ 4υ15 αἰχουι ΘΟ! δβϑίατῃ τηὰ }}-- 
βηδῃ(ληι 6558 ἈΘΡϑυ σογαμα ὑ ι5, Μαροϊοηβἰδ νι πὶ 

ἄϊοο, δὲ Μαπιομεθότγιπι, το  πογισιπθ τ ἰάἀοῖτοο 

ἡπηῦ δὰ ἐπ πγθ ΟῚ ἐγαά } ΕἸΔ 65 τὰ ἰδ απ : 

«Τὸν ἀπᾶμηι βᾶποίδην οαἰδο σαιὴ υο]οβίατῃ; ἴθ.»}} 

δότατα ἈΡΟΠιηδη8δ 00] 6 ρῖα ἔαρ) Βὴλ 5, Δ  Πτο ὑ6 85 568Π}- 

Ῥογϑαποίῳ σαν ποῖος ΕοοἸ δπὶ 81} αὰδ δε γθηα 565. 
οἱ φυαάπάο ροτ αν παία5 Γ1ΘΓῚΒ 1 ΟἸν α 1 ΒῈ}5,}}6 512 - 

ΡΠ οἰτθν γοααΐαξ θὲ 5}. Πορη!ϊσαπλ (1); (πᾶτι οἱ 
ἐϑύθτ ρΊοτ 560 ἀίψιιδ. ΘΟ Ό508. 55 ἰρ80- 

Τα ΒΒ! ησὰ5. ἀοτηληϊσογπι ὨΟΙΉΪ 6 ΠΙοπβίδγθ 
αἰπααίαῦ 1) ἀθααθ Ὁ] 51 βτρ οἰνον 29. Εσο]οβία; 

864 0ΡῚ 511 οαἰλοίϊες Ερο]εϑἷὰ : 0 οὐ ρΓΟΡΥΙ Δ. 
ΠΟΙΏδη δδὺ ὰ}}5 βαηποία;, οἱ τπα 5 ὁπ πἰτπηι Ὠ0- 

βίγαν ἢ σα ἀπ! ἀθπὶ δὲ σροηβὰ δϑὲ θυμη  η!} ποβίνὶ 

465. Ομγιβ πη ῖροπη!] ΕἾΠΕ [261 (ποσί ρικετα 6ϑὲ αὶ πι: 

« 510} οἱ Ομ εἸξία5 ἀἰΠοχὶ ΕοοΠοβίατῃ, δὲ βοιῃθιε ρϑαπι 
«ἰγα ἀ] ρτο 66 7΄4» δ τά πα ααῷ σομβοψαπηίαν), οὔ 

θσύνδιη Ὀτὶ 56 ἔτ ἀἴχαθ τὰ (4 6] « ΒΌρθγίου 5 
« Ηιδγαβαίθιῃ, σὰ ᾿ἰροτὰ οδὶ, δὲ ππαΐογ οπηηΐιτη 

« παβίγυχῃ 72,» Οσα! απ Ὀαὶα5 5.6 γ}}15 πον πὸ 

65 ΠΌΠΟΙ 889 ὈΓΟΙΒ ρΔΡΒΤ5 18, 

ΧΧΎΠΪΙ. Ῥσίοτθ παι αο ἐθραάϊαίϑ. ἴῃ βοομηθα, οα- 
ψπο]λοα ν᾽ Δ] 1ο οἱ Ἐς] δία, ϑόμδ, αὐ Ῥαι 5 αἱξ,« ρο- 

«58}} μυϊτη τὰ ἃροβίοϊοβ, ϑδουηαο μγορῃοίαβ, [ον ο 
«ἀοοίογοσ, ροϑίθα ροὐοβίδίθβ, α τὰ σ ρα 5 σα σ ]ο ἢ Γὴ 

«ορ Ἰδέ ϊοι 5, μα ΒΘ ΠΟ ἢ 65,56 6 γ᾽ Πρ αάτιτ 7» 
οἱ οἱθπϑια ΘΟ] 1 5}}0 6} νΊ τι. 15 ΒΡ ΟΘ πὶ : 9 Βα ρα ἢχ 

4100 6} ἐπ᾽} }Πσοη ὴαπν, ἐδ ΡΟ ΔΉ ΠΙ ΔΤῊ Θ᾽ ᾿π5 ΗΠ ατης 

ταϊβουοογάϊαπι δὲ Ὠαπγαπιίζαΐοην, Βα ρ γα ΒΊ 6 πα 110 

ἦη μουβοοι 8 5. ρα!οηξαπι. τι απ δὶ μῸ. 

ἀνπϊὰ ιϑ 10. ἀδχίνα. ὅ6᾽. Βλ βίσα, ρ6ι μον ὰπι δὲ 

Ἰφποπλ]  Ἰὰ πὶ 16, ρτίπιαπη ἴῃ ρον βρου ΓΝ 15. 68 δ}. 

43} Τί πη. χε. 15. 69 Ἀεὶ χιχ, Φῦ, τὺ Ψι,ά. οαἰ. 6. 
ἽΦῚ1 (ον, χη. 28, 15. ψιεώ. ἑαξ. ξὼρ. π. 33, 15} (ον, 

(1) Πιοο]οπίῳ δὲ βαοτὶ σον γοηλιθ οὗἶθο, 
(8) μεοί, ἀπ, κατὰ. (15|., ἴθ, Οἀ58}})., περὶ" 

4005. υἱ βασαργθπιαν ἴθοοσο νουθὰ βθηπθηία, ὡς 
καὶ περὶ τοῦ ὄχλου, εἰ, 5Β1π|}}18. ἀἰ 541 [Οπ1]ὰ δα!. 
16, πτιπὶ. 13, Ἰηΐ. 

(3: ΝΜιαρκιων! στῶν λέγω, καὶ Εὸὰὸ5 ἀἰυιοθ5. Γὸ- 

τ. 3. 

γι ἢ 8; 

τς δα φ 
οε! ἀνχστοέΐφεσθαι, 

στύλος καὶ 

Ἵνα εἰδῇς ἐν οἴνῳ θεοῦ πῶς 

ἅτις ἐστὶν Ἐχκλησία Θεοῦ ζῶντος, 
ἐδραίωμα τῆς ἀληθείας. 

κτ', Βπειδὴὲ δὲ τὸ τῆς ᾿ἔχχλυσιας ὄνομα πεοὶ (2) ΕΣ ͵ ᾿ ῃ ᾿ ὔ ἠ 

διαφόρων πραγμάτων" ὡς καὶ περὶ τοῦ 

ὄχλου, τοῦ ἐν τῷ θεάτρῳ τῶν Ἐφεσίων, γέγραπται" 
Καὶ ἀπέλυσε ἐχχλησίαν" χυ- 

᾿ ΚΕΝ " ὙΠ ἐρῆς ἢ τὰν, Δ 
ρίως δὲ ἂν τὶς εἴποι καὶ ἀληθῶς ἐχχλησίαν εἴναι 

λέγετα!: 

ταῦτα εἰπὼν, τὴν 

; Ξ ὴ Ξ 
πονηρευομένων, τὰ συστέματα τῶν αἱρετιχῶν, Μίαο- 
χιὠνιστῶν λέγω, καὶ (3) Μανιχαίων, καὶ τῶν λοιπῶν" 

διὰ τοῦτό σο: νῦν ἠσφαλισμένως παρέδωχεν ἡ Πίστις 
τὸ, Καὶ εἰς μίαν, ἁγίαν, [6] καθολικὴν ᾿χκλησίαν" 

Ὧν ἐχείνων μὲν τὰ μιαρὰ συστήματα φεύγῃς, παρα- 
εμώμόφαςς. ὧν πράτ ας ΞΕ τὰ Ὅς Εὐεν 

μένῃς δὲ τῇ ἁγίᾳ χαβολιχῇ Εχχλησίᾳ διὰ παντὸς, ἐν 
ἢ γχαὶ ἀνεγεννέρης. Κἂν ποτε ἐπιδημῆς ἐν πόλεσι, 

ἐπ ΕΝ Ἀν ἊΣ τας ας 
μὲ ἁπλῶς ἐξέταζε, ποῦ τὸ Κυοιακόν ἔστ' (χαὶ γὰρ αἱ 
λοιπαὶ τῶν αἱοίσεις γυριαχὰ τὰ ξαυτῶν 

τ -" “- ἈΝ ὥς, ΗΝ . - 

σπέλαια καλεῖν ἐπιχειροῦσι)" μηδὲ, ποῦ ἔστιν ἁπλῶς 

ἡ ̓ χχλιησία (5): ἀλλὰ, ποῦ ἔστιν ἡ χαρυλιχὴ ᾿ἔχ- 
ὁ 

κλησία, Τοῦτο γὰρ 
- αὖ Ρ ὃ - ταύτης, καὶ μητ 

ἀσεδῶν 

ἰδιχὸν ὄνομα τυγχάνε: τῆς ἁγίας 

ρὃς ἡμῶν -κ. ἡ - 5ὴ ὑττν Σ 
[ ἀπαντων" τὶς νύμφη μὲν 

»" Ξ πον τον ἢ ἐηννάρη τὸ ἐψνε 
ἔστι τοῦ Κυοίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χοιστοῦ, τοῦ μονογε- 

νοῦς Υἱοῦ Θεοῦ (γέγραπται γὰρ’ Καθὼς καὶ ὁ 

Χριστὸς ἐγάπησε τὴν Ἐχχλησίαν, χαὶ ἕχυτὸν 
ἥ ᾿ς ᾿ ΚΞ ἅδον. δ τε τ ᾿ παοίδωχεν ὑπὲρ αὐτῆς, χαὶ ὅλα τὰ ἑξῆς), τύπον 

“ , - 
δὲ ἔχει καὶ μίμημα τῆς 
ἐλευθέρα ἐστὶ, χαὶ αήτηο 

ἄνιυ ᾿ἱεοουσαλὴμ, ἅτις 

πάντων ἡμῶν: ἣ πρό- 

τερον μὲν στεῖ»α, νῦν δὲ πολύτεχος, 

Κι΄. Τῆς γὰρ πρώτης ἀποδληθείστς, ἐν τῇ δευ- 

τέρᾳ 
Θεὸς 

γαρῃολικῇ Ἐκκλησία, καθὼς Παῦλός οησιν, ὁ 
" Ξ ; μὴ 
ἔθετο πρῶτον ἀποστύλους, δεύτερον προτή- 

" ͵ ΟΣ ἴ 

τας, τρίτον διδασγάλους, ἔπειτα 

χαριστιλατα ΠῚ 

μ᾿ , ἘΠ 

δυνάμεις, ἐπειτα 

᾿αμάτων, ἀντιλήψεις, χυδεονήσεις, 
γένη γλωσσῶν, χαὶ πάσης ἀρετῆς ἅπαν εἴδος" σο- 

φίαν λέγω χαὶ σύνεσιν, σωφροσύνην τε καὶ διχαιοσύ- 
νην, ἐλεημοσύνη» τε χαὶ ο'λανθρωπίαν, καὶ ὑπὸο- 

μονὴν τὴν ἐν διωγμοῖς ἀκαταγώνιστον. “ἢτις διὰ τῶν 

ὅπλων τῆς διχαιοσύνης τῶν δεξιῶν γαὶ ἀριστερῶν, 
Δ ᾿δΝν 

διὰ δόξης χαὶ ἀτιμίας, πρότεοον μὲν ἐν διωγμοῖς καὶ 

ἮΣ ΒΡ πὸ οπν, δ ἡ  σο ὦ “90; 

νοΐ Θ ἢ 5 νἱἀδγοίαν, αὐ απ] ὈδρΕ ΪΣαμαλ δγὰπε, Γρσθη6- 
ΡΏΠ ἀἰσοτθηίην, ΑΥ νγη!ας πθίψ6 {Πα πᾶ 08 
ΘΒ! απ ητα οἱ γα ρ ἐ κι} θνἢ 15 Δ οΙραΐο ἔγποηίοϑ, 
Βές Ῥγοσαξ. ἀαπὶς 8, ροσία τη ἡοτγθ ἀἢ Παρ|}- 
δηλιιτη ἀράοναηὶϊ, ἢ]108. Εσο]θδῖτ ἀοἴοβ αἰοῖ!: χαρά 
οι 8 1 1] 0γ 1115, ἄπει ΠοσΙ βία πὶ ἀρ ρ6}}ι| Ὡ] αἰγϑηὶ 

561 05 οχ σοΠά, ΟἸ[Ο0Β., ΟΟἰ5]., ἢοο, ἄπαβ. οἱ ἢ οπεείμνα ποδίγλιοχε; οαΐι {να απὶ, 4, Πα ἡ ἀοβ νὸ- 
αγοί, ἔναμ!, ΟΥνΡῊΠΠΕΠ οι ρονθι5. πη Ῥαϊαιδίίηα Μαν- 
οἰσυ τς ἔρβίϑ Ερέριι, πῶ. χααν πατη. ἐς 41αν οσυα βίο 
ΠῚ αὐ 605. ποῖ ργριΡΓεὶ ποϑίον, ὑγαπί, σάθα 6 
1Βιάότα Μαμιοϊαη), Ὠὰ α Βαΐψαθ ἀπ !Πογο αὐ Γ ]ὰ5 
6χ πιὰ ὅροϊα σσηνδρβοβ, οἂϊ, ἰδ, πὶ. 8; νἱήο οἱ 
οα!. ὃν ἀαπὶ. 36. Ερὶ ρ΄ ηι5. ποδὶ τχγιν Πὰν 1, 
νυϊονπαηι αποιἀλαι ἀουσδιη ΠΟΙηΐηπο ἤᾶπὸ πδὴγο- 
5ΠῈ δχ Μοξορμοίαπιϊα. ΕἸ ΠΟ ρ λιν. {γι ι5 1586 
ἰοϑὺια δὺς 

(4) ᾿Αγίον, Ηἰς ἀθοβῖ δὰ νὸχ ἰῃ οοάᾷ, ΟΡ. 1, 
Βοδ δ ὕὑβδαιρ. Ρϑυ]ὸ ροβί ἰηϊονιαβ, ργὸ ἄνενενν ἡ - 
θης, ἡβσοπογαίι 65, ἰἀ 6: Πα θοπὶ βοϊυτήπηοαυ, ἐγεν - 
νήθης, παίμς ὁς; ΟΠ δογρίουὶ ἰοχίϑβϑιβ ΠΟῺ 0" 

αἱ ηιμδέρνλολη μνιδεὶ ραν ἰεἧἶρος νοραϊίονο; οαιϊ. 11. 
πὰ}. 9, 05 βίος οὶ ἐἔβεὶ ἀοοοῖ, οἷο. 

(5) Ἢ Ἔἔχχλυ σία, τι] 5. ἃ ΠΟΡῚ5 ἀϑουρία 6Χ 
ΟΟἾ5]. οἱ ρρ τη35. ὉΔ ΠΟ] ἰοῖ πΟΏΙΟἢ. ν 6 5 δποἸ οδίφς 
ΠῚ ργορν τα τὰ ὁ σηοηγθη, 561 0) 6᾽ Δα] δβίεξο, πρὸ οἱ 
4} ᾿ιατ δε ο]5. ἀπ ατα ΟΥΙ γόπβο, οὐπὰ ὕγγ!ο ἀ0- 
ὁδὶ Αὐβ. δορέρσ ἐρίδε, Μαπτοίωτὲ, σαρ, ἐς πα. ὅ. 
απ πίυ τη ΝΘ 1Ὸ ποῖ 6} [Ὁ1} ΟΠ ἢ δ αΐ ἴθ 41ιὰ 580] 

οομπνοπίϊ5 ἀροραπίιν, οἱ Δ] η πᾶ 10 051 βαότα σοη- 
ὙρηλαΪ οἱ συγ ί ἤοῖο ἴῃ 'ρ50 οί ομγαῖο {ἰΡυπτιηι. [π- 
νὰ, μγὸ ἁγίας ταύτης, [ἴος. οἵ ὕδπδηρ., χτθολικῆς 
ταύτης, σαἰλοίϊοα ἀυγια. 
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θλίψεσι, τοὺς ἁγίους μάρτυρας τοῖς τῆς ὑπομονῆς Α β5.115 58 Πποίο5 τηαΥΊγΓ65 ἀϊνθτβὶβ δἵ. τ} ΠΡ] 1οἱ ἤοτο 
ποικίλοις χαὶ πολυανθέσιν ἔστεψε στεφάνοις" νυνὶ δὲ 

ἐν καιροῖς εἰρήνης, Θεοῦ χάσιτι, τὰ τῆς ὀφειλομένης 
ἔχει τιμῆς ὑπὸ βασιλέων, χαὶ τῶν ἐν ὑπεροχαῖς ὅν- 

τῶν (1), καὶ παντὸς ἀνρρώπων εἴδους τε καὶ γένους" 

βασιλέων μὲν τῶν κατὰ τόπον ἐθνῶν (2), τῆς ἐξου- 
σίας ὅγους ἐχόντων' μόνης δὲ τῆς ἁγίας χαθολικῆς 

᾿Ββνχλησίας, κατὰ τὴν οἰκουμένην πᾶσαν ἀπεριόρ:- 

στὸν ἐχούσης τὴν δύναμιν, “ἄθηχε γὰν ὁ Θεὸς, κατὰ 
τὸ γεγραμμένου, τὸ ὅρτον. αὐτῆς εἰρήνην, Πεοὶ ἦ εἰ 
πάντα λέγειν ἐδουλύμην, χρεία ἄν εἴη, μοι πλειόνων 
ὡρῶν εἰς διάγησιν" 

Κ᾽ Ὃν ταύτῃ τῇ ἁγίφ χαθολιχῇ χυλησίᾳ διδα- 
σχλόμενοί τε καὶ ἀναστρεφόμενοι χαλῶς, τὴν τῶν 

οὐρανῶν βασιλείαν ἔξομεν, χαὶ ζωὴν αἰώνιον κλὶ- 

ῥονοιλήσομεν' δε ἣν καὶ πᾶντα κάμνομεν, ὅπως παρὰ 

τοῦ Κυρίου ταύτης ἀπολαύσωμεν. Οὐ γὰρ περὶ μι- 
χρῶν ἡμῖν ὁ σχοπὸς, ἀλλὰ περὶ ζωῆς αἰωνίου τὸ 

σπουδαζόμενον, Διόπερ ἐν τῇ τῆς πίστεως ἔπαγγε- 
λίᾳ διδασκόμεθα, μετὰ τὸ, Καὶ (3) εἰς σαρχὸς ἀνά- 

τασιν, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν τῶν νεχρῶν, περὶ 
λέχθημεν" πιστεύειν Καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον, περὶ 

τοῖς Χριστιανοῖς ἡμῖν ἐστιν ὁ ἀγών, 
θ΄. 1 μὲν οὖν ὄντως ζωὴ καὶ ἀληθῶς, ἔστιν ὁ 

ἸΙατήρ᾽ ὁ δι᾽ Υἱοῦ (4) τοῖς ἅπασιν, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, 
τὰς ἐπουρανίους πηγάζων δωρεάς" διὰ δὲ τὴν ἐχεί- 

νοῦ φιλανθρωπίαν, χαὶ ἠμῖν τοῖς ἀνθρώπαις τὰ τῆς 

αἰωνίου ζωῆς ἀψευδῶς ἐπέγγελται. Οὐκ ἀπιστητέον 

δὲ τοῦτο εἶναι δυνατόν. Οὐ γὰρ πρὸς τὴν ἡμετέραν 
Ἂ; ͵ Ἂν ᾿ ι . Ω Δ Ἢ τὴν 
ἀσθένειαν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐκείνου δύναμιν ἀφορῶν- 

τας (8), πιστεύειν χούί' Ιάντὰ γὰρ δυνχτὰ παρὰ 
- - ποι ω ς 2 -- » Ν 

τῷ Θεῷ. Καὶ ὅτε γε δυνατόν ἐστι τοῦτο, χαὶ ζωὴν 
ον ΠΑΜΙ͂Ξ δ ἕ αὐ τε 

αἰώνιον προσδοχῶμεν, λέγει μὲν Δανιήλ' Καὶ ἀπὸ 
τ᾿ ὐ Σ, Ξ ᾿ ᾿ ἢ 

τῶν δικχίων τῶν πολλῶν, ὡς οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς 

αἰῶνας, καὶ ἔτι, Φησὶ δὲ ὁ Ηαῦλος: Καὶ οὕτω πάν- 

τ τὰς δε 17. τς 1}: “ἴὴ Ψψιῷ δά Ἐς ἂν 98. 

(41 Τῶν ἐν ὑπεροχαῖς ὄντων, Οοἶδὶ. Πάντων 
τῶν ἐν ὑπεροχὴ ὄντων Α ογηπῖνιις φιΐ ἐπὶ αἀἰρηὐίαίο 
ΔΟΉ ΕἸ μεΐ διθιι, 

(2) Τῶν χατὰ τόπου ἐθνῶν, ΑἸίογαγη. τῶν δ8 
ἐθνῶν ἴῃ οάἀϊι5 ροβίίτη, ἀποίοτ! αἰ οοαά. ἤοε οἵ 
Οαβᾶ})}». δχριπχίπηιϑ; Βα θα οπάμσῃ οδὶ, πάντα γε] 
ἕχαστον ἃπ|8 τότιον, οἱ πϑὸο [Ἀπι} 18 ι8 6δὲ στοαῖς 
ἀυοίογιθα8 Ἰοσαμα, οὑ)Ὲ5. ἱπηυηθτᾷ ΟΟΟΌΓΓΆΠΙ 
οχϑίη μα, αὐ οἰσυθοππά τη ἐν οὐ εδηϑ, γοὶ δίη σι 
ἰοοῖς. Ἰληοα Βα θη, ρο5] μόνης, μανοαἰατη δὲ εχ 
π|55. ἤοα οἱ αϑαὰρ δααἰάϊπι5. Οοη τ αι οσατα 
οὐπὶ οαἱ. 19, π. 2. Τηΐδυῖαβ, ργᾶ8]5. ἔθυε γάρ, 

546 (ἃ περὶ ἧς 6χο}. 4868: ἴὰ ἐσ], ΟἸοδοπίαπιξ 
ἄπορα, ἴσο, Οαβἅι}». οἱ, αγοά, Ι 

13) Μετὰ τὸ, χαί, εἰσ. Ργβροϑβϑιο μετά πΐο 
ΡΓΟΥΒΙ15. Προθοβατία ἴῃ 6118. ὨγΘΟΥἶδδὰ ΘΡαΐ : 
“ἀατ ὃχ σοαά, ἀοπονοῖ,, Οὐ ., ᾿ἴοθ. δι Οδβδυῦ. 

γα 5 {}}|Π1118. 
ι4) Ὁ ματήδ' ὁ δι' Υἱοῦ, δἰο. Οοάδά, Βοος, (ὰ- 

540. οἷ, Οιΐου., Ὃ Πατήρ ἔἐστ', χαὶ ὁ Υἱὸς, καὶ τὸ 

ἅτ.» νεῦμα, οἷς, Ραίθν δὶ, οἱ Εϊϊω5, οἱ ϑρίτ ἵζει 
Ξαποίας, οἷο. ΟἸΟΒ. 3 οἱ τοά, Ὁ Βιατάρ ἐστι, καὶ 

ὁ Υἱὸς τοῖς πᾶσ! σὺν ἁγίῳ Ἡνεύματι, εἴο. δαΐεν' 65, 

εἱ Ῥ᾿ἰΐαις οπυπίδιιδ οἰσπ βαποίο ϑρίγιιι, οἷο (ο15]. 
δαθοί αἱ φἀϊιῖ, ἰαπίατη ἔογί σόν Ἰοσο ἐν δηΐθ ἁγίῳ 

Βνεύματι, μ08 οἱ ὕδεδαν. οὐὐπηὶ τοῖς πᾶσι. Εδ- 

Β 

ὩΣ 

28 Ῥ54}. οχίνῃ!, 1. 

Ὀ 

Ὠθχὶσ ρα οἰ ΘΟΓΟΠ]5 γραῖαν} , Τ παπο νθΓῸ ἴῃ 

Ρ8015 ἰρη μοῦ θ 5, Π61 σταῖία ἀξ θῖο05 Ποηοτγαβ γροῖ- 
ῬἾΕ ἃ γορίθα5, δ νἱρὶ8. ἀϊμπι ἰὐπτα 501 πιΠαϊο σοπι- 
ϑρΊοα 5, δ᾽ ΟἹη πὶ ἀδπίχιιθ ΠΟΠΎΝ ΠῚ βΈπ ΘΓ ἂς Ξρ6- 
οἷο τ᾽ “Οαπιααθ τ6 868 ἀἰδεγ δαϊατισῃ ἀϊνογθῖβ Ἰσοἷσ 
βορθατα, 5185 ΡΟ ΓΟΒΙΔ.18. ΠΠπ| 65. Πα θαπε; οἷα δες 
βαροία σα! ο! οὰ ΕφοΙδϑῖἃ, σὰ. ΡῈ. ΟΥ̓ αι ἰοὐχμι 

ἰηἀριθειη μα σαιή θὲ μοίοβίαίβ. Ῥοβπ! οηΐμη Ποῖ, 
αἱ κου ρίαπηι δδ5., ἔθυῃ πὶ 6}}5. ρδύειι 75, δ απ 

81 ὁπιηΐα ἀἴσογθ να] ]ρηλ, τη] Γ8γ απ τη} Πογάτγτηαι 
παπθηᾶα οδβοὶ οὁγαίϊο. 

ΧΧΎΙ,ΙῚ. ἴῃ ἢδο βαηοία σαι] σα Ποο]οδία οὔτ 

ῬΓΘΟΘΡ ἐἴ5 νυπὶ πιο 0.15 ρ γε  ΟΙΑΓῚ5 ἰπδίγα οἵ! σΟἸογ πὶ 
τοβηνπι μα 6 γὰ5, οἱ μέγα αν αὐ! ρποθίλαγ υἷσ 
ἐώπε Θέογπαηι; Ὀταρίθυ ἀαάτη ΠἰΤη σὴ Οπγηἶα 5115- 

Ὁ ΩΘΠΣ 5, ἢ Θὰ ἃ θοιηίΐηο οοπβοχαδιηον, ΝᾺ 

ΘΠ}. ΠΟ 1151} ΓΘ 15 515{Π| ρτΘ ΧᾺΒ ΠΟΡῚ5 5ΟΟΡῈΒ 

858. υἱίῳ φίογηε αἀορίϊο, ἤδο ποϑίγα σοηἐδη ο 6 5|. 
Ριορίθνιθα ἐπὶ Πἀδὶ οοσπίοθϑίοπθ ἀοοθπιασ, αἴ ρμοϑῦ, 
14, ΕΥ ἐπ σαγηὶβ γοβινγοοϊλοοται, οι. 68 τηοσίπος- 
ταὰπ), ἀδ αὰὰ ἰβριαίανι 5, σγβάδηχαβ Εὲ τη υἱξαηι 

φίογηαπι, ἀδ φὰϑ ποθὶ5 ΟὨ 518 15 σογίαμηθῃ οϑῖ, 
ΧΧΊΧ, Ἰαταγ νὰ σοῖρβα εἰ νον αθ Ῥαΐθτ οβ, 

αὶ ρὸν ΕἸΠ πὶ οτπαΐθα5 ἰῃ ϑρίγιαὰ βϑηοῖο 299 
οὐ  δ8:144 ἀοπα ἰἁπαιᾶπι ὁχ ἰοηίς ρτοίαπαϊ : δὲ ΡῈΓ 

Θ)05 Βοπἰ ρα αἴοτα πα θὶβ σαοααδ ΒΟ Ρ15 θυ 
νὰ θομὰ νογΔοΣ Το θυ τ ββα βαηϊ. Νϑαμο εἱ τρὶ 

ἰᾳπαῦδπι ἱπι ρο5π1}}}} ἀορίιγαῃοηάα Πᾶάρδ᾽ οτϑᾶθγθ 
δαΐῃι 05 ὁροόγίοι, ποῖ δα ἐπα ΒΕ ΟΠ λιρὴ ποϑίσαμι, 

568 δὰ 1Π1ι5 ρμοϊοπ δ η} Τρ οἰ θη θα τὰ ΟΠ] 6} 17} 
« ῬΟΒΒΙ 11 δαπέαρυα ἤοπτη 75. Οὐοδλαίοιη ΗΪ ροβδὶ- 

ὉΠ 5ἰΉ, τοι ογπαιηηισ νἱ ἱάτη ὀχρδοίθταϑ, ἀἱοὶς θ6- 

πἶδὶ: « Ῥία 11151}8 τα α} 115, ἰδη αὔτη 5.6 }18 ἢ δέθοῦϊα, 

«δ αἰέγα δὶ» αἰξνϑυυ 8 5: « ἘΦ 50 56αρϑυ ουτη 

1 ΜαΙῃ. χιχ, 906. 5 ἤδη. χη, 8. 

ἄδαι οὐ πἰ πὶ σάτα πὶ ΒΘ ΠΕΡ ΔΓΏ, νὶβ 65, ἰδϑίβ 
ὕει. Νύββοπο, {π|. πράσα. Ιοσιδηαὶ ταῦ. 510 
ἀτὰρ το πὶ. ΠΠ], οσαῦ, ἃ ΑΒΙΔΒ ; μα ποθὴ 51}}} ἐρδς 
αἰλ: Ἐξεταζοντες πόθεν ἡ μἷν γέγονε τοιοῦτην ἀγα- 
δὸν (ζωὴ), εὐρίσχομεν διὰ τῆς πῶν Γραφῶν ὁδηγίας, 
δτ' ἐκ Ητρὸς, καὶ Υἱοῦ, καὶ Ἡνεύματος ἀγίου,,, Ἢ 
αὐτὴ ζωΐ χαὶ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐνεργεῖται, καὶ ἢιἃ 
τοῦ Υἱοῦ ἑτοιμάζεται, καὶ τῆς τοῦ Ἠνεύματος ἐξ- 
ἥπται βουλήσεως. « Πιτῃ ἀυδε πη 15. ἀπ] 6. ἰδ πία πη 
« ποδὲ5 ργοβίνι! Βοσ πὶ (ἦε υἱέα ἰσχία) βου ρα ν15 
« φαποῖϊα ἀποῖθαπ, ᾿πνθπί πη οχ Ραΐνο, δἰ ΕΠ, ε 
« ϑρίγιια βάποιο ῥτοῇοῖὶβοὶ.., Ἐδάριῃ νιϊᾶ εἴ ἃ Ῥδίτα 
« οἰδποίϊαῦ, οἱ ροῦ ΕΠ ο ρτραναταίηγ, 61 ὁχ 5ρ1- 
« τἰταβ βαῃο νοϊαπίαίθ ἀσρρηαεὶ,». Υ1165 ρα ἀθπὶ 
τὸΐααι ἀσοοηρτη, απάπαυαπι ἀν γβῖβ ΘΙ ΠΡ ΠΟ ΠῚ 

Ὁδατγαριογῖμις ποιαίανα. γουογθὴν θαναπλιβ8 ΟΥ̓ΡΠΠῚ 
Ἰδοβόπθῖλ αὐ 15. οἰ 5. το πα 5, 80} 681 
απδηὶ (οἱκὶ, οὐ, ὀχ θ θ 6... Νάτη ΟΥ̓Τ ΠΙᾺ ΡΡΟΠΠ5ΟᾺ8 
απταν ρατοα}}5 ἐν οἵ σύν Ἰοηπιθὴ5 ἀο δρ᾿γεειι βάη ο0 
ἴῃ ΡΒ γαϑίΡ5 ΠΠ|5, ἰὼ σαϊθαβ. ρατι σαι δια, ΠΟ 
αἰὐεῖαλξ. Ραυνίϊου]α σύν αν σαΐ, 16. ἢν 1, οἱ 38 

ρᾶγιΐου]ᾶ ἐν, ὁδί. 17. πὶ. 3. ᾿ ἀὴ 
(δ) ᾿Αφορῶντας. Εχ ορᾶ. ΟΟΪ5]. [ἴδ ΒΟΡΙΡΒΠΜῈ5 

Ιοφςο ἀφορῶντες. ἴῃ ΟΙίου. 2 Παροῖυγ, ἀφορῶντα, 
β'ησι παι, Ροβῖ, ἀηΐο ἀαντήλ, ρΔΓ σα] πὶ χαί χπαὶρ 

ἰαίγαβαᾶπι, ὁοχ Βοο, βαρ. οὐ στοά. δσρυηχίηιϑ. 
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« θομμΐηο 6550», φοίθτηα ἢ ν᾽ ίητη ἀδοίρσπαί. ΠΊ561- 

εἰββίιη 8 ὑθτὸ οἷα ϑαιναίοῦ 1. Ενδημ6}}}5. ἠϊοῖα: 
« {π| ἀ θὰ) ὲ [ΞῈ} ἴπ σαρρ!οίαπι οογηδῃι, [511 ἃὰ- 

« ἰδ ἢ. ΥἹαιη οἰ στΠἈπὶ 52». 
ΧΧΧ. Αὸ ταῦθ φη ἀθπὶ βαηΐ χα δά πο ρ08- 

βἰηΐ ἰδ νἱ τὰ φίοσπα ᾿γοβαίοπθβ. (Ὁ ΘΉΠΠ15. ἀπι- 

ἴδιαι ΠΟΡῚ5. δδηιἄθῃ νυἰΐδπὶ τ οΓμὰπὶ ΟΡ 6 Γα, ϑογι- 
Ρίαγ ἀϊνί πα" ΠῸ 75 Δα 51 {10η15 πχοάο8 5}}]}}οἴπηϊ. 

Ἑ συϊθὰβ ρᾶθσα πυηὺ, ῬΤΟρίον ΒΟΥ Ν͵5 1} 8 ΡΡῸ- 

ΠΧ αἴξφηχ, ἐοβίοηἶα ρτοϊργθθηαβ, οὐίθτα 5 10515 

τοαυίϊροπᾶα το] αποηίθ85. Αἰ σααπάο δη αὶ ἈΠ 1168 ΠῚ 

ΟΠ 6.1] μοὸΓ ΠΠἀ0ΠῚ ; ΒΟΥ Ρ 1ΠΠῈ δδὺ ΘΠ ; « Οα] οΡο’ 
« ἀπ ἴὼ ΕΠ πα, μαροῦ ν πὶ ον ατη ὅδ», οἴο. 116- 

σταγαητο Ἰἰάρτῃ ἀἸοα ; « Απιθη, ἀῆλθη ἀΐσο νοθὶβ,αποά 
« 4] ϑθριλοη θῶ ΤΌ ΠῚ ΜΠ, ΟἹ ὀὐθ 1 δἱ χαὶ πλ]- 
« οἷ1 ηἴο, πα οὐ νἱΐδτη τοίρν μὰπὶ ὅδ᾽» Φ οἱ σα Βα Π- 

ἔαγ, ΑἸ 5. νΟχῸ ΟΡ ΓΘ ΤΊ ἀἰσαπὶ ρον ἔνδηθ6}}} ργθά!- 
σαἰοηοπῃ ; αἰ Θηΐηλ: « Εὰ σαΐϊ πιο {πη ϑτοσάσπι ἃ6ο1- 
«Ῥέ,εὲ σοηρτοραι ΓΓαοίατῃ ἴῃ ν᾽ απι φὐδγδπὶ" 5.» ΔΨἢ:- 

φυδπέᾶο δἴταπῃ, ρ6τ πιαΡρινγίαπι οἱ ΟὨγΙΒ1 οοηθβϑίος- 

Π6ΤᾺ ; ἀϊοἱ δα τὰ : « ἘΠ αὶ οὐ! δαὶ πιᾶμη 5:ᾶπὶ ἴῃ ἰος 

«τισπάο ἴῃ νηὶ δ ἢ ἃ ΠῚ 56 Δ ΡΠ Θαμὴ 55». Π 6 τὰ πα- 
απ6, ΟΠ τ βίαπε ρθοῦ ἢ ἰ ἷ5 δὲ ργοριη ας βΘ ΠΕ 15 ἂπ- 

ἰοροπθηάο ; « Εξοπλη}5 ααϊσυπηπ γα ἀρ ρα γδ5, 
« ἀυΐ βογοῦθ5, εἔο,, Υἱῷ οίθσπμ δ δου Ποίαν πα τθαδ- 

61} ὅ7». Εἰ μοῦ ορβογναίίοι σαι πγδηἀα ον ἢ]: « ΝΟῚ 
Τὰ ΟΠ ΡΟ Γἰδ5, ΠΟ Οὐοὐ 65 38», οὐ γο τὰ 4185 056 - 

φασπίαν; δίσα! γοϑροηά 1 }}} ΠΟΉΔ 1 φαΐ δοσοβϑὶ οἵ 
αἰχὶ! τα Μαρίδίεν θοπο, (πὰ αοίατη τι ν᾽ ἴαπι ἰθτἀ Πὶ 
« πα θάτῃ 53» Ὁ Ριτοῖοσρᾷ πίστη, γοοοάρηάο ἃ Ὠ18]}}5 

ΟΡΘΟ 5, ΟἹ, 61 δοῦν ο 56 Ἰηβποίραπάο ; αἱ δα τὴ 

Ῥδι απ : « Ναπονθτο Πἰθογα ἃ ροοοάϊο, ΒΘ ΡΥ} δαΐθηι 
« ἔασι! ρο, Παρ οῖ5 Τγασύααι νϑϑίγα τη ̓ ῃ Βα οι ἢ Β- 

« Πόηθηι, ἤποηι διιῖθ πὶ ν᾽ (αηὶ ἑἰοτπατη 939», 

ΧΧΧΙ. Μυ!ηριοχ εϑὶ ῥτίονοα, φααπ ργορίον Ὡϊ- 

πιΐδ πὶ σορίαπι ΡΓΩ ΘΓΠΙ15], φίθτ νἱ ἴα ἰηνοιοη ἀφ 
ταῖιο. ὐπλ ΠῚ ΘὉ ΤΠ 6. οι ἐπι πὶ ἃ 85 511 Π)0- 

τη ητι5, ΠΟΤῚ ἀηϑτη ἢ60 αἰίογαϊη ἰδῃ 1 Ππ|, 56 ἃ ἈΠ] προς 

ὅ{1 ΤΊι6Ξ5. ᾽ν 16. 3 Μδιιἢ. χαν, 46, 
ΧΙ, 35, 5, ΜΆ[}, χιχ, 39. 856. 10). 418. 89 1014. 16 

(1) Σὺν Κυρίῳ, οὐρὰ Βοριίπο. ἙάΙς ἐν Κυρίῳ, ἦν 
Ρονηῖηο, δδόσ! βυθει5 οὐ 4, οἶ5).. θα, Ολδδᾶυρ. 
οἱ αγοά,, βαοῦο ἰοχίτ! σοῃἤουηιοδ, Μοχ οὐΐαιη. ἴρ58 
νη] ὰ5 πϑὸ νουνὰ γοροίοηβ, (ἃ ἃ 586. ἰοοία [αἰ558 
οοπίϊττλαί ; οἱ οαξ. Ὁ, ἢ. 48, 11ὰ τοοῖα! αἱ ἰο το- 
ῬΟΒΆΪΠΠ 15. 

(3) Μαρτυρίας. Ατιοαϊατα τάς [ὰ 6118 νοοῖ μαο- 
τυρίας ρυκήχαηχ, οοἀά. ἤσο, δὶ, ὕβδι}. αποίονιναΐα 
ἀε]ον 5. 

(3) Ηοτὲ μὲν, ὅτι. Ηϊο ὃχ οοὰ, ΟΡ. ρτὸ ὅτε 
Ῥομλιηῖι5 ὃτ', ΡΓΟΡίσαγ [65 ἰο005 5ϑααδηΐθβ ἰὰ 
48}}»ὺ5 ὑοάϊοῦτη ἀιποιοῦ αἴθ σον ρέμα νῸ} ροϑοὶ- 
ταῦ ὅτι. Ιβιυ ὅτι γοίενιαν δὰ ὑποτίθενται τοὺς τρύ- 
πους, 

(1) Ὅτι. Ηἴο δὐ 11π|. 27, οὐτὰ ἴῃ δα 015 παρογοίαν 
ὅτε, ΒΟΥ ΊΡ5Ι 15 ὅτε ὁχ σοα. ΟΠ 0}., Ἰοδ οἱ (αν. ; 
αἰγταηινῖ5. ἃ θη) 1ῃ σοί. (151 ἀσοβὲ ᾿ Πποὰ νόγο 30, 
Ῥοβὶ πάλιν, ΠΙα ἃ ὅτε Ξιρρίθνὶ χὰ 6χ ααδίαον τοάο 
ΠΟΙ} π8115 σοα οἰ θπ5. 

(9) ζωὴν αἰώντον, οἀδά. Βοα οἱ ὕδαβαι!., ἙἘχκα- 
τονταπλασίονα λέψεται. γαὶ ζωὴν αἰώνιον χληρονο- 
μήσει, Οοητ ἦτο) ἀροίρίοί, οἱ οἰξατα, ξείονπαηὶ Ῥοκεῖ-- 
Φοῦῖε, υπι, Ἰοοῦ διὰ τό, ἢϊο 6Γ }η. 91, βουῖρβίπλῈ5 

5, ΟΥ̓ΆΤΠΤΙ ΗΙΕΈΒΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΠΕΡ. 

« Πογῆΐπο δυῖτπὰβ δ' ». ΠῚ Θηἢ, « ΒΕΠΊΡΟΙ ΟΌΠῚ ἃ τοτὲ σὺν Κυρίῳ (1) ἐσύμερα, Τὸ γὰρ 

88 Ζοδῃ, 1, 

»- 

1089 

πάντοτε σὺν 

Κυρτω εἶνα!, τὴν αἰώνιον ὑποσημμαίνε! ζωήν, Σαφὲ- 

στατα δὲ καὶ ὁ Σωτὴρ ἐν Εὐαγγελίοις φησί Καὶ 
παν τς ἊΝ τς 
ἀπελεύσονται οὗτοι εἷς χύλατιν αἰῶντον, οἱ δὲ δίκαιοι 

εἰς ζωὴν αἰώνιον. 

Αἷς Καὶ πολλαὶ πεοὶ τῆς αἰωνίου ζωΐς εἰσιν αἱ 

ἕξεις, Ἐπιθυμοῦσ: δὲ ἡμῖν χτήσασθχ! ταύτην 

τὴν αἰώνιον ζωὴν, αἱ θεῖα! Γρχφαὶ τῆς χτήσεως ὑπο- 

τίθενται τοὺς τρόπους ἐξ ὧν νῦν, διὰ τὸ τοῦ λόγου 

μῆκος, ὀλίγας 
λοιπὰς τοῖς σπουδαΐοις ἐρευνᾶν χαταλ'πόντες' Ποτὲ 

Ὁ πι- 
πω, ἢ : Ξ Το, 
Υἱὸν, ἔχε: ζωὴν αἱώνιον, χαὶ τὰ 

παρτυρίας (3) παραθητόμεθα, τὰς 

μεν, ὅτι (3) οἱὰ πίστεως" γέγραπται γώρι 

στεύων εἰς τῶν 
ἤ' ἢ , ΝΜ θα ἡ ΤΆ, 

ἐξῆς- καὶ πάλιν αὐτός φησ ᾿Αμὴν, ἀμὴν λέγω 
Φ δ ἢ ς Γ ᾿ 

διαΐν, ὃτ' ὁ τὸν λόνον μοῦ ἀχρήων, χαὶ πιστεύων 
5 

Ὁ πα αντίὶ με, ἔχει ζιυὴν αἰώνιον, χαὶ τὰ ἑξῆς" τῷ πέμψαντι με, ἔχε, ζωὴ ἰώντον, χαὶ τὰ ἕξζῆς 

ὅτ' (1) δ’ εὐαγγελικοῦ κηρύγνατος λξἔγει Ἂς: ἈΝ 

ποτὲ δὲ, 

γὰρ, ὅτι Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει, καὶ συν- 
ἀπενν ἐπ νδ πὴ, ἸΥδας ἈΣΤ ν τὰ ἀν Ο Θεδξα ἴδον τ Ὡς ΝΣ ἄγε: καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον ποτὲ δὲ, ὅτι δ' 

ν᾿ μαοτυρίου χαὶ τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας" φησὶ γλρ᾽ 

Καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, 

εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάζεν αὐτήν" χαὶ πάλιν, ὅτι 

διὰ τοῦ προκρίνειν χρημάτων τε χαὶ γένους τὸν Χρι- 
, ἄδνον, “- “" - .Ὁ ᾿ ἑὴν ὁ. τς ὡς Δ 

στόν. Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆχεν ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς, 
ξξῆς, ζωὴν αἰώνιον (ἢ) χληρονομέσει" χα! 

ὅτι διὰ τοῦ τηρεῖν τὰς ἐντολὰς, Οὐ μοιχεύσεις, οὐ 

φονεύσεις, καὶ τὰ λοιπὰ ἑξῆς χαθὼς ἀπεχρίνατο 
“- ᾿ " }, "ὦ ΣΟ ΝΑ ἣν ς , τῷ προσεληύντι χαὶ εἰπόντι Διδάσκαλε ἀγαθὲ, τί 
ποιέσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον ἔλω  "Ἐτ' μέντοι χαὶ διὰ 
τοῦ, τῶν οαὐλων μὲν ἀποστῆναι πράξεων, λοιπὸν δὲ 

θεῷ δου) εὔειν᾽ φησὶ γὰρ ὁ Παῦλος Νυνὶ ὃΣ ἐλευ. 

θερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωρέντες ὃΣ τῷ 
ἘΣ Ἶ : τς δὲ Ἀ 

Θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑμῶν εἰς ἁγιχσμὸν, τὸ ὃὲ τέλος, 
ζωὴν αἰώνιον. 

ΑΑ᾽, Καὶ πολύτροπός ἐστι», ἤν κατέλειπον (6] διὰ 
᾿ 

τὸ πλῆθος, τῆς αἰωνίου ζωῆς ἡ εὕρεσις, Φιλάνθοωπος 

ἃρ ὧν ὁ Κύριος, οὐ αἱαν, οὐδὲ δευτέραν μόνην, ἀλλὰ γὰρ ρίος, οὐ μίαν, οὐδὲ δευτέραν μόνην, ἀλλ 
πολλὰς, τῆς εἰσόδου (7) τῆς εἰς τὴν αἰώνιον ζυὴν, 

ἀδ, 8» 7]104ῃ. ν, 3ὲ, 55 1008). ΙΥ, 96. 
90 Ποῃη). νἱ, 23, 

55. δου: 

διὰ τοῦ, οχ οοδιΐ. ΟἿΟΝ. τα ΠοἾλ15, ΠῸΡ δὲ (δβαιθ.; 
βίο δαργὰ, διὰ πίστεως, δι’ εὐχγγελικοῦ χηούγμχτος, 
εἴο, διὰ τοῦ προκρίνειν. Αἰχα ιᾳ Ἰεβεηάπ. 6588 
Βιδάοι Ογαροο βγη αχὶθ γα ὸ οὐ διιοίουπι οχϑιηρία, 
Υἱΐο Ον. Νγ55.. ποιη. 9 ἐὲ Οὐπέ,, ρ. θ06, δὲ δὲ ρμεν- 
ζθοία (ν ήανιὶ ζογηϊα, Ὁ. 398. 

(6) Ἵν κατέλειπον, όρογὰ!ϊ (τοάδοϊβ. αἰ 65} ᾿ὰ 
ΟἐαΡ. 1, ἢν κατέλειπεν, (5ρρ. Θεός) εἰ ἰἴσοο πλῆ- 
θος, Ἰοροταί, γ6] ἰομομάπιπ ραϊανι πάθος, μακδίοησπι. 
Ουο δοίην τι} νἱ]ο5διν Δ} Ἰοοἱ Πα δ εριοια! οι θτη 
ρα δαπὶ [ὁσαταβ, σααπὶ οριϊπλα Δηπηαάνοει! οἱ 
οογγοχὶϊ Ρείανία5, θ6. [πσανηαξ,, ἨΒ. στὶς σὰρ. 9, 

(ΠῚ Πολλὰς, τῆς εἰσόδου, οἴο, Ετσδξ σοτίο Ἰηδηδατϊη 
ἴῃ ̓ ὨΥ ΡΟ 5515 ᾿ΐα Βα Βοπ θη, πολλὰς τὰς εἰσόδους τῆς 
εἰς τὴν αἰώνιον ζισὴ» ἀνξῳζε θύσας, ϑ6οα  ΚΞῸΠΥΠ5 
δοτ ρίαταπι 6.14. ΟἸλῸ}ν. ἀπ ΒοΓπλ, ἤθο οἱ αϑδηῦ, 
ἴῃ ΘΓ, εὐ ΟΥΤο». αἴτοφαθ ΒΑ Βαιρ ἀρ ]οὐΠπ5 θοαὶ 
ΒΟΒΊΪΠΣ θύρας δαάίάϊηιις, ἢ Οοἰδί,, δα Ὅρα, τ ἃ 
ῬΓΪὰ5 οὐΠη 5, ἰαία πὶ Ιου τῆς εἰς, μάθοι, τὰς εἰς, 
εἰσ, ῬαΘΪΟ ἸαΤΓοα 5, ρΡὺ ταῦθ ἡμῖν, ἤσθ οἱ (5., 
ταῦθ᾿ ὑμῖν. 
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ὅσον ἐπ᾽ αὐτῷ, ταύτης ἀκωλύτως. 7 αῦθ᾽ ἐμῖν τέως 
ἐπε τεέο αι πεὶ ἘΞ ΕΞ ἷ χαὶ περὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἴρηται συμμέτρως, ἣτις 

ως οἷ: , 5 Ἷ Ν 
ἐστὶ τῶν ἐπαγγελλομένων ἐν τῇ Πίστει τὸ τελευταῖον 
ἘΞ 158 ᾿ς ᾿' ς 
δίδαγμα, καὶ τέλος, Ἤς γένοιτο πάντας ἡμᾶς, τοὺς 

Ἔ οὖ ρα ς τ Ξ' 
πε διδάσκοντας καὶ τοὺς ἀχοήῤοντας ἀποηλαῦσα!, Θεοῦ 

ΟἿ 

ΑἸ Λοιπὸν, ἀδελφοὶ ἀγαπητοὶ, παρακαλεῖ πάντας 
: ὁ τῆς διδασκαλίας λόγος, ἑτοιμάζειν τὴν ψυχὴν 

ὑποδοχὴν τῶν ἐπουρανίων χαρισμάτων, Πεοὶ 
μὲν οὖν τῆς παραδοθείσης ὑμῖν εἰς ἐπαγγελίαν ἁγίας 

καὶ ἀποστολικῆς πίστεω, ὅσας ἐγχωρεῖ γατηχήσεις (1), 
διὰ τοῦ Κυρίου χάριν εἰρήκαμεν, ἐν ταῖς 

διελθούσχις ταύταις τῆς Τεσσχραχοστῆς ἡμέραις 

οὐχ ὅτι ταῦτα μόνα εἰπεῖν ὠφείλομεν' πολλὰ {ἀρ 

ἐστι τὰ παραλειφθέντα, χαὶ μειζόνως (2) ἴσως ὑπὸ 

τῶν καλλιόνων διθδασχάλων νοούμενα’ ἐνεστώσης δὲ 

τὴν 

λοιπὸν τῆς ἁγίας τοῦ Πάσχα ἡμέρας, χαὶ τῆς ὑμετί- 
ρας ἐν Χριστῷ, διὰ λουτμοῦ παλιγγενεσίας, ἀγάπης 

φωτιζομένης" διδαχθήσεσθε πάλιν τὰ πρέποντα, θεοῦ 
θέλοντος’ μεῦ’ ὅσης μὲν εὐτεδείας (3) χαὶ τάξεως 

τίνος δὲ ἕνεχεν ἐπ'τελεῖ- 

βαπτίσματος μυστηρίων" 
μεθ᾽ ὅσης δὲ εὐλαδείας καὶ τάξεως, χρὴ ἀπὸ τοῦ βα- 

πτίσματος πρὸς τὸ ἅγιον τοῦ Θεοῦ προσελεύσεσθα: 

θυσιαστήοιον, χαὶ πῶν αὐτόθ: πνευικατικῶν χαὶ ἐπου- 

ρανίων ἀπολαύειν (4) μυστηρίων' ἵνα τῆς ὑμετέρας 

εἰσελθεῖν χρὴ χαλουμένους᾽ 
τα! ἕκαστον τῶν ἁγίων τοῦ 

(4) Ὅσας ἐγχωρεῖ κατηχήσεις. [μορὶ νοὶ Ἰεηὶ ὅσας 
ἐνεχώρει, μοί ἰἰοιδὶ οαἰθολιυ585. Ἢ Ἰαίογρτο- 
ἰύπι φυαϑὶ Ἰορίβεεῖ, ὅσα ἐγχωρτι κατήχησις, απαίμηι 
σαρθῦα ρμοίατ! σαἰοολδεῖς, 56ὸι. ἀαλμίαια. ἰηϑι {10 - 
ὯΙ νοϑίγ 5819 δγδὶ δηξθ Βαριίϑιχαμι; νος οαἱ. ἀ, 
ἢ. 28. ἴῃ οοὐ. (051). Ἰδρίν, κατήχησις, Ξοά Πᾶδ8- 
ἴα, ὅσας, ΝΙΝ πιαχίτηθ ἃ τοῖῃ, πἰγονὶβ π)οἋ0 16- 
ραΐαν, Ποοο ταύταις, ἰομίίασ ἰὼ Οοἷ5]. οἱ Οἵ 9}., 
ταύτης, ἀτζμς Ομσάναρ πηι. ϑ᾽μ}1115 πα θοίαν Ισοὰ- 
[ἴὰ δρ βίοι. αα (σηρίαπε,, παι, ὁ: Ἐν ταῖς ἁγίαις 
ταύταις ἡμέραις τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς. 

(3) Μειζόνως. ἃ βουῖρδίηλαβ. ῃτὸ μειζόνων, εχ 
οοὐά. (αι51.. ΟἸΔ0Β., ἤοθ, ὕδβαι», οἱ τοά. Ροβὶ 
ἴσως ρᾶτ αὶ χαί, σῷ ἴῃ (0151)... Ο0}. ἃ ἈοΘ 
ἄδογαι, ἐχμα χη 5: Ὁ] ἰρρ5. οοά!ο65. Ἰοὺ ὑπὸ, 
πάροιν παρά. νὼ καλλιόνων, ἴπ ΟΡ. 9. 6ἱ, ὕτοά. 
651 Ξοϊ απ πιοάο, χαλὼν, Οἰΐο}. ὁ οπ{Π|. δι δασχά- 
λων. ὕοοσθ5, μειζόνως νοούμενα, τη] νᾶ πὰ αἰ α ἴδια 
πὰ απ  ΟἀΠῚ 51ΣΠ|ΡῈ15. νογθὶ5, μειζόνων ῥηματων, 
Βορι!. ὧν Ῥαναΐμψξ. 58} Ππθ}, ἢ. Χ0, Ῥαυϊο ροβί, 
νέρΡα, ἀγάπης φωτιζομένης, οτα! ἀπιααν ἴῃ. οοαάα. 
Οιϊοδοπί αηΐἷδ ἀσοβας, Οο15].. οσ, αδαιθ. οἱ Οτοά. ῃ 
σου ἐπ Βῶρὲ ἑαὰ) ἀπά! ογίατῃ. σοι ρο ἰαί Ογ- 
ΜῊ] α5, αὐ σας, 17, τι. 3. 

(3. Μεθ ὅσης μὲν εὐσεδείας. Ἀαγ(Ϊοα απ μὲν 
δὐἀαϊάϊηνι5. Εὐλαδείας, Ἰοςο εὐσεδείας, 5οΡΙ δὴ αν ἴῃ 
Οἰϊο». αἴτοσπθ, οἱ θα δἂὸ ὕδϑδιθ. οοὐά, 

(ὦ) ᾿Απολαύειν. Ἰᾶπι νογάτη Πα} 5 νοοῖ 5. 160|10- 
ποῖῃ οχ (ΠΡ. οοάϊοθ τϑϑιιναὶ ; αὐ ν᾽ 1058 [ἰδ τᾶ- 
υἵοσιαι ρυοπαηῃιαἰομο. τπυϊαϊα οδὶ ἴῃ ἀπολαῦεῖν, 
ααοὰ Ἰϑαίίαν ἴῃ ἰπιργοβῖβ, οἀὰ (οἰπὶ, ἤοθ, Ο8- 
δα. πᾶροην, ἀπολαύεσθα:. ΟἸΔΟΒ. 2, ἀπολαύσητε, 
Οἰϊου. 1, ἀπολαύσετε, ΒΟο4!., μεταλαδεῖν, 568. 1ηὴ Ποῦ 
σοάϊοο Ἰ6ριίαν ὲθς βϑη θην σατη ΠΟΠΌΪ Οὐ πὶ νοτ- 
Ροτγιιῃ δοσθβϑϑίοῃθ, ἰῃ ἤσπο τπούππὶ: Τῶν αὐτόθι 
πνευματιχῶν,, καὶ ἐπουρανίων, χαὶ ἀχράντων, χαὶ 
ζωοποιῶν, καὶ φριχτῶν τοῦ Χριστοῦ μεταλαβεῖν μυ- 
στηρίων " εἰς ἁγιασμόν ψυχῶν χαὶ συμἄτων, εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς βασιλείας οὐρανῶν χληρο- 

Ό 

αἰ ΟΠ) Π68, αυσμίμηη [ἢ [ρ80 651,6 ἃ ΔΛΠῸ ἱπιρράϊοπ!θ 
Ῥϑυίγιδη αν, Προ ΠΟΡ15 Ἰη τίη, βοῦναία ποιά νὰ- 
ἰοπα, 6 νὰ ᾳφυοααο δίοτηα ἀἰοέα διιῃ! ; 4 α]- 
ἄδπι ὀογαπι 48 πὶ Εἰὰθ ργοδέβπιανῦ ροβδιθη στα 
ἀοσυμλθηίλιπ), ἃ ΠῊ 15. οβὲς σα ἈΠΠ Δ. 1105 ΟΠ] 85, 
οἱ (αὶ ἀοοθπιὰ5. οἱ πὶ ἀπά 15, Πεἱ κγα!ία, ρουτὶ 
σοπιίησαι, ἃ 

ΧΆΧΙΙ, Ομἰογαμ,, ἔγαίγος αἰ Ἰ6οϊ, γοβ. Θαλπο5 πον- 
(δἰον Ρυδ δ ρίϊοπ]5 δ} 15 σόγηλο, αἱ δι πα πὶ δά οὐ - 
Ἰθβίϊα αι ἀσπονιπὰ το σθρ! οη δὴ φοτηραγε 5. Π6 {τἃ- 
απ γον )ὰ οὐῃπἢ θά ππι βδοίδ δ᾽ ἀροβίο]οα Πά6, 
ααοί Ἰδὲ σα ΘΟ ἢ 6565 ἴῃ ρνφ οΡ Ε5 1506 Οὐαάγασο- 
5ὲ Πι8 4165 ρϑγ ἀοιμηἰπὶ ρνδέϊδηι ἀϊχί γὰ5 : πο συ οα 
ρὰ ἰαπίαταπεοάο ἀϊοθηἄᾳ πδυιπ! τη αἴ1 δα πη δαμπὶ 

ΒΓ ΘΡΙη 5358, ἀφθυσιδ Βα] τα 15 [οι 5515. ἃ τπϑ]10- 

τ πιδ κι βιγ[8 οορσι αγϑαΐατ. ΠιδέΔ ἢ 8 ν6γὸ ἀοί ποθ ρ5 
βΒδμοῖο ΟΠ αΙ5. αἴθ, ἀσαν γοϑίρα ( Ομ γί βὶο ρ θυ 18- 

να θη ΓΘ ΘΠ ΟΡ ΠΟἢ15 Ομαυ ῥα 5 {Πππ|]ηα Τὰν; (5 }16- 

τατῃ 80 νο] θη .6 (18 115 Δ φοηβοα θὰ Βαπῖ, Θτὰ- 

ἀϊεπεῖηὶ : ααδηία αἰαἶγαπι σαπὶ ρ᾽οίαϊο, ἀνα ον τ 
ἄϊηθ νοοαίοϑβ ρ το ορονίθας ; οα 115 Γοὶ δ αϑᾷ τΠτ|Π}5 

αυοάαας βϑαποίογαπι θὰ Ρ(ἰΒιηϊ πλν Ξιστογ αηὶ ρογΠ οἷα- 
ταν: οἱ φαδρῖα στα γονθγθηεᾶ αἴχαθ. ογάΐηο ὁροτγ- 

θᾶ: ἃ Βαρ(ἰϑηϊαίο ἀά Ξαῃοίαηι Ποἱ αἰΐαγ ργοσθάθγα, 
Βρ γ μδ] θ αβαας οἱ σ θδυϊθαβ, αὰθ δὲ αἀἰπερίθαῃ- 

ἰατ, ταν ϑἴθν} 15 τα, ἀξ αηΐαιὰ νοβέγα. ρὸν ἀοροϊηῶ 
ΞΘΡΙΔΌΠΘΠΙ ρε5 ΠΠ αϑἰταία, ρὸν βασα]α οοηοβοδι15 

νομίαν᾽ δρμαϊδις,, οἰ  οδεϊδιια,, ἰποοπίανιδιαξίδ, 
υἱυβοὶς αὐ ἐνειιοηϊδ ΘΙ ἰδὲ ραν Εἰολρανὰ μι ον}. 
ὧι δαποξ οαἐἱοηθηὶ απ αὐγὴ, πὸ σον ρονίθη, ὑπ ῬΟΊ ὖδ- 
εἰοηθηι Ῥθοοα νη, 68 αὐ οοηδοῃ μοπίι γε (- 
ἐσετῖς κγο αίοπι, ῬάαΪο ροϑὲ, ἰοσο ἡμετέρας, ρο- 
Βαϊηιι5, ὑμετέρας, οχ Βυθ. ὕδβδυΡ. εἰ βοαί. 

(9) Πογαῖι ἐδ Μιὶ φυα σοπϑοπέαλθα 5 οι μἀϊογαϊηὶ. 
Οαπὶ κι σαϊδοῦθδῖθαβ. δῖ θαριϑιριμι 6145. 6556 
Ῥαμρλχαμ}5 πινϑίεσία Ἀρογῖγα, πὸ ἰαμθ 808 δὰ 
114 ἱπιρατγαῖοϑ ἂς ρτοῦϑιθ ΒΟΡΌΤη 1801 6185 ἃ π)]- 
ἔδεε ὁρονίονεῖ, ; [βίου ΠΙογάτη ΘΧρΟΒΙΠοὴ6 ἰὼ Κ8}- 
6716 1}5 συ ρῈ5 Αἰ]αῖας ἰὼ βϑὺ ποῖα ΡΆΒΟΒΔΙΙ ἠρ 
ἰρ515. δγθυίίου, οἱ φαδαίαμχ ρὸν ὑδα)ρα5 Ἰθθραὶ, ἀπ- 
ἰφαιπαπὶ δ ρ8. ἀοσοάσγοῃί, οὐγπαϊοραρίνν, ὶ (οηρίξ- 
ἐκί. ἀροϑβίοί., Ὁ. γα, οἂρ. θ, ρυΘοῖριναν, αἱ αα] 
οοἰοομίζανα 5. 651, οπλῈ ἰάτη]ατῃ δὶς Βαριισαῃ 8, 
ὅταν ἦ πρὸς αὐτὸ λοιπὸν τὸ βαπτισθῆναι, αὐαϊδολι 
πε ἂρ ΔΡτοπ πε αἰ οἢ}5 οἱ ράοι οὐκὶ ΟἸ νἴδιυ ἰῃ- 
δυπάϊ τη άαπὶ ρου θη. ΟΝ 115 ΑΙ ΘΧ ἢ ἀ1}}}}18 (υ]α- 
Βαστόγαμ), ἐπ Πουϊίομηι, Ραμ. 306 Οἱ 867, δἰ} ραν] - 
μαϊίομοηιν πο! ναγι 5ι10. σο Πα 6 ΓΘ. ἀπ ἢ] ἈΠΟ Π Θ τὰ 
τποτΕ δὲ Τϑϑαγγο ΠΟ ῃ15 ΟἸσ 56} ; δὲ ἢ} 5 τοὶ σοῃ- 
[δ 59] Θ ΤῊ ὈΓΠ15 ΘΙ ΕῚ Ὁ 115. αὶ Ἔτϑα!άργαμ!  ὑὰ πὶ 
δὰ φαποίθῃ δαριίδηια αὐἰάαςὶ, εἰ ϑδηρμαΐηο, Θίογηὶ 
ἰδβίδταθῃῦ οἰ πανὶ, Νίοθαβ 116 νο} Απιοοία5. Ποπιὰ- 
ΠΟΙᾺ δρίβουρη γ8ὶ ργοβθυίεν, (αὶ ἀρυὰ Θοππᾶ- 
ἀϊαχμα, αίαἰορὶ ὁἂρ. 39, 5ὸχ ἱπβίγισιοπῖυ δα οοπι- 
ῬΘΙθμ 5 1} 061105 βογιρβθταῖ, βδχίυ ηὶ 6 ΠΕ πιιμὴν ἴῃ - 

βογίρβογαι, ἢὲ αρηΐ ραξολοζε υἱοίηια, δαινονα5. ὅδαιι- 
ἀδαϊιας Βυϊχιδηεῖθ,, ρτπατα ἐδ βουπμά αι. δπιιηι 
βϑυθοηθὴ δὰ πϑορηνίυ5. θα ἴῃ νίμἢ]} 18. Ραβοα- 
(ἰ5 βδδουηήσιη αυίθιῃ. ΓΟ Γ655}5 ἃ Τοηἴ6 ὨΘΟΡὮΥ 15, 
ἀἰχὶῖ, μα ριον γαδοίνα ας 8αογ βοῖί αἰξοὶρ αὴλ ῬλιΠ68 
προρ εἰ ἀἰϊδοονονξ, αυιοὰ ἰοξία ταν βϑιτῃ. ὅ. 584 ἢ 

συνε πβυγαοι 65 ̓ ρ50 ΒΑΡ πηι 15 θη ρου 8 ἀδίτο, 
ν ἀσαμα" πταϊίο Ὀτογίογοα ἔπῖ5βα. βδηοὶ! σδαήθηϊ 
βϑυιηοηίδυ5, δὲ ἀπ μὶ ΠΟὨΪθ 5 ργὸ Θά ροΓα ἀδἰ5, 

ιᾶπι ὁοποϊοηθαΒ 6 βαραθδῖα ὨΔΡ Εἶθ Β᾽ μα ΠΊΟΤΘΒ. 



1055 

ἱηρθρ όσα τοθὶβ ἃ 60 ἀσμοιππιὶ Ὠιασηϊιἀ}- Α φυχῆς 
ὩΡΠΊ. 

ΧΧΧΠΙ. Ῥοβί βαποίπτι νθτὸ δὲ β8] πίδιδην ΡΆβομδ- 

(5. ἀἴοτα, ἂρ ϑδοιῃμάα. ϑαδραίοσα αι ἀϊ6 Ἰπομποάηᾶο, 

515 }}5 σοπβθ 5 π|Ήδπ15 πο ἀοπηλάἀ 5 416 018,518} 

Ῥοβί βγπάχίμι ἴῃ ϑαποίαμ γοϑαντγου οηῖδ Ἰσοιαι ἸῺ- 

δγθα᾽εηίδ5, 1185. 760 νο]δηΐθ, οα θολ6 865 ἃ 1018; 

ἴῃ Δα ΡαΒ τὰγθιιῃ δα καίασαμν αατ [ἢ ν᾽ 5. ρούδον 
(ὦ πον! 50ΘῈ τορι γα οπμ 65 οὐ οαδα! ΘΓ 16 - 

γα ; δία ἰἅ οΧχ δ δίου! χαλν ὁχ Νούοὸ Τὰς 

ταϑηΐο ἀθιποηβίγα 065 δοοὶρ᾽θῖϊ5. "᾿ Ρα λοι (]-- 

ἄδαι 46 5 χα ἀπο Βαρ ϑιπα βία τη ρογδοία Βα}: 

9: βοϊηάρ νϑγοὸ σαοπιοᾶο Ὠιαπαδϑιϊ 5.18. ἃ ρΟΟΟΔ 5 

Ῥου Ποιίπαμη Ἰάνάονο ἀχθδι ἰὼ νοΡθαὰ 98; 94 ΠΕ φυο- 

τπσ80 5δοογαάοίαηιν ἴῃ τον πὶ ἀρρδ]δίϊομ 5. ΟὨΡΊ5{1 

Ῥαρίοῖροθ ἔοι οϑίθ; ααονθ πο Ββηϑοῦ 2 νὸ- 

Ὀἷ5 σοπιπιαπίοδ ὁ ἢ 15 Ξατιοἷὶ Θρ νὰ 8 51} ἀδίθαν. ὅδ ἘῚ 

ἀς 15 φαῷ ἴῃ αἸϊρὶ Βαδεηίαν Νονὶ Τοβία πιβη 1 πγ- 

δ γῖ 5, χασν ἢϊαο (1) Ἰλ αηὶ δοσδροῦθὶ αφαϊάπαιῃ ἐδ 

15. αἰνίτι Ξονῖραιραν τα αἸΙἀθτῖη!, φαονθ ΠΟΤ 51} 
νἱβ ἃς ροίαβίδβ. 86 ΕῚ ααοπδιπιηοάο ἀἀ δὰ ἀρυεάοα- 

ἄσιῃ 50, οἱ απο, ἃς φαοπιαάο 1 μα θοηθὰ 51}. 

Ομπηΐατα δαΐθτῃ ρμοβίλθπχατῃ (3), αὰὺ ρᾶοίο νὸ5 ἴῺ 

Βα θθααθὰθ ἐδαρας υροτίθαί, ἔππὶ γοΡΡ15 ὕαμὴ ἴο015 
τλσάο φταίία δοοερίδ αἴριλο, νορθανὶ οὐ ἀόρένο ς αὐ 

γ05 ΟΠ1Π68 τἰσγηδ ν|[8 ρονγα! ρΟ551|15. ἘΠῚ 6ς ἀα]- 

ἀδηὶ, 51 865 νο]αθυϊῦ, ἃ ΟΡ. ΣΡ σα θα παν, 

ΧΧΧΙΝ, Ομ φιρονοβέ, ἤγαῖνο5. φαυμὶθέθ ὧν ϑοπεῖηο 
δοπιρον; Ἰίογιι ἀΐοαμι, σαιϊιάοίο 51. ἀρργοριπαμαυὶξ 

οηἶτα γϑἀοηυρίίο υφοῖθα ὅδ. ΡῈ δοϊαίθτῃ γοβίσατα ὁΧχ- 

ϑροοϊαΐῖ οὐ δ 5.18. δροϊοσθ) ὁχοτοιίαθ, Εἰ θοῦ [δὰ 

οχϑυσ παν οἰαθ αι ες ἣν ἀρρορίο  Ῥωραίθ υἱάρι Βομιὶ - 

δι (αι. 19, πβέ. 4. 98. (αΐ. 30, πιμδί. 2. 
δ (αι 38, τηρδί. ὃ. 57 ῬΏΠΙρρ, πὶ, τς αν, 

(1) ΑΒ Ηϊδτοβοίν 15. 
(9) Ογεηίας σμξδης ροϑγο μι, οἷς. Βοχίατη πᾶμο 

φγουλτἴονο νἱάθεαγν γὴ γβίασορισᾶγ δ ΘΠ Θβιτα αὶ 
ἰάτη θη σα ἔξθ, αὰ δ δὲ ἢ γι 651, 1110, Γοβια ΠΤ 56 
50}.}14}} ααάϊορί ατῃ 1506 115 ϑα πίθοιο, σογοιμῖὶ- 
ἄθ δὲ πο ὴι Ομ 6 γο. Υ6] ἐΡΡῸ θγοπι πεαπὶ πάλ 
οαὐδοθθδίπη ποῦ ΘΧΔΙΡ Ι,, ΟδΤοθ αἰ τάτιο ΠΤ ΡῈ ΠΠ|τ|8 
ααθαὶ ἀδίθοίατη. ΘΌρρ ον διονὶ ὀχπονΙαἤοπα δή 
ταϊαίο ἄπιθι δά αἰτ4, (πὰ Δ Πος ἀρμαπηδηΐατα ρον- 
(ἰπόγο νι ἀθαμα: νο], ἃ ἀασαὰ τηᾶ μὴ Οτο Πα ρτί , κὶ- 
ΒηϊΠοαι πο ἶάπὶ Βα θαΐο, Ῥαβοίια 15. Πρ ήσοιαάτ, 
ἴὰ ἀοροβι ομθ οδηίἀαρατη ψοϑίίασι. παροπάσιη: 
πϑτ ἴῃ Ραϊγιτη ἀυτη 1{π|8 {Πα ἀἴ6. ΒΒ Π15, ἀρραχθῃ- 
ἰατὰ {118 ροβίτοτη ογα θἷβ ἃ ΟὙ ΛΠ] ρτοιηΐπβθ, 
ἐσασίανι νἱ άθπταβ, Θποηίαι ἃ πίδαι ἰοίαᾳ {{Πὰ χηογᾶ- 
Ἐ15 ὁγαι, ποῆπο δὰ ΦΧρΡ ΠΟ Ποηδτη οὶ δου βᾶσγα- 
πγθη ον), πὶ 11115.33 ὑδίθο ΠΕ σ θὰΞ ΔΠκο αίδτι, ρθν- 
{ποθεῖ ; Ἰἀοίλοο δά πὶ Δ} 118, Ὁ ΟΥΤῚ]}} σα! ἢ! 6565 
οοἰΠο μου ηῦ, ραϑοιθ Γι Ἰβ θα τη βα]10 : φαδτ ας πατγὴ {Π| 
ὩΟὴ ΟΡ ἡν ἀἴδθθη!ξ. 

(3) ἔνωφίζηται, ΜΙΡασι ἴῃ ἈΆΠΟ σοάΐοο ΠΑΒοσὶ, 
γνωρίζητε, αὐᾶηι ὉΠ ἀμ νϑῦᾶτι ᾿θοοπρηι, ἰη 
ἰδγβγθίδημἀο 5600, 

(Ὁ) Μετὰ τὴν τύνχξιν, ΑΥἰσαίπιτη τῆν αδατάίτηὰβ 
ὁχ ὈοΙ5]., Αύθ, (άϑαιαλι. ρα θὨ δ 515 πα δ ηίαν ἰὴ 
Οἰλορ. υὐροααο, ἐπὶ τὸν ἅγιον. τῆς ἀναστάσοως τοῦ 
Σωτῆνφος τόπον συνερχόμενο:, )δδρηδέ. διιοίον θα 
δορ θβίδοι ἈΘΘΌΡΓΘΟΙΠΟΙΪ 5. ἴῃ {Πιὰ ΘΚ ΠΑΧΙῚΒ σΟΙοδταΐα 
ἔαπεναῖ ; 564 Απδϑίδεϊτα 568 ἰρβᾶπε ϑαιιοίαν Πθοαρῦο- 
ΟΠΟὨῚΒ5 Βρο! πόδι, Πα ΠΟ σία 180 Δα 15 ὀρ θεῖς 
ΡΒ τη ἐ ΠΠοκίατα, αὐ τὰ θὰ ςΟποῖο ΠδθοΥὶ ρόββθὲ δα 

ἄι, 

5... ΟΥΒΙΠΕῚ ἨΠΕΒΆΟΒΟΙ,. ΑΒΟΉΓΙΕΡ. 

ν 

Ὅ8 πρόθ, Ο. ὃ, 
8 πο, χχὶ, 28. 

ἢ 

1088 

ἧς διὰ τοῦ τῆς διϑασκαλίας λόγου προφωτιζομὲ- 
νης, εἰς ἔχαστον γνωοίζηται (3) τῶν ἐκ Θεοῦ δωρου- 

μένω» ὑμῖν χαρισμάτων τὸ μέγεθος, 
ΑἸος Μετ δὲ τὴν ἀγίαν “αὶ σωτύριον τοῦ 17τ.χ5 

᾿ ον ὐψην, τὰ ἥδ 
ἡμέραν, ἀπὸ τῆς δευτέρας τ Ἐ Ή 
χαρ᾽ ἔχάστην ἡμέραν ἐν τοῖς 

ε 

ἤ 
᾿ ὕς τὰς 
ἮΣ ες ξύδομάδος ΠΡΑΕΙ͂Σ 

ἐ τῆς ἀτεστῆ- ἕ 

στως τόπον εἰσεογχόμενοι, κατηχησεων ἄλλων ἀνκού- 

ραϊς, μετὰ τὴν σύναξεν (4) 

πα γῶν ἐς Ν ; ἐν τὸ 
σεπῆς, ΘΕ} θέλοντος" ἦν αἷς πάλιν πεοὶ ἑχήστου τῶν 

ἱτίας. ἐκ [ἰχλυιᾶς γεγενημένων, διοαχθήσεσθε τὰς α 

δὲ καὶ Καινῆς Διαθήκης λήψεσθε τὰς ἀποδείξεις" 

ὑθὺς ψενος 

μένων" ἔπειτα δὲ, πῶς ἐχαθχρίσθητε τῶν ἁμαοτιῶν 

ὑπὸ τοῦ Κυρίου τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι" 

τὸν μὲν, περὶ τῶν πρὸ τοῦ βαπτίταχτος ε 

χαὶ ὅπως ἱερατικῶς (Ὁ) τῆς Χοιστοῦ προσγγορία 

ἡεγόνχτε κοινωνοὶ, χαὶ ὅπος ἡ σφραγὶς ὑμῖν ἐδόῃ: 

πῆς χοινωνίας (ὃ τῷ 
ἐν θυσιαστηρίῳ τῆς 

τ 
ἥ 

ῃ 

δ ποῦ ἁνίυῃ Πνεῦ τ ΡΞ Ὁ 
) τοῦ γι ξύματος χαὶ πεῦ: 

Ιἐχινῆς διαθήκης αυσττρίων, ἃ 

ν 

τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν εἴληφε τίνα μὲν αἵ θεῖαι [5α- 
᾿ 

φαὶ παραδεδώκασι, τίς ὃὲ ἢ τούτων δύναμις" καὶ 

ὅπως προσιέναι τούτοις, καὶ πότε καὶ πῶς ἔχειν 

χού Ἐπὶ τέλει δὲ πάντων, ὅπως ὑμᾶς εἰς τὸν ἐπτόντα 
" 

; Ἐπ δ Βα ας δ᾿ οὐνρε παονα δ χρόνον, ἔργοις τὸ καὶ λόγοις ἐπαξίως τῆς χάριτος 
: Η Α Ξ τ ἀναστρέφειν δεῖ, πρὸς τὸ δυντθῆνα, παντὰς δυᾶς 
ς Ξ Ἢ ΡΣ ᾿ δ ης ς 3 
ἀπολαῦσαι τῆς αἱωνίου ζωῆς, Ναὶ ταῦτα μὲν, εἰ 

Θεὸς θέλει, λεχθήσεται. 

᾿ 
ἐ Δδὴ Τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, χαΐέρετε ἐν Κυρίῳ πάν- 

τότε, πάλιν ἐρῶ, χαΐρε ἤγγικε γὰρ ἡ ἀπολύ- 

τρωτὶς ὑμῶν, καὶ τὴν ὑμετέραν ἐκδέχεται σώτηρίαν 

ὁ τῶν ἀγγέλων ἐπουφάνιος στρατός, Καὶ φωνὴ μὲν 
ΠῚ - τ - κν ν Ἔν . . (ὦ ἀνα τς. πῶς ἤδη βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ῥτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 

δὰ ὃ Ὁ ἘΝ ΝΜ ᾿ 
55 (πὶ. δι, ηϊψδί. ἃς. 5» Οαξ, 33, πιηδὲ ἃ, 

Ρογυαίπηι: πὰ Ηϊουοηγ 5. ὀρίκί, Οἱ, πον. δὰ, 
38, γοίοτι, Ερτριιαπτα). δυάσίοηΐθ Ποάππο δρίοσορο, 
ΟἸθτ 5. δ᾽ ρόραϊο, πὰ δῸ Ἰοῦο ἅΠῚ8. πορα!ογαιη 20- 
ΤΩ] Ρτϑθϊοάλθθ, 

(9) ᾿ἱερατοκῶς, ϑασον οι. ἦν τπόγόηι, τοι, ἵερα 
πικῆς, βαρργλαᾳοξαξίς Ολτδ ὠρροϊαεϊοπὶς. Ἐὰ 511}}}}- 
οἷον οἵ οδἱοραμίίον νον. Ιοὐ. Εσαλπι σραὶ! 
αἰτὶ ἀΒ 8. ΒΘ ΔΕΠΠΑ: Βθπβαβ, ὅδοο σγίατηαῖο (Ἴυν- 
5.1 ῬΑΤΌΟΙΡΕ5 ἐἸ οίταστ, οδ', 21. ἡ. ἀ. ΟΠ εἸδῖας ἀὰ- 
(τὴ ἃ βαοδυσοῦο, ἀΡΡΟΙ ατπρ, οδξι 10. ἢ. 11. νι 6 
ουδὲ. 94, τὸς ὃ, μΌΪ Δ δαοίον πῃ θὲς ρὸν οἹιγ γα δῖα 
βαογαιησηΐα τι δαϊτιρίοίος γοίουρα ἘΚ ΡῸ5 ΒΌΠΙΤΩΙ δὰ - 
σοΡάοτίς, ἀταὰ Δαξο ἉΡΙᾺΠ απδαι σΠυβηγανρ ροχ}}- 
πδγϑίαν, ΟΡ βθθ 5 ποι, 9. δὲ Πϑυλε : πληος αυίριι- 
πὸ τη μθη 9 βαορὶ ολΥ ἴδηαι ἀἰδίλθτεϊ σιρτὲ, ἐαοονθο- 
δὰ ΟΠ ΒΟΥ φμθ . ῬἸγα 1 Π5. Οτγ σθαι ϊαο 1Π] δϑὶ αἰ ϑτα 
541 ΠρΌΣΪ6. Ῥαρην βόστὴ, 5. ὧι σΉ ον ξαρῖο ἀβδιίηι-- 
»ιϊοηῖβ 55. Βα α Δα ; ἃ}}} ὁοια ετιη6 ΠῚ π| ΟμΥ Ἰο[1ὰ- 
ΠΪβ ὁτα ῖθ 5. Ξϑοθγαοι πὶ, 5016. ἀἰδαα}} ἃ 8Ρ8- 
ΟἾΆ1Π| βδοργάοπιπι ΤΩ] ΠΊ5τρυῖο. " 

(0) Τῆς κοινωνίας. ἔπ ΟἀΠΠ15 Πρ δ αῖαν, ἐκ τῆς χο- 
νωνίας. ἤδηρ, ὈΡΘΡρΟΒΙ ΠΟΘ ΩΣ ὁπβλΆΠτῖπς ἀποτοτὶ- 
ἰδίθ οοδά. (οἶδ᾽, ΟΙΔΟΡ. αἰγίδα, Βορ, Οαβδαθ,, 
ατος, Ῥογεριοσὰ ῃῖο σα πρίων ἈΠῸΒο δα δὰ δὴ ἐ- 
ἀπε σγφοογατα, ἢ σοηρτ οι ο ΠΟ ἢ ττηδ οὴὶς βαογα- 
τηθηΐο [ουη 1] γοῦρὰ ; ὥφραγς δωρεᾶς τοῦ Πνεύς- 
μηῆτος ἁγίου, δισηασμίμηι ἀοπὶ δρίρ μι βαηειί, Κοτῖο 
ἰδῆλθη αἰ 10 Του πη} τρν Ποῦ τα ορρίαν (ν 111 
βδηυθηεία, ἈΒΙ4[8. 658 ἃ ΠΡ δ τ15. σοἀιςαγη ΦΠῸΒ 9. 
ΟὟ βυλρητ|8, ρᾶτ οτα ὁχ, 



1051 

τοῦ Κυρίου, Βοᾷ ὃὲ ὁ προφήτης ΟἹ διψῶντες, 
ρεύεσθε ἐφ ὕδωρ' χκαὶ εὐθὺς ἐξῆς" ᾿Αχούσατέ μου, 
πΝΐ ΠΕ πε ΣΞ ἢ ᾿ ἡ πιρααντααι ; ἫΝ 
καὶ φᾶγεσῃῇε τὰ ἀγαθὰ, χαὶ ἐντουφήσει ἐν αγχ- 
ἀξ ΤΊ ΕΞΣΝ ΩΝ - ΚΑ δὰ ΕΟ τοδλὺς ἘΣΙ͂Ξ δὲ ϑοῖς ἢ ψυχὴ ὑμῶν (1}" καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ, τῆς ἀγα- 

θῆς ἀναγνώσεως ἀκούσεσθε λεγούσης" Φωτίζου, φω- 
τίζου, ἡ τέα (3) Ἱερουσαλήμ’ ἔκει νὰρ σου τὸ 

φῶς. Περὶ ἧς ᾿Ιερουσαλὴμ ὃ προφήτης εἴρηκε: Καὶ 
μετὰ ταῦτα χληθάσῃ πόλις μητρό- 
πολὶς πιστὴ Σιὼν, διὰ τὸν ἐκ Σιὼν ἐξελθόντα νύμον͵ 
καὶ λόγον Κυοίου τὸν ἐξ ᾿Ιερουσταλὴμ, ὃς ἐντεῦθεν 

δικαιοσύνης, 

ἡ ὦ ᾿ ᾿ : ον ὦ " Ἢ ᾿ 
εἴς ἅπασαν τὴν οἴχουμένην ἐξωμόρησε, Ποὸς ἣν χαὶ 

ὀφθχλμοὺς σου, καὶ 

ὁ προφήτης περὶ ὑμῶν φησιν 'Ἄρον χύχλῳ τοὺς 

ἴδε συνηγμένα τὰ τέχνα σου. 

Ἢ δὲ ἀποκρίνεται λέγουσα" Τἵίνες θῖδε ὡς νεφέλαι 

πέτανται, νεοσσοῖς ἐπ᾽ 

μέ; νεφέλαι, διὰ τὸ πνευματικόν χαὶ περιστεραὶ, 
, ᾿ οἷ , ἢ" 4. ᾿ ᾿ ΩΝ, - ΕΥ ᾿, 

ιὰ τὸ ἀχκέρσχιον, αὶ πάλιν, Τίς οἵδε τοιαῦτα, ἢ τίς 
ὠραχεν οὕτως ; εἰ ὥδινε γῆ (9) ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, 

χαὶ ἐτέγθη ἔθνος εἰς ἅπαξ, ὅτι 

καὶ ὡς περιστεραὶ σὺν 

ψ ἜΜ. ὥξδινε, χαὶ ἔτεκε 
Σιὼν τὰ παιδία αὐτῆς, Χαρᾶς ὃξ ἀνεχλαλέτου τὰ 

πᾶνια πληρωθήσεται (ἡ, διὰ τὸν 

ὅτι ᾿δοὺ ἐγὼ ποιῶ “Ιερουσαλὴμ 
τὸν λαόν μοὺ εὐφροσύνην. 

ΑἸας Εἴη δὲ νῦν, Εὐ- 
φράνθητε, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, καὶ 
ἑξῆς (8), ὅτ: ἐλέησεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ 

ς τοπενοὺ; τοῦ λαοῦ αὐτοῦ 
ν Ἔ ἊΝ Ἦν 

δὲ ἔσται διὰ τὴν 

εἰπόντα Κύριον 

ἀγαλλίαμα, χὰ 
᾿ 
4 
᾿ 

καὶ ἐφ᾽ ὁμῖν λεχθῆναι χαὶ 

οὐρανοὶ, χαὶ 

παρεκάλεσε. 
ποῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν, τοῦ 

πρὸς ὑμᾶς λέγοντος Ἰδοὺ ἀπαλείψω ὡς νεφέλην 
πὰς ἀνομίας σου, καὶ ὡς γνόφον τὰς ἁμαρτίας 

᾿ 
νόμχτος τῶν πιστῶν καταξιω- 

ξμν δας ΡΥ - ᾿ 

σου. Ῥ᾿'ξμεῖς δὲ τὸν ὁ 

θέντες (μεοὶ ὧν (6) ἐπ ἀλεξαουΣ Τοῖς δουλεύουσ' 
ΝΣ. 

μοι χληθήάσεται ὄνομα καινὸν, ὑ εὐλογηθάσετα: 
- ε : 
ἐπὶ τῆς γῆς), ἐρεῖτε μετ’ εὐφροσύνης. Εὐλογητὸς 

ὃ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, ὁ εὐλονήπτας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευ- 

- - Σ ἡται Ἢ ΨῸἘἩ 

ματιχῇ, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χοιστίρ' εν ᾧ ἐχο- 
Ὁ πῈ τῇ δ ΜΕ Δ! 

μὲν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ͵, τὴν 

ἄφεσιν τῶν ἀμσρτημάτων, χατὰ τὸν πλοῦτον τῆς 

γάριτος αὐτοῦ, ἧς εἐπερισσευσεν εἰς 

εξῆς" καὶ πάλιν Ὃ δὲ θεὸς 

διὰ 
Ξ ΝΥ Ὰ. 

ἡμᾶς, νεχροὺς ὄντας τοῖς 

ἡμᾶς, καὶ τὰ 

πλούτιας ὧν ἐν ελέε:, 

τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἀγάπην ἔν ἠγάπησεν 

παραπτώμασι συνεζωο- 

ποίησε τῷ Χριστῷ, χαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ πάλιν (7) 

“Ὁ Μδι ἢ, πἰὶ, 8. 158. χ, ὅ. 
7ρὰ. χεχ, 18. δ 1βϑὰ, υχ, 8. 9 158. ωχνἱ, 8. 
ἐὰν, εἰ; ΦΕΤρΙνοσ. ας ὅ. ρα. 85, Ὑ, ς ὃ. 

(4) Ὑμῶν. 18 βοτίρδίπλαϑ, ἰοοο ἡ μῶν, 
6. 580γΓῸ ἰδχίε, 

(9) Ἢ νέα. ωο ἃ γγ]ο ἃ βαύτατα οοπίοχίθτα 
δάϊδοια. ἀδθθαπι ἴα σοῦ, (1015]., οα, ΟαβΔᾺ}.,ΒΟΑΙ,, 
στοὰ. Οἰοι. αἰτοααθ. ὃ 

(8) Γῆ. ἕλπο νοσδπὶ ἁἀαϊἀϊταιιβ χα (ο151. Οἰίον. 

ἤοα, ὕδϑαυρ., το. οἱ βϑδογὶβ ΒΙΒΠΠ|5. 

(4γ Πλυησωρθέσεται, τχ οσοὐα, (015]., ΟΚοΡ»., Βοα, 

δϑαυ»., ἀεοά. οογγδχίπηαβ ργὸ πληρώσεται. [η[ρϑ, 

Ῥοϑβὶ ἰδού δαάϊάϊπηαβ, εγώ, χ (ΟΙ5]., (ΟΙ»., οδ, (ἃ- 

ΒΆῸΒ, Θὲ βάσγο ἰθχία,. Ρτοὸ εὐφρησύνην, (ο15].. Οἐὐἰον., 

δ, σάβαῦρ. οἱ Ογοά. μαθδαϊ, εἰρήνην, ραῦσθηι. 

(Ὁ) Καὶ ἕξῆς. ἤφθὸ δα] εχ οὐ. ΟἸ[0)»., ΟΟ1851., 
Βοος, Οακαιῖ,, τοι. {πἴϑεῖ 5, Ἰοθο ἔστι, ΒΟΡΙ ΡΒΙη15, 
ἔσται, ὁχ οοα, Οοἶ5ὶ. οἱ Οἷον. αἰτοχαθ. Εξ ῥῬϑα]ο 

ΟΑἸ ΟΒΣΘΙΚ ΧΨΠΙ. ὈῈ ΛΉΝΙΚ ἈΕΒΌΠΕΒΟΤΙΟΝΕ, ΕΤΟ. 

Β 

9 ἴα, τὺ, 1. δ 1814, ἃ. 
10 1ςᾷ, αχν, ὃ0, 

1008 

πο- ἃ πἱ 59, ΟἸάᾶταα! νϑτὸ Ῥγορῃρία : κ᾿ δ ([6πἴ65, γθη δά 
« ἃαυάῃι ᾿ς; οὐ ἸηῸΧ ἴῃ σΟΒΘ 4 ΘΠ ΒΒ: « Αὐάιῖθ 
« πὴρ, οἱ σοτηράϊίο μοπὰ, οἱ ἀδ] οΙ αθι τ ὼς 019 
« ΔΗΪπιᾶ γοβίγα ". δ», δἰ πο 1 πη π110 ροϑέ, ΟΡ γα πὶ 

Ἰδοιοπθηὶ {Π8π| αι ἀ]οῖ15: « ΠΠηιΐπατα, Πα ΐηατο, 
« πονὰ {ΠογῈ58]6Ππ|, γΘη1Ὲ δηΐ τι [τὰ ἐπι θπ ὃν. )}8 
«τὰ Ηρ αβδίοιῃ ρυορμοῖα ΔΙΧῚ  . ΕΠ ροβίθα νοοΘυἱ8 
« οἰν "5 [56 9. τὰ ΡΊΓΟΡΟΙ 5 [14.615 Β᾽ 05»; ῥτορίοῦ 
ἰθβθηι φα ὃχ Βίοη αχῖν τ, 6. νου θα πι Ποπιὶηὶ απο α 6χ 

ΒΙ ΘΓ Βα] 6 τὴ ρτοάϊν: δ; αιιοα 15: 1πῸ Ρ] αν δ 1 ΠΟΤ Ρ ΗΝ 
ἘΠῚ ΥΘΥΒΠ) ΟΥΒΒῺῚ ἐσσὶ σαν. Α ἃ οατὴ Φπο]α  ργορῃείᾷ 
48 νοβὶβ ἀἰϊοῖ ": « μαναὰ ἴπ οἰροτ τα οσι]ο5 [ὰ05,6 ἔνι 6 

« σοησγοραίοϑ ἢ]105 (057»}ξὰ γοτο γοβροηἀρι, αἰρηϑς 
« υϊηληι 11 δοαὶ ππ065 νοϊδῃὶ, οἵ βίεπξ σοϊα μι θᾶ» 

« ΟΠ} ΡᾺΠΠ5 ΒΆΡΘΥ ἴὴΡ ὃν ὁ ΝΌΡ65. ῥγορίοῦ πμῖτῖ- 
μά] 6ηὶ [ΔΙ Εἰ αἰ ότα οἱ Ἰδν αἴθ), οολαθὼ ριὸρ- 

[8 παρ οἰ ἰαΐετα. Εἰ ἰἰθγαηι : « (αἷ5 δαάιν! (α}18, 
« ἀὰὺΐ αιιὶ5 νἱ ἀ 1} 510 δὶ μανίαγινιε ἴοσγὰ [ἢ πὰ αἶδ, 
« εὐ παίδ ὁδὶ 68 5:πλ}}} δ 5616} ὃ. συΐᾶ ρατίατγὶ- 
«Υἱ δὲ ρθρϑγίῖ δ᾽σἢ. ΠΠΟ5. ππ053.», δυάϊο γογο 

Ἰπ 6 ΠᾺ}} οπτπΐα στρ] θην, ρεορίον. Ποιπϊ πιὰ 
«αὶ αἰ: κα ἔσο θροὸ [δοίαπι Η]ΟΓιβα! θτὴ δΧϑβι α(10- 
« ηδ, 6 βοραϊαμι τάθαπι [ερ  ἰἅπη "2.». 
ΦΟΎΛΧΧΧΝ. [τοαἱ νογὸ οἱ ἀθ νοθβ παπὸ σαοάαδ 

ἀΙσΟΡΘῚ « }, δία πλη}, οὐ}, οἱ ἀχβϑαλιδί ἰογνα, δέο., 

« φαοσμίαηι τη 5θγιι15 δβδὲ 65 ρΟριΠ1 581,εἰ πὰ πλ}}685 

« ῬΟΡΆΠΙΕ 580} οοηβοϊδίι5 68. "1.», το δυίθῃ δραπὶ 
Ῥγορίον Βοπὶϊαίοτῃ ἢ 6ἱ φαὶ δά νοβ ἀἸοῖδ: «Εσοϑ ἀθῖθθο 
«αὖ ΘΡυΐϊδιὴ ἰηϊχαϊαΐθ5 (85, δὲ 5ιοαῖ σα] ρῖηδ πὶ 
« Ῥθοοδία πα 33», γὸ5 ἀπίοχη ἢ ἀο] πὶ ποτὰ 8 αἰρη8- 

{1 (46 ααϊθὰ5 ἀϊοὶαγ ;. ΒΘ νυυ ΘΕ Ρ5 ΠΙ1}] προ μι ΘὉΡ 

«ποιηοῃ μονα, φιοὰ Βοηφάϊοοι αΓ βῖιχιθν ἴοτσαχ 53)», 

ἀἰσθι 5 οαπὴ ἐφ Σ1ἃ : « Βοηοα οίι5 θ6ὰ8 οἱ Ραῖον ἢο- 
« παἰμὶ ποϑβίγὶ ζοϑὰ ΟΠτιϑ αὶ Βοθἀἰχὶ  πο8 ἴῃ οτη δὶ 

« ΡεῃΘαϊοΙΙ0Π6 ϑρι εἰ μὰ 8}},1ὰ ΘΟ] ΘΕ 05, ἴὰ Οεϊβίο 

« ἴῃ 41ὸῸὸ. ΒΑΡοΙαὰ5 σθἀοπηριϊ ποτ Ρ6Ὶ 5ΔΏβα Θ ΤῺ 

« 708, ΓΘΙΛ 5: θη ροσοδίογασι, αχία ἀν} 188 στᾶ- 
« ἴπ. 6788, ασδπι ἃ ου τα ἴῃ 05 ἰτροτίάνι ἰδ», οἴο, 

ἘΠ γα πι: « ΠΘῈ5 ἀτιίθηι ΟΠ Οἰν 6 5 5110 τ ΒΟ  σοΓ- 
« ἀΐα, Ῥγορῖίογ τι] ἴδηι 5σπάτη ομγὶ ἰαῖθια φὰὰ ἀἢοχὶῖ 

«08, ΟΠ ΠῚ 6556 }}15 ΠΤ ἐπ] ρ6Ρ ἀθ]1ο8, σοηγίν! ῃ68- 

«Υἱῷ πο ὰὴᾶ οσὰπὶ Ομ γιβίο 15... δἱ γοϊ ψαϑ. ἈΌΓϑαπι- 

ἅπὰ6 δ δἰπηάεμι πού, Βοπογαπα. ἁποΐογοπι 8 0- 

ταϊηατα Ἰαάδία, ἀϊσβηίθθ: « απ αΐοτα ΒΟη (88 

δΙξα. 1 δύ, 21. 
4.138. χυῖχ, 184, 

χθαν ΤΕ Κς Ὡς 5 198, χι, 3. 
13 φᾷ, χρῖν, 2, 13 188. 

δχ Οἴου. ἢ « οἱ ογῇα Βοπιίημεβ ἅγαοῦ ϑδιυδίογίβ ποβίτὶ θεὶ 

μοβί, ἀν σα! αὶ τοῦ ἀηἰ πρὸς ὑμᾶς, ὃχ Ο015]..00]}., 
Βορθ. δὲ ὑαβαὺν. αἀϊδείηυβ. Μοχ, ὕγὸ ἀπαλείψω, 
ἀοίοῦο, οοἀά. {11 φαδίαον οἰἰαι δὲ Ὁ. δραπί, 
ἀπήλευψνα, ἀρίουϊ, αἱ 681 ἀρὰ ᾿Ξαΐαηχ, οτο} 8. ν6- 
Ὁ, ἀπαλείψει, αἀοἰοδὶξ, " 

(6) Ἱ]ερὶ ὦν. (οἶ5]., ἄορ, Οάβαυθ., περὶ οὗ, ὧδ φίο, 
νἹ δ! σεἴ ποϊμΐηδ, ν. 

(7) Καὶ πάλιν. Ἐὰ νεγθὰ δαά!ἀϊπι5. δχ Ὁ ο15]., Οἵ- 
10}.. οο, σαβᾶ8}. Πἰθ1, ροϑὲ Σωτῆρος, νοσθὴ ἡμῶν, 

ὃχ ἐϊβάοια. [πίρᾶ, νοςϑθηὶ ἀναχαινήσεως, ΡτῸ ἀναγεν- 
νέσεως, ἐχ Ηοα, ΟΙο.. Οα58.}. εἰ Ράμ]ο βογί ρϑὶ- 
τὴπ5, οτὰ νἱ ἀγοίαν τη ι5 ἃρία δ᾽ αϑάθιῃ. Τὶ ΡῈΓ 
ἄπο νοῦθὰ 510}, παλιγγενεέσιας οἱ ἀναγεννήσεως 
χοροο. 
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ἧς ᾿ ᾿ “ἘΣ τι ΞΕ: ΓΝ νῶν ᾿,.,.ἢ »" Ἶ "-Ξ 

« ἀρρδγαΐξ; ποὴ δχ ὁρογίδυβ. Πλδ0 βιπὶ ὁροσπάσιῃ ἃ ὁμοίως τὴν τῶν ἀγαθῶν Κύριον αἰνέσατε, λέγοντες 

«ἠπβεΠίαπι φαδ: ἔθου πη|5 ποϑ,.566. ΒΒ πά πὶ 5 ΤΩ 

« Τα 56] ΟΓ πὶ ΒΓ νὸὺ5 ποὸβ ποῦ, γον ἸαγΔΟΤΏΏΣ Τὸ - 

σοθογα Ια μ5. Ὧ0 ΤΟ πουδ θη }5. ρΙ ΓΙ 5. Βα ΠΟΙ, 4 ΌΠῚ 

« ΘΙ} ἢ 05 οραϊδηίς, Ῥ6ν ἀδδιιτὴ Οὐ τ βίῃ ἢ 0- 

« ταί απι πορίσαι 1 τ} 115Π| 8} {Π1π5 μυαῖϊα, 105 

«Ττρᾶθε οὐ οογοπιαγ,βθοῦμάιπΠιβροῖη Υ] τερ οἰσ πη ᾽δ, 

« ἴρφο αὐΐδηι Πο5,6ε Ῥαίὸν Πουλΐηὶ ποβίγὶ 658 ΟἸιγ]5- 

«ἢ, Βα θν ρον, ἀδι γοθὴ5 Ξρίγι ἄτη βαρ επί δὲ 

« ον οπΐβ ἴθ ἀρηῖ 0} 6. 50] {ΠΠιτλ λ05 τπεη- 

«5 1 οἱ οαβιοά ἑν γ05 ρ 61 ΟΠΊΠ16 ΓΘ α Ρ1}5 1 ΟΡ8- 

εἰ 5, οὐ ΒορπΟ]0Ὲ8 οἱ σοριλξϊ5. ΒΟ π]5. (κ] μἰοτίᾳ, 
Βόπου, δὲ ρθε αττι ρου οπιϊπιτη ποίσῃ ἤβδα τα 

ΟἸεν βύηι, στὰ βϑαηοίο 5ριγῖαι, παηὸ, οἱ βειάρθν, υἱ 

ἢ πηϊνοιβα ἢ ἢ ἃ 5αροι ] η ΒΡ ΟΠ] ΟΤ Τα. ΑΠΊΘΙ. 

Ὃτε δὲ ἡ χρηστότης χαὶ ἡ φιλανήρωπία τοῦ Σὼω- 

τῆρος ἡμῶν Θεοῦ ἐπεφάνη" οὐχ ἐξ ἔργων τῶν ἐν 

δικαιοσύνῃ, ὧν ἐποιήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ γατὰ τὸ 

αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ λουτροῦ παλιγγε- 
. πὰ, «ἢ ᾿ 

νεσίας χαὶ ἀνακαινήσεως Πνεύματος ἁγίου, ο 

ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ ᾿[ηδοῦ Χριστοῦ 

τοῦ Κυρίου ἡμῶν: ἵνα διχχιωθέντες τῇ αὐτοῦ 

χάριτι, κληορνόμοι γενώμεθα, χατ' 

αἰωνίου, Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς χαὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου 

ἐμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Πατὴρ τῆς δόξης, ὄψη 
ἀποχαλόψεως ἐν 

ι 
κῶὺυς 

“" ᾿ἥ “εἶ 
ἐλπίδα, ζωῆς 

ὑμῖν Ἠνεῦμα σοφίας καὶ ἐπ'- 

Ἰνώσει αὐτοῦ, 

τῆς διανοίας" καὶ διαφυλάξειεν ὑμᾶς διὰ παντὸς ἐν 
πεφωτισμένους ὀρθχλμοὺς 

ἔργοις τε καὶ λόγοις, χαὶ νοήμασιν ἀγαθοῖς" ᾧ ἢ 
- ᾿ - ᾿ “1 - 3 Α ὅπα ᾿ - ὰ οὐ ΨΞ: ἕω ς δ ἢ δι Ἦ 3 

δόξα, τιμὴ καὶ χράτος διὰ τοῦ Κυρίου ἡ κῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, σὺν τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ (2) ἄε!, κχαὶ εἷς 
- - ν Ἵ 3 τοὺς σύμπαντας ἀτελευτήτους αἰῶνας τῶν αἰώνων, ᾿Αιμην, 

τ εν ἢν δ ἀπ, 18Ὲ 

(1) Νὃν καὶ, οἷς, (ο15]., Οἰίου. 1, Ηοβ, ὕαβδυθ. δὲ αἰῶνας τῶν αἰώνων, ᾿Αμάν, « Οππὶ 5ϑμοίο βρισῖ τι τη 
αἀτγοά. ὑγουῖῃβ, ροβὲ Πνεύματι 810 ἰδτΌΩΙ : εἰς τοὺς «580 Ὁ] α ϑφοῦϊοΣιη. ἀβΊθ 5. 

ΟΑΤΕΈΘΗΒΒΙΒ. ΜΥΒΤΑαθΟΙ κ᾽ ΟἸΙΠΝΟΠΕ. 

ΟΑΤΕΘΟΗΕΒΙ5. ΠΕΟΙΜΑ ΝΟΝΑ. 

ΔΥΒΤΑΘΟΘΙΟΘΑ Ἱ. 

ΡΕ ΟΕΝΕΜΟΝἪΙΒ ΒΑΡΤΙΘΜΟῸ ΡΕΦΕΥΙΣ, 

805 Ρῃ ΠΟΟΙΠΙΜ. 
Ι. δεσυκοιμν φεηφιθπουΐ αγρνηιοηὶ συ οί δ505. (Ἰαπ θπττο τη με ον δι οαροηοη ἦο δῳνιϑοίο ναρεπονίος 

αἸεοίον" ΟἰλγἸδέναν ἀσεί ἐπ ρει οορεῖς ἐν μβϑοί, ἐπ ἠϊ δαμρείζαίοε δ νιύως ξαογατηθη ἐς ψμῶ ἰθιμ απεϊφῖ- 
ἐμὰ ροροὶ ἱο διατί" πε θη βαρηενησ,βαονο (πνιϑηιαίθ βοὶ (θη βνγπιαίίοηο, εἰ εἰ μοϊανιέϊα ἐστι! Αὁ ρνὶ- 
πιὰ ῳαμέάοιη ἀ(θ δ γϑηιον ἐϊς ἐπὶ δαμείνέον τ ρον [δι ἀπο ὕρϑιην δαρεϑηυση αὐλεῤτ ες, πεπιρο αὐγθηιιἐαεϊοτεῖ- 
δ εἰ Πἀδὶ ἐοὴ {ἐςδίοπ οοἐλδεσμηία 6 μηοέίονιο οὐδὲ ἐφον εὐχαί, οἱ ἔρδο δαρξ νι αοία; ον ία ἀ6 ξαονὶ οἰνὶς- 
πε 5 μοι]! 0η6. ψιατίηα ἐθ Εμοπανρεςιῖα, φαΐεία 48 ξαονα {ἰἰπισσία εἰ σοπιπυμηίοπο. Νον ἰουδαΐ κα πιψείονῖα 
ποη ἔτεα ἰτ(ταἐι μα ἐογαεένο. ΔΘ ἐαναθη ἐμβονίθη μέαπθ τικάος τὰς αὐλέδονοηίων, ἐπ ἔρϑα υἱρίίία ραϑελαῖι, γος 
υἰκεν δ διαζοη, ψμαη δον ἰοτα ροτῖβ γαίο οοποεείοα!, δογιέηι τ ιδοιιμοχι υἷε οἱ καϊῸ ἀρονέεναίεν! αἱ 
Ρμίοηα οἱ αρομναία εἶθ τς ἴηι} 0» αὐ ἐπὶ ραβοναἰος ἀϊος αἰ ονοδαίμν, φυῖο ἐδ ρον βἰηφι 8 ἀἰοδιις α ζογῖα 56- 
ομνμία ἐποῖρίοπηο Ο ψν είς μοδὲ ἐῳπαλίνι πὰς σοηδίονος ποδί ἐς ογππῖα εοπωρουϊοναί εαὲ. 18. πῶρι.33 οἱ 
48. δ αὐΐοηὶ {6} οεδίεαντῶη ἐὐοοἰοβἰαγιίν σοηςιοέμο ἐγαῖ, ες φία παΐῳ φἰηεϊ ἰδ στῶν ἰδ εὶς Ογτὶξανιῖς ἄγ μ- 
ηῃϊεμεὶ οὐποίοηεβ Ἰαιθηιε αι δίφρον ἔψίοβ, Α πεῤνοϑεὶ ἰδοῦ 6 τι γι γ 15, οἱ ἐποθνε αἰ{6γ" Τ) ϑαοναιλθη 5 ἐξ 
δον μηὶ οοποιοηπῖδιις οομεροξῖ, δι Απριρεϊηὶ οἱ αἰϊονηι βοριποπες Αὰ Ἰηδηί 68. 

ΠῚ. (αὐθολόβες ἔξέαϑ τ0Ὲ δέοι σο ρΥίονος ὑεγο Οὐνλἐ ποβίρὶ ὁςδο,ας ἐπίοστας οἰ πα  ς αὐ αἰ απιθη 5 ἰηίον- 
ῥμοίαίας αὐ πὸ μεγσοηῖδοθ, ἐ ἐρδῖα5 Ουγε{ ἐονἐϊνηοηῖο, ονατοηῖς, ἀοεοίγιηῷ εἰ πιρτλοιὶ ἐν ἐἰμάζηο, οἰ ανιε- 
ἀμ 8. ΟΥ̓ μι δοτμίονεμη αμοίονἐξαε εις, ἐηὶ ἰδ ΘρΤα θη δροισιία τος ἐμιδιεἐενεον" ρ»  ιλλῖπϑο φρυναμιαις: Ἠξ0 
οὐθομσαν οοπ γαγίαιη ὑϑέ ἐἐϊυοξὶ ἐοηἐεη  ἴαηε, υθὲ 4 δον εἰπε ἀιἰδί αι ἰονιομι, οτπινεὶς ον οὐϊο οαἰιοί οὶ «ἰο φηιαί Ἔ 
ἴηι ἐϊδάοηα σοπίοτἐ μνο θείανι ἐ58ε: ψειῖ οἱ ποηηϑ ἐξα ἐνὶ Θὲ 8ιεἰς μίαοί εἰς δον ζυτνιία γΘΡρΟΡ ἴ586 ἐπ ϑεϊνηαγθηῖ, αμις- 
{0} 8 Εἴ ὁρέ: ἐ5 απ ἰφιειἑαίοπι ἀορνας ἐαντείαηὶ διρπγεῖς ξὰηθ ἑατα ἐδῶ5 ϑασἐμέἐβδθηί. Ῥοοαπίω σαἰθοῖες68 τη βία- 
σοφία, φμαξὶ τι 5ίθγιονιεαι σαν οἰ το ὍΝ εἰμ ἑαπα στα; υϑἰ τιψείαφορ ἴα βἐπερἐ οι ἐνγῖσποκ {5 πουῖονὶ ἐγ θαϊέ 
δι διραίινς βορῖς εθομ ἐξ αἴθ)", οἱ φιῖ ὑπεερηε δεὀἐϊοξέθοα Περί ἐνόνμιηι δον ίρον Περὶ βείων μυστη οίων: 
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ἐρβοημο Οσγν μα οαξ, 19, πνον. 11, οὐ σας, 30. γεενι. Ἐς [ρ56 ἐαγιρη βαβ, δαὶ. 18, μαι, 33, οαὐθολοϑος αρμεἰ- 
ἰαι, δοθ μ9 δ ὃ ἃ νπη 0 Αακίαφίμς διἑναίία, αἰϊέφωο, (σα ἕρος πῖ85. φὰς τποὰο οὠοοίθβθ0ὴ πεγδίασορε-: 
ΓαΡ ἢ πρη η0 ἐπδολὶρίαβ ἡθρνοβοηϊαηξ, 

11. δὲ εἰ λὲς σόγὸ ἐλέη 5 Δσραμα ον αμε Θὲ ἐξέμεσ αι ἰᾷ σα τθηχοη τας ὀγουϊέον οἱ αἰ μοι αρίϊοαί, ας Θονιρίασα. 
γιατὶ ἐπ βοπιοπέδας ῳκοχά ἐγ βονὶ ροίμἶε, ἀδοισαΐ αο σεμηϊε, ἐ αν ἑαπεθη οα ἰϑίἑνιαιη φάθι οπλποα αὐ 
ἀϑλϑμη δὰ ζεις δαςΡῸ 5 Θὲ οἰ θϑιοηΐας σοι ιθη λον) α588. δέατη ἐπ ρλίονο ηἰλεξ ἀθ ὁχοροίδιπῖς πιαλτες ππροκι ον ὁ ἐ 
εἰἱυόνδες ργθοιβμπ, μὰ κἶσο απο, 5έρε μοβὲ αὐνδημηἐἰαεοηος μϑὲια Θραηΐ, ἰοσαὐξαρ ἰδ τ  ἰὰ οοα ἠδ δθηι8- 
ἰϊοεοηο ἐο πίον απ τά σκιὲς ροβείλυηο,οογοὶ φεσία ἰοπο, οίο, πἰδε τὴ ον τϊα ἀρ απ ἔπερος ἐἸ0ὴ6 οεηὰ 
οἰενἐδηνα ἑυηϑ οο πη μη σία, Ἡθφῶθ ἐδ ρεροϊδιις οὐ υθε δον κὴὶ ἠονρεμία, χα μέγ αθῖψαρ οοηεϊία αη τω", πὐλλ δ ὧΝ 
φμίασι δ μέμεεὐ μα, ἐδέαλὶα ασὐζοπιδως μο ον, ομεϊδεῖς σημαίνω φῶ ἰοίϊοπθυι παπμιη, οἷ ὁδοιίμηι ραοὶϑ 
Ρεφϑοράεὀκηί, {9} αμίθοι χιρυβίαηι ἡείας5, ἡμέ α Οὐ οε ο ργῳτιοληνριίαν, Π ονοςο μνπὶς οὐϑουυαίο5 0856 ποθὴ 
ἀμδὲμηὶ 65, ἴα οἰίαρνι εα δία(6 δμεμέξοίογες {πεῖ5βθ ψίστα βυιὀβοομ ἐς ἐσπιρογεῤμς αοίέονος βασγας ποὴ ἀμόιία- 
ΤΟΣ 

ΨΙ, 2] ἰϊο βιριξ ρνφοροπείδις δγουίΐογος ἤῳ οαἰοοΐο5ο5: βἰυο [οδίοτωηι ἀΐονι φείδιις ϑῳπασὶς ρόγαφοδα- 
{μν, γαίο πον βἐπιοδαί αἰκείας ροεὶ παι ἶπε ΥΩ ΣΟ) ΤΣ: »ποιμοθ}»' 80. πον ΘΡαί τυρορϑϑανῖα ἑαπία αἀγααπιεη- 
ἐογε οἐ (θς ἰπεοπ ον δ ορ ἐμ μρ" ὦ ἡιοίθϑβ, ἐπ ἐοδι8 σι ἡπαιε νιαιη μανίθηα ἃ δϑοροία ἐραίξίοηο δβῖηθ δογὶρ- 
ἐμ μ᾽ οἠοίδοοδανἐμριβοι ἑαγιάοηι γάτα ἐπ υἱφιίία μαξολαίὰ ἀρ εἷς νοι ορια ἰς, ας δογέανι ἴὴ δα μρεΐβηιο γ6- 
γρὴ ποδίτσαλαῃε {ἀεηὲ ρ»Ὸ {[65515, 0 586 πρὴ ὁΡαἱ ἰοί αν φωριθηία αἱ Πφηι ἐαοιοιίανι οἰρπιμίανο. Η αὐτάν διπὲ 
ποη ἐλ πιθά τα βψηαχε, 564 μοδί ἐαπὶ α ὁδοί μαλη: τι66 ἐπ πνα)ονὲ ϑοοί δῖα, ςρα ἐπ ἴρβα ἐοπιέηΐρα; ἐἐοδιν οι ἴοη 68 
ϑρθοὶι, ἐὦ οαΐ. 18, ἀὰπα, 22, φῶ ψμίάθηι α Οοηδίαπίθιο γιαφη Ποὶς ορογ δι απιρμίϊαία, ρομμίση αὐ οὐτι- 
ἐιοηθς αἰ ϊοηάας ἐαοὶίθ σαρθ»8 ροίεναί. 

γυα μη οοθπειδας οἀίτοπὶδως ἢ σαὐοολιόδος ἀϊηθνβτων ογἀΐηθηι οἱ οἴασδθηι α ργαοοιἰδη εις σοπϑεϊμιιῖ, 
ποφῶε μη ἐδ πμιθρα ἔμ φια ἐπ τὸ πιϑ8.οπ πίθος αποιοΥν τ αίθηι 9θοιεἐὶ φιτ εαὐδίογος, Νο5 αὐ δονινηο αἰ αΐοηι 
αἰϊοψαμἀϊ αἡξθν θη ίθ5, θσἰδεϊνι αὐΐηει ἐδέας δον ἐιμαξ ἐς οι ρνΘοοοἰθν δι πμπιονῖβ ὡρροαν α3 6556: ατο- 
ψιθ ρυϑπαπιοι ϑίαφψον ἰοανι, ἰδοϊηαλθη, πθηαγα πο π ον αηιμδ,ο. νοἐίψμας ἀριηοορς; ορ υκία ἵη Ογἐροῖς ἐπιϑογ ἐμέ ϊο- 
ηἶδιι οἱ Παξίπι υδρδεοτῖθιις υθίρεῖ ἐἰα πμπιοραπαϊΐ γαίιονθ, φιέαηι ἠοϑένῖς ἐνα ἰγῖ8 ἐιδονἐριἐοπῖδι αα)ισιρὶ- 
γι 48. 

ὙΙ.]ᾳ λαὸ ρονγὸ τ μα χοηίσανιρη ρεῦπα, Οψνὶ ίω 8, γοροῦ σα ς ἰη αἰξοναπι ογαἰἰοῆθτα δαρεἐδηιὶ σὐγ πιο  ἐῖς 
φιῷ ἴὰ ἐμδο ϑαρέϊ ἐν ο μεναφοδαηίμ», σα ρμέϊοαιί δας ψιῶ ἰπ ϑαυ( ον τον ἐἰδιιίο οὐδονυατὶ σοπϑδιδυογαηε 
πεν ρθ αὐρεημπἐλαίἴοηο5 δαίαπ ἰρϑῖ, ορονεθως, ροπηρέθ, αἰφαδ οπιηὶ ομἐξμὶ ἐἰξις; φματον υὰπ ἀσοαγα- 
ἐϊδδίγθ δέ αἰἰμοῖάσ ἐπρυκι, ἑκηι μασέμγη οὐαὶ ( ἄγ δίο ρ6» ᾿προῆνιμ βαδοὶ ργορεϊδδίοποης α ὀαρεϊκανίο τπῖ- 
μη. Θμουπφαθ αμίθηι ἀθ αὐγοηιμι αἰ λοπμηι υἱ δὲ γποάο εἰϊθϑονὶί, ὁαάοηι ἀρταὶ οπιρθ5 φιιᾶ ἀθ ἐἰβ ἀΐχονε, 
ἐθφατιίι». 

ΜΗ. Οὐδυγυαη δὲ αίεηε ἐπὶ ἢαο σαί οολ δὶ δἰηυέατοβ δ᾿ οοἰοοίώ Η ἰργοϑοϊμνν απ νἱίιβ. νότου, Εἰ ογοξοίὶῳ- 
"πἷδ βεύαπέ αὐν δι γλα(τοτθὲ ἐπὶ υρϑέδιίο ὀσμιἐξίον τ; δα 8 δα πῖον Ογαοασιπι Ε' οοἰοϑίαγῶπα, ἴῃ φμῖθεις 
αὐνονμηἐαίέομρς υϑὲ ὧλ ϑσοἰοδὲα δε αἰϊδὲ οασίτα ἠοπίοηα βούαηὶ, ψιμοώ ραίος ἐς δ᾽ με]ιοίοσίο, ἐὰ αμοίονε (ἰὐνε 
1)6 Θοο!οβιαβί. ἢ ογ ἃ γοἢϊδ, ἐαρ. 2, ραγί. ὥ, πηι. Θ᾽ ατιοί. Θαφϑὶ δὰ Ογιῃοα., ϑπμδείηὶ ποναΐηθ, φιθϑί. 151. 
ἰάενιφιθ Κ᾽ δε ἐϑὲῳ Ποπιαη ἃ: πιοϑ ἐγα πὶ εἰς ογαστιέδι5 οἰ ντἰμαιδι5 Πονηατιῖς ραίεί. Δι τη δ οοϊεδια Αραγιεα- 
πα ἐν τρ80 ὁαρι5ιενο ἤοϑαηὶ, δὰ δρϊείουία οἴεγὶ Αμαν, ἰὴ εὐπς. ἐμὺ ίεπα, ραφ. 229, ἰαν. Ὑ. {πὶ Ε οείοβία 
Ααἰέιοαηα βέδαπι αὐ ἔροτίπι ῥοπίοηι, μοι ὑὲ υείονὶ Δ ἰδεαίϊ εἰ ϑαοσογαπιοπίανῖο Οαἰδισαποα ΤἼονιαβίο οἱ ἀα- 
διε ονπῖο οὐϊεὶδ υἱάοδιο", μὲ ονρεϊαμι ἀϑοίονος σοοίο»ἑαδέίοος ἐάρνν (ρει ανίος, τὲ δαἰυίανωνι ἰὐ. νὰ 6 συ θγη. 
1)οῖ,Β10. ΒΡ. Ταμὰ, ἐών, ΚΠ], ραφ. ΔΘ ;; αμοίονοηι δον θην ἐλέμηι Α ριιδἐλιταρω αρρενϊοῖς, ἰοσι. ΥἹ. 
Ῥαμ.289; Ἐαιφέωνι Πεἰοηβθτι μγϑ αί. ἰἰδ.1π ΒΡΊ ἸΓυ τὴ βαηοίυτα, κε ποπεῖπο Ραφολιοδῖι. Εαάέηι οοπιμείπεο 
Μᾶοαϊοϊανιθηϑὶς δ υοίρϑία δονιργοδαΐαν 6ᾳ Ανιδνοϑῖο Ὧ8 τανϑι., ὁ. ἢ, ἢ. ὃς αἰϊογέμερμο εἰ υἱοίπϑν, ἐὰ {ἰδ} 
δ βαόγάτη. 6. 3,» ὅ; ραάειι Αγριοαπῶ ἐα Ορίαίο, (ἐδ. ν, πῶ. Ἵν σον οἰμαϊ μοίοξι; οἱ Ηἰϑραπιςῶ ἐα Η ἐἰἀδ- 
Ιοηδο, δ ὑτα. ὈΔρ ἰδ5πιΐ, ὁ. 110 ἐὐ 11. δαλως. ΜΊΒΟΟΙ]. ἑονμ, ΚΠ, εοἰδαἑίμν, δροσιά, απέθ ὀεηραϊοίο-- 
πένὰ ἐοη εἰς {το γοροί ψηεὶς αδνοπισιξα ἰομὸς βεϑαηί. ἰπείίμμεν Ογίεοῶ Τ᾿ σοίοοϊα, πὶ ραίεί θα; Ὀοπεῖιι, ἃ ροβί: 
ἐδι ναὶ, ον. 41, ἀ, 48, αἰοίονο ἤσο δ, ἩΙογαγ ἢ οἰμαίο, δουρὶ ἀπέϊοολοηῖ ὁρεέην δαρέϊδηεῖ, δἰ μολο-- 
ἰοχίο ποιίονηο. δαάοιι ἐξονεατα φοηβικοίμείο: ἐσπίναγλα (γαἰἰἰραηω οἐ ΗΠ ἰορανῖοα θυ ἐἰτίαο6. ἐαρ. λἀ00. ὕπο- 
εἴ θαρισαπ δ ρναποριίσδα! πὐρρημηξεα ίοπθς ὅι δοοίοεῖα, αμοίον ἐς ἐν. ὍὯδ βδογαπη, ἐδ. τ, σαρ. 2, ἡμπι. , 
80 αὐ ρὸν ἀπελαέτοιο5, δοηδητο  ἐογιονα ζολ ἐς. Τ ἐν ίτο, ἐμαὶ εἷος αὐρεη μετ ΐαβε εἰφαῖβεαί Ουγιίυς, εὐ α οα- 
ἐεναν θα σε Θεοριον, ἐὐροίεδίαγιιι ἡπκογέπειπ μαιοέ ἐς Εκολοίοψιραρ.358, {να Ογδιενϑὶ ἐμ ὁγαίϊοποηι Ὁ ὅ 
φιηγίαηι Νιασϊαηζον, ποι, 34, ραφ. ἀάδ; ορίδί. Οἰονὶ Αμανιοαπὶ ἐπὶ οοποὶ ἐἴο Οὐποίαηεπομοϊ απο 8ιιὺ 
Δίοπα, μαφ. 3329. δειί οἴη Οιρ ων σαὶ, 20, πα. ἃ, πεορμὴγψίος μοϑξέ αὐνεπιρι(ἰαἐέοποες ἐιολῖσαγε (αΝ ἐμὴ 

ΟΥ (εΐδ88 αἰἰοαὶ, αἰἰΐας ζο»ίο υϑδίθς απο θραθναηῖ. Αμοίον" ἸσΟἸ 6Β᾽ 5116: ΠΙΒγαγο τα βοίυὲ δὐιφμίϊοι, εἰ 
Ῥαρίθης αἰφμᾶπι υοβ{ἐϑιεη ον απ 0 Ὁ} 1 ἀοοοί, Ομα»ο, αὐ οη μη αἐτο 85 τὶ αη15 οἱ Ον δεῖς Ἰημοας 

υμέφο βοναηε ρὲ» πιοάμηι γοδρμοπβίο πὲς αὐ ἐπ ονγοφαϊοηθηι Ὀλὶηϑέγὶ φἰογεϊ: ΑΡΥΘΗ θη [1ἃ8 ϑαϊδθ ἢ οίο. 

ΜΙιδνοσοὐμειὶς ρναοίμιοδαι ηεϊτιΐϑίον  ΑὈτοπυ μι], δέ. ψαοὰ ἐὲ αὐοιο ὶ Ὁ οοἸοβίαδιῖοα Πἰογαγο δ, οὗ 

ϑουερὶ ὁγαϊτιὲ σοηζονηιο, Γάρηι αἰσονιάμηι ἀθ βιὠθὲ ρνοξεοδίοηο αδηρηιανεία! ἐογιο5 σα δορῳμοηίο, αμῶ αἰδὲ 
Ἰηιοννωσαπίο, {ΠἸδγοεο μη οὐ πη σον ργιοὶριθηεο ἐσ ργὶπιοδαΐων.. , ᾿ 
ΜΠ. Θεμίο, αὐϑφη μι αἰοηεβ ἐϊονονοίμ ἐς βεδαηέ οαιρηϑα αὐ Οοοτἀδηίουι γπαπι, δαί. 1, μη. ὃς 

δα ἐἰς ἀϑίας ἀμμα ἀμοίογοιι ἘσοΙ οβἰ απ ἴοι αἰ ΘΡγο ἢ ἶ88, φοΐ αὐ αὐτοπιηεσρίοος ἀἸιδαβ. τράτιτιν αὐοῦδαϑ 

ἕὴ Οεοϊἰθηίονα μγο)ίρονο. 41 ὧι Ε οοἰοςία (οπείαητηοροίίασια, ομ7ὼ8. γέμιδ ἑοίο ροξίεα Ορίθη(ε γθοθρίϊ 

5ιηΐ, αὐγεμμηίτα!ο ἤεύαι δυθοί 8. βέγβεση ππαηέδιιδ; φμοί μαίεί ἑανι ἐς Νιιοοία τη. ογαἴϊοπεια ἀῦ 5. Ο»- 

φονὶὶ διακίαηζοπὶ, πῖρης 51, εἰ ἹΣία Ονείθηϑὶ ἐπ ογαίτοπθηι ὁ7εδύενι φμανίαμε, μη. 2ὰ, ναψ. ἀλδ, ἸῸΝ 
δᾳ; ΚΕ μοϊιοίοσίο ἀοαΐονηο, μαρ. 380. Θϑωίο, ξῶρθ οἴβαίνις. αὐοίον Ἠϊδγαγολῖθθ ὁσοοβἰλβειο8 γεδεῖ αὖτο- 
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πωπίϊαπέοηι ἀπίθ μγοηιριἑϊανὰ αδνρηιρείζα οπυση νορδα ἐρν ἰϊα δοίη. οαδμίβανρο. ἰάρηι ργ»ωοίμεξ Εἰ π- 
οποίος με; 5θπ μοϑὲ οαάτηι ργονηοιέαία, τάσιυιθ βοριοί : εἰ ἐπ ἀΐα νοίταη ργαίογοι, οσιρεὶ γαθες. Νακιαη- 
Ζοτεις ὁγαί. ἀφ ἀπε, δά μα. 131, ὠμρ ϊουα γϑίθονο υἱάοθο" ἐπε βία οπες, αἰἰάς φαλϑις τηϑει βαϑαίν, 
αἰΐας φεῖδι ἐδ αδαί ῥαριίϊχηνμιίας, φυσήσεις τὸ χαὶ ἀντιφυσήσεις, β΄ χϑὰ} Παιολληε οἰἕαγα ἐπ αϑρρθητοι- 
δἱατείο πιόμε σε ὃς. βνάγηι 8 βαοινίο ἀἀνθηΐα, ἐγ., ρᾶρ. 810, οὲ Οἠγρηᾳοδίοθεις Τὰ ρϑοσαιγίο, ἀρμε 
βαποίις δἰ ρῆγωηι, ἱναϊπο, μαφ. 115. Ἴδη γιέ β ἱργοσο ψηιβ υἱφονοῖ, ἐπιφόγέμνε. δ᾽66 (ὐγοιέι8 ποη 
τπετπογαῖ. διορέεγιο, μοϑι αὐροημἐϊαϊοηνε ϑολόα, κοιμοθαίι" ἄγε οπιηῖδις Οὐ ϑοῖς ἐ οοἰθδις ραοίδ οἰσμ 
σπρίϑίο ἐμ Ἰορθιμία δυνπάσσομα, τῷ Χριστῶ, μεὲ σοὶ, Χριστέ, Αρρταροῦ ΘΒ γῖβίο, σέ Εἰληϊ, ΟΠ ΡΊβίο τ: ϑϑὶ, 
ἔπ τὰ οαδίγα (Γᾶ π560, ὦ οοπθγ 515. ἐγ εἰρη ἐρηη αν ἐογηιμίαηι βαάει ργονιοι ἑαπάα, εἰ αἰϊφμαηάο ομπὶ 

αὐορἐλοηθ οοπ ποία, μὲ ἰὰ οἰἑαίο δ. Ἐμένα 1)6 ϑοσυπᾶο ἁἀάνοηξι ἰοσο, τῷ Χριστῶ συνεταξάμερα,προ- 
σχυνήσαντες αὐτῷ, ΑΓ ΟΠ ΥἸβέυτη Π05 ἀσαΡρορδνἝπλιβ. ἔρβυμη ϑαἀογαμπίοβ. δἰ μιγμ8 ποθὴ πιθηνῖπτέ Ουγιἠπμδ: 
θατι ἰστηθη ἱπΐοαγο οἱδένν 15 ὑδγῥιδ, ἡμτη. 8: μετὰ τὴν ἀπόταξιν τοῦ Ξατανὰ, ταὶ τὴν πρὸς τὸν χριστὸν 

σύνταξιν, ροκί ΔΟΓΘΠΠΠ ΘΠ ΟηΘ Θαίαπῳ, οἱ ἀρρνθραί, οηθηὶ δα (δτίβίατμῃ. Αὐ ἐὰν διαί 5. δὶ ἐοἰρδεϊβ 
δέ ἴηι ρμοβέ αὐγρηνσι ν ΟΉ 65 ργοπιρε απ» ὕγοῦο. Πιὶ μαίοί ἀρ Αγ ἴσα, ο Ορίαίο. ἰϊ. ν,ρ θη, ὅ; 
ἀο (αίίία, ἐὰ δαίσέίαπο, δι νὰ )6. χυθογπαῖ, θεῖ, ΒΡ. ΒΡ. τὰκ. ἔοι, ΜΠ]. μαφ. 3θά, ἡ 4ιονιάπα 
(απῖθη δ᾿ οοίθδέι αὐ γδηριρι τα ίρη65. αὖ ἱπιοργοσαϊίοηθ Πἰοὶ μον ὑνιγιοίοπθης δὲ θθηθα οι! οηθηε ζολεεῖ8 8μα- 
γαφαηίιν. (εία ο, ροδὲ αὐνοηυπεϊο οπες. Η ον οςοἰψηνὶς ὀγούυΐις χνεδοίνοι ρρονπηαθαίιν: αἰἰδὲ ἐένο 
δυπιδοίισα ἰοέμσα. {ώὲ ργοδαίων ὧθ δ᾽ ἐοἰ κα Απιϊοοίοπα, οὰ ογαδιο ϑουονὶ, οἱ «μοίονε ἐνὶ 6. σορἰθ 5:1} 
ἐΠορὰ γο μία ; ὧν ΤΠ οοίοστα Οοτιεαπευιοροίκιανα, ἐς διασλοίορίο ρα. 38: 46 Αἰοχαπάρίηα, σὰ ΟΡ  ο 
Αἰοχαπάν πο (ἰἰαρίιυγ. ἴὰ Τιονία.; ροφ. 861. οὲ Οὐδηια ΠΕ συ μεο δον, ραρ. 208; ἀα Εἰ τοίοςὶὶς διυγίω, 
εῷ οηβί. ἀροβί. ἐϊόι νι, ἕαμ. ἀτι (ὁ Εἰ δοίεκία Οαἰίοαγα, ὦ Δαίυίαπο ἰατιάαίο : εἶδ ΑΡπεαηα, αὶ Δῃι- 
φιδίϊπο βερηὶ. ὅϑ, πιὰ, 8. ΑἹ Ποηι οοπίρναοίίης ὁταὶ δηρηϑοίμα , ὧκ δϊοαιοίαποηεὶ Εἰ εοίόβέα 50 ἐδιι5 
7 ὑπαὶ οὐ εβλῖο αἰἰλιδοθαίιν, οἵομξ οι ἐμ ὐραπία, οα Η ἐἰάογοηξο, σαρ. 110 εὐ 111, φεοά αἰϊψιανι 

ἐο ὧς Οαἰέϊα ῥαοταηι, ἕὰ ςαρραιίοοίν Εὶ φοϊοοὐτο ἐέοτῃ δυνραϊιθη γῖθθο ἐ Θνοφονγίο Νακίαπξοηο οἱ Βα- 
δἰἐέο οὐἰέᾳι μοίεξι. Νοηο ἑονπάρηι. Ηεροβοϊψοινίδ μὴ φίο ἤδη ὃδρευρθι ροβί αὐγοητλιη ϊοίίονιο5 βοΐ οον- 
Τοβϑιοηοηι, αἰὐα βεδαί, ἀπίρφιανι ἰὴ ἐοπέενι νιον φόνοίι, αὶ δωριἐταπάο ἐδ ΤΥ ηϊίαϊο ἐπ εβϑῖο αὐ ἐπίθν- 
γοραἐιοπομὶ πεϊηϊδίεῖ, σα, 20, πον. 8, ἀμρέϊοῖς ὁ. 5 ρνο εβπιοηὶς αὐεὲο δαρεΐδηνιον,, τι ἑμρ πεθυιδη τ 
αἰτδὲ υἱάφν!ο δε οηεμέχονι. 

ΙΧ. ἐαδέία ε5{ πᾶθο ογα ἐΐο ἡερῖα δθευπάα ρμαβολαϊ!. απο τϑορηφιάταις αὐ βάφηι σοαϊοιον Οοἱδίϊη, 
Ομοδοπίαηογιη ἀπόντα, ἔξοθ, Οαδατδ., οἀϊξίοηονα ανώσανι (Ἰαὐ!, Μονοί τὶ, δὲ ναρἸαηπέος ἰβοιἰογιθς νι 
αἐπουέξαπο ἐλόνο αὐ νιαγφέτιθηι ἀϑογίρίας. 
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ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ 

ΚΑΤΗΧΗΊΤΙΚΟΙ ΛΟΙΓΟῚ ΠΕΝΤᾺ 
ἩΡΟῸΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥΣ (11. 

ΜΥΣΤΑΓΩΤΊΚΗ ΠΡΩΤῊ ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ 9. 
Ἡρὸὺς τοὺς γεοφωτίστους' καὶ ἀνάγνωτις ἐκ τῆς Βξπρου Βαβθολικὴς πρώτης ᾿Επιστολῆς, ἀπὸ τοῦ, Νή- 

᾿ ἡ - " Ὁ ψατε, γρηγοσήσχης, ἕως τέλους τῆς ᾿Εἰπιστολῆς, 
᾿ 

06 ἘΤΠΞΏΕΝΗΙ 

ΟΘΑΤΒΟΠΕΤΙΟἉΣ ΟΒΑΤΙΟΝΕΒ ΟΥἸΝΟΌΕ 
ΑΡ ΒΕΟΕΝΒ ΒΑΡΤΙΖΑΤΟΒ. 

ΜΥΘΤ λα ΟΙλ ΟΛΊΥ ΠΕΘΗΒΘΙΘ 1. 
Διὰ ὁο5 φαὶ πὰρ6}" ᾿Ππιπίπα τ ἐλ ς ΕΥ Ἰοςο ὁχ ρυίτοαα Ῥϑίγι δι πο! δα Ερίδίο!α, αὐ ΗἸ5 γθυθὶξ : δον ιν δρίοίο, 

υἱοί ας 18... ἀρφυθ δὰ ἤπαπι Ερ βίο δ. 

Α', Ἐπόρθουν δαῖν καὶ πάλαι (4, ὦ γρήτια γαὶ Α 
πεοιπόθητα τῆς Ἐχχλυησίας τέχνα, περὶ τῶν πυνεὺσ 

«ατἰχῶν τούτων χαὶ ἐπουδανίων ὀξχλεγθῖναι μύστη- 
Π τς ι ἱ 

! - Ἄν Υ ΣΝ ΠΑΝ ἐ ᾿ ᾿ ΤΙΣΙΝ ΤᾺ “-- 

ρ' ων. ᾿ς ἐπειδὴ σαφῶς ἐπιστάμην, ὕψιν ἀκοῆς 

πολλῷ πιστοτέραν εἶναι, ἀνέαινον τὸν παρόντα χαὶ- 
, Ι] ΠῚ - ᾿ -- ἐτὸ ᾿ 

οὐὖν' ἵνα εὐπουσαγωγυτέρους ὑμᾶς περὶ τῶν λεγομὲ- 
νὸν ἐν ταύτης λαδὼν τῆς πείρας (Ὁ) εἰς τὸν φωτει- 

νότερον χαὶ εὐωδέστερον λειμῶνα τουὸὃς τοῦ παρχῦεί- 
σου χειραγωγέσω, "Λλλως ὃὲ χαὶ χψωξηπικοὶ τῶν θεῖη- 
τέρων χατέστη τε μυστηρίων, θείου καὶ ζωρποιοῦ 

βαπτίτματος ἀξιωρίντες, Ἐπεὶ τοῖνυν λοιπὸν τῶν 

ἐντελεστέοιων ὃττ᾽ ἀαθημάτων παρατιθέναι! τράπεζαν, 

8 1 Ροίτ, ν, 8. 

(() Τοῦ αὐτοῦ Κατηχ. λόγοι πέντε ποὸς τοὺς 
νεοφωτίστους, ΠΘΟΒΕ ἴσ {ἰἰ1ὰ5 ἴπΠ οοὐά. ΟΙΟΣ, 
(υἰ51., ἴσο, λβαι. οἵ ἀρο. ΑἹ ὁοα. Ομ0}», ροβὲ 
ἀπ Ππππὶ ρυορεῖαπι Π}.3 σαἰθομοβῖθ, δὲ νοῦρᾷ, ἕως 
σξλοὺς τῆς Ἐπιστολῆς, Βαροίαγ : Τοῦ αὐτοῦ [ζυριὶλ- 
λου, χαὶ Ἰωάννου ἐπισχοπου λιβάδι ὕμγε1 οἱ 
Τασπηὶς ορ βεορὶ, αὰἂὰ ἀδ γα νυ 6 θ᾽ ]᾽5βοτίαξ, ποίγδηι 
βοσαμπάδιη, σαμ. 3. τι. 48, ᾿ 

(2) Μυσταγωγικὴ πρώτη ἱζατέχησις, οῦς!, Ο018]., 
ὉΠ ο., οδ, θαυ. πάθθη! Εἰς, Μυσταγωγία 
πρώτη, πρός, οἰο. Ηϊμείπσορία ρῆμα, οἷο, ΑἹ, ἴῃ Β0Ὁ- 
Βοαυθητθιι5 σαι ο 5 5 δι θίυμ γ ϑἰᾶ ποι α Γ Πὶ 
σοαϊοομοξόρη ποηϊοη γε θπι, ὅδηρ οᾶ5. οαἰθοί6 5865 
γοῦδιὶ ΟὙΤ ]ὰ5 τη ϑιδροσίαβ ἐπΐγα, ππηὶ. 11, δ 04}, 
20, ἡ. Ἐς, δοάδανψαιο ΠΟΏλ 6 οἰἰαπ! αν ἀΡ' Πππϑίγαῖιο 

ἀρὰ 1ιδοῆρηι ΑἸΪαατα, δ ἀποίοῦ 1001), Περὶ θείων 
μυστηρίων, ΟΥγΠ 5. ἰαπιθη οδί, 8, τ, ὁϑ, Ιρ885 
ῃπτοσν ἴθ η5 νουαϊ αἰδας οατοῦθοβθβ: αἰ σαθ ἀαοίουν 5 
685 800 ποηλίπρ οαἰδοθθδδοι π.}10 ἀἸϑοσισαΐημὸ σὰ 

Ῥλτκοι. ὅκ. ΧΧΧΙΙ, 

ΤΙ, θϑβ ἀογα θαι γοθὶβ 18πι ἀπίρη, ο βουδηὶ οἵ 
ἀοδι ἀον 159,1} Ἰζσο] ἐαῖτο ΜΠ}, ὁ π15. ΒρΙ ΓΙ Ὰ]1]085 
οὐ] ρβε αβααο Ἰο 5 ΟΥ 15 ἀἰσβέγονο, ἔδυ μη, ΠΟΥ ΠῚ 
ῬΙαπο ρηατιιβ ου'α πὶ ΘΟ. ΟΣ πὶ 6555. Πα] Οὐ ἢν “ΠΌΤΕ 
ἀπτίαπι {ἀετα, ΡΥ ΣΟΒΘῊ5 [6 Ώγθ 15 χβρϑοίαν, ΕΒ] ἐχ ἐᾷ 
γῸ 5 ΘΧ πον ο ἃ δὰ δὰ αυὺ ἀϊοοιχάα οσλα} ἀποία [ἀυἷ- 
Ἰιον 5 ΟΤοσίοβ. ἀσϑιιπιὴπ 5. δά πο] 41π8. [γα ρηπ 5 18 
Ῥανη 51 Ἰ} 86 Ε ρχαί αὶ παι πούτοῃι, ΑΠᾺ5 τογῸ 

ἀϊντητοναπι 486 σαραοθβ ἴδοι δϑι15. πινεξίοσίο- 
Τὴ, ἰνίηο δὺ νἱνσαπία ἄνδονο ἀἰραΐϊ ΠΆΡΗΙ, 

σά 60 ᾽ν Ἰάτῃ μοῦ Γ ΟΠ] οτα ἢ ΝΟ 15 ΡΤ ΡΟ Πα] 

ΔΌΡΟΙΘηὯ8 65. Τηδηβᾶ, ἃ5 6, ἀδ ἷ8. νὸ89. δοσαγα 1115 

Ἑ γυϊονθα5 οἰαηΐ, τι ἃ παβιϑίυβ Βιπαῖία, ΒΊΡΓΟΩΥ - 
1.115. οἰο, 

(3) Παρ θθ. ροπὶ Ῥάβο ἃ ἴῃ δάονο ΠΟΞΌΡΥΘΟΙΟΙ 5 
ΒΔ]. 

(Ε) Καὶ πάλαι. ἀπ απ ΠΟ ποη χαί ρτθ ΠΧΊ 5. 6 Χ 
οὐ. (ΟΥ5]π, Οἰο», ἀποθαβ, Πα, ἀαδαὰ. οἰ ἀστοί, 
Ῥγὸ πάλιν Υ61Ὸ βου μδίπη5 πάλαι, 6χ ἰάθη, [0 - 
Βοπίαπί5 Θχοδρί5, Τασναιη τ ρυη ἀσοξί θὰ νοχ. 
ἰοὺ ἠπιστάμην, ΜΗ δεῖ 5 κα ὁο ἡ, ΠοΡ, ΟἿ ΒΌΠΤα- 
ξαϊαν οἰ δ! τη, ρόβα ἐπίστάμην, ΕἸσαγηπο νοῦίς 10- 
δὐζαττ μειαβιαηιοι βράση πα οαν ρρΊθ5 ΟΠ ΤΟΥΤῚ 15. 

(Ὁ) Ἔχ ταύτης... τῆς πείρας. [ἴὰ [Ιορηΐ οοαά, 
(ο5]., Οἰνοῦ. 2, οο, ὑβαῦθ. οἱ τγοά,, αααπὶ 50Γ1- 
γἕανδτη μρῖα]! τοοθρίς 561 ἔχ ταύτης τῆς ξσπέρας, 
ἐὰ πα υόόρονα, 5066} ΒΆΒΡΑΙ ῬΆΒΟΙα 5 τ οα τα ρεο- 
ὀοάθηίθα5 πιὰ ἀμίαι ν᾽ ἀδτοίαν, Ταΐοντίαι νόγθὰ 
τοῦδε, Ἀπίς τοῦ παραδείσου ἀἀ] ΟΠ 5.6 Χ σο! , ΟΟ15],, 
Οτοά. Ποα. οἱ σλβδ., σα Ώλν 5 16 ροϑιν ΘΏλ 8 ἘΠΏΤΩ 
τοῦ οἵ ἰαῖ, 

84 
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βόα 8, αθε [πα γο}ὴ5 11 Βαρυ θη }5 νοαρδιῖ, ΟΠ - 

οἷα 651}. 

1. Ρυτῆνασι ἔπι σρΘ 5 ὲ 6515 1 οὐδ πὶ 4 5 Ραρ Ξ 6 - 

το δὶ ρτὸ αἰσττο, αἴχαο σοι δηίσηι νοῦβασ. Βιά [65 

αὐάαιν πεῖ. {πεῖ αιιο 6515 τπαπῖμη χη  οσο, 61 ἢ - 

4αδπι ρτα 5οπ ΡΟ Β ἢ {15}}5 βαϊπηδνι ΘΟ ἀπ 6 Πὰ 

γ0 5 ΟΡΟΥ ΘΙ ΠΌΪῈ5 ΤΟΙ Πμασ 1 πὶ νοίο ἢ ]βιονὰ πο α- 

(που πὶ σον} 58 5. Θ᾽ ἐπ 1π} 55. 05 [νὙΓΔΠ1118 

Ῥατγᾶο ἴρϑγισι ἂὸ σρηοτόβαιι Πόσαι. μορὰ- 

πὴὶ ορργίμιοτοῖ, θο5. Μόβοὴ ἐδ]ορῆνη, 41 008 ὃχ 

Ργάνα αν ριον) βονν 16 δἀποσγοῦ, ἂς βαπρη 8 

ἀαϊάθαι 5 πη] μοθιθ5 πὰ σρ δαΐλι τ Ὁ Π1Ὸ5 Βα σα }}15 

οἶσπο (οποία 5 ναξίανον, ρΡαοτῖνοι τ ΠοΡυϑότγαῃι 

νοΓῸ ΟΡ 5 εἰ ν15. Ρ]άη6 πιο 15 ἦὰ Πυονίαίο πὶ ἀ5- 

56 0.08. 65}. {ΠῚ νόσὸ ΠΙορα ο5. ΒΌΒΈΙΒ μουξοσα! 5 οϑ, 

οἱ πιᾶν8 ἰρβῖ8, τηραα αἷσι,  αἰνίξαιπι 011" 

ἦυηρῦπδ, οχιθτα ρίοηαθ Βα  Β15. 651 ΣᾺ} τ αν19 

Πα θὰ5 ργρθοὶμιίαῖῃ5 19, 

1. Ναμο τὰ} ἃ γὙϑίθτΊ 5. δὰ ἀόνὰ, ἃ ἥκιστα δὰ 
γογι αἰ ομὶ (γα ϑεγοίίονο, Πἢς Μόν βθ5 τὴ μυρίιπη ἃ 

)00 απ παρ: δῖ ΟΠ ΓΞ 5 τὶ πα δατα ἀο]ομαίον, 
1116, ὐ ὀρργόβέθπι ρορα! απ οχ ἀξρυρίο οὐποργοῖ; 

(πτίβιμαβγ αὐ Δ ον 165} πππτᾷο 51} σον ρϑοοδιὶ 
Πθοραροὺς {Π| ο07ΔῳΣῳᾶρὰὶ βαμμαῖς, να βία 0 18 ἀνοσγαῃῦᾶα- 
(0 ἕα 1, ἰὸς Ἄκὶ μα μιδοι  α}} 35. ῥό στ Οππ 151} 98 - 
δαΐ5 (Ἐν ἀπ] ΘΧΡΌΠΙΧ σαϊιξα σοι 5 π|ὰ5,.Ὑν- 

ΤΆΠὨῸΞ 1116 νοίθν σὴ Γααλ μοραίθπι δ πλασὸ ᾿58- 
οαϊὰ5 δ. 1: (6 4αυθψαὸ ἀσαν ἈΠ 16.  ΡΌ ΘΠ 5. ΟἹ μὰ - 

Ἰογατη ρου ΐποῦρβ ἀθσγοιι, δι κα] αἰα ρου ἀσαο ὉΠ [65 
1η ϑααφαοβαιαν, {Π1Φ ἰὼ μ] 811 ἀρ μθ 5115 651; ΘΓ 510 1ὰ 
58] ἴα} } ἀαὰ ονάΠ δι. 

1Υ. γράμ 001] μτϑεῖρὶ αἴ, τῇ. σχίσπϑα ἰφῃ- 
ἀυατῃ δά με υϑθη το ᾶπιι, Ἰσὰ! : ἀ ὑγονησιζο εἰν 
δ ας, ἃ. ὃ, ΞΦῚ δαῖτ: ἢ ἢ. 

(1) 1εὲ8ὲι. Οκρίδει φισαῖδ, οἷς, Φασγα συν ἴῃ 1698 
ΟἸνε 151} βαμσαϊμο ΟΠ Ἰσυαποσνα οσρογθ 5 ἃ 010 
εἰ ἀϊαρο! απ ΟΠ ἀμβαπτὸ Πρ! θαῖμε Πμαγα βα κα 5 
ἈΜῺΣ νά Ξ Πα Π 5. {{π|.6Ὀυἐσοι 1 ἰΟα 1 δ 15 ἀπ ρ ]ΠΟἾ{Ὲ}5 
σθαι ναι πὰ ἀρσοθαι, νὰΓ πὶ, ἃ να ἢ 5 χα 
ρἰϊοάαιαι. δα αὐ {αι Πα Πα αὶ ὧδ εἰσι οὐποῖσ: 
τα ετπαάἀοιαΞ αν ἃ ρουξμθολὶ ἐυπέγν ἀμηίος 

«Ράκεῖο ἀπππρ αϑδίται ἀοέοη νι ξηησιιη α ροῃ στα», 
« Ὀονμοτοαι σα ἀσαται κμηααῖο ΠΟΙ γα», 

(αιδαν5 θαι, ὕ « 9.6 Ῥαθοιαίο : Θσληψο ροβίος (ο- 
ἸὨυλατ βα πμα 1 1{ΠΠ|6}π|θ0 π{π|0 1 5 . Β] [4 65} ογιι- 
« Εἰ ἄνα! ππδ15 {6 [ΓΟ Ὰ5] ἀοπί νὰ ἀθρίμμὶ», γε], 
ΑἸοχ. ἐσθ}}]. 10 Ῥάβοι., Ραμ. 1325. Ρνηαβ. ἔπ Ηδν. 
ΧΙ, δ. ΑἸΠ ὧδ ἐρυΐο ΟἸε ΞΕ σα αμαι πι8 μι δυριϑιδαίαν, 
[τὰ “56 0 185 (τβᾶτ., σαίοπ, ἐλ μον, ΧΧΗς Τ κϑατα 
ΚΒ Πα ΘΙ Ὁ. ΠΌΒΈΡΩΣ δα] 115 ὙΠ} ἀθ1|. ὸ δῃ!- 
«απ ον θα ποβίστοῖν μαι ἀαίοβασ απ θη ἴθ 9 
«Ὅππι8 βέπα5 ἀμ πτ) ἢ ΠΟΒ 5 Ἰηϑ!]πθ! αι, εἸθοὶς 
«Ἰππ: οἵ Γοβί τὰ [γα Π51{π|5 6] θυ δ ὸ 5 απ Πνί πα ρα ἢ- 
« Βἴγὺ βα[ασπιὰ5.»»,Πγγϑοσίοηιν μοι. 6 ἐκ Πύύνι ρδα. 
847: ΟΥΤῚΠι5 ΔΙοχ αἰ βῆγνν Εαοίί, ο. 510, δ ὠνέ- 
ἰσοϊανιοῖς. αι] σα! σοι ἴση}. Υ1,}ν. 50. ΜΊΒβα 5 σοι τοι πὶ 
ἀρὰ Μ41η11., ἡτ. (ἐαὶ, Π]ν. πὰ, πα. 90, ρ’ 9.0, οἱ 
Οαίϊοαῃ, φοίμδ, τι. δ, 1δ1(..μ,. 800; ΝΙδοίᾶΝ5 ἴῃ ογαῖ. 
χρῖς ΝΖ. παπὶ. 4, ἢ σα 6, Δ 1} λάθη 5πηρ] οἷα ἀ8 
Υἰσταΐθ μαββιομὶβ Ομ 5[1, σὰ ὰκ πόσο ἀμ οηθς ἃ 

. ΟΥ̓ΒΤΠ 11 ΠΙΕΈΟΒΟΙ, ΑΠΟΒΙΕΡ, 

ΠΕ : ὑπ ΟΣ ΣΕ 
ον αὐδταπχαβ . αἴ νὴ Πάτα αἰψπο ρονα ποθ πὶ σορῆθ- Α ΦΞ98, ταῦτα ὑμ 

ἀπὸ 

"  Σ 4“ ΘΕ ΡΣ. ΧΕΙ τὴν ἔμφασιν. τὶ ὑμᾶς γχατ᾽ ἐχείνην γεγενὴς- 

μένην (3) τοῦ βαπτίσματος τὴν ἔσπέραν. 

Β᾽, Εἰσήειτε πρῶτον εἰς τὸν προαύλιον τοῦ βαπτι- 

ἐστῶτες 

χεῖρα" 
- «ι -- - ᾿ ᾿Ν 

τῷ Σατανᾷ, Χρὴ δὲ 

ῃ ᾿ δας, - μ᾿ " Ὶ 

στηρίου (39) οἴκον, χαὶ πρὸς τὰς δυσμὰς 

καὶ ὡς παρόντι απετάττεσβθε 

- ᾿ . τ ἐ . 

ἠκούσατε καὶ προσετατις ἐχτείνειν τὴν 

τοῦτο ὑμᾶς εἰθέναι, ὁτι ἐν παλα!ᾶ ἱστοοίᾳφ οὗτος κεῖ- 
. ᾿ » " 4 ᾿ ε 5 ΤῊΝ - ᾿ 

ταὶ Ὁ τῦπος. "Ὅτε γὰρ Φαραώ, ὁ πιχρύτατος κα! 
Π - ΤΩ ᾿Ν 

ὠμύπατος πύραννος, κατίθλιθς τῶν ᾿ὐραίων τὸν 
᾿ »"» " " 5" , Ὗ Ἀν 

ἐλεύθερον λαὸν χαὶ εὐγινῆ, ὁ θεὸς ἀπέστειλε τὸν 
“Ἔ τῶν τ ᾿ ᾿ . ὧν εὐῆς -- ᾽ 

ἤἰωσῆν, ἐξάγειν αὐτοὺς ἐκ τῆς πυνηρᾶς τῶν ΑἸγυ- 

πτίων δουλείας. Καὶ αἵματι μὲν ἀμνοῦ ἐχρίοντο αἱ 

φλιαὴ ἵνα οὐγὴ ὁ ἀλοθρεύων τοὺς 

τοῦ αἵματος οἴχους᾽" παραδύξως δὲ 

τὸ σημεῖον ἔχαντας 
ἐλευθεροῦτο ὁ τῶν 

᾿Εὐραΐων λαός. ᾿Επειδὴ δὲ γαὶΐ ἐλευθερωθῆντας ὁ ἔχ- 
613 

ν᾿ Η » μὴ . ῃ θοὸς χατεδίωξε, καὶ παρχδύξως εἶδε τὴν θάλασσαν 
- Ὲ " 

αὐτοῖς τεμνομένην" ὁμὼς χάσει (4), ἴχνη ὕχνεσι 
θάλλων, καὶ Ζιακ ὑποθρύχιος ἐγένετο, χα- συυθάλλων, καὶ παραχρῆμα ὁπούδρύχιος ἐγένετο, 

" προς -- 

ταποντούμενος ἐν θαλάσσῃ Ερυθρᾷ, 
τ΄, δ ετάδηθέ μοι λοιπὸν ἀπὸ τῶν παλαιῶν ἐπὶ τ 

Ἔχε: Μωσῆς 
ῳ . Ὶ “- 

τοῦ Θεοῦ πεμπομένους ἐνταῦθα 

Χριστὸς ἔκ τὸῦ Πατοὺς εἰς τὸν κόσμον ἀποστελλόμε- 
νον" ὥς Χοιστῦς, ἵνα ῥύτητα: τοὺς ἂν τῷ χόσμῳ ὑπὸ 

τῆς ἀμχητίας χαταπονουμένους (Ὁ). ᾿κεῖ αἴμχ ἀμνοῦ 
4 Ἂ "" «τ - “ -. . ' - - 
ἀλοθρευτοῦ ἣν ἀποτρόπχ'ον" ἐνταῦθα τοῦ ΔΝ τῶν 

ἀμώμου Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ αἷμα 

γνξα, ἄπο τοῦ τύπου ἐπὶ 

Ξ Ξ Αἴγυπτον ἀπὸ 

τὴν ἀλήθειαν. 
“- 

χαθ- 
δ ᾿ Ἂ , 1 - ᾿ ᾿ τιν 

ἐστηχε φυγαδευτήριον, ᾿Εχεῖνος ὁ τύραννος χατεδίω- 
ῃ" ᾿ Γι ᾿" -- 

χὲν ξως βαλάσσης τὸν παλαιὸν ἐκεῖνον λαόν’ καὶ σοὶ 
- Ἢ " ᾿ ᾿" 
ὁ ἰτχμὸς ὁ ἀναίσχυντος καὶ ἀρχίκαχος οὗτος δαί- 

μὴ , 

δαιμόνων 

ον, ἕως χὐτῶν ἐχολούβει τῶν σωτηρίων ναμάτων, 

᾿Βαεῖνος ὑποθρύχιος γέγονεν ἐν θυλάσστ, γχαὶ οὗτος 

ἐν τῷ σωτηρίῳ ὕδατι ἀφανίζεται, 
Δ΄. ὡξ πρὸς 

παρόντα εἰπεῖν, ᾿Αποτάσσγιλαί σοι, Σατανᾷ, Βηύλο- 

᾿ » ὦ“ ΤᾺ ἂ" ΩἿ -Ξι ᾿ 
Αλλ᾽ ὅχουεις, τεταμένη τῇ χειρὶ 

ποθ ἀὐπει θ 6.5, οἰδίιαθ γοιβίδη αὶ νη π0]015 ᾿π- 
Ερξ, ΤΡῸ5. ἸΌΓΙΟ. ΒΟΉ 5η5. 1105. ΤΘΞΡΟΧΙΡ Οὐχ! Πὰ5. 
δουσηάιι5 ἡ Ππ᾿υ ἂμ πιὰ δ᾽ 5 ἀ οοΠ; δός ΠΡ 6Π- 
{π|5. ΠΠπ). ρτὼ ΟΌΠΠ15. θα περ ἀπο η ΠΟΘΙ ΓΊΓΗῚ 
θχιβίιπθπι. πιο ἐὰϊ. 28, αι. θς 1001 πο5Ὲ συπαηλϊα- 
τ] μθτ σα 11 }5 δχ ποῖ [015 μα Ἰποτσητο οσα[οϑ, 
Γροπ οί δἰ το 405 5βσμξιῖβ. σομβοοραγὶ ΤῸ πιῸ8 
δἰίααι αἰΐασαηι υοἱόπίασα ει σριθρασαιι οὐαὶ. 

(2, Τὴν γεγεῖν μένην, Π᾿ὰ οἴθ5. οὐθα, Ἰμσρη- 
ἄπ π ἰαιη δὰ νυ] ἀσγοίαν τῶν γεγενημένων, χαρά ἰομὶ 
γ0] ΒΕρΡΡΟΒΙΗ το. 

(3) Τοῦ βαπτιστηρίου, (15]., τοῦ βαπτίσματως, 
Ηος γὙοϑ θα ματι Παρ. ΕΘ. }} γοσαν απ. {{ρογίο- 
γϑηὶ άρηι, ἐξώτερον οἴκον, ὧὰὐ ἀν ἰμβοὸ Βαριϑιονίο, 
ἀπο δισισιμσε βαηδίον μην ΔΡρΒΙ1αι, αἰ πρααίατ. 
ἴοσο ἀπετάττεσθςε, τα δ Ξαβρίοον ἰορθηάατῃ, ἀπὸον 
ταττεσῆσι, αὐγερινὸς πρὶ βοραι 95. οὲ νο6- 
οἶα 5. Ράμίο μοι, ἰσοὸ οὕτως, Βοτρδίπαιι5, οὗτος, ὃχ 
σοαιμ!. ἤδο, ἀδδαιῦν., Ομ. δἱ (151. 

(6) Ὅμως ἐχώρει, Ἰοροπάπηι οχϊϑίμηο, ὁμόσς 
ἐχώρει, σου πμ5 ΠΝ} {|, 

τῶ; ἰλχταπονουμένους. Οὐ ΘΠ Παρβοδηΐ, χατα- 
ποντευμένους, ἀὐηιολδος, το  Ππἰπλ5 6χ σοι. Βα, 
σοπονοῖ,, Οιἰιοθ,, δι θΟθῈ5 (Ο18]., ἀοαα!. εἰ ὕτοά,, 
καταπονου μένους" ἋΑ80 νοχ ΤΉ. Π10 τ 0} 115 τοβρομάοὶ 
Ὑ0ΓΡῸ ΠΒΠΙΒΓῚ Βυρθγίογιξ, θλιδάμενον, 
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αν ϑυσα 

ΟΛΤΕΟΠΈΕΞΙΒ ΧΙΧ, ΜΥΒΤΑΘΘΟΘΙΟΔΛ 1. 1070 

μαὶ (ΠΣ χαὶ τίνος ἕνεχεν ἴστασῆς πρὸς δυσμὰς, τ πεῖν᾽ Α Βαίαμα, Ὑο1]0 δὲ οα} 5 τοὶ σταιία δα ἀσοϊάοηπίοτα 5[6- 
᾿ ἈὐτλαΣ δ νι «τς Ἅ ὡς ΛΩΝ γῇ " Ἂς; ᾿ ὡἤπρ"γχα - ὀναγχπῖον γώ. Ὀπειξδὴ τοῦ φαινομένου σχύτους τό- 
πὸς αἱ δυτμαί ἐκε ππαρὰς. ὐβου' : 

ἵνος δὲ σχότος τυγχάνων, ἐν σχότῳ 
"πούτου χάλιν συμδολιχῶς πρὸς 

, ᾿ ΙΣ 
ἔποντες, ἀποτάστεσής τῷ σχητεινῷ 
εοὼ ἀρφουπι, Τί οὖν ὑμῶν ἕχαστος 

ε ΒΕ ᾿. ΑΝ: ͵ [Ὁ - 3 "» 
ΑἈποταταομαι σαὶ, Σατανᾶ, σὴ τῷ 

ἀξίως τὴν ἰσλόν, Κατέλυσε γὰ0 υ» Χριστὸς, αἱ. 
ὡς ν 
νὰ διὰ τούτων (3) 

χαταργήσῃ θανάτῳ τὸν ἠήνατον, ὅπως μὴ διαπαν- 

᾿ ᾿ Ἢ 
ματὸς μοι καὶ σχρλὺς χοινωνήσας, 

τὸς ἔνοχος γένωμιχ! δουλείας, ᾿Αποτάσσοιλαί σοι τῷ 
εϑυϑδός, ; " . δολερῷ καὶ πανουργοτάτῳ ὄφει, ᾿Αποτσσομχί σον 
4 ΞΜ .-᾿ ᾿ 

Ξςπιοούλῳ ὑντι, καὶ προσποιήσει οιλίας πράξαντι πᾶ- 

σαν παρανομίαν, καὶ ἐμποιήταυντι τοῖς ἡ μεπέροις προ- 
γόνοις ἀποστασίαν, ᾿Αποτάσσομαί σοι, Σατανᾶ, τῷ 

πάτης χαχίας δη αιουογῷ καὶ συνξογῷ, 

. 
Καὶ 

(3), 
Ο- 

ὡ»ς ἡκν τ Ὁ λέξε: μανθάνεις λέγειν 

υ. ογα δὲ τοῦ Σατανᾶ 
τ " ᾿᾿ “ 

ἡ καὶ αἀποτασσεσβαι 

ὡσεὶ δ τύραννόν τ ἀποφυγὼν, πᾶαντὼς 
: ᾿ ἕως 

πὸν καὶ πὰ τούτου ὅπλα ἀπέφυγε, σα οὖν χατὶ 

εἴδος ἀμαςτία ἢ ἴδος ἀιλάστ Ν Ν τ Ὁ διαδὸ ἕς ἐγχατείλεχτα! τοῖς τοῦ διχδόλου ἔρ- 
- - Α ι -" “Ν ᾿ 

νοις. Πλὴν τοῦτο ἴσῆι, ὁτι ὅτα λέγεις, υάλιστα κατ 
ἦνη» τὴν οριγωδεστάτην ὥραν, ἔγγραφα ἔστ! «τ ἦν 

ποῦ Θεοῦ βιδλίοις. ᾿Βπειδὰν τοίνυν ἐναντίον 
Σ)-: 
ἐν ιαπραττόμενος τούτοις ὡς παραΐάτης χριθή- 

σῃ. ᾿ἀποτάσσῃ τοίνυν τοῖς ἔογοις τοῦ Σατανἄ, πάταις 

φημὶ πράξεσι καὶ ἐννοίχις παρὰ λόγον γενομέναις, 

ϑὶ χεῆπε δ σὴ τῷ πο πἢ, ἀν ῦδυῖ 
: ΔΘ Ἀν μὰς , ἯΒῸ Ν 

Πομπὴ ὃὲ οιαρόλον ἐστὶ ρεχτρυμανΐχι, καὶ ἱπποδου- 
σία, καὶ πᾶσα ποιαύτη ματαιότης" ἧς 
δεαπερ ναι. ἢ δ ἢ ἣν ες  πεπ ἐλευθερωθῆναι ὁ ἀγιος τῷ Θεῷ λεγε! 

μὴ 
ματαιότητα. Μὴ περισπούδαστός σο! ἔστω 

να ἢ 

πος 
ἰλεῖιν 

ἢ θὲα- 
ΩΝ ᾿ 

) τῶν μίμων. ὄψῃ, 
Ἀ ᾿ δ τοδὶ [ μι χαὶ πάτη ἀσλημοσύντ,, ἔχτεθη- 

ἣ 
ἑχυτοὺς θηρίοις ἐκϑιδόντων ι ᾿ 

᾿Απόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ 

ᾷ νὰν 
τρομανία; νῆα πὰς ἀσελγείας { 

ϑόρεαι πεπραγμένας 

λυσαξνων τε ἀνδοῶν ἐμμανεῖς ὀσχέσεις" μέτε υσμόνων τε ἀνδρῶν ἐμμανεῖς ὀρχήτεις" μήτ : 
τῶν (Ὁ) ἐν κχυνηγίοις 

3. ΠΕρΡτ, αὶ, [ά, 1(. 32 γἱάς οαἰ. 3, τι. 8, 3, 53 Ῥ5α]. 

(4) Βούλομαι, οἷο, Εν οοαπ, (οἷα! ΟΚτοιν., ἤοΘ, 
(αβαα}, οἱ το, απο νθσθιλ ΒΌ 5.1 ΔΠοΥὶ, βου- 
λόμενος, αῦτο ἀθβαᾳπο οοηβισποίίοιιο οὐαὶ. Ροβί,σκός- 
ποὺς τόπος, ἐσιαδυινμι ἰοοι5, ΒΟΥ ΡῈ) χ οὐ ά, Οἱ- 
το}. ἀπό!ηιθ, Οὐ151., Τα, (ἀβαπθν 6: αὐοά, Ισ0 σχό- 
τοὺς τόπος, (ὠτεδυ τα ἤϑισ , σα αὐοὰ ἀ8 Ονίοπ!α 
ἀϊοαί, ᾿αἴνὰ ἃ. 10, ἀατ 1511 βίπη!ο. τηγίσνίηλ ὁχπ 
ΡΠ οι, ΘδιῖῺ 6556 1015 τυ Θ ΠῚ, τοῦ φωτὺς τὸ χω- 
ἰὼν. 

(2) Διὰ τούτων, Ροπὶ ἄθὸο τοῦμὰ Ξ} ὐὰΡ ἴῃ 
οα 15 αἢΠΠ παι οοάἀϊοιθαβ, νὸν τῶν παθημάτων" φαμὶ 
τὰ οοὐ. (ΟἸ5}1. ρτρτογι  ββη, αἱ πος Ἰοσο τοάπῃ- 
ἀδηϊοιη ογὰβί πηὰ5 : ἐπ ἶδϑα νι ἀοίαν ἃ ΠΡναεΙ5, τς 
ΟνῊΠ ποθι εῖα πὰρ ἀσοοιθτοῖ αὐ νοῦθα Αρόβίο 
ἀϊοθαη!ς. Ομ νιβίασα σοθλι αἱ οα ν 1586 παν} ΟΒΏΝΟ οἱ 
βαη κα πὶ, αὐ ρον τηονίθην, διὰ τοῦ θανάτου, ἀρβίνῃθ- 
τοῦ ὀπὶ σα] τοΥ}}5. ἐπιρόνπια πα θα αϊ, ας. 

(9) ἄργα ὃὲ τοῦ Σατανᾷ. λ1ἃ (οἰ51., Ἔργα δὲ τοῦ 
Σατανᾷ ἁμαρτίαι, ὧν ἀποτάσσεσθχι ἀνχγκαίον, ΟοΔά,. 
γοῦοὸ μοα εἱ ἀλδδὰ}, οἰ α, πᾶσά ἐστιν ἡ 

(4) Ἔν τοῖς. Ῥεωροβίοποαὶ ἐν αὐ δου ὁχ ὁοαϊοὶ- 

ι᾿ 

ΔθΡΠ 5 δα ΐοοτγο; ποοῦοβα 65. δἶπι, Οποσπίαιη 56 η51- 
Ἰπεΐασι (οι υαυπχα ᾿θ015 658 οοοί 6 ῃ5, 1ΠῸ γότὸ ἴῃ 
[50 }}0}5 ρου ααὺ μάθοι, σὰ. ἰρ56 510 ΓΟ οΙ ραν 
᾿οῖροο δὲ βουναπα ἀπιβυτηθο }} να οηθηι αὐ οος, ΒΩ 
ΤΟΒΡΙ ΤΟΙ. 65, Ομ νΌ 50 1ΠΠ| οἱ, οαΠ βήηο5ὸ μα ίῃςρὶ ἃ}- 
ἐξα με αι5. Ουἱά Ἰσιίαν ϑίαμπ5 αἰχὶ! νοβκίσαι πῃ 15- 
4αῖβαμο ὃ Δύγοημηπεῖο εἰδὶ διίαμα, {101 πιαῖῖσο, ἀο 
αἰ εἸβδίχο ἐν γα. ΝΟΠ ΔΙ] 5,15, νἵ αν ἔπατῃ [0Γ- 

ταϊάν ; ̓αησ οἶον ἀϊββο]νην, ΟΠ εἰπύαβ, βαασ 15 δὲ 

ΘΆΡΙΙ5 δοῦλα ραν 605 [οἰ 5,α} μ6ν θο ποτ ίθαηι 

πλουίο ἀροϊον οί α! α ροΡρροίαυ ΟΟΧ 15 Θβϑθτῃ 56Γ- 

ψάμα11 ὅς Αὐγοπιπειο ἰδὲ σα! 16 6. ναϊουγίαῦ 86ν- 
ῬΌμΙ, Αὐγοπιονίϊο ἐἰυλ,α] 5] ἀἸαίου 65, οἱ σπλ ο.α 

Βιαια]αιἰσλ8 Δι 1105 ἐπ χα! αΐδιν μα ρογὶ 51}, ρΥ τ ἶθ- 
πτ6 ποβίσιβ ρβατο πο 5 ἀοίθοιο6 ὰ ̓πβρί ταβὶϊ, ὃς 

γειχιιίϊο ἐἰδὶ, Βώίαηα, ΘΟ] αϑν18. 1 ΡΟ (8{15 δὲ ἀὰ- 

οἱοιὶ οἱ ἀἀιπ ἰδίγο 5'ὶ 
γ. δάθ ἰὼ βοουηλᾷ ἴογπιαϊα ἀοσογίθ. αἱ ργὸ- 

πα πιο; Ἐπ οπιῖδε5 ομολδις {μἰς, Ορνα ϑαίατιο, 

«ποζοιαθ. Ρδοσαιαχη 851, οαἱ 9.9 ΡΡΘΩΌΠ ΑΓΕ 
ὨΘΟθό50 658 ; (ποῃχαψιῃοάιπῃ 51] {τ 5. ἰνγαπησιηῃ ἂὰ- 

αὶ, ρεουβιιθ ἀσιὰ απο α6. ρβ᾽ὰ8. ἀρ] 6 ε, Οταη 8 
ἰσίλαν θοῦ! ρον, ἴα Β0Ὸ}} Ορουιρὰ5 ἀσσοηδδίαν, 

γοναιμίαιιο Ππ|1 ἰδ δον οροχίθξ, φασοσμααθ 

111ἃ ρυαξογίίηιν [ογγα ΜΆ ΒΠΠ κοντὰ ἀϊοῖπ, ἴῃ 1)61 ΠΡ εὶ5 

ευτρίο σοποϊηαία πα θοῦῖ, υδηᾶο ἐρίϊασ απ 
ινἴ5 φαϊάρίαπι οὐ (γΣ}} ἃ ἀπ 56 15, πόάπαιχ ἀ ρα- 

δπ5 λυ σα ον]. δ α πιὰ 5 ἰάααρ Βαϊ ρον ὰ5, 
ομλτ ]ιι5. αν οὐ ἀοι ομῖθι5. οὐ οΟρ ἀμ οπ δἃ5 
ἀπ ἃ τα! ολὴο ἀἸδοθ ΠΡ. 

ΥΙ. Ροκίρα ἀϊοῖβ : Εὲ ομπὶ ρονηρα ἐπ. Ῥοτηρα 

νονῸ “ΠΡ 0Ὸ}} οϑ σα τοταπι ᾿ξ ῃ , ΘΦΙΟΤ ἢ οα}Ρ- 

5115 1ὲ ἸρΡ ΡΟ ἀγομλ 5, γα 065. ἔῃ οἶνοο, οἱ το ]αυα 

᾿α}] δορά! ναηἰα5, ἀὸ σὰς ΠΡ ογανὶ 56 ροβί ]Δη5 

5αποίαν 60 ἴοι! : ἀγνορίο σρμίοβ Ἰπθοῦ, τῷ υἱάθαλπῖ 

ππίαίοηι 38. Νὼ δὲ βύσάϊο δὲ σοτγαϊ 51 {Π θα } 1η88- 
πὰ, ἀΠ0} ΟΡ οἶα αι οντ πὶ ρο( α] Δ {15 ΟΤΩῚ ΘΟ - 

ἐατιαοἢ τα οἱ ἰράδοοτα ἀαη ἀδη}65, αἴας οἰοιηϊ δίο- 

τατα νἱτοριὴ [ατονῖ5 οὶ Δ ἃν Β] 5 βα] ἰδ (1ο ἢ 05, 

Ἀόααο πὰ οοναηλ 4Ὁἱ ἰὼ ΟἰΟΘ ΒΒ 5. γοδίίοη! 8 

οχνηι, 97, 

μὰ)ὰ)5 Οοἰἴδι ει. ἰΐοο, Οαβαιθ. . ἀπὸ ἰαπῖρὴ ροβέγοσηι 
ροϑί, ἐν τοῖς, ἀπ} γοχφόμενα, 

(8) Ἴνθα τὰς ἀσελγείας. ΗΟ ἰοσὰβ σονταρι5- 
αἰηχὸ ἢ οί,  οίδιαι, οο οὐ ὕσβαιθ. ἰδρῖαν δὰ 
ἔπιπο τποάτπὰ : θνηα αἱ ἀσέλγειαῖ εἴσιν τῶν αἴμων 
ὄψτις (ἰἰο6 εἰ δβδ}., ὄψις) ὑδρεσι πεπραγμέναις, 
γαὶ πάσης ἀσχημοσύνης. ἴῃ ἀσμονοῦῖ, δὲ ΟἸ10}. [τὰ - 
Ἔνθα οἱ ἀσελγεῖς (ΟἸῸΡ,, αἱ ἀσέλγειχι) εἶσ: τῶν 
μίμων ὄψεις, Ὁὔρεσι πεποαγμέναι χαὶ πάσαις ἀσγη- 
μοσύναις Π0ὲ ηριαϊοῖ πν ἡνθογθν υΐπις, αὐ 
δοπίιαποἰϊας εἰ ομλθ ῬγοδΥὶ σύππς σομιροβίξι, ὙΠοὰ- 
ἀὐπιτὰ Αἀσίαπαιβ ἴῃ πΡθ6 «ἘΠῚ ἐχϑίγαχθοναι : νὰ 5 
νοϑίομι βαστοτα αἰξι ρα Χ [ἢ ἀ8115. ορθηόνιαι ; 4 πὶ 
ἀϊοοραι!αν σθαι ϊοαβ ἐπὶ {πθαΐγο Πλ ἀ|550.Ψ 

0) Μέτε ἢ (δαρρὶρ, μανία ) τῶν, εἰσ, Ἐχ οοσά. 
(οἱ5}.. ἴσος ἀβαα,, δπονοῖ, οἱ μοι. [ἃ ϑοῦὶ- 
μπΐανα5, ΤᾺ 5. σον  σἸίαλν ἔτ μυὈβϑόγαπι Βογ ρίωτα: 
δέτε τοὺς ἐν χυνηγίοις ξαυτοὺς ἐχδιδόντας, (08 
νοΓΡὰ πα] ὰδλ Βα μοῦ 5. πα θθηΐ νοσθια, Ο}5 τ68}- 
τ βθ} οἸαίατ, 



107] δι. ΟΥ̓́ΠΩ ΒΓΠΒΈΟΒΟΙ,. ΑΠΒΟΉΊΙΕΡ. 1012 

βΒαβοζονῖθ σραπιπείνας Τρ σοτα αἴνατη ἀδυα!οοῦπὶ; ἡ ἵνα τὴν ἀθλίαν κολαχεύσωσ! γαστέρα" οἵ, γα κο!λίαν 

Ζαϊ ἢ ψοα θοῇ ἃ {πι|6 1115 46] απ}. ρ5] γανόγα ν8- 

εἰ τἀπὶ Τριασῖπ μαθιααν πππ|ς ἀἰσηφ αὐ 

γϑοῖταε αἰύδα, μι γὙδπῖσο, ἀπρ ἀπατπὶ ἀοῖη πο νγος- 

τα}, 55. ρτορτγίατῃ νη ἀπ ριτοοϊ τὰ 5  ασα απ 

Βαὲ σοτγια πη πῖθι» Β. εἴπη}, σα οἰΐάηι ὀαπονατῃ 

σανγίσα! ἃ, {ὐ4 μοι 5 15 δι πὶ 65... βαρ  πάβαιια 

δῃΪ πη 6110} 5ροοσίδοπ!ατα. Προ οηἶτα ὁπιμῖα ἀἰᾶ- 

ΒΟΪΪ ροιιρῷ οχβιβιαπῖ, 
11. Ταιῦι ψοτὸ οἱ |Ἰὰ σα ἰὴ ἸΔο]οτατη 80 λ 1{8- 

Π 015 Βαβρρ  βο] θηΐ, βῖνο ΟἄΓΠθ5, 5ῖνὸ ΡΆΠ65. γῈ] 

αἰϊὰ δγαΞάρτῃ τα οαϊ Ἅτιαὐ }Π} ΡῈ  5ΞΙ ΤΟΥ ΠῚ (ἀδ0ΠΊ 0 1} 

ἱπνοσαιίοῃθ οσὐπίδιπ! δία 5απὶ], ἀΙ ΠΟΥ ποτ ρὼ δα - 

Ἰαπααπθαν, 35 ΘΟ Ἰοπιαη πο 11 ΘῊ ΠῚ ῬΔ 15 οἱ νὰ 

Ἐπ θα γίξυία» δατο ϑαποίαηι αἀογαηάη» ἡντ 1 6018. 1π- 

γοσαϊίοησια (ἢ, πιὰ π5 ῥδηὶβ οἱ νἱπππι δρᾶ, ἰπτὸ- 

σαϊίοια ἀπίοηι μοτάοία, μὰ ἷβ ἢ σοῦρι5. ΟΠ ΡΊ514, οὐ 

ΨΙΠτὴ βδηρι5 ΟΠ Ἶϑυ : 11ἃ Οἱ ΟΡ] ἀΒΠῚ ΟἹ δβου! θη ΐα 
αὐ ροιηρᾶπι ϑαίαπο ρου θη |1ἃ, ὅδ οαπὶ οχ πα ΐα ἃ 

απ. παι4ἃ δὲ οοιατη απίᾳ 5 η}, νοσα Π0ὴ)0 ΠΟ  ΠΠὶ 

ῥΓοΐαπα οἱ σοπίδηιπαίαᾳ τοαἀα πα ν, 

ΨΠΠΡΟοΞΕ τς ἀἸοῖπ τ Βὲ σριηΐ ἐμέ ἐμο. (165 ἀ18- 

μοὶ  δϑὶ παραὶ ἀογα Σ  Θ ἀο 0 015 5} Ἰσαῖο: 

απ αὐ οηόγόῃ ἰπαῃ πα τονπὴ Β᾽ Πα] σγουνιτη Πα ΠῚ; 

δορορέίονο ασοτ 5, πὶ 5 Π| τα ΤΟ 05 νῈ]} αν 108 

ἀθοίογα : φυοπιαἀπαοιϊαπι ΠΟΙ ΠὉ}ΠΠ} 50 ΠΙ Π}}5 δαὶ ἀ85- 

τπαόύίηι [γαπᾶδ ἀθ] 5], ἃ οα8 ἀα 5 ἀσοθϑδογα, Γαδ] 

56. 1} σορρονβαγαπ ἰπῇἤτγιῃ ἰἀ 1πὶ πιο θ] πὶ γα ρθν α- 

Ὁ Ῥἢ ΠΡ. πῖς 19, 35 γἱᾷ, σας 94, πίσῃ, 8.1 οἱ σαξ, 

Ῥαγδιῖο υᾶπι 5 {||}, νη] 5 λον ΟΠ 5. ΘΧΤΟΓηἃ 
ἰαπι τα τα ΘΙ πιο ΓᾺ}} Πα μάγια ροὸὺ ἀδιποαθιη ιν οοδ- 
ἀἰὐσται ρο Παἰοβνοι οὐ παρε σα δἰ θιαοη τ ρὸν οοη- 
ΟΡ ΔΕΟΟἸἢ κῃ 5 Πα θυ ααπαϊα, αἰ πὶ [ὦ - 
4π8}}5 νἱἀθαίαῦ : Ποπ όπῖ αι 15. Ογγηϊαιη νόγᾶπὶ 
ἵπ ἰἰβ οὐθὴβ. πα α 4} {6 8 ἡ λ}51556. νΗΪΘτῚ, νον τ- 
4πὸ ἀξθΕ1Β1|5 ρου πίοίδπι μου ὁ 5 θοῦ σοηβαῖπβο τ 
25 16. 115. ΟΙἢ15 ποσίταηι ἰϑηχοιια ιν ἢ ραιβο πᾶ ση0 - 
γίβ5 ᾧ {πᾶ πο τπαϊο οππὶ πα τϑα ἢ (πὰ ΟΠ 1- 
βἕαϑ ρυζοξοὴ δε, σον αβαμ ας σα! ἃ. τη. 3, 
ποῖ. ὥ, 

(3) Κατὰ χοη μνῶν μονημαχηῦτι. 0 σοί, (015],, 
οο, ὕπβαι!., Οσηονοῖ, βου θέ π|ι|, μονοαχ οὐντῶν, 
«πὶ Ἰοοίίο ἔσνὉΙ ροΐδβία! ὀρ ἢ δ {10 μι τα πῖ5, μὐἶτε 
τῶν, πιοάο, οἷ, απίο ὧνα κοιλίαν, γ6)] στα ἀα πιρι γοὲ αὐ 
ΞΕ αὶ σοι, Ππὺρ δὰ λβάα)ος, πη οΐαν 1. ἢ δὶ, 1,ὁ- 
ὁσπ ΠΠ|π, κατὰ κοημνῶν μην λαχεῖν τὴν ζωήν, 50 - 
επ| ρῬτούβ5. 6ὲ ἃ Ποτγο5. ν᾽ σα!ασ, Ολ ο ΡῸΣ 
Υ, ΟἹ. Δαπὶ. Βαϊν τ :β. σΟΙ 101} Ἰονο ἢ ο5θο, χατα- 
κρημνῶντες, υἱέσοι δίαην ἵπ θη ποῦ αὐ ει σοηίος, 
δἰ ἰανῖα ἐλ αθλῖτα ἐποιη ες νο τ δγίηα μοί 5 βυτί- 
»οπάται, κατὰ κρημνῶν μόνον οὐχ ἄγουσι, 5μᾶρι ἧρβο- 
τι εὐίανῃ τα πότε τι ἐπ ρναοίρῆα εἰο)ιειμηξ, νὰ] 
μονομαχοῦντες ὡθοῦτι. 
9 Ἔν εἰδωλιχκαῖς πανηγύρεσι. (οἷΞ]., ΟΕΠΟΡ,, 

ἤσδ, σαβαῦροη, ὕθηονοῖ., ἐν τ δωλείῳ (ὺ6 οἱ α- 
ΒΆΘΟΣ, εἰδωλίῳ) καὶ ἐν (ἀδ65. ἐν (151. δἰ, ὕοπον.) 
πανιγόσετσι, ὅπ ἰἰοίονμι ἀοίμυγο, οἱ κοἰδιπη νας ΤᾺ 8} - 
δαἰΐνεις. ὸχ πανήγυτις 5: ση Πολ Ὁ ν6} ΞΟ ΟΠ] ΠΘῺΣ 
σοηνοηίαπι, νΟΐ τα οροδιαπι ρα δ] σατῃ. ΒΘ πο σοα ματα 
γοΓΙ1} οἰ] οὐ 8 5 1|6τὴ ἰοσα πὰ 110. πὶ Οὐη δέ. ἀρ.» 
ἂρ 3, μὰν 210. }} ΟΠ ρ ϑ Ἰἀπ}5. οὰ φυοΠθοἴα, 
συ Ηἶο γε ΠΠι5. ΤΠ τΠτπ Μου αν 5. ΠῚ ἸῺ βοϊοτα- 
αὐτὰ 5 Τωσϊονα ἢ Πρρ ἀδῃτ05 να νυ θᾶ ρ6 αὐγαν 5 
πάσα τῇ του Ρ υοἰα τον πτῃ [ἰὼ σον 6 1 οὴ5 οβξ, δὴς αὰ- 
ἰθῖὰ 1 πὴὰ Ρασα πο γ αὶ ππυθ 1 ΘΧΌΓΣΙΝΝΙ ΝΊΘΘΙΔΝ ἰὼ 
οτδι, χχχυπγίναζ, πα πὶ.8 : ἔβείαίτο)ι ἐραξ ἤῃ ἐδ (ἐξ ρῖι- 

φηφαῖς ᾿τηαπεύσιυσιν, αὐτοὶ γαστοὺς ἀτιβάσσιυν 
μι 

ἐ- 
᾿ - " , Ὕ ῃ ͵ ἊΝ ᾿ ᾿Ξ 

ἀληθῶς τροφή γίνονται θηρίων" να δὲ διχαίως εἴπω, 
ἘΣ ΤΣ Ϊ ᾿ ΠΥ, ελί ΣῚ: δ ν Δὰ “- ἢ ᾿ Σ 
πε οἰχείου ἢ τοῦ τῆς κοιλίας, τὺῖν ξαυτῶν ζωτν χατὰ 

ὙΝ οη μνῶν μονυμαγοῦσι 13}, Φεὺγε καὶ πὰς ἱαποῦρος- 
Ρ 

μἱας, τὸ ἐμμανὲς θέαμα καὶ ψυχὰς ἐχτροαγυ λίζον ταῦτα 
τὰρ τάντα πομπή ἔστι τοῦ διαδύλου, 

- 

αἷς πανηγύξεσι (3}] χρε- 
ὅτε κοξα, ἄστοι, ἔ ἄλλα τοιαῦτα 

διανθέντα τῇ κῶν παυμιάσων ἐπιχλήσει δαιμόνων, 

ἊΝ: ᾿. ν" 

Ζ΄. "᾿Αλλὰ χαὶ τὰ ἂν εἰδωλὶχ 
“ ν» ᾿ » 

μώμενα, Ξἔσθ ἢ 

ἀαρααθς ἢ ταν Ξὰ ἼΣΟΣ τ πτν πρπεσιν πὸ τῇ τοῦ διχθόληυ πομπὴ ἐγχγαταλέγεται, “Ὥσπερ τὰ ὁ 
ἐλ Ὁ ἀν - κὖν, " κε ᾿ 

ἀϑηῆξ δῆ ὁ δῷ τῆξ πα συστας ππὺν ἘΣ ΟἿ Οἷς 

ἐπικλύσεως τῆς πρησχυνητῆς Τριάδος, ἄρτος ἦν καὶ 
π ἢ “ ᾿ς δ ἢ Ἄς Ν᾿ ἃ . » 

οἶνος λιτός' ἐπιχλύήσεως δὲ γενομένης, ὁ μὲν ἄρτος 

γίνεται σῶμα Χριστοῦ, ὁ δὲ οἶνος αἵμχ Χριστοῦ" τὸν 
Ας ἕὰκς “- Ἵ -- ΓῸ 

αὐτὸν δὴ τρόπον͵ τὰ ποιαῦτα βρώματα τῆς πουπῆς 
“ ἕν Ξ “σι δ ΝΣ "ΜΗ λ “ 3 μ᾿ ᾿ 

τοῦ Σατανᾶ, τῇ ἰδίᾳ φύσει λιτὰ ὄντα, τῇ ἐπικλήσει 
" » τῶν δαιμόνων βέδηλα γίνεται, 

Η.. Μετὰ ταῦτα λέγεις" Καὶ πάση τῇ λατρείᾳ (4) 
σου. Λατρεία δὲ ἔστι διχθόλου, ἢ ἐν εἰδωλείοις εὖ- 
πα ττεκ "εκεί ἀπ τοῖς Ἔα ἐὐ τΣ ἸΣοδηωο» χέ' τὰ πρὸς τιμὴν γινέμενα τῶν ἀνύχων εἰδώλων 

τὸ ἅπτειν λύγνηυς, ἢ ρθυμιᾷν παοὰ πηγὰς ἥ ποτα- 

μοὺς, ὥς τινες ἀπ᾿ ἀνειράτων ἢ ἐχ δαιμόνων ἀπατη- 
ι ᾿ φὉ - " 5 

ἔνπτες, ἐπὶ τούτους διέδησαν (8), οἰόμενοι χαὶ σω- 

ματικῶν παθῶν τὴν ἴασιν εὐσήσειν" ἃ τοιαῦτα (6). 

8, ἄπτῃ, Ἴ οἱ 19. 30 Ψ͵ας σας, 3, πιθὴς 8. 

(1) μοιησανεοάμηι ραπὶς εἴ τον, οἷο, Νὰ δοιη- (ἱ δέ ποίδαμο σοηυϊυϊὶς ΚΙ ρῈ} γαθηϑας ἰαθθθα ῬΡΉΘΡΕ, δὰ 

ῦ 

αῖθμϑ δαρηθς αὐογυσέϊηι ἐπι αἰαὶ σον αογοδαηίμν, δα- 
σ16 γὲβ στοιθάς υοσαθαίτο", αὸ φιμημίαμα ἐθηονις {0}- 
εν σοροῦκ, 

(1) Καὶ πάτῃ, τῇ λατρεία, οἱο. ἤρδβι πάτῃ ἴῃ 
οοϑα. Βοο δὲ λβδῦθοη, Αἰ νοχ Π1ὰ ἤθη ἶὺ νἸΔΟ.Γ 
ῬρατΡΡ ἡ κβα (ἀὦ [ἢ 56 ΓΙ ογΙ Βα 5 ΒΟΓΡΠῸΠΠΔΕΟΠΙ - 
δα5 Δ [δι 1 65. παμν. ὅ, καὶ πᾶτι τοῖς ἔσνοις σου" 
πα. ὃ, καὶ πατῇ τὴ ποιαπῇ αὐτοῦ, αΠοτη χα ἰπ ἀϊ- 
νοεῖ ἀνογδάγιιαι Ἰσο!οδία θὰ ΔΌΓο ἢ ΠἸαπα {10 - 
14 {15 ἴδγα βοηρδι γϑρθυϊίαγ. 

τὰ ξν ἡ , » Ρ (5) πὶ! τούτους διξοηταν, ψόρθα ἧἥωισ ἀρϑαπηῖ 
ἴῃ. σοαά, ΟΟἰ5}., ἴσο, άϑαιθ,, ΟιοΒ. 9, οἱ. τοί. 
ΙΧ ἀαμῖο πίθο ἀπ 31 ἃ ΞαρρΙοπτοπ πὶ ρἢ μα 5608 
ἃ ἀδϑοριΒρ 115 ἃ 6 οἷα δῖβοι ΠῚῚΞ απ ἀδιρᾷς 15 
88 1Υ 159 ΘΒ. Β πϑ18. οὐ ΠΟΘΙ ΟἸΤο, 

(0) Ἢ τοιχῦτα, Πδβαπὶ 0 νοοῦ5 ἰὼ (ὐαἶ5], ἴοο, 
δ. νοά,, δὸ ρὸ μὴ τοίνων αὐτὰ μετέλθῃς, παροιῇ, 
(αὴ τοιαῦτα μετέλθης, Θοσπδηιία, οἴωνοσχοπία, οἷαι, 
10 ἀληε 1 σα. σαπὶ ΔΠΊΠΠΟΙ, νΔΡΙ ΕΔ ΓΒιι5. Γορ γβοη - 
ἰδ πίαν ἢ σοῦ πλ535. 61 ον ΗΙ δα, Ροίαχατα [8 Μὸ - 
γαῖ ϑ; οἰωνηοσχοπίχις, ἀαντείαις, κληδηνίσμοῖς, ἢ 
περοιάσμασιω, ἦ ἐν πιτάλοις ἐπιγοαραῖς, μαγείχις, 
ἢ ἄλλαις τισὶ κακοτεγνίαις, καὶ ὅσα, οἰο. Οαϑδιθ. οἱ 
ἤθε σοάθη) ἔοτπιδ πιοάσ, πίσὲ Πα ΠαΡοὲ, περιάμ- 
ἀατὰ, Ιἰοζὺ πεοιάπιαχσιν, 6( οτμἐἴαηϊ μαγείαις. 
( 015]. 5ῖσ ἱποίρῃ, ὀρῤνεοσχοπίαις, μαντείαις, κληδος 
νισμοῖς, οἷς, αἰ ἴῃ Πο6 οἱ ἀἀβαὺ}. γαῖα σπον. 8|- 
ΤᾺ 5 πε ΜότοΠ δα ΠἸοπὶ, κο Ἰοσοο ἥ ἐν πετάλο!ς 
ἐπιγραφαῖς, πάρ οὶ ἥ πέταλα, ἢ μαγ. ΟῸΡ., οἴωνος 
σκουπία', μαντεῖαι, οἷς, αὶ ἴῃ ἰοχία Ροσί. ἴῃ ἀαηηϊὶ 
ὑᾶβ ροηΐϊ, ἐπιγραφαῖς, μαγείαις, ἢ ἄλλαις τισὶν 
καχοτεχνίαις, ἃ ροβὶ λατοξία, πα, ἔστι, διὸ οτη πα 
Ῥαΐγοβ ΟΠ 5. 1 ΙΓ πα ΠΕ 8 10} 5 ΒΔ Ρ 5 πη] θιι8 
σολ ΤΡ. ἀουθῃ!β. οΡΡᾺ ἐν πέταλοις γρ 1 ἤτγο- 
ἀροϊα5 τη ῥο 8, Θοα αἰΐοτα οαπὶ ΑΓ α5 αἴὸ ἀα- 
χη δῦ ἄποιον, δύ! ἸΠΒΟΡῚ ρ εθ σΘΡἐ 5 ΠΤ ΙοΥ θτι8 
δὲ ἤβαν 15. Ἰὰ πε π ὃχ ΡΠ απ} Ὸ γὙ6] Ἰαρίἀ6 : σαδβὶ ρᾶ- 
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μετέλθῃς. 
ψ ἧς μὰ ᾿ . 

ἐριάμματα, ἢ ἐν πετάλοις ἐπιγρα- ΝΝ ᾿ , Έ " χληδονισμοὶ, ἢ 
Ν ἘπΩῚ ΒῸῚ εὐ φαὶ, μαγεῖα:, ἢ ἄλλαι 

λατοεῖαΐ εἰσ! διαβόλου. 

μὴ τοίνον αὐτὰ 
ἢ π 

καχοτεχνίαι, χαὶ ὅσα τοιαῦτα, 

Φεῦγε οὖν ταῦτα [{]" ἐάν Ὑ}0 
ΕΝ τορρὴ Ὅς 'τὰ ᾿ 

τὴν ἀπόταξιν τοῦ Σατανᾷ καὶ τούτοις ὑποπέσης μετὰ 
τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν σύνταξιν, πιχροτέρου πε'ρα- 

σθάσῃ (3) τοῦ τυράννου" ἴσως ὡς οἰκεῖον περιέπον- 
τος πάλα;, καὶ τῆς πιχρᾶς ἀνιέντος σὲ δουλείας, νῦν 

δὲ σφόξρα παρὰ σοῦ χαταπιχοανθέντος" χαὶ τοῦ Ἀρι- 
στοῦ στεγηθῖ χάχξίνου πειοασρή Οὐχ ἔκο: ἐοηθησῃ, χαχξιν πειοασθήτη. Οὐχ ἤκοῦ- 

σὰς (3) παλαιᾶς ἱστορίας, τὰ πεοὶ τοῦ λὼτ᾽ ἡμῖν χαὶ 

τῶν τούτο» βυγατέρων διηγουμένης ; Οὐχὶ αὐτὸ 
μετὰ τῶν θυγατέρων, ἐπειδὴ τὸ ὅρος 
ΠΣ , » , αὐλβδο κὴ 

ὃὲ τούτου γυνὴ στήλη γέγονεν ἀλὸς, 

δι' αἰῶνος, ἔχουσα τῆς πονηρᾶς πρὸ- 

μὲν σέσωσται 

χατείληφεν" ἡ ᾿ 
ἐστη λιτευμένη, 

᾿ 
αἱρέσξως καὶ ὑποστροφῆς τὴν μνόμην; 
νὸν σεαυτῷ, χαὶ αὴ στρέφου πάλιν εἰς τὰ ὑπίσω, βα- 
εἰ ἡδαμβν, σόν αφο τον ᾿ πο μας τε 
λὼν τὴν χείοχ ἐπ ἄδοτρον, χαί στρῆφων παλιν εἰς 

τὴν ἀλιμυρὰν ποῦ βίου τούτου πρᾶξιν" ἀλλὰ φεῦγε εἰς 

τὸ ὄρος πρὸς Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν τμηθέντα λίθον 
») “- , 

ἄνευ χειρῶν, χαὶ τὴν οἰχουμένην πληρώσαντα. 

Θ΄. Ὅτε οὖν τῷ Σατανὰ ἀποτάττῃ (4), πᾶσαν τὴν 

πρὸς αὐτὸν πάντως διαθήκην λύσας, τὰς παλαιὰς 

πρὸς τὸν ἄδην συνθήχας ἀνοίγεταί σοι ὁ παλάφεισος 
τ Ασα ΜΝ 5 πὰ ὦ ἐμ ἃ ἀπνδὰ τω τὴ ν᾿ 

τοῦ Θεοῦ, ὃν ἐφύτευσς χατὰ ἀνχτολὰς, δῃεν διὰ τὴν 
ες ν " ᾿ ΄ Σ ᾿ ἣν» ὧν 

παράθατιν ἐξόριστος γέγογεν ὁ ἡμέτερος προπάτωρ, 
ἀραῖς; ἣ δ ἘΠῚ ΡῈ 

Καὶ τούτου σύμδυλον, τὸ στραφῆνα! σε ἀπὸ δυσμῶν 
πρὸς ἀνατολὴν, τοῦ φωτὸς τὸ χωρίον, Τότε σοι ἐλέ- 

ἥ- “-» , " Α Ἶ ᾿ Ἂν 

γέτο εἰπεῖν' Πιστεύω εἰς τὸν ΕΠ χτερα, ἃ ς 

Υἱὸς, χαὶ εἰς τὸ ἅγιον {νεῦμα, καὶ εἰς ἐν βάπτι- 

σμα μετανοίας. Περὶ ὧν ἐν ταῖς πρὸς 
τοῦ Θεοῦ χάρις ἔδωκεν, ἐν πλάτει 

ῥαις χατ- 

υχήέσεσιν, ὡς ἡ ἐ 

σοι εἰρέται. 
1. Τυύτοις οὖν ἀσφαλιζόμενος τοῖς λόγοις νῆφε, 

ἪὋ γὰ0 ἀντίδιχος ἡμῶν διάδολος, καθὼς ἀρτίως 

Ξ οὉ ΠΗ] »ὲ “ ω - .3 Γ4. Ἢ Π ἕ «ς ἀνέγνιωσται, ὡς λέων ὠρυόμενος π 

τίνα χαταπίῃ. Ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς τ 

νοῖς χχτέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας" ἐπ 

τῆς παλιγγενεσίας λουτροῦ, ἀφεῖλεν ὁ 

38 Ἰγουΐ, τν, 93; Τοῦ. ἵν, 19. 11 θη, χιν, 10 8644. “Ὁ 93 ΘΟ, 17, δ΄. δὲ 94, χχνι, 1ὅ, 88. (θη. 11, ὃ, 

βαπὶ, ΘΕ ρα σα ΠΊς 15 5 ΡΟΛ ΠΟ ἾΡῈ8 1πἴσοῦ ΟἸιυ5δηι, ἢ 

δυααϊοιονῖαι εὐ ρΠν σον α ἢ ἸΘ 00 5815 ν0] ρᾶννα- 
Ἰούαπι 0} 15 παβροηάοθάπι, αι τα] ὰ8 Γορτῷ- 
ϑοῃίαὶ ποϑίον ἢ, βόγῃ, ἀβ Μοηῃ!αποσι, α Απιαψαῖ- 
« ἰαἰ15 ἴῃ ἤραρ5 Ἔχ ΒΙδ1 ὦ δἱ ὀχρ! οαια» ἰδ. ἢ, 

(1) Φεῦγε οὖν ταῦτα. [1 δὐ ϑεχασῃία, 548 
αἀ τοῦ βίου τούτου πρᾶξιν ἴπ0]. οἰϊαπῖυν ἃ Απαϑιᾶ- 
οἷο ϑηαϊία, ν6 ] ψαΐβαα!δ αἰῖὰ5. διοίοῦ οδὲ ααφοβίϊο- 

πὰπὶ ἰδέ, αυῶϑί. 3, 561 Ἰοσο ταῦτα δυγιδ ϊ, τὰ πο- 

νηρὰ ἔργα, 
(2] Πειρασθήσῃ. ΕάΗΙ, πειρχσθείσῃ. Μοπάσμῃι 

οοτγοχ 5 6χ ἐοἀ. τγ85., δου θδηίο αἱ ἰηἢτἃ ἢὰ- 

Ρεΐατ ἴῃ ὨΪ5 νογρῖβ, καχείνου πειρασθύσῃ, 
(3) Οὐκ ἤκουσας. φὺ ΑπαϑιΆϑιι5. Ἰηαρ15. οὐτὰ- 

ρϑπαϊυ9ο : Οὐκ ἔχουσας πῶς ὁ Λὼτ μὲν σέσωστα: μετὰ 
τῶν θυγατέρων ἢ δὲ γυνὴ γέγονε στήλη ἁλὸς, διὰ τὴν 

τῆς πονηοᾶς προχιρέσεως ὑποστοοφήν τ Κ ΝΟΣ ΔΌΜΔΙΞΗ, 
«ἀαοριιαδιποάππηι! οἐ δαμίάοια Γρ86 σῖτα ἢ] Πα] 15. 58}- 

«νὰ δναϑὶῦ, τα 16 1 ὙΘ1Ὸ 6}}18 5[α ἃ 5815 ΘΙἴοοῖα δ , 

« Ῥτορίετ ΒΆϑ τ ΘΧ ΡΡΆΥΟ ΟΟΏ 5110 ΘΟ. ΥΘΡΒΙΘΔΕΙΩ 7. 

ΟΑΤΕΘΗΙΒΙΒ ΧΙΧ, ΜΥΒΊΈΔΟΟΘΘΙΟΑ 1. 

Οἰωνοσκοπία, μαντεία, Α ΤΟΒ Σ Ὑ6] ἀΠΠὰ ἢ1}5 σοηονῖβ. Νὰ μη ταγ ἰο ἴῃ {15 πὰ - 
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ταϊβοθαβ. υσαῦίαηιν, ἀϊνηαίῖο, οὐ πα! π 08, διυιῖ 

ἃτηπ} δία. 0 Ὁ ἴῃ ἰΔτλ 15 Ποῦ ρτ] τ ο5, πη πῖθ, ἃ να 

τα] ἃλθ5, σιθια {ΠΠ|18 Θ᾽ ππ1]}1α, σα] 5. σπλὲ ἠϊα- 
ΒΟ, Ηου ᾿ρηταν ἴαρθ. 51 ολΐτὰ 1{Π|5 ΘῈ ΘΟ ΡχΘ.}5 ροβι 
τϑαπηἰαϊ οηθηι ϑαίαπο, εἰ ἀρργοραϊίοῃ πὶ ἰαὶ 
δά Οδνιϑίαπι, οὐ ἀθ] ογθηλ Θαρθουῖθγο ἰνσα πὶ ; 
ααΐ οἸήηι ον 5515 ἴδ {1 Τὰ αλ Π]σότα ἰσαςτεσ!α!, ἀπ 
ταιαμ8 ΠΠ01 Ξου Πα 6 ην τϑλλἰ τς ας, ἡ γον ἃ ἰ8 

ὙΟΠΕΙΘΏ ΘΙ οϑὲ οχαοοτθαία5 : αἰατο αἷθο δἱ ΟΠ υἰϑίο 

ῬΓΙνΆΒΟΡΙ5, οὐ Π]ηλ Θχροτίοσο 510] οἰ 5. Ν απ πὶ- 
0 ΔΙ ν 5} Φααν ΠΟ ΡῚ5 νοι 5 ἰδιστία ἐδ Πο]Ὸ δ᾽ 5- 
4π {ΠΠπ᾿ὰρὰ5 το π θαι 212 ΝΟ Πηρ ἴρϑοὸ σα Ἃθηὶ στὰ 
ΠΠΠ]λ5 Ἰμοο πα Πι15. βουνά 5. οϑῖ, οὐ αὐ τποπΐο!ῃ, 

ἈΒΡΠΙ5561Σ οἢπ|5 ἀπ θ πὶ ἀΧΟΙ δέαϊιια 5.15 οΠοοία οδὲ 
μὰ Φιοσιι αι πο απ οηξαμι ροβιία, σα ρραν! αἴον 

οἰκϑ οἱ ρρωροβίου αὐ σον ΘΊΞΊῸ Π15 ταθτπονῖδὴι βουνοί 
Αἰζομάο σι Π81 051 35. ἄθᾷας τ6σασα τοῖτο θη - 
γοῦν 5, Δι ηον θ ἢ 5 ἀναῖγο ΤΠ τΠ1, ΓΟΓΒΌΤΠ ΘΙ αἱ 

ἀπιαρα!θπίδιη Πι}} 15 νλ δ ΟΠ 561 1}15 56} 5 Πα ἀπ 6η} 

σομνον θη 5 δ᾿. ὑθραπὰ 1 πποπίοῃι απ "Ὁ δὰ 1 51πὶ 
(με βίαμη, ἢ] πη δ} 0115 ΘΧΟΙσα πη Ἰαρί άδηι, 

«ἱ ἰοΐαμν ογβοῖη τρί ονὶ! 51, 
Χι. Θυάμάο στ΄ βαϊαθ ΤῸ ΠῸΠΙαΒ, ΘΠ Ὁ͵ΓΟΡ 5 

585 σὰπι ΠΠ1ὸ μασίπηι 52, γρίονα οαηὶ Ἰἴθγηο ον, 
ἀϊξεοϊνξηδ, ἀρογί αν Π]Δ οὶ ρανλαάίξταβ, φαθπὶ δὲ 
ογδη!θαν γ] παν}! 55. χ 40 ρτορίον νἱοίαίατα Πεὶ 
τηδπάκαῃ, με π5 ποίου πᾶ ΓΘ.15. ΟΧΡῸΪΒ5. 65] 5, 

Ετ} 5 ΓΟ 5. ΒόΙ αι δεῖ, αᾶοτ ΔΒ οοσαβα δὰ οὐ- 
(απ 401 [οἷ 650 τόσο, 16. σοην Γ 51}, Ταηο 11] 

παροτα ἢ 65. π.. αἰσοροθ: « ὑροάυ ἴπὶ Ῥαίροῦ, 5. ἴῃ 
«ΕΠ αμα οἱ ἴῃ βαποίαπι 5ρι απ, δἰ ἴπ ἀπ πὶ ἃ θ0{1- 

«811ὰ ρωπί οι 7α:,.» Οα ρα 5. 46 Γ6ΡῸ5 πὶ ῬυΊοΡ 8 

φαϊοομοβῖθαθ, ἀ(ἀααμίαη. αἰνῖμα οὐμσοβδὶβ μαι, 

ῬΠΟΠΧ 5. 101 55 ρα ηλ115, 
Χ. Ηἴ5 ᾿Ἰἴάααο ρει αμ5 5θγίποπίθιι5 δά νίσι]α, 

Αανερσαγίια δαΐμν ποβίοι ἀἰανοίπς, αἰ τσᾶο 4} αὶ Ὁ ἰὸ- 

οἴππι δεξί, ἐαπχίαηι ἰδο γερίοτα οὐπηιυμίας, σι οὴ5 

φιρηὶ ἀοεονοῖ ὅς Δὸ δα ρδυϊογίναβ συ άθτη Λότα βου] με5 

ἀσνοναθλαὶ Ἰμογ5 ργ να] 5,1 ϑαθοίο νοσὺ τοαθιθιδ- 

ἀἰοιὶπ Ινάστο ἀΡ5 11}. 9115 οτρποτα δον γ τη} Ὁ 

89 1... χ, 3, ὃ ὅρη. χιχ, {1.. "1 Πδμν 1, 90 .25. 
421 Ῥείτον 8, 

Ουοά οἰαἰαλτῃ 58 119 χοῦ [0 Ὁ ἰὼ μαγρθία αι οὐ]α- 
τῆπαὶ ἰπ5.δι 5ίαθο αἰῦς ἀποίουϊ οι δάάογο μοί58ι,, 
τορι! φπσπΐο φη αΠουὐαπν αίγαλ, ἔπτη Θὰ ρΟΥ]ΟΡῚ5, ΠῚ 

Βα αβηψαα ΟὙτῆ 5 ον θὰ}, (ο 15,6} ροσιθυϊοσαμηι 
οἰϊαιῃ,ααο 5ιαιπαια ᾿θαυ πα 58 Το μονα σοι ξθννα- 
ἴα δάϊτιο βίαγο τοΐογαηιϊ, Πούαηι ὈγμΠ 1 ὁ) λ6- 

ταοτὰΐ Οοιο] δ εῖα5. ἂὰ ΟἸοιθ 5 Ποηλ. δρ᾽βίοὶ. 1, ἢ. 
{1 Ἰοὺ στρέφων, οἷο., ἰαροῖ Ἰάθι ΑἸ 5 5185, 

στοεφύμενος εἰς τὴν πονηλὰν πρᾶξιν, ἤφο 6 ἃ] ὰ γὸ- 

Τεγίπιας, αἱ Ἰοοῖοι οοπερίοϊαι ααὰπὶ ᾿ἰρῦνα ἢ ἃὰ- 

οἰοτίρθα9 Οαϊοπάραιη, Ραμ ϑοίαρυϊη, 5πὶ Πα 4 6 

σον δοιίσμιπι, βαΐσιιαι όσα ἰδ σά αι πὶ οὐ} οι οδη!, 

(4ι ᾿Αποτάττῃ. ἀπὸ τὰ}. νοοὶ5. ᾿δυ!Ποποιη δἱ 

ρανῃοίριιι λύσας θαπ]σ μοβὺ Ομ ϑοΡν αν} 5ν ῬΤοσ 

Ῥίον νοῦθ βοφαοπίοιῃ ριφοβ0ὩΓ5 ἰσθλρονι5, ἀνοῖγες 

ταΐ σοι. Αἰ Ἰορίταν ἴῃ. οὐά, Οοἰ5]., ἀπετάγηςφν ' Ἰοῦ 

οἱ ὕάξαμπθ, ἀποταγῆς, ἀπ ν Π1058. βογρίατα ἴον ἐθ 

ἰγρορϑὴν ρεὺ ἀποταγείς. ἢ οὐ. νθΡῸ ΜΟνΘΗΪ, 6 ἰὰ 

οοἀὰ, σα οἵ Ομδαῖῖν. βοριρίαπι, ἔλυσας, Οἰδδοίοἐβέϊ, 



1075 5. ΟΥ̓. ΒΙΕΒΌΒΟΙ,. ΑΒΟΒΙΕΡ. 1018 

οἴημΐ [οΐο ὅδ, Νοῖ οπἴηι ἔ]ρ 615 Δι ρ} 157) χα γ8- αὶ χρύὸν ἀπὸ παντὸς προσώπου οὐχ τ' γὰρ πενηΐσεις, 
ἐενὶ ΠοπλΪπΡ ; 564 ροίξίτι5 ἴδειαηι ἀἰοιὴ ἄρθ5 Βα Π ΓΆΡ 5 

νϑβηταοιίθτῃ 1 ἰηἀπ{π|5 ἠθδαπι ΟΠ ΡἸδιμ 

ΧΙ. Εἰ πῶς χαϊάσῃ ἰἢ οχίθυϊορὶ ἂρ δαλὶ μόϑιδ; 
Π6ὸ διυίθπι νοϊθηίθ, οατῃ ἰὼ δοσο ΠΡ. νϑίαρος- 
εἰϊ5 ἴὰ βᾶποίὰ ϑδῃοίοσα ιν ̓ παγοατοτατιν, 01 δον 
«αῷ ΠΠ1Ὸ μογάκαηαε δ τ θοΪα οὐρηοποθηλαβ, 860 
τθρο ῬαΓῚ 51} σἸονῖδ, Του ασηι, τὸ ἀστ  ΠἸ ΟΟῊ μας ΠΤ 

ΤΊΉΠο οἵ καποίο ΒΡ. 21 σφοσα!α θυ] ρῦσαι, Ασλειν 

ϑθτγοα, χα δι. ὁ σὰ. ναὶ Ὁ, 595. θτὴς χης 4: 

(1) Ἵμάτιον σωτηρίου Ἔησοῦν Χριστόν, ᾿χ οὐ. 
ἤσε, οἱ]. δ Οἷον. ἀποῖπα, ποῦγθτι δ) ταϊοτὶβ 
Βου βία. ἴθ ἀὐοπβαμαϊ! σάπια, οοι τα ΘΟ 15 
οὐ οαληλμιι5 σά, 1115 δογίθαμμιν, [ησοῦ Χ οἰστοῦ, 
Ῥεεβρίσσπηι οδὲχ, Οὐθ]α αηάονο αὐ νον ὰ ΡΆΜΠ, 
Ποτα.χηι, 14, ἐνδυσασύς τὸν Κύριον ᾿[ησοῦν Χοιττόν, 
«πὶ ρϑατα Οδγίβίαμα τ» Ὑο {14 (Ἰ]Τατ. ται, 

ἘΕΆΒΕΥΝΝ ᾿ ᾿ὰ ἢ ΠΣ ΤΡ" ἐχδυδυμένος τὸν παλαιὸν ἀνθρωπον' ἀλλὰ πανηγυρσί- 
πα αστῳ ἐδαφι ΑΗ πε ρπε σεῖς, ἐνδεδυμένος τὸ ἱμάτιον σωτὴρίου ᾿[ησοῦν Χρι- 

στὸν {1}, 

1Δ΄, Καὶ ταῦτα ἐν τῷ ἐξωτέδῳ ἐγίνετο οἴχῳ, Θεοὶ ἃ 
ὃὲ θέλοντος, ὅταν ἐν ταῖς ἑξῆς Μυτστχγωγίχις εἰς τὰ 
δ. Ὁ φὴς ἢ ἡ Ἅ.Σ ΠΣ ον ἐ ραν Αγια τῶν ἁγίων εἰσέλθωμεν, ἐκεῖ εἰσέμτρῃα τῶν αὐ- 

Ἧ τὰ ΤΣ ἐν πος Σ 
τόθ: ἐπιτελουμένων τὰ σύμθολα, Τῷ δὲ Θεῷ» Πίστοῦ ἢ 

δύξα, κράτος, μτγχλωσύόνη, σὸν Υἱῷ χαὶ ἁγίῳ Πνεύ- 
᾽» Ὁ ΝΑ ν : ματι, εἰς τοὺς αἰὔνας (3] τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν, 

σασῃ:, ἀπὸ γόον! οαΐ, 9:.,. πατ. ἐ, δἰβ γοτθῖ8, εἰς 
Χριστὸν βεῦαπτισμένοι, χαὶ Χριστὸν ἐνδυσάμενοι, 
Ορβαπίς γϑιθοῖ ποιά τ} ον θην, πονα τω, 4] πὸῃ 
Θ᾿ 1{π|8 ρναθίον ΟΠ επί. 

(3) Εἰς τοὺς αἰῶνας, Πολασα, νουβόταιν ἰοσὸ ἢθῸ 
Βαδομμαν 1μ 5}. οἢ ἰἴοθ, πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος, 

Β οἴο,, « ἀηΐθ6 οπηὴθ ΒΘ] πὴ δεθοι οσιηλ,» οἷο. 
᾿ - ἢ " - αὐ 

34 «Ὅσοι εἷς Χριστὸν ἐῤαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεῦύ- 

ΟΑΥΒΟΠΕΒΙΒ. ΥΟΒΘΉΓΑ. 
ΜΥΘΤΑΘΟσΙΟΛ 1. 

ΡῈ ΡΑΡΨΙΞΗ͂Ι ΟΙΕΒΕΜΟΝΠΒ. 

ΜΟΝΊΤΌΟΌΜ. 
1. Φαροηῖς ἀτιοίον υἱπι οἱ αὐ ταγανη γα ϊξίοηενι δ ΡΟποηταγανι ἐὴ ἐν ενῖον ἡ φαο δαρμέϊοίεν ἐὲ, ρος αὐγορεγίλα- 

τἰοη 68 οἱ {ἰοὺ με 5δἰοη θη ἰὴ οὐ μϑείενα ὑυδ δυο ρευη νη αίαβ, μογσοίατμηι. ἱσίξηπονερο δ ὐδροςίἝτονο (μ- 
πὐρα (Ἀλλ. 3), φηὰ δοία τμὴς ὑμρεϊταηεἐ5. ἐορογοδεο οἰίρδαίτνν οὐ ἀοηι]αξίσηο σονρορῖς, Δαν πος 
θη ἴδ, ἐὲ ΘΟ» δ ἴηι ντοΘ ἐμ οηδὶ πιο αίομι ἠηἑίσητε. {ριοοη θην μοδέοα οαΣ οἷοο ἐα ὁΡοὐσαίὸ ἰοἵο ὀιμιϊ- 
ταπαονλη ὁ 80} ἐαοίαην γογονέ (υτη. 8). φαᾳ ( μρἐξἐν ποὐϊοοιοη ρμίορμοεισέηθηι σοηιπειοιίοανε, νεσεϊρίᾳ 
μεσοαίοριον μοὶ, οἱ οὐἰφρενόγιος αὐνοὶ ἀοεοί, Ἵμὴὴ τη! σα ιοηονι Πεἰοΐ, οὐ σε πεφκοηίενι ὁ ὕμανε ἰὰ δοριῖ- 
βητα τ μεδούπα ἐπεπιε) δ: θὲ 6.16) δἰ ΟδΩι 7 86 ταττπον ἢ Ε(αθτας Δ}; φια ἐριἀμαηίνε {πριν φοραξίκσανι λας 
αἀθηιώ 1:6 γϑειε ΘΟ ΣΟ, ΘῊλ ἴδα αὶ ποὺ! οὐ ρειπεῖ αἰξ, με ποδὸς αὐλι ἀοίοι!θεις βορίοισς οὐ ἐγκοίτις. ἘΦΡΩ Ῥεῖ 
(λνϑεὶ ρακδίοηπιον Ἰπογείςφε 'ἰδιιαίτεν, 

1. Δομνα βμτέ ἐὴ πε σα θολεκὶ ἐδίρονα ὑπρηξαηαολίστη, αὐ δχορημέμοι (δνἰδέλ ὧν οριορ ροηοηεῖς, 
γμἐδίαϑ, οἷδ σρονοίφαιἐ οὐσὲ ; ἐν μέρας εὐναὶ Βημεϊδοιδ οβοοίμς τ γομεϊσδίο, μφοξαίονινη, αἰομίίοηὶῖς οἵ 
Αρίγλιι ἐσ ποίέ ἀοπιόη, ἐρελουτο ραρδίονπον Οἰορτεελ “ζθαηη ἐς ῬΟΡῸ ὀνρε πηι τοιίοας, μοσραίονλιον, ὁΟῊ ἦ0- 
παίϊο (πηι. 3. οἱ 9). Ὑὼὰ γανι ὁφοινγυριὶ εὐρφείρνο5 ἤλοοίοςέ ἢπογοςοί θυ δαθ γἱξας. ας ἐοίτιις οὐν )ο- 
γὶβ 65 οἷοο μεγειοιο δον" 8 οννεέὶ Οὐ σοαν μὴ} δ᾽ οοἰοοιαγιρῊ ΦΡαὶ, μὲ αίρὲ ἐν δ'οοἰοκία Αποσβοηα 

ἐς Οκεμορίοηι ἤοηι. Ὁ ἴῃ ἘρΙπ οἴδην αὐ οἴουσι, αἰὐοέονο ΠοοΙοβ, Ποῦ, ἕαμ. ἃ, μαρΡὲ αἰ, πα, 6. δος 
600 «ἀπεϊοσήοηο «ἰδ οὐοδνηρ διηγελονεῖ, ἐθ Εἰ ἐοήεντὰ (πλέα ληομοίλἑανα, ἐα ἐὐποἠλοίυ χίο, μορ. 08λ. ΑἹ 
ἴηι Δα! εἰς ἐοοἰοεὶέδ μαντο5 ἐππίλον ἡ υκοίκον ἱνιοισὸδαπέιων; ἰὴ Πογηίονα μοοίιις οἱ ἐσοεις (10 βοα μίας, ες 
ϑωρσαηιογία ῖω (ἰἸοίαςὲ, Οὐ την δὲ ἠδ μα ιν. Πεορεαλεὶς ̓  ἐὰν Δ᾽ φοἰοςὲές Οαἰξοινῖς ἀμρὸς οἱ Ὠαγέ8, τῷ 
δερηίοηες αὦ Νεορὶγίοβ, ἄρρ. ἐονε. ἘΠ, ρα. 88, 289. αἰχο οἰέωη Ῥθοίες ἐα δ'αοραπιοηξανῖο (ἰαἰῤί.- 
ἐαη0 ὃ Βοδιθηβὲ πιδ. α Ια ολῖο οὐδοῦ ἠὲ Ηϑρανία αἰρὲς οἰ 5, 56] απὸ διητηδοίἑ (ρα ἰοηθηι, Σ 
Ἠτίάεξ. θ8 οταϊηθ θαρί δαὶ, ἐαρ, 19. οἱ Ἰδίάονο. 2.9. ἐρόνα πιορβίννιο, Ρδ5 ὁδΐ ΠΟ 10} φιμανη ἐδ 6 80 ΠΊΟΡῸ 
αὖ ἀροβίοἱὶς ργοζοείο, ἐιοητιθ ἐετη μον ῖς ὧν ἐρέπ δ᾿ τοἰοεῖα μδίέαίο, σιε ψιιαηι ἀὐσονλδ ἩδΟθ856 δεῖς, [28 ἰη,{6}- 
γοφαίϊονηο βηοὶ δαρέϊδηιο ργώυΐα, Ἴανὶ ποίαυὶ ἐπ βιρογτονῖς οαἰδολοςὶς Ῥ»αϊοχιοῖο ἰλιμζέοονη ἢ  ἰρ» οϑοἐμηλὶϑ 
Ῥοϑὲ αὐνθηιειἐξαξίοποβ Γασέάηι, ἤωΐδοθ ρ»Ὸ [ἐϑεϊοηονη, αἰλδὲ αἰείονε τραίρανι, ἃ ΤᾺ δἰρο οἰαἰρι }οϑέ αὐρπιρι- 
ζέαέΐοηπος, αἱ ἔνε μίονίασιε δα! ηὶδ οἱ (γαεὶς ᾿ἰοοίοξεϊϑ; σῖθο απεί6 ἀοιρονβίοπρηι ἴα 7οπέορι, μὲ ἰη Ποίαν: 
λῖο ἀπέρηι ἄμο ἐαπίχον «μἰυθρίο. ῬΥμπο (αὰαι. 4), φεπφιίανοιν ἤμξιις ϑεσμηία δ᾽) ϑβἰοη δ ἡογηιίαρε» 
ψιιῶ δα» Ογρτίο οοἰ ρίξαν ἰαἰὴς ἐκύδεο . ὕτοάο ἰὴ ἀοιαοα Ραίνῖβ, οἱ ΕΠ], οἕ Θρι γι [8 Ἑαποι ; σὐδόι ἰ- 
οὐδαίιο - ἴῃ Ῥαίγοπι οἱ ΕΠ απ}, εἴ. δ σάξηι ἰαπιθὴ φπο Εἰ ἱογοσοϊ νεῖ πιοαο ἴῃ Οαρραδοοῖα ρμγοπμπεΐᾳ- 
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πθὶ ἤ.δ6 γεφίκηιν δ. Ονοφονῖς ΔΙασαηζοηϊ Ἰοτιηοηῖα οἰφηΐβεαμε, οναί, 13. ἤαφ. 319: Τοτῦ ἣ αἵ) τὸ 
μένα μυστήριον βούλεται τοῦτο ἡ εἰς Π|ατέτα, χαὶ ἅττ» Πνεῦμα, καὶ τὸ κοινὸν ὄνομα πίστις χαὶ ἀνανέννήσις. 
Πσσ οὐδε πα σηιαα Πι ἐλ ρα Π| κἰμ Πα! ἤθο. ἤυ5 ΟῚ τὐροπογα! εν Ρα νοιη ε1 ΠῚ ται, εἹ Θρη Ὁ 1 
δα ποία, εὐ οὐ αὐ ποηλθη, διωρ ὴς αἰΐον ἰησμς, ογα!, 0. ῥρῥήάῳ. ὁ ἐδὲ ἐμ έρικον οἱ ὀπμλφεῖοξ 
πος “ἴον πρὶ ἐπι Πα γον οἱ {λίμνες εἰ ϑριεῖθμα διποίοας εἰπιν αἰ το ον, ΒΘ ἘῈ ν σοιμο ποτπθαν ἔβ: 
δογυ τι, ϑοδιρμίο, δὸς Πἐιοεοϑωϊφηεῖς δοηιοέ βού απ πον ἐμίοενοφα ον οἰΩΝ ἐλ ίμμ ϑϑερέ ἐὰ ραΐς ἐῤδοίο. 
κἐἷς, υοἱ δ᾽ χοιδο δ, υσὲ μγοξεβοϊοηϊς βιίοῖ γομοιὶεῖο, 206. δ᾽ κοίονία, Αἰοι αν στα δορένων ἐδ θὰ Οψεί κα: 
ως Νἰυυίεσία μγφϑιείς, ἴῃ ἀολπη., σα. ΧΧΙ, 12 μας. 1112 (δ Οοηξίααπηοροίζανιο 5 δ με ιοίην ον εἰ 
δ᾽ οεἰεβία σα μ5 πολύ. πὐμγιοϑοίαὶ ρπϑιμίο- ἐλιον σέμια, φαῖνε Απεησησασι ἐεδο ααὶ οἱ βηϊεθαμι μαίο, 
ἐαῷ ἐδ. Ὁ ὁοο!θοϊαδὶ, πίεγαν,, οαρ. ἃ, ρῳν, αι, πισην Ὑν {σαι ρντθ ἴρογα νἱαοίον ὁγάο Ξονοῦ Απιίοοῃ. 

1{Π. Ια έέα 65ὲ ἠϑὸ πιψϑα σους ἐὰ δορεθηί ροσὶ ρΡα δοἀρηίειε υἰο, Θὰ πππε. 1. οἰφτο σάτα γερά ἰερ τα 
Ῥακολιαἰδ, ΑἽ δος ἐθηι ἰδδνος, αἰ ᾧιϑν κιρονίον, ἔποψ 6. ϑηιθη ἐαία 5, 

ΚΑΤΉΧΗΣΙΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΡΓΊΚΗ Β΄. 
πρὸς Ῥωμαίους ᾿Βπιστολῆς, ἀπὸ τοῦ. "Π ἀγνοεῖτε, ὅτε ὅποι Ἂς πα σον θι- ΐ ΟΣ Ἂ Ἢ 

ς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἷς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐθχπτίσῃημεν; ἕως τοῦ, Οὐ 175) ἔστε 
ὑπὸ νύμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ χάγιν, 

ΘΑΤΕΘΠΠΞΙΒ. ΜΥΞΤΑΘΟΠΙΟΑ ΤῈ {{)Ὶ 
θὲ Βαριΐϑηῖο : Ἐ Ἰοοιίο ὁχ Βρ᾽βίοϊα αὐ ογιαθοβ, αἱ [Π10 Ἰόσο : « Δα ἰσαοτνα 5, αι φαϊσαπηπο δαριτατὶ 
«βάση 5 ἰὴ ΟὨχιδίαπι Πϑϑατη, ἦτ πον το πὶ ὑρ5 15 ὈΔρτ χα Ὁ] βαηλι5.» ὃ ἀδαὰθ ἀα Προ γορθα τ Νοὰ ραΐπὶ 
«6515 51} [οθα, 564 58} σγαίία 3) ος 

Αἷς Χρήσιμαι ἡυῖν αἱ καῦ' ἡμέραν μυσταγωγίαι, Α,'ΟὮ. 1. [165 5ιιαὶ 15 4πὸ ἀαο! ἀϊ6 Πα οη αν ΤΩΥ - 
χαὶ διδασκαλία: καινότερα:, χαινοτέορων οὖσα: πρὰ-'. 5ίαροιΐδ (Ξδ πεγβίθυ ον τω Θχρ] σαμ! αγδίϊα ᾿π5}|- 

μάτων ἀπαγγελτιχαΐ χαὶ μάλιστα ὑμῖν, τοῖς ὧἀνχε.͵.͵ {π||0Π65}, πονρααο σορὸν ἀσοίγ! πὰ, οναν Τὸ- 
καινισβεῖσιν ἀπὸ παλαιότητος εἰς χαινότητα. Διὰ στὰμὶ θηπη αἰγίοο5 ; 564 νοὶ ργωβδιιίχη, 7Ὰ] ἃ ν- 

τοῦτο ἀνχοχαίως ὑμῖν παραθήσομαι τὰ ἑξῆς τῆς ἰαδίαϊο ἴῃ πον αΐοπι τοποναι! σε 8, Ῥγορίονθα 116 - 
χθεσιυῆς μυσταγωγίας, Ὧπκ μάθητε τίνων ἦν σύμ-. Β[οΥ ΡΥ ΟΒὶβ αγϑίσ κορίου ΘΟ ΠΒαχαθη α 6χ πϑοσϑβί - 

ὕολσ, τὰ ὑφ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἐσωτέρῳ οἴκῳ γενόμενα. Ἰαΐ 6 Δρῃοπδην, τ ἃ ἀΠἰβοα 15 ΖΌ ΔΡΉ τ ΓΟΓΊ ΠῚ 5. ἈΠ] ]ἃ 
Ταονι αἱ 1116, ψατ ἃ νΟΡῚ5 ἢῃ πίον ον δ ρϑγαοία 

δι ηΐ, 
Δ΄, Εὐρὺς οὖν εἰσυλρόντες, ἀπεδύεσθε τὸν χιτῶνα, 11. Βιαιτηὰ ἐκί ταν πὶ! στ 8551 οι ὶβ, ἰαπἰσάπι 6χὰὶ- 

Καὶ τοῦτο ἦν εἰκὼν τοῦ τὸν παλαιὸν ἄνθοωπον ἀπο. 5{15 (3): σας νείοσίβ Βουα 5. σαν ΔΟ θτι5. ἀχϑρος- 
δύεσθαι σὺν ταῖς πράξεσιν, ᾿λποδυθέντις, ψυμνοὶ [ΙἰἀΠ 0 πιαδο ται ὕχατ, πὰ αἱ Γαΐπ 1158, ἢν Ἰος φασητο 

ἦτε, μιμούμενοι καὶ ἐν τούτῳ τὸν ἐπὶ σταυροῦ γυἩ παάαιπα ἴῃ οὐσο ΟΒυ βίη ἐπ Ππίοβ; 41 σὰ ηιια1- 
μνωβέντα Χριστόν" χαὶ τῇ νυμνήτητ: ἀπεχδυσά- ζἊαΐο με! πο γι 5 ΟἹ ΒΟ ΘΒ [65 ΘΑ 5ΡΟ ἴα ν ἢ (ἀ]. ἄσαθο 

μενον τὰς ὀρχὰς χαὶ τὰς ἐξουσίας, χαὶ μετὰ παῤῥη- [ἰΠΠ51πΠ6πὸ ρροραϊαθν ὑΡππ ρ παν ΟΊ ΕΠ ̓ς, Ουοιίαιαι 
σίας ἐν τῷ ξύλῳ ρριαμδεύσαντα. ᾿Επειδὴ γὰρ τοῖς π δι ἀπ 01} γ]5 νοδὶνῖβ Ια Βα}, 88 αὐ - 

μέλεσι τοῖς ὑμετέροις (3) ἐνεφώλευον αἱ ἀντιχείυεα. ὙδΒαΤΊδΣ Βο(ΘΒ 5.00}. ἰἰσ δ Ὶ ΥὙ0}015 ΔΙῸ Ὁ Π1π|5 Κ δι ΟΓῸ ΠῚ 

ναι δυνάμεις, οὐχ ἔτ: φορεῖν ὑμεἵν ἔξεστι τὸν παλατὺν ΠΠ|81} {πολ ποδίατος θπι οα πὶ ἀἸῦ ἡτιαν 50 Ἀ 5. 115 
ἐχεῖνον χιτῶνα. Οὐ τοῦτον πάντως λέγω τὸν αἰσῃγ-. ΡΟΤΟΙρ (τ, 5664 νοΐονοην ΠΟ χθ ̓ν 4] ΟΡ ΒΉ} ἔτι 

τὸν, ἀλλὰ τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον ἰῃ ἀοεί ον "15 Θτνον 5 ἢ ποθὴ πο ΟΠ ἢ θη πξηαύδτῃ 

ἐν ταῖς ἐπιρυυίχις τῆς ἀπάτης, Ὃν μὴ εἴη πάλιν ἐν- αἱ ἐϊογασα πλάτια! ἀπο} 5610} χα! ἀμί ηχα ; ἀϊταῖ νθνὸ 

δύσχσθαι τῇ ἅπαξ τοῦτον ἀποδυσχμένῃ ψυχῆ, ἀλλὰ Ἰυχία ολπι ει 1 ὕδηνίοο σα σογατα Ἰοαπαλταν ΟΡτΊ 

39. Βοιῃ, νἱ, 3-14, 0 (1655. τῷ, 9. 4’ (1055, ει, 15, γ2 Ἐρ(,05. ιν, 22, 

(4) Βλλ 1ἃ ἔουῖα ἰθυεῖα ἰπ Ουΐανα Ῥαβολα,. ΟΧΥΠΕ : δὲ ροϑί ρεοππηαϊίοποι ΕἾΔ οἱ περὶ λε:- 

(2] Τοῖς ὑμετέροις, [18 ον ρδίπιις ἰθοο ἡμέτεροις, τουργοί (ἀἸασοη!ο5 Τ ο} μ6} σα} μοηΐ τὴν ὁχαθηί, 
ὃχ Μοτοὶ. εαϊξ. οοά. Οἰοῦ., Θὲ Ργδνοῦ! γΘΓΘΙΟ ΠΟ, (4) Εὐϑροϊαείί. Ηἰς νἹάθειν νυν} ΒΟ 5115. 6556, 

(3) Ῥιωιίοαηι ϑαιμϑεϊδ. γοθοτα χιτῶνα δὰ ΠΠποτᾶπη. οἰ αῖο ἃ 56 ῬΆΜΠ ἰοδιποηῖο {Ἰ απι5, ΔῈ βαηοίαβ 

ἐμπῖοαηι τοβα!άϊ, βαϊαπι Τοτίθ αιίοιὶ Βαρυϊχαπ 5 58ι- Μαχίπιαπ, ἀλθ 51. 91 ἐπ δολρέ., ἰοτὴ, Ι. 88. ἀ; οἱ 

Βογοσϑί ᾿πἀυτποπῃίαηι, ἀδ ΡΟ 5115 απο ἀργθη απ αιϊο- Ὠαπιάϑο., πιο οὶ τχχχπι, γούθ ἀπεχουσάμννης 60 

165, αἱ ἴ6γ6 Ὁρίααο πλογὶ5 ογαΐ, σα! οοἷβ οἱ οχίουτο!. 56η58 16 Γργ οἰ δθ ιν, φαοὰ Ομ βία ϑ ορεμοἐἑαδεν ἐξ 56 

νοβίο: ἂο ἀδροβιία παὸ ἱπηϊσα 14 ]55]τὴ05 Θχμίθοῖ ᾿ Ρτϊβοίραηραβ, οὐ. Βυῖταιιβ ἀἴθηο (ΠΣ Ἰδέααι σᾶ 

ΟὐγΠα5 ναριταηᾶο5. Πα ΒΊ α πὶ Ργοχίπι αρυσζαμαο- δ᾽ πιονία!!, οἱ, ρθ σα Ριοῖ Βἴτα 1} ἀπιοπιηλ, ΟὟ] ἴῃ να 

τάπῃ, οἴη ἃ ἀϊασοηΐδ Θχοτοϊζατομίμι ἱπ Βαριϊδίονίο, ἀβτη 5ἰ5ϑοὺ ἢ 56. ἀἀσγονβδιϊασθιῃ, ΡΟ θδία απ πηρὲ- 

ἀδρίπρὶῦ οἴθυαθ ἀρδιπμθδηὰβ ἴῃ σοι. ΟΡ, ΘᾺ Μοπᾶ, [8, 608 1) ΟΥΌΟΟ, ΤῺ ἃ 80, Πιηὶ ἃ η0Ὀ 5. Ῥγορα]- 

δείίομβ ὅ, αἰίᾳιιδ 605 56 1556 ἀποστ' χαρίους γαὶ ἂν- δ8858856. ΑἸίον αὶ Ομ εῖδία πη, οὐππ, διότι ἦη 8 πὴ Α ἀλη 

υποδάτους, ἴη6 θαϊονϊογὶ τοδί οἱ οαἰτοῖδ. Υοὸχ ἅπ- ροσόδίο ΡΠ ἡπαζα πὶ 5101 ΘΟ πα ἢ ΧΙΒ56 , ὈΧΡΟ] α556 οἱ 

εδύεσθε, απαπὶ τράαἰϊ, ἐστι βέὲδ, νοτῖ ροΐοϑὶ, σα 6] ΘΟΊ558 Δ 60 ᾽ῃ οὔποθ. ὨΓΙΠΟΙΡδ Ὼ5 Θ᾽, ρο δεβιδίθϑ, 

6εἰἴς. Νιαιταμι ἀρὰ ῃβοαάο- δίομγβ., Εροίος, Πἶον., 6005 ΡῸΓΡ ρεθσάθαπι ΡΡΆΩΙ Βοπιίη5 ἐπάποτγαι. Βαθι- 

ὁ. Ὁ ρανῖν τὸ, ἀσπι, θ,, ρΟμΠΠ6χ βαρ ϊχαμάο ἀη16 ΠῸΡ αἰσίᾳΒαμο ἱπίοΡρτϑίαιίο. 

ΔΟΌΓΘΩᾺΠ (ΟΠ Θ Τὴ οἰ μα τὴ βο ᾽ν}, ΘΕΡΟΥ ΠΝ] 5ῖΓ05 
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; τα ΝΕ ΡΣΣΝΣ , απ ΝΣ ἰπ Ξὲ: Α͂Σ ἡ “Το. Ν 
511 βΒροῆβατα : Ἐσπὶ ἐμγιΐσαπι πιθαπι, φαοηνοιίο Ὀνάμαπι Αὶ λέγθ'ν χατὰ τὴν ἐν τῷ “Ασματ' τῶν ἀσμάτων τοῦ 

ἐἰίαγα 53} Ο νοῖ δαιηϊγαμάαηι " 11 [5115 σον πὶ 
οὐ} }5 οἰπαΐατα, πο ραιύογο ἐαπρδθαιηΐ, ονεγα 

οπίμπὰ ρυίταὶ ρατ πε 5 Αἄδηι ππαρίπθτα [δυο 54 115, αὶ 

ἴπ ραναῤῖθο πα 45 οταΐ, πδὸ νου ά θα! αν ἐς 

ΠῚ. Ποϊμἀθ νθτὸ δἷσ ὀχ δ, οχοχοίλαίο ὈΘΤΆΉΟΙ 

65115 οἷοο, ἃ ΒῈ ΠῚ ΠΝ5. γὙ6 1} 1015 Θ6Ρ1}15. ἀϑ4ι8 δὰ ᾿π- 

ἤπηογεἰ ρατ ἰοἶμ5 [οἰ] 85Π}5 βδίμοθτω οἷο φ68ὰ ΟΠ Ο]- 

5), Εἰχοῖβὶ δαὶπ ὁχ οἰ δαβίγο, [Π51}} 65 οἰβ ἰἢ δι ποον ἃ ΠῚ 

οἴοαμι, δὲ σοῃβογίοβ. θἤδοιὶ 6515. οί ρυθαά 5 Ὑοτίθ 

οἷδα 5, {εἰζας ὀχονοϊζαίαπι οἴουγα δυηθοίαμν οτὰ! 

οοιηηνμηϊοι !Πῖ5 οἱ πασάϊ 5. ΟΒεΙβι : ἀἀοε «αἱ- 

ἄἀσοὰ οἴηπδ. δανογβα νυ ροίοϑίδ 15 νϑϑτβηαπι ὀχίοιης- 
φίοίακαῦ, 6 Οασπγασιποά απὶ 6.11 1 τι Π]αὰ! ολθ5 δ πι- 

οἴογαμι οἱ ᾿πνοσαίίο ποι 15. οὶ, Πα λο. ἰδ. 

ΥΘ] δ  [15510η1Ὁ ἀεθτηοιο5 τ δὲ ἘΠ ρμαΐ , Ἰΐα οἱ 

δχοιοϊχαναην ἰδία οἰδιιῃ, ρθ᾽ Ἰανοσα οι [)εὶ οἱ 

οταιοηθιῃ, ἰδη απ Υἱ Π ἃββασα!, αἰ ποι τὰ ἸΓΘῺ- 

ἀο ροςοαϊον νοβυ ρα ἀσρανροῖ; νου απ 6.1 ΠῚ ὉΤῈ - 
ΠῸ5 ΠΥ 5.165 Τὴ 8}} (58 115) ΡΟ θβία!ο5 ὶ Πιρατη 

ἀμαξ, 
[Ὁ Ροβίοα δὲ βαποίαιη ἀϊνίαε! Βα ρ. ηνα 15. ρ ΒΟ 1} 

ἀοάμοι! σε τῖβ, Ὁ ΟὨν θα 5 ἃ ὄτασο ἃ μοβηίατῃ σον ἢ} 

ϑορυϊογιι. 5 ΕΠ πιογγοβαίαβ οβι πα βαιο,αἸραη 

οτοάονοῖ πὶ ησλοη αί 5, Εἴ ΕἾΠΕ, οὐ ρίνίθι5 βαη- 
οἰ. Οομδββδίααθ 5.15. δα! αταν ἢ) σοη ΕΒ] πολ, ἂς 

ἀοιη γβὶ 5615 6. 110 [ἢ ἀᾳπάτη, Γαυσθα {6 6 ὨΥΟ 51- 

διγ5 ς 8 αἰ 1εἶσ πὶ πᾶ ρίο ΘΓ ἰὴ Βψ 0010 (υἰπ8- 
πᾶηι ΟΠ Ί511 οἰ Πα 5.15. δοραϊπιγαμι, Β᾽σα} σΏ ΤΩΙ 
βαϊναΐον ποίου ἰ{Ὁ5 ἴοπ οὐ ποσίος. {τ05. 1. ν δα το 

ἴονραν ΘΕ }, 331 510 ΘΕ νΟΒ [ἢ ῬΡΙΠλὰ πιο 8 θυ πὰ πὶ 
αυὰλῖῃ ἰὼ ἰδτγὰ Ομτιδιαβ ΘΧΘΡΙ ἀἴδιῃ, οἱ ἐπ ΘΥΒΊΟΤ ὃ 

ποούθμι, [0.114] 6518. Νᾶπι γ6}Ὰ} φαὶ ποῦ ἀσῈ, 

ποτ ΔΙ} 15 γἱάοι, αὶ γορὸ ἢ. ἀλο, πα [αλίμο νοῦς 

δαϊαι : 9 5 οἱ ὰ το ρϑίοπο, (ἀπαλὰ ἰὰ πόσο, α}1}] 
νἱ ἀ151}5 1 πὶ οὐ ϑιοπΘ γε ΡῸ απ απ πὶ ἀἰθ ροβιεὶ 
ΓΒΕ 5: ἐοἀοπιαο ποποιῖο οἵ παοτ ταὶ ΟἿ πανὶ 651}}8. 

πάσας αθἀδὰ παϊαἰατὶξ οἵ δορα]ογιῃ νὴ 5 ΟἹ γα τοῦ 

οἐὔοοία ς5(. Εἰ σφυρά (ἰδ ἅ}}}5 το ϑαϊοπιοιν ἀἰχὶξ, 
ν οΒ]5 ορίίμλο σοηνθηϊαῖ; ἀΐσοθαι 1116 : Τορις “8 ἃ 15 

ὙΠ (πο τς ἘΣ ἽἘ φοραῖς, 3. Ὁ Βοπὶ. Χι, 117-98, 
σας. 18, ππια. 38, 48. ψεύ, ἑὰς. ὃ, ἀϊών. [Ὡς 49 ἢν χα, ἀ0.. 

Χριστοῦ νύμφην: ᾿Εξεδυσάμην τὸν χιτῶνά 
πῶς ἐνδύσομαι αὐτόν; Ὦ βρβχυμασίου πράγματος ἱ 

μου, 

" μ , Σ 4 , 
γυμνοὶ ἦἧπε ἐν ὄψετι πάντων, καὶ οὐχ ἡτχύνεσῇ:, 

ὑπ ααθο, ψὰ : " μι 
ΓΑλυηθῶς γὰρ μίμημα ἐφέρετε τοῦ πρωτοπλάστου (1) 

- 
γυμνῆς 'δῦχυ, ὃς ἕν τῷ παραδείσῳ οὐχ 

ἡσχύνετυ. 

Γ᾽, Εἶτα ἀποδυθέντες, ἐλαίῳ ἠλείφεσίς ἐπορκιστῷ, 
ἀπ' ἄχρων τριχῶν χορυφῆς ἕως τῶν χάτω 2)" καὶ 

κοινωνοὶ ἐγίνετθε τῆς χαλλιξλαίου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

Ἶ 
ἀπ νν, (ἢ 

᾿Εχχοπῖντες γὰρ ἐκ τῆς ἀγοιελαΐίου, ἐνεχεντρίζεσθε 
ΠΨΝΕ “Σ ᾿ ᾧ ἘΝ Φ : 

εἰς τὴν χχλλιέλαιον, χαὶ κοινωνοὶ ἐγίνεσθε τῆς πιό- 

στε Ν 

ι 

σύμθολον ἣν τῆς γοινωνίας τῆς πιότητος τοῦ Χριστοῦ, 

πεν οεκ ὩΣ ᾿ δ: ἤδ : τὺ ΝΩ͂Ν ἐνεργείας, Ὥσπερ γὰ2 τὰ ἐμφυσήμλατα τῶν ἁγίων, 

χαὶ ἡ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θευῦ ἐπίκλησις, ὥσπερ σφο- 
δοοτᾶτη φλὸξ, καίει χαὶ ἐχδιώχε: δαίμονας οὕτω 

χαὶ πὸ ἐποοκιστὸν τοῦτ. ἔχαιον, ἐπιχλάσε: Θεοῦ γαὶ 

εὐχῇ δύναμιν τι λιχαύτη» λαμόάνει, ὥστε οὐ μόνον 

χαΐον τὰ ἴχνη (3) τῶν ἁμαρτημάτων ἀπηχαθαΐσειν, 
ἀλλὰ χαὶ πάσας ἀοράτους τοῦ πονηροῦ ἐχδιώκειν 

τὰς δυνάμεις, 
Δ΄. Μετὰ ταῦτα, ἐπὶ τῇ» ἅνίαν τοῦ θ: 

ῃ 59 βὰπτ 

σματὸς ἐχειραγωγεῖσθε χολυμόέηραν, ὡς ὁ Χριστὸς 
ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἐπὶ τὸ προκείμενον μνῆμα. Καὶ 

5 ἢ ᾿ δ Ἷ εἶν τ 
ἡρωτᾶτο ἕχαστος εἰ πιστεύει εἰς τὸ ὄνομα τοῦ 

Πατοὺς, χαὶ τοῦ Υἱοῦ, χαὶ τοῦ ἁγίου Ι]νεύ- 

ἁατος. Καὶ ὡμολογήάσχτε τὴν σωτήοιον ὁμολογίαν, 
πάλυ» ἂν- 

εδύετε' καὶ ἐνταῦθα, διὰ συμδόλου τὴν τριύμεσον τοῦ 
Χριστοῦ αἰνιττόμενοι ταφήν, Καθάπερ γὰρ 

: ; ᾿ »" ἢ : "ΟΝ 
καὶ χατεώυετε τοῦτον εἰς τὸ υμ)ὴῦ, ΧᾺ: 

ἡμῶν τρεῖς ἡμέρας γχαὶ τρεῖς νύχτας ἐν τ 

τῆς γῆς ἐποίητεν, οὕτω καϊ μεῖς ἐν τῇ 

ποῦ Χριστοῦ ἐν τῇ δύσει (ἃ) τὴν πρώτην ἐμιμεῖσρςΞ 
Σ τῇ καταδύσει τὴ ν γώχτα, “Ὥσπερ 

ὀχτεν βλέπειν Ὦ, ὃξι εν 
Ὦ ἢ “ , - κ᾿ τ 5 . ᾿ ὀιάγει" οὕτως ἐν τῇ χαταδύσει, ὡς ἐν νυχτὶ, οὐ- 

᾽ 

ἔξ ιξῦξε 

ΜΗ 

ν ἑωρᾶτε" 
, ε - 53. 

υγχάνετε ὄντες, Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἀπερνήσχετε χὰ 
᾿ ᾿ 

γεννᾶσῃε᾽ χαὶ τὸ σωτύδιον ἐχεῖνο ὕϑωρ, καὶ 
- πὸ ἡ ὦ . “ 
ὑπ» ἐγίνετο καὶ μήτηρ. Καὶ ὅπερ Σαλομὼν ἐπὶ 

- , ᾿' 

4 για, Ῥγοσαί. ππῆιν 9.5 αἰ 16, σπ, ἀὉ., ἢ να, 
δ Νηὰ. καὶ. Ὁ1, ταις 1ᾧς 

(1) Ῥοῦ ποωτοπλάττου. ΑΓ ΟΙΤΉ ΠΥ σπρ θ᾽ ον 15 ἢ). ἰχὰ σὐγίο οτν 5 Δα τη προ τ6 ἀσοοι σαὶ, 3.ις , δὲ 
οχ εἰ. Μοιοὶ., οἱ οοάα. 1ἰθ6 οἱ πβάὰῃ. 

(3) Τῶν χάτω. οα οἱ (δ8., τῶν χατωτάτο!ν" μα. 
πἰτνὰ5 9 Ε ποτηῖπις τὰ κάτω, νο] τὰ χγατώτατα, δος 
οΠἸηἢ ΚΌΡαθ θπ ἀπ ὁδὶ τριχῶν, ἘΠῚ ΘΟ Οτοάοοίαια, 
«εἰ νοται!, αὐ ἰηγίρευς ἀπο; ααᾷεὶ σαρ}ΠΠ} ρούμι 
ΡΙαμ 15 ἈΠῚ ἀἀ!μογοαμί, Σὰ εἴϊο ἡ βοοσιιά πὶ εἰἶνοῦ- 
505 ὑθο]5ΙΆ ΓΤ ΤΠ ΟΡῸΝ γΟΪ κου ον“ ο ῖξ νοὶ οἴλοο- 
πἰ5 [ποϊοηεία, σα χιιο ἀὰ ἔο πῊ} 115 ἀποθαίαν, ἀἴαῦο- 
ἢΪ5515 αθδολνοπ αι ρογααἰοραλαν, πὰ Εο]οδία ὅθτο- 
50 να ὰπιτι 50}} ργοπθυίθγο Βαρεπαιπιτη, αἀϊηίηῖϊδ- 
{γα ὁγοάι 4 να! αἰθὸ ἀξ [ἃ οἴποίαπι ἀἸαοομ ποῦ 
Ρουιμ ΐοτο ὁσηίτα σδηοποβ. υἱ]θυείαν. ΚΙ μαΐοι 
ΘΧόΠΙ810 ἃ ἐοὰμηθ Μοβομο, Ῥραΐ. ϑρὶ,, σαρ, 8, 
ΟΠ ηἸογαΐο, 

(2) Καῖον τὰ ἔχνη, Οτοάοοίαθ 6σ᾽ε, καίοντα ἴχνε, 
τροηεΐα Ῥϑοοαίονὴλ ϑοβέϊηα,, ἀσὰμπι ΟΥΡῚΠ 5ονῖ- 
Ῥμαθατη 6556 ἀπθία ρροοι! νοι ΜΙΠθοῖο, Ρβορα- 

ἴα τ ἴὰ ἐοτροότος (πὶ τπ ἀπ πιὰ οἱ α5 ἱπιρυΐτηοτα, σαί. 
18, π. 239. ἢις διίθιη νι  Π15. Ο181 ΘΧον σα! στη 
δυταρᾶζαῖ οἰ ΘχοροίἘ πη ἰρξο, ουἦπι5. νὰ ἀπιρ|1- 
οδὴι δὲθο ἰγσαά!ξ, ἂν ἀμυπὰκ ἀγα!, δοβδάδπιχαος νεγ- 
ἴατ ᾽ὰ ἔσαν. Οιιᾶτο σοηβοηίαηθιιην πὲ α} ἀπ ρΡ] 6 Ππὶ 
ἀ(ἰραθ οἱδο νῖπι αὐ πα σδὶς ἀλόθ ἢ ροσοαίΐογατη νὸς 
δ) σία, οἱ ἀιοιηοηῦθ. ἀθίσομα. ν816. βέόοομι,, αὰ, 9. 
Οοἰοναμι νοῦθ8, χαῖον τά, ἀΘσαπ᾽ ἴῃ ὁσία, 106 οἱ 
(αδβαιῖν. 1ἴνὰ, ἴσο τὰς δυνάμεις, τοί, 10αῖι, αἱ 
ἄραι} λον]. πα Βοίαγ, ϑαήλονας, γα ϊ [ϑρύρη 5} ἐπε - 
γμιοῆσδ. (οτος τη αἰΐ ροίυκίαίος, τὶς ἂῈ δὲ 1}, νυρθὶ 
δνα ὰα οαϊ. 92, 1). Ὁ, εἰβη Ποαῃῖ ἀφύποῃοβ σοοΐοϑ 
οἱ ἀοιῃο ει ῖσοβ ἴα θυ ὁ}}, οἰἀδφαδ αἱ ἱπιρογαίϊοτὶ 5ι})- 
1θοιοβ. ἀο 8Θ9)}06 δύναμις ἀρη6 ΟΥνΠΠ τ) ποὶ τοὶ α]}- 
οὐ 5 Ροίοβίαίοιν, 564 τομι ἰμβαιη ροίοδίαίο ργωα - 
ἰα1) ἀδοῖσηδι, τα} σα. 17, ας 94. 

(2) ᾿Αναδύσει, (οἾ51, οἵ ἤοοθ, ἀποδύσε;, 
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λων εἴρηχε, τοῦτο ἁρμόσαι ἂν δυῖν" ἐχεί μὲν γὰρ αὶ μαρϊοηαὲ οἱ ἐδηνριιβ φηον οθεδ δι τ ἀἘ γΟΡῚ5. 9 ΟΟΉΥΘΓΒΟ : 
Η ἥ 

Ἀλιρος ἀποῦα- 

καιρὸς τοῦ ἀποθα- 

τοῦ γεννηθῆναι, Καὶ εἰς 

ἔλεγε" Καιρὸς τοῦ τεχεῖν, καὶ τοῦ 
νεῖν' ἐφ᾽ ὑμῶν ξὲ τὸ ἀνάπαλιν, 

νεῖν, καὶ χαιοὺς χα: οὺς 

ἀμφοτέοων τούτων ποιητικός" χαὶ σόνδϑομος ἐγίνετο 
τῷ θανάτῳ ἡ γέννησις ἡ ὑμετέρα, 

τς Ὦ ξένου χαὶ παραδόξου πράγματος ! Οὐκ ἀλη- 
θῶς ἀπεθάνομεν, οὐδ᾽ ἀληθῶς ἐτάφημεν, οὐδ᾽ ἀληθῶς 
σταυρωβέντες ἀνέστημεν" ἀλλ᾽ ἐν εἰπόν: ἡ αἰμησις, 
ἐν ἀληθείᾳ δὲ ἃ σωτηρία, Χοιστὸν ὄντως ἐσταυρώθη, 
γαὶ ὄντως 

ἡμὴ) ταῦτα 

ἐτάφη, χαὶ ἀληθῶς ἀνέστη" χαὶ πάντα 
χεχάρισται, ἵνα τῇ μιμήσει (1] τῶν πα- 

θημάτων αὐτοῦ χοινωνάσαντες, ἀλη είά τὴν σωτησίαν 

χερδήσωμεν, Ὦ φιλανθρωπίας ὑπερύχλλούσης  Χρι- 
στὸν ἐδέξατο ἐπὶ τῶν ἀχράντων αὐτοῦ χειρῶν χαὶ 
ποδῶν ἥλους, καὶ ἤλγητε᾽ χαί κοι ἀναλγητὶ χαὶ 
ἀπονητὶ, διὰ τῆς τοῦ ἄλγους κοινωνίχς χαρίζεται τὴν 
σωτηρίαν, 

ζ. Μηδεὶς οὖν νομιζέτω τὸ βάπτισια, ἀφέσεως 
ἀμαρτιῶν μόνον, ἀλλὰ χαὶ υἱοθεσίας χάριν τυγχά- 
νεῖν" ὡς τὸ ᾿Ιωάννον (3) ἐτύγχανς βάπτισμα, λὐνης 

ἀφέπτεως ἁμαοτιῶν πα 
τ πα, Πὲς ΝΡ δος Ἑ χε δν 
δὐτῶν, ἡμῶν, ὅτι ὡς ἔστιν ἁμαρτημάτων χαραρτάς-π 

δον, γαὶ Πνεύματος ἁγίου δωρεᾶς 

Ξχτιχόν, ᾿Αλλλ ἀκοιδῶς εἰ- 

: 
οὐτ 

χαὶ τῶν τοῦ Χριστοῦ παρημάτων ἀντίτυπον" διὰ 

τοῦτο γὰρ χαὶ Ιαῦλος ἀρτίως βοῶν ἔλενεν' Ἢ (8) 

ἀγνοεῖτε, ὅτι ὅσοι ἐθαπτίσθημεν εἰς Χοιστὸν 
᾿ - ᾿ εὖ ᾿ ᾽ - . ἥ ἢ 
[ησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐδχπτίσθημεν.. 

᾿ “- “- , ᾿ 

Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσιλατος εἰς 
τὸν θάνατον, Ταῦτα 

ΔΈ ρΟΪΘ. πὶ, ἃ. 58 Ψία, δας, 31, πα. Ἅ. 

(1 ΤῈ μιμήσει. σα δ Οδδδαρ. ποσὰ ἴσοο Ὠὰ- 
Ῥεμέ, καὶ δικεῖς, ἴῃ. ΒΡ σα η}} ρονοάν ποημαί α 
μαα αν} 5, ΡΥ σι ηὶ, Πο5.. Χριστός, οχ σα, ΟἸΟΒ., 
(υ15]., ἴοθ, Οὐδ. 61, ὅσιον, βογιρβίιηα5 ἐδέξατο, 
οὐ νοῤθυηῖ λα θάνε! ἴῃ Θά ΠΠ|5. ροπὶ ἥλους ρΟΒΙΠΠῸ 
δχρυρχίμαδβ. Τα γοῦθ5, καὶ ἔλνησεν, οἵ, μοι ἀνχλ 
τὶ καὶ ἀπονητὶ χ 154. σοῦ. οὐ ρου. αὐ ΠΟ η5Ὶ 
ἰδὰῖα τα. παρ οὶ Οὐ. χαὶ ἤλγησαν εἰ οἰο ιρυτοιξ. 
ῬΡοξίγϑαιιο, σα πὶ ΘὝΠΠῚ [δυγοηξ, ὃι. τοῦ ἄλνους, σοηίτα 
ἀαίθηι ρυἶδι} οοσίοορ, ἀτοιζζροίαπο δχοθρίο, διὰ τῆς 
χοινων ας, ἈΠ ΠΛ 18 σοι πη ρμβοηαπὶ οχΊβε γᾶν], 
Οὐΐο!». ἃ ρᾷι!υ αἰνοῦθας. 65 ἃ οϑίου δ, 5᾽0. ΔΙλ Ὁ ΠῚ 
Βαρϑι: Ἀριστὸς ἐπὶ τῶν ἀχράντων παθημάτων ἄλους 
χαὶ λόγχην ὑπέμεινε" καὶ σοὶ ἀναλγητὶ χαρίζεται: διὰ 
πῆς γχοινωνίας τὴν σωτηρίαν" « ΟΠ ἰδίιι5 ἢ Ρ ΒΒΙΟΤΙ - 
« θ5 βυἰ5. ᾿ποοηίδγα ΠῚ Π5. ΟἸάνΟ 5 ΟΕ Δ ΟΟΔῺΣ 511511- ἢ 
«αατο; Πα 8 ἐὴς ἀοίονο μ᾽ ὁοπη τ ΠΙ σα 016] 
« βαϊαίοσιη Ἰαγμίϊαν, » δοῦρα ποχαποπίία, ἈΓηδεὶς οὖν, 
ὑβ6υ8 δὰ πρύξενον. 100]. οἰϊαμταν" ἢ ΒΟΒΟ ΠΡ ἂὐ 
φΖοῦι. αγηαβο, ἰδ, αν θῈ βάδι οἂρ, 9. 

(21 ὡς τὸ Ἰωάννου, εἰο, ὑοἰδὶ, ἤοα δὲ ὕδβδαβ., 
οὐχ οὕτως τὸ ᾿Ιωάννου βάπτισμα τυγχάνει, μόνης, ΘΟ, 
1. «ἰιοῖοτ πιο Προπᾷ 5 δϑ., αὐ πόροι ΒΤ Ί5Η Ραρίι- 
ΘλῸπι Π15 ἀποθιιβ, τοι ιββίοπο ρασοσίογαῃι οἱ ἀά- 

ὀρ Ιομἷβ αραια, ἐθι τη πανὶ τ ἀαθπιἀτησάθπη! ψο  Π}}15 
Ῥαρ βιαα ἴθ πουππὶ ρχ Πγ, ΓΘΟῊ ΒΒΊΙΟΩ 6. ΠΤ ΠῚ 

οὐ πηΐθτη. οομϑἐϑίοθαῦ, ἀομ 015. ἀπο σραθ)ὰ, 
ἰάθμι ἐδ Οὐν1ὸ αἰααθ ρίνη[15. σδιο 11 ἀοηαμλ. Νά 
αὐτὰ Βαρίίθηι! ΟὨΓΙ5ΕῚ θϑηθἤοία ἴον ἴπ θ0 πα 6 ΓΟ 
χαϑιηούδηβ, φασά ρσίηιο οἱ ἰονῖο ἰοθο νοῦδὺ αὠὸρ- 
εἰοηῖς σναϊίαηι, ἴθ δοσσηο Δρρο]]αΐ Βρί νυ 5 580 01 
ἀοπαιῃ. ἀο τονογὰ Δἀ ΟΊ ΟΉ 6. ὑγι θα} ΞΡῚΡ ΙΓ 15 58 - 

οὐἱ ἴῃ πὺ5 ροβὺ θδρι{βιπππὶ ἀοδοθηβα!, ΡῸῈ ΒρισιναἙ 

ἐριηρὰβ πιοΥίθη αἱ οἱ (δι ρ 9 ΠΆΒΟΘΙΙ ; ἀππιηὴ ἔθτα- 
Ῥαβ ο αὐλαίας οἸροι, δ απ πιοτίβ πα ν185 νϑ- 

βίτα σοη σα γΥ 

ψ, Ὁ βούπὰ Ἰηα πα! γα 6. τοσαπὺ ρσοτιαδὶ ΝΟᾺ 
5 Π105 ΕΓΒ τπογίιϊ δ γε γ6 ΒΘΡΆΪΙ, 60 γον 

ΟΓΟΙ ΧΙ τΘΒΌΡΓΟΧΊΩΛῈ5Σ ΨΟΤΆΡΙ Θά. ὙΘΥΉΣΙ Ρ8Γ 
πηαρίηοτῃ ΠΩ ΔΕ ΟΧΡΓΘ558 56, αὐ νοσχι ἴα ραγἃ 
κἰπιο παι ῖ, 55. Ομ ν 5615. νὸρο ΟΡ ΟΠ ΧῊ 5. δδὶ, ἢ υθρο 
5600} ας, εἴ γ6γ6 ϑασγοχίῦ; ὁ8. ΡῈ ἤφο ὀγηπία π0- 

ΒΓ5. μον ρναϊίαιι 5πη| πα μονα, ἢ μὲν ἐπα δ ]ἰοηθι 
ῬαΡΓΟΙΡΟ5. 6}1|5 πο ρϑεβιοπαῃλ [ΔΕ ἴῃ νου αῖθ 58- 

αύθηι ᾿χογοιαγ, Ὁ χα θονα έδην ἰ Πρ Π 65 ἃ1ο- 
γϑιη ἰ (λΡΙβῖα 5 ἱποοη  ατηϊ παι 5. θα 5 ἀὸ τη α θτι8 
5.15 ΟἸάνοβ ὑχοθρὶ!, 6ἱ ἀοοροπι ρδΡία δ τ δ τ ΐ 
ἀοϊογὶβ οἱ Ἰὰ θονὶβ ἰἤθχρογίο, ΡῸῈ δ  οσιτπ, ἀρ]στγιτηὶ 
οοΙημη απ] οδίἑο πϑὴ βολαΐοηι ρα Πυδίαι, 

ν]. Νϑηῖο Θσρὸ οχίβιπα ο᾽ ὈΔῊ ἐἰ5ῃ.8 ἦτ ΓΕΙΠ 5510 15 
Ῥοοσαίοναμα ἀππίαχαι δὲ ἱῃ δἀορογῖς σγαιλα συ - 
δίβιθγθ, βίοι! ογαΐ {οαπη 5. Βαρίϊσηια, {πο βοϊατῃ 

Ρουοαίοτιιη γΘΥ  δβ' θ᾽ σΟῊΓΘΓΕΒΔΕ : σα σοπίτα 
δρσαναίο πονογη5, ΠΠπ4, δίοαξ ρῥοοςαὶβ ἐχραῦ- 

δδη 15 να οί, δῷ Βρίν 5. βαηοι ἀσηυτα σοπμοῖαΐ, 

να οἱ Ομ οι δὲ: ραβϑίοαυτῃ δα ν ρατῃ δἰα6 οχργὸβ- 

ΒΙΟΠΘ ἢ. 6550. Ῥγορίον ποὺ ΟὨ] ἢ δὲ θααϊα5 τσ (Ὁ) 
σἸατα δ 5 δίοθαῖ: ΚΑΤ Ἰσποόται 5, χασᾶ σαἰησπησαρ Βὰ- 

« ΡΕ: Ὁ} Βα σπα 51 (Βυιβέθηι {5 58π}, ἴῃ τηογίθτῃ 6115 
« Βαρυλαῦ ϑα ἤγ5 7 ΟΠ ΒΘ ΌΌΪΟΣ ΟΓΡῸ Θἷ ΘΠ 5 ΡΘΣ [)ὰ- 

(1) πρὸς διατεθέντας, ὡς Ο « ριἰδαλμαι τα ταοτίυ πλϑῆ.» ἤνρο δὰ 605 ἀΐϊσεῦα!, αὶ ἴῃ 

5 τίς δος ϑ δὲ, ΤΕ δ ΤΏ; Το. δὲ ΠΟΙ, νι, 3, ὦ. 

ΞΆ ΠΟΙ ἴὰ ΟὨ ΙΒ πιτὰ τὰοχ ἃ θΔΡΓ 5110. ΒΌΡΕΥν ΘΙ Δα Γὴ 
Παάγαῖος οὐ. 9. ἀπ, 14, δὺ οἱ. Εἰ, πλ. 9.1Δ6τ6 
Ῥθν 5δουραπιθπίθπι ΠΥ Ἰ ΞΔ 15. ΠΕΡῚ ἀούον αἰ θο]θ5ὶ 
91. πᾶπι. 1. Οαοιηοίίο αὐἰορσηραηι Βοράγεῦ ἃ γοπαῖδτ 
5018. ρορυδιογη τη οἱ, θη ρεῖξηῖο ΦΟΔ11115. ΘΆΤΏ(Π15 58- 
ΘΥΔ Δ ΟΟῈ ΠΡ πιδι1οη 5 δρορττο πὴ Τὰ οἵας πὰ ΠἸ ἼΠ1Ὲ5 
᾿ν ἀϊβοονί, ἃ, Εἴ ρυοθα5. σὰπὶ Ὠθ4 8. ἃ ΒΑΡΠ ΠΟ 
φερε ἀἴοῖο, πόσα αι γοτηβδίοθο ρουραίοταμι ο- 
σρυϊοπετη ρτορτῖο τοῖα πὶ ΟΧΟΙ αδίθβθ: οὕτῃ 5016 πο τῇ 
6] 5 πἀοψ ομ}5 ἀδ᾽ ται ποτα οὗ ΘΡΕΙση ΠΌΠΟΣΗ ΠῚ 
οσοπίϊτ γα Ιοτεῖπ σδοσοτηθαο γοροϑι λέ. γὰκχ ἀλλὰ αηϊο 
ἀχοιδῶς γοσαράδξ; ἀπ} ἢ νηὶ ΒΟΥ ΟΥ 5, «ποι 
ἀϊοϊίαν ἀναχολουῦον, ἸΠ010}} Ογτη 5. 

(9) Ἢ Ῥαγιοα]ατω πάθος ἀδουῖβδτοιβ οχ (015]., 
Ποδ, ὕὔβαι, τοί, 

(ὁ) Ταῦτα ἔλεγε. Τοῦ 5 κι. ρᾷαϊο αἀἴνοῦβο γθίον! αν 
ἢ 155. ὕοἷδὶ., σα οἱ ὕββδρ., Ἴσως γὰρ πρὸς 
τινὰς ταῦτα ἔλ:γε (ἀθοδ5ι ἔλεγε ἴσο, δὲ 8588}, : 
ἴονγίαβϑο Ἰοσοιήπην, ταῦτα ἔλεγες, ταῦτα) διατεθέντας, 
ὡς ἀοίσεως ἀμαχοτιῶν κόνης (ἴσο οἱ [ἀ5.. μόνον), 
καὶ οὐγ υἱοθεσίας προζενητιχὸν τὸ βάπτισμα' οὐκ- 
ἐτι, οἴσιτ « σι! ἴασία ἀἸϊούθαὶ δὰ χαοφίάγῃ, 40] Εἴ 
4 ΠΟΟΙ σγαμῦς πὶ οχί ξιίαταγο πὶ ΒΡ βτλται ξὸ αι 
« Ῥϑοσαίονται Ροχα Ἰδβίοηθαι αρρὶ ἵν ποι δα δὴν ἀάορ- 
«Τἰοποπι: οὶ ἀπίθηι ρυμογθὰ,» οἷσι Πδὴ ἸσοΟῃ 6. 

ΦἸιουῚ ΜΠ 6 βὴπ5 αἰτορομὶῖ, οαἿ5 λυ ἀἸοῖτασε ΤᾺ 1ΠΠ1 θυ σ 
γατ πο βΟΈΡΒΕ: [6 Θηπσὶ ἀἀαοεαβ ἃ ΟΡ 10 Α ροβιον 
ἘΠ ΠΙαύπ5 αὐομιίουῖβ ταθη τόπο ἈΠ χὰ δαθοῖ, δ. ἸῈ 
60 πῶ νϑυρςα ανς αὐ παι ιι τι πιὸ Δ ΠΟ ΒῺῚ δ᾽ 
βοορὶοίαίομι Ομτίϑιὶ ραβδία. σολ την; 25 ἩΔΩΩΡ 

αἸτὰῦ 

(δ. 1ὰ Ἰοοσπο αι οδίφοθοβα Ὠᾶηυ ῬΓΘΟΘΒδὶ}, 
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δΔηϊπλ τη, ̓  ἀπ χοΥ Ὁ βαπιτα, θα 0} 5 πρὶ τοπι  πβῖο- ἃ ἀφέσεως 

ἀρθῇ ρϑοσδίοταχῃ εἴ αἀὐσρσποιι αἰ άσηι οοπίοννο, 

ποὺ ἀσπίοιη οι νογάρα. ΟΒΡΙΒΌ γα ββί ται, 

βοουδάπηι πε  αόπορ σαδυτάλτῃ, ΔΛ ΠΟΙ ΡΟ 6 δῚ 

ΘΟΙΏΡΙ ΟΣ 
ΜΗ ὕν ᾿εῖναρ ἀἸβοδηλυ5, Οδρικίαδι, ααφόπα απο 

ρΡΘΥμαΠΕ, ῶσ ῬΡΟρΡΙΒΡ ΠῸΒ δὲ ποβίγα ΠῚ 58] αἰθ πὶ γθΓθ 

δὲ σὴ ορίπίομε Δα} ΘΕ ΠᾺ 1556, Ἰόβας. μ88- 

βοτὰ 8}18 ραν οἰρθ5 οἷοι, ῬααΪα5 ϑαθεμα (Π]- 

βϑιθα οἱ βϑάμπ! δίς οδηηα Βᾶ  : «51 δαῖτ ἸΔΒΠΠΠῚ 

«ὙΠῚ [Δ 01} αι τ σἔ μα Π σχ 0 ἡλο ΓΕΒ. 675, α] ΠἩ Γη1 
« δἰ στϑϑυγι ΘΟ ΘΟ Π15.» ῬΔΡ ΟΙρ85. οὐέητες Ββῦς ΡΊ ΠΟΙ 

τὰ, ῥιει ει εὐ ὅδ, Οὐσπίατα δῖ) ΦΈ Δ} ΠΠ Ια α ἃ 

θέν. 5 γογᾶ, πὸ 5 ΠΟ Πα 6 ΘοΥ ΠΥ ΠΟ ϑ 6 ΒΔ ΡΟ ΒΠΗ 

τηοττ5, ᾿πδ} 111 ΠῚ ΓἀοἱὉ βατπ5. Δνονία νθτὸ 

ἀπα]α οαππὰὶ αἰξοπίοηθ. δια ΔΡΟΘΙΟΝ Ὑθυ}}}5: 

ποῖ εὐἰχὰ Αἰχες : δὶ Σ 51 ἘΠῚ 1 Τὰ σα δα ηιϊα5 ἀοτίς, 

501}, οἰη δἰ μαδιθ φιοριΐ. δ ϑρο ϑηϊη πλοῖβ δρπὰ 
Ομειδίατῃ ἢ νον ααῖρρο ἀπ πη ἃ σοῦροῦο δδρὰ- 

ναί 65: γονὰ σαοαθ βοραϊανα ; ἡατὰ ἢ 5) 6 

τσ ἄὰ ϑαοία τι 6115 ΘΟΡΡῸΒ. Ἰνο  ατὰ πὰ δὲ δ; γος 

χοσαθ ομγπΐᾷ 1πὶ ρ050. σοπ βογαλ, ΑΥ ἢπὶ Ὑ ΟΡ }5 λου- 

(15 φαἰάθ) δὲ 6. Ῥαδϑιίοηυτη ὁπη] Ἃ0 : Βα] 15 
ψοιῸ ΠΟ ΒΙἸΠἸπιᾶο, 564 νρυίαϑ5. 

ΝΗ]. ΗΠφοο [ἃ 0815) βαϊβοίοπίον. δάσος, πιθηλο- 

τὰ, φδηπο, σϑίηθνο Τα ΒΟΥ ΕΓ5.Σ α 6Ὁ 656 ἐπ ἶσιαςς 
ἰἰοοὶ ἀθ γα 5 ἀἰσδῃι: « δ} ἀαίθπὶ νο5, (πιο 58πὶ- 
«Ἀ80 ΠΙΡῚ ΠηΘΊΙΏΟΓΘΝ δία, 6 ἐγα πο θ5, αἀὰβ νΟΡῚ5 

«ἐγδαϊα!, τοίη θυ }5 ὅτι» οἰ 8115 γ6 ΡῸ δβ Πριι5, χαὶϊ γὸ5 
τἰαπαλᾶτα δχ πποτίπ!5 υἱνδηΐοδ τορτβοηίαν 58, γὸ Ὁ 

μὲ5. δάτο α{ τὰ ποντίας νλΐερ ἀγα 16 615 55. ΟἸ ΟῊ ἴα πὰ 
1μ8ὲ δἸοσα δ᾽ αρονίατῃ, παῆσ 68 ἴῃ βαθομα, ΑὭχΘῃ, 

ὅδ Ἄρια, νἱ, ὅ, ὅδ ΜΆΓ. χχνη, ὅθ. ὅ1 1 (ον, χι, 

8ἅΠ|8 ΟΥγΉ 0 ρτοραβιίαπι ει, πἰβὶ πῇ ρατααόχαχῃ 21- 
1πῈ ἀβοδνδξ, ΠΟΡῚΒ. ἈΠῚ1| μὰ Ρηθ5. δὸ ἀο]οι θυ5 
πα σπο σαλάγη τλονη 5. ἂὸ ΒΘΡΌ ΠΡ Ομ σ, 
ΒοΡροπδίοημλ 65. σοι αἢἰοαξοιλοαλ {ὐἸ]α] ; δὰ- 
ὁρ(τοιὶδ γοτο ρυδίιαηι δα μιάξισο ἀ }15 ὑρῚ δαὶ τὰ γοτα 
ὀδυΠβδίαδηι ἀδ ἀπὰ ΠΟΙΆΪΩΙ ἰἰοοαΐ ἀπθίλαῦο, βαρμο- 
οἷς; 35 Βαθα 5815 ἃρία οσσϊοπαν το ϊαϊουταῃι Ἰϑοῖίου 
ηἶ5. σοπδβίγαοιςος ογαίοποτ ὈψΡΙΠῚ ὑρμ Ὀρθτῃ ξλ- 
οἰΘΉ 8, το ροτδρίσπο ΒΟ ΒτῚ5 05; ἀπαξαο πὸ 
βαπίοθ ραν ου]α5 οὐχ υἱοθεσίας, οἱ οὐχ ἔτι ὃς, αὔσααθ 
ἍΠῸ νίποι!ο οοπιϊηθοίον [ΒΡ Ὼ 5. 
Ἢ ἴὰ ἰσὺο βορα οῦῖ τὰ πιὸ ἀἰοοραῖ Οννη]ι5. 
2) Τῷ διμοιώματι, ἸδάΈ|, αὐτῷ ὁμοιώματι" δον - 

αλίαν ἃ ΠΟ Β15 ἐχ οὐ α. ΟΙ60}.. ΟΟἸ5ΤΟ, οο, 58 1}»., 
βᾷσι Ἰόχε, δὲ ΟΡ ἴρθος Ἰοσθη πιο 1(α γδρϑίθηνο 
τον ας, 6. οἰαπ 8 οαΐ. 8, ἀαμὰ. 1, ἂξ μὶς Βοιιρβὶ- 
Πλ88. 

(39) ᾿Αληθῦῶς γὰρ ἐχωρίζετο, 1 βογριρβίηγιβ [αχία 
οοὔᾷ, Ποο, οἱ Παϑαιῇ., ᾿ ΟὟ 6556. ἴπ Οὐ 15 ἀληθής 

ἐῷ 

5. ΟΥ̓ΒΠΠ11 ΕΙΒΒΌΒΟΙΠ,, ΑΠΟΒΊΕΡ, 
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͵ ε ᾿ ΝΣ ἐν { ἘΣ ΠΗ ἀμαοτημάτων, γαὶ υἱοθεσίας ποοξευν τικὸν 

τὸ Βαπτισμχ οὐχ ἔτι δὲ χαὶ τῶν ἀληθινῶν τοῦ Χρι- 
στοῦ παθημάτων ἐν μιμήσει ἔχε! τὴν χοινωνίαν, 

ὅν Τὴ ρων, 
Φ΄. ἵνα οὖν μάθωμεν, ὅτι ὅπλ ὁ Χαιστὸς ὑπέμεινε 
δ. κα πὸ Ξ ρα ἃ ΔΕ Σεπἣ δ ἡμᾶς γαὶ τὴν ἡμετέσαν σωτηρίαν ἐν ἀληθείᾳ χαὶ 

οὐχ ἐν δοκήσει ταῦτα πέπονθε, καὶ ἡμέϊς χοινωνὸ 
4 -ν -- - “ ε" , 

αὐτοῦ τῶν παηημάτων Ὑινόμερα μετὰ πατὴς ἐύόα 
- """ . ρ. ἘἙ ᾿ Παῦλος τῆς ἀχοιθείας" ΕἾ γὰρ σύμφυτο! γεγόναμεν 

ὑὰς ἠῆαν ᾿ Ἢ 7 ΣΝ ΠΝΟ Τ ὁ ταὶ 
πῷ ὁμοιισατι [2)] τοῦ ϑανάτου αὐτὸν, αλλὰ γαὶ 

χαχὶ τὸ, σύ! τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα. Καλῶς ὃς 
᾽ 
τοῦυται ἡ ἄμπελος φότοῖ, Ἐπειδὴ γὰρ ἐνταῦθα περὶ 

ἡ ἀληθινὴ, καὶ ἡμεῖς χοινωνίᾳ τοῦ βαπτίσιατος τοῦ 
τἥ ἥς ᾿ 

ρχνάτου, σύμφουτοι χὐτοῦ γεγόναμεν, Ἐπίστησον δὲ 

μετὰ πολλῆς προσοχῆς πὸν νοῦν τοῖς τοῦ ᾿Αποστόλου 
εἶπεν, οὐ νὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ λόγοις. Οὐκ ν 

ὀ ὑ ποῦ θανάτου, ᾿Αλη- 
Ἶ 

θανάτῳ, ἀλλὰ, τῷ ὁμοιώμχτι 

θῶς γὰρ ἐπὶ Χριστοῦ θάνατος, ἀληθῶς γὰρ 

ζετο (3) τοῦ σώματος ἡ ψυχή' καὶ ἀληθινὴ ταφή" ἐν 

σινδόνι γὰ γαρῃχρᾷ τὸ ἅγιον αὐτοῦ σῶμα εἰλεῖτο, καὶ 
᾿Βπὶ δὲ ϑυιῶν (ὦ), 

θανάτου μὲν καὶ παθημάτων ὁμοίωμα' σωτηοίας δὲ 

ἐχωρί- 

πᾶντα ἀληθῶς ἐν αὐτῷ συνέδαινεν, 

οὐχ ὁμοίωμα, ἀλλὰ ἀλήθεια, 

Π΄. Ταῦτα διδαχϑέντες αὐτάρκως, κατέχετε 

τῆς μνέμης, πᾶρακαλῶ" ἵνα κἀγὼ ὁ ἀνάξιος 

δὲ ὑμᾶς, ὃτ' πάντοτε μοὺ 

παραδόσεις, ἃς 

ὑμῖν, χατέχετε (ὅ). Δυνατὸς δὲ ἐστιν ὁ Θεὸς ὁ παρα- 
στέσας ὑμᾶς ὡς ἐκ νεχρῶν ζῶντας, δοῦναι ὁ μῦν ἐν 

ὑμῶν λέγω" ᾿Αγαπῶ 

ἀξάνησθε, χαὶ τὰς παρέξωνχα 

καινότητι ζιοῆς πεοιπατεῖν. ὅτι αὐτῷ (6] ἡ δόξα καὶ 
᾿ ἃ Σ 

τὸ χράτης, νῦν καὶ εἰς 

ὅ8. οι, νι, (3, 

Ὡς εἷς ᾿ , 
δὺς, στναξα, “μές 

δὺ Πρτῃ. ν, ὅ. 

ἡπηοίσση. δαϊὴ θάνατος ργσσάρηϊ, 68 ΤΠ ΓΡΥ ΒΌΒΙΠῸ 
ραποίο Ἰοσϑροίαις, ἐχωρίζετο, γὰρ τοῦ σώμ. οὐο, 
ἀληθῶς γὰρ ἐπὶ Χοιστοῦ ράνατος, [ἀσοναΐ Ονούῥοϊαθ, 
ἀληθὴς ἐπὶ Χρ., οἴο, κα νορὰ παι πἰὸνρ Ομ εἰσ 
« ἔαρναι.»» ῬΡὸ ἀληθινή ταφή, Οοἶ5]., ἤοθ, Οα581}., 
ἣν ἀληθῶς ἡ τασή, « [πἰἴ γ8 08 Θρραϊίανα, » 

(4 Ἐπὶ δὲ ὁρμῶν, τοί, [Ιἀσῃςς ἡ μῶν ὧς πονϑῖς, 
(5) Τὰς παραδόσεις, ὃς παοίδωχα ὑμῖν, χατέχετε, 

Ῥαμσϊο δΠοΡ Αμβοβίοιαβ ; Καθὼς παοίδωχα ὑμῖν τὰς 
παραδόσεις κατέγετε" « Θὰ! ἐραα] ν 18, ἰγα ἀπ - 
« Ὧ65 ἰρῃηοίιβον Αηΐο παραστήσας ἀγοαϊατ ὁ ἁἀ]- 
αἀἰαιὰβ ἐχ οοἀά, ἤσβ, οἱ λβααβ. Ῥανεοεῖρίαπι ποῦ 
ρΡίθρι σὰ Γαϊατὶ νοι Πα ΒΘ. εἴος οαπὶ αὐ προόρ αν 
ἴο5 ἃ ποῦ ἂα νἹ δ πὶ ἰρα δσεθδθοβ παροσμασ ογηϊάος 

(8) Ὅτι αὐτῷ, ΑἸΙ6Υ παθοίαν, πο, ἀοχοϊορία ἴῃ 
οὐα, (051, Δοξάζοντας Πατέρα, χαὶ Υἱὸν, χαὶ τὸ 
ἄγιον Ἡνεῦμα, νῦν καὶ, δἴο, τ κ Τὰ πον ξαξθ νἱαν 81 - 
«Βα 6615, δου Ποδηΐθθ Ραίθοιη, δἰ, ΕἸ] χη, οὐ ϑρίνι- 
« ἔππὶ βαηοίαϊα, πη, ον οἷο, 
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ΔΑΤΒΟΗΙΘΙΒ ΥΠΌΒΒΊΙΑ ΡΒΙΜΑ. 
ΜΥΒΤΑΘΟΘΤΟΛ ΠῚ 

"1 ΒΑ ΘΗΚΙΒΜΑΤΕ. 

ΔΌΜΟΝΙΊΙΤΙΟ. 

Ι, Οὐγιδηιαξὶς 86ι. Οοη νι αἐϊογεῖς 5σουε "ἡ 2}. ἡτιοὶ δαρμεῖχα 5. αὐ αἰχτθ 6 ἠοηίο ἀϑοθη θυ ση , 
οοἩ θνοδαΐιω", τὰ ἣαο οναἰοηθ σπροη τ ἀμοίον Ὁ οὐ ρυτηοϊ λίην αἰψηο οὐ ἦχώνοηι, υἷι οἱ γέσασα, βφανα8 
εἰ 6ἤ᾽ῆΆλοαολανὰ ἀρόνιοης. Οἰγθπαίο δέπεῖδιι, φανιοιὶ ρει αὐάίψρο δυο δμθιϑοίο, π08 ἱπιησὶ ἀσουέ 
(6. 1 οἱ 2), αὐ διδἐα ἰοηεῶι ( ἐγ βίΐ μοὶ δαριϊςιίοα υὐδὶ δε δαιτὶ διρέγειιις ἐἰα με μϑριιοτῖς μὲ δὲ ςξῳμὶ- 
ἐος αο ραν εεῖμο5 ἐἠηοίαννων». ος οἰ ίσηια μὲν δοιειἰοἐϊονειι ὁσοϊοςαπἐλοανλιθνι μγοση 8. μὲν έν δασιοίδινι 
ἐπ πυὐϊδ οἤβοενο, εἰ ἀταπ αὐ ["οηίεῖη, αἰετοϑι πάρος οἱ ρεσίμα ἀρρίϊσαίαν, πνμ ἐμέ τοῖς ναί, αὲ μη ῶδον- 
ἐὐγηι τοϑον  ΉΠ 8, ἐπί νι μον ἔδιθι 6588 (ἢ. 8. δὲ ΑὉν ἀμζμς βασρανιοηεὶ ἠγμοία πὸς μυρίος Οποδίἑαπονμηι 
αρρο(ἑαεῖονι ἀἴῃπος γοάτ(ι, Ὁ). Ζώσι ἰρυΐον" μοτοιω δὲς πορημ ἐς ἴη, υθίογὲ ἰρχὸ 6705 γοὶ βηιω δ, α΄ 
οὐνενηοτίαϊα, 67 ι8ἀοηι α ἡ πος ἰπ ἀπύρια οἱ σο ρον μγοίοφοησο5 οἐβἸοαοία, πιογαιδ οὐ πον ἑα ἰΟΉ}6. 56 ἸΟΉΘῊΣ 
δοποίμε ες (νι. 6). 

ΤΠ. ἡονιογαὀιἐϊα γι ἰδ εἷδ οἰ τίξηναίι8 δονιθήἠϊοίίοπο οἱ οἠ βοαςία ἀνομίαν. Π᾽ οοἰοκὶῶ ἤΤ᾽οΡοϑο  πελ (αλ}16 
γι ὧι οοπίεγθηθα σοηβγηιαίζοπο ἀορον δὶ, μὲ ἑατάρα σοῦνα ὧι οἰσπαῆσο προρίμηὁ αἰϊοὶ βοίτα γεξ ον 
δἰ ἑεη(ἐΐ ἰόψαΐί ; φμίφιίιη δαὶ. 18, τι. 88, ἐποίημαὶ {ι᾽555 ἰδία : Σορανὶς κοινωνίας τοῦ ἁγίου Πυεύματος" 
ΒΙκηδοῦ! αὶ Θομμηλ οἰσα  ]η15 8 πο 1} ϑρίγί 5. Ζασεεμηι ὑριροδὶἐϊοπῖβ αἰχεα ἀγα ἐἰοη δ θαπὶ δοπιι αν 
πολὶ ἡ θημττι ". γεαμτιίση, ἐσηλθῖ ὑμιμοκί ονόν ὧν οἰρ δα ΐΣ δαοραθεθη (0 αὐ ἰὁἐξίι πον οὗδοῖι"8 τηδίη μας 
εαέορι. 1θ, πῖωη. ὃ, ΤΠ ονοκξοὶ χναὶς υπρούαίπεν ῥρονς, 88 ὁ ἀμγοβ, παρὸ οἱ μέοθι, Ῥρωσίρμα ἐαπιθα Θγ ας 
ρον ἐΐς πηοιο, φααμε σαϊ. 222, πηι, Ἴ, βαρ απ ηὶ ἤο6 γροθηβονδ, δοίαριυ υομηει να, ἤδα “οἷα ὑλ ἃ: 
{ἰμ5 Ἰτοοίοδὶΐς αὖ Ορίδοομο σοῊ Π γπα πο ἐντου οίνα τι". οὐρα ργοδὺ μέορὲ υερίΐσουι 80 πεοιηροίίο, φμαηψιαμι 
αἰϊῳιεῖδιις ἰοεὶς ἐρδανε ὑν ονίοηα, ᾿λμηψογθηΐῖ, “1 ἐπ ΟΥϑοῖβ 1) οἰοπια αἰαὶ ρμγϑίθν βροηίοιι θιρηεύρα δὴ) ἴ5-- 
γη0}6 ἐϊαϊεδανίι, Οοηοιἐ ΟΡΟ εαπ. Ὥς ἤροης, οσμἶ, πανος5 δὲ ὁ5 οἰιγ τ ρναίο ἰφηατὲ γοβερισείτ, 126 οὐκί ς 
ϑαηέ ἄγος. Νατ, ογαξ, ΧΙΧ, γασ, 302, αἰξ, βλεφάρου μυστιχῶς σφραγισθέντος, ἐπ Πμοποίοᾳ. μαρ. 8358, 
οης, απερος, πανοβ, οὐμάς οἱ μρείδδ τὶ σαν μην τὴν αἰζονο ἀμίορα (δ ἰἴηο μσῳ. 00, ορεληἴταν μρείτηι 
τονοίο ; ἐοπέρα ἴὴ (ὐρεο μαρ. ϑ0.ῶ, γόνα. στ, πσύοδς απιτοϑ. τιατσατν υσίῳ, οἱ ἐογοἐϊδ ἰσδιιδ μενον μὲ 
γοἠονυιίμν, ἐν Οννης δουονὶ Απποσπενὶ, ἐρονὶς Πἰδι5 υἱοιθας, οἱ οτρηΐα ἐοηῖημο πιρην γα δέφηαηέιν, 
Οααηφμανι Οὐτῖζίως πμοίονιες σὲ μιοεξηνν μοὺς γατῖος τιοηὶ πιογεονεί, πδ ιΑ! ἐκβίμουβ. ἰΟγΗΘΉ Ογετ μη {7 6- 
οἰκεϊανεηι πος ἀπιδείαγο πὸ ἤονὶ δύ φιὶν (16. κετεὶ ΜΠ ενοξοί μι τ φμο σον ηιαγεἴδ'. (ὰΣ {δε πι η1ὸ 
Οπνλὰ σαὶ. 1. σὴν, 8ς 5. σονται οβαεί ἐδὲ σμΡινηϊαι ῖ, πολι αὐίον δἠη ρέλοὶς οἰφηὶ ορμοὶν Περὶ πιυπιοπεηὶ 
Ολινῖκηια Πογοσοί γηνὲς οΡαΐ, μὲ μαρδη αριιὶ (γφρος, [σασγαηἐςδιηιὲ μη φμεηίε οονηρμοεί(ο, τοί ἐρβὲ 
ποθ θῊ μόρον, οἶδο ἀμίοην πεααἐηνανη μεν ἐδηὴ σονδἐ 1886 Ὀϊδίμπαι εις, εἰνηυ σαὶ, 39. Ἐπωμ, Ἱ, οἱ 
δασναηρηο ἀρμέϊοοί 2)αυϊάϊοιοι {πώ : Ἰτπιρὶ σα 51} ἴῃ οἱδὸ δαροΐ τθυτῃ {7’καίς ΧΧΗ, 5}. 

11. }ποριϑίειον, 6. οι ρἰδαναίο, μον δηΐων αὐεὶ Τρχεώνος (ον βεπιατοηῖς ποθεηθ ἀοϑὶ ἡ νάνι, ἦλθα 
σεφοὶ σλνίϑα, υοἷ Μόξον, Πυρσαφαλα πὴ ρροϊανο σοπβμθυθνμη! ), πάρι ἐὲ ἴπ ἠὸς δαονραη θη [0 εν! οὐτοπόηι 

ϑθηρον αἰ ργαοίρμαδι ο7μ5. ραρίνηι δροθίασονον ὁμση 4, αὐμῖ ατιέὶῳ μὴ π8 Ὠαπιί5. ὅν  Ο5 ΠΟ Ώ ΘΟῊΝ Ῥοίϊον ἰοδο 

μαϑιΐδοο υἱώραπέμν, αδέία ἐδ δίθε οναίίο ονία φιαλία ραδεκαΐξν οἱ αὐ δοβίοπι σούϊοοβ, (εἰ ψμοδ δυρο- 
γ»ἴονοβ μα, α ποδὶς γοροηδίία. Τηῖο χραρφυνειίιηι Ἀπίας οὦ σοί, δοιρίσέλαηο γϑοίίαι διίαιδίαις. ἐΐοβίιδ, 
οὐ εἶθ βασ απο 0 Οὐ ρηχαιοηΐθ αὐσὶξ : σα τις οσαϊοὶς νανείαίο5 αὐποία ἰνπι. 
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ΚΛΤΗΧΗΣΙΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΊΙΚΗΓ. 
Περὶ χοίσμοητος" χαὶ ἀνάγνωτις ἐκ τῆς ᾿Ιωόννου Καρολιχῆς πρώτης Ἐπιστολῆς, ἀπὸ τοῦ, 

»᾽ 

αὐτοῦ. 
συα ἔχετε ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἴδατε πάντα, ἕως τοῦ (4), Καὶ μὴ αἰσλυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ 

ΟΑΤΕΟΒΕΒΙ5. ΜΥΒΤΑΘῸΘΟΘΙΟΑ ΤΠ 

θὲ ολεϊδνιαίθ Σ δὲ Ἰδοῦ εχ (ϑίμο!οα ρεῖαα ζοδηπὶ ᾿ρίϑίοϊα, ἃ δῖ5. νοῦρῖπ; ΕἘ νὸς οἰρίϑηια [5 ν 
ἘΠΟΙΟΙΘῺ1) παῤοξα α ἢδο, οὐ πολέ οηπία ; ἀβηὰο δὶ ἰδία  Εὲ οὶ ριοβαηιβ αἢ 60 
υοπῖλ 678 59 

ἐπ αὐ- 

1. Τὴ Ομ είβεατῃ Βαρο και! οὐ Ονίσέαπι ἰηδα 61.Ὶ. Δ΄, Εἰς Χριστὸν βεθαπτισμένοι καὶ Χοιστὸν ἐνδυ- 
511Ὼ1}}5 σα) ΕΠ Ὸ [}61 [οτιδὲ Τὰ 6 Ὁ} τ 1 δὲς ΟἿΣ ΘὨ τα 

ῬΓ θϑ αν} π05 Ποὰβ ἰπ δἀοριοηθιῃ “ὃς. οοπίον- 

1η65 ΟἸΠΠΘ Ὁ σου ροῦὶ σογίοβο Βυῖϑιὶ δ, Ῥα ΓΙ ΟρΡ68 
Ἰαῖταν οἴου Ομ δῖ ὅ5,, 66 ρΗγΙσι1 πὸὴ Ἰππλο γα 

ΔΡΡΟΠ τη ΐ ; ἀδίαθ νοδίβ ἀἰχσιξ Π6ὰ5: Νοὐἑέο ἐαη- 
Φ6γῈ οὐαϊκίος γιοὺς δ᾽, ΟἾΡΙΒΕ ἀπίοαχ ἴδον 6565, 

ἄσπι 5ρ᾿υ15 δα ποῖ ΦῈ Ὁ πὶ γθμαπὶ (2) ἀσςορ δί5: 
δὲ οπτηϊᾷ οὐρὰ νῸ5 ἴθ ππιᾶρῖπδ βιιπί ρογασία φαληο 
ααϊάσῃι ΟἸ ΓΙ 541 πᾶσί )δ 5. δβίϊβ. ἂο 1Π6 φα θαι ἴῃ 
Τογάδῖ8. Πυμλΐηθ ἀρ] αΐα5, σαπὶ Γγαραηϊία ἀἰνίη]- 
(4118 8889. οἰδανία δα 5 σΟΠΙΙΠΠΙσα55θι, 80 δἷβ 
ΒΟΒΠΔ 1: ϑαποίχας 5ρ᾿ 1 5 Βα 5ἰαμ 16} 15 1ὰ Θατῃ 

0 7 ΠΗ, τὴν 0 98,61 ΟΝ], 37: 7, ὁ δ. νι, 30. 9 Ἐρηδβ, ἢ ὅς. ὁ ῬΙΠ ν πἰ, 3.,  βάυς, πῇ, ἘΠ, 
66 Ὑἱᾷ. οαὲ. 18.2.38. ἈΓΡ. τὰ. Ος δ1 Ῥ64}. οἷν, [ὃς 

σάμενοι, σόμμορφοι γεγόνατε τοῦ Υἱοῦ τοῦ 

Προορίσας γὰρ ἡμᾶς (5) ὁ Θεὸς εἴς ὦ 
Ἶ ἌΝ ῥ 
ματος τῆς δόξης τοῦ Χοι- 

γενόμενοι, χοιστοὶ 
᾽ ΟἿ 

ξρὶ ὑμῶν ἔλεγεν ὁ θεός Μὴ 
, 

μόζφους ἐποίησε τοῦ 
- 

σ 
στοῦ. Μέτοχο! οὖν τοῦ Χοιστοῦ 
εἰκότως καλεῖσθε' χαὶ π 
ον, κα ΡῈ π ον : ΣΝ 
ἁψασῆς τῶν γοιστῶν μο5. Χριστοῖ ὃ 

ΞΕ ᾿ ᾿ ἜΝ ᾿ 
ποῦ ἁγίου Ἡνεύματος τὸ ἀντίτυπον δεζχαενοι" καὶ 

: ἢ ων," ὸ δ᾽ δ ένα κι. ᾿ ὴ ᾿Ι ἥ- ὁ πάντα εἰχονιχῶς ἐφ’ ὑμῶν γεγένηται, ἐπειδὴ εἰχό- 
νες ἐστὲ Χριστοῦ, Κἀχεῖνος μὲν ἐν 'Ιορδάνη (4) λοὺ- 
σάμενος ποταμῷ, χαὶ τῶν χρώτων τῆς θεότητος μετα- 
“.. Ν "ἣν ἢ "2 τς , Ἐ , 

δοὺς τοῖς νῦασιν, ἀνξεύχινεν ἐκ τούτων" καὶ Πνε)- 
ἀν, ὙΜΙ ΤΦΠ Ἂς ματος ἁγίου οὐσιώδης ἔπιφοίτησις αὐτῷ ἐγίνετο, τῷ 

γ 

(1) ἴβως τοῦ. ΑΣΠ σα] πὶ τοῦ ΒΡ ρ] οὐ μλι15 ὁχ οοδ ἃ, ἢ ἐξά οἰεθὶ Οἱ ῖρίο, ρ6Ρ δρίλτι βαποῖὶ ραν ιοῖμα- 
6151... σοο, (αδάαθ. 

(2) δρίγἱξις δαποιξ απτέιρμηι. ἸΠσο ὁϑὲ ἐμ δοίτον, 
υἱοαλα δἰρλβέμίο, μίσπις Ασα ραν πο Τθσὴχ ρτιρ- 
οἶ58. 658 δὺ ἰγρὰβ βοὺ ἤμαγα; 96 ἔνθα. αυϊάαιη ἢ 
Ἰοσηι τθὶ βυΘϑΟ ΠΕ15. Ὑ0} ἰα δα 19 ἀαία5. ΑΕ ρα πὶ 
ἰίάσυο μὸ ἀπᾶπλ τορτβοη αῦ, ἀρ 86 πεὸ ἱπολυ}ὲ 
Ὧθ Θχοϊ αὶ : ταηΐαπι ργωβοη ἃ τῇ 6] 15 56 510} {6τὰ 
ΒαρρΙοὶ, ΟὙγΠ] π5 οαξ, 20. πππὶ. ὅς ΒΔ ρ Πβγηπχῃ ἀἰ01), 
ΒΩ ΘΡΙ ΔΓ] ΟἸΈτ 511 μα βίο ας 4185 θ51 ποῖ ἴο- 
ΒΓΆΠιι5, ΔΩ ΠΥ ρα 6856: ἷο Δαίοιῃ οἰ νιδιηδ,ρτῶ- 
5815 θα! ἀδη), 86 αὐ 6 15 ρῚνῚ Π15 βδηοῖ ἀηπν- 
Ρὰπι ρυσηπη αὶ; πᾶ 150. Οὔγιβηλα αἰο! δρύγἐέπς 
δαποίὶ ὁἐβοῖοηβ βονὶ, ρα ϑοη τα αἀϊοθιλεσἐῖα ὁἼεβι ροϑὶ.- 
ἀαδηι σο]οπίεθ ρτθοῖθιι5. σοηδθορδίθσιαα. ἔαἰὶ, οαϊο- 
οἰ 515 πα [5 παπὶ. 3. τ 29 α1ὸ ἐμτάοται αυδπαᾶρ ν]51}}}}} 
οἰιγϑαγαίο σογρὶ5 ρου ηἰασιδηϊαπι δ οίο οἵ νἱνὶ- 
Ποὺ ϑρίγι τα Βα ΠΟ ΠΟΔΡῚ : ὁθ0. ργοσπη ὰξ πᾶμι. ὅ, 
51ΠῚΠῚΪ 5ΒΔΟΘΓΟΟΓ15, δὲ ΒΑ] 0115 ἰὼ νοίοτὶ Ἰὸμ ἀὴ- 
οὐἰοπ 65, τὶ ϑυηοΐο οἱ ἤμιτά σοι Ε{Π|856, ΔῈ τ08 
γογ6 πὸ ἰπ ἥπατα ἃ Θρίο ἴα βᾶπο!ο ἱπαπρί ; ἀ αἷΐ 
οαϊ. ὁ, πη (4, δὲ οαξ. 17, ππππι. ἃ, ἤρϑῦχῃ ΒΡΠῚ [ΠῚ 
δᾶποίπτη {αὶ πη ΟἈεἸβίπι ἀθϑοθησι ἴῃ ποὸ5 ααοαις 
ἀεϑοόθηάᾶετε ; οἱ οἂξ, 1. πὰ. 36; οαὐ 17, παι. 18, 
οαιπάθαὶ ϑρίγι τὴ ἀ8| 1 νθίθΡο 5. Ἰαξ 05 ρα πη απ 89 
ἀεϊηα ἴὰ ἀροβίο!οβ {Πᾶρδ81ι5 οβῇ, ἴῃ. μο5 δάνοηϊτθ, 
(υοὰ δαΐοι Ξριγιτ5 βδ οὐ ἄοπὸ ΟΊ ἰὴ ποθ] 8 
1] ρΊ πΘηὶ Τότ αγατὶ 41}, νΘ οΡα ἢ) Ῥαΐγη πὶ Βα ΟΠ Έα 
68., 1πά8 ἀποία (ποά ἀἀορίοποιῃ ΠΠονατα, πὰ 1} 
ἘΠΊ οοπἰογτλ Δ ἢατ, σαν 1815. Ἰπ πϑίσ 8 ἴῃ Π0}}15 
Ρ ον οῖαῦ. ν᾽ὰς ΟΥ̓ Π. ΑἸοχ. ΤΑρῤβαιο ἀσβοῦῖ, 38. οἱ 
δά, Π)δΔιηδΔβοΟ 5 12. Ερλαδ τ, ὃς στ κηϊὰ νοσαμϑ τὸν 
ἐπὶ πίστεως σφρογισμόν, εἰσησοιίι αὐ βάσιι, αὰ- 
ἀΐι, ὃς ἐστιν ὁμοίωσις πρὸς Χοιστὸν, διὰ τῆς τοῦ 
Πνεύματος μιταλήψεως, φμοά εἰσιαοιίμηι 6588 ςἰηιῖ- 

ἐϊοπέηε. 
(3) Ἡμᾶς. ἀτοάθοϊαβ ἰϑρὶ, υοβ Σ πὶ ᾿δομοηὶ ἰοίᾶ 

σοηΐοχία» 50} 165. [ἀν ον ὈΠΠῸΣ. 
(ὁ. Ἔν ᾿Ιοοδάνῃ. Εχ ΟοΙ51, βου βολ}5. ρτέθρ, 

ἐν, Ῥρὸ φῴτων", βονίρβίπι δ. χρώτων, ὁΧ οὐ ἃ Θοίσ],, 
ΟἰμοΡ. παἴγοόςιο, ἤος, Οάβασθις νοι, ἀσαονεῖ, εὐ ατο- 
ἀθοῖο ; φαὶ σα 1ορἴ558ι, χρωτῶν, δ ἈΠ515 δϑϑοῖ 
νογίορο ραν ἀϊοϊπ ἴδ, ἰσὰ 5.1, [τὰ φοΥρμ5 τὰ 
φθο ἀλυϊαῖίας παντίαναι!. Αὐ χοώτων εορδοηἀα ἃ 
χρῶτα, Ὡ0ὴ χρωτῶν ἃ χρῶτες, Υὐχ χρῶτα δρυὰ ἀὰ- 
οἰον δ 5. πιο} ΘΠ δ αὐποὸῦ πα αι ατή, οὐοεῖβ, Πα 
ΒΌΓΑΙ θα. Νγσδβι ἤότη. 9. ὁ (αηξι, μασι δ.9; Βὰη- 
οἰ ΜαχΊπιι5, σπκοβε, 97 τη. Βωηριοτη: Ἀρῶτα )α- 
μὲν εἶναι τὴν εὐσέδειαν, καθ᾿ ἣν τοῖς μὲν ἣν ὁσιμὴ 
ἀπὸ ζιυῆς εἰς ζωήν Οὐδλη ἤρα, χρῶτα, αἰοίονιις 
6886 γ᾽οφίαίογι, ἐοοισιίιέην φιαῦηι ιβϑη σα ΡΑΆ 5) αἰ ὲς 
εγαξ οα0} « υἱξα ἰπ υἱξωθι. Ὠεῖπ ἀξ ἀδ ο[5. οογχοηϊ- 
θὰ5 Εἰ του] δ η5. αἰ, ΘῸ 5 Βρι Γᾶ οἱ δ θῖθθδ ὅγα- 
Εταριτάτῃ ἰαπ τ Ροπαθ, οὐἰοτγοίη, πνξοντὰς χαὶ 
ἀποπέμποντας γαθάπερ εὐωδίαν, τὰ χοῶτα, τουτῖόστι 
τὴν εὐπτέδειαν, οἰο. ἀπιτααυ5 56 80}} Πρ τ τα ΟρδΓΌ τα 
Οτγεοιβ ᾿Δ ΘΟ ρυδ8. δ οὐα βαπεῖ Αὐδναλανε, Ῥὰμ, 380 
ατνῶς. οὐτίς ἀππὰ αἱ Μαγίαπι 6}5. δρίοπι βᾶποίο; 
ΔΥΧΉΘΆΠ ΟΠ ΟΥΘΔΠ σἢἷ5 Οἀ ΓΘ ΠῚ ρΟΓΟΘρ 556,5 1}, 
ὠσφράνθη τῶν γρώτων τῆς ἀγγελικῆς αὐτοῦ πολι- 
τείας" απο ΔΠ1π8. ἰηίολργος τη 81, ὠσφράνθη 
τὴν ὀσμὴν τὴς ἀσχήσεως, νοροτι πᾶπο τγαισοβ δὰ 
᾿ναὰς ἀϑὰπὶ Δ Ρ μ 558. Θχ βθηλο, συοὰ οχ {ἰποῖϊ5 
ΘΟΙΟΓΘ ΟΟΡΡΟΓΡΙ ΒΌΒΒΧΠΑΙΑΡΙ 50 [64 οὐοτ, ΟνΡΠ]απ 80- 
(βιὰ αἰ! ΟἸττίβθατη ὁχ [Ρἀργάηα 5 ἀντ {15 αζαῖβ 
Ππηρϑράνίξβο ἀππὶ θα 5. σΟ ΠΡ φαση δια ἰρ56. ἰὴ χεὶ- 
ἰυγὰ αἰνὰ Δ0 οὐἴονηο πμύ!α5 ὦ ῬΑΊΓα ΒΡ τηϊονὶ 
ἀπροθηΐο, Ογτ 1} ΒΟ ΓΘ ΒΓ ΠΕ. 1άθο Ῥροσαέ, τι. 18, 
ἅ 4185 ὈΒΡ(ἰδιΏ8165 ἀἸ0}}  λβε ξεν αν 981 ΟΝ Υ βεβεναηι 
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δι ίῳ (4) ἐπαναπαυομένου τοῦ ὁμοίου. Καὶ ὑμῖν» ἃ ΠΠαρδ0}5 Γιοἰυ5 65. (4), ϑἰμα!! ΘΌΡΟΡ. 5ΠΏΠ 6 χα- 
ὁμοίως ἀνχδεδικόσιν ἀπὸ τῆς αὐλυμθήθρας τῶν 

ἱερῶν ναμάτων, εδήθη χρίσμα, τὸ ἀντίτυπον οὗ ἐχρί- 
σῦη Χοιστός, Τ᾿ οὔτο ὃς ἐστι τὸ ἅγιον Πνεῦμα, περὶ 

οὐ καὶ ὁ μακάριος Ἡτπαΐας, 
Ὡνν ἡρρας ς 
ἐν τῇ χατ᾿ αὐτὸν προ- 

φητείᾳ, ἐχ προσώπου τοῦ 
Ὗ Ξ 

: ἔλενς " Πνεῦμα Κυρίου 

Κυρίου ἐπ᾽ ἐυξ, οὐ ἐνεχεν ἔχρισέ με’ 
' 

πτωχοῖς ἀπέσταλχέ με. 
εὐαγγελίσασθαι 

Β΄, Ἑλχίῳ γὰρ ἢ μυρῳ σωμχτιχῷ Χοιστὸς ὑπ᾽ 
ἀνθρώπων οὐχ ἐχοίσθη, ἀλλ᾽ ὁ Πατὴο αὐτὸν Σωτῆρα 

προχειρισάμενος τοῦ παντὸς χόσμου, Ἡνεύματι ἔχρι- 
σεν ἀγίῳ, ὡς Ηΐἕτρος φησίν" ᾿ησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζα- 
ρὲτ (2), ὃν ἔχρισεν ὁ θεὸς Ἡνεύματι ἁγίῳ καὶ 

ὁ λαοὶ ὁ προφήτης ἐδόα λέγων" Ὃ θρόνος σου, ὁ 
ες, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" ῥάῤδος εὐρύτη- [“] 

πος ἡ ὁοδος τῆς βασιλείας σου. 

καιοσύνην., ἐμίσησας ἀδιχίχν" διὰ τοῦτο 
ἔχρισέ σε ὁ θεὸς, ὁ Θεύς σου ἔλαιον ἀγαλλιά- 
σίως παρὰ τοὺς μιτόχους σου. Καὶ ὥσπερ ὁ Χοι- 

στὸς ἀληθῶς ἐσταυροῦτο, χαὶ ἐράπτετο, καὶ ἐγείρετο' 
ὑμεῖς ὃὲ χατὰ τὸ βάπτισμα, ἐν ὁμοιώματι “αἱ συ- 
σταυσυθῆναι, χαὶ 

᾿γάπησας δι- 

χαὶ 

συνταφῖ αι, χαὶ συναναστῆναι 

οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ χρίσματος, 
Ἰράύβε. ἀπαθές ὧν ἄν μαναϑοναο δ΄. ΡΝ 
κεῖνος ἐλαίῳ νοητῷ ἀγαλλιάστως ἐχρίετο, τοῦτ 

" ῇ ᾿ οΑθοϑ ἌΝ 
ἔστ: Ηνεύματ' ἁγίῳ, ἀγχλλιασεως χαλουμένῳ ἐλαίῳ, 

αὐτῷ πκαταξιοῦσθε 

διὰ τὸ αἴτιον αὐτὸ τῆς πνευματικῆς τυγχάνε.» ἀγαλ- 

λιάσεως" ὑμεῖς δὲ μυρῳ ἐχρίσθητε, κοινωνοὶ καὶ μέ- 

τύχοι τοῦ Χοιττοῦ γενόμενοι. 
ἘΣ Ὁ. αἰ ἀμέτε καῖ κα " ΤΟ ᾿Αλλ᾽ ὅρα μὴ ὑπονοήσῃς ἐχεῖνο τὸ μύρον Ψιλὰν 

εἶναι, "Ὥσπερ γὰρ (3) ὁ ἄγτος τῆς Εὐχσριστίας, μετὰ ν᾿ 

10 Δοῖ, Χχ, 38. δδ Τρ}, αχη, ὅ9 Μὼὶ σαὶ. 10. π. 44. 
τ ΤΉΝ, ξαῖς Τὸ, ἧς τ; δὲ δ. δ Ἦν 7 δὲ 19. 

δρίραν 5 Γ»συγαηίίη. 51. οἱ ἰατηθὴ αἰΐογα φώτων 
1εοο μ]ασαπονῦ, 15 θϊδτῃ 56. Ερὶριαμη απριονί δια 
ταπηΐνὸ ροίδβι, πὶ Εαρ. δαὶ πιάτα. 1δ. αἷὰ Ομ τί ξίυπι 
ἧι ἀφιαβ εἰδδούγνιίδδο εἰαπίοην γπασὶβ φμαης ἀσοὶρ θη 
{0})}, ἰατο Ἰεγίσηλ ροΐίεις φιίίμι ὑπ φοηίοηι, δαὶ {ἰ{πιηιῖ- 
φιαίονι 06 υἱνίιθ. ἐν ἰμπίρηη, φωτίζων αὐτὰ καὶ ἐν-- 
δυναμῶν αὐτά, Λο [ον(6 ΤΟΒΡΙΟΙ ΟΠ 5. νοίογθαι οχ 
ΔΡΡΟΟΓΥΡὮΙ5 Εἰ γ5 Βα ρία πα ἐγδἰοπρι, αι οὐῆὶ 
Οἰτιβία5 Τουίληθιη ἱπρῦθβεαβ, γὙ6 1, τ Γοραμὶ Δ}}[, 
Θαγοσπ5 Ὀββοί, Ἰοοιγη νὸ}] αἀαιαβ πιᾶσηα ἰὰκχ, ἀαὶ 
οἰϊατῃ 5βοιηά ιην ΟΠ μ Π]Π105. 115, ΠΠ σίγα 5556, δ 146 
φακείπ., 9181] μᾷσ, 2: ; ἐρίμιι,, ᾿κογοβὶ χχσὶ ἢ, 18: 
Αποῆναι. ; Πἰμά}!., ἀρὰ υρναμαπὶ; Φανόποιιῃ, 
"8. 1 ΒΒ δέ, ουαπῃ. ᾿ Ῥαβοῖας. δίς 10. γε τὴ λ] αἰ, 
ο. χι, 3, οὐ νοίονοι ϑδποῖ! ΜΙ ΠΟ ἐσ 5] ἰ ΟΌ 6. 
6Χ πι5, (ΟΥ̓ ΟΊ Ομ51 ἃ οβίτο Μαυαρο οἀϊίαηι, αὐ 
σᾶ, πον, 10. 

(4) Τῷ ὁμοίῳ, οί, Μοτεῖ, εἱ οοάᾷά, Βορ, (Δα, 
οἱ (015)... οπιΐϊθθοὸ τοῦ ὁμοίου, μαροηΐ, ἐπαναπαυος 
μῆνου ΤΙ ο15|., ἐπαναπχυομένγ) τῷ ὁμοίῳ, Ονοάοςία5 
ἀτὶτοτ ΟΠ 51}, τοῦ ὁμοίου, ΑἸ 510 ἴ0 συπι ποίαν δά 

ἰοδμῶ ἘοοΙ βία βιϊοὶ χαῖ, 19; Πᾶν ζῶον ἀγαπᾷ τὸ 
ὅμοιον αὐτοῦ, καὶ τῷ ὁμοίῳ αὐτοῦ προσχολληθήσεται. 
Βοάδθηι ποᾶο αι ΟΥγ] ας ἰοοαϊα5 680 ὕτος. ΝὰΖ, 
ογαῖ. 39, γᾶν. 94; Καὶ τὸ νεῦμα μαυτυοεῖ τὴν 
θέοτητα" τῷ γὰρ ὁμοίῳ προστρέχει. Εἰ ϑδρίριξι5 ἐν 
οἰππαἱδ ἰοδι πη ογίμηλ ἡϑίἀϊξ Σ παη αὐ εἰηιϊίονη ἀὐοιιγ"- 
γὲξ, Βα  ἤϊαάο ἀυΐοιῃ 1ἃ δυσατταν ἐν αὐ» ΟἸ γι 
τδβροςία, δδίσαθ αὐρααθηίαμῃ ἀἰν λα {18. Ἀρίτηι5 
58 Π0 1), 

(Ὁ; Τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ἴοο, οἱ Οάβαι}., τὸν Να- 
ζαραΐον. οχ, ρῖῸ ὃν ἔχρισεν, παρε (ο15}. αἱ ἰὴ 
Δοίβ Ιοσηαν, ὡς ἔχοισεν, φιρπααιποπην πρὶ. 
ΒΗτς υμοϊϊο ἀδ φιὰ ΟγτΊ]} 5 Ἰοααϊίαν, ματα! αίθαι 

αυϊοϑοθπίρ, νοθ᾽5. φασατ6 5] Ὁ} 1οῦ, ρμοβιχααι 6χ 
βΒδοόραμα αι σα ρ δοίη ἀβοθπά δι β, ἀαϊατῃ. 65. 
σμυίπηγα, Πὰς ΔΘ ν ματα {π|ὸ πποῖαϑ οι ΟΝ βίδα 

φιροά εβὲ μι μλῖνατα ϑρίγι 8 βδποίαβ, δ 6 ἀπ0 εἰ θ68- 
ὰ5 [Ξα]ὰ58 11 ρτΌΒΒ δ 1α ἰρβύμα γοϑρίοἰθηίθ οκ ΡῈ ̓ - 
801π8 Ποιηῖηὶ αἰχί! : « δρ᾽γιξατῃ [)ομλῖ ἢ} ΘΌΡΘΙ ΣΏ8, 
« ααυδρΓορίον απ χτ τὴ8 : Θγαημθ  ζαίατα ρδαρογθι8 
α ταὶ πλ6 ὅ8,» 

11. 53 Ο]60 δαΐαι, 5σῖνα πησπθηΐο σου ρόγα]ῖ ΟΡ 5.85 
Ὁ ΒΟ πΙθι15 ἀπ οἔ5 πο 65}; 564 Ραίΐοτ ὁαπὶ ἰυ- 
{π5 τ. 4] Βορναίογοι ργϑΠ ιθ 8, ϑρίνη π βΆποίο 
ὈΠΧΊ ; βίο! ΡοΙγα5 ἃ τ ὦ ξββαηι ἃ ΝΑΖΑ ΘΙ, σαθιῃ 
« πηχὶ θοὰ5 ϑρίγια βαποίο 7... οἱ ργορκοία Ῥαυϊά 
«οἰαιπαβαί αἀἰσοηβ : ΤΉ ΤΟΙ 5 ἰππ|5: Ποῖις ᾽η δου 1 
« 500}}}}  νἶγρὰ τϑοΐα 15, νῖσμα γορπὶ ἴα]. ΒΘ χα βιῖ 
4 Ἰαδιἰὰπ}, οἱ οὐ δι} Γ᾿ φα!Παίοηι : ρτορίθτθα αηχὶ 
«ἰ6 65, 65 8 οἷοο Ἔχε] ας 0 }5 ὉΠ] γᾷ σοῆξοῦ- 

αἰ05. ἰχο57} ν 3 Ἂς συαρηδαπηοάστα (τι δία5. γάτα 

ΘΓ ΟΠ Ἶχὰ 5 651, οὐ 5ΘΡΌΤ.Ὰ8, Οἱ, ΓΟ ΡΟΧΙ ; γ0}185 ἀπ- 
ἴσαι ἐπ Βαρ ἰβηιητο ρον σαδηὶ ἤατὴ 510} }ΠΠππιάϊπο τὰ ὑπ 8 

σα πὶ ἰρ50 τοι ῆρί, οἴ ΒΡ ΠῚ οὐ τόϑατρσογα ἀἰνίμα 

ἀϊσπαποιο σοηοράϊίαν : [ἰα οἱ ἀδ σἢγϑηιαΐθ σοη πη. 
δῖ. 1Π16 1Ἰη 16} 5 18}}} χα! δ ο 15. οἱθοὸ ρογαπηςία8 

οϑέ, [ἃ δβὶ δρίτιπι βαποίο ; φαΐ ἀχϑα] αἰ οη 15. οἱδαπι 

Ἰάσῖγοο δρρε!αίαν, αι ᾿ρ56 βρὶ εἰνα8}} Ἔχϑα  ϑίο- 

118 ἀπ οον ὀχϑιϑίδε " γὸ58 νότο ἀπριθπίο ΠΟ} εϑ 5, 
ΟὨγῖΞ τ} ρατγιοῖρ65 δῦ οοηϑοῦίθ5 οἴ δοι, 

ΠῚ, πίονιηι ν᾽ 8 πὸ παάπχηῃ οἱ ν1]6 βαβρίσογβ ἢ - 

δηδηίαπι ποὺ 6550. 73 ΝΆΤα βίο! μάτι] Εποπατίβι, 

Τροίαν ἢ δ, 15 Ῥϊας οαἷ. ὥθν Ὡς ὃ; ὃ; ἢ- 

ΟΠ δι} βρθοιανο νἱάδέαγ; ἀἰβι σασηάᾷ ἃ ἃ]1ἃ αυᾶ 
ἰδηψααιι θδι5 πῃ οίβ οϑὶ ἢ ἰσότης, οαΐ. 10, τ. ἀ 
οἱ 6. Ροβι, πορη ἀχθ δα αἀϊάϊπηιι5 ὁχ 015]. ἤοθ, 
λα. οἱ τοί. 

(3) “Ὥσπερ γάρ, εἴα. Ἰίαυο χαΐ, χπρά πῃ 6 4115 5ουῖ- 
ἵππὶ οναϊ, γ12 ρυϑιηιὰβ ὃΧχ σά}. Ἰῖσο, Οαβαμ}». οἱ 

δον! οιαπο, οαΠπ5. [τὰ ρσπιθηίαηι, ἃ γϑγθῖ5, ὥσπερ 
γάρ, βάᾷὰθ δά ἐνευγητιχὸν γινήμενον ἱποῖ. οἷϊαί οἱ 
ἀνα ϑον 8}} οανά, διαπῖε] αὰβ ΠοϑῖὰΒ, ἀ6 5αογΆ ΠΟ} 0 
Ομ Πυπηαιοιῖβ ἀσθὴ 5 οἂγ. 98. 1π φρο, (ΟἿ51, σχρλῖ- 
τὰν καί εἱ γάρ. Νοίαπήϊνπῃ ναγος στὰ ἱπίοσ Βα ηβαὶ- 
οἴοηοπι ΟἿο1 δ οοπΞοστ ΘΟ 6 πη) ΒΟ] επί οοηλρᾶ- 
γαϊ ποῖα ᾿ἀδιταιι ΟγΤΊ Πα 5, τοι πμαιπ ἀαΏχ8 5883 
σπανδοιοιιθι5 ποίατθ. [{ἃ αἴσῃ. πηραθαίαπι ἴπγος- 
οαἰίοης [λοὶ βαηοιποδγὶ δἰξ, αἴ ταποπ ἀημαδηςυ τη 
δὔμπας πάποτο, 66... πηρσασηίατα. ἤοὰ ΘΟΠΙΠΠηΘ, 
τοηῃσθίαὶ ̓  Ῥαπθοηι νοτῸ Θαιμαν δ πα, [ἃ ρο51 ὁθπ- 
δουγ 0) 6Πὶ ΡΠ ΘΠ ΟΟΙΏΙ ΠΟΤῚ. 0. ἀΙ θ᾽ 18. 6558 
Ῥγεοη πα θτἀξν αν αἰϊα ργόγβαβ ἃ ρᾶηθ, Πο προ ΟΠ ΓΙΌ 
σΟΥριι5 Ταοἰ αι 6588 ἀβοονόγοί. ὁ τα} Θασνατη- 
ἰασίονεπι 6χ οο ΟΥΣΙΠῚ Ιοσο βυτηρία οαν]]αίίο. 

(3) ϑιδειαπε αἰϊς, οὐσιώδτς ἐαρδις, [ἃ δ5έ, αὐ 660 
δαί ϑιϊπιο, 56} 51} 115. δὲ γἱβὶ} 1 15. οὐ σογροτοδηὶ 00- 
τὰ ρα βρθοίδια. δάση δηΐπι νοῦ αἴθη8 τε. 
Να. οταῖ, χιανι πα. 17, ρᾶρ. 718, σὰ πηι ϑρι τυ πὶ 

δαποίαηι ἴῃ ἀροβίοϊος ἀοβοθῃίπβο αἰϊ, ὁσ ἰοῖο σ0ῃ- 
τοχῖα ἰπ 6} }}.ἰΓ νορδ5 οὐσιωδῶς, ἐμυπέαπεαί ον, οὗ 
σωματικῶς, ΠΟΥ ΡΟ ΑΙ δον. Ῥτοσ  βο αὰ8 ἃ θα 1556. ΘΔ Π- 
αλμὰ αἰ Ναραησοηυπὶ οχρι σαι Απηαβίδβ. δ᾽ ηαλα 

οαἄδρὶ οαρ. 30, Δ1}}} νοῖαὶ οὐτιωθῶς Ι᾿η 6 }}Π1ὶ, χατ᾽ 

οὐσίχν χαὶ χατ᾿ ἀλήθειαν ὑποστατιχῶς, 5δοιι μη 

εμδοίαπέϊαηι οἱ τορτἰαΐθηα ΡῈ 5μαπ Ἀμψροβίαβίηι. σα 
οἱ ἀ6 Βρίγα π᾿ ἀροϑίοϊοβ {Παρεηῖς ἀϊοὶ μοί θδέ, 
τααλίο τηαρὶ8. ἀρ δοάθχῃ ἰὼ ΟΠ Γίϑίαπι Φρογυ θαι θ. 
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ἷ ἢ ὗ ἡ ἔν} τῇ Ἂν δ " ἊΝ Ν Ἶ ᾿ Ρ. τῳ, ὦ ὅπ ΣΝ : ΟΝ 

217 ρμοβῖ ἱπτοσα! οι θπὶ 58 Π0}} Ἀρί νι 8, πομ 65. ἃ τὴν ἐπίκλησιν. τοῦ ἅγίου Πνεύματος, οὐχ ἔτι ἄστος 

σοπιπι α}}5 Ρδ 15, 8064 σοΥρα5. Ομ αἸ 50}: 1ἴὰ 6Γ β8π- 

οἴαιαι ἰδία πἀπσαρηΐαπι, ἤθη ἀπ} 15 πινάθη, τ - 

40.. 51 4115 1(ἃ ἀρρθ] τὸ χΠ|ι, ἐσ ππησπὸ ἀβα ῃν 

({ππ 05], 05. Ἰηνοολ! σπιθ ν᾿ κ6 8 ΟΠ ΓἸ51} ἀοη νυ α], 

δἰ ϑρίνιμα5 βάποι, ματοβομεϊα αν [Πα {0 οὐαπ, 6ΠΠ τ 

οἷδπ5 Ϊοῖαπι. Οαο αὐ! ἄδην βνι οἶσθ ἔρθη, 4}1}5- 

{πὸ 5θηβιθαβ ὑπ|5. Πμττατ. ἂς ἀππὶ πμροπίο νἱ- 

5} ἰπαπρίατ' σογραβ, βαηοίο οἱ υἱνηοο ξρίτιια 

τηϊ μὰ Βα οι Ποαναν, 

ινν Δ μυπαηι τὶ Γγοπίθ ρου οἱ! οβε15.,. αἱ ἃ} θὰ 

γογοοσησῖα Προγανοπιαϊ, σα ἢ πο 5 πιο ἔγαη9- 

ΒΡΌΞΒΟΡ ἀμί χαδ οἰνοιπα ὁ ρα! τό ταταπε γοίθοία ἔα οἹο 

εἰογίαιη Βοπιίπὶ ἰδηψπατα ἴῃ Ξρθοῦ!ο σοπίθιμμίαγο- 

ταὶπὶ ἴ5, Ποίηάθ ἰὼ ἀαγίθαβ  Γ ἀὐγο ΔΟΟΙ 61 6115 

ἀϊν᾽πονῃι πα ϑιθυ ον ἀπ ρα θ5, (6 πα 5 5815 

ἀϊοοῖμαε  ΕῈ αἰ ἀϊ γε ὶ Βοηείιιις. αἰρϊοίωνι ἐκ ααι- 

ἀϊοκάκης ὃ ; οί αβσας δοϑὰ58. ἰὼ ΕνδηΒΟΙΠ ΙΒ: μὲ 

παῦδοὶ αἰρ ὸ5 αὐ αμἀϊομάιωη, ἀμ αὶ ἢ, Ῥοβίθα αἀ πὰ- 

γοϑ ταν αν αἰαρ] εια 65. ππριδπίαηι (ἰἸύθ 6" 

ι5: Ομείϑεί ομῖ οὐἷον βιθημα θεὸ, ὧι ἐΐθ σι βιίοῖ 

βικε δι ἕατῃ νόγὸ οἱ ρϑυξαβ ρμοταηοι! 65115.: ι ἰῃ- 
ἀαδαηίο5. Πιοταόθια [5}{{πῸ. 5ία τοι 5 ἀν θυθαβ. [5 π 
αἀἴα5. ἀἰαθο}} 19. Νᾶπ γ θα! ΟΠ εἰΞίι5. ροϑῈ θα ρ.ΒΉ1) 

οἵ βάθος: Κρ ὰ5 πὶ 56 αὐἰνθ αι, Ἔμτδϑθβ ἀ0}}61- 
ἰαν δὐἀνδυξασίατῃ ὅδ: [ἃ οἵ νὸ5 μοϑῇ ϑασγητη Βαρι]- 

518 οἱ πινξίίσαπ ὅ' ππσαση τισι 10} ἐοίατα 5 ποι} 

ρ ΓΙ 5 αὐμμα!ασᾶπι αἰἰνοῦϑιιϑοΒ 5. ΔῈ} γὺ οπ α δια 
ΠΟΙ ΒΙ56{ι15 82, δασλ ὦ ΔΘ] 011 4}8. αἰόμέρβι θηηπία 

Ῥοβδιθ ἴπ ἐο φεῖ μι σογγούοταί Οἰμρίδίο ὅδ. 

γ Π0ο βαπεῖο ΘΠ δι αΐδ ἀϊσ 8}, νοσαμαὶ αὶ 

Ομ βιίαεα, νορ δηλ ἀπόχαρ πυμι 115. μα] 5. ΡῸΓ 
ΓΟΡΠ ΡΠ ΟἸκότῃ ἀβδοιιοηίδβ, θυ π5. σῖγα ἀπαπι ἰδ 
γθ 15. ρσρατίᾳ οΟ]] ἃ οδϑαῖ, δὺ ποι 6 ῬΡΟρτ νυ ἀμ] 

ποῖ ὁγαι5, 5861 οὦ σοι Πα] 15. τα Οπϑοι ΟΠ Γ5- 

τὰ]. 

τ όπδ.ιι; 1. 8... 15. ΠῚ ΘΟΕι 
τι, ὦ 6. 11, ὃ ΔΙ}. 
58. ΡῺ}}. 1ν, 1, 

ιι, 18. 
ιν, 1 5666. 

δ. ἴφᾳ,, 
Ι. 3 

81. ΨῆΊῳ, ἐσ, 

(6) Παρουπίᾳ. (ο51., 105, (άβδη!., Θ(ἴο!., βοῖν- 
16ξ, δυαπι, παρουσιὰς, ΝΟῺ ἀΠπ ας ρϊον οαπὶ ἀυδηι 
ΒΕΓ. οἴη 66. που πο 8 μα 5 ]10οἱ οὐὴι- 
το] ἐθη δ! σὦ ἀὸ βέθβιιδ. ΠΕΙΘΓΠΔ11 ροίοβ,, πος 
βΒαῃοία αι Ομ σα ΚΡ 118 σα ποι} οἱ Ποθβ ἀἸ ον, 
παθπλ ποσὰ οὐ ασθαΓ ροῖθβε: στὰ (Πα πι α8. 410}. - 
αἴθ ροβὲ 55, βαίτδ5, ἐλοθγάσίος Ὁ] 15} σοῦρὰπ Ξὰὸ 
ΟΓῈ ουπήοσογα, Οδγίβια αι [ἢ ΟΠ 5 Οὐ πα αν Οἷς, 

ι2) μΠαραδάτης, ἈΠΕ1ὰ5. ἤοδ, οἱ σπβαι., παραόάς, 
Ταΐθυῖι5, ροϑὺ δύξαν. νοσομὶ υοίου Δα δοίϊι 8. ΘΧ 
ὑσαὰ (οἶδὶ., σοὶ πα }»., τοῦ, δὲ βάτο ἕσχμα. 

(8) αὶ ὁ Κύριος, ἡοῦθ5. λαὶ δἱ Κύρτος, δα ]- 
1015 ὉΧ οοαϊ, (015]., σα, αβαιθ. οἱ ἄγοῦ,, Ξοὰ 
οπλαπ! Ἴ τοῦς, 

(ἃ) Ὁ Χοιστός. ΟΟ15]., οσ, μβαῦβρ,, το, ὁ 
Σωτήρ, δαίυαίον. 

(ὅ) ᾿Αντιχειμένην δύναμιν, πάσα, ἀροάορίο δχ- 
σερία, ἀντικειμένην ἐνξογείαν, ἃ σαν, 80, ημτὰ. 3, 
ἀ8. οἶδο οαἰδεαπιδαουπι, φονχοευτήλιον τυγχάνον 
παντὸς ἴχνους ἀντιχειμίνης ἐνεργείας, ΕΙ Ῥγοσαῖ, 
π. 10, ἵνα νικήτῃς ἀντιχειμένας ἐνεργείας. 

(θ) Χρίσματνς, (Ο15].. ἴσα, Οαβαι,, χαρίσματος, 
Ῥορέ, Ἰότὸ ταύτης τῆς γάριτος, ἴῃ ᾿ἰδάθιη. ὁοὰ, ἰὰ- 

ἁ, ἸΣ ΜΆ. 

μ᾿ Νς “ ᾿ - » -- ᾿ Ε "» -: Ἂν 

λιτὸς, ἀλλὰ σώμα Χριστοῦ" οὕτω καὶ τὸ ἅγιον τοῦτο 
- ν νει, Ὁ " » ᾿ 

αὐρον, οὐκ ἔτ: ψιλὸν, οὐδ᾽ ὡς ἂν εἴποι τις κοινὸν μετ᾽ 
δι Ἑ. Δ , ρΣ , ᾿ , 

ἐπιχλυσιν ἀλλὰ Χριστοῦ γάγισμα, ταὶ Πνεύματος 

ἀγίου, παρουσίᾳ (1) τῆς αὐτοῦ θεύτηνος, ἐνερνντιχὸν 
᾿ Ω » μα. 3 ἕω 

χυνύμενον, Ὅπερ συμφολικῶς ἐπὶ μετιάπου, καὶ τῶν 

ἄλλων ὅσου χρίετοι αἰσθγτηοίων, Καὶ τῷ μὲν φαινο- ἄν ἰδ 
ε Ἢ “ Ὡ ἘΝ. ᾿ 

μένῳ μύρῳ τὸ σῶμα χοΐεται, τῷ ὃξ ἅνίῳ χαὶ ζιθο- 
παιῳ Πνεύματι ὁ ψυχὴ ἀγιάζεται. 

δὺν ζῶν πρῶξον τ χοίξσῃ: ἐπ 

ἀπαλλαγῆτε τῆς αἰσχύνης, ἔν ὁ 
ν Ξ 

τῆς (2) ἀνθρωπος πανταχυῦ πεσιένερ 

πουσώπῳ πὸν ανχκεχαλυμμξν ἶ : : 

κατοπτοίζησῃε, Μἴτα 
4 4. 
ΤΣ ὦ “ὦ 

τοῦ ἀχούξιν" χαὶ ὁ Κύριος (39) ᾿ἰἰησοὺς ἐν Εὐχγγε- 

λίοις - Ὁ ἔχων ὦτα ἀχοῦξιν͵, ἀγουέτω, Εἴτα ἐπὶ 
Ἢ 4) "ἢ ες κ - ω [ 

τὴν ὑσθρησιν" ὅπως τοῦ θείου ἀντιλχιισανόμενοι χὖ- 
ῃ ᾿ - ᾿ πρτν, ὃ . τ - ΕῚ 

500, λέγητε " Νηιστοῦ εὐωδία ἐτμὲν τῷ Θεῷ ἐν 
- ᾿ Η ἕῳ; ἌΝ Ἢ οἢ 

κοῖς σωζομένοις, δίετλ ταῦτα ἐπὶ τὐστέθη.. ἰχ 

ἐνδυσάμενοι τὸν Πῴξακα τῆς δικαιοσύνης, στῆτε πρὸς 
" ἭΡΗ ἢ Ν »"» " Γ πὶ 

τὰς πεθηδείας τοῦ διαδόλου, “"ὭσπεΣ γὰ ἡ Χ λιστὸς (4} 
Ἦ , 3 Ἀ - ΡΨ ς 

μετὰ πὸ βακτισλα αὶ τὴν τὴῇῦὸ ἁγίου ΠνΡρύματος 

ἐπιφοίτησιν, ἐξελθὼν χατηγονίσατη τὸν ἀνπιχείμενον" 

οὕτω χαὶ ὑμεῖς μετὰ τὸ ἱερὸν βάπτισυα καὶ τὸ μυ- 

- 
, Πνεύματος, Ἰστασῆξς πρὸς τὴν ἀντιχειμίνην δύναμιν 

(9), καὶ ταύτην χχταγωνίζεσθε. λέγοντες ἢαντὰ ἰσχύω 

ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι μὲ Χριστῷ. 
ν΄. Τούτου τοῦ ἁγίου χρίσματος (Ὁ) καταξιωρὲν- 

τες, καλεῖσῃε Χριστιανοὶ, ἐπαληθεύοντες τῇ ἀνανεν- 

νήσει χαὶ τὸ ὄνομα, Πρὸ νὰ τοῦ χὰ τας ιὐρῆναι ὑμᾶς 
ταύτης τῆς γάριτος. ταύτης τῆς προσηγορίας χὺ 

ἀλλ᾽ ὁδεύοντες προτδαΐνετε 

οἰως 

οὐλ ἠπΞε ἀξιοι, 
Χοιστιανοῖ, 

Ὧ8 1| (οι. 
ἸΠ. . ΟΣ 

ον 1Σ 1. 1, 9 Ερ!ιθ5. 
9; εὖ ὑδ, τ ΕΕΡΙΘΒ. ἢ, ἐς 

Βειυν, Τὸ βάπτισμα τὴν τοῦ ἁγίου ΠΙυεύματος χάριν. 
1556} σι! τσ 186 Ἰοσοη πὶ, χαταξιῶσαι, « Αἰ - 
ι {8} Βα στη ΦρῚ 5 ΞΆΊΟΙ μενα! αι νοῦῖ5 σοὴ- 
« Τουεσες» ἐπ ΟΙΔ0}», 3, καταξεωθέναι ὑλὰς τοῦ βαπτί- 
σμαάτως, καὶ τὴν τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάριν" ΒΔ) 
σοῃβι οι σ8 μϑοσδπβ ἸοσπΈη. ποτ 8 προςφαίνετε 
5ογί ρξίθιαβ 9Χ σούε, ΟἸΤΟΒ. οἱ οἰ πιια., ἰοοο ποῦχι- 
νττε, ΟἸ τ θνῖῖμ ποτ ση ποῇ ρσοξίαθαπε οαίρολι- 
ἸΏΘ1 ΟΥΡδ. ἸΌΝ αΝ 1᾿ὼ. Αἴριοδ, ἰδβῖα ἀπιμακί, ἐναοῖ, 
ἀκ ἴἤὰ Ζοάη,, πὰ, ἢ, αὰο ἰοῦ ΘΙ ΒΟ ΟΠ 5. δ 
φαϑηήοποπε, λρίδέιηι ἐ5 9 νϑϑροπάδι, οη κατα, 
"ΠΟ τοϑο εξ νερὸ ϑαριχδηηι, σαν 6165 αἰορτοη- 
ἰπν, πιο θἰϊαπὶ πιαρσὶβ [δύ θα} πομγθ Ομ ν 5.1 α- 
πότῖ, σα 5181 σαὶ δα! ἰοῦ θὰ5. σοτηπιαα ἰθΞ- 
ἰατατ ΟΥΓΊ Πα φαΐ, οὔς ἢ, 10, Ὑαίρο ἢ φα ργίπηατα 
αἰ ΟΠ νἰβιίαπαμλ το] βίο ΠΡ ἀσοράδυδηϊ, γι οἷ 5 111- 
Ῥοβι ομ8. οαβοδρίᾳ ΟΡ πεαπὶ Πανὶ αἀἰϊοοδρηίαγ: 
τιπὶ αἰθὰ οογοϊηθηλι, ἀξ χὰ 5 ἱπεροβιοιο, ο8- 
ἰοσραμηθαὶ ἤδραπι, ἀδβίη ἄρ ὁχογοίβιῃ δ 5 δ} οἰ θα ἢ- 
ἰὼν. ἤσππο ογάϊπθὰ ἀδβορθὴ οἄπο 1 οοπο. ΠΡ. 
Υἱά8 εἵ ἄμ. 39 οἱ ἀῦ οοπο. ΕΠ ρΎ , Σ αἴ ρογίδοιβ 
Ου5εἴλτι8. 5010. σοπ γα ολἱ5. ΒαΓΆΙ Ομ Γο 611 - 
αἰναν, 
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Ὁς Εἰδέναι δὲ ὑμᾶς ἀνανχαῖον, ὅτ' 
τούτου ἐν ΗἩχλα:ᾷ ὑβαθῷῳῃ 

τοῦ χρίσαχτος 
Καὶ 

- ΄“ο» κα 
το συμοηλον μὸν ΤὉἋ 

εἰ 
πρόσταγμα Μωσῆς τῷ 

ἀρχιεδέα χαριστῶν τοῦτον" 
" 

λούσασθαι, ἔχρισε χαὶ ἐκαλεῖτο Χριστὸ 
ἐχ τοῦ γρίσιχτος αδὴ 

γὰρ ὁπηνίκα τὸ ποῦ θεοῦ 

φῷ μετεσίϑου, Ξ: 
ἔν ὃ Σς ἐν υᾶχτι 4 

Πύτω χὰ δηλὰ ποῦ τυπιχοῦ, 

τὸν Σολομῶνα προάγων ἐκ βασιλία, ἔχρισεν 
ι ) ΄ς ὑψοι ειυαι ΩΝ Ρῆρ: 

μετὰ τὸ λούσχοῦχι ἐν τῷ Γειὼν, ὁ ἀοχιερεύς. 

παῦτα μὲν ἐχείνοις συνέθαινε τυπικῶς, ὑμῖν δὲ οὐ 
τυπιχῶς, ἀλλ᾽ ἀληθῶς ἐπειδὴ ἀπὸ 

ματος ἐχοΐεσθε ἀληθῶς, ἢ 

ποῦ ἁγίου Ἡνεύ- 

ὌΝ ἘΞ ΟΞ ΕΣ (ἃ ἜΧΕΝ τν ἡσϑξιος πὐχε μὴ 
σωτηρίας ὁ Χριστός" ἐχεῖνος γὰρ ἀληθῶς ἀπαρχὴ, 

χαὶ ὑμεῖς τὸ φύραμα᾽ εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἀνία, δηλονότι 

μεταδήσεται ἐπὶ τὸ φύραμα ἡ ἁγιότης. 

“. Τοῦτο φυλάξατε ἀσπιλον᾽ πάντων γὰν ἔστα! 
τοῦτο διδαχτιχὸν, εἰ ἐν ὅμῖν μένοι, καθὼς ἀρτίως 

ἠκούσατε τοῦ υχχαρίου Ιωάγνου λέγοντος, χαὶ πολ- 

λὰ περὶ τούτου χρίσματος φιλοσοφοῦντος, Ἔστι γὰρ 
τυῦτο τὸ ἅγιον (3), πνευματικὸν σώματος φυλαχτ- 

οτυν, νοὶ ψυχῆς σωτήριον, Τοῦτο ἐκ χρό- 
γων ὁ μαχάριης Ἡσαΐας προφητεύων 

ποιήσει Κύριος ἔθνεσιν (9) 
(δος χαλεῖ τὴν ᾿Εχκλησίαν χαὶ 

χοῦ, ὡς ὅταν λέγῃ" Καὶ ἔστχ! ἐν ταῖς ἐστγᾶτα:ς 

ἡμέραις Κυρίου ἢ: 

χρίσονται 

παλαιῶν 

πᾶσιν 

τοῦτο 

᾿ 
πίουντα! τὸ ὄρος 

εὐφροσίνην, 

Η . 
διαφανὲς 

οἶνον, πίοντα: μύρον. 
Καὶ ἴνα ἀ τοῦ 
μύρου, ὡς 
ἘΝ 

τοῖς ξεῇνεσιν᾽ 

. - 27 

ἀσφαλίσηταί σε, ὄχουε τούτου 

βαστῶ, ἰδ ξί' τοῦτα πάντα 
τὰ τε Ν , ᾿ Ω 

ἢ γὰρ βουλὴ τοῦ Κυρίου ἐπὶ πᾶντα 
» δι, α΄ τὰν τῆς δῆ ΦΕΣΩ " ὩΣ ῬΣ ΄.2 τὰ ἔῦνη. Τούτῳ οὖν χρ'σηέντες τῷ ἁγίῳ μύρῳ, τη- 

τς Πὰν ψ, ᾿ς μκς ἘΣ, Ἢ 
ρήσατε αὐτὸ ἄσπιλον χαὶ ἀκώμον ἐν ὑμῶν δι᾽ ἔργων 

ἀγαθῶν προχόπτοντες, καὶ εὐάρεστοι γενόμενοι τῷ 

ἀρχηγῷ τῆς ςωτηλίας ὑμῶν Χριστῷ σοῦ, ᾧ ἡ δό- 
ἀρ νϑον ἃ Ἐπρο δι Υ 

ξα εἰς τους αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἂν, 
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ΥΊ, ΝΟ856 Δαυίδ 1] νῸ5 Ορογίοι σΠΓΙ 5 Πγα 15 [568 πῃ ς- 
οἰἰθ!}5} πα ]απὴη οἰδεῖ βογιριαναᾳ κυ θο] πὶ ὀχβίαγο, 
Οὐδηάο δῖ) Μου865 ἀϊν πὴ ἐα τῇ ἔγαϊρο σΟπιταὰ- 
πἰοᾶνι πιαπἀαίαμ, 5ασα πάπα ὶ δ ἢ Ξασογάζοίοιῃ οοὴ τ 

516 ῃ5, ἀθΠ τὰ ἀ4πὰ ΡΟΓΌ ΧΙ ὅδ : Ὁ νοσαί 5686 

ΒΕ ΟΠ βίαι δἢ, Ὁ σἢ γιβηγαία νι 46}106} [561 πἰπο το ο] 

Πρβαναινα, δὶς οἱ Βα ]ο ΟῚ ΞΔ Ωλ118. Ῥομοχ ἰὰ 
τόμεηι ρον 5, ἈΠΧῚ Θὰ ροβίαιασι ᾿ν 1550} 1 
ἤναι δ, Αἰ ο γὼ. ἤρατα Ομ κοραμς {ΠΠ|85 88: 
νολ5 δαϊοηῖ θη βοοπηάαηι Βσάγαια, 8 1.5 50 Ἰὼ 
νον ἰαίο ; δἰσα οπλ ἃ ὅρια βαροῖο νὸν ἰπμαηοίὶ 
5115. ΡΟ ΒΙΠΣ γὙοϑίγ 8) 58} 115 οὶ ΟΠν βία β ; 118 

Θπῖτα νόγοὸ ρτἰτηϊ εἰ οδί ὅθ. νῸ5 ν6γῸ σοηβρογείο 9; 
51 51 ΔΌΓΘΙΙ ΡΥ 1 (15 βαποίς 50:1, οὴ ἀρ π χα ΐῃ 
αὐ ΠΟΠΒΡΟΓΒΙ Οησπὶ ἰγαρξίογθησα 511 ϑαποι 5. 
ΠΗ [οΠγἰξηια) οοπία Πα Π τῇ βίο 16 : (ἰὰ 

ΟὨΛἾ ιι5. Θηπι νὸ5 ἀοΟΟΒΙ , 51 1ὴ νοθὴβ τηληθ  ] : 

«ᾳποπιλσιμοάηι μά 10 αηί ἅτ 1ν}51}5 οαίηι ολη- 

πδπηὶ αἰδηίοηι 38, οὐ πνα]τὰ ἀς ἤδο αποίίοηο ρ}}1050- 
νμιδηίδιι, "Ὁ 8. ομλῃ Ὁ [τ ϑιπα } Βαηοίκι ιν,  μτῖ- 

τ}6 σοΥΒΟΓῚ5. Δ) α]οἔατας οἱ ἀρ! βα Τα τ [ργα- 
8111}. 1)6 οὺ ζληι ἃ ν ΘΓ 5 ἰστημονυα5 βοαί5 
ἰβαϊδϑ Ῥτορῃθίαι! 5 ἀϊ σα! ΔῈ: « ΕἸ [δοιαὶ οι γ15 ὁπὶ- 
«Ὠ1ΡᾺ5 βο α Π θ85 ἰὰ πιοπίς μος »ῳπιοπίθαι ἀαϊο τη ἂρ- 

ΡΟΙΔΙ Ἐφοϊεβίαμα, εἰΐαπι ἢ. 4}}18. ἰοοἱ5, γθ 1 οαπὶ 

ἀἰεῖξ : « ΕἸ δεῖν πὰ οὀχίγοπλ!5 ἀἰ 3 σοΟμΒρι 5 ΤΠ] ΟῺ5 
« Βοπλτηὶ 93}  ΒΊΡΘης νίθατῃ, δίδοη ΘΠ ἰανα ἀπβθῃ"- 
«ἴὰτ οἶεο 55... Δίφας αὐ οὐ ππᾶρμῖϑ ἐς σοη ἢ νηϊοῖ, ἀπά 

χα ἀδ ιος ἀπρισηίο Ἰὰπ αι τὰγϑδίϊοο ΤΠ ΟἸ τ Τια- 
« ἀο στὸ οὐγηταὰ βθη θτι5 : σοι δ. πιτὰ δηλ ηὶ ΠΟ Ώ ἰμὶ 

«ΘΌΠῸΡ ΘΠ 05 βοιδ5 ὅδ», Ποὺ θῖν βαηοίο ὑΠ- 
δαδηίο ρογαθοί!, Πα ἰτητη οι! αι τα οἱ ἃ Ροργοποη- 

5] πο ΠΠθόγαι πὶ νο} 5 σαδίο τ πος ρον Ποη ἢ ΟρΡΟΡα ᾿χο- 
Ποϊοηίοβ, δὲ ρῬ] ασοηΐοβ ἀποίοτιὶ 561}}}8 νοϑίγα ΟΠ γι 8- 

ἴο 4651: οὐἱ εἰογία ἴθ βφοῦϊα ΒΘου]οΓὰπὶ. ΑΠΊ6η, 

Α 

δ ρου ἀν ταῦ: 55 γι δῆ ὃ: τς ὃ. Φ 1 Υ: πἢ δ᾽ ΜΠ Πὸρ. τ, 39, ἀδ. 88 Τ ον, χ, ἐ]. 
9 1 (ον χν, 33. Ὁ01 (ου.ν, 1. "1. Ψιᾳ, οαἰ. {1, πῖσπ. ὃ. 551 204. τι, 21, 93 γὙὶ, σαὶ, 11, πιωπ, 37. 
ὃ. 158. ἀ ὥ, νὴ 15. χχνυ, δ. 90 1616. 7. 

{᾿ Τῆς δμετέρας, Οοὐά. ΟΙΠ0}., ἴο6, (σβααβ,, 
ανοά. ἡμ!εἜὔτέρας. Τη!6τί δ, μΡῸ ἡμεῖς, βου ρ5), ὑμεῖς, 
ὉΝ Οὐΐκ]., Ιλυο, Θᾶθαι, 

ι3) Τοῦτο τὸ ἄγιον. ἔοο φαποίηῆλ ΒΌΡΡΙΟ. οὐγίπηια. 
Αγ σαθαην ὁχ οοῦ. Ποο. ο᾽, σθαι. αὐ ποίη 115, 
ΤῊΝ αὐΐα ΟΥ̓ Ἰοιιοι]] ταῦίο. 510 4.6. Βερ!οβΊα, 

.15ν ἀαπι. 30: 1515 τὸ ᾿δικὴν ὄνομα τυγμᾶνει 
ἂν ἤλετο ταύτης χαὶ αὐτούς, 60 ἃ 6αι. {ρ. ὨΌΠΙ. 13 
ἀθ βρλγῖιι οαποῖο ; Ποῖον λέγε: ἢ Γραφὴ τὸ ἄγιυν, Εἰ, 
θαπι. [5 : Μὴ νὸ ομίπτῃς (λόγον) περὶ τοῦ ἀγίου τούτου 
εἶναι, Ρᾳα]ο ρυπὶ, νόγθα, χαὶ ψυχῆς σιυτήσιον, ἀδ- 

8868} 1 οοἰά, (ο15].. ἤοο οἱ αξδαθ, 
(3) Πᾶτιν ἔθνεσιν, (015].. Ηοδ, σαϑᾶι}ν. πᾶσι ποῖς 

ἔθνεσι, αὐ ἴῃ Ιβαΐα, [ηὐονίτι5,. ψορρὰ, πίονται οἶνον, 
{ΠῚ ΠῚ γε ΡΟΝ δηία πίοντα! εὐφροσύνην, 10 Βὶ- 
ὈΠῚ5 Ῥύβι, οοΠ]Πουδηλαν. []ογ183,. Ρύὺ τοῦ Κυρίου 
65. 1. βᾶσγο ἴοχίαι αὐυν, οαἰηέας πο, Ηιηο ΡΟντῸ 
Ἰοσῦτῃ αΠ ΟΥ̓] 5 ποείοῦ Τοῦ 5 (δα 515. δ᾽ 

ΟΥ̓] 5 ΔΙοχαπάγιπι, οἱ Η ΓΟ ΤᾺ 5 46 γ ΒΓ ΕΓ 15 

ϑδογὶ σα γι βηια 5 οἱ ον δι ΠΝ 1. 5818 
αὐ [ϑαΐαια σοπιηλθιία 5. 

ὃ 



100 5. ΟΥ̓ΒΤῚ ΠΙΒΉΆΘΒΟΙ,, ΑΠΟΠΙΙΡ. 1096 

ΟΛΊΒΟΗΙΙ5. ΥΓΟΒΒΙΜΑ ΒΙΟΌΠΝΗΑ. 
ΜΥΣΤΑΘΟΘΟΘΙΟΛ ΙΥ, 

ΒῈ ΘΟΒΡΟΙΕ ΕΤ ΒΑΝΟΌΙΝΕ ΟΜΙΝΙ. 

κϑδῷ 

ΡΗΔΦΘΟΘΌΤΌΜ.,. 
1. Ζον εζισηι βασν αν» θη ἡ πο ἐητί αἰ οοπδοχ μοη ον ΠΟ Γογοδαίμ;", οραί Εποϊιαγ ξίία ν σμγκ5. οἷτη οἱ 

γόμι, οἤδοίως, πφιοτας οἵ ουγιπιομεἰα ἰοηθς τς Τ᾽οἰθνὶ Τοοίαγποηίο, φραὺΐ δεινοί αἰμοίάο ἀοδονὶδεὶ Οὐ» ἐλ 
7οία [εν ογαίϊονο αὐὐἰ ον ἐὐμ5 ρροθανε αἰ έξιο", ραλιθηι διιολαν δ τστρῊ εἰ υἱπίενε, φμαπευὶβ δοηδμ8. αἰϊμι 

τορι ἰοηΐ, ἕὰ σολριι5 Θὲ ξαηφείχουι Ο ἰὴ ἐοπεεμέαια οδεδ. ἐλ ονῖπθηι πιλ ὼς νοὶ ἀμὀϊαξίοπογα αἸιουθαΐ, 
ϑδιιιϊο ἡ βαιὶ αποίονἐαίο, αϊξονία σόδιι (ικίδεϊ ἀερουθναίίοπο, αἰΐίδφιισ α Οἰγϑίο τεϊναδὲύωαβ οἠθοίἐΣ, 
σοηυογ οἱ ονὶς και} ι5. υϑνἐαίοιι σοπξοηιαί (αιιην. 1. 2, 3). 4. ὁ 3μοραριθηίὶ ἐμ7ι5 {επεοίμ οἱ οἤοοξι ἐν σοίονὶ- 
γεϑιις ον ἐρεμ πιοίαίο, Ο ἀν ἐξέλιω ἰδ ἐς οξοοἑοηεέπης, ργῷ Ῥοίογὶ Τοβία)γπθηίο, δὲ ργοΐαπα τοί αγιη 
γοἰϊσίοπο, οονιπιθ ἀπὲ δυθυΐγεθ αὐ οοναιιιρεοπεηι σεηὶ σογίαᾳ (6 ο( 866 δοπα διειοίανι ὁαλονγίαίϊζοιο, 
ϑογηιοηὶ τποάτοπ ὑμροπὲξ (ἃ. Ἢ, ὃ). 

11. Δένμε βερο, αὐ αϑινιθπάαηι σας οέϊζοανι ἀθ γϑα ἰδ (]} 1 τογρονῖς ὧλ Βαοὶαρίξεῖα ρει ϑοητα οἵ ἐγ αη.- 
βιιὀείαπί αἰ τοηο {αἀενμς ἰοία ἀνε μλίαίο ἐμομ θητζιι5 ας ἀἰδοτιῖιε ἐπνοιῖν ἡ μοίοσι. ἤλία ορόνα, βἰριρΠ οὐδε 
εἰ οἰεδίις υδγϑὶς, ται αὐλις γονὴν ποσίναγαση Ἡθορὴψεϊς, σογαγα Ποτιῖπὶ 8Ὲθ βορμίοἠνο, Ῥθηκο ἐδ τ 
υἱάοσιιο" αγδιεοῖς, φιλὶ δ ποϑίρῖς τιψβιο) 5 Ξο Τὼ 9 ἀθυφαγε, Θὰ ρον : πι ίμᾳ τὐϊ αὐἱθῳοΥα;, πιοίαρδονδ', 
ὀχαρφηορα!οηϊ, αἰδοῖον αίζοπὲ ἰοσιιδ. ΕΡ εοίας  ὶυθεὶ Αἰϑονἐἠεὶ οὐ ΜΙ εἰ οοὶε οοσορίίονος, φιῖδει5. Θογιινι 
(δέ ἐηιοη ἸΟΥἹ0Ὴ θόνγε οἰμείου δ ὁὐηαη τι)", τὴ αἀἰδοογίαἰίοηο ἐθν ἐξα αὐ ἐοιιίο ρεσιίδαγὶ γοζο  ἐΐηια. {1 ἀπίοηι 
ἐπ ποιὲς οα ἰαη πη αὐ ίπαις, φῶ (αἱ ἀνοίαραπίδωηε ἀλιοίον ἐς ὁοηβθι, οἱ θἵηι δοηοητἰαγὴι οἱ αὐοισηθη- 

(ογ πηι 6)1|5 μοί σρορεπίαμι ρογίξηρηξ, 
11. Μαῤίία δ8ὲ γος ογαίτο ἠέρα φιρλαία ραδολαίί, ΚΒ απὶ γδορηβιήγμαις αὐ οὐ. (οἱεδί., ἤορ, Οαδαιϑ., 

Ομοδοη. οἱ (σοπουοΐ. ]ηϑη μεν αι συν αἰνην ἐμοὶ Ονοὶς οοὐϊοὶς Δοίριρἰαπὶ αὖ διαπίδίαο Πορὶο γορνώ- 
δοηίαι5.. φιοὶ ἤανιο σαἰουδοδίηι ἐέοσραμε δ {{{0. σοάϊου ἀρἀϊέ, ἐῃ ἰδ ογιδίον συμ οςδτοπῖς ἐψηποιἐ ᾿ειρῖσο- 
υἱεηιδῖβ οαρ. 3), δ βαύγαπιοηία ἐυσπανίδίι, Νοπηιμία ργνρίονρα μπεγτι, οἱ ρεοχ ἤν βοχμθηζὶβ. οα(δο]ι 53 
β'σφηιεηῖο γε ον μέ" ἐπ, ἰξδοίίο ἐπα ζίο Περὶ οτἴων μυστηρίων, 1)8 εἶν ἴτῖ5 πιγδίθυ 5, δέδέ, δος. οὐα. 9428, 
φιιὶ ἐξδοῦ σομδογίρέις υἱάθίμ)" αὐϑονκμδ ὁὺς5 τι εἶεν τὰ αἰαὶ μεοροδίία, πον ἐπ σον ἐαίο, 56 ἐπὶ ἰψρὸ δὲ 
ἤσαγα οὐνρη5 εἴ δαηρισπθηι (Αρ δεΐ ὁ556 αἰοθαπί; α6 ρν εν 0) αἰα ον ονι αὐοίονῖς, πεῖ τοῖδὶ 8οἰθοία 
φιιριίανε σϑίργενε εἰσ δα ον ἐδ με δ Εν 15. ἐοδ οἶα ΣΟΉ  λ16ι Σ ΟΣ δον τανε θδγῸ φποϑ οὐαὶ ἰαΐδ, φαονιην πο ἑέιις 
ὑοία το τδεμέο μοδίον ον" επί, αὐ  φμῖθι ἐδδ Οὐοίοτονα ἐϊψείϊ ἐοἰ Προγὰ Ποεῖ, (εῖα υενο Αἰθεγιΐηο υϑδιινη 
ἐδ, ἀαρεθη ὑαἐσοίμεδοον πον τ ἰθηι, αὐτο! διε ντταίρην δα θην ἴὴ ἀν τιγῃ υόξαγ, Ῥηορίον πυπημάζας υάντο- 
ἐαίε8, χρό ἴπέθι" οὐδεν Ονρ ἐδ ἐο(δέιονὶ οἱ ἐπανεογίμία ἐὰν ον ἐϊϑοίίυ Οηνεε νοῦϑα οὐδὸν τανίϊον θ65 αὐ 
δἰπισμίᾳ οαἰδοίνεδοος ἰοοα δια (6 ὑνἐϊοαν ας ἡϑαϊσιυϊηειιδ, αἰωμιοὶ Ῥγϑηιδδὶς οὐκεγναι(οπίδια. ὕπα- 
γι ργῶπα θεῖ, Ομ 165. ἀξίο 5 {ε 5 {210} 107 1}. οὐ ἐἐδοίογ 8 ἴῃ τὰ γοζογεπαὶς βαθιὰ ἰϊοοηίία εἰ, γοδεσαπείο, 
αὐ οπείο, πεμίαηκίο. ἡνο ΐα οι απ διιίιι μνορμοξίίμνε γοη ρον ἰηρηΐ ἐριηςἐοη 0, οἱ οοὐγοηια σιηὶ οἰσένε- 
πιὶδ ΘΟῊΝ ἐδ δ 100) γε φοηο . φισριοδνοιι ἐπιργιείςι εξ λες γασίαί, αὶ δαίντινι (σίτων, ἠὲ εὐαϊοίδις ξογ μη 
ύρονα δονετηθη ἐδῶ οαΣ ὑν!ορ»Ὸ εἶκον ἐρένηηι, ατἱ πορθταθὶ ἐαγλθνι οὐ α ἰοηαηι δηιθηιίαν  υοατ : φρο φεΐάρηι 
Ομ}}} ἔμ. εἰρ!ορῖς (αἰοπαλιει, Ῥαμαδοίαναιηι, οἰς. φοἐδοίον ἐδιις οὐκονγυθίαν, τη ἰοο {ἰδοίίο ργτ8 εφίονίς ἐπεὶ: 

φηϊίεν εἰμςοί ; ὧλ φηο ποῖ δοίω σι (ρα, βοὴ οἱ αἰϊογυηι ἀμοιογλμτηῃ ἐροίϊηιοπῖα, ἤονι πιο ϑορ ἐὸν αὖ ἐ1|0- 
γμὲ δεἰ εἰς δὲ γ58.. ἰοσε ἱίηις εἰϊδδεείεπῖ. δοσιλείο, δοίίξα εἰ ἰϊϑηραγἸονεονι ἱπιρον ἐ{ εἰρη ἀορ»αυειις δὲς 
οἱ μυμε {νι 5 αεἰσο τί τ|0}} 5οέισμι ἀμοίογιισι ὑγι Υἐἐο οἰἑα ἐονιθ ἰοσα ἐν τ δ ἐς }}}}0 γ ΘΚ ἀπέ» Ὁ ὑθραηὶ οἱ αὶ 
ἦγ80 ἰθτέεις ἀμοίονλε, αὐ, μὶ αἰαὶ, ἀπὰ ὀγουὶ μυωμαϊιαιομία οοπεἰποίμ,, ἰ{α  οεάαίς κἰε, αἱ οορεϊς ἰοοὶϑ 
υἱς εἰξμα δθηδιι5 δἰϊοὶ μος. ᾿οεέγοηιο, φιομ πηι δε 36μ αἰιοίοΥ δ βο ἐϊδν αν τὴ ἐπ Ῥοζονοηο Οὐ» εἰ (οὐσία 
ἐπα φεπέϊα, πιίίᾳ ἴη ἐρδὶς ἰοοίϑ, φυῶ δἰονιασλμηι Αἰδεριῖηο μιουρηί, σὲ (ναριδδι ὀχ απ α ἰοηθηι εἰἰ5ο γ {1118 
δία τέλεος αἰΐα υανὶοίας εὐροῖδελδ, ργεριονφααηὶ Ῥαμεογμηι υεσνογιση, φιϑθ νεῖτ αὐ δοπδαπι σον ογθι} 

ἑίᾳ τα ἠῃι τὶς οπιπῖρο σα! λο σι γεα  ἷ ρνα σε α δὲ ἱρανιοι οίαη ἑαιτοπὶς ἀοφοια οοπ ϊηθαία. φιιὰ 
ηἴρείρισι αὖ αμοίογο οὗ τὰ ἔνξαπι οοηυϊποοπάηηι θι ἢος ομριξοιιῖο ῥ»οίαέξα βιρεῖ, 
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ΚΑΤΉΔΛΧΗΣΙΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΊΚΗ Δ’ 
᾿ " - - ᾿ - “ » " » 

Περὶ τώματος χαὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ" καὶ δυάγνωσις ἐκ τῇ πρὸς Κορινθίους Παύλου () Ἐπιπτολῆς' Ἐγὼ τ 
πυροῦ Σ ΕΝ ᾿ ΠΟῪ ἵ Ὑπακττ θτό ὁ γὰρ παρέλχδον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, χαὶ τὰ ἑξῆς, 

ΟΛΤΕΘΠΈΕΒΙ5. ΜΥΒΊΛΔΟΘΘΙΟΛ ΤΥ, 

δὲ ξογροῦα δἰ βαπηκίηθ Ολγιρε, ΕἸ Ἰθοο ὁχ ῬΑ δά ον βίο. Ερίβεο!α ἢ σὺ θηῖην ασοορί Βοϊαίπο, 
οὶ δὲ διἀξαΐ τοδὶ 5, οἱ τὰ ὁδααθπίαε, 

Αν Καὶ αὕτη (2) τοῦ μαχαρίου Παύλου ἡ διδατ αὶ 1. Κγοὶ ἢϑο βοᾷ Βθδι Ῥδα] Ἰϑε μαι ἀδαηο ΞΌΤῇ- 
σγαλία, ἱκανὴ ναθίστηχε πληροφνοσῆσαι ὑμᾶς περὲ Ο015 65}, σοτίπτη νοδὶκ 46 αἰν 5 τὰ γβίον 5 ἰ ἄρχῃ 
τῶν θείων μυστηρίων, ὧν χαταξιωβέντες, σύσσωμο! [δολαὶ : ΠΙᾺ αἰμαϊ Πάλε, σοποοτροσεαὶ δὲ οὐηθδη- 
χαὶ σύνα:μοι τοῦ Χριστοῦ γενόνατε. Αὐτὸς γὰρ ἄρ- σα (5) ΟΠ Ι5Ε [Ὧ0 1] 499 ὁ5115.ΠῸ βηΐτα τασάο ς]α- 
τίως ἐδύχ, “Ὅτι ἐν τῇ νυχτὶ ἡ παρεδίδοτο ὁ Κύριος τιαθαξ: « Οσσα ἴῃ δὰ ποοίο ἀπ ἰγαδοῦαίαν Πομπιίηυβ 
ἡμῶν (8) Ἰησοῦς Χριστὸς, λαθὼν ἄρτον χαὶ εὐχαρι- « ποβῖοι 7055 Πυ ἰδία β,βαπηρίο μα! ΘῈ βια {15 φοι5, 
σ-ἦτας, ἔκλασε καὶ ἔδωκε τοῖς ἑαυτοῦ παῆδηταις, (ἔγορί!, οἱ ἀρ άϊε 515. ἀἰβοῖρα! 8 ἀϊοθη5: Αοοιρείο, 
λέγων" Λάδετε, φάγετε, τοῦτό μου ἐστὶ τὸ σῶμα, «τησηθασαίθ ; ̓θ0 68} σοῦραβ χοτπι, Εἰ σαιηρίο δᾶ- 
Καὶ λαθὼν τό ποτήριον χαὶ εὐχαριστήσας, εἶπιε'͵. ΚἸΐσο, δὸ σρα 5 Δο 15, αἴχὶ; Αροϊρίξα, ΒΙΒ118.; Ἠϊδ 
Λάδετο, πίετε, τοῦτό μου ἐστὶ τὸ αἷμα, Αὐτοῦ οὖν ὁ δ5} ΒΔΠΡῈΪ5 τασαϑ. » αι ἰκίατ ἴρ86 ρροιπαμίανς- 
ἀποφηνχμένονυ, καὶ εἰπόντος περὶ τοῦ ἄστου, Τοῦτόμου τ "5, οἱ αἰχοτὶ! ἀδ ρᾶπο, Ηὐο ηϊθιον ὁ5ὲ σοΡριξ, (τιῖ58 

τὸ σῶμα" τίς τολμήσει ἁμοιθάλλειν λοιπόν; Καὶ ἀὐά8}}1} ἀδίηοορθ ἀπιρίρσανα ὃ Εὸλ στ ἰρ88 ἀββδνογα- 
αὐτοῦ βεδαιωσαμένου καὶ εἰρηκότος, Τοῦτό μου ἐστὶ νοῦ οἱ ἀἰχαγὶε, Ηΐσ πιθιιβ ἐςὲ βαπ μ5 35, ἀαἷθ ἀπαδπι 
τὸ αἴμα" τίς ἐνδοισει ποτὲ, λέγων υνἡ εἴνχι αὐτοῦ τὸ ἀαθιίανον!, αἰθ5 ΠΟ 6550 0}115 5αῃρι μοιὴ ὃ 
αἷμα; 

Β΄. Τὸ ὕδωο ποτξ εἰς οἶνον μεταδέδληχεν, οἰχεῖον Β Τ. Αααάτη ΟἹ τὰ ἰ νἱπία, σα 5δησθϊαϊ αἰ π 8 
αἵματι, ἐν Κανξ (6) τῆς Γαλιλαίας χαὶ οὐκ ἀξιό- 51 (πα ΔΊ] γα πβταπίανῃ, Στ σα σατῃ ρατιιη 
πιστὸς ἔστιν, οἶνον μεταδαλὼν εἰς αἷμα ; ἃἷς γάμον ἀϊσηθηι οχίβι πα θίτα 5 αἱ ογοάαθιαβ, σαι Ὑἱππὶ 

σωματιχὸν χληθεῖς, ταύτην ἐθαυματούργησε τὴν πα΄. ἴῃ ϑαπραίμοιῃ ἐναηβηχαῖαν} 9 Δα περίϊαϑ δονρόνα! 88 

ραδυξοποτίαν" χαὶ τοῖς υἱοῖς τοῦ νυμφῶνος οὐ πολλῷ γνορδμιβ, εἰσροηάθῃῃ πος τ ἰσασυϊαῃ ΕΒ δοῖ᾽ Σ οἱ ἄθῃ 

" Ἐ Ωρτ, χι, 28, 98 ]αν ἢ. χαχνὶ, 30. ὅθ 018, 38, 1 4ὼ0αη. πΝ, 1-10, 

[1 Ἡχύλου, γοσθαι παπο μλἱ αὐπιο ΔΙ οα πὶ πσσθθ- πιοῦο Πουρλϑβθοιῃ δὲ ἀξῆπο, ἀν ααϊδηὶ αὔτ 5 
βαρία μα αἰ ἀ αἴ παιβ οχ Οοἴ51, σοῦ, δδαμθ, ογθα, ,ἂο ποσοθοῖίμο ἵπτα παίιχα] 5 σαπὶ πυνϑίσα μ᾽] ατἸπια 
χαὶ τὰ ξξῆς, δχ Οὐλὸ}. ααὐϊάϊ, δὶ, ΑΘ ΒΟΒᾺ5 Ι΄Θτη να]ρὸ οοἷοῦ : ράθ αἰσ] 58 

(9) Αὕτη. Οπδηϊνῖβ ἴν ᾿35,. δὲ δάϊεῖ5. πη θ5. ΟἸϊουϊθ 61 ταίϊο. ΠΙᾺ ὁχ ὁ] οῦ 5. ἀν]5; πο οὁχ ΟΣ τ 
οὐδ. νυχ το [ἃ βοσρθαιϊαν, αὐτή, 50 η 385 ἰᾳμθη. οὐσαίο σοπίτοὐπιθ σοῦ ροτο οαρεϊπηίαν, Ῥτονα]- 
Βοβίασ!ανι! αἰ ἀπρίτανθ βου δ ρθιλ5, αὕτη. ' βόατι5 ΑΙ αγ α5. ῥΓῸ αἰδὼ ἀβὰ5 τὰ ον τινα, } τὶ- 

(3) “μῶν. ἐχ οὐ, δοῖγίσι, οὐ Θυο},, ἡμῶν 50γῖ- Οἀππὶ ΒΆηριῖδ. ἀν ἀἰοῖξαν, [ἃ ΘΑ ΠΧ Ὰ5 πα π ΔΉ 08, 
ΒΆ6 ΠΗ 05 ἰού ὑμῶν, (ποά ἴῃ ρα 118 ΠΡ 4056 ἰΡΘρΡΘ 1, δ ρηροραθ ΟΠ ΡΙΞΌ, ναὶ ποπλῖη 8 τι ΒοΡίριαῖβ δὰ τ 
1 νὸχ ρουτὸ ποῖ δα οῖαν πὰ ΔΡΟΒΙΟΙΙ ἐοχῖμ, 5. ΡΥ 5016. Δὸ (6 θαηριίπο παλάσῃι ΟἸΥ 5 τὰ 
γ6 νυ). μᾶθ]ο ΠΠ]Π λον τι5. ΓΟ ΘΠ, ΟΥ̓ῬΠ]5, ΟΣ Επομανῖβῆα Ῥδιρθ5 να ]ρὸ Δ᾽ ΕἸ Πριμα} 8ὰ νογρᾷ θη. 

(4) Οἰκεῖον αἵματι, ἐν Ιζανῷ, οἷος Ηπὸ γονοσᾶνίσ χμχ, μαλοαύτε ἐπ νἷπο βἰοίαμι θῶ, εἰ ἰδ.8 58}: 
γαῖς ον 1 δ οιῖα,θῈ οὐ, ΘΟ] Δ] βοριραγαπι, χχῖπν Ὁ 1 ΟΝῚΣ δϑὲ ἐδὲρ φ τϑηὶ εἶα Εαολι ἢ οἷο, 

ΡυΩΙοσθ 85 Ἰοο πὶ Ῥγονοίαηω, εἷ (ρπον δι ὁ0- (5) Ορηεονρουθὶ 6Ε σομδιρλγμδδ, οἷο. αϑάθτῃ ὑἡ008 5 

41 .15, 4πὰ ἴσσο μοτασα. γνογθοταπὶ, οἰκεῖον αΐματι; Ἰω ἴδτῖπ8. Δ: ΤΘΡΘΗΣ ἤμτη. 3, [δίς ἀῶὸ πιαϊὸ 

Γογὶ, οἰκείῳ νεύματι, ργορνῖο πϑμίρ, θαπε μοϑὶ ἐν. γτοαἀαπίαν, 5οὰ ἀπ πα θοτ ιν ἰπὶ νοῦ, ᾿ἴὰ Ροπθῖ- 

Κανᾷ τῆς Γαλιλαίς, γρόμὶι, ΝᾺ] ὰ ἴῃὰ αἰγᾶϊην!ε ρᾶστ.,. ὅἃ, ὈΒΘΘεέν ΔΕ 0 δὲ βάηοῖ Ηϊοτοηγιὶ δῇ Ἰρθβ. πὶ, 
1οτ οοὐ 4. (ο15]. 96. ὁ σαξα]ν κα γαραιιμ αὐοία- δ, απο δχ ἴσου νοχ τύσσωμος, σοηοογρογ δια, Δ ΟΥΤῚ] - 

τἰξασ, σαπν ργορίοῦ, γύσοσι. αἶμα τοροί δῆ, ἰὴ 115. ἰἴο βαριὰ ν]Δρνῖ μοββὶῖ. Ππτ᾿0Ὸ δαΐθι αὐ ὀχρτίπιθη- 

ΡΕω ογιἰσϑὰ οἷν ρμτᾶϑἰ5, τὸ ὕδωρ, οἴο. ἀδήαα ἃ εἰς ἀμ εἰϊοοίαπι ᾿λαομα ει πιαχῖπιο ἰἀοηθα Υβα οϑὲ 
γάμον Θχο!. ῥοϑον νἱβὰ ΒΟΒῚ5 ΙοΡρο]απα οἱ ϑοῖν- πο ΟΥἶο 501, 564. οἰ μὰ ΟἸγγοοβίουαο, μοτῖὴ. ὃ, 

Ἰοιππα Ἰοοίΐο. πογδασα. οπίηλ ἰὸ Ὑ0ο] νεύματι. ἐκ μι. αἱ Ηφῦν., Ὅδρ. ἼΣ ἴξιίοσο Τ᾿ οἰ αιβιοίίο, 

ἀρ!ποΐαιῃ οἰκείῳ ἢ τπὰρὶβ σομνΟΠ ΟΠ, μόνῳ, βοο 11}. τς 60». 190} ὑννο, Αἰθχαηᾶ., νᾶΡ}15 Ἰοοῖβ, αἱ 

μία. ΑΔ μύσος θη αὶ ΡΡΌΡΟΙυ αὐτὰ ἀαᾶτῃ ὨλΔῚΓ15 να, θ4. αἰἰσαί, μᾶκ. 15 ς χ, ἐπ Φοίῶι., Ρδᾷ. 

νοράϊα, Ομεΐϑιας πὐταοῦ! αηὶ ἴροῖββο νοι σομίνα ϑ03, ἀϊα]. 1, δὲ Τρῖπ., ρὰρ. 406, εἴα, Ῥφοίραῦ 40 

τπαχίαιρ σοπγομὶ μἰς ποίτγα ἰθοίο, φὰς οχ αἰαῖ. ϑβασογἀοίίθιι5, ἀαογηπι Ππιπ 115. ΘΞ’, ΟἾΤΊΒΤ. ΦΟΓΡΕ5 

γἱ πὶ οαπι καμσαῖπο ταθσηδῖὶ Πίοτα οομοϊα! τινας. ἑοηββοράγο, ἰὰ αἰχὶε ΗΠ ατγίια, πὶ σοπτα ( η8ἐ6} 

σαϊο Ἐπ αν ; ἂς ρτῖα5 Ππ|Δ ἀηαδυῖιπὶ ὀσηνοῦτ. ἢ. 11. οἱ παρόν ον αἰδηβ: « Θυδσηίπτη ἴῃ ἴθ οϑὲ, 

δἰ πῖβ ἰὼ νη, νϑ {1 κραάατι, ρεςοδίγαι  ἂα 1|6- ἀ« ΟΝ ΟΓΡΟΓαΙὸ5 Ομ γῖβίο ἃ ΟἸιριβλο αἰβομ 1511...» 

τα γ]ὶ ΘΟ  ΟΥΞΊ ΟΠ 5 1 Βα πρι θη, 0 40 ἀἍΠ- 

Ῥατβο. ἅμ. ΔΑ ΔΝΙ11. ἀτὸ 
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δαπι χα αἰ πιαῖβ Π}1}5. τ Ἰαταὶ πὰρ 118}}5 ὁ ὀυτρὰ8 Α μᾶλλον τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ σώματος αὐτοῦ (3) χαὶ τοῦ 

δπαπι οἱ βδηρσυΐποιι ἔγιθηθα ἀοπΆ530 σοπ δι Ρίτα αν 7 

ΠῈ|. Οὐαγο εὐτὰ οὐαὶ ρον ευαϑιομδ Ἰαι]σαϑιὴ ὁοῦ- 

Ρὺ5 δἰ βαπριῃδῖα ΟΠ τίϑιὶ [1118] βαπιᾶπιὰ5. δ᾽ ΝᾺ ΙΩ 

ἴθ Πρασα μαπὶβ ἀαίαν ΕΡῚ οογραβ, οἱ απ Πσατρὰ Ὑιὶ 

Δαίατ 0] βαησα5. αὐ οὕτη ϑθΠΆΡ ΒΘ. 15. ΟΟΓΡα5 6ἱ 

βαμπραίποιι ΟἸεγίβεϊ, οσποογρονου Οἱ ΟΠ ΒΆΠᾺΒ ᾿ρϑὴ 

οἰποίατῖα. ὁ ὅῖο δα οἱ ΟΕ ΙΒΕΤΟΡΙ δἰ οίμιιν, ἀϊ15- 

ἐριδαΐο τὰ πιδαι να ΠΟΒέσγ αι ΟΟΥ̓ΡΟΤΘ 6115 6 ΒΒ ΒΊΠ08. 

ὅ16 [αχιὰ Βοαμπα, Ῥεδίταια ἀἰν πὸ Ππλὰβ. οὐ ΠΞΌΡΙΟ5 

πδίπιτερ ὅν 
ΤΥ, ΟἸΐπι Ομ τ ἰβίαβ σαπὶ δα ἀτοῖ5 ἀΙΒΒΟΓΟΏ5 Δί6ΡΔ!: 

« ΝίΞ: πιδηαπισανογι 15. ταβᾶτα σᾶτμθτῃ, οἱ ΒΊ 6.115 

«ΤΉΘΉΠῚ ΞΔ ΠΡΌΪΠΘΏΣ, ΠῸΠ [18 86 115 υἱ18 πὶ ἰπ γΟὈ 15 1ρ5155. 

Οἴπα ααΐθιαι {ΠΠ] 8 ὰ ας 48 ἀϊοοθαπίατν (πο 5ρῖτὶ- 

τα "6 γ ΘΕ ρ βϑθπῖ, οδπξὶ ἀδιόσαηἱ τοίνο, ΘχιΞ πὰ π- 

168 σαοα 608 αα τπαπιἀαύσαμἀδ5. σᾶΓῃ 65 ΠΟΥ ΑΥΘΊΩΥ ἢ. 

γ, Ἐγαὰπὲ δὲ ἴῃ ἀλίααο ἔα ογο μὰ Π 685 ὨΓΟΘΟΒ 0 - 

εἶδ : νγαπα Π| ὁππὶ ἃα ΥδΕι:5 Τδβέαιηθηίαῃιν δἰἰηθ- 

τοιΐ, ἤποῦι ἀσοορογαηξ. ἴῃ Νονο γϑιὸ Τβίβιηθηίο, 

Ραπὶβ 65. οω 65:15 δὐ ρου! πὶ 58} 8015 ὅ, αλἰτπᾶπι 

σἱοογραβ βαπο Ποαητα. Πτοτηα ἀπιοά πὶ 61 ΠῈ Ῥ1115 

οοτροτὶ οοηγνοηΐρηβ οβέ, τἴὰ δἰ Ὑονλῖῖπὶ ἀπ μη οοπι- 

ϑδϑηϊαπϑιπτῃ, 

ΜΠ Ισ, 15. ἢ, οσαἰ, 18, π΄ 19. 
61, 02, 61. ὅ Ῥεδ]. οχύ, 18. 

() ΗΔ δα φιδο ἀϊοουαπίμν, εἰο. Τὰ 46. Ζιάτοῖα αἰ- 
εἷι, φαο ἀὰ ἀἰποῖμα! 5. ΘΒ γῖβεὶ πᾶγγαὶ να προ ὶνπία, 
ΜΕ δϑῖαβ νογ! ργάνο, πὰρ βριρε εἰ {6} σε υσηίπι: 
Οὐγ]αθ νογὸ 605. ἀσοιδαν ἀπο ἐρίρίέμο ἐθ}» π0Ὼ 
ἐπέο  ἰφονεηί ; ἤοο οϑὲ Δ να άμτῃ οἱ γα]μάγοιη 08 Ὁ- 
πἴσαι πιαηἀπσαίίζοοτα ἀριογχαθύθαξ, χαρὰ ΟΠ οἰξίαβ 
ἀδ γορὰ σι ήσηι δὐ ρραϊι, ΞΡ ΘΔΟΡΆΠΊΘΠῊ βιὰ} Ὑ50 
οὔίοοια, σᾶρηπ βαρ οοπχοβιίοπο ἀϊοσθδι, Θριρι μια! - 
θι λαΐθηι ἰμ16]}} !σοηπδα οὐαὶ μιν 511} γθρθα ; ποιῆρ8 
Ρδηθῃ {Ππὰτὰ ἀὰ απἰγλᾶτη πηᾶρμῖ5. ἀυαθπι δ ΘΟΡΡῸΒ 
Ῥδγίίηδνο, ργορίον αἰνῖη Ὑ6Ύ}} Τρ τη, ἸΏ ΤᾺ. 
πιστὰ. ἢ. πὶ θὰ ἴῃ γοηΐεοην, αἴ ΟΘΤοΤογ πὶ σΡὸ- 
1Ἴ1ΠῚ ΠΟΤΕ ΟΓΡῈΝ α]αΐ, οἱ ΤΟΙ Ὰ] 0) 11 5ΟΌΘΒΒΙ1Π) 6}}- 
εἰαπαν, ἐσβοοηάονο; 501 ἡ] σὺ ἀλτὶ τα ἀμ] τη ᾶτηῃ 
μάβοαϊ, οἱ σοῦραβ ἰρϑαῖη 580 αἰασῦα Βα ποῦ 061, τὶ 
(οίᾷπι πο με "15 ὑο πὴ ραρσοόγη ἀΣ 5. [5 ὁ} 95. πὶ, 
{ἢν ΤῸ 8 ΔΟΒῚ8 ΟΧρ ρα βοῆπα, Π]06} ΤηἿἢὶ Πππι τὴ. 9 
ΘΟ ΙΒ Οπὶ ρᾶ:16 ΠῚ ΠΡ ἢ ἰ π ΤΊ ν 6Ί 11} 500 }Π τὰ στη, 
μεταλαμβάνον αὐτοῦ ὡς πντυματεχηῦ" 561} ἰδ ΤΠ Σὰ 

δ αἹταεἰ φυϊάριδιῃ συλ αὐ αἸο πὲ ΟΥθ 115 ἀο51)- 
πϑίππι; Οἱ βαρου δρίνειπ5 Πἰάρβα πΠπιἃ ργοτβαβ [ὰ- 
οἴσπη, 8 ὁὺ ἡποα 5οη585 οἱ σειβίῃ5 ἀρπιοηβιρρ. 

(2) Σώματος αὐτοῦ, [ηἰρν ὰἃ5 αἰὰθ γοσο5 ᾿π[01- 
Ῥοηλαν τἢ δὐμἰξ αὐτὸς. πο σάτα ἴῃ οὐθλο. (οἰκ}. 
Οιι08. ἃ, Πορ, ὐδάθλ. δἱ δι υ]θι πο θὰ τ ρδεία- 
ἴαγ, ἐγαάορο ἤο βαμλαβ νον. Πα ἰαπηοη ρ6Ὲ1- 
ἐὰ5 σομ! οι ποηάα οὰ Ἰσοίλο, αὐ 1Π 8} ΟΓΘῚ) ΒΟ Π θη [00 
νὰ ἰρΊθαῖ. Μίγδ οι} τιαρι! λα αὐσασηθηίο αὐ Πτ- 
παηάατη ἔνα 55 οί αἰ αὐϊου τὰ. θυ ὸν ΟΥ̓ μὰ 
ἀπιπάπτ' αἰ αν ταὶς αἱ σπάση! Πεῖχ,, κόρααν (μκἰ γδὺ- 
μλμίος 3 ἢ ιασΐο, αὐρὲ μαξολαδία; ΔΘ Ρ,, 1. 1χ 
Μ)9εονεοηδίο. Ρὰμν. 89; Ῥδιρα5 ΕΠ Γγβοορμαβ βότοι Τ00 ; 
Ἐσο!οπία ἃ! Πα πα ἰὰ ΜΙΒΒΔῚ ΟΊ οο, Μίβπα ΕΓ, τὰ 
αἴ Ερίρῃ ; ΜΆΒ1). μας. 908, ρις, 56 τι γε ἀμ] 
ἀγρβαπιθτιὶ νἱβ πιθρί ας. οπρίαίατ οὐδοαγναι αι ἐπὶ 
βαρ ϑιπαϊος πεῖ, ππιριαπ τὰ ἀπίτπα ΟἸ Ἰβληα 
σΟΙΟ γαΡΙ : παραιῃ αἴθ πὰρί]!ραπι οὔτι Βαμα πη - 
ΠΟΤῚ ΡΒ δι’ ΠΟΙ Ο0 ἢ. 6} ΘΟΤΡΟΓῸ πη Πα γίκ τὸ πὲν- 
βίουτο ρογῆςι, 6 μὲ ΟΒγυβοβέομ! ΠΟ). χχ ἢπ Ερδλυς, 
Ῥνὰρ. 1098, ΤΠ δοσαονοίασπι, αἰ15 ἰὴ (ἐστὶ στη ἢ - 
ἰάτι δ. ἰς ΡΡΙΠ15. 8. ἢ, ὦ ἂρ, 1}, 11 ; βᾶποίθτῃ 
Ερ!τῶπι, ἢ 6 ἡμαϊοὶο ἐαέγεηιο, 1 αἰϊποῦ δά, ρᾶρ. 20, 
τι Β. 25ὅ ; Βγίποη. ϑρηϊομξ, βουηγοῦ, ἢ ὕσπι, {1 

ὁ γνώ φωρον. 

αἵματος, δωρησάμενος ὑμολονηθήσεται; 
Γ΄. “ὥστε μετὰ πάσης πληροφυρίας, ὡς σώματος 

καὶ αἵματος μεταλαυδάνωμεν 
ν᾿ ἀν ἧς δος, ᾿ διὰ Ι ἢ Ἴο - ὩΣ ὩΣ 5» 5ν ᾽ 

γὰρ μτοῦ, οἰοῦτα. σο! τὸ σωϊεα καὶ ἐν τ πῖ οἰνηὺὼς 

Χοιστοῦ, ἵν τύπῳ 

᾿ 

δίδοταί σο; τὸ αἷμα’ ἵνα γένη, μεταλαθὼν σώματη (ἢ . τὸ αἷμα’ ἵνα γένη, μεταλαδὼν σώματος 
᾿ ᾿ “2 φι5, , Ἄ ᾽ - 

χαὶ αἵματος Χοιστοῦ, σύσσωμος χαὶ σύνχιμος αὐτοῦ, 

Οὕτω γὰ2} καὶ Χριστοφόροι γινόμεθα, τοῦ σώματος 
- - Γ ᾿ , ᾿ μν αὐτοῦ καὶ τοῦ αἵματος εἰς τὰ ἡμέτερα ὀναϑ.2:μἐ- 

νοῦ (8) μέλη. Οὕτω γατὰ τὸν μαχάσιον ΠΠέποον, θείας 
κοινωνοὶ φύσεως γινόμεθα, 

.» ἊΣ " - , ΄ῶν ὯΓπ 

Δ΄ς ἸΙοτὲ Χριστὸς τοῖς Ιουδαίοις διαλτγόμενος, ἔλε- 
ΤῚΝ Ν ἢ Ρ ᾿ Π ᾿ . 

γεν Ἐὰν μὴ φάγητε μου τὴν σάργα, 21: πίητέ 
Ν ᾿ :, "ς ἘΣ ᾿ ἼΣ - ποτ, ἜΚ ΑΣ 

μου τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ξχυτοῖς, ᾿Εχεῖνοι 

μὴ ἀχηκοότες πνευματιχῶς τῶν λεγομένων, σκανδα- 
Β λισθέντες ἀπῆλθον εἷς τὰ ὀπίσω, νομίζοντες ὅτι ἐπὶ 

συοχοσαγίαν αὐτοὺς προτοέπεται, 
Ε΄, Ἦσαν καὶ ἐν Ἡχλαιᾷ Διαθήκῃ ἄρτοι προθέσεως’ 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι Παλαιᾶ ὄντες Διαθήκης, πῖλος εἰλίφα- 

σω Ἐν ὃ τῇ Καινῇ Διαθήκῃ, ἄρτος οὐνάνιος γαὶ 

ποτέοιον σωτηδίου, Ψυχὴν χα! σῶμα ἀγιάζοντα, :7- 
πε Ὑὰ5 (40 ὁ ἄοτος σώματ' κατάλληλος, οὕτω καὶ ὁ 
Δόγος τῇ ψυχῇ ἀομόδιος, 

υά. ἣν 1; ὙΠ ΒΕ τ: 6 7οαῃ. Υἱ, τ 1δι4: 

Ῥεπί, ϑβουηάαμῃ δ ἀσοίττἢ τ βαποία πὶ ΠΟΙ οΙη 
νυνδὴ) δἱ τηδτίν γθὴὶ 1ἴὰ Ἰοη πο ΓΟ πὶ {πιο} αοίο- 
ΤᾺ] Ο5 ἀη 14 0}5 Ξὰη 8. βοριρίον αἰππιν ὁ : ψαηλ ηγοῖ 
ἐΐ ἰας δὰ οι ὁ᾽ὲ βιιϑοθρὶ (ροΚὶ Βαριἀϑαιατη ὙΠ 6} 1068, 
Θχ νοία510 μὴ 0Γ0.} «πὸ ἀπ ΡΙΟΧΉΣ5 [15 ὑπ }}5 τ- 
« 5[0101ἃ 5απα. {4 ΠῈ ΟΟΤΒῸ5 6115 ΠΟΤΡΟΥ σοὺ 5οοία- 
ἅππὶ ὁ58} 1 ΟἹ Βα ηριε 615. οὐπανι σοι 5. Πρ, 

(3.1, ᾿Αναδιδομένηυ, (οὐ, (ἰο15}. Ἰὰοο, (ἰάβάμβ. 
δον δι, ΟἿΟΡ.. 3, ἀδηονοῖ. παρθαιϊ, ἀναθεῦεγ μένοι" 
564 πιὰ] οηνοπ  σαπὺ ἀπο αϑπίνίβ, τοῦ σώ- 
ματος, οἱ τοῦ αἴματος. Ρογορίοπτθσα. δϑὶ, τὰ] δοι- 
5. Ππὶ δεδὸ Ὑ0015 ἀναξιδομένου οἸπο πα απ οπι, 
οἸζομδὶα δὰ ΟΠ Γι5ι1 ΘΟΓρΡΟΣῚ5 1 ἸΠΟΤα γα ποδία ε115- 
ΓΡυΠοπρ ΠΡ Ρ 5. ΔἸ οούρτῃ οἴ πὶ νοσὼ αἰ πν 
οαϊ. Βοσσπἢ ἡγὰ. 9: Οὗτος ὁ ἄρτος... εἰς πᾶσάν 
σου τὴν σύστασιν ἀναδίδοται, εἰς ὠσπέλειαν σώματος 
καὶ Ψυχ ἢ ς΄ α Δ }15 1518 1 (οἱ ᾶτη 1 οι ράσοτῃ ἀἸ5.τ|- 
ὦ Βαΐαν, δα ἠονρΟΥ 5 ΘΕ ἀπ! πὴ δὴ σὐπ ΟΙ α ΘΗ μι πεν ΡΟ 
αἰϊα ἴα Ραίσιι τα. Ἰοφαρ αὶ γαϊο, χαὶ σύν όι5 ΟΠ τ ἐξ 
ΟΟΓΡΟΙῚ ΣΟ 5.ΓῸ ΤΙΒΘΟΥῚ ἀρρ᾽α πανὶ αἴξ, γν}}, 
ΑἸοχ,, Η}}, τν δὲ ζοζι., θ. 304, ΟἹ Ογνόμ. Ἀ νεθ, όσα! σα], 
ο. ὅθ, 60 Βαπραλπ  λ Θ᾽ ΟΡ 65. ΠΌΒΕιτ5 061 [ΡΒ 5ῃπι- 
ἰα πο πολ πα ΡιεῚ ἐσοδηξ, {π5ῆπ., ἀροΐορ. 3, ἡ. 98, 
βαησαίπηθια. ποβίσαμ ὁχ ΠΗΡΙΚΕ βαπμαθιρ, δ οοὺ- 
Ρ5 ποδίγαπι ὁχ 65 σύλροῦο ἀθρογὶ; δχ {ποπατγὶ- 
5{1ἃ ΔΌΞΟΤῚ οἱ ΤΟΙ ΒΙ5ΊΒΓΟ ΠΓΗ5 ποβίτε Ξ βίη [ἀ }. 
Ἰγροπαι, 10), νς οᾶρ,ς ἃ, ἃ 3. οἱ 3, ΠΠπ4 ἴῃ πορίιδ 
ἸλΘ μὰ ἀἰβαἼ θα; οἱ Ονέκοηος, δὲ οὐαϊίοηο, μ,θὺ, 
ΡΙανὰ 58. ΙΟκι β ΝΠ} ἄρα ἃ Ραί 65 μαπδίη), Θπρά 
5.0} 1 ΟΥἍΠΠ 5 ἀδ αἀϊντπαν ρον πιο τα μὰ παι τσ εὸ 
ραν οἱραιίοπα, Ἰάθιη ἃ ἀἰνοῦεῖβ Ραξγ να οχρ σαί. 
γὰρ ΟΠ ἐν ϑοβί,, πο πὶ, 934. ἠῃ} ον, ρ. ξοῦ ; ποίου τὴ 
{γον ἐδ δαολαμοπ εἶς, ἀρατ Α πὰ δεοβ,, Πμν γι, σὰ. 
1, ὅαπι. 9 οἱ ὁ; 584 μνϑβουπι ΗΠ νίσπις {Π|| να, 
ὃεὲ Τυύπίεις τὰν 18. οἷ βααις δὲ ὕγε}}]. ΑἸδχος ΠΡ. καὶ ἐκ 
θσητι. αὐ σὰρ, χΥῖ, 9], δ αἰαϊομ. 1 2)6 Τνδεὶὶ., 
Βα. Δ07, Μὲ μὸν Εἀο παν δια αν 0 ΤΟΤΆΪΟΠι βοί α- 
ταοᾶο εὐ Αθοι 5. 506. παιϊαναΐοχα ἀἰνίπα: ΠῸ} 5Ο πὶ 
παίμσ τοῦ αῃϊοπ τῇ εἴ Ποΐ αἰαπι : ἄπαι ΟμεΙ κε! σονραβ, 
16. 40 ὕϑεθαμι Ραίτὶ πα!ανὰ ὁοπ πιποίαπι ΠΥροπίῃ- 
{106 ἱπ πα θέαι, πὶ ΠΟ ΠΉ τ 5 ὩΟϑ ἐγ 5 παι ρα ΓΘ. οοἢ- 
Ὑππσθιπι ΓΘΟΙΡΙΠ.5. 

(4) “ὥσπερ γάρ. ῬΑΥΕΠΟΌΪΔηὶ γὰρ ὁχ σοάά, (οί. 
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μὰς -- ξτπο- οἴνῳ" σῶμα γὰρ χαὶ χἴυχ Χριστοῦ χατὰ τὴν 
τιχὴν τυγχάνει ἀπόφασιν, Εὲ γὰρ χαὶ ἡ αἰσθησίς σο! 

τοῦτο ὑπούαλλει, ἀλλὰ ἡ πίστις σε βεδαιούτω, Μὲ 

ἀπὸ ἙΠΞ γεύσεως ΟΕ ἘΣ πθα χα» Ἄλ ἀπξὰ ἘΪῈ 

πίστεως πληροφτουῦ ἀνενδοιάστυς, σώωχτος χαὶ 
αἱματος Χριστοῦ κατοζιωθεῖς, 

᾿ 2: . 
7, Ἰζαὶ ὑπαγορεύσε! σο! Δχδιὸ ὁ μαχάσιος τὴν δύ- 

νᾶμιν, λέγων" Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, 
ἐξεναντίας τῶν θλιβόντων με, 

» 
"Ὃ δὲ λένει, τοιοῦτόν 

ἔστι" Πρὸ τῆς τῆς παρουσίας, τοάπεζαν οἱ δαίμανες 

τοῖς ἀνθρώποις ἡτοίμασαν, ἡλισγη μένην (2) χαὶ αε- 

μ'ασμένην, καὶ δ:αὐδολιχῆς πεπληρωμένη» δυνάμεως 
ἱνήδε τ ἐδὸν κας ἄν τὔκτε ας 
ἀλλὰ μετὰ τὴν σὲν παρουσίαν, ὦ Δέσποτα, ἡτοίμα- 
σὰς ἐνώπιόν μου τράπεζαν, "Ὅταν ὁ ἀνθρωπος λέγῃ 

θεῷ: Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μο0υ τράπεζαν, τί ἀλλο . 

᾿ 
σημαίνει Ἐ τὴν μυστιχὴν χαὶ νοητὴν τράπεζαν, ἥν ὁ 

θεὸς ἡμῖν» ἡτοίμασεν ἐξεναντίας, ἀντὶ τοῦ ἐκ τὸῦ 
ἐναντίου, χαὶ ἀντιχειμένως (3) τοῖς ὄχίμοσιν ; Καὶ 

μάλα εἰχότως" ἐχείνη μὲν γὰρ κοινωνίαν ἔσχε δα: 
ὃὲ χοινωνίαν θεοῦ, ἩἙλίπανας ἐν 

ἐλαίῳ τὴν γχερχαλήν μου, ᾿Βλαίῳ ἐλίπανέ σοῦ τὴν 
κεφαλὴν πὸ μετώπου, διὰ τῆν σὲ ρα δα, ἣν 

υόνων, αὕτη 

ἌΞ προς Ἐ! Ἧ ᾿ ἀ εν, “ρος 
τοῦ Θεοῦ" ἵνα γένῃ () ἐκτύπωμα σοραγίδος, ἅγ.α- 

5 γιά, οαἰ. 23. πίια, 10. "5 Ρ058}, χχιῖ, ὅ. 11. ΜΆΙΔΟΙΙ. 

Βοα, οἱ (αβᾶ. δἀάιατπιι5. Ὑογθατα εἶσ αἰ  Πι1Πὶ 
ἰμ6}}1Πσοπά ατὰ εϑὶ, πο πα ΠΕῚ βύγηιο, 561 58- 
οὐάα παροία Τα α 15 ρογβοπα,βὸα ΟΠ γί 5. 1086, 
ῬὰΠ15 οὐἸοσιῖα Ὁ ἀὸ 88. )0»88 Ἰοβίαϊαν, Τολὴ. γι, δ: 
«πόλη ΟΥΡ 5 ΟΡ ΡΟ ἐδ ροβίθιθ.5 1ὴ βΊθιι ἔρβία- 
ἴθι ρτοροβιοπ]5 ΔΉ θι5 τα πο χαϊ χαϊο σγνΠ{ὰ9 
δχ ᾿ιὰσ βϑηίθπιία οοποπιάρτοι ρὺν ραΡ σα Ὧπὶ οὖν, 
ἐψίίωαν, ΕΟ ΓΙ 5} 18 η] 6556 ἡ Γὸ ΟΟΓΡᾺ5 οἱ Βα ΤΌ] 6 Πὶ 
ΟΒυϑι, Οὐπιαιδ δυο ῃατιϑίϊοαπι οἰραπε τοὶ ἀπ πιὰ» 
δα θδίαπιατα, θ᾽ 15. ἈΠ} 1{84 }5 στιὰ. ρενύνομῖνο ἀϊσαὶ 
οαϊ. 38, κα. 1, ἃ ποὴ ἀὰ σορρόγο ΟΡ τ, νοὶ ἀδ 
65 ἀπίηνα, 584 βοίΐατα ἀς Ψόγθα αὐρῖαο οοπξπασιο 
οὶ ρμόλοϑι. ἡουραῃ ἀαΐοι ἀἰνίαα αὶ ἀμ] ον ἢ) εὖ 
ἀπὶτητο οἰ δα τι οξβο, σοι 15 ΔρΡῸ Δ ΟΠλλ05. Ῥα 665 
οταιίο, Ρθ ἰπὶ αιθίσιιο τος 5 ] 51}, τη α0 
ἀϊνίια ΚρυΝαηι, ΠΟ Βουμ Ο6 Π) οἱ, οὐύάθα]α [)οὶ, 
απὶ δι ποβέγαιην ἀογε ἀϊοθηίθβ : αἰγατη 46 νθύατα 
οδι. Νά ἰοία νὶ5 Επ μὰ 5.15 νὰν ἢ 0ἃ ὁχ ὕουθὺ 1781 
σΆΓΙΪ, δακοσρμί σοργαποίο ἀοάἀποίθατγ : οὐ ἰοία5 δὰ- 
οἰναυ πε οομδπα ποδεϊοηἶ5 [τ οἰὰ5 1 ἀπ ἢ 05 ἐ1 89 
οομ  αποῦο πο οαται ϑδγρο, παΥ ΒΕ ΓΙ] 61.158 οἰ γθ να 
Ῥόογααι ταφαϊ ατίοιχο, οἱ αα 68 ὁοαϊον ἴοι οοπεῖς- 
5}{| ᾿ 

(ἢ) Μὴ πρόσεχε, οἷο. δο νοῦρὰ δἰ βοαπρη μα 
ἀϑ4πο ἂὰ χαταξιωθείς 10}. οἰ δας ἃ ἀμοίογο [1- 
ΟΠ ἐο, οὐ απτς Περὶ θείων μυστηρίων, δ6 
αἰοϊηϊδ ἡὐμϑέοντίς, ΒΙΡ. Ἰος. οοα. 3458, βαρ. 414. 
οἰηι [εἷ5 ναρι δία θιι. 00, χαὶ τῷ οἴνῳ, ᾶ θ᾽ ἢ 
τῷ οἴνῳ, ἀαῳ γεγθὰ ἀθϑαιν ἴῃ σοά, ἴΐοῦ, δὲ (δ- 
δάαρ. Ροβ,, οὐαὶ ἴσαν νοχ Χοιστοῦ, αἰ πὶ οοαα. ΠΟΙ5], 
Το, οἱ σαδαι. Υούθα, εἰ γὰρ χαὶ, οἷο, ἀβηας ἐὰ 
βεδαιούτω ἴπο]. αν. 60 ΠΡΟ] 10 ε δΤ ΩΝ μανΐαν, ῬοΒῚ 
τὸ πρᾶγμα ἀἀϊϊολαιν φάσίν. νηοο, σώματης, 60, Πὰν 
ΒΟ μυϑὶ ἀνενδοιάστως, ὅτ: σῶμα καὶ αἰμαάτὸς Χοι- 
στοῦ χατηξιώθης. οίπιξ6 κα φασι] ᾿ΓΆΠ5ΠΠΙ, οἱ ἐπι- 

πιο Ἰαΐο σα δ αμμῖ ἰδία ὁχ ἡ ππ|. 9, 580 ᾿ππππα, καὶ 
ὁτι, οἷο. ᾿ δῆς ἔϑλὴν 

() Ἡλισγημένην. Πὰ ὁριίηια, φϑβίιίαι! Δ} 1|851π|5 
ὁΧ σοι. Ηοδ οἱ δα. αοδὰ5 πο η Πμ}} Ὀ0Ί5]. 
οἱ Ποπονοῖ,, ααΐ ἰᾶμηοι μοβίγθηλιθ ΠΆ]ιοΙ, εἰλισγης 

͵ μένην. Απἰὸ ΒΆΒΟΒΆΤΗΝ Π ἸΤΠΌΓΕΒΒΙΒ, λλυγισμξένην. 

ΟΑΤΕΘΗΕΒΙ5. ΧΥΤῚ, ΜΥΒΤΑΘΘΘΙΟΘΑ ΤΥ. 

ζ΄, Μὴ πρόσεχε ([] οὖν ὡς ψιλοῖς τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ ἃ 

1, 

ἃ 
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ΥἹ, Θαλπιοθγοῦι πὸ (Δα) αὐ ϑ(6ὶ δοιῃ πη )1-- 
ΜῈ. Θ]ουμ ΟΠ ΕΒ) ρα ΐ οὐ νπο (αν βοἱ5) αἰΐοηάο ; 
5181 ΘΠ 1 σΌΡΡῈΒ δὲ 5 η 158 ΟΠ 581, βοοχηά απ [)0 - 
πλληὶ ἀβξονθγ 05. 60} ; πᾶπὶ οἰ πχβὶ Πα ΠΕΡῚ δὰρ- 
ξεναΐ 5βθῆδαυβ, ἀδ5 ἰὰπιοιὶ (6 σοτία πηι οἱ ἤσημμι οβ- 
οἷα, ΝΘ }πάϊτθβ. τὸ πὶ ὁχ χαβία ; 581 δχ 46 οἶϊγα 
ἈΠῸΆΤα ἀπ θ᾽ ΠΟ θα. οδγίιβ οϑῖο, (6 ΘΟΡΡΟΓΙ5 δὲ βὰς 
δα 1115 Ομ σ δι ἀοηο ἀἰϊκξηδίαιη [α1588. 

ὙΠ α}5 ΤΙ φὰ Β᾽ ἘΝῚ 5, χρη σα 1 ΠΕ }0} οι» θὰ- 
νὴ], ἀρ σαν σε ἐπ σοηϑμρθοί ἤϊ60 ιθηϑσηα δ αὐτοῦ 80 
τὶς σαϊαγαψμηξηκλο ᾽ς. Θὰ ααΐθηι αἴξ, πα] αϑιηοα! δὲ: 
ἀπίςο δἀνεηίαπ ἔα ππὶ δ ϑατῃ ἀφ μλ0} 85 οι αἰ θὰ 5 
ἀρραγανθγὰρῖ οοπίατη!παΐατα 1), τ {απ [1551 Π]Δ 1, 
οἱ ἀἰαθο σα ροζοπίαϊο γοΐδεία πὶ : γογυα. ροξίπδηι 
ὐνθε δι, ὁ θοιαῖπο, ρωτδέϊ ὧν ΟΟΗ δρΘοΐι γμθῸ 116} - 
βάν. πάη ἀο ποπλο )860 αἰοί : Ῥανακξὶ ἣν δοηβροοίμ 
θιῦ0 γφηβαν, (αὐ δ! πὰ 5] 6 }Π αν ργωῖοῦ τανϑιίοατη 
οὐ ἰμ (0 ΠΠ6 1 10} ἢ Θ 581 8 πὶ Π 65 ΠΟΡ15 ἀρμᾶτὰ- 

Υἱὲ σὰς αὐπαγβο,οο θ5ὲ εχ δάνορβα ρατίο,ο᾽ ὁρροβίίαιαι 

ἀατηοηιριι5 ὃ ἘΠ᾿ τοοῖθ φυϊάθηι : τηρηβὰ δηΐπι ΠΠ|ὰ 

σοπηθιιηΐοιθ αι παρα ραΐ σα ἀεθομίδαϑ : ̓ϑέμπο 

γΘῸ οὐ] Π6ο. ᾿αρίσαδεῖ ἢὰ οἷθὸ σαρμξ πρριση δὶ 

ΟἸδο ἐαρπί ἰαπτὰ τη ρίπρασν ἴῃ Προηΐδ, ΡῈ} βίσμα 
θα]απὶ “πο ΠΙ8 065 Ὠ δὶ, αὖ ΠΟΙ αν 5. Θ 5165. βἰρπᾶ- 
ΟΠ 15,5 ΠΕ Π δ ῖ1ο Π6]. Εὖ σαἰα ἔμμπις ἐπεθγίαῃς., γη8 

Ἴ. ΤΌ ΌΔΑΙ, Υχις ὃς Εχοῦ, αχϑν δ. 

ΒΟΙοδῖ, ἀραᾷ Ποβίθιῃ, ἠληνγουμένην, ΟἸΤΟΒ., εἰλίγη- 
μένην, ΑἸ δὰ νευρὰ Μα]α μ τ, 1, ἄοτους ἦλι- 
σγη μένους, τράπεζα ἡλισγημένην ΠῚ ΒΟΏΒΠΠΙ ἢ155. 

ΨΝ , . , 

Βαρομ! πα], ηὐλογημίνη. 8 ἀἰα)ο οὼ ταθηβίυ, 
οὶ ΟΡοναιη 1401}15 ὁσῃϑοσγαϊονιιλ ὁσῃ!απι πα! 018; 
γἱάδ οαἱ, 3, ἃ. 3. οἱ οαἱ, 19,.ι. ὁ. 

(2) Καὶ ἀντικειμένως. Ἰγοδοὺ καὶ ϑοϊγι οι, Ἰῖοα, σὰ - 
381}. ϑοι γι οἴϊα 5 δου βίον παραὶ ἀντικειμένην, 

(6) “ἵνα γένη, οἰο. ἴἴοο, οἱ (85. Οἰίοῦ. ὁ οἱ ὅ8- 
πον., ἵνα γένησθε, Κ0ΙΣ!, οἱ Οἷα, ἃ, ἵνα γένησα: εἰς 
τύπωμα σφραγῖδος ἀγιχσιλοῦ Θεοῦ, (οἷοὶ,, ἵνα ἔχῃς 
σφραγῖδος ἐκτύπωμα ἁγιασμοῦ θεοῦ. νἱάδημιν 
να ριοίδιο5. ρυο ΠοἸδοὶ 6Χχ ἱμπογα!οηο μοξ χοῦ} δον 
ματα Ἰο τοῦ [881 οχ ὕχοῦίὶ οἂρ. χχνηι, 32, νοῖ 
οὐἠἠείοηςα ἀπογῃ ἰσοονααι ἢ ΠΟΙΡι5. πα βοτὰ, Ηἢ 
Ἐχοσο ρῥγίαατη το μϑυύῖναν ἡξάοση γ γθ 19. 4] 15 10 
τοοϊαίυτ ἴῃ ἰοχία, αἰβὶ ααο ρτὸ Θεοῦ μβαρβίαν Κυ- 
ρίου" Ἰάσηι Ἰσσοῦ τοίργίαν Ὑ6} οἰἰαμιν Ἐσο]οδιβιϊοί 
σὰρ. χιν, 18 δὺς γα]. [ἅς δίψμε. παρείαν, ἐντός 
πωμα συραγίδος ἁγιάσματος, ἈΡκημ. Κυρίου, Οοίο- 
1ορὶ 5 διορίσαι Οὐδ Ἰποπμηιοηξογον, ἰότα, 111, ἴῃ 
ποις δὰ ρμᾶρ, 116, τα α] 5 Ῥαίγαμν ἴῃ. ποὺ ἑοχίῃ [6- 
βοηάο γαγίοίδιθα ποίαξ, αι 8} τϑῖὰ ἢ σίγα πα 11} 
αἰἰἰποη!. Ταητα γον 5, ΟΡ α αὐ ΘΔ ΟΥ̓ ΤΆ 6 - 
ἵατῃ ΟΠ ΟἸβηια! β, {ὰὺ ἔγομϑ. οἷθο, δἱ δηϊηια ἀν! ηὸ 
εἰναγδοίουθ ββιιαίασ, ἐρα ΠΟ γΓΟ την ϑίθγίατη [8 Π|1ὴ Ὁ 
Ξκαὐου οἴ} 15, Πγοδ Βαμα πλ} ρΟΠ 15. ΠΡ Ο510 :1ῃ 
αὰὰ οχδναίᾶ δύᾶθν ἑῶθο νόθα. φὁοουπάσαι ΤΧΝ, 
᾿Αγίασμα Κυρίου, 568, ἢ [Θμὴὺ ὈΥγ]]ὰ», Θεοῦ, δωη- 
οἴμηι Πομνιϊὶς λα δηλ “απο οοπιράγα ἄσμδ ταἰιῖαν 
Βαρςολιανίαι5, αμρίβύαϊα αὐ Μαῃηυδγίααι, πὶ ἀπὰ τα }}ἢ 

μα 6. νυ ο τισβίγο ὁ θυ! 65. βοισαπὶα ΤᾺ Πἶᾷς οἱ 
Δἀπιαίανῖι, 0.1 Εσοί. ογγ ὑᾶρ. 37.. 564. οἰνξοῦνδῃ- 
ἀυτ ΠΧΧΝ πὰ νουῖββο, ἃ βαρροπαῃξ Δι λπι 5]- 
ΕΠ ΘᾺ] αἰϊσα ἃ 5πργοβϑίομδ ΒΆρΓΔ ]0 115 {{{δ)ν15 πὸ- 
ἰαΐδηι [αἴδϑὸ οὔτ ὁχ Ν ἀμί οϑ αέοτὶβ ὈρΟΡῸ 501}}-- 
Ρί Γπετίηἱ ἴῃ ΔυΓο. ΟἸΑΠΙΌ το ΘΟΠΊΡΆΓΑΠΟ ἃ ο- 

τί !]οὸ ἱπου αϊταν,θχ ἀπα ρᾶγία Ἰἐοι" 5’ 5 πᾶσα! οπὶ 1π0 
Ἰαθεϊπα πα ρτδββᾷ 65. 6] ἰβηλοθ]ατη ἘΠ ΕἸΒΠι 15. 1} 

ἕγομίο Βαρ Ζα, γ8 1 οπαγδοίθυοα Κδοξ τη θ .}}} ἰὴ 

615 δα μι ργοϑβαχῃ ; οἱ δχ ΑἸ1δ. ἰδ κου Ἐληοον τ 



1103 

δα ΠῚ 5αΠΠρ 5 5δοῖ [6585 ἢ πιὰ 15 οἱ σγαϊ[α 8. ΟΡ 5561, 

Φ ΣῈ αἰχια; Ηἴο πιδῖ ἐδὲ 9αηφμῖδ, αεῖ ῬΡῸ Ἠνι 5 

οἰιοναίταν ὃι τουιἰϑβιοπδηι ρϑοοραίογιπι ἰδ, 

ὙΠ|. τἀ οἶγοο οἱ δαϊομγοη οα1η ατδιίαηι ἴῃ [ὕσο]θ- 

βἰαδίο βρη ἤοδη5 αἷὶ 15; Ῥδηὲ, εονμεάθ ἐπ ἰδέα Ρα- 

πρηὶ ἐμρη 5011 ια] 6 πὶ ρᾶηθῖπμ, γηὶ ἐν σα] απ} "τ 

ϑἀ πανὶ, δὲ αν Βοαίοβ. 140}, νοσᾶι 018), 1 ὑΐδο 

τἰπθὴν ἱμισῃ ἴὰ σονθ δόπο Σ νσθατα ἐρ τ ααϊο. ΕἸ 

οἶδα ρον παρμξ ἰταιτα ἐξισιἀαίιν 1 (ν1 4. 6π᾿, ΠῚ - 

δάταοάαυμῃ οἰϊδπι τηγϑιϊοαπη ΟΠ πὶ ἀσοισηοὶ ἢ Εἰ 

οναπὶ Γοριροῦ εἴπ πα τοριπιολία σαπάϊήα, φμῖα ἤρο 

αοορρία απ ρον μα. Ῥυὶὰ5 δῆ αύδμλ δα μεὰ- 

ἀἴαπι δὐὐσοήίργοβ, υσπίέας να απ 17 ρα ορονὰ (πα, 

18 Ῥοβίψιδπι γ6 10 Θχτβι 1 νϑίορα νοι πιο, οἱ θα 

(189 δππί 5ρί γἰ παὶϊί ον δὴ ἀϊὰα Ἰηἀα 511, ΒΘΙΉ ΒΟΥ (6 

ἀπά ἀ 8 νοϑε απι 6588 ὁρογίοί, ΝῸπ Π0ς ἀ]οϊμλιι5, 

«οὰ νο5} 005 4} 015. ᾽ἴ6 βθιηρϑῦ ᾿ἀπ] ΠΘ06558 5}; 
βοὴ σὰ Υβ γα 8|0α 5ππΐ οἵ 5Ξρ᾽ ΟΠ ἀϊἀαἴ δ᾽ ΒΡ᾿ ΓΙ 8118}, 

115 (6 ᾿πἀπαξιπθν οροτίοι, οὐ 1αχίὰ Μοαίααι ᾿ξαϊατῃ 

ἀϊφαθ : « ἘχϑαΪοΙ δῖ τὰθὰ ἰὼ Ποιά ὴο α πάν 

« οαλ ππθ γοβίϊιοίο και αν 5,6} σαί σαι ΠΟ 01ὲ0 

« οἰνοππι οβαϊ ὉΔ1}} 1.» 

1Χ. Ι98ἔπτρο οὐοοίι5 οὐ δον ἰββίαα πηραίαθ. ἢ 
ααοα αὶ νάθίυῦ Ῥα}15, ρα ἢ]5 πο δβὲ, ἰΔηιο 5] σὰ- 

5[ 56.510 Π15 511, δϑὰ δογρὶ ΟἸσ βιῖ; οὐ αασὰ νἀδ- 

ἴὰ Ὁ νΠΌΤη,νΠλ ΠῚ ΠΟῺῊ 65. οἰἸα πὶ τὰ σαξία! νἱ4οα- 

ἰπν, 568 βαησαΐὶβ ΟΠ ΡΊ 51} ; φαοάσῃο οἃ ἀὸ τὸ δτ- 
4υλι5 ἴῃ ῬΒΔΙῺ15 1608], Βανι : Βὲ γμαγιῖβ 60} Πιοηνῖ- 

τὶ σοπι ἤν ηναί, μὲ ἐασλεανος βαοίοηι τὴ οἷσο ϑ : ἐν σρῃ- 

ἤγηλα σον [ἀὰ, ράμ θῶ ΠΠΠπ|η Λα πὰ 5ρ1 {πᾶ ]θτὴ 

Βα πιδη 5,66 ἀπίτη {πὰ} [αοἴθτῃ δα ρα. ΔΤ ας 

ῃδηῃ [οί Θλ ται θοϊα πὶ ΠᾺΡ ΟΠ5 ἴῃ γῖγὰ σοηβοῖθῃ αν, 

δἸογίατῃ Ἰγοιπῖῃ νοἹ 0 11 5ρ ΘΟ} σομ!οὨΙ ] 1η5 32,0 5 

5. ΟΥ̓ΚΤΕΙΙ ΗἸ ΒΠΟΒΟΙ,. ΑΔΟΙΠΈΕΡ. 

φμαβὶ ορίἰηιτις τος ὙΊΔ 65. 1. σαπὶ οαἸίοοτα ἀἰοὶ, αποτα ἃ σμὰ θεοῦ, Καὶ τὸ ποτήριόν 

τι0 4 
᾿ 

σου μεθύσχον με ὦσε! 

χράτιστον. Ὁρᾷς ἐνταῦθα ποτήριον λενόμενον, ὃ 
δὼ Ἰχσοῦ τὰ ἴσχε χχὶ εὐγαξιστίσις, εἶπε' λαδὼν Ἰησοῦς μετὰ χεῖρας, χαὶ εὐχαριστήσας, εἶπε 
τ ᾿ οτος ; 

Τοῦτό μου ἐστὶ τὸ αἶμα, τὰ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον 

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 

11, Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Σολομὼν ταύτιν αἰνιττόμενος 
: Ξ ᾿ 

λένει" Δεῦρο, φᾶνε 
πνεομχτιχὸν ἄρτον, 

τὴν χάρω, ἐν τῷ Ἐχχλησιαστῆ Ξ 
ἐν εὐφροσόνῃ τὸν ἄρτον σου (τὸν 

Δεῦρο, καλεῖ τὴν σωτήριον καὶ 
σ!»), καὶ πίε τὸν οἶνόν σοῦ 

μαναχοιοποιὸν κλῆ- 

καρδίᾳ ἀγαθῇ 
ὲ τοῦτ «ἀἢ ρῶς ἘΝ ΣῊ χσ τς (τὸν πνευματιχὸν οἶνον), χαὶ ἔλαιον πὲ χεφχλῆς 

σοῦ ἐχχείσθω᾽ (δρᾷς αὐτὸν, καὶ τὸ μυστικὸν αὖνιτα 
πόωενον ἀρῖσμα ; χαὶ διὰ παντὸς ἔστω σοὺ τὰ ἱμά- ᾿ ή μ ᾽ 

πιὰ λευχὰ, ὅτι εὐδόχγησε Κύριος τὰ ποιζματά σου, 
Πρὶν γὰρ (1) προσέλθῃς τῇ χάριτι, ματαιότης μα- 
παιοτήτων ἦν τὰ ποιήματα σου, ᾿Αποδυσάμενον δὲ τὰ 

ἐν 

παλαιὰ ἱμάτια, καὶ ἐνδυσάμενον τὰ πνευματιχῶς 
λευχὰ, χρὴ λευλειμονεῖν διαπαντός, Οὐ πάντως τοῦτο 
λέγομεν, ὅτι σε δεῖ λευχὰ ἱμάτια προδεύλῆσθαι ἀτί- 
ἀλλὰ τὰ ὄντως λευχὰ χαὶ λαμπρὰ [χαὶ πνευμα- 
τιχὰ (2), ἀναγκατόν ἐστι πιοιδεδλῆσθαι, ἵνα λέγῃς 
κατὰ τὸν μαχάριον ἪἩσαΐαν" ᾿Αγχλλιάσθω ἡ Ψυχή 

μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ“ ἐνέδυσε γάρ με ἱμάτιον σωτι οἷον, 
χαὶ χιτῶνα εὐφροσύνης περιέθηκέ μοι, 

Θ΄. Ταῦτα μαθὼν, καὶ πληροφορηθεὶς ὡς ὁ ςαινό- 
ἐστὶν, 

πὸς, ἀλλὰ σῶμα Χριστοῦ" καὶ ὁ φαινόμενος οἶνως, 
οὐκ ἐστιν, εἴ χαὶ ἣ γεῦσις τοῦτο βηύλεται, 

ἀλλὰ αἷμα Χριστοῦ" καὶ ὅτι περὶ τούτου (3) ἔλεγε 
πάλαι ὁ Δαδὶδ ψάλλων: Καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνῃρώ- 

ΞΕ ΣΟ ΟἿΌΣ 55:98 ἐν τ Σ ὩΣ πεξεσε διθδὴ 
μενος αρτος ονκ ποτὸς Ξ: ΥΧ: τῇ Ὑξ 03: “ἰῦ Ὦπ- 

-» 
οἵνός 

ποὺ στηρίζει, ποῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαΐφψ' 
, , . ΕΣ “πον ἃς ἀπ΄ Ὁ 

στηρίζου (ἢ τὴν χαρδίαν, ϑετολαυδάνων αὐτοῦ ὡς 

πνεοματιχοῦ" χαὶ Ἰλάρονον τὸ τῆς ψυχῆς 

πον. Ὃ γένοιτό σε ἀνακεκαλυμμένον ἔχοντα ἐν κα- 

θαρᾶ σονειδέσει, τὴν δόξαν (ἢ) Κυρίου χατοπτοιζύα ρᾷ 1 ΕΛο,ατε 3 ῥις 

" Ῥρᾳ]. χχαν, ὅν 15. Μαι. χχνι, 28, 18 060616. τχ, 7 544, 17 Ἰόσο!, τ, 4, "Ὁ γὺϊ6 Ῥρηοοίί, ἄῖῶι. ἃ. 13 βὰς Ιχὶ; 
(0. 9. ῬΡθα!, τὶ, 18, 31. Μἱα, 90. πιρὶ, ἀς 35}1 ὅονν απ, 18. 

5:4 1}ΠΠ οεἴπρίοπι τοσάοηίς, οἱ ἀηϊτηατι. ΠΟπλΐ 5. (120 
βίηάσα}ὶ δῖνα ἰπὶ ΡΟ [8 5ῖνὸ ᾽πὶ Δ ϊαια Πρ 658) 5, τη - 
τα αἰ πρη [πὶ ΠΟΡ ΙΒ 5 τράγο ἀοΒ6., : αἱ φαοιχαά- 
πχοάτιπι ᾿Διηΐη δ αἰ ΒΘ θαὶ νου. δαποίον δοναθιὶ ; 
ἰΐὰ Δπἰτλὰ βαποίαιη, δὲ βαυσυδοῖα!]! ἀαδίία) ὁοηκὸ- 
οὐ αν. νοΐαπι 56 60, αὐκηῖ5 ποῖ τι5 Ῥτοβθοί, 

(1) Ηρὶν γάσ, οἷο, Ἐὰ νοῦνὰ ἀβάθσ αἰ ἀποδυσά- 
μενον ἴμ0]. ργορίθν γδροιι να νοσθο, ποιέμοατά σοὺ, 
ῬΟΘΙΟΡ 1588 5110 ἴῃ οὐ, ΘοΙνῖθΕ, οὐ ας ἤονο], [πὶ 
οοὐα. νορὸ Ο(ΟΙ5]. ἤσο, οἱ μδαι). δοσαμι ἰΙοθο Ὠδ- 
Ῥβορίαν τορϑια τ νοτθα ; Νῦν εὐφάχησε Κύριος 
τὰ ποιήματα σου, Ροδὶ, ραγιϊοἱρία. ἀποδυσάμενον οἱ 
ἐνουσάμενον, 4 ἴπ 6α"}5. οὐ ἀ}115 σοδα, ἴῃ τόειο 
οᾶδιι Βα Βοχειι", ὁχσ ΟἸ10}». οὐά. δὲ δΐονο!, δἀϊίοπδ 
δούαπαιίνο γοἀ  ἰπηπ|5; ἀπ (1 πος τη π|8 οδὶ 
Ἰοοῖι5 ν Οὐ Ύ 0, (πιὸ ρα }8 νϑυ 5. ἀοὴ τοβροηβοῖ 
δδαιοηΐαη ἐσ διμηοίιο, Υἱὰθ. οαἱ, 10, αν, 38. Ἐκ 
οὐάα, Οὐιο]», 6015}. 1οϑ, οὐ. ὕᾶδβαι}., πνευματικῶς 
ῬΟΒΆΪΠ]5 ΤῸ πνευματιχά, 

(3: Καὶ πνευματιχα, 185. γούθβ πποίηϊς ἰποῖαςῖ- 
Πιῖ5. απ ἀξ τὼ. σοδᾷ, 0015]. οο, ἀβηι}. δον 
ἴοι. ; Βαδιοπίαν ἰπθὴ τ εἄ. Μογο], οἱ νουβίομθ 
νοΐ. ΜΙΒ: αὐ απιθμίαπι ἃς ρΙοβδαιηοπίαμα ΟἸδμ}, 

(3) Καὶ ὅτι πεοὶ τούτου, οἴο. ἤτω ἀβαιε αα ὃ γὲ- 
νοιτό σε ΘΧΟ]. οἰϊαηίαι πὶ αι τοππποιηοταίο {τοὶ 
θείων μυστηρίων 0610, ὁπ δ ηϊον. οὐπὶ ΨΟΥΡῚΒ 
Ὦ, δ, απ ἸπἀἸσαν ηλ8 ποία ἐ Ρ. 1101, Θὐλ! {{Π| μυχτὸ 

"ἢ 

ψερθαηι πάλα; σα οοιϊ, ΟΟ5]. δοιν]οί. οο, (ἱ- 
90}, οὐ νοσοῖὶ ψάλλων. 

(4) Στηρίφον, οἷο. ΑἸτον ἴκ Π1 0110 ργώίαιο, Στη- 
οἴζων τὴν καρδίαν, καὶ μεταλαμδάνων πνευμοατιχῶς, 
ἱλαρόνων (1 ς. ἰλάρυνον) τὸ τῆς ψυχῆς προπωώπον' 
Οομ βγη σον [πη] οἱ δρ μα ον μαρελυῖριοι5, 
ἀιίαγα αὐείγιδο Ὀλ!άμινι. 

(Ὁ) Ὃν καθαρᾷ συνειδήσει, τὴν δόξαν, οἷο. {ἃ 
ΟΡ ΡΞ λ5 ΟΧ σοί, Θοῖε], ἴοο, ὕαβααθ. ΟἸΟΡ. 41 
εἰ τοῦ, ; ἂὐ μὰ ΤΊΤΟΝ, οὶ γατοπτριζομένην ἐργάζε- 
σθαι, εααΐ5, ἄθιαθο, 5585 ὁγαΐ μι) 151} ἀὰφ Διὸ 
Ἰομοθαπίαν : Ἔν χαθαοᾷ συνειδέσει τεθεάσθαι τὴν 
δόξαν Κυγίου χατυπτριζομένην, ἐργάζεσθα!: 5 Σά. 

μ 

ΦΈΡ “3: 

ἀπὸ 

ξης, οἷς, ἡ Οἰαν5. πιὰ Ποὺ, φ6ι1 γον ἤκ φοια. 
ϑοίγίοι, Οἰὐουν 3, ἀδηογοῖ., Ὧν χορχρᾷ συνειδήσει 
ρεᾶσραι αὐτοῦ τὴν δόξαν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" [" 
Ῥοβοὶδ ὅλ Ῥιηλὰ Οοηβοὶοη(ία 6715. σἰονατι οἱάθνο, ἴπ 
Ομ ίδίο ζ65ιι, Το.ο ἔρχεσθαι ἀυ οχ Οοἷπὶ, Πορ, 
Ολβαμ!». 5ΟΡΙ βδίπι5 ῥγὺ ἐσγάζεσθαι, [ΙοΓί 8 Ἰοσρη πὶ 
ἔλχεσραι, ἐπαλί, ἃ! δϑὺ ἴῃ ὑοσιηὰ οὔαγρίο {11}... 
ρας. 200, ἀαὶ ἤπς. Ιορ αὶ Ραμ} 46. Βποϊνα εκ 
Ἰηϊρυρτγθίδηβ, αἰ ηὸ5 α]ουίοσαιαι ΟΠ ΓΒ. σοῦρὰβ μηι- 
υἱοῖρᾶηαο, ἰδ φαδπὶ ἴῃ ΒΡ 6ΟᾺ]0 “]ουία τ Πυτλη] οὐ - 
(οπρ]ασὶ τ οᾶατ6 μα Ρ ]ο ἰση πὸ α] αὐΐσηχ Θίθυ 
νι αἰϊνάογο ἐν ο]ονία {Πὰ ΠοΙη 11, σα} 5 ραν εεἰ- 
ΡῸϑ 5. Ομ 0. ΤΟΡΡα5. [9 οἰΠοϊπηαν : ἐφελκάχενοι 
δόξαν ἀπὸ τῆς αὐτοῦ δόξυς, ὁππα. πὲς, βαονὶς 
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βένον, ἔρχεσθαι ἀπὸ δόξης εἷς δόξχυ- ἐν Χριστῷ 1η- Α ὁΧ ρἰοτία ἴὰ α]ογίαμ, ἴῃ Ομγίβίο ϑοδὰ θοπεῖπο πο- 
σοῦ τῷ Κυρίῳ (1) ἡμῶν, ᾧ ἡ τιμὴ, καὶ χράτος, καὶ 5.10, οἱ ποποῦ δὲ ροϊοβίας, οἱ α]ουϊα ἢ βθοι]ὰ 50- 
δόϊξᾳ εἰς ποὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿αμήν. οὐ]ολα. ἀπιθῃ, 

ΤΥ 510}115,. ἅπαν δ ΓαΠατ ἴῃ. ΟΠτϊβίο σἱοτί Ἅ,, ὃ. 10, 17. το ᾧ, βοίτ οί, τῷ ἢ. Τάθτα οαηὶ ΟΕ ΟΡ, 
5.601, σοι λα ηλ5, αἱ δᾶπη ΟἹπὶ ρογίαλ 2. ΟΟΐ51. οἱ ἴσο, οαμ ἡ} νοσθβ, τιμὴ χαὶ χράτος 
οὐηβοαιδηλυῦ, καὶ, Ομ. 1, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ὁνμῶν, ᾧ 

(() Τῷ Κυρίῳ, Αγεσα!ιηχ ὁχ σοϑα, ϑοίνιοι, ποθ, τιμὴ χαὶ χρᾶτος, '᾿Αμμένς ᾿ 
οἱ ὕδραν}, αὐ μοί μαα5, αὐ 86 ἰπ ἤπθ Ῥροσας, οἱ οαϊ. 

99. ἶ ἢ ἰ 

ΟΑΤΒΟΗΕΒΙΝ. ΝΙΘΟΒΒΙΜΑ ΤΒΗΤΙΔΑ, 
ΜΥΒΤΑΘΘΟΘΙΟΛ Υ. 

ὈᾺ ΒΑΌΒΑ ΠΙΌΒΟΙΆΑ ἘΤ ΟΟΜΜΌΝΙΟΝΕ. 

ΑΏΌΜΟΝΙΤΊΟ. 
{. 1 Β6ο ἰπϑ(ἐἰαἰἰοηθ ὁπληΐα πὶ ροϑίγθυνα ὀχροπὶὶ ΟὙγη! 185 βίη μα 5 5Δου ] Π οἱἱ ἰΔοΓ ΘΠ) ρᾶΓ(85, Τααβ 

δυονίδυβ 8ο ἀἰ Πα 118. Θχροβιοπίθιιϑ {Ππϑῖγαὶ, οἱ σοτη πη αηἰοαπαὶ υἰξιι5 8ὸ πιοάπηι. Ομ βθῖβ χα αα 
ἰη᾿ἱἴαπὶ Π αγοίω ρον δ θδηὶ, οα ἰδηΐαπη γοοθηβοῖ, απ88, Ρηἰδὶθ 115 ὁπλη 5 φαϊθὰβ βᾶογο ἰηϊογοδ88 
209 ἤθη ον, δοιϊοηὶ κῖνο ΜΙββο Πιδιἰατη ργοργία δγδηΐ, 

1. Ἰησῃοαὶ ἃὉ τπδπσαπι Δ] αἰϊομ Ξαοθρα 015 ΘΓ ὈΡΘΒΟΥ ἰοτόγαπη, ἀἸαοοῦο ταϊηϊἰδίτα πἴο ἕαοία ; ́ αατα 
πα 4116] ἀηἰπιαΡα ἢ συ τὴ θυ] πὶ 6556 ἀοοοὶ (ηυη}. 2). Ἰ)λεϊμἀθ ἀδ οβουϊο ροῖβ, δηἰ ποῦ γθοσηοὶ- 
Ἰϊα Το Π}8 βῖθπο, αΤ1οἰὁ (πη). 3), Βασθγάοι 5 πογίδιοηοιῃ ἃ οἰοναη8 8 ΓΕ Π) σογᾶδ, οἱ ργαὶ 88. [)60 
ἀβοηθαβ, ρορα! }α 8 σΟη θη Θηΐοπὶ γοϑροηβίοπθα), ρὶ8 οαϊδβθυῖξ (πὶ. ἦ δἱ 5). Τα) τηθανίη!ν οτγα- 
υἰοηἰβ ἃ δδοδιαοίθ [αβῶ ὧι μταΐθ5 )60 (8 οἰπηΐμα8ϑ Ὀθηἰπ ἀροηά488 ; ἴῃ 4πᾶ πόνϑπι δη κοι σογαι οὐ- 
ΟΠ 1 πὶ γϑοθηβὶο (ηπτ. 6). Ἰ)δῖη 46 Ἀγ ἡληὶ ἰγίβα σι ἃ ἰοίο ροραϊο ἀδοδηΐαί! ; ἂὸ ἀεί ἰη νοραιἰοπἰ5 
Θρ ρα βᾶποῦῖ, 88. σοηνθυιοπά πὴ ρϑηθιη ἴῃ σοΓρὰ8. ΟἈΓΙβΕ], δὲ νἱπιαιτὰ ἰὴ δ] αβάθτῃ βαπρουΐηθηι (πιιηὶ. 
8). Ῥευέφοιο ἱπογαθηίο 5δου οἷο, Παηΐ 9 ρ6Ρ βαποίαπι ρΡΟρ ᾿αἰτοηΐθ. ἀοβίϊαπι, ροϊαγα αὶ Ορβϑογδίϊο- 
88 ΡΙῸ ΟΠΊΠἾ 5 ΟΥ̓ πα ΠῚ Προ Θβδί [αἰ θι5.: ἀδ᾽ηἀθ πχοτηογία ἀοίαποίοναπ : ἴθ αυὰ τοραῖαν θα5, αξ 
ΒΆΠΟΙΟΓΠῚ ΡΥ ΟῚ 5. ΟΥΔΙΪΟΠ6 ΠῚ Ὠοβίγ δοοδρίϑτῃ παρθαΐ ; οἱ ργὸ οζοίθγὶ5 ἀθἔαποίθ δὲ θοόγαπὶ ἰ8- 
νατηθη [δὶ οἰθπιθη ἶα ὀχογδίαγ (ηὰπι. 9). ΟΡ ϊον αὐ ϑίοπι ρτθουτα ρΓὸ ἀδία η6 115, δα νοΓβῸ Πὶ τη Ὁ} ΠῈ05 
Τυϊ ὁ8 ἀδ νὰ ἀυριζαηΐεβ φασιγοβαηΐ, ἰαθίαν, δὲ ἀρροβίίο οχθπιρίο ἀθοίαγαι (πὴ. 10), Αὰ υὑχρ]ᾶ- 
ῃπϑηήϑηὶ ροϑίοι ογαϊ! οπ δ πὶ Ἰ)οπλϊ ἰοϑιὰ ἀρ γθα ταγ, Θα)}}9 ΒἰΠρῸ 85 ρα ΓΒ5 ταῖγᾶ Ὀγον [αἰ οἱ ἴδοι Πα 
Ἰηἰεγριθίδι αν (πυπι. 11--18). Θπατίαην, αα Ὁ ἀθ ρ8Π6 δὺ δι Ἀπίϊα }1 δδι, ὧϑ πο μα δία ὀχροῦῖ (ππὶ. 
15). Ἀϑίουι βαοθγάοἱ!β νοσθπι, βδποία β8η6 (15, οἱ ρορυ]ὶ Γεβροπ θη 18 γϑ ρα : οἱ ὀδηίοΓ5 ἰμν αι 10- 
ὨΘηλ 84 σοπιηνα ποθ βαπηοηάδηι, ρὸγ νου συ] τῇ ρβαϊσαογαπι (πτ. 19), Ἠδθιϊα αι σΟΓρογὶ8. δὲ 
δηΐηιΐ ργ βογθ1 (τα, 20), φαὺ δὰ 5δον8 την ϑίοτια δοορηθηα; ἂὸ βαπιθπέσαι πᾶπα, ἀεῖπαθ 
οΟα}}5 δὲ οὐἱ δαιηονοηάαπι ΟΠ Ἰδὲ σοτρὰβ; ϑαπρυΐδααο ἢ γίδι] ρροηο σογρότο δαογληα 8, οἱ Βα Πι6ῃ- 
ἀμ8. 6Χ σ|166. ἀπά δπὶ οομπη θη δία ρυρσορίοι απὶ βαθυι τ οαβίοαϊδ, οἱ πο ἸἢξθΥ γα ρθπαᾶ Β80γῸ- 
Γαπ ραΡιϊοϊραϊίομο, ἔλαβα ρυδοαίίομθ οαϊθομοδίτα οομοϊα (απ. 31 οἱ 22), Ηρα 68... αὐ ρὰ- 
ἰᾷπ)8, [γα βΒοχία ροβί Ραβοῆᾷ, 

Π|. (αἰοο 515 ἢ Ὡς πα ηὶ 681 ἐχ ργθείραυΐβ ΘΟΟ] Βαβι ϊοου ἀπ Πα 6818 Π1Ὸ ΠΏ ΘΠΕᾺ ; 66 ἈΠῈ πὶ 658. 
ο8 φἰαΐθ, ἴῃ Ζ00 ρ΄ αΓο5 νϑίθγὶϑ ἰξαγρίθ οἱ οοιηπιιηϊοηῖβ 5δογ Υἰ8. δι ἰδοδπταγ, δδϑαγδηϊασ, οἱ 
Ἔχρ απϑηίαγ. Οαάδπι δὐΐοτῃ αὐ ἰπρρίδοι ἃ βαποίο ὥγγ!ο οχρ! οαλαπι ΟΡ ΒΟγν ΔΙ] 88 ἃ ΠΟΡ 5 ρΓΘ- 
ταλ δά α, Ῥρίηιο, οἰδὶ πο πιθσθι, ἴσο νοτὸ ΟΠ ΘΙ ποῦθ880 εἰξ, τῇ αὐΐο ἢ 185 ἐθιηρογὶρ5. ὈΓΘνΊ ΓΘ τῺ 
6 βἰρ!οἱούθια Πατρί δοίἰσπθαι δ χϑὶ (1850, ααα πον 5 ϑαθιπαάο ΟΡ  οπἰ 8, ογε πη  πἰ18, οἱ 0111 - 
θὺ5 δοροβείοηθ ἰπιρογαπὶ ἱπορανογὶὶ ; Βαππ ἑατηθη οχ βίῃ ἀ τὴ ΟΠΊΠ685 δὰ ΠΑ ΠῚ ΘΕΒΓΒΙΠΟὨΪΆ8, 

ῬΙ6688 δὲ δοίίομθϑ δου οὶ! ἃ ΟΥγ1]1ο τποπτοταΐβ8 6558. Ναην ΔΙΠ1] αἷὸ 46 58] αἰ οπ θῈ8 ογν ὈΡ[5 ορὶ8- 

οορὶ 8 ροραϊαια ; ἡἰΠ1} ἀὸ οδίαιίοπο ἀοηογαυι δα αἰίαγο, δὲ ργθοῖθι8 α]] 8 Ὦ 60 οἰζογαπίαο; ΙΗ] 
ἀ8 δνδορϑ οθο οση8 Θ᾽ ΒδΟΛΟΤαΓΩ νϑυθόγαιῃ γθοϊτα το μο ἀἰοὶδ : ΒἸὨ1 (6 5:6 Π18. οὐ 18. δαρθῦ ἀρηα 
οοηβθογᾷηῆα νοὶ δοπβοοναία ἴδοιῖβ ᾿ Ἀλ 811 ἀὸ ποβίϊο εἰαναιίίοσα, δὲ αἰνιβίοπθ ἢ 81 ἂρ ΡΡΘΟΙΡἢ8 ΔΘ 
οοπηηαηΐοηθαι, οἱ ὁοτὴ χα πἴοηῖβ δι τηϊη δίναμἀα [ογιαυἷα τ αἰ τἶβνο ΤΠ ΠΠνὰ5, απ 05 δχ Πα }58. δι 15 οἱ 

βαρθυίογαιι πο πι ἀλθ 15. π ἀρ] 0η 8 5ΔΌΓ ΟἿ [δ πηρογα ὑϑαγρϑίοι [ιἶ556 Ὁ ΒΊΤᾺ ΓΘ ΠΟῚ ΡΟΚΒΌΠ18. 
ΙΥ͂. Θϑουπάο, φαλλῃ Εἶτ τοοοηδδί ἰἰξαγρία τη. βἰηθ ἀυ)ῖο οοίοβι ΠΙδροξοὶν λα με μι. Οὐδ πη 

Ῥοτο ὐπὸ Παρθιπαβ 5110 πυπιίηθ βᾶποιὶ 7400 Ὁ], εἰσ ἀββθγίαῦ 0 Ἄγ Π]ᾶπῸ ΟΠ Ο ΠΟ, σὰ πη ΤΌΝ 

μδὸ ἰοηρίηψαο ἰοάροτα ἰῃ μ)}5. ΕἰδοΙ δῖα ὑ8α [Ὁ] γαῖα θ σοπδίδηίοῦ {Δ γ0]] δίαρι! Ε ΓΆΠΘΟΓΙΙ ΠῚ 

γορὶβ ἰϑυη μονίραβ, πε ἰβααθ ροβίθα σα 8: ἀοπθὸ ΘῃΒ᾽ απ ΕἰΠ0ρ0}} ρα σία το ΕοοἸ ἐβίω 50 "υτ- 

βἰάια 8.4 ἀρὰ οἴπηθβ ἀγροὶ γἰίας Πποο 588, ραγέϊηι Βυαβίοηθ, ρϑΓιΐπιὶ Ὠἰη8. τθοὶρὶ σοσβεῦαπί, 

Δηνααδι 5. οἱρίο 8 βίη συ]άτααι ἘροΙ δβδίϑυπια ῬγΟ ΡΤ 15. ΑἹ ΠΟΊΑ ΒΔ ΠΟΙ φΟΟΌΙ Πἰϊατρία ἴῃ δα }}15 ἃ 

Ογτι Πάπα ἀἰϑοοηνθαῖτ : ᾳὰφ ἰᾶπιθη νυ ϊοίϑίοβ παπὶ γ0] ΓΘΓαπι ἃ ΟΥ̓ΤΙΠ]Ο ΡΤΘ ΘΥἰΒΒΆΡΌΠΩ, γ6] 8. ]- 
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ἰἀτηοπίογαηι ᾽ν ἴῃ γ γθ 8, δἶνθ ἰὴ αἰ 5, αυῷ 4 Ον 1 ἰθπιρογὶ 5 βδοῦο δοιϊοπὶ ΔΟΌΘΒΒ6ΓΘ ; γ6] 

ἰαπάο τι ἰοΓΠ ]αγατη 5δογαγαπι, 405 Δ}115 γϑγρῖβ ἃ Οὐ τι}10 αἴας ἴῃ Π αν εία βάποιὶ ἐβοοιἱ τοϊόγαη- 

ταν  4υθολατα ΠΟΠΏ]]14 ἰπ πΠοδ Γδ δηϊπηϑθνογβιουΐθεβ ποϊανίμιαβ, Ορῖθγα βτόγβαρ σοηνθηΐϊση: υἱ 
Ἰάομι Ῥγουβὰβ Πςαγρῖρο σΟΓρὰ5 ορβορνοβ ̓  συθησαᾶπι, αἱ ἴῃ Πυ) δηλ αϊ το θι5. Β6εἰ δο]οῖ, ΠΟ α}}}5 

Ἰπογθιθο πη δὲ νατιδἰ αἰ ἰδὰ5 πε 1α{1πὶ. Ἰδαϊοπά Ππὶ ἰδτθπ Ῥδαοα δἀτηοάμηι εβεδ ἀρ συ ΡΠ θυ, 4 
πλανρῖθ βαηοίὶ Φδοοβὶ ἰἴα ρυορτγίο δῖα, αἱ 1. 41Π|5 ἰυτα 8. Οτιβοῖβ οοάθα σὰ ΠΟ ΓΘΌΘΡΙ8 ΠΕΡ, 

Πδίῖο δβὲ, αυσά βαγαπιᾶϑ ΠΠ τρία ρᾶγ 55 ἰὰπέαηι ΟΡ] 8 ρϑγβθοαία9 5:1, σαδ5 ἴῃ ΟἸΏΠΙΒ 5 ΘΟΟἰ 65}18, 
ἀνα τοῖα βα! θ , ΘΟΤΉΙ 65 ΘΥδηϊ. 

γ. Τονιῖο, πνα]α ἴπ Ον ΟΠ πα Πϊανρῖα σοτη χα ηΐῃ δα σατῃ θὰ Πνυτρία αατρὸ ἴθ Οηδέϊέν ον λθνι 
αροκίοὐϊοῖβ, 110. τι, σαρ. δ 7, Ὁ 110. γι, 680. ὃ οἱ 6 οἱ 541. δχ ἰπίορτο ἀθβ νίαν ; δἰ ἐδτηθη τπ8 οἱ 
βαδοπὶ 6ϑὶ, αατα ἰὼ ΠΡῸῸ βοοαπαο οἱ αυθ ἴπ οοίαγο Πα ὈΘ[ΕΓ  Π8 ΠῚ πο πη} [Π16Γ ἀἰγΘΙΒ05 1105 0608 

ἀδργθἤθηι! νᾶγίοίαβ ροίοδί. Φδιὴ ἃ πιὰ} 15 ἀπ 8 Ὧ085 ὁδὲ οθεβογναίαηι, (θη βέἠἐεἴοηθε. ἀροβίοίϊοας, 84 
αϑητὰ Ρ] ϑιίμα οἱ Ηἰθγοβοϊ ν ταἰιδη: οοΙ οδῖςθ ἀνα ηϑιχι μᾶτίδ πὶ ΕΧΡ  Β8588 6586 1 4υ0α ποΟνὶξ, 51 [)}}}5 
Το ἰοοῦβ οπϑοῖ, ορεογναι οὶ 5 δ 816 ροξβαηιαβ. ογῖθ ΠΟΡΠ 115. ΠΟοἱβ ἸΏΒ] θϑὶ Ον τ δὴ 
πνανρία, οαπὶ 11 Οὐπβεϊξι ἐοπαηι αροϑίοἰϊοανιων, ααϑαι οὰ πὶ Θ8π0}} ἰδ οο δὶ Εἰυ ρα δια τὰ ; δορὰ 
ψἰοἶββῖ πὶ 4115 ἴπ ρανιϊναβ, πηαρὶβ δὰ ἤδπαὸ αυδηὶ 86 ΠΠ|ᾶπὶ Δοοϑ ἢ} Ογν Πάπα. ΝΊΠΗΙ Ἰὰ πιίγατι ν᾽ ἀ6- 
Βίων εἰ, αυὶ Οὐηβημίοηος ἀροκίοἰϊςας ὨῸΠ ὁχ υπΐαβ Εσο]αβίας, βοά δχ ρίαγία αὶ σοηβαθί ἀπ] 5 
ΘΧΡΓ 5588 0556 ΠΊΘΠΊη ΓΙ. Ὑ ΓΕΒ {ΠΠ85 ᾿Πτγσῖα5 ἰὴ πΟΙ5. Ποβῖγ]5 ΒΡ 06 σοτηράγαν Πη05. 

ὙΙ, υδτῖο, οἷνοα οοαλ πη] Ο ἢ 8 τσ 8. ρδθοα 5 η} πο ἷ5 ορβυγναηᾶα, Ναηι αἀαοἀ ΞΒΡΑΓΑΙΪ ΠῚ ΘΟΓΡῈΒ 
ΘΟ τίσι οἱ βᾶπραϊβ 6Χχ σα] σοῦ ρόδα αν, οὐ Ποάίεγπ ἀτοογατη οοηδαδί πα τη, βαογὰπι ὈΆηΘα 
βαπραϊοθ ἰηἰποίαπι ἴῃ ΘΟΟὨ] Δ Ὶ [ἅτ ἃ βίδοι]ο χι ρυθδίδηίί ἢ, ἃ ἀνογβϑίυγ; αὐ 18. 8115 Ἰοτη ρο- 
τἰθυ5 σνοᾷ οἱ ,{1π ἘσΟΙ οἰ πὺ5 [1 ἀαθτη 80 ἨΪΟΙΌΒΟΙΥ ΠΙ [8 15. βίροαϊο ἀπάἀεοίηο πιθαϊο 
σοπβίαηϊον τοϊοπίατῃ σηαϊυ!αἴαν Παπιθογίαϑ ραν ἰδ ἰδ, δά νθιβαβ Οὐθοοσ τα. οϑ τ ηἶδὰ8. ΟΡ 6 ΠᾺ, 
μὲ. ἢ. διοάα ΧΑ ΨΠΠ, νυ. 391, ασα οοῦρὰθ. δε ῖθι} Ἰὼ. ᾿πϑπῸ3 ἀάτείυν, ὁοα πν 18. ἀο6 8 
Ἰθσο βίαν απι οἴη 1 6ΠΊ ἀ5π5. Οοα δαΐδιῃ Οὐγ 5 πϑηιι5 ᾿ἰ8 σοπίοτπδοῖ ρει ρίϑί, αἱ νὰ Π8 8 
ἀοχίογιο 5ΔΟΥἢ) ΘΟΥΡῸΒ τοσορίυγοο Βα ρροπαίαν : ἰαὰ δεί φαοὰ ατιροὶ νοϊυηΐ, ἀπ ππῖπ1}8. ἰὼ ἤπα- 
γατη ΟΥΌΟἾΒ5 σοι θοη Ἰυθθοῖ, [8 οοηο. ἜνᾺΠ}. οαπ. 10}, φοδη, Ἰγαιηδεο. Ὁ. τν δὲ βάρ, σἂρ. 18, 
πουσξλῆωμεν σταυροειδῶς, τὸς παλάμας τυπώσαντες. ΝΒ ΄φαόσαθ ἀΐσατη ἀ6 γοβροηβίοπα σοτη ανθηϊσδη- 
ιἰ5, θη, δὰ νεΐθγοσι οἱ δ ΘΠ θηὶ αἰ τ 6 ἀεθ ο Ἰ πιυ πἰοηΐβ (Ογστη αυπὶ, σοῦρις ( ἀγεδιϊ, οἱ 
ϑανῃμὶς ΟἸρῖεε ; φαὰ σομλπι απ Δ η5 ἀδϑδηςπι0 ν ΓΙ 1 τ6}}5. ργεδβοπίί (Ἡγίϑι! σουροτὶβ οἱ βαη- 
ΒΌΤΩΪΒ Ξ1ΡῚ ἀαἰϊ. 564 ΄σαοα Ογνη! 5. ρατθοῖμαι, αἱ δηϊος ἅ8πὸ ΟΥ6 Βα πιλίαν" Π8}15 κα06}", σΟ0}15 δάπιο- 
νϑϑίυτ; υἱη08 ροβίσυδηῃ Γπογὶξ δχ οα] σα ἀροίαβ ΟΠ ε]δὶϊ δα κοΐβ, ΠΟΙ Θο  α5. ΟἸρῚ 5 δά Πνοη5. [80 1}5 
τα Ἃοτγ, ΟΟα|}15. ἴγορὶὶ δὲ βθηβίθιιβ Δρο σϑίυν ᾿ ἐΠ σαπὶ εἰ σαϊανρο ΓΟγ18 νἰΠετὶ μοβϑὶ!, αἰοσατα δαοίος- 
Γα ΠῚ ὀχοπΊρ] 15 δὲ σοηττηηἀτὰ, 

ὙΠῸ Δ ρεΐπιο δοᾶῃ. ΔΤ ΒΟΘ 5 ἰ000 ἸΔηὶ ἰΔπτἤαΐο πο σολ]05 5οίατη, 56 οὐ Τα δία ΓΟΓ Οϑοια Ὁ), 
οἱ Γγορίθην, Οὔ σΙβιὶ σοτρονὶ δάπηονον! ρυεροῖρι! : Τοῦ ἐσταυρωμένου τὸ σῶμα ἐπ'ξεξώμεθα χαὶ ἐπιρέντες 
ὀφθαλμοὺς καὶ χείλη καὶ αἰτωπα, τοῦ ρείηυ ἄνθραχος μεταλχδωμεν, ΟΥ̓ μοϊαι τοΥρὰ5 γεοίριαμαδ, πρρὶϊ- 
σαπίεϑῃμο οοιείο5 ἰαύτα, εὐ ἡγ»οπίονπ, αἀἰυέηνεπ σαν ϑοῆονα σιιιαπιια. ΤΠποοαονοίαβ: ἐπ (ἀπέ, αὶ, Ὁ: Ορη8ι- 
ἀονοί φμοηιούο ὅπ ἐΘΉ ΡΟΥΘ πιῳδίον ον μη Ἀροη δὲ πιθηιῦγα εηδοϊμ᾽θηίε8. οδομίατημν οὐ εἰδοιηρ δοίμιιω", οὲ 
οοιἐϊδ τηιμονεῖπιδ. 12] 85. ΠΟΓῚΒ ἀπίϊαυΐ (6515 οϑὲ Ῥποοάδοντοβ ΡΏαγηθ5. ἀρυα ΑἸ]αᾶξ. 110. πα, 3 6 εοὴ- 
βοηδιί, Θίος ΟΡ. 15. ἢ Δίίογο ἀπὸ, σο! Θοία πλ 6. 18|0115. ρο81 βυτηριϊοησηι οαἰτοῖξ τη δονοπ ΘΟ 5, 
ἔρομτ, δὲ σϑ! !αυ]5 ΒΘηΒ 5 δα ΒΠνοπ οὶ ; οὐὴλ ἩΤοΓΟξο τ ἶ5 βίη κυϊαροα μοι Γυΐξβα τη ποηηυ]α 
ἱπουπδπία δυδῆοη!. Νϑιη Ογτγὶ}}. ΑἸοχαηάν,, ΠΡ. τι σίαρλψγοόναν πὶ δ πούνηι, μὰς. 218 οἵ 311, 6ὁ 
ΟΠ ΙΒ. δαηϑαΐηο ἃ Πάἀ Π θ5 δα ὴρίο δχρῆύδης βρυταν παηβαΐηὶβ ασοΐ, οιπόγαιῃ ρΟΑ Πνα5. ΠΠῚ], 
αἷϊ ρονα8 ποβίθαξ, πος 65, βθηβυϑ, ΟΕ ΓΙΒΕ1 βαιραΐηο {πη θύρυς δὲ νούσοι: τὰς ἐν ἡμῖν αἰσηόσοις,, 
Ρθν αινλ8 ᾿λνδα 1} εἰδαιοη, ἰδὲ ΟΠ τί} βαπσοΐοθ ΠΩΙΔΉΓΟ; οὐ γὰρ ἦταν χαταγεχοισμέναι τῷ σἴιατι τοῦ 
Χριστοῦ, Οποτῃ ᾿οοη τὰ 5806 Β110 ΟΟι 15. πΆ δ υἶδδα νἹάδίαν ΠΠδοάοτα5 Βα! βατήοη, οατῃ ἴῃ ἐρίξιο!α δὲ 
79} ποντὶς (πος 14) Οοἰθίον. ἡοηια, ἰοπι. ΠῚ, Ρα 6. δ03, κου ίθαγοῖ ; Τῇ αἵματι χαὶ τῷ σώματι Χριστοῦ τὰς 
τῶν αἰπήήτεων παρχθύρους χριόμενοι καὶ ἁγιαζόμενοι. Ζηεγο58. οἱ καποί  δαγιῖρα δοη διε ΟΣ ΟΥ̓ ΜῺΣ 
)πημὴ5 δα  μὶη0 οὐ ΘΟΥ̓ΡοΡο (Πεἰδέϊ, ΤΉροσυτγιε δέσμη ο πιόγρπν υἱάθίασ γαβροχίεβθ, ππὶ αἷξ 
Β6γαι, 40 : Δίρυθ οομέϊ αἰ φιισῖο 5αη εἴνιο μέαιὶ οὔ όρεηι οδγνιιιίο, ἘΣ ατα συσφαὸ ῥΡὰΣ ὁσυ 8. ΠΑ] 1550 
ὁθηξπο ΑΡΟΙΠ ΔΓΕ 568 αυΐδ4:5 οβὶ αὐιείον Τρα σοί ΟΝ» ἐδεὶ ρα’οη δ, ρα Να2., ἴοην. ΠΠ, 825 
Ῥᾶξ. 212, δἰθηβ, οδηνα ΠΟ ηθ πὶ αἱ [105 ΟΠ ρῖβιὶ ρδυίοσ!, εἰ οἰαιπανί!: Κληξις δοῖ ἐγαί ἐξίρ βαησροὶς- 
ποηὶ 6 ΟἸ"ΥἾδι} Ιαἰθρὸ ΡΧΟΠ αθπίθηι πη η  θ}5 ΘΟ] ίββο, δἰ οδα} 5 ἈρρΙἰουΐδδα. 

᾿Αρύεταί τε χερσὲ κρουνοῦ, καὶ χόρας 
Ἴχρισεν, ὡς ἔοικεν, ὡς ἀγνισμ᾽ ἔχῃ. 
ΕΘ ἴΌη16 πηδηΐδ5. δα}, οὐ ἱπαπχὶν ραρ88, 
Τί αἱ ἀποδραί, Βαμοι δίοαι ἰη46 οχρῃοίθηβ. 

ΝΊΏΠ Εἰνοίαπι ΠΔΟΓΟΥ, 40} αἱ! βυρογβι ἰού δὲ ΡΙϑίον δογιρίυταβ ἰγαα οὐ πος ἃ νι ο, ὧρ 
410 πϑί ΠΕ, οοτηηδηἠαΐατη τηόγοηι. 6 ἢ ἴπγ6 ὉπηΠ68 ἀπίθ ἰαπιήδιοβ σποίοτοε ἀσουβοῖ, Αδοικοὶ 
(ἰογροηϊδη), Οὐ θροτ!! Ναχίδηζθηὶ ΒΟυΌγΕΙ, (υ τ σΟτροΥίβ εἰ ξαπρμαϊηὶβ ΟΠ τΙκ.1 ματιθυ 8, ΡΤΟΡΙ 
Ἰαουν 5. Ὠλϊδίαϑ, πη 6 οὐ π85 ἴῃ πιούατη Ἰαδοταηιἢγι5 ἀνέα Βα 5 ἀρρηϊου!! : ἀσδιβθι, οἱ Οτορουΐαπι [τὰ- 
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ἴγθηλ, αἱ ΠῸΟ ἴῃ 5ΟΤΌΓΘ πε} ρυθοίρπατῃ Πα οὶ οἱ Πάποϊα ἰπ Ποιηι βρθοίπχοη, ἃ Ποὺ 'ρβοὸ ΡῈ. σοβίὶ- 
{ΠΟ Π 9 Γῇ 588} {18 Τοπγαπργαίστῃ, γοίοσὶ δὲ ἰδὲ ογαῖ. ἘΠ, ρας. 151. 

ΥΗΙ. ΠΤὰης οα ἰοο Θπἐ πὶ σοηξα!ἑπη}8 σαπὶ σοά οἰ Βα5 Βα ργᾷ πΟΙΔΕ18; ΦΌΟΓᾺΠῚ 6 Πα ΠΊδ ΡΟ ΘΧἰ Πιδἀπ8 
(ἰδ! ἐπίαηα5, αὶ ἴὰ ὀχίγοπια ρᾳσίηα, [ ἴο ἕστία Π δ γανΠ, μα}115 ογαϊίοπῖβ βοίααν {{π|υ τ σοηιίηοῖ. 
[50}001 δᾶ π| σοη 6 πα τη 8 Οα πὶ ἔγαρ πιθηΠ|5 ἃ ΝΊοοπΒ πη ας Πο ἰη Ραπήροίο, ᾿διιγαιῖο, οἱ διιοίουθ 
ΠΠΒΡΉΣ τοὶ θείων μυστηρίων οἰλαι5. Πασαὶ εἰ] 0 δὲ ἀυσατασιίο μὰ οὐπ θα δχοιη ρίαν. Εἰ απὶ αυοα 
1ρ88 δυσαυλθηΐ γα 0 μοβία τα δα!, οἴ χίηα8, Νοΐαλρατη οτο θυ (ἀἴθηι οἱ ρῥτοιϊ κι αἰθια ὀχοῦβαθὶ! 160- 
[0 ρτορίον ταὶ ἰγδοίαί αἰ σηϊταΐειῃ οἱ αδϑριαίθπι. {Ππ ατὰ δδὲ ασοὰ ἴῃ αἰδδδνιδ!ἰοποτι ἴ6 γίϊαπι τὸ 6- 
οἴη 8, χαοὰ ηἰαχίρα τι ρον ποι 84. ἱπνοοραιίοηοτι. βριν![α8. βαροῦ! ἴῃ σοηβοογαίίοηθ ἂρ ὐδδαθ 
᾿ οο! οσἷα5. αβἰαίδιῃ. 

ΚΑΤΗΉΧΗΣΙΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΊΚΗ Κ᾿ 

Ἂχ τῆς Πέτρου χαβολικῆς ᾿Επιστολῆς" Διὸ ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν, καὶ πάντα δόλον, καὶ 
καταλαλιᾶν, καὶ τὰ ἐξῆς. 

ΟΛΤΕΘΒΕΞΒΙΒ ΜΥΒΤΑΘΟΘΟΙΟΛ Υ. 

Ἐχ Βριϑίοϊα Ῥϑίγι σδί πο] οᾶ : [ἀούροο ἀρροπεπίθς οἸπηθην ἱπιηυια ζάλη, ὁ ογανιθηι ἀοτιρη ας 
ἀεἰ'αοἰίογιοηι 35, δὲ ἀὰῷ βοχαπηΐυτ, 

Α΄ Τῇ τοῦ θεοῦ φιλανθοώπίᾳ ἐν ταῖς ποολαδού- ἃ 
σαῖς συνάξεσι), ἀρκούντως ἀχηχόατε περί τε (() 
βαπτίσματος, χαὶ χρίσματος, καὶ μεταλήψεως σώμα- 
τὸς χαὶ αἴμλατος Χοιστοῦ" νῦν δὲ ἐπὶ τὰ ἑξῆς μετα- 
βαίνειν ἀνχγχαῖον, σύμερον τὴν στεφάνην ἐπιθέσον- 

τὰς τῇ πνευματιχῇ ὑμῶν τῆς ὠφελείας οἰχοδομῇ. 
Β΄. “Βωράχατε τοίνυν τὸν διάκονον τὸν νίψασθαι 

διδόντα τῷ ἱερεῖ, χαὶ τοῖς κυκλοῦσ: τὸ θυσιαστήριον 
τοῦ Θεοῦ πρεσδυτέροις. Οὐ πάντως δὲ ἐδίδου διὰ τὸν 

σωμλατιχὸν ῥύπον" οὐχ ἔστι τοῦτο, Οὔτε γὰρ ῥύπον 
σώματος ἔχουτες, τὴν ἀρχὴν εἰσήξιμεν εἰς τὴν ἐχχλη- 

σαν, ᾿Αλλὰ σύμθολόν ἔστι, τοῦ δεῖν ὑμᾶς καθαρεύειν 
πάντων ἁμαρτημάτων χαὶ ἀνομυμάτων, τὸ νίψασθαι, 

ἐπειδὴ γὰρ αἱ χεῖρες σύμδολον πράξεως νίψασθα: 

ταύτας, τὸ καθαρὸν δηλονότ' χαὶ ἄμωμον τῶν πρὲ- 
ἔξων αἰνιττόμεθα, Οὐχ ἤχολσας τοῦ μαχαρίου Δαδὶδ 

αὐτὸ τοῦτο μυσταγωγοῦυτος (3), χαὶ λέγοντος, Νίψομχι 

ἐν ἀθώοις τὰς χεῖράς μου, καὶ χυχλώσω τὸ θυσια- 

στήριόν σου, Κύριε ; Οὐχοῦν τὸ νίψασθαι τὰς χεῖ- 

ρᾷς, τοῦ ἀνυπεύθυνον εἶναι ἁμαρτήμασι σὐμθολόν 
ἘΞΕΩ, 

8} Ῥρίτ, π, 1. 326 Ῥβαὶ, χχν, δ. 

(1) Περὶ τες ΘοΡΙρβμ5 τε ἴοσο ΤΟ] τοῦ, 6χ 
Βοος δὲ ὕσβδι. χαϊὰ βοαυθμίθε νοσθ5 βίη Δ. ΌΟᾺ]Ὸ 
δουρί. 

(ἃ) Αὐτὸ τοῦτο μυσταγωγοῦντος. ἤοΘ, οἱ, (88., 
αὐτὸ τοῦτό σε μυσταγωγοῦντος, λοὺ ἸρδΙΘΉ ἰὸ (ἰοοοῖ. 

13) Θιασοπῖωη ξαοονλοιὶ, οἷς, ααητίατη ρου θη (θην. 
Ῥίασομὰβ αὐπα τι ἴη πιάπὰ5. βασοι οι! [απ εναΐ ρον" 
ΟΙΔΠ65 Εουϊοπίας (1.αι1π45} Ποιηαλα οχυθρία, 6Χχ 
αποὶ. Ομωξέίοη. ἦὰ γείις οἱ Νουμηὶ Τονξ. ἀρ ΑῸρ. 
τοι. ΠῚ, Αρροπᾶ. συφϑὺ. 101. ἴα Οοη δε μορλϑτιδ 
γογο ἀροκίοί τοῖς ἰ4 οἰποίατη Βυράἀϊδοοπηθ Πιπρι ταῦ: 
ἰάψιο ἴῃ Ἰἀσο!οϑία Ραν 5] θ δὶ Ο βουνά θα μα, ἰο5}0 
Ἑογίαμαϊο ἱπ νέα βαπο(ὶ αγοο δ, ἀρὰ βατγίαιῃ, 1 

1, Αθυπά6 ἴῃ ργϑοθ θη 5 Βυμαχίθα8, Π80 οἷο τ 

τηθπίον ἰαυρίοεηΐα, δι ἀϊ]νι5᾽15. ἴὰπὶ ἀρ Βαρ ϊβπχαῖδ, 

οαπὶ ἀδ σἢτγίβηλαΐα, δὲ Βα Πρ. ΘΟ. 6 ΟΟΥΡΟΓῚ8. οἱ 88 - 
σΆΠ|15 ἀμ Ἴ5 Σ ἢὰπῸὺ δ ρὰ ΄ὰφ σοηϑδαπαηίαν 

{γα πρστοαϊ πὸξ Θρόχίρι,, ποάΐο πρισιθι 8 }} 5} ὰ{10-- 
πῖ5 γοβίγε 91 οἴοὸ ὁογοηϊάθηι προβίναγοβ. 

1. γιυάίϑιιβ ἰαῖναν ἀϊασοπασῃ βασοτάοι οἵ ρροβθγ- 
αγῚ5 8]Πἀτὸ Προὶ οἰγροαιϑι πε ὰ5. ἀάαὰπὶ ΔΡΙ α πα 5 
τηαπίθι5 ρον οπὶ (3). Να ας πὰ 9 ΝΟ ργορίθν 

ΘΟΓΡΟΤ 8 ΒΟΓ65 ὀχίοτρομεἶαβ ἀαρμΡδξ, Νοη,, ᾿η 418}, 

ριορίοτρα ; πο 6. ΘΠ] ΘΟΡΡΟΣ ΙΒ ΞΌΡΔΘ 8. ΘΟΓΟῺ 68, 

ἱπιιϊο ΘσοΙοδίπι ἐπ ΓΘ 551 Ογϑτατῃα (ἡ, ΑἹ δὰ τη ΔηΠι 
ΑΡΙαο ΒΥ ΒΟ] αγα. 68., Τὰ απ Δο08 γ05 ἃ} ΟΙΏΠ 5 

Ῥοοραι 5. οὐ ρεφνδσγί σα! ἢ 1} 5. 6556. ἄδθογθ, Οἴὴὶ 
δηΐπε πιὰ }5 5. Το πὶ 51π| δΔΟΙΟΠ15, 115 Ἰαναη 15, 

Ρυτι αῖθ Ορογ τα δοσ τη {10 ΔΡ ΟαἸπὶ ΓΟρτ Θ ΠΘ βίο 6 
ἱπιηνα πη] αὐστῃ ΒισἸ ἢ σα 5.ΝῸΙ ἀπ 58 Βθαίαμῃ )ἃ- 

να ποῦ π0}}}5 τηυδίοσι ἀρονϊδηίοπι, διοι θαι 
μαραῦο ἐπίον Ἰπηποσοιέος 8 8 Θ τιαλεις πισας, 61 οἷγ- 

οἰιάαῦθο αἰίανο ἕμσι, Πονιίγιο ὅν Ὁ Πα ααοα τηᾶ- 

ΠῸ5 ΔΡΙα απ πτ, βιρπίιῃ] 651 Πμπλατπι1 8.18 ἃ ΡΘουδί5, 

Νονορ., πάη. 3. δ ἀ. ΝΙΝ ἀ6. δ) υϑτησά!ὶ Ἰοί0η8 
ἴῃ βαηοίὶ σον} Πιαρσία. 

(1) Τπὐἶο ὁοοίδδίαην ὑγιργοϑδὲ δὐαναλ5, τὴν ἀοχὴν 
εἰσήξεμεν, ΥοτΕ οὐταηι ροίθδι, οὐορκλαηλ ῬυοΥδμ5. τὰ- 
φροδαὶ θπδοηιβ. ΠΦο δηΐ πὶ δἰ δβαμϑ ἀβαγραιο νου ]β τὴν 
ἀπ χήν. ΝΟ19, πὴ 5166. ΘσΟ] οβίατα 1110 185 τη π}|ρι18 
ποι Δι αἱ 515: οαΐ ΘΟ ρᾶΓΔ 1 γα ἢ μι 88 ΤΟΙ ΡῈ 5 
δοοϊδϑίαραιη ἀἰβροβί ΤΙοπνθ5. Οποα δαΐδιη 48] Ἰὰ 
ἄδ᾽ ρυσηθυτογῖβ δοίαην ἀϊσιατη ἃ νγηο ραϊαπὶ, ἡ θη 
ϑϑϑιι ον ̓  φασά δηλ [χὰ δορ  σβϑίϑγα, τμα]ῖο Πλ 115 
αὐἱ οουηπππἰσαϊατὶ Θγδηΐ, ΠΟ 115 πδ αι 5 ἀοσοί γα 
ἀπάοιοῦ, οὐαπλδὶ πᾷ επὰ δ οδββι τα ργϑιηθγοία σα 
δἷν ΟΒσγϑοβί., Ἀομλ. 32, κὦ ρορ. ΑἸξοοΝ,, Ῥᾷρ. 200, 
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11. θεϊπάς οἸδτηαΐ ἀϊασομὰς : Το ἐμυΐοοηι διιδεῖ- Α 
»ῖϊος οξοι εταρψας πίιο (1). Νὺ ὁδοῦ!ατα, 14 ἂτ- 

ὈΗΤΟΥ 6 οἸαδάσπι ΟΡ 15. 86 ΠΊΟΡῚ5. 6550, πα! ὰ 118 
85πη} ἀπ πίοι ΘΟ 65. ΠΊΪΟΟΝ ἰὼ Ὅτ ΓΡΟ 6 05 

ἰαπίπν, ΝΟῚ 65} 0} βιιον ποῦ] απὶ ἰδίαι! ; ΙΓ ἢ5 
δαΐπι ππαίαο σοπ οι. δὲ πεῖβοοῖ, αἰσαθ οσποιι {{{|5 
᾿π} αγ γάτα ΘΒ] ἐν οη 6 πὶ 5ροπάδι. δι σηῖπι ἐμβί λα 65] 
οὐ Γατ ἰος, 8 Πἰπ|ὰ5 5181 ἰμυίοθηι δἀηιϊβοουῖ, οἱ 

ΟΠ θτη π} ἃ γιατ τη θ ο τ πὶ δ θράτο, γορίονρα 

Ομνίβιυβ αἰδυδὲ: δὲ οὐογαι γτπισιὰβ ἀρὰ αὐἱ αἰίαγε, 

οἱ ἰδὲ γοσογείαίυς Κιο»ῖς5 φμοῖ ἔξ 6} ἐσ παῦε! αἰ 

αἰἰυενβιθη ἐδ; γεϊϊφο γασις ἐταίρὶ αὐ αἰίαλε, οὗ ναο 

φυΐμϑ αὐ νοροηοῖ ἰ0)5 ναι τπο αὶ ἤθνο ἀὐδοιίρη 8 ΟΥΓΟΥ 

τθαστιβ ἐμπηι ὅι Ἰρῖταν' ὁδοῦ! απ) τϑοοηο Παϊο 65: ; εἱ 
ῬΡογρίογοα βαποίαπι, δ᾽ ας ἀἸ ΓᾺΡ] Ῥδαϊα5 Ῥαλι5 οἱα- 
ταὰαΐϊ ἀἰσοηβ : ϑαίμέαία ἱπνίσοῦη, ἴῃ σβοτίο βαροίο 5. 

οἱ ῬΡοίγυβ: 1. ὁδοῖο παν αε5 ᾿ς 
ΤΥ. Ροβίοα οἰδηχαὶ 5οογ 5: δευϑθη ον ατ{3).ὙΈ τα 

ΘΙ ἰῃ δ Ρ6Γ ΄υᾶπὶ πιᾶχ τη8 ἰσοιπθὰ ΠοΓα, οὐχ 
ΘΌΣ Βα. ΠΆΡΘΓΘ ὁροιίεῦ αἃ Ὠραπι, οἱ ποι ἀδογβῦτα 

εἶσοα (ρρϑι οἱ ἰονγθα ποροίία, Ἰάθι ἰρὶ νὰ οϑὶ ἂς 
51 ψγωορῖαῖ βαοονᾶοβ, Γ ΟΥΠ ἢ 55. οἷροα {ΠΠ|ὰπ| ᾿ΟΓΔΠῚ 

ἀδροπαπὺ οατὰδ νἱ 9. μ}15 εἰ ἀοτη οβ 15 50}{{εἰ{π- 
ἀϊηαδ, μα) σαμ 1πι6 ΒΉΥ ΒΘ. ΠῚ ἢ σ͵ο σον δ ἘΠ] ἢ - 

ἰοῖπα Ἰλδαμα. θολὰ τοβρομάθεϊβ : Ηανωπμδ αἰ )οηνῖ- 
πιπις οἱ ργωσθρίο μ 6. ᾶτὰ ααδῃ ΡΟ τ ἰϊα {15 Ο0Ὲ- 

ΤοΒΒΊ ΟΠ ΘΤὴ ἀββοη τ οηΐοβ. ΝΘπγο Ἰρτμαγ ἴα οὐ ρατγαία5 
ἀἀδίξ, αὐ, οαπι οὐὸ ἀϊοαί, Ἠαυφηλις αὐ Βοταϊπιθῃ, 

35 Μαίίῃ ν, 38, 3ό. 251 (ογ, χνιὶ, 30, 511 Ρείγ, 

Κὰοὶο5 Τασηπθ ἄπ σοι) πα πϊοσοῖι ἀν πο θαϊι" οΣ 
Ὁ γυβοϑί. οἱ Αὐξαβίίηυ. 

(1) Ἧος ππεθέσοὴὶ ἐβοῖρί!δ, οἷς. 1ἴὰ νοτι 5, ἀπο- 
λάδετε, χυρα 5ἰση! σδΓο μοίοϑι νοὶ, οβίμ σου βονῖς εἰ 
ἑὐνηρίθαι ἀρρυοδοπάδο, γ6}, ανληκὶ ονα(μ νιον" αοεὶ- 
ἔμ αἱ βοοῖοβ οἱ ἔγαίψσδϑ, αἴ π}}5515 7.1 οχίγα πο. 1 
ἱατρία καποίἑ ]Δ00}}, ροϑὶ ἀϊταϊβείομ οὶ. ὁαίδοι- 
ὩΘΟΤ πὶ, 008 ἀϊασομα5 αἱ Π46]65 56 χυϊεαιιρ το- 
οοκμοβοαμῇ, ἀλλήλους ἐπίγνωτε, “Εδ απ 116 ΡΟ 5. 111115 
αἀο!νατη, ἀγθμὶ ΘΙ ΘΓ  ΒΊο1 ὁαθθατι, ἀσπόνασα δὐ - 
νι 55] ση 9 πὶ ἢ αἸ αν, γεοϊ αι οι συ 011, χά 101} 
ἀϊαοότμιβ ὁδοῦ! 1 ρᾶοῖδ, μ15 το ]5.: ἀγαπήτωμεν 
ἀλλήλους ἐν Πνεύματι ἀγίῳ. ἀγνηθθλμε ποῖ ταμίμ ὑσι 
δρίεῖδε σαποίο. πὰ τηύπ!ο. νη πα ΒΡ Τὰ 
σιθθιῃ αὐ ρίοι . ἂς [οΥὐἱο οχ ἀϊνίξίοπο 15. πᾶ 
5611 ἈΠ) 88 1110 1. ΗΟ Γοβοϊγιταπὰ ΠἸξανρρία, [πὰ Ὅ»- 
δἰἰ(. ἀροϑίοί,, Ἰ1 Ὁ. ν»πι, σἂρ. {{. τὰὰ οπ᾽ τποπίξο : 
᾿Ασπάσασῃθε ἀλλήλους ἐν οιλέματι ἁγίῳ, δαϊμέα!α 
δ08 ὑπμέζμο ἐηῃ ὁδομίο βαποίο. Πθο ἀανθπν ρτροσα, 
πολι ΒῈ ΒΑΘ α  [α1". τ ἀρ ΟὙν Πὰν, πο θααασν ἈΡ1ὰ- 
τα οηὶ, αἴ5] {αι} (ἀν λα αν 51}; ἀλὴς ΔΠΠΟ Ὁ] τιοα 
γάοτη 65} ΟΠΊΠΙΠῸ ρα ΟΊ ἀὺ εἰ παιὰν οὐτΐο 11)». τ᾿, α, 
ὑ1, ἂἃσ ΠΡ. γἱρ, σὰρ, 9, 10, 141, 13, 1π ὁτηηΐρὰβ ὕστε - 
οἷ5 ἘσοΙ 5115, οἵ ΠδέΠ)ῖ5 ἴδ γὸ ΟὨΣΙθ5 ργανου ΑΓρὶ- 
ὀδῆδιη οἱ Ποηλᾶιὰη), δὲ {πώ Ἰλοπιαμο5 γἰζιι5. σθαι. 
πναπίαν, ἀαθδίιν ὁδου]απι ραοὶβ αηθ σοῃμεοογδιίο- 
ΠΌΤΕ ; απ ἴῃ Αἰγίσαηαᾶ οἱ ἀοιμδμὰ Πομηηϊοδτη οὐὔα- 
ΠΟ ΌΤΩ ΒΘ 4ΌΘΡΟ ΙΓ, 

(81) δισίμῶν, οὐνία, Βαροίῃβ. ΤΠ νυ α8,, {81 11 
ΠΙΘΡΟβο  σππ] απὸ ὑταοίαι τίν θαξ κρροιτο σαί, ἀϊοο- 
Ἀάι: ἴλνω σγῶμεν τὸν νοῦν χαὶ τὰς χαρδίας. Αἰιοὶ- 
ἰαηυῖϑ φεθηζφηὶ οἱ οογάία. πος ταΐθυμαν ν ταν 6]π5 ἃ 
ὨΟΒῸ ἤθη. ἀ6 Μαϊ απο ἰηίον ἀπαίροία ανοα 
θἀτταν μαμ. 62. Εαάθηη δϑὲ δα ποι Του} Πκαγμία ἴοτ- 
πλαΐα. ΑΤΊη Ορηϑε, φροξίοί,, ΠΡ. νι, σὰρ. 1, ρτ- 

6 
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Τ΄. Εἴτα βοᾷ ὁ διάκονος" ᾿Αλλήλους ἀπολάδετε, 

καὶ ἀλλήλους ἀσπαζῶμεθα, ΝῈ ὑπολάδης τὸ οἰλη- 

μὰ ἐκεῖνο σύνηθες εἶνχ! τοῖς ἐπ᾿ ἀγορᾶς γινομένοις 

ὑπὸ τῶν κοινῶν φίλων, Οὐχ ἔστι 23) τοίνυν. τοιοῦτον 

τὸ φίλημα, ᾿Αναχίρνησι τὰς ψυχὰς, ἀλλίλαις, καὶ 

πᾶσαν ἀμνησιχαχίαν αὐταῖς μνγστεύεται. δὴ μεῖον 

τοίνυν ἐστὶ τὸ φίλημα, τοῦ ἀναχραθῆνα! τὰς νυχὰς, 

χαὶ πᾶσαν ἐξορίζειν μνησικιχίαν, Διὰ τοῦτο ὁ Χρι- 

στὸς ἔλεγεν" ᾿Εὰν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ 

θυσιαστήριον, γαὶ μνησθῇς, ὅτι ὁ ἀδελφός 

σου ἔχει τ' χατὰ σοῦ" ἄφες τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον, ὕπαγε διαλλά- 

γηθ. (ὦ τῷ ἀδελφῷ σου χαὶ τότε προσελθὼν, 
πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. Οὐχοῦν τὸ φίλημα διαλ- 

ἔχεϊ 

χαὶ πρῶτον, καὶ 

λαγή ἐστι, χγαὶ διὰ τοῦτο ἅγιον" ὥς ποὺ ὃ μαχάοιος 

Παῦλος ἐδόα λέγων. ᾿Ασπάσασθε ἀλλέλους ἐν φἱ- 

λόέματι ἀγίψ᾽ καὶ Πέτρος (Ὁ); Ἔν φιλήματ' ἀγάπης. 
Δ᾽ Μετὰ τοῦτο βοᾷ ὁ ἱερεύς, Ἄνω τὰς καρδίας, 

᾿Αληθῶς γὰρ, κατ᾽ ἐκείνην τὴν φριχωδεστάτην ὥραν 
δεῖ ἄνω ἔχειν τὴν χαρϑίαν πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ μὴ κάτω 

περὶ τὴν γὴν χαὶ τὰ γέῖνα πράγματα. Δυνάμει τοῖς 

νὸν ὁ ἱερεὺς προστάττει (6), κατ᾽ ἐκείνην τὴν ὥραν 

πάντας ἀφιέναι φοοντίδας βιωτικὰς, μερίμνας τὰς 

χατ᾽ οἴχον, καὶ ἔχειν ἐν οὐρανῷ τὴν καρδίαν πρὸς 
Ἂς Ἀν ΣΌΣ , ΤῊ ᾿ τς 

πὸν φιλάνθρωπον Θεὸν (1). Εἴτα ἀποχρίνεσθε, γο- 
᾿ , ; Ἄ 

μὲν πρὸς τὸν Κύριον. τούτῳ συγκατατιβέμενοι, δι᾽ 
- - ἢ ΡΟΣ 

ὦ» διολογεῖτε, Μιηδεὶς ὃξ 
ματι μὲν λέγειν, Ἔχομεν 

τοιοῦτος παρέστω, ὡς στά- 
τὸς ὁὰς δ᾿ ἐΓ αὶ 

πρὸς τὸν Κύριον: τῷ δὲ 

1άς 

κοῦ ρανρ ἤς, [Άνω τὸν νοῦν, δερσιτα ἡιθηίθοι. Ἡαΐο 
Θχοϊαπηαιομὶ ργφὶΐ 1ὴ Πα τ αῖ 5 ἔθτο ΟΠ Βα Βστίοοί5 
οἵ τῇ ἐοπϑἰξ, αροϑίο πος ΞΑἸα᾽α 10 κασο 0815 δα ρμρὸ- 
Ρυίαια : γαπα ἢοὲὶ οὐππὶροίθηϊ5, οἰ ολανλα5 [)0- 
γιϊαὶ 765 λγιϑεῖ, εἰ ςογιγπιουσαιίο ϑρΊγῖτ5. ἑαποξ, 
δε σαν ΟΝ 5 νοδὶξ ; ΟΤῚ ΓΟΒΡΟΠ ΒΟ. 8 ΡΟΡΟΪ : Εέὲ 
οὐ} ρ»ἱτι το. Ου. βᾶπ6. ἀηίη]πα, 6] ὁ αμγυβο- 
5101} θτ ρΟ 15 βαϊα το. ἃ ΟΥΎ 1110 5] 6 μιτ. 

(9) Οὐχ ἔστι, οἴο. Ῥάπΐο, αἸον Ἰἴοα, οἱ Οαϑδαδ., 
Οὐκ ἔστι τοῦτο τοιοῦτον" ἀλλὰ τοῦτο τὸ φίλημα ἄνα- 
κίρνησι, οἷο. ; ΝΌΗ εδὲ ἄὸς εὐ μδεδηι γιοί , νεο ἀθς 
οεομίνην, εἴο. Ῥυδί, Ιοῦὺ μνηστεύεται, 114... μνυ- 
μονεύεται, ἐπ πιοιπονίαμι Ῥϑεοοαί. 

(4) Καὶ ξιαλλάνηθι. Οοῃ!αοίϊο, χαί Βοξέ ἃ οοὰ, 
ἢλοο οἱ (5. ἀγοά. δ βαύγοὸ ἰρχίαι τ ἢ] πεῶτον 50- 
ματγαπὶ ἃ}» ὕπαγε, εἴ οὕπτὴ διαλλάγτ ἢ: σοη  απρια!. Εχ 
ἴνὰς ὌννΠ! οὐδενναισμο ΟΠ ΡῚ ροίοβι ὁβολ!ιτῃ ρὰ- 
οἷ δηίο ἀαίαμι [͵550, σπατα ἀοηα δά ἃἸατο αἰἰπηο- 
γΟΡΘ Ὁ ; 6Χ Ὑϑίογὶ σοπΠβαθιααΐπθ, ἰοκίατα ἃ Ππέϊπο, 
ὍΡΟΙ, 2, γᾷ. 91, Οοηβεϊξ, Αροδῖ., 11}. στη, σὰ. 12, 
σοποῖ], 1,δοὰ, σαη, 19, οἷο, σπίχα ἂχ Παρὰ απ" 
ΟἿ ξασοθὶ ἀπο ὀπολ]απὶ μᾶοϊς Οοραηπιν αἱ Δ] ατο 
ἰσῃα. δ αγιὰ ορᾶΐ βαρογ Πὰς τὸ Τσο]οςΙ Τα σοὰ- 
βυοίπαο. 

(5) Καὶ Πέτρος, οἴο. Οοαά, Βοδ οἱ ὕσβαιθ. δὰ-- 
ἀπαὶ, ἀσπάσασηε ἀλλήλους, αηίο ἐν οἱλέχστι, αἱ 6κ 
ἀρὰ Ροίταιῃ. 

(6) Ἡϊοοστάττε:, Ἰἰδνούππηιξ ἸΟΘ  ΟποῺ ΔΙΌΛΟΤΗ, 
ΝΠ ἦτ Ῥγενουίο δὲ βκαᾳ. οὐἱά. Ἰοσίταν Πα}, πρότάτ- 
τει. 

(7) Θεόν. Νοχχόη [60 ἀΒου μϑί πλῖ8 οχ οοὐᾷ, Πορ, 
(8. οἱ ἀνοῖ. φιπααάτη οἰϊδλ αν. ἢ), ἴῃ «πα ἢ 
ῬΠΡρασὶ οτἑ ταν ἢ τι α{Π|5. ὁχοιρ σθαι, τα τι 
θαμὰ πος ἰα]Ὸ ὁ φιλάνθρωπος σοι ρ6}] ιν τί ἀδὰ- 
ἴων. 

εαπς 
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Ἀ, , ΒΤ. ὧν “ἃ Ζ ῳ διανοίᾳ, περὶ τὰς βιωτιχὰς ἔχει» τὸν νοῦν " 
" ξ Ξ ἢ ἵξάντοτε μὲν οὖν Θεοῦ μνημονευτέον' εἰ ὃὲ τοῦτο διὰ 

τὴν ἀσθένειαν τὴ)" ἀνθρωπίνην ἀδύνατον, χατ᾽ ἐχεΐ- 
νὴν μάλιστα τὴν ὥραν τοῦτο φιλοτιμητέον. 

τς Εἴτα ὃ ἱεγεὺς λίγει.: Εὐχαριστήσωμεν τῷ 
ΑΝ, ᾿ Ξ , Κυρίῳ. Ὄντως γὰρ εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν, ὅτι ἀν- 

ἀξίους ὄντας ἡμᾶς ἐχάλεπεν εἰς τὴν τελιχαύ χριν" τους ὄντας ἡμᾶς ἐκάλεσεν εἰς τὴν τηλικαύτην γάριν 
ΠΡΟ ΜΑΣ και ὅς σῳεδι, ἐκ ὃ ͵ ὅτι ἐχθρους ὄντας ἡμᾶς χατήλλαξεν ὅτ' Πνεύματος 

κάιον, Ἰδὐχαριστοῦντες γὰρ ἡμεῖς ἄξιον ποιοῦμεν 
πρᾶγμα καὶ δίχαιον᾽ αὐτὸς δὲ οὐ δίκαιον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
τὸ δίκαιον ποιῶν, ἡμᾶς (1) εὐηργέτησε, χαὶ τηλικού- 
των ἠςίωσεν ἀγαθῶν, 

ν σθν - " ζι Μετὰ ταῦτα, μνημονεύομεν οὐρανοῦ, καὶ γῆς, 
καὶ ρυλάτσης Ὥλίου ἄστρων, καὶ : εἰ Μαρίς Η Ἰεα εὐ: πάσης τῆς χτίσεως λογικῆς τε καὶ ἀλόγον, ὁρατῆς 
τὸ χαὶ ἀοράτου: ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων, δυνάμεων, 

ΘΙ: Ξ χυριοτήτων, ἀρχῶν, ἐξουσιῶν, θρόνων, τῶν χερουδὲλ 
τῶν πολυπροσώπων (2)" δυνάμε: λέγοντες τὸ τοῦ 

» 
ἀχθίῶ, Μειγαλύνατε τὸν 
μονεύομεν χαὶ (3) τῶν σεραυϊα, ἃ ἐν Ἡνεύματι ἀγίῳ 
ἐθεάσατο ᾿Ησαΐας, παρεστηχύτα κύκλῳ τοῦ θρόνου 

καὶ σελήνης, 

Κύριον σὺν ἐμοί, Μνη- 

τοῦ Θεοῦ" χαὶ ταῖς μὲν δυσὶ πτέρυξι χαταχαλύπτοντα 
ῖρνθ) ἐμᾶς δῷ, ὲ πϑίαγες 

τὸ ποόσωπον, ταὶς ὃξ δυσὶ τοὺς πόξας, χαὶ ταῖς δυσὶ 
Ἀκῦϑε -. γεὴ π᾿ ΝΟ ἵ Ε ᾿ μὴ 
πετόμεκχ, καὶ λέγοντα, Ἄγιος, ἅγιος, ἀγιος Κύ- 

»ο ἃς, « ᾿ : ὡ Σ. ὦ 
ιὸς Σαθχώῃ. Δ'ὰ τοῦτο γὰ: τὴν παοαδοβεῖσαν ἡμῖν " 71: ͵ ᾿ μ Η͂ Ν ὀνλδε; ἐμ ᾿ ἐκ τῶν σεραφὶμ θεολογίαν (1) ταύτην λέγοιεν, ὅπιος 

ἊΣ - Δ - 

κοινωνοὶ τῆς ὑμνῳδίας ταῖς ὑπερχοσμίοις γενώμεθα 
στρατιαΐῖς, 
Ἧ τ ᾿ 4“ ι} ᾿ μι; - 

ζ΄, Τοἴτα, ἀγιάσαντες ἑαυτοὺς ὃιχ τῶν πνευματ'- 

κῶν τοὐτῶν ὕμνων, παραχαλοῦμεν (9) τὸν φιλάν- 

θρωπὸν Θεὸν, τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἐξαποστεῖλαί ἐπὶ τὰ 

33 Ἤυπι. ν, (0, 
ἬΕΙ ας, Χο 

39 ἤοπι, ὑπ], {ὔ, 
δι γ᾽ ἐμξν τς ἀν οί, 19, ἡν Ἴ; οαξ. 

(ἢ) “μᾶς, Ῥγο ὑμᾶς, Βοηξὰ οχίρεηία, [ἃ βονίρεὶς- 
Πηιι5 6χ ἴθ οἱ (Δ5. 

(3) Πολυπροσώπων. χ ἰἰδ. οοάα, ἰἰὰ ΞοΥρεὶ 
Ιοου τὸ πρόσωπον, οἱ ογαϑὶ γοσοΙα καλυπτόντων μοβὲ 
δυνάμει π18]6 ροδιίαπι. Οτοά. Ἰαρῖς, τὸ πρόσωπον 
χαλυπτόντων, ζιξσίονε ρου Ἰοπ δι; αὐτο Οτη 50Ρὰ-- 
Ῥ αἰ ρυορυλαπὶ 51}, Θίσαθ ἰηἴγα γι αίαν ; νοσοὰ 
πολυπροσώπων, ας πον 15 ρΡγο ρα. μ᾽ 58 
δεῖ, εἰδβάοτῃη ἀβοσιρϑὶ. Ομ φαὰπλ οἰτάμι ζαοίοηι ὁ}6- 
σῖρο ἀθ σπογαδίηιβ ἀϊοαίυν ἘΖΘΟΒ. 6.15 σᾶρ. τ, 3, 
κοὐ ἴῃ ΛΙοχαμάγιηο οοἀΐοα ἰαπίατη, [ἢ Ἰϊαγρία 
ΒΈΠΟ φασὶ αα ἄπο Ἰούιαι, οσἰσσαθιτα. νοσαπί!γ 
ζῶα τὰ πολυόμματα, πεῖς σοῖς ρεααϊία απϊηιαϊία. ἢ 

(3) Μινημονεύομεν καί, οἷο, Δα ογβορίαν ἴῃ δα} Ε15 
ὁγὰϊ νῦν αχίο καί, (πο τπ|1 τοἀαηάδηβ, ὁΧ οι, 
θι10}». Βο6, μκβᾶα}), οἱ σγτοάθοὶο ἀοϊενιηλὰ8. 000 
οἴἴαηι νου δ χερουδίμ, Τὰροδαὶ βυϊατῃ ψαῷ μὰ10 ἸσθῸ 
οὐπηνοηΐὶ σεραφίμ, 6Χχ ΟἸΙ0», εἰ Ηοα, ϑουδρηϊτῃ. 56 
ἷς οομιπιριλόγαθ58 οοηῇτγπηχαί Οὐγ]} 5 ραϊιοῖς μοδὶ 
11π0}8. 

(4) Θεολογίαν, ἰοῦ, Οαβαιῦ,, ὁμολογίαν, δοηξθ5- 
5ἰοηουι, Τυβασίαμη. ΠΘΊΓα 5. ΘΟ αΙοΒεῖ0 6ϑὲ ; οπηααὸ 
ἀραιὰ νοίογο8 θεολογεῖν δἰ 6 Ποῖ 1) 61 Πδπ ἃ] 10] ἰ- 
Ῥαρνα, Τιϊβαρίο βϑείδοῖο ὑοηνοῦε νοχ θεολος α" 
οἰάριη 86 ἃ β8ποίο Μαχίπιο (τἰδυλίαν, 96 πιδίπρο- 

σία, δαρ. 413 οἱ 3|, δυιθθὴι απο ΔΡΡΟΙαπίθ, ἅγια - 
στικὴν ῃ:ολογίαν, θξολογικὴν ὑμοολογίαν, 1η Πίαρρία 
58 0{1 Ψάσολ Β5, ἂξ ἴῃ ΔΗΪ5 αὐ μ}5 ἀρ οἱ5 οαηϊα- 

ἰὰν ἐτιβαρίαγα. θνῖπιο, ροβ ἱπρτδβϑαπι βου 8 ἃ 
Βἰίαγα ἀπίο Ἰδοῦ Ο.88; ἰτλααα ὀαποραίαΡ, δαλοίες 

ΘΟΑΤΕΘΠΕΈΞΙΒ. ΧΧΊ. ΜΥΒΤΑΘΟΘΙΟΑ ν. 

30 γ΄ ρας, ἃ, ἢν. 41 οἱ 12. 
ΔἸδοδς ὃς 

1114 

φροντίδας, Α οορι α!ΠΠ0η6 τηοπίθιη παρ οαξ Πυζπ5 ν ταν οὐτὶ5. ὁσοιις 
Ῥᾶίδιῃ. Αἱ δπῖπι ΟΠῚ ΠῚ ἐρΠΊρΡΟΓΕ ΤΠ ΙΏΟΡΕ 5. 6556. 1105 
ΟΡΟΡίοι 1)οἱ. ποι αἱ ρρορίον δυιηαπαπι ἱπινθοη}}ς- 
ἰδέα ἐπ ροβ5 1 8116 51|, 1 ἰάταθῃ πιάχῖπθ Βονὰ τσ 
βία Ἰοβο ἢ Θ π 58, 

Υς Ροβί ἔτῦο βδοογαοβ ἃ}: Θραξίας ἀπφαρι5. )0- 

τἴηο, 0 Γ6 θαμὰ βγαΐος ἀρότο ἀθθοιμιβ, {πο οἴταὶ 
πα σηὶ οββοθμιβ, αὐ ἰδ ᾽πὶ πὸ58 νοοαν μταϊίαιῃ ; 

«ποά ᾿μήπιλοὶ ΟἸἹΠῚ 6556 1115 ΠῸ5 γθοοπο αν 15: ποὰ 

δρί τα 5.2 2 ἀὐορίϊομΐρ ὁ5ὲ ἀϊσπαμιβ 8, Δ Πῶς 
ΝΟ 5} 16115: θίργαμηι δέ γεδίιων. θα. οαΐολ βιὰ- 
[ἰὰ5 ἀρίμναβ, ἀϊσηαπ γϑιὴ ἀρίτητβ οἱ Πϑαπι : 1886 

δυξθι ΠΝ } 5.6, ἐ6ἀ ρΡθΟΡ αϑίιτι ἄσοπθ, ΠΟ}]5 
Βαποίθεϊ!, οἱ απ 15 ΟΠ 5 πῸ5 ἀἴσηος οἔβοὶ!, 

ΥἹ, 59 Και 5 ἀοίη δ τηοηοηεῖα ὦ], οἵ ἰον- 

τῷ (6), δἰ τηαιὶβ ; 50115 ΕὉ Ἰππιτα ; αϑίγογι), οἱ (οι 8 

οὐθαϊανμο ἰὰπὶ ταϊϊομμο ριωαϊί ἀπαπι σαΡΘμ Ϊ8, 
ν 51 011}}5. οἱ, ΤΥ 151}}11|5 ἢ ἀπροϊογαμπι, ἀνομοίου, 

υἱρίαίαπι, ἀοτμιϊηα οηπα, ρυἰποϊρϑίσαμη, μοίοβίδ- 

ἰαχὴ, ἈΠ ΓΟ ΠΟΓΌΠΙ ; ΟἸ ΘΡΌΪΙ ΩΣ τη }}}5 ἴα 5 Ρι 851- 

ἰοσατῃ  : (παξὶ ἀϊοθηίθ5 αν ἀτοῦμι Δ, αρηβ- 

ὑαίο Ι)οηιιμηλ ἠιοοη τὸ, ΜΟΠ  σ θη οἰϊατη [ἀΟΙ Πλ 5 
5ῈΓΆΡ] νη, απὸ ἴῃ ϑρίντι βαποίο νἹ 1} ᾿βαΐα5. (μχὺ- 
πὰ )01 ΟἸ οι δ απ ὰ Σ οἱ ἀυάθὰϑ ἃ}15 ΓΔοίοτῃ ἰ(6- 

ἕθαμα, ἀπαραξααο μοάο5, ας ἀθαθ5. νοϊαμίϊα, εἰ 

ἀϊοθηιίᾳ : δαποίιδ, εαποίμς, βαποίμε Βοναίπιις δα" 

ὑκοίὶ 33. Ῥνορίογοα οη μὴ ἰγα ἀΠπὶ ΠΟΡῚ5. ΔὃΡ βερᾶ- 
Ῥ 5. λης [ΠΘΟ]ορίδπι [56ὰ ΠῚ σΟΙΟΡΓαΙ Οἢ 61} 
τοοἰΔηλῖ5.. ἈΓ σογα πὶ ἰασάπτα τἀ αίομ δ οατα 

51] 0 Ὁ ΊΟΤΊ 115. τη 0. ΧΟΡΟῚ 5. ΘΟ σον αν. 

1. θειμάδ, μοί ιαπλ ΠΟΒΙΠ ΘΙ Ρ505 ΡΥ Νὰ 5 Βρὶ- 
τὶ] 5 Δι] 05 Βα πο  ΠΠοανίγαμ5, Ὁ Ποῦτη Βοηϊσηπι 

Θχογατηὰϑ αἱ ὀγητἰαἱ σα ποι π 5ρ᾿Ρὶ ἔτη ΒῚ ρον [408] 

9 Ἐχοφη, χ, Ἵ, 1. ἜΡΩΙ. χχχει, ὁ. 

᾿εῖι5, βαπείμα ἔογτῖς, οἷς, ἀπο ξοάῃ. αι ΒΟΘΒ 
6ρ15.. δὲ ἐνἰκαρῖο πύτὴ. δῦ, ρὰρ. ἐθὺ, τοργρβϑη δὲ 
τ ]10 ἀποιῖ5 φθαπὶ ἢ νΌΪΠΆΓΙ εᾶῃ οἱ} δάσο! Πτὰτ- 
εἰὰ Ἰορίασ. δοσαλάο, ἀἰοίμαν τὰ ἰδέο Ιοοο μοί ματρ- 
Ταϊτιοιλοπι, Βα ρϑοχασηῖο, βασοράυ! 5 οναϊοόπο, σῷ 
ΒΡ ἃ 5 0015 ϑανοίιδ ΘΠ] 118 [101}65 5) 6.Ὸ}Π5 5  Πο 5 
Τεῖπ α{15 ρου βου 5. αὐϊιι δα! 1: σφ οταῖο, }8πὶ 58Π- 
ΟὨ )αι πα θῈ]} [Προ ν τι οοι πὴ τη οο γδοι Ἀ μα ας 
ὁχ δοάδθῃι πἴιαι. 37, ἴσος οἰΐαίϊο. Ἐκ 51 18η} 580} ὕχ- 
ΤῸ νἱσοθαῖ, ἀγραρηαπι 65. ἀϊν 115. ΒΒ γ}{1|8 
Β8 πο} (αἱ ἴῃ θεολογία σοΙρΓΟ μα μἀθθαίογ, 

(5) Εἴτα... παραχάλοῦεν. ΗΆΡΘΒΔΙΩΡ ἴῃ ἱπιρεθ5- 
515, ἵνα οἱ παραχαλῶμεν, (ἴι0ὸ59. εχ οοἀά, μος, ὑἀ- 
580}. ΕὉ ἘΔ δπχοηθαν!. [πἴὸν Τειβασὶὶ δα ΠΕ 10 6. 
ΒΕ Πνοοσξ σποχῃ δὰ σοηβοολα οπθια, 1145 γροϊ τα 3 
ξαΐθ56 ργδοδβ τηϑιπονδί νυ] αβ. δο]ο ογθα! ἀθ.πα 
ΠΟ ἰἰὰ Ἰοημ5. π ΓΟ ββίβϑα, δία {Π|ὲ|5. πα 1ῃ 
5601} ΨΦΆΟΟΒΙ ἰαρρία ΠΟ ΠΘη αΓγ : αἱ ἴῃ [15 ὉΠΊΠ1ΠῸ 
δταϊ ἢ αν Ε86Γγα δχ ΘΚΥ ΚΟΠ 105. γϑυθ 5 Ὠϊκίονία, σὰ 
ἴα Ππαγαίαραιη ἈᾺ}}ἃ ρε τ θρταλ{τπτ΄ Ἐὰπὶ ἕοτία ὧν - 
6115 ἱπνοσα! οἶδ ρανίθιι ἰάσοτο οχ  βΠπηαν}, 

(0) Μασίνηείς Ῥῃονεὶυησηι σου δ δὲ το γῷ. ἤν ΗΪΘ’ 
το ΒΟ γι πη Ῥυφία οἶδ, εἰσ οαΐπὶ δατα ΠΠαγΕῚ 
Ῥανίδην [,διϊπ] ἀρβο! Ἂατο βοϊσπιαξ, σοπιρομοβὰ ὅ0- 
Βογίρίίο, μίαμιδ δι ηλ}}15. ΠΠ] 485 πὶ βαποι {αι 0001 11- 
(ανρία Ἰομίίατ. 5οά πὰ ]0 βία ΟΥτΙ Πάπα το χοῦ 
δὰ δϑὶ {δ ἴῃ ἀροκίοἐοῖς, οοπεϊξμιϊομ δες, 110. νης 

οἂρ. ἀδ, Βαρδίαγ, τη !α σου θη 5 10118. Ῥτῶίοσθα 
ἀπ ρϑ ἢ οἱ οτάϊπθ5 18ὶ αἰνὸν αἴψαθ Ἰδίμϊο σοχημηθῖηο- 
τα αγ, 
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ΡῬιοροβὶία (1); αἱ [λοῖαὶ ρᾶποπι φπΐδοτη σογρὰ5 Ολινῖ- Α προχείμενα" ἵνα πουίσῃ τὸν μὲν ἄρτον σῶμα Χρ'- 

511,2 νη πὶ νόγῸ βαηραίποηχ ΟΡ δ} Σ ΟπιμλῸ. ΘΠ 

ἀπὸ ἀυαηχας αὐνίμον ει Βρίιμα5. 58 Π01π8, 1 Βα ῃο1}}- 

ἑοαϊα πὶ οἵ {Γ Π5 1} 111} 65], 

ΥΠΙ. Ῥοβίφαδιῃ νονὸ ροτἔοοναπι 651 βριο ὅδ Βὰ- 
οὐ οία τὰ, ἱπογαθαίαιβ ὁα {π5, 5προν Π]ατὰ ρνορὶϊα- 

ἰἰοβ ποβίϊαπη Οὐβοογαιηαβ. ὕθαπη ΡΓῸ ΘΟΙΏΜα 
ἘοοΙοβίαναπι ρᾶσα ; ρυῸ γθοία τὰ πα] σοι ροβ 0η68; 
ΡΓῸ προγαίον θα ; ργὸ ΠΡ ὰ5, 8 ἘΝ 6[ Ξοο} 15. 

Ῥιὸ 15. «(αἱ ἱπῆιια ΔΈ 5. ἸαΡονᾶπὶ ; ΡΡῸ μ15 ααὶ 

αἰ ΠΙΟ Ομ 5 ρτοπιαπίλιν : Θ᾽ απἰνογδίσῃ Ρ}Ὸ ΟἸη ἢϊ- 
θὲ5 {αἱ ορὶβ πα ῖβοη! ΡΥ δοδηλαν 105 ΟΠΙ1105, ΘΌ ἀπ 

νἱοπ τὰ τα ΟἸΟΡΙ Π1}5, 
ΤΧ. Ῥοβίϑα ὑβοορἀδιηαν θοσασα ἀαο!αδ φαΐ οράοτ- 

τϊοσαπε ; ρα πα. ρδίγιασομαγαμλ, ρτορλιοίάσαμι, 

ἀροβίοϊογιτη, παι ίγταη, αὐ Π6ὰ5 ἐογασὰ Ρ ΘΟ] ι5 

6... Ἰοβραιϊομλθι5. ογα ομθ πη. ποϑίγαηι ϑαβοίρίαί. 
Βοιη δ οἱ ργὸ ἀοία πο 15 Θσ8 80.015 ρα 1085 οἱ Θρί50ο0-- 

Ρἶβ, 6 οἰααῖθ8ϑ βοηογδίηι ἃ] ἸΏ ΘΓ 105 νι τὰ Τα ΟἿΪ 
5.6 [Γᾶ 1115]; Πα χ πὶ ὀγθθηίθβ αὐ αηιοὴ- 

απὶ 111 απὶ πη αθὰ5 ἔοτα, ὕτὸ 4 Ὰ}}ὰ5 οταίίο ἀοίεγίαι, 
ἀαμὰλ 5ϑδποία οὐ ρογαῦαμι ἰρδπλοπάδ οολ πηι αορδὶ νἱ-- 

οἰϊηϊᾶ, 

Χ, Πα]ὺ5 γοὶ ἢ θιη νο 5 ἃΌ δχοι μ]ο ἴασθνα τοΐο ; 
ΠΟΥῚ οηΐηι Ὁ] 5 (ἃ αἴσογα (2): Οαϊ γαναὶ δη]- 

(1) Βειρη νοπίσπμηι ὀφογσημα, οἷς, ῶς ὁδὶ ποιὴ]- 
πα βοῖτηὰ ἀρ ἀτθοῦσ. ᾿ῃνοσαίο, 4 πΠὶ ΟΥ̓ΓΙΠΠῈ5 
τησο ἰού απάᾳς Τυὶηϊαὐὶς, σα, 19. ἢ. 7, ταοὰὸ 
ϑρίρξιβ βαποίὶ, οαἱ, 21, ἢ γα. ὁς ᾿ῃμ νοοδι]οπϑτὴ ἃρ- 
Ῥ6ΙΠατ: Ζαδπὶ ἴα ὀχρτίγαι! βαιοῖὶ Τά ΟΣ Πα 1" 
«Μίβθγογα ποδία, Ποσαῖηο ετι5, Ραΐον Οπιμ ρο ἢ 5: 

Β 

«απ 5οῦορα ΠΟΘ ΓῚ, ) 6115, ΘΒΓΝΆΤΟΙΡ ΠΟΒ ΘΓ: ΠῚ ΙΒΘΤ ΘΓ ΠΟ- (ἱ 
«5101, δ5,5οσαπι ἐπὶ δοηᾶπὶ πιϊδογ σον ἴα πὶ πὰ τη 
«6 Θ646 παρθι 8, δὺ Βαροῦ Ππθὸ ρευροβὶία ἀοηδ, 
«ϑριγιίατα ἴα ηχ Βα ΠΟ  βολολα αὶ, ἢ βαρουν θη ομθ, 
«βδῃοία, μοηα, ΟἹ α! οτίοσα 5881 ρτιρβοη ἃ 54 ΟΠ Π 6, 
« οἱ ἔδεϊαὶ πὴ Δα ϊάρτη, μα δ πὶ σοτθιῖς ΒΔΠΟΙΠῚ 
« Ομ ΓΙ 51} ὑὰ] (ἶρορ. ρορα : Ατηρ) οἵ απὸ ο4}1- 
«ὑδχὴ, μΡε οδυῃ βαηραϊη δι ΟΠ ΟΙΒΕ ἴα] «« (Ροραϊαβ: 
Απιρ..) Υ1 165 ἷ0 θη 50} 1π|5 ΘρῚ 1 15 βδιαοῦας ΦΕῚ Π111.- 
(οηἀὰβ οι, βοή δὲ Ῥαιρῖα, δὲ. ΒῚΠῚ Βαϊναίυ τ ποσί, 
εἰ σα! ρὰ5 τοραϊαν ὁ} 8. αι Ξϑιο, Πα ο δ σ6.λ 0 1- 
πρὶ. Πῶς ροῦτὸ ργθοαίο σοι λ Πὶ5 680 οὐ βϑδοθγα 
«ἱ οαπὶ ἔα, δὲ μόρα! οα7ὰ5 ποταῖπη πιηαἑλαν, 
ἀαϊ οἵ ἐᾶπι οσοῦρι} ρθὺ νογθὰ : βορερε ποουΐ, ἢυ- 
φαΐ θα, βαίεν οπιπίροίοης, οἱ σάτα ΘΟ. Πυθα, 6 3- 
Ῥοπάοπάο : ἀπό. ἤπιος ἀπ] ργοραίοι!, ΟἸχ 5515 
νη 6! ἴσια νϑυὶβ, Ογν} 15. ἰᾷπ πος ἰσσο, ΄υϑιι 
τ]ὰ. 18, Οἱ οἰτα!ς. σαΐθο!ι. 19 61 3] Ἰοοῖϑ, σοϑοογᾶ- 
Εοηρὴι ἔθ Βαογο νι θαι. 6 (πὰ ο᾽ 5 5δ ἴθ τα [56 
ἀϊοίμαιι8 δ 55θυῖαι, 3, ἀρ 810 ρϑοι! ανὶ  χόαα ἔα- 
τηθ νη σον ηι ἡογρθοῦη. Δ} ἴρ90 γἱπὶ 50}8- 
ἴατὰ ἃππι|ὸ 1πατα ἐπ τ πτὴ 6556. σΘ ΒΘ ἀπτῃ 681. 

(2) ΔΌΣ δηΐνη φιλο 5. ἐΐα ἰΐσονο, δια θυ] οἴτον σϑίμο - 
ΤοοΡατα ΠΟ Β]Π]ογιτῃ ἡπογδηξθο, ἀπ! ΟΡ] οοξομ ἀ6 
ΤῸ ΞΙ 1 58 Π5 08 ποίλ, ΠΥ Π πὶ ΠῚ σσσανγδν σθη58ο, 
Οἰιπὶ οἱβ δπῖσπ [ΠῚ 6 Γ᾽ ἀρὶξ οἱ 56 άαίο, ἀοσοη 15 ΡΟ [5 
ἀπάτη γοίθ 6115 πτόγὸ. δγία αἢἰὸ Δογίαμη Πρτηἷπ 
πο ΒΟ Π115, ΖαΪ νι θυ πη. οἵ, ἑολ5. Ἐσο] ἐβὶι 
ὑοῃβδιδίααίπα σοῃβδοσδίθ! ρσὸ ἀδίμππε 18. Βδογη- 
οἴατπὶ οἴδεθη! τπουοὴ ταρυομομπάουι, 15. Δαϊθιω, 
Ἰρίρῃαηΐο ἰθϑίθ, δ γοθ τχχν, ΠΌΠΩ, 1, ΠΟΙ ἰδ ροβὶ 
᾿ϑΒΈ 1 οραθίοι! ορσεσραΐαηι θιιατη ΠΟΘ ΞΙ 
ἀϊβθϑιιί πανὶ. Αἴψαὶ Εαριαι αἶα 5. αὐΐο ἀπηῖα 835 
ΒοΝ νἱάοίαν ΟΡ βοομα5 ἔπ1586. 

(3) Στρατιωτῶν, »ε δι. ποθ οἱ. ὕδβαιμ)., στρα- 
ποπέδων, οτογοί(ἰδιι5. Εἰ πον οἱένις 1}Π}. οἴνο φηεἰΐο5, εἵἱ 

τῶρχ τηθιηογαιϊϊ, ἤοα 411] χυαιὴ ἤονιαποτγιῶγ 
ὥ 7 

δοῦὶι 

στοῦ, τὸν δὲ οἶνον αἴμα Χοιστοῦ, Πάντως γὰρ οὐ 
ἐὰν ἐνάψαιτο τὸ ἅγιον Πνεῦμα, τοῦτο ἡγίασται χκαὶ 

μεταῤῥθληται, 
πηξοματιχὴν 

τῆς θυσίας 

ἐκείνης τοῦ ἱλασμοῦ παραχχλοῦμεν τὸν Οτὸν, ὑπὲρ 
κοινῆς τῶν ᾿Εχχλησιῶν εἰρήνης ὑπὲρ τῆς τοῦ γχό- 

σμον εὐσταθείας" ὑπὲρ βασιλέων" 

τῶν (3) χαὶ συμμάχων" ὑπὲρ τῶν ἐν 

ὑπὲρ τῶν χαταπονουμένων᾽ καὶ ἀπαξαπλῶς, ὑπὲρ 
πάντων βοηθείας δεόμένων δεόμεθα πάντες ἡμεῖς, 

καὶ ταύτην προσφέρομεν τὴν θυσίαν. 
Θ΄. Εἴτα (4} μνημονεύομεν καὶ τῶν προκεκοιμὴ- 

μένων, πρῶτον πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, 

ἘΠῚ εὗτα, μετὰ τὸ ἀπαρτισθῆένα: τὴν 
θυσίαν, τὴν ἀναίυακτον λατρείαν, ἐπὶ 

ὑπὲο στρατιω- 
, 

᾿ ἢ 
ἀσθενξίαις" 

μαρτύρων" ὅπως ὁ θεὸς ταῖς εὐχαῖς αὐτῶν γαὶ 
. -- . π Ν πρεσδείαις ποοσδέξηται ἡμῶν τὴν δέησιν, Εἴτα (5) 

καὶ ὑπὲρ τῶν προχεχοίμη μένων 

χαὶ ἐπισκύπων, χαὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ἐν ἣυϊν προ- 

ἁγίων Βατέρων, 

κεχοξικη μένων" μεγίστην ὄνησιν πιστούοντες ἔσεσθαι 

ταῖς ψυχαῖς, ὑπὲρ ὧν ἡ δέησις ἀναφέρεται, τῆς ἁγίας 
γα ἀρελα ΤΥ ὅδ. με τ ν 
χαὶ φρικωδεστάτης προκειμένης θυσίας, 

᾿΄, Καὶ βούλομαι ὑμᾶς ἀπὸ ὑποδείγματος πεῖσαι. 

Οἵδα γὰρ πολλοὺς τοῦτο λέγοντας" Τί ὠφελεῖται 

ἐπιροναίογμηι. Τ οἶτοο 114 τϑη ἀἸαϊτη ὰἃ8. νούθ βασ!- 
λέων. (ομϑίαμ απ δὲ σομβίαμπξοπι εἰρη οαΐ, Ράα]Ὸ 
Ῥοβῖ, οσαϊς, Ηος, ὕδβδαν. οὐ στοάδοι ἀποιογαίο, 
ΒΌΒΙΆΠ ργομοηθὴ σὴ ρυδὶ δεόμεθα, εἰ σοι μοσὶ 
προσφέρομεν, ἴῃ Θἀ [15 2416 Ἰηβονία, βἰσααο τοάαηλιν 
γε Πα πφὸ ον τοι σὰ. ππχ δ᾽ σσηβθααθ πε, 1 
δ! οοηξιβα δββοῖ; αηα χα πτμαςίοπο ΒἸ ν οί 5 σοι 
αιχο σαν Π]πηϊ ἀπβαηι δα πχοραῖ, ΟἸΚΔ{1 ἔα ἢγ 6 ὑσα!]- 
Ο05 ρΓῸ καὶ πουσφέρομεν, ἀπσαπὰ νουθαπὶ Βαροηὶ, 
ποοσρέροντες, ὰᾳ ρόνγὸ ογαῖϊο, {δὴ εἷς τοοοπξαέ 
Ον Πα5, οοάοιῃ ἴον πλοάο αἴᾳὰ6 ογά τὴ μοβ ἰῆνο- 
οαίϊοποπὶ ϑριυ 8 βαρ ο παοίαγ ἴῃ Οοπβεξέ, ἀροξί,, 
Ἰ|δ. νι, ο. 12,68 ἢὼ ΦἈσα)α ΠΠ πυρί; 5684 νοῦρὰ Ογ- 
ΦῊΠΠ χα οοηνοη απ δ οαπὶ (οης ἐμ  ἐοση νογΒὶς, 

(4) οἶτα, οἷο, χὰ 6 βοιιπσπὶϊα π Π.οΤ 5 9.6. 10, 
σοηίοῃία οἰἑαηΐιιν 5} ΟΥ̓ ποβὲρὶ ποηλῖηθ, ΔΡ Εἰι- 
βίγαϊο ἴῃ Προ {πότ 46. τα οηθ ρΡὸ τπαοτια δ 568} 
Ἐπαέγομίο ραϊεϊαγομὰ ΠΡ. ρΡοεί βιθοσα! αι 5οχύαῃι πιὸ - 
ἄϊααι βονίροιε. Οὐ θοὸν ἃ ΑἸΙα το εοἰ οαΐίαϑ ἴῃ 580 
ορογο ἢσ Ριοσαίονῖο. ἨΔ αν απίοτη ΟΥτ  Π]Πτπὶ Ἰοοὲ 
οἰϊαιῖίο 581} πόπὶ Π πὶ. 38, μασι 509. Ῥόγιο, ἰοσο 
εἶτα μνημονεύγμεν, (πο οχ οσ, ππαι. δὲ 11’ 
βίγαΐο βογιρβι 5. παροαία τ ἢ Θ 1015, ἵνα μνημο- 
νεύωμεν. 1 οί ὁ θεός, ἀὐάιἀ πηι ταῖς ἐχ Ἐπδίγαιίο. 
Αἀνογίο ἢἰς 15 βοσιηδηδπὶδὸ σα ἘΠ 0] 108 πὶ 580 ἔτι πὶ 

Ὁ ᾿πινοοαξοτβ ΟΧΡΠ δ θη θην, 485 ΒαῦγΊ Π0 1] ΟΠ γίβιῖ 
γΠῈ οὐ πιρα δ οηδίῃ η05 (0}Π{|| 584} αὐ 6} Ποῖ 
ΠΟΡῚ5 ἐπ ρλσθηῆἦοβ πα! πιθὰ ἡπινα! ; 30. ἀἰδοτί θη 
Ῥύσοαηι ᾿δυυ] δῖε βάρ ο 5 ἸΠνΘΟΔἢ 15, οὐ ὑγῸ τη0}- 
ἰὰ15 ὀχυρά 5, 1 ΘΓ ΘΠ η 5ΠΏμ]6Χχ τποπιονῖα αὶ 
θὰ Ρθι 605 σγᾶία τη αὐοὶ μας πασΡΗϊ οἴ πὶ, μνημος- 
νεύομεν χαὶ τῶν, [ἡ Ξβοοαηάο, οΥαίο οἵ βαρρ]οαιίο 
Ῥτὸ ἀε[μῃοι5, ὁπὲο τῶν προχκεχοταν μέζων, 

(Ὁ) τα, δἰο. σὰ. ἶο ἀβαὰθ δῇ παηϊογὶ 86- 
{πο πη (15 Π ποθι, 58} ποπιΐπο νη] απ αι ἃ Νὶ- 
σοπ6 ΠΟ ἤδσ 9 ἀθοίοτο Ραμ ἰουίθη ᾿πϑ {ε ἑσᾷ, Βὸρ, 
θά, [0]. 998, ἀμ τοβροιίοι αὐ χα φϑυϊοπϑιῃ 5: δὶ 
ΡῬγοροβίίληι, ἡεδηαης μυδδὲξ αὐέθιας. ἀἰοξεσεοίογιοι 
»οβὲ γιογέθηι Ζμύαρθ, ΟΟΤ τη δι οτα 566 βαη0Ἐ} νὸς 
ΒΟ] μᾶρῷ 6χ θέαίοσῖς, οἱ Ζοάππ15 ΚΕ] ΘΟ οβγ παν ο- 
511Π101}18, ἤζθὺ ποδί ἃ ΟΥΡΙΠῚ ἰαπαΐ, 060 εἴτα ουτῖ- 
Β8η5 μνημονεύομεν, ἤδο ἀυρ]1οἱ ΑἸ]ρρα το Ἐπδιγὰ- 
{Ὶ δὲ ΝΘ 15, οαδβαΐαν Εἰνθ ἱπιργυάρηια, ααὶ 
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ἱν πΠ52 ἘΡῪ δ ἃ Ἃ ἣ -᾿Ν - Η : " Η ψύχη, μετὰ ἀμχρτημάτων ἀπαλλασσομένη τοῦδε τοῦ ἃ ἸηΔΠὶ ὁχ Ποὺ πιοάρ ἴῃ Ρδοσδέϊβ 561 δίπρ ρδοσα 5 
κὔσμου, ἢ οὐ μεθ΄ ἁμαρτημάτων ({}, ἐὰν ἐπὶ τῆς 
προσευχῆς μνημονεύηται ; Ἄρα γὰρ, οὔ τις βασιλεὺς 
προσχκεχρουκότας αὐτῷ ἐξοοίστους ποιήσειεν, εἶτα οἱ 
πούτοις διαφέροντες, στέθανον πλέξαντες, ὑπὲρ τῶν 
ἐν τιμωρίαις αὐτῷ τοῦτον προοσενένχωσιν (2), οὐκ 
ἂν αὐτοῖς ἄνετιν δῴη τῶν κολάσεων ; Τὸν αὐτὸν τρό- 

᾿ χὴν. νἱ ἀϊ Ἂ ᾿ τ Ξ' πον, γα ἡμεῖς ὑπὲρ τῶν χεχοιμη μένων, αὐτῷ (3) 
ἐπ: ε τὰς δεήσεις προσφέροντες, χἂν ἁμαρτωλοὶ ὦσιν, οὐ 

στέφανον πλίχομεν' ἀλλὰ Χριστὸν ἐσφχγιασιλένον 

ἡμετέρων ἀυσρτημάτων προσφέρομεν, 
ιλεούμενοι (4) ὑπὲρ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν τὸν φιλάν- 

θτώπον Θεύν, 

1Δ΄, Εἶτα, μετὰ ταῦτα τὴν εὐχὴν λέγομεν (5) ἐκεί- 
νην, ἣν ὁ Σωτὴρ παρέδωκε τοῖς οἰχείοις αὐτοῦ μα- 
θηταῖς, μετὰ χαθαρᾶς συνειδέσεως Πατέρα ἐπιγρα- 
φύμενοι τὸν Θεὸν, καὶ λέγοντες" Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. Ὦ τῆς μεγίστης τοῦ Θεοῦ φιλανθδω- 

πίας! Τοῖς ἀποπνηδήσασιν αὐτοῦ, χαὶ ἐν ἐσχάτοις γε- 

νομένοις χαχοῖς, τοσαύτῃ» δεδώρηται! κακῶν ἄμνη- 

στίαν͵ καὶ γχάοιτοης μετουσίαν, ὡς καὶ Πατέρα ἐπιχα- 

λεῖσθαι, Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Οὐρανοὶ 
Η͂ Ἄ ᾿ κι Ἧς - , - 

δὲ (6) εἶεν ἂν χαὶ οἱ τὴν τοῦ ἐπουρανίου φοροῦντες 
"ἃ ἐ ᾿ Σ᾿ Η Ὦ ᾿ Ἄ, 

ετιλνᾶ, ν οἱξ εστι ξΕυνοιχὼν χὰ: ἐμπε “πάτων. 

18΄. ᾿Αγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. “Αγιόν ἐστι φύ- 
σε! τὸ τοῦ Θεοῦ ὅν ΕΟ τς ι πὸ τοῦ Θεοῦ ὄνομα, κἂν λέγωμεν, χἂν μὴ λέγω- 
“- 'Επεὶ δὲ (1) καὶ ἐν »" - , δι 5, 

ἐν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν ἔσθ’ 

ὅτε βεδηλοῦται, κατὰ τὸ, Δι᾿ ὑμᾶς τὸ ὄνομά μου 

Ω ὅδ Ψιῤβ, ορῖξε, αα (οηϑξ. Ἀ. ἃ. 38 Μαί, νἱ, 9.18. 

γοΥθα ΔΙ ΒΟΡα5. 1115 πιο 5. οοπίοηία ἐπ ΟΥ̓ ΓΙ ΠῚ 
λα ῖβ8α 6556. σομίοπαϊί, δαί ἴῃ δὰ ᾿οοᾶ 5115ρ]- 
οἵοηοιῇ ἱπιθηΐαν, ἃ) γριογ δὶ (5 πγο 15. σοπὶ- 
ΡγοΡαΐα τορογ πίον, ΤΉΪΓΟσα, μοὶ τῶν ἐν ἡμῖν, 
86 }101} ᾿Σαδιγαϊ 5, ̓ Αγίων, δαποις. Κρ σα 1} νὸχ 
11ὰ ἃ ΟΥ̓] 0 [αὐτὸ σαν ΠΟ 15. δια: μοδὶϊα, χη, 
Πατέσων. ἈΝ τἌμα ᾿σο! οοῖα 08 οΥαϊ 51 ΓΟ ἸὩ0Γ- 
ἰυ15 ἴῃ δἰηα δ0. ἀείαμοι5, ἀαοδαὰς 1 ριδιἃ οἵ 
βαποἰ μα 6. ἀροθβϑιβ86. ΘΙ ΡΡΟΙ ΝΕ. 

(1) Ἢ οὐ μέθ᾽ ἀμαοτημάτων, τὶ βὲμδ μορεαϊὶε. 
θόβοπ πος ἴῃ σοι, ἴθ. οἱ βαὰ)». οἱ ἀρὰ ΝῚ- 
σΟΠΟΠῚ. ἴδπς ἐγὰτΠ 5 λα 61, ἢ οὔ, ἐρέ ποη, ααοᾷ 50 Π 1}. 
διμογῆαας νἱἀοίαν που νορθόγαχα δα]θοίία. Ναιὰ 
Ογει απ δ ΟΡ] οι οι ὁ πὶ γοβθοηβιο τοί, 805 αὶ 
[ἢ ρΘοολίῖ8 ἀδόθηθοῦο ὁροοῖδε ; ἄθαιθ 15 Χαΐ μοσοα- 
ἰοῦ πηι ΟΧΡΘΥί85 5.1 5100, Ῥαοοαίονο8 γΟγῸ, 6105 
Ἰοο] Θβίαν θυ ΘΟ 5. Ἰαναν ΡτΟΒαΐ, ἴῃ ΘΟ]. 6 
Ἐσο δ οἱ βαποί αἴ τη οσίαοβ {6} }κ1ῖ, αἱ ραϊοὶ οΧ 
Ὠθη]. Ργοθᾶ.; απ) ἰΠ ἀθ 1Ὸ5. ν6] αυ] Βαρ(5πὶ1} εταὰ- 
(ἰαπὶ διηϊξογαμὶ, ἢ05 ἱπ ἀοριθοϑὈ}} ἀαπα δ θη ὁὉ- 
ποχὶοβ μγοπυῃίαῖ. οαὐ. 4. πὶ. 2, εἰ σας, 1Ὁ, πππὶ. 
20, οἱ φυϊάφτῃ 5ἰαιίπι ροξέ ταοτίθιμ. οαΐ. 18, π. 161 
θα} οτρὸ που μαὶ δήαω ον Ἐπο]θϑὶϑ το] χα οπθπὶ ἃ 
ῬῷηΪ5 σοῃϑθαθπθηίιν, θα ααϊάδτη ΟἸΘΠ ΘΓ, 
8οἷ γΟ} Δ ὈΙ1ΟΓ ; δ 105. 1Π85, 405. ἈΠ Π(ἀδῖη ᾿ΓΔΠῚ 
τηουϊίος ἰδχ πὸ διοΥγὶδ βαα ἀχβῖο ἀμμαΐ, οοσηᾶ- 
ΟΣ ΠῚ ρΓΘΟΙΪΜ15 ἔΟ116 Ρ]4οα Ὁ}Π18. (ἃ σοπιρατναί μα 
ΟΥν 5 805 1η Θχβῖ]ϊο ἃ ματα ῖθο οὲ σα]ο, δἰ Ἰη ρῶ- 
ὯΙ5 γΟΓΘΑΥΙ 58 ΘΧ βίη π50 5 ση1ῆαξ. [060 προσευχῆς 
ἰπἴογίας, ἰῃ ἤσδ, ὑδβααῦ. Νιοοπδ οἱ ὑγοά. Ἢ πον 
προσφορᾶς, 5αρΡ  βοῖο. 

(2) Πἰροσενένχωσιν. εχ Επείγαϊίο, οἱ Νίοοηο, Πα- 
Βρὰλ Πορ, λβαα}. προσενέγχουσι, ΕΔ1, προσενέγ- 
χεῖεν, ΡΓῸ προσενέγχοιεν, ν6} προσενέγχειαν, 
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ἀδοδάομπίοπ, δὲ 6} 5. ἴῃ ΘΡΆΠΟΙΘ ταθπ!ίο ἢ! ἢ ΔῺ 
γογο, δὶ Γοχ Πα] πμ απ τἱγοβ ἃ 5 αἴθηδα5 Πιονὶν 

ΤΟΊ σα ν}} ἰὰ οχεηϊαηι ; 55 μοδίσαψαο ΠῚ δὰ ἡπιος αἱ- 

τἰπεαΐ, σονόοηδηι μΙδοίδηίοβ, τη θσὶ ργὸ 515 ρα "8 

40 1ρ50 [ΠΟ 5 οδια] σία! : πολι 1μ515 ΒΡ ρἢ εἷο- 
γαπὶ ΤΟ] χα οποι μρα οί ατὰ5. 517 Δα δπη  οτα 
πιο οΓ 05. ΡιῸ ἀοίπηοί 5, δἰἸατη51 ροοσδίογοϑ 
Β1η ρυθοθ5 60. οἴϊοτθη!δδ, ποὴ ὁογοπδῖα μ]θοι - 

1)}}5 : 5041 ΟἸεἸβίθαπη τησοίαϊα πῇ ΡῬΓῸ ροσσδ 5 ΠΟΘΙ 5 

ΟἰΘΎ Ώ1115, ΟἸοτηθηίοτῃ ἤθη Οα πὶ ὕτὺ 11Π15 δι τὰ ρτὸ 
ΒΟΒὶ5. ἀσηιογοτὶ δὲ Ῥροριταγο βαίαθοπίθϑ. 

ΧΙ. Τυϊῃ γοτοὸ ρμοϑὲ προ {Π|πππὶ τοι απλῖ8 ογαίϊο- 

ἤδη, σπάιῃ βαϊναίον ΡΙΌΒ0}15. 515. ἀἰβοῖρη}}5. [ρα]}- 
αἴ; θθατω σὰ θτιρα ΘΟ ΒΟ Θη0 1 μα οότὴ Ὁ ΠΟ Δ Π- 

ἴο5, ἀἰοδηίοβαιθ 6: Ραΐεν Ἰοδίον, απ ὃς ἰὰ σοὶ. 

0 ῃγαχῖτηδηὶ Ὠ6ὶ ἴῃ μορη05. Ἰυποίαη ΟἿΠῚ ἈΠΊΟΓΕ 

499 οἱοχηοπιίαηι  Ταπίδια }}}8 απ] ἃ 58 ἀδίοσογαί, 
ἀίψας ἴῃ οχίνοτη δ ΤηᾺ}}5 ὁχϑἴδγ6. 1] ασ᾽ ἀγα πὶ Ο}]1- 

γἱοηόπι δὲ στα ὦ ραν οΙρδοπθ πηι ἰπαάα] 510, αὐ οἱ 

Ῥαίγοπη ἈρΡΡΟΙ]αροηΐ, Ραζδν" ποϑίεν", ἡμὲ 65 ἵπ σιἰϊδὶ 

ΟΊ δαίοηι οἰΐδται που 1 (α] σο 6518. ππαρίποπι 
ἕαγαπὶ ὅ[, ἴπ {α] 5 σὺ ἤθα5 ᾿μ πα Δ ὴ5 οἱ Ἰηδολ- 

Βυϊα 5 55, 
ΧΙ. βαποίβορίνο" πογῖεὴ ἐν, ϑατὶ οἴ τη 6 5ὲ πδέϊγα 

ποι οἱ ᾽να 1ἃ ἀἸ σατητβ ϑῖνα πο ἀἰοαπηιβουία νονῸ 
δε ρϑοσαῃίεϑ (πὰπ ἀσ ρΡοΪ πα βουππ αι τὰ 

Ῥνορίον τὸν ποπιθη ἠϊθὴν οοπεπμιθ δἰαδρθνλαίι" ἰὴ 

ΓΟ; ἀν, 29. 50} Οὔε, ΝΜ; 19. 

(3) Αὐτῷ. ἔοτίο, τῷ Θεῷ, 
(Δ) Προσφέροαμεν, ἐξιλεούμενοι. ΝΊσΟΠ., προσφῆ- 

ρῦντος ἐξιλεούμεθχ, οἤειοηίες. ργορι(ἰαμιπιν, Μα]Ὸ 
γοιουῖι5 νορΕ!, ΟἸΡΙΔΕΜΗΣ ὉΓῸ ῥϑοραιβ ποι) 15 πῖας 
εἰαίταμ οἤεγῖνιια. ἵΝαπι δῇ τόσα σοπείρλμο 0 οὐ 56Π- 
585 Ο5., ΟΠΌΤΡΙ ἃ ΠΟΡῚΞ ρΡῸ μοοσα 5. ποβίτίβ, Οὔτ - 
δίπαηι ἐπ αἰγὶ πγδοίδι αὐ ἰησίαν νἱοι πη ἰδ οσΏ θ} : 
θα αἰτπἀϊΠ ὦ ρος, οἂρ.ς τ, ὃ, 48. Ῥοβὶ αὐτῶν, 
ἐχ οὐ, ἤοο, λα, πδεναιὶο οἱ Νίοθπδ δι} ρεἰ- 
ΠΙὰ5 τε, 6Ε ὁχ ἰἰβδάθαι, ΝΊοοΩΡ. ὁχσορίο, νούθηιὶ θετὸν 

γοσϑὶ φιλανθρώπον, , ; 
(8) Λέγομεν, αἰρίημιιδ. ἀδπονοῖ,, λέγεις, αἰοίς. 

πδάδηιν ἀοροὶ 6558 αὐ. ἴλοο οἱ (αξαῦ. βογὶ ρίατα, 
χαδιανὶ5 μα θοδηϊ, λέγειν" ΠΣ) Ἰαἶγα, ΡΡῸ ἐπιγοαφός 
μένος οἱ λέγοντες, ἰεταηΐ, ἐπιγραφόμενος, οἱ λέγων, 
γοιοοίαβ νον, αδοίξίβ., ΟΥΡ]] 5. ἴῃ ἰοία ᾿δὸ ογα- 
ὕση}5 Ποια ποδὶ οχραπαίσιθ, πο αο ἴῃ βοοιηάα μος 
βορὰ Ἰοφαΐναν, βου δοηᾶὰο λέγεις, αἴ παμὰ. 1(ς εὐχύ- 
ἅενος τοῦτο λέγεις. ΕἸ ἡτμη. 18, μετὰ τὴν πλήρωσιν 
τῆς εὐχῆς ἃ ᾽αήν. οδο 1 Ρεμλᾶ ΡοΓδοπα 
Ρἴαγαι!, αὐ πὰτα. 12, εὐχόμεθα ἐν ἡμῖν ἀγιασθῆναι" 
δ. πὰπὶ. ὕ, συγχωρῆσαι ἡμῖν παραάχαλοῦντες, Ναυη - 

ἀδδια δα οπὶ δάση ΟΥΑΙ ΟΠ Θτὴ ἃ βασοτἤοξο ρυοηὰ- 

δαίωι τηδμαῖητν, ΝΟ ΡΟ γοία5. 68. ἀνα σοτη οοη - 

βαθίαίο. αἱ βοραϊα5 Οναἰίοη8ηὶ οηι] σα πὶ ΓΟ 66: 
αὐτὶ βοΏ ΘΓ Π15. ΟΠ Ό ΤῺ ΘΟΟΪ ΟΒΙ ΓΌ ΠῚ 515. δύὰῦ (θ 50 
Ηἰοόγοόηγπιο, 110. πὶ οὐπί, Ῥοίαῃ., 5ὶ Ἰλοτη Δ ὰ Π,, οἱ 

ἴογτί ΑἸτίοαμπατη ἔσο] δβίδην οχοῖριαβ, η απ Δα Ἴ η 0 
ροραυΐο ἃ 5010 σδοογάοίθ ὑθοπαραίατ. Ὁ 

(6) Οὐραν Ἰιοοὺ γάρ βογιρβίτηαβ, δέ, ἐχ οοσᾷ, 
ἰἰοα εἰ αϑδμθ. 

(1) Ἐπεὶ δέ, Ῥαγεϊσαΐαιῃ δὲ ἃἀ]δοίηιας 6χ ἤσθ, εἰ 
τοῦ. α5. ρατο] 5. ἴῃ ἀηαμλ ΥἹ 1056. ΒΟΥ  ΡΓΑΙᾺ 
ἐπειδή οοπίαπαπῃς 06, 6ἐ ΟλΒ8Ὰ}. 

δνιεῖς" τΥΞ" 

ΝΕ 
᾿ρΑς».. 
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σοπίίδιι58)., 
δεῖ, Νοὺ φαοῖ πο αΐ σὩΠΟΙπιηὶ 6888 (0 δαὶ ΠΟ ἢ 

οναξ 504 χαία ἴῃ ποὺυὶπ ἢὲ δαποῖπαι, οαπὶ δα οι ἢ - 

ὑδηχοῦ ἰρ5] οἵ βαιβοι Ποσξίοπθ ἀϊκαὰ [ΟΠ 8. 

ΧΠΠ. Ῥφιχίσι γοριιίην τιρεηι. ΜΛ 1) δτιΐ πα οϑὲ αἷν 

ὄρτο ὄαπὰ Πάποῖα : γονέα! γόον παι. ΟἿ οὐ" 

ἀαβίνοτιι Ρασ] απ ἀϊσοπίοτα : δου σία» γοσιθῖ ρθο- 

ταίμηι ἴπ τηονίαϊ τοδίνο σογρότα 9; οἵ 50 Ί ΡΒ. 

ορϑῦδ, σορ Δ ἢ. 8. δὲ ΒΡΓΓΊΟΤ 6 ΡΌΛΠΤη Ργουβυ μοτί : 

15 0.0 ἀϊοξαταβ 658: Νοπὶαΐξ γομτθα (τ Δ. 

ΧΙΥ. Εἱαὶ υοἱμηῖαβ ἐπα αᾳμοηιαηνοζιρι, ἰὴ δείο, 516 

εἴἴαγα τὰ ἰορνα. ιν αὶ ἂὸ σας δ 6}} Πεὲ γοϊαπίαξοτα 

θεῖ Γαοϊαηΐ, βίου Πανὶ ἃ ἴῃ ῬΞδΙμαῖ5 ἀϊσο θαι: Βοηοάϊοϊεθ 

Ποριϊπιση, οὐιποβ ωὐοἶλ ει, ροιοπξθα Ῥοδολθ, ξαρῖθη- 

ἐθ5 υοἰκοιία!ο8. 6}ι5", Τὰ ἰρίέαν. οταμίο νῖππὶ Πλδὺ 

μαθοῦ οἱ ϑἰ σαι Ποαϊοπομι, Ταὰεὶ ἰἰἰοᾶϑ : Οὐαδῃχαάηϊο - 

ἄστι ἴῃ δηροὶβ νοϊαπίας. πὰ ἢ, βῖο δὺ βυροῦ ἰον- 

γαπὶ ἴῃ ππθ Παΐ, Βοιη 8. 

ΧΥν, Ραῆθῆι πορίσαι φρο ἐἰαίον, ἀκα ποὺ κο- 

αἶα. Ῥαπμὶβ ἰβία οοπΠΠ15 ΠΟ 5. Βα ΒΒ Δ 1815. 

Ῥαμπὶβ γγοὸ ἐξία σαὶ βδηοί5. οϑὶ, 50} 51} {14}}15 οδ1; 

ἀααϑὶ ἀϊοῆβ, αα κυρ βιαπἐιαπλ ἀπ π) αἰγθοῖαβ, ΠΪῸ 

Ῥαμπὶκ πο πὶ το ἰνθὴλ να 1 αὐ 8 1ῃ ΒΘ Θ βυ]ὴ 6}}- 
οἰΐατγ 5: ὁ5 968 ἴῃ οσλποηι (Ὁ σοιηρδᾶβθηι ἀἰνί αἰαῖ, 

δὰ φουροΣ5 αἱ απ᾿μηςο δι] απιθηΐαπτη. ΠΠΠπ|ἃ δι} 16 Π0: 
Ἀοιζίρ, ἀϊοῖμαν ρτὸ «αοίάϊθ ; 5ἷοας δἱ Ραῦ] 5 αἱθ- 

Ραΐ : ποσί ἀρροἰ αν" ἀἷδ8 ᾿οάϊονηιι5 "᾽ς 

ΧΥΙ. Εὲ νοηνί 6 ποῦς ἀνα πρϑίρα, 5ἰοιξ δὲ γιὸς 

γουε τἄμ ἀδδλονὶδιις. ποκένῖς, Δ] ὰ Θηΐηλ ῃοουδία 

Βα ΟὩ}115 : ΟΥ̓ Δ ΠλᾺ5 προ οἱ γόγΡὸ οἱ σοσι αἰίομ ὃ 
οὐ τὰ οοπάθιμημα πο. αἴμπᾷ ἀρίπιιβ, Αρ δἱ εἰς 

ὠονίπλιδ φοα Ῥεροαίιενι θη. ἱια θη 5, τηθη ἐὐημαθ", αὶ 

αἷν Ἰομηθ5 δ, Ρασίαμα ἰἰάχας απ 60 ἱπὶμιι3, 

ογδηΐοβ αἱ 520 ποθῖ8 ὀοπμθομδξ μοροδία, φιδιηδι- 
τηοάαπι οὐ πὸ5. ῬτΟχ  πιὶα. ἀοθῖνα τοτ  λῖσαιϑ. Ρὸτ- 

βμοπάσηίοϑ μῆναν ρτὸ ΤΆΔ] ΡΒ σαδῇα δοοὶρίπιμι, 

πὸ ὑπποίθιλῃῦ ; πθὸ παπι ὰὰ 5. ἰὸν 05 ΟΠ ΘΟ 6 8 

30 ἴ958.. χχἱτ, ὅ ; ἤοηι. τι, 36. ὁ ἤοσῃι. τι, 2. 
5; ἢ: δ 5. “Ποῖ πτ , ΕΣ πὶ ἢ 8: 

(Π) Μὴ εἶνα: ἅγιον. νΟσΘΠῚ ἅγιον 
οοἀά. οο εἰ (85. 

(2) Τὸ τοῦ Θεοῦ. Αγνδομ!ααι τοῦ ἴπ πππρΡοβ815 
ΟἿ ἸΒΒΌΓη ΓΘ511ξπ||τι8. οχ συ οὗ σθααβ. 

(3) Ὁ ἄρτος οὗτος, οἷο. ἤφο ὑϑυρᾷ, ἀβάὰθ δά 
ὡς καὶ ὁ Παῦλος 6χοὶ. οἸδηίαν ἴὰ 186 }10 Πεοὶ θείων 
μυστηίων, ΡαΡΠ Δ. ἐπὶ ἀηΐοὸ τὴν οὐσίαν δα α]- 
αἴμλαθ δχ οοα, ΟΜ". ἴσο εὐ αβαα)ν, ἀὸ ρρωαίο 
ΔΠΒ6}10. Μαρ θϑίαοι ον αποίογθηι, γοοὶβ ἐπιούσιος 
εἰν πο]ομία πὶ αχ ἀποδιβ νΈΓΡῚ5. ἐπί δὲ οὐσίαν ἀονὶ- 
να 6 : 4πθιπδἀιηοάαηι ΒΑ5111π|5. ἤρρα!, Ὀγονίον, [- 
ἴοργοσ. 58, ἀΠίαιιθ ροστλα] . Θαδληφαϑηι Ῥτόβαλῖ- 
πον ἰουρτθίαιϊο στ ἂν ἐπιούσῃ ἡ μέϑᾳ ἠογῖναι Ξμδ- 
ϑέαητἸαίθηι Ἀλ Θ Υ ΝΟΥ ΓΤ} 1|5 6. Βθβὰ ΟὙΤΠΠ οὶ βιιρ0)- 
εἰ δδίυἰα 8 γοσα λα} πὶ ποτὶ σον ΘΠ, μουὺ χαταστη- 
σόμενος ααρα ἰῃ ἱπιρΓθ 5515 ᾿βαθραιτπ", ΒΟ ρΙρϑί πη οχ 
ποπιΐπαι!. οσοαά. χατατασσόμενος, ΔασΙΟΡ ΠΡ61}} Περὶ 
θείων μυστηρ, 16ρ11, πρεπόμενος, ᾿Ἰ]6η 4080 ὕτὸ τρε- 
πόμενος, σεεὶ ἐοπυονπ, Αἀάίααο, μα 5. νοοῦσα, χαὶ 
ἐμμένων {ν1056. φογρίαμα. ἐμμαίνων) τοῖς χαθα- 
ρος, ἐἐ δὲ ριι"ϑ Ἰηυπαηθηβ. ῬΆμοιη, 5) 5έα Παίριῃ ἃ 

8. ΟΥ̓ΆΠ1 ΒΕ ΟΒΟΙ,, ΑΒΟΗΙΕΡ. 

οὐαπιῖ5. αὐ ἴῃ ΠΟΡῚ8. βαηοξϊ βοδί)" ποθλθη ἃ διαπαντὸς βλατφημεῖται ἐν 

Β 

ΡΡΕΠ 90, 
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τοῖς ἔθνεσιν’ εὖ- 

χόμεηχ ἐν ἡμῖν ἁγιασθῆναι τὸ ὄνομα τοῦ θευῦ" 

οὐχ ὅτ' ἐκ τοῦ μὴ εἶναι ἅγιον (1) ἐπὶ τὸ εἶναι ἔρχε- 

ταῦ ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ἡμῖν ἁγιον γίνεται, ἀγιαζομένοις 

καὶ ἄξια τοῦ ἁγιασμοῦ ποιοῦσιν, 

Ἡ", ᾿δλθέτω ἡ βασιλείχ σου. Καθαρᾶς 

ἐπτ' τὸ σὺν παῤῥησίᾳ φάναι" ᾿Βλθέτω ἡ βασιλεῖ 
ψυχῆς 

σγυ. Ὃ γὰρ ἀγχούσας Παύλου λέγοντος" Μὴ οὖν 

βατιλευέτω ἡ ἁμαρτία ἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώ- 

ματι ἀλλὰ χαθάγας ἑαυτὸν πράξει χαὶ ἐννοίᾳ χαὶ 

λόγῳ, ἐρεῖ τῷ Θεῷ" ᾿λθέτω ἡ βασιλεία σοὺ, 
ξνηθήτω τὸ θέλημά σὺν, ὡς ἐν οὐρανῷ 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ θεῖοι καὶ μαχάσιον τοῦ Θεοῦ 
ἄγγελοι, τὸ τοῦ Θεοῦ (93) θέλημα ποιοῦσι, χαθὼς 

Δα ψάλλων ἔλεγεν Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάν- 
τς οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες 
τὰ θελήματα αὐτοῦ. Δυνάμει τοίνυν 
τοῦτο λέγεις" ὡς ἐν ἀγγέλοις γίνεταί σοὺ τὸ θέλη- 

μα, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἐμοὶ γένοιτο, 
σποότα. 

18΄. Τὸν ἄοτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἐμὴν 
σήέμτρην, Ὃ ἄστος (3) οὗτος ὁ χοινὸς, οὐχ ἔστω ἐπιού- 

“' 
-- 

εὐχόμενος 

᾿ 

Γ Ἔν κἂν Ἢ κὰν σάτα ΡΌ ΩΝ 
σις. “Ἄρτος δὲ οὗτος ὁ ἀγιος, ἐπιούσιός ἐστιν’ ἀντὶ 

οὐσίαν τῆς ψυγῆς γατατασσύμενος. 

ς κοιλίαν χωρεῖ χαὶ εἰς ἀφε- 

τοῦ, ἐπὶ τὴν 

Οὗτος ὁ ἄρτος, 

δροῶνα ἐχθάλλεται" λ 

σιν ἀναξίξοται, εἰς ὠφέλειαν σώματος αὶ ψυχῆς. 

᾽ » 
Οὐκ ὁ! ξ 

ἀλλ᾽ εἰς πᾶσάν σοὺ τὴν σύστα- 
3 

Τὸ δὲ, σήμερον, ἀντὲ τοῦ, χαϑ᾿ ἡμέραν, λέγει" ὡς 
ἿΝ, Ω “Ν » 

καὶ ὁ Πυῦλος ἔλεγεν ἜἌχρις οὗ τὸ σέμερον γὰ- 
λεῖται, 

Ιζ. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς 
: τ ΣΕ τι τς Χὴ ᾿ τ᾿ χοῦς 

καὶ ἡμεῖς ἀνίεμλιν τοῖς ὀφειλίταις ἡμῶν, [ἰσλλὰ 
ΩΣ : ᾿ νοὶ Ἂν ἀρὰ ἢ γὰρ ἔχομεν ἁμαρτέματα, Πταίουμεν γὰρ χαὶ ἐν λόγῳ 

δ : ᾿ 
καὶ ὁ, διανοίᾳ, καὶ πλεῖστα καταγνώσεως ἄξια 

ποιοῦμεν, Καὶ ἐὰν εἴπωμεν, ὁτι Ἄὁμαοτίαν οὐχ 
ἔχομεν, ψευδόμερχ, ὡς λένει Ἰωάννης, Καὶ πρὸς 

ὧν θεὸν τιθέμεθα συνθήχας, συγχωρῖσα. διῖν πα- τὸν ὕξον τιρὸῦμὲ ᾿ δ, γ ΡΥ, ἐ. ΜΝ πὶ 

ρακαλοῦντες τὰ ἁμαρτήματα, ὡς χαὶ ἡμεῖς τοῖς πθό- 
Ἧς. ἢ τ Ἐ πον 

λας τὰ ὀφειλήματα, ᾿Εννουῦντες τοίνυν ἀνθ᾽ οἵων 

ἴα λαμδάνομεν (4) ἡ ἀναμείνιοως: δὲ ὑπὲρ οἵα λαμθάνομεν (8), μὴ ἀναμείνωμεν, μηδὲ ὑπὲο- 

45 Μία. χν, 17, 45. Ψ Ζ. 106. ἰἰδ. ν, ἕα Ὁ 

δἀϊεύμηι5 οχ ἢ ΟΥΡΠΠ]ο, φαριημαὐπισάπηι ἃ παι} |5 Ρα θα, Θπο]α- 
τ ουϊαπι {6 1Πσἱ, φαδιαν5. Αἰ δον ἱποον ιγ δἰ, 
ὈΡΒΟΌΡΙΩ 6556 ΠῸΠ ροΐοϑί πὰς σοα. σΟΙ ΘΛ ΟΠ 
οαπι οαξ. 55, παπιὶ. 3. οἱ ὅ, (15 σα ῃ ΑΠ115 ρδηΐβ πα 
αἰ αἴθ σογρονΒ οἱ δηΐηιϑ ἢ ἰοίατῃ ΠΟ πι} 815 
σοιηρᾶρβοῃι ἀἰδι αϊαν, ργείθν ΠΟ αὐ βίταπὶ ἢ μὸν 
«παϊῃ εἰ 1ἢ οἶα 5 ἰοοἱβ σΟΓρῸ5 εἰ βαησαίποπι (Ππτὶ- 
511 τὰ τηοπιθτα ποδίρα ἀἰδιυ ἤν, σιν Οὐ ΛΕ 5 
51γ}} Βα πο σαν: ἄσπι ἀπιιπὰ μρῸ ϑεθαηι ἴ)οὶ 
Ῥγοργίαηι 5101 οθα τ ραΞο ν ς οοΡρα5, Ομ 5εϊ σὰν- 
ἢ5 δὖ Βα κα 15 ἃ (λοι, δά δ  51}5 ἀμ 85 ἀε!οη- 
ἀϊναν, αὐ οὐἴπι ἀσηὶ βαπραΐπθ α᾽.65 ΠΟ ι ον δά- 
γΟΓΒι15 ΔΠρΡΟΙαμν ναϑία!ούθτῃ, οαϊ. 19, πηι, 8. Νὸς 
δα δι πα πάχη ὁ8ὲ Ογυη πλ δα βτπαϑθο σονρὰ5 
ΘΒ δὲ} τὰ ποβίρι. ἰνε{ οἵ ἀἸΒΟΥῚ Σ 96 501} ἃ ἰὸ- 
4αυθηαὶ τας π6 βαποίο, οονρονὶ {θα χαρά 5ρ6- 
Εἰδθὰ8 Π]υἃ οδέορομο θη ἀπο 6 σοπνδαῖ, ΑἹ πθάπε 
ΒΡΘΟΙΘ5. 11 Β6ΟΟΘ5500) ἰγὰ ποραΐ, 58 ϑοϊαμηπλοῦο 
ΟἸιυ πεῖ σοῦραξ, 

(ἃ) ᾽λνο᾽ οἵων οἵἷχ λαμδάνομεν. Ιοτ0 ὦν, υχ 
οοὐά, ἥος οἱ (δϑαῦ. ϑοτιρβίπηαβ, οἵων" ἰηἰ 0} 
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τιθώμεθα συγχωρεῖν ἀλλήλοις, 'Γὰ πταίσματα τὰ γινό- 
β τ ἍΝ Ξ ᾿ μενα εἰς ἡμᾶς, μιχρὰ ἐστι, καὶ εὐτελῆ, καὶ εὐδιάλυτα' 

Ἂ τὸ τ ν . “-- , “ 

τὰ δὲ εἰς Θεὸν ὑφ᾽ ἡμῶν γενόμενα, μεγάλα ἐστὶ, τῆς 
αὐτοῦ μόνης (1) διόμενα φιλανθοωπίας, Πρόσεγε οὗ οὺ μόνης (1) δεόμενα φιλανθρωπίας, Πρόσεχε οὖν, 
υἱἡ διὰ τὰ μικρὰ καὶ εὐτελῇ εἰς σὲ ἀμαρτή ἿΞ μὴ δ’ μιιϑὰ καὶ εὐτελῆ εἷς σὲ ἁμαρτήματα, ἀπο- 
χλείσῃς σεαυτῷ τῶν βαρυτάτων ἀμαρτημάτων τὴν 

ἸΔΑ τεηξ ᾿ 
παρὰ θεοῦ συγχώρησιν, 

ζ΄, Καὶ υὴἡ εἰσενέγχῃς ἡμᾶς εἰς πὲιρασμὸνν 
ἕ, “ -- ᾿ 

Κύριε, 'λρα τοῦτο διδάσκει, εὔχεσθα! ἐμᾶς μηδόλως 
πειρασθῆναι, ὁ Κύριος; χαὶ πῶς εἴρηται ἀλλαχοῦ' 

᾿Ανὴρ ἀπείρχστος, ἀδόχιμος (2); καὶ πάλιν: Πᾶ- 

σαν δγαρὰν ἐγής ἀδελφοί ι ὅτα' ελλρὰν ἦγηξασθε ἀοελφοι μοῦ, ταν 

ρχσμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, ᾿Αλλὰ, μήποτε τὸ 
εἰσελθεῖν ἐστιν εἰς πειρασμὸν, τὸ καταδαπτισθῆναι 

ὑπὸ τοῦ πειρασμοῦ ; Ἔοικε γὙὰ9 ὁ πειρασμὸς ὥσπερ 
γειμάῤῥῳ τῶὶ δοσκόλῳ πρὸς διάδασιν, ΟἹ μὲν οὖν 
ἐν πειρασμοῖς μὴ χαταδαπτιζόμενοι, διαῤαΐνουσιν 
ἢ 
ἄριστοί τινες χολυμδηταὶ γινόμεοι, καί μηδόλωῳ 

Ἶ πει- 

ΩῚ 
ἀκα Φ' Ά ΕΙ 5 
ὑπ᾽ αὐτῶν χατασυρόμενοι, Οἱ δὲ αὐ τοιοῦτοι, εἶσ- 

" τ ς , 
τόντες χαταδαπτίζοντχι, Οἷον, ὡς ἐπὶ ποραδείγμα- 

᾿ ὑπάρε. 
τος, ᾿[οὐδας εἰσελθὼν εἰς τὸν τῆς φιλοχρηματίας 
πειρασμὸν, οὐ διενήξατο - ἀλλὰ κχκαταϊαπτισθεὶς, 

καὶ σωματικῶς χαὶ πνευματικῶς 
εἰσ λῦεν εἷς 

ἀπεπνίγῃ. Πέτρος 
πειρασμόν" ἀλλὰ 

ἐδαπτίσῃη,, ἀλλὰ γενναίως διανηξά" 
τὸν τῆς ἀονήσξως 

εἰσελθὼν οὐχ 

ἡμᾶς͵, ὁ Θεὸς, ἐπύρωσας ἡμᾶς ὡς πυροῦται τὸ 

ἀργύριον " εἰσίναγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα ἔθου 
θλίψεις ἐπὶ 

ὃ: - -- ᾿Ὶ Μ“ν 4 Ἂς 

τὸν νῶτον ἡμῶν " ἐπεδίδασας ἀνθρὼ- 

τὰς γεραλὰς ἡμῶν, Διέλθομεν διὰ πο- 

β. ἸπδυΝι, ὀδυχτο; Ὁ. 10: Ἰξοτηνν, 85. ὁ. Ὁ δο ῖ, ὥι 

5ΠῚΠ Ἰοφαθη αι! ναι πο οαΐ, 3. ἢθπ. 7, ἐξ οἵων εἰς 
οἵα γατηνέχθη. Ῥο5) λαμβάνομεν, οχ πάσηι) σοάῖο!- 
5 Οὐἰδὶ, δας. ΜΟΡΟῚ οὐ γύνϑ, ανοά, δαπιάϊπηὰ5 
τϑρρα, μὴ ἀναμείνωικεν, 

([) Τῆς αὐτοῦ μόνης, εἰς, ΑἸ οοαά, Κοε οἱ 
λβδα., καὶ τῆς αὐτοῦ δεόμϑθχ φιλανθρωπίας, οἵ λιὼ- 
ἦι ρας παδοηῖας νοηισηἑίαίθ. Τὰ οοὐά. ΟἰίοΡ., τῆς 
αὐτῆς μόνης, οἷο, εοἰα ἦρδβαᾳ 06} 96 Ῥοηϊρηίίαίο Ομ 
λαθρηῖ. δὸχ δξοιχι ποιὰ βἰμμ! ῇσαΐ δα ρ οὐ Γον οριδ 
ἐανένο, 504, θυ βοῖὸ ΔαΧΗ ο ρμοβϑα [0}}1. 51᾽0 451}. 
ορίβε, 211: Τὸ ὃὲ ἀμχρτημχ τοῦ Λαμὲχ, οὐ κατας 
κλυσμοῦ δεῖται πρὸς θεραπείαν, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ αἷ- 
ροῦντες [ἢν αἴροντος 1 τὴν ἁμαρτίαν τοῦ χώσμου.. 
Ῥορραῖο Χιαηεθολ πὸὶ δα ποῖς αὐ αὐ αξίοηανι ἀϊειθίιοπ. 
δρῶ πισοοδοανῖτδ ο8ὲ 8 φιιὶ ἐοἰζ βοσλαίμηι γιλοι 

(2) ᾿Ανὴρ ἀπείοαστος, ἀδόκιμος. οοὰ5 1118 αἱ Ἰασοῖ, 
ἀπ χθατα γδροῦίαν ἴῃ βογίρίατα. ἘύὺπῚ [ἀπηθι ἃ 
ἡ Πι1Ξ Βα ΙΒ 5. ΟἸτθο 5. οἱ ἸαἘπεῖ5. οἰαϊα5. Δὰ οὐ 
ἍΠᾺ. 6} Νὰξ,, ορῖπι, 318, ἀατα ουδὲ: Οὐ δόκιμον τὸ 
ἀπείσχατον, Ξαμρλοί 5. ΝΊΠ5, Θουξεέρλλ 856οῖ, ἀ, ὁ. δὲ 
Οὐχ ἤκουσας τῆς ρείχς λεγούσης φωνῆς ᾿Ανὴρ ἀπεί- 
φαστος, ἀδόκιμος πχοὰ θεῷ , Νοη ἀπο εὶ ἀἰοδιάηι 
τόσον (ἀἰϊοοπίοην τ Ὁ πολ ἐση!αί 5, πον. ρυοδηίεις 
ἀρμὰ Ἰομηι. Ὠαναᾶβο,, 8... ὃς βάρ, ὁὰρ. 0: 
᾿Ανὰρ 1ὰ» ἀπείραστος, ἀδόχεμιος, οὐδενὸς λύνου ἄξιος, 
Ἰιδροτίίαν ἴὰ Και 5. βαπο ρθγαηη, θ6. ριηΐξ, εἰ 
»Ῥαϊζιοπίς, μὰς. 1511 ἐδ ἀρὰ ᾿αυπππιη, Π6 δοη6- 
εἰϊειἰοπῖθεις ραΐγίαγο,, Ὁ. πὶ ἰὼ Βορεέίοῖ, Θαά. : 
γὴν ἱπιοπέαίεις ποτὶ εδὲ ργοδαδιὶ δ. Αραὰ (αβδίαπαιι, 
(10}}. 1χ, σἂρ, 23, ὁ αφαὶ ἐχ θο βιθῖρβιῦ δ] Ἔα ατα ΤῸ 
Ἰείδδαια, ἢ. ᾿Αντιχειμένων, φαάβί. 1328... Οηληβ 
υἱρ αὶ πο, δδὶ ἐσ αι, ποὴ 658 Ῥγοδαξι5. Να  ὰ5 60- 
τὰ 40ὸ ἐσ ἴοοῦ ϑομίθη ἰὴ δᾶπὸ ἀερχοιιρϑοῦς 

ποὺς ἐπὶ 
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Α τοχαϊ ίογο ἐσ υσ ν γϑθηγαν, Οἰλ ἰὴ πὸ8. σομη ἐπ ἢ- 
ἰὰν οἴὔδηθα, ὁ ρᾶτνο,, ]ονο5. δὲ ἀἰββοία αι [Δ }]05. 
Οτιἃ5 νόγὸ ἰὰ Πα τι Ομ ΓΝ ἐπ} 5. Τα Ρ 8), οἱ 50115 

6}05 Βδη θη {15 Δπ Χο ἀϊϊποηάς, ὕανα Ἰαίίαν 
δ ῬΓΟΡΙαΡ ρᾶγνα δὲ υἱ]8 ἴῃ 18 δι] ἢ} 55ἃ, σΡαν 551 - 
ΤΙΟΡαπὶ ΕΠῸῚ ἰρδὶ ρϑοοαίογιπι το βϑίοηθπι ἀρᾷ 
Θθύϊῃ ρυΦΟΙ] Ἀ56ΤΙ5, 
ΧΥΠ. « πη πάποδϑ πο51} ρα απ θη Ποτη 6.» 

Ἰάῴπιο ΠΟ πλ 5 στᾶσα 08. ἀοσσοί, π6 ὉΠ} οτ5 ἰοπῖρ- 
Β.ν ἡ Εἐ ααοπιοᾶο 4}18 0] ἀϊ οί η 65}: « ὙἹν ποὺ ἴοπ- 
« ἰαἴι18, ΠΟῚ 651 ργοθδίιι5 "6 Ὁ οὐ ἐξόν πηι Σ ΠΥ ΠῚ Πὶ 
« βαυάϊαπι δχ βε πιαίθ, ἔγαίμο5 τη θῖγ σα πῃ ἐοπίαεϊο - 

«Π65 ποῖ (6 Ρ 15 γατὶαϑ ὅ7,.» Ὑοταπ ἱπρτοὶ ἰὴ ἐδ - 

σι θηι, δοημπ [ποεῖ ἃ ἰοηςαςοΘ. Βα τ λουρὶ ὃ Ναιη 
ἰοπία!ο ἰοντϑητ δὰ γα} οἰθηάπτὰ Αἰ} 611} 51 }}}} οι: 
ααϊ Ἰριίαν μι ἰοπίδί10 1} 5. πο Βα ηΘΡ σα ηξτιν, ὁΡ- 
ἐἰπὴὶ γοϊαὶ παϊαίον 5 (γα ]οἰαπὶ, δ πα [1 τα οἢ ὁ ἃ} 65 

Ῥδείγαρυπίαγ ; ααὶ νθρο [8165 πο 5απὶ, ληρτοϑβ5ὶ ἀδ- 
ταογσαπίαν, Οτ18}15, αὐ Οχορ]ο αἰατηιγ, Ππιάδ5 ΓᾺΪ; 
4} τη ἀναγ ἴω ἰδ (10 60} ἱΠπρ  οσ5ὰ5, πόα ὁπαίαν 
568 Β.ΪΙΠΟΡΒΊ15, Οἱ ΠΟΥ ΡΟ 6 δ᾽, ΒριγῚ τὰ Βα βοοδ 5 οί. 

Ῥρίγιι5 ᾽ὴ ἀδηδροίοηὶδ (ΘΠ θα θλ Ἰη γον, 568 
ἱπ ΓΘ 9505 Π1ΘΙΒῸ5. Π0.). 651 (3) : γϑσαπ σθηθτοξο [ν- 
Ὠδη5 ἃ ἰοηίαίοηο Προραΐα5. 68... ΔἍΠῚ τυγϑα5. ἀΠΡῚ 

ἱοο απ πὶ ΞΔ ΠΟ ΟΥΆΠῚ οἰογατα, φασά ἃ ἰοπ αι 
ΘΙΌΡ 5 51{ αὐδῖϊα5. ῬΟΓΒΟΙ ΟΠ ΓΘΏ 1 « ῬΡΟΡ ΑΒ. πο8- 
«Ὠραβ; ᾿σοπα  5ἐΐ Π08 510} ΠΟΘ η Πα σϑηίαι ;1η, 

« ἀιχΊβιϊ πο 510 ᾿αα ὰ ; ΡΟ 5015} ἃ ΠΙ ΟΠ 65 βιιμον 

«ἀογϑαμι ποβίσιι ΠῈ ; πῃ ρ ϑι115.1} ΠΟΙ ΠῸ5 ΒΡ νυ σα ρα 
«ποβίν, Τ ΛΑ Π 5ὶ νἰπλε15 ῬῸΓ ΘΠ ΘΙὴ οἱ Δαίατα, οἵ οἀτιχ δι 

«ποβὶῃ γοΓΡ σογίατη ἐδ.» Ὑ ΔΘ η 605 ἢ ἀδηξον οχϑι λῃ- 

( τὸϑ φυοὰ ἐγα  οσοῦίας, πθο ᾿ρ81 μουοβ5ὶ (4) Ξί 1} Εἰ άπ 

48 Ῥ»Ἐ6Ὰ], υχν, {0-12. 

ασλίμηαίι, 581 ἰὴ ΘΟ] 85] ΑΒΕ 100 οὐ [ἢ ΔΠΠ5 ΒοΓ ρττο 
1075. βου σης 1511 5ΠῊῈ 1165; 6 ἀπ 5, τὰ 6 π10-- 
τηοτία γ6} βοἷόὸ βρῆδα τοι παν, ποία αι ἔαθυ} ἀἀα- 
σίαπι ο Ῥαίγαια οὐ σοι πη, 

(395) Ὁλοκλήρων. ορθ, ὁλοκλήρου, βιητ, 
(3) βείνως ἴῃ ἰθνε αἰϊοιισηὶ ἐπ  Οϑδμδ ἩΙΟΥΒΜ5 Ὅ1.0)) ὁδί, 

Παυὰ πορδιὶ Ραίγαϊη σγαν! Ξα σοι θα 558 ροσοαίο, χία 
ααοβάμηι αἢν ΗἸοτοπνιο, ὧι ἈΙαί(ἀ χχνι, 73, σαβι} - 
ξαΐοξ, 4] ἔρίνο α νογΡὶ οὁσοπριεοιθ, μΡ6 . πιθη  ] ο1ἢ 
τοϑιγιοιιοθὴν οὐρα ργουβὰ5. Προταραηξ Ροίγαχη. 
γε 5 νορὸ οαν, 5. ἀππὶ. 18. ΘΟ Ὠ Ποῖα ΡῬο ἢ 
(ον θομἴπ αι πρᾶν δον Πα} 115. ἀΔΠΐδεὶ πα ον ον 

μοι οπίῖα, ἐἀονατὴ ὑϑηϊάμι δυο ΘΡα 556, εὐ ρθούδῃ- 

ὅπαπι ρον ρο ΘᾺ) δα Γαΐ 6 ὁ. Βϑοι]οΡιμῃ, {πεῖ - 
ὅπὸ ΦΧ ΡἾαι ὀναβῖβϑθ, ΠΟ οδί, ᾿στασ νη 0 ἴα - 
ἰαϊϊοπθαν 5 ρΡΟΓΑΓΟ ; ΠΟΙ 5οἸαχα ΡΘοσαίαμῃ ΘΠ ἌΜΟΙ, 
564 ἃ ρϑσσαίΐο τοβὶρίβοθνο. [ἃΔοἴτοο Τὰ ἀά πὶ ἀναν 
(ον αϊοπο δα θαχθύξατη. αἀἰοίε, ποι πο ἰδπίαΠοΪ 
βασοοῦτα πὴ 8 ργοά ἀδ.}} ΟἸ υἰδέαηι 90 φυοα ἀδρογὰ- 

Εσποίφαθου νἸίατα Ππιῖνι}., Πλιιβιία! α προ Βα μοσα 18. 
ἰοπταιοπβ, γ8} δι άοια βασοῦ θη αἱ δχρ] σδι 10. - 
Βοίαν παῖς Πα  ἴηα ὁ0Ὁ ποθέν 6. οὐ μιπίίατι Ῥαϊῖα, 
Ργαϊὶ δρῖν". ἀρ. 309, Ποογοαπ, αύθπι Η]ογόκξοὶγ- 
τα πατῇ μ ΡΟ γ γιατ [588 Του αν, σα πὶ τα 1} {4[1- 
χ5 Ταΐϑβο νἀθαίαι, την ψέυϊεῖθ. ὁαρον, 3. « Νοῆμπὸ 
« οαἶπα Ομ ηἶ5 οἱ α δῖα ὁαρίταν [πὶ οὐατι πχοιὺ 
ὁ Ὁ δὰ οἱ οοὐϊά ταν; ἰοτϑίαη δαΐι οἱ ροπίχῃδιῃ 
« οἂρίίαν, ΠΡδύάλαγ, βίσα! Ἰοἴγι 5. {ποῖ ἀ1] ὁπλαὶ ἴπ 
« ἀϊαθον! Ἰάσσο ἐδ ρον ΠΟΘΔΙΟΠΙ5 : 584 γοβὶρὶ5- 
« ἀοῃ5 οναϑιι, οἱ 1 σαπὰ Πάν Σ΄ « Απϊμὰ η15ὰ 
« 5[6ι} βά58οι δὐδρία ὁβ[,.» οἷον. , 

(4) ΒΕ. ταῆχὶ, ἴῃ ἰάχαθο νοὶ ἴα Ἰηο ρεοίαμαϊ (6, 
ΨΧΎΙΙ, 8). 

Ι Ὡ- 
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αἰδιὶ πος, αὐἰάίμιν, ἐν γε ἰφονίμηι Τὰς τ οί σορίατα ἃ ρὸς καὶ ὕδατος, χαὶ ἐξήγαγες ἡμᾶν εἰς ἀναψυγ ἦν. 

ἰβ8ο5 νοηΐββε, 68}, ἃ ἰθπίατοπϑ 1) γαίο5. ἔμ 588, Ὁρᾷς αὐτοὺς παῤῥησιαζομένους, ἐπὶ τὸ διελθεῖν 
τ ὃ ἵ ὰ ὈΉΝΟ ΑΙ, δα Ἕ ἀφ όδῶν. 

χαὶ μὴ ἐμπαοῆναι (3) ; Καὶ ἐξήγαγες ἡ μᾶς, φησὶν, εἰς ἀναψυχήν, Τὸ εἰς ἀναψυχὴν ἐλθεῖν αὐτοὺς, ἐστὶ τὸ ἀπὸ 

πειρασιου ῥυσθῆνα:, 

ΧΎΤΙ. ὅρα ἰΐδονα πος αὐπαίο. ἃ 8Ά 51 1, Νὰ ὑν- 

ἀμοας πος ὧν ἐοηταἰϊογοθι, 5. ΚῊ ΠΥ δ. ΘΠ] Π0. ΟῚ 

ἰεηἰατὶ, ποη αἀ͵δοῖσβοι, δρά ἰέδογα ἢο5 ὦ πιαίο, Μὰ- 

Ἰὰ8 νόγο, δϑὲ δάνουβαυαθ ἀοοπλοι, ἃ ἀὰὺ ΠΡ Ρατὶ 

οὐάιητ5. ΤαΠπι γοιὸ οχρίοὰ ογαϊϊοπο, ἀϊοῖβ : Δ θλύην 

ρὸν ΠἸυά, ΑηῖθΣ, αασὰ βἰρβαῖῆ θαι ας, φαφϑουηᾷιθ 

ἰὼ ἰἰὰς ἃ 60. ἰταάιία οταίοπθ σοπεϊπολλναν, ο5ὶ- 

δπδηβ [οἱ 556} }16}85 ]. 

ΧΙΧ, Η15. ρϑοσδιὶβ ἀἰσι! βδοθγᾶοβ : ϑαηοίᾳ 56)}- 

οἷϊς (1). 4 δαποία 5ιπ', ααῷ  ἰῃ αἰναυ]  ᾿γομοβιία 

Ἰαοομί, τοσορίο 5ριυῖνπ5 Βα Ποῖ! δαρουνοηίι, ϑα 0] 
γοΝ ΄Ποααθ, Βρὶγιια 5 βᾶηο ἄοτο αἰσηαί!. βαμοία 

ἰρίταν βαμο 5. ἐσηνοπίιαῦ, Βοϊμάβ γὸ8 ΘῈ) 15 ; 
ὕπι ξαποῖιδ, πι5 Βοριίηνις ΖΦ δι. ΟΠ γ βένι5., ον θ τὰ 

πα 4 6 ὉΠῚ15 65 βαποίαβ, παΐαγα 5 ΠΟ 5; ΠῸΒ 

8 θη δἰϊατη βαποίὶ ἢ γι πὰ ΠῚ παίαγᾶ, 5δά ρατ- 

τἰοϊραιίᾳοὴς εἴ οροτάτη οχθγυϊο, ἂἃο νοίο, 

ΧΧ, 55. Αὐάϊν]ϑι1 ἀοϊπαὰς νοθϑπλ 5 ΠΟ 15. (2), 

ἀϊνίπα φασαατ πιο]οάϊαᾷ νὸ5 δὰ βαηῃοίογιηι Ἰαγδίθσ 
τοστη Ομ πο πο ἰμυ Πα η{[85, δ ἀἸοΘ {8 : τ - 

βέαίε εἰ υἱ(οῖο, χιιοιί δοπὶις οἐὶ Βονιίηιις δι. 5 Ν 6 ροῦ- 
Ῥοτγοίϑ ἔα ποῖθαβ ᾿ὰ}115 τοὶ ᾿ἀἸολα τ 5 Ε{πιδι] 0 6 η1- 

αὰὸ ρου {16 : αοῖ, ἐπ ααλιη, 508. 1461] οαλη δ ἀἃ- 
δια το Ἷ5. αχρεγεῖ. Ὁ] δπΐπι σαδίαπέ, πυη ρᾶπθια οὗ 

χἱππιθν ἀοραθίατο [οαλαΡ, σοὰ δη ἐγ ραια [8611 5]- 

ἔπ. δὲ. βαογδιαθηίατη 1 ΟΟΥρΟΡΪ5. οὐ. 8δπμα 5 

Ομ τ δ... 

ΧΧῚ, Λαάϊδῃβ ἰδίταῦ, πὸ ρχρᾶπβὶβ πχᾶπα πὶ νο] 5, 

« “5 Υἱά. ΞΡ. ἡ. 7; δᾶϊ, 19, ἢ. 7, ὀᾶ, 81, α. 3. ὅ9 γιά. οαϊ. 13, ἃ. 36.» 
« οαἱ. 22, ἡ. δ οἰῶ.» 

Β 

1Η΄. ᾿Αλλὰ ὁῦσα' ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, Εἰ 
ων τ δ - ΞΕ Υ ἄρνες ἦν τὸ, Μὴ εἰσενένχης ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, τὸ τοῦ 

μηδόλως πειρασθῆνα! παρασπτατιχὸν, οὐχ ἂν ἔλεγεν" 
᾿Αλλὰ ῥῦσχι ἡυᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, ἸΙονηρὸς δὲ, 

ὁ ἀντιλείμενος δαίμων, ἀφ᾽ οὐ ῥυσθῆναι εὐχόμεθα, 
Εἴτα μετὸ πλέρωτιν τῆς εὐχῆς λέγεις - ̓ Αμήν' 
ἐοι 2 κι ὡρὲ , εΥ ϑι ᾿ Ἶ, ἐπισφραγίζων διὰ τοῦ ᾿Αμὴν, ὃ σημαίνει, γένοιτο, 
τὰ ἐν τῇ θεοδιδάχτῳ εὐχῇ. 

10. Μετὰ ταῦτα λέγε: δ᾽ ἱερεύς 
ἁγίοις. Ἅγισ τὰ προχείμενα, ἐπιφοίτησιν δεξάμε- 

να ἁγίου Πνεύματος. “Αγιοι καὶ ὑμεῖς, Πνεύματος 
ἁγίον καταξιωθέντες, Τὰ ἅγια οὖν τοῖς ἁγίοις χατ- 
ἄλληλα, Εἴτα ὁμεὶς λέγετε: Εἷς ἽΛλγιος, εἷς Κύ- 

ριος (4) Ἰησοῦς Χριστός. ᾿Αλτθῶς γὰρ εἷς ἅγιος, 
ερόξε, Φἢ ΝΣ ὩΘΎων ΠΕ ὅδ Ἢ 

φύσει ἅγιος’ ἡμεῖς δὲ χαὶ ἅγιοι" ἀλλ᾽ οὐ φύσει, ἀλλὰ 

. Τὰ ἅγια τοῖς 

μετοχῇ, καὶ ἀσκήσει, γαὶ εὐζῇ. 

Κ᾽, Μετὰ ταῦτα, ἀχούετε τοῦ ψάλλοντος, μετν 
μέλους θείου προτρεπαμένου ὑμᾶς εἰς τὴν χοινωνίαν 

τῶν ἁγίων μυστηρίων, καὶ λέγοντος" Γεύσασῃς χαὶ 

ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος, Μὴ τῷ λάρυνγ: τῷ 
σωματικῷ ἐπιτρέπητε τὸ χοιτιχόν' οὐχὶ, ἀλλὰ τῇ 

ἀνενδοιάστῳ πίστει, Γευόμενοι γὰρ, οὐχ ἄοστου καὶ 
ν Γ ,ὔ ἔς ἢ ͵ “ ͵ 

οἴνου κελεύοντα: γεύσασθαι, ἀλλὰ ἀντιτύπου (ὅ) σώ- 

μάτος χαὶ αἵματος τοῦ Χριστου, 

ΚΑ΄. Προσιὼν οὖν (6), μὴ τεταμένοις τοῖς τῶυ 

 ῬΩΔ]. χχχπι, 9, « 52: γι, 

([) Ῥιοῦέ βασονλος : δαποία βαποίῖς. Ππ} 5 ὁθνθπγχο- ΟΣ ρᾶκ" ἀϑῦ. [ὰ (οπρεμεοη δας αροϑέοἰϊοῖβ, 110. νΠῚ, 
αἶαν σὰ πὸ ἀξ βου} βαποίας. ὑπ νι !5. ΠΙογοβο- 
᾿γηλλύα πα: αἰ οο 515 ἰποοὶδ, ἀραιὰ Ογγη]θτ. Βογιῆο- 
δΟΠ ἑάπαπι, Υἱέ 6115 μᾶς. 03, 15 νΟΓ 18: ᾿Αναφορᾶς 
ατιαοτισθείσης, ὁ ἱερεὺς τὰς χεῖρας εἰς ὕψος ἐκτείνας, 
φέγων καὶ ὑποδειχνύων τοῖς πᾶσι τὸ οἰχονομηθὲν 
πρὸς τὴν ἡμετέραν σωτησίαν μυστέριον, μετὰ φίυ ῆςς 
ὑψὴ) ἧς εἰς ὑπαχοὴν τοῦ παντὸς λαοῦ, λέγει" τὰ ἅγια 
τοῖς ἁγίοις, « Ροβί ρογίδοίδηι ρα σηθηι, βδοσγᾶος 
« Θχίεη 515 1 αἰλα ται σιμὰ", [Ογθμ5. οἱ οβίρη! ἢ 
« ΟΠ Π Ρι15 ἀϊπροπβαίσν. δὰ οβίγατη. βίοι 58- 
« ΟΡ ΠΟ }}, ΘΧΟΘ]βᾶ γο 68, ὩΓ ΒΡ πη ἴνδῦθο ρΟρα]Ὸ 
« διάἀίδταν, ἀἴοτ ; ϑαηοία βαποί5. ν Ησιο δχ]ιορίδ!ο 
ϑαποια βαποῖῖς, τὰ οτη πὴ 5. (γε οἷβ ΠΤ αγρὶϊς Πα 6- 
ἴπὸ : ἴῃ Μοβαγαθίςα ἀἀσχαθ; αἴας ἴῃ 4115 οἰΐατη 
[ἰϊη18. ΕΟ 6515. ἀἰσίδιη 6556. σογία τιοημπιπβηΐα 
ἰοϑίαπίαγ. 

(3) ἀμ δοῖδεῖ ποσθηι ρβαἰϊοη ει, δῖος, ῬΘ Δ] ηχπ) ΧΧΧΊΠΙ 
ἄστ ΟΠ Πλ ηἷο καιπογοίαν εἰθοδηίανί ρρθοϊρίαῃς 
(ονιϑεῖξ. ἀμροκίοὶ., Ἰ1Β. ναπι, σὰρ. 1.3, ΞΟ] απ δαΐοηι γου- ῃ 
50Πὶς {Πε φέρ, δος. ἃ σαπίονιθι ἀδοαηίατὶ ἢ πα 61} 
48 00}}} ἰανϑὰ ρνωβορθιίανρ. Οαρᾷ οἱ ἢ1 τὼ Μ 5βὰ 
Μοβαγ λα. ἔστη Ἰοσαπι Ραιυθδ5. ἱἀοῖγοο, να]μὸ 8 
Ἐπ τ βιᾳ ᾿η εγργθίδπίαν. 

(3) ᾿Εμπαρῆναι, ον ἐμπαγῆναι, 
, (ἃ) εἷς “Ἄγιος, εἷς Κύριος δίς. ΑἸίθυαμη εἷς ἀπ ίθ 
Κύριος οὐἐ πὰρ ἴῃ οοάά. ο6 οἱ Οακαὰρ., Ιορὶ τὰν 
ἀαίθηχ μὰ αγρία σα υ}} ΖΔ 00}}1, δαιλοιῖ βὰ5}}}]} δἱ 
Βᾶ πο 1} ΒΓ ϑοβίουηϊ, αὐ δα άθην [ουγααϊα αἰπηίαν 
ἀαλη ἶὸ χρη ΟΥὐν 15. Εὰ φασᾳις νον θη, ἰα- 
4 Δ} ὃΣ ἔουθγα!α ἃριια ΟΠ τἸ5ε 1805. τιϑ  αία σορ6- 
ΤαλιαΓ ἀρ τος. Νγββ., 18. τὰ σοῆέ. Ειαιοηι. 

ὁὰρ. 583, ρᾶρ. θά, οαάθιη τοθροηάομαιϊ οὐ Βαροία 
δαποίί, Του πλα]α ργρδου δηίαν, (οΥτὰ εἴς, τοι, 
δὐἀάομάο ἃκλίο ησοῦς Χριστός, ῬΡοβί, ἰοῦ ἡμεῖς 
δὲ χαὶ ἁγιοι, ἰὼ 644. Βοθ, Οᾶδαιθ. δὲ νοι, μα 6- 
αν, ἡ μεῖς γὰρ εἰ γκγαὶ ἅγιοι" ΝῸΡ ΘΗ εἰδὶ ξαποίΐ 
ϑειρεῖίδ, οἷο, 

(Ὁ) ᾿Αντιτόπου. ΒοβΊ δ αὰ5. ἩΠΘΓΟΞΟΙΥ πι δπις ρᾶ- 
ἐτίατεινα πῃ ς ἸοσιΠ οἰἴδ. 5, ΕΝΟΛΔΈΡΙΑΙΣ ρὰρ. ἀθ, 16 - 
αἷῖ, ἀντιτόπων, απείψρα. Δὸ τένοντα αύγδ58. [6 ΓΘ 
Β6ΠΆρΡΟΡ δη Πγρὰ ἀϊοχη!, ᾿πάχι λα ΟἹ ΘΟΡΡΟΓΙ5 εἴ 
βδηραίϊηὶβ σοη  αποίαπι τα α Π οιλθὴὶ [οὐ ηΐ, γδρίονο 
Ῥοίαπλαϑ αὐ ἐρεῖ σΟΥΡ 5, ἀΟ πέρι (ΟΥ̓ΡΟ- 
γὴς τ πῸ δηϊ πὶ ̓ αθοίαν ἀντιτύπου τοῦ σώματος, 568 
βίπο αὐἰίσα!ο, ἀνπιτύπου σώματος. ΠΟΤΡῸΒ δαΐειη οἱ 
58ησ 15 ΟΠ τΙδὶ δα γρα ἀϊοαηίαν ᾿ὰ ἘΠΟΠδιυῖβα, 
δῇ ἀἰειϊποιοπρτη δοτιτηάδπη ἴῃ βίδται παϊαγαι δχβὶ- 
βίη απ. 3. ΟΥΙβθη 65, ἰθηλ. ἢ ἐπ ἈΙαΓι.ς, μὰ, 20, 
δα απ στη. μάμοπι νοσαΐ, τυπικὸν καὶ συμόολι- 
κὸν σῶμα, οὺ 6ϑὲ οοΡριι5 ἰγρὶ5. ολίεοίατη 115 αὰϊ- 
λ»ὰ5 Ιάἀθηλ ΘΟΓΡῈΒ ἰῃ πᾶϊαγα} σὰ διαί αχϊδίθηϑ, 
τηαοσίαϊαια εἰ ᾿πππο]αίατῃ ἤσαγαίαν οἱ δἀστηργαίαν; 
480 5ιαϊι ἰὼ Ομ βίϊα 6586. 0 ρυζοϑι, ἢ 6 ὁ0- 
1θοίϊοπϑ απάπι ἰπἀ6 ΑἸΡοε ίητι5 ροιϊξ, Τα δία, ἴῃ Ὠ15- 
Β6Γῖ. ἰογίϊᾶ ἀρΊΠ}08. 

(6) Προσιὼν οὖν. φῦ σισσιο αι δὰ χατέχετε 
ταῦτας οχοῖ, οἰϊαπίατ πη 06 110 Ἡξοὶ θείων μυτ- 
τησίων, σοι μαῖα. οαπλ ΘΓ. ἡ. 10 84 αιὰτγ- 
ἰάᾷμι ται οπὶβ θυπημο. ρει οηθηλ μονα πϑη - 
θὰ5, αὰα} ἃ} σοὺ ἀποίοιο Δ] Θραΐα Γαΐδδ6. οὐ Ἰοοο 
ποίαν! ηιι5,. Πἰο ἀπιέθτι τῇ οἰΐαπαο Ογ10 πιάσῃ [- 
Βογίαίς αὐθαγ : αυᾶπε οὐτὴ ΑἸΒ ΟΡ πτιξ ἴῃ ἀγραμηθη- 
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χ Ὥς οὔκων τς δοι Ἰήσαι: ἵ , Ἵ τ δαχτύλοις" ἀλλὰ τὴν ἀριστερὰν θρόνον ποιήσας τῇ 
ἘΡΡΞ : ΟΝ, δεξιῷ, ὡς μελλούσῃ Βασιλέα ὑποδέχεσθαι’ χαὶ χοι- 
λᾶνας τὴν παλάμην, δέλου τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
Ὁ πιλέγων τὸ, ᾿Αμήν, Μετ' ἀσφαλείας οὖν ἁγιάσας 

ες. χε Ὁ το ο, 
τοὺς ὀφθαλμοὺς τῇ ἐπαοῇ τοῦ ἁγίου σώματος, μετα- 

,᾿ » , ν᾿ , ᾿ 
λάμβανε, προσέχων μὴ παραπολέσῃς τ' ἐκ τούτου 
αὐτοῦ, Ὅπερ γὰρ ἐὰν ἀπολέσῃς, πούτῳ ὡς ἀπὸ οἱ- 

" Ὁ δ Σ ;. - - , χείου δηλονότι ἐξημιώθης μέλους, Εἰπὲ γ49. μοι" 
“ ᾿ ἝΝ ᾿Ν ἃ, Ε “' ᾿ 

Εἱ τίς σοι ἔδωχε ψήγματα Χρυσίου, οὐχ ἀν μετὰ πά- 
ὐκφαῖς ἜΦΗ Ἂν τς ἐὰν: 

σης ἀσφαλείας ἐχράτεῖς, φυλαττόμενος μή τι χὐτῶν 
ΕΜ. ἢ ἘΠΕ ΣΘΙΚΩΝ Ὁ σις; {ἢ ὌΡΕΙ παραπολέσῃς, καὶ ζημίαν ὑπυστῇς ; Οὐ πολλῷ οὖν 

μᾶλλον ἀσφαλέστερον ποῦ χουσίου χαὶ λίθων τιμίων 
, : ας ἘΠ Ἢ τιμιωτέρον, διασκοπήσεις ὑπὲρ τοῦ μὴ ψίχαν σοι 

. τ 
ἐκπεσεῖν ; 

Ὁ τς ἂν μάν τὸ ἐπ κοῦ ΚΒΙ Εἶτα, μετὰ τὸ κοινωνῆσα! σε τοῦ σώματος Ἢ 
᾽ - Ὧν χες μὰ ἡδὴ 

Χριστοῦ, προσέοχου καὶ τῷ ποτηρίῳ τοῦ αἰ ματος 
ἐς Ἢ ἢ Σ Ἔδν, μὴ ἀνατείνων τὰς χεῖρας, ἀλλὰ κύπτων, καί τρόπῳ 

ἜΑΡΟΣ Ἔ Ε : προσκυνήσεως χαὶ σεύάσματος λέγων τὸ, ᾿Αμὴν, 
ἀγιάζου, χαὶ ἐκ τοῦ αἴμχτος μεταλαμδάνων Χριστοῦ, 
Ἔτι δὲ τῆς νοτίδος ἐνούσης τοῖς χείλεσί ο τι δὲ τῇ τίδος ὕσης τοῖς χείλεσί σου, χε5- 
σὶν ἐπαφώμενος, καὶ ὀφθαλμοὺς καὶ μέτωπον, καὶ τὰ 

λοιπὰ ἁγίαζε αἰσθητέρια, Εἴτα ἀναμενας τὴν εὖ- 
ἜΥ ἐλ ρῶν τ ἐ ος: ο χὴν, εὐχαρέστει τῷ Θεῷ τῷ καταξιώσαντί σε τῶν τη- 

λικούτων μυστηρίων. 
πἶ δα, : 
ΚΙΝ Ἰκατέχετε ταύτας παραδόσεις ἀσπίλους, καὶ 

ἢ ε (ἃ : τ : ἀπροοσκύπους ἑαυτοὺς οιαφυλάξατε, Τῆς γχοινωνίας 

ἑαυτοὺς μὴ ἀποῤῥήξητε᾽ μὴ διὰ μολυσμὸν ἀμλ5- 
τῶν, τῶν ἱερῶν τούτων χαὶ πνευματικῶν ἑαυτοὺς 

ε ἧς εἰ ῳ ν 

Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης 
Ἀφ μα Ὁ παρῇ ῊΒ ΝΣ ΝΜ τ τὸς ἀγιᾶσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς" χαὶ ὁλόχληρον (1) ὑμῶν τὸ 

ἀποστερήϑητε μυστηρίων, 

σῶμα, χαὶ ἢ ψυχὴ, καὶ τὸ πνεῦμα, ἐν τῇ παρουσίᾳ 

δὲ Ψία, οαξ. ὅ, 13. Τῇ 1685. ν, 38, 

ὑππὶ ἰγαχϑτῖξ, αἴ ρτοδοῦ ἀορταναῖαβ. [αἷ550. οα5 (ἃ- 
ἰοσἰοθοβ, ρανπηαο ἀποιον ἴσαι ἰηἤΠτσπιοὶ ἄο 46] 1- 
οἷαϊ, Ἰοοῦπι ἰίοσύαα αν {ατανὶ5 ργΟ] χα ΟχουΊ ΠονΒ 
ΘΠ μραν δ τηιι5,. ἰζὰ ἰμιιαν Οὐ ]Π}} νουθὰ τ ίοσι: 
᾿ἰγυσιὼν ὃὲ, κὴ τιτα μέναις χερσὶ, νηὸς διηρημένοις 
τοῖς δακτύλοις" ἀλλὰ τὴν ἀοιστερὰν θρόνον ποίησον 
πῇ δεξιῷ, ὡς μελλοῦ Βασ:λέχ ὑποδέχεσθα!" χαὶ 
κοιλάνας τὴν παλάμην ὀξχου μετὰ πολλοῦ φόδου τὸ 
σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐπιλέγων τὸ, ᾿Αμήν. Καὶ τῇ 
ἐπχοῦ τῶν ὀφθαλ λῶν μτταλάμθανε, να πὴ τῆς μα5- 
Ἰαρίπην ξλπέσῃ, τῆς χειρός σου. ἰἐἶτα, μετὰ τὸ κο!- 
νωνῆσαι τὸ ἅγτον Ξῶμα τοῦ Χοιστοῦ, προσέρχου χαὶ 
τῷ τιμίῳ χαὶ ἁγίῳ σἴμαν:, αὐ ἀνατείνων τὰς χεῖρας, 
ἀλλὰ τρόπῳ προσκυνήσεως ἐγὼν τὸ, ᾿Αμήν. “Ἔτ' 
δὲ τῆς νοτίοος οὐσης τοῖς χείλεσι, ταῖς χερσὶν ἐπξ 
αφόμενος, χαὶ ὀφθαλμοὺς, κα! μέτωπον, καὶ τὰ λοι- 
πὰ αἰσθητήοια ἀγίαζε. Εἶτα ἀναμείνας τὴν εὐχὴν, 
εὐχαρίστει τῷ θεῷ, τῷ καταξιώσαντί σε τῶν τῆλι- 
χούτων μυστηξίων, Ὑ101δ9, Ἰοσΐον, πὰ αἀἰμαπι5 51} 
ἴοσα5 ἰὴ αῖῖο 56 ἰλη ΟΡ  ν8 ἴων ΑἸογίὰ5. Ααοίον 
ὁχ ΟντῖΠο ϑαταρϑιὶ αι δὰ ϑαστϊη ρει ροβιζα οοη- 
ἀποθθαμί. αἢ ταν βιουϊοσαπλ ποδί ούαηι Πάριη ἀ558- 
φόνοι. (τθξορᾷ ν6} ργωνον! ν6} 1π Ομ ρομ αι 510 
τονο βοδομίο, Α 166 ΠΡγανίοσαμα. δύθαια, οἵ οβοῖς- 
ἰΔηἰ85, χα ἴὰ ἰὸς τοῖο ὁραβόιο δα ον 65 ἀδριο- 
Βοπάπηϊαν, Αχαο ἀδ Ἰαδῖοοβ πα δὶ οχ ἀηἶπ5. 0}- 
ΒΟ0ΧΡῚ οἱ ἀποπύ τ αιιοιοτὶβ ἢ Δ Πβοπῖα τὰ οαπάο, 
ἀοριανα οι 5 δοσαβαη ἃ 511 8 ὁ ΘΟ ἢ 6515, Τα] 
Πα 0}815 [Ια Ὁ ἀμ εἰ 1551 115. ΔΌΆΟΡΟΡ]ιι5. 5. ΠῚ 
{|| 6 «]Ποραία ρογβρεχογίδ. 

(ΠῚ Ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ δλόχληρον. [ξὰν νρῦθᾷ 
ἰὼ σα 5. ρτ θγπηῖβϑα τβαι οἰ π5. ὃχ οὐὐἀδὰ ἤοθ, 
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ξιρῶν καρποῖς προσέρχον, μηδὲ διῃρημένοις τοῖς Α πιθαπο ἀἰβΠ πο 015 ὀὐμίη5. ἀροδάθ (2) 866 εἰμ  βἴγατα 
γ Θὰ} Περι 5Ὲ)}1οἴθη5 ἀδκίθτι, πἰροία ἤοραπὶ 

Βιβοορθίαγαν; οἱ σοποᾶγᾷ ἸΔῈ ΒΏΒΟΙρ6 ΟΟΡΡῸΒ ΟἸΣ1- 

5}, Γερο 05 : Αἀπιθη. Ῥοβίψαδην απίθπι σαπίρ 

ΟΟΪΟ5. ἴιο05 Ξπηο[ οογροτγῖ 8.5 2 σοηίδοία κα πο τ}- 
ἐᾶνθτῖ, {Ππα ρεγεῖρα; ἁὐγιμιίδηξ πρὶ αὐθὴ ὃχ 60 
{1 ἀδροτϑαι, πο δηΐηι Ἰηἰθεοίἀθγο ραιίουῖβ, 1 
{πὲ Ἰααθαπι ΟΧχ ργορ 5 πιϑιῃ νὴ5 ἀοπτ πα ἢ ρα. 

δίο δηΐπι, {1 8650, 5ῖ αα}5 ΠΡῚ δαγὶ τασιουνα ἀδε18- 
561, ποπ 86 δ πα σα 0 η8 ἀ0 ΟΠ σοπλα ΟΠ ΘΓΕΒ, 

ῬΓον 5 πὸ αυϊὰ πουαπὶ ΠῚ ροτῖγοῖ, ἂὺ ἀδιαιατα 

Ρᾶίθγογα ὕ ποθὴ τ }10 οαπέϊι5. ἂσ ΥἸΚΙ Δ 5 οα- 

τα 15, Π6 Θχ ΡῸ {101 γ8] ῃεῖοὰ Ἰηϊργοίάαί, «(το 65. 

ΔαϊῸ δὺ βϑιπι5 ἰΙΟπΒ6 Ρῥτϑ οβἰὰ5 Ὁ 

ἌΧ]. Τὰ νερὸ Ῥοδὲ σορηθηυπ ομθηι ΘΟ ΏΟΥ 5 

Οἰεεβ τι, ἀυσοάς οἐ δα καῃμαμιῖπ ροσα!αι : ἤσὴ ὁΧχαῸ 

ἰδ πύθῃ 5 ΠΙΆΠῸΒ 564 Ῥγοηαβ (3), εἰ δαογαί!οη 5 ἃς 

ὙΘΠΘΙΔΙ ΟΝ ἰὼ πγοίζμῃ, ἀἴσαπθ Αγηθη, 58 ηο. } [δ 6 - 

τἰβ5, ἐχ βδαπραίμα Ομ γιδίϊ φαοαπο βαχηβηδ. Ὁ σαπὶ 

αὐὔπαο 1.115 [18 αὐ πῶγοβ οχ οὺ τπδάον, τα ηθτ5 

Αἰ Προ ηβν ΟΡ ΘοΌΪΟ 5. οὐ ἔγοηΐοτι δὲ. τοὶ] 08 50Π58 

βαποίηοα, βοπίλειπο, δχϑρθοϊ 8. Οτ ΠΟ 6 ΠῚ, στὰ τ 

ἰϊα5 ἀϑὸ )60 «αὶ ἴς [Δ 0115 τυ δίσν 5 ἱπιρθυῖνο (ἰ- 

παι οδὲ, 

ΧΧΊΗ, Ὁ5 Βὰ5 ἰχτᾷ ἀ ΠΟ  65. ΤΥ] 018 145. τοιϊηοῖὸ ; οἱ 

ἐποθ805 νοβηηθί βογναῖριὶ ἃ ΘΟ ΟὨΙΟΙ6. ἘΡ νῸΒ5 

ἀρβοϊιάϊξο ; θα μτ ορίον ροσοαϊοταγη Πα απ ΠῚ ΘΛὺ- 

τππὶ ΒΟΥ 5 1585 ΟἹ ΒΡΙ ΠιΔ}}}π|5. ἀούρα νἀ 18 τη γϑ0- 
5. ϑεμς αμίοον ῥαοὶς δηνιο ποσὶ υο8 ἐοίοδ ; οὐ ἱπὲο- 

συῶν υοδιριὴ ονρυξ, 6Ε ἀλλα, εἰ ϑρίνιιμβ, ἧὶ πἰ- 

νομί δοιαὶ ποείνὶ 654. ΟἈΡΙΔΙ φοννοθαν ὅς, Οἷα] 

Οτυ. οἱ σαϑλαθ. οχ βᾶστο Τοχία, δὲ γουβίοηῃρ ὕγο- 
ἀσοῖ! ᾿ φαΐ ᾿αμλθη ὁλοτελῶς σύ ὁλοτελεῖς [6 615868 υ]- 
ἀθιασνοῦ νοτθᾷ, καὶ τὸ πνεῦμα, ἱππονον 558, Ροβὶ, 
ἰὼ δοιὰ, 8 6. καρ, Οα ΟΠ ΘΒ. 15 ραπιοῖδ νυν 
μὲς ἐοποϊα αν, ᾧ ὁ ὀόξα, ᾿Δμιήν, ΟἾΔ 5515 γου δ, 
τιμὰὴ χαὶ χράτος, οἷο, χα Ξραιπισιίαν. γοσοθ, χαὶ 
Υἱῷ, αποίη!5. πιο αδίηι5, ἀα]α ΒΠΠΟ ἤάτῃ μ]ου]ὰ τ (1. 
αἰνὰ 65} 'ὰ ἡοσο ᾧ {τ ὦ 5: τοϊογίαν, Ν 

(3) Ααϊονια ἐχίω", οἷο. ΝΕ δὰ σαλθ6 1108. ἅΠ|ατ|8, 
ἀαὶ ᾿Δοῖγοῦ πιράϊατῃ πογῖ πὶβ βία λα πν ἀθὴ οχύρίδ- 
Βαΐν, ΠΙρνοβοϊ χε ᾶπο βάθια. ἰὼ ἰνάσια, ὁχ γω 

«αηοίὶ Γαμιμηιία, ρὰμ. 00, ναὶ, Δ πιαρὶς σθηβοο, δὰ 
ππ5α πὶ ΑἸταγ6.. ΛΔ δαῖτα ὁδί, 18. ἀλη. 93, ὑθμιμτα- 
οἰσαίατοῦ αὐ φαποααα. οἱ ΔἸ τὸ ἃ ΘΙ ΡῸΒ 556, 

πρὸς τὸ ἅγιον ποῦ Θεοῦ προσελεύτεσθαι θυσιαστή- 

ριον. γοέαβ δηΐπλ σοπϑαείαο [α1} αἱ ΟΠηΙΠ65. ἸΏ 
ὑπ 6109 Πα ]5 σοι πίσασθα!. 1 ἀθ ϑορίθ5ια 
Απῇοοίθηα ραΐδὶ θα Ισπαὶ-, Ερίβε, αὐ ρλιδδι, αὶ. Ὁ, 

οἱ νανηῖβ βαπυῖ Οἰεεγ ξοβίυτη! Ἰοοῖδ; ἀ8. Αἰθχαῃι πα 

δχ υπγβῖο Αἰδχαμάσι, ἀμ ακου,, 8. νὰ Ηβέ,, 

ΟἹ εν Ὧν Αἰτίσαμα οχ Θρμ.}1., μὲ ὁγαί,, ὑὰρ, 18 

ἀδ αραπαὰ ὁχ νον, Τάγον ἰἰς ιχ Η δέ, οαμ. 3, 

Ῥοβίρα ρυροῦρίααι ποπη}}}5. ἀμ Ἰσοῖϑ, ἃ} 5011 ΠΑ 0}5 

αἰ αἰβινὶ ἰπῖγα ὁ ο]}]05 σοππμαηιυάνοι!. Πα α)οὶ 

ὁοποὶ!. ἱμασάϊο., ἐἀμ, 19.10 Ποῦ βάρ οῦ ΑαρΌΒ. 8: 
ἰδιηρυνο αὐ σδηθ81105 ροραϊο ἀαλθαραγ σογατάμμο, 

Δυρ. 56γηι. 312. ιν. ὅ, “ 

(3) Ργομης, 416. ΒοΟΙαρμνπαθ. ἀαθὺ Ἰούμν. ἰὴ 

οη νονδυβίϊς πθοιίπβ, ΝΡ, σός ἴσο. Ναῖπ ρὺὶ- 

5015 τα ροχίθιβ ατὰ ἀρ αϊηῖοδ {αλτὰ μα τις 

οὖς στα απῖο βαθιοθαΐαν ἃ οἰαλ δ 5, ἂὐ Δ} ἀλαῖα 

ΠῸΡ ὈρβθΡρναγ"ΐ, 
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βἱοτία, ΒΟΠΟΡ οὐ πη ρουίαγα, οατῃ αὶ [8 ΕἼ110] ΘᾺ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διατηρηθείῃν ᾧ ᾿ 

Ξαποίο ϑρί για, απο δὲ βϑγηρογ, Θ᾽ 1Ὼ 5090} βέθοιι- δὅξα, τιμὴ, καὶ κράτος, σὺν Πατρὶ καὶ Ὑῷ) χαὶ 

Ἰοτγιιπι. ΑἸΠΘ6Ηη. ἁγίῳ Ἡνεύματ!, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων, ᾿Αμήν, 

Ὁ ΡΑΝΟΤῚ ΟΥ̓ΆΙΠ1Π 
ἩΠΕΒΟΞΟΙΥΜΙΤΑΝΙ ΑΒΟΒΙΕΡΊΞΟΟΡΙ 

ΗΟΜΙΓᾺΔ ΙΝ ΡΑΠΑΒΥΤΙΟΌΜ ΑΔΑΡ ΡΙΒΟΝΑΝ ΔΑΟΈΝΤΕΜ, 

ΑΘΜΟΝΙΤΊΟ. 

1. Πυΐαβ Βογα Πἶ δυοίου, ἡ 1θπὶ πο 40 ΓΥΤΙΠΠα ΠῚ ΠοΟβίγα τι 6888 ΡΓΟ ΒΒ ἰπηα8, ΒΧΡΙΟΑ ΕΣ Π8 τὰ ΦΟΘΠῊ15 
Ἐναπρϑι! ρατίθηι, 48 οοὨἰἸΠΘἰαΓ τ] ΓΟ. πὶ (δ τῖβί!, Ρϑγαϊγὑσαπι. δηπογαπὶ (υἸρ᾽ηἴα 88 ΡγΟΒδι- 
σδπὶ ρἰβοίηδηι [δοδαίθιαι γοῦθο δᾶ πο 5, {16 5808 πλαν τ γα π 5. δα το, ἩΠβίον]οο. Π ὰ5. 51πι- 

δα} 8 οἰνοατηβίαπιϊαϑ ΟΧΡΘΠαΙ οἱ ἰἰδοιαγαὶ, δρίϑβ αδίαψαο δὰ Πα οἱ σοπιθηααιοηθὰ. οἱ ϑιηθηάαίϊο- 

θα τόταπὶ Θχ ον 065 ἰη ΘύΞ ΓΘ η8. 
Π. Ρευϊηοϊρίο πιοπϑὶ θβαιῃ, δι  πάτατι βίμηὶ δὺ σοῦροναπι τπδά!δαπ|, φαεοση 48 Ιοοα Ἰυδίγαν 

Βοηδίδοιϊβ δα ῖ5 πὰ ρί65β8 (παπη. ἢ οἱ 31); 6 ραγαὶ ν ῖσο γορᾶξββθ Πα ΠῚ 58 Π|{ [6 Π| ψ ΘΠ, ἤθη ἰηΒοΙΘῃΊ6Ω ; 
Β6α αὐστὶ ἰᾶ τι δοΐ 0. ααδιπὶ οογροῦθ γο αηϊαίο πὶ 84 ροϊθηατῃ 6] ]οἰδηΐοιη (ππτα, ὦ οἱ ἀ); 1ἴἃ χυσά 6. 
ἐπ ἀ[ἴὺ ταϊσγασαΐο οθοοόγασι ἀπούαπα ἴδοὶ! (απ. ὃ), Τ Ππι Οσοδβίοπμο βαιαρία 5Χ ΓΘ ροπϑίθηδ ραν α  γἰοὶ 
Βοηλ θην 858 Πῦογο πόσα! δ, Πν1ϑιὶ αἰ νϊηἸα θῇ σὰ πὶ ἢ ατηδηϊαΐθ σοη] αθ οἰᾶπὶ δὲ τἰγίσβααο σοηἢ- 
16η64685 ποοσββιἰαίθπι οβίδηδί (αυπιὶ, 6) ; ΟΠ υϊδίίαθ. οὐπηϊροίθῃ ἐπβἰ πηδῇ), δἰ 56. 5δοῖα ρο!]βηΐδ πὶ Υἱπὶ 
ἀδαιοηϑίγαί (η. 1-10). θεῖα ἀδ ἐπ ρου πὶ 1Πἀ ΟΗτΙει,, 7110 Ραγαϊν ἰϊουβ Ιοοΐσ αι δαιτὶ ἴπ ἴθγοαϊο ὁχ-τ 
Ῥονγίδγο Ἰαθεραίαν, Ἰηϊογργθίδηϑ, αἰσγράϊναν ἰὼ απὶ ὑδη!!οογατ Ἰοσαίῃ, 4ὰὸ ϑδίοπιοη [ρου] απι 
5101 ἔθοῖββο ταϑυλυλαιαν ΘΠ [Ὁ 8 ρᾳβδοηθιὴ (ΠΡΙ5 1) ΔΙ] σον δ σέο ρε ν ΤΙ 5 ΤΩΟΏΘΠΒ ΟΠ ΘΟΙΏΤΩῈ- 
πθτη οἱ ργοίδυσ αι ἢ] Πρτα ἢ 8888, 586 τ γ5}0}}15 ΟΠ ΓΙδι1 ραβδί οηἶδ ρἰθπασι (α. 10-13). ἃ ῥτορο- 
δἰζαπι γονθγίδηβ, πιῖγα σα}! ἃ ΟΠ βίο ἴδοῖ! οβ] δ ἰϑίοτη οἱ [δοἐ Παΐθτα ἰδασδί [η. 13): πα] 1 αἰ Π ΠΠο- 
τοῖα βαηδία ποίαη5 Φιἀογαπι ΠΠπ| τη 81} πὶ5 οσ 115 σογη σε πα πὴ οἱ Γργ πο δητίατα ἱπΠαἀοΠ 18ἴδ πη, 
ἀαδιη ἴρ50 πιΐγα }}}} Βαβρθοία, οἱ ΠΒ τίσι} ροϊθηιἰαΣ σοπδὶ ἀογϑίίοπΘ Β8η8Γὶ ρΔΡ ΘΓαὶ (ι, 14 δἱ 15), ΟΠ γἰ8- 
ἰαπι ροβίοϑ δ ον ἰϑηἀ ατὰ ΠΙ]ΡΔΟΌΠ ρΙ Δ αθι ΠῚ 56 ΞΡ] χῖδβο ορβουναπηβ, Πα Θ᾽] πὶ ἀ01}18 τα] γδου ]ΟΓ Γὴ 
δοοθρ δ βΙουϊαπεία ιν ρΥερ οἰ ρ δτῃ 18οιαἰίοηθπι ῥα} (. 16), 86 πποπἑξαια ΟΕ κε δα βαπαίαμι Πο- 
τηϊπθ αι, Π6 διπρ 5 ροσοθὶ ἀδιογίογᾶ ρθΓρθβθαγα5, τοσθηβδηϑ ; οπιπΐδ πιᾶ]ὰ ποβῖγα οχ μϑοσδιὶβ ΟΥἰ τὶ 
ποίαϊ, θα ΑἸ Πἰροητον αἴπραίϊδηθα τηοποὶ, πος δὶ μαι ϑηκ8 ἀρυϊοη ἀυι (η. 17). 1π4 6. οοσαβίοηθ 
βαπιρία 6Χχ ἰδοῖδ βυρθυίαβ ἴῃ δυο βία Ῥ80}} ἀροβίοὶὶ βδηϊθηιία, βδηβυμ {0 ΘΕ} 5 ΘΗ ΠΟ]68η8, ναγίαθ δὰ 
νἰγίαϊομ πογίαιοποβ δ) αηρὶϊ (ας 18); οἱ οοιηηθη δαί ἴῃ ΟΒτιδία πη ἢ ἀτιοία, ορίβοορὶ ογαϊ οἱ }0- 
ουηὶ [ἈοΐοΡυ5, 5099 ἤποτῃ ἱπιροηὶ (ἢ. 19). 

ΠῚ Ποιά μηδ, δὰ α15. οὐα, Βοασϊθίαη ΒΒ οἰοοα ἡυτη. 95 ποίϊϑίο Ἔχ ργθββαγῃ, ρυϊαιαβ ἴῃ [π- 
θαι οὐἰαϊι ὙΠ ουλ45 ΜΙΗΠΘϑίαβ ὰ Οχοπίθηθι Οὐτὶ! }} Η]οτοβο! ν αλἰϊαηΐ οαἸἰοη6 δηπὶ 1908. δοὰ φυ οπι- 
αὐτὰ ΘΠ Ἰοη ἢ δχ ὕὴο ἀυπίαχαι οοαΐςα αὐἰονπαϊογατῃ ἴογίιηδ οδί, ἢ τη 6α1ο ηλμ|8ἃ Θδὶ, οἱ τη θηἷ5 
ἰππα στη γ᾽ ΠΠΡῚ15 ΓΌΒρΡΟΡΒΆ Σ ΩΔ 1} ΘΟ 1015 50] ΒΓ ρΓ αΓ8 ΠῚ Θά ἸΔΟΥ δαγηνπᾶ Πα δ 408}15 ὁγὰΐ οτηηΐηο γορτῶ"- 
Βθηίαν!, ἀα]Θο 5 δα Ἰηγᾶ πὶ ρἃΡΊΠΆΓα τ 08] 6] 5008, αΐ 5 5.85 ἀ0 Θη!θηάδη60 ἰδχτα σοπ]θοϊυΓὰ8 
Ργοροιῖί. Νοϑίη δ᾽ Ποἴ 664 ("ΠΥ ]5} 18 1551 τοὶ ΤῸ 15. ὈΠΊΠΠῚ ΟΥ̓ ΕΟ 3 ΟΡ] 85 ΘΧΘρΙαΡ ἡ80}1, ἴῃ οοαΐρο 
τὰ Ὠάπϑοθο ἀπαθοϊμηὶ ν6] δ οὐ θοίτη] οἰγολλὴ» Θέ  }} ποίδίο, 2040 η Ζὰοὸ Βαθδέαν 0], 488. γαγβο, 
Ἰδουπϑιίη τηθαἶθ Ἀοτλ 185 ΘΚ ρΙ αυἸ ) 5, δὸ ροτιπαϊα Αηρβιϊοδηὶ σοῦ ο]8. ὀγγαία ΘΟΥΓΘΧΙ ΠΛ ; [45] ἰὰ - 
τηδη δἰἑιπη ὁοα] 66 Π) ἃ ΠΟΡ}5 ἀρβί ογαρὶ, οἱ ματα οἱ μογίοοια ἀείροδία ῃγοδυσαίαν. Ἰδιηδίβὶ δηΐτη 
Δ Ρογαμὶ οοὐϊοιαι οοΙ διϊο τηᾶσπαηὶ δὰ [ὑχίι5 διηθι αἰ ηθπὶ ᾿ποιηδηίαηλ δἰτω οὐ, αὐπας ἰαπηθὴ 
βαρθῦβι, ηνὶ ΠΟΘ: Ἰηᾶχί τη 6 ἴῃ 68. ρᾶγίβ πο] ατιᾶπι 6χ ἀη0 τορὶο οούϊου δαϊάϊ, πα: αἰ δ- 
εἶὰβ. σοῦ 5. Δα χη ο ἀοοΙΆΓΑΓΙ οἱ Θπιθ μἀ48}1 ποχαϊνιν. [ἢ Π18. Ἰοοὶδ 1] ἰϊαα ἴδορτο 484 Ρύίυϊ, απ 
αἴ σοη]δοίαγ βαρρίθεθαν. [0] πηδῃ δβία ταϊο ουραραῖ, ποὴ ἀαὈ1ανὶ 1ὰ φαοαά σοῃ]οίε θα τὴ Ἰεζθὴ- 
ἄπαι ἰοχίαϊ ἰηξόγογο, πθ Βαγρᾶταπι οἱ Ἰαμυϑἰ αίατα, δὲ αἰϊομαπὶ ἸδοίΟ ΘΠ), ΓΙῸ θᾶ Ζυς ἰπααθ 1 αῖδ 
νυ Π απ ν᾿ Πεθδίαν, οδίλαδροπν. Δ ΟῚ Ὁ1}}} σοΥῚ δυρραοίεραὶ, τοργωβθηΐαία. πι55, ἰθοίϊϊοπθ, ἴῃ 
ὨΘΕΪ5. ἡγθαὴ ΘοΟηδοίανατῃ Ἰη ἀΐσαν!, ΠΡ 6 τη πν ΔΠΙο ρα α. σοη] δοίαΓί8. ἀἰθαολ Ρουθ πη. 

ΕΥ̓. τὼ Απρ]οδηδ ΘΟ Ἰοἢ 8 το ργυβθηϊαϊ αν φαλϑὶ Ἰα ἴο τ 11; δίσαιθ μα θοίον 6718. ἰηἰα τα ρτῶ- 
ἤχ᾽5. αἰ 'φιοί ραποι]5 σοηϊἰπαθὲ8 ρμο51115... οὗ δ᾽ ἂν φανῇ ᾿Ιησοῦς. Α΄ γταγδγὰ ραγίίσα ἃ δέ χυξ δίῃ 8]}1ἃ 
Ῥειςοθβ851588 ββηϊβοαὶ. δα ἰϑεηθὴ ἀροϊαταὶ ΔΘ 5115 αποὶ [οἸϊα, ν6ὶ ἀὰφ [ΟΠ ρᾶτ5 ἀδε1 ἴῃ σού οθ. 
ΑἹ ἴῃ πι8. τϑρῖδ δ᾽ ὈΠοἱμθοα ΠΌγο, πα}}8. ὈΤΌγβιβ ουἸ δ4 αδτπ ἀοίδοι 8. βσαἰ σαῖῖο, Ιηοἰρὶμ 40 δἰ 
ΥΘΓΟῖ8, ὅπου ἂν φανῇ Χριστός, οἷο, Γἀ{{|θΡ Ὁ πια βου! δα ρίοίδην. μἰβοὶθ Πραταιη, ρΡΟΡίθῈ Ρἰβοῖητο 
ταθῃ Ἰοη θαι, οἰΡο πη] θοίξαίο. ΝΙΒΙ] ῥτοῦδι5 δὰ ΒΟΙΙ]185 Ἀπ }}5 ἰα θρυϊαιοπη ἀθοϑὲ ; οἱ 5 αυϊά ρτῶ- 
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Κογ λἴδδα τη 511, 181} αἰ ἃ ΡΓΘΙΘΓ ῥτίποίρίτν. 40. } απ βῖνο ὁχοιαἴααι πϊαἰ 8 ΠΘΟΟβδασί απ), δαὶ 
υπὰ Αἰἰορανὸ ρΡη5ι5, ἀδοβδεὸ νι δαίαν, " 

ΝΣ 150 Βα }5 ονδιϊθ 8 ἀποίονθ (μι αἰδηυϊγοηάμι βυροίοδί, Ααὰθὸ οούίοσοθ, Ἀπρ ἰοαπ3. ε1 (π|Π|- 
οὐ, ΟΥΡΗ (]ουοβο γιατ] ΠΟΤ ἢ 5}ὺ5 Πρ ἃ ἱπθχαπι θα σγαπὶ τ πθὸ φυϊάχπαπι οδὲ φασα ἢπὶς 
Ἰη πο ρίθηι. ΟΡμόμ! ροββιῖ ; 1π|0Ὸ τη αἱ ξυμ μι. Ογν απ. ἀαοίογοιμ, πιρᾶ ΄αϊ θα. ξοη θη ἃ 
θηὸ ἀσπίδα. : 

γΗΡΟ. Δο ριπιο φυϊάθ Βοιθ ἰδίϊ 8 ΔηΠΠααἰδιὴ μ]υγα σοηῇγιλαηί. Αὐΐο βπῖπ ολ νίροθας 
οοηϑαθία ὁ, 11 θ᾽ γα 1 108 ΒΥΠΆΧΙ σοῃυϊοηαγθαταΡ, δὲ μοί τη 5. Ὀπιηΐα αι δρίπορα5. Ναιη 08 
οὐδι οι ἷβ (θη ἡ}. 20 νούθιαν πθ ρ8{15,. ἰὸς δε δρίβουρὶ, Ποουε 88 οἱ οοποϊοηΐ 808 ἢ μτο  χὶ- 
(αἴοτῃ ἐπ ροα! θη Ταἰατὰ 51}, Οἱ δι 11π|ϊο νὰ ἃ 0 νοι δὰ ἀχϑρεοίδρα αἰΐ, Νοΐαηι ἀθίοιῃ 65ὲ αγ- 
ΤΠ ατὰ, 400 ἸΏ ροῦὸ (λα 6855. ἰα νείνα!, πα] αὐγὰ πῇ ἀπ δ. ἐμ σσοραίι αι. βασι ΒίΠ 5η}}5 Ἐν πα χίθι8 
οονοίοηπγὶ βολίστη ὁξ5ο. ὸ οἰΐδτω ἰεαγροόγο οοπλπι αηΐα ογὰμ! Ἰκίον Πἀοἶοϑ, σΌ Πα ἰὨεῖ κοΐ κα ποι 811: 
ποία συηϑρίοιο 8, δου ΘΟ τ ατη ὈΓΟΡΗ ΟἰἸσογθτα, συγ ΘΠ}. δὲ Ἐχρε!υπθονατη ἀιθοηπαὶ θα: 
ἀατῃ παϊαῖ πολ. 16, 51 ὁ} ᾿υ]} ἀδπιο 1 βασδθεβαθ. οὐμ ΕἸ πσδηΐ, ἰπὰθ ΒΟ 165. ραβδία ΘΠΠΟΥΡῚ δοίοτο, 
θυ 6 ἢ Ὠγο (6510 βἰΓοηἰῖο Βα βρείπλοΓα, 806. ρΙ οὐ 16 Ὁ ὀναί σαν. ΟΥ̓ ΡΠ δαΐθια. υϑἰαίο ορδοννανῖ- 
πλ8 [οαυθμιἰα [αἶδδο ἤφθ  ΠΡΊΠ168 (ἰδ {18 οι ϊδαναία, τα αἴ οὐ ραριἰβιμὶ βύαια, βοραηόα ιν. οα- 
ἀύβααθ {61 »γορονιοη θη ον 8115» σοποθογθηΐαρ, γ17 0 σαὶ. ἅ, απ. ὅν, σαὶ, δ. ἢν 9 οἱ 11 ; δαΐ. 
18, αὐ. 28. σατι 17, πα ηνς οἿ, Ρεθιονθα βἰπιρίοχ 7115 ἀπ οίονβ ἐΠθο!οσίᾳ πἰ ἢ} ΓΠποο!οσίσουε πὶ 
νοσαθυϊογαμι αὐτεἰπίατῃ πάθοι, Ὑ166 αἰξονίατῃ οἱ ραγερίσυάηη αἰ ν ΕἸ ἴα{|5. οἱ Πεη πγα πη τα Ξ μεσ! σὐα- 
[δ5-1η6 πὶ, ἡὰ πα, ὃ. 4ια}15 ὁτηΐπο, πᾶ θθιαν οαἱ, 12, πα. 1, ἰἰβάσδτη ργυροιποα ιν νου θἷβ ΘΧΡΓ ὅ588. 

ὙΠ. δοοίμπιίο, ἀποίογομι ΠΙσΓΌβοΙν πιτὸ βογ  ρδίεβο δαδά υϊ, πο ἀπάτη ἰΔ «α0α θη]. 2. (18 ρἰβοίηδο 
Ῥεοβρα!οα ἀ βου ριΐοηῦ ἔν 611, ρΊ σὰ βίμ ὁ οἱ φαοα “] υνοσοἐμυιαλὶ {ριον δα οίμνν οαἰἔδιῃ τοὶαῖθ 
παῦρα σα} Σ νόραπι οἰϊιηλ 406 αὶ. 15. ὁ ἀαθυαι ἃ ἰοχτύνβ, σοὺ [υἱπτοπίτο ἰὼ δ άϊθαϑ. ΡΙαΓ υχ- 
βἰβίδπίο, αἰΐ, δια ογθπὶ ἔα πῖειαι ἡθη 84 ἱπερδοιϊοηθίῃ ἑορτῇ γα ΠΡ 5 2 ἀπὸ ἴῃ ΙΌ00 δὰ ἰονηταία 
ἀϊοονναϊ αἰτίους, Νογαμπὶ σο οδίτ βία !οβὶ, Ἰσασιν οἱ τῆς ᾿ἰχχλησίας σπουδαῖοι, αὶ ἴῃς δἰ οοοαβίοῃα 
ἀϑι5 δεῖ σαϊν 13, δὰ, 20. ΟἸδασιν οἱ σπουδαῖοι τῆς Ἔχκλησίας ψαλιλῳδοί, 

ὙΠ{1. ον ο δι γιὰ5 ρ58. ΕἹ ἀϊοοηε  γαιῖο ΟΥ̓ ἃ 88. Β τ 15; ἢ ναι ϊᾷ τοι τὰ ὑσηρίξαβ, πΟῸ Δ - 
γα αῖυβ αὶ κύδη 5. 501 [ἀ η}ΠΠάτὶδ οἱ 4 }}8 ΘΧΤ πη ρον }}5 ον ϊοπ βν οὐ απο βυιηΐ ΟἸμηὺβ σλτο- 
οἴθϑ88, 6558 βυ]υῖ, δοιρίαναβ Πδααθηΐοι Οἶται δυο νυ, οἱ 5 ΟΣ ΘΙ ΔΌΔΩΒ ραΡὰ ρ! τα βῖ5 ἰὴ πη σπις Βτὸ- 
νἱθι5 βδα θα! 5. ΘΧ ροβι 0015 γαῖ, δαάνα τὴ νογθα τηλονοἰρίθιις, αἰ ἔπ σΠΠ9πὶ γὸρ᾿ ἰδη8 ; δἴ σαη6 
σουςθη5. ἀσηθο ἰοΐα πὰ οοηϊόχία πηι ΕἸ] ρευροβιία πὴ ἀδο νοεῖς ς ρετδίονοα ὁρε θεῖ ρατρηϊπθεῖθα 5 
νῸΪ οὐ ἰσῃ οι κααηῃ, γῸ] εἰϊαϊα πογίμίανα νορθα τοἰογγι μα ρθη5. [4 η΄ ὑπ)ηΐ θη σα! 6. Πρεῖθυβ, ἴα 
ομπουναβιὶ, αἴχαθ ἰη δ χουνε μογβμίοα ἀοργο χοη 65, ουοδξοθι αν πατη, 10 οἱ ὃ... Οἰ κροβοϊοηῖ θα 
ἀυδηίοάαο ἰσπαἷ5. αὐ ἀνε β, πὲ οδὲ, 6, ππτανν Φ0ος σαϊ, 10, ποιὰ, 1 ἐς πα δδΚ φασαμο βίῃ ϊα ρΡὸ- 
᾿ἰχάπι, σπ85 ἀπ πόγοβ 10, 11 οὐ 13, Ἰηίορρος, σοι δ σα! Πατὶ. ΒοΡ ριαΓᾺ5. Πἷο τα γϑίίσα, οἱ εἰ νοραΐ, 
εοποηιμίαί  ἰρο, σον αἰϊοποτίοα οὐρππσοπίδηδί σατοηϑ Ἰηιορργοίαια, ρετρεύσια ἀσπὶς. 10. οἱ 546. 
Ἠδμπο δαΐϊδηι ἐχίνα οαίδοθ55 ᾿ρ51 δογίρίηταϑβ δηαγγρηϊ σοηρβαρε στη [αἰσ586. βία! σαι οαΐ, 13, 
παι. 9, ααὺ ἴσο ἀυσοῖ οαἰδοοπίτα αἰϊιά αἰσοηαί σοιιϑς [Αοἰθηι ἢ οἱ ἀρηΐαϑ, ροβιυιίαγο τ: πρὸ ἰἃ- 
ἴσῃ ἰῃ (α ο ἢ Θϑ θὰ8 {π ρα} βοήθα. ἰτὰ ἰαθαία5 δῖ, αὐ μον. ΠΟΥ ο18. ἂθ την 5ιιοῖθ, σατῃ 56 εἰδὶ 
οὐσεδίο, ΠΡουΤον ητηοτοῖαν οΧχ ὀοπϑαθί αὐλὸν 

ΙΧ. Οματῖο αν! ἴῃ. ἤδὸ δΟη ἶαὰ, αἴᾳαθ ἰὴ αἰοο! οδίθιβ, δ ροηο ἃ] νουθυπὶ ΤῈ ΡΘΕ ΟΡΞΘΡ- 

νδηΐαν ξυηι θη ρ. ΝοΠπηα 51} βαρύ πα, ὃ οἵ 7 οὔὐδουῦνθνίπιβ. ἴδῃ αἰϊδδς ὈΒυ δίῃ ῷ ὅ σοΡ- 
Βούυτα οἱ δηϊιπαυσαι πιδηϊσιηι [56 θ τὴ ρΘηΡ νΟΓΒΙΒ. ἀσοοῖ ἰὰ ἤαο Ἰλο να ἢ πὶ, την, 9, 6. οδ, τ ἡ ς 

410 οἰΐαην ᾿π Ι000, υἱ οἱ [6 παπι. 19, ἀογίϑτιη, αἱ τ σονρογεῖδ ἀοιΠἸοἴαττη τῇ τ εν δὰ ΟεἸβίατη 

οὐπηίορίαι, Ομ ϊοίμιη, ὁαι Ἵπ18. Θηγαϊὰ ΘΓ Ποἱ οοάθηι ἠλοο ἀτοῖ. ἴθ ἤπια. 9. οἱ οδἱ. 10. ἀπ. ὅ Ὁ 
ἢἰς 6 Ομείδιο ἀπὲ ὁΧ μάντι )0ο, εχ αὐίδρα θεῖο, οἰβεοῦ στη. ὃς Ἰἤλπ8 δἰ ση ἶὰ συ η1 νορθὶ8 οὐ, 

ἃ, πὰπὶ. 9. 01 δ 5 να τ η͵]5 τη, 9. 1κ. ΟἸ γίδια ποθὴ ὁ) Τα ἀρρᾶγοῖ, 586. Θαιπ 1 ΟρΟΙ Ἢ 810 

ἐπ 60 αυὺἱὶ ἀρμαγτέθηῖϊ, σοηβίθγαμ αν πλοτοι ; 18 οἱ, 11, παιη. 30. πο δηῖ ἀοπήοθάηαν 86 σα 4] 
παίυβ δϑδὶ ἐπ οι ΒΊ θα, 588 ον αὐογναήαια 4ἱ Βοπιρίίθθη [05 651 οχ Ῥαϊγο, ΟΠ ἰδία πὶ οχ Ρὰ- 

{τ ὠπιπιο  ἰαιν κ᾿ οἱζατα ἀἸοῖ! Πίο παπὶ, ὃ, αυοά ἐόροι δὲ ἐχριξοαν οατι 7, πα]. ἅ, οἱ οὔἱν 11. Πα]. 

Ἴ. (μτίβιαπι ποία αϊγῖβ ον θτ τι ὕποϊ Ουρι ἀρρΟΊ]αι ἰδ τιπὶ. ὃ. [ἢ σα δοϊθεῖ δ 8 ἐαῦρο, οἱ ἰὴ ΒΓ" 

μεἷβ σαι, 14. η. 33 οἱ 24. Ελιοπὶ ο5ἱ ἐοηϊουτα, δα ἀοπηαο, νονθα ὁ ΟΠ εἰκῖο, ργοροιαθ, φύπηλν}8 
Ῥὸγ ἀθγίσαι, ἃ ἀν ὰ8. ρτῸ τϑρα βαϊυΐαιο, Βυ]}18 ογαϊ. πο πη. 12, οἱ σαὶ 418, πὶ. 17. 10 πὰρ μο- 

εἰ ἰΐα πυαι, 10). ἴῃ ςοπεαθ πα! σποην 5αοῦὶ Οαπποονυοι ΠΟ τὶ ὁχοῦγνης, αἰτ6 ραββίομβ ΟἹ} }15}} ργὸς 

Ρμοιϊσα αν 6556. 1} τππχίστο Ονα1Π 0 ρνορτίαιῃ, αὶ ἤα!ὺ αἰτο Βονρίαγω 0 ΡῸ [απ ἀνία 5. δὸ Πότ - 

{Π|5. ἈΠ] Βοιοῖ, τα τ γο]θο ἤπ 0 Ομυῖσι! ραβδιθῖβ οἰτοπτηβία αἰ85 ρτορθοία 5 8885 σοῃ θη 1, ΒΗ ΉΠΠ18 

Ργοῦϑα8 ἀο Βόνῖο πη 480 οὐποϊῆχυβ ἢ δθραθια8 65. Οἰιυϊδία8. ὁχ ὑκη οορα τὴ Π τὸ ἀϊοσμίαν πὶ 1. 

14. οἱ οαι, 13. πύιῃ. 33, 8ὸ οσαΐ, 61, παπὶ. ὅ, ΠΟ ἀὁ ἴα νῸ πλ8 15. ροσὶ γρβατνεσίοποι ἀρραβίδίο, 

ἀῷ νῖηο πιν τε αίο δαὶθ ὄγασθην, Βοηΐ, ὧὲ βαραίψέ, πα. 1, οἱ οαϊ. 13, ηυπη, 29, 80 ὁαϊ, 14, 

ημπὶ. 11. - τ 
Χ. Οατίο αὐαξίαβ αἸἴαϑ Εἰ 1165 βθη!θαϊίας αο ἰσσυ(ἰοη 68: ν. κα. Ραναϊν  ἰο πὶ ποβίλα αι 801Π)8 51- 

ταμἱ εἰ σοτροτο Ὡπγοίαβϑθ ἷϊ πἰὸ δύ). ἅ, οἱ οαξ, 10. αν, 18. Οὐοη ἀρ ἐι4(ἰ8 βοιαροῦ αἰβόθη 115 

οἱ ἴῃ ἰσυούαηῖία 56 ΠΟΒΟΘΏΓ 8 6 τοίογί, θα πὶ. ὃ, Παίνοϊαῦ οδ1, ἅ, παπὶ. 2, οἱ οαἱ. 18, παι. ὦ 1185 

ἀοιὰ νογθίς. Πόγαια δου. ἐμ ΡῬαγαίψ., πα αλχ, 1 ὁ, νόῦθα ν Ρ 15 ἀθβί ρα, ορὰβ ἀὐραμπηθηϊατι π8ῃρὺ- 

ΓΑΙ συπηίηογο τηοηρὶ τ Ἰάσηι οὐ, 18, παπὰ, 8 (με ἰδία τη νοσαὶ ἰδίδις πιιαι. 9, "ηηἀ 8 8  ΒΉγα οἱ 

οδϊ. 9. παι, 9, θϑοαπι 8185 ἰΔηχαδην ρυρθγηϑοι!υ τρϑθηίθηὶ τε ργῳβθηίαῖ, ὅδω οἰαχίζε:. ΥΟΟθΠῚ 

Ῥάτηοτ, ὅπ. ΧΧΧΤΠ. ϑῦ 
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ἐχλαμδάνειν ΟγτΠ 05 ρτὸ ἐρέουρ»οὐανὶ ἔτ ΠἸανγιίογ ἀἀδοι τ ἴα ἢἶ ἡπαι, 10, ΨΟΧχ μέσον εἱδηϊοαδί 
δὐνρίσαμαι ἀρυὰ Ογυπ!τα σαι. 10, πιτη, 18. εἴο οἱ ἐπ ϑακαίμψ, πύτ, ἀν νορθ απ μείζονα ὁήματα 16- 

1 πὶ παπι. 30 (6 βιἰπλϊοτὶ ἀοοι πᾶ Ὁ δἰ. οἱ οι. 18, πω πὶ, 33, θστ δὰ αἰϊαφιιοπι οΡΊρταγ [15 
Βεέαπὶ δθαίτονδαι νοραϊ, πὰς Ἰοσα!ὰοπο αἰἰΐαν ἘἜλΟΣ ἐπὶ τὴν πρώτην Πίύλον τὴν ὕξνεσιν, οὐἱν 10, πα τὰν 

ἃ; ΆΔΕΣ ἐπὶ τὸν χθ' ψαλμόν, σαν, 18, ἀαταν ἅς 1ἰὰ οἱ αἰ αὐαι, 10: λυ ἐπὶ τὰς Παροϊμίως. (συμ νοῦ 
πδτα, 8, τὸ λεῖπον ἀπεπλήρωσεν, Οὐ [5 σαϊι ὅγ ἀπ. 9. τοῦ νεκροῦ τῷ λεπτοῦ τῇς 3 τ ΞΕ: ἀποὺ δὴ 

Τόν πὰ παη]. 12: ΠΠολυχρύνιον μὲν τὸ νόσημα, ὀξυτάτη δὲ ἡ ἔμπλαστρος πουλυξτὴς μὲν ἢ πάρεσις, ὀξυτότη 

δὲ ἡ νεύρωσις, οἴη. χῖ5 οοϊ. 9, παπι, 11 : Ὄξέως ἐπράχθη τὸ πρᾶγμα, ὀξυτάτη» ἐσχε τὴν Ἰατοξίαν, οἱ οαϊ, 
43, ηὐπὶ, 81 : Μαχροχρόνιος μὲν ἢ, αἴτησις, ὀξυτάτη ὃὲ ἡ χάρις... ὀξύτατα χατὰ τοῦ ᾿Αὐὰμ ἀπεφνηνάμην" ὑξύταταά 

σο: πχαρίξζομα:, 10] Θαηγά θη ῃτγοίδοιο βίψ!απὶ νἀ 68. 
ΧΙ. Εχ [8 οπλη ει δίαια} συ! δοἰ15 ἸΘρ ἢ ἴπγα σοηβεὶ μοῖοβι Ον ΡΠ αν Βα 75. 0 ΠΉΠ πὲ. ἰηἀ δ᾽ δι ιιπὶ 

ἀαοίονεηιν 6850, δ τὰ δυΐσπι ρογοταΥ ρεοβ νον, δ αχίαιο ὑμίξουμο κὐνὺς νίνοηῖο, ΟἹ ῬῈΣ 80. σοηο10- 
πϑηΐθ, 606 ἀβοη! τ φυδαιθθγοιῃ δἅδι ν6} δὐάθια ἀῆπο Ἃ00. σας σῃθ8θ8, ροϊΓὰ5. ἀπ αολ νο] ΔΏ1Ὸ 
ἀηηΐδ ἢ Ὀἰΐαπι οχίδιίσο, οἰγοῖτον ἅπαν ὁ τ ὩΣ ΠΔΡ6Ε οηλα πῦσ οὐδ το, αὐ αι. σασι γι νε Π Ἐ 6 018 
1 χυθῇ ΤΣ γοογηΐα πϑαάο θϑι, ἰὴ ΠΡΟ απ σ ΠΕ 115. ρΘ ΛΘ Ό Π65}}0 15, ἰδ  ὐξ 5] ΟΟΔθ 5. γον ὶς οὐ Ἰοπαίθ, ρατὰ- 
ῬὨγαβίθυβι ἀρα πη Π]οτ 8 οἱ Ἰαχον λα 058, ΤΘσα ἸΟΟἾθ 118. ΠΟ 551 ΑΒ Β 115, ΟΧΊΘΊ ΡοΓαι ον Ἰ οἰ 
ν᾽ ἀοιαγ, 5 σὰ! οἱ σα θκ  οσεδ ᾿ πο ση ΠῚ αἰἰσο} ἢ} Βα {15 αἰ ϑδία αὸ ργρᾶγαία νἱ μουν σε Πα 0} 105 
ἸΠΠ|σοη8 δὰ πως δουριαγαναην αἰτοραῖίο, ἂὸ σαποὶον ἴθ 16 ἀπν ἐμ! Γριδι ΗΠ οη 5, 1}, {Π14 εἶς ὐνομ] 
Βα!οτ!ΟὉ15, οἱ ἀγβοηΐθιβ σο] τα. 406 ἃ ἀγέθηῖο ἀυἀτ δῖο λδ:βίοπετη σι ρῖ558. Πμυγαγις, 
0 ἱππροάίμηϊ αἀυοτπίουβ ρεθοαγδ δῖ ὁγαῖϊίο, ἀνα τα ρτῦορία πον! α, οστορίαᾳ Ποῖ ἀοσυπηθηία, 
οἱ οἰνβδγνδί πο ρΓ οἷδρδ8 σοπρ  οἴθη5, 

ΧΙ]. δἷ σου ποβοθγθίηι5. σα σαν Ἰοοισθιιν ἢ ΠΠΙΕΡΟβοὶ γ αὐϊΐπ αι, Ἰἐφοἰ οβία υδἰαἰατι πὴ, αἰὦ (οἱ 
απὸ αρι8 ὁ5. ἤο ον ποι απ ΙΆΘΠ 6. ΡΟΓΝΘΠΙῚ ροββοὶ, Φοδλπῃ δ ὑνδηρθηαα. Οἐίθιῖ ἰϑρυπὶ ἃ 
ῬῬαβοῦδ σβαυὸ ἃ Ρρηϊοοοξίοη, [σθαι (δπιβοῦο 4 Φοηηπἰ5. Ἰνδηροιίλατη, ἰοσοδϑίαν ὼ. Εροιοεία 
Ηἰονοβοὶν πἰίδηα Ἰὺμίδιο0 18 δὰ ᾿οπιᾶποβ ; 8 Βαρίϊ ταὶ ὀρ (ἰδ ἰηἰττὴ, 40 αἰ δα ῖζα ἰλθσ οταιῖο 
65ί, ἰοδσία αι [δ6γ1ἱ, ἢ. 17. 

ΠΣ ΨΧ,Ε 

ΟΥ̓ΕΝ ΑἸΤΊΟΙΣ (4) ΠΑΤΡΟΥ ΠΜῺΝ 885 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ 

ΑΡΧΙΡΙΠΣΚΌΟΜΟΥ ἹΕΡΟΣΟΔΥΜΩΝ 

ΟΜΙΛΙΑ 
ἘῚΣ ΤῸΝ ΠΑΡΑΛΑΥΙΚΌΝ ΤῸΝ ΕΠῚ ΤῊΝ ΚΟΛΥΜΒΠΙΘΡΑΝ. 

ΑΕ ΙΣ 
ἨΠΕΕΟΒΘΟΒΥΜΟΚΌΔ ΑΠΟΠΙΕΡΙΒΟΟΡΙ 

ΠΌΜΙΠΙΑ 

ΙΝ ΡΑΒΑΓ ΥΤΙΟΌΜ ΟΧΤΑ ΡΙΒΟΙΝΑΜ ΙΔΟΕΝΤΕΜ 55, 

1. Ὁρίσση πιο ἈρΡΡαΡ ΒΓ} 7655, [δ οδἰΐαπὶ δὐδοῖ Δ΄, Ὅπου ἅν φανῇ (2) [ηποῦς, ἐκεῖ χαὶ ἡ σωτὴη- 
βα Τὰς, Νατα οἱ 51 γα] ]οαμαπι ἰὰ ἰΘ]οηἶο βοἀοη!οη ρίαχ, κὰν τε γὰ ἴδῃ τελώνην χαθήμινον. ἐπὶ τοῦ τε- 

ν οαῃ, ν, 9-|, 

(1) Τοῦ ξ» ἁγίοις οἷο, Τὴ οὐπς μαθοθαίαν ἰαητητὴ δ) “Ὅπου ἅ τ ἱ “ , ἁγίοις οἷο, ᾿ ποῦ 5.5! νῇ, Οἷς. [{| Η - εἰς τὸν" γα] χυα ἃ Δἴ πλὰβ ὃς ἴθρ. οὐα, [μο00 αὶ Ἷ ξι ᾿ δα] ὁ ἣν τὸ Ἔ ς ἘΒΟ δ κὸ 
τ πα ἴηι, ἐ Ἂχ ἤθβ. «000 ἐπτ, 5188 ὁχ οο. οι}. βονῆρϑιι, οὗ δ᾽ ἄν, οἱ ρυιρηλ 5518 δ. παλθοῦ παρᾶ, φυοα σοποϊηπῖα8. ἃἰίααοὶ ρα ΠΟ 5 ΘΟ ΒΕ ΠΡΉΟΥ ροβ.ε15, σα] Βα 5 Ἰπα]οα- 



1133 

λωνίου, τοῦτον ἀπόστολον ποιεῖ χαὶ εὖ 
χὰν ἀξτὰ 5 

μὲν 

ἀχοῦφν" χαὶ 

Καὶ 

τὸ βλέπειν χαρίζεται, χκωφοῖς ὃ τὸ 

τὰς (4) χολυμξήρρας περιξογεται, 
τὰ: οἰχοδομὰς ζητῶν, ἀλλὰ τοὺς νοτοῦντας ἰατοξήόων, 

ΞΕ ν:χρῶν παφῆ, νεχρηὺς ἐνείρει, 

τυολοῖς 
3 

22 

Β΄. Ἐν νὰρ τοῖς Ἱεροσολύμοις ἣν ποούχτικὴν κο- 
᾿ΕΝ δὲ 

λομθήῃροα (3), 

περιτοεχούσας, μαἰτὴν 

᾿ 
στοῦ 

δὲ 

: ᾿ δ 
πενις ς ἔχουσα, τέσσαρας μὲν 

ξ τὴν» πέμπτην, ἐν ἡ χατ- 

ἔκειτο πλῆθος ἀσθενούντων χαὶ ἀπιστία ἦν πολλὴ (3) 
ἂν. ἃ “ ν - Ἀν τὰ ΕΞ ΗΝ ἢ 

τῶν Ἰουδαίων, Ὁ ὃξ τῶν ψυχῶν καὶ σωμάτων ἰχ- 
" . ΕῚ " ι Ε 2 , τοὺς καὶ θεγαπευτὴς, μέτρῳ τὴν ἴασιν ἐχαρίζετο, 

τὸν πολυχρόνιον πρῶπον θεγαπεύων͵ ἵνα τάγιον κπαλ- 
ἔμ πως οὐγξς : ΙΝ ἢ 

λαγῆῇ τῶν ἀλγηδόνων, Οὐ γὰρ μία (ἀ) ἡμέρα ἦν αὐτῷ 
-“- »ΦΔν 4 ΝΑ ων, - 

καταχεῖσθαι, ὡς οὐδὲ δευτέοσα, οὐδὲ πρῶτος μὴν ἢ 

ἔτι, 
ἡαουα θοὸς. ΕΑ σα, : Ἷ ᾿ 
γιαυτός" ἀλλ᾽ ὀχτὼ καὶ τριάκοντα ἔτη, Καταχείμε- 
νος πολυψφρονίῳ νόσῳ, ψνώφιμος ἄν τοῖς ὁρῶσιν, χαὶ Β 
Ν᾿ , - , Ἂ “, 

δειχνόων τοῦ θεραπεύοντος τὴν ἐνξέονγεῖαν". ἐγνωρί- 

ζετο γὰο ὑπὸ πάντων διὰ τὸν γοόνον ὁ παραλυτικός. 
ἂξ 

᾿ ᾿ ΝΣ Ἀ ΚΟΡΗ τ ΝΟ ν 
Ὃ δὲ ἀρχίατρὺς ἐῤείχνυ σὲν τὴν δύναμιν, ἡθετεῖτο 

ὑπὸ τῶν χαχῶς ἐχθεχομένων, 

ἘΡΝ ἡ Βεριερχόμενος ὃὲ τὸν χολυμδήθηχν, ἴδεν’ οὐκ 
ὠτήσεως μαθὼν, ἀλλ᾽ ἐκ ρεὐκῆς ἐνεργείας (Ὁ) τ 

- Ἂ “κ᾿ “412. 3 Σ - Ἂν ᾿ 
λεῖπον ἀπεπλήσωσεν, ᾿Ιδὼν, οὐχ ἐρωτῶν, ἐκ πό- τ 

5 

χηόνου κατάκειται, ᾽᾿Δλλ᾽ ἰδὼν ἔγνω, ὁ καὶ ποὺ 

ἣν εἰδώς, αἰ γὰ “Ἢ 
ἐπὶ τῶν κατὰ γκχοδίαν, οὐ 

χρείαν εἴχεν ἵνα τις αὐτὸν ἐρωτήσῃ (Ὁ) περὶ τοῦ 

τ Μὰ }}. τχ, 10, 51. ψιᾷ, σας, 10, πα. 18. 

πὸ πα] αηἢ 6550 ὁχορήιπσις ὸ τούονα ἃ σομνίπο! ἢ 
ματγίϊσαϊα δὲ. ΑἹ 1 ἴον. τοις οἸμη σα πὸ ὩΪΕ} 
Ῥυογβὰθ ἀδοβ5ο, Ἐπυλ τὰ τε αἴθ κἄν οἱ ἴδῃ ἀροοὶ 
ἃ Πδρ οχ 480 αὐοα!μαπι τοῦ ἀπίο τελωνίου ΔαάΙαϊ- 
ΧΏ 118, 

(1) Καὶ τάς, οἷς. Εχ Ιὰρὶ χαί Ἰοῦο κἄν' αὖ ριῸ 
ζητεῖ οὐ ἰατρεύει, ζητῶν οἱ ἰατοεύων βου ρβἰηγι. 

: Οριίηλα οϑί Βοα]. βουίμίανα, 51 Ἰοραϊην περιέρχηται, 
Τούς οἰδπὶ Ἰοὺ τάς ἀπο νησοῦντας μοϑῃ γα 5, }10Ὸ 
δχ σοάϊοφο, κοὐ ρμογεβρίοσο τηθηἀο σοντου ποια 
ροπια]ααίο, Ῥονγία Ἰοσοηάμθηιϊ. τὰς νόσους, πιο δος, 

(2) ἴΠν προῤατικὴ χολυμδιήηοα, Τὰ οτηθη ἀἀνί- 
τλπ5. ὃχ ἴἴορμ, οὐ,  Ὠαθρίαν σπῖπὶ ἴῃ ΜΠ} υϑος ἐν τῇ 
πουδατιχῆ, Π10) ὉΠ Γα 515. τονθι. ΠΟ 15. ΟΠ ϑϑοι!8 
Ρδηάοι. δου ποπάιϊπῃ [ον λεβὶβ, ἐν τῇ προϑατικῇ ἣν 
χολυμδήέροα, φιῃοά 6550} σοπνθ Ὁ [π5. σὰ] νᾶῃ- 
πο] ]ο σα α8 ἰρο νόγρθα βαπὶ: στ’ δὲ ἐν ἼΞσυσο- 
λύμοις, ἐπὶ τῇ ποοδατιχῖ, ἰΞρρὶΟ. ἀγορᾷ), κολυμ- 
δήηοχ, οἵσ, : δεξὲ αμίοιη Ηρ οϑοϊν εὶς αὐ ργοναξῖ- 
δάνῃ [τὰ ἢ ἃ γο Πα ΠΡ τι5. ον σιιξ σο πολ 1 18 ἀρρε}- ἢ 
Ἰαϊαι}) ρέβοῆτα, οἵο. ΝΙΝ οπιῖπ 5 πη Ὑὰ] στα ποβίνα 
ἀϊοιίαν ρηοϑαίμια γἱδεῦνα. ἀψιο σὸ ποπηίο ρϑθεξῖτΩ 
ΔρρΘΠ μὰν α Ῥαϊνῖριιβ. ὅιοὸ γο!α5. ΑΙοχαθ έν, ΠΡ. 
ΧΙ ἐπ ὠοηπ, σὰ χιχ, , μᾶμ, ἰυάϑι ἐπὶ τῇ 
κολυμδέθοᾳ ποτὲ ἐπίαλην Πρησατιχῇ, αὐ ΤΟΝΑ: 
χα οἰἶτα ῥεοναίίςα πυοσαθαξμιν. Ξὶσ ἀποῖοτ Ἰοτη 118 
ἀα Ξρύβϑηῖο βαποῖο Αἰπαθ βὶο {Ἰ α πο, ΟΡ γι 6115 
ἰοσιο βοόσηλο δίνὸ ἰσλο, πα. ἰδ, μὰς, 1: 
Ἔν Ἱεροσολύμοις ποοδατιχέ τις ἦν χολυμλοήθοα, καὶ 
νῦν ἐστιν" πέντε στοὰς εἶχΞ. Νῦν γὰρ περιῃρξ Ἷ ῃρεθη τὰ πέὲ- 
οἱξ οἰκοδομήματα Βλαὶ ΠΙιονοδοί μεῖς Ργυοναιοα αι}: 
αν ᾿ἰξοίηα οἱ πιποίθηλιδ ορϑίδεϊξ: παδεῖ! φιιηιψιιο ρον". 
ἐἴοιια. Μοιο δηΐων ἀἰοςίνμοῖα φσὶε αὐαδίριεῖα ἀρἀἠβοῖα. 
Ομγνςοβίοτηβ, ἴομι. Α, βθγπ). 7, πὲ ραγα νοιηι 38 
απηόγιοπ, Ῥᾶρ. 103, Ἰορὶς οἱ 'ῃ νας. ὑρχίλη} 
Ποαμπὶϑ ; Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ᾿Ἱεροσολύμοις προὐχτικὴ 
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ἀγγελιστήν᾽ Α νἰάθυϊ! ὅ5, απο ἀραβίοϊαπι οἱ δυδη δὶ δέατῃ ἴαοίε ; 
οἱ (Ἀπ οΙ5ὶ ἰαίον πλοχέος. βαροϊαιί αν πον 5. 6 Χ- 

Βα ΞΟΙ αν, ΠῚ ΠΠ6 σα άδτῃ οἰβροῖβ υἱβιιαὶ, ϑαγ 5 νρτὸ 

«τ θα} νἱσα ἢ μόν! : ἂς Ωἱδοιαβ οθλ, πὺη ϑᾶ!- 
[οἷα ἀιπορο ἢ, 508. τοῦγοβ ΘΌΡΔΤΙΆ, 

Π, ΗΙΘταβΟ] 8. ὁπίπλ ΒΥΟΡαΙοα ρίβοῖηα δταὶ, 
ααϊηηθπο μουήρηβ ΒαΡΘη5.; ἀπαΐπογ αἸηΡίδπίδξ, οἱ 

«πμλίαπι ἢ τι οὐ]ο βἴαπ; [ἢ Πὰς δοοθαΐ πα] ἐπ άυ 
τοσγοίδη ἢ, ὀγαΐχαο ρ] σία Ταἀδογαπι πῇ 6]}- 
(α5. 57 ΜοβΊοα5 νοτο, σαὶ αὶ ὑορρονῖαι, [πὶ λίπ - 
᾿πᾶτυ πὶ πιο θο5Ξαηαὶ οἱ σαγαξ, παοιβῖρα Πα αν οἱ 

γάλα πιραϊσοίχασα Δ ΠΡ }} , ρυϊον ΠΣ Βα 8 1.5. ΒΌΠ) 

4ἱ ἀϊαοἶπο τπηοτθο Ἰαθοναθραι, πὶ οὐ τι. ἀο] ον ἡ θὰ 5 
Ιδναγοιασ. ΝΟ οαἷχῃ ἃν 0. 6] ἀἰΐοῦο ἴα, δὰΐ 

ΤΏ Θη56 ἅΠ0, ν6] ἀπὴ0 110} ζασοα δ, δοὰ Δ ὁοίο οἱ υἰ- 
σἷθῖα ἀηη 18. οηρσίηαῦ χοῦ μὸ ρῥγοξίναίιϑ, υἱάρη- 

Ομὰ5. ποί5 Ἔγαὶ, δὲ βαπδη 5 56 νΠ} ἃς ΡΟ θο α θηὶ 

Ρα(οϊιοίοιι 5 : ὁραν οἴ ποία5 Θμι αἰ θὰ μγορίογ ἀἴπ- 

Γαρατ αι ἐσ μοῦ 5. ραν  νοἰοὰ5 {ΠῸ.. ἂς ΞΌΤῚ 85 
ἀαπί ει τά ϊο5 μοϊδϑιίαίο πν βααην ἀἰσμοππίναν 
ταἰλοϊλξα νορὸ ἀν 115. οϑὲ, αὶ ἴδοῖα 6᾽ 5. αγαΐδτι ἰὴ 

μανζογη ἀσοῦροχθ, 

1|1, ΟἸνοιυ πο η5. θη ιν μἰβοίπδμι, υὐάλές πο απῶ- 

βίομο ἢ ἶ τὰ σορπονῖί, 586. ἀτνῆα να! αοϑιῖο- 
μ15 ΟἹ ἰδβι οι Βα ρρΙ ον. ἘΤαάοη 5, πὴ Ἰἰθγγοσδηβ, 
αδηάο δχ ἰθιῆροτθ ἰασονοί, 508 νδη8. σοσηουί, 

4α] εἰ αὐίοπαμι ν᾽ ἀδέδι, ρῥγοθθ πονοταῦ. Νὴ 51 ἴῃ 

Βὶβ ἀπ ἰπ οογὰθ Ἰαϊοραπι, 8 2. ὁριῶ οἱ ποῖ ογὰξ αἰ 

χολυκδύέησα, Ηἰονοηψίατ5 πὶ Τοὐἷ5 ΠΡ υπί οἷ 5 δὰ Βοηι- 
ὀξῆα, αἰ: Βοίιοθίία, ριπείηα ὧλ Ψερμδαίθην τῷ θὸ- 
οαναίτ" Ποοδατινέ, οἱ ἃ ποὺς ἐμ ονργοίανὶ ροίοε! Ῥὲ- 
ἐκαίίς. Εσάοτη τοῖο τοςζαίαν ἱΓρούατιχ ἴῃ Οκίοης 
τγιροα ἃὉ Αιηηιοηῖο οἱ Τηδοάοντο Μορβαοβί, ἢ. 142: 
5904. δΜορϑαρξίθπηβ σαίπηο ΒᾺΝ ΡΟΓΙσὰδ πὶ οὐλο στη 
[αἴ586 αἷΐ, Μαΐου νοῦὸ Οὐ ΛΗ ΠῚ σον} ἰθ5ιῖ Πιδο5. 
ϑαποία5. Νέλιι5., Π0. τες ορίσι. 901. οὐ Ἰῆος τὰς ογῖβι, 
0, Ριοθαϊ αν ρανὶίον ρἰδοίηιια ἀρρυ!ὰ!, Ααοῖουν 
Μιὶμοραυὶ κἰονοδοιψηε πη} οἷς οατῃ οἰ βοϊπαια σφ Ρ 
αθπὸ ΟΡ ΊΘΙΙ 333: « Πιίον 5. οἰν 1118 σα πὶ μΊβο 0 
«σοιπο!]αν68. σαϊησιιο ρορίϊσια πα μρηίοβ. σα ΔΡ- 
«ῬοΠαλίαν οιῆβαιθα. σάλι μα πρης ΘῸ ΡΊ501Π8: 
«ἴπ ἀποζαπι σοσσί αἱ ὑπν λα ἰᾶται, ν Ῥάα]υ, ρακί, ΡυῸ 
πέσσαρες, ὁχ εξ. οοιὰ. ποτ ρείτη 13 τέσσαρας. 

(ἢ) Καὶ ἀπιστίᾳ ἦν πολλά, εἴς, Εκ ἴδια. π18. 

Ἰαζὸ ἀπεστεία βου ρβίπηιβ, ἀπιστία, οἱ γουθατῃ “ἦν 

το ζαἴπια5. Πα θυῖ5. ΚῸΧ μέτρῳ ἀπίθ τὴν ἴασιν, 
οὐ μῖαι ἐπ δα. οσά. ΣΦ 

(6) Οὐ τὰρ μία, εἴο. Εχ δρ, οἀϊα5, οὐ μία μὲν. 

Ῥαάιϊο ροϑῖ, {σιμὰ απῖθ Θϑπεῖ, πρῶτος μὲν ἡ. 6Χ 
οσά. πἴ5. τοσι αἰθλπι5, ποῦτος μὴν ἔς Ροβί, οἰ αξάσαι 

οοάίοία ἀποιουί αἱο ἀο᾽ονίηχα5 ραν! Πσαίαπι χαὶ ἀπίο 
Ὑνώρειλης" δἀἀ!α! πηαβαὰβ νευθανν ἦν θ05Ὲ γνόρις 
μος νοσοΑ διὰ τὸν χρόνον, βόδι ἐγνωρίζετο, οἱ ΡαΓ. 

{ἰδ πὶ ὃξ ἀπὸ ὑπὸ τῶν, οἷο. Ἂ 

1) Ἔχ θεϊκῆς ἐνερνείας, Πδα., θεϊκῇ ἐνεργε: 

τὸ λεῖπον ἀποπληρῶν [ηἰορία5. εχ θμ. νοῦθθ, ἐκ 

πότου, βογίρβίτπιι5 ἰβίασιιηι Ἰθσο, τίς μὲν ἔχ τοσούσ 

του, ᾿ 

(8) Αὐτὸν ἐρωτήσῃ, Εκ ΠΟ, ὁοά, νούοιῃ αὐτὸν 
ΒΡ ον 8: ἃσ διμλοπά αν! 115 ΝΠ οβα τα. βογρ τα - 
φασι ἐσωτήσει ρ0Ὸ ἐφωτήσῃ. Ηϊο Ῥοῦγο συν η1α5 οοτα- 

ταϊβοοί ἄπο Ἰοσὰ ξοδῃ 5 ἘΣ οὰρ. χνῃ, 30, εὖ οδῃ. 

τι, 35. Ῥᾷι!ο αἰἱνον τρίθγθηβ ἀπάτα. ἄραι] ΘνΔΏρ6]}- 

αἰδηλ μα Ροπίαγ, 
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φιῖς διυν ἐπιιουγοχανοὶ (6 μρνηδλθ; ἔρθο οαΐην φοΐονα! ἃ ἀνθρώπου" αὐτὸς γὰρ ἤδε: τί ἦν ἐν 

αιλα οδεοί ἔπι πονεῖν ὅδ 1 γρα 0 1 τακρῖϑ οἱνοὰ ἢϊοῦ- 

θὸο9 41 4 οχίθυϊου 5. σα πιπὶ5 ἐπ αοιιηλιι", 

'νν Ὑιαὶν σασιάαια ἰασομίοια, οἵ ραν τηᾶ τὶ 

τὰ τ ἀοπγαναΐαιη ̓  μοσσαϊοναις, οαἴαν ΟἿ 5 μΓᾶνΘ, 

δίιηα] οὐ αἰ αιϊπϑ ταουϑὶ ἀοον οἱ ἀποῦθιθνο, 3 ἢ εἷς 

ἀαδοϑιῖο ργοροβίία Ἰὰ «ποιὰ οαρίοθαις ααοδαιηπιοάο 

οχροδίά! : Υὴς βαπι βϑεὶ 7 ποὺ αυϊάηιδηι ἀΠ 001} 

Ῥύαίοτρα ; δε αατυϑιυπ 5 απ ἀθρο Πχυϑ ταλίμιο; 

ΠΔΠ αασρβιῖο ἀπ ρίεχ γαῖ, Θαοπίδια, δαΐπα ποτὶ 00Γ- 

Ῥόγθ 8010, ἡθραπὶ δ ΐατα πο ρϑυ οὐαὶ (Ξδοαμ πὰ 

ἰὰἀ φιοὰ Ἰρϑὶ μοβίδα αἰχιδ; Βρὸρ ξαγλις [αοίιιΣ 65, 

πὸ γοβέμας μέδοθϑ, πιὸ (ἰδὲ (ἰοέονίις αἰϊατιτεί σον ἐπιραὶ), 

τπϊορευσαὶ ἩΠὰπὶ : Κὶβ βαηὶς βορὶ 9 Ὁ ν' ὩρΠΔΠι 
το ἀϊοὶ ρ. Τοβίαίθιν, ἀπὶ ἀν Πα χ βοῖὰ νυ θα 8 

ϑά5ρό μη}. Ναῃ αι Ὁχ [40 5818 9 51, Τἀοίροο ἀὰ- 
αἰνὰν ἰπα ; γόης 7 πὶ νου πἴαβ πο, ΓΟ ἼΒΗ ορὸ- 
ἐατοι τι οἰϊσαγθί, Υὸχ ἰὼ πὰ. ὅθθαι. ργορτὰ 

πῇ ἢ πὺ Θηἶηι τα γι [δἰϊατ}} 6 του μογὰ οα- 

να λο ἀογατη οϑὺ; πὰ πὶ {πὶ 56 π 51} }{1Πι|8 ΤΩ ΟΡΡῚΒ5 

“πούθαξαν, τισὰὶ μοββίι! οὐ αΐ μὰ5 ἀϊοογο : γ᾽ 8. απ 

Πονὶ Ὁ Το ϑὰ5 γθτῸ Ἴρδάια οἰϊατα. γ0115 ἄλι, εὐ πάθη 

δοῤδρίδα παροῖ, οὐ ἀσααια κὐα  ἰθ ἐπι ρον}, 
Υ, ΟΡ] αθαῖ αἰ φαδηἶο Ξαϊναίον ἴῃ. νὰ, οἱ 

οῷοὶ ἀπὸ ϑοθσθαμπὶ", οουρονὸ (αἰ ἀθιὴ σοι ομΐθ8, 

δηῃΐῃιο νόῖὸ Πα παιῖ. Οαο. Ρῶΐ πο τονυραμὶ 

δου, απὸ ἀομπημομε ραβδί 6850], οαπιι θη δ᾽, 

ἀπώαοο ΡΠ ΙΒ ααϊ Τθθθαν ἀἀἀἰἸσοναπι, 1 

ἃ μηυορία μὰ κοπουιαΐοη ἀξ τς που ἢ} τ δ {811,10 

ἱβηοναῃ ἤάχηα σοηδθηιοναῃὶ οὐ, ἀϊοθρομ!  Μηι0 γιθ- 

δοϊ πὶ πεῖ οἱὲ 51 1 (τὰ ρνυρεῖα ομἸηλ. νομὶ!, οἱ δὰ] 

ἐστι πο ἐθοορογαμὶ δ) Φ οἴσοὶ σρηΐνα οἰανιά θάμ, 

εἀὐςερίοσ; ΕἾ Παυῖώ, ηνέδονδγὸ ποειρὶ ὅδ. οἱ φυοια 

ποβοϊδγαηΐ αἱ Ἰόροια αἰ ἀἸσοναμ πὰσ πονολαπὶ φαὶ 

ὅδ οδη, τι, 2ὺ, 59. ΨΈῈΩ, ἐαΐ. ες γι. 18 Ὁ Μαμς χα, 30 51. ψίῶο δαὶ, ἀ, πὶ 3 οαἱν 13, πν Ἵ. 

5. ΟΥ̓ΒΠ ΠΙΕΈΟΞΟΙ,. ΔΕΘΠΒΙΕΡ, 

᾿ Ἶ ’ ᾿ ἜΒΕῚ πϑΐν; ΝΕ πως λέγει τὸ πορούμενον" Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι ἃ 

πολὺ δὲ μᾶλλον περὶ τῶν νοσημάτων, 
: Ἵ 
ἐπα τ γῆ, 

ΨΥ ; ᾿ πλδΝ τῇ 
Δ΄, εἴδὲν τίνα ποταχείαενον, χαὶ πλείστῃ [1} νύσῳ 

: Ξ τ "Ν ἘΠ Ὡς 
βεδαρημξνον' ἁμαρτιῶν “ἀρ εἴχε ποὰν φορτίον, καὶ 

γάσου πολυχϑόνιον ἀλγηδόνα. Πρὸς τοῦτον ἐρώτη μὰ 
᾿ 

χαὶ οὐκ εἶπεν τι ἀλλο, ἀλλὰ χατέλιπεν τῇ μήσότητι 
ἡ τες: πηγῇ ἤδη": 

τὴς ἐρωτήσεως" διπλῆ γὰρ ἣν ἢ ἐρώτησις, ᾿πειδὴ 
γὰρ οὐ μόνον ἐνόσε! (2) τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν Ψυ- 

"δὲ ἤηὺ ἴα ἘΠ᾽ ΘΕΈ ον πὲ δΟΞΟΜΙ ἘΣ 

ἀιαξδυβ ὃ 

σοί τι γένηται), ἡρῶτα θέλε: 
σθχ: ; Ὦ μιγάλης ἰατροῦ δυνάμεως, 
τὴν βοήθειαν τιθβεκένου ΓΟ ᾿ξπειδὴ γὰρ ὃκ πίοτοως ἢ 

σωτηρία, διὰ τοῦτο ἥχουσε τὸ, Θέλεις ; να τὸ 0) 

ὑγιὴς γενονατ' υυρκέτι 

αὐτόν᾽ 

ΡΟΣ ΝΣ, εἰ δε ἸΝΏΣ. ΜΘ Β ἐπαγάγῃ (3) τὴν ἐνξογείαν, Ἴοὐτο μόνου ποῦ ᾿Ιγσοῦ 
"Ὁ νοὸς ἌΣ Ὑς ὉΝ ᾿ " ᾿ 

τὸ ὁῆμα' ἀρχιάτοων γὰ οὐκ ἔστιν αἰσθητῶν, ΟἹ γὰρ 
Ἶ ᾧ ϑ' 

τὰ αἰσθητὰ νοσέματα θεραπεύοντες, οὐ δύνανται πᾶ- 

σιν λέγειν: ὑγιὴς γενέσθαι, ᾿ῥητοῦς ὁ 

τὸ θέλειν χαρίζεται (4), καὶ τὸ πιστεύειν λαμφά 
. Ρ ἊΣ » ἀλ ἃ ᾿ ΎΎ 

χαὶ τὴν ὁωρβεὰν ἀμισθὶ γαρίζεται, 

« ̓  - 

Ἐ΄ Περιήει ποτὲ ὁ Σωτήογχατὰ τὴν δὸὸν, χαὶ τὸ- 
φλοὶ δύο ἐχοθέζοντο, ἀύλεπτοῦντες (5) αὐν τῷ σώ- 

᾿ ἌΝ κι ᾿ σ᾽ Ν 
ματι, πεφωτισίαῖνοι οξ τὴν διάνοιαν. Ὄνπεο Ἷ 

πο 
9 οὐχ 

᾿ ἷ ᾿ Ἢ Ν ν ΐ 
ἤφεισαν Τραμυατεῖς, ποῦτον ἐδείκνυον οὐ τυφλοὶ 
βοῶντες, οἱ μὲν γὰρ Φυρισχῖοι, τὸν νόμον μεμαβθη- 
ΟΥΑΙ ΝΣ αὶ ἐκ παιδίου ἕ “έρως τλετεχότε κότες κ0), καὶ ἐκ παιδίου ἕως γέρως μεμελετηχότες, 

γαὶ ἐν ἀυχθίᾳῳ γεγηρακότες, ἔλεγον, ὅτ: Τοῦτον οὐκ 

οἴδαμεν πόθεν ἐστιν (ϊς γὰρ τὰ ἴδα ἤλθεν, γαὶ οἱ 
ὩΝ : κ ᾿ : » ᾿ ιν νυ ᾿ 
ἴδιοι οὐτὸν οὐ παρέλαθη»ν") οἱ ΟΣ τυφλοὶ ἐπεθόων λέ- 

γοντες" ἡμᾶς. Κα ὄνπερ οὐχ 
: ἥ τ ΤΥ 
φόξισαν οἱ τὸν νυμὸν μεμαθηκότες, τοῦτον {δεισαν οἱ 

ΥἹΣ Δαδὶδ, ἐλέησον 

ὈΥΘΙ  ππις Ν ἢ 
ὁ ολῃ, τχ, 29. 56 1οδν 1, 11. 05 ΜΆΓ, αχ, 57; χχ, 30, 

(() Καὶ πλείστῃ, οἷο, ΡανΠοαϊαηι χαὶ ἄρα, οοεχ 
Βα ρροα αν. Ἀλοχ, ἰυζὸ πολύφοστουν ὃχ σοι, (σά, 
ΒΟΥ Π5ΙΠΊ5. πολ φορτίον, αποιχααίηη πη ἔτ ρτο- 
"να 1115 νοῖα5 βορΊμαινα, (ἃ νὸχ “ἀλγηδόνα γοΐογδ- 
ἰὰν μη Δ πολύφοοτον, ὑπ ἀἀ πολυχρόνιον, ['ο9],, 
οὐ νὰ ούοιαν ὑγιεῖς, ὁχ σα. οἵ ὑαοο ἰοχίὰα σογ- 
τοχίηλι5 βογίροιο, ὑγιής, 

(2) Οὐ μὖνον ἐνόύσει, οἷο, Τὰ οὐ Ησμ,, ΜΠ] κι, 
᾿Βνόσση, ἀο χηαίαιο γΟ]ογπὶ ὀρ τηδ ρει». τὴν Ψυ- 
χήν ρΡοη ἀοηἀς τὸ σῶμα, πο. σδηβι : δον πα 
δοέμινε, ὅσα δἰ ΠΟΥΡΟΡΘ 06} δναΐ, ΔΏϊΕ αὐτοῦ, μτο- 
ΡοβιθΠοτίδχὴ ὑπὸ λον σοιΐ. ΒᾺΡΙαἸ Ξτάπίθ ροβι μη. 
Ροβὶ, ἤδρ. σοᾶ, παθεὶ αἱ 1ὰ ϑάογο ἰθχία, γεῖρόν τί 
σοι γένηται, 

ι9) Ιπαγάτῃ. ἔχ Βορ. ειμοπἀαδίατῃ ΜΉΠΠι5, ἐπ 
αγάγει, Δ Π16 ὁροάσγθην Ιουῦ τό ἀπο θέλειν, [ὑρθπ- 
ἀαπα τῆν πὰ απο ΒΘλϑπ τ δὲ αὐ ἐκ ποϊμπίαίοτῃ, 
δια (δίδει ορυγαϊογοθν ἀἀ)ιρνονοῖ. Μοχ, Ἰἰούο 
ψόνον, εγ05. οὐ ἀϊοῖπ ἀποτον αι Θογ  ρβπιϑ, μόνου, 
56 ροπία!αηιο, ΑἹ μάθαι φοάθχ οὐ ΠῚ νου θὰ 56- 
ααρμιία ῥῆμα ἀρχιχτρὼν γὺ) οὐκ ἔστιν, οἱ μγὸ 
αἰσθητῶν παρϑὲ, αἰσηη τόν. 

(1) 1ὁ θέλειν γαρίξεται. Οὐ ἶ 0. μλλΠϊ ρογουδᾶδο 
Ιορϑθηαπὶ τῷ οἔλεῖν χαρίζεται, αὐ κοίαηι πορμιϊηῖς 
ποίη ζαίσμι αν ἰβοαίιο Ἰλιη, βορβατη ροκέμ!αν τοις 
ΟΠ ΘΧΙΙΚ ἃιοίονβ, {αὶ ἰὼ 60 Θϑί, αἢ ρύόμποι μεῖς 
8611πὸ πα τὰ ἃΠ1ᾶπὶ Δα οαναπίίιαι σον ἀπ οιχο οχὶ- 
ὅθγο, ααὰηλ ἀφ ϑ: ἀθυίιιαι δα 18 {1Ξ| Ξαρτγα αἶχ!!ν Ἐπὶ 

; 

τῷ θέλειν τὴν βοήὈθειαν τιθεμένου, Εσάοσια. ηϊοθο 
Ῥροοαί. απ. 8, μι Ό μα η5. οι, 181} αἰαὰ φαὼ- 
τότα αἷδὶ θοῃαηι νοϊυπία!σηι, φαῷτοηι! αἰοπιοάο 
58 510] ροουδία γαπη παπίαν, Γοϑροηθ ει: τῷ ρξλειν, 
κῷ πιστεύτιν, 11 ἴῃ ποὺ Ἰούο μγαοίατο ἐσηνβη! 5ὲ 
Ἰοραϊαν, κυα υοἰπιπίαίο φιὐβροοίαϊα ϑοπογμοῖξ, πιο οὐν- 
ἐοπίως ὁ5{. Δα ἰαθλθὴ αἰΐοχα ἰδο! ο ἀπούμοι οὐδ 1- 
οὐ ΟΠΒΘΏΒα τ μ11ὰ 6κι, δάσαθ νονατη, ΘΘΏΒΕΙΩ 
πάρα, τοϑραθνὸ ποῖ. ΡηῸ ἀμισθῆ, ταροβα ἄμι- 
σθί, οαπὶ τη αἰ θείαν δἰ. τα σου αὶ ροΟσα μι, 
Ἀορίαβ οὐἴδ) μθ) 5, ἀμισθοτῆ, λέοχ, ἰοοῦ περυζει, 
οὐοάο βοῦι θη ἀυῶι παριγ τ: [ρτὸ παρήξι]. 

(8) ᾿Αδλεπτοῦντες. Εχ ον. ΜΙΙΠοείπ5, ἀ6) ἐπὼν- 
πότον: οὗν ἀν νῶν 

(ὁ) διεμαῆυ κότες, δίο. 01 βογιρίαιμα. δγὰϊ, μεμς- 
λετυκότες, πον  ρβμβ, μεμαθηκότες, ει ἰμένα Θὰ 
ΤΟΡΟ ΣΡ ; ἃο μεμελετηχότες ῬΟΒΌΪΙΠῸΙ5 ῬΓῸ τετελὴς- 
χότες" Πα π΄ απὸ 6χ 165, οὐ ἴῃ (πὸ ἰπτὴῶς νοῦΡᾶ, 
γαὶ ἐν ἀιλαῦ!'α γεγηραχότες ΟὨλδδὰ δππ|, ΑἹ χϑρδ- 
τίσι πλυ 1 5} ἰοοὺ σαὶ ἀν, πῖμὰ. ὃ. ὧχ ολάοιι 
οὐὐοῖ5 ἀαθσιον Πα, θνδη πο σα νοῦρὰ : Εἷς γὰρ τὰ 
ἴδια ἦλθεν, χαὶ οἱ ἴόιοι αὐτὸν οὐ παοιλαδον, (ὰῷ 
δῃίο ἔλεγον μοπίία ἐὐγᾶμν, ροϑὲ πόθεν ἐστίν, παϊαΓα !]] 
5661 τϑδιματλαβ. ἀπά παιαπιὶ το οὐ [15 ἔπ νϑ 810 
Οὐ Ήο ἐατα Πα γῖβ. Υ146 οα!, 3. ἃ. 8, διμγάοιι ῥυαη- 
115 Ἰοστα 5ίτα}}} ραν ρη δὶ ποϊαάβαπι. δ κῖο οἱι οαΐ, 
ὅ, ἀυὴ. ὃ, εχ δοάθηι οο4, ἀητὸ ἐπεύῤωυ, αὐἀ]οοϊηι8, 
τυφλοί, 
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᾽ » ᾿ 3 Ἂν ᾿ Ε “. ἀ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ ὑπηρετήσαντας (1) εἰς ἄνά-- Α σοαϊοταῶι πιϊϊςἐογίο δα] 
ψνώσιν ἔχοντες, Ταύτοις προσελῃὼν ὁ Σωτὴρ ἔλεγεν" 

Σ ᾿ " Ξ εἰ Α 
Πιστεύττε (3), ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι ; χαὶ τὸ, 

Τί ρέλιτε ἵνα ποιήτω ὑμῖν : Οὐχ εἶπεν" Τί 6: 

Ἶνα εἶπα ὑμῖν, ἀλλὰ, 

Πο:ητὴς ὙΧ5 ἣν, χαὶ 

ἘΣ ὔεξει ὅς τξϑεῦ ὕπαΐῳ Ὁ ἠξλετε να ποιήσω ὑμῖν; 
Ν ὅταν. ᾿ 

ζωοδότης, οὐ νῦν ἀοξχμτνος 
-ο π᾿ 

ἣν τὰν τι ξτ “3. 

αὔπῦς τῶς ἰγαερὶ πονεηναζεταιῦ)" χαὶ ποιητὴς ἦν τῶν 

τ ΥῸ ἜΦΩΣ, δια ἧς τ ἢ; 
ν (6 Πατὴρ γὰρ αὐτοῦ πάντοτε ἐργάζεται, 

ὅλων νεύματι Πατρός. Αὐτὸς δὲ (3) μόνος ἐχ μόνου 
ἀμ:σιτεύτως γεννηθεὶς, ποὺς κυφλοὺς, λέγων" 

Τί 9) οὐχ ἀγνοῶν τί ᾳέλου- 
σιν" φαντρὴὸν Ὑγὰ2 ἣν τὸ πρᾶγμα ἀλλ᾽ 

. ἢ 
Ξξρωτα 

Ξ:Ὲ ξτε ἵνα ποιήσ ὑαῖν ; 

ἐκ τῶν λόγων 
τὐτος οί Ὄρ- ἀπῳάες ᾿ 

αὐτῶν ἐπαγαγὼν τὴν δωρεὰν, ἵνα ἐκ τῶν λόγων δι- 
χαιωθῶτσιν (4) αὐτῶν. Οὐ γὰρ δήπου ὁ τὰς καρδίας 
εἰδὼς ἀγνηξῖ τὸ λεγόμενον" ἀλλ᾽ ἐξεδέχς ὃν λό) ᾿δὼς ἀγνὴς ᾿εγομεν νλ᾽ ἐξερέχετο τὸν λόγον, 
Ἐπ’ τὸ ἬΝ Ὑρὸ ᾿ 
ἵνα ὁ ἐρώτησις ἐφελχύσῃ τὴν ἐνέσγείαν, 

τ πὲ οὐδ : 
ζ΄. Οὕτω καὶ τούτῳ παραστὰς, χαὶ χὐτουολύσας 
ἄπ ἄμ κακροφε έώβ μος, ον ἼΡΥΙ 

πρὸς τὸν γχεχαη κότα ὁ ἰχτρὸς (ὃ) (καὶ οὐδὲν βθχυμα- 

στὸν, εἰ πρὸς τὸν παρὰ τὴν κολυμδύροαν κείμενον 
-ὰ , ᾿ , - 5» “ » Φ - 

παοΐλῃεν, εἴγε ηὐτομόλησεν ἐξ οὐρανοῦ πρὸς ἡμᾶς), 

ἐκ τοῦτον" Θέλεις ὑγ , ἡ ΤῊ" “ - ἠρώτα γιὴς γενέσβα: ; Ἐπ δ 
. ᾿ ἐν μ » Κ 3 . - ἃ ὧ΄ὧὦ 
ερωτήσεως ἐφίλχων χυῖον εἡἰς τὴν γνωσιν, χαὶ ὁι- 

{ει 
Ἂ, ϑἷς » δ 

ἅλσθος γὰρ ἦν διὰ τοῦτο (6) χαὶ αὐτόμολον 
᾿ Ἥ 

7 ἀϑες ὕψμας τιν γΆΨὴ Ἶ ; ᾿ 
εγείγων αὐτὸν εἰς ἐρώτησιν. Μεγάλης χάριτος δω- 

ρελ ἁ 
ὩΣ Ὁ ᾿ 

εἴχεν τὸν βεραπευτήν. Ὃ δὲ πρὸς αὐτόν" Ναὶ, Κύρις. 
Ξ ἢ ες 

Τὸ γὰρ πολυχρόνιόν μου τῶν νοσημάτων ποῆττήν 
μοι ποιεῖ τὴν ὑγίξτιαν" χἀνὼ μὲν 

-- 3 

ὦ, ἀνθοωπον 
ΠΩ Ἀν ὦ Ψ- Ἂ ΞΞ Ὴ 
δὲ οὐκ ἔχ. Μὴ ἀρυμήσῃς (7), ἄνθρωπε, ὅτι ἀνθρω- 

᾿ Ύ τὰ 
πὸν οὐχ ἔχεις' Θεὸν ἔχεις παρεστῶτα, χατά τι μὲν 
᾿ ᾿ 
ἀνθδωπον, κατά τι δὲ Θεόν: ἀμφότερα γὰρ ὁμολογῃ- 

ς ὰ , 3 
τθῦν, Οὐ γὰρ ἢ τῆς ἀνθδιπότητος ὁμολογίσ, μὴ συν- 

τὺ δ 

Σ ὩΣ 
κατάρας πρόξενος 

θεότητος ὠφέλιμος" μᾶλλον ὃὲ 

(8:. Ἐπικατάρατος γὰρ ὃς τὴν 

ἄνθρωπον, [δ μὲν οὖν καὶ ὁ μεῖς 

οἰλαλοζου μιξν τς 

ἐλπίδα ἔχει ἐπ' 

εἰς ᾿[ησοῦν ἐλπίζοντες, εἰς ἀλθρωπον ἐλπίζομεν, οὐχὶ 
δὲ χαὶ τὴν βεύτητα συμπλέχοντες τῇ ἐλπίδι, κατάρας 

ἐσμὲν γληρονόμο!. Νῦν δὲ χαὶ Θεὸν χαὶ ἀνηρωπον 

ΒΟΜΊΠΠΑΟΊΊΝ ΡΑΒΑΤΥΤΊΙΟΤΝ. 

0 
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ὁροηάπηι ογαηξ ἀδϑαε, 
Λα δο5Δοσοάσῃβ βαίναίον αἰχὶε: Ονοαϊεῖβ. φρο μος - 
δίην λὸς ξασονγο δὺ οἱ ΠΠ|᾿ 4: Ομὴᾷ να. μι ξαοίφηι 

τοῦὶς ἢ 7 Νρῃ «Ἰχὴ]: Ομ Ὀμ ἐς μὲ ἀἴσαωι γος ὃ 566, 

πὰ νυ τι ἐποΐφων υοὐϊε Ὑ 5 Ἰα οἴον σπίπι δραξ δὲ νὶ- 

(α αἰτοῦ χα πο ἔστη ρεῖπηθαι ΓἌσσρο ποῖ ρίο ΒΔ Ε(Ρὰ- 

ἴδ᾽ ΘΠ ΗΔ 615 οι μετ ορογα νυ, ΕΊρβο πὰ σα πι θα ῖγα 
ορόνδαν 55); 10. 5. γϑύῃ. οτημίσηι ππ||πι 8 9. Ρὰ- 

{16 Ἰαοίον ναὶ, 7 [ῃ56 δαίοιι 5015 ΟΧ 5010 Π ππ6- 
ἀϊαίδ ρφοῃῖπι5, Ἰἰουτομαὺ οφθοοδ, ἀϊοοπ : Θεία υμἰεὶς 

τ ξαοίαηι τοῦΐς ὃ οη ἰβηογᾶπβ σαϊὰ νο ΠΡ πε; ἀροτία 
ΘὨΪΠῚ [65 ΓΔ : 568 6χ 6ΟΓ1ΠῈ νου 15 Βα ὰ Δ χολιι-- 

Γὰ5. ἀσηιι, αὐ δα 5018 ᾿ρϑὶ γ υθὶ5. ΠΕ ποαγϑηίαο: 

πδὺ σαΐῃν αὶ οοτάα ον} ᾿Ἰρποναθαὶ σαϊὰ Οσ5θὴ! ἀἰ- 
αἰαὶ ; 56 δογιῖὴχ ογα ΠἸΘΏ δ᾽ Θχδ ρου α]αῖ, αἱ Ἰμΐου.- 

τοσαιίο 1}15. ργυροβια ορογα οηοὴιν ϑπα μὴ δἸἸοθ νοῦ, 
γῇ, δὶς δι Ἀιῖς ραγαϊγτσο 86 ΓΘ ΒΘ ΓΘ 0} 5᾽ξίθῃΣ, 

Βῃοη θα 6. 580 ἃιὶ Ἰαθογαη 88 ργοΐροι5. πη δ ἴοτι5 
(λθ0 ταστα, 5 αἱ ἠΔοοηίδσω λυχτὰ ρἰβοίπαπι ΛΊΠ 

δοσθββῖῦ, απὶ ἃ Π08 δΧ ΠΟ} 0 ἘρΟΏ}5 ΠΟΙ 515. 691), 

ἰβδῖπὶ Ἰποστορα θα! ; Ῥὴ βάπμβ Κο 1 2. ἐχ πο ἴππ 
[ΒΓγοραῖοπΒ οατα ἃ4 οορη! ἤσηθπὶ ἰπἀπ086 5, 68 ἀὰ 
Ἰπίθερομαιάπτῃ [Ὑ]ο 5514] 50}}10}18Π.35, Μαρηῖ ἢθῸ 
δραῖο ἀοπιιτη ; πα]10 οπίην. γχοίο σοηδίαραϊ, [Ὁ 

οἷροο δ θα !οαηι παρα θρομίο δα 50 μΡΟ ρον  η δη, 
Ἡ]1Ὸ νοτο αὐ δπὶ : Εὐίδιῃ νοτος )Ποσλῖπὸ ; ἀϊα αἴ 8 

βαΐπ πιοτθόγαγῃ τπιθογαῃ ἴαοἶν Ὡ}}} ορίαη ἄδηι γα" 
Ἰεϊααϊ ποι. Δι ερὸ (αἱ ἰδ ρεγουρίο, ἡεγαπὶ ἀοηιθιδηι 

μοὶ λιαῦρο 53,3. Ν ἀπίηιο ἀδ οαγὶ5. ὁ πότῆο, (αοα 
ποπιίποι οι πα θοα5, Πα ον Δ Π 65 ἀδία ἴδιαι {0} 

«ἢ αὐῖα μάτι Ἰῦ πῖὸ δϑι, ἃ}1ὰ νορὸ 65 Σ τυ απ 80 
οηΐον σοι ιογι ἀοθοιπτο, 5. Νοα δαληι σοι οββίο ἢ - 

τηϑπ αἷς ἃ σοηξοοοῖοηρ ἀϊν πἰϊἀξὶς δοπιποία, 6|}5 
δϑῖς ἤπγοὸ πα] δα ον ϊοπ β σοπ οι! αίγιχ. δα ρα ισέν οὩἰι 

φ βροα παῦσε ἴα ποπιμιοολ ὃ, 58.. ριιαν δὲ 08 1} 
φθϑηι βρουδηΐθθ, πὶ Πουα θα Βρογθιθτθ, ἀἰν᾿ η11ἃ- 

ἴθπὶ 5ππὰ] ἢ 506 πορίγσᾷ πὶ πίτηθ σοι ρ  οχὶ, λα 6 αἰ- 

οὐ ΜΙ Δ[[ἢ.. τχὶ 28. δι Μία τ[ἢ. χχ, 32. 55 ψια. σα. 1, π. ὃ, δἰ οαξ. 11, π΄ 33. ὁ" 1οᾶπ. ν, 11 35 Υἱά. οαξ, 11,5. 
25. οἱ 38: οαἰ. 10, π. ὃ. Τ1 ΥἹά, ον 11. ἡ. Ἵ, δἵ φαὶς Ἵ, ἢ. ἄς. 13} γιά, δαξ, 40, πι 9. 
δ Ιόσότὰ. χύτι, 5. 

(1) ᾿ὑπηοέτήσαντας. ἤαπιο ἤδμ. εὐ. πεν ριπτηι 
ὁχουβο ὑπηνέτας μτιοι 5. 

(Ὁ) Πιστεύετε, οἱ ραῦ!υ ρμοξί τέλετξ. [{4 ουτοιι - 
ἀδνῖγατιβ ἐσ οοα. που. ργὸ πιστεύεται οἱ πέλεται, 
γονθα βοααθηίία, οὐκ εἶπε, οἷοι, δά αἱ μοιητὴς 
ΥὙ12 ΘΧῸ]. ργορίθι τορ υ [5 νοῦν πουήσω ὑμῖν ρτώ- 
του δα διη] ἴῃ 6δὸ σοαίορ. 

(3) ᾿Αὐτὸς δὲ, οἷο, 51. Αηρ]ο, οοά, Πορίὰβ νΈγο, 
αὐτὸς γάς, οἷσ, ραποίο μοβὶ γεννηθείς σοϊ]οοαίο. Ογ- 
τ ΠΠϑ ἀπίθιη ΕἸ ἐοἰώπ οχ βαϊτο πο ϊίαη ἀἰοιῖ, 
υἷα 501115. αξατὰ, οἰ ν  αδιιβῖνο δέρειν δὐἀορυϊοῃθτη 
111. σαῖς. 7. ἀθαι. . Δα δα δοἷο, ν8} οἱ ὁχοϊαάα- 
(π|’ ΔΙ  ρᾶΐδυ, αἰφὰθ ἱπμδηίαβ, οἵ, 11, ἀπ. 18, 
γ0} αὐ π᾿ [αϊὰ ὁοτρογιη δϑηθγαη δι τ τιο, οὐ γα] θὴ- 
(ἰαἸαπούαπι ἐσοχιηὶ σορὶ] ὦ ΟἹ βιισοσββίνῷ περονὰ- 
θοποϑ αδ!ορσοηναν, Υἱὰ ὁ φαΐ, {Πς- ἡσηἰ. 7, οἱ οατ. ὃ, 
πατὰ. 11. Ποίπεο. πη πχοήϊαξο μοι] ἀπῇ ἐἰοσοὶ, βῖνο αὐ 
ἐχρυπαθηύαμ ἠμτπηαπι ΕΠ  οατὰ Ραΐ 6. πδοθββίία- 
ἀϊηδτῃ δὲ σοπποχίοποιῃ. ον, 7, ἢ. ἀ, 5δῖνα δά δχοὶι- 
ἀοπήίδην οὐθη θη ἴῃ ἀἰνίηα μη δν 088 ν6] ἰΘιῃ ρου θ 
πὐοτάι οαϊ, {4 ππηϊ. 1, νὸὶ ἀο! θονα ποτ ἂο ουἢ- 
δα τὰ ἀοηοια, ἀν τὶ. δ. 

(Ὁ) Δικχιωτῶσιν, 18 δχ τπηοτὰ οοὨ] δοΐατα τοροϑβαὶϊ 1: 
Ὦδησ ἰϑηδῃ, {Ζα οὐπὶ φιοροϑιίο διοίογὶ5 δατηϊτὰ- 

τὸ τᾶς δῆ. Τθν, ἢν, 1. 

ΠῚ ΟΡ ααδάναις, ποθὶ5 ϑατΠοϊδαίον ἰηϑιπαδί Ἀορ σοα,, 
ἰδοιίο δειχτῶσιν. ΜΗΠ ΘΕ 5. Ξογί ρ5}} νικέστωσαν, 4.0» 
νὸν Οτιθοὰ ποὰ σι, δαθθθμῖα Ταπλο οχ σοῦ ὈΒΑΠΠῚ 

ω, ἅν ΜΠ} ἀ6 Σπιβὶϊ ποι πι6. ὃχ βογμοπίθιι5. ἰοχαίίαν 
Ῥγομιιοία τ ἀαο ποηπα!ατα δορὶ ἂἰ ὑοη]θοϊαίϑηι 
ἀοδὺ ἢλ πιο αι τ. 

(5) Ὃ ἰωτρός νορθαμι ἠσώγα δἀ)εἰν, Κορ. οοά, 
Θο ΠῚ φασι ἰαζουλι5. παμοίαρ, ἡρώτὰ τοῦτον, 

νοῦθα ἰπἰδγηι θάϊα ρα γα πο βίραβ  ποϊπάσπάο, ΡΙῸ εἰς 
τήν, οὐάρηι οοἀίοθ ἄσοθ βου ρείπηαβ, παρὰ τοῖν 

(δ: Διὰ τοῦτο, εἷς, Ἐχ ἰἴἴοχ. οοά. ἀο᾽θνίμηα5 ἂυ- 

ἀἰοα απ ὁ απὶρ 2:. Τοῦτο Ξοῦρβίμχαϑ ἰοῦ τούτου, 

οἱ αὐτόμολον, ργὸ αὐτομόλων, [,δο0. Απρ]] διὰ 
ποι 09,. (αι ἱποοπιαιοία, πος βύηβα , «α΄ ΝΠ 
« δυΐαι ργοιίο οοῃβίασαξ σὰ ἀαθ. μὸν ἰρδάμι αἴ οτος 

« Ῥαΐαν κραΐ]α.»» 
ΕἼ, Μὴ ἀτυμήσῃς. Ἐοήθαι δα οο,, ἴουο μὴ τὰν- 

μάσης, Ἠδ ἢηγον6. Ῥτὸ ἔχω βυγιρβίμηαδ, χϑ'ς. πατῇ 

Ἰηἀ ἴσαι πο 815 δου οποῖη σοάοχ ἰλορ. σονγαρίο, [μὰ- 

θεη8, ἔχῃς, 
(8) Πρόξενος. Εϊποπάλξαι οχ Ἰλορ. ἀδργᾶναια 10 - 

οὔἷο πρόξενον, [ἢ ἰοῦο Ἔγθηλίαῦ πιοχ οἸαίο, Ιἰ06. 

ῬοΒί ἐπικατάρατος γάρ, οὐαϊί, ἄντρωπος, ΕΧ 5Έ0ΤῸ 

ἰοχία ᾿ εἰ μοβὶ ἐλπέδα νούθηι αὐτοῦ, 
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οἰἰουῖβ παροὰδθ5 Γαλαγὶ βαϊηι5, ΝΣ νοῸ δὲ ἤδαπι ἡ ὁμολογοῦμεν (1), χαὶ ἀμφότερα ἀληθῶς [θεὸν ἀλή- 

οὶ μοιιίποια σοι ἢ ίδηναγ, οἱ αἰλαηῖαὰθ νεγο [6 δὶ 

γεγο ὁχ νερὸ Ραΐγα ἤδίαμῃι : μυτηποπηπο πο βρεὲ- 

οἷς (ἀπ ἔπτη. 564 νου τ Τἀσίαπι ἀὐἀόταηΐοδ, γ γα ἢ 

58 {π|6 πὶ ΘΧ. μΟΟἴΔ 15. 
ΥΠ1. ὕοο φαθ θη} δαπιι5 Πογνῖ, βεα ἀορεΐεοηη 70} 

μαβοο. γιάα, παπὶ ποι Ἰθὶ ορονδιοῃοιῃ διά πὶ ὀχ} ὶ- 

ΡΠ, ὍὈΒῚ δα α}15 Ξρ65 ἀδέναι. Νάτῃ δστοόσιηι θ]611- 

αὰ5 ἀοτηοβ Πα θο δαηΐ, οἱ ργῳίορθὰ ποίοϑ, εἰ 4υ05- 

ἄατῃ ἀΠ105 Του 5515. [εἴ αὐτο ἢ Υ6 ΓΘ ΟἹ] ὨηοΪὰ ρᾷ- 

βονῖο ορρύόβοαβ, ἔφ 689 Ἰ]]οσυ ΘΧΤΟΡΗΪ ΔΈΧΊΠῚ βὰ}}- 

81:610. αἰ ξλαιβ,, ἂς 501}}5 5101 ἀονθ 5, ΕΠ Πα Βοὶ 

παρ κοηατα ΔῸΣ, Παρ οιὰ διἐορίλιβ οδέ, ΟΥ̓ 15 βδπι5 ΠΟ 

«Τιίατα, οπιποταιφαι κου ἱχθῶι πα Βα δου] ατὰ 

«τυ ναί ἔα  7}} ἀπά, η} οἱαὶ πὸ ἴῃ ρ᾽βοίμαῃιν. 1065 
«Ἰρβιπὴ ΘΠ οτ Οπομαμτι ἀρ 6 ἴθ ὉΠ 5 ΠΤ Ποῃοηι 

« Τομταπὰ ἀπούοτοιι, Οαἰοσα 6 δαΐστῃ ΟΠ 0.1} οχ 

«δύπα πδοῖδ, Παθλνα ἀρ νοῦν 6} 5 Πποπέ 19,» θη 

ϑίπι. ἀδονϑηη Πυσπίβ, δϑαὰ ἀπ βαξίον 5 (αι ἃ 
δπίτη ἀυδπὶ Ργορῖ πα! 655, ΠῸ ἢ ἜΣ ΒΌΡΟΓΗΪ5 δὰ ἴῃ - 

ῇιμα, Ξξοι ἃ (ον γθϑ δὰ5 αὐ ΟΘ] 65Ε1ἃ 5Ὰ}1ΓῸ 105 ΓΟ), 

αχλιϑο, Ἰλααᾶπν, βαἰτοη ἐς ἐπ υἱαηὶ ΟἿονιαλι ὅθ. [05 

Θπΐπὺ Βοποόγπιη φδξιιβ. 
ὙΠ, τὶ χα οὀχϑρθοίᾷ5. μἰβοῖπαπὶ ἢ πᾶ ρ65. ΘΌΤΩ 

ααὶ ἃ 141 5Ὲ 56} ἀχαὰβ δὲς ἀὰϊ ᾿μερογαν αἰ ΔΟΙ [6 Γ 
τοη 15, ἥπὶ πη γὶ5 δυνῖρα 65}. ὅδ, ααὶ πθπ 810] ἰὰπ- 

ἔαῃ! πο 5011} ᾿5ἴαν ἤσπαὶ πα ρϑίγαΐαμα Πα ΘΟ. ΤΏΆΡ, 

γο πὰ οὐἰα πὴ Ρεῖγο ἃ δυπγάδηι τι οὐ ατῃ τ Πα] ἀϊ 

νὰ ροῦν. Οαμὴ Θῃηι οὐ ΠΡ η05ἃ ΠΟΧ Οδ55θῖ, 
ἀἀθοδοίαι ο ̓ρδᾶ ἰὰχ, μην 15. ΠΟΤ οδὺ (058 6 ΠῚ 0λ 

Διὰ ΒΔ π 5 ΠΡῸΣ πᾶ, Παδὴ μι ηι Οχ ΟΓῚΒ ΠΠΟ ΤΠ 61ι- 
(15 ἃ ποβοὶ ποὴ ροίογαϊ : γοςῖ5 ἀπέδην ΠιΌρτ 5 50- 

15 ΡΤ ΒΟ ΠΟ ΠῚ 469) 66 8}}41) : ΡΠ ΔΉ Δ τα γΘΓῸ 6558 
ται, ἱπιπογα αι. 16Ξ 5. δαΐδη αἸχὶ! αα 1105 58: Εσοὸ 

δύηι, ποὺ ἀπιενο. Δι Ῥοῖσα5 ἃ Ἰρϑῖιπὶ αἱ! : δὲ ἐπ 
48 116 φυσι οσὸ πον! 56ῖι ροίτ5 ἀχσηιν Ρα ον πε] 

ποίη ἰοοϊξ, ὑπὸ πὶ οὐ (6 πυηὐπῶ δ δαρθ)" ἀγμάβ. 1116 

ἀπίθιῃ αὐ οατ, δὺὰ σὰ ἴρθο ΠΡΟ ββίιμο οομὶ- 
τηπηϊσαπδ : Υοὲ, ἴπαπ{0. 

Β 

Σ 

μὰ. ΓῪ : - ἢ ἢ μῆς ρῶς] ἐξ ἀληθινοῦ Πχτρὺς γεγεννη μένον χαὶ ἀνθρω- 
πὸν οὐ κατὰ φαντασίαν, ἀλλὰ χατὰ ἀλύήθειαν γεγεν- 

Ξ τ : τ ἐπδίσαι ΤΕΣ νημένον προσχυνοῦ»τες, ἀληθινὴν σωτηρίαν ἐχϑε- 

χόμεθα, 
ἢ . Ξ τς 

Ζ΄. Θϑίλω μὲν ὑγιὴς γενέσθαι, ἀνῆρωπον δὲ οὐχ 
ἥ ἣἬ . ; τ [9.ὺ. δεῖ ἔχω. Βλέπε, εἰ ἡ ὅπου ἣ σωτησία ἡστερεῖ (3), ἐχεῖ 

ἔδωχεν τῇ ἐνένγειχν, ΟἹ 1ὰρ πολλοὶ τῶν γουσούντων 
χαὶ οἰκίας εἴχον, ἔτι ὃὲ χαὶ γνωρίμους, εἰ (3) χαὶ ἄλ- 

λοὺς τινάς, Οὗτος 

μένος, χαὶ τῆς ἔξωθεν βονθείας μηδεμίαν ἔλων τὴν 
δύναμιν, μονώτατος καταλειφθεὶς ἔσχεν βουνὸν Υἱὸν 
τοῦ Θιοῦ τὸν μονογενῆ, Θέλεις ὑγιὴς γείσθαι ; 

Ναὶ, Κύριε, ἄνθρωπον δὲ οὐχ ἔχω, Ὥχ, ὅταν τας 

ραχθῇ (4) τὸ ὕδωρ, βάλῃ τὴν 
Ἴρχεις τὴν πτγὴν, Ὃτι πχλὰ σοὶ 

δὲ ἀληθῶς ἐν πάσῃ πενίᾳ τεῦλιμ.- 

ςξ εἰ ὐ χηλυμθέθραν, 
πὴ Σωῆ ς᾽ πὴ ἣν 

τοῦ 

κοιλίας 
τ 
ὕδατος 

ὕδατος τούτου, 
πος αὐτοῦ, οὐχ 

ἀλλ᾽ ἀλλομξένου 
γὰρ Ἰησοῦ οὐχ ἄνωθεν χάτω ἀναπι δῷν ποιεῖ, 

πηγυποιόν, Ὡς δ᾽ ἂν πίῃ ἐκ 
ποταμοὶ ῥεύσουσιν ἐκ 

ὕδατος κάτω ῥέοντος, 

ἀπὸ τῶν γηΐνων (δ) ἐπὶ τὰ οὐράν α), ὕδατος 

ἀλλομένου εἰς ζωὴν 

᾿Ἰ;σοῦς. 

Ἡ΄, καὶ τί περιμένεις κολυμθήθοαν 
τῶν ὑδχτων π 

πὼς ἡ Ἀγ ὁ φϑος, ἐν 
αἰώντον" πηγὴ Ὑὰ0 ἀγαθῶν 

ερὶ πατοῦντα, τὸν τῶν 
μητήν, τὸν θαλάσσης ἡνίοχον τὸν μὴ μόνον ξαυτῷ 

χρηπῖδος δίκην ὑπεστρωμένην (8) ἔοντα τὴν ραλαν- 
σαν, ἀλλὰ χαὶ Πέτρῳ τὴν ὁμότροπον τοῦ περιπάτου 

ἐνέργειαν γαρισάμενον, Ἵνα γὰρ νὺξ ἦν ἀφεγγῆς, 

καρῆς (7) δὲ τὸ τῷ 
3 

περιπατῶν ἐπὸὶ 

5 ς, οὐχ ἐννωοίζε Ἴγσηῦς νὰ ς, θὺχ ἐγνωρίξετο (ἰησοῦς γὰρ 
Ἔ, ἸΩΣΣ τ τῶνανι. 3 

τῶν ὑδάτων ἀγνώστος ἦν, ὅσον ἐκ 

προτώπου γαγακτῆρος φαινόμενος" ἢ δὲ τῆς φωνῆς 
ὅς ΑΝ ἣ Ξ : Ἷ 
ἰδιότης ἐμήνυσε τὸν παρόντα) ὡς φάντασμα ὃὲ νο- 

ἕ ν ᾿ 
αἴσαντες (8), ἐφυδέηησαν, Ἔφη δὲ πρὸς αὐτοὺς Ἴη- 

.- 5: τῇ ,᾿».. { ᾿ν - 

σοἧς! ᾿γώ εἶμι, μὴ φούεϊσῃε, Ὃ δὲ Πέτρος πρὸς 

αὐτὸν λέγει" οὗ σὺ εἴ, ὅν ἐγὼ οἴϑα, μᾶλλον ὃὲ᾽ ὃν ὁ 

ΠΠχτήρ μοι ἐμήνυσεν, χέλευσόν μο: ἐλθεῖν πρὸς σὲ 

λέγε ἜΛλΟΣ, 

τ Ρς, χχχύ, 10. “8. φοῦ. ιν, 1(ς, 19 1οδη, νι, 38. 59 Το, ἵν, 16. ὅἘ Δ ῃ χιν, 50.582 Μαρὸ, ιν, 39, 85 ΜῈ}. 
χν, 34, 56η. 

Ὧ) Καὶ ἀνῆρωπον ὀιλολογοῦμεν, [σοι ἤπμο. ἢ 
ἀπο ῖηαξ ΟΜ 15 τι δ5ν ἀθργα να βίη, μα ἢ). ΟΣ 
6515 δου ΟΠ Π«Ἐ|5ς ρανται ἐσ σοπ]σοίατα ποβίστα 
ΤΟΒΆΤΒΙ πη. Ῥεηθ ας, ἰοοΟ χλυηρονομοῦντες, συρὰ 
Ροβὲ ἀνθοωπον ρμοβιία ται. ΘΠ τὰ αἶξὶ ροταρβαρήαιῃ 
οἴΠοἷ! σθαι, οχ Πομ. σοῦ, ΞΟΡῚ ρΒΠΠ115. ὁμολογοῦ - 
αξν. Ταμ, νοῦ 65 Θεὸν ἀλυθῶς, ἃ πο} 8. Ἰάοίνοο ἀπ - 
ΟΝ πο Πιπᾶβ, (6 ποβίγο αὐ δοϊ πηι. δας σοηίοῖδ 
δαυοτον 1 584 ἃ Βοηδασι ρον πα ἃ ἢ πρυραβὰ- 
ΤΙΣ δα ΥἼ5ε5 ; ΠΟ π| τ ρϑίί ὁ νοςῖς ἀληθῶς ἕαεῖϊ- 
160} τοι η 115 Θεὸν ρυφ ον Ἰδβίο θη οἴβοογο ροίμῃ, 
Ῥοβι, ἀλητινοῦ Πατρὸς, ἰοῦ τενενντ ένα ΄αοά ἴὰ 
ἀσοθὰς σοι το ὰβ ὀχβίαξ (ὰθο μα νοςφο Θεύν 86- 
τοὶ θυ οΥτ5πὰ), γεγεννὴ μένον ΧΘροβι[ἢγη5, Ρὸ- 
βίγοηιο, νου θὰ γέγιννη μένον προσκυνοῦντες ἐχ Ιἰδρ. 
οὐ. ἀϑουίμείμειι5, Ιοθο, ἀμ}πΠ|6. νεῖ ὁμολογοῦμεν, 
Εἰ οχ δοάοιῃ μ)ὺ ἐχϑεχώμερα εὐτίρξίιαας, ἐχδεχό- 
μεθα. ᾿ 

(3. Ὑστερτῖ, ἃ Πραν οοα. ΜΗΠδβίῃ 5. νθτο, ὕστε- 
ρον. Μοχ. ριὸ νοτοκουμένων (κἰο), θα. σοά, βαραι, 
Βου ρβίπλ5, νοσούντων, αἰα}16. οἰχίας, Ισθὺ οἰχείατ, 
αὶ ΜΠΠΘ 5 τι5. οἰκείους ρθη τ σΟΙ 61} ; ασ οὐ Π}}}}} 

ἢ 

ἴᾺ 616 ρροραίαν, Νὰ τὰ. ἀ6 Βοιηϊηΐθηβ, σπουπηὶ Ρᾶ- 
τα υ (λοπ15 πα! ἀά θα ἢ, ξοστὰο αι, Ροξί, αὐὶ ἔν 
πάτῃ πενίᾳ 6χ Πορ. ὑσά. 5ου ρδί πη. Ἰομο Βα αν, ἐν 
πᾶτι» καὶ πενία, δ᾽ Ιοσὸ τῆς ἔξ, βοηθείας, 68» 
οἰπα58. ΠΣ εῖ βουϊρίαγα οί, πα δοδαίαν, τῇ ἔξ, βογθείαᾳ. 
Τη ον τι5 νοσῦβ, γὴν τοῦ Θιοῦ, οχ σοΐ. Ἀδᾶ,, δοῦ. 
ἀπο τὸν μονηγενῆ ΔΙ 18. 

(3: Εἰς ΒόΡί ἤ. Βα, 
(1} Ἴνα, ὅταν τα ταχῃ. ΠΠΠὸ Ἰηρσδὴς ἰαοιπὰ ἀρπᾷ 

ΜΠΠΘσλιιπι, ἃ ΠΟΡῚ5. ὈχΡΙ οἴα 651 565} ἐοίοῖς ορθ, ἃ 
γουΡο ἵνα 110}. ἀβϑάὰα δά νερὰ, ὁ Σωτὴν περὶ οὖ, 
οἷο, Θχοὶ. πᾶσι, 10. ζω 

(9) Τῶν γηίνων. 1ῃ ἢ5.. τῶν γυένων, 
(0) ᾿γπεστρυ μένην, οἷς, ΠῚ πι5. Ππαοίῃν, ὅπο- 

στρ λέν ηνν 6 ἔχων Ἰοὺ ἔχοντα. γεν Πίτοῳ τήν, 
1 θα περώτην σΟΝ] απ π αιρὶ ΡΡὸ λαρισχώξενον 
δ5ὶ χχοισαμένου, ἩΡΤΉ 

(7) Παρῆν, Παρόν Ἰοβοπάμιῃ σοη ποία. 
(8: Νομίσιεντες. Μ5. νομέσαντας. ΡῬΊαΓος ἶο ευηξ 

μαυτοῦθ δέ Γρυροτιαη δ Οἱ ἐπο]οραπίθνΡ. αρδγναίς. 
Οὐ ὴ γογῸ πα} |ν5. 115 ΠΟ 5. σα ρροίίας [αἸογι οο- 
ἀοχ, σαγαπι ὨᾺ] 8 πὶ οσαάθρα ΔῈ 5] Θ Πιπ, 
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π΄ ὐὐϑανανρῆδνον, ΩΝ ἀξ ἔπ ΝΝ θρας ὁ τῶν ὑδάτων ἡνίοχος καὶ ποιητς πρὸς ὃν ὁ 
ΠΡ ΣΒΘΣ “Ανθοωπον οὐχ ἔλω, ἵνα, ὅταν 

- εἶν γ8. ἥ γήρως. ταραγῃὴ τὸ ὕδωρ, βάλῃ (1) με εἰς τὴν χολυμδή- 
ῃ ΞΔ ἀροον ΔΕΣ θύαν. Αεγξι αὐτῷ ὁ Σωτήρ' Τί περιμένεις ταραχὴν 

ὑδάτων ἃ ἀτχοάχως βεραπεύρθητι, Τὶ δὲ χίνησιν φαι- 
νομένην ἐκδέχῃ ; λόγῳ τὸ πρόσταγμα γίνεται, ὀξύ- 
πτερὸν νοήματος. Μόνον ἔνιδς τῇ τῆς πηγῆς ἐνεργείᾳ, 

καὶ χαθυπόππευσον τὸν ἐν σαρχὶ φαινόμενον Θεόν" 

χαὶ μἱἡ τὸν φαινόμενον σχύπει, ἀλλὰ τὸν διὰ τοῦ φαι- 

νομένου ἐργαζόμενον, ᾿Ανθρωπὸν οὐκ 
πχραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς 

δήρραν. Ὁ ὁὲ πρὸς αὐτον" Τί περιμένεις 

ἔχω, ἵνα, 
ὅταν τὴν χολυμ- 

ξὰ ΠΕ ΘῸ 

γειρα, (2), ἡ αἀνά- 

στατίς σοι εἶπεν, Πανταχοῦ γὰ) τοῖς πᾶσιν πᾶντα 
Ὑϑεται ὁ Σωτῆσ' πεινῶσιν ἄρτος, διψῶτιν ὕδωρ, 

τί ζητεῖς ὑδάτων ἰατρείαν : 

νεκροῖς ἀνάστασις, νοσοῦσιν ἰατρὸς, ἁμαρτωλοῖς ἀπο- 
λύτρωσις. 

ΠΤ. "ἔγειραι, ἄρόν σοῦ τὸν χρόδθατον, γαὶ περι- 

πότει" ἀλλὰ πρῶτον ἔγειραι, πρῶτον ἀπόδαλε τὴν 
ἀλλαόε τὸ τῆς πίστεως νεῦρον. Ἴσχυσον 

πρῶτον κατὰ τοῦ φέροντός σ: χραδόάτηυ" καὶ ξυλίνῳ 

νόσων" εἴτα ἀνὰ 

͵ Η Ἄ. “ὦ , ». ᾿ς , 
σχείξι τὰ πολυχρονίως σεοάσματα (3) μαθὲ βστάζειν, 

Κοὶ ποονέταττεν τὸ ξύλινον φονεῖον βαστάζειν ἐχεῖ- 

νος ὁ Σωτὴρ (4), περὶ οὔ εἴρηται" Φορεῖον ἑαυτῷ 
; ᾿ τ Ἢ 

ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς ἀπὸ ξύλων τοῦ Λιβάνου. 
Σ-τὐλ γολμν ΠΝ ἊΣ ἢ κι: , ΑΝ ᾿ 

Στύλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀογύριον, ἀνάχλιτον 
αὐτοῦ πορφύραν, ἐντὸς αὐτοῦ λιθόστρωτον. Τοῦ 

πάθους ἐστὶν τὰ σύμδολα, ἐν τοῖς "Ασμαάσιν ἀποχεί- 
μενα τοῖς νυμφικοῖς, καὶ νηφαλίοις (8) καὶ σωφρον!- 

κοῖς, Μὴ γὰρ πρὸς τὴν τῶν πολλῶν ὑπόληψιν ἐκλα- 

ΠΟΜΤΠΙΤΑῚΝ ΡΑΒΑΠΥΤΙΘΟΌΝ. 
᾽ν ᾿ ᾿ κι Θὴ Πχρὴν τοίνυν παρὰ τὰ ὕδατα τῆς κολυυδέ- αὶ 
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ΙΧ. ἀάογδι Ἰαῖίαν Ἰαχία ἀαπὰβ μἰβοίηεο ἈΠΉΔΥ ΟῚ 
αὐτί μα ΘΕ ΓΔοίον ᾿οὰ ραΓα]  ΟἿ15 1} ὦ ΒΟ Π6 πὶ ΠΟῺ 
«Ὠάροο φαΐ, ροκίηθπαπι ἀν θᾶϊα ἀχαᾶ [πϑτῖ!, ἰὼ ρἰβοῖ- 
«Δ 6 ΤΠ 1018 1.55, ΒΟ Π ΘΙ Ξογναίου ; ΘηἸὰ ὀχϑροςί 9 

ἄπτν Πα τ]να [αν εἰ τα φαώ ὃ οἵλνα ἐὰν θα Ιλ θ πὶ τΠ|8Π| 58- 
ἢτ15 δ5τ0, ΟἿ] 5606} 1161 πγαἰϊο ποτὶ ΟΡ ρΟ ΓΙ ϑύνουθο 
Ἰπηρονδίι αἰ πιο ν ρα Διο ο οὐ τπ|5 δἰ Ποῖ μιν, Τα - 
(πηι ἸηΞρῖος 1η [6 η {15 νἱπὶ εἴ εἰπολούαμη, Ὠοα 8 

ἴῃ ὁάγηθ. σοηῃδρθυῖαπι ἀμ ΠΟ δ55{{π|ἃ. ΝΘΩῚ 6. ΘΠ 
41 δχίθειαβ νἱάδθαν (6), σοπδίάονα ; 56 οαπὶ ΧᾺ] 
δἰ ἐσαοῖίον ἀρίεροι οαπὶ αὶ νΠἀδίαιτ. « ΠῸ πε στα ΠΟ ἢ 
«ΜῶΡ 66, απ, πὶ ἔα γθαία Γαογλ ἀααα, τ α! χχ6 1 μὲ: 

«βοῖπαιη.» 10 νΟΙῸ δά δαπι: ΟἿ] τβρίοἱβ δα ταὶ πα 
φυα ἀφιδύυμα το! οϊηᾶπι Πα Γ5 5 ϑιέρθδ, αἰ! (δὲ 

ἰρϑὰ Βοριφγεοῖο. 85.886 Π]ῖχαα δηΐτὶ οὐ Ι 8. οὐγηΐα 
ϑαϊναίον οἰ ΠΟΙ Σ ΘΒ 6 ΠΡ8. ρ 13, 5. ΠΟ ΠΕ Π0Ὲ5 

δήσας γον 5 Γαβαγγθοιίο, Ὁ 5 Τῃ σα] σα5, ρϑοσᾶ- 
ἰουθ 5 γοαθιηρίϊο. 

Χ. ϑδιέγρο, {οἱ ΐδ οναϑαίιων ἰϊαίῆι, δὲ αὐαδδα ; Ξοᾷ 

ῬΥΪΠλτη βισο, ῬγΊπχα πὶ ΟΡ} 106 πον θιι ἢ : ροϑίοὰ {1-- 

ἀοὶ γοθῸν ἀϑδαπιο. δ Ρ65 θυ 15. οχρϑιίτο 8.40 αα- 
νΟΓΞῸ5ῚΠ 6 σα σϑϑία θα 5 γα ρα απ: δὙἿἢ Πβπ 00 
βεβίδίογίο θὰ ααυΐθιι5 ἀπ ρρβίαιαθ. 65 ἀἴβοθ ἄβρου- 
(τ 6 (7). ἰρπρ ΠῚ ̓ ρ5ὶ ἔογοα! πὶ ρονίειθο. μυαισδρὶξ 

16 ϑαϊναιον, ἀσ πὸ ἀἰοίπηι σϑΐι ὦ δΡοΌ] 1 ηλ5}}} 1 ἴδ - 
ΚοΙΒοχ ἀξ Πρ π)5 {8} : σοΟἸ Πα 5 6115 [6 ΟῚ ἀγθθῃ- 

«(πτὰ τ 6 } } παϊονί τὰ 6118 Πρ Γγατα, 1} 6}1151α- 

«φἰδία5 σοπδίγαϊατῃ “ἢ, ») Ῥαββϑί οἶδ σα πὶ Βυη] ο]α, 

πα σοπδιβηδία βιη}}ὴ ΟἿΠΕ1Ο15 ΡΟ ΤΉ 58]10 5, ΒΟ μτὶθ- 
κι 015. δὲ ἐθι ρ σα 5 ΠΡ] 6 η15, ΝΟ δηΐηη. Βοσυπατηι 

πμα] ον πὰ ΟΡΙ αἰοπ 6 1181] ππ|}ὰ5 νοτ α ἀσοὶρί 05 ηἰ- 

ὅν Ἂς δα ξειδι ῆῆς 9. Ὁ. ΤΠ; οἷο δου θαι τ 5: 85. 1 Ων; ἡ. ἢ δ ϑο σαπιοσ, ὃ. ἡ; 

(ΠῚ βάλῃ. Ν8. βάλει, Ενδῃρ., βάλλῃ. 
(31 ᾿δγειφραι, Τὰ χηββι, ἔγθερε. δου ρδὶ αὐ 688 ἰπ 

Ἐνδηβοῖίο, αἰφαρ τ πτ5, δἰ 1115. 1015. ἢπ νι δὶ 
νὸχ θυ σαρο γόσαγεῖ. 

(3) Τὰ πολυλρονίως σεδάσμ. νΙάσηβ πηοηάπμι. 
Θαιι αἱ τη} 5 ΤΠ. 56. ΟἤρυΉθδη} απίπιο σοῃ δοἰα- 
χα, ΝΠ} ἀἀῃηούππν ραυοιατη οἤλπο ἀπίογγε νἱἄθνΡο» 
ὑπατν Ἰη Πα 18. ἰοο0 ἀσηϊοηϑίναϊο ἔχοι Πα θοαὶ ἰπίδ- 
πλάτη 6}115 το ποηεϊ δἰἰοσατῃ πλ αϑ 18 Ροβοῦνανος 
ἀπάτη ἀπ ῖαβ. πΠοπίγΆ 5 σο δ οαι"ἃ5 ρτὸ ΟΥΓΙΠΠ νου 8 
οριυαάργο, Μόνο ροηἶΐο ἐοηξίδε, ΘΕ ἀπείουιβ 
Ῥυοροβίτο 5α 15 σον {14 τπα α ο πὰ Ἰαρσογοίαγ, 
τὰ πολυχοονίως σε βαστάταντα, ὁα σφεῦλνιις μάν σ6- 
δέαίη5 5. ὨΌ ΘῈ. 06. ΘΠ ἢ [ἢ 5115 ΙΒ. 15 ΔΟΠΉΠ]0- 
βόδιρι ἃ οἶδα να ααραονθνβαη) βοβίαΡὶ ἃὸ 
ΟἸσΟΙΠῺ ΓΡΥΕῚ, πο ἀδϑίταα τὸξ δϑί, ἔχρογίδτο ρῦρο }ὰ- 
δῖαν ἤόσιο ρΡοοςαία οἴ ἀἴοία 9 5005 1 Πα ΡΙ5 ΟΡ ΘΓ 
ἤάοοβαι. 146 η} 410 τησάο ἀθ σογρογα μγοργίο 11168}- 
Π|π| ροϊοπί, αὶ ἰδ ἤοα παν  γεοο ΚΘ 5 ΧΡ σαι Ραα- 
λμιι5, ορ δὲ, 32. ἀαπὶ ὅς. ν6}]} 0 ἅΠ10ς σα] 51}121}{Ὸ 
ρυφοδρίπσιη ἃ με ]κῖο ἄαίαι πὶ 651, ὀχ σα! βαηοία5 
Μαχίπηυβ ΤΌ 6515 Βοχη. {,ἴὰ σαὰ ἰδοΐατῃ δι} αἱ 
Ῥαυδ] γεοιιβ εἴθ υόῦδα ρογίανοί ἰέοίμην ἔτι χιὸ Γιογαΐ 
γαμίο απὲρ μοτέαζις ; εἰ απῆθνα εἰ μα, νῷ ρεῖτιϑ τα- 
βομίο οΥῬΟΡὶΣ ον θαίο", μοβέοιι σοΥρι8 βιθν ἔρδα 
«αἰ μς οἱροιηξογ τοί, Εδάδια ἴον οογοτπὶ δ τα Π 
τον θγοίαο ἐπί. Πορὶ ροβαϑὶ οἴληι ἴῃ Ογ ΠΟ, τὰ πο- 
λυχρόν! σου βαστάγματα, ἀιθπα απῖδις ἀρυτατα- 
ἐμὰ 65 ὁπόγας Ῥοσοδίογαπι ν] ἀ6}!ς δὲ. ϑαρνα δαί αἷ- 
χὶς στη. ἀ, ἁμαρτιῶν εἶχε πολὺ φορτίον, ν6}] πολύ- 
φόρτον... ἀλγηδόνα, ΑἸ1ὰ αυϊθαασ ργὸ Ἰαθία σοπ]}- 
οἷαι νοὶ] ἀϊνι πος, 
(Ὁ Ὁ Σωτήρ, Παθ9ὲ δᾶ νὸχ ἴῃ σα. σοά. Ῥάι|0 

( τανα Ιόσο στόλους ἑαυτοῦ, σασὰ Ἰῃ ὉτΡΟ ΝΣ Τ 55: 
μέ ατι Βορίρβίηλι5 αὐτοῦ ΟΧ 580 ἰοχία ΟἹ, ΟΥ̓ 6.10 
ἴρδοὸ ΤΠ τ αϑ, παι. 7,118 σοι οἢ]πι5 ΘΟ! ΞΘ (10 105 
βου θϑαίθ. διτα 101" χ δα. Ρόβὶ ἀνάχλιτον βθοιππ 
ἄππι ϑογὶρίραῃὶ τοροβυπηαβ αὐτοῦ, ΟΠ Θὐϑ58ὶ ἕχυ- 
τοῦ ἀρ ΜΗΠδπία τι ὼ θα. Ὠάρολαν πορφύρα, σοὴ- 
Του 5 αα ΒΙ.. ναι, ἀρὶ Ἰορῖαρ πορούζᾳ, Βοῦγο 
Ἰΐο νη π5, νὰ] σθνανη, ἄπο. Βογιρίαγαν γον Ἐπ 
ἐοηζμοταηί. 815. δαὶ πὶ 65. 1 ΒῚ0}11Ξ ἀνάχλιτον αὖ- 
τοῦ γρύσεον' ἐπίδασις αὐτοῦ ποοουνᾶ. [ηἰευ5. Ὡ. 
13. Β15 τομϑῦ συγ] 5 ἄσπὺ νούβαπι ἐπίδασις αὐτοῦ 
πορφὺρα. 

(5) Νεφαλίοις. τὰ αἰτοσιθ π|3.,) νηφαλχίοις, 
(6) Νοχιιο ἐμὴν αυὶ ὑτογίμδ, οἵα. Ῥάτγταναὰ δοσατγαί, 

οἱ Νρβιονίαῃτο 51 πι}}15 [απο : οα] ρϑιλπᾶ ἃ0 5101}}}- 
Ἰαια παροίαῦοαξ. 1, π. 30. Νο αἰδηᾶ5 δὰ δυπὶ ααΐ 
«παηοογίιϑ οβίοχ οι πιθθηι, νογαπι δήοτγα οι (πὶ 
κ βϑιηρ θγποδχ Βαϊ  βϑηΐνα5 δῖ,» Παγαμ]ουπ!- 
πιὰ ἱπποοοηία αν ἴα ΠΟ 8 δὰ απο σφι οβίθη ἀϊ- 

πὴ 5 : αὐζαδ,αῦ πονπὶ οδίνανο Νοβίοστιᾶ πὰ) ! οἂὶ 

Γτοσιιοι εἰπέ πιο ὁ ΘΠ 6γαμ αγλνὰ ῬΑΊΡΘ 5. 1105 οὐ οὶ 
αἱ οἱ ππαρὶβ οὐ ποάοχϑ βοηβογιί, Οἵ ΠΙΔΑΙ5. απ 6 
ἀοοανδίδαας ξαηΐ Ἰουαιί αν ἄνομα. Νυϑβρηαβ. οἱ Νὰ- 
σἰαΏΖοπα5. [πὰ 00 δαίεηι 'ρ50 ἰο00 Οὐ 118 46. ἰἰο- 
τΐμ 6 ζοδιι ΟΠ τίβιο ται ΠΕ 581 πι8σααί αν απὸ 
μτιΠ}. ἢ νοῦδὶ α [αοἰοτοπι οἱ ΘΟ ΒΟ Γν ΔΟΓΘΊῺ ΟΠ ΒΊΌΏΙ, 

« βοϊαηι δχ 5οῖο Ραίγο ροπίμτην το. ,ροσάξοι Θά 

«οὐ ποι Ποτ δτπ} «Ὁ ἀλνογθο τοβροοία τη}. 7ς 

« ἴοπίδπι τἰ αν δὲ Τοπίαπὶ ἀποίοτ θη τ πμπὶ. 8. οἵ 9, 

4 ἀιφιάγαγῃ δαγίρατα οὖ Τασίογοπι, θΘΌτα 1π σᾶγμο ἂρ- 
« ρμΡανοπίοηι,» οἷο, 

(1) 1κ ἰΐρηθο φοσίαίονία, οἷο, ὅν, ἐν ξυλίνῳ σκεῦσι. 

Σκεῦος σγώθοδ μλ6 ΠΝ ὈΤΏΘ ΙΗ βσΘηι8 5 βηϊ Ποαί : 



9 τι σγἼτπτὸ ρθς ἐ υταιχοαα οὐτὶ χολ 7050 μ] ἰοῦ ψυ δ αθα οθῆο 986} 5πιοτῃπ Ὁ 5.Π|1}Ὲ ΕἸΡΌΟΣΟΙ 
ἸΛΒΘΟΥΞ “ΠΆ}50} ϑόθοο. θηθοα). τ ΒΙτΌ ΠΡ κα. ὑτ ὑὰΠρῖο 90 ΠΠῚΚΩ ΟΥΠΠ παρ τ ἽΣΖΊΠΟΞΙΙ θασπιον 
ἀξ ΠῈ19. Σ 0901 ἀπ] τοῦτα.) Οϑ 10. τα. 11 χης βηδ τη οἹ} ΠΙΧΧΧΊ ΓΙ Ξυμ ἢ 0 Πα ΞΌΠΠ ΟἸΓΟἴ 1)50) ΧΘ 
τϑοιμῆι δοργ λοις “πα ρβθσθο! ἀρυσο πετρζάρα (2) 19 9104. 1|{|10} 020] 90η χϑ γπ μόδιυς τ 009 ΤᾺ} 

“ξολϑήςολλιο Ο00] ἜΠΠΤ τα ]10 Ὁγ Ὁ {0 1110) Ἅππιτϑῖ ὦ 11 10 01 62. 50 5164 190 
εἰβδιαοθ πλετίφολανο 19 ὁρλ σα ΠΙΡΙρΡῸ ΘΠθπι 95 νοχ -Χϑον ΠΗΓΟΟ “Δ οἠτοτοσ ἀπ ἀπ πη τόθ ΒΘΌΌΛ θὰ ΟΡ δ 
γ:04. .5ωλοϑέωρ 050] ᾿δπτημιβοιῦ τἰκλοφοὐόωρ 'μο00 χὸ οπάπηβηίηο ττμδομίσοι αὐ πο] εοπϑάογυ ΠῚ σΟρΌΘ 
ὈΠΟΡΟΣ ΣΦ λευϑϑυ βΌΤΟΠ 59} ΧΩ͂ “ΧΞΈΎΙχ (0) ΟΥΟΓ 5021 ΠΡ ΠΙΊΕΊΧΩ ΙΠΊ ΟΣ ϑυοπηϊτοῦ, πιραο 

"Βαιαιθσος. -θοτμτδιθ ποι πη σα παι τι τὐπι στ. μὲν 
ψυ] ὙΠΟ] ΜΠ ΘοΓθ)00 ογοιρσαα χα τοῖν 50] σμερ1. (Ε09 ἸΒΉΒΟΧΟ ΘΙ ΞΘΤΑΌΩΝ ποτ πιθο ποτὶ οἢ αν ἃ κα γοα 
“τὸρ οκι "δλρωκο Ψ τὶ ὅθ] "5 ἀγα τον λχ [ο) πορόϑι, “919. “ιδεοιινο ἐμ μο)ρίαε πονρισιοῦς 11} 

"ΟΊ ΠΟ Π9.. ΘΠ ἀπ θὲ πϑιῖος ἐρφορ ΘῊ ΠΙΞΟΤῸς 2Π991 πούιοζος ση τασστα ὁ θαι 
ὩΣῶ 00. ΘΟ] "ἼΒΟΠ ΠΤ] Ῥοστο.} Χο Θη ΠΛ] 9 ΘΠ -ΙβΕ ΠΟΙ ΤΌΞΌ ΠΙΠΊ 95 1πὴθ Ἡτῦβ 1 συ! νη θαος 
ὙΡΡΕ λ 58Ὸὶ Τῇ ϑιοχακ σοίλορ ὁκλ παν, (1) ΤΑΡΤΟ ΤΟΥ ΠῚ Ἴ10Ὰ. ΒΗ 4 ΤΟ ας ἸΘΙσ θα {Π0ῸἘ Ὀθασγρα 
ΠΕΡ ΠΙ Βα ΟΞ ΘᾺ ΡΟΟ ΧῸ 7. τ 010. ξγλελοε, 1ῸΠΌΔΩῚ αΠ ΠΊΚΟΣ, ΕἸγτι στη ἂς ξιατὰ πος ΧΟΡ 10 Ογῦ0 
ται Ἵν ππ|5ΞΊΚ 40 το θα. π΄ ς 1 1052 ἐρΕ 19 ἃ ἐπ 'ο  αγοῦ, 19 ΘΡΕΤΕΓΕΧ ΘΕ ἀπηητ50} ΤΠ ΠΗ 910 πϑῃ 
πα πο ἀξ ἃ ΠΕ Ἴπα πιο] 15 01. ΠΕ ΘΠ ΠΕ 1). (1 τι πὰ πο ]5 61 πα} κα τατεξ ποι] πο Ἐτοτ ΠΉ 15 
οαπισο, οἰγα Ὡιαθ7τι. πα 159} ϑακἢ ἀπε} ΦΊΧΟΊ ᾿ἀῶῦϑ οτατιποῦ ΠΕ ] ΚΟ ΘΠ ΠΡ Π  ππ]ιιθ 0} ἐπι σ0 . 
Ἐσ610} ὉῊ ᾿δοργοῦρ ϑάστοχτ σοῦς γερο αὨγτΠ150} ΣΟ -ὖς 961}: η ἐπ. 18 5 Ί ΠΗ Χα τα τι τὴς. Ὁ} ὨγΙΝ (Ωγ ΒΠΟΙΊΧ] 
000 {Π 9 ΠΙΤΟΑ ὉΔ] ΣΟλΟΥ ἡ Σρκιχλολ τὸν στρ (ρὲ ταν ΘῈ πὶ ππ|τπιοιο! αὐ απ ἐπ πο 102. ΘΈΤΙΙ 

"᾿βοῦπη ποῦ. -ιι ΕΒ} 50. ἘΠ] [10 οἸπαῦροι τπτητη! ΘΛ ΠΊΕ 
Βα ΠῚ θη 5. ταῦ θγθαθος ογοτιεῖ πα πο ροσ «φησ πιο ΗΖ ΒΗ Γαι η τι. πτ τον χει ἀμ] 10. 594 
τ 15. ἍΠΟΠΌ ἱππϑαϑ8 παῖ τ τ τ). πο απ τ -σα] πιο βυιητποη πο ἀπε ατ τὰπτυλια Βα {{|} 
Σ ΛΘ ΟγἼΡ00 Χὺ τκλιβ. κχ:5. οχα 10. "χχιλωός ᾿ϑιατσπῦ8.. Ὁ ΛΘ] θΟΡΙΔ σαι 5ῈΠῚ κισ 961 ὅπη} ΧῸΛ θ9 51Ὰ 
"λοχιλτσξ 0.5.8 ὑγάξο τὶ 19 ἁτου τ 5:3 '᾿50 1. πὶ -ἀπθηΡ Πποὺς τπρτο τ οήαὴΒ αι ἀσθς. φασα ΠΈΡ 00 
«1 πα μιοῦο! ὁ σα ασυηηθθα. ΘΏΒΟΊΓ, ᾿Σχοιλεοὸ ΠῸ ἘΠ ΠΡΊΏΜ9, ἀοα δερτϑοξ τυ “ποτὶ ἸΞΩΞΧΩ ΛΞ Σό 0 
ἀτηηϑποῦ, θιπ] 10 ρὺς ἐ ΠΠΟῚ τ ΠΟ ἜἸΘΙΝ δρ., τΑΣ 1.8. 0 Ζοτδ μχ κὸ τὰκ «ὠῤξιο ἀρισ υπὶ τὰ ΔΠᾺ 
τλλολ ἽΘΑΙΓΙΘΑΤΙΟΟ 15 π|ὲ ὉΟΧ τεπργλες θαι. οϑὰ ον, Σαρα πα ὩΌΞ, ΘΌΤ]Ό.} ἐππηύτα ς αἰϑτται 
Ἴ5Φἢ] ΧῸ ᾿Σδηλοξ Θ00Ἵ "λωλχ ον 05. Οἱ λωλχονγα τοι ἡυα παρα βποσει00 ποῖ βάθοπτορ τυ}. Ὁ5᾽50 
᾿5ΠΙΒΌΠ 9} Χὺ φοτὶ Ὁ} 5. τκῳωσογχα, (ζὶ τον η]ππ|ὶ. ογοπθς ἡ πιο. θα γη10ὺ το.) 

ἽἼΞ0. ὈΚΌΠ λ.94 516 τη πα]ῦᾳ ταπ] πϑπροβιοῦ, πιρλι 1 τγοττθ8 ΟἹ αθτα}5 0.1. ατγι τ 7 γα β τα {00 9ΠὉ 
ὈρύτοΡ τὰ πττιο "θγοργοαα πιπφιλῦο) 18. Ὁ ΠΟΙ ϑαθϑ «αἰη.9} Ορι 159 ΟἹ 5} ΞΘ 917 "αουα 0} 0199] 

ΠΞΞ 

Ὁ πὰ μα ὃς ἫΝ Οὐ » τὺ ΠΙΧΧ ΠῚ τὸ Δ. πῆ; ἘΠ ἃ 

ἽΠΌΟ μα 5 “πὸ θν 90 ἐσ πὸἰ 6 Ὁ 50. ΙΔ τὸ Ἔ “Δ ΠΟ κρ 8. “Δ ΠΏΘΑΘΓ ὡς ΓΘ ΔΤ ΔΟΥΕΣ δα 8 Ἐ ἷΧῚ ΔΟῚ ες 

ϑαγοχ 4. 90. 5ΘΠ ὐλελεγξ οὐἌνΥΥ 'ούλοῦ ααννῷ ἢ ἸῺ 1.3 ΦὍῊ ὁσμ06, τ ππιιῦ θα }9. 58 {0 γὙπ90 ἀϑπ8 

τῇ δῷ νι Ξολατροζιος οοΣ “οολου οὐλ τόθ χα ἢ. ΟἸΠΟΉδ1Π| 8. ΘΟ] ΘΏ ΟῚ ΟΠ Ὁ τωρ ὈΠΡη00 512 μὴ 
ποοχιλϑοαυν οο0. οὐ. οὐ 39 ΟἹΔΟῸ1 ορεχυίοῦ, Οὐδγὼ Δ9 0) ΟΩΡ70.} 1 ΟΠ Π02). 1 π|Ὲ ὉΠΠΙΘΊΤ ὡς ΟἹ 

ἘΣ ΔΥΧΣ ΑΞ3ΔΔΥ3 σολξνί οὐατοτίοϑ σ08 δολὶο οὐ τὐτ ἀπ ΟΠ ΓΛΌΠΡΘΕ "ες ΠΌΘΑ] ΧΘ ὉΠ ΑΌ τὸ {ππτὺ γππα90 
χλ π ᾿κωαχ σογοριγτὶ πὸ ὦλο. χὰ ΧΩ ἢ, -Ὁῇ "ες θ01 ὁ ρα πο. σϑποης πϑε θεῖ Ἡραῖα. Ὁ ἼΤΧΤΌ 

"οοτὲ Σοτιχουὶ χιτὶ αὐτὶ λολὲρ δον δυλρῶῃ, (κελρ,. ππϑτιο τον α φυ 1506, 1 ΘΠ ΟΠ Ο 20 ΒΞ] Π]Ὸς 1{0| πιιτα9 
-303 λιγδοχαν δἰλν ἘΣυὶ ΙΧ  σλον ὁ ἡ οσλ υθωδ Ὡ]οχάια 00. τςς ταπηο μλϑαι τυγοπήθη γιβάνιις 
καγεϑ υδϑόλγα οαον. κούρους ἌΞΟΤΥΣ, ολϑφοβλου λας Σ ϑασαπαστι. ἀπθῃυ ταπηριποσν 758 σα 60ς 141 18 
καῦχτὐνθ Δῶλ. 700 ᾿Ὀξαξῶον 13Χ3 οὶ χὶρ (0Ὁ οὗτιθα π8'΄ 2» πππ9 ἀογθοιά 9. ἔγρ ΟΝ τὰ 250 ϑὴς 

εχ 513 (1) ΡΥ ΚΟ τὐρλθγ δολοϑ Ἀρ5 γῶν Ὀλϑηρολλ,, «ρα δὴ} ἽΠπΟΓΡῸ ἀππ 01 πιθτλὺ "“οραθααθπο γαθαμῃχοά 

εἰρ δολμλοχ οὐ δοοῦχθ κὸν ιδδὲ Ὅχ Οὐλ ἸΧῊ ΚῚΣ ταϑιιο!πθθ 1 «ἰτολθαγθς ΡῈ ΘῈΡ τὸ τιον “σοι 
τολὰν οὐλοιν ΚΟΟΘΥΣ οὐ ἐπατθκγετν οσλλοροσό «ἴς ρα 2). ατοτιοιπουα “θτιογα ΘΉ τ 9 6{101 10. 5110} 

κπῶρ “(0) ραφγεη λωσχυ ον, δῶ Φ130 Δα) Ὁ], ΥΤ τοιααος ΔΒ ἐἀαθητροι ϑο 00 ΤὨΎ15Ὶ: ΒΙΠΑΤΩ Χ 
ας Χϑ 

ΘΕ ]09}}}5. ϑοραοο θ1}0.11 50ΠΊ ΡῸ 51 ΦΠΟΘΑ ΠΊΟΘΓ8 

ἐδ ηλτὶς λλτν ὕρνν τὰ 8 Ξη9α χὺ μὺ95 ὁ ΞΒΠρυῦ Ἄθη βτηοοθῸ φοποίαν ὈΤΧῸΓ 

κωρ τε ΛΞ Ὑ3 (ΈΣΟΩΞ τοῦ δωροατὶς τοὰτὶ (0) εὔο., προ ΒηΔο 0 ἡππι οα τοτρ ὩΠ Ὸπιπ ἀβποάς 10 ὀξποῆς 

ἐφὰρ το, ἰετὶ “τολξεῖυλεγ τὰ υ δΥῖς κα γκὰ σογότίοκ ἀθτὶ 90 τὐῦὴῦ ΘΌρὰῦ. ΘΟΠΠῸΟ ΠῚ 15 ΧὨΊΜΗ 9}}} 58]9η 

δῷ δύρρογο ειρηνίον, ΞῸΣ κϑ δος δῇ ᾿ατϊθρ τα! τπΘ ΟΠ ἀϑλοθα Σ  ογ 8 1100} κογαϑειερδι ταῦ 

ξολογὺ «κρορλτλξ διϑαυυίογαθ ἸΟΣΒΙ τπυδυῦκ, τῆρο[ 0ὺ 1π|}} "ΞοΟΠΡΊ 502. βοτΊπϑτάος ρ95. ᾿Θ]09ηῸ 

χυχὰπο ΧΥΥΣ 0 ῸΣ χὰ δχγόσς Ὁξὰχ ἐκλ ρ “δου ειόοξ τὐπποῃθ αν οι ὑπιιοιἀὉ5. Ὁ τατπο τοῦ Σ ΟἸΒΊ ΠΧ 5 

δοβ α ἸΧᾺ τ 7) ξτρατχ διὰορ ἐθλ ούσῃ, “δῦ. τοῦτον τῆι "οτδεόϑεοῦ Οηποιάνε πσπτίο τὰ ἢ : ὙΠΟ ΧΟ Χο 

«οοδισοῦο Ὁχοδο 5.5. “δα, ῶοο ΠΥ ᾿δὐς δυχυκλολ ο τἀπλθτ τησασταθ ῈΡ (ὐπποταῦς Ρὺ5. “ΟΊ αὉ]9Ρ 

το θβομθμα τὰκ ἰδατοῦ, ταμθοχόῃ, οἰϑλεζ οὐχεγγο -θὰπ Ξαϑηθτα 9ΠῚ ἀῸΝ ἐς 9) 20) 9026}. )0 “τὸ δ 6) 

ΔΎ ν ΤῊ δολγοος, Σλοῦς δῆ μβγιϑλρβορ τ, Σ Ἠ 1Π{Π ΟᾺ ΠΞΏΒΑΤΣΕ τς 90Π5. φορῶ, 2,921ιώ.29 “᾿ΑΠΛΤᾺΒ 

εὖ δολον 9. Σοκίπλοδ γέθν, 50) λοχῃυ ἤδαρε ἀτοατ.,͵,͵ τοῦ Ὁσοπ| Ὁ 150}8} μόημορ 1.15 παρομρῶ Ὀγομὶ 

τροογὴν χρη Η ἜΛΘΑΞ ΣῈ Ἰρ ΟἸΔῸ δρυΐ ἢ τ τῷ η5λ9. 0] ὉΠῸΕ τα ρὺ Βα ερθ ΠῸ 19. ἡτεη τὴ 

Ξ Ξς.38: "ρυνήοῦ, κα σῖτον, -οθαβοιά 90 ἐΡΕΦΙΘΛΟ  ΡῸ Τα Ὰ “Βα  δοθνῸ (1011 τι 

Σαλρροθδηιρ 'χεχτὶ 2 υν ταυποῦῃ 0) ὁα0. τς 0} ϑηπθ θά τ}01 98 ἈΡΠΘΟΡ 

χχνῶνϊολ χύγν στους, χα ἀρριτς το χα Σαοτΐ τοῦτ Ὀιθα υΠυβποάς τα Πθὰ ᾿βϑηπ υ55ὸ θΌΜ 00 ΠΣ 60] 

τοῦ χχλνῶδε 'κτρ ατὶ Συοιλθαν τὴ χ ̓χτυτὶνς κα (2) κῶς Ὁ το }}0 παθηη1}) οὐ θαογθυτε Ὕ) Ξαναϑριξαοῦ ΘΏΡ. 

, ΕΝ Ψ ὌΒΑΝ παρὰ ὠρο τὰ “ξυγεοσ ἘΠ] ΣτΞ 

ὩΣ ὧς, ἘΦ] ὉΣΉΞΤΙΚΟ ὑΚ129Ξ 
. ΝῚ ἐς. “ Ὁ 

ἘΨΡΤῚ ΠΗΘΥ ΠἸΟΘΟΎΜΠΗ ὙΠ ΑΏ 5 ἘΡΤῚ 
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ἐν ἀναχλίτε: αὐτοῦ, νάρϑος ({) μου ἢ 
ἄκυμες: , ΣΝ ἘΞ αὐτοῦ, ᾿λναχτιμένου γὰρ αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ 

κε ς ᾿ Ν᾿ νὰ 
λεπροῦ, συνέτριψεν εἰσελθοῦσα γυνὴ ἀλαξαστρον υ.ὐ- 
δοὺ νλρῆου πιστιχὴς πολυπίμου, χαὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴ- 
κεφαλὴν αὐτοῦ, Οὔτ» χαὶ πεοὶ τοῦ σταυγοῦ (2), Φυ 
λεῖον (πὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ, τὸ βαστάζον), στύλους 

αὐτοῦ ἐποΐη σεν ἀργύριον Ἢ ἀρχὴ τοῦ σταυροῦ 
ἀργύριον ἣν, ἢ πρηδοσία, Ὥσπερ Ὑὰρ οἴχος περιχκαλ- 

χὴς ἔχε: χρύπεον ὄροφον (3) ἄνωθεν. ἐπιχείμενον, τὸ 
ὃξ πᾶν -ἧς γατασχτυοῆς στύληι μετεωρίζοηυσιν" οὕτῳ 

καὶ τοῦ σταυρωθῆναι Χριστὸν χαὶ ἀναστῆναι, ἀογό- 
δον ἂν ἢ ἀρχή. ἡ μὴ γὰρ Ἰούδας προξδωχεν, οὐχ 

ἣν ξσταυρώβη᾽ διὰ τοῦτο, ὡς ὀνομσοστοῦ πάθους τὴν 
ἀρχὴν, στύλους αὐτοῦ ἐποίγσεν δρνήριον, 

18΄. ᾿πίϑασις διὰ τοῦτο καὶ 
ὙΠ, ΘΕῸ ΙΝ ἦτον" στα ΐ εν ἐὴ Σὼ πὸ - πορφόϊαν ἔἐνξεουτὰν αὐτῶν" παιζοντες (4) μὲν, προφγηπι- 

αὐτοῦ πορφύρα, 

τε ἄραι ἢ ς ἀστῆς ΠΡ τὸ ΚΖ 
χῶς δὲ ἐργαζόμενοι' βασιλεὺς γὰρ ἦγ. δὶ χαὶ τὰ μά- 

λιστο χατὰ “λεύην ἔποχττον, ἀλλ᾽ ἔπραττον τέως" τὸ 
δι » - “ ε ὅ Ἢ 
ὃὲ σύμδηλον τῆς βασιλικῆς ἀξίας ἐγένετο. Καὶ 

ἀκλνῇινος στ 

ἮΝ , “1. “2 ᾿ Δ “ἃ ΩΣ ᾿ 

ἀνχγορεύονται. ἰπίῦχσις αὐτοῦ πορφῦρα,, ἐντὸς 

αὐτοῦ λιθόσποωτον, Ἴσασπιν οἱ τῆς ᾿᾿χχλησίας 
- Ξ Ρ' ἢ ΠΝ . σπουδαῖα: λιθόστρωτον, τὸν λεγόμενον Γαδόχρᾶν, ἐν ἴοι 

τοῖς Πιλάτου ὄντα. 
δ ἧς ἐὰ ᾿ . 5». - 3 

{ς Ταῦτα δέ μοι: λέλεκται ἐν παρεχδάσει τῇ ἐπὶ 
τῆηδνν : ν τὰν Ὁ 

τοῦ κραδόλτου (δ), ἐπὶ τὸ φορεῖον ἐληλυθότι, Εἴπε 
᾿ ᾿ 5» συνε κα »- κα “δ ,π 

τοινὼν πρὸς ἀὐυτὸν, ἔγεῖραι, αὐτο του ἈΟσΟΌΧΤΟΝ 

᾿ 
περίπατει.. 
ᾧ ᾿ 

ξ 

4 

σῦς ᾿ἰδν - 
ϑ ὃν ᾿ 
ἐμπλαστρος 

Πολονκξόντον ἐν τὸ γνώσῃ" ολοχρόνιον μὲν τὸ νύσημα,, 
» ᾿ ἃ ᾿ ᾿ « -ς 

ὀξοτάτη ὃξ ἢ πολυετὴς υὲν ἡ παγε- 
“-ῶν  5΄ῷῳ ; ΓῊῚ , 

σις (1), ὀξυτάτη ὧλ ἡ νεύτωσις 

τὴς, ὁ αοικίλας παρέχων 

 Σ Ξ τῷ νὰ νπ'ὶ πτλὸς εἰ σανλβνης, Τῷ γὰ} ὁρῶντ' πηλὸς ς 

Ὅ5, Ογῆΐε, ἡ 
τῆς ΕἸΠΕ. 

πηλοῦ ἐπιχρίσεως παραδόξως τὴν ἐμπ 
Σ Σ 

9 Ματο. χιν, 3. 1 (δτιί, 
5. Το. χιν, 19... ὁ 9οαὰ, τχ, 6 54α. 

Ἵν ὩΣ 

οοὐ. Οοἴογαια ΠΡ 1 ἢ απ 615 τορϑυ θἷο [οχίτι5 
ἔλαθον μόνον μοὺ πλῆρες το ΟΥ̓] ΦΧ Πι6Π10- 
τῷ ἀἰσοπιὶ, οἱ [πὰ αἰ ΑΓΟΒΒΙΟΩΘ ἴθ δα παρ το  οαΣ [ΤᾺ 
νδυβαθΐ, ἔπύπτι ΓρΟῖββο πρὸ νοῦ θὰ σα ρλ 5 Θ᾽ βάθια 
γ, ἢ, ᾿ἄσταξαν,,, δαχτυλοῖ μὴὸ σμύρναν πλέτη, δέει: 
τόρ αἰσί ναοὶ πιψυγ κῃ ρίσπα. Ῥοβὶ ἴδωχαν, 
Ἰοθο ὃὲ οχ δα. βοῦρϑιπαβ ψάρι Βα δηλ ροῦνο απ 
τὺ παθοααν, ν6 δαρτα ὁδὲ, 14. ἀυτπ. 11. 

{1} Ναρδος μους Αἰ ἰ  λ}5 μ20 ὃχ οὐ, ἰἴθσ. οἱ 
βδονὸ ΤΟΧχ. 

[3) Οὕτω χαὶ πεοὶ τοῦ στανγοῦ. Οὐ απ μὰν [γα 
γυναι ἰῃ εὐ Ἰἴθα. ΑἹ ὁχ οὸ οι. εοφυθη νοῦ, 

πϑίμεο ἐα ἀογύρτον, αὔτ ρΡΌΡ δ. ΡΘροΙ α ἢἢ σταυλοῦ ἢ) 
νυσρῖι ΕΧοϊά θα σοαλν, προ ρβίηι5. Εχ ϑυάοτῃ 

δἰϊωιη. Ῥγο ἀργυρίων, ἀρνόρτον γοβαίμλαβ, οἱ προδον 
σία ἴοσο πιάδοτις αἰπὰρ ἀτιαα πιπὶ ΤΕ Θατῃ ἢ 
γέγρο πρόδοσία δα) ΧΙΤη 8. σ' 

(9) ΣΧρύσεον ροῦν, ἔχ δα. ΜΠΙδῖαΒ.,, ὁϊας 

χρύσισιν" Ἰρερπάμι ἴυτία διαχρυσον, [οὐ σαδεν, 

ΘΧ ἰἴορ. Ξουρ5] ἄνωθεν" οἱ ΡιῸ ἐπιχεχυμένον, (0:0 
νὸχ 10 ρτοῦβαβ οχίγα ἰοσητη Θ6ν, ρόδα! ΘΧ θ01))6- 
οαπιτα ἐπικείαθνον, σαὶ πὶ Αιθαν, οοὐ, ᾿θσαθιῦ, ἐπιχθν 

γενον, 4 δα! νοοθ5 ἃρυὰ ΠΡταν05. δ᾽ ΙΒ ἀἘπΠῚ 

“ἀπ δοηϊ. Βααΐο ἰπῖνα. οαπὶ οβξοῖ ἀριὶὰ ΜΉΓοξΞ., τὸ 

σταυρωθῆναι, ὁχ θα. οοντοχὶ, τοῦ σταύρο δη αι, 

Ῥοβίτοιπο, νῦσοβ στύλους ταύτηους ἀπ|ὃ ὡς ὀνουχ- 

στοῦ ἀρμαάὰ Μ|1}. ροπίία 5. αὶ ιμΠϊο5 χρη χὶ ΟΧ ορὰ. 

Βα. αὶ δον βοσυσηῦθβ, ὡς ὀνομάστοῦ πάϊους τὴν 

ΒΟΜΤΠΔΟ ΙΝ ΡΑΠΑΠΥΤΙΟΠΝ, 

5 114, 10, 
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Ν ἢ ᾽ ἢ δῶκεν, ὑσρὴν αὶ ἀδοιδίί ἐμὸ, Ἡαλάιε θιθα ἀρ οἀονοην. διίτηι 3, 

Ναμὰ τοῦ! ΡΟ ἢ 6 1ΠῸ τὼ ἀοτηο Ξιτηουΐδ Ἰορτγοβὶ, ἕη- 
δγοδξᾶ τ] 10 [ΓΟ ρῖς αἰαρακίγιηι τ σπθην παγαϊ ρὶ- 
5{Ππ8} ρ 5 ; οἱ ὁ {1 Ξαροτ σαρα! οῖ5.9: Ξιτηῖσ- 
Ἰλτον οἰΐατι 16 ὁυιιος, Εἰ σγοιείμν ᾿Τ ΔΙ Ώ}} Πκητιπι νἱ τ 
ΘΟΠσΟΙ, οὐαςἷδ πὸ μον αἰσ5 651, φοἰκενηννίβ οἽμα Γοοίξ 
αν ηθλίυ ἧς ΤΊ πο μία ἢ ΘᾺ] οὐ ποὶ5 ἀτροπίατα {Ὑπ|}| 
οὐ ρνοάιῖο. Νὰ) συ! ἀσῦλιβ σσγορθ οὐπαϊα, ὅπ- 

Τϑιιη Πα 6. Ιδσα ΠᾶΓ ἀσβαρεγ ἱπιροσβίτζαγα, ἰοίατῃ νογο 
βἰγοσίαγα πὰ ΘΟ] 1] Ὧδν ΞΘΠ ΠΣ ΟΠΈ  Ξῖσ ἔπει γα! αχίος 

ὨᾺ, ἐπὶ ΤΟΘα ΘΟ ἷ5 ΟἾΡΙΒΙ ρυϊμοϊρ᾽ τα ἀὐρρὴ- 
ἴπχηι {π||.. ΝΙΒῚ οαῖτα πἀαβ αι ρυα {|5581, πὰ - 
αιᾶπὶ [5568 τ Οἰ ἔχτπι5 1 τἀυϊγοοχαο οοἰμηηηαβ 6), 

ἰπααμι ΠΟΙ Π1|5 Ρκβι πὶ ἐπ! πὶ, ἀτρομίσῃ ἔροῖέ, 

ΧΙ. Αδρθθϑιι5. 678 ρμῦριρα ἅς. Ῥνορίονοα. οἰίαμι 
ΠΡΟΓρανα ἱππότα μοῦσα ὅς Ππ|}Π σα ξὸ5 αὐ ἄθτω, ῬγῸ 

Ρῃ δυο ἰδ ἃ ἀρθηδβ: ΓῸχ ϑηΐπι ναὶ, ὃ Εν 
ααδηινὶ5 ποὸ ἀουϊἀοπο [δούλα !, Το σοΓ ἢ ἰΔτη ἢ 1 

βυτὴ Βοίατα σὰ τομίῳ αἰ μη [4 {{51ρ8ὲ δριαίαηι ὁ5}. ΕΜ 
σοί Ἔχ 5ρ᾽η15 ὁοΙΌΠἃ [ογοῖ, σογόῦδ Ἰάσαοι {αΠ|. οἵ 

ἀΡ αὐ ΠΠΠρὺ5 ἀθ!μαΐα : τορεβ μπῇ ἀν τὰ ΠΕ 5 ρτὸ- 
οἰαπιδηίαν, ἀβοοηδς Οὐ5 ρσρια ; πέλοι ιθα 6715. ἰα- 

»ἱμν οὐδ θα, Νονδταί Εσοϊοβίο δἰ ἀϊοξὶ 1.1- 

ἐϊπιοβιγοίαπα [5ἴνὸ ἀργάηι ἰα θ  Π|ν5 συπδί αἴαπα [ ἀτιτο 

σαρλαιμὰ αἸοεμβαίαν, ἴα Θά! 5 ΡΊ]αἰϊ οχ βίο ιἴθγι ὃ, ) 

ΧΙ σα ταῦ ἀϊε συ θββιοηῖξη τοάπηὶ ἀϊοῖα βιιπξ, 

ἄσπτι ἴῃ ργῦδαϊο νοῦκον δὰ ορου αν ἀράποίο, ΑΙΙ 
ἰρίίυν αὐ ἴβεαηι: ϑσρό, ἐο δ ἡναὺδαξιην ἰδιια, οἕ 

αγδιεῖα. Ὀϊαϊα τ πὰ 5 ἀα! ἀοηλ ποι Ρ5, οἰ ὀστ]ηλὰ γ6 0 
ταδάοία ᾿ μασι ἀππου πὶ ΒΆΓΑΤΥ 515.) οἰ ἰϑϑίθγα νὸς 
τὸ πορνοιτιῇ οομῇτχιμαϊῖο. 15 δαῖτ γα  ἀὉ] ΠΌΓΥΟ5 
Τα υϊοανιυ, αὐ νανῖαθ σοροῖξ πηραϊοίημδβ Δα} }]50}} 411 

1} ρμογίπαβίοπθ ηοάο ᾿μ 51 1810. σεβοίαἰδπὶ βα πᾶν}, 
51 45 Θμΐτα νἰ ἀ6 0 1}5 Βογαῖπῖβ ΘΟ 05 [α1ὸ ΘΒ ϑ τῇ 

ϑθιᾶ. αν. χὸ Ἴ, Ὁ ΤΣ αι 

ἀργ,, οτηίε, 
(8) παίζοντες, δῖ. ροξαϊσηβ ὁχ ἄὐσ. οὐτὰ δβϑοί 

ἴῃ Θά, πεσόντες, ρΡΟΘμ) δοη το, Γαἰθολι, 13, τὸς 17, 

βοῆδη πιοάῦ ἀθ {15 θυ βου 115. ΒΟ ρ51}; Ναταπαις 
ζουσι μὲν, γονυπετοῦσι δέ, [ ΕΣ 

(5) Ὑπὸ στρατιωτῶν δεδεμῖνος, οδἰο, δΌσ85, ὑπὸ 
στ-τατιωτῶν δεξεμίνος" βασιλεῖς γάρ, ρταρίθν γοροὶῖ- 
(ἰοηεῖα ἡοσαμι, ὑπὸ στρατιωτῶν, ρυτοϊσγ ηνεβαβ, τος 

γαραν ηλ15 οχ ὁ06]1. Περ. συαθιὴ ΕΘΟΜΠ, αναγορευους 
ταὶ βου ρθε π5 μνῸ. ἀναγορνόθται, Ῥάμιο, Ροθῖς ῥγὸ 
Γαλυνοθᾶν, χαρὰ ἢπὶ ἀσο 00}5. Π|55. φϑρογίταν, ΕΧ σ0η- 
Ἰοοίανα φαϊδοιι, 564 Ἰἀπ {}}}]. Ταδόαηᾶν τρϑῃ- 

ἰαἱτητι5. ἕσχαῖς σπΐαι ραϊεῦ ΟνΛΠΠἢ}} ἰὴ 1Ρ515. 100 18 

νοτβαηίοι ἰὼ ἰαπα ποῖο ποιαλὴρ ΓἍΠῚ, πἰδὶ ἴοτ ο {{π||- 

(ὁ) Ῥὴ ἐπὶ τοῦ χραδθάτου, οἷο, ΟὈδύσγα σοπειτος 
ΝΑ ν ἀντ ς ΔῸΣ δ τὴν θυ β δῷ 

ἰἰο, Νδο σιϑὶλ5 ἃ σα. τοῦ ἐπὶ τοὺ χρχοῤάτου ἐπὶ 

Ἰορίταν, πο ἀπ] αν βουνὸ, νεύρωσις, οὔνῖα, ΘΧ 
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ΨΊΒΙΟἿ5. ἀπτι προ: θ5π5 νορὸ 1811 ΟρθΡὰ Υἱν αὶ 

5 0 Ὁ ὙΠ σα 1515. τ οτ ν}ν Ὁ πὶ ἀΠ 85. ἰοῦ 

Ρὺ ΤΠ ὰ βασι ΡΟ οί σαι ὀχϑονα! !. Τὰ Ἰιο Δα! 61 
{ῥα  ν 06} ρον [4 νονρυτὰ : ανφο, ἐοἐ σγαιδίθῃ 

ὅπρι, δε ὠκέα, ἴδ Δ ἀπαπίπ, μιὰ 5. ΒΕ ΒΟΥῚΝ 

ΠΟΘ ἢ 65. να Ξη} 7 ΑἸ ΚΙ ἡποῦ νἱάδραῖαι", νονοσα 

πὐραιιάιην ἔα; ἱπονο ιν νον ἐπι ΒΒ ΊΠΠ1πς 

πὰτ δ᾽ στ ταοτσι πὶ ΔΗ ΠΟΥ δα! α 65. ριμι600 ; 

τηρυθάσ πὰ νογὸ ΟΠ αἰ πὰ δα τὰ πο π|ν (1): 
οὐ ἀπῖτοῖ ἀάλνυν ἢ. Ξαὶβ ΔΘΟΓΡα5 ροΡπἀδόγὸ, 6 

βαπατσι ὐϊαρη, 

ΧΙ. Νίηῖ αἱ [ἃ τπιοῦ [χοπὰ πότνα! δία ρονο ορους 

(δδδε, τράϊοσσα ἀπὐσαο, αὐἰπηάτα οὐ σοΡρΡον τῇ 

ομοτίεραι δάανρανι. ΠΕΡ πίοι πλπτη ΓΑ ΘΡΙΩΣ : 

Βα ΡΤ ἀρ ΤΟ  Π οαἶ τα ΡΟΒΙΘΡῚ ναῃ!, αὶ Βαῃα Πὶ 

τὰ μουνουνοθησί; Ομ ἰϊροθαεε ὠμαγῖαι ὅδ ὐἰμῖθο, Β 

δὲ εἰκείσε αὐπαῦιοῃ ἢ Ζοδαπ νοεὸ ρρα ομ ἰ5δίπηο σσΠΒΠΠ1ὼ 

ορρναραναρ τὴ ΞαθΠαΐο, οα πολῖθο αὐτῶ ΒΆΡ Πα ΠῚ 

Ὀὐ5οθ ἀπ} ορογαίαβ, πΓῚΠ 05 ορογδίο ρορϑααάο- 

Ρεί. Οποπίαην οπἰῃ γΘΡὈ 15. νόνθὰ το τα, ΟΡ5 

γοιὸ ΠΌΛΙ υἱ ποῖ γα Ποθο ροιθδι, τὴ Βα θα ανΆν 
δε το 5. πΟβ αἢ ποῖ σοαπιρα σ]σηαπὶ ΘΓ 515 

πίατη αν, 564 ρου. ρουβαδἀσληγ5. οο5. {π| 1} 

1 πρηαινς 

ΧΥ, ΔΊΘΡΑΒΕ 1ΠῚ; ϑαδῥαΐμ)ν ὁδέ, ποῖ ἰξοοὶ εἰδὶ ἐο]- 

ἰδοῦν οραδυαίμηι τιτὴρ, Ἰωρρ βίαιον αἀονὰν ἴρξὸ, οἱ ἀὰ- 

5115 ὁ58 σαϊκαθδηι αΠπ5 ἄξενα : ΔΌΝ εἰδὴ δε 1 (Ὅη- 
οἰἑέο, ογειο, ἐθιμκίαατοηλ ξιρον τος ϑς ἀθ ϑαῖνα- 

(ον ἀἰοίπτῃ ἴα. ΠΙ6. νοῦὸ ρου ἴατι ἰὼ Δ] Π10 
αύδτα ἴθ σογρογο βαπαΐηβ, ἀσοδρίο ἃ Βαρίδη!α ξὰ- 

βίοητ βδουοηος διαί αι γοδροηῆοι, ἀο οχ ᾿οκῖ5 ραν 
Τὰ 14 γοφῃοτσυον Βα οι, οὶ στ ροηἀϊοβάπι 

αἰτοῦ 5. ΤΑ Οὐ ΒΙ ΠΟ. Νοϑέτα, {0}... οπι 85 ἅ1ὰ- 
ματι πὰ πὶ πη οάτῃ ρου! αὐτά θτα, οἱ ασπὰ τὰ αΠ 05 ἀπ ΠῸΒ 

τοοϊ αῦαβ Ἰάσα], σπαππδαιιθ σατῃ Π|150}1ἃ ΟΠ ΠῚ ΠῚ 

“οϑυπ|π5 ἀκ χῖτο σο Ποία μα πη. ΝΟ ἀπ 8 8} 

ΒΒ 01 ΟυΡαΙ 8050 ΡΉ!, (ΟΠ 5. ἢλος δὲ με10- 

ΡΟΙΝ ἰὼ ρ βοι μὯ π }} }6 5 ἈΓ 56 Δ] 56} Του ρΟ ΟΊ, 

Οὐηλ ὄὐρὸ πὰ τα Π ἃ νῸ 5. ΠῚ ὁαγτῃ (οἸ ρον, (8ὸ- 
οθο σα Ἰδρ δ᾽ τον μαι 8. ΡΣ ρα 5015 : ΔίοῺ 

ἐϊοοῖ εὐνῆς αἰσι θα, ΤΟ ον ογαὑπίθ ἔπη. Ὁ Ὁσ πον 
ΟΠ οδπὶ ἔπη τιν ἃ, Π18. ΚΘΒρΟ 5 πὶ δα 6 6 : (με γ.16 8ι- 

ῬΌὴ ἔροτε, ἀ{Π 0 ταῦ ἰλοῖε, ΒῚ τὰς σοπ! σηΛ 115, αὖ ἴα σ 

ϑῖδον. 20. ὦ. ΡΞ αϊ να Ἴ,, 

(1) Ἱαουθάμἰῖαξ θονο ἰσῃσίησια... Ησο ὁ5ὲ ἃ ραγοηι!. 
Ρη5 ὐναιι ἄτι, ἰοθβα εὐασοθβθίομο προραραία Σ 
ΘΗ ἢ ΟἸΝΕΡΈΥΘΙ, ἢ ἐδ ὁ ιρη ρι ἐγ ρον ὲ ογαπε; 
55 δἱ σαὶν 7, αν ὃς 5ποίο θοῦ. ἐπ γ τ] 18 }}5 χηοτθο 
γοϊ θεῖ αἰ, δὲ αὶ, 5. πι. 21, Ἀπ Ζιια σοιβαο- 
ἱπάϊηρ νΘΡΙ ΓΔΕ ΛΟ ΓΑ ΤΕΤΊ, 

(39) Ῥὰ βλέπειν, ὺσ΄, Εἰς τὸ βλέπειν. 
5) ἀρῆς: ἔχληξι ς. Εχ ἤρρ. ΜΗΠδ5.. νϑτο, 

ὅσην... ἐχπὰ ἥξεις, Ιηΐρα, ἰΙοῦὸ χᾷἄν ἃπίο νόσπς, ρρ. 
ΒΘΘΆΠΙ ΟΡ 5, 8, καί. 
( Τῶν Ἰοβοηάαπι ν ]δῖαρ, τὸν, Ἰΐοττ, 
(9) Τογνοστῶν γάν, ον, ΑἹ ΜΠ]96, γογγυστῶν δὲ, 
(0. τὸ δέ ἔργου, Πὰ δχ σοο]οσίανα ΜΙΠΘΒΠ δῈ παδ- 

γᾷ τι] αὐ ππιι15. αὐ πὶ ἀρ Δ}ΠΠ 5 ἢ 511. τὸ δὲ λὸς- 
γον, ἴῃ ορίο, τῷ δὲ λόγῳ. ΠὼᾺ πῇ πουρείηγας, Ἰοροὰν 
ἀππὶ 6588 ϑϑσαραπα σου οι, ΠῚ Χυ  ἔει5 λόγῳ ὁ ξρ- 
γῆσία ΟΡρολίναν, (αι. ὃν πὶ 8, αἰ! Βοπυηδ5. 96 γ- 
το ῖληῖβ ποπ υἱπαὶ - 564 ὈΓορΡοίδτιηγ αἰ βογίᾳ αἰξα- 

3. ΟὙΒΙΡΤῚ ΠΙΒΟΞΟΙ,, ΔΗΘΠΠΕΡ, 

ἢ) ϑἰαμοηθ ν μὴ σοηὐ θυ οι] 5 νο οςίη 

ὑδν Ν ᾿ Ὡ  ἈΣ ΔῸΣ - δίζει τὸ βλόπειν (2), Ἰησοῦς ὃς διὰ πηλοῦ τοῖς υἡ 
, δα κα ᾿ "» ᾿ αγ ἦν, 

βλέπουσιν πὸ βλέπειν ἐχαρίζετο, καὶ ἀλλοῖς πάλιν δι' 

..49.» ΄ 1 
χρουχτον σοῦ, ἄχ πετιπάτει 

2» -» ι ἕω ἃ 
πλῆξις [3Λλ ἐλαῦθ Ἐδῦξ. ὁδῷ" ἣν πὰ μὲν 

ὁρώμενον ὑχοικαττὸν, ἢ δὲ ἀπιστὶν βδειγή, Καὶ νόσος 
δὰ πολυττὲς ἢ: ᾿ ᾿ ᾿: “ὦ “Ὁ τ ρνσοα μὲν πολυξτὴς ῃΞ:ραπεύετα: πύκτας. 05 πολυχρηνιος 

οὐχ περ ἐτ ἀλλ Ἴουξχῖοι τηῖς πὰ- 

ὕζωυσσιν, 

1, ΕἸ ὃξ ἄξον ἐκπλαγῆναι τὸ - » 

συρμοῦ, 

πκυνῆσα' τῶν () ὡυχῶν χαὶ σωμάτων ἐσεράν, ΟἹ ὃ 
ὅν δὲ ᾿ Η ἐο » ; ἥδε ἢ ε δγγοζον" γογγυστῶν γὰρ (Ὁ) ἔσα» ἀπόγονοι, οἱ τὰ 

ΔἸ ἢ 
χαλὰ διχστοέφοντες εἰς χαχὰ, ΟἹ γώντες τὸ πι- 
χρὺν γλυχὺ, κεὶ τὸ γλυκὺ πιωξόν, "Ιητοῦς ὃὲ μετὰ “: ἡλυλῦ, πὶ τἀ κ πελζον, ὩΌΩς Ἐ ὑξτὰ 
μ" Ἦν δὴ Ὁ} Ἐ , ἘΦ 
πταάττς 5 ξΞἰφργλζεοτο τῷ Σχδοστ, τῷ, ὑπερ 

“ .»““ Η ῃ ᾿ ᾿ ῃ 
Σαρύχτον τργαξζύμενος, ἵνα ἡ ἐργασία πείσῃ. 

γὰρ λόγος λόγῳ μὰ ὲ 
ΓΞ 

δ" ἢ 

ἔ Ὁ ἀρ 

Ἷ τ ᾿ 
ἐθεράπευεν ἐν ποτ ἸἸλρΑρέδς ΤΩ τὰς ὁ ΤΩΝ 
δρτἰ εθυτλθε Ἢ ὁπ ὦ -ὦ ἐν 

« Ν ὶ 5 ΜΥ τὰς Ἢ 5" Ἐδὰε ὧν το «ὦ «(Σ ΕΝ Κ. τὶ ἊΝ ΓΝῚ -Ξ «ἱ ζυ τ “ὦ Γωὶ Ὧ ΓΞ ' 

ὡς Ἢ 
οὖχκ ἢ 

συν. δομορότη 
χ ἢ 
ξΞλξωξν 

ΤΕΝ Εφυσλον ἐχεῖχοι " ἐστὶν, 

ἐστ) σ᾽; τῇ 

παοῖν, καὶ ἄλλος πὸ, Οὐχ σοι, 

Καταάστησον νομοθἐτι 

Ὁ δὲ 

καὶ τὸ σῶμα Ἰἰατρευρτὶς, παρὰ 

πο “- ον τὴ 
Ἧ ΖΙ 

ΞΕ αὐτοὺς, 

τοῦ Σωτῆρος εἴρηται, 
" 

ς χαὶ τὴν ψυχὴν 

[ ἧς Σοφίας πηρὸν πα- 
ἌΣ χοχάι ἰξἢ δε, ΝΕ τ. δόυ ᾿ ὧν ἀ οὼν λόγον (7), εὐθὺς ἀποχοίνεται’ οὐ νομιχῶς ἀἅπο- 

ἐβαύξ δ ΤΥῊΝ ΜΕ ἀτ κϑιρῆναι ἔχων, ἀλλὰ συντήμιος ποιούμενος τὴν πό- 
ἀρισι)" Ἴστε μοῦ, ἀηδι, πάντες τὴν πολυχρόνιον νὸν 
τὸν, αὶ τὸ πολοιτὲς τῆς ἀναχλίσεως, τὸ δπερίστατον 

τῆς ταλαιπιώρίοιε τὰς: ὶς ὑκῶν ποτ κυηξδεμονεκὸν (8) 
ΕΞ ἬὙΨΕ τ τὴν, τὰ ξδειξεν, λαύών μΦ, καὶ πρῶτον ἐμξολὼν εἰς τὴν χο- 

᾿ 

λομύέθοαν, ἵνα ὑεραπευθῶ. Καίτοι τότε χη δε νυχου 
᾿ Ἢν μμ ΤῚ “- τς ἿἌ Ἶ μ' τ τα οὐὰ ἐνδειξάμενοι, πῶς γὺν τὸ νουοθττιφὼν ἐλάύετε, 
πάρος ᾿ Ἂ κῶν ' Οὐκ ἔξεστίν σο! ἄραι (Ὁ) τὸν χράῤδῥαχτόν σου, λὶ- 

γῦντες ; Φυντομωτάτην τοίνυν ποιοῦται πος μα δ 

ἂν αἀπύχηισιν" Ὃ ποϊέσος με δγιῆ, μοι 
τὰ Γ 

εν, ἡ ἐοὶ καταφρονεῖτε, πιϑὸς: τὰ γρμα τὴν 
᾿ β 

ἊΓ - ΡῈ; ὦ" ἄς ἐγπληξω λά οὐκ ἔμπλαστοο» ἐπέρνα 
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ΓΌΠῚ. 
7) Λόνον, γαύθαι Ἰαπο ὁχ ἤρα. οοα, πὐ]ροιπαϑ, 

Τίδπν Ἰπρα, ροοὶ στε μον, νουρὰ, φησὶ, πᾶντες αἱἱ- 
ἀϊάϊ, φπαπ ἀπ η νὸχ τισὶ 58115 ΞαΡΟΙ ΠΩ νἱἀδαῖανῦ, 
ΟἸΠῚ 0 τὰν Ον πδ, πίον ἀποκρίνεται, λέγων, 
δὲ 5 Πἶὰ αὐ γουβδα απο: Βαρβοχα ἀδρδροηΐ Ῥυούθαι 
ῬΑΤΟΒ ΠΟ 5]) ἱπιρρθο!δε, 

(8{ καὶ δεμονινόν, Ηἰς δὲ. ρλΌ]Ὸ Ροβέ. ουτνθομλ) 
δχ Ποῤις παρὰ Μ 16 515 ΒΟΡΊΌΗ, καὶ τὸς μονικόν, [ῃ Ρὰ, 
ὃχ Βοάοιῃ τη8., ἐμφαλών 5ουῖρδὶ γιὸ ἐνὲῇ 
καίτοι, ρῦὸ χές 

(δ. ΤΆραι, Ἐπιθαδανία5 ὃχ Βθρὶο ρτὸ ὥρς, Κὰ- 
δὴ απο τογ 6 νοσθια λέγοντες 56 6 ΠΡ Τα βιρρίο- 
σὴς ἂσ Ιόδ0 ποιούμενας, βουξρεϊηναδ, ποιοῦμαι 
πρὸς ὑμᾶς' ρΡΟΒίχΕΠΙΟ ρτὸ κατ ταφρονεῖται, ῬΟΒΌΪΠΕ 8, 
γαταφρονε τς, 

οι 



ζ 

(1), χαὶ τὸ 

τὸ πρήστανμα ἐγὼ ἐπιπολῶ. ὑὐπειρὴς γέγονα 

δ 
ἡ] 

ἔσγον ἐπτχολούθησεγ' ἼΣΤΤΟΣ ἐῤγοῶν ἐπΥκολουθησεν" πορσέπταξε, 

του τῷ προστάγματι, ποῦ διὰ προσταγμάτων βε- 
: ᾿ : 

εὐπεύσραες, ὯΝ μεν γλδ ὦ πρασεχε ας, τῷ 
τ ἢ 5 Σ ᾿ 

νάι (3) ἀνίσχυξος ἣν τοῖς προστάγμασιν, οὐκ ἔδει τού- 
τς ᾿- ΝΣ » “ππ ἦν ᾿ . τοῖς ὑπαχούειν" ἐπτιοὴ δ λόγοις προστέταχται ἐνσο- 

γὲς πολυχρόνιον παῦσαι πάθημα, διχχιότατα ἀγηήω 

τούτου, οὔ χαὶ νόσος ἀκούσασα ἀπηλλάγη. Ὁ ποιή- 
σας μὲ ὑγιῆ, ἐχεῖνός μο: εἶπεν: “Λϑοοῦν τὸν χολθ- 
ϑατὴν σοῦ τ). 

Ἰζ, Οὐκ ἤδει ὁ θεραπευρεὶς, τίς ἔστιν ὁ ἐρᾷ" 

πεύων, Πολὺ τὸ ἀκενόδοξον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν πχο- 

ἰστατα ᾿ἰαποξύπχς γχ0 ἐξέκλινεν, ὅα μὴ γνωρι- 
σὴ (0) ἐπὶ τῇ ἰατρεία" Ἢ μεῖς δὲ πᾶν τοὐναντίον ποιοῦ- 

ἀξ, οἱ συμθῇ πὸτε ὧν 
ἩΝ νῶν: " 

ρᾶτα ρεάπασθαι, ἢ ὁτὰ χειρῶν 
ΕῚ ᾿ἦ .Ννἤ 5 “πὰ ἡ ἰρης ἡ 

βοηθῆσαι, ἢ δαίμονα δι’ ἐπιχλήσεως ἀπελάσαι" τῦτ- 
ὃν μ - - μα τι Ἧ ο ὮΝ - ΟΝ ἢ - οὔτον ἀπίχομιν (δ) τοῦ χούψαι τὸ χατόρθωμα, ὥττε 
χυὶ λὐ ἐρωτώμεο! καυχώμεθχ ᾿[ητοὺς 

ἤΡΕΝ γγεσυ Ψ ΕΣ ἐ 
γοῖς ὀιδάσχων ἡμᾶς τὸ μὴ περὶ ἐχυτοῦ 
᾿ Γ ν τ 
ἴασιν παρέχων, ἐξέκλινεν ἄμα ἵνα μὴ γνωρίζηται" 

Η μ “- , Α, 

εὐχαΐρως ἀναχωρῶν, καὶ εὐχαίρως παρών, Ὅτε μὲν 
ἐ ἢ Σωχ δ. νά το ιάζλεν τοῦ ΣΤ ἃ » " γὰρ (Ὁ) ἐχρῆν χκλεῖσθήναι τὴν εὐφηαίαν τοῦ χατορθώ- 

μάτος, τότε ἀνοχωκεῖ' ὅτε ὃξ τῶν ὄχλων ἀναγώρησις 
Η Γ᾿ ς 

ἰξγονεν (1). να μὲ ἧς σωματικῆς ἔχτοῖίας ἐπ- 

ἀγάγῃ χαὶ τὰ τῆς φυγῆς τεῆτοχπεοιλίνχ, τότε πχοὰ 
Ἢ τ πο ο ον σ εὔτραπευλενα, τότε πχϑῶν 

ἕν ων [ Φ “ν “᾿ ἣ νὴ 
ὁ [Ὁ ο: ἘΝῚ ἂν 

ΕΩ ἣν - ᾿ 

ξλεγεν, "1ὦ τι ἀμοτανςξ, 

ὶ ͵ ᾿ : 
1Ζ΄. ἸΠοικίλος ὃξ ἐστιν ἰατοῦς, ποτὲ υὑὲν 

φυγὴν ρτ:ραπιύων, -« Ξ ὃξ 

φως (δὶ, δέ ηχσι ἀρμάστανε, ἵνα μὴ χεῖού 

(1) Λόγῳ εἴπεν. Πορῆτα, λόγον εἴπεν! Εχ δὸ οὐ, 
Ροβὶ προσίτοξε, 4 ΤΑΙ χαί, 1 ὐπειηύς βουιρβὶ, 418 η1- 
Υἱ5 Τὴ ΠΟΘΙ Σ 1η55. ἰἰργα τι θη 4056 πο. ΡΟ η!, 
εὐπηθάς, γὼ τούτῳ δχ ομῖο βουρεὶ, τούτου. [σοὺ 
τῷ θὲραπεύσαντι, ὁὰπι ἰομκίο, δουιρειηι5, τοῦ ὕερας 
πευδάντος. 

(2) Ἡροστάξας, πρὸς τὸ ἰαρῃῆναι, χ Βεοσίο δά - 
ἀϊάϊηλιϑ. ποὺς τό. Βυρρίθπα απὶ με ροϑὶ ἰαθῆναι, Ἐκ 
δούσῃι νούθὰ, ἂν ἰσχυρός, ἢν ἀπιατη ἀν! σχ1995. ὑ01.- 
ἀγα χὶ γ118, 

(2) ολόδατόν σου, Λάσῖι Πουΐαξ, καὶ περεπάς- 
πεῖς οἱ αὐϑας Ῥοϑῖ, ἰοῦ, νυ οβαν πού Π155, 
βουτονανῶ εἶὄξι, ΒΟΣΙΡΞῚ ὁχ σδῆθα, ότι. Εχ Πορῖο, 
Ῥιὸ ἀκαινόδηξον ἀχενόγοξον ροπα, ον, παρίσταται ἴῃ 
Ἰοοθ πεοίτταται" 

(4) Τνωσισθὴ, Ἐκ Πορίο. Βάϊιαϑ, Ὑπουπ)ῇ. Ἐκ 
οοιΐ. Ἰλουίο, ροβὶ τοὐναντίον, αὐ ΟΠ 8, ποιοῦμεν, 
ἀς ἰοσοὸ ἤ Ξορ έη5. εἰ, . 

(Ὁ) ᾿Απίχομεν ΜΠ ρδίιο, ἀπέρχομαι, ΘρΙῈ5, 
ἀπέχωμεν. ὦ πλατανίηλβ 1 ὁ. Ροσὶ, ὁχ Πρ, περὶ 

ξχυτοῦ Ξον ρβίπη5 ἰοθ περὶ αὐτοῦ, ΑΓ Ἰάθι Ιϊοραὶ 5 
ἀθην θη δ. ΜΓ Π5 ἈΠ ποῖ ΨΟΡΡῚΞ ἤάλις ΘΧΊΠ ΒΕ. [8- 
οἰἰσιοηι; διβάσχων ἡμᾶς, τὸ μὴ ξχυτοῦ λέγειν τὴν 

ἔχσιν παρέχειν, ἀἄοοθη πυ8, πὸ φεὶς μι ὁδδὸ ἶσος 
βαπϊωίογα ὠπρονθνὶ. ᾿ , . 

(θ᾽ τε μὲν γάο, εἷς. ῬαυΠοαίαια νὰρ ὁχ Ἰιθρ]Ὸ 
αὐϊοοίιη 5. Κλεῖσηῆν κι βορΊρβῖα 5. ΟΧ, ἈΠΠΙΟΒῚ σοὰ- 
Ἰδοίαγα, ἴσου χλινηῆντι φασι! Βαλθίτ πα εὐϊίο, ΑἹ 

Ἰϊομκῆαβ ἴονι, ἐγαληθῆναις ἀσοιϑανῖ, ὯΪ 587 3115. 5}} 

δεϊδίπα ἰααῖςβοο σαν ἃ δα ποῖ. ἀσομξαιγάπ ολ Ο5ΘΟῚ, 

δ᾽α5 Βομοίασίπτη : σαὶ 56 51:15 ΔΗ} 5 ΟΧ 50 ΠΟΉᾺ5, 

μα ἰαθθοῃ ἢαΐσ ῦσο ὃχ δυοίυΓ]Β γοΥ 15 εἰ ριορο- 
5110, Ξα 15. ον  μΙΘ ἢ 5, 

ΠΟΜΠΙΛΔΟ ΙΝ ΡΑΒΛΑΙΥΊΤΊΟΌΝ, 

βϑοηθήμασιν" λύγῳ Α οἴθηι δά ἔρβαην νο5 βέπρον σαρία!, ΝΌΠ οΙηρΙαο Γυτα 
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ἡ ροϑι !, ἢ 5011{|5 Πηθ Ἰ οἾτιεθ 0 Ὶ ΟΞ ΠΟΏ ]}5 νο] 
5} 0511|5. πιὰ οδί, δ Έηρο ἀἰχίε, εἰΓθο 5. Ἔχ οι ρ]ο 
Οδ: σοῃ βοοι15, πη ρϑρανη, δὲ ὁρῸ Λοιροσα μι [ἃ- 
οἷο : 6) 85 ἱπηρογίο ὀρβοάιοηβ Γαϊ, 01} 5015 τ ρον ς 
τη οϊππὶ μοθϑ Πα . Νὰ ΠῚ οἱ 15. 4αἱ 7551}, κα ΐβ π - 
ΡΟΡ 5. δ σονο πραυ ν σβοῖ αὶ σαηαί θυ, ᾿ρβὶβ οθίθηι- 
Ῥεραπά απ) πο [αἰ ξ. ΘΟ ΟὨ Δ γΟΙῸ Ὑογ 5 5115. ονἱ- 
ἀδα!θπὶ δἱ ἀϊανανπτιτηι σπου θιιαι οοδϑᾶγο θυοορί!, 
ται ββίηιο ἤθγὸ {Π1 ΟΡου ἴο, οαΐ ΟΡ θτς ἔρρὰ ἀθὲ- 
σθϑϑὶῦ φρνιπεῖο : Οὐ γὴδ βαπιρῃ ἔροῦὶ ὑΠῸ γαϊθὶ αἀἰοϊ!: 
Τοῖς σγαθᾳίπηι τμμ. 

3.4 ΧΥ!]. Νὺπ πονεγϑὲ ἴ5 σαὶ βᾶπαίαϑ γαῖ, σα 
ἐϑδοὸν 41 ὁ βδηᾶνθγαν : ἵπάδ πιαχίπια ϑαϊναϊονῖα 
ἩΟΞΙΤῚ σοιῃ τη δηλ ἡπαπὶι ρἹονῖιο ἤρα. στη οὨ ἶσα 
βαπανίββοί, ἀσοϊ πανὶ ἢ πὸ οχ οὰ τἀπδίϊομο ὁ616- 
Ῥνδνοίττ. ΝῸΒ τόγο Ῥγουβι5 σοι γα ΡΛ τα Γποΐμια9. 51 
Θμ Ω.) Ια πιίο ὁσὨ Ἶ56 .}} 105. Ξοτη πα ΟΟΥΠΟΤῸ (9). 

ἀπ {Ππ|ρΡο 5 ΠἸοπ6}] πα πι ΠῚ ρθη ἔουγθ δἸΐοι!, δὰ 
ἀληποηθπὶ ΡῈ. ἡπνο ΠΟ οτὴ ΘΠ ασαγθ; απ πὶ ἃ Ὁ-- 

5 Π}115. ἃ Ραμ ἀρ τοί ἴδοϊος αὐ Δ} ποιὶ τη ου γος 
δα υ1 σιονϊαρίδυ ργορἸορπ15. θεαβ νορὸ (Δ |}5. 5πὶβ 
ΠΟ5 θασοπϑ "6 45 06. βεῖρβο ἰοχυδίιν, 5 αξ 
σατγηϊοπϑιὴ ρυ 5.1}, ἀσο! παν! πὸ ἀρποβοογοῖα 

ορρουίπηθ βθοθάδηϑε Θρρογέιῃρ Ριθ 56 Έ ΓΟ ΠῚ) 56 6 Χ- 
πἰροιβ. Θασπαο οἾηι ΠΟΙ ΟΡ αΓῚ γαῦ δας Γπθηατῃ τὸ- 

οἵδ [ασιὶ, απὸ 506. Ξαάοὐ ! : ρμοβίσασπι νέγὸ μὰ 

τδοθβεῖξ, αὐ ππὰ οἵἴτα σουρόνα }]} δι πηαὶ δὲ ἀπὶ πη τη - 

αἰείμαια Δἀ ὈΙΡότγοῖ, ἰαης ΒΡ βθ  οτα 56 εἰβίθιϑ, ἀἰ- 
αι; ΠύΓ6 δα)}1ι5 {πούι8 Ρδι Ἠ6 Ῥδοῦοϑ ἀηυρἑζι. 

ΧΥΙΓ. θίνογεθ 586. πηθα σα αὶ ὈΓσΒΙ ΕΣ αἰ πδη ἀ0 
Ῥυίαβ απ τηᾶτῃ εαηδὶ, ροξέοα σογρτδς ἢ ππαπήο γον 

Τὸ 6 σοργύονβο. Δ᾽ αὐ ρ ΐμδ μέσος, μὲ ἠδ (ἰυὲ οίολλεβ 

(1) ᾿Ανχαχώοησις γέγονεν, Ἐπ αρίο Ππαγὰπὶ ἄμα - 
τ νοσιπὶ ἴθ60 ππἃ 65}, ἰν λΠΠ|οδῖο, ἀναγχωϑησᾶν- 
τῶν. ΠΔαἴὸ Ἰνοδῖς τ] ὁχ Ἀὐμίο βορίροπηξ, πτερῇετγα- 
πευμῆνα, Δ Π105. Ἰορῖς, τὸ βθεραπερήζλενά, [πδο] δ 
γἱἀοαῖαν παρὸ Ἰοσπ ο τὰ τῆς ψτχὴς τιθεσχπευμένα᾽ 
γΟΓᾺ ΠῚ ΠπΠπῚ 506. [Πα] οί}, θεοχπεύθητι πὸ σαρχιχὰ 
πάῆγ, ΑἸ ἘΠ 05 βυπὶι ἀρὰ ΟΥγη]αῦις αἰ βυόςαξ,, 
π. 8. τὸ λευχειμοναῦν πάντων" δα! 1, η. ὅ, τῆς χαδ- 
δία! τὸ νενευφωμῆνον, 

(8] ᾿Αντιστρύφως Εχ Ἰϊομίο, ΜΊ]οδῖι5, ἀντιστου- 
φος. Οογραθ ραγαὶγ τ μυλα5 σαι Δηϊιάτῃ ἃ (1- 
Εἴ0 βαπαίιπι ἀἰχὶ 58}) πάθη πηι. 6: ἂἀὲ σαὶ. 10, 
νι. 13, ρτῖτιβ απ ταιοῃ ἀλίαπι Βα Πα ϑτι ἀ[Πττηαί. Ρδι- 
Ἰὸ ροϑί, αὐτο 2᾽ ἑνός δὐα! ραν σα] ὃέ πᾶ ἴἴθᾳ. 
οοά εῖ5 ποίου το ἀρ δηλ 15, 

(9) δὲ ασεεσαιο, οονἐϊγενξ πος ἐοηνΐᾳ σονπονδι οἷα, 
Βρυθῖα εἰ ἀθ σοι Γαϊανανιι ον. ΒΥ ΞΘ ΠΉ Πα ; 1 ρυ] τ 
"ἷβ σοὶ ΟΠ ρπαεο, ὑδανρονὶθτι5. Προ αι [δι ἃ [δὺο 
μι 558. 6556. ΤΡΌμ! δι, ΡΟΪγοαρρὶ, ΟΥΡΡΙΑΙΣ, 
βογροίπδι, Νοππ ἀρθὰ νορον. Νδχίαχ, ογαῖ, ΧΙΝ, 
ρᾶρ. 306. 6ἱ κἰ τὰ Θχοιῃρία, βυαγίβοιτα! ς λοις 

μιβη 15 ἰδοίαξα. βαποθι5. γα Θ ἢ 8 ἴῃ πγαποὸ Δπίθ 
ϑομηαπι, ΝΈΛΒ, ἀβ, ἀξ: 

Νωης κρίοπιάον ππξορυογαῖ, 
Οεὶ εἶα! [ιξα ἃ γισδδο, 

οτβ. 48-Ὁ1: 
θη δοὶ τι α ἐπέρα πον ΘῈ 
Νοη μοίπέ, ΓΡορμοηον 
ἤϊε ἰμμὸ βούοθίς ΕἰΟΥα)}5 
ἀο5 φάρουξ ἰατονεέος, 

Ὁ ἰπιροϑομ 8 τᾶ πα αμι ἢ 5δηδη 418 Ὠ1ΟΥ15 ΘἰΠοδοὶ 
ταθτία 5.π| ἴῃ ϑαποίονιιτι Ὑ10|5 δἰ, νϑίθυκιθχ [051 Ππ|πῸ - 
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οπΐτα ἀπ Πππὶ ἀπ ν Πσαλίλιν, οὶ δ 05. ΟἸΠ ΠΛ Οϑ, 

51: οὐ ἃΠ ψπᾶπο ἰὴ μοῦ 05, ἃπῈ τι παβ, ἃσΐ 

σαϊαπι αίο 5 ᾿ποϊΠουίηχιδ, ἤθπιὸ ἀβουῖθαι Πδο, θομβ 

δον μι πισὶϊδ επί αρὲ βοὴ, ροιεδί, ἱΐὰ ἔρκθ πϑδεϊηθνὰ 

(ον ει νὉ. Νοθίγιπ νον πῃ ξα ]51αο, ῥ᾽ οραίογατῃ 

σαἰριῖβ σοιιδιρίοία5, δι σρ αὐ’ Εἷς Δ σὴ ἐπιδ ροθθέξ, 

πὸ αἰ δὶ ἀρίογι. οοπ πρας, Απάϊαι πάπο βοὴ- 

ρα ἰῶτὰ ααϊνί5. ποτηο ; δὲ αὐ] δῇ 8 βοορία τον δΡἂ 5 

νἱοϑη αοοία ταν ἀ δ᾽ οἷαι: ἀαῦχας ἀνάσα δγᾶϑ να 

115 Ο᾽ ὁοηιοβν ΔΆΓΌ,Ν [᾿45,. Αἰνὰ!δὲ {1} φάρα] αἸτοιλᾶς 

Νε αἰορί τι Ρόεθος, Μιακίηνα οπὲ ΠῚ ΤΠ π] στ} ΟΒ]1- 
νίο, ῥτοΐιβα σραια, Αὖ τὰ σαν 6 ηἰηϊάγῃ γα θη - 

εἰαια ἴῃ οσοαοϊοποια σοπίθπιριαβ νου ας πόνο, αθϊὰ 

ἸΙοῃσαρί 5. Πα 5 δῖ, Ἰἀοίροο ῥῬασσθδ; Ὑθιθπ) ἀδῖπι- 

σΟρ5 ΘΌΡ1.168 (πι05 ἃ θοῦ 5 (ἃ ορουύαπὶ αἰ δα η) 65,6 1 10 

ἴὰ φχυσααδ φασὰ ἀμρούίπηα δπύθ ᾿ἰδοίπιπὶ [ὉΠ : (ων 

ὀγῖην θὐδθηνμα ἴὰ σαγηε, ἀ οὐθις μοροαίογατη, αὶ Ῥ6Ρ 

ἰουγρῖα δγαπί, Οροναδαπίμν ἴὰ πενα δεῖς ποδίτὶβ τῆς Οποά 
51] ἀϊοῖν Αροβίο!ιϑ ἢ τω ἐκεοῆα τὰ ΦΔΑ͂ ἑπτηος 

ποῦ πᾶηὸ 4αἃ οἰγοι τὴ 480} Βα τη τι 5. 1Π]}6}}}8 1} ΠΥ Π ΘΙ, 

566 σδγπα]ο5 δΟ ΟΠ 65: δ᾽ χα άδια αὐλὰς σά  οτα οἷν - 

οἰ θη 5. αἰδραῦ; Οκώπίο θγαηλδ ἦτ σαν. ϑρὰ 

φαρηηαιϊηιοίθμ θ απ, τὴ ἀΠ ανίπτ ρτοχίηλ ἰηἀπ- 

σσηάαπὶ δϑϑοῖ, αἰοθδί : δὼ ρθη αηθθὶ δρίντειδ 
μιγμδ ἐπ πιοπιιῖθιδ δι 5, 60 φιοα εἰπε σαγπιδ 35. 801- 

τὶ 70 σαν] 6 ἢ ἀρ Ρ ΘΙ απὶ σοηληαίαίο : 1[ὰ οἱ Ἰῃ 
Ὧσο Ἰοοο Αροβίο]υβς ἀτοῖ τ μην ὀοϑοηειδ πὰ καῦηδ. 

ΧΥΠΠῚ, Νεηῖο ᾿ἰία αι 510 1 σᾶγηθ ; 5064 ἴῃ ΟΔΡΠΒ 

Οὐ πὰ 51: πο βοσι ει οατποῦ πιθοῦ "ἢν, ΝΟῊ 

μην νὰ] Αροβίο 5 αἱ Π05 ἃ τῆι α ΡΘΉ 1) 18 50 Ὸ- 
ξαηίο5 πιαϊανῃ πῦτι ρου ὩΝ : 564 ἀ} ἴῃ σᾶτὴ ρὸ- 

δἰ (), σαγΠ 6 56 να} Ε 0} οἰ ηνε5, Θ᾽ ρ] απ Π ΡΟΥΊΟ 

πῸπ θη θαθηγ. Ν ΟῚ βουνιαηβ, κοὰ ΠΠρΡΟΓΘΙΔῸΞ: 

οἷθὸ αἱαηλαγ πηοάθταίο ; ποῖ ῬΟῊ ἐγ 5 πο] ανὴθ ἀΒΡα- 

Ρ᾽, 56 ἃ ἔγοπαπη ὑρηίτ! ἐπ} ἰοἰοπίοβι αἱ, δὲ ἈΠΟΟΙΠ]να5 

ἐαίρα νου "1 Βοοηλ ΠΆΘΗ 5 τη οάθι επαν, ὕτι- 

δουηοίαν' Δ Δηἱπιᾶ σΟΥΡῊ ΚΒ, π66 ἂν σαρη ΔΉ θι5 νο]ὰ- 

Ρίαιθιι5 ἀπῖτηα γα αίτιν, Ἀ᾿ρ αρερίζειϑ ρούοῦδ, ὸ μα 

θυ δι Ὁ ΘΣ “Ὁ Ῥ ρον: ν᾿ 2... ἘΞ στη δῖ θι 15 

ὨἾ 5 ΘΧΘΠΊ0}α. Ογτη 15 ἐσλρρ νίτη ξἰσηι οὐαο]5 οἱ 1ἢ- 
νοοο τ ΤΟ ἢ 5 ΟΠ] 15 ἢ 158} ἰὼ Τὰ σα 15 ἀφ! ΠῚ 5, 
οὐ ἈδΊμον 415 ΠΌΤ 15 σοππποιοῖῦαι, τὶ σαὶ, 43.,..10 ; 
οἀξ, 1ὃ. ἡ. 13. Ὀγαϊμαν }1 5 μον τσγοϊαῃογα [π5 
δή βοαίτιν δ ηιι5 ἢπ ροϑίιῖο οκ ΟΠ ΓΊβι οἱ ἀροβίο- 
Ἰἴόσααι ὀχοσιρία, Ηΐπο γον 580 Φα σοῦ (ὁ ἵππῃ- 
θά 15 τ ἔγητβ, οἱ γᾶ ὁ βαρ θῦ θοβ, δϑαοοθί,ν, (ὁ, 
ἀε Ἰωιροδηίομδ τππαπαθτη δα! ππρρηάα ναϊμοὸ ἰηΐοι- 
Ρυδίαηιιτ δσυΐοτοα δος Ο5Σ ΑΝ Π1 6], 

(1) Αὐτός. 1|ἃ όος, Μαῖο Δ ΠΠ16 5. αὐτό, 
(3) Τοῦ δητοῦ, οἷο, ΑὐἸοα Πα τοῦ, δὲ ϑόσθὰ πᾶς 

ἀνϑοωπος 6Χχ Ἰδῖο σοί. Δι ΠΟ λτ5.. αἱ οἱ, νουπὰ 
ράμ!ο ροβί βοφαομιία, γενοῦ ἐλεήμων, 5οαθθηβ νοὺ- 
δαχι ἀχουέτω, ἀδδ5ι τὼ οὐ ἤσμ, Εχ ϑοάοτῃ οοάϊοο 
ΡΓῸ ἀρπάξος, ΒΟΓ ΘΒ Π}15, ἀνπαξ. 

(3) Καὶ σύ. πὰ πὸξ εχ Πορίο. ΜΠΙΟΒΙασ, καὶ σοι. 
ΡοΞέ, Ἰοοα ἀνχινωσθησήμενον, ὁχ ουάρῃηι ἰϊδα. Ξοὐ]- 
ββίπηιτιβ, ἀναγνωσῃξν" πάλῃ δὰ σαποῖο ροεξί ἔνδησο- 
Ἰΐατα παρ θαίανι αἰριιηγ 6 δα θη ἸΘοαΠ0. ὁχ Δρο- 
Ξἴ010 ρυοσδάσβθα!ί, ΑαἀἸγροο. σον οἰ ρ ΠΥ δα]ον αἰϊο, 
εἰ, ἀχρι1οαίῖο Ἰοοι!ομ 5 ζαπὶ Το 8. ἀατη [Δοϊοιιο», 
Ργο ἦμεν, Ἀθρ. ἐἷο 66 9ϑθαιιοπίϊθυδ, ὉΒῚ ἰάδηλ τοῦ- 

5. ΟΥ̓ ΠΙΈΕΒΟΒΟΙ,, ΑΒΟΉΙΕΡ. 

αἰϊφιθα οοπίυισαΐξν ρον ἀπππὶ ἀοοδί πιά !ῦβ᾽ ΠῸῚ Α γένηται διδάσκων δὲ ἑνὸς πολλοὺς" 

θη. Υἱ, 3. 

ἐκεῖνον μὲν ὁ λύγος μήνον, ἀλλὰ γὰρ αὶ 

τὰς ἡμᾶς. ἘΠῸῚ ποτε γὰῦὺ ποθέυχα! περιπέσωμεν, ἢ 
ἊΨ 
͵ 

λύπιις, ὃ ὀνάγκα!ς, μηδεὶς τ 
: Ε θὰ. ς ἴα δῷ 

χὰ Θιὸς ἀπείραστός ἐστι χαχῶν, πειράζει ὁΣ 

αὐτὸς (1) οὐδένα" ἕκαστος ὃὲ κῶν πειοαῖς ἀἄρὰρ- 

λέν 

ἵνα μὴ γεῖρόν σσί τι γένηται, “Ἄχουε τοῦ δηπτοῦ (ὦ), 

ξ Ρ τὰ 
τιῶν σοιγγόμενος μαστιγοῦται, ι, ἄμάρτανε, 

ΑΝ τὰς τα ΣΟΥ δ οὗ δῖ ἘΠΕῚ τα ἜΡῸΝ πᾶς ἀνθρωπος καὶ ὁ πρὸ τούτου πορνεύων, ἀποτιν 

θξἔσθω τὸ πᾶθος" καὶ ὁ πρὸ τούτου πλεονέχτης, γενοῦ 

ἐλεήμων, ᾿Αχουξτω ὁ Μη χέτι ἀυάρτανςε, 

Πολλὴ χαὶ Θεοῦ ἢ ἀμνησιχαγχίχ, δαψιλὴς ἢ γάρις. 
τ ἢ τῆμδ τάφη, Δ 
ἀλλὰ μὴ τὸ ὑπέρμετρον τῆς ἀνεξιχαλίας, ἐούδιον 

λάμθονε τῆς χυταφοοτήσεως μηδ᾽ ὅτι θεὸς μακρόν» ὲ ε ῃ ἐ ἱ 

κι ἜΡῚς ἀὐπῶς. 

θυμος, δ'ὰ τοῦτο ἁμάρτονς: ἀλλὰ θεραπεύθητι λοιπὸν 
λέγε: χαὶ σὺ (9) τὸ εὐχαίσως 
Ἐμιν ἐν τῇ σαρχὶ, τὰ παθά- 

τὰ διὰ τοῦ νόμου, ἐνηργεῖτο 
λένη, (ἢ) ὁ ᾿Απόστο- 

; ᾿ ἢ 
τούτην ἔλεγεν τὴν 

τὰ σαρχικὰ πάθη, χαὶ 

ἄναγνωσθὶν Ὅτε γ 

ματα τῶν ἀπμαρτιῶν, 
τὸ 

ἐν τοῖς μέλεσιν ἐμῶν. ᾿Βὰν δὲ 

λος, Ὅτε ἥνλεν ἐν τῇ συρχὶ, οὐ 

σάοχα, ἔν περιδεδλέμεῦχ, ἀλλὰ 
εἰς Ἔτι γε σάρχα φορῶν, ἔλεγεν" Ὅτε ἦμεν ἐν τῇ 

ΚΕ ω : ἷν 
σαρκί. ᾿Αλλ᾽ ὅνπερ τρόπον (8), μἔλλοντος ἐπάνεσθαι 

ἢ 
. " 

γαταχλυσμοῦ, ὁ θεὸς ἔλεγεν, Οὐ μὴ χυταμείνῃ τὸ 

᾿ δε ΄. 
κτὺς σαφρλιδας πρᾶν 

“ὰτ 

᾿. Ἧς " ἀμ, : ᾿ Ἶ 
Πνεῦμα μοῦ ἐν τοῖς ἀν! οώποις τούτποῦεε, οἷα πον ἘΞ 

ναι αὐτοὺς σάρχας" τοῦ πιεύματος εἰς σαρτιχὴν 

προαίρεσιν μεταβαλλομένου" οὕτω χαὶ ἐνταῦθα ὁ 

᾿λπόστολος λέγει Ὅτε ἦτλεν ἐν τῇ σαρχ', 

ΤΗΝ, Μηδεὶς τοίνυν ἔστω ἐν σαοχὶ, ἀλλ᾽ ἐν σαρκὶ 
ὧν, μὴ κατὰ σάρκα περιπατείτω (ὃ). Οὐ γὰρ βοῤλε:- 
ται ἡμᾶς ὁ ᾽᾿Ἀπόστολος τελείως ἐχυτοὺς ἐξχγαγόντας 

ἐκ τοῦ κόσμου, μὴ ἐργάξζεσ)α: φαῦλον" ἀλλ᾽ ἐν σαρχὶ 

ὄντας ἡμᾶς, κχαταδουλῶσαι τὴν σάρχα, χαὶ μὴ ἀρχε- 
σθαι ὑπ᾽ αὐτῆς. Μὴ δουλωθῶμεν, ἀλλ᾽ ἄνξωμεν" τρὸ- 
φῇ χρησώμεθα συμμέτρῳ, μὴ τῇ γαστριμαργίᾳ λι- 

ταφερόμενοι, ἀλλὰ χαλενοῦντες τὴν γαστέρα, ἵνα καὶ 
τῶν ὑπὸ γαστέρα ἄρξωμεν᾽ ᾿λρέσθ τὸ σῶμα ὑπὸ 
τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ, συοέσθω ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σαρσι- 

χῶν ἡδονῶν, Μιηχέτ' ἁμάγτανε, ἵνα μή τί σοι χεῖ- 

1 Θιδὲῖ ἂν 2,.8. 

Βαπι τϑοῦττί!, ᾿οοῖβ, δουιρίπηι παροὲ ἤμην θγάηι, 
νοὶ διογα, ϑ6 ἃ Βρῃ 505. ΔΡΟΒΙΟΙ ροβίαϊαι, ἦμεν, 
ἘΡανμ,5. 

ἃ} αν ὃὲ λέγη, Οαδηιϊνῖὶβ ἴῃ τπᾶπυβον, ᾿ϑσαίαν 
λέγει, πο νΟΡΠ ῬΌΠΊ 3 ΒουΊθοτα λέγη, μρορίοι γο- 
οὐτῃ βοηποηίρῃ, ἔλεγεν, ΓΘ στὴ πη ρΌΓΓῸ ΙΕ ἸῸΓ 
τοργφϑθπίαι Ἀορίαβ δργ. ἢ. πὸ ποίη : Οὐδὲ 
γὰ λέγε: ὁ ᾿Απόστολος, Ὄτε ἦμεν ἐν σλοχὶ, ὃν πεῖς 
βεδλάυτῆχ, οἷς, : ΔΌΣ ὁπίηι εἰἰοὐ ΑἸ οκιοίι : Ομανείο 
ΦΡαι 8 ἴ σαρηθ, χα οἱ ομηνε δε ᾿εηντιδ, οἷο, ᾿σίο- 
το ᾿θοιΟἤΘ 1) το απ πητι5, σὰ πα! ἄρτια Ογγ}}- 
δτηὶ 5. }}165. ΕΙΠΕ σα τὰ γε Ῥοδὲ ἔτι βϑηβαΐ ρϑνὴ- 
οἰϑηπο ποοοββαναθι 500 1} 118 {γᾶν} σοᾶρχ ἤρα. 

(Ὁ) ᾿Αλλ' ὄνπεο πρόπον, οἷον ΡυΘρΟΘ ΠΟ 6 ΠῚ ἐν 
ἀηἴδ μέλλοντος βοῖο «ποιποίο ἰμνθοίδη) οχραῃχὶ- 
Γλλι5, στὴ ἀ6ϑὶς ἰὼ θα. Προς σαξπ5. ἰεοο ρὰὰ- 
ἴᾳαὶ ναγίαξ. κἷθ, ᾿λλλ᾽ ὥσπερ γὰρ μέλλων ἐπάγεσῆχι 
χαταγλυσμὸν ὁ Θεὸς, ἔλεγς, οἷο. : 564 χιρηιαιηιοιϊηὰ 
στῶν ἰὐιοϊατς ἐπα μοξγ}}8. οακοὶ [)θτ5, οἷο, 

(6) Περ'πατείτω, Εχ Πορίο, οἰηοπαάδίας νυ οϑᾶ 
ἰδοἰίο οάϊι), περιπατήτω, 
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ρὸν γίνηται, Κηρύσσει μὲν ἅπασιν ὁ λόγος" γένοιτο Α {ἐδὲ ἀοίονίιις οὐκί σαῖ. Ομ θὰ8 αἷς ἀδααπιδξ βορ- 
δὲ (1) πάντα τὰ ὦτα ἀκούειν, Οὐ γὰρ πᾶσα ἀκοὴ παο- 
τὸν πῆς γαδεδδαι Ἄδέρεες ὝΝ αὸς ὀεχονλένη τὸν λάγον, ἤδη ὄξχεται εἰς τὴν διάνοιαν, 
ΓΗ δ, ἐς ᾿ τ᾿ Ν 
διὰ τοῦτο ὁ Σωτὴ; ἔλεγεν" Ὃ ἔχων ὦτα ἀκούειν 

Ψ ; 

ἀχυσξέτω, τοῖς ἔχουτιν ὦτα σχοχὸς διαλεγόμενος, 

ιθ΄. ᾿Αχουέτω (2) ποίνυν ἅπας Ἰησοῦ, χαὶ μηχέτι 
᾿ ; ΩΣ ᾿ ᾿ ε 
ἁμαχρτανίτω ἀλλὰ τῷ ἁμαρτιῶν συγχιυρητῇ προσ- 
ϑάμωμεν. Καὶ εἰ νοσοῦιεν, προσυύΐγωμεν' εἴτε ἀλ- 

μὲν (3), τὸν ἄρτον διξώμεθα. 
ΠΝ 5 

; 

ἣν ἀνάστασιν λάθωμεν" εἴτε ἐν 

ἀγνοίᾳ χατεγηράσαμεν, τὴν σοφίαν παρὰ τῆς Σοφίας 
᾿ 

αἰτητόμεθχ, 

Κ΄. ᾽Αλλλ᾽ ἐξείλχυσεν (4) ἡμᾶς λόγος εἰς μῆνος λό- 

γον" καὶ ἴσως γεγόνχμεν ἐμπόδιον πατρικῆς διδα- 

σχαλίας. Καιρὸς ὲ καλεῖ 
ῥημάτων, Ῥα ὠφεληθέντες 
᾿ 

χαὶ αξιζόνων ἐπακοῦσαι 
δ ες ἘΣ δα ΘΞΕ ἐκ μειζόνων ἔξζγων, Θεῷ 

ο! ιὰ τῶν ἔογων τὴν δοζολογίαν ἀναπέμψωμεν: ᾧ ἡ 

δόξα καὶ νῦν χαὶ ἀεὶ, γαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἃ ἰώ- 

νων, ᾿Αμέν, 

τῷὋἪ Μαίῆς χι, 15. ὃ ψηζειραίς 10. α. 18; 

(1) Γένοιτο ὃὲ, Δἀάίίατη ὃξ οχ Πδρῖο, 
(2) ᾿Ακουΐτω, ἰὰ ἐχ ἤσχ. ΜΙΠΟΞΙαΒ, ἀχουσάτως- 

σὰν, 4υ0α πλα]6 ὁπ ἅπας ὑστεβι τ !κινς 
(3) ετνὥμεν, ἔχ οὐά. ἰδρῖο. Μαθ 5 [εἶς οὐ οχ 

οὐττμ5 αι πὶ γαρτβδιίαι, πεινῶς 

(ἃ) ἐξείλχυτεν, πησπαι. ἰὸν, Τρον ἀσρνανᾶ- 
ἴηι ΟῚ δουρί αναιὴ ἐξειλχοισον" αἰγαΠτον ἴῃ νοῦλὸ 
διδασχαλίας, φαϊίαηι [ΘΟ] ὐπομὶ διδασκαλεξίας. ΡΌσ., 
Ἰούο λαλεῖ, βογιρδίηηι5 ἀδ ποβίγο, χαλεῖ, Π6ὺ ἐκ 
μειζόνων ἔργων, Ιρσοηάη) ὁρηβρθο, ἐκ μϑιζόνων λό- 
γῶν. Ῥοβὲ ϊδο νογρὰ, δαφαδραπίασ ἀρὰ ΜΠ] ρ5λλπι 
βία, ὠφέλξιαν δεξάμενοι, 48. 1 ἢ αὐ ἴεν γοροί!- 

ποῖ αὐ πατὰ γο τὸ ΘΠ 85 προ 5. ἀπά ἴλη ΝΟΣ θα πὰ 
ΠΗ) 5 115 σογροῦθα αι ψογθατα ᾿πα γα  5δι Γθοὶ - 

Ρὶζ, οοπίία πο, οἰίαπι ᾿ἶγὰ οὐρα οποηλ ἀὐἰ τ Ε{{πς 
Ιάοιτοο αἰϑθαΐ δαϊναίϊον : Ομ χαδοι αὐτο αὐ ωὡϊρη- 

εἰμι ἀμ αξ δ. σαδὶ ΠΠοτλἢχο5. ΠΟ αθυθίαΓ ΧΟΪ δ. 

ποῖβ. ΔΛ 5 ΠΟ οατοθδο, 
ΧΙΧ. Αὐάταν ἰνάφα8. θβα. ΟΥ̓ Ἶ5 Ποτηο, δὲ Π6 

ΔἸ 0] 15 σου; οι] ἀσσαρΓάχμιι5 οἱ αἱ ροθολία σθ - 

ἀοῃὰϊ. 1912} οἶνα πιοῦῦο ον α5,. αὐ σαχὰ οὐ [- 

δίατηνϑ ; 5'νδ ἀπππῶῷ ππ81]0 ἀαοάδπι οὐποϊα νην, τ 6- 
αἴσιμα βοιδηι [διοίοτοιῃ } 50 Δ ΉΜΓ ; δῖνὸ οπυν- 

Ἴππ|8, βᾳμοτη ΘΟ ρ᾽ Δ ΠῚ115: 5106 Ἱπογί ] ΒΙΠΊι15, ΓΟ - 

ΒΌΡΓΘΟΙΟΏΘῺΙ ἀοοὶρι μ5: 5ῖγο ἴῃ ἱπποτϑηίτα 60Π- 

Βοῃραίηλ15, 580 10} α 1 ἃ ἰρ88 ϑαρίοπθα ροβίαϊο- 
Π.Ὸ5, 

ΧΑ. νόγαὴι ἴῃ πξπ) τ ΠῸ5 δου 015 ΡΓ ΟΠ χ τα ἔθ ἢ. 

ΡοΡΊΡαΧ ἡ ογαιοπῖ5 αὐθυιηθηίαηι; οἱ ᾿οΓί8 ρα Γί8 Π0- 

511 Ἰῃσἰγασιιοι ἀρ δα πηθηίαπι 111) οση 5. 1) ὁ ηι- 

ῬῸ3 γ61)Ὸ πλοπαδὶ, οὐ γα] οσὰ νου α αὐ ιὰ πη .5; αὐ ὃχ 

581 πον! 5 ΒΟ 105 ἈΠΠλα ἴΘ αὶ ταρίσαίς5, θ 60 
Θὰ 4τἰὰ οχ ομευῖθὰ5 ριοΠοϊδοίματ οογίατα σοπλ- 

(ἀπηι5, ΟἿΣ Εἰοῦα οὐ ἀαησ δὲ βραθον, δἰ ἢ βέθοι- 

1ὰἃ βῳωσα]ογαμι. Αἰπξιι. 

 Ψμίο ταὶ. 18... 33. 

( υἰοινδὴι σοι ἰπορίϊα, ἂς ἢν 08. Η8ρ. ργϊεγῃγιβϑα, 
δχμαπχίημι. Βομῆαξ ρύττοὸ σοάοχ [οπηνλ προ οἷαὰ- 
δα !αια ἠΐνουβα δουρί ΧΕ ΘΙ ς πῖν μοβὶ ποποικῆς 
διὸχοχαλίχς 5ῖς παθδὶ: Γένοιτο δὲ πάντας ἡμᾶς τῶν 
τοῦ Σωτῆρος ἐπακοῦσαι ῥημάτων" ἵνα ὠφελυη θέντες 
ἐκ μειζόνων ἔργων, τὴν δηξολογίαν ἀναπέμψωμεν τῷ 
Πχτοὶ, καὶ Υὔῳ, καὶ τῷ ἀνίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ, οἷο, 
{πἰχαν ϑονὸ ὁπιποὶ Καϊναίογῖς τὐνΡα οὐκ σηηιι, αἱ 
τὶς αἰἰλιιϊ, οὐ γα) νας ρον αἰοεὶβοαξιονδηι Ρ0Υ- 
βοϊθαπιι5 βαιϊὶ, οἱ ΒΕ ΐο, εὐ ϑριτίεμὶ 5βαηοῖο, Ῥυϊοόροτα 
Ἰδοιοιοο ρρω τίμα ιι5, αὐ Ξοσα τῷ ΘρΊϑοΟΡΙ ὁ0η- 
οσἰαῃὶ τμᾶρῖ5. ὀοπν δι! θἴθη, 

ὙΠ ΑΝΟΤῚΙ ΟΥ̓ΒΠΜΠ 
ΠΕ ΒΟΘΒΟΜΥΜΙΤΑΝΙΕ ΑΠΟΙΠΠΕΡΙΒΘΟΡΙ 

ἘΡΙΘΤΟΙ Δ0 ΟΟΝΒΘΤΑΝΤΙΟΜ ἹΜΡΙΟΆΛΔΤΟΠΙΜ. 

Ὠφ υἷθ0ὺ Ἐϊθροξοὶν μη Πθοῖ ἀῷ οὐ 15 51|5:η0. 

ΡΒΔ ΟΟΌΙυΜ. 

θγνόρϑιβ. -- ἷ, προ ιδπίαιη δρί βίο! α», {10 12} 8. νατίῳ δα ἰσαθ5. ΠΕ θὼ Βα ποϑίνα. οἀϊίοηο, ἽΝ. Δ]ὺ8 

νορταβ α Ρεροϊδϑιααι θα ἴα. αἰ αἴ. νόσαία, γι. ΑΒΒονιταν ἃ νοϊον τη νου πῃ 118. ΔῸ ἴρβα ον αἰ  θαλυρα, ΨΉ, 

Δ’ βινίο ρίαπα ὑγυϊμίαπο, ΠῚ. Ομγθοίιο ἴνοι! ὃχ τα θὺ8 Οὐυῃδίαμῖιο ἧη ὀρ ϑιο!α αι, ΡΟΙΒ ΠΟ, ΙΧ. 

ΟΡ οειο κοου πὰ, ἐκ ΟΠ τῖϑει ρεωμτοθσοπο ἀ πα πὸ Βαρίθοίατ δοσοιμηαἠαία, Ἀν ΟΟ 0.10 (ογω18,. ἃ ΤῸ ἴθ6- 

δίσῃς δου Βα Ἐπ ταις Τεϊαἰατι5. ΧῚ. Θὰ ἀπ πο ἀρρΆΓΙΠῸ ΘΡα 18. δοπ λοι. ΝῊ, ΔΙ ΟΠυ πιὰ ἀννουθα γα πὶ 

ἃ ἡσϑίγὰ ὃμοοπα ἀοίδηξονθβ. Δ1ΠΠ, συ ἀροηϑο ἃ 616 ΟΠ ΚΟΡΗ ἀρρΆΛρΟ. ΧΙΝν, Οὐ 46 οἱν συ δ 0018 1118 

βομεἰση Ὁ Ὧλ 40 88. ΠΟΏ 1 ἀα ΟΥΤΙΠΣ παυγα!οποια αὐ ποῖαι, ΧΥΆΎ Θυϊά ἀρρμᾶτγιο ρυγιφηἀογί ΧΥ., Οἀδηάο 

βοτίρίᾳ Θρίἰϑιοία, 

1. ας δρίϑίοία ἰαἰεῖο δαὶ ορίξοοραίιϑ λα πσίοτο ἴδ 0}} Ἰη!ρονα ον ΟὙνΠΠ85 ἐπ ροο οκιοηξατῃ Ἰαο16 

ογυ οἶδ, Πποροβοὶν ονΐ5 ἐὰ σοῖο αἷδ ὁΤα}} ϑοριιλα σσηθηοοῖο;, αυῷ 40 ΟἸναρατη τα ῃτὸ αὐ αυϊβοϊναιῃ ἀδτ 

(ὰ ρτοιϊοηδομαιαγ(ιαιν. 3). ἸΝ 185 γ6} ΕἸΣ γὙ8} ἱπερθραίογὶ ον ΘΩΙΘΔΕΙΟΓΟΒ Διο Γᾶ 5 ΒΡ 58 μΌ350 



τ10ὅ 5. ΟΥ̓ ΠΙΕΙΟΒΌΤ. ΑΠΘΉΤΕΡ. 1100 

Ῥγΐαμιβ (π, 1), ρυἱη εἷρὶ ἀρρτίανο ἀϊνίηου Το α᾽8 ρθη] ἃ δια ἴοςο, βία αι {Π]1 ἢ ἀηἰαπ 5 σηϊῖοδι (ἢ ) 

οϑίθῃσἷο ἴὰ ὁ οὺ ᾿πηρογαητο ὀνιχ οἶδ᾽ 400 δισ! ρᾷιν15» Οσηβιαιμαῖ! ρἰ οἰ 8 Βα 0.8 ΟΥ̓ ΟΙδ ἐμ νΘΉΠ Π0 ἃ 

1)ὲὸ κουιαποθαΐα 051 (ας β)νανα πε} τοὶ σίο ραλόγης δείατα πὰ ον δ ρΠυτὶ αἰνίνο δα ΘΙ ἌΤι0 Αἰ αἰ ἢ τ 
δαιίοσο ἀσόγαια ἴματ, διβάσιῃ 00 πὴ Ο βόα γτῇ (4). ἀσὸ σοῖσοι (γαῖα ρον ἡ ππιθπδιϑῦα πλθι τὰ μ- 
πθ ἢν 80 αἰ νόρϑᾷ οἰ νταΐο τα ται Οἰδυ ἃ ρογβρισασο πϑροσίσηι, ὸ 1 εξ το ϑογαϊογόηι πα Υἠὰ 
κι δὴ Ποία σοινεῖρογοίη, ὃ), ΤΤὺς ἴῃ να οι 5. ρσῖδ απ αλάτη Τα 1586 ὁοας ἀπ (ας 0), ἐδ ΝΡ] 8 

Ἰ)οναί αἰ, {65 τα πιθὴ ἀπ ριιοροαῃ ἐν σαι ο1 δα θηναν ὀνϑηλαηι, ἢ α ηἄθίη Γατ5ία ἀἸ στα τα, ρα ο  Πο} ο] 
δρίση ει πα ρον ρευσαιθηὸ ορίπι]δαι οἰαααει (ἃ, 7,8). Νυια θ.Π15 προ ἢ 6{{|5 (6 σαππὶβ ὁριβίοίε, μ- 
βουύιί αι ρτορίον ἐφπἰπησμία μὴ δδόγο σγιοῖκ ἰη νσπιισηί ἐθΠπι,6 1 σομ πα διδη α}1» Τί τα 115 ἀἰ τυτὰ 
ἴῃ πὸ ργο Ὀβδι θη τ, 

11. ΤΠ λμο ρει ϑς {πο φατάθιη βοίαιη, ἴῃ ρα] σαια ἰασθηι δι {1 νη ἀορῖαρ, Βὸ παϊΠγ8 Τα αἰητη, δα 
οπίσοιι 8610 Ολ θοἤθδθύη (ὐδηϑαιοη 3. ἀὐσα ὴ ρυἷδα ἰοχία ἃ ἰδ ει αὐοΐβθυιβ ἰοιῃ, {{{)ὸ λαὸς, θ, 
9.1. Τη αο[ϑια11 πη. (090; κρὰ ψαθιη ϑθοπταβ 31} οὐ Πἰσθια ἀὐτᾷτο ὁπ} 5}{:|5 ἰδτδη ἃ ΟνῸα οἴϑη0 γνά1}0 

αἰ τοὐβαϑ οναῖϊς ἃ ἰοὸ αἴ αν τοι οϊαηλιη νϑυϑίση. Οὐ οθυνανυγίι, θα πυθπ}}}5 ἰοοῖ5 δὰ ἰοχίατῃ 
βυη αοσοιμια οὐ το σὐᾷο! 5 δίΌ, Ῥόβὶ ἀρ. σὺ Ρυονοίϊ. αὰ οι ἀνοῦοῖ5. Οαἰορῃροίθυπ, αταλολιῃ 
οιία τα ἂ Οσπκιδηζιατη ορίβιοἸϑτα ἀ1 ἐκ γαιοιχαὶα σού οι 8, ρα τίῖα συτὰ αὐ οοι!, ρανεῖ αν ὑπ πὶ (ἀστὸς 
ἰδοῦὶ τοχία συπδορεθη 0 15. ὅγοὸ ἰοοἷ. νουπίοηθιῃ ὁοπ]ααχίς, ποπηπῃ 5 ἴχτπὰ ὁχ σοῖδυσο 41} ΟΧ 50 
τηυτα τ. [28 οὐὐπ0 ἀπ οἷ 103} οἱ 1010 5θτ1»} ἐἴσγα τη γος πὰ δ5ῖ, παΠὰ ἥααὰν απ νογίθειῃ, βίγο ἰὴ 
ἰὐχία β'νο ἴῃ νονβίοηδ, πλταἰῖοι [κοια, Ταπίδ ἰὰ Οχομ ἐπὶ οὐϊπιοινο ΜΠ 58 δα πη θπλὶ ορ π᾽οἰατα 
ἀπηϊι, ποϊδεῖα ἰὼ ταν σία σϑαθίθαιη ἴσο δὲ δα οηρίαη! γὰρ οϊαιί θα 9, 5οα ἰαἰαοῖο [Οχία; μά 015 ΝΘΡῸ 
1 ἰητρριοϊα! 05 πη 8118. 

111. Νύϑατιι κῇψαϊα τορϑὶ οἵ θη ασυ!αι! ἀαγονη8, Ρ ὸ νοϊ ἀπ τὰ ἰοχίαπι σαν Ὡγοϊβοτίαηο οἱ ἀνούθοῖ 
νορδίαησ, 86 ΠΟΙ ΕΒ ἃ ΔΙ 6810 ΔημΠοαησίατη σοάἀίοσα!η ναγίεί 5, οἱ Οιτοθοπίαηο οάίοα ἐπ κὸη- 
ἰτοῖανα οὐ ΤΠ πὴ δ: ἔΠΘΌρΡΟΥ δὶ Βα 15 ηδη ϑορίρίο, δρίϑι "5 δ} 5. χορ ανὶ, σα να ἀα σαϊοθηι (6 - 
πονοΐαοι βαθ οι} Οὐ} ἀδιοομοόβουη Πστγὶ δ σαῖς ΔΙ νει πητὸ ἀνα. 1 ΘῈ τ απ φαΐ οι γοσθπιῖ (68- 
εὐἰρίατα το ρθε αδ᾽ϑο εχ δἰΐψαν σοι σοι φιιτῃ ἴϑτη ἃ ἃ Γδιβογία πὸ ααδαι ἃ Ὀγονοϊπο ἀϊνορβατη [αἾ8- 
56, σοποπι ἀἰνονβ 85 ν᾽ οι, 15 4αἹ ος ὁχ οτη ραν δον ρβιῖ, ἅΠΠπ8. σοη οἷ να τ} ἴαϊθ5. πὰ πητείποιη 
Ὠρ αν", σαι μὰς ηοἷὰ γ2. ΠῸ6 ΘΕ γραῖος, α(αὰ ΒΙ Χη Πραὶ απίϊψαια Γαἴδ5ὺ. σοφίσθιῃ Π] αἴ φύθπι απ 
ἀδβονίριο ἃ 80 ΠΡτῸ ὁυρίυ , θελαγαπε ΠΠμῚ οχ θιλ ]Ὁ δε νοΐ ατὰ ἀρ ροΠ Πα]  ππτις, αἰτόλα πὶ ο Τὰ γὸ, 
ἱπεὶ ραίτα τα νοὶθεῖβ ασηονοῖαμπί αὐλὴ 8 ἀθϑ  κια ἴθ 8. 15 κα 5. {π|5 8.4.6. ἀπ 1} ποημαα ποσεεξαῦία ἴῃ 
ἴδχτι πα ταν, πιι5, πονααυδ ὁχ Ἰηΐόβγρο (τ ηε] απ θι σίγα νἰκαῶν {1}. 

ΙΨ. Πὶβ ἀὁ ποβίνγο Ιἀθογο [ Δ ΤΟ Β56 1 ΟἸΟ 3, Ἰᾳα τὰ ὁ Β} α5 δρίβιο!εβ γεν αίο, δἵ ϑῆηο 480 βορὶρῖα 
δῦ, ΠΟΡ Δ ὉΠ {ΠΠ|5 8 8118 πλῖπονῖθ. πεοθα οηϊ}, Οἰδαυϊ οι αὶ βυρρνοξῖ, Πινοίαβ, ΑΙ 4 π6. ὁ Ῥγοϊοβια 1} τὴ 
πατηότο, ρϑγι ποι οη ΤορΟΥ ὦ 58 σδι δ πη 0. οὐ εἷ5 ΟΠ θπδὶ, μαγιΐτι ὀξίση 5. 40 Θυιϊηῖ- 
πος το οἱ ἀ0 1,566 ἐβρκ15 ἰηππῖσα νεπογαιίο Ἰμο οἴ ΒΠ ΠΔῸΡ ἀβεσνιταριερτοπότὸ ρογουιί, νίαν αὐνίαες 
400 ἈΠΙΘῚ συ δονλα ποθὴ βοξαθγαἴ, ἡ 81) ἀρρΑΙΠοπ οι ἤπιον ἀπῖ165 Τα ΠΡ ἰη5, οἱ ΟΠ Πάπα ορ πιο αι 
161) 50 ΠΡΌΒΙΔ ἃ Θ᾽. Δα ΘΡ1η8, δορί μία πο βάθπΣ 08 ροι 58 ραν δὶ ἐχ δ) 8 ποθ 1 οἱ ρτοῦ!- 
δὶ! νογια!}θ, πη! ΘΟ ΟΘΡΙ ΠῚ Θγτογο ἢ ἀσροπονο, φυλὴ ργ α Το. Ἐ15 ΘΡ᾿ ἡ! ΟΠ  Πτ5. Το ποῖ θυ Ἰἰναῦροισ 
ἀ0, ἔγί νΟΠ15 οἱ ὉΠ 5 τη οη } γα οἱ θα Ον Πα πο αρίβλυ!το δέδια δὸ εἰποοεαἴσοαν ἐπολδϑῦτη 50}}}- 
οἰἴατο. δέαν) οἵ ον ΟΠ 1115 νου (5 Πώθιη ὀρ βίοι ουποῖτλαι, οἱ δμίβιοίαΣ, νου 85. πα 1 πὶ ὁνοη- 
τὰ γοα!, 
γΟΑΟ ρῆαιο φυΐϊδοπε ραν ββίτηα, οἵ ἂἷν ἤηβα ρ8 58 δίαίο πα θθ αγ5 Οὐ οί αξηα {5 πχο την 4 Σὲ ρα ΡΕ πὶ 

110 ὁροιὶθ Βα 15, ραρηίαν τἀ σὰ ἰοθ αν ̓Νπ}1|5 ορί βίο! αἰτοκαλανακ, [ἃ 5αηὶ ἀὐίδιῃ οπχη β συποιίβ, δὰ π- 

ἰταραθίαν Ηἰογοῦ τη ἴῃ ΟὨγοῦαΐσο, σααμι τὰ πος ἀποίοναθ ΠῸΠ πϑαυρααδαιθ σὐγιι αν ΠΡΟΗΤΘΓΙ 
ἀδύόβοος ΡΒ Ποϑονρ᾽υ8, βοσγαῖδδ Εἰβίσείοι 5 ἢ}. αὶ ΠΙττς, οαρ. 58; ΒΟΖΟ πη πα8ι αα! Π}», αν σᾶρ. Ὅς Βὰ- 
Ἶὰ5 ὀδίβητι παν τη. ΒΓ πη 98 ΟΡ} Πτουτδ ηἱ ργονὶ ποίαβ, δἐετΐην αἰ ϑβίραϊηπν Θ58ὸ ἰοεΐατῃ, ΔΒ 15 ([υ] 
ΠΙΘΡΟΒΟΙ Νηὰπι ἐχ ΟΠ 5.5. ρα ΡΕΠ]γὰ 5 σον Π θη 105, αυ ἔρ5ῖ ν᾽ όσοι κα ΐβ γος οεθα!, ἐἀΠ8 δ ππς 
110 πθ ἢ τ Πρ τοῦ σοηταν παίοβ του ἰπυρμοῦίο αιογια 681 ἐπ ροναϊογοιν ἔρβατι ποθὴ βυΐα πὶ ἐχ ΟΥΡΗΠῚ Π1|- 
(εἼ18, θὰ ΕΣ πλιΠΠογυτῃ δἸϊοτα πὶ γο αἰ οὴθ ἢ }8}5 τοὶ στ ογετ [ποία αἱ εκ. [Δα 05 Ρτδιθί εᾷ ἰὴ [8118 

(οὐδα!αν 5, ΟΠ το πίοι ΑἸοχαηδυίηια, ΤΠ δοράποβ, νά γοηιθ, ΜΠ ΟΠ δοΙ (ΣΙ γοδ5, ΝΙοορΒοναΒ ):- 
1511. ὄχ [15 δυίθπι, ΟγνΠ] λα πιο εθ πτοητίοη πὶ [ποΐατ!. Κοζοιν παδι 1 ἢρορθδηθ5, ΟἸ νοῦ, ΡΒὶ- 
Ἰοδίον βῖα5 αυυψαφ, πγοιηογϑίαπι ΟΠ ΓΟ οαπη, ΟἹ 1ἰ οἴη μθ5 αἱ οβίδηϊατα ᾿οο ἰρδὶ αἰδὶ Ρουιδθοεῖος αϑεῖς 
ϑηΏδυι, (ἃ ὁχ δ18}6 ἰπ|0} 1660 ΟΥ ἢ Παθ το ὁρίξιοαυ ἰοσο [δοῖ5885 νἱἀονία:. Πομέχψῃο Πα πι5 θα! τπρτπο 
τίο, ΠῸ» δοίη ἴῃ ΤΎρίοο τηομακθει ποι! ΘᾺ Ρ6., νϑσατη οἴϊαιιν ἴῃ σοιατα ἀθέρα ἴα ας σανίδι [σοίος 
εἰ [5 115. 6 ἀἰοπὶ βοριϊπλαηὶ Δ18}} ὁοη δ σπαια οβι, ἀροϊ νουξατία Γοδ!ἰνιταΐο να ζουνὶ ρερροιαῖ5 δια νει 
σοΙοναΙϑ. 

1. δεσυηάο, ἴρδα ρυοὐ]μ]] νϑρὶ "8 6χ ἐρεῖαϑ τοὶ πδίαρα οἵ οοηϑ!ἴοπθ σου ἢειπαίη τ, Ε]υβιηοὐΐ δηΐηὶ 
οδὲ, αν πθ0 Πηδὶ ἑυϊο οἱ [α|88 5}, σθὸ ἤοίδ “θη Ἰπνϑυΐγο φοσαι, σῖτα ἀὁ ρυθιῖοο φυύμδπι οβίβηϊο, 
ἀσθα ποὴ ἰμ ἃημο]ο, 566 ἴῃ αὐθ6 ρορ᾿] οἰκεία, ΘΕ Τοτῖα5 οὐ μὲβ ρονε αρί θ8|ΠΠΟΠΊ] ι15 ΓΡΠα 4] ἂς αν Ὁ ἢ 
εσοῖο, Βοά τπθ 610 αἸοὶ ΠῸ 16. 151 ΕΠ} ἂς ἔμ! κο τ Ἰαβίαρ, 56 ῥ᾽ αὐίαπν δογαρ ον Ξρη τ ον πολι ἢ ἈΠ ΖΌΚΙΟ 
κοὶὶ ἐγαοίυ, δοὰ αυϊπ ἀθυίτη διδα!ογαγα, Ἰοπρι απ: ποὺ ἀπὸ αὐ ἀσοῦθαβ. Τολ τ 08, 586 ἔμ πο Γα ΠῚ 
ἐατϑὰ δρεσίκηϊο, Πδηθδοίινπν ἐδεὸ τοίυγατανρ, Οὐοα αἱ ἤηροτδ ἱπυρα οι ἰϑοϊπχατα δ1}, ἴα δοοι 5 τοιαιὶ- 
ἔταϑ, σι ἔα θα πι Θ58θῖ, ρογβθϑιθνο [ἢ ρβοβεὶ δὲ]. 

ΨΉ. Τογο, 5. ἔρξαὴν Οὐ Ύ1ΠΕ δρίξιοίαην βουβὸ Ἰηξριεἰληνβ, τι} 
ἐρ ΟΥ̓ ΤΙ Π δ πὶ ποθ ΠἸ 6} 1 πο ἃ πὴ ρτ Ὁ [δ 
ἰὰ5 οὐ αι ἰα5; ἰῃτεϊ αι ἰμίορι 

ἃ ἢν πορὼν Β᾽ οονὶ αἰσασο ἀπ Π φαΐ 0 νο- 
τί. ἐδέθη 68, 8 ἴῃ δἰ ἢ! εἰ θ5 ουβοννάία, ΒΕ} εἴπη ριτοὶς- 

ἰατη ΟΟὨδἐραΟΠ]0 665, Ρλτ505οηρίογοϑ, ραγθηι Ποβοβ. οροθ γα», ον ΠῚ- 
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ἀοπὶ ΓΟ ἢ το ρ ΠΙΟῚ ΘΆ; ΕἸ πα] 5 οἱ Γ π Πἴᾶτο5 Οὐ γῇ] Ἰοοι[οπ65. 5 ὲς α]}5 Θρ βίο 8 πα ηι. ὃ ογυοὶξ ἔγο- 
μάτι νοσεῖ καύχημα χαυχη μάτων, β]οναι με ηι ριον αιϊϊουιιαν, οἱ σαὶ, 196 ἀπτταν, 1. Ογμοῖβ ἀρραγηίος 
θα ἀρροθαῦ δὰ, 2. ἐπουρανίων πραγμάτων θεὐχὴν ἐνέργειαν, οἷο Ῥγοσοῖ, απ, 1δς 46 Βαρτβεη Προς 
(πνμπ, Αάοητε,.. ἐνξογειαν υξίων πραγμάτων, Εἰ οαἱϊ, θ., ἢ. Ἴ, 6 00, πα; ἑας ἐκπέμπει τὰς τῆς θξήόπτητος ἐνξ- 

γείας, Ἰδανον 8 ἽΝ 05 προ ρα ΟΣ ρεσοϑεοΝ ὀογοπα ηυτπίηα σον μο αἱ ποι, 9, μείζοσι θεόθεν στετάν- 
οἷς ἐπουρανίοις τετιυνῆσῦ χε μαθὼν, Ογ ΕἸ] Γερηᾶγο δεῖ, ἀυαπγοπαυ ρυογοκαιλίνα ον αὖ ἀποππ ος πο - 
μάΐαο ἀϑηάγο, πὶ 12, ας 9 ς νἱ Γμ ἴα {|5 μσοβοβίζητῃ νοσαι ὀονοθπαι, ἀπ πκὸ ἀπ ροθσάσι πα πὶ. 9ζ., δὲ 
αἱ. 132. τ. 1, ὀΡπ 015. ΘΧ σΠ 6118 πὶ οἱ ἀθοι5 ἀυβίκηβηβ, αἰ ὁγαοῖβ συτόπδηι, ΙΑ θυ αι ἀρ ρο! αι 
πα. ὁ, ορρορίαπι. μοϊοβίαίθιῃ, ἐξ ἀντιχοι μένης ξἐνεργοίας, [{ἃ σα. 30, σνατα. 4. ΔΙ πσπι, Τὶ (εἸσίη πῇ 

Ρευρυῖδ ρύο 55 Βα σαϊηιθυβ, οἱκίο:ς τιμίοις αἴμαπι αὐτί αι Γο θη ἶβδο. διαί τον οαϊ, ἃ. απ, 10, 
αἰ τϑανίγτοβ οἰκείοις αἴμασι πα μἐ ζῆν], οἱ σἂ, ὡς. ας 14. αἷν Δ παπβθαιο σποσοπ 5. Βα» αἸ αἰ 05 Π18- 
τοβοϊσιῆϑίῃ δορί βθθ, αἰμάτων ἀθώων, Ργῖον θὰ ψΌ Τα} ρρορσαιτν ὁ5ὲ Ον ἼΠ ρίυνα δα] ρο να ἀπ] 5} 8- 
ἰἀπθνο αἰ ρηναεγο αἱ εἰς οἰκείοις τεμίοις, [4 ρΆ 511 ἰπ σΙ ΘΟ ΘΙ 5 Οβογνασ δΡηΓῸ} ἰδο οὐ. 
πη. Θυι δὰ μᾶ80 [ἀϊνϑῖιι 5 ΝΊΒΠ ρύοῦϑαδ π0 ἀ Γι Π5ροα συγ! ατα, δου ἢν ΤΠ ΛΑΤΙ ρΌΒ5Η,, Βεῖ- 

πλ 1 ηἢ ἰϑϑἰταν ρύθ δε ἍΠ|5 Ἰδτὰ5 φαὶθ 89. σμειαηίιι σαταθ αι ντΉ 5; 118 αἱ ἀρσθοθϑγιο Πἰθοη- 
ἀπ δι}, δὶ ὑετὸς ὁμοία, νη} σγοάαίαν, Τΐ556 ΠΠΠὰτἢ Αὐἰππθ αι περγοτσαιη, νυ δἰἰυἰαίϊονοαιν ἱπιρὰ- 
ὁσοτον πιο σοπν: ἃΜ} 5 ἀοιηαϊ αὶ 6] 05 ρήγα η15, αἰϊβηδϑιη ἃ» 00 ὁδοὶ ΠἸσατῃ μύθου ἢ. Δ. ορίβουρο 
ορίπιοίαμαν ΔΕ σα πὰ 8 δὲ 156} ΘΟΟ ΣῊ ρίβιοίατῃ καὶ ποία Ον τ}, 4 σβεοι Οὐππίαη ἴεν ἱπ00 Ὁ 
γαν}; π00 685 Δ 6 Κ Β0 ρρΓ ΒΗ, αὐτὸ Πδαινσηίο δ}ι5 (ἀδ τὰ ἀφ α μοτο ἀΠ πα η610 μόββοηι, 1 Ια88 
ποθ 8 λοηλὶηὶ νινόπίο Ὀσθϑιδπίίο, χα ὰη) ρυϑί ππογιοαν οὐ 5, δα} 05 1 πὲ Τη ν δαί ἀρ ΑΙ ΒΟ  ου5. 05 
τι 6η, βογι θσηῖϊε δσηνοηϊαπι, Ῥογυϊα σα! αὶ ὁ5ῖ. ἀγίααα εν ἀἴσθνθο ἀποϊογοπι σρίβιυϊαε (εἰ σαὶ ΓΙ α1]5 
οὐθδαθβίαη! 415 συ 5σίθη σοῃο  αὙ1ς α1 δοίο οὔπολναν (αἰ Πο πὰ 5 ὕπνο, Δα] 8. νθΓῸ σα] ρα 
Ῥεῖ ναυσδῖ, χαὶΐ Θρίδιο!αν [10 πο μζᾷὶ 58 ἃ]  ΟΥ} 5 Βογι σἡ]5 Θρίϑοορο ἰἰροΐξ απασηατι, σ᾿ ἃ- 
δίῃ ρμϑββίθη απ δα! δι το πη 8 σθα05 ΘΟμ 601 απουύϊίαν Πίνϑίασ, σα πῦ στη δοῖο 61 [4 |5»ἃ νϑεῖϊτα 5 ΡΟ] Π οἷπ 
Κατα 6 οθ] αποία αν. να αι ΟνΉ Π5, ἔεϊσον, ἃ ρίοθαιο Οσηπεκιιίατα, ἐππρθταςοροσας δγλ Ὁ ἔρε1 8 
ᾳυππι Ποπβίαα αἱ ρα 5» μίθίαῖθαιν ρυ ἀἰσεί, ρϑααι α )6ὺ ἀΠΠ οἱ ΟΣ οστηι5 ρυγίσιπ Πρ 61 8- 
γασὶ αἢτν δοιὰ ἤσ σι 14πὶ ῬΠπσορ νη ἰδαροῦθ γε! νὼ νογιοθαηίαν, ορι πη ἀμ ἀμοΐου Π1ὺ: 
οϑιροι σὴ ἰπιρυγαίογθαι ἀπ ηὶ βία ριον αἴ ρο 5 ἀαλτ σοΡ ἃ βοίρατςα 40 ἀτίαληϊβ ἰπ βοοδίαιοαι τθτυ- 
5005 μ᾽ να 6η) ΕἸθοία τα, ρα καρίϑαινο που πὰ ρϑρίθεοιο, αὐόοπῖο, ρ᾽5βταὶ ἀρρε!αμοηο ἀοἴμαμμηη- 
τη ἤθη [α 580. 56 νὶχ ΠΡ 5 08 ἂς γορ ὲ5 βου θίταν οἰΐατη ἃ βαιο 5 ν ]λ: ἃ σὴ αἱ τη ἃ ἴῃ 
Οὐμππιαμλίο νογίβ ἰοὺ 5 πσηα; [Γοπαΐδ οἱ οι ρτόββα αΡίσαο σοπιΐα αν ἱυ οἱ τὰ οἱ βιιρογβιηίο; 13 .- 
ΕἸ ο5ἰδθ Ορθ8 τᾶ βη δ ἀΟΏΔΡ15 δασίδν; [ΠῚ Π. απ 165 πιὰ χ τη τ οἰ Θυ οἶδ σοδύββ ; Βορίδησνγαην [ΠΟ] πο. 
αἸδειτοτοτη νο!πηἴαδ βίησολα, αυλίνὶθ ραν ΘΟΉΒΗ 5 ἴῃ ἀοἰδιϊονσαι μαυίθιη ἀοοχα, Ῥυιθτο θα ἡ η- 
ὅσπα 60 προ .Ὲ βγανία {ΠΠ8 ἴῃ Δ ΟΠ] 05 ἰΔοϊποτα ἀρεῖ ρηδιδί, αυτθ τη δι) τ] πῇ 605 Τπἰπητοιὴ Εσο]ρ- 
8.15 τοὐϑ! ἀδεσ αὐτο φαδίαιῃ ἡ τίαυὶ οσοι αι ἴῃ σΟΓα 6 ΝΊΡῺΒ 5} οὐ 5 ἀιοιοτί αἴ μαπηθγαπέναιοι (ἰ6- 
πα ῃ ὁοηοἾ ἶο ΑἸ ΘΟ  ἀθη δὶ ρο51 ἀααίαονῦ ἀΡ Βἷθο δ ο5 συ] 6 δι 10 θ Γ6551 {Ὁ Γ  }. [10 νυν 00 ἐσιη- 
ρον ροβὲ σοπο στη δα γα σοη58 ἐβοο ποι αἴη ΠΡ ΘΥ ΠῈΧ 6γαϊ, Αἰ πδηδβίο ἰὴ ββάδιη βΒη δ πι ἔπ μΘ. ΔΙῸ "15 
θη! σηϊαία γοϑι(αιὸ. ἔπ 4ὰ0 ρου οΥ εδὶ σοπα ἴο νεῖ σηπία πείατῃ ἃ αὐ δ ἢ 15, πα ΑἸΠ ΠΑΒΠ], ΠῚ- 
Ιαγῇὶ, αἀτορβονι Ναζίαηζεηὶ, 41 Οσηβίαηι παν 8] ΟΥἽθ 5 οἰίατο ἀαδην ΟΝ ΤΉ Π]Π85 ΔοσΊου ἀπ α 0115 οο] 6 γὰ- 
ὑπο}. ΑΙ δηαδπισ, 4αδαιν5 Ἀθ 80 ἴαπη τὰ αΠ ὰ 6ἱ ᾿μἶσα ἃ ρΘΓρηΞΚῸΒ,Θ . πλ ατὶ [Γαΐου ριηδα5,η Αμὸ- 
Ἰορία ἀθα, 250 βονίρια νυδαὶ ΟἹ ἡὐττν ἢν, αν ἃ αν 5 ἀβατι δυ15 ΓΟ βίοβα αὶ θᾺ ΜΠ ΝΟ ΡΟΤΊΠΗ 50} 1 Ἐ 0} 
δυπ πόγοιν. Βηβεῖαν πρρο! αι )60 αἸΠ ο  ϑϑίπνα πα ἰολ ρθε ογύση, πα, 1. 15. 21, θεοριλέπτατε Αὔγουστε, 
1)61 σαϊότγοιι βεα αἰωκίπείπγα τη, ἢ. 11., ἡΞοσεβέττατε- γον γα 5 ἀπιληΐοια, πον. 50, 3ασιλεῦ φιλάληθες οἷο, 
Τὼ αὐ σογιαν σοηβ ἴα σοῦ! Δ 1 Τὴ νἹ "1051. οὐ πυ αΐβονΑ! ἠατ, ἤν, Ὁ οὐ ὁρίοιοία ηἃ δρίθοῦμο5 
ΜἜανρε οὐ μργ ἤσπι. ὅ. ΒΠατία5 ἀηπ.3 06, ροβὶ Ἰαπία ἃ ἀσηβίπηλίο σουίρα ἤθη ἀὉ ἰθ  σΠΒΟΓΟ5 6}.8 
γα οἶτον στ Τα μγη πὲρ βοτίας [π ΟΧΒΙΠῸ ρμοπιί5 Πόγητη ρει πγηπν, ἡ δαὶ ἃ} ἴροατα ἀἸγεχιί, εὶς ἐμοῦ θαι: 
σα! συ  ἴρα αατστα πὰ, ἀσηλίπο Β6α!βείαιθ Δα πκασίος οἴ ον, δὲ Πρν αὩλ ΒΡοπαἤαη,, 18 ΝΘ ΓΟ 5: Ν ΟΩ καπ| 
ποδβοίιι5. μι ἰδεῖ αν ἀπ ρορα γ᾿. ]ηἶτᾶι πὶ βὶ9 θη Δ τ Πσίοδυβ, Ναιη, ἅν γοσθβιιηβου οι ἃ τὰ 
οἰΐϊαι, ορεϊμὃ ἂς ΓΟ «ἰοσἰβδίτηο ἐπυραναίον, 90 ορίκουρὶκ ορίαϑ ἀὐΠίρι οἱ πα ἀπ 615. δα πι, ὃ, 3πα 1 γος 

Ιἰπιβεθ γὰ8 νοϊαμἴατ5 γόγο ἴθ. ἀοταίη6. Ουηϑίαπι! ἱπηροναϊον, δή τπίγοῦ, οἷο, π᾿) ΡΟΒῚ πηυγίθηι 6}. 8 
σαι Π1ὰ8 ἰλτα ἁυἰατ αἱ Ισσα8, οἱ μοὶ θαρι δια τα Ὁ Αὐἰαπορααι, ἀπἰοοίσηλπο, ΑΘ Π416. ἀἸδοί 10 

Ρυϊαχδρίο βυδοσρίπιη, Ν 21 ἐπζβημβ, οὐαϊ. τα ἴηι 4 α]ΐδη.» ν. ὅθ, 03, 08. 61. ὀνᾶι, ιν, ἡ. 119, οὐδῖ, χντρ ρ. 

389, (σηδὶ απιί στη {ἰ5 Ια 108 ΘΧΊΟΠΠΙ, οἱ κϑδί ἃ 6} 5 ἰΐᾶ ὁΧχ δα πα! εἰ ἴγ56 Οἰἴϑτη. ὁχομεδ! !η 8. ὁρὼ5 Πὰ- 

θδγὸ νἱφοαιαγ. ἐρίρμηη., ἤδγαβι ΟΧΊν ἢν Τὰ ρα, Πα δὸ θη 13 πη α15 οπυπὶ ρυθἴσαι, ΝΊΠΙ 

ροῦίο πα ἢ6 δὲ «α!ατονίααν αν ΟΣ ΡΠ ρίβίοϊα, δὲς οπίηι Οσηβι ΑΕ μ᾿ ϑαἴθην [ἃ αὶ, οἱ δυτὴ ἀπο τ 

πθαὶ οἰ ἷϊ; 86 βρύα 65 )} 80 ἀρ ϑιἀ48, οἱ Πἀαοἴατα ἰὼ Ὀόμὰ πὶ σοποἰριθπθλαν, χα οὐ θ χα ᾿ζοτη 0] Πρὸ - 

ΕΙΪ οἱ ΙὩςο!οβίασταη συγαιη δα -οἰρίοηἀαπη δ Πογίδηβ : [14 {46 πὶ ὁ} ἃ85. Ὀτίρ ἐἰοηῖ, αἱ ἰάπηοι φυϊά ᾿ρ8] 56- 

ἀαυσοαάι αν 51 ριον Βαϊ, ἡ πὶ οἱ ἀρργυσαΐαγ αὶ σοιϑὰ Ὀπδη!  θτη ᾿Γ Γ πἰ τᾶ τη δἰυτιβονῖ, πλεῖ 

{ΝΠ ψαηπο, 556 απ] ρον ρα δοθηητη ΟΡ] οἷ! Εἰ νϑίυβι ἀπο! δρίβιο ὦ δνυτον Ππ ΠΊ, θ θαἷο Πίονο- 

οἰ γτηϊ απ οὐηοῖν Δρρο ΛΈ ΠΟΙ ποσοιετησα εἴ ἀνοίαπν [18 )ουιίεἱ ἀρὰ Δα τ πθατῃ Σ αν Δ ράΓΟΒΙΣ 

δἰ σαυίι 1. Βοπιίηΐδ ἢ συ ο 15. Οὐ ἢ ]05 ἀυΐεπν Βᾶπὸ ρνομηοιίααι. σηδιη οἶον δὴ οχ νοιγυτη }υ 10} 

ἀΐδοις οἱ κοραπάθηι (γί ϑε! αὐνομίντα σοβογὶ οδις 18. αν Δ1, οἵ στ, Τὸν ἢ 23. ΒΆΘΗΠ5. ὁΕ] γθαρυηείο, 

Νὴ ἀλϑίταναὶ Ὀνγ Π8 ἔπας [ἃ δοπηρ δίαιτα Πΐπβ ΟἸνεἼκι} ὁγασο]α 5, ἈΠ ΠἸεθ0 ΟΥτ 615. ΔΡΡΆΡΠυ 51 11ὰ Ἰρ- 

βὰ οἱ βοία χύδι ριτο χὶι συ βιος Βοσαηαὶ δα νοπίιβ δ] μεθ ηπηλιϑαι [ὍΓΘ; ΘΟῺ} ἃ ἀἴβοὲ 16 81] ΘΒ πὶ 

Ὀτορμοιίαι δ80 ἰοιο ρόΓο οοιηρίοίηπι ἔσϊδδο, Τυγβυβήθ 8. ρΟΡΙΘΕΙΚ ἈΘΙ προ πά α πη, καὶ Ἰιλι με  υτῶς 

τολεσυήσεται, ΠῸς Βαροηΐα8 ποη 588 μουβροχογαΐ, αατῇ απϊοαιῃ λ0}}8. ρυυρίχοίιοΣ, Θν θηἰα πὴ ἃ Ὄγη!0 



1150 5. ΟΥ̓ΠΤ 1 ΒΙΕΆΟΞΟΙ,. ἈΒΟΙΠΕΡ, 1160 

ἴῃ δος ἀρραγιἰοη8 ἀδϑι κηδίμ οι δχ δι αι αη8, ἀυϑι ΘΟΏΡΡῺ8 [ἃ ἔθ οΥ 1ρεῖ αυὶ ἀἰχὶ! νἱάρπάπτῃ τε! 781}. 

Ἰά νογο ααυτη ἰδ] αἰγοθατν Βα ρΘΡ δῖ, μππὸ 5815 ὦ ἃ 8. ουὐρ κύ 8 ὍΩ] ΡΓορβει ἀυρ] θοπι Θνθητα τη 

ἀϑδίσηδγης ΑἸ Ἰὰ ὁχ ΘεἸθγαία ον μιυνασιαη, ςοιβυοίμἀἑο. ἀἰσόγο ἢ Ὁ}, Θὰ πὶ πλ.1 180 5601 ΦΠ1Π) ἰα 

γοίον! Τ δ᾽ ἀπο! 0 ρὲ ΟΡ δίιο, 0 ργυχίμηα τι ΒΙΣ Τὴ Θοτὴ ρθε θη πὶ 1 δία! θ Πα ΛΌ, ἈΠ Ὶ Π} ΠΣ 

δ ρονίδεοιααι ἰὼ Νόνο Ὁ ἘῈ αἱ ἃ} Ππὐλίπνο, ἘΧΟΠΊΡ]0 πο ποθ αιην ἃ ποτα ν τ ἀθβο! ΑἸ] 15 ἃ Ἰλὰ το }8 
Ρτορινοιαία, του ροῦο ΑΠΙΊΟΘΗΙ ρίρηαμιδ, τοσὶο δαύ!ονα ΠῚ] ι λέν α δθονατος, οὰρ. «ἃ, ὅς ΡυΠμα ΩΣ, 

ἴα) οἰ δ 5 ΤῸ οι ρον ΘΧΌΡΟΙΙ Ππστυβ0  τ 8Π], (γιβίο ἴρϑὸ διιοίονε, ουτη θυ (δὲ; ἐμ πὶ νΘΙῸ 

Ρδγ ΑρεσΒγίξεαια ρογίοοι α οἱ αὐ π0 σοι μίση ἃ Θχἰβι αι. ὙΕ 16 ἐς ἀϑβίδησιν 181. 8, ὁὰρ. ὅ. Ιρ- 
βαιι οἰ τ χυοά ὀχρεπαάπη 5. τ 51] ΝΆ σΙη 1 ΠῚ ἀρρᾶλλυν {ἢ εἶτα Ογυ 6 7181}1} πω θα 1ἢ 5816, 

6Χ βάτο Βα ἴοι ΔΠ4 8, Δ Πρ δίυτη οχ᾿β! λἀγ8 νΠ δια Βα ΝΠ 5 ἰῃ 1ΞαΠ οαρυΐ χα, 12,0. 391. Δὸς 8ὸ- 
105 ν τἰΠἸ5 δίβαστῃ αυύ ἐν Βα Ρ15. ΠΟ γα μ απ αἰ ΠἸοπτα πὰ ἃ οἰλαξ, 50} 41} ρειον θὰ σορυῃ Π βιη 0] 
ρογι; αἰ! δοζοιθηυϑὶ θλεγετο ὩΞ ΠΆΣΧ τῶν τὰ τῊΆϑαξ μου λ᾽ ἜΠΕΑ τινα προψητείαν θείαν ως πῶ ἰὼ 

προμτμηνῆσθαι ἐν ταῖς ἱξοχῖς βίόλοις, ()Θαὰιη νὶβ. πα δίῃ ΟΥ̓ΛΙΠΠ15 φοϊθυρίσνθια δ[ϑ τ ἴω 10 γα το} οσιιοἱ8 

αρρανισαθαν ὀχ ἐροσίαροι, ἀπὸ ἰἀπιθα, ν 6] 1] ριοχίηλα τι ἰλ} 5 610] δι 5 Πα ΠΟ ΠοἸἢ 815))601ἃ ΠῚ μὰ- 
θαι φηλανθε θην ἀθυὺ ᾿ωρουπίονοιπ, ϑυαρίο τὰ τὰ τα 8 Μανι ἰναη δον ο 80 Π|οἱνα αἰδαψυίνοτο ἀ8 
οφιοεὶβ ργοχί πε Οἰλοῖσεὶ αα νϑα 5 ρυθδο πα Δα 0} 8: 4π8 ΒΟ Πἰοἴλα ὁ Οὐ  Π ηα} σγανθνϑηροθαῖ 6δι, 
1δι πὶ 9. εἱ (δ. ᾿ 

Χ.. Ροίυσῇ διε ἀρχαθηδοΐατη δ νου β05 Πα} 5 δρί βίο! 5ἰμσογαἴοηι ὁρροηϊ, Ἠλης οοποία ἀσοίοῦ 
ροι οὐηπα θ5ιὰ για 5 ῬΙγ184{15 σ]οΥΠ ὁαἰσασια. ΑἸφα! ΟνυΉ 5 γάνθο, οσηπα θϑλα ἴα 151 Οα] σοἐιοεῖ- 
005 Ππἤ αδπὶ ἐϑὶ 888: φαρα ἃ 1010 πο ἐπ οοβ ἐπ 6, 56 46 πα υδι11α. Τδοίατῃ, νι ολαν, Δ18}01 1Π] 
οἤδτη ἰἀσομ ἢ] 8 νοοΐδ γαῖ, 86 σι ρον ΘΓ μὰ Ο08 ἰπἰ ἡ ββ᾽ τὴ δὲ ὁρρεηπίσνοιν ΒΟ Ρ 6 01, 
Ριεεοίογοα οὐ βαρ τη γθουπδ ἃ} σά οἷ. Βυποδρύγαί, πόη γ0 δ ΘΠ απὶ, ψοσι πὶ οὐἴαι οἱ Πι} 5 αα- 

νορεστίο, θοηϊχοῦ μοβὶ μυδὺ ἰειροτὰ σπαθί ΒΟ ρο 1 οὐ πὶ 1ἃ ὀρίδοσμογια, [ἀριοιο ἀνε ηι 
ἰἐβίαια 5, Ζθ σοιδα θϑ δηλ} 15 νοσθπι ἀδάαο 060 ἀμ ον Ρε ἃ !, αἱ οἰίαπι π΄ συ πο}! Ὸ ΑΠΟΥΓΆΠΟ Δ0Ώ, 

908 50 δρ ΕΠ 06 πηὰ 18 ἐπιδγαχϊ αατίοι6 ρυοἸ θασεῖε, ἘΔ ὀξδοὶ σὴν ἰὐσιβεῖηυ ἢ. 16 υΐεη ομγεοίίο- 
δ ὁσουρᾶτγε, ἀἰσθη νοουτὴ 8 τὴ σομῖτα τηθπίθηι δ οἴου. ἴω ἐεχίωτῃ ἃ {Π να πα ΤΠ Πλ 1558 1) 6558, 
γ θεν δι πηι ΠΡ δ᾽ πὶ Γεβροθβο, χίλι νου δὰ ορίδιοίο, δοξάζοντα, οἴο,, ἀυεθ Ὀτοίεθυι οὐ ίονο σεῖς 

ἀογαρίαν, ἴηι αἰ5 Πουῖς ἀκβαϊα 6 ἐ56. ΚΘ . Π| θ80 ἐχοθμίίοπα πθο αἴδνὶ πὸ ἐν ΕΠ ὩΣ μη Θοἰϑιὺ κι ἢ εἰ] 
δε ϊονοηο 500} 1 ἰάπ [αν 6. απ σοδδογία, Πέθην οἱ {{16π| σοτπβυ ει 1818. νοσο συμ οπίδιμ, ΠΟΙΩῸ 
ροίοσβι ἐπ Ποίαν! αἢ τὸ π ΟΝ ΟΠ δῖ 5 σανίλον οἱ ὀορίοβο ἀββοῦίαπν δέξο, Βογαρα!ασι ΠΠ1 ὐα νυφΆ Β0}0 
ἐμ Ποῖ 556 ρογηθβαγο πὺη μοῦ, σε) ΑἸ ἀπ δι τι5 8, 419 1 ΒΑ Π δ! παι νἀποϊση 5,61 ἃ σδδηοῖο ΝΙαχί- 
0 δίᾳαθ υπχηῆθυδ ρθη8. ρεονίποίοθ. δρίϑουρὶδ αν ρου 0 βυβοορίαθ, σαθηθο οἴη ποθ ἀνία ποτ 
Τρ 408 8 ι ἃ 5Ὲ}185 Μὲ υχίηλο δ Οὐ σα 1 σορσηϊίαβ ἀρυταϊ, οπην νυδὰ δ. }} 6 4 ὁ αἰ αγὺ8. ἐπ πο σοη ἐκ], 
η0 705 [αδη αι] ηθοθοβιϊαϊοια, βιπ6. ἀπθὲο ἀσοίαναν! ον Δ ΌΠ1ὰ οδθο ΟΝ ΤΠ ρυϊογαν [νον Ποῦ ὁ}115 ἴῃ 
βίη ἢ} ἀυγο5. ἰπβἰ παι οσοαείο, {ύδιη ἰκίᾳ ρεθϑθηταπι Πἰόρασαιας εἰοῖγοο [οὐ αξβῖβι ΒΕ νἸβητη 
δϑὲ Π)λατοπίο, ἰἅπ|15 δΙορ 5 ἐπυρονα αν! οί αὶ ἀΘΠ ηἴγο Ια ρογαϊ, ἐἔης ἰμεῖ Πα αοίατα οἱ ΠΙοΐ δοθ 6 π- 
68 σηϑία παι ᾿πδρίγατο ρυϊοῖν ριεϊὰ5. Βα Π0.} πραιία γοσσυϑ πὶ οὐ παι θὴθ βυβοσρῖίδ, Εἰ πι Ξδῆοίο 
Ρεοίοτθ 6α] 6η8. (γι ἦν Π0.} 658ὶ ΟΥΤ Ὁ πὶ ἃ} Ασαοῖο σοπεροτγαι θαι ἐμβευραίδπι γοσε  ἶβ8θ, βεα κὶ Γδ- 
ΦΒρΙΐ, σα πλ 80 8|10 βιάβοῖρὶ θη Πσογοῖ; 60 ἢ α]}1ἃ ἡ 1οἱϊ, φασα φυΐ ον αν μτνουβὰ ΕοοΙοβία γαΐθοι πἃ- 
θονόνανγ, δαοίονηταῖς (ὁ ρύαάα ξαβίποιο : ἐἃ τπᾶ 5 πη ροξῖ 0 Ογτ Πα πὴ σΟΡ ΘΙ οἵ ριορηίατη Πα ΘΠ) 
ἈΒΟΊΟΑΡΟΙΣ α 18Π} 4υ ἀετῃ 58115 ἃμογαῦ, ἀμτὴ Α θα οἷο νἱο μι σπθαιν 6᾽ 5 ροκῖθα ορηθοῖα, ΒῚ οὐκὶ Ἰμ πὲ 015 
σοΏδυ Βα! 1115 ΒΟΟΙ οἴ 6 ΠῈ 10} 1588 νΊ5.8. Θ5., θὰ τὴ ρῖθ ὨΟΟΘΒΒΆΡΙ ρυ θα ΠΠ τϑααὐγοθ! οαυβᾶ, 4 θατα 
αὐτὰ ὁρίσαι δ πα πεσ λα οὐ ΘᾺ} ΠΟ ἢν 8} ρ80 ᾿πιδιί τα [ἃ οδῖ. ΝΊΠΙΕ βίταν οορὶτ, ἂἱ οοπβαθβίαης- 
{815 ᾿ῬεΙἰ4{}5 ουμ!οξβιουοηι νθ 1} ΟνΤΙΠΙ τη πο ἀὸ δοη θη! α αἰτρηβιι ἃ ν᾽ υα 6 πηι 8. 

ΧΙ. ὁἍτὴ ψυὸ ἅππὸ σταρὶς ἀρράτιιῖο ἴὰ μι ϑ θη! υ15 ΟΥΡΙΠ Π τθνῖ8 σοπίοηϊα σορτροτὶ!, ἱπα αἰ ρα πιμΒ. 
δυο Βυ!ἰὰποϊπίϑ δὶ ἀηηθηι δῦ, γ8] 307 γοίδουα αι Βαγοσίηβ αὐ δας πὔϑι ΝΟΥ βι.5 λα 8ῃ. δ2., οϑ δα τη 
θαδίο, ἩΠΙοιμομἰο αἰ 5488 ἀἀ ἀπηυτὴ 0, Ῥρίπτο δηΐτα, ἀἀ18 δον ἰπκίαιο Βεδς ὁ ρί5101Ὰ ὁ5ὲ ἔρβὸ Ογτ}- 
1. βἰεσοραῖαϑ ἰυἰτο. [1] 5. ρυϊ!α9 σϑδὺ δαατα πὶ ΠΟΛ Λα ΠῚ ἃ 6 Βογ  οθ στ συ 15. δὴ8 ἤσρο ἤσ. 1 
οἱ δ. δὰ νέγο ΔῈ Χἰμαὶ αἰ ὀσοδϑο 5 ευ5 τηυνίοπι ἃπ. 349 νοὶ 308, σοπείρηαι ΠΙογοη γιηα 5. ἴῃ ΟΠ ροηΐου. 
γέραμι, ου1Π| 6Χ δυάριῃ ΒΟ Πμ}}}} (υ1ὸγ ΜΙ χίμΩΪ οἱ ὥντι} ερίπουραΐατα τρια ρονίβ ἑπιύγουββουΐι, δή ἰμ1ἃ 
560 ἃΠπηϊ 90 1 (γε Πα ὴἃ ον ϊηατῖο ἀμ Του ὶ ροΐοθις Οὐσα δ ἢ  Ὴ1{π|5 ΤᾺ ΟἸ ΠΛ τι 8, 4ιοα Τα 15 1ὰ 1 88- 
{18 ΘΟ 50] τ συ8 οἱ Ομγοπίου οι ΑἸσχαπαν ἢ οὐ αοἷδ ἃρραγη θησαν ἀηθ0 δ 1 σοπεϊσηδηὶ. Βοοναίυδβ, 
βοχομι 0115 Οἱ ῬΠΠΟβτο τ ρία5 14. ΘΥΘα ΤΟ ΤῈ ἸηΘΙΟΥΒ οὶ ἐδ. ἃ 49 ροδὶ ΟᾺΠῚ (ερκατὶβ. ἀυδαϊὶουοπι, αν ἅπη0 
ἰδὲ ὁοηἰίηρι, Τα ΐθιι5 Μααν λ, εχ {Ππα{10 οἱ ΟΒγοιοο ΑἸοχαηενίηο. Π ασεατα 1Δαιῖα8. ΡΒ οβτονρίυβ, 
ὩΒγοηΐσαι ΑἸθχαι πῃ), Ὁ Βοο ρα πδ5, ΝΊ ΘΟ ρΠΟΥ 5 ΟΡ ΠΟΘΙ ἀρρατιξβα οΡΊ θα π ἐσύεαν ὅπη 600 
ὠοπβίαμ 5 Δ. Μυνβα 1 οα η δία σηση!ο σοι ΠΙΧΙϊ. [ἃ δαΐθιη ρτγεοι αὶ Οηνπ 685 οἰ γομο]οβίοδ ἐδΠ 1088 
6 δη. 851 γενοσάπάυ οι ραιβυμίρηι. 

ΣΤ. ΝΊΒΗ δὰ νοϊογθηάδην ἴὼ ἀμαυ τ ϑῦ0 οπποἶβ ἀρ ρατὶ ΠΟ ἢ 8 αὶ ΔΠ ρα τὶ ροΙ δὲ ρλαῖον Ὑ πδὸρ ἢ 5 
πἀποιϊοτγηδίο πη, 4085 δὰ ΠῚ ρ 61 581 [0}πηΐ 51} μοπαοεῖδ, 115. οἴ παν, αι ἢθ] ὑσηῖνα νϑυί ἴδηι ρσοαῖ, 
οἰόναίανρ, ΔῈ ΘμΠὶ δἰ κοι} ἔμθο α16 θὲ ηἰοσυκίρ5 νίβιιαι 686: ομεία Πι1Ὸ ἴσου δα ἀροη! φοίσιη ἰθηροτο 
τη ῃ βία πὴ Ταΐαβος ΟΣ ΡΉΠὴν ( αἐθείμεσεβ [γα νυ ἶ588 ρΓορμίον σο5 ΦΌΪΟΧ Πλ0 υσοδκίοια Βα ρ [πα πὶ μυπῖῃ- 
ἐΆΝΟΝΕΣ Π 0 1ὼ (ἰαἰσελεκι μι ἸΝΝιρόδ θη δ. ΠΙΟΓ τὴ ἰρυὶβ νου ἷδ ΟΧροβαΐπβοΣ 088 ὁηγηᾷ ἃ ν τὼ αἰΐοια, 
1άγθ οἷ δ δα} Οὐ ΔΏΠ0 Φὸ ὁ Ὁ ρ 10] συ! απο ἀιρίον 6 ἀδέδμαἰς, Ῥείμα, οὶ Ηϊδνοην αΐδηὶ 
( μνογεϊεὶ, ἰὰ χα ΓΕδρια ῃὸ ργοσίρία πη 80 ἀππο ΧντΘηβία ἢ Ἰαιροιεϑιον δ᾽ αἰΐα 651 Ἱ ορ οι 510 0- 
1 Αὐϊμέμηη ΒιαγΙν εἴ5, ἰὼ χα 5 μυδὶ ὀχρυκηδίατη Μαρπθυιίαιη οὐρα! ἴ558. το δγίιν, Γνον 5 βγΌΓΒῸΒ 
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“Δοίοριαν ἸΠοταπὶ ἃἷν Δ οἰ δ ρ γᾶϑί6 βου ῃἰουατη, ἃς πγο ἰ8 σίγα Β βίον νογ ἰαΐδηι ΡοθοΔ 18 ἀοίον- 
ταϊαηι ἃ υοἰοτ 8. Θασα 5 6 βοψυΐϊπηασ, ποθὴ αηπὸ 35), 50 902, ρυησηηα ΡΠ σύθο 8 ἀράν ἴο ; πᾷ ΠῈ 
δι). 401. Οὐ Πη  55.1 16καὶ ἀ Δί αγβίιὴ ρτ ΠτπῈ ἸΏ ΘΏ 58 ΒΟρ ΘΠ γὶ, ποὴ 9. αἱ μίασαι Βατουΐο. Οὐοα 
ϑαΐθαν δι] ΠΙογοην πὶ Οὐκ οητρομ αἰιίθι, μ] ἰθδιοηΐπ μα, οἱ ἐραοῖθ ἈρρανΠθποιι σοί, ἃ Φ058- 
Ρὶνο ΘΠ βονῸ ἴω ΠΙεροῖν ἡἡϊα οἱ Οἀρολ οὶ οὐ θη 8 ρει οὐ απ ββαὰ πὶ Θ5ι, σαὶ 1] ἃ πλὰξ τὰ τ. ἃ 6888 
συ ρ γί σεοι, μν καΐδιῃ ΠΙΒεοη αν πο ἢ βἰ1, ἤθη νἱο0. 568 τη ποία ἰδ ρον ἔλοῖ {|| ΠΙΟγοπ ν ἡματη 
Δ Ύγάγο ἀμ] Οαπὶ πτο ΞΟΓΙσθρο1, πονἀμ τὴ ργο βοηίδτη Ον 1 Θρίπίοία ταν [οί σβ6 νοι τ 306 ΒΧ ρυ- 
λ1ῖσο συτηονγὸ ἀυ 1 ἃ}}18 πη η Βηιθ ΕἾ8 Γοηὰ Δ0ὴ [τὰ ἀοοῦγα!ο ῬοΓον  Π|τη5, Βορίριο Οὐη δ ηλ58ο, Νουεῖα 8 
νι {σϑιΐ, μὴ. ἀθ, αὐ τοί οδίομίυτη αὐ ἀηπατα 22 σοϊοναῖ, ἀπ {Π 0} ἀαοιονίζαια αἰἰταν: ἀαΐ σα πὰ 
Π 8 ὀσοἸβ5θο ἠλΡΓαῖ ροβὲ ὀορϑυ!αί πὶ ΒοΡρίϊ οἱ ΝΙ κυίαῃ! [15 691 ἀαπ 5. Ομτῖ σε 3151). αἱ} {6 Γκοία πὶ 
6588 (6 (το Καὶ. ΕΟθυν, πα Χχ ναιτ, ΑἿς Τη]αἷτω θα χχυπτ ἤθη ὁγαΐϊ αῆποὸ 254. Δα παλιν 30 ατρ, βοὰ 
ἃῃ πὸ "0 2, Οαἱδ νοῦ {4661} ρ[ 5 Φαϑτη 5οθα}0 τπὸ ροβιου!ονῖβ αποϊογί [αἴθ πὶ, ὕνυη]}0 ἰρϑὶ οσμπ!αἴο ἰθ511 
ογοιαὶ καιορυποπήην, 41 418 παριπο 18}, ἰθπηροῦο ΡάΒο ΠΑ] ὁ ατοτα Θρρὰγαΐβϑο αὐτου ἰ5ϑέπιο ΔΠΠῚΡ- 
πιαὶ 7 ἈΠΟ μα 06} 1ὴ αἰεὶ ποίφιίοπθ δυγάψοΡΙ ᾿ψαοῖαβ, θη ἔδαιοα ἢ ᾿ απ, ὁπ} 8 4168 98 ἀηπὸ δὴ] ν- 
γὸ ὐπὸ Ν οι ΐβ ΜΔ}} σοη σα γα τς 

ΧΊΗ. Π5 ἀθ ἅπη)0. ΟΟηΒ 115, 4918 η80 ἃ 416 ἀἰξρηίαπέαπι βαρογοβὲ, [1 τηοης8 Μαῖο, Οἷς πιοπβίϑ 
βοριμτὴ ας σρη τ πε 558 ρυΌθ.1 ποία [πῃ 0115 τγ35. σρίπίο! ρει ῆχα τ Ζαὼ [ούβαη δὰ ἀξατπὶ 5ασΡατ ἢ 
ἴῃ (ἡσο! διὰ ἰσστϊσινα αν ροβῖϊα οπίς 00 116 γε ΠΠἀη 8. ὅθ ὁρίδιο!α Ἰορόπα 51} ἐπ Ἰσαηβ. Αἰνοδι εᾶπθ ἃ 
δ᾽ γίεση 8 ΠΠυ14. 1ΠΠσαοίον ἀαοίλατ' ρροθαιίο 6 ἴρ5ο ορίδιοί  ἰοχία, πππι. ἦν ἤη πὸ Δἰοηὲς λλη ἐ ἐν 
βαηοί5. δι πιΙσουβίος ἰλοϑιις, τα οἷ ἀρραν σοηε σίεβο πγπιοναίαν, γόταια νορνὰ Δυηῖς ἡ αϊβ ἴα ποη- 
ἢ 1} }5 ἘΧΘΗΥρΙα ΓΙῸ 5 ρΓΘ ΤΡ Π.558 απ}. ὑπ] 5 ργ δ υαγ κβι 5 [015 οιηηίηο ταῖν σαιδα, ΔΙ αἰ ἰ8 
{ἰτακοτο γουθει δὲ δὲς δα πος δον δουξίθς ἀϊοτι5. φαῖθ3 6} 5απ|, αὐ ἀρρατὐπθαι οσαοῖς ἴρθὸ Ρθῃ- 
ἰοοοδι5 ἴο [οι πὶ ΘΧ οἰἰπηανθηὶ : αΤη 4118 ἐρεῖ5 ρθιϑαλδιηι ο3801, 1 4αυι οὐἱ βοόνονα, ἡπηχααπι ΝῸ- 
πδ5 Δίδιηβ οὺ πα Θοη ὁ ΘΟ5[88 ἴθϑι0 Θοποα στον ρόβ8ο, πδία τιν Νοηαύ πα, δ αὐΐ ἀοϊενογον ΑἹΤΗ ροιία5 86- 
αυἱ ἀενο!απὶ ἀαοιουν ταΐοτη Ἰὐσο]οξίς Οτἐθο, ὅπ5 Πα 5 ἀρραν!σηἷ5 αἴσῃ Ξορίϊαχο δέα!ϊ [αξταια οθη8- 
ταπῖετ ἀθ}τ. 56 ἃ σὴ ἴῃ ἀτο Ῥομιθσοκίεβ γίδατῃ σγασειη τηοιησταῖ ΠΥΡΊ 5, νολα τι ἐπ ἀϊεύοις οι σοοςίςβ: 
φηθι5, δ᾽ σε ῖηα ὕθὴ βοϊυ τη νείδγαιῃ ἴδ π) [8 {ΠΟ τὰ πὸ 48 ΟἹ (ἐν τβοο  τἢ, 506 εἴ ἀὐτδοοι απ διαὶ 
μοϑϊονπόναι σοπδασλβίμο, Ἰατο Πα π΄ τοτιπὶ το ρο5 Ζυϊαα πρίαια ἀἴολα ας συ ἃ Ιάβο αι δ δα 
Ῥοπίθοοβίθῃ ἰη ου 11. Θαηρηομίθγ οἶλον ΕΠ οσιον βίαι, ( ἀτοπισμηι Αἰοναμίνονοι, Βοσορ βποπι, 
ΟἸγόαπ), ΝΙ σο ρῃογα πὶ δυο υγοιη “οἰολκηὶ Βα η.Π1 Αι οτηϊὶ Φ οὐ ἰπἴοσ πσορητογοβ Βα πα τα, ΒΟ  8η- 
ἀἰδίαβ, δἴο., αἰοιὴ ἃρμανι  }5 οὐμ οἷδ ἔπ ἰρξὸ Ῥοηϊοσοβίοβ ἔδεῖο Πρ ἀσοϊον ροβαίεβο ἢ Φαύγαπι δἸϊὶ, 
υὐ (λροπίοιων Δίοσαηιἰεἰηιοης 5 γ85 ἐπι ροβ5ιθ 1165 5η αἱ σοη]πακα ηὶ, πσονρο Νύμα5 δ αἴαϑ οἱ ἴβεία αι 
Ῥρηϊασοβιυβ Σ ἈΠῚω αν ΒΟ] απ αἰδιι, ποία Νοηαυ αν δ αἰάσα μι, απἰὰ σαχ ΡεηΓοσοδι ἐδ οβίο πο οοῶ- 
τη, ὀχραπδὶ νο! α, 
ΧΙΥ Δα ΟΥ̓ ΠΕ πατγαϊ  σποηλ ψα»Ἴπὴλ ῬΏΠοβίοτυρία5. αἰ χα αὐ ποῖα πὲ, φαοναλ πορη}]α [α]5α, 

δἰΐα, φηαπγνίδ ΟΝ ΤΠ ἰἀοἰϊανποῦ σομῆπυο τορυ]λη]α, 1685 Ιλ Γι ΠῚ ἃ} ἀποίογηνα5 {16 ἢ ποῖ5 ρρο- 
ΠΟ 1561 αἰ 6 ρυϊαθνα τ! ΡΠ] οσ οθμία5. 10. 16. 77 χες ὁροίσα,, οὰρν. 900). αἰ οστσθτῃ Ππολ τ τη κηὰ 
ἰνυῖάο, ἰαβίαν σονομαϑ, αρθῖχαῦν οἰ σα ἡγ] αἴατῃ ΤΠ πβο; φπ0 ἃ συμ ει αἱ Οἡ νον οὶ Αὐοχαπαά πη ασοῖου ; οἱ 
οἱ ἱρεῖβ ρσγοροηοάηι (ἡ ον ἐσὲ ΡΥ νθυ}ὴ5 Γαυσ ρηαηοϑ ας Νίσυρίγανιθ 2 9. ΟΠ κεῖ. αι ραν 
ϑοχζηπισηατῃ, μάγοι ΓΙ Ποδιουμία αν ἐν ΒΟΥ 11. Πὴς πίθου οἷνλοι πη η {18 ἢ} 5ῖσα! πο οὐποΐπο δπα- 
ἄδι ΡΙΠ οβιν αι οἱ Οἀροι οὶ Διοθαπ νου αὐνοιοινι 8. 1 ρουγεαβ 1 ΠοἸαγὶ σὴ σορσὶ πᾶ ΠψΎῚ ΠΕ ΚΠ ΘΔ 
γατίον ΠῚ [ον αἰοιονοβ, ὅατὰ ἰκία ἀρρᾶνισηα αἰζοναπλ 4 α5. Π ογΌΒΟΙν ηλἷ5. οσπεἰκὶ !, οὐτὰ δα! αὶ 
(παρ! ατὰ ἰ δι δ ΓᾶΓΟ δύῃ ἀρδιοδδὶ, ΟΠ ἀσναη  : Τὰ πὰ ΘΠ ΟΡῸΧ ἴῃς ο(010 ἈΡραΡΟΣ Τυ0 οἴλοιπας- 
ἀαία, ἰὐβῖ6 ατερ. Νά. οὔαϊ. αν ἦὲ Ζιδέαη., ἀυτα. 10. »». 13 ΣΦ ρὸν ἀυσααθ σονοπαΐα, Βλορι Πόλι 
“απο ἴθ ὀχ ῖβ ἀρρᾶγαλ, δάστη ἰόξίο, οὐαὶ. τι, παῖ, 18, μᾶς, 10. ἃς βυϊοηλη ΘΓαΐ ΘΓ ΌΟ6Πὶ Ιαύθο 
ὁονοπίπαι ἰσμρίοροῦο : χασα Ῥαα 15 ἰοειαΐαν, ἀατὰ ομρίϑὲ, 33, αατη, 10, κίον ἃ] 185 δοοΙ οβα β8 η0- 
(ὰ Τ᾽ οἰἸοῖθ οἱοίανα5, ἀο ὁγασο ἰσαπθὰ5 αἱ 

Ονιιροηι οογοῦα ἰμοίάο οἰησίξ οἱοῦο. 

Οὐοά αὐΐοαι δά Οἠροιίουνη, Αἰοσαηήρδπηηπ, οοάθιν (δ πΊροῦθ 410 ΟΓῸΧ ΠΙΘΡΟΞΟΙν πὴ) 5 ἀρράναΐ,, 

οατὰ Οοπβίϑη!ο ἀρὰ δατδαιῃ ἀἰτηϊοδοιὶ ἴῃ Ῥαηποπία ἐξε σοηδρθοία πὶ : οἱ ῬὨΠοβιουβῖπβ, αἰ 49 

ὀχοτοίτοἱ νίβαιῃ οββο,ὰς Οοπδίαπηίπηοβ Ποῖα, Μὰ σπου! Δ 05 νοιῸ τη810 τορ᾽ ονίδεος ἰὰ ατὶ Ππηλθη- 

ἴα πὶ τοοτγῖϊο τορε αηγι5, σα τῇ ΠΠΙογοξοιν 8 νἶβα δίς βθρίϊηα Μία, ρεθ στὰ νότὸ ἅμ δ] αὐβᾶπι 80- 

ἴαταηο, 28 Βορίοιθγίθ 416. ΘΟΡΔΓ 5581) 511. ᾿ ὶ ; , » Ἣ» 

ΧΡ, Οὐ μεαιβησίετι!. δία σγαοῖβ ἀρ ραν ἶο, νανα, ἃ ΠΟΉ}}18 ἀοθηίτατη εβξ, ῬΗΠοβιουρῖο 6 

οἱ (προνὶοὶ αὐραιρεμΐ ἀυοιΟΥἹ νἸβογα ο51, Πα Πὰ δος ΟἈΙ6π 10 γΟ  αἶδϑ0 (σῃϑίδηι]ο ν]οίουῦϊδ ἢ) ἴῃ 

Μαρπεηξιιπη εἰρη σαγο,οἱ πον ἰμβιΣπὶ ἃ π|}Π 65 ὁ}05 Πάπα 8] Πλὰ ΓΟ : 56 βυρροηθηὶ 1Πυ8 Ἰη)818 

νἰπα ΠῚ 6550 6850. Βηγοη 5. πὸ σ εἶσοο δχίοίηδι θεαπὶ παν ἴθ αν αἷν Αὐϊδη 5  οΙθεῖα, 1 πηροβία- 

(ραν, οἱ Εροϊοείῳ νἱοϊονίαον ρον πα 8εε, ΟΥ̓ α8. [ἢ ἰοΐατῃ ἔστο ἴῃ Ιαυ0πΊ δ σγατίδτη (μη 5 4 Π{| 

ἱπιδρρνυοῖασ : Πδὰσ Πρ. ΟΟ5 651) 8, οβι ηπίληθ, σαὰπ 1 ὙΠ ν 5. Θβδοὺ ἢπὶ ρόρητου, ὑῶν 

νοϊαΐῖθβο (ππτ. 2). ΟΟηδίδη οἱ μἰδίαιθηη στ οἱ5 ἀοτϑοιίοηα, απ] ἴανοῦ 6 ἰδ οϑϑοῖ, ΤΕΤΩΠΠΡΤᾺ Δ ὩΣ 

(σαί νόρὸ πρα]ονὸπιὶ ρᾶτεῦπα ρ᾽οἴαϊ 6 π), ΒΟῺ { ΤΘΒΕΓΙ ΒΊδη0, 566] ΠΟ 6511 ἐάχον τὰν ἃ ἐπ ύα 

3): αἱ Π465 6105 {Π|5 ρυοα βΊ15 Πγιπαροῖαν, βαυοίϑαιο ἰὼ (δεδίασι δυρογοίαν ἢδο ἀϊνί πῶ ἴῃ 850 86- 

Ῥάτμον. απ. ΧΧΧΠΙ. 
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ὨΘνΌΪΟ π ϊθ ἰο5Ποδίϊοτμθ. 105 Ἔδθβαβ ΟΠ οὗθογα ῬΟΓΟἾ, ΟΝ ΒΠῚ}}} οὐ ποἷ8 ΔΡῬΑΛοη6, {περ (σηβίδης- 
ἐμ ν]Ἱοτουίλ αν ἴῃ ΜΙ Χο Πστἢ ΟἸτὴλ. πον], οἱ δὰ βίσθσσο θΥρ α πήτιτὴ Δηϊηγα νι. ΘΙ ΕΧ ἢ 6715 
ψὶεὶ ΟΤοοία ΠΟΘ 201 ΘΟὨ 5] Π τ ηλ οἱ ρησρυδίίς αν φϑιϊπηανο, ρον πο Π6ΟῚ ΟΒυΙδ Δ μ θὰ γον δ᾽οτΩ, [οδιᾶ- 
ἰδ νΟἹ 1, πὶ 60 νἷδο φυοίσαοι Ηϊογοξοῖν πὴ ρᾶραηιϊ δύ αἰ, αἱ Ἰζοοϊοδίαπι σοπσανεθετεῖ, ἀρ τᾶ 
6Χ Βυξηδηιοαὶ εἴρη ΟΕ 15} ΒΟ ἶη] νἱγέα!α, οὐ ἀοσιρί πὲθ οἷυ5. οἰ πὶ} οὐσίηο (ματα. 4). ΑΣΙχία [1 
ἴῃ οὐνηΐσηι δίβιιυαι {Πιᾷ σουερίοἰο τ σὴν δοϊτα δ ας ποῖα θὈεἴα ς οἱ τ 115 τη γαῦ ἢ} τοϊοτῖοσθ 
ομληθϑ ἘΟΠΊΔΗΐ ΟΥδἷκ πον  οἴα5 πος ΘΟ Ί σου (6 οί αρα! 5. ο580. τοίοτι Βοχοιιοθαϑ: ΟΥ̓ 108 
Ργοχῖπιστι (Ἰυπ Αα ἐς ΓΙ 51} μα νεπίτα, οὐ καργοιηῖ 061} ἀΐδια, 5. ΠῊ}}Π}5 ἀρρανλο ροξίοας συ] 
ΘΠ} δ πε |881 ἐς αὐ ρ᾽ πὶ ᾿πδίδαγανα ὁ σβυρθογοηίωνς εἰρβθ σαν! οὐ Ἰούηρμονο σοτω βίη απι ΒΡ, ἃ 
ΠΟ ΠΙΔΉΒΕΓΟ ΕΌΡ6Ρ ἰδ ρίθτὴ ἴᾳ [οπαρ}} τα ΠΟ} 5 Ταρίδ,, ρτορῃοίαπι, Οὐ16, Εἷ λιτθο διτιοἶβι εἰ 510 
ἰμ 118 ομκοοραίαβ ΟὙΠΠῚ σοηπίρημη5, αῦτὰ ᾿ρμβὶ ἰοῖο νἱΓεθ ἰδιπ ροσο αὐ ἰδ πλῖοῖς ΠῚ ρονίθυοηηα ἴο- 
τοῦτ, ἀθοαγ αν 0 0 Ἰὼ ΟΧΡΙο 615 ΘΙ ον Ποῖ οὐ Ὠ5}115. ἔλα εῖγα ἐπι θ 6 ον ἀπ πνιτ [ΔΕ] ΠῚ 5, 
ἈΎ Ο Ἐρίβίοίαια, πὰποὸ Ραϊαπια5 ἃ (γνΉΠῸ ἴρβοὸ ἀἶο αύὸ ἀρρατγιμν σοη μην, τὰ 11} 6 ΟΒῚ ΠΩ ΘΌΓΟΥ 

εοτίρίατη σ 16 ΘΙ ρθη σαὶ ἴρπο, ἀπ αν αἰϊ, ηπὰν, ὕ, 80 ροβί ]παπι ΕΠ] ργοθρίατη οοθ. ρογοῦρίϑεσί, 
οοπῖίπαο σρα 5 16, αἱ ἀϊκη σαν οραξι Δ0Ὲ 15 οἱ ρεοοῖθηπ ργὸ ᾿περονοῖογο [ποῖ5. 558 στα ρὸν ΠΠ 6 - 
"45 ἢΠπ|ἃ [ρ8] δ ση Π σᾶτΘ ἔδυ π ιβθθ : ξξαυτῆς διὰ τούτων ἐσπουδάσαμεν γραμμάτων, Α΄ σορίο ἐπ πηι α8- 
γί οὐ ΟΒ νὰ ΑἹ Ορόγα ΠῚ σουν Π0}} δὲν ΤΠ 5 ἔρ56. ρᾶπιο ΡΒ ΙΒ ΠΟΥ ἀπηπὶ ἀλροπισηι, 80} ρους 
Δ αη πὴ βου] ροθαῖ, αἰκοϊ 5 ροβία!αρο νἀοθαίασ: Ισπσεθ δ Ἰο εϊοαι το, οἰραβοκ, ταῦ την ΘΑΤΌΏ Η ΟΤῺ 
Γορυϊ]σηθδ} βοπίσο ράσαιη δοσαΡίαν ; νι θὲ ρα λα, 4π0 6} {{Π 01 δ βαθιη ὅθ ΓΟΠον το. τποἷδ πγἷ- 
Ῥκσυ!ο, 11} 6. στο ριοίοοίαμι, οοττη π 4 Β}}188. 6556; 4πο 60 ἰορεῖϊ βἰσηθηη ον οἷ ἐπ δι ἴ01} αἷθ 
ἀρραλ τυ πηι, οἷο. 

ΧΨΤΙ. Ταριπποηΐα ἀποίογατν ἀ6 μγού! ρου οΥποἶβ Τ᾿ δον πηῖ5. νῖκο αὐ σαϊσοην Ορίξεο! αἰ χοηα 
ῥυσισαν πλα8, θα πο τὴ δα ποτ] οΓα πἴο5. σοι Ον ΠῚ ορίδίἶσο, πνοριϊοθσπι ἤθη ΓΤ σία τι, πον δοίη 
μη] ας σοηηπθτπονα ἴοηθην Βαδθοῖ, σὰ πὶ οἰθίονῖ5 αυὼ ΠΥΡΙΠῚ οἱ Οραραπ), οὐ 5 ταθη δ θ οπι ΟΠ ρ 06 - 
ἰυπίαν, ἔπΠ|π|Ὸ Ῥοϑί. ρει πο πὶ ΘΟ] σα νΠ πη Ὲ8. 

ποῦ πασσοσννοιςυ 
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Μηνὶ Μαΐῳ (1), ζ΄ ἡμέρᾳ (2). 

ΨΌΙ ΤΊΤΟΣ ἙΤΡΙΔΟΣ 
ΔΡΧΙΈΕΠΙΣΟΙΠΟΥ ἹΕΡΟΣΟΛΥΜῺΝ 

ΒΙΠΣΤΌΛΗ ΠΡῸΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΝ ΕΥ̓ΣΕΒΩΣΤΑΥΤΟΝ ΒΑΣΙΔῸΛΔ, 

ὩΣ να. ,Ἀ....Ἅἱ ᾿ " τ {πὶ τοῦ ἐν οὐρανοῖς φανέντος σὴ μείο) τοῦ σταυδοῦ ἐκ φωτὸς, ἐν ᾿Ιεροσολύμοις δοθέντος, 

δίοηϑ9 Μαΐο, ἀἰο ἐορίϊανα ἰαπη. 351) 

ΞΑΝΟΤΙ ΑΥ̓ΆΠΠ111 

ΕΡΙΒΤΟΙΑ ΔΑΒ ἙΟΟΝΒΊΤΑΝΤΙΌΟΝ 

ΡΠΒΒΙΜΌΝΜ ΓΜΡΕΒΑΤΟΙΝΟΝ, 

4251 ὲ Ξἴσηο ἱμεϊιίῳ οὐ ιοῖς Ητργοςοἰ μη υἷδο, ἀμα ἐπ οοἱὶς ἀρρανρις 

Βασιλεῖ θεοριλεστάτῳ χαὶ 

τίῳ (9) Αὐγούστῳ, Κύριλλος 
σλόπος ἐν ἰ(υρίῳ Δαίρειν 

εὖσ 

ὁ ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπί- 

Α΄, Πρώτας ταύτας ἐξ ᾿Ιεροσολύμων πρὸς τὴν 

θξοφιλῇ σου βασιλείαν ἀποστέλλω γραμμάτων ἀπαρ- 
χὰς, σοΐ τε πρεπούσας ἀποδέξασθαι, χἀμοὶ παρα- 

σγεῖν" οὐ λόνων πχολαχείας πεπληρωμῖνας, ἀλλ᾽ 

ἐπουρανίων μυνυτιλὰς θεοπτίας' οὐδὲ συνθίπους λό- 

γῶν (ἃ) οὐ τορ᾽χῶν πιθανότητας περιεχούσας, ἀλλ᾽ 
ἁγίων σοι ἰδϑαγγελων προρρήσεσι, ἂιὰ τῆς τῶν πρα- 

᾿ », ξ 4 ὅδι 

μάτων ἐχδάσεως, μαρτυρούσας τὴν ἀλήθειαν, 

Β΄. Ἕτεροι μὲν γὰρ, ἀφ᾽ ὧν ἔχουσι, τὴν τιμίαν 

600 πολλάχις στεφανοῦσι χεραλὴν, χρυσοχηλλήτους 

τεφάνους λίθοις διαυγεστάτοις πεποικιλμένους προσ- 

ἸὙ1ὰ ποὰϊ, 928.,π-ς 10. 

{Π Μηνὶ Μαίῳ, γογθα πὸ αδἀάϊα! πιὰ. οχ ὁρᾷ. 
Οἰἴαρ. οἱ νονα. γοί. τ ηοίδηχ (εἰ ὁχ βοο ΟΙΠΟΡ., 
ΨΟΟΘΙῚ τοῦ ἁγίου οχ σοι, Πο8 οἱ ὑὰβάιρ. 1 ἀτοίβ. 
μαδοίαγ, τοῦ ἐν ἁγίοις Πατοὺς ἡμῶν. [,060 πὸν εὖ. 
σεδέστατον βασιλέα, εσ} Ὀτγδίϑθοτιιβ, τὸν βασιλέα 
οἷὸν τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, γόγρθα, ἐν οὐγανοῖς 
ἀνέντος, ἀοθαπ! ἴθ ἴοα. οἱ Οαβαιθ. Παῦθιαγ ΄ὴ 

ὑτοίς,, ἐν οὐρ νῷ, οἱ οἱ άταν, τοῦ σταυφοῦ. γο- 
668, ἐκ φωτός, 6Χ 5610. ΟΓ0)». ἀὐ]θοϊηηθ 8, ", 

(381 Ζ’ ἡμέρᾳ. Νπηίθατῃ ΕσοΙ θα ἰνριβοα ἀΐο 7 ΜΙ 11 
ταοιονίαι τοσο  } Β}ὰ8. πράσα} ἀδ χαὸ νυ! 5 
ἴῃ. Θὰ φορἰβίοίᾳ, 

(3) Κωνσταντίῳ. ἀρυὰά ἀτεῖβ., Κυνσταντίνῳ. ἢὶ 

Ὡ 
εὐεστάτῳ Κωνσταν- ᾿ὶ ᾿πιρρδέου θ6ὺ ἀϊρο οι πιο ἃς ρὲϊθοῖηιο ὕοῃ8 - 

ἰδπῖϊίο Δα σιβίο, ΟΡ 5. ΘΟ  ΟβοΙ γγοτ πὶ ορἰ500- 
Ῥὰ5 ἴῃ Βοιηΐηο βαϊαΐδχμ. 

Ι. Ῥεϊπιᾶβ Πᾶς οχ ἩΪΘγοβο  ν πιῖβ, δα ἐαῦση Π 60 

αἰϊοσένηι τορηῖπὶ [56 Ἰτηρθτγαἰογίαην τη] 5 α πὶ) 

Ἐιιοταγαια ρα πα {15 χη τἐο, ἀαλ5. οἱ [6 ἀσοίρθγο, εἴ 

26 ἀγα ἀβοθαῖ : “απ πὴ δα [αἰ 15. γ6ΡΌ15. τα- 

ἴενῖς οἰπε, θοαὶ τη τη ἰββδηι ἃ [)60 σ 65 τ ΓΘΤΌΠΙ 

{00 νἰϑίο θαι δα Ποσηξ; ποαὰθ τί σοτηρυπιία5 
τιοϊουσαραι βορ οοϊ απ πὰ ΡΒ 1111 05. δοῖι- 
(ἰποῃ!, 5064. ϑαὰπλ βαησίοσατα να ρο ΠΟΙ ῬΤ89. 

αἀτολιοι 5. γογιταϊθηι 6 Χ 'ρ50 {|}0Ὶ ἀβίγαδηξ ΓΟΥῚΠῚ 

οὐθηΐα. 

11. 15. Αἰατ6 ΔΠΠ| αιηάεπι ὁχ ἢἰβ χὰ ΠΡ ΘΠ ργῶ- 
(ἰοβατῃ 5ρΡ6 ἰαατ σαραΐ σοτοηδηί, αὐρὸ πα πμσία 5 

ΙΒ ρϑυ!αυ! ἀϊδδι δα 8 σα ηχηνῖβ ἀἰϑ( ποίας ΠΡ Οἴοσθὰ- 

Τυρίοο βαθοι: βαλῶ ἀρραν ίο ἰαοίᾳ παγγαϊαῦ Ξὰ}Ὁ 
σομπίαηπο, ΕΙΓΟΡί 8 βοσρίογί5. ὀτρα θη 65|, 

(ἃ Συνρέτους λύγων, οἷο. ὕτρίβθγ., συνθέτων 
λόγων ῥητοριχὰς πιθανότητας. ἤρθ οἱ Οαϑῆι}., 
σουβέτους λόγους ῥητοριεῖς πιθανότητας, [Ιηΐγα, 
ἴοοο προῤρήσεις, Ξουρβ τη, ποοῤΥῥήτεσι, εχ οοὐα, 
ἤοο, ὕαόαπθ., ποπονοῦ, δ ον, αὶ Βαρ οὶ, ποοσ- 
πήσεασι Οτγοίϑονις Το, παροΐνεσιν, Ἰογίο, ζγοὸ παρ- 
αἀνξσεσι. 51. ΟἹ ΜΟΥ Θ τ’ ἴ18. ὙΟΟΙ ἀλέητιαν 
ργἤχαθ, ξακοηο παραίνεσιν οὐ ἀλήηξισν, Β0.- 
8115 6558. σριτπἢ, τόρ, Ευωησο ονμην δολονία- 
ἐἰοπθὴν 556 ἰρεϊαπίος το ἀθοὶ5 νεΡ ἢ, οβέριἐϊ8.. 16- 
σὶο [οτἹς τέρασι, 
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ὁοτομάπια8 (ααοτῖπῃ οαΐτὰ ἀοηυνα ὁ ἰονγὰ οὐῖρο, 

δοναμπνάθπι ἴθρρα {{π|5}.. νόθα πὶ ἀν πᾶ πὶ σφ θματὰ 

τόρατα ᾿αρταββίσαοιην ΗΠ  οτοβοί ν μλῖ5 (81 Πδο οἰανὶ 

ἐπα ρ ΟΣ Λοσαρονθα5 ρουαοίδηχ, ρἱοίατ! ἀατ ΤΌΝΙ πο 

αἰατο ποίαν Γἀοίπι 5. ΝΟ αΓ πᾶπο με τὴ ὃχ 

ἐβαογαϊίορο ἴὰ. Ὁ ποιτίαπι ἀἀά ασανῖ5. ({ὰ δηϊηι 

φεΐον ρον θᾶμα ααατα μϑο ουα μι οἰ το π ]105. (0608), 

βοιὶ πὸ τὰ ᾿5. ταν ον ῖθ ἐδ 2 σοπῆνμιθυϊα. ἀπ- 

Ρ 5: 61, πὶ ἀνία τορι οοπιβροοι 9 65 μώΓθα ]- 

ταΐοπὶ (Ε), πη] θα5 (6. 6 σι] σΟΥΌΠΙ5 οποία 

«Δαϊσοσηβ, ἴης Γουνοπτϊ 5 60. οτηπἰθγη ἴθ αὶ Ὡ]ηΟ 

οὔατα σον οἰ [35 οτι 85 ἃσὴ5. ΠΠΠπῸ γοΥῸ πλρ] ΓΙ 
αἰνογβῖι οβιῦ5. Πάαςεῖα αἴψιι8. αἹαοναῖα γδρ]οἃ- 

τἶθ, ἀπσπὴ οχ πῆρα! 5 απ ὁ τοί ρόγο οἰ οἷν, ᾿πὰ- 

ρϑεῖσθι απαὶ ἃ )60 χονοῦα ΑΠΠ αὶ ΘΟ ΓΟ 468. 
Π1. Αὐ ἰοη ρον αὐ ἄοῦῃ ) 80 ΔΏΛ οἰ 5π τη] ἀο ἔ0110]5 

τοοονἀαο 8 ΟΠ 5 ΔὨ 1111 ρα 5 (πα! αΐαγο σριιο 8 

ἤβαιηι ἰὰ ΠΙΘγ ΞΟ πι15. 65. γορογίσῃι: ἀἰϊνίημα δτὰ- 
τὰ γἦροὸ ρμἱοαιοαι χθοῖς ἀαγθην μος Ιαγμίοηϊο, οἱ 

«ὐβοοράιοβ (3) βαποῖοβ ἰΙσσο5 Ἰηνδηϊτοί, Το νοῦὸ, 

ἀσαιιο, οὐ αἰ 1 πὶ ἢ} θη πη ρογαίον, 4Ὲ} ἀνοραϊ 

Ῥἰθ αΐθηαιν λ8)οὉἹ ἴῃ δῖ. Ῥ Προ Π 6 ΒΕρΘΡα 5, ΠῸΠ ἃ 
λοττα 4, 50] ὁ 0 ἀαΐα μεοάδοα; οὐ θοιηϊῃ] ἂο 

δουναίουβ ΒΟΒΙΡῚ 4688 Ομ τιδῖΣ απ σα ΕἼΗ Δ οὶ 

() Ανέέαηι γερθὶ πδγοαϊαίοι. πη ρον ααὶ ἃ σο- 
α(αμίηο μαῖα οἱ Οοσῃδίαεϊο Ομἴονο ἀσσορατγαϊῖ, 
ΡῬουιὸ ἀΟἰκαιξο πίονα οὐ σίποιῃ ἀπ θραι ΟἸ ον; 
δοὰ μοί 5, δραϊ σὰ 60. σοη δα 416. ὁπ ἢ - 
οἴτι5. ἈῚ νόρο δ᾽ ἀϑύοηχ βιουα χα 5 ρα πολρίιι αἰ 15 
τρρϑίαιν, το] ] 15 ΡΌΠΟ αὶ ΟἸά ΔΗ 1} γώ ἀμοῖον 
65, οἵἵτ ἃ γοβραβίαπο Αιραξίο οὐ βίποιῃ ἰὰ χῖββο, ἃ 
απὸ δ] νι σοι! ποντήση οὐ ΤΠ 5 σα σσῃβοοιία αϑὶ 
(Οὐδ᾽ 1 [8 0}}Ππ|ἃ. 

(3) ὅ} τποιυτα {15 ἱπιρί οἰ 5 συ ρου θοβογθοίδ. 

(83) Πεποιχιλμένους προπχοιλίζουτες, ΟἸΗ 9515 
015. νοΡ}»}5 το βογαΒ Ἰομῖς, ἐπιηέμενοι προπίπτοντες, 
ῬΥΟΟΜ τα θδη 165 δ) Τἰραι τόνον αἰ {παρίο ἀπτ18, 
αὖ 41} σοροιηθ ἐπιρογα ον να 5. ἀοῦ ἀΠοΡροης, ἢ 
σαριθα5 δοναηι Ἰηροηόνοπι, 510 κυ ποβίιϑ ἢ ὁτα!, 
Μὸ Δἰοιπο, ρας. ἢ, αἰ Αὐοδαίθοι: 'ἘμεῈ σοὶ πεμπε' 
Κυρήνη στιφανώοντα γρυσῷ τὴν γεραλίν' ἠ[8 
γι εἰ (αἱ 6 ηγοηο, ταριὲ ἕν ἀἰῸ σοροπαιμνιῶπ. 
σύ 8 νοτὸ ΠΟΧ 5 οὐ ονοβαπίαγ, Αἴ πιΐα πῆς Μαγ- 
σοὐΠ τα, ἢ χα (ὁ Δἴ ο πηροχαΐςςς πιὰ. ὥς « 1ὰ 
«5᾽αἸοηο ἐεσελξϑυν ρ ΘΠ Πλὰ5 πη ηδι!, ατ! ϑανασδηὰ- 
“ΤῸ ΤΌΡΌΤΙ ΚοῊ λα ΚΟ  θῈ5 ΒΕ ΡΟ Π 65 αἰχὶ, ομ αία 
αδπτὶ ον οπὰ ἀπ πὰ} Δ ΤΟΣ ὩΣ δια ρα τὰ ἰσ πὰ} τὶ 
«Διϊογάγι }.» 1 0}5 σοι παονα τ ὴ5 δὶ ἀσρυθοαιϊαηι 
ΡΥ ΔΟΥΡῚ 5 τραάτὰ ἀκα θα. ΘΕ] οΙλθπὶ ἴα (τ ἢ}}Ὲ5 
οαι. 33. ἀατὰ. 10. ΟΊ ὦ 5.128 5 ΘΧΘΙ Ρ᾽Β νοι ΤῸ 5, 
εἱ ἰὼ ρυπμὲβ Ἀοιδαῃογιπῃ ἱμρογαίογατ βίον. 

(0) Σου. 1Ἰά ργαποιποη δά]δοὶ ὁχ οὐ, Οἷον. ὃ, 
ἴσο, σάβαὰν., ὐο5, ΘῈ τοῦ, Νοϊαπι αι μουν ἢ 
ΡῈ Ἰθοῖ5 Πα [5 ΟΡ ̓ πθο ] 8 ἀἸοί αν τη ρμογαίουῖ 
ἐμόλων ἰὴ χολι, ΝΟ] γυφιθθς τοῖν ἰηλ ον ἢ} 508 ΡῸ - 
ΡΏΠ05. 115. τα} 5081 δ] Θοῖο5. ποία, 56 ᾿ρβαια 
πηρυνανονθῖα θη 0115 {Ππ|0 ΘΟ μΟΙ αν ; ποσὰ πο 5 
“ἰ ο 6 ΒΟ ΠΊ15. γ 15 τύγσ, ΝΟΣ ἐμιρθραίοῦ ἢλα- 
“εκ ας αἰοιίος, γοδο5 οακ ἐϑάσ{{} δα Πἰουαον βεοα- 
ἰὰ5 το ρόῦσατη πιοηόχη, Πα αϑ 5 οἱ Μανοο! ππ5ῖα 
"θεῖα ρυσσσλ ὦ Υαϊομε απ, Τμουσάοπίθχῃ, 
ΟἿ, 15. {{π|1|5,. ἐρούς Ἐσξ γῶν τόπον υῦ- 
δίγιαν αὐ ταν. Ηρα, θ᾽ τῇ σῇ εὐσεδείᾳ, οο, ὰ- 
βαθν., ὅσιον. μάθοη!, τὴς σὴς εὐσεδείας, (ὦ ἐμ 
»ιοίαεἰς πορξῖοι αἰἀὠἰάιιξίγλνι. 

(55) Ἡρῶτον, δου! θανοχ Ἰἴοο, δβαι}., ἀγοίϑ. 

5. ΟΥ̓ΒΠΜΠΙ ΠΙΞΊΟΘΒΟΙ,, ἈΠΟΙΠΕΡ. 

ἴδ5 σΟΥΘ ΔΒ 1 105 ΔΉ ΓΟΤῚ ΠΟ. [6 5.1 0015. 6 ΤΟΥ ρα ΓΘΒῚ5.Α χόμιζοντες (3). Ἢ μεῖς 

6 

" 

408 

ατε- 
γε: 

πὰ τἢ τ 
ὧξ οὐ τοῖς 

Ἢ ΟὝΣ ΠΑ μπεν «τα, και συχν φεισο ϑὴν μ" 
φανοῦμιν (τὰ γὰρ ἀπὸ τῆς γῆς δωδοῦμενα τῆλος ε 

ἔθ 

σε 

τὴν γ1»} ἀλλ᾽ ἐπουρανίων πραγμάτων θεϊκὴ, 
᾿ - - - “ «- ἣν Ξ 

γείαν, ἐν τοῖς τῆς θευφ᾽ λοῦς σου (ὦ) βασιλείας 

ροῖς ἐν “Ἱεροσολύμοις τελεσθεῖσαν, τῇ 

ἀγνοίας ἔλθης τὶ 

ἅπερ 
σ'λείας ποογοντχὸν 

θεσθ:ν ς 
μᾶλλον Θεῷ μὲν 

- 
ἐποῦρ 

κῷ ἢχ 

στον: ανίοῖς 

αϑατιλεῖ 10] 
- ᾿ ; .Ν ἈΝ Ὄ 
ὡς εὐχαριστίαν " μιίΐίζονος ὁ τοῦ 

πλυηγωθῆς, τὴν σὴν βασι- 

ς Θευῦ 

πρέπουσαν ἀποῷς 

κατ᾽ ἐλθρῶν θάρσου 

λείαν ἀγαπᾶσῃχι πὸ 

τουργεῖ, χαταλαδών. 
1΄. πὶ μὲν τὰ τοῦ θεοφιλεστάτου, γαὶ 

᾿ 
ἔκ ερζῷ 
᾽ 

᾿ 
ον ὧν σοῦ ἢσυμλ- 

᾿ 

καρίας μνέμης Ἱκωνσταντίνου τοῦ σοῦ σεαξρος, τεῦ 
ῳ Ν ῳ , ᾿ 

σωτήσιον τοῦ σταυροῦ ξόλν ἐν Ἱεροσολύμοις ηὔρησ 

ταὶ (1) τῆς ὑτίας γάριτος, τῷ καλῶς ζητοῦντι: τὴν 

εὐσέδειαν͵ τῶν ἀποχεχρυμλμένων ἁγίων τόπων πᾶρὰπ 
'ὰ , γ᾿ τιν Ν ΤΑ σχούτης τὴν εὔρετιν, Ἐπὶ δὲ σοῦ, 

Ἴ " ὦ εν ᾿ - 

σεθΐστατε βασιλεῦ, προγονιχὴν εὐσέόειαν μείζονι τῇ 

ΕΣ 
δέσποτα, πανευ- 

πιρὺς τὸν Θεὸν (8) εὐλαδείᾳ νικῶντος, οὐκ ἀπὸ γῆς 

λοιπὸν, ἀλλ᾽ ἐξ οὐρανῶν τὰ θχυματουργέματα" καὶ 

Προ δ᾽ ὧν εὐσεδεῖς, Βοτίρ5:: Πταίβοτιβ, ὧν εὐσεδές, 
οἵρτι δἰ Ῥέμδ. ϑαδίατιη. οδὶ ἀρὰ γαρσοβ ἀθοίου 8, 
γοσρα, 51: ὧνς ἐξ ὧν, χαθ᾿ ὧν, ἃ συρπηΐη Ξυ 86- 
Φαρα (13 γ ΣΡ ΤΠ θορὰ ροπονο, Ν 6. ἘΔ] 61 ἰσοῦ!ο- 
πο, σαν νι. πυτὰ, ἀ, δι᾽ ὧν ὁμολονεῖτε, Ιάμ!ο 
Ῥοβὶ ἰοὺ ἅπερ λαλεῖς, φμῶ ἰοχπορῖβ, δουρὶ ὁχ σοί, 
Ἰϊοο, ἀάβαηρ. οἱ Ονρίϑ., ἅπερ ἤδεῖς, πᾳ πουίδῖς αἱὶ 
Ῥυαλ  ἀση 105 ΠΟ ΘΙ ΟΠ 5. ὑϑ πόνοι νοι 5 Πα θ0 6, 
ἰοῆς, σασα σονγαρίθ ρεῸ ἠδτῖς ροβίίαπι ᾿απἀα τ ἃ 
ΟΥ̓ ΡΠὸ 5 Δ} 1}} ἴῃ το 5 580 }}5 βου ἢ, πάπὶοθγίθ 
ΔΕ 11 ο5᾽ 115 ρτ 56 ἔθνόθα! ππιροναίον 2116 1 βορὰ 5 
δογιρίθθαβ. ἀβϑία αρ γουβάπα, τ. διίατι ΟΥ̓] α51εἴνὰ 
(οϑίαμανι ας 8... Δεθριπι ΘΟΟ ΚΑΒ 1 ΠῚ ΘΠΠ[1Ὸ - 
γϑύϑίλ τῇ 56 πο τροθοη5, ἀξ 65 Πι οὴ οι ἀο- 
Βαΐιαΐὶ οἰἴδιὰ Δα οοο τα σα} 15 ΓὙ π] οἴ 
ἀποίογοιν αἀἴσονρο, νάϊ Ηλι, ῃυ. ἢ δοηΐ. 
(οηκέι. πηι. 38, ΓΛΒΟΠ]Ο5. ρτῸ βυβοδρίέο ορ]]οΠ 5 
ἀοδιιϑίοιβ ΒόΓρ5η, [6518 μαοΐίονο (δ]αγὶ απο, 11}. 
Ῥε πόὴ ριιγοομείο, οἷος ᾿ς οι  οσ δοίη ἀπ μοὺς 
Κρ ΒῈ5 πὴ) ἀοσπίρπαγαι. ΜΩΡΙΒ ὀχοηιρίππι μέσοι 15 
ο᾽ὰ9. 4αλι Πρὸ 5. οἱ δοσίρια τόκρΊο!} Υ ΤΉ τι, 

(60; Μᾶλλον Θτῷ μὲν τῷ Παμό. ΠᾺ ΞοΥΙρΕ 118 
οχ ρα, Ηοο, ὑδδάθθς οἱ νϑιου! {Π|ὺ δηυνοῖ, 46 
αυαο οσ ἀἰϊχίηβ. ται θη) Το αι γαῖτίο, ἐπ [ΟΡ 18 
τουθγιῖ ππτὴ ὅ, Θεῷ μὲν τῷ Παμάχσιλεῖ, [δα 115 
Ἀϊο ΟΊ ιν Θεῷ, Οὐνεῖδοραβ κιὸ ἢαθδί, μείζοσι,οιρι, 
πετιμήσθχι ἀξιωβεὶς, θεῷ ἡμῶν χαὶ Παμκος Ραγοὰ- 
Ἰαὴλ μὲν ἸορῚ ἀσθογθ σα θὶ ὀρροβα ραν οι!α ὃὲ 
Ῥοϑβί μείζονος, 

(ΤΊ Πύρυται Τ|ὰ βου ρβί μη. ὁΧ ἢ18.. πον, ΑἹ 
ἴὴ δ᾽ ἴθρο οὰ} 5 ναναμ δ5 θ᾽ ἀ ἀπποίαῃίη, οἱ ἴῃ 
Ομ} 1015. 8} }}8. Θ 1115 6Ρ Ὥϊ55., ΙΘρίμαν εὕση ται. νὴ} Ὁ 
1π8 ἴὰ ἀμ σολεδίδμα, μ]ατίηλὶβ Ἰοοΐβ,, γορογίαιῃ αὶ} 
Οομηδίλπε 0 γα σογα ΒΡ ΘΟ, ὑαϊ. ἀ, πη), 10 : 
δας, 10. αὶ 19, ΒυδΡρασαπ!αν αἰϊοίοιοβ. ἀγα ν ΒΈ ΠῚ], 
416. ἡ 5ΟΡ απ ἦρ88 μρβανρ ΟΠ 5ἰβ, στὰ π|5. Οὐ ἰοα τπῈ 
ἀά ἠοιγαποηάαια [ας {ἀοην. ἀδανραίαιη. οξὶ, ἰὴ 
58] πχχχτη, πππὶ. 48, τηϑιη τα! πα πο πὰ 500 
ἰθῶρονθ δὲ Ἰποηυχηθηταση Βυπίἱ Γλοιογαιη, αι 
ΠΟΙ 5] (6. σορογεθ σριιοἰς. Οἰ ποι δίῃ 15. ἢ (0 μὶ 
ῬΌ586 νι ομ! μὰν, 

(8) Τρὸς τὸν Θεόν, Ἰοα, ὕαβαι., ὥθπον,, πρὸς 
τὸ θεῖον, ἐπ τὸς αἀἰνίπαδ, Ογοίβ., πρὸς Θεόν, ᾿ 



110ὺ ΕΡΙΒΤΟΙ αὶ ΔῸ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΠΜ ΝΡ, Ἐ170 

τοῦ Κυρίου χχαὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἃ ἐγΟμΔῺ ΠῚ Υἱσίουτο 6χ Πιογίδ τορογί, Βοαία, ἰῃ- 
μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θευῦ, τὸ τῆς χατὰ τοῦ θανάτου 
ἐν ΟΞ να. ΕΣ αὐνᾶὸς ΘΥΜΟΙ͂Σ νίκης τρόπχιον (1), ὁ μχκάδι ος λέγω σταυρὸς, ὠτὸς 

μηπμαρυναῖς ἀπαστράπτων ἐν ᾿Ιεσοσολύμοις ὥνθη 

Ἀν ΠΣ πὸ ΡΠ 07 Ὁ 1" 

ΠΠεντ κοστῆς, Νόνναις δίχίαις (3), πεοὶ τρίτην ὥσαν, 

παμμεγέθης σταυοὸς (3) ἐκ φωτὸς κχκατεσκευασμξε- 

γος, ἦν οὐρανῷ, ὑπεράνω τοῦ 
χϑι τοῦ ἁγίου ὅρους τῶν ᾿Ελαιῶν, ἐχτεταμένος ἐφαί- 

“ ,“΄}. ,.δ ἐ ἢ ᾿ . δ Η 
ὑπ" οΟΥ ξι χα! ἡξτεσ ΚΌΝΩΝ φνειῦς, ἀλλὰ --ὐντ! 

ἁγίου Γολγοθᾶ καὶ μέ- 

- - ᾿ », , » ᾽ - 
τῷ τῆς πόλεως πλήρει φανερώτατα ἀτιχθείς, Οὐχ ὡς 

ἐξ φαντασίχυ παρχραμών᾽ 
᾿ ᾿ 

ἄν τις νοΐέσειεν, ὀξέως κατὰ 
ἀλλ᾽ ἐπὶ πλείατιν ὥραις ὑπὲ γὴν ὀφθαλμοφανῶς 
θεωρούμενος, χαὶ ταῖς ἀπαστραπτούσαις μαρμασυ- 

γαὶς τὰς ἡλιακὰς ἀχτῖνας νιχήσατ᾽ ἦ 132 ἄν ὑπ᾽ αὐ- 

κῶν νικώμενος ἐχχλύπτετο, εἴ μὲ δυνατωτέρας ἡλίου 

τοῖς ὁοῶσι παρεῖχε τὰς λαμπηδόνας, Ὡς ἅπαν μὲν 
᾿ ἱ ὄ » ΕῚ Δ, ἐ ἵ μὸ ὩΣ -ς 

αρούως ἐξαυτῆς ε ὮΝ ἀγίαν ἐκκλησίαν ἐπιὸρα- Ὦ 
τὴ ΨΥ. ἐς ΓΙ 

μεῖν τὸ τῆς πόλεως πλίθος, τῷ ὑεοπτίος οὐδῳ 
᾿ “ - 

αττ' εὐροοσόνης κατασχεῆδν" νέυν ὅμα χαὶ ποεσόυ- 
τέρων, ἀνδοῶν τὸ χαὶ γυναικῶν, καὶ παάστς ἡλιχίας, 

"» - Ν᾿ - [2] [᾿ 

καὶ μέχρις αὐτῶν ἤδη τῶν χατ᾽ οἴκους δχλαμευοιε- 

νων χορῶν" ἐντοπίων τε χαὶ ξένων (4), Ἀρ:στιανῶν 
Γ Α Ξ .Ἃ »" - “ ; . Ἢ 

τὸ ἅμα, γαὶ τῶν ἀλλχγόθεν ἐπιδημούντων ἐθνικῶν, 
ε δ ν Νν ᾿ ᾿ "» εν ᾿ - Ὁμοθυμαδὸν δὲ πάντων, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος Χρὶτ 
στὸ» ᾿γσοῦν τὸν Κύριον ἡμῶν, Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν 

-- "» "» , "» μ μονογενῆ, τὸν θαυματοποιὸν ἀνυμνούντων [Ὁ}" ἔονῳ 
“. "." »» ᾿ ᾿ - . 

τῷ καὶ πείρᾳφ παραλαῤόντων, ὅτι Χριστιανῶν τὸ 
δόν ᾿ δὲς } " ρῦὶ ὙΡΙ Ή.. " μα τὸ πανευσεδὲς, Οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας ἐστὶ 

᾿ ᾿ 

λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν 
μετ᾽ Οὐχ ὑπ᾿ ἀυβοώπων μόνον γαταγγελλόμενον, 
ἀλλ᾽ ἐξ οὐρανῶν θεόθεν μαοτυρούμενον, 

ΗΣ 
" 

- ἣὸὦ Τὰ ᾿ Γ ΄ 

αποῦεξιζει Πηξύμάτος χαὶ ουντ 

οἱ τῆς Ἰεοουσαλὴμ οἷ- 
"Ψ᾿Ὄ» ᾿ - ἘΠῚ ᾿ 

πυραῦοςον αὐυτὰύς Ὡῳ2Ξ" 

Ἐς. 'πει τοῖνυν (6) ἡμεῖς 

χήτορττ, τὸ τοῦ θαύματος 

παραλαβόντες, Θεῷ μὲν τῷ Παμύχσιλετ, γαὶ Υἱῷ τῷ 

40} (οἵ. πὶ ὦ, 32: Ηδρνὶ ἃ, 8, ᾿. 

() Τὸ τῆς χατὰ ποῦ βανάτου νἱχης τρόπαιον, 

υἱοίονίώ αὐἰυσνυδι γποτίθ, ἔγοριοπ. υΐαν! ἂχ βόα 
οοῃοσίαγα, (ασὰ τπὶ ΘΒ Ὁ 15 ΘΟ 15. 6. τὴ55, σοῦτοὶς- 
ὕπ5 [αρθοῖαν, τὸ κατὰ τῆς τοῦ θανάτου νίχης τοῦτ 

παιος ἐγορῶμὶ σόν λα τποῦ ὶῖς υἱείογίατα. δ οὐ μονα τα 
τῆς οἱ κατὰ ἐγ ηϑροβιυϊοποιη τπδη βίη 6550 Π|{]- 
οανὶ. Επξοδῖις ἢ. ἰαμε δι ομηδίαπίηῖ, Ὁδρ. 9, 

δον 1 ἀδ οτοοι 5 ἰὰ μοηογομὶ ΟΒΓΊ5Ξ1] ΠΟ] 5115, 
τούήπαια τῆς χατὰ τοῦ θανάτου νίκης ἀνεγηγερμένα. 

σνγηη5 ἴθ56 οαϊ, 4. απ, 1. τὸ διάδημα τῆς κατὰ τοῦ 
βανχτου νίκες διεδέσατη. ΜΌΧ. ἃ ψοΓθᾶ, ὃν γὰρ 

ταῖς ἀνίαιςι οἷσι, τὰ Ἰοσαπίαν ἀρ. Ονοίβον,, δν γὰρ 

ταῖς ἡμέναις ταύταις τῆς ἁγίας Πευτηχαττῆς, Τῃ: τΐὰ 

δηΐην δαμοία: Ροηέσοοκίοα Οἀἰθδ 5. τὰ πι5. δαηοία: π8- 
πονϑῦ, Ἐν γὰρ ταῖς Μαῖραις τῆς ἁγίας ταύτης 

Πευτυκηστῆς, Πὶ Οἰοῦτ λίπα, βωποίω κει λι Ῥεπίε- 

σοϑίος, : 
(2) Νόνναις Μχίαις. ΠΟ ἀϊαὶ ποία οὐ μαῦ τῇ 

εοαι. ἴο6, ὕαβαὺν. εἰς δμονοῖς, ἢθς ἰθοία 881 ἃ 
Οτοάδοϊο: παρδεῖαν ἱπαγοπ πὰ οὐΠΠ15 σρείβονὶ, σον 

νον οἱ Οὐἴον. Οπιββδηιὶ ἃ ΠΟΠΉΜΠ 5. ἀϊοαται8, 

χορ Νοπῶ Μαΐπ! πππαδμι οαπὶ 4186 Ραμ θοοβίθ5 

ποῖα! σοησαγγοῦο. Ηϊο δαϊθηὶ αἰ65 ΡΘηϊοὐοβι05 1} - 

1 ααραπὶ ἤρεῖααν ἔρδυπι νὰ αἰσίπηι, σα ααἰππ 

ααὰδμιπίἃ ροβὶ τ ρΡαΒΟΠ8}}5. (ΘΙ! ΡΟΣ 5. ἀἴθ5 ἰπι 6} 150 0 

ἀδθυϊϑβοηί. 

ααδηλ, ΟΓΌχ, [Π|015 ΒΡΙ ΕΠ ΔΟΡῚ 5 συ ἀϑοὰῃ5 Η]οΓοβο- 
᾿γπιΐθ ἀρρᾶνιη, 

Ὗς απ ἢ 815 βαποί5 δαποίαν Ῥοηἰδοοβῖρα. [5681 
Ροϑβέ μᾶβολα 5 ἰειαροΓ5] ἀίορυ5, Νοπὶ5. Μα 115. (1), 
οἰροῖίον Βοναπι (συ Πα, σΡῸχ ρουγηᾶρηὰ 6 Ἶ06 ὁ0π- 
5. ποἴαν ἢ. σα] θροῦ βηοίσπι ἀο]μοίμαιῃ, οἵ ἢ.5- 
48 δᾷ δαπείαιῃ ΟΠ νάνι πο ΠῚ δχραπβᾷ ἀρρᾶ- 
ΓᾺΠῚ ἢ ΠΘῚ Ἰ1 δὲ Π 161 ἰαπέθτα σου ϑροοία, βοᾷ ατι- 
γόνῦβαν ΟἸΝ ἃ 115. πλα } {1 41} ον ἀ θη 55 πιο Οβίρθηξα. 
Νοαια, αὐ ἃ} 14 ]5 Τοῦ ραίανδγιε, σΘ]ορ [6 Γ᾽ ἴῃ ἑμϊᾶ- 
δῖπα ῬΓΘΙογνο αν ; δα σοι ρΙα τ πἢ5 Πογ]5 ἀθθαροΓ 
ἰοτγατῃ σου] Τα ἢ νἰ5ὰ σοηβρεοία 65, 5014τ 68 ταάίοβ 
σογαξοΔη ΠΡ κ5. ΠΙΡΟΓΙΡῈ5 οΧΞιρονδη, αἸοψα ΠΠ|5 
ΟρΡΡγϑδϑᾶ ἸηΠ πβοδίασιε Ἰα 1558}, πἰϑδὶ ἰρ80 5010 νὰ- 
[οὨυο 65. ΟΡ οἱ σα Πα πὰ οσι1}15 ΘὨ} 5556} ΓΟ 05. 
πὰ αἱ ππίνογβα οἰν Δ 15 τα Π πο ἢ ἰἴοο ᾿ὰ ας τη 
θοοϊοείαπι σοῃ ον πὶ ἀσοθγγουοίς ἰτπτ 5 ἃ λο0 γἱ- 
5]οῃὶπ πηθία σἢ πὶ 1 {8 οπ ἀπ οἱο μ ΒΟ [58 5 7αν8- 
ὨῸΠπὶ 51.0.0] ἃἀὸ Βαῃϊον πὰ {ππ|Π0ὰ, υἱτότατιι αὐ πα 18- 

ταπι, το Δ 015 46. ΟΠ} 115, δα ᾿ρ 5.5 Ἰξάι8 ἴῃ {πα]ατ 
ῬΘΥ ἀοιηοβ ΓΟΟΪ 585. ρῈ16]]15.; ἱπα Ἰβοπαγτιηι τππὰ δ(- 
416 οχίονογαπι; ΟΡ ηοτας δὸ θα ὴλ χα 

ἀϊνογειθ ρα μὰ Ξ ας αἀνοιίαπίϊαπι, ΟἿ ΟΠ π 65 

ἀπαθ 1] ογ να} οχ οὔτ ΦΟΣ τηο ΟΠ τιπίσ { βιὰ 

Ποιαΐπατα οϑίραπι, ΕΠ Πατὴ ΠΟΙ ἀπ σοι  ἔὰ πὶ, πα τα ]- 
1απὶ Οοοίογοτῃ απ 5 σΘΙ ΘΡΙΆΡδΗ σα ἰρθα δὲ 
οχρουϊοπηα σορβποβοθη 05, ΠΡ ΙΒ 1ᾺΠπ ΟΓΕ ΠῚ Ρ 551 Π}} ΠῚ 

ἀορηια, ΝῸΝ ὅλ 90) δι αβογ 5 δα ρίθη ϊο υονδῖ5, 5: ἴπ 
εἰοιιοποιναἰοπα δριοίίτις αὐ ροξομίϊ ξὃ τ πδΊβιῦτο ἐπ 0 ἢ 

ἃ» Βοχα  πίθ5. 501πη} ἀπ ππιτιἑαίι πὶ, 56. ὁ οα}15 )01 
8515 (65: π|0 10 οοιμρνοθαίατηῃ “, 

Υ, Οὐτὴ ἰσίταν 05 ΠΙΘΤΟΒΟΙ ν ὭχιΣ ἡ 016», 4} μχἱν 

γαῖ] πὶ ργοαίριυτα, 0515. ΘΟ 5. ΠΟΠΘΡΘΧΊΓΩΏΒ, 

6 οαιμῖιπῃ ομὶ, εἴ ΕΠΙῸ υπϊβδηῖϊο Π 61 σοητο- 

(3. Παμμεγέθης σταυρός. ἔχ Ὀτρίβοτο ἃν οα- 
1χπὶ ὁ νοοῖ σταυρὸς ΓΔ ΠΧαΠῚ ΟΧΡΠΩΧΙ Π1118. Ο0ἢ - 
Ἰυποίίο καί ἀμ] μέχρι, Βα ρου πα, ΔΒθ5. ἃ οοῦ, δο- 
πὸν. γαοθπὶ ἴῃ Ποῖα τι ἀδ σο οἰ πάη [απ ΕΠ] 
ἀαοίοτοβ ἴοσαιπί, ἀθ πῶ νἱἦδ Ῥσαος, πα. 14. 
Τοκία δοζοπλθο απ εοι τ ΟἸΤΟΊ ΟΡ βιὰ οΥτιχκ οο- 
οαραῦδι : φασα ΝΠ ορν τὰ 661 ἀἰβδίδη!. τη 0115 
ΟἸΐνοι! αἀ (α!ναυαπι. 

(ε ᾿ἩΝντοπίων πὸ γαὶ ξένων, δἷς, ἴὰ δοτατη 

νου δόγαπι οο! οοαϊίοπε τγαιξοῦι δα πθηὶ οἱ ὁοαή. 
Βοο οἱ ὕδέδιθ. βασι βδασπθι ααρογα Ἰδοι το οἱ 
ταϊπὰβ ρργίανθϑία. οἱ ἀμ Π ἢ θερδ, σαῖθὰβ ποὺ ἰοῦο 
εὐταππ|5 καμῶοι ΟντΉ [π5. π6 115 ΟΒρΡΟΒΙ 8 5 πα ο " 
ἴῃ δα! Πρ θιι5 ΟνΡΙ ΠΕ νὸν χαὶ ξένων, ποὴ ἀρΐθ. δοὰ 

Ραβί Χριστιανῶν ρο5118. 65:. 
(Ὁ)}) ᾿Ανομνούντων, [{ὰ ΒΟ ρλ τοροιυ!θαλος. ἴὰ 

οσοἀὰ, θα, Οαδαιβ., ὔθπον., ροβαίτπαι5 ἰοοο ὑμνοῦν. 
“Οἷς 

(6ΛΊ πε: τοίνυν, οσΟΠλ ἐπεί οπιδη5 οοὰ. 
Οτοῖς. ῬὨγαβίιη πᾶπο, ἀαϊ Ὀυβο πίοι. ΠῸΠῚ ΘΓ Ἠ 
οὐοσαραί τοῖα, ἴῃ ἀπὰ85 ρατί6 8. σοποῖι, αἴσιος ἃ 
ἔαϑα ἐπι|{ 15. οραοσναίθ δὲ ᾿πιγισαῖοπα ΠοΡαΐ - αὐ 
516π|}}}15. ᾿ το χα 18. ἃ ἐοάσιη γοτθο ἰποϊριεμέθπι 
ὨΠγαϑ ἢ γ}45. σαϊθοῃ. ἀν τιαπι, ὃ, ἡοσσηιὶ τοίνυν Ογ- 
ΤΙΠΠ15 τάτο 1110 μοτοαϊ Ἰοσαί. 

(7) Ἴ Μαῖϊ. 



111| 5. ΟΥ̓ΒΤΙῚ ΠΙΕΝΌΒΟΙ,. ΑΒΘΠῸΡ. 1112 
. . . - - - , ᾿ κ ΄. 

πἰοπίρτη οἵη αεαϊατατη δοίϊοης δἠογδοποπὶ δα - ἃ πονογενεῖ τοῦ Θεοῦ, τὴν πρέπουταν μετ᾽ εὐχαριστίας 

βοϊνογί αλτπ1ς, Ὁ  ΟΧϑΟ νη 5; ἀδοιαβάιιο ρτοαο 260 

ἀϊ!]οοῖο πη γροῦΐο 1. 115 σα πο 5 1 οἱ ρυοοῦο Δ οοὶ- 
πλ5, ΘΓ πἰδπειῖβήτθ : ἀροτίβυθι γθτὸ σα] οϑίος 1148 

ἃ 00. νἱδίομθ8. τα 6. δι ὺ ἰναάονο, 50 ἴαιι- 

εἴστα 04 ἱππὸν Π 60 μ] θη ρ᾽ δία! παιπ ἐπι λῃ ουγέογγον; 

"Ποὺ ΡῈ Γ ὰ5 Πιίοναβ [Ἰὰ Τμορυθὶ πταϊα αν τη 5 : πὶ 
ἴὰᾳ ορίϊηιο 6115 Πα δὲ απὸ ἴῃ [8 Ἰάτα ρυίθ δ 55}} [ἀπ ἃ- 

πιθηῖο, μάνα οΧ θὲ ΠΌΡΟΥ αἰν 115 Οϑρη 5 00 - 
δη  ἰοπ θη ᾿π ἀ  Ποᾶη5, δυπηογϑτῃ ἴῃ Ποτη ιῺ] 0 - 

δίσα αι Τόσα Ομ] ξίατω ἀξϑυμηαϑβ ἢ ἀιτοϊα τὴ "δἰ στὸ 

οσῃπαρία οὐ! ἰᾳἃ (ΟΕ ἀ1η8. ΡΙοηα5, ἰδησυδηὶ 

ἰρϑᾶτηα οι ἰθοιαη} μ}} 4 16 τὶ ΠΡ οΙλλς οὐ πο γος 
Ῥϑιθη ἀἰδοσννιη)ο ρροίθυδρ, 5 τα ὰ τὰ. μου α ἴο - 

παπὶ σονα οχοηλ ὁδίοπξαθι ἴ ὁτ0]0 οἰμιιπίη πνα- 
ἈΘῺΒ ; Οὐ} 5 νὰ Πρανασι ποι ἢν} 058. ἀδ πηοπβι τὰ ἢ 5 
σα! ατῃ, πιὰ ογϑπὶ ἴῃ ὨοΔυ αἸου]ὰ Βαλαγ, 

γι, Αἴσαοσ τος ααίάοιι ρεοάίσησῃι, "0 Διο 5518 

μηρθγαίοσ, βδοσυαάαγη θγορμϑίασαιῃ, ἰθβ. Πα !}10- 
165 (1). ἂς νοσθ8 ΟΠ 1511 ϑλ ποἴὰ5 σα ἢ Ἐνδῃ 6 }}}5 

᾿δοοπί, πὸ 8658 αὐϊηιρ!οίατη, οὐ ἐΐοστι ΘΙ ΘΙ Π5 
δάϊ πη δ] ήταν, 33. Νάιι ἢ αν μο! ο ϑοσυμάθπῃι αι τ 
ταις Γαυαραρ απ τορι ἢ ΟΥα αὶ 6 α 115 5815 ἃροσ 
5(0}}5 βαίναίον πὲ μεχίϊο5, οὐ ρὸν ᾿ἰΠ0ὺ5. αα οουα 

Θασσοδβόγοβ νΟΥθα [Δ 610 115, 56. 55} 6 μι ο απ} 5 

ἀϊοοθαῖ: Εἰ ἐτοῖς αρραγεῦϊξ ςἰσπια ΓΙ πον μεῖς ἴμ 

οὐἰο 35. Θὐοπὴ φαάοτα αἰνίηατη ναῃρο!ογαῃλ 1}]- 

ὈΓᾺΠῚ ΡΓῸ ΠΟΓΟ 1 ΙΠΔΠ 5 5 ΠῚ 5, (6511 ηγοπΐα 6715 

τοί ργυωπαμία ὃ ἃ οοηδουῦρία τορογίος, Οπονιπὶ 
88π ἔγοαπφη (ον! σοηλγη οὐ Πα σμὶ νασᾶρα 0, ἀ0- 

τ Τὴ ἀπ, 1 Πύν 1: 

᾽ 

ἡ σιάσει δ, Ξἰο ὠξνοπολο ῦ ἘΩΧΝ  ΒσΙΣ ἜΗΝ Β οὐδανῷ σημεῖον ἐπαγόμενος" οὐ καὶ τὸ σχῆμα δείζας 

λῆς ἢ, Δ: οἧξ, τὸ, ἢν. 29. 

προσχύνησιν ἀπεδώχαμεν τε καὶ ἀποδώτομεν, εὐχὰς 

ἐγτενοῖς καὶ ὑπὲρ τοῦ θεοφιλοῦς σοῦ κράτους ἐν τοῖς 

ἁγίοις τόποις πεποιημένοι τὸ γαὶ ποιησόμενοι" ἔδε, 

ἃ τὰς ἐπουρανίαυς ταύτας ὑεηπτίας μὴ παλαξοῦνα, 

σιωπῇ, ἀλλ᾽ εὐχγγελίσασθχί σὴν τὴν ἔνθεον εὐσὸ- 

ὩΣ 

ὕειαν" ἐξαυτῆς, διὰ τούτων ἐτπουδάσαμεν (9) τῶν 
[ γραμμάτων: ἵνα ἀγαθῷ 

προῦπαρ κα ϑαης τίστεως, Ξ 

θεέθτν ἐπιδειχθέντων γνῶσιν ἐποιχοδομήσας, βεδα:ύ- 

ΦΞ δι Ἐ [Ὁ ΗΝ Ἕ 
εν 

ων “2“᾿ 

πὴν ἕξ τῶν 

ἕ 
στὸν ἀναλάθοις θάρσος" ὁμοῦ δὲ χαὶ πάσης ἀνδρείας 

συνήθους πεπληρωμένος, ὡς ἂν αὐτὸν ἔχων Θεὴν 

σύμαχχοῦ, τὸ τοῦ σταυροῦ τρόπαιον ξτοιλότατα 

προσοΐρῃς (4}" χαύχηαχ καυχημάτων, τὸ δειχῇ 
«Ὥς 
ἐν ἐξ 
ΐ 

Εν Ὁ σφε μα Ἧς Δ 
ἀνῃγώποις ὁ οὐρανὸς, μειζόνως ἐκαυχήσατο, 

ἂν, θχυματούνγημα τοῦτο, 

θεοφιλοστατε, προφητῶν καὶ Χοιστοὺ 

ναῖς ἁγίαις ἐν Βυαγγελίοις (Ὁ) ἐγχειμέναις ἀχο- φωναῖς ἁγίαις ἐν Βυχγγελίοις (ἢ) ἐγκειμέναις 
5 ΄ ᾿» - Ἂ, Ν ἷ᾿} 

λούῃως, ἐτελεσθηὴ τὸ νῦν, καὶ πάλιν μειζόνως τελε- 

σῃήσετα'. Ἔν γὰρ τῷ γχατὰ λίατθατον Εὐαγγελίῳ, 

μέντοι 
αρρφαδίαις, 

δ Ξλλόντων ποι μάτων» γνῶσιν ἁ Σωτὴρ τοῖς ὐκα- ι ᾿ ν᾿ 
Ν νι ῃ .Ν “Ν ὌΦΝ Ὁ . ͵κὐὖὰ ὍΣ αἰδις Σἰϑὰ 

ρΐοις ἀποστόλοις αὐτοῦ δωγούμενης, χαὶ δι᾽ ἐχείνω 
Ὅο -ο- πω δι ἡ λ μὦ ΨΥ τοῖς ττ᾿ αὐτοὺς ὁμιλῶν (6), λευκότατα προαναθω- 

᾿ς 

Καὶ τότε 

γιοῦ ποῦ ἀνθρώπου ἂν 

εἶα: ῷ - Ξ 
νῶν» ἔλεγε' φανέσετα! τὸ σημεῖον τοῦ 

τῷ οὐρανῷ, “Ἤντινα τῶν 
Ὠὐχγγελίον θείαν ρίδλον συνήθως εἰς χεῖρας ἀναλα- 
δὼν, τὰς τούτου χειμένας προαγγελτιχὰς μαο- 

"ὦ " νι -" » τ » ν “Ν᾿ , 
τυρίας ἐγγζάφαυς (7) εὐπάστις" ὧν μάλιστά σε, δέ- 

Ξ: ΜΙ ΔΠ}}. αχὶν, 830, 

(1) Ῥιηορλοίανιθη ἐοδεϊβοκποιος, οἷο, Ουοὰ 48- (ἡ (ἰοτπιιτὴ βου ρίαν απ), προσφέεις. ΤΡΟρμίσιιτα οὐ 8 
σΙΌσ ΠΣ ΠΟ5ΊΓογα τι ριορηδιαταηι ναι πέτα γοξρὶ- 
οἷαι «ἀοσίοτι αἰν εν σα ΤᾺ πε Υθρατη ἐπε ποις 
Π8Π18 415 60 ἰγάμθγο ἀθὴ στο ροΏΠ Σ αὐ 
Ἰἔχϑολ 9}. χις 39. ἀποομετε αἰονία )ονιϊαὶ εἰ γηοδ τὸ 
οἰυϊίαἰὶς, βέρεἐα0 δῶρον φασνμέοηι τ οο αἰ Ογὶθη θηὶ 
πρρὶδ . αύθοι ἴσοι ΠΙΘ σιν τα, (6 ται Πα} βηι ρον 
ΠΩ ΠΠο1ἢ ΟἸ ΤΥ 6Π γιὸ 5 δία ἡπΠορρυθια αττὶ νοὶ ΠΠιὰ 
[παϊαῦ χα, 1, Μοραυτξ βἰρφιενηι ἤν πε οποα; (αι 1Ἀ8- 
5, ρᾷδ. 9[ν εἶδ κἰσπιο ὑὐοἱ5 ἸΏ ΠΟ σὴς ΘῈ ΘΜ 16 
ΡΌ 4} 51} ργορη δι Μία 1, χχῖν, ὅθ. γ ἀοῥιρε ε,- 
σπι ΤΠ κοπιλαῖδ, οιο,, ἀσαπι ΟΥ̓ 5. ἀἀ τοι 
Γυξδαΐστῃ ποροιμαιοίαδί. 

(2) Ἑσπουδάσαμεν. (ὰ τπρὶ 5. σον θοι πνοὴ 
ἡμεῖς, οἰχήτορες, οἷο,, ρυξοοάρη!ο, ἀπᾶῃ ἐσπούς- 
ἕασα σοἰά. ἴοθ οἱ Ὀλβαθ,, τὸ] ἔτπευσα. (ρπονοῖ, 
ον ἰδ βοῦ Βοη αι, ἐσπουξασάμτν" ΜΠ} δὲ 
Ἰαζηβ σαὶ, δι ἃν. Φ4ᾶν., ἰὼ πὸ γροδὶ ποι πα ἀνα πὶ 
ἰηθα ασον ΠΟ η1 νοΟπὰ ρΊτι) 115 ΠΟΤῚ αἰδ κα 10: 
ποι. ἔλων. ἀσχεσῃησόμτηχι [ἃ πμεῖδὶ 1 ΟΧ χιοῖ 
μ0}Π}5 ππ|85. σογιοχορῃη. Πύσο πυρὰ σοῦ, το μἸὸχ 
5δαθ ταν, εχ ἴθ οἵ πδηὰρ βονῖρϑι, παρὰ σοί, 
Ῥαάν!ο ροσῖ, υ»Ὸ ἐπιδραήέντον, βουρϑὶ, ἐπιδειχηέν- 
τῶν, ἐχ σοί, ἴσο, ΟοΡ., σάξαιρ., νοῖς, ὔμο- 
τρία ο νοϊρεο, οἱ (τοῦ. 

(3) Βεδχιότερον μὲν, δἴο, ῬΔΌΪΟ δἰ ίου ἴὰ οοδά. 
Πος, Οαβαὰ}. Οἱ η55. ἀδηονοῖ,, βιδυιότερον μὲν 
τὴν Πἴος οἱ (54 }». χησμίοβο τῆς) εἰς τὸν Κύσιον 
ἡμῶν Ἰησοῦν Χοιστὸν ἀναλαότς ἐλπίδα ὑχρτῶν ὃ, 
καὶ πάσης ἀνδρείος, οἱο., Πλπηογον, αἰδάρηα ὃν Ὀὺ- 
ταῖς Ἠρϑσα “Φόδιε (ῥνῖδειρυ παροὺ ἀδομηνάς, 
δοη βείθηϑ γ6Ρο, θὲ οὐηΐ, οἷο, Ῥάμϊο μοι, 665], ἐχὼν 
Δυξ5 Θεὸν σύμμαχον, τοῖς. ᾿ 

(Ὁ Προρφέρτς, ὕχ οὐΐ!. Οτοῖβ. δὲ οομᾷ. ἴοα οἱ 
Ολθ8}}ν. οηλϑηἀανίητὶ5 ΥἹ ἰο5δ πη ΟΥΤΙ Πα ατάγη δα]: 

ααοα αἰαον αι δα πιπχα ργοΐουνα ἀρ 6ῖ πη ρογαϊογθχη 
δ5ὶ [απ Οομξἰαπίϊη). 56 νΟΧ]Π]ατη, σγιιοὶθ. δὲ 
το υσν 10. Ομτ 58. Ἰππίκηῆο, απο 2} ΞΡ] 
ἀαβουθϑίίαν 0. 1 δ τς, δοποίαη εὶς σαρ, 90. Κρ Οολι- 
βίη π|56. ἦα ὉΠ) 91 ΔΤ} ]}115 ΘΠ Ὶ να {Ππ|4 πιάτο 
Ῥυισέονοηίριῃ, ΥΠἀς Βαιόπι ἀὰ πὰ, 3ὅ8ι αι, 3. ὕϑτ)α, 
τὸ δε χρὶν ὃν οὐρανῷ σημεῖον ἐπαγόμενος. οδΙ6η Ια 
ἐν οαϊο εἰφεκὴι ἐμυοικοηβ, αὐ νἱἰδοπδιη (σπιπτα σι πὶ 
τε ον νἀ ρητ αν: ἀπο 61 δ ἐπμνοΠοραία ἢ ΡΒ. ΠΠ|8 
ἃ} ἴρ5δο (σπειαπ ῖο, σραεῖβ οἰξιασα, ποὰ ΑἸ αὶ [τ 
Ῥιαΐορ ΠΠπῶ ποι (σμδι απ 0 ματα ἴὰ οἰο οεί ἢ - 
5 δὲς 5. (μία πιὰ. ΟΥὙγ 5. Βονιρίαν, αξ 
νΟΣΠΠ ατΩ, ΟΥαΟἷ5 ΤΌσΟΙΙ 5 ΠΟΤ 5 ΟΪ τὰ 5. συμ 5ροοῖδ ἢ- 
κυναμὴ το θ 5, ἀα βασι ἴθ ΡΗΠ1Ξ ἀδάσα σομεοχὶ 
οαρρῖ, ΑἹ νόῦθας οὐ χαὶ τὸ σχῆμα, δἴσ, οὐδ υυὶ ἢ- 
ηραάη)ς δἴοις, ἃ τουθμίθηι νἱβι σα ρ. ν] ΞΟ τὰ, Ὑ0] 
σατα (ΟΠ 5 ἀπ! πὶ νἱδίοπο σοπ᾿ αποία αν. μορ οπῖ, 

(ἅν δ ριστοῦ φωναῖς ἁγίαις ἐν εοὐχν ξλίοις, οἷοι 
ῃ Ῥυοροκί ον ον ἐν ἃ} δο  ἢγε5. οχ δρεὶ, πον, Απ}Ὸ 

ΡῬυίοροβ. οθηι ὈΛΟ}. παρθοηὶ, ἀγίοις Εὐχγγελίοις, 
(ἀκριβὰ πυοολυιι", φιι ἴδ δα )οι ἐδ Πναηψοίδις ρυδίξῳ δισιξ. 
1π ροίβ, οί, ὐαγγελίων (σοτύιριθ μτο Εὐσγγελίῳ) 
ἐνχεΐμενον" Ῥνοάίρέιι σα... οἱ Ολυϊειξ ςαποιὶς υὸ- 
οὐδτ τι Εοαπηείϊο ἱπδολίηι. 1)6. πὰ 5 ρα ἀἸοι ΤΟ ἢ 5 
αὐ θη Ἰυσυη ἀοοοπιπιοάδιϊοιθ ν᾽ Ρυώϊοα. ας 9. 

(0) Ὁμιλῶν. ἰοηιόηβ. οἀ4. Ἰϊοθ δὲ (αβαυρ., 
ὁμιλοῦτιν, ἕαΐάομι ἰεμοαναὶ (τοιίδοϊαβ, εεὰ Ἰοζο μετ᾿ 
αὐτούς, μοδί 608, Ἰαμὶϊ. μετ᾽ αὐτοῦ, νον δ ἢ5 φεὶ οἵη 
60 υδ δε ϑαλιίν, Νά 8. 5. ὩΠΠΘτὴ Ἰοσ ΠΟ εὴὶ οαἷ, 15 
Ὡ8ΠΠ}, ὦ ; οὐ, {7,. π|. 33, ᾿ 

(1) ᾿Ενγράφους. Ονδ β,, Γραφαῖς, Υρχ ἐγγράφους 

δὐαπιαία ἃ ΟΥ̓], δὲ ἊΡ εοὸ Ἰρϑηΐεγ πδαγρδία, 
σαί. (, πη}, 1ὅ : οᾶϊ, 47, ππηγ. 39; σαί, 8, πα. ({: 
οσαῖ, 19, παι. ὅ, δἰ. ἢ : 
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σποητα͵ πυχνοτέρᾳ τῇ μελέτῃ προσέχειν παραχαλῶ, ἃ πλΐπ6, Δἀοτίου, ρρορίθι τθη πα χ 60 Ἰοδο σοπίϊαιι- ἀνε. ὈΟΥΜῊΝ διὸ ᾷ ᾿ διὰ τὰ λοιπὰ (1) τῶν χατὰ τὴν αὐτόθ! γεγραμμένων ν , Ξ , Ἢ ᾿ "Ξ ἀκολουθίαν" τῶν πραγμάτων ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
) ἀν: ἔ προανχρωνηθέντων, πολλῆς μετ᾽ εὐλχδείας δεομένων 

Ξ 
" 

Τάρμον ψιρσὶςν. τερστς ρέρι . δ. ν τῆς παρατηρήσεως, πρὸς τὸ μηδεμίαν ἐξ ἀντιχει μένης ον ΤΟ ΠΣ ἰδὼν ΞΕ ΈΡΗ 
ἐνεργείας ὑπομεῖναι τὴν βλάφην, 

Ζ', Ταύτας το! τῶν ἡμετέρων λόγων, βασιλεῦ θεο- 
φιλέστατε, προσφέρω τὰς ἀπαρχάς" ταύτας ἐξ Ἵερο- 

ον : : ᾿ Ἶ Μ 
σολύμων πρώτας ἀποφθέγγομαι πὰς φωνάς σοι, πῷ 

Ὑνησιωτάτι, πανευσιδεῖ μεϑ' Χριστοῦ 

πουτχονη τῆ, τὸῦ μοιογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ (3) καὶ 

καὶ ἡμῶν 

Σωτῆρος ἡμῶν' τοῦ τὴν οἰχουμενικὴν, χατὰ τὰς 
ρΞίᾶς Γραφὰς, ἐν ᾿Ιεροσολύμοις τελέσαντος σωτη- 

οίαν" τοῦ κατήσαντος μὲν ἐνταῦθα τὸν θάνατον, οἱ- 

χτίοις ΟΣ (4) τιμίοις αἵμασι τὰς ἀνῃγώπων ἁμαρτίας 

ἐξχλεύψαντοτ ζωνν τὸ ἀφῦα, τίαν, γαὶ πνευμα- 
᾿ 

Ὡ6 7: 
4 , ᾿ , ᾿ - - 

τικὴν [ἢ ἐπουράνιον χάτιν τοῖς πιστεύνυσ ἄπχσι 
᾿Ν , 

τισι  ἶν,π π Σ ἾἾ -- 6 ᾿ : ἢ 7 ὅς ἐς Ἢ πιρασγύντος, Οὐ τῇ τε δυνάυε: χκαὶ τῇ χάριτί σε εὐ- 
ἢ ᾿ τῶ ἃς 

φραινόμενον χαὶ φρουρούμενον, λαμπροπέροις καὶ 
ὐϑοκ εὐσεβεῖ ἐ: ἐων, κὰν οὐδάα ον Ἔα μείζοσιν εὐσεύξίας ἐμπρέποντα χατορρώμασι», υἱῶν 

ἔγαν π᾿ ἐὰν ϑδον 7 Ι - 
τε γνητίων ιὉ) βασιλικοῖς ἐναδρυνόμενον βλαστήμα- 

ἀμέρος, ᾿ : 
σιν᾿ αὐτὸς ὁ Πχμύχοιλευς Θεὸς, ὁ πάτης ἀγαθωσύ- 

νης πάροχος, πολλαῖς ἐτῶν εἰριηνικαῖς περιόδοις, 
, τὸ 

καύχημα Χριστιανοῖς (6) καὶ χόσμῳ σύμπαντι φυλάξῃ 

πανξστιον, 

ῃν. Ἐξῥωμένον σε, χαὶ πάτῃ χεχοσιε μὲ" δ 9: .Εῤῥωμίνον σε, καὶ πάτῃ κεκοσμημένον ὃρε- δ᾽ ὡς " τ ΡΞ - ᾽ 
τῇ, χαὶ τὴν συνήῇη τῶν τε ἀγίων ᾿Εχχλησιῶν, καὶ 

τῆς Ῥωμαίων ἀρῆς κηδεμονίαν (7) ἐπιδεικνύμενον, 

καὶ μείζοσιν εὐσεδείας βραθείοις λαμπουνόμενον" 

35. Ὁγ34}, ἀῳχχαις 13, 30 ΜΖ. οα 13, ἡ. 37. 

(10 ΔΣ1:ὺ τὰ λοιπά, οἴο. Τόσο γεγραμιένην πογιρϑῖς 
γεγραμυένωνς ὃχ οσβζᾷ, Οἰο!»., ἀσπονοῖ. οἱ Ογοά, 
Ῥάμ]ο Αἰ ον ἀτοίβ,, διὰ τὰ λοιπὰ τῆς χατὰ τὴν ἐγ- 
γεγραμμένην ἀχηλουῃίχυ, δίοχ, ποηθη πραγμάτων, 
«816 ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, ἰὺ τη ἢ 6 προθϑβα ἢ ἃο 
Ῥορο τοὐαμίίδιβ, οι ναι λαοὶ, σοὐή, ΔΟΚΒΙ ἃ 
ὁοα . ἴσο. δδαὰ!, ἄτγό!β, οἱ Οὐ). παι πιπο- 
τι νει ρευκίπχαια [πα 101} ἀΐθι, νιθ οι. 4, 
πππηὶ. 18. 

(3) Υἱοῦ τοῦ θεοῦ, οαἰο. Υοςο5. χαὶξ Σωτῆρος ἢ 
σοί, ἥοπον, ἀδδαην Απίχαιϑ νοτὸ σούΐοχ ἴθ] δή 
πειρσί σαι οἰ αίαϑι πα 60 δοίη νοῦρὰ παλοι βρᾷ 
ΤΠ5 0 ΨΘΡΡΤΗ νοσοπὶ Ἀβιστοῦ, ἀνθ χαὶ Σωτίσος, 
ἴπ οὐ. δὰ. 1608, ργὸ Σωτῆρος παροίαν σταυσός, εχ 
ἱρηογδίοηθ Πρ νὰτ, 

(3) υἱκείοις ἂξ, αἷό. Αῃΐο τιμκίγις ἸοαιΓ ὁ0η- 
Ἰυμποῖῖο καὶ ἃ Ποο, Οἀραπθ. οἱ τοάοο, ΟἸΤοπἀογαί 
δῷρο ἀπὸ αα]δοίνᾷ πο χὰ σα ποία. [4 ΟνΎ 1110 
Προσασπβ, αἱ δάνορθία οὐ δἀγοοίίνα ἀπὸ 1(ἃ σοι) αι 
δαὶ : Βαροίαν ἰηἴνὰ, πνευματικὴν ἐπουσάνιον Ἀάριν. 

(4) Καὶ πηευματική. ῬαΓθσαΪα τ καί ἀα]οο  Πλι5 
οχ οὐδ. ος, αελυρ. οἱ (γοι5. {ππὸ νότὸ ἀγοιο- 
οἷὰβ ἀπίς ἐπουράνιον οοἰϊοσαῖ φασα π16}}}15 νθοίαν : 
Ἰοφαῖίαν 46 5ριγ 5 βαηοἱ! ἴῃ Ῥοη!οσοδία ἀδβόθηϑα, 
νι, σας, 10, ἢ. ἅ.. Ροϑβί. Ἰοθο οὗ τε τῇ, βογίρϑβίπιιβ 
οὗ τῇ τε οχ οὐ, ΠοΘ οἱ ἀδαῦν, Ποῦδι, νότο πσ 
ΘηοΠο ἀρὰ ὕγοῖβ, νόῦδα, εὐφραινόμενον καί, Ἰιὰο 
βου  ρεῖπιιι5 ὁχ ἴσ6, Οαβαι}., ΟΓρῖβ. οἵ ΟΙΔΟΡ. 

(5) υἱῶν τὸ νηπίων, ΑΠἰον" ἀγαίξογαβ, υἱῷ γνης 
σίῳ καὶ βατ'λεῖ ἐναδρονύμενον, αὐτός, αἰα., βέϊο, γα- 
ἐμραὶὶ φοζονεσιιο ἱηερογαίονε οὐπαίαηι αο ἰκοϊπἨ 6), 
Ἑοάοτῃ ἴσο τσάο Ἰοσ1: ἀν οοοΙ 5. δ οὔτ 651 ΟΥ̓ ΠΕ, 
αἰ {Π1ὰ5 νο] ΠΠῚ παβοδηίαν Ποῃβίαπηο Ἰγροῦ! σοὴ- 
δοτίος  ἤαθεα οσοϊἀογα!ὶ νοίΐα τ ἢ πι σατῃ ἀῃλβ υχὸ- 

τος μϑθαοτὶί, Επβοδίδηι φυὰπι ἀαχις ἀπὸ 3536, οἱ 

Ἐδυξίπϑην, φαδηι, Ῥτίογο ἀθίαποία δῃ. 361), 518] 

ν 

" 

56118 ἀσβοτίγμία ; πο ΠἸ πε ΓΙ πὶ τὸ5 ἃ δα να Ογ 6 πὸ- 

δίγο ργθα απ 1 [8 του ϊραη , αὐ σομ) ποίᾳ απ ρῥἱο - 
αι ἀΠΠσοη πὰ μλΆ}1ὰ ΟΡβογυθηθαγ; αἰ πα} } 1 οΧ 
δάνονδανία μο(δϑίαίθ ἀδίγ πεθ λιτὰ ρα αταυγ. 

ΨΠ. Ηὰδ5 Εἰ ] βου σηασα ποβίγογαηχ, θ 60 ἀΠ]οοὐϊδ- 
εἶθ. ἱπηρδνδίογ, οὔογο ῬΡ  πλ} }185: 5. οχ Ἠ!δΘΓοβο- 
ἱγι15 ργ 5 ΟῚ οἰσαον νοῦθ5, δἰ ποτ σδϑίηχο, ἰο- 
ἰϊα5ηὰς μἱοία 5 βίπαοσο αθὰ ποδίβοατη δἀογαίοσι 

απ σοη } ΕἾΠῚ θ 6] οἱ δαϊναίοῦῖβ ποβίνὶ; αὶ βοσὰὶ- 

ατιηι ἀν πὰ5. δου ρίανα5 (81. δα]υΐθιη. ἰού 5 πιὰ Δ] 
ἩΠ ΓΟΒΟΙΥ πλὶβ σο πϑαπησηαν 5: ὁ 4ἨΪ 5.Π|10 πιουΐοηι 

οοποιυ!σάανί, οὐ ρρορυῖο ἀο ργθο50 βάπ σι Π8 ΠΟΠΙΪ- 
πῦπὰ ρμθούσαία ἀ6ίοΓϑι !; ναηλάαδ, οἱ ἸσοΥ γα ρ. 01}}- 
ταίφηι, ἂὸ οἰ ϑίθηχ ϑθ 1.185 πραϑίατη σγοάθΠ}0}}5 

ΟἸ ἐδ .5. π μ δ᾽ Εν 1. Πα] ὰ5. ἐς ροξοηϊία ἂς ψυαιία 
Ῥυοϊθοία αν δία. οἰασα, {Ππβυνρίου θαβαιο ἃ 

τὰ] ον θὰ5. ρἰοίας15. οἵ οῖ!5 ὁομδοοταίιηι, ἂὸ πα ίμι- 
τα απ ΠΠ ογαηι γῸ 5115 σ]ονγία ἴδῃ ρου 1 08 ς 1Ρ050 

ἢοχ πη Ἶ ἃ Π), ΟἿ ἢ 5 ΒΟῊ] ἰαγείίου Θοὰ.8, Ὁ} 15. 8ι- 
ποιύπίην ἴῃ. σοπίϊιια ρᾶσο οἰγοα 5, ΟἹ δ 18 }15 εἰ 

τπηϊνογθο ΟΥ̓] [ἀ 4) ἀθοῖ5 οἱ ογπηαηγθαπι ἀπ οἴη 

[οἱὰ ἀοϊηο σθῃβοννεὶ, 

ΥΠΠ. γαϊθηίθῃ ἰ οὐ οὐπΐ ογμαύυμ υἱγίπεθ σο - 

ΞαοΙα 466 σαὶ Ξαποίατιμιι Ἐςο!οίανααι (πὶ ἢο- 
Ὠαπὶ ἔπ ροσὶἑ σα γὰπὶ ρογοπέσῃς, εἴ τη ρ] στ θὰ5 Ρὶ6- 

(αἰΐ5 ρηεθη}}}5 Ἔχβρὶ δη ἀδηΐομα, μι} 05 ΠΟΡῚ5 ἀππο- 

σου  πηχῖ ἀαια τὴ αυβας οχρο ΠἸο τὴ ρυϑραταγοῖ; 
πὰ} πῈ ὁχ σαβομυῖα, 4 δίνη Π5 ογαϊ, ρτοΐδηι οὰὰ5- 
6501}, φιααηγοῦτοτα ἰ41ητπ5. ΜαΡΌΪ ἤσο ἀπ πο, ἀιοθ8 
δαΐα πη Π 9  θ5. ἀαδΠ}Ἴ5᾽8 ΒΟΡΊ ΒΘ το  ΟὙΡΊ]Π 5. σ Δ ΠΠι 
Ῥαϊγαοίθια σάτα (κβάτοῖι, ὀγθανθυδλοιμη πχάβοι]α 
ῬΊΟΪῈ οάγόνλοξ, αθὸ βρὺ5 ἀἰαπιὰ μυσρίηααη νἱ ἀόσοίλιν 
Βαβοιρι οι ἀοτῦνα Πδονόγαῃ). ἢ δοσαηάα νοτῸ ἸΧχΟτΡ 
δοπαῖ! ροϑιαιπαί Πἰΐαηι ποιαῖς (οί ἢ ἀπ, ας 
γαιίΐατπο μοβίθα ἱπερογαίου παρίηϊ να! 65. 

(0) Καύγημα Χριστιανοῖς. σα. 1ἴοα, ἀλδαυΡ,, 
(τοῖς... νοϊαξε, σοῃονοῖ, ἴργαῃι, Χυιστιανῶν, 810 
σας 13. ἡππης ν χαύχημά τῆς καθολικῆς ᾽Βκχλη- 
σίας. Μοάο ππρηιογαί! ὁοάϊσο 5 ὉΓῸ φυλάξῃς ΒΟΥ ΠῚ 
μάθοπ! ουλάξοε, Ομ ο., φυλάξη, [ο00 παναίσιον, 

Ἀἰς δὲ εἰουῖπιθ ρύβι} πανέστιον οχ ἢἰξ, Πρηῃονοῦ, αὶ 
ται δ αα τηαυσιηθαι δϑογρίθι πάρθὶ παναίτιον" 
61 Ομο1ν., αὶ Ἢ ἰαροῖ, εὐπανέστιον, ἰηἶτα πᾶν- 
ἑστιον. ὕοχ παϑαΐσιος 5815 τᾶν : αἰϊοτᾶ ἰπ [5115 
Ῥτθο]ολρῈ5 ΠῚ ἰΩ 1 νὶ5. 510 Βα 51}. ,ρ151.198.0.210, 
ὃν πανέστιον φυλάξειν ὁ κύριος. 

(Π) Ἰζηδεμονίαν, ἤδπο νούθγὰ οχ πι5. σθῃονοῖ. οἱ. 
Οἰἰοῦ. οοἐἰ. σι 55 ργο φιλανθρωπίαν. Μηλακ 
δῖα σϑοία ἀϊοίατη ν᾽ ἀορϑίαν, φιλανθρωπία τῶν ᾽δκ- 
κληπιῶν, αἱ εἰσπ ΠἸραν δία Βαμα μ 5 ἢ ἘσοΙ 6β 88. 
Οὐμη ἰαπῆο φιλανθρωπίαν 5ογρίι. τορϑυαίασ 1π 
οτηπίθα5 δα 5. οὐ οἴ85. σοδά., οὁοπ)ίοϊο ἰοαθηθι, 
φιλάνθρωπον γηδεμονίαν, ΑἸ ΘΓΌΙΝ αὐιϊοα αὶ τὴν, 

ἅπίε χηδεμονίαν ἢ οὐ, ρμοβίνατι, ΑἹ ΘαρΡ ΡΠ] αλπὶ 
δγϑβὶ οςο εὐσεδείας βραῤείοις, 65. ἴπ ΟἸΠΟΝν., ἐπ- 
ουρανίοις βηαθείοις. 

(8) οοιιδίοπ αἰϊεσιας ϑορρίαγας, οἷο. Ἰϑοιι5 

δογίριατ {ὰὸ ὁοπἤπγαὶ, ἐα:. 18, παηι. 37, Ομ ρβίαμι 

Τονροβο γυιῖς οἱ ἐπ τποηΐο Ὀαϊνατίῳ, τα ἀ{ 5! αἰ ἐπὶ 
Ῥανίβοϊβθο, δϑί 516 ρϑ54π|1 τχχπ!, 12, Ορυγαΐειδ 68 

ἐπί μίθην ἤν γϑαῖὶο ἰδννά. 



τα) ραοί ποογίιην οἰνοι ο5 ΠΟ 5. ὉΠ} ὙΘΡΒΟΓ ἢ. ΟΟΠ- ἃ πολλαῖς εἰοηνιχαῖς ἐτῶν περιόδοῖς 

οοάαι πὰ σα ἰοία [Δη!ἴὰ, Απουδίθ προ γαΐο ῦ 

Ὅ6ο οπαγίεεῖπιο,; δου Ποιπύθηι ἘοΙΏ ΡΟ. βαποίαιῃ οἱ 
σοπβαθδιααοὰ ΤΟ Π αίδχῃ, γον. θαι Ππο05- 

γα ν ; ἀαδπὶ ἀσσο! ΟΠ π|5 ρίοντία ἰὼ βῴσιϊα βίρουπ 
Ἰονατα. ἀἰροῃ, 

{ΠῚ Δοξάζοντα,οἴο, ΑΒ 5. ἤς οἰαβυ]α ἀρὰ ἀγοὶδ., 
0 ἀοοίηι ὑρίβίο!α ἴῃ νου 5, βυσιλεῦ ρβερφιλέστατε, 
γορες τὸ) ἀλυηθενὸν Θεὸν ὑμῶν, σαὰβ ροβία]αι ᾧ 80- 
4ἀ6η8. δΧ σοί, Οἰἴο)»., Ἰοα, σάξααν. δὲ τοῖς ἀἀ-' 
ἀθολι5. ΒΡ ρΓΌ556 ἰθηθη ἃΓΠ]ΟὉ10 ἁΠογὸ τὸν δηϊ 
Θείνς πὶ ἴθ οἱ, βαι. Δ ΟΠΠοΡ σορομ!α. Ἡχηα- 
ἰδ φαάδαι γεγι θοαμλποϑίγαμα ἀϊοὶ ΟΥ̓ Τὰ ὉΠᾺ 
Θϑῖ : αἷν οαϊ. 0, παπι. ὁ, ΝῸΠπ ἐγὸ5 ἤοος μ)δισα- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΊΙΑ ΥΟΤΡΌΒΕῸΝ 1110 

ὃ τῶν ὅλων Θε-ὸς 
. ἐπ ζς . ἡμῖν χαρίσηται πανέστιον, Αὔγουστε βασιλεῦ θ30- 

φίλξοτατε, δοξάζοντα [1) ἀτ' τὴν ὁγίαν χαὶ ὁμηούσιον 

Γο:αῦχ, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν" ᾧ πρέπει πᾶτα 

δίξα εἰς τοὺς αἰῶνος τῶν αἰώνων, 'Α΄κάν, 

φῖῖς. δ σὴν βαποίο δριῖσι, ρὸν σιὴν δ εἰϊδεοχις σαιην 

Ῥομγα αππιοιτπαπμα, ΑἸ νοσθα. οθηϑεϑοέαγ(ἑαί 5 1}: 
ηἰαξίς, τς αὐθπιας Ἰπ5 ἰο θΟ ΓΙ Ὲ]5. Δα ιΔηι, 4ααια 
ΟνΎΠπὶκ ἀα ροραπιμι στ πο! Ἰθαθ 5.) (δἰ 6- 
οἴ οδΙ Βα 5 ΒΡ ΞΒΕ., ναλεο ἀἀπεῖτάσπαν αἷν οὐ πδὰν- 
ρΡαΐαην, ἀπ δὰ Ἱπερογα! οὐ θα ἰν]ὰ5 νοοῖβ ἔπ πε οὐ ϑ- 
δἰπλασι με πᾶ5. ΠΠ|6Γὰβ. ΒΘ ΘνΟ δα Εἴ ΟΠ Ια 1065 
δύγιθι., 6 Ρυ αψα πατῃ ποδίγαπη πὶ. 10 

855 ΤΕΘΤΙΜΟΚΝΙΑ ΥΕΤΕΒΌΝ 
ἢὸ δἰμμο οὐρα ΠΙΟΡοΞΟΙ γανἷ5. νἶδος 

(γος ἐμ εἰο ἐοο!ϊηιοπία ϑοποριοηΐ, ΤΙ σορἠαηὶβ, στα οηϊῖ, ΜῈοίναοὶς αἶνος, Αοορλονὶ 
(αἰ ςξις 

(4) Ηϊοροινψιις πὶ ἐοη ὑναίο Ἐπιδοὺϊξ ΟὨνομΐοο, οὐ νιον, 07 Οομβέανεἶϊ ἐν ρον α ον ἷδ, Οἰψηιρίααὶδ 883. ἀπὴ Ἢ], 
Ολκνιδιξ 307, 

νῷ ΡΟΡΌΓΙ5. σγαοἶβ βδίσηπηις δέ Ἰδχίτηο σου βρ ἸΘπὶ ἰδττόῦθι τ οὐἐ 6 14} μίαρα ἀρρανα, 
Ῥλιϊοκἐον ας ἐἶθ. παι Ποῖ, θοο]., ο. 37. 

Ἐλ Οοηδίαηίπι5. φα]άρηι νἱοϊονατη ὧδ ἰγταῦπο αὶ 
[Μαρηθαίο.) γορονγίαν! : οαπὶ ἃπί6. εἰβπα αι οὐ ΟἿ5 

110 ἀασάαο νΊ51) Θεβοῖ αἱ Ἰο! βΙΒϑ ΠῚ βδμαϊπιπι 
ΡΓοίσπειθαι, οἵ ἀϊπσαδὴ Πισοῖπ ϑρέσπ [155 πη}5 αὰ 

δία ρονδηι ἀξαιθ γα ι}5. 1 οἰϑϑη δ δ ροταῃ5. ἀρ- 
φᾶγα!ν ἀυνοῦι ΕΟ ΌΒΟΙ ν πὶ 18. οἶγοα μοτάτῃ ἰορ  δην 

6]5 ἀΐοῖ αυ ἀἰσιασ Ῥϑη Θοσπῖδ5. [οϑίσαι. Ῥογτο 
κοο εἰκπαῖ αἰν πα οὐσίαι. ἃ Οαϊνανίαυ. πλόπίς 
ἀβάμπο αὐ πιο θ Οἱ ναρα τ) μευ θοῦ νἀφυαίαυ, 
Ὡϊάσια ἔσο ἰδία σοτομο» πὰ αὐ σαο αι θ᾽ οη- 
ἰ6. Ὁ 115. ααϊάστα Οἰτῖδε οὐχὶ οἵ τὰ σα]αηι 

ἀϑδῖι "81 οἸοι οι 8} ἀπ μα αι : σονοπα ΨΘΊῸ ἔηι- 

Ῥοναίον 5 νἱοιουῦα). ΡΟντὸ ΒΡ] σστῃ ἰδία δὸ νὸ- 
Ἀθγαθ ἀπ βίσααλ π0 πα Π πατη ααΐάθαι σου 5. οἴΤιι- 

εἶν; 504 40 ἀξοααο ὁχονοῖ αι. οἰᾶνο σοπΒρσοίμπι, 

Μακηθηιιπν ααἰἀοτα οἱ 605 411} ἃ ραγ !5. ΠΠ1π5 
βἰαδαῃί, αἰροῖθ ἀιποι) οὐ τα] δἀθίοιϊοσ θαρτα 
πισάτιμν ἰοτ τε: Οουκίαμίϊο νοῦο οἱ 115. «αἱ οἵπὰ 

"0 ογααῖ, ᾿μυ]οῖδαὶ φααιη πηι  ἀπεία αν σα}. 

δοοναίεβ ἐἶδι αἱ 

Ουἱ [0 41Ππ5] ἀπηῖ Δ οοἰἴαηι ἸαΡοἀσυρθίαν, εἰς 
δάθίθι δαλνανον 5 1 Οεθπαίς ἀργθάγαϊ δ, Νά σοΐαμι- 

πὰ πάλαι ΟΠ βίθι. ΟΥ̓ΤΟΙδ. βΟΡΟΩ 5. ἰπ σα νἶξα 
τάχ 11 5 πρόνΘὴχ Βρϑοία μ  π|5 ποι εΠ,ς 

Ὃ μὲν οὖν Ιζωνττάντιος ἐγχρατὴς τοῦ τυράννου 

γένεται" κἀνταῦθα τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ ἐπὶ μέ- 

χγαὶ χαταπλικτικώταταις 

αἴγλαις ὑπεραστοάψαντος τὸ τῆς ἐμέφας φῶς, "᾿Ὠφθη 
Αἱ . ᾿ “" 

τῶν ἹἹςποσολύμων περὶ τὴν τρίτην ὥραν μά- 

, 
στόν τὸ προφανέντας,, 

Ἂς ἃς ὁ 
Ὅε ἐπ: 

λισια τῆς ἑἡμῖίρας, ἑορτῆς τῆς λεγομένης [{ΠἸπντυχο- 
Ξ Γαι Σ 

στῆς ἐνισταμένης. Ὃ δὲ θεόνρχοος τύπος ἐχεῖνος, 

ἀπὸ ποῦ λεγομένου πρανίου, μέχει γαὶ τοῦ πῶν 
Ψ -.ν Ἂ ἢ - - - 
Ἐλαιῶν ὄρους διήκων ξωγᾶτο, 

“᾿ 
ΔΕ ΆΛΥ ς, δτι- 

πα ουν πρΌπεοιν; διττούσης 
ΤΙΝΑ. ἈΝ ΔΝ . » Σ “ 

βξήλου δὲ ἄοχ ἡ μὲν ἴρῖς τὴν τοῦ σταυριυθέντος κα 

πανταχόθεν περι 
᾿ 
᾿ 

ἧς ὴ  ΡῸ ἀν ἐν ἂν ὧς , Ω - ῳ 
ἀναληφθῆντος εὐμξνεῖλν, ὦ δὲ στιφανος τὴν τὸ ῥὰ- 

᾿ ὦ να, κλ ἈΧ Ἔ , » - ᾿ ": Γ 
σιλξως νίχῃν, Τὸ ὁΣ σελασφόρου ἔχεν γὶ σεύατμιον 

"ἊΝ μων »ν ᾿ 
θέλοι οὐδὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ οτρατοπέθη ἀηέῥέαλτυν 2γ" ξανὰ ουὺς ποὶς ἐπ’ οτοατηπεοῦῦ σῆξοτυν Ἣν 

τς δα αδ᾽ ὅ ᾿ ΡΥ: 
ὁπιοήλως ὁρώμενον, Μαννξντίον μὲν χαὶ ποὺς 

τος εἰ ᾿ πα ᾿ ἢ ΚΞ 
αὶ ἐπιστάντος αὐτοῦ τῇ ᾿Ανττοχέων, τὸ τοῦ Σω- 

τῆρος σημεῖον περὶ τὴν ᾿Ανατολὴν ἐφάνη. Στύλος γὰρ 
ἐδ 5». Ὄπ. ΕΝ - ΠΥ Ὺ ῃ “ σταυροτιοὴς ἐν τῷ οὐδανῷ ὀκαεὶς, μέγιστον θαῦμα 

ποὶς ὁρῶσιν ἐγένετο, 

Τι]αζίμς, τὰ Εαδυὶδ σομδι Παντὶ ας, φρο 380. Ροξςί οσηδιψαξεινι δορὶ οἱ Νιρεϊαπὶ, 

Εἰ 5. σοπβα! θτι5 6! απ Ια σα 6 μ{ἰ Γι δίουσα, ἀϊσιν 

Καὶ, Οὐίομο; οἱ 0. ἀπὸ ἀσροβλίαβ ῬοΙναἶο Ὑπὶ 

Κο]. ἑαπυαν., ΕἰἸρναίας οϑῖ, (14 ὁπ Δ Π1|05,} ἀοηβίαῃ- 

(41 Βδο Ῥευσορθἢ ἐοβθθ]ιι5 Βα] τον ᾽μ πΉ]1Ὸ 
βοιῖριο δχϑίαγθ ἀβδουὶζ, Τὰ όσα ἐὴ ὁ ἩΡΓΟΏγ- 

[5 Οϑδαν 1, διανίς; οἱ ἀρράναι πὰ Ουΐθαίο οἰ σηατη 
ϑα ναῖον ἀἴὸ τ. Καὶ, Ἐορτο, πὰ 938. 

ταϊαηὶ ΟΠγοπιοὶ δα οπα ργαςονπα δι, γἱὰς. Ργωϊο- 
σθλ ΠΟΞΙΓΏΠ., 1. 11. 
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Οἰτοηίΐοατῃ ΑἸοχαπἀγίηστη σὰ ἀππν 351, τεμπαὶ 809, σοηείαηεἶϊ ἱπιροναίονὶς 1ᾷ, πιὰ, 9, Βορῃῖο οἱ Νίσνϊῶωνο 

οὐδ, Οἰ πηι ρα, 
Τὸ σημεῖον ποῦ σταυ2οῦ τὸῦ Ἀσιστοῦ ὠυθη ἐν Ἐπ᾿ Δ 

- 

ϑοσολύμηδις κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον" ὥνα ἦν ὡς 
τρίτη (ἐν ἧμξρᾳ Ἠτυτηχοστῆ), φωτοτιῦξς, τεταμὲ- πη (ἐν ἧρμξρᾳ Ἠευτηχοστῆ), φωτοτιῦξς, τεταμὲ 
νον Νώναις Μαΐαις ἐν τῷ οὐρανῷ, ἀπὸ τοῦ ὅρους 

" 
τύπῳ ἐσταυηϑθη τῶν ᾿Ι)λατῶν ἕως τοῦ Τολγοῃᾶ, ἐν ᾧ 

ὁ Κύριος" ὙΔ Σ ὅθεν ἀνελέφθη ὁ Κύριος" 
χύχλῳ τοῦ φανέντος τιμίου 
» » »Ὰ 

ἔρις τὸ εἰδος 

κατὰ 

σταυοσῦ, στέφανος ὡς ἣ 
ἐ Ὡὐσα πεΧΉ δια μ δφευν : " 
ἔχων, Καὶ τῇ αὐτῇὸ ὥρᾳ ὥφθη ἐν ΗΠανωνίᾳ 

Κωνσταντίῳ τῷ ΛΑυγούστῳ χαὶ τῷ σὺν αὐτῷ στριτῷ 
ὄντι ἐν τῷ κατὰ δλιαγνέντιον πολέμῳ, Καὶ κὐ χνα 

ΕΝ Ε : 
νοῦ Κωνσταντίου συμθάλλοντος αὐτῷ πεοὶ τὴν Δεν 

μένην Μούρσαν πόλιν, ἡττηθεὶς 

1:ν εἰς Γαλλίαν μετ᾽ ὀλίγων. 

γὰ 
ὁ ΜΠ σεῖο ἔσυ- 

Ἔθος; ἢ ϑύϑι 
ΒΙβη Ὧι ΟΓ 1015 ΟἸ. 58} δαάθιῃ οι ρεβία! α 6) Ηἰσ- 

ΤΌΒΟΙ  μιΪ5 ἴῃς σατο ρθη 86.) Πιονάτι ἐδ. ΔΩ] 
ΝΟῦ 5. Ναῖ, ἴρ8ο Ῥεμ θοοβίθο. ἀ16, Πα] 115 1ηβτου, 
ρυοίομδιι ἃ τηοη!ο ΟἸϊναλαπι ἀβάπδ αὐ ΘΟ ποία, 

ἀπὸ τὰ [οθὁ οὐ πο χτ5. 658 Ομ ΡΙϑ μα 5.; νεῦϑας ΟΥΊΘῺ - 

τὐτὰ απιΐο ἀσϑιι ρία5. Θὲ οι 9; οτΌσα σζοΐον 

γα ἰτἰαάῖ5. βρϑοίδια. ργεγρηϊο, ργδίϊοβαμι ἱλξινα 
αὐῷ Δρράρα!, ογποθῖι ἀρ οπίο, ἢ 9 αάοτῃ 

ογρά Οοῃβίαπεο ἀαραθίο τῇ Ραπποιϊα, οὐ ἐμιῖ οατὴ 
60 ογὰξ σχουοϊ [0] νἱδὰ 65. ἴῃ Βοιῖα σοηίνα Μαρηεη- 
στα. Οὐτη 18 Οα ρΙ5561 Οοπβίδη 5 οὐπὴ 110 οθ1- 

ΠΙμδρο δὲ ἀγ]}»6 ηλ δέ ατβάγῃ, Μαρη θα 5. υἱοί 15. ΟὈΙῚ 

Ῥδιοῖβ τὰ φίδι [θὰ ὀναξὶ!. 

Μὰ [ἰἰῦγο τι ΠΙδιονϊαειιπλ ἐμ ποίη Ραμ ὶ ἀμ οριοηεὶς ἀϊασομὶ, πιοπαοίεὶ Οαςθιοησῖς, Βιδι ΡΡο Τριγά, 

τοι. ΠῚ, ». 308. 

0ὁαὺ [Ὁ α1|ὺ σατο) αὦ ΑἸΒΟΟ δὶ νβηϊοῃίρ, 
οἴροι, Οὐ θα οι βιβλ ἀρ ραταϊξ ἰὼ σο]ὸ ἀϊ8 Ρεμίθ- 

οο5.65, οϊαμηηα παι αι 58} Βρθοῖθ οὐ] 5 1 οαθο 

νἶβα 858, βρϑοῖδηι Ἰατηϊηἷθ ΒΘ ἢ8 οχίοημ5δηὶ ἃ [50]- 
ὅοίπα πϑαὰθ ἀάᾷ τποηΐδαι Οἰϊναγαπι: 0 οἱ (0ἢ- 

βἰαπίιμαβ Δ} π|5 σία, 

Αοία ξαποϊὶ Αὐέοηϊϊ γιοῦ 5. ἀρὰ δυνά, ἀὐδ 80 Ορίουνὶδ, Ἡ, ὃς 

Ουο αυϊάςπὶ ἰθρονο (οὴ. ὁχραθηδλίαβ 
Μαχοη 5) εἰσηαθα σραοῖ5. τααχὶ πεῖ. ταὶ ΡΠ 08. ἀμρ- 
Ῥᾶτοηϑβ, 460 αἱ ἀμ γα ΒΠ}} ϑριοπάοτο σα ρογαγοί π- 

ΘΟ ἀἰδ1 νἱβι δϑὶ Ἡϊοοϑο  γπλ15. οἷνδοῦ (ον Τὰ 

6556} ἢ ἀἴδὶ Βογάτῃ, οὔτ ο556} ἀἴ65 [οε 5 σοὶ ἀἰο αν Ροπ- 

ἰδοοβίθ, ρου ημοηβ ἃ Ἰἰοοῦ (πἰ ἀϊολίαν (αἰνατίο 

ἀβὰθ ἂά πιοιίθιῃ ΟἸ γο, 

Τυρτοισῃ καποῖὶ Βαδῷ ρας. ἀθ, αα πιοηδοῦν ἡΪ αἸμηὶ, 
ἡ χε ἴ Ξ: δ 

ἤτὴ ἀνάμνησις ποῦ ἢ» τῷ οὐπανῷ φανὲν - ὶ Ί ἱ Ἶ ἰδ: 

ἷ “ 
ἵσκνκβὨ Κωνσταντίνου }}, Κων- 

σταντίο») βυσιλξωως, ζὼ τοῦ ἁγίου Ἀρανίου ἔχτετα- 
ἢ ΑΝ ἢ π᾿ ἢ πῆραν 

μένον δι᾿ ἀστέρων ἕως τοῦ ἤλίου ὅρους τῶν ᾿ΕΠλαιῶν, 

Ὁὶο βορίϊπαα, τηοιονὶὰ 5 μηϊ ὁγιιοῖβ, απο πὰ πρὸ 

ΦοΓ πα 6 πὶ ἰὼ ΘΟ οοπβρθοίστα. δδὲ οἴγοῖ Πουαηι 
ἰογίααι ἀἰ6ὶ 58} οσπίαιίο (5. σΒ  ὨΠῸΣ ἴμ- 

Ῥογαίονα τ ἂν βαποΐα Ολ  γανια ργο θϑυμα ΡῸΡ ἀξιρα 
θῆκ ἀά δαηῃοίαια τηοαίοι ΟἸ να γίτηι, 

ἀϊόμφινα ἀγώσενη, αὐ αἀἶδηι Ἢ δϊαῖςς 

Μηνὶ τῷ αὐτῷ ζ΄, μνέμη, τοῦ ἐν οἹρονῷ Ἵν: ἌΡΗΣ τ Ξη ὃ: 
ΞιΓ δῷ Φοσ 5 ση μου τοῦ τιμίου σταυποῦ, ς 

ἐπὶ Ιξωνσταντίοῦ βασιλὲ ως υἱοῦ Κωνσταντίνου τοῦ 
τ ἣ 

κι ΔΝ Ἢ 
μιεῦᾶς, 

μτγάλου, Καὶ τῶν μαρτύρων ᾿Αχαχίον. κα 

ΚυξΣρᾶτου. 

ἀζίον 

φανέντος (ἢ Ἐοάουα ταθῆβα βορυϊπᾶ ἀϊ6, γϑτμον τα βίστιὶ ρτὲσ 

υἱοβί οὐςῖβ, {πσὰ ἴῃς οὗὐ]οὸ νἱξιὴ ες, ἰοῦ Βογὰ 

ἀἰδὶ δὰ} ᾿ππρόγᾶίονο Ὀοηδία το ΟΠ 5ΓΔΒΤΩΣ παπηὶ 

6110. ΕἸ βαποίονιιηχ πιαρίγταηῖ ἀοῦο! οὐ Θυπαγαμ, 

Τοίμη οὔκοίμην ἰδ γεῖδ 6 ὁγοῦ ρνφδογ νιξαν, ἀοϊοίιο ααἀἀλξι": 

ἑορτάζομεν τοῦ 

σημείου σταυροῦ, ἐπὶ 

Ἂς ὐνμΣ .“ Ψ . “᾽ν 
Τῷ αὐτῷ μηνὶ ζ΄, τὴν ἀνχυνησιν { τ ᾿ ΩΣ ͵ ἢ ῃ 

ἐν οὐγανῷ φαυέντος Κωνσταν - 
ἢ ; τς χα νὰ , ᾿ , » 

τίου βασιλέως υἱοῦ τοῦ μεγάλου ἱζωνσταντίνου, γαὶ 
Ὲ 

Κυρίλλον ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, 

Σταυροῦ παγὲντ ὃς ἡπιάσθη γ πάλαι, 
Καὶ νῦν φανέ ἕντος γ: ἄσθη, χαὶ πύλης, 

υηνὶ γίας Πεντηκοστῆς, 

τ , ἐφάνη ὁ τί- ὦλᾳ 

ζωυποιὸς μιος καὶ 
ὁρῶντος παντὸς τοῦ ὑπεράνω τοῦ 

Τολγορᾶ ἐχκτεταμένος μέχρι τὸῦ 

᾿λαιῶν. “Ὅστις τῇ τῆς μαρμαρυγῆς λομπρέ 

πὰς ἡλιακὰς “Ὅϊεν πᾶτα ἐλιχὶ 

ἄγίου 

ὁπτ-τὶ 
ῃ ἀκτῖνας ἐκάλυψεν. 

᾿ 
ψερδόντων, ἐ φεν τῷ ἄδυ Ὁ 

᾿ . ἡ ᾿ 
τ ξλχλη ταν 

, »“ Ἂ; μὴ , ,ΒΈΝ 

απο» σοδ ἐν μετ 
δ ξ χαὶ εὐγασιστίχ, τῷ ὁοξαν κα: ετοὐχασιστιν τῷ 

- “νι 
θερμῷ κατανύξει 

ἀνὲπε ἐπὶ τῷ πχραδύξῳ τούτῳ δεάματι ἀνέπεμψαν ἐπὶ τῷ πχρχλύξῳ το ματι. 

πῶν 

ᾶ 
σὺν νηπίοις χαὶ θηλάξζουσ! 

αὐβο τιν Δὸν 
Θεῷ 

Ἐοάδῃι ταρῆβο ἀΐδ βϑριίμηα, χποπιουίατῃ σοὶ Ρνα- 
Πλλ15. ΟΓᾺΟ15 μη σαοὰ ἴῃ οὗἱο ἀρράτα! δὰ} οη- 
βία ο πη ρεκαίογο Π]Π1ὸ Οσηῃπίαπι τῇ παραὶ, οὐ Ογ-τ 

Χἰ}1ὺ ΗἸΕΡΟβοΙ γχονατῃ το! ρίϑοορο, 

δαύγηία ηἡποηπάασηι 85: ἕογγα. ἀοβαα δρασο; 
Νηρ εἴσα ἠαο, σοηδοονεσὶξ δὲ ροίνηι. 

Τὴ ἀϊθθὰθ ϑϑηςία Ροηνεοοϑίθβ, ταθῶϑο Μαῖο, 56- 
ρίπμα ἀϊ6, ποτὰ ἀἰοὶ ἐθυα, ἀρραᾶνο ρυδίίοξα βὲ νὶ- 

ἐκ φωτὸς, ἢ νἱῆςα ογαχ δχ ἔὰοο σοηλϊροβίία, ἰπϑρϑοϊδ δ ἀμ γ Θ 50 

ἀγίου φορεῖο, ΒΌρΡΟΡ. βαποίπηι οἸκοιασα ἀξάαθ αὐ Ξαῦν 
οἴατα ΟἸϊνᾶτη χποπίϑηι οχιδηβα Ὁ βοϊᾶγοβ γα 105 

τὐϊοατ 5 Ξρ᾽οη ἀατί5 ἀργία! σοηϊοχὶν, Πρ τα πὶβ 

φἰαβ σὰπὶ [νηὶ πὴ} Βοσ1, ΟὍτη πη ΕἸ ΒῈ5. δὲ 

Ἰδοιρη 5 σοο]δδίατη ὁοσαραν, αἴχσπθ ἐπ πιοάϊοο 

δδυάϊο οἱ [ουνιάα. οοηραποίζομθ, δἰονίδηι οἱ βιᾶ- 

(ἰἀστπτὰ οι Ιοπθ ρΡορίον Ἰμτιϑιναια. Πα ἃ ϑρέοια- 

οαἰστα )60 τοϊαϊογαηΐ, 

(0) Ῥοβὶ γϑασααϊα μι ἀμθαροῦλ 66 ἐπ ρουὶ σοπδοτίθῃ σα} ππὶ Οοπδβίδῃ!} ραϊγαθίθιη 1610, Μίαν, 
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ΠΗΛΑΜΙΝΤΛ 
ὨΡΙΟΒΟΓΓΟΝΕΜ 5, ΟΥ̓ ἨΠΙΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝΙ ΟΡΕΕΌΝ. 

ΚΞ ΝΜ Τ, 

Ἰ. Τυῖα τα ρπγοπία αυφ ἰΐο ἀδηνγαβ, ὁχ ΠΟ πῊ}}}} ἰὴ Το, Ρ 15 ΤΣ νη ρο᾽ τὴ Ονγ]]ο ΠΪἸογόβοϊν Π 0 
ἐσ 15, ἃ} ἀπέ αῖβ Εἵ στα ν 581 }}5. ἁοιον 5 σοπεθσνα!α 5 πὶ, Ῥιίονα «0 δΣ 0 ΠΉΠΠα Ἦν αι τοι- 
Ἰυπὶ δος ἴῃ νἱνη οηνογεῶ, 4ι6. ἀρ 4015. ἔ8 01 0115. ΘΟ Πδ' δὴ, οἰζαϊᾳ οἱ ΒΘΕΙ ΠῚ Π5. Ὁ ἀθοίοτο ἰηραϊτ, 
Ζυὶ βαπτσιαηι Ποῖ, βο Εχοθρρία οχ ἀϊνουβῖβ Βα ποΕ}5. ῬΑΊΤΙθτ5 ΔῈ ΘΟ] 1115 ΟΠ μη, Πα]υ8 ὁρυτῖ5 Πδπ 
Ῥοίαν δχϑι ρίαν ἴθ. οοάΐοσα ΒΕ] οἱ πέσ γορίῳ 9951, αὐἱ ἀητὸ 1291 τα πβογιμί 5. οεὶ οχ αἴ σου δῦ 
διιηο 709 κογίρμίο : Παρδηίαν δυΐδην Ισσ8 χα νυ εῖ!ο οαϊα Το 120. αιον ἀσοὸ Ἰόσα Οὐλα α ν΄ ἴὰ 
σοποῖ ο 1 αἰδιᾷποηβὶ Βα} ΔΎ ΠΠῸ Τὶ ϑηη. θάμς αρις ὃς ρᾶ5. 305, 556 στη. (65Π ΠΟ ΠΊ 1 π΄ συ ΟἿ 0 
1,ατογϑηθηδὶ ἀδουνίαία πη ἐβί, οὐ 46 9} πὶ ΚΘ Ρ]5 ἐπειοὴ γάρ, 616... δχοαεαῖνο, σὺ πη. ΡΥ 1} ὉΧ 
σοασίοῖθρ. Περι ῖθ Τυσϑτα ϑερίοιιηί, ϑροιπά πὶ δ [πὶ ρεφοίογοα οἰλα!αῦ ἃ ξαποίο ἅΤΆΧΊμηο. ἦη ορ ξίο ἃ 
δα Βίορηδηυηι ΠΌΓΘΠΞΟτη Πἰ0Π|8 αἰἰδ8ἢ, ἰ0η}. 11{ ρᾶ». ὅδ. Ἴυ π πὶ ἴγα απιδπίστη 16 νοτθΠ8. ΦΟΛΠῊ 18 
χγυι. 28, Εααο αὐ δοίγοηι πιθιση, τον τ ἃ 1,θοπίϊο ΒυΖδη "πη ἴῃ Οροῖθ ἐπεαῖίο Αὐνέγεηην λἑυπορὴμ- 
δέέας, ἀα06 ἀμ] 56 Βαθεῖ οἱ ῥγὸ 588 ῃΠυαηλ 6 ΕἸ πη σ]8Γ] τπδουπὶ σορΙ πη ΠΟ Ν 1 ἀΟΟ  ΞΒ] πλθ5. )0- 
ταὶ ἰσαηυβ Ρ. ΜΠ ΠδΔ0} [ὁ Ουΐδη. 

11. Πούοτη γα βηνοπίοσατα νοῦ [αἰ πὶ Εἰ} σηβρεσίθηι ἡ ἰ ἴσος ἀρ οἶβ π΄ Ομ τίδίο παιαγ εὲ 
οροΓϑιϊοη δ ἰδ αἰξονα ΟΥ̓ ΠὉ ΒΙ ΓΘ Π10, αἰ μοβι-Γϊνο αηὰ τ ρον τὰ 15 400 πὴ διθ τ πὶ πᾶ - 
ἀπ} βάρονο νι ἀβηίυγ. ἔσγαπι ρτανβδισια δεὶ ΟΠ ΟἾΠ 1,8 γᾶ πο ἢ 515, 58 0011 ΔΙ αττίπν, δ᾽ δἰ σε ἀ- 
{{π|{π| κογί ρίαν β δι οιον 45, πιδ] ον δι 8 ΤΘ ΟΠ 11, Ο} 5 οἴατῃ ἴῃ αἰοότη 5. γ6 18 βϑποϊογι πὶ ἀθ0- 
ἰογα πὶ ρου θα8 δοαηλοη δ ξπἀϊοίοα, 1Π οὐ]εία τ ἤοπ ἰο δρὶ 46 ἰαπάα το 80 ἢ θε οἶδ 1 ἐα πὰ 
οΥγ σα ρα Γοσ τῇ ρον σὰ ἃ ρσοθοΡο (8 δὰ ΠΛῸ 118 5061 ΠροΡΟ ΟΡ πὶ ἰγαα δε σητῃ ἃ Ὁ ΔΙ 5, 
ἴπτὴ ἃ]} ἱμΕὸ οομ! ἀθρνο θη; 56 16 ορθτθ ἈΡ σοθο} 5. Οἱ ἀπο γι 5 ΘΙ ΟΠ ΟἿδ. οἰ 10 : 7 υ0- 
ΠῚ ΠΕΡῚ 6 αἱ μοιον, εἴ ἀπ] ϊοηὺβ δα εὺὐΐ ξηβιοπίαἰϊοποι [γ8 015. ἰσσῖροηβ8. σδθβα, [18 ΟἹ ΤΠΆΪΟΥΣ 
Πἀ08: φυδηχυαπὶ 11Π}5 ΟἢὯπ| συδπαοαυθδ ρ6. [1585 ἱηξορὶ ρεϊοποβ. πόα πὶ σ τ δ885. δοὴ. ἔπήῆογα- 
τηῦ5. Αἰ πα 0 ρίατα ΟἸπ σαστη ἤππο Πα ρηλαβ, ΟὙΡῚΠΕ ποδὶ} ορθγᾷ δι ΒΟ  ’σότυ πὶ ἰπς πνη ΠΕ 88 
Γαϊξβο βιιδ δι 8 ποῖ 8: ΝΙΟΘΡ ΒΓ ΟΔ}Π|5}} δαοιονίδϑ. αοὶ Πν 1Χ, οαρ, 4θ βοτίρία δ᾽ 5 ὰ} ( χρηίζημη- 
γαπὶ ποανη8 ἰδ μὲ σοηβυενίεεα ἰοεία! ὑσὶ ΑΊΟΖἊῈ πον] ηγ5 ΟΥ̓ ὙἹ 1 ἢ Πγ 1185. 1. εἰ νοῦεα δου ΒΕΓ ΔΤΏΙΩ 
Ἰοσα ΠΟ Ὠ Π185 αἰ χίϑβα, 781π ἰῇ σα πὶ ρι ΘΒΌΨ ΘΓ 6586: σΌ 5 (ΟἹ ρον 5. οἴϊααν ἐν αγαϊμείσιηπ αὐ μὲξ- 
οἰπηὴὶ ται σησι παρ θπιι8, 

ΠῚ. Νρασο μβοῦγο αἸδογία ἀσαγασπι πα γάτα τη δὲ ΟΡΟγΑ ΠΟ πὸ δεδονογαισπο ἀδίθγγοον, σα σηλπῈ5 
᾿οϑὺ Γραρτησηία ὕνν]]ο ποβίγο, ἀδοθίθα αν. Νάτα οἱ ΟΒεάξεα αν παρ! οοτὰ. ἀἰοῖ!, δὲ εἰσί αβαθσ δ πα γι 
ΡΓορεΐὰ Ορογα! 0085 ἀϊξοῦ!ϊ 5ἴπηθ ΟἸερηΠι, αἵ, 3ς παπιν 1 δὲ το, ἐμ φαγαί,, σπι. ὃ, Ππὺβ ρλ- 
ἰγὺβ ΟὈ 1511 5εου πάτα πὶ αἰ νουβαβ 1 {8}Ὲ}5. οἱ σατηἶβ παῖ α τα 5 ϑσποβοθπόοβ ἀδῇπ!ο, σαϊ, 11. ἢν ὅς στη - 
απ 6 ἀο} 1η Β6ΙΒΠ ΘΠ διὰ παΐ5 68]. Δ 60 οἱ 88 ἐϑίογηο 6χ ῬδΙΡα σροΐΓ5 τὶς ἰἰὰ κορδγαῖ να. 20, 
αἱ ἐχοιιβα!]οηθ ἱπαΐπραὶ τη 5. δοσογαιϊὰ ἸΘοα1. [πὶ 15. τῦνθγα [{015. ΠΑΡ ΉΛΗ ΓΙ ΠῚ οἱ ΟμοΓγα ΟΠ ΠῚ 
ΠΟ ΠΤ ΠΡ ΠῚ [ΔΟἿ]. ἩῸΠ|} πὶ: 506 ἀπ ΠΕ 5}, οὐπὺ ΓΘ πὸ ἃ βποβοῖβ, ἀρ ηρπιΐηθ σοπἤιθυὶ ἢ Α Πυσχαὶ [πὶ ἃ 
ΟΥ̓ΤΙΠΙ τοι ρον 3 σοὶ σαία οσϑὲ πη! ογαπὶ μαῖγαην ΞΘ η ΘΠ Π|1|5. ΘΠΌρ 015. παίαγο υδαυγραϊίο, [γος 
ψυΘ 5 ΓΡΌΘΓΠΙΡ πῇ ΞΟ] πὶ ἀρυὰ ατύρονίυισ ΝαζοηΖδηυ τ, Ν γββοπιιη), βάποῖηπ), ρίγαλπι; ξύὰ] οἱ 
αρυά νυ ροηθαι, δὲ Τοῦ ΠΑ πα ατὴ τη ὁ δηπυΐοτοθ, Ρρορίου Ασα δοηϊγονθγβίατη Πα ΠΡΔΓΏΤΗ 
ῬΙΌρΓΙοΙ 65 όσα ΓΒ. 18 ἀἸβί σα] οἴδμονα, ἃ ἢ Ὑ Ποοδογοῖηβ ρ56 ορίϑὶ. 82, Ῥαίροβ Νίοσςραὶ ρομπο 
ἰεπερογα Ξυ θδϑου! 5 Ἰη 580 ΟἸδ πο }0π6 πηοι! πὶ δἰ χνα πο πρη} 8}}} ΘρΡΟΞΒΟβ 6556. ἰδίση!ν, Ῥοβὶ 
ὁπαῖα Π) Α ΡΟ πδΡῖβ Πφγοδίῃι τα] οἰ Πὶ πιδ σ.5 68 πὶ (ἰδ 1ποιἰομοῖη υγχοῦῖ θοόρββα {01} : [668 ἃ} 
60 τ ρογὸ δύ πὴ ἀπισ ρα ρα η ΟΠ [655] ΟΠ Θ ἢ ΒΟ δ πὴ μ5 Γι οπί αἴ πὶ τϑρουίπη5, πὰ [γα ριποη τα 
Ρυϊδηια8 ΒΟρ. Πα συτῇ Θχίγδιη 5 [ἀπιρ ον }5 ἃ ὈντΠ]ο, ν 681 ρῸϑὲ ὀοηθ!, ΟΡᾺ, ν6} ρᾶα]ο ἀπὶθ ἐἰοίη- 
γα πὶ, ὥν ΓΗΠ8. δηη. 9380 σα πὶ ΡΟ ΠΛ 515 σοὶ Πα Ρα", ἃ ᾿ς οοβία πὶ ΗΠ ΟΡ Οβο  ντη δ ατῃ. αταν!ου 
νθχΆνορο, αἰαὰδ ἴῃ ρβαπὶ δ δοσηβαί,απὸπὶ ἱπίαπίανρυυ, Ταδβὶ αἰίαπὶ οἱ αἰΐατὰ Ζοβαι ἀσορνοί, 
θΘυοη ἰη θη !βί πη ἐχ γοβοτγίο Νύββθηο, δρίδι. 86 Εἰ πβιι ἶϑπι, ρ. 560. σον Α ρο Ἰπατγίβι ας ἀπ ρ! οἱ8 
παθαΓ ΟἰλΠ Π οτΤοη 6 ΠῈ ἸΏ αἰ ββ᾽ πη. ἢ 5 ΓΘ νη, 61 θᾶ οὐηπί πὸ ἃ} ἰρβὶβ ἰὼ. σδι ΠΟΙ 8 πὶ Ἰὐρο εαία 
1η 16 Πι [8 Γι πὶ ἃσοιιϑαὶ Θημτπ Γυ 8 ηδηΐῃ πη. Υ. ΝΖ. ογαϊ, 11, μᾶς. 148 Β. ΝΊΒΙ] Πἀ 18 65 οἷν ἢ δος 
ἴγᾶμηηοηΐα Οὐγι}}]ο ποϑίγο αἰΐϊθηδ [αὐ ϊοΘαλα8. 
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Ἷ, 
ὃ ἐπ ͵ τ 'ἣ , ν᾿ "- . .“ ᾿ - - - . . - - , Τοῦ ΠΩ Κυγίλλου ἐπισκόπου Τερησολ μων, ἃ δαποίί Ομ Ηϊϑεοςοἰψηλογιοη ορἑδοορὶ, δα ποναῖ- 

εῷ δαιλίας λεγθείσης εἰς τὸ Εὐαγγέλιον, ἔνθα ὁ Κύριος Πα αἰἴοια ἰιὶ Ἐναπφειίμην, εὐὶ δομιῶγις αφίαηπι υἱνείηι 
τὸ ὅδω οἶνον ἐποίησεν, ἐἤβεῖε, 

᾿ Ε΄, ἜΒΕΝ 5 ΝΡ “ ς ᾿ς δι ἃ Σ τι Ὦ ΣΝ κῷ τ σπούσασε μάτε δι’ ὅλου (1) φανερῶσαι τὴν ἕχυ- δίμάδιυ ποᾷαθ ὁσσηΐηο ἀἰνι αἰ τα οι ϑααιῃ τιδηῖ- 
τοῦ θεότητα, μήτε εἰς τὸ παντελὲς ἀποχούψαι ἐσπού-. [6508 }}} ἔΔΘΟΤΟ, ηραας ἰπ ἰοέϊτιηι ἀθβοσπάοτγο, δια τὲ 

φανερῶσαι διὰ τοὺς τότε, ἐσπούδασε μὴ π8 ρυοδετοί ραΐδῃι, ργτορίου. ἢ ἰπ5 ἐεηρογὶβ ποιμὶ- 
ποχρυψαι διὰ τοὺς μετὰ ταῦτα' ἀλλὰ δεῖξαι χαὶ τῆς Ππ65: δἰ} 8 ἰδρουθξ, ργορίθυ μοδίδτοβ : νθγασι 

θεότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος αὐτοῦ τρχνὰς οδίδηάοια οὐ αἰνίμ αι δαῦ, οἱ βα μαμηαπίζαι 
πὰς ἐνεργείας" ἵνα μέτε ἡ θεία δόναμις ἀμόλονθῆ, γογβρίουαβ ορορα οποθ (5), ἀξ ἄσχας αἰνῖπα ρο οβίαβ 
μήτε ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀπιστηγῇ. ᾿Βπειδὴ γὰρ (2) οδ]ρίπδ ορίαπάδγοιαν, ἀθίαο Βα θλαμδ παίαγο 468 
Ἦμελλεν αἵρεσις ἀναχύττειν ἡ λέγουσα, ὅτι φῖν- ἀριγαπονοίαγ, σαι δηΐηι ὁχογίαγα ἴογοὶ Ἀθγρϑὶβ 
τάσμα ἦν τὸ σῶμα, καὶ ἐξ οὐρανοῦ κατῆλθεν (οὐ συαὰ; ἀΐσογϑὲ [Ομ νρίξι 1) οοτρὰβ ῥηιδηίαβπια 6886, ἰἃ- 
γὰρ ἂν ἔλαλε τοῦ ῳθαρτοῦ σώματος σάρκα ἡ ἄφθαρ- ἀ ο ὁὠ]ὺ ἀοἸάρθαπι 6588 (πθ πο πίοι σογγαρίίο- 
τὸς φύτις, οὐδ᾽ ἂν χατεδέξατο ἑύπον ἢ μολυσμὸν ἤ πΐβ ὀρθοῖ βαίανα οονραρίοηΐ ΟΒμοχὶ σουρουὶθς 
σπίλον), ἵνα πιστώσηται ὁ Θεὸς τῶν ἀνθρώπων γέ-΄. οατῃθηι Βαθπιοροῖ ; ἤοο βοῦς, ΠΜΓαΪ πὰ πὰ, Π1ᾶ- 
νος, ὅτι τοῦτο ἐγένετο ὃ ἐσμεν, μένων, ὃ ἦν, διὰ τοῦτο Βὶ συ]απινα, Ξαξεϊρογείς, Ἰθοίγοο, αἱ Πποπιηθι μοηοεὶ 
συνεχώρησε τῇ σαρκὶ πάτιγειν τὰ ἴδια, σονίαια ΠΠἄθτῃ Τὰσοτεὶ 1)ε 15, 50, [ἃ φασᾷὰ οβὶ ππδυθῃ- 

ἰθια, ἰᾳοία πῇ 6550 1ἃ χαρὰ δυϊηὰβ, οᾶταὶ σα αῸτ9 

Ἰρϑὶ ρχοργίδ γα! ραϊὶ ρογἰδ5}} (0). 

Η. 

Τοῦ αὐτοῦ (2) ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου, Ἐ)ιβάρια δῷ δοά δηλ ΒΟΥ ΥΔΟῚ δ, 

“Εθχυμχτυύξγησεν, ἔδειξε τὴν διπλῆν ἐνέονειαν" ΜΊγδου]α Ορϑια κι5. δϑί, οδίσπαϊ ἀαρισθηι ορθγα- 
πάτχων μὲν ὡς ἀνῦύρωπος, ἐνεργῶν δὲ ὡς Θεὸς ὁ (ἰοηοπὶ: ραϊδη8 αὐλάοτῃ αἱ ΠΟπΊΟ, ΟΡΕΓΔῊΒ Υ6ΓῸ 
αὐτός" οὐ γὰρ ἄλλος χαὶ ἄλλος, εἰ καὶ ἄλλως καὶ ἰἴάσῃι τί θεῖ ; πολ δαί 18 αἴᾳιιθ αἰΐα5, αι τι- 
ἄλλως. Υἱ5 δἰῖίον οἱ αἰ ΐους 

ἘΠ, 
Εὺὼ Ἰιοοπίϊο ἴα. ἰζδυο δἀνδῦβαι ΜοπΟρ] 5.185 ἐπραϊίο, 

Κυρίλλου (ὦ) Ἱεροσολύμων, ἐχ τοῦ εἰς τὸ, Φ συν ΠΙονοςοϊχονίατεὶ δ βογιοθα ὧς {ἰ{ι| ζοδῃ. 

» 

, 

Ἐγώ πορεύομαι πρὴς τὸν Πἀτξτα λους νι, 28; ἔσο υαᾶο αἱ Ραίνδηλ Ὠϊθι 

Φχίνεσῦχι δὲ τὴν διάγνωσιν τῶν οὔσεων ἐκ τῆς 1 ἀρραγϑαΐ ἡαϊαγατηπὶ αἰβι 1 Π 0 Ε 10 δσ ἀϊνογϑιιαίθ 
διαφορᾶς τῶν λεγομίνων, ΤΟΡᾺΠῚ πὸ [66 ἀὴο ΟὨγβίο! ἀϊου πα, 

[ΠῚ ἍΠ2τε ὃ ὅλου. Τᾷ Ποπ. οοὐ, 3051. ΑἹ ὑοπτ. φοῖϊα!, ἐνεργείας, 56 Ορνα! τονῖδ, ποσληο, ἢΓ ατθρ. 
οἷ]. ᾿αϊονι ρόπῖ, δι ὅλου 8δη16 μήτε, Νν δι 060 πλὸχ οἰἴδ!ο ς αἰ Δ δὴ ΔΟΙΟἢ}15 ἀϊν᾽ η "λ{15 

(3. ᾿ϑπειδὴ γὰς, οἷο, ωρο ἀξήὰθ δὰ τοῦ αὐτοῦ τηΐγᾶ ὀρδυδη 5 οπχθῖ ἐπι ρυοῖραδ ἰγιδυαί : Πὰ- 
δΧ 5010 ἴδρ. οὐάϊος Ομο5. Εἴς γο 6 }Π| τοιοῦ, σχὼν μὲν ὡς ἀνῆρωπος, ἐνεργῶν δὲ ὡς θΘεύς, Οἢτὶ- 
πο 5ππὶ Μοηορηγοίιο, πόᾷαρ Βα νοΠπηἷ, αὰῦθ. διπὴϊ ποὺ αἰξρηπὴν ἐς θαϊνο, δὲ αἰτογιθσ ὁ εἰλοὗλιο, 
ἀϊδον! 5 σχρυί μονα ποτ ΟΠ 555δ1 ποίου, δὶ ροϑῦ 804 φμηιίσηι αἰϊίον. εἰ αἰτίον, ἰσαά! ποθ ἃ πιῦτο- 
αἰσα πα 6. ΡΟ ΒἽ αὶ ον ρπίβδθι ᾿ 50 ΡΒ Δη ὁ α5 9. δίπα, ἢ ἑποανηαϊὶοιῖς δολλθιὶοδθ 5 ΟΥ̓ΘΉ ΘΟ ΟΡ. ὃ, 
αν Ὠοροίαν, ἀο σαϊθὰβ ἀϊοὶν σας, ἀν πῃ. 9, εἴ παπῖ. 88, 
οἂΐ. ἐδ, πὰπη. 3; ν6 1 δίαιτα ἀρο! ηαυ βίο, (4) Κυσίλλον, οἷο. Ἦοῦυ {ταρπιοπίατα ἴῃς 5οὶὸ 

(3) Τοῦ αὐτοῦ, οἷο, Εναρπιραία 66 ΛΠΓΒ5 αχ [σοπίϊο τορθυίηπ5, Υ1Δ 0 ΡῬγωϊοη κι, 3. 

σαποὶ!. 1,αἰόγᾶθ, οἱ οαῖο ἀποίογθ ἰῃ οοά, ἤδρ. ἴπ Ὁ) Ὁροταίίομες. Νοχ ἐνεῦγξία ἢσπ ἰληίατη ΟμοΓᾶ- 
δομοῖ!. Γαΐου. Παρδίαισ, Ἐγουνήδη, ἐραυματούρ-, [(ἰσΠ08. 5: γ10 δὲ δρῆβὰ ΟΥΌΠΠΕ 5ππ|Π δ}: νΘΓα πὶ 
γησεν, Δαδ 5. 65, πιασμία βροἰ(. ϑαπομις Μαχίμβ οἰϊαῃι ργορνγίρία! δα, ΘΠ δύ βΟίδΤΟΒ, ᾿παϊοῖὰ. Ν, ολξ. ὃ, 

Ιομῃ! ἐνινέθη, 5ρὰ βοὸς νϑγϑατα, ὁ ποτ νδοναν ἢ πὶ Ὁ Σ ὁαι. 9. αὶ. 9, ΤΠ ΒΠΠλπὶ Πα 55] 0668 βἰρηϊθοδέ, 

αι ρυϊπι 5 νους ππ|.ὰ5 οταιαηΐβ. οἱ ἃ οἰΐδιο ἰδ - ἰ0}) Οαρηΐ 58 οἷο, σογηθίηα δυηὶ Βῶὸ οἱ βιὰ 

ϑθιποηΐο 5οράναγδ τ αἴδηβ ὁσα που ο ἢ Χ {πὰ ὀχοοῦ- δρὶο γα  [ββὶ πγρ8 τὸ ἀνθροῦ Νυβϑρηὶ θη θη 1, 

βύση ρδὲ, ἰν 815 νορθῖς ἰμοίρογθ; Θυῦμα χαὶ τοῦτο ονα ἢὲ δεαϊ αἰπίδιις. Ῥᾶπ. 193 ἔδωχε γὰρ. ὅτε 

θχῦμα ἐγινήθη τπτὰ ΒΘ θ᾽ ααμ1} ἰοϑ απ! τη. ἔῃ ν- ἐῤούλετο, τῇ φύσι: χαιρδὸν τὰ ἑγυτῆς ἐνεργῆσαι" 

πατυύργητεν, βογίρ, ααΐοδηι ΠΟταρίοναμ ν 10 βονὶ- Βαὺαξ ἐπῖηὶ, ιιαιίο νοίθδας. ἡπίμεγ)} διιδῦ ἐξὈλ 118. χυμδὴ 

Ραμ θδὲ, ἐγενήηη ρῥγὸ ἐγεννήθη, εἰν ργᾶνα ἱπίθγραπ- ρηΌΡγια ἰρβῖιι5. ἐνηηὶ ὀφβονθ εἶδ Ἰιοχαϊίαν ΝΎΒΘ ΘΠ 5 

οἰΐοινα σαπὰ με π 5 γα οπὶξ νορθῚ5. οη πιποίπηι, εἰ ἀδ 5θηβὰ [ἀπ)ῖ8 ἃ (τ βίο ἰθοτθ βιιβοθρίο. 

ἂὺ ἐθχυματούργησε βορᾶγαίαμι. Ραββί οη θη} ̓ λἶο ἂρτ 
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ΡΟΝ 5. ΟΥ̓ 10 5 ΡΡΌΒΙΑ, 

ΙΝΟΒΗΤΙ 508 605 ΝΟΜΙΝΕ 

ἨΟΜΠΠΙᾺ ὉΚ.. ΟΟΟΒΒῸ ΒΟΜΙΝΙ. 

ὕπο ἃ ΟΝ ΨΤΟ, 

Ὶ. ποίου πα 5. ογαιϊουΐβ, Οἰγῖβιῖ ἰὼ ἐδαιρίο ᾿ρτοιβοιίαι ! την ϑίουιηι, χαοιὶ Μη ραρμαπέονι εἰνὸ 
Θοσμγϑιηι ἀπά πον ἀἰσθηι ατεθεῖ, ποη [πβίατη ΡυτΠοδιϊομὶϑ ἀρρο!  8τη88 ; οἱ Θγ υθΟ Ἷ5 46 ρ50 
νύγθα, ᾿πα πη ἔθ ΟἸΓῖστὶ ἀκ} 8115 πη πηδη αι οη 6 οπαγγαῖ (τη. 1). σ αἰαὶ οἱ τογγαπι 8 σηξὸ- 
εἴαπαα σαπάϊα οἱ ὁοΙοθναπε 85. ΟΠ ΓΙ 5 Ια 405 ἰανι αι (αὐτη. 8). ΠΙΘγότοῦν απ σ πὶ ρορο θα πὶ οἱ πη]- 
γογβο5 πογίαταν, τα. θοιαίο ἢ ἰσαν τα νυρῖθα! αἴκηο οσουνύδη!. ΟΠ ΡΊδιῖ οἰ σηϊαἴδαι σα αὶ [1011 
ἴω φαὸ ἀρρᾶγοὶ πα θῖτα οὐ ρο θην, απ [ο( 6550. Το (στ, ἃ οἱ ὅ) δὲ ροη!!βόθην 61 νἹο πγὰπι, οὐ 
(οι ρία πι οὐ ἀγᾶμι, οἱ βου που αι οἱ ϑομτῃ σαὶ βασρ ]οίατα οὔθνίασ, Τα τὴ ψ ΛΓ 08 νη β 15:86. Γ6[8- 
ΓΡΉ3, 68 5 πλτπα {πὶ ΘΧΡΟΩ (παηϊ, 0); 561 Δι απηατα ἴῃ γι ΘΟ 8 μόγβοπᾶ (ΒΥ δι} Ιαυ05 ἴμ 58. αἰ5- 
δογεηΐοτη πη πο!  φυᾶ ἴῃ οὐ ἰοη 8. φιογπατῃ ΤΡ ρσοποναιοηθηι, ἀπ 1 σοπαϊ αι, ἀοι πΞβ θΊΩ 
Ομ τ βιῖ ἰπ Ἰηφατημίοηδ, ΡΟ Π 6.185 δ᾽α5 παν ἢ ἀκ ργῳπιῖ ας! 5, μεθ ρα 05 πισάτθα! } τὴν 8- 
ἰδγῖα, εἰ ἔγασίας Ἰηοδε θα 0 η15 ρογαι τίη ἢ (υ τὴ. 15}; Βεονίαπα, δα μέϑθβθπθ ἔεβίυ πὶ δοουπηηοιίαία 
δχ ογίβιοηθ γα [οπδθτὴ σοηο! μα {π, ΒΙΥ ΠῚ 5. 65. ἃ δοία! 8 οἰ θογαῖαβ, δρυΐ θο 5 Βα Β ἢ πϊδ. ἀρ ΕΠ λοβὶ- 
Ῥὰϑ5 Γογὸ σοπιίίηη 5 ἀπ! ποῖα, 96 ἰοἴα5. δογι ριαγαγαπι ἰδει πλοπ 5, τ 0} )δα οδσπι ἃ] Πα β! οί 5 [68- 
ΡόγβαΒ ; οἱ αἰκηὰ οἰ 8 τη ἷβ αι ἰόρσαίαν ογαίο. ᾿ 

1. Εάϊιὰ ρτίαιεαι ὁδι. Οοοη ο. δηὴο [δθδ, αρυὰ Προᾶθβ Β Ρπῦ8πη1, ᾿νασγθηϊίο 5.00. ἰηϊδν- 
Ῥγδία, 506] το]ὰ ρθη θνοΠ 15. Πρηα 1, [π16 ἴὼ. ΠΙΡΠ οὐ Βεύδην θδίγιην ὐόσθο - να τ πὺ ΟἹ Πα γ15}15 δηην 
1624 σχοίβαηις ἰοπι, ΤΠ, ο. δή, ἐναηβητα 58  ΄αἀπ|. ροϑίοδ πη! 8. σας, γοϊογοη!ο Οδπε[- 
δῖ0 βοὴ βρηίαηὶ οὐποπδην ἀὐα ὁοη πη δ λγα, ἀἸΠ} νογὸ ἡθὴ. σαι. Ῥ᾿η ἀδῖα {ον ))0 ΠΠ5].5. ὅδ οὴ 
οὐπὶ νι απ πλδ5.. ΠΕ ΚῊΒ ἀπο ηβ, δὲ Ιαζιγίπθο απὸ σο!] αἴαπι 46 πονὸ δάϊαὶξ. δἰ Ἰἱεγργθιδῖαξ 685} 
ΑποιίπδΡραας κοΐ ΒΙδ οι ρος Ῥαΐγαπι τὸ πγ. ἔιραρ. 62}, ἀπ, Οὐδ, πϑϑει δ ᾿ τ γα πη 4 α6 ο} 5 [,ηἰ ἢ 8 πὶ 
νϑγοηθι ἢ 1] ΟΠ οπτα, οὐη ΟἹ ΟΠ ΤΟ ἤθ αὶ ἰγάπεί ἢ, αἀ ἴση βοσυ παι ΠΟΤ ἌΤΙ, 488 δ 18 Πὶ 
1 Τυυρδυηδπεὶ βαηοϊογοτῃ. Ραϊρααὶ Βι Ποληροα, ἃ115. νγιΠ ποϑινῖ Ομροτγίθι5 σοη)πηοία ψϑίζοΓ, 
ἤδηὺ ἴὰ αἱ δή! θονα! σπιοἤείαβ, ΤῊ την 8. ἈΠΕ οϑία5. ἴῃ δὺ8 ΟΠ ΠΙΡγοϑο γαῖ Ορθροχσι οὐΐ- 
ἰοη δ χοπίθηϑὶ γοργϑθπίαν, οι θυ Πβίατη αἰ ἈΠ ΔΠ] γα πὰ ΟἩ ΠΡ ΌΤΙ γα ατῃ. [6 01558 ργοία!υϑ; 
ταηΐα πὶ ΒοΘ] οἰ ηἱ σοα 1015 6] πιατ δἰ μοτα, νυ] ἴα! 5 αὐ ηοίαν!, 86 ΟῚ Β6 5:1} δΔαιηοη  οηθιι οἱ ποίαβ 
ἰγὸβ γον Ἐ᾽ πιὰ ἐν Ἐ ΟΡ 51}, 

11. Νὺ5 δδῃ 86 δαϊϊοη 88 ̓ γσ δ 185. 00 ἸΘΈΒ4ΌΟ ταϑϑὅ. ρογηα]ος Θνα πὶ ΟΠ δίατα, εἰ δαυοι 
ἸοΟΙ5. οπϑιϊσαίατι, οὐ) ΨΟΤΞΙΟΠ 6 ἐἰΟηλ) 6 5, ρϑθοῖθ, ὧἱ Ισ6ι5 μοβέυ! θα, πιὰ! 8115, 1 ἤδὸ θοϊοηο 
Ἰοοίονῖ ἀδῆὰο οἤγιμ 5. Οοατοίθη5 συΐπα]θο πγκδ. αὶ βαπιβ, 05 Βα ρροάϊανῇ Πυκία ΒΙΡΠ ΟΊ Θσᾳ, 
Ῥείηνας ἐβὶ πραγ ηποσυῦς μία 5 1 δῷς δοίρᾳ 99394., φιθπὶι 56. οι ΡΟ ἤεῖαβ σοῃ!υ 588. δα! δοία οο- 
αἰεὶ δι ρογκου ριίοηθ θοΐαν!ε, Παροῖ ἤὰπο πουι ἴατη Ρ. 919; βογίρία παλ ἠα δ σαπι ρου χα νοΐ ΧΙΠ 
Εῷθοι]ο, ΑἸ ον Ομ ἐῦθΣ 651 πα. 19, ϑηϊοα 21, ποίϊδιυβ, συ] 15 ΒογΙρ! γα ΧΥ κοβοα  Ἰθ {1 πο 58- 
Ρδραὶ : παῦδίαν ἴῃ 60 ΠΟ γα. Παθο Βοιμη ἴα ρὰρ. 9 8ι. [πἴθν τὰ 114 4114. Θλουγαπα Ῥηιγα πὶ ρΡτα. 
Τθεια5, απὸ πεἰ 5ΌΠγΠ8.. ΠΡΟ πγδι πο 5 8. Οὐἠονιίηα ΒΓ]. δοα οοπιπηηπἰραίυβ θδῖ, ποὶ. 4704; 
ΟΠ ΡΙΆΘΟῸΒ 651, ΒΟΡΙΡ ΙΒ ΧΤῊ ΕΘΘΟῊ] ἤπ6 γὙ6} χαν Ἰμἡ ἴον συ) 5. ρηρν Ἴζ, ποβίγα προ σου! πρίαν ογὰ- 
{π|. Θπατγία5 ΟΟἰκἢ ἴδ 8 οδὲ ἢς Τάς Τὰ μανία αἰ Ἰββίηνα ρα 86 σδηταλ ἀπ πὺ8 (ἐν βεϊο πἰβϑὶν 
Ἠλΐ το ρὶβ σύατα οἰομα ἢ Πββίμο ἀρπογίρίιβ ὁχ 4Π0 σοὐΐοο ἡ χαὶν οι" [αἰ βοτίρ! 5 ει ἡ παροι 
ποβίσατα. παπς ΒΟ Π πὶ [Ὁ], 146. Οαΐπτυβ. ἰᾳπάθην, (οἸκ] πα «ἰὸν. 8304, ἐφ! κιν, οδατγία- 
σΕπΠ5; παηο οταιϊοηθιη ἀα θη8 (υ]. Ὁ, 1115 ἀα} α πα {15 δὶ ὄγγαῖα, αἱ νἱἀεθαηΐαγ, ἤθη ρᾶπρξᾶ οον- 
ΤΕΧΙ λυ 5. 

ὟᾺ θ 6 νυ} 5. ὁγαιοηΐβ δαοίογα ποι τηϊη τα αἰ ἢ σα] 85 Θδι, [πὰ οὐ ἶδα5 δ οπ! θὰ 5 Εἰ πηα. οο- 
αἰεἶθ8. πλεῖν ὀουβρηδα. Ογ τ! Ἡϊδγοξοϊ νυ ίαηο ἐν αϊίυ ν. Τμ5 δὲ Ἀξαζαρίπαυβ, ἴῃ 4πὺ 5} ΟΥπ!- 
π| ΑἸοχαπηή νηὶ ποτηΐηθ ἀδβουρία σαη!Πορίαν, ρα, αἱ ἀάνογιι Ομ πο βιβ, ἴα οι 5 ΠΠρνανίο Γρϑ ἴπδη- 
ἰ ὀεοησι ΓΟ ρος Οὐ 5 ΑἸοχοπηγπη5. Ῥτὸ Ηϊθτοβοὶ γ τ πο. ΑἸτδΡ οἠαν οοάοχ ΟΥΟΒΟΒίΔη 15 
φΘῷ ἤδηο Ποπη] καὶ σοπ πο κὸ ΟΡ ΑἸἰοκαπανιαὶ ποιϊπο ; 5664 Θγᾶδα πὶ δ8ὺ ἡρηθη Δέυχαν,.- 
1 ΤΆΤη10 ΒΟΓΙρΡΤ τη. οἱ 5Ὸ ΒΒΕ στὴ ΠΠΘ οβο γυνὴ] δηΐ, δοάθηι αἰτὰπιδοίο, οἱ δα θ᾽ὴ τηᾶπι ἃ σοηβ- 
οὐἱρία δϑί ογαίϊω. οι ουβ ΗΘ γοβο  γπλ]!ἀπ5, αἰ εῖατοὶγα 50 ρΡΘροθ θη 15 κασοα ἢ ἤηαπι. ονα [οηΐβ 
πιυ}5 ἐγαϑπλθηία αἹ β}} ποταΐπο ΟΥ̓ΧΊ ποβίν! Τα ἀπ δΙἰδπῖον ἰδιαδὶ, Ἐπ ΟΜ 161) δαὶ ρᾶρ. 81. σαιθ- 
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ἤβῖο ἢ0}18 58}5)681 α] ται10, χασηΐπια5 ΝΘ Ρ6 Βαηοιΐ Πυ]115. ραιγὶ5 [υΓ5 δεν. ΔΊΝΗΙ Ὀυρίηϊαβ ταροτὶὶ 
ψυοα ὁατῃ ἃ Ὁ 110 αἰτῶ ρο θαι, Οὐπίρα ῬΠ σα τίας, το, Ὑ111 Οσπιπιοπ ανίορειι δ Π810- 
γα σι ἀοὺ 5] αβιισαπΣ, ἰοτα 7 1ὼ. ΟΥ̓ ΡΠ τὴ ἢ οροβο!ν ηὐἰϊα παι, σρανοβ δὰ ἀ τὸ ἀυδμαὶ γατθὴ5 
ΑἸΤοραὶ , οὐ 4υάιην 5 ἐκ ρθηβίβ. δοτὶ [π]ο1.. δα ὰτῖρ αἰτ!αβήθ᾽ πϑπιθμ 5, πα Πα 1 βάση [πα ϊοίμτη ἴμ- 
ἰορροπα!, θά. ταπιθ ΟὈβουγαι ὁ81 σα ποφαδηαδαν πὰπο οὐ αἰίθαστα ΟΡ ΠῚ ποτὲ 358 λυσἸοαβ- 
80. δρανίαοι (σαϊ Π οἱ νμθ αν σα ἀπ] ατίοηος αδὸ αἰξαῖα ναϊοπδ μτοπι θείαι, ΜΙιΠρϑίαθ νόνο Οἷὰ- 
δἰ ἰὰ ὁδὶ δου! οητ τη. ργΟροηαυῖ 4:8 (ν τ αοβίνο, αὐ]πήίσαι, ἤληνς δαϊοηὶ αἰ τον τας ἀοίοτν 5, 
Ὀν τὺ 80 ἀυάανῦῖο βίδου!0 γϑυθη(ίοΓῖ», ὁβ8ιι, Π]}}15 ΘΥη αἰ 0 ρϑενα πὰ Πὶ 65}. 

ὄνος Ῥυῆηο δπίηι, φυσὰ ἰὼ μὰς γὸ οἴπης ραποία πη ἃπΐσνι, δαοίον ἰὼ μἰυ γι 5 οι εν Ἰοςΐἶ5, 86 ἴῃ 
ρυΪμοἱρίο αἴχαρ ἰπ [16 ροϊβείπγ απ), ἀγορονῦίηλ Ναχια χθθι αὶ ἰλλλαϊαν αἰχὰφ ἘΧΒΟΙ : χαρῇ ταἰ- 
ΤΟΙ ἃ ποιαίπο ἀδρεο!οηϑαιῃ. ϑοσιθθο, ἀΠΠΠ ΟΠ οπγηΐηο ἀπαιπῃ θασο πχρατα, οἱ [δία τα Πνμὰ- 
μὰ ο5 Βοὰ μυρίος, Ὑἱρα. 4αανῖο βροο ἰδ {π πἰπ ἂς σοϊουα τ. οπιδεϊ ανοχν ἢ οα πὶ ΠΙᾺ ἔπ σογ- 
εἶδ 1} 9. ϑὲνὶ τη ἀ πη π {15 6115 ΟΧοθὺ πιθι οὐ Σ ἀπο νο] Δ᾽ ο πο, νοὶ ΑἸΠβ παϑ}} 46 Πὸς Π},5- 
τευῖο οἰτουογ αἴ συποϊοῃθ8, γατὰ [αἰ8οὸ. δούμ τὶ πυμηΐηο, ἰῃπογίρηια9. οθθὸ σοπει "τ. δῖα! πο ἀμ Ἐδ τ 
παγίς ἰησἰἰλατα ταὶ φαανν εορουΐο ΒΟ  θιηἷ8 ἴῃ μαὺ Γοϑι νι τα τὸ ὀδτευτοια βοβίπιϊο, 48 ἂν ἃ μοίο ΓΒ 
πύϑῖνο, ἢ. 2. οἱ 1ὅ, ἤθη αἰ τ σθ5. ἰηαημοία, 506 τιδὺ οὐ τησαῖα, στὴ ἢ ΠΟΡΆ ΠΡ 8} ΒΘ] νογῸ 
ἀυ λει! ἀυοιον 5 νο αὶ νἱμη! ὦ ράβοιαα Π ρθομεῖα, σοπιτηοιιίαυ! βοίοι, χορ, ΠΙΘΡΌΒΟΙ. πλὰθ βοϊ απ ι Πὰ 
Ἰηβιτυτπὶ οἶποα ἰοιπρότα ΘΠ ΟΠ Ισο μοηβὶβ 5ὰ ΜΙ ροίαπο Ἰονρογναίονο, ἀπο, μοι ξεϊηεα τ γος 
᾿ϊμίοξα απ }4πὶ ἀγα στα, ἰουπα ησιηΐηθ, ἀποίοῦ σναν βη 5. οδί ΟὙ 5. Βογμβοροι τἀπα5 ἰὼ 118 
54η01} 1 πΠευάοϑιὶ ΟῳποθίανοιΒ, ἰπ ἰγᾶοῖίὰ ΠΙορυκοι ν ἰταπο ; οα 5. Ππεδ6 νόγθη ἂἢ δοὴδ ΑἸ ΠΕ ΠῸ 
Ἰανωαπῖαγ τ θο τ 5 Δα διοιΠουδίαη, ρας. 944: Αὔτη 2ὲ τόγ: ἡ μαχαρία Ἱχελία, πᾶσαν ὁδὸν εὐπτοΞίας ἔξασα 
χήσασα, κατέθειξεν ἐν πρώτοις μξτὰ κηρίων γίνεσύαι τὴν ὑπαπάντησι» τοῦ Σωτῆρος ἡ μῶν Θεοῦ ὼς (μηὺ θοα- 

(αι ἰοοίδα, φαῦ οπενα ὀφολοιονι ρἱοία ἐδ οἱάνα, ἡ ρὈέηλι9 ἀἰφηοηκίσαυϊε οἴει σογοῖς οὐἰούναρὶ Οδοιιν- 
ϑμηὲὶ δαίναιυνὶς πορίοὶ δοῖ, δτιῖο, ἢ} 8 ΒΟ πλΠ ο ἀαύίοῦ ἃ ρο πἀνιδιανα μα. δι "οὶ βίμδ ἀπθο ρμυ8- 
ἴον ον 68} ; φαλίῃ γεβρίσογα ν]ἀθίαν ἴση. ἡ. ἅ, συ πὶ (ἐπ υἰδίι τη ἴὰ ἐᾶγμο γογὸ ἃς βίη ἀδίσροϊα, ἀληῦ- 
ὥς, χαὶ ἀνελλιπῶς, νουβαΐαπι ἰὴ ἰυγυῖβ τοι Σ τα τα. ἀθτὰ. 10, αΌὐ ΟἸκεἰβίυ αὶ αἰ ο5βὸ ἱπιορταῃι Ποτγηΐς- 
ποτὰ σα ΘΟ 1.3 ποϑισία ραΡ 8. αἴ Ποταϊσθιῃ σαὙΠ6ο , τοὐπὶ σι 5 Τα ἂὸ ΤΟΓ ΠΥ εἰθοῦβ Π) εΧ- 
βἰβίονο Σ συ 85 νοσ68 ροοὶ Αροβηαρϑα σα ας ϑνοξίτῃ αἰ τ α5. ΓΤ πη ἰᾶτθο, αἱ οὐρα πὶ ἴθ 06 ΤΌ 60 
δηρίονοις ΟνρρΌγΙ ΝΖ πζοιὶ δινίαμα οἱ νοῦ θὰ ἐπλ]ϊα τὶ. ὅ0 οὐ Νϑδιογι ποοροβίαν θαϊα ορύτα μ88- 
51Ππ| ΓΟ ΠΟ ΉΤῚ ἢ 18. ΘΕ Σ δῖνθ ἀὰτὰ Ταπῖὺ νον θογυτη ἀρράγανα αὐροῖς πα. ὁ. ἀἠογϑἀ 1) 6556 ἴπ- 
[απλὺπὴ ϑοτη, σαυβη "ἃρίητα ἀΠἸργπὶ σα σγ οτὴ οἱ ἰθιηιη ; αἀυσ ομρμοσίαηιν {1| Νοβιογίαηϑ δ[85- 
Ρἰνονηΐτο : δ θμνι δποςίν της νοΪ ἰγεπιβοέλθηα θη αὐ ν᾿ πῖνοὸ ἀατὰὶ σπνθ αν 5] οἱ ἴῃ ἐσγγὶθ. δἱ ἰὴ 5ἰ- 
ται αι 5 νογϑαία τα ἰσοοῖ, πὶ. ὦ εἱ ὃ, [οϊατὴ τὴ οὐ, οἱ τὐέατῃ ἴῃ ἔρννῖϑε ἀὰτὰ. {0, δα ἀρτὰ 
Ῥοη. οι οΓ βᾶοι Πού τῇ 5αϑοὶ θη θη ἢ αασα Ἰαηϊόμρογο Νυβιυγίο ἀἰπρ! σοῦ : αοο πὲ τοῖα ἕογο ἴῃ 
ἰνοο ἀν σα δη10 ψο βία ΟΡα ΓΟ, 6 16 ῺῚ ΘΡΟΡΒῸΚ 0858. ΘΟ} 5 58πὶ ἀἰνί ἃ ἀν'σονα οἱ ἰη Βναταἴο5 [χὰ- 
πἸάτθ, Δον πίδοῖ φυσαοθ ΠΟ γοβὶ ρΟΚΙ  ΥΘ ΩΣ ϑϑ Βαηα] ογ1 ροϊοοι ΠῚ5 405. τὴ βεαε 659 Ἰηοα] πῇ, 
ΟΠ ρδί πο ΔΡΒΡΠΒ γἱρσί! δ τι5. ρορ 5 ἴῃ ἐπορ τι ὀχ ἴββθ. πτππες 5 οἱ ὃν Αοἵο δον απ πὴ γόγο γᾶ- 
γίαβ ἰη νοηΐδ5 [ἃ Χμ Π σαῖαηι ΔΙ γίοο ὼς ρμαυιοηο Υἱναι αἰ ματοτη, ααδηὶ ἈΠΑΗΪ πρράνοσγο, 11 ΑἾλοῦ 
οἀϊδεογυῦτρ, ; 

ΧΙ. σατο, αἰ 1} 16 πὰς οὐαἰϊΐοηα γε λα αἰγη δ᾽ γί : σοπίνα οπληΐᾷ ἀἰβει Πα. ΟγΎ 15. ΟΧ 
τοπγρογο ὑρου Ἐάν αι δα 5. ΕἴἴλΠ) ΟΥα ΠΟ ἢ65 Ὁ α108. 51π6}}} οἱ ἀπ σοι τἴαΣ τοχυίριιοῖς οὐ σαι ἤθεθ8, 
ἷο 5 ν} 15 δι οἰα δογαίυδ, σοησυϊεῖίοο, οἱ ἀσύγναι το δ {{{Ππόβοβ8; ογαιίο. πλθιν υυ}5. ἰποῖ5Ά, οἰθοία 
γορθὰ, οἱ δου σαι αλ πη σηο βρίτίτα ρἰθμόθ, ἂς [πγυπἰο8.: σα πὴ ΟΥ̓ ΓΙᾺ ΟΥΑΙ, {Πυοτίοῦ οὐ Ἰανίοῦ 
ἀδοιρναΐ, οὐπαϊα6. Θαγπθ ιν Γουρασϊ, οἵἴα πὶ αὐἱ ἀγα χῖηλθ ομυριοαταιν, ΟΥ̓} Π5. ξοπιίμδο βοιῖς- 
βδινος ραν θη! ποδί θα5. δατιοι, πγαχίιμθ σα τη Ξοτίριυν αν, Ἰο605 ΟΧρίαϊ,, 4υὺ5 ραγιϊου δέ η οΩρ 505 
ἐσολιαα, τοοὲ Ρύον, ραν μηδ᾽ οη βδόνογο ΒΟ 61. [εἰ σοηϊγα ἡ 15 ρα 6 η: ΠΡ 505 10 [ΘΡΒΘΡῚ Σ ηπα- 
τὰργα δοείρτατω ᾿ϑδιϊαχαηΐα ΓἀπΜ1},. π΄ πα] ἐρηταν ἴα δ ; [πη εα θαι γα θη 8 κατὰ αἸα τ Ξβ᾽ πὶ τηᾶς- 

μον ΨοΓθὶ σρδτα ἢ, 8. 9, 10 οἱ 11. δύὴλ (ν ΟἹ Π 8. γα ΟΠ 6 ΠΔ. Ὑ ΓΙ αν ΒοΙοαι, ποὺ ἴῃ πη0 ΠΙΌΘΠΜΙ ἴ6- 

πότὸ ποι τι. Ῥειρίονθα πυϑ.0 Ὁ δ ΟΙΟΡ ΠῚ 185 ΘΟ ρη51{68 ΟἸοίίοπο5 ἀΠΠἰθγοις Ζυ αν ΠῚ αὐχο ον 

ἴο σηάγηο ρμοβίθυιονθϑ, ψ0] γαάγῶ δι] πηι πΔ,. ΟΡ ΠΟ ΟΠ αινῶ, εἱ ἠξοιλέτω, θεοδύχος, πρωτότοχος 

τῶν πτωτοτύκων, [πὸ σηἰαιοΐ ἀαοία αατ. 9ς τὸς οὐμοΐα ἀσοῦναι, ὁμοούσιος, ὁμόθτονος, ὁμόδοξος, 598 

ὑμοξύναμος, παντοδύναμος, ἀὴᾷ σα η} 8:18 ἀσόσην Ομ λα. 8. ΒΟ ΘΌΠΠ5: αυ18 ΝΟΥΒΌΡΟ ΠῚ δι ρα! 

τα ρὶβ ᾿αχαγιαπίοαι στ οθοο γα πὶ Βραυϊοτἧβ ον οορίηιη, {πτὲ ΠῈ κθ σα ἢ ΠΆΡΕ βιαν]ςαιθηι ἃ τηλ)υδίδ- 

(εν, ποβιγιψανν ΟΝ Ἱ}} βἰπυρ! οἰἰδίραι, νοάοίθηὶ. Οιίηῖο, ἰονία ΠΠ1ὰ Γυρ ᾶ558 ὙἱΔο ποτ, 4υὼ 508- 

ἴαπηρο, Ξοιίρίαιτο Πἰς πιότατον Δὸν οἸαπίαγ σσδοι οὴ8. ΟΡ Πλε5. γαια]οῦῖὶ, Νὶ 18. ἀΠοδαπϑ ἸσΟιιηὶ 

οι ϑτοπομ χύι, 1Ὁ, νοὶ ΛΔοῖ, τι, 22, ῥεορ]οίαη οδο α δ, οἷς, οἸ ΠῚ γ0}}0»8, δίοθξ τὴρ, Παδ5 

Οσλ τ. δα σιάδι ἰοσααιλ ἰμαϑθιπθ, σαὶ, 13. οὐαὶ. 17. Π0 ἢ 5010} ΠῸῚς ΡΓΩΙΘΡΙΙ, 506 ἘρΘ οἶα} ἀηὶτ 

πὴανονβίοηδ ποίδη ἴα πιοηδί. ΝΝυτα. ὃν, [βοΐ Ιοσητῃ. ΟΧχ σᾶρ. χῳ ὃ, οἴ! σαπὶ αὐ οι! θὰ 5.) 4185 

ὕνεΠμ8, σαν 12, α. 34, ηθὴ γοΐανι, 506 οἱ πιαΐηο ἱσπόγαθεο ν᾽ ρίαν, Τα Θυῖμι οαί. 1, δαπὶν ιὺ, 

οἴϊατανβ ἐαΐδβοι, Νύίαν 8, ἀγῖμ [βαϊα τὴ Ἰθμ}}, χατέγων τὴν γῆν πᾶταν ἜΧΩΣ ὈΥΛΠΠιΑ οαὶ, 18. πυπὶ, 9, 

οὐ οὐἱ. ὁ. πα, ὅ, ἐν δτανί, Νὶ 1, ρνορηνίνπν Πάράσα ἀρροῖαι, ὶἣ μϑαχούμ' γε} 8 1 νοσηθα!ι πὶ 

δοπείαηίδυ δονηη!, ᾿Αδζαχούμ, οαϊ, 12. ας 0, οἱ σαι, 11. . 35. Ἰ Θσρόῦθοβ ἀρ β8 [05 {ποῖν ἀαρίοτ ἢ. 

10. φιοα εἰν Οννη5. ἀσηοβοαῖ, ΕΧ αυ]ρὰ8 Θηλ 15 ἀθυηθο ργοθαίυτῃ ορῦβοο, οταιοηθῖη Πα πῸ 

ἴα] γαῖ ποβτρὶ ποθλ 8 ἔπβονι, ἢ χόνν Ἀ41 , ᾿ 

Ψ|1. Οὐ] 5 δυοιονὶβ βἰὶ, ἰμχαϊνοη θιὴ δα ρθνδθί. νει ΔΙαχδηῖ τε ποιθῃ ἰη τι38. ΠΟΏ ἢ 0}}}8 

Ῥιωίουι ; 508. 5ιγ α8. οἰαθοταίαϑ ἀἰδοσηνθμλ! ΓΟ} οἱ πα}1ὰ αἰ! βθ μιὰ ὁαδιβαϊω Ον ογαϊίοο!, 



1181 ΑΡΡΈΝΌΙΧ ΑὉ ΟΡΕΕΛ 5. ΟΥ̓ΤῚ ΠΕ. 1188 

Ῥιαίογοα Πίογσβοὶν πιῖβ ἀἰοίαπι μῆς Ποι ]ἰαπὶ 6586 5π8161, ποη βοίατῃ {Π18 Ορβουναίίο ας 18, Βόη]ι- 

ἸΘθθιη ἂν ποτ ιε Ἠϊοτοβοὶν αἰῶ βίαια οβϑὸν {ας πλα} 118 ῬΑ 05. Θχίνα ΠΤΟΓΟΒΟΙΥ ΠῚ ΒΟΓΙ ΒΟ ΠῚ ΡῚ8 

οοππτηηἷδ [1 2 νόύα τὰ σα πι. ἰ οἱ 2 ρορα!αα ΗπδρβοΙ γι Πα απὸ ἰδ ψαὰ ν μτδϑθοΐθηι οὐ - 
ΡΟ αγα νἱἀεοῖαν ; Ηιθγουϑυὶν πιᾶτῃ ἰοΡγοείγεν. Δα Ἰαθ 68. οὐπι σιδΙεδιὶ Η θγυβοί γιπα, οὐηδοοίαι 85 

μοτιδίαγ ; πα. ἃ, Ηἰορυβοϊ χὰ ἡ δὰ δρογίθη 5. ἢ νῖδῖο μογίαβ. ἴθ ν01 ; ἢ! 5. ΠΙ Θγυβαϊ θη ρυ]]0 
ἰὼ οἦὰβ σσσαγδασι ἰτο Ἰυδεαῖ ; θμν ροριίος5 σεμίίυτη δὰ ἴλσο5 Ομ γίξίο. νθυΐοπαὶ ρεωίθγοη 48 π ρο}- 
Ιατ. Το δἰϊανα αττπὶς 8. (υἰβαρηιυτη σοΐοτι, οὐ Ἰη Εσοϊολῖ ΗΙ νόον παν Πα ῖᾶ σλη ταν. ἀὑα τη 
ἴω ἀδρο πο Νοβίοτίο απ 5 511, γο τα] νοὶ ραῦσα βρδοίατην αὐγδεβὰϑ ἰδ γΠ  η8πὶ. Πρ ροδίηι 
Ἰδτϑησίς αὐ αὐ ἱ ν᾿ ἰδαξαν ἀποίον ΞᾺ 0 Το ροῦθ Ζαποηΐη νοὶ Δαβίδ! 8ουῖρεῖββο, σα πὶ ἰὴ Θ θη το 
Ια θονάγοῖ σοη 1} Πα] δ οπδη εὶς ἀ ποίονίία8, ΜΙοπορ 5 ϊασατη σα! τη 15. νοχαϊὰ (ἃ αἱ Πγδ ΕῚΒ [πὰ 
ΟἾυ5. ΘΌΠΟΙΝ ἢ6 80 Ναβιογί απίβπηὶ δοσιξαϊθμθ να ϊοδηάα, φυδαὶ ἴῃ 6}08. δαοίοτγι αἴθ ἀτροη ἃ 

(αἰ οἰ ἐδογα ἱποιπιθοτοῖ [δου υδποὕγο π8η0 ογαιϊοηθαι ἃ ση)} 8. οογαπι ραιεϊαρομύαπι αι] 
μος ἰθηλροτγα νἰχογαηῖ, αἱ Βα. α511} ν ὶ “ὦ, ν εἰ δἰ φὰϊβ ἴατα Οὐ ποιαίμ ἴῃ δὰ Εἰοθδία μγ6 85 
"τοῦ μόνε, ὅ550 ον ἰἀορίηι, ἤδη σοῦ πο ἑοχίο πιοσῦ]ο. Τϑοθηιίο το πὶ δχίβιϊηνο ; νὴ θη πη 6} 08, 
βου ἰθηιαυ αν οὐ θυ [95 ἂὸ σοθαν, ἂς Ξοσιοηὶς οἱσραρτία, ἀαα]ίατα, ἀϊδῖας Δ 76] πὰ γϑοθηίϊου δ 8ονὶ 
ατφύουμπ αι οἰσᾳαθηίία : αυῷ ἰοἱα Ἰορ 5 ΓΙ ρΙἴβααο ἀϊαϊορίδ, Θχϑασοδήηο δορί, εἰ Πάτα} οταιὶο- 
Ὠΐ8 σθηογα ὀοηϑιίδί, 

ΝΠ. Οταἰλλοτο ἰαπηρὴ πο 0000 5 ΠΠοτὰ ΠΟ ἴδ Βίγ Πα πὴ τη] ν] ἀν σασὰ βίν}0 οὐδί, πὶ ἴῃ 
Δηπιιηἰαϊοπο ἢ} 581} Πα βοθηὶ ποίη] 6, ἰοπι. ΠΗ, μΡ. 891, 40 ἰἈπιδὴ ροϑ[ 6}115 ἰαΐθην πα δ᾽ 1 οεῖ, 
αΐάοι οδὲ ααοίουνϊθ αἰνίαβααο ἀοοϊγίηα ἀὸ ϑγτθοηθ. 568, σα 8 πὶ ΝΝΟΒίοΓ παι. 1{, δὲ ρεθυάο-)ἃ- 
πιαϑοθηὰ8 ρ. 891, Ξασονάοίϊοιῃ Γασίαπ!, 116 ν αἸοιοα πὶ οοπροδίία γα ἢ, οἱ δοθγνδίογαιη ΘρΙΒοῖο- 
χη 8πλ0}. 5ίσα! Νοβίον ἢ. 9. 10 οἱ 11, τη {88 μΡῃ γΓάβ05. ἃ} ἐδ 46ΠῚ νοῦο, υὐτής ἔστιν, γαὶ τοῦτο τὸ 
παιδίον, ᾿πιρογίαπ ἰμοῃοδὶ: ἴἰᾷ αἰΐον ἀυοθηι 65 σοροιιι χαῖρε, χεχαριτωένη, Οπϊ πίη δἰ] αϊα ΕἼΠῚ 
408 ρβοαάο- Ον τ 5. ἀσονναῖὶ πι 9. οἱ 8614... τϑοϊ ἰδίαν ἃ ρβθυο- απγαβοόθπο ρ. 898. [4 αἱ νὸ] 
᾿άδαν ὁγδιϊοι δ αἰτία. 8. ἀσσίον 6556. ν᾽ θάταν; νεῖ, {01 πχὰ ̓5 σθη8θ0, {1601 ἰίθ γα πὶ ̓βθαι]0- 
γε !ὰατ ρβουάο-) τη βοσηι8, νοὶ ἰλαῃδου ρϑογι!, ναὶ, πη 8 511. ἤσ σαῦχαι δηϊαιδά νουβα τη 
νοΐο : Ὁ μαθοηΐαν Πἰσ πα. 1δὅ ὁχ Ναφίδηζθπο ρϑγίϊαι ἰιὶἰαῖα, ραν τα ἰραηβοῦιρία, 8460 51}1- 
ἴα οἵ ροηγῖπ 5ππὶ Π13 ατ6 ἢαθεπίαγ ἀραιὰ Συ]ορίαμη ΑἸοΧαη ρα πΊ. νο] ἀποπισυαθα αο αἰΐστῃ ἃ - 
τογαηι ΠΟαλ τ ἴῃ σαπιοβ ρα! ὔλγυπι, ποῦ ΟΥ̓ Αἰθχαηδιίη! ορδγὰ ρεϊπηιηὶ ἀοίἶο ἂῦ Οὐ θ 61} - 
βἷο ἰὼ “μοίμανῖο γα ρα, αἱ διϊδύαίθγ αἰΐογαμι [ο σῖσϑ6 οἱ ΟΧργδ-βίϑϑθ πὶ νἹἀθδίαγ : ΞυῆςοΡὸ (8- 
5 ΡΟοΙοϑὶ φυοα ἀταθὸ ΝΑζίαηΖθη απ 510] αἀ ᾿ιηϊϊαπἀτιπ ργοροβαοτγίηϊ, 

ΤΟΥ ΒΝ ΑΓΙΟΙΣ () ΡΑΤΡΟΣ ἩΜῺΝ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ͂, 
ΑἈΡΧΙΞΙΗΣΚΌΜΟΥ ἹΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 

τἀν ν ἐρ - ͵ ΄ - -- - ““ 

λόγος εἰς τὴν ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ Σωτῆρος 'Γησου Χριστοῦ, καὶ εἷς τὸν Συμεῶνα 
τὸν ὑετοδόχον, 

δῶ ῷ ΡΝ, ΟΥ̓ΆΠ.Π1, 
ΑΠΟΠΙΕΡΙΘΟΟΡΙ ΗἩΤΕΒΟΘΟΠΎΥΜΟΙΌΝ 

Οναιίο δὰ δοσμ βιθν ἰοπεϊηΐ ποςίνὶ εἰ Βαϊυαίολὶς ζακι Ολγ δεῖ, οὐ ἦν ϑμμιδοηθοι φηὶ θοιωμ διδυερὶς Ξς 

-«-- 

Ι. ἀαιάθ δἀπιοάππι, Πα βίοη, ρταάϊοα ραμάϊατα, 
{111 ΠΠ Γαβαά δηλ 328, ΟΠογδαβ ἄρα, ρόραϊα οἰνίςα5 

Ὁ) 1 πη, 32 5844ᾳ, 18 Ζαοίιατ. τχ, 9. 

(4) Ῥοῦ ἐν ἁγίοις, 600}})}.. τοῦ ἀγίου χαὶ μακασίου 
Πατρὸς ἡμῶν, βαποίέ δὲ δεαϊὶ Ραϊρὶ5 πορίρὶ. νΟΟΘΙΩ 
λόγος αὐ βοῖπαῦϑ ὁχ σοι. Οοἷ5}., ἀποβας Π0]}., ορ., 
εἰ δά, ϑιἔληϊ ; οἱ ἀρε σα πιὸ τήν. οχ Οοἰ5]. δὲ (6}}. 
Ρυϑι Κυρίου Βορ. 1 αὐ, χγαὶ Θτοῦ θείχμο. Αἱ 
ἢδθρ. 3, οἱ οι. οτηηηϊ, καὶ Σωτῆρος, γοτμα, καὶ 
εἰς τὸν Συμεῶνα, ἀόδαμ, ἴῃ λό. 3, ΟΟΠΡ. οὐ (ο18}, 
αἰτοσαθ, Πρ νοῦὸ 1, ἰΐα [νὲ, χαὶ εἰς τὸν δίχαιον 
Συμειόν, ΟΥΪ850 τὸν θεοδύχον, εἰ ὧϊ ψιιδίμγη, ϑψηιροῦι. 

Αἰ Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ (2) Σιών" κέουττε χα- 
Ἀ ᾿ . νν - βὰν, θύγατερ ᾿ἱερουσαλήμ' χύρευε, λαὸς πόλεως τῆς 

Νὰ. ὀδγηι. 18 ἸΔΏ 100. ΒΔΟΥΆΠῚ πιθπβᾶϊη, θεοδόγον 
γορὰΐ (τος Νγθ5. ποπὶ. 413. 1π Οαηϊ. ρᾶρ. 668 1), 
ΘΒ αἰ βι} ᾿νὰ ἡγαἸϊαίο πὶ νοςαὶ, θεοδέχον ἀνθοωπον. γο- 
ὁδὶ θευδό μος Νοπίογί5 ἦ6. "οαία Ὑἱρβίηδ ἰόσαθρῃης, 
βαθδιίίαι! νοὶ θεοτόκος. 

(3) Θύγατεν. Εχ ἤρα, Ἰλότὰ 5 οἵ 01}. ΒΑΠΠ νότο, 
γᾶτη. ΒΟ ΡΒ  ΙΠ 5, σχιοτήσατε, ΕΧ ΟΡ 8 ἥ 

ΟΟ]}., οἶδ! στὴ τες [ἢ Πυ ς Ἰυδὸ ἀλλα ες τὴν 
χαὶ τείχη Σιών, οἵδ, ἀδάαθ ἂὰ χροτέσατε 6Χο]. 46- 
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οὐνοὶ, μεγλλα 
ΝΥ “- 

σλιρτήσατε' ποταμοὶ, χροτήσατε χεῖρας, κα 
Α ᾿ δὰ Γ ᾿ Ὡς κυ ἃ ν- 

Σιὼν περιλχθετε, Θεὸ παρουσίαν ἐν αὐτῇ βλέποντες" 

Συμφωνείτω σέυΞξηον τὰ οὐράνια τὸ 
ἀνυμνεπτω ἃ ἄνω μετὰ τῆς κάτω ᾿Ἰερουσχλλμ, διὰ 

" νΝ 1 - ᾿ ͵ , ᾿ Ἀριστὸν τὸν ἐν αὐτῇ, οὐράνιον χαὶ ἐπίγειον, Οὐράπ 
περιχορεύσατε' ἐπίγειον, ι 

τ" ἢν ἄν: ξἑ ς διιγίύσατ 15. Ἴὴς σον ἄγγελοις ὡμνήσατε, 

Β΄, Σήμερον γὰὁ ὥφθη ὁ Θεὸς τῶν δεν ἐν τών ἱ Ἶ φῆ 

σήμερον δεδηξασμενα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἢ πόλις τοῦ 
Θτοῦ “Ι:ουσαλῆω,, ἢ πόλις τοῦ Βασίλεως τοῦ μεγάλου. 
" κι . 
ἀνοιῖςςξ 08] τὰς 

. “ “ Ω - Ἂς 

πόλας τῷ ἀνοίξαντ, πᾶσ' τὰς πᾶρα- 
᾿ , ᾿ Φ - - 

σου πόλας, καὶ ἀνοίξαντι τῶν τάφων ἐπὶ σταυροῦ 
Ἣν ἡλι , ᾿ ΠῚ Ἐν . 5 Οὐ Ἀ: 

τὰς ΠΟΛᾶς, Χαὶ συνταιῳ ἄν τι αὴσ} τὰς (π ατωνὸὺς 

Ἂς ἐ ΝΡ - ἤῥ 
ας, καὶ συγλλείσαντι πηδασύζως τῆς παρθενία ᾿ ὅ 

ὀδμὴν αν ΕΡ Ὡ : 
πὰς πύλας, Σ άμερον, ὁ πάλαι τῷ Μίωση χρηματίσας 

3 “- -- Ὄ 5" - Ω ᾿ 

: ποῦ οροὺυς Σινᾶ θεοπρεπῶς, πληδὴῖ τὸν νόμου, 
ι 

πὸ υὐμον γενόμενος, δουλοπο:πῶς (4). Σέμερον ὦ 
Ἐ 

ὗ 
͵ 

ν ἑεῇ "δ: τ ᾿ δ, ᾿ 

Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἐν Σιὼν ἔσχεται᾽ σήμτοον ὁ οὐτά- 
νιῆς νυμφίος, μετὰ θεομέτορος παστάδος, ἐν τῷ νῦν 

Ἐπ ΝΣ Ἵ ΕΝ ὌΞΕΣΕ ᾿ ΕΞ ΓΒΕ ὮΝ παραγίνεται, θυγατέρες “Ἱερουσαλὴμ, ἔζελθετε (9) 
ε - εις μ - - 

εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. τὸς λαμπάθας φαιδοῦς τῷ 

ἀψατε" τοὺς χιτῶνας τῶν ψυχῶν 
ὑτρεπίσατε. 

φωτὶ τῷ ἀλυμμνῷ ὲ 

τῷ νυμοίῳ Χριστῷ 

Τὴ, Μετὰ τῆς Σιὼν, οἱ τῶν ἐθνῶν λαοὶ φωτοφο- 

ροῦντες ὑπαντάσωμεν" ἐν τῷ ναῷ, σὺν τῷ νχῷ χαὶ 

εῷ χαὶ Χοιστῷ, σὔνεισελθωμεν: Μετὰ ἀγγέλων τὸν Θεῦ Χριστῷ, σξλθω; Μετὰ ἀγγεὲ 

πῶν ἀγγέλων ὕωυνον βυάσωμεν᾽ ἽΑγιος, ἅγιος, ἅγιος 

Κύριος Σαδαώθ' πλέρης ὁ οὐρανὸς (6) καὶ ἡ γῆ 
ὩΣ: τοῦ, λέ: -ὰ “- Τ ξσπιίνοι, τῖσ τῆς οξὴς αὐτοῦ, ἡ η τὰ περάτα τοῦ χόσιμου τῆς 

ἀγαθότητος αὐτυῦ πλέρης πᾶσα ἡ κτίσις τῆς αἷνέ- 

σεως αὐτοῦ" πλήρης πᾶσα ἢ ἀνθρωπότης τῆς σνγκτ- 

ταδάσεως αὐτοῦ. Τὰ οὐράνια, τὰ ἐπίγειχ, τὰ κατα 
΄ -- Ἂ ν᾿ ᾿ Ἄ - - 

χθόνια, πλήρη τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ, πλέρη τοῦ 

ἔλεους αὐτοῦ, πλέίοη τῶν οἰχκτιοιῶν, πλήρη τῶν δω- 
ρεῶν, πλήρη, τῶν εὐεργεσιὼν αὐτοῦ, 

10 Ῥ5Ὰ], χυν, 1. 80 [βὰ. χῖν, 39, 
γνείοᾳ, π. Ἴ. 55. Ῥ9.1], υχχχιῖ, 8, 
Χχγι, ἃ. ΟἼΡΘΔΙ, αν, 10: {085, χχσνῆι, 17. 
ὕδη, πα 11. Δ Μά ει, χχν, ὃ, 

ΙΝΟΞΤῚ ΒΟΜΊΌΓΑ ΙΝ ΟΟΟΘΒΒΌΝ ὈΌΔΜΙΝΙ. 

Σιὼν, καὶ Α θὼ] 39, δα 46, ρογίδο δὲ πιὰνὶ 5ίοη, ἂὸ ἔδττα ααἰ- 

31 Κ581, χει, 8. 
98 Ῥ9}}, ταχχγι, 3, 

Ἡ Ἐχοῦ, χχ, 1 βα(. 
"πὸ ς πμπε, 1, ἐὲ Ρεφίου. Ἡ. ὃ. 
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γοῦβα, ΟἸαηγαίο, πιοπ δ 5 ὅ0, Ο]]ος 416,8} 6, Χ ΘΠ [6 9:ς 
Κι αλληα, μἰδια6. τηαπιι15 55. δὸ (ἀνθ, εἰγοῦτῃ- 
ΡΙΟοπΐπὶ Βίοπσιι 55, 6] ἢν οὰ αὐνομξμια νι ἄσα- 
[ε8. 35 Οσπϑοπομί μσάἴ8 σ] 6918 ἔδυ γθτι β, Βα ρ νᾶ σὰ 8 
Βιουα δα! ι ἀμ οατὴ ἰδρΡροΟβι ΓΙ [πὐνἀ85 σοηή πη σαι 
θιορίος ΟΠνβίμτα πὰ ἰδία νϑρβατ θη, (αἱ σΟ 6585 
Βῖ 1} Οἱ (ΟΡ 5.015 65}. ΟΟἸ ρϑέοτῃ, 6] 66 .}165 νἱγία- 

[88, σον 5 οἰγτοσρ σο] πὶ: ἐοργοβίροια, [ΒΥ τὸ ἱπ 
Εὐἴη5, πη ΟἹ] δ πο] 15. ἰαἀ θιι5. σοϊοθναίο, 

{π᾿ ούϊς. παιλιθ νἰβ5. 5 ριῖς ἀδογατι ἴῃ 

δίοι ὅὅ. Ποάο ρ]ογίσβα ἀϊοία βιιι} (ἰδ τ, οἰντα5 οὶ 
πιο γα] σὴ) “᾽ς, φααϑ 685 χαρτὶ ΟΝ] 5 65 37, Α ρου 

Ῥοτγίαπ οἱ ((ἰ σοΘ  οσίθ ΟἹ θὰ5. ἴορο5. ἀρόχγαῖ 388; 

σαὶ οὐ 05 ραγαα ς Ἰαπιι 8 Ῥοβαγαν! ; σαϊ τη π- 
Ἰη θη ϊονιιτι πὰ στᾶσα μονα ΓΘ ΟΣ 151} ὅϑ 7 ἀα Τρ ΤΘΓη] 

ἴονοϑ ἃ βύρσα! [56 ἈΠ Π  αἰ85. ρο51115] ςφοπίτινη, 

οἱ ναι ἡ α{15 μογὶδϑ ἤόνα ἂο Κι ροιάα τα οπ σοΠ- 

ΟἸ051} "9, Ποαΐα, 16 αὶ ΘΠ πὶ δέοβὲ ἴῃ τόπο δῖηα 

ἢξο ἀϊπηὰα σαι τ [Θβέαίδ τοϑροῦβα ἀοάσγαι 1, ἴα 
οἰ ϑ 500) [658 ἘΦ 5ΘΕΝῚΙ παρῖία ἰδύθῖα αὐ πη ρ!οῖ Πα δ 

ἤδι35 ἃ Τπασητλῃ ἴῃ δῖοι, γ6 η}} 45: Ὠοάῖρ σῷ [Ὁ5}15 

5ροόμδθτιθ, οατα 6] τδίτο, 56 {0 ἐπα! δαῖο, ἴῃ ἔθτὰ - 

ῬΪῸ 56 ργῳωβοπίοια στοά. ΕἸ ΠΙογαβαί δι, οχίία 
1 σοσαγβαῃι 6115 δ΄; Ἰατη ρα 65 νοϑίγαβ νοτὸ Πππηϊ πὶ 

[63ἰἴνὰ δοοραι 0 4“, απίτπμάναθα. νοξίνταγαπ ἐπα 

δρόηβ0 ΟἸιτ]δίο οὐποϊηηαία, 

Π|. Ὁ ὕπα οατπὶ δίσηθ, ΡΟΡᾺΪ ροπίΐαπι Ἰατηΐπϑ 

ῬΓΘΙΘτοηϊο5. σουσανγδαῖααβ. [5 ἰδηῖρὶο, σπτα ἔτι ρ1ὺ 

αυοὰ οὐ ἤθὰ5 οἱ (ἢ τιβίι5. 65., δἰπλαὶ ἱπργθα αΠΠΓ. 
στ Δῃ06}15 ἀαμοίονιμα σα σατη ΑἸ [6 ΘΟΡΒΟΒΘΙ5: 
« ὅδ οί 5,5α η ἘΠ15, δα ποία ὁ ἃ Ποπείατ 9 Βα δεοίῃ. 

«ῬΙδηηλ ΒΕ α} 6 ἴθ Γρὰ κἰογιὰ 65 δον ΡΤ μα Βαπὶ 
πη αϊ δχίγομια Βομ 8. 5; ρμ᾽οπα 6]1ι5 ΙΔ 618 
αὐλλνοῦθα οὐθαϊατα ; ΡΙ ΒΒ πὶ ΟἽ 6 πὰ ΠῚ ἀΠΌΤα ΚΘ ΠῚ 
τηϊβουϊοογα θα 6] 15 δ ἢ 05 (ΟΠ 55. Π15. (168 - 

5, ἰδυγοβίγια, πίονα, τὰἰβογι σοτ τὸ ο115 ρίθηᾶ; 

Ῥ᾽οηὰ τοἰβοια τ 15. Ρ᾽ ομλᾶ τα βου σου τ οΠροίσ τη, 
Ρίσαα ἀοσμοόταπι, ΘΠ ΘΠ αγ ἍΤῚ 105115 ΡΊΘ πᾷ. 

32 ΒςᾺ}], χύνῃ, 8, 55. Ῥβα]. χύνις 13, 9. Ψ, 
Ἅ οι} χινῃ, ἃ. 8 Ῥ98). χχμι, ἢ, 99 Μαῖι. 

12 δ]. τνὶ 4, 453 Ηδβραῦ, 1,8, 99. 
τεῦς νἱς σ: 

δαρε ἴῃ Πορ. 8. Ργὸ πᾶσα ἡ γῆς δα. 1, ΟΟἹΡ.,ο15]., ἢ ἰὰπὰ θ0 06 τόρουα πῇ νούδιῃ πόλας [σοῖο βχοίάογα 
Βοα]., ιἴαπ. οἱ Ρείίαι. μαμοηὶ, πάσης γῆς. 

(1) Τὰ ὄνγη, Αὐζδαίαηι αὐ! ἀπμπι5. ἐσ Παρ. 1, 
(1... ΟΟΙ5]. αἰτόσᾷο, εἰ βοι!], Ρτὸ ταιοτάσοατε 651 1 
(ο15]. ἀπο], χεχράξατε, Υοὸχ γεῖρας ἀροκὶ πὶ ἤν 1, 
(ο}., Βοιᾷ,, διίδῃ, βοοο ὄχλοι, ὠρδῳ, Πρρ. 1 
μαᾶροῖ, ὅρη, τιοηίοξ. 

(2) Οὐράντον, εἴσ. (015]., οὐρανίων, ἂν οἱ Βοά!.; 

αἰ ΟΟ]}).., οἱῖσθο νοςραί, βογίριτπιὰ παρος, οὐρανίων 
αἱ δυνάμεις, ὕοσο ἐπίγειον, (151. οὐ βΒοά!. μά θ6η), 
ἐπινείων, [ἢ 1115 ἁπίοιῃ ἱπιϊ δέν Ναλαηζολ ηλ, ον ὺ, 
χχχνηι ἠὲ (ιν ἰ ὲ Ναία ονα, Ὑλ1 110, ρασ, 0.1.8. δ1ο 80γ]- 
Βραίθιη ; Νοιστὸς ἐξ οὐδανῶν, ἀπαντήσατει Ἄριστος 
ἐπὶ γῆς, ὑνώρητε, ἼΑσατε πῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ. 
Εὐφραννεσθε, οὐρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσθω γῆ, διὰ τὸν 
ἐπουράντον, εἴτα ἐπίγειον, οἷο, δτη {60 [66 γπ0}- 

οἷς δα ορη Αἴοκ, πολ] α 1 ταριὸς Ῥαίμιανῖθη, 
(3) "Ανοῖγε, ἢὰ βογιρβί πλ8 χα (151. ἀυσθ 5, στ 

οἰίατὶ παμρδαμί, ἀνοινέτω, ἀρογῖαί, Ῥοϑβὶ οὐρανίους 
πύλας, ὁχ ἴου, ἃ εἱ (0151. αὐάδιάίμλιβ νουθα, καὶ 
ἀνοίξαντ: τὰς παραδείσου πύλας, αἴ ΡΓΟΡΙΒΡ 

᾿ 

Ροϊπογαμί. γϑουρὰ. χαὶ συντρίψαντι, οἷο, ἀϑᾶαα δὰ 
σήμερον ὁΧοϊ. ἀδθαμὶ ἰῃ ἤπερ. 1, 

(ὁ) Δουληπρεπῶς. ΑΒΡ65.. δὰ νὸχ ἴῃ ἤδρ. 4, ΟΟ]Ρ., 
Βοα]. δἱ ὅαηο. θα μάν ὁχ τ θορθ5 ἄσρρ., Οοϊ»,, 
(ὐοἶ5!. οἱ ϑᾶσγο ἰθχία δορὶ ρδιιβ, ἰόοο θεμάν, τὶς 
δὲ τηἴθας ἡηι, 8. 

(9 ξέλθετς, οἷο, (010. δὲ. ΒΟΑ͂Ι, ἐξέλθωμεν, 
ἐπσορῆδα. [( τηὰμῖδ σοτινὸ 1} βου 0 5 5Βοο  ατῈ 
Ρτίονου δἀμίοηῦς, π΄ ἀυΐθας ἀρεραιαγ, ἐξάψωμεν 
οἱ εὐτοεπίσωμεν, ΝῸΒ ἀαιθηι ὁχ Που, 1 βοχίρϑίταιιβ, 
ἐξοανάψατε οἱ εὐτοεπίσατο, ἤρα ἀπὸ νοτρᾷ, ἃ {1185 
το αἰτοςια βοσαὶ ἀσθοηῖ νογριτα ὑν πὶ ἐξέλθετε, 
Δ 5 απίοτα οὐπινθηίνο ν ἀο. απ, αἱ οριδαίαν : θυγα- 
πέοες ᾿Ιερουσαλὴμ, ἐξέλθωμεν, 

(0) "Ὁ οὐρανός, οἴσ, )δο5. δὴ ΝῸΣ [ἢ βαϊα ; αμλτα- 
οὕ ταιὰ οἱ τανεῖα, παθηία υἱάοίαρ, οοδβ, πλήρης 
πἄτα ἢ κτίσις τὴς αἰνέσεως αὐτοῦ, ἀοθαηι ἐπ (σά, 
ὕοἱϑὶ. Τα ον α5, ἡεῦδα πλέδυ, τοῦ ἐλΐίοος αὐτοῦ ἀδβαηϊ 

ἴῃ 65. 1, Βοά!,,6 Ὲ Οσ ρος: πσαπ8, πλήρη τῶν οἶκτιρε 
μῶν, ἴῃ εχ δἐ ἴὰ 5: ἴδῃ. ἃς ἴον, 3, 
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1Υ. Εγσο, κε οηῖπ65 σοπίσβ, ο᾽ α 16. τη πη  θ115 ὁ. Α 

« Οπιηθὶ ἤπος (οὐνα, ν δαὶνο οὐ νίἀάοιο ὁρότα θ οὶ ἐδ, θτα- 

« εἷϑ Ξρί γί τα τ 9. Ποία πὰ δ. τ ῖ5 ἰθρρὰ ἀ6- 

«τοῦθ» Ομ σμαα ὑλπας; αλλ 5. ὈΒΆΠΥ ς θπὶ- 

οἷ ον Π δον ρον πι θσποι, σιασνασίαῖα ΠἸρυιτΣ 

δα οι. σὲ πο ΌΠ1|5. ρυίογοσι ; μαούμὰ ραννιτα, οὕ 

Απήφαθτῃ ἀΐογατῃ ὅ᾽ ; ραόγαιῃ ἰλοϊοηΐομι, δ᾽ βσα, 

τόγαρ ἰαοίογοιι ὅξ, Τααπίσπι νἱοος οἱ θουπὶ ἀσηο. 

80 ; ἰπἰαηίδη ἰδοϊο πίθον, ἂὸ πιο αἰ Ἰαροϊὰ με- 

Βοπίοι ἢ; ἱππίοα. δ] αἰαμίσαι, ἂο υἱΐαπι τσ 0 

ϑασηττησαο Ἰαγριοα θη : [ἢ ἤπ θ πὶ. απο 5. ἰπνο]ὰ- 

τα, αὶ το ἃ ροοραίογαπι [ι50}15. ΠΡΟγδ : Ἰη[α - 

ἴσαι ἰὼ ἢ 15 πιαίνῖβ, απ. ΠΤ. Υοτο οἱ δἰ ἀο- 

ἴσοι ἴα ἰδεγίϑ, σα οιησθο ἰὼ. δίχα Ῥαιν 5 νοτὸ οὖ 

βίη 8 ἀρίδοια ἴῃ σα 19. 
γ΄. Τηϊαπίοηιν νἱοο ὁχ Βο. ]  Θηι ΗΒ ΟΞΟΙΥ Πα τα 

ταστοάψιοιΐσηι, ποσὰ Ξαρογπὰ ΠΙογαβαϊθην αἰ ᾧ τὰ τὶ 

τοοορθεηίοι. [αἰαησαι νί 80 βουπηαι ἰδ μὶ5 ργῶν 
δου οίαπι ἢχ ἰσπιρ}ὸ 5αρον ἰθγραιὴ ᾿ιολίαπι Ὁ ον οπ- 
ἴοι ; ϑυιπάση γ0 10 [μι 005 1158. Ρὲα5. τ ΘΌΞΟΓΙ ΩΣ ἰιῸ - 

5:15 διδοϊρίθπίσηι; οαιηάοαι ἰη σοῦ βοηὶβ Βραυλυα 

5οουπάσ πη ἰἀϑδαὴ ρίαΣ σαν 5] αἰπ ρθη παι ΘΙ ς 

αἰχαο πὶ ΟΠ οι 8. ΒΘ θα 5. ΡνῸ αἴνίηα ηχα]οιαία 
[τϑ᾽ ἀδαΐοαι 3) : δυιη ἀσολ σαὶΐ οἸ εσαϊατ οἱ, δα οἰ ἢ - 

οὐσίαν ((γααϊάαο οὐ ὐὰ 5ϑηιοι 9} οὐ ρενίοοι, [ρΡ86 

ἀομαι δϑὶ, δι. ἰδυρι μη ρ86 ; Ροπ ζεσ, δἱ ἰάοιῃ 

ἃτὰ ; ἴρΡ56 ῥγορ! ἰαϊοντῖυπ. 056 δ ατη αὶ οἴτοτι, εἱ 

ἐρ58 φιῖ ρμγὸ τὰ οἰδεῖ Ποία, εὖ 'μ55 ἰρὴα 

ὙΠ οὐ βοίθηια δός Τρ56 ἀμπιῖ5, 6. ἰάρτν ἰσπῖ5. ΟΧἸδ- 

1 ῬΞᾺ]. χυνι, ὃ. 8 Ῥὰ, ἐν, ὅ, 99 Ῥᾷ]), σ'.ν, ὕ. 
Ῥ5ὰ]. ὑχζιχ, ἃ. 55 ὅδῃ. τι, ὃ, 

ΠῚ Οδῖνιν, εαηοεεοίαν, ἀγηιζήμενο), ἔχ νογρὶβ 
Βοααθημ ρει. ἀγνέζουτα χαὶ χαθχίοοντα, 5αηποξ βοαϊο 
ἰπὸ μιιιβοαιίο οκε. ΟἸλυϊαί αν. ρίαν ἀλοῖ" ταν ϊοα- 
ἀππὶ ς ααοα πε ππὸ αἰριαὶ ν ον} ἀρθοις οασαὰ ἡμιὶ 
Ἰμαοδῃ) ἰοσον εἴτα πῖιη). ὃς ῥοβίχμανα τοι ροΠ σπῈ 
εἰἴος ρμμεγφαίονῖβ σον τί, χαθρβισμοῦ αὐτῶν ἀ}}} Ἰομἱς 
ϊ15 με» ηαδοιὶς οεῖδ, χαθερισοῦ αὐτῆς, Ἰά δϑὺ λῖα- 
γὼ. (ον ται }5. ΟἹ ρου να μαῖα [Ἂ1} ἀρὰ γοΐοτθβ θὰ 
Ἰοοιῖο : α)ρ αὐἀπιΓαῖῖο ἀμ Ρα!Γθ 5,61 σαςρβεῖο πιὸ 
566 511 ΟΡ Ί ΓΞ ρα ΠΟαλὰ5 σπδὸ αἰραιαν, Ὑ 8 Οτὴμθ- 
πο), ΠΟΏ11]). 8 θὲ. βουτέις δ Ἰιοπι. 16. ἐπ πιο, ἡ τμ- 
δἴα1π|5. πα οσἤΘητι» διἱ σαΐσοιν αἰ ΙομΙ 9 Ὑ ἀσοίο- 
τοῖϊ, Ρ. 9}, αἱ} ὸ ΟἸν  ἐίος χατὰ τὰς τῶν πρωτωτόχων 
ἀξίας χαραρισθείς, κ Θδοαπ πππὶ ἐπγὰ ρει οπρπ οτατα 
«θΡαΡΙ Πόσα ῖ5.» ΝαΖο σαν, 8. ἄγει, μαμ. 171| ΟἸνε 5 
τιν ϑίογια ὁχ νάϊ 8 τοσρηβοη5, ὄσηῖ αὐ αν Ποδιο- 
ΠΟΙ ΘΗ}, αἷς, καθήξατο δ᾽ εἴνεχ᾽ ἐμεῖο, « ρρορίον ἢ 
« ῬυΡ Π αι 5 658.» Οὐταν νοῦ θα ἤοπ ἌΣ καὶ ἴπίον- 
Ῥυθ5, δ Βαριβηηαν. γο ονοπ8.. ΟἸ[15. βοϑίθα ὅ1|Ὸ 
οὐάϊηο 5 θθεαυ αν σχθηϊο, ΠΡ ἀπίοτα ἀσίμαιν (6 
Ι6 σα} οονοπιομΐα ; 5061: δηΐπι; ῳ 
Ναὶ γὰρ πάνθ᾽ ὑπέδεχτο, νομῳ ρεπτέρια τίννων, 
Ἤ καὶ χαζομένῳ πεμπτέρια, 
« ΝαΠΊ6 ομλῃΐα Βαβι 1}, [ὁσὶ παρ σα σὴ 5 μ᾽ α- 

[πϊἃ μδυβοίνοῃϑ, 
«ἈΠ οἴάσῃν ἀὐοαπῈ} ρανροπία!α. » 

Μαχίπ)ιι5 Τδαγαις, ἢό πὶ. ὁ ὼ ΠῸ παραὶ, ΒαρΕππὶὶ  Οῆον- 
« (ΓΙῸ 60 ριισση το πιβ Πο]οσιπϑ χη... αὶ Οτη ΠἾ1|ΠῈ 
« ποιητὴ βου θα. ρανααϊατιι5. δάσο,» Εὸ τοῦτ 
ῬαμμηΣ Το μοἈΐο. ΟΠ ΡΙ 8. πὴ ἔθει! σονοιπουα ρὰ- 
αἰ θα μι πὶ Βα τ ΠΟ 0 (ρλλῖδ, παρ αἀγηοάτ εἰτ πα 
ΟΠ ΟἸΒΙΟὨ 5. Θ᾽ ρα ΡΠ ἘΠῚ} βασθαιηοπία, σαν 1π οτία- 
ΕἾ ΡΟΌΌΔΙ 56} Ἰηάτοϊὰ ἂσ ρα γμα ο, βαπόρι ΝΉ]Ο 
οσογίθ ταδρὶς Οεϊξίαα μευ Πυσΐαπα ἀΐσονρο νονουΐ (6- 
Ροιιαβ, αιιατὰ Μανία) υπα θη ὁ}1|5, αυρᾷ ἰατηθῃ 

ΑΡΡΕΝὮΙΧ ΔΑἢ ΟΡΕΒᾺ 5, ΟΥ̓́ΒΤΙ1 

Τοιγαροῦν πάντα τὰ ἔθνη, χροτήσατε χεῖρας. 
πὰ πε ΩΣ ᾿ 

αὐ κά ν Ἔμοὦ Β 
τῆς γῆς, δεῦτε, καὶ 

ἢ γῇ (2) προσχυνησατο" πᾶταᾳ ἀτάτω" 
- εἶ - μ᾿ Ἂν Ἂν. μ μ᾿ 

πᾶσα ψαλλέτω πᾶτχ δοξολογητάτω παιοίον Θεὸν, 

ὁϊο πετσχ)χχονθήγεξ ἴον μιχρῶν, 
δ 
τ, χοῦ τοῦ προ" Ξα 

χαὶ Πχλαιὸν τῶν ἡμερῶν παιδίον θηλάζον, χαὶ τῶν 
τ ᾿ Ἢ Ω ἄν τ βεὶ Ῥεῖ αἰώνων ποιητήν. Βρῖφος βλέπω, καὶ Θεόν μου γνὼ» 
, ᾿ ν δε. Ἀν ΝΣ ον 

ρίζω" βρέφος θηλάζον, καὶ τὸν κόσμο» (3) διατρῖ- 
᾿ ἢ "-. ΩΣ ᾿ φον" βρέφους χλαυθαυρίζον, χαὶ χόσμῳ ζινὴν χαὶ γα 

, 
ρὰν χαριζόμενον" β5ξς 

σπαρνάνων κς τῆς ἁμαοτίας λυτρούμενον" βρέφος 
ας ἤθε Ἵ ᾿ ἊΣ ΠΡ Ἐτπεῶς. απ πο 
ἐν ἀγκάλαις μητρὸς, μετὰ σαοχὸς ἀληυῶς, ἄνελλι 

- σπχογχνούμενον, καὶ τῶν 

πονεῖν μαρδισοι Ἴ : ἶ Ὁ 
πῶς, ἐπὶ γῆς τὸν αὐτὸν χαὶ ἐν χύλποις τοῦ Πατρὸς, 

ἀληθῶς χχὶ ἀνελλιπῶς ἐν οὐρανοῖς, 
Ε΄. Βρέφος βλέπω ἐν Βηρλεὲν (4) εἷς Ἱερουσαλὴμ 

Β ᾿ τὰ Ἢ ἐΡς το αεα 
εἰσερχόμενον, καὶ τῆς ἄν Ἵξοουσαλλμ αὐδαλῶς ὦ» 

ριζόμινον. Βρέφος βλεπὼ νομιχῶς τῷ ναῷ βυτίαν 
“" . - 4“. . . ᾿ ῶω 

προυλγον ἐπὶ γῆς ἀλλ᾽ αὐτὸ τὰς πάντων εὐσεύεϊς 

Ὀυσίας δεχόμενον ἐν οὐρανοῖς αὐτὸν ἂν 
τ 25 Ξ ἃ ΤῈ 

τοῦ πρισθύτου οἰχηνοιμλιλῶς, χαὶ αὐτὸν ἐν θούνγις 
5 - - 

γερουδικοῖς θεοπρεπῶς αὐτὸν προσφερόμενον 
μ᾿ γῬ ᾿ ὀ » » μν ᾿ ἤπ ΓΞ Ρ 

αἀγνιζόμενον, χα! αὐτὴν τὰ πάντα ἀγνίζοντα χὰ ὙΡῦνΟΙ ᾽ γνίς 
᾿ : Ἰκ νν ἷς τὰς ΕΝ Ἐξ χα ἢ 

καθχίφοντα, Αὐτὸς τὸ δῶρον, χαὶ αὐτὸς ὁ ναὸς ὧν {( 

αὐτὸς ὁ ἀογιξοξὸς, χαὶ αὐτὸς τὸ θυτιαστσ:9»" τῆς ϑζιξῦξος, ΑΌΣ ὧδ ἢ τὰ ΠΩ 

ὁ ὑπὲ) χύσμου θυσίχ προστεούμενος, χαὶ 
ξύλα (7) τῆς ζωῆς καὶ τῆς γνώτεως, Αὐτὸς ὁ 

χαὶ αὐτὸς τὸ πῦρ ὑπάρχων: αὐτὸς ἡ "ὁλοχαύτωσι 

ἘΡΘλαν δῦ, ὁ ὑπ μὰς νὰν; ὅς. 39. ἥρ. τ ἃ Ὁ 

ΘΝ (υοιἀϊππο βουποη [γοιΘηταπηῖ5: στὰ ΠἾΠ1] 
δυνρὶϊ 5. {Πὰ, φαοὰ αἱ ραγίαπὶ (Π Ύ5}} ροτιοῖ, 
Ρυσραάαιῃ παρ αθυ  - ἴρβο ΟἸεἰξιαβ. 

(2) Πᾶσα ἣ γῆ. θρ. 1, ΟΟ]Ρ. οὐ Βοα!,, πᾶσα πνοή, 
ἤρα, 5), ηὐὸ ἢ γῆ, ποὺ πνοή ἀμηυβοῖξ. Ροβῖ, ἰΙο6Ὸ 
πᾶσα ψυλάτω, Πρ, {ς ΟΟ}}ν. οἱ δία. μάροηὶ, πᾶτα 
ἀσάτω καὶ ψαλάτώ. [00 πᾶτα ἀπ|6 δοξολογησίτω, 
Ἀδρ' 1, Βοῦ], Οοἱῦ., δηήαπ. πάθοι}, καί, 
ἧ Τὸν χύσμον. ΔΡΕΠ σα πὶ βου ρξίπλιϑ δχ (0]}., 

Πρκ. οἱ 5άηο 
(ἃ. Ἔκ Βυρλεῖμ, πὰ πὸ8 εχ 001}. δ΄, ΠΟ 51. ἃ, 

ἰοίο ἐν Πηθλεὶ μι, Υρτθα, βρέφος βλέπω, οἱ βραεη- 
(ἃ, οἰἰαηίαν ἃ Ποβίδοο ΠΙΘγοβοι νη απο π πο- 
τη 6 ΟΥΡΙΠῚ ποιοῖ, ΕΘ ἀΠ μὰν 90 1. ἐατὰ αἰϊη οί 
ναγίθι 5. ΓΟ τῷ νχῷ, Πίος. τὸν ἄνω, ἀρὰ 
θυσίαν" 50Ὸμ1, τὴν ἄνω θυπίαν, ΑὩΡῸ οἱ οϑ! θὰ 8 
προΐγοντα 5ογίρίατη πα θομ!, Ροβὶ, ἴοῦο αὐτόν, 5υτῖν 
»ϑίηιαβ, αὐτό, οχ Ἰορμν 1 οὐ Οὐ 5. 

(δ᾽ Αὐτὸς ὁ ναὺς ὧν. ἤφὺ ἀδδιπὶ ἃρπα Ποόνοιῃ. 
ἴπ 5ἴδῃ., σα. 1. Βοα]. οὐ (ὉΠ. ἴῃ ἀπὸ ἰαταθὴ 
μαβθοίυν ὀογαπι ἰοσο, τὸ δῶρον ὦν, 

(0) Αὐτὴς τὸ ἰλχστέριον ἴῃ το. (Ο]}. δα - ο 
501}. Ῥοδὺ νϑοὸ νονμα, οι οἤβιιξ αἀα!αϊ! ἀθ 5πο, 
καὶ αὐτὸς ὁ πρεσύεύων, ἡ ἴρξθ ἱπίογοοξδον, αἱ 518] 
το αίαο τοβροπάρνρηϊ ἀπ δ τος ἀποῖον! (ἀστϑίίο, ὰ 
ΠΟ ΟΧΊΒΕ ΠΥ γ15. 1). ΤΟ ΧῚᾺ το] σποα : ἰαη πὶ 
Ῥαγιίοα!αιη χαὶ ὁχ οοὐα, (ἰοἰβ!. αἠαῥάϊπιας, πὰ 
Ῥ]ιγᾶ 815. ΣΧ δ᾽ τη ηινὶ ΠῚ Εν τποπιδεῖς. (τριογατι ἃΡ 
ἈΠ ὙδΡΡΙᾺ ἀΒῸΘ αὐ ργέρβ ον 5 ΠΟ ΠΡῺΙ μα σ πᾶ 
651 σὺ ΣΟ. Πη55. [π ΠΟ] ΠΟ ἢ Ἰ5 ΒΟ ΠΊΘΗ ΔΝ ΡῈ5 ν 115 
γαΥΙ ΘΙ 5, {πη ἷσ ὁχμίθοτο 1} αἰ πϑὲ, σα τη 
ὑγρὰ ϑθΟΘ ἢ ΠΟ 105 Π]Οσῶ 51 11} Θηβατα ἐπ αἰ τ (05 

(7) Τὰ ξύλα. [ὰ τοροκαίμηβ, ἰοῦ τὸ ξύλον, ΟΣ 
σοάά, Πρκ. 1. 60}.. Βπιὴυ οἕ Βογοια. ΑἸΤΆΟΙΕ αὰ- 
οἷον αα Πεπὰ ἃ βᾶδοο ἴῃ 5δουὶ Ποῖϊ ἀβίιηι σοβίαϊα- 
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ΙΝΟΚΠΤΙ ΒΟΜΠΙΔΟ ΙΝ ΟΟΔΌΈΒΙΠΝ ΠΟΛΜΕΝΙ, 1194 

χαὶ αὐτὸς ἢ μάχαιοα τοῦ Πνεύματος’ αὐτὸς ὁ ποι- ἡ 5155 ὃ, [ρ50 Βοϊοσαείμῃγα, εἰ 8.6.8. αἰαάίῃς φριεἰ- 
" τὰς προς, τ ἀπρπαυ ταὴν ἃ ἤένμον, ἐπὶ δ πη σας μῦν, χαὶ αὐτὸς τὸ ἀονιον αὐτὸς ὃ ἰθωτης, κα' αὐτὸς 

: ͵ “ : δι. ὦ ε "ἢ " ᾿ Ἐν κ᾿ «ὑῳ 4" 

ὁ δυύμενος αὐτὸς ὁ ἀναφεοόμενης, καὶ αὐτὸς ὑ τὴν 
᾿ - , Ἶ ἄχ ἡ αἱ ᾿ - ς- ν 

θυσίαν δεχόμενος" αὐτὸς ὁ νότος, χαὶ αὐτὸς ὁ νὸν ὑπὸ 

νάμον ψινάμενος, 
Ὁ. ΜΗ ἢ π τοισων ΞΕ  κορσενι »». Υ͂Ν ΑΨ 

τ. Βα ΘΕ τα σοῦ, τὰ τρεῖς 1. τς: μι: 
Η -. - ᾽ Ὧν - Ν ᾿ 

ῥᾷᾶς ἐὰ τον ἱξσῶν Βα γΞλ λα) ἀκούσωμεν, «Φησὶ γᾺ2 

περὶ Χριστοῦ ὁ θαυμάσιος Λουκᾶς, ὅτι “Ὅτε ἔπλη- 
, 

ρώθησαν αἱ' ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῷ, κατὰ 
- , -“ν Ἢ Ἃ " ΝᾺ ἔρερῃ, ἢ 

τὸν νόμον Μωύυτέως, ἀνήγαγον τὸν Ἰησοῦν εἰς 
- ἧς ἄς - ᾿ -μ - , 

Ἱερουσαλὴμ, τοῦ παραττῆσαι αὐτὸν τῷ Κυρίῳ, 

τΐέγουπται ἐν τῷ νόμῳ Ἰζυϑέου, “Ὅτι πᾶν 

ἀγιον 

θήσετα!, Σαμουὴλ μὲν οὖν, καὶ ᾿Ισαὰχ, ὁμοῦ τε χαὶ 

χαϊ ὼς 
᾿- " Α ᾿ -- " ͵ 
ἄυσεν ὑιανοΐγον ἰλήτραν, πῷ Ιυρῳ χλη- 

- ἢ 5 ῷ Ἰακὼῦ, ᾿Ιωσὴρ τε, χαὶ ὅτεοοι οἱ ἔχ σττιοώτεως (2 Ἰ ἐϊ 3 ᾿ 
[ Ἀν [ΩΣ ᾿ξ. Ν " δ ἱξ 3. Ἐ' Ἢ 

ΞῊρΡ᾿ θλπίοεε πεβθεσεατι, πὲ του ὐνεες ὄλχοποῦς 
: ἈΝ Ἷ ᾿ 

αὐπτρας μηπέσων, ἅγιο! τῷ Κυρίῳ ἐχλέθησαν" Χοι- ἰὸν [1] ; ὶ ἐν {τ} ὶ 

ατὸς δὲ ὁ μόνος ἐκ μόνης (3) (τοῦ μόνου δηνογιενὴς : Ξ { ὅ { ι 
, 3. ων ν᾿ 

Παρθξναυ τεχγϑεῖς, καὶ μὴ διανοίξας πόλας παρβθεν!- 

χὰς, οὐχ Αγιος τῷ Κυρίῳ, ἀλλ᾽ Λγιος τῶν ἀγίων,͵ 
ᾧ - ͵ , ᾿ - -- ᾿ 

καὶ Κύριος τῶν κυρίων, καὶ Θεὸς τῶν θεῶν, χαὶ 
Ἐν, ἣν τὰ 

πρωτότοκος τῶν πρωτοτόχων, ἄρχων τὸ ἀργόντων, 

χαὶ βασιλεὺς βασιλευόντων, καὶ χληθήσεται, καὶ πι- 
᾿ ᾿ - ᾿ -Ὦ 

στευθήπεται, γαὶ πρόσχονη ήπεται, καὶ νῦν ἐν τῷ 
Κρ ὰ τες θὲς, 

υαῇν ὑπὸ Συμεὼν χηρυχβθήσετχι, 
᾿ Ἢ Ἀ Π] 

2. Ἢν γὰρ, φησὶν, ἄνθρωπος 
᾿ , . ᾿ "»" 

ᾧ ὄνομα Συμξῶν" χαὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκχιος, 
ἐν Ἱερουσαλὴμ, 

καὶ Πνεῦμα ἄγιον ἦν ἐν αὐτῷ (4). Καὶ ἣν αὐτῷ 
' τῇ Ἂ, “ “"᾿ ᾿ , ν' 

Ἀεχρημαχτισιενον ὑπὸ τὸν τῶν τοὺ), 

μὴ ἰδεῖν θάνατον, πρὶν ἢ Ἀριστὸν Κῦ- 

ρἷου, χαὶ ἦλρεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν, Καὶ 
μὰ -- 3, τ΄ Ὰ, ἊΡ ΕῚ ἐεν 

τν τι ΞιΤΎ γενν μα ὙΟΝΞῚΣ τῶν ΟΣ [ηπτηῦν, 

᾿ ΡΝ , ψ ᾿ 
εἰθισμένην τὺ νῦ- 

αὐτὸς ὁ Συμεὼν ἐδέξατο αὐ 

“« “τ Ἵ 

τοῦ ποίησαι αὐτοὺς 
“- ᾿ 

αὐτοῦ, καὶ 
τὰς ες πῶς, Βα πο: ἘΣ τὐλάπσαθεν τὴ τὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ, γχαὶ ηὐλήγησε τὸν 

ΩΝ " -» ἷ ᾿" Ὸ - 

Θεὸν, χαὶ εἶπε ὼν ἀπολύτις τὸν ὀνυλάν σοὺ 
1 ᾿ 

-«- “ ΝῚ ᾿ “" 

Δέσποτα, χατὰ τὸ ὁῆμά συὰ, ἐν εἰούνῃ" ὅτι εἶδον 
᾿ 

3 ᾿ Π : " “ 

οἱ ὀφῃχλιοξ μον τὸ σωτήσιον 20 ΧΑ 
᾿ " 

ἥ σου, ὁ ἡτοίμασας 

κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λχῶν, οὥς εἰς ὅπη- 
. ἕως; ᾿Ν ἐς: ᾿ ᾿ 

γαλυῶιν ἐθνῶν, χαὶ δόξαν λχοῦ σου ἰσοχήλ, -- 

δὲ 6. χα, ὃ, 1, ὃ, 10, 13. 6. ὕρηο5 γι, 7, ὅ1 σα]δλὲ, ν, ἅς ὅ8. Πα. χ, 9, Γ͵Ί τα ν!, 1. 

40. 0 Ῥ)54), οὐ, ἢ. δ᾽ [538, χὶρ, 13. 

ὑὰ ὅδ, ἔῃ58 ραϑίον, δὲ ἀβππ5 ρ9ον [ἄθὰ βασυ σας, 
61. 5001 Πα π|5. 1056. : ρ86. ΤᾺΪ ΟἸονεσν, βὺ ᾿ρ56 χυὶ 
ἐοϑιϊὰ πὶ βυβοῖριι, Ποχ ἀρθ0, οὐ αι παπο [σαι Ρ 
518} Ἰθμὸ ὅ1ὶ 

ΥἹ. Ἀρούππι νόρο, 65 κα ρτβοηίσῃῃ ἀξ 6 ηὶ Ξρ5- 
ΘΕ ΟΝ τασιὶδ Εν Μ561}}15 ἀπάϊαιητι5, ΑΓ μαι ἀδ 
Ομριβίο αὔτη να}}}}}5 1 0ὰ 8 1 ΡΟΒΓ Τα δ ΠΠΡΙ ἢ απ 
«6165 ρανβανοτῖθ ὁογανι ϑοοιηάιππῃ ᾿δσθι ἈΠΟ ν 5], 
«Δήἠἀπχογιμ! Φόξασ ἴῃ ΠΙοταβαίοτα, δ εἰκτονοπὶ 
«δα Ποιλϊηο, εἰσι  ΒουΊ βία πὶ δΑ!, ἰὰ 1658 Θοχαϊηῖ: 
« Ὁ πομίηι Ομ πθ Πα 50] ττππῈ ἀ Πα ρονίδη 5 να]ναιῃ, 
« Βα ΠΟΒα Πηπλΐ πο νὸ σα δὶ αι,» τα 0} (αἰ άθπι δὲ 
ἰδιρυ,απα ὑθτη {860}, δοβαρἢ, αΠβπιο σαὶ αχ οἰδυὶ- 
ΠΡι15 στο Ὁ ρότῃ ΘΕ αι! ,6 8 Παδδοιν 45. ταί νατα 
ταϊνὰϑ ἸΒΟΡΉ ΘΓ 5ΒΠ 0 Ὁ ΠΟΌΛΠΟ 51π||. γορα! ΟΠ} ξ α5 
γόρο, Τα1, αἰ ρονο πηΐα5. αὖ 505 αὶ σοθᾶ, 5011 5 δΧ 
801 νἱρεῖπο ἡ 5. ΒΕΕ Π 60 νυ απ αῖδ5 ρογίλ ρον; 
ἡρη δἰθηοδ ϑοιηίηο, 5οὰ δαποίης φαποίογες αἱ Ποτηῖ- 
1|5. ἀοτα  πθτιιπι ὅδ, οὐ Πα. ἀδοόγπηι, δ ρυ πποροη!- 
ἑου ἢ ΒΕΓ γο ἢ πιά, οἱ μγὶποῖραπι ὈγΙ δ .5, Οὗ 1 - 
εανι νὸς δα, γοσα Ὀἰ αν πι στο φιιν οἰ α40- 
ταθηκιν, ἡὐπνοτιο ἃ Θγχθοῖθ Ίἢ ἐδῶ] ρει! ρα ῖτ:, 

ὙΠ, Ῥραὶ δῃΐην, ΔΠ [5 οαἼρ αγ}, « Ἰιοτηὸ {ΠΠ᾿ΟΡΌΒΟΙΣ - 
«πλἶδ, οἱ ποιοὶ Ἐν Πι Θοἢ ; δὐ ποχπῸ 510 πιδία5, οἱ 
« ρΡΙ λτι5 Βα ποῖπ5. οὐδὲ ἰὴ 5ὸ. ἘῈ γοβροηβατῃ ἀσοο- 
«ΒῬΟΓΔΙ ἢ ὅρί 1 ἢ βαηοῖο, πο ΥἸΒΌΡ ΩΣ 558. ΠΟΤ 6 ἢ.) 

« ρυπϑαάυθιῃ γπίοτοι Ομ ξίατῃ απ αΐ, ΕΠ νοατ! ἴα 
« 5ρια ἴπ Το] ρθη, Ὁ σαμι πα ποροαν Ἰ ΘΓΆΠΙ 
Τόβαπι ραγβαῖου, ΠῈ [σοτολ!] δροσιά οι ἔθσίς ρα - 

«Βπιριαδτησαι ὕτο δῷ, ΡῈ χαύσασ Βυ περι Δοσοθ 
τ δασα τὰ αἰήῆῶβ 583,01, Βοπ  ἶχ οσα,ο αἰχὶ: 
« δῖα ΔΙ 5 βούναση ἔσπηι, Ποσμαρ, 5οοι τππ| 
ΡΥ. Ἢ ἰππππη 1 ράσθταπα νἀθναπιὶ σα ἔΟ1 κατ 
«ἰτᾶρε πτὴ απα ρα ραβι! το ἱποίοια ομ απ θὺ- 
«να! τ ἀτη ἰαπχοῃ ἀα του οία ἰσποῖῃ σρη πηι, δ  σἸογσ 

κἄτι μι] 9 (τιν ἔσο]. τι 1510 ποία ροΊΘα  1α5}}0- 

« ΤΆΤ ΑΙ, Δ 5 Το 1 6} σαππεοβ Ἰἀδ5 6] 05.» δὴ 9 (αἱ 

1θ1προπὶ πα]νορβην ΒΌΜΊΠΠῸ σὴ περὶ ὅν, α}11}5. 56 015 

-- 

- 

3. Αγροῦ, ΧΙΧ, 

ιὺ) Τὰ περί, Εαὶ. τῶν περί. 5δοι!) δυιθισ. 6 εὶ- ἢ [ἴρᾶ, Ρο5᾽ μυητέσων, Ἰούῦ ἄντον, ΟἿ. ΠΑΡ 6. ἄνιτον, 
᾿ Ρ : ϊ " Β Στ ᾽ ἐ ᾿ ' 

βϑππιπι σά, ἴιοα, 3, Ο]0. δὲ 0151. ΠῚ αδγαο. ὸ- 
πὰ5 ὁ οἵ διἴαμτιβ πδαςιατη ΠΑ ΟΠ. [πὰ σατο Δνιοτο 
᾿ξ πιοηῖο, Οο1}. αἀα 1 μοδῦὺ ὅτι, καὶ ἐγένετο, πη 5 

τββ. οὐ οἀΠ1 ἐοσάϊοῦκ πιθθηι, καταρισμοῦ αὐτῶν, 

αἰ ραβδί ἰρθόρο ΠΩ οἵ γερο αι  ῸΒ, ΤΙ ΑΠΨῚ5 

ἴπ ποβέρια αθοβ Χο δα σ Ρα5. Πα θθαίι)ς, καταρι- 

σαοῷ αὐτῆς, δογιρίαγαπι {{|ᾶπὰ ΞαΡΡΟΒΙ ἀσοϊον πὸ- 
βἴδυ, σαπὶ βογι δὶ} πῖ. ρυσοά., αὐτὸν πδοσφερός 
νον γαὶ ἀγνιζόμενον, Ῥέα! Ποδί, Ἰύφο εἰς “ξροῦ- 

σαλέμ, ΠΟΙ ἀιᾶρο, 001}. οἱ Οο151. ἴόγαπε, αἴ ἀραιὰ 

[ποατα, εἰς “Ιεροσόλυμα, ῬΌ5Ε. παραστῆσαι 86 [6]- 

μλτβ, αὐτόν, οχ ΠΕΡ. ἱ, βοά!, δὲ διαπο, (μιαινῖβ 
ἀρυὰ Πασᾶπι ποὰ παροασίαν, Ροξύτνουθα, ἐν τῷ νόμῳ 

Κυρίου, μὰ Βοίατ ἴῃ ΟΟΙ5]. 2, Ρ᾽ ὰ5 φυᾶπι ἀπᾶρατῃ μὰ- 
σἰπατγαμα αὐ ἀἐ πὶ πίθηι : αι οὐ ὨᾺ} 85. ογά πο - 

πἰς αἰνίο δὲ οἱεραπία μἰαπο αἰΐϊοπατη, δὲν, πὸ δὰ 

οαϊόοια σαίάοια Ἔχϑουι μβοπάαπι ἀπχὶ. . 
(2) Ἔχ σιειρώσεως. Βρ. 3, οὐ ΟΟΙΡ., ἐκ στεῖίρας, 

ἐὰ κἰον. Θαπαβ, ἕκ στει σῶν, ἐα δἰδρ ἰυτις Γοηιϊεῖξ, 

Ῥάτκοι. ἀκ. ΧΧΧΊΉΠΙ, 

ἐαπρδεῆι. Πδποπά ται ἅγιοι πυθοἱ βασι αι, ἔθτνα, 
{{αρρξϑναν τελρτῖς, ἀδϑῦι ἴὰ οι 1 1}, οὐ ΒΟ]. 

(9) Ὃ μονος ἐκ μόνης, οἷο, ἰταϊ αὶ νἱάοίαν 
Ναχ. οὐδὲ, 10, ρᾶκ, ὅσθ, μονογενὴς ὃς, ὅτ' μόνος, ἐκ 
μήνον, καὶ κὐνον, Ἀχὶ μονοτούπως, οἱ οτὰϊ, 29, Ρ.. 
ἀϑι, μόνος καὶ μόνου, χαὶ μόνως, καὶ ικόνον, Ἰη ρὰ, 
ρΡοξὶ οὐ ἀγίος, 61} ἤορ. σοά,, μόνον, ΠῸ}} ΞΕ ΟΣ τι 
Ξοίπηιν ονιλιιο, 6ἴ0, 

(ἃ. Ἔν αὐτῷ, ἤδρ. Εν ΟὉ}}. δὲ Βοά],, ἐπ᾿ αὐτῷ. 
σὰ, ἐπ᾽ αὐτόν, ἰοῦ πρὶν ἢ ἰδεῖν, δρ. 1, πὰς 
α115, ΓΕ (ΟΙν., πρὶν ἴόη, Ιἴορ, ῷ, 6. Οο)5ὶ., πρὶν 
ἰδεῖν. ᾿ὰῖσας οἱ ΟΡ 5. οαἱ. 117, πίῃ. ὦ, πρὶν ἢ 
ἴδηι. Βοαπεηία γοῦθα οἷο Βαροαίαν ἴῃ Ἰλορ, 1. οἱ 
(9... ἤλρεν ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῷ ((ξ05ι. τῷ, (01}.} 
Πνεύματι, Βοα!,, ἦλθεν τῷ ἱερῷ ἐν Πνεύματι, [πἴρὰ, 
ΤΩΣ ὁ Συμεών ααἴ ἐϑέξατο, τι Ἰια δοίαν ἴῃ (015}., 
βῖοαί οὐ ταν ἴῃ βαονο ἰοχιι. Μοχ, ῥτὸ αὐτόν ἢ. 
Ῥαίαν αὐτὸ 1 ᾿ὐνδηροῖίο. οδὺ ἀν 2, 

᾿ 
ν᾿ τ 

ς τὰς αΥ̓Ά Δ σα δ 

Κορ. 1, ΟἹ. οἱ Βοάὶ, παρθαηΐ, ἐν ταῖς ἀνχάλαις, 
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δ - . ῇ ᾿ 5 Ξ οίοι ἀ χὴν 
οσαρίξαγ, ροτίαίατίιιθ ᾽5, ΤᾺ] οπλΐα ογὲ νοσθὸ ρο- Α Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀγχοὺ- 

ἰοδίαιῖ5 σὰ δ, στὰς ποιήσει τάτας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ ; Ὃ κατ- 
. ΨΨΨ, Ν , ἃ ἃς τς μὴ ΕΝ ΤῊΣ ἜΤ Ε 

ἔχων (1) τὴν γῆν πᾶσαν δρακὶ, ἀγκάλαις πρεσθύτου χωρεῖται' χαὶ βαστάζεται, ὁ φέρων τὰ πάντα τῷ ρήματι τῆς 

δυνάμεως αὐτοῦ, 
ΨΠΠ. Ἐχβυλοί Αάδου ρὸν ϑυτηθόποια, ΟΡΥ κί] τη 

σα αοπ5. πὶ πὰς γα : Νισεο δε εἰς κονθμπι 

ἀπ, Θοπεῦιο, βοσμνον πογίποπ ἐαμὴι, ἧι ράσο. 

Να πὸ ἀθ5ο 5 πὰ οἰοταβ 5.95. Ὑἱ }Π}5 9 πὰπὺ ἃ 

δογΓαρ ΘΠ τὴς πο νίβ : πῃ ἃ πιονίο, δχρθά!β; 
πα ἃ ἰὐἸ 5.1 ΠΠἰλότὰ5, τὰ ΕΠ πιο ἂς ΠΘῸ5. πλ0115, 

Οὐοτα ᾽πὶ (οτ 9}1]0 νι 0. ἈΠῚ15. δύο  υ᾽ 0η 5, δον απ 

«16 βυβορρίαυ ὑδ 115 τιν διε τη ΘΘΠΤΠ]ν5. ΟἸΔΒΙΒῈΚ 

ἃ. ΤΠ κ ἀπ απ} ἃ ΠΘ, ΒΧΡΆΠΓΔΙ οὐ ΠΟΘ: αἴας σοη- 

τοπία ἃΙυἰβΒοπαίιο νο 0 οἰατηλη5 (6 ἴρ5ὸ ἀἸοιΕ; [518 

αϑὶ, (αἱ δϑὺ, οἵ αὰὶ οἹτα ογαὶ, ἃς βοτρονῦ ῬΆΓ γα) 
80η5 εὐδεῖ ; σΟΠΒΟΒ ΙΔ 1|4}15, δ] αβάοιῃ [μγομὶ οἱ 

Βἰονία ραγισορθ, θαάθιῃ ροϊοπια, μαγ] νἱρίαιο, Β 

οἰμῃϊροίοιβ, πίπο ᾿πΠΠΠ1ὸ,). ἰπογθαία5, ᾿πηταα 8 0}}15, 

ἱποϊγοιτ βου ρα 59} ἢν 151} }}15.}}16 {8.}0}}158, ἸΠΟΟΤΉ ΡΟ - 

ποπβαβ. σου ΓΟ Ο1..}}}}18, σορσίταία χα} ον, ἢ }}Π15 σσῃ- 

Ἰσοίατῖβ δ πεδηλα5, 
1Ν. Ηϊὸ δδὶ ρμαίΐσνιε ρ᾽ογὶο Βρίθηαον ὅδ, λεἰσ ὁκα- 

ταςσίον [εἴ πον πιὰ} σοηδί 0 15. σόραηι ΟΠ πἾ πη. 

Ηΐϊο ται ηιθη 6. μαΐεγο 51ὴηὰ οὐἱσβϑ; 10 

Ποιι5 ἀδότσαιῃ δῆ, σὰ] ὁχ )60. Ὠεὰβ ἀσηοκοϊίαν. ΗἸΟ 
[085 νυ; 5, οχ ἴομίο, Ραΐγῖβ νι ἀοσοι να, ρτος 

συοάίοηβ ; ᾿εἶσ {Πα νῖι5. οἱ ἐχ ἀνία ἀρ ϑϑυ ριοςο- 
ἀσοης δ, πος νόον Ρ εἃ βδορούαίπς, ΗΠῸ {ποξααν 5 

Ραιογπθ ΒΟΠ μ1118 6 ΒΟΓΘῚΠ15. ΡΠ ΙΔ 15. ΠΠ’Ὸ υἱέ 
ἀπαα δ᾽, πα» οἰϊδηὶ πα ἀο νἱναπι Ἰατρί τιν, ΗΤῸ 65. 
ταύτα5 116 ἱπονοαί5, (τἰὶ Οχ 5016 πὸ] ἀπίρυϊονο 

παβοὶξαν, πο ἂν οὁ ἀϊν! λίαν, 

95) δεν τς 8. δ᾽ 1018... Ῥεδιν ὑᾶχτηι ὃ. ὃς Ἄρη, χχν, τὸ, ὕδ Ῥβα) ταῖν, ὃν ταῦ, Τὸ. 
ιν, 14, 

(1) Ὃ κατέχων, Βθ5. πἱογαὰθ 6, (015]., ὅτι ὁ 
κατέχων. [0]}ν.. ὁ γὰρ κατέχων, 1 154. οἱ Βυὰ]. 
ἄσοοι,, πᾶταν, 

(2) Ἐν εἰρήνῃ. Ρὲ Θροβησπότα, ἐν δα  ἀ ππι5. ΟΧ 
Οὐἰξι. 3, οὐ !οοο Ξαρογιονδ,α)ν παίουσα! ον μΟ 5.) 
ἰοχίατηι ἀθϑονίθι!. θάμ] μοϑι, ὁχ 015] βου! ρβίπαϑ, 
με τῆς λύπης, τ ΠΣ ΡΥ Οἀθμ 015, μὲ τῆς φθορᾶς, 
με τοῦ θανάτου, ἰΙοοο μοῦ τὴν λύπην. Μοχ, γγὸ ἐμὸς 
υἱός, βοἀ}. οἱ (0]}». παροπὶ, ἐμὸς ἰζόριος, γποὰς [)0- 
φϊμς ; απῶπι ἸοΟ ΠΟΘΙ Πα 15 ρΓΌ σα! ΜΠ|σβης ΘᾺ] 
πὸὴ ἀΒΒΟ ΠΤ ΟΣ ς Πα) μα. 10 ἀποίοῦ απο 5 θα, 
αι ΕΠῚΠ 1)61 πα ἢ} ιν σαπὶ ταὰραλ απο ὁοιὴ- 
Ραγαπ!: πἰσ δαΐοιι μυαιοϊανα τορονίαν, τι Ἰάρηι οἷν ἢ 
Δάδρηὶ {{Π|π|5, οἵ οἰπιβάσπι [)0 115. 

(9) Πᾶσι ποῖς ἔθνεσι, 04]. οἱ Β᾽Γαπ.. Ομ 5850 
πᾶσι, οἷο Βαῦοῃΐξ, τοῖς ἔθνεσιν ἐδήέλωσεν" [ἃ αὖ, χαὶ 
᾿Ιουδαΐοις εὐχγγελισάμενος, ΔΙ ἐοΥ ΤΩ Ρὲράδιην ποὶ- 

14.., ΠΘΧΌΤΩ οὐμπὶ ΝΟΓΡῚΒ. ΒΘ] ἢ {Π}}}λ5. σχιρτᾷ, οἷς. 
ΞΕ οἰϊαιη βίο ΞΟΓ Ὁ ὉΠΊ1550. χαὶ, Ιουδαίοις Υ 
εὐαγγελισάμενος, οἰ, ᾿ 

(4) Ἡαντοξύναμος, 1ὰ νεγθαμῃ ἀπά) οχ ὑοαάᾷ. 
Βορὶϊς ἀαοθα5, 015]. αἰτοχαδ, (01... ΒοΟΔΕ. οἱ οὐ. 
ΔΩ Νὰ αὐοίον νίαν ὁσχηΐὰ 65 σοηθνῖδ σοτα- 
Ροβιία, φατ πὶ ΟΠν βία ἐαάοῦθ ροϊονταηΐ, μσς ΙοοῸ 
ϑουγνανο νο  αἶθ86. (6151. (Δ ἰόντ οἱ [{|Έ, 
ἰσοδύναμος. 

(Ὁ) Χαραχτὴρ τῆς πάντων συστάσεως, [ἃ θα 
6χΧ οοὐ. Οο151. αἰνοχαθ. ονμα, τῆς πάντων συστά- 
σεως, ἀθϑῦπί ἰπ ὁοι!. Π0}}». ΕΠΤΕ νορο Ἰμΐοῦ. χαρα- 
τήρ εἰ τῆς πάντων ἰπἰθγβθεία πὶ ΒάΡ6 πὶ νοσθιὴ τῆς 

Η΄. ᾿Αγαλλιάσθῳω ὁ ᾿Αῦχμ, διὰ Συμεὼν πρὸς Χοι- 
στὸν λέγων" Νὺν ἀπολόύει: τὸν δοῦλόν σου, Δέ- 

εἰρη, (3} υὖν σποτα, χατὰ τὸ ρῆμα σου, ἐν ἀπὸ- 

ὅτις με τῶν ατωνίων δεσμῷν" νῦν 
φορᾶς" νῦν ἀπολύεις ας τοῦ ἢχνάτου: νῦν ἀπολύξις Σ ' 

νκ με τῆς λύπης, ὁ ἐμὸς Υἱὸς καὶ Θεός. Ὅν ἐν τῷ 
᾿ ᾿ ἐνονε ; 

Σομτὼν ἐνχγχαλιζόμενος, καὶ τὸ ξέγον τῆς οἰχονομίας 
ὃ 3 τὰ Ξ ΜΡΑκ ες ὃ 

μυστήριον πᾶσ' τοῖς ἔθνεσι (3) χαὶ Ιουδαίοις εὐχγ- 

ελιζόμενος, σκιρτᾷ χαὶ ἀγαλλιᾷ' καὶ λαμποᾷ, καὶ 
αὐτοῦ ἀναχέλρχγε, λέγων" 

προὼν, καὶ ἀεὶ τῷ Πατοὶ συμ- 
πεοὶ 

Ν ; - 
ἀπ τιῷ Φων 

» - ν , 

Οὐτός στιν ὁ ὦν, χα 
παρών" ὁμοούσιος, ὁ 

᾿Ν ἊΣ ἰσοδύναμος, παντοδύναμος (4), 
ἀναλλοίωτος, ἀπεοίγοαπτος,, 

ἄναργος, ἄχτιστος, 

ἀόρατος, ἄλρητος, 

ψυλάφητος, ἀχατανόητος, ἀτέκμαρ- ἀκατάληπτος, ἃ 
τος, 

Θ΄, Οὐτός ἐστι τῆς πατρικῆς δόξης τὸ ἀπαχύγασμα' 
2 ᾿ 

, 

οὗτός ἔττιν ὁ γαραγτὴο τῆς πάντων συστάσεως (5)" 

ποῦτο τὸ φῶς τῶν φώτων, ἐκ πατρικῶν ἀνατέλλον (6) 
ες μῆς, μ' Ἶ : 3 ἫΞ ἀημθῖ “ 

τῶν κόλπων" οὗτος ὁ Θεὸς τῶν :ὧῶν, χαὶ ἔχ Θεοῦ 

Θεὸς γηυριζόμενος" οὗτος ἢ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐχ πη- 

γῆς, τῆς τοῦ Πατρὸς ζωῆς, προερχόμενος" οὗπης ᾧ 

ποταμὴς τοῦ Θεοῦ, ἐξ ἀδύσσου θείας ἐχπορευύόμενος, 

ἀλλ΄ οὐ γωριζόμενος οὗτος ὁ δηταυγὺς τῆς ἀγαθύ- ᾿ χωδιςφοιαξος Φ σ ἢ ϑῃς τὴς Ύ 

τητος τῆς πατοιγῆς, χαὶ ἀεννάου μαχχριότηγτος. 

τοῦτο τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς, χαὶ τὸ ζωὴν τῷ κύσμῳ χα- 
, παῶας ἣν ᾿ 

( οοπὐμενον" οὗτος ἣ ἀκτὶς (1) ἢ ἀκτίστος, ἐκ, ποοφώτου 

ἡλίου γεννώμενος, ἀλλ᾽ οὐ τεμνόμενος. 

δ᾽ 7οδῃ. 

ὑποστάσειως, τιῖ 51} Ξοηδα5, σὐαιαοξον βεὐπίαπίϊ γ6-- 
γιὰ οὐασιίην. οοηβι»ἰοπίπηι. ᾿ἴαπς ΟΠ παν] πλ5, 
μεθα πὰ {1115 οδῖς σασα. ΒΌ Ποῖα! νῸχ 5π|}- 
ἀθοῖα συστάσεως" βοσππιίο, ὑπόστασις ὑποστάσεως, 
τ ΤΟ ΠΙ15. 65} ἀἸοῦπαάὶ σατο ; αἴχφαο ἰὼ ᾿οο Ιόοο τὰ 
βρη ἶνα 5} σοηροϑθία, ΠΟ 5815 σεθ τόσα γιχη Π1|5 
οὐα 5 ρατείαπη εἰομαπῆ γοϑρομήεγο νἠθημαν; 
ἰοτο, Πῶσ γοχ, λαραχτὴο ὑπηστάπεως, ᾿ἰς ὦ ΓῸ5 
ογσαΐα5 ἀροοιι ἢ] οὐα τα, τὰ ἃ βαηοῖα απο, ΠΕ». 1,3, 
αὐ ἀϊνίπατηι πα δια δ᾽ ραίογη δὴ) ἢν θ 5} 5, ΤῺ 
ἈΡΡ σα αν οἱ. ἀοσιογππαίαγι αἰ ποι ἴα "6 γοροιϊὰς 
411 οὰ γοῦο ὁ ογραίατὰ5 ἀΟΠ ΧΡ δὶ 6556 ρα π- 
τὰν ; φαλτίο Δ σηι. νυ ἀδ ἔ Γ 1}}} ἀμ! νὺχ ὑποστά- 
σεως ἃ Εἰ θυ Ρ 5. νρο1 γαραχτίο πἀ]πποίδ, ὈΙΌΡΙΟοΥ 
50 Θ Ὶ Π6 ἈΡΟΒΙΘΙ 5 τη οπ πγ τ 4ὰὸ ΣΟ] πη στ πα Ὁ; 
δαΐ 40 οἱβ ἰοἱουπναὶδ γόσα δυιοίονὶβ ἰθοῖϊο, χαραγτὴο 
ὑπυστάσειυς τῆς πάντα συστάσης, οἰηαναςίον ἐμὸ- 
βέατί Ὁ ψμὸ ππιλεογϑς ἐογιαῖξέογο Γοοῖξ ἐ σαχαα βοῦτιρίατα 
Ῥίδηο 560ρῸ δὲ νϑρθὴ5 αὐοίονι5 ΘΟ ΜΡΕΙ ; αἱ τ }, 
564. ἃ], λογῳ μόνῳ τὰ πάντα συστησάμενος. 

(6) ᾿Ανατέλλον, ΜΡΠΟΣ πῶς οοἀά. Περίονυτῃ δἱ 
Ο015]. εοὐὶρίαγα, σαᾶπι βη ον απι, ἀνατέλλων. 060 
όογαμλ νΡΟΒΟΤ πὶ. οὗτος ὁ Θεὸς τῶν θεῶν, Ποᾷ],, 
οὗτος πρὸς τὸν Θεὸν, ἀίσ αρι ϑριθν. Ῥγὸ ἐκ πη- 
γῆς, οὐοις ΒΙΓεπ8. 66 ΟΟΙΡ,, ἐκ πηγῆς τοῦ Πατρὸς 
ζωὴ προερχημενος ((01}., προσερχομενος), 6) ξοῃϊδ 
αΐϊνὶν υἷα ρνοοθάθηϑδ, 

(Τὺ Οὗτος ἡ ἀκτίς, οἷο, 601}. οὐ νόσο. ὦ 
ἀκτίς, Ῥυτρροβιεἰοποπὶ ἐχ, δι} ἐογ5 οχ οὐδ. Κδρ. 
ἄἀυοθι5, 01}. (οἰδὶ., αἴτοψαρ, Βοα]. οἱ Βιἴαμο. ροο 



ἍΠὩΠ ἹΝΟΓΕΤῚ ΠΟΜΤΠΙΑ ΓΝ 

1, Οὐτός ἐστιν, ὁ, 
Αόγος λό ἦ τό Λόγος λόγῳ μόνῳ οὗτός 
ἐστιν ὁ ξωσφύρος, πρὸ ἑωσφόρου τὰς ἀπτωμάτους 
Ἂ 
διαχύσμησας δυνάμεις τῶν οὐρανίων, ἀσωμάτων (1), 

τὰ πάντα συστησάμενος" 

ἀοράτων στρατευμάτων καὶ ταγμάτων" οὗτός ἐστιν 
ἕ 

ὁ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος, καὶ περιπατῶν ἐπὶ 
αλὰ εἰ Σ ἐπὶ πε αν ἔξεεν τὸ ΝΩΝ ραλάστης ὡς ἐπὶ εὐχφους οὐτῆς στ ὁ ὁμ' χλῃ 

π- ἢ . 
σπχργανώπας τὴν ἀῤυσσον" ἐστιν ὁ στερ:ῶσας 
τὴν γὴν ἐπὶ τῶν ὑδάτων’ οὗτός ἐστιν ὁ ψάμμῳ περ'- 
πειχίσας τὴν θάλασσαν οὗτός ἐστιν ὁ διορίσος τὸ φῶς 

ἀπὸ τοῦ σχότους οὐτός ἐπτιν ὁ τὴν χυχλιχὴν τῶν 

ἀστέοων συντάξας διχχότιιησιν'" οὐτός ἔστιν ὁ παὺυ- 

τα, τὸν ὁρώμενον (3) καὶ νοούμενον, κύσμον ἐν σοφίᾳ 
συστησάμενος" οὗτός ἔστιν, ὁ χερσὶν ἀχειρηπχάστοις 

ἐκ πηλοῦ διχπλάσας καὶ μορφώσας τὸν ἄνθρωπον" 

οὐτός, ἐττ'ν ὃ χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ ὃν μιουργήσας ἡμᾶς, 

καὶ νῦν αὐτὸς κατ᾿ εἰχόνα τὴν ἡμετίοαν γενόμενος 

ἄνθρωπος, “ἀνύρωπος, ἄλλὰ μὴν χαὶ Θεὺς ὁ αὐ 

ἄνθρωπος τὸ ὁρώμενον, ὅλος ὡς κάγὼ αὐτός μετὰ 

5. χαθχρίσας σώσῃ" Θεὸς, τὸ νδού- 

ΓΕ 
τος 

4 

τῶν ἐμῶν ἵνα μ 
μῆνον, τέλειος ἐκ τελείου (9) Ιχτρὸς 

; πῶς δ Ξ Ξ : Ν εἶα ς 
ἔχων. “Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων δεσποτιχῇ νῦν 

τὸν οὐσίαν 

τὴν ἐμὴν μορφὴν ἔλαύε τὴν δουλικήν' οὐ μειιύσας 

τῆς θεύτητος τὸ ἀξίωμα, ἀλλ᾽ ἀγιάσας τῆς ἐμῆς οὐ- 

σξως τὸ φύραμα" ἄνω ὅλος, καὶ κάτω ὅλος ὁ αὐτὸς 

γνωριζόμενος" ἄνω γεννηθεὶς ἀχρόνως, καὶ κάτω 
ἀπτπόρως" τῶν ἄνω πηιητὴς ὡς Θεὸς (ἀ}, χαὶ κάτω 

ποίημα ὡς ἄνθρωπος. 

βία ; βαροτγογαιι [Δοίον, αὐ θο8 τ οὐ Ἰὼ Ἰπἴο 5. ἢϊδοα 
ΤΑΝ ᾿Αχούσατε » πάντα -αὐξον ἢ ἀκόϑεν 

᾿Ισραὴλ (8): Κύριος ὁ Θεός σήν, οὗτός ἔστιν ὃν 
ταῦτα 

ΕἾ 

ὁ σὺς ἱερεὺς: Συμεὼν ἐν ἀγκάλαις βαστάζων μεγάλῃ 

Ν 
) 

5 ἔχ γαῖ Σησῶπ Ἐπ σν  ν ἢ 
κηρύττω τῷ φωνῇ, τῷ λαῷ ἐν τῷ ναῷ διαμαρτυρός- 
μενον. Διὸ προσέχετο, λαύς μύυυ, τὸν λόγον μὸν (θ)" 
χλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ δήματα τοῦ στόματός 

πα ετκ δ ἔν πὸ δ ΠΛ ΟΝ 0 “τὰς 
μου. Τοῦτο τὸ παιδίον ἐστὶ, περὶ οὗ ᾿Ισαϊχς προεχή - 

ροἶε, λέγων, ὅτι, Μαιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς χαὶ 
: : νον ὰ ΝΎ εἶμ ἢ 
ἐδόθη ἡμῖν: καὶ χαλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεφάλης 

βουλῆς (τῆς τοῦ Πατρὸς; (7) ἀγγελος" θαυμαστός, 

68: αι. ἢ ἃ; δῦ ξ0}» 11. ὃ. ἐς 

χχχνυῖι, 0, 11. θα ἢ; Πὰν ΤΣ 
φτχχνις, ἰ, 

496. [00 ΧΧΧΥΠΣ, 
Ἴ (6, 1, ὃ, 

ἱπ| τ πι15 νοῦία τατροφώτου, Βχα 01}... 6, ἀοἱπὶ, ΒῈΡ- 
δ αἱ πλ5, προψώτου" αν ΠἰθγαΡΠ, σοι ρα ῃ 5:0 
ποίϑ πρό, γίο. πατού, αϑϑαθὶ, ἀρ᾽οσιμανογαηξ, [ἢ 
ὕο15]. 2, δεῖ προφώτου οὐπὶ ἈΒΡυΘνΔη18 η΄. 

(4) ᾿Ασωμάτων, Εα, νοχ, ργορίον ϑαροεῖι5. Ροβὶ- 
απ ἀσωμάτους δυνάμεις ρίδηθ γοάπι5, ἀρ 85ὶ ἃ 
οοαά. 01}. εἰ Βοά!. ᾿ Ρ ν ν 

(2) Τὸν ὁρώμενον, οἴω. (15]., τῶν δρωαένων, γαὶ 
τῶν νοουμένων, “Ὁ 

(8) Ἰθχ τελείου. ΡνέΘρο5, ἐκ αὐ δοῖ οχ συδὰ, 010., 
Βοαΐ. οἱ Βιίαπ. ᾿ 
() Ὡς Θεὸς. ἢῦ γϑῦρϑ εἰ ἸΩΟΧ σΟηΒΘΤΊΘΏΜἃ, 

ὡς ἄνθρωπος, ἀδϑιιπί ἴῃ 514 ῃ. εὐ ὁο 1. 1804]. οὐ 
ΘΟ}. φιογαα ρΡοβίγομηαβ παροῖ ὃξ, ἰοῦὸ χαί 

ἀπο κάτ ἕ »: 

8) ᾿Ισραὴλ. (018., ἹἙχρονσαλῆα, Νοχ. ἴσσο ὃν 
ἐγὼ ὁ σὸς ἱερεὺς Συμεὼν ... κηρύττω, παδοὶ, ὃν ὁ 

Συμεὼν «ο. κηρύττε!, Αἱ ργῳΐδγοηαᾶ Ἰοοϊίο τοοθρία, 
ἴθ απ ϑνιηθοι οὐπεϊηπαι! ογα οποῖη ᾽δηὶ ἃ τη θα ]0 
αὐ ὁ ργσοάοι! ἱποιοαίατα. ἔπ ὙοΡθ15, οὐτὸς 

ἐστιν, οἷς. ᾶνθγα ἴοτϑϑι νυ αὶ 61 ΠΡγάσίιιβ, νο] 

" 

πο 

ἐκ μὲ ὄντων εἰς τὸ εἶναι, θρὸς αὶ 
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Χὶ Ηΐο θδὲ 65 γθγθάτη 55, αἱ νά ΡῸ 5οῖὶὸ οπὶ- 
πἰᾶ ὁΧ πο οχίαμ {]νὰ5 αὖ σβοηί [6010 : εἶσ οϑὲ 1ὰ- 
ΟἸαΡ Ὁ, 4] ἀπο Ἰαοἰδσασα ἱποογρονα!ἐ5 σα ]δβί μια 
Ἱποογρονοογαμι,, ἱπνιϑιΠαιηχαθ χορεία. οἱ 
ογι τμι ρυϊοδίαίο5. ἀἰπυϊηχη,; αἴ 98 φαὶ ὀχίοπαι! 
οὐὐλατπ 52π8, 0 Βαργα τπαρα ἀπ αὐας ν6].} βαριὰ 
οι ΠΤ ς Πὲς 65. σαὶ ἀθγββαια παθθο ἴαποϊεο ἐπ5]ὰ 
ον ν 1:10 ὁπ αὶ υμλαν! τορρᾶ πὶ βρον ἀλ5 72 
αι] ας ἀνθὰ [ἀπ παι. πλθγο παγὸ ΟἸΓοιπιγΆ}]α - 
Υἱ τὲ Σ Εἷο ὁ5. χαὶ ἀν 51}, Ἰασσ πὰ ἃ (οι 0 0}5 τό, σαί ας 
οὐ σα] τὰ 5 ἀονιπ ΟΥ̓Δατηθηξατ οΪὺ ΘΟ]]υςα- 
Υἱ ἢ ; 16 688 αὶ πη νογϑααν στὰ γἱΒΊΡή Θι, τα ἰὰ - 
(ΠΡ ] Π] οι ἢυαπ πτηὶ ἴῃ βαρίθη πα οοπβυίίαί ; Ἰυΐο οϑὲ 
1 πηαμΐθ5. ποῖ τπαπιἴαοι5. ποπιίπδηι ἐχ [10 
Ππχὶν οὐ. ἰῃ!ουπιανι ὅς εἴς 65} σαὶ δὰ ἱπιαρίηθπι 
61 πὸβ σορ 41} 2 παπῦφας ἴρξὸ αὐ ππασίποαι η0- 
βίγραιῃ [ἀμ ὰ5. δὶ σηλο : ἤυιὴο, ἴθ πὰ μὰ, νοι πὶ 
ἰάσαι οἴω 65. Ποῖπο, απαπίθμ δ ἰὰ φαρά οοτ- 
ἈΐαΓ : (015 415. 6ὲ Θὸ ἴρ58 σα 8 (ὰὰ πῆρα 
8 πὲ, α 0 ΟΔ μΠ4Ὧη89 ΦΟδ᾽ βαϊναιη οἰοίαξ: 

65, φαδυίαηι αἱ 1ὰ ααοά 501. οοραϊίοπ ἰμ(6- 
1σὶ ρονοδί, ρερίοοί 5 οχ ρδιίθοίο Ραΐρα οββθῃ- 
ὅδιη ἢ) 6 5. αἱ σατα 1 Π6 0} Πεῖ ἔουτπα δ5ϑθῖ, 
πὰπῸ 56 0Ὑ 101} πηύατῃ [ΟΓΙ ΔΙ ΞΘ ΠΊρ511 16. ΠΟῈ 

αἰνΙηἰ αι }5 ἀἰση!αἴοπι ἀπηϊαπθπβ, οὶ πηθ ἢᾶ- 
(αγ τηᾶϑξαη) 5δ ΟΠ] σαπ 5: ἀαὶ 1. ΘαρΟνΚ ἰοία 5, 

ἰάδιχαας ἰοία5 ἴῃ 1115. 1 [6015 10 οἷ5 ἀσμοποί αν; δαγ- 
511) ΠΑΒῚ5 5'πὸ ἰοιροΓο, ἂς ἀδογβθμα ἀρβίαο νὴ} 
Ραμ ρα5 ὁὐδαξανᾷ, αὐ Ἰιοτηο. 

ΧΙ, Απαϊές μῶσ, οπθλὸς σφηπίος 1 ἀαδῖ, [9γὰ δ] ; 

Ὀοιμίηυ θοὰ5 15, 0 ὁπ φάδτα ἐσ 5 ὁ6ρ0 58οοῦ- 

ἀο5 ϑγιήθοῃ [π π|π|8. αϑβίζ5, Ρορα αι ἴῃ 1θΙηρ]ὸ 
οοη(οϑίαμβ, πηάσηα νοσο γιθάϊοο, Τἀοῖνοο αἰοπάρ, 
γογρμὲθ πιθειδ, βου ποπεονα ττδασα : πο παΐε αἰρθης τ6- 

Ξοτῶν ἴπ ϑόγδα ογὶβ τισὶ Ἰὸς ΠῸ 16 Ῥαθν 68,, ἀδ χίῖο 
1Ξξᾶ1α5 ργωπαμ αν" ἀϊσθ 8: Ῥμ6 Ἠαίμς 058 σιοϑῖξ, 

βἰϊαδ οὐ ἀαίτις ἐπί ποδὲς : δὲ νοσαῦ}" ΟΊ 8 πη. 6}}5. γαα- 

απὶ οὐποιἐϊε (Ῥα ν]5. νπἀ θοῦ σορδὶ}}}} απροίμ5; αἀ- 

γε  ς, σοηδὶϊαγῖα, θη. ζοΥ ΕἾ, ροϊδπλανθηε 20} 

70) χχχνῆι, 9, Ῥοα]. οχχυχύ, ὃ. 15. 20} 
16. ΡΊΠΤΙΡ». τὰ, ὃ, 7. Τ᾽ Ῥεα). χυνῃ, 3... ἸΒῬρᾳ!, 
ΜΝ τ 

οἰποιαλίοῦ, πὸ ΒΥ ΘΟ 5061 5ΔΟρΡ Οὐ ἀἰρῃ!ἃ5 
ἐγ θαοτϑίιν. {Ξππὸ γεγο πιυ! ανῖιαι ρα οιλθπν [τ||558 
(6 5115 δϑὲ Ρ γοἰἑι5 Ταϊ Ἰὼ παρ] οολῖ5 φαφϑιο ΒᾺ5 
1π85.. συσδε, 1δΝ6, δατῃ γοίϑ 11 αἴθπ8: ()χ ἦν ἱερεὺς 
Συμεὼν, τὼν δὲ ἱτοέων ταῖς ἀρεταῖς πολλὰ προεῖχεν" 
Νοὸπ οὐαὶ βαρύν ίος διμπόοπ. ἐπιιθιδὶ ὁποοναοίϊδιιξ 
εἰσιν ταονῖίο πιμΐίο ρεφοοίϊουοέ, Ῥτοοὶὰ5 τῥΡ, 
οὐδί. τιν ἐμ Ναΐ. Ῥοπι. Οομηθοῖ. Αμοξ 1, ρᾶρ, 331, 
Θγιηθοηρίη καοουάοα πὶ π ΠῚ 61 Ὸ δὐσρηβοῖ, ἀτιπὶ }}- 
θδὲ αἰ πε ΐονθ5. Μααν ]απὶ οἴρταηῖ, νὰ 89. ΑΒ ΔΔΊΤΙ, 
δίθγ 5 ἢ χαβοίητα, νἱγρίποβ Δαν ατα, βδοογἀοίθβ 
ΘΥΙΩΒΟΏΘΙΩ : οἱ ἱερτῖς τὸν Συμεῶνα, ΝΟῊ ΡΒ. Π1115 
δδὺ ιῶϑο ΒΟΙΆ Πα 5.10 νυ ΟΙ 815: ρβθἀο- )απιαβὺθ- 
π8π5 συοάθο ναί. κα ὑπ ἀπηγεισενίαί,, ἰοῦλ, [10 Ρ. 837, 

αἰ : Ὁ πολιοφανὴς ἱερεὺς Συμεών, 
(8) Τὸν ΙΝ μου. Ιἰορίας 3. τοῖς λόγοις μου, 

Οοἶβ].. τῷ λάγῳ μου. ἤορ. { οἱ (01Ρ., τὸν νόμον μου 
τῶν λόγων, ἐερενι γπθατὶ τογδογιθπ, ἘΞὶ ἴῃ ρββίππο, 
τὸν νόμον μηὺ. ᾿ 

(Ζ) Τῆς τοῦ Πατρός, Εὰ νθγρθᾶ, ϑεγίρίαγαι. ναγὶ- 
ΒῺῈ3 σοιμπιθμίαιϊ γἱο8 ἂῷ δασίοτθ δἰζοχία, ἀδξιθτ 
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σεπ8 (ὁ 15γ80}}, ρηάισορα. ραείδ, ραίδν! Γαι βαοῖι- ἃ πύμδουλος,, Θεὸς ἰσχυρὸς, ἐξουσιαστὴς (ὧς ᾿Ισραὴλ), 

ἐλ 9. 81. ἰρῖαιρ θοις [ον αἷς ρον οδί, ἀὸ 1110 

πἰρείγα τα ἃ Πανίϊο ἀϊοίαιηι ἐδί: Ὑ ὠσμίζο" ἢ οῖιβ εἰσο- 

γῆι ἰμ δίοη ὅς 6 ᾿ιος μαῦρο οἰδαχαὶ Προ λα [1λὰ- 

ῬΈΟ} : θϑῖϑ ἐπ ΤΟ Ρὰ Οἰδεδ ἐδέ, οὐ σπὴν κονε ἰ δια 00} 

υογεσίεν οπ: ὃς 

ΧΗ, Ηἰσ 16 ρον αϑί, χαὶ οἱϊῃη 15Γἀ0}} τηᾶτο 

ἀἰποῖαξ, δὲ ΡῬμαγαοηοῖῃ ἀοπιεγϑι ὅδ: φαΐ Ἰοβοιη 

ξυαοὶ 5. ἀ66}} ὃ3, ἀὸ χηλππὰ Ρ] 1 δ, εὐ ἰβη}5 οο- 

Ταα ΠΟΡΡΡΟΤἢ ροποτὶ νἱᾶπὶ ΟΟΠΙΠ. ΟΝ δίτανα ὅδ 

«αἰ ρβοίλαμι ἀἰδθαρεῦ δ αὸ φάρα, σοβϑοιἀὰ (Ἰὰ Πητηὰ 

αὐἀοπέδιι βουνανε ἰοοι αβέιμι δ΄, Ηϊὸ ρου Μον- 

56 ααϑάτασιηία ἀππο5. ἠααπὶ ὐανρίϊαοί ΡΟΡΙΙ 

οσοίδοχοιῃ [δος 3: θα τ ἀοηΙ716 ΡῈ. ἃΠ 05 (λάνα- 

δίατα ρακίογθηι ονίπιη σοηβθίαι! δ. συσλα τα ρηἰᾶ- 

46 {{᾿άοτῃ ἀπ}}}5 [να Ποὺ ρόρα]ο γι ἀπόθιῃ ρῶν 

ἔδοι! ; τοϊοταπάϊηιιο. φασάταρίπια ἀϊορατα 16} 101] 

ρούθαίοπι δ οι! νὸ : φυθηιδαρχοάθπι ᾿ρ58 ΡΌΟΥ Ροβὲ 
ναρεβεπὰ αιπηταρι ἴα ἀἴο5 6 αν}, 1: Δ0 Ρυ81 ἰο- 

υἱἀδπὶ ὃ σοι ΓΟ π6. Θχ ΤΡ 5. ἀἴδδ, ΠῚ δαρο}- 

πᾶ ΠΙΘΡ κα οι ἀβόθηι 33, 8 6.7 ἀοιπιπλχιο μοὶ 

απαάταριηία ἃ πὰ ἢν! αἰ δχ Υἰνμίηθ ἀΐθϑ, πὰς ἴστ- 

Το ἂπ ΠΠ0ΥΆβα ΟΊ ΠΟΤ ΒΕ ῸΒ ΘΒ, 

ΧΠἼΠ]|. 1.6 μος ράοτο ΑἸ σα] ργερσί σαί σαν μ]5 
ὙΌΓθΙ5: θεὶς ἃ Ἰπανιαν τορῖοί 53, πο δὲ ΔΡ αὐ- 

δ: πᾶτὰ ἃ}» ἀσϑιΓῸ ΠΟΛ ΒΟ ν πιὸ ὁχ 6.16 θηι 
παο ι διοόποαν ἰμίναν!. Ῥιορίεν. πὰς ραδνατα 

τορ5 Μογϑο5. σομ!οβία 5. οδὲ ἀἴοθηβ ᾿ῥγορ)ιίμιῃ 
νοῦὐϊξ διδοϊίαῦϊε οηιίιις οι. ὁ ρει ἰδι5 υοοίγῖδι 

εἰ αᾳμϊομηῆχο ἰρδι ποῖ ἀμαΐουλε, φοιογηεηαὐτ(ε» 

απέηνα ἐλ 5. 6 οσάδτῃ ρᾶστο ρρορ]ιοία αν] ἃ ονὰ- 

ναὶ ὃὲ πῦρ ὐένθα ; Ομὲ βροδ βιρον ἐἰονιυΐμι, ἂρ- 

Ράανο. Εοῖλα ρμοϊομπέϊανι ἔκανα, δὲ τοὶ τ δαῖοος 1105 

ἔαεῖας 55... γιδναηγάιο : (ὐέο ἀπ σὴ βομξ γι τι ιβον ῖδοῦν- 

ἀμο πιῶ, Πονῦνο δ. αο ταῦθα  οηείηθ, ποίοις 

οαϊοκ ἑπος, οἱ αἀοδοοηίο 51. δὲ αἰ1ὰ5: Τὰ, Βονιΐπο, 

13 δὰ, 1χ. ὃ, 80 »881]. ὌΧΧΧΠΙ, 8, 
χοὸς ἢ. ΡΠ χς ΠΝ ν, ὃ; 
αν, δ. ΞΕ ΔΙΏΤΙΙ ἐνξ ν΄ ὑἰδυ δ τς ΘἽ: 
ΡΞ. τ χ, 5, Ὁ Ροθ, παχνί, (ὃ: 

(01}.. 6, (οἱ 5], Ξυσαρδὶε οχ ΝαΖ. Ἰιοπὶ, 38, υ». 018. 6, 
χαλεῖται τὸ ὄνεμα αὐτοῦ »εγάλης βουλῆς ἱτῆς τοῦ 
ἰατρούς) ἄγνελος [60 ὦ ᾿Ισοαήλ, θοαὶ ἀσο5ὲ δἰ ατη 
ἴῃ. ὅιἴαθο, παποίαν ἰ δο}. οἵ ΟΟ]}ν. σοα]οίνηκ, ἐξ- 
οὐσιαστίς, ρμοίσοίαἽο ἀ0}18 5 τ νΟΧ ἃ τπη0 [ἴῃ ΘΧ [1 
ἀτητλ 5δά, τ ὁ μι ΔῈ ΤΟρΟΡ αν ἀραιὰ ΤΙΧΧ, τὰ 
ΑΙἸὰ, οἱ ὁσπιρὶ, δας, οἱ σοά, ΔΙαχα θυ τ απ οἴϑὶ 
ἴῃ Β᾽ πουσίοῦ! σογσηά οι οὐ. Ναϊίσαπα δι π5 
ἈΠ 15. {{π||||5 Πα οα α ον ρυοτίον ἀἀα πὶ πισφοὶ ον Πΐ 
ἀποοῖτιϑ : ΠἸοτ ΟΝ δα ιι8. ὁδῦβοῖ ΟᾺΣΧ [ἰουρδθίοϑ 
ογῖο σοηβ1}}0 δὰ πολ τι ΒΘ ρ οδοῖθοθ Αἰαιηθῃ 16- 
οἷὰ κα ηΐ ραπβίῃ ἃ Πα ΤΠ] σὰ, δ ροο, ΕΠ βομΐο, εἰς. 
Οφιθυαη Οὐγ ]ὰπ το) νἀδίασ τος νουθα ἴῃ ἰσαϊὰ [6- 
δἴ586, σὰπι δῖ 5 απ πη α] παρ, δηλ ν β Οὐ 5 ΟΠ ΘΙῺ 
μα Υ  οαξ. 1. πα. 1 ς εἰ οαΐ, 12, απ}. 9. 

([) Δηλονότι. Τὰ 5 οχ οοὐα, οἶδ]. 1ῃᾳ. ρα ἰς 
Βαθοίαν ξοϊπιποάο ὃζλον. 

(2) οὐ. Λα ηγὰβ ἀ6 ποβίγο, ΚΌΙΤ. 
(3) διαῤῥήξας, Πος εἰ βοχαθηια Ῥαριἰο  μ᾽α, 601}. 

Θὲ 51Πς ἀδαΐρο βοηθοῦν βου ρία ΠΡ ἢ}, τὸ διαῤῥῇῆξαν, 
βυρίσαν, οἴ, Γἴρὰ Ἰύ00ὺ ποροξρόσου ολογός, Ἰλορὶ! 
ἈΠ1Ρ00, (ΟΡ. εἰ 5 πὰ85. ἰὴ δόσιξδῃα! οὗϑιι, πυρό- 
ὅροσον ((010., πυρένδρωσον, Β᾽ἴδῃ., πυρίξροσον) 
φλόγα. (0151. 4ο, πυρίδρασον φλογί, οπιηΐαα 0“ 

Ἅ ΠΑνιιοἢν οἱ, 38, 
8) χοῦ, χπ| ", 

959. πάρασ, ἧι, ὃ. 
 Ῥκ5α}], Ὄχμτη, ὃ. 

ΠῚ ὑπ ΞΘ ᾿Ξ 5 ΑΙδῚ ΣΝ ΣΤΣΤΩ ἄρχων εἰοήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, 
ἽΣ ς ἔ οεόγωα, μ , ἔν δ 

Βὲ οὖν Θὲὴς ἰσχῦρος τοῦτὸ τὸ παιδίον, περὶ 

αὐτοῦ δηληνότι (1) εἴρηκε Δαβὶδ’ ᾿Ὀφρήσεται ὁ 
Θεὸς τῶν θεῶν ἐν Σιών, Περὶ τούτου τοῦ (2) παι- 
δίου Ἱερεμίας βυᾶ, ὅτι Ὃ Θειὸς ἐπὶ τῆς γῆς ὥφρῃη, καὶ 

τοῖς ἀνθρώποις τυνανεστοάρῃ, 

1Β΄. Ἴοὔτο τὸ παιδίον ἐστὶν, ὁ πάλαι τῷ Ἰσραὴλ 

πὴν θάλχασαν διαδῥύξας (8), καὶ τὸν Φαραὼ βυθίσας" 
καὶ τὸν νόμον δοὺς τοῖς Ἰσοαγλίταις, καὶ τὸ μαννα 

τῶν ᾿Εῤραίων 
ΠΣ ΣΝ, ϑαὶ πέπξαν, ΤΑ δες θῶ στα πε δδπθα ὑδηγέσας, χαὶ πέτραν ῥήζας, καὶ βάτον πυροῦδρώσου 

ἐπομδρίσας, καὶ στύλῳ πυρὸς τὸ γένος 

φλογὸς ἄφλεχτου φυλάξας. Τοῦτο τὸ παιδίον, τεσσα- 

ρικονταετῆ (4) φονευτὴν ωσέλ τοῦ Αἰγυπτίου λαοῦ 

πεποίηκε, γαὶ τεσσαράχουτα ἔτη πομένα προδάτων 

Ἰσραὴλ 
ΕΞᾺ Ε ον Ν 
ἄν!δειξε, γαὶ τεσσαράκοντα ἔτη δὴηγὸν πῷ 

φὰς νηοτεῦσχ' 

αὐτὸ (5) τὸ παιδίον μετὰ τὸ 

γατέστησε, καὶ τεσσχράκοντα ἠμξ 
εὐυνάμωσεν" ὡς καὶ 

᾿ ἣ 
βάπτισμα, τεσσχρακηνταὰ ἡμέρας ἐνήστευσε, χὰ 

μετὰ τεσταράχοντα ἧἥμερας τῆς ἐκ νελρῶν ἀγαστά- 

σεως εἰς τὴν ἄνω “προυταλὴμ ἀνελήλυθε, χαὶ μετὰ 
᾿ ἢ τ ᾿ 

τευσαράκοντα δωέρας τῆς ἐκ ἸΙχοθένου γεννήσεως, 
Υ ὌΡΗ 

νῦν εἰς τὴν ἐπίγειον ᾿Ἱτογυσαλὴμ εἰσελήλοθε 

1|΄, Περὶ τούτου τοῦ παιδίου ᾿Αμδυχοῦα προεχή- 
ρυξξ, λίγων. Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει, τουτέστιν, 

ἔχ τοῦ νότου! ἐχ νότου γὰῦ τῖς ᾿ἱευουσαλὴμ, ἐν 
Βηθλεὲμ νῦν ἐν Σιὼν εἰσελέλυθε, διὰ τοῦτο τὸ παι- 

ὸ Ἀρέ ἐν - ᾿ " " “1 ᾽ 

ὁίον Μωουσῆς ὑμῖν διςμαρτόρετο, λέγων, ὅτι 
τ 

Προφή- 
τη, (0) ὑμῖν ἀναστήσει Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τῶν 

χὸτλοῶν ὑμῶν" χαὶ πᾶς ὁ μὴ ἀκούων αὐτοῦ, 
ἐξολοθρευθήσεται Ὁ ψυχὴ αὐτοῦ, {ΠΞρὶ τοῦτον τοῦ 

παιδίου ὁ προφήτης Δαδὶδ γὔχετο, λέγων: Ὁ καῇ- 
ἐπὶ τῶν χερουδξα,,, ἐμφάννρι ἐξέγειρον 

ἐς νον, ι΄ ἀν ᾿ 
τὴν δυναστείαν σου, χαὶ ἑλὺξ εἷς τὸ σῶσα!: 
δας γαὶὶ πάν: Ταχὺ προγοταλαμδανέτωτσαν 

ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου, κύριο" γαὶ πάλιν» Κόρις, 

"5. πχοᾶ, χοῦ, 321-29, ὅθ υχοι, χα, 584. Ὁ ἔχοι, 
δ νοι, ἢν ΤΠ. ἐν σῖ, ἢ ςν, Ὁ Πα, 

πο σας ἐξ, ἄς τς Τ0 17) ἐν ὃν. 

βίγα βου θη! γϑο. πδίπιο, 
τἀ) Τεσσαραχυνταετῆ, οἷο, )ο 5 ῖ Προ ΠΟΘΙ  ΠΩῚ 

ἴῃ 5δἴαπο, αὶ Μογϑὶξ ποθ οοπμδοχιοπίον πὶ 886- 
«πθη τ ΠΟΙ ὕγο ΒΟ 11, 56 ἰὼ Μωσῆ Π0 ἢ Μώσξα 
γοχ λαοῦ ἀρθκὶ 1 (ΟἹ. οἱ τονορὰ πσνριλ ἀπὶὰ5 
σἱρὶ, πο τα ϊοπν ρόμα}Π ἰποΥβοοίον ας [αν Μόβθβὶ 
56 ΠΠ1ὰ νυ] ἀμΥρ. οοἀδ5 ἀνμυαμηθαίαπι δ᾽ οἰμη πὶ 
οὐαὶ ἃ 960 ἀκα αι ἀδ ἔαίανα ροριμῖ ἰπιθτηθοίοπο, 
6. δΐογβοιι οἰζτα μυσρούραπια, οἱ. νι, ϑὺ, 

(Ὁ) Ὡς χαὶ αὐτό, εἰς. (0]}»., ὥστε αὐτὸ τὸ παι- 
δίον, τεσσπράκοντα ἡμέρας βαπτισθὲν γεν στευκέναι, 
51Π0 100 ἢ σσῃϑθαι θείη. πα θοῖ, ἀνελη λυθέναι, οἱ 
εἰσεληλυθέναι. ξ6α 15] τη γα ἐασρθαϊα οπὲ πα} 5 οοαϊ- 
οἷϑ5 Ἰθοιίο, 1ἴα ὰ| ἰοοο ἡ μέρας ἐδγηΐ, φασι Ἰηἴρα 186]- 
ἴα», 5ορίριαα τη ἴενδὶ ἔτη σπῆος ῥσὸ οὐεῦπς. Ρνὺ ἀνα- 
στάσεως, Δ᾽ ΓΔ 118. Ἰαμὶ!, ἂν Βοά], διίεπι οοίοχ μαροί, 
ἀναγεννήσεως, 

(6) Προφήτην, οἷο, Οἷία! ποίου γοῦρα Μοϑίβ, 
ἠοῖ αἰ πε θα μισὰ )οαΘτοποαϊο, 5ρα τὶ δὰ Ροίσιβ 
σοαιπιθιηογαί οἷ, πὶ. 32, φασηαηιατῃ δἰΐαπι ραμὶὺ 
ΠΡενῖα5. [οθο ἡ ψυχὴ χὐτοῦ, Βαθοῖ Ξλπα5, ἐκ γῆς 
ζώντων, φι ποάτιο ἴῃ. Πδυ οτοπομιίο, ἡθάαθ ἴῃ 
ΑοΙ5 ἀά ρυφϑοηΐθια ἰοοῦηι μα Ροπίυγ. 
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χλῖνον (4) τοὺς οὐρανούς σον, καὶ χατάθγρι" χαὶ 
ἄλλως" Σὺ Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, πρήσχες 
τοῦ ἐπισχέψασθα! πάντα τὰ ἔθνη. Διὸ τνῶτε, 
ἔθνη, καὶ ἧττᾶσθε, 

Α΄, Ἴδετε, Ιουδαῖοι, χαὶ πείσθητε, ὅτι τοῦτο τὸ 
παιδίον ὑμνηῦσιν ἀγγξλοι" τούτῳ προσχυνοῦτιν ἀρχ- 
ἄγγελοι 2)" τοῦτο τρέμουσιν ἐξουσίαι ἡ τοῦτο δοξά- 
ζουσ: δυνάμεις: τούτῳ δουλεύουσι τὰ χερουθδίμ" 
ποῦτο θεοληγεῖ τὰ σεραφίμ. 
τούτῳ λειτουργεῖ σελήνη" 

“1.2 Ἄ οἵ » 

Τούτῳ δουλεάςι ὁ Ὥλιος" 
τούτῳ ὑπαχούει τὰ στοῖ- 

πηγαί, χεῖχ᾽ τούτῳ ὑποτάσσονται αἱ Τοῦτο τὸ παι- ἈΝΕ ἐν ἘΉΟΜΕ ᾿ ᾿Ν ψας δίον ἰδοῦσαι πύλχ! ἀδου συνξτρίδησαν πόλα! ξὲ οὐ- 
ράνιοι ἀνεπετασθησαν, χαὶ ὅδης ἰδὼν ἐτρύμαξε, 
Ὑοῦτο τὸ παιϑίον 

ἤσχονε, 

θάνατον χατήονηῃτε, τῶν διάδολου 
τὴν κατάραν ἔλυτε, πὴν λύπην χατὸ ᾿ τὴν κατάραν ἔλυσε, πὴν λύπην χαπέπαυσς, 

τὸν ὄφιν συνέτριψε, τὸ μετύτοιχον διέχοψε, τὸ ποντ 

ρὺ" χειρόγραφον τῶν ἁμαοτιῶν διξόδιξε, τὴν ἀλαρ- 
τίαν ἐπάτησε, τὴν πλάνην χατέλυσε, τὴν γχτίσιν 

ἀνέστηπε. Ῥοῦτο τὸ παιδίον τὸν ᾿Αδὰμ διέσωσε, 
τὴν Εὔχν ἀνέπλασε, τὰ ἐῦνη ἐχάλεσε, τὸν χύσμον 
ἐφώτισε, 

1Ὁ΄, διὸ δεῦτε γαὶ ὑμεῖς, φιλόχριστοι χαὶ φιλό- ς 

κα θεοι (3}" τῇ σοῦ Κυνίου Λεσπότου ὑπαντῇ φαι- 
ΧΩ Γ Ὁ δροὶ πάντες καὶ καῦχροὶ ὑπαντήσωιλεν μὴ νομικῶς, 

ΑΝ ᾿ Σ ἀπ ας ἀλλὰ πνευματιχῶς" μὴ γαστρὶ τρυρῶντες, ἀλλὰ 
, -- Ἔεε ἢ 

πνεύματι σχιοτῶντες" αἡ οἴνῳ μεθύοντες, ἀλλὰ τῷ 

πνεύματι ζέοντες. Οὕτως πτέμερον [4) φαιδροὶ φα:- 
ἘΣ ως πω λας ξοσυδεσινσαι ως μα ϑδλωῶ 
φως τὰς ἀχαπαοας κοσα σΟμμΕΥ οὐτῶς, ὡς υἱοὶ 

᾿ Ἶ ΜΈ ΨΨΗ  Ω Ἂ " 
φωτὸς, τοὺς χηδοὺς τῷ φωτὶ τῷ ἀληθινῷ Χοιστῷ 
προσανδγω μεν" διότι φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν 

τῷ κύσμῳ 
᾿ 
Η 
Ξπ 

: “κε ν ᾿ - 
πέφατε, τὸ ὡς φῶτα ἐκ φωτὸς (9), ὑπὲρ 

ΟΝ πηρῖσσ,. τσ τῶ τα κεν. ἢ χιόνα Ἐν ΥΑΠΤΥΣ Ἢ ὑπὲρ γάλα τυγωθέντες, ὑπὲρ 
ἢ Ε ᾽ : 

λίθον σάπφειρον αὐγασθέντες ὑπὲρ πεοιστερᾶς 
ὅς ἢ Ἢ ἘΠῚ Ξ Ἔ Ἷ 
ἀππίλους εἰς οὐρανοὺς ἀνχπτάντες, οὕτως ἐν 

λαις εἰς θεοῦ ὑπάντγσιν ἐξέλθωμεν. 

ἴϑ (6), 

98. β58}}, τὺ, 6, 59 [884 ΠῚ, 
5. ποι. χιι, 1. δ,.οαη, χε, 36. 

“εφὶ- 

"ἢ τ δὰ ᾿ 
Απάντες σήμερον χαὶ διὰ παντὸς τὰ 

ἢ, {20}, ΧΧΧΥΠΗ ᾿" 
5 Ταιος ἀνθ, 

(1) Κκόριε, γλίνου, πὴ Ἰἰοσῖαι ΡῬβαϊπποραιη θειὶ 
ἀθὰθο, (0}}ν. οἱ (015). ἀπὸ μοπιηΐ δυο φῬγωοοήοῃ- 
(τὴ, τρχὺ προκαταλαμῇ. 000 καὶ ἄλλως, Ἰοιι ἀπ θὸ 
οἱ ΘοΙδι.; αὶ παλιν, εἰ ἐξόν ἢ τα 6 ΒΟΩΙ. Ὃν (01}., 
χαὶ ἄλθος, εἰ αἰδι5, ΟΠ} ΟΧ βοάοπὶ ντορλιοία οἷἱ 6: 
Βιἱπχοπίατη. 

(3) ᾿Αρχάγγελοι, ἀδαῖα9. πἰοιάᾷαα, (0151. οὐ δα. 
χαῦίῃ., ἀρχαί, Ῥρίραίεν. Ῥιὺ τρέωουσινς (010. 
Ἀᾶρδι, ποοπευπουσ γι δηλ ρας, νοΣ οἰ δὴ 86- 
ΠΥ Ῥουϑί, ΕῚ δουλεύει, ΟΠ}, προπαυνεῖ γαὶ 
ὑπακούει, οἰῶ οἱ κάογαϊ, δἴχιια αὐρᾶϊᾷ. 

(3) Δεῦτε καὶ ὑμεῖς, οιἰλόχοιστοι καὶ φιλόθεοι. 
Π}ανὸ ἀδϑαπὶ πὶ αἰλόάπο 166.. ΟΟἰ5]. ἀπ0}», οἱ ΟΟΤΉ., 
ΠΝ δἰΐατπη οταί {0 νορθὰ, τοῦ Κυρίου χαί, [οοὺ Τα!- 
δρη), ιθυλοΡα! οὐ 68 0 68, ὀχρορίο Ο011:., ἢὰ- 
βοπί, φαιδρῶς, ΟΝ}. οἴη, καὶ γαθαροί, [άδιη, 
Ῥὸ γαστοὶ τρυφῶντες, μαροί, γαστροτουφῶντες. 
ΠῈαὸ οἱ δ αθη!ία ὀχρνοβϑὶξ δυσίν οχ ὕτδρ. Νὰ, 
γα, 39. ἐπ βαποία μρλῖπα, Ρὰβ 690 οἱ 097. ΑἸ 
ρηΐπὶ: Καλῶς ξορτάσωμεν, μὴ γαστρὶ τρυφῶντες, 
ἀλλ το Ξομχτοκίς εὐφραινόμενοι, ἴα. 

(Ὁ) Οὕτως σήμερον, οἷο. ορβε Ἰθο θ] 4515 ἴὰ 
Κορ. 1, μεορίθ νοῦθηι οὕτως τοροιἴαμν. Πσο0 κο- 
σμιήσωμεν, ἰαηιραᾶας οὐεηιιξ, ὈΟἶ5],, ἀνάψωμεν, 
αὐοοριἀαημί. 

ΙΝΟΒΕΤΙ ΠΟΜΊΠΙΑ ΙΝ ΟΟΟΠΉΒΤΙΜ ΘΟΝΙΝΊ. 

ὃ ΤΏνΡοῃ, ιν, ἢ. 
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ἃ δέϊ νη, ἐπίοηθ αὐ υἱδιαη]α5.. ΘΉλη 68. σεπ- 
ἐς ὅ5. Ἰάσοῦ ἐμ έοἐ ρίξε, σοπέοβ, αὐ υἱπο πλεῖ 5), 

ΧΕΝ, Υἱάδιο, ἐατ61, ἀὸ ρογβαδϑα γῸ 15 ε1{, απ ς 

Ραύσααι Δ} Δ Ρ0}}5. απ αρὶ, ΠΤ ἀἀογαγι ἃΡ ἂτὐ- 
ΘΠ 56}15.; οὐ ΡΟ! οίαθ5. ἔγοίίθτθ, ἱον Ποῦγο νἱὺ- 
ἴα }08 ἡ οἱ ΒαυυῸ πο ρΡα σὴπν.)8} 15 οἰ ταῦθ ρτἀισανο 
ΒοΓΔΡ Πα. ΕΠ 10 50] Ἰβδυν, {{Π τα ταῖξίραι Παπὰ, οἱ 
ορααιαμπέ δ]οπιδηία, ἂς [Ομ 5. 5 ἡ] πα αν, τη 

Ῥαογαηι σαπὶ ν} Π|556Π|) 1 Το τη Πα πῆ). ΟΟῊ Ε 165 581, 

οὐ οϑἴο5 Υο1Ὸ ἀρογίαι ; ΝΟ Ώ 5616 ΒΟ 5 ΘΟ!" Γ6- 

ταὶ τς ΠῸ ριαῦ Ἰονίου ΡΟ ου], ἀἸ ΡΟ απν 08 - 

ΠῚ 1, χα δ Ἰσ]υπθτ {|55 01 ν}, ἐγ 5 ἶτὺ Πηοια αἱ- 

1 }}{ 0 Βουροπίοαι σου ιν ἡ} ὅν, πα οὐ ππλ Τανγίοἰσου ρθν- 

[ρος 3, ἸηΓοϑίαι ροσσαξονμν Οὐ ΠΟ σγαρι αι 156}: 

αἰ, ροσοαίαιη σοησοπ]ζανιι, ἀΡΡΌΓΘ ἀοπίγαχίξ, 

οτοαϊρᾶπι γοραγανῃ, {ραν Αὐἰάπ)ὸ σα αίθτα ἀὸ- 
αἰτ, Εναπὶ τοξοσιηαν!, σρηίοα. νασανὶῖ, τὰ πάτα 

1ΠΠαπ παν ι. 

ΧΥ. Τὐοῖτοῦ τϑηΐθ δὲ νο5, ΟΠ 15.} δὲ οὶ διπδίο- 

Γ08. ἴχ Πυθα 1 ἀ ποὺ ποβίνὲ οὐ 5 ΠῚ ΒΡΙ ΒΊΩΙ 

ΟΙΏΠ65. ὧς Ρατ οὐσαγγαιαιι, 0 τὶ [054}} τἴία, κεὶ 
βρίγ Πα} ραγαϊι : ἤση νο Γ]5 νοΪ ρ τ 8πι5. Ἰἀ]σοα- 
ἰδς, 5864 βρι γα οχβε αηΐθς ᾿ς ποὴ ἱπο θεία! νέο, 584 

βρίγιια Γογυθηίοϑ ὅν 516 ο16 ΜΠ ΠῸῚ ππ[ἀ6 Ἰαπηρὰά4ο5 
Ροτογα δηλ : εἰς ἰδ ασιι αοἷ5. ΠἢΠ ὃ, σον ο5 ὉΒτὶ- 

εἰο νοιὺ {ἀπ πὶ 1] ΘΓ ηλ 115 ; Βαϊ ἄθχῃ 1110 ἐιοπθη αὐ 
γρυσίαξίονοηι φοπίην τὰσπνίο ἀρράτιῦ, Ῥνορύοῦρα 

ταιᾳααι Παπυΐπ8 ὧδ ᾿χτιΐηθ, αἶνο ἐρὶοη τ4ϊ πη» ΒῸΒ 
τὰ] σοαηλὰϑ : 016 οὐδ ἘΠ Ἰαρίς βαρρειτο 10 - 

οἰάϊοτος δ: ἱποοπίαπη παι !5 ΘΟ] τα 5 Ρογπ οἴ 5 [ἢ 
οαἴο5 ἀνοϊαηξοβ ὃ, 510 1. πα ΒΡ 5 πὰ οσούγϑαχη ἢο- 

ταϊὶ ΘΧΘΑΠΊΙ5. 
ΧΥΎΙ. πη οὐαὶ σατο, ἔπ βορθο, (πᾶ Ἀπ} 115 

. 3. (πη, π|, ὅν, 3 ρ!ιοβ. πα, 1ά,. Ὁ ΟΟἾ055. πὶ 1. 
ἍΠΊ8π. Ἴ5Ξ:..8. 

(8) Ὡς -ῶτα ἐκ φωτός, Κδδι 1. οἱ Ὅ0μ8]., 
φῶς τὸ ἐχ φωτός. (οἾ5], 2, εἰς φῶς τὸ ἐχ φωτός; 
δ,Γατὰςς διότι φῶτα ἐκ φωτός. Ποά!. οἱ (ο10., διότι 
ὥτλ ἘΝ φωτὸς ὅτ πάρχοντες. 0(01}ν., . ὑποχοόχουτα. Νιεχ. 

ὦ οὐο οἰϊαίο, φῶτα τέλεια τῷ μεγάλῳ φωτὶ παραστάν- 
ἜΡΟΝ πε τὰκ. πὰρ χιόνα, οἴο,, ΘΧΡΤΡΕΒἃ 5}Π| ΟΧ 
αὐ, Νὰ, οὐαῖ, ἀν δριοίιὴλ Βαρ δπια, Ρ. ὑδὅ ἃ, 
Δαμπρὸὶ λαμπρῶς, ὑπὲρ χ' εὖνα λάμψαντες, ὑπὲ; γα- 
λα τύρωθξ ΠΈΣ ὑπὲ2 λίθον σάπφειρον αὐγασθέντε ὯΗ 

μὴ βραδόνωμεν. Ἱ. δροταὶ ἀποίον οἴπὶ Νὰ.» νοὶ] ὉΧ 00 
Ρυϊίας, 1) ἰυ60 ΤΠ Ροοσαμι ἀσοτὰ ἰυῖσ γοβρίοιν, ἐτυ- 
βώθησαν, οσσαρααςὶ βυνέ, Ποπ τ βησΑν, ἐποοπαὶ 
διολε ; φαοά Βαδείατ πὶ ΤΙΧΧ ἴσηι, οαϊ. ΔῈ ἰδρῦο 
Ρυΐον οϑὺ ΑἸάϊα. οἱ Οοιρθλ, ΘΠ οτΐ5, οοά οὶβ 
ΑἸοχαπάσίηϊ, Ογίσοῃ 8, Νιλ λοηὶ, οσαθιαπο Ρὰ- 
σατο ὑραπθογηην 6, [να οσατα, ΠῚ ΒΡῚ Π115 [(ἃ ἰορου δ! 
διοίον οιηαμὶ οὔ 6}}, ΤᾺ] 1) ΤΟΘ ΒΟ ὭΒΟΓΙΟ ταν ται 
(ΘΙ Ὴ ΡΟΡΙ5. ΡάβΒΟ 1α}}5 ΒΆδ οι : Εὐοιι ἰας ὁοαργιιίαιε διαὶ. 
1π ἤεθτγτωο ἰατάθη δϑὺ. ὩτΝ γῤηνοῦιοχξ, Φαοὰ νϑγῖοσ 
τοπὶ ἰδοϊίοηειι ἐπυῤὝἧώθησαν ἱπάϊοαί, 

(0) “λπαντες σή ἅερον, οἰο. (0]}., δηλίδβο ἄπαν- 
πὲς, Σήμερον διὰ παντὸς τὸν τὴς ἑοοτῆς βαδίσωμεν 
δρόμου" “πὰ ζοξειυϊια 5 οτωδμηὶ ΠΣ ἀροιτνα- 
Ἰη1τ|5. 

Ὁ 
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ξδϑε ἐσ 8158 ρσυργία βαηΐ, οἰατηότηιβ. ππὶ ἀπ μ0}}5 Α τῆς ἑορτῆς βοήσωμεν" μετὰ ἀγγέλων χορεύσωμεν (4), 

ΟἸιοτῸ 5 ἀπσαπιῺ5 ᾽θ: οασὴ ρϑδιουῖρα5 ἰασ6 ρου ταη- 
ἀδηγαν "ἢ; οαῃ πὰ κἰ5 Δἀοτουη 5 "2: σαπὶ ΒΟ ΠΟ πὴ 

Γθδίαῃ. ἀρᾶμπη5. ἀτός ἀθα ὁπ θη οὐσι νας 

Π105 "ἢ; σὰμὴ ἰθπρ10. Βα πο Ποσπιαγ; οαη) Ὑ]υαἾπ6 

τλΑθη Ποδη 68 ΘΧΒι πη Ὲ5 ἰδ: οὐ ψόθθρ]ιο ὑΠδγα- 

τὰμβ, γ6]ὰ. ἀσὺ ἰατίαγθ 5. 15, ΘΟΡΡὰ5. δἱ απίτπδιὴ ς 

συμ ϑσταθοῃο ΟΠ τί βίαχτα Ϊπ 15. τ ΡΒ] σοΙ ἃιηῺ δ; εἱ 
οαπὰ Απῃᾷ πορίγα οΧ ραγίο Θοπἢίσαπλαν "ἢ; αἱ α΄ίον- 

ποτχῃ νοπούαι) δαί ἀπ)! αμην, σγα μα οἱ τῖϑο- 

ταί θ5, οἱ Βοπι κῃ] τατος ΒοΏλ 1 οἱ Π)0ἱ εἰ βρτναὰ- 
ΤΟΥ. Ποβίτὶ φθ5ὰ ΟΠ γιδέι, Οὐ ρ᾽οτα, οἱ Πρ 6. ΕΠῚ, 

οαπὶ Ραΐίτα οἱ βρίγιία καποίο, χὰ βαοα!α ΘΟ] ΟΡΆ ἢν 
ΔΙΏΒῃ. 

10 7αῖ, Εἴς 13. 
ϑ. 19 μιὰ, 38, 

(() Μετ᾿ ἀγγέλων χορεύσωμεν, 14 ον {1{Ὶ (0]}ν., 
δὺ ἰῦοο χαταυγασθῶμεν 5641 6Ππ|15, Ἰια]νεῖ, χατξθω- 
μεν, (ἀοδερηώνι8. ΘᾺ ΒΘ ὉΠ 5. ΤΠ ΘΠ ΤΠ δἷο νὰ - 
Βοίαν ἴῃ βοά!. οὐ ΟΟΙΡ., μετὰ μάγων ὀρθοδέξως 
προσκυνήσωμεν, ἈΠΔΠ5, μετὰ ὀρθοθόξων πρυσχ., 
οι οὐἠοαοισὶς αἰζογ δια. τοῦ ἀαὐοαλ ἀϑάθο ἂι ἢ - 
ΠΘΙ μθμ6 ΠΠΡθΘιῖπ5, οὐ ἀὰ σαιπαι πε αν ἀσοομ!- 
τηοααία, τα μ5. 11} αποίον ὃχ ὥταρ. Νὰ Ζ, μονα χχύη, 
Ρᾶφ. θ23, εἰ οναῖ. χχχιχ, ράζ. ὅθ, ἔῃ Ῥγηα Ἰοῦο βἰσ 
βαρϑὶ: Μετὰ μάγων διυροφόρη, ον... μετὰ ποιμένων 
δόξασον, μετ᾽ ἀγγέλων χόρευσον, μετ΄ ἀρχαγγέλων 
Ὄμνησον" π᾿ ἃἸίοιοῸ : μετὰ μάγων προσεχυνήσαχεν, 

1 14, 9. 15 Μαί(μι. αι, {1 τσ Δ η0: τς 08]. 

μετὰ ποιμένων γαταυγασθῶμεν, μετὰ μάγων προσ- 
ἃ 

Βηθλεὲμ ἑορτάσωμεν, μετὰ 
πῆς Σιὼν ὑπαντήσωμεν, μετὰ τοῦ νχοῦ ἀγιασθῶμεν, 
χυνήσωμεν, μετὰ τῆς 

μετὰ τῆς Παρθένον μεγαλύνοντες ἀγαλλιασθῶμεν (2). 
μετὰ Ιωσὴῳ προσενέγκωμεν, ὡς δύο τρυγόνας, τὴν 

: ν τ Ξ Ὁ ἿΝ ὑκορθν 
Ψυχὴν καὶ τὸ σῶμχ' μετὰ Συμεὼν ΣΧριστὴν ἐναγχα- 

λισώμεθα, καὶ μετὰ “Ἄννης ἀνθομολογησώμεθα' 

ὅπως τῶν 

χα 

ἀαηδι ΘΝ 
αἰ'ὠντν» ἀγαθῶν ἔτος 

οἰχτιρμοῖς, χαὶ φιλανθοωπίχ 
5 μ Ν ΕἾ πὸ ΠΩ ΤῊΣ 

Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἴησοῦ Χριστοῦ" ᾧ ἢ δόξα 

γενώμεθα, χάριτι, 

᾿ ποῦ Κυρίου, γχαὶ 

τῷ νην. : ἐς πο ρὸν ἢ 
αὶ τὸ χρᾶτος, σὺν τῷ ΠΙστοὶ αὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματ', 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ᾿Αμήν. 

15 1 αν, ἀθ, 74, 10 {π|6.1ι, 24. 16 χυ] ας 

[: μετὰ ποιμένων περιελλάμφθημεν, καὶ μετ' ἀγγέλων 
ἐδοξάσαμεν, μιτὰ Συμεὼν ἐνηγχαλισάμεθα, καὶ μετὰ 
ἕΑννης ἀνθωμολογησάμιθα, ΘΙΤΩΜΠ ΟΣ δάλθιο, 568 αἀ 
5ιθηι ᾿πδίϊτπαττππὰ ἀσοοπιιιοθαίο 6. ἢ} Π τη Ξ ἀΠῚ 
ὧν Παηιος μα να ίηι ΘΟ ἢ πα Ἰ] μὰ ρᾶρ. τὺ δὲ 

41: 

(2) Μεγαλύνοντες ἀγαλλιασθῶμεν. Βογαπι νρὺ- 
Βογπὴ ἰἴυσο ἀπιιπὶ δὲ ἦι {05 οὐα 6. ἌΘΙΩρΟ ἔορν 
πτάσωρμεν, ξόκίοις ἀσαπιμδ. ΑἸλαν δὲ 180 .}}., ἐνευορανσ 
πῶμεν, ἰρέοηνμν, (010. Υσρα, ὡς δύο τρυγόνας, τὴν 
ψυχὴν χχὶ τὸ σῶμα, εἰ ἰ5ία, χαὶ μετ΄ “Αννης ἀνθ- 
ομολογηπσώμεθα, ἀδϑαὶ ἢ διίαμο, 061}. εἱ Βοάὶ. 

ΕΒΑΘΜΕΝΤΌΜ 5. ΟΥ̓Κ ΠΙΒΕΟΒΟΙΥΠΤΑΝΟ ΤἈΙΒΌΤῸΜ ἃ 5. ΤΉΟΜΑ. 

Οριιβο. τ Το έναᾳ οΥγονο ἰσϑοολῶμ, οἂρ. ΟἹ, ἐ. ΧΥΤΙ, ρ. 9, ςο, 1. 

1έθνι νεῖ Ἡϊοιοδο μιὐίαπτδ ραΐρίαρολα ἀἰεὶξ δ: ρόνβόπα Ολ»διὶ ἰοφμθης [ὦ Ῥοίνιι) : Τὰ οαηι ἤπ οἱ 
660 5δ'η8 ἤηθ οὕηὶ μι τις. ἀπιο5 Ἰοσο ἴα] ροόπδτα ; ρθη δ ρουίοοιϊθ, βασταπισιίο δὲ ποίου αίο στα οἷ8 
6γο, βίσυξ βατῃ οἵ ἰσομπ). 

Δαιριοίμδ, ἐρίκίοία αὐἱ Ραμίμηι Παζιήριην Ραρὶνίοιδοηιν {ποοίοσιθη, μα ππεῖμα εἴτα α σισομεῖ! τοκιποπία, ἃ 
βαροίο Τιονις ἴηι Οριιδομίο οοπίρα, οὐνοντοδ ἀρίσοογῖηι οὐγοσία, ἐπ] φμοψιρ νηρείαν ργοίαί. Νά 15 4μὸ ὡΣ 
Ορθνὺ ἐά βιωηρεορδξ βωμοί ἰδ Ὑποθναδ, θὲ ροίζις, ἐδ φαξ δν ἰοδίἐνριονονίαν σοἰφοονοιν αἀογπαραΐ φείαμι ὧδ 
ἐοα οριιδοιϊίο ἀοξοηάϊε οἱ ὀωρ σαὶ καποίμς Πυσίον, πολ εἰ ρτἸϊοαίιω"; 30. πλοῖα ἐπ μος ἐοδεϊῃγοηῖο οἰμοοέ αἰξοοία- 
εἶο, ἨΔ σολία ἀρρανοαηί Κυε8 Ὀσπείηία; 5 δὲ ἱρδὶ 5. Τβοικῷ Ῥίαηο δορίοναίᾳ [μὲς κοραηὶ (δε ἱμιοπ] ΟΣ ΜῊ 
βίος, σιωὴ ἴηι μυωζαίίοιο αὐ ὕγδώνανι ΕΝ, πος ορμδοιίπι 56. πιδοορίδος, βαϊξαίτο", αὐ ἀπιοϊϊοναανι φῶ ὧν Ἰιὶς 
ἐοδἐϊγπονἐῖδ ἐπ νον υἱάοθαίμν" οἠοπβίυπδη. 

ΟΠΠΒΟΝΟΙΘΟΙΑ 5. ΟΥ̓ΒΠΜ1 ΠΗΙΞΒΟΒΞΟΙΥΜΙΈΑΝΙ ΝΌΔΙΙΝΕ ἸΝΒΟΒΙΡῬΑ. 

Ηρ Ολνοποίοῃία ἀυβιηπρία ὁδὲ οοηἶοα, δηλ θη ςὶηνὶ σαραθιαϊα ΘΓ οδονὶ, ποίαίο 95, {απ 5. Νὺ Οἰσἀποίο- 
οἴατι {ἰαηι ΟΡ ΠῚ σδδο γοαν, ἡμοῖ ψαοιὶ οὐ Εικευ τ Οκροπὶοο, χιοιά βου. ὁ5ὲ Ομψοξἑϊεις οαι. 45. θη. 9, 
ἡπμἰρη, ἰδία ἐοπιρι κε εἰϊδεεἰαη!. Παλς το} ὸ ἰπ μα ἀρροπείον ρρ»ιαϊοροιρικη τονε σοηδιὶ. 

δαποιὶ νεῖ Ἡϊενοξοϊμηι αηὶ, (δι 

ΑΡ Αάδπιο σι δά ἀϊανια ἀπτι κῃ! 9100. 

Α ἀμανῖο δα ΑΡναπαπλατ ἀξίας δορὶ 4270. 

ΔΌ Ιβαᾶσο ἀδάιὸ ἂἀά αν ζοιῃ ἀπηὶ 1030, 

Α δαϊσμιοπο ἀκ οαμριεϊνε ἀΐδια ἀσαῖο ἀππὶ 00. 

Τοὺ ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, 
᾿Απὸ ᾿Αδὰμ ἕως τοῦ χαταχλυσμηῦ ἔτη 30", 
᾿Απὸ τοῦ χαταχλυσμοῦ ἕως τοῦ ΔΛόραὰμ, ἔτη ασο΄, 
'λπὸ ᾿Ισχὰκ ἕως Δχδὶ ἔτη, αγ΄, 
Ρς δν τ Ἔ ᾿ ἀπὸ τοῦ Σολομῶντος ἕως τῆς αἰχμαλωσίας ἔτη ι 

σδριἰνιλαι5 ἀπ] 10, Τὰ τῆς αἰχμαλωσίας ἔτη ο΄, 
ἃ ολρυναιο δ μάοτιπι ἀβᾷαθ ἃ ΟΠ γ βύπιωι, Ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας 

δορὶ 480, 
5121}} σΟ] 61] σππῈ δηη] δ800, 

τῶν Ἰουδαίων ἕω: τὸ ςὲ 
Χριστοῦ, ἔτη, υλ΄, 

τρααι Ὁ ἐν νὴ 
Ἴθι λυ τῷ πιαύξο ἔτη» ς ΟΙ ΕἸ 
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ΡΌΗΙΔ 

5. ΟὙ ΑἹΠ11 ΗΠΕΙ ΟΒΟΠΎῪ ΜΙ ΤΑΝΕ ΛΟ ΨΌΠΠΟΜΑΡΑΝ, 

ΡΒΊΤ.01}. ΔΑ ΟΥ̓ΒΜ ΜΥΤΕΒΩ͂, 

8:06.9. ΔΏΜΟΝΙΤΙΟ. 

ΟἼς [1 15. Θρίβία! πε οἰέον Ὀνεη]ας ΠΙΟΡΟΒΟΪ τη ἀπιι8, νοὶ, βεσθά απὰ ἀΠπ] Οχ πυράν, Φαγουδ- 
1ἰδ οὐ5 Βυσουθβουα τ) Π 005. Τοματβ ἃ ἀα]ο, Βοιᾶπο, αὐ ἴῃ Ομ π ὕγθὴ [8 0115. δι στούγαπιν, [ἰοπλὰπι ρὺ5 
ἨΪογοβοὶ γαιογαηὶ χοἰ ἢ ἀθρουίαι5, ἀθ νόρο παΐα! 5 ΟΠ ΡΊΑΌΣ ἀἴο ἱπφυϊγαὶ τ ουτπ δαῖὰ μαπο Πΐο- 
Τοβοἰ γιηἸζηπ Εδοϊοβίᾳ ἀϊθ Φαη πρὶ βοχία, ἀπ στ Ὀαριϊεαν! ΟἸ εν 51} ἔδδίο οἰ οργαγοὶ, πιαχίπιο ἰη- 
σοπη πιο πῇ δρίβοορο οτα!, δαήοσι 6ἴ6 ἢ ΒΟΙΙΟΒθὴν δὲ ἃ} ψυγάβηοιη Οδουγευγθ, αἱ υἰτϑα 18 50ζ 
Ἰθιι ἢ 185 1 ρΓΌΡΡ 8. δοτα πὶ μὴν 5ἐδείογο πὶ Ἰυςῖβ ρογαρόγρίαῦ ; Ζαπιοδυθθαλ Ἰδοιίθη65 Βδογδβ, οἱ οΘ- 
ἰδγα 5δογὶ φοηνθη 85 οἴβοία ἀοἰγαποαρὶ οἱ ὈΡΘυ Α ΓΙ πόσθβ86 δραὶ, Π16Βροπα ἴ586 νόγὸ ἀϊοϊξαν ΤΠ] 5 86 
ἴῃ γε [818 σοιπηι θη} 0115 ἀοργο Πο 47580. (εἰδίαπι 35. Πδοοια θΥῖ5. Πα ΔΌΣ 6588; Πα ΠΙΌΡ ΓΘ 58ρ8- 
Γ8Π(188. 6856 ΓΒΕ 1ν {8165 ὁχ ΘΥΤΟΓΘ τα ὶο σοπ] αηοἴαθ, 

{Π. Πυ)ὰ5 ἴδοι 65. ὁχ ἀρ! τοἱ πον ατλρητο ἀδρονάοι 19 ὁχ δυοιον αΐο Ζοδηη 15. ΝΊοεο οἱ δρίβοος- 
Ηἱ (ἰὰ βιθοαϊο ἀδοίινο νοὶ σηἀτοίηο, ἱποπνοαπὶο νἰχι), αυΐ πδτοτὴ ΠΙΙΟσατοπὶ ἴῃ ορί(οη δὴ τοάβοία- 
Τα ΠῚ τη Θ ΩΓ πηι [οἰ !, ἰὴ ορίπιο!α δα Ζαομαγία πὶ πη} οΥβ Αὐπιθοϊτο σα ΠΟΙ στη, ὅθ. Ολγιϑέ ἡαέτοῖ- 
ἐαί6, Θαἰλα ἃ (πο 5ῖο ἰοστα, 11 ωοέανὶλ Β ῤἰἰοιλοοαν Παίνυπι ὔγώςο. δ αίηῖΐ, ρᾶρ. 03, ὁχ οοά. 
Πορίο, οἱ 090, ἄπ πὸ 2125. ποίαϊο, ἴο!ο 149: 39 ξαάδηη τὸ5. δοηῃίἰπρῖυν ἴω ἀποηγτὴΐ οὐκ απὴ 
βογίρίο, ουἱ {{ππἰὰ5 ᾿Αναγκαία ὀνάνησις, Δίρορεβανία παρλαίζο, οὐτιδήθτη οοάίοῖβ [ὁ]. 120: φποα βαϊ! Πὶ 
681 ἃ οἰοίετίο ἴῃ ποι 5 δὰ (ρηϑέδέ ἀρμοςί,, ἢ. νὼ, ὁὰρ. 14. ΝΟΠ ΘΙ Ἰπῖονγ ἀπιθο8 ἀιοίοτθβ ἀἸἰβοῦηνο- 
εἰ ἐς 86 ΠΠιὰ ρυιοίραδ, συ ΝΙοση5 Ογγῖ] απ, ἀθοθγιι5. δα ν θη δ 81 4] } πὴ ρομ Πσ πὶ 
δύ ] ρβίθιο ἀἰοπη!, 506 ν] ἸοῺ]ὰ δποπν πνῖ Πα Ι Π πο ίίο, {νϑηαί θην ΄αα ΔΦο] αι, οθημα τι ρΓΟρΘ ἅΠΠ08 
δηίο ἀοξαηοσίθτῃ, Ξογ  ρ51δ58. Βιρροηθη 5. ΝΊΠΙΠΟ., πιο! οἰγοποϊοραβ Φοδηθ8. Νίρθυινβ, σαὶ ἤθη 
Ογγ!ααὰ ποβίτα πη, 864 ἃ! ΘΓατῃ ΠΟΘ ΟΠ] ΟΊ 6} 05 500 ΒΒΌΓΕΙ Δα]. Βογιρβῖθδο γοίογι. Τυκίζυ τ τθ- 
νόγο δρυὰ ρὶρηδοία πὴ, μιϑθυοδ. υχυν, πηι, 38, ΟΥ̓ ΔΉ ΠΠ πὴ αἰΐθγυτα ἃ ποβίτο ἀΐνδγβα αι, βεάθπὶ Πίδ- 
τοβοϊν πε αηδην ἰδ ρον 5. να] 6 815, σα πὶ ἠοβίου ὄχβαϊανοῖ, οσουραββο. γι , οἰΐα πλβὶ 08 (ὑν- 
ΤΊ 05 εἰβείπ καὶ ρονίοτγοι, εἰ αυΐβ ΘΟσα πὶ δι 4 αἰΐαπὶ ἐσ α  ρε}}, Ἰ1ὰ5 ρεφίον πυβίγα τη δε Π00 ροίι; 
συ} 18 δρδοοραίαϑ ἰπ {1 σα τὴ ροβίγοτη 5 Φ0}}1 ροπη σαι β. ἀπηἷ5 σοπουγραηΐ, {ΠῸὺ δίδει ΔΙτον Ον- 
ΡἼ}}ὰ5 ΦυΠ10 ρυογϑθὰσ βορι σον ἤοὴ ροϊαϊ, αὐτὴ Φυλ8 ἀὴπ. ἀὺ 5 ἀρία οί 5 8311, Ποβίεγ δυϊ ει νε}}- 
[ὰ8 8ηη0 μι: οοὐ θη δ μιβοθρη5 ἰαοίαβ, ΟΠ. Ἶ5] Ῥοβί 8Π 008. 506Χ 8666 ἀείυγθαίιβ ἴῃ νΒΒΟΓΙ ΒῸ 5 ἸΟΟΊΤΩῚ 
ΓοοΥς αἱ οηλλ ἔα πὶ Ογγ! α πὶ ἈΠ ΡΓα Πλ, 51 018 ἴα}, Ατσϊαποόρατη εοοϊοίϑίο, Ερὶ ρδαπίο ἰδβίθ, τῆ δοι- 
Ιαΐπ αν, ΠῈ]}}] πὶ συ πῇ λοι δ 18 ρΟὨ Π]Ἰ οἱ 5. δοοΙθίἴθπν Παρ 556 να θυ]. ΑΙογαην οἴ ΝΙΟΘΘΩΙ ρΡ0- 
οαΐασα, φυοα Πἰρνδτίογ ιν Γογίθ θγγαΐυ πὶ δῖ, φσαρα γε αι ρυΐογετη σοηβίθ πίη 80 Γ μ8586 Γείογι; 
ἰηα σαὶ ΘηϊΠῚ ὑ ρ βίο! ατὴ 416 σραοἷβ ἀρραιἰομ δὰ σηβίαηττη αἀαἰδη,. 

11. Πώο ρυϊχονιπι ἀπ} 5. ἰβίονι ἀποίογατι σοῃ σαη]οίῖο, δὲ πγαπΊίθβῖα ααθὺ5. ἰδοῦ ραοσᾶ- 
τὰ, Πάφηι 61:5 οἵα μΐηο μι εδοίδηξ., (ει σῖτασ ἰατη θη, πατῇ Πρ ργογθὰ8 ἴῃ τι οαπίοεἰβ [αλλ "15 σοτα- 
Ριαη δ, πη ψ6.} ΑἸ τα 1051}, σοσθηιτοῦαση Ο γθ σογατα ἀηΔο ΓΟ ἢ 5π|15. οἱ ποιί αι τα, τὰ 80} 0 01} 5 
οολγαρίαι ει 5. Δ5 ἰοῖα φυϊόθιη, θη. 6 τὸ ρα γαϊο ἴῃ ἷβ ἐσηβίβι1. σουίσπι, νόῖην ΟγΡη νηὶ ἡ - 
{6παᾶπὸ δὰ ἀ6 φαφπείοηο δα] υτὰ, σουδηα!ἶδθθ, πδὸ ΠΟ ρΒδιθονλ πη 86 Ἰμλπθ η}} [ΘΕ ΝΠ 8165 αἴθ θ05 
αἰδίγαχίβ86. Ναὶ ἀποίον 1,δἰίηθ ΠΟΙ 85. ἐεὲ Δεμέυϊαίο Ὠονιίι αὰ ὁᾶρ. 11 δ, φαῷ ἴῃ [μα 18 

ϑδηοίὶ ΟἩτυβοβίοπηὶ δα ἰοηἰ δὰ5 Γορεγίιασ, Γ[οϑία πεθο δῖθὺ βο) πηροηαάα ραβηδηϑ, ΟΡ] ϊοῖΈ 501 Οτίοη- 

ἰα]ίαπι δογαπι, ἀρὰ 408 πινδίοτία ρογαοία ογαπὶ, διοιονιαἰδηλ ἂς ἐγ πη οτη. ΠΠῸ οὐρὸ ἔθπιρο- 

Γᾶ, ΠΕΠῚρΘ ΒΘΡΟΌΪΟ φυᾶτίο, ν6} ἀιίηι} ἐπ 115, Ηοροβοϊ γιριία πα ὑδοιοβῖα Να ΠΝ  αἴθην Οτίβιὶ αἴθ ὃ 
Ταπαατὶ οἰ γαρδῖ ; συ) 8 ἀυοίοτγίἀιθπι ργοτβαβ παρ! ροηθαπιὶ οοηΐθπαϊ! Ἰααήαι5. δαοῖον, ΡΓίΘ- 
το 45: 5 Βο᾽οαοδηδὶβ ἴῃ ἰαμἀαἰίοησ 48. βαηοίο δίορ απο, τ βαογβίπη. ΔὉ 6715 ΘΟ ρθΡῖθὰ5 δα 1. 
οβὲ ἃ (οιηδεῇεϊο ἰὼ δ ϊοέλοσα οοποιοναίογία, ζανϑιαϊοτα ἰδ 8, αἷΐ θαι σίορίρδιση αὶ βαἐμίαγεηι 

ονιϊηὶ ἃ 10. Δ'ααίοινι ονἰο να οιορμλδδεν ααοὰ Ἰο 6 Πρὸ ἠδ εοραταΐα ἃ ἴόδῖο Βαριίϑιαι Ναϊα}}8 [65- 
εἰνιαἰό. Ῥοιαὶι ᾿δὲ8 δὰ 46 γὸ Βοτηβηοβ σοηβαίοια : δα! [ογὶθ ὁχ οσοαβίοπθ πονϑί!οηἶξ νὰ} 08, Ποία ἃ 
(ἰγαοῖς 5888 ποπῖηδ δ᾽ 84 δυ]ϊατα δρίβιοϊα, 80. 400 πη ροε 15 οἰίατη Οντῆ!υ ὑγίυἱα 5.1. ᾿ 

ΕΥ̓͂. 51 δά τος ἴῃ [8 δρί810}}5 οοηϊδπιὰβ γθοϊ πιὰ: απο 46 ἀνϑοιῖ5 σπγδηι, θ᾽ χὰ 8. ΟΟΏΒθΡν 8.18, 

ΨιυιΠαϊσατα πὶ γογατῃ σοι θη αΓ ἰ5 ἀἰοἰίαγι 5018 δαγαπν ἢ ότάσαπι δυοίογιιαῦ» ΠῚ ΠΠοΠ6. Βα θπ ἴηνο- 

εἷαι. ΠΙᾺ φαοχαθ Φοβορῃὶ οροβ, αὰο Ζασθατγίς υἱϑίο, ἰλοίδααθ δὶ ἃ0 ἀπαϑὶο ἰαἰαΓδ ῬΓΟΙΒ ρτο- 

ταϊδδίο σοπιϊηϑαίαν, Ποίατα. ρυορθὰβ νἱἠδγὶ ροΐθβες σατῃ ἴῃ ἀπεφιμέαἑιοη, ἰἰδυ15, φα 0115 δυδλη ἢ }5 

Βαρίἰβίᾳ 54πο 185 παρ 65 δου θη ἀλίαν, τΠ}}} ψοβορ!νυβ ὁ Ῥτοτηἶθβα ΡῈ} νἰβίοῃθτη 6} 08. πα νὶ- 
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ταίο ἀϊοϑί. ΑἸΐα5, δὰ ἴῃ [δβίο ἰὲχ ρίατοηΐβ ἀρραῦίεῖο διρροιῖι, 8. ααοα [αἴδατηῃ δ, ζϑοϊναῦίααι βυτ- 
ταυτὶ ΡΟΒ  ἤδοην, ουἱ 5011 Πἰοοαξ ἴα Ἰατογίουοιη [6 0} μανίαν ἐπίγα νοὶ ατὴ ὁ. (θβιἱνίει!ὁ. Ἰηκτεαὶ, 

Θχβ 1556. Ουτ βοητθηιῖα, φαοιίατι ἴῃ ν60}}15 δα ποι! 1ιασιΘ ποσῃ Πατῃ [απ] απο ίσ τ πάρ ὃ νίαο- 
ἴατ, φαοταπιάδιη γονουα Ῥαΐγατι 5! Πποπίο Γαλία,ς σου δὶ πεῖ ἰἀπλ θα ΠΟΤ ΣΤ ΟΕ 15. [α]5ἃ σοπρτοβα- 

ἴὰσ : δηΐπὶ πος ΖΑοΠατί 9 να ρτο δε μύθδβυβ οϑῖ, δἀοθῃϑ δα αἰϊᾶτρ ἈΠ πιϊαιη 8115 εἴίγα νοΐαῃι Ρο- 

βἰίαπι "ἢ, τ οὐκὸ Πείοστο οὐδαϊπο ὥν } ποιιῖλο βαρροκὶία ; 568. ΡΒ πδὸ δΔρροπαϊδθ θχ δι ΠΠγΑΝἸΠῚ 15 

085 δχΧο ἀϊ μοπ Οροτίογο. 

ΤΠ οΡ. αν; ὃ, Τὰ ἤχοη. χο, Ἰθῖθον; ΤΠ Ιζορνς θὲ νι 18. Ὁ ναι, 6. 

Θαρροβιίαλατῃ 8. ΟΥὉ1ΠῚ ΠΠΟΡΟΒΟΙγ τα πὶ, οὗ ΦᾺ}}} ρΟᾺ ΠΟ 5 

ΤΕ ριςιοἰαγιον οοπιροπείδιιι 

Ἐν δόδππο Νίσου, ἴα ορίϑίοϊα αα Ζαοῃ ατίατι τηα)ουῦῖθ Δριηθῃϊα ρα  ΠοΙσα παι, δα! 40 στα οἴ θιο Αμοέαγτξ 
Βέθις ΡΟ σνωοο-ίναι, ἴοτη. 11, Ρ. 905, 

Βονρ510 αἰϊψαδπίο ΟΥ 115 [ἢ 15] χαὶ ὀρ 5 οΙατα, 

αὰ Οοῃδίαπ!! τη [[66. Οὐπβιαμ παπὶ} ἀοά!! 868 15 
41 ροβὲ ρϑθῦπι ἴῃ 6}105 5δοἄο βδυσοδεβῖξ, αα δα] πὲ 

Βοπι πηι δριβοορύτῃ {ποὺ γ θελα: α ΜΆΡη 5 Δ Π0. 
«ας ἀἰϑραπάϊαπι Τα8 ἢ 5 ἂο ΒΟ [τὴ ἴδ 5 ἤο 5 να} Ὲ5 

«ΟΠ πσΠ! 4 ποὰ πὰ 116 σΟΙογαλίατ, ΝΠ ΠῚ ΡΆΤΙΙΠῚ 

« [οβε ιν αίαηι  δομοτιθ5. οἱ οὐάο [ὁ 011] ἐπ ρουίδοία 
« πιδηδηί,οὸ ἀπο πα νι 5 ΟΓ Βαρι βηᾷ ΟΠ 151} [5ἱ- 
«ΤΩ }] σοί θταῦ! ἀρ αϑαμί, Οποηίαμν τἔδοτιθ πο μὸ8- 

« 5: Π}1|5 ὼ πὰ 616 [1 ΒΟΙΒ τ οἴ πῃ Ἰοσατῃ Ρὰρ- 
« οπαδΠ5 ὁσσαι γθίηδλμι Βο! ἢ] 6 6 5 08 

« δᾷ χπουϊά οι. ἢ} ΠΙοναβάϊοιῃ ἐἸϑέαί, οἱ Του μ]5 
« ααϊηάδοίι 1} Π|0π5 δὰ οὐ  θ ἢ (6), } θα! πΆ ΟΕ {88 

«πᾶ οἠμπἰὰ Τα ἀιρολα ὰ σοΙῃ πο τα. ᾿γοβι σαν, 
«ἀα" ργυϑ Π5 θβαᾶτ ΤΊιι5. Ποτήδια ΠΙΘΙΌΒΟΙ ν ΤῺ} 5 

« ἀάνοχί!. ΕΟΥ 5515 σΟΣΙῸ στ οροῦῖοϑ εἴοτα πα ἐν (15 
« ΟἸεΣ 151} οὐ 61 οβίγὶ, » 

Ταῦο δαΠππ5 να ητι5. ον ΐοθο ἀδ πὰς τοναιίομο 

ααδϑῖνι, Οππχαιο οαναῖα δορὶ δορὶρία, «8: 

ὑἀρίὰ ἐξ Ββοηργαιη ἀδροτίαία [αρυαμί, σοι μι πϑεξ, 

φαοάάδλιῃ Φο5 ρ}} ἰοπηρογαμ }ἰβιοντοι σοιιπχοη ας 

τῖαπι ἀθργοι θη} ἢ ἴρβὸ σοπροτίρίαυ ἴῃ 400 
Βα Βοθαίαν, απο 658. βορίηπιο, [πὰ ἰρκίο δοοηορο- 
δἰ [56ὰ Ταβονῃαδοι]οῦα}. Ἰἐχριαίοπ 5. ἀΐο, οὶ 
ΔΠ561 08. ΔΡΡΑΓΆ  βαοοτάυβαιο πρτίαις γα Ππ5. ον 
νοῦ πῃ η8}} δὶ} 0 ὑβάαο ἰοπηριβ, ηπο ΕΠ βαμαῖ 
ἜΧΟΓ 6}115 πὶ δοηβοίιί ρμαρουῦὶ, 

"Εγραψέ πὸτς Κύριλλος, ὁ γράψας (1) τὴν ἐπίστο- 

ΐ ἐχεῖνον διαξεξάλε- 
, ἔξ 

ἐν 

2 

λὴν Κωνσταντίνῳ (2 

β' 

᾽ νι. ἐκφ.. 
), ἀλλ᾽ ὁ μετ 

ὃ ᾿ ἥπ ἡ δ. ὩΣ Ξνο-Ψ ἢ νὸς τὸν θούνον αὐτοῦ, πρὸς Ἰούλιον τῆς ᾿Ρώμης ἐπί 

σχήπον, ἔγοαψε λέγων, ὅτι Μέγας τόπος χαὶ σχόπον, ἔγοαψε λέγων, ὁτ ἐγὰας τόπος : 

σις γίνεται εὶς τὰς μεγάλας γχαὶ λαμπρὰς ἑορτὰς, 
στέρ᾽- 

"“" "νὴ ᾿ - Γ " ΑΨ. ᾿ τι τελυῦνται ἐν μιᾷ ὑἡμέρᾳ, χαὶ τὰ ἀναγνώσμα- 
: 

τα, χαὶ ἢ ἀχολουθρία 

δύο ἑορτῶν, διὰ τὸ μὴ 
ἀπομένουσιν ἡμιτελῇ τῶν 

κι ᾿ ἔν 
ουηασῇχι τὴῶν Ὑεννήσιν 

ἐχτελέσλι τοῦ Κυρίου. Ὡς δὴ 

οὐ δυνάμεθα ἐν μιᾷ ἡμέγχ ἀπαντῆσα: (3: εἰς τό- 
{ἐπεὶ ἡ Βυηρλεὲμ τρία (ἢ) 

μίλια ἀπέχει ἀπὸ Ἰερουσαλήμ γατὰ νότον, καὶ ὁ 
ἐν 

Ἰορδάνης τε 

ὦ». : 
καὶ τὸ βάπτισμα 

ἐ , 
πὸν τοῦ βαπτίσματος 

ἔλια (8) ἀπέγει χατὰ ἀνατολὰς) ᾷ ἢ 
προστοξάτω οὖ ὁ ἁγιωσύνη σοῦ ἐλευνῆσαι "ὴ Ὑ Ι ῃ ; 

πάτα τὰ συγγράμματα τῶν ᾿Ιηυδχίων͵, ἄτινα 

σλυλεύσας ὁ Καῖσαῦ ἍἋἰτος ἀπήγαγεν ἀπὸ Ἵερου- 
ὼς ἃ, " . "ἢ - φ. Ὥς ΚΣ "» ᾿ ΤᾺ παλὴμ εἰς “ρώμην, Ἴσως εὕροις βεδαίως τὴν ἡμέραν 

τῆς γεννήσεως ταῦ Χριστοῦ χαὶ Θεοῦ ἡμῶν, 

Τότε Ιούλιος ὁ Ῥώμης ἐπιμελῶς ἐζήτει περὶ τῆς 
αἰτήσεως ταύὐτητ᾽ καὶ συναγαγὼν πάντα τὰ γοάμ- 

ματα τῶν ᾿Ιουδαίων, τὰ αἰχμαλωτισθέντα, χαὶ ἀχθέν- 
πὰ εἰς Ρώμη", εὺρς σύγγραμμά τι Ἰωσάππου τοῦ 
γρονογράϑου, συγγραφὲν παρ᾽ αὐτοῦ" ὅτι ἐν ιχηνὶ 
τῷ ζ' ἐν τῇ ἑορτὴ τῆς Σχηνοπηνείας, εἰς τὴν ἡμέραν 

τοῦ ἱλασμοῦ, ὥφθη ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ, χαὶ χωφω- 

θξὺς ὁ ἱωρεὺς διέμεινεν ἄλαλος, ἕως οὐ ἔτεχεν ἡ γονὴ 
αὐτοῦ Ἰδλισάύετ ξ» γέρῃ, [1. γέρει} 

3.71 Εδηὶ ορ᾽δίοα πὴ ἤθη ὑγυῖ!]ο, 568. ψφινθηαὶ (εἰσ οἷξ ἀαοίου. Ξογῖριὶ ἰὼ ΒΙ8]. Παρ. Οοά, 9428, 
[Ὁ]. 120, οὐὖἱ ({{ὰ] 5 : ᾿Αναγκαία διήγησις, Λίογοςεαγίαᾳ παγγλαίο. Βαϊτατα. οδὶ 4 Οοἰδιοσὶο ἴπ ποίἰ9 δὰ 
(ογιϑέϊί, ἀροϑί. 110. ν, οᾶρ. 13, 0. 334, οχ οοὰ. ΒΙδ1. Τέδρ. απο θθ0, παὴς 9438, 

ΞΟΡΙρΡΒΙ, ἀὐίοηι ρα γ]αγοίτα, ΠΠΙΟΛοβοΙ νἀ πὰ5 1α- αὶ 
γϑηα} 15 ραϊτατόναπι Ποιπαπαμι δα] α ἢ} δα ἀ6 χὰ: 
«Νόοη μοββαμι τᾶ ἀΐδ σοηῇογγο τη 6 αα ΒΟ(]] ΟΠ 6 πὰ οἱ 
« δι ]ογάαῃδηι, Ἰδίδημα Του απὶβ ἀϊδία! ἃ]. Ὁ1|Ὸ6 

(1) σοπιθοῦριας Ἰσρὶ ναὶὶ, οὐχ ὁ γοψας, 
(2) οροπίαιν, Κωνσταντίῳ, (οηβέαπίίο. Ναὰι ἴὰ- 

16} Π15}} 50 ἀαρίο δρίκίοία) (ὁ ογιςὶα ἀρρατίοπο. 
(3) δαρρ!6 οχ βογίρίο ᾿λναγχαία διύγ,, οἷς,, 

γΦΡΡα, εἰς ηθλεῖμ, γνρ] εἰς τόπον τῆς γονήσεως 
Χριστοῦ χα΄. 

(2) 1 ΠΠἰ6 15 ᾿ἰβάθπη 5α}» ποτηῖπο αν π4}15 ροηϊ- 

ὁ πατριάοχης ᾿εροσολύμων ὁ ᾿[οὐΐε 
γάλιος τῷ πατριάρχῃ (0) “Ῥώμης ᾿Ιουλίῳ περὶ τού- 

᾿ ᾿΄ὦι , - Ἷ - του, ὅτι Οὐ δύναμαι ἐν μιξ δυΐρᾳ ἀπαντῆσαι εἰς 
Βηθλεὲμ, χαὶ εἰς 

(ατ, κεῖ, εὐρίπεῖ φαδιηίίο, Ἰοσρα. πιοῖπι5. Πα τὰ τὰ- 
{00} 8 ΤΠ 5 ΓΑΓΆΠΙ. 

(5) [αν ἢ ιονῚ5. δανθηα! 5 ἀϊοίίαν, αὐλιχ ἐξ, ςθὰ ηϑ- 
ἐϊυιι. 

(0) ὕο(6]., πάπα. 
(7) θεεβὲ τόν ΟΟ16]. 
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δάνης ἀπέχει τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ χατὰ Αὶ « ΠΙογαβαϊοπ ἃ οὐ ἹδὨ 6 ΠῚ. ΤΠ] ΡΙ 15. 95, β8 ποῖα 
ἀμ μς α ἈΞ’ ἧ δὲ ἁγία Βηθλεὲμ, κατὰ νό- « νόῖο ΠΟΙΜΙΟΙΘαν αὐ αὐϑίσιαοι οἰν Πα 5. ΠΗ ΠνΊθοΞ 
ϑρρνοος πόλεως, μίλια δ" χαὶ οὐ δύναμαι ἐν μίδ « οχ; ποὺ Ροβϑαπα πᾷ ἀἶδ ἄπιθὸ ἴοοία ρογάρογο, 
ἡ θησσι τος, ΟἹ ξηρτὰς ἀποτελεῖν, Παραχαλῶ οὖν ς Πορὸ δαδ βαρ  αἰσην θαμὰ, ΡΆΤον,α! βογα λον! 
τὴν σὴν ὁσιότητα, ΠΠ{1πεῦ, ἵνα ἐρευνέσης τὰ ὑπο- κ« οοπιηοπίανία, οἱ ἀδ5 π0]}}15. οχ ἀσουταῖα ἀἰβαιϑὶ- 

νὰ ᾿ ᾿ ἯΩ ἐν ἀκοιύεῖ ἐρεύνης (1) «(ἰοηρ, ρὸν ἔπαϊα βογίρίπῃ, νθποναπ 6,575 θοὶ πος 
οὐκ γπγηει ἐοδηῖν ὑβίξωξ. “ΞιΣ Ξπξα τούτων εἴδησω, κ (Πἴαηὶ τ πα ἀἴδ παι 51} ΟΒνίβειβ Ποχηΐθμδ, οἱ 
ἐν ποίᾳ ἡμέρᾳ ἀξυν) Χριστὸς δ δ τοδι καὶ ἐν κ αυὰ ἀϊο Βαρχαΐα5. ῬΓΟ 6 Θη]ΩῚ ΞΟΙ 115 ΠΟΠΊΠΊ ΘᾺ - 

βῆμν ΤΩΝ υὐπνοε ἐσ Ἰρω γὰρ ἐν τ Θὰ θβονν « ἰτίοσ ἃ] ἔππὺ ἩΡΓῸΒ. ὁ ΠΟΤ ΒΟΙν Π115. ΠοΟηλὰπὶ 

ὑπομύήματα ὃς Ἱελοσολύμων εἰς τὴν ὡ ἀρ]αίυμ {πί550 μὸν ΤΠ αι οἱ Ὑοεραβία πη.» 
Ῥώμην ἤχθηταν (3) ὑπὸ Τίτου χαὶ Οὐετπασιανοῦ. 

μεέματα, ἢ καὶ δώσῃς ἔπ 

Ταύτην τὴν γραφὴν δεξάμενος ᾿Ιούλιος ὁ πατριάρ- ἩΪΞ ΠΕΙοτὶ5 ἀσοορίϊα. {8115 Ἰἰοιη δ μα ίροῖνα ππὶ- 

χης (3 Ῥώμης, ἐρευνήσας τὰ ὑπομνέμχτα, εὖ- ναϑίϊρανῃ σοπιπιδη!ματίοβ, ἐπνοπίαπαθ ποι 30 Π)ὲ- 

ὑρίου ἐγεννήθη, δοιαθγί5. πα 5 658 Π)υπιΐπιιβ ποβίον {6515 ΟΠ βίαβ, 

οἴ ρυβὶ ἀῃπὸϑ 30 α παιν 0 5808 Ἀαρί ται. ὁδὶ ἃ 
χρόνους τῆς αὐτοῦ γεννήσεως ἐδαπτίσῆ ὑπὸ 'Ιωἄν- Βα οι δ δ {ανίο, 5υχία. πιοπεῖβ ῥατιααυι, 

νον, ἔν τῷ ᾿[Ὀρθανῃ ποταμῷ τῇ ς᾿ ᾿Ιχνουχρίου μη-. Βοσππάϊμη οὐσὸ πᾶπο ἱμνοβεϊ μα οι εἰιτῃ ῬαΙτῸΡ 

Γοβέατηῃ ἀἰν)πιββοιί, ἴμεν τη] ο5 οσίατα οϑὺ σΤὰαῦ- 

Ὁ τὶ " " 
ρξν, ὅτι τῇ εἰχοστῇ πέμπτῃ τοῦ Δεχεμ 
Ζ τ ΗΝ ὥνι (Εἰ Σ᾿ Σ ν τὰ ἩΡΗ͂ ες ὁ Κύριος ἡμῶν ησοῦς Χριστὸς, καὶ μετὰ τοιάχοντα 

νός, Κατὰ τὴν ἔρευναν οὖν ταύτην χωρίσαντες οἱἨἉ [1α- 
ἢ . - ν᾿ " ᾿ - - πέοες τὴν ἑορτὴν, γογγυσμὸς ἦν ἐν τοῖς πολλοῖς, εἴς, τηὰἱ, οἷο, 

(οίοὶ., ἐρξύνᾳ. (3) Τά. πάπας. 

ΌΡΡΟΒΙΤ ΑΙ 
δ). ΑΌΘΌΠΒΤΙΝΙ ΗἸΘΡΟΝΈΝΒΙΝ ἘΡΙΒΟΟΡΙ ΑὉ ΟΥ̓ ΜΌΜ ΒΙΕΚΟΒΟΙΥΔΠΤΑΝΌΝ, 

ΕΤ ΟΥ̓ΔΠΜῚΆᾺ ΑὉ ΛυσΌδτιΝ 8 ΕΡΙΘΤΟΙ,Έ. 

ΜΟΝΊΡΟΝ. 

Ὀαάμπι ἀπ ανὶ, πα πὶ 5ἰοἹ 85. οἱ ἰηβαπα5. ποηπίβειηἱ πϑ νυ] πἶ8, ααΐ δὰ5. ορ Ξἴο1845 νΘ ΠΟΥ 8 
βᾶποίογα πι Ῥαίγα!η ὨΟπη ΠἾ θ8 Βαρρυβοῖῖ, ἱποριία5, ΟΥγὶΠἰ Ορενδυβ αηπθοίοτθτῃ. ΝΙΒΠ ἀπαιδᾶπὶ 
{πρὶ ρολα! Ἰμβο 55. δὲ ον αἰποϑία5. Βαποία5. Αὐσαβιίπυβ ἰπἀαοίίατ ἐχ Ονγῖ]ὸ αυξογθηβ ἀδ τηονῖο 
Ηϊορουγαὶ ᾿ σαν Απραδίίααβ, 4πὸ ἰδαιρονο Ον τ α5. ΟὈΝ , ποηδαηλ 6888. ΒΆ0ΓΟ οί ἰαπίγαῖϊαβι 
ΠΙοτοηΥ αγαβαᾳιο Ογγ!Π 1 πηονίοπν ἴῃς δσολρήορανε οτφοἰθεἰαϑΠοονμην σαἰαίοφο τοσθηδθαιϊ, οἶχαο ἰο108 
Δυ05 94. βαρογβίοβ νίχογη, ἀσο5 γε 1 βασσθδβογοβ γί οη8. ΑἸϊπη 46 ἰπηρδυῦῖ 5. δὲ ἰρηαγαβ [αἱϊ 08 - 
(πο! σὰ ἀοῖ τα] [οτἰαίαβ ἰαιροβίον, φαΐ [α]βάπι ΟΥΤΠῚ ορίδίοϊα πὶ ὁοπἢηχὶ!, ἀσον σαρ. ἀ ΡΟΒΠΠ ο- 
τί ᾿τργθϑὶβ νόοιο ουϊη ρ 6111 οοΥ ἰσϑιγ } δἱ οδιο ονην 48 ἀπά θαβ (τί ϑ1} νοϊαπιδιῖθα5. Εοοϊο- 
8» ἀοχηῖα, 0. ΞΟ ογα τη π 5. πιο γα ἴα εἰσπογὰπὶ οἱ οὐἰγασαϊούα αὶ 4066. παΡνγαϊ ροριοίᾶ; 

οἰπαΐ, η6 ἀἸσαπὶ νογαΐο, 561 νουιτατἰ5 οοίοτο ἀδβιϊ 14. 848. σοσο, η6. φυΐὰ, αυρα ΟΥ̓ ποπηθη 

ρτατοραῖ, ἴθ πὰς ἀρροπαϊοο ἀσϑι Γογοβ, Εἶτα [6 πὶ ρυϊάσαι σαηὶ ἔατα ἴῃ Αὐραδιίηϊ, οὶ ἰὴ Βογοην- 
πὶ ΔρρΡοπαϊοίθι5. 

Αὐιωξηὶ ΠΗ ρροηθηβὶς ὁρίσοορὶ αὐ Ογνλιαη Πίόγοδοί μοι απινι ἐμ δόρει, εἶ πιαφηὶβοοπίλὶς Ῥοαιὶ 

ΩΝ 

(Ἰονοβι πε αὶ Ομ ειξίϊα πε Π οἱ αἰμϊοία, εἴς. γώ βαΐνοἰου αν αν πῳ ἴοι. ΧΑ ΧΙ, εοἴ. 1120, τὰ 
“Δρμειηΐοο αὐ ορίςἰοἱᾳ5 βϑαποίί ἀνισειδίὐιϊ, 

δοαιὶ Ομ ὶ ορίδίοία αὐ δ. Απρυϑέίμιοι, ἀρ πυϊρασμἐς ὁθαιὶ ΗΠ εροπψνὶ ρνοὺ μον μοϑέ Ὑπονίεηι οοίο- 
ὑναϊἐξ. 

ΨΟΠΘΡΆΘΙΠ νῖρο, δρίβοορο δχίμηἷο, Ἀαρυβίϊπο ΗἸρροπρηϑβὶ ργβα!!, ΟΥ̓ΡΠ]Πὰ5. Ηἱθτοβοὶν αἰ ἐλ ηι5 

Ροπιίοχ οἱ οπιοΐα μι βαρογαοίσμῃ ἰηπιηυβ, 1Π15 ᾿πδϑααὶ νθβι ρα οὐ} π΄ (ΘΡε 5 δὰ ΠΟΙ{{8 τα ἴα Γὸ 

Πύη σοξβϑῖ. 

{1 850 1Π|6οὐ ΠΙΒΡΟΆγ ΤΩ α]ουϊοϑβὶ, οἷο. (υἱα, ἐῤίά, οοἷ, 1120). 
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ΟΜΝ Ὁ 5. 
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ΒΏΠΕΠΕ 

ΒΡΙΒΤΟΙ “ὁ ΘΒΘΙΟΑΤΟΒΙΔ. 
ΡΟ ΕΔΊΤΊΟΝΕΡ Ε΄ ΑΝΙΜΑΘΥΕΒΒΙΟΌΝΕΒ. ΒΕΙΕΟΤ 

15.4.90 υοαηλπὶς σγοιἰοοϊὶ ορίκίοία ἀραοοίονία 1 αἰίγια δ Οννι απ οαἀϊἰοτὶδ ἀππὶ ὅθε. 

Ἠευονοπηϊκεῖναο ἴῃ Οἠγιρίο Ῥαΐὶ εἰ )οηιίιο Ὁ. ὅσ α-- ἃ ΡΠ 5βϑπλατη,ᾶο ἀοιλ λ πὰ ΠλΘΌΤη Ο] ΤΏ ΘῈ Ἐ551Γ ὉΠ}, - 
ἀραγὶ, θοὶ γγαίια δρίδοορο Ὑγαιϊδίωρίοη,, Θοπηῖηο ὁ0- 
ἰοηἀϊδοίηνο, “Ζοαλιηολ αν οαθοὶηδι, (ἰδοιγε Οἰογ ον οηβῖδ, 
Ποροπίονα ΓοϊϊονἹθῆι. 

(αϊοουποβοοῦ ποϑι6} Το ο εἶδ, στ ον ΒΘ ΒΟ ἃ 
πονῇ ἀποίον!θαϑ σα παρ θ᾽ 8 510 Ὁ ΟΠ ἰὰ Θ᾽ 
4088 δἰθυίααθ Οὐ πῸΒ πον ΌΓθ8, ΟΡΙ ΠΙΌΤ65. 9185 (8 
το! σίοπϑ τη ρονῖτδ Ἰαν θη 1} Ἰνδονο, ος μα κῸ Βρδν- 
οχ8 σοπίομα πὶ : 56.} 51. σι δ Θὴ5. στὰ νον ΡῈ} 5 
αἰνλίαῃ οαἰθο 5.15 σοι ραγανο ΟΠ ἃἰς διὰ πα- 

σῶν αἀἰξογθρανθ Ρ 1115 σοι ϑρίοϊοηίον, Πα τ15 λαΐοιι 
ἂς λαὸ οὐπβαἑ 5 Γποτιλ ον ποῖρια ποβίται γο οο-- 
3 8 ῬΌΓΙ5 τοι 03 Ἰδαΐι πὶ πα τι τρια τα αὶ (05 
ἀοροηδταμι {ΠΠιογαπι εἰναϊο5. συ βου γ!, μμλαῖν 5 
δα ποτὶ Ὠοταίθ 05 151} 16 μαγιαία ἀοοίγιπω θ] ατὶ- 
χαὰπα σον θηΐαν, φᾶπι ὁ Ξκαογῷ δογρίατ ΤΟ ΠΕ ΡῈ5 
55. Ὠδαδίσδο ἢ ηη; εἰ {αἰ Τἀτπ61ν δι. τπ61}{15 
οὐαΐο ρυθξδίαβ πατασὰ αν, ΠῚ ἰδὲ σιν θέ πηι σα»- 
πὰπὶ οἱ να 165 ΓΘ ἃ 5 51}} Ξρ!ριι 0 νόρθὰ οὶ 
ργιυϊοχία 41} 1}}18 ΒΡΤΡῚ σοπβρΊοῖο., Νὰηι οἱ ἢ. ἸμΕ15 
ΘΟΡΊ ρίαιτΙ 5. Βα Γ 5 Βα 0 10] Π 6 υἱ 5,6 οὐ πὶ ογ ]οἀοχὶβ 
Ῥαϊυθ5, σαὶ δοάθτῃ βριγα 480 βου !ριο. 1πονππὲ 
ἰπἰουργθία δα αιν ΒΟ ΡΜΙΓ5. Π ΠΟΤΡΤᾺ ΘῈ ρΓΟβ ΓΘ 55Ὲ15 
ἀὐοιριηα ἱΠοσαμχ τὰ πιΐτηο ΟΝ ΘΔ ΤΠ ς 6. Πρ5] πον 
85. δυιιο ἔᾷπι ἀδ τα 5.61} 15. σπάση ἀὸ ΑἸ} 15 ΣΟ Π ΔΊΟΒΙ 5 
ἀοκιπδ ρα γο θαι ηίον ἀἸβον  ρΔΏΓ ἀπτὰ ναστιοία!ο 
οἱ εἰπβοπβίο δ, 0165 Θὲ νοτιαβ ἀοοιν ἡ ρχαδληιι- 
ατὴ σοπδισίοντα ροΐοδι ς νρυθτη ΠΏ ΠῚ ΠΟΏΪΒΙ ὉΠ δὲ 
ΒΠΠΡΙῈΧ 6550 ροίοϑί  [αἸδῖπι ἀὐιλρηλ μα} ΠΟΒΙΘΡ (ΠΗ 
Ογγ 5 (φαΐ. ὃ. ἀατπα. 13), νασπτὰ δὶ ἂὸ πα] ἀρ] 6 χ 
{{π|4 6 ἰ5ῖα ταῦ δἰὰ5 σα! οοόβοοῦ παῖᾶ οϑέιάλτη ασαφ- 
ἸΠ06. βεοίᾳ βδ]5 56. β ἤονοβ ἰγαῆϊξ οα ΒΟ Β5Πη05, 
πονᾷ3 ηιν ϑίθυϊογιιπι ἸΩ 5.1 {π|6) 0 1185, ΠΟΥΟΒ γ 5 βαῦτὺ- 
τα πὶ εἰ ησιῖ, πάπα ταῦ ρία!θ ἢ δὺ σοη]αποίαπη 111] 
Ταϊει (ἰδ πὶ, χα ναγο νπΠρν αὐ ρυγ αἴ6 πη) ἀσοίν! δ: 
ΘΙ ΒΟ] ΐσςρ, οἐ ῬΤΟΣΧΊΓαἃ ογΟβοΘ μ 5 σα βῖτο ΡΓΙ ΟΡ α 
τοουτταὶ ἤρῦοββο θ5., αἰσσθ ΔἸ Πἰσρηλοι οοηπι ἰδταί, 
4υα τη [ποι πἰ 5ι ον αν ΠΟ 65, 4ιταΣ σατοοος 
565, ({ππ τη γϑιοττ γα ὰ ἘΧΘΠ Οη Το π 65. Οποι σὰ ΘΧ 
ἃ}115. ΨΟΠΒ ἘΠ 551}}15 δα οἰοσειτα ΧΡ “ΠῚ δον ρ 15. ΤΏ ΤΩ 
νοΥὸ οχ πῖ5. ν 1} ΗΟ ΟΒΟ γα πὶ σα ΒΟ ΘΒΙ ΡῈ 5 
Ῥουβρίοογο Ἰἰοθ τ: φ ]Ρὴ}5 16 ΡΟμΆ απ ΠΙΟΚΥΟβ ον Π] - 
ἰαπιιτη δα μιοία θαν ἐπε πορὰξ, οἱ οα βασνοβδσιοιι {{- 
ἀδὶ ἀσσηηαία ἰγαάοραΐ, παν πῖϊπο αὶ πυνάσαι ορίπίο- 
πσττὴ ΟἸ]ΠοΥΊΡαΞ γο]ϊοδιοηῖθν ὁσῃνϑ απ ξανὰ 5. σα ϊ- 
οι σα ΘΟ 6565 0156 ΠΟΙ Ύ ΟΥ 15 6558 ΡῈ0 5 ΘΠ ΟΡ. 5 
ἰπ Ἰσοῖα ρυοίογτο οἴ ποβέτ ἔδι ρ 518 015 Ποσ ΤΠ Ρ115 
Ράβϑδιιῃ Το σρηδ5 ριοροηθγο,ύυῶτῃ Ὠονὰβ ἀΠ 1πᾶς [ἢ - 
δ π 65, αἰσα μη] δ. νη }}}5. ΟἸΘραπ 15 ὁχογηαίας, 
ἀοπονίθονα. Ατονογ ας. οπΐπι δὲ τη] βία. ἀσοίτ! 
Ομ τ απ ρταείαγα οβὲ ἀρὰ δηξηαος 105 δὲ οτα 
(ποάοχοβ δῃ ἰ5{{{865. σὰϊ βάπαῃι ἀοοι τη Θ᾽ νϑγὰβ 
ΟΠ ΠΟ 65 ἀροβίο  δδ5 Ἰηξε ποία ΞρΙΠὰ5 αη οι Ἰα- 
5615. ἰὰ ΟΥΙ 41} Ἐσοϊοβῖα ἀσσασηῃ!, εἰ δὰ ρο- 
βίου οβ ἰδ ποορβ ΠΠ6Γ]5 πα ρα}. ΑἸ 46 0 5ιααἴο 
Δα αι 15 οἱ, Θ᾽ ασογὸν νου! 5 ἀι ἀχοίπ5. ρος οὐτὰ 
ἃηΐδ δἰϊσχποῖ ἀπ 5 ἢῃ το, ἀρτ γθνογθη 1551 11ΠῚ 
οἱ {Πυιο υἰββιηατα. ἀοπιίπηπι. δε βααπὶ Ἠοβίσιη, 
οατάἀϊαϊοι γανταϊθιβοῖι, απ βαηοίεο Β6 18 ἀρο- 
δἰο] σαν αι σολοἾΠο ΤνΙἀθηι πο (6 Ἰαίονο ᾿δραμιηι,ᾶτη- 

οἰὰ5 Θββϑῖὰ σρσαπι ἐχθιρίαν Οαἰθολόδοον. ΟΥΤΊΠῚ 
ἩϊΘτΟβοϊ γ πη αἱ ρυσ᾽5}}5. ν Θ 15.055} Τα ΠΊΒΟΓΙΡ - 
(ἀπ, πο 6 ἀπ 1} Δ ἐθα, οι 5018 ΤῺ ,11. ΒΟΥ ΠΟΤ ΒΤΩ 
Καθ απ] ἐγδ 5] λα, ἀν θα τι : ΓΤ οἴαστι πὶ 6 0 η- 
πα! ίατὰ ὁρόῦα ρυθαὰ. ραϊανὶ, 51. Πα ΤΆ ΠΠ Ὰ18 
ἀοηαίαι), ἃΠΠ1 5. σποηιιδ ΘΒ σοναν. οἰ δῖα! 5. δα αἱ 0515 
Ρᾶββίαι Ἰόσοάαι μιαροῦ δύθια, μὲ 40 ορθιο ροΓῇ- 
οἴδπάο οὐτὰ νϑύβαῦ ον, ρἰαποσαδ ἴα ΠΠπ φῬϑιορίθ- 
5δτὴ, Ῥδνθροηα ςβίηι 5 ἀομπ|5. ),. δάοοριβ νολλῃ- 
δἰκῖς ἀγο μι δρίποσρηβ αποϑηθη 5, [μα 5. ΠδΕ 5. ΤῈ - 
δπίηπο Ροϊ λα ρυϊπιὰβ,ιαυχα 15 ρεϊβορααο Πα οὶ 
ΒιπαϊοΚἰββίαχαβ, δὲ ἢ ἰάθη ἀὰ ργοραραηάαίῃιθ ὀα μ0- 
Τῖσα γα! κίομδ νἱρὶ απ βοίεις, ροβιρδηπατῃ ἰπΕ5}16χὶξ 
τὴ ὕνωοο- πᾶς γε! ΗἸ το ο  γτ 1 ἀπ|ὶ. (αἔθολε- 
865 ΠαΡοῦο (45 16 ἀπ!6 ΓΟ Ρ ΠτΡο5. ΔΉ η05 πἰαᾶνος 
πατῇ ᾿!οτηαῖο οοη οι ρα 5, οχ Μαυσάσηϊα οἰ Βα !ρὰ- 
τα πασίαβ Γαογαΐ, οἱ ὰ ἢπσαδὴχ ΡοΙομίσατα ὑγᾶη- 
ζα]ογα ), σα π ΘΧΘΙΆΡ]Υ ᾽ν Πο -- ΡΟ] οη στ δάσταιμι- 

Β ἄδηι (σέρομοδσοι Ῥγὸ διὰ "οπί πα! αἴθ οχγοοαῃλ ΟῚ - 

6 

ΤΑ] σαν}, αἰχθ τἀ "ρα 5] ο. αὐγάσαθ τὰ σηι 
ογιρίηθ ἀτῶσα σοπίογεειαν, {Π|ρο ποτ οαγανν, 0 
Ιαοίτμη θ5.,} ΘΧ τα }}}} φυσάδηι σσποοτάϊα αἰ Ρβζ 
Ππρας οἱ ἐρδη βίαιοι, σοηβίδηβ. ναυ! θα. ᾿πδἐ1{πι- 
Ποπμὴ σοσηπλο Π 65 τι 6 δ πισοβσονοις Οὐσατανὶβ ΘΠ 
πάθια πο ΠῚ οἱ, Πὰ πι5, αὶ νὙὰο. Πρ νυ οσὰ 
ΟΡ} 001 50] ἐπ , α΄ αἰτοιθ Χ ΘΙ ΡΙατΙ ποτὶ ἀθθβ- 
Β0η : ΟΧ πΠαἰπἃ ἰηλδη ΘΟ] 8 (ἐπ 8 501 15. 1115, οἱ 
αα8) ἀσϑ] ἀογα Παπίτ ἰπ ἰπ!ορ στὰ γοϑεϊ 15, 5ΕΡῸ5 
οτδίϊοπ 5 οἱ ἀσοινσιπ αν 516 [ἢ αι! Βὰ5 οοπ σον αραὶ, 
ἘΠῚ 1118. ἘΠ ΘΓ 6556 ροσϑϑιξ διιπρίοῖο, αὐ πίω οαΐθ- 
Ὁ θ5θ5. ΟΥΓΙΠΠ 5 πὶ νου βδιηῳ, οἵ νεῖθΡὶ οὐ ΠοάοχδΣ 
ἀοοίνι δ σοπ πη οὐ βδίηναν. Τὼ 5 Ὸ5. ἔλα πο ἴογρη ας 
γ ΡΠ Δ 15. Π] ΔἸ ΟΥ ὁΤὴ (8 πὶ οἸοσαῃ ἴα γα οπρῖὴ πα θρα- 
ΔῊ ρα αν! ητεβ, αἰ 4 πὶ ρΓΟΧ Ω8 δά ρΠραβίπι γ- 
ΤῊ ΠΠ δοσράογθιηαβ. Ντη δ᾽ νου θα ἀϊνῖπα οἱ ϑαοτα 
(γα ἀπ ἐὰν τα νϑίθγίἃ. θυ σα πὶ δδὶ ΘΕ σταιο πα, 
ῬΓΟΟΘῚ] ἃἢ ἰρ515 υογθ]5 γούθίρσγρ, θ᾽ ρθη άοτὶ μο 18 
ΟΥΔΕΘὩ 5. σιαπὶ ρΓορνΊ οἴ 1 δἰ ΡΠ 1615. ἀσοῖτ ιοθ 5.11- 
ἄδγα. ἀππὶ ἀπίοι Π1Π| ρυΌ ὸ ροιϑρδοίπηι 51, ἀμ |- 
5.65. ΟἹ, Ὁ. σϑνδυθη 55 ηγο Ὧἢ ἔα Ἰᾶτα ΘΌΡ 6[50}- 
Το ἀλη 9 αὐ πῖσα σὰτὰ ἃ οἵαν! πη σαι οαδο- 
ἌΡ δα ἀραβια! θτὸ (πὰ ἀνία νοσδίοπο καηοίοαιο 
ΟἸΠοἷο ραβίου δ! πον ἃ 5 ΘΟ ν᾿ ΟὐὯ πὰ πὶ πιΐι τὴ να σὰ [885 
ἰηβϑη αι οπ65, οἱ ἀοοῖγ ηι18 ἀιμοιίοτοι, δχ ραίγια 
ἀϊοροθδίψαο {πᾶ Θχϑίϊγραγο, δὲ γοίογοιῃ ἀἸἰβοῖρ ἔπατα 
το  σἸοπ 5. οα ΠΠΠΟἰ σαν ἐπιυοάπσθ γα φαρὰβ :σαπισιο πιὸ 
αυσφας οχίσασιαη ΟΠ οπίδιι, ἐπ ππὰ ἀἰαοθϑὶ (χὰ 58|τι- 
δυϊαῦὶ Ροποίϊοῖο αἴῇοθγα, οἱ ἴῃ νἱποᾶτα Ποτηίηὶ 
ἀβοβοθγθ ποθὴ ἀν τ δ : Ορρου ΠΤ 6588. ρὰ- 
[ἅν], γοίθγθα ἤαβοο Οὐ] ΠΕ Οαξεοΐεβοε ο 6] 5: π 1πὶ ἐατο 
ἀἸσάγο, Ὁ 51}}} 10 ΠΡ] 1551ὴ0 Ὠσπαΐπο δι απο ξογ αἴθ 
ἴπ πόθ ργοάθαηϊ, οἱ μοίϊπς9 φαατη ροβῃ οτος ποτα- 
ἰογιη σαίΘ ἢ 6868. ἃ Ἰυνοπίαϊο ρυ βοδ ΠΔ δὶ δα άϊοθα 
Ραβείηι Ἰοοι ρα ταγι Ναιη σαν Ὅτ πᾶ Ὀγροῖαγα νὶς- 
ΒἰΤαλυα μᾶβίονα! , ἃὉ 4}}15 ΘΟ] ρ 15 πιδὶβ ὀγορ β αά- 
ΠοΡί ΓΙ ΟΠ θιι5. σίου 4. ποὴ (Ὀ] τος, αὶ ποσὶ ἴοτ- 

ἢ) Ρεξοδηὺ οἴϊο, 564 νου} [λοΐ ριτοδοιίστῃ πη σα αν 
οἰβοῖο ε΄ πιὸ ἀπο ὰ8 5  ΠρῚΠ) 4115. Β80ο ρΙοἰα8. ἴαμα, οἱ 
βίαάτητη το μίοπιβ α (ΠΟΤ στ ργορασαπίῖου τὸ ΠΟ 10 - 
ἰὸν σον, ἰἰὰ αΓ ρστηο ἀπο ὸ ἰδ ρΟτΘ ἰατὰ 
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Ρ115}}}15 Δ πηοη  οη 1θτι5 ΟΡ γθσὴ 015 5 ἰϑἴποογο 
584 σὰπὶ ποπάπτη π51} 65 τοὶ ργωβίαπ αὐ σα 185, 
εἴ 4Π1ὸ το πὰπο ἐγαάἀ δε! οσατη τ δύββϑα 5, μΠα5 ἰπϊοτῖ τα 
ΟΥ̓ ὠαέθολοιρς, ἴῃ ἀπ δι5 σοπ ἢ σιπαα τ σας ἢ ερ 
ἀοσοίγιη σατιϑα, ὑτὸ 96 ππθὰ ν ρ}}}} ΟἹ] πονανὶ, ΠΡ], 
Ρ᾽ο ΙΝ Εἰβδί 18 ρῦθθθα]}, πιὰ παι τη πὰ βΟβΒθ ΩΣ ἈΠ ἶ Πλὶ τη οὶ 
58} εἰ πβίοπιο, Οἰἴοτο αἰαιιο ἀφαΐοο, Ο85 αἱ Ῥοπίρβηο 
δΔούῤθρίατο, οἵ τοιαυᾷ δἰ αἴα τπδὰ Ιάνοτο ἴπο ρνροβο- 
ααϊ ποθὴ σαν ΓΒ. Θἰϊατὴ Βα ΤῊ 1558 μαῖο. Ομ5 ἀα!θηι 
[ΟΣ ἀποίΐοτ 5 ΟὙΡ 5, Θὲ 40 ἰρηροτο Πουποτγῖε; 
ἰχπὶ χα 51} γα ο βογ) μβίογατη {Π|π|8, 6χ Ὦ1Ξ {τ ὁχ 
βου ρίογ 5. βοοοπιαξιϊσαΣ. Πἰσίον ἀθ γα {Π|05 
ΟΟΠ]]αρῖ, ἰπ ΟΓῚ 5. ρα! Ρ}}, 

ΒΕ ΟΥΙΜΩΙ ΨΤΑ, 

ΟΥΥ}}15 ΗΤ ΘΡΟβΟΙ ΝΠ} ππ|5. ἐηἴον φοίογος Εροϊοεῖα 
Ῥαίγοϑ, δᾶ ποῖοβ 1105 νόγοὸ ὁα ἴσα. εἴ ἀροβίο! τ 
ἀσοίνθ. ἀβοϑγίοτος ἃὸ ρΓοΟρΡ ΠΟΘ 5. ΟἹ α ΓΙ ΞΕΙ ΠῚῸ5 
ἀπ ἰδὲθ5. τοσοππεῖας, παμὴ Οἱ ΘΟΙ Β]αγΓΙ θα5 δχ 1Π|5 
ἘδοΙ δῖα ΠΟΙ α πὰ εἰ. Ἀπ 15. πιὰ} 15 οἰΐαπι ἀπ χυΐον 
ἴυ10, ἀοοίγι πηι ἡ ρὸ οὐ ΒΟ οχπι Οὐ ΠΗ ΘῸΙ ΘΏΤΩ 
Ὁτ ἢ 55 ΠΟ οἷ. πα θοαι, ΟἸΆΛαΙ δι τα τ 116 π- 
ἀδηνο5 οἱ ἀπρὶξ ἀμποβ, (ο ρου 5. Οοηβίαπεὶ 
Ἰγηρθγαϊουδι οἱ αἰϊχασί ο᾽ 5. 9πσοδθβογιση. πο 
ΠΉ Μ]}Ε}5. ἢ. ἰ0ο5. Ρ[θτΙσὰ8. βογιρίονοϑ. ΘΟ] β᾽ ας ς:8 
Ἰηϑίογίῳ, αἱ βοῦγαιϊθβ, ἡ]θοάοτνί(α 5, βοζοπιθπιϑ, οἱ 
4111 ἀδαγοηβίνραηϊ, οἱ Βομον σα πὶ θοταρον {ΠΠ|π|5. ἤι- 
εἴπηὶ πιο η ποπ). ἃ αι] θν15 ΘΕ 1 ΠῚ ΝΙ ΟΡ γα (111 
ἀροίρίομ ὁ, οἱ ραδα]οραιι θαΐγιπη,, αΐ Οἰσοῖ μδτ' Ἰοτη- 
Ῥοιἃ 5} 06}515 θη 01ΠΠ| Πονπόχαμὶ (φαοῦ (ὁ ὕοη- 
Βίδη{Π| οἱ (σηβίαηΕ}8. νοϊα πἰαὶ 8 Ἰπϑ ΕΠ θιλ ὁραὶ }), 
Ἰοηξα 5ϑρὶα γθοθῆβθῃϑβ : ἐπίθν στϑίεγοβ ρααῖοβ ν- 
τῆ], πιάμπ ἀποίον Δ [15 τπιὰ αὐταὶ {πο δὲ οἷ αν σαί πιὸ 5 
[1556 βαρ ίογὶβ ἀσοιεης ἀοΙοπδοῦοβ. σοιηιπδηιοταῖ, 
Ῥϑαϊαπὶ Οοηδίλῃ πο ΡΟΙ Πἀητπὰ, ΑἸα παϑα πὶ ΑἸ] χ,, 
Απιοηίαπι ἀὐρσγρίϊατῃ, αηἃ σπηὶ ππίτογθο ἄπ ρυρῆο- 
τα τη οσιὴ οὐὐΐα, Ποίησδθ σα 1}: α ΜΉΤΕ 46- 
πἰσιο ἈΠῚ Βροο αι! τρί οἰβήσιη ἀπ} 5 νἱσαονο, αἰσαο 
ἰη Εουϊθϑιῖ5 )61 δϑῃτίπαρα, [χΠ0ν σπτὸ5 ρτοίριιο οσιι- 
αἰ(ἰοτιε οἱ δ σαιιδητα Ποραϊ Επβολίι9 Πηϊοβοπὰβ 
ὀρίβοοραβ, Τῆπ|5. Βοβίγρηβιβ, βαγαρίου. ΤὨμηροι5, 
Βα5}1115 ἈΠΟ Γᾶ 15,  ἀοΧἧτιβ σου ἀγα τ οἰ Θηοἶβ, Λοδ- 
οἴπιο βγη 515, 50 }}}} σαυοοθβοῦ, υτ!υ. ηαὶ 
Ῥοσὶ Μαχιπιαιη ΠΙΟΡΟΒΟΙ τὰ πα αὶ δαϊηϊ βία σπς 
Ἰζου] ο5᾽αηι, ΟἹ ΤΠ ο ον ΒΡ ΡΎ ἢ 18. {{πΠὴῚ ὁ}, 1 ρ ]χρα! πὶ 
ϑνταβ.» 80. οἱ ἃ]τὰ ρονιμα]α βου! οὸ ἰὴ ἰσθο 
ΝΙΟΡΡ ον 5, 46 οἸαν]5 Οἱ σα ηο σα μἱρία!ο δα] δη- 
ΠΒῸ5 1115 ΒΘ Ὁ} νἱγὶβ ΣἰΓγ απῸ5 στὰ δΓ νη ] ]ὰ5 
ΠΟ γοβο γα Π}}5 Το σοηβϑαίαγ, 8 51} δὲ σαδοία ε!- 
15 δοιοναβ. [4016 συΐν5 ραγερίσθυθ μοίθϑι, [,6- 
“Ππῦ {ισααὸ ἀο δοιδον νε]ο, πη τπρῆο Δ]ΠΠ15 
γα 115. νοτῸ ὀρίποορο αἰμηῖς ΠΠπτὰ [αἴβδ υνιοστ- 
ἰαῶν : νορα τη οἰίλτια ἀπ ρΙοροτ: Ποὴ ἀγα ΐββο. 
Ναπι οαπὶ {] 165 ρον ἴοσ, ἀξ ΒΟΥ} Ἰπ ροίρ. 
βἰασίϊοα μἰρίονῖα Θούγαίοβ (3), {πᾶ εθ15 ἑοταρίτ Ηἴ- 
ΤΟΒΟΙΝ 5. ἐπϑἰλθνανο [5555 ὲ, δὲ ἀδ ρ] 00 «ἀτηῖ- 
ΡῬἅι5 βαρ ν  ἰδ γαββοῖ, ἰατη ἐστ μοῦ 5 ὔγ γι Ππις Ηΐογο- 
ΞοΙ που δΡ᾿ΒΟΟΡῸΚ, ΤΙ Θ ΠΡῸΣ γα  ΟἸὨ11 Π)Δη 6! ἰσρτο- 
ψίνοῖαν, φαοα 6! ΟΠ ΤΊ κι Π5. [ἢ δάπ οὶ 5 ᾿ναη θ᾽ 115 0 Π Ὁ 
{ντααν!ν, ἂς λα} {15 δαϊα στα. ρυδιάϊχ τὶ ἀπο πὶ 6ὸ 
ἀρτρ]ο Ἰρὶ5 βαρτα Ταρίδοτα πον Πα ΠΟΤῚ Σ ος, ἴπ- 
4}, ϑαγναίοτὶθ. οὐδοι! απ ἱηΡ δ᾽. (ὰπὶ Ποῦ 
αἰχίβϑει δρ᾽βοοραβ, ποσία ἱογΓὼ πλοΐτ5 τη σ 5 1} 5 
Ἰαρ! 65] ὰπηἀαπιοη δ} 65 γ6 ΓΟ ΡῚ5 61Ὲ}}} Ξ γαοτα τ ον α]- 
οἱ ἔ, ἃς σαποίοπ πα σῦτη σοη τα ῖ5 ΘΠ 015 ἀἸβρουβς, 
τι οὐαὶ ἤλ8}}} ἀὰ τα σα Π ψιά αῃ σοπν θη 55οηξ, 
᾿ροϊπ ΡΊ 5 ἀο]αρδιδ, σα σιυΐα αὐ ἡ Πουτη Ἰη5 Ρατηοηία 
ἐοπβι δῖ. ΒΟ ΌΘΘΉ ΕΠ νϑτὸ ποοίξ βίσθπα ΟΥὐΟΙΒ 111 - 
5(α τ ΤΆ (1 βο]αυβ Βρίοπ οπίϊα, νϑϑ θ5 Π]ΟΡ τὰ ἔτα - 
Ῥνδβϑα σοπιραυθποναηξ, απ οχίονβοιθ ἡ αἶ γοιὸ 
φοϊαοναπῇ. Ποὺ ἀἦθο 5ιιρομάα ρηοάίρία ἀθσατη Ππῶ 
Ονγ1 νοῦ θαπι ἀϊνῖπο θη δάσο ρτορηρουο κρί γι 
φιοϊαΐαπι ουπδθοια 58 η. ΝΘΩᾺΒ ν6τὸ Π|5 ἰαηἴαηι ἴῃ 
ἰοτγὰ ῥτο μὶ 5 ρει Διο θΙῺ 6105 σοι γιᾶγο, ν- 

(4) 1ὴ}. χ, ον 1, Εοοίος, λϊδέ, 
(2Ὁλ ἴὰ}. πὶ. 6, 20. 
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τὰ τηνι οἰΐατη ἴῃ οἷο Ἰοηρδ γηλ]οσὶ τλϊγάσ]ο αρὶβοῦ- 
ράΐϊυμι 1105 οὶ ΠΠπδίγατο Πρηαῖα5 ε51. Νάηι 0 
ργῶβι 8 Ξδυγουη πὶ, Η ΘΓΟΒΟΙΥ ΠῚ15 ΙΒ Π πὶ Οὔ Ο15. πὶ 
οὐ οχ [ππὺπῚΠῸ ΘΈΡΟΥΣ βασγιηὴ πιοιέθτα (ΑΙ ΆΓΙτΟ 
ἀἰοϊειπ Ροα οοοβίθβ πογᾶ ἴογθ αἰοὶ ἔοσεϊα Δρραγαῖν, 6. 
[πο τὰς ᾿σσδηξθ, γα 105 50118. {118 Ἔτι ΟἹ5 ΡΟ 5 
Ισϑθ μι ἀΘ ρα} ς }(α αὐ πιοὶβ 15 χορ! ΘᾺ 
ΠῚ ΈΓΘΙ5. Ροραΐϊα5. ΠΙΟγσβοὶν πιὰ ἢτι8 οοποιία τι8, 
τα χὶ πιὰ ὀα τη Δαταϊ τα (9 6 βίρπαγα Πα ΕἼΠῚ ᾿ιο πλὶ-- 
εἶπ αἰ φαλησία εροοίανογι. Νά οὐ πιαρπὶ λα ἀπο 
οτὰχ [πὰ [|| ἰαηΐα, αὐ φαϊπά δοῖτα βίδα ία σχοβάθυει, 
ΔῸ ἰρβοάὰδ ὁδοτο (οἰ σοίῃα, ἂα τηοτ πὶ πβίμιθ Ο11- 
νοι ργοίοπαθγοια; 6 Ἰαορ ἰδηΐα, αὐ πο πλῦὸ 
(μυϊφ Δ} ΟΠ πθ5. Ἰ5Έπ|ὸ Πα γαῖο5. κοβὸ συ Πχϊδ- 
(οϑαια 5θη Πγϑις νϑυα οἴϊαπὶ δα} 6Ὁ μοι! 5 
δάνθηθ ἃ} ογγοτ 5 ἰοπΘυναν τὰ ἀνθ γϑὶ, Πα] ἃ - 
τοπίαγ, δὲ σα χατη γογατη 6556 ἤθυ ρτοἤίογοι- 
(τ. Οπορηδ πηοάπη ρ86. ΟΥγΠὰ5 ορί 1 ἀ65ον]- 
ΒΕ ἢ δρ᾽βίοσα δααι(πᾶιὶ ἐδ οοήθίη πε ηΐραπ40 εἰσθο 

Β αὐ υυκππίαπίϊαπι Ἰρϑναίογροι ἀράστγαι, οἱ ΝΙσερίνο- 

Ό 

ὃ 

τὰβ ἴὼὰ Ηϊ ον ῖα οοοίεςιακδέϊοα τάστι ρμ. τ] 15. ΟΟΏΔΤΉ Ε - 
χοταί, [18 θᾶμα (τ ὁουαβοαθα} ΗἸΘΛΌΒΟΙν 5 ϑψοΣ τ 
Βάτῃ )61, τὰ 10. ἀτηρ 5 ααᾶτη ἰδοῦ, πΟΒΙΓΙΒ μὸ- 
ϑιγοιοΐδ ἐδ προσ 5. ἂρ Π05, πο τοο ρτωαΐοα- 
ἰἰοπθ γε, νοσαπὶ οἰἴαηλ γἱτέα θ [)οΐ, σοι θα - 
ΒᾺ5 ἰατὴ γα πα! 5 5 ρη}}5. 

ϑασσοϑαῖ δαίοιῃ Ονγ 15 ἴῃ Ηἰογοβο γτηϊ απὸ δρὶ- 
βοοραξι Μαχιθλυ, ΟΕ ρ85 «πο 5Έ 1 τη χτθτι5 Π Δ οἱ 
σαι πο αν ἀθίοηβοτ δυαῦ, 510 δἰ βου Ὑποοάοτγι- 
τὰ 5 (}): « 58. ἩΤΟΡΌΒΟΙΥ Π}}5. Ροϑὺ Μασατ τα Ππ0}ς 
ου] 5 ΟΝ 80100} Το 5 ΘΠ π δι, ρεβα! αἰ, 
βοροραΐ Ναχίπηβ, Υἱν ἢ ρνοραρπαπαα μἱοίαί ὃχ- 
ΟΊ] ς, εἰ οοα!αηι ἀοχίδταπι ἄδο ατηϊξογαί, οἵ ἴῃ - 
οἴβιαι θαθοραΐ ἀοχίεγαμη. ὑσαομῖπηι. [00 δὺς ἴμ5ὸ 
ἱπεχροσίθι βθη θοῦ 5. Υἱαπὶ ἰγάλδμταβ880, ΘΟ] ἰὰ 
ἀϊμα! 5. ΘΡΊ5Οορα}}5. μετα 9 Ογυη]ο [αθγαὶ, ργροηλ- 
εἰββίηγο ἀρ βοὺ ἀροβιο! οόγααι ορηγανατη, Θτ8. ἐἰ8 
οὐμιδα τπαχ] Π145 ΟἰΔῃ. βα55118 65} ρΟΤΒΘΟῸ 0065 ἃὉ 
Ατσΐαπ δ. Νὰ. σα ΠῚ ἀπ ηλάνογ 5κθηΐ ΠΠπ1 νοῃο- 
τπϑιίοῦ ΒΘ ΞΙ 5. Ουπίαγο, δὲ ἀροδίο!σα ἀορηταια, 
δἄδο βίτοππο ἱπσον, σοη πο 50}5 φυϊθιβάδτη ΟΔ 1] 118, 
π᾿ φαοάλπιλ σοπο θα] 0. 500. ἀσσυθαθο {Πππὲ, οἱ 
ἀοιπσοδρπ τα ἀξ |105 ρου πιὰ! [05 σαί πΟΙσΟ 5 ΘΡΊΒΟΟΒΟΒ, 
τιον 580 ἀορόπογο πο ΘΠ ΓΆΓα ;» 48 οχ 8- 
ποιὸ οἱ σία τα. 118. οὐμὰ ὁμβοηο5. ΟαἸιέρϑι!ο Θτροίοχ πὶ, 
αὐ ἀαοῖον δὶ ΒοζοπιθηῈ8β. Ομριοναμι δρίβοορί σα ἢτο- 
Ἰτοῖ σϑααπε (αἰ ααάρίηία, φηὶ πο 114 τη ]ἴο ρο 5. 
ΘοΙρασίατιι αὐ σνηοάιμη σοηνοηοτγαπί, Πρροϑι πόλη 
1Πὰπὰ ταΐίααι ποὰ ἰιαυασγαπί, αἰ ἐδβίαειν ΤΠ οοάοτί- 
ἴὰ5: πιὸ ἰρξῶι ΒΟ 5 ἃ νεγβατία γα {105 δὲ αὐοίο- 
τοὸὺ7 πη ἀδροϑιῖοπὶβ Ασδοϊαπι, φαληὶ ΟΥτ Πατὰ ἀν 118 
δυμοίύο ὁχοϊαάεγο τη] ογαπε, ΝΙΡΘΡΠΟΡῚΒ γότὺ 6 
δ] βάσηι ΒοϊθασίποΣ, βγη α] ἀο}5. 61, ἀδ ἈΘΔΟΙΔῊ]5 
ον θη τὰ Νϑήπα οαπάθιῃ, ἐπ αϊξ, σαμι ἅ}Π15 Πάάδμα 
Ῥγοβζοτι, δή αϑ 16 ομ]θοῖα οὐτηϊηα Γαβροθ ΓΟ 118. 
{παϑρρὶ Ουΐη δέατῃ δὰ ν νη} ΗΊΒΓΟΒΟΙΥ πλι 0} σηπ- 
δα ἀαἀίοπάαπι την. α!ϊί, οι ρ51 δριβοοραΐα αρῖνο 
1αθϑογαηΐ, πο ΘΓ : δά Θπΐπι 4] 605 σοδονον 
ἀάοται σαϊξχαδια, ΑἹ ἀΠ 6 νὴ 111 ποι ρὸ ΟΠ ΔΟΠ101), 
πὸπ τποο τὲ πῶσ ἀβκόναμ!, 5686. ἀρασία οἵ 11|- 

ἐαπααο αὐ οαμὶ οοη αμ βου, παροὺ 48} Ἰα οη α ὰ 
οἷβ οὐἱ πη πὰ ἀπο το Πηνα 5δθῖ! ἀκα τα! δ ροϊνασα αὐ.» 
ὧχ 115 Ραΐοὲ αυδηία [ΘΓ ΟΥΤἼΠῚ Ἰπιοσνὶζασ, α 08} 
ποὺ ἀσύσβατο Παΐ άδπι οογᾶηι [6 σα  γ}5 Κα οἰρὰ5 αὐ - 
γουϑασΤΪ νον αι5 Δα ἀορδῃξ, Ξοῦ ἰαπία πὰ ἀρ Ξ05 

ϑοοίατίοβ, φαοταπι ἀἂδο ἔὰπὶ οτονογαξ ροϊοπίϊα οἱ 
αἰδοῖα οὐαὶ 6 πον οη νοι πὶ 5: Ὁ ΠῚ 6558 
βαυύαπι τας 1ρ51 ἈΠΗΠ]Ο τα 15 αι 8 ΒΟΊΉΟ] ἰβίααο ἀο- 

φοβα δαθη , ΛΠ 1 σα 18 νἹ Οἱ Ἀγ ΠΙ5 ἀθ 5}}}5 80 6015 6Χ 
τανρατοπί, δἰ, αἰἴο5. τὸ ἀνθ  σ σπὸ Βα ΒΕ Πα ον ον, 
Οποπιαάπιοαττι ἀφοῦ! οἱ Οὐ γι], χα ἀο 5640 ἢϊο- 
τοβοϊ γι δηὰ ἀο᾽ δοῖο, « ΠδΡΔΟ 115. 65} 1Π| βαριία- 

τὰ 8,» Ὁ Α͵Ὲ ΝΊ ΟΡ Πογαϑ (6), « ἀἰαθ λαἶο ταυβατα 586- 

σρϑοιε ΠΙΙανίαβ. [511 παηααθ ἀβάᾷια δα Τ]ιθο 51 

8) ΠΡ. ν, ὁδρ. ὃ. 
1}. Ν Ω ο. 29. 
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ἱπηρϑυΐαην, οάτὰ οο]ββίατη δα πιἰβιθαθδο. γα αὶ σου πἰατοπίαν, Οποά 5ὲ φαὶ 14 ὁ5δθπί ὀοσαγρδι τὶ 
5ιη! Ροδί {πὸ5 ἀἰνη5 ΟΥγ 5 ποθ 05 56 θη βιὰ ἢ. 
τοσαρογανι » Θποτποιίίο απίοπι ᾽5 ἄρῆπο αὐ 5ράσῃν 
δπι μογνοηθνες οἱ αἀσὸ μαοίο ἢ θὰ 565 ποβξοΡῖ, 

ΘΧ ΠΠ ν 5 5 νη {1 Οσππίδη Προ απ αην Νοσίατίο 
γερο 58} Τιοοήοβῖο σε] γαῖα οξι), αὐ δα ηγαδαι, 
Ατα τοδί, οἵ ΤΟ ἴοβ δρίξεομρος Ἰϊοιῆὼ ὁσασίοβ, 
νι στο οί, σαπὶ βου αἱ : «1 σα νοιὸ ᾿ἐθο!οοα, 
ἸΤασα ἢ. ΟἹ  ΠὯἰὶ πηδαλίου πὲ, Ηρ ν τὴ 15, γον Τ Ὲ- 
ἀϊδϑίμγατη οἱ Π6ὺ δηχαλ ἰβσϑπγαιη. Οὐ ] τὰ ὁρίδοο- 
ΡΠ Θ580. Βοίηλ 15,16 Ἰαπια χά τι ἃ ριον με Δ} 1085 
ΟΡ ΊΒΟΟΡΙ5. ΟἸδοματη, 4 απὸ ἀἸνουβὶβ [ῃ Ἰοοἱπ ρα εἰ- 
ἀπ αἀνουδιιδ ἀὐἰάποῖ ἀδούνία νι ρὶρΠπαπίαβ ααὸ- 
4π6. 0. πτῴῖσηι, 1 ιοβὶ χα, Ον ΕἼΠΠῚ 75 τη διὶ- 
αἰ 4φασα μεϑίον Ασδοίπηι ΑὐἸαπατη σα ὰ Δ}}15 ἡπ|ὸ-- 
ἀὸ {Π|5 ΟΡ βοορὶϑ οοηίθ ογο ἐρΠ  βἰοπ 8 ΒΡμῸ Πθπ 
αὐλίανιι. Ὁ ΠΘγοιπ γ λ5. ἴθ (ἰἰοίοφυ, κογἱμίογιμα 

ἐεοϊοβἰαδίτοούιαν ἀ0 10 ΘΘνῚ}}} 1» νη} 5. Πιούοβο- 
᾿γ πιὰ ΘΡΙΒΟΟΡ 5 Βθρο ΠΡ Ό]515. σοὶ πῖδ δὲ τεοδρίαβ, 
αἀ οχίλθια 50 Ἰ᾿ποοαοξῖο ῥα ποῖρο ὁ010. ἀΠῸῺΪ5 
᾿Ἰποομοῦββθὴι ορβουραΐατμα. ἔθη!» Πα ὁχ [}}8 
οὐδ 5 Ροσι 5 ΘῸ.] 6 5] β Πσορττι βου ρίσνια [οβαῖ- 
ποτ 5. σον] Θ5., γε! απὰ [ον ἰδία Ομ 15} 
αἰ οίαιη, οἱ ορΠισάοχὼ Π 40] ἀϑδονίονοιι σὐῃβίδῃ }5- 
δι ιῃ, πὰ }{}5. ἃ 15 ρτῸ γϑυ αν Πὰς ἀοοθγίαββθ, 
Ῥεγϑδου οηθ5 νὰν 5. μ 6] }}1556, ἀᾳιιο ἰός Ροη πηι 
οογίαπλοι ὑσρίαβθο ἃ ὈγΊΓα ἰδ ἔθγο ἀπηὶβ ὐοαδίδ αι] 
ἱπιρϑγαϊουῖβ σα δὰ σοι ρ]γ65 δῆ μ05 ΤΠρΟΪΟΞΕ: 
σαγβασι ἀπο “απ ἐὰτη ἀμ ἢ ΘΟΙ 5 ΌΠ: Πγᾶ558, 
στὴν ἩΠοοοπῖι5, ἀδνιοῖο Μάχππο γτάπηῦ (481 10 - 
ταάπαπι ἰμπηρογίτιην ἰὼ Ουο ἰδηΐο ππναβοναῖ), 491 
τα 5 Ἰλομλαμ8 τοσίθ σοηβιῖ 15 Οσ δία ΠΡΟ] Ὼ 
Τονογβῖβ, 1105 Βα 5 ἀσϑθϊο οὐπα! οπαἀοκ γαάδγοί, αἱ 
ΒΟ ἢ ΝΙ σο μΠολα5.: « Εαὐθη) οι ροϑίαία ΤἸ οἴ οῖτα 
οὐ Οὐ ΠΠ]ὰ5. 41 γὴ ΑἸοχδησθτῖῷ οἱ ΠΙΘΓΟΒΟΤγ  (α1γὲ5 
Ἐποϊοβίῳ (ῃτ 5. δη ἀδρᾶπὶ, νὰ ΠοΠΟὉ 1: ΠῸν 
σαὶά θη ΑἸοχαιπάτία ΤῊ ο ]  ττὰ. Του" ἀπίοιη Πἰὸ- 
ΤΌΒΟΙ 118. Το ΠΟῚῚ Βαισσοβόῦοιν Βαραδ, ἀϑάαο δά 
ἰοπηρονἃ Απαβίαϑ! δὲ πόσοι μὶ ρου Πὐπτη ἢ - 
τ ατι ΓΈ 1. ΦΟ Δ Π Π 15 ΚΘΥῸ δι ςό5500 ταί ΠΙΟΡΌΒΟΙν μὰΐξ 
ΝΌΡΟΒ, » ΠΠασίοηιι5 ΝΊΟΘρ οΓα5. Εν Ογ ες. ααΐάφηι, 
τί τι Ἰοστ5, Ροθαπι σογία θα ρ ὀου αν Ἐ, σα Βῃ Ὡ]- 
418 υἱἵῶ δι ΘΟ πϑ αν" ; ἀρ οδίθτο απ! ϑιὴ γθρο- 
5118 68. {Π| ογοινα β]οσίαν, ἀπλῖπ τοι θα 6} 1} 55 
δυοχ ὅς. Οιάμν ρρο]άγαπι ααΐθηι οἱ βαποίατῃ 5αΐ 
πιθπιοτίαη ἀρὰ μοβίθνοβ εἰΐαπι γο χα ονη, ΟγΉ Πὰς, 
ἰὰπὶ βοῦρία {115 φατ ἀχβία αί, ἰαπὶ ΟΥΙ ἢ α 15 1565 
οἹοβίαι [8 51}, .80ὰ Ο]οπιανίᾳ, τ φαῖθτ5 ρσοοδα ἀπαὶ- 
γΟΡΒΔΤ δὲ ΟἹ ΘΟΤᾺ ΒισΠχο γα 005 5 χοίοτηιι ἰδοῦ ρία 
δππ|, ἀθαὰο ἰοβιαπιατ, Νάπὶ αὶ αἰϊογια. Ραἐτ απ), 
«} πὶ Βα ποιόν σθαι οΟἰανίογθ5. πὰ ποηναῦ, [1 1} 15 
ᾳασααο ΟΠ ΠΟ Λοβο]γ αἰ καὶ ἀἶο ἀδείηχα ὑυοΐανα 
ΜδυΜΠ, ἢπ ἐσ 01651}5 τθοῖὶβ καμοία φοραί γ τὴ6- 
χηουία, Αι βογίρι5 φασααο {ΠΠ|ι5 ἀρᾷ ἀγτθσοβ πὸ- 
ΤΘ βΆ 011} ΡΆ(ΓῚ5 ρσ πατῃ αρίχιο τερογίίαγ, 

"Ἑ ΒΟΒΙΡΤΙ5 ΟΥ̓ΒΙΤΙ 

ΟΥγιΠὰ νου Πιῖβθ6 ἴῃ Οὐ] δη(α }} Προ] βία ϑονὶ- 
Ρία ΟὝΣ ΠΙΘΡΟΒΟΙ πα ληΐ παγγαῖ Νίσθρπόγες, οἱ 
ἈΠΕ βογιρίουος ποπ ρᾶποα [1356 [Θαἔσπίαγ, ὕὰτ ΘΗ αι 
Υἱν ἀοοία 5.6 6] ΟΦ δ 565501. οὐ ἰοῦ ἀπ ἷ5 μι ΘΙ ἶ5βοὶ 
Ἐσοϊοβίαν ΠΟΤ βο! ψιμ απ δι, ἐπ πὰ ποπ πιο 0 βίης 
Βα Πα αἰρθιι5. οι  π]οἶβ, αὐ οχ Ο] 5 ἐμ5 ΕΠ ΠΟ ]ν5 
ῬΘΓΈΡΙθονο ΠΙοοἵ, νου αμ οἰ} 5ἰ Πα Ὲ 115. ἀἰο!θ. ΡῈ 
ἰοίαιηι. Θπλθταροοίπεαη δοποΙομαΡ᾿ φΟπϑπον βϑοι: 
ῬΡΌΘα] ἀα ἷο εἰ οαἰδοίδξθο δὲ σοποίομο5 {Π|π|8 ἸΟῊκ6 
ΡΙαθο 8 56} {Π|6γὶ8. πιαπ δῖαν, ααλτ) {πὰ αἦ ΠΟ 
γΡουνοηθΡο, ἤδὸ θητῃ ρεϑοὶραᾶ ογδξ σοηϑαποίααο Ρα- 
ἴση ἘΠ} 5 [ὃ πὶ ρου 5, ρεοξονίιαι 4π| Ἰατου ΠῸ5 διὰ- 
ἀπ οι οἱ ΘΙ θη} Ῥυυβο]αν! ογαπέ,αι χὰ αα ρο- 
ΡΆΠαΩΝ νογθὰ ΤδοΙββϑηΐ, οὰ δἰΐαπῃ ἢ {ἰδ εἰς πη ἀανοαι: 
αἰ σουία οὐ ποθοχο ἤΠά61 δἱ ἀοοιγϊη 8 ΠΟΥ αι πὶ να ο 
οοπίαγεί, οὐ ̓εο οἰ σγΆτΩ [α]5Ὁ ΟΡ ἢ] οηθ5 ἰάπὶ Ο0Ὲ- 
ΟΙΟΏΙΡ 5. α πὶ 5οΥ]ρ 15,6 11ἅπ| ΡΟ 5} Τα 1α βογίρίοτα τ 

4.1] Τίπι. τν, 7, 8. 391 (ὐε. 1, ἀ, ὅ. 

ἰρ515 τὰ 58ὰ, (85 ΔΏΪΩΟ ΘΟ ΠΟΙ  οΡθαπὶ οἱ ροραΐο 
ἰσαφόραπι, ὀχαυ αν δ ΠΟ νΔΟΆΡΟΙ, ΟΟΥΓΟΒ ἀ ΠῚ ΜΠ ΠΟ 565 
δἰαάίοβος Βα ροναατ, (ἄτα ΘΡΊ ΘΤῚ σά]άῖο γογρα ποίλῃ - 
ἴον. αὶ σσῃσίοπος ον τη 6σΡραπ, φαάοπὶ 48. εἰ- 
οὐραρίαν βουίο γα ἤ 15, σΟ, ΒΓ ΡοσΘ πη, ποι {π0.- 
«οι ὐτθοῖβ {15 ἀαρ!ιοῖ ἀθ σα ξα μεϊοδίανο πο [Ὁ|| 
ΠΟ ἐπάν οἱ ἀἰοσμαλ ἴοτο ΘΠΥ ΜΠ} Π} 1 ΠΠ λ13 
πιὰ θοθαμι, ἈΡνον δ! πο5, φαδταηλ νχ ἀΠ πὰ Ρ}5 
4 πο8 ρουνθηϊ; δἰ Ραί 85 1}}1 βᾶποι! ργωιποαμίο 
γϑυθ αι 6]. τᾶ ἃ ἀπηάδηι οὰπὶ τη) δία! νθηο- 
ταις σάϊθ Ιοο ριον Πα θαμι, αὶ μόρα! 5 Ὑ6}8 - 
γάη 0 ϑογιοπρ παρ 15. αἰϊιοονοιαν, δὲ. οὐταιποά 15 
ἀπ ΑἸσογοιίαν ρονοίρονοῖ, πιοπιοτίαιθ ΓΘ ΘΡοίς 
ΘΟ Ργ ιν [οἱ] ἀπὸ σασχαο [ὉΠῚ 56} }}0}}5 αιηδι- 
ΘὨβῖριι5 οἱ δἰ ι ἀ0515 ἃΠ ἐδ} 5. ρα ϊαἽ οοποϊομαίο- 
Τῖ5. βίημα!α νογθὰ οαϊαπιο ὀχειροόνο, Θαοὐ κὰης. Ογ- 
τ]ὸ φυσαᾳιε ςοποϊοπαμιε ἰδοἰΠαΐατα οβδαηι ὥταοα 
ααιάατι ἀπ οίαιο νοὶ δι βδίπιὰ, φασὶ (αίοσλσςὶ- 
μιὰ 0}ὰ5 αἰῆχατη φόροι Σ πὶ μθα ἐπδουίριιο (μέο- 
ὁποσοῦην (ἀπ οχιοιημυνάπο, 5δὰ Θχ ἰθπερορὸ ἀἷο- 
(1 νοσκα αν, οἷανς Ἰοσιαίασ, Βῖς ἀατοπὶ ἀἰς ἀηπο- 
ἱαίο πὸ: « Μά α φαϊάσηι οἵ απ αἰοίαι, 580] 
Ἰπ5 αι ν68 ἃ Οντη 0 5 πμα 115. Δ 15.) δὲ ἀπ ο Ἰν}}- 
.ἰδιατ οἱ ροϑὶ ναράϑμιαμα, [15 4α] τοῦθ 5 ον η 
{Πππιϊπὰξ, ΕΠ 5. ἀα δηχ, σατῃ αἰσοθαηίαν, ἐγθοθῃΐο- 
βίριο ἐγ σδβίτηο ἐούσῃ ἀπηὰ δἀνοπία5 Βοιοϊηὶ 
ποδί τὶ δόξα ΟΠ νει, χυϊάαια δια ἀϊοϑὶ χορ οίθ5 
ἀοπουιρϑουῖ, ἰὼ {8015 ταασπα ὁχ ματι ΤορΌΓγΙ 68, 
βοσιμάπτῃ Ξονρίπ ας ρ ΟΣ ΣῈ Ἰιο  558 {115 ἢ 16] 
ἀοσιθδ!μαϑ, ἀπ ἐχροταὶ γϑηΐτα ἴῃ σορηοηθηϊ.» 
ἔχ φιὰ διηποίαιϊοπο 1ἃὰ σποά 5 ρ6ΓΠ 15. ΘΟΠῚ Πγ6Π10- 
ταύ] ηῖὰ5 ραϊοί, οἱ 411 σοταρίαγα ΟΥ̓ ΤΠ Πα ἀϊείαια 56ὰ 
βυυρία ΟΧ ΞΕ Πκθ6ς οἱ 15 ἀατο ἃ 085. ΘΘΥΆΘΠΘ[6, 
αὐρᾷαθ παπὰς ἴμ. Το ργοοσμλί σα ΘΠ] 0565 ἀθοθι} 
οὐἷο, 6 τηγϑίαροσίοϑο ααϊασαθ, ἃ βία αἸοαὶ5. ἢΠΠ}Π5 
᾿ηἴον ἀϊοοιά αι ἢ 6 Ρῖβ ρββο τπηπιάαξα, ἀ}} 050. ατι- 
ἴθτα ΟΥ̓ ἀδηοορθ ΡΡοθα] ἀπ ῖο τοοομηῖία5 (σαὰ- 
γαμα οἰΐαιῃ ΠΠονο γτα τα Γαοἷ, πο οί οι, οἷ οχβιῖ- 
{1550 5 σα ΘΟ ΠΟ 5ο 5 ΟΥ̓}}}Π1} ἔθ 00 Ὑ8 διὸ 1} τῷ 
ἢ δἀο[οσοσηίία ὁοπιρόβιορα!). Αἴψαο γ0} νὰ οἴνατα 
ἂς σασπδᾶ ὀχ οι ρογάπθὰ5 ἰηβοῦιθῖ, αασὰ ποι Ἰοησα 
τηρά πα! οπο νϑυθογαθι θα ασο οχρο!γοηίαν : 568 
5 Ρ6 16] ρμανάσαθ ραΓῚ γὙθρῃὶ Ποῖ τηϊορρνοία οηθ, 
Ργοῦ! Θριρπ5. ἀνα! οἴόοι {Π|, δἀ σαμίσπι μο ΡΠ] 
δοροιποάαγοηίαι. [ἃ νοὶ ὁχ ἴρξὰ μηναδὶ ὄντι, οἱ 
ΤΑΙ Ἶ5. ΟΠ ΡΟΝ" ΠΟη6. ἀρποόβοθιο [ἰσοδὲ : 4185 ΠΟῚ 
ΡΟΥΘ ΒΙ ὈΠΠ 1 }θι15. Ἰαὰ 85 ΒΑ Β᾽ ΘΠ δ νου 5, 561 υἱτα 
ἀμ νον] Π.6 1 Δἴ ν ξὃ. Νὴ δα τη. ὈΒἢ ΟΒΟΡ ΙΒ 
πΐσς ἀμ μαν ἀυβαιη πη! (0 Β]θτι5 : ποτ Βα ρ᾽οαία αι Πῖι- 
15 βσα!! μιραμἀΠοᾶθ. ρυοίονς ορίπἰοεβ : ΠῸῚ 
δαὶ σαριες, φαθιαδιχοψαιῃ πον σαἰδομίκιρ Ὠοϑίυ 
ἰδ ΡΟ} 15 50] ὁπ!, βοτὰ δὲ ῥ᾽ μη αβηναία. ἰου]οδί 
δυδιονίθηδ: κοἀ ρασαπὶ 961 νουρθαπι ἀπηιηίαί, 
ΤῊ ΒΡΆΒ4 6 ΟΓΘΡαὶ ϑογίρειγαπ Σ πὺμ 1 ρεϊναίατα αἰ - 
4πθηὶ ργαν Ὁ ΒΘ] ἀδέογίδϑ: σϑα ἡπχία ξοπ- 
5π1π δ᾽ σομϑοηϑαπι {Ππ|5 4 ἴατῃ ἤογοθαὶ οὐἵμο- 
ἄοχῷ σαἰμο]ϊοβαια ΕΟ! 65ῖα. 
Τπ46 τηδη 6516 ἀμραᾶτοῖ, ποτὶ μαϊναίῃ5 ΟΡΙΠΙΟΠ 3 

ΑἸ ψὰ 05. σα ΟΠ ἶδπιοδ ΠΠΠππ ἰῃ 5 Δ Ἐπ|1556, ἀθαρ βααιη 
δἰἰψαδτῃ πόναθι σον πλ ΡΌΡΌΪΟ ἐπα! 55ο : βοά 
Θαπὶ ἀαληὶ ἃ δλσο 0 ἀροβίο]ο ἀπίοοοββοτο 8860 δἱ αν 
41}15 ΔΡΟ5.0118 ΡῈ. πιδτ|5 ὑδατίαπι ἀοσορμογαι: σπατὰ 
Δ} Επσο]οβία σα! πο] οα ἀἀοοτδξ : ααληι σθοθμ! πη: 
ἰγύαηὶ βαησαὶπο σοι Πα αίατῃ πὲ Π χοῦς, Νοίμις 
ὙΒΓῸ ΤῊ ΠΟΥ ΘΙ {ασξίογτς, ΔΙ Οἤ 6505 ἰδία; ἀποξογι!α- 
ἴθ Πάλορα ἀουθαμί, σαρὰ οχίοιηροναπο νούᾶππ 
ἴὰν ; ααΐῃ θοείτ5 τη αἰ το τπαὐονδηι οὐ οἀοχα νυ 8} }- 
ΕΦΕ οἱ ἑαῃ οί ἐΠ5ρι ΕΟ Π15 σογ αά πηότα γϑεϊ 8 - 
απὶ. Νὰπὶ ἀυ ρον ἸΟησὶ στη ρμονῖβ τποι αἰ οι θαι 

οχ πιδῃίο ΒΟΡΏΪ ἢ 5 Βου ρ(Παπίητ, γοοία σοηιταοηϊαγία 
γνοσδη(Γ, γ6 1 ο0 φυσᾷ μ στα μι 416 ἢ απτᾶπα σοπη πη θη- 
8 οἱ χαθἀὰ ροντηϊβία Βαμα η : σατη ΒηἾ πὶ μογϑιιαϑὶς- 
δ θὰ Βαχιαη ΒαρΊ ΘὨ ΠΥ ΓΒ 5 πἰϊαπίατ, ΡΊ] 5 οδγς 
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ὨΪ5 ααδι 5ρῚτπ5, Ρ]ὰ5 [6] Παστῃ νυνὶ σαπου 5 Πὰ- αὶ σθοῦγλο δὰ ρείαηι δουὶμβέανανιια ΠΠρυιτα, 5θχ ἀ16- 
Βογὸ 5 6η}, Οὐαρ γΘῸ δχ ἰρτρογο αὐ ρνοχίμ το - 
Πολιοπθῃ ἢ νΌΡΡοὸ Π6Ὶ πδεγα π 65 ἤπια 4} {0518 
Ἰπϑριτα Ὁ ρ ὉΠ οἰβοιπίαι γι ὅτ} Οὐχὶ! 2 ΔῸΣ το 8 
σεῖς πὶ ἰοιμείπιθιῖ τ 5 Βρελίίας Πδὶς ΘοδΙτὶ ἰυρθ- 
ὅτρ" ἴῃ νυθὲς 5ι οὖν, Δο 6. οὐσία φαΐ Ἰοφμαπιὶπὶ: 
δοιὶ ἐπ ἐπ πον ἀμ τίν τοὺς αιοά ἰο μαπεῖητ ὅδι Τὰς 
᾿ιος ρογβιορὺ ἀ5π γα γ6 γιθρτλβ, αἱ ὁμίπη! σαι 
ουὐῃοϊοηαίουθ5, πὰ θ ρολνοῦβο πὸ πιο, πὰ 
Ζοὶο 901 ἀποσπίαν, ααᾶπάο δὶ ρορα!ατα νοτμα ἔι- 
οἴππ!, ἸΙόηθο οι οα 5 Ρἰογ γὰρ ἡ παπὶ “ποτα! 
πὐθααι, δηἾ πὶ} 56 ῆδὰ 5861 σον : σα μ(Π1}- 
ἀδπιὶ ποὴ πὶ 56, 5οά ὥρισται )}61 ἀραθθαν, δὲ ἰο- 
ααθπηναν εἴη 6 16 φοθρόῦμι βογβοπάτγηι πιστὰ 
[)εῖ, γεσας δρίθ 5. ἀξ οἱοίαῖ 115. ἐξ ς αἰάαὸ μυς 
οἴατα Ογγϊο σοη ρῖβδο, σα ἤάβοθ αἀἰν η5. 111511- 
ἰὰποηδ5 ἐπὶ φα  ράγα υγ 5] βοὴ. ἀϊοίανοῖ, οἱ μὸ- 
Ραϊο ἰγαάοτοί ΗΘ οβο! γι απο, ΘΡΡΠΠ5. αβί, απαηϊ 
τῷ ἀπ τὶ ροσδῖξ, δι ηαξ ΘΏΠΩ ἴἢ 5, πὰ ηἰ 
ΡΊο πὰς ογαϊ αν πιΐβ ὁ] αι 5. αάτῃ σΟρἼυ5ι5 1 με ξον 
τοπμαἶϊ9 Ξογιρίιν5, 4πὰπ. ἀπιταοθαθ. ἢ σομ[αἱα πα ῖξ 
[γε ϊο 5, χα [οτι]5 γοοϊοτα αὶ Ἰοο] 5 ὉαΠ ΟἸἸυα' 
ἀορκηγαῖι πὶ φτορυμηαίον, ἀσ ἰὼ ΒΓΙΟΡῚθι15. φυτά θηὶ 
οὐΐο δὲ ἀδόδηι οὐϊοοίοβεθιιβ φωτιζομένους, δ65 Τυὶ 
γοοθ! πάδ αὶ Ομ εἰσί α ογασ! ΠῚ χα], πεσίρῃ! 
ἰδ τοθτι5 ἃ παρ παι ρον πο Πρ ὰ5, Θὲ οαὰ ᾿τὶ- 
115 δε ὶϊ 48. ἀρ ἰοιο ροσολιῖ, απο μόγιηοτι 61] 
ΡΙ 1} Ο556 ἄσσοι; πε (ὁ σοῃΓ[οβοῖσηθ, αὐτὸ Ρὰ- 
Ῥυ βυααπὶ ἢ αι }}}}8 ἐμεῖς 5016} κα} : (αἰ οἱ 
ὈΧΟΡΟϑ 5. σοπππιοηδαί ρ] αΡ Ππιῖπι, δὲ σαδτῃ τἴτὰ 
δύ πὰ δαρι  Ξπηδί5 παρ δα!, βίη, Βοίπᾶρ ἀοσπιαία 
Ἐποο] κί σδι!ο] σ, διπηηλαί αι Ρἱοναιια, ον ηἱα 
ΡτομοΝ Σ ἀππὰ βοδιξοπις αὴὰ Οὐχ πη νόνβο ϑγι- 
νοΐ ἀροβίο!υο ᾿π{π|5. ΟΣ οΙ ὑπαὶ 6Ὁ πα! ουριδία παρ. Τὰ 
Ροξίσγιον να νοσυ απὸ ΜΕ γ Β᾽ἀΘΡΟΜΊ ΟΝ Ἰ 51 Πα] 1ο- 
105, 15. αἱ αι αὐ 50 49 ]Ὰ1΄Λ0το πὰ ἃ απο σοί εἰ- 
πλπιν ΟΡ ΠῚ ἈΡΙΟΤ 68. βοϊ άπτα οἰρατῃ ἐμ, νι - 
«πὰρ οχμίίοαϊ πιγβίονία, ἀο Βαρείαιο, Οὐ Ἰδιία!ο, 
μα πα, ΔΕ ποιοῖ ὁ ἰ ποῦ βαουῇΠοῖο, Ὀοτητηῦ- 
τθύγδὶ ἀπείθτῃ [Ὅτ ὑπ πθ0 5 ρὰ5 ογ᾽ Ἰ]ᾶ5, 4:0 δἱ 
παπο ἴῃ οο δῖα σα! πο! δα ἴὰ οχ ρσπ ἀϊ5. 15115. 5- 
ὁταπλθ 5 Οὔογναγι δοϊδσηῖ, ἃ} σππ|; Βοππη ΠΔΓ6 
Βαίαητο δ πλ 9. ρου θὰ 5. 6} 05, ΒΥ ΒΟ απ {{|0] 
ΡΙΟΗΙογΙ, οαγιβηιαῖο μογαημὶ πῃ ὑαριβιηο ἢ ΠΡ Π 5 
δοίπογο, οδοῦϊαν! ᾿νοῦ, δΔησρ]ον τα, ΟΤΏΠΊ5Ππι6 
ΘΟ ΟΕ ΤΙΞ ΤᾺ ΕΠ Τα στὸ σοι ΠΟΥ ΠΟ ΠΟ ΠῚ, Βα ΠΟ 5 
ἰμνούαχο, μγῸ ὙἸΝ5. 61 ἀρΓ ἢ 0115. ΟΥάρο, οἷ, 5θοσ "}- 
οἰ ΟἸΚΡῚΒΕ1 σογθον 5. οἵ πα σα 15. ΟἸΤΟΕΓΟ ἰὰ ἰγο- 
τσπο Μι 5885 Βα ΠἸοίο, Ἰὼ οὐπα πα ἀπίσγη [}}5 δὰ - 
οὐδ ΒΕ ΠπΉ ΘΠ 115, πα. βάδηα ἃ] 98} ρτ  ναΐατη, 
5611 ρα] στα ρατάπιαας ᾿υοὶρδίει ἀοσίΓι ἃ πὶ, 580 1}}5 
οὐαστ} 5. σι Πρηγα οι, οὶ αν ἃ ροβίῸ}}5 γα !ππὶ ἀ- 
ΓΤ τ: μωγο  φοναμῖ ππμὴϑ οἱ ΘΡΡΟΤ 5. Θρραρβμαί, 
οἵ ἰ5 41 γρόσια πὰ μα πε πα Ππτάτῇ πον ἀράθγθ 
ἰγγαπίθ5, δάνεγθιβ Ἰηάπ05. οἵ ββΠΉ 05 Ογοοῦθβ, 
ὀθαίγαι Π το σ05 οἱ Ἀπεολεῖδιοβ ἄροτϊα ρονυῖμι Ομ]- 
Ῥ115. ἀὐθιῖδ οι παἀνθυβαβ ποβίγὶ ΓΟ ΡΟΓῚ5Ξ τογο} - 
08, γοΐογος 8989} οὐτόγθο τοροναηὶθα, ΤΟχδν μὶὶ- 
απανρος 6. νἱοίογδδ δναοῦο ροιϊου μηδ, [1811 Ο5 1115 
οἰἴὰμι. ἀὐητι5 ΟΥ̓ 4. ) Πι ἀΞΌΘΙ 15. Οὐ 1Ἃ 
Ιςοπυϊηδοθυβ, Οἱ 6 γρ 6 Ὲ ἐπὶ πρὸ [νὰ ἡμρυΐο- 
σοίίτο Ῥτὸ νϑμδιαιίοθο καποϊάταση Ἰπιαμίαι πὴ ἀΒ] 
τηΐον αἰτᾷς οὐ οάοχούαπι αίγατα δυοσίοΓιίαία5, οἱ τσ 

αὶ δἰίδιῃ οχ ἀποαδοϊϊηα οαἰδομδβὶ Ὠσθὺ γορθα Ογ- 
τι], « ὑδιιβαπι ἰριίαν 51. ΟΕ γΙ511 δάνρηλ5 ἀπο ιϑ5, 

1. ἈΠ ν αὶ ϑῦ: 55. 18, Τῦς 55. ΑἸϑ'- τἰρόξ 1: 

Ὠ 

ὑμ5. Π.6Ὲ5 ὀὐθάντε ἀγαθά αθαι, βοιὶ τη απ ιβ ργορίθΥ 
Βομλ ηθτη, » 6. ἅΠ1ὰ σοι νὰ, πιβέιι ἃ σὰ νονθὰ: 
«Πα50 Ἰἰσάρα (ον γουὶ τομὴβ ποπονατασ : αταἴο πιὰ - 
515 να πα} 15 πμᾶμο ΠῸ] ἢ» εἰ 6 μι ἰἸχποι 6Ὰ5- 
ἀδπὶ οἰ ου!θσου ΟΥ̓ΡΗΕ κι ΟΥ θα α}1 [ὑρο!δοία ΟΠ] Πὶ 
ἰριάροῦθ ) Δ ΠΙ 5008 δα. 558. σα ἀπη ροβέ ππἰ- 
[ἃ 5δοσῃ !α ἢ Θουἐ ἀση!}} ΟἹ 1ναἰΐπα θο!οβία ῥσϊπρισὶ 
οὐσπιαν Γἀτπ|6: πὰ δίη8. ποία, Θ᾽ ρτανιβη!α 
ααπιθατ ἀἰνίπα, αἱ πὸ ἰθιρογο ἴθ νο ἴῃ ἤϊο5 6χ- 
Οὐ Ταἴαν ΠΟΥ Πιαλῦθίιο}, γΟ ΓΟ 5 πρτθβὲ5 γοονδϊο8, 
θα θ 1 Δα π|6 ἸΔΈ6᾽ ΔΠ10 8 βαποιο5 αι 05 ργούθαι ἰὴ 
τηοαϊπηι ΟΝ ΚΉΠπ|5, 68 ἢ ἃ 16 176] νίν ο Εἰκ ΘΟ 5. 58 615, 
860. απ μεθ οϊαγο με ἰδοῦν σα πιο! σαο ποι ἐὸ- 
5. πύ0 ἢ 10 05. ΓΘ  οἷ8Β. οδίσιαι, ΟΡ οποσ τ} 11α- 
{π6, Γ΄ σαπὶ ΟΥ̓ ΡΙ}Ὸ Ἰοσαασιαν, 61 ρἀοθ απ ποι} 
Ἰοτή ΡΟΥῚ5. “ΘΓ .]01, 4] πόραπὶ θυ χη Δι" ΓΙ 1 Π1, 
δ ᾿πάπομπῃ!ι Βιοίοαι παι δπι τογαπ ὁπ ἢ πὸ- 
σοββ 6 πὶ : σαπὶ Υἱ ἀΘαῦ Ἰυδο σπᾷ ἀορηϊαία, τὰ 11ὰἃ 
με ηἢ νὰ Εοοϊοπία, ἀπ ἴθ ὁοσα!α οἰΐααιι ἃ αἶνὸ 
ὕνγοηΠίο, Π}61 νόρθο ορρασμπαία Θ᾽ Πρυόβθοβς ἀαπηηῃία, 
Ομηγαϊθβοαπί Παρθεϊοὶ, (αἱ πϑμὰθὶ ὀργᾷ ποβίγα 
γοχαϊνὶ αὐ απ. πσαίτα ποτὰ ς πὶ ᾿ο ἢ} } σοι [Ρ σϑ᾽ ΟΏ Τα 
βοοοαίοναηι ; 481 νιϊδὴλ σε  ΠΠΡ6 ιν, 61 νἰγρί πα σε οὐ- 
ῬΟΠ ἃ Πι, ΘΧΘΙΌΛ 8 Ποπϑιμ] 6. τι δι] τὰ βία! τθ- 
ΒΡΌΡααΙ, ὄατὰ 6. ὕννι!πν [ομάπηι5, Ὁ σα! οτη 
8 αι ἀκάιιρ [0]] θα ἴοτα δὲ ἀπ μο οο νΠ 0 τοχααιι- 
ἰοτῃ Σ {Π|π νυγο, αλλά ΓΟΡΠῚ ΘΟ 0 5}15 με χηα 11ἃ- 
Ῥοῦο σοηβιπαπίοπι. ΒΙβρύσοαμ! που Ί οἱ οαληθξ, 
401 Ε11Ππ}5 6. οι πιοπὰ σο!όκι δα! ΠΟ] εξ ΟΠ ηΐ, 
οὖ μαιπηὰ)85 6558 ρΟΙ] οἰ οξαδήαα γα Ποῦ 5, παροι 
«60 ἃ ῬΟΠ ΠΟ 5 αθοξιαβ σατιθα ὀχοομιαἰαβ πὰ- 
Βαμίαγ ; οὐπῃ ν σαπειξ ν6] Ουτη!ο 65ῖδ, πὰ 1{{8 νὰ - 
ἴδει σα! πο οα οἱ ἀροβίο! σα Ἰξοο]οβία, γἰτ5. Π05 οἱ 
Τα 516 1 βαοιοβαμποια, ἐπι νΡρὸ 61 σοῃ βοὴ - 
ἰἁπ θᾶ, 6 ἀἰν 0515 ἀΡΟΞΊΟΙ 5. Πιβι ταϊα ἀὸ ΠΟΥ πιάλιιβ 
ἰλ6Ππὰ, ἀοἰποο!5 βδῦρορ ὀΡβούναία, ἐπί 58, ΟΡ οία- 
[05 οι}, κρονατη δηίησι, (αἱ Μ᾽ ΔΘ ρπδιδη νουθ τὰ 
ΘΌΡΒΕ5 οἱ βδαπμαϊσῃ ΟΠ 5} ἢν 51} ἘρουΙΘ Βτικ Πα μ15 
οὐ νΙΠὶ τ σαπῃ ἰᾷ πὶ ἀἰβοιῖβ νον θ]5. ἀσύοα! ΟΥ̓] ι5 
τογι αι πα αὐ, ΖΔ] ὉΠ ΠΟ Κ. ἀπά ν 115 ΟΠ ΟΡ], 
αἰ μιθ θαι), ποὴ ποία 1016 }}|6 οιπατῃ, νοσα πὰ ΘΙ ΔΙἢ 561 - 
585 ΘΠ Π6 5 σαριταια ἴθ οροθιμ. οἱ, δὲ ρα 5 
οὐσάογα γον ας, ἀα γον α!ο. σορροτβ δαὶ ΔΙ Οσ ΠῚ}: 
ΠῸς ὁδὶ δον ρὰΒ πε, φαιτὰὰς ποι θτΞ το ΠᾺπ|}1- 
μὰ5 Ταἴκο  ΠὺῸ 41 μᾶμ|5 Φπσηὶ ΟΠ π5, Ια μ᾽ θα, 
Ομ σβοιν ἀσίαο οὐλημθς πα γο οἱ Δὲ ΟἸΒβο οαπΙ 
σειν ιν ΠΟΛ απι, 1 (ΟΠ απ’ βαρ ΤῸ ΠΠ πὶ δ. δΆον}- 
(σλστα, απ τροπισά.. Αι ἴπϑὰν ἢ Ποπὰ πη α [Πὶ-- 
σαὰ ρΡτοξοϊπα!, πη οὐἶπι ἐπ 10 ΘᾺ 16 Δα σοι!οβ οἱ 
υἰσίία ἀππος, αἱ Ἰηάϊοαὶ Ογυα5, ἦι. ΠΙΘΡΟΒΟΙΝ- 
τπ᾿ίαινα ΣυοΙθοῖα, ἰδπι χυσὰ πο ἢΠἰ ἰὼ τα δᾶ, 11 
ξάστο Μίεβαν οἴ εῖο [6 Γ] οοτη περι οτα 0.65. ΟἿ 1.)- 
νούα πος βαποίοσιμη, ἡτα τον. ΟἹ ΟἹ ΙΒΘΟΓΔΊΤΟΠ δ 
ῬΤΟ νἱνιβ δἰ πον αι 5., ἐηοριιθα μι ἀσιαπθ Ἡ] τις 5. - 
οὐσεία αι Ομ νιδίας ἐσδα οἱ ΤΠ πεθ, ἤδὸ ῬδΔΕΡΙ, ρτὺ 
Ρδοσαιβ [πὶ νι νογαπι ἀπάτη τοῦ πούπτι ΟΠ πο θὰ- 
κι. ἤτθο ΟἹ ἃΤ]ᾳ οἰπβοοιλοι! γα ρ 5. ὁ, ογιποοχ 
ἘοΙ δία ἀομανηίᾳ, αὐνονξν ΘΕΡΟῚ σὰ 5 Πτρη ΘΟ Τ ΌΤΗ 
ορπἰοδ5 ΠΕ οὐ ἀοίδιμε 11, Ον ΤΠ εβ, ἢ 15. ἀπ 
πσ [ἀξ ρυϊπαιαθ ἰβίο, πουα]ο ἢ Ἰασρίὰ ρεοι- 
δαμῦ σαίος! σθαι, σα ΘΠ} 5. Κογιαἰ15 βιαα υ- 
55 Ἰοροιν δ ργοροῃίπηῖα, Ξονριαη Τα]! ἀοη11. ὅα- 
γταπίθ σφοπυῖο τ οππιομοῦ, (6. ποθ {0}}}, ἅππὸ 
Ἰ)οΤΏ 1 ΜΟΝΧΠ]. 
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10. Ρνβυοιὲ ἀραϊοαίογῖα ορίπτοία ἐμ δ οι Οὐνὶ σρεθρο- ΤΠ αιίκαι, ἱπτά", Ραντοῖί αἀρμαὶ Εἰαιωαλέμνι ἀΙονο ζω. 
ἀπ. 180}8. 

ϑηποξβείηο δὺὸ βδαμίπβίο “υϊαΐπο ΠΟΒΙΡΟ Αὶ πᾶ8 βιιρρίαν,, πιο εἶα. σουΓΟΧΙ ; το 685. νΟΙῸ πος 
ῬαιΠὺ Υ, μομ!ΠΠἘὸῖ ἀπαχίαο, ὅν. οἵ ἀπα Ππὴ)α με ατῃ ΕΆΜοδα, ἀθο ἀπήηαάια οὐ 5, ἀπ] ψ 6 ἅ}} σα αἰ- 

οϑόθϊ. )5 ἀρδ ὐγα 5 δοραναίο ἀθβον δι, εἴ αλητα ρύ] 
ἴῃ οἃ 5ΘΙΆΡΟΓ [Ὁ 5οηίρηίία, θοαιβδῆαο Ῥαίοσ, ἀπ σομα οαπι νοιβίυπε [να πὰ. ΘΟΕ ; άοο αἱ 

αἰ, ὰπι ἀ Ξαοτοβδηοσιίς. ἢ 6 ππν δον κ ἀροροῖασ, σαὶ δραθα πϑπ ποῦ, [ἀπ 5. ἀθδπὶ ἃτθα Ἰοραηὶ 
ἀπ αὰὰ δά πηΐγαῦὶ δὲ ἀτὰ εσθαι πονὰ ρου εσε, Ιαἰογργοία ποι ; Βι]υϊ ἀοπα ΠΠμὰ πα] ομομεὰ- 
τὰ! α γα, γοίδτθ5. ὁμέις ἀροβίο γάτα βθθσα!ο ρμτὸςσ.,͵. (ἰσγοθι ἔαϊαγαὰ. πἐροτὸ. Οίογαμι, Βι. Ρ., ἃ δ. Τὶ 
νἱὰβ ἀσοσάση! θα, αὶ ἀσοἾπ85 ραν αἴθ, αὶ τὴο- βαρρίοχ ρϑίο, αὐ σοηα!αμι τη ἐθ {αὶ ΒΟῺ] οὐπδι- 
γα ργο τ 16 ρτ ΟΠ 1556 αα]5 ὰ ὈΓἀνονῖ ἡ μάμο, Ιόγρ, ἀὸ ἰθππο ἰϑέθ πε π απο] παπι μοί ἄο ὀχοῖρδγα 
[6506 πλδὸΣ προ ρ οι δἰ ἢ 15 ρουπηοι ἈΠ 4πο] οἀπαα- να] ἀπ ἀρ ἰβαδίαπτ; ἀρ ονα ΟΡ πα ΓΠ5, 51 ΥὐγῸ 85 
Γαι ἈΠ. 5δὲ πῃ} ΡαΙγβ ἀποσππιθηΐα. ρα ἀμ. τνοϊααία ἢ αὐτοχυαγοηίας: σοι. ᾿π τοὰ [αο 8, 
ὑπο ΞΘ ΡΡἢ ΟΥοὉ Οπδοῦρο, ἀὺ 58) 8 1 ποιῃ δ ἃ ΒΘ. ΠῚ δ ΔΤ ᾿δῖο μα θλῃ 0 Ἰάθιὴ, 4αὰ 128 5, Τὶ 
ἀαπρίοβ μοάποο : ΟΥ̓ ΠΕ[ς ἰσσαδι, ΠΙ σροβοῖνησ.͵.͵ μι πχθύαηι, νϑηαΐα π΄ (λα! Πἅτὰ ΟΡ 1ἃἀ οομοθϑβα, 
ἐκ} ἰδοῖοᾶ5. ταϊγοἀαο πο, ἀπ 5. ἀπισίθ5. ΠΡ ταπάσηι ἰθονάββο [ἀχὶ οὰ5. πὶ ΟΟ] 5]. οἱ 
δτανπϑίπλβ Δ 5. ΓθσθηΣ [ἢ ΟΠ ἰδ! ἀπ οοῦραβ ἀπ βάπρ ορριμαμία ἰπρύοςραξ,, ππὰ' (ἰθη1) 
οσηρθίαῖασ, υαατα οχίταίο φασί χε] ηε}ὺ δαδίθα τσ 58} ρῥταάἀοπ δου ΡΆΜΕ Υ τηρσρονύατη πιο μη μ]- 
ἰα!να!ϊ, μα} 1} }τ 5 [ἀσ]ο : μη ἀπ! στα οἱ . Ρὰ5. ἐχρυνθαία ἔοι 5, πὶ ρεϊδ πὴ τΘϑμ πάλαι 
(ἀμ! πὰ Θιηϊπϑῶ, ὁ ὙΠΟ πὶ [ΌγιῈ πιὰ πιβοτίρι ἀεἴδ-. πἰϊούλεῖι, βδαμποσδ 585. ρο σα αἴὰ πχα)ίστῃ - 
οἴαιῃ, ααᾶξὶ ἀσἢ) να αῖ ὑθϑογὶ ἰονοθαπι. ΜΠ] 0- 4πὸ φρο αῖαν. 1 Ραχνβίογαιη, Κα], δορί, 
τ 8 ᾿βίζαν παοία5 ὁοθ!σθ85 ἴῃ ΟΟἰ ΘμοΡγγίπηα ἂο σορία- ΕΒ Μυαναα. 
αἰδοῖα 5. Τὸ ΜΠ οἰ δοα αι σάπα, τερον αὶ ἃ}}- ΠῚ 1} 1118 ΒΟΡΥῸΒ 40. ῬΆΕνοτιῦ5. 
«ποι οαἰδομοϑθοπ δχοχβαγαπι ᾿η Πη 5 ΡΙΌΡ6 ἰδθὰ- 

Ρεαρνεὶ Μοτο ΡΥ ΟξοδβοΥ 5 γϑητὲ ᾿Εξάστιχον ἐπ Β. ΟΠ Ηἱεροϑβοϊμην αὶ Οαἰοσσοβθοη εὐ οη ει 
δίγλωττον πο ΟΊ ΠΙῊ. 

16, δοϊντηοναιη δι 565. τπαχίπηθ Ῥαμπίθ, βα]αίας 
ΟΥ̓] 5, ρΡ6Γ 16 ΄αἱ ΤΘα  ΥἸνῺῈ5 ΘΥΉ, 

σολίαθ πῇ ἰοτηδν οᾶνίαα Ῥγονοίδαβ. ἀπ 0188 
ΟΝ ΤΉ ΠΕ, ΟΒΙΡΙΚΘΥΙ ῬΘΡΡΟΔΙ ἀπδρλυῖο, 

Ιηἀθ ἐγ 015 Ππσπα τ μα 5 δα] αἰτάσιια 
ΜΌΓΘΙ βάτο ξου μία σβογαία Ραϊεῖδ, 

Φ99. Τλοπῶ ἈΠ ὸς ὃ’ι Ὁ. Βι ἴῃ σι με εξ ΗἸονοςυ μη αηὶ Οὐρομιυτδονι ὁ ἱποαίνο δεϊείἀοπίαπο φαϊεϊοιβιη 
ὅπ. 1103. Ῥγφῳξαῖζίο. 

Ῥγοάραμπέ μθης Γἀπ ότα, ᾿οσίον ον αἰ 8, Βα ἢ] Ογ- ΟΣ πθίφιιδ 51} 5] οππτη, ἴῃ Λα ϑίπεα ἕάταδῃ, αἰηαθ ἴπ 
Τ1}} ρρνα, πιρὰ πὰ Π σι 6 ρα ΒΘ ΘΡρΟΙ Πα, ρος ᾿μ515 Ἰόσβαι ΠΙουΟβΟΙγ Τ15 οὐθαχα ἔμ 556. ὙΘυ]51Π}}}ΠΠ- 
Τα [16 ἀσαήοπσοσηι. ΠΠτῦτα πα] 1) ὀχονγμαία, χηαηὶ νἱἀρέαγ. Μασάγίαπι, Ναχὶ πυασπαπο ἀπ οορββο- 
566} σα!άσῃ! Β1} 05 Βα ΠΕ Ἰ5π|1} ρ τάσδ} 15. βουρία ἀἰσ γδ8 5605 Παρ ἴῃ ορίοοραία ΠΙρΡΟβοΙγμίίαπο τα 
δ ἰ5θι γα, 4ατρ ἃ} ἀη!!αΠ]ᾶναπν οὐ  οδ  αϑ!οάταῦ. [116 ἀπΐσπι ἀἰαουμπιπι, ἀρ ἰπῖο ρεοβδυξονατῃ [ἀοίπη 
Ῥου υἰββίτπο ἄδπθιο ΘἀΘΡο ἢ ΠιΓ; 584 σαπὶνὶ γί ἀπήθαμα- [558 ὁοηϑίαι, Οαἰθο ἴβίαν οἰΐαιη ππῖπτβ ποδί ΘΠ} 5 
απὸ ἀσο Ἰ5θῖπιϊ, σαόγαπν ποπ ράθιοοβ, πὸ ρθβορο. ΜΑΧΙῺΙ [δίῃ ρονι5 τὲ Προ οβία Η οτόβο]γ πε ληὰ 
ἐπ 0 ἢ αθὸ ΓΔ 51 || ἰ6ΕἸ5 ἰρπαρθδίδο, ΠῚ μδρὸ ΒΑΘΤΟΙΗΪ ἃ ΘΙ 5 μα {15 Ι͂οτὸ ἀπαξβια ρου ἰάματα Οπδή να: 

ποβίγα Οχοιία ἰοῦ σα! χα! ἢ 65} δον β νῈῚ ἀσινθν μόραν πίονα αι ρυσεοίγαα Πἀ οἱ σαρί τα, οαἴθομα- 
οἰλνθυῖη ν 6] ΠΘΕΙΘΧΘΥΙΠΙ, [ἃ ἃ πὸ ϑαβοσρίαπι ξαῖδδα.. τηρηΐϊθ {αὶ «ὦ ΤοβΠ ΡΑβΟΠα 5. ΒΑρ χα πα! ογαπί, 
εἴ ἢ ἀπ σα. πὰ ΠΓθροπηφι6. ρϑυαοίπηι, ΠΠὀ Ο ̓που!οηῖον ἐχρόβεῖ!. Μογίαο Μαχίτηο, νοὶ, ἀξ ΙΓ ῊΣ 
δρθγο, ποῖ μυδναδενί5. ΝΠ ὉρὰΒ 05Ξ0 Ξοηιΐσ, αν τρίθγαπῦ, ἢ δχϑι απ ραΐκο, ἰὼ 5θάδιπ ΠΙδγοξο! μὶ- 
ἀποίονδτη ΠΟΒίΓαΓΑ. 6} ι8ν}6 (αέθολοεθα, μ᾽ οἰαίοπ ρα ἔδηδη διισοθϑει! ΟΡ ]ὰ8. ποβίον ἕανονο οἱ αασῖ!ο 
ΡΓγὶτη νά 5ρ  γάπ θ5. ρ  ααῖ πα σοτητη αἰ πὰ σα: Αρεοὶὶ Πρξαγδαν, οἵ ῬαΓΓΌΡΒΠ δον ΠοροΙθο5 θρίβοος- 
αὐροιθ α6πὶ πηθ τ  Π5511η15 1801} 15. ΘΕ ΠΕ βραγαπε οΣ, ρόσιαι (αἱ Αὐἱαποόγαμα βεοίῳ αὐδῖο αδγαπί, ρΓαν- 
ἰδη αε Εσο]οβίο. ἀπ σιδι Βογ! μίογοθ, σα] ασαθθ εἴραδ ἀἀ]αια5: πὰς ᾿πΐαθα, αὐ αἷν ΗΙ το γ γπι8 (1), 
δουίρια βοσα]αγὶ ἤἹα!|0 Κυριλλείων Ἰῃ Θεεηΐο οοῖο- σοηῃα!εῖοπε, εἰ τορααἴαϊο ργθβον θα 5 ποποσὸ 46 πη 
ποβίαία γείεγι ἈἸσθρΒόταβ. Αἰ νογο, σὴ δά σρηθᾶ ἃ Μαχίπιο ἀὐσορίπϑοι, ἀἰδοοηὶ Ιορὸ οἱ βτασα 8}}- 
50 ΠΟ ΡΟ ΜΠ 15 116 ΠΠρθη ἃ Δρρυὶπη8 ἤθοθθθα- συσπεῖσροῦ ἐμ ἰξσο!σβῖα αὐ ξιγαγοῖ, ἤϑγατη βπί τα γθγὸ 
ΤΊ αὶ σ᾽ Βογιρέονια συ απὶ, πιοῦθθ, το. ροϑίας ἢ Η]οΡΟΏνταὶ ἰοδ᾽ πιοπίο παν ἀρ τὸ τῖχ δὶ δα} ςΟΕΙαΠῚ 
ῬΓΟΝΘ σα] το 6. τὸ χὰ [ἀπ ληπὶ ΘαΊΒ  πηανί, 1 ἤάρτῃ ἀαμίδοαπηιις. Νατη Ραΐγος. δοοθπάδ. Ξυ ποῦ] 
δηϊοσαδτῃ (6 πὰς ποβίνα ΘρΡΟΡᾺῚῚ 50 ΠΟ ΟΥχ}}}1 οα!- βοποΡα}15 Οσππία πορο}] σοηβγορδίε σοπίγαγ[ ΠῚ 
ἰομ6. ἀἴχθγο, φαιβάθιπ ἀθὸ Οὐ ἰρβο, ὑὐιθᾷαθ. βῥγόγϑαβ δίαιααα!, ἀθτα ἢὰ δρίβίοὶα δα πιᾶβατη (3) 
ΒΟΓΙΡΓ 5. Ὀσοντ ον ΠΡ ΙΒ Ά ΡΟ πὶ, ΟΠ Πατι τί ϊο οἱ ὁδηοπίοθ ἃΡ ΟΡ βοορβ ργονϊ μοι 
Θα θα Ῥα ΟΠ Ρι5,,. {πον ἀπ πὺ πε 8. 16} οτἀϊηαίαπι ἀροίαναπ!, δὲ ἃ» ΔΙ τηοσαμι Τὰς 0 η6 
Οὐ 5. Ἰποοτὴ δου τῇ ΘΠ πο ρα μἰπἰον 800616- δᾶδο Δ Πογρεῖθδο, ΜΠ Π αθηα, πχᾶϊα νυ ῆς ἔπ Ἰοοΐδ 
δἰ ἀ5.1005 ΒΟΓΙΡΙΟΓΕΒ.; οὐ Ἰοθὺ αἰτὰπὶ 468 ρᾷιτῖὰ ο᾽ὰ9. ΔῸ 115 ρΘΥρΘ5518 βἰ1, ἄαπι Πᾷθτῃ στ! μοάοχαιὴ τιθτα- 

(4) 1ὴ Ολγοη. δὰ δηηυτη 349. (2) Τῃροάοχιία5, 11. ν, οᾶρ. 3. 
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ἰατ. πᾶ πλϊγαγὶ ἤθη ἰμλπηθγιίο 4αΪ5 ροβδὶῦ, οὐ ἃ ἴῃ οαΐαπη Αοδοῖΐ απ ρτιροῖραο οὉ ἐδιιβδηι ἱποϊἴσ5ο 
πλαΠῖπα5 ΟΥΡ Ἰατα ποβίνιση ναγί ιίοἰ5. ἰὼ. Πρ οἱ 
σΟΙΠΙ ΜΒ ΊΟΠΟ ᾿μ5ἰ μ ] αν 6.1, ἀπο ΤΠ οοἀον5. (1) 
ἀσορυίθαα αι. ἀροβιίο] ο ἀσοίτιθ. ρυοραμπαίονοηι 
[αΐθ8ο ρύϑαϊοαι, {Π| οὐβὸ ᾧαοα γογ Ὧ) 68} Τα ραιηαΓ, 
ΟΥΓΠΠακ, Οἴκὶ Πάθι Νισρπδτα, ἱπιοιη θυ ίαιη βοῦνα- 
νον, αἰ 1 185 απ. σαπὶ Αυὰλοίο (ἰϑαιϊοιϑὶ, 
Ια ϑο Αρύγθαο, αἰ ΐδαπο, φαΐθιι5 οα ἰδ ραβίαί 8 
56 }}: ΑΡΙΔηΙβτηὶ ποίαν πα πτο θα Ὡ1, οὐ]ύτο πολ ἀθπί- 
("ες ἸάσαιιΒ Τυγϑαη ὁὐσαβοηδτα. ατιρίδραπὲ ταὰ- 
Ἰόνοῦ , πὶ Δι τὰν Π. 1158 γδοῖθ 46 {{|6 σο ῃ! ρὴ- 
ἴοι οα]ππηαρα!. Νοααα νεγὸ ἀΠ ΠΙοπάσα δὲ Οὐ - 
τ ματα νοῦθαι ὁμοούσιον γατί15, πο ἰκὶ 5616} ἃ 8 
ἤογαγα, 5ἱ θ6 πὸ πηθιηἰὶ, ἰὴ Οαἰσοῤοδίδιμ ἀβΌΓρᾶΞ56; 
οἱ φααμην 5 ἢν πιιοι ολ56 νότο ραηι γ ΓΡ] ἀΐδου- 
{355 }}}5. ἀδβονα!, ΘΠ} 1] ΠΟ ΠῚ ΤΉ 115 Δἴ 1 6580 ὅμοιον 
πῷ Πατρὶς οὐ ὅμοιον χατὰ πάντα τῷ γεννήσαντι" 0 
488 Ἰοσιθμαιὶ Ἰογηνα]ὰ νά τὰφ αα Οαέδολεα, ιν, 
8 ἡ, Ποίαν] 185. 

Ῥοβίχιυσ τη ἀν νΉ]}}5 ἐσο] δοῖς ἨϊουΌΒΟ] ΚΠ ἀπ τὸς 
ἀσοβαϑ νοὶ {ὑΠΠῖς ἀπ 15 πα α θα απ Ἰάσὶς ἀἀπι- 
εἰϑύναββδι, ἸΏ ΜΕ5. 115. δἱ οὐαὶ Αὐαςίο Οφπαγί οἷ, 
χαϊοααὶ παοΐθηνϑ δην οἰβϑίηχα νἴχογαι, ἀθ Ἰὰγα τὴο- 
ἰγοΡο ἴσο ΠΟΙ 518. αλθα 6 515 σοογίὰ 65. Οὐ 1} 5 
ὩΘΡῸ ρει. ργονίοο, Ῥα δι. ΒΟ] οδί 
ΗΠ ο Ὁ 50] γ απὸ νὴ ἀϊσανο βαίαροθαν ; αιαν οἵα τ 
αἰπηὶ ΕοοΟΙ δι αραπι πηαίγοαι, 6 ΟΒνῖδίο μ80 ᾿μϑ0 ἃ 
ἰδ τὰ, ἃΡ ἃροβίο! β ἐπ αΐδη), ΑΡ οπλῖθιι8. Θηλ λα 1ἢ 
ιαπηροναμαῃ ΟΠ ΓἸ5 {115 πη χίητο ἢ πο ΒΘΠΡΟΡ 
᾿νε τπὶ "δοῦρα. νοσμ παὸ ἐπί φαα οἱ Ἰπἴθιηθ8- 
δίνα ἀπ ογοαϊίοπο Ὀγυ]! 5. Ἰοσὶθι5. ΘΟΟΙ ΘΙ αβ. 1015, 
Ρὰεϊ Ἰζο0]651:9,5αοαιοὺ ὁοηϊηλοο ρ ββίιχθ σου Βα 
(ἀπολ8 οἷπὶ 5Βρίπιο Νιοθηο βδηοϊ τα ἰἀθγὰϊ, τα 
Κουϊοβία. σομδια!α ΗἸσανοβοὶγα 5. (αᾶπὶ ῬαίΓα5 
Νιοώὶ “λίαν νοσάπὲ, χαΐὰ ἃν ΑΠ]1ὁὸ Αὐνίαιιο ἰπ}- 
Ρόταίογα οοπ ἢ, μοϑίααδπι ἃ ΤΙ ὀνοῦθα [1550 
πΠΟΠΉ15] ΡΡοχίηη) μο5ὲ (θβϑεῖθη86 1. 1 ΟΓ Θϑίδτῃ 
πομοτὶβ σγαψιται ΟΠ τος, {8 δαὶ ΠΙογοηγιη5 (3) 
γΟύο5 ἰβίαβ, ἐχέτω τὴν ἀχοληυρίαν τῆς τιμῆς, τῇ 
μητροπόλει σωζομένου τοῦ οἰχείου ἀξιώματος, 1η- 
ἱογργοίαίατ, αἱ Ῥαϊϑη. το γορο! πὶ ρξαγοδηὶ 
0856. δόβοραὶ. (οὐ ΝῚ [}1}ὸτὶ ἐπ {απ μος δὲ ἀδορναϊίασ, 
αἱ Ρα απ αν ΠΟ ΓΌΡΟ]ς ὁσιδαγθᾶ δἔδι ν ΕῈ αιιάταν 5 
ΘΡρίβοορο ΗΠ  ΘΓΟ ΒΟ  γπὶ} 8 ΠπῸ Βα τη ΠΕ 13 Πύποσ ατπῸ ἴστα- 
Βοτὶβ ἀοίεγεραίατ, 15 απ σὴ τηρίγορο σαι Ἐὸ- 
οἸθπίαν αι 6.51 Τα σίατη κουναν! νύ] θόγο Ρα ΤῸ 5 
Νιοάθηῖ, φαοιὶ οἰΐαιῃ (9) σαπσὴρ ἀποάδοίιο οομοῖ- 
1 ΟΠ] δ ἀολθ η 518. ἀἸδονίίι5. οἰανα ἀπὶ Τρ ΟΡ Θ οδ.. 
Ἐχ δὸ ἀοδοίπι ἰοῦ 6. ΟὙΡΉ πὶ δ᾽ αι Πὰν, ἀἴ5- 
51. Ξριπὰ Ἰαίδ μὸν Βυοίδβιατη Οὐ σπ ἀ]δνὴ Βραλβα 
ἕπου, ἀπ Θρ δορὶ χαΐ ἰάθη σατῃ Ασίδη 5. 561 116- 
απ, 55. ἀοᾶοίο χμποραμέ; 4] νοτὸ βαπίογθῃι ἢ - 
ἄἀδπὶ ργοι οθαηίαν, ἃ ΟΥ̓] ραγ δ αβ δία ρμαμ!. Διο» 
οἷτιβ ϑεγο, οὐπὶ αἰα[ὰ5 Τοῦτο ποῖ γοΐα!} Ογνη Π ατὴ 
ΦΟ 40.8]8 115 510} βιιοχας το δβι να] οαηίθαι, σῃ- 
τοβαί5 Ῥα Πϑβίά. δριβοορὶβ θαηλ ἃ ορίβοοραία 
δ μοι ἀρθθααο, Θχρα]. γαγία ἀπίθ ογιπλ!α 
ΟΥΡΠΠῸ ΟΝ οἰ ναηξ 6}15 δἀνογβα νη. Ρυϊδλτα, (ποή, 
αἴ αὐς δολοιθηιϑ (ἢ), βάρια ᾿Ἰοϊπτοπδυνα τας 
δἰνο δοσαθα 4} ἡ] αι} σδοσ πάτα συ βίας ατὰ 
51: ΠΗ} Π0 01 ἀββουοθαμί, βοραίαβ 51}. Ἠσσ ὙΌΓῸ πὲ 8 
ΠΩ ΡΓΟΡΆΒΠ6 νι ἀοίανς ἂν Αοδυῖα5 Αὐτά τιδ, σρλ Θ Υ  ]πι0 
απ 60 Ὀρ᾿βσορὶ Διϊαηΐ, Ατἰαπίξηνι πη. ΟὙγ!!ο ἰαπ- 
(αδηλ Ὠδία5 ἱπιριυ ίανοηξ, ἰά6ο Νίσσρμογο (8) Ρο 5 
δϑβϑηϊίογ, φαὶ Βοζουγθῆθτα ᾿ρεα πὶ βθοαΐα8, ΟΥ̓ ΓΙ ΠΟΤᾺ 

(() Ηΐδε. 0. ὅττν σἂρ. 36, 
ιῶϊ ρίξε. αὦ βαρεηικοι. ; 
(8) “Ὅσας δὲ ἤδη πόλεις ὀϊὰ γρσμμάτων βασιλιχῶν 

τῷ τῆς μητροπόλεως ἐτιμήθησαν ὀνύματι, μόνης ἀπο- 
λχυΐτωσαν τῇςτι μῆς, χαὶ νὴν Ἐχκληπίαν αὐτῆς διοι- 
χῶὼν ἔπισχοπος, σωγομένων δηλονότι τῇ κατ᾿ ἀλὴ- 
θείαν μητροπόλε! τῶν οἰκείων διχχίων. 

(} ΠᾺΡ. ν, οἂρ, 35... ἥ ΨΥ 
(3 Κύριλλος δὲ τοῖς τῷ ὁμοουσίῳ στοιχοῦσιν ἐξ ἀρ- 

χῆς εἴπετο, ἰδ ., 110. 1χ, ὁᾶρ. 47. 

) 

γοίονι, φιοά σοπϑαθϑία 16 Ἰαἀἀηο5. 0 ΤΉ 
ΡῬτοθᾶραΐς, ρα 10, (ν ΤΠ 0 ὁ Β] οἵ θαι! (ἀρὰ Ἰὲθ. ]6- 
βία Βοα ἐπ ρσ Το το  ρΡο ἀἴπϑοι, ο᾿. ααυὰ [Ιλ 
Ῥα]αϑαηαπι ρυσηϊομ!ο, ϑἀοεᾶμ νοδίθλ ΔΌΡΟΙ5. ΠΠ15 
ἐπ οι τοχίατῃ, φαάτῃ δἰασαγῖο ἀοπάνρται Οσῃεία 5 
Μᾶρητθιν, τη σα ον] οὐ άστηῃ νη π8οῖ, ἀπὰς πα θο- 
γον φυσα μα ροῦίθα5, 4ὰ] ἃ ορίδοοραμι σοη[αρίο- 
βαμ . τεγομαγοῖ, Μοτσαίογ. ἀαίδυ πλ Πογὶ οὐϊάδιη 
μἰξιγιοπίοο νοποα, (τὰ γβϑί {Πὰ ἀπιϊοία ἴῃ 
5ΟΘΠΛΠΙ μΥαΐοηΝ, 5! πη 0 ἴονλθ σοοί αἰ, τηϊβογθαο 
ἴῃ οτοποβίγατη παρίηβοπ5 θηθολία Γαΐ, 
δου (ὁ ὁδηβὶς ΟΥΡΠ]Ὲ5. δχιίι5 ἡ}, σὲ δχσι ο 

λα! εϊα 15, ἃ ΠῚ ΓΌΒΟΙ Π5 ΡΡοΐαρα5, ΑΘ Οσλὴ 
ῬΘΥΨΘΔΣ : απ ἀτιΐοια πὰπὸ Βοο! Θβία πη ορίβοορο οὐ- 
Ῥαϊατη τορογίβεοι, Ταγ δι γα ρουγοχῆ, ἴα ΟΣ 
ΒΗ να). σριβοορο ἀἰϊαϊλι5 σοπηηγογαξι5 δϑῦ. ἀραιὰ, 
τί Ῥαλπ) ἀ6. ο105 δά Τάγϑαπι αἀνοηία ἱπαθα νη, 
1 {0.15 ἃ ΔΙ] να ΠΠΠ Π115515 ΘΠ σου ογθιη [6011] ν- 
ται ἀφ 5846 Θρ βοσροΓῸ πὰ 5: πρὶ ἀδ) οτπ ὰρ 
δου δε  ἀβισο πα 15 ΕΘ ΡΊῸ ΞΙΤΔῈΠ] οἱ ἃ ΠΟΙ ΠΠΙΌΠΟ ἃυ- 
οὐμάαιη 6856. δι νὰ 5 δαίθιη, 4αϊα γοναὶ ροραϊο 
40Ὁ μ᾽ασονθ αἀυὰβ Ογγ! 5. πάθοθαν οοποίοῃαξ, 
ΔοδΟΙ Δ ΟὨ} 15 Ομ ο ρόγαγο πο] αἱ, Τπηγ ἀσηντα 
ἤροοΓο Αοδοῖϊα5; οἱ ΟὙρη!αια,, αὶ σορα ἢ} ΘρΡΙΒΟΟΡῚΒ 
θα] οἰ ηε οοτη ραγογοῖ, θ8}. δἰοη} ἐραϊαη φοπ|}- 
πϑηΐον οἰἴαγο, βου πα] 15. ἐογΥ 15 Ον τ] Πὰ5. ἀρ} }- 
Ἰαπαμδ ΠΡΟἾ]ὸ διὰ δρίξοοροβ ηλΐ5βο, ἃ πᾶ πι5 γι41- 
οἴαιας ποιρο ππρογαίσεῖβ Οσπβίδ!, ργονοσαθα! : 
408 σοπίτϑ ὁ ΠΟῺ Ξ ΘΟΟΙ ΘΒ ἀ 5.1 σομϑαοί 6 1, 
ἃ Ργίπλο οἵ βοίο Οὐ ο ἔασίαπι ρου ρόταπι ποία! ὅο- 
οναῖθο ; πᾶπὶ ἀΐὰ ἀπ ΟγγΉ πὰ 1) πη λ||5} ἃ μα τοῖο 
οὐ ποῦ  Αεοϊαϊοηβὶβ αὐ οππίαὰτὰ. ΜαρΡηαΠὶ 
Ρεονοσινογραμ. αἰθσθα ἰἄσμαθὲ Ἰνα τι εἰ 55] Ππιὰ]} ἀπαάιι 
6558 ἈΓρὶίτον, ααοαὰ οαμοπο ἀαὐυδοοσίηιο (6) εὐπ- 
ΟΠ ΑΔΠΠ αΟΙΘ ἢ ψΘΠα) 518 ορίδοορο ἃ εγποῦο 
ρυονίποία!} ἰδ ροβὶίο, ἱταρονδίαν! πιο βίαν ἔδοθο- 
50 ν᾽, οι δὶ πα )]οῦθι 5γαυά ργονούθνο ὁροῦ- 
ἐπ οΥς 

᾿γὰπι Τατγϑὶ οὰπὶ ΒΊ]Πνὰπο ἀοσο)αί ΟΥΡΉ 5,5 γ  Ο5 
δριβοορόγαην ΟΥ̓ δ ΔἸ Δ ΟἸΤΟΟ οὐχ ΞοΙΡποΙα ἸῺ 
Ιϑαπιγία οοπρτοραία δπὶ δοιίίθιη ἰσηρονα, ἰοῦ οὶ, 
Δ Πὸὺ ἱγεορῃίδδῖῦηο ΦΌἸ]απδρσο βίο Π0Π0, 40 5γπὸ- 
ἀπ5 οοϊ θη! ἢππὶ Ομ ϑσορότγιπ Ασί αὶ! ὁσην Θ18 - 
Ρδῖ. ᾿ερ᾽βοορὶβ οοθαπ 8 5υ πο 51} [18 ρατίο5 αἷ- 
γίϑα (π1}, 5 απ 8] πὸ Αὐᾶσιο φβα δ η51, δοῦσίο 
ΑἸΙοχαπάτγίηο, ταὐτὸ Ὑγεῖο, απ οχίο Απηοομοῖο, 
ἀπὰ σατα (εἰσί τα ἃ}1}5: ἔπ νοῸ Οδογρίο [,οα]- 
οσηο, ΕἸ ειιριο Οντίοομο, δορηνόπο Ροιπ οἱ ορολ απο, 
οἱ νγ!]ο ΗἸγοϑοι ναι αηο, 4805 Ἰορβὸ Βλμ 0. ρᾶτθ 
ΘΡ βου ροῦπι βοσπίᾳ οδὺ. ἢ ἀπ δο ]δ5 ρὸν (πὰ- 
{1 δραΐαθ ἀουϊέον Ἰηἴθὺ 56. ΟἸμ Δα Ια αἰ ΌΓ, 
Αὐδοῖβ ΘΟ] πααο βοφίδοθβ πονᾶπχ ΠΟΙ [οτηλα] τα 
οοπεξοθ αι, ἐπ΄ ἃ ΤῸ} 6 0115 οι δίαποπης 68 κὰδ - 
δἴαηθ ἢ. ΠΟΠἼ 5. Εἰ αι θα ("Ὁ νου] αι Τα 16 Ἰαπίππιὶ 
5161 116 Ὼ} ἀλβογοθαηῃξ. ΑἸίον Τὰ 5 ἀατο μα 115 ΘΡΊΞΟΟΒΙ 
πα ἢ] ατὴ πονᾶπι ἢ ἀρὶ Γοντ θα βου οη ἄληὶ ΘΟ πβθὴ - 
ἴρο. πιο η δ η 5} ὈΘΟΥΡΤΒ. ΠΟΙΏ 1 )118. 518 οοπὶ- 
γνεαβαθαηῖ, Οὐμα νόγὸ θοιὰξ, ΒΥ ΟΠ} γι  θοίαθ ἃ 
ἐπιρϑγαίονο τη βδς, ρδοβρίσιοθαί δρίβοο μοῦ ἴ6 88 
σοῃνρηῖγα παι μοίαίπξα, σοι οἰ αὶ ἀἰ πεῖ}, ἴα (ὰ- 
τρη τ} δρμδοορὶς ΠΟΘΡ ος 1 ἐοο] δα ὁοηνθηῖγο, 6 - 
ας 53 σοπμίλονουϑξ ἰταοίαγο. ΟὐΠΥΘΉΙ ΒΗΓ 15 
ΘΓΡῸ δρίβοορ!β. 4 ΟΥΤΉΟ ἰανοραμι, λύρα πι οὶ 
5815 Δοσογβοραηΐ, αἱ πὰ ἀ6 νη}, ααᾶπὶ δὐϊαϊη 

(Ὁ) ΕΣ τὶς ἐπίσκοπος ὑπὸ συνόδου καβαιρεβεὶς, 
ὁχλῆσαι τολμήσειε τὰς βασιλικὰς ἀχοὰς, ὅὄέην ἐπὶ 
μείζονα ἐπισκύπων συνόδον τρέπεσθαι, χαὶ ἃ νομίζει 
δίχαια ἔχειν, πρησαναφέρειν πλείοσιν ἐπισχόποις, χαὶ 
τὴν παρ' αὐτῶν Ξξίτασίν τε χαὶ ἐπίχοισιν ἐχδέχεσβθα!" 
εἰ δὲ τούτων ὀλιγωρήσας ἐνοχλήσειε τῷ βασιλεῖ, τοῦ- 
τον μηδὲ μιᾶς συγγνώμης ἀξιοῦσθαι: μηδὲ χώραν 
ἀπολογίας ἔχειν, μηδὲ ἐλπίδα μελλούσης ἀποχατα- 
στάσεως προσοοχῆν. 
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αἰϊογατι 6} 50 ΟΡ οΟΥ ΟἹ οὐ Π5}5 [πθ]σᾶγοίαν, ΠΠΠῚ γότο, κα ηιο ογαἀϊπαῦππι ἀἰρο ρα Βδη!. Ππΐο ΘΟ 51}10 σαί - 
δ Υ π5. Π1σ01 ΠΗ γῆν φορηβαηιῦβ, ἃ ΘΟ θτβ αθῸ 
ἀϊοαθ ἤπθυα. ΘΠ θ5 μοναυσ!5, Ξγιαοίοσας οθαπι ἀϊ- 
τοΐδβα, ἀδόσῃι ομαῖο 5. ὁχ 5815 Οσηπιπ ΠΟ ροί τη τ}- 
βοθασῦ, σαΐ ππρογαίονθια 16 ΟΡ ἢ Ἶ 15 ΓΘ τι ἐσσι ο- 

τότα ἴασουδηῖ. ἀυάοιι5. γον 56. σου ὁ Βοίσποῖα 
ρυου ρίΘ 5. Οὐ 5! ΟΡ ΠΝ Ρυϊὰ 5. νΠ1} ἃ ΘΒ4ΙΙΟ 
ἐπιρονίουϊβ ρυερουσαραν τ 48ι οἱ ἀΠΠ04] "Π Ανοὰ- 

οἴ ρτορθμδίον, 65. ᾿ονίαμι οὐ πο Πα θα! αηὶ (οη- 

βιαπεπορο δια ἱπάϊχηι, ὀθηνοσα! 5 δρίπραρῚβ ΘΧ 
ἢ πνπΐα εἰλοιον αὐϊπαπασίπία - ἢ] Ογγτατα πὰ 

οατπὰ 5 Ινάπο Ταγβομιβὶ δΠβαιθ ρ]ατίηγ5. ἀσμόβαο- 

ἐπ. ᾿ 
Ογγη]α5 δαΐθπι ἃ ΗΙΘΓΟΒΟΙ 115 ΡοΙ οραῖη 5, οχϑαὶ 

ἀδάσο αὐ αιονίογῃ σπβία ἈΠ] ἢ μι οΥἿΒ ρΘ ΓΙ Δ ΠΒΙΕ, 
(αἱ οὐτὰ ψ] 14 πι5 οὐνοὰ ΠπΔ6} Δ} μρ ΘΠ ΟΒΈΠῚΙ 56- 
ΧΑ ΟΒ τ} μΓ ΤΩ Βαροθδοραν, α0 οὐκ αι. πα ΠΔΏΣ 
ἀμ ουῖαϑ ρει οτοτϑίς 180 }1ὰ θοποίαοία 4 λι5 1π 
προ Ρ ρου 115 τη τη Δ ΠῚ 410 Ἰαπιἀ 0 ΠῚ ΟΌΠΕ ρα Γι 
γονας, ορίποορου αἴγὰ Αὐἰδησύιαι ρογβεσσηδ ἔι- 
βαϊοβ, ἘΧΒΌ 6500 ἃ 5065 5685 Γονοθαν! , ΠᾺΟ δρδὸ 
οὐοαβίομβ Οὐ πὰ ποβέρα ιν Η! ΣΡ ΟΒΟΪ γ1Πὰ5 ΓΘ ἴκ80, 
6. ορίβοορα! δι ἀἰβημαίοιη τἀ μΘΞΒΊν 1556. ὙΟΓΙΒΊΤ ΕΒ 
δπις Ναηῖ απο ἰγοοθῃοδθο ΒΟΧ ΜΘ ΘΙ ΠΟ ἰδειο, ὁ 

Τα] λπι5 ἰθσιαριαπι πὐὐσταηι ἃ Ἔα αἰταματι ἰτ- 
τποᾶ οῖΞ Βα πυριῖθι» τοξ το ρμάτάθα!, νυ! 165, 10] 
ἴαποὸ ΠΙονοβο γι 15 ἀμοβθαῖ, τοὶ ἴἀ 0118. βούσιη μοῦ- 
Ρομάθπβ, πιθῖθοσ, αὖ 11 δουταῖοσ, ν ΟΠ Πα 1615, 
Γαὰλ 5 αιαπεῖθιξ οἰαπηαν, γον Γαἰα νη αἱ 8ὅ6ι- 
γαϊονῖ5. οὐασαϊαπι ταρίογοαιν, πὲ ἀβαὰθ μὰ ὀοιξαηι- 
τα οθθιι οἱ 1 απ μου ον γα στη δβθο ἀοΒο]ἃ- 
υοπϑῖα, οἱ Ἰαρ δηλ δῖ ρὸν Ἰαρίἀοια ἐν ἰδ ρὶο πιο 
τὴδηδοναμη “ἢ. (πισ ἃ ΤΌ Δ ΠΣ ΘΥΘ ἢ 15 πλϊ ἰ Π 6 σοῦχ- 
ῬΙΌΡανς. Νάπι οαπὶ Λα ἀϊοὶ ορογὶ Τογάϊον Τηϑιαγομ, 
Ἰαιάᾳαο μιά {15 Πππ αιαθθ 5 ρτορὸ ϑ5οι: τ 5[6π|- 
οἴπταμι ἰρϑὰτῃ ἀσενο εν σα αν ταοιαθο δι Παστὰ πη σαι 
ΒΊΟΟΙ ΟΥ̓Θ ΟῚ 5. ἀββα θα ι5. 6. (ον ΘΥᾺ Ρ ΘΠ Γ6 5. ὁρ8- 
ΤαΡΙο5 αἰ αὐ] 05. ἐχαροασε, οι 0. απ σΒρίαι Πὶ 1, 
ἐπι ρι απιροῦθα! ΘΠ οὐοθαμῖ, Οὐ] ααΐ θη ἰοβίαα αν 
πο πὶ 5οΐασι. ΟἸΤν ΒΟΒΕΟΙ5. οἵ ροβοῦ 5. Νακίαπχο- 
αἰῖπνρ γοσιαὲ οὐίσθαι ΔΒ 15. Ια ΘΟ Ἰ 5; (Ἀ] οααπὶ 
(πε ἰδίαι, μονα} ἰἰθϑίι5. ποτ, σας αι τὰ 
δναιϊίαπι ΟπνΞυαπόοταὰ ἢ {Π|χ͵550 νἱχ σρηξθηλ 5 
651, δϑαποθεθ5. ΔΆ ΠΑΙῚ (ὑπ ρΌτΙ 15. π1}}} τχθηλο - 
ταῖα ἀϊηπατω οὐσαγυῖς ὧἰο ἀντ ]ος οἶβὲ φυσᾷ ταΐπηὶ 
μεθ υστῖν γοϊασία αὰ [ἀνύμι οαϊἥαιν Δα σ 51, 
Παπιῖ 15 ΠΙΙ, ααἱ Πάρι (ἰδία ημα αν ἀπ ρίαχαβ, 
ἰναϊπιη]αο α}} ἰὰ μαῖρρουλ {πμὶρηβ, Ξρα ἀ6 Δ ΡΙΘ 1 ἢ 
δρίβοοραν γοσθριῖ, ἢ} ποία οαπὶ Ηϊο Ό5ΟΪγ 5 
ἸΠπ|5}},, να σα γα ιαϊν. 1)6. 115. τορὰβ αυᾶθ (ὑγ- 
ΨἼΠ|5. 5} τπϊρονίο Ὑ| 6} 18. πιο ϑδῖ, 516 η} ΕΟ θσ1ς 
ἀπ 165: ὀγθι 8116 τοῦ ὁδὲ δαὶ 80 Ατίδηῖθ 0] 
(το οἷ ἸΙοσᾷ ΟΠ] θαηΐ, ρμτανἃ μου βϑαπ 
6556. Οοίθγα αι; (οῦ αἰ Εἰ σοι γηλ 5, 5π|}) Ἅ]ιθο- 
ἀοϑίο πισοποιδειῃ δ ριβσοραίαθ ἰόπα}}. 
ορο δυό ΤὭθοάσσι ἀππὸς Πρ δι. ὑροορῃ ον 

510 οοἰομοοίπηο, ρσῖπιο, ϑγμοάυ. αἰαρία ΘΑΡΠΙη 
{πὸ5. νοσαπι ασαπλδιϊοᾶπ, (Ομ ΠΟ Ρα] οὐπ- 
Βτγοραία ἃ} ὐἱ ρῥραῦ! ΟΥ̓ 8. θὰ σατπι (δνῸ- 
δοῦία οπβίαητποροζίίαμο, Τιοιθὸ ΔΙοχιηάγιπο, 
ΜοΙοο Απίοοποπο. ἔοι ιν. παθποίογαη Ραΐγαμι, 
ροξὶ 5 1 |4τπ οἱ ουπἢιιπαίαιαν. σαν ΝΙοαπι, 
ΡΠ οὐρὰ ΠῚ ΤΟΊ 11 ΕσοΙ ββίδνιμη γί θη 5 ργὼ- 
ΟἹΡαῦΓαπι ργοθρίσογο. Γἀροηποίοοο Μαχίπ  Ππ ναΞΟῦῚ5 
στορογ Ναζαπζοόηππι σηπία προ] ἤὰπμτ Εὸ- 
Ο16515 ὀριβσοριπι σοηϑι αθθαπὶ ; ἀτορογίο γ0ΓῸ 
ορβοορδίπ αι ἃ)νάϊοαμ! Νοοϊασι πὰ δα πα πεθαπε, 
Αποο διιίσηχ πὶ Ἰούσιη. ΜΟΙΘΓΙ πορες τχογίαὶ 
αν τὰ δ πο ραηί. ΟΥ̓ απ ἀδ πλιῖπὶ αἰΐο οἱ [6 - 

ὁ Ἴδῃ, ιχ, 30 : Μαϊάι. χχιν, 1, Μᾶτγο, χατὶ, 14. 

(17) ἀρὰ Βεῤῥίοιδ, Ῥαίριμ, νος, 1. 
(2) ἣν αἷς εὑρήσεις ἐκ μέρους, κατὰ τὰς ὑείας 

Γραφὰς, περὶ πάντων ἀναγκαίων τῆς πίστειυος δογμά- 
τῶν, τῶν ὀφειλόντων εἰς γνωσιν ἀνθρώπων ἐλθεῖν, 
καὶ τὰ πρὸς ἕλληνας καὶ τοὺς ἐκ περιτομῆς, καὶ 

Β 

48 οἰΤΟΙ ΘΓ ΔΉ ΠῚ5 Θαρδυπ. 6 πὶ πήπϑο Ον γι τὴ ἀθ0- 
πη 15. Νὰ ΜαΡῊ χύπὶ ἀπ 1 ΡΟ ΘΠ ΒΟΒΉῺΙ οοίομος- 
5111 εὐκχίϊ, 51 αὐθοοσαιὰ ΔΙσηερο [05 ἈΠ Θη [8 
511, ρτυαἀξονὰπ λ πὰ, τ βαο σομ ροαι5 μίδσ τἀ 0}}ν 
ἀσγαλῖ, ΡΊοτα 9. δόταπι απο ἀρ ΟΥ̓ ΡΠ1Ὸ αἰχίμλγϑ, 
γδίρυ ἐδ! 0 1}15, 0 δα οα!όροι ργ ΠΟ πὴ 5 
5] απ χίτπιι5, 5115 οὶ Πσιπαπ γι: ΠθοηῈ0 ογιριος- 
ΓΒ Πα] πος, {αὐ Ὸ5. μοβ]αβ. ΟΥ̓́Τ ρυπίογιξ (να ὶ- 
ἄθγρ, τα 5 εἰανί ες. Πασίοπαξ 46 νὰ γνιι; 
γοσία! αἰ (6. ΞΟΡ ΡΠ 5 6}5 ράθίο αἰ σοοτ 15. 1558 - 
ΤΠ 5. 

Ἴαχσα ΟΥτ Π} βουῖρία ἢ ὀτβ  π86, φυσιῃ ππῸ- 
ΤᾺ) ν0] ᾿ναπηαχθία αἰ δ5 μουνοιονο, ποὰ δβὺ σιοὰ 
«!ἐζονα α5. στὰ οὐὐλαλ ἀἸ}1 35 ΘΟ] οὶ ΠΙΉσΟΒΟΙΪγ - 
τὰ πιθ ρει ΓΙ}, ΡΙ αὐ Ἰπιάδαρ, αὐ ρορα!απι [τὰ - 
ον σοποϊοῆδδ, πὴ δ πα γπαἰαπ1, 81 ΡιῸ πον 
Ἰ511}15. ΕἸΘΘΜΠῚ αὐ ον 08, ὁ4 5 παϊάιὴο ὀχοιριδηΐος, πὰ 
γα ϊσαϑ ἀσάονῖαι εἸἰνάθαιαα ΘῈ ΠΟ  ΟἸΟΠ Ὧι ἘΘΤΏ ΠΟΥ} 5 
"πΠυΐα οἰἴαι ποθι τοι, Οστα τόρ ἀτεὰ" 
5ἰαϑιπ5 Νί σγθλι8 {1} πεν 511π|4118] πὶ 4 Ἐ τ δ 115 
δ. ΤΟΑΡΟΠΒΙΟΠ 15 (0 νὰ Ρ}}5 ἀ ΒΡ ΠΙ ΟΠ 15 π΄ ΒΒ ΠΟΙ 
πογιρίαγια, σα Θυ ο αἢ ν Ύ}}}} ποβίρὶ ἴῃ Μὰν- 
σαπὶ, οἵ δρ βίο! ἀμ ΟἹΚ περίαιὰ τη πα πὲ ΠΊΘῊΗΙ 
πϑεῖὶ, 1ἃ Θχ δὸ ὑοπ 580. ἈΡθ ροῦν, ἀο ΟΡ χη 
ΑἸοχαηύγιηιμ ἃ ὌΝ ΎΙΠΟ ΕΠ θυ οβοϊ γιαιίαηο τιοτι Βα Ὁ 5 
σααίο εἰδατι πα! πᾶνοριε, απὸ γοτο κονίρια ΟΥ̓ΨῚ}}}}6- 
ἀἴὸ ὁχϑίααῖ, φιαο αἰ γο φαδπλ ἀπιοΐᾶο ΘΌ]ΠῚ 
δα 1, 1, Ιροίορ Ρομπονο θ, ππης δα! οί 8, 
ἴμρο βαηί, 

1, (αἰθοϊοίοαν, Το ῶθ. χχαμ, ΘἀυάγαΙ. ἈὙΠ, 
Ουαάναροθι ἐοθηρονο αἱ σομπιροίδηϊοξ, εἰν 608, 
{αὶ αὐ Βαρυζατοπίαν ροίδραπν, παρῖντο (3), ρμρθ- 
οἰάγιι τῇ σοῃ π88}. [315 ἀσομμαΣ ΟΠτΊβΈτθα ὦ οὐ πὶ- 
ρθη τατον ΘΟἾ ΟῚ ἀ πὶ μὴ 5 ΘΟ ΘΟ ΡΆΤΗ 
Ῥυνία ᾿πδυ να ισπο ρειθρατάδβει, ὄδααθ βοῦοαίο, 
Ραριυβιο, ρυθοἰραϊθα8 161 σα ἢ 1015 νόον ἀ15: 
50 ὙΠ556}, ΠῚ. 65 Δ} 105 δ. τῇ ΟἿ. {ΠΡΌ ΟἿ Κα ἀπ] 
ἴμϑο χρη υδέ, ἱοξαιαιιο, ἃ} τὰ αἀτοσηχ, {προ ] μ᾽ 
ΟΌΡΡα5 ΔθποΙνν, Ὡθαπαν 5. ἀπίθ αι (αιυῦ 6:65. 5118 
51θ1η1 9115 ρΡροθααἱ ἃ ποίοροη, οἵ ρα πιρνα ρα! ο- 
515. ΒΠ Πρ πα νοπὶ Οὐ ΠΟ Β15 ὁοπίοχια ρα]!ομτο τοῖο. 
Ραδ, πθπ ἰάτη τὴ ἀοίαργνο, ἤθὺ ἀδϑππὶ αὐ, 
85 Ποὺ πιοήοὸ (ὐὐγι!ο ἃ} πα σαιαῖ, γούατα 5ΘΠΌΪΟΓΙΝ 
δία 5. ἴθι ἢ 6556 ἀββοσάπε, [ΤῸ ἢ05 ἄσκπιοι ἀπεὶϊ 
Πτνϑ 5 ΡΒ ενανγ θη 5, προ ον ἀμ Βαϊανοβ [μ|- 
απο η365 ῬΓΟΙΌΒΒ0ν ἤθη ἐπ 16 15, πὶ νῈ} μάβοθ 
Οδιθ 505 πδ θὰ! ἃ νΎΠ}ὸ ἀοσ ρα; ν6], 51 ΤΠ 5 
14 ολτίασσι ρονῦδί, Δ 6556. πἰΐσοτε ἰηϊογροίαϊας, 
ΠΘΏπα Πα ἢ 115 ἀδιγδοῖδ, συφ αι 115 ἀβϑιΐα. 
Ατμαπιθ 8) μετα απὴς {πὸ ρτόμαγο τἰρυτοιίζίμιῦ 

Ἰιαβοῦ 4909} Ολιροιιοθθ5 γι ]1ὺ Ια ΔροΓίθὴ,, πὸ 
τϑάτε: (απὶ ΠΙονΌ γγλ115 «Π1ο} ΟὙΛΉ Πατεῖ οαξ αὶ ἀάο - 
Ἰοβόρατα οΟπ} δι πδο, ἃ νον ΠΘΊΗΠ ἢ ΔΘ ῊῚ Ὑρ δια] 
Θόϑ, ΟἸΘΟΒι πο μόρηι} 5 γαολοτιοπὶ μα ΒΕ] σατα ἀθο" 
ἰόβοθπ! Γαἶβδα σοπιταἰββαηι, ΟἹ, ἐπῃἰάτη ἔπῖσξο 6118 
ἀποϊον αἴρῃ ΘΓ Θτ ἀ ΠἸοἢ ἷ5. Ϊατάλπι, πὶ 6185. οἷα- 
μ18 ἀἸοίᾳ ἃ πο ΓΕ 5 δχοδρία εἴα! σοὶ αὐ τίαι5 
ἃΠΏστηι πρὶ, 40 566 ΔΘ ρασα μά θυ Ογτι]- 
15, ἀδ δὸ 5ίαιττι ἀν ὩΡΘυον ἀιβδοσοαὶ Ἰοσὰν; 
ἐπὴβ βϑῃ αριη 1. [απ τῷ δι οἴαιποο 5. [ΠἸοἱαϊ, οἃ- 
ἰθοαπιθπόνατη 5 α Πα ρα στα ἤθη ἔπίαϑο, 
ΟΡὰ5. δήθο ρμίδιησπλ ροεισα!οϑεο. αἰοῷ, ηπῖπ ὃνγ- 
ὙΠ, ἡάνδη! [ἰπθὲ, 58 {15 ἰαἴο τιαπάατι ροϊποτιι. δ γ- 
βίθγια οαῖτι (ἢ εἰσ αμὶ οαπὶ ἢάἀδὶ ἰατα σα 35. οαϊδ- 
ΟΠ] ἘΠ 05 σοἰαραπὶ, θά {π6 ἰδ η 1 Π Ε15 ΘΧροποθαῃΐ, 
4125 Βαηᾶ οἱ οδνία πιορδηΐ, φυξ τα οαρύπηι ΘΟΣ ΤΩΙ 
(Ὰ] βιρτα γα ρὰ5 ΠῸὴ ΒΑΡ θαπί, Πλ} Π1}18 ἔπ ρ Βα ηξ, 
Δα] πὶ ἀπίθμι ρα {10 ποῖα 115, (αἱ οἷ π5. οαπθ3 

ποὺς τὰς αἱρέσεις, χα! ἐῃικὰ, Χοιστιανῶν παντοῖα 
παρχγγέλματα, θεοῦ χάδιτι, ΟΠΡοπο]ομίοα δηησίβε!ο 
(1183 5] απα τ Ογγη}}} Οαἰθολεβίνεξ ἴῃ σοαῖοθ πιὰ- 
ΠΟ ΞΟΓΙΡΙΟ ΒΊ Β]Π]ΟΙ δα ἀπραβίδηφ ἀρὰ σα! ορίηι 
ΒΙδ]οιῃ, ἀμ. ἃν Ἡφβοϊιοὶ, δα 
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ἀϊοία ὁχοϊρονοιε,ουτα ν6} ἰρβθηιδὶ απ αὐ Ὀαριϊσαῃ- Α Βοῦρδθνὶε Οὐ] 5 ̓πνϑη τα ΓΌΘΥΓΕ ὁταχ, 6} 15 ἰθῖαρο - 
ἀοϑ νϑρυὰ ἰδυθγιῖ, οὔτ 5. Ροπῖθα ΠΠΘΓο ρμοϊπτιῦ, 
Υγ61 ἃπαϊίοΓο 5 Θὰ 5 ἀμ ογα ἀϊσίαη 15 σα] πη Οχοίρογος 
ἀυοά χαϊάοη ΟΠ γομο ορίσθο δη πο ΠΟ ΠῚ ΞΡ ΘΤΙ 5 
οἰϊαϊεθ σοι  ΘὨΐ} : οα} 15 ἰρο σαι} νϑῦθα ; 1) Πολλαι 
λὲν ξορίθητσαν γαὶ ἄλλαι χατηχέστις, κατ᾽ ἐνιαυτὸν 
ἕκαστον χαὶ πρὸ τνῦ βαπτίσματος, χαὶ μετὰ τοῦ βαπτι- 
συῆναι τῆὺς νεοφωτίστους᾽ ταῦτας δὲ μόνας ἐν τῷ 
λέγεσῃα: τῶν σπουδαίων τινὲς ἐχλαθόντες ἔγραψαν 
ἐν τῷ τυβ' [οσαιμ1] ἔτει τῆς τοῦ Κυρίηυ καὶ Σωτῆ- 
ρος ἡμῶν Ἴησοῦ Χοιττοῦ πχοουσίας. Πιπὺ ἀἰιίθ πηι ροῦ- 
βρίοθυθ 1 δ ΠΌ]] ΑΙ 6586 ἰε π5ηγο ] ΓΘρυηλη διη, 
αααια να} Ἀϊνοίτιβ, Ἰη θυ. ΗἸ ΘΓ ΟΙλΥ λιι πὶ εἰ ΟῊ ΓΘ Πλ 
ΟΥε ἢ αην ὁδίοοίδ565. δα5. ΘΟ ροϑεῖ558, 6Ε ΠΕ α]τι τ 
Ο((εοἰιοδοοῖ, ἀὸ οα5. οχιθη!βογαηθαβ ἔμ! 556. ἀ556- 
τίτλον. 
δεσαηάο, οὐ]ῖοὶν Αἰνεία 5 οαἰδοῇ 6565 Ἰὰ ἴῃ σοά. 

πι5. δ] οὐ οοα Αυσαβίαη Φοδηηί οαἱάαπι δρίϑοορο 
Ἡϊοτοβο ν᾿ πλϊαηο {πθαϊ. Υδγαχῃ [ΑΠΠΠ αγ υἱτ ἀσοί!5- 
δ ππι15. Νά τα ΧΥΤῚ σα! ΘΟ 6365 ΠΕ πχαϊ γα ἴῃ ἤοσ 
οσοἠίσο ἀα Πάπα ϑοαιΐ, πδίσας Οὐ {τίσι απ - 
[ατ΄. Ρεωπ οἰ ΠΟ) 85. αϊάδπι δῖνο 1ὰ}} Οὐ δολόϑοον 
χουδηϑοηίαν ; ρθε νογῸ οΔίΘ 6565. ΠΟΙ ἀδοιὶ- 
γναπίαρ, Πῖπ ΜΓ ου 5 Υοδοῦαβ παμσ πο να! ΡΓῶ- 
Ὠλ᾿ 51} : (κέρολοιίοα; 8 ἐἐὐτειοηος ορὶκοορὶ Ηϊονοκοἰ μπὶ-- 
ἐλ ηετι Ομ μὴν ἐ856 ρμείο, Βαϊοπ πὴ {αἸ ἀοιὴ 65ὶ 
Ἰρλ αι πιοβέοῦε αἰ οἤδ585. οϑτηὶ Η] ΘΓΟβο γι} η0 
θα 1τὰ ΘΠ 58. μᾶροῖ παῖ : Μυσταγωγιχαὶ 
κατηχήσεις πέντε ᾿Ιωάννου ἐπισκόπου ᾿Ἱεροπολύμων, 
περὶ βαπτίσματος, ἄρ'ισματος, σώματος γαὶ αἵματος 
Χριστοῦ, οἷο, Οὐοὰ 51 νότὸ ἰὼ ἀηο αἱ δ]ίεγο οοάΐϊοα 
ογγὰμ5 ἰΠνναν11 σα] ατα5 θα 5 οαπὴΐ ἀ8πῈ4}}} σα! αᾶπὶ 
ἴον αϑοτιρϑογὶ!, αὶ ἩΙ]ΘΡο 8, ΤΠΕΟαοΤΙ[α5, 
Ῥῃοῖίιι5 Παιηαβοθηιβ, Δ ψαο αὶ «ἰαΐομν ἰὼ ἀυὰ 
5 ΓΙ 5 Γαἴ586. σοι βίδε μτόχίηθ Δ ρου αηΐ, ΠἸὰ5 ὑὰ- 
ἰφοϊιοῦοαΒ ἐπϑ α πθ5. Ονγο ποϑίρο (Ἰδααῃῖς 
οοάϊοο5 Ὡχ88. 11} πότον, ἤθαπδ δἀάἄαοι ροβϑτῃ αἱ 
Ῥαίοσα ἱπιροῦ!! ΠΡΡαΡΕ σΘΒΡ ἈΠ ΟΠ65. 6586 Πἀ6. αἱ - 
ΒΌΪΟΓΟ5 [65 Πππ 0 Π 15 βαποίοναηι Ῥα γα. "δὶ ρσδλ- 
ἴδυρα οχ ᾿ρ515. σα! ἢ 51 85 οα5 ἃ οάπι6. Η]ΕΓΌ50 - 
Ἰνπιϊίαπο ον δὶ ποχυσδχπαι μοίαῖβϑο; 804 16] ἃ 
νεῖ ἴρβοινοῖ ἀρ ἀποίοτγα, σαὶ βάθη αι θ5 ΟΥ- 
γΠΠὰ5 νἰχι τοι ροτθ 5. ὕγγ 1] ἴῃ 5οάδ ΗΘ γοβο  γτηΐ- 
ἰδ δυσσρϑϑιυ οα ἢ) 5 οἶγοᾷ δάπαπι 986 : ΠΔ566 ν61Ὸ 
σαϊοοβοβοβ ἱπίγα ὯΠΠῸΒ 347 οδἱ 354. δαρίία5. [Ὁ1358 
τηδποξίσσα οσίίποῦ βοϊατη ὁχ 860 404 ἀϊοϊ τ 36 0- 
ἐπαρί ἴα, ἀπο 5 αι πὸ 6ΠΠΈΧΊ 586 ροδὺ ἐχογίατῃ Μδηθ- 
(ἰ5. ουσθϑ οὶ, γθγα τη δἰ ἰδ πλ  χ τλπ πο ΡΟΥΒΊ Οἱ Ὀ6,]ΠῚ, 
σαΐσο, χν, καὶ 3, αυογασῃ αἰται δ. ὁαμὶ ΤοδπΠπι5 
φίλια ροβϑίτπβισαῃ Οὐ ΠΠ1 δαΐθηιν ορίϊαχθ σοινθη!. 
τινάς ἰφιοῖ Ηἰνοίαλ, ΑἸθογ παι, δ] ο5 416 παρα 5 
Ἄσοτο, ἅὰππ μᾶποθ σαϊδοπθβο5. ἃ οδῆῃθ. αποάληι 
βοῦιμίαβ. αΐδεο ὁσηιοηάαπί, νιἀδαηνι5. γβὸ ἃη ἂν 
ἐἰδ φαιάασι ἀρίγαςία, φιλάληι βδι{ἃ ὁ1πη|. αυσὰ 
ἄββδῦϑύ ἤὐη ἀπριαῇ Πϊνεναϑ. 

Ῥρπιιπὶ 55 απηδπθα πὶ 56 ΓΟ ροτῖβ56 ἰθδίαίαν Εἶνθ- 
ἰὰ5 οδίθοι, ΧΙ,  , Εἰ γὰρ ὁ τῷ Υἱῷ καλῶς Ἱερα- 
τεύων ἀπέχέται γυνχιχὸς, αὐτὸς ὁ Υἱὸς πῶς ἔμελλεν 

ἐξ ἀνδρὸς χαὶ γυναιχὸς ἔρχεσθαι ; συ ἃ)» ἴῃ5150 
τπιοηάρῃυ αἰἰάϊ!α αι 6556 ἰά6ο αἷΐ, 4} ἤο ἰθιαρογθ 
Νίοσ ποσί απο αι. νἱρθθα! ἡμοίον ἰαϑ, 41} 5 
αὐϑιϊγῖο οἰδνοούαση το οἴλιπν (1, πὴ νΉΠΠ}} ΔῈ τιχὸ- 
τθαβ ἀπδίίμογα ̓  (ἀὰ ἀβ τὸ νιάθαβ, σαβος 4ὰ δα 

παπο ἰσραμα ρὰρ. 101 ποίαν πη8 : 15. (ἃ ἀπ τη 
δα οογα νιϑαμι ὁ58 ρΙ αὐταὶ 5 ἰῃ [0018 Εῖβοῦ ἐθμλρον- 
Βὰ58 ποη 50] 1ηι 6» Ἰβοοροϑ  ΘΓΏΤΩ Οἱ ΔὨ} ΒΓΘΒΒγ ίΟΓΟ5 
οἰδίογοπχαθ οἵογο Ἀβογὶ μίοϑιαΠ τὰ ν ταν ἰἀ πη ἀ πὶ 

Ρουϊθοιοῦδηι ΘρΊ588 : Βᾶπο ΘΓρῸ 08 ὀδιϑάτη ἄρρο- 
δἰἴα δαπιοάαια, ρτὺ ΠΟΓΘ ϑαοραμῃ ἰοολρύγαπι, ἀἸοῖς 
Ογεῖ!]υ5 : Εἰ γάρ, εἰς. ᾿ 
ρουπάοι φαουπαθθ ἀδ ἴδηο ΟΥ̓ΒΟἾδ5 5608 οαίθοϊι. 

χα, ὃ ὃς. 568 4{Π|5 ἴῃ Ἰοοῖ5. (2) γθρογ απίασ, ἃββδαξα 
οἰαιηαϊ Εἰνοῖαβ. αὶ βαίι ρασϊο δηϊθίααιη Πῶσ 

(4) Υἱάς οαἰαίορσαηι συιβσόγατῃ σοθίσαχι ἴῃ ὈΡ]110- 
(μθσα ΛΔαρουθίαπ, δὰ. ραγ θαν, ΒΟ ΟΠ 6} ΠῚ, 

Ρ- Ξ“Ὥ3!ι-.- νυν τστετί 

Β 

ιν 

ῃ 

ΓΙ 5. ἸΏΠΠ 6 ον ΘΗ πηΐ νοῦρο ἰβέξο μέχο! σήμερον 
4:0 ποηη δὶ 6. γοθῈ5 θη σ6 ργ θυ 15 Δα ΒΒ δεῖ 50. 
1εαὶ. θόῖπε, αοά δι} να ἰἰπβίιβ Ὁ, να (3), 
Ρἰιρα 515 ἰπῖα πὴ) βοίῦρον ἀρὰ ΟΥ̓ Παπὶ Ἰσηραπ 
ΒυοίΘΥ ΤΕ ἸΘΌ ρΟΓῚ5. 1 ορυδ αι ἀββίμηαι : 566 11 - 
σιαηο ρυ 568 ἰδ ρ5. ἀσποῖαϊ, ρ]ι βία. κατὰ 
τὴν παρουσίαν απ να οὶ, ἀν ρ π5. ριτοίενρα Πἰ5 νοῦ - 
δ15. ἄὐὺὰ ὑΘΒΡΙΟΙΕ ἰπνο σπδηὶ ραςοῖβ : νοραπὶ ἰάᾷ 
ἰδανατη ΟἸΟΙΕ, μη αἹ σαρίϑ, ααοι δὐϊδτατιαηι τη- 
ΠΡ. 0558 Ἰπϑῖσπθ οι ἰοῦ τη ον Ἐ}5. (ΒΕ οπλτιτη. 
ποῖά νϑῦὺ αἷν ΠΙνοίαβ, οἂρ. 10, Ἰη! κράτα ραρ]ηᾶπι 
᾿πδορίαπὶ 6558 ἃ ἀσοίιηα Πππρὰ ρᾶσ, 37. δα (ἰδοὶτηηι 
οοἰαναῃ! Πἰμϑᾶπι 6, ρᾷμ οι [ἃ ΠαΠῸ ἀγραπιθηΐο 
Ῥγόραγο αἰλαίαν, ὉΠ Π.Β418 5ὶ. σοάθχ μη5.1η 4ὰ0 ποι 
τορθγιαΐαν ἐδ ρογΙσορ ὁ σα 16 γὙ6] [ον βομηπιη οὐ- 
ΤΟΓῚΒ ἀπ| {γα 415 ἀρρᾶτεαὶ νοδηρίαπι, ὑπτ6 πιδεὶίο 
ἰδπι ἔα 0116 ἃ ποΡὶ5 γϑ) οἱ δι απὶ αὶ εἰ πιδιη 5, α απ 
Δ 10 ϑϑογιαγ, 
Ουϊπαὰο συ βαρονβαπὶ σα ΘΒ ΟΞ 85, Ἰὴγ βία μοσίοου 

παησαραηίανροῖο αι ἀπ αρθι Βαριϊχαίΐος [84115 
Ῥοξί Ραβοπὰ ἀϊθθὰθ δ [9 Γαϑεῖπ!. ΠΠαστα αὶ αὐ δπὶ 
δυτηἄδηι 6556 ἀποΐονοπι, πἰ ργεθουἀ δῃ! τη ποτα αὶ 
ἀπθύαι δεῖ νμαὶ ὁὰ ἀπὸ ἀδ ἀρθατηθη 5 πάντοτ σα - 
{λοῦ θ580ὴ ἴὼ ἤΠ6. αἰ ἰηϊεθ αἰ θο 65805 ΠΙᾺ πιϊηδίο- 
γαπι μαροπ αν ἀοσαρα [6 ρργρθηαογιξι α Ῥοσὶ βαποίαπι 
δα!οπχ 7 }} Ον] απ, αίροι. χνιτενβ {4.68 Β Πα τοτη 
Ῥαβοπδιΐβ ἀἰ δηλ, Τὴ το! 15 Πορἀοιηδᾷι» ἀἸοθιις ροϑβὲ 
δύ παχίηι Δα Βα Πσ πὶ ΓΘδι ΘΟ οἷ. ΘΙ ναοῦ 5. ἰο- 
οὐ ὁοησΡοσαῖ!, θεὸ γο θη δ, Δ1185 σαξθο ἢ θθθ5 δὰ- 
ἀϊουῖπ,1α αι] μπ5 Γαῦϑιι5 ἀ6 ἀποχαοίιο δογιν πὸ 
βυπὶ ᾿ἀιι5858 βοδίϊβ, ἀίψαθ ἴα δχ Νογο θαι οχ 
γοιογὶ Τοβίδιαθηῖο ἀθιλῦ πβίγα 9 π 65 ἀοοϊρίοὐῖβ. » 
Ρεσχαπι αἰ ἀθιι ἀ6. ἢ ]5. αι ἀηϊ8 Βαρι βηλιπὶ ρτὸ- 
αίηθ ἤπηὶ, εἰμ ἀθ ατοηχοίο πὰ πάλι! οβιΐθ, δἷς, 
Πεῖποθρ γάγὸ ρΟΙ δον 586 8 115. οὐημηΐδα5 ἀϊοία- 
ταπι, ἀδ ἀᾺ}} 5. 1π Πλν 5ἰαρορίοῖβ ἀρίταν ΝΒ απ ἉΠ τὴ 
οὐ οαπδάτῃς αἱ] οχιβ πο, Πιγοίι5 ἤσρο ἃ τοσοηἰονρ 
αἰααο δα} 8 6558 «Ἰοϊἐρααλην φασα συ Πὰπ πο8- 
τγαπὶ τὰν βίαι ρορσισανγ ἢ σαϊδοϊσβθοι δαοίογοτα 8556 
αἰδὸ ἀρονίο ἀδοϊαυαη. ΕΝ ΠΤ 5 σαϊάθοι πασαηι οπξδ 
ΟἸΘΘΘῸ ἢ δϑῇ ΟΟΠ ΡΟΙΟΤ ρΓθδβίοσαι δ ΞΊγ]0 ργοθ- 
ἀοπταπῃ, {πο ποῖ ἁΠπἀ8 σοη Πρ 1558. σθοσ, αυδπη 
6χ ἀἴνονβα ἐαρηλίθηι πιαϊογίᾶ, ἀυΠογυμηηαρ ἀϊ- 
γΟ 515 οἰ ΓΟ 5] 88} Ε115. 

Ουοά νονὸ δα οἰ δε ῖθ 5 πῃ ἢ αἰ ηδί,ο μὰς 
ΒΆΡΊΠΕ σι 6585. δσίοῦ ποβίεν, 40 δὸ νἱχ χυϊά- 
αάτα σοΡεὶ ἰγδαϊἀδγιηΐ ἀπ] Εσο] δοίτο βογιρίο- 
ῥδο, ΗΙΘροσ γα 5 σαϊάοτῃ ΟΥν Πῖπὶ δὰ. ἴῃ. ἀἀο]ο5- 
οσπτία ΟΠ ροβυΐθ56. γρίρτι, θυ πὶ δ 6 Θότάτῃ {{π| 
Ηϊογοπνταῖα τπχίπιο ἰῇ ριο 0. δ ᾿πηπιρτῖίο Πα- 
Βεμΐ, 0 65 βρης η ἃ Πἰοραΐ αἀἰδοράογε. Οαἴροπι- 
τποποῦιτα Θηΐτὰ Ρα θα π5θ 0 οἱ ἤθη δηΐο 
Γαόγαν οὐ μη] 5βαγ 8 1ι ΡΤ δ Υ ΘοἿ πόποόγθπι δήΠ0ρ- 
ἴχ5 510: ἐπ Δαίοηι ρτοβυχίθι σὰ ρμοξαογι γουτὶ 

ὨΪΔ1 {τιοθοισια τη 78} Θχ ρ] ον ββθί απ πηι, αἀο] πο δὴ- 
[155 ᾿θυτηϊῃ 5 ΡΓΘ ΕΟ 1556 ΟΘΏΞΘΠ 5 οβὲ. Εχ 115 ρτῶ- 
ἴδγθα σι ἀδ οτία Πιδιρα 5605 έδη ἸοΠεθογαηι, σαθοῃ, 
νι, αὶ (3. ἀἸΘΗ, σομβίαξ πὶ ᾶ5 μτοίμ 1558 οαΐδο!ο- 
9865 ποι [ἰἃ Ἡἶ0 Δη δ] δ ΠῚ Ν τήτα ἀἴτι8 ἀἰμηῖ- 
ταῦθ πὶ οὐροῖιβ ἔχθος ἐγ ϑγατα πα} 10 ταοο οὐϊαάτα, 
«ιἰ δὰ ρεμηθνῳ Πσοίβϑί ἀἰβοὶ ρ πᾶτῃ ρ8Ὰ]0 αἱ- 
ἰΘαἰἰ5 ΤΟΒΡΌΧδεῖς. οὐρά! 16 νἱάθθιίανῦ οὰσὰ δάὺ- 
Ἰδϑοθδΐθηι δρ βοοραῃὶ ΠΥ ροίαΐβδθ, 

11. ἰού 568 βεσαιϊαν δριβίοϊα, φιὰπι βίδα ἀὸ 
ορβοοραϊαῃι ΠΡ ΙΒ. 681, βοσῖρϑι! δὰ οῃβίαπιπιῃι 
ἀθ 5ῖρῃο σγαοὶβ οχ Ἰααΐηθ ἀθῆϑο γνα]άδ δἱ σονα- 
βοδηῖο, φιοή ΠῚ ΘΓΟΒΟΙ Υ115. ἀἴ6 Ῥοιι Θοοβίθ5. ΔΠΩῚ 
ἰγθοθητθϑηὶ σαϊη αααρσθβίτη! (ΘΓ 11,51 [σα ρογιτη τὰ - 
οποϑαι τϑοῖθ ραΐοὶ βαγοπ 5, φαδπὶ ρἱ αγὶ πιῖ5 ν᾽ ἄρῃ - 
ΠΡὰ5 (ΧὉ} ὁχ οαποῖῖβ ἴθτο ΟΥΒ15 το ρ! ΟΠ 15 ἤΐδγοβο- 
Ἰγηια γεὶ ργοσαπαιὶ, νοὶ Ἰοσα βᾶσγα ἰηνίβδηαὶ οαιι8ἃ 
Ὑθηἴββθηξ ἀρρᾶγαῖ!, ΑΡῬΑΓΙ ΓΟ η15 Πα 8, ΘρΊ 5 ΟἸ  ατο 
βᾶμ οἱ! νυν 4 68 8 Οσπβιαπίλμιτη βοῦ οἵτο τη ϑτηῖ- 

(2) αἰδοῖ. ἀ. ξ 7, 10 9. 
(3) 1Π5ὲ. ἱζνογ. ἴῃ νη ο, 

4γ.γ 
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Ὠδτα πὸπ 501 0π| ΤΠΘΟΒ]ιᾶπ65. δ ΜΙΟΘΝΔΕΙ ΟἸγοῦβ, αὶ ΕΡὶ ἀαπιαβ; πιο φαϊάοτῃ Ῥ, Βἰπιοηΐαβ Ιθοο οἰϊαίο 

γογὰπὶ οἰϊὰπὶ ϑοζοιποπιϑ. ὑπᾶὰ6 5115. ΠΙΪΓΑΡῚ ΥἹΧ 

4αθάσι 4π| 8 Εἰνοία τη ἐπι ρα ον, αἱ οαπὶ δὰ! ἢθὴ ἃ 

Ογνιο,ααὶ ἃ Οὐ]. Αὐίᾶρλο βυτρίδηι ἰαμν ἀπ άϑοίοῦ 

ἀϑϑογοῦοί. ΒΙ η αἷβ αυ! ἀθιὴ νογὈ π τπρονατοῦθηι 00 πι- 
ΡΟΙΪαϊ, δα αλα α6 πιὰ 15. οὐ ἰονβ 1ῃ] π] 6 τ 15.405} [Δ8- 
αἰΒὰ5 οὐμαῖ ̓  νει μασα 5615 ν 160 ἀπὶ 46. 4015 

τϑοῖδ ΟΠ] μοῦ, Ογγ ]υμν. αγαβοσ, ορίϑυο ιν, ποῃ. 
Γαΐδβα δαςίογοιι Θα͵5 ππασαμα ἀἴσοτα δαάδονοῖ γος 

βογίατῃ ΝαΖί Δ ΖΘ Ή}} 1 ΟῈ Γ||556 ἀπο ΟΓῸΤῚ ΟΥᾺΓΠῸ115 
1 οὐπίνα “μἰϊαπιαπ,δαὶ ἀνα βυοβίιηι ρίδι. 3 αὐ Ψαίοη- 

ἐἰπταπμηι, 88} ἀσιλιη ΑΜ δηἀβιατῃ οὐ, τ σομέτα 

Ανϊαπος,χαϊὰ ἴῃ 5 δούαμπι βοτίρίῖ5 ἰασάαμιν Ομ 8- 
ἰαπίϊα5. ΡΙαντίαμα βᾶπὸ Γἀϑταπὶ ἴῃ ὑσπβίαμίϊο ἰκὰ-- 

ἄαπα. Οάϊατα αἀνογβὰβ ἸφοΙ οἰ δίρα πὶ, ΔΏΙΟΓ δρρᾶ 

ΟἰἸσ απ το κἰσιθιι, ΒΘ Ὴ1 ἀρππιοη, ρυαάση- 
εἰαοσ πο, οὐ ἴδνρθαιθ οαπὶ ΠΟΙΏ] 15, μάθη ΠΉΡ6- 

γαϊοτ!5 ἀοίθϑ ; φα οὐ ργο 115. ΟΥΎ1}11 οἴοίθιος- 
γιθπηααὸ δριϑοορογαηι οΟ] Ὀνάτα νοι  ἀ ἀοτο, Ἰοοὶ 
πα 5 τοῖα ἀὸ Δ σδ σπίθα, Ὀνγ ἢ. ἀυίθτῃ Β 
Δυίδθθιμν θοτὶ [859 6χ πᾶσ ἰρ8ὰ Θρ βίο ϊα δν)ἀθηίον 
ἀρρατοί,ἰα, σα π|5 Ππὸ Ἰτὴ βΟΡΆΤΟΓΘΙΩ ἰρδύτα δὰ Πάοιη 

ἴῃ σοπϑαρβιαα]αίο, ΤΡΙἸαίοπι Βονίαυ! νἱ δία, 
1Π|. Εμ βίο!ατῃ κα Οοπβιλ πὰ ΧΟ ΙΡῚ Γταριπομ αὶ 

ποι! ἐπ Ραγαϊμψεϊοισι αὰ θυ μοσ 85. μ᾽ ΒΟ λ1ὴ 5ᾶ- 
παίουσα ἰοαπ. ἡ, απο πο ρυαατῃ τὰ ᾿ὰσοι 6Χ 
οοα, τπλ5. δ᾽ ται θοῦ Βοα!οἰαη ἤοθ, ἤην. 20 ρα]- 

τλτ5. ος ΟΥ̓ ΠΕ Ὠοδίσὶ ὀρ [1588 βοπαπ την νου }- 
51} αἀιαοάπηι σΟ" )} οὐρα ἀββεχαίπλαν, Εν Τὰ 5 οὐ 
γραὶ οαπὶ ΟΥΡΙΠῚ κίγιο, οἵ, φαοα ἴκ σα(οοιι 6 5115 
ἢοῦὶ 5ο οὶ, οσαι σμἷδ σομ 5. ΤΓΘΟΌΘΩ 50 ΓΩ) 
δον ρίαν οἰϊα! θα δὶ ἐπ θγοῖβα, οἱ αι ϑὶ [6536}}15 
αι!δαπάδιη ρυ]ο τα νατίοραία. Οοτεξεῖπηο φαΐ ὁ πὶ 
ὑππά τοῖο ἀοργο! θη ἀλ115 ον θαυ 5. Ορ5. ΠΟῺ 
[υΐβεο: αασὰ χηοπιΐομθιι [ἀοία πὶ νἀ σπχὰ5 511 βομληϊὸ- 
τιπι ργορ με σονιηι, ΡΟΙοΒΙα 115 ΤΠ ΒῸ5 βαηὰ πε οἱ 
ἀαιοηῖα δἰ οί! ; αι μαι γασαθα μοὶ ΟΥΠΠ}Π}π πὸ 
φίαϊοι νὶχ αὐξπο νἱχ φαϊάθι ἴῃ Βουϊθδία τορμονία 
δαπ Οὐοὰ 5' νϑτὸ Ογν]]ο λαμ ποθ Πὰἢ Ἱ ΒΔ Ώ.Ὲ5 
ΟΧ δὲ 5 65 ν6Γ}5 καὶ (8, Ἴσως τεγόναμεν ἐμπόδιον τῆς 
πατριχῆς διδασκαλίας, οἷο. οσηδίαί, ΟΥ̓ ἽΠ01Πὶ Θἃ Πὶ 50] - 
Ῥϑίδδο οαπὰ «ἀπ ΡΤ ΒΥ 0 6550: 800 ΘΠ Ἶτα ΟΠ 51ι6- 
ἴα ἴσο οβία ρυϊπινα ᾿π να 1 αἰ ῬΓΟΒΌΥ ΘΓΙ ρε]- 
τὴ. Τοσο, ἈΠ 20 νου ὁρ δοσρὶ ρορα απ) Πα ποροηίαν, 

ΙΚ. Πουμ] ῷ ϊ σασοο οταίο δε οεοιοις θ0- 
γεϊηιῖς οἷο, ἀπάτα [Π16. ΟρΟτΆ ἀῶ ΟΥ̓Ρ]Ὸ [8150 ({1- 
λαπαίαν σοροῖε οὐ 55. Ὁ. ὕσνο, οί ὰ5 
αυΐά θη Ιοχαρῃ ἀϊ δϑῖ Ἰαχίου τ ἤδο ὁγα θη. σαδϑηλ 
ἴῃ Οαἰοολοξεδιδ, 6 Ὁ ππβρία φ«ασάδην νευθόγαια ἀθοανς 
τ 5ίν 5: φποὰ νι !ὸ ποϑίνο ποπ 51 ἰαμμ αγα, 
ΡΙασ πὶ ἰαιάθη ΥὙἱ (οοἰ 5βίτηι δκὰπὶ ΟὙΓ ΠΟ ποδίγο 
τ αοτα 0 Ξαπἴ νον ὉΠ} 5 ΠΡ ρα Γ πὰ ης 
ΡΙαν πὶ ἐου 1065 τη! αΒ0 ΓΙ ρ. 1, 705 4] ἀθηι ΟἸ ἢ 6ὴ- 
(1551πι] σαγ ἀη8 15 Μαζαγίηι Θατη Οὐ ΓΙ] ΑἸοχαπάνίηο 
ἀδοτΊ Π, σα οχ ᾿ᾶρδὰ [οδι απ 5. ΠΡυΔτΙ οαϊααιὶ, 
ΑἸοχαθίιῖιο ρτὸ ΠΙουβο Ὑνα Τὰπὸ ρόΌη 6 [15,4 οἰ 15- 
56. σοΒ} } (μα θοῇ πδία8. ἔχ πὰς ογαυοιθ ὀοηβίας 
Ογγηαμι Πα θῖ Ραΐτατμ) ΝΟ ποτ ἀπ {ἰγπη δι [6- 
θ 5πὸ. δα ἀς Ομ τϊξίο τς αροΈ ξ 6 Οὐτός ἐπττ'ν 
ὁ ὦ» καὶ προών᾽ χαὶ ἀεὶ τῷ Πατρὶ συμπαρὼν, ὁμοού- 
σιος, ὁμόθρονος, οἷο. 

γι, Ῥγοχίηιο βϑααίι Ητϑέογίᾳ σοοϊοςίαβίϊοα οἴ τηὴ}- 
δίασψυσίοα, φαῦτι (νει }} πα ΟΝ Ὁ ποτα ο μεθποίδίαχη 
ἴῃ ὁοὐ τη δηπξογίρίο ὈΙ] οἰ ποῦ Βοαίοϊαρα "θρονὶ, 
Ψτασίαίαβ 6 Ἰσῃμὸ ροβῖ Οὐχ Π}Π ὑσπιρότα ἐμ ίον να} 
δυοίονθηι Πα θα (ϑτιηδη στ ψαθτηληι, 6} 15 ΠΟ Π] - 
πὶς βδδοιπά τῶ ρα( γα οάτῃ ΘΟ ΠΒΕΔΠ ΠΟ ΡΟ Πα, 
401 οἶγοῦ ἀμ π πῃ π} Ποιὰ ἀπσθὴ  βίπχαῃι νἱοθ51- 
τλὰπὶ δοσίαπι βοάοπι ἀοηϑίαη ΠΠΟρΟ]  πατῃ οσοιι- 
Ῥάᾶθ56 αἰοϊίαν. ὕχϑίαι αι 46 πη} μφὸῦ Ἰβίοτια. 1 «ἅτι- 
εἰμαγὶο θασθαπο, ἰοτα. 1, μὰς. 133. νοσῖτ ποΐαῃ!8 
Ρ. ϑηοπίο (4) δάθο ἰπ θυροίαία, πὐ νἱχ αἰμηοβοῖ 
ἀπθ8!., συϊὰά βμετὴ απ ΒΟ ΡΒ 60, ἀογηαια8, φυϊάγ 
βοβίθα ἃΡ ἃ}}15 αἀά ίυ ἢ Γπου], ΝῸ5. αἰξίουϊαῃ [απὸ 
τη 0 θγονίοσθι δἰ, αὐΐ ορί μοῦ, 5᾽ οθυ οι 0 

ῬΟΠΠΟΙαι5. 65ῖ 56 Τδούπασιιὰ οχ οοάϊτο πιδη αϑουιρίο αα 
σάϊσοιι ἐαΐοπ ἀγσοταμι βαίγαιη ἴῃ  οαῃ ποπι, σαλτα 
ἴὼ δ] αἰ ποσὰ ῥαΐγατη σο ρτορδίίομξ Ογδ ΟΣ Ρᾶγ]- 
516 515 ὕγορΘ ᾿μπιρᾶγὰπι ΓΟΡΟΤΙ558 ἰδείδταν, οἱ ΡΟ Π 05 
580 ἴῃ διὰ ΠἸποτη γα ἢ αἴ556 ᾿ 568 ἤάοιῃ ἀαίαπι χὰ - 
σαάπι, σὰ πίαπῃ βου, θογανιι. Ὑγαοίδίιπ. ἰβίς Ἰοΐ5 
ἔργο σβί ἴθ ΘΧρ!  Δη 5. Ρ6 0.5 σσΟ  Ο51 5015 δἱ Πἰ1ὰ1- 
δἴοῖ5, 115 Ῥρωβορίση ἀπὲ ἢ Πρ ϑ πῷ οσοϊθδίαν, 
Ῥυίθοίραο νοι δορί δια Πουΐοῖρ ΠΟΘ ΟΠ ]5 
ΠΠΙΟΓΌΒΟΙ. πλ15 βρθοίδην : πάσας Τυγβιίδῃ οι ἍΠΠῚ 
δὐἀάποι αἱ στοάδονροηῖς ἃ ΟΥΡΙ]]Ὸ ποι ποζιρία μι 
[υ]5856. ΟὙΡῚΠ ει οτη δ ἴῃ ἤδὸ Ηἰδίογίφιρτου! 
ἴῃ Αμοίμανῖο χοθᾶπο οχϑίαί, βοηλοὶ ἰὰ ατ γορϑιὶ. 
Ὀυδογνάϊα ἀϊρηλη δϑὶ, αυσά αἷν ϑυπιᾶπαβ δ 8 Ὠὰ- 
πβοθ Ἡϑδέογίρ, τηότθὰ γουϑὰ5. ΟΡ ἕο μγθοδῃά!, 
δ΄) οβάπο σαοβάαπι τἰ[ὰ8 ὁὐο] ὁπ αϑιϊς 8 ἈΡ ρ515ᾶροὸ- 
8510}15. ΕυοΙοσθῖ γα 085. 

ΥἹΟνἴδασα ἔα} ροβίγοτηο ἰθοσ ροΠΟΓ δρ᾿βίο]αιη δὰ 
ΔΑπμαδιϊθι ἀὺ τ τά 1 }5 ἢ Θτοπν πιῖ ροξί, πον ολη 
σοἸοθ α115, αν ΟΥῚΠῚ ποπίν! ποθ 61 Πα ΘΡ [Ὁ θυ 
58 [6γι. Προ ογαατῃ σπἶπι σα 1515} ἀμ δο το - 
5110 {για Δ οτατη, ἀ11}}15 ΟὙΤῚ111 τον Ηϊθτο- 
ὨΝ ΤΏΙ πιογίθτι ἀπ θοθββοριῖ, 58 {15 σοηβίαιϊ ἃ ΟΥὐγῖ!]ο 
ΒΟΡῚῚ πους χαδ ροϊαῖδϑο Σ τὰ [ἘΠ θκ15 βοιίοι ἴὰ - 
ὈΟῊ 5.60 ρΡΌρίοΥ 51. }} 1 [ἀππ ἴα πι, ΘῈ Ρατραγίοιῃ τἀ 860 
ἀΘΙΟΓΊΉΪ 5 δὲ Τ ἀἄὰ ἐ5ὲ, αἱ ἃ ππα!οἴδυίαο δ᾽ πα} 5ὶς - 
5 πιὸ πιοηδοθο ἃπίο ἀποοη!ο8. ἀπ) 05 ἤοίαιη [556 
νΘΡ 5 Π αλαμν ν ἀδαΐαν, Ηἰ ἀἴσι!α οηἴτα, Π8, αν 
46 ρανβαϊογίο, ιἱγασα] πηὰ6 ΗἸ γον για! ἐπ νοσαίο 0 
66 1115. ἰάτη ἱπομίο τοραΐ, ἰδία πα, με 6} 6] ᾿δίλ5- 
Ἰ0η]1 ἀαοσίοτοηι θ1]85 5815 κα ρί θη, 

1. Θυσά δα ἰᾶπο ποδίγατη Ορογιχ 5. ΟΥΎΠ}Ἐ} δαἱ- 
εἰσηθιὴ βρθοία! αἱ παρ ΙΒ] ποίο ἀρραγοαῖ ααϊὰ ἃ 
Π0}}}5 ἴῃ σὰ μι θ5 101} δἰτ, 1 Δ Πᾶς. οχ μάν! 
ΡΓΘΒ. ΟΡΙ Πἐρυῖς ΘηματΡαπάιπι ἐδῖβθο, Π] αν Πι} βᾶπὸ 
[αθναμῦ, 41 ἀἢ ἰρεὶσ Ιου 8 Γοηδδοδη 5. ΠΕ Θσα μι Γὺ» 

Ο Ρεϊπιογα 5 ναν}}5. ἐπὶ ᾿σοἰβ γὙ8] ἰὼ δἀἀοηεῖο νο] νοτῖθης 
15 ὅς Ογγ}}} Οαὐθολιοδὶ ὑχις τλαχί πιο γο ρα} σα: ΟΠ τὶ - 
δ] αη πὴ ΠΟ 5115} δα Βογαγιί. Ναπὶ (ἐδολονος Ογ- 
ὙἼΠΠῚ ποιαΐπο ΥθπτβδΣ Θ {15 ἀππνο ΠΠοξῖτηο αἰ ρδι- 
ΤΙ ΠιῸ ΒΟχαβο 510 Π05 ἀοσοῖ (κι! οσὰ5. αν σοτιηι 
οοάά, ΒΙΒΠ]ΟΙΠοο Αὐμιίαμοι: 568 πὶ ΘΠ η05 68ί6- 
ΟἸιδϑϑβιᾶη 801 τηγϑίαμορίοθ ἱᾳπο ργοδίον αὐ, π θα 0 
ἀἰπογίο γθίου! ΟδίϑΙοσβ, θα 6 ΠΠΠ] Ξα15 Πχιον, οὐἱ 
πη αὰπι ΟΠ ΑἸ ἁΠΠσπο ἃ παι] πλοῦ οαἀο 15. Οχϑὴι, 
Ρἱαν ΘΟ 5. ἀξειυρανο, Οἴσοα ἰάθη ἴδτα ἰδιη 5 Φασο- 
Μὰ5 φαϊάδηι οἰ ΒΕ κὶ ἀγομ!οριβοοραβ ἀπ θϑΠ 6515 
τοβηίααθ Ποϊομία ρυ 5.46 ὴηὲδη Πα {π01551π610- 
β᾽βδη αι γείοσὶ Οτοάθοῖιβ, (αἰδεκόξοο ὁχ Μᾷορ- 
ἀοπία πδοίιι5 Θχϑιηρὶδι, 5ανομαιῃ ἸαἸοπιδίθ 155 
ὁτρίμμη, δὰ 5 (Σ ΠΗΡΏΔηΙ Ο]Ο σα πι τα 5. } 1 ῬΆμ]ὺ 
γθτο μοδὲ ψΦολμπιο5 στο δοῖτβ ἀδολη 5. ΟἸΟβον ἢ 515 
ἐχ ὔγοο σοι ἶσα, χαύπιὶ σα. 60 φομη απ σανοναι 
ΘἸΕ 6 ἢ ἰββίμιις σαν ἀἸη8}15. Ποβία5, πο 15 ΒΟοχηδηδι 
μὲ σοῦ ΟΠ Π1Ὸ Ττὶ ἀδητηλο Ἰοσαίθ, οὔτι 65. διδοῖ οβος 
ἴδ πὶ ΠΠ᾿ π} πλαο τ ΠΣ, πα τη τη γ5᾽αρορίθδβ ἴῃ 1 αἰ ππὶ 
ΒΟΥ ΙΠΟΠΘ τα ΥΘΡΠ ἀπ (118 2}}}}6 5 τηο χα 56 165] πὸ 
ΒΟΧΆΡΘΒΙΠΟ ἀπαρίο οχ ἰγροβιίαριεο (ΟΠ βιορ]ουῖ 
ῬΙαπίῖη! Ληἰποτρίς δα ἀ  ρταμη ββα ἀἰξϑου δι ποις 
Ιὰ 46 νὶ τὰ δἱ βογί ρει ον γηΠ1. Βοάοη ἀπὸ ΘᾺ ΠΟ  πατὶς 
ΜΟνΘΠΠ 5. ΟΌΡΟΣ ΤΧ, Πα Πάτα τὰ τομῖβ, ἰνρομνραρμλιιδι 
φυαπάδπι ἢ] πα δ τον οα ΘΠ 6585, πριπρθ ἀπᾶυ- 
ἴλη], βοχίδτα, οφίανδηι, ποπδῖα, ἈΠ ἀδοῖ Πτὰ Πὴ (3), οἱ 
ἀθοιηδτι Θοἰανα τη, ὨΠἃ οὐπὰ αυΐπα 8 τη  5ίαροριοὶβ 
Ῥαυ 5115. ὄνϑοθ δά 41} : Φαυ Πα Πὶ γ6ΓῸ ΘΧΘΙΉΡ]ΑΓΙ, βῖνθ 
ΠΠΡΙΘ580, 5ῖν 8 πάπα ὀχᾶγαία πὶ ἀἀογτπάπαα βαὺ οἀ - 
ΠΟ 5115 65., ἢ ἀπα ὰ πη τοίογι. Εχ ᾿ὸς ἰρηυρογα 
ἀσοίοταιι νἱγογασα ἢ οὐὐοηάϊα κμ} δὸ δνοϊνθηῖς 
ΒΟΓΙΡΕ5 Βα ποίογι πὶ Ραίγα τ ρα] 1] πὰ δ᾽ απρα! Γαὐὰ- 
βύγία ᾿ ἀἀδοσὰθ ἢ} 81} ταΐγα πῃ παι! θη σ Γορογία5[π0- 
ΤῊ [151 α 06 568} ἀίᾳιιθ ἰδριι ἔμ ον ΘαοίοΡ 8, 
«αὶ Β᾽ΒΠ οἸποοδὴν Ῥαϊγαπι σομ! οἰαμὶ, νἀ ἴπο [απ νη 
ΠΏΡΥΘ550 ΠΟΙ σα 60} 6565), αὶ ἰὼ οἀθηά 5 μἶϑδο 

(1) Ἰὴ (αιαίοσ. δὰ ἤπ. ποῖ. ἴῃ Δ γι θαι ἕονθγαπ), μᾶρ. 287, 
{9}}μδρὲ φιϊηίατηἀἰθοίηχαπι. 
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οαἰοομοβίθαθ ἀθπαθανογιε, ἀβαῦοάυπι Δ πη 65 Ῥγόνο- Α ΟΠ σι ναγίαπίθϑ [δοϊῖοπ 68 δοοῦταία ἴῃ Πα ἃ 
15 ἀπη0 1009 6ᾶ 51} Πλσοπι ΓΙ ΒῚ 5 Θτπ δὲ}, πᾶ χη 0 
οαχηΐαπλ ἀοοϊογαϊῃ οἱ Βοηογαπὶ μίδαξα, [5 αἰτίαι 
ορ6 σοὐά. π55: σριἔπητα ποῖ απο 5 ΒΙΒ]]οΙ δ α ναιὶ- 
οἂπᾷ οἱ σα ρροαϊίαν!, πο σοι τη Οἰσἠεοίιοϑσου ἃ Μὺ - 
ῬΘΠΠ|ο δα! να ἰδ λὰ5 Βα ρ ρον" Ἐς, αθ 85 ΘΟΡΓΟΧΙ!, 
νογατα ΕἸ πὰ 8115 πα πὰ οὶ ἀπίοίναο ἀνέθοθ Θά 5 
81 ΤΟ 60. 5016: αι ϑιαμυσιοο Υἱοπθο δα Τἀσείη]), 
ΡῬΈΆΒΡΠΟΙ }ατ15 }Γ0ολὉς ᾿μ [οτργοια Ποπ έτσι τοάθοιὶ ρ] ατὶ- 
πιΐβ ἴῃ ἰυοἷ5 οπιδη Δαν, ΘρΊ "Ν᾽ ο]αγὰ ἀδηλιτῃ Οὐ} δα 
(οηβίδηςαπιὶ ΤΠ [55 ἰόοο αὐ πο αὐ θεῖ!. Οὐ 
᾿ιαπὺ πθοα!α) σαι ἀπ (αέσολθδθον δα πὸ5 Ρὰτ, 
πὶ 1031 εὐ 1040, Ρρον ΤΙ δα όποιῃ ρα ἃ ἀπὰ5- 
δ΄ πὰ ὑχθγηπλαιη , Ογαοσνοπι δ)6 Οσομ8):, οἷο. ργ 5 
ὅτοθ οἱ να 6 να]σαν!! αθνοη 5. ΘΙ. πῈ5. [{.Ψ 
Οο]οι αι ἀπ ὴὸ ὅθ8, πᾶ οαπὶ ογα Ὁ Π10ὺ5 ΟΠ γβοϑ- 
ἰοταὶ, ἀγδρουνῖ ΝΎσβθθηι, Τίπιοί δὶ ρυδδθγίοσι Πογο- 
ΒΟΙ Βα Π ΔΩ], οὐ ΑἸΩΡΙΗ]ΟΟ 1 ἴῃ ἴάσηι [δδίιμ. ΤΠ 
γερο Ροπίδῃτιϑ τα πονὰ ΘΠ ἰσι ἰοπανὶ, οἱ ροβίρα 
ΘΕ 55 58. ἔγοπίο θαῦθι5. ἢδο ογαϊίοης, αἱ οἱ 
815 φπαμ νι ῬΓΘΠΠ ΔΗ Π οΡΊΠῚ ΒΟΓῚΡ 15 ΒΓ ἰσΕΠ6- 
αι Ραίρ δἀαιιχλῦ. Ομ τη. ἀαΐθθ τον πδῖπιο 
Οοπιβο ἢ 5115 ΡΊανΙθ5. σοϑ! οἶθι5. πη Δ ΒΓ  ρ. 15. ἴμ5- 
ἰγαοῖι5. οατὴ ἀ460 δου]! αΐατα, κα 5488. ποία} 15 1ὁ- 
ουρ!δίαίαγα ἴὰ πονὸ Αὐοϊαατίο δαϊα αν νὴχ αα14- 
ἄσαπι αἰ οσια στ δὰΐ μἀ αδίτγίο το χαθγῖι. ΗΠ Ξίο- 
τίνι οσο 5 βιᾶται. δὲ ἢ νοἰδροσίοδπι ρυ5. οἱ 
βύ] 5, σα ἢ 5010, να μάν}! Εγομτο Βα σιρτιπ : Θρὶ5- 
1ο] πηι δαίοσῃ δα Αυραβιλα ἢ] ἰῃ ἴοι 40 οὀροτὰ ἱποὶ 
Εἰονοηγεΐς ἔθ τὰ ΑἸ ΡΊ ΒΗ ΩΣ γϑ ροῦν ἴδοι! 1, 
ὰ οὐἀθη {5 βαηε}} Ογγ βογί με 14 πορο τ} 

Ῥγιβοῖραθ ἀδίατῃ ᾿ς οχὶ, αἱ τοχίατ ργιυβου αι α- 
ἐξομέδεοι Ῥαγατη, Ἰη 6 θεν ατα, οἱ ἃ" οανπὶ [ἅνὸ ρὺ- 
δαίατη Χμ ον θηι. ταὶ δηΐτη γυναι) ᾿ηπολα 
γ81 Ἰροῦγία ἸοηρΡῸ ΛΘ ροῦὶβ ὀροῦγϑδι Ποὺ Υἰχ ροβϑίῖ, 
ααϊη δα ταονατῃ βουιρία θα τα αὐ} αἰ. 6Θ(, ουγτιρία 
Α1ηἴ Ῥτ τη ἃ ἀ6 6 Ὁ 6556 ΔῊ 4 5511π8 δα ον ῖβ οαρα, αἱ 
αὖ 5 απο τι πα 5. Πθδροαίαν. Ποὺ νϑρὸ σαηὶ 
811 αἰτὰ ταϊοηο ἴασοτο Πϊοσαΐ, αααχῃ αἰ κοι οὐ- 
ἀϊσαπι ἰᾷ πὶ. ΠΠΡΙΌΒΒΟΓΙ ΠῚ σι λπ1 πιὰ ἢ ΟΣ ΡΙΟΓΊΙΗΙ 
1ἰτ' 58 σο Πα! οπο, ἴῃ Ἰὰ βιιὴ πὰ ἰηἀυδίτία ἡποῦπι- 
Βοηάπηι οσχιϑι πανὶ. Παρυλα5. αν δοαῃ }8 ΡΤΘνΘΙΙ 
(ὀχίαπι, {6 πὶ, Ὁ{Ὶ ἀἰχὶ, ὃχ οὐ. τη55. Ὑαμοα δ 
1050 οαιοπίαγιθ. ΘΠ ασίηγαπὴ. οἱ ϑαρρ αν, φασηγάια 
1ὼ. πᾶο οὐ ποὴδ ὁχριοβδίηιαβ, σαν ου  α ον θτ αὐΐηιο 
01 ἀάτοῦλ, δὰ απ Οδλίο Ι5. ΟΠ. 1 θ05, 4005. σση- 
ααίγογα Πἰσαϊι, βορὰ 5. σομία ; δὲ πος πιοάο 
Βἰαγπα Βρθαϊηπλαία,, ἰΥροιπδίαγαπη. ἴθι. ἰρ5 115 
Ῥγδνο, ἔχοι! βαβία]ι, Ροβῖθα τογοὸ ὑδίσοίθ 565 οἵα - 
πδδ δρισἰοϊαησος δα Οση ϑἰδη πὶ οάχῃ ἀπο Βι5 οοᾷά, 
πι55.. Δ σὰ 5 ἀτοτη, Ὠθταρ6 σαδτίδπι, δοχίδηι, οοἰα- 
νᾶτῃ, ηοηᾶπι, ἀσοίαα τα δοϊιάτη σαϊπίαιι, ἀδεὶ- 
πᾶ οὐΐα ναηλ, οἴη ἔν ὰ5. αἰ πκοηίον σοπία!. Ρυῖ- 
τὰὰπὶ οὐα! σοι πιο Ραθλσοσ τὴ ἀπο ϑοχοδηίοβ, αἱ 
ν᾽ ἀοίατ, ἀπη05 σχαγαλεηιν, Πρ 0 1105 σοά 85 γορ οι, 
4005 ὁχ Ογιθηῖϊο ἀἀνροῖίοβ. ΒΙΒ) οἰ ἤδος Βοάἑοιαις 
ἀομάανι ΤΙιοπλᾶβ 06 Θαα5 ἀθγαίαβ, οἱ ἃ τορο 2α- 
ΟΟΌΟ ὑπο ποβίγαμιατῃ αὐ ἢ ροταίογ θη δὰ μη ΠῚ 
Μορμο] Ἰομαϊαβ ; αἰίθγιιπλ νοΡῸ 158δοὶ ἀβᾶθθοηι (}11- 
ΘΘῺ ἴα) ἀδθουιθα, αὶ 1 αἰθολιεβος Θρ᾿βιοϊατηχαρ δὰ 
Ὀοπδίαμ πτῃ οὐτὰ οσάϊοο τ8. σύθηι ἢ ἁἸτ6ὰ Ὀ 5 16- 
ἱποοᾶσα τι ΟΠ , αἱ ὁρίπους [οτγία οἴοπαλο, ἐπ }Π|. 

'παστστ.-.-.---.ὕ.ὕ.......ὕ..ὅὕ...-.- τ τ110ὉϑὉ0ὃὯὉ Κὔὕ..-ὄ.. Ἐς. ὕ....-- στ ὕτππεπτπτπΦτπίῆῆΠΤΤΤΤ Τὺ 

( Ροθαιῃ,λάποουσθα 

ποίαν. ος δα θη) Πἀβαιθο πὶ οχοπιρ αν ὁχ ἰηβίγας- 
[58 πὰ 51ὰ ὈΙΒΠΠοΙμοοα μου πιδηϊίον. ποθ βοιπι 
οοπιι απ σαν γονογοηαὰβ δΔἀιηοάϊπῃ ἴὰ Ομ τιδίο Ρὰ- 
ἰογ Ιοαπη 88 ΟΡ βοορα5 ΝΟΓΝ ΘΟ Π515: αα] ΡτῸ εἰηρα- 
ἴα βιὰ οὐρα ΠΣ {|6Γὰ5. ὅτλογο (6 Πα] 0115. ΠοβίἊ5 οὐς 
πα θὰ 5 ρΙαρίαχαηι ἔα νον πο ἀφ πηαί α5 58 Ὑογα 
(μὲ οὐ σοι ὁμαν) αοοασα, τάμα σοὶ σα υϑάδι, 
φάμα ὁχ {{{τεγάταιν. ἀποίίθι5. οοη σογα ]ἰοσοΐ, 
παι ἃ ἀμ θ ὑγεοθηΐοϑ ἄμ Π05 Βογὶ ρίθχῃ, Βα ρροα δ απὶ 
το! ἶνὰ οα!δίαπα. Οναι ποτ 6 οσογδα, οἷς, οι - 
{8}} οἴη σοαίοθ πη5. δοα]οίδηο, μαγίοτηψαθ δῖος 
τὶ τη γδίαορί 88 απ σοά!οθ. αὶ ἴῃ ΒΡ] οἰπουα 
ΘΟ ΠΟΘΙ ἀϊναῦ Μαρδαϊοιυ. ὥχοι. ἀϑϑδυναίμιι. τὰ 
ααΐθιη ἰοσοθ ὁοά! 5 απ Ρρανοε  Ἰοχία σα πὶ, 
το] βίο χα ῃὶ [ὰ16 πα Π}ὰπὶ οτη ΐηο, οἰϊαπι κλΐ {1551- 
τη, ἰδού ποῖα με ογπ εγο, Ναὶ ὁπ ἀάθο αἱ- 
νΘ Ξὰ βίη}, οὐ σόνα τα ([ἀ5} 14 1081 ποπαϊ μα τη μ6 6115) 
ἠασιοία, αὐ δου σὴ 65. 49 δούαμα ἅἀπιι5 τοραίαι- 
(88 ὀξῃοθγοί, 4Π10γ ἀπά ΠΕ 15 ΡΓΌΓΠΙ οχιϑιιμαγοῖ; 1ἀ- 
οὐσσο αἰ παι, 51 ΠΟΥ] ΡοΙοβί, 58 Ε5ΓΔ 000} 0Π- 
ΠῸΒ ΡΡΌΡΒΙ5. οί ἀκ 5. 6 Ὁ τπὶ μὰ Ῥϑ πᾶ Ρομ Θὰ 485 
αὐθιίνα 5. σαιη. αν π ο5 ΘΟ] 85 ΒΘ αν δα - 
ποία !οη65 σαυφράατῃ ; 4π|0ὰ5 18 ἀπὰπὶ Ῥγο νἱγθ5 
ὁοπᾶθαν, αἱ τἰΐα5, χογθ5, ἀοι ρεμν ΕΟ] σὰ 
6χ ἃπ ἰ{π|55πποταμὰ Ραΐγαται το π απ ἢ ἐἷ5. ΧΡ ἢΠςἃ- 
τῶι δ᾽ οὐπητάγοπι. Υογοιοθθι ἀθηιααι νά δοι, 
4αάπ, ΜΠῚ αἴχὶ, δμθαά!ανι ἀπ πὰ, δὲ ἴῃ Π16}185 
πιαίαν} θρόνοι, ρ] ανε αι δῖ ἰσυἱ5. δι Θυι ἀἰ1ο 6 ΠῚ 
δύμαο τϑ ἀϊαϊ ; φαὰτι [161 51 ἀ15. ΟΠ] 15. 5815 
πη υἷα. ρον δοίδλ οἱ ἀρ δο αι. ἀατὸ νο] ες, θατα 
ποόνααν ριόγβαβ ἴάσονο ορογίοσοι. δαίχαρ, αὐ 181} 
δπαὶς δ οηἱ ἀθοδβοῖ, βυθηθοίατο νίβαιὴ δὲ ἀοοίο- 
ται ντόγασα, Ὠἰμεῖαπαι σοὶ ποϑίγαί 5, Ἀϊνοῖι. οἱ 
ΑἸΡου αἱ, μάϊοῖα ἀδ Οὐγ]ο δ΄αβαιο 5 γρΕ15. Του 
{πη ΟΡ 5 δἰν ο ἐκ ἴπαἴοδ5 Ἰοουρ  ο ἰ5ϑῖπηϊ, ἰσοΓ τη 
δου ραν, αποίογοτα Οἱ ΤΟΡΌΠΙ. 
Δπδαααμι γοσὸ ἢθ1 ρναα η41 ποροιῖο ἤποηι ὰ- 

ἰδ ἀρεριϑάδμι ΘΟ Ή560 σΡα 15 
ΒΌΡΙοΘ ἃδρηαί γ ῖ5 φα βάδην χα ΠΡ ΘΠ ΕΠ ει, 1] ἀ6 
ἘΙΘΙ͂Ρ50 ἀρσαο ἤσο Ορόγθ ποδίτο ομίλ6 τπογυθγαῃί, 
Ταΐρτ ἤο 5. θσπὸ Ἰοὺ Πιθποτᾶπα 5. δϑὶ γονθγοηλα5 
αὐπποίαμι ἢ. Ηῤπγίουβ ΑἸ ΤἸΟἢ. δ᾽ ἀϊ5 ΟΠ 1811 ἀθοὰ - 
Πκι5 ; οὐ} 5. θϑηδἤοϊο σαί! 1 651 ΠῚ ΠΕ ετὰ- 
τὶ, ἀὰὸ ἢ μας Ἀολαριιὶα ἔγτον, ἀοσορίαπι σαδληΐα 
Ῥόθδιπι να άἀϊπρ τοῖογο, οἱ ἃ ΘΒ. δαβρῖο! 
οἰπμὶϑ {πα 411 δρ ἀ ΠΟη6 ἢ], ὈΟΠῸ5. ΟΥΘΒ, Οἱ 
ρῬυπηεονατη. τοὶ σίσηθτ. ργοπχουδηάδιῃ [ἀοίπηξ, εἰ- 
δίπιοι. βροράραη! Ἐποϊοδία. οἱ Ασαδοηα,. |)}ὰὺ 
οἰΐαπι νἱτὶ ρτεοϑίδ ἢ 5511 ἃ πλὸ 5]16} 10 ὩΟῺ δ 
φγϊογοιηι, νιν. ἢ. Ηθανίουβ. Πού Ι]α5, εὲ }). 
Φολπ πο. Γηρα 5. ΟΥΑΙ 5. 4αἱ ρϑΡρουι 1115. Θὲ15 
τ] 18... ριομρίοσθ. δάσο οἰθοθῦαα,, ἂἱ 
ᾳαθοαπαθ αἰ Π}} 1ἃ, ἀπ) λα, οὐβοῦγα ἴῃ 0 ΟΡΘΓΘ 
οοσαγγεγρηΐ, δὰ ΠΝ} ὀδδθηΐ ἴα α, Ραμα, ρθγ5- 
Ρίσυα, Οὐσα τόγὸ ἃ πιο }}}5. ἐὙρΡΟσΡᾶρῃΪο 5. ρυγ- 
βαῖα δἰπὶ ΟΥ̓] ποβῖνὶ Ορογα, 1ἃ συϊάθτα. ἀοθοίαΓ 
ἃηιϊοο ἴῃ ρυΐτα]5 σπᾶτὸ ἢ. Φοδπ πὶ Ροΐνονρο ΘΟΙ]Θρ 
Τἀποο αἰ οῃ515 βοοῖο, νίγο ἴῃ ύφοῖς. ον γα α]- 
εἰββίπιο, βαλν ββιμαῖβ που θ5, βιὰ {π6 τη ἀ 651} 8 
ριϑᾶιίο Πῶσ 588 ααῳ [8 βοῖσθ δ 16 ηὶ, ἀιηϊὸθ 
Ἰδοίον, ψα]6, σομα τ αβααο ποβίρὶβ ἔναθγο, ἃς ἔνθ. 

ΠΕΒΓΕΟΤΑΣ ΕΠ ΞΟΒΝ ΤΗΌΜΙῈ ΜΠ ΕΒῚΝ 8. ΟΥ̓ΛΙΠΕῚ ΒΟΠΙΡΤᾺ ΝΟ 

Νοι ονιθς πίς δαδίηιις οἷνὶ οἰανιδειηιδ ἴθ ΓΝ] αηὶ σηίπια(ἀυθ δίοηος, Ἐὰς ῬΥπιννη, ἐσεϊρίοτηιδ, αἰῶ οοπΙΡα 

ἐαιιμσαηι πάρη. αμὶ αἰϊοχμὶ σοπίγα περί (αίεηι βἰσε μἰξίουίοαηι 510) ἴσο ἀοΙγ δ᾽ αἰθὴι βου Πς αποὺϊξς οἴνδ ἴδ πος 

δὲν ἐπ ϊδδεγίαἰοιιίνιι βιυι γεβμίαίῳ. Τισὴ ϑεγῸ ἐα5 φμα ἈΠ τες ἐστ οἱ ποιὶ ἐοπεϊηθηΐ, εἰ ὁ ἰοοῖβ “οηιηιατεϊθεις 

φπο5 φαῖθαπο αὶ πμρϊλμι καῦοι ἀἰρδυηρίςξ διιῖ. Εας ἰσίξυι κοίχεπι αξονὶδεηιιδ, ψμα το πιουΐ αἰϊαπίά " δ ρ τ τνα, 

δοηιυρίδοίτονξεν. φιῖρ χμζδ την οα ἴσιο ῬΡΟΥΘῚΣ πνρπ ον διμλε} νεὶ σιὼ ΤῸ αοοῖ 5 φεΐθρηι εἰνῖς ποίῳ εἰ ζν ουεἐξῶ δ 
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οοπεηοηξ, 564 ρἰμνίδιις σου! μονίαβ, σπας τανεθη ὧν ἰεχονίο Ομ 0 γυιοβοη το μοῦνα 
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ἐμογοδὲ; πε ἰαποπὶ φῶ 
κλέα αὐ ἰορογάμι οἰωη βειοία (νει δαταπι ορυιδ ἀποίονειν ἰοϑεϊηιονιῖλα ὁονϊπθηι; φυῦο φιξάθπι νοὶ {γόνυ 
ἱπορία τοιῖρὶ ποὸὴ βοϑδιπί α μἰανὶηιδ, υεὶ τἰδ οὐίατα φαμὶ ἰὕροβ. παδεγιὲ αὐ τιαπιηὶ ἰναδενα οοπιπιοίιονι ὁδὶ. 

ὑφίονιθν πόημ οἰξαίίονιο5 ξογτρέονιοι ᾿ΐς αἀάμοῖας, ρυξίαν ας ςμδοϊρίπηιδ " πέψαο οπιπῖα ψιια" ἴπι κα γε ἰδ πο - 

τῖς εοπείπεμέμν, πὶ α ποὺὶδ ἀϑϑονῖα οἐ ἀρρτοόθαία ἐροοίαγὶ ποιῆι. Ονφοα πιμ ον δὴ ε ΖΦ σποίονέθιι. ἐδπεϊπιοπῖο- 

γα ὑάγῦα, βοία υονοίογις γνοϊοηία, εμρμγεϑοίηλις; ἰδ διοοορίου, φιῷ νοὶ αἰϊατα ραϊὲ μοϑεισιΐ τη εν ΥείαςἸοΉ 6 ι, 

νοὶ αα σιξεϊ ἰροπάπην φοπιοηζίλῳ υἷπι οἱ ὀπιρ ιαδίμι αδολδόπάᾳ γιαϊοσαυξηνιΣ, 

ΡΒΗΒΟΘΟΑΤΒΟΉΈΒΙ5. 

Αά δἀϊποη!5 ποβίσο ἤθη. 1. (Οχοη. δά, μᾶρ. 1. 
ἢ. 1, ποῖ. ἀ..} Νου τὰ ἄνθη. Νοητόν δῖνθ « βρι 816.» 
ΒΡΙΏΡΘΓ ρροαμίῖαυν αἰσθητῷ « 5ΘΏΝΙΒΠΠ).» δῖίνθ « φοῦ- 
οὔθο, » Ποβϑοίαβ :Νοητὰ, τὰ αὐ ὁρώμενα, Βυΐάὰε. 
σῷ τὰ μὴ ὁρατὰ, γα! ἀπλῶς τὰ μὴ αἰσθητά. 
ὑτοροι. ΝΎΒΒ6Π.. ΠΟΙ]. 6. δὲ Οαγείσμηιν, ἰοηι, 1], 
Ῥ. 9, Νοητὸν (λέγομεν) τὸ ὑπερπίπτον τὴν αἷσθη- 
πικὰν κατανόησιν. « Π|πἃ νογτόν ΑἰοἸηλιβ, αιοὰ οἠλ- 
ποῃ βιθθγαῖ 56 59. ποτοδρ ϊοπετα. » το ΒΡ Π16] 
Ὁ 550. ΒΔΔ5 δια. Πλ0 νΟΡῸ ρΏγαΘΙ 585 οδὲ ὧν- 
115. ἃ}, ἡ ν 151 ΙΠοσὰ οὐ βρι γα ]οα σια αι. Ρὰρ- 
{ἰ5πιὶ οχρετηθγεί. 

Α. πὶ. 3. τ(Οχολ. π. 9, ποῖ, 4.} ἴλφες ἴδωμεν τί 
ἱστοὶ. οποι οὺ ἰός Οὐ] 5 μαρίϊ- ποιοῦσιν οἱ πὶ 

Ζληο5, πὸ δἰηῦ ἈΪΠ15 ΘΓΙ ΟΝ] ἴπὶ ἰἰ5 ΓΕ ΡΞ ῬΈΓααΐ- 
το }15, 4185 605. σοἸαρα! ρο!οβῖα. Ναπὶ Ὀ ΛτΩν. 
40. ιἰοοίογο5 την ϑίοτα ἢαεὶ ἂὸ τ] μι σ 5 ἰθηνῦτα 
ποῖ γα! ρα θαη!, 506 115 ἐπ πὰ πὶ ΟΧΡΟΠΟΡαμΙ αὶ ρῸ . 
Βδρ 5... «ΘΡΔῺ ΕΠ 11.» σῖνθ πιστοί, ἰη16 ἴοῦ- 
τα 11 1Π|ὶ αππαν ἰοὐ185 1 βοτὶρ 6 Ραΐναπι ὀσσατΡ, 
ἔτασιν οἱ μεμυημένοι" « Νογαμ! 14] σαοᾷ αἰοὶ- 
αν...» μνγξοβϑίοηυβ ποῖ, ἀθ ἐπὶ] αὦ (ον ἐι(λῖοξ, 
ἀθ τ 05 φυϊθυβάαπι ΘΟ 615: « Εὖ νυ ]ο φαϊά πὶ 
ἀροτγίο, ἢος ἀἴσονθ : ἤθὴ ἀπά δο Δ Θ1ἢ Ριορίοι 608 
σα θῖν σαμΐ 111 41..» ὄ1ὅὉ ὙΠποοἀογοίαβ πότος. 
18 ἐπ Ντα, « Ομϑοῦγα ΡΡΟΡίοΤ ΠῸΝ 1π|ΠΠ|8 05 4ὁ πὰγ- 
Β΄οτ 5. ἀὐδοθγίηναβ: ἢ15 νΘΓῸ βου δ ρογερίοα ἰπὶ- 
ἰδιο5 ἀοσσμθαβ. » Ὑ1Δ6. Τογι Πα η., 6. ργα βου ίρί. 
μωγοίϊς,, ο. 4. 
Δα παπι. ἀ. (θχοη, ἢ. 3, Ρ. ἀ, ποῖ. 4.} ανονι- 

κῶν παρουσίαν. ἰ᾿δαϊδαιηο. ἴῃ σομμη)δηίατο δᾶ 
Δ ΠΟΙΟῚ 6 ΒΑ51Π1 ὦ ΑἸΡΒ]ΘΟΒ πὶ (νἀ, ἰδονο- 
τοῦ, Ῥαπιοοίαλθ, ἰοπν. ΠΠ. Ρ. 97) κανοιψιχοὺς αἰοὶ! 
6586 τοὺς ἐν τῷ κανόν: ἐξεταζομένους, ἤγουν κλη- 
ἐχοὺζι μοναχοὺς, μονχατρίας, χαὶ τὰς παρθενίαν 

ἐπαγγειλαμένας, « 605 “1 ἰὼ σαποπὸ ὀΠπαπιργᾶ αν, 
ΟἸΘΙ 05. 50! σοῖς ππαπθομοβ, Το ϑμᾶθ, οἱ ηπιπ' 
Υἱγμὶ αἰ αἰριὴ ρτοΐθεβ πη. » ἘΠ συ ίοηι ΟἸᾺΠ63 
4} πὶ οὐ ἀἸ Σ1π|0 ὁ Ἰ ΟΒ᾽ 5160 ΘΟ ΒΕΓ ἐπογαπὶ 
« Οδπομῖοῖ » ἀρο!αθαπίαγ, [πάρ 1 σαῃοπθ 1Π ὁοἢ- 
ΟἿ], 1 λοάϊορη. χανονιχοὶ ψάλται, « φαποηίοὶ ὁδπῖο- 
ΤῸΒ.» γαρογμιηίογ  απ|ὰ Ζοηδγα ἰσαμίαγ ο556. ἐν 
κλήρῳ τεταγμένοι, « 1 ΟἸΟΛΆ ΤΙ ἀΒΟΣΙΡΙΪ : » ἤὰ0 ({18- 
{Πππριι ἢ α ἃ 115. Τὰ 1ο15. σαϊ, ας Βα] βάση ἐϊ ΦΟῺ- 
πιθηαχ10 81] ὁδόν τι οἰ διὰ ποία], «1 ΘΟΟΙΘΑῚ5 
αἰνττια σα 16 ἐπ ῖ ρίδ Πα πΕ ἴπ σοπίοτιηρίαα οἰθσίοο- 
ΤΌΠΣ. » Ὁ 1ὴ σᾶηοπο 2. ὁοηῃοί!, ΔΠπ Ομ πΐ, πο 
νογρᾶ, τὶς τοῦ χανύνος, ἃ Ποπνϑῖο Βχίσιο ἰἰὰ νοτ- 
ἰυπίαῦ: « ΟἸΠΠΡοΕ αχ οἸόγο. » Ξ 
Δα πύπ). (θχου. α, ὅ, ᾿ ἢ, Ὡ. 1... Τοὺς ἐπορκισ- 

ποὺς δέχου μετὰ σπουδῇ, Ουϊ ργΓοΟΥθὰς. ΔΡβέμι 6 οβὶ 
αιοιΐ τος, Ναζίαπ., ογᾶ!. χι. Ὧὸ ὑαρίίδηιο, τηο- 
πο, ΒΑΡ σ 05 ἢ ΝῸ ΘΧυΙοΙθηὶ πιρη!ο  Πτη 
Χόδριιδι π6ὺ ΟΡ {Π|πΠπ|8 σὰ θ λ ἀπο ο011- 
εἰάθ. Νὰπι ΙΔ χαοαῖο νος 1 μὶ5 Τιγ αἴ δπὶ, δὰ 
ἀυρτὰ ὀχ] γα αν φαὰπι βἰποογὸ αιΐδηαὺ Ρθοίογα 
δα Ραρ(ϑήηαη δοσοάαΐ, » Ρον ΠῸκ χογοϊβιλὺβ πᾶ- 
506Π|15 Εσο]οβῖα (θπιρουῖθιι5 ἀθΙΠΟΠ 88 6 σΟΡρΟΥ͂Ρι5 
ΟΡΒΟΒΒΟΓΊΠῚ 6] 1οἷθ Βαπύπν, ἀ}αγαῃάο ΞΟ ΠἸσοὶ δο5 ΡΘΓ 
ποταθηι ΒΟμλΪπ: 65, « σα} 5. ΘΕ Δ τὰ ΠοΙη ἷ5 ροΐθη- 
ἰαπὶ ἀδθπλοπ 65 ἐΡθσσ 1}: ὁἱ γοβουιηϊαπι, εἰ ΠοαΙα 
χαοαία 11} ρθ᾽ ποίμοι δοξὰ ΟΠ νΊ5ι1,.., ἀἀ] ἀγα πὸ - 
ΒΓΕ ράγοηΐ, ν βογθ 50η} ψι5ιϊηϊ τααρίγε, ἴῃ Ρία- 
ἰοῃο οἰση Τνηρκοη. ν. 817. Αἰχαο πος χάρισμα, αἰ 
τσοσαίαυ, ἴῃ (σπίτι, ἀροκέϊη., 110. γτπ, ἂν, 9δ, [αἷ- 
015. ΘΠ} ΟἸθτίοίβ απ (ΟἸΏΡΟΥ 5 σΟΠλη6. [ὉΠ Ὶ 

Α΄ αὐ πιαπίοοίαμα θ5 ΠΟ βοόη ὁχ ὁ. αυοὴ Μᾶτα. 

χν, 17, (ἀὐπλοτιαπν δ᾽ 6010 πῖον βῖβηδ, αα ὑγοάοη- 
168 Θ550}} Βοοι[ἀτὰ, ΠΌΠΙΡΓΑΙΌΓ ; ὙΘΙῸ ΠῚ ΕΧ ΒΟΓΙΡῈ 5 

Ῥαϊταπι ἀπε αἰ 5εὶ ποτ απι, Ῥτβοσιπι ΤΡ Δ ηὶ, 

4] βασιπαηι ὁσππίιην ΟΝ κυ ὰποῦαπι ἐπ ἀφ Δ ΠῸ5 
Ροϊοβιαίοπι π15. νογ)ῖ5 ἀσοϊασηι : « Εἀαίαγ πο ἃ}}- 
αιΐδ 5} {γα Π θ5. νοβί 5. ἀυθτι ἀφιηοπο ἀρὶ 
ὁοηβίρι, ἡπθβὰβ ἃ ἀθ ποῖ ΟΠ εϑιΐατο ἸσαΌΐ 5Ρ101- 
τπ5. Π6. ἰἅπὶ 586. ἀςιποηθπὶ ΟΠ 16} ν (6 νον, 
ἀαδηι ΑΠΡὲ ἀσαπὶ ἀδὰ [α150..» ὕἰ ράμ]ο Ροβὺ : « ΝΊ5] 
56 ἀΙηο Π68 ὁουΐοβοὶ [ἀογπῖ, ΘΒ ΡΒ ΠῸ. τη ΘᾺ 
πο δα δηία, 1 6. ἰβύϊπις ΟἹ. δ Δ} ρχΟ δ Ο  ΑΒΊ ΠῚ] 
ἐδῃσαίηθηι [ἀπ 116.» Αροίοσεί,, οαρ 38. Το ΡΙαρα 
ἰοδιϊπτοπία ἢ τὰ δάδο πιλη [βία ρυοίεγϑση, ἰὼ }}}. 
}ὲ οονοπα ταί. σαν. 11. ἃ ρ515 γα ΠΡ 5 ὑπ Π} ΔῊ - 
ἄοϑς βρί εἰ τ ἀϊο} δ] θοῖο5: « 1 φαο5, 6} 1Ὠ1θΓ- 
ἄνα Θχογοίξηη5 ἐπρᾶντ, ποσί] 5. ἀ 6 ΘΠ 58 811.» Κοα 
ΒΘ] ΗΠ 1ι5 ΟἿ ΕἸΒ ΠΑ ΠΥ 51}] νοι 15. ΘΕ ΧΟΤΟΤ ΙΒ ῬΓΟ- 
ΡΥ πὶ ἂο Ροοα!ᾶτο πα ὰ5 ἴῃ Ἐρο] βία [Ππ|}. [ἢ οα- 

Β ποπὸ 96. ΠΟ ΟΝ Κασάτοοι, ΕΧου οἰ βίδο 11 ὉΠ ΒΟΥ ΡΒ 
Ἐροϊοϑίθ οὐ! δι5 παριογαπίαν. ΕῚ τἄποῦ 26 6} 8- 
ἄθηι σομο 1,605 Θχογοίζαγο ρΡο ]δοῦ σὰ] ΔΡ ορίλοο- 
Ρο (Δ40 νεῖ ὁπμογδθρίξοορο ὁχ σᾶηομ. 10 σομοΠ}, Δπ- 
υἱοοῖιοι.) ποπ που με αἱ [ἰ ογάϊπδτ, εἶν, αἱ 1}Ὰ}- 
βᾶχποι Ἰυζυλαν, αὐ λαδόντες τοῦτο δὲι᾽ ἐπισκοπιχῆς 
χειοοθεσίας, Ιἀ6πὲ Βαϊδαηιοῃ. ἴῃ σοΙρτηθῃςαγ). δὰ 
δαπο σάποη. Πιλητ5 ΟχοτοΙδίδτ πὶ ΦἸΘΗ, ὅϑερ χατη- 
χεῖν τοὺς ἀπίστους, [ἃ 651, 608 αὐ Βαμρυδαιαπι ρῶς 
Ῥᾶγᾶνο ἱἰποσόραπιο, ἰπιπηπαττπι Βρινασα, (Π5ἱ ἰοτ,, 
ἢ οἴβο. ἀὗος, ΗΘ. πὰ, ἂρ. 20.} οἱ ἰδοῦπιὶ ογησο, α! 
θὺ5 ἃ Υἱπύμ} 15 Αἴ Β0}} οἱ τιίϑοτὰ 6}15 βογνίζαίο 1}- 
βοναβ ῥγφβίαγοι, ΥὙἱάρ. Κικκοίου. αγῶο., ρᾷρ. 3.39 
ἀπ ππὶ ΡΔΓ15. ἃ ἀσὰγ. 7. 

Δα παπι, 19. (Όχοπ. ἡ. θ, ρ. 8, ποί. 1) Καὶ Σα- 
μαρειτῶν, δαιηανῖία ρτορᾶρο ἴαρτο Βα ν]οῃϊογαῶι, 
4005. ΡοΟρπ]ὸ ἰβυαθι ἴ0ο πὶ σαριἱν!ίοαται ανάποϊο, 
το δὶ ΤῸχ ΑΒΒΥΨΙΟΓΌΤΩΙ αἢ τορι οἱ 51} 6556}, ρΓν5]-- 
ἀἴο, ἱπάσθαᾳιο 1115 βδηια να τὰ ποθ ἀπ ροβίημη, 

ἙΟ ΙΝ ΒΡ. χνη, 34. ΟΥίρομρβ, ἐπὶ δοίσε,, Ρ. 338, « ΠΟΡΡΔῊ 
οἰΐαπι ξοῖιον ἀϊσππι οαδιοάογη, κσ]αδ ἐραάαηῖ δα- 
πη ΡΠ Δ Π 05 ΡΤ πα. ἀμ ρο ]αῖου Ππ|586; πο πι 155] 
Τασραὶ ἃ}» ΑΘπΥ στα). τορῸ δά σαβιοα! πὶ ἐθ τ 
156] ροκβὶ σαμεν}! αὐθπὶ [51.6}15..» Καπγάσπι πο ὶ- 
εἶδ οἰνυιλοϊορία ἰσδῖςν Ἰἐρὶρ]ναμῖαδ, εἴσαθ ἢ θυ 
ἃ ἀ) οἷ! ἰ0πγ. 1. 1}Ὁ..... δὲ. ον, δαπιαγί νι, αὶ Τα 0 - 
Ῥυοίαν! δα! θπὶ μοβδ5. Ἀισπαυ 5 ουδίο δ, ., δὰ 
406 οπονο δε ἐγα ἢ ἢ Ομ ΞΕ ἘΠ Π 0 π}8 βοουσ  υπὶ οι Θι. 
Μοπῖδ. » ΑΠΠῚ τα Βα 5 Πάτα τπτη 1} }5 γα οιιοση, ὁΔ η}- 
408 νοτονο ἀνα α!,, οὐ δαμια νη ἂ9 ἀπ πουρδίοβ 
6558 νοϊαῃ! ἃ ϑειθηνον, ἃ 480 ΑἸατὶ ΓΘΧ [5Γ80]}5 
"Ἰηθπ δ) Σεμερών οἸ, ἰῃ 4Ζάδτα ἀγθϑθιη ροξίθα 88- 
γγαταπὶ ἀϊοίδη) δχβέγιχιν, ΠῚ ον. αντ 26. Οατ- 
πη} ἀπ 6} ἔάοτο ἀορηγαία [Π1ὰ δα πὰ Ρ ἈΠΟ Ἅ] δά- 
ταΙ ΒΝ. πα» ἀτἃ σάρογο σὰ οὐ 6 ὴηο5 τηοηοί Οὐ- 
ΤΊ 8,. πο ΚΟΙΆῺΣ 056 ΠῚ ΟΒΙ δα ἀν Θγαση ρ] ΔΉ 5 
Δοσϑιη  η05 ΒρΡΙρμδηΐα5 ἴοσο οἰϊαίο ; « Ρόττο ἀπε 015 
θὰ γα ρυϊπγαμ αἰ δε ηἰ (δὰ παν! τὴ) φαραὰ 15. μτὸ- 

ἢ Ρμθίδιιμι βουρῖα βοσαηάδαπι Μοσθάῃ τα τη6 βη} 
ἰναά!τα : 566 ααίπαιο ἀπηϊαχαί νο]αχαί πα, χα Ρ6 Γ᾽ 
Μόξθῶ ᾿Ξγο αρατὰ σ6 πηι] ἀαία δπηΐϊ, σὰπὶ δΣ 
ἄξανρῖο ἀδοθβϑ βεθη!. » ΕΓ ράλ]οὸ ροβϑὲ: « Μονίπο- 
ΤΌΣΩ ΓΘΒΌΡΓΘΟ ΟΠ 6πὶ ἱβποιιηΐ, θὲ Πδσὶ μο586 ρὰ- 
ἰδηὶ : ἀεῖπάο Βριείίαπι βαποίαμ) γ Ἰοὐ απ τ, ἀρ 111- 
{πὸ πιϑβοίαμν. » Οαΐ θὰ δάϊΐσογο ἀρ μοπι 8 φθ ἀδ 
5δη αν 15. ΠΑΡΘῚ, Πόλι π5. γζπ πα 5. δὲ δθοίίδ, 
δὺν. 3.5. ἀ22. « Νϑ΄ιθ ἀπβο! τι 6880. Θχ᾿ δι πιληἷ, 
Ὡδάτιδ Δ Πὶ ΠῚ 8 ΠῚ ἐπ οΤ  ᾿6 1. που ΓΟ ΒΌΣ ΘΟ ΟΠ ΘΙ. ν 
Ἠυ)υδοῦ ἐπηρὶ ΠΓΘ5605, οὐ Ομ] γᾶ 016 σαγΘ (8 



1238 ΨΗΟΜΜΑ ΜΙΣΓΗΝ ΝΟΤ ΖΕ, 1284 

(φιῷ τὰὴξ νορρθα 56] ἱπρ. Νον, 144) [λαΐονεβ ἃ ἢος {ὐθιιπηαὶ ἄγαπι νοοαὶ δἰ ἀοηΐας, ὀάγτη. {6 : 
Εγαν!θὰ5 μα ηἾβ. ΠΟ γορ 05 ΟΘΙ5ᾺΠ ΒΗ15 ραγῖτοῦ ἀὸ 
5 ρΙ6η5 ἸΠπηροιίάίον ξδεἰπία η 5. ΝΑ ΠΝ ἰὴ οὐ 411}... 
ὅ, ον 17, θθι. αὐ « πγηδμορία οογατ ἀδβινιδπίαν, 
οἱ 51 αἸϊὰ5. Ἰο εξ ἴάσρτο, μυπίαπέαθγ, ΕῈ απο ποπ 
ΡΟΒΒΆΤΙΝ ΒΟ ΘΒΒΟΓΟΡ. πὰ ΒΘ ΡῈ ὁχ ἰὀδέαπηρανο, ν96] ἂρ 
τα ἰδϑιαίο ρρΐον ογητοάοχοβ ; ποάιιο ἀσμοη! ἀπέ ἃ}}- 
ἴον αἰ θη οατ, πὲ 4 βοὴ 96} οτἐ μοάυχὶ ; 566 1505 
ἦρ884 νἱηάϊσαι ργουιάρητα ὀριβοοροόταπι οἱ ργαϑὶ- 
ἀμη). υ 
Δα παιη. {7. (Οχου. αν ὃ, μ. 8, π΄. 1.) Καὶ ἐξαλεῖ- 

ψαι τὸ καθ᾿ ἡμῶν χειρόγραφον. ἃ κασογίίο τὰ Π{ὰτ- 
ἴα δροϊοϑίῳ ΠΠῸ ΡΟ βο γι Παιχὼς σατο 5. ΦΆ0ΟΒῸ ἀδβοτ]- 
Ριμαῦ, ρο81 Εποπατιξίια. σοι ϑΘορα σημ πλ μγουαιαι: 
᾿Αλλὰ χατὰ τὴν σὴν ἐπιείχειαν γαὶ ἀφατόν σοὺ οιλ- 

"ἢ 4 δι τ τὔἰνἙΐ ΓΗ ᾿ ὩΆΡῚ ανρρωπίαν ὑπερόχς καὶ ἐξαλείψας τὸ καή᾿ ἡμῶν 
χειρόγραφον τῶν σῶν οἰκετῶν, χαρίσῃ ἡμῖν, 610. κ 568 
5θσθ άυτη φ υ!αἴοτα ἰπῆτῃ οἱ ΘΠ Ποῖ ἢ πηαηὶ- 
ἰαϊειη ὑπατ ρει οτσγθ ἢ 5 αἴᾳψα8 ἀθίδῃβ οἸΓοσγὰς- 
ρθαπι Πα “υὐα οδὲ ὁσθίγα Ὧ05. ἴδηι 105. ἰᾳ08, 
οοῃσοαὰβ ΠΟΡῚ5,» οἷοι 

ΟΑΛΤΕΟΘΗΕΘΙΒ 1. 

Αἀ {πὰ} πὶ. (θ κου. δαϊ, Ρ. 15, ποῖ, 1.) Καὶ ἀνά -- 
γνῶσις, 1) ἰδοίίοπα καογασα αὶ [τὸγατατῃ ἰαλο ον - 
βογναπάα δυπὲ: 1. ᾿δοϊοηθ5. ἢ, βῖνθ ἀναγνώσεις, 
μοϑβὶ οο!θοίαια. παρ ἕαθτγο. ἰπἀ46 σομαΐα, 48 ἴπ 
ΟἸΔΠΕΒΡῈ5 [6 γὸ ΠΠΠ 115 ϑασγα πε οὐ πὶ ἰδ τ ΘΟ 15 4 18 ΠῚ 
Τῆ55. Λδρουλίαν : ὦ ΡοΒν οοΠ οίαπι βαφαΐναν ἀροβίο- 
ἴὰ5,.» ἵν ὧν ᾿θοιο οχ Ἀροϑίοίο, βῖνο δρίδίοϊα, Νὰ τὰ 
(π16 05] ΠῸ ἢ 50}}Π| ΘΧ ἀροβίο το }58. ΕΡΊΒ[Ο] 15. νΘΓῸΠῚ 
οἰἰατ οχ 0 γ]5 ὑϑίου]5 Τί απηρ 8 1 ΘΡ 8 ΘΧ ὉΓ5- 
46 ἀδϑαπιρίδ [τ το 8 Ἰθοιίοπθϑ : ἰάπχθη ρ 5.016» 
Πυιᾶθα 115 (ρα ατῇ γορεσῖο : (αϊὰ αἰ υίγαι Οχ ἀρὸ - 
βίοοσα τ Ερ ϑίο 5 αὖ ϑρϑοϊαίίοι ἀϊνὶ ΡΠ τ}, ρει - 
γαὰπὶ δοοὶριοΡαπίαν. ἢ ἢ αγαῖα Θοο!ρϑιο. Πίθταβο- 
ἐγ δη, ααϊο βάποῖο ϑᾶσοθο ἀβου διίαν, μοι 60}- 
Ἰδοιδὴν δἰἰδ πη ἀν χγινώσχετα: τὰ ἱερὰ λύγια τῆς ΠΙα- 
λαιᾶς Διχδάχης, δἴος « ομαμίαν ὁνασαϊα βορὰ νο- ἢ 
ἰοῦ Τοβίαπηοηι. υ νά. ΤΠ αγαία παν απο δποοβ)ὶ 
ἴῃ δὲδὶ. Ραίνομ, ἴοτα. Πς Ρ. ἀ. εὐ. Ρατῖς, 403: ; 
564 ἰπίδγροβίι 5 ρεηο ρυδολθοπα, ἀοίηὰρ 58] ἘΔ. ] 08 
βδοογάοία!!, Εἰρένη πᾶσ Οἱ, ΓΟΘΡΟΠΒΙΟ6 ΡΟΒΉΪΠ, 
Καὶ τῷ πνεύματί σου, πὰ οαπὶ ᾿Αλληλούϊα, αἰοῦ σὰ- 
παπ οἱ ψάλται. ὃς. Ἰὼ. δη {Π8]551}}8. ΕσοΤ στ ἴοι - 
μου θα ποῦ ἠχοίΐϊο ΠΡΡῚ Υ οἰονῖβ Νονίααο Τ᾿ βίῃ! {1 
Ἰοροραιίατν, νογαπ οἰίαιαι βονρρία αἰϊαᾶ 55, Ραΐγιπῃ, 
ΟἸαπιθη 5 βοισδῖ, Βανηαρεο, Ηογηῷ, οἱ ορίβιο 
εριβοορυναπι, 68 ῬΓΒου πῇ αἰιὰ5 ἸΡΟΙΪοα 5. οἱ, ΟΟΤη- 
τιαηϊοσα!ογίας νοσαραηΐ, συ! δτ5. 56. ΘΟΒΙΤΩΘΓΟΙΌΠΗ, 

οοποογάϊΐα, οἱ ἀἸκοῖ ρ! πὰ ἰη ον Θρίβοοροβ βουναραίαγ, 
564 5δηι πη} 15 Ερο! δδί αν ἰΘιπ ΡΟνῚ θπ15 οάτιο 59. 601: 
ΟἸἨΠ Πιαοάλοσαη! νθίμ  ἕᾳ Πρ ΡὸΒ θὰ σα σοὺ λὰ ουο]οσ 
δία ἰομὶ, 50 ξοὶος οαμοηςο8 γοίον 5 ΕΕ ΝΟΥ Ῥοδίας 
πιδηΐ!.» Οὐ δεῖν «νον, λέγεσθαι ἐν τῇ ἰχχλησίχ . .ς 
ἀγανόνιπττα βιδλία, ἀλλὰ μόνα τὰ χανον!χὰ τῆς Πα- 

λαιᾶς χαὶ Καινῆς Διαθέχης, ἴξζο5. ἀθίοιη ΡΓῸΡ ἃ 
Ῥαίο 5. πα μι5. σοποῖ ἢ ὁἀποιΐσοβ ἀρρθ! αὶ ναϊὶ 
Ζοπαναβ, « Οὐ Ξκαποίογαιῃ ἀροβίοϊογαμη σαποηθ 80 
τροθηβοπία : ποι φαποηΐοοβ δαΐθηι, απόσι τ π} {ἃ 

ἴῃ δὸ ὁδπόπο βιδιθο δῇ; » 8. ἰδοι σπδ8 οὐ πον {αν- 

φίοω ((απὶ ἐρίβίο] ἃ 5011. φαμὶ Εν δΏ ΒΘ ΠΤ} θΡῸ ἅπὶ- 

Ῥόομο 86 μα! ρίιο, ἰληαυατα ΡΡῸ εἰ απα! Ἰορομθα- 

ἴὰν ; 6Χχ 00 οἰΐδ πὶ Θριβοορὰβ οοποϊοῃθ5 ΠΆΡΩ, δα 

φοραΐατη. Ογρτγίαπαβ. δρὶβι. 39, 46. αυοᾶαπι (6]ε- 
τἴθο ἀβδηβ, ἀαδοι ρο5. ΘΟ ἢ 55] 61 Ἰεοίογθηι ογά!- 

παᾶνοναΐ. « Ὁ αἰτα 4, Ἰλάαῖ!, χαδπλ ϑαρονῦ ρα !ρὶ- 

ἴααι, [8 65} βαρον ἐσ δαπὰϊ ὁοοϊοπῖ ὀρονίαθδι πα- 

ροπὶ, αν Ἰοοὶ αἰ ἰοτῖ5. ἀϊρηϊίαιο βαθηῖχαδ, οἱ Β]6Ρ] 
απίνατϑῶ ζγὸ Ποπουιΐβ οἰαγιία!6. σοηῃβρίοιιιβ, ἰ6δαΐ 
ργῳοορία οἵ Εναηβοι γα Ποπιηὶ, ααῷ Του 6 οἱ 

᾿ιἀδ!ειον βοχαϊίαγ,» Οὐοα νὸρο θρ βοορὶ ΘΧ Ὠοῦ Ἰοσα 

μοραΐαια. αἀἀμοτίαγεπίαν, 405 ἰρπίθιπ. Πάραπτὰβ 
Ῥευδοπίίπη ἰπ γιπο ἀδ Κ, Ηἱρροϊγίο. 

ΨῬρομο οἰ αἀθογδα, αναάιδεις «δίνη ἰγϊδιηχαὶ 
Τοἰιίιω", απεβίος ργιεἀϊοα! μηδ θιηη. 

Ὁ 

δὲ ἐξ σοπερίομῖς στααίνις νεπογ αι αὐ 
(ἀοηοϊοπαξεγγ, ρἰθὸς ἐοάμίᾳ εἰγομιειβεϊ. 

Αἀ πατα. ὅ, (ὕχομ, δά. π. ὅ, ρ. 18, ποῖ. 
Καιρὸς ἐξομολογήσεως ὁ παρών, οἷο, (ἢ [6 5510 
οἸα πα, ρϑοσδίοναπι θαρίϊειηατι. (Δἀ Θχθιμρίατα 
Ῥαρίϊδηηΐ ἰοαπηΐδ, Μά ἢν τι, ὁ. Υ146 οαίοοῦ, 3, ὶ 1. 
ΒΟΙΡΘν ριτροσάοθαι, ἤος ρῥ] αν μηἷπ Ξαποίογτατη Ρὰ- 
ἴγι ἢ ἸΟΘΕ πιο π 15. ῬτΟ αὶ ροίο5έ. Του} Π ἀπ ἴὰ 
ἢθρο δὲ ϑαμιίΐδηιο, α. 20, « ἱηρτοθβθαγοβ, μη], 
πὰ μαρυθθχ μη. ΓΔ ΟΠΙ 5. στ  ὈΣΙΒ.. νον δὲ δα 
σοη ρϑοῖοηθ μη πίλπὶ τοῖο ἀοἰϊοίογαια, αν ὀχρὸ- 
παηΐ 6 πὶ θηαρειξια αι Φοα 18.» Οὐ 5 Πα μαίαν 
ὔταρον, Ναχίαπζ. σαΐ ογαῖ, 40. ναρεϊχαμάο ἐϊὰ α]- 
Ἰοφυλίαν : « Νὰ ρϑουσαίαλ απ σσ ἢ ἰθτὶ μρανα ἀὰ- 
(5, 50101}5 40 ΡῬδ6!0 φοὰηηδ5 θαρ ϊχανογὶ! : αἱ μὸν 
ἢαλι5 νὰ ραάογοιῃ, [α αν εἶτον Ρυάογθιι ἰβηο- 
ΠᾺΣαπ 16 Γικίαθ..» Μιὰς Ευ56 5), ΠΡ. ἵν, οἱ ΘΙ, 
ἢε υἱία (οπείαπεϊπϊ, αὐθὶ οτάϊποση Βαριϊσταὶ 11- 
᾿ὰ5 ἀοϑουιμ!, οἱ Βοοραίθαι, Ηΐβέον. οκοίος,, ΠΡ ν, 
ὥς 

ΟΛΤΕΘΗΕΘΒΙΒΊΠ, 
Αά πυπλ. 1. (θόχοη. δαϊΐ, ἢ, 1, ρ. 20, ποί. 1) 

Καχὸν αὐτεξούσιον, βλάστημα προαιρέσεως, Κα! 
ὅτ' 1ε αὐτοπροχλιοέτως ἀμχρτάνομεν, οἷς. Ητπο εἰ 
ἰϊὰ πη] α, φὰς ἢ ἢὰσ σα!ρο θϑὶ γαρουαπίατ ἀδ 
᾿ιοπλλο ὑγορτία νοϊαναΐο ρούσαπίο, ἔν ᾿πππιὸ ἤπια 
ἃ ὕντο αἰοῖα 5πηξ, αὐ ᾿πϑάπαμη Μαπίο Θοναπι δὺ- 
τότγοιῃ ἀνονίοτοι : « Βροίδίονοα. βὰο5. ἀοσοβαῃηξ, 
Ῥθυσαίμπῃ ἃ Πἰρότα ποιαϊπαοι ἀγθὶίσ ποῖ ὑγοῦο- 
Ἃεγδ, 5864 νὸ} ἃ Πδὸ πιαΐϊο, ψγϑὶ ἃ ἀπίπὰ τηαΐα, 
ααφτ ἀπίφαλχιιο ΘΠ ΠΪ 1). 6556 βοπηιηϊαδαῃί, ἢ .ΔὉ- 
ϑυβίη5 ἢο ἀφηεβ. ἴῃ Πγθϑὶ ΜαπΙοΒογιπι: 
α Ῥοροδίογαηι, ἰμ 71}, οΥἰρίπθπὶ πο ἰἰρατὸ ὅν- 
Βιιεῖο νοϊαπ αι 5, βοὰ βυθδίαηιί, ἰτἰδααπξ σΘἢ}15 
αἄάνοτβω, φύαλπι ἀοσπηα! χη 65 6556. ΠΟ] ΠῚ]}5 τι ͵χ-- 
ἴατα, Θμλπθιὴ σαγπ θη ΠΟ. 1)}61 564 λΆ]Ὰ} ΠῚ ΘΙ 615 Ρ6}- 
᾿υθ6 πὲ 6586. ορ οι, πα λ ἃ σοη θα! μευ! ηοί ρίο 
)86 0 σοφίογηδτῃ 6556 ἀπιηΐ » ἤπης εὐγόγοῃ ἴῃ ἰσὶ- 
Βὰ5 δ)ὲ ἰέϑεγο αὐοϊένὶο ᾿θτὶ5 παρασπαὶ Δα μα β ιι5. 

λὰ παῖπ. ἀ, (Οχοη. ἢ. 3, Ρ. 33, ποί, 1.) Οὐχ ἐχ 
φὕπεως ἐπάναγκες τὸ ἀμχαρτητιχὸν λαφὼν,,, δι:ά- 
δολος γέγονεν ἐξ οἰχείας ποηαιρίστως. [(ὰ ΟἢΡΥ- 
βοβίοπινϑο ἀἸΙΆ ΡΟ οπ]αίΐογο ἢ « θα Βο]τ5 α ηοά τη 
ἡ Ππ5, ἀθ ἀαΐανᾷ 564 ἀπῖταΐ ργοροβίίο ἂὸ ὁοηῖθη- 
ιἰἰὰ. » Εὲ Τποοάον. 5οῦ. 3. οοπρα Ορώσοβ, τ. ὅδ. 
«Νοβ, ἱπαϊ, Ιδίο5 (ἀθτη 65) ΠῸΠ ἃ} [πἰ{10 
πᾶ 5. 6556 σοῃάϊοβ ἃν πηϊνργθόγατῃ ἤδὺ Οὐχίπνα, 
πόθο παΐαγαηι ολαξχοῦ  βογίοβ, 5οὰ γπο νοϊαη- 
ἰαιῖ5. ἃ πχϑι ἰοῦσι θὰ5 ἃα ροοτα ρΡορι 65 ΘΟ 556.» 
Ῥυαάθηια5 θη ἀδ ἀἴανο]ο Ἰοσαθηι αἰοῖ : 

ὅτ βασίις εἰς δἰϊνρο θη δοπιίίας 5 ἴη). ἐἰδίθηι 
Ῥνοιζιξμς, οἱ ργῖριο ψομῖξις ὧδ Γοη 6 56 Υ ΟΠ 
ῬΡΙΟΥΟΥ τα Βροπίο δια, 

νιὰς διΐατα ΕρΡΊΡ απ ατὴ, 1 ἢ ΓΘ 51 Μὰ Ἀ]Ο}} Θοτιιπι, 
ῃ. 16. οἱ Ναοσίαίατα, 1}... ὦ. 8. ὕαλ 8 ὺ, ἰὴ 
αἰΐα ἰμ ἶτα, σαϊθὰβ βουρία Ραίγαηι αδἴγηα8 κοαίθηξ 
ἀ6 ἀϊαῦθοϊο φυορῦῖα νοϊιπίαῖθ μοούδηΐθ, δίσαΐ 60 
ἤπε ἀϊοία βπιης π6 ααϊ5 Βοστη μϑοσαῦ! ἀποίοτρῦι 
δαί ϑιϊπλοῖ, ἴα οἴδην ἸαΛοΠΠσολὰ βηὶ τοβρθοῖα μὰ- 
δῖῖο αὐ τπρίαθι ΜΑΙ πολ ηι ΘΕΓΟΤΘΙΙ 4] ὩΠῸΠΙ 
Ρτϊποῖρίπ αι 5υὰ παίπιρα γα} πὰ δα θαῃ , ἐξ 
Αἀ πα. 12. (Οχοὴ. ἢ. Ἴ, Ρ. 37, ποῖ. 1.) Περιεδάλ- 
λετὸ μὲν σάνχον ἀντὶ πορφύρας. ΒϑΔοοῦβ 651 υϑβ(5 
ὙΠ 5. οὐ ἀδ]δβοία, δἰγίαιιθα σο]ογῖβ, αὐἱ οΟΠ Πρίτατ 
ὃχ Αροοδὶ. νι, 13, σαδηιάια ρῥγοργίαπι μη λθἢ - 
ἄατα ἑαἀαμηοαίατη ὀχ δι πηαιί 55, αίνοβ, ΤΠΙΘορ ᾽γ- 
ἰαοΐα5, ἰὰ τὰρ. χὶ Μαι. Σάτχκος, συμόολον μετα- 
νοίας. « δασοὰβ μα ηϊ ὑπ} ΒΥ τα ΒΟ αηὶ 65.» Ογτι]}- 
ἴυ5 Αἰοχαπηάγιπιιβ πὶ Ανιοβ, παπὶΊ, Τῦ, 580 ΟΠ 
νορᾶὶ τὸ τῶν πενθούντων σχῆμα. « παθιζιπι μθη- 
ἔἰατα, » οἱ ἀΠῸῚ περίόλημα πενθικόν, ῬοΡι ΙΔ ΠῈ5, 

8ὲ μωπιορία, οἀρ. 8, ἀἴοῖ! ρη ἔθ {15 6588. « 52.000 
οἵ οἰποῦί ἐλΟΌ 8 ΓΘ. ᾿ Ν 

1914. (Οχοπ. π. 7, Ρ. .Ἱ, ποῖ, 3.) ᾿Βπὶ σποδοῦ 

δι 

““-π 
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καὶ 
«οἰδδδηῖ ΜΠ, φαὶϊ οὐ ᾿πβισημθηλ αἰ ὰπὰ σα! απ ϊὰ- 
ἴσα πιο 5] ἰαροηίδϑαιο Ἰησράσμαπι, οἴλπι ἀρ 
δο} 5, Ηΐϊης ἃρυὰ νοῦς νοῦ! οὐ ποοαναν οἱ- 

φηθαπ ρμαΐνογο ΒΓ] 4818, αἱ 46 56 Ὁποπιου [αιο- 
{αγι από μᾶίον (1 πανγαΐὶ Πο]ούίοτναβ, ἡπβίον, 
“εικιορῖο.ν ιν». 1) Ρυοάαχη, δἀ Ρορα!απι, τῆς χε- 
φαλῆς χόνιν χαταχεζμενον' ἀΠ ἐν πρὶ ἰππΡρογβο δὰ- 
Εἰ,» 681 110. ν, ΟἸια γι 68 βυοα!ξ, κόνιν τοῦ τε πρὸσ- 
ὠπου καὶ τῆς χεφαλῆς χαταχεμενος" «( [πεῖο αἰηθιο 
δαρῖΐα. οἴπονρο ΒρΡβῖβον. Ηΐπο Κοαθοα, ἰὼ Τροκή,, 
ἀδ Ἰακομίῖαια οἰοτο : 

Βοίνϊεο οὐἰπθνα, ΡῈ οοἰἰα βμωηὲ 
Μαρία σαρὶὶ τ τορίεῖο, ΤΡο) 
Ῥαμίεονδ ἰὼ} 68. 

γιὰ Π| Ἀδρ. χη, 9; βίῃ. τν, 4; 10} τι, 8: 
νης δὺ ὑεῖ. τι, δ: ΦΙΑΜΠ ὰ 21 ἴον 
13. Ἡΐπο ρωπὶϊοεπί δας. ἀδβιαΐα Τἀδταηὶ χαμαιπέ- 
πείαῖ, δθαιια ἐν σποδῷ, ἴῃ οἶπετα, μιΐνογο, βίογααϊ- 
μεῖον φᾶν. κομΌϊος. πήλωσιν, χαταθορθόρωσιν, 
γυμνῶν ἐν πηλῷ χαλίνδτσιν νορδταηί. (γρυίαπαβ ἢ}. 
ἐἰαρϑῖὶδ: « Ὀδπ 0] ἀαοατ18 ρο5. ΠΠ 0] ἀτιι8 Ἰ ΠοΟ 6}} {19 
5 ΤΩ ὉΠ Πρ ἴοοτα ρα πες, ΡΟ. αϊμναιἸοσοτη ον πὶ 
οἶγοα νἱγίαο5. ἀὸ Ια 465. 885. βρο τοροιίαηι, {6- 
0115. ἀάμαιο ΡΓΟΙΠΘΤΘΥΙ )6απι ἢ 0, ἴῃ σαοῦο οἕ 
οἴνποτα νοϊαϊοίατ, » 

Αά π. ι5. (ύχοη. ἃς 10... 40, ποῖ. 1.) Οὐ 
αὰὰδ κατὰ φένεσιν καὶ πλοχὴν ἄστρων, ὡς τινες 
ματαιολογοῦσι, οἷο. ᾿Αβίγοϊοσί, οἱ βο ποι] Δσογιι. 
ναμ  αἴσπι ᾿ἶκ06 ν γΡὴβ μουϑίριαση Ογνη 5: 4αληὶ 
ἃ Οἰνα ἀπηὶ5. αἰ σαοταβ. σοηΐοβ ρεοραμαίληι [1556 
Ππ08 ἀοσοί Οὐΐμοποβ, Οοηέναᾳ (ρίξανε. ἢ. 330: « "]α- 
οὐ Οοῖβὸ ἀν} βϑί 5. βόπ 05. ἀϊύογο, ῥα πη Πὶ 
ΟἸνα! ἀόν ἃ 4] 05. ἰὼ ΠΟΙ) 05 ρμγομαραία ἐπὶ 
[}Π1ὰχ σοιθ ]]ασοόγῖπι ἀϊβοῖ μἢπδ, » Πάπα 5] γα οὶ 
βοϊθῃ πὶ ργῊ 5. ἃ (τ Ιβίο δϑ οι 8. ἀρὰ αι οξιαι 
ἴὰ ΡΎΘΙΙο {πίεβο ἀἴβοθῦθ δοϑῖ οχ Τορι απὸ οὶ Βδβ]- 
Ἰῖο. ΤΡ ]]} δ ῃτ5, θ6 Ἰὠοίοίαύρία, σαρ. 9: « )6 ἀβέγο!ο- 
815». ἰκάαϊ!, α΄ Ἰοσαρηάαπι πα 6 ἢ). 651, δορὰ ηπὸ- 
Ὠΐαπὶ Τυΐἀ πὶ 15:15 ἀλοθαβ Ῥρονοσαν, ἀδίοη ἀθτι5 κἐ δὲ 
Ῥοτδαύθραη πὶ Ρ. Ὁ [Ὁ 5510115. δι. 5. μα οἿ8 αἱ. 
ἘἘπῚ5. [5α 5} 5, ὨΟΤ]. 6. 1}. Ηοραάρτηθγοὴ : « ρα Βο- 
ταΐπθ5 ἢ, ΦῸΪ 56ρια {τα ππη] ππὶ δά ἀοἰοη βἰοηεπὶ 46 - 
ποῖ Πασὰν ἀτγὶ δ 10 νὰ κοι ηγν, Βαης ἰγδῆρτα 
ϑοΓΙρΡίαγαΣ Βοηςσ τη (660. τ. 18]: οοηα μία. ΑἸΖΗΪ 
αὐπηΐ Υἱατὴ ΠΟΙ} ἃ ΠΟ! 5 {πῈ} σοτρογιιαὶ πιοίϊὸ- 
πὸ ροηάθσε, δὐ νϑᾶῃο ΟὉ οαυβατη ἐχ 5] ον θ5 ἃ ΟΠ18}- 
ἀλ15 ρογάπι ποία ἢ 65 οΠοοίαπηι 4] πο ]5 ἀσςοὶτ 
ἀππὶ ἤδγὶ. » ΕΔ ραα]ο ροβῖ; « Οὐ οηῃ απ 
(κί ]ορὶ) πα σσθ). τὰ σοη ποῦ ρον δον 
ἀδίνοσα ας {0 τηονοηίαν ἃ Θὰ 5. 91|0115. σαν 
οὐϑς 5ἰμηῖοτο σοΠ]οοαία. βαπῆ, 51 ἴα 1} 5 Γὰστῖν ποῦ 
55 σοῃσυγγο τη παγα, [8}65 οὔ οἷοι πο πε απ κ6- 
ποτ ηδ5. ἀἰη6. οὐῖσ. » οπίρα μὸ 8. 0 ΘΟ Τα 
σμγ πε πὶ, 5 Π σὲ Βαγβοβαθθ8. ἄγγαβ, Οὐ βθηοϑ, 
ΔἸ χα 0 Ἰδυδορῖο, 6 φρῶῷραν., ὀναπῃ.. [τ}ν. νὰς 
ἐαρ. 2, οἰζαι} ἀϊξρυςαγαν!; νογιὴ ρ5) μΒΠ]ΟΘΟΡῊΪ, 
ΡΠ Ανοσ 5 ἀρ Α΄. ΘΠ 1 πὶ, 11}νν χιν, σὰρις 48, 4}}[σ 
6 δραά ᾿δυβθθῖιπι, 11}. νι, ο. 6, 10 ργζραν. ὀυαπῃ. 

ΟΑΤΕΘΗΒΒΙ5 ΠΙ. 

,.Δἃ παιην. ἃ. (Ὅσο. ἢν 2, Ὁ. 34, ποῖ, 1.) Ἱμα- 
τίων λαμπουτάτας ἐνδυσάμενο! στολάς, ΜΟΙΟΙῚ 
ἀρτ]αστῃ Ραράχαϊοβ δία πὶ αὶ ἀβοοῃ ἀουλη! δχ ἅσπᾶ 
10ὰ νόϑίο πο ὴ ἀϊ βαρτα ποίανίπιια, Οαΐθι5. Οἷὸ - 
ΠΥ511 ἰοϑ πολ χὰ ἴῃ 11Ρ. [6 δεροίοεϊαδι. ᾿λογαγολι., 
οἂρ. 46 Βαρ ϊβηιο, ΒῈΡ] ησορο. πος α]ν5 τὸ οὐ. 
«ῬΡοπἝοχ βϑιρθγο ἀβίαπ5, 10] βαοογάοία ςροσπάτιτῃ 
δ] 5 ΟΡ 5. ΒΟ Εἰ ἴσ6 πὶ [η πα ϊ ποπιδὴ ῃροο]ά- 
τηατγαπηί, ἴον οατη ἱπη τα οτρίξ, σὰ ἐογηαση ἱπηηγοσεῖος 
Π6 ΠῚ αἴχὰθ ΘΠΙΘΥΘΙ ΠΟΤ ἔτος. ἀἰνίπαν Βοα πα ἀἸπ 5 
Ῥουβοηδβ ἰῃνοσαπάο, ἼππῸ Θχοϊρίδηΐος δὰ οἰθ θγὶ 
βασουύάονεϑ ἰγδ αμὺ βυβοςρίοῦὶ 560 Δἀτη οϑομ δα ἃ - 
οἰονῖ, δ ἈΠ πὰ απ 60. ᾿π|{ἰαἰθπη νοβίο σοηρσταᾶ 
δι τοἰνογαηξ, ταν θα5 ΠῚ Ὸπὶ δα ΡΟ ΠΟ. ἀποιηΐ, »» 
οἷο, γοδίθηι Ὑ6]Ὸ οοπρηθσαπι Μαχίμλὰ5 ἴῃ βομο]10 

ΤΗΟΜΑ͂ ΜΙΠΙῈ5 ΝΟΥ. 

γῆς ὁ βασιλεὺς ἐχαθέζετο, Οἰποτί5 ἀβρεῦρὶ ἃ δὰ ἤππὸ Ἰοοῦηη ἐπίοτργοίδ Ὁ « ὁδηἀτάαηὶ » : χατάλ- 
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ληλον [τουτέστι λευκήν, « ΟΟΏ ΓΘ [1. 6, σΔηἀἸάΑ).» 
δαδο ρ. δύο. ΡΙανίτατ τότ βαηΐ, οθατθ ΟΎΑΥ 5510 
φαπδα, οἵσὶ 4 τϑῦδαϑ ὈΔρΌ ΖΑ οὐάμ!, ὁπ ἸὰἀὯ}} 
τησοάρυαηϊ, 1. Ἄοκα αἰθὰ ραν σαῖο ἃ βοχάϊραβ οἱ 
ἰηχυϊηαπιθη ο ροσοαίογαση. (τὸ ΠΕΡ τ Βαρ στα, 
ΡῬογοοπηιηοήν ἠθορηδ!αγ. Οὐἴκοὴ,, δοιῃ, 12 1ἢ. Εαοί.: 
« [οἷα σππ|, νοδλπιρηϊὰ χα σὐπη ν 511 ἀα Πα θ11- 
511 συα τ π, ραν Π σα α5. 65. βρί εἰ. ρα σα 8 65 
σοῦροῦο, πυιατα 15. 65. ἃ Οὐαὶ πὰ σηὺ οἂτ- 
τἶβ, 6 βρίυὰ5..» ΕΣ Ατπαϊανρίαςκ Βουϊαπομαθ, Π]νν τ᾿ 
δὲ ὑσεῖρα, Ογβεοῖϊδ, σἂρ. ΞΤ, « Βαριϊχασπναυ, ἰαίψαιι, 
ἴῃ ϑριρία βαποῖο σαδὴο ἈΡἐΠ  πιῖῖν α ποσοα! 5, πα τὴ 
Ια σπο τὰ 5᾽ ση] ΠσΔλῊ} αἱ θοῦ ν οβοσ τη Βαριβηχαὶθ ΡῸΓ 
ἰαΐασα σοτρὰβ. » Υἱάς Ομρυβοϑί. όπη!, ὧὲ ῥβαίηι, 
ΟΧΥ! : ΑἸ δγοβίασι, 1... 1}6 115 χμὶ πη δέον ἰϊς ν᾽ {16}}-- 
{, οαρ. 7. 1], δ᾽σαῦν πῃ πα υβίοπϑ Ῥαριίϑιμα!} ΟΠ ΓΙ 511 
Βερυματα τοργβθη!αίαγ, δἰ ΘΠ ΓβίοῃΘ δ᾽ αξά 6 ηι 
ΤΘβΌΓΓΘΟΙΪΟ αἸλρ ΠΟ Γᾶ ἐθβιγγθο 00 15 ΟΕ ΓΕ 55] ΠῚ λ 

Β Ῥέριι οὶ; τἴὰ σον γοξανγοοίία η]5 ΠΟ [10 Ἀγ Πι- 

( 

" 

ΟἸὰ ἀρθπ5 ἀπ γα αΓ 4παλ αἰ 5. Βαρ!χαϊουα 
τροϊ πο π5. ΑἸΡαμι οΟ]ογοαι ἢμ γοθιι5 Ἰο115. οἷται 
ἀμ τὰ. [αΐθβο ποίη οϑὲ (1 ποϑοῖξ, Πογαίί5, 
ϑαίη»., [Πλ. ας 5 ἐς ὃ. γέρο, ὅδ, ἀϊδς. ἐσθίυβ αἱρῖ5 
γοϑίϊθτι5. σο! ρτατὶ γα: 

ΤΠ νοροίία, παίαίος αἰτοδοδ ἀδογίατη, 
οοίος αἰναίι5 οσοἰοδνεῖ. 

αι γριὸ ἢ} 8 ἀἴδς ρ115 ἀπ! ΡΒ Ὲ5 Ἰαϑίον ΟΠ σΘ6 811 
«δῖ σιληά δα νιϊαπὶ Βραῖατῃ τοϑυσβοη! α οι 
ΘΓΡΟ 65}, 1 Τὺ] ἰγριπῃ ἴᾶπὶ σδ5 σθδηι ΟΠ γι} γὸ- 
ΒΕ} οἰ Ἰο "5 σύτασπὶ νοδ16 κρίοη δα οὐποηίατ, Ἠνἰὺ 
Αὐραβι, βοσιη. (08, δὲ ἰορ. «Δα θοῦ, » ἰπΖ, 
« Ποιῃῖμα5 ἤρα τοβατγοχιἑ, ἃ! ΠΏ ΡΊΠ6 ΠῚ ΠΟΡῚ5 
ΤᾺ Πασ Γοϑασι οι οηβ οβίρηήοτγοι, οὐ Ἰᾶσο ποάϊο υἱ- 
(Δ}} Ἰανᾶσιυ γοϑα πο! 6] βορμαὰ5 αὐ σ᾽ Γ ΓΘ 517- 
τοο 6 }}5 Εοοϊ βία ηοξίγα μὴ) ΒΡΙ Θά οσΘ αἰνϑὶ ΘΟ] ΟΥἹΒ 
ΔΠπ παπᾶ!» ΕΓ ΑἸπρ ἢ Π οσΠΐπ5, θὰ Ὑύα ἀΦῸ Πη5ι-- 
ἰδ. αἰθαπι νϑϑίοτη ΒαρΕχαιρνῖπῃ νοσαΐ, « ΟἹ γΙ5 νὸ- 
ΒΌΡΡΘΟ ΠΟ ἢ 5. ν 5 ΠΟ αι πὶ...» τὰ τοῦ Χοιστοῦ ἀνχπτά- 
σεως ἄποιχ, ἴὰ θὰ πἰταϊτῖση. Ποπλῖο βαβοίίαῖο ἰὼ 
οἰσπατι ἰϑ ἀπ μο}} ἀρραλρποτπηξ, Π]. ΜΙ πη 85] 
γοβίθ αἰθὰ απιοϊοδαπίαν. Ἰδυιη]αι, 95. γεσμυγθοῖ. 
Ο(γ118, οὐ. ὍΤΙ «Δ σαί δἱ γοβ6}8 ἰδ ηἰΐογο, οἱ 
δαγοὶ ἀπ} ποῆογα δὲ φαίτουϊ ποῖηΐπο δὸ {9 ὰ 
το οπβῆσπο ᾿οποναρίαγ, » ἀσιροτα5, 11}. 11, Δ. 
3, Οπρῖνοον εἶς. « Α1Ρ15 νοξε πη Ε15. 501] κασογοίου, 
βογνίσα τοσογασε νϑδιμανι ον. ῬονΡ Ραρ παι 
810 ΠῚ ἃ ἸΠΏΔΠῚῚ σοὶ μοϊοκία ἐς (Τὰ }00}} ΙΒοτγαπηαν : 
ἴῃ βίσησι οὐσὸ ΠΡΟ να 118. Βα Βαρείζαιμες γϑ9[ 8 αἸθὰ 
ἐπ] πὰρ. απο νορίθυ οὐίανο ἐἴδ, Βα αῖο 50, 
05, ῬΑ ΒΝ δ 5 νο1 Βρη!δουσβίοσ, οἷο, Βο]οσπ πα ὁχὰ- 
βαπί, 6. τ Βοο] οβἰὰ τοροπομναι "μεναι, ὁ Δὰ- 
ἐπ πας βρρτα. 107, })ὴ6 Ποριῖνε. ἰη οὐ, Ῥαβοι, « Ῥὰ- 
56 Π}}5. 50] ΟΠ 1185, ἰηοδς, ποηίονπα {66 Ἐν: α10 
οοποϊαάί αν, οἱ Ἰάσο ἀρεϊϊο ΠοΌρ ἢν ἰογαπι ΠΡ 1105 
οσοτητηπία τ; 18 ἰδτῆθὴ πὶ ἐσηεΐον ααΐ ἀς παρῖϊα 
ἀσραπίξαιν, κοι ροτ ἴῃ σογο ἰοπραίαν. » 

Ἰριᾷ. 3, (Ὅσοι. ἐμὰ. ποί, 3.) Μὴ ὡς ὕδατι λιτῷ 
πρόσελθε τῷ λουτρῷ, οἷο. Ηΐβθ6. δἱ ϑϑαυοη! δια 
ψΘΡΡῚΒ ἀββδουὶὶ ΟΥΓΠ]]05 Ὑἱπὶ δὲ οἰποαοίαηι θαρ  5!ηὶ 
ΠΟῚ ἴῆθ856 σα οἰδιηοηίο, 584 δρίνεαι! βάποῖο χαὶ 
Ἀ4 Ἰμθὸ οἰπηΐα αὐπτα αΠΠπππ απ πᾶ τι πο τ ατηοιἴο, 
τ σοηβοι! απ! Ραΐγεϑ, ΟΠ γυβοβίοιπηϑ, Ποῖ]. 3ὅ, 
ἦη ϑοαν. ν 1 « Οποιημαποάιην Πα}π|5 απ παίαγα θΡῈ 
886 πιο ΒΆ παρα [5101 ρ ΠῚ ΒΘΙΡΟΓ Βα πα 5501), 508 
ἀπηῃίαχαϊ σηὶ Ὁ ΔΉ ΘΟΪΟ τηονοαίαν; ἰὰ οἱ ἴῃ πὸ- 
δῖ. πὸπ εἰπιρίοχ δάθα ὀρογαῖαγ, σϑὰ οππὶ ϑρινι 5 
ταί πὶ ἀσοῖρί!, οὐγηΐα ροσσαΐα ΡΠ] .» ΕΓ Αταργος- 
5105, 1}. 6. ἐΐϊς φαΐ πιηςιουὶς τηϊδαπίιο,, ἂρ. ἀ: 
«Ηΐπο σορποβοο, ἱπαιίδ, σαοά ἀσαη πο τηϊμι- 
ἀξ 5Ξ'πς Ξρίγιίι: Ιἀδοηπο Τρ 151} σαρα ἱγὸ5 ἴῃ ναριὶ- 
5ῃα 8 ἹΠῚῚ ΠῚ δ πὶ, ἀαιμι, 5αη σα ΐθ δὲ βρήν 5: ἀπ] 
51 ἀπῖπὴ όσα ἀοΊΡα 5, πο βίαι, Βαριϊππιαίϊα 5ὰ- 
ὁγαπιοῃίατῃ. Ὁ} ΘΠ] πὶ 658 απθὰ 5᾽η6 οτιο Οἢτὶ- 
51] Ὁ ΕἸ πηβ ἢ {ΠῚ ΘΟ ΠῚ ΠῚ 1116 Ξ'π δ ΠῸ Ξασνα 6 1] οἵ- 
ἰδοῖα, πθο ἐαριπὶ 5118 ἄσυδ ΓΟρο ΘΡα 0818. πιγοῖδο 
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ΤΠ 65. νυ ῬΑΜ]ΠηΠ5 οἤδτηῃ, δρίϑί. 12, ὦ Βοροπῖος ἃ αὶ 80 Π|66. Βαρεϑπιῖια οΟπ οοτῆγθξ, αὐπιλβάιι 6. 38Π- 
[ἃ σαπὶν : πον. οα{ς 33, αν. δι 

ϑαηροίμς ὃι δῖον σὐὐΐο ἀρβορη αὶ δρύπξ απ θὴε, 
(:οὐσοίίη αο φασνα [νοις πιανιζας μηδ. 

(οπεὶριε μηὰα θέμηι, ἐαποίαμιιο ἰἰφμονάδαις αἰγαῖς 
Βα αν ἀονηο βοΐ ρυοροπίουα, 

δΊά6 Παβηίαπι, "0 Βρέ δαποίο, ἰοια. Π, Ὁ. 328, 
Αἀ πίη. 7. (Οχοι, ἢ. 4, Ρ. 38, ποῖ. 1,)ὴ ᾿Απόάρλι- 

ψον σεαυτὸν (5 οὐΐῃ Ἰορης ὙἩΠΠΘβίὰκ. ἴθ ποῖα 6Χ 
ὁοαά. Ποε οἱ σδβαμθ., σαπὶ πῃ ἱρτία το δγίι ἀπο- 
θλίψας ἑχυτὸν) διὰ τῆς νηστείας, ΟΥγῚΠΠπι5. Πῖ5 νοτ θα 
ΔΓ ΒΒ) πλατὴ δ᾽ πὸ αἴ τοδρίοι! ΟΠ εἰσ απόγαηι 
σοπδηοίαἀϊποτῃ, ἃ Πιβθηο, πιαρίγγο, ΤοΡΙ ἴα πο, 
ἰπθοχαθ ἃ ῥ᾽πο δὴ 5. αΠ115. τπηομποταίατη, απὰ θὰ 11- 
Δα  ϊ ἀρβο ΟΓΘὈν 5 76} 1115. ἀπίθ Ραρίϊδταιιην σον 
οθραπί, Παβείη., ἀροῖος. 3, Ρ. 93, « Οὐἰοππάιιο μοῦ- 
5.51] {πογῖ πὶ, οἱ ὁυο ἀθεῖἱ νοῦὰ ο556 φαὰ ἃ ΠΟ ἷ5 
(τααηίασ, οἱ ἀϊοαιίαγ, οἵ υἱνονο 586. ἰἰὰ μ0556 τεζα- 
μορίηΐ, οτάσο 2ογ ιν θοῦ, οἱ ροίόγο ἃ Ποὺ ρυϊογααι 
Ῥοοοα!οσαηλ ΤΟ ββ 6. ἰἰοσδηΐαν., ΠΟΝῚ5. ΟΌΠῚ 
}}}1}5 ἂπὰ οἱ ονραπ  θ5, οἱ 16} απαπ! 5. θϑ 6 ρα 
δἀάμπουπίαν ἃ ΠΟ} }8 ἈΡ1 δαμᾶ 651, » οἷο, Τόν Π1α- 
π0}5 θὲ δαρίΐδηιο, σὰρ. 30, « Τηρροββασοβ, παῖ, Βὰ- 
ῬΕΙΒαλ ΠῚ ογα σα  Ριι5. ὁ θσιθ, γεεριίδς, οἱ κοιίοα- 
Ἰμτταπήνις, δὲ ρουνιρι} 5 ράσο ὁρονίοι, » γι 6 δἰἰλη, 
τοροι, Νάζ.. ογαῖΐ, χι, : Οοηβίϊξ, ἀροβί., 10. γα, ὁᾶρ. 
22 τ σᾶΠΟΉ. δῦ. ιν οὐπο, Οαγίπαρ.  ἀπημα]ανίαπι Εοτ- 
ταπαίαπι. 0. τν θοοίε5. οὔβα., ἐς 20 ; Βαροϑιι. 0}... 
θὲ αἀἰοθιὶς Οἰβοῖὶς, ΒΡ. αν, σαρ. 19, Αά απὸ πιόγρῖα 
Ῥογ ΘΓ Θχὶδιπηδητι" γα 1 νογθὰβ ῬάϑΟ Πα 165 
Αὐβομι : 

Ἁαηοία βαἰμεϊ[εὐὶ τεαφηηῖ, ςοἰοηιπία Ομ ἰδ, 
Εἰ ἀσεοίαᾳ ρμὶϊ εοἰουγαπὲ 7ο)γιαιῖα πεδίον. 
Δὲ πο αἰόγππηι ςοὐιεϑενῖος μούζίονο αἰίιαπ 
Τηιεπιθταίογ μην υἱηι σον υμαιτας ἈΟπ ΟΥ̓ μΤη. 

ΤΠ} μὸν τι βίδα ΔΙΌΣ ἐπ 6 σ᾽ νὰ: σαϊδοθαμηδ- 
πο5. 14. Οοἰο! τ ἀηποίαί, δ σαρ. ὃ.., 110. νης 
Δροκίοὶ. (ἰδηξίεμε. 

Δὰ παπι. 11. τΟχοι. ἢ. 8, ῥ. ἀ0, ποῖ. 1.) Ἢ γίασςε 
τὸ βέπτισμα ὁ ᾿Ιησοῦς βαπτισθεὶς αὐτός... ἐῤχπτίσῃῃ 
δὲ οὐχ ἵνα ἁμαρτιῶν λάδη συγχώρησιν, οἷο, ΠμΡΙ5- 
(τη ποὺ [1588 Βαρ ἰχαίαπι, αἱ πο. ροοοαίονισι 
ΤΘΙὴ ΒΒ ἤοτη ἀοοίμογθξ, οαπι 18. δἱ 56] ΡῈ {105 
γ γα. ἀββοῦ Οὐγ 5, ἐππὶ οὐΐαπὶ [αι πὶ π05 
ποοραΐϊ βαοροϑᾶποι Ραΐῦρθβ. ΟἸγυβοβίοτημβ { νἱ δ 
Μαςαῦὶὶ Ομγνβϑούθμα! ἀαίδηαιπ ἐπ ἤσαν, οοά.. 
τι8. θαγοσ, αι. 3211. ἴῃς Β101. Βο41.) αδὶ, Τίνος ἕνε- 
χεν ὁ Χοιστὸς βαπτίζεται : « Οὐὰ ἀὸ ὁδαβα (1518 
Βαγοι ὃ». φαϑ οπδηὶ πᾶροῦ; Οὐχ ἰπααίί, 
ἁμαρτημάτων συγχωρήσεως ἐδεῖτο" πῶς γὰρ ὁ μη- 
δεμίχα ἁμαρτίαν ἔχων ; οὔτε Πνεύματος ἄμοιρος ἦν 
ἐκείνη ἡ σάρξ πῶς γὰρ ἢ ἐγ Ἡνεύματος ἁγίου χατασ- 
χευασβεῖσα τὴν ἀρχὴν ; «Νοι ᾿μ προπίία ροοοαίο- 
τασι ἰηάϊμαθαι  ααΐρρθα αὶ πα μια Ροσσαΐατῃ 
σοπιγηϊβοναί,, πὸς 1 στο Θχροῦβ ναὶ ϑρὶγὶ 18 
Βα ΠΕ} ἢ ἐμοῖο απ ρὸγ Βριοίίαι αι ΡΒ ᾿ρ56 ᾿γί πο ρῖῸ 
οοποσρίαᾳ ἢ.» 81 ογρὸ σα γα8, οἷν "Ὁ Ἰ5 105 Πα ριῖ- 
Ζα τὶ γοΪ 6 Ρ ἢ} ὃ τοβροπάθο : Τ. 1 Το  πηῖ5 Βα ρ᾿ ]5πλιιπὶ 
σοπιργροβαγηί, ἤὰ 5. Ἰβπαι δρὶπῖ. Ἰλἰδγρο]αῖ, αὐ 
Ἐρβιοβίαβ. « Ηἴο,,, ἃ Τοάπηθ Ραρήχαϊαβ. 65}, αἱ τὰ- 
ἰδίαι ἴαοογοί ον ἰ πα! θη η σοιη τ ββᾶ πὶ ΒΡ ΡΠ ΘΙ.» 
ἘΠ 5ουαο: Ο] πιοπβ, Οοηβέϊ. ἀροϑίοί, 10. ντῖ. σᾶρ. 22: 
«Βαριἰσαῖεϑ διίθια [1 616] παν! ποι {π0ἀ ἰρθθοριι8 
μαροτγεῖ αδταξίοπο δογάϊατα, νϑὶ γογαπιο, νοὶ ραῦμᾶ- 

ἰἴοιο, σαὶ παίπαρα ραταβ δἰ βδησίαβ 6Ξὶ, 56 αὐ Δοδῃ- 
πὶ νϑυια πὶ αἰξοπίανοίαγ, » 1]. ΠῚ οαλ θα [154 Πάτα 
ςοταρ! δὲ, δια ε. τι, [ὅς Θ 501]. οπιπἰα ᾿γιροίαπι 0 

απ 4ιον δ πιοᾶο ἴὸχ ργϑοδρογαί. Νᾶπι αὐ Ορ Σπ8 
δὰ πὸ Ἰσοῦπι δνδηροῖξυ ποίαὶ ΟΠ  ΒΟϑέοιαιϑ : 

« {ας πα δϑὶ σασπίπια ππαηἀαίοναπι ρίθηᾶ σαϑίοαϊα. 

Θαΐα αἰἴχαρ ἰδαὶ, παῖ, οαποία, αἹἴα τηδηάαϊᾶ 
δυοσίματι5, ασ ἀπίθια 50] πὶ ποῦ σγαὺ ΡοΉ ΄ασηη, 

1Ἰὰ φασαιο ἴρέθηι ὁροῦίου δἀϊαηρί.» γ146. ΤΠ ΘΟρΕΣ - 
Ἰαοΐξ., αὐ Μαθμμ. τὴς 1Ὁ. ΠῚ-᾿- Τουια πη τα ἢ 6 ΠῚ ΟΌΡ 

Ομ τίβίαβ Βαριϊζαϊας ἔποτιῖ Πος Ἰοοο [τὶ Ογγ 5, 

μ- 

ΟΠ οαροὶ χαὶθη5 μευοφαξοτααι ἐονάδ5 ταν βι 06 δγαηὶ 
αθιαθπίθ, Ππᾶ6 Παρ β, οἂπ. 2. ἴὰ Μαξειιρμην: 
« ἴγ59 4] άθιη ἰαναστί ορρὴθ θη οτδί.., 58ά μδὺ 
ΠΠ πὶ ἰὰ αχαῖς απο Πρ ΠΟ" 5 ποβίρο οραΐϊ βαπομῇ- 
ὁδί ρανπαίο, ΕἸ ΗΙ τον πιτῖ5, Δερεγοις ἐτερξδ-- 
γἱάηποῦ, ἰ. 11, οαῖς, Ετόρθπ. ρ. 1[38,.« Ἰοταῖπιι5. πο5- 
ἴον» ἰπααϊδ, ποῃ δῖα παῖ. 658 ἴῃ Ἰάνδοτγο, 
ἀαάηὶ ἰανδοιὸ βὸ πηϊνργθαβ 485 τηπιάανὶ, » 
ΘῈ 15 οὐϊα πὶ συ 5 Δ 5. ᾿σπαῖι5 ἢπ ὁ ρἶπέ, ροπυΐηα ᾿ Τἰέρεε, : ΠΑ μάῤαδς Ξϑ ᾿ 41 Ερ!θβίοσϑ ναι, 8. Ὅς.,., ἐδαπτίσθη ἵνα τῷ πάθει τὸ 
ὕδιυρ καθαρίσῃ. « Οἱ Ραρυϊχαιι5. πὶ, ἈΠ μαβδβίομβ 
ἀ1πἀπὶ μυνΠἼσᾶγε!, ἡ ρο ἵνα τῷ πάθει τὸ ὕδωρ χαθα- 
ρἴσῃ. ααῶν Βα ρ στο παπὰ ςοανρηΐηξ, Ὑποοάονοία, 
ἀϊαίομο τ, εὐ Μασαῦαθ. ΟΒΓΥβοσθρ νᾶ} 5 τα αἰθηὰ 
πιὰ πβονηρία ἦπι Ποατῃ ταῖς 38, Ἰοσαηΐ ἵνα τὸ θνη τὰν 
ἡμῶν χαθαρισθῇ. γὰρ. ΑἸ γοβίαηι ἐμ Δάις. τ᾿, δὲ 
Ορίαμαιη ΜΙΝ δη., Π18.. 1. 
Δα ππηγ. 8. (Οχοπ. ἃ. 19, ρ.. ἅ4, ποί, 3.) Οὕτω 

χαὶ σὺ πρὸ τοῦ βαπτίσματος τοῖς ἀντιχειμένοις πα- 
λαΐξιν, εν λαδὼν ὃὲ τὴν χάριν, ες. ἀνωνίξου τότε, 
στα θηὶπι σταϊίατῃ Ξρ ΓΙ 5 βαποὶϊ ρὲ Ὀαρ᾿ ΒΓ ΠῚ 
τεσθρπηα8, ἱὰτλ ἀδτη πὶ Ὑ|Γ68 Πα θοπιμ5. οἱ ἀγπια 
ἀπ θη5. αἰάροϊο οἰαβαπθ ἰδητα  ]θῸ5. τρδί βίου 
βόξϑιπαξ. Πϊμὸ ἀτορουΐὰς. Ναζίζθαῖι5. οτάν, 40, 
1π βαποίμα δαρελδηνα 1 « Β᾽ ἰδ ΠΤ 1π||5. Ῥοτϑδοιίου, 
εἰ ἰδηἰαΐου ροϑπὲ Βαριππιαῃ ἀὐογία5 [αθυῖ, αἢ σοτίο 
αἀοτϊοίαν' (πὶ δἰ ἡ όογθαπι οἰ δια, φγορίδν οἂτ- 
πὶβ ὑϑ᾽λτθῃ, ὈΡΡΌΚΗΔΓΘ ἈΡΡΓΟΒῸ8. δβὲς Πιπι δ, ἴῃ - 
4π απ ὦ ἀρδυομ πιὰ ργορίον. ἐπιρτα αἸ αοιι ἢ 
ἀβρδοίαμι οὐ θη θη), ᾿τὰ] 65 ἀὰ0 στὰ ΒΌΡΟΓΘΒ 1 ὃ 
σατο τοίου μι ἰυ8: ἀφθδηι αἀνθγβὰβ. θὰ ἀρ- 
Ῥόηρ, βρ᾽ γι τὴ ΡΡΟΏ δ, ἰὼ 4ὰ0 ᾿ρηιᾶ οὐππϊα μγᾶν] 
21 Ὲ5 [οἷα Θχϑ ρα θη. » 

ΟΑΛΤΕΘΗΒΕΙΒῚΥ 
ἀά. α . (ύχου, ἡ. ἦν ῥ. ἀδ, ποῖ. 3) ΟἹ μὲν ἥλιον 

ἐθεοποίησαν. «.. οἵ ὃΣ σελήνην, ΕἸ πΙοΟ5. Ῥυοοα) 
ἀαλίο Ρο 1} ΟΡ] 15, 4] βοϊθὴι, Ἰαηάτη, οί τα σι8 
οογρογᾶ οοἰθϑία σε] ρίοσο οὐπὶ Ῥτοβδααθθαπιμν. 
αοά σαϊάρμι ἰροῖβθθ σοηδίαϊ ΟΠ] 05 ἴοτο ΠΤ Π65 
Ῥα]αδιιπαῖὰ οἰστοα πὴ] ασθη θ 5. ὐμγρύονατα Ππρο]ορία 
50] ὁῖα, μοῦνον οὐρανοῦ Θεόν, α ἀπΊτοατῃ 605} Νατη 6.» 
ἀρΡΡΘΠ]αξ ; ἰὴ ᾿ρ5ὶ δαἀεθὶ, κοίοτα, ποιοῖ ῖθ5 βάαλ, 
δὶ 4:ελ, σοπιρδοίρααο βᾶλ οἱ βὲλ ἂν Ἠρθυθοταπα 
23 ἀρρε]ϊαίατῃ, ᾿απάτη {86 {δηλ νοσαραῖὶ « Α8- 
ἰάγου! . ίνε « ἀϑίαγίϑη, » ὑοιθραπί, 1αά, τι, 18. 
ΡΠ ἶοο5 ϑοίοπι Ζιοτη Βοθβϑδηθη τοσαρδηΐ, ΟΠ. 
{15} δ᾽ σου 8 15. σα! αγαῖταιο ἈΠ ροτθπίαγ, γο δ, ργα- 
οἷνηδ, βαου δοϊβίμιδ νϑποναθιαιπαν; φαοὰ ἘπΒδΟ 5 
Ργωραναξ, Εναπᾳ. 5. τς Θ8Ρ. 7, δχ βαποδβοιραϊο- 
αἰ ΠΠΒΡῚ5 ποία 115. Ὑ6 ΓΒ 15: κα Οπηγ 6 δισοὶναβ Ο}}}-- 
δίβϑοι, Β 51 }1586 τη ηπ15 πὶ ΘΟ πὶ 8} Βο6πι, ἤπηο 
δ ῖπι βοίατῃ, ἔπι} ΓΒ πο ΟΠ] Δ ΠΟ}, Ῥδαπὶ δχ18- 
πα ραπὲ; ὅπλ νυθαθίθα 00} Ποταΐπαηι 6 πᾶς 
ταθη, » Ρογρρδγυγίαϑ συσααθ. 0. τώ θ 9. Αὐδδεϊποηέϊα 
αὖ ὁδὶ αὐοϊηλαἰτισγε Σ « ῬΌΘΠ 0658 πὰρ 5. ἢ ΟἸΔαΙΡ 5 
ψ6]1 ΘΠ ]οταπι, ν6] αὐβί5, ν6] ρΟΒ  ΠΡηΠ5ὲ Βα Ρ Ποᾶ- 

ἢ Ραπὶ οἰνὰυἸβδπιῦσατι ταριηρίαπι βδίασμο. » ΒΟΓ ἐπὶ 
τοῖο ἃ ΡΠ ποθ 5. ϑαίαγησπι ἀρρδιϊαίαηι ποπιϊηὶ 
ποῖ ᾿ἰψαοῖ, Ραγοῖθ 801 ἀθὰϑ μαθοθαίαγ, σα θτα Μ|- 
τὰνασι ποπι πα θαηΐ, ΠΒΥοΙἶπλ5: δείθρας, ὁ ἥλιος ἐν 
Πέρσαις, 80 5[π|ΠΠ|60 δι ϊάα5. ἴθ νο60 Μίθρου. Ηΐπο 
ἴπ νϑίργιθ8. ἱππουρθοπῖθ185. ἀρὰ ἀταίθγαηιμ. Ρ. 
34. παια. ἀ, « 850}} πνλοίος» οὐ ἡ}. 8... «Ο50}} Μὲ- 
ἰθγω,» δὲ πῦτὰ. 10. « Π8οὸ ἱπνίοιο ΜΈΓ. » Ἱπ|ὺ 
πιαχί πηι τα ἀδοταπι πραὰ Ρογβᾶ8. [1886 50 [6 Γὰ ΠῸ5 
ἀοσδαν Πεγοάοίαβ, Εἢ}. τῷθ δὲ δίσαθο, Ὁ. πὶ 148 18. 
διπὶ Ηἰβίον,, 0... 1, δ6. ἴὰ'πὰ αἴθ ἃ ΡΟΓβὶ5 οἱ 
Πρν ρα 5 απ ν 16 Ἡδγοάοίαμμ, 110. 1, τα ρ, 131, οἱ 
Ἐν. κι, οδρ. ἀ7. 

Αἀ δυπιά. παπι. (χοῦ. π. ἄς Ρ. 19, ποῖ, 10) ΟἹ δὲ 
τὰ λοι πὰ τον τοῦ κόσμη.. ΕἸοπιδη π Ἰπι6Π 5}} Οὐ τ 5 
ἀ(Φ ΔΠ}Π| Ξαρογδ πο γοηθνα απίαν 40 7 μο! 1165 
ῬΏγυοϑ ἰενγαιη ἀαατα ον δ ίθπ, θ᾽ η γι ποι βθύρ- 
ον αἰ ἰδ πὶ, Ροβϑι μα ἤάτα δἷο, νοςζᾶραηξ: ἘἜρνρα 
δάαυάπι ααθηι Οϑἰγίάετα οἱ ΤΥ ρίιομ τι ΔΡΡΟΙαθδπί: 
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μ Ἃ εὐ, ΡΥ .." ὃ}. “6 "7: 
σταοὶ, Βοπιδηίαιδ δονᾶ, ἥα6 πὶ γα 6 ροΐθη ἴα ἀο- Α νον χαταγγέλλομεν, χαὶ τρέμουσε νὺν θαιμόνες. [] 

ἰἰνϑ8 δονθ),ρβ 55. 8 ποθ πὶ ΔΡΡΟ ΑΠδηϊ, Υἱάθ δδ- 
Ὠδοδῃ), Ναίμναἰ. φαϑ'δὶ., 1. πὶ οαμ. 14. Διποηαρο- 
γαπι, ἴῃ ἐδραΐξίονς »γὸ (λειδιϊαγεῖς. αἱ Βογνίαπι, (9. 1ν 
Ἐπ. νουβ. ὃτ . ΟἸΘΟΤΌΒΘΙΣ, ἢ τὶ επαίμγα ἀρΟΥ ἢ}. 
Ιρπθῖὰ ἀσῃχαο Ρουθ, ΜΆΧΙ μλ}15 Ὑγ οἷπ5 ἀἰββορί, 38; 
«Βαυβαγὶ οπιμεθ μᾶτηιοτ 6 τη 6556. 116 Π]μαπ. 
Ὀομειίμαοτο "μ θΥ ἢ 8101 Τὰ αἰ αθ ἃΠ1ἃ δίμηα, βῆ θῖα 
Ῥόγβεα, ἱπηᾶρίπδαι αὐδὴ ππᾶπὶ ἀπνδῖ αἰθπι, νοτὰς 
«ᾳαἰὰ οἱ ᾿πϑαι μι 6.»» Αἴψαο ἰηἀρ πλο5. ἐπναϊαῖ, οἵ 
1615 5δ0ον ΤΘ 6 Ί}}115 δΟτα μὲ ἰἢ ΡῈ Β᾽ σαν Ρτοά ΘΠ - 
»Ὲ5 μερ[ογχοίην, Υἱὰθ Ὁ. (ὐτίμιμα, 10... πὶ, ὦ. δὲ 
ΑἸμλλητ) Μάγος] ]η., Ὁ. 809 Σ ύναμυ., Πρ. δοοὶ., 
0. ν, οἂρ. 16. 
1. ΓὍχοη. μὲ ἃ. ποῖς 2.) Οἱ ὃς τὰς τέχνας, λ]- 

τα πἰ Ἰηἰ6} Πμαΐ ποίου ποίου ἀτίθ5. 115 ἀΌδτι5 
ἀδὰ ρυϑίμ!! Μίμοενα, σὺ βασητθο ΠΟΙ ΟΤῸ ἃ Ὅταν 
οἷἰ5 Βοπιαμίβαιο οο]ονδίαγ. Οὐ φασί Δα χαμονὰβ 
ΡΒ] ΟΘορἢ 5, σαὶ ἰδεῖς ἤπΠαηὺ, Ῥα». ἀὐξέ,, ΠΡ. ναὶ, 
0ΔΡ. ἈΠ. κοπι 8. ἀγα 5. ροβαλν πη α. ΜΘηΠ, α]16-- Β 
τῶι δου [ας ΟΣ ΘΟΉΒΘΙΙ ρμΌ 5511, ἅτ 65. σοΠ550 ἢ 
(οἰθτὰ8. οἰίατν ἀὐλο5 θατη ἐμ Π χοῦ οὶ νϑυ β 1116 δ. 
αἱ ὁαποιάϊ, πιθάθηαὶ, εἰσ, φα]θὰ5. Μα5», Αρο]ο, 
ἰοῦ αρί5 ργεοίαπογο. 

1μ14. (χοι. 1814. ποῖ. 3.} ΟἹ δὲ τὰς τροφάς, 
ΚἘμβνριΐοβ γοβρίοὐυν Ὀνυηταβ.; ἐς ααϊθὰβ {πνθηδ δ, 
58. 15: 
Ῥορυμγὴ οἱ ὁορο ποίας υἱοίωρδ σέ Κγατ 676 πιουγξῖ, 
Ὁ Ξαποίιις φοηίοδ, χῖδμς ἤς παξοισιξισ ἴηι πον ϊβ 
Νιρπῖπα ! ἰαπαίῖς απλριαϊζθπι5 αὐδέϊπεςί οτηπῖς 
ΔΙολξπ τ ποζαὶ ἐς ῥοίισι γερο ἐοροίία. 
Αά πη. 0, (Όχοι. π. 7, Ὁ. 53, ποῖ. 3.} Καὶ τοῦ 

ξύλου τοῦ σταυροῦ πᾶσα λοιπὸν οἰχουμένη χατὰ μέρος 
ἐπληρώθη. Εοάόχη ἀγμηθπίο αὶ ΟΥΓΠ 5 
οαΐφοῃ,. 18. « Ἄοτε, παῖ}! ἂς (μεϊξίο, γι  ἶχιβ 
651... 5] ΘΠ ΔΌΠΟ ΠΘΒΆΓΘΏΙ... ἀγρασὶ πλὸ Πμ πα ἢῚ 
ΟΥ̓ ΟἾδ, 40 γῈῚ μάν ]ὰ8 ὁχ πο ἸΟΟῸ ρον πηἷ- 
νΘΓΒΌΠΙ ΟΥ̓ ΟΠ) ΒΡΌΙΒΙ ΩΣ οδὲ,.» ΕΔ ἐδίου!, 1, ἀδ 
Οδνβίο ἐοβίανὶ ἀ1ο1}Ὁ σγασθμλ Σ « [ἰρηῖππν, πα 
ονποῖβ ἰοβίαιυγ δὰ δοάϊοτηῦμι ἀἰθτ ἀρι πὸ ἂρ- 
Ῥάγρῃβ, οἱ ἀρὰ εὐ αἴ} σεουπάσπη Πἀθη) οχ 1Π|0Ὸ 
ΔΡΊΘ 65, ᾿ς ὈΠΊΥΘΡΆΤΠ) ΟΥ̓ ΠΟ ἢ) ἴὉΤΘ. στη το ρ]δ- 
ταμῦ,.» Οναοθαὶ ἰὐτὰ ρολ 5. (ΟπβΔη πὶ Δ], {π|βθα 
ἱηνοηίαῃι, οὕτα 10} ἰδίαι αν ἴρ56. γε 15, (τὴ 
οὐϊάχηι ΔΕ 1) τι05 ἀσσοοί δοογαϊοβ. ΤΏ ΘοσοΟΙ ἔἴτι5, 
ΞΟΖΟΠΙΘΗ 15. Δ 14π6. Οὐ τ] ἠὼς ορ βίο! δα οπ5- 
βίδιίατα : « Τρηῖροτο, ἔπ}, 00. ἀἸΠ6ο ποδί πὶὶς δὲ 
βδαῖί χπδπιογί (οπείθη 1} ρα Ὶκ [ὰ}, Ξα] αἴατο 
οὐκ πκπααι ΗΟ Γοβοὶν 5. ΤΟΡΟΣΙΌῚ 51.» Ο00 
νθΓῸ σᾶδὰ τοροῦία ἸΌΟΡῚ ΟΥΕΧ, πιθηλοσο ρῥτυοσταϊε 
ΟΟΡαΐοΑ, ᾿Πἰδίο}. ἐσοίδβ., 1. χ.. ας. 17; ἹΠποοαονιίαϑ, 
1|0..1, ο. 18} ΒοΖΟΙΏΘΠ1..5, {8.0 11, σᾶρ. 1. 
, Ἀὰ ἀπ. 12. (Οχοῖι. αὶ. δ. ». ὅδ, τ. 3.) Καὶ ἄρα 
ἔτι πρὸς τὴν ἀνάστασιν ἀπιστεῖς, ΠΙΧΎΘΕΟΙ οἵη ποβ, 
41 ΟΒγΙβαὴ, ΡΌϊαΙ νο ἀρραιαἶβθεθ. ἀββοροραμι, 
ἴα Ομυ51} φαστα φρο ΘΙ ΟΓΏ ΠΏ. ΠΟ ΤΙ ΠΔ ΓΟΘ ΓΘ0- 
το Θ τὴ οἰΐατῃ πδραθαηι. Υ)ἀὁ ΤΟΥ ΠΤ’ τ τη, ἐδ. 1 
δὲ σαῖς Ολγίδιῖ, [ἀδοηὰ ῦσο 90 οσαγπθ Οἠος 
οἰαβαίαιι ἔθοῖε Ῥϑγία! απ 5. Πἰργαγη ἐδ γορμνγθο- 
ἐἴοπὸ οαγτῖβ, ὙΠΔ6 σαρ. α]1, δ σανηο ΟΝν οι, Υ ουυτι 
ἀπί8. Ἰ05. ποίαπιαϊ σὴ: ΜαπΙομ δι, Π 05. ΟΌΙΠ 
μιοο Ἰοου, ἔχηι ΡῈ Ρ Ἰοέᾶπι μδηο σα ο ἢ αίπι ᾿Γαιοὶς- 
Ῥ»ς τ οϑρίσεσε ΟθΉβδπατ|5 Θὲ ΟὙγΠὰ5. ΗἸ δυλπὶ δὲ 
ΟμΣ 511 οἱ ὁμλ] πΔ ΠΟΠΙΠΙ απ Γοσυττοοί οποπὶ μ6- 
ΒαΡαπί. ΟὨΥἸ511 ταβυγγθο Ομ πὶ 605 πὶ στρά 1556 
Ὧ05 ἀοοοί ἢ. Δυραβίϊηιϑ 'ῃ Ὠθγοϑὶ ΜΔ ΠΟ Π ον απι: 
« Μῃιομθὶ, παι, ἀἰσαμὲ απο με εἴα πὸπ 50- 
1ὰ1πὶ πιουίο πη, νου πὶ δἰ] ὙΟΘῸΓΓ ΘΟ ΟΠ ΘΠ ΠῚ ΘῚ- 
ἀοραίυχ, » 96 ΟΠ ΠῚ νόροὸ Ποηιΐπηπι Γεκασγοον 
{08 805 δα ἀδ) 56 ηβίββο ἀἰε1 ῬΠδοϊογθίια, μῳ- 
τεί. [αὐ., 10... οἂρ. α11.: Τὴν δὲ σωμάτων ἀνάστα- 
σιν ὡς μῦθον ἐχξάλλουσιν. « Ὁοτγροόγαμπὶ γοϑυντδοῖο- 
ΔΘ ΠῚ τί [θυ ]Δηλ το οαί. » ψιΔ6 Βρὶρ)ιαπίϊηι, ἴῃ 
Ὠώτοεὶ Μη ΟΠ Θογάτη, ἀὰαμ. 86. 

Δα ἢυπῃ. 18, (Οχοπ. ἢ, 10, Ρ. δά, παῖ, 1.) Ποίου 
σταυριωθέντης ἐπίχλησις ἑτέρου ποτὶ τοὺς δαίμο- 
νας ἀπήλασε ; ΒῪ ρμᾶμ!0. 5ιρνα., τὸν ἐσταυρωμέ- 

Βὰ5 Οννὴ}} νοτθὶθ σοπσταπῃῖ οἃ απ ΠΆΡ6. “ι5ιϊλι5 

μιατίγε ἴῃ Ῥιαίορο εμπὶ Ἰγμρλον λάοο, (6 ἀθμλο- 

πἶϊ5. ὁ δογροιθ5 οἰ βοϑβουατῃ ἱη ΟΊ ΟΠ 6. ΠΟΤῚ 5 

θοναϊηὶ ποξίι 658 δ᾽ 6οἰἾ5, οὐαὶ μ. 3467, απο οτδ8) 
βυργὰ ποίαν πιιδ, νἱάς οί, Δα Ῥγουναίοολι. 5 ὅ,, σὰνῃ 

ρᾶρ. 02 τ 1} ροβίφαδῃι 58 ΠΟΙ ΙΒ: Ὠγ1ι5. οιανιγι γονΡὰ 

δαϊναίοιϊο, ἔπιον κν 19. Ρὸ τοδΐς μοιορίαίθνη φαἰσωμεὶ 

ξμρεν βεθροπίεβ.,. δὲ σμρεν ὁπαιοὶ υἱρίμία Ἰμισμῖοῖ, 

οἰϊαβεοῖ, μας βἰα  σ ΒΟ Σ «ΒΒ μαμὸ πόϑ, 4] 

πὶ ΟΡ ΟΠ χα 5} ΡόπΠο ἡ] αἴο Βομηπιαμι ποσὶ 
ετραϊηνα5, ἀδτηοηΐα οαποῖα Ερ᾿ τ α84 9. ἀπ ΠΡ ΟΝ 

δὐυγαιίδ5, 580} Ροί θδίαιθ ΠῸΒ τιο5 8 9 Π11ὸ85 μαὰ- 

Ῥοσια5. » ΤΑ 
Αἰ πιπῃ. 2... (Όχοι, ας 10, }.. 60, ποῖ, 1.) Τῶν μοὸ- 

ναζόντων γαὶ τῶν παρθένων τὸ τανμα. ΥἹΡΒΙ ἢ αιο αι 

ἈΠΕ 4 ββί δ Βοο θεῖο ἰοτα ρου 5 ταᾶβη πὶ ΡΤο- 
(ἷο Γαΐ εδα πουλί πῃ ὁοντπι Ια Τοῖς 4ὰ] ἐα, αα ἀδ Πὰ0 
τ μαβδίηι Γορουϊαμτις ρα Κα ΤΠ] πυπὶ 11}, θὲ τὸς 
ἰαηεἰϊς νἱνοῖπιναε, ΟἸο δ αΐθηι ΑἸεχα παν), δώ )α. 

10. πὶ. [5 6}... 0. αν θὲ ετα ( ογδίιν νι Διο Βα.88 

Ῥαΐγϑδη βᾶα!ο, αἰϊοη 5. ρουρρηάον!!. Οὐδ αμοί, 
οὐαὶ ἰρ58 ἀροβίοίιβ 1 ὕου, νὰ, 38, ἴσα! ἐνπὲ αὶ 
γε ηϊολῖο Ἰμαὶς υϑχθεθηι διατὶ ὕθνο ξαουγε, ἐπιηὶ- 
«ὸ φαΐ ποῦ 7μη ε πιεί εἰς Γασεγὸς πο. ΘΟ ΞΟΡῚ ΡῸ5- 
βὶἐ υἱγαμδ!ειῃ. ποι δοιὰ ταδί για Οπἶὸ ρυϑε μα πεν 
Ουοά νόγὸ ἐρη μοί ἀροβίο! στα πὴ 1}}} ΤΡ ἱ ηλο- 
παςὶ φαΐ νὴ πὶ ρτΌγδιια. ΞΟ ἰανα πὶ ἀεμθη θ8. 50}1 
το αατου οἱ οὐδ Το 115 γασαχ δ, γ6 1.018 ἀϊβογ- 
τἰϑβι χα ῖβ πορᾶὶ ΟΠ. ϑ0βιοιλδ, πολ. δῦ δι Βρίδέ. ἐἐ 
μορυος τ « ἀθῶα δι ΐπὶ νοϑα ίλ ΤΟ 80 }} πὸ 
οταὶ, εοᾶ οπιπΐα δα λο5 θαῖα5 116 ἰὰπο 415- 
ΒΓ θα,» Ὑδυ πὶ ΘΠ Υ6ΓῸ ΡΥΪΠΊΟ 56ΟΆ ΠΗ] ΞΊρΟ.}} 
φαδογαηίο πομίαπι οἰαρβο ἔχβι 1558. μονξοντας 
δε ἰβεθαι ἐπὶ. Ναὰπ δἰατοίοη Ἀφρυοσ 5 1Ὸ1 ο]α- 
τὰ οἶνοα ἀππ. 140, 1 πιοπδολασ, αἱ ἰφρία αν 
Ἐρτριιαη απ, πὰ ΒΓ ΕῚ ΜαΡΟΙ Ομ] δίανυχῃ, ἢ. 1: « Οἱ 
ἰκἱεο νη οαϑἐϊ αίθι. ρΓ ἢ. 56. ΤῸ ΓΘ 5. ΠΙΟΔΟΒΟΤΊΠΣ 
᾿μϑυ λα α ρτοΐοϑϑαβ Θδὲ..» 

Αα, χὰ. 90. τύχοι. "44 20]. 2.) Καὶ οἵ μονογα- 
μοι ὃὲ τοὺς δευτέρῳ γάμῳ συμπερ'ενεχθέντας μὴ ἅπο- 
δοκιμαζέτωσαν. εἴα, Νύρ βοϊθπη ᾿ογο( οὶ, ν ΒΓ Πὶ 
δἴαχῃ ὁ Ραίγῖρας 4} δοουπἀα5. παρ 8, ᾿π Εἰ5 
ῬΓΘΒΟΓΠΤΗ. 48] 58 010 ἀἰ4ὰ0 τηθπθτο απ ρ δα πίλα;, 
ἰαπ ασᾶτὰ Ποῖ (ὰ5 Δ Βα τ], (τον πιο οί005 Μοι- 
(αἰ διο δῖνο σα Ρηγ  βοσ. δ. Ν ον π|ὶ πῖνο Δ {(Π8ι] 
ἰὐτρὸ οχἰ δι πιά μομὶ ὦ σοσι ἀν 0165. ἔνα δῖτθ, 
Π|6 115 1{π Πριρηαηλειξ, ἐπὶ 651 ΧαΤῊ], ἢ. 91 « ἕθδι 
4} 5ΘΟΌΑἾΞ ΠΌΡΕ Π5. ΗΠ κα 15 ΓαθΡ Ἔχρρ θη}, 80 
ὁορυμί Ἀ6 ΠῸΐ5 δοοσμ τη. οομίταλιαϊ πιαϊγἸ πηοηὶ- 
ὍΠ1|. » [)6 15 Ἰάοπι ἘρΡῚΡἢ ἀπ 5. 1 Ἡδλγοξὶ Χο Οῃ 
αἰξατηὶβ σου πη ἡ οα}8 ἀοἰδοίαπ!ς, Νάλα δὲ {15 ρυϑὶ 
ῬΑΡΙΒΠΝ πὶ Βοοιῃ ἀπ ἀχοροιὴ ἀθχθεις ἃ 118 ΔῸΣ 
πη ρμίίις τα} π|’ν.». απο ἀαἴδῃ} 117 ἃ ρμοϑ! οἸονιτα 
4} οπηνὶ Πα ΠΟΥ δον οἱδ! θὺβ ἀτοεθαι 1 5θοὰ ἢ 15 
Ῥοβὶ θαμεβηηι τὰ ΠΌΡΕΝ Θβέθα! Δ] ΠΡ ΠΣ κι 5. (5 
Ῥοδ θαρΠκηνατη 5008} )5]} 6. δ ΡῈ] 5 οορα!αίαε.,. 
ποτὶ ΡΟ  δ5ὶ οξεο ΘΡΙΒΟΟΡ 5, ἢ ἢ ΡΤΟΞΌΝΙΟΣ, ἂν ἀϊᾶ-τ 
ΟΠ, ἈΔῈ ΡΥΟΓΒῺΒΒΣ ΠΕΠΊΘΙΡΟ ΒΟΤΏ ΠῚ, (1 τ [Π 1515 
το βαῦτὸ ἀρ ουν] 1. » Ἰο ἢ ΟΥ 6 1188, . κι οομἶγα 
σείειν, αὐ Μὰ ΑρΟβΙΟΙ, 1 Τπισι!. τὴν ἢ σοϑρὶ- 
οἷοπε, ἀἰοῖε, φασὶ Τα α]ὰ5. μονόγαμον μᾶλλον δινγά- 
βου αἰρεῖτα: εἷς ἐπισκυπήν᾽ « [15 ἀχοτὶβ τπᾶγὶ- 
ἰώχα, Εἰ Ὁ] ἰἰογαὶ ἡγαϊ τη οῃίατα Ὀγωῖοσὶ ἴῃ δρὶβ- 
σορογῦχῃ 46] θεοί. » [ναοί δαίοπι διγαμίαν Ποεξ 
πα αὰηὶ ἰητερα ἰχΘ τ}, ΕσοΙ θα, μονογαμίαν [6 , 
τὰηατη 5᾽α πὶ ΡΘΙΤΟΟ οτοτη. οἱ ρυϑθ}}}}, (Ἰγ- 
βοβίομιασ, ᾿οπὶ. ἰά, τι ἃ Τῆι, αὐτο κ (αν 
ΤΩ Π6Ὶ ΑΡρΡΟΒΙο 5, πὸ δα βθοσπ ας παρ ϊὰ5 (γᾶ ῃ-- 
5068; ΠῸΠῚ ΘΥῸ ᾿ὰπὺ τοπὶ ἀϑέπηαν 2 Νραιιᾶ- 
παθδπι, πος Θπια ὨΘΥΘ σΟΓι ἢ 65.» Οὐ γογο Πὲ- 
οἰεβία πιοποραχαίαπι ἀϊραμηθ Ῥυφ  α]δυὶ! ἰο5 Δ Ὁ 
ἴάφχῃ ΟΠχΥβοβίοιμ 5, ἴοι. Υς ποτμΐ. 62: α Οποιγδα- 
τπιοάπηι σὸβ συλάθτη. ᾿ιοπὰ δδί ὁοῃ τρί απ), τὰ δ] ἴος 
ΨΕ1Ὸ γ ΒΒ  Ἰ 885 ; 8 Τα σα! δια Ροθ αὶ δ ἴλην σου σἢ- 
ἄσηι ςση ρῖσχα, αὖ πΙ ΟΠῸΣ οο υεσαταααι ΕἸ, π σ. 
Νου βῖταν ΡῈ} πη τι8. ΒΘσα 1} σου) μέθη, πδᾷα8 
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το Βα ΠΟΙ ΤΉ 115. : 5οα ἢ ονίαιπαγ, αἴ οἱ {15 56 σοι! !-  Α ἴαδν ἀαονὶα Βοποῖρ,» δίο. ΒΊ θη 5 νθρὸ ἀἰβου πάπα 
πόσο ροβαέ, οἴη Ομ δα 5 Εἰ}, » 
Αα παϊπα, 38 ζύχοῃ. ἡ. 18. 0. θῶ, ποῖ, 1.) Πολλοὶ 
ἃρ τῶν ἀνῃς πων Ὀγριώδεις ὄντες, χαὶ χυνῶν 

δίκυν ζῶντες, τὸ μὲν αἴμα, οἱό 8 ροηιηίθις Πος 
ἴοοῦ Ἰοψαΐταν ΟγΥ 1 Π1π|5 αἱ σα παϊη ηὶ πο ἀπὸ πιοίο 
οοτιοἀθθαη} ὮτΓῚ 5] 81 νατὸ ΠῸ τποὸ ἃ Βαβι ΠΙ6, 
ΘΠ) Οὐ πὶ Ὁ} Ἰπ!] ἀβηνο] Ορνα υ 5, αν βαπμα πο - 
Ἰοη τᾷ Πον ηἰ,5ἰπ 4 056. ΡΘΕ. π οθαπὶ. ΤΟΣ ]Π]] Δ Π 5.11 
Αγοίοῃ., 6. 3, ΒΕΠ.Π1ὺ5 του! ὰτὰ5 ααἱ ΟΠ εἰμ! 5 
ἰπ!αποἰάα. ΟΡ] ΟΡ} : « Ἐγυλιοκοαῖ, ἰπααῖ!, 
ΟΡΡῸΓ γοσίον ΟΒ εν βία ἶβι ααὶ πὸ ἀπὴμα! τα πὶ ἀπ|- 
«ΠῚ 58Τι 5] 6 0} ἢ ΘΡ] 15 ΘΟ 6 115 Πα σθῖπα5 αἱ 
ΒΡΟρίθτοᾶ ἃ 5 Π Δ} }5. δὲ γον ολ 5. 5] ΠΟΙΩ ἃ Ξ, 6 
4πὸ βαθδῖ δ ΠΟΙ Δ} ΠΘΏΙΟΓΣ, γα] ἐπίτα νἱβοοταὰ 50- 
Ἅ]10, Ὀρηΐαψας πίον. θη ἑατησηία ΟἸ τ  αυϊα πολ 1, 
Οἵ] 05 δἰτάτω σγάογα ἀϊξίθηοϑ. δαπιουθιῖθ, οϑε 15- 

5.Π}} 50 Π1σοὲ ΠΠΙοἰζα τα 6555 ῬΘη65. {Π|08, ΡὸΡ «πο 
ΘΧΌΤ ἢ τ σῸ5. ὙΠ | 5.» 

Ααι ηὰπι. 38. (Οχυμ, ἃ. 20. μι 84, ποῖ, 0) Κἂν 
ποτε τῶν σἱρετιχῶν ἀχούσνς τινὸς βλασύν μοῦν- 
τος νόμον ἢ προφήτας. ῬδΥ νέμον οἱ προφήτας [ο- 
ἴὰπὶ ψοἴι5 Τοείητηδιίτηι ᾿η16]}Πρ ἢ}, Ονγη] 5, φυοὰ 
αυμίοαν ρἢ στ αιὶ Προ δ ἴδ], γε βου μὰ γοτὸ Μάγοι 
οἱ ΜΆΠΟΝ. ΓΟ) Ραμ, ααὰθὶ ἀπβοθαμι, γὙ 6} πτὰ πππὶ 
ἀσυνη ΠΡΌ ΘΓ ἀυοίοτθτῃ, 96. Ματοίομθ γοίογι Τ]60- 
ἀοτγοίαις, Ἡδργοῖ, ἔα. 1115. 1. ὁαρ. 3, « χυσὰ ᾿Θαο ἢ, 
δἐ ργοριιοίαβ, οἱ ἰοίαι γοία5 Τδϑιαπηλθπέιπα, ἴα - 
αυὰπι ἀρ ἀ]ἴθη0. ἀβο ἀαίμηι, Γο ϑοοτῖς.» Ερρμαπίι5 
ἀαοηαο, δῦγοβ. χίλι, τὰν 1 δὲ 3, δα ϑσὰ 4101} ἀὸ Μὰν- 
οἰομρ. 6 απο νορὸ ϑοογαίθα, “507. οοίοα., Ἡὰ}.. 
ιν ον ὥς « δὲ Ἰορθὴὶ ΔΟ οἱ ριορ) δῖα. τφΟ ον» 
Ἐριρηαμτι5. δῦσα ᾿πι ρα 4 ἀδηὶ οἱ δ]δερῆθιηα ἀο- 
ξπγαΐα ἐφ ἰδσε δἱ ργομ!οίαγαπι βογὶρΕ18. ὑγαα 1580 
ἀἰπνηναῖ, [ἢ ΠαῦΓα51 χανε, ἃ. 18ς ἀἴοῖν Θαπὶ 16 μο πι,[ο- 
5ία πη ΘΠ 110) ΠΊΟΙ [15 Π ποι ρᾶϑ56, ᾿ Ομ0α Μδηθ5 ο πὶ 
ἃ. 1415. οὐ ΘΙ 115. ἈΥΡΟΤΙ ΒΒ. ἰοβότὰ οἱ Βγορ ει αϑ 
οοιρᾶγαϊ. » 
ΠΡ... 868. (Όχοι, 4. ποῖ. 3 Τὰς ὑπὸ τῶν 

ἐῤδομήκοντα δύο ᾿εμννευτῶν ἐρμηνευθείσας. ᾿Αλε- 
ξανδρου γάρ, οἷο, ΗἸπιοτίαμι Βᾶπὸ ἐδ νουϑοης ΠΧΧΠ 
[πιϑΡργοατη μοβίοτὶβ ρα "Δ τὸ οἢ 50]. Αὐἰ εἴα 
ἴη 110.) 4 ΕΧΧῚΙ ΠείονΡρ.; Ασἰ βίο Βα] 5. ἀρια ἔπ 56}... 
Ργῳ. ἐναπφον νι. χαὶς οὐ 12; ΡΏΠΟ 1αἄδ5, )6 
δία Μοςὶδ, 1}. τὰς “οϑορλαβ, Αἀπέϊῳ. ἱμε., 1}. χει, 
οὔμ. 2. ; νογ) δἰΐαπι ἀμ 1591 τὶ Ραίγος , Δ α5.1ΠῈ53 
πιαγίγγι ἴῃ Οὐδορίαί. πεὶ (ξ εθουξ, μὰρ, 18, 641. Ραγί5. 
βηπελεμας γοτο ἴπ δροϊοσία 2. ε τη ῬΈοΙο πηῦθιϑ 
ὙΠ ΟΠ οδολ Ἰηβιαθτγοῖ, δὰ Βογοάσπι “αὐ θουηὰ 
{ἀπππν σϑσροτῖα πη Β11,.» δὲς. αυοὸ 1 Ἰοοο, αἱ μου λον 
τη θα, γ μι ϑίαιθ ΘΧΊ 15. οἱ [τ 50Τ]Ρ 18 Ῥα πὶ 
ὙΘΥΞΔ 551 Π1}0}5 ὁ. Τὰς γα μ 5. ργὸ βασιλεύοντι ἽΠοὠξῃ 
Ἰεροηάαπι σΟῊ] οὐ βασιλεύοντι ἱερεῖ, ν᾽ ποι, αὐ γ0- 
ϑιῖπ, ἀροίος. ὃ, Ρ.. θ0, 6!. Ρυοίον. ψυδθπαπι οἵα τ 
Ἰγϑηζριβ, ἡ ὐρονδμ πῶ θβ65, {0 1. ὑὰρ, 95; Τρία ]- 
παππ5, Δ ροϊοροί. ο.18., ΟἸο 6 ἢ 8 ΑἸΦΧα γι λτ5. δ γο- 
μιαίοοη Ἰιὺ. τς Ρ. 9, θέ, δ 1, Ράν 15. ς αἰ σαθ Δ 
δος τὸ τπηδηϊομοδπι [δα ηἰ Υ μὰ 6 Ραι 6 1} δηηοίαὶ, αἱ 
ἐδΡ. 8 Δροίομεί. Το ΠΠἸαὰ., οαῃ. Υ 5511: αἀἰπβθσὶ. 
ἀ6 1 ΧΧ1Ὶ ΙΓ οτρ. Π5Ξοτ εὐ πίαρτιῃα ἀ6 ΤᾺ ΧΉΠΩΙΘτρ., 
οἵ νἱτῖ ὁ]. Ἡ. ΠΑ 11. ὑοπέρα Πἰδιονίαη ΑΥὶδίσῳ. 

Αάπαμπι. 34, (Οχοη. 11. 21ς ρ. θ0, ποΐ, 4.) Οὐ γὰρ 
εὐοεσ λογίᾳ χαὶ κατασχευῦῇ σοωιίσμάτων ἀνθρω- 
πίνων ἦν τὸ γινόμενον, ἀλλ᾽ ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἡ 
τῷ ἁγίῳ Πνεύματι λαληθεισῶν θείων Γραφῶν ἐρμη- 
νείχ σονετελεῖτο. ὅασγαυ δοτιρίαν. ΠἰθτῸ 8. ο͵ αδάθιη 
δά πΠ0}} Βρίρ 5. αἤ]αία, απὸ ρου μηὴλ βουῖριὶ ἔπ8- 
γαπε. νου βδο ΕΧΧΕ Του ρτοῖθδ οί ἢ5. δὲ ορὶ- 
πίο 58. Ραίΐγασα, φα]ρὰ5 5 ρα μαι τ. 6χ πος ΙοοῸ 
σομδίαι γε] 5. ποβίθυ. 15} } 5 ταν ν τ πὶ (ὉλοΣῚ. 
αα ἄγϑοῦς.ρ 1... οὐ. Ρατίβ. ῷο {6 νϑγξίοῃο : « ΕῈ 
σοσηίίο, ΠΧ ἰβέοϑ ντο5 ποθὴ οί πὸ ὁπ ἀ6η) Ξβη θη ία, 
νόταπι οὔὐαπι βάθη) 6586. νουθὶβ πῃ ἰγαπϑίαἰϊομο 
ἀβοσιᾶο ἢ6 ππῶ φάθι αἰσιίίοπ ἢ τι ἃΡ αἰ 5. 
φΟη51550 (αβαὺ0 Δ΄ 60 οαάρτῃ 48 ἰἰϑάθιι οτμ ἷα σ08}}- 
5ΟΓΙ ΡΒ ΓΑ) ἀπε γαϊίοηο αἰξοπ! αηχ,οα τ ἀν ]ηἃ Υ]ῦ- 
ταῖς Ἰαἰογργοίαμοποια Δρϑοϊαἰαηλ 6558 ογθἀθηξθια 

Β 

ὃ 

θοβῖο Βιορρ δ 68 τ 5. ποι ἰνίτηο Πρ! Οἵο5 
1580, 5560} ᾿σοηθτα5, αν πἰνρ ας 35. (τ 5 νονλα 
ἃΡ ἱπίοσιεαι να σαν! Επξδδῖας, Π κε. δοείς τ πι ν, ς. 
8): « Ο σηνοπ θη! θι5. ἀπ 65) 1ρδὶ5 π΄ ἀπ ἀρπὰ 
Ῥιοϊοηε μη, οἱ σομα μάχαι 5 βαὰς ἐπ θυ ργϑία "ο- 
65, 9685 Β]υνΠἸ αϊα5 δὶς δ., δου ρίαται νόγὸ αἰ ν το 
ἐγο ὦ 511}: ΟΠ 5 οσἀμγάθηι, οἱ βιὰ γουθΙΒ, 
εἰ Πἰξίδηχ ΠΟΒλ ἢ 115. τοῦ  ἀπιδι5 ἀβάθο ἃ (ποῖ ; 
αΠῚ εἰ ρυοβοπίοβ 6 ἢ [65 ΟΡ ΠΟΞΟΟΓΕΠΙ, φασηαῃι μοι’ 
δερ) να οησηὶ 6. ἐπ θγρυθίαι ρ δια που ρίατο᾽. 
Εδαθιῃ σαοσος ἀἰο"!, Ο] χρὴ 5 ΑἸυχαράνίπ αξ, σῸ- 
ππαί . τις Β. 442, οαἀϊι. Ῥαγίϑ. 
λὰ πὰη. 2». (Οχοη. πὶ. 92, ἡ. θῦ, ποῖ, 9.) )ούτων 

πὰς εἴχοσι δύη βίδλους ἀναγίνωσχε πρὸς δὲ τὰ 
ἀπόχρυφα μηδὲν ἔχε χορόν, ἃς χαὶ ἐν ἐγχλν σία 

μετὰ παξῥησίας ἀναγινώσλομεν. 1185. γογθὶς δὲ "8 
ἀπ δοαθθπιαρ, ἐἰβοῦίο αἀπισ αι πο ἀοοθὶ ΟγνΠ]}5 
ὁχ ΠΡ ὰ5. ΠΕ ΡῚ5. δ οίον5 Τϑϑίαιπο τ σοάθχ τ πᾶτγίο 
5} 06 ὴ ἃ (Οἰνῖδτο παϊο εστ!ο [ἀογ σον ρφοια5. Ἰὸχ 
1115 πὐτπαϊσυπι υἱρίπ ἀσοθι5 0115 (05 ἰ ϑοαθοη- 
ἩΡῸ5 δα θτὰΐ δυοίογ ποβίον, Πἴὺ ααΐθιν πὰ πὶ ΘΓ 5 
Ρργοσγαπι πυμχότο 1ἰογάτιιι ΠΟΡ ταὶ σάτα ΠΔ ΓΟΒΡΟΝ- 
οι, ΑΠΙΔ ἢ ἀδα5 ἴῃ ΒΥΠΟΡΒΙ βασγῷ δογιρίαιτοϊ  Ναὰ- 
τποντ5. ΠΡΓοσ απ πο όταν Υοίοιῖ5. ΤΟΝ ΆΠΊΘΤΠ 
δδὺ Θά 0α}1}5 πατηθνὸ ἢ ἰοταναπι ΠΟΡΡαΙοάγαμ, ἐμέ αἰ 
ἄπο σα βαπὶ ἀρὰ ἤθριθοξ. εἰθηγοΐα. » ἐπ οτὰ 
ἴαγο ἔνα ἀδ πασπηόγο ΠΡρόγιη Υ οἰδεῖ Τ δβιαμηοη 
Ζοιπθ5 Ὠαπηᾳϑοθη5..}6 υἰλούοας βίο, αν, ς, 18. 
{π| ἀιιίοια δὰ σα ΟΥ̓ 5 οο ἴσο 46 Πρ 39 σᾶπο- 
αἰεὶ δἰ ἀροογΥ ρν}5 αἰεὶ ,ο] αν. ολασοβοιμ!, ορβθυν 
να α ὁπ. ἀἰδιμμοῖίο ἀπ Π ηὶ, ἰὴ δι ροξὶέ, νηοί, (ὰᾳ 
ΠΡΡῚ βαστὶ ἰῇ φαμοη  ο5. 60. 5 ἈΒ0 1005 οὐ ἀρΡΟΟ ΓΚ ΡΠ 5 
αἰξιδυππίατ. ἀἀπορίοοβ νουδί, αυ05 σαὶ 1110 ἸοθῸ 
ἸϊυΠηαβιίαπι ἢ 56 4 {85 ΟΥν}}} 5 ποπλι δίῃ τα- 
σου βοῖ, « Εςο]οβίϑιοοβ δα 0Π} 605 (αἱ ἴῃ ΕσοΙοβἷα 
συΐάδηι ᾿οσαπίαν, 564 ἀ0ὴ ρτοϊόσαμίαν ἂ ἀποίορι- 
ἰάΐοπὶ ὃχ ἢ15 οι ἢ ρηιαπάατα, » ΑρΟοιΎΡμο5, αὶ 1 
Ἐδεϊροβία ργότϑαθ 0 ἀδΡ6 ΠῚ ἰοεὶ. Εδάθιη ἀἰπδειποίίο 
οοοαγΡῖ ἀρυα ΑἸ απ πμηλ αὶ ὀρ βιοϊὰ δα Πα πυτη, 
πὶ γοροισαῃίαγ βιῦλια χανονιζόμενα, ἀναγινωσχή- 

μῖνα, οὐ ἀπόχρυφα, ΠπΐδΡ ΠΙθτῸ5. δοοί ϑίαβίοο8, εἶνθ 
ἀναγινωσχομένους τοσρηβόθα. δηΐ, ΔΘ 50] ΠῚ 
βογρίδ τ Ποῦ ὰ ἀροσεγμα δα απ γόνατα θἰίατῃ 
5. θιτπς Ῥαείον, 5. ΟἸει οι 5. ὁριπιοΐα, 5, Πάσας 
μὰ δρίβδίοϊα, οφαμοι 85 ἀροβίο εἰ δ᾽ Ομ ΒΕ 0 65 
488" αἀἰσαηπίαν ἀροβίο] οφο. ΡῸΓΡ ΔΡΟΟΡΥΡΙΙΟ5 νΈγο [ῃ- 
1] ἰσαπίατ αὶ Ῥα γι θι5, ἘΠ δἰταπι ποὺ ἴῃ Ἰ060 ἃ Ογ- 
ΨἼ10, ἰδ αϑηγοδ! ἢ} 4πὸ5 θα ὑ0 ἀροβιοίονιπι 
γοσαᾶί ψευδεπίγοαφα τῶν ἀσε ὧν βιύλια, « ἴα]5ο Ἰὴ- 

βοτί ρίου ἱπηρίοναπι ΠΟΤ 5». ΝΟ] Αὲ 4ὨΪ τϑα ἢ [6 5[6 11- 
Ρἰλ 56π|, δὲ πάθια Ομυδιαδηι τὰ μαρησπί, Ποριμὰ 
50 ρΡ6 ΠΕ πιθηῖϊο ἴῃ ἀθογεῖο Ὁ 6.851} ρα ἃ ἀγαιπαπὰ, 
ἀἰσει, 15. οχριρ}ῦΕι με α : κα Ενδηρθια Τμοπι ἀρὸ- 
5.0}, φιθ8. ΜΆΒΊ ΟΠ αϊαπίαν, ἀροῦν μ]λὰ, να τι- 
β6}1ἃ ας [Ἰβανι ἐμιοίδα5 ἀροοιΎρἢδ, {θεῖ οπὶ- 
Π65 4005 [6 61} 1,6 1161 5 ἀἸβοῖ μαθα 5 ἀἸα Π0}} ἀροον γα 
Ρ[. ρου σαΐ ἀρροιαιαν, Εαπδαϊποπίππι, ἀροογΥσ 
Βδι8. χα Οσμπΐον, σα, ἀροβί, 60, εἱ 8ὅ ; Εαξο}., Ηρ, 
θσοί., 1). ιν, σἂρ. 2, νοῦβὰβ 5. ἀτομ. ΝᾶΖζι Σ 08}. 
08. σοπο  8οχι ἐπ ΤΡΆ}1Ὸ, οὐ ὁπ. 21 ἐγ ποάὶ (μι- 
(ῃὰρ΄. ν᾿ 

Αὐἀ πὐτη. 830. (ύχοπ. π. 83, μ. 086, ποῖ. 1.) Τὰ ὃὲ 
λοιπὰ ψευδεπίγρχφα καὶ βλαδερὰ τυγχάνει, ῬΊὰ- 
τι ταὰ ΟἸπι οἰτοαρνθτουαμίαι δναπβοῖα Ῥτλεῦ ἀ08- 
ἴον 1Π1ἃ. σὰ οοάίεθαι ὑναιμο!οτατα. θεοπνεῦ- 
στῶν σοῃϑ! πδραπί. Οαόγαῦλ οπηπἶ ὰ πΒΟΘῺ Δ 9 

Ἐροϊοδία ἰδιαρονίθα9. ἀὰϊ βορίρία. αὐν οομἤοία, 
5. [σᾶπὰ ἱτωρυϊ]ογαμί, αἱ Βναηβοιαια. διὰ 1ρ56 
σοηβογίβογθι : σπδιηαθπηοάθμῃ ἴῃ ἴρ50 ρον Ππμ τ 6 
Ῥιυοδίοιίαν. Πα] αϑηλοῦ! ἴποτγο : [. Ἐναημθίίαηι βου Π- 

ἄαπι σε γος. φαοὰ ὁχ Μαυμὶ νᾶηβο!]ο ἀδουῦ- 
ἰαίο οἱ αἀπαιϊξοταῖο σου Βοίοναμε Εθιομῃτοὶ νοῦ (πὸ 5010 

αἰ αν ίατσ γον Ραμ Πα, ώΥΘ 5. χχχν πῃ, 3. οἱ 
13. 166 δἰίατα. Ἐμοοάογεί., ἤφρος, ζαϊ., ᾿8,.1., ὅδρ. 
41 Ο]δπιθηὶ. ΑἸόχ., δορυπιαὶ,, τ, Ρ. 380; Ε.5ΕΡ,, 
Ηϊϑίον, εοςίοο., 118. πτν, οἂρ, 21; Π Ενδηβθ μι 58- 



1213 

οπηδπηὶ ργρίίοβ, απὸ δὲ 5661 ΒΑ ΝΟ] πὶ, δὲ οχ 
60 τπιρία κὰὰ ἀοκηναῖα συμ ἡ ττπα Βαλε : ρη Π11|5, 
Ἰογοδυ χα, παν ; ΟἸομγε 5 ΑἸοχαπάχ Δ μα τς ΠΡ. 
τις Ρ. ἀῦϑι οαρ,, ἀθδὅ ; 1}1. μβναπμο!ίατη βϑοιι τὴ 
ἀποκβοοίη) ἀρυδιοίοδ, 48 πὸ συ οτῃ τηθηΐο ὁσουτ- 
τῇ ἄρα ΑἸ ΡΠ δι ὧν Τλερὶἢς 5. πὶ ὀχ ροϑλῖ. ἴῃ. δὰγ. 
νι Τασώῖνααααν 10 ἸθοΒΊσ 51 [ἈΠ Ἰ δα απο, Βεδἐίοι, 
Ριωΐ»., ἰοῦ), 1 νιν Τατν αἰ, ἐγδηΐ, 1)γὰο, ΕἸΥ, ᾿ῦνδη- 
βοϊίααν 5. Ροῖνι, δα 5. πιοταϊποραμπί πο 50] πὶ 
Τπδοάοτοίιβ, Ηγ εἰ. ζαὺ., ἢ}. .ι. σαρ. 2,6 Οὐβθηθ8, 
ἴῃ σαρ. ΧΗΣ Μαί οὶ, νηὶ οἰίααι ΕΆΞΟΡ,, Ηἰϊξίον. 
ροοῖίδδ,, 11}. 1π|, οαρ. 8, ΙΒ ΥΘΡΌ]5 1 « Εναπρολπιτη 
ποῖ τροπηάνν Πείσαιη ἀϊοιαρ. ποαπδααὰπι [00 
σας πο! δὰ (τα πὰ βοϊαιυ5,. » Υἱάθ. οδῶι Πίβέον, 
δεοίρα,, 0}. τ, σὰ Ρ. 55; Υ, νη πη. 56Ο ΠΣ 
ΜαιιΠα ἀδ απὸ τα ρα Θ ποχ δ οῖ 5 θ᾽ 5, βίον. 
δξείοδ., ᾿ὰθ. παν ταρ. 35... ΥἹ, Εναπῃβο ΠΌτη βδοιπᾶτπὶ 
Βαγι ποι πι, 6 αὰὸ ΗΙΘΓοπ πὰ 5 ἴῃ ριθαι. ἐπ 
Μαξδαιθι, ὃχ Οὐ βοηῖὶθ πο. 1 ἐπὶ {πίζαπὶ; ΥἹ]. 

ΤΉΟΜΙ ΜΙ818Ὲ5 ΝΟΤ , 

Ἐναπκοι αι δοοαηάθηη ΤΠ πιαμ); Υ ΠΙ, Ενδημοι αι ἢ 
ῬΙΗΠ ΠΡ γ, σα 85. πη ἐλ) γα [6 {{5. Βγχ Π ΠΠ115, 
δοῖ. 3,06 βὐοὶα οὐ Πρὶ ΡΒ αιίιιϑς Πέρθθβ. χνῖν ἢ, 8. ΠἼΧ, 
Ἐνδηροϊ τ κροαπάαπι Ν  σο οπλι πὶ ΠῚ ΘΓ ΔΡΟΟΓΥ ρα 
ἃ ἀδἰαβιο παπιογδίατ., (Υ166 ἀδεῦοὶ να Παπ. ΡΔΕ). Τ, 
ἀἰβιϊποι, 5,..3}. Χι, Ἐναηβο]ίαηι ἔν ἃ ἀποβ[οονὰπι 
ΑἸΓΦ10Ὲ5 οοηπαγοϊπαίαιι, ο518 ρΊ ρ Δ 10, ξο 6 5.ΧΥῚ, 
ῃ, ὃ, φαΐ οἰἴϊαια. Ενδημϑ} ρουϊθυϊουῖδ, εὐαγγελου 
τελειώσεως, Οηοδσουνιπη, ἰδιάσι. τιθιμἑῃ! ; ΧΙ, 
Ἐναπσοίπιην ἡπθοσυ,φαοα ἃ (δ  πὶ5 ΟΠ ρυδί πὲ 5586- 
τε Ὑποοάοτοίι5, ἤσθὶ γαῦ., Ἰυδ. 1, οαρ. 15 ἐκ Ῥγοξον 
γὰρ ψπᾶα! Εναπ πο! αην, ιοα ρϑὶ ΟΠ) ϑαθγαπηξ :» 
ΧΉ ναι θ} τὰ ἰδ ΞΠ]1ἀ5 αἰᾳαο ΑΘ ΠΠ15, ἀθ σα 5 
νὰ ΗΪΘγοι Ὑπὶὶ Ῥτοῦὴ ἦν Ια λαριμι οὶ ἴπ 1κα. οαρ. 
αχιν ; ΧΠῚΠ. Ἐναηβο]απι Τα ἀπ}. ΑΤ 00 δὲ [να πὸ 
ἤπρογ οἠϊΐίατῃ ; ΧΙΥ, Ργοιοναιβοιαπὶ “σοῦ, ΘΠ, 
116 ν Ὀνμο οχοσγάρ!ὰ [λᾺ5, ὅπ. 109, ΜΠ]. 

τρια, (ύχοη. ᾿ρὰ. Ρ. 01, πος. 1.) Ἴδγροψαν χαὶ 
Μανιχαῖοι χατὰ Θωμᾶν εὐαγγέλιον. ΔΙῚ (ποῦμε 
ἑαἰοοῆ. νὰ Ἴρϑύτῃ Τῆοπιαπι ἔπ ἰϑ66 δναῃ 6 }}} οαϑε- 
1556. ἀπσίοτοπι ἀββοῦιῖ Ονγ] 5. « Νοιηο Ἰομα! 7}0- 
πο ον όΠαπι : πο 65. δπαῖὰ ὉΠἢι5 6 ἀποιοοπη 
ἀροϑ(ο}}5, 568 ἀπῖὰ5 (6. {Γι ] 5. ἀἸΒΟΙΡ 5. Μη ΐβ. » 
ας οἰἴατὰ δνάπροι πηι Τποι Μαπίσπαν σι θλ1 
Ῥηοία5. Ὁ. 1 Πιϑογῖῷ Μαπιολονιχη που οἀ ΐπ 
ἴω, ααα τὴ δ οῦτη μοῦ Ταδτὰ Δ 116 1 ΟοΙπ δὲ α]σᾶ- 
γνἱςς οἵ ἈΠ ἀρόγος οὐδὲ 1 ρτόρο ἀΐδιλ ἀαίανα5 
ἐδ Υ. Ος, 20απ Γγοάονίοιβ ΨΥ ΠΟΙ ν ΗΔ Βϑυβ οι αἷ5: 
« ΠΙΒΟΙΡΌΙ ἰπΐαιο] Μαπριῖβ ἕχογο ἀποάροίηι. 8151- 
Βαβι χαΐ οἱ ρυηοῖρία ᾿πηρ]} {ΠΠ1π|8 ἀοπνα 5 δύο ρι: 
οἱ ἙἩΠομλαβ,} δνδηρϑ]τασι πιὰ, χαοὰ ποτηθὴ 685 
τοῦ, σου ρμοβι. » [ἀθι ΡΠ οΙ 5 Δ} δ᾽, 10). οοα. 
δύ, ποὺ δνδῃθο πὶ νοσαί τῶν Μανιχαίων ζῶν. εὐαγ- 
γέλιον, ος ὀναπροίαπι ΡΟ οὐ ΕΌΘΘΒΙα5, Ηϊξέου. 
οὐοίθ5., 0. πὶ, ἂρ. 3Ὁ, δὲ Π,δολίιι5. δ χαπιί 5, θὲ 
βϑοέῖκ, δοὶ, 3, ». 433. Υἱά. σέ. ααἀ εαἴθοϊι, ὃ. 

[μ14. (ύχοι. 0. ποῖ. 2.) ᾿ἐπισοράγισμα δὲ τῶν παν- 
των, χαὶ ἀαθητῶν τὸ τελευταῖον, τὰς Παύλου 2εχα- 
πέσσχοας Ἐπ'στολάς, ἴῃ κεἷ5 Οἱ ρΡΔΟΘα 6 ΠΕ Ρὰ 9 γ6γ}}}5 
ἐτῖδ σπαη! οὐβορναία (ἰπη Ἰ5βί πγᾶ Σ 1, Οὐο ΠΡγογαια 
Νονὶ Ἅ σϑδία πυθη {1.11 δπῖτη ΟνγῚ Π 5 πόθος ΠΡΓῸ 5 ἀἶ9.- 
Ροηἧος, ας ναι μδ!α θτίπηιτὴ Ἰροαῃλ οοσαμομξ, 86- 
οαηάατῃ νογοὸ ἀοία ἀροβίοϊοσαια, ἰογίϊση. ἀπθπι 
βορέθιη σα! πο] ἘρΙ πιο αν, νἀ 6] 1σθέ, 5. ]ασολ πὰ, 
5. Ρριγὶ ἀπε, 5. δου ππ 5 ἰγθ5, 5. σα αν πὰς, αἰ{ἰ- 
τπαὰτῃ ἀόπιαπὶ φιδιαογάθοϊ αι βᾶποῖ ΡΔα 409 ΕρΙ- 
βίο! Οτοζότατα. απο Τα ἴηθιη πε ΠΙ 16 βογνδῃὶ ἃ}, 
αὶ σαἰδϊοσοβ Πγοναὴ Νονὶ ΕἸ οτῖς οΘομίοχιργθ. πὶ 
ποθ 80 ἀμοκίοϊογα πὶ ρτίτηο (αἠάθπι σοσιαστγιπι 
Ἐνδηροια, Ἰθσ βοααθπέθτ συδίπογάἀδοίτῃ βαποιὶ 
Ῥᾷ1}} Ερίβιο! οι, φαῖθβ ρυοχῖ μη 6 σοπαπμοηίαν 0]- 
βίο! ῷ σα! οΠο8. δὸ φαϊάοτῃ οτάΐηδ, αὐ ρυίηιο Ἰοσο 
βίρηξ ἀυ 5. Ρρίγι ᾿ριβίοαθ. βοοῦπάο 8, ὠοαπηΐς 
γθβ, ἔογίϊο 5. Ϊδοοδὶ πᾷ, ὉΠ πιὸ 5. Σπἀ τ Ἰερίβιο]α, 
Δρτήθη γ6ΓῸ οἰδυάδηΐϊ Αοἴὰ ἀροβίοϊοτιπι. Εαβ δῖα, 
Ἠΐϊδίον. οοοϊδοίαςξ., 110. πῖς ον. 2, δνδηρο 5.15 φαὶ- 
ἄβτα ρα ποίροχ ἸοοΌ τα {ὙἸ}1}}{ βϑου μά πὶ γθγὸ ΠΊδῖο- 
Τῖεθ Αούαπῃι ἀροϑιο! οογιην, ροϑὲ πάη δα ζαθπι ρομὶ! 
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5, Ῥαὰ Ἐρ βίο ϊαϑ, φαΐ 5 Βα Ῥπ οι ῥυίηγαπι ἐσ η- 
ἢἷ5 Πρίβιο δι αὐ πιδιη ας ΡΘ(ν],ολα τα ὙΟ1Ὸ οαίΑ]10. 

βάμι Αρορα]γ) 51 οαα}!. Εοοπὶ οτα πο ΠΠρχο5 ἐὰ- 
ΕΡὸ5 Νουὶ 1εϑὲ. θη ογὰϊ τοβογια ΝΑΙ ΖΘ 05, 
ἴῃ ΤΙ Ρῖσο 3. αὐ δείριίσιεμι. 1 ποπιι5. ΠΥ ΖΑΒ ΙΩΒ, 
δι. 3. 1)6 κορές. Νονιπ. Ὑροιατηθαίαῃι Οἰδυυ θα], 

εἷς ἔξ βιύλία, τα βρ2; ἰἰυνος ; φαοναπι ρυ15. ὁομ- 

πεὶ Μαιμααπι εἰ Μαγοῦχη, θοῦ ἀπ5]} αι απ οἱ [08}}- 
πρῆν, ἰϑυ ας Αοΐα δροβίοϊογαπι, αιιατϑ. 5 ρίθπὶ 
Ἐρίβιίο!ας σαι πο Ποα5,. 4 απ π5. φαδιιογἀθοῖτα δ ριδίο- 
1ᾳ5 8. ῬαᾺ]}}, κοχίυβ Αμοσαϊνρβίπι. ΥΔ6. σ ΟΠ ἘΠῚ 
αὐΐ. ΟΠ’ Πᾳοάιςομὶ, εἴ σᾶποπ. Ὧ7 ΟΟΏΘΙΠΙ δτ- 
{παρ ποῃ 55. ΠῸ Θυοα νυ Πὰ8 ἰδοῦ] ᾿πάθαθ ]ρ1- 
510165, δἱ βοουπάδηι Βοίε], ππὰ οὐτη βθομπήδ, οἱ 
ἰοτηα ΖοΔη 5, 46 ἰηἴδν δονίρια ἀντιλεγόσενχ ΔΡ 
Επβορὶο Ἰοδο εὐριὰ οἰταΐο γοοοπβοπίαν, ἢ 115. 10 015 
πϊππεραϊ, 4105 γοίογοϑ Ἐς δῖ ἀοοίογεβ8. οἱ θρι- 
5Β00ρΡὶ ἰᾳπ απ ᾶτη 5ΔΟΓΟΣ μοείοτ 5 ἰγδαϊάοτγο. θὲ {Δ 000] 
ψφυδαιφυο ἐρβι 0115 Εα50}., Ηἴδι. δοοίοςιοϑί,, 11}. τι, 
οἂρ. 33, πῶ τϑίου! ; « αἱ διαην ἀβοῦ ] δοΙ οὶ Βρὶ- 
δίοία μείηνα ὀάσατι σα) ΟΠ ΟἸ δ᾽ ἀϊοααια τι Θαδπὶ 
4αϊ οι ἀρα μ1{Π} 5ραυίδῃι ἂο ΘῈ ΡΡΟΒ᾿ πὶ ΟΧίβ}- 
πιαπῖ, απο ρᾶθοὶ δἀπηοσατι οσ νοι βου θα5 ἰὰ ηὶ 
δι} 5 Βρίπιοί ̓ς, ὑπηι Π1π|Ξ σας, {885 6᾽ ρ88 ἴὼ 
δεριρα (ΕΟ! σασαπι θτχθτο γϑοθβϑίι, πο ῃ- 
ἰἰσποτ ἔδοονο, » διαί, πὶ γ6γῸ 580} |6ἢ} : !ΓὍμως ὃὲ 
ἴσμεν καὶ ταύτας μετὰ τῶν λοιπῶν ἐν πλείσταις δεδη- 
αοσιευμένας ἐκχλητίχις" « Υ̓ΘΡΑΠ δῖηθη ἰδ 5 σα α88 
ἀατὼ ΟΘ ΘΓΙΒ ἰπ ΘΠ] ΠΡ 5. ΘΟΟ  65}}5 ῬᾺ ] 1 8. ἸΘΟΟΠ ΔΓ 
εὐσπονμθβ,» ΕΓ αα!άθτα ααοα αὐ δ. φασαθὶ Ἐρὶ- 
βίο! πὶ αὐἰποῖ, ΠΠὰ ἰπίθυ Πἰδτοβ. 405 νοῦδηὶ οἂ- 
ΠΌΠΟΟ5. ἴᾶμα [πὰ ΠΟὨΟΙοσ. οδηοπῖραπβ, Ταληὶ ἴῃ 
ΒΟΓΙΡ Ϊ5. ρυγόταη Ῥαίγιιπη τϑορηβοίαν ΟἿ ΟἿ 
88 δογιιπλ ΖΕ ΔρΟ510 115 {γα απίαν οαπν ἱπίον βιλία 
σεθάσμια, χαὶ ἅγια ρομῖ!, αι δἰ ὁαπ, θ0 ΠΟΒΟΙΠΙ 
1κοιποοιὶ, οἱ σὰ. 27 ΟΠ ΟΠ γι πδρίῃ πη 515. ἄτα- 
βονί 5. Ναχίδηζδπτϑ, ἰὰ Πθῖοο 83, αὐ δείσμοιαῃ, 5. 
ΑἸΔΡΒΠ]Ποομ 5, 5, ΑἸ πα άσ5, πα 8,1}. Δ μα 5{)- 
πΠπδῖο,, ὕπο Τρ δἰοίαπι οοάσοπι, {υὺ σωίογος ΝΟΥ 
Ὑ βίδιπ θα ΠΡτῸ5 ’ούο οὐ λιόπογ ἀϊσπδηίαν, (1ὲ- 
δ ὴ5 ΑἸοχαηατίπι5 σοι, 18. τν δος ῬΔΕ. 
916, Οτίσθηθ5, Βαβι 5, ἐρΊρ]άπ1π5, Δ} 16. ἤᾶπο 
Ἑρ᾽ δἰοϊαμη δάσο ἀροβίοϊο {Πρ πεη!, απ ηπ 1ἢ πὰ- 
ΠΙΘΡῸ Βαοροόγαπι ΠΠτονατα ρομπης. Εαιπιάοτα φαθαὰδ 
Ὠοποόγοηὶ Κα. Δα Ἐρ βίο!αν ἰσαἢ ΠΙοτὴ ὁπού 5, 
Ἰάοηιάαο δυυιονεβ. Οἴθην. ΑἸοχ.. Ὁ. 1 βῳά,, ὁΔ 0. 
8. μῆρ, 9939, 6. Ὁ. πτ δέρομε., μᾶρσ, 441}: ΟΥ θη 68, 
ἦι αὶ, ; πεῖ. μαρ. 393; Βαβι]. ς ἔριρμαπ, ἢ 6 88- 
πη άᾳ Τρ᾽5ίο!α 5. Ῥϑίν! Ἰὼ ρΡ  π}15 ΕΟ ϑ) ἰθρο- 
τ ὰ5 ἃ ααδηάτα ἀπρηαίαϊη δϑὶ, “1 πὸ ἀοοεηΐ 
Οὐϊροηθβ, ΕΌΒΕΡΙ 5. δὲς. ΑΙ ΡΒ] ΟΟΗ 5. Υϑγαπι ἰὴ 
ΒΕΡΓῊ οἰτα 158. σα ΟΠ  Βι15} 10 015. βαοτγὶ5 Δα ΠΟ 11}. 
ϑροοσηαπι οἱ ἰθγίαη. ριβιοίαπι οαθ 5. σα ἀα τα 
Τοαπηὶ ργθδθγίθγο, ποὴ ἀροκίοίο, ἀἸ αη ΡαρΙα5 
οἱ Πίοηγϑβίαβ ΑἸοσχαπλυῖπαϑ : αὶ ἰαπιρὼ ἀν ἢὰο ορὶ- 
ΣΟ 6 5650 ποὺ σα αἰ απ ἀἸπέατο οϑίθ μα, αἱ ἀροβίο!ο 
ἐοαπηὶ ἸΡπα ἀρὰ Εμ 560. ΠΡ να Η δξ,, σαρ. 25, γ6- 
Γαηὶ το πίθιϑ, ἀπρονθς πώγοα., Ἰ1Ὸ. ππὶ, 6, ΑἹ. 18. πον. 
δά. 10, π.. 8, δι Τοῦ ᾶπὰ8. Π6 ργφβουὶριἰοη δ, οὰρ. 
39,61 1}6 δανη Ολτίρἐ  σὰρ, 3. ϑουπηά στη [ὑρὶπίο]απι 
Φοδηῃ! ἀρόοβίο]ο ἀπουίθιιη!, ὁχ δαζμιο οϑυ πο πα α τα 
τϑοιίδηί. Εαηχάθτῃ νθΘιῸ {αὶ ὁοουαπα τ, δἰΐατῃ ἐγίϊα 
Ἐρ βίο! Ἔχϑε 1556 ἀποίογοιῃ 15 ΠΟὴ αι Βλίυσ, 
481 βίγίατα 615 ρα! δοσυγαίῖϊαβ ρεγροπάθη!. Η]. 
Νοίδηδυπι δ5ῖ 1οδημ8. Αροσαὶγρβίη ἰπίοσ βδουο 
Βοιρίαγο ΠΒτῸ5. δ ποηίςσοβ α ΟΥΡ}}]0 ΠΟῚ ΓΟΟΘ Π56Γ). 
αΐρρμο αὶ Ἰοβίαθαν ΗΠ] Θροὴ ν πιὰ 5 πὶ ορί δι, αὐ Παγα- 
πὰ, « βίοι! Πρ βιο]ατῃ δὰ Ποῦ τοϑ, Πα] οσιππ σοὰ- 
ϑισίπά ο πὸπ γοοὶρὶς ἰηἴθν δογιριαταβ οαποηίσαβ, ἰὰ 
πθοὸ γιβοογαῦι (υὐάθ αι ΕσοΙθοῖσ ἀροσαϊ υμείη Τοδὴ- 
π}5 δα άθπ) ΠΡ εγίαι 6 ϑαβοίρηιπι, 5 ΕΠ αἴ νϑταπι [ΐσα- 
ΤΩ ῸΓ, ΠΟ 501ππὶ πέργϑίοὶ, Μαγοϊοηΐβίδ βοιΠσοξ 
(ν1ἀφ ΚΛ γι ἃ ΠἸαπαπας 11}. τν ἐοπία Μαγοϊοπθηι!, ΑἸο- 
ΒΙ ΠῚ οι, ΤΙιοοἀοιίαη! (ν]ὰς Ερίρηδπ, Πφῦνοβ, χτ οἱ 
1.5} ἈΡΟΟΪν μ5ῖη, το Πο  εραπὶ, γϑυατα οἰϊαπι Ἰρ8ὶ (δ- 
Π0 1101 θᾶ πὶ ἰῃξΟΡ ἈΒΟΟΓΥΡμὰ, ππππδραμαπί, Οἶ5 
φιάλῃ Εροϊοδίῳ Ποιμαμ ρΓΘΘΟΥ ΟΣ ἃ (σε αίμο 
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βογρίδῃι 556 11{. [Ϊμἀθαα ἔογϑανὶ πρὸ ἴῃ ΘΆΠΟΠ. 85 ἃ ΠΟῚ 80] ΠῚ δχ Ποῦ ΒΥ1 0010 Ερο]οβὴῶ ΗΟ γοϑοΪΎπι:- 
δροβίοϊογαπι, πθο ἦτ οὰπ. 00 σοι ἽΠ] παρ Ἰσσι α]}}} 
ἰυνῖ αὰο5. ἰῃ ἱσυϊοσία [εμὶ νοϊαθτο μεν! Ομν]- 
διϊληὶ ἐυπουη αν, ἀδήπαῶ) σοηιρᾶτοῖ, Αροραϊγ- 
ἴδῃ (πολο μὰ 1. ΔΙ Ὁ 55 π15. ΕσοΙοβίαν ἐΘμ ρ ΟΣ - 
"5. Αροσα] ρβῖι δὲ Φολπη ἀροβίοϊο. {γα δραμὶ 
Ἐσοίθβία: ἀσείογοβ, δ᾽ ἰασασαπι αἰνίμλη παβρίοϊο- 
Βᾶῃ!. “5.5 πηανίγν, π΄ Πίσίοσο οἴη Τγψρῆιοπ.. 
Ῥᾶρ. 308, γέρο 6 Αροσαϊν ρϑὶ ἰγααὶε ; « Εὲ γἱν ἀραὶ 
πο5 σα! ἄαπι, σα] ἠυπλε σὰ Φοθη 65, 6 πο τα 
ἀροβίο! 5 Ομ πεῖ ἀμ 8, ἐπ οα φάτο ΠῚ Θαβῖρια οδὶ 
τον οηο, ΟΠ ΥἼ15}} Πἀ6165 ποβίθοβ ἀπ Π 5 μλ}Π|6 ΠΟ - 
ΤΌΒΟΙ ὙΠ 8 ρογαοίατος οδϑο, Ῥτ! ου 5. ἐδ.» ἤπης 
Ἰοοιμη {π|811π| τοϑρίο θη 5 ΝΙσθρίιορα5 δ δία 5, Ηἷ- 
δίον., 11}. τν, ἂρ. θ, ἀ6 6δο ἀἴοι!: Π|αρίστησι δ᾽ ἐν 
τούτῳ (ἴῃ 1) ἰαίοψο, 50 106 1 σὴν. ΤΥψρ ΟΝ) χαὶ τὴν 
᾿Αποχάλυψιν ὁμολογουμένην εἶναι τοῦ Ἰωάννου" 
« ΑΒΒ0ΤῈ δἐϊαπι 1π 60 ρΓῸ σοηΐθβϑ0 ΠΡ ογὶ ἀροόσαὶν- 
51} σλ56 2οδπηΐβ.» ΥἹάφ Ιγϑμθὶ 0. 1ν, οαρ. 81 οἱ 
0, Πρ. ν, σαρ. 30, οἵ ἀριᾳ Επ50}ν., 10..Ὑ,. ἕὰρ. 8. 
Ταρια]]Π αι 5 οἱ Ογρείαπαβ ΓΡεααθἢ υ5δῖπγα Θχ οἃ ἀὰ- 
ἀποῦηι ἰθϑἰϊπηοιῖα. Ροϑίγθηιο ΔΙ μαμὰ ξια5 1} σγπορϑὶ 
βᾶσγο» δογιρίαγῶ, ροβίψυδηι Πἰδὴὸβ Νυνὶ Τϑδίαι θη 
ὑὰῃοπίσοβ ὁπεπιδγάκποι, σ 5ῸΒ) 1ΟἷΕ; « Ρνωΐον 
Ἰνοβ. οὐαὶ ὁ. Αροςα]γρ515. ἑαδιπὶ5 Τ] ΘοΙοσὶ, χοὸ- 
σορί αἰ ὁ} 8. οὐ ἀρριόθαία ἃ νονογ θα βαποίϊα, εἱ 
ϑρίγι μὰ βάποίο ΔΠΠΠα {15 ΑΓ ΠΡ,» 

ΟΑἸΟΒΕΞΒΙΘ ν. 

Αὰ πυϊα. 4. (Όχοπ, α. ἃ, ρ. 70, ἢ. 3.) ἰ ψο" 
ὶ μός πάτης σονειδέσεις ἐστι φωτιστιχὸς πὶ- 

τίς, χαὶ συνέσιως ἐμποιχτιχός, ᾿Α αἰ θιι5. ποὰ 
πια ἰἀπὰ ἀ] αϊπιπὶ δὰ σα} Σορθγητν ἀραὰ ΤΠ60- 
ἀογοίαχῃ ἀμ} 1 οα ον Ραρουαπίυγ ἀρὰ 7}160- 
ἀονδίαμα Θεράπευτι, Βόιῃ, 1 « Ομ 651 Θοα 185 ἴῃ 
ΟΟΤΡΟΓΟ, Πος 68. ΠΔ65 ἢ τ ΟΐΘ : Δ} μοί 5, 5᾽οαὶ 
οὐ] πὸ ἱπάἶροὶ, μὸν σαατη ἐροὶ ν᾽ 101} οπκέθη- 
ἀλη!ατσ: ρανὶ τσ 60 οἱ ἐπ! οοἰαβ ὁμὸῖ 66, μι ἀἱ- 
νἶπα 051 οβίδιείαι, φυάιο ΒΔ ΒΉ] δὰ ἀρ 15 ΟΠ 6 }- 
ἰθηι ρογροὶσππιαῦ ὑομμ βοῦν, » 

Δα παπὶ, {4. (Οχοι,. οἀϊι, ἢ. ὁ, ». 14, ποῖ, 3.) Ἤκα- 
τὰ γάρ δωρουμένη πίστις ἐκ τοῦ Πνεύματος, οὐ 
δογυατιχὴ μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπὲρ ἂν- 
θρώπον ἐνεργητ'χή. ΡὸνΡ ΠΠάθαι ἰδ το 1161} ἀποίοῦ πὸ - 
5ῖὁγ Πα οἰατπα σπαπιάδμι,σαᾶ ΘριτΞ Ξὰ πο 5 ρτίπιοβ 
(λει βιΐα παν γο πη 5 ἀσοίογοϑ οου ον δ5. ἴδοι, 605 
Ροιϊδοβία! τ Βάθοτγο δάσηῇὶ αὐϊγασαϊα, Ηδης [46 πὶ 
Ομυνβοβίοτβ, ΒΟ], 39. ὧὲ 1 (ον. χατ, νοσλί πίστιν 
σημείων, οἷν ἈΠ ἰος Ιοοο Ον ΡΠ] ]ὰ5, σαὶ ἃ 6. ἀο- 
Ειραϊ δὰ ἀἰπιεπσιτ; οὰπὶ ἐπῖτῃ νοῦθὰ πτπσ ἀρόβίοι 
γογβ. 10, ἑτέρῳ δὲ πίστις Ἔχρ] σας, ἀἸοἱἵ οὐτὰ τον πίστιν 
ἀπ|6 ἰμότο οὐ ταύτην τὴν τῶν δογμάτων, ἀλλὰ τὴν 
τῶν σημείων, πεοὶ ἧς φησιν" Ἔν ἔχητε, δἷο, αὕτη 
μήτηο τῶν σημείων ἐστίν, « ΒΙἀση. ποπ θα άοτα 
ἀϊοθη5 θᾶτη 4:8 δϑὺ ἀορσιηαία), 904. Θατὰ ἀπ} οδὲ 
5᾽σηόγαηῃ. )6. φαὰ ἀϊ01}: 51 ΒαΡΘα 5, οἷο. Ηώο 
ο5 πιαίθυ 5  σΠΟΓΙΠῚ. 6. πον δηἰ ΠῚ ΠπΕ΄Θ. Δροβίοι!, 
Πδ46 ΘΟΓ.ΠῚ 5 ο,βθόγοβ. ρυϊοσία! 6. ηιίγασι]α ἴὰ- ἢ 
οἰοηαϊ βοιροῦ ρυαά! Γαϑγαηί, ὠσὶ δυὰς, αἱ 
συτίο αἰΐψαιο μα λοῖο αἰσηοποογειῖ, φαᾶπάο ἀν απ 
νοίοηίίαιι πα ΟΓοη μετοϑοηίδηι πο Τοτὴδ δὶ σοπᾶ- 
τοηΐαν ταϊσασυ απὶ δάονα αἰ νίπο δυχὶ!ο Ποῖι ἃ5δὶ- 
5ίοῃίθ, ἰΠΟΘΡ 155815 νέον Ἄχ  ογοιῖ. Ποὺ δαΐθτα 
ἐπάϊοία τα παη ἅΠπ|4 ἐταξ 4αᾶπὶ διὸ πίστις, β'γα 
οσογία ρογβαάθιο 986 ρο5886 1ὰ συοᾶ τηο! οθαηίαν, [ἃ- 
ὑθέρ. 

ΟΛΤΕΟΗΕΞΒΙΒ ΥἹ. 

Διὰ Πα] απὶ σα θοὶοϑὶβ ῃ. 86: (Οχοη. ρ. 17, ποῖ 1.) 
Πιστεύω εἰς ἔνα Θεόν. « Ονο4ο ἢ ἀπ}, » οἷο. [Δ ἰγα- 
ἀππ! Υ δ [15 σοῖ δεῖα οτηπ 5, ποία! απο, Ειὺρο- 
“([. ἴπ ϑυγαδοὶ, (πὶ σα ὴὶ ᾿ξ 6565 Θ᾽. 015 δορὶ, γὰ- 
Ιδετἰπἰαπογαπι, απ οπθοότατη, αἴθ, {πιὸ ν6] ἀμ05, 
γ0] ῬΙυγο5 ἄθο5 βίαἰποηᾶο εἰν παία τ ἀμ" θη 
Ῥτογβαβ ἰΟΠοθαπί, ἴθ ΟΥίθπί]5. ραγιθι8. ρυΘοῖρα8 
ΡῬαΠα ανογίπι νἱρβανΡιησαθ, [460 Ομ Π 65 ἔθ το ΟΥ 6 ἢ. 
14 185 ΕΟ δ δι ῥγο ιε θδηίαν 56 ςροάθτθ ΠῸῺ 801 
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ἰαητςν ΘΡΊΠῺ Θεία πὶ ὁχ 10, σὰοὰ Ευϑαδίυβ. ὑτ5α- 
ΤΙΘμ 515 ἀπέ ἐοιηρογα σοπΟΙ Π[} ΝΊ οΘ ΩΣ ἀσορρϑγαὶ ἐν 
τῇ ποώτῃ χατηχήσει ὅτε χαὶ τὸ λουτρὸν ἐλάμὥανεν, 
Τηδοάου,, Μέκέουν, ὀοοίδείακί.,, ΗΠ... σὰρ, 15. Πα 
οἰἴατν ἘΝ ΠΟ]  ΝΙοαιαπι, οἠλπΐααας, ὁγη Βοία 
δια Ατϊαπογαπι. 
Αά πὰηιϊ. 10. Ὅχοη. ἢ. 7, Β. 8ξ, ποί. 1 Αἴλουλος, 

χαὶ χύων, καὶ λύχος ἀντὶ Θεοῦ προσεχυνήθησαν, 
δἰο. ΠΠ᾿|βὸΘ δὲ βρααθη! 8. νοῦν 5. ΟΥΡΠτ5. δορί μον 
ἵπν δ ρ΄ ἴῃ ἰπδαπάτη απ ρνριϊοναπι (ΔΟ ΤΟ] Ρίλτῃ, 
4 ποῖ ποθ Ἰοτ ἢ 65 Ὑἱλμα!α οἱ γόρθαα ρτοία ΡΟ 
βοβι 15. ἡ 5 χηρϑ,, νογι πὶ οἰίατη Τυτονὶ5. ἐαγρίβδ πα 
πὶ λα]: γρ  κοσο αι νο που θαπίασ, Ερίοσα ἀ᾿- 
ΒΥΡΌΪ5. 5δοραη [556 γοίογαα! σαι. Ηθγοάοιίαθ, ἰὴ 
Εἰμόνθε, οαρ. ὁθ. ᾽οἀΡη5 δίσα]ϊασ, ΠΕ}. ας ΕἸ ΡΠ αν τ- 
οἸ5,ϑψηροξίαθοι, 1. νς 4Ὲ Ὁ φυώ κί. ; αν ἐπὶ 
Οἴροτο, ἰκ Τιβομίαπ. Οιαϑί., 10. ν, σαρ. 21: « ἄϊρν- 
Βεϊογαια. τηότοῖη 15. ἱπκπογαῖ ἢ φαογαπιὶ τι ΒΕ 1 
ταϑηίθ5 ριαν ἃ {15 ΘΡΡοσΊ θ15, 4 πιν 5 ΠΡ ΠΟΙ Δηὶ 
ρυλα5 Βα ίογι δ, {πᾶπὶ ᾿δίαι ἀὰϊ ἀβρέάδοιῃ, ἀπ ἴῸ - 
Ἰοηι, απ σαι. ἀαξ ΓΟ ΟΠ] γΙΟ ΘΓ 1: ἀπογαπὶ 
οἰ τὴ 51 ᾿ριυπ ἀοπ165 αι ἀρίαηὶ Τοσοσ αἰ, μι πὰπιὶ 
πα Π]ατ τοσαξομί, » (10 δυυίον ἢσοαρφηοπια αας 
ΟἸδαιδὴν ἰγιθασπίαγ, {00 νς ὁὰρ. 30. μὰ} 566. ἢϊο- 
τῖβ τὴ πη 11, « ΑἸ Αὐσγριςοταπι, πὰ α}}. Ῥονεηι, 
41] ἀρὶ5 ἀἸοασν οοἸεηααϊη ἰραάηάσνος ἅ}} μἰσοστη, 
4.1} ραίιαβ : ποη}Π ᾿δίηι, σαϊάαπι βορροηίεπι : ρὶ- 
506} σαυσαο, » βῖς. ΠΡῚ ρῈγ ραϊίαπ. 568 μοί! 5 οδ!- 
ἰὰᾳ5. τη 6] σϑηυ5. 6556 [61.5. Π05 ἀπά τ ποτὶ 51π|1 
Ἐναρτγία5, ὉΒὶ αἷὰ : Αἴλουρον χάτταν ἡ συνήθεια λέγει, 
« σηϑαδίαο. ῥυτὰ ἔθ]. οαίατι ἀἰοὶ!.» ἀοτα Ὁ 
«ἘμΥρΡ 5. συ! ταπι τοῖον δανθια!]β, Ὧν δὲ ν6 5. 8 ; 

ΤῈ κα ἀκ ἢ Φδ'ὺ υΣ πὸ πὶ δὲ δ᾽ «ς ἘΠ ΟΣ 

Θρρύώζα ἰοία σαποτὰ Ἐθποναπέμν, πθηῖο Ὠϊαπαηι. 

Τμλονῖα. ἰδιῦθη ΟὨβουνλη θη] ρος, Ονπαρο] ληὺ5 
μα ΐς βαρουβ ση! ργφοίρι δ ἀδαϊοα ΠΠ|556, Ὁ Π05 
ἀοορί Οἰδαγθηβ ΑἸοχαπάγμηβ, ἐπ Δ ἀηιομὶξ, αὐ γεν- 
ἔρα. Ταιρατα ροβίγθιηο ἃ ᾿υὐοορο]ίαπ 5. ρτϑοραδ 
οὐαὶ ππϑπιοναὶ άστα Οἰσπιοιια, 10 1Π{0 61 δίσδθο 
1}}). χτῖι, ἀὖχον Αὐχοπολῖται τιμῶσι, 

1014. ἀ. (Οχοι, ἰριά. ποῖ. 2.) Καὶ λέων ἀνθρωπο- 
θόρος ἀντὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ ο'λανθουποτάτου προῦ- 
εχυνήθυ. Αὖ {15 πιστὴν ἘΜΎΡΙΠ5 4πὶ ὐαΥΡῸ ὁρ- 
ἰάππι Ποοπιοροϊη 5ίνε δορο! ι. ἐμ ΠΡ Δ ΒΔηι. 

ϑίγραθο, 0. χντῖς Λέοντα ὃὲ τιμῶσιν Ἀεοντυπολῖται" 
«Τνδοιτ θη σο απ ὉΠ ο ΓΟ ΡΟ] Τα.» Οαπα οἰἴδηι ΡΟΥΘ 
ἄραι σάτα ἢ ται, οἴνο ϑό]θαι Ἰδοη μὰ [οἷα οἵ- 
Πηχογιαῖ, 1 χασαὰς ᾿σοηοχ αἰἴχαο ταοίο, 5} 6πὶ 
5. ΤΩ ΠΟΤ, ΘΟΙ αἶ556 σΟΏΒΘΩΑΙ 5απ, 

.14. (θχοι. 4. 0]. 3.) Ὄφις καὶ 
νν ᾿ 
ὁράκων, ἅν- 

τἰμιμο: τοῦ ἐχύσλόντος ἡμᾶς ἐκ τοῦ παραδεΐσου, 
προτεκυνήθγησαν. Βογῃδηίοπι ὁο 1590. Αἰ ΒΓΟΑ, 
φυῖον ΟἸ τη θηίθμι Ιου πιαοομηλ ἑογθν βαρτὰ οἰἰαίο, 
ἀϑϑοῦῖς ἘΠ αμὰ5 ἐχ ΡΠ ]άτοΠο. δ6 απίημαίδω5, ΠΡ. 

χγ, οἂρ, ὅ. πὸ Μαχίπιβ Ὑγιῖ5 βογρθηΐθμι, αἵ 
πη [015 ΒΥ ΠΟ Πτ πὶ, ΔΡ ἰμ 415 στῇ ἔμ} 588. ἰταά! 
ἀϊπβανίαομο 38. Αηρύοι ρυωϊουῦθὰ οχ θυ ρδὴν 
Ἐοπιλὴΐ νοὶ δἰσαμι [αἶδ58 ἀοἱ Δ βοι]δρι!, ν0] ἴῃ 60 
ΚἜϑοαϊαρη αὐτή δ παθηίαθθο ἢ ἰμάθααθ ρα 1108 
πιᾶχίπιο ἴα πόποόγο ἴα. Θαοα μαίθι ἐσ Ἰοῦο Ἐρτίο- 
τος ᾿ϊοϊαπο, ᾿ἰργο ΧΕ « πὶ οἰν ᾶ5. ρ δ θη ίᾷ 
Ἰαβογατδῖ, Ὠλ15815. ἰθραι15 1Γ Αὐβοπ! ρίαπι Ἰϊοτη 
ἃΡ Εριάδαγο ἐν ῃϑ᾽ονγθὴ! : ἀηραβίη 4] 8586. ἢὶ Πᾶ- 
γον θογαῃλ σομπτιϊ ναί, ἴῃ 410 ᾿ρΡϑα ΠΟΙ 6850 
σοππίαραί, ἀρροτγίανδνθ : οοαιο ἴῃ ἰπουϊδηὶ ΤΊΒΟν 8 
δὔγοβ5ο, δοάδθπι ἴσο βθάθϑ ᾿πὐβοιϊαρίο οοπϑεσγαία 
ΓΕ ξ 

Π1ὰ. (Οχοη. 4. ποῖ, 5.) Καὶ οἶνος (105 οΥΓΟΧΙ- 
τὴ. Διόνυσος) ἀντὶ Θεοῦ προσεχυνήθη. ΒΟΟΣ. Πι, 

ααΐὰ ναὶ ἀδαπὺ Ἰηνοηϊί, ἀτίοη4π. τἰἴ65. ΒΟΓΘΒα 
βδαἀοουϊθ, σοϊορθραηε τοὶ Πομαπίαιθ ; μτίθοροθ 
τοῖο ἰσγροΐ 5}}} ποπιίπ 8 Οβὶ γι 5. « Νοι ομἰ πὶ 608- 
ἄσῃι 005 5: τ} 116 ν σοϊαπέ ἀηἰνογϑὶ ὐσυρὶ!, ρτὼ- 
ἴατ ἰσϊάοια οἱ Οβιγίάθαι, σθαι Βαοοθατη 6556 ἀμ ιὶ, 
ΠΣ Ρόγτωσυο απϊνογεὶ σοί. » Ποτγοὐοί,, 18. κι. 

ΓῚ ἜΣ ΡΣ Ξ υὐδτ ὍΝ τὸ ἩὙΥΝΣ. ὩΣ ὅς. 
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σης μὲν αἵρέσεως εὐσετὴς Σίμων ὁ δίάγος. ἴα Ογε!!- Α Ραριϊετηπτῃ 5ρθοῖο σο πὴ θ ἀδϑοθῃἀ 556, δῃ τ Ρὰ8 - 
1ὰ5, ααἰν ἈΠ δα Ἰιοο ἰοθο πιϑ 6 5ιθ πὶ δ8ὲ, ΒΙ πο πο 
Μασπαὰ οἠαπία πη ᾿ποτϑιογαπι ρυπιοίρθηι [1588 
οχἰϑιπαθαῖ, αἴσα αἀ60 απ ρεῖτηο ἐπι ’Ιοθο οο] σαὶ. 
γδγαὴῖ ΠῚ )ο  Πποῃ αἀπριηδατη ΒΊγα ΟΩ] ῬΤΒΣν 1556 
ἀϊεαπὶ ὑοῦ ααϊάσαι ΕἸ ρρΟΙΥ Νὰ 5 ΒΘ η ον ἀἸβοιρα ας 
ΞΥπίαρηγα ϑιατη οοπίγτα. 98. Πρῦγ6505 ἃ Π051{Π868 18 
ἀυδρίραι8 651, ἀρχὴν ποιούμενος Δυοσιθεάνους, αὐτὸ 
Βα! νονθὰ Ρίμοιῦ ἀα Ἰιος Ἰπγὸ ΠΙΡΡΟΪΥΗ Βιέδδοξλ, 
οὐὰ, 151. Βορδδίρραβ σασύμιο ἀμ ππποθήπηι, Η- 
οίον. ὁοοίοκίακίις }ν. τς ο. 92, Ποϑ οι ὰ ἰὸν 605 

παρᾶς, αὶ ΡΥ Ὼ ΕΟ 6518 ΠῚ ΤΠ) ἃ [6 5} }5. 55 ΟΡ} - 
πἰοπί 5 σοι πἀνο ΓΙ αἱ, ΕἸθῖοι νόρο ΜΔΡῺΒ ἃ ὑνγ- 
Το ἀἰοῖ} πάσης αἱρέσεως εὑρετές, 6δἱ ἃ ΙΣΒὮθΟ 
6550 ΠΠἸυτὰ, ὦ ὁχ αὰ0 ἀπ νογϑθ ᾿ Υ 6565. ΒΌΒΞΕ 6- 
ταπί, » Φυ α ΟΠ 65 [Ὁ γὸ ΠΡ ΒΟ, ΦαΣ 1 5ΘΌ ΘΙ 9 
[οι ροτΡὰ5 ϑχογία βαπί, ἃΡ 10 ἰἀπαψυᾶπε ἃ ἴθ 
οτἱριπθῖῃ ἰγάχογο. θθ05 [α͵ξ86. ἀθο8, βῖνο ἀπὸ ρτίη- 
οἰρία οὐοα! ἀ}} δίταση. ἤπηο δγγοόύοτη ἃ}} 60 ᾿ηΔτι5ῖ588 
Οδιἀσῃ θα), εἰἸβοϊ μα ιπλαο 6115 δα οο 6 ηι, ἃ ΄Ὁ]}- 
θὰ Ρ6γ νανίον. πηρίοῖα 15. δ ρδοία5. ἃ Μαμοίθιη 
ἀβαὰρ ρνο ]υχὶς, πὺ5. ἀσοοὶ ἱνουθθθὰβ ἀρὰ 1886- 
Ρίαμι, Π|5.0)". θεοίοπέαπξι, [1]. νν ον 10. δίπηοιν πολ 
Ποῖ, 564. ημο]ος. φασθαπι πα πἀϊπὼ Τὰν σα 556 
ἀϊςοραι : ἰάδηι ἀροσθυρ δι σοθϑβοῦ θα. ΟἸῈ5. θηδη- 
ἄρον, δαίανηϊηβ, Βασ ἀρ, Οανμοσγαίθ5, να! αι - 
ἰαῃ], μ᾽ χαρτία αθ ἃ}}} ἀβαὰο ἀ Μαποίθπι. Εξ 6 ἰὴ 
τὸ δάδθο τηλπιΐοβία ρίατα ὀχθιαρ]ὰ ἀδιθηι, οίθσᾶ 
4ἀοηὰδ οπληΐὰ Κ᾽ απ 15 ρτᾶνα ἀορσιηαϊο δι} 56 ]πῖο- 
το5 πριδίΐσοβ μτοιηδηαρθαῦῦ, φαοά φαΐϊάειη. δαϊνἢβ 
4 δου πὶ ΟΡ Ομ 65. δοσιγαῖθ ροτροθο}}} οχίρα 
ἀπθίααν οὐ. 

Δα, πατη. 11. (Οχοη. 1014. ποῖ, 3.) Καὶ ᾿δλένην τινὰ 
πύρνην ἐπαγόμενος. ΠΟΙ ατα, ΠΟΙᾺ 56 Θηθη {α] [Γ- 
ὩΦαβ, Ὁ . ας ὁ. 30; ). Λασαξίηπ5, 4 λυ ός ΟἿ ΟΡ 
Ἠσοοσηῖξ,, Π10..γ1. 8 13. οἱ αῇ πη 8, 1 νουβίοπο 56- 
λ1)), γϑ οί, αὉ 0 1] ν ἀδίαν, δῆ ΒΘ πο 5 Βοοίτα 
ἀρροῦ ας ΟνΠ5. Πᾶπο ποιῶ ρΡ 6 πὶ Ηδ]ρηϑπι [1558 
αἰχτὶ Βιηοὴ (50 0015 ἰγοπρφοο, 0.16 ὁ. 90. δὲ 7εγ- αὶ 
{αΠ}8πο, 2ὲ ἀπῆπα. α. 84} ρύορίον αὰα ΒΟ Π η 1τὶ- 
(οι ναοῦ οἱ Ῥτο ποθ. οὐτπι δχάγδθγα!, Ἠδ] πάτα 
νοσαπΐ, δἰϊὰπιν 11 5011 05 πηᾶτίντ. ΔΡΟΪΟ,. ὡς αὶ 34, πὰ- 
Ρότα οὐ. θχοηῃ. ; Εὐξομίμ5, Η ον», δοοίοκὶαξξ,, ΗΠ. 
π, ὦ. 42, δὶ Ὑμποοιγοίαβ, νεῖ. ἔαλνς, Προς οὐ 1; 
ἩΪϊΘγοπν 5. ἢ ρίδιοϊα δὴ ΟἸοϑρ πομίθηι αὐτου 
Ῥεϊασίαποβ. ΔῸ ὰς Πρ θα, ΘΙ ΠΙΟΠῚ5 δϑοίαίογος Η6- 
Ἰοπίαπὶ δ φαδη ὁ ἀἰο!} βαπί, δῖ σαι ἢ Ἰρεὸ 5ηοη8 
ΤᾺ ΜΙ ΞΕΓΟ 5110 ΘΙ ΠΟ} ἘρΡΡ 5 ΔΡ ΒΘ] αηϊαν,, 146 
Ονίροι., Οοπέρα (δίδωσι. Ρ. 512, ἨῸ] α5θ6 βγοραοξο 
Του αιδὸ ἰτηααίιοσῃ, αὐ Μίηοτνα σαναμι οἰ οἰ. 
ἀπὰ οι ΘΙ χη ἢ Ἶ5. Ἰπηἀσίηο 50} ἤματα δ. ποπιὶπα 
Τονὶδ, βυῃ ηἃ νην 0} 6. ΘΟ] 555. ΤῊ ΒΡΙΓῸΒ δ᾽τη0- 
Ὡἶβ 556 0185 ἀϊοσ! ἰταπραβ, ΤΠροάδογρίαβ. οἱ ἢ). 
ΑὐρυβΈΠ15. 

Δὰ παμ. 16, (Οχομ. οὐ, ἃ. 10, ». 88. ποῖ, 3.) 
Κύρινρθος γὰρ τὴν 'Εγχλησίαν ἐλυμαίνετο. ἢ 6 (τίη! ο 
γτῇάα Ιρρηθαηι, 1}. 1, 6. 25; ββ5ϑδαάο- Του ΠΙἀ τὰ, 
ἴῃ ΔΡρθμάϊοθ δὰ Ὁ. δὲ ρῥγαβορὶρί., ο. 48. Ἐρὶριιὰ- 
αΐστη, ἢϑύθβ. Χχν ; Τῆηθραογοίαῃ, Πῳγοέ. αῦ., 
118. τι, ο, 83. ; ΡΒ] ]δβίτπιὰς Απριβίίπατη, οἷς. ἀπ 8: 
τἰονθ 5. ΤἼΘ ΡῊ, ο[1ὰπὶ ἀρ ΡΟ αι 5. Μοῦ Ππι5 ̓ ποογἔέιτη 
οχίδίμαν Εριμηαπίαβ τ. χανῆῖ, ἢ. 8, ΠΗΠΆΠΙΥΪΒ 
(δε Πα πο9 σποηαο νοϑοϑίοβ ἐαΐσβο ΜΟΙ Γᾶ π 05 
ἀϑβογαί, Εγρου δα Φαρὰς. δὰπ) Βουϊοβίαιη. ᾿αΡοἴδος- 
ἰα558 ἀἴοι!, ΟΥ̓] 5, δαπὶ δἰ 1, Μυπάϊη. πὸ ἃ 
ἢο, 56ιὲ1 α}ν ἀη5 6115 φα!θαβάδλιῃ σοπά [τὴ ἔα 556 ἀο- 
οὐ : Β05 ϑαῖθηι Δησοϊο5 ἰἀπαθ. θ 6] Πιοιπαϊ πα - 
406 τηραϊαίονον διἰοτηοβ 6550 βίαϊα τ. Οδυι ἐμ 18- 
08 ΟΙΈΟ γ 51 }16 δὶ ΑΡΟβίο πὶ γοβρεχίθβα ὅ0- 
Ἰα85. ἢ, 18... « Νέῖηο νὸ5 ββάπιοας, νοϊοὴ5 ἴῃ παχα!]}ῖ- 
ἰδίθ εὐ σοι σίοηδ δηπο]οσι μι,» ἕο. ἢν “δ ϑθη) πη 6χ 
Ὑιγμίηθ ῬῈΓ Βρ᾽ γι πὶ βδπο απὶ ρα η τὴ [αῖ5586, να- 
τη, 6χ ἠόβθρῃο δὲ Μδγὶὰ δοάθτζη τηοάο σρηῃθγαίατα 
40 σοοῦὶ ΠΟΠΉ]Π65 : δὲ ἸάοΙΤοΟ δῖιπι οδβο πα τι ηὶ 
᾿ιοτ ἢ Π61, ὑίθ ἰὶβ νθτο ΠΟΙ 5. 5018. ἡπισίη ἴα, 
Ῥτυάδοηίία οἱ Ξαρίθηιία ρεΘϑ.{1558,. 1}. {δϑχῃ ἃ 
Ὀλιυϊδίο αἰνο}]6 8 ἀσοιξ Ομγιβίαμα, ἰῃ ΠΠππηὶ μοϑὲ 

ΘΙ ΘΠ) νΌΓΟ ἃ 65} ἀνοία536 ΟΠ 51 πὶ, ΘΓ . 69.) 
Ραββα) 6536. οἱ Τυβαγγοχίβϑθ, (Πγ βίαν. το πὰ [0] - 
ΡΑ551 1] 61 ρογϑθνογᾶββο, θχβιπίθη ϑίὴ ΒριΓα] 61. » 
ἴροη. ἰΙοῦο βαρτγα οἷἰαίο. Ζθαπηοῖ αασψαο Εναηρο - 
ἴλατα δυσα σα πὶ Ὁ Ποιὰ θοῦ ρ5ῖ556 σοορ Πὐρηραβ, 
0. τ, Ο. ἃ, αἰ ον} ΘΥΓΌΓΘΒ ΒΧ ΔΠΙ1η15 ΠΟΙᾺ] - 
ὨΌπ Θχ 6 Ρρι, 

Λά παπὰ. 106. (Οχοὺ. ᾿θ14. νν». 89, οἱ. 1.) Καὶ 
Καρποχοάτης. Εδύσην [τὸ ἀοοπογαπ Οαρροσταίοβ 
οὐ δε πΠ}15. ΠΡ ΡΠ δηϊαθ, πῶγοβ5. ΧΧ ΤΙ, παν ἔν (6 
Οὐνίμίμο: « ΑΚβαο 15. 181} ρεορϑιμοάινι αἰμι, 
ἀααπι ἃ ΔΟΡῖ5 δαρτὰ σοπμπλ  οταἴπ15 {6 Ολτραοι ἃ 
ΞΒΟΓΆΪ οαἀαπεαθ σασὰ 110 ἰοἐ μα αὶ ἴῃ. ἀλη τη 
γϑηθηα ριοράραν.» 

[δ]. (θχοη. 4. ποῖ. 3.) Ἐδιοναῖοι, )ὺ ἘΡίο- 
ῃεξρῖ5 ἴα τοι, 8.1, ο. 26: «Οὐνἱ δυίΐίδιῃ ἐϊ- 
σαπίαν ΕΒ οομβοημαπὶ φαυϊάρια. τασπάπηι ἃ 
60. ἕὰ ααὐθὰ σὰ δα ηὐ οσθα Βοπλίπ πὶ, 51 Π}}} 6 Ὁ 

Β αἱ ὑδείπιμα5 οἱ ὑλγροογαίθβ ορίπαπίαν. 5610 ἀπ! τὴ 
60 χυοὰ φ5ι βουαπε νι αι πα απὶ ναθβοιο αἰ ὰπ- 
τὰς, δὲ ἀροβίοϊα ιν ἀθ] ατἢ Γοσυβδης, ἀροβιίδίαμι θαι 
16 615. ἀϊοθηϊοβ, (685 δυΐθτα 50} ΡΓΟρΡ ΒΘ ϊοα ὁ - 
5115 Θχρόποῦθ Ιλ μα Ὁ, 6. οἰνοσι οἰ“ τ" ἂὸ ρθ. τ 
βρνθγαῃ! ἴῃ 5 σοηπαῦιπἀ 5, {πὸ 58]. ΘΡΟᾺΠ - 
ἀσν!δμοια, οἱ διάαϊου ομαγδοΐίθγο γις9 αἱἱ, ὑἐ Ποὺ - 
80  γ πα τὴ ἃἰονδη!, 4185] 40 Π1115 51} Πεὶ,» γ14 6 οὐϊδηι 
Ἐριριιαπίαπι, ἰρθβ. χαχ Τπροἀονοίυμι, Ηφτοὶ. 
ζαυ., 110. χ᾿ν ὦ. ἐς ΡΒΠακιυαπι οἱ Δαμυβιίηαπ. 
Δάπυμ, 17. (Όχοι. ἢ. 11, Ρ. 89, ποι. 5.) Ἐπηγὼ- 

νίσατο τῇ κακίᾳ Οὐαλεντῖνος. Ιάθ60 ἃ ντγί!]ο ἀἰοῖμιν 
γα]οη τ πα5 ροβὲ μϑγοιίοοβ υογΘ5. Ζαδϑὶ βοοαηΐο 
Ἰοῦὸ οοτίαββθ, φαῖα Ὠγθβίη βαὰπῃ ΠΟῸὴ ᾿ρ56 Ἰπνοη)ῇ, 
5 δχ Πρ 5 ορὶ ΟῚ θῈ5 ργϊογιμμ ᾿πονο όσα αἱ 
ΒΙατηχατ ΘΟ ΡΟ ῚΓ οἵ, οΘοη βοούάνη. Πὰ Τῃοδονθίι5, 
Βωνεῖ. ζαῦ., ἰθς, σᾶρ,. 7: ᾿Εκ τούτων πασῶν τῶν 
αἱρέσεων (Β᾽ ΠΟ ῺΪ5. 56 1666 Μαρι, ΒΒ} 1418, ανρο- 
οὐαλ, οἷσι, Ταῦ 5 ἴῃ ργορ ἀπ ΡΒ. ΘΙ γα 5551) 
ὁ Βαλεντῖνος λαδὼν ἀφορμάς, τοὺς ἀπεράντους συν- 
ἔθηχε μύθους. « ΕΧ Η15 σπι αἰ 5 ΠΥ ΟΞ ΡῈ 5 Οὐσ 510 Π0 
βαπιρία να] θη τα. ΤΠ 1185. Τὰ δι 185. σοπ ροϑα}}. 

Αὰ πυπι. 22. (ύχοηῃ. ἢ. 13,.Ἀ. 99. ποῖ. 4] Σχυθεα- 
νός τις ἦν ἐν Αἰγύπτῳ, Σαρακηνὸς τὸ γένος, δον }}18-- 
πὰμι μο ρει [1556 ἀποΐογοῃη Πέργ 5605 [ἃ - 
πο ποτ τη ΘΙ 56 116 ἀββδυῖπιηΐ ΟἹ. 85 (αἱ 46. δὰ ἃ]}- 
αυϊὰ κογίρβογαηι Ραΐίγοθ. Ασοῃοίαι 5. Οαβοϊατγουῖμῃ 
ἀγΒῖ5 ἴῃ. Μοξοροίδ δ δριβοορι5 πὶ ϊἸβρα αἰ πδ 
41ΈῈΈ αυάπὶ οὐπὶ Μαιοίθ μα θτ}!, οὐ ἃ βάτοι ὺ 
ΑἸοχδηάρο σα σραμπῖο ΠΟΥ πο ο» γι σαη τῷ με βοίο 
πίοι δἰία πιουτηθιία νοῖοτὰ 001 6 5155 ὄσαρος οἱ 1,8- 
τπῷ, Βότα. 40. 8, « Ι5{0 [ΤΠ απ δ5)ς ἴθι! ρ, 98, 0 ἢ 
66: ρυπηυ5 ἀποίον θα] ἀσοίτί πιο, πο. 50- 
[081 861 φι 4) δχ δογη πα, ΒΟΥ Ια Ὸ5. ΠΟΏΙΪΩ6, 
ΔΡΟΒιοΙ ον Ὅμη ΠΏ] ρΌΓΟ 81. 5608. ]1}}15 δοίον οἱ 
ῬΓΙ06Ρ5.» 146 ρὶ μαμὰ, ΠΥ ὁ 5. τανιπατη. 1 : 80- 
ογαΐθηι, Ηΐβέ. δοοίος., 0. τ΄ σά. 39, πὴ [πΐ580 88-- 
ΤΔΟΘΠΌΠ), ὁχ δᾶ βο σοὶ Ασαθια μᾶτγία ῥτοίοοίΐῃηι, 

ἢ 4 Ριοϊϑηρο ἀδβθγία. ΒΙΓΆΡΟΣΙ ὅ 6 η 1115 αἱοία [6- 
ταῖ, 05 ἀσσοηΐ Πάδηὴ δυσίοτοβ. ΑΔ 5 ἦὰ οἰταία 
ἀϊθρυϊαϊοηθ ρὰμ. 95 : « ΒΟΥ ΤΠ Πὰ5 ἴρ56, ἱπααϊξ, ὁχ 
βθΏΘΓΘ βδυδοοηόγαμῃι ἔα] 1,» Ππᾷὼ6 Βοοναῖθα. Η δέον, 
ὁροίδς., ἈὉ παργὰ ; Σχυριανὸς Σαραχηνής. Υἱά6 Ερί- 
ἐμδπίατη ἰθ00 Οαΐο. τη ἀθιι ας, ροδίαδχη οὐ ρι!- 
γι. σαδπὶάὰλπι ΤΠ] ΘΤΟᾺ] τὴ ψρβοίθ, ὙΒοΒαϊ ἰς 
ΒΌΆΡΟΙΙΟΥ 5. ἴῃ ἀϊρνρίο ὀρρίάο 8 Ῥγοβιθιίο ἴῃ ἀχο- 
ΓΟΙη ἀϊιχίβϑοῖ, ΑἸοχαπάγιδ ἀδρίεβο, ᾿θίαιο ἀγίος οἕ 
αἰδοῖ] 185 ἀἰ ἀἰοἶδβδ ; α1 ᾿πὶ Βα ΡΠΡι15. ΟὙτ ]]ὰ5, 
ἰΐαὰ ἀυσάαθ διιρύα ἀἰοι ΑὙΟΙΘΙΔ5, Βοονα 65 δὲ Ερὶ- 
ΡΡαπΙα5. ἀ0 ΟΥ6 ΟΠ τη δ ἢ. 

014. (θχοπ. 1014. ἠοῖ. 2.) Οὐδὲν χοινῶνδν (π05 
ΒΟΡΙ 5 ΠῚ5. χοινὸν) οὔτε πρὸς ᾿Ιουξαϊσμὸν, οὔτε 
πρὸς Χοιστιανισμὸν χεχτυμένος. ρος 68, ΠΟσαΟ 
δαδαίος, πα ΟἸνεἸβιίαη το σε! βἱοπὶ δα ἀϊοίῃ8 : 56 
Ῥοξία5. αὶ] ἐσ ἀῤργαναία, ἤδῆὰρ δπή]δῖσα, πραὰα 
με βία το  ἰσηθ. νΘ] α}} 4}1Π Ἰρυθίῖοῖ, ὁο ὁχ 
ΡΙΠΠ]Οβορ ον ΠΔ 5. [0] 5 τ δϑῖ βαληι πα υποναὶ, [{ὰ 
Θη ἢ 48 60 βοχὶθὶὲ Αγομοίαιδ, Ὀέδρμξ, οἰση απμείο, 
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Ῥᾶρ. 96 : « Ηϊς Βογίῃἴδητ5 ἀπ} αΊοση, ᾿8[α πὰ ἱπίτο- Α (ΠἸδπογαπα, φαΐ ἀπδ5 ἰπ ΟἸἩτίϑιο ἀἰσοθαπε 6558 Ῥον- 
ἀποῖι οοπ γατγίδ πηι 5101, ποὰ ᾿ρ80 ἃ ΡΥ Πα μΟΓα βιιξοθ- 
ΡΙ, βίοις δ᾽ ΔΠῚ ΟἸΠῸ5 μαι} τι5 ἀσβ γα 5 Βουϊαί 5, 
αι! οὐ 65 (πὰ || ὰᾺ6 5 ἀοίομαπ|, ἀδολ πδηῖοβ Ξοιὶ- 
Ρίανα! νἱὰτη αἰγειίδιη. » Ξοσγαίθβ συσααο, ἢ ἐξέ, δο- 
οἰοδἐιδί., Η. 1, σἂρ. 99 : « Ἰπ Πἰργρίαηι τηϊργάπβ, εἰ 
Αἰ ΕΥριοσγατα ἀϊβοιρ πα ἰδ τὰ5, Ἐπ ρΘ ἀ00}15 οἱ 
Ῥγιπάρογαι ΟρΙ ]οπθιὴ ἴῃ ΟΠ εἸδεα πᾶτη ΓΘ  μίσπθτα 
ἸπΥΘχὶ , 185. ΘΙ ἢ ΠῚ ἈΒΒΟΡΪ, 8556. παϊαγαθ, ἀ] 6 υᾶμι 
ῬΡοηᾶηι, Δ] δ ναιὴ χη αἰδιῃ, ρου 8 δίψα ΕΠ ΡΟ άθ0165, 
ααΐ ηϊαϊατη αὐτάσιῃ παίηταπι αἰξοοναϊαμλ, ΒΟΠ αχὰ 
γ6ΡῸ Δρνο ὕληι ἀρρε])αναΐ.» γ1ὼ6 ΕρὶρΠμαμίιαι,]ια:- 
ΤΟΒ. ΥΧΥῚ, ΠΌΤΩ. 9. 

Αἀ πύτῃ, 30. τύχοῃ. τι. 30, Ρ. 101.ποῖ, 2.) Γΐνου 
δόκιμος τραπεζίτης, οἷο, 06 ἰπαθδμι κᾶοχ8᾽ ΒΟΓῚ- 
Ρίυτφ ἀϊοίιι οὐαὶ διιοίοι Οοηβεῖξ αἀμοσί., 1.11, 
ὃ. 301; εἴρνται Γίνεσθε τραπεζῖται δάκιμοι. (ποά 
ἰδ θῃ ἰα Φα8πι ἃ Βα να ογα ἰρεὸ ὈΓΟΪΑ ΠῚ Θ5βθὲ 
Πα  πγῖ} 6 ῬΑ θὰ 5 τοΐονασ, Υ100 δαοίον. Ο]οτηοητ- 
ΠΟΥπΣ ΠΟΤῚ], ὃ. 501; Ποιμ}. 8, ξ 50, δι ομ}}.18, 
ἃ χὺ, Οτβοηθ, πὶ ῳοαπη, νῆῖς 30, δίς.) 6 ἢος ἰοῦο 
50} δ 8 1 δαπὶ Οοίθ] αμβ, η δθποίαι, αὐ (ο»-- 
δεϊζμίϊοτι 5 ἀροβίοίίσας, 11}. πὰς οαρ, 90, ἰραάῖν μὲ5 
νΟΥΡΙΝ : « Οὐδτλυν πὰπς, ἔπ χα, φαϊὰ ἀ6 σα]  μὸγ- 
τπιο ἰόσο βθπί ρθη 511, Μιδαπὶ 630 βϑῃ (θη ΠῚ 
ΡΆΘΟΙΒ νΘΧΒ15 Ἰδοῖο τ! ὀχαση πᾶτι ἄδην ἢἴὰ ργορόπο Ἐπ 
ΡΠ! ΟΠ 8. βῖνα ποὰ βογὶρίδ, βῖνθ ἐπ ααοίαπι πι6110- 
Τὶ5. ποτ ΔΡΟΟΡΥΡΙΟ σοί αία Γογοραίαν, ἀἰνίηο Νονὶ 
Θϑ Δ Π. 6 ἢ) οὐ σ 110 ὈΓΟΒ ἢ (1811, Εοίοίυ ρῥγοὐὴ ἰγαρ6- 
σή. [ἃ αἸτα 18. σοι ρον ἀρροβις δα οσατῃ οο- 
ἀἸοἰβ 51 ΜαῖΠεὶ. αχν, 17 οἱ νας. χιχ, 58, ὉΡ1 τραπε- 
χιτῶν τϑ στ οπι ἀσίληι νά θὲ ΑἸππ5 δα ποία πάχη 
Ῥαίΐανη αα Ἰοοι ΠΊ ΠΟ" 51} Ἐ61ὰ ἀΡροβίο 1 ὙΤΠοϑβαῖ ν, 
24. Του 5 Το βαῃ {1} }}5. [ἢ ρΓΟΛ ΙΟ 15. ἸοοἿ5 ΟΠ] οσα- 
ΥὐννΑο πϑϑοῖο πη οῦ ξογι μία Ππ6 11}, ἴῃ ἡγαν βίης Πὑρὶ- 
5101 ΒΓ πὶ ΦΟΔΠΗ 5 αν, ἢ, πηγάς ποσίρα ἴῃ ΒΔ ΓΠΧη 
σομίοχίαμι νου μὰ δρυχὶα ἐργορβογαπι. ὁ [δύνα τ, 
αἰ ν6]8}, ΔΟΥΙΡΊα γε. νθ 1], ονδηροίίοα, νοϊα! ΟὨ τ 51}, 
γϑὶαῦ ἀροβίο]οα, ναι ῬΆΏ}}, γϑ αι ΟΒ 51 δίπια! οἱ 
ῬΑ} (πο νἱλδναν μα δὲ 6. βοογα 65) Οαγοηίαγ. 
Οογο σαι [ΟΧ ὉΠ)ΡῈ}5 πνειθοῦ ΔΗ 550] 6 ΓΟ ) Π Αἱ. δ ηι- 
46 ἀδοίαγαιὶ ὈγγΠΠ5 ΑἸοχαμπα. οὐπὶ ἀἴο}} : Τοιοῦτόν 
τι γαὶ ὁ μαχάριος Παῦλός φησι" Γἴνεσθε φρόνιμοι 
τραπεζῖται, πάντα δοχιμάζετε, τὸ γαλὸν χατεχετε, 
ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε, Οὐδ: Ροβίου 

οὐὰ Ἰυμπητὰν ὰ ΟἸοία Ερίβι 1 αὐ Τ ΒΒ ΟΠ] Π568. 
ΒΙσαν ἀσίοι ἶο Προ αν δόχτ ως τραπεζίτης, 1ἃ 1π 
ῬμλῈοὴο “αα:6 6.4}. θὲ )μαϊοος οἀ Π θγὴ, ἀργυραμοι- 
δὸς ἀγοθύς, ἴῃ Οτορμοῦίο Ναζίδζοπο εὐφυὴς ἄργυ- 
ρογνώμων, ἴπ γγ]]ο Αἰοχαπάγιπο φοόνιμοι τοσσες 
ζῖται, ἴῃ Οτίροιο, συίαϊ, 21 ἐπὶ Ια (λαοὶ, ρει 6ι- 
165. ΌΠη τ} Ὁ}}, ΠΟ 1}}}. 1 ἐπ {μις., αὖ ἐππεγ οεὐα (155 17γ15 
ἐγναροτιϊς, ἢ σΔη. χη, 29, χαλοὶ τραπεζῖται, ἢ 
ΤΠ οοάοῖο δἰ παἴα β6τηι. οαἰδοῖῆει, 195, τῶν γχαλῶν 
τραπεζιτῶν, ἢ ΠΥ ιη 2: σἠρονβαβ Πι Λα τΗ Σ νόθιια 
ἐγαροσίία, ἴῃ ἂρ. ἡ Ερ βίο! α δὲ ρῃθβίο ργ μα δ- 
βἰνηὶ ἐγαροσιί πὶ Πρ ̓ βιοϊὰ δὰ Ρ]]ραοπ τα, σα Πἰώτι8 
ἐραροςῖία, τὰ ΑΤΩὈτοβίο, δὰ ἂρ τος χιχ. [το φρὶ ὑόν δ 
πη ἱαγῖμϑ, ΒΟῸΣ πατήση Ὁ} 811}. ἸῺ ἘΡῚ ΡΠ πο αἀἷὰ- 
οοπο,α αἰυϊγιῖς δ'αρέξίεις, οἵ Ἰὼ δοάπηα ΟΠ πηδᾶοο, ϑεαία 
στα. ὁ, ράα]οὸ δηΐε ἤθη, ἄριστος τραπεζίτης, » ὕοτ. 
γα νόγὸ πα)αποα τηδηιμ( ἴα ἐχρσίπε! Ραίτγοβι αι 
δ'σθ 15 Θδ᾽ ΟΡ 15 γὰρ δ Ζί ἴᾳ 48} απ] πὰ θι. ρτΌθἃ- 
(ἀπ ἂρ Δἀ α] δγαϊο οα}}}ὼ16. ἀϊδιραθτο ποτιῖ, (8 Δα 
πὰ) 5 Ἔχοηρίπηι Ομ Υ ΙΒ Πα πὶ ΓΘ. ΘΉΪΕΤ ΟΥΩΠΘ5 ΠΟΓνῸ5 
ἰμἰδεπάδγαιαὶ νεγᾶμι οἱ μοπαΐπαπη (1 γ151] ἀσοιΓ Δ ηὶ 
ἃ [1515 Ὠφγο Ποογαμι ἀορμπλαῦθιι5 ἀἸβοευπδηῖ. 

ΟΛΤΙΌΠΈΕΒΙΒ Χ. 

Αἀ πυτῃ. ὁ. θ. 138, (Οχοπ. παπι. 2, μᾶς. 125, ποῖ. 
ϑ 6. τοῖτὰ ἱτὰς ἄνας- τῶν αἱρετιχῶν τῶν λεγόντων, 
ἀλλον μὲν εἶναι τὸν Χριστὸν, ἄλλον δὲ τὸν Ἰησοῦν, 
αι οηοπι λιλπ γερθὶβ το 1 ΟνΥ}} 5. ΠοδίοιοὰΡ, 56 
οὐπόυπι Ἐσοϊοβίασασα οὐδ η 8. τη ἀμ {ἀᾶπι 00} - 
δαοίασταθια ἢ ἀδὴλ ποβίνλαμι [ἢ ὉΠ ΠῚ ΠΟΤ Τὴ τὴ {65 1 
οἷς. ργοβίθιηυβ ; αὖ ΒΣλῖγαση. ὉΟΒΙΓα ΘΥΓΟΓΘΒ δ }- 

πὰ δι πῶ, Ὁ Ν ,)Ὗου κοτε πα Ὁ 

5Β0ῃηα 5, ἀπᾶπης πδὴ 6511} γοσα Βαηΐ, ῬΔΕΈΒΙ οπὶ οἱ 
τουνοηα, ἃ ογάπι, (πᾶπὶ ΟΠ στ βίασα. ΠΟ ΡΆΒΆΠΙ, 
οα]Ἰοκίοηι οἵ παρα! ἢ] ι Εριρηαμληβ, το Ὅ ΒΟ ΧΧΎΗΙΝ 
πα). 4, ΟφεΙ ἐμ πὶ δἷϊ σοι 1556; « Ῥοβίη υδτα "0588 
ἃιἀο! ον αα] οχ Τοβορμὶ Μαγί ιαιιο Ξϑιη πὸ παίιλ5 οεῖ, 
ἴῃ ποπο ἀδ᾽ αρ5 πὶ ἃ Ξα πη πὶὸ {ΠῸ [)δα 6556 Ομ γ5ἴππι.» 
ΕῈξ μά! ροβὶ; α« 165πὶ οἱ ΟΡ 56. πιογίθιῃ. οὐ αἀ 
ὙΠ 8 πὶ Ἔχ οἰ πὶ 556, ΟἸυἰβίθση νῦτο, 41 ἀδβθθη- 
ἄἀργαὶ πα ηδὶ ομλἷθ Ἔχρογίοιῃ, 0. πὰρ νοπονδῦ γὸ- 
νΟΓΒ ἢ. » 11. Υα]οη  ἰδπονύτα, 6 (α1Ρθὰ5 νι ἀς "τ 6- 
δηλ 11}... ο. ἐν, ὶ 4, οὖ 18. 

Δά πυια, ὃ. (Οχοη. ἡ πὶ.ἅ, ραρ. 126,ποῖ. 2.) Ποιύ- 
σύσεν ἄνθρωπον, οὐ χατ᾽ εἰχόνα ἐμὴν, ἀλλὰ χατ᾽ 
εἴχονα ἡμετέραν, Παπὺ Ἰασπὶ ἀθιιθθθοβ τ, 26, οπι- 
Π65 ἴδγα Ραΐγοβ δἀι πὐπηλιαε ρσόθοαὶ Ποπηηππ 46- 
5 σι, ἀησσα απ ἢ αἴότο θοιξ ΥἹνβΊ 5. σοποὶρο- 
τοίαι, Θχβ 1556. Ἐχὶυσπαπ! παἰσ τ ατὰ ΠΠ σσρ μα ο 
Ῥαῖνῖθ 58. ΚΠ] πὶ ἸΠο αι 1115. [ὰ ΤΥ Πα πτι5. θῸ 
γεκιργοοῖ, φαγηῖς, α. ιν ῬιρΙαιο, ἰπαα!, Ραίτὶ 5 αα 
ΕΠ αχὰ : ἔποϊαγηῖίδ,» οἷς, ρίρμααιτξ ααυσᾳαρ ρα βδὶπὶ 
ἢ Ῥαμαγίο, τε 9 ΘΥ ΕἼ 1 γ0 ΤῸ ἢ ΓΓῸ5. τὺῦς πὴι.9 : α Βρὰ 
ἀυᾶπὶ ᾿πΔ 15 δϑὶ Πρ 56 0}) ΟΠΠΠ 1) ΞΟ 585 ἡ Νά οἱ 
1511 Βοπιίπαπι Βα ἀΡποσαγιμὶ,... Ὁ] ΠΟ ἃ δ1α- 
τἶδ.... ἐπι ἔΐατι ἰσαχὶί, 568 ἀρὰ ῬαΙΓΘΩῚ ΞΡΙΠΒΕΓ οχ- 
δ π||,) 6115 γουλτα ἃ ΡαΙΓο δἷθο α]10 110 δα [6π|- 
Ρόγ σϑιαΐμισα, αἱ αηϊνούδ Βοιίρίαιτα ἀσοίαγαι!, 510 
αἶσα Ἰοαι π : Εαρέαηιείδ ποπθηΣ, » Θίο. 

}) 4. (ὕχοι. ᾿δ1α. ποῖ. 4.) Οὗτος ὁ Κύριος ὁ τῷ 
Πατρὶ συνεργαζόμενυς, συνήτγησε αὶ ἐπὶ Σο- 

δόμων, εἰς. Ῥαίνεβ, ὉΠ ως Ἰοσο οἱ ὑπ ΒΟ ΠΟ. 1}}15 
συγ] αβ, ἀΓ  οοῦτα δηΐο ει) ἐνονθεώπησιν ΟΧΒΠ- 
{1556 ργοθαγοπί, μὴ) ρα ΓΙ ΓΟ }5. εὐ ῬΤΟΡ ΒΟ 5 νοίο- 
115 Τοβι δι 1 5} ΔΉ 9 6}1 πηαρῚ ἢ 6 ἈΡΡΑΥ111558 ἀΐχοιο, 
ΘΕ ΕσροΙ δα μτῸ {πὲ ΞΘ ΘΒ Ό ὁπ σα τη ροβίρᾷ ΠΌΔΙ, 
58} } 1} ἃ ἴρξο τόρασα ρυππονάνο ριοξροχίβεα. 48 
ΤΥ τΠΠαπ5, Δ ρον ας, Ῥγαώδαη, ο. 1Ὁ : « ΕἸ 15 651, 
πα πΠ 4α] ἂν 110 Πα ἀϊοαν (ΡΤ. ΠῚ 5 ΒΟΥ Ι5ΞΙ ΠΠ ΔΙῺ 
Πρ η 5. ημβαάσβααε ἀἰβρογάοῃ5, οὐθθηὶ ἰοἴπαλ ἃ - 
τη νἱο θα ία ραπίδηβ, μΠ 6 5 διρεν ϑοβογάατι οἱ 
(ομγονῃμι ἔβη οτ δ 5] ρ το πὶ οἰ πὰ ἃ θΟΠΊ])0, 
1056 Θῃ 1} οἱ δά Πυ πιὰ ηδ βοπῖρον ΟΠ οα)α 165 0 ἢ - 
ἄτι, αν Αὐαπὶ ἀβάαδ κα μαιγιατομα5, οἱ ρεοροίαϑ ἴῃ 
γἱκίοπο, ἢ. βοηλπο, ἴῃ δροσθίο, ἴῃ δηϊσπλαο, ογά!- 
ἈΘΩΣ ΘΠ ρτωβίρα ἢ 5. Δ ΤΔἰ116 ΒΟΥΠΡΘΓ. Ωὰ8 ΟΡα] 

Ῥογδουαθαρια5 Δ Π 1 ἃ ΘΟ ρον οὐϊβοθβαῖ, δὲ Ποτ5 1ὴ 
ἴδυνῖβ ατα ποτα ἰ δ5 σοην θα ΣἹ ἸΠπιΞ ΤῸ μΟἰλαἢ, 
ἀυδΩΙ βου, 1 σᾶτὸ δγὰϊ Τα ἰατγὰς.» Υ146 Θ18ΠῈ {π- 
5ΠΠτιηὶ πιαγίσσριῃ, Ὠίασίοφο σῖρ Τυηρίοηο ἁιδο, 
Ρὰρ. 370, 911, 219, 28), 284: Οὐροποϑ. ων (οἰ- 
φησὶ, ΠΡ. ἀπ| Ρ. 119. εὐ Π|8. νιν μᾶκ. 89. Ο]οιηοηί, 
ΑἸοχαηά,, Ραάκη. δ. τ, σὰρ. ὅν Αἰπαπδ5. ογα ν 
σοπίγα Αὐίαπος; ΤὨθοαογοίαβ, {805}, 68 ἐπὶ ἐπ. 

Δα πππι, 16, (ύχοαπ. ἢ. 8, 0. 4133, ποι. 1... ᾽Αλλ᾽ 
ἐρεῖ τις" Καινὸν τὸ ὄνομα τῶν Χοιστιανῶν. ΤΆ Βα" 
πἰπιίσαχῃ ἐοαν]οὐα Οὐ τ σηθαὰ ποπιθὴ ΡΟ βίοι - 
486 ἰῃβοοί απ σο 1165, Πα 5] ΠΠ|Π ΤῊ 85 6556. νὸς 
τ51 4115. 1η46 ΤὨΟΟΡ. 5. Δ ΠΟΘ ηα5. Π8. πεν αὐ 
Δὐζοίψομηι σο Π ἘΠ 65. το βίομ οι ΟἸιτ 5 ἀπο τὴ Ἰηᾶ- 
Το οἴ ρυοβθοῦ!οβ [556 ἀἰοῖ  ᾳὰο ἀ παρ ΘΓὰ 65586|,,ὡς 
προσφάτου ὀδεύοντος τοῦ χαῇ᾽ ἡμᾶς λόγου, μὰκ. 119. 

Ἐπβοδίαβ αασααο, ΡΥμα» υάπᾳ.ς 11}. 1,6. 3, Το! 
ΡΠ ]65 ΟἹ ΙΒ} το] αἰ σμότῃ ρτο [6η 1 ΒῈ5 Ὑ}110 ΝΟ ΡΕ8- 
οι πιο πον ΠῚ ̓ιασίθηιβα 0 ἐπα ίατη 5Βθο 41 βθσὰ- 
Εἰ οὐβεηί: Πῶς, ἰ αα! δ᾽ οὐ μοχθηρίας εἶναι χαὶ εὐχερεί- 
ας ἐσχάτης. καινεν τίνα χαὶ ἐρτ μὴν ἀνοῦίαν ξαυτοῖς συν- 
τερμεῖν,μέτε τὰ Ἑλλήνων μέτετὰ Ιουδαίων φυλάττου- 
σαν. 

ἀἡ πῦπι. {8. (Οτοη. π. 18, ν. 33, ποῖ. 1) Ὑπὲρ 
τοῦ ἀναμφίθαλον εἶναι τὴν διδασχαλίαν, τῷ πρό- 
τερον ὄντι ἐχθρῷ, καὶ διώχτῃ πλεῖον ἐχαρίσατο 
γράφειν. Ηὰπο ἰρβᾶχτῃ γα οηθιη, ἐὰν Ρααΐα5. μ]τιτ65 
άδχη οἰοίον! ἀροβ[0}} ΒΟ. Ρ5ΡΎ 1. ορ᾿ βίο αβ, 6 χ ΟΥ̓ ΤΠ 
αἀήπουηί, βαΐβατιθ 58 ΠῚ 6115 ΟΠ ρτΌΡδτη, ἄαο μοῦ - 
ΘΔ βαποίθ δογι ρίαν ἡπίοῦρυοίθβ, ΑΈ Φ Βεπὸ- 
ἀϊοιυ5 Ρονονῖαϑ οἱ ἀμπαάνθαβ Ποῖ 5. ἴῃ Πθααρ. Ἰπ 
Ερ βιο]α δά οιη. «δὴ 

ἃ Δ πὰ δὰ πυλα ὦ δ ὦ Δ΄. πὴ: ΦΚ,"' ὁ ξώ.- 
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λον τὸ ἅγιον τοῦ σταυροῦ μαρτυρεῖ, οἷο. )6. ἰἴπο Α Ὧ6 ὑπίνουβιίαιϊ ἰηιραγοίαν, » Τίθῃ 5. Ρτορίον, θέ 

ογαοίϑ ν 48 φὰ βαριὰ ἀἀ ὑδίθο!.. δ, ἃ 8, πον! τ 8. 
ἰπίογϑα ἰατηθη. πο δὶ ἀἰβϑιημπ απ πη 6538 ἃ}}- 
4αύβι αὶ απ ὁχ ἤοῸ Ιοῦο, ἀπ) δχ ΔΠὶ5 ἴῃ (Ἀ]- 

θὰ5 ἔσεὶ οεαοίϑ αἱ ποάϊονηαηι ὕδα6. αἰ θην ΤΠ] ΔΠ ΘΠ“ 
εἶσ. απόαιίο ἑλοία 65}, ἀυσαηιθα ται, Ὁ οχϊδί πη ὰυ} 

αοὼ ἰονα, ἀπυπεΐ, αασα δ οδίφοθθϑθθ ἃ ὈΥΓΊΠῸ 
βογιρτο πραϊχασιν Ταογαπὶ, Υο065. Θηΐ {Πὴ0, ἰὴ - 
ας, μέχρι σήμερον ἰσησιαι ἰθτηρογὶβ Ὀτ ΘΓ 
᾿ηϊρυναϊ τὰ ἀθοισηαπε: οαπὶ ἴα πόα ᾿πν ΘΏ110 ΟΓΆΟΙ5 
δάξο τϑοθπβ ἰποτὶΐ, αἱ οἱ Ἰαΐδγοσβο 'ρ5α ροίμοι 
Ογγ 8: ὁχ δἷ5 οὐρκοὸ οομαηῖ πφο νόγρὰ «πὶ αἀ- 
ἀϊα!τεῖα ο556, Ὑ6] ῦδοδ σα! ΘΟ 6565 ροβὲ ΟΥΓῚΠ) ἰοτὰ- 
Ρότγὰ ἴμῖββο κορί μίαβ. ὕστατα δηανονο που αυϊά ααϊα 
ο5ὲ Βογαρ] ἐσ ἀπίτηο 880 οχίτποὶ αὐϊόαπήπο μοὺς 
ρεμ θυ 108 νυύο5 ἰδίμα. μέχρι σήμερον Θίατῃ θυ ον 
ἰοια ρον. οαρδὶ ἐπίθυνα! απ (πα πὰ ἀσποίδῃι, 
δῖ Μαῖίῃ. χχυῖς 8, ἀθ ἀρνὸ {ἰα} 1 ἀλοὶ νδημο! πα 
δαπὶ γοσαίΐαπι ἔπἶδϑα. ἀργῦση βαρ ϊη 5 ἕως τῆς σὴ- 

Ργουϊαριίϊᾳ: 

ἧς Ὁ δοάίε ορίθγις ἀνοίον 
οἋ ποιαϊεῖ »ρευΐαϊο ἀφοι, σα μκὸ οὐιπία γερὰ 
ἀοπᾶονοῖ, ἰαθις πιαλλίυμϑ, {πὸ μέμ5. φολ ΟΥ̓ ἷδ πὰς 
θιφηαξι" ον ηλαῦὴο δμῖς. δοΡοῖ, 

. - . . . . 

ΡῬοΞίγοιηο Οὐγ 5 αἰτεν, αἰαρλην., ΤΠ. αὶ ποτα! θα 
οφλον 5 ἀμ ἢ θ5 ργωβίλη ογθῶι ἀἸ"}, φαο} 9.65 
χαὶ πουῤουλίοις ἐπίμα καὶ αὐτουργίᾳ τὸ τέχνημα᾽ 
« βϑιΒοτγαϊοπδ πὰ 8} 116 ΟΡΟΓα 5. 6}118 ετασ 
οἴαγραη! ἀἸρβηαμιβ δϑε» 

ΟΛΤΕΟΗΈΕΒΙΒ ΧΗ. 

Ααι παπὰν Ὧ8. ἰΌχοη ἢ. 49, Ρ.. 185, ποῖ, 4.) ᾿Ἐλέ- 
αξε σε ἢ οἰκία [καϊάτα, διὰ τῆς νῦν ἐρημίας, δεικνύ- 
ουπὰ τοῦ Ἀριθέντος ἐκεῖ τῦτε τὴν ὀΐναμιν, )6 ἀθλο 
μὰς Ομαρ ιο, ααᾶτα κυ αοταμα μυμυϊ ἤσαια ρα ]ὰ- 
ὅπαι ἴα 550. οχίβιηιο, ἰὼ 480ὰ ρει {πὰς 58 

ξρον, δὲ, η9 ρΠπγὰ Ἔχθιηρα ἰπ τὸ ἃ480. τπδι] 658. ΕΒ Ποπιΐπιτπ ποβύγανι δι αιοῖς ἔνα Ἰλανιια ΡΟΝ] το Πα 685, 
ΡτοΓογάμ.. δά! ἢ. χχνηῖ ἀἰυκ σαί ὁ5ὲ νονϑιοι ἰσιιὰ 
(ἀἸβοὶρυϊοβ δῦρο ΟΠ ΙΒ. ΘΟΓΡῸΒ ΟΣ 5. θυ ρα 556) 
αρμᾷ {μάἄτος ατλ2: πόμερον, δ ο οβύπιῃ ἀ 61 δϑὲ 
δναηβο κίαα. υἰτομίααθ ἰσαα! (δ τὸ ποὴ ἸΟΏΘΘ 
ρει γιὰ, 

ΘΟΑΥ̓ΒΟΗΘΙ ΧΙ 

Αα. πατὰ. 15. (Οχοη, οὐτι, ἢ. ἀν μᾶρ. 141, ηοἱ. 1. 
Οὐχ ἐχ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι τὸν Υἱὸν πατήγαγεο,, 
ΗΪ5 νδυθὴβ οαἰσοϊαταθος. σοηίτα ποϊδηια, ΑΤΙΪ 
ἀοστηα ταπιπ!} γε π5, 4 ΕΠ. ααίάθιῃ ἃ Ρᾶ- 
106 φθηϊίαπι, νογατα μθ 66. ἃν φΦίογηο, ΒΩ ΟΧχ 
δϑδϑηίία Ραϊγί5 βρη τίασας ἃσησβοθθαῖ : Ποαπιααθ ΕἸ- 
Ἰλπιπ1 δα ἐπί πὰ σσοαναταγαμ οχ ΠΊ 116, 56 ἤθ ἢ 
οχβίαη 5. σοῖο ἄββογοθαι. ἀπάϊ ἰρϑαμ 5θὴ- 
(οπ απ Βαδπὶ ἢ. ΠΠΡτῸ δ ΘΟ] ΒορνΡο Τλαίταᾳ (1- 
οἷο, ἀρὰ Αἰαιλαβήαν, ογαῖ, πὶ σον Αὐαηος πὰρ. 
ἀι. 15. νεγθ]5. ἀξοϊαταπίθιῃ ἢ «ΝΟ ΒΟΉ ρΡ6 1 οραΐ 
ΤΠ τα5, πο ταρ δηΐπι οὐαὶ ρυϊαβχιάπι Παγοῖ, πδς οχ 
Ῥαιθ γαῖ, 5664.ῳ οχ ποῦ Ὀχϑιβίοη δ 15. δπαλοῦδ, πὸ- 
46 σι δια πδτῃ 5.8] ργορείδην δι, ν Δεὸ ας 
ον ΕἼ ὁχ πὺπ ΟχΊϑ θα αρὰ5 στα ἢ ἄβδουοθαῖ 
ΑΤΌ5, αἱ αἰ γα ἰοῦ Ἰοψαθηῆί μοῦθγο θυ οχ 
ῬδΙΓῚ5 Βαθδίαπια ροπίταμη πορῆγοῖ, βοὶ δχ ΠΙΠ110 
τποτα τοι σαδύῖ σγοαναγα γι ρεοἀ ποία). 

1014. ἀ. (Οχοι. 14, ποῖ. 3.) Οὐδὲ τὸν μὴ ὄντα 
εἰς υἱοβεσίαν ἤγαγεν. ΒΙσοΡαπὶ Αγίδη! Ομνβίι τη 
αἰϊσαδηο πὴ Ὀχβι 556: Οὐχ ἀεὶ ἣν ὁ Υἱότ' παν- 
τῶν γὰρ γενομένων, οἴο,, ἴπ7}} ΑΒ ἐπ Τἀκπίϊα, 
ἀρὰ Αἰῇλιν., οτὰϊ, τ οὐπίνα Αγαποβ, μὰς. 408; 
«Νοὴ δοθοῦν {π|| ΕἾ 5 πατα σαι σπλμἷὰ δΧ πἷ- 
110 5ἰπὶ ογία, τόβαιο ὑπλ65 ὀρθία ἰδὲ οἱ ἔασίο, 
ἰροασι φασαᾶο 61 ουρθα πη) 6χ πιμ 110 ἴδοΐα τη 651, 
ΟΣ [α1Ὲ αἰϊφυᾶμάο οαπὶ ἤθμ 655, πες ἐνὰϊ απΐος- 
απὰτηὰ τοῖς βοά παδιή! ὑγοδοπὶ5. πη, Εγαΐ 
Θῃί. 501π|5 ΠΘῈ5.» οἷο, 

ΟΑΤΟΒΕΒΙΒ ΧΙ 

Αά. ηθτη" 1. (Οχοη. ἢ. {, μ. 148. πο! 3.} Τῷ Θεο- 
λόγῳ, Νοπλπιο Θτόλογου ἐπι βηαϊατ Ζοαηποδ, θη 50- 
ἴπὴν ἴὰ. αϊο Αρο ΔΙ Ρ58605, νϑρη οἔαπι ρα 
Ομ νβοβίομχαμῃ,οραξ. χχχνι, ἴοσα. ΝΠ Οὐ φασι ἀραα 
Αἀιἰηδηᾶς,, ογαῖ. οομέγα (θλιΐ65, ἢ. ἀὶ, προγῷ δα]. 
ΔρΒΘΙΠ δία θεολόγος, 568 ({Ὶ αἰτχαϊ οοἀσ65 Βαδρι 
θεολογίας ἀνήν. σου γόγο {{1οῸὸ ρτα ἅ}115 βογίριοτνῖ- 
Ὀὰ8. θεοπνεύστοις ραπάοι :0Δηη65, σὰ ἀϊποιξία5 
ἀπάτῃ οείθυὶ ἀθ ΟΠΓΙΞΕ αἰντπναῖο ΒΟΡΊ 56 ΓΙ. 
Αὰ πα. ὕ. (χα, ὅ, ρ. 59, ποῖ, 4.) “Ἅλιος 

προστάγματι μόνῳ, ἀνήρωπος δὲ χερσὶ θείαις ἐπλάσ- 
θη. Ῥγνῳνρορη να) Πιοχηϊηῖβ ρσὼ οιρίου5. ΓΘΡῈ5 
ΟΡ 5 ἴπ δὸ ργοῖραο ροβιίατῃ ἢ 556 ἀϑβόυι! Ῥὰ- 
ἔγθ5, ἐηδὶ συτὰ ἢ βοῖο πχαπλαίο ἀϊνίπο ἔδοίς ἴι6- 
τἰηύς 16 φαδδὶ πιδηλνι5 ΠΟῚ ΤΟστηδλτι5 ογαί, πὰ Ἴοὺ- 
ἀπ πη5, θ6 γϑδι}"", σαρἶδι ἂρ, ὅ, ̓ ς (τὸ ἀαίδηι, 
15 αυϊέ, οἱ ϑογηοηο Π 61 ΟΞ. ρΡΟ ἐδ [οΥπιδΏΣ, 
ΠΘαΙ] ἃ 51ὴ6 Βογιηο 6, ΕΔΟΙΔΤΩΙ5 611 ὨΟΙ ποι δηΐα 
ῬΓΦΣΩΒΙὐ : οἱ ΔΥΩΡ] 15 πϊᾶηὰ Ργορίοχ ργϊαξίο δὰ, 

δίανι!. χχιν, 1ἀ, 1ὅ,. δὲ. ροόβίθα ΟἸιγίξιι5 (ἀπ δὰ 
ΒΓΑΒΡ Θηλα5. ἃ βυποθδτίο οοπάειπιαϊαβ ἪΠ Ρ1ά, 
νοΓ5. 60), ποὴ ὑπὰ δὶ ορὶηῖο 85. Ραίΐλαμα. ἘΌΙΠΥ- 
ταί πὰς ἀοπατῃ δδιηάδτῃ ὁπ ἀδτὴο Ἀπ [1558 
οὐδε, ἀπραξίηιβ νοῦὸ δα ἄθον σάτὴ ῬΊΔΗ ρος 
ἴοτῖο δα πθπαν : τἀφοηπο ἰὼ ὐποία!α 11 ἦν ῳ αι, 
ΘΕΌ ΤΠ}. πὶ 96 οοηδθπδ Θυαπηδί. ὅς. φοαμ. Πα χνπι, 
8. αὶ Ἰοσ 5, αὐνμοισεε ὀρρὸ σοδια ἃ Οαίαρλα ὃι 
Ῥγδίέονμμν, ἰομὶς 116, αι ψαίαρλα δὲ ρ»αίονῃωη. ψα- 
ΓΌΠα αἴδγααθβ ΓΔ} ΠππῸ ἤδτα ἀσπλ5 ἡ ππρ δὲ ὑπ αρης 
δὲ ΡΙαιἱ ργατοσιιτα ἂρ ἀνα  Π 5015. ἀρόγιθ ἀἰβιεϊα- 
σασππιαγ, Παὺ Οαϊρίι. ἀσπιὰπι 8815. ἐθμιρογιρα5 
αἰταΐαμι [556 Π15 ὑ6  θ15 Ἰηηαἱ! νη 18. 

ΟΑΤΕΘΙΟΞΙΞ ΧΙΝ. 

Αἀάῦτῃ, 48. (ύχοη. παΐ. 8, Ρ. 95, ἡ. 1.) Ματθαῖος 
ὁ γράψας τὸ ὐχγγέλωον, Ἑδραίδι γλώσσῃ τοῦτο ἔρρα- 
ψε, 5. Μαιίπῶὶ Ενδασολαπὶ δ θγαοο 868 ροξίτ5 
ὈΥΤΙΔ0Ο ΒΘΡΠΙΟΠ6 βογίριίαηι ἔα 558. Π15. γΡ} }5 ἀβϑονί! 
Ονρηπιθ ; σαοσατὰ οοπϑοη απ} μοπθ ὉΠ Π 05, 41] 
᾿α πὸ τοὶ πιοηπόποτι ἴροσταηί, Ραΐγθο, Ραμ185 
αρυὰ Επβορίαχη, ἢϊξξ,, 80 απὸ, ὦ. 981. Μαμυβ Π6- 
Ῥταῖϊοο βδγπιοθ αἰ γπὰ βουιρϑιϊ ογάο]δ. » ΓΘ ἢ 2115 
ααοφαςς ὅδ ιπς ον 1 (0}}5 νογθὰ Θαϑίδη δεῖ ἀρτιὰ 
Ἐλδδδίανα, Πίβει, ΠΠῸ. ν, α, 8): «αν Πρ 5 ἀρὰ Ηδ- 
Ῥγθοβ ριορτγία δογῦτῃ πσα σοηβουθναπι ναῃ πος 
᾿ὰπὰ Ὁ ἀΠ}1}. »ἱἀδπι θ᾽ μθὸ ναη σοῖο ΒΓ ΘΠ ρῖσοπ 5 
ἀρ Ισαβοθίτιι, “5 δ. ΗΠ. νι θαρ, 35: ΚΡεί πη ηἢ ὥναπ- 
δοιϊατα δουρὶ μέτα δον Μαμῦς αὶ {Ππ| Πθ γαϊοο 
ΒΘΓΙΠΟῺΒ οοπεονίρίαῃι δ ἐρ15)α Π ἀθι ὑϑῃν δ 515 ΡῈ- 
ΒΠ σαν" »Εσαάσπι δίαιτα ἀρ 1510 να μ ο ] 10 Ξογῖ δ. ἃ} Εα- 
8580ῖ1ι5, Ηἶδξ,, 1. πτγύδρ. 9ᾳ., ΠΙΟΡΟΠ Πα α51Ππ Ρν Ε, ἐπ 
φιαίμον ἔναηπρ., δὲ χρη δοϊαβ πο η0 1 Ιοσο. 

ἀἃ ηντῆ. 21. (Θχόπῃ.. τὶ. 15.,. ὃν 1099. π. 1.) Ἔπειτα 
ὥφθη ᾿Ιακὠδῳ, τῷ ἑαυτοῦ αὖν ἀδελφῷ, ἐπισχόπῳ ὃὲ 
πρώτῳ τῇ ς παροικίας ταύτης, ἰΔουθαιὴ ἰβίατῃ, Φαθια 
55, Μαιιιβ χὶπ, ὅδ, οὐ ατοὰβ νι, ὁ, ΠΟΠΉΗΙ ἴτὰ - 
ἴγοῖα ἀρρϑὶ]αηΐξ, Ερὶρμαπία5 οἱ Ραΐσοβ ανσοὶ ἴοσο 
οἴΏΠ88 Φοβορἢϊ ΠΙΓαῺ ΟΧ ῥΓΊΟΥῚ πλαλοϊ πιο ΐο ἔα Ἶ550 
Ῥεγδῖδεηῖ. Υογιππ ΟΥίροπ 5 πάη ἔαπλιπλ οχ ΠΡ Ὲ15 
Ῥαδίγὶ Ρ᾽ Φδοον ποιρί μι. ἔα 50. ἰηποτιριῖθ. οὔ 
οχϊϑίτηαῦ. Ουᾶνα ΗἸοτοηνίὶ μοϊίον δϑὶ βοηἰοηϊία, 
αὶ ἀτθγαΐαν σοι ἅπας ομχὶ αὶ ποβ "1 σοηο- 
γιατ [1556 ; αἰροίδ αὶ παῖὰ8 6656] χ Μαγὶὰ 111α 
αἰίογα, σα ἰοάπη. σχιχ, 3, ϑότοῦ δδδίῷ γΊγαῖτι 5 
ἀϊοίταν, ΟΠβοΡΥγΙ πα πὰ γοτο ἔγαίγοι ἀρ ρο!]ατί ποῖ 
βοίαπι ρα} ΠΘΌτΟ5. δι τα βϑίπααση. ἔπ! δ, νΡΓΌΤΗ 
δαιη γέρο β οὶ ποτήϑη 5 ποῦ σποίαμι. ἤμπο τἸΤῸΠΙ 
δχἰταὶ πὶ ΓΙ ΠΛ πὶ ΠΙΟΡΟΚΞΟΪΚ ποσὰ ὀρ βοοραχη ἃὉ 
ἴρ8ο Ομνῖθίο, γ6 1, αα φατά αι ἀτθεὑναπίαν, νοβίδα Ὁ 
ἈΡΟΒ[Ο] 15. σδη 5. αταπι [1588 παργαΐ ΝΙσδρῃοτγαβ. [. 
πς 6. 38: Ὅς, ἰῃφαὶν ἀρ 1000, ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου 
ἔλεγετο καὶ τὴν ᾿Ιεδοσολύμων ᾿Βχχλησίαν πρῶτος παρὰ 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ξυχεχείρισται, ὡς ὃξ τίνες χαὶ 
παρὰ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ ὕστερον. [πἀθ απ ἃ ῬΒοΊΪο 
δριβίοϊδ 117, ἀἰοίξυτ « Ῥυΐηδσθρ5. οριβοοροόγαμα δ φαὶ 
ἂς χαϑμὰ Βοιαϊηὶ ὩοΠΙοποωι βασγαι οὐ ἩΘσοβοῖνγ- 
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τ παι αριϑοοραίπλ δοσθρι!.» ΕῈ πὶ σλΙΑΙΟΔῸ Αὶ 
ΘΡΊβοομογαχα ΗΘ ΡΟΒοΙΥ Πα όνασα, {πθ 1. ὑριρμα- 
ἨΪῸΒ ὨΡΥΘΒ. ἩΧΝῚ, ΠΩ. 19, Ποδῖ5. χα θοῖ, ρΡμὴ0 
πα ἴσεο ρομ αν “άσοθι5. 

ΟΑΤΕΈΘΒΕΒΙΘ ΧΥ, 
Αἀ παπη. 34. τύχοη. ἢ. 11, μ. 218, ποῖ, 1.) Ἔννε- 

νήχοντα ἐννὲχ πρόδχτα, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐκεῖνα, ἡ δὲ 
ἀνθρωπότης τὸ ἐν μόνον, Ραίΐίγιαμ. ΟΣ ΏΠ]11, οπὶ 
ἄα ῃιιπιθότο ἀΠ ΟΠ] ΟΥ̓ ἽΠὶ αἰβδογαηΐ, δα ἀἰοαηΐ ΘΞΞ 8 
ται σθὴ τ ἈΠ τα τη 5 δπϑιογιπι δὰ Βοιαΐη 1} 111- 
δι τῇ, 485 051. πσῃαμίπα πον δὰ πηι). Πὰς 
ποταμὸ ργορογίοποιι ΟΠ οἰ δ χ ράγαθ} 4 (ΔΜ αι}. 
ΧΥΡΙ, 13) μουσιίπὶβι 41 οαπὰ σοπίαμι οὐ 5. ἢ θΟΥ, 
ἩΠΆ ΤῺ τσὶ (ἔθ 5. ΓΘ το 5 οί 5, ᾶ πη σαι ΒΕ 1Π| 1ν18 
τοροσίδιαα ο πα πιουῖβ Γδρονίαγ: πᾶπὶ απίοδηι {8 πὶ 
ονεῖη υτμα πληι παϊυγα τὴ 6556. νοϊπην, ἀπ ἀθοθῃϊο- 
τπιᾶϑ νθιῸ το] ]αλὰβ 80 6105 6550 ὁγοάπμ!, ἃ τγομο- 
τ α8 ΝαξπΖϑηῖ5, Οοπίγα Πιποιμίμτν Σ « Ἰά το ἀυϊ οἢ- 
πθὰ οτρο τα γάτα ταύο πα θοαὶ ρα βοι  τϑ οἵο ἐμ ΘΧ ΘΟ] 515 
ποι δυγαπίο ἃς βυμογια κξαμο σγόθθι 8} ΘΥΓΑΠ(ΘΙΩ 
ὀνϑῃ, ποβίσαιῃ γε δι παλιιταηλ, μτ δίογο ΠΟΙ - 
πὶ Ἀσ θα 1. 51 Θπίπι πη] οπῖθλα, πἰἰ πηαι [6 ροῦ- 
ἀἴϊο παίαγα υτηδπᾶ, 5ὲ οαπὶ απ ΐν γ50 σοι ράγοαυ, 
418 ἀὐῷ 501, τ σὺ ἴῃ ραναΒο]άᾶ, γα η }15 σὴ - 
ταν αν ρον τα δ λῶν ΒΟ Λαν.» 

Δὰ ἀσπὶς 27, (θχοη, αν 1ά, ν. 3930, χσ!. 3.) ᾿στόλ- 
Λησξ τὶς λέγειν, ὅτ' μετὰ τὸ τέλος τοῦ χύσμου 
ὁ Χριστὸς οὐ βασιλεύει, ΜαΙΟΒΙ])Ὰ5. οἱ Ρ]ιοίίη5 
ΟὨείβιαπι Βἰίατη [}οῖ απο δίσσαία το [556 ἄβ5θγ- 
Βαῃΐ, γϑγιτ οχ {πὸ οαγηθῖῃ ἰυτααπόιη ὁχ δ. γ]γ- 
δἴηο ἀββα τ 5611} : οἵ δίσαιὶ Ἔχ {Π|0 ἱει ρογα γοσηθης 
6}5 ᾿πὑππτὸ παρα 558. Βορη  αῃΐ, 116 ΡΟ51 ἸΠ 0 11- 
ἴα πη , βαρ αηιαια ἠαατοίαπι Ππθηὶ οἰΐαια 
Ἠαθίταν πὰ δα ἰβαθαμί. ἢὰ ϑοστγαίοα Ηΐϊβξ. 10. Πρ 
ς. 19: "Ἕχτοτε Χοιστὸν αὐτὸν γεγονέναι, χαὶ Υἱὸν 
ποῦ Θεοῦ, ἐξ οὔ τὴν ἡμετέραν ἐκ τῆς Παρῇξνου σάρ- 
χα ἀνείληος, ποὺ τετοαχυσίων ὅλων ἐτῶν, ἔχτοτε γὰρ 
τὸν Χριστὸν ἀρχὴν βασιλείας ἐσχηκέναι ηέλουσι, χαὶ 
τέλος ἕξειν αὐτὴν μετὰ τὴν συντέλειαν καὶ χρίσιν, 
Τοιοῦτοι δὲ εἶσιν οἱ ἀπὸ Μαρχέλλου χαὶ Φιοτεινοῦ, 
τῶν ᾿Αγχυρηγαλατῶν, οἱ τὴν προαιώνιον ὅπαρξὲν τε 
χαὶ θεότητα Χριστοῦ, χαὶ τὴν ἀτελεύτητον αὐτοῦ 
βασιλείαν ὁμοίως ἀθετοῦσι, 

Αά πῦχὰ, ϑαταή δηλ 016. (Οχοη. 
ἐτύλμητπεν εἰπεῖν, ὅτι ὁ Δόγος ἐν Πατρὸς ἐξελ- 
θὼν, οὗτος εἰς Πατέρα πάλι» ἀναλυθεὶς οὐκέτι 
ἔστι, Ααἀ σης ΟΥΤΠΠ Ἰοοῖπὴ {ΠΠπείτα πα απὶ ἈΡρΓί 6 
Ταοίαης Τποοάονϑιι {18 φαὰν ἢ. ἢ, ὁᾶρ. 10, πάρ 88 
ὧο Προγρδὶ ΜΛ ἢ : ὦ Μάγοο}} 5. ἀδΙαι ποραν 
Ὠγροπίαξδοη {γὶπὶἐαίστη. χτοηϑίοθηι νθγὸ ἀπαηι- 
ἄδλπι ἀν᾽} τα 5 Ραΐγὶ5 ἴῃ. Ογιδίαῃι γθηδδο αἰχιΐ, 
εἴ μαὰς ἤθαπι γουατπα ἀρρο]ίαν!, Ῥογασία ἀπίθαὶ 
πἰηϊνονδα Θοοηοπηίε, τασβὰβ δἰϊρασί τα 556 ΤΌγΟΓ- 
βᾶπια6 δὰ θα, δΧχ 400 οχίσμηβα [Ἀ}}ν 

ΟΑΥ̓ΒΟΙΠΕΞΙ5 ΧΥῚ, 
Αἃ ἡππι. ἀ, μ. 34ὅ. τΟχοῃ, ἢ. 2, ν. 32, ποί. 3.) 

Οὐτε συναλοιφὴν, ὡς Σαξδξέλλιος, ἐργαζόμερα. 
γιὰ απ’ ἀθ δα 6 1} Ἰιωτθϑὶ δῦργα δά ολΐθο!ι, ἐν 

ὅς οἵ οαίοος. 11, ὃ 6. Θαΐληῖθ. αἀίοθγα ποη 405 
γα ΘΥἽ} υῶ ΕρΙμΠδηΐπ5, πίθτθ8. ὑσχας πὶ 1, ἀ6 δα- 
ἈΠ οὐγότὸ ἔλατο: « ἤονασῃ ορίτιο δὲ, απ φοιη 
6856 Ραίγεαι, οἱ ΕΠ τα, οἱ Ξριθθαιη βαπολαιῃ, αν 
αὖ ραπιάριῃ υροϑίαβι πὶ ἰγ685. ἀρρθ! ἢ 685 οοηνε- 
πἰαξ ον... Ουοὰ εἷ 50}15 Βα υάηα ἀδοϊαταιὶ:; 
ἰὼ ἀὰὸ οὕτῃ ἀπὰ 511 Πγροϑία5)5, [πἱρ]θχ ἈΠ ΠΟ  Πι8 
δοίας απ : πἰπαΐσαπι 18 ραμπαὶ γ15. οἱ οα]οίαοϊ θηάιὶ 
δἱ ογμίοα]διὶβ ἤσαν, Αὐ γἱπὶ ηαϊάρηι {Π4πὶ σα]6- 
ἴαοϊδηαί, πος 65. οαϊονεῖχ αἴἰααθ ὠδίατα ϑριγιαϊ 
τοϑρομάσγο; ἹΠατα δ ϊ νορὸ νι ΕΠΙο; Ρὰ- 
ἔγθπὶ ἀδηΐχαβ τοί5 πγροϑίαβῖθ νὰ}, (πα Δα] 
οὅ56 [οὐππ πὶ.» 6. παἰτρίιδααθ ν6το, πρὸ ΤῊ 
δἰ 5406} ἰτιρίοἰαξο δι μα Πα δἷ5 σὰ ἃ Ογτῆ!ο αἰσι- 
{ατισαπὶ Ὑἱαοοπι εὐ η 55. δία  « Οα͵5, πα}, 
δπΐθ βαογοσαπι Αγίμν ΤΥ αἰ Δ {15 ἀμ Ιἀίειη ἀϊβοϊη- 
ἄδτα, 4.18 δῃΐθ βοοϊθγαμιπὶ 58 6. ΠΠατὴ ΠῚ 115 Τιῖ- 

πἰδίοι σοηΐαηάθγε 985 θϑυ 

1814. ποῖ. 32) Καὶ 

ΤΉΟΜΑ ΜΙΕΒ. ΝΟΌΤ, 

6 
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Αὐ παπὶ, 13, (θχοι, τ. ὅ, Ρ. 399, ποῖ. 4) Τωὸς 
μὲν συγχέχρηται γλώσσῃ πρὸς σοσίαν, ΡῸΓ 
σοσίαν ἰπ|6}}Π 166 θα )1 νοίθτος ἴᾶπὶ οἰ Παϊοὶ ααπὶ ΟὨτὶ- 
5.18] ΓΕΡᾺ ΟΡΒΟαΟΓΙ ΒΕΔ ΓΌΣ δῖνο ἀ1 9] πιὰ βῖνα 
Δαπιληάγιπηι 90 μ πε. ΡῸΓ λόγον νόγὺ σοφίας, 
4ποπὶ ἰηίοι δι ΒΘ ριγ 5 χγχοίσματα Ταοθηβοὶ Αροβίο- 
15,1 ον. χιι, 8, Ὑποοδονοίασ, πὶ Ἰοο., ἰρϑαῖι Ομ ιῖ- 
5ιϊαπ ΣΟΙ βἰ οι σα ἀοοίγιπλτη 16 }Π|0 1} τ κι ΒΘ πη Ἐπὶ 
βαριθηί ὦ νοῦαὶ, ποῖ, οἰσαποπί αι, ε6 ἃ νου ῃὶ (ἰὸ- 
ΟΕ Δ ΠῚ γα} 5 1080 δ ίατη νη ητι5 ροΟΒίο] 5 αυα ἰᾶπα 
ποσεροναί, οι ἀἰνὰβ. Φθ 5. οΥα μα 5.α, δὺ αἰνὰ 8 
Ροίγαβ, οἷο... .ς Νααᾳυο θηΐπι μοί Ἰβθθηΐϊ ΒΟ. 65 
Βιξύδίονοβ, δὲ πη πὰ 511} υἱοί πὶ μγαηθ5, δὲ ἈΠ 6- 
ΤΆΓΌΙΩ Ρ]Δηρ ἱμηαγὶ, οὐμοίομθ5 Βάθόγα δὲ βουίθοτο, 
εἴ φα αἸ 6 Ραμ οἱ ΒΟΓΙΡ 5 πιὰ δσάραπ, νἱριαΐα πιὰ- 
χπα πη β᾽οτγο, 51 ἃ ἀἰνίαυ, ϑρίγιια νόσα δαρίθα- 
υϊΔΠὶ ἀοσθρίπδομξ. " ῬῸΡ σοφίαν γόγῸ ΟΣ] ἢ νὸ- 
Ἰα 1559 ὀχίβίππο ἀοηθὴν ϑριυ 5 58 006}, φὰο Ομτ]- 
5018 2} β͵ΓΆΥΟΒ 56 086} 1185 4ηα]65 ἐπ ΒΔ]οηλοπ 5 ΠΠΠν18 
ὁοπ ποθὴ παρ, ἀρθάαο βία ϊο οἱ Ἰα)λογα ἤονιο δίας 
εἸοάα!ὶ να] ποναηί. 

ἐθ14.. (υχοι. ἰδ]. ποῖ. 3} Ἄλλου φωτίζει τὴν 
ψυχν» ἐν προφητείᾳ. ΡῈ προφητείαν ΠΟΟ [000 
Ὀγρατα ΠἾ 1] ἃ]πὰ ν6116 οχἰβίϊαιο ἥθατη μὰν- 
τικῖν, δῖνθ ρεϑδθηβίοημοθπι ααιη πὶ δἰ, ρυϑα!οἰυ- 
ἢθπὶ ἑαϊατυγιπι. Νὰ] ἀυπὰ πὶ βασνᾶβ. δογιριαγὰβ 
ἸῃηοΡρρτοίαηαϊ, ααθα ἀἰοσατα ἐγὰΐ πη 5 ρεορμοθίω, 
ἢΪΒ. ΟἿ1ι5. νου 5. ΒΘ4ΌΘΏ ΠΡ. ἀοπιμηδίαν, ἁλλῳ δὲ 
δίδωσι ἑρμιηνεῦσα! τὰς θείας ραφάς. 

Δα ποσὰ, 98... ζΟχοῦ. ἢ. 1. ρ.. 336, ποί, 1.) Καὶ 
τὰ υὲν ἐστιν εἰς λειτουργίαν ὑποστελλόμενα, 
ἀποίον Ερ᾽βίοϊῳ δα ΗΠ θνατοκ ἀρ μοίοσ πορχληΐ τ 1} - 
ΒΕΡΆΓΟ 556 11}, ΟΡ. τ, 16, Θυοα νόγο σα5 συλ} Ποῖ 
Βομλὶ ΔΠρβΟ]α5, ἰδ δ) υπίοβ, ἀ55 1511, [ἃ ἀἴβον- 
Η5 ϑογαν δου ρ.ι γε γ ΓΒ 1]5 μι ΌΒατὶ πο ροίδβι. Ρὰ- 
ΕῸ5 ἰΔπῖθη ἰᾷπὶ νοὶ σΖαάπι 11 11 ἄβϑουθνα θπι 
τϑ οὐ δ η1. Οτῖσθη 65, 1}, ναὶ οογείγς Οοἐδδνη, αι τι5- 
ου)απάαο ποι] ἃησϑίαη οιδίαάθιη ΡγΘΟθ5. Ο}115 
ἴ)6ο ΟἸὍΡγα αἰ οἶ : 6 ΕἸ, ἀρ 6} 5. ον Ὁ. ΒΟΠΙΡΘΥ ΒΓΘΟΘΒ 
Θ[15 1ῃ θα ἢ ΟἸΤΘΤῚ μὸν αἰ σα ἢ ΡΟ Π  ἤ οθ 1 51 ΠῚῸ 
θ)εο. » 1ἀδτὴ οἰϊατη ἀββούα! ὅς ΒΆΒΠ ΙΝ οἱ ΠΙοτὸ- 
ἈΥ Πλι15. 

, 

ἙΘΑΤΕΘΗΈΕΒΙΒ ΧΎΙΗ, 

λὰ ἤαπι. {, Ρ. 285, (Οχοη, ἢ. ἱ, Ρ». 389, ποῖ. 3.) 
“Ρίζα τῆς ἀγαθηεργίας ἢ τῆς ἀναστάσεως ἐλπίς, 
ΘΠ ἴον ΤΟΥ ΓΜ] μπ5, 6 αν Οἠν δεῖ, ος 1. « Εἰ- 
ἀυοϊὰ ΟΠ εἰδότα γοβαγθοο πιογίσογιπ), » ΕΡ 
ἘρὶρΠαρῖ θα Απολογαίο : «ἴὰὰ απα, »1} οί, γι τὸς 
Βυγγθοίοπο. α μοπίζιν ποῖον οὐ {π|ϑαατγιι5, οἱ 
ΒΏΡΙΟπΙ 5 ποῖα Τππιλαπισα!α πα, ο παααδ οροναιο- 
ΗΪβ5. 5ρΡ65. » ᾶπο (τ πιιαβόνιην Πάπαοια πὴ Γγυδ δεῖ 
ἀρσγθββὶ βαηΐ δι μα τοῖ, (αἱ οὐοιμαἰοτ πηι τη δι ἔν σαι οἷσ 
ΠΟΙΡῸ5 τὰ ἤΠανασα Ἰπούαμαι. Ρργοἠούέγαῃ!, Υ 6 
56}. {Π|ξς, 1}. ν, ος 

λὰ ἤὰμ. 8. (χοῦ. ἢ. ἐν ν. 02, ποῖ, 3.) Ξααὶ 
ὕοτεον εἴς τοῦτο χατειρνάσατο σοίνιχα, ἤοο ἂτ- 
δαϊτιθηίατῃ, αἰὸ αἀ ριο απ 8] ΓΘΒαΓΕ ΘΟ] πθ1ὴ π|]- 
ἴὰν αν μος Ἰοοὺ Οὐ 5, ἱτῶὶ ΟἸδιηθη5. Π0}1., 
Του Πα π 5, ριρ δ πἰα8, δβῖνθ α41}}5 αἰϊὰ5 ΡΜ διοίο- 
σὶ διοίον οδὶ, ἀδβαια αν αχ Ὧχα]5 Ἰηἰογρνθίαϊυ ἰοοὸ 
81}, χαὶ, 18. 08] ἀϊοίταῦ αυο δίκαιος ὡς φοῖνιξ 

ανϑήσει. Ραΐγο5. ηἰμαίαλ ποῖ δυδονοίη, 5ρὰ μένων 
ΤΟΝ, ἄγϑηι [ρα] παι μ15 γ ΘΟ θὶ5 106} ΠῚ ΒΟ} απ 
81, 

ΟΑΤΕΟΗ. ΧΙΧ, ΜΥΒΤΑΟ, 1. 

Αὰ πυϊπι. 9, Β. 306. (Οχοι. ἢ. ὃ, Ρ. 318, ποί., 1.) 
Εἰσήξιτε πρῶτον εἰς τὸν προχύλιον τοῦ βαπτι- 
στηρίου οἴχον, Ρθι τοῦ ϑαπτιστηρίου οἴχον π0110 
ποῖ νἰἀοὺ ἀαοίογοτι ποϑίγι) ἰθβὶμηατο Ἰοσιηῖ νὰ - 
ΡΒ ίϑυνο τοσϊρίοιο. σοπδιθηιη, Πα] αϑπιοί ! Ἰοοᾶ 
φωτιστήρια, οἱ, αἱό ἰσ ΟΥΠ|05, βαπτιστήρια, 
ἀ μἰβοῖηδο, ἀαϊὰ5 Βάρ Ἰοτλά!ο, Βαριϊπιμα 68 οσο] ϑβ᾽απ, 
οτάσαϊα, » εἴο. ἀρρδι]αμί ρυϊηγῷ οἱ πιδάϊῷ νοϊαπία- 

τ|5 δαοίοτοβ. Τα ρυτ θὰ5. φαϊάθπι πΠᾶ5Ο θη }5 ἔσΟΙθ- 
5159 πα }1ἃ ἰΙοοᾶ Οδ τι δία ηῖ5 Ῥαρυταἢ 15 ἀοβυμαία 6Χ. 

ῷ 
δ 
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δἰ 558. ἀρουτα πὶ ὁβὲ τ γογασα {Π| ὅ. Ποῦππο5. « ἴῃ ἃ Συντασσημαι, ἐκ τρίτου. ἴὔτὰ πάλιν λέγει αὐτῷ ὁ 
Τοτάδηο, » οἱ Ροίραβ, τγοίογοΐο Τρ  }]}1}ᾶηο, Τρ. ἡ 
Ῥε ὑαρίΐϑηιο, « ἴᾷ ΤΊΒΘΓΙ Ἰχι!, » 1 ἀιοααθ ροξῖ- 
θὰ 5 σθόβοῦα 5. θότα μὰ δαρ ἰπιητπὶ σα οὶ τὰ ἰοῸ 
ΟΕ τα θαηϊ, πο δοϊαχῃ 1π {Πα ν}}5 οἱ δἰαμη δ, ΡῬΓ8- 
δου νέην ἴπιὶ Ἰογάδηθ, 56 οὔδηι ἴῃ τράηιι5 ρεῖνα!}5, 
αὸ ἀσμ! μΕΌΡ ΤΟΣ ῬΟΙΘΒΟΜ ΟΠ 5 [ΟΡ να ἢ ἴῃ 0515 
σατοογθα 8. σ} νὰ Ὸ δαρ που α δὸ ἔθη ρ} ΓΟΓΠΠΣ 
αἰνιπάγαμι τηϊπίβιονιο οχβίσαοία [αογιια τ, τεῦ ΠἾΒῚ 11 
φαΡΠ οο, ρτεβοηίδ ΟΡ πόσαι. οαλῃις, θαρεζανο 
Ἡοῖαπι ουϑί. Τπ6 δε α ΙΔ Π 15: 4 Μάμαι, πᾷ}, 
ἴδοῖὰ δι ῖγ σιαϊϊδπη γὼ Ὀαρ(Ζὰ Π15. ΠΡΟ ἀπ 5115 
Ροθϑυιηιδ; οἵ ΠΡΟΙΠ15. ἀχθὴλ πο πδοὶ ἐπ ΟΠ 1}. 
οποία πείπορ. ν ρηθῆῷ μραϊγίασοπ. ὈΒία! 6; 
« 605, 4πἴ| ρὲγ ἀοπιαπῃ Ὀδριίχαμ!, οἶσε, ἔογᾶβ.» 
Βαριἰδίοεία ἀαίθην ἴα ἴατο ΔΡ σοο]οβία 56} 160 προ 
Ροδια ἴποτο, αἰπε γα τὰ γὙ6} τὰ μτγίναϊ5 φρ5, γα} 
ἵπ ἰοὺ ἀ[ἴάα0 ἀμ άΠ1ο Ἔχιρα Ὁ θ6ηὶ, γ6], φυοα ἀεὶ- 
ἴα{1ὰ5 ἕαἰτ, ἀθαὰς Ραρ[βιεγίο, ουΐβ ἸΞ ὙΘΓΘῚΒ 
ταθιἶηἶῖ Οὐτ 5, γον ϑ Πτη αὶ γε ον, ἰπ 080 
οσοίοβῖαν νου Ϊ]ο, Ιηἄθααθ ἢ, ἐ'οσαϊοολοκὶ, 51, 
οαἰοολαιη οι ἀϊοιθπίαν ο855 περὶ τὴν πρόανλι» τῶν 
βασιλείων, ὦν εὗρ. ΝΣ « Οπαηάία ἴῃ οαἰθομπαμθ- 
ΠΟΓΡᾺΠῚ ΘΕῸ 65, ἰὼ ρῥἰθί 15 γρδτ θα ο 8...» Προ ο- 
54 ΠΘΙΏΡΟ γορίο ρα ]α το σοπιραραῖ τ, [ἢ οὐ} ὰ5 ροτ- 
ἰἰοὰ χολυμάθ2χ δα 5ἰπἰδίγαιη. μαρία ααὰ μα}. 
Νοίαηδαπι νογὸ 688 Ονγ πὶ ΡῈ γοοο5 ἰδῖα5 τὸν 
προαύλιον τοῦ βαπτιστηρΐίου αἴκον, ΠΟΙ. 5100} 1010 
Ῥαρἰπδιονίαι, 588 ρον στα 568 νοι λα! ατπὶ Ὀδρ ῖ- 
βίθσι! ἀρηοίανα, ἢ 40 τὶ 5. Βαριίϊδιηϊ, ἀς ἀρ 5 
1 Πὰς σαίδοἢρ 51 αἰ βϑόγιξ, ΓΟ πιοτὸ Εσσθβθ Ηϊοῦὺ- 
ΒΟ] τ] απὴ ρογαροναπίαν. Ναπι ἰν ὁδίδο}, 886. 
δῚ, ρομ]οθίαν 55 το] ]αα {αῷ δά βαμεπιπυτα ρθγι]- 
ΠΘΤΟΗΙ, ἜΧΡΙΠ σα αν ατ, ὨΙ ΠᾺΡ ΠῚ τὰ ἐν ἐσωτέριν οἴκῳ 
γενόμενα" «Οὐ πὶ ἸΤη τον οτὶ ἀομῖο ρμογαοία Τπονο, » 

Αα πὐπὶ. ἀ. (θχόμ. ἡ. 2, μ. 51ῷ, πὶ, {.) ᾽Δπο- 
τασσημαίΐ σὴ! Σατανᾷ. νοχ ἀποτάσσομα! 5ἰρηϊῆς- 
οαΐ « να]ορὸ ὑαθοο, παμίίαον τοι ἴο,.» εἰσι ορρο- 

Β 

αἰδατ νῸχ συντάπσππαμαι, (αὰ) Δα Θὰ νὴ ἰνα] οι, αἱ ( 
55 η ΠΟΘ . «παπᾶ οατη α1}15 ΔΟΙΘῚ οὐ [0 τὴ 8 ΘΟ 00. » 
[π646. συνταξχαῖνης « αὐἷθ Ἰηδίσιιοία Πδν [ποῖ ἢ 5» 
ἀραιὰ Χορορῃσηί,, δὲ συντεταγμένῃ φάλὰγζς δρὰ 
ΡΙανασομαπαι, Πμάδααο ἀραδ ΟΠ γγΥβοβίοπαμα ἴῃ ἤπὸ 
Βομ]). 21. ἃἀ ρορ. Αμοομσῃ, ᾿Αποτατσομαΐ σοι 
Σατανᾷ. .... καὶ συντχσσομαΐ σο:, Ἀριστέ, η. 4. 
« ϑ8ίδπδι ΒΘυν 1] τη πητῖο, δὲ τη ΟΣ Ὶ 5 ΤΙ τὰ ΠῚ ΠΙᾺ ἢ 
πὸ ἀβ0}}})ὺ. » Πα ιβοο γοπ αἰ ἰα 5. ἢ ΟἸ ΠΙρΡ8 
0018 5118 ϑδάθηιν ἴου πα ὀργαὶ Τοσπα]α. ΕδοΙθδίτο Η16- 
ΤΌΒΟ ὙΠ Δ πτ Γορπλα α πὴ ἰὼ πὰ ὀδίρο δὶ γα ]οῆΡὸ 
ἀθβονίρίδιν πὰ ο..5, βαρ καρ π5. πἰμηΐται βίδηδ, 
ἴαοϊο ἃ οοοϊἀδιύθηι 50 [οι σοπνόῦβα, ργοίθηβᾶι 6 
ἡπαπὰ ἀἰσοθαί ρείπιο, ᾿Αποτασσαμαί σοι Σατανῷ, 
οῖηἀὸ χαὶ κᾷσι τοῖς ἔργοις σου" ΤΩ νότγο καὶ 
πᾶσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ, Βοπιαπη καὶ πάσῃ τῇ λα- 
πρτίᾳ σου, Ομ] 5 ὑοησροα σπη1 σαν ὧδ γε ἶα- 
μοι ἴπ ὠοησίξ. ἀροξῖς [ἰδνν σαι, ο. 41, βορθῦίδϑ: 
« (ππὶ τϑηππαὶ ἀαὶ δαριίχαμι [1ὰ τοοῖϊοῖ: Βὸ- 
παρ ΐο ϑαὐαπο δὲ ὀρθοῦ ρα5 δ᾽ι5, δἱ ροιμρὶβ 6]5 δἱ 
ΟὙΠΠΒᾺ5 Θ᾽ 5... ν νος δἰ ἀβοῦῖθον 48.4 (μτίξιο.» 
Τούαῃ) νὸρο πὸ υἱτατῦ Ῥ]οηἰδοίχης. πορὶβ ὀχ ῃϊδοὶ 
Βυσμοϊορίατῃ, ρᾶρ. 228, αὶ ἀποδυπμένου, καὶ ὑπὸ- 
λυρμένον τοῦ βαπτιζομένου, ἀποστρέφει αὐτὸν ὁ 
ἑεϑευς ἐπὶ δυσμὰς, ἄνω τὰς χεῖρας ἔχοντα, χαὶ 
λίγε: Υ, ᾿Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ, χαὶ πᾶσι τοῖς 
ἔργοις αὐτοῦ, καὶ πᾶσ: τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, γαὶ 
πάσῃ τῇ λατρεία αὐτοῦ, καὶ πάσῃ τῇ πομπῇ 
αὐτοῦ ; καὶ λέγετα! ἐκ τρίτου, Καὶ ἀποχρίνεται πρὸς 
ἕκαστον ὁ κατι χούμενος, ἢ ὁ ἀνάδοχος αὐτοῦ, εἴ ἔστιν 
ὃ βαπτιζόμενος βάρθαρος ἢ παιδίον: καὶ λέγει" ᾽Απο- 
πάσσομαι. Καὶ ὅτε εἶπτ, γ΄, ἐρωτᾷ πάλιν ὃ ἱερεὺς 
τὸν βαπτιζύμενον" ᾿Απεταξὼ τῷ Σατανᾶ ; χαὶ ἀπο- 
ἐαὶς μία ὁ κατηγούμενος, ἢ ὁ ἀνάδοχος. ᾿Αἀπεταξάμην. 
Καὶ ὅτε εἴπη τ, λέγει ὁ ἱερεύς Καὶ ἐμφύσν τον καὶ 
ἐμπτυσὴν αὐτῷ χαὶ τοῦτο ποιήσαντος, στέφει αὐτὸν 
ὁ ἱερεὺς κατα ἀνατολὰς, κάτω τὰς χεῖρας ἔχοντα, γαὶ 
λέγει αὐτῷ ὁ ἱερεύς: Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ ; καὶ 
ἀποχρίνιται ὁ χατηχούμενος, ἢ ὁ ἄναδοχος λέγων" 

ὃ 

ἱερεύς, Συνετάτω τῷ Χοιστῷ : χαὶ ἀποχρίνεται" Συν- 
ετεξάμην. Βανι] ἀπίετα ἔσο] 6 5185 [να πῶ [ἢ ρ]6- 
τίδ|ας. δἰ ΠΑ ΠΡῚΝ. αδιίαία, δεὶ οαάρθιη, 88 σὰπὶ 
ἴῃ ὃ. ἀνορονῖ Π.. Βαύνη. ἵατὰ οἴη τὰ Ογάϊη. 
Βοπιδη. σον! : « ΤΗΣ ἀΐσθβ δ᾽: ΑΡγο πη [185 
δαίαηα Ὁ οπρ. ΑΡτγοππμίῖο, 1δὲ Ομ ΠΙθ5 ΟροΓΙν 5 
6}05 Ὁ Πφερ. Αρυθπαπίο. ΕΔ οαπιθ5 ΡῸΠ|}}}8 618} 
Τΐοβρ. Δρυοηθοθο.,», Οαάμη ψΕ61Ὸ ΔΏΪΓα15 51 ἢΐο 
το απ 10 Π]5. ἰὼ θα θη). τὶ 8. ἀἰβόογο ΠΟΘ ὁχ 
Οτίμθπο, (αἱ ἢπὶ ΘΟ ρ ἢ ἰανῖο ὧν Ἐρίσε, αα Ποπιατιος 
ἀδ 6ὺ ᾿πρηθϑοηθηι ἴασιυ: « ᾿ϊεοογ δίνν, μα], 
απ υϑσαίβαιο {᾿ἀο] ιιπι, σα πὶ ὈΡΙσασιι γο πη δά Δα ΔΝ 
Βαρθθιμὶ εν. αα1ὰ ἀρ] ανοσ! ἀἴδθοϊο, ΠΟῚ 56 
ΠΒΈΓΆΠΣ ρΟΠΙ 8. 6105, οὐ νοϊαριι 5 ροϊ γατη.» 
ι Τογια! απὶ ἢ. 6. ἐογόνα, οὰρ. δ᾽: « Αἠθδηι, 
ἴπαυῖο, δὐδίατὶ, ἸΡΙἀδπι, 864 οἱ αἰϊαθπαπίο ρεία5, 
10 ΘΟε] δῖα 50} δῇ! }51}}5 πιῆ, σΟμ Ο5[ 118 ΠῸ5 
τϑησοιίαγο ἀἰάμοϊο, οἵ ρορῷ. δ ΔΏ56}15 6085 : ἀδ- 
[ἴῆς ἰθὺ πιθγριπλυτ, » Ἐχ αὐίΐβΒ ἀδπιιπι παν ν - 
τασα ϑο για, αἱ οὗτοα ἅχι. 20ὺ ραβδὶ βαηΐ, 
αρυὰ Ἀαϊηατί,, ρΡ. 80. 

ἀἀά ηππι. ὑ. τθχοις τι. ἀ, Ὁ. 280, ποῖ, 2.) Πομπὴ 
δὲ διχδήλου ἐστὶ ῃεατοομανίαι, ΡῬΘ. θεατρομανίαν 
(πο {νοανεῖ τυ βληᾶπι. θὰ πο Π]0 18. ἀἸΧοΥ 5) 
1.6 μὴ} Ον 5. ἀὰ υλν}5. μΘ ΠΟΥ͂Ν 105 θΟομί 08, 
4} οαπὶ ἴα ποπόροὰ ἀϑογαιλ ἑαϊβουύατῃ 1π5 Προ ἢ - 
τὰν, Ρὰ 50 δον απιά θη ργεθϑιἀϊο ςοἸοδραγοηίαγ, πίοΓ 
ἀϊαθοὶ! 5οἰοανηλαίθ5. το ρεϊΠπηξο Εσοϊοϑ᾽ οθη- 
ϑασίααϊγδ ποτὶ ἸΠ] ΠΊΘ το Γεσθηδϑηΐϊαῦ, [π46 Οοη»εϊξ. 
ἀροβίοὶ., 15. ντις ο. 33, α Βαριδαιο ἀτοθηζατιᾳαοί- 
αοῖ βοθιι ορούαιῃ ἀἄλπὶ: ὃν ἐπὶ σχηνῆς ἐὰν τις 

προσίῃ ἀνὴρ, ἢ γυνὴ... . 0. ἢ παυτάσθωσας, ἢ 
ἀπουφαλλέσθωσαν. «( Βοσπίσογαηι 51 φαΐβ ἀσοσοθαὶ νἱν, 
αἰνὸ [απιὶπᾶ .. «.. ἢ] δὰὺ ἤποιη [ἀοϊληϊ, ἃ τ 6}}- 
εἰαπίαν. » Εἰ Το μ]]ΠἸλλι,. οϊοφεί,, ο, 381 « ϑρροϊᾶ- 
ααΠ|5,. Ἰ1π|0, νδϑεῖ5. ἴῃς ἰδηΐα ΠῚ. τ ἢ ΠΙΆ ΓΊΙ15, 
ὰ φαλπίαπι ΟΥἸβ  Πθα5. δότιαπι Πα 5. 8015 ἀ6 58- 
ροιβοπο ὁοποῦρίαδ: ααΐη οὐ 1ρ5ὶ5. γνϑυϊί8, ἀδ 
ααΐθὰ5 ἰγαηϑίσαπμαῦ, ρεερίογ βάσιν. ΝΙΠ ὁ51 015 
οατα ᾿πξαμτὰ οἶτον οαπὶ ἐπηρι 11 ἱμπορίτι, απ 
αἰγοοιϊ.αἱο ἀσοπαιοῖπῃ χυ συ να πΠ 806.» 0 σὰπ Δῃ. 
12 ὅν ᾿παῖοῖ} οϑβοηῦ 1 ἀἱ Ξρθοα ! γο5, ἴῃ 1085 
Ομ ἶ5 σθη6 015 σρροίασαϊα ΧΙ Ροτὶ σοπβαονογαῃξ, 
Ἰίρσαπι 5 γι ρ5}} θὲ δρεοίασαϊδ ποὺ δἀδιῃάϊξ, Ἰὼ αὰὸ 
ἀυαϊαον Ἰαἀοταπι μβοηοτα, πἰαλῖσαπι 105 ἐΠπραίγα- 
ρας οἰγοοη565. νρηδί 585. οἵ ΤΠ ΠΟΡΏ, 4 ΘΔ ΠῚ 
ἃ Ὀνρτγίαπο, ΒρΙρμ απο, δο. ἡ ρτοναηίην, Ἰαΐο μον- 
Βα ασ, 

1»14. τΟχοι. 10 οἱ, 3.) "Ἔνθα τὰς ἀσελγείας 
τῶν μίμων ὄνῃ ὕῤρεσι πεποαγμένας. δίοπ! βοοὴᾶ 
ΑἸτὰ5 5815. ἐαρρὶ5 ταῦ, [ἀπ δίθααο ἂσ δραγοῖα 
λα] τη ᾿πΤαϊηδία, ἰἰὰ Θαηλή θη (στρ ββίτῃ πὶ γὸ ἀ{{|- 
ἀγα πον ἂ δ οπλ γαοταπι ΠΆΡῚ1ι. ΗΪ ποι ρα 
ἄπῶχ βοοὴα δ! οἰτο θαι νασᾶγοι, ἢ. Ἰοσιμ 568 
ραϊρίίατη ϑυμελιχήν αἰοίαμῃ (ἀη46 Μη ΤῊΣ Ὠγδ] οἱ 
ἀΡΡΕΙΠαπίανι ργοάθαη!θ5, ρΌθαϊα [ 55 πὰ σαφν 
βρδοίδοι!α ὀχ ἢ ρα θαπὶ. Ηϊπς ϑα!νίᾶπι8, }}}». νἡ Π) 6 
σαδεντι, « ἰαϊθν 556, δῖ, Πηραγαίθδ {Πα ἰ ΓΟΓΌΏΣ, 
αὐ φαφ πὸ ἤσμ! δὰ ποὰ Ξοϊθτη ἀΐϊοογο, 56 ρὐϊατα 
τοοογάδγι 4Π14815. δη6. ΡΟ ΠΟ 6. ποη μοββίῖ, Οἷς 
ΘηἾι, παι, τορι νογθουηᾶιθ δία πι ἀἴσογο 
απδϑί |1ὰ5 τον α πὶ ἀρ] ΤῺ Π}} 1 0 ἢ. 65. 41Ππ|8 νΟΘΌΓΑ 
ἂο νογθόναια ΟΡεσθ μα 65, 185 ἀηοίααπι (αν μ᾽ 6}- 
π8, ΠΠ1ὰ5 κοϑίααπι Γα Ἐπ 65 ν᾽ χ ἀθ δἰΐατη Θοϊὰ- 
νΠ18 ἀρτπᾷ Μίηππιτη, Ρ. 344, «ἢ 80βη] οἶδ, Ππ 4}, 
τιον το ἴατοτ, ἰἀτριθ 0 ργοὶ σίου. Νινο θα 
ΤΠ 5 ΥὙ6] οχρομὶν ἀμ] θα γ6ὶ] πιοπείναι, πυὸ 
Θηρεν}5 ἰδυγίο ἀσπόνοηι ἀυσπι ἤημὶ!, 1π|{Π|π|ξν»» 

"14. (θχοι. μιὰ. ποῖ. 4) ᾿χτεθηλυσμένων τε 
ἀνδοῶν ἐμμανεῖς ἀογύσεις. [,ἀβοίνΔπη ρΡδηίοτη - 
ΤῊ ΟΥΌΤΩ ἢ}5 6 ΓΡῚ5 ργοβθαυλίαγ Οντη Πὰς, 4α] δο π|0}- 
11|61 οἱ Το} 8615 Ῥσόνθοι ἔαου ο, ἈΠ ἢ [ὉΠ] ὰ5 11}}- 
(α1} ν ἀθγθηίαν. Τα 5. ΠΟΤῚ Ρ6. ἰαπιααδ ομεοθηδ ἔμ 
δοῦῖ π᾿ Πα 15 βαΠ αἴ, αἴ ΘΕ ]Οἶ5. δέει πὶ, ῬΆΜ]Ὸ 
τὰ οἀ ΘΒ 10 0]Ρ0Ὲ5 ἀἰαπηηδηδα ν] ἀϑι αἰαν, ΗΠΐπο ΠἸοροην- 
Τη0.8, δρ δῖ, 8, αὐ Ἠαγοεϊ,. «ΟἸὰ {Ππδαι να! θ5, ἰη.- 
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4171. « ΒΟΘῈ}}5 Ἰάργῃ Εἰβίστ]ο απὸ ΠΟΡΟΌ πὶ το}»- τ Α φρερίαρη τε, ὁπ π|δ τουθα Ἰίσοε οἱανίηνα Ἰης ἀσονῖ] 
βια5 ὀείθ πες, στο ὨΙΟΠ 5 ἢ θπονθια Γρ ἢ μ αν 
᾿να οἰδηΠτ5 σαοίμπιο, ὰ ρέίομρι ὁ Τὰς « Ηϊδι σοὶ 
δυαΠι Πρ ιΠΟἹ Θύβιαβ,, Πρ πΒ ΤΠ πιο 5. {πὰ 5 
πὲταπ απὶ ΕΠ ἀπ 65, 5. 5ΆΠ απ ὁ ΟΧ ΒΓ απ! 0- 
θη}. » ΡΙΌΡΙΘΡ θῷ ὁποῖα ἀϊαήια πα πὰς ΦἨΜΠντ5 
βόθηαι οἱ ΟΥ̓ ΟΠ θδίσα" ΘΜ Π1ὰ5. εὐ Ἰ!ατα δυμαη!αγ, 
ποῦ 5ΌΤατὰ ἢπ Βαρ  βηιο Ἰκ{Ππ πρα ΡΠ] τῖ5., οἰνορῃ- 
5.15. δὲ σὐαξαχοει ἃ}}15. σοπππιία απ! ΟἸεἰβεία πὶ, 
γόσμ ΕΓΔ] σα ΠΟΙ ἢ)}05 ΘΟσ] ροι αν 1οῖ5 δα ποιϊἑαια ἔμ, 
π6 415. πιὰ 15. ϑοθηϊοῖπ ἐπίογοββα απήθνος, ποι 1 
ΠΟΙ} 56. 1 ἴῃ ἽΆ]}]1ο : Ἀαρύλου ἀπανορεύξι τοὺς 
λεγομένους μἴμους, πὶ πὰ τούτων ρθέχτρα, εἶτα ἧς 
μὴ» χαὶ τὰ πῶν χυνηγίων ὑξσονας αν ττι ἐπὶ 
σχηνῆς ὀρχήσεις ἐπιπελείσθαι. ἴν ὁ πις τῶν παρ- 
ὦντὸς χάνονης αατχῳρονήσοι αὶ πρό: τι ξαυτὸν 
τῶν ἀπηγύρθυμένων τούτον ἐκοῶ, εἰ τᾶν ἀληριχὸς 
εξς ἔσω. « Ὁη- 

τα 

ΓΟ ΕῚ 

μαραχιοείσθυ, εἰ ὃὲ λαϊχὴς ἀφηδιζε 
απο ῬΓΟΪΗ ΝΟ, ῦ βαμοϊα, ον ἀπ νοι ΒΏΠ|5 ΞΥΏΘΙ 5 
δὸ5 αὶ ἀϊοιτα παν πεΐἱ οἱ σον δὶ βρροίαοα!α [οἴμ᾽ ο 
γνοπα !όσα ἀἀοαο ρου αι οηθο ὑάδαιο τι πη} 
ἦπ βοφῃδ 58} πὸ8 μου ΠΟΙ. 51. ἀἷξ ἀπ δ μ1τῸ - 
56 πίδτῃ ἐἀπύπσιη συμ ΟΙ ρβογιί, οὐ 56 ΔΠπι.α] ον α 
{πμ 561} γο ΠΠὰ ἀρ ΘΓ τ 51. εἰ συϊάοιη οἰονίσμο, 
οροθαιαγ.Ν᾽ νοΤῸ Το 8, ΒΟ σοί πριν κ᾽ ληοτε (τὴς 
{πὸ 38. π)αμοῦ σΟΠΟ 1} Οτλμῖμαβ 'θ βασογάοιμ 
οὐἀἴς ΠΟ. {Ππ|15. ἡ! ον οἷ, θυμελικῶν παιγνίων 
ἀνε μετῆχ!, « Βορηΐσοβ 05 εὐσποῦο. » 146 
ΘΠ ΠῚ σάῃοῃ, οἷ το μο!}]}, [μιοάέςοῃΐ, ὁπ. 67. σομο!}. 
ΠΗ δε πη, σας 5. σΟ ΠΟΙ, Α ΡΟ ΔΙ ΘΗ ΒΙ5. 

π|4. τύχοι. εἰ ἃ. πον ἢν} λεύτε τοὺς (5 ΓΙ ρϑίηιι5 
μνήπε ἢ τῶν) ἐν χυνηγίοις ἑαυτοὺς θηρίοις ἐχϑ'- 
δάντας, ἵνα, εἰς, Οἱ ἴῃ 

" 

, 

νοα Ο 5. ἴῃ. οἰτῶο νοὶ] 
ἀπ] Πποαιγ! 5 σαγὴ οβ ΠΠΞ μα κιαράη Βοξεαρη δἰςο- 
Μνᾶπίαν. Υοσαμὶ πῸ5 αὐ ΟἹ θητιομάχους, ἐπιθανα- 
τίους, παραδόλους, ὨΙΘΓ 6ὲ Βοπιίαγιιαν. νοπάϊογθϑ, 
σαμ.δροῦο 5. ἤθασαθυ, σοι Π δ 5, ν ] }} 51 ΟἸΧΟΥΙΒ 
ἀνοντίζοντες, ΠῚ ποίησ 00 πο 500} 0815. ν οἵ τιπ| 
σασροθαμ!, 05. 15. γΟΡΡὴ]5. πο βόα. ἀλῃλταὶ 
Ονεαξ, νον σαα Ππ} ἀϑηχθ! Ππάΐογα θΓΟ ΒΞ 9 
ΨΘΙΆΒΔΠ!, ΘΔ 6 5. ΘΟΟἘΡ 5  ἀβίϊοι, ἡ ὦ περ νομ δ! 8 
5800 ΤΟΝ ΟΠ θ βοί. Ναί τΓο5, ὑθστίπι οἰΐατη 
ΒοΡῚ ρου 65. δι 101, Οἴτφονο, ἐπ α ἐπέ. απο} τὰ 
σομοῖοπρ {ἰχῖβΕ, ΜΙΙΟπ μι ρα ΟΣ 5 οὐ οπ 1πὶ- 
"15 δορά ίβδο γοπηρηθ] σηι. » ϑρηρύθοι Ομ5.. ὧδ 
Μασ Ἰῦ. « Ναρο ἢ Τὺ ΡΒ ἈσΊ γί, 115 
Οχ Πρτγπιδηΐθ, ΘᾺ] δι} παι πὰ πρθομισα!α μτσῖρᾶ- 
χτατοίατ, » οἷο, ΤΡ ΠἸὰ 5 σα θηπθ,  μοίσροις ο.4.3. 
« Νοὸῖ ἴπ ρα Ποὺ ΠΠΡΟΡΔΠ 5. αἰδοῖ, σα μ6- 
ΒΠΑΤΙΪΒ Βα ρ λα ΟΠ 05. ΠῚῸΒ5. 651. . 

[μ1ἃ. (ῦχοι. ἴ1...... 281. 1.) Φεῦγε χα τὰς 
ἱπποδρομίας, τὸ ἐμμανὲς ὕεαμα, Ρ]ατα. [ἰπΠὺ- 
γι ροποχὰ ἀθπα οιπα 05 ἐμ ΟἸΤΟΙ5 ἘΧ ΒΗ ΡΟ πα!ατ, 
πῖον σαδῦ ρου πποίμοτα Ἰοσαπλ θη θαμπν εν αταΐπα 
Ογαπ οὐ ἐππαιρείρια πὰ 5. ΡΖ ᾺῚ Ὑ6] σ᾽ σαι! ἃ- 
γθ 5, ΜΟῚ σαττίθα5 Αἰ πι ἘΠ, δὸχ ἀα ἐσρίθυ. υἱεἶ θ 18 
οἶτοα μβιοῖῆπι Ξαχη πᾶ ρετηϊο το. ἀσι αναη!ασ, 8] 

( 

βογαϊηΐ δαὶ οπγγαϊ δάϊαηοι Γαονῖπ!, πὸ {Ππϑ θα - ἢ 
ἴθι : 51 (065. ἰσίσς διὸ, ΗΠ) θη]! δαῖρηι ΘΟ ΓΒ5 
ἴῃ ποποτοῖα ἰθόναην ἐπε θα! ὈΙκα5. ΟΠ 
[πὸ ἀἰοα παη!. {νμᾶ5. 4115 Τ᾿ ΤΟυ 5. σαπάγιρας ἢ, 
ΒΟΙσ 05 70νὶ : Ἰἀσοαο ΟΠ ΕἸ  π1κ ΠΝ ΤΠ. πη 6.110 10- 
(ον σία πανο ἰαἸὰ σογίαπιῖπα. Δαγιρ οαηι Ιἢ 

ἀἴνρυξας δοοϊοίαιο5 βίνο δο ΠΟἼ05. ΟἸΞΟ Βα Βα αἴπατ, 
Ππ|α5ὴ ΘΟ] ν6 ἀ1θὺ νῸ] ταρῦσ, νοὶ ὙΠ] νὲ} οῶ- 
ταιϊοο νοι πη! όση 4αἴδικ ἀπλιοϊο δὴ αι, αἰ ἢ- 
βαεραηϊαιν, Εο ἀαϊθ τι ἀξα 0 ΡΙΟσΟΞ3ΟΓΟ ἴανον 58ι- 

ἀϊππηηο ῬΟΡΪ ὑγρὰ Ἰιᾶποο, ἰαοϊ ποθ, ἀξ σαύατα 
ἴὰ βραϊέατῃ ον 5 ἀιροῦ! πιά} πι ποπη πη ἀλῃ σοι 
οὐΐογοιιν. Πης ΒΘ ορΙ πα) αδηιηοά! ππάτονα ἀδ- 
τὰ πάραπὶ. Δπτοπία 5. ἡπηρογᾶϊον οὐ ρ} οβαμλαα ΔΒ 
ξοῖρϑβο : Παρὰ τοῦ τρορξως, ἰπήσϊ!, τὸ μήτε Πρα- 
σιανῶς, ἦτε Βενετιανός, «.. γενέσῆχι « ΔΡ οὐα- 
οαἴστο αὐσορὶ, δ τὰ σογίδρ ἐααθβίο Ῥυαβίη 
απ νοποίον λοι νν ,ς ἴαα]ον Πργοτ. » ΤΟαμ 
νϑτὸ ἰτσὺ αὐτί καμα! σα! δηάῖφας πο ρούπιπι οἰ οραη- 

τον δχριἰοαῦ ἀατηπαίψιιθ Τογ αἰ απα5, σᾶρ. 9. 1)6 

᾿εοίογ πο σαν θειιι, « Ἄτηνὸ δ ἀρ Ποῖ, ἐπέξαες 
(πὸ ΕἸτυσβοθ χίδρα ΠρΞ πη πον το Ὁ 
ΞΡ οχ ἀμοναίιισν ΟἹ ἀΠὰὸ ςουτπἶξ ἀβὴδ ΓΟ 5 
ῦπ οὐμξ, δι, σὰ ὧς Ἰθ5. συδοϊιτς ο9 ἢ ἸΡΔΏΒΙ ἃ 
61 σα σ δκἰ ἀρητα Ομ Ἰον αι 11. ΟἹ ρίαν Πα το Δ ΤΟΣ 
ΟἹ ΡΟ  ]πεὶ ἀμί αι τοῦ 5ροῦῖσα, σαν. οήπος ἃ 
Μυνοιτο, «ππἰδαισς ϑερπιο πον ἀροοί, δῶ δὲ 
Νορίυτη 5 σαι ιθ εν 5. δδὶ, ἀιάσς του ἹΠρρίσ ὡμ- 
θυ αι, πα ἀτἰμὰ5» δ], μᾶς Πρ η τὰ, Βα ΧΌΡΙΠΙΗΙ, 
δ οἱ 

ὑρώπα 5 πντο μονῆς σμρθμδ, εἰ παρ απιδτις 
Πα 678 ὑηπόν, να ρηαϊβανισ γοζὲν ἐπδιδέορο οἰσίον, 

Ἰυρίοι ποθ ποῦν ΟΕ γΠραπὶ ΠΙαπ. οἱ φατή στὰ 
40 σαἄπρο ἰὼ ἰΘτ να 1. ΠΠπι ον ΡοΟΥ ΤΟ ΠΙἢ} 65} ἰπταχ5 
αἰ δολθι ἰηγο ἴδ νυ 1115. ὦ ἔρθσανοι ΘΟ  α]λοσι 5: νον Ὸ 
ἩἘΓΟΟΒΙΠ 5 ἀτείνιι5 ἀσσίον 658} οὐ πι5, ρας υπαπὶ 
1 ορὰβ βιιτηι Πᾶν}. 51 ονπ τ οη απ πα εἰς 
ξαλὴ ΡΟ Π5. ΟΕΓΘ Πρ], ΟΣ ἔρβο παν ᾿ἀο1α σον 
Β6ΡΓΡΊακ ξένε ἰθι Θδε οἱ 5, Τα νεῖ ἀἀογονε 5 
ἀπ άνῖμαι ρυοάποιος τον ΟἹ ΔΌΡΙ ΠΑ. ΘΟΤΌΣΠΙΩΒ 
ἸοΙοΙαἴε νοβίϊουαι!. Ν απ απ ἐπ ἶο ἀπ. μ0]}] 
Ϊἀρυαπ αἰδὰ5 οἵ ναβεραπ, Α]}ῖ5. ΠΙρτπὶ οἷν εἶν 
σαπά {π5: Γυιβοδὰ5 “5 δ Ὲ} οὐ βο] 5 τα ογοιῃ τοῦ! 
ΧΆΜ}. 50 1Ὁ ρυδίοα ἔχηι νυϊρία!α, απ πη γβ!- 
θα Ρνογοοία, εἰιββεπὶ ΔΠΠ ΜΙαΓΕ , ἍΠῚ ἀπ} 
ΔΟΡῊΝ Γ8 οὐῃηβασνανριιαθ τ : ΠΡραδ ἢ. στὐσθὸ ΤΡυΡ 
Δ} τοὶ ἡθρηο ; οι κοῖο οἵ Μααν, νο] Δπ- 
ἰκππὸ, Ομ ΠΊ Δα ΘΙ ΟἸΠ15. 5 οοο5 τ] ] ΟΠ] αΠυἴπε [Ἀ τ 
“ἕω 51}, ὰ 9.60. αἰάσαο δίατῃ 1ὰ ἀπια σα νον, ἀτπτὼ 
οἰ 5. ΠῚ Π Δ ΠΠιι5 πα ααίτειν, » 
Αἰ πππῃ, 7. τύχοι: δας, πο! 1} ᾿Αλλὰ χαὶ τὰ 

ν εἰ)ωλικαῖς πανηγύρεσ: κοξιαιῦμενα . ,, τῇ τὸῦ 
᾿αϑόλου πομπῇ ἐγκαταλέγεται, )0 ἸΔοϊυίῃν αῖς. ἴῃ- 
ΚΟἸΠροπθ ἃ 5.1 παρὸ 5). ΟΥΤΗΙῚ νόθα, αι ὁ τρο- 
δίοίι, Ασὶς ἀν, 99. μη όσῖπῆ, ἵππὶ ροκίδα {1- 
ΒΒ λεἱ ἀδυϊα αι ΘΟ, ΒΒ ον Μ1Π|.. Βο οι αὸ ΘΓ νὰ} 
ι ΘΠ π σον μὴ δα συ ΠΟ} 15. πὶ σὰ τῷ δεΐα Ἐπ ον Πα ηθὶ 
γρ ἢ Οἰζατα ἈΠΕ Ἅ1 Ξαονῖβ ΤΠ να πὶ “να ρο ἀΠηπα 
νἱο νῶν Θρα]ασρη ν, ΑἸοχα πα ἃ ΑἸοχαπ α, ρνὲν, 
ᾧ. 34, « Ποβιια, μη, ἐπη πη] αία ΟἹ, νου 15. Π6ῈΓ-π 
ἀύ πὶ ΘΔ πον ἱπ συρα δ, νίδοο [00 6. νίπεσγο, 
ἈΠ ἀτοσθῖ Τα αϑα 5} ΟἹ ἴαθηθ ἀΡΡΌΚΙΟ, σαὶ τὸς 
ἢ Π1Ὲ βη ποθ 5, αἸὰ 5. τὰ που δη ρον μὲ ἈΠ Π}Λ0- 
βαμι, βίδα οβ νόος ναμ ταν δια ἰσηὰ [πὶ μη τ σον 
ΤΩΙ Οἱ ΘρΡΆΪΟΓΙ 51 51}} δι βδουύα ον Τὶ κργύναζα τὴ 651} 
ΠΑ ΠΡ 5:5. [ἢ 56ΟΓΙ5. ΡΟ 115 ΓΤ. ὙΠΟ. Πυμθπ 
ἀπ...» Πα  ππτ 1 Εἰ Βα ΤΠ νθ 08 ἀοίον Περοχα τις 
11, τν, δῦ, πο οι. θα ΞΔ ἐπ ἢ ΜΉΠῚ 
Ῥομπιογο ἀἸ0 1}, νογαμα οὐἴαμι ἀθιτσα τὰ βία α} Ὁ σον- 
Ῥὺ5 σοπιπιαση!α δ. « πτρθ αι θμι, ΠπῚ 11 ἢ 1.1 Π1ΔιΠῚ 
5Π|8ὰ} οἵ σου οι}, δῖα βαθϊ Σ θα ΟΊ ΒΌΓΟ 
ἀιθυιηται τοιαδί οο σϑὶ, θυ αοΐαῖα ἰομαικίατο γο] 
ϑαημαϊποπι, » οἷο, ἃ (ωππέϊομ, ἀροξίονι, 1Πν νὰν, 
ὃ, 31. ΚΑΤ ᾿Ο]ΟΠ ΠΝ ΠΕ ἀρθιο ἐν πονοιι ΘΠ 
ἀοηθηι πιπιοΐδη! σὰ ὦ σοι! ὴρ} 14Π| πο Πστοῖ κὸ- 
᾿ῖπ|8 Ὠρῖς 11 πο πὶ » ΠΟΙ ΠΗ] αγε ρου ἀπαπομπμ,» 

κα παν ὃ, (Οχοῦ. αι. ἅς. ῃ. ὅθι. πὸ, 1.} τ ἐν 
εἰδωλείοις εὐχή, λίοπ πνάλα! ἀρὰ οἰ] ύη8,. Ἢ} ἰὴ 
ἀαονβ βαοτὶ ο]ο νοῖα μι δῦθβαιι6 ἀκ οἰ ΠΣ τιβ, ον - 
βου ἴι γοτὸ ἰὼ σα  βαοσι κισυνροῦ!, παπσαραᾶνγηῖ, 

ΔΙϑχαπι. δα ΑἸοχαιθ., 10. τν, ὁ. 1ἅ. ὦ Τὰ οτη πη, 
ἐπ}. δύνο σοπϑε τη Π1Π}ν αἱ ὈΠΙΝῚΝ σοὺ οι ἂν 

Πολλασι ἀσέδββο ἴΟΤΟΝ β05] ρα γο το αὐνοσανες, 
ἘΠῚ νυϊδηίθα Θ᾽ ΡΟ ΡΠ ΠῚ νΟ 5. 6. ργϑρα 1} π|5. 61" 
βἰηΐ, κ σσ νονὸ αἰθο! ὁ] τα πιονῖνο σθιβοῖ Ογ- 
ΧἼ15 ᾿ πᾶιῃ ρέδοδβ Ταὰϑ ΒΟ ἢ 0165 [αἰ πιξ, ἀφοπγὺ- 
εὖ Τὰ αὐ}, ποῖ 86, 

ΟΑΎΟΗ, ἈΝ, ΜΥσΤΑ. Ἢ, 

λά πα. 3, πι 318. (ὑχυπ. αὶ 3, ἢ. 38, ποῖ, 1.) 
ΙΣἶτα ἀποδυθέντες, ἐλαίῳ, οἷο, Ῥοβίηιαη νΞ ΡῈ5 
ΟΧΤῚ ουᾶπὶ σπϊοο!πιπιρηῖς οοθο, σποάμ. τπσι!ο ἃ 
ὑᾶρὶ !6. ἀ( σαϊσοια ἀπροράπαιρ, ΠΠπ||π|βο0 πισνὶα ἔρὸν 
ἀαρα  5ϑῖτπᾷ ἴῺ βουῖριῖβ ρου τητογα: ΓΟ οβία {Ὸ πιο.» 
[ο. Οοηείξ, φροκῖς, 1. νης ον 35.,. ὲ πλοἀπ8. θὰ- 

ρθχαπαὶ με ϑογι θέ πισ' « ἰη665. ἀαἰδια. μυΐα8. Οἷθὸ 

ὃ. 

Φῷ.᾽ 
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φἄποῖο, ἄρα Βηγ ἤτα ὴβ ἄσαλν κα Ὸ αν 1, ὉΠΠΕΠᾺ νοῆι ὙΝοληθ ὁχ ᾿υμαίπθ ρα  σαια οἱ δυοα πα Ππαὺ 

οὐτίο μαρυδι οὐπεναιαιν ὅς ας ΠΡ ἼΒΙ παπὸ ρθολοες 
δἰασθαι, οὐ ὙΟῊ}Ὲ Δ οἱ οὶ πποιοθλη. » δαδιίατις 
αποσίμος {ἀ51, 67. ὧὐἱ τἀ οθχως (51 πιθ!υ ΨΦα5.18] 
85}} που οριικ}ν α Ρυ αι, τ {π|ῖ|} (ἰὸ μαρ! Ζασιε!3, 
οἷο αὐὐσαγ ἀἰοταιίο τῷ κάσεο ἀνάσνο Πα 1 τος 

ἀϊοϊα Κα Ὁ ροναμο ον, ν᾽ οἷο, γα, ἔπ ἀΠΠΟ ΟΣ, 
τ μ. 83. ὅ}} Βα ΒΕ παν ἐ1 815. ἀββόον δ, πΌἤλτηι τ π 
οἴξοῦτπ ἀπο σῆθὴλ ἔαρι. Νὰ ριτα αὶ ΤΟΥ ΠΠ ΠῚ 5 
τ οἰοη 5 ὅπ πα μεμα πὶ ΠᾺΡ ἀπ 11 ἀπ 
σι εἶς σπειπαιτίοιιο πὰ ἀπὸ μὰ Ιοσὸ πᾶ}, ἐδ 
παὐοϊίσπο θ05., Βα ρ σα 9 ΠἸ᾿Προη θα διττς 
[. (θκοῖ. θ΄, πος, 3.) πιχλήσε: Θεοῦ, 

χαὶ εὐχῇ, ονπαλα ἔρβασπι ρεσσα 15 188. ΟἸθηηι 
ῃος ὁχονώχαιαμι οοπερονααθαι, Πα 08. Οὐηεέξί, 
ἀπορβίοί,, 0. γα, ὦν ἀϑ,, παποι ἰπἰσμυν οο ἰθσο 
ἀΡΡΟΩΣ δοίον πὴ πα δ να δ᾽ ἴπ|} να Ομ Θ Δα το η 
ἰτοι ἃ μομ ἴρο πὶ γοιπίξείοθοιῃ μορσαίουα αι οἰ γητο- 
μεναι πῖι δ μα κτθα, 510 ὁπτν Ἰηνοσα!, ἰπμομ ἢ 
παῖ Ραίοσαι Οσκ !, ρου ΘΟ 5 παίλιροΣ ἢὶ 56ιν- ἢ 

86ππὶ αὸ πη [0] πονεῖ πιι σαήθπ!]5, Ὁ] δα ΠῚ τιν 
οἷοι ραπίπο οθλί: Δόξα, σἱ 468 μραϊηι 50 {0|- 
(Τὰ ΟἹ ντ οἰ Ποασοπιρῖῦ "οι ᾿5βίσ ποι ΟΡ] ΕΟ ΟΥΊΤΩΙ 
αἴσιαο βυθραΤ Δ ΟΉ ΘῊΙ ΘΟΙ ΓΘ 5510}}18. Βα ΡΠ 58}: ΠῚ: 
ἀ ἀρ σέ πὰρ, ΒΟ κι5. ΟΣ ἢ ρἰθταίος ΠᾺΡ εἰἰμαιια 
ἰαἰϊαοπο βουσί θαπι ἰἰρμοη 1. συ μη» Ποὺ 
ΟΥ̓Δ ο νὴ οἱ ἀστίηι μο πδά}} ΟἹΟΙ 58 115 ἡρόντο ἀδ- 
οἰαταῖ. 

Αὐ πιὰ, ἅν (Οχαμ. δια, μ», 980. πο. 1} ἀαὶ 
χατεδύττε τοίτων εἰς πὸ ὕδι.,. δΝίος. ΡΝαρ(παπάοβ πὶ 
ἀπιὰ ἴον παν (ἢ 65. πηπὸ δ (αἰξβῖηγα5, οἱ 
“αν ἃ Ὀμείδιο οἵ ἀροξίο! σ. απ {ποτ} ργῶ- 
ὁρρίσσ ρθε Ππῖξ ἰαταρτν ΡΟΒῚ ΟῸ5 ΘΠ ΠΡ ΟΝ ΠῚ [δὰ - 
ΕἸ ΟΝΊ ΔΎ Π58 ΠΙΑΒῸ το ΡΙα πὲ ἀμον ἀβεῖθηο οι δία!, 
μᾶθ Του αΠ]Π]Ιαπ πὶ, οὰρ, 30 αὐ ει δ σα σΉ Σ 
« ΧΟ θ, στ} γπαπὶ ἀν τὸ Πότ Ο πα ἢπ Ῥὰ- 
ἔρτῃ, ΕΠ αν ,ο., δριυϊα τι βαποίσ , ΠΟΤ 1ΠῚ ΠῚ 8), 
Νατ πὸ ΒΟΘΎΘῚ ΒΘ τον ἀα κἰθκα α, ἡ σπηῖπα, ἢ μ61- 
ΒΟΙΆ5 51 561 5 παῖ αι,» ΕἸ Πν θ6 ὁογολ τ ἨΔ 
ὄπρ, 3, «Ποπίηο τον ἀηου αἰ ππαρὶ» ἀππολε ἀτιὺ- 
4αὉ ἀροβιίοίοναι. ὃ, δοιὰ απυβάμα ἢ ΡΟΙΟΩΒ 
ἘπηΟΙΠΙ ΔῊ 5 Δ 1 το (4}] νον πο ἂσ Π ρον ἈΠ] - 
απ 1: ΟΡΒἸ ποῖ τη πποῦίθην ᾿)ο πη! [λα δὰ 1) 
ἀσυθγτί τα : « ποι] 51 ἃπ|5. δι κοῦ μη5 πὰ! ρσοδθν- 
(ον πολ το 5. ΒΙΟΥΒΙΟἸἘ65. Ὁ6}}05. [0 Ρ. 1512} Γ θα 1, οοὰ 
ἀθῶα τδυδίοπομχ 60 ἀοιὰν θὰ τολίσην 1) Πλ ), 
Πομοπαταν, » Ἐπ ράθ]0 ροϑὺ ΟΡ βοομθ. ἦὼ πα πη 18,8 
ἰδ ΠῚ ΠῚ 65} {στὰ πΠῚῈ ᾿ππ πνοσξίαηο τὰ δ μ  π|, 60} - 
Βδύσμα, ἐπ πλαπὶ Ρα θην ΟἹ, ἡ π, ΘΕ ΞΘ τ ἢν 5Π}}- 
οἰππ ἐρτ' πα ΠΟΥ ΜΉ 6... » ΠῚ πὰ 9 Πχά 1} τἬι5. πὶ δ - 
ἀἰδυπα σεϊθοία ἀσσα ἐμαάαπ πὶ νίμοι, γι. Επ- 
ἙΒΘΤΟΙς μὰ δ. ὩΣ ρα, 480. ἄσατ.. οἱ παν ΠΠ|ὰ ἀηπο- 
ἰανη μα, 265. ὁ αι ΔΆ ΟῚ οΥτἰμίιιο προ ΟΠ 5118 .- 
τι ριον οι ἢς πρῖτι ΒΔ ΠῚ5 τον ἔρϑὸβ θα γ65. δ0ὴ- 
γεηϊ, πάσηι οὐτη α οι τα πὸ θΡ δον ῖ- 
Ῥίαπι δον, ἃ] νοῦὸ νοι θη ϑϑο 01] 
ἀθοθρίπῃ τοῖα Εν ΤΤῸν ΠΠῸΒ γοσοπβομ 5. νΟΗΙ 
λυ ν βοϑι τη απ, αἰ ἰσ 1}. ὑ6 βῴδι τας, 80, ἰσηι. 
ΥῊ} οἷν ἡτοὰ. ; « μα] 15. την 5.6.1} 5. νΘ 1} ΕἸΒΉ ΤᾺ 
προ 8η5 θογηίππια, ἴθ {Π} 115. ΠῚ Οὐ 51 1 π|5. ἃ 7118: 
αθτιην θα μ(βηηα αἰδοῖ 115. σα 15. ἔβα 11, αἰσοιν 
Ἐπηέος ἀοσοίς, κα οἵον ΒΓ οαμ, δροξῖς, 80, Βαρυα λυ, 
ἰγ} ΠΕΟΤΒΙ Όο αἰ} 6558 χατὰ τὴν τοῦ Κυσίου 
τόν, α δοσαηάτιπι οτ] Ἱ Ἐρτ οὐ Πα πὶ.» Τοῖσι 
Ῥοασίῃ5 ραρὰ ἀμ νας παν, Πρ σοπδυθναῖ., Οἱ- 
δι1ποῖ. ὃ Σ « ΜΠ], ᾿π τ, Β 8. ΖᾺΪ 0 μύτη Ξ0- 
Ἰωισαϑία ΟἸνεῖδι, πὰ οδοι ἐπητη δ βίσρι 56 55 - 
τα! νη γηδαγο, Πα ΟΠ ὙΘΥῸ ὨΡΠΙΘΟΊΗ ΠΝ, 
'ἴρβο Ποιπίηῦ ἂς Ξαϊναίσρο ποβίστο φόκαὶ ἰταϊίομίο, 
105 αὐ σθοῦ αὶ ποτο 10 ΤΠ Πα, ἀἼπὰ οἴμοι ατεν- 
5108. απ ισπαστα ᾿ιθ πιὰ τπισ! παρ ΠΊΡονο, αἰ - 
σοῖς θοπηο εϊξο  ι  Ξ βηθ: Βυρίίσαίο, οἷς, Βι ὰ- 
51}{π|5 οὐ σίοηιν [π| }π500 τιον ῖβ ἃ {τα πη ὁύο!ο- 
δ: πβεσα 661}. Πργὸ ομαι θῸ δρθτίς βαποίο, οὰρ, 
δἰ, « φατὰ ἴον παν σι ποθ ποῖη, ἀπ ποῖ 9 1γδ- 
Ἰααὰ ἰΐσπν φὰτ ἤπης ἴθ Ραριίπανο, νοοῖ! γοπαι- 
τἴατο Βαίαπῷ Θὲ ΔΗ 6 0115 Θμι8 δχ φύὰ Βουρίατα Ππὰ- 

απο ὅν» το ἀρ βαάτι οὐἹβίαθ ἀοτιναίιη 
(γα ΠΙονοαν αιια, ἡ δνσηλμβ ὑμεε ἐζογτοςς Ἰῶγῃ. 11, 
ρπαπ. 189. οἷν Π5..1 « ΑὮ πιδβοῖδ οὔπτας Πα 4 ὉΠῈ| ἰὸς- 
οἰπδία μα αὐ μπῖς οὐ τπσύθοα, τ{ Βαρ.λι[}5. ροτίσα 
μι τιΞ οι αν, ΟἹ τὰ ἡηνούθιαι Ἀρίγ|5. ἐαἢ- 
οἰπ5 Ὁ οὐχὶ πεῖ 8] βου ρεπιῃ 51} ἡ μὰ Ασιθιι5. ἀμόξιο- 
Ἰοσαιτα. πα πι δὲ ΟΕ ρθε ἀπο! Δ 5. ποῖν πε θσσθοι, 
ἴθι 5 οὐθῖ5 αὶ άπ βάνέριη ΠΟ ΒΟΉ Β.15 5] Ὁ ᾿)} Ὁ - 
δορὶ οὐ αονει, Νηι ΟἹ, τα Πα ἀν μὸ 0 ἐραΠἸολεὺ ἢὶ 
τω ποιὰ οαδουνα παν, αἀοιϊοῦ στ 510} δοτ ρὶμ' 
Ἰυρὶξ πἀδαγρανόγαμι, νοία! ἴῃ ἰαγασιο ἰδ σαμο! 
πον α!]1.6,.»ν οἷο, 
ἃς (ύχοι. δ]. πὸ, 3.) καὶ ἐνταῦῃα διὰ συμ- 

δέλουυ,, τὴν τοιήμερον τοῦ Χριστοῦ αἰνιττόμενοι 
παφήν, θπ5 τἀ ]ολλο5. ἈΠΌΡΓΕ 501. .} 1λαῖνοε, σαν δὰ- 
λα τθ. σας τ ἐμ σοπ αν, ΡΥ 0 τὰ 
δἰ μη ἰυατοπν 6. δἰίψαο εοιΐο ῥτοιογοπίαν «ἴοι 
δα ἐπ ἐαηοία ΤΠ πος [ἰὰ θη 55. Αγσορᾶνσ,ς 
Εσοιος ϊονανολε,, οα}».9 τὰ Τρ χα !6ην}} πὶ ἀδλ α!}ς 

αἰάτιο ἴῃ ἀὐῖ θη 5 4π| Πα πὶν ἀπ ον βίοι» οἱ 
δπιθυβέσμαβ αἰ π τὴ {νὴ τ ΟΠ χα ἀ1}115 σαβοι δὶ 
ἀρροαιὶ οἱ ἡπνοῦας, » δοοπηο, 4} θα απ [αν 
ἐεγ πον μο αΒλυν, ἂν πο ραοίο, νάπαπα (ἢ ΡΙο αὶ 
5Βορα!ίασα Οἵ γοππα ΓΘΟ16 ἀμ δ Ραρ  πτι “απ τα τ ὺ- 
πόπι ἢ ΒΟ ΠῚ 135. νΘΓΡῚ5 ἈΠῸΡῚ νγ!5, νόραπι 
αι νομοῦ. ΝΥδβοησα, θὲ. δαρέϊηιο μνικι, 
ἴσαν. 1} : κ Δὰ ἰόντ σοσπαίπι οἰδιηρηίστα, σα μη, 
τοι! θα, γα {ΠΠ 4. 516 Δα να ΓΟΤ 1 ΓΟΡΡὰ, 05 8}}5- 
σοι ἡ ἰάσαρ σαπὶ ἰοῦ δία} οοίπαπ5, [εἰάπὸ 
Ρονασίαπῃ ΟΞ γΡοΟἸσμἷὰ στατ πὶ Εἰ Ππιβί να κ. » ὰ- 
ἄρηι τιοινο ἰγ}}1015 ΠΥ ΟΠ 5. πιΙ γϑίθ ἢ ΟΧῸ 
ΟΠ σαὶ Τμοορὶιν αοίι5, ἐπ (οίοξδ. 1, 132 «ΟἿ Ρὰ- 
Ὁ διθαῖα ἈΠ} αὐλασ, οὐῖι Ομ νῖβίο. δ ρολ ταν, γον [υἷν 
πὰ (ἀοπηουπίοποπι ἔγίαια ἀΠου ΠΠΌΜΓΩ1 ΒΟΡΆΪ 1: 
γᾶπι αἰ μη Π 5. 6, γα ον ο5, απὸ ἃἀὰ νοίογθὴ οἱ 
1 ρουύζαία χὰ ργοο! νοῖα ποηλ θη αἰτἰπδὲς » 

Λὰ παπι. ὃ, (θχοι. αν, ὃ. Ρ, 587, ποῖ, 2.) ᾿Δλλλὰ 
ἀαὶ υἱομεσίας γάρ) τυγχάνειν, 96 γνίποῖρα! 
Βαριξ οἰΐδοῖα 15 γοτθῖξ Ιοα νας απὸ 
πἰταῖτατη 1 1}61 οΠπιοίπιαγ, ὑπαὶ οπΐαι. μον Κᾶρα}: 
δέλα ΟἸεΙϑίος ἰαιια ὰ σαΡἢΠ, τ ϑιίοο, φπίάρτῃ, 
86 ἀν ο 551π10 ππ] 0115. νἱποῦ]ο, σΟΒ ΟΕ, ὑπιπ|Πὶ 
ΟΠ) ΟῸ ΠΟΥ ΡῈ σοη δ πῃ 185: τἀ 5.6 10 παϊανα 
Τιῖ5. ΒῸῚ οδῖ, 18 εἴ πὸ5. στα πα οἱ αὐοριίοιο, Πνὰ: 
ΒΗ" δασύ ἀὐπξηι αΐσα, σσπδοσασασε, Ηΐηο 
στοροτίι 5 Ν  Βθοπαβ, ογα! τῇ ΒῈ Φ Πωρείδμι,, ἴθμὴ. 
"1. μαρη ξηλπηι γοσηΓ οἰκείωσιν πρὸς Θεόν, κ σο1-- 
ἡαποϊοποιι οααπι 60.» 10. ᾽ν, ΡΟΙΙΒΙΟΙ, ορ. 190, 
δαρξαα αι. ἀἰοῖε υἱοηεσίας,, χαὶ θείας συγγενξίας 
πονηπυκόνς ὦ ΠΟ Ἰσπ 86πλ οἱ. αἰνὰ τη. Ομ ΠΟΜ ΘΤᾺ 
ρτούγοον, » Οὐ ἀπ! ρᾶσίο σὺ τ, ρα]οια ὁχ- 
Ῥ σα, Τποοαόγοῖα5. εἰς ΤΠΟορ Πα σιι5, δὲ ἐχαίας, 
1. 1 ἀΪῖπιὰν. Ραριίβιηο {πγδία αι. τἀ ποβοι 
᾿Επειοὰν, πὰ αἰν 1116, εἶπεν, ὅτι |Εντῖς υἱοῦ Θεηῦ 
ἔστε, διῶχακει αὶ πῶς ἔτυχον ταύτου, καὶ φῆτιν" 
᾿πνξδήσασθῃε τὸν Χ οιστὴν, τὸν χληθῶς Υἱὸν τὸῦ Θεοῦ, 
ἐχεῖνον δὲ ἐχδεδυμῆνοι, εἰχύτως υἱοϊ Θεοῦ χρι λατίζετε, 
[516 Ψ6ΡῸ ὁομλπ 651, ἴῃ. Θαμθη: ἸΘοΠ, Ῥᾶς, θῶ, 
Αι σαΐσι ΟἿ γἰδίαην ΕἜ πιπὶ 1)}01 ᾿ηἀϊατιης, ἰρβί αι 
ββίμ Ὁ} βαιπῖδ, αὐ πδτὰ ὁὰπὶ 0. οὐμηα!σηριη 
ἀπ! πὸ {68 ῬΟΣΙ ΠΟ] δι 8, σράξα ἴα. φαοα 
ἸΠῸ 681 παΐαγα.» 

ΟΑΤΕΟΘΗ. ΧΧΉΙ, ΜΥΞΎΔΟ, Υ. 
Αα ππὶ, 9. Ὁ. 438. (Οχοὴ, π, ὃ, ν. 391, ποί. 1) 

Καὶ πάντ» ἀπλῶς τῶν ἐν ῥστν προχεχοιμημὲς- 
νῶν, (Οππασπιάο ὁτγδῃαἀϊ οὐ ΟἸΤΟτο αἱ μτὸ ΠΟΙ θὰ 5 
ἀυ τ. 15, ΠΟΤ ΠΏΠ]Ο πδόγαρ οι ρίανθ. ΘΧΡΓΟσΞΟ 
1οβί πο πο ἡ {πα}, Γα πγῦτὰ [ἃν πᾶς ἃ ἀρόοκιο]ο- 
γῖιτι θα ροῦι 5. ἰὼ σο! 6818. νἱμαϊβαο γΘΥ 51 }}1Π|- 
γθῖπι νἱδοίαν, δε Π Πδηγτ5, 6 τευ υσαηλία, οαρ. 10 1 
«δηπανοτο, ἐπέ απ 1 θῖὸ ἀτεΐπια οἷτ15 ὅταν, οἱ χ8- 
ἔγισθείεμη ᾿πίογίηι αἰ ροκίη]α! οἷ, ΘΕ Ἰὼ ρυίηλὰ γοξαῦ- 
ἐδ ο Ομ βολ ααι,6ἰ ἴδε ἀμ }5 ἀρ θὲ ἰοΓ Πλ]- 
[1015 6}15..» Υ18 δ δπι Κς, Ογρτίαπι ρίξε. δὰ ρμίο- 
δεπε οἰ οἰεσθι Ειοπ Παπόγηθι, οἱ Ατσπο., ΗΒ. ἵν, 
αἰὐθοῦδι5 παίϊίοηδς, 



ὈΡΒΟΠΙΡΤΙΟ ΒΟΟΕΒΙΚῈ ΒΕΒΌΚΠΕΟΤΊΟΝΙΘ, 1263 

ὈΕΒΟΒΙΡΤΙΟ 
ϑ 

1 ΠΙΘΤΟΒΙΑ 
ΒΑΘ ΓΟ ἈΒΡΘΌΒΆΑΚΟΊΤΙΟΝΙΒ, 

81 1. σὰ γε Ππ5. πὶ δουϊθπία ᾿λοδαντοσ ο]5. Α ἴπ ΟλΙ να αν τα οὐ" 5. ράνλο ρου! 6} ΞΙΘη γρεγὶ- 
σοποϊο πη 5, τη πο πο οτι ΟἿ 5. {15 ἀπο πὸ 
άπ 08} βορα]ονις σΚ αἰ τα πιὸ οὐ σ Ο. 1 λ ΠῚ ἢ - 
ὑυσιδιι [ποίας σραάία αν. Ιορίον Πα ρηι θρόνο, π 
οἱ τηὰση "οἱ μπ}115. ἸσηιΡ}} ἐἀφβορίριῖο οοραϊανινανο 
νοι Τουϊαηα. Δ ἀοπου τ οὴλ ααἸἀθπὶ 6}15 
ἀὐσαναίατη ἀσάογαί Ἰ"50}} 65. ΠΡτὼ ΒΓ Κα] σὰ ἀα 
νῷ σσῃπουρίο, πΛ ἰρ56 Τοβίαταν {Πνν ιν Ὑἐ Οοπδὶ.ς 
ἂρ. ἢ οἱ ὁ, αἰ ἡαϊάσπι ΠἸλονι ατὰ σαι τη 15 
1ΠῈ δ αξίδ ἀποίον 5. Πισα Β οἢ θαπ τονε: 
ὁΠπισσαθ ἴῃ Ἰούσην, ὑοπιροπάϊοβα {παν ἰδ} ἰὰ 
0. αἴ ἡ οπειαα ἐεὲ ἀρποντίρσιο σα ΠΙσπ0 5. 08 
Οὐδ ΠΟ ΟΚΒΙ; πὶ, ποι ἀπίοιι ποσὶ ἀο]οίλ αι ἢ] 
λοξαταῦι ΓΔ}, 6 πὲ, απο Ὡ ΠΠοἷ τποηϑαγαν 
Ὁ}: ὁοηεουναῖαν δ, δδεσαθ ΤΟΥ ὸ όπονο οὐ 
αὐδίμηανο σοβάμηιν, δ αδο δία πῶ μΟΡΙῸ ΠΡ ΙΟ115 
᾿6ΠΠ|πο πὰ ἀσα γάλα ΟΧ [18 πσῃθ ηθἶ5, Ὁ 
αἰπαῖϊσβο ρα ΦἸπ᾽ νι 5 ἀἀ αναίαγ, 

ὥς μοσις σορίοκί2) Π λι οολοηῖο, τα ἂς ἀδ Ἰθ00 
ργταῃς πὶ ἀπὸ ἀμ  Πραία, δοο!οδία, οδὲς ἀπο Τὴ 
σατο ἀπο ἃ ἀΠη σαη αὐ ἔρϑῖπι ἰοσ ἰὶ βόριη - 
οὐἹ Βουμτεῖ. ἴοι 5 ἀοΙ σοί 8 ἀρπὰ γα. ἀπ 01- 
οὐδὶ 5 Κη} Πα ΤΟ σὴν ὰ ὁ}: σο ἰαϊανν ἃ1}}}} αλπὰὶ 
᾿ποπΕἰξ σα πὰ 5 )οοία νά] 16 ἀδοιμηαί ; τα κοϊθηι 
ἀρβαια νου σθαι ἂρ πα πλ] απ}, ἢ 400 οσιχ ἧχα 110 
Βίπις ἀπρίοχ ἀρὰ Ππτ ἀθ Ἡδϑανγ οί 15 δυσίοθιει 
Ἰοῦο Ἰοσαθηάι! τα 0. Πρ αὴ δοοιτῃ ἀπ ον Ὸ5 ἴῃ 
πιοπίο {Ἰκοί πα σοπσνοκαίον ἀΠ, Ὁ οαί, 4, τ. 10; 
« ΜΈΠΧ ἱπι5 ΘΟ] κοι Βαβ, ἰὴ πὸ πο βνορ ον Θαπε τ] 
1} οὐ αὐ χὰ σα  σοα ερο Βα Π Ξα πηπιβιν] δηλ πιο 
Ἰοσαῖ αν σηι, ζ, σατ. γα ἀν ἐπι ὁπ θηι βρης 
δαπὶ ἰδιοΠἸροιαϊ, Τα} οσοϊθοία νι Ποδιαγρου 015. ὁ ἢ 
Ἰοσοὸ Ῥεβδίομϑ» οχβιγαοίαιῃ ἀκοῦν: αὐ Ραυ ας ομὶ- 
5ίοία 98 πὶ ὕ, ΑΨ νη Πα5. σαν 413... ἀν, προχ πὶ 
ταπτατὰ ὁοοϊοβίαν τοἸ κοί μα αν Β18. γο 815 ΠΟ τὰ ΑΥ- 
δαρὶ γη0 ἰ5ῖο ΘοΙ μοί πα5, αὶ τη ργοχίηιο ἀϑδιδιῖ- 
τππι5,ν Προ} 6518 ΠΘϑαν θο ΓΘ 15 01 ἐρεο]οῦο, ἴῃ πὸ 
ἧχα ογὰχ Γπογαξ, τα ῇοαία δῖ, 5. ἴῃ ἀσομνηαίῖο 
ΘΟ {13 ἡ βοριτοναιι Βοιπῖ τ, (σα το 15. νου θοῦ 

βῊ]Π1 ἐγ α5 ὁτᾶξ, μοσαα πη, Γ᾿ [οοιααν [π|- 
δοθίπα, Πν. αι 4 (ομείανί., οἂρ. 36, Αἀυϊα 5 

᾿υρμονραίον παρὸ ἀϊα]ρ αὐάνθοία ἀσηδβίδα πὸ Ἰο τῇ 
παρίδνι, οἵ δὰ παραϊοσθοιῦι ἀπ ἀ!λοτα, οἸαλατη [ἃ- 
Ῥὲἀδ σΟμ 5 ἔ ταὶ, ον 686 ΒΡ6]αποδη 58} Βᾶ ἀπ} 
ΟΠ μον 6 ΟΡ ΟῚ πα ρόναν! ; απᾶς ΑἸλο ἃ ὨΒΙΛΉΠπῸ 
Κοἰοαι βαρ ομττῃ πιο οι απὶ ρυνιαΠο, δ οπ σα Ππι5 

νότὸ (Ἰδοῦ πα ἈΠ σσοϊοϑία ἰδία ναι: ἰασία ἀρὶ 185. 
δι δυοίον Πὐϊονανὶὶ ΠΙσροκοι με αὶ: « ἔοΥὶβ πυαγαὐ] 

ἀε δῖοι δα θ5 αὐ μονίλον  Θαρο Πληδτα δ μα Ρ θα 
ἀοχίναιῃ ἀδούβανα τὰ να 16 πη βμΔ  σἰ6 5.8} ἰστ8 
ζατι εἶν ρστοτονπτα, ΌΤΙ Ια 1, Α βεἰβίσα ἀαῦσολ 
φάγος οϑὺ ἢ (τ Ὁ} 9 (οΙ κού 0} Π)οπλ1η 5 σι Π|- 

χα 65}. πὰρ 4 5ὶ αὐ Δ Ρ ἀρ. ΒΔ Ί551Ὲ) Θϑἱ ουν θ ἃ, 
αὶ συΥΡῸ 5. 6115 ποίναηι Γαι. Πάδον το [588 
Ὀομοίαπθίει να κί οα ΓΤ οἴα δὲ. » )Ὲ ΟοΙροίῳ βιὰ τὸς 
δροοία Βα θ1} ΟΡ ΓΟΥῚ οὐ ῬαΒΊ οος ἀἰσοθτιβ ἐμοσ αὶ 
παι. ὃ, Μομίδηι (πἰνανρί ποίαηι 680 Δ Τα Π δ 115 
δχίσα νοΐοθοπν ἀρθοθι Φογόβο! Υ πῖᾶπι [580 Σ ΟΓΔΕ 
νοίαν αι ἀπρα!ο ἀπανγατη ἀν Βὶ8. ραγιίατη τ ποπιβο δά 
σα! Ποπδύθιὶ ρατίριη τη Π1|15. 50 ., ν]1Ὸ οἵ ἰὔητ|} 

γῖνο ἀρ 6ὸ ἀϊδυθγταί πα κὰκ: δ ὦ ΘΟ Δ οπ ον νϑιθυῖβ 

Ἀγ 015 ΘΙ ϑτας τὰ! Οἰναναμι αὦ οὐ ϑη νὸπὶ 5ἰῖο αἰ- 

χγϑοῖϑ ορροβίμμι5, ἰσηριξαλίπο βίααϊογη απ εοίηι, 

οἰση δ ρᾶαϊο αἱ οὐ δηλοια οὐπ! ποτα όγασὰ ον ἶ!, 
τὰ ἀρδηνα!α ΟΠ] 5, Ἡ αἰχὶ. Νονᾷ αὐ] ΠΑ ΡΠ 
πιο η νοι τ] σοῖθα ὦ οοοϊ ἀπ βειη ἂν Αραμ ἐθ6} }}- 
ραϊα ονδὲς φαο Πα !Ἷ (ἃ 6. ΟΧ για 15 νϑίουῖβ αὐ ὴϑ Σ{Π|- 
φαπαμαν, ἰοβις Βαβοθῖο, θώμοηκίν, εν. σαὰς μὰν. θ0, 
Θυσὰ ἀαὐἴθαν αἱν δοχοηχοπβ, ΠΡν τ Ηΐβει, οἂρ. Ἰ, 
Οἱ ὁχ οἷμβ ἢ Δ} οἸὨΠριιΞ οὐ οα πὶ δδὶν, Αὐἰτ λ πὶ 
απ Οα ναῦο πποπίοαι, ἔπηὶ Γούσααι ἐοΡΊ]ογ χα το 
οἰ ποίο οἰ χΊββο, σαι πο δὲ5 νἱἀρίατν οἱ 
αποῦ (Θ᾿ ἴα παν' νυ] οαξ, 16. ας 9. συροηι, ἢ πὰ 
ΒΆαΟΙἡ Βο ρα ὐ ον βρεία σῷ σπσοδναίᾳ Τα μη νοι γι) 
τα τινῖξ, 58 ἈΠ Θι Γα Π5 Ρορίθὰ οαϑι 115. 01 - 
Ὀσλη ΘΧΒΉ Π5586.. Υοιοτοβ. δηΐμι τα ιροβ, (πὸ5 Θχίσα 
Βδριθόνατη οταὶ ΑΙ Β.5. δὲ δ ρυσα ρα Τὰ, χθπ γΟΓΡῚΪΒ 
ΠΙ Θρολοὶ ν ατθ, ΟῚ ΠᾺ}1ὰ ἀπ ἡλη γα ἔτὰ τοί οἦπ5 ταὶ Ὁ 
μᾶμι αὐ αηοΐα ἰὰθνῸ, εοὰα ΔΈ Ὁ ἀγθ 15 [Π 0 ΠΠΡῚ]. Δπ- 
ἰθϑπαρα! αὶ ὄρρὸ 1 ροβὺ ἀνία πθιθα, δὲ ἀγα πλὰβ 
ἃ ἰοπδιαπίαο Δ ἀὐἐρηβίοπ τη ὀρβίπιμι Βιιοτ 1 ὁἢ 
ἀπ ἢ ΠΟ ΤΟ ΠΟπ αὐ δὲς ᾿ὰ αἀἴος. βοϑὺ σΟΙνΟΙΒΙΌΠΟΙΙ 
ἐΠῈ ὙΠΟ ΡΗ ΠῚ ΤΟ ΒΟΘΠ 5, λα αίσ]ιιο ἂς ΤΠ ΣΙ ρόΓο- 
ΒΡ ΔΓ ΡῸ5 [ουμασα τ αν, ου.ὰ σΘβοσητς ἐ{α|{- 
46 τπὶ ἐἰ5 Ἰπο ἀβιτ τχὰ οἱ ἡ» 1 {Π0}15 δοο] δβίεος τὸ - 
ἢ ον αβα! τὰ Ὁ Εαβοθίο, 0. πα γἱδα» οποία, 
σᾶρ. 43.. ΔρροΠαίπιη. εθίονοα σο]σοῖθου, δὲ απο 
ΒΟΡΆ]ΟΥΙ ΘΟ. (Φ|αι5. αὶ ἀσρὸ 9|}5 ΓΕ πο 05 ΤΠ ]- 
ἰααιβάας χορήφδοπία αν, ἀὸ ψοίργῖα. ΟΡ οὐπὶ ἢ 
Αἀνίαπιο ἀτὰὶ ἃ Ομ ει πο ρθη ἀἰδδί ρα! γοδο μια 
ἀποϑαι τοι ποραιὶ οθσηαπι νυ ΤῊ το πιρόονο, σαξὶ 
14, τὰ ὅν. ἐπάϊοῖα Ἰοοὶ δχίτα τὰ }Ὸ5. Ροβιτι, πὸ ἂΡ 
οἷ5 ἀπὸ ποθ οθ. ἀπὸ Πιρλαβί, 

ἅ )6 διτοίυ δορτίονο οἱ δ ἱπρήο, τηθντοβο τς -- 
51 ὰ ΒοΘ ΓΟ ΠΟ 15 Βοοπγ τι 5 ἰο ΤΆ τὰ δια τὴ Ὀἷδι 
ἀαριῖ ράνεθ σοι θα; ὁ ποίο δορί ονος εἶνο τρθ 
οὐ δουϊοθια αα Ἰρϑα πόμα οί. ἀπορία, σαὶ 
φΡΟΡ ΓΘ ποι θη, ἀλσείαξῖς ΘΠ] λα! ππὶ ; οἱ Βλβη τοῦ 
ας βαροια πορισσα, ΔΏΤΟ ΠΗ ΘΟ 85. οἰτοι 
ἰρϑπθι ἃ οηβι σα ἔλοίαθ, ἀπο] 1 Ἰαχτα παισί παι 
πτύτοτηῃ, ἔοβιο ντη! ὦ οα τὰ 1ἀς ἃς 9ὲ. Ξκροϊπησα οὐὴ - 
βίαραι » ἀπ! οΥὉ πΠῈ ἐυὐὸ αἸδον θγο γρθ θα] σναξ 
οὐ ἃ ὠσποίδηπὺ οράξα 688, οἱ πιρυΐονο ἀξονα, [ἢ - 
1 0115 5 ΘρΟ ασδο, αὐτὸ ἃ Γοπδίαα πὸ ἡπι δορὰ 
τοι οἰὰ δὲς δον οοτὴ πο πα λνὸβ ἀμ οἰδεῖ 
Ῥὰ ἰοοὶς φοιρέα, σὰρ, 3. πιᾶτοὶ ἀδ8᾽: ς Πα] 5. (δοῦίο- 
βίδτη ἀπ 8 5.8 5}5 ΠΟ 1 πο ]οὸ που τ Βα Πατῃ )ογ πὶ 
ροπιηιτη ὑπ Ῥείγα δχοϊβτια δὲ, ο]ὰ5. ὀα]ηγθιι πι- 
ΡΠ αβοῦτβ 58 η5. ΠΟ ΠΟ τδ1 σΟὨ π σονρ πο θβὶ ἢ Δ 
οὐίθαίθ μὰ 6.5. ᾿ ΤΟΙ πα], ΟΕ] ἸΌρΡΙ5. {16 γΔΆΧΊ μΝτῈ5 
δ. ροϑἐ 15. 651 ἃ ἢ δι ιἀφ 5). ἀασα ἰα τ τ ρο15. ἴϑυρὰπ 
χα οπίολα τι νεϑιϊσίᾳ βαρ ἃ θυτοΒΘη 5. ὁδίο ΠῚ 
ποῖ ὁχθυϊϑ 5 ΒΟ ῸΘ ΘΟ] τὰ} 15 Βα τ} 1αὐδ νη, ο Ἰλτηὶ 
ταατίιοτνο τοὐπὶ οκξί; βιαθγασι νόγρὸ σατο ἄστρο 
οτη αὐ, ασοδπη ΠῚ ΘΠ Δ ΠΕ κοβία! οὐταύθιην Εἰχτογιογα 
ἢτῦυ ΒΆΠΟΙΣ ΒΘρΆΪΟΣῚ οτπαθχθηία, ἀθ Φυθὰ5. αθο- 
Ἰ»15. δὲ γϑίογνοσ δ ομξ, μαβίον οὐ π8 ἴοτίθ ἰρτη ρον - 
θὰ5 αὐτοσία, ΡόΡ αι Βοα «Τὴ 1705 οτο πο ΛΘ 1] 
ἈΠῸ ΠΟ ΠΔΡΙ ρᾶνιθ, ΒΟ ρα!ο Βον 1 ἢ ὀρ θη] μονα 
Θχοϊβαχα, ΟΡ Ὶ Πα Π1Π15 δορίστῃ Ὡθάαὰ σλππ πὶ νη  ἤβανα 
γαϊριοτανη ΡΥ ΠΡ Ὴ ΤΟ 1185 πε πχθῖς πε ρο  ππτ ἰτὰ- 
ἤρτὶβ ἃ νι οὐἹ το ηὸ ἐπθὶ ἀἰο ποία ασυο ἀπ οθ θο}} 
Ιατὰραος ἀραρα! πατοῦν Πέτα 5ορα]σθαιη, ὁοίο 81:- 
Ῥιὰ ἰὼ αρβίηο ἀοχίνρο,, , ., Οὐ]ον δαϊοπὶ δ᾽ βάστα 
τα ΘῈ {ἰ οἱ Βορθϊον!, αἰθὸ οἱ αδιοαπαο μοι 5115 
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νἱἀείανν Εδοια  αβο αβῖι5. Παίθουμα5 σοηἤιτηαξ ΒΧ αὶ μογαΐοτῦ, δἱ νοίουῖξ ΠΟΤῚ ααὶ ἃ ΟὨΡΙΒΕῚ ἰφρουῖθι5 
αποιον 6 « μι Πού ἢ] Ὁ] δατα σοι ν δ δ ἢ], 
ἴῃ ΜαώμΝ. χχνα, ὅθ, αὐ! ψαο Ξορα ρα τα αὐ η [1558 
ἀρόταιϊι ἀδδαρον, πο ἃ ἰαἴσνο. «αι, ἡπααϊ, Πομ 
να ϊσανίαι πο Ρὸ ΒΘ νόγαι ἀοπαροι ραία! ἰδ 
[οϊὰ5 651 [00 5; 56 ἃ ἰαΐογο ταϑυι πὸ ΡΟΥ ἰού}, 
Ά {πᾷ μάτι σΟΓρῸ5. ρΟ556: Ἰη του ροιλο.. ΝΟ ἀΠγ01] 
αὐ να ὁνρα τ 1θ1106α ; 5οὰ σου πα ἃ μσσ οὨχ πα, πθρ 
ἀἸνίβα ἃ} πνιοοια, αὐροΐα τὰ ἀπὰ σα οι χα, ρμοῖνα 
ΟΧχοῖδα, » να ρὶ5 ἃ {π6ὲ015 Ξορθαίογαμι Ορϑ σα δὰ3 
Ῥοβίνας, Θ᾽ ἃν ἀσοϊο τον αὐ5, 01. 05} ρ 51 ἰσσα]Ὸ 
δἱ βατοορθᾶκο, ἰὰ ααο οοπ αι ΟἸεΓΙΒ0) σογρα5, 
᾿πιροβῖμαβ, 5 οβίῖο Πα ΓΙ ΡΒ. Βροϊ αι ἢ 6 ΟΧ- 
ἐαναίιβ Ἰσσα τι». « πιο» αὐ ρ 09. πο 6 }}}} αἶνο. 
Ταἴ5 ΤῸ} (Τάγον χν, 4θ ς χνις 41], δύφαρ. ἃ} ἀμθοίο 
τονοίαίο, τη] οτος Τηγοϊογαα! 1 ποῖα ΠΥ 1 1 ΠῚ 
(ἐμ. ἀ, ὅ). υ}015.}}18 ΟΥΡΙΠῚ τεαρονο ρτοχί πιὸ πὸ - 
πππδα δι ἰαοο θαι, παρὰ τῷ μνημείῳ χϑίμλενως. κα 
θιυσαμ ἀαΐοαι τὐρὰ κροϊαπσιηχ βορα! συ, ἢ Οχίρα [Ὁ- 
τοῖς, 111} ὃχ 'ρ80 ΠΟ] ΜῚ μουΐοπι ; 56. }{} ἢ155. ἴθ 60 
πα, ΒΙΌΡΘ, ν ΠΆΒΘΙΩΙ πϑό, « ἀρ ἴὸ δι π  ὁ  (ΠῺ.χ 
Ἐχ ἀπσοθα9 ἰτθη ΠΟ ΓΟΔΥΤΪ [ΟΕ] ΟΠ 5, σΌ5) 11 
ποία αἰ οἁἱ, 15. ἡ. 39, οἵδαν!,, σΌΤΗΜῚ ροῖθδι σαι 
(απὸ ἰπἰτὰ βορυϊοσαια τοῦτα. ὁ πος Ἰαρὶρ 
1βοάα, γι οἰἑαίοίοσο τα [015 41 δ δα ν ΠῚ 011 }-- 
ΠῚ ΘΕ] μοδιαπ στᾷξ, πα [15515 650} σα} 15 ρά 8 πὰ 101 
φαυσάγα!αιῃ αἰΐᾷγα ἢ 8 οϑίλαισα ΠῚ] Η1ὰ5 δ᾿ αβε δ 
ΠΙΟΠ ΠΟ ΠῚ δία τ: πο γνότο ποῦ οπίαὶ ὁ πιβάἀοιῃ ῦοῸ 
Πα γα σα απνα! τι} αἸξαγο Ξα δ παρα αἰ θιι5 Βχβίαϊ, 
409 1. 1)6 χεν διαιςιῖ δορμίονα οὶ Απαβίεῖ, -το 

λα το! σαν οαλθη 6 λιν 5 ̓ ὰποναμι ἃ ἢ ἢ 115 Βα - 
σἴογαιι ἰθοσταπι πολι, ΑἀγλΠ5. ἸΠ μΘΡΆΙΟΡ 
ψοη οσ 5. βεαί πα πὶ, ἀπ σὰπι Φαϊοαϊα ρὲ πασρὰ, [ἢ 
Τοῦῦ δὲ Οεϊβῖι5. δι ὁὐαο ἄχ, πα ροπύογαῖ, δατι- 
οἴππει νοτὸ δδραίσ αι ΠῚ} {ἃ ̓ιατπὸ ἃ ἐμ ΟΠ θῸΓ- 
ἰδία Βα 1 ροπίξιϑ. Ιοσσσαρ δὰ πιο Ἰοονύοπι δἰ 1{π|- 
ἀπ δῆ νθοῖο, τα αἰαοόγατη {νι ΠΠ ἘΠ ΤΣ ΟΟΤΙ 5.1 ΠΜΉΠνς 
Ηϊοε ον τιβ, δρι5.. 18, αὐ Ραμίδειμι, ἀρ σααο ο01}- 
(πα πα Π]π 5. [05}15 115 γον θ᾽ κι ὰ}} ΔΙ ΙΔ δ ηῖρὺ - 
τα ἀϑάιιθ ἃ ἱμπρουίαια ἀσπβι μαι, μοι ΠΠῸΒ 
ΟἸΤΟΤ Το οηαπὶ ὀοἰοπί τα, Τὰ Ο00 ΓΟΒΌΡΓΘΟΙΟΠΙΒ εἰπτ- 
τῇ αΪαοντ αν δον, Ἰὼ. ὁὐαοἷβ Τὰ 6 δία !πὰ δα πὰ τιπῦγα 
γρηρσὶβ ἃ βρη δα ποπῖτα σο θα αν.» ΟΠ 5 [ἃ ππι13, 
41551)»8115 ἸΔοἸ ΟΠ ΤΟ 1 ΠῚ Ἢ 15.506 θα] συ ο Θ 5 
πὴ τὰ σοητομοναίασ, ἈΒΈΓΟΙΕΣ ΟἹ πὰ ΙΡ50. Ἰούο 
γορογία γα χ ὅμοια Φυἱ ᾿θιάθμι « ἴῃ Πιλα[0.»»ὄ [Ὁ τ 
ἀοναμ! : οχ ΟΠ γγθοβίοπν ΠΟ η}1}1ἃ 8ὲ τη «{0αν. ΠληΟ 
Ῥαπ] 15. ΤΡ οΡΊ ΙΝ 1 α ἴῃ Ἰοῦο (65 Πα Ομ Ἶ5, αἸα 
ΘΒΟΒΙ ΟΠ 6 ΤΟΒΘΓΔ [15 6 τ 51 ]|5.0Π]}Ό5εο; να ΘΡΙΞΙ 3}, 
τ. ὃ, ποτ Ἰούα πὶ ΡΡΘΙ ἢ 8 ππππι. 3, παββιοπὶβ ἰὸ- 
οαπι, » Π Β0 5110 {0 Ὑ15 5] ΔοτῸ ΟΠ ΠΝ Πα δι ΔΤῈ. 
Αὖ 15 ἀοὴ στο ἤχίοη 5 568. ΒΡ ἢ αγεῦ ἰσοιΒ οτδς. 
Τη βορὰν αν οῦο τρρογία οὐχ, ποῦ [ἢ στὶς 
αἰΠχιομ δ, αἴ ρθη γα τη 5. ΥἹάριαθ ΠΟ] 5. Τντία 8 
ἃ ποθὶ5 ππιη. Ὁ ᾿πῖγα οἰἰδητ5. δαμοίαν τ 011- 
πηδηΐατη (ὐπδίαπιμαϑ, οὐαὶ σχοϊίαια δαρον ΠΠπ4 
ΘἸ]οσδ ἢ 55 π|ὰ τᾶθ, ἔτη δ πποία Βα Πα Οχογηατο 
ΘΟ 51 1} 811. ΑΔ οὐ μα ΠΕΘΠΕ135. ΒΔ ΠΟΤῚ {ΠῚ }}} ἀσρτθββαβ, 
{Ππη}, 818 ποθ υ5, ΠΡ. τι τῆ οθέ, δαρ. 84, 
«Ταηηάδηιν 115 ΟΠ ΘΙ 5. ομαξ, ΘΧἑτη}5 ΠΟ απ 15 οἵ 
πιἀαίπιῦ ΟΠ} ϊνουβίπεσαν θσογαν!, σα [54 τη οὐ 
ΟΡ 6ΏΠ1|5ΠΠ ΒΞ Έρα 15.» 1 ὉΠ), Με με νμβ(υπεί τη, 
σαμ.9 τὸ ΒΟΡνα ΓΟΓΙΒΤΟΠᾺΠ ὁ ἢ {1} 561 }} ρυ τη θπιὸ- 
τὰ ἀἰριιπν, ΠΏ Ξ4π6 ἡταρϑρα σοτῖχεα πλοῦ θη οὐδοία, 
ΟΥ̓ΠΆΤΊΡῊ {5.4 Δ] οΘ πο ΘΑ ΒΓΊΩΙ ἀρ που δορὰ - 
γλεν Πο ἰδ ῃ πὶ πιβο θπι5. ΑἸ οχ ὑν εΠὸ, ΠῚ γοην της, 
ΔΙΠ5αῖθ ἁπυίογι μτ15. ἀσσὶρίπιαβ, οχοϊ αν [Ἐ1556 ἃ 
(οηβιαηίη0 ἢ 60 Ἰοοο δηιρίδηι οἱ ρα! οϑιη ἡ 0Π|, 
4πα: ἈΠΙ]υα πιο Θοο! βία αἸοίαγ: ἴῃ ψπα να] 5 οὰ- 
ἰροίθ 808 πιγβίαρσοσίοαβ ρρομι αν, ψι46. αι. 18, 
ἢ. ὧδ, Ἐρί ματι 15 σογᾶσι ρέθγο, οἸσνὸ δὲ ΘΡίβοορο 
σοποϊσηαδαΐανς (δε ο ΕἸονοηγηο, ομῖ5:, 35, αἱ. 01. 
δἰ αὐ Ξαογι πο μη αἰ Παρὰ ἀἰβροξῖτα οὐπχα!, ΠΟΤ 5α]}- 
[6ΠΔ ΕΠ ΡΟΓο, ἂἢ 00 αἰοβαὶ 511} ἢ πὴ} Π μὰ ρΓα!- 
ὁραάδπι5. ΟΥ̓Δ 6115. ΘΘΡΌΪΟΓῚ Ισσαπῃ [αςίτιν 5 τὰ- 

(1) Ε568., ΠΡ. τα ῬΉΕ, Οονδὶ,, ο. 35, δ0, 

ἀαρθύοταξ, τπαχίπια μι μαρίθ πὶ ἀἰξείραν!, οχ ὈνΕΠΠ. 
σὰϊ. τἅ, κα. ἀν, 6. ἀπίονγοῖ. οι σμιθ }. ΒΡ Ια - 
οαπὶ ορασὶὶ, Ν᾽ ἃ. κι. ὃ. 56 οἱ ἔρδασα ποθὴ 111 
ἃ τιρο αὐϊιποία ρυθοι 588. οὐ ἀΥΉ 1586. ἀἸοδμ15 
65, δὶ νούὰ οβ!, χήαπὶ πιοίΐο ὁχ ῬΟΒΙΘΓΙΟΡΙι15. ἃ1ι- 
οἰου θα 5 αἰαῖ ϑμλ5. πάτα βι5 ἀἰρδοσίρίιο, ὥπαι- 
4αιαι Ογνῖ]α5 απ αϊο ἰσοο ΜΠ 4 λἀ!οατε νι άοπε,, 
Θ᾽ βασγαα Βρο] ποτα ἀἀϊαο μοί 5ῖν6 ταΠ}ν ἢν ἅπὴ 
σχολγναῖα οὐ, αὐ πιπίδϑθ, Οἵ ᾿μβθᾶπι ΡΘΙΡαἢΙ ΠΟΥῚᾺ 
αὐ ῖκ ΔΘ  α  Π 15. Γαῖδεθ ἐσουϊπποίαια, 504. (ὁ 
Ρυϊουὶ νοῦλὰ 6115 ποὴ 5815. 6η!, ἀἰδανία τ ἴπῖὸ εἰ 
δηϊορίον ὁμοϊαπιοι Το ππαὰ πε αππκολ τὰ ἃ Β1 θα .,6α 
ργαπὰ βοαίταν μοι βαπι {πιπϑὸ ἃ σαρὸ ΒΟρα ρα ης 
ἄλίοσ θροῦν 18 οχοτιαῖϊᾳ, αὐ ἰχὶ, « Αι αϑ ΑΒ ν νη - 
πῖθι 518] ριόρτῖο αἰϊεδαϊατῃ α να" : φαατη Τὰ ἀ8- 
ότι 1ι ο.ὰ οὐϊαϊο γα πὶ 5 ρ π5 0 ΤῸ : « Πὰ} 85 ἃ 00 - 
οάβασι δυο] πὴ (σοϊροιί παπαῖ ἀΐοϊε, ἀθ {πὰ π. 6) 
ροὶ Ανχαστάστξως, (ἃ 681 πα ΘΟ 015 ΠοπἸ σι, ΓῸ “ 
(ἀπ ὀουίοπια, ΕἼ 85 δαοία ραν ουθα5, ἀποιϊδοηῃ 
σοὶ πα }5 ΞασΙΡ ἢ ΑΙα ΤΠ 16 7 ρα ΕἸ ΟἴΟ5 5] 5ΌΠΟΝ τ] 
μαθοιι5 5μαι πὶ νἱὰ, απὸ ἔν]ὰ αἰτανια τὰ ἔτ 5 [5 
ρϑεὶοϊ5 τλοάτ σομθ ποῖ, ποὺ 65} ΔΒ 5ΓᾺ}} Δα] σα 
οἱ οὐοἰἀφαξα!ι, ἤφο 5 φακίσυμι5 ρουίδβ, 1 Ο51 1ππ|- 
ΤΡοῦ 5, μὸν 65 6 ΤΌΡΙΟΠΘ ΠΆΡΕ Ε5 πα Βα. Ο {π||5}113 
φααίαον αὐ δατομοίίαν νὰ αγπιηι, οὐ πα τπσν κα 
αν 5ροοίαη!ϊ, Ηπ}115 τὰ πλοάϊο ἀοπῖ δία 1}ὺ- 
πὰΐαι τοϊμα ας ἢ μοῖτα ἐχοϊβιῃ) 551, κα δίο,, αἱ 58- 
ττὰ παι, ὃ. σά ρὴὴ ἴδτο το αΞο κ᾽ 15. ἴοσο Δ πὶ 
ΔΙΠοσαῖο  α Ναπο ἀπίθηι, δῖσα! ἐρα απὶ 41} ἐπ 8 αἱ 
πὸ νου πῇ, δοοίοδία 10] σὲ ΘΠ ἢ μους τοίἃ, 
{τἰρ! εἰ ματος αἰπεϊηοία, ᾿κ οὐ 5 ἠχοάτο απ τ Δ ἢ Ὁ 
ἔααι 631 Κα 6.5 Δ} οὔθ δ θοοϊθβϑίαμι τπτ το πὸ - 
ἰδαπὰ νοσάμαν δά οάτα.»» Τὰ 51 ΓἸΡΙῈΧχ 4Π| 6 
τὰ πταπ. ἀπὶ ἀρ ἀσούμία Πὰς Το ] σία ἔπ ΤΟ. ΡῸΒ 
Ξρὰ {παρὸ οὶ 5 {15 τα 61 Πμὸ, ἀὰ πῶς ἀπο- 
δοίη Λα αὐτὴν ΟΠ πα 5. ἴἢ ἀη 6 ἰτη σα ρη ΟἹ ροσΊ τας, 
το 5815 πᾶ μη  Π σδπ 9, {π|ἃ ἀδοογδία ἀἸοι αν, οοα- 
νρῃϊ, Οσηθα} 1} σὰ ἀδ τῷ ἃ π|6 Ρ6 ΡΠ ἀγιβ δ ἂῦ- 
οἴ σοῦ, ἀπὸ ὁγο ΓοβροπάἊοσα πε, χοσρίο ὀχιθνίορο οἱ 
δϑόσῃι οἸησοηί ἂς οἰ σ παν μα ΓΙ] Θἴθην ἢ{Ππ|1}, 
{1 ἃ ματα 115 ἀαοΓΟΥ νὰ 5. πη 5. Οἱ δι ἀμρρο}- 
Ἰαίασ, αἰ} ἰδὲ οὐ ἀπ|05 ΘΟΕ ΠΙΠΑΓΈΠΙ 5}}}} νοὶ: 
σύυάρασπα σππὶ ἴογὶο ἀπ ποτ 5 Ζαδπι ἢ ΟΠ τατι} } 15 
430 ρον θιιβ ββοηῖ ρη160, 1 ἔθ οο 16 τη ῖ - 
Π115 ἰαἸὰ οἱ ἀρορία, ρῬαρίθιιαι ποιθῦα 615 Δα 1, ὁδν- 
ἔδεισα ΘΧ ΟΤ ἹΟΥ ὁ πὶ ΠΠαΤ 1 πὶ δὲ ΠἸΘ Πιὴῖ σο απ ΓΈ 
ΟΓΟΙΠ Θὰ 5196 μου 5 πιδ 41ᾶ5, 60 σο]μ μάτι οΥ- 
ἀὴρ ἀορνθββίονοβ [55 Ζαδὸ τα δη δ ηιὶ ἀγθᾶμῃ οἱτ 
οσὐπηοίϊηροθαμ, οχ 4πὺὸ ρΡθον χὰ 51 ἈΓΟΡ οἷτ- 
ὁαπ|πὶ ἀπ) 051188. 0 ρογίοιια τ ογαάποβ ο] πβι]6η}, 
ομίπιοτ, ἢ ἦτ] 5 ΘΟ ΠΟΙ οσβοπίς ρόαι πιο 
ταδρη  Π σοη απ οἱ αὐ πὶ αὐαϊ 6} ΔΕ τ ]λε, Θοῖο μου- 
(85 Βεοια ππιι ον α!, οὐ δ5 ) Οὐ οπ δ 1) αῖν θ᾽ ΘΒ γ᾿ 
51ν 8 ΠΕ νη δ᾽ ἀν θ159. Δα πη ΠΠἃ Ὀυνογβαβ: δε 
ΡῬΓΩΙΘΡΙ ΔΗ. ὁσσμ πιά] θη, οἵαμέιιηι Τογ8 πᾶσ !- 
{6 55] πη, ΡΟ {πᾶ} ἀ6 ἃ ἢ 5.85] αὐ ΒΞ ΠἸοαπι, 
ν6 1 48 Βα] ἶοα ἴῃ Δηαδί 5 ΠῺ ρον οθαϊαΡ, ΒΟΙΟΠ]ῊΙ 
5έ6 806 ΘΒΙβοορί οἰπὶ ἰοῖο οἱονὸ ἃς ΡῈ Β6 ἴῃσθόξα, 

Ὁ, ὲ αἴνῖο 5πδαϊθαϊ! ἱπίον Απαξίακτα οὐ ἐπὶ ὶ- 
(απ. --- δράγα ϊὰ οταῖ Ἀπαξίαϑίβ ἃ μασι Πα « αἴϊ0 
ΒΌΒ να} ναβ πεῖ, οαπι5. ἐαίαπι ΟΟΠΒΙ ΜΠ 15 
βρΙοπάαυ ἰαρίς σοῃβίγαν! !, Ἰοπ ΐββ.η}}8. ἀπ 10 
Ῥογ οἶα 5 ἢ {εἴα ἰαίοτα, » οὐἹοη αΐο που ἀϊοπα! α οἱ 
Βθρί πιο πα 6 {4 {Π|8,.» Ὁ} ΠΟ 5 10 1 ΟΔ ΠΒἿ προ- 
οδηῖ ΓΟ σρροο οι {6 π 8} νδὸ Ια νεῖ, ψασάα 6 βοσίομ8 
ΒΡΌ ΠΣ ΑἸ αἱ 50115 οὐ] 5ρΘοῖα θα διοαση Θεβοῖ 
σσῃ τπποὰ θά 5ηΠ10α {1}, Ἀ»͵ μι 58 νὶθ 6. ρον σα δραξ, πὰ - 
ΠΗ οἷ5 σγαῦθαβ σα θι5 ὦ δα ἀϑοοπάσθαξαν ἃς 
Ροτγιῖξ ἀθοοναία : αὐτὶ ἀβρθοΐητη μογισι5 πα πη οία 
Ξαξία πος ασοηπ θ451}10 πο πο σὰπὶ ἀο- 
ὑγαχΊσϑοι, θ6 Ἰσοὸ [ΠΠὺ ΠΠοτοπυάσ αι σα! μαΐο δὰ 
(ΒΡ Τ «06].. γος. [8.. δαὰτὰ αἰ τὰ Νορίσίε δ ρΟΥΠ]Ρὰ9 
ὙΠ Πττ5 ἀραιὰ ἰυσιιβίαν τα ἔθου ἢ] [δ χισβο  αἀαθαμα: 
παν βοδίθα το Ἰβουϊοογατα Πομλληΐ, Πα 6 Ρ γ 56 0} πὶ 
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οἱ δ᾽ Πᾶτὸ (Π 06 658 Ἰηἴον οσοὶβ οἱ Ποδηγγροί πὶ [ο- 
ΟΌ}} βασονἀ {{Π55. οὐ ρορι} 5 θοπιίπαμι ἀθρεουςαῃ- 
εἴσι5. ἀἴχαο ἀϊδομυ δα, Ραγοο ρορμῖο ἰμο, δῖ. γοητο 
αν θη ἴο, Τὴ Ἰᾶτο ΘΥΙ τη δὲ πον πβίτα αῃν ρυβοὶ μὴ - 
(αἴτρ 56η}..». 08 θοάοιιν σιοσῆιο Του ἐσ πὴ5 Ἰοη ἔπηο- 
Πα Ἐπ] τ ΒΟ  γἹηΐ5 τι Οἰἰνάτατι πα οη ο ἀθίρτι- 
[65 ρα 0.1.6 Οπίοη, έδοονε, δωπαςη. τω τὰ 18: 
« [)ῖδ. βᾶηοίο 9) απο σοΏσγοσα! σαμΐ βαυουάοίθβ 
απ οἴόγοὸ οἱ ρόρα]ο οοπέθα βορα!ογατη Ποιπὶπὶ δὲ 
χίοῦ βαροίαπιε (αἰναγίω ᾿οσιιπι, υ π 5] 6 χέγα αἴτπτῆχ 
ΒΟΒΙΕ] δϑβϑοηξ. θα πὶ σπ} τὰ 110 αἰγίο κα] άϊνα! ! οἵνο- 
ἰθυῖ5. Ἰογ το! αἰὰ5. [δ σα γε ]5. ἀἴσία, σας, 
14, πηι. ὅ, 68 πιοη τ ὐπϊαι ΟΙχοίδα, ἰνο οὐ 5 
Ιοσαπ),ὑστ ρΓΘΠΘ 581 [1556 ἀἸοτηξ. (Ὁ τ} 5ρὴ - 
ἰδπεϊα μὲ απ τα}5. 16 ΟἈ 515 ΡΓΟΡΑΡῚ ποθ ἢ μου οσι ΡῬΡΠηΟ 
οηΐηλ, (πη 18 5010 Ἰαρὶἀἴλιι5. οοῃπένα!ος οὐ ὰ5- 
τχοᾶϊ οὐδὲ τὰ αἰτία ἂς ααο Ἰοχαίσχαν, Βογεὶ νθ ξεν 
δῖα σοηϑορνητὶ ρος θη; ἀα νου ΡΟ. σοηβογναββοὶ 
Οοπκίππ  Ππλαξ,σατὴ ἐρ51 δ ΚΘ υονἹ Ξα ΟἿ ΤΏ Π ΠΡ Ὲ Εἰ 
βραί ποι ΠΟῚ ΡΘρΟΡΟ 550) ἢ δου ο, ραάθιῃ τηξο 
Ἰαρι ἀΠνῖκ σοηϑτρα θὲ (ΔΟ] ι6. 15] πχοπισυ!α πὶ οἴποὸ- 
{πὰ γυβί ματι ογοάἀδτη 8; τι οἴτὴι δδαγδηι ἢ τὰρα 
Ρουξρίσαπηι οπξεγσναγοῖ, ΟΧ οὐ 15, ππηὶ. 39. οἢ 
ογαΐ Ἰαρί!α σοηδίναία τιρο5. Τογιο, νἷχ ΠῊ σηπι- 
Ργοποηάοηο ἃς ΟΠ 6 60 αἰτίαι ποβίγαμ 51 {6 ο]5- 
βοῖς «ποῦ κοῖα, σαπὶ ἢ βία ϑίβ, ἔαην Βα ΒΗ τ Δ Π ὰ- 
ἀϊπ σοι ϑ  |586 νι ἀσθιιυ,, ὁατὴ 6550} τα 0 ἸΟΏ ΚΙ 5 
«πᾶ [αἰἴὰ8. Ουαγίο. ὃχ θαϑ  ἴοα, τ ἀδίαν. 5λογαπ 
πθπιπηδημαπι φομεροσίι ) [π|πβὸ, οαἱ τοὶ Ἰπίοσοο- 
Ρέι5 πιο ἢ5. ΟΠ ΒΓ {1556{, 

ὃ. δὲ δἰ οἰμοίδα. --α αι ταρο ἰασχοῖτ οὶ ρὺ5- 
βιτπλα5 (αὐτὶ αἰ ναγῖτ [σοὰ 5 πιο 5 ΘΑβοῖ πῖον ἀπᾶ- 
5ἰαδ ΡῈ μα ΒΠἸοατπ. Βιστιηοηάϊι5 Ορϑεατῃ ἴοπι. ΤΥ, 
ρᾶσ. 6117, 1π ὀχρ!!οαιοιθ (οἰ ρΠ οἷ5. πα πλη}, σῆμ. ἐν, 
οἰτα!ν πο ἐρϑτὰοηϊ αὶ ὁχ [{00}10 πο τ Πισάπι- 
πρηβ 8 αἱ Ἰδαα 5 ηππὶ (ἰδ. αι 7} 5]  ππιὴ ὕσὸς 
δρδγίοναιπι, πος οδὲ {ΘΠ ϑοπὶ, ρμοϑίδα ᾿λεΙ δΏβοηι 
ορίβοορατα, ἢ Ηρ οκοὶ ει ταπρ το δὶς εἴτι, ἃ 88 ἴὴ 
ψλΠολθα ΒΗ ΙοΙσοὰ νἶβοὸ Σὰ βγθααια 46 Ἰοοββαπ- ἢ 
οἴἴβινρο σοπά!οπο ρμἰαϊδαραπι ἀἰνανρεση απ τὴ 658 αὐ 
Μναβι!σαηι. σα ἡ αν ψείληι ἀρ ροΠ]αἰαῦ,α Οὐ 5 ΔΉ 110 
τᾶσαο σαλῖι χα τα. Ποῖα ἂὸ Θοσῆθα [Π00 ΘΕ Ρ06- 
σασαπὶ ρον Ε5. 5115 γοϑριοἰδαίϑ, ΠΙ5] [Παρ αι σῃο- 
τα 5 τὰ 511) ᾿πϑαη! ἀο ἴσο] οἵ ἃ παβίϑι; 58 Δηᾶ- 
αἰαῖ ἴὰ Ἰοθ οδὲ ΤοϑαγΓοσοπῖπ. πο βοι να νονΡῸ ἢϊ- 
αἴας ἴῃ  παοἰακα. ΑΕ πλαγεγσισι ἸΙοΟ 5 ΘΒ ΒΟ Πλὶ 10:0 
Ῥαξβιοηΐβ, ἰὼ 00 οἸΐατη ΓαΡ 65 ΔρΡΡᾶτοι, ααὰῷ σαῦπ- 
ἀαιὰ αὐίχο οπιὶπὶ σογρόγο σγυσδ πὶ ΡΒγμα Πν ΚΔ] 6- 
αἴτια τα ορίϑοία δ ἀτηϊοιπι 5815 ἰὴ 3 θίπτη, ποϊ5 
δ] αποία 5. σοττίριει « αοϊροιθα τε άϊα5 ἴὰ πὰ - 
αἰαβῖτη ἀὸ πεαγίν γίαθα, Ἰοσ}5 δ᾽,» δἱο, Βα Ζαϊ τοὺ 
ΔΓ ον, οχ ρατίο ἐραμβογιρβὶ,ς μι ΘΟ ΠΟ] δα ραρᾶ- 
(αὐ. δίο απ σας οὐ πτοπίοιῃ σοϊμοιῃα 61, νοῦον!5 
"ον το  φαὐὰρ δα γα ίγίατῃ 5} ἀνα} τ Α ΠΟ ΠΩ] 
[πῖσϑϑ. βορατγαία, δχ "ηρνλανῖο Ηϊογοκοϊμηιέανο, γα- 
εἴπι5 Ἰαοῖ δὶς ἀἰϊπιαπέαι σαὶ ἀν ἀπ δϑίαβὶ ἴατη ἃ θαϑὶ- 
11: α πα] νανί τησηΐοδ : ραβδί ιιβ γος 1εἰπθλανῖο Ατι- 
ἐοπίηαὶ Δ ανῆ,, νασ. 19. Μᾶσὴᾶ σοῦ ἀἰδία Πα ποπ 
δγαϊ : πᾶπν οχ Βαβι Π οα ΠΟ ΡΟ οπἶβ.. ΡαΛοΠ δ 115 
Ρογε σοηϑθοοδαΐασι, οΧ, οα!. 13, πηι, 33. ρου 

ΔΦΆ ἴῃ αἰγίο ὁ τοαίομο Οπ]ναγίαυ ἀρονίαι [ηἶξϑο 

θογίηπι ἀπὸ οο ἄσοθγε., νη} ἰδηλροτοὸ ποηαιπη οὐ 
(αϊνανίαν ἢ Ποία οταὶ οοοίθοϑῖα, α85. 60 ἰὴ ἸοσῸ 

δασσράυηοθαβ ἰοροσῖ θα 5 οχϑίραοία 65ί. Ναῖῃ Αἢ- 
τἴοοξιι5 ἴαπτα ἃ. βαδὼ τηοηδοῖασ, πὶ ορίβίοῖα ργὼ- 

Ἰπα πανὶ αα Εαδίδοϊηπι τὸ 5 ἀ 5] 0185 οι 65 πιθηιο- 
σηπία ϑαποῖο αἰνατί, δαποί ἁ ἢ ακια 515,6} ΒΞ σα 
γοηοναπ  στιιοῖ 5, αιταν πα 80 6 ὁ] σ᾽ λτ 7 οϑ ἢ, Πα ηῸ 

ς (αϊνανο. δοοϊοπίαπι ἀϊνα! οἱ Ἰ δ Ὲ 4}}, ΠΟ ΒΡΌ 05, 
απ. 615, (αφῖο σα νολίο, ἀππλξ, ἴοτὰ ΤΕ, μασὶπὰ 3418 

«ιν παῖ, ἐσοίδϑῖας σοηβία πη ηΐ. γαῖ! οἱ ὅθ - 
ρα!ογὶ τ πὶ ὕραπίω οἱ ϑορα!ονιση Ἰη]ϑοίο ἴσῃθ,.» 
ϑρ ποῖ ἀἴαὰ ροβῖθα ἃ Μοάρϑίο ραϊν  ατοῖπ Γοράτγαια 

βαρτ: οο ἐν ϑυγίδπι δα σοσθηάλ5 ἃ ΟΠ Γ 5 ΔΠ|5 6]6δ- 

πιοπ πᾶσ, ρυοϊδοίου άρηα, Ἰηαιν ἰδ ̓ν Ἐα οἰ πα 

ἂσ, 210, ορὰτα Υἱ ΟΠ] οἷα ΤοΡ ΒΟΥ πιὰ ΓΕ ΟΥ 5.15, οο- 

οἰδείαϑ Βοϑαγγθοιοπῖθε ϑορΡΌ οσὶ, συ δηῖὶ, δὲ ὅν Οθἢ- 

ΒΕΒΟΒΙΡΤΙΟ ΒΟΟΠΕΒΙ κα ΒΕΒΌΒΕΕΟΘΤΊΙΟΝΙΒ, 1χ608 

ἁ Ξίδῃθηι ὀχβίγαχι 68 χα ἰαλ ὄχϑίαὶ [ἀΡυ]οα.»δησ 
(αἰ να 7 ροσ᾽ οσἴαια σοη!ατ ροβὲ Δ Π03 δἷα ἀδεογθο- 
Βαϊ Βοάα [σθὸ ᾶπι Ἰαπία!ο : « Πο μίας ἀρ ουοακαΐοο- 
οἸδβία Ποβανυγθοι οι δ, σῖνο 5. τας ]5) ΘΟ] κοιαηα 
νἱ ἀοίαν ὁσο!θβῖα, ἴῃ πα ἤδη, τὰ ρ 65. ἀρράτγοι 1Π}ὰ, 
(αὐ φαοη απ ἰρδάσα ἀΠ] χατα τη Ἰ] οσποο ροῦ- 
ΜαΠ ; ἀρροπ!οδπὶ ἡγοΐο μου ΡΥ ΔῊ ΟΠ πυι5λ πὴ ου- 
οὐμ, μοηἀομτς τηᾶρσηᾷ ἀσθιροῦ ὥΡρὰ στοὰ οἴη [Δ] - 
ΡΆΜΠ]»5. [ρα ἰρϑατῃ νθγοὸ ἰοσαπὶ Πομἑϊσί ονιιοῖ5 
Θχοῖδα ἴῃ ρϑίγα ογγρία δϑί, ἴθ 4πἃ ΒΆΡΟΙ αἰίατε ΡΓῸ 
ἀθίαθυι5 Ἰισηογδη 8 5Δου! Ποίτπ Βο οἱ οἴογιῖ, ρὸ- 
515 1 τοτί ὰ πῃ ῥΐαίοα σογρουίθιι3, ν 

Ἴ. ἢ ἡπα)ογὶ δακίοςαᾳ ἰξοβιο γε Ἰοιῖδ. ἢ γατος 
ἰηίορῖνς οἰ θα ΟΡ Ω8. ΟΡηαΙ 5, ἢ ἰῤοίυ δαίονίονν, 
εἴ σαμιονὶβ ἱπίονγιον θιδ. --ο ΟοοἸ οι ἍΠ αὐτὶ! σα ρἶνα- 
115 βοὰὰ ΟἰΔΌΒΕΡΙ « Ἰα οῦί, φαο ὁ τρίοηβ βροϊ απσο 
οδἰναπι 50115 ογίαιη 5ροσίαθα , σοη ποῖα Θραὶ δα Ξί- 
Ἰόὰ » ϑαῃοία» Πδβαγγθοίοπβ. ὕδγθὰ δι ηΐ ΕἜΒΟΡΙΙ 
οᾶρ. 30. ΟΥραΊΒΊΠΟν δαπὸ οἱ Πασπονῖο, {π| (οἴ πὸ - 

Β ἰπὰτὰ οἱ Απαβίαβίμι ἃ οσύᾶϑα ὈΑ5ΠΠΠ ΟΡ οι τὰ ΒΟΡΊ ΒΤ}; 
68 Ἰβο᾽α, χαὶ δά οσσαβαηι ΘΟ κοιαπ δοο[οβίο, 1π- 
ἴδ Βαβι αι οἱ βαποίιπη. βοραϊύγαπι τηδάἑ, βαη- 
οἴππηλ βορι!ογαπι ἰσσαί; οἱ Ραβομαξίο αὶ αἡ οὐ ρὴ -- 
[816 58 ποῖ} ρα ϊοῦὶ Ἰαίας. οσο[οϑίατῃ ΟἸ κου Πα τη 
Ῥοηΐν. Βεάα ποιογίαηι, Ραβοδακίηβ θείαι οἱ Επ- 
Οσὔρυπ πὶ ἕογίο ἰγαηβογίρβι, χ Ό56Ρ1: ἀρϑογί ριίοια 
οσηϑίηι! βαποΐαπι βοραϊοσιτη οὐ ΔΛηδβίαβὶτα αὐ οτβη- 
ἔοι, 5} σὰ γ6 τὸ ὕγαυβ α γοσίοαο μοβίίζαπι αὐ οα- 
οἰἀσπίρηλ ΡΥ ούβαπι ΟΧΘ{} 1556: ροΓ 15. Βδηοίπη 58- 
ΨῬαϊολα τ τρερί οἴη Π1ὰ8 δὰ 30] θὰ. οὐοιίοην ὁοὴ- 
γουβὶβ. γογὶ 5 αααίθσην ὈΡΡο 5.115. ἃ τηϑαάϊληι τ θ θ πὴ 
Ῥογιϊπ πα ῖθτ5. ρα! απο ορνϑυβὰ ἡ αἱ οτ οπἔδπι, 
τῇ ἴοῦο βου ρου ιογὶ 5. [Ὲ||..586 αα οοοἰ θη δπὶ 6 6016 - 
β5ῖα : φαοά οἱ ποηπ!κ ἃ} 15 ἐοἴα 15. Θοοΐδ 5115 οοση- 
τὰ 6 να γαῖ, αὐ ν ἀδιίαγ, ὼς δοο[ δῖα διγιϊ 58} - 
ἀἰναΠ!5, οὐ βαποι ιοπατ δἰ 5010 οπηϊποπιίον, [ἃ 
σοΐπμο Θχ αν 1} ἰοσο, Δηηαίρπ ἴρτὰ. ΠᾺ ρας. 
δὰ, τοίογον 5, Οτηάσα ι ϑαΡα ΘΠ, ΟΔΡ 5. 510 
ΒορΡΒΡΟῦΪΟ ρ τ γοα θυ ΟΣ Π1}5, Οαπὶ ἀσθ οι ἰ.- 
βγθϑϑι ἃ μαϊγίατοθα ἀυσία5. 0555. [ἢ μου δ σα! δ Ὁ 
ΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠ 5 {104 ποὴ (ὁ ἐρ50 ἰδ ρ[ο,56} Δα) απ οἱ 5 
δά 1 θὰ51ροααιοξογβδη ρα γι αι ἢ }} ἀπο [π ἰ6 }ΠΠποπ- 
ἄιιτ οχ ἐοηΐοχιαι οοῃϑία), δὐνρη!οητο δ ρογο μιθ- 
σα! 5 Ἰοσίρη5. 569. το! ἐμ ομ 5. ἐπιρθνᾷξο, Γοα 558 
δορὶγοηίπαι πἰ 56 ἰπ ἰασσαα ογαιϊίομὶ Το οἰ ΟὉ- 
Ῥογίππαιηι αἀάδαρρυρα : ᾿αἰγοάαοθμην ἰ ἰοΙ.Ρ}1} πὶ - 
ἀἴαην ἰοσοίο 1ΒΙ]ρηλ δι δδίγαίο, οστᾶτο ΠΟΙ 556 Σ 
55: ὦ ὀορύδϑβπηι )] μια 5 αἱ καπὲ δὰ μοτγίαπι ο- 
ΟἸρϑῖῳ 5. (σηϑίαμιιηϊ 4 οὐ οηοτη ΓΟΘρ ΟἹ 1] οὺ- 
κλ σα ρ ον ἡγαάα5 ογανί596. »» Ῥοββδεεπς ὁ σρὰ- 
αἴ πιι5. αἸτοτῖσ ροοϊοαιο 5. Οοηϑίδει πο ἀδήϊοαίς. ἀδ 
ἀαὰ Ἰδα νον αι5 ππστῃ, με ΟΘ 66} ἃ τὴ Ἰλιι4}115.1}- 
χτύς ἸΔΓΟΠΠοὲ, 504. πλοὶ τ15. δ 6 5185. ΠΟΘ Τ ΟΠ ΠῚ ἃ 
(σηπίαπ!ηο αὐἰ Ποαμο να ίπαγ οσηνρηίνο. Ἰεῦπμς 
ααλοτῃ μυγίς ἔγοϑαά οὐἱομίσοι ΔοΙοτα ρὲ ἀἰϑροβίίο, 
εχ ἔπβοῦν., ὑὰρ, 38. σαι 15 βοραϊονασα, οἷς τι αἰχί, 
τ π 5. ΟΙσο τα σοπβρίορβαηθαν, ΒΆ5ΠΠ|6ὰ ἤφθο ΠῚ, 
ἂν ποία να] σον στΓαεῖδ [οτηϊατη, οχ στα βὰν }8 ἢ 
οι το σα] τὰ ν6ὶ οναϊοι καγαια ἀγοααλια, ξο] γὸ- 
οἴαδπα Σ ραν ΠΘΙοσγασημηὶ ἴοσηχα ρΠΠΠ οατα, ρον ς ἃ 
Ἰγορἴο δὲ ἃ ἴθυρο 510] ποθ ρο Τοπ θ15 αρονία, Πμ 5 
οἰγασθαρον πα σ ἢ Ποσδη ται 15. νογθὴ5 ἀδρον πε ο- 
Ρίπϑ. μι αι γὲξ. Οονείαηί., οαρ. 90 : « Θρι5 τάτ}- 
ταϊηϊα ἐπ πιποηξαηι Δ Π η δῖ οἰαία ηγ, 61 [ἡ αἱ- 
ἐπάϊπο ἃς Ἰαἰ πάη τιαχί πη οχρδηδυιη (Ὁ}15 ἴΠ- 
ἰδυΐοτα χαϊ θη τ θυ] ο] ΟΡ Ὶ 15 ΤῊ ΔΥ ΠῚ Γἢ5 ΟΡΌ 5.150 Β- 
ἰροία 5} : ὀχίβυίον νϑῦὸ ραγίθ πῃ ϑαρογῇοϊοθ ρο- 
51{|5 [ἀρ] 1 θι15 ρτοθο ἱπίδυ 50. ἀθνήπο! 5 ἀοοσίαία, 
ὀχ αΐααι φαλοχάατῃ ΡΠ ν μα ἀϊη θὰ, ΠΉΠ1ὸ ᾿π θυῖο- 
τοι Τπαττ 5 δρόσο, ριυοίονοθαῖ, ἃ σα τη θη νοῦο 
οἵ οαμηδνᾶβ χαρὰ αἰκίποί, δχίογιυγα ἀπ! ἄσπι ἰοοία 
ρα μος αυδηι ΠΡπκἰϑβίπιο σα ἠδ πιτπ θη το αὐ 
1 Βογιοβ το ἀγεθηάοα ὀρνα αν! ἰπίογιτιβ αὐ - 
(61 ἰδοίαμν 5. Γρ.151δου πανί 3 συπϑονίαπι ; οἱ ἰὴ - 
δίαν ναϑῦ οαϊασάκηι τλᾶγῖβῳ, ΟΟΏΧΡΔΟΝ 5. ἰπίοτ 56. ἰὰ- 
ναὶ μὸν ἰοίαπι 4 ΒαΒΊ Ποά πὰ αἰ] ἐαίαιπη, [οὐπτη τ 
ας στο ρατγιββίναο οοορονίθτα, αἱ νθυβδῃ) θ851}}- 



ποῖα ὃ ἢ 501090. 5ᾺΠ7ΤῚ ὁαότα Χὸ ΟἿ] ται Ὁ] (994 
: γυσηϑαοο οαθα τ]ὰ. ταπτε] τ ]οβοιαν ππῆ τὲ 
το ΠΡ] πόρτοῦο ἀαπιαγν Ὁθατὸ Ὁ} 10 Ὁ3πτο. τοῦ 
ἀλα[η} τυ μίοχυ Σπσ] !ροστιοῦ ἀπιαορπϑι ϑλτιοῦ 
ἀπ θ Β. 90Ὸ σλιξο 590 Ξα ρ 913. ὉΠ Χ9. 719 στο 6} ἑβῆτα 
πιιῦϑον ϑι 090] ΠῚ τ 5 τ {||} κωμσοτοιάβοα μα 5010] 
νυ τυ παρ ηαΝ πησασς ησυήύπρα πα χἢ αἰτϑοτο 
ε9ὸ τσ ἀπ ταμμὺ πα .ϑ)]5 ηΠ4σ6 10550 τα πταῖτ 
τοῦ παρα θι1}} τα πα μα 495. πΠι]όιΣς ΡῸ αν10 66 
ταῦ μῸ ΠΡ Π 9 5 ΠΙΟΙ]οθ σ ΞΟ] θη 5ο] σὺ πὰ Ἰπόθϑῦ 
βυϑ  π}ν απ) γα θα τα αι θ!58 1990. 51.110] ΟἹ] ΟΣ ]τιΔ 
ὈΓΙΊΒΉ ἢ] «ΠΣ ΙΓΟΔΊΗ 59. θ μαι τὴ οὐαῦν Ὁ λυ α 
ΚἈΚ ν θλ 0} τα δὺ Ὁρῦ θα οΧὺ ΘΌ]. ΡῸ στο 
ὍΠ 5 ρηη Πμγ ἃ ἀμ πα 150 Ὁ] Πα ΒΡ] κι Ὁ ΡῈ 
ταῦ Δ} μι βοϑ 1 λλαϑύσ}} οὐστ ιν αι πα πϑ 061 κι0} 
τοαιόγθι. πιο 2. ἀπ] ρποῦϑα Χθ0. 1285. 0} 
{πα} } 9 05. 10. ΠΗ 9] ἘΞ ΚΠ ΟΥ[Σ ΡΠ ΘΕ ΒΞ. 59 512 
τὸν ΞῸ Π 512] 19}15 Βα 4 πιο Ὁ αστοΟΣ ΤΟΥΤῚ ((ὙἹ6 -- 
ἡ μ δε ἀπ τὴ ὁ μδὴὴς δ πὠνομζηη 261 Ὁ 

"ρεετάοοχο Πα Ὁ1ΠῸ “ὉΠ [πο 0 
Θλτβο]ο9. 5ΠΙΟ Πα] Ξ0}} κόραν Ὁ πὐπιπσε ίος 9ηῸὶ 
τρτλ ΟἸΊΘΡΗΝ 2 ππι1: ΞΊ1οτ ἘΠ᾿ ΟΠ ΔΉ ΧῊΓ ἽΠΊ29] 
-οὐΐὰ5. ἀριῦβ ἀρ 0) 980. 194. "10. ΠΉΡΑΣ ὑθτοι 
ααογ]ὸ "ΟΠ οϑ [9 μη μα)γ0 Ξορὶθ ΦἩ « ὑΙ ΠῚ 0] 914 
ππ{|10] ἘμἍ 1. συ θη ποῖ ᾿ἐπιθ το] ΝΠ} βτόσῃ 
ΤΠ 0 ΕΠΌΠΧΟΙ ΒΖ} 11 ΘΑῚΒ 51 {Π|]0 0 {00 ΘΔ τῷ 
6 τὰ 11πο0} αι α στον "τ ]οῦν 5θ 6661 0. 
τυ οὐ  ]οῖπὸ ΘΠ σε μϑϑορ α θ9.1 ροθ ἢ τπη μι ταν] 
ΜὉΠῊ 1 "1 ἢ {10.0. κϑτπα)929 0 Ὁ δ 5}}} ὉΠ 1 Σ 
ὉΠΖΟΓΤΙΞΟΒΟΌΤΕΙ, 00 Τὸ 19. Ὧὶ' κΓ2γ0 ΟΝ 00] 
βαίτορ ἡ“ [π100 1π|10 πργἘΠπό ρο απ [11 51 
Κα αα }0 1111} 10 ὉΠ ΌτΟΧ ὃ. ϑιοτο θουηιαξοῦε 
πτιὺ σγοιι 0. ΟΊ ΘἼ5. ταϑασθιοιυ τἰτ τα το Ὁ 5. ΠΌΤ; 1 
Βα] 1 {{ππῸὸ ϑπίθατα α ἀτόπου ποι οξτονα τ 1 
πΠ100}] 0Ὸ ᾿οΠΠ Ἴτροτα οτσῃ σβαι τ ΠῈ} 50 5 τὰνρῃ 
σποπ θιϑθα τπὐπιο 79} αι Ὁ τπ9} τΑτο ῬΠΗῸ "ΠΕΣ 
πῶ ὑπο τ 5 "ὦ; Ξυθαρ ἐγ ἀτῶθ ὧΣ δον 55 
κῶξλ ἀρ τλείτχεε κοιδλαχοϑ δοχλη "λοι λξθο ΟΣ 

φγ:τ 
.ῶ 

ολο» ΔΥ ᾿ὦκε ΔῈ ΣΘΊΣΩΣ τυχυγιοτς ΜΘ] ΩΗ, Πα 
σα δλ 6π|0 ΠΗ ΤῸ πππὴ ΡΟ ἢ 0} τα 5011 Πι ΡΞ [9 
τῶῦ ΚΟ ΠΡ τα. δήασι οξὰ! πα} Ὁ 90 ϑυ( 'ρ ᾿αὉ0 
“πα μηδ ). ΒΦ ΊΡΗ) δ ΟΕ τ ΞΏΤ]ΟΒΠΕΙ ὉἸΠῈ 
"ραγσποι ποπτρῳῷ 1β9γχοἃ πππ τ Ππη|5 01 ᾿πΊ 13.129 
-Ὡριοα τα ϑί ἢ ΠΡ 9 1ῃ. ρ ΘΠ] ΒΔ ειαθῖίο ΞΠΠ10Ί γη0 
ὁ Π5Ὶ 100 ΘΠ ΣΧ Χϑ ἼθΞξο ταπσητοῦ 5πα|ηθαιαε 
πολ κι απ τα πα μμε 95. τατηοτεῦς ππι2 ΠΠπ9 σατο ὺ 
Ξοιθπολ 891. 060} αἰ ΞΟΠ 0101 Θη ΠΕ ΙΓΟΙ τ ΟΛΊΓΟ 2. Ὁ750] 
{πα τοῖα ΡῸ πο ὉΔ15 Ἰόξεο οὐ ηρηζβηρῦ ΘΠ ΡΩΣ 
ἀοια Πότ πολι ] πρηοι θα ΘΘΆΠ 505ϑαοίτπα ογ8ῦ 
σι οὐ 'οστιι ἀπ σι 1π0} πΠῚ ΤΟΤΕ ΧῸ 910} ὁ 104 
-οὐιμιηαυα πὰπιτο} οιασα ταὰτροσι το πατϑα Ἐχ ΠΟ 
ἼΘΕΘΙΧΤΡΟ [8 1955109] δι ο1. τα] 3} πο 0191. τι γ} 
-α παῦῃ “ΤῸ ΠΟΙΒΏ 5. Βα {{19}} ΞΟ ΖΙῊΪν ΠῸ1|5 1001 
-υποῦο ταυγ]πῦ πα ΠΡ 1 ν΄ ἐπα πη τ ἀθάαθαι Ὁ] 102 
τὸ 50 Ή τη {αι 10 ὉΠ 8} ΠΟΤΗΠΗΠ 851} “πα 5904 

10 υτλάοιά μιϑιξῦ. 581101 ΡΟ 1010 δπιθθοα πο ΘΏΠῚ 
« ΠΠ8, 15. ΕἸ] π|9ὼ τοι ἀτοταις ἀσατιτϑθππαι γιχοις 
κοὐ ισπεαηθ.»Ὀὴ Βι|ει χαι παι τοῦ σθαι} 
10» 550095 ᾿ΈΞΠα σα ἐὐτθοτοου, ΠΈΒΘΑΜΣΓῸΙ (Ὁ 01 τἀν 
πα 5 τι «τηθααντι 1. “ου ΠΑ 3η} 7 ὉΘῸΖ ΟγΡῈ 
τὸρ αὐ ϑοτιήθασι “Β] τ πο 51. “πι}{08 ΒοΊΞΟΟ "Βη 7 191 
-ταἷἴ πη. πὶ Ξησπ ποπῦ! τα} Ξαοη οὐ ογαογοσυ 
{0 ΒΏΖΗΜΟΣ ΤΙ} ΘΙΉ561 189 Θ᾽ποιαο Ὁ ΒΠΊΤΠΙ ΓυΗ Ξύγοσῦ 
ἀσχαιμῆα σὴ 1.0.1 Ὁ] ΠὈΙΏΊΎΓ) ΟΠ ΦΦΘ Ἐ ΡῸ ΡΏΠΙῚ 
απ πον ΗΠ] ΡΠ σο 1 εθ]οτθφασ πα 5 1950 π ὅτηῖ 
τοῦ ππη 31 00 Ί ΠΌΤ] Ὸς ΟἹ θά τ τῇ ΘΎΠ0. 919 ΠΛ ΠΠῚ] 
παρα} ρτὐπμν «1ποχυχτηχο τα τ]ν ὡχο{818 
πιπ στ οταθο συγ τἀ} τα πάσα ππτθὴ Λ1}}2 
-αὐἰπυ κη ] αὐ ΒΠΌΘ ΒΊΟΣ 459}} ἢ ὁ τποιίσο [80 
οδοαππρππη ]π9. ἀτησϑα 790 πὰ 0} θη πἰ υομιᾧ 
ϑτροῦν ππι{ τι [ουπ ύρῶρο σον τ1ὸ} ὉΠπι Π6 Ὅλ Ἐπ τ [0 ΘῊ 110) 
5510 1 ὦ[οὦὺν θα ον] οὐ 50 απ η100 στ 1 
6 Βη πάσα ΡΠῚΠῸΡ (ἄγαν “ὦ}} απ τν τα απ πταγ! σθ0] 
αὐ π|. πτογοτε γ6.11 ἍΠισασα τ ἐκον ἐ0:5 τ1}} θα ἢ 
ΘηΠπρι ρυ πο  γ8}1}5 τα {ΠπῚ 21] ΟἹ ταν 6} ΦὨΎ.)1: ποὺ 
ΡῈ ΠΗ͂ τ ρ θο ΘασΌΒΉΣΕ ΤΠ ΡΌΤΙ ὉΤΠΤῚ 116 911} 

Ι 

ι 

ποῦ “ΠΙΛΊ ΓΙ ΟΧῸ ΘΏ701 θη τα} πὶ ΡῈ δπ ατο] τοῦ ΓΟ]ΡᾺ 
ραῃξ ὑπ π11Ί0 10 σοαατιοοο ταϑη πὶ ΠῚ 0 Π50Π Χϑ ΞὨΠ 
πη ἘΘΘῚ -π τ ὨΠο ὦ 12 ἡμοχαργκρα μι} 961 "ἃ 

᾿οΠ0}Ὁ 
ταί 5 σα πη, ΞΌ.τ0 1 ρῸ σπ] πρσυππτοοῦθατ οηιγκ 
ΘΠ 50 παη|ϑάνχαισι {τοῖν ὅδ ΘῊΪν πω} ἢ 
ὉΠῸ ἢ ΠΣ τἀ. ἐ01909) ΟΠ πᾳ Ἵποτο ταππ  εῦαρ 1 
9. 9}10 ἀϑ}π} 1 ἘΠ ΡΤ ὈΠΘ ΤΉ ΠΟ π ππΠλ2 19. ΠῚ} 5.Χἢ 
παθαο 1 πηλ}0} ἀπηρα το 1 9 θ) πησσαθα 00 πα 
“πα ἢ Ἡρηρς ῬΑ ἀα 1πὶ '5ὺ στπιϑποποχάσα λα] 0 
πο, Τ6Π1 ΠΤ] 60. ΠΡ) 517 τὰ τα τι {6115} ΠΗΠΗ ΓΟ 80 
τχῦ αὐτὶ ἀπ ΜῊ 5. ΕἸ ΠΟΤ ΠΠΗ ΡΌΤΗ Ὀτου Οὐϑ {π01}}085 
58 τὰ ὅῈ} 1010 ΠῚ 0605 ΤΑᾺΒῸ Ὁ 5ΒΠΠροαθὺ οα01}ν 
“ἀπαι5. βιτο) Ασϑοαή οὐαὶ ποι το τα 1 ὁγματ οαπ|| τ τὐσοᾳ 
ταίὸ βπιπόσι ἢ] ἀμαι} 9 Δοπτ95 Π|10 Ὁ1Ὸ}} ποιιτιαας 
ποτ ὅοτα παι τοϑ α}.,.5. Το 70} ΧΟ παι πὸ} ΠῚ Π| πὼ 
τὔϑ ὉΠ 9 Ξ]ηΔ χυςφράησῦσο πππθὸ] τη πη5 ΓΔ] ΡΤΑ 11 
ἀσ Ρ9 ΠῚ Ὁ.ΠῊ Ν᾿ ΚΊΡΔΟ ἍἽ{ΠῈ19 519] 9 3’ Θα {11910..9 
διππχύτα ὈγηΠ πὴ τα δ πε ἀα πασοἸΞοάπ ΤἸὰΊΕ0 11 5110] 
τθλΊος τῇ πιοΊ 1:85. απ οὐ ςεαΠπ|ο0 ΠΌΘΟΝ 
ΡΤ γθΠοσιΠ0). πα} 070... ὈΣλ {50} ΤΉ ΒΕ πο 1] 119. 700 
ὑπ πῃ Ξ0. 1π|00 5940 ςπ 0} ΠΟ] ἀπητααη ἀξ απ 
ὉΠ 110. {πιπαθη τσ οῦξετρ πτπογαἴος. τη τὰ [05 
τι ο)τῖθ 110. μῸ σα πτῶτα ἀπ} πο] «({ πιπηα τ ϑιτοτποιΣ 
131. "185 ᾿Ἃπὸ "5 ΠΟΘ 5 ὁ 6, πα τξοῦ “Ἴθπ1)Σ 
τοῦ στη γοῦ ππτοοροπρ το “σραπλοιαοθ Βη 06 
πο8 "ΠΑ Χ01 Οτρθτα απ σα01707}19. γι ἸΒΙΟΌΠ 
ται ἢ δ]. σα ιρῖ. πα ]οθαθο “ΒΠ]ΌΘΟΙΙΒ 
τ] τὸ τι τὰ Οοτα 7 ον ἀτα τοι] ηθθα ας ὁγ05 01] 
τη ΡΣ 5058 τι 0100] 166 010 ΘΠ ΓΙΡΙΙΒῈ ΟΊ 9.6: γ{ι 
ποι! πεχὺ σα τοι 5 πτίθ} τ] οσε 9 σ ἢ πὐτεοτοῖτοῦ ΟἿ» 
αἰ “α]τοα {τὺ πῃ 6 1197009 ταθαα ΡῈ {ΠΊΛΤΤῚ τι 9}}} 
εὐτὰ θθιτὸ ἩΠ ΟΠ ἹΠΠῚ 1 Ππ γπ Ξηῖπη ποι 1941 12 500 
οἱ8. ΠΕῸ τ10}0Ν χὸ ἀπθιθπα οι 5 [9 ᾿φοιοιδῖτοῦ, ρῸ ΌΠΠΠῚ 
ΞΘ ΠΟΙ9ΌΓΤῊῦ τὰ πο πγι{γε| αλὴς οηαιν 1019 ἸΔσ τ ἢ 
Πα Όθ  ΦΙΠ]4 {0 γ9. ατξο ν᾽ ΘΠ 19 ΎΧῸ 1910 ᾿πΠῦ 
“ΊΘΘΡΙΑ ΘΒ ΘΜ] τ{Π}}091 «ΡΟ {5τ {51 ΒῸῈ ἢ 1 1ΠῚ 
ταῦθα 5805 0 .1ὶ] δα Βα ιρα τε ἢ 9 ΠΟΥ τ 00) 5 Π| ἦν 
ΘΠ πῆϑϑεὶ ρθ95. "πιά οὐ τ ἄτα ]ν «που Ὁ 59. 
ΞΟ Ι 9711», ΘΙ ΠΟΘΠΗῚ 0} το] ν΄ ἀπΊ πρα 2 78} ΟἹ ὦ ΤΟΊ 
ΧῸ {Π|5 6 ποὺ σα ατρι  Θ Ξοῦ ὁππ αὐ 0115 
ἀπ] ρο] παχὺ 1 10. ογἸοϑάςσ τ 1910} ταῦτα 
εοΊν 9. Ὁ} ρ89. "ΟΠ Ί5Ὲ4 στο} ϑιαοα 6 ΠΡ 1]. γι 
5] 109} 6011 ΡΟ} τὸ 95 1} Πα Π͵ΙΘΌΩ Ὁ 1ΟΧΣ 1908» 
5. Π| 951} ἀἀππτὰ ἢν “γονιοῦ, 9655 5Ὸ ΜΠΊΌΤΗ 
ὉΠΕΙΘΏΒΟΒ μ] ᾿Σ3οχλορῦχε τοτίσοτο Δ ϑλεΣοχ τὰκ 3. 
ΛοξΞλθα 35. ἑηξο ὉΠΧΦΑ ἽΤΙΠΤΟΛ ΡΓ "159 50Π| Β191 
τἰκῦῃ ΘἼδοι βηαιαοἴστι πα ἀπρ}}9 1π Ἅππσιὼ ξηληοι 
90 1010 1109 {π1}}} ΘΟ 0 119}}}} Ππ0Ὶ ΞΡ] ἢ. ὉῸ 
ΣΤῊ οὗ ΣΟΘΑΞ ΣΟΙ πῸΚ ὙΠΠΗΓΒθυλ, Σοολρδαιο 1} 
τῆν ξῃσῃ τοὶ τπουπβη 10}. ΓΘ ατΘ ῬΤΑ ΙΒ. ΘΙ ΤῸ. τι} τη] 
κὐοῦῦῷο 0 λ ἐπ τι 990. 51]1501| Κα Πα πα τὰῦ τροτιβα τα 
ὌΦ51] Ἐὐπβοταοπϑ τπ σ5ΞῈ1| ΟἽΌΛ ΒΤ] "5910 ]00} 
ὈΞΏΠΞΌΩ ΘΒ 51 ΟΥῸ ΒΒ. ΘῚΉΠῚ ΠΡΟ ΠΠ ΠΛ ἐπε ΤΠ ΡΠ ΗΠ ΘΙ ΧὉ 
ΘΠΙΞΌΤΒΑ 101 τἀπθ] ὉΠ ὅπ 110 ΓΘ ΠῚ] ΘΙΜΊΜΗΙ 
τόποι 3 1|411|. σπτοιγαοὖ εἰσ ρα θ γε 90 τὰ 00 }}0 
ῬΠ 1901}: Κῶ βλο Ως, ὙῈΧ ἘΣ Δ ΞλτλῈ Αο 9 ΦΤ}}{ΠῚ01}} 
Ξασηοι ἃ σοηπόπίταο πηλα1 ὍπιΓΠ 9710 ατοτιθτογῆιδν 
ῬοΟυζ)Γ1ποβιρι οτισῃ ο  κὸ ΠΊχα] πο αὐ πΠΠῸιπιος 
«ἀη] πη ξὶις. σθαι 10. ΞΗσ ΞΔ γΧὼ ὨἍγ1Π0 ΟἸἸΣΣΙ 
(ΞἸΌΡ. Ὁ) σ1π|| 9415} ΒΙΞΒο 1 ̓ ΞΘαΘΙ 9711 οὐϑὰ Ὁ ἢ 
Στ] πῦηθίσ ἢ} αι π  οὉ σα πόσαι "γπθ 10. [59.101.101 
-ΧῸ 159. 901}} αἸοΊ 1586 ΘΊ ΠΌΤΕ ΠῚ ἀὐπι]} ΒΕ 1} ΧΗ “πΌ0η 
παν τὰ πτ 3 10} τοι 158 5ΠΠ]ΟἽ δογτιατ10. παρα 
«αὐλ παῖς ἀπ Ὁ ποπθ ΘΊ ΠΠῈ 1101 πο Χ0ὉἿ ἈΡΠΠΕῚ 
το θ η10, ἀπ ἡ} 0 απο 1 κ τ ῖρ "ἀθ τω] αΠ πολ 
αἰαῖ. {π| οὐ. Θεθ ]τοἱ γα ραοθ ὁ ΘΠ 9] 0} Ὁ10} 
τασογπ θα ΡΠ ΠΡΉ}0. 19. ὅτάθῖι ᾿θρΘΆ σι Π]510 
αν ὑοῦ πὸ ΧΟ ΠΩ τοι 21}. 25. αι, οὐκΐ 
Ἔα: μθη ΝΗ) 91 ᾿Ξ ρα ]}. ἐπηνοημο 66 Τἃ 

« ΒΙΠΙΌΠΟΡ Ἅπ|Ὲ.1 
-οσοχϑ ἘΠΕΙΩΣ Ὁ Πστποῦ ἔρα5 χὺ σιξοηθ. 170 
ΠΧ Πα] ΧΟ ΠΙΠΠΌΓΠΊΞΤΡ ΟΕ Ή πὶ Οὐ 10 ΠΡ ΈΡΗΤ 
ογϑαν ἀπ σογοοῦ, Ἐπ Πσθαααϑοι} 196 σαογπλγος 
Βα ἘῈ ἢ ἀπ Π[πππηοττὯ5 σοαοηήθασιι  ϑεαο1Π0] 
ΒΏΉ » 11 Ὸπ|χν πὸ ἀγχοῦ ΒΗ ΠΤ 1 ΘΌΤΛΘΙΙ 

ὁ ὙἸάσησοι πὸ να] οι ἀϑασιαογχϑ ογμιβαυμοα 98} Ὑ « θαυτο8} θαθραογά Πα Β1 ταϑρβαχηι γ, 194. ταῦθ 

- 

506} ᾿ῬΙΝΟΙ ΟΠ 5ΠῈ ὉΓΙΘΉΓΠΘΘΣ ΟἸαἸΒΌΒΗΕ 061 
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Πα! 05. 65 οὐ {Πἀοἱ ρροίβεσϊο ἀπο Βα ρ  5ηγι πὶ τϑοῖίὰ- ἡ Πληΐασ, αὐ ΗΠ 616 
Ἰαπίατι ὁχ ΟγγΠὁ φα!. 09... 5... εὐ Βα μεβιουνῖο ᾿μβο 
ἨἈ} ἐ10 ἢν βέρρι τῇ μοραροθαιαν, εξ ς ἃν [40 Πὸς ὧγ- 
ὙἬΠπιΞ οἰμαλα Ἰούο νοσπξαβιμχοῖα βαποιογθμα.» οΕ ρτοσας 
ἡ 80}. 1ω.. γριὰ ρα Ια ἀμ. ν να σὴ να ρα ιοτία ἴπ τὸ - 
{πι εἰδὴ τα ἐγ πιδίη οδιον Βα) ον τ ροῖῖία αἰκροπος 
Ἰνασμαι, 1)0 δάσο! ἰὴ ππ0 βᾶονα ΟΥῊΧ ἀθδορναλαίην, 
Ἰεθο Ραμ ]η 5. ἃ ΜΟΙΔὨΐα ΦΘΡΟΒΟΙν 6.15 τονον θη ο ἀο- 
θρόΡα!, {πὸ ἢ διιίοσν δϑνονασθι ον 1 ὁρ 58. 31, 
ἢ. Σ « ἰηνοη!α οἱ ρνοϊαία οτὰχ ΟΠ εΐξιῖ, ἀΐσπο 
τοχ ἀῃλ θέ οομδθογαία, οι 1 1 Πα βίοι ΙοσΟ 
ἰραϑη δα, αυτσ ἀπ γα εκ δυσαποα Τὰ θατν 5, οὐ ἀπτοῖβ 
αἴνοϑ Πα υας ἄρρατιο ρυδίϊαμι 5δογα 10 ὀριισοαι δοὺς 
ψὰ [ν.9 (ΘΔ ἢ 1} ἢ θαα βαοναν αι πὶ {{π6 ὁ δυσί α τα 
[Ὁνδ πα 10 ὁχ Ἰοσο ἃ] ἀἰδοῦτὸ ρου 5, ῬΟ5Ε ἀάορα- 
μὴν ΟΥ̓ ΠΟΘ ἴρ 50] 6}! ροσορυϊαὶ αὐ Απμαβια βία, 
ἐκ δια. δρὶν ἐξ, αρ. 100. δὰῦ ὅπ. Ιοσὸ βκαΐξ, Ξρὲνεῖ- 
ἐμαὶ εἰίαιο νασαθαρ τρία ηι, αα ἰάΤαθ ρδὺς αἴ π» 
δια Πατασ ἐπι ὁ} 15 « {ππῖπὸ» ὙΜΠῚ ΟΠ εἸοϊοριιουια μὸ- 
Τοαΐοῦι οι ιοπι, αθίμῖο πη. πδήτι6 οχοσπι- 
σῶς Δν Ομ} ἀιΐο σρασοῶν [αἸ ρα 5, σα τινα οἹοῖ ἀϑροῦ- 
βδίοηδ τ]ὰ ἃ 55. βαρὰ δὲ Ογυίασο με ΓᾺ .}18ἃ γ56᾽- 
Ροι!αὰ παν ναπίαν, Οὐχοὶ οαβιο Ὁ ΡυΘρΟ ΚΙ 5 
ΔΕ μεοβ γίους, ἢ πο. οἶοῖο ἀἰοίυ5 σταυροφύλαξ, 

ἀγκοηίσα ἱπορὰ ἱποϊαδομάιμτι, (οϑ.6. Ἀπῆπο, ΠΠ0ν αν 
ἢ πές, οὰρ. ὃ. 8.24. οἱ Ραμ] πο, δρίϑιὶ. 61. π. ὁ. 
δανοας ἰαιη δὴ ἴῃ ἘΠῚ 5. ΓΟΡ ρΣ (σαξουιαὶβ αυραμα 
«Ἰεοοδὴν [556 αἰέν [ἃ ροβίοτ οὙἼ]5 ΓαΡ (6 πὴ ρου η5 
δια 6} 511} ποτ) ἐεθ ρίαι ἃ ΔΙ οΙαρ]ταβίο, ἀκ 4}10 
᾿πε 15 γῆ ραϊίοτο. δα ο νον μα υν Βᾶονὰ ΟΡῸΣ, 
ἀπ βιὰ ΟΊ 1Π| οὐ ἀαααι {ΓΠπιολνα μιν, Ρασίομχ [Δ] ἢ 
οδείπτιτ φαίάμς οὐ ἢ α] Πατὴ αὐτπΠΠ1Ὲ πα [{ὐξ δ᾽ ρηϊα 
σΟῊ Ξοϊσπᾶ τη). α ῬΑ! Π]ατῃ Ἰνο οβοα σάτα» ἀρρο ἀξ αὶ 
ἰοῦ τοίου τόμ. Τάγοι,, Πνν1 ἡ“ ρασε,, οὰρ. ὑ. 

11..)6 ἀομμανὶῖδ μεῖς ορίοςἑθ. σοἰἰαἰ8.. ἢ)Ὸ ἀϑοίονα 
δε βοῖδ, -- ΝΟ ΘΟΏ ΘΟ ΠΕ 1 ἐρ  {{01}5 ὁο δ σι θ 418 
ἐν ρον ον ε Ποίας, 804 τη α]ία οἱ δια} ἀοηὰ ; ἀδ 
4}}}815. βίο πβολαβ οὰρ. ἀθι κ ἤοο Ἰρὶαν ἰοια τη 

ΡΕΒΟΒΙΡΤΙΟ ἘΘΟΜΈΒΙΙ ΒΕΒΕΌΒΒΕΘΤΙΟΝΙΒ. 
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ἴλη αδιῃ οοπερίοια1) 58 ΠΕ ΠΟ ἢ ΤΟ βη ἐρρο Ἰθη15 [6- α 
5 ΟΠ ἱπεβοραϊοι ΘΧΒΘΊΡΟΧῚ (οαάσι ροβῖρα αἰχὶς 
ΟΥ̓ΙΠτ5 οαϊ, 16. παην, 933, ἐπ ογ τοΞανΓ 10}}}5 6 - 
οἵδ πη ἃ Οοπϑίαιγ πὸ τ "Ποαίαπν δου! Θ᾽ ηλ ἀπ 
γ5}ἀπϑὺ, ΘΕ λα ση ἶσο ρίαμοίαο γορῖο ἀρράνρδία ([6- 
σογάν!ς. δου οἱ μοί θϑὲ ἀαοί φαδπείξαιι ογπ αι οι- 
(15 ἂὸ ἀρπαιυ 5, βαριὰ ΟΧχ ἃιτὸ οἱ ἀὐχοηίο, θα ὉΠ 
ΟΣ μόπη νὴ, 1 Πππ6 ἀϊνονοιοάσ, νομυβίαν Οπμογι 
ἀρραγαξαι βαθιὰ ἃ  Ἰ οἿο. οἰαογαίπια, 6 τα ρτ- 
(απ 6. ἀπηθγο δ νάνι ᾿ππισα σι, ἴς 55} {8- 
ἰπι ὀχρόπορο δα νασαΐ,ν» ΡιποῖοΥ ὁρμα δ. 18 τοή!- 
[ΟΣ ΘΕ ἀρροῖξα ἀπαϊπριηαῖδ, σαϊθὰ5. αἷς Επισεθῖτι5 
11. τν μν Οομδίαει, αμ, ἀν, ἃ τοίπην δηλ ατῃ αἰ- 
νος ῖ5 πῃ] ΟΥἿ]5 οχον παίατῃ Γαἴδδο, » πιο Ἷ ΌΒΒΤ ΗΓ 
5 Ἰαπὲραι! 05, Ἰγοθηῖς σαπιἀοἴαρνα, οἷο, ἀποιπῖπι [πὶ 
Ὑ 1} 15. σσο  οϑἰ ἀξ! 1615, σ᾽ ρΡ 50 ΡΜ ἢ πὶ ΝΠ ΠΠὰ ρὰ5- 
ΟΠ ΠῚ τα Πα τὰ5 παπτοῦας ἢ ΘΟ 55 15 Ἔα. ἔλα 11 
(ουιο φρο ἀρὰ (μεἰβείαπὸ5 6Χ ΔΌΡΟ Ρ5850 ἰογὸσπ 
Ῥνυηθαν, 950. ρα, [οὐ σε, ρα ἴα, ἐρρβροίορ, νοπίο 5 
δϑοιτο τὴ ρυϊπαὶβ ΦἸοαναίαν Οοη κί α π|15 δα σοἸυθνα- 
εἰσ 6 0} 5101] θα ρει 15 απτεὶδ ἢ {18 σοι οχ ἢ} ΘΡ1- 
βοορο μΆ ΤῊ παν ἰοἴδκο χαο] π ὁκόδία τ ρα] 1οα ἀ ἰ5τἃ- 
χί555 [νοθαίαν Ογυηπξ, οχ ἡποσδογρῖ,, ἢ. ΠΕ, 

σαρ 37, 8. α! ρος, ραΐδηω, ἀἰξοῖ ; πὴ θα {0 ἀπ) 
πιοάϊδ πυιχογοβίονα οἱ ροπα θροϑίογα 5115 ροϑια! θὰ! 
δος] 5᾽απ σα: χαλ  γασινία ΠΡ ΓῚ Οἱ σού 1665 (11 ΞΔ ΓΙ, 
λιν πὰ 1. ταδιηδυιᾶπα ρασρασθα ἀπγοῖβ ΔΥΑΟΉΓΟΙ9- 

αὐ {{π{ιῖνῖ5. ἀδδοῦίρε. δὲ αὐτὸ δὐσοηπίοήδο ας βοὴ - 
πιΐπ σοσηθν Σ (πὴ για] 05. οἱ ὁσοϊοπίαεϊοῖ, ἃ» Δα- 
ἐατὰ [στο ἀα το οίονιιαν το μανα τη θὰ ἸαΠ{{π|π- 

ἴα αὐ νυ πι5, ΔΣ ΠΗ ΟΝ «ὐτοϊογοιη πεν ΠΗ [ἢ 

πριαι δ πα σρηφέαπεξ, ἴαπα πὶ ΠΠ}0. 6. ὁἤνις ἰαμα- 

δες ποίαν Οσηϑιαππτπὶ [Δοῖ!, Πδτὴ Οὐ ας σαν. 

παπῃ. 33, χαΐ ἰππιθαν πππὶ, {8 οἱ αὐ πη δ} Π]ιο5, ἀθ- 
ἀϊοπίίοη 5. οσοΙ 8 ἰοα ρον άπ οἰὸς ΟἸσκδν5 οἱ 

Τριῶν οοπεονγίθα, ὁχΣ ΕΌΒΘΗο, ΠΡ ν ΥἹΈέ, αοπκέαηξιν 
ἐᾶρ. 40. ὥομπίνα Ῥα]Πλτ5, δρίβτι Φ1, ππτπ. ἀ; θοοναν 

165. 110. Ηδί., σαν Εὖ ς Το ἀονοίιδ, ἢν τ Π δέ. ,0α}». 

8, ΠδΙοπερ πλα τ ΟΡῸΝ ἀβορί απ Ὁ [1 ο11ὃ οοῃςὶ- 

ὃ 
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ἃ ἰὰχ δὲ Ἰπτοπιχ ὀρϑεῖ {ποτίξ, 
5050. ἃ ἰσοὰ [τα πβίονο 5 : Οσπξτ ἡ {ππ|5 νοι ὸ Βυρ μος 
(Πἰ10 ἤβύο, πα ρογα!5. ἂδ μι 5. ΠΝ. ἀΌθιῖ5 πούροβὰν 
τε βι δ. τη πον θι χα ἔνι: νοααἰαΐοιῃ αἴπιιο ἀἸδογῖτα- 
ἴθ οοπίονοιϑ, βοϊμθήιο. ροβὶ οὐκ ουὐδίαμι ομονὰ 
οομ ἡ ππᾶὴ5, δόστε ἀποΐονρ οΥ  ]ὺ ΡΠ ΞΔ ΤΡ, 

1. 1). ὁρον δ ἀρ ἰοἴονιο, -- Ὅὰὸ ἀπ πὸ ἸοΡΙα 
ὌρόΡα, νὶχ ἀοῇπιεν! μοΐσοι, τὰ ἸΠοΙρηα ἀπίσ ἀππιαι 
320 πιόνίατα ἔστι, κατ (ἃ ἔμ ρα5 πόποι τα θεὸ ἢδ- 
Οῦβδο οϑδί, Δηπὸ δώ ἀπὸ δαυίου ΠΕ ἰηον αὶ περεῖςε 
ψαία ψον δα! θη τίδη μι ἐκ σὰ [ο0α ν61, Γορν θα! οριῖος 
ἀΠΠΠϊοἰαάαν ζατα πα] ὰ σοηβιραοία ὁΡΑΠΕ, ἤδ0 ἵδη θη 
ἀπ] τὴ, 90, ἀπ αἰ ρα Ἰοαία οδὲ δυο βία, ρουβθο θα 
ΘΕ ἀΡΒΟ Πα Δ. οὐ οι σοτα ὈΧΊΒ ΤΠ ἀπ ΠΡ). ΒΟ ἔσται 15 
11 Το τοαίο ἡ το νοσ 15 δὸ ἂν Ἰηγμοναίοτο, ὅπ 
ΟΡ βοορ 5. ΠᾺῚ ΤΥ ΓΟΙ 58 ἀνοῦθ5 Αἰπμαπηδίι ιν ροιιοῖπ 
Ἰαταὰ ὁο ΟΠ ρα ναι ς, (πὰ Δ[ 115. οαιῃ αἱ Τγτὶ ποπὶ τ΄ - 
[αογδηΐ, 156 }.,.ὄ 1). 1» ῬῈ. Οοη5έ., σὰρις 18. [λ61- 
ὑατίοποιη ἤλὴρ [ἀδο 5 ο ΤΉ} Πιβοθτιχα οοήΐοτη ἢ ρὸ, 
ἂρ, ἁῦ, ἀϊ δὲ βῆχα, [} βοστη ν 0} {680 ραν! ρὸ- 
σἈτ ἡ Π]5ς ΔΤ 1 οὐ τ 6} 115 58 .} ΠΟ 5 ΟἹ, αἰ ΘΠ ἐ5 
ἐπα πα ἸΔΠΠ 0 ἢ 1} 15. παν τὰ. σοῖο μι θιι5. αὐ ροριηὶ 
πα ἡ ὲ5 ἐἰο ΟΙσηγολι ἐϊα μον ΤΟΓῚ 5 δὲ οἰ 15 πη σπι Πορῃ- 
τἴας (6. 5 0115. (πϑο]ορῖι ἀοριη δ 5 ἃ ρερβοηίοιπ 
τυπενΠΐδτχ ἀσοοιμῃ οί 115, ἀὰ βασεόναμι νου] τη ὶ- 
πὶ πίον ρτοιδιίοπο αὐόᾶπα δὲ την δε ῖθα, οαΠοαῃο- 
ποτ Βαρὺ σοΙ Ργα ραν, ΞΟ Ρ 5, Ἰς, σἂ μι δοὰ 
ἰογὰ απὸ σοηολ ο, ἐχ Αὐία 6 κου! σοῃίγα ἴα 
6Ε Τορθ5. οσο 5] ΔΒ ο5. ̓ πς ΠΟΙ αι Ὁ ΟΣ ῬΟΟδΡ 8, 
Δ Π τ ΒῈ Τα τα γα] οδῖι5. ἐπὶ ποῖ ([ οἰ αἰ Εὰ- 
56} σαρτης δοΓοξογ τα πη σσογ]δεῖαν Φο Ἰσα ἸΟχότα 
ἀρϑίχπαί αἴθ] 19. Βοριοηλλεδ, ὁχ ἀποιονίαιο δίορα 
μον, ΠΡ. νατ, ο. 30, Τυρισὲ 5. Βαῦςρ, οἵ ΜΘΒΘΙ σα 
Οτροογίπα ; Βορμνολε φασάπο ἴὰ ογα ομο δ ὀτης{- 
ἐαφείονιο βαποία ἐγ, οἵ Οὺνοπὶοὶ Αἰσα!απεἰνίπὶ, συ οι 
Ῥ. δύ, ἀοαίσαίατα οςο]οβίλιῃ τοίογ α161 7 ορίοια Υὶβ, 
Χρὴ πορμδημ5 οα ἀΐφ ΘΟ] ο] γι ἃ Γΐπβδ ΠΟΘΙ Οσὴ ἐπὶ - 
οοηϊᾶ ἡ Ὧ6 τη οαὔοα. ἀραϊοδία τη μα ογηη5, ον - 
οἴδηί ᾿πἀδ δία ἂρ Αἰμαπαβίσθν ἡποπ θη πα, 
αι ι15 σο πο πὶ Ἵν τ η58. άπ. 0 ἰσπ!μονο 510- 
Ἠ556. σομν! οὐ λαι 
Α55 13. [6 πονεῖησ οἱ {πο δου οκτΟ, --- θοαϊραία 

οὶ ἴῃ ποποόγοῖι οεϑανυθο οσὶς οἱ Ονιοσ. Θορ πὶ, 
ἀπι16.1}}} ἀτρ! οχ δ ἀρροϊαποι Βα ἰοπν σνΡΉ]]1}5 
οὐ! 1ἀς ἀπῆν, [4, ὁ ΔΡΘΌ ΠᾺΡ κ βαβοη) βαϊναϊος 
γἷβ θ6ὲ Πιδοαρ ΘΟ 101115 σσυ Ο5 11} ἔν ἈΠ 16. ρά551πὶ 
ἀποίονοςξ. οὐ ΐθι5. βθσα! 5. κα ΠοϑανΓ ΘΟ ΙΘΠῚΒ.» τη- 
11.0.9 υίθῦο « ΔΉ ΒΙ 515... ΠΟΉΊΘπ Βα Πποῖο ΞΟΡΏΪΟΙΟ 
ριπορίρας τε εθαπεῦ, ΟνΡΠΠ]Π5. ᾿ρθ0 σαὶ 18... 23, 
ἘΠῚ] ἀρροθ εξ « βαποίαπι ἀρ Ξα νοο ον Ἰροιπι.» τὸν 
ἅνιον τῆς ᾿Αναστάσεως τόπους Δὴ ον απ εἰδὴ Δ}}8]-- 
σαὶ ἴοι Γἀσππη βαϊο,ας με ἴοα γ0] αἰλόίξαο ΝΟ 5010 
«ὅν ὕρθοῖξον νοφα λα ΔΡΡΟΠΆαιο. Νάτη θη) Βα] Ὁ 
ὁγαοῖπ ΠΟΙΠΟΝ βοσπῖσβο σοηβια! εῖνο σοι ἠὲ πο Ὅλη 
εὐ αεἴβ σσδοοναία 6550}, βῖνο (στον 1 Θὰ ΟΝ σοθβορ 
ναγοίαγ. που, Ὁ. δὲ ἰσινεις Οὐπδίαμ  ηΐ ες Ὁ, 

δυο!ρβίαηι ποδίγαιν α οποία ἢ πιο αίδιη ἀἸοῚ ἔτ 
συτησίῳ στ μείῳς ἰᾳ ΠΟΠΟΥΟΙΣΝ « ΒΙ 0} ΒΑΊνα ον.» δὺς 
ἄἀοιη τονε μγονοδεὲ χισὰ ὑγνηα5. Αἰ} ὁδὲ. τ. ας ἴὉ: 
« Οπῖα ἰὰ ἀπὰς αὐ πππὸ ὑπ αἀήηχη 2 Ἀπ ατο 
θα ἰΡορώτι οτὰχκ ΟΠΠο8. 6 σΟΌΜΙ". » ΒΠΜ1Π|5 
βορίοιιίῳ Ογ1ΠΠ1 ΑἸοχαινίντμ! ὨοιΏΠΠὰ Ἐρίνοδε ἴῃ οο- 
οἰούα 5. Μανίαν, ρυοππηαία : Σόστη αα τῶν ἁγίων 
συνεληλυθότων προϑέλως, ληλένων ὑπὸ τῆς 
ἄνίας χαὶ Θιοτύχου ΔΙ χρίας" « (Ὀπ νοι 5. Βα ΠΟ ΘΥ τὴ 
(εἰ ἀἰασι ον σσπνδηογο, ΟΟΔΠ ἃ βαποιῃ οἱ, Ποίραγα 

Υτυβίπ οι [ἢ στην ΟΠ 5 6). ΟΧΡ᾿Ὶ σα ΤΊ ραΐορι πϑπ ως 
ὑπ πιο ο τ Θ ἢπ15. λοίανα5. σ΄ 5, ΠἸογορ Υτπὶ 
Ἰοσθα, 6}. 8, «απ ἀσ Α 5 .Δ5. βουπότοῖΣ αἷ Οὐα- 
δοια 7.9 τὰς ον ὁ δ ἃς Βορα]ονο αἰ ὁου ἸΘβ τη 
ϑαηοῖπς Οὐιιοῖς ρεγσογοῖα, ον ο, δεοίοϑία ᾿κθο τα πὶ 
ἀρὰ Τηδομογθίτιαι, ἰὴ πολ ἰρίθης, οαροχηνητ, ρα. 
38, ται ἴῃ Ομγομέσο Αἰσρωζε" λον ρ. ὕ0ῦ, δ, ἀρὰ 
Απηούδατο, πατῶ. ἢ ἐθργα οἰηίσα, « δησσίς γα - 

οἷς.» βοῖαῃ ποιήσῃ αθοῖ, ΑἿ ΤΙ 51} πὶ. ΒΓ Θτιο 515 
οταῦ, 38, ραμ, 190, ἀϊδβονς. ἰδοίδαιν τὰ πα] 
Ποηϊθα, εἰ « ΑΘϑανγοοΟ 5.» 0} « Ορα ΙΒ.» κα ἴθι- 
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γόνα μοβρίββο, Ἰ υ ἃ σ α τοῦ! 
πάθη φέρουσα μέχρι νῦν, τοῦ Σταυροῦ οὐ λέγω γα! 

πῆς ᾿Αναστάστως, ΑΡρῈΠΆΡ πα" ρταογοα, « Ματὶν - 
χαιτι » ἀρίβοορι, φαὰϊ αὐ οι σατο τα οὐ5 οοηνα- 
πὐρὸς ἴῃ δρίβίο!α, οὐ 5. ἐπ τ πὸ 0. Αἰμαπαβῖο, [πὶ 
Δγοϊοηία οὐπνα Αγίοθοὶ παι. 84. νοϊονλαΡ, ἀϊοια! 
86 σοπνοιῖπδο ἐπὶ τῷ ἀφεερώτε: τοῦ Ξωτν ρίου δίαρ- 
Ξυοἷου, « ἂὐ οοπδοονγαοοι, ΔλαΛΕΥΡΗ ΒΆΪ να ΤοΥ 18.» 
Ἐδομῖν5 δασηάοιη ἀρ Πα] ποτα. {0} 611 11}νν ται, 
ἢ οἱ(. (ομκί., σαρ. Ὧς, τὸν ὁξ νεῶν, Σωτηρίου ἀνα- 
στάσεως ἐναρυὰς ἀνέστη ματύριον βυσιλεύς υ [100 
δι οἴ ἀπ αα μι Θα Πν ΤΟΥ ΓΘ αΥγΘΟ  Οπἴ5 οὐ 0115 

(οδτπσπΐπιαι πη ρορα οὐ ΟΧΒΙΡΌΣΙ, » 16} ρογϑριθιθ 
ἐπ νοθομ μαςτύσιον, απ οἱ, δοσίοοιτο πόπιθὴ ταὶ, 
οἱ εἰκιιτ0λ} κα οϑαοθ πὶ.» ΙΒ Ρ ἃ 5. {1}. ,ν, ὧδρ. 
40, 5. οἱ ὅτ. Ροπίγομιο ἰσσο, 'λμοὶ τὸ μνῆμα τὰ Σὼ- 
τήριον, τὸ Μαοτύριον βασιλεὺς ἄφιξρωσς, « Οἴτοιπη 
δαϊγαίονα το πη οηὐπηι περ τον Ια τ ναί απ ὁ011- 
ΘΟ ραν, πὶ οὐ Πα τὰ ἰῃβογι μι ομθ5 αι 5 οαρὶ- 
αμην 8. 0 οἱ, 33, ΠῚ}. απὰς 68 οαρ, 40 οἱ 4, βοζο- 
το ατιπγ, Πν τς αρ 36, ὀαπηάοιῃ θα Ποατῃ μέγα 
Μαρτύσιον αἰοίαγι οβες ἰοβέδιαν, ΥὙἹ ἀπ πὴ 5 5α0. ἢ. ὑ, 
ΖπιοἸλορ ἰοϑοηΐ τα, 6 {πὸ Ἰτθσ διὰ γϑυθῶ ὁοῃ-π 
αν οά ας 1)6 ἰοοῖς καιοί δ, σαν. 9. : « Ρυίαλααι δ 
Ἰοοὶβ Βα ΟἿ 5 μτὸ σο Π Π οὴο ρΙαεοαγαπι ἀϊνονοη τὰ 
οϑί δα δοοϊοξκίατι πη ΒΔ παπᾶν, σι Ιαν γι τι 
ἀρρο αταν ἤδη σηπία Πἀπὸὺ5 ρθεαιον, οο απο 
1 οὐαχ θπλ1 ἃ} ΒοΙοἃ πιαίσο ο]5 τορθνία 51} 
πιὰ μη ἴθο οἱ τόρῖο οαὐτπὰὶ σοπδίμιχη, » 506 Το βίο μὴ 
δι) Ἐμ 0 ΟΠ ΠΟ} 15. 10 1 ΟΧ ΟΡ ΘΟ Πιᾶ)] οὐ ΠΣ 
νεῖ τπὰς σαὶ ὅς ἀν, ἀσπὶ. ὅ,, (τοϊσοι παι τ0- 
δαντ σοι σης Βα ε  Ποαγη. πον ὀφο τ απ). δορί ρξῖδα 
τι τ ὁοοϊοβίαν ἀΡρΡΟΊ ΔΙ αἴξ, 50 « Μαγίγ- 
υἰαὰ ». ροχαῦ (χὰ 1 Πππ] ρεορΠ θυ. ΒΟρΠο, 
πις δὲὴ᾽ὴᾺ᾽ « ἈΧΒΡΟΟΙα ἀγὸς {101} Πυτα ἤπιος τὰ 0 ΟΝ - 
τροτ θη} τα θίος ἐ ἰοΘσπία αν. » 100} (ἀταῖο8 μαρ- 
τύριον « ἸΠΑΡῚΣ ΟΠ». αὐ σἜ πὰ τὶ ΠΟΝΟΤᾺ σα τὰ ΠΑΡ ΤῊ 
ἀρ ρΟ]]α 1 συ! βι 5 αι ὰ ἡλἀ6 ἀποικίαν, το 6ο- 
οἰ δῖ 50 Ί ΘΡΘ ἢ} δαρνᾷ πη π]05. πια τιν τα, ἢ 000 
μαββίοιἶα δοῦν, οἱ ἃ σΟ]ΟΡσ ια΄. ον (ο- 
δἰ σομ αἰαίατα. ΠΟ αν ὦ, {Γθ5. σος 55 
Ἰϊοκη Το Ξῳ ΝΒ Ν ΔΤ ΟἹ Αποθηκίοι δ, κι. Πποπὸ- 
φρο ΟἸΥΡΈΞΊ ὁ τὴ ν 5ἰ ον οτ αν, Το οΙ  ττρ ν0] ρτόμρος ἀρ 
6 1Ὁπὰ δι Π 15, δοίη. ΕΠ οσπ ρος. ΠΗ Ιοα 
ΟΠ 510. λα Λα τα Δ ΘΠ, ἦι σὺ ΤΊ ν ΤΙ ΟἹ, ρμᾶβα 
κἰσηΐδ οὐπ, ἡ αὐ ρα πα μπὶ. ὀρηκί ποία, 
« Μαυγε νν οί ρὴ Πα 6 νὸ μοίρας, ΠΗ ὦ Μανεν- 
τὶν ποιρθπ ἃ} Ἐπιποϊησ, ἐπιρνά τη βάθθ! βορπ]σγο 
μοι πδίθα αν δε τ. ΑἸ ΠΠν τις 6. νὲδν οὐμ- 
δίσηΐξις σὰρ. 8. σαδὶ βαμοίπιμι βορυασόσαιι φαινόταν 
(αν, οἴοδεα δὲ χρονίᾳ πηαίονία αὐυὰ ἀθ παπὶ ἴσ8- 
ται, γόβιῃ τσ 015. δαϊναίουβ δι τ} [ΠΡ ΟΓ 
500 ΠῚ Δρραγιἶβδο; Αὐτὸ δὴ λοιπὸν τὸ σεμνὸν χαὶ παν- 
ἀγιον τῆς σωτηρίου ἀναστάσειος μαοτήγιον παρ᾿ ἀξεπς : 
ἐλπίδα πᾶταν ἀνεφαίνετο, Εἰ, οαρ. 33. ἀο᾽ οοοίοδία 
Ποδιασγοοι 5. δ Φ ογοὰ βασι ποτ] ὩΓΌ1} 
σοπαιοία ; Καὶ δὴ κατ᾽ αὐτὸ τὸ Ξωτάσιον μο-:τόριον 
ἡ νεὰ καπεσχτυάγετο ρουσαλίμ" « Αὐήραππι Ξουναιος 
τὶς πΟΚΙἽ ταατὲγ τι τὴ ὅονὰ ἔα δεϊοδία οϑὶ Πρ αβαϊοσαρν 

1. Εοοίοςο κι ξουίαια. ϑμν Οὐκνοίια νἱοϊαία, 
αὐ Ἠαιία, ρμοξὲ γοραναία, Ποσίνερία αὐ Ἠοχμοη απ. 
1011, τοι αϊβεαίᾳ απ. 018. ἃ Ἰ,αξὰὶς ατηρὶἸβοαία. -- 
Ἰέοο! πα Τιδβαστοολἶ δ. ΠΙΊΟΡΟΟΙ γι  ἀπιάστιτη, 01: 
πἰθαπι σαρα! ἂρ γραλοΊ μια [1.1 πᾶ Ε 465 δρίβοορα:- 
Επτ τη Πὰς σα απο ὁ 1} 68 06 Ὲ6 ΒΥ ΠᾶχΘβ δ᾽ σδέροπρτρα 
μά ο Βαμα Ὁ ρΟσ  βᾺθ}(α δ 5 ρδυίου ΡΒ ΟΒΙΟΙ ΟΡ ΠῚ 
ἴῃ θη 16 [0 δρο βία, {πὰ αἀνοηξα βα ποι δριυὰ5 
μι ἀροβίο 5 οοπβοοναα ογαι : ὁχ Οντγ]ος οαΐ. {0., 
πίῃ). ἀν πὰ Θὰ. {ιμῖὶδ ἃ ὑδη τοῦ δαβ ῥβαϊ πιο ἴα χοῦς 
ἀρολαιαος ΟΧ, σα! ἢ. 30, Ρείδηη πη. ὑΠ ἢν ΠΙῸ- 
τοξα!νιπὰ ἃ ΡονΞῖβ. σα ρία οἰλάδια φιηνίαιη Βα 1, 
166 ἀδρονίαία οσποο, 5. Ξορι ον τη δἶν Απαϑι βία 
ἀϊραΐθβο ἀϊσαμίθυ μι} 56. ν΄ Πὰ ἃ μηθ. ὅο Δ. 

ὈΕΒΟΝΤΙΡΤΙΟ ἘΘΟΙΕΒΙ (ΓΕ ΠΕΒΟΚΕἊΚΕΟΤΊΟΝΙΞ. 

᾿Ἐππωνύμως τὰ σωτέρια τοῦ Κυρίου αὶ ἀοπιι|5 πο ΤΏ Ὰ]}10 Ρ05,, τ  Πδ5. {Π185 ΤΕ ΡΤ αν", αὐ ὃχ 
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Ἐπιν οι ἴο σΟΤ ΠΩ ΟΤ ΑΨΤΠ.115. Δ}... ΠΌΤ... ὅς παν 
δαρησδοηονηῃ ρυϊπσομδ. ἀσρθὸ οἴεσα ἀμ, δά οσσιι- 
Ῥαϊα, Ομ εΙαπογαρι ΡΘΡΟΡΟΙ δσο! πεῖ, θα] 18 
πα Πα ὴλ ἴ. 510 ΒΡ ΟΓ ΒΕ ΠΟ Ι15. ἀΞΌΙΩ σΟΛΥΘΡΙΟΡΟ τὸς 
11: τἀπτὰτὰ ἴῃὰ υσὺ ἀΡῚ Τά ργαι ἐπάφογατη ἴοι - 
Ρίαπὺς ον ἰρ56. ΕἸΡῚ ἂς βι}κ ἐγοχῖς, ἐσ Ἐπ γοηΐο, 
ἁππαί,, οπι, δ], μ. 384. οὐ 787. γανία. βουπη πὶ 
σα Πρ] ασοι ἀοσοβοίν τη ο ἀπ ροσιηππ τὶ ἀπό 5. ΟΠ τ] 
θα σα ἢ. συλ πα [0 ἀοηοο φάθ τα Πρ} ὰ ΟΧ 
ἰμυρύσιαῃν, ΜΠ διηοὐληογπαη δοοΐα, ἀμπὸ 1)}0 
πιῖαι 1011. δοο! βίαι ΠΟΒαγτ οὐ ἸΟῺ 15 ΘᾺ} Οὐθδῖο γὰ- 
Οὐ] ατολα, 5610 Ρὸγ πα τοῖα ἀντχθαίο, ἃ [ἀΠΠΤΏ 6113 
δου. Οπσπὰ νοι ἷξ γ γθ}5 ρΒοΡῚ 1 σα ΠΡ τα, 
Ττεῖῖ5, 2δ  ἶ καονὶ {|| ς τἂρ. ὦ  « ΠῚσ Ἰπιὺτ οριθνὰ 
οσο! δία υτῃ ιΐσαν ΠοΞασ ΘΟ οπἰδι]θ μον γοθ» 
ται] οι στα Μαχίπηιτη δ᾽ αϑά θη ἰοοὶ ΘΡΙΒΟΟΒΆΩ, 
φυθο  ρίθη 8 ἀππιῖπο ἀρππιιτἶο ΑἸπαβίο τα! Πελίᾳ 
ἔπορα! [εἰὐοὐδερε μοίμις ἀπο !αία οὐ ἀοα σαίκις, ρύβιρα 
ῬδΡ Λδνοροηα βία δΟΙ Ο5ια αὐ. στ ῬΟΥ 6 ἐδενν 
ΠόγΔῸΠ} γοραναῖϊα, πιά 5. ἀ6}11 τηδρύαν!. 5 
γμιποσορι τοβον!ρ τη (αἸίατῃ 6]}115 Ρτοσμγαίονς, Ηγὰ- 
το ΠΟΙ, δ 86. αἰ ρυσαῖπι. ΕΠ βοϊρίοπξ, ρρα οἰὰ 
σσοϊοδία ἀπο αὐ τοι. νὰ Ἰυπδιοθ τη τρεΐσπι 
ΕἸΤΡΟΙῸ πὐπηο ραν ν» ΝΆΤ Τα  Ἰάογη. σὰρν γ πα Β]α10 
6 νἱνὶ5 πο αἰ δβπο ΒΡ ποῖρα. ΠΠι ὁ}115 λους, αἱ 
ρῬυβιυ αι οπότη Ποτηλμ Οτρσον πι ρϑΡα οτίΒ, 
Ἡϊου δα  ντθ  τ}5. σῖτα ὁοο] βίαι τορι οη πα! μὸ- 
Κοβιαίοαι ἐπ ϑβδίβδθς ΠΟΤΟΣ νότὸ ππομία τσ Π]ο ἢ - 
ἰού, Οσπ5ῖα τ δ᾽ ομ  }}}, 6 ποιῶ τεα βιισυ5λο- 
Δ} Ἐε ἴσην ἔπη μ] οτανίβεο, (τὸ ΘΙΠΏΡΙΚ ΒΡ 0Ὸ- 
απ πἰα. «δα, ΤΌ ἀμτῶ5 σὴς ΦΟΤΌΒΟΙν ΠῊκ 65]. 
απο οε΄ θὴρ δι ΠΟ ΔΥΓΌΏΕ δυο! οξίαηι, 
ἅππὸ ἂν ποῦν. θοὴν. ἐθ8,, ποκίχθομι αὐΐογῃ ἰ1- 
τῆΐϊα Γιὰ}, ὅ7,. ν αρθιπ [ἃ 50}} ΝΙΟΘΡ]ΣΟΡῸ μὰ 
(Ἰάρολα. Πρ ΟἸ ΡΞ ΠῚ μυνθὸ πο ἧπ ᾿ἰΙξάθηῃ ἵππ6ὲ- 
ΤΟ ΕἸ 5 15 Ἔα ρυῖον ΠΟ] οὐδγονατιῖ, 561} δἰ ροιτ εν 
ὁ, Βαρτῷ Βα μὴ τη αὐ δ “πῃ. Τα οι π ἀσοιον 
ἰάθην, Πὲς νης ὦ, δ: κ]μ δυάδα ἡπούτσ (τον 
οὐολθηίαὐὶ Βδίοη). ποα ἴθ ἀονοχο σοι] αὐ ον θυ θα 
ΤΡ Ξρίοἷ 1, 8.18 65. Βαποίον Ἰοδαγγυοοῖν σουίροία, 
[οὐπλὰ συ ρι τοιιηθα, ὁ “ποπίαπι ἴῃ ἀθο!νο 
Ρυωά οι “μοη 015. 51ἃ οὐ, αἱ οἰ νὰ 5 οἰ άθαν οπιΐ πο ἢ8 
ὁἹ, συ ριθ5. Ορο  σς᾽ὰν ρ6ηΡ. δπρογοῖ ἀΠΠΠπἀίπολα, οἱ 
αὐτο σοί! αἙ ορδύταγα : ἰοοὰ. Πα σοι, ὀὐθοικ ἢὰ 
5. ΘΠ 6 Τρ 5, οὐ πἶ το Ἀν" ςῖο ἴῃ παι ὁὐρα- 
ττὸ ΠΟΒ βοΧΕ ΣΝ, ἀροσ ΟἹ πούρόῦια Ῥαίεηκ; 6 
οου!δβίδν πιπιση Ἰ Πα αἶ παν πΘΟΘββα  πππὶ ; 58} {0 
᾿ΐαία ραία [ὁ Βα!ναίονπ ρΟ5᾽δττι 65}, ΠΟ ὨΙΘῺ [1 ΠῚ.»} 
ἰάραι τϑίοσι δοῦρα. ὙΠ γί ἀοοιιβίσ, {{{5ὲ. Φοροκοί μη, 
οᾶρ. δ1 : «1 ἰοϑὸ Ποιηϊηϊοῖ ΞΟρΡΏ]ΟΥῚ ΟἹ γ δια πὶ ἀν- 
Π|οἴοκο ομοντο, ἀσσθη!! ποβοιπαλος Τονπα τοιππἰὰ, 
πη0 ἰδηϊοι Τρ} 6 Βα ρον ας ἀρρυίση ΠΟΙ ἢ ϊοί0 
ΠΟΘ ασι ΓΟ }15 σου ]οδίδηι μα] αὐἰοξαια σομβιτα χοῦ, 
{παρ ἰΩ 10} 58 ἢ σἰα, οἷν νοι ΕΠ Πὰ το ποτὶ ἰχ πγονῖ το 
ομίλνοὶ με δα Πα πὶ ν Δα {ΕΠ} ]τηπι5 Ἰοσο οἰτατο, 
ἀπΈρ ΘΒ Ροσ 1). ἔα πον πὶ 1) οτοβοϊνηγατα ἰπ γῸ- 
ἴΐαπα, ἰϑσιηὶ ΟΠ ἢ οῦθ. μειβδίοι 5. χαΐ ἀϊοῖταν (α]- 
νάΡ Πρ ονὸ οϊμοίμα, δὲ Ὁδὴ᾽ οὐατα νἱνιςο οσαοὶβ 
πάτα τορρρίαχ [πε «παν, οἵ τοὶ οὐΐπια [0 
οὐαθο ἀρροξη, δαϊνα ονῖν. ον ρας πησαθατς οἱ 
ἀγοι {1 πι5 Πα ἀρ] Πα οὗ πάσης ἔπ νοι" 
δα, ΒΧΙΡᾺ να ΙΓ. δοσ! ο5ἴαν τ ΒῚ Πα ἔαῖβδο οὐὰ- 
ἴουΐὰ ναλιΐο τη ἴοα ; 5οάς ροξίψυαμν, ποβὲγὶ, Ορὶπι- 
δε! ἀὐννι. ἀρα ἃ. ἀγῆσσι, ΟΡ ππιρυηηῈ πὶ πιὰ 
[γΠῚ ρυν ραν αὐ τ οἴι, νίϑαηι εἰς ΠΕ ΉΒΊΙΞ ; 
οἱ ἀηλρΠ]αϊα ΘΧ Οροτὸ 50}{Π|5Ξ πὴ ΟἹ ΒΗ] πη «ἰιπο- 
ἄμπιι ταν οσο]οβία, 11τὰ πονήπαι τα Ποία ηι. νοΐ θεῖ 
οοππ μι οἱ Ἰηξονίο, ᾿γαλ σα ᾿σδὰ σοι ρυθμβοτ  5Ξο, 
ΠΙῸ Ἰλαγπ5. Εἰδιον Ππεμι ἸαοἼαιτι, σαδὲ ἤδ τιν Ἴ8}} αἀ 
(οπβιαμυ) ηἰδη θη) Θοοϊ δία εν αἰ (ἴθ 8. (ποιόν πὶ νὸ- 
1οῖ, Οχ δ ποραγὶὶς Φορηδοϊμἰαπὶς, ἃς ῬΓΩΒΟΙ 5 
Ῥαξοβθαε βίατας ἀσπονρ θη 5 δοορίρίεὶ, 

{ 



ΡΝ 
ΔΙΒΧΑΝΏΌΒΙΝΟΌΣΝ ἘΡΙΒΟΟΡΌΞ. 

ΝΟΤΙΤΙᾺ 

(ἀλτηλνο, Τοέογι Ραίποι Πιδ(οίλεις ἰολν. ὙΠ, Ρνοΐορσ, Ρ. τχ, οἱ ρ. 397.) 

--ν 

1. δίαβπο ΑΙ Παβῖο νἱΐα Γπποίο ὧν γα μαρὶ5 10 Αὶ ΘΟ]]οοα 5, σαπὰ Ασίαηὶ Αἰδκαπνίπαπι ρου] δοϊαπα 
912, ὁχ ΓΟ Π] ἐθηίοη!ᾳ (ὦ, ἀπᾶπα βοσαί τ Ποπᾶὰ- 
ἀοιΠαΡ (ν)} 6. βίρομαο ρευραμπας Κομι ἴα. (ὦ), 
ῬΟΥρ5. 1188. ΠΟ ΠῚ ΓΠ15. ΠῚ βοάθηι ΑἸοχαμ οἴ παλη ὁ}- 
ππαϊ!. δ᾽ ἀππὸ διε ΑἸ Πα παβιΐ οπχονίπα!, ἀσ]ὰδ 
Ῥϑεγ 6[π|5. δ οσοββοῦὶβ γα πιαίϊίοπο, πα σχαϊάομι 
ἰδποιὸ θοῦ. σοη Βα ἶθβ6. νίροθ. ἀοοι[ἰββίπιος, ΝΟΥὶ- 
βαιν (ὅς. Ραρίπηι 16), ΤΙ]οιπυπιίίι {}) εὐ Μοιίΐαι- 

στ () ἈΠ παπι βία πϑη 65 313: Φυοτατῃ βάτο βοι- 
Λοπ {Πα ΘΟΝ Γαι ταν πο τ ἰπἰ λπηι ΔΠΟΠΎ ΙΗ ἀποίο- 
τίαιο, πὰ ἰτὰ θυ 16πὶ δνα ρα! ; 4] τοβ ΔἸπαπαβία- 
πὰ5 ΕΠ ρδ ἴον ρογβοσαίαβ (ἀ1, βαποίπωι ΠΠπιπὶ ἀδο- 
ἰουδπι σοηϑμίαίμα Ψαϊοηεἰηϊαρὶ οἱ γαϊρη ἐς τν, Ῥαεςλιονα 
ψ{πς 091, φαϊηίο Νομα5. ας, (ον ιλίςβα ἰγαᾷ!, 

1. μᾶμ]0 ροβὺ δὰ} ἤπθπ), Δα γθΠ] ποβίταπι ρο  581- 
πα, θο βαρ τ οζρϊοιο απέονα Αἰμαπαβῖο γιὰ 

Ῥαρδοιι τηδηεῖς, απο ἀἴδε ν ἀονηιοηιῖς εἰν ογαϊ- 
ησυῖξ ἰβδὰ ροι[5 ἀθοίρηαν!) Γούριω ὁρίβοοριθη δ 
απ εἰ Ῥγορθηολῖς, χιὶ ἴπ ον ἐδες δειὴ βαρυίτς .63- 
8} ορίοσομαίιθα, 

ἢ: Νογιπι Π15 τα ββῖβ, ἀἰθῆτδ μαι σ πα ἢ τ8. [αϊ 
Ῥρίγαβ φὰ ΑΙμδηαβίαιη Ἔχοίρογοι : σα 5 πὶ πηἴν τίη], 

θ 511 1510 (ἢ). ΓαρΡ δι αἸ τὴ μΠ5 δὲ Ἰοη μα σοπδιοία- 

ἄϊπὸ ἀδτι5, ἀνδρὸς τοσούτου θοξαμα ὑπάρχων, καὶ τὴν 

ἐκ παλαιοῦ ὀιχτριδὴν μετ᾽ αὐτοῦ λαχών" δάσο πὶ, 

θαυ Τηθοάοτιιαβ (ἀ), Βεαίαιν αὶ ροπε θ σοηι εἱ 

ΡΟ η 6] ἀθμ} σἔ ἈΡΒοηίοηι [ου]5 σομ] ἑα 8, νανία 

σαι 110 ρϑτίουϊα ῃτὸ {οὶ ἐᾶδα βαρίογι: πον 

Ρυορίοστοα Ἰρβοπιθῖ Αἰ ΠΆΒΠ 5. Ἰανα)α ὴλ ὑπο ἢ πτῈ5 

αἰτασίο δ ἀσείσηανη 5101 Βα. ΘΘΒΟΡΟΝΙ, δυο 

οἱοσίοποιι θηον ἰαπὶ Ξδούτ οι 8}}15 οτἀϊπὶδ Υἱοὶ, 

παι ᾿πᾶρίβετα πα οἱ ποπόγαι  σοπιργονανυπι, ΥἹχ- 

ἄσπὶ δαΐοαα ἔαογαῖ Ῥοίτιιβ ἴῃς μοι ρα] σαιοάνα 

[ἡ Ἰᾶγοιι., δά ἅπῃ. 313, δ ἐχηι, 
(υ) Ἀοπαιιά,, ΠΙδέ, ραϊριαγ οἷς. Αἰδα, μὰ. 9ὃ 5δ6η, 

(οἱ Βοπίαπ., Πέδδορε, ὧδ ἀμη. δριογέ, 5, Αἰλαη.ν οὐ 
οαϊο. Ηΐδι. ἰοῦ, Αφιῖς,, τὰ. ὁ. 13. 5664. 

(ᾧ Νονῖβ., ὕρηξ, ἐοπί", «οίπ. αΥ̓ΗΟΥ., Ρὰξ. ἀδ, 
(1 Ῥαμὶ, αἱ ἀπ ὅτῶ, αὶ Ἰχ. 
(7. Το... Ἀφα. δοοῖ., ἰοαι. ὙΠ, ρᾶξ. 251. οἱ 

πλθ, ποῖ, αὐἹ. 
(Ω) Μοπίΐαπο., Υἱΐ. 5. Δλ)ωι., ρὰ 5. 88, πι 2. 
(δ) Υἱαὰ, ποϑὶν, θιδὶ, ΡΡ. ἰοτι. δ, μαρ. Ζϑ, 

Β 

ἱπιροία ἴχοίο ἐπναοηΐοσ, οαπὶ οὐ ᾿πιοῖο Δυῖος 
ταδηϊί ἀϊεϊρί πάσχα σαί το, θθο. αανάδηιν (οχη-- 

ΒοΡο, ῬάῈ}0 ρμοϑὺ 56 1 }Π|ς6 8 αάαιπ [αὐταί οἹδοιτ, 1Π|- 

ον βυηο σὰ 5 ἃ Βαπιαξατι Ποτηαητ ρορ ΠΟ ολὴ 
ἀοάϊι, φαῖθβ οἱ οραἰ παν οηθηι Βα ηι ΟἹ ΒΙρη! Πυαδαῖὶ 
ΟΧ ὨΟΓῸ δὲ ΑΥΪΑΠΟΓΙΠΙ ρΘΥβθο Πυ 65 {ΠΡ 5 νοχα- 

Ῥείαν, παρνάθσα!, ΠΠ15 Ῥόοῦτὸ {|| }}5 τοβρομίρηβ )ὰ- 
πλᾶβι8, ΟΠ ΞΟ] ον 5. βί] δἰ οι πλι: σαι οὶ 5 
ἰοτὰ5 Ρδὲν σαρηγάἄααι ἀἸαυοη τα 015 Ἰλοπατο ταῖσιν 
αὐ Ῥρέγιηι, κομίσας ὁμοῦ παραχλητιχὰ καὶ χοινω- 
νιχὰ γράμματα, [8 ν6ΓῸ εχ οὐ βάσθπι ΡΘιΡῚ ΘρΊ5101ἃ 

σαογοἸθα ἀδ 15 4 ΑἸοχαπάσϊο ποθία βαη} δἷι- 
οἴονο [ποῖος Ἰαἴοται5 ροϑιία, δὰ }5 οοσροιίαμι Ππὰ}ν0- 

γὴὰ5 (ἢ. 

1Π|. Ῥοτγὸ δαίοηλ), 51 ἤάος. ϑοούα! (μ) ἃἂὺ ϑυχὸς- 

τᾶρπο (πὴ, ἴῃ σατοθγθηι οὐπ]]οῖίαν. ἂῦ Αγίδηϊθ ΑἸ6- 

χαπήρίηιβ ποβίον ΔΏἘ 5.65: σαὶ ἀδ τὸ Τὰ ΠΊ 6, 5Ἰ1ρὴ - 

Ρὰ5 Ὑποοάοτίιο αἰφὰθ ἰὼ ρυπτῖ5 Ἀπιῇηὺ, αὶ ἔπτη 
ἰὴ ἘΠ ργυΡίο ἀοροραῖ αν Τονίλβϑ6 σα ηὶ ΤΠ ΠΟΙ ΟΠΠ10 (0) 

45 Δαρίτοις ΠΙμὰ ρμοίῖι5. οχιβι πα πάθον υἱάθία, 

θοΐγαχα ἀπσπι Δταποναπι ρογεθοιο, Τουγελαῖ, ἰὴ 

ἀΓΡῈ Αϊοχαράγιβα ἀνα 5ξο, ΑἸ Πα ἈΞ αἸ λῖρα αι ἰδ - 

σΟΒΒΟΡ 5. 581 ΟΧΘΙΙ] πὶ πα ἱ Γαΐ, 40 ΠΡΌΡΡΠΣ 5.8] 

σορ ἰβδαιι ΙΟΨΟΓΘΕ σὰ πα ὙΠ ΘΙ; ἀθὶ ὲ Πατὰ 

δρυορίαμι ΘΡ᾿Βι ΟΠ. Ῥααϊο ἀπὶο πιοιμυναϊάτη, βουῦὶ- 

ΡΞΟΤΙΙ, φαὰ Ἰμιοῦϊ μβομάοτεριποορὶ λυ λη οἰαξαθο 

αοαυδοίαπι ἐγταπηΐ οι δοοαγαί ἀδβογη]ῖ, Πᾶπο 

διυΐοια δ σι ασα, αἰ ὁχ δοογαῖθ ἰη 16} Πρ χη (ρ), 

μα οανπο5 ἀδίσαο δου  ἐ5185 ἀπΈΧΙ θα πιααρ ΤΊ]ιθο- 

ἀοτίτας ἰδίου βῖιοο ἐπίσ χα! (ἢ τ υηΔθ. ῥγὸ 1π|3}}- 

{απ ποξίεὶ τα οπο ἀοβαηιρίαηυ, εἴθ ΟΧ ΡΟ πιμ δ, 

ΤΥ Τπΐοῦθα ἀπ ΑΙοχαηάιηο ἃν ΑΥΊΔ 18 ΒλΊ806}- 

(ὦ) Βαβ}}., ορίβί, 181, ἰοπλ. ΠῚ, ρᾶμᾳ. 395. πονῖ58, 
σα}. ν 

(ἀ) Ἡμοοά,, ΠΙκὲ, δεοὶ,, Ἰῖυς ιν, οὰρ. 50, 
(ἢ) Ῥϑιι". ΔΙθχ. Εμίβει μον ο]., 5. Ὑ1ιν ἴπἴρ, δο]. [275. 

()} βοοναῖ,, Ηἰδὲ. ἐποῖ., ἩΒ. γν, σὰρ. 21. 
() ϑοχοῖῃ.. ΠΡ. νι, σἂρ. 19. 
(οὐ ΤΉΠΙοπλ., ΔΙόνα. δοοὶ.ς ἴοὰν. Υι, ρᾶρ. 82, ὑδὺ εἰ 

θὰ, ποῖ. χοι. 510) ἐξ Αγίθης. 

(9) ϑοοτγαῖ,, Ηϊδέ, δοοί., 11}. Ὑν, σα ρ, 38. 

(φ) ΤΠ οοδοιν., 0. νῷ σᾶρ. 833. 



ΠΥ] ΡΙΣΤΠΙ Π ΕΡΙΒΟΟΡῚ ΑΙΧΑΝΏΚΠΙΝΙ τὸ 

(ὰν οἰμπΐα, Ῥογαβ ΟΧχ δὴ ἀὐῖνο ἀἰκυοβδῖδ,, ἄπο, αὐ ἃ, σρδαίαιη [586 ΠΠ|Δὴὶ υ ποήιπ ἀπτὰ ἀο ἀσίμητβι γ]- 

νοι ἰπδοςποπίο 313, Ἰσπγατν ΠΟΠΒΟΘΏΒΟ παν ίμῖο 

αὐ δαυπάπαθη ραρατα, ρΟΡργΓΟΧ, Τρὶ νόνος αἴ σα 

ὑτορουῖο Ναίαπζθοπο Ἰοααν (ἡ, «οὐ {ρου Π 1 
οὐίομα νἱ αι, οὐοίάομα ἡποάιο ἀοΠΠ1 ν 1 στ} Ἰ] 5 α 
ἐπ πιδ α1[η115 εἴσηα [πρὶ ἶνας ἃ Π πιο 5. ρα]. 5ρ0- 

οἰδιμᾶα ργοροβαϊν. Ναλ θΡῸ οαδανου 5. οὐ ρ [65 
ΥΌΒ 5. δυο] βία Κοηγαιαν ργοἰ Π Πς, ἃς μ6Ὺ (Δ οΙ  ἀ ὴὴ 
δὐουβα οὐ σηι ΟΠ υΤ ΔΟΥΝ 15. γον 1 τ 1} σα ϊα- 
γα ἴα {15 ταῦ Κη πᾶ ιλολν ἢ ΟΟᾺΠ15 δὲ ἀϑμύσία ἀρίσογεῖ 
αἰαο ἀπχ τ πὸ παπ βοσγοίαν  φασαιδπηιοάιααιοῖλδι 
οὐ πασίαπι {Ππ4 ὅπ. πονίιϑ. » Ῥόοννο [α βεα 

Ῥοϊοσπι Ποπιοὴ σου γα!) ἀβθο αἱ ᾿ΠΟΌ ΠΊΟΝΙ 
νι. 3718. ᾿σἰ σοτῃ ον μι Ππιμιο αὶ οο ἔρδὸ ἅππὸ 

Ἰϊοθιλπ αν σγπσᾶο ἐπ ον Γα} 51} Δα γάξο σΟΙ δ ντία 
«ἀν ούνιδ ἀμ ΠΠἀασοτη, αὶ. ἔπ Ἰ5λ 1 ΒΥ λο ἰοα ἸἀὉ πὶ 

᾿)λαιϊη αβῖβ ΒΟ 1, δα χη ππὶ ἀπίθηι Πα 506. ἀμ] 

(αὐ ἄνδα, Ναχος ὁγαξ, χχαιϊ, ΟρΡύ, ἴοι, ἱ, ΤᾺ ἘΠ: 
(δ) (ουίαπξ,, Ερίϑι. ΠΝ ροπεξ, μὰρ. 491, ὃν. 
[ο)] ϑοεγδξ., Ἠϊδ. δοοὶ., 1115. ᾿Υ, σὰρ. 87. 
(ἃ) 1ἃ,, 10:4... σὰρ. 38, 

ΡΨ Ἢ ρίϑοῦ 

τἴ 5. ἀρτηηδΑἱ οὐαηται5 σα ἢ [πι5. (δ᾽ αὐ (σὴ 
Ἰροθονθ5 στ Δ ηλη5. δίοχ γορὸ ἃ σο]ολναϊο ΠοιηλὴῸ 

οι, ΑἸΙοχαΒ ρίαπὰ γο 550. ον 5. νἱ στα, οὐ 
σαϊίσιι σατῃ Ποῖ Παηιαϑὶ, ἰσεῖο βρογαίθ (οὖ, 4αὶ- 
λα 1116 ἴθ σοι β )5ἰα118}}5 ἀδτῃ, ἰπτῆν ΡΟ οὐ" - 

ἀἸαἰοποπι σοῃ ἢ γα θας, Οὐ ἡἸοῖη ὁχ ἰξιογίοο ἢπ- 

[6 ηπ|5. Βρρβα οσα ποκα ΑἸοχαιάνί παι πὰ 
θα τα δοσπλ πιο {π|556 γονούβαηι, {αλπὶ ἘΔΙΟΙ 5 

Ἰπιροταίον ΔΗ Πυθία ἀἰξοθίθη5. Γρπβία ἢ ΠΠΟΡΟΙ Πα 
αὐ ΟΊ Πάτα ον. ΡΤ οἰβοθγοῖασι ΑἰΖα] δούθιη 
ΔΠΠ0 318 ΠΟΛ Υα θη 5, ν Τὰ π5. Δασιεδει, πὶ ἰναϊιυς 
Ἰάοτῃ Θοοναῖος (δ οὐ οι ᾽ν μεν, )6 φο 1 π|5 
ἀὐτ6ηλ ΡΟΙΓΙ σε 5.15 Βατο 11} σοη πα] 5 γΘτ. Ρχ 

σομοτϑ (οἷ, ἂο ΤΠ θπἢ (7}. ῬοΘΈ(αα πὶ ἀθιθ 
Β 56 56] ἀπσιοβ γα, Β  σΘ λα τὰ ΤΟ ΟἸΔΊΙΒΙ ΕΟΧ ΘΗ Π 

πη 380, νοὶ, αἰ πλαχῆο, Ἰπθαμ το 381 (0). 

(6) Πάτοη., δὰ δῃ. 380, ὃ χυι. 
{} ΤΠ Θην., Ἡδηὶ. δυοί,, ἴτας ΥὙἹᾺ, ρα, 030: 
(Ὑ} τὰς, διά, μα, 801, ποῖ, οἱ, 5.7 (05. ἀγίρηϑ. 

Ι 

ΡΙῚ ΔΙΧΑΝΏΆΚΙΝΙ 

ΩΧ ΚΡΙΒΤΟΙΑ ἘΝΟΎΥΟΠΙΟΑ 

ὨΤῚ ΤΠῈ ΟΥΤ  ΑἸΝΧΑΝΘΤΠΤΑΣΙ ΟΕΒΤΑ 5ΟΌΝῚΤ ΑὐΟΤΟΒΙ ΠὺΠῸΙῸ, 

Αμιὶ ὙΠοοαἀογίίηι, ΠΪ5Ε. ὁσοΐοβ, ἐἰἰφι ν, οαρ. 22. 

[- Ῥγοντοῖῳ γοοῖον Ρα Παἤπι5, βοοία πολ {1}}5 6. 5ἰ- 

τὰ] ορόγαμι ΟὙΠΟΥ ἀβϑλάτθι5, φαΐ δὰ ΟΠ] πὴλ Ολτῖδίο 
ἰῃἴογαη ἄτα ΞΡῚ ΠΕ 5555 οχογοπδγαΐ, σ0] 6 οἰ τη} }1ἰ- 

(νάϊ βαμονίακ πιρηγογαία, Ἰδυροῖαι ἴῃ ἘΟΙ οβιαιηῃ 
Γροῖ., ρον δδ 86 51] ἢ πυρὶ ροινίος ράγραγοβ τορος 

τατοί, Ταθονθιο ἰοἰορνια αὐ πονὰ ρογρϑίτα ἃ οἷν 

ὁπ οατη ὁρὺ ἰαυίαχαΐ γοΐοντο νοι, δὴ ἐάν ΤΠ] 
αὐ Τορϑνα, ἜΥΓᾺΠ}} σοῦ γοσοράη!ο, τ Πα ῃ θῃι [ἃ-- 
στν αν πομίαι ον τὰν ΑΙ ἰὰ οὸ 5ια ἃ τη}. 

5ἰββόμι αἱ πείση, ἰδὲ ἀἰνῖπα οὐ πὸ ἀ]ο Θι 
“ΠΟ ΘΟΙΠ ΡΟ ΑΒ βδόμθι, Πησροϑϑα Οἶπι ἔα ρΡὰ πὶ θο- 

οἰθϑία τῇ ἀαδη νοσᾶμ! ΤΠ θοη, ἰοῦο νου βότγαπι πγι- 

ντι, ἰδ δ5 τἀοϊονῖ σαο θα ηῇ : Ρνὸ Ἰσομοὴῦ 5α- 

ονάσπιη ϑϑυιρίανανιῃν Β᾽πθξαβ διτη πη ἀοροτοϑ, 
οἱ Γρδο 5 σαι Ορϑοθη  ἀ10 ΝΟΘΘ5 δα ρα θαπι; οτι5- 

μι }} ἀρηϊ πο ΠΟ αΥ ΠῈΣ ἀν ΓΒὰΒ νυ σίη65 ΟὨ ΓΞ ἢ 
{μιᾶς πὸ πτσῖτα ρτοΐογτο βαιβιίηδι ̓  πασπὶ δ. Τα Ρὶξ 
ΟΝ Ἰρξὰ ρτοϊαιίο, σον εχ σον! 5 τ ἢ 1} 5 ἴ5- 
4015 ὲθο βοϊαιπσοο Δ Υ}, δία ἴηι Οριατανη, αι- 
ἤθϑς οἱ βυγιὰ 3. οππθ μοί τι5. ορίαν! «πιλταν. ΠΟΥ 
ΟἸνδ σπ  τα ον αὐλὴ πτι5. 515. ἀἰτπ νον 56 Πα νοῦς 

115. σατο η}} μασίση 5. ΔΘ] πἰξδοι!, ποὸ γον ον 

(1) ᾿επήφιον, Οοάοχ Πορίαα παμ οί, ἐπυρφίουν, 
(2) Δύψων ἐνίκων ἀσέλγειαν. οι οχ Θαν}Π|. 

τ" 
᾿ 

᾿ Ἐ ΕῊΙ ἘΠ " » μ᾿ 

ἃ Δ4΄. Ὁ τοῦ ἔρνους ἡεμουξόων Παλλάδιος, ξῦνιχὸς 
", - » . δι ᾿ 5 , 5.» τὴν αἴοετιν, χαὶ τῶν εἰδώλων ἀτὶ πριχυλινδού- 

μενος, κατὰ Χριστοῦ 9, τοῦ πράα πολλάχις μετετή 
δας. 

ΣΌΣι γξίοιστὰ αϑνο 
το. ἢ ιοεβο τας δὲ Ζ ἐδ δον γὴν ὑπαγορξῦπαι θέλων, τῆς μνήμης ὑδύντν μοι 
ΠΟΙ Σ ΨΈ ὅ εχούτης, ἐπχοῖνα δανούιον ἄμετρον φορτν" γαὶ ἐπ 

3 , Σ -᾿ 5 

πολὺ ἔμειυχ ἂν τοῦτο πάσχων, εἰ μὴ 

λωφῆτα! παρετχεύχπα, 
ῃείῳ λογισαῶ 

υῆρσπ πὴ ἐκ- 

ΔΝ ῥημᾶ: ᾿ ἣ ς δ, 
τϑόδων ΕἸ Ως ϑϑώνευ (155 ὥντὰ 

ἣν 5 Ξὴ Ν 
τ πὴ νς ΤῊ ἢ Ἢ χλητίᾳ Θεωνᾷ ἐπΡισελρόντα τὰ πλέῦι, ἀνξὶ 

πων οὐ 

χαὶ ἢ τἀρδῶις οἰδὶδεε ΤΑ Τ δἣς φῶν γεν 
πο Ἀδιστοῦ ὑμουν κανα ύρεις, ἃς τ, γλῶτ 

ξται" αἰσχοὸν γὰ2 

μετ᾽ 

ἧς, 
-. « " 

οὐ ἈΝΞῚ ἐστι “κα! Δ 

εῦ φρονγύντων ταύτας γὰρ μένον τις τῶν 
Ξ “πὸ το οἰ ρεῦο: ΣΣὶ ΟΣ 5 τὰς ἀχοῖς μᾶλλον ηὔξατο ἂν 

χωτὸς, ἢ αὐτέχοος γενέστθα! τῆς ΞΙΣΈΡΒΛΕΣ Ε ἐπ 

᾿Λλλ᾽ εἰἷςΞς λύγοις ἀκοή ἐμευξῃ ἐμέγον ἐξημάρτανον, καὶ 
πῷ ρ΄ 33: τὴν πῴν λύγων ἐ ἐν έγων ἀτὶ ἐφ τἂν (Βὶ 

" 
«ἢ 
Ξ τῆ “" - ,Ν Ἐ Ἢ 
ύποιστος γὰ} ἢ λοιδορία, σἂν οἰαδη ποτοῦ» τυγχᾶνῇ, 

βογίρίατῃ Βα] οὶ, ἀτέθειαν, ΠρῚ Ἰ να 1π|5 [πη δῃ Βοΐχο- 
Ἰφείτοιϑ γυ και σε σον αθέλιν, 



πεῖς τ τας 
παρ οἷς ΟΥΆΞ!: 

Αὐτοὶ τοίνυν οὗτοι! ὀνγῆς σχεύη τυγχάνουτες, χάτηο- 

τισμένα (9) εἰς ἀπώλειαν, τὴν ὁῖνχ σιμώπαντες, ὑδ- 
ο΄ τῶν ᾿ , 

φὸν ἀσελγῆ διὰ τέρων μαχρὸν, χαὶ ἵν᾿ οὕτως 
Ψ 

Ω 

τῶν μυχ 

ἧ 
. 
τὸς πιοχξοντες, τὴν μὲν ἐσθῆτα 

τῶν ὁγίων Χριστοῦ παρθένων, ὧν ἡ 

ἀνίων ἀγγέλων (δ) ἐχαραχτήριζεν 
Γ ε ξυνάος 
ἔχει, γυμνὰς πᾶσαν τὴν πόλιν. (6) 

͵ ᾿» ιν. τ. 3, εἴ, “ 

ἐδριάμόευον, διαπαίζοντες μετὰ ἀσελγείας, ὃν τρόπον 
Ὁ ἢ δ Ὃς τ 5) τ ΟῚ . 
ἐσούλαντο, τὶ! ὁλως ὧμ χαὶ ξένα τὰ γενόμενα, 

γοῦν τς συμπαθῶς ἐπὶ τούτοις ἐκώλυσε, παραινέ- 

σεως χδώμενος λόγοις, τραυσμηπίας ἀπελύετο ᾿Αλλὰ, 
ἂν «ὦ φῦ τῶν συμφορῶν πολλαὶ βιαίως φθορὰν ὑπέστη. 

σαν σώμανοτ' πολλαὶ τῶν πχρηΐνων ἑὁοπάλοις κατὰ 

χεταλῆς τυπτόμεναι, ἔμενον ἀχανεῖς, οὐκ ἐπιττεπο- 
μένων τῶν σωμάτων οὐδὲ τῇ ταῖῦ παραδίδοτῆχι (1). 
Πολλὰ οὖν μέχδι σήμερον, τῶν γηνέων ὀδυρομίνων, 

᾿» 
οὐχ εἰρίσκετχι σιώνλατα, 

1}, ᾿Αλλὰ τί τὰ μικρὰ πρὸς τὰ μεγάλα διεξέσχο- 
- ΠΙΣΣ ἀτούρσω πρῶ Ἔν: ἀχις ὁ: τουτῦῖς μοϑαονω, ψαι μὴ σφοῦρυ Φ ἘΞ 

πὰ γατεπείγοντα βανω; Ἐφ᾽ οἷς εὖ οἵδ᾽, ὅτι θχυ- 

πολὺ ἀχανεῖς 
φιλανθρωπίας τὸν Κύριον, ὅτι μὴ 

σὺν ἡμῖν ἐξ- 

υδε δ δυδος Ξῆ 

ἄρδην τὸ ὅλον 
μέν, ἡὖτε Ὑέγονε μήτε ἠχούσῃν ἐ) ταῖς μέραις ψένον, αὐτε γέγονε μήτε ἠκούσῃη ἐν ταῖς ἡμέροις 

συυΐττειλεν, "Δ γλ2, χυτὰ τὸ γὙενοχ"- ἔστειλεν, γὰρ, γχατὰ τὸ γενραμ, 

θυσιαστιη- 
Ξ Σ ξ ἜΤ ας- 

τῶν πατέρων ἡ χῶν, ταῦτα ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾽ 
Ροίοῦ ἐπετέλουν αἱ δυπσεύεϊς, “εἰς γὰρ ἐν χρηπίδ' 

ἈΠῸ Σ αὐτο ΤΣ Σ " ἐ 
σκηνῆς ἀτάνπου, παῖδα τὴν ἄῤῥενα οὐτιν ἐξχρννσά- 

μένον (8), γαὶ τὴν γυναιχείαν, ποθέσαντα, στοιύῃ, 

χατὰ τῇ γεγρασμῖνον (0), τοὺς ὀφθαλμοὺς διαχρισα- 
Ν 2 ὌΝ δος Α "ΑῚ Ξ Η 

μξυοὺ, Ἀὸ οὐξεῦ τὰς θυεες ΐ ς ὡς πὰ πὰς ἐφυθέναντα 

τῷ ϑυπηηχαι, 
ἘΦ ΝΗ : τ 

αὐτοῖς εἴδωλα, θηλυμόξφῳ ἐπ᾿ αὐτόδ 

ω 
σμτνοις 

(1) Ὡς ἀπὸ χρουνοῦ. Νυβοίο, (απ οἸθὲ νοϊπον 
δἰσιχαηεία5, πη ἰού) νουΐομβ᾽ δέροριέμηῃ ἵπβη- 
ἰοῃέοα εἶδ παρέντιδ, τοίμ! καὶ δοα!οίηκΣ, τιξ (4 ἀίσανι, 
ἐωνλεηίοβ. Νοῦ πη θῖπι5 Ομ τἸἰβιορ ογβόμα, σαϊ 5ἷο 
ΟΡ  : Ἐδέμ. ἐν σαιιρι ποία, πὶ τα εἰἴσαηι, οὐ β6ι.- 
ἐρηε. Ῥοσδηο τρνὸ Βριρδαμίιπ ΒοΠο] βυίοηθ. ἰηΐον- 
Ρυδίαμα5 ὁ5ὲ ποὺ ποῦν : Ὁ μὲ {{{ ρα, βιρολθὴὶ 
νοδιε ἀρ ἡ οϊαηι σι στο ἡγοϊιρι ογῖος, Μὰρ15. ρ]ὰ- 
06 ἱπιόγρυοίμ!ο δηιογατὶ), αὶ ΞΕ] ΨΉΤΗ! : Οὐδορα- 
ἼΟς ΠΡ τπεανὸς κοῆθς, οἰσγῖθι οἱ χπηακξὲ, μὲ γ{ὦ αἀἴσασα, 
εἰα αατορ ποι )ασυίαηίος τ πδουνοΐ δηῖαι ρΡορεὶα 
56}. 1Π|ὺ. 56} 5. Π ΟῚ 168. ὁχ αὶ δ 5. ἀσαα ἢ πὰ} 6- 
οἴτὰ οἀὐπαΐσοι οὐ πη ἀτππιν. 

(2.1. Τύπον ἀγίων ἀνγέλων, Ῥοδβίγοπημὰ νῸχ ἀσοβὶ 
ἴῃ απο 5. ὀχοθη ρ ασ θαι5. [αν ππα ιν τιβοτιριῖβ, στα 
ἤπερ τοῦς ροπσαο ἃ ἀρ ονοα 5 ἐν βοσρα ἢ 8 
«ἀπ α οΞῚ ὁχ ὁοπίσοῖπνα (μ εἸβιορ στβοπὶ, αταπι 
ὁσῃππαημαὶ Εριρμαρῖι5. δοϊιο  αϑίῖσαβ. Βιριααν 5 ἰὰ- 
ἤῖοπ σα θαι ὁ ἄνσο ἰόχῖνπ ὀχραηχίβεοι, ἢ γοῦ- 
βίο 5πᾷ ΔΘ αν 

(6) Γυμνὸς πᾶσαν τὴν πόλιν, δον θοηάα μαίο, 
νυμνὰς ἀνὰ τὴν πήλιν ξρριλαΐευον. 

(1) Οὐδὲ τῇ ταφὴ παραδιδοσῆχι, Οσάοχ Ἰλορίτ5. δὲ 
ΘΑν ΠῚ κουιραιηι Πα μθηϊ, οὐδὲ τῇ ὁσία παραδίδουθα:, 
ὁκο τσ οἤλιῃ 6141} ΦἀοοΡὰς Ξἰττηθὴ 15. 

(8) τὴν ἀδέενα οὖσιν ἐξαρνησάμενον, ΟἸμανάθηι 
το σις, 51. οπίπΣ οἰηερ 5 ἀθδίμηιδτο ΟσδΟΙ ΞΟΙΟΏΤ. 
δυο ΡΟΙΥΌΠῚ5. 06. αν, ρὰσ, 913, δα γειὰ. ἀασια- 
ἄχη οἰπτοάιπα ἃ ἀδβογηθ: ᾿Ανθοώποης ᾿Δσυρὴς 
τῶν ἐξερνηαξνων τὸν ἄνδρα χατὰ πάντα τρόπου, Εἰ 

ἰκατη τίσμενο, Οὐάδχ Πουΐδ, χαπΥ ὅτι: - 

: "5 - 

ΕΡΙΒΤΌΠΑ ἘΝΟΎΟΙΙΟΑ, 

Χοιστοῦ φρούνησις γχαὶ θεῖα διδάγματα, ἃ ρολα]αῃ ται [6 15 [5515 ϑα πορΡάβϑθι! ! ΝΆτη σοπν σία 

" 
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«πη! ρα 0 5.αγῦ, (Ὁ ̓  ΡΣ] 1 5121. 5. ἢ. ΦἸΡι5 
Οὔ Ρίβ01 δα ρίθη τα οἱ ἀἰνίπα πιλη δια τορι θη, [οἱ 
τρρονα ροῖς τάϑα ἔσο τἀ οχῚ Π 1 Εὺ σι σλρδνα [ὰ  ΟΧΆλι50 

Πᾶ50. {{|}5πὶ ΒΟ) Π6Γ παγὸβ ρθη ίθδ, οἱ τυ ρὶσ, αὐ 
πὰ ἀϊσαιῃ, ἃς ἔἰ51Ὰ}}5 ρτόςα ΘΠ ρα 05, Βα ποία σλατη 
Ομ ῖ5 11 ντροίη αν γθβιοι ἰἰβοιδγαθεὶ ἀπάγατῃ π01- 
ἀρ θηΠἃ, 56 πο ἰονα ἢ ἀπροοραμι δια Π ἢ ἀἸΏΘ 1 ὁχ α 

Ῥυπηῦμαι, άβηιο πιἀδ5, κἴσα! παίαν Γπονδηξ, μὸν 
ἰονλν πγθο τα ἀηχογαης, ρει] ἴον 115 Ππι ρη θο, 

τοι ρ515 ΠΡηαὰ. ογα!. Ἰξεπίαιιρ οχητία ρσονξιιβ 

για 11 αἴαπθ θαι τα, Θαοα ξὶ σα ον ιθθο 156 - 

ῬΆΠΟΠΟ οι 06Π|8 605 ΠΟΙ ονο αν νου οοσδἀνηοηθ 08 
γο εἶ σδδί, τσ τ ΔΡ να, Θοά, ὁ τρῖὰ δα] Γ 10- 

βαῦα δ τα} 1 νἱνβί πη 65. ρον νὰ δα ρναίαι βαμν, ΜΏ]ΓΟ: 
ὅἀππὶ {5} 15 σα {ἃ Ὑρυονγατοπίαν, τη ϑογαμ! 6Χ- 

ἀπ 05, ἀ 6 ον ρον σαί δὴὶ 56 ρ. Πα ΓΟ ΤΏΔΕ Δ] 
Ροπη" οδαπίαν, ΡΠ απ οι ἴ8 ὁορρονα τή σο οἴ] 

φάγοι αθὰ (ἰοἱονο, πασίοηια ταρουῖτὶ πο ρΟΒδΠ, 
1|. ξυη χα ἃ ῬΘγξοΥ ρᾶρνὰ ἂρ Ἰονὰ, 51 οὐμα 

πιὰ} ου θ5 σον οηταὉ 9 Οα11 5 ᾿πιπιοτότ,ἂς Π0Ὲ 

Ῥοῦαξ αα δὰ σαῶ ἀσσοὴΐ σΟῊ ΡΉ(Ο Ὁ 1 {π}}}5 Δ  }}- 
φαθ τἱ, καῇ βοῖο, ΟἹ] σπλση ἴδηι [)σῃλ}π}. 6} Ὁ Ἰβ ΟΠ 

αἰτοῦ αὐτὶ χα πη ρ θ᾽ 15. ἀἂὸ βια ρο (ο5, σοι πῃ] ν οὐβα 

πο ΟΡτθυῖ, Εἰσοτα δ ἀρήθπο [0] Βα ΓΟ 
δὰ ἴῃ αἴθ τ 5. ρα ΤΣ ΤΩ τι βέγοσ ἢ, αὉ 41} δ}: 

ῥάσα, θἃ Ἰὴ 1ρ80 ἀ]ατὶ ἰ ρ}} γοΡροϊνανγιμί, Ν ΠῚ 
ψ Ὁ ἢ ΡοΙρίο ϑοθηαν ποία απ|15, ῬαΘΓαπὶ, αὶ υἱ-- 

ΤΠ ρα Βοχπι δ᾽ αὐάν ον α! οἴη ρθη ἡ Ποσξα πῇ, οὐὰ-- 

105 51πὸ ἀδριοίοβ αἰποὸ ἀπ πῆσιο5, ΒΡ δα ἔθη, 6} ντ}- 

{τὼ ἀσο Ρα δ ἴθτα, 5 σαὶ ᾿ρβουιητι δ] λοταὰ πὰ 0.8 

βοϊοιῖ, πὰ ἈΠ δ} ΠΑ} Πα ἢνι ἸΡΞῸ βδηοῖο, ΔΙ[ΔΛῚ αν 

αὐνοιπαη βάπο]} Βρίγ [15 παν οσΔ μη 5, ΒΆΠ ΑΕ Ρ [0665 

]Ί 
οὗτι Ἰορ ον ΔῈ} 5} 16 0115 ΠΠ6, ἰδ) δα πο 5 ΤῸ 
τα 0 ΠΧ}. 

(9) δτοιδῇ, κατὰ τὸ γεγφραμμίνον, Παπὺ Ἰοσια 
[0] οὐτον τὶ! ν δ φοβμ παπο ἤθο πιοίίη, στεδίῳ 
κυταγεγραμιιτνον τοὺς ὑφηχλμηός. Ρεσρνίπθν ΟἸΤτ 
νὰ! οἠμσἤοταθη, σι] 05. 5. Ἴθ10. «οἰ σρὶ ἀιοή 
(ἰὐτοοῖ στιρίζειν ἀἸοα δ ππὰ τορρο. πθλ οἱ σδληι σπί- 
ὅν.» ἀἴοιῃ!, οἱ πτίμμ:». Ποβνολ 5 ἴὰ Πιοχίοος δ τίθην, 
χρῶμα υτταλλυκὸν μελαν, ἴοι, ἰὼ Ο)πρ]αίς 

, 

᾿ ἜΝ: ᾿ 
Ἰίαὶ τὴν μξλαιναν στέμιμιν ὀμματο τάφου, 

πάτο 06 ἸοτῸ στί ῃ 0.11 ρῬοίυβε,, αὐ Τομῖταν ἴῃ 
δα ομο βασι. ὅπ ρείο σα τρα }. ΕΠ! ἤθο νὺκ 
ἄφροῖ, ρος παροίαν ἴῃ νονοοπο ριμι αἱ ΠΟΙ α- 
οἷτοῖ. Ῥοῖοῦ ἐαπιθὴ 1} νι ἀοται, ΠΆΛΗ ΘΟ Ξ5 ΘΕῸ. 
αἱ βοτίριαανα, ΑΠΌ οὐἷαι οί α5. 111 πὰρ, ἵν ψ0: 
τῶ πο, ὉΔῚ Ῥτορηθια δ᾽. οἷον: ἂν ἐγχρίσῃ στί- 
ὅς, τοὺς ὀφθαλμοὺς σου, ΝΉΝῚΙ ἰασυο τπίαμαμι 
651 ἰοῦ ἴσου, βοὰ όσα ὰ νου οηπβ: (δες, πὲ 
αὖἦι δοείρίιονς, βεϊίο, Ἰπιριοίοδ καμομίον, ὁ ταϊ θὰ 
{ισο τυ δοηέ θην, αἰσπ ἰρεοντῖη πη ἰθονρο, οἷοι ΘΛ θυο- 
τἰθτι5. Φ Φοτὰ νυ θ 15 ΔΠΆΔΠ, ο 5. δὰ Ἰοοθπὴ ἠονὸ- 
γαΐτον π΄, γα τα ΟἸΧῚ τ μοι ου ον θὰ 5. ἀἰθτὴ ἀπ 11 δὴ 
οαμρ. χα Βαρί ομίϊος α]}} Βα ]ούηον ἴα ΟΣ 60 ϑέπμιι- 
Ιαυνῖς. μομε ι Ἰἰπποῖβ, χαταῦ οἰσας μίλτῳ, καὶ 
φὐχει ἐρυθδένας χρόαν αὐτοῦ, αὐ γϑίτ5 ᾿πί0Γ- 
Ρ1 5 ἢ νοῦν ἢ ρολπῖθη5. γα λοι, οἵο, ἘμῸ νθρὸ 
μεθα ΐμεν τὰ Β᾽ Το νονίθνο, ὅϊσ δι τῃ Τ.ι1] γοθα)αη, 
{ποι υὐραλοὶ μίλτονς ἰδ ΠἼλο, ΠΡ. ΧΧΧν, Δὲ Οατα 
τοξίαιτ Ποητασ 5. ΒΟΉ Πα5. Θεβο τη ΐηρο δἰ πεα]αονα 
ἀφογιηι ἐπογητα. τ Ρόγγο νοχ στοιύξ ἀδόβ! ἰὴ 
οὐὰ. οσίο, ἈΒῚ πιὸχ Ῥγὸ φύκει, φυκίῳ, 
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μεδε οαίεια ; ̓ ρ81 Ἰππο γαῖ Ἰ ἀθηϊοβ,νοσοβ 8 

πρίαπάαϑ ομ  οπίοξ. Οὐΐπ οἰ. πὶ ἰδ δα Ἰαϑοϊ ν ατῃ 

βρδοίαγο ἈΓΡΗ ται], 6. ρτφ θυ ἀδοοτγὰ ροὐϊα5 6558 
ἀπαπι ἐπι ρα ἐχ βιτηαπ δ πιο αν ἐκ 580 ἡ 6 γὼ 

πο  5βιῃγῸ ἱπεριιαἀΠ}βύαϊ τὰ οαπὶ ν ϑλο ΠΟΥ 6) 
οἰπα}}} ὁχπογαί, παι πὴν, 5ἰοα ἘΡ αἰ α λα δῖ ὁσοϊορῖνο 

5010 σο] Ποζαηπέθβ, σουϊοηαίογοτῃ [ἢ ΤΩ 61) Δ ΙΥΕΤΞῚΒ 

με βίαι Βα Τὰν η!} Νὰπι ἀν᾽ που τα νον τα 000 

ταν] απο πὰ ργΟ θρ θΔῈ: ΡΓῸ βοδνιθα5 τ τ δ ροία- 

Ια πἰαπρι Ὁ ρίοταίο ἱπιρΙοἴα!θια: ρνὸ ΘΟ Π ποη Δϑθον- 

((᾿οπϑὴν, Δ] 6. 11, τη ΞΟ ] τῇ ἡ θυ θη, [πγ]1, 

δβόστῃ ἃ0 ρμοϊαπι, ὙΠ πο ηλἑσιατη {1114 6550 ἀρ 65. 
εν ἥρς Ἢ ᾿ Ν : Ν 

πορυξῖαν, μοιχείαν, ἀρσενοκοιτίαν, χλοπὴν, βρῶσιν καὶ 

χοήτιμα, 

ΠῚ Ου ὦ οὐη [4 ἤοτοπὶ αἴσιιθ δὴ Θοοϊδϑία ὀχοθββῖβυ Β 

801} (]Ζποιγο!ο ὁπ ΠῸῚ Δ] ̓ 55δῖὴ, ΘᾺ ΠῚ ΠΣ} {65 1.)}- 
οαγβί οι δη Γασδύθηΐ, 816 }5. προ 5. σσῃηἤτϊοία οο5θῖ 

δὶ τὐπι Πα υάατι, ἀστῃ } δτοβάνοι ατσὶ ἡ α ἢ πΔ0 

ΒΡΏΓΠΙ ΠῚ τ] ἢ }5 ΡΟ] ΠΟ Δ Ι ΟΠ 115 ΠῚ οΐα ἃ ΠΟ ΒΟΥ); 

5 ΟΦ ΌΒΒΟΡ πΟβίδΡ τ Παρ, αἱ ορ᾽βοοραί τα. νοϊαΐ 
ΒΟ. ] τ τη “ποτ ήἠδτὴ στα δι ατατῇ σοί α σοοπιργαι, 

ἰϑκισία5 χαΐϊάαι, [αρὶ ρύορβιϑ πρτο ᾽στὶ οἱ δοῖα5 
σπάθη 5:  ] αν ἐο ἢ ογρ ἀοχον πὶ δΡΊ ΒΟ μογ πὶ 

βΒγῃθο ; ΠΩ 5. ΠΙΡΙΒΊΟ 16 ΟἹ. ΠΟΥ ΠΣ ΟΙ οΥ ἸΟΟΓαα  ΠΟΝ 
Ῥοβεν!α! 586. ἈΠ} 15. οἰθοίαβ, βίσας σοο]οϑ᾽αβις 
Ἰορμοβ τοσαίσιί, Εναπὶ ὑπ οὶ ΠΠἴο (απ θ.6. θη δα 
ΒΠΉΡΙΟΧ ὁ}π5 Ἰπβυσεβαβ 6Έ56 ρο 1) ἤθη Ομ Ξοορὶ 

ἀπά, ἀπ ρΡ ΞΡ ΤΟΡΙ δὸ ἡ Ἰασοπὶ, ΟῚ ῬΟρΠ τι Ὲ}- 

πο, ἀοὴ Π στη θρποσ  οθα αἴ πο 0}, γι 05 6 
δουτρΠινῖθ ἀοργοιαρίοβ σαπρπῖθο; 564 Γχοίβ, (αἱ 
οἱήτη συϊάθνη οὐτηὴ ἀἠ σατο ΕΞ ΟΡ ΑἸ χα ἀν τισείσο 

π᾿ βα ποία οἵ πα πσθὰ 5Υποῦο Νίοιοι ἃ βίαια! οατὴ ἀνῖο 
ἀδροξί 5. δϑὶ : θτιης γόρο Αμ ϊοοϊοπδπλ ΕἸ ΠΟΙ δβλατα 
ΡΓΒβα Τάτ σὸ ἀἰσναπίδέ, δια} ρίϊα πὶ ΟΠ 05 1γη]- 
(Ἰοσσν σοι αἰοπ βίαι, δ᾽ α σθαι ποθι ἶ 6, ἰμχ "ἢ 581 

ΜΠ ατν πα ΠΙ 6 όσα τι {ποθὴ5 ; 4} ἰὴ Οπληΐ 
πηροϊαίθ. Θορθῦ δ οἰ σπαθαΒ Θαβὸ οορποβοίμχο, 

Οτιῖ οὐ ΔΆ] 1} ἐρτη μου 5 ΘΟ] οβίδην Πρυγ πο Πϑ᾽ατα 
᾿ποοηα θβοῖ, σα δἰν {5 ΘΕ ΡΟ πίσθ5 ὕθπὶ μη 15, 
ῥτϊποῖραίαι [0115 τπουπονία; φονιμΐ, Θαλ ρΡΡΟρυ 5 
Β6 ΠΡ.) 5. Πιδίααραῦθ οὐδοίαβ 681, 2 ΡΆΤΟ ΤΠ 

θὕα!τ ες χα σαρίια ρῥΙοοΐογοίαν, ἰδ πα α ούατα ἀπλλίμι ἃς Βα ρασιο, Ἰοιρθνυαίονθ ΟἸθπιξη αι τθναὶ 
ἐΥ Πίηὺ ἐμέθεν σοππιάστατε ΠΟΡΟΕ χοϊὰβ. νοβίον ἢ 

(πιθῖλ σα άθτι μονίον νο5, αὐ ὀχοϊθ 5 αὐ θὼ. αυῷ 
Βηδία δι} ν᾽ ἀϊσα δ), αὔτ οἱ φαδητα ρμαϊραία εἰμὶ 
ΞΟΡΙΘ τα ἀάνογει5 Του οκίαιι Ποῖ, σὰπὰ [ἀπ πιν ἴῃ ἢῸ8 
{γα 15. ΒΡ ἃ ΠΙΘΙΠΟΓΑΪῺΒ ἸΠΒΈΡΙΘΧΊΒΕΟΙ Νά σῦπ- 
τα 1116 ἃ νοβίνα μίοἰαΐθ, οὐ Ὁ ΟπιηἸρῈ5. πρίηιὸ 

(10) Φιλοτε λίαν, [ιδροπάαι γίάδναν φιλοτιμία, 
την, 

(11) θνυσάμενος, Οὐχ Πομίαβ, οὐ [5116 ῃ 515 
οὐππο μαμοηξ, ἡγησάμενος, 

(131 Κομοτατησίων. ὃὲ λαργιτιόνων, Τβοδανὶ 
ῬΡΙΠοΙ ἰδ, 4 να Γκὸ βᾶσρῳ Ιγμ σὴ ρ5 ἀἱοθμαπίαν. 
ΑΤῚῚ δύδμι μον βῖβα !α5. ἀἰρόθβος, αι λες γητοοναμι 
σοι 5, ΠῚ ἐναηε ἢ στα ἀπτὰ σαπι ᾿ρ5ὺ. ᾿ασῖα- 
οἷρα, σὰ δομ αὐ 565 Ἰαταιοπου ἀϊοοθαπίαν, Η 5 
Ῥύδοονδί. ΘΟ. 05 Ἰαν αὶ Ποπατα, σομεαἱοηβίπτη, ᾿ὐγατὶ 
Δ αΓΘΙΩ ΟΠ}}165 1511 σοι! [65 50} ἀϊδροβίἴομα ψλν ε{- 
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ταπὶ ν  }}}}} πτοία, τὰ 61 Πα τιλητ5 ]αο!δηΐρτη δὸ Α τοῦ ἀγίου θυσιαστηρίου, 
Σ 

Πυεύματος ἐπικαλούμεθα, 
ὰ συ ματιζόμενην, ὁὀσχεῖσθα: παρε- 

εὐχύχλῳ τῇ στροφᾷ, 

καχτῖσε τὼ χεῖρε 
᾿ Ξ' ᾿ Ν 

σχεύασαν, πλατύ ὑὲν γελῶντες, ἀθέσμους δ᾽ ἐπαϑ- 
᾿ Ἴ δ , 

ΞΕ φωνὰς, Οἱ ὃὲ πάλιν χαὶ τοῦτο πρὸς ἀταξίαν 

ἡτηπάμενοι,, καὶ τὰ παοῳχηκότα εὐπρεπῇ υᾶλλον 

ἥπεν ἀθεσμα λογισάμενοι, ἐξ αὐτῶν ἕνα γνωριϊλώ- ἥπερ ἀθεσμα λογισάμενοι, ἐξ τῷ γνωριμ 

τατον ἐν αἰσχρύτητι, ὁμοῦ τὴν 
ἄ κ᾿ νὰ 

γυμνωσάμενον, ὡς ἡ φύσις ἔχει σχηματος, τῷ τῆς 

θρόνῳ, δηνηγόρον αἰσχρὸν 

ἐδ. τὰν ύμος τ 
ἐσθητα καὶ τὴν αἰδῶ 

ὃ ἴσαν ἐκ, ΤΡ 
ἐχχλησίας ἐπιδιόάσαντες 

5 - “ ΄ Ν ἢ 
χατὰ Χριστοῦ προσηγόρευσαν, ᾽λντι γὰρ θτίων ῥὴ- 

μᾶἄτων͵ αἴσχρότεττα προϊδάλλετο, ἀντὶ σ:μνῶν λόγων 

ἀτέλγειαν, ἀντ᾽ εὐπεύείας ἀσέδειαν, ἅντ᾽ ἐγγρατείας 
πόσιν τῷ βιῳ ποὸς τοῖς ἄλλοις εἰσηγούμενος εἶνα! 

Γ΄. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων, καιχυῦ τῆς ἐχχλητίχς ] ᾿ . Ἑ 

᾿ - , ᾿ :ε “ἴα Ἂ - ἘΕΙ ἐᾷ ᾿ -: -(ὦ . ὑπαναχωρήσαντος" (πῶς γὰρ οὐχὶ, ὅπου στρατιωτῶν 
Ἢ 

ἔφοδοι, ὁποῦ δῆμας πρὸς ἀταξίαν ἀργυρώνητος, ὅπου 

ἐλοτε μίαν (10) χρημάτων, καὶ ἐννικῶν πλέθη μετὰ οιλοτιμίαν (10) χρημάτων, καὶ ἐννικῶν πλήθη μετ 
᾿ Ε ΐ ὙΕΡ ὌΝ Ἵ ἐ 

μξηίστων ὑποσχέσεων, ) δαέτερος ὄζῃιν ἀποστέλ- 
λετα! διάδοχος, χρυσίου τὴν ἐπ'σχοπὴν ὡς ἀξίωμα 

ΝΎ Τὰ 

χοπαιχὸν ὠνησάμενος [11᾿, Δούχιάς τις, λύχου τὴν 
Ἢ « ΜΝ Η “ ᾿ » 

πονηρίαν χαὶ τὰς πράξεις ἐεῖν ἐσπουδαχιυς" οὐκ 
ἌΡ ἘΣ ᾿ τ᾿ 

ἐπισκόπων ὀσθοδόξζων συνόδῳ, οὐ ψήφῳ χληρικῶν 
Ἔ δε ῶν, τοὺ ζι αἰ τέσ Στ), ὕξὶ 8. ἘΞ ἘΔ Ε ἀληθινῶν, οὐκ αἰτεέσει λαῶν, ὡς οὐ τῆς Ἐχχλησίας 
5 ἣ Εν, δὰ ἣν Ξ προς τε 
διχγορξύουσ' θεσμο!, Τῷ δὴ τοιούτῳ συνῆσαν (ἀπλῆ 

Σ 4 Η ῃ ΩΝ ἃ 
ἐπιδαίνειν οὐκ τϑνατο; οὐκ 

5 " ΡΆ - ᾿ 

γ᾽ εἰσοὺ τῇς πόλεως 

ἐ ὺ διχχύόνων, οὐ πισχόπων τινὲς, οὐ πρεσδυτέοων, οὐ 
ἣν ᾿ - τ ἧ 

λαῶν πλήρη. Οὺ προΐγωυν τοῦτον μονάζοντες, ὕμνους 
- ἀλλ᾽ Εὐτζιτος ἦν, ὁ πρώτην 

ΙΒ 2 
᾿ς αἰ τ κώ ἢ 
ἘΞ ΞΕ ΖΞ Εξξι, Θὰ τὶ 

Ὰ 
ὃ 

Ἄ ὦ Γ᾿ ᾿ “5 
ἔχ Γραφῶν αἀνχμξλποντε 

ἂν σὺν ᾽᾿Αδεί ΘΒ διάχηνος ὧν σι μὲν σὺν Αδείῷ χαξα!δε Υ 'ιαχηνὴς ὡΩ τ 

Ἷ χατὰ Νίχαιχν ἀν 
ἷ ἘΌΝ 

μιγάλῃ συνύδῳ, ἄρτι 

λυμαινόμενος- χαὶ ὁ τῶν 

νῶν (435) χόμης, στρατ 
5 ΓΝ. , ΝΕ ἘΝ ὦ φὰ ᾿ 

πληθὺν, ὁ ἐν πάσῃ ἀσεθείᾳ ἀεὶ γνωριζόμενος. Μά- 
" Ἔ ΝΣ Η ἥ 

νος τουνομα" ὃς ἐν τοῖς Ἰουλιανοῦ χαιοοῖς, πὴν 1λὴ- 
, 3 ͵ ΕἾ , ᾿ ἐ ἊΨ 

ρυτίων ξακλυσίαν ἐμπούσας [Ῥοινκων ὃ 

ἐπιφανὴς), ἐπὶ τοῦ (.4) τῆς μοκαρίας ανέμης Ἴως- 
᾿ξ καθ ες: Ἁ Ξ ᾿ 
ὀιχνοῦ γρόνοις, ἐξοϊκείων ταύτην ἀνορθῶσχ; κατηνάν- 

εἴ ἡ οἱιλ- ὰν 

" "" 
αὐτῇ πόλις 

κάσται, ὀλβζου χαὶ τὴν χεφαλὴν τμηβεὶς, 

βασιλικῆς. 

Βδοί, 
; ς ᾿ 

Α΄, ἀναλογόπατθαι τοίνυν ἐκ τούτου τὸν ὅμετε- 

δυθρωπίας ἐκ πολλῆς περιδοοιλᾶς ἔτυχε 

ον ζῆλον προσίέκει, ὃν 

τῶν γενομένων παραχολῶ, οἵα χὰ 

πα αστάν- τυράννου τοῦ προοειρημένου χαθ᾽ ἡμῶν 

Ἔστ Σ 3 » ὃ πϑεῤθι τις δ ρθ τό θοῦ θ:οσιρείχ: χαὶ 

11151.}5. ΘΟ {15 ϑΔοΡά μαι ἸασοῚ Πο ἢ χη, τ! ἀοθοὶ, γ1Ὸ- 
{18 αὐτὶ ἀϑάθι 611, ΠΙδ Φοη6 5 Ἰγ μη! ἀοπαι τ σὸ- 
χα τατοπβίπαι οὔ ΟἿ 165 5} 56. παροθαῖ, τα} Ιαροϊν 
(ἰο18}65 σοηη αίοῃδο5 ἀἰσοσαμίαν, φοραὶ πὰρ 10 
δι ἴῃ Ἰόμο Ὁ οί, ΤΙ. θὲ αἀἰνουβῖς οὔβο!α - ὅν 
ἰανὴ ἴον αἰτῦες οοηυ αἰομαίδαδ, ἐε, ογβαίαϊέδιις, γαϊξο- 
ποδὶ ῬΘΉ 0. Ρ»ἱδααὐμῆὶ ομαίοι οὶ ρεθοορίμις, οἷο, 
510 6 η1πὶ β0 θΘηατι5 63. Ισοιβ 16, χαΐ ναὸ ΟΟΓ- 
τΤαρίθβ οβί, 

(13) ᾿ἐἱπὶ τοῦ, Οοίοχ Ἰλορία5, ἐπὶ τοῖς τοῦ, 



. “:ὦἍ 2, ΔΝ Σ - ἘΠ 
τῶν ἀπανταχυὺῦ ὀρροδόξων ἐπισχόπων 

ἀπογορευρτὶς Δούχιος, τῆς πρὸς αὐτὸν ἀπεχθῶς ὃ:.- 

ἐπ᾿ εὐλόγοις ταῖς προφάσεσιν 
σ 

ἄντρων, Αἶγει, Οὐκ ἔττ' Θειὸς ἀλυηῆινῶς ὁ Χριστὸς, 
ΕΝ . ως ἢ ΓΝ - , ᾧ «ἀξ τ 
ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐπιτηδεύματι διεφηάτη καὶ οἰξφθειρξ, 

χαΐρυν ἐπὶ βλασφημίαις, ταῖς κχτὰ τοῦ δωτῇ- 

ρος πεμπομέναις (11] παρὰ τῶν τῇ 

Η εὐ. 

κτίσει λατρευόν- 
ὅπουνξ (ἢ) πὸ- 

ῥαπλήσιον Ἕλληπιν ἔχων τὰ φούνημα, προσφάτῳ 

των παρὰ τὸν χτίσαυτα, Πῶς οὐγ 

τολμᾷ ὁ ἀλιτήοιος σξόειν Θιῷ [86); ἐπ’ ὕψεσι γὰρ 
αὐτῷ; τούτους τοὺς ἐπαίνους ἔπεμπον: Καλῶς ἤὄλθες, 

ἐπίσχοπε, Υἱὸν μὴ λέγων’ ὁ Σέραπίς ([7} τε φιλῶν 
εἰσήνενχεο, τὸ πάτριον εἰὀὸὼώλον ξχυτῶν ὀνομάζοντες, 

Αὐτίχα γὰρ ῥοπῆς οὐδὲ μιᾶς παρελθούσης, ὁ ποοτ'- 

ρημξνος Μάγνος, ὁ τῆς χοιγωνὸς 
“ἊἉ“ ΕΣ ἮΝ , ἢ ΕΣ , 

ἀδιαίρετος, καὶ δορυφόρος πιχρὸς, χαὶ σατράπης 

ὥμοτατος, συναθροίπας καὶ τὰ ὑπὸ τὴν ὀχυτοῦ φλον- 

τἰὸα ἐπαναχτίμενχ πλήθη, πρεσδυτέρους καὶ διχ- 
᾿ 4 ᾿ ΕῚ ΩΣ κ“». “" 

χύόνους τὸν ἀοιθμὸν ἐννεαχαΐίθεχα συλλαδόμινος, ὧν 
ἔ Η » Ἁ 

τινὲς τὸ ὀγδοηχοστὸν ὑπερδεδήχασιν ἔτος, ὡς ἀλόν- 
τὰς ἐπὶ μυσαρῷ τινι χαὶ νόμῳ Ρωμχίων ἐχησῷ, 

; ἡ ὠκὺ 
δημόσιον ὁπ: ἀῤξοήῥιον, ξαξηναζεξεν, οὐκ 9" 

δὼς τοὺς ὑπὲρ τῆς Χοιστιανῶν νόμους, ΑΒΕ δ 
ἷ ; παν Ὡ τ ᾿ ᾿ς ἢ 

τὴν πατορῴχν πχρὰ τῶν ἀπουτόλων διὰ τῶν 1ατϑ- 
Ἄ “ " κὰν Ὁ δ, ῃ ΝΑ «ον 

Ρὼν ἀποδοθεῖσαν ἡμῖν προδιδόναι πίστιν, ἡδόμενον 

ἐπ' τούτῳ χαὶ τὸν φιλχυθοωπότατον 
» 

λευτα διχσχυριζόμενος" 

μεγάλῃ τῇ βαῇ, τῷ τῶν ᾿Αρειανῶν φρονήματι, πεί- 

Δύγουστον Οὐώ- 
Ἠείσθητε, τάλανες, λέγων 

ἐμ τον ἐῖΝ τὸ, τα τ τὰ 
σῦητε, Συγγνωμονιέσει γὰρ ὑμῖν τὸ Θεῖον, κἀν ἀλη- 
ποῦς : ἱ Ὁ οτος μαός. δὲ 

θ5 σίδητε θρησχείαν, οὐκ αὐβχιρέτως, ἀλλὰ πρὸς 
᾿ Ε ᾿ ᾿ αν, 5 
ἄνχγκην τοῦτο πραξᾶσι, Τὰ μὲν τὰ} ἀνάγχῃ ἀπο- 

λογία πεοιλείπεται" τῷ ὃὲ αὐθα!ρέτῳ ἀχολουθεῖκατ- 

ηγορία. διὸ τοιούτους λυγισμοὺς πρὸ ὀφθαλμῶν τι- 
; Π θέμενοι, ἥκετε πρόθομοι, 

᾿ εὶ " 5» ΓΝ 
πάντα, τῷ ᾿Δρείου ὑπογράφοντες δόγματ', ὃ νῦν χη- 

ι 
μελλησμὸν ἀποϑξέμενο: 

“ν᾿ 
ἱ ὃ Ν ϑσσ ρύττει ὀνομαστὶ Δούχιος λέγων ([{8}" εὖ εἰδότες, ὦ 

» Ὁ: 

Ξ "-. ΚἾΝΑ ὦ 
πειθαρχοῦντες, χρήματα καὶ πόσους χαὶ γέϑα παρ 

Ω Ἅ“ 

βασιλέων (19) ἕξετ 
ΩΣ Β, " Γι ΦΩ͂Σ Ὡς ὅν . 

στρελώσεων καὶ βασάνων χαὶ μαστίγων χαὶ ὅαμα- 

τηρίων πεῖραν λάψεσθε" χρημάτων ὁμοῦ γαὶ χτημά- 

τ ἀπανχιδαξνοι ὃξ, εἰδατῇ ς αὶ 

, 

᾿ ἡ - ἌΝ, 

τῶν στερηθέντες, χαὶ τῆς πατοίδο Ἢ ἀΞαανασταντες, Φ 

εἰς χαλεποὺς οἰκῆσαι τόπους χαταχριθήσεσθε, 

Ἑ΄. Αλλ᾽ οὗτος υδν ὁ γενναῖος, ἀπάτῃ, (20) τὴν 
᾿ , “᾿ - Ὁ - ΗΝ 

ἀπειλὴν χεράσας, μιταναπτῆνα: τῆς εὐσξοοῦς τοὺς 
, τε τι ᾿ ΤῊΝ μρντν 

πάντας καὶ προυτρέπετο χα! χατηναγκαζεἜε γνιύμης. 

(14) σοά. Πει., χαίρων ἐπὶ ταῖς χατὰ τοῦ Σωτῇ - 
ρὸς πεμπομέναις βλασφημίαις, : 

(18) μῶς οὐχ ὁπουγε,. ἀοάρχ [ἰ0πΠ 5. ὁ} 18. νὰ τ 
υἱαηίθς οι ομο5. Οὐ Βιοριιδ 5, δυσὶ μίμην ἃϊσ 
Βαραῖ. Πῶς γὰ; οὐχί. πὸ τηοᾶοὸ δἰϊατὰ σα} ῥαοο- 
Ἀπ δίσονηόαβ, γϑοίθ ργοσα! 01}. 

((0) Προσφάτῳ τολμᾷ... σέδεν Θεῷ, δίνηναῃ- 
ἀὰς ὁχ οούοῃ υοάϊοα Πόσο δά, πρόσφχτον 
Θεόν. 80 ΜΠ} ορὰβ ταὶ πᾶσ διαθηδαιίομθ, στα 
παἰγασιααο ἀϊοὶ ροββὶῖ, ἐσοοαίοιῃ νον ὸ Θοανὴ Ροίτισ 
ἴσο ἀρροὶ!αι ΟἸεἐβίαια, }αχία. θη) ΑΛ ποτα, 
41 Θὰπιὶ σγραϊαγραιῃ οβϑὸ ἀϊοθδαηῖ, ποῖ ἀαϊθηι ἃὉ 
Φίογπο )δηλ [ϊ5886,. δ1Δ6 παν Βασασπίιν μβα}Ὸ 
γοϑί, ἢὰ οι  εϑβίοπο μροβυγογονατι ᾿οοἸοπίτ σαξῃο- 

ἰοδὺ; ανὶ Ἰοφαητατ ῶο γότθὰ ; ᾿Ημετῖφ οὔτε νδηλυν, 

ἘΡΙΒΤΟΙΑ ἘΝΟΥΟΘΙΠΟΑ. 1283 

ἰεμὰ 5 ἀς σαπιξα 1051 ἐπ! οι δοτα, ἡπ!ΠΟἰν ἢν Νοχιρ 
δΠ1ΠῚ 5011, 5ῖοα! ἰδ οβιαμ εἶα 5. 116 τὰ κά απ ἰτ|- 
Ῥίοι5, ἀϊοῖν : Νὰ 68 νοσο Πόὰκ (μυϊξίαβ ; κοὰ 
ΘΔ βία {5 αὐχτρ ἐπ 5.115 68 ᾿ρδὸ σον αρ 5 Θὲ! 
δἰ 1108 σογραρὶ!, σα αάοη5 Ὀ] σρ μοῦ ῖς ἀν ἀάνου- 
8515. ὈΒυϊδίαπι Ἰδοιληταγ ἢ} 115, 4] ονοαίαταηι αὐο- 
ταμὶ ροία5, άπ ὑγοαίογοῖα, ἀῃθο δα. [8 
δϑβ', οἵιπὶ 5οο θγαΐαβ 116 αἰῇιαῖα δὲ ρτοχίηϊα ϑθ [018 
ΒΘ ΠΡ 5, τοσοηίοιῃ δάμη οὐΐογα ἀὐάοαι Ναὶ ἰπ 
ΟΟΏΒΡΌΘΙΙ Ο}}5 Ν 45 ἰατ δ 5 ΔΟΟ] ΠῚ ΔΒ 41} : Βοποιάνος 
ὨΪ51), ορίβοορθ, 4] Καὶ πορὰξ; Βοταρὶ5 [6 ἀΠ|- 
δόη5ο ἀ {πχὶε: ρα πὶ οπ αα στ απ σα αιη ἀδ5:- 
δαλπίεπ. Βιαίπὶ Παπγᾳιιο, πὸ τη δηΐο σαϊ άθτῃ ἰϑτὴ- 
Ῥονὶβ. ἰπίον)οοίο, εαργαθιοίῃς. δίασπιϑ. ππιρι οἰ αἰα 
6}05 ἱπαϊνί αι 5. σοηλοβ, ἀσοῦθα5 Ξαιο Π5 οἱ ὀταίος 
ἸΙβδτα 5 βαίσαμα, οοἸ θοία, πλα ἰ π ππὸ σότααι χαὶ 
5} Τρβίαβ σαρὰ ἀποίαη]ιὸ οὐαηΐ, ρΡΘΒογ το. δὸ 
ἀἸδσομοβ ηυνοηνάσοί ει ΠΌΠΊΘΓΟ σΟΡΙρΓΟ ΠΟ πηι, ΟΧ 
ααΐμα5. ἈΟΠΏΘΪΗ οὐϊοφοβιη) ἁπππῃὶ δχοῦϑβδ- 
γαμῇ : οἱ φυδεὶ ἴῃ ἀδιοβίαηἀο «ποάύδιμ ἰχοθιονο οἱ 
6 1) ιι5 Ποπλαπ 5 ὁοηίΓανῖο ἀθρτθ!  ρη5 1 Γαἰδβοηΐ, 

οομϑε αἴ ρΌΡΙοο αὐ ϊεῖο, ἴρ56. ΟΠ εἰσ ἀπάται ἀδ 
νρ 16 ϑβαηι ἰβηάγιιβ, ἃν ληὶ Πάστη, ἃ ἀΡΟΒΙΊΟΗΒ 

σοη πὰ 56 010 ρὸν Ῥαΐγου πῸ 815 ρα ἀπ αιος ρυοζονθ 
608 οοσαὶε : οἱ πι θη 158] πὸ Αὐσαβίο Υα]θα ] σραιίε- 
βίπλαπι [ἃ [Ὁ ΤῸ σαν Θρἢ5,. ᾿Αϑϑθηςαι 5, πα βονὶ, 61α- 
τιαθαΐ, ἀββϑη 15 ἀσμηγαί ΑὐἹαπολιπι, Οπατην 5 

σπίχ νογὰ 81} γοὶ σίο σὰν ΟΟ] 15, ᾿σηοβοθε ἰἁτη 6ὴ 
γοΡὶ5 )οὰ5 : ααρμο Ζ} ἤὴ νοβίτα βροπίθ, ββὰ 

ἨὨΘΟΘΒϑἰ ΓΔ 5. ΘΟΙΒΡΆΪΒΙ 11 ΓΘ Θ τ 5, Νά προρββὶ [αι 
(αἰ θη ὁχοιδαιο δαπιρογ Γο παπίαιτ: ΠΠρονι αὰ- 

ἰδτ νοϊαμίαϊοιαι ϑϑααίΐψν ἀσούκα!ο. 5. Ἰσίιαῦ τὰ- 
(ΟΠ 65 ρτο οσα}}5 νδϑίριβ Παρ τη 65, ΟἸΩΙ οποία - 
ἰΐοθ δ)οοΐα, αἰλοτοβ ἀσοο 6 αὐ ΘΠ πον ΘΠ ΠῚ 
ἀοστηαι! Ασίαπο, αασὰ ἤαιιο ἀἰπουι5. νέσ 15 Ρυθάι- 
οδί {πιυλὰδ. ἄο ρνὸ οὐγίο, παρ οῖδ, νῦ5, 5. ΠΤ 6 τὰ 
μαγαον δι ρθοαηΐαβ δὲ ὁρο5 αἰάαο ΠΟΠΟΤΟ5 ΔΒ ἰπὶ- 

Ρδγα!ογῖθι5 ΠΟ Βουν ὈΓῸ5 ; Εἰ νΟΡῸ τοηαδεῖϊβ, σάγοο- 

γοῦι, ἰουποπία, ἀαςσβίομοβ, Πάργα δὲ συ ιιολα 5. νὸ85 

6580 50 Π|πγτο8 ; 6Ε ῬΟΟΜ 1540 ρΘ5Θ 55) ΟΠ Ἶθ5 Οαπλοσ 
εἷἰθ. Βρο!αίοβ, οἱ ραϊγα οχίοῦγοβ, ἰὼ Ισοὰ ἄβρογα 

δίχαρ ἱποοσιαοάα ἀδρου αι η405. 
Υ. Αὰ πα πποἀαπὶ ΡΘΗ ΟΙΌ5118. 1116 τυ, ρα 

αἰηπθ {ΠΟ τὶς δλῖπας δὰ5 (σπιροραπ5, ΠοΡ Ια θα ἸῺ Γ 
52} οἵ σοροβαΐ συποίοβ, ἢ ἃ οἷα βαπίθπίϊὰ τόθ - 

οὔτε πρόσῳχτον σέδοντες Θεόν, οἷο, 510. οπί πὶ [οσθπ- 
ἄτι} ὁ5., ΟΧ ὀοῦϊσο ΒΆΝ ΠΕν ΟἹ οχ οὐ οηὺ δα Π δ πβὶ, 
ΔΑπβαβίηβ, τὰ ρεαίια ὑχχχ, ἀρ Ατῖο 11ὰ ΒΟΡΊΡΙ: 
Νοκοῖο χιιδ αἰττις ὧν νανιλξαίοηι αὐτοὶ μέθης πόνον θὸ - 
ἡπἰηιὶ δοὶ 5ιυιὶ, ἤδεῖξ εἰδὲ Ομγίκιμην ἐγεαίιραηε, Οἰηϑίτιον 

ἐμιραγθα. εἰ ἱπρᾳμαΐοην φεπογθνὶ, Εἰ μι )οὶ ἀΐ- 
ἐθὴϑ. εἰ Εἰση θοὶ πόσης. ἴε Ῥάῦ]ο ροβὲ; ΤῊ αμ- 
ἰόν αἰλμ ποδοῖα αὐ σορίίανιὶ " ἐπ οονεΐδ πιο θυ) 
γοσεπίοον ροπεϊςἐϊ. ΠΡ 5. ἰὼ οριβίοία. συμίνα ἀὰ- 
χαρίϊαηι : κε πο Οἰἰδέισα που, οἴο, 

(41) Σέραπις. οοάοχ Ηορία5, Σαραπις, 
(18) Αυύχεος λέγων, ἤθσ νϑυρα ὙΑΙΘΒΙ 5. ἸΏνΟΡΞΟ 

οτάϊηο Ἰοσοηα υΐαν!, λέγων Δούχιος, 

(19) Βασιλέων. οὐδὸν ἰἰορτα, ϑασιλέως, 

(20) ᾿Απάτη. [θα 5 10 η 515. δά" 10, ἀγάπῃ. 
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τπιοπίο δοθυθιουθῶι ὁρξὸ ἀπορηοθ., 11 τονονα 

65... 1 πὶ γα Π]5. σοαοί φοκρομάσναῃ!, ἔνα} 
618 ρα τον ἀ ΠΝ. 5105 ΝΊΡΓΠΠ ὁ ἃ ΠΗ 16 Πγ ἃ 6}1» 

ἐπ] πιὸ σα! οαπίοϑ ; όβίπο ἰδ θυ, ἀοβινο ΕΞ γΟΓΡῚ5 

π05 ἴσῦύογο, ὕσαβθα ἰπαπ05 Ῥ ΡΟ ΈΡΓ βΒουτηομθ 5. ΔῸ5 

ομΐπι πθὸ ΒΟΥ ττῦς γοσομίσιν σΟἸ] ηῖ5 ΠΘΌΙ : 

Ἰῖσοοι Ἰῃξίαγ τᾶν Παςατα. ἰπαηῖοΥ δριη165, δὲ 

ἰὰπαθαηιν νΘ ΠΡ) 6 5 νομ 15 σαΠὶ [τά μοτὸ ἐσγαδδ, ΓΟ - 
οἷα ἃς μἷα» ἀοοϊνρπ αὐ ΘΧΙ ΓΟ 4116. ΒΡ ̓  Πτππὶ 
Δα] 5 Ὁ} Βα ΠΝ 15. : 0 ΒΟ σΠΠ ας 0} Βα ρΙἢ Ποὺ ὁχ- 
μοείθηιν, πον πίη νου 18. ἀπ] ηλ 1556. ΘᾺ ΠΟῊ - 
[65 θόσαν ; πὰ ὁ 1 ἀΠ Τα 40 [556 Ῥαίγοι, αἸ1- 

ααλη ἄν ἀαΐοηϊ ΠΟ.) [Ἐ580.5. λπχια Ἰμιρητηλ ἰδίαι 

Ανίαπαπι, Εἰϊπιοῖ ἐρρη ρον Το ὁ556. οὐράοηαο, Νὰ ἢλ 
Αἱ ΕἼ ΠΤ ὁγοδίαανα θεὶς τ αἰαὶ Αὐϊοιμηι, 86 

ΘΟ Βα ΑΓ {14|15 ΡΆΔΓ τα αἰ πν το Προ!" οἰ λπὶ 
Ῥαΐϊδσ, απὶ βδοσπάπτη ἴθ 805 ΚἼΠῸ δ Θαβιβίομο, 

Ῥαϊον αἰ {πάπάο ποῖ ἔπον!!. 8. νονῸ ΘΘΏροι ο5᾽ Ρὰ- 
ἴοῦ, δχβίβίθη!θ οἶσθ δΧΣ ἰρ50 γονὴ δῖα, οἱ ΠΟΙ ΡΟΣ 
ἀοπαχια : 65 Θηΐ ΠῚ ραβδί οἶδ ΟΧΡΘΡΒ. 65} : (βι] 
Πογὶ μαίθβε, ἢ ἤση ΔΙ Θ5 510 ἃ. γνδσοτξ, 4] ἀὁ 

ΒΉΠο ἀἰἴςοῖ!, ΕἼ ἰδῆ ρὰ8. οαπὶ ποτὶ οπσϑοὶ, οὐἱ ὁαποία 

δυῦδρίο ἴ[οττὸ ἀεθοπὲ (οὰ οχϑιϑίσῃ! ἡ ὰς ὁ σαβα 
ῬαΊΓΟΒ ΠΟΒΙΕΙ (αἱ δα ἰοίο ἐονγανθαπλ οὐ. ΝΙοΘαΣ 
σὐμύθηοτγθ, ἃ Πα 15 ὁχοί θη 05 ἰδίϊ, μγοῦ το ΒΡΌΓΡΙΙ 

ἴα} σαπιὶ, απ ρορνονβαῖι ΑΥΠ ορίπίοτεθι). αὐ 

παπο ἡπηΐον δίς ἀπ ἀΠ πα ιοηγαίο ἀπηιντ 5508), 

ποὰ αἰ νου φπᾶπι αἰ το δα θεία! ΕΠ τΠοὶ ο556 

αἰχογηί, βίου τ πππο ΟΟΜΙΒ 05 ΠΙΘΘΤΒ, 564 ὃΧχ πὰ 
δξοιηαπο βαθβίμη μα, πο μὲο βοιϑα τόσο {π|0]- 
ΒΘ Π 6 5.6 χη Ὲ}}}5 αἰνι ηὐβ νοοὐ Ὲ5 1π ππιτὴὶ ΘΟ] } ὁ  {185, 

ΘΟ ΒΞ Δ] ΑΓ ΠῚ 0550 σοη [δεξὶ 5181, 

Υι. το οἱ Βα ασλο! αἴτὰ ὁατα εϊχίδβοπε, οὺ5 

18} 5 ἀρ 5. οι ἐπ σαγοονρο ἀοιϊπα!δ, ταῖπ5. ΘῸ 

50 ἴάοιο ἃ ρα δοηςομεα {05 ἀνάαοσίαγιηι. Ὑογαμὶ 

ΠῚ 618} τὰ πίααῖο (τ βϑί ον! ἀ ]οἴπο, ἈΒ]δοία ογηῃΐ 

Τογι απο, τορτὶβ ἃ τα] ογθὰ5 θὰ ἀἰνῖπα πιθηίο ἔον- 

(ον 6 ΞΕ 5 Βοίθ5οβ σοι 6 105, ΘΧΘΟΙΒΊΟΤῸ ἀπὶ- 
ὯϊῸ ΡΕῸ μΙοίμ 15. ἀοἰοπιςίοπο αἰαδαηῖ, οὐποίαξιθ σγπ 

Δ πα 5111} γ᾿ τι} 658. ἀποοπ!θ5, (ὐσαν ᾿θ.{πι αὐ πιπτὸ 

τὐὴοάαια ἀφοοτγίανοη!, Ε᾽ Ξρροξασαγασι, δἰ σα Ὁ 1 θοὰ- 

Μικ Ῥάμπ]5 ἡ ο1} οβϑθηθ ἀπ μο} 15. οἱ οι Ριι5, ἀο- 

ΘΆ0 11}. Γοἰὰ. οἷν 45. ν βτιτ αι ΔΕ] Οἱ 5 Οἰυυ151};} 4 ἃ] Πασγα 

Δ 0 1015 ἰρδ05 Ἰογη οπ 15. ΤΟϊορα (ἴα παι ΘαμοΡΆ Δ Ὡ1, 

εἰ Ἰργοροὰ δἶνθγβιδ τη ρμἱοἰαίθτη ρ6 Ὁ ρα 6 τα πὶ οὐ! - 

βοραηῖ, οἱ ἀδ Αὐϊπηΐβ μάϊαθν πὶ μὰ μὰ π!, Ο05 

Ἰ)οδἐ 15. 1116 ἀσογθ βαίτοιι5. τ η185. δὸς γα 5 5ὰΒ- 

11 (ον. τν,3. 

(31) ᾿Εμπολιπευόμερν. 
Εὐιτ. 

(23) ᾿Λπάτορες. Βαηο Ἰοούι. ΓΟ] οἰ τος τηῖπὶ νἱ- 
ἄοον νϑγιῖ5β8. Νὰπὶ στη το] αἱ ἰπἰοτργθίος, Ερὶ- 
ῬΙαῃ 5. 56 1Π1061, ΟΠ  Ἰ5ΊΟ ΠΟ ΒΟΙ τ15. ἐς Ξἰτνὰ πα 5, 
Ῥαΐγδ πανογίος Ἰα οτριοία ! ! αὶ, ὁμὸ γθοαιῃ νοσρΩΣ 
ἀπὸ Κα Ὧο. νουσαθα]ο οχργοιδί, δρη γος γογίθῃς, 
Ασα Ἰἰὰ οἰΐανη ἀπο Ἠὺ5 ΝΟΥ Π Φορος. (αμιο- 
γᾶν αϑ σὸ πιθάο ; Δοκέν ἐψλίν [οὐδ υλδὶς μαίνες, ἃ 
φασι αὐλοὶ ἐπεὶ δρμιλὲ διοε, Οδνίο ῬΙα ΑΓ 5 ἔπ 
Οἰικυξἐἰονίθμβ Ἰλοηχαπίς αἰβόγίο ἰοδιαίαν, τοὺς ἀπάτορας 

[μ6, ἐμπολιτευσόμεραχ, 

ῬΕΤΕΙ ΠῚ ΕΡΙΒΟΟΡΙῚ ΑἸΟΧΑΝΌΠΙΝΙ 

ἀοτγρηῖ, νόσαπι ΠῚ] οἱ οια 5. μροἀ  οποῖλ ομγηΐ ἰόντ ἃ ΟἹ ὃΣ, πικρότερον βασάνου πάσης τὴν : 

᾿ 

προδοσίαν ἐγησάμενο! (ἔχει γΧ2 οὕτω), τοῖο 
ΩΝ , ᾿ ᾿ εὐ νὰν 

» ἀναγχαζάμενοι ἀπήντησαν ἑήέματιν, ἀδετῆ, χαὶ [Ὶ ὧν εἰ Ὁ 

ἐνναίῳ φοονέματι ὁμοῦ τὴν ἀπάτην χαὶ τὰς ἀπειλὰς 

νὰ 
ΜΓ Γ ἕ Ὁ ΜᾺν 

πότάξαντες" [ΠΞπαυ σὴ λοιπὸν, πεπλῦσο τούτοις 
τι ἡ ν ὡ ἢ Ἧ ν,..... δι ον ας ἃς ἐχφαδῶν τοῖς ἡγμασιν" ἔπεχε εἰκαῖς προφέ- Ἔ 

Ω ε - " , ΑΙ ὁ Ν᾿ δὰ ᾿ ᾧ 
ῥήματα. [μεῖς γὰο οὔτε νξηλυν, οὔτε πρόσς 
{ » ἴ τ. ᾿ ἔ 
σεῦοντες Θεὸν, χᾶν ἘΠΕ: ἘΠΕ πομαῖνων εἰσ 

; 
οὐκ 

Ὁ 
ΩΣ γλὸς « χ- 

{Π τὶ Ξ 

Ἑ, Κ εὐσεος Ν ἔς πΕ δ Ειη ὺς βίχιος ἄνειλος προτρήσσης ὡς βίχιος ἄνεμος, 
ῃχνάτου ἐμπολιτευόμεύα (21) ᾿ ἐφ 

τὸ ͵ 

, ῳ ὀγμασ'» 
δύνατον, οὐκ ἀσοφον, οὐ χωρὶς ἀληθείας πώποτ Ὦ- 

ςογέσαντες Θεόν οὐ ποτὲ δ ὄντα {{χτέϑα, ποτ τὶ [ ἱ ἴ ἕ β ᾿ τεῆς: ἣ τ 
ὃξ μὴ ὄντα, χατὰ τὸν δοσσεό τοῦτον '᾿Αξειανὸν, 

χρονικὸν ἢ προσχχιροὼν ὀοξάζοντες τὸν Υἱὸν, ΕΣ γὰρ 
ἀτίσμα χατὰ τοὺς ᾿Αρειομανίτας ὁ Υἱὸς, οὐχ ὑπας- 

Ων τοὶ διιοούτι)ς, εἷς τὸ μὲ εἶν! συστή Φ ἢ ι δ, ἐ 
ἰητται χαὶ 
» 

ὃ ᾿ἰατῆρ, οὐχ ὑφεστῶτος Υ1ο5, οὐχ ὧν ποτε χατ' 

αὐτοὺς Πατήρ. ἘΣ ὃὲ ἀεὶ ΠΙχτήρ ἔστι», ὑφεστῶτος 
Ὁ δηλονότι τοῦ ἐξ αὐτοῦ ἀληθινοῦ χαὶ οὐ χατὰ ἀπόῤ- 
ἔοιαν ἡευυαξος (ἀξ τς ἥο ὁ ἰΘερο πῶς οὐζ 
" , ἡ ἀν τ. ἐγ τ  ς ἢ 
ἄφρων χαὶ μανιώδης, ὁ, Ἵν ὃτε οὐκ ἦν, φρονῶν τὸν 
γῶν, ὃ δ Ξὰ πχήτα εἰς εἶνα: κατὰ χάριν πὸ [ 

ἔστη ; Οἱ γοῦν ἡμέτεροι χατὰ ξ ἰχουμ 
Πάτεοες, ὧν ἐχπεσόντες οὗτοι 

Νιχαίᾳ συντ:ληύντες, ἀναθεματίσαν- 
οἾαν Ἐν (- ἀρίρ, δεν τΥα τ 
ΔρεοΣ “Ἀληρηξιαν, Ὡς 0 νεώτεοης οὐτῆς ν 

πᾶσα» τὴν ὦ 
ν᾿ 

εἰκότως ἀπάτορες 
, 2  ν ἀσῦνν, ἐξὰ 

ἜΣΩΣ 
δὶ ᾽ ε Ω εἶπ τ 2 Ἢ 

πνοίσταται, οὐχ ἐτερονόσιον, ΕῚ ὙΝ μᾶς εἰπε) κατε 

ἀγοχύξεις, τὸν Ὑἴὸν εἰρήκασι τοῦ Πᾶτοῦς,, αλλ᾽ 
ὥς ἐν Ἢ ἐς ,ο.- ἐκ τῆς αὐτῆς οὐτίας (38) ὁ χχλῶς μετ᾽ εὐσεδοῦς 

δ ; ρίας, δὶ δ  αξῆς. τὶς ΟῚ ΟΜΝ διανοίας νοήσαντες, ἂχ πολλῆς τῶν θεΐων ῥημάτων 
"ι “- ᾿ ᾿ « } 

συλλογῆς, ὁμοούσιον ὡμολόγησαν, 

ἌἍΠ.: 
Ὡς ΝΣ δὲ τοιαῦτα, πὶ Ξὰ τό τοις δεξιά σι 

λέγοντας, χαθεΐρξεν ἡμερῶν πολλῶν, οόμενος τῆς 
εὐσεδοῦς μεταχινάσει» γνώμης. ΟἹ ὃΣ. μᾶλλον, ὥσπερ 

ἐν σταδίῳ τῶν ἀηλυητῶν υἱ Ἡξνναιότατοι, δειλίαν πᾶσγυ 

ἀποσδίσαντες, ἐπαλείφοντες ἑαυτοὺς τοῖς τῶν Πστεϑωὼν 

διὰ ρεΐων λογισμῶν ἀνδοχγαρέμασ:, γενναιότερον εἶχον 
τεοὶ τὴν εὐσέδειαν τὸ φρόνημα, γυμνάσιον ἀριτῆς 

" ῃ - τς 
οὕτω “Ὁ )}ὼν γώωνιζομξ- τὰς στρεῦλας ἡγούμενοι, : 

γενοσνων χαὶ ἀγγελοῖς χαὶ ἀνθρώποις Ἰξνσν δέον γγξ κῶς ΧΟῪ ὧν ΡΟ ποις, 
ΗΝ “ . ἢ ΄ μὰ πόλις ἅπασα, ἀυλητὰς θεασχμενη {34} Χριστοῦ, καρ- 

τερίᾳ τοῦ βιχσχνίζοντωος διχαστοῦ νἱκῶντας τὰς μά. 
πστιγᾶς, καὶ τρόπαια δι᾽ ὑπομονῆς χατὰ ἀσεδείας τιζας, καὶ τρόπα: " ὑπομυνῆς κατὰ ἀσ:θείας 
ΜΡ ἀφαδωνρα ἀπ στ ΒΟ τ ἢ ξὰ, φῦ αν 
ἐπχίροντας, καὶ ὑριάμύους γατὰ ᾿Αρειανῶν ἐπιδει- 

χνομένους, Οὖς ὑποτάξας ὁ σις τ 
πιχρὺὸς οὗτος πολέμιος 

ἃ Ποπιδῃ}8 γ]σῸ ἀρρθ}]νὶ Ξραγῖοβ, 6] ΒΡΌΡΙ ΠΠ Θὲ. 
(233) Ἔκ τῆς αὐτῆς οὐσίας. ἴῃ τηδῃπδογρίο, 6ο- 

ἀἴοσβ Ποη εἰσὶ ξαν 1, δὲ ἴῃ ρσίο 4. Ομ, οὐ πὶ οὐ 
(ἴον ΒΑ 5}Π|θη5ὶ Ἰορί μαι", ἐκ τῆς αὐτοῦ οὐσίας, χαοπι- 
αὐριοίιπι 166 1556 νἱάδιαν ΕΡΙΡΠαπίτι5 ΒΟ] οἹαβιίοιξ, 
Νὸβ ἰανπθῖν ὩΠ111 πλαίατο νοϊαπησει ρτορίονοα φυριὶ 
ΓΓΟΒΙ (16 1εἰθηιὶ Ξο 5115. δβέ, 

(20) ᾿Αθλητὰς θεασαμένη. Τὰ οἀπΠίοηρ δα Ποηκὶ 
ΒΟ Ρα αν ϑηὶ, δεξασάμενοι, πο τῆαΐο, Μα] θοὴν (α- 
πιθῖὶ ΒΟΡΙΡ γ6, θεχσόμενο!, νοὶ θεασομένη, αἱ, 16 εὶς 
ἘΕριμιμαβ, 
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Ἀν κ΄ Ὁ Ξ. μᾶς, εἰ Ὡὡςῴ,β -: - 

δι᾽ ἀπειλῶν χαὶ ἀπάτης (35), τοῖς εἰ 
Τὸ. δὲ »» ᾿ ᾿ Ἢ δοῦσιν ἐχδώσειν ἐνόιλιζεν. ᾿Αποχχχήσας ποι γαροῦυ 

ἂν Ὁ πὰ ἥ ᾿ στον ᾿ μα 
ταῖς τῶν βασάνιην δι᾿ ἐπινοίας χαλεπῆς προσϑυλαΐς, 

ἁπάντων τῶν λαῶν ὀδυρομένων ποιχίλως διὰ πολ- 
λὰ (3) τῷ ὑρήνῳ, ὁ πικρὸς καὶ πάτης ἀποδέων φιλ- 
ανθγωπίας, τὰ συνήθη πάλιν ποὺς ἀταξίαν 50ν- 

αρῃροΐίσας πλέθη, ἐπὶ χοῖσιν αὐτοὺς, μᾶλλον δὲ ἔσλον 

χατὰ ρίσΟΣ ζαλεῖ, πρὸς τῷ τῆς ὑαλάσσης δύμενι; 

πολυωνήπων συνήθως χατ' αὐτῶν ἐπαφιεμένων» τῶν 
βοῶν παρὰ τῶν εἰξωλολατρῶν, χαὶ τῶν Ιουδαίων, 

καὶ υὴλ θελησάντων εἶἶχι τῇ προφαν:ὶ ϑδυσσιθτία 

τῶν ᾿λρειομανιτῶν, ἀποραίνετα!, τῶν λχῷν πρὸ τοῦ 
ἣν ἐπ ἐδὰ ᾿ ΝΜ μων ; » μα 5 δικαστηοίου πάντων ὀδυοσμένων, πῆς ᾿Αλεξανδοξτίας 

τ ἫΝ 
τὴν ᾿λιούπολιν τῆς Φοινίχῃης οἰχῆ- 

ἀχοῦσα, τὸ 

εταναστάντας, 
ὅν - Ὶ ; πὰ ΚΑ δ 

σαι. ἔνθα τῶν ἐνοιχούντων οὐδεῖς χὰν 
τοῦ Χοιστοῦ ἀνέχτται ὄνομχ' εἰδωλιχοὶ Ὑὰ} οἱ πᾶν- ' 
τες. π|ᾶυχϑέα ὴ, “νὸς ΡΨ ἃ... Ἔν ΗΝ πὴ ποι δε τ πϑδετχξας, 

ξστηχὼς ἐπὶ αὐτὸς λιαῖνος {πλυσον 

σίῳ λουτο; τὴν κατάμοισιν ᾿ Ἶ 
Ἴδε ὡς ἄδως, ΤΥ ᾿ Ἢ ἀρον 

γυμνὴν ἐπιξειχνόμξνος τὸ ξίφός, νομίσας ἐχ τούτο 
“ι-- ᾿ -νΝ ; ἢ δ ἐλ ς τορτονυσι 

φοΐεῖν τοὺς τῇ διστόμωμ. μαχαίρᾳ τοὺς πολεμίους 
ας ἂν ἈῈ δαὶ 

δαίμονας πολλλκις χατατοώσαντας, Οὐτὼ Οὴ οὖν 
᾿ ΝΑ οὐβας ΓΤ ΩΣ, ἐπε δὶ ἀποκλλεῖν χὐτοὺς χελεύει, οὐχ ἐμδαλορένους ἐπιτή- 
ὅξεια, οὐ παραλόθιόν τι τὸ σύνηλον τῆς ἐξηρίας ἔχον- 

πὰς χαὶ τὸ θαυμαστὸν χαὶ ἀπιστον, τῆς θαλάσστς 
᾿ Ἡϑς - Ἂ ἔ Ἴ 
ἐπχοριζούσης χαὶ δυσχεγῶς, οἴμαι, διὰ τοῦτο φερού- 

, » 4 “ φΦ᾽ γλ δ. ᾿ ᾿ 

σης, ταὶ μὴ βουλομένης, ὃν, οὕτως εἴπω, δι’ ὑποδο- 
ἃ, - “Ἂς »α’ - «ὦ Ὁ 

ἍΝ ΟΣ κοὶχ ἈΠΊΩΝ ΟΣ 252: ἰὼν ᾿ ᾽ ᾿ ͵ τ Ξ ΣΣ τ᾿ Νὴ 

᾿Ενέφαινς γὰρ καὶ τοῖς ἀγνοοῦτι χαὶ τοῦ κρίναντος 

τὴν βάοδχλον ποοχίρεσιν. 
΄. Ἔστι γοῦν ἀλγθὼς εἰπεῖν, Ἔξέστη ὁ οὐρανὸς 

ἐπὶ τούτῳ. ᾿στέναξε γὰρ Ὦ πόλις ἅπασα, χαὶ μέχρι 

δὲ νῦν θρηνεῖ, Ναὶ 

κτύπον ἐχ στηθῶν 
οἱ μὲν, ἀλλεπαλλήλῳ τῇ χειρὶ 

νῦν, τὴν βίαν διαμαοτυρύμενοι, πονηνουγὶ λέγοντες" 
ἴλκουξ, οὐγανξ, χαὶ ἐνωτίζου, ἡ γῆ, ὅτι πχοάνομα τὰ 

γι γνόμτικι Καὶ ὅλως οἰμωγῆς τὸ πᾶς ἐπεπλήρωτο, 

χχὶ υἶλη, καὶ θρῆνος ἦν ἐν πάσῃ τῇ πόλει γορεύων, 

καὶ ποταμὸς ἐκ δακρύων σχεδὸν καλύπτων πλημμύρᾳ 

τὴν ράλατταν, τοῖς ἄπασιν ἄφνω ποοσεγένετο, Ὅτε 
, ψ' : ᾿ - : -- 

ποῖ} 0 προξιρήμάξνος ἐπὶ κο λιμενως τάρινς κοῖς 

ξοίταις ὑψοῦν τὰ ἱστία προσέταττε, τόϊς σόα μιχτὸς 
ο᾽μωνὴ παοθένων καὶ τυνχικῶν, πρετόυτέδων καὶ 
νέων, χαὶ θοῆνοι προσπεπλευμένοι δάχουσιν ὀξέσιν, 

αἱ τῶν ἀπάντων βοαὶ, τῆς ἀπαφοιζούσης ἢ 
τὸν προσρησσόμενον σωρὸν τοῖς χκύυνασι (38) κτύπον 

(20) Δ ἀπειλῶν χαὶ ἀπάτης. Τῃ νανίϊξ Ἰϑοοηϊ- 
Βαβ, 41ὰ5 ὁχ Ἰίότο σοάϊοο, ἰορίο, σο! 96μ}} Βιθμίνα- 
παι. Ἰοσῖίαν, δ ἀπειλῶν χαὶ βασάνων. Οπὐδηιαὰ- 
πασίατπι ΘΔ} φ οοραβ Ξισιαυπά 5. Ραι]0 ροβὲ, 0 
Ἰοριίαγ, τῇ προφανεῖ δυσσεδείᾳ τῶν ᾿Αρειομανιτῶν, 
δια απ τπ5 ὁχ οοάθπι οοάϊοας Ἰλορῖο οὐμ{, τῇ προὸ- 
νεῖ αἰοῖσει, σα ταῖι5 ρνόθο, 
(90) διὰ πολλά, Εοτίο, χαὶ πολλῷ, ἔρτη, 
(27: Δ᾽΄ἦ. 1)6651 ἴὰ ουάά, Πομίο, ν 
(38) Σωρὸν τοῖς κύμασι, ῬΥΠηδπῚ νοῦ θ ἢ] πη αη- 

ἰπ5 ἰὼ οὐ πίοπο πὰ ἀο]ονις, ἀξ δαρουίπαιυ. ἔχβίαϊ 
(ρα ἴθ ΟΣ θὰ5 ποϑίνὲς σοτοιλθιι, προ Ἰονὶ τηα- 
(αἰΐοο ἰασίιι ἰἴὰ τοϑπρη άσια ρα! : Αἱ τῶν ἅπαν» 

ἘΡΙΘΤΟΌΙ ἃ ἘΝΟΥΟΙΊΟΑ, 1286 

εἰς Χριστὸν ἀπε- ἃ δοίο5, Ππηρίῳ ἐπ ΟἸν βία [ἀραὶ ἀνα! πττπὰ κα 
, Ραΐαβαί, Καξ!μαιι5 ἐσίναν ἴῃ ᾿μ Π μΘ 15 ταν αὐ] πὴ 6 

Θα ο Τα μα Οὐ δ ΠΠ 3. Δ" {ΠῚ ΝΟΡΒῸΒ ρῸ μι Π 05 ΓΟ ΓΟ 
Προ βοῦν! αὐ ΠΒΘΓΟΙ Σ ον 1015. 1516 οἱ ΔὮ οηπὶ 
56 ῆ 85 πα ΔῈ} {15 ἈΠ 6 5, ον σα 5 Πργα αν {πὰ κα 
Δποῦπ! ΒΟ 5115. οἱ αὐ ἐπα] χα λ τΠ ἀβ5 015, 605 αἡ 
ἰαδϊσίαιη, 00 μο 5 ἀα μαναί αν οὐ ἀστα πα ἰση 6 πὶ, 
γοσαὶ ιχία π00}]5. ρογίαμη, ροη 1 θ5. δὲ δα 55:15 
τα ἴα 5 ἀάνογειις 605 ΔΟΟΙ Πα ΠΟ Π05 ππασηι πογοσί δ 
σοπάπι 15. Θχ ππονὸ ἠαο απ ΠΡ 5. στιὰ ἱρεὶ ἀπ απὶ- 
ἴεβια ΑὐἸαπουύθη Ἰμιρίοια!! σράονο ποία δοθῇ, ταῖς 
τΌΡΒΟ ρόρ]. ἅπ|6 ργιαυσ τη. ἰατηρπίδηίο, βο- 
(οπ ϊαπι ἰπ 605 ρτοίογί, αἱ ΑΙοχαμόνία οχοοάρῃίοβ, 
ἴῃ γθθὴν Β]σ"ηοθ5 ΠΘ ΠΟ ρο πὴ ταϊσυσηξ Σ ἢπ πὰ Π8 
δὐιῃγο φαϊοῃ ἀστη δὴ ΟΡ 5Ή ἉΠΠ15. πχοοϊαυ μι Ξ5- 
πεῖ, 5.11}}, ΟἿΣ. ΟΠΊΠΟΒ. ΘΠ ΜΙ ΠΟΤΌΓαΤΗ ΟΠ] ἰοΓοβ, 
ΜοΧ απ 1105 πανιρίπῃ σοῃξοσμιίογο {π|5ξιβϑῖ, ἴμῈ0 
3) βουνὰ βίδηβ (βριορὲ οπίηλ ἰὼ ΡΌΡΠΟΟ Ἰαναστο 
βοπίομ!ία αι οὐ Γα. 605. (α]6γα!}, διεϊσίαπι μι ϊαγη 
οβίθῃ!α θα}, Ταϊα5 00 ΓΙ. 59. ἀοΥαῚ [πππ πὶ ὁ085, απ 
ἈΠΟΙΡΠΙ μἰαδ᾽ο ἰηΓθβἴοϑ ἀδπιολαβ δεορία5, ναϊηονα- 
νϑύδηϊ, δ᾽. ἰμῖπανρ' βοίνοτο δ05. Ἰθθοῖ, πα] 0 ούμιπ 
πόα ἰδ υιοοβ, Ἀ1}}} ρτογβ5. πα ομ 05. ΞΟΠ] δά 

ὈΧΒΙΠ τι πὶ μου οτθη ἀπ πὶ : παοάπαδ πλγαπά πὶ δἱ ἴῃ- 
ΟγΘ 110 6ϑι, Βραιπιαθτθ ἢγατὶ, ἂθ ρὸν ἰὸς, πὶ ατϑὶ- 
γον, ἱπάϊσηαηϊο, δ βαξί ποτα, αὐ ἰἰὰ ἀΐοσται, αἋ 

Ρθγ όδιῖηι νἱνόραἢχ δαβοορι σθαι ΠΠ} 05}} ρρῳσθριὶ 
βοσίαδι δ ματι ϊοθρα Πονθι, Βοπχοῃ δίνας δ πὶ ΒΆτγ-- 
νασασα, Κα 1015. ρεοροβίίαι. 8. φασάπο, αὶ 1Ππᾶ 
ἐπ ογαραῃῖ, 

ΥΠ.. γεγο ἱπι(Ρ ἀἸοὶ ροίοδι  ΟΡβαα ρα οὐσλιοὶ 98 
᾿νοῦ ΓΪἀο8. Ἰμβϑτη 1} δα απίνθυβα οἰν (85, οὖ δὰ 

ποβίογχ πὶ ἀβάὰπδ ἀἴεπι Πἀκθ!. Ὁ ἘΠῚ φα!άρτα μ6- 
οἷππ ᾿ ομ άσαι τὰ ἃ} 85 ρογοῦ ἰδ [65. ἰπσο [Ὁ ΠῚ 50- 

παἰζαηι ράδθαμπί, ΑΠΠ πιὰ 5. 5' πὰ} αἴας οοα] 05 Ἰἢ 
οὐἸ απ ΟΠ] απ, νὰ οὐπι οπία αἸοσ δαξαγα πο 5[α 

εἰσοπίοϑ : πα οὐ απα, τ νὰ5 ρόνοιρο ἰστνὰ, συδηι 
᾿τὰΐασὰ 568} αν πα! θαι σα6 οὐ] πὰ Ρ] Θὴ)8, οταπῦ 

οηληΐα : πέρ ἀὸ Ἰαπιση τα! οιλ5 [οἵα ασ γοϑοηὰςπ 
"απ. 16 Ππινῖα5 ααϊάα αὰ Δοργ λαρά αι, ΙΓ 8. Ἰρβιιὴὶ 

Τα! γ6 σὰ Ομ σπΘ 5, σα ποιὶ5 γοροηΐὶο οΠΠαχ]ς. 
Τλαιιο σατῃ Βαρτα πιϑιηογαίι5 ἔμ το τα βία β,γοτῃ]- 

εἴθιι5 ργ οἰ ρονοῖ αἱ νοϊὰ ραπάθνοη! : ὑθιησ ΠΙΌΠῚΪ- 

ϑοααβ αὐ αἴα!τ5. νσθιι. ἃ ἀπ] ἐταπι, ϑρηη τῇ δ 

ἡανδηπι, οἱ Ἰδηπιθηςα δοθγθὶδ ᾿ασυν πν15. ΘΘΓηΙ διὰ ; 
οἹαιπογοάσαο οὐμαπτηὶ βέσπε αἱ Ἰ 1} Γρριη αὶ νοπίυ- 

ἢ ταπι,αὶ αν μαι πχαν 5 {πιο 5 Ποίαν, ἰοπμο 

τῶν βοαὶ, τῆς ἐπαφοιζούσης θαλάσσης τῶν προσδησ- 
σομένων ὁρῶν τοῖς κύμασι Ἀπύπον ἐκάλυπτον, Ῥοπϑϑὲ 

οἰϊαπὶ ΞΟ} τῶν προσρησταιιένων ἀνεαων, 510 ΘΠ Πὴ 
βαρνα Ἰοσαίιι5 681 Ροίγιβ ἀθ Μάξηο οοπηῖτ [ἀρρ!(ο- 
ασπι, χἄν προσρήσσῃς ὡς ἄνεμος βίδεος. Οοἰοταηι 
ἴῃ. οοῖτο βάν, οἱ ἴὰ οαἀοῃο ΒΑΚ Ο51 βου διΐαν 
τῷ κύματι, ἴῃ ερίο οοάΐοο ὁ. Ρίηι ἰἰὰ Ξοτίριαχη ἢπ- 
νοὶ, τῆς Ξπαρριζούῦσνς θαλάσσης. Τὸν προπσρησὸ- 

μῆνον γωρὸν τῷ κχύματι τύπον ἐλάλυπτον" ἀπο 

4115. 5 βΒρ᾽ σα" ΒΟΒΒ}} Ἰομοηἀὰπλ ὁ5580 τῆς ἐπαφρις 

Σούσυς ὃ. ἄσσης, χαὶ τῶν προσρηπσημένων χορῶν 

τῷ χύματ', οἷο. [Γ χωρῶν Βανα αν ΓῸ Ὑ6 118, (π1ὺ8 

αϊοὶ σονοβ νοσὰμὶ, ἀδ ααΐρα5. ΡΙ μι 5. ἴῃ. ΠΡιῸὺ 
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ἩρΙαρο!α, πὰ πὰ ἀρθὸ οὐπὸς ἐπα ᾿Δοϊύναια οα]- 

ἰοσοὸϑ ἈΠ] βιαάία αἴας τιβυ πτὰ ΟΙΆΡΟΙ νὐβθ ες αἱ 

τοι ἰαΐοια Γρηἀσπμας ἀρὶ ἔργαναπι πούγοηάὰ Θολ}- 

οἰ τ πιο! !θι5. οπίαι ἀπήϊ]αθ οἰμίμαν οΟ]ὸ ἱρ5ὶ 

οὐλ σα: οὐσ65 ροξίπος τη πού λα αγ 9 ΡΆΡΠῸΒ οἷ 

γυϊναι τὰ βία μα }} σοηλοητοβ σὰ νοῦθα ᾿ωβαθ γί ἤσαι- 

ἀδηΐθβ, πὶ ΠἸογ6 σα! ἄξει ρΟΓ ΟΝ 551 δαμι, νοααλο ἰὴ 
ῬαΠαάῖο ρρώΐδοιο ἀρθὶ5 Αἰοχαπάν, (οἱ ὁ ἴρ56 (ὡς 

ποσὰ ΟΠ τὰΐ γα δα ἀἱο ϑοσηῖβ. ΜΆΠΕῚ οατπι ὃχ 

δομθρας ταρῆναο ρείαβ σαδιοσία παπποίρδῃ, αἀρισο 

γον οναι, Ἰασογαξ, ἑοχεῖ, ἀἢ Ῥησημ θαι οὐ ΡΓῸ- 

σοηπιόβῖα παϑία ἴα ἀσυνα τ παὰπ], Ὑἱ"1 αὶ ῥρὺ Ἰδοοίον 

δἰ ἀἰοϊρηβίοηθ αἰνίπο 2610 ᾿σθιλϑὶ μαρηανογαμι, 

ῬΙογίφας δαί ὁταμὲ τποπαοῖι, ἀοσπχοῖτονῖβ αὐ αἷτ 

βιυισεονῖβ υἱῷ βίαατο οι αἀίπθτα ἰποο θη ἴοθ, ἰγθ5 

αὸ νἰρί ἀθσιονο. ὕστ χιῖναβ βάτο ρο5: ἀἰδόοῃτι5 

απόάαθ, ΄αὶ ἃ οπανίββίηχο ἠοϑίτο θαμπιᾶβο δρίβοορο 

αὐ ἀουχὼ υὐπβοϊθον 5. βιπλπὶ 61 σου) τα αἰ ὰ τ 

ἰοτῖαβ5 {{ηὰ5 αἰξα!]θταῖ, πια π᾿ 5. ροξὶ ἰογμιμλ τσ 

γιοῦ α, Ρα ]οο ἃ ὁὰρΡη  Π οὐθα5 ἀποίαϑ θεῖ, πιοὴ 5Φ 05 

ἂο ᾿Ὠ5Ι Κη15. ΦαβριάηΣ πγαὶο σὰ; αὶ οαπα ποτγαῖοὶ-- 

ἀαναια ἰου πα ϑλ 5, οὐ απο ἀοουθισρῖθτι5. ραοα μι 5 

απ ί Παρ αἰ ὰ54ο ΡΠ απ θα 15 σονυῖσθ αἶα νουθογαία, 

γανισίαην αι πᾶσι οοπαβόρι 1, διοαν οἰομονί, αἰνίπ 

ογποῖβ ξίσηο ἰγορίεια. δαιατα σοπείῃδ 8, ὈΒλἰ]ασ 

στὰ οἱ βοϊαίο ἀνε αιαβ, αὦ τρρὶβ οἴ ΠΠὰ (ἰα τ|5 

οϑὲ σὰ βαη! ἰὴ Ρ]ιοηηε, 

ΝΗ, Ρόῦρο ἀπ γα ἷδχ ἰρλογὰ μαστόν σοΡθο τα 

οἄϊνας ἑσταήποτόν, σαϊάαοιν Ἰαχία 1088 σα ἸαγοΡα τὸτ 
τπιβόγασι!, π6. ὀχβοσχοαϊάγαια, {ποιὰ σποτθ 115 
Ῥουβόϊαίο; αὐτὶ ραγομίθϑ, ἔραΐγοϑ οἷ σρρηδί, τὰ 

ἀορίχας, αἱ κα ἴοι, ον χα μὰ Ἰι9 0 σχλυοπττλ 

ΒΟ]α Σὰ 5181 οοπσοῦ! Παπιἰασβοη!  ϑοάς, ο Ξαιπτοὰ αι 

Ἰαφιοδ 5, 5οὰ ρμοῖπ5 ἀδτπθα {15 τ] ἢ πιο ας ἐιτα] 
Ῥτο ριοιαίᾳ οογίανουαι, οαπὰ Πού Το 15 ποσὶ βαπὲ 

λιαιφαι πο ρᾺ 15 σου μον θτις Ἰλ δὴ [65.0.0] Βθηπο 
ἀαραρηανθνυδηῦ, ἔου 5 δ νο] πον τι5 Τπτάπ 4] οἸδ λοῖο- 

ΧΗ, ἢ σϑὶ, σοβοίον μην οἰποῦυθ, ϑριθηζ 3 Ὑπαγὶς οὗ 
τρρξονιθ ἐαοεῖδιις ἐἰξϊδογηην οἰρερίμεηΣ ςαρορωύαλς 
{ΝΒ πὰ ἤοτδ ΟΡ 5. δβέ, πιο δἰ ᾿σρῦ5, σφοῦοόν 
ῬΙῸ σωρόν, [ΠΡῚΓ] 

(39, Ξαινύμενοι, ΒΔΞΠΠἸοη55. οὐπτο, δὲ οοί, θαι 
4 θὲς παθεῖ, ξεύμκενοι, Εἰ μαῦ]ο ροσέ, αν ἰορί- 
ἰμ, Προιχοντσίσιςς σον ρί μα δι, Προκζονησίοις, 
αἱ δὲ οὐσάθχ δάν 1. {{{τλίμιδ Λατιοη, ΟἿΟΣ μοι Θξῦ, 
αἰ τοσίαίαν ἀασίον Εεμρηοίθα τοὶ, 

(90) Παρὰ ποῦ ἀγαπητὸν ἡμῶν Δαυάτου, λίον- 
ἴιο Αἰβαπαβία, ατα Ροίνης α΄ ο1τι5 ἰοοσα βασορϑ 
5|5861. 5. τὰ ΠΕ 6 γὰ8. βγὴο ἀἰοὰ5 586 σογητη αἸοάῖο- 
ΤᾺΝ βου 05} δὰ Παμλθθα ἀσπιάπῷ πγ 15 Θρίβοο- 
Ῥατα, συϊΡυ 5 οἱ ογἀϊηδιοπονη 5αᾶτι οἱ δ ση ποι] αὶ 
δΧ τῇονο, δὲ βρογαοο]οπ 05. ἀσϊσποστησι ἀὸ ΚΟ Πὰν 
Ζαΐθὰβ νοχιλοίτυ, πασραθα!, Π15 1 νοτῖβ πδαποπάθηθ 
Πα μλάβι5. ΕΠ 5. σομλτη π]σαϊοτία 5 ξίσηα] οἱ οσῃ- 
ΒΟ] ΤΟ Ἰ 5 ΤᾺ]151} δὰ Ροίσα τι ρὸν ααθηχάδληι ἀϊὰ σοπτὰ 
015 Ἀοπγὼῦ, αὐ ἰδοίαναν Ροῖταβ πὰ ἤὰς ορίβιο!α. χ 
«0 ϑδρραῦοί, ποῦ τ πδιλονιθπι ΡΟ ἀὸ ἐπάν, 
5Ά}15 Ἰοησαπι ἰοΘληρονίς ρα πη ἡπιγοθαϑίϑοθ, ΝοῸ 
ῬυΟΌΑΡΙΠ5 νἀ θιν ΒΑΡΌΜΙ ἀοθτσα τἀ, 4π| ὁτΤλΠ0- 
πότη ἃς ἔπσατπὶ ΡΟΆ ΓΙ τὼ ὁαθπάδαλ ἀππαπι σοηϊα 
ΘΒΟῖΘΕ βοϊϊποοι 312. συασπίαλι ποργοξος πο λα 
Αἰθδαπεβι! ἂὸ Ρδιγὶ ογαϊ πα οπθ πὶ ἀπο. Οἰλπ5 γοΐον!, 

(1) “Ὃς φονεων βασάνοις ἐπέκεινα χοινωνή- 

ΡΕΤΕΙ 1 ΕΡΙΞΟΟΡΙ ΔΙΧΑΝΌΒΙΝΙ 

8αροχάθαῆς. θάτα δπρρα οἢ που τη ἡλνίρανθι! ἃ ἐχάλυπτον. ᾿Αλλ᾽ οὕτω 
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τῶν προεισηιξνὼν ἀποπλεόν- 
των. εἰς ᾿Πλιούπολιν, ἔνῃα δεισιδαι ονῶν πᾶς, ἔνθα 
“οὐ διαξϑὴ ἌΡ ῬΟΠῊΝ ς τοῦ δισδόλου τὰ πρὸς ἡδονὴν ἐπιτηδεύματα, ἔνρα 06 - 

Πα τὴ ΣΕ ΝΣ - ιν 
θίων ἐφίστια φυερὰ (ἡ η γὰ ἦν χύλλῳ πανταχό- 

θ:ν οὐρανῶν προσπελάξζοντα!" οἱ Ἀφιτεὸν ἐν τανπὲς 

ἀνὰ, Στ Ν Ε' .,.. “: - έτη τῇ πόλει, χοινῆ χαὶ ἔχαττος 

καὶ στενοσιλῶν ξ δέω, “ὴὶ 
ἐπετρέποντο, αὶ πόλτιος ἐπέοχου 1χλε 
ἈΣος ΠΝ ΕΙΣ ΩΣ, ἘΣ Σ φτσε, 3 ἼΩ λαδίον, ὀξισιγαϊμονεστάτου καὶ αὐτοῦ τυγχάνοντος, 
Πολλοὶ γὰρ τῶν χλαιόντων, ἀσπαζόμενοι χαὶ ουλά- 
τὰς Ὁ ." ΡΥ ΡΨ ων ἫΝ τ Ὥ κικύμενοι πρότερον, εἴτα αἰχιζόνλενηι, ξαινόμενοι [30] 

Ῥενγητίοις χαὶ ΠΙρονχόν σίοις 
μὰ». ἱπρὼν »» "- 2 ἫΝ" . ον " παρεδίοοντο μετάλλοις, ἄνθρωποι τῆς Εχχλησίας δι᾽ 

οὺς γὰλ ἦσαν μονγὰ- 
ΤΥ, ὁ ΘΙΒΕΘΕΣ ἥν ας ΡῚ Ἢ Ἂ Ὲ ᾿ ζοντες, ξοημου οἰκοῦντες δι᾽ ἀἄσχτσιν, ΔΙ :θ᾽ ὧν εἴχοτ' 

ΝΣ ἘΞ γῆς, ΤΑΣ ΝΞ τετος Κ᾿ ἀ πὴ καὶ πριῶν τυγχανόντων, αἱχοὸν ὕστεουν ὁ διάκονος 7] 
ἢ. δυβώὰ κὰ κων, απ τ ΤΥ τ ΘΝ “ παρὸ τὸῶῦ αγαπήτου ἡμῶν δαμάσου .90] τοῦ τῆς 
'Ρώμης ἐπισκόπου, κομίσας ὁμοῦ παρακλητ 
χοινωνχὰ γράμματα, ὀπίσω τῷ 
δῶν ὃ σε ἘΠῚ: τ ἔ δημίων οημοπί ἤγετο, ὧσ τῶν χοκούστων 

4; , Ρ 
περιόῤητος. Ὅς φονξῶν βασάνοις 

σας (31), λίροις καὶ μολιῤδίσι, χατ 
᾿ δ 

νὺν Ξπὶ πολὺ μαστιζόμενης, δα! σκάφης ἐπὶ 
θαλάστης παραπλησίως τοῖς ἄλλοις, τοῦ θείου σταυ- 
Ρ05 ἐπὶ μετώπου τὸ σημεῖον χτηρίσας, οὐ τη- 

) χατὰ Φευνησον οἷς 

ταῦτα χαλχοῦ. 

. Τ'Ἢ; τς “η 3. ἡ οὶ . . Ἦ Ἃ Ἡ ἢ, "ἔτι γοῦν βασανίζουντος τοῦ οἰχαστοῦ ἁπαλὰ ΑΒΕ ᾿ τ ας παιδαρίων σώματα, τινὲς μὲν παρ' αὐτὰ μερενήχα- 
γῆ ἀξεἂν ᾿ “ σιν (98), οὐ ὁσίας κοινων σαντες! γονέων χαὶ ἀπελο 

ἘΣ; φαδαεηορςο)ῆνα. ΩΣ : φῶν καὶ συγγενῶν, καὶ ΩΣ ὑστῶς - "ἡ ρον Υ. Νὰ πατῆς, ὡς Φ τος πος 
δ}. χω ΣΌΝ ΡΎ ζ- ΗΘ Σ ὦ ων - ᾿ν ξ ᾿ ππόλτως, κἱαν αὐτοῖς αἰτούντων ἠηγῆναι τὴν ὑστάτην 
ἀαον ἣν ἃ λει ΟΣ ΡΥ. τ ον, ἘΝ Ὡς ταῦτὴν παράκλησιν, ᾿Αλλ᾽, ᾧὦ πολλῆς ἀπανῃρυπίας 

ἐκάζοντος, μᾶλλον ὁὲ τοῦ χαταχοίνοντὸς 1 οἵ δὺ' 
- 
8 
»-“ 
Ό ᾿ 

τ 

᾿ 
δυστ' ΕΞ μι: ἯΞ ὶ ξ’α» ἀθλήσαντες, φονεῦσι τὺ σονταρι οτος ἀτα- 

πο ς ἈΓΌΡΙ Ὁ Ὁ χὰ φῶς μένοντες τὰ σωμοταὶ οἱ χγαλὸς ἀγωνιζόμενοι, δ. - 
δο:ὰν ἐῤῥίπτοντο! οὐ 

" 

αἷς καὶ πτενοῖς πρὸς ως Κα ττυνοῖς πρὸς : σοι πχ- 

σὰς, ἐμ ογρτθίοβ ᾿ς νοῦρα εἰσ σοποίθασπ!, ἀξ τος 
νέων γτοίόγαιαῦ, ὧἂ ἐπέχειν, Ναὶ (ὑδιηοταιῖαα. Πα 
γον! : Ομὲ γα οἵδ φιίαγ αὐ μι ἐνορλλοιάνς τον. Νινα 
αἸττον Ομ οἰπιοροὐβοηθδ, οἱ τα μ{π|5.. ΚΟΓΙ ΩΣ αὶ 
1ἰὰ ὁὐμΒι τα χονῖδ, Πποπηοίίο ἴθ τεὶ ρον τοὸ Ἰοῶι- 
[το : κοινωνήσας βασάνοις ἢ σαν τπὰαἷβ ρίδοδί νοῦς 
510 ΠρΊρῃδη ἢ, (αἰ οἷο ἐγαπ βίοις δὲ μον οϊ κα νει 
δον δογὸμ5 ἐογμαηζις, ὙῸΧ Ἰξπ κι ἐπέχεεν ἔζατρο- 
πόμα δε πος πᾶσ, φονέων 3ασάνοις κοινωγήσας 
ἐπέχτινα λίθοις, οἷο, ᾿ ὐπὸ 

(392) Τοῖς κατὰ Φέννησον,.. μετάλλοις, Ιῃ αἰτοιο 
ρου. Πθρίο, οὐ 5. νατίαπίοςν. ραΙἀ1Ὲ Ξιρρπαθιι, 
ξουραην ΟΕῚ, κατα ἑυνῆς τὰ γοσο, ἀαρτιπαιιηοιηα 
οὐαταϊν δασσθι5. Βερυαααίαδ. ΔΙΆ Π]πἰ τα θ. [Ὁ ΠῸΓ6 
κατὰ φέῖννον, 6 [15 τηοία 5 Επιξοθίσβ ἢ ΠΡΡῸ ΜΠ 
ἰοοίς Ἠουγαϊοῖβ ἰϊὰ ΞορΊμ; Φιυυνῶν, ἤν χατῴχυ σεν 
Ἂ) Δ με 4 ἐδ 2 ᾿ μι ἢ Ἄ ἃ ἐ ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς ἐρέμου" ἦν δὲ χαὶ πόλις ᾿)δὺὠώκ, 
Αὕτη ἐστὶ Φαινῶν, ἔνθα τὰ μεταλλα τοῦ χαλχοῦ μτ- 
ταξὺ κειμένη πόλεως, καὶ Ζοορίῶν, ὑ , 

(}9) Τὰς μὲν παρ᾽ αὐτὰ μεμενήκασιν, Ταΐονρρο- 
(65. γΟ005 τινὲς ᾿Δἰθτρ ΙΔ; βαηὲ ἀθ μαυεῖπ,, {|| 
ΤΠΌΤΡᾺΙ γΟ Δ ΒΒΡΌΙ ΒΘραΪατοο χρονίου, ΔΙ αὶ ἴα - 
28 0 ἀο ΟἹ ΟἾ 811 118 ΒΡανβί ἀἴ5 [ΓΟ ροτο, φαΐ οὐδίο- 
4658 ἀρρΟΚΙ δραμε σα ἀανουι δι» ποτὶ σοτατη, πὸ ἡ Παἰς 
δὰ Βορυϊίασεο ππδη ἀανοῖ, 
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θησαι βεδηυλευ μένοι (34] πατράτι διὰ τὴν συνείδησιν, αὶ Βαηπαν. ΟἿ ΟΘΒΟΓΏΤΩ Ῥδιθυ5. σοΙμηραίϊ ΡΤΟΡΙΘΓ 
Ε τὴν χεραλὴνγ ὡς παράνομα ὥοάσαντες ἀπετέμνοντα. 

[γος ναμὴς 'βωμχίων, ποία δὲ γνώμη βαρώάρων» 
τοὺς πατοάτι συμπαβοῦντας ἠυύνχτο; ποῦ τὸς τῶν 

παλαιῶν ποτε ἔδρασε τοιοῦτόν τι παράνομον; Ἐχέ- 
Αξυσὲ ποτε Φαραὼ ἀναιοοῖσῃα: τῶν ᾿Εὐραίων τὰ ἀό- 
ῥενα" ἀλλὰ φθόνος γαὶ δέον ὁπέθαλλε τοῦτο τὸ πρόσ- 
ταγυα, Πόσῳ τὰ τότε τῶν υῦν φιλανθρωπότερα ! 
πίσῳ ποθεινὰ ποὸς αἵρεσιν ἀδιχέικατος Γ πόσῳ βελ- 
τίονα πρὸς σύνχοισιν ἀνομέπατος, κἂν ἀλλήλων αἵ 

κανίαι νὴ χωρίζονται ΓΑπιστα τὰ λεγόμενα, ἀπᾶν- 

θρωπα καὶ δρινὰ, μὰ χαὶ βάρδαρα, ἀνηλεῆ χαὶ π'- 

ἀρᾶ. 

Θ΄. ᾿Αλλ’ ἐν τούτοις ἐγαυρίων οἱ τῆς ᾿Αρείου μα- 

γίας ὑπέχοοι, χορεύοντες. Τῆς δὲ πόλεως πάσης ὁλο- 
ολέντη ς [ΟΣ ἦν γὰ ἰκία ἔν ἢ οὐχ 7, τεβεχὰ φυρομένης (Ὑὺκ ἦν γὰο οἰκία ἂν ἢ οὐκ ἢ» τεθνγχκὼς, 

- ἦ “- τλ -ο ξ ᾽ τ» “ 
ὡς ἐν τῇ ᾿Ιξόδῳ γέγραπται), οὐκ ἀρέμησαν πᾶλιν, 

οἱ τὴν ἕξιν ἀχόσεστον πρὸς παρανομίαν ἀσκήσαντες, 

χείοω 
ἡ" τῆς ἐπχργίχς ἐπισχύπων τὸν ἴδιον τῆς χα- 

τὴν προαΐοεσιν γυμνάζοντες, μέ- 
χρ' τῷ 

μ᾿ [ , εἷς ᾿- 

κίας ἰὸν ἐπεχτείνοντες, δορυφύσιῃ πρὸς ἀδικίας τῷ 
" Π --- ͵ 

τῶν λχογητιόνων γοώμενοι κόμητι τῷ προείον μένῳ, 

ποὺς μὲν βηυλευτηρίῳ παρέδοσαν, τοὺς δ᾽ ἄλλους, 

ὃν ἠδούλοντο τούπον ἐνέδοευον, παυταγόθεν πρὸς 
ἀσ:θειχν τοὺς πάντας θηρεῦσαι βουλόμενοι, οὐδὲν 
μ, 3 ἃ " εἢ “ Ἂ ᾿ “ ἀφέντες ἀτόλμλητον, ᾿Αλλὰ γὰρ καὶ πᾶντα περιερχό- 

5 Ν -- . , ᾿ ϑυῷ»... ὃν 

μένοι κατὰ τὸν ἴδιον τῆς αἱρέσεως πατέρα διάδολον, 
ζητοῦσι τίνα καταπίωσι, ζαθ᾽ ὅλου τοίνυν παρὰ πᾶν- 

- ᾿ Γ :" " δι πα Ἂν 4 Ὡ- 

τῶν ἀπορούμενοι (90), ἐνόεχα τῶν ἀπὸ τὴς 

᾿ " - ᾿ εν ᾿ ΤΥ Ύ, 
ρὼς τὴν ἔσημοὺν ἀσχήπεω;ς χάριν οἰχέσαντας (26), 

ΔΆ» ᾿ . " ᾿΄ι . . Ῥ -. 

Ἀχὶ λάγῳ γα! πράξε' τὰς δόουνᾶς ὑπητάξαντας, “αὶ 
. ἤ - " ᾿ 

τὴν τύσεῦῃ, πίστιν ἀνεπαισχύντως κηρύττουντας, καὶ 
᾿ - ,ο ᾿ - Ν . 

τὰ τὴς εὐτελείας γαλουχηθέντως (37) οόγματα, χαὶ 

νίχη» πολλάχις κατὰ δαιμόνων ἐπάραντας. ἀρετῇ 

δυσωποῦντας τὸν ἀντίπαλον, χαὶ τὴν ᾿Αϑειανὴν σοφω- 
- ἠ 

τάτῳ λόνῳ στη λιτεύοντας αἴρετιν᾽ ὄγγανην ὠμότητος 
ὑπερηρίους πεποιήκασιν, 

Ἢ 
πὸν προειρημένον ἔχοντες, 

ΟῚ - μι - 

ἐν οἰκουμένῃ παοὰ τῶν κυτιοχτύνων ᾿Ιουδχίων πόλε', 
᾿- . Π Ἐς τ εἰ [ Ῥ. ἀνὲν ἃ. " 

τοὔνομ Διοχαισχσείᾳ, καὶ ὅμως ὡς ὁ χοτς, ἐπὶ ρ.- 

νάτῳ τῶν ἀδελφῶν οὐχ ἐμπιπλάμενοι, ἁπανταχοῦ γῆς 
᾿ . - ἕν" -- » 

ἐτόλιαν ταν οἱ παράφρονες καὶ ἀύέλτεδο: τῆς οἰχείας 
Ἔ - τῇ 

ὠμότητος καταλεῖψαι μνημόσυνα, ἐκ κακῶν ἔχειν 
᾿ ᾿ 

τὸ γϑσυκ 

᾿ χοᾶ. χιι, 30, 

(32) Βεδουλευμένο:, Εοτία, βεδουλημένο!. Εριτ. 
(33). Ηχρὰ πάντιυν ἀπορούΐμενη!. ΕΡΙΡΏΒΗἢΙ8 

ϑομο αϑιίσας Βόο νοῦρὰ 1ἢ ᾿π θυ ρυ θα 6 588 ρτθ- 
ἰατγπη ϑὶῖ. δ ογατῖαξ ααΐοα 116 νοῦ : 56 μην 
οὐαη πο ἰὸς οοπαίμς ἐΥσα διμισίοβ 8ιὶ ΓΙ αΡΘΉ [Ὲ, 
υπριξιορ πογβόπὰβ ν6 τὸ δῖ. ΤΡ γ ία αν: ἐρεῖ οἰση 
ἐπ οο φποα δοταραηίιο", αὐ οὐρα λα ἀθλἐϊ ας υἱάε- 
γεπί. οοθαϑ ἀσίδαι δσιαα 5 δηνδνδ γιατ βαοὰ- 
μι. 11ἃ ἐρδηδία!  : [1 ἐρεῖρογεμηι οὐσὸ δὲ δηιηϊα 
᾿ῖνα συμ θην, ὉβΟ νθρὸ κορΊ Βοιμίτπι μαϊο, ἀπο- 
χροσόμενοις ἀπάτῃ ἸοΟΠοΠΘτὴ 1 νΘΡΒιοΟ τη ἃ 58 0ι- 
ἀπ απ. [ὼ ἀθίθηι σρηπιὸ ἐσηγοπὶ οπὶ ρτεροθ εὴ- 
τας. ΔΠΕ οαπα ΡοιΓὰ5 Ασᾶπο5 πϑαιν ΟἸΆΒΟ] οἷτα 
οαπιθι 685. ἢ ρ5 1558, 46 ηὶ 56 σογο οι! ἂὸ ἠδνο- 

τατοπί, 56 ἃ σὰπῃ Ὁ οηχαϊθαβ γερο! σθαΐαν, ἴῃ ἃ}}- 

Ῥατβοι, (ἀκ, ΧΧΧΙΠΠΙ, 

. “ι" ᾿ ᾿Ὰ “ 

βουλόμενοι. ᾿Ιδηῦ γὰρ πάλιν κληρικοὺς 

σοι βοΙ δ τα νοϊαοταηί, ροτίπὁ ἂς 5. σραγνο Ταοί ΠῈ5 
Ὁ 6 Ππ|151558}} 016 ἰταποδραπίαν, θα ἰοχ Ἠοιπαπα, 
«πὸ» Ρατ) τΌσια τὰ Βρ αι δα εἶα, 16 ὅθ 5 ἀπ Ζασ πὶ Δα - 
νΘΥΙΉ ας “πὶ μάγοι 15. οὐ πο] 5εο π } Θαΐβ ἀρ ταϑιὰ 
ΒΧ νΕΓ Θ.1}}115 ἴα πὰ ἰπ ααππὶ Δ  πτι5 βουρθίγαν ῦ 188- 
5} αποηάμ ΡΠάταο, αἱ ΠΕ γθοσιηι Πα 50}}1} πδοᾶ- 
Ῥοη αν, 56 ἰνηάϊα, ἃς τηρῖαϑ. πος τα αίαπι οἱ 
δ σοβϑοῦαν, παπίο δα αυ ἰθπο μοϑίδ [πογαηΐ, 
παπιδηϊοτα παῖ 115 σας πὰ σρτηϊπηις ἡ Οπδπίο 
πα 618. ΟΡ Δ 1, δῖ ὁ μίτο ραν Τη] αὐλ ΓΟπδῆΐο ρὺ- 
ἰἸοτὰ, 5ἱ ὑοη!δχαίαν Ἰπ (1ὰ5, [ἀπλο 151 ν1Π18 ἃ 56 ἰπ- 
νἰ ΘΠ ΒΘ] ΌΠΘῚ 01. μΟΒ51}} Ὁ Ιου 18 1114 “αηἢ Πα: 
ΑΙ οἢἴαν Ἰταπηδπὶᾶ οἷ ργᾶνία τα 4611 οὐ θατράγᾶ ; 
ἔπ 1118 αἰτι ἀσογρᾶ. 

ΙΧ. ΠἰΞ Ἰαθη ΟΒ] δοίη ξαγ, δἰάτιρ ἐχϑα αδδηΐ 
Ατσιαπαι ἀδιῃ ρΉ  βϑοίαίογος. πηι 116 ππίνογβα οἱ - 

να 5 ἰαπιρηαύδίατ: π}}8 ΘΠ ονᾶὶ αἀοπη8, βίου 

ἴῃ. ἔχοσο βου έππι δι ', ἴῃ {π1ιἃ ΠΟ δ55εῖ που : 
εἰ ἰαπιθη, σΖαογαηι ΠῚΠ1 15. ἢ ΟὨΣΕΪ ϑύδίθγε χοροῖς 
ἰαἰὰ5 πα Π1|ἃ Ἰπ] αα 8 σα ατὶ ροΐθγαξ, ποααδαθϑῃ 
σαΐονθτο, γοροϑιίατῃ δ δι τῃ αὐ ρϑ) Γᾶ ΞΘΏΙΡΘΡ 
οι δ η 65, ἔργο 8.18 5. νοπθηῖεα ἀβαὰβ δὰ Θρὶ- 
ΒΟΌΡΟΒ ῬΓΟΥ ΠΟ Ῥγοία]ϑτηξ, και Θ᾽} 0 ἂς Β 1} - 

βίγατῃ βοοί γα μα δ 6 η 165 σοι ΐοην αὐ ΜΠ] πα, 6 Πὶ 
ΒΈΡΓᾷ αἸχίμη18, Μάσπαιῃ. ΕΠ 41|105. φιπξάθμαη. σαγ θ 
ἰυδα] σα : 1105 411|}5 το ἀϊδ ρΓὸ ἀγδ γῖο 50 γ6- 
ΧΑΡΌΙΙΕ Σ Ἀ111 τα δ πίαίατη το αδῃΐοβ, ἀπὸ οὰπ- 

οἵοπ πα φαᾶηαρ πα σε δα ἐγ δ᾽ δια ΐδ τα ρογίραμ Γο. 

πη θη πὶ ΟἰΓοα ΘΠ [65ς. απ πηβε πο ἢ ρ ΡΒ 

δέ αποίον πὸ "ἜΒΟΟΚΊρΒΟΡ ἢ ἀἸδο  ὰβ, σατα σα 8 Πὰ 

ἀονονροῃῖ, Ῥοβίλοιηο οὑπὶ σον πὶ Οὐ 115. ἃ}} ΟΠ ἢ). 

.)}5 Γομδ δ ρίαν, δρβυοροβ Ἔἔργνρι ἀμάθοιὶ ἠπ- 

ὭΡΡΤΟ ; Υἱγοθ, 411 ἃ ἱπϑιηία ἰαίθ ὑ57ππὸ δὰ 

5οηροίαίθαηι, αἀἸδιγιοίονβ νη ρΡραῖα, 50} {64} 0 1Ὰ 

πο Παδναπ! ; ἅπὶ ταιϊίοπο δὲ ἀσμιν νυ] απ 165 ΟΟΥΡο"» 
Ε8. Βα ρθουν τ πι ; αἱ ρίαια Πάρι δαβαρίον ρχιθ!]- 
σαραπε: ἀπ] μοι 15 ἀσοιγίπαι πὰ ἀπὶ ΠΌΙΡΙΟΙ5 

Ἰδοίο Βα ΧΘΡΆ} : (αἱ γιοϊουίαηι 6 αὐ πλ01}}0}}}5 ΒΡ θ06 
τολαοραπι ; [ἃ] 5πὲ νἐρέα!ο. ραδοτοὴ Το ΠΘΡδ αὶ 

Δάν υβδιῦο ς 48] ἀρ ηῖχαδ Αὐἰαηδπ πο βίτη 5 μ18Πη- 
ιἰπείπια οταϊ! οῃὴ 6. σοην ΠΟ ΒΡδὴ αο ἀδποίαθδῃϊ, [}1- 

πιπίσο γα 6} 1815 5199 5] ϑι ρνὰ ΠηρηπηοΓγαίο ρηο, 

Ὠἰουφβαγοάπι τρί σραγαπί, ἀγθδηι απὲθ ἃν ὑπ 8913 

Τ᾽ οιίαὶ που οοίογιθτβ οο! αν. ἘῈ ἰδίθη νυθὶαΐ 

οτὐοιβ, [ραΐγαπῃ τηογίθ τι πλθ 5 1}, γα 46 1118 183 

ἀπο ὁρΙβοσροβ ὁΕ οθτίοῦβ ἰτᾶηὶ ϑυϑιη ν γί .5886, οἱ 
Ραθίστπι ἘΠῚ 58ρ, 

(36) Οἰχέσαντας. Ῥοβὲ ποῦ νργθιπὴ. ἱπΊρρτ πὶ Ρ8- 
ΤΊ σΟρΡΘα πα] σοΙπλ5 ὁχ ναγ 5 ΘΟ Βὰ5. αᾶ5. ο- 
Βονία5 Βιορηδπα5 δ οαἸσθῖ οὐ οι }5. πα ἀ 650 Γὶ- 
β5ὶ δχ αἰτονο οοάίςα ΒΙΒΠοΙ μοῦ θμιθ, ἀυεθ 510 
ΒΆΒΡΘΕ, χαὶ λόγῳ χαὶ πράξε: τὰς δονας ὑποτάξαν- 

τας. [{ὰ σεν ἴθ 810. σοίίσο ἰδαθγαὶ ρΊΠΆμ]5 
ΘοΠ ΟἹ ἀβεϊοαβ, αἱ Θὰ νϑυϑι 06 6118 ἀρρᾶτοι 510 δΏΪπὶ 
γον: 5 Ῥπὸ αὖ Τηζαλία θα αὦ βοηθοί Ἐπὶ 
ονεοντω ἰηδοίθαίθα, πολ θυυψμο πα ρονλαγείθοα εὐ ἀὐτέα ἐϊδὺ- 
ἀϊπεηι. ἃ αοααθ ΘἀἸα1} ῳάοοθὰ5. διριμαυά 8. 

(31) Γαλουχηθέντας. (σα. ἴον. . ῬΙῺ γαλουχή- 
σαίτοας. 

ἀϊ 
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Το πη π6Γα 5] 5611, [αγαδτι οχ λα Τρ 115 ΟΟΠΒΟΟ Ε] 

βίπἀδηίαβ. ᾿ἰδοο ϑηληὶ ταγεας Ἐσο]Θβίαν ΘΓ ΠΟ οῷ 

οἸσγίοοβ. πη αοῖα» ἀραεπίοβ, ἀπ αχὰ στῇ Β115 4:- 

Βυπείαπι πιοηαοθ!5 αἰἰνογεαβ ΓΚ 05. Θογ ΠῚ μεοἶθη 

βίαρὶ ἀδογονογαπί, οαπὲς ᾿πιρόγα!ο}}8. ἀσΓθ8. ΨΔΡΗ5 

σοπίχα [ΠΠ 08 οὐαὶ δι οπτι15 ΟΡ Ἰββοηὶ, Νροοιεβᾶς- 

τοᾶπι Ομ Εἰ το σαν [οσοταπὶ. ΟἿ πῆς ἰρ8ἃ οδπι 
γὴία Τοτδίίατι δεῖνα ἢ Ξαπὶ 90 Ἰοσογαηι ἀπρουῦ θη. 

Βιυϊϊαδηισαὶ Ραμ ἀϊὰ5 Τδαραβ ὦ οαρμδγίαιῃ 651: 

5116 π|10 φαίάδηη οἱ οὨ  νίοπο ἀϊπκῆαβιβοι αν 10 1015 

ἀραἀ185 σα π|, 84 το ρΓΘΠΘπβιοπθπι δόγατηῃ σαὶ άνοῦ- 

515 ππὶραπίὶίαπι ΓΠ πὶ οὶ ἢ σ1ἃ8 5π85 χα ΘΓὍΠΕ. 

ῬΕΤΕΙ 1 ΠΡΙΞΟΟΡῚ ΑΒΕΧΑΝΌΠΙΝΙ ἘΡΙΒΤΟΙ ἃ ΑὉ ἘΡΙΒΟ, ΦΟΎΥΡΤ. 1294 
μὴ ΓΩ 

ἐν ᾽λντιοχείᾳφ διατρίοον- 
, ΐ ὡς ΞΕ: 

τὰς, ἄνα ππουθαΐοις μονάζουτι͵ τὰ τῆς δραματουῦ- 
5 

γἷας αὐτῶν ὀιαιχοτύρασθα! προβεμένους" βατ'λιχκᾶς 

ἠχήσαντες χατ' αὐτῶν ἀχοῖς, τὴν Νεοχαιτάρειαν τὴῦ 

Πόντου οὐχεῖν παρεσχεύχσαν" οἱ ταγσ χαὶ τοῦ ζῆν 
., ν᾿ -- " ῥ 

ἐστερήθησαν, διὰ τὴν τῶν τόπων ἀγριέτητα, Τοιαὺς- 
᾿ ὙΣ Δι 5 ἶνες σοδὰ ΩΣ τας ὁ γαιρὺς ἐκεῖνος ἐδέξατο τραγιρθίας σιγῆς μὲν 

δ -κ 1 μιν" ' ΑΕ Ἂ ἽΣ: καὶ λήθης ἀξίας, ἐν συγγράμμασι νὲ τιθεμένας εἰς 

ἔλεγχον τῶν χατὰ τοῦ Μονογενοῦς κινησάντων τᾶς 
, , "» - [ι Ἅ ἊΝ “ 

γλώττας" οἱ τὴν τῆς βλασφημίας εἰσδεξάμεναι νό- 
᾿ ἃ: ᾿ ΠῚ 

σον (38), οὐ μένον τὴν τῶν ὅλων. Δεσπότην τοξεύειν 
2 [ - . Ω , Ἀ - 3 βᾷ ἰᾶν εἶσι 

ἐπιχειροῦσιν, ἀλλὰ χαὶ γαιὰ τῶν εὐτερῶν αὐτοῦ θ8ὲ- 
᾿ ᾿ τε ἣ πος δ μο ςς 4) ὙΙ. 

Ὁαπόντων τὸν ἀσποόνδον ἀνεξξαντο πόλεμον. 

Οαἱΐ ροβιθητι Β]αβριοτπιῖς 0 γΡὸ οοτγαριῖ, ποθὴ 8ο αηὶ ἦν )οηλππιη] πη  τουβογαπλ 6] ἃ ἰᾶσθῦθ σοπ ΤΠ ΕΓ, 

566 δι δάνδυβιβ ρίοϑ 86}15 [ἀτητι[ 05. ἐπΠῈ 8] Δ αθ}]0 ΒΟ] απὶ δυβοθροναμπέ, 

(38) Εἰτδεξάμενοὶ νόσον. ἴῃ τπιαπυβοτίρίο σοάϊοῦ 
Ποπτιο δαν!} βογσιρίαι. ο5ι. εἰτόεζχαινοι λύτταν, 
φαοηνοο οἰίατ ἰδ αιῖαν ἴἢ οὐάϊοο ἴδιο, ὁα} 5 γὰ- 
εἰαπ δ 5 [δος 10 1168 Θά 1641} διοριαμαβ. [ἃ ἀυοίμιθ ἴῃ 

8510 οούϊοο ἰοσοραξ ΕρΡΙρΒδπΐα5, αὐ ὁχ 6}}5 ἱπίθγ- 
μγοίαίοπθ οοἢ ἰριίατ, σὰ 81. Βαρθθῖ; Ηὲ παηρλαμὸ 
γαδὴρ ὁοαγηιαι δι ρλιθηλῖΡ. 

ἘΦ ΌΝΌΝΜ ΕΠΛΟΜΕΝΊΑ 

ἘΡΙΒΤΟΙΑΣ ΔΑ.) ΕΡΙΒΟΌΡΟΒ ΘΟΑΥΡΤΙΌΒ ΕἸ ΕῚ ἀάῦδα ἘΧΘΈΣ. 

Ι. ἀρι Ῥασμπάμει Ηφγπεϊαποηδερι δ. αν, σα, Ὡ. 

ἀπιυτ, 4πὸ οἶτοδ νοβ ἢ ὈὨγίβίο μασρο, ποι ρθγ- ( ᾿ρπξάχῃ ορίβοοραπι 6556. οἱ ῬῈΓ ἰὸς οοπ ἢ θη 5 ᾿π- 

τ 5}. ρα ομίθε [οὐνο πὸ οἰΐατη ΒΟῸΣ θθ 5 νυ 

πΠΌῺ ΒΟ θ6Π.5 δαπὶ. οἱ ἐἰόσι δα βου οη ἀχηὶ Οὐ. 

Βοί ον. ΕῈ ἐηξγλα : Ομ 5} Π ον] 5. ΤοῚ}" γΟθ]51 Ἀ15 
σαν ἀπ σαγγα! τοῦ ; Θὲ σα! ὁρον οὶ τὸ ἕλσο ΡΟ 5 

ΘΙ Ρ6Ρ μόρα! Ναίιμα, Τιππποτοο [39] ΑἸΠΤΑΙμΔπ 6 58. 

ἰανίοι, ΘΕ Ῥᾷίονυπαβ ἰδρ85 1} Γηρα. νΟΪ Δ ὁ 1. 18 
ΔΟΔΙΠοΙηζατθ, οἱ Βα ἢ) θβασγεαῦ, 5. Δ ππ1Πὶ, 

οι Ἐρίρμοπῖατη, οἱ θιοἀογατα Ἔρβοοροβ, ΒΘ. 50}} γ1- 

[ἃ}} σΟΙ ΠΠ]ΟΓΕ. 

11, 1δἱ4. {{}. χι, σορ. ὥ, 

δίηθ 60 φαῖρρο 651, οἱ ἴῃ σαι ντ5 ΓορτΌ θἃ5 Τα 

μοη σοη[ σθαν πατεμγαπι μοι θ5πὶ δα ]να 556 δἀγοηία 
860 Βαϊναίοτοπηι: οἱ εἰ ἰοίαπι βαϊναΐ, σία ἀβϑαπι- 
51, πόα ἢ ἃ] πίονα αν Βα να] ἢ 5, ϑϑὰ δ (οἿ1πι5 
βα!ναι οπϑι. ΝΆ]115 ἜΡρῸ μ18 58 ΒΆρδυβ δχί βιὰ ῃ8, 

᾿ὰ ΠᾺΘΕ5 ταὰρτβ οχϑῖβία!. 51 νότὸ απγθγο οἰπιάοί, 

ἀἰδοαὶ ὁχ ἐρ᾿ξίοϊα ααστι δ Ἀπ Π Ποσπρηοβ θσαξ τη18- 
πον 8. ΕρΊΒοομα5. Αἰπαμαβίαβ ογιθ 1, αὶ ομλῃ]α αἱ" 
᾿σθητορ ΧΟ Σ {πᾶ ΒΕΓ ἱποίρίθη! 85. οὐἵπο- 
αἀὐχὶ, ΟἹ 1ἃ ΒΆρ5Γ6 δἷ, ΒᾺΠΒΟΡ  ρ 8 1555. ΘΟ ΤΠ, 

11. [0τ᾽άθηι. 

Τόσα Οἠγίβίι 5 πονὶ δέ Ἀοάϊο, ἔρδὸ οὐ ἠὰ βϑομία ἃς ἢ ποὴ 651 1888: 1π| δῃίῃι ρχυονθοίατη ΘΙΔΙΒ ΒΒ  ρὶ, 
ἩοΡὶ α πὰ ἅσι} 8. βι ΟἜΠ ΘΙ ρ δύῃ] 61 βρη 1- 
ὁδ} : ποθ ἀπίοια. ὑδυυθπ ΠῚ ΞΙΘΟΆΠΪΠΙΠΙ : ἢν ϑΟ18ἃ 
γθγο, μοϑὺ ἱεδ βιέατῃ. ἢ 11}15. Υἱέ, 685 (Πγίϑιις 
μίση), α] [πχία πολ] θια βαϊγαίον 5. ἰ το μία Γ, 

8] ̓ συδη 0 Ἰῃἔλ 5 Θχίβ.6π5, οἱ αἰησθᾶπάο νἱν ἱποῖ- 
ῬΊΘΗΒ {85} ΔΒΒΟΡΙΤΩ Χαχ, 501 Ὲ ΑἿὉ Τμὰσὰβ ὁ, ΠῸῚ 
ΡΟΙΘΒΕ Ιρ56 6586, 

ΤΥ Ιδίοηι. 

5. ΒρΙοα5. υἱΐδο βαϊγομια οι Ραίτο οἱ ΚΠ ὸ ἴπ 
5] ΠΡ [15 ργο ρποίατη ἢ ρὸν ποπορα ομθὴι {πὰ 5 18, 
σα πιάῖοὰ! 25 ϑυιιπ δὲ φαξο [ρα ἢ, μά Ρ6 15 οοα: 

ΣΉΕΡτ, χπὶ, 8. 5 16. πηι, 33, 

(99) Ῥεμιοιιεο. Αρο ἢ ν15. ἀἰβοίρα]!ο, 16. σὰὸ δ 8- 
τη 55 μᾶρα 1 Θριβίοία δὰ ΟΥ πα ρα : μία 65 
Οὐμ" αὐεἰϊοαἰἰοηοηι Τιμοίδοῖ απὸ ὑπύσς Ἐοφμίναϊίἤς, 
αὶ οἵαν μὲ ἡμάλοῖα ἐοαῖς ἀμορο!οῶ, Ρείγυ φμοχαε 
Αἰοσαπαάνγιι ἐρίβουρυ ρυακθηῖο, αναϊοαίος σκέ να οἰηὶ 
τπασίδίνυ διιο ροίθιανο ἡ εἰ ἴῃ δρίβϑίοια Οὐἱθπιδ ἢ 

105 δηΐο 6᾽ Ῥοβί, ποὺ δδὶ, βίσαί ἀϊχίση αβ, 5ε  ρὴ δπὶ 
{αἰ ατότατη αίααβ ρτα ΟΡ  ΟΤπι, (ἢ; τη ϑα]οΙη ΟΠ 9 
Ὠδργαΐ ΘΧ ῬΘΙΒΟῚΒ {11 Ὠοτα!ἶβ ὁχ Ματῖα, οἱ ΠΠΠῚ 

86 πυΐατηι ΤΠΟΒΒΆ ΟΠ σθπβθαι δρίβοοριμα. ἴῃ ἀ01}5 
βυποίι ΕρΡ θβίηδο: Ὁ] τοισμαχάριος Δάμασης γαθεῖς 
λε» ᾿Απαλινάρσιον, καὶ Βιτάλιον, χχὶ Τιμόθεον τοὺς 
αἱρετικούς. ΟἸἰαἴπαν διστη ἴῃ Εδίορσθ ἈΏ ΔΘ 51} ΡΟῸ]6- 
πλὺπ ΠΡ α5, ἈΒΡΟΙ ΠΡ ἀϊβοὶ ρα] 5, χατὰ Τιμοθέου 
συμμαθητοῦ αὐτοῦ, 
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061 γουθὶ, χαοὰ ἃ} ἱπίτο δορὰ! ἀρπῇ Ρᾳίγθῃ 
0885. ρΘΡΒΌΠ 85 5 πηι σά 5, 46 ποι «αἰἀοιὰ οχ 
Ματία ὁγόλίο οἱ ρ]αβαμαίο, 46 10 τργο, 41 δηία 
6501. 05}, πο ὑΓὶ ποὶρίο, δὲ τρίοσπῷ πα νι (Δ {15.Ψ 
Οπομ δι ὄρρὸ νϑυρογρμ βοή αοίυγοβ,δὲ ποὰ δε απ 
δρίσι αὶ ΟΠΒΟΥγΔ ΝΠ 5 ΣΥΓατα ἰδεΐαη! ἰηἀοοίοβ, ἀΐσθη- 
168, ἃ φυδανιβοη 5. ΔΠΏΪ5. 65}, ὁρογά! σοΡρονὶβ 
θοιηὶπὶ, οἵ φαοτπχοάοὸ ἰπ θιλ φαϊάδῃι γοίδγαπὶ φαρά 

Ργον, νηὶ, 39. ΕἸΒ4, 49, 56, 

ΤΙΜΟΤΉΕΒ ΑἸΕΧ. ΕΡΙΝΟ, .-- ΝΟΤΙΤΙΑ. 1294 

Φ ΘΡΑ ἀϊοίαπη 68., θορηέμμς ορραυῖξ 1π6 ρυϊποϊρίωη υἱανιηι 
δι αν μη ἰὰ. οροῦα ἐγμ5 ὁ, οατὴ ἀΐοαὶ ϑογίρίανα, ἀηία 
πιοπίθδ δ᾽, 001165, ἀίθ οαε5. οἱ ἀπίθ ὁθοπίπιῃ, 
βοπεγαίθηι οἱ ὀγθ πὶ ὅ ὃ Ητθδ ἀϊσθη θα ἃ χαϊραβ- 
ἄδην Ἰασα τὶ ρμιιαπίαν ποι αἰ] ἀθηΐος χὰ Ρογβοηδ 
Ρτγορ θιοο βρίγια. ἀθ οοῦρογὸ Ποπιπὶ οἰαμπχαὶ, δὲ 
χυς ἀδ αἰθτηὰ ο͵α5 ἃ Ρδίγο ροπϑταϊίοῃρ ἀοοσοί, 

ΑΝΝῸ ὈΟΜΙΝῚ ΟΟΟΙΧΧΧν. 

ΤἩΜΟΤΗΒΣ 
ΑἸΧΑΝΟΒΙΝΌΝ ἘΡΙΒΟΟΡΊΙΠΝ. 

ΝΟΤΊΤΙΑ. 
(σλιάνο, Ῥόέ. Ραὶν, Βι οι ἰοίλ,. Ῥυοδρ. ρ. χ, οἱ μι 848.) 

1. Ροιρῖ, ἀδ φαο βρτα νόγνὰ [δοΙ 1118, ἔΡαίον δὲ ΒΒ. οος5., αἰ βου θ᾽ ϑοογαίθβ (7) ; οἰἴσαο βαὔεοίαβ ΤΉ θο- 
ϑαύσοϑϑοῦ ἴῃ 5646 ΑἸοχαπά τὰ ἔμ ΤΙ πο 6 ῖι8. ῬΡ6- 

ἰγ5--- τιον! αγ,  Ἰπ11 δούγα 65 (ἃ), αὶ ΒΟ ΒΒΟΓΘΙΗ 

τυαίγθοι ϑάστῃ Το θαπι το] αθηδ5;ν διάδοχον 
χαταλιπὼν Τιμύρεον ἀδελοὸν ξαυτοῦ. Μαρηὶ Αἰδα- 

μαβὶϊ αἰδοῖ ρα 1.5. ΘΧΘΈΙ, οὐ αβ εἰρεμέθηι, ἰθδ5ι8 1ὰ- 

ὁππάο (δ), ὁδὲ σσῃϑθομξις οἱ ββάρην, Ἐ}5. ΘΙ θοῃ θη 

ἃ σπηῦιθ ἀ σγρα ογἀϊαῖθὰ5 ρονδοίδη πηθηιογὰ! Οἰιπὶ 

ἰαπὰ» Τιθοάοβίαβ προ γαίοσ ἰὰ τοβογί ρίο δ ἐρῖβεο- 

γμαϊὶ γεδιοῖο αὐ Οριαίαπι ρναξοοίππι δα καβία! οι, 15 

νδνΒὶ5 (0)  Τὠποίκοπμι δὐδὶ οὐνηὸς οἰΐαπι ὅὰο γμαλοῖο 

Ῥγαίμίονο, Γξὶ ονῖσε νὴ, Βα Βα οι. ὀπυνὲ διδοορία- 

ἐόντα τοποναπάμδ, ἐαγὰ οἰἴσην ποβένο γμαϊοῖο ἀρρνόϑα- 

ἐμ. Ἐ͵ὰς5. ἐἴδ πὶ ἴῃ ἁΠοτα ἀ6 βῆ σαἰ ποίϊἶοδα, σαμοίοπθ 

ἀπο πὶ ἰάστα ΤΠ οοάοβιαϑ [ἃ]. Υἰχάϊιπι ἀα δ πὶ Ροη- 

εἰοχ ΑἸοχαπάνίπια5 ἔα! ον ἀϊηαμιθ,, οατα δ1|5. οὐτὴ- ἢ 

τπαπϊοποιῃ οὐοϊἀοι δία 5. ὁπ ηθϑ ἀπιρ]οχὶ δα}, αἱ 

σοπδίαι ὁχ βεηοάϊοα σομ 1 Δα. οἶΘ ἢ 515. δα ΘΌπι- 

ἄοπι ΤΙοοάοβίαι. ἀαραβίαηι (6). Ροδμσάπηι γ6ΓῸ 

ξοπο!]}1ο Ποπβίδη πόροι απο ρείπηο Ἰμι ον ηπῸ 

381 οοἸορταίο, ἴῃ 400 Θτοβοῦ Νατία ητοπὶ σα βδῃι 

ασιίαίατ Γαἴκοο 16 ΠΠαἰταβ. ΝᾺ 81}}}88 ααϊὰ- 

4αδῃι ἀδ ἰμδὶ βοδιῖ5. ἀρὰ γϑίθιοϑ ΕΠ 6 ΓῚ5 οοηδὶ- 

βπαίαπι οσοιμρδιίμιαβ. Εἰ νυνὶ. δχοθϑϑὶξ. ἅπτιὸ φ8ὺ, 

ἀϊα 80 1α}}}, ἀγνοαάίο Αὐρυδίο ρμείναι δὲ Βαιίοπα 

(α) ϑοοταῖ., Ηἷδέ. θοοὶ., 111}. τν, 68}. 37, 

(Ὁ) Γαοαπα.. 1}. τν, ὁὰρ, ὥ, Ι 

(2) ὑοά. ΤΑοοά., ἴοι ΥἹ, ρᾶρ. 8348, πον. βάϊ!. 

(ἃν ᾿μ]4.. ρᾶᾳ. ἰ0. ᾿ 
(6) Ἰρῖά,ς ἴσαι. ΥἹ, ρατι, τ, ἴῃ ἀρροπά., μὰᾳ, 10. 
ΠῚ ϑοοταῖ,, Ηἴ5ὲ. θοοὶ,, 115. ἡ, ὁᾶρ. 13. 

(4]) ΤΠΙΦηι., Μόμι. φοοὶ,, ἰοτα. ΥἹ, ρμᾶᾷ. 8014, ποί. 

402, οὐ" ἰθς ΑΥ θ.3. 
(4) ϑοι]ογ. Ραΐρ, ΑἸδχ., Ηΐβέ, Οἤγολ.., ἀὰ Αοὶ. 85., 

απ.) ἴομλ. Υ, ρᾷρ. ἀδ. 

ῬΠΠα5. Ῥονγὸ ἀ8 Δῆμο δ᾽ 8 οῃμουίαα!! ρ᾽ατα ν᾽ ἀθὰ8 
ἁρὰά ΤΙΠ5πιοπ (πὰ (9) οὐ 50] γίαπη. (λ) : πθάαθ 
Οη {85 νοϊτῃ δηαπάοίατη (1}, ἀθ παο ραϊγίυομ 
ὨΘΠΗΠᾺΠ|ὰ ὁχ Ἐπ γολο, ΕἸ αἴ 8} ||54 86 Θηάγταη- 
(θη), χα ΔΠΡῚ {ταβέρνα αὐγὰ. 

1. χϑιαηὶ ἀρι σγθσθ5. σδβόπαθι οΟἸ οοίουο5 

ΤΙ Π τοὶ ΑἸοχαηασί πὶ Πθβροηβα σαποπῖοσα, θ᾽ Οἀ πὶ 
5ΟΠ0} 115 ΤὨ ΘΟ Οτὶ Πα] πη ΠῚ5. ὃχ βου ϑγπὺ- 
ἄϊιο (7) ἀρβασαρία, Ἰπίγα ἴῃ τοδάϊπτῃ δ ἀτιχὶ πηα5(1). 
Τ) ϑάρηι 16} ρι5}}5. ΑἸΘχδπο νη! βιυρογοϑταραα 

Βαουπάπῃι (ἐξ ορ βία Βίοαοτγο Ἱγτὶ δριβοορο ᾿ῃ- 
βοιιρία. ΒοΓΙρβίβδε σασααδ ΤΙ ΠΘπα ἀἰ  ααοὶ μη0 - 
πδοδονιτὴ ἰϑτογίδτῃ, ἰγα 11 Βοζοπχθπια5. (1) : 00 

ἴογίο σοπροχ! ἤπῆπας9, ἀὰσὰ ἀθὸ Μασᾶγο ΑἸοχδῃ- 

ἀγίπο ϑοηοθ πὶ Πα θδη5 (9) : ϑαποίμβ, ἰηαμ, 1α- 
ὑαγμα Αἰοασαπαγ δ τησσηπίβεοας οἐϊατα υἱνίαξες σ0η- 

μη πο, ἐθ ημῖρες οἱ αἰδῇ γκογιιμἶΐα εογέρεθγιο. 

Οὐ οἱ οὐιιϑάθηι ΤΊ πιο ϑὶ ποτα ᾿πβοῦὶρία οἱτπ 

οὐτηΐουίν Νανγαίο ὧδ περι σεἰὶς βαπιοίΐ δ1 6). παν - 

ἐψυὶς πηι ἴὰ αὐδὲ οὶ, οα]αβ. Ἰπ τ ατῃ, 6χ ὑ0- 

ἀϊεθ Βαυοοοΐδῃο σχυνη λα γοῖδυ!, Βα γιοϊ αϑ(ο) : ὁγές 

νετο χατὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ἀσεδεστάτου, [1 αἰ 8 

δυΐθηλ δχϑίαι ρα ϑαγίυπι (ρΡ). ΑἹ νόγο ποὴ δϑὲ 

ποῦ Ἰοοὶ ομλϊείοπάα οὔγοριά ὙμΩοΙ μοὶ ποβίσὶ βοη- 

(ἢ Βοηαιᾷ., Ηἱδέ. ραΐν. Αἰεω., Ῥᾷ5. 101-108. 
(2) Βανον, βαπήδος, απο, ἴοτα, ΗΠ, Ραρ. ἰδ, 
(1) ΟοἹ. 1395. ἐ644. 
[ἢ Ῥαουπᾷ., ΕΠ} ἀν, ὁᾶμ. 2, δίγηιν,, Ὀρρ., ἴοτὰ. ἢ, 

φᾷς. ὅ15 δαϊν. ΡΆΓΙ5. 
Ὧ1) ϑόζοῦλ,, Πέ5ἐ. 66εἰ. ΠΡ. νὰ, σδρ. 29. 

(η) πα! α., Ἰη. ψὲς, Ῥαΐ»., δ. αι, οἂρ, 29.ρ8ρ.360. 
(οἹ Βαρεῖο., Βιδί, αν. ἴοπι. ΙΧ, ρᾶρ. 34, 
(0) ὅαν., γιὲ, δασοί,, 10 Νονθῖι. 
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τοηιϊα ἀ6 Απιποηΐο βαποιβϑίπηο Ἀθραΐα τ χαθπι αὶ. ἃ ἐσμποσίμηι παρέδεις αὐσπμισον ες. ηὐῇ 51: δοπῖς πιογλῖθας, 

ταί γα τη δἱ οἱ οὉ ἀαγίοα]αν Βροη(δηοᾶτα ἀγα ρας ΠΟ οτὰ 
ἐδοίαπὶ ἱγγορα γον, ΠΙ ΠΟ Πλη15 δρβοοραπι ον ϊ- 
παηάαπι ονἸδιπηαθαῖ, ἘΠαΞ. νοτθαὰ, καπὶ δ] δηγοῦὶ 
ἀρ ΡαΠαάίατα (4): Οὗτος ὁ νόμος παρὰ Ἰουδαίοις 

πολιτευέσθω᾽ ἐμοὶ δὲ καὶ ἐινότμητον ἐὰν ἐνέγχηγτε, 

μόνον ἄξιον τοῖς τρόποις ὄντα, χειροτονῶ. 4 οΞὲ ; 
Αριᾷ Ψιάςος ἰοα ἰδίᾳ κογυθίτοι. δὲιῥὰ ἀμ θτη, δὲ νεῖ 

(αὐ ΡαἢΠαά., Πέδε, Μαῖ5, οἂρ. 1, μὰρ, 914. 
(Ὁ) Αρομμλι. Ῥαῖν,, ἀραιὰ οίο!ον,, λον. Εοοὶ. 

"4 ὅὁμῖι δρίξοοραηι ονἰνπαθο. ΠΠ1π4 ἀφπίαπθ δ ἢθο 
ἀρ πα ΑἸοχαπάνίπο δἀηποίατο δεῖ, φυσά ἴῃ Δρο- 
ῬἈΓποσπαι 5 Ραΐγα πὶ πηϑιηο γε ργοάίίατη Ἰοϑ!πγ(): 
Ἰρβαπι γ᾽άθι σοὶ ἀχτά μονος, ΠΟ 65ϊ ραϊιρογὶδ οοξηος 

τπδη λα {π1586 βοράπιῃ : φαοᾷ χαϊάθιι ἴπὶ τη ἀρ αΙη 

Ρανεϊαγοιαν βΒοουον Βοα18. Ἰαπάδηι οδάοΓγο, τοί 

ἀτραϊξ ΤΠ Ομ 15 (0). 

ὅτ, ἴοτα. ἵν μδα. 3606, ὃ χαχιν, 
(6) ΤΊΠδιὰ., ἡ όμι. δοοῖ,, ἴοπι, ΥἹ, ρᾶρ, 632, 

ΠΑ ΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΊΙΚΑῚΙ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 
ΤΟΥ͂ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ͂ ΒΗΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 

᾿Ἑνὸς τῶν ον᾿ Πατέρων τῶν ἐν Κωνπσταντινουπόλει συναθροισθέντων, πρὸς τὰς προσενεχθείσας 
αὐτῷ ἐρωτήσεις περὶ ἐπισκόπων χαὶ πληρικῶν. 

ΒΕΘΡΟΝΘᾺ ΟΑΝΟΝΙΟῸΛ ΤΙΜΟΤΉΕΒΙ 

ΒΑΝΟΤΊΒΒΙΜΙ ΕΡΙΒΟΟΡΙ ΑΠΕΧΑΝΘΕΙΝΙ, 

Ουἱ [αἱϊ ἀπ οχ ὦ, Ραίγὶ δὰ5 ΟοηβίδηςΠΟρΡῸ}1 σοησροραιῖθ, δι αἰ γγοαι 68. οἱ ργοροβιίὶδϑ 
ἀθ Θρίβοορὶβ οὐ οἱ θυ 1οὶϑ 

Τηϊογγοηαίίο. 

«51 ρᾳθ} 85 ΔΙ ΘΟ ατῃ 615, τι ρο 6. ἈΠΠΟΓἢ 56- 

Ρἴοτῃ, γ0} Ἰομγὸ δίαθα ρογίθοια5 πὰ ΠΘ 6 Ὁ δ] [10 

σρρογίαμπο δαϊαδτῖ, δ᾽ αβαπθ ΠΘΒΟΙ 5 ρᾶΓΕ 605 ἴδο- 
(5 511, ΄σαϊα 46 δὸ ΠοΡὶ ἀοδοῖ ὃ» 

Ποβροηβῖο. 

« Ὠορεῖ ΠΙΙ νπατὶ ; ἃ Π60 οηΐτη νουσδίιιβ 65,» 

Ιλ αυβ. Τα ουγόρα α5 οϑὲ Βῖο ῬΆ ΟΡ, ἂὰ 81 ρΆΘΙ ας, 

γ6} οἰΐατι νἱτ Ροτίρο 5. ἴῃ τα ϊπθ οι ο  α πιθ υλαχη 

οοΠΠοὐαῖα5, 6 βα ποὐατη θαρ 5 πῇ 01 41ΠῈ ἀ556οὰ- 
(05, ἄστη οδϊαιιο ἤθεθε, δεῖνα τὴν ϑ δ οι Βα ἢ οἱ πὶ 
Οὔ ΘΡροίτ", ὁρρυγίαῃε δάἀϊπου το 58, δι, 5 140- 
ἘΘ αι ἀπδύσα 5 [ἀ6 1,6 βαοναπηθπογαιη ραν 6 085 
ἴδοί 5 ὑπο σηῖ, ἱρπουδη8 56 ΟῚ ἄθθοτο ρϑυ οίραγα 

δ θαθδηὶ 51} Βαρ(ϊζαϊα8, ΠΟ ἰδτηθῃ δὰ ἱπιρτοθα 
οομίθιηθπ8, αυ]ὰ ἀοθοῖ ΠοΡῚ ἢ οἵ γοϑροόμάλι δα τη 

(1) ᾿Αποχρίσεις χανονικαὶ Τιμοθέου. ἢ6. ἢθο 
ΤΙπιοίδου ἐρίβοορο Αἰφχαμάνιπο, ΒΟ Βο] ἢ} φασα- 
ἄαιϊῃ πἰ ςοάϊοθ ΑἸΔΟΡΡΔΟΒΙ ΠΟ. πα μοίαν, ΠΙ5. ν γθ 15 
οοῃοθμρίαμι : Ἵστέον, τ. μετὰ Διονύσιον τὸν μέγαν 

τεσσχρεταχιδεκατὸν ᾿Αλεξανδρείας γενόμενον ἐπίσκο- 
πον, οἵδε ἐπεσκόπησαν Θεωνᾶς, Μάξιμος, Ηΐτοος 

ἱερομάοτος, ᾿Αγιλλᾶς, ᾿Αλέξανδοος, ᾿Αθανασιος, Γ5η- 
γόριος ᾿'Αρειανὸς ὦ Καππαδόχης. ἰλρανάσιος πάλιν, 
Ἡΐτρος ὁ παρὰ Οὐάλεντος πευιορισθεὶς, Δούκιος 
᾿Αϑειανὸς, Ηΐτρες πάλιν" εἶτα Τι ύρεος οὗτος ὁ μέ- 
ἃς, ἀναχθεὶς «ἐν ἐπὶ τὸν θρόνον κατὰ τὸ δ᾽ ἔτος τῆς 
Ἔτο» Θεοδοκίου τοῦ Μεγάλου, παρὼν δὲ ἐν τῇ 
χατὰ Νανεδονίου τοῦ ἨἩνευματομάλου συνύδῳ τῶν ρν᾽ 
ἁγίων Ἡατέρων, Ἀϊετὰ δὲ ἑπταετίαν ἐξεδήμησε πρὸς 

᾿Βοώτησις, 

« ᾿δν παιδίον χατηχούμενον, ὡς ἐτῶν ἑπτὰ, ἢ 

ἄνθρωπος τέλειος εὐκα!ρήσῃ ποὺ προσφορᾶς τινομέ- 
νης, καὶ ἀγνοῶν μεταλάδη, τί ὀφέίλει γίνεσθαι πεοὶ 
αὐτοῦ 10 

᾿Απύκρισις. 

« Φωτισβῆνα: ὀφείλει" πχοὰ Θεοῦ γὰρ κέκληται.» 

ΒΔΑΣ. ᾿ῃρωτήθη ὁ Πατὴρ οὗτος, ὅτι ἐὰν παιδίον 

Ἢ χαὶ ἀνὴρ τέλειος ἐν κατηχουμένοις τεταγμένος, χαὶ 
μήπω τοῦ ἁγίου τυχὼν βαπτίσματος, προσφορᾶς γι- 
νομένης, ἔτοι θυσίας μυστικῆς τιροσχγομένης, εὐχαι- 

ρήση, ἀντὶ τοῦ, καιροῦ τύχη ἐπιτηδείου, χαὶ μεταλά- 

θῃ τῶν ἀγιασμάτων, ἀγνοῶν, ὅτι οὐ δεῖ αὐτὸν μετα- 

λαθεῖν πρὸ τοῦ βαπτίσματος, ἀλλ᾽ οὐχὶ καταφρονη- 
τιχκῶς διατιθέμενος" τί ὀφείλει γενέσθαι Καὶ ἀπ- 

ἐχρίθη, ὅτι βαπτ'σθῆνα: ὀφείλει, ᾿Επεὶ γὰρ ἀπονήρως 

Κύριον, διάδογον ἐσχηχὼς Βεόφιλον' κ« Βοϊοημάπηη 651, 
« Τυο ροδί [)]ΟὨ 511 πιάρηατῃ ἀδοϊπηιτῃ ΨαΑΤ ΠῚ 
«ΑἸδχαμ αν ΒΡΙΒΟΘρΡ ΩΣ οομλϑ Ἰξα ατη, δρ δοῦρα] 
«πὐπη δι ΟΡ τα ΕἼ αυπα5, Μαχίτη 8, Βοίγι5 βα πο 5 
«αλΡί τὶ ΔΘΙΠΠὰ5, ΑΙ χδη ον, Αἰ Ππνδϑίοβ, ΟΡΟ μον 5 
«ΑἸ α 5 6 Οαρραάοοία, ΑΒ 8 ἢ 515 1ἰΘγατῃ, ΡοίΡὰ5 ἃ 
«γαϊοηίθ ἜΧΡΌ 585, Π] 0} λ5 Ασα. Ροίσα 5 ἰρτη πη. 
«ῬΟΒΙθᾺ πιάμηιι5 Ὠΐο ΤΙ Ἰἢ Θὰ 5, δά ἰΠγοπαπὶ ἀυ  ἀΘη) 
«ἀαδτίο 06 }}} ΤΠοοἀοβι} ΜάΆΘῺΪ ἀπ πὸ ργοπιοί α5:ε- 
«αἰονία!ϊ! ἃαΐ θη) φαᾶγίο ἃ πιι0 ἱπρο τὴ ὙΠποοάοβὶὶ Μαρῃηὶ 
«5 060 σι, ϑ8ποίογατῃ Ραΐγιτα, σον ΜασΘάο ἢ  απὶ 
« δρί τι ὰ5 ορρυβηδίογθ ιν ὑοιρστοσαίθ : Ροβί βορίθῃη- 
« ἰὰπὶ δυΐοΙΩ. ἐ [01] ὉΤῺ Τα α ραν, 5 ΘΟ ΘΒ ΒΟΥ Θ 
« Βαρθὴβ Ῥδεορμί! αι). 
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προσῆλθε τῇ κοινωνίᾳ τῶν ἁγίων δώρων, καὶ εὐχαι- Α ὈαρΠ σαν! ἀοίνονθ. Οἷα δηΐτῃ πο τη Π 085 δά 58}- 
ρίας ἔτυχε μὴ, κωλυθεὶς ὑπῇ τινος, ἀγνοησάντων ἴσως 
τῶν παρόντων πιστῶν, καὶ αὐτοῦ τοῦ μεταδιδόντως, 
ὅτι χατηχούμενός ἐστι, δυκεῖ παρὰ τοῦ Θεοῦ π2οα- 

χληθῆναι. Καὶ ὅπερ ὁ ἄγιος ἀπόστολος Ηξτοος ἔρη 
περὶ τοῦ Κορνηλίου χαὶ τῶν πεοὶ αὐτὸν, ὁτε 

ἡχουμένων ἐχείνων ἔλεσεν αὐτοῖς 

χατ- 
ῳ Ὁ ΜΡ. 

πὸ νεῦμα τὸ ἀ τον 

καὶ ἐλζλουν γλώτταις, γχαὶ ἐμεγάλυνον τὸν Θεὸν, ὡς 
Ὑ μὴν Ξ τ , Ξ 
ἐν τῇ βίόλῳ τῶν Πράξεων τέγοχπται, Μήτι τὸ 

ὕδω κωλῦσαι δύναταί τις, τοῦ μὴ βαότισθ νι 
᾿ - Η --" ΗΜ “ ΝΡ . 4 

τουτοις, οἱ τὸ Ἡνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαθον ὡς ταὶ 

ἡιεῖς ; τοῦτο μονονουχὶ χαὶ ὁ Τιμόθεος εἶπεν, ὅτι 

παρὰ Θεοῦ κληθεὶς χαὶ ἀξιος νομισθεὶς τῶν ἁγιασικά- 

των, φωτισθῖνα! ὀφείλει, 

Ἑλν δαιμονιξ μενος κατηχούμς νος ἦ, χαὶ θελέσῃ 

αὐτὸς, ἢ οἱ ἴδιοι αὐτοῦ, ἵνα λάδη τὸ ἅγιον βάπτει- 

συκ' ὀφείλει λαθεῖν ἢ οὐ, χαὶ μάλιστα ἐὰν περὶ τὸν 
θάνατόν ἐστιν :» 

᾿Απόχοισις. 
« Ἐὰν ὃ δαιμονιζόμενος μὴ χαθαρισθῇ ἀπὸ τοῦ 

ἀχαθάοτου πνεύματος, 
, ἃ, Δ... νὼ ᾿ βάπτισμα" περ! δὲ τὴν ξξοῦον βαπτίζεται. » 

ΒΑΛΣ. 

δαίμονος. Κρίνετα: τοίνυν, ὡς εἴ μὴ ἀξίον αὐτοῦ τὸν 

ἄνθτρωπον εὖρε τὸ ἀχχῃχοτον πνεῦμα χατοικητέριον, 
Ὰ μι "᾿ς ἃ ἘΝ - ᾿ ἌΝ ΄“ νΝ «“ “- οὐκ ὅπ ᾧκησεν ἐν αὐτῷ. Ὁ ὃὲ βαπτιζόμενος, διὰ τοῦ 

βαπτίσματος, τὴν χάριν τοῦ ἁγίο) Πνεύματος δέγε- 

ται ἐνοικοῦσαν αὐτῷ- Πῶς οὖν ἐν ταὐτῷ δυνατόν 

ας ; 
οὐ δύναται λαθεῖν τὸ ἅγιον 

ΠΣ ἐκ δου; ᾿ δι᾽ ΦΝ οὶ 
Ὁ δχιλονιζύμενος εἴναι δοχεῖ οἰχητηριον 

᾿ » Ν ν , ᾿- 

ἐστι τὸν αὐτὸν δύο ἐναντίων δεχνιχὸν γενέσθχι : διὰ 

τοῦτο τὸν χατηχούμενον χαὶ ἡ ἀπαλλαγέντα τοῦ ἐν- 
Ν ἊΣ Τὰ Ἂμ. ΐ κ 

οχλοῦντος αὐτὸν δαΐμονος, οὐκ ἔχρινεν ὁ Πατὴρ τοῦ 
θείου βαπτίσματος ἄξιον, Εἰ δὲ καὶ τελευτᾷ, φησὶ, 

βαπτισθήσεται, δα μὴ ἀμέτοχος τῆς γάλιτος τοῦ βα- 

πτίσμχτος, τοῦ βίου ἐξελθὼν, στερηθῇ τοιοὔτου ἐφ- ματος, ἰου ἐξελθὼν, στερηθῇ τοιούτου ἐς 
οδίου, καὶ ἀσημάντος ἀπέλθῃ, 

Ἰἐρώτησις. 

ς ᾿Ἐὰν πιστός τις ὧν δαιμονίζεται, ὀφείλε' 

δεῖν τῶν ἀγίων μυστηρίων ἢ οὔ τ» 

μεταλα- 

᾿Απόχϑισις. 

«Ἔλν μὴ ἐξαγορεύγῃι τὸ μυστήριον, 
μεταλαμθανέτω - μὴ μέντοι καθ' 

ἐκάστην, ᾿Αρχεῖ γὰρ αὐτῷ κατὰ χαιροὺς μόνον, » 

ΒΑΛΣ. Ὁ Ἰούδας 

ρον, ὡς ἃ ἐδιδάχθη παρὰ Κυρίου ἐκχαλύψας τοῖς 

Ἰουδαίοις, οἵα διαπιστῶν αὐτοῖς, καὶ μηδὲ τῷ ταῦτα 

διδάσχοντ' ὡς Θεῷ προσέχων, ἀλλ᾽ ὡς ἀνθρώπῳ ψι- 

λῷ. Ὁ δὲ δαιμονιζόμενος, εἰ μὲν διόλου μαίνεται, οὔτε 
εἶ ᾿ 

τῶν ἁγιασμάτων ἀξιωθήσεται, οὔτε τὸ μυστήριον ἐξ- 

αγο; εὐων χαὶ βλασφημῶν χατακριθήσετα!, ὡς μὴ 

εἰδὼς ὃ ποις Ὦ Εἰ δὲ διαλείμματα ἐ ἔχει, καὶ ἣν τῷ χαι- 

οᾧ, ᾧ συφρονεῖ, διασύρει τὸ μυστήριον καὶ βλχσφη- 

μεῖ" οὐ μόνον τῶν ἀγιχσμάτων οὐ μεθέξει, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

πιστοῖς σουξύξεται ἢ συνχριθμήσεται, “ὥστε ὁ θεῖος 
μ᾿ 

οὗτος Πατὴρ περὶ δαιμονιζομένου καὶ διαλείμματα 

ϑητε ἄλλως 

πῶς βλασφυ μῇ, 

ἐξχγορξῦσα: λέγετα! τὸ μυστύ - 

8. ἀεὶ, χ, ἀά Β66{. 

οἴοσα ιν (ΟΠΟΤΙ ΠῚ στη ΠΕ Δ]ΟΤ 6Ὼ) ἀσ ΘΒ 5}}, οἱ Ορμοτ- 
{ἀπ} {6 υ15118. ὁπ ἂΡ δἰΐᾳφιιο ποὴ ΡΡΟΒΙΒΙΠῈΒ : Γοτία 
Ἰρηπουαη θι5. χαὶ ἀὐόγαη! ἢ 6110 5, δὲ ἴρβο οἴαμα 
4αὶ σοπηημ πο μεῖῃ ἐπιρον ΕΠ, οατῃ δσξὸ σαϊδομιι δ 
δα οὐ οι ἃ 60 θὲς νοζαῖαβ. ΕἸ φασί βαποῖι 
ἀΡΌΒΙΟ]α5 Ρδιρα8 αἶχη ἀ6 Οονπο]ο, οἱ 115. ἀπ] οἶτεα 
θη γα : αὰῦ ἰθιροῦο οὐ πὶ οϑϑϑμὺ σα δ  Β  Π.ΘῊ] 

ϑριρΙ 15 Βαποιη5 ἴῃ ΡῸ8 ὑδοῖ Ἐς οἱ Ἰοιμιριναπίαιν {π΄ 
ξαϊ5, εἰ Βθὰπὶ ρ] οὐ ΠΟ ΒΔ ηΙ ὅς αἱ Ἰῃ Αοἰογιιπὶ Προ 
5ΟΓΙρΡ ῈπΊ 66. : κα Να σαϊἢ δάθαιὰ ρυΟΒ  ΡαογΙ αυ8.- 
« φΙαηι, φασι! αβ 11 ΒαρΠΙΖο παν, 4] Ξαποίατη 5ρ]ῖ- 
« ἴᾳπι βίοι! ποθ. ἀσόθρθιθηι 7.» ποῦ ρτγοροιμοάυμι 
οὐδ) ἀἰκὶξ Τιπχοί 6 5, απο ἃ Π6ο γνοοδίι", οἱ 98- 

οτγδιθ 15 ἀϊσ α5 Θχιβι 5, {6 56. Πα μαϊ αν. 
ιογγοραίῖίο,. 

( 51 σα θο 6 ΠῈ5 ἃ Φϑηιοηο ὀοτεὶρίαἴπτ, οἱ νο- 
Ἰπθγιῖ ᾿ρ58Ὺ6} βοΐ, αἱ Ξαποῖα πι αρυϊβυγατῃ δυο ρἰδὶ, 

ἀεμοίπϑ ἀοοίρεγ ἃὴ ποῃ, οἱ πιαχί θη 5ἱ τη γι) μιῸ- 
Ρίμαιαβ ἔπογι Ὁ 

Ἀδοροηϑῖο. 

« 5᾽ 15, Τ᾽ ἃ ἀααιοπθ οουτὶρίλαν, ποῖ πιοτὶ! ἃ 

ἔπη 1} (0 ΒΡ 11 πὰ ἀγα ἢ 1115, τιοτὶ ρο οϑ᾽ βαποίαμι Πὰ- 
Ρ(ϊδύασαι δυοίρογς ; Βο ἴῃ ὀχῖθι ὦ να Βαρυϊζαίςιτ,» 

15. Οαἱ ἃ ἀξτοιοιθ σον  ρὴλαν, αἱ ασιελχιι εἰ88- 

ΠΟ 8 6588 νἱάδεαν, δπάϊοαϊαν παι, φαοιὶ ἡἸΞὶ ἔπὶ- 

πιὰ πάπ5 σίγα νη ἶ5ξοῖ ποσὶ δ πηι ἰρβὶ ἰἀοπ Θὰ 

Βαρηδοαξαια, Ἰὼ 60 πο παδ)ιαβ5οῖ, Οαἱϊ αὐΐοτη Ρὰ- 

Ρ χαΐαν, ρὸν θαρ ἰπηαθιη βάπο 0} Θρ οι [α5. παρα ιίδηι ἰπ 
86 ΘΟ δοίσ τα 5 5οῖρη!, ΘΟ 060 οτρὸ ἤθν] ροίρ- 

εἴτ αὐ τάθι κα! πὰ ἴῃ 86 σοι νατί ΘΒ. ἢ Ὁ δὲ 
ἰᾶᾷςο δαϊδονπτοηαμι δὲ α νοχαμΐίο σὴν ἀφο} 0 ΠΟῸ 

᾿δογαίαπι ἡ ἀ! ον}, Ῥαΐοῦ, ποῖ 6588 ἀϊμιια πὶ βάποίο 

βαρ ιϑηλαίο, 5 πὶ ααἴοιη πιορίαιαγ, 481} Βαρυϊζαθὶ- 

(αῦ : πὸ ρσυαίία θαριἰβκπὶὶ οχροῖβ, ἃ νἱα βχοθάδπαο, 
μοὸ νἱδύϊοο ρτίναϊαν, δὲ ποῖ βἰσπαῖαβ τοσοδέ, 

Τηϊογγοραίϊο. 

« 51 φιυῖϑ, οαπὶ 51. Π146]15, ἃ Πρτποῃ οοντιρἰαίαῦ: 

ἀδθδίιγθ 6586. βα πομοσα πῇ ΠΥ 8[ΕΡΙΟΓΠὶ ΡδΓΙσΟΡ8, 

ΔῺ βοὴ ὃ» 
Ἀεεροηδῖο. 

« 51 την ϑίθγιαπὶ π0Ὲ σα σα 6 1, προ 116 αἰΐο ποᾶὰο 

δΙΆΒΡ δ ανοι, κι ραν ΠΟ6 ΡῈ : 50 01 ΒΙΠ 9 .Π}5 ΔΊ 6}}05, 

ΠΟΤΕ οὐΐπι, 51 βία 15 βο τὰ [ΘΙ ΡΟΥΙθ 5.» 

[β.1.5. δια ἀὰς αἰ οἰ ασ' ταν 5.6 Υ]᾽ ἢ ΘΠ 1586. 8} ΧΕ] 

φυδὰ θυτμαΐπο ἀροία5 68} 0 .]5 γον ϑ]ανθεῖ σὰ εἰ8 

ποηοστγδάθῃβ, οἱ ποῖ ἀουσμιὶ }1ὰ ἰαηααδῃ) θ60 τη 8ῃ- 

ἔοια δά μι θεηβ,56α αὐ απο μουπῖ. Οἱ] δαΐθηιν ἃ 4- 

οθ 8. σοννρίασ, οἱ ρογροίαο αα!άθηι ἔαοτγ, πὸ 

βαογλη 15 ἀἰρασϑ πα ο θ᾽ σαλιιθο τὰν βίο! ἢ δ απ 

ἀἰὰπ5.6 Ὁ 1850 πϑιθᾶὴ οι π  ίαν, αἰ ΧᾺ] τι οϑοίαι, 

φαΐ ἀμαϊ, 5[α ἀυϊοαπι παρ δὶ ἐπιθυνδ} οἱ 1 (ΘΠ ΡΟ ΤΟ 

ἀιοοβὲ βαμε ΠΥ π 15, ἴα πὲ γ ϑέοτίατη ἰ ΠΥ ΘἈΤΤ 61} 5- 

ΡΒδηχαΐ : ΠΟῚ 501 πὶ ποθὴ ΘΓ 5ΔΟΓα ΠΙδμςΟγ τ ῬΑ - 

σδρϑ, 561 ποὸ οαηι Π ἀοΠΠ 5. βἰ πιὰ] Ῥγθοδίίαν ν6] 

σοπδιμηογαδίίαν, Οὐδνὸ ἀϊνί 5 δῖς Ραίον ἀθ ἀδπιο- 
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ηἶατο, ααϊ παροέ ἰμίονγναῖα, ἀϊοῖ! : ΕΓ ογρὸ φαδηᾶο αὶ 

ἃ ἀζταομθ ποὴ ἃρια αν μ1}}}} οομίνα άοια ἀϊχονιῖ, 

δα 5δοναηιδηϊοσατι ραγ 608. 
1ἰρυγοσαίξίο. 

ε 5ὶ ατἷ8. σϑιδοαηθῆι85, σαστι 580. ΠΠ Π|ῖ15, 

διπλοῦ ἸΏ 6}115 ἴἀοί 5 510, 6. ρο 5511 ρ56 {ἀπ οὐ π- 

ἢ δεῖ, σαί αθ δυδάδαμπί, αἱ ἄοπος νἱνἢ, βαμοίαηι )}8- 

Ῥθϑσλατη δοοϊρίαΐ, ἀθθείηδ ἀσοίρογθ, 8 ΠΟ 7.» 

Βερροηξῖο. 

« Ὠερϑὲ δοοίρεογο, 5 πὸῃ δ ἱπιρια πο 5ρ τ μὰ 

ταπίδίατ. » 

ΒαΑ1.5. Τπδγρορϑίϊο δορὶ ἀθ οαίδοπαπιοηο, ΖΕ] ρΓὸ- 

Ῥίον τππόῦρθαϊα δπιοίαι πηθ ἢ 15 680, αὐ πο ροΒ86ὶ Ἰῃ- 

ἰεγσορδίια 4: ἴῃ θαρ δηλ Γοβροπάθη ιν ΓΟΒΡῸΠ - 
ἄἀδγα, δῷ οὕτὰ θαρμιζανα ορονίοαι ἢ Βοβροῃϑῖο διιθ πὴ 

οβί, συοὰ ορογίοιὶ θαμὰ αὰἱ 18 586. Ὠᾶθδὶ ρᾶριϊ2 τὶ, 

οἱ ταδειο ; χυΐα, αυοὰ ἐπὶ ἐαἰδομτη 5 νἀ 6- 

ἰὰν 80 586. 6556 ΔηΪΠ)0 οβίθηῖθθθ, αἰ ἰάθη 8πὶ- 

ΡΙοοΙδίαγ, οἱ φιιδίιν!β χὰ Βαριϊθαιαιθ ποι ΓΘΒΡΟῚ - 

ἀδαί, ρυῖαϑ5 ἰδῆϊθι ἃ ἐηιΐ 5α] ᾿μϑι θα αι. οβίθ 1, 
810. ἀαίθηι ἃ} πο βρίσα ἰοποίιν, ποῖ Ρὰρ- 

Πσαθίϊαν, Ἰ4α}},58α (16[ οἱ, 5᾽σαί βαρ 6 γ5 ἀἸοίατα 

6ϑβί. 

Ἱπιεγγοσαξῖο. 

« Ε1 χοῦ οὕτῃ 5ὺ0 τηᾶτιίο ποοίᾳ σοἢΔΡΙ ατΙ, νοὶ 

πλᾶγι 5. οαπὶ ἀχόγα, δἱ ἢαΐ οοϊ ο, ἀδθοηπίῃθ ὁοπι- 

τπαὰῃϊοαγο, αὶ ΒῸῚ ὃ 

Πἰοοροηςῖο. 

«Νοὴ ἀονδηΐ, οσαὴλ οἰατηδὶ ροϑβίο]τβ : « Νὼ ἔγαι- 

« ἀδία νοβ ἰηνὶ θη, ἰδὶ χὰ σοπϑθηβε ἃ ἰρτηρε, αἱ 

. νΆΘΘΕ 5. ΟΥΑΤΟΩΙ ; ΘΓ ΤΌΓΘῸΚ δα ἰοτα σομνδηϊαι 8, 

«18 ἰρηϊοί νὸ5 ϑιηίδηαϑ ῬΙΌΡΙΟΡ ἸΠΟΟΠ ΟΠ Τα 
« ΨΟΒΙΡΟΓΩ 1,» 

ΒΑ1.5. [6 115 (αἱ ᾿δρ᾽ πὶ ΘΟ ἐδ τξ ες Ἰπίοτγο- 
βαϊϊο, ἂὰ ἀθθθῃ! ποοίθ 1118 51Π}}}} ΘΟ’ 5ϑὶ 6586 8ᾶ- 
Γαι Π Οσοσαα. ρϑΓ(Ορ65. δβροόποιο νόγὸ 65], 

αυοά ποῃ ἀυθοπ!, : ΟἹ Δα ἀἰοιὶ 581 σοπ λα ἸΟΘΩῚ 
᾿πᾶρπὶ Ραμ νοΓΡὶ5 πὰ θβέ. 

Ἱπιοργουηαῖῖο. 

« 51 ΤῊ Ὁ] 16 Γ᾽ οαϊρο Πα Π]6 η8 ἀδάδγιξ ποτη6ὴ ΘΌΜΠΙ, 

αὐ Βαρυζαγθίαν, Οἱ αἴ θαν 15πιαε}5 1}}]} 51} βθοιπά 1 
οοπβαριαἀϊπ πὶ τη] Θτατη, ἀομροίπε 8ὸ ἀΐθ Ὀαρι1- 
ταῦὶ, ἅη αἰ οτγο, οὐ συαηΐαια αἰ τ γα ὃ» 

Πεφροηϑβῖο. 

« Ὠεδεὲ αἰδεγο ἀοηθο ρατραίδ 6}. 

Ϊπιρονγοραίίο. 
«Βα δου σοηβαθία 5101 πα αΠ δἤτία σοί Ἰαβανίάδ- 

γΠ, ἀοθ δῖ π6 δὰ βδᾶποία πηγξέογία ἀσσεάργο ἃἢ ἤθη ὃν 

Ἀεβροηϑβῖο. 
«Νὴ ἀοθεῖ πἰβαῦο ἀθπν ΡῬαΤρΘΙατ, » 

ΒΑ15, Οὐἱ ἀἰνίηο Βαριἰπηηδίο ἀϊρη! οραπί πα δ πάὶ, 
ἀδϑογι δορά αν 115 Ζ}] τὰ μὰς Θοο] οϑ᾽ απ σὰ οχρυ. 
ΘΟ 8:1. 51 θγβο, ᾿π4 1, ἀδβογίρίδ τ} 16., ἰδ Γὴ 

7 1 ὦυν. τι, 5. 

Β 

1800 

ἔχοντος λέγει. Ἐὰν οὖν, ὅτε οὐχ ἐνεργεῖται! ὑπὸ τοῦ 
δαίμονος, οὐδὲν κατὰ τὴς πίστεως λέγῃ, μεταλήψεται 

τῶν ἁγιασμάτων, 
1 ᾿ Ἐρώτησις, 

« Ἐάν τις χατηχούμενυς, ὧν ἀσθενὴς, γένηται ἐκ 

φρενὸς, καὶ μὴ δύνηται ἑαυτὸς ὁμολογῆσα: τὴν 
ἢ ἣ Ε ᾿ Πα ἄν" "ῊΣ 

πίστιν, καὶ παρακαλῶσιν οἱ ἴδιοι αὐτοῦ, ἵνα λάθῃ 
ἀπ ἢ : ᾿ ως τὰς 

τὸ ἅγιον βάπτισμα, ἔως ζῇ" ὀφείλει λαδεῖν, ἢ 
μ 

οὖ ; 
᾿Απόχρισις, 

«Ὀφείλει λαδεῖν, ἐὰν μὴ ὑπὸ πνεύματος ἀχαθαρ- 

τοῦ πειράζηται, » 
ἕὰ ἄ ᾿ δ ιε. Ν ω ὰ: υ ᾿ 

ΒΑΛΑΣ, Ἡ ἐρώτησις ἦν πεοὶ χατηχουμένου χαὶ ἐκ 
: Ἂ ὴ ; ΔΓ Ὁ Ὁ, ᾿ 

νόϑου ἔξω φρενῶν γενομένου, ὥστε ικἡ δύνασθαι αὖ- 

πὸν ἐρωτώμενον τὰς ἐν τῷ βαπτίσματι ἀχοχρίσεις 
ἀποχρίνεσθα!, εἰ ὃς: τοῦτον βαπτίζεσθαι ; Ἧ δὲ ἀπό- 

» τ, {΄ς ᾿ 4 " [0 Ν 

χρίσις, ὅτι δεῖ βαπτίζεσθαι αὐτὸν χαὶ οὕτως ἔχοντα, 
χαὶ εἰκότως, ᾿Επεὶ γὰρ χατηχούμενος ἧ, ἔδειξε προ- 
αἰρεσιν, ὅτ! ἀσπάζετα' τὴν πίστιν, χαὶ κἂν μὴ ἐν τῷ 
βαπτίσματι ἀποχρίνηται, ἔφθασε δεῖσα! τὴν οἰκείαν 

προαίρεσιν. Εἰ δὲ ὑπὸ πνεύματος ἀκαθάρτου πειρά- 

ζεται, οὐ βαπτισθήσεται φησὶν͵, ἀλλὰ γενήσετα! αὐτῷ, 

χαβθὼς ἄνωθεν εἴρηται, 

ἘΠ ξΞ ἥσες, 

γυνὴ συγγένηται μετὰ ἀνδρὸς αὐτῆς τὴν 

ἀνὴρ μετὰ γυναικὸς, χαὶ γένηται μίξις" 
ὀφείλουσι μεταλαύεϊῖν, ἢ οὔ 

«- Ἐὰν 
᾿ τὰ 

νυχτα, ἢ 

ε» 

᾿Απόχρισις, 

ὀφείλουσι, τοῦ ᾿Αποστόλου βοῶντος Μὴ 

εἰ μή τι ἂν ἔκ συμφώ- 
Ὁ α σχολάσητε τῇ προσευγῆ' 

τὸ αὐτὸ 

ὁ 

ὸ χαιγὸν 
Ν ἐπ 5» Α ν᾿ 

γαὶ παλίν ἐπὶ 

ράϑῃ 
ὑμῶν.» 

, " 
συνέργεσθε, ἵνα 

Σατανᾶς διὰ τὴν 

ΩΡ καθτς καὶ τ ξ 
ΒΑΛΣ. Περὶ τῶν ἐννόμως συνοιχιζομένων ἢ ἐρώ- 

ΝΡ, 
ξχει- 

Ἐπ ΎΨ ΙΝ ἿΝ ὙΠ ῳ 
νην συνελθόντες ἀλλήλοις, Ἢ δὲ ἀπόχρισις, ὅτι οὐκ 

Ε ὰ ΟΝ " 5 
τησις, εἰ ὀφείλουσι ὑτταλαύεῖν, κατὰ τὴν νύχτα 

ὁ ΨἊΝ ΣΝ "- Με ᾿ πε τὸ » " φείλουσι, Καὶ εἰς σύστασιν τοὺ οἰκείου λώνου τοῖς 

ῥήμασιν ἐχυήσατο τοῦ κιγάλου Ηαύλου, Ὡἢ 

Ἐρώτῃησις. 
«δν γυνὴ κχατηχουμένη δέδωχε τὸ ὄνομα αὐτῆς, 

ἵνα φωτισθῇ, κγαὶ περὶ τὴν δμίραν τοῦ βαπτισμα- 
τὸς γέγονεν αὐτῇ τὸ χατ᾿ ἔθος τῶν νυναικῶν" ὀφεί- 
λει φωτισθῆναι αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ, ἢ ὑπεοθέσβα:, καὶ 
πύσον ὑπερθέσῤαι. » 

᾿Απόχρισ'ς, 
« Ὑπερθέσθαι δηείλει, ἕως οὗ χαθαρισθῇ. » 

᾿Ἐρώτῃησις. 
«Ἐὰν γυνὴ ἴδῃ τὸ κατ᾽ ἔθος τῶν γυναικείων αὐ- 

τῆς, ὀφείλε. προσέρχεσθα: τοῖς μυστηρίοις αὐτὴ τῇ 
ἡμέρᾳ, ἢ οὗ ;» 

᾿Απόχρισις.. 
« Οὐκ ὀφείλει, ἕως οὐ χαθαοιστῇ. » 
ΒΛΑΣ, Οἱ μέλλοντες καταξιοῦσθαι τοῦ θείου βα- 

πτίσματος, ἀπεγράφοντο παρὰ τῶν ἐν τῇ ἐχκλησί 
ἐνεργούντων. ᾿Εὰν οὖν γυνὴ, φησὶν, ἀπογραφεῖσα, ὡς 
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μέλλουσχ βαπτισθῆναι, γένητα: ἐν ῥήσει τῶν ἐμμά- αὶ Βαριϊζαηάα, ἴῃ Πα χΌτη πιο ΠΝ ΛΓ] ΤΊ} Οἱ ἀν] ἃ, αδα- 
νων" πότε δεῖ αὐτὴν ωτισθῆναι, Καὶ ἀπεχρίθη πρὸς 
τοῦτο ὁ θεῖος οὗτος Πατὴρ, ὅτι ὅτε χαῤβαρῃῇ. “Κως 

γὰρ αἱ νενομισμέναι παρέλθωσιν ἡμέραι, ἐν ἀχχθαρ- 

σίᾳ κρίνεται εἶναι, καὶ οὔτε βαπτισθέσεται, οὔτε τῶν 

θείων μυστησίων ἀξιωυθήσεται, 
Ἐρώτησις. 

« Τυνὴ ἐὰν γεννήσῃ, τὸ ΠΠάσάα ὀφείλει νηστεῦσαι 

χαὶ μὴ πιεῖν οἶνον, ἤ ἀπολύεται τῆς νηστείας, καὶ τοῦ 
μὴ πιεῖν οἶνον, διὰ τὸ γεννῆσαι ;» 

᾿Ἀπόχοισις, 

« Ἢ νχεστεία ἐπενοήθη διὰ τὸ σῶμα ταπεινῷ- 

σαι (3). ΕἸ οὖν τὸ σῶμα ἐν ταπεινώσει ἐστὶ καὶ ἀσθε- 
νείᾳ, ὀφείλει καταλαδεῖν (3), καθὼς βούλεται! καὶ δύνα- 

ται βαστάσαι, τροφῦς καὶ ποτοῦ, » 
ΒΑΛΣ. ἩΗρωτήθη, εἰ ὀφείλει γυνὴ τεκοῦσα κατὰ 

τὴν Τεσσαρακοστὴν τοῦ Πάσχα, πιεῖν οἴνον, χαὶ τῆς 

νηστείας λυθῆναι, Καὶ ἀπεκρίθη, ὅτι ἢ νηστεία διὰ 

ταπείνωσιν τοῦ σώματος ὡρίσθη, ᾿Εὰν ὃξ τὸ σῶμα τε- 
ταπεινωμένον χαὶ ἀσθενὲς ἦ, ἄλλοθεν οὐ δεῖται τῆς 

ἐχ τῆς νηστείας παιδαγωγίας, ἀλλὰ μᾶλλον συστά- 

σεως χρήζε: καὶ ἀνχχτήσεως, ᾿Οφείλει οὖν ἡ τεχοῦσα 

κατὰ τὸ Ηάσχα, ἤγουν ἐν τῷ διὰ τὸ Πάσχα γινομένῃ 

νηστείᾳ, καὶ οἴνῳ χρήσασθαι χαὶ βρώματι, 

᾿Ερώτησις, 

« ΕΓ ὀφείλε: χληριχὸς εὔχεσθαι παρόντων ᾿Αῤῥεια- 

νῶν, ἢ ἄλλων αἱρετιχῶν᾽ εἰ οὐδὲν αὐτὸν βλάπτει, 
ὅταν αὐτὸς ποιῇ τὴν 
ρᾶν. » 

εὐχὴν, ἥγουν τὴν προσφο- 

᾿Αἀπόχρισις. 

« Ἴδν τῇ θείᾳ ἀναφορᾷ ὃ διάχονος προσφωνεῖ ποὸ 

τοῦ ἀτπασμοῦ Οἱ ἀκοινώνητοι, περιπατήσατε, Οὐχ 

ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ ἡ ἅν ἐπαγγέλλωνται με- 

τανοξῖν καὶ ἐκφεύγειν τὴν αἵρεσιν. » 

ΒΛΑΣ. Ἡ ἐρώτησις περὶ χληρικοῦ, εἰ ὀφείλει εὕ- 

χεσῃαι παρόντων αἱλετιχῶν, ἤγουν προσφέρει τὴν 

ἀναΐμακτον θυσίαν, Καὶ ἀπεχρίθη, ὅτι (0) μέλλουσι 

προσάγεσθα: τῇ ἱερᾷ ταπέζῃ τα ᾿Αγίαν λέγεται τοῖς 

ἁμοήτοις: Οἱ ἀκοινώνητοι, περιπατήσχτε, ἤγουν, ΟἹ 

κατηχούμενοι, προσέλθετε (5), Εἰ οὖν οἱ κατηχούμε- 

νοι οὐκ ἐῶνται παρεῖναι τελουμένης τῆς θυσίας, πῶς 
αἱριτικοὶ ξαθήσονται ; Ε: μήπου ἐπαγγέλλωνται (0), 

φησὶ, μετανοεῖν χαὶ ἀφίστασθαι τῆς αἱρέσεως" καὶ 

τότε ὅὲ, οἴμαι, οὐχ ἐντὸς τοῦ ναοῦ παραχωρηθήσου- 

ται εἶναι, ἀλλ᾽ ἔξω μετὰ τῶν χατηχούνων᾽ ὡς εἶ 

μὴ ἐπαγγέλλονται ἀφίστασθαι τῆς αἱρέσεως, οὐδὲ 

τοῖς κατηχουμένοις συστίσονται, ἀλλ᾽ ἐχδιωχθήσον- 

παι, 

᾿Ἐξρώτησις. 

. αν τις ἦ ἀσθενῶν χαὶ ἐχταχεὶς πάνυ ἀπὸ τῆς 

πολλῖς ἀσθενείας, χαὶ ἔλθῃ τὸ ἅγιον Πάσχα’ πάν- 

τως ὀφείλει νηστεῦσαι, ἢ ἀπολύει αὐτὸν ὁ χληρικχὸς 

λαμβάνειν, οὗ δύναται, ἢ καὶ ἔλαιον χαὶ οἶνον, διὰ 

τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἀσθένειαν" » 

(2) διὰ τὸ τῶμα ταπεινῶσαι, [μρ6, διὰ τὸ τὸ σῶμα, 

εἰο, ΠΣ ὅς πο 

8) Καταλαδεῖν. 166ο, μετυλοδεῖν, Εγιτ. 

() Ὅτι, 1666, ὅτι ὅτε, ΒΡτ. 

ἀο ἀδθοι βαρ καγὶ Κ᾽ Δα χαρὰ ἠϊνίπαβ αἰο Ραΐον γὸ- 
Βρομα}, χαοή ααδηίο ραυρμαία Πιουῖ!. θοη8ς δαΐῃι 
ῬΤΟδΕ 11 αἴ6 5. μραθεσν σία πραγ ο5855 Πα ΠἸραλὶ- 
ἴὰγ εἰ, πθὺ Ραριἰχαϑἱἑασίηοο ἀἰνῖπ!}5 τ νϑίογιις ἀΐσηα 
ΒΔ θίαν. 

[πιοργοσαῖῖο. 
4 ΔΙᾺ ΠἸῈΣ δὶ Ῥθρογον, ἀδδοίηα Ἰο]απαγα Ῥάθοδα, 

οἱ νἱηαπα ποθὴ ΠΡΟ Δ. ἃ ἰδ] αῖο ἀρποϊνίξαν οἱ 
Ια πὶ ὈΊΒΈΡΘ ρογπλ {{πτ, 66 αοὰ ρορογοσὶι ἢν 

Πεοροηξῖο, 
« Ἐχοσριλξιπὴ 658Ὲ γ αὐλατη, αὐ σορρὰ9. ματα! ]θ 

τοαάδιυιυ, 51 ΟΥμῸ οοτρὰπ ἴῃ Βυτῃ αἴ δὲ ἐπι θθοῖ!- 
"να δ νουβα ματι εθοι ΟΡ δἱ ροίας, ααιαπίμῃι νᾺΠ οἱ 
ΡΟ οϑί, οβ56 ραγίοορβ.» 

Βάηδ. Τη θεγοραίι5 65, βαποία5, ἂπ ἀσθοὶ πηα] τ, 
αυὺ ἴῃ Ρᾷβοπ αυλά ταρδβίηχα ρορογς, ὈΙΡογὸ τ ἢ 
6. 8 )ο) συ ἷο ἀρ Ξο ν!, 11 σοθρόπα!!, φασά δ᾽ απ πι 
δα δοῦρα] ἰδ αὶ ἀφογδίατη θδι οί οἱ στα 
ΡῈ5 παπι]!αίαμαι Γαδ ΡΠ δὲ τὴ Πτ πειτηλ, ποι ἰαπἀθ [8- 
Δ0η1] ἀϊξοίρ!παᾷ ἱπαϊσοῦ: δὰ σοη ἢ νπιαίίοπο ΡΟ ίτι8 
Εἰ γοογθά!θῃὴ6 ὁρὰβ παρ δὶ. θόβεῖ ορμο, φὰς ρδρον 

πῃ Ῥαβομαΐδ, μου 651, 1ὴ [6 απο φασα {Π ρτορίον Ρα- 
808, αἰ οἱ γῆλο 6. οἱθο. 

10) γόοηαίίο. 

« Αἢ ἀο)δὺ οἰδν ο5. ΡΒ ΘΏ 5 Διί ἢ]8 ν6] 8}}18 

ΒΡ ΘΙ ΟἾδ, οσᾶτθ ; οὐ δὴ δὰπι ἢ 8}} ᾿φαϊὲ ααϑπάο 

1110 [οἷ ογα οθ μι, 56 ΟὈ]αἰ ο΄ 6 πὶ ὃν 

ἘΠεβροπδῖο. 

«Τὴ ἀϊνίπα ομ]αίίοη α ἀἸασομπτ5 ἀπο βα] αἰ ἢ 8 πὰ 
ραϊοιῖς: Οἱ πο σοτηπλιη αι 5, ἀγα 16. ΝΟ ἀ6- 

θδμΐ ὅΡρὸ ἰη ογθ556, ΠΙδῚ Ῥγο ρατπίίαῦ 58 μα οι- 
υἱἷᾶπ| ἀοίαΓοΟΒ δἱ Πογθϑῖῃ νυ] αι ΓΟ 5. » 

Βλι.5. Τ ογροόρα!ο ἀρ οἱογίου ἴχοία 65} : δὴ ἀοθοῖ 
ΓΘ Π 15 Ποτ  ο15 οσγᾶτο, ἀπὶ ᾿πογαδηίατῃ 5δοῦὶ- 

ἤοῖπηι Οἰδεγγθ ; οἱ γρβροηάῃ,, απο ἡθδηάὸ δα 38-- 
Ογᾶπὶ ΤΠ] 6 Π58Π| βᾶῃοία Οἴδγθηα απ, ἀτοιίαν ργο- 

ἔδεε! : Θα πῃ δομηπηιπ σα 15, αι 6, βἰνο, (δ- 

ἰθοπατα δον, οχὶτρ. δὶ οὐρὸ σαϊεομβαιο αὶ πο 5 πα κὰν 

διάδ558 ἀατὴ ΠῚ βαρ οἴηι, φαοιηοίο Β᾽ ποη αν}. 
τ ῦοἱ 9. ΝΙΒῚ 56ιἐ πααὶξ, ρω πιο αι οί Ὁ 5 οομῇ- 

[ράπίιτ, δ. 40 ΠΓΟΒῚ σρϑβδίησοβ ̓  οἱ πη ἀαύσῃθ, 

α! δα βεπιο, ἐπέρα ἐδ ρα τ ὁ558 ἤοὴ βίπθηίηι, 568 

ἴοτὶβ οὐ ἀμ οοΠαπηθηἰβ ; φιι0α 5ὶ 88 80 ἢν 68) ἃ}5- 
(6 πἰαρο5. ΒΟῺ ρτο ἢ δαπίατν, πὸ σὰπὶ σαι Ομ τη 618 

αυϊάθηι οομϑιϑίθα!, 564 ἜΧΡΘΙ θα αΓ" 

[πέογγοσαίῖο. 

« δὶ χαὶϊξ 51} Θατούαϑ,0} 6χ πα] τα ἐπ]. Πα νὰ] - 

ὧδ αἰτοππαίαβ, οἱ δα βαοίαηι Ράβομα νοοῖ; ἀ6- 

Βοίμο ὁσπαῖο 16) απ δύο, η οαπὴ ἃ ΞΟΪν ! οἰδει σαι 

αροϊρία! φαοα μο(οβί,νε!} δϑτ οἰθαπι οὐ γἱπαηλ ΡΓο- 

Ρίεν πιὰ πι 65 ἐμ 0 {αἴθ ηὶ Ὁ» 

ὼ Ηροσέλθετε. Ἰιδροπάαπι νἱἀοίατ, παρέλθρετε, 
νοὶ ἐξέλρετο, αὐ ᾿ἸπέθγρΡο5 νυν, Ενιτ. 

(δ. Ἔπαγφέλλωται, Ἐονίς, ἐπαγγέλλονται, αἱ Ῥᾶῖ]ο 

᾿ἶνα. Ἐριτ. 
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Ἀρεροηϑῖο. 

«Αρϑοῖνὶ ἀεδοὶ ὡρτοία5, ἃ} οἰ θα τα οἱ ρούιηὶ οἃ - 
οἷαι, χυσπίαπι ἴογγθ ροίθβῖ, Εὰπιὶ ΘηἾ πὶ, 401 βετη οὶ] 
αἰϊοπυαίι 5 65', 6588 οἱδὶ ραγιϊοῖρθια ὠὐζαιηιῖ 65,» 

Βλεβ8. θ)8 δο, (αὶ ᾿στοίδῇ, οἱ ταοῦθὸ ΟΠ ΒΟ ΠΙ ἢ 5 

δὶ, Πὲ ἰμ!οργοβαίζο ; ἀοοίπο ἴῃ 716} αμῖο Ρυόριοτ Ρὰ- 

βοῇ ΟΝ ἶὴ0 16] αῆᾶρθ, ποὺ ὁ5., ᾿ποχοβα ον οἱ 

ΔΡΒητα 114 σοημ πε θοιίοηο, ἀπ λα πὶ οἱ Ο]οῦπῃ 

ΒΌΠιοΥο ργορίοιν ᾿ θ6 ΟΠ αΐθτη ἢ ΒΘβροπβῖο δα θα 
ἄϊοια, φιοα 15, 181} πλόσθο ὀσπθ ρΕι15. 65}, σαρθγο 
ἀαθεῖ νπαπὴ δἱ οἰσπ αὶ, σαδηίατη ἴογσα ροίδϑὶ : ρο ̓ ς 

Ρθίσο 50] ο6ι, ν61 ἴῃ ΠΡ 5. ἀἴο 5, πθοι {πὶ 

7πἀϊοϊπη 6}8 4αϊ τη ἀἸδροηβαῖ, Νοιὰ δαΐδπι ὁχ 

ἢος σᾷποῃδ εἰ νπι|, 4ποὰ [6] πηΐαπι Θυδάγαβοβ 
Ῥαϑομα δβϑ[ ἀρ ἀογασῃ θξῸ5 εἴς ἃ υἱηὴὸ Δρϑ[[Πφη11ἃ. 

Νοππ}} ἀαΐοηι ἀϊοιη!, ἴῃ αἰτίβααθ 15 ΓΟ Ὰ5 
ο)απίατῃ ἴῃ Ῥδβομαΐθ, 6558 βαποῖ ΡΆ5ΒΙ ο͵5 ποθ αο- 

τιδάδπι, δὲ ποῖὶ οὐπηοπὶ Οπδάταρρδιιηδπι. 
Ππξογγομαίίο, 

« 51 αι. οἰδτίουπα γοσανου να! πηδίν Π0Π10 ὑοπ- 

αηραί, δὐαϊαί Διο πὶ 6556 {ΠῚ πὶ πηα γε ΟΠ υ1ῃ, 

αἰροίθ νϑὶ διη δ᾽ ΟΠ ρίατα, ν0] ἀοίαπομο ἀχοτὶβ 
6555 ΒΟΙΌΓΘΠΙ δα τ, 4185 65 τηδίγὶ πο ῃἶο σΟΌΪ 68 - 

ἀδιἀοροίμ 8 56} οἰθεῖσαβ νοὶ ἴάσογο ομθ]αϊοιθηι ἢ» 
ἐεδροηκῖο, 

«0 γαγθο ἀἰϊοιίθ : 81 δ τ ϑγὶὶ οἰθυῖσαϑ "ΠΟΙ ἔα τα 
πιδίγ πη ΟΠ πηι. 51 ορίο 68 Π]ΠἸοἸ ἄτα τα ἐγ πο ᾿π πὶ, 

ποι ἀεθοί οογί οι 5 8}16}15 ῬΘΌΘΔυΙ5 ΘΟ πη πε σα τ.» 

Βαιϑ. Οροτίοι, χα], ΟἸογίοοβ, {π| ἃ} τπαίγμηο- 

πὶ} ῃννοίθριαπὰ σο] δραη απ νοσαπίαν τ οΥοπί, δὲ 

ΒΡΟ. 505. σοι πηρξδηϊ, 51. Δι νον} 6556. ΠῚ ἀπ 
τηαιγι πιοπί αι, π 6 ἀδέγθὶ ηθ6 ὁγάγο, ἢ60 οἴουγο, οἱ 

δἰ Δ} 1615 ῬΘοσδ 15. ΦΟΤΉ ΠΙΠίοαΓΕ. 

ἱπίονγοραΐίο. 
« 51 Ἰασιϑ, Ζαὶ κοτμῃϊανλ, οἱοτίοαπι ἱπέουγομανθ- 

τι 8π| 4606} οἵ μονα {6τα σογητατ πη σᾶΡ, ἃ π ΠῸΠ ἦν 

Βρβροηδίο. 
«Κ᾽ 5105. ααἰὰθπι τ] Ὸ]Π1ογ8 ἀθϑι θυ ιἢ), ΠΟ 

606. : 5ίη δαΐθτη ἰθηἕα. οἴπν δαία πᾶ, αἱ ροΡ πᾶς 

οσσαϑίου θη) ἃ αἰ  ΠΟΓΠὰ τὴ γαιθυϊουα ὴλ οΟ πητατἰῦ πὸ 

αἰϊοποῖαν, ἀθθοὶ σοπηπεπίοανοι ΝΘ 16 ΘΠ σοο λα 1 ς 
ἰοηϊδίον 60 ἰσπιρογα, αυληο ἀθβοῖ σοι σατο, 
1παπὶ ἱπναάθτγο,» 

Βατ.5. Πθ 115, ααῖθιι5 ϑῖϑα 856 ἴἢ 5οτη 5 οἤεταηί, 

αυ δι οἰὐαπὶ ἢν [ογαΞβο ΠΌΧυ 8 ΒΘ πιῖπὶ5. ἀεὶ Ππὶς 

Ῥαίου, ποι 51 πῃ} 16 γῖς ἐδ  ἀουην ἢ 60 αὶ βοῖη- 

πἰδί, σορηαιῖο «πιθὰ δεσοη ογι,6 1 πλθι5 ἐὴ ἀοεῖάδ- 

ΤΟ ὈΘΥΒΈΟΤΙ οἷ 5. ἀβϑθηθαβ 65.,68 δΧ 6ὺ {ΠΠ νἱβίο 

οδ]αίΐα οδϑί,οί Πιχίο Βα πλ 5 658 σοῃδύσαία, ποι ἀ6- 

Β6ῖ σοιμηλι πἰοᾶνΡ. Εἰ τι θυ το ; Ἀ5806 510. δα δ π|5, 

4] βου ταν " πηρηίδηι ΡΟ" υὐ,δι σποπιοάο ἐτταν μας 
οομ τίου 6 δά βαποία ἀσοοάοι ὃ Βα ἀπίοπι 1 81] ἴα Ρ 
ῬΓαθοθϑβ}}, δϑὲ ἀ18}0}1, ἰηχαῖΐς, ἰδίαξίο ς αἱ κἴο σαπὶ 

δἰἰοηθὶ ἃ ἀἰνὶηδ οοτητηπηΐοηθ: οἱ. ὁρογίθε θῦμα ςσοη)- 
ΠΝ Πσᾶτρ. 5: ΘηΪπὰ βοίνογῦ ΜΆ] 8. 838 ΡῈΓ 50πὶ- 
ὨᾺ ΠῚ ΘΙ ΟΘΓΘ, Ὧ6 51} ΒδουΆΤ 61 [1 μα ΓΕ 6 05.: ΠΟ 668- 

ΤἹΜΟΤΗ͂ΕῚ ΑΒΕΧ. ΕΡΙΒ6, 

Α 

8 

1804 

τῆν σε 
Ἀπόχρισις, 

« ᾿Απολύεσθχι ὀφείλει μεταλαμθάνειν χαὶ τῆς τοο- 
Ξ ες ἜΣ Ε ΣΝ, ἄτη ἐ 

φῆς καὶ τοῦ ποτοῦ ὁ ἀσθενῶν, πρὸς ὅ δύνατα: βαστάσαι. 

Τὸ γὰρ μεταλαμόάνειν ἐλαίου τὸν ἀπαξ ἐχτακῖντα, δί- 

καιόν ἐστιν.» 

ΒΑΛΕ, Περὶ νοσοῦντος γαὶ ἐγταχίντος ὑπὸ πῆς 

νύσου ἧ ἐρώτησις εἰ ὀφείλει ἐν τῇ διὰ τὸ σα 

νηστείᾳ πάντως νηστεῦται, ἀντὶ τοῦ, ἀπαραιτήτως, 
; εξ ᾿ Πν αὐς τὴ ς ὌΠ ν- 
ἀσυμπαθῶς, ἢ μετασχεῖν οἴνου χαὶ ἐλαίου διὰ τὴν 

ἀτβένειαν, Ἢ ὃὲ ἀπύχοισ'ς λέγει, ὃτ' τὸν ἐχταχῖντα 
5 Ὕ μ᾿ λ ᾿᾿ πῆς οϑυουν ᾿ ἣ  ,ἱ 
τὰ νΩΌ, ούατῶν οὶ. οὐὗοῶυ αὶ Ἐλύτηὺ μετα σικοας- 

νειν, ὡς δύναται ὑπομεῖναι, ἤγουν, ἢ διόλου, ἢ ἐν 

ἡμέραις τισὶ, κατὰ τὴν χρίσιν τοῦ οἴκονομηῦντος αὖ- 

τόν. Σημειωτέον οὖν ἐχ τούτου τοῦ χανόνος χαὶ ἐχ 

τοῦ η΄, ὅτ' ἡ νηστεία τῆς Ὑευσχοαχοστῆς τοῦ Ἡάτγα 
Β ξηροφαγία ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ οἴνου ἀποχί. Τινὲς δὲ καὶ 

ἂν ἀμφοῖν τοῖς κανόσ: τούτοις, τὴν ἕν τῷ Ησσχα νὴ- 

στείαν, τὴν τῶν ἁγίων Ἠαθῶν ἑδδομάδα λέγουσιν εἴ- 

να!, καὶ οὐ πᾶσαν τὴν Τεσσαραχοστήν. 

᾿Εφώτη,σις, 

«Εἰς τὸ ζεῦξαι γάμον ἐὰν γαλέσῃ τις κληρικὸν, 
ἀχούση δὲ τὸν γάμον παράνομον, Ἐ θειογαυίαν, ἵ ΐ ' 
ἤγουν ἀδελρὴν τελευτη σάσν τ γυναικὸς τὴν μέλλου- 

σαν ζεύγνυσθαι, εἰ ὀφείλει ἀκολουθῆσαι ὁ χλυρρικὸς, 

ἥ προσφορὰν ποιῆσαι 1 ᾧ το 
ἀποχρισις, 

« "Απαξ εἴπατε" ᾿βὰν ἀχούσῃ ὃ χληριχὸς τὸν γάμον 
παράνομον. Εἰ οὖν ὁ γάμος πχράνοιμός ἔστιν, οὐκ 

ὀφείλει. ὁ 
ἄιϊις, » 

κληρικὸς χοινωνεῖν ἁμαρτίαις ἀλλοτρί- 

ΒΑΑΣ. Τοὺς χληρικοὺς δεῖ, φησὶ, χαλουμένους 

εἷς τελετὴν γάμων, ὥστε εὔξχασῃχι καὶ συζεῦξαι 

τοὺς νυμφευομέίνους, εἰ ἀχούτουσ! παράνομον εἶναι 
ἀπέρχεσθαι, 

οὕτω 

τὸν γάμον, μὴ 
: 

προσοέρειν, καὶ 
πτρίαις. 

τ τα ἬΝ αὐπε εὔχεσθαι, μήτε 

χοινωνεῖν ἁμαοτίαις ἀλλο- 

Ἐρώτῃσις. 
4, , [ , ἜΝ - ᾿ ἢ Δ 4 Ἄ᾿- ἮΣ 5 

ν ὀνειρτσθεῖς ὁ λαϊκὸς ἐρωτήσῃ κληρικῆὴν, εἰ 
᾿ 

“- “" 

ὀσείλει ἐπιτοῦναι αὐτῷ χοινωνῆσαι, ἢ οὐ,» 
᾿Απόχρισις. 

« Νὶ υἱν ὑπόχειται ἐπιθυμία γυναικὸς, οὐχ ὀφεί- 
λε:" εἰ δὲ ὁ Σατανᾶς πειγάξζε: αὐτὸν, α διὰ τῆς 

προφάσεως ταύτης ἀλλοτριῶτα' τῆς χοινωνίας τῶν 
θείων μυστηοίων, ὀφείλει χοινωνῆσαι, ᾿Επεὶ οὐ παύ- 

σοται ὃ πειράζων γατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, ὅτε ὀρεί- 
λει χοινωνεῖν, ἐπιτιθέμενος αὐτῷ, » 

ΒΑΆΆΑΣ. Περὶ τῶν ἐν ὀνείφο!ις 
χαὶ σπέρματος ἴπτως 

φανταζομένων, οἷς 

φησὶν ὁ Πατὴρ 

ὃτι εἰ μξν πρὴ τούτου πΡοσέδχλλς τῷ ὀνεῖρα- 
νίνετα! ἐχροΐ, 

Ἢ 
οὗτος, 
σῃέντι 
- 
0 νοῦς 

} : : 
ἐπιρυμίος γυναικὸς λογιτωὺς, χαὶ ἐνέμεινεν 
ἐπὶ τῇ ἐπιθυμίᾳ, καὶ 5 

ἐνεφιλοχώρη σε ταύτῃ, 
κἀντεῦθεν ἡ φαντασία, ἐπῆλθε ἡ 

ὅδε: 
μα- 
ὙΠ. 

συγκαπάθεσις ἐμόλυνε τὸν λογισμὸν τοῦ ὀνειραπῃὲν- 

“ἡ ἊΝ 2: ὥυσις τοῦ σπὲρ 
ἢ 

πράων. ς ᾿ τ οὐτε 
τὸς. Καὶ πῶς μετὰ τοιούτου λογισιμοῦ πουσελεύσε- 

- ἿΣ ἐς " κι ἣν ὅς “- ᾿ 

ται τοῖς “Αγίοις ; Ε ὃξ οὐδὲν τοιοῦτον προνγήσατο, 
ψ: »» . μ»" ΠῚ 

ποῦ διαθόλου, φησὶν, ἐστὶ πεῖρα, ἵνα 

τα! αὐτὸν τῆς θείας χοινωνίας χαὶΐ αὐτὸν χοηι- 

νεῖν, ἘΣ γὰρ ἰὼ 6 ῊῈ ὺς οὔ Ἐ ὅ νωνξεῖν, Εἰ γὰρ ἴῃ ονηρὺς οὕτω κατορθούμενον 
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τὸ μὴ μετέχειν αὐτὸν 
ἐπιδουλευων τῷ ἀνροώπῳ, ὁσάκις ἂν γνῶ αὐτὸν ρἐ- 
λοντὰα μεταλαδεῖν. 

᾿Ερώτησις. 

« Τοῖς ζευγνυμένοις εἰς γάμου χοινωνίαν, περὶ 
ὲ ΑΜ οἴηδαι Γ ᾿ ποίων ἡμερῶν τῆς ξδδομαθος παρατίθεσθαι χρὴ 

ὯΝ , - ἊΣ ᾿ ἰζ ἀπέχεσθαι τῆς πρὺς ἀλλήλους χοινωνίας, καὶ ποίας 
ἐγεν ε ἐπ᾿ ἐξουσίας :ν 

᾿Απόχρισ'ς. 

« Προείρηχα χαὶ νῦν λέγω: ὁ ᾿Απόστολος λέγει 
Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ 

φώνον πρὸς καιοὺν, ἵνα σχολάσῃτε τῇ προστυ- 
ἐπε ἃ, Η ΩΣ 

Ὑ1ιν κα' τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα υἹ 

συυ.- 

πᾶλιν ἐπὶ Ξ . π ἵ πειρ ζῇ 

ς ἀχοασίαν ὁμλῶν. Ἔξ 
μ᾿ »» - 

δὲ τὸ Σάῤδδατον χαὶ τὴν Κυριαχὴν ἀπέχε- 
ΡΟ » “ ᾿ ᾿ 

σῆχι δεῖ, διὰ τὸ ἐν αὐταῖς τὴν πνευματιχὴν θυσίαν 

ἀναφέρεσθαι τῷ Κυρίῳ,» 

ὑμᾶς ὁ Σαταν διὰ τὴν 

ἀνάγλης 

Ἐρώτησ'ς, 
« Ἐάν τις μὴ ἔχων ξαυτὸν, χε! ἐρίσηται, ἢ κρημνήσῃ 

ὯΔ ὙρΣ ἈΣ νΣ ότ νας. 
ἑαυτὸν, εἰ γίνεται προσφορὰ, “ ὃ. κα 

᾿Αχόκοισις. 
« Ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ διαχρῖναι δηείλει ὁ κληριχὸς, 

τὸ (ἡ ἀληθὲς ἐκφρενὴς ὦν, πεποίγκε τοῦτο, [15 - 

λᾶχκις γὰ9 οἱ διαφέροντες τῷ πεπονῇότι, θέλοντες 

ὑπὲρ αὐτοῦ εὖ" ὥς, τυχεῖν τῆς προσφορᾶς ἜΣ τῆ Ὁ 

καταψεύδονται, κα' λέγουσιν, ὅτε οὐχ εἰχψεν ἕχυτόν" 
ἐνίοτε ὁὲ ἀπὸ ἐπηρείας ἀνθρώπων ἢ ἄλλως πὼς ἀπὸ 

ὑλᾷ απριᾶξ πεποιηχένα! τοῦτο, Οὐ χρὴ προσφορὰν 

ἐπάνω αὐτῷ γενέσθαι " αὐτοφονευτὴς γὰρ δαυτοῦ 

ἐστι, ἀτὶ οὖν πάντως τὸν κληρικὸν μετὰ ἀχριδείας 
“ » - , 

ἐρευνῆσαι, ἵνᾳ μὴ ὑπὸ χρίμνα πέσῃ. » 

ΒΒΑΣ, Ἐρωτηθεὶς, ὡς τὶ μὲ ἔχων τις ὑγι τὸν 

λογισμὸν, ἀλλὰ παρατοχπεὶς τὰς φρένας, αὐτόχειρ 

γένηται ἑαυτοῦ, κὶ χατὰ χρημνοῦ ὠθήσει ἑαυτὸν" ἐὰν 

χρὴ ὑπὲρ αὐτοῦ εὐχὴν γενέσθαι, ἡ προσφοράν᾽ εἴς 
ΜῈ ΣΝ τὸ  ϑηνενο 

πεν, ὅτι ἐὰν ἀληθῶς ἜΝ ΡΟΝ γενόμενος ὁ ἜΘΝΣ 
χ Ν 

πος, χα' μν εἰξὰ Ό ποιεῖ, ὃις χε: οἴσατο ἑαυτὸν, 

ΜΝ 5 νι 
ἐκρήμνισεν, ἢ ἄλλως διέφθειρε" 

ποπφορα. Δεῖ δὲ 

γελήπεται ὑπὲρ αὉ- 
ἐς ἣν Ἀγ ἥ 

τοῦ δέησις καὶ πὺξ εἰς εὐ 

ποοσχαλουμένηυς ἀνοιδοῦσηα! πεοὶ τούτου, 
3 

μι 5- ' Ἀ ἐκ μιχρονυ κίας, ἢ ἐξ ἐπηρείας ἀνθρώπων, ἢ 

λως πῶς, ἐχὼν χαὶ εἰδὼς ὃ ποιεῖ, διεχειρίσχτο ἕχυ- 

τόν. Ὑπὲρ γὰρ ποῦ τοιούτον οὐ .-- ἢ οὔτε εὔχεσθαι, 

οὔτε πουσφέρειν, ὅτι αὐτοφονευτὸς ἐστ 

Ἐρώτησις. 
οἶα ξ π ἮΝ 

«Ἔν Ὑπνὴ πνευματιζ,, σιληρα 
ποτῷ ὥπρρηῖς, πότον. πῆς, δ δ ΗΝ Ἢ 

φορεῖν, ὁ δὲ ἀνὴρ λέγει, ὅτι Οὐ δύναμαι ἐγκχρατεύε- 

σῦχι, καὶ θέλε! λαδεῖν ἄλλην" ὀφείλει λαύεῖν ἑτέραν, 

πινὴς ὥξεξ χς 

ζὴ οὐ ἡ ἢ 

᾿Απόχρισις" 

« Μοιχεία μεσολαδεῖ τῷ πράγωχτι" 

που τί ἀποκρίνεσβθχ! οὐκ ἔχω, ἢ ἐφευρίσκω. ν 

βΆΑΣ. Ἱερὶ ἀνδρὸς ἡ ἐρώτησις ἔχοντος γυναῖκα 
τ , , Ξ ᾿ 

πυτοματιῶσαν, ἤγουν πνεύματι πονηρῷ" ϑυνεχομε- 
νην, χαὶ οὕτως μαινομένην, ὡς καὶ σιδήροις δεσμεῖ- 

σθα!, ἵνα μὴ ἑχυτὴν ἀπολέσῃ ἢ ἑτέρους βλάψῃ, ἢ 

551. ΘΟ... 1, ὍΣ 

(Ὁ Τό. [μ6ε6, εἰ τό, Ἐριτ. 

ΒΕΒΡΟΝΘΑ ΟΑΝΟΝΙΩΑ. 

τῶν ἁγιασμας των, οὐ παύσεται ἃ 5810 ΠΟΙ Ηἱ. [ποιἀϊατγὶ, φια 168 συτῃ γ6}}6 σοτη τα - 

1306 

ηἴρᾶτο ΟΟΒΠΟΥΘΓΙ . 

Γιἐονγοηαέϊο. 

« 115, 4ἱ τα Ρ πιο αἰ! βουϊοίαϊο απσαπίαν, τὰ σαϊ- 

ἰναβηατα ἐορ ἰδ πο ἀΐοθι5 ρυομοποια ὁρονρίοι, αἱ ἃ 
τμλαϊὰ οΟΗ β Θ588 ΟΞ δηΐ, δὲ Φαὶ θ βῆδηιὶ μ085- 
(αθαι πᾶροαδηὶΐ ὃ χ 

Ποιεροηβῖο. 
« Ομοὰ ἅπ|8 ἀϊχί,πὰπὸ σοι 5. ἀἴσο. Ποῖ ΑΡροβ- 

[0105 : « Νἧᾳ [ρα 6 νὸβ ᾿πνίσοιας ἢἰδὶ ον οχ οοπ- 

τ Βόηδα ἐἀ ὑθΠΊ) 15 ς τι}. ἡ 6 {15 οὐα ΟΣ Θ᾽ ΤΙ ΓΒῸ5 

«6 1ἄδ ὁοπνοηῃ 8. πὸ νὸ5 ἰδηϊθὶ βαίαιὰ5 ρυῸΡ- 

ἴδν Ἰῃσοπι θη 8) νοϑϑίραηὶ ὃ,» ΝΘοΘβϑαγο ἀπίθια 

δαθθυαίο 6} ἀϊο Ἰϑ)οπηϊηΐοο ἀρβύηθτγα οροτίοι, χυοὰ 
βρι ἔα σασγίοίατη ἴῃ οἷ8 θοιαίπο οὔδγδαίαγ, » 

Τηξργγοσαίζιο. 

« 81 Ζυΐδ, σα] 58] σοπιρο5 ΠΟΙ 658561, 51 1 ἈΠΌΠῚ 
αἰζα!ογῖι, ν6] δἰίαμα 586 ρυφοὶρ!αννειῖ, ..᾽ 6. ὀρλὰ- 

ο δὴ ποὴ ὃ ν 

Ἠεοροηϑῖο. 

« Ηος ἀθσβοῖ ο]ογίοα 9 ἀϊδοθι γον δὶ τ γόνον 
τηθ 15 ΘΟ ρΡῸ5 ΠῸΠ 6586᾽, μος ἔδοντες δᾷσμε Θῃϊηλ 
}1, φαὶ Ὧ4 ὀπὶ σὰ πο δορί τι τρριπθηῦ, νο ἢ μὰ 8 
ἌΒΑΘαΟΙ ΘΒ] αἰϊοβεῖα εἴ οται δα Ῥσο ρβο ταθ θα - 
ἴατ, οἱ ἀϊεποι οαπὶ ποι [1558 ἀρὰ 56 ἡ πουπαηαᾶπι 
δπίοτῃ ρτγορέδτ ἰη 58} ατ]ο 6 πὶ νομὴ, ν6} α΄ αῸ 

8110 τοὺ ρ6 0 πορ Π μοπιϑτα τας ἰθοῖβϑθ Ῥγὸ [.}5- 
τὰ οἷ ΟἸα 0 ἤθη 68. [ολθιὰὰ : οδὲ Θαΐτα 58) Βοιηὶ- 

οἶα. Ορονίοε ἐσρὸ οἱουσατη ἀοοαναῖο βο βοῖ α ΓἹ, πὸ 
1ηὴ )υἀϊ]οίατῃ ἱποιᾶδι. » 

1λλι.5. [εν γομαῖτβ βαοίακ, 5ὶ ἴθ, Π| ΠΟ Ὼ. 658 ΒΒ. 9 

μθο 5, βδὰ βηϊοῖζ, 515᾽ τπογέοιη. οοπϑοίνονε, νοὶ 

88 ἀδορβαην μροἱρ ἔδπι ἀ64οΥ 1 ἀῃ μΓῸ 60 [4οΐθη- 

ἀὰ 511 οταίϊο νοὶ οδίαιίο ὁ αἰχὶὶ ἀασὰ 51. οτηο 

ααλ θην γαύόγα δηοί αν πι 615. δ᾽ ΠοϑοθΠ5 σα ἃ ἀρ8- 

τοὶ, σ᾽ υὲ τπαηστι δἰ] τὴ, γρὶ 56 φγεθοἱρὶ [ἀνδγη!, νο] 

δ χαοποῦο ἱπίογοιμοῦιὶ ς ὕοίργα οὸ οβ]αίο οἱ ογὰ- 
[1ο. Ορουῖοιῖ δυΐθαι δο5. ἦα] δά ὁταίίοιθιι ὀνοσδῃ- 

ἰὰγ, 5. ΗΠ τον Ἰηνοδμανο: πη} ΥὙ6] ρΤΌΡΙΟΡ 

απΐηνὶ {{π|| 4 αΐθτα, γ6} που πλπῖτα ᾿Π 5 Πα σα δὴγ, νοὶ 

ἀΠἀὸ 110. πιοάος μετ θη 5 8 Βοίοη8. 11 ἀρϑΡοί, 

51 δὲ βασι δι (αν! σὰ 14}} δὰ πτοσ ΟὐαΓΘ, τὸς 

οἴεγιο ὁροτίοι, φαουίαμν 58] κοταί οἱ οϑῖ, 

Ἰηϊεγγοραΐξῖο. 

ω 851 ΔΙ᾿οὉ}} 5 ὌΧΟΥ δρίγι αι σον ρει, αἱ [οὐτϑοβ 

δἰ ὁοπιρρ 85 μοϑίοι,, νἱν ἀαύβην 4] ΔΕ; ΝΟῖ μ08- 

56πι σοηἰποχα, δ, ν 6} ἀδπι δοοὶρ νὸ : ἀοθοίηο 

ἃ΄ϊαι ἀοΟΙΡ ΓΟ 8Π ἤ0π ἢν 
Ποβρονςῖο. 

«ἴῃ πᾶσ τὸ σιίθαην δά υ!δι απὶ που σράϊς, ποῦ 

Βᾶθεο, αὐ Ἰηνοηΐα χα! «δ ἐὰ Λοϑρομίοας τω» 

Βαι5. Ταιθυτοόραιίο ἐδ. ἀὸ τπανῖῖο, (αὶ Παρ οί πιλο- 

τοπὶ πρίθτα οοτγερίασι, 50ὰ 5ρ᾽ τ τα πε ἴα ἀρ! ἰαίαῃι, 

οὐ τὰ Γπροηἴοπλ, αὐ ὁΠἀπὶ ἴθγγοι5 ΘΟ ρ Ρ Πθ 15, 1ηᾶ- 

πἰείσχας ἰποίατ, ΔῈ. βοίρβατα. ἰπίθγι υλαϊ, ν6] 4108 
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Ἰωϑάϑὲ, οὰπὶ πᾶ ἴρ56 τοι ΒάΒοτθ πὸ ροίοϑετ ἀϊοί!, ἡ συνελθεῖν αὐτὸν ἀδύνατον, χαὶ λίγοντος σωφρονεῖν, 

ἀαδοῦι 580 ΠΟῚ ῬΡΌ586 σοῦ ποΡο, δὲ γα} αἰϊαῃ αχὸ - 

τϑὴι 6 ἢ Δ) δοοίρογο, ΒΟΘΡροΏ5] 0. 6 πὶ 65ῇ, 58 

ὨΪΏ1) ρόδο Πἴσογα, δὲ οπὶπὶ Δα] 6 νη), 51 ὑ05- 

ἰδη16 ταν] Ποηἶο, νἰσ δ᾽ ίατα. πα! οτθαι ἀπολΐ ἸῺ 

τη γὶ πιοηί τη. Εχ ύν "Πα απΐθηῃ ἱτη ρογαίου 5 ἀ0- 

ταϊηὶ (,8οη 5 ΡΠ ΟΒοΡΙΙ τππαγί ὸ σοποθαβαπι οβῦ, τὰς 
Π6γ15 σαθ Ρεγρθίαϑ ᾿Ἰμβαπία ἰὰ δογαῖ, Βοίνο τ παιδί γι- 
τ ΟὨἑ ΠΣ : βοϊαίο δαΐο τηαϊτποηΐο, ᾿ἰοδὶ πηι ῖο 

αἰϊάτηῃ ἀχόγοῖὴ ἱπ γοι πᾳ το, 
Ἰπειογγοραΐίο, 

« 81 σα β 16] πα, αὐ σοιμηλαϊοοὶ, 05 ἸᾶνΔ 5, 

γ6} ἴῃ ΒΆ]η60 ἀφύδαι ὈΙ᾽01. ΠΟ]6η8: ἀοβθεῖὶηθ οοιῃ- 
τ ἰΟᾶΓΘ ὃ.» 

Μεδροηβίο, 
« Ουἷδ οὐἴδηὶ ἱπυθηλ βαίαια 5. ΟΟΟΔ 5] ΟΠ 6 πὶ ̓ΓΟΒΪ - 

θη] διπὴ ἃ σοτηπηπηίΐοπε, γα θη αβῃοῦ [δοϊδί,» 
Ταϊογγοσαῖῖο. 

« ΒΟΣΙΟΠ6ΠῚ Ποῖ 50 068 δυάϊοηίθ5 οἱ πο ἔδοϊδη- 
1.68, 8η ϑπ|05 ἀ1ο10 ΟΡΏΟΧΙΙ ὃ ν 

Πεβροηδῖο. 

« 851 Ποὴ ἰδοιϊδπηῖ8, Π6Ὸὺ ΠῸ5 δοσιι58τ6 σοηθ ηριῦ, 

ᾳυοα δυαϊδηΐθ5. ΠΟ ρᾶγθᾶτλα5. ἔδίὶ δα θπὶ ΡᾶΓβ8 
88 {153 56 ͵ ρ0505 δοοίβδγο. » 

]αϊεγτοραίϊο. 

« Εχ φυδῆϑιη Θίαίο ἃ "80 ᾿ἀοδηπι ροοσαίᾶ ἵν» 

Ἀεδροπεὶος 

« ἔχ πη δου) 5αὰθ σορηϊίοηῃ δ 6. ρυτιἀθηα : 11}} 

φυϊάθπι ἃ ἀθοβπηΐο: πὶ νΟΡῸ ἃ ᾿π8 ]00] δια! οι, ν 
Βαι5, ἔχ υπί αϑοι) 5616 ὁομη ον 6 6. 1π 16 }Π|56}- 

ιἰὰ ἀϊοῖὶ! ἃ Πδὸ ρϑορδία πάσαν! Ραογὶ ομληλ, αὶ 

58 η ΔΟΡΙΟΡΙ5 οἱ τ βη ! λη Ποτὶθ παίαγθ ΒΟΠπῊ πὶ οἱ πι8- 
Ἰατα οἰἴὰ5 ἀἰβοογμππε: 481 ἀὐέοια σαπὲ μα οεϊοῦῖς 
ἰάταάϊουῖσαιθ ἰΠ ΘΕ}, ἰἅγὰ  σαπὶ δά ὑοαπ π θτὰ 

6}05 συοὰ ἢθτὶ οροτγίοι. Ἰάδο 4Π1}}5 φυϊάθηι ἀϊοὶ 0 

ΔΏΠΟ ἀθοΐῃχο τϑρυΐατνὶ Ρϑοσαίαπι ; ἰδ 6 ΓῸ ἃ τη8]0- 
τὶ οἵ ρου θοιοτῦὶ ἰδίο. 

(8) θέλουτός τε Βογίε, θέλοντος δὲ, Εν, 

Β 

λοντός τε (8) λαῦδεῖν ἑ 
Ἑ δὲ ἀπόκοισις, ὅτι οὐ δύναταί τὸ εἰπεῖν. Μο!χεία 
γάρ ἐστι, τὸ, ἔτ: συνισταμένου τοῦ γάμου, ἑτέραν 

γυναῖχα ἑτέραν νομίμως, 

Η͂ μ . Γ Ν 
ἀταγέσθαι τὸν ἄνδρα γυνχῖχα εἷς συμόΐίωσιν, 'κχκ δὲ 

πἧς νεαρᾶς τοῦ βασιλέως κυρίου Λέοντος τοῦ Φιλοσό- 
ΓΥῚ πὰ δον : ᾿ς ἶν ΝΞ Ν 

φου, δέοοται τῷ ἀνὸρὶ, μαινοιένης ὀτηνέχὴ μᾶάνταν 

τῆς γυναικὸς, 
᾿ 

θέντος, ἔξεστι: 

σασθαι. 

λύειν τὸν γάμον" τοῦ γάμου ὃς λυ- 
Ἐς ἀρ ίδαν, Ἐπ Ὲ ᾿ ὭΣ τῷ ἀνδρὶ ἑτέραν νομίμως εἰσοιχί- 

« Ἐὰν νηστεύων τις 

νος τὸ στόμα ἢ ἐν τῷ βαλανείῷ χατέπιεν ὕδωρ μὴ 
θέλων" ὀφείλει κοινωνῆσαι : 

'Απόχρισις. 

« Ἐπεὶ εὖρεν ὁ Σχτανᾶς ἀφορμὴν τοῦ χωλεύειν 

τῷ χοινωνξσα!, νιπτόμε- 

αὐτὸν τῆς κοινωνίας, συχνότερον τοῦτο ποιήσει. » 

'Ερώτησις, 
- - ᾿ » ᾿ “- - τ ᾿ 

« Συχνῶς ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ 
" Ὁ, τ τὰ ρθη αὶ 

ποιοῦντες, ἄρα ὑπὸ χατάχρισίν ἐσμεν ; » 

᾿Απόχρισις, 
ΡΒ’ ΨΟΡῚ Γ Ἔν ἐς ποτ ἐνωνήν 

« Εἰ καὶ μὴ ποιοῦμεν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐνδέχεται μὴ μέμ- 

φεσθα! ἕχυτοὺς, ὅτι ἀχούοντες παραχούομεν' μέρος 
δὲ σωτηρίας ἐστὶ χαὶ τὸ μέμφεσῃα! ἑαυτούς. » 

᾿Ερώτησις. 

« Ἔκ ποίας χείρας χρίνοντα! παοὰ Θεοῦ τὰ ἀμχρ- 

τήματα;» 
᾿Απόκρισις. 

« Πρὸς τὴν γνῶσιν ἑκάστου χαὶ τὴν φρύνησιν. ΟἹἱ 
μὲν ἀπὸ δεκαετοῦς χείρας, οἱ δὲ καὶ μείζονος, » 

ΒΔΛΑΣ, Πρὸς τὴν γνῶσιν ἔχάστου καὶ τὸ φρόνημα 
ἔθη χρίνεσῃχι τῷ Θεῷ τὰ ἁμαυτήματα, Οἱ μὲν γὰρ 

» 
οξυτέρας φυσέως Ὅνπες τῶν παϊόων καὶ μᾶλλου 

4 ἢ Ἂ- ᾿ ᾿ “ΚΡ . ἊΣ, 
εἐγρηγόρθιας ᾽ στ ιτερον ὀιακρίνουσε το καλὸν 

δ᾽. κι ᾿ ΤΣ 
χαὶ τὶ τὸ χεῖρον" οἱ δὲ νωθροτέρχς τυχόντες χαὶ ἀνα. 

πεπτωχυΐίας ἕξεως, βραδεῖς εἰσι πρὸς τὴν γνῶσιν τοῦ 

δέοντος. Διὸ τοῖς μὲν ἀπὸ γικχάτου ἐνιαυτοῦ τῆς ἀλι- 
ἧς. ἃ, ᾿ ὙῊ 

κίας αὐτῶν λογίζεσθαι εἶπε τὰ ἁμαρτήματα, τοῖς δὲ 

ἐκ μείζονος καὶ τελεωτέρας. 

ΤΙΜΟΤΗΪΙ ΑἸΕΧΑΝΏΗΙΝΙ 
ἘΡΙΘΤΟΙΑ 

ΑὉ ΡΙΟΒΟΒῸΜ ΤΥ̓ΒΕΝΒΕΝ ἘΕΡΙΒΟΟΡΌΜ. 

(ἀρυὰ Ἑδουπάστῃ Ηδετηΐδη βετη ; Ορρ. Βἰτιποπαϊὶ, ἃ. ΠῚ, Ρ. 542. δ4. Ῥαγίβ.) 

Ὠοηληο πι6ὸ, Ρ6Υ οὐποία ΠΟΠΟΓΆΒΙΠ δὲ βα ποῖ β5- 
5180 ΘΡίβοορο δι σοηδδοογάοί! ίοάοτνο, Το Θὰ 5 
ἴῃ Ομ γίβίο βα]αίο τ. 

γυγίαίοα. ἰᾳᾶπη οἱ νιῷ ρου[δοι πη θπὶ δὲ Ζ 6} ΠῚ 

ἐθοίδ εἰ ἀροβίο! σα ἔχ οἱ, ρει ἀἰκαιίαιθ ργωάί- 

ζᾶτο ποαυδααδιι ροΐοτο, Ρ 8 Πὶ 5ἱ ΔΙ ΤΠ Τα ῬΓΟΒΘΓᾶ - 
Υ6ΣῸ ; ΠΟἢ ΘΠΠΠῚ τοΠιλ 1} ΒΘΡΙΠΟΙ 65 εἰ τὸς, νυΒὶς 
δα σογίο ἀοπαίη 65... ἡοἢ 5ο᾽ απ ὁγθάθτγρ ἴῃ ΟἸιτὶ- 
δίασηι. Φθϑ 0101, 561 δἰίατι, ΡΓῸ ἰρ80 ρϑίῖ, Ηδης ἰθδια 
τϑοίδηι οἱ υδαίΐδῃι οἶτοᾶ Θὰ πὶ νοϊαηίαίσθτῃ, οἱ ἰπ46- 
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ΟἸΪ ΔΒ Θὰ οἶγοϑ Ὀ1Θ 8 [15 τ Ὑ 5} ὙΠ ΠῚ) ΟΟηϑ οἰ ΠΕ Δ], 
ΟἸΤαλ νΟΡὶβ. ᾿Π69558 δἱ αἰν 8 ρᾶρᾶ ποβίοσ. Αἰμαπᾶ- 

515 δϊοβϑίδξ 5. δϑὲ γοβϑίγῷ γο! σἠοϑίται, εἴ 05 5.105 
αἰβοίρα!ο5 ἀ ἀαχιξ αα ἀπηληάδπι [πᾶπὶ ρΟΥΙΟΟΡΟΠΘΏ, 

ΤΑΟΒΙΟΕΝΌΒ. -- ΝΟΤΙΤΊΙΑ, 1810 

δὲ ογᾶιθ ἃ θ60 ἰῃ πι}ῖ05 ἀπ ΠοτιΠΊὶ οἰσουΐ 5. ρτῶ-- 

βου νϑϑίγαπι υἹίατα, ἀὦ ἀΠ πἰαΐθα. ΕΟ] σθαι; 

Ομ γι δι. 

ΑΝΝῸ ΒΟΜΙΝῚ ΟΟΘΏΧΧΣΊ, 

ΑΡΟΙΙΝΛΔΉΙΠΝ 
ΠΑΟΒΙΟΒΝῸΣΒ ἘΡΙΒΟΟΡΤΙΒ 

ΝΟΊΙΤΙΑ, 

(σλτιανο., Ῥοίθγη, Ῥατγμὴὶ Βιδιϊοίλ,, 4 Υ, ῬτοΙδρ. Ρ. χχϑα, οἱ Ὁ. 389.) 

1. ἀρο!πηδτίαϑ, ραένα ργεβυμίονο (α) 518] δορσηο- Β πεμφθέντες, (φέδραπι σαι σοηδίδι, δὼ. ἴρβο ἵστα 
τηΐη6, ᾿ἀοα!οθ9 ἴῃ ϑυεῖα οὐμιβ, Ἰοούοῦ ῬΓΪ πη 
Παοάϊοβῃα» }}Π15 ΕΟ Θ βῖθθ, αὖ ΒΟΓΙΡῚ ϑοσγαίο5 (δ), 

ΤᾺ} οτἀϊηδία5. Ππτπδηΐοτγα πη αἀἰβο  ρ] Δ ΥΌτη Ῥδγὰ 
᾿πβίγαοίιβ, ροεῖα φαοαῖιθ δχ μα ἷὰ5 αἴχαο οταίον ἱπ- 

Ξἰρη 5 (ὁ), ἱπβθηϊο, δχϑγο  διίουθ, ἀοοίγ πα ρΡ]0}]- 
πλτῇ Θχοθ!]αἶξ, ΟΥΤΩΣ ΠῚ 416 ΒΟΥ ΡοΓ τα ΘΟρ ΟΝ 155)- 

μὰ05. ἅμ }} (4), ΕῈ μᾶρηϑ αυ!άθῃι ἰὴ ἘσοΙβαῖα οχὶ- 
5 πηδίοη 5 ΜΠ 1} ἔα 5θος ραββίηι δχ νοίθγ θὰ ἐπέ} - 

Ἰριπιαβ (δ) : αἱ ργορίονθα [μον δὰ ᾿ἰ,δοά᾽οδηδιῃ 

Ἐξροϊφβίατη τοροπά πηι ουθοίι5. Ναχπα δαῖτ ἀθ ἀρο- 
1πδΡὶ ορ᾿βοοραία ἀπθ᾽ίατο οαπὶ ῬὨοΙο (7) [ἃ 58 6ϑὲ. 
ΒΡ! χαϊάριη μὰς 46 βὸ ἀτομογί5. Ναλι ΔΗ ΖΟΏ 8, 
βαϑίλας, ΕρΙρπαηίι5, Τηδοάοῦγιία5. δοσγαίθο 80 80- 

τοτα θη; σαΐϊῃ ΘΓ ΘΟ πα 5 ΒΥΖαΠΕΪΠ15 ΘᾺ ΠῚ ρΓΘΒῸν - 

ἰογαπὶ ἀπμίαχαΐ Δρρο αὶ (4) : ὲ νθΡοὸ ΑΡΟΠΠΑΓ τὴ 

ζυἷ556. Δη{ἰ5{{{6πὶ 1,Δοά] σοπ τη ἰοβίδίαν ΗΪ γοὴν πλτι5 
{Δ} ἀαὶ δὰπὶ ρτοθα πονογαῖ, σρρθ. οὰπὶ ἤρϑιέσε απι- 

αἰονὶξ Απίλοοσδιῖα ἔγδαμθη ον οὲ οοἰπιονῖξ (ἰ). Νοίιο 

αἰϊίαν ΒαΠ πὰ (7), Νετη θϑίαβ. (Κ), ΡΠ] οϑιοτρίαβ (ἢ 

ΠΠἶ4π6. Ουδηάοπδηι γότο ἰὰ σοπίϊρονῖῖ, σα] οροτο- 

γα δεὶ ἀθή ηἶγο, 51 απ ἀΐα5 Τ.Θααϊδηΐαηι (π|). ΔῈ Πα 

«Ἰίοτα οχρίούδίαι ῃΔΌΘαλ5. σα 1110 ΑἸοκαπάτνιηο 

δηηὸ 362 80 Αἰμδρδϑβῖο σο] ργαῖο φαοβάδτγῃη Ἰποηᾶ- 

σο5 Ἰηἰθγβαἶββα 80 ΑΡΟΪ πανὶ δρίβοορο ἴῃ ἰοὺ 
ἰρβαπι τιῖ8805 (π)Ὲ: Παρῆσαν χαὶ τινες ᾿Απολιναρίου 

τοῦ ἐπισκόπου μονάζοντες, παρ, αὐτοῦ εἰς τοῦτο 

α) Ηίοτοι., 118. δὲ Ψὼ". ἐἰπιδίν. σαρ. 105. 
Ἢ Ηϊει οὐαὶ, 8. τι, σᾶ. 46. 
(0) 5υ14,, ν, 'Ἀπολιν. . ἴοϊῃ. ἴ, ρᾶρ. 280. 
(4) Βα511.. δρίβι, 2.ᾧ, αἱ. 82, Ἔπε 

Ἐρίρῃ., τὶ τχνιῖ, ἃ ΧΧΙΝ. 
(Π) Ῥύνοι., ἴῃ ΘΒ δι. ῬμΠοβι,, 11. νί, οδρ. ὃ. 
(ῳ) [.ϑοπὶ.. δ ϑροίίβ, δοῖ. ἵν, Ρᾶρ. 906, ἰοαι. ΧΙ 

Βιδί. ΡΡΟ Ρανίς. 
(Ἀ) Γ». 6. 
(ὦ Ηἴδγοπ., δρίβέ, 84, ἃ]. ὑὅ. τ Ραμ Δ 6Ἐ., 8 ταὶ, 

. 519. 
᾿ () Βαῆα,, 58, δοοὶ,. ΔΒ. αι, ὀρ. 30. 

ἢ (πὴ Αἰδαη., 

Ῥοτα μδοἀϊσύπαπι ᾿οο! Θϑία πὶ τοχίβ56 φαύήπο Ρ6]8- 
βἰπη, 4] ἃΠπὸ Ἰηδδαπθηίο 368 δὰ σγμοάυια ΑὨΙο- 

οἰιδηᾶπι ρογγοχὶς, αἱ ὃχ δοογαῖο οοηϑίδί (0); δα ϑιῖ- 

πγᾶτὶ πὶ δαυ ἀρ οὐπὰ ΤΙ δυο πιο ἰρ), ἀροϊπατίατα 

[,δοαϊοθῷ ὦ νὰ} 515, Ροϊασίηλ ἀπίθτη [δοάϊοθεο 

αὐ 1ἰδαππῆι, ΘΡΊΒΟΟρΡῸ5. 51 Π1}} ΘΧΒ. {1586 

Π. Ῥόοῦτὸ Αροϊαγ ὰ5, ἐπ ρϑἱ, σα] οἢ}5 ἂς ρἷδ- 

ἰαϊι5. ἰδαάιραβ ΟΙατὰ5 ς 40] Ὠἰ τα Γαπὶ ΠεογΘ 585 τα 118 

νοα 105 ορργυθϑδνΡαὶ, οἱ ἰπἰ αὐσοῦ ἀεὶ σομ αἰ - 

ταὶ ρῦγοτθϑ, α αἷἱ ὙΠ θη 15 Πἰτὶ ηΡη 515 (4); ἀἅπ|- 

486, ΒΡΊΡΆΔΗΪΟ [6516 (}), ὀχβι πὶ βαϑ παθταῖ, αυθα 
ΑΥΤΑ 5. ἀπϑρη ΠΓῚ πο ] δὲ, ορι ποάοχῖβ οσλπιθι5. ῃτο- 

Ῥίθτθα  οηρο ὉΠ 1 5βέ τ 5 ΡΟ πρὶ 8,1) 6 4}, [4}15 
80 ἰδ 15 νἱγι ἃ Ὁ ΕΟ 518 (ποι ἀἰβοθββι!, ἂὸ ΠῚ πη - 

τι ϊάγατη ΒΓ βίτῃ δχ 510 πρυλῖπο ἀρροι]αΐαπι σοὨὶ- 
ἀἢ ρΡομαρηδυῖαχαθ. 0.0 δπΐδτα ἰδ πηροτγὸ 14 δοοίά8- 
τὶς, πὰ ρΙΔη8. σοι μοτίμτῃ ΘΙ. 5, γδίθττ 18 
οηΐηῖ οπιο βρεα! 0 βατα αἷς ἀΓ οαιη θη ὈΓαν 9 5805 

(6 1}}} 85 Θ ΞΡΙΟΙ ΟῚ 6 ΠῚ ἢ] 58 διπο] τοῦ : ΄αρα 9808» 
δὰ (δ ρι15 ϑαϊίθτῃ, δχ νοΐο {{Π| 6 551558 ν᾿ ἀθίασι 8 - 

ταϊα ἀπῖθ Δηπ α 363, 4ὰο σεἰοθταία οὶ ϑγῃοάήτις 

ΑἸοχαπάγι δ, ΡΓῸ ΓῚ5 58] ΒΘ 18 5Ρ851558 ΟΙδΠΟυ Τὴ 

᾿ι Γοϑί τόδ 1116 σοτηρεγὶ αν. [ἡ δὰ πᾶπι4110 5ϑυηοᾶάν 

οαπὶ ὀχροπάθπαάδ 6556ὲ Δρο ΓΙ} ἀοοίτῖ πα, τποηᾶ- 
ολἱ ἃΡ 6δὸ ἰορμειϊ, αὐ βαρθνίαβ αἀἰχί τητι5,ἀοοίυτβ αὶ- 
ἄθιῃ 80) θη θη τἀπὶ δχροβάοτα,ββά ναῖρο δὸ Βα οἾο, 

(λ) Νθπιθ5., ΠῸ. τ ἢ Ναΐ. ἄοπι., οἂρ. 
δὐϊξ. Ὅσο. 1611. 

(ἢ) Ῥαμοϑι., Η πὲς δος, 11}. ναὶ, οδρ. 8. 
(ρ}) (δ χαϊοα,, Ογ", σμρῖδε., ἰοτα, 11, ρ. 794. 

ἰοτὰ. κα ἀπίϊοολ. ΟΡρ. ἰσμ. 1}, ρϑεί, 

1, ΒΔΕ. 3 

τε ἾΟΣ 
(ὁ. ϑουν,, Ηἰβξξ. δοοῖ., 1}. τττὶ οδρ. 35. 
(Ρὴ) ΤΊ τα., Μδης. δοοί., ἰοτα. Ἢ, μ. 

δεν ἰ65 ἀροίϊπαν. 
(4) Υίπο. εἴν, Οοηιπιοιε., σὰρ. 41. 
(γ) Ἐρὶρῆ,, πῶτ, ὑχχνιῖ, ᾽ξ χχιν. 

Ἴ90, Ὡοῖ. ὁἀ, 
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οσοι! ἑαῖο οἰ οοϑι πέθγοβοοβ σρῃθπο. Οοα 58ΠπῸ ο01- αὶ ἰῷ οανιοβὶ αι!5 δ᾽ ἀπ 6 πιϑβοῖο σαϊὰ δἀϊπνου 588, 

Ἰίσογα ἰῇ ρυοπιρία 681 δχ ρδῖ8. ρου παι δρ᾽βίοϊα 

δα οδρίβοοροβ ϑ]οοσβαγοα οὀοῃστοραίοβ, αυάηι], 60 - 
ν5 ΠΥ ΖΑ ΠΕ ΠΠ5 ΠΟ ΒῚ5. βουναν! (ὦ). διχαϊάρια, τ 

ΟΡποτναῦ νἱσ ἀοοίαβ (δ), 68 1 6ρ᾿51ο]α, οαἴονα ααὶ- 
ἄθτα αὐ ἃ πα ἢ 15 ΑἸοχδη ἤνιαπι ἃ] 60 τ ἰβδῖ5 ἈΠ]αἰα 

{αογαμε ργοι θα; δά οἷν ἰατθ  « ἰρδϑατῃ εν ]πι 

σΆΣΠΘπΝ 6580 ἔΔΟ  Π), ἤθη ἀϑϑαπιρία τα 16 Βυμηδη δ, 
ταθηΐθ τα} 80}}}, απ ἐαΓρΊ 8. ὁ  ἀ ο θ5. οἂ- 
Ρἔϊνα ἀποιίαν, βοὰ ἀϊν να ἀγδηΐθ ᾿πλχα αι }}Π}. οἱ, οὐ - 

16 911. 5» 1 σοποῖ! ο ρίαν. ΑἸεχαπάνιπο ΔΡΟΙπδΓΝ 
ἀοοίγηδ. τ ἃ ΠΟ Δ ἢ 5 Ἔχροβιία δ! αὐ ροίς σα 80- 

Ἰῖςα, δάπι!588 [α1|. Ὁ νόγοὸ Πορέ Αἰ δηδβῖὰ5 πδαὰ 

βϑπιοὶ ροβίοα ἴῃ ΔΡΟ παι σι ΡΠ ΘΓΓΌΓΘΒ ᾿νθο 5 

81 (6), Βα αδΙη ἰᾶταθ ΑΡΟΠ δε α τη ̓ρϑαχη τιοπὶὶ - 
δι! πὶ δ᾽ δαυτίαϑ ; φασηπίαπι ν᾽ 6116 6}, τ, φαϊα 6 πὴ 

ορίπαιηαγ, ἀπῃὶ Υἰχ ΑἸμδηδβίαθ. ΑΡΟΙ ΠΑΡ Π5 
σσο 86 56ΓΡΘὮ5,ΘΙΤΌΓΕΒ ΒΡαΓρ θα Ταϊάοιι φαδηΐαῃ 

π ͵ρ50 βιψαπὶ}αῖ ἀρὰ ΑἸ απ ἀβῖομη ἃ θη Δ ΠΟΙ 0 

οἱ 5 ῃσογα Πα οὶ βιαἀϊατὰ δῃμθπ δ ναίατ, αὐ ραίθι ἴῃ 

Ῥυληλ5 ὁχ ἀπαρθἙ Θρ 5101}5 ϑθγδρί οὶ ΤΗΙΔ Δ ΘΏΒΙ 

δρίβοορο ᾿μβουρεβ (α). ΑἸἰμαπαβίο ἀθηγπ ἀοίαη- 

εἷος Ραϊαπι δρογίϊδα δ ν γθ 5 1 ᾿ρ88 1] Οϑα θη δὶ 

ΒΥ ποάο πότπο οα 45. υἱγὰβ8 Ὠγεβουβ ογ Προ 
ον 1. 

111. δαργοη στα ροῦγὸ ἀϊοτὴ ΟΡ 1556. Δμο]ματίατα 

᾿πιρονάμλο Τηῃροβοεῖος ἰγαά! } ΗΙΘΓΟΙΥ ΠῚ 5 (6), Δ ΠῸ 
οἰγοϊέον, αἱ νον (Ὁ, 382, σναηδιο νὰ. ὩΣ ΠΊΪΓῚ ΠῚ 

βίοι οοπίοοἴι 8, καταγενηραχιὼς, [6505 Ἐρί- 

Ρμᾶπῖο (9) δὲ ΝΊϊο (λ). ἔχ χα! λθ ἐῦρὸ νι 685. 1 

5ϑηΠ πα πὶ ἀὁ 15. ΡΎΌΟΙ νου θ]5 σα Τομα μαι" ἴῃ 
ογα(οπο ΔΡ 60 μα ᾶ ἱπ βνῃοάο βροιπα Ποπβίαη- 

Ὁπορο λα η α 11). ὦ πὸ ΑΙ απακία5, ἰπα}}, αἰνευθαβ 
ορ βίοϊαβ δὰ Αρο παγίατα Ξογι θη, απ ἀα αι οὐ ἀρχὴ ἴῃ 

Β46 βϑαρίθπίθτῃ : ὁἐἰδῖηοπ μοβίσα ΠΡΓΟΒ ἰη ομνοὸϑ ροϑὶ 
τηογίοτῃ ΑΡΟ ΠΑ ΓῚΪ 5ογρ δῖ δάνευβαπ δαπις σΟρΏ 5 

1115 ἴῃ ΒΟΓΙΡῚ 5. ΒΙΔΒρΡΒΘη}}15. ΕΒ 1} Αρο πατίο 
Ῥγοίαθγαη! συ ἀπἴθ δά {ΠΠππῆ, ἰδ υάτη οδιΐοπὶ ἴῃ 

ἢ48 βαρίθη!ρπι, βογίρία 58}}..» Οση κα τἰΆαθ Ὀγο- 
οἰ αϑ,απίο ΑἰΠπαλἀδίπ πὰ νὴ [8 Τὰ ποία πὶ [π|1556 ἃ ΡΟ] Πὰ" 
σῖτα, Θ185 σαὶ ἀρὰ βοηςθηία σαὶ νοι αβεοστ Βὰ5 δος 
ΟἹ ΟπἸ ἈΒ1015. ΒΟΡ ΡΟΤΊΒῸ5. βπάγο ἀἰριηοβο αι, οχ 
αα]θὰ5 δριεἀίθηαν, ΑἸ Πεἀβίττα αηίθα 58} Ψαϊοηΐθ, 
Ροβίϑθα ψριῸ δ} Τῃροάοβίο ἀρο!παρίαῃι 6 νἱνὶβ οχσ 
σθϑβίβϑθ. 

ΤΥ. « ᾿νοηρα οι δϑὺ ἀπίγουϑδ ἃ ρο δε ΐ οραγὰ σοι" 
ΙΩΘΙΏΟΓΑΓΒ; 4ΖΌΠΡὰ5 ργοΐεοίο βυτατπῖβ ϑα  Ποὰϊοτὶ θα 5 
ἘσοΙοϑἰῶο μ8Γ 6558 ροίαϊδξοῖ, πἰἶβὶ ργοΐδπα 14 ἢώγος 

(4) [,βοπἱ. Πγλ., ΠΡ.ν ααν. ῥναμὰ. Αροϊϊπαν., ἰο τ. 
1 Τλες. σα»... Ρ. 008. 

(0) Μομα,, ᾿π Ψὴςν ΑΔδαν., Ῥᾶθ. υχχιχ, κὶ ΧΙ. 
(6) Αἰμαπ., ἴῃ Μ᾿ ρίϑε. αἃὦ Ἐριοὶοέ. οἷ ἴθ ἀμο!. [18.Ψ 

σοπίνα ἀροίΐη., ΟΡ. ἰοπλ. 1, βαρ, τι, ρὰς. 901, 999 
6664 

(ἀ) ἀρὰ [,δοπὶ, Βγζ,, δὲ διῦροβ. αὖ Αγροΐϊϊη. 
βορῖρεςς ἴοπι. ΧΕ, ρᾶμ. 1031 Βέθί, ΡΡ. βαγίῃ. 

(6) Πίογομ., θ)6 γὴὶ'", ἐἐπιβίσ,, οαρ. 10... 
 ΤΊΠοαι., ΑΙέπι. ὁορὶ. ἴοτα. ὙΠ], ρ. 687. 
4) Βρίρῃ. πθσ. πχχνη, 5 τιν 
Ὁ) ΝῊ, ρὲ, ορίβε. 256. 
(Ὁ ὅοπο., ἰοτα. Υ, Ρ. ἀδ9 ; ἀραὰ Μοπιεῖ, δὰ Αἰθδη, 

Β 

40 οἱ οὐποῖοσ ἰἀ θοῦ 68 5.105 ν6 181 οα δή απ Ὁ ρΓῷ 

δατηϊϑιίοηδ [ ἀδυθῖ, οἱ οοτηγηἐοτοῖε! ἀοοΙγ8 6115 

ποὰ ἰᾶπι αὐ ἢ σα! 0. απ απιὶ ἱρπίδ!ο μοἴτι5. ΘΟΟ] δοῖδ- 
βἰίοα ἀϊοοτοίαν.» Κϑγθα βαμῖ ΥἸΠΟΘΠΙΙ ΠΡ Ἰ ΠΟΘ η 515 ι)). 

Ελ' Ηϊογοηυγαιθ. δ᾽. βηοίας Βογιρίμγλαβ, ΤΡ μη 6} - 

ὀζϊϊα Ἰρϑῦτη βου ρϑίϑ56 νοϊμηιηα ὑγαά]ε (})}, δ δρύτη 6 Χ 
οί Ἰαμἴβααο Αρο πα χ {μοράλιν. ΠΟ ΠΈΡΗ 18 

ππᾶ ΒΌροτα!, βϑοίηνου μη πιδίῃ ρἠναβὶς ὨΒΥΟ ΟἾ5 ΘΟΓΙῊΪ - 
ἰθδ5 σοπβουρία. Παρ ἀραπι ΠΟ ΠᾺΠ) δχ γϑοθηλο- 

τίρυβ, 4πὸ5 ἰητὸν ΙΔσορα5 Πα ρογάι5 (ἢ). τη οἰ ρ ρα - 

8605 ας οἰσγουμογίατ, ἀρο  πατὶ 5 ἀοῖον ὀχβιῖίο- 

τίν ; ργοριθγθὰ απο, ἰΏΧᾺ}} « οἴπα ἃ γΟΙ ΘΟ Β115 ἢ 
φᾶτποὶ Ἀρο  μ ΕἸ ΟρΘγαπι τϑτα πε πὶ, ΠΤ Θ ΘΙ ν ΠῚ115, 

ϑροτγδίθ5, δοζοηθῆβ, ἢ οβίουρί 5, 8}ΠΠ: ΘΟΓΙΙΠῚ 
ἰδεχθη, ποίη ἰπιϊα5 πιοία ρτάβθοβ πιοηζοχθπὶ [ἀοἱ 1.» 

{10 γ67ο, αἱΐ ΒΑΡ οί ἢΠ15 (τ). ΤπΘ  Ποτα πὶ πηδη  Γο5[8, 

ἀὰπι ὕϑίιβ οἱ Νυνιμη Ταβίϑιπθπίαμι. βῖνο τποὶὰ- 

ῬὨγΑ51 80 ἀροϊ λυ ]ο Ἔχ ΒΘ βϑθτη, 5ῖν8 110 βυτγίρ!ο- 
πὶσ ροῃονο ἢ] αϑυγαίαιη ἰδειαίαν, ἡ ἰδ τὸ τὰ ρυὶ - 

115 ϑοζουαδιι αι Υἱἀ685 (Π}). Δα π6 ἃ οοάϊοιιπι .1155. 

αποίοτὶᾶίδ, φαογιιν οὐἷο Ιαπδαὶ οἱ, δοπλίδαο - 

πῖαϑ [ο)}. χαΐαιιο ῬβαΙ πιου πὶ πιϑ δρἢγαβίη ΡΟ] Πδ- 

τίο, δ φυϊάθιῃ δρίβοορο Παυάίορπο ἀβογιθυπί,αυά 

τεροάοηάσπηι ριυ!ανθιη. 
νι. )6 οροῦῖβ ργείῖο ναγία [τα πίασ δυιάλίογιηι }1ι- 

ἀἰοῖα. ΑἸ βανθρο, δὲ ἀϑυ5 Τουίαβ86 σαὰπὶ ρᾶν 5.1, 
Μειδρ ἢ τγαβίδ 5ΒΕγ γα υἱγραία ΘΠ βοσὶὰ σαδ μα πὶ ΑἸ 

γνοῦα σα σα πὶ 4α] ἰδ ηὶ δϑξὸ ΟΡ ΟΠ 8 δἰ σα 118 ρΟΘ - 
σᾶτῃ, ἴχιο Ἰηἰογάππι ποι ητικιυτάτην, 56 ἃ 5 ρ6 ὉΠ ΔῺῚ 

γος ροθ6 5005 ρβαλθτη ἢ ποεῖ ρίοτο ἀδβι ἀργὰ εὶ 6 ἢ- 
βεηΐῖ. ΔἸ οοπίνα, θ᾽ ασί αὶ ορτῖδ ἀσσπτ, ΑἹ αι δοι 

ἸΠουτιαι σθη το 05 Δοσοβεθυχῃ, σαΐθαξ ποῖ ρου δ 

ἀρῖχαο οἰαδογαίστη οραι5 νἱἀοῖαν : βιφαϊάδηι Ἴπ 9115 

φΟηβοΡΙΒοπα 5 ΠΡΡγβ ἀρ ργορθνγᾷ8β8 Αρο παγίατῃ, ὁχ 

Βα51}110 ᾿η.6 Πρ πητι5 (9): « Οαπὶ 1116. ἑμ σα, 56υ]- 

Ῥόμαι! ἰαο ίαιο αιαση ἃ οτλπθ ΔΓΡΌΠΙΘΙ 

Ῥτγοπιρίατῃ μα θογθὶ, Βογ ρι15 515 [ΥΡΆΓΩΠὶ ΟΥ̓ΡΘΙΏ ΓΟ - 
Ρἷονιι, ὁοη θηρία ΟΠ αν μαϊίοι 8 1118 Φοΐ ἀἴ0}} (4}: 
ὕμν ἤασονε ἰἰδγος ταμί[οβ.. ν 

ΝΙ, γώ Ῥεαπολμηὶ τιείαρ λασίη,, ἄσιφν αὐ! θη 
οὀχβίδηΣ ἈΒΟΙ ΠΡ ΟΡ ΊΒίο 9 τθθσιο 1} 81} 10 ἰπβογὶ- 
Ῥίδ, (18 δέθο 1 0 δα ρούῦίογο ἀββίηθη θ ἢ Ἰάσοσῃ ρτὸ- 
ἴᾳ}}} οϊρ γα (5). 56 Ῥτὸ ἐμβΈ Ὁ ποβίρι ταϊτίοηο, 
αυϑιὰ ἐπ ρυφοία οπα κΘΏΘΡΑΙ δχροξαΐτηιιβ, Ὁ 115 
ἐχουάρῃη 5 θη ρογαπάνμῃ [Ὁ1}, 0} σὰ 5 ἴῃ θα σα 15 γὰ- 
088, 415 1π| πιθά γι αἴόγὲ ον ἰδίην δά ἴοῦ 
(8). « Αἀάποὶ ποῆ ροββδύσα, μαι, αἰ οτδάδπιὶ ἢιᾶς 

Ορρ. ἰοῃ. ἔ, ραγί. "ν, ρ88. 921. 
(1) Υἴηο, Εὲγι, Οοηληλοηῖε,, ἂρ, {1 
(ἀ) Ἠϊδτοῃ., δρ Ῥέν, ἐἐιδιρ. σαρ. 0, 

“α΄ θπρογῖ,, μια, δα ῥεωίηι. γηρίαρ". Τιοιὰ, 
ᾳ, 

(η} Ῥαυγῖο., Βιδί, νος ἰοίη. ὙΠ], ρᾷρ. 667, ποὶ, 
(πὸ βοζύπι,, Ηΐδε. θοοῖ,, 11}, ν, οἂρ. 18..ὁϑῦὃσ 
(ο) δοπίΐαας., ἴῃ [π4. δὰ ἴοχῃ. 1 ΒὲῤΙ. Βιῤίίοιλ 
(Ρὴ θα51}.. ἐρίϑι. 813, αἱ]. 74, ἀὰπη. ὁ, Ορρ. ἰοιη. 

ΠῚ, μᾶς. ἀ00. 
(4) ἔοι]. σαι, 13. 
(γ) Οο(6}., Μοπικμ ἐοοὶ. αν., ἴοτα. 11, ρᾷᾳ. 86, 90. 
(6) 14. 1514., ρᾶρ. 5583. 
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ἀασίαον ορίπ[ο] 5, 58.511 (5. 6. εἶπας ἀροϊἐπανίς, ἃ ἕατα δρί ξέοτατα ΠΙ πὶ ἴῃ τᾶ ΠῸΝ 1 ον ρο]α  γἴ065 1π0}- 
ΘΠ. Π 85 6558 ΡΤ ΓΟΥ ταὰρῖβ σο ἢοίδ [5398 Ὁ 
Ασὶὰ Π15 ΝΡ] ἃ ΑΡΟΠ δε πο 15, Τατηοβὶ5. Πα} αϑοθιησα! 

Βα ρΡΟσ  σμαΠὰ ἀν ΕΠ ΠΟ 5,4 σοῖο τ Γιταῖ ποτα 15 
ἀουίογα. ἈΒΟΤ πα Ἴβι] σπδροοίοσ το ἀθτεηε: αὐ ἀδ 

βαξριοίομα, οοπῃαποταηίαν τοσοῦ δορί, 1, δά 
ΟἸδἀσπίαηι, δἰ, [5115 δρίξι, 73, 82, 393, 315, 992, 

(πὶ νετῸ δριδὲ, ὅ9, Θοητοϑη 6. πιθὸ γα! 68}, απο 

οαμ 5110 ΟΡ στρα αν ον δὰ ΡΟ] ΓΘ ὰ 

βου ρῖςο, ΤΘΒρΟΙ 1} 1116. 65 6 Π6 ποὴ π|556, 564 

5 Πρ] 1015 οἱ ἀπηίοτο δα] αἰα οῃ δι πιο 580 ΡΥ ΘΟ ΡίΟΣΙ 8 

γ6} «Ἰ5οῖρα}} Ἰσσατα ἀπ ααδτῃ ΟὈ [1550 ὐμὰ ΘΌΠΩ ; 

(α) ἥαναη., Υ{{. Βακὲϊ,, ρας. 1780. 8. τ, Β 

ἀἴ580, ΑΕ δρίβίο!  πνοσῦγθ ἀ5 ἤπ δὲ βαπσία Ταίμῖς 
ἰδέε δ, ἂσ ἀεὶ Βορίρία μα βαογο Ἰο εἰς αἰ ΠΟΙ Π5, 
Βιρροπμαβίιο τ δαη ηλ [1555 σον πη τοι αττὶ ΠΡ Ρἃ- 
ὑατῃ ἐμ τΟ ΓΑ μο  πάρσὴ οἱ Βαβηϊητιι σθρογίαπησαθ: 
586 6ἐ ἴῃ 115 Αρο!πατὶξ ἀπάτα τη αἰ βίδυ δὲ απο 
Ἐοοϊοβίθ ἀσοίον ἑη ἰσεγοσαπαρ, Οὐ φασι Αὐϊαχεῖαποὶ 
οὐ ΑΡΟΙ ΝαΡ 5 πλὶ νο] ας φραᾶνβα γι θα αν ΘΟῊ ΠΉΡΓΒ 585 
τρἰηᾶ ἢ» ως 1116. ΝΘ 4α6 δἰ τον βάι8 ΘΡΉΞῺΪ γἱρ ἀο- 
οἰἰββτη5, αὰ! 5. ΒΒ. ὑρδράτῃ ἰουγατα ΠῚ ΥΒΟΡῚ9 
δνα σαν! (αὐ, φαἴχαο ργορίοτθα δαδάθπι Αρυ!παρ 
οὐ 4511 ΘΡΊΒ.01α9. ΘρΌΡ 5. ἀθοθπβοηάδβ ἀαχὶξ (ὁ). 

(0) Βα51!. Ορρ. ἴοπι. ΠΙν ραμ. 03 Ξ6ᾳη. 

ΛΙΟΛΙΝΑΡΙΟΥ͂ 

ΕἸΣ ΤῸΝ ΨΑΆΑΤΗΡΑᾺ 

ΑΡΟΠΙΝΑΆΠ 

ἙΑΛΜΟΣ ἃ, 

Δαυΐδ προφήπου καὶ βασιλέως μέλος, 

ὍὌλδιος οὐ πεπόρευται δυσσεδξων ἐνὶ βουλῇ, 

Οὐδ' ἔχνος ἐστάριξεν ἀλιτροτάτοισι γελεύϑοις, 
Οὐδ᾽ ὁλοῆς ἐδρῃσιν ἐφίζετα λυμαντήσων᾽ 

᾿Αλλ' ἔχεν ἠϊηέῳ κραδίην συμφράδ μονα ϑεσμῷ,, 

Οειπέσιον νύχτας τε καὶ ἤματα θεσμὸν ἀείδων, 

"ἔστπεται οἴάτερ ἔρνος ἐφ' ὑδρηλοῖσ! κελεύθοις, 

Καίριον ἀντέλλον σφέτερον μελιηδέα καρπὸν, 

Νωλεμέως φύλλοισιν ἀχειοτχόμοισ' τεθηλός, 

Πάντα οἱ ᾿Ἰθύνοιτο κατὰ χρξος ὅσσα τελέσσει. 

Οὐ τοῖοι γεγάασιν ἀτάσῃαλοι, οὕποτε τοῖον' 

᾿Αλλὰ χόνει ἔχελοι, τὴν ῥα χθονὸς ὥλεσ᾽ ἀήτης. 

εν ὃς ᾿ τς ΑΝΝ 

Γούνεκεν εἷς κρίσιν» οὐδέποτ᾽ ἀνστίσονπαι ἀλεῖπται, 
μ ἐθνς τσμενς 

Οὐδ' ἄγ᾽ ἁμαρτίνοοι πινυτῶν βουλῇσι δικαίων, ἷ 

᾿ ἢ ὉΝ ᾿ 

Οὕνεκεν εὐχγέων βασιλεὺς πάτον οἷός δικαίων 

Τούνεχι δυστήνων γενεὴ πρηοβέλυμνος ὀλεῖται. 
᾿ μ 

ἙΛΆΜΟΣ ΠΕ. 
“- Ξ Ν ἊΝ Ὁ α ΝΡ, 

᾿βπιγραφῆς ὁ ψαλμὸς εὑρέθη χα, 
“ " μἾ Ἢ 

᾿Βνωμένος δὲ τοῖς παρ΄ Ἑβραίοις στίχοις 

᾿ΛΔλ’ ὡς δὲ δευτέσευσε Δαυΐδου κρότοις, 
- " 5: "» ᾿ Γ 

Ἐπεὶ παρ᾽ αὐτοῖς τίεται ταύτης δίχα. 

Τίφθ' ὑπεροπλίην κενεοζτονα σύνθετο "ὅλα, 

Καὶ ναίης βασιλῆες ἀολλίσθησαν ξτοῖμοι; 
" 4 μω 1" Ἀ ΞΕ 

Καί ἐγεβέθοντο δικασπόλοι εἷς ἐν ἰόντες, 

Ιχυϑφασιλῆος ἑοῦ τε κατὰ Χριστοῖο Θεηῖο ; 
σφεων 

"» » Γ ,'" ἐὰν Ὁ πῇ ! γε ὄνων ᾿ 

Δεσυοὺς μὲν σπάσομεν, ζυγόνεσιλα ὃξ δυγομεν αὐτῶν. 

μι ἐδ 

'γψιμέδων Θεὸς οὐρανόθεν δ᾽ ἐγελοίασε πούσδε, 

᾿Κξαθερίζων τ' αὖ μυχτηρίσατ᾽ ἀφροχδέοντας, 

Τίυος ἀμείλιχα πᾶσι κοτεσσάμενος καταλέξει, 

ῦ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ 

ΓΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΟ ΙΝ ῬΒΑΙΤΕΜΝ. 

ῬΘΑΈΜΌΘ 1. 
᾿αεϊαὶς Ῥυορίιοίῳ οἱ γοσῖς ΣΩΡΤΘΉι. 

Βραίαβ ποη δι Βα] αν} πη ρίοτυ αι (ἢ ΠΟΙ, 
Νοααθ νοβιθίαιῃ Πγηχαν 806} 6 5} 1551 }}5. τἱ δ, 
ΝΠ ΒΒΓΠΙ οἱ β15 5641 18 56 6}} ΘΟΥΓΟρΙΟΓ αι : 
584 πάθοι ἀτνίπο σοΡ ροπβοι οι ἰδρί, 
ιν πὶ ποοίβϑααθ δὲ ἀ165 ἰθραῖα ὈΔΠΘΏΒ, 
ΕΤῚ ψοαἱ! μ!απία 1. Δα 0515 οι ἰδ, 
Τοιηροβινατῃ Ῥνοάασθηβ βυστῃ ἀπ] δι ΠΡΟ 1 Ὡὶ, 
Ῥογροίαο [01Π15 1π|0}}515 Ὁ]  η8. 
Οἰπ πα, ̓ μ5ὶ αἰ βδπα αν ΒΡΟΒΡΘΙ 6 ααρβοιπαμ ἔδοῖθε. 
Νοῦ ὰ 05 5πὴ 1 ΠηρΡΓΟΒΙ, πυματα [Δ165: 

5.6 α μα !νεῦ! βίμηξσς, φαθσῖὰ αὐ|΄]ὰ ἰθττ, ρδνάϊαι 
[θη 5. 

Ταχαο πᾳ ᾿υ οι πι ἡ παπᾶν τοβαρβθηξ βοοϊογαι, 

Νόςαο ἀΠ 406 ῃουσδίογευ Ραμα. ΟΠ 51Π|5 μι- 
[5ἴονγαῃ : 

τἄδο μίοτιτηῃ δχ νἱάγα πονῇ ἡππξιότγχῃ ; 

Ἰἀοῖτοο τηϊϑονούα τη σοηθγαίίο γαηϊοϊί5. ΡΟ ΣΊ 1, 

ῬΒΑΒΜΌΘΒ 11. 
Τπβον ρεϊον 9 Ῥϑαίτητιβ ῬΘΡΟΥ 5. 6δὲ αὐδολίε, 

(οηηοις ἀπίοηε ἀρὰ Πεδυθοβ ὑδρβίλμο, 

γον μη αΠι 8}, ξοομπεἶπι5 ἐδ Βαυϊαϊς 1. γυμἰπέδιιβ, 

Οποηῃίαηι αρτὰ ρβοὸς ἢν ἰοπον καδοίμν ἐπν ἀὐριίο, 

{αυ ᾳἃ Βαροιθίαπι 5ἰο] Δ σοταμοδαθναηὶ πα ΊΟΙ68, 

ἘΠ τοργῷ ΤΟ 885. σοι σγοραι! δὰ πὲ ΡΆΓΑΙ ; 

Ἐπ᾿ ρβοναπὶ “]Οπλοτα } 580} ἢπό]σο5}1Πη πηπτὴ πα ἢ 168, 
ΘΡΡΘΉΛαπι Γοσθλ Βα γήπ6 συ ἃ ΟΡ ΊΙϑατῃὶ ραμαῦ 

ψίχοαϊα οι. ἃτανβαιηβ, ἐξ Ἰυμὰ ρεο )εα μη 8 
ρβόραι, 

ΑἸ τοροπαᾶπ5 608 (6 οαὐἴο ἀαΐστ ἰρΓΙ5ι} 608, 
Ὀεβριοίδαβαθθ τάτϑαμι ΒΌ ΒΔ ΠανΪΈ βία] 8. 

ΤαΩς ἱπιριαοδθ νου οὐ 5. Βα ΘΒ Ή 5015 ἀϊοθῖ, 
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"" : ᾿ -- δ ." ᾿ αἱ μ 

Επ [πγόοτϑηὶ ΘρΙΤ8}5 ὃ ΡΡΦΘΟΤ 5 ἘΠΊ ΘΥΘΟΝ σση [Ὁ - ἃ Καὶ χόλον ἀμπνείων πραπίδων σύμπαντος ἀταξει (1). 

{θαλῖι. 

Ιρ96 τὸ ἀπούπι σοιϑμνα!}, αὐ ρ115, 

ϑαποίο ἴῃ πιο 510 15. 6}05 τα Ἰοὰ 8» 

Ργιβάσλπι9 Ποσὶβ ΡΓΘΟΘΡ ΙΠΙ ΟΙΡΊΘΒΗΚῚ 

«ἈΠ Ππ|5 το 5,» Ῥαΐδι )6 5 ΑἸΣῚ δα Τ16, κα 68 Πὲ: 

δ γϑοβη! ἰρ58 16 θομὰ νο απίδιο δία! αὶ ΠΘΥ], 

Ροϑία!α ἃ πὴ8, βογίοηι αἱ δοοὶρίδϑ πα, ἀητὸ 6 η 1685 
[πη8, 

ΕΠ᾿ ροββοββίοποιη ἰλᾶσῃ ἐδ πιῖ 05 ΟἸΏ 68 58} ΠΠΆΤΏ. 

δυγθᾷ ἀπίρπι ἴθ νἱσρὰ μῸ5 χαϊάδιη γεβθ8, 

ΒὺῚ.ῚσᾺ}} νᾷβὰ ἰδ αυδπὶ ὁπ 165, Ὁ 

Ναπὸ ἀαίθπε γε ρ65 του! ἀπὶ|, ᾿π 16] Πρ : 

Ἐτααϊταϊηΐ, οἱ Φαϊ ϑαπλιηαπι ἔθη 6115 ἱπιρογίαιη 58} 

[ἐὐϑἱὰ: 

Ηοσυβϑοι δ : βουυ α 5. δαΐθιη τιϊδοδίβ ῥ8 86 1} {Ππλ0 - 

ἴσθτΣ : 

Εἰ οἱ ἐχβυλ αι ὑσορῖᾶα τχθηΐα 1 ἰ{ἰ8πι| οα ] ΟΠ (08. 

ἈΡρυδποπάϊτο ἰρίμαγ βαρ σα τὰ 1 π ἰγαβοαίαν θχ 

ΡῬίὰ ἀμέθπι 5.11} ΟΠ] Π65 ϑυ ]αὶ 46 νἱᾷ. 

ὅσα οἷἵο Πα πιθαπι ταθπίδῃ) γγάνοπι ὁχοϊατιί, 
Ομ 65 5110] δΘ811 5110} } ρέγϑηΐθ5 ΒΘΙΏΡΘΓΊΩ ᾿ΡΒΌΪΣ. 

ΡΒΑΙΜΠΒ ΠῚ. 
ανταὶϊ ἱμρεῦγ δ τορι. οαγλπθη, απο ἔμ 1615 

Καϊ ἀδεαίον, 5αὴν ἰλομίξ τσαὶ φρέίονῃ. 

ἢ οπίθ8. χαϊὰ ἰοἱ πη ΠΕ ΡΤ Ὁ 5απὶ τὴ δἱ ἢ 

ΜΌΠΠ δαϊθ) Πα τ θη 65. 1 πι6 1ΠΓ651} ΤΟΡ ΡΏ δ ἴν 

ΝΌΪΙ α πὶ τη ΔΠ1Ὼ) ἃ» ἃ θ60 αἀΐσεπ!θβ δ ΌΧΙ απ ὅ 

γογαηι μ16, 0 Πεχ, τὰ βοίημθι ἀοθη 5, 

ΟἸοσία τη δὰ ἔδοίι5, σαρα! βαμρὰ σουνίθοιι ΔΙΊ 1 Π5. 

ἸνοΟῦ Ο ΤᾺ Δ1}8 : 1051 δα ίθμχ ἀπο πΐο ἀπά !γ}} βαηοῖο, 
μο ἀογτην!, ἐθατ  γογῸ πχδ Δ} 8. ΒΟΙΉΠΤ15, 
Ἐχϑυντοχὶ ἀπίθηι, στὰ πλθαπι Ηοχ ἰδ θ θὲ ΤΟΒῸΡ 
ΝΟΠ4ΔΥΩ τιν  ἀἃ5 ΡΟρΡαΪΟΤ τη {ἰπ|6 115. ΘΘΒΟΠῚ, 
51 πιθ οἰγοσἀη65 ΟρρυΪ Δ}, δἰ πα], 
᾿χϑαῦαο, δὲ πὸ Βοριὰ, ΒΌρΡΡΘΙΟ ΒΟΥΥΔΙΟΥ τηθὶ, 
Οποπίδη ἴα ἀλθῸ5 ὉΠ. 165 ΘΥ̓Θ ΒΕ} σαρουθοβ μοθί: 
νογάτα Ῥδοσδίοτα μη ροβεἝ6τοβ. σοπ τινί 5} ἀρηΐθβ. 
Ταῦχι θη, ὁ Ἰἴόχ, ἰὰατηῆπο οποίος ποι ἀὰ 

ἱροραΐο. 
ΡΒΑΙΜΈΒΟ ΙΝ. 

Ομανέμϑ αὶ σαγγαϊαῖθυς αυλὶς μβαίνιις γ|}. 
Ρίαπι νο μα ίδιο ἢ πΊδΙ Π) 6115 δι {ν 1} ργδοδηιο : 
Ὀρριδβϑθαπι δαίδπιλ δχασάίν, οἷο νθτὸ ἀἰδβδίρανι 

[πιῶ το Ρ ἢ. 
518. ΡΓΟΡ.118, οὐ τηδῶ5, Ὁ Ποχ, οχϑαῦὶ ρύθοοβ, 
Υἱρῖ, δά φυϊά ἰἀπατὰ ἡ μ γ 115 ρ αν πὶ ̓τάτη, 
Δὰ χα ἃ οασταπι ναῃἰ αΐοηι, 6[ [158 ομχηΐα ῬΟὨ 57 
Θυοίηοάᾶο γϑιὺ βαποΐαμι ἀἸο}{}5 Πδτ 416πὶ σβίθηα 

[αἀταϊ θη τὰ Ὁ 
ἴρ568 ὑΟ]θ 5 15 τὴ Ἰἰδχ οα!ηδληΐοηι δαᾶίαι!, 
1νὰ βδοσαίο ρα ϑἰ  πτίον γον ὲδ 51}, 
[ΟἿ [6 1π ΘΒ] 1185 μοὶ οὐτὰ5 Δα πὶ, 
ὅ5Ρ65 5 π1ὰ] δἱ βδοῦὶ οἰ πὶ ἐπ. Π|ὼ Ποαθτα Βοπουϑξ, 
ΜῺΠῈ ἀΐϊσαμι : υἷι ποΡὶ5. υἱίδαι ἔογθαίος ἀἰν 185 

[ἀα δ ι 

(1} ᾿ἀτάξε: Βογίθ, ἄτξε:, Ειτ. 

Β 

Ξ ; ΄ ᾿ 
Αὐτός μ΄ ἡγεμονῆα κατέστησέν τ᾽ ἐπιοήσας, 

ὐχγεῖ ἂν σε: Σιῶνος ἑῷ μεγαλίζων, 

᾿Αγζάλλων Βασιλῆος ἐφετμὴν οὐρανίοιο" 

« Υἱὸς ἐμοῖο, . Πατὴ; Θεὸς ηὔδα πρὸς μὲ « πέλεις σύ, 
" ᾿ ΠΥ, ᾶ ΕΣ ᾿ .1 

ματι προσφάτῳ αὐτός σ᾽ εὐδοκίησα γενέσθαι, 
᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ΄-- ΓᾺ 

Δίσπεύ μευ, λάχος ὄφρα λάδῃς σὺ, διδόντος ἔθνη 

[μου, 

Καὶ χε χατασχείην σοὺ πείρατα πάνθ᾽ ὑπὸ υένην. 
- . ἉἬ, ρ 

Σιδηοᾷ δ᾽ ἐὶ δαύδῳ τούσδε γε μηλοθδοτήσεις, 
. κ᾿ -- ἃ. - Ξ Ἅ ἐξ ΟΡ Ἶ ὐδ. ἱ Καὶ κεραμῆος σκεύη ἠῦτε συντρίψειας. » 

- μὴ Ἃ.-- ᾿ ἢ 

Τῆμος δ᾽ οἱ βασιλῆες ἐφημερίων, συνίητε [23] 

Ηαιδεύβθητε, καὶ οἵ κρατέοντες ὑπ᾽ οὐρανὸν ἄκρης" 

Δείδιτε' δουλοσύνης δὲ χεράσσατε γάρμασι δεῖμα' 

Καὶ οἱ ἀγάλλεσυῃε τρομερῇ φρενὶ τέρψιν ἐλόντες. 
ΛΑάζεσθ᾽ οὖν σοφίης, ἵνα μὴ γώσηται ὁ ᾿Εσσὴν, 

Ἑὐσεύξθος δ᾽ ἄμα πάντας ἀποῤῥαίπειε γελεύθου, 
Εὐτε θοῶς φὡλογόεντα νόον βαρύθυμον ἐγείρῃ, 

{πἀντες ἅμ᾽ ὄλδιοί εἶσι πεποιθότες αἰὲν ἐπ᾽ αὐτόν. 
ΨΑΛΜΟΣ Τ΄. 

Δαυΐϊδου λυγρὸν τρίτατον μέλος, ἡνίχα φεύγων 
Υἱὸν ᾿Αὐευσαλόνξιον, ἑὴν λίπε χοίρανος ἔδρην, 

Δυσμενέες τ' τοσοίδε περιπὰέθουσιν ἐμοῖο : 

[Ιολλοὶ δ᾽ ἐγφράμενοί μοι ἀνάρσιοι ἀντιφέρονται, 
Οὐτινά μοι ψυχῇ ἡεόθεν βαζοντες ἀρωγήν 

᾽λλλ' ἐμέθεν, Βασιλεῦ, τὺ διηνεκέως προμαχίζοις, 

Κῦδος ἐμὸν γεγονώς, χεφχλὴν ὑπὲρ αὐχένα τεύχων, 

Κιχλάσχω βλάων, ὁ δ᾽ ἀπ᾿ οὔρεος ἔκλυεν ἁγνοῦ, 

Αὐτὸς ἐκλιμήθην, χατὰ 2᾽ ἔσχε με νήδυμος ὕπνος, 

ΓΑν δ' ἔστιν, τ᾽ ἐμῆς Βασιλεὺς ἀνθέξεται ἀλκῆς, 

Οὕποτε μυριάδας λαῶν πεφοδημένος εἴην, 

Αἴχε με κυχλώοντες ἐπιδροίσωσιν ὁμαρτῇ. 
Ἴγϑεο, καὶ μὲ σάω, πανυπέρτατε Σῶτερ ἐμοῖο, 

Ὅττι σύ μεὺυ σύμπαντας ἕλες χενξταύχενας ἐχθρούς. 

Αὐτὰρ ἀμχοτινόων ὁλοοὺς συνέαξας ὀδόντας. 

Σοῖο φάος, Βασιλεῦ, σέο τ᾿ εὐλογίην πόρε λαῷ, 

ΨΑΛΜΟΣ Δ΄, 

(γ» '- 

᾽» Ὁ σιν πέχλυε, θοῶς δ᾽ ἀπαλαλχεν ἀνέην. 

Ἴλαθι, χαὶ μευ, ΓΑνχξ, ἐπικέκλυθι εὐχωλάων, 
᾿Ανέρες, ἐς τί τύσον τρέφετε βαρυπήμονα θυμόν; 

ς τί φίλην ματίην, καὶ ψεύδεα πάντα τίθεσθε: 

Πῶς δ᾽ ὅτιον φράζεσῃ: “Ἄναξ ὅν ἔρητόν ; 

Αὐτὸς ἐπουρανιός μεὺ "Ἄναξ βοόωντος ἀχούσο! 

δῆνις ἀτασθαλίης προφεστέρη ὕμμι τετύχθω, 
Φράζεσθ' ἐν λεχέεσσι φίλου μελεδήματα θυμοῦ. 
᾿Ελπὶς δυοῦ καὶ θῦμα δίχης Βασιλῆα γεραίροι, 
Πολλοί φασι" Τίς ἄμμι φερέσδιον ὅλδον ὀρέξει ; 

(2) Συνΐητε. Βογίθ, συνίοιτε, ἔριτ. 
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Ἅμμι τε τέκμαρ τὸ γρύσξον σέο φέγνος ὀπιωπῆς, 
Εὐφροσύνην χραδίῃ δωρήσαο πᾶσαν ἐμεῖο, 

Ἔχ σίτου γχυχεροῖο, χαὶ ἐκ λαθιχηδέας οἴνου, 

Ἔχ πε φερεζώο!ο βίης ἔπλησεν ἐλαίου. 
Εἰς ἢν ἐν εἰράνῃ χοταλέξομαι ὕπνον ἀμέλγων, 
Οὕνεκ᾽ ἐπ᾿ ἑλπωρῇ με, Μάχαρ, καὶ μοῦνον ἐρείδεις. 

ΨΆΑΛΜΙΗΣ Εἰ. 

Ἀλῆσοον λαδούσης πέμπτον εἰς τέλος μέλος 

Δαυῖϊδος ἡλάλαξεν εὐρύέμῳ βοῇ, 

μύθων ἡμετέρων, πανυπέρτατε, κέκλυθ:, Ποιμήν, 
Αὐδῆς μεὺ ξύνες ὦχα, ἀρήν δ᾽ ἐπιδέρχεο φωνῆς" 

Αὐτὸς ἄναξ Θεὸς, αὐτὸς ἐγὼ δὲ σε λίσσομαι αἰεί, 

Ἥμετερης ἠῶθεν Αναξ ἐπακούσετα: αὐδῇ ς΄ Ὃ 

Ἔξ ἠοῦς ἀναφανδὰ παρετσομένῳ προφανείης" 
Οὔνεχεν ἀμπλαχίην ἐθέλων Θεὸς οὕποτ᾽ ἐτύχθης᾽ 

Ἁ ᾿ ΟΥ͂ΒΝ τὶ 
Οὐδέ τις ἐννχέτης παρὰ σοὶ χαχομήχανος ἔσται, 

"δ᾿ - ἵν ᾿ ᾿ - 

Οὐδὲ τεῆς ἀθέμιστος ὁμέστιος ἔσσετ᾽ ὁπωπῆς. 
" ΐ : ἔ β 
Βργατίνας ἔστυξας ἀλιτοοσύνης ἅμα πάντας" 
ἘΣ τ ἔφ πρρυ αν. Ν 
᾿λώσσης ψευδαλέης ὀλετὴ ἐν πᾶσιν ἐτύχθη ς" 

’ μὴ - ἊΣ 

Ἐχθαίροι δολόεντα καὶ ἀνδοοφόνον Θεὸς ἄνδρεα. 
ἐπ δας σα ε Ξ : 3 

Αὐτὰ ἐγὼ σέο δῶμα τεῷ μετελεύσομχ! οἴχτῳ, 
͵ ὌΝ ΄ 

Δειμαλέος ὃὲ σέθεν χαθβαρὸν προσπτύξομαι ἱρόν. 

Σεῖό μὲ ἡγέσχιτο δικχιοσύνην, γάσ:ν ἐχθρῶν. 

“Πμετέφην ἴθυνον ἐπ᾽ ὕμιμασι σοῖσιν ἀταρπόν, 
Οὐ γὰρ ἀληθείην ποτ᾽ ὑπὶ στόματος φορέουσι, 
τὰ δὲ ἜΣΣΟΝ τ  Σ ξυνν φορεῖς Α͂ΜΙΝΝ ὧν ὃὲ βχρύζηλοι κραδίαι γεγόνασι μάταιαι 
ΩΣ ΣΙ ως, ᾿ ὡς δι ἐν 
Λαυκανίη δ᾽ οἴχῃεντι τάφῳ παρομοίιός ἐστι, 

Καὶ γλώασαι δολεροῖσιν ἀεὶ μεμελέατο μύθοις, 
Κρΐνον, "Αναξ- βουλέων δὲ χαχῶν ἀπὸ παγχὺ πέ- 

[σο!εν, 
Καὶ χε κατὰ πληθὺν σφετέρων χάριν ἀμπλαχιάων 

Ἀτήσιος ἐξελάοιντο, τεὴν ἐρέθοντες ἐρωήν. 

Σοὶ ὲν ἐπευγόμενοι, βασιλεῦ "ἢ ἰκτ ἀντες Σοὶ μὲν ἐπευχόμενοι, βασιλεῦ, κεχαϑοίατο πάντες, 

Κεῖνοι μὲν χεχάροιντο, σὺ δ᾽ οἰχήσειας ἐν αὐτοῖς, 
Οἱ δ᾽ ἀγαπαζύμενοι τεὸν οὔνομα καυλήσονται, 

Ὅτι δικχιοσύνης ὑποφήτοοα “ῶτα γερχίοεις. ἢ ὙΠ ἐπ λίσιςς, δας 
ἧς: Ἃ δ᾿ ἕ ἘΣ Ψ' ΕΣ Ἧ Ἂ ΠΠ λέξας ἐστεφάνωσας ἄτ᾽ εὐδοκίης χλυτον ὅπλον. 

ΨΆΆΛΜΟΣ ζ΄, 
"Ἕκτον "λνας μελέσσ; οἰλοῖς Διαυῖδος ἀεισε, Μείλιγχον 5.} Ἶ ᾽ 

Ὀγδοχτης ἀμφὶ μέλος λιγυρόν. 
ἐ με τεῦ ἜΑ ΣΠΙΣ. ΘΑΣΣ ΚΕ ΣΕ ΥΣ Μή υε τεὸς βαρύμηνις, ᾿Ακήρατε, θυμὸς ἐλέγξῃ. 
ΡΥ δ... , ἀεῶν ᾿, Μυδὲ μὲ παιὀεύσειε τετὴ πολυώδυνος δργή. 

᾿Αλλ᾽ ὀλιγη πελίχν, Βασιλεῦ, ἐλέησον ἐμεῖο" 1“ ἡᾺΣ ᾽ ' δ Ἶ ὙΠ πν- 
Ἴτσο μοι ἰητὴρ, ταράχου δὲ μεὺ ὀστέα παῦσον, 

Καὶ ψυχην, ἢ πολλὸν ἀτυζοιένη δεδύνηται. 
ἔ : ΗΕ Ὸ Ξ 
Καὶ σὺ" Μάχκχρ, γοτέων εἴως πότε μῆνιν ἀΐξεις ; 

Αὖσον ἐμὸν, μεταθεὶς πρότερον χότον, ἦτορ ἀνάγκης" 

Ῥύσεο, [Ιαμύὐχσιλεῦ, ἐλεητύος εἴνεχα σεῖο, 
Τίς γὰρ ἐπιμνέσαιτο σέθεν θανάτοιο πεδηθείς ; 

Τίς δέ τοι εἰν ἀΐδαο βοὴν εὔφημον ἀείσα: ; 

Ἔμπα γε μὴν ἐμόγησα περὶ στοναχτισιν ἐμῃσιν" 
Αἰεί μευ κατὰ νύχτα σαότρονα λέκτρα λοξύσω, 

Δάχρυσιν ἡ μετέροισιν ἐνηέα δέμντα πέγζω. 

Μῆν:ς ἐπιόρίσασα ἐμὴν κλονέεσχεν ὁπωπήν, 

Γηραλέος γενόμην μετὰ δυσμενέεσσιν ἐμοΐσιν, 

ΝΤΠΡΕΕΤΑΤΙΟ ΙΝ ῬΒΑΠΤΕΜ. 1818 

Α Νορίβϑααθ οἰβηατη ΔΌΓΘΙΣ [πὰ] ΤῺ να} 18, 
ἰμαϑελυϊδ 6] σοταϊ ἀδάἀϊπεϊ οὐ πὸ πὶ ταθο" 
θο Γρμηιοηΐο ἀμ!οῖ οἱ 46 οὈ!νιοηοπι [ἀοἰοηῖα νῖηο, 
θθααθ υἱ λαμ ἔουθηΐο νίρία!ρ παρ! θυ! ο]80. 
ἴῃ ἀππτὰ πὰ ρᾶσα ἀογπιίδτ βοπιθα αι ΜᾺ μ 6118, 
ποπίδτ ἴῃ 506 πιρ, ὁ [Πβ6αΐθ, δἰ βοϊαηι Γι οἷ, 

ΡΒΑΡΜΔΌΒΟΥ. 
δορέθηι δαγρϊεηξϊ5 φμϊαίαπι ἰὼ βπθα ταγτῖθπ αυϊὰ 

οὐρίπλξ ξαιιδίο οἰαγῆονε. 

γ Σὰ τηθᾶ, βθρτγθηιο, διαὶ, Ῥαβίουν, 

γούθια θᾶ ρθγοῖρα οἷο, νοίατη δαΐθῃι ἀϑρίο8 

[νοοὶβὲ 
ρ88 τὸχ Π 605, 1ρ56 δρὸ ιίοτῃ ἢ 11 5 ΡΡ]100 5θΙΆροσ, 
Νοπβίγδπι τηᾶπε ἴΐθχ δχδιάϊθὲ νοσθτὴ: 

θ᾽ τηᾶῃ8 ρϑίϑιῃ δαϊαίαγο ἀρραῦθᾶβ: 
Β Θυοπίδηι ᾿π]1υ  τα 6 πὶ νο θη 5 θεὰ 5 πα άδπι [5.11 

Ναὰο αἰ {15 πα ον ἀρὰ (6 ᾿παρυοθα5. δεῖ, 
ΝΘ 6.8 ἰὰ] π᾿ αβῖι5 ΘΟ α 6. Ὼ 4115 δαὶν ναί : 
Ὀρετζαίου δβ. οὐ 5.1 ἰῃ] α ἃ 15 βίη! ΟΙΏΠ6ΒῚ 
Τησαῷ ἴα] 5] α85) Ῥογαϊίογ ἴῃ οὐ πΡὰ5 [υ51]. 

Αἀνογϑαίαν ἀοϊοϑθτ δἱ μοι λοϊαηι Π 615 ΥἱΓΌ ΤΩ, 

Δ ὁρὸ ἴπὰπὶ ἀοτηὰπιὶ ἰὰ8 ᾿πίγοί θο τ δε οογάϊα, 
Τιπλ ἀπ ἀλίοτα ἐπα Ρατιιτα δογα θο ΒΔΟΓΆΙΩ. 

Τὰ 1η8 ἀδαποαΐ 5} {18 ρΓΟΡΊΘΙ ἸΠἰΠλ]005, 
Νοβίραπι ἀϊνῖαρ ἦτ ΟΟυ] 5 (15. νυἱδῖ, 
ΝοῺ δηΐτῃ νογιξαΐθιῃ δ χυαπάο ἴῃ οτὸ ἴθγαμὶ. 

ἤογυχῃ ἰμνίαα οοταάδ βτὶ νδη8 : 

αὐτίαν ἀαΐοιῃ ρϑίθηὶ Βορά!]ογο δ 1118 δ5ΐ, 
ἘῸΊ|Πκαρ ἀο] 515 ΒΘ ΡῈ} διά 8ηΐ ΒΟΓΙΠΟΏΪΒΙΒ. 
αδῖοα, υ Ἄδχ: ἃ ΟΟΠ 518. δαΐθτη. πα 118. ῥτόγθας 

[ἀδοϊάαῃΣ, 
Εἰ βοουμάσπι χα} τὰ ἀλθἢ} Βαλτάχῃ στα τα ἱπιρὶδ- 

[ἰαϊαῃὰ 

8 Ῥοββϑϑϑίοπθ δχρϑι δίας, ἔμ ἰγγιίαπιβα δαὶ- 
[τὰ ὰὰτὰ 

ῬΙΡΙ φιίμοια οοπ ἢ δηΐ85, ὁ Βοχ, Ἰίθη!αγ οαμπδ. 

1: φαϊάοια φααάθαρὶ, τὰ γϑτὸ μα Ρὴ185 ἦπ 615. 
ΘΠ κοα 65. ἀαίεια τὰ πὶ ποίη αΙογ ρα τ, 
Ουοπίδπὶ }5.1 Ὁ ἀπγληΐθπι υἱγα πὶ ΒΟΠΟΓΌΒ5. 

Νο5 σογοηπᾶβίὶ αἱ Ρομεθ νοϊαη ἰα 15. ΔΟΡΙΠ βοαΐο. 

ΡΒΘΑΙΜΙΘΒΟΎΥ’. 

Βοισίμια τοῖς σξαγηρὶῖθμβ οἰανὶς αντα σροϊῖ, δμανθ 

Οὐΐώα Ξιρ6ν οὐ ἢ ΒΟ ΟΥ̓ Μη. 

Νδ τὴς ἰχὰὰ5 βγᾶν 5, ο ἱπαιονία δ, ἔρον ἀγϑαϑί, 

Νραᾷθ πὶς σαϑιϊπϑι μα {γ15}}5 γᾶ, 

ρᾷ ᾿ηαῇτγι αΐθτα, ὁ δχ, τ βογᾶγθο πηθαπ: 

οἷς ταϊῃ! πιϑάϊουβ, ἃ οοπ αν ίομ νγὺ τη88ἃ ο588 

[ 5εάαϊο 

Εἰ ἁπίιαθια, 4190 ἡπαἰλαπη ἐὰν αΐα νοι [1α}, 

Επία, ὁ Βεαΐβ, βαούθηβθηβ ΠΟ 5680 ἰσάτη ἃτρ8} 15 ὃ 

ΦοΊνδ πιθ:), Τονοοδῃβ ῬυΪογθηι "1, ΘΟ πεοδϑ5ὶ- 
[ἰᾳἴθ : 

Βρὲ, βϑισληλ8 ἤδχ, τϑογιοογάϊῳ στιὰ ἰὰεθ. 

Θαῖς δηΐτα τϑοογάοίαν τὰ ταογίθ σομρ ΒΘ λι5 Ὁ 

Ουΐδ γεγο ἴῃ ἰαἴθγηο οἰδηιόγθιη [απβίαπι οὗ δ 

Ταίάθη ἈΡογανὶ ἴῃ σελ 818 ΤΩ ΕΙ5 

ΘΘΠΙΡΘΓ τηθὰ ρ6Γ ποοίοπι μυάίοα Θα01}1α Ἰᾶναθο, 

1μΔουν τη ποϑίτὶβ οαβία βἰγαία σγῖσαθο. 

Ἑατοῦ ἱμρταθ5 ταϑιιπὰ ἰν θάν ΝᾺ] πὰ. 

ὥρμῃοχ ἰδοί8 5Ότα ἰἴεν ἰαἰ Πλϊο08 τα808. 
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Ορογαίοτοβ ἐἰβοβάϊξο 1} 818. ΒΟΡΗ]οΙ δ : 

Οαοπίάπι πποὸὶ Ποαβ νούολ θα. σχθθ {ν}} ΠΧ. 

Ἐσσοι πο αστπι 5 δχαπαινη, ὁ ρεο ΠΟ Ό1,. 

Νοβμα. Βα Όρ. 9.65 βαρυθαμιιβ οὐρὰ Ποηθχῃ, 

ἤει ΤΠ Πα οἷ8 ταδὶ (πα δάαθ 5: 

Οἴναὰ να! 6 ὀεα δοϑσδῃ  δοπνο ΡΒ γα γοῦβαμη, 

ῬΒΑΙΊΜΙΕΝ ΨΗ. 

μας ἀπίναᾳ ανίάοην σοπιωποῖδα, αἰοδοραὶ : αρὰ ὃι- 
[2πΐὰ ἑαζος βέξιιςς 

Ῥαδίορὶ ποηοραξὼ οἰαγος οι ἀὴξ ΟΡ ποΙ 8. 
Ταγ δὴ γυρὶδ κί σραὶ κερί ἀφ η8. 

ἀο Πάρη5 απο, Ἀθχ, ἔαρ βραιρον ἐμ: 

ΔΡ οππηίθι5 μθαθοτο [6 ρΟΡΒΘΧΆΘῺΕΙ Β115 ̓πὲΘ ΘΘΥΥΘΒ Σ 

Νὰ φυδπάο τὰρίδὲ ἴδὸ παραῦτα ν αν ΔΗ 45 ΟΡ, 

Ρνοῦβαβ ἀοἰδηθοῃῖθ εἰ αὐἀμιίονθ πο ΓΏβθηΐ, 

γεναλ Ξἰ (410 [66] φασά τἀἀπ ἰτᾷπι σοϊμηηονοχδί, 

ἘΔΟΙ οτα 81 οἀΐϊοπα ροτίο ἴῃ τη Ό 5 1) 8. 

51 μηδ ογαχα δι οίοτοηι τὰ 8}8 τα] οΐαν: οἰΐδιη 1058, 
ΑΝ τὰ ποῖ λα 15. Π1615 μίαπο ἀθοϊάδιῃ, 

ἘΞ, πιθα] ρουβ η΄ ἀπ᾿τη ἀὯλ 1 ρ6}}8 115 ΠῚ] ΠῚ ΤΟ ΒΥ] 

Εὶ ταϑᾶπλ σοποῦ σοι νἡζασα πὰ ἔδρσατὰ Θά 05. 50}5, 

Εἰ αἱονγίατῃ ΘΙ τϑιῃ ταδάγα Ῥα νυ 15 ΡΟ] Δ, 

γ γαμλ πο ἀοβόθηβ γα 15. Θχβαγρθ ΒΘ ΠΡ Ὲ5, 

ἘῚ ταεοστη ἰδίοκίονα αν χα! αν αι ἶμι5 οί}. 

Τοϊβ ρυβθοθθ! 15. χβαῦρο Τοῦ αν μΡΘ μ018, 

Ομ νοσὸ οἰσοθθλ 91 οὐλαιδ σἰροστα 8 ρορα]ονιμα : 

απ μι5, Βοαίθ, ἀππ [151] ΒΘ 195 ̓ ὰ δ. ίμεα βαρ αν, 

050, ἄσχ, ροραῖδ ἤαἀθχ ΟΥΙΒ ἘΘιηρου: 

Ταϑυ τ Βροαη άπ ἰϑσθτὴ θῷ ἰἰδχα Π16 1665 : 

Εἰ ταῦ ποσϑῖθοα ΒΟΏτΟ 511} ἔλοϊαβ, 

Ῥδοσαι! {Ππ|5 οὐἹἿἹν αἰνὰ 8 γρτὸ Ἰαβίαμ. 

Βολο5 ΟΕ ούῦ 105 σύν 5 ΤΟ 5515 ΒΟΪ 5. ρΡΟΒ68. 
[ὉΠ Ξδιῃ)οίατη 1α1}|ν 

πΘρΊρον δα Βα ποίππσηο κιάρχ 8 ργυ 08, 

1} τοδόονον 

Νρβοῖθηϑ ἄβρθῦᾶπε πΠῖ απ ἴγαπι σοπόνδΡΓρ. 

)οϑι πιο, απίθ|αδηι αἰ αύτασπι οὐ σατῃ ἀουαῦ Πα] ἀπτη, 
Εἰ ἀσμῃ ἰδηΔαΐ τς παν α 5515. ὉΠ 68], 

Το Θηἴ ροταϊοίοβο ΤΟ 5 ῬάγΑΥ 1 ἰρ80 : 
Αταἀοπθ θα νθρὸ ΒΟ Δύο νθ δ 8 ἐμ 88, 
Αβρίοο ἀὰηο μαγ 5 501 1} πίῃ ΟΡᾺΒ : 

ΟομοΘρε Ια νόνοαι, μργογιῦνθνα Τα αἰ αἴης {5.6 γι. 

Πασαῃλ πχᾶμ τα ρον, πα] γοτὸ ΟΠ Δ} τη δηίο : 
566 1 Θ8ηι τὐᾶπι| ἔδοῖῖ, Ἰποῖἀ ἢ τα 8 ἤσαιαι ον απ). 

ἘΠῚ 6χ αρΙ [0 1881 (ο]ὺτ τοϊου σθαι ραταΐαδ, 

ἘΠΊ ΘΒ: ἔπ νου οθτῃ ἀβοθπ δε ἰ} αγία [ΠΕ Δ Π|5. 
4 5ἘΠ|Φ Ἀθρὶ5 ἀΐσααμι Ἰαπάθηι Δ πΆτῃ ἃ 
ΝοΠΊρη νότο ΑἸ ἴβϑῖτπὶ βουονα οὐ πᾶ τα σοί θταθο. 

ΡΒΑΤΠΒΊ ΎΕ. 

Ππητπου 4}15 ποσίιρ ν᾽ το ΟἸαν τὴ ΘῈ ΡΥ Πα 8, 

Οπᾶπι 58:16 ἰ1ὴ᾽΄ ἀπ ΓΆ 0116 1ὴ ἰΘΡγα ΠΟΙ θη 65} 
ἘΠ᾿ ΤΙ ργεθβίδιιβ εἰν α Βα Ρ.1{ ΘΟ] πη Ἰρϑιιπι, 

Εχ οὐνοὸ Ἰηἰα η ἀπ 8 μον ΓΘ ΟΙΘΗ ἰαπἀδη] ραναίαη, 

ἸηΓδβίογιιι υπιδΠΔ Ρ ον ΠΟΤ τὴ αταπὰ ᾿χῸ 5 {{π|ΠῚ 
{|| μοβίθπὰ 5ἰπλαΐ ἀδδίγιιαβ ΟἹ ἉΠΌΓ ΘΙ μογίίαϑ, 

(9) ᾿Εφαρπάζειξ, Εογία, ἀφαρπάξειε, ἔριν. 

ἈΡΟΠΙΝΆΒΗ ΕΡΙΒΟΟΡΙ ΓΠΑΟΘΡΙΟΘΕΝΘΙ 

ΑΔ Ὀργατίναι χάζεσθε ἀτασθαλίης ἀλεγεινῆς, 

ἤθκχ, Δ ΠῚ 6 1 πιϑ 1 βοῦν 85, 

ΘΟρον Πδογαπ5 τα ον] πὰ ΟΠ το τη 6 ῃ 5 ΠΑ ΠΟ 65. 

ἍΠΠ| 5. οἱ γα ΒΟ η Θὰ ΒΟΡΕΙΞ. ΔΉ ΏΜΙΠΙ, 

" 

Οὔνεχα μεῦ χλασρμοῖο βοῆς ἐμὺς ἔκλυεν ᾿ὥσσήν" 
4. Ἃ “-- . ᾿ ἀπὸ ἊΣ; κὰς » Ἕὰωυ Αὐδῆς ἡ μετέρων Θεὺς ἔχλυεν εὐχωλχῶν, 

τ 

πατερῆν ὑπέξεχτο Θεὸς πανυπέρτατος τὐχην, 
εἾ 

Αἴασγας δυαμενέςασιν ἐμοῖς τάραχος τε τετύχθω, 
ᾷ . : 3 
χα μάλ᾽ αἰσχύνοιντο μεταστρεφθεντες ὑπίσσω. 

ἙΔΆΜΟΣ ἢ, 

Χουσὶ πάρος δαυΐδον ἐφύθρισιν " αὐτὰρ ὃ μεμ- 
[θεῖς 

Ἰτοιμένε τιμήενπτι φίλους παρακάτῃετο μόθους᾽ 
Ἔμπα γε μὴν βασιλῆος δ᾽ ἔπλετο ξόδομυς 

[ὅωνος. 

Θάρσυνος πλωοῇ Βασιλεῦ, σέο πάντοτ᾽ ἐτύγθτν" ἵ ϑὴ ᾿ ὃ 

Ἔρο πάντων, λίτομα! σε, διωκόντων με σχώσοις" 

δι ήποτ᾽ ἐφαρπάξεις (3) λέων ἐμὸν οἷα τις ἥτορ, 
ἱ : ὶ 

ἸΓάμπαν ἀλάλκχκοντος καὶ ἀμύντορος οὐ παρεόντος, ὰ ῃ 
Β ᾿Αλλ᾽ εἰ τοῖον ἔρεξα τόπερ σέο μῆν!ν ἐγείρει, 

"Ἔρνμεσιν εἰ στυγεροῖσι φέρω χάτα χεῖρας ἀβέσμους, 
" “ - - ᾿ Ἀ 

Εἴ γε κακῶν ῥεχτῆρα καχῶς ἔπρηξα καὶ αὐτός" 

Δυσμενέων ἀποηχτος ἐμῶν ὅπο (4 0) πόρᾳ πέσοιμι, 

Καὶ μεὺ ἕλοι ψυχὴν ἐλόων μέτα δηίος ἀνὴρ, 
ῃ : ἥΝ 
Καί μεὺ ἐπιστείδοι βίοτον γρονὶ ποσσὶν δοῖσι, 

καὶ κλέος ἀμφιξόντον ἐπὸν χονίησι μοΐνοι, 
ς ᾿ φ ͵ " ' 

᾿Αλλὰ κυτεσσάμενος βοιαρῶν ἀνεγείοτα θώχων, 

Καὶ μεὺ οὐλομένων ἐπαείσαο πείρασιν ἐχθοῶν, ἰ ὗ ΐ δι. τ ; ἢ ἦν 
Σῆσιν ἐοσυ μοσόνησιν ἀνέγοεο χάρτος ὀπάζων, 

τ 1 ἐπ τ ᾿ "ἢ 

Ἰσα δὲ κυχλώσειεν ὁμήγυρις ἀμφὶ σὲ λαῶν" 

Ἥς, Μάκαρ, ἡγήσαιο υξτέορος ὑψόσ' ἀερθείς. 

Αὐτὸς, "Αναξ, λαοῖσι δικασπόλος ἔσσεται αἰεί. 
3 ἢ ἘΣ ὦ ᾿ Ἢ 5 ΓΤ δἔτουν ᾿ ἍΤ , 

Ἄν ῆς [3 ἐκ ς Εὐδιχίης κατὰ θεσμὸν ἐμῆς, Βασιλεῦ, μὲ διχάζοις 

Καὶ φοηενὸς ἐμετέρης ἀγαθῆς ἐπιείκελα τεύχοις, 

᾿ Ἂμπ ἽΣΞ ὁ μὰν ἔσεαι, ἐπιρόνοις δὲ δίχατον. 

Ν-: ΦΟΩΣΣ ᾿ “οὐ “ διρς ῦ ἃ Δοῦνυς Ἐν οις, «ρβὰς ἐπὶ χρυφία χϑαδιης μυχὰ ουνος ξλθύχοις, 

ὡς ὁσίην μοι, ΡΥ ἐπαον γόνα χείοα φυλάσσῃς; 

Πάντοτε ῥυόμενος μερόπων ἰθύφρονα φῦλα, 
ἫΝ [Ὰ Ἐ ῳ Ἷ Γι ε 

Αἷἴὰν "Λνὰξ ὡσιός τε βεμιστοπόλος τε περίφρων, 
Καὶ σθξυνε; κοατεοὺς καὶ ἀνεξίχαχον ἀάὰγε ἢυ ὃν 

ῃ ι Ξ ΕἸ ΕῚ » 

Ὁἷ - « Μ“ Οὐ δεδαὼς τρηχεῖαν ἔκαστοτε μῆνιν ἐγείρειν, 
Παύσασθε, πρὶν ἄορ ταναὸν πΠήγοιτο φαεινὸν, 

Καὶ πὰ ὦ ταν σξιεν" ἑτοιμότατον γὰρ ΠΧΘΙΣ 
Ὅπλα γὰρ ο οὐλομένου θανάτου τέχτηνεν ἐπ᾽ αὐτῷ" 

Τοῖσι δὲ χαρφομένοις εἰργάσατο πιχρὰ βέλεμνα, 
Δξοχεο νῦν ὠδῖνος ἑξῆς ἀθεμίωτιον ἔργον" 

Κύσατη μὲν μόχθον, τέκε δ' ἀμπλακίτν ἀλεγεῖνάν, 

Χάσμα μέγ᾽ ἐξώγυξε, κανῇ δ' ἔσκαινψνς μενοινῇ" 

᾿Αλλ᾽ εἰς ὅνπερ ἔτευξε πέσο! κακοεργέᾳ βόθρον" 

Ἰζαχκεφαλῆς οἱ ἄλγος ἐτ ἐπ ἰστρέψειεν ὃ ἑτοΐμον, 

Καὶ οἱ ὑπὲρ κορυφῆς ἜΓΥΣ ὑδροις ἀπθων; 
Εὐδικέης Βασιλῆος ἐπάξιον αἶνον ἀείσω" 

δ“ ΔΚ νυ} “ ὙΕ- ᾿ " 
Οϑνομα δ᾽ ὙΨίστου λιγυρὴ φόρμιγγι βοήσω. 

ΨΑΛΜΟΣ Β΄. 
“ΣΝ Μ δ , Ξ 

Δαυΐδου λγναῖος δ᾽ θηίδιπῳ ὕμνος ἐτύχθη. 

Ὕλφοι 'τε, νωϊτέοτς βιοτῆς οἴηκα φολϑαμίοι 

ὡς ἀρὰ τοὶ θηηπὸν ἐπὶ χθονὸς οὔνομ᾽ ἐτύγθη ! 

Καὶ το! ἀριπρεπὲς εὖχ2 Ξ ὑπέδραμεν οὐρανὸν αὐτὸν, 

᾿Εκ στόματος βξύξων ὅρεν ἔνυσας αἶνον ἑτοῖμον. ἷν ἐ τ 

Πευχεδανῶν, ἄγραντε Πάτερ, σέθεν ἕνεκεν ἔχθοῶν" 
ψ ν᾿ τ πῃ , 

Ὄφρα κεν ἐχθρὸν ὁμοῦ χαρέλοις, καὶ ἀμύντορ᾽ ὀλέσ- 

[σ. 
(4-Ὁ) Δπο Εοτίε, ὕπο. ἔνιτ. 
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"Ὄψομχι οὐρανὸν εὐρὺν, ὃν ἤδρασε ὄχλτυλχ σεῖο, 

"Ἄστρα τε χαὶ μήνην, οἷς ποδμένα βέχχς Ὑειρὶ ἄστρα τε χα' νην, οἷς πηβμῆνα θ᾽. Ἀ75. χειῖρι, 

Ἐς γὰο ἔην ἀνθγωπως, ἐποὶ μιμνήέσλεαι αὐτοῦ ; 
Ἢ πάϊς ἀνθρώπου, ὅτι οἱ καὶ ἐπίσκοτας ἔστι; 

Μείΐονά μὲν ποίητας ἐπουρανίων στρατιᾶων" 
᾿Αμφιπεριστέψας χαὶ κυδει καὶ γεράεσσιν, 

Ἔργα τεῶν ἔστησας ἐμιθύνειν πχλαμλων. 

Π χυτὰ ὁὲ οἱ θχλεροῖσιν, Λναξ, ὑπεθάχχη πουσὶν, 

᾿Αγρονόμους τὸ βύας, καὶ εἰτοπόκων γενος οἷ ῶν, 
δ ᾿ -Ν τς 

"Ὅτσα τε καρποτύχον πεδίον χαταδόσχεται ἀλλο, 
Αὐἰθέοιά τε π:τεινὰ, καὶ ἰχθυόεντα γενεῆλα, 
ι , “ΜεῪ,α ν Ἴ 
ππόσα ποντοπόρους παρετιστείθυστι κελεύθους, 

ἤΛλῳθεῖε νωϊτέγης γενεῆς οἴηγα φυλάσσων, 
Ὡς ἀρὰ τοι θηητὸν ἐπὶ χρῃρονὸς οὐνομ᾽ ἐτύχθη 

ΦῬΆΑΛΜΟΣ 6᾽, 
“Βὰ ε ᾿΄ Θῦν ᾿ 

Δαυΐδου χρυφίων, γάοιν υἱεὸς ἄφθιτος ὕμνος, 
κ, ᾿ -..» ᾿Αλήκτῳ χοαδίῃ, Βασιλεῦ, τεὸν αἷνον ἀείσω" 

"Ἔργα σέθεν θυ γτὰ περιφραξως ἀγορεύσω. 
Ἵ τ ᾿ ᾿ 1 

Ἔν σοὶ εὐφουσύνην χαὶ χάσμα τελέτσω, 
Οὔνομα δ᾽ ὕψιστον κιθάνῃ σέθεν ὑμνοπολεύσω, 

Ἂς “ἡ 

Δυσμενέος χακότητι μεταττοεφβξντος ὀπίσσω, 
- , “᾽ 

ἽΑντα χαταφθείροιντο τεῶν κεχμηότες ὁσσων" 
.-ῃ Ω ᾿" μ᾿ ἄὰ.... 6 Ὄ Οϑυεκά μεὺ κατὰ βετμὸν ἐτίσαο λωθγρας. 

᾿Αρχὲ διχχιοσύνης, βριαρῶν ὑπεοέζεο Βώκων. 

Ἔθνεσιν ἠπείλησας, ἄφαρ δ᾽ ἐξέφρμιτ᾽ ἀλείτη ς΄ 

Οὔνομα δ᾽ ἐν πάντεσσι διαμπερὲς ἡμάλδυνας. 

"Ἔφθιτο δυσμενέας τεύχεα, πόλιας τ᾿ ἀλλάπαξας" 

Σὺν πολλῷ δ᾽ ὁμάδῳ μνημέιϊιον ὥλετο πάντη; 

Αὐτὰ; ἐπουράνιος Βασιλεὺς μάλα πάντοτε μένει, 

ὐνομίῃ στέλιξεν ξὴν πανοπβότατον ἔδρην' 

"οφρα διακοίνειε δίκῃ κλυτὰ πείρατα γαίης, 

Καὶ σφετέροις λαοῖσι ὀΐίχην ἰβεῖαν ὀρέξοι. 

᾿Αθάνατος Θεός ἐστι, δύης ἀνάπαυμα πενιχριρ᾽ 

Ἐν δὲ βαρυφροσύναις ἐπιταόῥοθας ἄσμενος ἔπτη. 

᾿μλπὶς ἔφυς πάντεσσιν, ὅσοι μάθον οὔνομα σεῖο" 
Ξ᾿ - “ δ ε Ὗ 

Οὔνεκεν οὐ προλέλοιπας ξελδοιμένους σέο, Ποιμήν. 

᾿Ενναέτην Σιῶνος ἀξὶ φορμίζετ᾽ Αναχται 
Ν ι ἐ" " τ τ ᾿ 

Πρήξιας ᾿Αρανάτου πυκινοῖς ἀγγείλατε δήμοις 
᾿ ΝΟ ὁ 

Ὡς σφέων ἐμνήσθη φθιμένων, διζήμενος χῖμα, 

Οὐδὲ βοῆς δειλῶν ἐπελύσετο πάγχν πενιχρῶν, 

᾿Αδρανίην ἐλέησον ἐμὴν, δηίους ἀπερύχων, 

Αὐτὸς ἀνυψώων με καὶ ἐκ ῃανάτοαιο πυλάων, 

Πάντα πύλαις Σ᾽: ὥνος ὅπως τεὸν αἶνον ἀείσω, 

Ἰ'ηθέσω μάλα σῆτιν ἀλεξιχάχοισιν ἀσωγαῖς" 

Ἔβθνεα δυσφοοπτόνῃσιν ἐπετούβθησαν ξῇσιν" 

Ἢ δὲ πάγῃ κρύπτεσχον, δὴ ξυνεέργετο πέζα. 

ΕῚ Ν ἊΝ ἣ"ὦ Ἧ 5: 

Τεύχων εὐθυδίκης Βατιλεὺς ἀοίδηλος ἐτυχϑη 

; ; ; πο ἀΜα ΜΕ ΡΣ Ὁ ιν το το 
ἀμφ᾽ ἔλγοις παλάμης σφετέρης πεπβόν ται ἀλιτρός, 

Εἰς ἀϊὸην παλίνορσοι ἀποτράψειαν (1) ἀἁλεῖται, 
- - ἘΝ ἀν» ἢ, κὼ 

Ἔϊδνεα πάντα Θεοῖο λελησμένα αἰὲν ἔοντης, 
. - μι ..1.} α δ 

Οὐ γὰρ "Αναξ πτωχοῖο διηνεχέως λελάθοιτο, 
ΕΣ Ἅ ἃ ᾿ τὶ , Σ ΓΑ 

Οὐδὲ ποτ᾽ ἀδρανέων σταθερὴ παραμείδεται ἔτει. 

(1) ᾿Λποτρεψειχν. Εοτίθ, ἀποστρέψειαν, ΕΡΙΤ, 

Ῥατρβοι. ἅκ. ΧΧΧΠΙΙ, 

ἃ δἴα95ὸ οὐατ ϑραμόαπι, φασοὰ Πγιπᾶνοναπε ἀκ] 

τα], 

ΒΤΘῚ] βίριο δὲ τηδηι, Τα] πτ5 απ άιτην ρΟβη 1511 τη πμτις 
015 ὑπ ΠῚ σϑὲ ἤστηο, φυοηῖδηι γδοουατῖκ ᾿ρ5105Ὁ 
ΑΓ Πἰ15. ΠΟΏλ1 15, σα [Π51 διίαιτι ουδίος 68 Ὁ 
Μιπογοπ δατῃ ἔβοΙϑεῖ οὐδ οβε 5 Θχοσο Ια θ τ: 
ΟἸνο απ ΟΠ Δ5 ΟἹ “ΓΤ ορία δἰ ΒομοΡΙρῖι8, 
Ορνα πάσα ται ΟΠ 5.16 π|5}} το ρῖορο ΤΙΝ ΤΗΙ ΠῚ, 

Οεηατα νοῦ ἰρ5ὶπ8 νορϑίβ, ἄθχ, ΒΡ ΘΟΙΒΕ1 ρραΙΡῸΒ, 

ΒπραίοθαιιΒ θόνεβ, οἱ ἰδηϊρογανταῦ, σοι ονίατη, 

δ᾽ ἀπαθοῦσπααῦ ΓρασΊ οσαστῃ ὑαπιρατῃ ἀδρδροσξ δία, 
ἜἘΛιοσθσδ νοϊαὐτθβ, ΕΓ ρἰβρα!ρηία ροπθνα, 
αφοπηίαθ πα ρἤ χη. ρδΡ Τα Π}. 50 ΠΙ1{8 8, 
Τα πλου 8 15 ποδί ἐς ριον! ὰ π15 οἴανταια, σα θο πη 8, 
κι βᾶ {01 ἀἀια!νθα 5116 ἴῃ ἔδῦτὰ θηλθη 658 

ῬΒΑΤΆΠΙΣΟ ΙΧ 
Ταυϊαδ ἐς ὁοομέξονερα,, ορωῖδα ἤἰλι Ὀγιπιογία 5 ἐμηιμιὶς. 
μὰ ἀθϑ᾽ 60} ὑονι]οὶ ἴοχ. ἰάτα ἰαάδαι σάπατῃ : 

μονα ἐπα πα τρα Βα ράα]οὸ παργ ΡΟ. 

ἴπ (ὁ Ἰθρίατα ξεαίατη οἱ καμητπτῃ ρου βοία πη. 
ΝΟΒΊΘΙ γονὸ ΘῈ ρΓΘηλπα Ομ αν (ἀπὸ ΘΟ] γαθο, 

μαϊτοο πα ἃ ὁσηνονβο το ρογβοσα, 
ογάι Ποτδαμν ἐπ|5 ἐπ νι! ΟσὉ}}8 ἢ 
Οποπίδτῃ π|6ὺ8 δοοσααὰ [δ κδαν ἢ 15. 85 σομ τη 8-- 

[Π 0808. 
ῬΡΙσΘ.5 Ἰ5Π6, να τη 15. ΒΡ ΒΘ 1581 ΞΘ ΠΡ, 

(οη  θ0 3 τ πα 5 865. δἰδ τ ν8Ρὺ ΘΓ ΠΙᾺ: 

ΝΟπιθη νθΓῸ [Π ΟΠΆΠΙ 15. οπημῖπο ἀθ]δυΊβ. 

Ρογίθογαην ἢ παῖο! ρας, οἰν ἀτός οΥὐθν δι ; 

ἀατῃ πα α]ίο τότὸ βοπῖϊα ττοθηποεία. ΒΡΡΠ ρυΟΥΒΏΘῚ 

γοραπι 6 5015 ἸἸῸΧ νϑ! ἀδ ΒΕΓ ρῸΓ τηδη δῖ, 
Ἔνπη το ΠνΡ ΔΎ σπατι πα ργοπγλ ιν πϑάθη), 

{Π ταύ τοθ. ἐοα}|ᾶ 8 ΠΟ ΒΡ. 65. ΓΘΥτα 05. ἐορΡ, 
ΕΠ 5115 ΒΟΒΌΓ5 15} πὶ το πὰ ὨΓΘΘΘΑΙ, 
ΤλγοσΒα} 15. Πρ 15. 65., ΦΤΙΠΏ ΠΩ) ἘΕΙ απ τὴ ΠΑΙΒΒΤΙ; 
Τὰ τὐὐ Δ] Ὁ ἤππ γογο Τα ἰοτ ὀογητη οὐ 5. ρὲ 

ΕΟ 65. ΘΔ] Ρὰ8. 41] Πονθγα  ΠοΙΠΘῚ ἱππ ΠῚ Ὶ 

Οποπίατα πὸπ ἀργοὶ 51] δα Ἰοβοβ ταὶ, Ῥαβίον 
Ἡδρὶναίον οι 510 15 σοϊολνηίς Βόμοπι: 

Ἑαοίᾳ, ἔτ πὶ Οὐ [815 ΘΡΡΌΓΙΒ δΌΣαΠ 6 ῬΟΡᾺΠ8 1 
Οποπίαιι δορῖοι ΓΡΟυΓ 4113. 651 οσοϊπογπηη, γοαὶ- 

ΓΘ 9Δη μα! ΠΟΙ, 
ΝΕΙαΡ οἰδηγοτγθεη. τλϑούογιαπι Οὗ 15. 55}. ΟΤΊΠΊΠΟ 

ΓράσρΌΡΙα. 

ΤῊ ΒΘ ΟΠ αἴδηχ λικ  ταᾶγ ρα Πα, ̓ τη 05 ΓΕ ΡΒ] [6Ὴ8. 

Ιρβδ οχαϊνατθ τὴρ δα τη εἶθ. ρον 5 ποῦθε, 
Οπϊπρῖι ρμοτος δίοπϊσ τ ἱπαὰ πάθη σε] γοιη. 

Εχβα! ὰαρο να !ας ἐπ. Βαμα τΊ Β15. ΔΌΧΙΗΠΙΒ: 

θη 5. δια] 115. βαθιοἸαἴερ 1} 5115 
σθαι γοτοὸ ἰασιδατα αθξοοπάρτῃϊ, 5615. οί ΒΓΟ- 

[16 585 δὲ ρ88. 

Ἑαοίον τα 1α}}5 ρα ΟἸα 15 651: 

ἴῃ ΟΡ ΘΓ] 5 ΔΆ Π 8 580 οοτῃ ρΓ ΟΠ 61.515 δὲ ὈΘΟΘΔΡΟΥ. 

1 ᾿πίόρα απὰ τουρο αὶ σοπν ον παν βϑοσαίοῦθο, 

(δηΐθ5 οὐππὸϑ ΠῸῚ οὈΤ τι βορον ΘΧΒΊΒ 6 ΠΙ18. 

Νοα θαλι ἴδχ ραπροῦῖβ μουροίπο ΡΠ νιβοθίατ, 

Νραμδ ππυδτα ᾿μἰγαχολατη τὰ ΡΥ ΘΙ ΟΡ ΒΙΕ 5ρ688. 

ἀλ 
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ἔχβανρο, ὕδατι νἱ σοσπθᾶπ5 πογπο Γορθί, 

(οπῖρβ λα ἀοοηίατ (05 ἀηνδ οὐ 05. 

συμποίταθ, οπιῖπο, δοηαηι Ἰοριϑϊαίοτγοιῃ δἰίπαπὶ 588 - 
[ΡῸΣ 608. 

(Ποπίθϑ βᾶπ 6 ΚοηοΥ δ  Οπ  β τη οΥ 818 σοἰατ! ΕχβΊ 5.6 Π168 

πτπαᾳυ]ὰ ἐροληθα5, ϑαργριαο, ἰοῆρθ τδοθϑβίϑίϊ, 

Ορμγοϑβογιτα δά Ὁ ΓΘ. 5115}0||5}1 να] πα τὰ ὃ 

Ραυροῦ βυρετγθία ἱποοπάϊναν ἱπι ργο δὲ ΠΟΙΆ] ; 

ΟΠ 5.5 Ροτοῦμξ 5015 Ποσθα 85. ΥἹΓΊ. 

[οἰ ἀογίατα ναϊάθ οὐὔμοβ ἰααγαμὶ ροοσαίο τ 8, 

Εἰ νϑγθῖβ ἱπίαθαατα το θ] ον 5. σευ γδηΐ, 

Αμΐμλθ πὶ 56 ροΡ νἰνθας 5 ροοσαίον ὁχασογθαν! Πδ- 

815, 
Τπηηιθπ56 Γατση5 ποῖ Τα εῖ!, ἤδάαο Ἰοντορβαί, 

Νρῆᾷπδ ὕδατα μᾶ]ρθ Γὶβ ΒΡ ΘΓΡΙ5. Ορϑθρναῖ, 

ΘΘηλ 6. ἀπίθα Βοχ ἐ1}5 Ἰσηοθμ 0515 σραα 11}, 

Οὐα15 5815 ἰχἀ5 Λαρανι [00168. 

Ὠοιαϊηαθίϊαι ἐπ σον Οχβιδίθἢ 5. ΡΤΌΒ 8. ΟἿΆ - 

[μἰαη}. 

(σπηβιἀδγαυ θη τὴ ἀπ 1153 τηάπρτο πιδ} τα σοη 585. 

Μοϊάβίο ἀοΐὸ δὲ πη ϑαἀϊο οθ ὁ5. 6115 Ὁ ὰπὶ 6δῖ, 

μιασαδπι βοιροῦ ἀυΐϊοθδηι Ὠδδοῖ οηογαίδηι ἀοΙοΓα; 

ϑρᾶδι εἰγιθπβ ἸΠΞΙἀ185 αἰν} 15 σά θυ, 
Οοπ51} 15 σα} {15 πη οσθηΐοπὶ πο γΠοίθ ἢ 5. 

ΒΘΥΡΟΓ δαίοτη ΟΟῸ}}95 γοϑρ] οὐ ΥἹΓῸΙ ΠΘΈΌΡΒΤΓΕΤΙΗ. 

01 γοργὸ ρου οοξια 511ν}5 [60 τη ]ὰ σοπϑε α ΤΑΣ, 

ΟΥ̓ 8 αἱ Π 5ΘΡΌΤα γαριαϊ ΟΡ Πα Πε, 

ΠΟΙ 51Π) τρια! αὐ δὰ νοϊαρμία!οιη οἴ ἢ οἷαί, 
ἴῃ γ6 11 νότο ἀοίοσο τηϑιλαὶ οἱ θαρργθαπι τοάδαί. 

5581 οαάα!, Ῥγοπὰ με αβάπατα δα ὁχδιι πα ρᾶιρθ68. 
αχὶν δητηλ νεῖθρα αἱ τη 6 πο ΟΟἸϑἐ απ ΠΘΡ15, 

πὸ Ίρ88 ἀνογ οαναῖα ἐπ μιρηία ράμθ να! 6]. 
Ἐχϑαγθθ αἰ, όχι ααπι ἀπλοιῃ ρασοΐβαπι Θχα]ίδ, 

Ναιλα οἰ ΔΙΠΙΟΤῚΚ ΘΟ ΜΙ] ΔΟΒΟΣῈ ΠῚ ΟὈ ΠΥ ἸΒΟΆΓΙΒ ΡΡΟΓΒᾺΞ 

[Ραυρογάτῃ. 

Ῥγορίδν φυϊα παργονν5. ᾿γει αὶ Πθατη σοι ρθν δχϑὶ- 

[5 ηΐθση ἢ 

θΙχλῦ δηὶτι ἴα ργσογ 18, Ταϊα ποῖ ἀταρ 15 τϑαυ)- 
[ταὶ ἤδχ. 

Υ14 65, αυοα ἸΔΡΟΤΘΤΩ 91 Π}}} ΟἹ ἰγάτα ἀπρΡ8, 

(μρίδηβ αδ η θ9 οᾶραγα ἰπυϊίο5 ποοθοϑίἰδία. 

Νοὸπ δηΐτα ΠῚ ἀρβογαϊ! ΠΠὸχ ραιρογοπὶ νἱγαηι, 

ΑἸ! δηῖθα οὐρῆαπο ἀ]αίον ἴρ586 Γπ|5}} 2 
γμ, Πόχὶ Πότ αϊ Βναρθ άπ πι [Γι 9 ΠΤ αι ΟΠ ΘΓΆΒ. 
Νϑαχαδ Πα θι ὙΠΠΠ| 56] 6 πὶ ταὶ σχαγθβ πνοηΐαξ. 
586. 605 ἀρ ὁτηπθ5 ροιροίυο τόρ: 
ἀφηΐθα λα ΠΕ αὶ κα ρεγίδιιη! ἀ6 ἴδτγα. 
[ἢ Βριπογαῃ δας 1ρ58 ρϑγίδοι! ἀοβίἀθγίατη. 
Βογὰμα ἃπίθηι ρᾶΓὰ ἰ5ϑίπειτα σον 8 ἈΠδοϊα πὶ δατὶ- 

ρὰ5 μον]: 
{Ὁ ὁγρΉΔη]5 δἰ ἰπαίογι!β [416 68, 
Ποταΐηστη αἱ ἢς 4αἷ8 πᾶθδαὶ πιᾶρπὶ ἤσδπι γοσδπι. 

ΒΒΑΙΜΠΣΧ 
Ῥαυϊαϊς ἀφοῖηια ἀπιαὺ ἐς 651 ἰαλια. 

Ἀυοιϊμοῦο ἀϊοθὶ φαΐ πιστὰ Πδὸ σου Πἀδπίθηι δι ΐ- 

[πιρτὰ, 
ῬΆΘ86 6 πὶ τα θη δ η}9 αἱ 58 6 πίεηι ραβου 5 ἢ 

(8; Πέμπει. Ἐογίβ, πεσσει, Ενητ, 

ἈΡΟΙΙΝΆΑΒΙ ΕΡΙΒΟ. ΜΑΘΡΙΟΕΝ 

ἂ ᾿ΕΥρεοι μηδὲ βίῃ κρατέων ἄνθρωπος ἀνάσσοι. 
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Φῦλχ διαχρίνοιτο τ εἰῶν γατ᾽ ἐγαντίον ὥσσων, 

Σπτῆσον, Δναξ, ἀγαθὸν δεσμογράφον ἄλλον ἐπ' αὐτούς. 

"Βθνεα τοι ἰῶν βουτίνς ἵπτωσην ἐόωτα. 

τΤίπτ᾽ ἐπιδε νοπένων, Παυυπέοτατε, τηλόθεν ἔπτη ς, 

Τειρομένων ἐπίκουρον ἀπηώρησας ὁπωπήν ἃ 
- Ἂ τ 

Πτωχὸς ὑπε βθαθδῳ φλέγεται καχοξρ. ξος ἀνδρύς" 
»- »Ο 

Βουλῇσι φθινύθουσιν ἑαῖς ἀλιτέυμονες ἀνόρες. 

Ἵμερον εὖ μάλα πᾶντες ἐπενφήμη σαν ἀλιτηοῦ, 

Ἑαὶ μύθοις ἀθξμιστον ἀσειοτ τέροις ἐνέπουσι. 

θυμὸν ἀτιζώοντος ἀτάσθαλος ὦ ὥροσ᾽ Ανακτος, 

"λπλετα λυσσήων οὐ δέζεται, οὐδ᾽ ἐφεείνει, 

Οὐδὲ Θεὸν βλεφάροισιν ὑπερφ'άλοισι δοχεύει, 

Πάντοτε δ᾽ ἀκρασιποῖν, ν ἐλεγχίστοισιν ὁδεύε:, 

᾿ὑφθαλμοῖς σφετέροισι τεοὺς ἠρνήσατο θεσμούς. 

ἤλρξε: δυσμενέων γεγαὼς καχοεογὸς ἁπάντων, 

ἕ 

Σχέψατο γὰρ πραπίδεσσι μένει.» γαχύτητι πεποιθώς, 

“Ῥιγίστοιο δόλου καὶ ἀρῆς στόμα τοῖο βέδυσται, 

περίφοσπον ἀνίγς Γλῶώτταν ἀεὶ δολόεσσαν ἔχει 
ζεται ὀομαίνων λόχον ἀφνειοῖο βοώχοις, 

Βουλαῖς χρυπταδίῃσιν λναίτεον ἐξεν 
" -- ᾿ »ωΟ Ξ 

Αἰεὶ δ' ὄφρχλμοῖς περιδέρχετα: ἀνῦρα πενυρρόν. 
ον Ά, ἊΣ Ἃ ᾿ εΝ ᾿ ᾿ 

Ὡς δ᾽ ὁλοὺς ξυλόχοισι λέων κατὰ μὐδεα πέμπε: [8], 
θᾶσσον ὅπως ἐλεεινὸν ἐφαρπάσειΞ (9) προΐκτην, 

Βουλῆς ἀρπαλξνς ἵνα αἵἷν μέλπηοχ τελέσσῃ, 
᾿ - ᾿ ἥδ ἪΝ, ἦνἴ 

Ἐν δὲ λίνῳ δολύεντι καχὸν καὶ ἀγήνορα τεύζῃ, 
᾿Αλλὰ πέσοι περ αδ τα πρὶν "Αναξ κλήζαιτο πεν! χρῶν, 

Εἴπε γὰρ ἀρχαίων ἀμνέμονα μῆτιν ΓΑνάκτης, 

᾿ 

αοίζων. 

Καί οἱ ἀπεστράφθαι παυδεοχέα πάμπαν ὑπωπν, 

"Ἐτοῖό μοῖ, Βαπιλεῦ, παλάμην δ' ὕψιστον ἀειρὸν, 

δΜυδὲ βοῆς μογερῶν ἐπιλήβεο πάγχ. πενιχρῶν, 

Τίπτε χαγοῤῥέχτης ἐρέθε! Θεὸν αἷὲν ἐόντα; 

Εἰΐπε γὰρ ἐν στήθεσσιν, ὅτ᾽ οὐκέτ' δίζετα! Ἕσσέν 

Ἐϊσοράᾳς, ὅτι μόχθον ἁμοῦ καὶ δυμὸν ἀξζεις, 

᾿Ισχανόων παλάμτιιν ἑλεῖν ἀΐχοντας ἀνάγκη, 
ΜῈ γάρ συ! προλέλοιπεν ᾿Αναξ ἀχοίμονα φῶτα, 

ἭἬ πάρος ὑξφανιχῷ ἐπιταῤῥοθος αὐτὸς ἐτύχθης ; 
Ανχξ, Ἀρυξροῖο βραχίονα λεπτὰ χεάσσαις 

Οὐδὲ τέλος καχίης Ὑξ τεῆς διζέμενης εὕροι, 

᾿λλλὰ Θεὸς μετὰ πᾶσι διηνεκέως βασιλεύοι, 

Φωτὸς, 

ἢ Ῥῦλα κακο:ροσύνης σφετέρης ἀπηλοίατο γαίης, 
᾿Ὰ δρανέων Θεὸς αὐτὸς ἐπεχρέηνεν ξέλδωρ. 
Τῶν δὲ γ᾽ ἑταιμότατον κραδίης πόθον οὔχσιν ἔγνω 

ὔφρα γεν ὀρφανιχοῖσ' καὶ ἀκλείεσσι διχάζοις, 
᾿Ανθρώπων ἵνα μὴ τις ἔχη μεγαλχυχέα γῆρυν. 

ΨΑΛΜΟΣ Ι΄. 
ἀχυΐδου δέχατος πολυάρητος πέλε: αἶνος, 

Πῶς ἐρέει τις ἐμεῖο Θεῷ περιθαρσέα θυμὸν, 

ΩΣ " ῃ ΝΣ Στρουϑὸν ἀρεσσιθότοισιν ὅπως ὑρώσχοντα νομῇσι ; 

(9) ᾿Εφαρπασειε, Εοτίε, ἀφαρπάσςιε. ἴρ. 
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Τόξα καχοὶ τανύουσι, βέλέμνα δὲ θέντο φαρέτρτι, 

᾿Ιθυνόους ὀρφνῖθεν ὀϊστεῦσχ: μεμαῶτες. 
᾿Αφοχδίῃ γχαθελόντες ἅπε, τεχτέναν, Πηλ μήν, 

᾿Αλλὰ τί τοῖον ἔοεζε Θεῷ μεμελναένος ἀνήρ, 
Νηῷ Ἡχμόχσιλεὺς πολυχοέςντ' ἀνάτσων, 

Οὐρανὸν ἀστερόεντα λαχὼν ὑψχύχενα δῶχον, 
- “- »ν "ἡ φῶτα μίέτ᾽ ἀκτέανον πανεπίσχοπον ὄμμα τιταίνων" 

δ » Σ, Καὶ βλεφάροις βοότεης γενεῆς διζάμενος ἔργα, 
5 οΑϑΡ τ ρ ἐδ ιος ΡΞ 

Αὐτὸς "λναξ ἀγαθήν τε χαὶ οὐλοὺὸν ἀνῦσα διχάζει, 

Ὄς δ᾽ ἄδικον οἵλέει, ψυχῆς ἔθεν ἐχθρὺς ἐτύχθη. 

Οὐρανόθεν γαλεποῖς λῖνα φρισίμόοοτα πέμπει' 

Πῦρ, ϑεῖόν τε ὁμοῦ, καὶ ἀμειόξος ἄσθμα θυέλλης, 

Σφωιτέρου πέλεται πολυπάμονης αἴσα χυπέλλου. 

Πττι δίκαιος ᾿Αναξ, μάλα τ᾽ εὐδιχίτν ἀγαπαζει" 
Καί οἱ ἀεὶ ἰθεῖχν ὀδὸν θη ἦσατ᾽ ὀπωπί. 

ΨΑΛΜΟΣ 1κ". 
Ἑνδέχατον Δαυῖδος ἐς ὀγδοάτην ἔφατ᾽ ἡἠώ. 

Μοῦνε σάω μ᾽" ὅσιον γάρ τ᾽ ἀδὴν ἔφθιτο φῦλον" 
ἴΒργα δ᾽ ἀληθείας μεροπηίδος ὥλετο δίζης, 

Μύθοις μιψιδίοις ἕταρον προσέειπεν ἕχαστος᾽ 
Χείλεσιν ἐφῃένξαντο, δόλους φρεσὶ μητιόωντες, 

᾿Βξολέσοι θεὸς αἶψα δολόφουνα χείλεα πάντα, 

Καὶ μεγαλαυχξα γλῶσσαν ὑπερφτάλων ἀλεγεινῶν, 

Πάντας ὅσοι γλώστη τιν ἀντέρθησεν (10) ξῇσι, 
Καί σφίσιν ὠίσαντο φέρειν ἐπὶ χείλεσιν ἔργα, 

Τίς βροτός ἐξ ὁμέων βασιλεὺς ἄχραντος ἐτύχθη ; 

Εἰΐνεχεν ἀκτεάνων μυγερῶν στοναγῆς τε πενιχρῶν, 
3 ἢ ς 

Αὐτὸς ἀναστήσεσθαι ᾿Αναξ ἐπένευσε χραταιὸς, 
ἘΝ 

ΐ ἕω τὰ ἃ ΟΘΑΤΥ ΤῊ τ Θήσεσθα! τῇ φύως ἀνάφανόλ τε φξεγγέει γῆς" 

Μῦθοι ρεσπέσιοι, μῦθοι γεγάασιν ἄθιχτοι, 
δ ναι ῆρ τ αν Ξ το γε φλσασ, ἢ 

οὙθϑ σὺ ͵Τλογέϊ ὄντι χγαμθῳ; ἈΘΥΘΡΕΣ πο ο θθτο βοχερῸ μα θεν το γα μονῳ 
Μοίραις πλειονέραις χελαθαρμένῳ Ἑορ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, 

᾿Αλλ' ἡμέων ἐν πᾶσ! φύλαξ φρουρός τὸ φανείς, 1} τος ἀντ γάνο, 

τ Ν " ἐπ) Ζ Ἔνθεν, “Αναξ, καὶ μἔχοις ἀτερμάντοιο βιώνης. 

᾿Αστρᾶσιν εὐχύκλοιο δόλου στείχουσιν ἀλεῖται, 
- τῆν ἦἶ ἜΥΦΆ, 
Ὡς ἀγαθὸς μεοόπων νενεὰς ὥρῃσιν ἀέξεις. 

ῬΆΑΛΜΟΣ 18’. 
Ἅ. ͵ “" 

ἀχοΐδου κρατεροῖο ξΣυοωδέχατος πέλεν ὕμνος. 

ΨῬίπτε τόσον μεγηλωστὶ λελασμένος ἔπλευ ἐμεῖο ; 
Ἶ ᾿ ἄρ ΤᾺ 

Μέχοι τίνος βασίλειον ἀποττρέψειας ὀπιοπήν 
ΜΕ ς, ΕΥΤῸ ἔκ τα 

Μέχο! τοῦ ἡ μετέρυ, μένεα φρενὲ μέρμερα πέσσω, 
Ἄ : ᾿ 

τρδίνων πραπίδεσσιν ὁμοῦ νύκτας τε χαὶ ἦμαρ ; 
«- Ἧ Ω: ῃ ε 

Μέχρι τεῦ ἐχϑρὸς ἐμεῖο καρίήοτος ὁνόθ: θείνει ; 
"ἢ ᾿ , ΩΝ ἌΣ «Ἢ Τῷ 

᾿Αλλ᾽ ἐπιδέοχεο ὕχόσον, ἐμῆς τ᾿ ἐπικέκλυθ: φωνῆς, 

Δὸς φάος, ὄφρ, ὕπνον προφύγω θανάτοιυ τοχῆα, 
Ἶ ς π ΣᾺΣ ε 

ὍὌφρα μὲ ἐχθρὸς ἐμὸς μέγ᾽ ἐπεύξεται, ὥς μὲ δαμάσ- 

[σας- 

ἔχεν ὀοι μοί μι ίχατο δέιο! ἄνδοςς Αἴκεν ὀσι οΐμην, γεχαροιατο ήτο! Ὁ 
ΠΡ τῳ Ἴδιον 

Αὐτὰο ἐνὼν ἐλέῳ πίσυνος τεῷ ἐλπίδι χαίρω. 

Πάντοτε γηθήσχιμι μετὰ φρεσ' σητιν ἀ ΟΥ̓ δῖα: 
3 ᾿ ἡ 

Ἐδερϑεῦ Βμοσιχ ον κολύλλιτον ὕμνον ἀείσω, 
ν ἢ 

Ὀὔνοια δ᾽ Ὑψίστου λινυγοῖς μελέεσσιν ἰήνω ([1). 

Πάντες... (10) Πάντας... Ἑοτίδ, 

ἀνηγξοθεσαν. ΕΡΙΤ. 

ἀνιέρθησεν. 

ΓΝ ΤΕΕΚΡΕΒΤΑΤΙΟ Ν ῬΒΑΠΤΌΜ. 1826 

Δ ἄγοι ππργο ἰοχάπα!,, βασι ααΐσθαὶ μοβαθταμὶ 
Πὼ ραν οίρας 

Πθοϊαβ οοτο πὶ ΟΠΒΟΠΤΟ βαριλτο ΘΠ ρΡΊΟΠ 65, 
ΒΓ ἃ, ἀδβίθα θα δ ππῖο μά γ5, Ῥαβέου, 
ρα φαϊ μα} 6 Τρ, αἱ Ὁ α5 σαταν 651, γίνε 
Τϑίαρ]ο ομμπατῃ δ χ ρ]ογίοβο ἐπι ροΓὰ 8, 
ΟἸδΊατα θ ΡΉ Πα ἢ) πὰ τη Θχορ βατη ἐράρῃι, 
γέρατῃ ἴῃ ρααρθνολ οπχμΐα οΟ] αϑέγαμ θαι ὁΟΌ] Τὰ 

Γρπ θη: 
ΕἸ ρα ΡΘΒΡΙ8 ἸβογιλΠ 5 ροηοτα 15 {ἀγ 5 Οβότα, 
[ρ86 Βδχ ργομθαμχάιο οὐ Ὀογηοοξαμῃ νἱσιι π ἰσδξ, 
(1 νϑιὸ κι} πξύατα ἢ μην, ἀρλ πιὸ 50:5 ον δδῖ. 
ἢς σοὺ γϑρουῖξ ἰἸαξο5 [6 Π1ὰ]65 10} 
ἴσηοῖσι, ΒΡ αυψ86. βλα!, 88 ὑγιβεῖβ ϑριγι αὶ ρ γος 

ΓΈ6Π ὦ, 
881 888 ἀδιηηαβὶ μα Γ5 Δ] οἷ. 
(ποπίαμι 0515 Βοχ, φϑ] ἀδαίια [5 ΕΠπ|4 πὰ ἀταδ! : 
ἘῸ 05] ΞΕ ΠΡΘΓ ϑδοίαμ νϑ πὶ ν] 1} να] (18, 

ῬΒΑΓΜΟΣ ΣΙ. 
{πππἰροῖμιιονι δαυϊ αα οοίαναμι ἀδεὶξ αργονράυι. 

5015 Βουγὰ πὲ α: Βα ποία οὐ δῃτα μ᾽ ἀπὸ ἀδ σοι μοηπ5: 
Οροτὰ τόρο γϑε Δ 015. ἃ πον. ρόγι ναάϊοο, 
ΒΘΡΒΔΟ ἰθῈ5 τα 15. ρΡΟχί μα θτα αἰ Τα 5. 651 ΤΆΜΠΠΡΘΙ 
[0115 ἰοῦσα! δαπί, ἀο 5. ΔΕ ΤΪ5. οορ! Δ η 65. 

Ὀϊπρθράμ! θοὰϑ διαί ἀο 1 πὰ ἰα δία ογιῃΐα, 

δε οιακαλ οαθατῃ Πηρπάτη ΒΕ ρΘ  θογ ἢ πη ΘΒ ΟΣ ΠῚ. 

Ομμθ85 χαϊοπαιθ Πρ Ὸ}5 56 Πα} βαρ 5618, 
Ελ 8818 δ] τα] διμΐ [δγγα ἰὴ 14 Ὁ115 ἴδοία : 

Οπ15 τοῦ αἹἶκ ΟΧχ ΝΟ 15 τὸχ ἱποομ δηλ μϑξι5 65} 

ῬΡΟΡ ΟΡ ἸΔῸΡ65 ΘγΆΤΗ πΟβΟβ, θα ρα ῬΔΌρΡΘΥ ΒΗ, 

[ρ50. 88 ἐχβυντθοίαταηι ΠΧ ἀπ} [ὍΣΙΑΒ, 

Ῥοβι ρα π6 [ατθ ἢ, ρα] πλὴ αὶ ἰατηῖ 8 ἴΆσογα. 

Εἰοηπΐα ἀϊνίπα, οοστα βαπῦ ΠΡ δία, 

Αὐβρατο ραυὰ ἰδυνιάα απ ημαΐῖο ἴογαδσο, 

ὙΊΟΡπ 5. μ᾽ ασιθασ μασραιο κορι] 85 βαργὰ Ξογίδηι, 
5ε ἃ γισβίου αἰ ΟΡ Ὲ5 οαδίος θυ Β:αἸγ]άξατιο ἂρ- 

Γράγϑαβ, 

1λά46, Ηρκ, οἵ ἀβάπο δὰ οι ΙΓ ΘΡΏ 1 ον τα. 

Αδίγῖβ τοθχη πο ἤσ]ὺ ΔΒ ΡΏ ΟΠ τωρ ὶϊ, 
{|ι Βομτ5 που μα] ατὴ σον α σι ο 5 ἰδ ρον 5 δλὰ]- 

[10 5. 
ΡΒΔΈΜΟΝ ΧΗ. 

αν ϊ5 γοϊηιϑλ ἀπο θοῖηηις οδὲ ἐμραπτϑ. 
1π|4ὰ} Δ απ. πα ἀση Πσο ΟΕ 5. 65. σοὶ Ὁ 

{15:1 αθπὸ τορίπαπι νον δ γα ὃ 

ἔξααθααο ποδίσο το αρὰ ἀπίπλυ 50 ΠΠυ1ξα ΤΌ] ΠῸς 

θοϊοναπα ἢ ΡΥ ΟΡ 5. 5.1} πσο!οδίμαθ οὐ αἴθ ἢ 
τ βααθαιο ἰπί τ οι τη 85 αραί ἰὼ δἰΐαπι δι σα]δ 

5866 τοϑρίος οὐαβ, πιθα π6 Θχδθ αὶ γο 6), 
1)ὰ Ἰατηρη, αὐ κοιπαθ τη ρυο! πρίδπι τον τ γερο ἴδηι: 
1 πὸ ᾿πίσαϑ τηθιι5. τρί ἢ εἰοτίοίαν, (51 τη 6 

[ἀοχιθ νι. 

δ᾽ τη οἷπ5 ἴπογο, Θ κα Πα υτιὶ Ποσίθϑ ψιγὶ: 

ὙοΥαΠὰ Θ6Ὸ τΠ56Γ ο γ18 ἔροῦι 5 ἕχὰ κρ8 βαῦάσο, 

ΒΕΙΏΡΕΥ Ἔχ ΠΡ ἴῃ ῬΡΘΟΟΓα 5 ἰὰ15 ΔΌΧΊΠ 5, 

Βεπίσηο δε: σαρρῆσοιι ἢν οὐ πα τη πε λ, 
Νοιίαθαγδρο ΑἸ Εἰ πο πα ἰβοπουὶβ αὐ τα αἶσα ΟΟΙ ΒΘ τΆΡο, 

((14) πάνω, Εορίο, τηνῶ, Ἰὺ, 
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ῬΘΑΙΜΌΒ ΧΠῚ, 

Ῥαυϊαΐβ μοξογ5 ἀδοίννλις ον ἴπ|8 65. ἐμρΉτιδ. 

Νοπ 6556 θϑαχ ἀϊχὶς δια ᾽πὶ ργα οογ ἢ 5 ἸΏΒ ΡΊ ΘΒ, 

Τυτγρία [ἀγοδὴ5. οὐϊοβὰβ ἀρράγεῖ [8 6{15. 

Ορδοτγαίογ ποῦ δϑὶ αἀβαὰρ δὰ ἀπάτῃ δαιμίδίθτα. 

Ραπίον ἀδ σαΐϊὸ τπογῖα]δ ργοβροχὶ σ6η 15, 

ὙἸΒαΓ5. 415 τροπαὶ Ποῖ του 0 }8 6586. 

θπληδ5 ἀθο  πδῃτθβ ΒιᾺ}}} σοπβίγίοἵ βαπὺ νΠ10 ; 

Ορογαίΐον ΔῸ πὶ 681. ἀδαὰρ δὰ πηπ πὶ Θαυϊζαίια, 

Βοιποτχιτι ν6ΓῸ ἱρηδυὶ, Βϑιηρει σομβθηςΘ 5 ΠΘ6υϊ- 

[116:, 

ῬΊΕθου πρᾶπι ἀδνογδηΐοδ 5ουϊ ἴΔο!]6. Βα παη θη, 

[οἰδαπι 

Γπιρνυάοπίογ ΘΟ] βαηΐ 6 υτη τ ΒΘΤΩ ἸΠ νΟΟΔΓΘ ; 

Τνοριδανογαμὶ 5α 115. σα 10 ράνοτα ποὴ Ορὰ5 ΒΡ: 

Θαοσμπίατι θοὰς ἢ ἀλ5 4115} 5} 155} 15 σα μου ΠΟ] 8. 

πόρτα 6 πὰ] 4α}5 ἀσβρίοϊαὶ ΘΟ Βι11α, 

Ουοπίαιη ἱταπηογία 5 ΠἰοΥ πὶ 65 5ρμ865 681, 

Ὁ υ5 ἀαδὶϊ ὃχ δίοῃ 5δ)αἴαγο 15νὰ6] 
ΡΙΘδῖ5 οὐτὰ ἀνθρίογε 65 δογυϊίθσῃ ἀἴσμι, 

Ταῦ δχϑα θὲ νϑῃοιαθηίον ᾿σγαρὶ. 
ῬΒΑΙΜΙΒ ΧΙΥ. 

δθαυϊαὶα γγμαοηπεῖς εἰδοϊριι εἰ αμαγίις ἀψημιις. 
Ουΐδ ἰπ ἰἀθουπαοῦ ῖβ, Πα ονΔ 5, ὨΔΌΙ ΡΝ ἴα 15, 

Αὰτ τὰ Τγοαφαθηιαθρεν 4815 1 τη α τα βᾶιοῖο ἢ 
ΞἘφχυϊίαίειν εὐ ραν αϊθιη στιγᾶη5 νῦν, 

Ῥεδοίογι 5 βᾶποιθ 56 Προ. νϑγὰ Ἰο  6 8, 

γεπομλθπίδγ ἀο]οϑθ οὐϊο ρει ϑοαθη9 οορὶ αι 0.68 

[Ππραῷ : 

Οὐ τπᾶϊατ ὸπ ἴσο, ὁπὸ δαϊοτα αἰθηχὶῦ βοοὶο : 

Νεῆαδ πιὰ 15 ΓἰΧ15 σοι ὰ Π16}10 515 ἀ ΒΘ 6]. 

να ρθιά 16 δαὶ πη! σοαθλ δΞί κοι, 
ΤΙγα ἢ ΕΠ 15 δαϊθτα δὰ Π)61}5 πᾶσ ρβ]οτίαηι ἰσὶ- 

[υνὶτ. 

ΟἿΣ γθτὸ δἱ [γανουῖῖ, οἰίατα πο) υταπάϊμιῃ ἢ 616 5886γ- 

[νἀρὶὲ, 

Νεαὰθ αϑάγαπι δυὶϊίαϊα {{ΠῸ0}16 1 51:15 δηθὰ 5 σοῖ- 

[ύορϑὶ, 

Ναααθ [πα ἀ!οῖο Ἰατᾶρί ἐπ θη [61 ἩἸΓΌΠῚ ΠῚ ΠΟΓΙΡῈΒ: 
Ναηααδιη νοὶ} Δ 1, ἔροπχ δῖ 5 [05 ρτος 6188. 

ῬΒΑΙΜΟΝ ΧΥ, 
Ρανϊαϊς ἰορίαϊ βιρον σοί ρῥγοίΐοβα, 
Δα ἀθοϊηιη αμϊτείμ5. αἰ οατιξλι5, ΒΟΉ ΟΥ̓ 8. 

ΠῚ πὴ ον 18}}5. θη ϑορνὰ 1. ΠΟ] ΆΤα ἔπι Πη6 8 5865 68, 
θῖχΧῚ θ6ὸ τορὶ : Ῥὰ Ἰθὺ5 615. 65 5088 : 

Νοαὰθ θπὶπὶ ποϑίγογι τη ΠΟΠΟΥ τη Θβ 65 ρ88. 
Αἀμ ΓΑ 1161 ΒΔ πο ΟΣ πὶ ἰΘΥ ΓΘ 15 ἀθιῃοῃϑίγαν!! ρ6- 

; [ηφγαςσπθαι: 
(οταπ  θ 8 ρυυἀορίϑαιο ἀρᾷ ἰρθὸβ σομβὶ λα 

δΔαΐπ!. πῇ γηλ α δα. πλὰ ΠΡ] οαῖΘ Ξαηῖ, δὲ ἰὴ 50]85 
[51 σΟΙ6Γ68. 

Υἱγουαπὶ Ρἱοναπι νϑῖοσοϑ ἱησγασῃξ τπογΌὶ. 

ΑΡϑᾷὰθ. οϑα!θὰ8. ἰμ] 4 15. ἐοηνοηνίςαϊα σδογαι ἴῃ 

[ηυχ ὁοηριοβαῃ8, 
Νουα ἰπ ραορον 5 μῸ ἢ ἰΔθ1 18. ΓΘΟου 0 Γ 

[βογαπι. 
[ρ86 δχ φυθά 3, οἱ τηοὶ δϑί ραγ8 ὁ] οὶ: 
ρ56 τὰϊῃ! ἔχ βυ Ποϊδηίθιη βοτγίθιη ργα 65. 
Βα ο5. τη] μυιθοϊα 8. σοοί δ ρα! 'ν Ορθυῖθ 5. 

{12} Ὅπαςοι, ογχίθ, ὁπάζε!, Ἐριτ. 
(43) ᾿Αγείρες, Εογίο, ἀγείροι. 10. 

ΑΡΟΙΙΝΆΑΒΙ ΕΡΙΒΟ, ΚΑΟΘΘΙΟΒΝΙ 

Α 
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ΨΑΛΜῸΣ ας 

Δαυΐδου σθεναροῦ τρισκαιδέκατος πέλεν ὕμνος. 

Οὐχ εἶναι Θεὸν ἘΙΡΕΝ ἢ ἑοὶς ἐν στέρῃεσιν ἀφρων" 

Αἴσχεα τεχταίνων στυγερὸς καταφαίνεται ἔργοις. 

Ἐργατίνης οὐχ ἔστιν ἕως ἑνὸς εὐνομιάων. 

Ποιμὴν οὐρανόθεν βρότεον σχοπιάσσατο οὖλον, 

᾿Οψόμενος τίς ἄναχτα Θεὸν διζήμενος εἴη. 

Πάντες ἀποκλίναντες ὁμῇ δεδμήατο λωδγ, 

᾿Βργατίνης οὐκ ἔστιν ἕως ἐνὸς εὐνομιάων. 

'Γῶν δ᾽ ἀγαθῶν ἀγνῶτες, ἀεὶ συμωράδμονες ἄτης, 

Λαὸν ἐμὸν χατέδοντες, ὅπως εὐαλθέα σἴτον. 

᾿Αφραδίως ἐλάθοντο θεὸν βασιλία λιτέσθαι" 

Δειμαίνεσχον ἄδην, ὅτε δείιλατος οὐ χρέος ἢεν" 
Β Ὡς θεὸς ἐν μέσσῃσι δικαιοτάτῃσι γενέθλγις 

᾿Αχτεάνων μή μοί τις ἀτιμήσειε μερίμνας, 

Οὔνεχεν ἀθάνχτος χείνων Θεὸς ἐλπὶς ἐτύχθη, ϑνμ, 

Τίς πόροι ἐκ Σιῶνος ἐπίῤῥοθον ᾿Ισρχήλου; 

Λαοῦ ὅταν στρέψειε Θεὸς χάτα δούλιον ἥμαρ, 

Τῆμος ἀγα) λέσθω περιώσιον ᾿Ισραῆλος, 

ΨΑΛΜΟΣ ιδ΄, 

Δαυίδου πινυτοῦ δέκατος χαὶ τέτρατος ὕμνος, 
Τίς κλισίῃς, Ἄφθαρτε, παραυλίσοιτο τεΐῇσ'ν, 

Ἤ σἕο νατετάο! τίς ἐπ᾿ οὗὐρτος ἀχράντοιο ; 

Εὐδιχίη χαὶ ἀχνϑασίῃ μεμελη 

Στήθεσιν εὐχγέεστ'ε ἀεὶ νημερτέα βάζων, 
γι Ἡπη » - . ΕΟ , 
Ἐκπάγλως δολερὴς στυγέων μελεδέπατα γλώττης, 

μένος ἀνὴρ, 

γα 
Ὅς χακὸν οὐ τέκτηνεν, ξῷ δ᾽ 

Οὐδὲ κακοῖς νεΐχεσσιν ὀνειδείοισι θυραῖον. 
Μωμητὸν βασιλῆι χαχοῤ' αφὲς ἔπλετο φῦλον. 

ἡ τ ὰ δὲ "» , ᾿ ᾿ ἀνῦς, ῃ 
Τοῖς δ᾽ ἄρα δειμαίνουσ! θεὸς μένα χῦδος ὀπάζοι 

ὁῥαψεν ἐ ἑταίοω" 

(52). 

"Ὃς δὲ χὲ ποὺ ὁμόσεις, καὶ ὅρκια πιστὰ φυλάξοι, 

Μηδὲ τύκον δυσάλευτον ἐχῖς παλάμῃσιν ἀγείρε (43), 

Μηδὲ δίχῃ βλάψειεν ἃ ἀναίτιον ἀνέρα δώροις" 

Οὔπυτ᾽ ὀρινθείη τρομέων βιότοιο θυέλλας, 

ΨΑΛΔΜΟΣ ΤΕ, 
Δαυΐδου “χαρίεντος ἐπὶ στήλης ἐριτίμου, 

Ἡοὸς δεκάτῳ πέμπτον τοῦτο μέλος λιγυρόν, 
ἤλφθιτε, φρούρησόν με, ἐπεὶ σύ μευ ἐλπὶς ἐτόχθης. 
Εἶπα θεῷ βασιλῆι" Σύ μεὺ Θεὸς ἔπλεο μοῦνος" 
Οὐδὲ γὰρ ἡμετέρων ἀγαθῶν ἐπιδεύεχ: αὐτάς, 

ἢ θηητὴν ὁσίων χθονίοις ἀνέφηνε γενέθλην, 

; τ 
Πχοθέμενος πινυτῆς {ἀ) τε ὑεξὰ σι: 'σ: μιάδεα θυμοῦ, 
᾿Αδρανίαι πλήθουσι, καὶ ἐν σφίσιν εἰσὶ ταχεῖαι, 

Ὕ ἈΥ 
Ανδρῶν εὐσεδέων ταχιυχὶ βεδοίθασι νοῦσοι. 
ἢ : ; 

Νόσφι φόνων ἀδίχων, χλισίας σφέων εἰς ἔν ἀγειρων, 

Οὔνομά τ᾿ ὁ κέδν ; ὅπ μά τ᾽ ἐκ πραπίδων οὐ χείλεσι μνάσουμαι αὐτῶν. 

ἀν ἀπ ν -“- - "᾿ - Αὐτὸς Αναξ πλῆρος, καὶ ἐμεῦ πέλει αἶσα χυπέλλου ἔτι φῶς : " Αὐτὸς ἐμοὶ Βασιλεὺς ζωαρκέα κλῆρον ὀπάζων, 
οηστϑα! ΔΕΜΣΝ , εἶ Σχοῖνο! μοὶ χρατεροΐσιν ἐφοομέθησαν ἐπ᾽ ἔργοις. 

(1 Μινντῆς, Βοχίθ, πινντοῖς, [ν. 
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Καὶ γὰρ κλῆοος ἐμὸς κρατερὸς χαὶ πιστὸς ἐτύχθη. 

Μήτιος αἰνέσω πινυτῆς Βασιλία ἀυτῆρα, 

Παννύχιος νεφοοῖσιν ἐφ᾽ ἡ ετέοοις ἐδχμάσθην, 
Αἰὲν ἀλεξητῆρα Θεὴν ποτιύόστομχ' ἄντην, 

Δεξιπερῆς προπάροιθεν ἐμεῦ πέλει, ὥς χέ μ' ἐξείδοι, 

Τούνεχεν ἰάνθη χραδίν, γήθησέ τε γλῶσσχ. 

Εὖ δέ μεὺ ἀμπαύοιτο φίλον δέμας ἐλπίδ' χαῖρον" 

Οὔνεχεν οὐ ψυχὴν ἀΐδῃ λείψειας ἐμοῖο" 
᾿ 

Οὐδ’ ὅσιον «ϑαρτοῖς ἐναρίθμιον ἀνδράσι θείης. 

Εὐαγέος σέμηνας ἐμοὶ βιότοιο χελεύθους, 

Εὐφροτύνης με, Νάκαρ, πλῆσον μετὰ σεῖο προσώπου" 
Δεξιτερῇ σέο τέρψις ἀξιζώουσα τετύχθω, 

ΨΆΛΜΟΣ [ζ΄ 
Εὐχὴ Δαυίδου ἐχχαιδέχατος πέλει ὕωνος, 

Κλῦθί μευ, εὐδικίγς πανυπέοτατε δῶτοο ἐάων, 

Ἱχεσίῃσί τε ὄμμα, Μάχαρ, τανύσειας ἐμῆσι, 
Κέχλυῃ: νωϊτέρης δολεροῖς οὐ χείλεσιν εὐχῆς, 

Ἔχ σέθεν εὐθέσμοιο δίχης τέλος ἄμμι φανείη. 
Ὅμματα μεὺ δέρχοιντο τεὴν ἰρεῖαν ἁταρπόν. 
Ἔγνως με (48) κραδίην, δεδαὼς δ᾽ ἐσχέψαο νυχτός" 
Καί με διοπτεύων χαβθχοὸν πυοὶ πολλὸν ἐφτῦρες. 

Ἔργο!ις ἀνδρομέοις ἵνα μὴ στόμα πάνχυ μιένω, 
Σῶν χάριν ἀτρίπτους ἐπέων ἐφύλαξα κελεύθους. 

Ἴχνεσι σοῖς ἀγαθοῖς τὸ ἐμὸν οἷλον ἴχνος ἐρείδοις, 
Ὄφρα κε ῥιζωβέντες ἐμοὶ πόδες ἄτρομοι εἶεν, 

Αὐτὸς, "Αναξ, ἐδόησα, φίλης δὲ μεὺ ἔχλυες αὐδῆςς. 
Κλῖνον ἐμοὶ τεὸν οὔας, ἐμῶν δ᾽ ἐπιχέκλυθι μύθων, 

Οηητὴν ἀνάφαινε τεὴν οἰκτίρμονα βουλὴν, 

'Ῥυόμενος σύμπαντας ἐπιλπομένους σέθεν ἀλγῇ. 

Ἔν τῶν, οἵ μεμάασιν ἐριδαίνειν σέο χειρὶ, 

Οἴάπεο ὀφθαλμοῖο, Μάχαρ, γλάνην με φυλάσσοις, 

Σεῖο πολυζίλων σχέπαι πτερύγων μὲ πουχάζοις 

ἜΣ ἀνδοῶν ἀνόμων, οἵ μοι καχότητα τέλεσσαν. 
ἜΧθρο; θυμὸν ἐμοῖο περιστιχόωντες ἔρυχον, 

᾿Απρήχτοιο κόρου σφετέρην συνέεργον ἀλοιφῖν, 
Ὦ στόματ: κρυύεσσαν ὑπερύχαϊτ» κατέλεξαν, 

ΟἹ μέ ποτ᾽ ἐξελάοντες, ἐκυχλώσαντο μολόντες" 

Ἔν γαίῃ κατέπηξαν ἐπικλίναντες ὀπωπάν, 
Ὡς ὃὲ λέων μεθέπεσκον ἑτοιμοτάτην ἐπὶ θέραν, 

Εἰσάμενοι σχύμνῳ σχύτιον λόχον ἀμφιέποντι, 
ἴΒγρεο, καὶ φθάμενος χθυνὶ κάδόαλε γούνατα λύσας, 

Δυσσεδέος μάλα θυμὸν ἀφαρπαξειας ἐμεῖο, 

Φάσγανον ἄμφηκες δήϊον ἐξαίνυσο χειρός. 
ἜΣ ὀλίγων με σάιυ, καὶ ἀπὸ χθονης, ἄφθιτε Ποιμὴν, 

Δυσσάμενος σχεδάσειχς ἔτι ζωοὺς διὰ γαίης, 

Τῶν κρυφίω. ἔπλησαν ξὴν πολυχανδὲχ νηδύν, 
Πλησθέντες σ'άλων, λίπον υἱάτι λείψανα δαιτός, 

Αὐτὰ» ἐγὼ Βασιλῆι μετ᾽ εὐδιχίης ποοφρανείην, 

“λόχον ἐς κόρον ἄμμι φανὲν σέο χῦδος ἐτύλθη. 

ΨΑΛΜΟΣ ΙΖ. 

45 εἰδὴ) θεράποντος ἐπουρανίου Βασ'λῆος, 
- Σ -“ Ἐ Ἢ μὲ 

Τοῦτο μεγασθενέος βιοτῆς τέλος, ὡς πρὶν ἔειπεν, 

(15) Με. Εοσΐβ, μευ. ΕρΙτ. 

ἹΝΤΕΠΙΡΕΕΤΑΤΙΟῚΝ ΡΘΑΙΤΈΝ. 1380 

Α Εἰρηΐαι ἢ αγοα  ὰ 5 τῆ θα γα αγα οὐ ΠΟ] 658. 

(ΟΠ 51} δὰ ρὸ ρτ 46 }}}5 Ἀθρολ ἀδίογοπι. 

Τοῖα ποοίθ τοι θι5 ἰπ ποβίγὶ 5. ἀοηλ πι5 50 η. 
ΒΘ ροΓ ΠΟΥ πὶ Πθυτη ργονίάρῃο ΠΟΥΆΠῚ, 

Βεοχίογαπι ἀπθ τη θδτὴ 651, αὐ {1πὶ πλὸ [Ὁ]ΟΙαΡ. 
Ῥγορίδν συ δ τη οδὲ ΟΟΓ ηΘαΤα, ΒΧΒα [ἀν αθ 

εἰ ασαδ. 
Βδ6ὴ8 δ θπὶ τα αΓα τοααϊοϑοδὺ ΟΠΔΓΙ ΠῚ ΟΟΤΓΡῚΙ5. ΒΡ 

[δι ο5: 

πο. ἃ ΠΊ ΠΟ 8 Πἰ Π1 Γῇ ΤῸ ἸΠἴΌτπι ο ἀΘ ΓΘ  ΠΏΠῸ 65 ΠΊΘΆΤΩ: 

Νεααδϑδποίαηι σΟΓΓῸ  Ὀ᾽ ΠΠθτ5 οοπηαητδγαίαπι ΥἱΓῚΒ 

[Ροη 83. 
Ρί οϑίοῃ ἰδ} παῖ μὶ νὩΐω νιᾶ8. 

Τα τὴθ, Βοδίο, δάϊρί δ σὰπὶ πιὸ να] : 

θοχίογ ὰῳ ἀοίθοιιῖο ΒΌΤΩΡΡΓ νἱν6 8 51}, 
ΡΒΑΤΟΒ ΧΥΙ. 

Οναϊο αυϊαϊς Ξφίμδ ἀδοῖπιλιδ ὁ8ὲ Ἀν ριπιδ. 
Εχδυαὶ πιοϑπὶ 15} {|ᾶ τὰς ΒΩ. 18 ᾿ΔΓΡΊΓΟΓ ὈΟΠΟΓΆΓΩ, 

Ῥγβοῖθαβααα οσυλαιῃ, Βοαίδ, ἱπίθπα ας πηοὶβ. 
Δὐάὶ ποβίγδηι ἀοϊοσῖθ πο ἰΡ 118. οτα ὉΠ ΤῊ : 

Εχ ἴὸ σοὶ γα ς} ἢ π5. πο 5. ργοάθας, 
Οσα!ὶ παρὶ νἱάδαμι ὑπ τοίη να τη. 

ΟΟσποΥ 5} τὴ6 οον, ἀοοίαβ γ6ΓῸ ν᾽β 8 5}} ποοίθ 
Εὖ πιὸ θχρ] ογατιβιρατραίατη ἰσπιθ πα {πὶ ἸΏ ΘῺ 51], 
Ορθεῖθι5 Πα! 15. ὉΠ ΠΟῺ Οϑ ῬΘΗἰ 5. ΟΟΠΒΡΏΓΟΘΙΩ, 
Ταύτγυχ σγαίϊία ἀγα νου βόογαπι ουδίοαϊν! νὶλ5. 

ψ ϑο μη. θοπὶ5. πλδῖτῃ Παγατγη γϑϑιϊμία τι ἢ ΓΠΊΘ5, 
δὲ ταάϊσαια μλοὶ ρὲ δ5 ἢγπιὶ οἱμὶ, 

Ερο, ΟΧ,οἸαιη ἃυ], ΟΠ ἃΡΔΙῺ ν6ΓῸ τη βᾶτῃ δ} 15} νοσβία, 
Το] χὰ ταὶηὶ ἔπᾷγα δγαι, τησὰ νόγὸ οχϑ 4} γογρᾶ, 

Δἀμλὶ ρα! ] οῖὰ οβίοπ δ "81 τα 5 τ] σοτάθτι νοϊπίᾶ- 
[{ετὰ, 

Γ᾿ Ρ Θγαἢ 5 οἵηπ 65 βρογδηΐθβ ἢ (10 ΤΌΡΟΓΕ. 

ΑὉ δ15 4] σοπαθίαν Γοβιβίθσο [98 τη η αἱ], 

Ταπταδιῃ οου]}}, Βοδίδ, ΡαΡΊ αι Τὴ 6 96 ΓΥ88. 

Τυλτγύατῃ παρ τὰ ὑπηθγῃ αἰατυσῃ πι8 ἰδ σὰ8 

Α ὙΠΓΙΝ Ἰλ1α]δ,. αὶ τ] } αλδ}ἴὰτι ἔδοθγαμὶ. 

[πΊταλοὶ δοϊταδηῖ τῷ σάτα Ορβθρθαΐθα ῬΡΟΒΙΒαδταμΐ, 

ἔργ νδι σαν δται5 βαῦτῃ σοπυ λόγι! αὐἀΐροια, 
580 ογὸ ἔγιρίάαπι δα μογδηι ἸΘΟᾺΠ βυηΐ, 

Οὐἱϊ πὰ αἰϊχαδηάο ῥτο οἰδη!θ5,οἰνοιηλ δά θγαπὶ αο- 
[οϑἀθηίθϑ: 

τὰ ἴοττα ἀδῆχϑγυ δ πο] πα 065 τὰ] πὶν 
Ὧι νϑγὸ [60 ρουβθο ἰ5αηθ} ΡΠ 55] τη 8} ἀα ρυϑάστχῃ, 
ΘΙ πλ1 65 σαίαϊο σσοοα } 8 ̓Π51 4185 ΒΔ 1 απάι. 

ἔχϑαγρο, οὐ ρεθυθηθῃ5,1π ἔεῦγατα ἀβ} 166. ἐομυα 80]- 
[ἡ8η58: 

ἊΡ ἰπαρῖο να ἀθ αἀπιτηδηὰ ολ Ρ]85. ΤΙ ΘᾺ ΠῚ 
Ἐτδτήραγα δηοίριίοια ποπίϊαμι ααΐογ 46 τηδῆς. 

ἃ ραποῖς τη βογυιδὲ 46 ἔθυτα, πιογί!}18 ῬΆΒΙΟΤ, 

Οὐταθπ8 ἀἰβδῖρ85 δά νινο5. ρ8 0 δΡν ΠῚ, 

δ ἀρδυσπα }5 αὐϊηρ θυ βυὰπι σα ράσοπι ΘΠ ΓΘ η, 

ΠΕΡΙ οΙ ριαχαΐθιις ἀΐπ ]β τα 1 Π]}}}8 γι! σα] ἃ 8 ΘΟὨΥΙ, 

δοὶ ὁμὸ θαι ἴῃ [πδμ18 ἀρράγοαπι: 

Θα βεϊθη8 δα ςδἰἱοῖαίθαι ΠΟΡῚ5 νἱδ 18 σ᾽ογία δϑι. 

ΡΒΑΙΜΙΝ ΧΥῊ, 

ὑαυϊσὶς δεγυὶ οαἰοεξὶς Βερὶξ. 

Ηΐο Ῥοϊεηεὶς οἵξ ἥπιῖδ τι ἀπίθα αἰαῖ, 
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μαπάο αὖ ἰηϊηεϊοὶβ ἐπὶ ρὼ ορὶμμὶ ονατιῖθεις. 

δαμίρηις ρεγηϊοΐοδο οἰερίρη τα σμῖν ΒΘΡ δ᾽. 
ϑρρείηιμγα βιηνμὶ οἱ ἀσολπιοι υἰσάϊοσθὶξ ρηγάτα, 

Ἑογιπάο πτοὰ ; [ὁ ΘΗ τὰ βοϊατα βαρ ον, 61 5,ἀΗΠρὸ: 

[556 δυδηνθη μῖπὶ δὲ απ χἐ]ἔπιπνὶ πλοι πὶ 6 ΠΘΊΘΠΒΟΥ 05. 

ϑΡ65 τἸηδὰ 65, 6. τηθόγῖὶ μτοβοΙον ρόαι : 

ΒοΙπτῇ νὴ ὁστηιι δὲ Ῥγοραβηδ5 τόθ, 

βαυάδας [6 ρυροῖρθι5 πορίσαι παδλαβ. οἰϊαρίαιῃ, 

Ὠοΐϊογθθ πιοῦιῖθ οσουη ἀδήογια! στάγνδϑ. 

Ἑοτγγρηΐθδαμο σοι σα αν ἸπΠ Π51 1811 {1 ΠΠ. 

ΤΑΡαΡ σι πὶ τὰ 6 σὐαοϊϑ τ 6. οἱροιπὶἀοοναμι Πᾶνα- 

ΡΡΟΡλ : 

ΤΟΧΙΪ ν6τῸ Π16 μι σ  ΞΘΓμ ἢν ἀβρθῦῷ ἰαηαδὶ ἸΔΟΥ 5 

ρὰ δρὸ ἱπνοσαν! 580}ΠῚΠπ|Ξ σα ἰὴ ἀπϑαϑία, 

)ὲ σῶο Πἰδρὶβ αὐχ}] αἰ γισθηι τη ἁλ1 Π1] ΟἹ ΔΙ Π ἢ 5. 

ῦ6 ϑαμεῖο νοσϑη}}53 τπθατῃ νούρηι ὀχαπάϊνιηι ἰσπιρίο: 

ΟἸα ΠΟΥ τὴ 5 οαγγαὶ ἴῃ ΔΌΡοσ ἢ [65 Βεὶ, 
Τοντὰ σγᾶν!ε οποία οϑὶ  ἰγοηον ΨΘΡῸ δᾶπιὶ οὐσιι- 

[Ρᾶυν} Κοΐδν ἃ 

ΑἸΙοαπμ 48 οχοοϊδογατα. ἡποπι πὰ σοπίαιθαία Καμπὲ 

[πη ἀαπιθηίδ. 

Ὠἰνίηατπα ποτροη θα ὈΕΘτῃ δἱ ἔγᾶπι 6.15 
Ται πιον 5. ΒΟ θα 115 ἐπ 5611} 5 ΧΟ ΒΔΈΠΙΣ {ἘΠῚ 15, 

Εἰ ἴμαὶ ΠΙμαλ 85. 6.1 οΡαν βαρβαθαιὶ να]ία5: 

δυρθοῦθα ἃ δὸ ἀγάθη! 5 βυσοσηϑὶ ϑαπί. 

1}6 εὐὔἰὸ ἀδβοθηαι!, οαλατα, μη 1ὑπ|πὶ μι] 115 : 

ΤΠ] πιο ΓΙ Δ}}5 ἔρυοθα αασ σα] ῆμο πα] ροάιδιι9 ΠΟ] : 
᾿Αϑύθπαοηβ σα ΓΙ 18. 5815 νΟΪΆΥΠ ΒΌΡΟΣ ΟὨΡΓΈΆΡΙΙΩ : 

γοίαν νο]οοία τῇ νϑα σα ΒΟΉ 15. ΟἰσΥα 115, 
Τοσίας σΠρῆιο Σ πος Ἐπ πὶ νΟ Ὁ ἃ χη] πτη Προ ΓΟ. 

ΟἸλοῦπι Ἰρδαπι οἰγοπτη ἀδπ5. ἐπ]ν πὶ. ρόδα} ἰΘρὰ- 

Ππρηθαη, 
Ὑρια 1 αἰ πότοαν Π 9 15 Ἰα]ρὴ5 ἅππᾶ, 

Τιὰπβίθγαῃὶ 105 580}5 ρα [ΪΡΟΓΙ ΒΕ; 
Ὀδυροηδ5. ΘΟ Οὐ ἸΔ}} μὴ 5. πὸ βορθα πίστι ργαλ 11. 
Ταπο ποθι οἱ ἀρ σα ϊοὸ Πθπ 5 ρ80. 
Τπιππογία Π γοργὸ ΑἸ ΒΒ π5 ἃ οὐ πο τὸ ῬΘΒΟΠ νου 6: 
Π ντπ 5. ΒΕ Ὶ μάν} γο ἢ 8 ΒΔΘῚΠ115, 

ἰὴ η 65 δἰ χα} οὐπία αἰ δια] ρτὲρ Πα ΣΤ Ἴδα 5 οτρθυ]ος 
ΠῚ] τ} 11 νου ΔΒ βΒΑΥΙΕΡΤΉΗΕ μαΓῚ τα ττὸ [Ὀπ|δ8, 

ΒΕ ᾿ουττι5 Ὁσα ἴα απ σηΐϊα νἰ 88 θπ|Ὲ ΙΘΎΡα», 

Τυτηοτίδ 5 : ἱααπι οἠται ηΐϊα πιο πὶ ᾿οεδραίο- 

[Ὀρπὶ : 
ΡΊΡ 8. {ππέσῃ ἴμ] ταπίαπι 50] Ραϊσηθτὴ οὐ ἢ 

γᾶ π|. 

ἴ,6 ἐῶΐϊο πι 511. οἷο τότο τπ6 ἰἰνότγανι -»".-- 5 

[6 γ8ΓῸ ΞΌΟΠΟΓΙΒ ΠῚ ΕἸ1Ὸ ἀπ5 Πρ 5} ΠΌΘΠΙΙΒ ᾿ 
Εείριοι ἀθ᾽ ἸἸην}οῖ5. πὸ, σαὶ θα 5 ἸΠρ6Π5 ΤΟΡαν, 

γιρίπαθ πη  σνο 5, φο πἰαπὶ [ογ!ΟΡΘ 5. 5απ|. πιο, 
1.611 ρεϑνθηθυαπ ἢ. ἀϊθ ἀγηηαιὶ, 
Εἰ πηδὰβ ΠΕΣ ῃγΟΙΡΧΙΕΣ ϑθαηφιϊανμουδιο ὑὠσπδίαα : 
Απάρῃ! δὴ γρτὸ βία! 1} ἰὼ 1115 νὶϊ5. 

ΕτΊρΡΙΘῈ ἀξ ἐπ 1015. πτθ, σίγα ηι οξόγθϑ γοδασμιρι, 
Μογοβάσθπι βδοιηά απ }5}11ᾶπ|, 68 ἀΐξηδιι μον ἴδηι 

[πὰ : 
Νοκξίγαγαπι πὸ αὐτιὰ ραν 5. πη πτμιπι. 
(υοηίατα ἐππτηογίδ!}ξ οἰιαγᾷς σις ἔοα νι νίαβ : 

ΔΡΟΙΙΝΆΆΠ ἘΡΙΒΟ. ΠΡΑΟΒΙΟΕΝΙ 1822 

᾿ “ ᾿ β 

Α ὍὉππότε δυσμενέων μιν Αναξ ἀπελύσατο πάν- 
[των, 

Σαηύλου τ᾽ ὀλοοῖο λιλαιομένου μὲν ὀλέσσα;, 
Ἔφ ἄυχ καὶ δέκατον προσφῃέγζατο πνεύματι 

[χῷ ΠΣ 

Ξ 
ὃς ἔρεισμα γαὶ ἄλχχο ἐμὸν καὶ ἀγωνγὸς ἐτύχθης. 

᾿Ελπὶς ἐμὴ τελέρε 

ἸΑῤῥηκτον βιότοιο κέρας χαὶ ὑπέρμαχος ἀλκή, 

Κέρτος ἔμόν' σὲ Ὑχ0 οἷον ἀεὶ, Θεὸς, ἀυϑαγαπάζυ»" 

ἣν ὯΝ Ω ΤῈ ὩΡΕῚ δ, Ἢ 

εἰς, καὶ ἐμῶν ἐπιταλήηθος ἔργων, 

ΓΝ σὲ λιταῖς, δηΐων ἀπὸ χεῖρας ἀλ ων, 
4, -- , , - 

ὠδῖνες θανάτοιο περ στιχύωντο βαρεῖαι, 

Χεξλαΐῥοί τ ὀσόηυνον ἀνήγανοι ἀμπλαχιάων, 
Ταρταρίων μ᾽ ὠδῖνες ἐκυχλώσαντο βερέθ ων 

Πλεκτὰ δὲ τε προὔπεμψε τανηλεγέος λίνα πότμου, 
Αὐτὰρ ἐγὼ κίκλησχον ἐπειγόμενος Θεὸν ἄτῃ, 

Οὐρανόδεν Βασιλῖος ἀρηγύνα χεῖρα βοΐίσας, 

Ἰθύαγεος καλέοντος ἐμὸν θρόον ἔκλυε νηοῦ" 
Φρόγγος ἐμὸς 
Χρὼν βοιαρὴ δεξόνετο, τρόμος δὲ μιν. εἴλετο πᾶσαν' 

ἔ ᾿ - 

βόνειεν ὃς οὐστὰ πιστὰ Θιοῖο, 

Ἕ»ποθεν ἠλιδάτων ὀοσέων τετάραχτο θέμεθλα, 

Θεσπέσιον τρόμέοντα χόλον χαὶ μῆνιν Γάνακτος, 
᾿Αθανάτου χοτέοντος ἀπείοιτος δονυτο χατινὸς 

Καὶ πυοΐἱ λχμπόμενον Μάχαρος σθένος ὥρτο προσ- 

[ὑπου. 

ἤλνθραχες 

Οὐρανόθεν χατέπαλτο, πόλον φλογοειθέχ κλίνας" 

᾿ς ας ας ΤΒΕΣ ἬΝ 
ἐξ αὐτοῖο πυριφλεγέθοντες ἀνῆοθεν. 

᾿λθανάτου πεφόρητο υνόφος παρὰ πουσὶ θεοῖο! 
» - ᾿Ἐμοεδαὼς ὀχέεσσιν ἑοῖς πεπότητο ψερουύτι," 

ἽὝἽπτατο βδυχτάων ἀνέμων πτεγύγεσσιν ἀερἤεὶς 

Ἀευθόμενος χνέφαϊζ' τὸ γὰρ ἔθελεν ἄλχαρ ἑλέσθαι 
ΕῚ Ἢ ᾿- 4 Ε οΟδρ ἐν » " "ἢ ἫΝ ᾿] 

μοὶ Ε κυχλώουσαν ἀγαχλέα θῆχε καλύπτρην, 

Οἴάπερ αἰθερίης νεφέλης χεχρυμωίνον ὅδιρα, 

Ὥρμηθον νεφξλα: σφετέρων ὅπὸ μχασμαρὺν λων" 

"λνῆραχες ὀρνυμένοιο πυρὸς μίννυντο χαλάζῃ, 

Τήυος ἐθοόντησεν χαὶ ἀπ᾿ οὐρανόθεν Θεὸς οὐτός. 

᾿Αθανάτη, δ᾽ Ὕψιστος ἀπ᾽ αἰθέρος ἴαχεν αὐδῇ' 
Θεσπεσίοις ἐκέϑαπεν ἐπιτρογόωτπιν ὀϊστοῖς, 

χντες ἅμ᾽ ὠρίνθη τὰν ὑπ᾽ ἀστεηοπῇσ' δαμει αῖς" 

᾿γδροτόκο! δ᾽ ἀνέτελλον ἀχηράσιο! τότο πν γαῖ, 

Καὶ πάσης ἐο'όωλα θεμείλια φαίνετο γαίης, 

“Αφθιτε' σὴν γὰρ ἅπαντα περιτουμέίεσχεν ὁμοχλήν᾽ 

, ᾿ - Πνεύματως ἐπτόΐηντο τεοῦ τόσον ἄσβμα καὶ ὀσγήν. 

ἄ; - - 

Οὐρανόρθεν προέηχε, θοῶς δὲ ὡς ὀύσα 

υ 
Ἔπενς ἀμρμας. ἣ ο 
ἰκ ὃὲ πολυσμαράγων μὲ θοῶς π 

τ ἘΠ 

. “. , ᾿ ἧς μῳ ΜΗ ι 

Ῥύτεται ἐκ ὅηλωὼν μ΄, ΟἾστα περι σ 

᾿ - 
λνδρῶν τ᾿ ἐγθομβνων, ὅτι δετῆνων εἶσιν ἐμεῖο, 
᾿Ππεδανῷ πραῦτυναν ἐν ἔπχτι αὐ βαθεντες, 

Καί με λναξ προμάγιζεν, ἐπεστυριξε δ᾽ ἐσωΐέν 
Βαταλέον δ᾽ ἔστησεν ἐπ᾽ εὐρυχάροισιν ἀτχσποῖς. 
᾿Ρύσετα! ἐκ δηΐων με, ἀτὰρ στυγέαντας ἐλέγξει, 
Μισθὸν ἐπ᾽ εὐοικίῃ καὶ ἐπάξιον εὖχος ὀπάζοι" 

ᾶ Ν ᾿ ὅν 
Ἡμετέρων τόδε κέρδος ἀχνσασίης παλυμάων, 
: ᾿ ᾿ ᾿ δ "ἢ , 

Ούνεκεν ᾿Αθανάτοιο φίλας ἐφύλαξα κελεύθους" 
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Οὐδὲ νόῳ φρασάμην ετερον θεόν' οὐδὲ γὰρ ἧτν' 
Οὔνεκά οἱ ζωοὺς ὁρόω φρεσὶ πάντοτε θεσμούς" 
Οὐδὲ οἱ ἀχράντων φυλακὴν λίπον εὐνομιάων" 

Καὶ οἱ ἀμωμήτοισι παρέστομα! ἵχνετιν αἰεί" 

᾿Αμπλαχίης ἀπάνευος νόον Βασιλῆι φυλάξω, 
Μ'σθὸν ἐπ᾽ εὐδικίῃ καὶ ἐπαξιον εὖχος ὁπάζοι" 

Ἱμετέρων δέρκοτο ἀκηρασίην παλχμάων, 
ἔῃ (10.117, ἀπίων χε γένοιο, 

(18) μάθοις παρ᾽ ἀθῶον ἀθῶον" 

ἽἼΠν ἀσίων ξυνέοιθος 

Καί χε νόῳ ξυνέοντι 

᾿Επυθλῷ ἀνέρ: πᾶντα μεμιγμένος, ἐσθλὰ ἀκούσαις" 
; Ἂ : πέμπε 

Οὐδὲ πάλιν στρεπτῷ παρειὼν βροτῷ εὔστροφος εἴης. 

Αὐτὸς λαὸν ἀεὶ χθαμχαλόφρονα ῥύσεαι ἄτης" 

᾿θῳθαλμὸν δ' ἀκόρητον ὑπεσφιάλων ἀλαώσας (19). 
Αὐτὸς λύχνον ἐμὸν πυλυφεγγία πάντοτε τεύξοις" 
Ξαφαν ὃ πρν  υσωτ αὶ σηκὸς Ἐπεξδις ρα Αὐμ! διαστραψνοι δνοφερὸν κνῖφας ἐκ σέβεν αἴγλη, 

Νεύματι σῷ προφύγοιμι καχῶν πολυπήμονα πείδην. 

Πῦργον ὑπερόαΐην πίσυνος Θεῷ αἰὲν ἐόντ', 
᾿Αθανάτου βασιλῆας ἀκιίρατοί εἰσι χέλευθο!: ᾿ } 

Καὶ μῦθοι πορόεντες ἀναχείουσιν ἤἌναχτος. 

δ᾽ ὑπεραθλεύῃσιν, ὅσοις πέλε: ἐλπὶς ἐπ' αὐτῷ, 

γΥίς μάχαρ ἀθάνατος, πλὴν ἀθανάτου βασιλῆος ; 
Ως νὰ ἢ - . πος ἐδ ζι 

ἪἫΣ τίς ἡμετέροιο Θεοῦ Θεὺς ἐχτὺς ἐτύχθη ; 

᾿Αμφιδαλὼν μ᾽ ἔζωσε Θεὸς περ:ώσιον ἀλχήν" 

Θήκατο δ᾽ ἡμετέρ 

Τεύχων ὠχυπόδεσσι πύδας χεμάδεσσιν ὁμοίους, 
Αὐτὰρ ἐτ᾽ ὑψίστοισιν ἐμὶν φίλον ἔχνος ἐρείδων, 

ῳ : ᾿ ἜΡΕΝ 
Χεῖρας ἐμὰς βοιαρᾶς τε υτξνεπτολέμους τε διδάσκων. 

Παγχάλκειον ἔτευξε βραχίονας ἀὖτε τόξον, 

Καί ὡξ πόρες μερόπεσσι φόως, ἀλχτῆρα τ’ ἀνάγνης, 

δ᾽ 
Τῶν 

Ἢ» ἀϑθαρὴν καὶ ἄμωμον ἀκα πον 

Καὶ σέο δεξιτεοὴ ποόμος ἔπλετο πάντοτ᾽ ἐμεῖο, 
Σεῖο, Μάκαρ, σοφίη κραδίην Ἰθύνοιλαι αἰεί' 

Πάντοτε κυδιάνειρα τεὴ αι με διδάσκει, 

Ἔμπεδον ἴχνος ἔχω, σὺ δ᾽ ἐμὰς εὐθύνας ἀτχοποὺς, 

Οὔτις ἐλαυνόμενόν μὲ δρόμῳ παρελεύσεται ποθῶν, 

Οὐδὲ βίης λήξχιμι, πάρος ἈΠΡΕΡα δαμέντες 

Οὐδὲ πιεζομένοις στατερὸν σφίσιν ἴσχετα: ἔχνος" 
᾿Αλλὰ ποσὶ δμηθέντες ὑφ᾽ ἡμετέροισι πέσοιεν, 

Ἤνορέῃ με κόρυσσας ἃ ἀριστοπήνῳ κατὰ δῖοιν" 
Αντιδίους ξυνέδησας ἐ 

Δυσμενέες πεφόδηντο φυγῇ μετὰ νῶτα βαλόντες 

Δὐτὰρ ἀπεχθχίροντας ἀδευχέϊ πέφνες ὀλέθρῳ. 

Αὐτοὶ μὲν βοάασχον, ὁ δ᾽ οὔ σφισιν ἦεν ἀμύντωρ. 

ἐμῶν ὑπίνεοθε πεδίλων. 

᾿Αρθάναχτον καλέεσκον, ὁ δ' οὐκ αἴεσκε λιτάων, 

Τοὺς διαλιχμέσχιμι ἄτε χνόον ὄντα ῃὐελλης, 

Πηλὸν ὅπως πεζῇσιν ἐπιστίψαιαι κελεύθοις, 

Δημοτέρων ἔριδός μὲ δι χοστασίης τε σαώσεις (20), 

Καί με καταστήσειας, “Αναξ, χοσιαάτορα λαῶν, 

Λαὸς ὃν ἀγνώσσω, θέτο μεν ζυγῷ αὐχένα δοῦλον᾽ 

Οὔατιν ἡμετέρην ταχυπεῖθεσι δέξατο ψνην: 

᾿Αλλοδαπαηὶ γενχῶτες ἐπεψεύσαντό μς παῖδες, 

([6-117) “Ἕῃ. Εοτίο, ἕῃς. Εριτ. 
(8) Ξυνέοντι. Ἐοτίο, ξονιέντ', [δ, 

ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟ ῚΝ ΡΘΑΙΤΕΝ. 1384 

Α Νδσχδ δηῖπτο οὐρί αν αἰϊατη Ποτταὰ : ΠΟῚ ΘηΪ πὶ ο5ῇ, 

"τα τ 

{ 

(πομ απ ᾿ρδὶ νίναβ υἱάδοὸ ἀΠῚΠ}5 56 ΠΊΡΕΙ [6568 
ΝΟααο ἰρ051 ραναγαπι συίοἀίαηι γρ χαὶΐ αι! αίατῃ : 
ἘπῚΊΡ5ϊ ᾿πηηηδοῦ 4115 ἀάθγοὸ νϑϑι 115 ΡρΘ τ Ὶ 

Δ Ρθοσαίο ἰΙσπρα δηϊημ ΠΕΡῚ βεύφάβο. 
Μογοράρια βδοση απ) [π5ἰπἰατὰ, εἰ ἀϊρηδιη σοῦίαπὶ 

[(Ἰρυὰὶ : 
Νοπβίσαγαῃι ν᾿ ἀθαΐ ραν  θ πὰ τ Δ ΠΊι τη, 

51 βαιιοίονλα δὰ βοσῖτι5 Τὰ ογῖθ, βαηοῖα 5. οτίσ, 

ΕΠ 51 τηϑηΐβ ργιάδη, ἀἰβοᾶβ ἰμ ποσϑτι τα ΔΡ ἰηΠο- 

[οπῖδ: 
ῬγοΡὸ υἱγρὸ οπχηΐᾶ τϊχῖαβ, ργοθᾷ δυάϊᾶβ : 

ΝΕ ααΘ ΓᾺΓΒ 8. βΟΡΨΟΓΒῸ ΟΠ ΟΓ5ΔΠ5 [801}1}5 ἔπ 8 ν 15, 

Ιρ58 ρΡορα!ατη Πατα!] πὶ Πἰθογαὶβ 8 ποχϑ: 
Θοαξαα γ8γὸ 1580 18 1 ο θα ροΡθοΓᾺ ΠῚ Ἔχο Δ 8. 
1ρ56 Ἰπσϑύῃάχα Ἰηρᾶπὶ σθαι ἴθ τὴ ἀπάϊαρ ἴδοία5 ; 

ΝΟΒΙ8 1Πατπ] πο οθβοαγαβ ἰδ θΡαΒ ὁχ (0. Βρίρηοῦ 
Ναΐα τὸ Τα ἴδηι τῇ ἀϊογα τὴ ἀατηποξαχα ρογι σα] απ. 

Ταγγιηὶ ἰραμασυθάϊαν [γοί5. 1)60 βδπηρον Θχϑιϑ 6 {], 
Ἰτα πιοῦν 8115 6615 σα ρο! αϊω ϑαπηὶ νἱθ, 

Ετνοτρα ἰρηλα ΘΡα απὺ Ἀδμῖ8, 
05 νΘιῸ μνοίδαι, ΖαΪθ115 651 50:65 ἴῃ ἰρ80. 

(15 Βϑαια5 ποτα }}5 ρυίθϑίον πητηοτγία᾽οα Βα βδχα 
Δὺὶ ααὶβ Ποσίγαπι Ὠοριτ [)6 15 οχίγα δβ ὃ 

Οὐπρ]δοίε 5 πα οἰ χἐ 605 Ἰπσο Ε] τΌΡοτο : 
ῬοΞυ νθγὸ ποβίγϑῃ ρυγᾶτῃ δἰ πτηδουαἴαπι νἸΆ 1, 

Ῥεγ οἵ 65 ΟἿ Ε1|5 ΡΘ6 668 σοΥν 8 51Π|}}65} 
5684 ἴῃ αἰ Εἰ» 51 πλ15 τα σαπι σμαγυχῃ νϑϑιρίατα Βγτηᾶπ5, 

πηι πιθ6ᾶ5 [οτίθβαιβ 6 Πἰοοβάθααξ ἀοσθ 5, 

«Ἔτνοαμα ἔρος Ὀγϑοιία αὐ ἄγοι. 
Εὖ 6 ργθαιϑυ ταογί!] θῖι5. απ, Ῥγορα βᾶίο- 

[γϑτη χὰ Ὡϑοθβϑια 5, 

Εἰ ἰὰ8 ἀοχίθγα ργορυσοδίνχ [11 ϑοῖαρθγ πλθῆ. 

Τυᾶ, Βροαίε, βδαρίεπίϊα ΟΡ αἀἶγβο βθῶρεν: 

ΒΘ Θ. 1Π 5 γὶ5 (χὰ ὁἀριθητῖα πιὸ ἀσυθὶ, 
ΕἸσταμι νοοι ρίατα Πα) 60. ἑα νορὸ τῇ μᾶ5 ἀἰ]α 51 υᾶ 8. 

ΝΆΠΠ5 δρι ἰδ λπ) τὰ δ σαγϑα ρΓΡΘ ΘΒ ποβίλαπι. 
Νϑαὰδ ἃ νἱ ὁδϑϑορίη), αίοιδτη ἀοδϑίπθηὺ ἀοηδῦὶ: 

Νραιθ ΟρΡΓδ 3515. ἤγΤΛ ΠῚ 1ρ515 ουδὲ γϑϑιϊρίασα : 
588 ροάϊθιυβ ἀοιν 50}} πο γὶ 5 σδάδηΐ. 

γινίαία τὴ8 ἀρπαβί! να! ἀὰ δα )6]ϊατῃ, 

Ἡοβιο5. ΘΕΌ ρΡΙ αΠ ΑΒΌ ταθὶβ 5ὰ} ρϑ ΠΡ 5. 

ΤΩΣ Πλἱοὶ ἰθγνη σαμ! Παρὰ ἴοτμὰᾶ νογίθηϊθβ: 
564 Ἴβόγθθ ἀύλᾶτο μον Ἰἀϊβι1 οατεῖο, 

1051 φαϊάδαι οἰαπιανθριη!, ποπ δΐθτι ἸΡ51]8. οὐδ 
Γνίπάοχ: 

Ἰχλπογίβ! θη νοσδυθγιηΐ, Ρ586 νοτὸ ἤσῃ θχαπάἐνυι 
ΡΓΟσθ8 : 

Ἐπγ5 οὐταταϊλαδτῃ αἱ μα ν ρα πὶ αἰ βίο ηΐθγα ΡῬγο Θ 1160, 
1μαὐτιπη ἃ}, (ΘΓ ΓΟ ΒΕΓ 9 Οα]Οᾶ 0 Υ]ΐ8. 
Ῥορῃυ]αγία αν ὁπ θη 006 τη8 ἀἰβοοτάϊαα 8. βοσν 68, 
Βκτπ6 σοπδίλ85, θχ, ἀσοθῶ ΡΟρὨ]ΟΥΠη. 
Ῥορυϊὰβ αιδπὶ Ἰξπόγο, ΡΟ  ππθῸὺ ἴπβοὸ ΟΡ] θαι 

ἴξϑυυδῃὶ : 
Αατίθα5 ηοδίγατῃι γϑάι}}}5 δορὶ νΌΟΈΠῚ. 
ΑἸίδαὶ ἴδον! τα θα! 5απῈ πὴ αὶ ΠΠΠῚ, 

49) ᾿Αλαώσας, Ροτίο, ἀλαώσεις, γ6] ἀλαώσαις, [Ὁ.Ψ 
0) Σαώσεις, Εοσχίθ, σαώσαις. ἵν», 
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Ιποδοοῦτῃ δὰ βοποοίαίοτη ἱνογαηΐ ἢ] θὴὶ {ΠῚ 

δοίροι ΟΙδαἀἸσλ ἢ 105 5015 ἰθὴμ ν]18, 
ψ νη τϊοϊ Ἰλοχ, δὲ βραιροῦ απ λα ἀλη 5 681. 

Νορβίσδ υἱθ ΘῈ. ΒΌΙΗΠΑΙΙ5. 51}. 
νιπδχ βουλρον Ἐπ Ποῦ ἤαοίαβ μποδίθϑ ἐραυτ δὲ, 

Νοβίγο ἀοπιαῦ5 ἀΐνι πο γΌΡογΘ ρΟρΡΆΠ πὶ, 
Τναϊονατα ἃ πα ργαΡη αἴο υδαπι τὴϑ οὐγνοὶ 
564 πβαυβοι "5, ἴδχ, ἰοημὸ ὈΓΘΞΙΔΏΠΟΥ 511 
ΨΙΡῚ ἀρ Ἰπ]π} ἀϊα} ΠΠ1|ὰ πο βοῦν 65. 
Ῥτγορίοῦθα ὕσαμι ρα] τα ρρηθ18. δά ϊββούατῃ νἰδπι: 

Νοπιθι νόγο }{|5ε τα παπὶ οἰΠπασὰ τὰ τη. ΘΟ τα : 

14θο ᾿χτπθὴ οχί μα} }5}1} ΔΌΧΉ γα Πρ, 
ΤΟΥ ΔΊ ἢ νΘΓῸ αἰ περ) τά απ ἔθ οὐδ. ἀμοίο 
Ἰλαναΐ, οἵ 6}08 ρουροία δ θην οἰ θ5. 

ῬδΑΓΜῸ5 ΧΥΗΙ. 
Βερδπιᾷ οοέανμς Πανὶαϊβ Ῥϑαίτηι5 65, 

ΟΕ ᾿πιπιουία! οηὶ σἰουίαια ὀματταπὶ Βρὶ, 

Μδηλ νετὸ ἰτη πηου Δ} πὶ Ἐρ465 σ65}} ορότα σαμπίδξ, 

ΟῚ οποτγαναπι νουθαπι ογασίανν ἄϊος, 
Εἰ πὸχ αἰνϊη αι 5 Ίθη ᾶπε σα ροβαλ δ ποοῖ!. 
Νοὸπ Ξ0π115 Θχίθγη}5 δγαὶ τη 5, ὨΘα δ 5ΘΓΠΊΟΙΙ 68. 
Οὐογατῃ νοοΐὶβ ΟὈ] ἐν ]βοδηίατ, οἱ ότι δυάϊαμι οτὴ- 

[Ὠτππ. 

5085 ρΊαΓ ΒΟΉ τι5 (οἰᾶτη ὈΘΥν δι}, ΓΘ ΡΤ Π1, 

Εἰ νονθα νοϊασαηἱ ΡῸΓ ΠῸ 0.165 ὑΘΡΙ ἢ Π05 ἱΒΎΓέα, 

ΤΑΡΘΥΔΟΌ] ὰ 50}} ἀρροξο Ἰιυπονδίαμα : 

Εα σθὴ8 ν ΓῸ ᾿ρ58 μα! τπαῖ5. ἰα μιὰ πὶ ΘρΟΉ 51:8 ῬΓῸ- 
[σράβΡαὶ. 

Βίτα [6 ̓  Θχβα αν"! συγ θα πὶ ρου Ποῖθη!} μίση. 
ΟΦ βιῖ οχ ανοῦβο πιθᾶὴβ ἐσν αἰ ώ ἅγοθ : 

Νϑααθ 6ὁδ8 αὶ!ασία! ΠδτΙη πγθύτη γα πὶ αἀρραΓγομίεϊη 
ἱμοχ ἱπηπιδοι! ἴα σοπνθγίθτιϑ ἀΠἾ πἃ5. 851 Ἰλομῖδ, 

ΕἸά610. ἰοο πο ΠῚ σϑρσα Πα πὶ ραν} 15. ργαβίδι, 
{μοι} }τὰτἢ σογα  νι15 15] } 1 Το απ Β 6]. 

Ριιροσρί πομέα αι στα τα, ΘΟ} 5. Πππῖθὴ θυμοί 

ὈΙνΠῈ5 δε! ρθῦ ρυταξηαρ οἱ ΠΡπλὰ5 δϑὺ ποῦ : 

(ορβηον τἴ8 γοτὰ ΒΘηρεγ ΠΘρῚδ5, 

Αυτο οἵ σϑιη πη τ] 6] 10γὰ ποῖ], 

Εἰ αὐ} ἐποηἰτονα ἴαγο παανὶ, 

[ρ58 118 Ξόγνιια μασι ἢ ΠΟΥ ΒοΓνΆΓΡ, 

Μονροθάθηι πὰ 008. ὀαδίο ἴδ οπορη τι τὰ πὶ ορὸν 

" 

ΓΗ Γη. 

Ου] τη 16 }]}Πσαῇ τη αἰ αἀπλρτὰ τότ Γ --" ὰ 
δεηγρανῦ, ἔλοχ, ἃ} ὁσομῃ 5 τθὸ νΠΠ|8Ὲ ἸΟΏρ6 ἀγορὰς ἃ 

Νϑαὰθ τηῖ} αἰοπασαιῃ ροβδδδείοματη ἀπίπιο 65]- 
[ἀθρίατῃ εἰ}. 

51 ποὴ πιοὶ ἀοιπϑηϊατ, ἱππιηασα] ὐϊι5 ἤατη, 
Ἐϊηση ἀδία5 ἃ Ὑἰ10 σι ρορθίηααο ραν. 
ΒΟΡΙΠΟῸΘΒ γ6ΤῸ ᾿ΓΟρΘΙ8ἃ νοϊ πη! 6 σαί! ἀϊ τι ρα Γ 
Εἰ Ῥαοτατη τποὶ σορα 5. πιοά!α!ῖὸ 6 τορίουβ οοαϊος 

[ρτὴ : 
ϑρι μοῦ ἀοίθηβον δὲ δάμα!ον 65. πϊειῖς. 

ῬΘΑΓΜΠΘ ΧΙ͂Χ. 
Νοητ οἱ ἀἰδοίμνεις Παυτιὶὶς ᾿βαίητις ος!. 

Ριοσοοητ θὰ ἴῃ. ἀ16. δια! Π ἴα ἀθοθϑβι λα δ, 

Εἰ ἰσ5 ΤΔσομί ἀοίδηδον ᾿)}6ιι5 πη πλοῦ 4}}5. 51}. 
Ὡς βαποίο μα η!: σμαγιπὶ ρυβθὰϊ δαχὶ πὴ, 

(21) Ὑπ', Εογίθ, ἀπ᾿ ρει. 
(23) Λελάθοντο. Εογίο, λελάθοιντο, Τρ. 

ἈΡΟΓΙΝΑΈΒΠ ΕΡΙΒΟ. ΚΑΟΘΙΟΕΝῚ 1336 

Α Μαψιδίως μετὰ γῆρας ἔῤαν ἀλλότριοι υἷες, 

Πάντοτε χωλεῦοντες ἐῶν ἀπάνευθε κελεύθων, 

Ζώει ἐμοὶ Βασιλεὺς, καὶ ἀεὶ πολύαινος ἐτύχθη. 

Ἢ μετέρου διότοιο Θεὸς πανυπέρτστος εἴη. 

"Ἔχδικος αἰὲν ὁμῶς γεγαὼς σηίους χεραΐζο:, 

Ἡμετέρῳ ὄχμασας θτοτερ 
Χωομένων κακότητος ὑπ᾽ .34) ἀντιύίων με φυλάσσοι" 

᾿Αλλ᾽ ἐπαειρομένων, Βασιλεῦ, πολὺ φέρτερος εἴην. 

Ἐχαρτεὶ λαόν, 

'Ανέρος ἐξ ὅλοοῖο κακοῤῥαφίης με σαώσο'ς, 

Τοῦὔνεχα τὴν ἀναφανδια δείξομια: ἔθνεσιν οἴμην" 
Οὔνομα δ' ὕψιστον κιθάοτ, σέθεν ὑμνοπολεύτω" 

Οὔνεκα φέγγος ἄειρας ἀλεξίκαχον ασιλήος, 
᾿ πὰ τ ἱ , ε- , λ - 
Αθανάτην δ᾽ ἐλεημοσύνην τεχτήνας γριστῷ 

ἀχυίδῳ, καὶ τοῖο διηνεχέεσσι γενέθλαις, 

ΨΑΛΜΟΣ ἸΗ΄. 
Ὀχτυνκαιδέχατος Δαυΐδου Ψαλμὸς ἐτύχϑη,. 

Οὐρανοὶ ἄφθιτον εὖχος ἀπαγγέλουτι Θεοῖο, 
- μὰν. : ΟΣ . -»" Χ , 

Χειρῶν δ' ἀθανάτων ἔδιως οὐρανοῦ ἔργα λιγαίνει, 
ματι τιιαΐεντα λόγον προσεοεύξατο ἔμαρ, 
Καὶ νὺξ ἀυδροσίην σοφίην ὑπεθέκατο νυχτέ, 
Οὐ ϑρόος ἀλλόγλωσσος ἔην πολὺς, οὐδὲ τι μῦθοι, 
Ων αὐξῆς λελάθοντο (23), καὶ οὐχ ἀΐοιεν ἀπάντων, 

Σ:ωίτερος μὲν φθογγος ὅλην μετενίσσετο ναΐαν, 

Καὶ μῦθοι πεπότηντο διὰ κλυτὰ πείρατα ὑ 
Σχκυνὴν ἠελίῳ πχρεθίκατο τιμήτσσαν᾽ 

- -" 
, 

᾿ γανη ζν 

Λαμπόμενος δ᾽ αὐτὸς θαλάμων ἅτε νυμφίος ὦστο, 

Βχελα γηθήσειε δρόμον τελέοντ' γίγαντ', 
Οὐρανίης ἐτέρωθεν ἰὼν προελεύσεται ἄχρυς" 

Οὐδ' ἔσϑ' ὅς κ- φύγῃ φληγερὴν ἀχτῖνα φανεῖσαν, 
θετμὸς ἀχυησάπτιος Ψυχυστρόφος (93) ἐστὶν λναχτος, 
ΠΠστὴ μαστυτίη σοφίην β “εξ δὲς ξσσι φυτεύει, 

Ἑῤφτοσύνην χροδἴῃησι δίκαι τεύχουσι θεοῖο, 

᾿Κυνεσίη στίλδουπδα καὶ ὄμμασι φέγγος ἀέξει 

θεΐο» ἃ 
-: εἰ χυβαρόν τε χαὶ ἔμπεδον ἔπλετο δεῖμα' 

᾿ δ γος ὐῶιις τῆς αν 
ἔγνων εὐδιχίας παναληβθέίας αἰδν "Αναχτος, 

Χρυσηῦ καὶ ψνοἵδος ἀσειοτέρας ἐοιτίμου, 
ἐπὶ τς - ἡκόῦβας Ε 
Καὶ πολὺ τεοπνοτέοχς μελιχν οἰδος Ἱμεροέσσης: 

“) αῦτα τες θεράπων χεγαρτ μένος οἵδε φυλάσσειν, 
ΨΌΝ Ὁ ς ᾿ Ὑ δὴ 

Μισθὸν ἔγων φυλαχῆς ἀγαθῶν προιιύϑιον ξῶγων, 

Τίς κεν ἀναγνοῖνς πληθὺν βοοτὸς ἀμπλαχίχων ; 

Αἴεν, 

Μηδὲ 

ἔΑναξ, χρυφίων μὲ χαχῶν ἀπάνευθεν ἐούχοις" 

μ2: ἀλλοτρίων κτεάνων Ὁρεσὶ ἵμερος εἴη. 

, 
τῆς κε Ὁ Εἰ μή μεὺ χρατέοιεν, ἀμιὸ [ΔΊ ἰ μή με χρατέοιεν, ἀμιό μη γενοίμην, 

Νιψάμενος καχότητος, ἀτασθχλίνς τ᾽ ἀλεγεινῆς. 

Μῦθοι δ᾽ εὐδοχίη μεμελτμένο! ἰβύνοιντο εὐόονῖῃ μεμελη μενοι! ἰϑώνοιντο, 
᾿ - δ᾿ 

Ααί σευ ἐμῆς χραθίης μελέτη χατεναντίον ὄσσων" 

Αἰὲν ἀλεξητὴρ χαὶ ἐπίῤῥοθος ἔπλευ ἐμεῖο, 
ἸΔΛΜΟΣ [Θ΄. 

᾿Εννεχκαιδέκατος Δαυΐξου ψαλμὸς ἐτύχθη,. 
᾿Ευξαμέν:» Θεὸς ἦμαν ἀλεξέσειεν ἀνάγχτς, 

Καὶ σευ ᾿Ιακώδου πρόμσχος θεὸς ἄφθιτος εἴ. 
2  ΡᾺ τι ᾿ ᾿ διΔινν' Ἂι τ: Ἐξ ἁγίου χατέοντι φίλην ὀπάτειεν ἀρωγὴν, 

(38) Ἡψυχοστρόφος. ἘοτίΘ, ψυχοτρόφος, [ν. 
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} ᾿ - - Ἂ ᾿ 
ἢκ δ᾽ ἐρατῆς Σιῶνος ἀλεξίχαχος πέλας ἔλθοι. 
Δυτὸς παντοίης σεῦ ἐπιμνήσαιτο θυταῖς, 

. ᾿ , »; τὰ Και σέο γασρρομένην θυσίαν πλίύσειεν ἀληιφῆς, 

Παντὰ τοι ᾿λθάνατος χγοαδίῃ ἀεμελι μένα δέζοι, 
Πᾶταν ἀναπλησειε τεὴν βεοτερπέα βουλήν, 

-- ᾿- " οὗ. Σεῖο φερεζύῳ χραδίγν χεγασνπάμεθ' ἀλχῆ' 
ε ᾿ [] ω ᾿ θανάτῳ πίσυνοι μεγαλαυχξες ἐσσόμεθ᾽ αἱεὶ, 
Πάντα τεῶν πλέσε!εν ἐναίσιμα δῶρα λιτάων" 

“π τος ᾿ » ἯΙ τὴ δι 

Νὺν ἐδάην τὸς χριττὴν ξὸν Θεὸς ἐξεσλωτε' 

Κα! οἱ ἀπ᾽ οὐοχνόθεν μεμαὼς καλέοντος ἀχούσει, 
Κλεωὸν δεξιτεοῖς σφετέρης περὶ κάρτεϊ φέγγος, 

-ἰ ᾿ ᾿ . ᾿ - Οἷδε μὲν οὖν ἵπποῖσι καὶ ἄρμασιν ἐμδεδαῶτες, 
1 - ΄-΄ῷΤ 

Ἡμεῖς δ᾽ ᾿Αθανάτῳ πίσυνοι μεγαλιζόμεθ᾽ αἰεί, 
δι" Ν ΄- ΙΥ ᾿ " Ἢ 

Οἷδὲ πόδας πεπέδηντο, λάῃον δ᾽ ἔχπαγλα πεσόντες, 

τ μ᾿ Η . " 

ἽΠμιν δ᾽ ἐνοομένοις ἰθύνετο πᾶντα κατ᾽ αἴσαν, 
Γι «ὦ δ, Ὧ τ ἐδ, ᾿ π- ΄ 

ΑἌφθιτε, καρτερόθυμον ἀεὶ βασιλῆα σχώσοις, 

Εἰσαίοις δ᾽ ὅτε δύ σε λιταζόμενο! καλέσαιμεν. 

ΨΆΑΛΜΟΣ κ΄ὶ 

Δαυίδου κλυτὸς οὗτος ἐεικοστὸς πελεῖι ὕμνος, 

Αἰὲν ἀναξ, ΓΑ χραντ:, τεῷ περὶ χάρτεῖ χαίροι, 

Καὶ σέο νηθέσειεν ἀεὶ χατὰ θυμὸν ἀρωνῇ. 

Οὔνεχα οἱ ψυχῆς κεχαρισμένον ἥδος ἔθϑωκας, 
Ἑὐχωλὴν δ᾽ ἐτέλεσσας, ἄλις δ᾽ ἕλε χείλεσι καρπόν, 

Μειλιχίης προύτυψας ἐπ᾽ εὐλογίης μὶν Ἰαίνων" 
, - ᾿ μι 

Στέμμα λίθων γεραρῶν χεφαλὴν ἐστέψαυ τοῖο 
᾿ 4 μῳ ω ᾿ 

Ῥωώστην βιοτὴν δεξζη μένῳ ἐγγυάλιξας, 
ἣ “" τ Ὁ , ͵ 3.5 - 
ΠΠμασ! μυκεδανοῖτι διυνεχέως βίου ξλχεῖν" 
--ν » ἢ ᾿ ἠἦ Γ Ζὰ ὦ 
Κύδος ἔχει περίπωστον ἀλεξιχάκῳ σέθεν ἀλκῇ" 

- ; "2 . Ω ᾿ 

Καί οἱ ὑπερτερίην, καὶ τι πλέην εὖχος ὀρέξοις, 

Πάντοτ᾽ ἀτέφυαντωυν καὶ ἀγύραον ὄλθον ὁπαζοῖς. 
Χάσματι δ᾽ εὐφοαίνοιτο τεῷ, Μάκαρ, ἁμοἱ προσώπῳ. 
᾿βλπωρὴν ἀνέθη χε Θεῷ γεραρώτερος ἐσσὴν, 
κΥὐ ἰ 9. ξὰᾺ " μ ἢ ͵ ἐὰ ἐψ 

Ψψίστου δ᾽ ἐλέῳ πολυθαρσέας ἤστιε πέξας, 

τὰ πᾶσι τεὴν ἐπὶ χεῖρα κορύσαοις, 
᾿ » ᾿ ᾿ 

ἀ πάντας ἀπεχθαίοοντας ἐτεύροι, 
- - :- ᾿ 

Σεῖο χαταφλεχθεῖν ὑπ᾽ ὄμμασιν ἴπα καμίνῳ, 

Ἔν δὲ Ἰς τῷ πνρόεντι κότῳ σύμπαντας ἀτύζοις, 

Καί σφεας ὀλλυμένους δηλήσετα: ἀχαμάτιη͵ φλόξ, 

ἄντα μάλ᾽ ἐξολέσειας ἑξῆς ἀπὸ χαρπὸν ἀρούρης, 
αὶ σπόρον αἰνοτόκον μελοπτίδος ἔχτοθι φύτλυ;ς 
Οὐνεκά σο: βρίσαντες ἐπ᾿ ἄλγεα μυρία θέντο" 

Π Ν “ : ᾿᾽ : ἢ 
Ασταθὲς ἐν στέονοιτιν ἐπεφοχσαντο νόγμα, 

᾿ τ [ΣῚ 

᾿Αντιδίων τοέψειας ἐλεγχέα νῶτον ἀχωκῆς" 
Πΐχελον ὧν μεθέγκας δὴν τελέσειας ὀπωπήν. 
᾿Αλλ᾽ ἐπιραοσέσας σθένεϊ εγαλίζεο, Πιμήν, 

᾿ ͵ ᾿ ᾿ς Δ ! 

Αὐτὰρ ἐγὼ σέο κάρτος ἀοίδιμον ὑμνοπολεύσω, 

ΨΑΛΜΟΣ ΚΑ΄. 
Πρῶτον ἀαχυΐδος καὶ ἐείχοσταν μελος" μ 
Ἕ μι δ᾽ Ξ ̓ ᾿ λγ!! Δ α 

Πτὲν ψᾶς ἀντιλύέφεως ὑπερ. 

Δέρχεο, τίπτε, Νίακαρ, μὲ, Μάχχο, χατὰ πάμπαν 
[ἔλειπες ; 

Τῆηλέ μευ ἀμπλαχίης ἔπεα ζωῆς ἀπερύκοις, 

ἹἸΝΤΡΕΡΒΕΤΆΑΤΙΟ ΙΝ ΒΘΑΤΤΕΜ. 

ἀ 

ΙΔ 
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6 νϑγρὸ ἀπ] }}} 5]οτιρ δηχ δον ΠΙῸΡΟ ὙΘΠ18}. 
Ιρ56 πίνογϑὶ (αἱ ΠΊΒΠΙΟΙ 51 Ξασγὶ Ἰοἷ:, 

Ετ τὰα) ἀδβισοιξητη 5δογισιισπι ἱπιρ]οαίαν ρίησαθ- 

[άἀτμο. 

Οἰπηΐᾷ εἰδὲ Τητα σία} 5 ἐογά! αγαΐα [αοῖδξ, 
Οπιῦθ ὀχρίὶραὶ ἐπατῃ ἀϊνί τα σοππι πὶ. 

Ἴπὸ νπλ}} σον ΘΧ ΠΤ ΒΡ Ὼ 118 τορογα ; 

πηταογία! Πα δ. Π65 τα ΠΣ ἸΧΩΪ ΘΓῚ ΠῚ 5. ΒΡΙΩΘΒΤ, 
(τα δ ἰὰδεατῃ ἐπιρί σαὶ Ἰάοπ ρα ἀοπὰ μΡεσ τ 

Ναπο φομπον! τασηΐδια Ομ Ἰϑἴατπα δα ΠΟ5. ΞΘΓ 

ἵναν: 

ΕΦ ᾿ρ81 (δ ο]οὸ ο θ] 6 ὴ5 τοσδηΐοπῃ δυαὶεῖ, 

Ἰποὶ γα πη) ἀρ χ θυ ερ 6}115 ἰπ σαθποῦο ἰπτηθη, 
ΗῚ φοϊάεπι τριταν Ἔ4α}8 οἱ σαγγθαβ ἱποράδπίδα, 
Νὺδ ΚθιῸ Πππτι ον α ἢ ἢ θη 6 5 τα ἀμ} ἢ ὉΠ Ρ 56 ΠΡ 8} 

ἴρςὶ ρεάθ5 ΘΟ ρα βαπὶς Ἰαι ποναπὶ ἰαγρηαν ο- 
[ἀδμαίο8, 

ΝΟΡῚ5 γΟΙῸ δρδθοῖΐβ αἰ σα ηἴαγ οὐχηΐα σοπηοηθ. 

1π|Π]οτία 5, οεί δ. ΒΕ ΠΊΡΟΥ ΓΟβΘΊῚ ΒΈΤΥ68,. 

Εχδιιάμι5 νθγὸ φιαδηο ὅιμ6 ἰ6. βρύδοδὶ! ἱπνοσᾷνθ- 
[ΓΠΠ 15. 

ΡΒΑΙΜΕΒ ΧΚᾺ. 
δαυίαϊε ποῖ ψελ5 8 Ῥέρσθίηειι δὲ ψυνήμ. 

ΘΟΙΠΊροττδχ, [πη πηοτία 8, ἴὰο Ἰὼ τόροτο ἰριθίαν, 

Εὰ τὰ ΘΧΘα 68 ΘΙ ΡΡΓ δχ Δη π)ὺ ΔΏΌΧΗΪΟ, 
1Ιάθο ᾿ρϑὶ ἀπ σναίατῃ νο]ριδῖδπι {ΓῚ ΒΡ. 151}, 

γοίατη νόγὸ ρογίβοϊϑιι, βαιϊ5. δυΐθα. οδρὶν 1415 
[ραοίαπι. 

5δνὶ ρειον η ἰδεῖ ἴῃ θοπθἤἸοοπ 8 ΘατΏ ΦΧ ἈΠ ΡΠ 

οτοπᾶ ἰὰρί πηι ρΓδιϊοδοτύχῃ ρα  ΘΟΤΟΠ 51) 6105: 

Ἐδοὶ ἢ πιασα υἹοία πὶ σα οσθ Π} μα δ’ 115 
ΤΉ θι5 ἸΟΠμῚ5 ρογρδίσο ὙΠ 81 ἸΡΆΠΘΓΘ, 

ον πάροὺ {{Ππ|5ἰγοῖὰ ἀυχ! Πανὶ ἰὰ ΓΟΒΟΓΕ: 

ΕἸτἢ ἰρ51 θη ποηϊδπι, Θ᾽ πιὰ 5. ἀεοι5. ργ 683. 

ριροῦ πΠπίίδτη δἱ τιθτηδηι ΠρΑ ΤΠ ἀἸ π 6 ΠῚ ἈΡ10 185. 

(διά ἴο δαέθτῃ πρίθαν πο, Βοαῖθ, σαχὰ γα], 

ϑρρχρ ρΌΒ8} ἰὼ 60 Προ ΠΟΥ ΡΓΙΏΟΒΡΒ, 

ΑἸΉ ΒΕ 1} γοιὸ ταϊποτι σογάϊαᾳ σοι θη .65 ΓαἸδὶν ρ8- 

ἰ465. 

Ἰπιταῖϊοῖς σι αἱ οπλαὶ δπ5. χα τῇ ΠΙῸ ΠΕ ΠῚ ΔΥΠῚΒ5, 

Βοχίογᾳ ἃ οὐλ 65 050 1565 Ἱπνοηὶαϊ 

Τοῖς σοιπ δη τα παν ἢ ΟΟᾺΠ15 ΤΟΙ] ΟἹ Π Δ ΠῚ|5. 

ἴῃ απἰθπὶ αὐ άρτα ἱρπίία ᾿Γὰ ΟΠ 65 σομ ΠΤΡΟ5, 

ΕΠ Ίρδο5 ρογά!ο5 Ἰθτοι ἐσγοααϊεῖα Πατῆπθα. 

Οτμαπθα σοτὶο ρμεταἀὰβ 5800 Πποίατα ἃ σα Ρρο, 

Εὺ 5δῖηθὴ αὶ 616 πιογία θη Ἐχίγα ρα ΒΡ ΠΟΏ 61. 

Οποπίαπιε {Π8| ἀρργανᾶπιθβ ταὰ]α ἱπῆ 114 ᾿πιρόβαδ- 
[ΓΤ ΠῚ Ὸ 

ἱποργίαπι ἴῃ ργροογά 5 οοριςανονα τ! ΘΟ ΠΒ51 ΠΠΠ].. 

Ποϑίαπι νου ῖα8 Ἰπἀθοοτατη ἀΟΥΒΙΠῚ ΤΠ ΠΟ ῸΠ 

ΒΙΉ]Θτὰ 4 ποτα πὶ ΓΒ 1 Ἰ50: παι ρουΠοῖᾶβ να] πηι. 

γοσατα σοῃ Πἀθπι5 τῇ νἱτίαἰς χα! ίϑιο, Ραβίου. 

Αϑι ὁρὸ σπαι τοῦτν σοίσργο οδῃίαδο. 

ΡΒΑΙΓΜῸΒ ΧΧΙ. 

Ρεῖηι Πανι εἰ υἱδρειίτηα σαΥΠΙΡῊ : 

Οεοΐϊηϊ! πρὸ τααξείθσια ἘμδΟΕΡ ΟΣ 6 ὉΤΟ. 

Ποϑρίοθ, φυᾶτο, Βεδίβ, τπο, β8δΐβ, Ῥγογϑιι5. ἀογο]1- 

[αι 

[σηβδ 8 ταθὸ ἀρίτοῖο νοτρὰ υἱ 9 ἀγόθΒϑ, 



" τ Ἃ » Ά ᾿ 

Αά το, Βοαῖδ, οἸαπηιαρατη : πιρατῃ νοσῸ πότ δή 65 α Πρὸς σὲ, Μάκαρ, βοαασχον, ἐμὴν ὃ 
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[ἡοορτα: 

Νόσαδ γαἹάρ ᾿σινογανὶ ἔππατη βοπβαπι πῃ ΡΓΘΟΟΓΠ 5 
[πουίθ. 

ἴπ ααὐοπι βαποίο ΠΑ} 5. ἸΔῈ πλάση [5Ρ 6.18. 
Νοκισσαην ρδῖγα τα πιὰ δία ΒΡ 65. ΘΧΊΒΙ5, 

ΠῚ ἸΡ5Ὸ5 Βρθυδη 5 ΤΉ ΟΠ ΘΆ15. ΠΡΟΓΆΒΗ τορι] ἢ 15. 

Αὦ τὸ, Βεαίο, ο]απανΡαπε, δὰ ὕόγο ΒΟΓνΑ 5δαηξ 

[πδεοβδιαῖο, 

Νϑααρ ἰ.ἃ τη οΥ 8} ῥτὸ 508 ἀοάθουβ γορουίαταηξ. 

ΨΘΙΌΙΙ 680 νΟΓΠ5 Θ᾽ ἤθὴ ΘΙ 5ᾺΠΠ, 

Ορρτοθυίαπῃ 1π ποιη πἰ!5, μ᾿ 6] γεγο 510 148 8Δ0- 
ἡ δοηο, 

Οἰληῖπο τὴ6 Δοτίβοσαῃί, σὰ] απίδο νἀ ΘΟ. }15, 

[5 Ἰσοα δαπὶ, οαρα! νϑγοὸ οἰδίατ. πιονόγαα!. 

1: θδῦτῃ βρὲ πὶ Ξου {π|5 οδὲ, τ ριαὺ δα σα αι] αΐθ; Β. Ἐ 
Δυΐδογαι ἃ πιᾶίο, 5] ᾿μδὶ βρύα 5 651. 

ἘρηΠοδπία ἰαἰθα]ο, ἴθχ, ἰὰ 16 Θχίγαχιξι! νϑπΐγο: 

ρθη νοῦο ἰδ οὐ 4.0 ὉΒΘΠ 5 ρα 5 : 

ΤΙΡΙ σοπ ἢ 95 οτᾶπι ροηδί δ! ἃ αἰθτὶ ἃἀδαο ΒΔ] 185. 

μ:58 τπεὰ8 ΠΕ 5 68 οἰ ᾶτὸθ ἢ νΘΉΠΓΒ ΤΠ ΓΒ. 
Ν ἃ ὅθ αἰδορῦμ5, φασπίαπε ἢ ριορα ἀϊθ5. Ἐπ 

[οδβϑι αι 5, 

Νραθδ δβοπι πα ϊπὶ δάὐαΐον 1 πι8 οϑί. 
ΜΏΠΕ βὰη6 σοῦ! οἰγοππ ἀοἀδρα πὶ ἀγ6 Ὑ1{}}}, 

Ριπθσος νρτὸ τὰ Π15 ορβθάθγαηϊ πιὸ ἰαυτὶ, 
Οἴγοαμα πὴ6 ὁχο ἰἀταπὶ πα ἢ} οὁ5 σγαν δι ΡΟΥΘ ηΐ68, 

δΊΘαΙ 160 ΡΟΓΠΙοἸσΒὰ ΓᾺΡ θη 5 τὰ μα οἱ ΔΗΙΤΉΟ. 
51οθ ν ΤῸ ἅΠπὲ 658 ἀρ 5 ΒΒ8Π| Τα Οδ5ὲ ΟΠῚ ΠΙΆ: 

ὕδτὰ ἰἀηααδτη, σοτ' ΠΩ] 650} γϑπῖτο τηοῦ!ο : 

Ασα χη ΠΡ χα 5110}}15. ἐσϑῦδὴ νἹγί!8. 

[ἰποια πιρᾶ σα! τὶ τὰρὸ δαβεραι, ῬΓΙΠΓΘΡ5 : 

ἴῃ νογο {ποπὰ τη οΓΕ5 τὴῦ ἀρ ΘΟ ἢ 65. μοι τ απ ἢ 

Μαυμπταάο τα 8 π|6 σᾶπαπὶ εἰγαπτῃ ρα} ὁ6}}8, 

ΕἸ πγὸ σθ50 61 σοι συρσά!ο τα μπᾶ ΡΘΟσΔΙΌΓΌΠΙ. 
Νοβίγαβ [οἀδιιιη 51π|}} ΠΔΙ 56 ρούσθ πο 

0558 σϑγοὸ οὐ} 5 ΠΤ ΘΠ  ΟἸΠἾΔ., 

ΕἸ πὴ προ Θη [6 5 ΠΟΘ] σία ἢ ἀοτ ΠΟΛ ραΥΠ 60: 
τη 5 58. [ΤῸ Π 65 πιρὰ εἰνεβοναπί νπ ἡ πηοηΐξα, 

ΕΠ 5ου δ 5 ΒΟΥ Ή ἢ Βα! (15 πα 605 ἀταϊοίτι5 ταροτίεί. 

τα π ἃ η18 Π6 ἰοπβα Θ᾽ σαν 5 Δα χ Πα, 
ΝοβίΓὰ πὶ σα ΐο ἀσαΐο ΘΙ1ρ6 00Υ: 
Ενὰθ απ] δὴ] τηθᾶπι ἃ οαπὸ ἐπεοϊθεοοηίο: 
Βρηθ τὴ 8όγνᾷ, ΠΟχ, ΟΧ ΟΤΒ ΤΟΥΥ] ᾿ΘΟηΪ5, 

Α ΡΟΓΠΙΟΙΟ5Ι5. ὉΟΓΠῚ 5 δαῖνα πὴ ἀΠΙσΟΓ Πα }- 
Ται πο ἢ ΝΠ Π.α}»ὺ ἰγαιγι 5 τρίς, 
Ἐπ 8 τὰ πιρᾶάϊο σοπρτγοραί οηῖ ἀϊνίθ ἰαίαθο, 
[,ἀπάθπὶ ΟΘΙΘΡΓΘ ΠῚ ααϊοαπααε εἰπιδπὶ θρριη : 
5ϑιηθῃ, ναγὸ ΦΔ001 6 πὶ το ρδπὶ αΙοτί ἤοςει : 
Ἐ1Ὶ Θὰπι {ἰπιθᾶὶ ὁπ 16 βοιηδὴ [5γαρεΐϑβ. 
ΝΟ δηἶ ἀοΒριοΙ ΘῺ 5 ΡΔ.Π 6115 αἰ δα οὐἰδγδὶ ρυδοθηι, 
Νθο ἃ τὴ8 ἀνϑγυ κατὰ σγα ἐσσι ψυϊίμ πὶ: 
56 5515 ᾿πνοθ ἢ 18. πηδᾶ8 χὰ ἀ  ν}Ὁ ργΘΟ85. 
}6 18 ἰᾶτ1 πιδᾶ τηᾶσηο ἴῃ σαῖῖα νἱγόγαυ : 
ΡΊοΥα πὶ ἢὴ σοπϑρθοία γα γοήδιη νοίϑ. 
(οτα θη 85. δ ἢ] δα τὰ ἐπ ρ] θα 1, Δα τι πὶ; 
Ῥαβίοτγριῃ νθΓῸ απ απ ἀΐντη ππιηογία οι σἱνῖ : 
Εοτγαμι ἀπίπλτ5 ἔγπαίατ Ἰὼ ρογρμοιαιον νας κ“᾿ 

ΑΡΟΙΙΝΑΚΗΠ ΕΡΙΞ, ΠΑΟΌΙΟΒΝΙ 4340 

᾿ ᾿ "» Ψ οὐκ εἶσεχ: οὐ- 
[δέν, 

Οὐδὲ μάλ᾽ ἠγνοίησα τεὸν νέον ἐν φρεσὶ νυκτός, 

Εν δ᾽ ἁγίῳ ναιεῖς, κλέος ἄσπετον ᾿Ισραήλου, 

“Πμετέρων πατέρων ἀγιδείχετος ἐλπὶς ἐτύχθης, 
Καί σφεὰς ἐλποόμένους στυγερῶν ὑδῥήσαη) μύχϑων, 

Πρὸς σὲ, Μάχκαρ, βοάασχον, ἑῆς δὲ σάωρεν ἀνάνχης, 

Οὐδὲ σευ ἀθανάτης ἀντ᾽ ἐλπίδος αἶσχος ἐφεῦρον 
Αὐτὰο ὃ ἐγὼ σλώληξ τε καὶ οὐκ ἀνβοώπος ὁ τύχϑην 

᾿ ἀποφώλιος ὕύοις, Μῶμος ἐν ἀνθριύποισι, λαῷ ὃ 

Πανσυδίῃ αὐ ἐπὲμυζαν, ὅσοι πάρος ἔδλακον ὄσσοις, 
ἃ’ ᾿ --ἰ λον ἔ ." πΕΘΏΤΟΛΌΝν ΕἼΞΟΤΆΣ Χείλεσιν ἐφθέγξαντο, κάρη ἃ 

ἰς Θεὸν ἐλπωρὴν ἔλαγεν, δύσαιπό μιν» ἅτης᾽ 

᾿Αοπᾶζο: χαχότητος, εἴ οἱ χαταθύμιός ἔστι, 

Τεκνογόνου χευθυῶνος, ἀναξ, σύ μὲ λύσαο γαστρός" 

Ἐλπιδὰ κιχλέσχιυ σΞ καὶ ἐν μαζοῖσ: τεχούσυ ς᾽ 

Σοὶ πίσυνος γενύμην μυχὰ νηδύος εἰσέτι ναίων. 

λὐτὸς ἐμὸς Θεός ἐσσι οίλτς ἐν γαστέο! μητρός, 
δή μευ ἀποσταίης, ὅτι μοι πέλας ἤἥυαρ ἀνάγκης, 

Οὐδ' ἐπιδευομένῳ μοι ἐπίῤῥοθος ἀλλὸς ἐτόγῃτ" 
Πολλοὶ 

Ζατοξώξις δ᾽ ἐπὶ τοῖσι περιστιχόωντό μὲ 
μὲν χερόεντες ἐκυχλώσαντό μὲ μόσχοι, 

ΑΞ 508, 

μοί μοι ὥὡρμέθησαν ξὸν στόπα δεινὰ γανόντες, 
Οἷα λίων ὁλοὸς βουχιύμενος ἄρπαγι θυμῷ, 
Ὡς δ' ὕδωρ προχυβὲν κεκέδαστό μεὺ ὀστὲχ πάντα' 
Κηρὸς ὅπως, χραδίη χατετήχετο γαστέρι μέσσῃ 

Τέρσετο ἠπεδανῷ πανομοί!ος ὑστράχκο» ἀλκή. 
Λαλὶς ἐμεῖο ἀὐτωγτο: ἐμεῦ νυ χεκύλληται, Βι]σσέν" 

Ἐς ὃὲ τέλος θανάτου με καθελκύσαντες ἔβευτον 

᾿Εσμὸς ἀπειρέσιός με χυνῶν κυχλώσατο ὅσπσοις, 

Καὶ μὲ περίστιξε κλισίῃ καχοερδὸς ἀλιποῶν, 

Ἢ μετέοο 
μ] 

᾿Ὥστέα ὃ᾽ 

ους ὥρυξαν ὁμοῦ χεῖλας τε πόδας τε' 

ἀφῦχλμοῖϊσιν ἀπηρί μησαν ἅπαντα. 

Καί με διοπτεύσαντες ἀχηδέα κάλλιπον αὐτιυς" 

Απλεταὰ λυσσώοντες ἐμοὺς δάσσαντο χιτῶνας, 

Καὶ κλήροις πεπάλαγθεο, ὅτις χ' ἐμὰ πέπλα χομίσσοι, 

Δ.}.λ᾽ ἐμέθεν μὴ νάσφ'ν ἀποπλάγξειας ἀοωγήν, 

Ἡμέτερον ξίφεος τανυήκεος ἄσπασην ἧτορ᾽ 
“Ῥύχεο μουνογένειαν ἐμὴν χυνὸς ὑδῥιστῆος’ 

Εδ᾿ μὲ σάω, Βασιλεῦ, στόματος βλοσυροῖο λέοντας, 
ἜΣ ὀλοῶν χεράων ὀύσαιό μὲ μουνοχερήων, 
Σοὺ ὄνομ᾽ ἀγγείλαιμι κασιγνήτοισιν ἐμοῖσι, 
Καί σε μέσον χλισίης θεοτερπέος ὑμνοπολεύσιο, 

ἤλνακτα 

Σπέρμα δ᾽ Ιαχώδοιο θεὸν βασιλῆα γεραίροι, 

Καί μὲν ὑποδθείπειεν ἅπας σπόρος Ἰσραήλου. 

Αἵἴνον ἀτ'σάντων ὁπότο, φοίσσουσι" 

Ι 

Ὁ γὰρ ὀσδαργανος πτωχοῦ πάρος ἔστυγεν εὐχὴν, 

Οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῦ ἔστρεψεν ξὴν γ)ᾶρ ἴεσσαν ὀπωπίν᾽ 
᾿Αλλά ἕ χιχλήσχοντος ἐμῶν ξπάκουσε λιτάων. 

Ἔκ σέθεν αἶνος ἐμὸς μεγύννν αεθ' ὁμήγοοιν ἀνδοηῶν" 

Ἐὐσεδέων κατέναντι φίλας τίσαιμι θυη λᾶς. 
Δαισάμενο! γατέηντε 

οιμένα δ᾽ αἰνήσουσ': ἢεουϑδέες ἀφθιτοὸν ἄνδρες" 

- ἐὸν πλησχίατο θυμόν’ 

Δὐτῶν θυμὸς ὄνχιτο διηνεχλέως βιότοιο, 
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᾿Αθανάτου μνήσαιντο παλινοῦομα πείρατα γαίης, 

Καὶ μ'ν Ὑ ονασδωσεῆι ἐνωπαξὰν ἔθνεα πᾶντα. 

Θείη χοιοανίη, καὶ ἄναξ Θεὸς ἔπλετο δόμων, 

Δαισάμενη! λιτάνευσαν ἀριπρεπέες χθονὸς ἄνδρες" 

ἼΛυτα ὃ γουνάσσονται ὅσοι προνθξις Ἐ ΧΆ ἔνερθεν. 

Ζῇ δ᾽ οἱ θυμὸς ἐμὸς, φῦλον δέ μευ αὐτῷ ἔριθον. 

ἢ πὶ. ἠδ - 9 Οψ'γόνων ταῦς φῦλχ Θεῷ φρχσάτω βατιλῆ!. 
Οὐρανοὶ εὐδικίγν ἀγαθὴν ἐρέουσι Θεοῖο 

ΞΕ ᾿ τς τὴ , 
Λαῷ ἀεξομένῳ, τὸν ἀγήραος ἔκτισεν Ἔσσέν. 

ἙΆΑΛΜΟΣ ΚΒ'. 

Εἰχοστὸν ἡδὺ δεύτερόν τε μέλπεται, 
Τῷ χαλλινίκῳ τοῦτο ἀχυΐϊδῳ μέλος, 

Ο τινος ᾿Αθάνατος μ᾽ ἐπιδευέχ πάγχυ νομεύων, 
Εδγε παρὰ χλοΐοντ: χατεστηρίξατο Διώγῳ, 

θυμὸν ὑπ᾽ ὀλίστοις ἀμπαύματος ὕδασ! φέοῦεν. 
ἘΞ ὀλιγγπελὶ ον  ϑόξεων ΤΣ ΝΕ τ5ὲ: Ἑ λυγηρεδίης παλινάγρετον ἦτορ ἔγειρε 

Πρὸς δὲ δικχ:οτόνης ἱτοὰς ἴθυνεν ἀτ αρποὺῦὺς, 

Εἵνεχεν ἀθανάτοιο μεγασθενέος Βασιλῆος. 

ΚΤ γάρ κεν θανάτοιο μέσον σχιόεντος ὁδεύσω, 

Οὔ κεν ὕποδδείσαιμι τεῇ πεοιθάοσυνος ἀλχῆ. 
τ. - Ν, , ᾿ ΠΡ ᾿ ἰ. ΕΝ " Ὑ 

Σχῆπτρόν σευ ῥοπαλὸν τε παοαιφασίην φρενὸς ἔσχον, 

᾿Λϑανάτην μοι, ἀναξ, παρεθιέχαο σεῖο τράπεζαν, 

Ῥιυγεξανῶν βυίθουσαν ἐμῶν κατ᾽ ἐναντίον ἐλθροῶν, 

Νωϊτέρην ἀγαθῷ κεφαλὴν πίηνας ἐλαίῳ' 
δας ονῶ ᾿δαεετ δυϑρ ὐν 
ἴαπεο εὐφροσύνης σέο μηι δέπας ἔμπεδον ἔστω. 
Σεῖο διηνεχέως ἐλεημοσύνη, με διώχο!, 
ἬΜμασι μηκεδανοῖσ: Θεοῦ νχΐοντα μέλαθρα. 

ἘΑΆΜΟΣ ΚΙ᾿. 

Πρὸς κλεινὸν ζχὸ Σαδδάτου πρῶτον͵ μέλος 
Δαυΐδος ἠλάλαξεν εἰκοστὸν τοίτον. 

Χϑὼν βασιλῆος ἔωυ͵ καὶ ὅσος χθονὸς ἔπλετο κόσμος, 

ΚΆττεα, καὶ ξύμπαντες ὅσοι πεοιυχιξταουσιν. 
Αὐτός μὲν χατένασσεν ἐπ᾿ ἀτουγέτοιο θαλάσσης, 

Καὶ ποταμῶν καθύπερθεν ἐῇ τελνήσατο βουλῇ 
πὶ: εν ΕΣ νἀ δΥΠΘ ΣΎ. “ ἰς βροτέης γενεῆς ἐπιδήσεται οὐρεῖ θείῳ ; 

Ἢ τίς ἐπ᾿ εὐχγέος ξαπέδου φίλον ἦχνος ἐρείσε! ; 

Ὃς χαβχρὰς παλάμας χοαδίτν τ΄ ἄγοαντον ἔχτισιν, 
Οὕὐποτε μαψιδίοισιν ξὸν ηυμὸν ἡ περοπεύσας, 

Οὐδ᾽ ὅρκον δολόεντα φίλῳ παρὰ μοῖραν ὀμόσσας" 

Οὗτος ὑπ᾿ (246-25) ἀθανάτοιο κομίσσετα' αἷνον ὕλναχτος" 

Θεσπεσίην δ᾽ ἐλεητὴν ἄφαρ Σωτῆρος ἐφεύρο!. 

"Ηὃς Θεὸν βασιλῆχ βροτῶν ποθέουσα γενέθλῃ, 

Ἑλδομένη Θεὸν αὐτὸν ᾿Ιακωδοιο, νοῆσαι, 

Ὑμέων αἶψα πύλυς ἀνχείρατε, γεμονῆες, 
Εὖ δ᾽ ἀναπεπτάσῆων πυλέων ἀόῥηκτοι ὀχῆες" 
"Ὡς χὲν γ᾽ εὐκλείγς βεῤχὼς παρελεύσετα: Ἐσσήν. 
Τίς ὅδε δ᾽ εὐχλείγς βασιλεὺς ἄχραντος ἐτύχθη : 

᾿Αθάνατος σθενχούς τε, καὶ ἀπεροτίοτικας ἐνωῇ, 

᾿Αϑάνατος, μενὲχαξ μος, ἀεὶ πεοὶ κάρτεϊ γαίων, 
Ὑμέων αἶψα πύλας ἀναείρατε, ἡγεμόνες, 

Εὖ δ΄ ἀναπεπτατθων πυλέων ἀξόνκτοι ὀχῆες, 

Ὥς κὶν γ᾽ εὐκλείης μεμχὼς παρελεύσιται Ἐσσήν. 

(324-258) Ὑπ’ ἀθανάτοιο, Ἐοτία, ἀπ᾽ ἀθ. ἘνΙΤ, 
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Α [ππγηοσ  α}}5 του πίσοθηπισ τοοσγγθπίοθβ [ϑυτηἱ ηἱ ἴο - 

{ῖρ, 
Εἰ οὐπὴ Δἀσγα θυ πὶ, ραϊατι βρη 65 ΟΠ ΠΕ, 
Βνήαι τομπαπι, οὗ τὸχ 65 651 βμοΟρ.]ΟΤΌΙ, 

Μαηἀασδη δα. Δἀογανογαπὶ Ργδβεη 6 ἰοτγδν Ὑἰσὶ, 

Ιὴ ὁοῃβρθοία 6}}18 δα θην (αἱ [ογγὰπι γα η} πῆρα, 

δ ν" γ ΓῸ ἰρ8ὲ ἀθλμηὰᾶ πιθᾶ, ὁοση δία ν ΓῸ τηρᾶ 5] 

[4η61}14, 

Ῥοβίδγογαμ ἰδία σορπδοηθ8. Πδὸ ἠϊοδηί, ταρὶ. 
ΟΟΙΙ γε ᾶπ|ὶ Βοπᾶτα ἀπ απ αθαη! [)εὶ 

Ῥοραΐο διιοσίο, αλοπὶ τρίδγπιε δοὶ! ῬυΙησθρξ. 

ῬϑΑΓΜυ5. ΧΧΠ. 
Ψψιοοςθμηι ἀμῖσθ ξεοιοϊάμιῆιο σαπξα ει)", 
Ὑἱοίονὶ ἰδία θαυϊαὶ ὁανγτθη, 

ΝΆ 5 Πηπιογία }}5 τη6. ΘΩΘΠ[6ΠῚ μΓΟΓ5Γ15 ράΒΟΘΠ 8, 

Βδη8 αυϊάθιη ἴῃ νἰγ 11 οο] σον! ἰοσὸ : 

ἀπίπηααι 5} θα ιβϑὶ πηῖξ 5.161} ἀᾳὰ15 οἀποανίὶξ. 
ΔῈ ἱπῆτγπδίθ πε Ρ}}86 σΟΓ ΘΓοΧὶὶ : 

ΘΌΡΟν νΟΤῸ [π50 18 δα ογαβ ἀϊγοχὶ ν 8, 
Ῥγορίογ πον] 61η τπαρηἀῃἰχητιπ) ἈόμΘΊη, 

51 ΘηἾη1 ΤΟΥ 115 τηδάΐ τη ὁραύ ργδαϊαν, 
Νοῖ ἐπ Ρὸ ἴᾳο ἔγθίαβ ΓοθΟΓΕ. 
ψῖγρα πὰ Βαοα]βηαθ ὁοηβοϊα πο πι πΙΘΏ (15 ἢ8- 

[Ὀπδευπὶ, 

Ἱπιπιυτία!οτη πα ἢ], Θχ, ἀρ ρΟΒα 5} ἰὰὰ ΠΔ ΠῚ 6.158], 
Εἰ ἀογαϊα οππβίδιη θοῦ ἰἢ σοπβρθοία Πα 5.1}. 

Νοβίγατη θόπὸ ὑᾶρι! παρ Πα 5} Οἷθο; 
δ αν 1! δν ἱππατι σαὶ! ροσαϊαπι ἤτιίπαπι 5ι}. 

Τυὰᾶ ρογρϑίαο τη βου οονάϊα τῇ ὃ Βα ρϑοψαδίαγ. 
ὨΙΕΡιι5 ἰοπρὶα Π6ὶ μαριϊδἢ ο πε ρᾷ! [ἃ 

ΡῬΒΑΙΜΕΒ ΧΧΗΙ. 
Αὦ τιοίμαμη ἀἷσηι ϑαρδσι ῬΥινη μα, 
Ῥανὶά γευεαυὶ! οἰροκίπιαλι ἐθγ.αΉ.. 

Τοόνγὰ Πδρὶδ οβί, οἱ σαϊουθμη 8 ἰουτβ δὲ ΟΥΠΔ[115, 

{π||0 65, δὲ ἀπίνογεὶ (αἱ εἰγοῦπιὶ Παρ ϊδηΐ, 

ρ56. θᾶπὶι δ ν}1} ΘΌρ ον ᾿ῃ ἀοηλ απ πλᾶτρ, 

Εἰ δια τᾶ ΒΌΡΘΥ 580 ρεωρᾶραν ΟΠ Β.110, 
Οα]5 τἸηονία 15 κοπογαϊομ 5 ἀσορη οι, πγοπίθτη ἀἰνί-- 

[πὰ 2 

Δαξ ηαϊβί βαμοίο σοῦ ὁπάναιη νϑϑ ρίατι δε π Δ Β1ΓὉ 

Οὐ ρυγὰβ ΤΠ Ὲ5 ΠΟΥ 6 τη ἀππὶ Παρ μοΥ τ, 

Νυμχυὰπὶ να πα πὶ ΠΙ ΠῚ ΒῸ Δ ΠῚ ἀΘΟΙΡΊΘΗΒ, 

Νοααδ απ γα μάθτα ἀο]οθαπὶ ἀπ)ῖσο ρτωΐον ἀθοθηβ 
[1ιτδῃ5: 

Ηϊὸ Ὁ πητηοῦία!!} ἀσοίριει Ιαάθ πὶ ἤθρο : 

Πινιηδτη γἡόγο πιϊβογιοογαίϊαιῃ οἷἵο ὅθνυυδίονβ Π0η56- 

[φυδίατ. 

φώς εαπι τομβαπὶ πηογία! στη ΓΘΟαΌΙ ΒΒ βΘΠΘΙΔΙΟ, 

᾿)οβιἀονᾶπβ δα π) Ἰρ5ὩΙ Δ0081 δοῖτο. 

νρϑίγας βἰαἰΐηὶ ρογίαβ αἰ [0}} 16. ῬΎ ΠΟΙ 68, 

Ργοθα νόγὸ οἰδυαπηηϊ. ρογίασαηι να} 1] τϑοίθϑ : 

0 ριοτίο σταάίθηβ ἰαιγοθαὺ ῬΎΊΠθ08. 

Ουΐβ ἰδία νθγὸ ρἰατί Πὸχ ρΌΡυΒ 65 ἢ 

Ἱπιαιογίδ 5, Του βάαθ, ΘΕ 0π με ν 585 πυρϑία, 

Πωιϊποτίαϊἰς, ΡΠ οοβαβ,βθαιρονάἀδ νΡῚ θῈ15 Οα5 5 1 5. 

ψρβίταβ δία! πὶ ρογίδς αἰ 0}Ππ6| μυΐπορ 65, 

Ῥγοθο νογὸ οἰθναιαῖαὶ, ρογτίαναηι ὙΠ} νΘοία5 1 

τὰ αἰοῦία ργοπαρίαε ἱπίτοθαὶ ῬΌΏΟΘμ5, 

ραπερναηι 

Β 
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Ουἷβνοτο ἰδία ρίοτιτο ΠΧ ῬΊσι5 658 
015 οχ ν νἰαΐαπι, ἰξῖο σ]οῦί ἐοίογη 5. ῬΥΠῈΟΘ 5. 

ΡΕΛΙΜΟ5 ΧΧΙΥ, 
Ομανίιαν υἱουπί απ θ οανηθν θανὶα σοοὶπῖ. 

τιρὶ οοημῇπαπ, [ἴδχ, Δ ΟἿ. απιπη αὶ : 

Νρᾷαδ οὀοηῇάθηβ ἰδὲ] ποίαμι πσροιη ἐθρουγίσῃι, 
Νράμο γἰβας ᾿πίοβίοβ ἀρὰ ἢοδιθ5. ἤϑτιη, 
Νοῖ ὁυ]ραμαὶ οαΐηι σι 5. 4 ι5 0685 5068. 681, 
νπόγαπι δο!ογὸβ σοηιη ἀλη αν πη Δ}18 : 
ἀροῦίο ἰπιοΠσαμι, Βοδε δι ο, υπῶλ5 ν]ὰϑ : 
Ετ.6 ϑοιη 5 Βοηδόααο αἰνάβαα ἀοῦθ 8, 

Ὑὰ 1π νοῦγι ἰαΐα πιὸ πα! πὶ ορίαηδα αἰγιρᾷβ. 
Ετνογο δυχὶ αίον Βορτθιὰρ ἀθοθπίᾳ οηγηΐα ἰοσρὰΒ, 

Βα ΡΡΙ Δ πθη86 1 Π05  αοη ον αἰ πὰ ΘΌΓΒΌΤ, ἴγᾶβο,. 
ψογιηὶ (65 τ 56 ΕἸ σοΓα δ ΤΟΙ ϑοατίξ, 

ΑΒ ἀπίαο ἀρ πη θ5 {γ}1ἃ5 πιἰβ θυ οογάθῃι ΔΏ1- 
[πιπιὴ. 

ΝΘ ὑλδαν 5 ΡΟ ΠΡ ΡΘΥ ΤΟ] 56 Π ΘΟ ΠΘΡῚΒ ιν (8 18. 
βΒοηθνοτο θθὺ5 ρομίθ5, τα βϑυδιοπο ἀἰμηὰ ζαοΐαβ, 
Ῥγορίδυ Βοπογδαὶ Ὀοπῆδίθπι 6515. 

Μαπϑδαθίαϑααδ οἱ γοοία5 ΒΘ 8. 5ΘΠΙρΡ6Γ δὶ, 
Ρτορίον ποὺ ἀθ! ΘῈ {05 ϑδηοίαχα νἱθτι τηάἀϊχὶς 

{πηθε{6, 
Ὑίτοβ Ππ5}Π|}ν ἀτριρϑὺ τη ϑιοίοι, 

Ἐπ᾿ νἱαβ βτὰβ μ᾽] δοιϊβ ἀθοϊαγα 1, 

Ππητηοτία Π1}5 απίνογεα νοῦ διιη! νυ], 

Τϑπυϊπιοπίαπι σθαι ΓΘ 108 ἰδοιδηιθηϊα πα Ὠ6]. 
Ῥγορίδγ ᾿τπηταονῦία!] θαι πιαρπαηϊ πη ὴ ΒΘ β6Πι, 

Ροσοαῖ τα {15 Π1 615 ῬΡΟΡ᾿ 5 515, 
ὁ,15. ἰδίαι πον τοῖα εἰσ 5. ὨΟΤῚΟ 6591 ὁ 

Αἀ νἱγία θτη ρΡορογδπη5 ἀν] ΠπΠᾶπὶ Ἰορθτὰ ρογῆοῖδί, 
ϑορον [ἢ ὈΡΔ( ΒΕ ΓῊῚ5. σοῦ αι πὶ ρᾶΞΟΒη 9, 

ΕπῚ' ἰογγᾶγα ργαιοβαπ 581 πγο Πα πὶ ΠΡοτὶ, 
Τα η οὐ α] θασι ΕΠ ΠῚ ἢ ΠΡ Ὸ5 518 ἀπ τοραῦ : 

Νοιηθη ΒΗ ΠῚ ΟΡ 4115. ἔοοῦ Ππαθη ΠΡθ 5 αἸΠΠαΐθχι, 
᾿ἰδϑἰδιθὴἑα τη ΟἸασιι πὶ βατιμα 1}115 αὐ Τα σϑαΐϊ. 
ΒΘΠΊρΘῦ ΘΟ .Πὶ ἘΌΒΡΟπαὶ δὰ Ὠδαπι, 

Οαοπίαχη πΠΊ605 ἀοοβο ἰάσαθο ὑχίγαχι! ροά65, 

ΟοἸαπ απ], Ποχ,οταηἶὰ ἐπ θ π θη) οχί θη ἀρ να Πα τὰ 

Ουΐὰ πῃ ῖσαδ5 ἃ] 15 δρὸ οἱ ραθροι βπι, 

Απτγδὲ ποβίγαν λα Ὁ ΡΥοσλα δ ἐγ  Ρ] δ ο 1168, 
584 48 τἱρί ἀα ϑγαδε 'ρ86 πδσθϑβιίαί. 

ΠΡ ο Πα ΐοτῃ οἱ Ἰαδύτοῖῃ νἱάρι5 τῆθαπι, ρτορὶ[{π5 

[515. 
ΜαμΠπἀϊη θη ταθόσατα ποβίίατῃ γαϑρίσθ ὁγα ϑ]αχη, 
ΟἿ] πμ}}}} ἴσα! ποία ἀατη οἀϊα πηι ροσαθγχηῖ, 

Ααληγαμῃ ποβίγαηι ὁπβίοα!, οἱ τὸ βασνα : 

Νοαβ τὴϑ ὁἀρίαϊ ατρια4ο, αποηΐδτ (ἃ τα] 5085 
[65. 

Ταὶ οαπι8α τοοῖοϑ οἵ γηϊ88 ἱπνοηὶ βοά]65, 
Ιβγαθ]θῖη δχ οηϊηὶ ΠΡΘύ85 πϑοθββι δ, 

ΡΘΑΙΜΙΝ ΧΧν. 
θανὶαϊς φιιϊπιπιδηιίο εἰ υἱοοίηιις δε Ἀγ ονιίδ, 

Νοβίῖγο {|| 1665, Βοχ, τοῖο ἀπίτηο : 

Νδ π16 Ἰπῇγι 85 γείατη Βδρα ἀοπιοὶ. 
51 νϑγὸ δρδ,θχρογίγο, θέ τηραὴν δχρίοσα ΘΟ ΒΗ Πιπ : 
ἈΘΗ85 δ σὺν ρύΌ} 65 εἰτυππϑονθ δ Παϊηπιᾶ, 

(26) Ογε. Εοτγῖο, δὃε, αὐ βαρια, Ευιτ, 
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Α Τίς δ᾽ ὅγε (261 δ᾽ εὐκλείης Βασιλεὺς ἄχραντος ἐτύχθη; 

Μοῦνος "Αναξ σθενέων, δδὲ χύδεος ἀφθιτὸς Εσσήν. 

ῬΆΑΛΜΟΣ κα΄, 

ὙΤέτοατον εἰκηστόν τε αἴλὸς Δαυΐδος ἄεισε. 

Σ περιθαρστείης, Βασιλεῦ, μεγαλίζομα!ι ἧτορ. 

δ᾽ ἐπιπιστεύσας τοι, ἐλεγχέχ μῶμον ἑλοΐμην, 

Μηδὲ γέλως ὁλοοῖσι παρ᾽ ἀντιδίοισ! γενοίμαν, 
᾿ ν ᾿Ὶ Εν ᾿ μ , 

Αψεγξες γὰρ πάντες, ὅσοις θεὸς ἐλπὶς ἐτύχθη. 
Μαψιδίω» ποηχτῆοες ἐπαιγύνοιντο καχοῖσ'ν 

«Αμφαδίην γυοίχμι, Μαγαντατε, τεῖο χελεύβους᾽ ἐπὶ ἰδ Ὸ μι, τὸ ᾿ 

Κα' μὲ τρίδους ἀγαθᾶς τι 

Σὴν μετ' ἀληθείην μὲ πολύλλιτον ἡγεμονεύοις, 

Ν Ξ σδν 
ῃευϑμήτους τε διόχσχων, 

Ὡς δ' ἀλχτὴρ ἀγαθός με ἐοικότα πάντα διδάσκοις. 

Αἰσπόμενός τε Ἄληκτα πανημέρτου δρόμον ἕλχω. 
ν᾿ -“ » 

᾿Αλλὰ τεῆς ἐλεημοσύνης μεμνημένος εἴης, 

Ἔχ παλαιῆς μετὰ πᾶσ: νέμοις οἰχτίρμονα θυμόν, 

Μη μευ ἀτασθαλίην σφαλερῆς μέμνησα! (27) ἔδυς, 

Εὖ δὲ Θεὸς γεγχὼς, ἐλεητόυς ἄξια ῥέζοις, 
Εΐνεχα τιμιέεντος ἐνείη ς Βασιλῆος, 

Πρηύνοὀός τε καὶ ἰθύδιχος Θεὸς αἰὲν ἐτύχθη 

Τοὔνεχ᾽ ἀμαρτινόοις ὁσίην ὁδὸν ἔφυχσε θυμῷ, 

᾿Ανδρῶν εὐδικίης ὁ γήσεται ἠπιοθύμων, 
Καὶ ἀτραποὺς σφετέρας ἀγανέφοοσιν ἐξα γαφαίνοι, 
᾿Αρχνάτου πᾶσαι νη μεοτέες εἰσὶν ἀτασποὶ, 

Μαρτυρίην μεθέπουσι συνν μοσύντ,» τε Θεοῖο, 

Εἴνεχεν ἀθανάτοιο μεγασθενέος Βασιλῆς. 

᾿Απλαχίαις πυχινῇσιν ἐμαῖς πέριἴλαος εἴης, 

Ὑίς τόσων ᾿Αθάνατοην τουμξωὼν ἀἄνθοωπος ἐτύζθη 
ς ᾿ τ , 

Εἷς ἀρετῆο σπεύδων βεοτερπέα θεσιεὸν ἀνύστοι, 
Αἷξν ἐπ' ὀλθίστοις κραδίην πολυγηθέα βόσκων, 

δμανσ, Ἶ ὃ Γ τῇ 
8 ν᾿ ε -" 415] 3 ΤΕΥ Καὶ χθόνα τιμήεσσαν ἑοὶ χτη ταίατο τιαῖδες 

ἐλθάνατον τρομέουσι πέλοι περιώσιος ἀλχή᾽ 
᾿ » 

Οὔνομα ᾿Αρθχνάτοιο φέρει τρομέουσιν ὄνειαο, 
Συυνθεσίην ἀρίδηλον ξὴν σφίσιν ὄφρα φαείΐνῃ. 

ὠλεμέως ὀωυθχλιμὸν ἀπτμρύτγησα θεοῖο, Νωλ φῦ δι τ πρὶ 

Οὔνεκα χεὖ δολεροῖο πάγης ἐξέσπασε πέζας. 

Οὐρανήθεν μοι, ναξ, πανδερχέα τεῖνον ὁπωπὴν, 
᾿ τ γ᾽ τς δ ὦ] 

Ὀὔνεκα μονογενής τις ἐγὼ καὶ πτωχὸὴς ἐτύχθην, 

Ψυχῆς ἡμιτέρης πυκιναὶ βρίβουσιν ἀνίαι" 

᾿Αλλά γε διγεδανῆς ἀπολύσεται αὐτὸς ἀνάγκης. 

᾿Αδρανίην καὶ σόχθον ἰδὼν ἐμὸν ἴλαο: εἶγς. 

᾿ - "» ᾿ μῳ 

Πλυηθὺν ἐμῶν δηίων ἐπ'δέρχεο νηλεςρθύμων, 
Οἱ μοι ὀδυσσάμενοι, ἀθεμίστιον ἔχθος ἔθεντο. 

Ὁ ψυχῆς ἡμετέρης περικήδεο, καί με φύλασσε' 
Μηδέ μ᾽ ἔλοι ποθὲν αἶσχος, ἐπεὶ σύ μο! ἐλπὶς ἐτό- 

[χθης. 
Σεῦ ἕνεκ᾽ ἰθυνόους καὶ ἐνηέας εὖρον ἑταίρους. 
᾿Ισραήλου πᾶσαν ἀλεξήσειας ἀνάγχην. 

ΨΑΛΜΟΣ ΚΑΙ'. 

Δαυίδου πέμπτος τε καὶ εἰκοστὸς πέλει ὕμνος. 

μετέρῳ διχάσειας, ᾿Αναξ, ἀγανόφρονι θυμῳ" 

ΜῈ μ' ὀλιγηπελίη πίσυνεν Πασιλῆι δαμέτση. 

Εἰ δ' ἄγε, πείρησαι. καὶ ἐμὴν σκοπιάζεο βουλήν. 

Νεφροὺς χαὶ κοσδίην χρίνοις περιθαλπέϊ πυρσῷ, 

(21) Μέμνησα'. Εοτγίο, μεμνῆσθαι, [ν’ 
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᾿ρφραλμῶν ἐλεητὺς ἐμῶν σέθεν ἀντίον ἐστὶ, 

Καί σευ ἀληθεῖῃ γενόμην καταθύμιης αἷεί, 

Οὕποτε μαψιδίοισι μολὼν ἐκάθισα ῃεώχοις, 

Οὐδ᾽ ἐπαγειρομένοισε συνέμπορος ἦλθον ἀλείταις, 
Ἑίχτοτν ἀμπλαχίης ὁλοῆς ἤχθηρα παρεῖναι" 

Δυσσεδέων δ᾽ ἀθέριξα κακὴν χαὶ ὑπέοδιον ἔδσην, 

᾿Αχράντοισιν ἐμὰς ἀπονίψομαι ὕδασι χεῖρας, 

Καὶ σέο βωμόν, ᾿Αναξ, παναχκήφατον ὑμνοπολεύσω 

Εὐσόκεν εὐφίέίμοιο βοῆς κλυτὸν αἴνον αεΐσω, 

Καὶ σέο θχσκελὰ ἔργα περιφραδέως ἀουρεύσω. 

θεσπεσίων ἀρίδηλον ἕδος ἐπόθησα μελάθρων, 
“Ὅλδιστον δ᾽ ἀνάπαυμα τεῆς ἐοικυδέος ἀλχῆς, 

Μ νὲ μεῦ θυμὰν, “Αναξ, μετὰ δυσσεθεξςσσιν ὀλέσσῃς, 

Μηδὲ μετ᾽ ἀνδοοφόνοισι βίου ποτὲ μοΐοιν ὀπάστῃ ς᾽ 

Κείνων ὧν γεγάασιν ἀτασθχλίαι παλάμῃσι, 

Καί σφεων δεξετεοαί μαγεοοῖς βοίθουσ᾽ ὑπὸ δώροις, 

Αὐτὰρ ἐγὼ σπεύδων βίον ἔλασα μείλιχον αἰεί" 
“Ρυσάμενός μ' υἴχτειρον, ἐπεὶ σταθερὸν λάχον ἔχνος" 

- Ἀ , ᾿ 

Καί σε, δίλκαρ, μέλψαιμ: παραχλήσεσσ: λιγαίνων. 

ΨΑΛΜΟΣ κζ. 

Ποόσθεν ἀνακτολίης γεραρῆς δαυΐθος ἀμύμων 

"Ἔχτον ἐξιχοστόν τε σοτοῦὺν τεγνέσατο χῶὥμον, 
ν᾿ μ δ" ᾿" Δλχαρ ἐμὸν καὶ φέγγος, "άναξ' τίνα δε: λαίνοςμε ; 
Ὶ - ᾿ , ᾿ ἢ ͵ 

Αὐτὸς ἐμεῦ βιότοιο πρόμος" τίς κέν με φοδοίγ ; 
- “ “» “- ᾿ 

Σαρκοφάγοι μεμαῶτες ἐμοῖς μελέεσσι πελάσσαι, 
-Ἶ "ΝᾺ " μος. ἢ ὟΣ ω Φῶς Κάππεσον ἀδοανίη ὅέξιοι χαὶ ἀνάοσιοι ἀνᾶρες, 

ὡς, ΕΣ ἕν ΓΝ ᾿ ΕἸ 

Οὐκ ἀλέγω, οὐδ᾽ εἴ μοι ἅπας στρατὸς ἀντίος ἔλθοι" 

Ἐλπὶς ἐμὴ θεός ἐστι" τί μοι ὅξος ἔπλετο χάδμῃς; 

Ἔν λιτόμην θεόθεν, τὸ δὲ υνοὐ τριπόρῃητον ἐτύχθη, 
Ναιετάειν μεγάροισι διητεχέως βασιλῆος, 

Αἰεὶ βεσπεσίην σκοπίιχζεμεν ὄμμασ: τέρψιν, 

Αἰεὶ νηὸν "Άναχτος ἀκήρατον ἀμοιϊιπολεύειν, 
π μ᾿, Ω Εἰ, " , - - 

Θ5ὴ ἀναγχαΐῃ κλισίῃτί ὧε χεῦθεν ξῆσιν, 

ἠλθανάτης καλύδης κα παρ᾽ ἐνδομύχαισι καλύπτων, 
. ὅι Ω . 

᾿Ηλεθάτου περίπυστον ὑπὲρ πέτρης ἀναείοας, 

ἐπ᾿ ἀντιόίοισι κγάογνον ἐτ τι! ἄσηνον. 

ἑεζα θύος, κλισίην ἀλαλάζων. 

᾿Αϑάνατον Ψαλμοῖσ: καὶ εὐεπίησιν ἀείσω, 
Τοὺς σὲ, δΜίᾶκαο, βούωντος ἑυατς ἐπικέκλυθι φωνῆς, 

Κέχλυθι, καὶ μ' ἐλέχιε᾽ υὐὸς δὲ τοῖ εἴπεν ἐμεῖο" 
Νωιτέρη, μέμονε κραδίη, τεὸν ὄμμα νοῆται. 
Σὸν φάης εὐάντητον ἀεὶ διζὰ ἁξνος εἴην. 

Μή μεὺ σὴν γαχρίεσσαν ἀποστοέψειας ὀπωπὴν, 

Μηδὲ παραχλίνειας ὀδυσσάμενος θεοάποντι, 

Αὐτὸς, ἤλναξ, ἐπίκουρος ἔοις, καὶ μή με μεθείης, 
Μηδὲ μὲ καλλείψειας, ἐὼν Θεὸς αἴδν ἀκύντωρ, 
Οὔνεχα δὴ μὲ πατΊ καὶ πόντνια χάλλιπε μήτηῤ, 

᾿άθάνατος δ᾽ ὑπέδεχτο καὶ ἐξεσάωσε φυλάσσων, 

Σῆσι, καρ, θέσπισον ἀεὶ βαίνειν σε κελεύθοις" 

Εἵνεκα δυσμενέιον ἀναθὴ αὐ ἴθυνον ἀταρπῷ, 

Μή με πόροις ψυχῆσιν ἑλώριον ἔμμεναι ἐχθρῶν" 

Οὕνεκα μεὺ κατέναντ᾽ ἄδικοι ἐπιμάρτυροι ἔσταν" 

ΣἱΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ ΙΝ ῬΒΑΙΤΕΝΜ, 

Α 

" 
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Οὐπ]ὸς. τη βου οογά α τη 605 (0 Δαΐο 65}, 
ζϑὲ ἴ'θὰ νϑε δι Ϊαοἱ 5. βατὰ Πα απ ἀ8 56 1 06 1. 

Νηπαπᾶπ ἡδη 5 ὈΓΟΙβοΙ5 0] ἴῃ δ άηλιι5, 
Νβᾷιδ ὀὐηβγοκας 5. ΟΠ] 65 ἵνὶ ρϑος δι ΓΙ 115, 
Ααστοῦίθιβ δυγογὶ5. βδθηϊοῖοϑὶ οὐ ἀ 6586: 

πὰ ρΙοΥ τ Ὑ6ΥῸ τεργοβανὶ πχά τη, οἱ σι ρογβαῦς 86- 
[(6{|. 

ῬΆΓ15 688 ἸΆναῃο ἃ 185 Γγ] ΔῊ 08, 
Εἰ απ αἰλᾶτο, ἄρχ, ᾿πηπδοῦϊα πππὶ μα ιοϑλο, 
Ὠοπρὸ [ἀπϑίῳ νοσὶβ πο γίδου ἁσάσηι ἐδ [8Ρ0, 

1 τὰὰ αἰνὰ ὁρῦγα 5οάα]ο παννᾶθο. 
Ὀινπολατα πη η ἰδίαι δρᾶ δπὶ {ἢ εχὶ ραξαϊ γάτα, 

Βοα Βϑ᾽ δ ] γα γὼ ἡ] Θ ἢι ἐπὶ ρερο αὶ νοροτίδ. 

ΝΘαΙΘ πιρϑη ἈΠὶ πηᾶπι, δα, ΟἾΠῚ ἘΠῚ} 118 ροταλ8, 
Νράιθ οααπὶ μου  ἀϊβ νῷ αἰϊᾳαιαηἄο ραυδπὶ Ρο- 

[η85 : 

ΠΙῚοσατ σαοταν δα ηΐ ΠΕ ΦΠα 05. 1 ΔΉ, 

Εἰ ᾿ρϑοραμῃν ἀδχίθται ΔΒ ΟΡ 55. ταν!" 58} τὴὰ- 

[θυ !ριι5. 

504 δγὸ 564 }}5 νἱἱἅτὴ ΟἾΧῚ ᾿ἰδοϊ8) ΒΘΙΏΡΘΕ : 

Ἀθα!τπθὴ 8 πιοὶ ταΐβουδνα, {ποπίατῃ ἤγανασι ἀἀορίαβ 

[5τπ ὑδϑεβίθτη : 

Ἐ τα, Βεαΐς, σαηδπι, Θχονί οἰ 0 5 ΡΥΘαΙΟΔῺΒ. 

ΓΡΑΙΌΞ ΧΧΎΪ. 

Απτὸ τρολιε Κοποραίωτ θαυ ἱπομὶραίμς 

δύση, υἱεσει θη χιθ ἀυοίγιπι ἐοὶξ σατηη,, 

Αὐχ! τὰ πιθὰπὶ ΡῈ Τατπ ρὴ, ΘΧ : σάθηι {ἰπθαπιὶ 

ἴρ88. χθῶῦ Υα{6. ῬχΟ ΘΟΙΟΥ : 4115. ἢλ6 ἔοντϑαὶ Ὁ 

(δναϊ νοῦ! οαρ᾽δηΐθ5. ΠΛ 615 ΤᾺ ΟΡ Γ15 ργορίησιάΓγο, 

σοι ογαμπὶ, ᾿πλ ΘΟ]] 116 ποβίθ 5. Θὲ 1 Β 511. νὴτ]. 

Νυπ σατο, πϑᾶθθ 5 ὨΔ1}1 ἀμ νοτδαθ Οχοροῖ 8. Ὧα- 

ἰνευβὰρ νοηϊαΐ : 

ὅρ885 τηρὴ ΠΟῸΒ 65}: συ] ταϊῃὶ 68} ΡΡΡΒΠ}1 

{Ππὰτὰ μ6 .}} 4 Προ, ἰδ ΤΕ Ομ Εἰββιβιιτη 65, 

Ηαϊηϊαγο ἢ ρα] 0115 βοτηροτ ἰἰορῖβ, 

ϑοιαρεν ἀὐνίηαπι οοπ αι μ!αγ! οοα}15 νοαρίαιθηλ, 

ϑοηιθογ ἰοηιρίιη Ἀδρὶβ ᾿πιρολ!αἴαηλ ἰΓοα αθτίαΓθ, 

Τοπιροῦο πο ρπβαγῖο ἰἀ Βοτα }}5 216 ἀὔβοοη ἀ168815, 

ἔπ] ΟΤ 8115. ἐδ ΒΡΟΥῚ τὴ πὶ θά }6.5. ̓ Θρθηϑ, 

χορ θα ὁρίρ σοι ἢ μϑίτα οχἂ 815. 

ΝΧης γ8γὸ ΠιΘ ΠῚ 50 δχα ἰδΥ ΒΆρΘῪ [ΠῚ Πλ1]608 ἀρ ς 

Βινχαῦ ἐπιπηοΐαν δαυϊδιοιαιίατα, ἰάΒ Ρη ἀσαϊαμλ νῸ- 

[ΟἸΓογ ἢ8. 

Παισιογία σὰ Ββα] τ} 5. δὲ ΒΟΠῚ5 νϑγθῖ5. ὁδαῖαθο 

Αὰ τὰς Βϑαιο, οἰδπγδ 15 τηδᾶτῃ οχϑι αὶ νΟΘΘΠΙ. 

Απαᾶξ δὲ τὴ ιἰβοχανθ ᾿ς ΤΙ ΡῺΚ τγοὸ [181 αἰχλ πιθᾶ : 

Νοβίγραιν οαρὶ γι οον αππὰ ναϊταπι νά θα. 

τασπι πιο ρΓΟΡΉ τα 56 ΡῈ Ὁ αΌΘΘΡΘΙ5. ΘΓ ΠΩ. 

Νδ ἃ τὰὰ ἴσασι ρραίατῃ ἀνοτειβ να] τα, 

Νάχαβ ἀθο 68 βασοθ5ϑαβ ἰληιαΐο. 

[ρ86. Ηοχ. δΔαγπίῖον 915, οἵ Ω6 τὴ ἀθγο παιδ5, 

Νϑαμθ τὴθ ἀδδρί οἶδ, δχββέθηϑ ἢ 65 ΒΒΏΙΡΟΙ υἱηεχ 

Οποπίδῃ βᾶπο πὶ μαϊθυ οἱ νεογαη δ ἀθρε 1} 
[πιᾶ [8 Γ᾿ 

Ἱπιπλονία!ς νθτὸ ἀβϑαχηρϑὶί οἱ οὐρα! ουβιοά!θ 8. 

Ταῖς, βοαῖθ, βίδιιε ΒΘ ΠΙ ΒΤ παρ 4] 8 ΨῊ8, 

Ῥγορίδι ἰαἰτηΐοοβ Βότιὰ 16 αἰ ρῖρο βειη11ἃ. 

Να πιὸ ἰταβ Ἰδ᾽ ταὶ ργθθαπι 6588 Βοβαια: 

Ὡαοπίϑια ἀχθ οομίτα Ἰηἶααὶ (6588 Βα ΓΡΈΧ ΘΙ; 
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510] ΣαἸαυ [5 10} 5015. Τη Θ Ε1{8. 651 ὙΠ 15. 

ἴὰ ἴδγιὰ Βααϊογα λ θσαμι νά θὸ ὁ α} 15. Βϑαιαιη. 

Ροιὰ τοδὶ θ 60. σοπιπιθηἊα ΟΠ ἢ δ ηι, 

Οοπῇῆάο, οἵ {π8 ἈΠῚ Πγ5 Ξοτρ υ [ΟΥ 551 15 410 
ὅροι τοδὶ θ60 οὐ πιοηάα ΟΠ ΠΟΤᾺ. 

ῬΒΛΙΠ5 ΧΧΥΗ. 

Ψιοοσίμημηι κερί μο ἢαυλδὶς σαν λον. 

Αάἀ Ία, Βραίο, οἸδῆῖο, 5ι᾿οητῖο δαΐθτ ὁ 26 ργίδ- 

[888, 

ΝΡ τ σαϊοβοεῃία σοι θϑηίθ 8 οἰ θῃίίο, 
Ευπάαπι Βα] } 14 {1085 Βα δ θΎ ἢ δα τα 51} }}}8 ΤΌΘ Τα, 
Ρυδοδιοποτ χα! τπδαπὶ, βραιθ, Βα ρρ] λμ 5, 

"πὶ ἃ καηοδα πὶ πα τιι15. ἑαατα ἐθυαρίιι ΔΓ ΓΟ ἴο. 

Να πιθῦτα ρϑοφα ον θὰ οον απὰἃ σΟΠσα ΓΘῺ 5 (Δ 85, 

Νοσαθ οὐ ΟροΡα 15. Πα ἢ 9 Ὧ6 ἀσηχθ8, 

Ῥαύδηι 515 401 ἸΙοαχαπηίαν βου 5, 

ΠοΪουὸβ νονο 1 ρϑοιογ 5 ΟὐοΌ ΔῈ) Ὲ βαΐδ, 

Ῥαγωηϊοϊοβίβ τϑοῖρίαῃε Ροῦθ 5 ααςπάδιῃ οαἰδαις- 
[1αὐθ πὰ. 

θὲ "᾿Ξ, ο εχ, 5815 Ροϑρομάθην δα ὀρονῖραϑ: 
Οὐυαϊίααθ αδηὶρ5. ἰδοθραπί, βιταΠον γοροχίθῃς 

(0υηᾶἃ : 

Μοτοθάθχη ἀσοϊρίαπε [.50{1᾿Φ ρραΐατῃ ἀποναπι ἀδάθ- 

[ἡἀπὶ ΔΠΠ5 Ὁ 

᾿πη ον 115. ΦΠΟΏΙΒΠ ΡΤΟΡΒῸ5. ΟΥΑῊ ἱγητη ΕἸ ΟΥ̓ΘΒ 

[σρόγντ, 
Ορόγαι νόγὸ ΟΠ βὰη} Πεὶ τπαρπὶ πιλητιατα. 

ΘΙΩμΘΡ ἰρϑ5 ἀσδί τ αδδ,θ ΠῸ 4πΔ Π) ΡΙΟΣΒᾺ5 ΘΧ οἰ (685. 
᾿ητλοῦ 5 τη] απιὶ ἰἁπἀαπάπι5 πηι 65 ἀπά ϊνι 

[νυύθηι. 

1ρ86ὲ ᾿ἴδχ αὐϊαίον πιρι5 ργοϊθοϊογ πιὸ τ 5 65} Ὡ 

Νονὶ πεθπ!ο, Φαΐ ααιπὶ 5ρΡ65 ΤΡ ΘΡῚ  Πιονη πὶ ΔῺΧΊΠΙν 

ΤΡοη ἀοϑίβααθ το ονραϊε ηθαπὶ ΟΡ Φαμθ [Ὁ}119. 

ΒΕ Ρ51 αὐύρο Βοπαταα6 οὐ τπασηδιὰ Ια 6πὶ σαηδηι. 
δοιρὸν Βδχ βόορα}} νἱβ οἱ βορὰν δϑξ, 

ΚΙ ΟΕ ΤΙΒΕΗ βδπιρογ ρῥταίοοίον, 

Ῥορα!αι ματιὰ οὐ ρου δά ἰίθγη ρτϑθο] τ Πὶ 56 Υν 65, 
ΕῚ ἰρδὸ5 βουρόμιο ΒΟλΤ5 ΘΧ(Ο1}8 τϑρ 18. 

ῬΒΑΈΜΟΝ ΧΧΎΠΙΙ, 

Οεοζανινη Ὀἱοθδἐειογιειθ ὁστηθηὶ θθν ἑαδορηαοιίυργι ἰδγιδ. 
Ῥαυτὰ γεβολμῖ, ἀοοὲα οἰξδανα τποἀεΐπης. 

ΑἸορῖο δου [)6ο, παπαῖ ΠΙΠ, 

Αὔογίθ Ποηιίηο ἤ8οὸ Ἰρτριοβ ἄρηοξ: 

ΑἸοτίο Ὠοποναῖο νοι τη ἀθοὰβ σὴ; 
Αἰρίο τὶ βασπιςίο ἀάἀοτὰϊς Ῥαξίογοι ται, 
Πιμτλο γί }}5 ΓΡΒΟ Τα Βα ιν ἀ185 ἰαἰγθρία γοχ, 
Ῥεποορβαὰ6 δ] ονίϑο ᾿πο]γῦα5. Ἰπίοπα , 

{ρ868 Πδχ τη} {5 σῖιρον ἀψαὰβ ΟἸροα πλν 1, 
Νοχ σπιίηὶ βιτὸ τη ιοτιβὰ γοθόγρ, 

νοχ Πομείῃὶ ρυέθΟ]Δ.15 1. Ὀρδτίθ 5. 
γὸχ ἀἰϊνηᾶ Ργοσθγᾷβ σομἔγορη οθάροβ, 
πηι ογ (815. σοίτοσ. να 5 Τήρα}] Τταηραί, 
Μιααῖαβ Γἀοἰο πα ΠΑΡ Ἰαηάυαιι να! τα, 
υ᾿κϑη 5 νθρὸ νο]αῦ ἤΠΠὰϑ τη οἱ βθα τη] ουγηΐπ, 
Ὠϊνίηᾶ ἰπ θτο 65 ἰση}5. Πατα πιάση Ραβίογί 8 νοχ, 

Κρραβ παλοίοιν ἢ. ὁσπο 0 η5 61 νοχ ἀθϑουὶ, 
Αὐτοββ ἀθοθιΐα Ολάδ5. 688 σοτμηϊονθαξ, 

ΤῃΟΙρ θα 8 ὀΘΥν 5. ΘΟ ΓΘΌΙΩ ΒΟΠᾺ5 ρᾶγ Ηθρὶ5, 

ΑΡΟΙΙΝΑΤΤΙ ΡΙΒΟ, ΤΑΟΘΙΟΕΝΙ 

ἃ 

ἶν 

1818 

᾽ ΝΥ 
ἀδιχοῖς ἃ 

Ἔν γαΐῃ μαγάσων Θεὸν ὄψομαι ὃ 

Αὑτῇ δυσνομίη ὃ 

᾿Ἐλπωρὴν πουλὶ: θεῷ παραχάτθεο πᾶσαν’ θ᾽, Ί Ἷ τ 
θάσσει, καὶ σέο θυμὸς ἀεὶ χρατερώτατος ἔστω" 
᾿Ἑλπωρὴν βασιλῆι θεῷ παρακάτθεο πᾶσαν. 

ἙΑΛΜΟΣ ΚΖ. 

Εἰκουτὸν ἕδδομόν τε ἀχυίΐίδου μέλος, 

Ἡρὸς σὲ, Μάχαρ, βοόω, σιγῇ δὲ γε μα μὲ παρέλθοις, 

Μὴ, σέθεν ἠρεμέοντος ἐρυχορμένου πε σιωπῇ. 
Βυρμένχ νἱσσομένοις χρόνιον πανομοίτος Ξίσγνε 
Εὐχωλῆς ἐ ἐπάχουσον ἐμῆς, δρο θα ἀντοιμένοι 0, 

Ἰδῦτε πρὸς ἄχραντον παλάμας σέρ ναὸν ἀείρω. 
Μέ Ἐ ἐν. .. Ἴ ͵ ΝΗ Γ ἶ ᾿ Ρ " τλ 

Μή με ἀμαρτινύοις κραδίην ἄμα σύνδρομον ἕλχοις, 
ἈΝ ΣΝ εὖ Ά ϑῖχα, ψ ἣΝ , 

Μηδὲ μετ᾽ ἐργατίνησι χἀχκοῤύαφιτς ὡς ὀχ χσσῃς, 

Εἰράνην σφετέροισιν ὅσοι λαλέσυσιν ἑταίροις, 

λλγεα δ᾽ ἐν στέρνοισ! κατακρύπτουσιν Ἔρῆξιν: 
ε οΝ ἮΝ δτῈ ᾿ ᾿ς .Σ Ἀψιν 

Οὐλομένων δέξοιντο πόνον ἀντάξιον ἀτὴν, 

τὸ Ἦν δι δ ; 
Δός σώισιν, ὦ Βασιλεῦ, σφετέρων ἀντάξια ἔσγων 

“-ρ» ἡ, Ἧς ΄ - ὮΝ - 

Τά τε χερσὶν ἔρεξαν, ὁμῶς κομισαίατο δῶρα" 

Μισθὸν ἕλοιντο δίχῃ μεμελημένον ὧν δόσαν ἄλλοις" 

᾿λθανάτου ὅτ' πάμπαν ἔσαν ἀμνέμονες ἔργων, 

Βργων δ᾽ ἐξελάθοντο Θεοῦ μεγάλων παλαμάων, 
Αἰεί σφεας καθέλοις, χαὶ μήποτε πάμπατε ΤΩΣ 
᾿Αθάνατον πολύανος ἐμῆς θεὸς ἔκλυεν αὐδῆς, 

Αὐτὸς “λναξ ἐπίκουρος ἐμὸς πρόμαχός τε τέτυχται" 

Οἴδα νάῳ, πότον ἐλπὶς σ᾿ ἐν Ὁ κέρδος ἀρωγῆ ἥς- 

Ὑψιχόμοις τ᾿ ἀνέθηλεν ἐμὸν δέμας ἴσα πετίέλοις, 

Καί οἱ ἑκὼν ἀγαθόν τε καὶ ἄσπετον αἶνον ἀείσω, 

Αἰὲν ἔλναξ λαυῖο 3: χαὶ κάρτος ἐτύχθη, 
Σφωιτέρου χριστοῖο διηνεχέως προρλαχ: ἱζὼν 

Ααὸν σὸν χαὶ κλῆλον ἐυχλέεντα σαώσοις, 

Καὶ σφξας ἐνεκέως ἀγαθοῖς ἀνάειρε νομεύων 

ΨΑΛΜῸΣ Κα. 

Ὄγδοον εἴχοστόν τε μέλος χλισίῳθεν ὁδεύων, 

Δαυΐδος κελάδησε σουῇ φόρμιγγι λιγλίνων. 
Οὐ υξααξω ΝΣ »" πυ Ν: 

ἴσετε παμόασιλῆι Θιῷ, μεγαλαυχέες υἷες, 

Οἴσετε παυβασιλτ' Θεῷ ἀπαλόχροας ἄρνας" 

Οὔπετε τιμήεντι φερώνομον εὔχος "Αναχτι" 
ἐῶ ᾿ ἢ , } ᾿ 

Αὐλὴ ἐν ἀχράντιν» λιτανεύσατε Ποιμξνα χόσμου. 
᾿ - ᾷ “ Ἂ 

᾿Αβανάτου βύμδησεν ἐφ᾽ ὕδασιν ἄτρομος αὐδὴ, 
Ἰλερηεῆος οὐκ παῦσε πε  πκαξονενο  Σν εν 

ρχος τ ξευχλεῖης ριρείχετος ξοβοντήσεν, 

Αὐτὸς ἴΑναξ πολέεσσιν ἐφ᾽ ὕδασιν ἀμοιδέθηκε. 
τ Ὁ - - τ : - 

Φωνὴ Πχμέασιλῆος ἑῇ περ'ώσιος ἀλκῇ, 
Ὁ “ , 

φιυνὴ ρῶν ἄρίος ἀριπρεπέεσσιν ἐν ἔσγοις, 

Φωνὴ ρεσπεσίν περιμήκεας ἔθλασε χὲ 
.᾿Ῥ 5. , 

θάνατος χέδοους βοιαρὰς Αιδάνοιο χεάσσοι, 
ΕΣ ΠΕ ἀρ ενς ΣΝ ΣΝ Δεπταλέας τεύχων Αἰδανάτον οἵά τε μόσχον, 

ἣ 
ᾧϑοὺς" 

᾿ ΜΔ τον ᾿ ἣ 
Μουνογενὴς δ᾽ ἀπεο υἱὴς ἀσέστερος οἱοχερῆος, 

Θεσπεσίη τέμνουσα πυρὸς φλόγα Ποιμένος αὐδὴ, 
ὙΜ 

θηροχόμου δονξέουσα ΛΕ γῆρυς ἐρήμου. 

ς θεὸς ἀμφελελίζοι. 

θρόος ἴσος “Ἄνακτος, 

᾿Αγροτέρυς 

᾿Αρχομένοις ἐλάφοισι δρόμου 

ὃς 

Ὁ 
ἊΝ 

πανέρημα αὸν 
ἄ 
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ς τε λίην βόμδησεν ἀπὸ δρυμὰ καλύψων, 

Πᾶς δέ τις ἐν νηῷ μᾶχαρος Θεοῦ εὖχος ἀείσοι. 

Ναιετάε: Βασιλεὺς ἀρετὰς κρουνηξὸν ἰούσας. 

᾿Αϑάνχτος χαὶ ἄπαυστος Αναξ Θπὐχηισι βοάσσοι" 

Αὐτὸς ἑοῖσι βίην ἀῤῥηχτὴν ὀπάζοι" 

Αὐτὸς ἐν εἰρήνῃ ζωαρκέν λαὸν ἀέξοι, 

ΨΑΛΜῸΣ ΚΘ. 
Εἰκοστὸν χελάδησε χαὶ εἴνατον ἱεοὸν ᾷσμα 
Δαυΐίδος πινυτὸς δωμησὰμενος νέον οἶκον. 

Σὸν κράτος ὑψώσα:μ᾽, ὅτι ὧξ προσεδέξχ, Ποιμὴν, 

ΝΒ ὗε: ᾿ ΣΥΝ, τνΐδην. ΟΥ̓ ὑδέ μ᾽ ἐπευχομένοις δηίοις δωρήπαο γαάσμα, 
᾽ 5 , Ἧ ἐἷ Ἂ, ᾿ ΑΝ κὰς 
ἤμχτιος βοάχοχον, ἐμὴν δ' ἰέσαο νοῦτον. 

. Δ. " ΄ » - 

Ἡυχὴν δ᾽ ἐξ αἰδχο παλίσσυτον ἦγες ἐμεῖο, 

Καί με κατερχομένων ὑπὸ πυθυένα ῥύσχο γαίης. 
Εὐαγέες, μελέεσσι Θεὸν φορμίξατε θείοις, 
Καὶ οἱ ἀκηράσιον μνημήτον αἰνετὸν ἔστω, 
Οὔνεχα μηνίσαντι Θεῷ χότος ἐστὶ βαρύφρων, 

Καὶ μεταμηνίσαντι φάος πραπίδεσσι βιώνης. 

᾿ἄσπξριον κλαυθμὸν τέρψις μεταυείψεθ᾽ ἑῴη" 
Εὔθυμος δ᾽ εἶπον, σάλος ὅττι μο! οὔποθεν εἴη, 

Κάλλεϊ νωιϊτέρῳ σθένος ἀφθ!τον ἐκ σέθεν ἔστω, 

Ὄμμα σέθεν τρέψαντος, ἐμὰ χλόνος εἵλετο γυῖα. 

βοχων, λίτομαι Θεὸν αἰὲν ἐόντα, Πρὸς σὲ, Μάκαρ, 

Τί πλέον εἰ πόρον αἷμα, χαὶ εἰς ἀΐδαο κατῆλθον ; 

ΝΥ 
Μὴ σε κόνις μέλψειεν, ἀληθείν» δ᾽ ἀγορεύσει ; 

ὰ Εἰσαΐων μ᾽ ἐλέησεν λναξ, κεἰ ἐπίόῤοθος ἔστη" 
θρῆνον ἐμὸν μετέθηκε, γόου δ᾽ ἤλλχξατο χάρμα. 

Εὐφροτόνην ἔζωσεν, ἔουξε δὲ πένθιμον ἥμαρ, 

Φορμίζειν σ᾽ ἐμὸς ὄλδος, ὅλον ὃὲ με καίνυται οἵμη. 

»ο - ἃς ῃ 

ΓΑφθιτε Παμόασιλεῦ, σὲ διηνεχέως ἀναμέλψω, 

ΨΆΑΛΜΟΣ Α᾿. 

Τήνϑε τριηκοστὴν ἱεοὴν πεφορημένος οἵην Πνεύμχτι 
Δαυΐοος βθεσπεσίῳ βοάει, 

Μύ μὲ καταισχύνῃς γε, ἐπεὶ σὺ μευ ἐπλπὶς ἐτύχθης. 
ΣᾺ, Μιάχαρ, εὐδικίῃ περιχήδεο, καὶ μὲ φύλασσε ᾿, δίάχαρ, εὐδικίῃ περ'κήέδεο, χαὶ με φύλασσε. 
ὠχύτεούν μὲ σάω, κλίνας ἀγοΐχοον οὔας. 
Νωΐίτελος Θεός ἢ ἧ ἔσσι κατὰ χρέος ἀσπιδιώτης, 

Οἴχῳ ἀοσσητῆρι πανείΐχελος ὥς με σαώσῃς" 

Αὐτὸς ἐμὸν πηλυχαλχον ἕδος καὶ εὐσταθὲς ἄλκαρ. 

᾿Ἀμετέρου γεγαὼς βιότου τροφὸς ἡγεμυνφύοις, 
Ῥηιδίως, Γλχραντε, πάγης κωυρφίης με σαώσοις, 

Οὔνεχα νωιτέρου βιότου πρόμος ἔπλεο μοῦνος. 
Ἡνεῦμα οἴλον σέο χερσὶ φερεζώοις παραρείην. 

'Αρ,ὃς ἀληθείης τελέθον ἀπελύσχο μόχθων. 
᾿Απρήκτου ματίης ὠδύσσαο πάντοτε φρουρόν. 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐλέῳ πίσυνος τεῷ ἐλπίδι χαίρω" 
Σᾧ φοένα τερψάμενος ἐλεημοσύνῃ χεχαροίμην' 

Ὅττι μευ ἀδοανίην ἀγανόφροσιν εἶδες ὀπωπαῖς, 

Ψυχὴν ἡμετέρην ὁλοῆς ἐσάωσας ἀνάγκης, 

ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΆΑΤΙΟ ΙΝ ΡΘΑΙΤΕΜ. 1800 

Α Θυΐϊχαδ γα! δ τοβοηα!ν 581{π8 ἰσηροβ γονοίδης. 
Ομλεῖθ ν6γὸ αἰ ̓ απ|5. ἰῃς ἰθπαρ!ο ποι θ6] αἰοτγίατα 

[ἐππ|8ε. 
πα: Βοχ νἱτίαίοθ5. ἐογγομτῖθ ἰπϑιὰσ δ Π185, 
Ἰγαγη οὐ μα π Θὲ, Βϑιῃρί θτ5. πθχ ΞΘά!θι5. 5068} 
ἴρ58 818. ΡΟρᾺ}15 υἱϑθα! θα να ἀπ Ῥτέδυ 8} ; 
ἶρδδ ἴῃ ρᾷδ πυΠοϊδίο ρορα] αι δυρθαὶ, 

ΡΘΑΙΜΟΌ5 ΧΧΙΧ. 
νἱοθϑίηεινι οϑοϊτὶὶ οἐ ΠΟΉ μι 5 ΟΡ τα Ἐν τοὶ 
Ραυϊὰ ρυμάοηξ, δαϊβοαης πόαν ἀοηιι. 

Ταῦχα ΡΟ ὰγ Θχα! αι} ὸ, ψαομ αγα ἢχ8. σα βοθρίβι, Ρὰ- 

[5ἴου, 
ΝΘΦαΘΤαΘ ΞΌρ ΟΡ 6 ΠΕΠ α5᾽πἰτηϊοἷβ ἀθ 15} πὰ τί ατὰ 
θίατπας οἹδππαθαπι, ΠΡ ΠῚ ν6ΓῸ βαηᾶβιϊ πιογθατη. 

ἀμμηάϊὰ νογῸ Δ ἰπΐογῃο τεσράἀδηίθιη ρα πχίβι 

Β [Πιθᾶ πὶ, 
Εὖ κθ ἃ ἀρβοθη ἀβη! 5 ἰὼ ἱππιπ ΟΥ̓} 0|5}} (τῷ. 
δδηοῃ, σαν πἰθτ5 σαι οὐ δδγαΐθ ἀϊνί ας, 

ΕἸ ἰρδὶ ἱποοτιαρία πιδιηυτγία ἀροονὰ 51}: 

Οαοιϊαπι σα σσσ ΒΘ 1] 60 ᾿τὰ 65} χιᾶν!β, 
Εὖ ρνορίεο Ἰυσαθὴ ἃ Π}}15. ν 118». 
γρβρδγέπατῃ [16έστα 018 τα δ ΕἾ πιαϊα!ἰηᾷ : 

Ἠ αι }5 γθτὸ ἀἰχὶ, οουμμοῖίο «ποι ίαμα. ταὶ ἡπὰ- 

[σπδι ἰἀθγῖς, 
Ονμδία! ποβίρο γορῖν ἰπππιογία! ο ἃ (ὁ 51}. 
Ἐδοίδιῃ ἔχάπι δνουίθηλο, ταεὰ ἰυγθαίΐο ὑσοαρατι 

{τλϑιη νᾶ. 

Αὰ το, Βεαίθ, οἰαπηᾶη8, ἀθρύθοοῦ ΘΙ ΘΘΙΙΡΟΡ ὃχ- 

[5ἰδέβπιθηι. 

Οὐ ρίη5. 5] ργῶθρο δ θα λα, δὲ. ΒΓ ΕΡ Τὴ 
ἢ [ἀοβοθηάο) 
ΝαΖοα [6 ραἱνῖ5 σο  ορτανὶν, νου ἰαλότη ὑϑγὸ ἀἰσοὶ ἢ 
Δμά δ ἢ5 16] ὨΔΙΞΟΥ [5 65} ἰἴοχ, οἵ αὐ)αίον 5161: 

Ῥιαποίπηι τα θατῃ Ὀοπν ΘΎ  , Πασία αι νότοὸ τα αἰαντ τῷ 

“βα πὰ. 

1κο ὑἱ14 οἰτιχὶν, ΡΒ ϑίεγϑι δ νοτο σα τι ἀἴθτα, 
τε οαδι δὶ ταρὰ θθαίαἋο, ἐοίμχη. γ6ΓῸ τὴ8 58ὰ- 

[ροτδῖ ὁδί. 

Πηιηοτγία 5 Βοτηῖπθ, 16 ρογρείαν ΘΕΙΘΡΡάθο. 

ῬΒΑΙΜΟΒ ΧΧΧ, 

Ἡπὴς ἐν᾿οοβίηιμην δαρν μην Ῥίθηις οαλιέμτη 
ϑρίγιις Βανι ἀκυΐπο σαγιεξ. 

Ν6 πιὸρυάονθ 5 Π|πλὰ «8, ἀπ οὨίδὴλ ἴα παιθὰ ΒΘρ6Ο)685: 

Τυα, Βοαίο, ἸαΒ 1 πνδὶ σαγαϊα πΟΓδ, οὺ Ω10 δθινὰ. 

ΟἸυτὰ5 τὴ θοῦνὰ πο] ]ΠλΠ5 δ πονο πη Δύγοπι. 

Νοβίον θὰ5. 65 ὁρρουμιηα5. ΡῬτοιεοίοῦ, 

θοταπὶ ΠΡ γαϊγ!οἱ ρδυβί 1118 0 τ) ΒΕ ΓνῸΒ 

1μ56 πιδᾶ οι ἀὰ 564 88. 61. {ἡ πιίηγι ἀαχ ἰ λ.. 

Νοβίγῳ ἴδοιας υἱῷ πιοῦν ἀοάἀιοᾷ5. 

Εδοῖ]6, ὦ Ρατο, ἃ ἰᾶφυθο ὁσοῦ!ο τὴθ ΒΟΥΥΘ8, 

Ωυοηΐδηϊ ποϑίρο νἱ ὰ; ργοίθοίοῦ 65. 5015. 

ϑρίγίματῃη ομάταῃχ [15 πα ὨΪθ5 δἰηλὶβ σοτητηση άδηι, 

Ῥείποαρθ νθυ[δ115. δ χϑίβίθῃ 5 το θα δι} ἃ ΙΔ Βου]ρὰ5, 

Τηδηὶβ Ὑδηϊζαιϑ Οὐ 5}} βοιρον οαβιοάθπι. 

Αϑὶ δθὸ πιϊβογίοὐγάϊα ἴγοίαβ ἰᾳᾶ, Βρ8 ξαπάθο, 

Τὰα τηρηΐοπλ ἀξ οί. πι15ε σογάϊα βϑιἀθαϊη ; 

Ουομίαπι τηδᾶπι ἢ: ἥγιρἡναϊοοΣ ρΡ] οἰ 5. τ βρεχ βίί 

[οὁς}}15, 

Δλιηϊπιαιῃ ποβίγαιῃ μον ἰοίοδα ΥΣρ α5}} ποοθϑϑιίαίο, 
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Νϑο τπο αἰ πιῖοῖ πὶ πηᾶπιι ΠΟΤ ΟΠ181511 τηοί οϑία. 

γοϑυσια τθὰ ἤγτᾶς ἴῃ βραμοβᾷ νἱᾶ. 

Ορργθέβιτπ πὴ αὐϊβοραν δι] πορία πῃ (ΕἼ ΒΌ]Ὸὸν βγάλ, 

ἢπὰ θΓΘΊ 5 τηθια ἱαγθανιι να} π|Π|, 
γοπίγριχαῦ αοβίγατα, οἱ αι θι ἢ) {οἸ5|Ὲ σοὺ, 

1κ ἀο!οῦι 5 πλ 15 τηαυοοκοθηβοηὶ νἱίδπὶ ἔγαᾶθηο, 

πὶ σοι θη 5ααθ δῆ ηὶ ἀδολαπι νι 18». 

ψΊρθι5. σα τα [ο 515 ραθ ρου τ} 8. ἀθίθ οι  ΕἸα ον 8, 

Ετ ταδᾶ πουγνοηᾶα ἔπγθαῖίο οοσιραν!! οδεὰ οἰμηΐᾶ. 

Ορρτγοθυίαια ΞὰρῈ Σ᾽ οτδθ5 [ἀσ8 5. πὶ Πγ Δ ΉΓῚ 1Π1- 

[τλϊοθ8, 

γι αρογαηάτς χοἰ5, ὙΠ γ}5 Ὑ6ΓῸ ῬΆΥΟΙ ΝΟ 15, 

Οαἱ τὴὸ δηῖρᾶ νἱἀοηΐρϑ ἰνοσταπὶ νὰ] θ. βδοούϑαπηι ἔπ- 

[αἰδ ο5. 

ογίαα5 ν αν ᾿π}1}18. ἃ σοΡά6 ΘΟ] ν]Ο πὶ ἀμ [8 501}. 

Ὑα51 γαοίο ρου 115 Τἀο5 50Π|, 

Ὠράδοιυβ ἰἀ δου αι νοὶ που πὶ Δα! 615. 
Οὐ σα 6 51} ΟΠ 6 6. ἢλοὶ υξίθ5 νο  ἀ θαῃὶ, 

Βρυϊογῖθα8 σου 8 π|865 τι δάϊη δὶ πη η1 Δ ΪΒΡΓΘ. 

δορὰ ὁρὸ νοσᾶθᾶτῃ ἴθ ἤθαχα : (π δ ηὶ 5085 Πι6ᾶ, 

Γαὶς, Βδαίθ, πὶ τη 1115 τ ὶ βοτίδ5 Β0}1. 

ΕρῚρ6 Ἰβὶ πιϊσούατῃ τὴ8 οἱ νἱοϊοηίογα ἀδ ὨλΔ}Ρ15. 

ππογίδ! δηὶ ἃρογὶ ἴὰο 5αῦνὸ γα] τῇ. 

Ῥγορίθυ [ἅτ οπᾶπὶ πε ΘΓ γαΆη πι6 ΒΌΡνΟΒ, 

ΝῸ ἀψαπηο ἀδιδοβ ΟΟΟΌΡρΕΕ τὴϑ Σ [6 δηλ η νυσᾶν! 

ι υἱηπάΐσδηι. 

[π|Ἰπίδεγηαπχ ἀοαπσδη αι Γ γα ϑοθη δ ἰπ|ρΡ }. 

ΜΏ} Δ ἀοοσα ἤαπὲ Ἰαρῖα νἱγογάιῃ, 

θα: Ἰοχααίαν πα ϊαίοπι δάνθρϑαβ Σαπξίπιῃ, 

ΜΠ Ιη ΒΌρΟΥΡΙ5. ἀσδροοία οὐΐο515. 

Ταῦ ἀπ] οοἀϊη 15 τ π1π θ᾽ πιὰ 40 68], 
δὰ ἀρϑοοπα πε, να] ὁαηῦ [6 {πὲ αι {0115 στι8- 

[το θ5, 
Τὰο ἐπ μη θὰ5 ρονίροι Βε1 ποίη ρον δαχ ]]ο, 

Μονια 5. 1. οοππρθοῖα ἃ Ρογ δ βοηθΡρα! 018. 
Εχίρα ἀπογία ἴθι ἔπη α] τὰ 5. ἈΡρεσοοπαᾶδ5. 

(σηἸθϑμιίοπο ἴῃ ἰαθοτλσα 5. ἴμ15 ΡΓΌσ! ργοίθμβδ8. 
 ασἠδη ἀπ 8 συσηίατῃ τα! δογίοογα τα ἴῃ οἰν Παἴ8 ρο- 

[511| αὐἀπλινα }}6 η1. 

ΟΡ 5α ροβοθηϑ Οἰχὶ : ΓΟ] Ο Β βῃ ἔπ ἃ σοῃδρούξῃ. 

[π48 θχ οἰ πηι} πχοᾶθ ΘΧ ΘΠ 1 ρθδοῦβ. 

ΠΗ μεθ, βασι! ομχήθβ, ἴδμοτῃ, 

Οποπίαχι νογί αἴθ Ποχ ὑυγαΐ, βοπηροῦ, 

Μογοθάοιπ βαρονθιβ που πὶ το ΓΙ 615. 

Οὐπῆαάἀιια: οοὐ νότὸ ταῖάδ νϑείνατη ἤσιηαπὶ οἷς, 

Οὐ ΧῈ6 ἴῃ ὁ(5165}15 Πδὶ βρόγαξβ ἀὐχ πηι. 

ῬΒΑΙΜῸ ΧΧΣΙ. 
ἰδία ἐνϊοονίηιμηΣ ὁδὲ οὲ μρώπισα σαρπόηι θαυϊαὶς 

ημήρπεβ γεεϊοκνε ἐπ ΘῊ ἐδ. 

[64 1} Χὰ} ἀρο!αται! βαπὲ ΠΠ τὶ ρϑοσαίογιπι, 
ΦΕΙΒΌΒΖιδ ᾿π ἀα 865 σα στ βοὴ δια ρ  α5 σππῈ. 
Ββαϊθ5 σα}}5 )6 8 Ορθτὰ Ῥγϑ οτ  ΒΘΟσΔΙ ΓΤ, 
ἐπ σαδιη 8 6 Π5 ΠΟΙΟΓ ΠῚ ΘΙ Δ ἢ ἀΠΒΟΓΊΧΠΗ, 
588 βοπθβθη!α 98 1 ρα ραθναμῇ 5] πιο, 
Ρεγροίαο οἱ ᾿πα φοηδπῖθν ἰοΐα ἀἴ6 οΙαηιαπ 
ΒΘΏΙΡΕΓ δΐμπι, πὶ} ΒΕΧ, ΒΡ π186. ἴὰᾷ πιᾶπα ρταν! 
ΜΊ5ϑγ [α], αασπίαπὶ τη πὰ σα 8 ἄχεθ σαμὲ 5} 1η8), 
ὈρΠοξατη, ἀδοϊαρανι, πὶ πὶὶ νότὸ ποθ ἴθχὶ συ ΡΠ, 
θὲχι - )80 ζορίατη τα θῦνῃ ἰ) αϑισν σομ το Ρὸῦ : 

ΑΡΟΙΙΝΆΒΗ ΕΡΙΒΟ. ΤΑΟΒΙΟΒΝΙ 

λ 

᾿ 
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Οὐδὲ μὲ δυσμενέος παλάμῃ ξυνέεργες ἀνιογῆῇ. 

χνιὰ μεὺ στήριξας ἐπ᾽ εὐρυχύροιο κελεύθου, 

Ἱειρόμενόν μ᾽ ἔλξηπον, ἐπεί περικάδυμαι αἰνῶς 

Νῆνις ἐπιδοίσασα ἐμὴν κλονέεσκεν ὁπωπὴν, 

ὑπο ἢ ἡμετέγην καὶ ἐμὸν πολυώδυνον ΜΒ 

᾿Ἄμο) ὁξύνης πυχινῆσι με ββιτπθρδυπιὺ βίον ἕλχω 

Ἔν στοναχαῖς τ΄ ἐνιαυτοὶ παοαλάγηυσι βρθνέμ,. 

Καρτος ὀϊζυρσοῖς πενίης ἐξ! ἔφθιτο ἘΠ κω 

Καί μευ φρικαλέη ταραχὴ λάδεν ὑστέα πᾶντα, 
Αἴσχος ὑπὲρ πάντας γενόμην περιώσιον ἐχθροὺς. 

Μωμητὸς γνωστοῖσι, οίλοισι δὲ ὀτεῖμα θυ αίοις, 

Οἱ με πάρος ἡεύσσοννες, ὦ ἔδαν μάλα νόσοι φυγόντες" 

Νεχρὸς ὅπως ἄπρήηχτος ἀπὸ χραδίτς ἐπελίσθην, 

Γεύχει ἀπολλυμένῳ πανομοίτος ἐξεφαάνθην, 

Μῶμον ἐλεγχήεντα περικτιόνων ἐπακούσας, 
Οἵ ρ᾽ ἀμ' ἀπθοοημθνῆΣ [λ8 ἐναντίοι ἠεοέθοντο, 

Στύήθεσιν ἘΠ ΠαθΕΣΣ ἐμεῦ ἀπὸ θυμὸ» ἐἰκάθδι. 

Αὐτὰρ ἐγὼ χαλεόν σε Θεόν' σὺ γὰρ ἐλπὶς ἐμοῖο, 

Σῆτσι, Μαάχαρ, μετὰ χερσὶν ἐμοὶ κλῆρο: γεγάχσι, 
“Ῥύεο δυσμενέων μὲ καὶ ἀντιδίων παλχμᾶων, 
᾿Αθάνατον προῦύφαινε τεῷ θεράποντι πρόσωπον. 
Ἐΐνεκα σῆς ἀγαθὴς ἐλεημοσύνης μὲ σαώσοις, 

Μήπορεν αἴσχος ἔλοι κε΄ σὲ γὰρ καλέεσχον ἀφωγόν. 

Εἰς αἴδὴν χατάγοιίνοντο χαταισχυνθέντες ἀλεῖται, 

"Αφθογγὰ ἀολόεντα γενοίατο χείλεα φώτων, 

Ὅσσα κατεφθέγξαντο κακοῤῥαφίην ὁτίοιο, 

Ηνλλὸν ἀγηνορί σιν ὀνοσσάμε 4 ἀπο ϑ Πβὲ 

ἌΣ ἥημδαρριλλιδα ἀπερείσιος ἑσμὸς ἐτ “ρῆ. 

υλασσων, 

: 

μ Ἣν κρύψας μαλα δή σε περιτρομξουσι 

Σῆς ἐπιδευγμένοις εἰργάταο πάντοτ᾽ ἀρωγῆς, 
4 -»» - ͵ 

Ανόρμέεης χατέναυτα πολυτήτοιο γεγέβλης, 
"Ἔχτυσθε βηοτέτς ταραχῆς σφέας ἀμφικαλύπταοις ὑκτ ϑότέης ταραχῆς σφέας ἀμοικαλύπτοις, 
Νείχεος ἐν χλισίησι τεῆς ἀπάνευθε πυχάζοις. 
Αἰνετὸς ὡς ἐλεητὺν ἐν ἀστει θῆχεν ἀγητήν « ὡς εἐλξητωον εν θη χεν γῇ . 

Θαμδήσας ἐφάμην" Ὥσμα: σέο νύσοιν ὁπωπῆς. 
Ἔνθεν ΓΑναξ βοόάωντος ἐσῶν ἐπάχουσε λιτάιον, 

᾽Α φχγαπαζέσθων ὅσιοι σύμπαντες ΓΑνακτα 

ὐνεχ᾽ ἀλη θείης Βασιλέως ἐμπάζετα: αἱεῖ, 

Μισθὴν ὑπεοφιαλοῖς ἀνιάξιον ἐγγυαλίζων. 
Θαρασεῖτε᾽ κραδίη ὃ δὲ μάλ᾽ ὑμϑῦν ἔμπεδος ἔστω, 

ἐεαων ἢ ἐπ᾽ οὐοανίοι Θεοῦ ἐλπίζετ᾽ ἀρωγήν, 

ΨΑΛΜΟΣ ΛΑ΄, 
Τοῦτο τριηχοστὸν τελέθει χαὶ πρῶτην ἄεισμχ ἀαυϊδου 

πινυτοῦ χχαλὰ μελιζομένου. 

Ὅλόδιοι ὅσσ᾽ ἀνέδειχθεν ἐλεύθενοι ἀμπλχκιάων, 
Οἴσ' τ᾿ ἀτασθαλίαι μεμελη μένα: οὐκέτ᾽ ἔασιν, 
"Ὄλδιος οὐ θεὸς ἔρνα παρέδραμεν ἀμπλακίαων, 

ὑλῶσσαν ἔχων δολερῶν ἀδαύμονα δυσφροσυννάων, 
᾿Οστέα γηράσχκοντα δυσαλθέϊ πύθετο σιγῆ, 
Νωλεμέως καὶ ἀπαυσταὰ πχνημέριον βούωντας. 

Πάντοτε γὰρ, μεῦ “Αναξ, ἐπ᾽ ἐμοὶ σέο χειοὶ βαςείτ 
Δείλα: ιῆς γδιόμομδι δει μο: ἐμ πρνθεν ἄχανθαι. 
᾽᾿Δμπλᾶα χπκίην ἀνέϑη νὰ, νη 90 δ' οὐχ, ἔσχεπον ἄτην. 

Εἶπα’ θεῷ πρὴῆξίν με ἀτάσθαλον ἐξαγορεύσω᾽ 



Αὐτὸς δ' ἡμετέρης χραδίης παρελήλυθας ἅτην. 
: δε} ὕ ἐνεχ᾽ ἔσθ᾽ ὁσίοισ: λιτὴ μετ' ἐναίσιμον ὥρην. 

ἐμ λ ἰ. “3 ξιῷ Ἂ Ὁυὸ ἘΠΕ ΤΠ ΞΡΙΩΝ ὑδάτων τρεπεῖεν ἀνάγχην. 

ὍΣΑΣ ἐρϑεβη ὅσῃ ς ε πελέσχεο πόργος ἀνίης" 

Χάομα φίλον, σύ μὲ τεῦξον ἐλεύθερον ἀμφιδχλόντων. 
ΠΕ. ι 

Γνοίης ἐξ ἐμέρεν ποίὴν ἀρέος οἷ 

Εις σὲ, Μάκαρ, στήριϊα γ᾿ μμϑ νὐη δ, ὄμματ 

᾿Ὄφθαλ τ ἀμαρυγὰς ἐμῶν σέο γέοῃεν Ξι 

“νῷ φὶ 
ὑλθνι ΟΌΞΒΕῸ, 

᾿ ᾿ 
εμε 

Παύσασθ᾽ ἡ μιόνοισι ΚΕΡῚ ΠΥ δὲ χαὶ ἵπποις 
ῃ ᾿ 

Τιυνόμενο!ι" σοφίης γὰρ ἀγαγχλέος δμυ. ηροὶ εἶσ', 

Ταμφηλὰς ξυνξαξζον ὑρειζχάλχοισι χαλινοῖς, 

Οἱ σέθεν οὐ μεμάασι γεγηθότες ἃ ἄτσον ἵχέσθαι. 

Π|αὐτοδαπαὶ μάστιγες ἀεὶ γεγάασιν ἐύρμαὶ 

Ὧ δὲ Θτὸς [ξξ δοῦσα, ἔλεος πεοικυχλώσειςε 

Χάρμα καὶ εὐφροσύνη θεοτερπέας ἄνδρας ΤῊΝ 

Καὶ χλέος ἀμφιδόητον ἐν ἰϑυνόύοισι μελεέσθω, 

ἙΑΛΜῸΣ ΑΒ, 

Τόνδε τοιηκοστὸν καὶ δεύτερον ἴχχεν ὕμνον 
Δαυνΐδος χιθάρῃ μείλιλα τερπόμενος, 

Χαίρετε μοι Βασιλῆ!, δίκτς ὑποφήτορες 

᾿Ανδράσιν ἰθυνόοισι μεταπρέπει ἄσπετος αἷνος' 

Μελψατε μοι ζώοντα Θεὸν φόομινγ, λιγείη, 

δίελψατε οἱ ξεκάδεσσι μέλος νευϑῇσιν Ἰέντες, 

Ἔκ πραπίδων γεον ὄμνον ἀείσατε Παμθχα!λῆι, 

ἄνδοες. 

Εὖ δ᾽ ἀναυμελπεσθυ» γΞ δίκης ἐπιάρανος αἶνος" 

Οὕνεκεν ἀθανάτοιο θεοὺ λόγος Ἰρὺς ἐτύχθη. 
; ἣ ἵ 

Πάντα ὃὲε οἱ μάλα πιστὰ πελει βασιλήια ἔργα' ἰ ὲ Πα τα 
αὐδιχίην φιλεοῖ λαθιχηδέα χαὶ θΞμιν ᾽Εσσήν, 

{{{τὰ Θεοῦ βέθοιθεν ἄδην ἐλεητόος αἷα. 
Οὐρανοὶ ἐδῥίζωριν ἐρημοσύνῃ Βασιλῇος, 

αὶ πᾶσ᾽ ἀθανάτου στόματος σφεον πνεύμλατος ἀλκή. 

Ἀσγχὸν ὅπως, 

Ἔχνῃ χατῦεμενος χρυφίοις ταιμίπισιν ἀδύστου, 

ἀξιμαίνει βασιλέα δεὶὴ κλυτὰ πείροξα γαξης" 

πόντοιο ῥόον πολυηλε᾽ ἀγείρων, 

Ἔχ δ᾽ αὐτοῦ δονεοθ᾽ ὁπόσοι γρόνᾳ ναϊετάσατιν, 

Οὔὕνεχκεν αὐτὸς ἔειπε, χαὶ ἐχτετελετῆεν ἅπαντα. 

Αὐτὸς ᾿Αναξ ἐκέλευσε, τὰ δ᾽ ἐθλάστησεν ὀὁμκχρτῆ, 
᾿Αϑάνστος σχεφάσειεν ἀπείοιτα δήνεα δήμων, 

Καὶ λαῶν ὀνόταιτο πολυστοέφεας υὑεὰς 

Δήνεζ θ᾽ ὑψινύων παραμείψεται ἡγητήρων, 

Βουλὴ δ᾽ 

Μερυτρα δὲ χραδίης γενεῆς ἅπο μεγοι γενεθλὴς, 

-" 
τα τ᾽ 

, Ν ἢ ἀν Π 
θανατοῖ οττννέχεὼς ἐπιμίμν ει, 

Φῦλον ἀε; μαχαοιστὸν ἐῷ Βασιλῆν: πεποιθὴς, 

Λαὺς, ἦν ἐκ πάντων ἐπελέξατο χλῆρον ἐλεσῃῇαι, 

᾿ .Ν “-, 
Οὐρανόθεν Βασιλεὺς πανδεοχτα τεῖνεν ὀπιωπήν" 

ἸΑνδροιμρξὴν σφετερὴς ἐκ παστάδος εἴδε γενξθλην" Ανδρομξην σφετερὴς ς εἴδὲ γενξθλη 
,Ὃ; ἘΣΕΙ͂Σ ὅν πἰδλλνυς δον ΣΤ Ομμαᾶσιν ἐνναετῆρας δλὴς θηήσατο γαίης, 

"Ὅς θνητῶν χραδίην παλάμῃ τεχτάνατο μοῦνος, 
ἿΣ . Ὁ - δ Ὁ πα ΟὟ 
ὡς σφεων ἐν πραπίδεσσ'! διαυπερὲς ἐὐγα ὀοχεάξι, 

Οὐ σῴενος οἵἷδεν "άναχτα μεγαχλήεντα σχῶσαι, 

δὲ γἱ ἘΞ χακότητα ( βγῶ, περιθάραυνος ἀλκῇ" 

ὠς ἀχρέιτος ἀνῆρα σχῶπα! 
ΑΝ, . 

ἄλωυξε ἘΝ σθ:νεὶ ἐΐει ςβανμια 

τρυμξοντας ᾿ἀνακτυς, Ὀφθαλμοὶ πον ἤν “ 

ῬΑΆΤΒΟΙ,, ὕὅκ. ΧΧΧΙΠ, 

ὙΝΈΕΠΡΕΒΤΑΊΟΟ ΙΝ ΡΕΞΔΙΈΡΑ. 1554 

ἃ ἴρΡ58 ὑϑῦοὸ ποϑίι ον ἀϊθ τ δι 5:5} πρὶ οἰδέθτῃ, 
Βυϊαβ σρδίϊα οΥῚ δαηοίς. βαρ Ποδέῖο οροόγλτηο 

[1 τροτο. 
Νραιο ο ἀβάρανλ ἀααατγιπὶ {σι ΠΡΟ ΘΑ Τα θη. 

Τιι οοσαραμίιξ Π16 65. ἐπνν8 ΦΟΙονίδ, 

Οαπάϊζαιῃ σανατὰ, ἐπ ὁ ἴαο ΘΡΌΠΩ ἃ οἰροπιπ ἀῃ- 

πύρα, 
Οορβηοβοαβ ἀθ πὸ απαϊαπὶ ἀδοοδὲ νῖδιὴ Ἰηστοάς, 

5αΡΟν 0, Βραίο, Πρηγανὶ ΒΘ Ρον Οσαἴ05 τιθο5, 

ΟΟΌΪΟΓ ΠῚ ΒρΊθ ἄορ οα Τη δον. (6. δα δίον. ἤυμιάρο. 

Παβιη μα τι 115 5 1165. οὗ οἰ θτη 6015 

ΕἸοΡῚ τ θα μι θη θοῦ δηπι ἢΠ ΠΙΆ τ5 οχροῦίθδ βαμξ. 

ΔΙ ΑΧῚΠᾺ5. οολβίγ 58 ἀαΓῚ5 ἔγδῈ 5, 
ΘΟ ἕο πο οαρίαπξ ραπἀσηΐθβ ργορῷ δοοδᾶοτο, 
γαγία Πάρι] βοιρον σαὶ ροοροαίουνἶβ, 

Οτθῖα νθτὸ Ποὰβ ουταῖΐ, υλιθθεισοτάϊα οἰλοπηχσε, 

σδυάίαιῃ οἴ οχϑα Ἕαῖίο ἀν] 58 Υἱτὸβ οὐσιρδε ᾿ 
1 βἸονια ἢ] 5.15 τϑοῦβ σοτᾶθ τιν 80 51}, 

ΡΒΑΙΜΌΝΧΧΧΗΙ, 
Πωτο ὑριορϑίμιγη δὲ ξεσι μζμοι Ὑοβον 1} ἈΛ ΡῈ ΠΤΟΣΙ 

Ῥαοίὰᾷ οἰδαγνα κιιαῦυτίον ἀοίροξᾳξιις. 

ἀαπάρίδ 11 Βορί, Κι} πὲ ΔῊ ΕἸ. Π 05. Ὑἱν 

ψΊρο5 τοοίοβ ἀθοθῖ πηπιθηβα Δι: 
Οδηΐνμο γαλεἰ υἱνθηίοῃ οι οἰ πατὰ οαπιοτα, 

Ολμο οἷς ἀδόθοι οἄτηγοτι Πρ 5. τα οὨἴοσ. 

ε ρυσονά 5. πον μνιππαὴ σαπίατο ΒΟπΊΪηΟ. 

Βρπο νοτοὸ σαπίοίαν 5: }Π ἢ σὰ ἀά ἸΔῈ 5 : 
Οὐΐαᾳ πππσγ 15 01 νογρθαηι γοοία τι 651, 

Οπιηῖδ ὕθνὸ ᾿ρεὶ ναϊάρ πἀοιϊα σὴ τορία Ορδχα, 
Ταπη! απὸ ἀἀ 1 ἀρϑεοπά πίοι οατὰβ οἱ [ὰ5 0κὶ 
τἱπίνονδα οἱ ρίοπα δπὲ ρα ἀδ ταἰξουοογάϊα ἔδουσι. 
ΟΟΘῊ {γα ὶ αι, παι σαΐο ρα 

ἘΠῚ ΟΠΊ115 ἹΠΊΠΉΟΥΓΆΓ15 ΟΓῚ5 ΤΩΝ ΒΡ ΠῚ 15. Ὑἱγ τι, 

Π)έγοια διοαΐ, πανὶ ΠΧ ποιοὶ οοτιρτεραμϑ, 

Ανι ροηρὴβ 415 σαβισα! 5 ἀρ 551]. 
Τηποδπὶ Βοριὰ οῦτα ἸποΪν εἰ ΠΠ65. ἴδτγδ, 

ΔῈ οο. δαΐρι σοπηηογολῃ ἕν σααϊοῦπσιθ ἴοτσανῃ 

[πα Ρθῖταπ, 

Οποκίδῃῃ ἴρ58 ἀϊχι!, ΘΕ νοσο οἵα διε ὁπιηΐα : 

[ρ886. ἤοχ παρ αν, ρα νθτῸ βου παρπτιξ 5.111]. 

ΤΟΣ Ά 5. ἀἸξεῖρο. τα τὰ ΘΟΤ 5111 ὙΟρτ ΤΟΥ Π, 

ἘΠ ροραϊοτασπι ταρνοθθὲ νο 165 σατᾶθ, 

Οσομδι ααθο κα ρου θόρον ΠΡ Θλ ΟΡΙ 1 ΔΡΙ ΤΟΙ ΠΠ τη, 
(οηβ απι νθγὸ [ον δ] 'ὰ ΦἸονλα τα τηλη δὶ, 

(ἰορ! αἰϊο 85 γότὸ οογ 8. ἃ βΘηρΤΆ ΠΟΠ 6. ΠΒ6 6 ἸῺ 
᾿ [σοπουδθοποτα. 

δὴβ 50 1ΠΡ0 61 Βοδιϊ5βι πιὰ 5810. ΠΕΡῚ οοῃῇβα, 

Ῥοραίΐαβ, 4φα6Πὶ ΘΧ ΟΥΠΠΊ)15 οἸορὶ Πεοτοα  α 6 σᾶ - 
ἴρονδ, 

6 ἐὐ]ὸ ἴλος σπιῃὶν  ἀοιίοσι Χο {0 γα τίπιπι, 

Μογίαϊοιη βῖῖο 6 σωπᾶσα!ο 11 βϑη ΓΑ ΟΏΘΤΩ : 

Οὐα 19 ιοο]ᾶβ 018 σοβΡ σὴ ἐΘΡΓ8», 

Θαΐ τπου!αἰϊπον σον πὰ ξΑθυ σαν! 50185, 

αἱ δοταπι ἴῃ ΡΥ Ο ἀ1|5 βοηθὸν ρον νἱᾶρὶ, 

ΝΟΣ ΤΟΌῸΥ ΔονἹ Βδσοιη Θ᾽ ΟΥΙΟ5ΤῚ ΠῚ ΒΟΤΥΆΡΟ, 

Νβάὰθ ρραβ δἰ ΠΟ πϑνη ἔππτι6 ξ σοὴ ἥδ 5 ΓΌθΟΓα : 

15. ἴὰ θ6}Π15 11 }}}15. νἱσῃι σθυναγϑ, 

Νδαιο ἴρ86 ὁ Παριοῖ γΟΡΌΓο ΒΏρΡΟΓΡΊΘῈ8. 

Οςυ οχίθαϑὶ βαμέ ἴῃ πηθίαθ αἰ88. ΒΘΡΙΞ, 

ἀδ 



1850 ΔΑΡΟΠΙΝΑΙΕΓΙ ΕΡΙ5Ο, ΠΑΟΒΙΘΕΝΙ 1858 

ἃ Οφθαλμοὶ μεγάλοιο Θεοῦ τρομξοντας ὁρῶσιν, 

"Ὅσσο: θεσπεσίῳ ἐλέῳ μεμελή μένοι εἰσί, 

ἩΓυχὰς ἐκ θανάτοιο τανηλεγέος ἀπερύξαι, 

Ὅσο} ταδρπὶ Π6ὶ {ἰπλδηΐθ5 γεβρι οι ηΐ, 
01 ἀϊνέπαπι πιϊδουοογίαι συν μῇ,. 

ΑὨΙ 85 ἃ ΠΟΤῈ ΒΟΧΟΓΔΡΙΠ ΘΓΌΘΙΟ, 

ΕΠ ἀἸόγο Ἰαο ποσὰ ρΓΌ5505 ἀρ πὶ [αη6, Ἰίαὶ θρέψαι στονόεντι πιεζομένους φρένα λιμῷ" 

Νοβίον γα] απίτη5 με δ ἃ ἤθμδ, Ἡμέτερος μάλα ρυμὸς ἀπῃρώρητα! "Ανακτος, 

(Δ σπίαπι ποϑίου ργοίεοίον, εἴ δά αίοτν 68. Οὔνεκεν ἡμείων πράμαχος καὶ ἀρωγὸς ἐτύχθη. 

Ια ἰμρ5ὸ ἰθιυξωῦ πη 6 Π5 ργνώοονα 5 σα 6η5 ; ᾿Αμιο αὐτῷ κεχάροιτο γόος πρατείδεσσιν ἰανθεὶς, 

ἘΠ 6]5 ῃποκίτα ποιαθι πο Υ Τα 5065 65, Καί οἱ ἡμετέου, ὄνομα χλυτὸν ἐλπὶς ἐτύχθη. 
ΡΣ Ὶ ᾿ ' : ΣΙ Ἄς ΟΉΡΕΝ ὌΝ ΠΡ ΒΕΜΜΝΝΙ., εξ νσυΣ 1656, εχ, ηϊβουϊ ον ἴατῃ ἴῃ Πα πὶ ΠΟ 5 ρυροαθ, δυτῦς, Αναξ, ἐλεητὸν ἀπείοιτον ἄμμιν ὑπάζοις, 

ὑδῃ Ὁ τ» ».Ν ᾿Ν ᾿ υὰ ὉῚ ἔσατι βρογραμίοβ ΒΟ ρ6. ὀχϑρβοίαταιβ Δαχ. 1}. Οἵά σεὺ ἐλπίζοντες α: ποτιδέγμεῦ᾽ ἀρωγήν, 

ῬΟΛΤΙΜΈΒΧΧΧΗΠΙ, ἸΓΛΛΜῸΟΣ ΔΙ". 
Ομαηᾶο Αὐδιηοίοσληι δοἰ [σοι ἀθοϊρὶθηβ ὋὉππότ' ᾿Αὐιμέλεχον μενεδέιον ἐπεροπεύσας, 
Αδιΐε θαυ, σίαμν πόνο ἰηνιμ αὶ ΚΟν λώη, Ὥλχετο Δαυίδος, σφετέρη» δ᾽ ἠλλάξατο μοοφὴν, 
Βαης τριοοείπιιη, ἐογεμενιηιίς εἰναι! δαη ἐν, σοεϊπτέ. ἸΤόνος τοικοστὸν τοιτατόν 0᾽ ἅμα χῶμον ἔμελψεν, 

Ἐδλιι5115 γΈΓὨ5 βοιηρον Ποροθὶ οἰαπηαθο, Εὐφάμοις ἐπέεσσιν ἀτὶ Βασιλῆα βοήσω, 

ϑόαμον ἰραα δατιπὶ σατηιθῃ ἰαπἀαπάππιὶ [Θτᾶτῃ. Β Νωλεμέως γλώσσῃ σφέτερον μέλος αἰνετὸν οἴσω. 

Ιδὐυδεῖατν ηθὰπι οογ ἴῃ τα ππογίαΠ! ορο, Κυδαίνοιτό μευ ἤτορ ὃν ἀθανάτῳ Βασίλξ', 

ΜΒΠ5061), Δα! ἢ 65 810 ᾿Ἰθιτομίαιν ἀπῖτηο. Μεΐλιλοις εἰταίοντες ἑῷ χεχζαροίατο θυμῷ. 
Μεσαπν ππιποιίαίοῖη πιαρηὶ πσαία Ραβίοτοτῃ τη. ἀμφ᾽ ἐμοὶ ἀθάνατον μεγαλίζετε Ποιμένα κόσμου, 
1ὶ 6.5 σοησγεραςί! Θχαϊ θη 5. ΠΟΠΊΘΙ. ΟΠ1 65, Βαί οἱ ἀγειρόμενοι ἀνχείρομεν οὔνομα πᾶντες, 
Δαγοιὰ ΡΟΒαΠ ρᾶγραλαμι δχααμο ΠῈ πε εἰ ἤθχ, δας θῆκεν ἑτοῖμον ἀν'χνεύσαντί μον Ἰσσὴν, 

ΟἸηπὶ τόγὸ οχίἴοβα πῖ8 οἷο δαϊραϊ {εἰ θα] ἐοη 8. Παντοίης δ' ὁλοῆς με θοῶς ἐξείλετ᾽ ἀνίης, 

Ῥιοροιαίβ οἱ δυσδάδγο ; δὲ ἰρβὶ τπϑη!δὰ5. πιο Σπεύσατέ οἱ πελάσαι, χαί οἱ φρεσὶ φέγγος ἐλέσῃα!, 
ΓρᾶρδΓα, 

ἴσα] ]ρα 15 θη ροι 5ρ] οη 6815 ΓΟ] ΡΒ 118. Ὡς χεν ἀμωμήτοισιν ἀεὶ λάμποιτε προτώποις, 

οῖο ΡῬΔΌΡΟΓ οἰαπηαν}, 1)6ὰ5 τοτο ἰρ5ὶ ὁχαπάϊννοσ.͵ Ωδε πτωχὸς ἀῦσε, Θεὺς δὲ οἱ ἔχλυεν αὐδῆς, 
(σθαι : 

Οπιπθιινοσγο βογυαν! ριοργᾶτ οχιγὰ ἰγὶ Βα]αΠ]οπθ τι. Ἠαντοίης δ᾽ ἐφύλαξεν ἐλενγίος ἔκτοθεν ἄτης, 
ΑΠρ61.}8 ΟΡ Πιδιϊρὰῃ5 Π6ὺ γϑηϊθῦ Ἰὰς οὐ ΠΠπο, "Αγγελος ἀμφιέπων Θεῷ ἵξεται ἔνβα καὶ ἔνθα, 
[ῃ οἴσουσι μονα ν πο τα, Ἰρ805. 1Π βαΡρυθί, Κυκλόθεν εὐπιδξων ἀνδρῶν, σφέας ὄφοα σχιῶσῃ, 
(πϑίδηίρ8 νἱἀοίο, Π6χ που Δ βαδν δ 65. . Γευσάμενοι δέοχεσῆς, ᾿Αυχξ ὅτι μείλιχός ἔστω, 
ΠΕδιΙῸ5 ΒΘ ΠΡ6᾽ Υἱνῦ 580 ΠΟΟῚ σοπἤδα5. ᾿ Ὅλόιος αἰὲν ἀνὰρ σφετέρῳ Βασιλῇ!: πεποιθώς, 

ΔΙ ΟΣ ΟΠ11865, ΒΟΠΙΡ6Τ {ἰπ͵ο 8 ΠΘμθπι. Εὐαγέες σύμπαντες, ἀεὶ περιδείδετ᾽ "ἄνακτα, 

Ῥιοιθ πὶ ΠΟ πίῃ Δ]1ετ|}ὺ5 ἀοκιάθγαῃ5 Δ 115 οδέ, ὐσεδέων οὐ γάρ τεῦ ἐφιμείρων τις ἐτύχθη, 

δ ροηΐο5 ἀσπιαλ αἰνι!65 δἰ συστιαο ὰπιθ. Δευημένους δάμασσε πολυχτεάνους ποτὲ πείνγ," 
Δ, . 

Ριατγαπι γ6γῸ ΠΟΠ15 νας. ἀραπάδπιὶ φοπθρα οπο85. Εὐσεδέων δ᾽ ἀγαθοίσ: μένα βρίθουσι γενέθλαι, 
"πιὸ δάθβιθ τὰ], οπδτὶ Π11|, πιθᾷ γορο δυο νονθα, ἀεῦρ᾽ ἴτε μο!, φίλα τέχνα, ἐμῶν δ᾽ ἐπικέχλυτε μύθιω"' 
[ἢν (ἰππουόῃ Πορὶα ργαι 6 {15 γτὸ5 ἀσοόσδπι, "ὍὌφρα φόδον Βασιλῆος ἐνηέος ἄμμε διδάξω. 
Ὁ 115 οὐρὶϊ οἸομαμ 5 γνάθου Υἱ δι βσΡο 61, Τίς ποθέε: χαρίεντος Ἰᾶεῖν βιότοιο γαλήνην, 

ὨΟΘΙ ἀοσδΠ8 ρογθοα 5 βοπηρει ἀ105 ν] θη Ὁ ᾿σχανόων πολύολθα διαμπερὲς ἤματα λεύσσειν 
ἰπρῦδτ ἰθδια σοΠΊρ 6568 να ρ ΓΑ θ1[18. τι! δ, Γλῶσσαν σὴν ἀπόπαυτον ἐλεγλίστης κακότητος, 
Επ οὐϊοβ᾽5 βθογβασῃ ἀ0}}5 ἰπὰ ἰαθία ἰδπαϑ, Καὶ στυγερῶν ἀπάνευθε δόλιον σξοὸ χείλεα χτύροις. 
ἔπδθς Ἰτηρτοθίταίεσα, Βοπογαιῃ νόγῸ ἀρ ραΓΘΔΒΑΥΠΐΟχ, Φεῦγε χαχοῤῥχοίην, ἀγαθῶν δ΄ ἀνχρχΐνεο τέχτων, 
Ῥᾷο!5 ἈπιδὈ}Πἃ ροϑὲ νϑϑ μ1ἃ ΒΕΠΊΡΟΓ ρΓΔα θη, Εἰρήνης ἐρατεινὰ μετ᾽ ἴχντα πάντοτε βαίνων, 
Οὐ} Ηθμὶ5 γοϑρίοαμι 5105, Ὀφθαλμοὶ βασιλῆος ἐποπτεύουσ: δικαίους, 
ἘῚ Ιρϑογαπι ῥτθοῖθιι8 ρᾶγα Ξβιπιὰ πὶ ργθθϑὺ δαθθηι, Καί σφεων εὐχωλῆσιν ἑτοιμότατον πόρεν οὗκς. 
ΠοΙοΓ85 [ατιεδαΐθα ἤδχ ομβογυδὶ να} Εἰ ΒῈ}8, Π "Αλγεα τεκταίνοντας "Αναξ δοκέεσκεν ὁπωπαῖς, 
{ΠῚ ρϑογάαξ δογαπὰ τποϑιπογίαπι ἀθ ἰογγᾷ. Ὅφρα γεν ἔξολέσῃ σφέτερον μνημίτον αἴης. 
{58} οἰδιηδνογαπί, οδίθριηη ἤθαπι ἱπνθῃμθταπὶ ἀ6- Εὐσεῦξες βοάασχον, ἀτὰο Θεὸν εὖ5ον ἀρωγὸν, 

[ἰδβόγθπι. 
ΝΥ Οιρλὶ τόγὸ 5θουβατῃ δὰ ᾿ἰρογαιὶ! δαπὶ {υ]θ]αομθ. Παντοίης δ᾽ ἀπάνευθεν ἑῆς ἐφύλαχβϑεν ἀνίης, 

ΘΟ 5. ΟΟΥ σοπ αἰ τα δ5ΐ, βθῦ μ6ν θθὰ5 πον! ορ- Οἷς χοαδίν τέθραυσται, ἀεὶ Θεὸς οἶδεν ἀρήγειν" 
(τα ]ατὶ. 

δρίτι τα ἀπΐθι 50 ΠΌΤ 6 νγαπι βουνά. Πνεύματι δὲ σφετέρῳ χραμαλύφοηνα φῷτα σσώσει, 
Μιηῷ οἱ ἔρθααδηθ5 βαποίογιτῃ βιπῦ νἰ ]α Ιοτι 68, Πυλλαὶ χαὶ πυχινχὶ ὁσίων γεγάσσιν ἄνϊαι, 
1 ΙΡ505 ἐχ ὀπὶ θτι5 ΠΠΠιο γα} φίδγπηβ ἤρα ἃ: Καὶ σφεὰς ἐκ πασέων ἀπολύσεται ἀφῇιτος Ἰξσσήν. 
ἴμ88. Βοχ ουγοῖ δἱ οπδᾷ οὔχηἶα οὐδίοσιαί, Αὐτὸς Αναξ κήδοιτο, καὶ ὀστέα πάντα φυλάξο!" 

“ὁ ἔχ ρ515 γθιῸ ποὴ αυἀᾳαλιῃ οογγυιμα ρίαν [τὰοα, Ἐχ δ᾽ αὐτέων οὐχ ἂν τι χαταφθείροιτο ἑαγβϑέν, 
ΜΟΓΒ ΡΘΟσδΔίΟΓΌΙΩ ρεγπίοῖοβα δὲ ταΐβεγα δϑί. Πότμος ἀμχοτινόων ὁλοὸς χαὶ ἄποτμος ἐτύχθη" 
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Οἱ δ᾽ ὅσιον στυγέοντες, ἀτάσῃχλο! αἰὲν ἔσονται, 
Δμώων σφω!:τέρων χραδίας ἀπολύσεται ἄτης" 

Ἢ σις: ὀσνης, ἐπὶ 
Οὔ κεν ἀλιτραίνοιεν ἑξῆς ζατέοντες ἀρωγῆς. 

ΨΑΛΜῸΣ ΑΔ', 
᾿Ν Ἢ ῃ τ 

Τόνδε τριηχοστοῦ χαὶ τέτρατον ἴχχεν ὕμνον »: Ξ , ͵ 
ἀχυΐδος, λιγυρῇ μελπόμενος χιθάγῃ. 

Νωίτέροις ὀλετῆρσιν, Γλναξ ἄχραντε, δικαζοις, 

Νωιτέϑοις δηίοισιν ὑπεριενέως πολειίζοις. 
ἐπ ον οῖ : : 

᾿λσπίδα καὶ ξίφος ὀξὺ λαδὼν, ἐπιτάδόοθης εἴης. 
᾿ ο : ᾿ ΐ 

Φάσγανον ἄμφηκες δηίων χατέναντ: τιταίνοις, 
ἜἜννεπέ αεὖ ψυχῇ" Σέθεν ἀσφαλὲς ἔρχος ἐτύχθην, 

Θυμὸν ἀνιχνεύοντας ἐμὸν διὰ μῶμος ἐλέγχοι, 
Ἰκόδεχ μοι ῥάπτοντας ἀποστρέψειας ὀπίσσω" 
Οἵα κόνις δνορεροῖσιν ἐλαυνέσθιυσαν ἀήταις" 

Καὶ σφεὰς ᾿Αθανάτοιο διάχτορος δξὺς ἀπείογοι, 
Οἵμος ὁλισθηρὴ ζοφερά δ᾽ ἅμα τοῖσι γενέσθω, 

Καὶ σφεας ᾿Αθανάτοιο διάχτοτος αἶψα διώχον" 

Κρύδδην μαψιδίως ὅτι μοι λίνον ἐστήσαντο" 

Μαψιδίως ἐμὸν ἦτορ ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξαν, 
ἀρ ΤΟΙΣ εις: σραδίλνς καὶ ἕν σις οὐἶαι, ς σοὶ αν ἜΗΝ ΑΒΗΝΝΗΝ 
110 Ὁρεσὶν οὐ ὈΌχεουσ' πάγην, σοΐας ἀγρεύσειεν 

ἜΕΈΜΕΙΣ. : ᾿ ἢ 
Ηἰς δὲ χατεκρύψαντο, γενοίχτο χξοδεα θέρης, 
᾿οΟλλύμενοι δολόεντι λίνῳ, τόπεΞ ἔπλενον αὐτοί. 

Αὐτὰρ ἐμὴ ψυχὴ χεγαρήσεται ἀμφὶ “Αναχτ:, 
Καὶ οἱ ἀλεξιχάκῳ πεοὶ φέγγεϊ γηθήσειεν. 
᾿Ὀστέα πᾶντ᾽ ἐρέει- Τίς τοι, δίκαν, ἄλλος ὁμοῖος 

'Ῥοόμενος πτωχὸν χρατερῶν ἀπὸ λυμχντέρων, 

Πτωχόν τ᾽ ἠδὲ πενιχοὸν ἁρπαλέων ὀλετήρων ; 
Μάρτυρες ἀνστάντες μ᾽ ὃσα μὴ μάρθον ἐξερέςινον. 

ἦΑντ' εὐξογεσίης κακοεργέα μισθὸν ἐδέγμην» 
Ἡμετέρην ἄσπερμον ἐπεσσυμένων φρένα θέσθκι, 

ι , ᾿ 
Αὐτὰρ ἐπειγόμενος βαλύμην πέρ! πένθιμον εἴμα" 

ς , ΡΣ ᾿ ΠῚ - 
Νιηστοίης δ᾽ ἐδάμαασα πόνοις βαρυώδονον ἥτορ᾽ 
τῷ οἸκον ΡΕ Ὁ Ἐπ εἶσι Ξ ; 
Εὐχωλὴ δ᾽ ἐπὶ κόλπον ἐμὸν στρεφθεῖσα θοΐσσοι, 
. ἊΣ τ ᾿ " ΒΕ 
ὡς οἶλῳ, ὡς τε κασιγνήτῳ, τόσον ἥνδανον αἰεί 

ὡς δὲ χατηφιόων ἐδάμην, φρενὶ πένθος ἀέξων. 
Οἱ δ᾽ ἐμέθεν κατέναντα γεγηθότες ἠγερέθοντο" 

» 
Μάστιγες ξυνάγερθεν, ἐγὼ δ' οὐ πάμπαν ἀνέγνων, 

Σπλάγχυνα ϑίῃ ὀέγνυντο, χαὶ οὐχ ἐνόησαν ἀνίην" 
- “4 

Καὶ μ᾽ ἐπέμυξαν ἄδην, λώδῃ δ᾽ ἀποπειρέσαντο, 

, - ῃ 
᾿Αντιδίην χρυεροῖσιν ὀδὰξ ἐν χείλεσι οὐντες. 

Εἰπὲ, Μάχαρ, πότε δέ με ἴδοις δυσάλυχτον ἀνάγ- 

ίχην; 
ΔΕυχὴν ἡμετέρην χακοεογίος ἔξελε οὐτλης" 
Αὐτὰρ μουνογένειαν ἐμὴν ῥύσαιτο λεόντων, 
γαρέτι Βασιλῆα παρὰ κλιτίῃ χελαδήσω, 

: » ; Ἶ » 
Πὰρ λαῷ μεγαλοσθενέττ, τεὸν ὕμνον ἀείσω, 
Μὴ δή μο: χεχάροιντ᾽ ἀθεμίστια δυσμενέοντες, 
Οἱ μξ μάτην στυγέουσιν, ἀτὰο νεύουσιν ὁπωπαῖς. 
Οἵ ρὰ μο: εἰρήνη, προσεγιχότα μυθίζοντο, 

Πιχρὰ δὲ μοι φρονέουσι δολοφροσύντ, χοτέοντες. 

θυμοδαγχὶς χατέναντα στόμα μυηχύνοντες, 
φάντη χακῶν χγαίφοντες ἐμῶν θηΐτορες εἶναι. 

Εἰ θηήσαο τοῦτο, Μάκαρ, μη δή με παρέλθοις 
Μή μεὺ ἀποσταίης, πανεπίσχοπε δῶτορ ἐΐων, 

Ν, , ἊΡ μὲ 

Μηδὲ ὀίκην ἄννωστον ἐμὴν παρελεύσεαι ὄσσοις. 
Σῇσιν ὑπ᾽ εὐδιχίγσιν, Ἄναξ, μ᾽ ἄχραντε ὀκάζοις, 

[ΝΤΕΠΡΗΌΤΑΤΙΟΊΊΝ ῬΘΆΑΓΤΕΝ, 1358 

Α Θὲ νοῦοὸ βαποίαπι οὐσδΡαπῇ, τῶ ρτῸ ΕΪ ϑϑιῖρον δυπηΐ, 
ΒΘΓνΟΡΆ ΠῚ καύγιῖπὶ οοτγᾶὰα ΠΙΒΘγαθὶ! οα]αχηϊίαίο, 

Νοὸῖ ἀδ!αιαπῦ δὰ σᾶγαπίθϑ ΔΌΧ Ϊο, 
ῬΑΙΜΟΒ ΧΧΧΙν, 

Ἡμης {γϊοθδιγηλνη, οὲ φμανίαμηι ὀθοίηϊ! Ἀψηθιιωὴ 
᾿ανιᾷ, οαγλονα σανιθηδ οἰΐδιαγα. 

Νοβέγ5 οσο ΒΓ 5, ΠΧ ἱπτρο! αίθ, 15 ἀΐοαξ, 
ΝοΒΙῸ 5 Ποβέθβ ρυμοίθη!δΓ οχραρπαᾶ 

Βοιίαμι οἱ μααίαπαι δοιξιηι σαρίδη5, οὐ Του αἸΟΤ 515 

Εηϑδηι ἃποϊριΐοτη ποβίϊαπι 'ὰ σοηπροσία ἰπίοπδβ, 

θ1Ὸ πλθῷ ἃπίπηερ ; Τασ οι ἤγσαατῃ Ὑδ|Π 1 πὶ σὴ. 

Απϊσηαιη τ δ [68 Ταριιη} ΓΘΡΓΡ ἢ ἤδιο σον ποδί. 

Οπρὰ τα ϊ αὶ τδο] πη 85 ἀνοτία5 τοῖο ἃ 
ρταῦ ραν δ {15 “προ ΠΔῃ τα } νΘη 15. 

ΕΕΊρ505 πτηιοῦί 15. ΔΉ 6}115. ΒΈΓΩΪΝ ὀοσγοθα], 
γα Ἰαῦτῖοα Ἰοπο νοξαηιιθ ΒίΠ1}} Ἰν15. ἤαξ, 

πὲ Ἰρβὸβ Τχπι 0} }8}15 ΔῊ ΚΟ] 115 οἷο ραγβαασίαν : 
ΟἸαμὰ Γγαδίνὰ ἀπαοιίασα πα 1 τοίθ ΘΓ ΧΘΡΊΓΠΙ: 

Ξαρονύδοιιβ ΤΠ ΠῚ σ᾽ ὈΓΌΔ 15. ἰΟ ΒΡ ἢ, 

Ουοιη ἀπιπιἷ5 πο υὐάομ! Ἰαχαοιιπι, 10Ρ505 σαρίαΐ. 

ὥπδηι γθγὸ ἀρβοοηογαμί, Παπὶ Ἰαῦτα ν ΘΠ 115, 

Ῥογθαηίθδ ἀοϊοβο γοὶΐ αφασὰ ἐοποϊα παρα ηΐ ᾿μ5], 

δίργαμι πιθὰ δι τη βαχάθ δ! ἴῃ ἤθρο, 
Εὸ ᾿ρϑβίτι5 κα] υἱαγὶ βαροι [ατλς ἀεϊδοιϊρίαγ. 

5858 οὐπιηΐα ἀἰσθῦ: Οὐΐκ 1, Βθαίθ, 15 βία 1152 
Ετγιρίθηβ ρμαπρογοὴι ΤΟ 5.15 ἃ ὈΟΥΤ ρου θὰ 5 

Ῥαπρογθιασαῦ δὲ ὀμθατὴ ἃ Γαρδο 5. Οου βου θε5. 
Ῥ681658 5 ρμοηΐθ5, πὸ αι οπὶ ΔἸ ΔΤ}, ἐπ θτνοσηδαπέ, 
Ῥγὸ Ῥομοῇοθη μα πιαϊατῃ τποτοθάθτη ὀρ θθᾶπι, 
Νοπίραμα βου] οαι νι οἱ θα όσα αχ πθηἴογα ροῦθτο, 

(ρθε [δ ηδβ ἰμἀποθαν ἰἀμαρτὶ τοϑίθ τ 
ΦΟΛΔΩΙΣ νόροὸ ἀοπλαὶ ἸΔΟΎ 5. ρραᾶνο σον, 

Οτγαῖῖο νῦτγο ἴῃ βδίπατῃ τιθατη Ομ γογϑὰ 58664!. 
Οὐδβὶ δηιίοο, φυβίααο ἔγαξεῖ βίο σοι ρΙ οι ΒΕΠΙρΟΡ, 

Οὐαδὶ νϑτο Ὁ 518 Βα τ ΠΡ αν, Δηΐτπο ᾿ποῖππὶ Δυ βοὴ 5: 
Ἰρβὶ νϑσὸ τηοὶ οχ αὐἰνοίθα [1] σομνοποραπέ. 

ΕἸασ 6 Πα οοηργοραϊα ϑαηΐ, 680 γ6ΓῸ ΠΟΣῚ ΡΓΟΓΒᾺ 00- 
[βιον!. 

Υἱβυοτὰ νἱ τυ ρο δηϊογ, οἵ σὴ Ἰη 6] χογμηξ αἴ}}- 
[ο]οηδπι, 

ΕΠ τὴ συ ρπαπηδυϑυαπὶ 5815, ΟΠ 6118 ἡογοὸ [6 - 

[ἰανον απ, 

Οοπῖγα ποχρίἊ 5 που ἴος. ΓΒ 115. Ἰῃ μου ἢ ρ5, 
Ὁϊς, Βοαΐο, φαδο, ἐπί σαν πιθᾶπὶ νἱάθῃο ἰπρν} 0]- 

[16πὸ ΠΘΟΘ551ΛΊ6 1}. 
Απίγαδηι ποβίγαιῃ ἃ πιὰ! χηὰ σατο ββογα θη, 

Οφοίοταμη αμ]οδγ πυδαπὶ ἰἰδογα ἃ ἰΘΟΏΡι18, 

ὅδοτα Βοσθαι ἴῃ διὰ γοΒοΠάθο, 

Ιῃ. ρορυϊο γτοραβίο ἰὰαπὶ ΠΥ̓ΩΥ ΠῚ πὴ ΟΆΠΔῊ1. 

Να Ἰρίταγ παῖ αὶ βαρογμαπθαηῦ ἰπλρ6 δαἀνουβδηίθθ, 

Ουϊ πὴ ἰγασῖνα οἀδταπὶ, 584 δπαθπὶ ΟΟᾺ]15. 

αὶ τηΐπὶ ραοὶ αἰπαλ]ἶα Ἰοφα ραν, 

Ἄσοτρα νότο 1] οομ δα ἀ01058 ἰΓαδο θη 88, 

Μοϊοκίῃ ἴῃ οοιβρδοῖίι 05 ἀϊΠδϊαηΐβ5, 

Ὠϊχοναπι πιαορα βαπάδηΐθϑ ΘΟ Γ τα βρθοίαίονοϑ 
[8558. 

51 γι 158} ἰδία, Βοαῖθ, πὸ βᾶπ8 16 ρυ ΟΥΘἃ 8, 

Νρὰᾷ τηὸ ἀἰβοθάδς, ργον: 16 ἀαῖοῦ ὈΟΠΟΡΏΠΙ, 
Νραιο οαυβδηι ἱρποίδτη πλθᾶμ) ΡΤ θγθαβ Οὐ Ὁ}15, 

Το 58 5.15, οχ, τα ἰλοογγαρίθ για ΐφο8. 
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Ἴὰὰ ταῦ χταϊδουιοονάϊα Ἰαάίσοθ, ρτόγίθ Βαβίου, 

Νδααο βαρουμαυάοδηξ ἰπἰ πλϊοὶ νἰν} πο 8. 

Νϑααα τἰβαϑ 26 8115. ΠῚ ΟΤΟΥ ταν ΔΙ φυῦηο ἀπρὶοχ 

[5}}, 

Νέας σας! Βὰ5 τὴ ἀδνόγθηξ 5815. 

δεάσουβ σἀρίαξ οπη85 ταρὰ ραν 6 η165. ΦΥΠΤΩ ἢ 

Οἱ νοῦο σορίί πῇ Βρουρᾶ, δοτ ἀξ Ὶ ΟΠ 6 αὶ Το ρον 0}. 

ἀπαάίσι οἱ Π 18 δαί σΘΉ15 σπ ΓΟ , : 

ΞρΙΠΡΟΓ ΘΟ] θγοτη πιάσῃ δηΐταα ἀοηδ [)6], 

Ῥϑοθαι 56Υνὶ 51 φαμΙΘΗ185 ν]άσνε. 

Τηρσαα [ἀπε εἴτα τα δα ἐαᾶτα οὐε Ῥγο οδληα, 

Ταδην ρογοο] θτοιῃ ἰοΐα ἀἴ6 Ἰαάστα ὁαπίοί, 

ῬΘΑΙΜΌΣ ΧΧΧΥ, 

Ἱποοννιρίνην Ἰημηογαἰῖς Γαλπιῖιι8 δανίά ἰπίθηεν 
1 τοϊοοβίναιηι οανηιίπιεηι εἰ ισείιγα, οσοδηϊέ. 

Πϊχὶ 8πὸ ἴῃ δηϊηῖο δἰ ἀπ} 8.65. 11} 1|5{1|8, 

Νοπ ἴδγοιι5 Ἀδρὶβ δηΐθ οοο5. {ἰπητούονὰ ΠΟ], 

Ῥοτγηϊοϊοϑαιη ἀο᾽ 55 1ῃ οὐ ἰ ΠῈ5 πᾶιτὶ ἈΠ ΠΟ Ὴ 8, 

ρα ροΡ ΔΏμοΥΘΙΩ, Οἀ]Ο51 1 {ὈΦΓΘῺΒ ἸηγΘΌΤΡΟ, 

Ταϊαα Παΐδηι 588 ἀοϊοβδιη οὐσδη} νόγΡα, 
Ναμ αιδπι {ΠΥ ἢ πὶ 58 ἢ οίδτῃ Υ]ᾺΠῈ ΠΡΟ. 

δοᾷ εἴἴαπι ἔπ ΘΠ ΠΡῺ15 5.114 1}5. π| αγ11|5, 

Νρᾷας Βοπὰπὶ ἴδφονο οατᾶνυϊξ, ὨΘαὰθ ἐπι  Π ΠΠ6Γδ, 

Νοᾷὰθ Οὗ ὙΠ ἀδπημοϑὶ ΠΤ] ΓΌΓΟΊΏ. 

Ἰηςουγαρίθ, νη γα τη Τιϊδουοογαΐατῃ πάγῃ οὐ - 
{{ππὸ σουποῖ : 

Τὰὰ νοτὸ νου 5 δἰϊατη ἴῃ ΠΡ.) 15 σΧδα δὶ : 
Ἴπὰ Καθ Πα ρΟΡ ΘΙ ΠΠ115. ΤΟ ΕΠ] .τ15. ἀν 18, 
Ῥανία ἠαή τοῖα ἴδγα Ῥτο ἢ ἀ}56. ΔΌγ δβῖβ. 

Οαδ πιροάτιπ) στόμεϑ του ἃ Π απ 1 516} σοηοτα 
[56 ν68, 

δῖ {πᾶπὶ τσὶ σου δηλ, ἰλθχ, Ρ ματα Δ Β65. 
ΤυλΓα ΠῚ ΔΙΆΓΙ ΠῚ) πιογί } θ1τ15. βοπημοῦ ἰθρηγθῃ οὐὶΐ 

[5068. 
ῬΙΊΠΡ. 115 ΒΟΠῚ5 ποῦ πι ἈΡῸΠ 42Π|, ρα] αὐοτσιιπι, 

ἘΠῚ ἸΡ805 φίλα Ῥ] οί 5 ΤΟΥ ἢ 5 τίθεί, 
Οὐοηΐδτα Υἱέ! ἀρυᾷ 6, θαι, δὶ 0Π5. 

0 (τὺ ἁσπΐοτα ἰνέπαιτῃ ν᾽ ἀο θ115. Πα 8. Ἰπτη θῇ. 

αδμὰ ΚΞ δυισονά αι Πὸχ ἀοβι ρα ατ15 ρτοηἀ 5 

ΕΠ πτὰπι τ οιὶβ οονς ᾿αϑ Π|ᾶ τὰ οδίθ ἃ 8. 
Δ τὰ Εἱ] ἰη ἀδοογητη 51, Βα ρούθυιη νοβδιϊ πηι αι ΒΡ δαί, 

Ναάιο ροσσαίουϊβ, Βθαίθ, ΤΙ Π 115 ΠῚ τηονοδῖ, 
ΙΡὶ σδοιαδγαπὶ ΟΠ 05 5 τ] αν [ασητι!!, 

Νραπδ τοϑυν θη ΠοσΊθοι, ἰπ4δ Ἔχραϊϑὶ σαηξ. 

ΡῬΟΑΙΜΌΝ ΧΧΧΎΙ. 

]κ εοῖο σΥλαίο ἐγϊροδίπιιτσι βμαυ τ ον ΣαῊ ΡῈ 5 
Πμοροπιξ θαινῖα ἀπίοθ σαγηϊθη οἰπαρα 

Νοζαδηᾷο τη λα τ 15. ὙΠ 05 πα Πσηπτα νἱραηα, 
Νοζαο οἸδίροοσὰθ πὶ ἀρ ἢ οὐ 115 Ἰπ  {π|1π|ΐἴ8, 

ἔρ5ι δαῖτ ἐπ σαλτα ΓΟ ἘΠῚ οἷ μΟΥΒ σοαηξατ, 
ὑδλά οι! θ5 Πογρ σθ15 οἱἕο ΟἸΘΙΊΒΙ15. εἰμ} 166. 
ΦΡΘΙῺ ργοάπο )0ο, αἱ χη !{1ἃ ἔκο, 

Εἰ ἰογρᾶπὶ ἢ 18 {65, βαβοδηξ γϑτο [6 ἀν" οοα ὶ- 

[πϑημ]5. 
Οαιιά6η58 [πητ γί }15 ναί οπππία γθρογίθϑ, 
Αρδτγία Ἀθερὶ ἰὰδε ὀξίοθ 6 νἱα8: 

Ἔρθγα, πθῆὰε ἀδβ]ὴρ : 036 γ6τῸ ΠΕΡῚ οπιπία [δοϊρξ: 
Εἰ ιαπὶ δαπορί ἡ.  Π 18Πη0 Δ ααδηι Ἰπηθη. 

ἈΡΟΠΙΝΑΆΠ. ΠΡΙΒΟ, 

ἵν 

ΤΔΟΌΙΟΕΝΙ 1800 

ἃ Σῇ αἱ ἐλεημοσύνῃ κοίνοις, πανεπίσκηπε Ποιμὴν, 
Μηδ᾽ ἐπιγηγέσειαν ἀνάσσιο! ἀνέρες ἡμῖν" 

λέηδὲ γέλως φρενὸς ἄλγος ἐμῆς ποτε διπλόον εἶεν, 

Μηδὲ χε λαυχανίαις με καταδοὠξειαν ἑῆσιν, 

Αἴσγος ἕλοι οὐμπαντας ἐλ γεγαρηότας ἀτη; ὀ " ὩΣ τ ἣν 
“ Ὁ - 

“Ὅτσοι δὲ φρονέουσιν ὑπέρδια, μῶμον ἕλοιντο, 
Χάρμα καὶ εὐφροσύνη ὅσιον γένος ἀμφιπολεύοι᾽ 
Πάντοτε μελπόντων μεγαλαυχέα δῶρα Θεοΐο, 
ΕἸἰράνην θεράποντος ἑοῦ ποβέοντες ἰδέσβῃαι. 

κως δικαιοσύνην ἐμέθεν σέο πυχνὰ λιγαίΐνοι, 
εἴο πολυκλήεντα πανη μαδὸν αἶνον ἀείσοι, 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΔἸ, 

Αφθιτον ᾿Αθανάτου θεράπων Δαυῖδος ἀμύμων, 
᾿οὔτο τριηκοστὸν μελέων χαὶ πέμπτον ἔμελ- 

ψε». 
Ἔννεπεν ὃν χατὰ θυμὸν ἀτασθαλίας ἀθέμιστος, 

Οὐ φορέων Βασιλζος ἐπ᾽ ὄμμασι δεῖμα Θεοῖο, 

Οὐλομένην δολεροῖσιν ἐπ᾽ ἄλγεσι γλῶσσαν ἀέξων, 

Αἰεὶ ἀεὶ βυσήλῳς στυγερὴν διζήμενος εὑρεῖν. 

᾿Ἀμπλαχίη σφέτερο! ΠΕ αεμελήατοη μῆδοι, 
Οὐποτε παντοίην ὁσίην ὁδὸν ἀμφαγαπάζειν, 
᾿Αλλὰ χαὶ ἐν λεχέεσσιν ἀτασθαλίησ:ν ἀλείτης, 
Οὐδ' ἀῶ δέξαι βόννι εὖσατο, οὐδὲ νοῆσαι, 

Οὐδὲ τ᾽ ἀπ τεχθχΐοϑ: χακίνςς πολυπάμονος ἀδ, γϑξ. 
Η͂ 

ἴΛφθιτε, τιμήεις ἔλεος τεὸν οὐρανὸς ἴσχει" 

Σεῖο δ᾽ ἀληθείη καὶ ἐν νεφέλησι χορεύει" 
- ΝΣ ᾽ : ἫΝ» ᾿. 
Σεῖο δικαιοσύνη, πανομοίιος οὔρεσι θείοις" 

ἴσας εὐδίκίας φορέεις βυθίοισιν ἀδύσσοις, 
» κε πρό 

πτραπόδων ἀγέλας μερύπων θ᾽ ἄμα φῦλα σχώσοις, 

"Ὡς τεὴν ἐλεητὸν, "Αναξ, πλάθουσαν 63 ἐφ, 
Σῶν πτερύγων μερόπεσσιν ἀεὶ σχέπας ἔσσιτα! ἐλπίς" 

Πιχλέοις ἃ 

Κα; σφεα 

᾿ἴὰ ροῖσι τεῶν 35 ἴθουσι μελαθρων" 
᾿ Η νι. .᾿ ἶ εὐφροσύνης ἀγανὸς χειμάῤῥοος ἄρδον" 

, ; ϑξο Οὔνεκεν ενν παρὰ σοὶ, Μάκαρ, ἔπλετο πηγή. 
δ δὲ πο,  ϑς τ ἂν ὑὲ τεῷ ων. ἰδοίμτθα φέγγεῖϊ φέγγος, 
Σὴν ἐλεημοσύνην, Βασιλεῦ, πορίουτι τανύσσοις, 

Ἀν ’ » ᾿ ἐν 

Ἰζαὶ σίθεν ἔβονύσισι διχχιοσύνην ἀνχοαίΐνοις, 
. 

δή μοι ἐλεγχῖεν χαὶ ὑπέοζιον ἕχνος ἐπέλθοι, 
ΣᾺ ἐξ ᾿ ἐδ Μηδὲ 9 τς τ το, ““: παλάμῃ μὲ δονοΐη. 

Κεῖσ᾽ ἔπεσον σύμπαντες ἃ 

Οὐδὲ τ 

σῦχλίης θεράποντες, 
᾿ ν » ᾿ 

ἀναστήτπονται ἃ ἀχηῦξες, ευβθὲὺ ἔλασβθεν. 

ΨΆΔΔΜΟΣ αζ. 

μο᾿ ῳ χαρίεντι τριηκοστὸν λί χα μέλπων 
εἰροὶν Δαυΐϊδος ἡδὺ μέλος χιθάρ "Π: 

Μήποτο μοι φρονέτειας ἰδὼν χαχοεογέχ τς 
Μυϑ᾽ ἐπιθαμόέσειας ἐπ᾽ ἐογατίναις χαχότετος, 

χόρτος ἄφαρ χατατεοσαίνονται, 
πτουτες χλοεροῖσ; Ἰοῶς λαχάνοιτιν ὁμοῖοι, 

ἥχ ανὴν ἀνάτειλ: Θεῷ, καὶ μείλιχα ῥέζε' 
Καὶ χρόνα ναϊέτάοις, νεμέθην 

Οἱὸς τ3 οἷα τε 
1 πτ 

ἴρο ἐς δὲ σὲ πλοῦτος ἀπε 

ἕνα νὴ - ᾿ 
Χαίρων ᾿Αθανάτῳ χαταθρύμια πάντα κομίζοις. 

-» Ν- » ᾽ , " ᾿Αμφαδιην Βασιλῆι τεὰς ἀνάφαινε χελεύθους" 
᾿ ᾿ ᾿»» ὝΤΩΣΝ νυ δε 
Ε πὰ τ ἀπόληγ᾽ "ὁ ὃ τοι σύμπαντα πελέσσει, 
Καὶ σέθεν ἐξοίσειε ἐϊώκησοθοτο: ἅτε φέγγος" 
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Ἰοὐδιχίην 8) τεὴν πατομοίιον ἤματι μέσσῳ, 
Αἰσσεό μοι, κρατερὸν μειλισσόμενος Βασιλῆα, 
Μήποτε ῥηΐστης βιοτῆς ζῆλός σε χαλέψῃ. 
᾿Ανδρὸς δυσφροσύνη μεμελημένου, αἰξν ἀθέσμον, 
Δεινὸν φεῦγε κότον, καὶ ἀμκειδέα κάλλιπε θυμόν, 

λιήποτέ μοι φθονέσειας ἀλιτοοσύνης ἀλεγεινῆς, 
Οἱ γὰρ ἀλιτραίνοντες ἀποφθινύθοιντο κακοῖσιν" 
Οἱ δὲ Θεὸν μέμνοντες, ὅλην χτησαίατο γαῖαν, 
᾿Αλλ᾽ ἔτι βαιὸν, ἄφαρ παρελεύσετα: ἐλπὶς ἀλ'τροῦ, 
Καὶ οἱ ἀνιχνεύσειας ἕδος, τὸ δ᾽ ἄφαντον ἐτύχθη. 
“Ανρες δ᾽ ἠπιόδυμοι ὅλην γτησαίατο γαῖαν, 
Εἰρήνης ἀγαθοῖσιν ἀυχλλόμενοι πυχινοῖσιν, 
Εὐδικίης θεράποντα φυλάξεται αἰὲν ἀλιτρὸς, 
Καί οἵ λυσσητῆρας ἐπιδρύξειεν ὀδόντας, 
Αὐτὰρ ὅ μὲν λεύσσων ΠΙανυπέοτατος ἥδ᾽ γελάστει, 
Τινώσχων, ὃ οἱ ἦμαρ ὀλέθριον εἶσιν ἑτοῖμον, 

Φατγανον ἄμφηκες καχοεργξες ἐσπάσσαντο, 

Νευρὴν ἐξετάνυσαν χρλαιιαχέτῳ περὶ τόξῳ, 

{τιτωχὸν ἑλεῖν σπεύδοντες ἀποφθῖσαί τε πένητα, 

᾿Ιθυνόους ξιφέεσσι χατασφάζαι μεμαῶτες, 
᾿Αλλὰ σφέων ξίφος ὀξὺ διὰ στέρνοιο περήσοι, 

Ἰζαὶ τόξα στονόεντα, Μάκχο, διὰ λεπτὰ χεάσσοις, 

Φέοτερύν ἐστ᾽ ὀλίγιστον ἀγαχλήεντι δικαίῳ, 
᾿Αυπλακίης ἢ πλοῦτον ἀπειοέσιον ξυναγείρειν. 

Λεπταλέο: τρίδοιντο βραχίονες ἀφρονεόντων, 
ΣΑθάνατος χλυτὸν ἴχνος ὑποστήσειΞ δικαίων, 

Αὐτὸς Αναξ ἄχραντος ὁδοὺς δεδάηχεν ἀμόιλων" 
Αἴσ᾽ ἀγαθῶν καὶ χλῆρος ἀεὶ σταθερώτερος ἔσται, 

Οὐ χεν ἐπαισχύνοιντο δυσνχχέα καιρὸν ἀνάγχης" 
Αἰμῷ δ᾽ ἐν πρυόεντ' χόρῳ βρίθοιεν ἁπάντων, 

’Αμπλαχίης θεράποντες ἄδην ἀπολοίχτο πάντη, 
᾿Αντιόδίων δ' ὅτε κῦδος ὑπερτέλλο: Βασιλῆος, 

Καπνῷ ἀποφρινύθοντι ὁμῶς πανομοίιοι ἔσχον (28). 
Χρησάμενος χκαχοεργὸς ἀνὴρ οὐχ οἶδ, ἀποδοῦναι" 

Οἰκτείρε: δὲ δίχαιος ἀεὶ καὶ πᾶσιν ὁπάζει, 

Οἱ μὶὺ ἐπαινήσοντες ὅλην κτησχίατὸ γαῖαν" 
Οἱ δὲ χαχῆς βάλλοντες ἀρῇς ἀπολοίατο πάντη. 

Νεύμασι θεσπεσίοις ἰρύνεται ἵχνια φωτός" 

Καὶ σφετέρων θεὸς αἰὲν ἐφ΄ μείροιτο χελεύϑων, 

Οὐδ' ὁλοοῖς θραύοιτο πεσὼν περὶ ῥήγμασι γαΐης, 
Οὔνεκχά οἱ παλάυην Βασιλεὺς ἐπίκουρυς ἐρείδει, 

ἱΠρόσθε νέος γενόμην, νῦν αὖτέ με γῆρας ἱκάνει, 

Οὐδ᾽ ἐπιδενόμενον θευτερπὲχ πάμπαν ἀνέγνων, 
Οὐδέ υἱ ἐλδομένην γενεὴν ζωαρκέος ἄρτου, 

τ τὰ Ῥῷ. ον. νὰ ἑ ἐν ΖΦ μ᾿ , εἰν ἐν 

Οἰχτείρειν δεδάηχε, παντιυέριός τε δανείζειν, 

Κα' οἱ καλλιπέτηλος ἐπ᾽ εὐλογίῃ σπόρος ἔσται, 
Ἂ ᾿ 

Φεῦγε χακοῤῥαφίην, ἀγαθῶν δ᾽ ἐμπάζεο ἔργων, 
᾿ τ ᾿ 
Καὶ χθόνα ναιετάοις" ὅτ᾽ ΓΑναξ θέμιν ἀμφαγαπάζει, 

Οὐδὲ σφωιτέρους ὑπερόψεται: ἀρλητῆρας" 
ι - ἢ δ Π 

᾿Αθανάτου φοουροῖντο διηνεκξεσσιν ἀρωγαῖς, 
Ῥδχ ἐπα, δ᾿ ΝΟ ἢ 

Αὐτὰρ ἀθεσμοσύνῃ μεμελημένοι ἐξελάοιντο, 
- [ἢ Ἂ , 

ΦΌλα τε δυσσεδέων ἀπολοίΐατο νηλεοθύμων 

Εὐδιχίης θεράποντες ὅλην χτησαίατο γαῖαν, 

Καί μ᾽» ναϊετάοιεν ἀτεομάντοισι χρόνοισι, 
δι , 

εἴην εὐσεδέος σοφίην στόμα πάντοτε μέκψει" 

ΓΝ ΤΕΒΗΡΕΒΚΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΆΙΤΕΜ. 1462 

ἃ Τιἀϊοι ἢ υθγὸ ἕσατν ρ  βίγα 6 ἀϊοὶ πηοάϊο, 
ΘθρρΙ]οα τσὶ, Γσο θη) Θχογαπ8 ΠΟ Ώλ. 

Νροαθαπαᾶυ [0 πιὸ νι Ζ61 9 (6 οὐαί : 
ΠῚ δηρον ΘΌΡΑΠ 5. ΞΟΠΊΡΘΥ ΠῚ ΠΒΌΠ1. 

ὄνάνθηι ἴακο ἰγαπι, οἱ ἐγ] βίθ ἀ δυο! ηαιδ [ΓΟ πὶ. 
ΝαααδηἋο ταλ1 «τητ]ο 115. Ἰἰ φαϊ λοι τηο] 6518}. 

ΜΠ μη οαΐτα ρΟΥΘαμ, Π18 15. 

θδαμ νοῦ ὀχβρθοίδηίθ5, ἰοδιη μοββίοδην ἰογγαϊης 
ρα ἀὐδιις ρα 5 Πα}, ΟἿ16 ργω ον ΒΒ  ἔβρ68 ρϑοσαίοτ 8, 
Ἐλ 6]05 αυονὰβ Ξοάδηλ: ᾿ρ5α γ 10 ἀἰβραγειβ Γαϊ, 

Υοὶ νου τπδηβιιοῦ!, Τοἴαπὶ ροβϑι ἀσμιιη! ἐουγᾶπὶ, 

ῬὰοΙπ5. ΟχΠΙ0 415 ΘΧΒῸΪ Δ 65 ΟΓΘΟΓΙ5. 

Δ 5. Π|ὼ [ἀπια] τὰ ΟΡ ϑογνα Ὁ ΒΘ ρΡῸ ρϑοσδίου, 
ἸΕ Ίρ51 γ  Ὀ] 415 1γδηχαὶ ἀθη}}}}118. 

Ορίονοαμ θη ν᾽ ἀδ5 δαρνόπιις ἀπῖοθ τ ἀθΒ1Ὲ, 
Β (οσμοϑοθηβ σοι ἰρϑὶ ἀϊθ8. 16 0Πὰ}15. νΘ 16 Ὁ ρανδίι 5 

ΟἸαάλινη ἀποῖρι!οπν πα! σηὶ δναρί Δνοτ, 
Νόρναμι ἰοἰοπηἀογαμὶ ν4}1Ἃ0 1 ἀΓΟᾺ, 

Ῥαυρ γάρ γα ρτορογαηΐθβ, ρογἀογο δ ΙΠΟΡΟηλ 

Ποοῖο5 ον οἰαῦιῖ5 ἐλπιοϊάατα σα ρ θη 85. 
808 ἰρβούταῃιν αἰαδά!ι5. ἀοα 5. ρῸΓ μοσίι8 ἰγατιβοαῖ, 
156 ἀγοιι5. ὑγ]5165, Βθανο, Γγαϑα! δι σοι ΓΕ] 588, 
ΜΟΙ 5 δϑὺ ρασσαμχ ΔΟΡῚ] Ἰπϑίος 
Ρροῦαίί χαάπὶ ἀν} {185 1 ἢ 5 Δοσυμ  ]ανΡα. 

Τοππΐα σοηῃ!οταμίαν Ὀγδολῖα βἰυ]οσατη, 

Το 115. ΠΟΡ1]6. νοϑιϊμια αν. ϑυϑηοαξ Ἰα5ίο ΠῚ 

ρ86 ἔλαχ ᾿πιρο {π|8 νἱὰ8 πον Ἰμηασα]αίογαπι. 

Ρουμὸο Ροποχηὶ οὐ ᾿ρθ [ἃ8 ΒΘῖι ρ  ᾽ ΠΡΡΊΪΟΣ οὐ ϊ. 

Νοὺ οοπία ἀδιλίαν που }}} ἰΘὨλροτο, ΠΟΟΟβ5}8}15, 

Ἑδμλο ν ΤῸ σγαβεαηίθ βαλίοίαιθ. θα πᾶθηξ οπιμλαπλ. 

Ῥδοῦδεὶ ἴαυλα]: αλπιη 486 ρογδαμπξ ππάϊαπο, 
Ποβίϊατα νόγὸ φαάμπΐο οπον οταϊποὶ Πἰθοὶβ, 

ἘΏΏΟ ἀἸβρογθαη }} 10 Ρ 6 ΓΒ51}}165 5}. 
Μουϊααίιβ ᾿πΊρτο 5 υἱτ, ἀοὴ που τεδάογο. 

ΜΙβογθίαν γοσὺ ᾿απίι8. 5ΟΠΊΡΟΙ, ΘΓ ΟΡ 08. ΘΟΠῚ- 
[πιοᾶλὰ!. 

παι Ἰαιἀααίοβ, ἐοίατῃ ροβαί οαμε ἰθρνάτῃ, 

Μα115 νόγο [στ θη ο5 αα δον οπίρι5, ροτοδῶξ πδίηας 

Νακοαϑ ἀἰνλῖ5 ἀἰρραπίαν ρυοδθὰ5 υἱτγίς 
Εἰ 3.15 6.5 5ΘΙΏΡΘΥ διμχθὶ Υ188. 

Νοηαθ ρογ ο1ο515 60} Πἀλ Ὁ σὰ 4015 ἴῃ γα ἢ 15 ἔδυ, 
Οαΐα ᾿ρϑὶ πιάσαι ἤδχ αὐαΐον ἀἀπιονεῖ 

Ῥχῖὰβ Κπν θη 5 αὶ, ατλὸ τ ατ 58 ΠῈ 1110 50. ΘΟΙ 15. ΟὐΟᾺ» 

{ρα 
Νά ὁροπίθτῃ πίῃ] ρΓουσα 8. οοσηου), 

Νόάᾳαδ ἰρϑὶ ἀσβίἀθυα 5 βθῃῖθη νὙἹἰα] 8.) Ῥδηθμι. 

ΜΠ βου! πουῖὲ, ἰοίαχα ἀϊδ σοπιπλο ἄλΓο, 

ἘΠ ᾿ρϑὶ ρυϊσυῦνατα ἴὰ Ροηϑαϊοίο πο ΒΘ Ώ10 δῖ, 

Ταρο παργοθιαΐθιη, θοπὶβ νογὺ δἰπάθ ρου θ5, 

Ὲ ἰογγϑῖη ἐπ μαρλίοβ : ααϊα, ὸχ ἡ αἀϊοίατῃ, ἀμγδξ, 

Νϑαᾷαθ 5105 ἀθϑρίοθί αἰ μ]οδ8, 
Ταλμον "5 ὁΟβουνθηίτ" ρΟΡΡΘία 5. ΔΌΧΙ 19, 

Οδίδυαπι ὰ 1.50{{π᾿άτὰ συ γα ἢ (65 ΕἸ οραταν, 

ἀοπονάκαδ ἱιρίογαηι ρογοδηΐ οὐ ἀ 011} Π}, 

ἙἘφαϊαι!5 ἴάνλα}} ἰοϊαπὶ Ῥοββίϑαπί ἰΟΥΓΔΙΠ, 

Ἐπ ρβαμιν Τ᾿ πδ οἱ ἔθ αἱ 5βοπιρὶ(οτ 15 ἰοταρουῖθα5. 

Ὀἱνίπαπι ρΡὶΪ βαρι θη ἐπὶ 05. 566. ΠΟΘ] αΓ, 

(88) Ἔσκον, Ἐοτίθ, ἔστων ἈγῸ ἔστωσαν, αἱ μζ', 21, ἔριτ, 
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{τπρπὰὰ γοτοὸ ξπάϊοίατα τρί ηὶ ρα σα}, ἀ 
θιντ ἢ 88} ἴθ γῇ ὁοΓ μ᾽ 16 ρῖδ 
Νέας ᾿ρ81 βύθδϑαβ ΟῚ Π0Ὸ ἐοἰαηίαν σα 6η1}. 
ψυβθ ει Γἀηγα] πὶ αἰ η} 5 ΟΡ ΒΘΡν} μοροαίου, 
Εἰ δα ΒΌρΡοΡθο σαρὶ ἰπἰερῆρεονο, 
56 ποῃ 05] πη Ρ5 Ποὺ ἀθεογοῖ δαὶ ἀθπη[ο- 

ἱ τίαμι, 
Νεσαθ ὀρργθβϑαῃι νυἱοΐϊοσι ἐροπίθιῃ ἀδροηηαπεΐ, 

δαπίϊπε Πομηαπι, σαδίοα! νογὸ 6} 1.5 υἱὰ5, 

Εἰ 6 ἀϊαίαν πὰτῃ 5οΓ 5 ἰογι θη: ρον ἢ οἰθ : 

(μοηθγὰ ροροπηζαλ) ποσρηςἀτὰ νἱ θᾶ, 
ΙΔ τὰ 10 155115 χα μαίαν ᾿ ρτΟθΠὶ. 

Μυα] πὶ βαρον Εἰραμπὶ ἐγαρναπηβ 1ἢ Βα 1 1 οϑἀγο8, 
ταἰοϊοσιν 564 οι ἢ. ἈΤᾺΡ 5 ΟΟΘΏΟΥΙ γα 8.65. 

Νοίαθ ταὶ} ρ8ὰ. οἱ ϑθἄοβ ἀρραάγοθαί ἱπαπίθπημς 
Μαμποποιιάϊποια. οὐδίοάϊ, αἱ σουΐα οπιἶα 9 μ 145. Β 

Οπομπίαμι θυ ρᾶο]5. ἈΠΕ 5 1θ.α ΤΟΙ χα. τη η δ πὶ. 
Ῥγοῦϑβιι5 ν6 τὸ 48 μογϑαὶ ροηθγαίίο. 

Τρ ᾽οσι τη ΟΡ Ο τ  ΔΙμαΡῸ ΤΘ] αν Ἰηἰοτί(υ, 

Ἰλοθειβίιιπλ γθιῸ βαηοῦδ Τπηῖ6 1 ΠΟ 615. 651, 
Εἰ ᾿μ5158. ΟΡῬ Ὁ 5515 σΟ δὲν νθηϊθὶ ρυοίδοϊον, 
Πα πλονία μι ἀιιχ Πα υ πὶ 56 Πρ 9 ἐρδῖβ ΙΔ ΒΗ} ροῦ- 

Γ ρΙμθη 5, 
ἰροησδάπα {πὰ νἱ ΗΘ ρας ρεοοδίοτιπ,, 

θὲ νετο ΠΕ 5 Θογυ ΠᾺΡ 4 ΡῈ ΟὈΤΟ 651 5ρ65 ἀἰνίπα, 
ῬΒΑΙΜῸΒ ΧΧΧΎΙΙ. 

ΜῈδριοΤ οαἰαγιϊαίτων ἠιογίαίτλια ϑαυϊα ποι ραίι 

μας ρεγτες, οἱ ἀὐΠηοιογ δι Συρονῖον {μὰς ἰαοεςς- 

ι ἐμ, 
οἴροα (εἰεσδίηεμμηι σα πιοῖα βορτὶον τῆι ῥοδοθμῖξ ΟΊ. ΘΉ 5. 

ΝΟ τὰθ ἰπ5 μυᾶνῖκ, Ἱποονραρίο, ἔπινον ἀνραδῇ, 
Νοιμιθ πιὸ σαπυῖσος τὰ ὑὉ151}5 γα ἃ 

ασπίαμι Ὠγ6ῖ5. τ 61} δ Ὁ15 ἃ πῆ χα σαπέ φαβι 6, 

Ετ ὑσϑι αὐ Ἰμ! σαι τ} πὶ ΠΟ Π τη ϑεὶ τ  ΠΆΠ]. 

ΟἿ 5. ΠΙΘ ΌΤΙ ΒΆΝ ΠΟΡΡΙ 5 [6 βασορηβθαίο ἢ 
Δαὰΐ ἀμ άς ΟΒΒΙθ 5 ΠΙ615 ΓΕ 05 ἀρρατυαΐ, 

{Γᾶ ϊψας ρόσολί5 ἀρ! αΐο οἀϊορὶβ ἢ 
ΑΏΒΟΓΘΒ 5.00. ἸΏ ΘΌΓΩ ἀἰβοσπάθγαπι οαρα, 

Ομοεῖ πιοϊθδίο οἱ ραραν! 511} ΚΕ Ή 166 
Ιππἰ ρίοπεϊα οἱσα! νἴ 65 οἸδη ο5 οὐυσατη πὸ ρα Γπεριὴξ 

ΔΙΒΟΣ Τοῖα5. βυπα, δου απ ὑϑγὸ σουνίοθι οαγρα 
[ναί 5αηι. 

ἵνα Ξόθῃβ ὑἹο ἰοΐα ἀΐο οἰ ΘΡαΤ νἱΆπα : 
αοπίανῃ, τὰ μγο}})αοτιθλὶ π  αἴτὰ αὐ ρυα ἀπὶ- 

[τα 
Νοι πλθαηι ΄αϊθιοιῃ ἀΟΙΟΡΙΒ. σοτρα5. ΠΟΥ ΘΌΡΟΓΒ, 
ϑὅτῃ Ὠἰτ5. Πα 1115. δατιοῖ 5 ἀο]οτίνιι5 τπουθὶ, " 
Νοσεμλ ΘΟΡΔ 15 σαί 5. σϑιμ τι, 
Ἱποοραρίο, 504 τηθθηλ ρ5ὸ ἰππριοίαβ ἀοβίἀδνιατα α 
Νά ἰδ ποίου βομλ5 Ἰαίοι ξοϊθηίθην ομχηΐα. 
Οοοίανβοαίαβ σα σοτάθ, ΠΙΘΙΒὈΤΟΙΌΓΩ γ6ΓῸ ΓδΟθ5- 

[511 νῖ3. 
ΘΟ]ΟΓτα γθνῸ ἀραὶ ἀνα} 11 πχσόγιτῃ ΘΓ Ἰαηλθη, 
(οιάμι ἀπιϊοὶ πη αδγαηξ, ρθ48ς νογὸ Πγμχανα πε βοοιὶ 
(αἱ νΟΓῸ πλ8 μιῸΡρ6 οἴπιῖο5, ἀθ ἰοηπὸ. ΤΟΟΘΒβοχιθΐ, 
ΑἸὰ τὶ ἰκπίατη ναι ἴαοίθ ρδηξ, οἰναυιιν φαώγθας- 

[ἰδ5 δοῦν 
ΔὨϊααοιηοἀο [γα δίνα ᾿σπο απίυν μπαϊα ἰπιζαϊτοη ἕο, 
ἀοποηΐίοβ ἀ0]0515 ἰοία ἀἴο βροῦν 5 Πἰπσαῦ8 

ῦ 
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Γλώσσῃ δ᾽ εὐδιχέην βασιλήιον ἐσαγορτύσε!, 
Θεσπεσίου φορέε' κραδίην ἐγχύμωνα θεσμοῦ, 

Οὐδὲ οἱ ἴχνια πάγχυ παραύλάπτοιτο πεσόντι, 
Εὐδικίης θεράποντα λίην ποτιδέοκετ᾽ ἀλείτης, 
ταὶ ὅτ ΠΝ ὟΝ Καὶ μιν ὑπεομενέως ἐπιμαίττα! εξεναρίζειν 

᾿Αλλ᾽ οὔχ οἱ πλάμῃσι Θεὸς λείψει μὲν ἐέξλδωρ, 

Οὐδὲ διχχζόμενον »ἱκης χατέοντα μεθήσει, 
Τάτλαθ: Παμδασιλῆα, φύλχσε δὴ τοῖα χελεύθους, 

Κα! σε μεταχϑονιον χλήρου ᾿,θονίοιο τελέσσει" 

Φῦλα χαταφθιμένων ἀλιτήμονα θηήσαιο, 
ἸΣξζὸον ἐφ᾽ ὑψίστων ἀναειρόμενον κακοεργὴν, 
ΠΠολλὸν ὑπὲρ Αἰδάνοιο θυώδεως ὑψόθι κέδοων, 

Δύσμορυν ἀλλὰ μιν οὐχὲτ᾽ ἐπεφρασάϊμλην παροδεύων, 

Οὐδέ μοι αὐτό οἱ οὔδας ἐφαίνετα μαστεύοντι, 

δίειλιχίην φρούφη σον, ἵν᾿ εὐρέα πάντα νοέσῃς. 
Ὡς ἀνάρ᾽ εἰρήνης ὑποφήτορι λείψανα μίμνει, 

Ππνσυδίη δ᾽ ἀρέμιστος ἀποφθέίροιτο γενίθλη. 

Δυσσεθέων οθινύθοιεν ἀξευχέϊ λείψαν᾽ ὀλίθρῳ. 
᾽Αλχῆεν δ᾽ ὁσίοισι φάος Βασ'λῆος ἐτύχθη, 

Καί σφισι τειρομένοις ταχὺς ἵξεται ἀσπιδιώτης, 
: ᾿ ἀμαῖον, ; τ ; 

Αθανάτην ἐπίκουσον ἀεί σφισι χεῖρα τιταίνων. 

᾿ “- 
τυ, 

ρθξΐη. 

Δευημένους τ᾽ ἀδίχοιο βίης ἀπολύσετ' ἄλι 

Ἔχ ὃὲ χαχῶν σώζονντο μεμηλότες ἐλπίδ: 
ΨΑΛΜΟΣ ΑζΖ', 

ΜΙ ιμνήσχων παθέων βροτέων Δαυῖδος ἀμύμων 

ἴων πάθε, καὶ παθέων πανυπέρτερος ἔσνε πεπουθὼς, 

'᾽Α οἱ τριηκουστὸν μέλος ἔῤδομον ἴαχε μέλπων, 
; ΠΣ ΤΗΣ, ἜΤ δ ερβ δέσανε Μή με τεὸς βαούμῃηνις, ᾿Αχήρατε, ρυμὸς ἐλέγξη, 

Μηδξ μὲ παιδεύσειε τεὴ πολυώδουνος δργή" 

Οὔνεχ᾽ ἐμοῖς μελέεσσι τεοὶ χατέπηγκθεν ὀϊπτοὶ, 
καί σεῦ ὅπως δηΐην μοι ἐπεστήριξας χεῖρα, 

Τίς κ᾿ ἐμὸν ἐξακέσαιτο δέμας σέ μηνίσαντος ; 
Ἥ πόθεν ἀστείοισιν ἔμοῖς ἀνάπαυμα φανείη», 

Πάντοῃεν ἀμπλαχίχσιν ἐλαυνομένιμ στυγεοῇσι ; 
Δυτφροσύνα! γχαθύπερθεν ἐμεῦ δεδάχοι χασάνου" 

Φόοτῳ ἐπαυχενίῳ χαὶ ἐπαχρέϊ εἰσὶν ὁμοίαι" σοτί τα χξνι 5 χῦϑτ' μ : 
; Σ Ἀ αν ΡΥ ΚΣΤ, τας Ἴπησαις- Ἀ ες τυ πὰς 
ἀφροσύνη μώλωπες ὀδωδότες ἀσφ' μ᾽ ἔστηιρθεν, 

Δείλαιος γενόμην, χατὰ δ᾽ αὐχένχ πάντοτ᾽ ἐχάμφθην. 

, ᾿ 
᾿Ασχάλλων χαχύτητι, πανημαδὸν ἔνυον οἴΠθιοον, 
Οὕνεκα μεὺ κατέρυγεν ἀπείριτα παίγνια θυμόν, 

Οὔ μεὺ παυσωλὴν ὀδύνης δέμας οἶδεν ἐλέσθχι" 
Εἰμὶ λίην χθαμχλὸς βεδολη μένος ἄλγεσι νούσου, 

ΝΩ͂Ν δ ὃ 5 . Νωϊτέρης χραδίης ὠρυόμενος στονχγῆσιν, 
ὃ ΡΣ πεν νρὸ δὶ 
Αηρθιτε, ἀλλ᾽ ἐμὸν αὐτὸς ἐποπτεύσειας ἐέλδωρ" 
Οὐδξ σε νοιτέρη, στονα χὴ λάθεν εἰδότα πάντα, 

Ἄξρ, χ Γ " 
᾿ρρφίνρην χρχδίην, μελέων δ᾽ ἀπεχάζετο χίχυς" 

᾿ρφθαλμῶν δ' ἐρατεινὸν ἐμῶν ἐξέφθιτο φέγγος, 
ν ᾿ "9 “Ὁ δα» ὧν» 
Αὐτὰ φίλο! πεφόοηντο, πόξας δ' ἔστησαν ἑταΐροι, 

Οἱ ὃς μεὺ ἄσσον ἰόντες, ἀπόπροθι νοσφίζοντο, 
ἼἋ με τόσον βιέωντο, φίλον διζάμενοι ἦτορ 

ΤΑ πῶς μαψιδίωσ λάλεον, κατὰ μαστεύοντες, 

θήγοντες ἐολεροῖσι πανημαδὸν αἴσχεσ! γλώσσας ῃ 
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᾽ μ᾿ Αἵ Αὐτὰρ ἐγὼ γενόμην ὡς οὐκ ἀΐοντι ἐοιχὼς, 
Οἷά τε παντοίων ἐπέων ἀδζητος ἐών τις, 

Παντοίης ὁχοῆς ἀδχήμονι φωτὶ ἔοιγως, 

Ὅς τε διὰ γλώσσης προφέφειν οὐχ οἶδεν ἐλέγχους. 
᾿Ελπὶς ἐμὴ, λίτομαι" σὺ δὲ μεῦ καλέοντος ἀκούσαις. 

Εἶπα γάρ. ᾿Αντιδίοισιν ἐγὼ μὴ χάρμα γενοίμην. 
Κινήσαντί μοι ἔχνος ἐπέχραον ὑδοιστῆες, 
ἹΓμέτερον κρυεροῖσι δέμας μάστιξιν ἐτοῖμον" 
Οὐδέ μευ ὀφθαλμῶν ἀπολείΐψεται αἰὲν ἀνίη" 

Δυσνομίη» ἐρέων οὐ λήσομαι ἀμπλαχιάων, 
ἀυσμενξες βαλέθοντες ἐμεῦ χρατερώτερο! εἶσι, 

Καί μὲ περιπλήθυσιν ἐπεχθαίρωντες ἀθέσμως, 
Οἱ τ᾽ ἐμοὶ ἀντ᾽ ἀγαθῶν καχοεργέα μισθὸν ἔδωκαν, 

Καί με δίκης συνέριθον ἐπετόολίῃσιν ἔδαλλον, 
Μή μεὺ ἀποσταίης, Πανεπίσκοτε, αὐ δξ μεθείης, 
Ἠέμπε μοι, “Ἄφριτε, πέμπε τεὴν ἐπίχουρον ἀπωπήν. 

ΨΑΛΜΟΣ ΔΗ΄. 
τ τ 

Δαυίδου χλυτὸς ὕμνος, ὅτ᾽ ᾿Ιδιθοῦμος ἄοιδεν 

᾿ΑμΜΦῚ τριηχοστὸν ὄγδοον ἡδὺ μέλος, 
᾿ ἕ ΑΙ 
Ημετέρην ἀπάνευθε κακῶν ὁδὸν, εἶπα, φυλάξω, 5 ΒΝ Ξ Σ 
γλῶσσαν ἀτασθαλίη μὲν ἐπὴν πολύμυθον ὀρίνῃ, 

Ἡμετέροις φυλαχὴν εὐερκέα χείλεσι βῆκα, 

θωρη χθεὲς ὅτε δή μοι ἀτάσθαλος ἀντιφερίζῃ. 

Κωφὸς ὅπως γθαμαλός τ᾽ ἀγαθοῖς σίγησα μεμηλώς" 

Εὐνασθὲν δέ μοι ἅλγος ἀνέγρετο δεύτερον αὖθις, 

“Ἑνόορθι θυμὸς ἐμὸς ὁλογορῷ θερμαίνετο πυοσῷ, 
"Εν δ' ἄρ᾽ ἐμὲ μελέτῃ καυθήσεται ἀκάματον πῦρ. 

Εἶπα, Μάχαρ, βιότοιο οἴλην φράσον ἄμμι τελευτήν, 
Εννεπέ μοι ζωῆς ὁπόσον θέτπισας ἀριθιὸν, 

Ὄφρα διαγνοίην τί νύ μοι περιλείπετα! ἄλλο. 

ἬἭμυατα δή μο! πάντα παλαίτατα βήχαο, Ποιμὴν, 
Καὶ μάλα ῥίζαν ἐμῆς βιοτῆς ἀχρήιον ἔγνως" 

Ιάντων μαψιδίως μερύπων ζώουοι γενέθλαι, 

Ἧ Ἧς : 
Ἕπα γ μὴν ἄνθρωπος ὁμῶς δαιδάλματι βαίνει, 

Ἶ ἸΝῚ Ἶ Ἶ ἢ ᾿ 
Μαψίλίως χατὰ θυμὸν ὁρινόμενος πεφύρηται" 

᾿Αγνώσσει τίνι πάγχυ πολὺν» βίοτον ξυναγείρει. 

ἿΑρ᾽ οὐχ ἐλπὶς ἐμὴ Βασιλεὺς καὶ πύργος ἐτύχθη; 

Μὰ δ᾽ αὐτοῦ βιότοιο λάχον φυσίζοον ἕρμα, 

Ἡασάων, Βασ'λεῦ, μ᾽ ἀπολύσεα! ἀυπλαχιάων. 

᾿Ανδράσι μ' ἀφραίνουσιν ἐλεγχέα μῶμον ἔδωχεν (39), 

Ἵτλην κωφὸς, ἀναύδος" ἐπεὶ σύ με τοΐον ἕτευξας, 

Σεῖο, Μάκαρ, μάστιγας ἐμεῦ ἀπὸ πάμπαν ἐλάσσαις" 

Σεῖο γὰρ εὐσθενέος παλάμης ὕπο θυμὸν ἀχεύω, 

"Ανδρ'᾽ ὑπὲρ ἀυμπλακίης ὁλοῆς παΐδευτας ἐλένχων, 

Καὶ οἱ θυμὸν ἔτηξας ἀμήχανον ἴσον ἀράχν μὸν φᾶς αἱ. ἸΧΥΟΥ "σὸν ῦῇ χ Ἢ. 

Ζωὴ μαψιδίη μεροπηίδος ἐστὶ γενέθλης. 
Εὐχωλῆς ἐπάχουσον ἐμῆς, ἐπικέχλυθ. δ' ἀρῇς, 

Μηδὲ με δαχρυχέοντα. Μάχαρ, σιγῇ παρελάσσῃς, 

ἹΝΤΕΒΡΕΕΒΤΑΤΙΟῚΝ ῬΒΑΙΤΕΜ. 1806 

Α Οφίογαπι ορὸ Γι ἰἀπᾳυατη πο Δ ΔΙ ΘΕ 51 ΓᾺ}]}15, 
δισαίχαρ νατίοσαμι γοτθοτα [501 115. δα ϊσίο 5. 4}1- 

[4{15, 

νατίο αὐ ἢ 15 Ἰρηᾶτο νῇΓῸ 8|Π}}}8, 
Ουΐάαθ ᾿ὰ σα ᾿γοίονυθ θὰ πον γοἀανρα 0068. 
085 γ6ᾶ, ρΓΘΟΟΣ, [ὰ Ὑ6γῸ τηὺ νοσδηίοπὶ ἃ ἀϊὰ5, 

ὈΪχὶ δηΐπὶ: ΠΙΟ5.} 615 ὅρὸ πο Ἰαἀϊ δυίατη ἤδηλ. 
Μονθητι τ] νϑϑερίαηι ἀτβοθδῃΐ οοπἐ α Π}6]1051. 
Νοβίραμα Βογγ αἷς σογριι5 Πἀ66}}}5. ρα ΓΔΕΌΤΩ 
Νά πιθο5 οσῦ]οβ το οἴ ΒΟΙΩΡῸ ΠΊΟΤΟΓ. 

Τα φαϊαϊθυ ἀπ ΕΔ η5 πο ΘΟ] θῸ ρϑοςαίᾳ. 

ΤΑ 10] Πογοιίοβ πλ6 ΤΟΥ ΠΟΥ 65 5αΠί, 

᾿ὲ οἱ ἀρυπάδηϊ οϑόγοβ λα], 

(αίχιιδ μὰ} ρΡὸ θοη 5. τα] ρηδηχ πιογοθάοτλ ἀδ- 
[ἀεγαῃΐ, 

ΕῈ τλὲ 5. {1 σον 5 μοίθραηί. 

Νδ ἃ πὴ6 ἀϊβοθάας, οπχπί τη [βροοίοτ, θαὰε δ βδγᾶβ. 
Μειῖς ταὶ, Ιποοτυαρίο, ταὶ 86 ἰὰὰπὶ δυχ ἢ] ΥΘ 

{πυἱίαηι. 

ῬΒΑΙΜΌΒ ΧΧΧΎΥΠΙ. 
βαυϊεϊς ργοϑοίανος ἀψηιπηβ, στοὰ Ἰανελαθντδ ὁδοὶ, 

Οὕνεα {ριοδπιμειαη, οςἰαυμν ἀιίσο οαν πο). 
Νοβίγατῃ ργοῦι] ἃ τλᾶἰ}5 νι, αἰχὶ, ουβίο ἀἴαΠ), 

[᾽ θάδιη βαρ γθῖα πηβάϊη ἀηϑηο ρανραὶατη οομλ- 

[πχονεξ. 

Νοκίγῖ 5. ουδίοἀϊαπι ρτοθα οἸδυθαμι [Δ }}}8 Ροβαϊ. 
Ατσιμαία8 σααηάο ἀξ χα πὶ πα ρτοβα5 γαρασηδθὶ, 
Μαι5 ἀπ ᾳφαάπι παγι} }]5486 8 Βοτ15 511ι|. βοάσ! 8. 

ϑορίξαϑ γθτὸ 1} ἀο]οὸν γοογα ἀμ βοοπηθο τιγβιμη. 

κί π5. Δ 118 ἸΏ 6115 ἔουν το Θοποδ!  ἴζπο, 

ἴῃ δαΐεπι αψπ6 τὰ ᾿ποαἀ!αιίοπο ἀτάθβοοί ἦγιθ- 
[χυϊοία8 βρη 8. 

Ὠϊχὶ, Βεαίο, νῷ παγισν ἀἰϊς ΠΟΡ15. ΠΏ ΘΙη, 

Β1. Εἰ νἱῦδ ἀποίατη δίας 51} ὩΙΒΘΡΌΠΙ, 

{Π| Ξοίατῃ φαίᾷ πλΠεἰ Τα! φα πὶ 510 αἰ πὰ, 

16554Π0 Πλ Ἰιϊ ΟΠ 65 ν ΘΛ 5{15511Πὴ05 ροβα δίϊ, Ραβίου, 

Ἐπ᾿ να] ἀα γα ίοοτῃ τη θῷ νἱ 8 Ἰη {1161 ΘΟ β πον 5}, 
(πποίονιιθ. ἰὰ ἄβϑασθαα. πλονγία! τὰ υἱναη σοηθτα- 

[{01168. 

νδγατηῖδπιοὴ μοι μου ἀθ δ β]δονρατη βιὰ 

Εγαβίνα ἴπ ἀπίτπο οοπέπρθαΐα5 ρογίαίαν : 
Ιρπογαΐ δοαϊ τη τ]ίαῃ νυἱοίαπε οοπρτγομαῖ, 

ΝΟΒΩ6 8μ05 τη δχ δἰ [αυτῖβ 68. 

Αραὰ γόγο ἰρβαπὶ υἱ185 ἰανθαὶ υἱἵα ! 6 Πγπιδρηθηίαμα. 

Οπιπὶρι5, δχ, τὴ ἸΊρ γα ροοοδ 15 

ΨιΓῚ5 Π16 ἰπβὶρι ΠΡ Ὲ5 ̓ πάδοσσαπι Ορρνοθνίπηι ε6- 

[αἰοίι. 

δακίπαϊ βατάαβ, ταί, φαοπίατα ἐὰ τ. (616 πὶ [6 - 

[εἰδι. 

Ἑυδ5, Βοδίο, ῥ᾽αμα ἃ [16 ῬΡΟΥ51|5 ἀν αϑ 

Τὰὰ δηΐπ Γοτιϊ χαάπὰ ἴῃ δηΐηηο ἀοἾ860, 
ψιγαπι ῥτὸ ρμοσοαίο εἰμ α]} οαβιραϑιὶ σοΡγΙρΙ ΘΏ8, 

ἘῈ ἱρϑὶ διίθναια Ἰᾳ αοθοῖ5ι 1 πη ροϊθη θη σα! ἃτᾶ- 
[πϑ8:}}. 

γα νὰ πη ον 1} 15 δὲ ροπονα  οἢἿ5, 
Ονα(ϊολοηι οχϑπ αὶ χαθοτη πα] νόρὸ ἀοργοοδί, ΟΠ 6]Ὼ. 

Νοααα τὴ Ἰαογγηχϑαίοια, Βοαίθ, Βι]ο 110 ῥτωίοτγθαβ. 

(29) "“Εδωκεν. 1,Βρῖ588 νἱ ἀδίαν ᾿μἴορρτοθ, ἔδωκας, Εριτ. 
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Οποηίατα 660 ΠΟΞρο5 [οΓΓ) δία αὶ δὲ ρογορνίπιι8, 

Ετ ρα ρημιι5. πχθὶβ Θά ροΟρΆΠαν 5. ράγιθυ, 
ποῖος Ἰὰθ ον} 5. πιο, αἱ σγαΐατ οὐῖ οοἸ ἰβάτῃ, 
ἀπὸ ἢχ6 ἀθὴτα, απ ὁ πιο ΔΙ 0} 15 ΞᾷΠ6 γον οὐ Β]]ΠΟΤῊ 

[νϑη τὸ. 

ῬΘΑΙΜΌΘ ΧΧΧΙΣ, 

Νοπιηὶ δοητα, σαγηιον, ἐγὶοσδίηιια ὑδδοα σαν ίμηι 

ἐιοὐτίιις οεἐ Ὀαυϊὰ ἀοϊεοίαίι5 οἱΐλανα. 
Τοϊονύαιβ βροοίαίογοαια. όσπι δὲ νἱπάϊσοαι ΘΧβρος- 

(εἴαν!. 
Νοξίταπι νϑτὰ ΒΌΆΟΟΡΙ βαρ μ᾽ οοτα ἀθθ 615 ΒΓΘΟΘΙΙ. 

Ἑάαχὶν νϑγὸ ἀδ ἴογθα οἱ σθηο ΠἸΠλ050 : 
Οἰοϊοταπι πηθ05 ραίγῳ [ΟΥ}} ἄνιηανι! ρεάοβ, 

γΟϑ στα 588 [τ ΒΘ 145 πεθατηα Αἰ] ΒΘ. 5. 
ΤᾺ }}}}5. ΠΟ 5 [0 15. στ 8] 0} 151} ΠΥ ΠΊΠΤΩ, 
Νοβίγο πον τα Ὠγιάσαι ρει ροίομ! Πορῖ, 
Μοιπση!ο5. νἰσαπέ, βρογονίᾳαθ Ῥαβίογοηι 08]. 

Βρδία5 οαἱ Π6ῖ ποθηθη ἱποϊγιατη 65], 
[ὰΡ16 ἴα]Ξα, εἰ νάπὸ ἀρβαθ συμ 5} 10. 

Μαϊία {Π0Ὶ μϑνίδείᾳ δαμέ, ἴδχ, βίαρομάα ὀρθτα, 

ΝΘΧΊΘ [15 ΟΠ 5}1115. 651 5[}}}15. 411π|5, 
ΔΗΠσἢ Δ η.5 αἷν! απ 1 5π} ΠΟΥ Β, 
Ποιὰ ΒΤῸ μϑοσαΐο, ΒΟ. ΠΟ τ γότὸ γθοῦβαϑιὶ οἴμηθ, 
ΟαἸ ονη πὶ τ πτοία 15. Τὰ σα 5. 65. δαγποτη ρα- 

[Ὠθγᾶι]ο 15. 
Νοὸῖ 'κηια ἀδβισοαίαμ ἀσοον ϑῖ! ΒΓΟΥΒ5 58 0 Ποίηι, 
Πασφὰθ ας γοπὶ πουποργο, Ραΐον, φαοά Ἰπ008. 

Ὧ6 τὴὋ βουϊρίστα 65} ἴμ ΠΠΡΕῚ σαρια : 
Ἰυΐ ρονοονο οὐρὶνί, βθα!ο, ἃ] 15. νυ ἃ οι, 
Κὸ ἰπαπὶ πιο άϊο ροϑι ἴῃ ροςίογο ἸΘαρτη. 
Φι5 11 σῆδαθ ΒΌΠΟΥδΥ ΟΧΡΟΒΙΘΙ ΠῚ ὙΠ}: 
Νυπάπαπι ἃ τηδυιαΐο πιθὰ Ια θΐα ργοθίθεθο ; 
ἴρ8 6 τηθᾶπι Δ. 15. 15} Π᾿Δὴὶ ΞΟΙ5Ε1. 

Νοὺ ἐπα νου 10 Οὐξοῦγα δὴ 16 ΒΟΒΟΪ ἀἰβύθῃ- 

[ἀ6η18, 
Ῥα!αι νοτὸ αἰχὶ δα αΐανο ἑαθη ΤΏ ἢ : 
Οβιδηαϊ πιὰ τὴ σᾶβαν πον οονἤϊδηι ΓΕ νοῦτασι Ο01- 

[5 ππχ. 
[Πἰαᾳυς ποααθίι 5ϑοσδαηι πα σοι τη πηι ρο 85 

Ἐονϑ ἴα πλῸ μη ϑϑυϊσοτ ἀϊὰ δὲ γΘΡῸ ΘΟ ΡοΥ ΘΈΣΙ Ο ; 

Οποηίαι τὴ6 ἄο]ον Βα ΒΟ τα 5. 1ΠΠ1 0 οἱ ΗΠ]]ς. 
ῬεΘνοπογα!! νλῖῦα τὴο, ΠῚ γ6 ΤῸ Π|6 5. ρβοοηβα ὑδβί 

[α}» οὐ} 18: 
δι οἱ ρῖαρα ὁ 0 }{}5 Τὰ σὰ} ΘΗ ΠΠ5, 

ΟΒ νορο τὰ ΒΘ ΟΠ] αὐοια πιο ΒΡοσαὩὰ ὁνο αν! αὶ Πλ}8 
56 ὀὐθηο πὶ αἸέγο ἀἀ ιίον υθηϊᾶβ, 

Νοβίγιπι οδῸ 15. Ἰηϑρίοϊαβ δια ἐπι. 
θαάεοιβ σαρίαΐ 605 αὶ σου τπδαῃν οαμίαπ! ρονράθχο ἃ 
Οἰγοσπηαρσαίτν να ρθυα }}}15 αὶ τα 1] πιά]α πιο} μαγ. 
ΟΙὺ σαρὶδξ ΠῚ 05 ἀδιἰδουδηχοα σαπ οη θα σα] α ο. 
ἀδαάίαιη οἵ ἸΘ πᾳ ἀΐναι μοητ5 οσηρ]δοίαῖας; 
ΘΙΏΡ6ν αἰσδμῖ ρΙογίοσα ἄυπα οὶ, 

θΘαΐ ἀδεοίδογαπ Ξαϊαίατε μα τὰ ἸαπΊθῃ. 
6 τὴθ 501}Π|πἰ{|5 ε15 τα άϊοο, Βοαΐο, οἱ μασρονο, 
Νυραααπι αν 6 8. πλ 11 ἐπνοσαπί! αἴλόββο, 

ῬΒΑΤΜΊΒ ΧῚ, 
(απένηι χα ἀναροξί θη γϑὸν δαυλὰ οοοϊνὶ, 

Βεδίι5 φαΐ οροαμπη οὐρὰ! οὙ ραπροτοιῃ : 
Νοὴ πὶ πϑύθββανο ἀδαρίοἰαί ἀἰθ Ῥαβίον. 

ἘΕΡΙΒΟ, ὩΛΔΟΙΊΟΕΝΙ 
ε ὙΠ ᾿ ὡ " 

Α οὐνεχ᾽ ἐγὼ ξεῖνος γαίης ἄνα χαὶ μετανάστης, 

1508 

οὐρὰ ᾿ [. γΦ.- "ἃ ΄ 
Καὶ τοχέξσσιν ἐμοῖσιν ὁμῶς μεταδήλιος αὕτως, 
᾿ : ᾿ ὀυνάν κὔνεσνν φΡΙΣ 
Ἄμπαυσον καμάτων ἂξ, ὅπως φιλῶν Ἡτὴ8 ἀγείρω, 

Ηρΐν με μολεῖν, ὅθεν οὐκέτ᾿ δὴ παλινάγοντον ἐλθεῖν, 

ἉΆΑΛΜΟΣ Αθ', 

Ἑϊνατον ἐσθ)}λὸν ἄεισμα τριηκοστῇ περὶ 
Φοε ξατο ἀχυΐδης τερπόμενας κιθάρῃ,. 

Τετλιὼς οπτῆρα Θεὸν χαὶ ἀρωγὸν ἐδέγμην. 

. 
, μολπῇ. 

ΓΙ Ἡμετέρην. δ' ὁπέδεχτο πολόλλ: 

Σπάσατο δ' ἐχ βόθρου καὶ τέλματος ἐλούεντος" 

Αὐτὰ» ἐμὰς πέτρον, σταθερῇ στηρίξατο πέζας, 

ἀταρπιτοῖς ἐμὸν ἡγεμονεύων, ἔξχνος ἑαίς ἐν ἃ 
Χείλεσιν ἡμεπέροισιν δὴν ὑπεθήκατο μολπὴν, 

τὸν οὔχσιν εὐχήν. 

Β Νωιτέρῳ χλυτὸν ὕμνον ἐοισθενέτη Βασιλῆε, 

Δειδιότες δέρχοιντ᾽, ξλποιντό τε Πριμε να πολλοί, 
"Ὅλδιος, ᾧτε Θιοῦ ὑνοιτα χλυτὸν ἐλπὶς ἐτύχθη, 

γαὶ αψιδίης δίχα βουλῆς. 
“ ςο μ Αναξ, περιθαμόξα ξργα' 

Δύσσης ἀευδαλεν ὼς 

Ησλλὰ τοι ἐκτετέλεστα:, 
Οὐδὲ σέῆεν βουλῇσι ὃ ἔφυ πανομοίιος ἄλλος, 

λΑγγχέλλων χατέλεξα, τάπερ πλέον εἶεν ἀριθμῶν, 
Δῶρ᾽ ὑπὶρ ἀμπλακίης" θυσίην δ᾽ ἠρνήσατο πᾶσαν" 

Αὐτὰο ἐμοὶ βροτξης τεχτύναο τάρκα γενέθλης. 

ἈΠΕ ΠΜΠΕ ΤΣ προσεθέξαο πάγχυ ϑυηλήν. 
,»δεαιούεθλενβειει 

ὃ παρὶ 
Τοῦύνεχα δεῦρ' ἱκόμην πελέσαι, Π1ώτερ 

, 

᾿λμο' ἐμέθεν ἩΡΗΡ ΙΘΛΕ ὑπὲο βί6λ 5 χαρήνου᾽ 
Σὸν τελέσαι με γξηνα, Μᾶκαρ, πραπίδεσσιν ἐὲ ἑλδωρ, 

μα! σεῦ μεσσατίῳ ἐἤξαην ἐν στήθεϊ θεσμόν, ͵ 

εὐδιχίς Ν χβύδίῃ εὐϑυαρχοί πί ὉΡ αδον ἀνδοες, 

Ὁ τ΄ ἀγγελίηξεμα γάδεα. πάμπαν ἐούξω. 

Αὐτὸς ἐμὴν πρχπίξεσσι διχα! οτύνην ξεδάτνας' 
μὰ τ ἢ 

» 5 
Οὔ σεῦ ἀληρείνυν σχοτίῃ φρενὶ θῆκα καλύψας" 

᾿Ἀμφχδίην δ' ἀγόρτυτα ἀλεξίχαχον σὲ φξγγοτς' ΤᾺ ᾿ {; ε! ῶἐδ; ἐἱ ὦ ᾿ χὰ ὙΜέ ΚΝ 
Φῆνα τεὸν χλισίης ἔλεον καὶ ἀληθέα ϑυυλήν, ῃ Ι ᾿ ὶ ῇ 

Τοὔνεχα μηδὲ σὺ νὄσφιν ἀρηγόνα χεῖρα π εἐδέσεις. 
Ἂν τς 

Θάλπετ Εὖ μ' ἐλέῳ χαὶ ἀληηὲΐ πάντοτε βου ὑπ; 
θὕνεχκά μ᾽ ἀλυοοῖ ἔχει περιώσιον ἔνθχ χαὶ ἔνθα, 
“Βορασαν ἀμπλαχίαι με, τἄςς ὃὲ μεὺ ἔχουφεν ὃσ- 

[σων. 

Καί με πλειότεραι χεραλῆς ἐγένοντο κομάων, 
Ἔκ δ᾽ ὁλυγηπελίης μελέων ἐξέπτατο θυμός, 

ξχὼν ἐκιτάῤῥοθος ξλροῖς, 
Π ΠῚ 

ΓΑ. Δ᾽ ἐπιδξςε: ΕΝ Αλλ᾽ ἐπιρευομῖνῳ μο! 
΄ μ 

Νωιτέρην ὄσσοισιν ἐποπτεύσειας ἃ ἀρωγήν. 
« Αἴσχος ἕ ἕλοι, 

ΣΞΡΕΦΡΞ ἢ μαμὰ ἢ 

» 
ὅσο: ἵπορ ἐμὸν ἀξμάστιν ὀλέσται" 

μοι χακὰ βυσσοδομεύει, 
Αὐτίχ᾽ ἕλοι! τούσδ᾽ αἷσ τχος ἐμῇ γεγαρηέτας ἄτῃ, 

χάρμα καὶ εὐφρφοσόνη Ὅσιον γίνος ἀμφιπολεύοι, 
ντοτε βαζόντων μεναλαυχία δῶρα θτοῖο, 
Ὁσολτιοι πορέουσιν ἀλεξίχαχον σξο ΦΕΥγ5ς: 

᾽Αμο᾽ ἐμεῦ ὁτιαίνοις Ἐτυ ΟΣΣ Μᾶκχο, ἠξ πενιχροῦ: 
Μέποτε δηθύνειας ἐμοὶ χαλέοντι πχρεῖναι, 

ΨΑΛΜΟΣ Υ, 

Κῶμον τεττχρακοστὸν ἄνχξ λχυΐδος ἔπελψεν, 
Ὅλόιος, ὃς πτωχοῦ ΠΕΡΙ ΠΞΤΕΥ ἐδὲ πενιχροῦ' 

Οὐ μιν ἀναγκαίῳ ὑπερόψεται ματι Ποιμίν. 
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Φρουρὸν ἔχο! Βασιλῆα, βίου 8᾽ ἅμα χηδεμονῆα, 
Καὶ θεόθεν μαχαριστὸς ὅλῃν ἀνὰ γαῖαν ἀκούσουν 

Οὐδέ μιν ἀντιδίοισιν ἕλωρ παλάμῃσι μεθείη, 
᾿Αλλὰ χαὶ ἐν χχχότητος Λναξ λεχέεσσιν ἀσάγοι 

Δέμντἀ οἱ μετέθηχεν, ἔλυσε δὲ κήδεα νούσου. 
Αὐτὸς, "Αναξ, ἐδόησα τεὴν ἐλεητὺν ἀρωγόν᾽ 

Ουρα 0 ἐξαχέσχιο χκαχῶν ἀλιτήμονα θυμόν. 
άδεχ μο: φράσσαντο χυχοὶ χαὶ ἀνάρσιοι ἄνδρες, 

Εὐχάμενοι, πότε μεῦ βιότου μνυμήϊον ἔῤῥοι. 
Νίσσετο μαψιδίως ὁρόων, ματίην τ᾽ ἀγορεύων, 

᾿Αυμπλαχίην ξυνάγειοδν ἐμῷ ζηλήμονι θυμῷ, 
ΓᾺΣ ν σα ὑν ει " , Γ , 

κτὸς ἰὼν ἀγόρευνεν, ἐμοὶ ξύμπαντας ἀγείρων, 
ΠΧ ντὲς ἐπιτούζεσκον ἀπεγ ἕξες ἀμφ᾽ ἐμοὶ ἄνδοες. β 
᾿Αμφὶ δὲ μαὺι φράζοντο χαχῶν βαξυπήμονα φόρτον ὃ ἣ Ὁ ᾽ 
Μῦθον δυσνομίη πεπυχασιένον ἐντύνοντες' 

δὴ χατακοιαηθεί κατὰ νήνοετον εὐδοι; [ παϑέ) ΠΝ ᾽ 

Εἰρήνης βροτὸς ὁ 

Ὃν» τρέφον, ξάθο)ν ἔχον, πτιονῆς δὲ μὲ μείονα θὴ- 
[κ:ν. 

ἐλέησον, ἵνα σφίσιν ἄξια δοίην. ἰ ᾽ ᾿ - Ι 

ἐς ξὸΣ 
Η 
Ὡ τος ἐμοῖο γὰρ ὙΡΕ ἐτύχθη. 

᾿Ανστίσας 
Σῆς ἀγανοφοοσύνης ἔνθεν, Μάγχχο, ἴδρις ἐτύχθην" 

᾿Εφρασάμην, ὃ μο: οὔτι μάτην χεχαρήπεται ἐχθρός. 

Οὔνεκεν ἀχαχίης μευ, "λναξ, ἐπίχουρος ἀνέστης, 

᾿ 
Καὶ! ὡς διηνεχεως σεῦ ἐνωπαξὸν ἐῤῥίζωσας, 
Αἰνετὸς αἷξν ἔφυ, Θεὸς ἄφθιτος ᾿Ισραήληυ" 

Αἰώνὼν αἰῶνας ἀεὶ πανυπέρτατος εἴη. 

ΨΆΛΜΟΣ Μλ'. 

Εἰς πινυτήν ποῦς παισὶν ὑπερθύμοιο Κοραίου 
Κῶμος τεσσαραχοστὸς ἔνι χαὶ πρῶτος ἀγιδᾷς. 

ἐδ "δ , 

ὐτε πιηγαίων ὑδάτων χεμὰς ἱαείρουσχ, 
Ὧδ᾽ ἐμὸς ἱμείρει σευ, Ἄναξ πανυπέρτατε, θυμός. 
Ζωὸν ἐμὴν δίψησε χχαταδοῶξα: Θεὸν ἦτορ, Ι » ιν ὰνι 

{τις οόνος, εὐτ᾽ ἀνχτυνδὰ Θεὸν βροτὸς ὕψομαι ὃσ- Ὦ : ι ἐν] ᾿ 

[σοις ; 

ἁ περάρτον, 
τ Ἷ 

ῃ "μαθ᾽ ὁμοῦ καὶ γύχτας ἔχον γόον Ὁ 

ντοτε βαζόντων" Πῆ δὴ θεὸς ἔπλετο σεῖο ; 
Τῶνδε παρεμνήσθην, πρόχψεον δ᾽ ἐμὸν ἀμφ᾽ ἐμὲ 80- 

[μὺν, 
Οὔνεχα θην τὸν κλισίνς διελεύσομα: οὖδας, 

Ἔνϑιν ἕως Βχσιλῆος ἐπουρανίοιο μελάθρων, 
Αἶνον τεοπωλῆς πε μετὰ κλυτὸν ἦχον ἑορτῆς. 
θυμὲ, τί δηρύνεις τί δέ μοι νόον ἔνδον ὀρίνεις ; 

'βλπίς τοι θεὸς ἕστω, ἐγὼ δέ οἱ αἶνον ἀείσω᾽ 

»ῆς « τελὲ ἊΨ πανεπίσχοπον ἄλχαο ἀπωπῆς, 
τόματος δεδόνητο αττὰ φοετὶ θυὺς ἐμῇτιᾺ, 

Τοὔνεχ᾽, ᾿Αναξ, καλέσω σε ᾿Ιοοδανίης ἀπὸ γαίης, 

Ἔχ θ᾽ “Βρμονιίαου" τὸ δέ το: ὄρος ἔπλετο τυτθόν, 

᾿θοφναΐη τις ἀδυτσης ἀνηύτεσχεν λύσσσον' 

“ρηγνυμένων ξυνιοῦσα τεῶν ὑδάτων ἐπιωγῇ. 

Κύματά σεῦ μετ᾽ ἔμ' ἦλθε, βάρυνς δὲ μερμερα πᾶν- 
[τα. 

Ἅματ᾽ "Αναξ ἔλτον χελεται, καὶ νυχτὶ οαείνει, 

ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΆΤΙΟ ΙΝ ῬΘΑΙΤΡΝ 1310 

ἃ Ουβίοάεπι παρ θαι Ποχθαι, ν 5416 δ᾽ πιὰ] οαγαίοτγοια, 
ΕἸ ἀϊνίδί!α5. Β6α 55 πὴ0.5. ἰοίαπν ρὸν ἰαγγάτω ἡαϑίαξ: 
Νδχῦο οασὴ ἢ 50} ΠΠ0Ὲ5 ρεἄδπι τη θὶ δ15 μονα, 

Β6α οἱ ἴῃ ΑΙΠοσπἷ5 ΠΕΧ ΠᾺΡ] 115 δάγανος : 

διγδία ἱρδὶ νογβαν!ῖ, ΒΟ νὴ} νον πιο  δϑίλα8. πλου)ὶ. 
1088, ὁ εχ, οἹαπιᾶνὶ ἰᾳᾶπὶ Πλϑοτ οογάϊατι τυἱμα]- 

[(ϑτὰ: 
ἘΠῚ πη δ τ ΠῚ 58 65. πι8 15 ποσδη θη ΔΗ ΠΠΠῚ. 

Μο]οβιϊὰ5. αὐ πΐ δχοοριίαναπὶ ἱπυριῸ δὲ οὐ ἢ 58} νἱνὶ, 
Ῥχϑοδί!, ααπίΐο πλθῶ ν] αν. ππριηοῦία οναπδβοδέ, 
ΤηΠαὶ Ππιδίγα υ]άθηβ, νάπη αδιηάιιο Ἰσ π6 8, 

ΙοἸ αἴθ σοι σοραν! 6 τΌτᾺ}}}0 Δ Π1Ο. 
Ἐχθθὰ 16 ὴ5 Ἰοφα ρα αν ΤῊ 1}}} ΟΠ} 85 ΘΟ ΠΡ ΘβΔΏ 8. 
τη 6 5 Β᾽ιΒα ΡΠ} 8151 ἀἀάνογεαα 1 ὙΠῚ: 
Δἀνόγβιση γότὸ 10 ΘΟ Πα Παπὶ πη Δ]ου πὶ μγᾶγθ ομτι8, 

δ γθαηὶ Ἰηϊχαϊ τα πιτη  ατὰ ἀἀογη αι θ8 
Ναπαυ τὰ 5ορὶ ὰ5 ἃ αι }5 ΒΘ ρου ργοίαπ ἀρ ἀοτηλ αι ἢ 
ἸΡΔΟΙ5 ΤΟΣ} 15. ἰδὲ Σ θὰ αἰ πὶ ξρ68 ο5. 
Οὐθπι ἀἸδρθαᾶπι, οδίθτα πα θαι, σα] ἀπ θτ ΠῚ 6 

[πλϊ λόγο ῬΟΒα 
Θιαποϊ( 5 110 Το γασα, ας ἰροὶ ἀϊρηα τοιγσι δια, 
Ταφῳ οι αι 5 0, Β6αῖθ, βοῖθη5 ζαὶ : 

(ορίίαν!, ααοα πλ! 1 ποι ΔΙ Πα ἃ Γριισῖγα ραθι 6 Ρ} 
[ποξί15.Ψ 

Ῥγορίονγ ἱπιεοσσμἰίατῃ Ἰηθαμ), ἤοχ, αὐαΐον παγρα- 

[τἰϑιὶ, 
Ἐπ πὶ ἰῃ αἰογηάτ ἰὰο ἴῃ σηδρθοῖι. οοηῇτγω)αβεῖ. 
Γἀπἀαη 15 δοαροῦ οσὶ 65. ἰησογγαρίι 5. 5γ8 6}15 

ΒΘ σΌ] τὶ ἢ δθοαϊα ΒΘΊΏΡΟΥ ΒΌΡΧΌΙΩ 5 51, 

ῬΒΑΙΜΙΠΒ ΧΗ. 

Τὰ ρυμάοιίίανι οἷὐηῃ Εἰς νιασπαπὶμιὶ ΟοΥς 

(απ φιπαν αν οι εἰ ΤΣ 5 σαν Νιτιῖ5. 

Ὀυριηδάπγοίαπι ἰοχἰα πὰ8 ἃ 85 οοτνὰ ἀδοίἀδύδη8, 

1ἰα πιθὰ5 ἀοϑίἀδναί ἰ6, δχ ΒΌΡΓΘΙΩ6, 1115. 

Ὑἰναηῖ τη 6 τ 5} {{πνῚῚ ἀδρ! αἴτο οι οοὺ : 

Οασὰ ἰδηῖρι5, ψαδηᾶο ρα] Πθατῃ ππογία! 5 νἱάθθὸ 

[ἀοα} 15 

δ δίθνα! οἱ. ποσίο5. ᾿αθοθασα, Ποία] ἰα ἢ 1811 

[Ράπθ πηι. 

ΒοιΏρον ἀϊοαμὲ Σὲ ρίξαν Ποῖι5 οκὲ ππ5 Ὁ 
Ἡώὸο χϑοουδαΐι5 δι, ΘΠ αΪ νοῦο πλδᾶπῃ 1 16 Δη1- 

[πτᾶπὶ. 

Οποπίδην αὐ μλ! τα} }}6 α μοσηλοα}} ἰγαηβῖθῸ ραν πιο Ὲ- 
[{π|}, 

Ἡΐϊμο ἀσ4ὰὸ αὐ Βορὶθ σα] 6515 ρδί αἰία, 
1.δνιάοη ἀο]ο οἰ ΠΟ ἴσαι ροκτθλο! υ θπὶ Ομ 11} [65], 

Απίπαᾶ, αυὐὰ πιονατὶβ Ὁ φαΐ νότὸ ταὶ χηθιζομι ἦπι- 

[{π|8 σομοὶίαϑ ἡ 

5065 ΠΡῚ 68 51} : δρὸ νϑὺὺ ἰρβὶ Ἰδιάσι οΆΠαΙη : 
1ρ56 πιδὶ δϑὺ Ῥυδ5θὴ}5 ΌΧΙ αὶ Ἀϑρμοῦία : 

γοϊππίανίυ5 οοπί γαῖα 5. δϑὶ ἱπ ργαῦογα 15 ἀμί πγ5 
[π1618. 

Ῥχορίονεα, ἴἰοχν νοσᾶθὸ (6 ον δηῖ5 ἀθ ἴογγᾶ, 

θάφαρ Πουμιοη β, ἴο γ τὸ {ἰὴ Ιο ἢ 8 ὁταὐ τι [088 

Ορβοόινα ἀαδορίαπα ἀρ 5515 τπνοοα θα! ΔΡΥΘ50Π), 
Εὐπαροπι αν σοσαν δι 5. πάρα ἀπάγῃ ΠΕ οΥΊ. 

Εἰποαβ ἴα] ΒΈΡΘΙ 16 νη θτ, ρσθθ απξ γοτοηῦ- 
[1658 οταπὶϑ. 

Ὠΐο Ῥδχ τιϊβογ οογάϊαπι τηϑμιάδξ, οἰ ποοίο Ἰπορῖ : 
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Οταϊϊο δρυά π|ὸ 860 τϑϑὶ υἱΐω : Ὁ Εὐχωλὴ παρ᾽ ἐμεῖο θεῷ βασιλξι βιώνης. 

Ὀἰχὶ ὕδὸ : Θυάγο πιοὶ 510 ΟΡ] 15 ΒΟΙΆΡΟΥ 65 ὁ Εἴπα Θεῷ: Τί μεῦ ὧδε λελαυμένος αἰὲν ἐτύχθης : 

Ὁ σατο οοπύγί κί α5 πα οοο πίῃς οἱ Ἰἴπο, Ψίπτε χατηφιόων παρανίσσομαι ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

γῖνο μοβίο πὰς ἈΠ σα ἴδ τατον ὃ ᾿Ανδρὸς δυτμενέος μὲ χαταθλίδοντος ἀνίῃ; 

Ἠοβίοβ Ἐχργορυάυθιιαΐ ἀυληδο οεϑὰ οππηΐα ἔγαοία Δυσμενέες νείχεσσαν, ὅτ᾽ ὀστέα πάντα ἔαγθεν' 

[Ξυπὶ : 

ΘΘΠΒΘΥ τα] ἀϊσαπέ : ἢ 6115 Ὁ}}} 65} (Ὁ π8 Ὁ Πάντοτε μαι βάζουσι" θεός νυ ποῦ ἔπλετο σεῖο ᾿ 

Αὐΐμνα, αὐὰ τηοτδνὶβ ἢ χαϊὰ νονὸ Ὠλ1π| παθπίθτη ἰὰ- θυμὲ, τὶ δηθύνεις, ; τί δὲ μοι νόον ἔνδον ὀρίνεις , 

[15 ὁοποὶ δ 5 3 

ὅϑμ65 ΠῚ Π685 51, ομὸ γϑυὸ ἰρϑὶ ἰδχάθπι οᾶμᾶπ : ᾿Ελπίς τοι θεὸς ἔστω, ἐγὼ δὲ οἵ αἴνον ἀείσω" 

1μ56 τηοὶ οδὲ βυρυοηγαηι ΔΌΧῚ τ ἀπρΘοΙα5. Αὐτὸς ἐμῆς πελέθο: πανυπεοτατον ἄλχαρ ὀπωπῆς. 

ῬΒΑΙΜΙΕΠ5 ΧΜ. ΨΑΛΜῸΣ ΜΒ. 

Βιίαῦο ἐπ βαονὸ ἰδία οἰΐσην ὧν φμαιδρασοδίῃιο Μείλιγον ἀμφ᾽ ἱερῷ τόδε χαὶ ἐν τεσσαραχοστῷ 

ῥαυϊὰ ρυυάθγι5 ϑοομίμης οϑοὶαὐξ αν 6Ὴ.. Δχυῖδος πινυτὸς δεύτερον ἦσε μέλος. 

Ἰαύῖοα, μθχ, φασηία αἰΐχψαθ 6 μία ἰφϑ ρθη: Κρῖνον, "Ανχξ, ὅσα δί μ' ἄδικον λωδήσατο φῦλον" 

γΙρὸ ἃ ἀοϊοβο οἱ ἃ ἰηΐφαο πιὸ ΒΘΥΥΘ5. ᾿Ανέρος ἐκ δολεροῖο καὶ ἐξ ἀδίκου με σαώσεις (30). 

οὶ τηθαπεν{ πλδ τὸ ἰαίαπὶ αἰ 1{{|5 5δου θη 7 Κάρτος ἐμὺν, τί με σεῖο τόσον μεϑέηκας ἄνευθε : 

μαγο (Ὑἰκι15 ἱποράο κἶηο οἵ πο, Φἰπτε κατηφιόων μετὰν ἴσσουαι ἔνθα καὶ ἔνθα, 

Ὑινὸ Πποϑίθ τὴ ἈΠ σοπίο πιασρονὸ ὅ ᾿Ανδρὸς δυσμενεὸς μὲ χαταθλίδοντος ἀνίῃ ; 

ΕΘ γϑυ αἰθια 6 ἔθτῃ ΟἰΆΓα Ὠλ1ἃ5, Φεγγος ἀληθείην τε σεθεν περιλαμπέα πέμποις, 

Θτρὺ5 Πα μαΐα5 σαν ἴθ πομέθη νοηΐδπὶ 58η- Οἷσι φαεινόμενος τεὸν εἰς ὄρος ἵξομα! ἀγνὸν, 

ἰοίατῃ, 
}ν1 (15 Ο]ΔΓ1551}}15 ΘΟ (ἈΒΟΡΏΔ]15. 51 πὶ. Β]Δ 0115. Καί σεο κυδίστοιτιν ὁμεστιός εἶμι (31) μελάθροις, 

ΑἸανο σου! οϑαμη Π6Ὶ δά!) ο 181, Βωμὸν ἀγαχλέεντα Θεοῦ μετελεύσομχ! ἤδη" 

Θαΐ ταθᾶμπι ΠΟΙ εν σρατατῃ νυ θα οΘῺ 15 ρα δου 5, “Ὅς μὲν εὐφοΐνεις χάριν νεοθηλέος ἤδη ς" 
δοηόγαᾷ οἰπᾶτὰ, [Ῥ6αϊδ, ἱπάπὶ] απ τα σ ῃΔΠΙ. Εὐχελάδῳ φόρμιγγι, Μάχαρ, τεὸν αἶνον ἀείσω. 
Απίπια, σαϊὰ τη ΓαΓ 5 ἢ αὶ Ὑ6γῸ ΠΔ1Π] τποη οπὶ ἢ- θυμὲ, τί δηθύνεις ; τί δὲ μοι νόον ἔνδον ὀρίνεις ; 

[18 οομοϊία 5 ὕ 
ὅΡ65 ΠῚ θθὰ5 51}, ὁβὸ νεγὸ ἱρϑὶ ἰδπάθιῃ σαμᾶα ἢ ᾿Ελπίς τοι Θεὸς ἔστω, ἐγὼ δὲ οἱ αἶνον ἀείσω 
1086 τηδὶ δβὶ βυζβδῃ 5. ΔῈΧΙΠ τ ἀρ Βοίη5. Αὐτὸς ἐμῆς τελεῦς! πανεπίσκοπον ἄλκαρ ὀπωπῆς" 

ῬΒΑΤΜΌΒ ΧΙ. ᾿ ΨΑΛΜΟΣ ΜΕ΄. 

1 ρυεογίϊανι {Εἰ ϊ8. τιασηπανϊην (Ὅν 6 Εἷς πινυτὴν τεχέεισιν ὑπερθύμοιο Κοραΐοῦ 
(απίχι5 ἰδὲ (ον {5 οἱ αιιαα νης οβἐηλιι8 δέ, Κῶμος ὅδε τρίτατος καὶ τεπσαραχοστὸς ἐτύχθη. 
ΛΓ 15 ΠΟΘΕΓΙ5. ἀπαὶν τη 5, ϑίθτα Ραβίον, Οὔχσιν δμετεροις ἡκούσαμεν, ἄφθιτε Ποίμήν" 

ΝΟΡῚ5. ὉΠαγὶ οΤήττι ΠΔΡΡαγ ΟΡ Ρα ΒΘ Β λμμι φίλοι τὸ πρόσθεν ἀφηγήσαντο τοχῦες 
Ορα5,φαοά ορογαία5. οβἐ1π ἀπ! 1 α]5 ρο μϑτα ΘΟ ]Ρ 8. "Ἔργον, ὅπερ τέχτηνας ἐν ἀρχαΐῃσι γενεῦλαις. 
ΜαπῸΒ πα ρογα  ἀϊῈ ροηίθ5, οἱ ρἰδηΐαϑι! ραΐτα5. Χεὶρ σεθεν ὥλεσε οὔλα, χαὶ ἐδῥίδωτε γονῆας. 
Ῥογμθϊοϑ θνογυϊβί, βια γογῸ δχρα 501} ἰοτγα. Λαοὺς ἐξαλάπαξας, ἑῆς ἐξήλασας αἴης. 

Νραῖο ὁπὶπὶ μοββοάθγαμὶ 5810 ἀη θᾶ ρ]δάϊο ίδεγαι, Οὐδὲ γὰρ ἐκλήρωθεν ἑῷ πάρος ἄορι γαῖαν, 
Νάτο Β6]}}οΟπαπη ἢοδίαπα βαύναν Ὀγδο τα, Οὐδὲ μενεπτόλεμος δηίων ἐσάωσε βραχίων, 

ϑοα ἐπ τηαπῖι8, δὲ {πὶ Ἰησθη 5 ̓6ὴ. γΌ] Δα 5, ᾿λλλὰ τεὴ παλάμη, χαὶ σῆς μέγα φεγγος ἐπωπῆς" 

Οποηΐαι ἰᾳο ἀΐχο ὁοη ἤ ἀ0 5 10.505 νΟΪα 51 ον - Οὔνεχα σῷ θυμῷ πεπιθὼς σφεας ἔθελες ἴσχειν, 

[ἐ6τα. 
ἴρ86 ἤδχ πΠλθὰ8 πῇ; 9.615 νΘΓῸ Ιη005 ΒΟΠΙΡΟΣ 68, Αὐτὸς ἄναξ ἐμός ἐσσι, Θεὸς δὲ μὲν αἰὲν ἐτύχθης, 
(1 4260 νἱΐαν τη ἄαβι! πο, Ὅστις Ἰακώδῳ ζωῆς ἐπετείλαο φεγγος, ᾿ 
ΤΘ Ὃῥγ6} σογα!θαβ τοθαν (ταὶ ἰαμγὰβ ποβίίαιι, ἢ Σοὶ πίσοναι κεράεσσ' βέην ἐναοίζομεν ἐχθρῶν. 
Νογαθη ἰμὰπὶ ἱπϑοραπίθθ, ἐπιβανρθηΐθθ υἱάθαμβ, ᾿ς Οὔνομα σὸν χαλέοντες ἐπεγοομενοὺς γελάσαιμεν, 
Νοη ϑηΐαι ἴῃ ΠοβίΓΟ ΘἴΘΡΟΡ 5066 ἃΓοῦ, Οὐ γὰρ ἐφ' ἡμετερῳ μεγαλίζομαι ἐλπίδι τόζῳ, 
Νεχὰθ ἃ τῇὰ}15 σας 5 Θῃ 819. ΠῚ ὈΓΟΟΘᾺΪ βϑγυθί, Οὐδὲ χχκῶν τανόηχες ἄορ μ᾽ ἀπάνευθε σαιύτοι, 
ἴρ56 Ποχαποιὰ Ορρυ τα ἢ {ΠΡ ΠῸ5 ΒΟΥ δι, Ραβίου: Αὐτὸς “Αναξ τ’, ὡθούντων ἄμμ᾽ ἀπελύσαο, Ποιμὴν, 
Παρ εγᾶμ ἀο5 γοτο ἀσιῃ ΠΒ Γαδ. ἰπίθβοβ υἱροθ πος. Μωμητοὺς δ᾽ ἀνέφηνας ἀπεχθεας ἀνέρας ἡ μῖν, 

[018. Ἢμάτιον χλέος ἄμμι παρ᾽ ἀβχνάτῳ Βασιλῆι, 
θιαγηαπι ἀ80115 π0}} 15 ἀραὶ ᾿ππ πον ία]οτα ἤθβθῖῃ, 
Εὖ ἴασπὰ ἀϑϑίάπιθ σα π πη 15 ΠΟΠΘ ἢ ἀν 1 }Π1. Κα! στα νωλεμεως ἀνχμελψομεν οὔνομα θεῖον, 
Ναπο δαΐομῃ ἀδάθοις οὔα ἀ 151} ΓΘ ρ6}]6η5 (απ α ἢ 05, Νὺν δ᾽ αἴσχος χατεχευας, ἀπωσάμενος τόσον ἥμεας" 
Νόφας αὐτὰ 15 οὐσατεθ5 αὖ απύρα ἀἀ]αίοτ. Οὐδὲ κορυπσομένοις μετανίσσεαι ὡς πρὶν ἀρωγός" 
Ὀομγοδὶ Βονγ 115. [01] Βα πιὰ5 ᾿π δυίογα8 ΠΌβθθυ5, Στρεφθεντες κρυξρῶν γεγενήμεθα μείονες ἐχθρῶν, 
Τα οἴδαιο ἀϊγθριο ἃπίθ ρθάθβ βιππὰβ ραταία, Εχθομενοῖς θ᾽ ἄγπαγμα παραὶ ποσίν εἶμεν ἑτοῖμον, 

(30) Σχώσεις, Ἐοτγίο, σαώσαις, Εριτ, 
(31) Ὁμέστιός εἶμι, Ἑογίο, ὁμέστιος εἶμι, ἴδο, ἰᾷ 65 σῇβοίαν. Ἐριτ, 
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Ἵμμέας οἵά τε μῆλα μετ᾽ εἰλαπίνησιν ἔδωχας, 
Ἔχ δ᾽ ἐχέξασσας ἄνευθε πολυσπερέας κατὰ δήμους. 

᾿Απρδίατον, ἀνάποίνον, ΓΑναξ, ἀπετίσχο λαόν. 
Οὐδὲ τις ἦεν ἀριθμὸς ἀμοιδαίης χάριν ὥνῆς, 
Ρείτοσιν ἄμμε ὄνειδος ἀἄπχσ' πξοιξ τε γέλωτα, 
"Ἔθνεσιν ἐπεμο λάλημα πολύθροον ἐξανέφηνας, 
Καὶ λαοῖς ψυγεροῖς κεφαλῆς χίνημα γελοῖον. 
᾿Ὀφθαλμῶν μεὺ ἔναντα πανη μαδὸν ἔσσυτ᾽ ἔοσευθος, 

ἢ νης ὌΠ 5 Καὶ με λίην ἐκάλυψεν ἀμειδέος αἶσχος ὁπωπῆς, 
ἐν Ρ τ - γδριστῆρος ὁμοῦ γαὶ ἐλεγχέος ἀνέρος αὐδῇ, 
"Ὁ: δε εν τ δον δ ΠΥ Ὅμμασι δυσμενέος καὶ ἐμῆς φύζης ἐλοατῆρος, 

, ᾿ , ὦ ᾿Αλλ᾽ οὐ τοσσατίων λαθόμεσθα σεῦ εἵνεχα, Ποιμὴν, 
Οὐδὲ τεῶν μήνυμα πχρίλθομεν ἀτμον!ἄων 

Οὐδὲ σέθεν χραδίαν ἐστρέψαια:ν ἔχτοθ: πάμπαν" 
Ἧ εἰ δ᾽ ᾿ , ᾿ ῃ ἍΝ Ἂν λ . ΕΥ͂ΞΕ ᾿; 

μείων δ᾽ ἀπάνευθε τεὰς ἔγλινας ἀταρπούς, 
᾿Αδοανίας δαπέδοισι χαχῶν τεχτήναο νούσων, 

Καὶ σχιτρῇ θανάτοιο κατεχρύφθη μεν ὁμίχλῃ. 
Εἴ πὺτε νω:τέροιο λελάσμεθα πάγγν Θεοῖο, 

1 θεῷ ἡμετέρας παλ ὦμας ἐπετάσσαμεν ΠΡ 
ως δ 1 3᾽ » Αρ' οὐκ "Αρθιτος αὐτὸς ἀνιχνεύπει ππ δεατ ἡ Α:: ̓ 
Αὐτὸς γὰῤ βροτξῃς χδαδίης κευθμῶνας ἀνξγνω, 
Σεῖο χάριν θανάτου δεδυέμεθα τ ἄντοτε, [ἰοὐμιήν" 

Κτεινομένοις γενόμεσθα βίην μήλοίσιν διλοῖο!, 
; 

Ἢ Η τ τ 
Ἔγρεο, Παμδασιλεῦ" τί γύ μγ' τόσον ὕπυον ἀωτεῖς ; 

"Ἔγρεο, μηδὲ σέθεν βλεφάρων ἀπὸ νύτφιν ἐλάσσῃς. 

Τίπτε τεὴν ἔστρεψας ἀγακλήεσσαν ὁπωπὴν, 
Μόχηων θ᾽ ἡμετέρων, πενίης τ᾽ ἜΝ ΕΣ (32) πᾶμ- 

[πᾶν ; 
᾿Πμέτερος κονίῃσι πανείκελος ἔφθιτο θυύς" 

Νηδὺς ἐλεγχήεσσα δύη περιπίλναται σἴῃ. 

Εγρεο, Παμδασιλεῦ, ἐπαρη γόνα χεῖρα τιταίνων" 

Ῥύσεο δ᾽ ἀπρέχτοιο σέθεν χάριν ἡμέας ἄτης. 
ἙῬΛΑΜΟΣ ΜΔ, 

Τυλογέτοιο Θεοῖο γονὴν Ἷ ξλποῦσιν ἀγητὴν 
εἶ τ υἱέες αὖδις ἀμειδομένοισι Κοραίου. 

Οὗτος τεσσαραχοστὸς ὁιλοῦ χαὶ τέτρατος ὕμνος. 

"βοθλὸν νωϊτέρη κραδίη τεχνώσατο ἴ οὐοῦς 

ἜΡΦ' ἔμ :0: ν Βασιλῆ! περιῳ οαδέως ἀγορεύσω, 
δῶν. ΠΣ καλάμῳ ὀξυγράφου ἂν νδρὸς ὁμοίην, 

κάλλεϊ δ' ἀστράπτεις βροτέης περὶ ἃ 

᾿βκκέγυται πινυτοῖσ' χάρις περὶ χείλεσι σοῖσι" 
Τούνεχά σοι ον αἶνον ἀγήραον αὐτὸς ἀνῆψεν, 

“- Ἃ, " »" ᾿ “- 

Αλχιμε, σὸν τανύηκες ἄο» περιθάλλεο μηρῷ, 

Καλλεῖ σῷ πίσυνος, καὶ ἀγακλέϊ θβάρσυνος ὥργη ϊ ἴδεττὸ ζῇ γακλέϊ θάρσυνος ὥρη. 
ἥδ. , ΕΣ κ ἃ "δ, Ἢ , 
ἔντανόων δήθονε, καὶ ἀργεύων βασίλευς, 
Εἴνεκα ἀξ:} ᾿ΑΑ ὁσίτς, χαὶ ἀληθέος ἔργου. 

Σὴ σέο δεξιτες ἡ περὶ 
ζ θαι ποῖοι ἦγ ἿΩ οὐξύ σε", 

᾿ἈἌλχάευτες ξασσι εἰϑ ηὐμένοι αἰὲν ὀϊστοί, 
Λαοὶ πολλοὶ ἔνερθε σέθεν ἘΠ  ἘΡαπς πεσόντες, 
δυσμενέων βασιλῆος ἐπὶ στέρνοισιν ἑτοῖμοι. 

Νωλεμίως, Γλτθχρτε, ἀμαιμάχετος σέο θῷχος" 

᾿Ιθυπόρον σκῆπτρον, σκῆπρον βασιληίδος αἴσης, 

(39) '᾿Απελάτεν, Βουίο, ἐπελήσαο, Τδοιτ. 
͵ 

ἹΝΤΘΒΡΕΕΒΤΑΤΙΟῚῚΝ ΡΒΑΙΤΕΝΜ. 1914 

Α Νὼὸβ νοϊαε ονδο ἴῃ ΠΙραν 01} 5 ἀφ α 51}, 

ὈΙΒρΟγβ 51 νοΓῸ 5εογβῖνη νατῖ05 ἴη ῬΡΟρΆΪΟΚ 
δῖπο βγοίίο, σρα αι σι, ΠΘχ, γϑηἀ ! ἀἸ56 ροραλαηι, 
Νεσαο Δ} 1415 [αι Δ ΌΠΙ οὐὰβ τῆ στπὰ ρ᾽Ὸ ΘΠΥΡΕΌΠ6. 
Ια Ἶ5. πῸΞ ΘρΡρΡτορτία πὶ, Οὐ! 5. Ὁπά! 4ὰθ στίβαηι 

δας Ρι15 08. ΒΘΥΠΙΟΠ ΘΙ ΤᾺ] ΠΙΒΟΠ ΠΕ ΟΧΡΟΒΌΪΒΙΙ ἃ 
Ἐὲὺ᾿ῬορῃΠ15 νυ ροναπαϊβ ὑᾶρι 15. σοτατηθίϊο γἱ ἀἰσια, 
Οουϊοταϊα πποογαμα ἐπ οομϑρθοῖαι ἰοία ἀϊ6 ΞρΑΓΞῚ5 

[651 βαάον. 
ΕἸ τὰϑδ ητηῖ5 σοορονυ! να] αοϑ οομ απο [Δ 016], 

Ε]αρὶἴοβὶ βίαν} οἱ νὰ ροταπαϊ Υἱγὶ νόοδ, 

Οὐμ}15 πϊτηἱοῖ εἰ πιο ἕσραι Θχρα 5015. 
δρᾷ ποι ἱπη ογιὰ ΟὈἸ βατατβ (αὶ ὁ π5ᾶ, Ῥαβίου, 

Ναας (πᾶγῖπ] Ἂἰρη σατο 6 αὶ ἔνα λεσ 6551 51 Π}85 
[ςοταροβι παι, 

Νϑα4ὰ6 ἐδ σον" ἀνθ Ρ  Πλι5 Οχ τὰ ΒΙΟΓΒΒὲ 

ΝΟΒΙΓῚ νοῦ ΒΘου 1} {π|85 ἀ ΟΠ 51) 5ΘΙη (85. 
ΤΙ} ΠΡΠιῸ5 [οοἿ58 τη] γα ΟἸΤΘΟΙδι 1 ΤΡ ογ ΙΗ, 

Εἰ οράσα πιο Γι15 ἰδοῖῖ εὐὐπιὰ5. 006, 
ΝῚ φπάπᾶο ποϑίγὶ ΟΡ σα πλὰ5 οπηιπῖηο ὨΕῚὶ, 

51 ἀδο ΠΟΒΙΓᾺΒ πη ΠῈ5 Ἔχραπήάϊηη5 8600 : 
ΝΟΩΠ6 [πλτηοτία 5 ἴρβο τοχυΐνοῖ παρο οτηἱὰ 

[ρ56 δπίμι τη γ  }}5 σογα 5. αοοσηαϊία πουῖξ. 
Τε ρῥγορίογ τιοτία ἀοη} 1] σα ΠῚῸΠ5. ΞΘΙΏΡΘΓ, ῬάΒΙΟΥ ; 

Οοοἰπἐ58. ἴοι Βα πι8 νἱο οὐ ΟΥ̓ 5 51Π1|}{65. 
ἔχβαῦρο, Πομηῖης : φαᾶΓθ ταὶ ἰαλίαῃν Ξοηιθ πα σᾶ- 

{ρ[58 
Ἐχεαρθδ, πόαδ ἃ (15 ρα ]ρερτὶβ Ῥτοσαὶ τόρ οι! ]ὰϑ: 

θαδνὸ ἰχιιαι ἀγονῦ5 Βρ] πα  ἀμπὶ να  ατὰ ἢ 
Ταρουπχας ποβίγοσιιι, ραπροτγίαιβαια ΟΠ} 1{π5 68 

Γργοῦϑαβ ὕ 
Νοδίου ρα] νυ τ θ 51 }}}}}5. ἀοίοοι! δηϊμλὰ: 
γφῃίον ἀοἰοτγηλ5 Θρ6 η {1 ἀρργορίη αι} ΓοΡΓαΣ, 
ἔχϑατρο, θοιαΐπὸ, δα αιγί σοῦ τδῦμι ΡΟΓΓΙΒΘῺΒ. 

Βοάμπηθ νόγο ἔρια (6 ργορίογ 03 Πποχᾷ, 

ΡΒΑΙΜΌΒ ΧΕΙ͂Ν. 

{πιϊεὶ ἢ)οὲ ξοδοίδηι σαπππὲὶ πιϊναά παι 
Ραοίῖδ κι γιρϑυς ται ιἴ5. (ΟΥ̓, 
1ςἰ6 φιμνὶ"αργοδίνιαια οἰταμὶ εἰ φααρέμς Ἀμμ πιῆμδ. 

Ιοπαηι ποβίγαϊα σον βοηαϊ 5θ πιο 8 Πὶ. 

Ορθιὰ πηοᾶ Πορὶ βϑάμϊο οἰσψααν, 
μϊαμαάπι μα} »6ὸ σαϊαμηῦ νο]οοἱΚ βου θα βμΠ]6ηι, 
ΡαἸΟδν απο νότὸ ἔα] μ68. Ἀστηδηῦ οἶγοὰ Πα βὸ- 

{πογδί 18. 

θΠΊισα δὲ μοι ἀθηθθ5. ρυιαῖία ἴῃ 14 0115. ὑπΐδ 
Ργορίθγθα εἰδὲ, Π 65, ἰἸασάθηι ἱμαπιογία θην ἰρ88 ἀἱ- 

[ανιὶ, 

Ῥοίβη8, ἴασαι δου αχ Θηϑδιὴ 5 πη [θηγοῦῖ, 

δροοίο ἰὰὰ [τθέπ|55) οὐ ρουοϑ] τὶ ὁοη ἢἀβη5 ΓοΥπιᾶ. 

Ιῃοπάθη5 συΐθβοθ, οἱ ἱπὰρ γα! 5 το βμὰ, 

Ῥγορίον Ἰπδῃδυοί μα! ποπὶ βϑδηοίϑμα, οἱ γε ΓᾺἢΣ ΟΡῸ5. 

Ταὰ ἰ6 ἀδχίοτα ἴῃ ηιϊγοῦ 8 ἀράἀπορί, 

Ἑογίοβ θαηι ἀσαίαν ϑοήρεγῦ βαρ. 
ῬορΡαΪ τα δὰ ἐ6 τπαθραπὶ ἰαρϑβὶ, 
᾿απαϊσογιιὴι νομὶα Ἰῃ ροοίογᾶ ρᾶταί!. 

Ἰπάοβιπθηίον, Τησογγαρίο, ᾿πἀορλῖία ἔπᾷ βϑάθβ: 

Ῥ γίρθι9 βοδρίτιιπι, βοδρίγαηι στο β8}}5 ρου 10}}15. 
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Φακτ απ ἀν Π|ρῖα, οἄ 511 γόγοὸ Ἰ φαστα οραϑ, Α 
Ρεορίογδα {1} 65 'ρ86 δυσηι οἰγοαηνἀ}} δάϊρενα, 

{προ ἸΔΕΠ185 σΟΏΘΟΥ ΕΠ] 5. θυ ὉΠ ὨΙΡῈ5 ΟἾθο, 

Μ γεν άψαο οἱ μαϊία, ςξαδίαψαδ δἰταα! ἰὰ}8 ἃ ν 65] 105, 

Δ ἀοιμῖθα5 ΘΡαγηεἶβ5, απο οὐ ἔπανὰ δηϊαλθοι Ἔχ στ 
Ἰανα8. 

ΕΠ] ἰὰὰηὶ ἀδοι8 δα ρθγθοτγι πὴ γθραιη. 
γοΒ. 15. ἀδαυγα 8 ὈΡῸρο τόση 8 51{Π{, 
ῬιοΡο πνάαία οὐ ρΥ 5 ναυθιλθ5 ΤΟΥ ΠΊΔη1. 

Δα], Πα νι 6115, οαταιν νθΡὸ ΤᾺ 1}}} ἀασοια ΠΓΏγ65: 

ῬΟΡΆΠ γθ6γὸ οὈΠ νίβοθγα ταὶ, ρμαϊα ολαηχασ ρα (γ18: 

Τάχα ἐπὰπὶ τὸχ ποποναίαιῃ σοι μάν Τοντπαὴι, 

ρ568 διαίηι στη δηΐοα ἔα] ἀοιἸ πααίατ ΠΡ 6 115, 

Εἰ δαὶ διἰουαθαπὶ Τ ρΙ πον θι15. Π]16 : 
Ὀτνιῖδ 5 ἰΘγρὰ σα πὶ ρΡ ΟΡ ὰ5 ἱπστῇ ἀορτουα)θαμίατ, ἢ 

Ιἴὰ5 ρἸονία δηλ 15. τορίαν δναδ ρ.6}} : 
Δ 615 οἴλοῦσμῃ ἀτητοία πὰ} 115 ὁστμαίαν, 
γΠβί 65. ΒΟρΡῚ ἀδοῖ5. μ05} τοαίμδοι αἀἀασδπίαν: 

ΤῊ ἀθοὰ9 βοηθροβθ τομβίπϑϑ ϑα)ξ βοσίο, 
[ΕΠ|ω ΘΧΒῸ Δ. οπίβααθ θοπ πὰ Γαι ἀἀ πιο ηΐαπι 

[αἀἀαοδιιαῦ, 

Ῥνυορονυδηΐοβ ἴἢ ἰδ ρ]αηι ρμοίοη 15. Β 6615. 
Ῥτο "15. μαι} 5. Π1Π ταὶ Ρααβ δβοσπί: 

Εσ5 σομβιϊ 5 (οἴϊα5. ἴοτταν ρυ ποῖ μι 68. 
Δ 6πιοι" βίαι γα]ὰς ἴα] ροτροίαϊβ βομογα ΟΡ 8, 

Ιπ βοποιατοπ) δοηδγα οη05. ἰἀππὶ ποιλοη θῸ- 
ἰατὰ σΔΠΔΤΩ. 

Ῥχγορίθγοα ἴ8 ὁ] ργδθιί, Βοαϊα. βιῃ}θ, ΡΟΡῺ]Ι, 
ΤηχΔ6 βίην οἱ ἀοἰποορϑδοι ρογραία!β ΚΘΏ γα Ο 1} 5, 
ἴῃς 5] οἱ ἀρίοθ 05 6 ᾽πὶ ωίονητ τα ο8 βοιηρίίου- 

[π1648. ι 

ῬΕΔΙΔΠΝ ΧΙ ΝΥ. 

Οωιξιις ῬΥὸ αγοαηῖς, χα ἐπ πίσοῖι αὐάμαϊ οἰκπαγα 
διυΐπα, φμλίτις δὲ φεὐααἀγαν δὴ πε ὁδξς 

Ππηαριοτνία! 5 65 τοΐαβίαην αιουσὰ οἱ ΤΌΒαΓ 681. 

αὐτου δ θὰ5 Δα] αϊον πὸ9. ΘΓΌΡΛΗΪΒ ὲ 

Ῥνορίθυρα σἢ {πα 7118 σοηχοία ναῖἰο ἰοτγα, 

Νϑααθ ἰνΔ} 5]. 115 το (Π]ν5 ἴθ ργιθοστάϊα ρΟῺ]Π]. 
ΒΟΠΟΓΕΒ σαΡΘῚ Π5 5115 (πα 5 οἰ ναΐας 65}: 
Μοηίο5 ἀϊΐϊνηηο τόθογα σοπίατ 1} βαμί. 

τ οα! (πιεῖν οἱ οἰ νἀ ζαΐοιῃ Ἰπ ροίμα5, 
ΑἸ ΕΙ55αιι8. (ἀρ οΥηἀοπ απι 5ππι μαι ροϑΠ,. 
Νρίαθ ἀπ|ᾶδληι ἰρϑὶ ἀοθίηαὶ 1)65 οἷροα πη 618 56- 

ἰάδῃ9: 
Ἐχ διγοτνα ΌΧΙ Προια μάθδ οὶ ῃγονήἀπτη ΘΟΙ] 1}. 
πο! χαΐα Θ τόσηδ να  [α, τ]ὰ ἔτ 5 τ! νορὸ μου δ5. ἢ 
Τπο]άπλᾶν}} νϑ δι θαΐον, πλοία γογὸ δὶ ἔθυρα, 

Ῥρίασδθρ8 σ 8 πα νἱΟὐτπ|ηλ 5} πορῖ5 δάψμιου : 
ἴρ568 00} ριοριρπαίον [)6115 πο 8. 68, 
Αδιίθ, ἀρλιοΐ, ᾿ομ5 νἀθανλὺβ ἀϊνηα ὁροΓᾶ, 

θυ 5 ρθ6᾽ αἰπιᾶτπη βῖσηδ [60 }} (οΥΥΔῺ). 

Οδϑβδῃ8 6 11ὰ ἰοεϊας5 αἰέτα τοϊαπα Παἴδμν ἰοῦγῶ, 

ἀγοαῃι σοπίον αι, οἱ ρᾶνιηαι ΒΘ] σο881} ἰτᾶπρος, 
ΕἸ 5οαία [νυ]ὰϊ ὁο δαγϑὶ βη15. ππροία, 
Τμ 6} }χἱ.6 οαριΐ, Πθιι5 φίογπας φποηίαπι 658}. 
ἀρ ηὮ 8 ΔἸ Εἰ5βἰ λα 5. 88 Ταία βιιροεῖον [ἀγνα, 

ἀΡοΙΝΑΒΠ ΕΡΙΒΟ, ΤΑΟΡΙΘΕΝῚ 1310 

τς, ἄθει. 

Τούνεκι σοι Θεὸς χὐτὸς ξὴν περί γεσεν ἄλονφην, 
ἢ ΑΝ " τ ΣΟ ΣΙ Θ ΩΧΣ. δὲὴ ἢ 

Χοίσας τερσπωλῆς μετόγους παρὰ πάντας ἐλαίῳ, 

᾿ ; ἥ 
Εὐδικίη» φιλὲ στυγέεις δ᾽ ίστιον ἔργον 

Σμύρνα τε χαὶ σταχτὴ, κασίη θ᾽ ἅμα σῶν ἀπὸ πὲ- 
[πλων, 

Ἔκ νηῶν ἐλέφαντος ὁ χαί σεὸ θυμὸν ἠάνθης. 

Θυγατέρες σξο, χῦδος ὑπεομενέων βασιλήων. 
μέπλοις χοησυφέεσσι (33) πέλας βασίλεια παρέστη, 

Εὖ ἀμ 

Κλῦθι, τέχος λεύσσουσα, φίλον δὲ μοι οὔας ἐρείδοις" 

Ακὸῦ δ᾽ ἐκλεγάβοιυ τεοῦ, μι Ἤν τε τοκῆος" 
Οὐνεκά σεὺ βασιλεὺς γεραοῆς ἠράσσατο μορφῆς. 

Αὐτὸς γὰρ χαὶ ποόσῃ: σέθεν χρατέεσλεν ἀνάσσων, 
Καὶ μιν γουνάσσαντο Τύϑου ϑειλίγμασι κοῦραι" 
᾿Αφνειοὶ χβονὺς ὄμμα λιτῆς τε 

"κυδοθεν εὖχος ἅπαν βυσιληίδος ἔπλετο χούρητ' 
Χουσείοις ἀμπισχολξνη θυσανοισ! χέχχσται. 

Ἠαρθενιχαὶ βασιλῆ! νέρας μετ᾽ ἄνασσαν ἀγέσθων. 
Σοὶ γέρας ἰφθίμης βασιληίδος εἰσὶν ἑταΐοα". 

Χάρματος εὐφροσύνης τ ἀγαθῆς ἐπὶ βάθρον ἀγέσθων, 

᾿ - ὃ 
πισχομένη, ποχινοῖς ἀκῦδα ᾶσι βορηίν: 

ὃν ἰλάασονται. 

Ορνύμενα! μετὰ νηὸν ἐρισθενέος Βασιλῆος. 
᾽Ανὶ τρῶν πατέρων υἱοὶ σέθεν ἠδώουσι" 

Τοὺς δὲ καταυτήσειας ὅλης χθονὸς ἡγεμονῆας, 

δΜίτησχίμην μαλα σεῖο διηνεκέεσσ': γενέθλαις" 

Ἔς γενεῶν γενεᾶς σέθεν οὔνομα χαλὸν ἀείσω, 

Τοῦὔνεχά σ᾽ ὑμνάσουσι, Μάχαρ πονυπέρτατε, λαοὶ, 
,. - μ᾿ 

ἔνθεν ὁμλοῦ καὶ ἔπειτα καὶ ἀλήκτοισι γενέθλα:ς, 

ξνθεν ὑνοῦ καὶ ἔπειτα χαὶ εἰς αἰῶνας ἰόντας, 

ΨΑΛΜΟΣ ΜΕ΄. 
Κῶμος ὑπὲο κρυφίων, ὧν εἷς φάος ἤγαγε φόραιγξ 

Θεσπεσίη, πέμπτος καὶ τεσσαραχοστὸς ἐτύχ ᾿ 
᾿Αθάνχτος θεὸς ἕρχος ἐμὸν χαὶ κάρτος ἐτύχφη. 

᾿Αμρπολευούσῆσι βοηθόος ἧμέας της" 
Τούνεχεν οὐ πτήξχιιιεν ὀοινουένης μάλα γαίης, 

: Ἀν ᾿ ἊΣ Ἢ Ϊ ᾿ ᾿ 
Οὐδὲ μετερχοιλένων ὀφέων ἐν στέθεσι πόντου. Ἐπ ἢ ὲ 

᾿Ἐχήεις δοθίοισιν ἑοῖς ὀρυμαγδὸς ἀξοθη" 
Οὔρεα θεσπεσίῳ περὶ καρτεῖ δινήθησαν, 
Εὐφραίΐνει ποταμοῖο Θεοῦ πτολίεθρον ἔἐοων, 
“ὁ ““ χλισίνν 25 Ἂ Ὁ "σα σὰν, δ᾽ “δὰ, Ἂ Ψψιστος χλισίην σφετέρην ἄχραντον ἔθηχε 
Οὐδὲ ποθ᾽ οἱ λήξειε Θεὸς περὶ μέσσα θοάσσων, 

ἘΞ ῥοῦς ἐπίχουρον ἔχ: πανεπίσχοπον ὄμμα, 

Κλῖναν ἀναχκτοοίαι βριαραὶ, κλονέοντο δὲ φῦλα, 

ῦσεν διαπρύσιον, δεδόνητο δὲ γαῖα. 
᾿Αρχὺς ἐπουρανίων σηενέων πέλει ἄμαιν ἀοωγός" 

Αὐτὸς Ιαχώδου πρόμαχος Θεὸς ἄμμιν ἐτύχθη. 
Δεῦτε, φίλοι, Βασιλζος ἰδώμεθα ϑέσχελα ἔργα, 

“Ὁνσ' ὑπο, εὐφόρθδου σημήια, πεῦξεν ἀρούρης. 
Ἡχύων δηιοτῆτας ὅλης ὑ τον ἄντ ἀν σου να γῆ δὴ 

Σξι καὶ ἀσπίδα θοῦριν ξάξει, 

Καὶ θυρεοὺς μαλεροῖο χαταφλέξει πυρὸς δομῇ, 
Φράζισθῃε σγόμενοι, Θεὸς ἄφθιτος οὗνεχ᾽ ἐτύλθη. 
Εϑνεσιν ὕννεστι 

Ἰόξον συντοίψεις, 

- αὐ χα σωροσώῤενονα; χὰ ος, καὶ ὅλης χαρθυπέρτεοος αἴγς, 

(33) Χρησυφέεπσι, Εογίδ, χρησυρέεσσι ῬΥῸ χρυσηρέςσσι, ΕρΙτ. 
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᾿Αρχὸς ἐπουρανίων σθενέων πέλει ἄμμιν ἀρωγὸς, 
Αὐτὸς Ἰχκώδου πρόμαχος θεὸς ἄμμιν ἐτύχθη. 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΜΩ, 

Τοῦτο μεγαασθενέων τεκέων ἐ ἐτέτυχτο Κοραΐου 
Μείλιχον ἀμφ᾽ ἕχτῳ χαὶ τεσσαρακοστὸν ἄεισιλα, 
Ἡχίσατθε μοι χείρεσσιν ὁμον χρότον, ἔθνεα πάντα' [ω ἥ ᾽ 

Τερπνίστη Βασιλῆχ Θεὸν ἐλ δ γμς φωνῇ" μ Ί ρα τὶ 
Οὐνεχεν ὕψιστος φοῦεοός θ᾽ ἅμα πᾶσιν ἐτύχῃη, 

Ῥαίης παντοδαποῖς μετὰ τέρμασιν ἐμδασιλεύων, 

λαοὺς ἄμμι δάμασσς, ποσὶν δ' ὑπερήκατο δήμους. 

Λεξάμενος πόρεν ἄμμι φίλον χαὶ ἐνηΐξα χλῆρον, 
Μοΐραν ᾿Ιαχώδοιο Θεῷ χαταδύμιον αἰεί, ἰ 5 
Εἰσχνύρουσς θεὸς βοόων ἐπινίκιον ὕμνον, 
Εὐχελαῦου σάλπιγγος ἀνξῦραμε κοΐσανος ἠχὼ Υἱ Ι ξ 
Ἡμέτερον φόρμιγγι θεὸν φοομίζετ᾽ ἀοιδαῖς πε ον ρορυ ΣΕ εὐ ὅ πε ξ “δὲς, 
ἢμετέγον βασιλῆα σόφαῖς ἀναμέλώατε μολπαῖς" 

ζ ζ ν ἑ δ ἰ ᾿ ; ἦ 
Ὀὔνεχα κοιρανέει πάσης Θεὸς ἄνδιτος αἴης. 

Μέλψατε μοι πινυτῇ κραδίῃ καὶ ἐχέφοον: μύθῳ, 

᾿Αράνχτος μέγα χάρτος ὅλων χτεατίσσατο λαῶν, 

Αὐτὸς ἐπ᾽ ἀχράντοιο Θεὸς δώχοιο θοΐσσει, 

᾿Η γηταὶ ξυνάγερθεν ὁμῶς Θεῷ Αῤραάμου" 

ἤλντα θεοῦ θώρηχθεν ὑπερδασίῃ χθόνος ἀρχοί, 
ἘΛΆΜΟΣ Μ΄, 

γ]οῖς Κοραίου τερπυὸν ἐγοάρ ἢ μέλος, 
Ὡὶς δευτξίραν δ᾽ ἔμελψαν αὐτοὶ Σαβῥατων" 

Τὸ δ΄ ἔδδομον τεβραβοκηβξὸν ἦν μα, 
Αἰνετὸς ᾿Αθάνατος, καὶ δὴ υαέγαὰς ἔπλετο μοῦνος, 

ἴλστο περὶ ἢθεπεηον καὶ ὅρος πανταχάοατουν αἰεί, 

Ἠάντουθεν εὐρύνων χάρι ἐν χθονὶ πόλου στε ἣν 

Οὺὑρεά τοι Σιῶνος ἀπὸ πλευρῖῆς βορέχο" 

ἤλστο πολυχλῆτν μεγαλοσηξνέος Βασ'λῆος. 

᾿Αρθάνατος πύογοισιν ἐοῖς ἀρίδηλος ἐτύχθη, 

Ε 

Εὐτ᾽ ἐπιδευομένης ἐπιταῤέῥέοθος ἵξεται αὐτῆς. 

Ταΐης ἦλθον ἅπαντες ἀγειρόμενοι βασιλῆες" 

Ὅμμασ: δεοχόμενοι, χραδίη περιράμδευν αὐτὸ 
Ὀρνύμενοι χλονέοντο, τρόμος δ' ἐπελήλυρε πάντας, 

Εἴχελα τιχτούσῃ πυχινὰς ὠδῖνας ἔλοιντο" 

ἫΣ βίη ὅτε νῆας 
“, 3,» ᾿ "» ᾿᾿ τς. } 

Οὐκ ἄρα βάξις ἔην (αὔθοισι γὰρ ἔργαν 
᾿ 

τὰ 
ὁ ποδεῖν: ἀπ ρξὴν: 

ἣ 
᾽Αμοὶ Θεοῦ χλυτὸν ἄστυ, Θεοῦ σθενέων βασιλῆης, 

ἔλοι θασσίδος ἀήτης. 

Αὐτός οἱ ἀστυφέλικτον ἐπέξατο πυθμένα Ποιλάν, 
Σῶν λαῶν ἀνὰ μέσσον, Λναξ, ἐλεητὸν ὀπάζοις. 

τς δ᾽ ἀμφι ἰδόητον, Αναξ, τεὸν οὔνομα μίμνε! 
ὯΔ᾽ ἔστω τεὸς αἵνος ὀλϑεῖς ἐπὶ πείσατα γαίηςι 

Δεξίτερὴ βέδριθε διχχιοσύνης σέο, Ηυνμάν. 

Ἰζλεινὸν ὅρος Σ ὥνος ἐὐφοοσύνῃσι μελέσθω, 
Ἡχῖδες Ἰουδχίας ἐρατῆς πολυντθέες ἔστων, 
Βύχγέων, 

ἐ μοι Σιὥνα περισταδὸν ἀμφιδαλέσθα:, 
ἔλίοαντε. τεῶν χάριν εὐνομίάων, 

Καὶ οἱ ὑπὲρ πόργων ληξως ἃ γγείλχτε δε θαυς: 

εἴ ρέσϑε’ 

ὕβρχεχ ὃὲ σφετέρου κράτεως διαμοιρήσοαῆε, 

ὍὌφρα δέ τις (36} γεν σον ἐπεσσομέντις ἀγορεύσῃ. 

εὐρονως αὖτ ὃς αεὶ Βασι λεὺς ἃ μα καὶ τὼν ἔστιν" 

᾿Αμοὶ ὃξ ει κραδί ἂς χαὶ ξῷ περὶ χάρ 

ΚῊΡῈ πον δ ἐν πᾶσιν ἀρ βοσθδι, ἐς νομεύσε!. 

(38) “ὍὌφρα δὲ τις, Ἐοτίο, ὄφρα γέ τις. Εσττ. 

ἃ Ρεΐίδσορβ σα] δβίατιῃ νυ πίππὶ 65} ΠΟΡῚΕ ἃ πίον, 

ἴρδὸ Φ4οοδιὶ ρτοραμηαίον 65 ΠΟ Ὶ5 5, 

ῬΒΑΙΜΟΝ ΧΟΥΪ. 
Ἱκειιὰ νιασηαπή πον βἰϊονιρα ὁγαὶ τονο 

Βίαπάϊοα οὐδὲα βραίιη οἱ φασναφοδτοιιίηι σαν 
Ια  μο 10} ΔΉ 1115 5 }}} μἤδαβτι, ρθη 85 οἵη π 98: 

{πουπ Ἰ5ϑῖτηα μοι ότι Ἐϑβοπαῖα όσα, 

Οπορίαηι ἰ ΕΙ 55101115 ΚΟΥ Υ 1 Πα βίσηα] σα 1150 5}, 
ΤΟΡΡδο ΨΆΓΙΟΘ. ΒΌΡΘ. [δΓΤΩ 05 ΠΡΟ ἢ 5 [ρΟΡΌ]Ο5, 
Ῥοραϊοβ ΠΟΡῚ8. Βα] 6 οι}, 58} ροά!ρ9 γατῸ ροβιπξ 

ΚΗ ρΘη 5. μι θ  ΠΟΡῚ5 ΟΡ ΆΤΑ οἱ ρίαοϊάλτῃ βογίθηι, 
Ῥαρίθηι Το} 1 θ60 σΡραΐαπι ΒΘΙΏ ρον. 
Αξοθσι! Π 65 οἱ απιδὴ5 ΡΠ ΡΠ 4 ΊΘα γιπάπτη, 
ϑοηοῦα ἰθὲ6 ρτοβη αἰ τὸσχ θο]ο. 

Νοδίγαπι οἱ ᾶτα 1)δπ πὶ ΘΟ] σα 8 σα σ λ τ ἼἼαδ, 
Β Νοβίραιῃ Βοθοι ἀοοΠ 5 σαπίϊο σδη 05, 

Οποπίατα ἢ ρογαὶ (ο(1 65. ΦΘίδυ 18 ἐογν το, 

Οδηϊαῦθ χα: σομϑα 10 σογά8. οὐ ρει 6η 11 ἐθυπηολθ. 
ἘαθτοΥ 118 γηᾶστιαῃλ το αν ομιπίαα ἀἀθρί5. δοὲ 

[ ρονεϊογατῃ. 
ρ86 βιρεν Ἰη ποίατῃ θ 6085 βρθ βθ δι, 
ἢυθθ5 ὁσηνθπορι! αἰγὶ ὁ )60 ἈΡΓΆ ὁΤη. α 
οναι Π6ὺ δυπιδιί σαὶ δι ρθυθία ἔοῦθ, ὈΓΙΟΙρ65. 

ΡΘΑΙΜΙΒ ΧΉΥΙ. 

Επτὶς ον 7μοιι νι. δου ἐρίλθλε 05: αν ηῖθιι. 
[πὶ ξοοιονάτηῃ, ὑθρὸ ἐδοϊγερν ἱρεὶ δι δικονίζη 
Ηοο τοῖο βερ{ἰριινα αἰκαι εν δίνη, ἐραξ εὐπα, 

1 πα ἀαΡὶ 5 Ἰχητλοσ λ}}18, δὲ σατίθ Ὠγαπ5. 65} βόα, 

ΑἸνιταΐθ ἰ 8818 δ᾽ 1 πη 6 βαποίο ΒΟ ρον, 

τηδῆψας ἀἰἸαῖδηϑ ρα τα τη ΠπλέοτΡὰ τ ΠῸ5 ππ ἐσ ΘΒ 

Μοηίθϑ [1 51 ο 5 ἃ Ἰαἴοτα ΠΟ 15; 
Οἰνιτα5 ΠῚ Ξ ΡΒ. ροΐθημς Πομβ ᾿": 15) 

Τα Δ} 15. ἔπαγε ῖ θτι5 5815 οἱατα5 65ῖ, 
ὅσια οαθὴ 5. δἀαΐον νοη δὲ Ἰββῖας, 

ΤοΥτῷ γθΌΘΥ ΟἹ 65. ΟῚ ΓΘ ΘΔΤΙ ΓΕρθες 
Θο.}15 νἀοηος οοτα δάἀγαϊγα!  56πὲ ᾿ρ5ὶ. ΓΟτη 88. 

Οσηλι οἵ μα Ρ Ραπίαν, ἰσβαχοῦ. τόσο ἀρρτοηῃ θά! 
5.6 11865 ρα Πα ΓΙ ΘΟ ἢ 815. γο γ05 οἴη. σαριδηΐ, 

δίνε νὶ φαδιο πᾶν 8 ὁπρία!, Πα 515 ΚΘΉΠῚΘ 
Νυληο ἴαπτα δγαΐ! (νον) δα ΠᾺ ἕαοῦατα, σου δ] 7 
ἴπ )οὲ ἰποϊνία οἰν ἀξ, Πεὶ να πὶ γορὶ5, 

1ρ36 518] ἰητπο π ΠΧῚ Γππάτπη Ῥαβίον, 
Ταύγα ροΟρΟ σαι ἰὰ χηδάϊο, ἤδσ, τ ἰδουϊοον διε τα 

[τοῦθ δ5ς 

Ταπσδηι γ67Ὸ σοίαρτο, Ἀοχ, ἰαπγτὰ ποιλθῃ τηαηοῖ, 

δἷο 510 ἴὰὰ Ἰὰὰ 5. [Ο0105 ἴῃ ΠΠ 65 (6 τα, 
Ὠρχέογα Ρἰοηὰ 651 1πβῈ 1 ἰπὰ, ῬΆΒΙΟΡ. 

ΝΟΒΉΪ5 τὰ 5 5 β ̓  1Ὰ5 οὐο. 
ΠῚ Φαάορρ δηλ 0}}15 πια! ει και ἀρ 65 51}, 
Ρίαβ, μη ασαία!ο, πᾶ 35 ΡῬτόορ ον πικών τῷ 

Ῥιορονδίο τα} 5᾽οηοιη αν οἰροπί να οἴῆρθνε, 

ἘῈ Ἰρϑὶ ἴὰ τανν 8 οὶ πα ὑδία ΒΘΥΓΠΌΤΙΘΒ: 

Οἴτοα τοῖο ρα οονάα οἵ πὰ ἴῃ νἱγζαΐθ ρουϊίο ; 

ψα αν νορὸ, 58ὶ το θονῖβ. ἀἰβμ δ αἰ(, 

{{|4πίδπι Ταϊθρίατη κο γδΈ  ομ  5 Γα!ασιι5 πιαΡΓοῖ 

Οὐοπίδην ἰρ858 δοιηρον θχ βθλα} εὐ 6 Ὲ5 8981 

Α ϑαρδρίονθαϑ φαπογαὰ μι λδαβ δα ἴπ ἢ α1 05 ΠᾺΡ ΓΔῚ5 

τη ἀοοϊποπίαν ἴῃ οὐ θ115. ἐρτθΥυ 5. ΠῸ5 Γομθξ, 
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ΡΔΑΙΜΟΒ ΧΈΝΗΙ, ΕΥ̓ ΨῬΆΑΛΝΟΣ ΜΗ΄, 

Ῥιίσς σαγπιειὶ γουμδιὶβ σατααίν βέν5 ΟΌΥΘ, Ἢδὺ μέλος σθεναραῖσιν ἐμέλπετο παισὶ Κοραίου" 

Θμαάναροσιηιεαι εἰπε ει οἱ οοἰανμηι Ραμ ππιπιότα, Τεσσαραχοστὸν ὁμῶς τε χαὶ δγδοον ἔλκιι ἀριθμόν, 

ΡΒ, Ν ᾿ τῇ " πὰ δ "Ι͂ ᾿ὉΝ ἐς εἶνὰ ἂι 

ΔΑαδίίο, ᾿Ὡ Παΐμ. βοηΐθϑ, αὰαθ τὰ] ΔΉ 15. ἸΠ [5 Κέκλυτε, μυρία φῦλα, τὰ μοι νόος ἔνδοθι κεύθει, 

[σου ας. ν ν 
Γαίης ἐνναετῆρες ἐμοῖς μελέφεσσ' μελᾶσθων, ΤοΥγ ᾿ΠΟΟἿ 5 ΤᾺΘῸ5 ὙΘΓΒῚ5 ΘΌΡΓΘΙΡ, ἥ ᾿ ᾿ Ξ 
Ἄνδοες γθγενέες, βροτεὰς θ᾽ ὅσα φῦλα γενεθλης, ΥἹΡ (ογγίσθηέθ, πιογίδ ϑαὰθ «που θ σθηθσα 

ΓΘ π 115, 

Ῥαιροτθϑάαθ ρυοτιβοαθ δὲ ἀπ] δ 5. σασθ 65 ταα]ία 
[ρα θαι, 

Νοβίψαπι βαρ θη ίατη βᾶσναμι ὁ5 Ἰοηποίαρ, 

Νοβέν!5. ὁοσ ἀϊ5 πιδα {10 ρυαἀου απ ἀἰσοι, 

γατγία ἰὼ Ἰασᾷα δἰϊθηΐαπι αὐιγοπὰ {γηιαμο : 

Π6 5ἰγϊ}}}}5. γϑύϑῖθβ οσθῦγα ρου θοὸ οα 68. 

ααν αάϊας αἰσίάπιπ {{π|60. οὐ αἰ ἢ ΊΠδιὴ ἀἴοτα ἢ ι 
(Α]οδη δὶ ἰμἸφαϊία5. 6 6 8 πὶ8 οἱλουπιἀαὈ}. 

ὙΠ Ἰοσαρ] εἴθ5 Το τι! οι Πάοη θ5 ρα ]οη α : 

ας ἴῃ ἀν }6115 ΒΌΡΟΓΡ 5 ϑταὺ ΔΏΠΩ115. 

Νοιπο ἔναίον πχονρίαἰατα ἀϊοῖίαν τϑάδιριῖο ὃ 

Νοόππα θδαπὶ βοη ογοτὴ ρ δοαθὶ σα βα τηπηαὶ, Οὐχὶ θεὸν γενέτην Ἰλάσσετα! εἵνεκα χότμου, 

Ῥγοαση ἐμ ογία } }5 ἀπὲ αγὰ5 ΡΟ Δ} ΒΟ ν ἢ 5 ὁ Τιμὴν ἀθανάτης ψυχῆς ποινὴν ἀποτίσας ; 

᾿παἀδοϊπθηΐον Ἰαδογαθὶϊ, νὰ νθγο ἰρδὶ πυπάῦδι Νωλεμέως μόχθησε, βίος δὲ οἱ οὕποτε λήξε:, 
[ἀδϑῖποι, 

ὅππὶ βαρίειίο5. τιουὶθηΐο5. νἹάθγιε, πη ργο ὶ ἰδέθπι 
{ ὁ] Δ 11. 

Ἰπδὶ ρθη 8 ἰδτηθγα δὺ βία] {5 δὰ ἀπ ρΘΥΉ Ὁ : 
Μαηάῖοῖα Ορ6 5 γΟΙῸ 4}}15 γο απ} ρΑΙΔΕ ΠΟΤ αΤΩ 
Βορα γᾶ ἰπα δ πὶ ρμα]αίἑα βοιρδυ ΒΒ Ραμ ῦ, 
Αβδίάπο (Δ θΟΓ Δ Ο.}}15 5865 ογ σα ροῃ “ΟΠ τ ]οτιθ 5 
Ποίοννᾶ ποιηθὴ πὰ θαθγιπειμ [βρη θα μλαν ἀομλ ει, αὶ 
δια! π5, ἄρα ἐλ 6] 10 χὶξ τπον τα 15. αἰσπδ οηῖ α5 

[5πάἀθη5: 
Οασάταροάϊμθι5. 5 1}}115. ἔαοίαα. ὁ5ξ, ἰηροπίηπι γοτο Τετραρόδεσιν ἔϊχτο' φυὴν δ᾽ ἠσπάζετο τοίην. 

[ 5ιιξοθρὶς (416. 
Ῥογηϊοϊοξαμι ᾿ς νἱὰ ἴῃ ᾿ρ515 γϑῖδ δἷῃ : 

᾿Αχτέανοί τ᾽ ἀναμὶξ χαὶ ὅσοις μέλε: ἄσπετος ὃλῇος, 

Νορίτέρον σοφίην ἱερὸν στόμα μυθολογεύσε:, 
᾿Πμετέρης κραδίης μελέτη π'ινυτήν ἀγορεύσει. 
Ποικίλον ἀμφ᾽ αἶνον ἀρτήχοον οὔας ἐρείσω. 
Ἐχ λιγυρῶν μελέων πυκινῆς διαμείψομαν οἴμης. 
Ὑἰπτ᾽ ἔτι διγεδανὸν τρομέω καὶ ἀμήγανον ἦμαρ; 
Πτέρνης ἀμπλακίη μὲ δυσμήνιος ἀνιοιπολεύσει, 
᾿Ανέρε ς ἀφνειοὶ ἀμ ακεθ πε θάρσυνοι ἀκ ὁ 

ἐπὶ χτεάτεσσιν ὑπέρδιος ἔπλετο θυμός 

Οὐχὶ κασίγνητος τρόπων ἀναφαίνετ᾽ ἀποινοὺ ; 

Εὔτε σοφοὺς θυέσχοντας ἴδοι, κακότητα πατήσει, ͵ Σ Υ ͵ 

ἔλφρων ἀφραδέως χαὶ νήπιος εἰς ἔν ὀλεῖται (38), 
᾿Αχλύοοις ὅλδον δ᾽ ἑτέοοις λείψουσι μελάθρων" 
Τύμύους ὥστε μέλαθρα διαμπερὲς οἰκήσουσιν" 
᾿Ἔνοχέως χαλύδῃσιν ἑὰς ὠθίσουσι γενέβλας" 
Ἔκ γαίης ὄνομ᾽ ἔσχον, ὅθεν τίχτοντο δαμέντες. 

Νήπιος, οὐδ᾽ ἐνόησε βροτὸς γεράεσσι μεμηλώς 

Οὐλοὸν ἢδε κέλευθος ἐπὶ σοίσι δίχτοον εἴη, 

Εἰ ἰὰπο 5888 ᾿ϊηραΐβ ἰδ Παθαπι 3115. Καὶ τότε δὴ γλώσσησιν ἐπαινήσουσιν ξῇσιν, 
ΒΙΠΆΙ ΟΝ. ον θ 5, ογσαγα ὑπαηίμηδ 5 ΟἸΘρογι Εἰσάμενο: μήλοις ἀΐδην συμφράδιονες εἶλον" 

Οὐοπίδτη ΔιηδΓἃ ΠΊΟΥ5 ρ505 [ΟΡ ΕΠ Εν ἀδραβυθξ, Τοὔνεχα πευχεδανὸς θάνατός σ ΘΈΈΡΕ ἴφι νομεύσοι, 
}ακίογαιη νοΓῸ πᾶ Π 6 58}} γιρῃαπι θγνίσθαι ρομαπε; Ιθυνόων δ᾽ ἠῶθεν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα βεῖεν" 

Ιῃ ὁγὸο Π]ογαμι ἐπ αἘ1}6. οὐδ δαχ πὶ. Εἶν ἀΐδῃ κείνων ἀχρήϊιος ἔσσετ᾽ ἀρωγή, 
(οὐ τηθ τῆλ ΤΟ 15 65 ΒΟΙναν ποοορϑίξαίὶθ 1 Ἤπορ ἐμὸν θχνάτοιο θεὸς λύσειεν ἀνάγκης" 

Νδ ἀπά πῖο 1} αν 15 πομαίη απ στρ ὰϑαπηο, Μή ποτέ μο! πλοῦτον μερόπων περιδείδιθ, θυμῷ, 
ψι αι ν ΡῸμ 5 σρρ]ονθυῖ ραϊανίατῃ, ᾿Ανέρος εὖτ᾽ ἀγαθοῖσιν ἐπίσειε μέλαθρον. 

Νοῇ δαΐ τὰ τογίτ15. ΟΤΏ πὰ ᾽πὶ ᾿πἰδρηιη Γοραϊ, Οὐ γὰρ ἀποφθίμενος σύμπαντ᾽ ἀΐδηνδε κομίσσοι, 
ΝΟ ἱρϑὶ μη θβὰ βίοτία Βα} ἀδβοθμ δὲ ἀοπιῖιβ: ῃ Οὐδὲ οἱ ἄσπετον εὖχος ὁμῶς χαταδήσετα' οἴκου" 

ΒΟΙΌ 1) ἴῃ γὶν5 σπμάτσα!ν γοῦν ἀπ ἀα 116 εὐτς, Μοῦνον ἐπὶ ζωοῖσι φίλον σθένος αἰνετὸν ἔστα:, 
ἔτι να] 49 απ ἀαθ 1}, ατα απ ἰρ81 θοηαπι σοη δοοτὶβ. Καὶ σε μάλ᾽ αἰνήσειεν, ὅταν τί οἱ ἐσθλὸν ἀνύσης. 
με ψααιῃ ραϊσι πὶ βοη θυ ἰδ] σᾶρΘ550} [Γιιβῖτα, ᾿Αοχαίην πατέρων γενεὴν μετελεύσεται αὕτως, 
Νίσυαπι νι τοῦ πχσγόγαῃι δὲ οδβοῦραμα Βανι 5. “Ὄρφναΐην βιότοιο δύην χαὶ ἀφεγγέχ ναΐω». 
5ἴαΠι5,η θα 6  π|6}16χὶτ πολ 4 φη Γτ ΜΠ τι5 κιαάδηβ: Νάπιος, οὐδ᾽ ἐνόησε βροτὸς γεράεσσι μεμηλώτ' 
Θυδάγαρθαϊθιβ. 51}}}15 ἔαοίιι5 ε5., ἱπβθαίπιν πυ8οο- Τετραπόδεσσιν ἔϊχτο, φυὴν δ᾽ ἠσπάζετο τοίην, 

ἰ Ρὶν 416. 
ῬΘΑΙΜΟΝ ΧΕΙ͂Χ. ΨΑΛΜΟΣ Μθ΄. 

Ῥανάϊς ποηῖση εἰ φιαάταροϑιγηλιὴλ ΘΑ νη. Δαυΐδον ἔνατον καὶ τεσσαρακοστὸν ἄεισμα, 
Τογγαῖῃ ἰοίδτῃ νοσανὶξ ἀεοτὰπι Πθι15, ἕὰ ἀμ ατῃ σοη- Γαῖαν ὅλην καλέεσχε θεῶν θεὸς, εἰς ἔν ἀγείρας, 

ἰ ἄτϑβϑ8, 
80.158 πιο! 80 ογίαᾳ ἀϑά4π8 ἀἀ οσοδϑθ. Βελίου φαέθοντος ἀπ᾽ ἀντολίης ἐπὶ δύσμάς. 

(35) Εἰς ἔν ὀλεῖται, Ἐοτὶς, εἰς ἕν᾿ ὀλεῖται, Ἐνιτ, 
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Ἐχ Σιῶνος ξῇ περιλάμπεται εἴδεος ὥρῃ. 

᾿Αθάνατος ἱερόπεασι θεὸς ἀναφανδὰτ παρέσται, 

Οὐδέ τις ἀγνώσσων θεὸν ἔσσεται" οὐ γὰρ ἐάσσει, 

Τοΐο ποδῶν προπάροιθε διίξεται αἰθόμενον πῦρ᾽ 
"᾿Αμφὶ δὲ μὲν βέᾶρυχε μέγα σπέσχουσα χυταῖΐξ, 
Οὐρανὸν ἀστερόεντα πέλας μύθοισι χαλεσσει, 

καὶ χρόνα πουλυδότειραν, ὅπως λαοῖσι δικάζοι, 

᾿Αθανάτῳ θεράποντος ἑοὺς ἔυνα γείρατε πάντας, 
“Ὅσσοι συνθεαΐην θυσίης ἔο πιστώσαντο᾽ 

"Ὄφρα οἱ ἀγγέλέωσι δικατοσύνην ἐρχτεῖνήν. 
Οὔνεχκα τιμκάεις Βασιλεὺς μετὰ πᾶσ: δικάζει, 

Κεκλυθι, φῦλον ἐμὸν, λεξω δὲ τοι ἤ θέμις ἐστί, 
Κλῦθί μευ, ᾿Ισραῆλε’ σὲ γὰρ περὶ ἄλλα διδάξω 
Αὐτός τοι Θεός εἶμι ἢ, θεὸς δὲ σο: αὐτὸς ἐτύχθη. 
Οὐ νή σε μαψιδίχσι θυητ πολίῃσιν ἐλέγξω’ 

Σεῖο δὲ καρφομένην θυσίην ἐπιδερχομα! αἰεί, 

Οὐχ ἀλεγὼω 
᾿ὸὼς δὲ τεῆς ἀγέλης ἀρνήσομκι ἴσια μῆλκ, 

μόσχων, οὖς ἐν μεγάοοις ἀτιτάλλεις" 

πΆ ΨΥ τὲ τς οἰονὺ ταδμομο δασας τὶς ὅλ, 
ἅντα γὰρ αὐτὸς ἔτευξα, τά τε τρέφει οὔρεσιν ὅλῃ, 

᾿Ιδ' ὅσα ποῦ μεμόληται ἀρεσσινόμοισι βοτῆρσιν. 
Οὐδέ μὲ ποὺ πετεηνὰ δι᾽ αἴθεοος ἄφθονα λήθει" 

»οΤ ᾿Αλλὰ χαὶ ἀνθοφόρου με περίστεφει ὅλόος ἀσούρης. 
Σεῖο δὲ πεινάων δευίσομαι οὔποτ᾽ ἀρογτπς 
Πάντα γὰρ ἡμετέρη το ρέδοι θεσπεσίῃ χείρ' 

Οὐ δέχομαι ταύρους, τράγεον δ᾽ οὐ πίομαι οἴμα" 

Ῥεξζε θεῷ θύος ἡδύ" θύος γάρ οἱ αἶνος ἐτύχθη, 

γψίστῳ ὃὲ τεῷ» ἀπόδος Χλδι ΩΝ: 
ἢ ΤᾺ 

{ 

μ᾿ ἱ δ᾽ ἐπιδευόμενος χαλέεις μ᾽ ἐπίκουρον ἀνάγκης, 

Εἰμέ τοι ἐσθλὸς ἀρωγὸς, ἀτὰρ σό μεὺ εὖλος ἀξείσεις. { ὃ ἱ ᾿ 

Δὴ τότ᾽ ἀλιτραίνοντι Θεὸς προσεφώνεν τοῖχ' 
ἮΝ ἐνάηβε ᾿ 
Τ ίπτε μεὺ εὐδιχίας ἐοικυδεας ἐξαγορεύεις, 

αὶ μεὺ συνθεσίην φοόξεις περὶ γείλεσι σοῖτιν ; ᾿ Ὁ ᾿ς Ἄ 

ΑἸεί τοῦ στύνεεῖς πμελτδήματα χαλὰ νοῆσαι, 

Καὶ χάοιν ἡμετέρων ἡονήσαο πάντοτε μύθων. 
ἀρέα Ξ ᾿ ὃ ᾿ 

Καὶ πόδχ ληιστῆρι κακόφρονι σύνδρομον ἔσχες, 

Ξυνὸς μαχλοσύνης μοιχῶν ἀνεφαίνεο λοΐρῃ, 
Καὶ τεὸν ὡς βεόριθε χακοῤῥαφίῃ στόμα λάρον, 

Τλῶσσα δὲ δυσφροσύνῃσι περιπλέχεται δολερῆσι. 

᾿Αμφὶ χασιγνέτοιο χαθεζόμενος κάκ᾽ ἔδαζες, 

Καὶ σέθεν υἱεῖ μητρὸς ἀμήχανον ἔπλεχες ἀτην. 
Ταῦτα μὲν αὐτὸς ἔοεξας, ἐγὼ δὲ το! ἢσυχος ἣἦχ 

᾿Ὠίσθης ἀθέμισθ᾽, ὅτε τοῖ φρενὰς ἔτσοιμ' ὁμοῖος" 

᾿λμπλακίας στέσω σεῦ ἐναντίον αἰὲν ἐλεγχων. 

Σύνθεσθ᾽ ᾿Αθχνάτοιο λελασυενοι ὀσσ' 

δύ ποτ᾽ ἀφαρπάξειεν ἀμύντορος οὐ πάρεοντος, 
Θῦμά μοι ὄλδιστον πελεται χαταθόμιος ὕμνος, 

Ἣδ᾽ ὁδὸς ᾿Αθανάτοιο βίην ζωαοχεα φαίνει. 
ΨΑΛΜΟΣ Ν΄. 

Ἔρωτι Δαυΐδ ἀπρεπεῖ Ἐξ ποτὲ 
κλοπῆς ἑάλω δεμνίων ἀλλοτρίων' 
Εἶτ᾽ αὖ ἀνεῖλε τὸν γυναικὸς εὐνετὴν᾽ 
Νάθα" δὲ πειθένιος ὀφθεὶ ς τῷ Θεῷ, 
ει τὶ τρώσσων τοῖς ὀϊστοῖς τῶν λϑ' γῶν, 
Καὶ τῶν ἐλ ἔγλων φαρμάχοις χαταστύφων" 
Ὁ δ᾽ εὐγενείας οὐκ ἀναξίως τρόπων, 
Αἴσθησιν ἥττης ἀχλεοὺς λαξὼν, τάχος 

ἀγοτεύω, 

ΙΝΤΕΒΡΆΒΤΑΤΙΟ ΙΝ ῬΒΑΤ ΕΛ, 1382 

ἃ ἔχ δίοῃηβ διὰ ΠΠπδιταΐαν ἀβοουῦῖβ [ΟΥῚΠᾺ 

ῦ 

[τ Οὐ Δ Π}5. ποτα θὰ 5 6 ὰ5 τη δ 516 ΔΙ Υ, 

Νέα αἰψαϊβ Ἰσπονδη5 θθαμι ὁγΠ}, πο ΘΏΩ β᾽ ποῖ, 
ΕἸΠῈ Ῥοῦοβ δηΐο ρογίγαμβῖλ τά 6η 5 ἰσηϊδ: 

αἴγοδ νόγο οπῃ Γροσααΐ πιὰ] ατὰ ἐσύ 65 [ἀγρο. 
Οωϊαηι 8.6 ]αΐαγω ργορο γονθὴ5 νοσα Ὠϊΐ, 
ἘΠῚ ἔϑγνάτα πλα] }λὺ5 ἀἰθηίθηιν, ἢ ροραϊοταῃι ἀϊδοορίος 

[ςοπένονθυβαϑ, 
Ττηπλουία!! [ἀμ 105 5108. ΘΟηρνοραίδ ΟΠ 5, 

θΘυἱ ἰἀπ5. 580} } Π 01} 51] ο Πρτδγ αι! : 

{π᾿ μθ1 ἀπππαη δ οηε ᾿π5} {πη Δ 1161. 

Οποπίϑιη ποπογαξαβ ΠΘΧ 6 ̓  ΟΠιΠ 65 ᾿π610δ}. 

Ααά!, β.η5 πλθὰ, οἱ ἰσᾳιαν ΠΡῚ χααΐοπαβ [58 658, 

Απαὶ τη 6, Ισγαρὶ : ἰσ δηῖ οἰτοὰ δ]ία ἄσορθο ; 

ρ56 81 Βθὺ5 δι, 65 γῦρο ΕΠ0] 1056 50πι|. 
ΝΟ [6 νη 185 5801 ΠΟ 15 ΠΤΡΌΔΙΙ ἃ 

Τα γ610 βδἰσοδξαγα 5δουὶ Ποία νἀδ 0 5ΘΊΏΡΘΙ. 

ΝΌΟΝ οατο ὙΠ Ὰ]}05, 605 ἴῃ ἀοταῖθαβ ἃ}15: 

Ὁ δαίθηι ἴὰ0 ξρόμβο γαοῦβαρο ρμἰμσοϊα ρϑοῦτα, 
Οὐ ϊα ΘῃΪΠὰ ᾿μ56 δ οἱ θὰ φαῷ ας} 01 πο ΠΡ 5 511νᾶ, 

ἘΠ᾿ φαδ ἴΈγ 8. ΟὈΓ Βαατες πη πΙ Δ 15. μδΒ ΣῚΡ 5. 
Νοιψαθ τη0 [ὁναλο νΟΪ ΠΠ1ὰ γ 60 ΔΟΡΟΤῚ σορίοπα Ια!  μς: 

ϑ6α δὐΐανῃ Ἰου  θὰ5 οὐ πα το ἢ16 ὁογοη αὶ [ὉΠ οἱ [5 ἔδυ, 
0 δαΐθαιν Θβαυ δὴ 5 ΘΠ6ΡῸ πα πὰ] ἃαχιο ; 
Ομπία δα ποβίγα [θυ σαν} ἀἰνίη ἃ τ ἈΠτ15., 

Νόοη δαχαίο ἰαὰγοβ, αἰνομαγη. νογὸ ποι ρΡοίαΒο 

ἰ5Δ ΚΠ ΘΠ. 
5δου ποία δῃΐπι 

[051 1Δ5 65:. 
ΑἸ Εἰδβῖμηο δαίθιῃ ἰπγαπὶ το 8 ργαι δηλ ρυθοῖῃ). 

51 νότὸ Ἰηάίσαβ νοοὰθ τλ0 ἀἀἐ αι Ογ τ ἢ ΘΒ. (Δ Ε15, 
ὅποι ΠΡ] θοχ5 ἀοἰ δον, βοῦ (αι πιρᾶτῃ σου ἴαλαι σα θ 5. 

ϑαπο ἑὰς Θυσδῃ δὶ Πθπ5 Ἰοσα 5 δϑὺ [άλ|ὰ ; 
πᾶν πλθὰβ [5.185 μὲ ονὴοβαβ 6Π|15, 

ἘΠ οι ἐοαλαπιοπίι ἢ [Ὁ Υ5. ἀπ Δ 0115. [15 
ϑοιαροι σαϊάδιη οὐδὲ σοριαξοο5 ομδβίαβ οορὶίαγο 

Εἰ φραιίαμι ποπμον Ὧι Τ᾿ ΘΟ 885} ΒΘΠῚ ΒΘΡ ΒΘΓΙΔΟΠΌΤΙΑ, 
Ετ ρεάδαιν αν! πβᾶμο σοπουγρθηΐοοι πα Βθοραβ, 

ϑοοίαβ ϊρυάτϊοῖ ί Δα 6 Ροσ τὴ ν ἀράν 5 μου οι. 
ἘὺῸιαα αὐ ἀραηάαν! αρτοθιίαϊα, ὁ5 ἸποΟὨ 6 5, 

1ἱηραὰ Ὑ6ΓῸ ΠΟ] 65{115. ἱπνοϊνίιαν 4010 518, 
παι [γαῖρα βοάθηβ πιαϊὰ οὐ ΘΡαα, 

Ἐλ τὰ ΠΠἸῸ ταδί ῖα ἀΠ ΠΟ] Θ᾽ ΠΟΙ ΡΠ 8 5 ποχᾶπι. 

Ἡφο χυϊάοτῃ ἴρ56 ἔδοῖβι Σ 50 γόνο ααϊάθιῃ ἰαοἸἴιι8 
ἴογϑια, 

ἘΣχ βἐ χαϑὶ ἱπίαπα, φαοά 9} δῖ πιῖ5. τὼ 5ΙΧΉ11|5 

Ἱπμηοία 260 βαογηϊοίαπι ἀπ|]68 : 

Ὁ Ῥροραία 5ἰαίπαιι [6 ΟΡ ΠῚ ΒΒΠΊΡΘΙ ΔΡΒΆΘΗΒ: 

Ποπβρίγαίθ ᾿πηηιογίδ! 8 ἰητη ΘλΟ 5. (8) ἸΟ ΟΥ, 

Νδὰ συδιάο γαριαΐ νἱπάϊσο 0 ἢ ργαιβεη δ, 

Θαοτὶ Ποίαν ταῖν ΒΘα θα τα ε8ὲ σταίτ5 ιν τ ηλι18, 

ΤῊ γιὸ νὰ πηρλονία } }5 ΤΟ αν να] οϑίθη δι, 

ῬΘΑΙΜΌΒ 1. 

« Αδιονὶ Ὠανιᾷ ΙωΔο ὀσάσῃ5 ΔΙ φπδηᾶὺ », 
« Ἑύτὶὶ σοπνιοίϑ δϑὶ ΘΆΡΙΠαπὶ ΔΙ ΘΠΟΥΌΠΙ »: 
« Ὀοϊηπάρ σαγβαπι ἐπίογίδοι  χΔ Ὁ] 18 015. τηαρλ την, 
« Ναΐδει νουὸ οὨδή 0π5 νξὰβ ἤ6Ὸ » 
«ΤἸραῦ ναϊμ γα 5. ΒΆΘΊ ΜΕ 15. νου ΒΟΥ ΤΩ »» 

« Εἰ τοἀδυρυθοπυτῃα τΘ μὰ 6 }}5 ΔΟΡΊ(ΟΙ ΟΡ ἄρηβε Σ 
« ΠΙῸ γ6γὸ ροηθσοβιίαία ΠΟ ᾿παῖσηο ΤΟΓΆΩ »», 

« 50 η50} ου]ρῷ ἸδΏΟ ΘΙ ἢ 5 ουρίθη5, οἷϊο» 



4984 

« δΙαπϑασίαγα μα σαρ ΠΟ Π}11ΠῚ »», 
« ἘΠ βου! σοτάϊαμα ρει τὴ σο!η πονεῖ πηάρτδτη», 
« ὕκυσιοα ον 15. ὁοριΡ σπρΡ ααἰὶ σσοῖη! ἤοο », 
«δὲ φυϊπφααπδβι πη πα [1 ρα τη 15. ΘΓ ΠΊΟΙΣ ν, 
«ΑἀπΠ ον Ναϊπδηππ5. σα] ράχη παι ρη5»», 
αι βοια ΠΡῈ5. οἱ, Ἰδοτῦν αλ15 ΘΧϑυ χὶξ νο]ὰρ- 

[ἰα]οπὶ »-ς 

« Πἰνῖπο γόσι ; 61 ΚΘ ΡῸ τη 5601 οοτ δ λ ΠΆΠΑ.» 
«αβοπᾶο πινοσᾶλβ, Πορία 105 ρυΟρΌΒαΠ Υ͵ὰβ», 

- 

-- 

«1 ροθίουῖβ ρυἀθηι5. σοι ΒΊ] απ ἀπο! 
« Παϊαν νοτὸ ἀαϊη υαρδϑίταυβ δα αἰαγῖ8. οὶ 

[νυ τλ ἢ τι5, 

πιάϊρο ταϊπΐ, θα, να} ρῥτορ {1115 518 

Εἰ ππδᾶτῃ ᾿π {π|εαίθαι ρου 8. ΤᾺ ΙΒΟΥΊ ΟΡ] ΠΘΟΤΒΠΠ10, 

Ῥροσδίαταῃ αρϊαο πχδιλι ΔΙ Ρ 115 αἰπιὰ Ἰανα 5 ; 

ΝΟΒΊΡΟ ῬΡΌΘΌΙ ἃ βοσοδίο τὴθ ται} 165, 

Οπομίατη ἐπα! αἴοια τπδᾶμ οθῸ ΔΏΪη. 5. οορβηονί, 

1 παρα μοσοαΐται τουϑδίαν ΟΡ οοι]οβ, 

Ῥοσσανι τὴ (6, Βραίδ, οἱ ἰδ σοραχι ἀοϊογαπι ἴροϊ. 

{Ππ| σαοία5 γ θυ] {πὶ8 ἀρὰ οὐ] 08 ἀρρᾶνθᾷβ, 

Τὼ ἢπιάϊοῖο δαΐθτῃ 5015 θυ ἐθΒ Δ ΓΙΟΤ ΘΣῚ5. ΟΘΕΘΣΙΒ, 

Εἰδαπ αἰ χα 88} 16 Ῥαΐεν ΒοπΉ αν} συμ 585 1 

Ἰὰξ τὸ δῖ} μοῦσα 5 ὁομσορΙ νοπδιδηζα πιαίοῦ, 

ἘΠ δαρίοπ 1α! οσσα] το τπθ (πιῶ ἀσοα 5} γἱ5: 

γϑβορο Ῥαγυτα ΠΟ Ἀ5ΡΈΡβ 5 ρου ἤ οί 68, 

1 Ὲ χα το απ ίδιασῶν αν ἔποῖοβ πλα να 5. 

Ναμθα 5. δὲ! Πὰ 6Ὁ ΒΆῸ11 πὰ 015 ΡΡΆΡΟΩΒ 
0358 ορριυββουιπι ἃ [ὦ ΘΧΘΏΠ αἰ Ομ. 

Ροοραίο ποὺ ῬΤΟΟΪ] ἀγόσίδϑ γα] (πὶ : 

ΕἸ πιδὰϑ ναστὶδ5 5[1|{{|}858. Ρογἄαβ, 

Ραυτγαπὶ ον Τὰ ἢ], ἴδχ, 'ὰ ροοῖορΙ 5 γί 88, 

Νοϑιεῖα ἀτῖμο ἤνγητιμ νἸβ ΘΠ 115 ΒΡΊ ΓΤ !ατη, 
Νὺ πὸ [χἃ θτΟσΙΪ ὈΓΟ ΟΝ ἃ [ἀρῖο, 

Νοάας δαθοίασε πιν ΒΒ ΤΡΙ αὰπὰ ἃ 116 ΡΙΌΓΘΙΙ5. ΓΟ- 

[1ὉὈᾶἢ 5. 
θα ταὶ 10 τα {1 Π}}}}}8 γρυοσλ θαι, δχ : 

πρίν ἢ γνονῸ ΡΥ ΠΟΙρΡΑΠ τορὰῦ σὴ ἤρταα 1 6111}. 

ῬγΟθο βἰκηϊ ποσὶ ἐδ 5 1117 }15. Ὑ188 

Αἰ τὸ βοιῆρεῦ τ γδτῖ ΟΠ νΟΤ ΓΙ ΘΥΤΌΠ 65. 
[ἀπρη πο νἱΐο, ἃ οασδο ΠῚ βόῦνδε: 

Δι. ΠΊ|ατὰ τχθὰ Ἰρπα ἐπἰᾶπι ὈΧΤ τα ΒΠ). 

᾿ναλὰ τὰθα, σθαῖο, ΔροΓὶ, [ποι ϑτὴ ν ῦοὸ ἐπᾶτὴ Ὁτὸ - 

[οἰαπιαθο. 

51. βου Ποία 1555} 1, σὺ τη! ο Ῥδιὴ ραγα αι 
ὥρα πὴ βιοοὶς ἀοἸορ οτὶ5 βα ον οἵἴξ. 

ΤΠ ΟΡΊΔῊ Βα ον ΠΟ πὶ ΞΡ  ΠἽ{π|5. ἀπτα }Π15. σαγα οκβὲ : 
(οτ' ἴδχ Βα ]αΐπηι 6. ᾿θὴ 8. πο εἰ ερίοθι. 

Βολια τα} Βἴοαιϊ, ραΐα, ποία ἀ 68. 

ῬΓΟΠο νότὸ δργϑαϊδαι ἱποιψθ τσὶ δ 1 Π δ πίμιν, 

πάπα ἅππ|Ὸ 1π511}18 5 οὐ Πα σται ΔΌΪΩΝ15 ΔΟΟΡΙαΒ 

Ὑαον Ἱ Ποϊιτηιθ. βἰσούτῃ οἱ ΡΒ 5. Πὶ γουρδηΐοη νᾶρο- 
[1{61Ὡ. 

ΘΠ 6. 0 580 Πα πΐ ἱπὸ ντς]Ὸ 5 ΘΌ μον Δ] τ]. 
ῬΒΑΕΜΌΕ5 1... 

« Βοοδα5 παρτοθὰ5 δὲ ροβίεα δα] » 
« Ὠϊχὶ ᾳοά αν δὰ Ιπχτὰ ΟὙἘΔ115 Ὑ6}1Ὲ Ἰογα] τὴ », 
« βοπονοίυ 564. ἀσοινγις ΑἸ ΠΙΘΊ ΟΠ πιασπδη ΠΟ »». 
«Ἀπ 5 νοτὸ σαϊ πα ει Ππὶ 65} οἱ ΡΥΙΠΙ ΠῚ σας 

[δ ᾿ς 
Ουᾶγα τλΐπ] το πί5 ρτΟ ΡΣ ἱπρτ ἐδ 1 οομ Πα 5, 
Ταϊααϊ αἴθηα δαΐτα 8 (ο α ἀἴ6 ρογ οἴμ᾽ 
Οἰγοῦγα νότὸ 19 πσαδ Ἰ]χύδηῖ [11 σοι πη θ] δ πα : 

ΑΡΘΟΙΙΝΆΒΤΙ ΡΊΙΘΟ, ΓΤΑΘΘΡΙΔΕΝῚ 12δ} 

Τὸν μειλίχιον ἐξιλάσκε! ἀεσπήτην, 
Καὶ οἶκτον αὐτὸν συγχινεῖ πρὸς τὸν μέγαν, 

γ΄ »"» “ ᾿᾿ 

ἴλσαι χραδίης συντοιδῇὴ ὑέλῳας τύϊε, 

Πέφυχεν πεντηχοττὸν ὁ ψαλμὸς μέλος, 
. ἢ ᾿ Ν ῃ 

Μαγχλοσύνὴῃς δαθανος ἀταπθχλίῃν ἀναφαίνων, 
Ὁ " "9 
δάκουτι) ἔσθεσε 

, - 

Εῤφροσύνης στονα χαῖς χαὶ 

τέρψιν 

᾽ ν. - ᾿ Ν, 

Αντιβέῳ βασιλῆι Θεηῦ δ᾽ ἐλεήμονα θυμὴν 
Ι ᾿ τ Ἵ , 

Μυρόμενας χχλέων, βροτίας προύθηκχε κελεύβους, 

Ὄφρα χεν ὀψιγόνοιτ! σαύφρονα αὐὔτιν ὑφέλλοι, 
ΤΙΣ Ἂ ᾿ 5Ἀ γ Ἶ- Γ 

Ῥ αἷο δὲ πεντηκοστὸς ἀλεξίκακος πέλει: ὕμνος, 
" , ᾿ 2} Δξυομένῳ μοι, Ἄναξ, πεοιώσιου τλκος εἴης" 

- ΄ὌἝ Νς ΑΕ 
Ἑαΐ μεὴ δοτνομίην ὀλέσοις οἰκτίρμον: βοῦλτι, 
Ι] 4. ͵ : , 5 Ὁ ἄν Δὲ [5 ἔμ ῃ 

Αμπλαγιην ἀπόνιψον ἐμὴν πλέον υδατ' νιζων. 
. , » » - “- 

Βμετεοις ἀπάνευθεν ἀτασθχλίης μὲ χαβαίροις, 
ἐᾷ ᾿ “, Ὁ ἯΙ ! 

Οὔνεκα δυσνομίην μὴ ἐγὼ ποαπίότσσιν ἀνέγνων, 
“- . . ἂν 

Καί μεὴ ἀτασθχλίη πέλεται κατεναντίν» ὄσσων, 
κε ᾿ ᾿ ἐ »ἢ Ἢ Ε 

Ἴλιτον εἰς σξ, λίχκαρ, καὶ σευ πέλας ἄλγος Ξτεῦζα, 
» " ν΄’ ᾿ - “ - ᾿ 

ὄφρ᾽ ὅσιος μύθοισι ττοῖς μετὰ πᾶσι συνείης, 
Ν ἂν ' ᾿ ᾿ δ ες 

τι μοῦνος πραφερέττερος ἔσσεαι ἄλλο), 
λ! 

ἊΝ μω 

Ἐν ὃὲ δι 

2 πατὴο ἔσπειοε πιθήσας, Καὶ γὰ 

Καί μ ὁ τ 

Καὶ σοφίης χρυφίης κε τεῆς ΠΝῚ 

᾿γσσώπῳ καθαρόν με περιῤῥχίνων τολυπεύσεις, 

Καὶ πολὺ λευκότεξον χιύόνὸς τελέσεις μὲ λοξῦσας. 

ἐ 

δυσυομίῃ μὲ 

π πότνια μ ἡ τηρ᾽ ἥν. ἡ ᾿ ».» Ν , 

ἀταυσθαλίησιν ἐκύσχτ 
ἀν " , 

ἄξας ἁταρ ποὺ ς᾽ 

"λγγξλης εὐφροσύνης χαὶ χάσματος ἀμτκ φανείης, 

Ὄστέῥα τειρομένων ἐπὶ σοὶ κεχασήσεθ᾽ ἅπαντα, 

᾿Αμπλακίης μεὺ ἄνευθεν ἀποστοέλειας ὁπωτιήν" 
᾿ ΕἾ Ἴ ἄ, 

Καί μεὺ παυτοϑαπὰς ἀέσιφροσόνας ἀμαθύνοις, ἑ Υ ᾿ 
“ “ ᾿ 

Γλχραντον κοαθίην μοι, Αναξ, ἐν στήθεσι τεῦχ οἱς' 
- ι΄ . Ἔ ᾿ ͵ ᾧ ὦ 

Νωιϊτέροις ἴῇυνον ἐυσταῆςς Ἐγχασι πνξῦ μα" 
᾿ 

Μή μὲ τεῆς ἀπάνευθεν ἀποῤῥίψειας ὀπιωπῆς, 

Μη δ᾽ ἅγιον σέο πνεῦμα ἐμεῦ ἀπὸ πάμπαν ἐρύκοις, 

, ᾿ Φ ν᾿ » « 

ἀός μοι περπωλὴν φάεης παλινάγοετον, Ῥσσὴν, 
᾿ : ἐτῖκς. 

Πνεύματι δ' ἀρχεύοντι βίην στήριξον ἐπλεῖο, 
᾿ Ν » ᾿ 

15 διχση μένοαιμ' τεὰς ἀνύμοισι ψελεύβους᾽ 

Πρὺς ὃὲ σὲ πάντοθεν αὖθις ἐπιστρέψουσιν ἀλεῖται, 
πὸ - ᾿ δ . , 

Φίγγος ἐμῆς βιοτῆς, ἀνδροχτασίης μὲ σαώσοις 
ἝΝ »,- ΕΣ Θ ἕ ν, “, 

Εὐδικίην με γλῶσσα τέῃν περιγηθήσειε, 
Χ 4" χ ἌΝ Μ ἐν ΤῸ δὰ . ἊΣ ἤν ΞἾΣ " , .)" 

εἰλεά μευ, Μάχαρ, οἵγε, δίκην ἦ᾽ ἀνὰ σεῖο βοήσω 

Εἰ θυσίη» ἐνετείλω, ἐγὼ προΐαλλον ἐτυίμην" 

᾿Αλλ οὐ χαοφοιλένοισιν ἰανθήσῃ θυέεσσιν, 

᾿Αθυνάτῳ ρυτίς πντῦμα ψηαμαλὸν μειλξληται ᾿ Ι ἶ κι Μμεὶ ἱ 

ἼἜτορ "λναξ χβαμαλὸν καὶ μείλιχον οὐκ ὀνόσχιτη, 

Ὅλδιά μο! Σιῶνι, Μάχαο, χαταθύμια δοίης" ᾿ τ }ὔ ᾿ ἑ 

Εὖ δ᾽ Ἰερουσχλῆς κλυτὰ τείχεα τεκταΐνοιτο, 
δή ἐκ τότ᾽ εὐξικίγς θυσίτν ποχπίξδεσσιν ἕλοιο ᾿ ἑ , ἐν } 

“ 

θῦμα τε καρφόμενον χαὶ ἄνω σπέρχουσαν ἀϊτμιν, 

Δὴ τότ᾽ ἐπ'ίόῤέξουσ' τεῷ λόσγους πεοὶ Πω μῦ ᾿ 3 .-Ὅρες 25: τεῦ μοσγοὺς Τ οι μι, 

ΨΑΛΜΟΣ Νὰ-. 

Δώηγος κακόχαρτος ἀτὰρ μετέπειτα Σαρύλῳ 
, » " γχ ᾽ ,»" 4 

Πεφοαδεν, ὡς ἀχυῖδος ἐς ᾿Αγδανάτου μόλε νυηῦν, 
᾿ὐμενέος δ᾽ ἔντηπεν ᾿Αδιμελέχου μεγαθύμου, 
Τοῖο ὃὲ πεντηκοστὸν ἔου χαὶ πρῶτον ἀεισμα, 

Τίπτε μο!: ἀλχέεις σφετέρη κακύτητ' πέποιθας, 
, ὮΝ . 

Δυσνομιίην ποαπίδεσαι πανημχῆδν ἐχτολυπεύων ; 
᾿ Ρ "Ω ΄ 

᾿ΛμφΣ δὲ τοῖ γλώσση ἀθεμίστιον ἔσλυσεν ὕδριν, 



1385 

Ὧδε δόλον ποίησας ἄτε ξυρὸν ὁξὺ τεθηγός" 

ΠΣ 
ἂν ἼΟΡ ίης φιλίων χαχόπγτα βαοεῖαν, 

᾿» 

᾿λντὶ δικαιοσύνης ἀβεμίστιχ πάντ᾽ ἀγορεύων, 
Τλώστης ΕΝ ἅπαντα δολόφρονος ὀμφαγαπάζεις" 
ὑρῆβες ἌΣ σαβελεῦνθε ὃ ΓῸ τ᾿ ἐ Δ κὴ ἐδ 

νγθξεν “ἄνας χαβελεῖ σε οιαμπερξς εὔχος ἀπούρας 

Ὡς δ' ὄρπηκα ταμῶν σε, τεῷ» ἀπονάσσεται οἴχων" 

Ἵ ᾿ ἀποσπάσειεν ἀπὸ ἀυθνυβ ἀκλέα ῥίζαν, 

Ευδιχίης λεύσσοντεςὐπ πτήξουσι ὦ ὑποφῆτα:, 

᾿ ὁμῶς ἐρέουσιν ἐπ᾽ αὐτοῦ μειδιόωντες" 
ἄνατον Θεὸν οὗτος ἔχειν ἠρνύέσατ' ἀρωγόν" 

-Ξ ΗΝ 

Ξε. Ὁ 

οΟγ.: 

Θυμῷ δὲ κτεάτεσσι περὶ σφετέροισι πεποίθει, 
Αἰεὶ μαψιδίοισι βίην χεχυρυθμένος ἔργοις. 
Αὐτὰρ Ἰῶ πεοὶ θεῖον ἔδος βούω ὥς τις ἐλαίη 
Θεσπεσίην ἐλεητὶ τὸν ἐμοῖς τϑτὶ Βπμεῖσς ἢ ας. 
Καὶ νῦν χαὶ μετέπειτα διηνεχέεσσ ἐς νέθλα:ς, 
Ὧν γάσιν ἐξετέλεσσας, "Αναξ, τεὸν αἶνον ἀείσω, 
Πάντοτε σοῖς ὁσίοις ὄνομα γὙλυχὺ σεῖο δοκεύων, 

ΨΆΛΆΜΟΣ ΝΡ΄. 

ἀχίδου πινυτοῦ ὑπὲρ ἀντιρέου Μαελάτου 
.ν Ὁ ἈΝ - ΠΡ νι» “ 

Τοῖο ὃξ πεντηχοστὸς ἔθν χαὶ ὀεύτεοος ὕμνος, 

Οὐχ εἴαι Θεὸν εἶπεν ἑοῖς 
Αἴσχεα τεχκταίνοντες, ἑοῖς 

ἦν στέρθεσιν ἄφρων" 

ξξέφθιθεν ἔργοις. 
᾿Εργχτίνης οὐχ ἔστιν ἕως ἑνὸς εὐνουμ τάων, 
Ἄφθιτος οὐρανόθεν βρότεον σχοπιάξετο φῦλον 

᾿Ὀοψόμενος, τίς ἄναχτα Θεὸν διζήμενος εἴη, 

Πάντες ἀπολλίναντες ὁμοῦ χλονέοντο χαχοῖσιν, 
᾿ Σ Ν 3» « Α ἡ» , 

Ἐργατίνης οὐχ ἔστιν ἕως ἑνὸς Ξὐνομιάων, 
Οἱ δ᾽ ἀγαθῶν ἀγνῶτες, ἀξὶ του φοάδιλονες ἄτης, 
Ααὸν ἐμὸν χατέδοντες ὅπως βθρεψένορα σῖτον, 

᾿λφρχϑδέες ἐλάθοντο Θεὸν βασιλῆα λιπέσθαι" 
ἢ ῃ “ΣΝ . ΕΝ Σ " 

Δειμαίνεσχον ἄδην, ὅτε ὀξίματος οὐ χοέος ἦεν, 
Ὄστξα πάντα χέϑασθαι, ὅπτοις μέλει ἀνῆνας ἰαίνεινς 

Καὶ σφίφιν ᾿Αφθινός αὐτὸς ὀνοσσάχλενος πόρεν αἷ- 

ίσχος. 
τόροι ἐκ Σιῶνος ἐπίῤῥορον Ἰτρχήλου, 

ὅταν στρέψεις Θεὸς χατὰ δούλιον Ἡμᾶρ, 

ος ἀγαλλέαθω περιώσιος ᾿Ισραῆλος. 

ΨΑΛΜΟΣ ΝΕ", 

Τήνδε θ τῷ χε λάδησιν ἀναξ λαυίδος ἀοιδὴν, 
Ζηφαίων δ᾽ ὁτε φῦλον ἀτάσρθολον ἦχο Σαούλῳ 

ΠΣ θέμεν 27 ἡγβλίην ἀποφώλιον, οὐδ᾽ ἰκοτάων 

φείσχτο, λαυ ὸ δον ὃξ με ετὰ οὔτι φᾶντο χεχρύς φθα:. 

Τοῦδε μέλος τρίτατον χαὶ τηχοττὸν ἐτύχθη. 
" ΡῈ . “- , 

Οὔνομα φὸν, βασιλεῦ, Ἐξ χακῶν ἀπάνευθε σχώτο:, 

Καὶ μ᾽ ἀναμετρέπας περὶ σὸν σθένος ὡδς δικάζοις. 

Εὐχωλῆς πελυσαξοῦς ἐμῆς, πανυπέρτοτε Πορλάν" 
ξ Ἂς ΤΝν, ν 

λλύθοις ἩΔΕ ΤΟΙ ἀριήκοον οὔας ἐρείδοις 

ἐς 6 [ω τὰ Θ᾽ ἀξ Οὔνεχα μοι ξεῖνον δηίων θωρήξατ 

Καί δὲ ἀνιυχνεύεσκον ἑλεῖν μενεδύϊοι ἧτορ, 

Οὐδὲ νόῳ βασιλῆος ἐπεμνήσαντο Θεοῖο. 
τοι ἐμοὶ χαλέοντι θοὸς ἐπιτάρῥόθος ἔσται, 

ὡς ποομαχίζοι, Καὶ μεῦ ἴΑναξ βιότοιο διηνεχξ 
τὰ 

Κάδεα δυσμενέσσιν ἀποστρέψειας ἐμοῖσι" 

Ῥαλτπο, ).Ακ. ΧΧΧΙΠ, 

ἹΝΤΕΒΡΕΒΊΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΙΤΕΜΝ. 1358 

Α ὅς ἀο!απι Γ0ΟἸ5}} (ἀπ Ππληῖ γα βου πτηι πὲ αστομμὸ 80τι- 

ζἴατῃ. 
ΡιῸ Βοπί σα α!ο ἢ  σοης πὰ ἘΠ  ὰπὶ βτάνοιῃ, 
Ῥγὸ 7ιβαηϊα, ᾿αἴχαὰ οὐλΐα ἘΠ Π ρης, 
[τπρυῶ νουθαα. ὁσλῃν ἀο! 56} αν ρ θο ον 1 
Ἰηάθ Τιὸχ ἀοδίραοε [6 56ΙΏ 6} σἰοτία ρΎν 15: 
Ταπαπαπὶ νθτὸ γα πὶ Οὐ ΟἿ ἀ6}5 6 Ε}}15 διῃἰσγαθὶς 

[Θὰϊθῖ5: 
Τυδηι νθτὸ οΥΟΠ αι ἀο ἔδτγα ἐπ ρ] ον πὶ γαἀίσομι. 
{5} Π 4 νἀ θπῖος πὰ ΘΒ} ναίθο, 
Ταϊία γορὸ ἴθι} ἀϊοθπε βαβον δίηὴ τ άβηίοσ; 

Πα ηλογι ! πὶ θαπι ἰ8ί6. ΠΆΡΘΡΘ ΥὙδυσβαν! αἀϊαίο- 

[τρχὰ΄ 

Αὐληιο δαίοιι 556 58:0} 1} 115 ἴπ διι}5 5ρϑγανιῖ, 
ΘΏΡΟΥ γᾺΠῚ5 ΤΟΡῸΓ ἀΡπιᾶ 5 ΟρΟΥΙΡι5. 
ΑΞ 6ρο ἴῃ ἀἰνίηὰ βορᾶς Πογρο γο]αῈ «αι ήδπι οἸἶνα, 
θεν μπὶ λον ]σογαϊατη πο 15 Θχροῦσϊ 5. Θ0]15, 
δ ὐπὸ δἱ ροϑέθα μοΓροιαἷ5 “οηΘ γα ΟΡ Ὲ8, 
Οαοτγιμῖ ἥπαϊα ΓΘοϊβίϊ, θχ, τπτα Τα αἄθαι σα απ, 
ϑΘΒΙΡῸΡ (π|5 58 015 ποι δῖ ἀπο ἔα πὰ ΟΡ βογναῃ. 

ῬΒΑΤΜΙΠΣ ΤΗ͂Ι. 

γα ἀἰς με κεν εἰς. ρυὺ εἰϊοΐνιο Μαοίοίο : 
Ημλι ὐονὸ χυϊηηιασοδιας οδἱ οἱ φοσιαιζις ἐμι- 

{μιητιο,) 

ΔῸΩ. 8556 ϑυμὶ ΑἸΧῚΈ 515 1 ροςίογ!μθαι5. Ἰαβιμνίθῃς, 
Ταῦ ρα πιο] ο θ6 5, ΞῖΠ15. ΘΟ ΤΌΡΕ 50} ΟΡ ΟΥΙΡι 5. 

Ορονανῖι5 πῦὰ οϑὲ ἀϑαὰς αὐ ἀμ απ αί αη. 
“Ἐτορὴι5. ἀθ σα0 πλοτία! α ΡΙΌΒΡΟΧΙΕ ρθη, 

Υἱβαγιβ, {(πἰ85 τορθαῖ Ὠφθηι ΠΡ ΓῺ 5. 51}, 
Θιλμϑ ἀδο! 165. δ᾽ ηλ] αν ρα η ἴοι τ 8115. 
Ορθγάνι 5 ἢ ὁπ. πϑῆπο αὐ ἀπυτῃ ΦηΟ ἔα η1, 

ΟἿ] γον ΒΟΠΪ5 ᾿ΘἼΟΙ 51, ΒΟ ρ6 τ οπ ον 65 οχίδ, 

Ροραϊαῃ) θαιπ ἀθνογαμίθβ αὐ τόθ π  Ἴ 6.5 1υἷ- 
[ἄσππι, 

δΙΌΠΟΙ ΟἸΠ 5αῃ} θαι γόϑοιὰ πιγοθαγα, 
Τγομίάἀανοτιαί 58}1}5, σαδη 0 μᾶνοτΘ πθΠ Ορτβ δγαξ. 

0658 οἠηηϊῃ ἀἰβδιραία βαηέ, «δ 5 σα υτρ δδὶ τἰσοξ 
[(ο]οοίανο, 

ΜῈ ᾿ρ515 φίσρι 5 [058 θαυμα η5 μΘ 1 ἀσάσοι, 

Οὐδ ἀεὶ οχ ϑίοπο δἀἠπ!ογϑιὴ ἰ5γδο]} Ὁ 
ΡΙΟΡΙ5 ψιᾶπᾶο ςοπγουίογιξ 1)6 15 Βοσνι]οτα 161}, 

Ταπο ὀχϑα! οῖ τηάδη5 ᾿ϑγὰρὶ. 

ΡΙΠΑΓΜΙΘΒ ΜΠ. 

Πὰς ἢ 60 οὁδοίπτε το ἢσυϊ Οανηῖθνς 
Ζορηυνα 0} 0 χιαηο φολλες ἐπιρίμη, αἰἰμξ δαμί 
ὑοπέρα ἔα πίθος υαπῖμνε, πθίμο βϑνυὶς 
Ῥρρογοῖξ, Ἰγανίάοηα νερὸ ὅλον ἴρδος αἰσοναγξ ὁοσμίίαξ5ο. 
Πα) ἐάν ον τον ϊα εἰ οὐ αμαργοοϊνειὴι 68. 

Νοπιθὴ ἴπατῃ, δσ, 116 ἹΒαΤΟΡῚ ΠῚ μτου οἱ βογνθ, 

Εἰ πῖὸ ἀϊιποί6η5 ἴῃ ἰᾳ0 τόθ οἷο ἡ] ῦς 
Οταιϊ μη οχαιάϊ πιθαπὶ, Βα ρτοιηα Ρϑίουῦ; 

ΥΥΡῚ5 ΠΟΙ 5 οροαϊ δηΐδ ἀ 6 Ὼ} ἤγπΙ68 ἃ: 

Οποπίαμ ἃ! πιὰ Ὠοβί πηι ἀγα ίτιλ ἢ} ΠΘΉᾺ5, 

ἘΠ τηϑαὴλ ἀπ βίθγα! ἀπίοννο [ΟΡ (85. ΟΡ, 
Νοῦαο πη τ ρὶβ σοσοσνία}} ΒῈ 1, Ποὶ 
Ῥνοίροίο τ] ᾿ητοοδη 65 ἀα]αιον οὐἱξ, 

Ἐπ πιθαῦλ ὸχ να ρουρθίιο ρτορυρηρί, 

Ῥο]ογ6 5 Ἰ]}1015 ἀΥοΡ ἃ 5. Πλοβ ; 

ἀλλ 
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Τιᾷς γόνα νον ἰαῖο, οχ, ρ5058 ὀχοῦθοθθ. 

(κοίθγα τι οκὸ 1 ἐαουρ Ποίαν ἀθίτηο σαρίθπ!  μὸρ- 
[Τρ 

Νοιαρὴ ἰπαπὶ σαιατα, ἤδχ  θυππ πὴ θη ΐτα οϑὲ 

Οαοηΐδι θχ ὁπλαὶ πο ατα στ ρα 51} αὐ πατῇ θεθ8- 
{5ι1αἴε : 

Ταἰπιϊσουιπὰ χορὸ ὁβίδπ ἀϊ5}} πχοὶβ Οσ 115 ροτ]οἰθτη. 

ΡΒΑΙΜΌΒΊΊΙΥ, 

Ῥαυϊαὶς ρυμαάοπία, Π6ο ναί, αἰρηβ ἀμτανηιςς 
ει φιαρθδίνιμΣ διδίδίο 5 ὑοπῖβ εἰσα φμαξμον αἰϊὶδ. 

Οὐατοηθι ὁχάθι! πιοαπὶ, Βα ρνοπλο Ῥίον, 

Νϑάὰ8 τπθὰππ ρΡδύθτα λοι ὈΤΟΙΒῸΒ, ΡΟ ΟΥΘᾶΒ. 

ον, ποκίλατα νον ἀπ 5 ἀσοῦο νοσοη, 

Ἰγαϊαβ ὁταθτῖβ. οἰα πον α5 αὐτο ἐαγθαϊαβ θα τη, 

Εαϊταϊοὶ νοσοιῃ ἀπά! δὴ δἰ ἈΡόγοπι ρϑοσαίουδ. 

Οὐοιΐαπι ἐπ Ἰ 4} 05 τὰ} ΟΠ πα θᾶ πὶ πγο] δδίαβ, 

ΑὐοΡγθα νθΓὸ Ππγοπίοβ ἴὰ ἀπ τη15 τᾶτα ρΟΒαΘΟΠΗΪ, 

[πὶ τὰὸ ποϑίναῃ σοπί αὐ θαισπὸ βαποίαηι δου: 

1σ᾽΄ δ ταυτ 5. νίαν ποργο θαιη κυ πιοη οι" 
βάνοῦ οἱ ἰτθιλοῦ 5}}ΡῸ} πὰ γθη1}, σοῃ δαὶ νδτὺ Ἰὴ- 

[ξδι}3 οαϊίκο, 

ΗΙχὶ τότο Οὐ 5 μι} ρΘΠΠᾶ5 μι δοα 5160} ΠΟ] χη] 85, 

{Ππ οοῦρὰβ ἃ Ιάθογα νο]δῃ5 γϑ "ον ὃ 
οησο Γἀσόπὰ ροβι}, ἢ δαίοιη Το ΒΒ τη δία οπθιη 

[ὁὐὔθλὺ, 

Τρ να ι15. ἃ αἰόγαι ὀχβροσί!ῃ8 ϑθθυθυθ ῥτὸς 

ΕΘ ΘΠ. 
Βιημρσαᾶϑ δονὰπὶ (απ ἀϊντάοπβ νἶρτα πὰ μοπίαπι: 

Π]σα! ἴδια ἰπτο]]οχὶ, Ἰασιαι ποι ααθ ἴμ τ} Σ 
Τοτγγοβ αἰθ ποοίοααρ οἢ5 οἰγοαπη ἀθῃξ. 

ἴῃ ἢλδύτο ταὶ αίργῃ ἔδει, ὁ Ἰαρονόυθα ΠΟ ομ Ξ. 
Νοίαθ ἰαρθον Φο]058}.5 5815. ἀθ ἴδ οὐ! ἃ νῖῖβ, 

51 0 ΠΟΒΕ5. [ΟΥ̓ΞίΣ56Ὲ ρυοθεῖξ, ξᾶῆο [ΓΟΡίΟ 585}- 
[πα 5501}, 

Ειδηλ ὁκυνὴδ νου δόντι ἀθο ἢ λπβθπι ΠΗ ρΟίλαηι ὁ 
ϑοή, ἀὰχ ον αοίδ 5ΒΟΡΟΣ ἀπ Δ 1 }}5. 

ΝΟ 8ΙΏ00 οομ νιν} ἀρτὰ ἀθ ραβίαμδιηϊϑ ἀπ]66 ἢ 
Νόηπεἀοπηαμ) 6} αι οα σοβο ρη [65 ἀξοοηἀἰηιιϑ 

ὉπΠ]}Ππᾶτὺ ΡοΡἰ Οἱ οαῖβ γΘΆ7ΔΓ λον β 5}}} ἀἴσης [ἀσΕ5, 
πη ἀὐίθηι ονοὶ σα τ ρα τὶ αὐ ]χῖς νἱν οι 65 ἀρεοοηδαμε 

Οὐἱ πιὸ τ 0 64115 ἔδσαμ!, π θα {18 πὰ μαβαν118, 
ϑοά δ8ὸ οἰσαανὶ, ἰλοῖι5 νον πλοατὴ 8 πάν} νοῦύθιῃ, 

Αθ αῦτογα παγράθοσπο αὐ νοκροναχῃ δἱ πιράϊπῃι ἀἴθιη 
νοσοῖα ποβίσαλ οχαιι δὲ ἀπ ἢ 1 ΠῈ1Ξ. 

1. μᾶσο ὑου ΠΡΟγα ̓ς ἃ ΘΟ 15 ΒΌ ΒΘ ΠΡαι5, 
Οὐοηΐδηη πα} ἡ} 115 δ η[ὁ5 Το ρ πε Βα  . 

Π105 Θχαχ πῃ 5 βοηίοῦ παι} {{]ροἴδοϊαϊ, 

Νοῖ θὰ ρει Βαθθα!, δὲ πο σαγαπὶ θαι. 

Ἰχίοη:}, ἡχαϊαα ᾿πὰματα νογοαίονα δ ορδιὰ. 
ΠῚ νθτὸ 1051 βου! οπὶ γΘΡΌΣΝ ΡΟΒΙΘΓΙΩ ρόαι, 

ΕἸ, οἰ αἰνίβθγαη!, δ υβριθαϊηλ ἐνάτῃ να] Π5. 

ΡΓΟΡ6 ἱπιηουία}15 ν] ἢ}, σοῃΒΠ πὴ ΠΘΡῚΒ : 

Βουαπε νοῦ ΒΘΡΏΔΟΠ 65 [δ Τα} πιο] τὸ 5 Παᾶτη ΟἸΘΙΏ 
δρᾷ ρϑυῃίοιοϑῖθ [οι] 5 τ δ Γ 56. ογὰμς ξἰ πη 6 ς. 
Παλμ οὐ}} 66 Ὶ (15 σοχαητ6 σαν ὰ5, 

ΕῚ ᾽6 βϑιρϑν οὐτ δὲ ροτροίαοαιο μαίτῖα! : 

Ναμψααμ ἰχλουιονἀο Πποίαδ!οπομι [οἷα μι51ο. 
δρά ἰρβοβ ἀδάιισα5, ἴδχ, ἴὰ ραΐδαιη ἱπίονίπ5. 

Ἠοπλ οἰ 6 ἀοϊοβίααε νἱΐῳ ἰὼ ταθάΐο ρογδαμὶ 
Δ ορο Βερὶβ ἴῃ 5ρ6 5. ΥἱγαΠ). 

ΕΡΙΒΟ, ΑΟΙΉΟΕΝΙ 1188 

Σεῖο δ᾽ ἀληθείη, Βασιλεῦ, σφέας ἐξ ξαλχώσοις. τ 

Αὐτὰρ ἐγώ σοι οὔγμκα νόῳ ποθέοντι χομίσσω" 

ἀν ἢ 
Οὐὔνομα σὸν μέλψω, (βχσιλεῦ" ἀγαθὸν χὰ ἐτύχθη" 

Οὔὕνιχα παντοίης ἀξ ἐρύσχο θυμὸν ἀνάγκης" ͵ Ῥ ΓΕῚ 

ὗν 5 ἕν τ ᾿᾿ 
Δυσμενέων δ' ἀνέφηνας ἐμοῖς ὄσσοισιν ὄλεθρον, ᾿ 

ἙΆΑΛΜΟΣ Νδ', 
Ὑ 

ας ὕμνος, 
τϑασιν ἄλλοις, 

Δαυΐδοῦ πιστοῦ ὃς οτερπέος ἃ 

11: ντηχοττὸς ἐὼν ἀγαρ"ῖς Ξπ 
“ 

Εὐχωλῆς ἐπάκουσον ἐλῆς, πανυπέρτατε Ποιμὴν, 
ἢ ΤΑ Ἐς) ἸΟΩΣ: ν "Δὲ ᾿ “τό, ξὰ Π Δίηδέ μεὼ Ἱἱκεσίην ἀγανόφουνα πάγχυ παρίλθυις, 

Δξργε' νωϊτέοην ὃὲ μετ' οὔατ' δέχνυσο φωνήν, 
ὑπὰ οι - 5; Ὡν ἀνὰ 
Χωόμενος πυχινοῖς κελαδήμασι θύμον ὑνίνθην, 

Δυσμενξὸς φθογγὴν αἴων, χαὶ αὐγθον ἁλιτροῦ. 

Οὔνεκεν ἀμπλακίας μοι ἐπιχλίνεσκον ἀνιγρᾶς, 

Ηικρὰ ὃὲ λυσσώντες ἐπὶ φοεσὶ αῆνιν ἔθεντο, 
Ὰ οὐ ἐμοὶ 2 ιιττσον τ δ᾽ ὯΝ Τὰ ἐς ΟΣ Αμφ᾽ ἐμοὶ ἡμέτενον ταραχῇ δεοολημένον ἥκοι 

“Ῥιγηλοῦ θανάτοιο βίην τούμξεσκον ἰοῦσαν, 
Δεῖμα, τρόμος μετ᾽ ἔμ᾽ ἦλθε, κάλυψε δὲ νήχυτος ὅρ- 

ἴ φιη. 
Εἰπα δὲ' Τίς κεν ἐμοὶ πτίρυγας πό25: οἵα πελείης, 

Ὄφρα ὅξμας γαμάτοιο ποτώμενος ἀμπαύσχιι ἃ 

Τῆλε φυγὴν ἐθέμην, ἐν δ᾽ ἔνοον αὖλιν ἐρήμῳ, 

- ͵ “ Ν κτῆφα αἴνων ταὐνχῆς τε θυύλλης 

Γλώτοαις σφω!τέρας σὺ αὶ ἀερισσάμενοις βάλε πόντῳ" 

ἌΣ ἘΣΣΙ ΝΣ ἐνόησα α ἐπε αδολίην τ᾿ ἀνὰ ἄστυ, 
Ἡόργους ἡ ατίῃ νυχ΄ῃ θ᾽ ἀρ κυχλώσειεν 

Μεσσόδ, δυυνομίην φορέει χαὶ μόχῆον ἀνίης, 

Μιηϑὲ πάόνος δολόεις σφετέρων λείποιτο χελεύθων, 

Εἰ μωρὸς πστοφέλιξεν ὀνείδεσιν, ἢ τῶν αὐϑολην, 

Καί χεν ἀπεχθαμένοιο λόγων ἀλέεινον ἐρωήν" 
«ἀλλὰ, χκαθηγητὴρ καὶ ἡνώριμε πάντοῦ' ὁμόφ; “Ων, 
Οὐχ ᾿ αὐ τὴ ῃχλίης παρὰ σοὶ πασάμισθα μελιχοῆς, 

Ἧ ῥ᾽’ οὐ δῶμα θεοῖο ἰλα φοῦύξοντες ἔζεμεν 
ΕΓ Ὁ᾽ ὀληρῶ» ἔλθοι θάνατός σφισιν ἄξιος ἔργων, 

Ἑὶς δ' ἀἰϊξδχο βέρερρον ἔτι ζώοντες ἵκοιντο! 
ΟἹ ῥα μέπτης ληρλυσοὴ ἀτασηαλίω: χαλύδῆσι», 
Αὐτὰρ ἐγὼν ἐδόητα, Θιὸς δὲ πεν ἔκλυεν αὐδές, 
ἘΣ ἡοῦς ἐρέω τε καθ᾽ ἔσπερα χαὶ μέσον ἦμαρ᾽ 
Τήρυος ἐμετέρης οοε τὰ ἀγγξλλοντης" 
Εἰρήνη κραδίην ἀπολύσετα, ἄσσον ἰόντων, 
[8 
Κείνους εἰσαΐων γενετὴ» χόσμοιν μαραίΐνοι, 
Οὐ γὰρ ΟΗΤΣ ἔχουσι, καὶ οὐχ ̓ ἀλέγουσι Θεοΐο. 
Τεῖνεν ἀικοιδαίοις παλάμην σπέρχουταν ἐπ᾽ ἔργο'ς. 
Οἱ δὲ οἱ ἀσμονίην γημερτέ α θέντο βέδηλον, 
Καί οἱ ἐμοιρήσαντο δυσαντέα μῆνιν ὁπωπῆς. 
Ἔγγόθον ἀθανάτου σχκοπιάζοετο μῆτις "Αναχτος" 
Τῶν δ᾽ ἐγένοντο λόγο: ἀπαλώτεροι ἤπερ ἔλαιον" 

ἃ τς πύλέεσσι πεποιθότες ἀντεφέροντο. 

᾿Αλλ’ ὀληαῖς Βι δέξαι μετὰ σοίσιν ἔσχον ὁμοῖαι, 
θανάτῳ Βασιλῆι σεὰς ἐπίπεμπε μερίμνας, 
Καί σεῦ ἀεὶ κήδοιτο, δίηνεκέως τ᾿ ἀτιτχλλοι" 
Οὐποτο πιμήεντι σάλον τεύξεις δικαίῳ, 
᾿Αλλά σφεας χατάγοις, Βασιλεῦ, μετὰ βόβοον ὁλὲ 8ρο.. 
᾿Ανδροφόνο; δολεροί τε βίου χατὰ μέσσον ὄλοιντο' 
Αὐτὰρ ἐγὼ Βασιλῆος Ἐς ὙΞΣΞ βιῴην. 
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ΨΛΑΆΜΟΣ ΝΕ. 
τ τῆς τυ ακενετεμ, γς ᾿ 

Οὐδὲ φυγὼν λχυΐῖδος ξὼν ἐπελήσατο λαῶν, ἸΣ ἘΝ ΉΣΝ δον ὑπὸ τὶ Ἷ Σ 
᾿Αλλὰ Θεῦν λιτάνευεν ὅπως περιφοίσεται ἀνὄρων, 
Οἱ νόον ἐντὸς ἔθεντο θεουδείης ἐφατεινῆς. 
Κεῖνος μὲν Αίγα μέλπεν ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇσιν ἀρού- 

ἰραις, Ρ τ δ ΟΡ : ΟΡ ΨΥ ἈΑΓΒ. ἡ ἘΝ 
ετῇαϊοι ὃς μὲν ἀνορὲς ὑπεοοασίητιν λοντες, ἑ ᾿ ΜῈ: ἌΣ ΗΟ Ὁ 
Η τὸν ἕξ» βασιλῆι" Θεὸς δ᾽ ἐῤῥύσατο μύχθων, 
5, “ἂς μο » ᾿ Ἄς ἐπ 

Ὑοῦτο ὃὲ πεντηχοστὸν ἔφυ καὶ πέμπτον χείσιλα, 
᾿ δ ᾿ "Ω ν 
Ἴλαθ! μοι" μάλα γάρ με χαταστείδει ποσὶν ἀνίο. 

Μόέχθοισίν μ' ἐδάρυνε παντμέριον πολειίζων, 

ἥμάτιος πέζησιν ἀπεχθομένων πεπάτη μα!" 

Ὑψόθεν ἐξ ἠοῦς πολέες τεύχυυσι χυδοιμούς, 

Οὐτιν ὑποδῥείσατια:, ἐπεὶ σύ μεῦ ἐλπὶς ἐτύχθης, 

Εὐεπίῃ, Βαπιλῖα παν μαδὸν ὑμνοπυλεύσω, 
ΠΑΝ ἡραῖ 

Τ' τροχέξω βροτὸν ἀνᾶτα ; Θεός νύ μο: ἐλπὶς ἐτύχθη. 
Νω!ιτέρους στονέεσχου ἑνὶ τρεσὶ πάντοτε μύθους" 

μὴ , 

Αἰεὶ ἀμφ᾽ ἐμέθεν κακὰ μήδεα μητιάασχον, 
" ᾿ Ἂ »»Ἅ . ν 

γγύθι νχιεταωντες ἑὰς κρύψουτι μενοινὰς, 

1τέρνης ἡμετέρης φυλαχὴν ποιούμενοι αἰεί, 

Ὡς δ' αὐτοὶ λοχόωντες ἐμὸν μένον ἦτορ ὀλέσσα!" 

Ὧδε χότῳ καρέλοις κρυερῷ καχκοεργέα φῦλα 
: ' : ἷ τι 
Χωόμενος χραδίη χατάγοις ὑναύγενα ὁῦμον. ᾿ μ Ἶ ω ι 

Ἤμετέρην σοῖς ἴλναξ, γλυκερὴν ἔγγειλα βιώνην, 

καί μευ θήκαο δάχου τεῶν χατ᾽ ἐναντίον ὅπσων, 

᾿Εχθροὶ ὑποσχεσίῃτ' τεαῖς στρεφθεῖεν ὀπίσσω (Ὁ δη: ὑποσΎξττ3. ς ς στρεέφυε Τ ᾿ 

Εὐτε τεὴν, Βασιλεῦ, ἐπαρν γόνα χεῖρα χαλέσσω εὦ ϑυῖνς λὲν, ἐπαργγὺ χε τ 3 3 ἢ ἰώ: 
Ἔγνων, ὁττ' θεὸς πανεπίσκοπος ἔπλευ ἐμεῖο, 

διέλψω θαρσαλέως θεοτερπέα κῶμον "Αναχτι, 
“- ᾿ , 

Παυμθασιλῆ: ἔπος χαταβύμ'ον ὑμνοπολεύσω, 

Οὐ τρομέω βροτὸν ἀνδρα' Θεός νύ μοι ἐλπὶς ἐτύχθη. (ἱ 
Εἰσί μοι εὐχωλαὶ, ἄς τοι, Μάχορ, αἶνον ἀείσω" 
αν ἢ κι φπτὴνς Ἡκαν, τὶ 

Οὔνεχα μεὺ λύσας θανάτου βασυώδυνον ἦτον, 
᾿ὐφθαλμοὺς δὲ γόοιο, πόδας ἐξείλε᾽ ὀλίσθου, 

Ζωόντων Βασιλτμ Θεῷ μέγα φέγγος ἄδοται, 
ΨΑΛΜΟΣ Νξς 

Καὶ τόδς Δαυίδου τὸ ελίδοιον, εὖτε Σα ύλοῦ 3 : ᾿ 
Απρήχτον μανίην ἀππασίως προφυγὼῶν, 

Ἴχγε πεττηκοστόν ὁμοῦ χαὶ ἕχτον χεῖσμα, 
Εἰς σπέος ἐζόμενος ὁ πρὶν ἀριστοπόνος. 

Ἴλαϑί μοι, Βασιλεῦ πανεπίσχοπε, χαἱ μ’ ἐλεαίροις" 
Οὔνεκά σοι φίλον ἧτορ ἀεὶ περιράρσυνον ἴσχω, 

Σῇσι περὶ σκέπαϊ σκιερῷ πτερύγεσσι πεποιθὼς, 

Εἰαύκεν ἀγροάχντος ἀτασθῃαλίη μὲ παρέλθοι, 

Ὕψιστον γαλέσαιμι Θεὸν βασιλὴχ λιτῇσιν 

ἤλφθιτον, οὔ σύμπαντα φίρω φυσίζοα δῶρα. 

Οὐρανόθεν προτείς ὡς, κακῆς ἐσάωσον ἀνάγκης, 

Καί με καταστείδοντας ὀνείδετ: δῶχεν ἀλείτας. 

Πέμψεν ἀληθείην καὶ ξὴν οἰκτίρμονα βουλήν" 
Ῥύχατο ὃς σχύμνων ὀλοῶν μέσον ἦτορ ἐμεῖο. 

Αὐτὸς ἐκοιμήθην χρυερῇ τεταραγμένος ἄτῃ, 
᾿ ἐν ΠΥ Ἐς ΝΕ ΚΠ Κ Υδ ὩἘΡῈ 
ἀνέρες εἷς ἀσπίς τὸ χαὶ οἷς βέλος εἰσὶν ὀδόντες, 

᾿Ὀξεΐτ δὲ γλῶσσα πανείχελύός ἐστι μαχαΐρῃ. 

Ὅρτ᾽ ὑπὲρ οὐρανίων δαπέδων, πανυπέρτατε Ποιμὴν, 
ν᾿ Ν , Ν ἧ μὴ " " “ ͵ 

Καὶ σέθεν ἄσπετον εὖγος ἐπὶ χρύνα πᾶσαν ἱκάνοι, 

Ἥμετεραις ἔπλεξαν ἀμήχανα δικτυα πέζαις, 

Καὶ θυμὸν χατέχαμψαν ἐμὸν πογέοντα χαχοῖσι, 

ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟῚΝ ΡΒΘΑΤΤΕΜ. 1390 

ΡῬΘΑΓΜῈΒΥ. 
Νοσιίο γιψίονιδ θαυϊὰ ϑιογισπι οὐ οι. δε ροριογία, 
856, ἢ: τῶν οραῦπι εἴ ραγοθγος υἱγῖς, 
μὲ πνρη θη ροσμργιμι ἐπ ρἐείαϊε ἀπια τ, 
16 φιλίθοι βιαυίίον δαπιοναξ ἠὰ δα ρλοὶς ἰογγὴς 

(ἑεἰ ἐμαὶ ὑθγὸ δυῶν οἷρὶ οοιμιηκοϊϊὶς σαρίοηίοϑ. 
διμωργ γε 50 γϑηῖ: [ομ5. ἀὐιίθ 0} ορτρμ! α ἰαπονέδιι. 
Ηοο νένὸ ψιιπῳμαρεδίαηνη, 65 σὲ απϊπίμηι οαγιηθνι. 
ΜΊβοΓΑΓΕ πῖθ: τὰ ]ἀδ οηΐῃι πλὸ σο πο Ὁ σα! ρρα Ρὰ5 νἱσ: 
Πὰν 5 τα ὁπογαραξ τοῖα αἷς ἱπιρομηδτ. 
Τοῖα εἴθ. βοα!ρι5. ὁβοῦῖι) οοπο  οα 5 5 τα; 
ΑἸτθ ἂν ἀανονα ἀπ ΠῚ ρσαπι με |α, 
ΝΠ σὴ {ἰππρᾶνῃ, αποπίαια ἰὼ γποὰ Ξρ863 68, 
Οτγαιϊεἰδιίσηδ Βοδοιὴ ἰοία ἴδ σοίλθγαθο. 
Οα]α πογγοβοῦ Ἰηογίἁ τὴ νγατα 7 0 65 ΤῺ 1Π} Βρ65 οϑέ. 
Νοβίνοϑ ΘΧΒΘΟΓ ΒΔ ὨΤῸΣ ἢ ΠῚ ΠῚ5 ΒΟΙΏΡΟΓ ΒΟΓΙ.ΟΏ 65: 
ΒΕΘΙΏΡΟΓ ἴῃ πὴθ τη ]ὰ “οι βἐΠἰὰ ΠΟΙ ΒΑΡ απ. 
Ῥνόρὺ ᾿ιαλη 65. ΒιΣὰ5 ὈΒΟΌΠΟΘΠΕ οὐρα, 
ΟΔΙοαΠ6: ἡοβί γί οὐ 5] ἀἸὴπὶ [χοἰ Θπ 65 ΒΘΙΊρΟΓ, 
ΒΙσα  νθγὸ ρ81 ἀθ]!οβοθιίοθ. τϑῖμ οχερθοϊαβαπὶ 

(Ὡ0Υ ρΡϑγάδγο: 
δίς γᾷ ἀοβίσαας δογγία πιὰ [6 δὰ σραοβ: 

Ἐχυαῃ ρβοθηβ οογθ ΠΟ ΓΙ κα 5. δ αίια. ΡΟΡαΪΉ πὶ, 
Νοβίνατῃ 8], Βοχ, ἀπ]οῦια ἀπτιπ  ϊαν! νιάτα, 

ΕἸ πιθᾶπι ρΌΚ 5} ἰδουτνυλατα ἔποτιαι πὶ [ἢ ΘΟΠΆΡΒΟΙα 
[οὐυ]ονααι, 

ΤᾺ Πλΐοὶ ρΓΟ ΠῚ 1 5515 5 ΟΠ γΟΤ ΔΏΓΌΓ ΓΘΙΓΟΓΘῸΠῚ, 
Οὔπὶ ἔπᾶτὰ, ἴἰθχ, ἀὰ} ϑίγι οθ πὶ μα πη πῃ νούῦθο. 

Οομηονί, φασηΐαμῃν) Π 685 ΟἸπΪὰ [ΒΓΔ Π5. 65. Π16 15. 
Οληᾶτῃ σοπἢῆ ἀθ 16 Ρ Π6Ὸ ρβταίγα σαττποπ Ηδρ!, 
Βοιπΐηο οατΏλϊθιι μταΐατη σα η 00. 

ΝΟ {πῆρὸ τηονία! ον υὐσαλα, 615. ὨΔ}}}} 5065 698, 

58}}} χηἱὶ γοΐα, απταν {0 Ὶ. ΒραΙρ, Ἰα6ηλ σα ΠΏΙΩ : 

Ουοηΐατα Π]ΘῚ Τη βου 51} πλοῦ τα ΓΒ ΠΌΒΊΠΠΙ ΠΟΓ, 

Οὐα!05 νορο ποῖα, ρ6 465 ΟΥ̓ΡᾺ ΒΕ ἃ Ιάρϑ8α, 
Ὑινοπ αι Γοαὶ θ 60 τπαρηιτι [τη δὴ πῃ! 6Τη. 

ῬΒΑΙΜΟΒ ΤΥ͂ΡᾺ 
Επῆφο θαυϊδὶς σαγατισιρμία, οτος, Βαμα 

νυ ήταν Γιτογοὴὶ ἰἐ δ νη} 86} ΚΤ [ιοΊΘῊ 5, 
Ἀφεοημῖν φμϊμη μα σονὶθιμε με ὲ βειοίμὴλ ΣΑΡΏΙΡΊΙ, 

1η βμείμιοα ϑεάφης φιὶ ἀπέσα δρΘηλιτι8. 

Ῥγορὶ 5 βϑίο ταῖμι, δ χ ργονι 8, οἱ πη ΓΤ ΊΒΘΓΆΡΕ : 

Οποπλατα δὲ Φδαγιη ΟΟΥ 5ΒΕΙΏ ΒΥ ΟῚ Πἀ6 5 Δ Ρ6ο. 

Τὰς τὰ νο]απιΐθ ἘΠῚ ΤΟΒῸ ἃ}15 ΘΟ ἢ 158, 

Ῥόδος ἰπρανγα Ἰπἰ φαϊ 5 τὴ6 ἰγαηϑθοῖ, 

ΑἸ βδαην ἱπνοεθμῃ Θὰ δι ΓΈρθῖη ῬΓΘΟΙΡῺΒ 

ταμιουία θα, οαὐα5 ὁτηηΐα ἴετο υἱνιῆοα ἀοπαὰ, 

0) 86 ἐαἶο τα 6 ῃ5. τὰδ λα ]ὰ βόθνανε ἡδοθδδιία θ, 

ἘΠ᾿ λ5 οοποι!σδηίθϑ ρΡΡΌθνῖ5 ἀρ αι ΘΡΙΟΉ 5. 

ΜΙοὶξ γον μαἴθιη οἱ σαι ΤΙ 5ΟΓΊΟΟΥ 5. ΘΟΏΒΙΠῸ]Ὲ : 

Ἐεὶροΐ γορο ὀδία!οσατι βαυπιοϊοβοιμη ἀο πιβάϊο 
σον Πη6ῈΠ|. 

Τρξε ἀουιαῖνὶ ἀϊ β ς } σοπιαγδαίαϑ οδιδηλιἰαία. 

ΨΙγὶ φαϊδαβ βουϊσηψαδ δὲ σα! θὰ (ΘἸατη καπὶ ἀθηίεθβ, 

Αοπίο αὐίοπι Πραδ ρΘΡΒΙΠΔ115 εβὶ βἰδάϊο. 

Εχαϊίανα ϑαρδὺ σΟἸθ8118 ραν  αθῃ (8,5 ΌρΡτΘΩλΒ ΡΆΒίοτ, 

Εἰ πα ἱπιαδηβα ροτία 5 ρθΓ ἰθυεϑιλ ἘΠΊ ΘΟ ΒΆΤΩ 

ἰνϑῃϊαῖ. 

Νοκίνιβ ἰοχαδυαης ἀΠΠ01}68 Ἰασυδοϑ ρεάί θα, 

ἘΠ. πάσηι ἱπουγγανογααὶ άθαχα Ια θοταπίθηι Π10}15. 
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(εοίάογαπε ἴῃ ἔονθαπι φαᾶπι τποὺ5 ροπθδναπξ ἀπέρ ἡ Κάππεσον εἰς βόθοον, 

[οὐα]οϑ8. 

Αδτηλι5 ραγαΐυ5 πτῦπε, Ῥγον δ, δηλ η5 ρᾶΓα 5 
(Ἰοσία τα δᾶ ὁ (ἀ 0 δὲ 1π Ῥβά μη 5 ὀα π0}, 
Ἐχβοσμο ηλ]Πεῖ, βαρί σα! ποποναια δὲ πλοῦ "115 

[δ]οεῖα : 

᾿χϑαρρο αὐτὶ, οἰἴμαρα εἴ τπδουιπη Ρβα] γα, ΠΥ - 

[ππόγῖχτν 

διαδίοβο ἀΠ]Π αολ]ὸ σα Ο 5 ΓΟΒΟΠΔΡΟ : 
ρΙορτα φασηοι 0], Δ χ, ἢ ρορ 5 οἰατααθο, 

ΕΠ ρορα]15 τα α{0}5. οἰὐπαν πέγοραια ἸαάοαΣ ὑάπ!θο, 

Οἱρ] οβίοϑ τ ΘΓ σΟΓ]αὴ δ 85. ΞΌΡΤΆ νουίδδ, 
Εἰ ἰὰἃ νότιδ5 πα πιτα οχ δάάνουξο τοΐαὶ. 
Ἐχαϊᾶγὸ διιρύὰ οὐ] ϑίο5 ρουῖαβ, Βαρνη Ραβίοτ, 

Εἰ ἴὰὰ ᾿πιηοηϑὰ σἰονία ΕΡΘΙ ἰΟΡΡᾺ μὰ. ἘΠΊ ΒΙΒΆΤΩ 
[Ὑφηϊαξ, 

ΒΕΑΤΔΠΟΒΊ ΝΗ, 
Οοἰϊοπη μα ὑδἐ ἰσοξος ξεύρουν αχί ξορίμεῖί, 
Νιωϊχιαηι ρεννο τὰ [θτο με οίοίην δαρίαφ : 
θΝὸ ἐπ αι φιασθ»ίταλιβ οὶ οἱ ϑορεΐγιι5 ἀμ νητιλ5. 

Δ αη4π6 γονὴ 6 βδηοίοϑ ἸΟ τα }} 1] ΞΟΓΠΊΟΙ 05, 

1 705 διφιύσα ταουία ᾿ἴὰ αὶ αἸρΊσ εἰ5, ΠΗῚ, 

5.06} π|8. δηλ 15 ἢ ἴοστα Γαι] σληἴοσ, 

Νροΐδη θ5 πα 5 ἀπ] δ οἱ ἰπίαα ἢ 

ΑΠΘπαι αὐ δ ματα ἃ 60 568} Ῥδοσα!ογοῦ, 

ΑΙ αἰοτοσὰθ ὀγγανογαμί 5 ροῦ [ἀπὲ Ιουδα! 
Ὑρη6Παι[[5 βοερθη 15. ΡΟΣ ΠΏ 165 ἴαγοπίος, 

Αξρὶβ αἴ βατάα, οαἱ γα ἀγα ορίανα! ἢ 

ἡπ ἐὰπὸ ποι τὶ οὐϊοῦμλ ἰπμοαῃίαπίοην αἰ{ΠΠ|ν 

δοαΙ αν πὶ ΝΟ νῸ 0. ἰρδ᾽ σασα οξὲ βαρίομ 5. Ὑἱ] 

[Γοπποἱπ. 
Πόσα γοιὸ ἤδι5 σρηίθτγοί ἴῃ τα [οἴνὸ ρα ο5: 
ΜαΧΉ]ὰ5 ρον πιοἰοβοόσααι ἵν σοί γί σοι Ἰϑομιιτη, 
ὙΠ ρον θ 1165. ἤππὶ ἔραξιρα, [ἀπ ἀυαῃχλ ἀΟΟΌΓΓΡΙ5 

[πὰ : 
Ατοῖμὰ οχ ἰοδαὶ ἀσποῦ που ῖς ἀρηριαῃξ, 

δια ἸἸΦῸ ΘΒΌΘΗ 5.1} 1165, ἐθ  ὁοδη πὲ }15 Ὁ 

501185. ΟἸΠ θυ} 168 Ῥσοοθδομ!ο βαροῦ ἰρβοϑ. 
γοβίσαπι. ΡΥ ΠΙΒΉ 8}. ΤΠ ΔΙ Πα ΠῚ ππας. ἰπ 6} ζετο 

ἱβρίῃδϑβ: 
δίαιτα ἀρϑογυοαῖ βῖσα! νἱνοΐθ5. ΘΟ [Πῃ1 6118, 
γΙοὴ5 βαποίαβ Ια ἰπρ νχδίοριι αἀἴρια: 
ΘΔΌΡΌΙ 6. αὐ. ἈΡ1αα ΟΠ αγ 5. πᾶ πιι5. ρΘΟυαίου , 
θισέατιια. ποι [ὑποῖ5. αἸουίοϑὶ ο5ὲ [αι], 
Οὐυοά )6 05 πὶ ἴστγα τπουτλ! πὶ δϑὲ τ πἀθχ ΟΡΘΓΆηι. 

ΡΒΛΔΙΜΌΣ ΠΥ̓́ΧΤΙ. 
(οίκυππι αἰ τηβονἱρεϊολεμι δολίδοης Βαῦ  ἱπομίραϊεος, 
σθαι ναϊιοϊπαίιβ δ5ὲ καῦδνὺ βποτι Μονιρδί μη 

μ ι [ἀχηιμουιων: 
Ομαπο δαμὶ δ0} ἑητοιοηλον ἰαλονγιος 
Πυζι [ϑλοιβ, ῥυἱολεσπ ϑογὸ οδἰϊέτις σογηροκιἐοπίμα, 

ΔΗ δινοημὶ ἀοημον σθηον ἢ ομδίοαϊνο, 

προ ργὸ δονῖς περνξοια Ῥτιθνιίιοι σθαῦο οοποίϊοί. 

Μιὰ τονὸ φιεθιημαροςεηειιδ 6δὲ ὁ οοΐαυες Ἀηονδ. 
“«Ἔϊοταρ, ᾿ιοϑί]απὶ τὰ 8 πη ονῖρα σαϊαπηίναίο " 
ΑΔ νϑγὸ ἰπ5}Έ6 ἢ ΕΠΠ5. τα 1 Π 6 γάτα ἀΐθιν ρρω θοῦ. 
ϑ6α δἱ ΔΡ Ἰιοταίο ἀϊϑ λθ ρογηϊοίοβ5 σσᾶνθιη ἀπίτημπι, 

(86) Ἑμματέως. Ἐογίδ ἐμμαπέως. Ερ;τ. 

ΑΡΟΒΙΝΑΒΗ ΕΡΙΒΟ, ΤΑΟΌΙΟΕΝΙ 1992 

ΣΈ ΔῊΣ ἣΞ Συτίον ὕστο): πὸν ἐμῶν θξσαν ἄντιον Ὅστων. 

Θυμὸς ξτοῖμος ἑυὸς, Πανεπίσχοπε, θυμὸς ἔτο 

ἐμὸν αέλψει σε, καὶ ἐν ψαλμοῖ σιν ἃεὶ ἰδεῖ, ὑλον ἃ 
"Ἔγρεό μοι, σοφίας γεραρὸν καὶ ἀγήραον εὔγος, 

᾿ ΤῊΝ τ ος ππνσηννε "Ἐγρεό μοι, φόσμοχξ χαὶ ἐμῶν ψαλτάοτον ὕμνων 

Ἐμματίως (30) ἠῶθεν ἀνεγρόμενος χελαδήτω" 

᾿Αμφιθόητον ἔπος σοι, ἴΑναξ, λαοῖσι βοήσω, 

Καὶ δύέασις πολέεσσι λυρόχτυπον χἴνον ἀείσιυ, 
ἡπποίουΣ τλεγέον ἔϑϑως σα ΐ ἡπεσος πολ ιν, Οὐρανίων ἔλεγτὺν τχεῖς χαθῦπεῦθ: π ἡ») 

Καί σεῦ ἀληθείῃ νεφέων χατένανχα ποτᾶτα’, 
Ὄρ; σ᾽ ὑπὲς οὐρανίων πυλέων, πανυπέοτατε οι μὴν, 

" τ Ἂ Ἷ ἣ ἀοον: 
Καὶ σέθεν ἄσπετον εὖχος ἐπὶ τἰδῦτα αὔταν ἱλάνοι, 

ἙΆΛΔΜΟΣ ΝΖ 
ΓΕ 
ἴοῦς ε ἐχαριος ὕπερ Δας ἔγραψε, Ἷ 

αι πρὸς τέρυατι χαλὸν ἄξισμα, 
ἔφυ χαὶ ξύδομος ὕμνης 

ΣΟ ἣς ἐν [αξὴ 
Μηῤέποτε οθεῖ 
Οὐ τς πεντηχοστὸς 
ΜΝ ἐπὶ ποὺ ἀτρεκέως ὁσίους ἀγολεύετε [εὐθοσε, 

Καὶ θέμιν ἰθτῖαν ἀδὶ βξόπων ἰθύνετε, ΞΟ 

᾿Αμπλαχίην πραπίδεστιν ἐπὶ χθονὶ τεχταίνοντες, 
Πλεξάμενο! παλάμῃσι κακοῤῥέχτοις ἀθέμιστα ; 
᾿Αλλότριο: πρὸ τόχοιο Θεοῦ γεγχατιν ἀλεῖται, 

Ἔχ ΠΕΣ τὶ ἀδάλωνπαι ἀεὶ 
'Ἰοδόλοις ὁυΐτσσ! πανεῦ 

᾿ 
ὍὟ Εἰ ὅπως πὸ 
47) 0 

οδὲ -“ Με Ἐπεὶ « ἢ 

ἐν ἄν ἢ ἶν 

Ταμφηλὰς ὀλοῶν [βχτιλεὺς ξυνξσξε 
Μωμητοὶ τελέθουσι μάτην τε νίσσετα' ὕδωρ" 

( Τῶν ὃὲ Θεὸς συνέτριψεν ὑπὸ στόμα πιχρὸν ὀδόντοτ' 

Ξο ὄντων . 

Τύξον "λνυξ τανύσετεν ἕως νούσοισι ὥα μεῖεν 
Κη οῷ τηκομένῳ ἔκελοι τήκοιντο καχοῖτιν" 

Ἠελίου λελάθαντο πυρὸς προμολόντυς ἐπ᾽ αὐτούς. 

Ὑμετέοην πρὶν ἔχμνου ξὰς διαίδιεν ἀκάνθας" 

Αἶψα καταύρώξειεν ὐπὼς ζώοντας ἀστιῇ. 
ΟΝ ὅσιος πρόβατα παι ἔχδιχον ἦμαρ. 

ἘΣ ἔερέων, ὅτι καρπὸς ἐν κὶ ἐστὶ διχαίου, 
ΕΣ " 

Ὡς θεὸς ἐν γαῖ βροτέων πὲ ἐλει ἔχδιχος ἔργων 

ΨΑΛΜῸΣ Νῃ΄, 
ἜΠΗ ἘΠΕ μια γράφων Δαυΐῖδος 
ος θέσπιζεν ἔχειν τἴλος ξ ΡΣ 

ἀμύμων, 
νὸν ὕμνων" 

Ὅππότε ΡΟΝ Ἂς χραδέην ἀμνέμο να μόχθων Ὁ 
Ἑοῖο φίρων, ΞΟ ΑΞ ΟΣ προτέρων δὲ ἊὋἤ 

ξμαψεν ἀγιστοπόνοι δόμον γαμῦύροϊο, ῃ γαὶ φυλᾶσ- 
σειν" 

Ὄφρα οἱ ἀντ᾽ ἀγαθῶν θάνατον Υ (ὧν Ὁ ΠΩ “΄ν 

" μ Ω ΝΥ , Τοΐ δὲ πεντηκοστὸς ἔφυ χαὶ ὄγδοος ὕμνος' 
ιὰ " ἢ ὡ ὧν Ὅ" 
λοῦθετε, δυσμενέων με καχῆς ἐξάρπασον ἄτης 

ἐλ δν θὰ ὴ εὐ 
Ἔκ ΟἹ κορυσσομένων μοι ἐλεύθερον ἤμαρ ὁπάζοις" 

ΟῚΣ Ν᾿ ᾿Αλλὰ καὶ ἀνδροφόνων μ᾽ ὁλοῶν βαροώϑυνον ἥτορ, 

(317) Κότῳ. Εογίε κότος. Εριτ. 
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Μ 4 ᾿ , 

Οἵ πρὶν ἀνιχνεύεσκον 
Ψ ᾽ ᾿ ἌΡ᾽ ὙΠ Ας ᾿ ΟΝ 

Κάρτιστοι νῦὺ μο! ἄνδρες ἐπιθρίθεσχον ἐρωῇ, 
εἶ. ᾿ν ῃ "ἢ ᾿ -" “ 

Οὐ περὶ δυσνομίῃς, οὐδ᾽ ἀμπλαχίησιν ἐμῆισι, 

Δυσνομέης ἀπάνευθε δοχμῶν, ὀδὸν εὗρον ἑτοίμην. 
ως. τ ᾿ τ: ἡ 
Ἐγρόμενος Βασιλεῦ, παρ᾿ ἔμ᾽ ἴσταπο, καὶ ἴδε ἔογον, 

υ, Αναξ, σβενέων σραήλοιό τε Πολλὴν, 

Ἔθνετ: παντοξαποῖς πανςπίσχοπον ὄμμα τιταίνοις, ᾿ς π- 

λναξ, ἀπὸ ῥΐυρα σχώσοις, Ὑ 

ΕΝ 
δ δὲ χατοιχτείρειας ἀτασθχλίης θεράποντας, 
οἷ β : 
Ὡρῃς ἐσπερίῃσ: ἡ ἐπιστοξέψουσιν ἅπαστοι, 

Καὶ κυσὶ πειυαλξοςς τ, 3). αἱ πόλιν ἃ ἀρφιέποις ΞῸΣ 
ἊΣ τ ᾽ Γ 
Τῶν φρογγὴ μὲν ἄπυστος, ἀτὰο πεοὶ χείλεσιν ἄορ, 

. Ἔ», " 
Ουρα τις εἰσχῖοι" σὺ δ' ἅμα σφέας ἠδὺ γελάσχις, 

ὃ 

" 
Φῦλα βροτῶν ὀνόσα!" χαχῶν γἄρ!ν ἀμπλαχιάων. 

Κάρτος ἐμὸν Βασιλῆι μ νῶν: ἐντὶ ουλάζω, 
Οὐνεχά μετὸ Θεὸς αἰὲν ὑπερμεένξως προμαχίζει:, 

ἘΣ ἀρ μαι λὴ Πατιλῆος. 

δπ᾽ ὀοθαλμοῖσιν ἀλείτας, 
5 ἐ . Ξ-" , Ἵ ΚΙ ,Ἂὶ , 

Μὴ χτείνων, να σεῖο νόμου μὴ πάγζυ λάθοιντο! 

᾿Αλλὰ βίῃ υτγάλῃ καὶ καρτεῖ δεῖχ χεδάσαις, : 
Καὶ στῶν μὰ δ ἤαπέδιῳ πελάτειας, ἀμύντωρ, 

ἈἌμπλ αχίην στόματος σφετὲρ 
ΣΟ ρηςξ μεγάλῃσιν ὑπερ δθιαι ἠδ ν ἀλῷεν" 

τ ἀγγέλλοιτο, 
ξ 

Ὧν τέλος ἐξ ἀρῆς καὶ ψεύδεο 

Πεΐρας χωομένοισι μόλοι χαὶ τέρμα βίοιο, 
Ἵπτωσαν, θεὴς οὕνεχ᾽ Ἰαχώδου βασιλεύει, 

ΠΠχυτοδαπαῖς ἄντυξιν ἀναχτυρίην χθονὸς ἴσχων, 
ωρῃς ἕσπερί ἔμσιν ἐπιστρέ ἑψουσιν ἄπαστο! 
Καὶ χυσὶ πειναλξοῖς ἵἴχελοι πόλιν ἀἀρραίθρίσενν,. 

Οἱ δὲ χεδασθέσονται ἐνηέα δύρπον ἐλέσραι, 

Ἤν ὃς μάτην τρίζωτσι Το Θπσ  κεῦδι (38) κατὰ θυμὸν, 
- - Ἂ ᾽ 

Αὐτὸς ἀναχλῆεν σεῖο σθένος ὑμνοπολεύσω: Φ Ν : 

“πΠῶθεν 5) ἐλέῳ χελαρήσουαι, Ἅνθιτε, σεῖον 
Οὐνελά με Θεός ἐσσι, καὶ ἔχδιχο: αὐτὸς ἐτύχηνς, 

Ἵ ἐν ἣν ᾿ "οἷ 
καὶ μεὺ ἔφυς χαχύτητος ἐν ἼΠσει πύργος ἑτοῖμος. 

θρχαμε, φορμίζω; σς, ἐπεὶ σύ μεὺ ἔπλευ ἀρωγός" 

Νωίτερος ἰϑασιλτὸς ἐλεη μοτόνη, μεὺ ἐτύχθη. 

ἜΛΆΜΟΣ ΝΘ. 

ἐπίγραμμα τοῦτο πραγμάτων ὑπὲρ χαρᾶς, 
Ἀθη μετασορεςῦε γτ' τῶν λοιπῶν λεῶν, 
γπὲρ τὸ νομισθὲν τῷ βασιλεῖ πεπϑα μένων, 
Καὶ γὰρ παρελθὼν σῶς ΠΠαλα: στίνης ὥρους, 

[αὶ τἄλλ᾽ ἐφεξῆς τῶν Σύρων τὰ χωρία, 
Ῥὴν Μεσόποτα (αἰαν πυρπολεῖ χατὰ χράτος, 

᾿Ιώχδης ὃξ σὺν Θεῷ αὸπ ὃς παλιν 

Ἐδὼμ πατάτσει τῇ φάραγγι τῶν ᾿Αλῶν, 
'"λνδρῶν φονεύσας χιλιάδας δώδεχα, 
Τὸν Ξόθαλον δὲ τὸν Σύρον κατασπᾶσας. 
“Ὡς δ᾽ οἶξεν ἀλλοίωσιν ἀγαθῶν πραγμάτων 

ἘΠ δὴ ἐνεφηρεῦτο, θείου πνεύματος. 
ἜἘπετας ξξ πὸ οϑεῖν τῷ σ στρατηγῷ συντολως" 

Ὑμνεῖ δὲ πεντηχοστὸν ἀπ᾽ ἐνάτιρ μέλος. 

τι 

ν ν᾿ 

Ἡμέας, ὦ Βασιλεῦ, καθελὼν ἐξώσχο πάντας" 

Χωσάμενος δ᾽ ἐλέησας ἀμαιμάκετον μετὰ μῆνιν" 
᾿ Ἂς δὰ δ 

Γαῖαν ὅλην ἐδονησάς ἀφειδείησιν ὀρίνων. 

(38) Κορεσσάμενοι, Τοχία, κορυσσομενοι, ΕΌΙΤ, 

ΙΝΤΙΠΡΒΕΤΑΤΙΟῚΝ ῬΒΑΤΤΕΝΜ, 

Α αὶ δυιοὰ πάαραλαπι, 

ου, χειλέων 0᾽ ἅμα μῦθον, 
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Βοχ, οοἰθυ ον ΘΟΏΒΡΟΡΥΘΒ, 

ΚΟΥ ββῖ αὶ αὐΐστιο ταλ}} Ὑἱγὶ ᾿γταθρδηΐ ἰσυρρίμι, 

ΝΌΠμΟ ρ.Ὸ 11 1} 1}}}ὰ5, πα 8 ῥΘουα β ποῖ. 
Τὴ συλ αῖο ἀνδαο συ ΓΘ Ὼ5 γδηι ἱπυ δὴ] ραν αίδηι. 
ΒΉΤΒΟΙ5, Βαχ, ἀραὶ τὸ σομϑῖδίο δὲ νιἀδ ὀρ, 

ἘῈῚ ἐπὶ Ἰἰοχ γοβόγυμι, [Ξυο πιο Ῥαβίοτ, 

(δ θ»ὰ5 νὰ ἢ 5 στ πα ᾿πϑε απίδηῃ οουϊ αι χίθηαϑ, 
Νοῆμο ΠῚ ΙΒΟΓΘΑΓΡΙ5. 500 ||: βοῦν. 

Βονὶ5 Ὑθβρθυί 5 σοπνογίθα αν [6 } απ]ς 
Ετ᾿ απ 5. ΓΔ Π 1 6}}0 15. Βα ΠΠ6 5. ἀρθ θαι οἰ οσδΆἢ ς. 

Ποναηι Β0ηπ5 4 6 1ὴ ΟΡερῦυσαβ, οὐρίογισα ἰὼ 14 115 
οἰαάϊαβ, 

πὰ νϑρο αὐ Χαρ ᾿ρ505 ἀπ] 
[[14685. 

ΟΠ θγὰ τη ΑἸ} οἱ ἀορτί πα 5. πιδιογασι ὅταίία ρὸο- 
[ὁαίογιτι. 

Ὁ: «φαϊβρίαπι ὀχαμαϊα! : 

Ποραν πιθοῦ ἢραὶ ᾿μοἰν ο βοῦναθρο, 

Ὅυϊα τη8 68 βορον ον εἴθ Ὁ Ῥσόραρηδ!ί. 

Οἰγοιηδοι πη6. πιϊδθυϊοογάϊα ρτευθηίεηρ Ἀδρῖδ8. 
Νοϑ 15 ἀοηγθ5 ἴῃ ΟΟὨ]}8 φοσσαίοΓθϑ, 

Νοῖ οσοϊάρηκ, πξιαιαν Ἰδσὶβ ΠΟ ἢ ΡΓογσαξ ΟΡ εἰξοδη- 
[{πὸ: 

584 νἱ πᾶσηα οὐ το νογο [ας] ἀἰβϑῖρθβ, 
Ετ φογὰπι τοθαγ ραν θπίο ἀαἀτηονδαὰβ ἘΠῸῦ, 

ΒοΙοθιπι οὐῖς δαὶ, δ ορασηψαο βθη} 5ΘΡΙΟΤ ΘΓ, 

5815 ΥΠΔΘΓ5. ΒΌΡΟΙΘ 15. οαρ ΔΓ; 

Οπότητῃ {πὶ5 ἀθ ὀχβοοναιίοῃθ δὲ πιδηάδαῦίο Δ ΠῸΠ- 

[ϊαλ αν, 

ΤΊοδ Ἰτᾶβοθ 0 5 γΘαϊα! 6 ἰογτα 5 Υἰβέθ, 

βδοιαπέ, θα5 ααϊὰ 2800} ἀοτῃ  ΠΆΠῚΓ, 

ΨΑΡΙΒ. οὐ θέ τι5 Ὴ ΡΟ απ} ἰοσθ ἰσλ η5. 
ΒουῚθ γΟΒρΟΣ 15. σοηνον ραν [ο] πηὶ, 

ΠῚ οαπ 115. [Ά ΤῊ 611015. Αἰ τα 1165 ον {8 {62}. ΟἸΡΟΙΙ Θὰ τεῦ, 
Ἰρϑὶ νοι ἀἰβροῦμοθταν μ᾽ αοϊάατη σαρηδπι ΟΔρΕΓΕ. 

81 γόγὸ ἰγιιβίγα πίναξ βαταγὶ οχ διῖθηο, 

ἴμ56 σΙΟΥ ] διατὶ ἐπι ΓΟΡῸΓ οδίορναθο : 

Μὴ γΌγῸ που οονάϊα Πἴαθον, ΐθγπο, πὰ 
Οὐΐϊαὰ οι πὰ5 65, οὐ υἱηἀθχ ἴρξθ ἘΧΒΈΕΚΗ, 

151 πιϑὶ [15}} πιὰ πῃ ἀἴο (ΡΡῚ5. μαραία, 
Ῥυϊποορε, σδητο δ. σαΐα ἀμ ΠΙ6 115 65 Δ ἈΓΟΥ : 

Νοϑίον ἤρα ἠἸβονιοογάϊα πλρθὰ 65}. 

ΒΒΛΤΜΟΣ ΤΙΣ. 

Ταξογμεϊο μαὸ γοθθι ῬὴῸ κοεα 
ἐμ} 5}: ΣΝ ΡΥ 0 σεθὰ Ῥο αὶ ρορμἰϊς 
Ῥυὸ γιοΥὶ αἰ 06 ΘΡΒΕΟΥ ΠΝ. 
Εξοπῖνη ἐραιδίοης Βαρειὰ» ἰορηχῆνος, 
ΕῈ αἴτα ἀρίηιξορε ϑῳγουιον ἰοσας 
Μεοωροίζαιμἑαιῃ ἱπορπανέ ργουϑβιδ, 
Τοαὺμς πεγὸ οαὐπ 960 ρ5ο γαγϑηνι 
Ἐώργα γῬολομάν Ἰὼ ναΐς δαϊπαρι, 
Ῥιρονιν ἐνερ) βοϊοης τὰ ἰώ ἀμοιεοῖηι 
ϑοβδαίμηι τίοτι ϑυγση, ἀοἰγαλιεη. 
{π{ ῇόρὸ τη οι ουΐε τημίαἰτοπδθα μοπ αν ηὲ ΤΟΝ 
Ῥαοϊεῖ, αὐατίαδαῖτιν οἰἰυΐπο δρὶρῖ 
ἰγιοκὶς δα ρμρηαν εμεοὶ ἐδίθθ ιν 
Οαητ αἰΐοηὶ χαϊηουσ θϑέγγενπι ΦΗ}}} ΤΟ Ο ΔΑΥΊΩΘΉ. 

Νοβ, ὁ Ποχ, ἀἰδδίμαῃβ ΤΘρΡῸ 511 ΟΥΤΙθ 5: 
ΠΘΟΘΏΒΒΠ5 ν6ΓῸ ὨΔ56Υ Ὁ. 65. ιν οαπε ροϑὲ ἰσαῃ : 

Τόγρϑπι ἰοίατ Φο Ομ 5515}} ἱπιπιδηῖιαι! 5. οοτητηο- 
ἴνοιλβ, 
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θχᾺΓ᾽πππ 1051] βᾶπ 865 ἀ 85 ΘΟῚ [ΓΟΡΙ5 Ὁ Ἰην ΟΝ 5. 

Τυῖβ, Βοαίο, ρΟρΠ 5 Γουῦγδα ἀφ 15} νἱάθρ ἃ 
Μοπιοῦ τη] ] 15 ναὶ ρθε! ΠΟ δ Ἷ5 ] 0165 }}10.ὶ 
δίσπατῃ, ἀσαΠ51} ΒΡΓΥῚΒ Ὑ αὶ ἃ Γοι5 ΓἌΘΌΓΟ, 

{1{πὸ8 ἔαπλαίοβ ΠΠΡΘΓῈΒ ἀθσββϑιϊδίθ, 
Ὀοχίατα τὴ ϑορνᾶ, δἵ πηυάτη βχδθα!ΐ νοσρτη. 

ἰσχὶν Βὸχ βδθοῖο 580 δ πουΓΆ9 νου θη. 
« Ἰμρίαια5. δίσθηνα οἷο ἀϊνΊάληι [ἀπὶ, 

1 να] ομν ἀἸπη οι ν ΠΡοαῃ 1185. σΔῈ]}15. ἢ 
Νοκίοτ Ὀαἰασ 5415, ΠΟ5 ΘΙ νγῸ δα 5508, 

ἘρΠτοΙ 5. ΠΟΒΙΜῚ σαρὶ! 15 ΤΟΡαΤ 65}, 
Οοὐἰούαγα αυϊ δηλ ρίυν] 9 ΤῈΣ πιθ6 5 651 δι ὰ5: 
ϑροὶ ψοιῸ 16]}05 πιο οὐ Μοδμ5 Ταοσον, 
Ἐχίοπάδτιῃ σαϊσοαπι ταευτη Δ}18 Ἰάνηιήδαμῃ ὃ 
Ῥοάθ 5 58} ποβίγια αἰϊοπα σοὴογρὰ βυθαρία βαλί, 
ΘΙ δὴν γε πο νὴ ἄγ θὶ5. 06 ΠῚ, 

Δὰὶ οἰἴαπα νοσίογουν Τἀαπηοιῦ αἀ ρορ]05. 
ΝοΊηδ ἴρβο, Βοχ, ἀὰχ [πθεῖβ, αὶ αηἴοα αἰ πι 605, 

Νδ(αο ἀγπιδίβ νοπί05. ΠΟ 5. δ πίον ἢ 
ΑΓΠ τ Ε5. δΔαχ  αῖον, Βθχ, ρα] τ ἀρρᾶτθδβ ὡ 

ΝΟΡῚ5. γοιὸ ναμιιλ πισν τα] ππὶ ᾿πμοα, ρυθοαβ, 
1π [ΟΥὉ} ἤδρδ νυ ἴθι ρου ἢοίδιητιι5 ραταίαηι 

Βοριίασα νόγὸ (δίγαπι Ἰη5018 πιάτα οοῃίοΡαΐ, 
ΡΘΑΙΔΠῸΒΈΧ. 

δεχαροβιηιιος βορῖρϑι! γος θαυϊᾷ σαν πιεῊ.. 
ΒΑΡΡ ΘΠ οἤ δηλ Θχαιϊϊ τηθαπι, Ξαργα πὶ Ραβίου, 

Εἰ τὰΐϊῃΐ ἰὼ ῥγθοδϊίίοας. ἰσησα Ἰυδιραῃΐθτῃ σα] Ὧὶ 
[οχιοαὰ5 

1μάἰρὰ5 οαιηάραπι), οχ, ΠηὲΡὰ5 ἃ (δΓΓδ : 
Ληχῖο πιθ χα] αι! πρὸ ὁονο ἴῃ μοῦνα ; 

θὺχ πιεῖ [}8}1, φιιο πα ἢ. (ἃ ΠΡ ἃ 5068 68, 
Ταιτῖβ ταθα τὰ σομΠίοία, ᾿ρραοπι πτι. ρον !οταῶ Σ ( 

Ταΐξ, Βραίο, ὑαϑὶβ ρογρθίαο ᾿Ὡμαθιίο. 
Εὰ ἐπαᾶγὰπὶ ἀϊντηῖηι αἰατιιηι νεϊδθγση οἰσοα απ ΐδ5. 

Οποῃϊαϊη ποδία, Βοαίδ, ἜΧΔᾺΔΙ5ΕΙ ρ͵ΙΘΟ65 

Ἠωγδαιαιθῃ) ποθ τὴ ἰἰ115 Τάτ }13 οἴ 5, 

Ὀτθπι Ξαρον αἀἰσηὶ γομὶ ρρορ δᾶ νἱ 5 νὰ 5, 
Α ἀρηθγδίοπο ἴῃ βόπόγα οπθτα [560 οοναιη ΠΡ ΤῺ 

{ρον ας, 
Ουἱβ ρ51 νου αἴθ τι ΒΟ ΟΡ Δ 610 δῖα! γοζ πὶ - 

[ταἱ 2 
ΞΘΙΏΡΘΡ πλοῖ ἤθρονα οὔδνὰ ΟἸΠαγὰ οἸάτπαβρο, 

Ὀοόποῦ ῥσγοσθβ ρογβοίνδτῃ, βεαίο, ἀδ ἀἴο ἴῃ ἀἴδιι, 
ΡΘΑΙΜΌΘΊ ΧΙ. 

1ἀλιβμναο σαγηιθ ργ0 Ῥαντα βογὶρεὶ, 

Τος βοσαφεδπμηι σαν, εἰ ρυϊηλι)ὲ σαη (18. 

ΝΟΏμ6 ποβίγαμη 8} } 1010 ἐὰν οοΥ ἀομὶ ἢ 
Εἰδηῖτη ἰατθη Τρ Θὲ ΒΘΟΙ5 δου χη πὶ: 

Οπομίδπι πῖδῖι5. 65 ἰρβο,θχδατη ἡ θιῸ μαι ΤΌΡαν. 

Ῥραβίάίαηι ππδιτα, χα, οἱ ποὺ αἰϊψιαπίο βρθγοὸ 

[6558 ΘΥΓΟ. 
Οὐουβαιθ νἱγὸ ρα β πα 15, 5 γα 8 ἐπ θυ οἷ 18. ὁ η1- 

[υἱὰ 3 
Ραγίϑεϊ ἐπ ο 0. οἰ] 1165 Τηϑοθῦίαιχο σα οῃτι}8Ἂ 
Οπυυττὶ ἴπ 511: σορι ανοσαηξ γϑῦὸ πηὸ ἴσον πὰ 

[ἐράάογο: 

Ρτγασαι Πἰημα]}5. ΟΧΘΘΟΓΟΙΟΠΙΡῚ5. ΔΕΙΏΔΙΒ ἴδ θδη!, 

(39) Ἡμέτερος ὃ δέ, ΓοΓίβ ἡμέτεοός τε, Εν. 
(40) 'Εφ᾽ ἡμετέροις, Ἐοτίδ, ὑφ᾽ ἡμετέροις, Εριν, 
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ἃ ΕἾ: οἱ Ἰήσα!ο τάπερ ξυνέαξας ἑλίζας. 
Σεῖο, Μάκαρ, λαοῖσι σιὸήτεα ὀῶχας ᾿δέσθχι" 

Νυέμονα παντοίης οἶνον στο δες ἄμμιν ἀνίης. 

ξοῦ ἀλέαπθαι, 

“Ὅρφρα τεοὺς θεράποντας ἀφ ὑομέϑαῳ ἀνάγκης. 

Δεξιτερῇ μὲ σάῳ, χαὶ ἐἰ υὴςὲ ἐπιχέκλυῆ: φωνῇς, 
Εἠπεν 

ν Ξ Ἀπ 
« Τερψάμενος Σίχημα θοῶς διαφάσσομα! Τὴ, 

Σῆμα πόρες δμώεσσι βίην τ 

ἘΔ δῚ τὺ "Ἄναξ ἁγίῳ σφετέϑῳ συμφραδμονα μῦθον 

Καὶ χοίλῃην ὀιμεαε δι, ΤῊΝ χλιτιάων, » 
᾿Πυέτερος ΤΝΑΤΗΣ θ᾽, ἡμέτερος δὲ (39) λΙανασσῆς, 

Ἕφρεμος ἡμετέρη: χαρήοτη ς ἄλναρ ον 
πο Υ εὐκλειὴς βασιλεὺς ἐμὸς ἐστι» Ἰούδας 

Ἑλπωρῆς ὃ ὃὲ ΗΕ μεῦ ἔφυ ΜΙ ώαδος ἥρίσαιν 
᾿Εκτείναιμι πέδιλον ἐμὸν προπάροιθ᾽ ᾿Ιδυμαΐη ς᾽ 

ΠΠοστὶν ἐφ᾽ ἡμετέοοις (10) ἀλλότοια οὔλα δαμάσθι,. 
ἵπθελον εὐπύργου κλυτὸν ἄστεος ἡγεμονῆκ, 

Ἢ καὶ Ἰρυντῆρα ᾿Ιδουμαίης μετὰ δήμους. 
ῥ᾽ οὐκ αὐτὸς, ἽΛλναξ, ἡγήταιο, ὁ προ ΞαΞσστν 

Οὐδὲ κορυστομένοιτιν ἐλεύσεχ! ἀμμ:ν ἀρωγός 
πε ροιεν τς τὰ ἀμ. ἕλναξ, ἀναφανδὰ φανείης" 

ἽΑγμρ» δὲ μαψίδιον μερόπων φόος Ῥῃγναλὶξ ἰζοῖς. 
Ἔν κρατερῷ ἘΌΝ βίην ἀπλυπονεεν ἑτοίμην" 

δυσμενέων δ᾽ ἔχπαγλον ὑπεοδασίνν ἀθερίζοι, 
ΨΑΛΜΌΣ Ξ΄. 

Ἐσηκοστὸν ἔγραψεν ἄναξ, Δαυϊδος ἄτισμα, 
Ἱκεσίης ἐπάχουσον ἐμῆς, πχνυπέοτχτε Ποιμὴν, 

Καί αὐ. ἐπ᾽ εὐχωλῇ τελέσχοπον ὄμμα τανύσσαις. 

Δευόμενος ἀπο ον “Αναξ, περάτων ἄπο γαίης. 

᾿Αχνυίλτνης μ᾽ ἀνάε'ρ ἢ ας ἐμῆς κραδίης ἐπὶ πέτουνν" 

Ἡγητὴρ ἐμὸς ἔσχες, ἐπεὶ 
Σ 

Ηύρ γος ἐμὸς μετὰ δῆρο ἐπ 

, Κὺ 
αὖ μευὲἐλπὶς ἐτύλθης, 

Ξ2}.9 τω ὀλιτήρων" 

Σῇσι, Μάχαρ, χαλύξδησ: δίηνξ κξέως πχραμίμνω. 
Καὶ σε θεσπέσιον πτερύγων σχέπας ἀμφ'πυχάζοις, 

Οὔνεκα νωϊτέρων, Μάκαρ, ἔκλυες εὐχωλάων, 
Κλῆρον ἀγαχλήευτα τεοῖς ὅμώεσιν ἔδωχας, 

ἭΜμαρ ἐπ᾽ ζυαρ ἄναχτ' πόροις βιότοιο χελεύθηυς, 
᾿Βκ γενεῆς γενεήνδε Θεοῦ πέλας ἔμπεδον εὕροι, 

Τίς οἱ ἀληθείην ἔλ:όν γ᾽ ἅμα μαστεύτειε ; 

Πάντοτ' ἐμὸν Πα Βα σιλλῆαχ φἶλυ, οόρμγγι βοή 

Εἰσόκεν εὐχωλὰς τίσω, Μάκαρ, ἦμαρ ἐπ’ 

ΨΑΛΜΟΣ ΞᾺΝ 
᾿Ιἰδιρούμον κῶμον ὕπεο λαυῖΐδος ἔγοχψε, 

σω 

ἥμα ρὲ 

Τόνδ᾽ ἐξηχοστὸν μελέων καὶ πρῶτον ἀείσας. 

Ἢ ῥ' οὐχ ἡμέτερον δεὸμήσεται ἥτοο "Αναχτι; 
Καὶ γὰρ φέγγος ἐμὸν τελέθε: Βασιλῆος ἀρωγά' 
Οὕνεκα μεν Θεὸς αὐτὸς͵ ἐμῆς δ᾽ ὑπερίσταται ἀλχῆς, 
ΓΑλχὰρ ἐμὸν τὸ καὶ αὔτι ποτ᾽ ἔλπομαι εἶναι ἀλείτης, 

Μέχρι τεῦ ἀνδρὶ μάχεσθε, ὁ ἀῶς τ᾽ ἐναρίζετε πάντα 

Τοίχῳ χεκλιμένῳ ἔχελοι (41) φραγμῷ τε πεσόντι, 
Ἕδραμον ἐν δίψη" σκέψαντο δέ μ᾽ ἀκλέα τεῦξαι' 

Εὐχόμενοι γλώσσῃσιν, ἀραῖς στέρνοισιν ἔπαιον, 

(41) Ἵκελοι. Βοτίο, ἴκελος, Εριτ. 
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θυμὲ, πέσον Βασιλῆι, Θεῷ δέδιαγσο πεπιθὼώτ᾽ 
θὕνεχεν ἐλπωρῆς μεῦ ἔηυ φυτίζηον ἕσμα, 
Αὐτὰς γὰρ Θεός ἐστιν ἐμὸς, σωτήρ τε τέτυχται. 
ἼΛλχαρ ἐμὸν, τίς χὲν αςξ φίλης ἐλάσεις τιθένης ; 

Κῦξος ἐμὸν καὶ φέγγος ὑπ᾽ ἐννεσίγσιν (135) "ἄναχτος. 
᾿Ελπὶς ἐμὴ Βασιλῆα μένει χαὶ κάοτος ἀσωγῆς. 
Παντηδχπὴ ΠΝ ἀν εθ τ ἢχοσήτατ᾽ “Αναχτι, 
Σφωΐτεδον δ᾽ ἀναφανδὰ Θεὴ 
Οὔνεχά τοι ἐπίκουρος ἀξ! Θεὸς τήν 

[βμπα γε μὴν βερύπῶνο ἄλίη σὐμπατα γενέ ἔθλη, 
Φόύτλη ψευδχλξη μερόπων ἀλίχοιτι ταλάντοις, 

Γ 
Ἔκ φοενὸς ὥομηθεν χενεχυχέες Ξἰς ἔν Ἰόντες, 

εν ἢ ΕΙΠΕ Υ: 4 ὴ ὍΠΩΣ ἀμφ᾽ ἀδίκοισι νόον μεμελημένον σχεῖν, 
Μηδέτ᾽ ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις ἀγαθῶν θέμεν ἄσπαγα θυμόν. 

Ἂν 4.) - Μηδὲ ῥόον πλούτοισ' πολυχτεάνοιο ποθεῖτε, εὐρῦδον ᾿ ἢ Ξ, Εἶπεν ἅπαξ Βασιλεὺς, δύ δ᾽ ἔκλυον οὔχσι τοῖα. 

« 
ὡς Θεοῦ ἔπλετο κάρτος, ὃ ὡς Γ τὰ Δνάκτης, 

Πᾶσι σὺ μισθὸν, "Αναξ, ὀὁπάστῃς ἀντάξιον ἔογων, 
ΨΑΛΝΟΣ τῆς 

Λαυΐϊδου χλυτὸς ὕμνος ᾿Ιουδαίας ἐν ἐρήμῳ, 
τρλοϑαδυμόμ. ἘΑρ ΗμεΣ ἀν ον ὅς ἥν ἐλ ος 
Εξηχοαστὸς ὁμοῦ χαὶ δεύτερος οὗτος ἐτύχθη. 
Ἴ 3 ἣ Ω λ ἜΑ ;Σ - ὃν Αι Νύχτα μετ ἀμοιλύχην σε, Νάχαρ, Μάχαρ, ἀμφι- 

[{ χορξύσω. 
σάοξ ἔτι μᾶλλον. 

Ῥρηχεῖχν χαὶ ἀνυῦρον ἀνὰ χθόνα πολλὸν ἐρήμην, 

, Μάχχο, εἶν ἁγίῳ μᾶλα ὑθσυνος ὧδε φαάνθην, 
Ἰτχανόιυν δύναμίν τε τεὴν χαὶ χῦδος ἰδέσραι, 

Κρεῖσσον (13) ἔχεις ἐλεητὺν, λΑναξ, βιότοιο χελεύθν" 
το : τ 
Χείλεσιν ἡμετέροισι τεὺν χλέος ὑμνοτυλεύσω, 

. 
᾿ Καὶ ψυχή σ᾽ ἐπόθησεν ἐμὴ, χαὶ 

᾿ 
Ὧδε σε χυδοίν - ὦσαι τος ἐς εἰσύχεν ἕσπω, 

Σ παλάμας εἰς ὕψος ἀείρω. 

0 ξ χαβόσαμμαι ἦτο; ἀλοιοῦ τ᾽ 
Χείλεα δ᾽ ἐνάα,, σῆς ξιλξῆεν στύυιχ πάντοτε μέλψει, 

Εἰ σέθεν ἐν λει ρέττσιν ἐμοῖς αεμνημὲ ἧνος ἦχ, 

Σοῖσι μάλ᾽ ἐξ ἡοῦς ἀτλεδήμασι θυμὸν ἐ ἔύοτιχον, 

Οὕνεχεν ἄα σεν, ΓΑναξ, ἐπιτάῤῥοθος ἐξεφανθης" τὰ Ρ' οὔως ἐξεφαανθης 

Καί τϑο γηθα σατηι περὶ ὑπεξ Πα σας» 

Ἴχνε: τῷ ς ξυνοπηδὸν ἐμὸν φίλον ἦτορ ἐσείσθη" 

Καί στο δεξι 

0: ὃξ μάτην μάστευο 
τερὴ 859 ὑπερ ενξως προμάγχυσεν, 

μι Δ, Φ « ἈΙ “νι 

νἐμὸν διὰ θυμὸν ὀλέστα:, 

Νερτερίων ὑπένορηον ἰχοΐχτο ὀίω να βεοέθγων" ᾿ ἀροριοα το; ἡ Ἢ 
Χειρῶν ἀγπχλέων ξίφεος μέλπηθρα τετόχθων.ς 

Δεινὸν ἀλωπέχεσσιν ἕλωρ χαὶ ξασμὸς ἔσονται, , ἴ 

Αὐτὰρ ἀναξ Θεῷ ἀμφ᾽ φίλην φρένα γηθέσειεν" 

μᾶς ὃὲ οἱ ὀμνύμενος κλεὸς ἄφῆον αἶνετος ἔστα:. 

“ δῇ ᾽ »»᾿᾽ , 

Πᾶν γὰρ ἀπεκλείσῃη λάόρον στόμα λωδητήρων, 
ΨΑΛΜῸΣ ΞΙ΄’ 

Δαυΐϊδου λιγυρὸς μεφαλησθενέος βασιλῆος 

Ἐρξηχοττὸς ὁιλοῦ τρίτατός θ᾽ ἀμα κῶμος ἐτύχθη. 

Ἰχεσίης ἐπάχουσον, Δλναξ, ὅτε σεῖο λιτοίμμην" 
Ἄς ΠΣ ἘΡ 

θυμὸν ἐμὸν λύσειας ὑπ᾽ ἀντιδίης μελεδῶνος, 

(43) Ὑπ᾽ ἐννεσίῃσιν. Ῥογίο ἐπ᾿ ( μιὸ ἐν ) ἐννεσίῃσι», 
Ερι. 

ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡΘΑΙΤῈΝ 

Α ΔΛηΐϊχαα, ολά ο ἀδεὶ, 

1808 

Π60 518} ποῖα δδίο σοηἶἶβᾶ ; 
Οποπίατῃ Πα ποῖ» τα 65. γὶνι σαι ἀρθοῃβ, 

ἴᾳμ86 οηΐ 6115 δὲ ΠΊΘῚ5, ΒΟ  ΆΓΟΓΠΒ. οβέ, 
Ἐόοβαι πιθιιπὶ, 415 αἰααθ τη οΠανὰ ἀἰνο]!οι ἠ- 

[{τἰπς 7 
ΟἸονία τηρὰ οἱ Ἰπτηθὴ ἴῃ ῃλαλι[α{15 Ἀδοΐβ 
ὥὅροϑ πρὰ Ποσρηι δ ροοίαι, οἱ τό] αἰιχ ἢ}. 

μη τῖα ρορα]ογαμν σαα]ὰ, οὐ Πά! 6 ἀορὶ, 
γοβίσιιπ νϑρὸ ραΐαπι 60 δα ΠΡ απ ταληι 
Οαΐα αἰἰχαο αἀ]αΐον 5ομλρον 105 ΧΟ} 15. 65), 

νϑγαμαηλοαν ον πὶ νὰ πῖνοῦθα σοπογδιίο, 

ἀθηῖβ πιθη ἀὰχ ποτ] ησπι ἰμἐ 415 Ἰὰ ποῖθιι5. 

Ἐχ ἀπίηο ΟὈΠΟΙΔΗ βηξ οί απ αἀϊ πὰ ἉΠΆΠ 
τ οα[68. 

Ναπααᾶπι ἢ 12} 5815. ἀπ μη οσσαραίασῃ ΠΆΡΘΤΘ, 
Νααὸὺ ἴῃ ΔΙ 16 ἢ 15 Βοοσα ἢ ρο 6 Γ᾽ γαρᾶρ θη Δ ἢ 

Νέόσαο ἤπχασι εἰν 1.15. Ἰοσπ 1615 οὁοποπρίβοίίο, 
Ποεαμι5 5οιη9} ἤοσ, ἄθο αὐΐοτῃ διά νι Δα τ θὰ5 (α]1ὰ: 

Οαϊὰ θὶ 651 τορυγ, οἱ ααΐα τηϊβουϊοοτάϊα Ἀθρὶδ. 

Ομληΐθιδ (ὰ πιοτοθάδῃν, Ποχ, γίδες ὠσιλῃάαπι 

ἱ ορϑεῖθα, 
ῬΘΑΤΜΟΝ ΧΗ, 

Ῥαυϊἀϊς διεϊψεα 5 πάρ ὧν δλθῆιο, 
δοιρραφοδίηιιβ εἰνητ οἱ δοοιυϊάπ5 ἀϊς ἐδ, 

Νοοίθ ροβῖ ογθραβοι!αιῃ ἰὸ, Βοαίο, Βοδίο, ο66- 
{Ῥγαᾶρο. 

ΕΤ δυῖτηα ἔθ ἀσϑίάογανι πχοὰ, οὐ ᾶνρο δάπαο τηδοὶϑ, 

ξβρογὰ οἱ ἰπαχαοβα πὶ ἴσγγα πιά να ἀδδθγίᾳ, 

ΤΊΡΙ, Βοαΐο, ἢ βαηοίο ν}}} 6 ΠἀΘη5 810 ἀρρᾶναϊ, 

Οοπουρίδοσηβ νἱγίαἰοιηαο τᾶπι οἱ δ] ουλάτη υἱάθυθ, 

ΜΡΙΣούΡῺ πα ]ν65 τα βου σον ἴαπε, Ποκ, νέου νι} 8; 

[0118 ποβίτιβ πάτα κἰονγίοτῃ σοΊερραθο 

51. (8 ον σοι βοηῖρον ἀοποὸ γαρὺ, 
ΤΙΡΙ νϑρὸ ὁοη 55 τηὰπὰβ ἴῃ αἰ ὰπὶ αἰίο1]0. 

γαϊαιίφαο ρα! δα ὰθοτν διιίπηυτα δάϊρο : 

[Ρῖὰ νοτὸ Ἠεο .  πθ8 ΟΒ ΒΘΠΡΟΡ σαμπρί, 

56 (1 ἢ ΘΙ Πθ5 τροὶβ τθιλοτ ἐπ], 

Τυΐδ νὰ] 86. δὴ αὐτογὰ οαγ]5. Δι ατἰ ρα βοθθαπι, 
Οαοιίαια πολῖξ, οχ, ἀἀ] ΠΥ ἀρ ρδο 151}: 
ΕτΦ ναυναπι οχϑα δηλ ἢ αἰλτιιν πη 1] Πηοη ο. 

γρϑιιρίο τ10 ΟΟτπ 65 ΤΏ 8118 ΟΠ ΓΊ5 ἃ ΠῚ πλτ18 Πγτηδίων ἃ 
1 'ὰἃ ἀρκίοτα πιὸ ροϊομίον ὑγοραμηανη, 

1μ51 γοιὸ γακίσα, ἀπ ΓΕ θα. Π|. πλοῖα ἀπ ἡ Δ Ὧ Ρο"- 
[ἀθγο 

Ῥνοίαπια πῆρα νϑηϊαλί βίαιπλ ΒαγαίΠ γα: 
Μαραθπι ταραοίατηι Φ1Δ 1} Ἰϊ ἤαηΐ. 
Το 1} 5 γα] ΡῸ 5 ρτασα, εἰ ρογίο ἐγααὶ 

Οτρίθσατη τὸχ θ 60 οἷγοδ οἰάγατῃ απίπησπι ΘΧΒαΪ 68: 

Ομμηΐβ νάγο οἱ ᾳγδηβ. αἰονία Ἰησοῦ ἰδυάδη ἀμ 
Γορ, 

Οπμο ϑαμ ουδιγαοίανα Θβ  γα μι απι 05 150] 11. 
ῬΒΑΙΜΌῸΣ ἈΧΠ, 

δανὶὶδ αὐσαίι νεπρπαπίηεϊ Λϑρὶξ 

Βριααροδίομιξ δἰπεκὶ (ογ(ἰιβιιο βἰηιμὶ σαμ (18 δδῖς 
ϑαρρ!σαοηοη ϑχδυάϊ, εχ, ὅθι ἰ6 ἀοργθούν, 
ἀπἤπασπ πιθαηῖ ΠΡΈΓα5. ἃ νἱοϊθηΐᾶ σαγᾶ, 

(3) Κρεῖσσον. ΕΌΓΙΘ χρείσσον', ἘΡΙΤ. 
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ΑΒΒροΩ 501 τὰς Ἰοῆρο ἃ τη8}158. «τοραθίαι οὐ ἐθα5, ἃ Ἔκρυψάς μ᾽ ἀπάνευθε χακῶν ἀγεληδὸν ἰόντων, 

Αἀαπα 6 αἰ ΡῈ5. ὀαραλ απ Τὰ σαδ ὈρΘΡὰ 

Ουἱΐ ἰρσαα5 ΘχασπθΡαλ 5185 σὰ 4115 5πΏ} 105, 
Ορονὰ δυΐοιῃ λιοῦγοιο ρτο) οῦγαπι 5᾽ πη }}1ὰ [610 
ἘΠῚ βαρ! ᾿Π ΠΟ ΘΓ 6Πὶ ΥἸ ΤᾺΣ ΟἸΆΤη, 
Νόχιο δαπὶ ἐδ ι10 σογάο ἐπποϊαμί, Ἰαου]α 65, 

0! 146 ἢετηανοτιηὐ Ῥγοσδο  ΟΟΠ 511115 ΒΘΓΙΒΟΏΘΙΩ : 
Ἀοῖο σοππί ἀδσάσαηΐ ἀδία! 118 ἀμββοοηάοῦο, 
ΓΗ χορα πὶ : Ουἷ5. Πα 6 ν]άοαξ οδοι απ 5815 ὁσα- 

Γ}}5 ορὰβ ἢ 

Αππηὸ νότὸ ἰηἀδσάγαῃι ᾿π αὶ 18} πιο] οπίδια : 
Τρβὶ νϑγὸ ἀδίϊοἰο θάμ μηδ ιιβα βογα αμέθ5, 
ΑἸ Ῥγυ οὴ5 ΘΟη δ, πὴ ΠΔΌΘἢ 3 δοοοράοι νἱν, 

Ουἱ βαπθ6 Δ] ΕΠ οπ ἀμ {15 ροϊρ (τα Β 6518. ὀχα! οι, 
810 Λο]α ργο)θύδγαῃξ ἀπαπ! ατα δὲ 1ηἴα115 Ρθον", 
θΟΡΉΠΡὼ5 ἢ η σὰ 5 Βα ρενμα Ἰοᾳαθηίοϑ, 
απ 85 5πὴὰ] συπίανθαιν σαηὺ 1} 605 νἀ Ραηῦ. 
Ου}5 πιουαἸα αὰ ποπ ὙΜΠῚ, νἱἀδὴ5 δαΐθηι ΠΟ [10}}- 

[τὰ απίιηο, 

Ετ ΘΟ] να 61 δα ἰἰανὲ ὀροτα, 
Αὐίοϑ ἱτα τη γί} 15 τη "5. ἀΠ᾿Ὠ118 ΟΡΒΘΓΥΔΜΒ ὃ 

Το ομαν Πορὶβ πὶ 500} 115 θα: 

Ἰλοο 15 γ6.Ὸ 51π1] ὁπλ Ἶδιι5 δαμθβοοί [4118 ΠΤ Θβᾶ, 
ΒΑΘΜῸΝ ΕΧΤΝ. 

Οαπέα ταδὶ, Ἰοποολιοίο, οἱ ογοηπία, οἰαηία, 
ὁ μὸ ραερίο ἔμπα ἐογθλίοοι (ἰἶθὴν καυϊογια! ἐμοὶ μοδξ" 

[ἐογ αι, 
0 αἰϊχμιώνο ἐθραρίμην Πδῳ δ ἀσδελοηίος Ῥϑηολιπῖ ἢ 

Οαηῖ6. Κυπογαίαιη ἰαηεοπξαν 8. Πθσῖϑ : 
Ῥορμεϊμδίμο ἐοίοὑγὶς ςονλ ὑταῖία ῥϑορατον μη, 

ΤΙ], Βοαῖο, ἴῃ σοι σοην θη τατ π|5. ἢν πτετῖ8, 

ἴῃ Τοῦ βαϊθ νορὺ ἔστ. τον απ) γΟ ἈΠ, 

Οπῖπὸ ᾿πογία 8 ρυδοαῖαν (ὁ βαπαβ, ἰὰ νότὸ οχδαῖ!, 

[{ Ῥαβίον 
Απάϊ ρύδόρηι: [6 γ0ΓῸ ΟἿ ἢἿ5 βα[αΐαί πππὰ Πὰ σατο, 

οθονβ ΟΡ  νἸβοίπλασ νεγθᾷ ιιβοι! απ έσα ] συ. 
Νοβέγι 5 νϑτὸ ἀμ αμἢ ὨΔθΘαΒ. ταϊβοτίςογάοιῃ 56ι}- 

[{{ϊς, 
Βεαίαπ, ταῦ ἀραᾷ (6 γγο)οῦ!5 ἀοηχοβ Πα αὶ, 
Τὰς ἀρὰ αἰγι δ ἶα οαβανη ἢραὶ ρα]αίία. 

Τυᾶραηὶ ἀσηιονατη ΒΟ" ἢ5. Ομ αΓα Σ ΓΘΡ]ΘΡίπη 5 ἀπὶ- 

[τρὰπὶ: 
Τηλπδου ἐπὶ (ἀπ ἰδ] ΟΡ φι α [805 αὐτηῖ- 

[τά }]6. 
ΑὐχηΠ αίον οἱ Αθχ, σου θγὴ ὀχασαϊ νόσοι: 

ἼδΡΡ 5ρ68 δι ιτῃ Πηΐττα οἱ ΤἸοηκο τηάτὶβ: 
ΒΟΡοΡῈ ορδοοβ, Βοαῖδ, ἴὰο τησπίβθ μαγᾶπϑ, 

πηρτγονίβατῃ οἰπσαϊιη πᾶν οἱ οΐι5. Ροϊοῃίίαιη, 
αἱ ναπι έθτα οοη θα θὰ 3. πο ηβὶ πλδ} ὴ5. 

(.)ὺ}5 [στ 50] νἵπι ΒμΌ551} ϑϑίαϑ ἱπιροίαμῃι ἢ 

σοῃοτὰ του] ἢ ἐγ θοη αν, ἔργαη}, ν6ΤῸ ΓΠΠΟΥῸΒ 
ὑ ἀπ πιο, 

Του 05 Π4 1 1865, Ρὶ 1ρ815 ἤχίβιϊ βἰσητῃγι, 

ΑαΡοτΘ οΥὔαπλ οὐ γΘΘΘΟΥΔΠῚ 5Γ1Ὰ] ἀρ] εἴας. 

γ᾽ρι 8 Ὠἰνηθιβ, δ χ, ἐπ ΟΡΡΙΆΒΕ1 ἰδγΓΔ ΠῚ, 

(4) Ναίε:, Βοτίο, Νέοι, ἔτατ, 

ἜἜ2 γα ὃὲ 
Ξ ἘΣ ΩΡ ΝΜ: θα, “Νὺ 
ς χεν ὀϊστεύσωσιν ἀναίτιον ἄνερα λαβθθη. 

Πληθόαος, οἷσι μέαγλε νόῳ ἀθεμίστια ἔσγχ' 
ἣν ΟἹ γλώσσας θέγεσχον ἑὰς ξίφέεσσιν ὁμοίας 

- οὐδέν ἔϑυν: 
ῥῤιγηλῷ πρόεταν πανομοία τόξῳ, 

Οὐδέ μ 
» ΚΟ τ Ἔμπεδον ἐστήο'ξαν ἀναιῦία δήνεσι 

ΔΑἴκτυον ἔσχέναντο δολοφοοσόνῃτι καλύψαι, 

ιν ἐξαπίνης χραδίῃ δείσουσ: βαλόντες. 
μῦθον" 

ν Ἐς ον τ 
πον" Τίς χεν Ἰδοῖι σκύτιων σφέων ὅμμασιν ἔργον; : 

Θυμῷ δ᾽ ἀνιχεύετχον ἀλιτοοσύνν» ἀλεγεινήν. 
Ὁ) δ᾽ ὀλινηπελέεσχον ἀπείσιπα μαστεύοντες, 

Νειύθεν ἴόμονα μῆτιν ἔχων προσελεύσεται ἀνὴϑ, 
Ὅς ῥ᾽ λορεμεῦαι βίην Ἰβχσιλῆος ἃ λείβο: 

τῷδε “β: λὴ πρόξηχαν ὅσον καὶ νέπιος υἱὸς, 

Ἡππόδεναν γλώσσῃσιν ὑπίοδια ιυθίζοντες. 

Πάντες ἅμ᾽ ὠρί θησαν, ὅποι σφέας εἰσοράχσλον, 

Τίς μερόπων οὐχ εἴδεν, Ἰδὼν δ᾽ οὐχ ἕτρεσε θυμῷ, 

Καὶ πολυχυδέξντα Θεοῦ διαπέφρα αεν ξονα, 

Τίχνας ἀθανάτης παλά ἼΠΥ Ἐραπιῶ 
Τερπέσθω βασιλῆος ἐπ᾽ στα 

᾿Ιθυνόοις δ᾽ ἅμα πᾶσιν ἐἰ εξ αἶνος ἀπείοων, 

ἙΔΛΔΜ ἘΞ 

Μέλπε μ᾽, ̓Ιεζεκιῆλε, χαὶ ἦν σεμία, βόησον, 
Πῶς τότε δούλιον ἦμα5 ὑπήλοῦον οἱ μετὰ γαῖαν, 
Ὡς ποτε υγὸν "Άναχτος ἀπ οπρολ' ἐπόντες ἔδησαν. 
δ: λῴατε τ: αὐξεσσαν ἀδυπύμενο: Βασιλίος, 

Αχός ἘΝ εὐκλειὴς σφετέσων λάριν ἀμπλαχίχων, 
᾿ἘἘξηκοστὸς δυῶς χαὶ τέτ τρατος ὕμνος ἐτύχθη' 

τ' . ε ε. μ ἀράν ταὶ ἿΣ ΕΊΣ ΟΣ ᾿ - - 

ΣΟΙ Μάχαρ, ἐν Σιῶν: μεταπροεπε: ἀσπετος ὕμνος, 

Ἔν δὲ Ἰερουταλῇ φορέεις παλινάγρετον εὐχὴν, 
Πὰν βρότεον λίνεταί σε γένος' σὺ ὃξ χέχλυθι, Ποιμμήν, 

Κλῦθι λιτῆς" σὲ ὃὲ πᾶσα λιτάζεται ἀνδοομιῖη 
Ἡνορέης λαθόμεσθ᾽, ἐπέων ἀΐοντες ἀρέσκων" 

“νυ 5 
! 

Νῶ: ὃὲ ρυμὸν ἔχοις ἐλεήμονα δυσφροσύνησιν, 

χαρὰ σοὶ ποολελεγιαῖνος οἰχία ναίες (11) 
οἷς χλισίην ἀρύνουσα μελάθροις. 

γαθοῖσι οἷλον πλητώμεθα θυμόν 

"λχραντός σεο νηὸς ἐπ᾽ εὐδικίῃσιν ἀγητός, 

ἢ ᾿λλχτὴρ καὶ Βασιλεῦ, ξυνῆς ἐπιχέχλυθ! φωνῆς, 

Γαίης ἐλπὶς ὅλων περάτων καὶ νόσῳ: θαλάσσης" 
Ἠνορέῃ σκιόεντα, Μάκαρ, σέθεν οὔρεα τεύχων, 
᾿Απροτίοπτον ζῶμα τεὴν ἐζωσμένος ἀλχὴν, 

Ὃς υὑέγεθος χλονέεσκες ἀμετρήτοιο θαλάσσης, 
Τίς φορέειν σφετέροιο βίην (Ὁ) σθένε! οὐδματος ὁρ- 

ἰ μήν; 
Φῦλα βροτῶν κλονέοιυτο, φέροιντο ὃὲ δείματα γυμῷ, 

Ἠξίρατα ναϊετάοντες, ὅπως σφίσ' πήξαο τέχμωρ, 

᾿Ποῦς ἀντολίην καὶ ἐσπερίην ἅμα τέρψεις, 

Σχεψάμενος νιφάδεσσιν, "Αναξ, ἐμέθυσας ἄρουραν, 

(40) Βίην, Βογίο, λίην, Βοιτ, 
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Θήχαο δ᾽ ἀονειὴν ἀγαθῶν μα ον χαλτιῶν 
Δλ0 ψαΤο 2 ᾿Αθανάτου πο- ταμὸς ἴόφψιθε δεξίροις, 

τὴς βοῶσιν προξηκας ξτοίμην 

πυχινοῖς 

Καί σφίσιν ὧδτε 
ας ποτόχους Ἐποδηνῦν, ἌΜδξιο ὦ ἢτῸ αὔλαχας αἴης" 

Εὔζωον δὲ οἱ οὖδας ἀγυ: πολυειδξα χαρπόν' 
Δὶῃς οἴης ψεχάόεσσι ὙΩΞΈΒεΡδι ἀντέλλουτα. 

ΞΩΣ ὌΝ πϑιλυχίης ἔτεος στῖφος αἰνήσειας, 
Καί σεῦ πιαλέης δάπεδον πλησθήσεται ὥρης, 
Οὐρεχ “ϑηροχόμοιο γεϑγοΐατο πίον' ἐρήμου, 
᾿Αμφιθάλοιντο δὲ ΠΡ ξιεπλιρβδι ὑψύθ! βουνοί" 
ὍΣ εἰσοπόχων βεδοιθότες εἰσὶ (40) τοχἕες, 

Καὶ κοῖλαι φορέοιεν ἅλις ζωαρχξλ σῖτον" 

Ἰυὐφορίην βατιλῆος ἀνυμνέσειαν ἀἄπαντες, 
ῬΆΛΜΟΣ ξα΄. 

Ἰυΐ σις ἀνεγρομένων νε χύυ») σχέψαιτο βιώνην, 
κλῆσις πῶς χσιλῆος ἐφ "μοσύνῃσιν ὀπηδεῖ, 
Οὐ μᾶλα θαυμάσει" “δὲ γὰρ πέλος ηἶδεν ἀοιδή. 
Πξμπτον ὁμοῦ τόδ᾽ ἔφυ χαὶ ἐξηχοστὴν ὁ ἄεισμα. 

ΠΙσα χθὼν, βασ'λῆ! Θεῷ ἀλαλάξατε μολπέν" 
Οὔνομα δ᾽ εὐκελάδῳ χιθάρῃ φορμίζετε θεῖον, 

τ κα 
τὲς ἀξίσατε γῦϑος ἐπ᾽ ἔογοις. 
πελέθει μάλα ρἔτχελυ ἔργα, 

Δυσμενέες γεύσαιντο (6 τεὴν πεοιώσιον ἀλχήν, 
Μέλψατε μοι, χρὼν πᾶσα, Θεὸν Ἰδὲ γουνάζεσῃε᾽ 
ϊ: ἀν ᾿ ᾿ - ν» " , 

δέ ξβλπόντων, Βατιλεῦ, τεὸν οὔνομχ πάντες 

Δεῦτε, οἴλοι, μεγάλητο Θεοῦ κλυτὰ λεύστετε Ἢ 3 
᾿ ᾿ ἘΠ 
Ασχετος ἐν βουλῆσιν ὃ ὑπὲο ὑΞροπη δὰ οὐτλην 
Ἀεχλόμενος πόντου τραφεοὴ» μετεπήξατο γᾶῖαν, 

Καὶ ποταμοὺς ΣῈ ἐθάκατο ποσσὶ χελεύθους. 
Κεῖσ' ἅμα τηθάσαιμεν ἐπ’ ἀΠανάτῳ βασιλῆι, 

Κάρτεϊ νωλεμέως σφετέρῳ μεῆξοντ' χαὶ ἀλχῇ. 

φῦλα βροτῶν Βασιλῆος ἐποπτεύηυσιν ὀὁπώπαί, 

Μὴ μέγα μο: φβοόνίοιεν ὅσοις πολύπιχοος ἐρωή, 
Εὐφέμοις μεκέεσσι Θεὸν χε)α 
τς : 

Οὐχτ! διχνύμενοι σφετέρην ἀρηέκοην αὐδύν, 
Ὄφετ᾽ ιε τδν ὁ ΞΟ, ἔθϑηχεν ὅπως ζωοϊτι μετείη, 

4 πὶ 
αι ᾿- 
οήσατε, δῆμοι, 

, 

Ἴχνος ἐμῶν ἐν πᾶτι ποδῶν ἀδόνητον ὀρ είθων, 

ἀπῇ ας; Ἰβασιλεῦ, πολυφράδμον! θχῇ, 

ἐν πυρὶ γαλχεύς. νώπχων ἀπ: ἀσγυὸν 
ξ 
Ξ οντῆς ἐ᾿ ἔνῳ δολόνντι καὶ οὐχ ξ χξτ' 

Ἔμετέρων λαῇ. ἀπεοθεν Ὁ χαὸ “αὐ δὲχ νώτον, 

“μετέρῃς κεφαλῆτιν ἐπεττηρίξαο φῶτας. 

τὸ ὁὼρ καὶ φιλογεο το πηρὰ, διέδημεν ἐγωΐν, 
τ ἡμέας ὥρης. 

γφομένοισιν" 
Ἴςς δ᾽ ἀνάπαυλα νέης ἐξίγαγε 

Δῷωυχ τεὸν θηξεσσιν ἱχοίι μεθα χα 

Εῤχωλὰς προτέρῃς μεὺ 

“ἋἊς χαὶ κα ὑῶν πε ὙΝ τὸ πρητῇς Φεῦ 
, 

Θύματα ! 
, ς γον 0} 

ἢ βαρ χυτ κριοὺς τε; ν π π᾿ εὐώδεα καὶ “-ν ἃ 
ἣ πὸνς 

᾿λμροὶ δὲ χιμάροιτι βόας χεοχελκέας οἴσω, 
τῆς τῆς Ὁ Μ 
Κἰκλυτέ μεὺυ, ξομπαντες ὅσο: δειμχίνετ᾽ ἴλναχτ. 

Ὅστ᾽ ἀτάθ᾽ ἡμετέρῳ τεχτήνατο μυοΐα θυμῷ, 
᾿Αθάνατον βοάχσχον ὑπὸ ὙληπΡΑΝ ΘΥΑΝ Εἰδῦ" 

Εἰ δ᾽ 
"“Ἁ 

ἴδον ἐν πραπιόεσσιν ἐμαῖς ἀθεμίστιον ὕδκ5:ν, 

(40) Εἰσί, Ἐοτίβ. εἴεν, Τὔη]τὶ 

ἹΝΤΕΒΡΠΕΤ ΑΤΙΟ ΙΝ ῬΒΑΙΤΕΝΜ. 1102 

ΑΔ Ῥοβα δι νονὸ αἸν ίοπν θοηἷβ τσ ηδη ον ἤρα ΟΠ 5, 

ἢ 

Το να 15. Ππθλο ΟΡΘΟΤΙ σρανοβοῖ! Πα 615, 
1 ᾿ρβῖὶβ αἱ [λοι οπιην ἀοη 5.1 μαναταπ). 

Ενυριίονος ᾿ Πἰσα, ΠΟχ, ἰὰὉ ΒΌ] 005 [ΟΓΡδΣῚ 

Υἱνὰχ ὙθιῸ οἱ βοία τι ἀπεδί λα] μ]ΐσρπι Γραοίαπῃ : 

(61 σγογὰ οη Βιι5 ᾿Ρ ΑΓ σον] Δ. 
Τα, ρχ, βου η  α11}5 ἀπηΐ ὁονόπατῃ ἰδιιδοβ, 

1ὶ σὴ ρἰμμαϊ βοίαην γορ] οἠζαν ταί για! 6. 
Μοηΐο5 [τὰ 5 πα Γι θπ5 ἤδη} ρίπσιο5 ἀδβονῇ, 

Ἰλάπδοῖ γόρὸ Ἰραπὶ ΘΒ. 1105. πὶ ἃΠ10 60]168: 

Ονῖασι Ἰαπ σου σι ἀπ άἀαμνθ8 56} ραγθη ο8, 
ἘΠῚ να] Πὸ5 ΤΟΥ )Ὲ 5815 ντὰ]ο Τιθ ἴθι : 

ἘΘΡΕΤΗ ΓΟ ΠῚ. τ 15. ΘΟ] ΘΠ ΡΟ ΟἸΏΠ 65. 
ῬΒΑΙΜΌΒ ΕΧΥῪ 

δὲ χιιὶβ οοϊξίαίονιον τιον πορισηι οὐ δι᾽ 81 υὐΐαλι, 
ἀρροϊίαίίο ψιο ραοίο ᾿ϊεσὶδ πιαπίαξα 5ουρεέι', 
Νο τας γελλαθὶπο"Σ ἰπῶλο ον βῆιθηὶ ἨΘΌΤΕ σιριέις ἃ 
Οιεπέμην εἰηεεὶ {πιὰ δοὲ δὲ βριυξαφρβίηλιιηλ ΘΟ 6 Ὴ,. 

Ομγηΐβ ἰουτὰ, γορὶ Π)00 } 116 οαπίπηι : 
Νοῖ δὴ νΟΡῸ οδηογα οἰπᾶρὰ ὁΘ] 6 ἤγαῖθ ἀἰν πὶ, 

ἙροοΙοϑβ 9.6ο βεαίατῃ σα (8 ἀδοιϑ ᾽π Ορογμα5, 
Βίοίίο : Ταὶ 60 δυυηΐ να] ἀϊνίπα ορδτα: 

Τα] ηλϊο ταθη τ δηίαν (τ Ἔχ ΘΙ 16 ΠῚ} ροξεηίίς, 
Ολπῖ 6 τα ϊμὶ, ἰοττὰ οπληΐβ, Ποῖα δἱ αἄόγαίο ; 

δῃαν δ᾽ ΠΟΙ Οὔ γοηϊ, ἤοχ, ὑππτα ΠΟΤ 8Π ΟΠ Π 685. 
γοΏ16, οαυῖ, πιάσαν 6. ἐλεϊν α τ άον» ρον Σ 
Ταντοϊαβ ἢ ᾿ΟΠ5}}113 ϑιροῦ κονία] ἐπὶ ρΘη ΘΠ ΟΠ Θὰ 

ΦΒ 0115 τῆ" βδἰοσδηι σοῦ ρα αν [ἢ ἔδυ ἈΠ}, 
Εὸ ἡπαυλῖπα σοϑοηδμἝῖα ροβὶὶ μο αι δτι8 τ. 

ΠῚ Τρϊοιπαν ἴῃ σι] δ} ομο, 

Του ττάϊλο βοιμρον πὰ ἀοιλ)ηδη!θ 6. γνήγίαίο, 

ἀοποναὰ πιογ!] τῇ 6 615 σοβρίοπιη! ἀᾺ}}. 

Νὸ τα κηνθῃ 1} δα ρίαπι, {008 ἀβροσὰ ἴδ. 

Βαϊϑιῖς. σαρηνα θὰ5 όαπι σοϊολιταίο, βόμ}}, 

ΔαΓΙρακ δχοϊριοηίο5 βαὰπι ΟΡ Θαϊθτ τα τὸ ὑ61Ὼ. 

Οαΐᾳαο τη σατα ΟοΓ ρΟδα αἱ ὙἰνῚ5 ΔΤ αΠΕ ΡΥ ΘΊΛΙΤ, 

γοβεσιαο πιδόγίιαι ἢ τη αν 8. Θά πηι ἹΠΊΔΟ ΤΩ 
[θιπιδδ. 

Νοὸβ οὐποϊἀογακι, ἤοχ, ρα {0111 ΘΟΏΒΙΠΟ, 

ῬΤΌΜο ὀχαιαϊπδὴ5 νοα! ἀτβοιλανα τὰ ἐσπθ ΔΘ ΟΣ, 

Τὴ Ιασσιν νοῦ ἀο]οπαπι οὐτᾶτη ποπ ν ΙΗ 5 ἐπα 

[ἀπχίβη : 

Νοϑίγα ΒΌ06Γ βοβαΐδεὶ ἀσ]ον 5 ἄογβα. 

ΝΟΣ 5. δρ ριι8 ον ΓΟ ροικιο 1 νος, 

Αααλιῃ οἱ, τοβία ΠῈ15 ἱπη δ ἰταηδιν πλ5. ΠπρΡΌ ΜΙ), 

ΤΙ το ει βου νογὸ πονὶ σἀαχὶ5}} ὩῸ5 ἀθοοι δ, 
θοιααια (ἀμ ΒΛ ον Ποἰϊ5. γο πα μν5 5ιοοίβ : 

Ῥτθοδα ρυ ον θι5 Π1 615 ΡΓοιΉἶββϑὶβ ρ ΥΒΟΙ Ρ ΠῚ: 

Οὐαβ οὔαπι ΑΠΠοἴα5 αὐ] άοηι ἀϊχὶ αὐΐρα ρογῆσθτο, 

ον ςῖα το τ ]αΐα ἱποοπϑὰ οἰεγατη, 

1.διΐπογοβ δυϊοίθβααρ, οἰριαθηνίααο ἤρασυαπίοτῃ [α- 

πλὰὴὶ 

πα Πἰροὶβ νότοὸ Βθόνθ8 σου ἰσοΡραβ οἴΐθγαηι : 

Αααϊῖς πιο, οἴμηδϑ ΄αὶ τη 15. ἤθροι,, 

Οπαπία μοῆα ποβίγο ραγανῖι πη νὰ ἈΠΙΏΊΟ, 

ξαιπιογία!σηὶ ἱπνοοα πῃ 5} ἴσα ΘΠ 15: 

51 αὐαἴοπι ἀϑροχὶ ἴῃ με ον 15. πτοῖ8. Ἰηϊ χαδλῃι 0 - 

[πο] ᾶτῃ, 

(41) Ψεύσαιντο, Κονίο, ψαύσαιντο, ἐσηνψαηΐ, Ἐριτ, 
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Νουα π βουιπιοηθπι Πδχ ΟἸΔ Δι 5 ἀπάϊαὶ, 

Ῥιορίδγεα πορίγαπι οὐ ηἷὰ [5 νὰ ἢ 5. πα ῖν} ὙΟΟΘῺΙ, 

Νὸς ἃ πηρὰ 5ιρρ!ϊσαιίοιο θα ππὲ ἀν ΡῈ να πη}. 

μαιβαπάϊ5 4α] αἰ ἐδουϊοογαίαηι οἵ Ἰηθατα ΠῚ γ6]8- 
[οὐὲ ργοσοπηι. 

ΡΘΑΤΆΠΙΝ ΧΎΙ, 

Οαηονῳ οὐ καγὰρ Κἡσῃ ἶνι5. ἰρηγεμς σϑὶς 
δοιασηοδλιπιση ἐπὶ οἰλαπὲ πανπηο βοσέτα, πα ΒΟΉ 5. 

ΝΟΣΙΡΙ πλἰξογθαν δ, Πδχ. ΟἸδγδηὶ ΟΠ ΞΟ, 

Νυθὶπ νόγο σππὰ οάγρατα, ΠΠιηγη6 5. νυ πὰ, 

Εἰ ταατὰ ἴθ ἰθρτὰ σοκποβοατη8 νἱλὴιὶ ἃ 

ἀοαθα58 νου ΔΓ ΡΏΪ ΘΠ δα αἴαγα αατὰ ΠαπΊοπ. 

Τυῦστῃ ἀοοὰ5 ΟΡ γάβθιη!, Βεαῖο βασηιηθ, ρορα] 
Ταῦπι ἀῤοιβ σοΙΘθ δ ΟΠ θ 115. ΡΟ μα }}5 οασ 5ἰῖ. 
ἀδιῖος {01 Ἰωϊδη ταν Θχβυ δ θα σα ρῈ8 : 

Οὐοπίαην ἢ τατλία ἴδιῖ5. χα σα 15 που τΆ]6 ιν 6} 6- 
Γ γαμοηθιη, 

ἀσητ θυ νθτοὸ ρτθδβ αἰηϊοᾶτη ρθε ἴδγγατα 6. [ἃ- 
[δος 

Ταστα ἀδου5 Ἰαπάἀδ)πί, δ αΐθ βιυιτηθ, ροραὶὶ : 
Ταϊῖι ἀδοὰβ ΘΘΊ "6. ΟἸΠΒΙΡῸ5 ΠΟρᾺ}}5. σαν 5|{ν 
Ἐγαοίπηι σοαυγαίμανη διατα ἄλπχα (0}} 88 

Νοβίϑιυ ).6 5 πορῖς ργῷθοαΐ κυ  βδιηᾶτη Ἰαπάθ η), 
Ιαὐάοτπὶ ἤθχ, ργῶροαὶ πο): στα δύπαπ! νογῸ ΘΠ 

[ἢ 65 ἔδυυδο, 

ῬΕΑΒΜΟΣΟΊ ἸΟΧΎΙΙ. 

Ραυϊαϊς ργιμοηῖς. σαγταθπμῆι ἡναυρης ἀνψηθιαδ, 
δεικαρεδιθμηι Ἀσδϑης ἐρρέθη χιεο ἰσονίπι. 

Πηπλοτ  } 15. ὀχβαγμαί, αἰβρογβίοη οι νογὸ ἢοβιΐθι5 
[ΠΩ] 88 : 

1αὐπα οὶ νενῸ Ιομ6 ἃ 580 [αμίαπὶ σοπδροοία : 
δ᾽ νά] 6 πδο λα ἱπιροῖθὴ5 ν6]} Γἀλ18, 

11 νόγο απ ΟΟἸ Πα όβοθπ5. [οὐ] 40. 'βπο σοτὰ (ὰ- 

[Ὀ6ϑοῖ. 
δὶς ϑδιιοίονα αὶ Ρουθ ἃ ρα]ρΟΌΓΙ5. υΘοσαίΟΓο5 ἃ 
δα Π01 Θχβαϊίσα! 15} βασονάοίοΚ νἱτὶ, 

ΘΘΙΆΡΘΓ ἀἰν! π]5 ραπιάθη!θ5 σονται ΘΟ] 15, 
ἴῦχ ἀητὸ ἰα]0 15 Ὁ}. ρα 115. 

Οδοίαίο ορθαι, δὲ ποηῖόιῃ σοΙονναῖο να : 

Ῥαραΐθ νίαθα σραΐδηι ΘΌΡΟΡ σσσαβιπα ἀβοθῃοῃ}. 
τον, ὡἰθυ 5. 1116, 

Βι ἱρϑὶ ἀἰνίηα ρσορὸ μασᾶσθαι ἔδοϊο. 
Ομληὸκ σομ Τὴ} 501 ρτορίον ἰδγγοόγθτῃ να 5, 
Υἠααγι πὶ ργῳβι ἀΐ5, οἱ, οὐ μα πογαμι ρα τ 5. 
Ῥατγ5 Γαὰλ ηἸοιλ 15 ἰὰ ρα15. ὁτα 688. 

ἴρ56. ἀπίπλουῖθῖ5 Ἰανρίπαν ἀρμηοβ ΠαΡ ίαΓο, 
ἰὼ φόβον γθτὸ νηοα αὶ πρθσθ πὶ βο!νι, 

8 βθραϊονῖβ υϑγὸ ἀοίαῃοιος νἱΐὰ δὰ Ἰαπηθη οποὶ, 
Οπποϊαγθ, ααοπιοάο δηίοα, Πὸχ μι Γα 51 ρορ Π57 
Οποπιοάο αἰϊᾳπαπιὰο αἰονιοξα τη βοίαπη ἀβδοοι 5 

ΐ 651 ἄθβϑγι ὃ 
Τοῦγὰ αιυ!ἀδη) ἰοΐα ὁοτατηοΐίὰ δ5[, αἰ. Π1αθαΐ νοσὸ 

[Ὄὐἰαπὶ βρίθηἤϊάμμι : 
Οονάτη Π60 ἴῃ 51 πὰ ΒῈΙΡΡΙῈΧ βοϊθηι ἀμά]αί, 
Οούάηὶ )ὃ0 τόμ, 4υΐ Ἰδιαθ]θιῃ Πγιηδι. 
Ριανίαιῃ θοπαιῃ αἰγο, δχ, ἰθγγαν ἐπα χα ἐξα. 
Εἰοπῖπι ὁοῃ α811 ρα ϊαπίεηλ Ἰηϊοτίτο, 
Εἰ δάχῃ βροηδεὰ 1} ἀγορμῖθ ἰποοϊ απ, 
ῬΔΩρΡΟΙΙ νοηῃίμηϊα 5 δα ον νθῃ δι} ραναίτ, 

ΑΡΟΙΜΙΝΆΠΙΙ ἘΡΙ͂ΘΟ, ΠΛΟΒΙΟΒΝΙ 

Α Νωίτερον μὴ μῦθον ΓΑναξ βηόωντος ἀκούσαι. 

θα νθῖῸ 10,851 ποΐθδη 681, 

1104 

πῶς ᾿ ΠΕ 
7ούνεχεν ἡμετέρην Πανεπίσκοπος ἔκλυεν αὐδὴν, 

Οὐδὲ μεὺ ἱκεσίης πφτετέρη » ἔστρεννεν ὁπωπήν 

Ἰὐγεος ὃς δ᾽ ἔλεον καὶ ἑμὴν οὐκ ἤλασεν εὐχήν. 

ΨΆΑΛΜΟΣ Ξξ, 
1ὐχελάδου κιθάδης βασιλήιος ἱ ὕμνος ἐτύχθη, 
ἐξ κοστὸν ὁμοῦ χαὶ έλος ἔχτον ἔχων. 

Ἥμέας οἰκτεῖρε ιας, κΆναξ, ἐλεήμον: βουλῇ, 
᾿ τὰ Ἐ μαι δας, κε ας ταν Ἢ 
Δαμ': δὲ σὴν ἀρίγηλον ὑπεολάμψειας ὁπωπὴν, 

φρα τεὴν κατὰ γαῖαν ἐπιφρασόμεσθα χξλευθον" 

"Ἔθνεσι δ᾽ ἀλλοδαποῖτιν, ἀλεξίκακόν σεῦ φέγγος. 

Σὸν χλέος ὑμνάσουσι, ΤΑ͂ΡΑ πανυπέρτατε, λαοί" 

Σὸν χλέος ἀμφιδόητον ὅλοις λαοῖσι μελέσθω. 

ἴΒθνεα τοι χεχαρυίατ᾽ ἀγαλλόμενα μολπῆσιν" 
Οὔὕνεκεν εὐδικίῃτι κρινεῖς μεουπηΐδα φύτλην, 

Ἔρνεσι δ' ἡγήσχιο φίλην μετὰ γαῖαν ὀδεθειν, 

Σὸν κλέος αἰνήσουσι, Μάκαρ πανυπέοτατε, λαοί" 

Σὸν κλέος πρώ τω, ππρνοὴ λαοῖσι μελέσθω, 
ὙὉῚ ἢ Ἂ Ἵ Ξ 

Καρπὸν ἀνεδλάστησεν ξὸν φυσι ὥρας αἰα᾿ 

Ἥμέτερος θεὸς ἄμμ: πόροι ἐμα τ ς ἀξᾶφοῦ αἶνον, 

Αἴνον "Αναξ πόροι ἄμμι" τρέσοι δὲ ξ πείρατα γαιης 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΞΖ΄. 

Δαυΐξου πινυτοῦ μελέων βεδολνυμῖνος ὅανος εν ᾿ δ 

᾿Βξηχοπττὸν ἔχων ἐφῥόματέν τε τόπον. 

ἌΑφριτος ἀνστέτω, σχέδασιν δ᾽ ἐχθροῖσιν ἐνέσοι" 

᾿ “" “- ᾿ ἤμην δυσυενέες δ' ἀπάνευθεν ἑξῆς προφύγοιεν ὁπωπῇς 

Ὧδε μάλ᾽ ἐχλείποιεν ἀμάχανος Τύτε χαπνός. 

Ὡς δ᾽ ὅτε τηκόμενος φλογεφρῷ πυρὶ κηρὸς ἀμενθῇ, 

Ὡς ὁσίων ὅπο ὧν ἰχτ᾽ ἀπὸ ἐν υνῖνς ἀλεῖται' 
᾿Αλλά τοι εὐφραί 
Αἰεὶ θεσπεσίων χεαγηότος ἀντίον ὕσσων, 

νόντὸ δίκης ὑποφήτορες ἀνῶρες, 

Ἔχ θυμηῦ γλυχεοῆσι γεγηθότες εὐτροπύνῃσιν. 
᾿ πὶ ξὴ " ᾿ 

"ἢ λψατε θεῖον' 

Ἰτύξαθ' ὑδὸν χαρίετσαν ὑπὲρ τον βεδαῶτ:. 
λφθιτος, ἄφθιτος οὗτος, “Αναξ δὲ οἵ οὔγομ᾽ ἐτύχθη, 
1χἱ οἱ θεσπεσίοιο πέλας χεράδοιτο προσ 
Πάντες ὁρινἐσύωσαν ἑξῆς διὰ τάρδος ὑπωπῆς, 

ἤΑλσατε τὸν χσιλῆχ, χαὶ οὔνομα μ 

ποῦ 

Χηρῶν ἡγειλύνος χαὶ δρφανιχῶν γενετῆρος. 

Άχραντος δαπέδοισιν ἐπ᾽ ἀχράντοισ: μέμηλεν, 
Αὐτὸς μουνοτρόπο!σι χαρίζεται οἰχία ναΐειν, 
᾽Ἔ; δ᾽ εὖ ᾿ ἥν .ν. ΟἿΣ ᾿ ἐ Η͂ των, κ δ᾽ εὐηνορίης πεπεξημένον ἐσιλὸν ἔλυσεν, 
ἘΤΥΣΣ ἢ - ΕΡΝ. . ω 
Ἐκ δὲ τάφων φθιμένοις βιοτῆς μετὰ φέγγος ἀγινεῖ, 

2 ΑΒ ΟΣ ἃ ων " σπκαβ οὐδ 
“Αὐόαλε, πῶς τὸ πάροιθαν, "άναξ, Σγήσαο λαῶν: 

Πῶς ποτε χυδῆεν δάπεδον μερέπεσχεν ἐρέμον ; 

ὧν 
Χρὼν μὲν ὅλη δεδόνητο, χατείδετο δ᾽ οὐρανὸς αἴρων" 

ἤλντα Θεοῦ Σίναόνδε πολύλλιτον οὐδας ἀκούοι, 
ἴΑντα Θεοῦ βασιλῆος, ὃς Ἰτραῆλον ἐρείδει, 
Ὑετὸν ἐσυλὸν ξχὼν, Βασιλεῦ, χρονὶ σεῖο πρυπέμποις, 
Καὶ γὰρ ἀνεστήριξας ὀιομένην ἀπολίσθαι, 
Καί αἷν φῦλα τεῆς ἁγΐλης περινχιετάουσ', 

πτωχῷ μειλιχίης ἐπιτάῤῥοθος ἦλθες ἐτοῖμος 



ἐρὰ ποθοῦσα βόε. κω Ὡρ Ὡ ἢ 

ἔτ᾽ ν 

ἐξα ὃς διὰ πῆγε ἃ ΡΝ μοιρήπειαι Ἂ 

μεστάτιοι χλήρων κυτχχοιμηθῆτε, 

᾿Αργύρεα τγήρωνος ὅπως πτερὰ καλὰ πλείης, 
Ὥς “λωρὴ χρυσοῖο πη μὰ ἁμοξδαλ᾽ ᾧση, 
᾿Αθὼν ἅτου πέμποντος ἑοὺς βασιλῆας ἐπ᾽ αὐτῇ, 
᾽ν Σελμῶν: χιὼν σφέτεσον δέμας ἀμφιχαλύπτει" 

Θεῖον ὄρος πολυχνθὶὲς ἄρος ααλὰ πῖον ἐτύχθη, 

Πον ὅρος, πηχρέντι πανξίχελον ἔπλετο τυρῷ, 

έπτθ μοι οὔδεα πάντα δηχεύετε τυρώτυτα ; 
Τοῦτ᾽ ὅτος, ἦχ! Θεὸς καταθύμια διύματα υαίΐει" 

Ἱκεῖσε μαχαρ κλισίην σθενχρήν “8 πάντοτε πήξει, 
Μυρσίον ἄρμα Θεοῦ, πολέες ὃξ ἐπ’ αὐτὸ χορευταί, 

ἴβνρα Μάχαρ Σινάοιο μετ᾽ ἀγοάντοιο θ:μέθλοις, 

Ὑψοῦ ἀειρόμενος, ληίσατο ληίδχ πολλήν" 
Αὐπὰρι δος οϑς βεροπη δος εἶλε γενέθλης" 

Καὶ γὰρ ὑπερόχαίγ, περινατξηλεν ἠρνήσαντο, 
Αἰδν Ἄναξ ἀγαθὸς χαὶ ὑπέοτατος αἰνετὸς ἔστω, 

Αἰνετὸς αἱὲν ΓΑναξ χεχλήσεται ἦμαρ ἐπ' ἤμαρ. 
ἐγ η Ξῶςξ ἡμετέροιο ὉΠ τὲς ὭγΞξιμονεύει, 

Ἔργον ἐμῷ» θατιλῆι πέλτι χατεουσιν λοάγειν. 

Μοῦνος ᾿Αναξ ὄξδχηχε χχὶ ἐχ θανάτοιο σαῶσαι, 

πα γε μὴν σφετέσων δηΐων βραύσεις χάσηνα, 

᾿Αγροχόμον χορυφὴν͵ οἷς ἐν φοεσὶ θυμὸς ἀλείτης, ᾽ Ὅς 

Εἶπεν “Ανχξ Βασάνηθεν" 

Αὖθις ὑπ᾽ ΠΕΡ ΕΝ 118) παλίσσυτος Ν θαλάσσης" 

Ὅφρα τεὴν τέἐγξειας ἀκήρατον αἵματι πὲ 

᾿Επιστρέναικι πὸ κοι δὴ 

'Αντιοίων σέο ἡλῷσσα χυνῶν σέθεν ἠδὲ ἐ- αὐτοῦ" 

᾿Αμφαδίην, ᾿Αὐγραίσες, πεὰς βροτοὶ εἴδον ἀταρποὺς, 

Ἔχνια τοῦ Βασιλῆος ὑπ᾽ εὐχγέετσι (19) θοώχοις, 
ὕάσσον ἀειδόντων μετεκίχθον ἡγεμονῖες, 

Μ:ιλπομένων τυπάνοισι μέσοι διὰ παοθενίχάων, 
ἸΠστὸν ἑνὶ κλισίῃσιν φίλον κελαδύσατ᾽ “Ἄγαχτα, 

ἔλφθιτον ἐκ πηχέων ἀγανόφρηνος ᾿Ιτραΐέλου, 

ΚεῖσΞε Β:» 

Τῶν δ᾽ ἔσαν ἡγητῆρες ὅτοι πάρος ἥσγον Ἰοὐδα, 

φθαλίμοιο. 

Δ' ᾿ “Ὁ 
ἰαίνη δὲ υεταχουνίη πέλεν ἔθη, 

» - Ω -- 

Ζιδουλῶνος ὁμοῦ ποόμχχοι καὶ Νε 
Ε 

Κἀστεῖϊ τιμήοντι τεῷ ἐπιτέλλτο, Ποιμήν. 

μα: τόπερ τέχτηνας ἐυστάρὲς ἄλκας ἐρείδοις, 
Εὐαγὲς ἐκ νησΐο μετεσσύμενοι τεὸν ἄστυ, 

Δῶοχ πολυχλέεντι Θεῷ βασιλῆες ἀγέσθων, 
ὴ ἐ Ω ἢ Π 

θηρσὶν ὀρεσσικύμοις δόναχος τρήχυνον ὁμογ)ιήν, 
Δημοτέρας ὄχμάλας μετανίσσεται ἔθνεα ταύρων, 

“ ᾿Ν 

Ὄφρα κεν ἐξείογοινθ᾽ οἷς ἀμφχδὸν ὥνος ἐτύχθη. 

ἄῦλα βροτῶν, ΓΑχραντε, φιλοπτολέμων χεδάσειας, 

Αισσόμενο: σπεύσουσιν ἀπ᾿ Αἰγύπτοιο πολέίων' 

Χεῖρας δ᾽ ᾿Αθχνάτῳ τανόύσε! γένος Αἰθιοπέων, 

Κοιρανίαι, Βασιλῆα λιγαίνετε πάντοθεν αἴης, 

Εὐχελάδῳ χιϑάρῃ φοομίζετε Ηοιμένα κόσμου, 

Μέψατε ἀντολέης πόλον ἐν πόλου ἐμδεύαῶτα. 

ἀἵΐνον ἀποφθέγξοιντο φίλον ζωαρχέϊ φωνῇ. 

Κύδας ἀπειρέσίον χελχδάσατε Πα ρμϑασιλῆι, 

Αἷξν ἐπ᾽ ᾿Ισραῆλον ἔχει (50) μεφαλοπρεπὲς εὖχος, 

(48) Ὑπ' ἀτρυγέ τοίο. Ἐοτίο, ἀπ᾽ ἀτο. ἘγΙ1. 
(49) 'γπ᾿ εὐαγέξσσι, Εονίο, ἐπ’ εὐχγ. Κοιτ, 

ἹΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟῚΝ ΡΘΑΙΛΠῈΜ. 1106 

ἃ Ἐογιίον πη τάπ θη Ποχ νϑυύθαηῖ ἀἰτῖμαῖν, 

(ἴοῖ νἱτιαία αι ἀαχ {ΠῚ Πὸσ, 

ΕΠ 41 5ρο} 1] ἀρπιὰ5 ἀϊν ἀδὲ Βοος 
81 ΤΌΓΙ6 πῃ θ }} ΟἸογοναπι ἀντι 815, 
Ανρομίθαι ΟΠ απ αὐ ροπὼ Ῥαϊσῃ γῷ Πἰνῖὸ, 
Οὐ)ὰς ὁγοσδα ἀρνὶ ἀσρϑαμι ᾿Ἰμάποθαῖ ΒΡΘΟΙΟ5, 

Ἰῃλθ) ον 18 }}5 τα 0 ἢ 15. 5008 ΓΘ 68 ἴῃ ᾿ρ58 7). 
Ἰὴ θ᾽ 06 ὨΪΣ ΘΙ ὁΟΓρὰ8 Οἰγοστη 6 6} Ὡ 

ιν 5 πο ῦ5, Πουί ἀτ5. πο 5 χαϊ άο ρα! 658, 

Ριηραΐβ θη 8, σοαθο]αίο βογϑι}}}195 Θραΐ σάθο, 
Ομ αγ τὰ} πιοηίο5. ΟΠ. 65 ΟΡΒορνα 8 σοδρα!α!ο5 Ὁ 

ΗΪῸ λθη8,. δὶ 65. παρα 1551185 (ἰοιλὸ5. πᾷ 1 1α} 1] 
101 θδαά 5. (θυ πασα! πὶ ἴοσιδ πα πὶ ΒδηροΡ κεῖ, 
ΜαΠρίοχ οαγτὰβ Π 6, μλ {1 γ6ΓῸ ΒῈ ρον ἰρϑατ 58}- 

[ιαἴοτγδ5. 
ΤῸ] Βθαμι3 Βα αὶ μχΐον ρα Γαηἀδιαθῃία, 
ΑἸ εἰ ναίαβ, ρυϑάαίαβ 65., γε αγη Ὠγ] ἃ πὰ : 

(μέδρατη 1056 ἄοπα γηογία}}5. ἀσοθρι ραπογαι!ο 5 
Εἰθραῖτῃ σοίοιαρία δα ἄγο τοσαδαγαπῦ. 
ΘΟΠΊΡΡΥ Ποχ Ροηὰβ οἱ βυπ)5 Τα ({α}0}}}8. βίο, 

Τὰ Δ }}}}5 βϑι μοῦ ἴλὸχ νοσα! αν αἰ ΒΌΡῈΓ ἀ]6. 
μας 5. ποδί ρογρθίιο ἀὰχ 631. 

Θρὰβ τθὺ Π6ΡῚ ε5ῇ σαυοπΉ  θῈ5 οριςαἰατὶ, 
ΚΟ 115 δχ πονὶ δἰΐα πὶ ἃ πον μα Βθρναγο, 

γδυατ π10} Βα τ ἢ ὨΟΒ 1} ΘΟ ΠΡ μας ὁαρ ία, 
Τιοησί σοπιῦτη νϑυισθἢ), {0 05. ἴῃ ἀπ ΗΠ 5 ΟΟΓ ρ80- 

[ο8η5. 

Ὀιχὴ Ποχ ἀθ βαβαῃ ; (οηνοείδπι σο. ΠἸ58}5, 

Παγϑα τὰ (6 5.6 .01}1 του ρἀ51δὺ πιανὶ: 
ὍὉι ἱππτὶ ἡ ηπα5 ραυαινα βασι 8 ΡΘάΒῺι: 

Τηὐ πι] σου απ τα ον Π ησαια ΔΉ ΠΤΩ ΠΟΓα ὰ δὲ ἐρ 51 10]. 
Ῥαΐαγω, ποορ αηγναίο, χὰ 5 τηοτία] 05 νον υἷα, 

νοι μία ρρίβ ἴπ θα π0}}5 504 015, 
Ῥγορεῖα5 οαηδα πὶ δοσοββογαμξ ἀμο65. 

(δηδηίααι ἰΥπιραπ 5 πΙΘ ἢ ἰαΐθν νἹΡΕΊ 68. 
ΤΊ οῖο τὰ οαα 5. ὁμανγαπὶ τϑϑοηαίο ΠΌΒΘΙῊΗ, 

Τηϊπιονίαϊοηι ὧδ ΤΟ ΠΡ 5 Δ ΏΒΙΡΙΕ [5Γ8 6115, 

101 Βρηϊαπαίη λατοπὶ ἀἰαύανμα δύαὶ ρορθυίδβ ἃ 
Ποσαπι νοτο οὐδ! ἀποοθ5 φαΐ δηθὰ παρογαθαηί 18 

Ζανυϊοιίβ οἴ πιὰ! ρα] ποῖρ65 οἱ ΝΟρ χα, 
Βοροτὶ ποποόραϊο τὸ πιαπάα, Ῥαβίοσς 
ΝΟΡ15 «(ἰοῦ Γροῖδοὶ Πυυλπλ ργ βία τὰ ἈΓ4 1185, 

δδογαιῃ ἃ ἰθ αι ρ1ο αὐἰονεϊ ἐπὰν ἀνθ οι, 

Δ πογα οἰαγίϑεῖτιο Π60 τορθϑ δἀδασπηίο. 
Ἐδυῖθ πιυπ δ 5 ἀγα π ἀϊ η5. οχάβρογὰ ΟΙλΟγ6Π}.ἷ 
Ῥορῃϊαγοβ νασαβ ἔα ΡΠ}, ΠΔΙ 0 )85. ἰδ ΓΟΓ ΠῚ, 

{π|ωοχοϊαἀαπίαν α]}}}5 ρα]ᾶτα φγδίίαι) 651, 

οπονὰ τηογίδ! τα, τὰ πιαοα!αΐο, θ6}ΠἸςοβοναμ ἀΪ5- 

ἰ510685. 

ΒΏΡΡΙΙ 65 απ θαπὶ ὃχ Ἔρνρα πἀὐθίθι5 : 

Μαπὰβ νόγὸ ἱπηπιουία!! οχίαπά θὲ σὰ. αὐ] ΟΡ Τὰ, 

Ποταϊπαϊοηθα, Βϑροῖα οδηϊία ἀπάϊχαὸδ ἰστρῷ, 

Οαποτγὰ οἰϊμανα οαμίϊο Ῥαβίογθτῃ πηυηάϊ. 
ΟδἸφυγαία οὐ θπ 8 ροϊαπι 8 ροΐο ἀϑυθἀοηΐθια, 

μασάδπι ρυοπαθίῖο! οπασαγῃ νἱν Πα νοῦς. 

δου 5 ̓ππι ΡΉσ τα Γρϑομαίο Βοη1Π0, 

ΘΘΙΕΡΘΥ ΒΌΡΟΓ 586} μαθοί οἴάγαπι οἰογίδιῃ, 

(60) Ἔχει. Ἐοτίς, ἔχοι, ἔξριτ. 
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Εἰ τόραῦ τι πονοὶβ δ πῖι! ΠᾺΡ Ρ 5 ἈΔΉλ γα ΒΊ]6, 

ἔμ οὙ 18 }15 δι 5. 515 5. π 6 }}5 ργαζι5 65}. 

γἱγιαίονι τόσο δὲ τοθαν Βοῆστα ᾿ἴὸχ μυροδῦ δυό]: 

δοιῖρον πη 3 1 6}γ {π5 άπ }}}}8. δϑίο, 
ῬΘΑΤΜΌΞ ΟΧΎΤΗ. 

Βανὶάϊε σογαϊΒ φροθις ϑυεϊσοιι γοβροπ θη Ες, 
δεαασοδίθπθι κα θόηβ οοἱαυιθηίο ΣΠΡΠιῦνι. 

ΑΝ αχυΐβ μῖθ βοῖνα, Ηθχ, Τα ἡλου ὴ Οὐγοτι ἀἀ Ὁ Ὁ, 

ασάο τὼ ὑώποξο ἔπ ἤχιιβ υἱξὰ σᾶγθο. 
γουϑαπ θην ΡΟΒΠ ρνοΐαθο π186. ἀρημδγϑιὶ ῃγο 6118. 

Εχ ον οἰαπιλ 15 τποὰπλ ἐχαπρογαθδίαν ραϊίαν, 
Ῥογάτα!] Ἰπιθὴ, ἐδέθη Ἰ)θα πὰ ΟΡβοιν 5 ΟΟᾺ]15: 
αἱ τὴθ ἔτισε θα οὐσγιηΐ, γποῖβ Ρ]Ὲ5. 5) σαρ}}}15. 

Θαοβαιθ ἴψαθ πιο θαηχ {π[6 5105, [ου 85 5601. 

Ῥοιηθγο σἀρίαμῃ, απο ΠοῈ ἀἰά οὶ, 1056. ΟΧΒΟΪΝῚ : 
Νοβίϊ, Βοχ, {το ραΐταν! Βα} 1015. τ 618, 
Νοίιδ ἃ ἰθὺ ἀρβοση βοῶ 5 ὴξ 500] 161{ἀ|65. ἢῖθαν 0} τ 

[ΞΡ6οιιι. 

ΝυηΖαδη), ᾿ἰἰόχ, σαρίαί ἀδἀθουβ ααὐθυ3 85. ρα 
{νἱἀ τ], 

Νοχαθ. θοὰπὶ ἀοβίογδῃ8. ΔΙ φα 5 νἶν ὙΠ Ρα Β}Π15 

ἔ ἀπαίαὶ, 

Ργορίογ ἴὸ τ ρογῃ ρυο γα Κα ΒΕ ΠΌΤ) 15 
δ 5026}, 5ἱ ἕονῖο ΓᾺΡΟΡ πηούγη οὐγρι5 ΟἸουορδΐ, 

Ἰὐχιγαηοις [οἴ 5. 5απὶς οὐ πηοὶβ πιο ἀϊοι5 [ΓᾺΔ ἘΠ1]}}Ὲ5 

Τὴν μονοαείπν5 ἀπ! εῖβ. οὐ ρυἀομ 5. Δ] 5 πηαι 5, 
Θασπίδιη ὀχϑὰθηβ το ἰπτὉ στὰ σὐΡῚ ἀσηλι5: 

Ταύγαπι νΘγῸ σΟΜΥ ΟἾΪ5 πε Δ ΠῚ ΠΙΘΠ ΟΠ ΠΙΘΓ ΘΟ 

[Πποσίμπι, 
Φογ απλτι πον! ο 5. ἐπ τομὶ αἰϊαιιια τη ΟΉ τη, 

1ὶ αποὰ οσὺ 6} αλάτοια ἢ ργοῦτα ραγαθαμί: 

Ρδριατὰ τα γα! οϑαην ΡΟϑτ ν 6} } Ἰάκα)λνγο ἴη- 

ι ἀππηομειπῃ : 
ψαυτμὴ οἱ δἰ Γὰδ 18. βάση 515. ΕΠ ΒΒ. ΞΘΡΏΊΟ ἃ 
θ6 τὴοὸ σαπορδπ! βο ΘΓ 5 ρτὸ ΤΟΥ 15, 

ἴὰ πὸ νοτὸ ρ5α Ποῦ Π| 5815 κρανα!! νος 
δοὰ 660 νοσάραιη (6 Βοιηροῦ οθβρύγδηβὶ 

Τοτηρ5, 6 χ, αὐγὴ βαπὸ πα 1 ἈΠ ΓῸ ραϊαι δἰἰονῖβ. 

Ἰύχαιαα! {85 κα ΒΘ. ον 1 ρονπλα] α γοΠειηδηία ; 

Τιιαν γόσο γρτ 815 τϑ]ε, Ποχ, ἀπαβηδπὶ Ιασοτ ρτὼ- 

[Ὀ6ᾶ5: 
Ὡς Ἰαΐο πα βορνὰ αἱ ποιή δῖη Πα] ἃ ΠῚ, 

ΤΠ ρα Ὁ ἰπ| 915 το, Βοαθο, θνοΓαπ ρας Πποπ 8: 
Νὸ ἤοτίο αἰ ψαῦπο ἀάποβιβ Πομ] μία! ἑατΒὸ, 

Νο΄ὰΘ πτὸ ἰγίβμὲ ΒῈ]Οσβα τὰ ΡΟ απ ἀπαηὶ ἐπἴι5 οοΥ- 
{τἰρί δι 

Νφαθο τα 5 οὐγπα ΕΔ. διιιπλ Ο5. μα ΐδιι5. ἰπΠ 66 8. 
Εχαιαΐ μοι μα ίαῖο ἔθγϑὴβ τπαἰβονισονάσπι ἀπ πὶ 
ΜαμΠιαά 6 γθγὸ τ βου υ πτα οἴη αἶα Ἰαϑίγαπίοιι 

{ ὁσα! τη ὀχιθπααβ : 

Νδ αἰἰχαπο αὶ ἀπὸ ἰπὺ ρα οιῸ ἄγον αβ δλοϊοη, 
γοΙοοῖ μον ὁρρύθβδιη, ἴδ6416 ϑαρυθηθ, δχδιι αβ, 
Οολ}}5 ποδέστα οἰπϊα. ἰ 6} 11]15118. ἀπ ΠΏ] ὑΤῸ - 

[ΒΡ 685. 

Ῥγορίον ποδίτορ ἸὩ πηΐυοβ, δ Σ, τὴ βδῦύθο. 

ΝΟΒΕ δαῖηι ἀοάθοιθ πόα δἱ Πππρρομογία, οἱ τᾶς 

[δι ηι γα Ο ὉΠ, 

(61) Μὰ χε. Εουι, μή με, Ἐριτ. 

ΔΡΟΒΙΝΆΒΠ ΕΡΙΒα, ΚΛΑΟΒΙΟΒΝΙ 

Α Καὶ σθένος αἰθερίῃσιν ὁμοῦ νερέλῃτιν ἀγητόν. 
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᾿Αθάνατος θηητός ἑοῖς ὁσίοισι μεμηλώς. 

᾿Αλχὴν χαὶ σθένος ἐσθλὸν λναξ πόοο! ᾿ἰσραήλῳ 

Πάντοτε Παμδασιλεὺς ἀριδείκετος αἰνετὺς ἔστω, 
ὉΛΔΑΜΟΣ Ξ 

᾿ ψ ον αἰῶ; Φις, 
Ἀχυΐδουν χραδίης ὕωνος ἀμειόομένης. 
᾿μβξηχοστὸν ἔχων ὀγδόχτον τ: μέλος. ὙῚ 7 ἐ ἱ 
ΤῈ τὰ , Φᾧ ὦ ἕ "ἡ ω 

ἅτ ΜΝ ΦΘΕΥ ὥ. Βξ ὑδάτων μὲ σάω, Βασιλεῦ, τά μευ ἅἄμφεπεν ἧτορ 
βόσσῳ ἐν ὀλήδυκι παγεὶς βιότοιο χατ' ζω, 
Νισσόμενον πόντοιο βυθῷ κατά μ᾽ ξῖλε χαταὶξ, 

Καρφαλέως βϑούόωντος ἐμὸς τοηχύνετο λαιμός, 
Ε ᾿ ᾿ Αἰ ΑΝ Ὰ τ 
Ὥλεσχ φέγνος ἄναχτα θεὸν δεδυχημένος ὑσσοις" ΠῚ Ι : ε ὅ Ἶ ὲ 
ΟἹ με μάτην στυγέοντες ἐμῶν πλέον εἰσὶ χυυάων, 
ΑΝ πάσα ΜΝ, πὰ ΤΎΡΟΝ ὑπ 

Οὐς τ᾽ ἀδίκως τρομέεσκον ἀπεχῦέας, ἀλχιμοί εἶσιν. 
᾿Αφραδέως ἅρπαγμα, τὸ μή ιαθον αὐτὸς ἔτισα. 
Οἴδας, Αναξ, ὑσ᾽ ἔρεξα γαλιφροσύνησιν ἐμῇσιν͵ 

ἜΣ ποὺ ᾿ Ἶ δ 
Οὐδὲ τεῆς ἔχουφθεν ἀτασῃαλία: μεῦ ὀπωπῆς, 

Μήπετ', ΓΑναξ, Ξλο! αἴσχος ὅτοις Θεὸς ἔργον ὀσᾶσθαι. 

δα ὙΑΘα ἜἜ ἐρηλυκάε 
Μηδὲ Θεὸν ποθέων τὶς ἀνὴρ, μωμιητὸς ἀχούσῃ,. 

Εἵνεχα σοῦ βασιλῆος ὀνείϑτα τετλήχαιλεν" 

Τλήτπουχ', ' ὁξῆος ἀμφιχαλύψῃ, 

ἀρ ονετος γενόμην, χαὶ ἐ; 

εἶχεν ἔστυθος ἐμὸν 

κοῖς ἄχληζος ὑμαΐμηις. 
Ιχχὶ ξεῖνος γλυκερῆς καὶ ἐνηΐος υἱάσι μητούς 

ἈΝ: ὩΣ δαρδάπτων κξ τεοῦ πόνος εἴλε κε ἐαθσδο: 

ἐνα δάκνομαι ἐχθρῶν. Σεῖο 5᾽ ἐπε πϑυλίητιν ξ ξικὴν γ2.Ὁ ἱ ᾿ 

’ ., 

Νυστεΐης καμἄτοισι χατέκλασα ῃυμὸν ἐμεῖο, 
2 
Ξῖ ὁνείδετσι τεχταίνουτη. Καὶ τό μὲ νηστεύς 

Πέπλον ἐμὸν χαρίεντα θξκὴν ἅτε πίνθιμον εἴμα' 

γῃς γλώσσῃσι λάλη! μχ' 

'λμο' ἐξ τῇς ξν μξλποντο χαθε ἢ πὸ νοι πρὸ πυλάων, 
Εἰς δ' ἐμ 

Αὐτὰρ ἐγὼ χάλεόν σξ, διηνεχέως λιτανεύων" 

᾿ ὅ: 
μὲ φοομίζεσκον ἅλις βεδαρη τότες οἴνῳ, 

Καιρὸς, ΓΛναξ, ὅτε δή μοι ἐχὼν ἀναφανδὰ παρείης. 
Κλθῦι τιῖς ἐλιν ΤΣ παμπληθέν ῥοίζῳ, 

δ εῖο δ᾽ “ἀν μοι, ὸ "Άνας, αἰνὰ οξἔγγος ὁπάζοις" 

Ἰῦχ πνλοῦ μὲ σάωσπον͵ ὅπως διὰ τέλμα 
1: Ν, Ω , ΞΣ 

Ῥύξο δυσικενέων ας, Μάχαρ, ὯΝ ἰων τ ῥείθϑων, 

25} "7 ῬᾺ ἴοι, 

Μή χϑ (14) ποθ’ ὑδατόφσσα χαταθαώξεις χαταῖς, 
μ 5 

ΔΓ) ὲ με λευγαλέως βρύχιον βυθὸς ἔνδοῦ: μάρνη 

Μηδὲ με ἀμοιδάλῃσιν ξὺν στόμα βόθρος ἀπείρων, 

Κίχλυθι ἀτ'λιχίῃ 9 
δ ἃ, τἂν «ἱ -  Ὑ} Υἶθ “ ᾿ 

Πλήθεϊ δ᾽ οἰκτιρμῶν πανεπσγγπον ὄμμα τιταίνοις" 

φορέων οἰκτίρμονα θυμόν, 

᾿ Ν . ᾿ 

Μή ποτὲ μοι (032) σέο παιδὸς ἀποστοίψειας ὀπωπὴν, 
Αὐτίχα πειρομένοιο, Μάχαρ πανυπέρτατ᾽, ἀχούσα:ς᾽ 

θμμασι νωΐτεϑον πανδερχέτ' θυμὸν ἐούχοις, 

Οὔνεχεν ἡμεέτεοῶν δηίιον βασιλεῦ ὧξ σαώσοις" 

Οἷσρα γὰρ αἶσχος ἐμὸν καὶ ὀνείδεχ καὶ μετ᾽ ἔοευθος, 

(82) Μοι. Εογίο, μευ, ἔρ;τ. 
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" : δ γε υβερῦσ, Ξ ΕΠ ἄντα σεῦεν σύμπαντες ἐμῇ μεμελημίνο! ἄτῃ, 
Μῶμον ἐμὸς λώθην τὸ μετὰ φρεσὶν ἔλπετο θυμός, 

᾿ ὯΔ ͵ Ὅν 5...,« 

ἀδὲ μο' ἀλγεινοῖσιν ὀμέγοοος ἔλυθεν ἀνήρ 
μι 

ὃ 
ν᾿." ῥ Ὁ ΕΣ -: ": ΒΗ 

ξόρον πόθεν ἄμμι πέλει παραμύθιον ἄτης, 

ὥφΘΟ οὥυστ' νωϊτέρῳ θυμουθήρον ἔμδχλον ἰὸν, 

Καί μαι διψαλέῳ θανατηφόρον ὥπαταν ὅξος, 

Τοῖσι λίνον τεύχοιτο πολύπλοχον ἀντὶ τραπέζης, 

Θθήρη καὶ δολύετσα πάγη καὶ μισθὸς ἐπ᾽ ἔσγῳ' 

Στωϊτέρην κακότεχνον ἀποτοίπσειας ὁττυπὴν, 

καὶ σφξῶν ἐντχίως καμάτῳ κατὰ νῶτα ὀαιλάσσοις᾽ 

καδὸὲ κότον βαρόύμηνιν ἐπὶ σφίσι πάντοτε τεύχοις, 

Καί σφεας ἀμφιθάλοι θολερῆς σεῦ μάνιδος ὁ 
“, 

ς 
π δ ν᾿ ἐ Ἔα ς ᾿στω πουλυδότεινα μετὰ σφίσιν αὐλις ἐσ μμη, 

Μιδὲ τὶς ἐν μεγάφοισιν ξοῖς γαετῆσα κιχανοι, 

Οὔνεκεν ὅν ῥδ' ἐπάταξας (82) ἅλις ποθέξσχον ἐκεῖνοι, 

Ηληγῆς ἡμετέρῃ τι καὶ ἄλγεσιν ἄλγεα θέντες, 

᾿Αμπαλαχίην ἐπέραψον ἐπ᾽ ἀμπλυκίητσιν ξῇσι" 

Μη Σ δικαιοσύνη, πίσυνοι σέ ὑξῶχον ἱχεσθων, 

Θζστον ἀποσικέχονντο φερεζώων ἀπὸ βίδλων' 

Νίηξὲ ποτ᾽ εὐδικίης ναΐταῖς ἐναοίθμτοι εἶεν, 

πτωχὸς ἐγὼ τελίθω, καὶ γήδεα υυρία πεσσω" 

᾿Αλλ᾽ ἴσγω Βασιλῆος ὑπέρμαχον ἄλχαο ὁπ πῆς, 

Αἰνετὸν οὔνομα θεῖον ἀνυμνήσαιαι γορτύων, 

Καὶ μ'ν ἀνουψώσαιμι διαμπερὲς αἰνετὰ μέλπων, 

᾿Ηδητὴν δ᾽ ἀοέσειεν ὑπὲρ μέσχον .π!λῖι 
λαϊς, καὶ ὑπὰὴ 

ν᾿ ΧΙᾺ 

ὅξασι χάρξ!η, 

"Ὡς νέον ἡδιίῴη πίσονος κϑοζοσσι 

Πτιυχοῦ δεοχομένοιο νόος πραπί 

Ποιμένα δίζεσθε ψυχέίων βιότοιο δοτῆρα᾽ 

Οὔνεχεν ἀῆχνατης Βασιλεὺς ὑπάχουτε πενιχϑοῦ 

Οὐδ᾽ χὕτω, μεθέηχε χαχοῖς πεπεδιη ιλένον ἄνδρα, 

Οὐρανοὶ ἀμφὶ τε γυΐχ χορευόντων [ασιλῆι, 

[ἰόντος ἀπειρέσιος, καὶ τα τοῖφει οἰδιυα 0) ἀσσης" 

Οὕνεχεν ἀθάναιος βασιλεὺς Σιῶνα σχώτσοι' 

"Αστεα δ᾽ ἀνστήσειεν ᾿Ιοὐυδαίης ἐρατεινᾷς' 

Καί μὴν ναϊετάοντες, ὅλην χτησαχίατο χλήσαις" 

καὶ διχλώων σφετέσων γενεὴ σύμπασαν ἐφύξει (04). 

᾿Αμφαγχπαζομένοισι περιχτιόνεσσι μελέσθω, 

ἘΑΛΜΟΣ ΞΘ, 
ω ᾿ Ἂ, 

Τὸν πάντα ψινώσχαντα μιν ήσχων Θεὸν 
ῃ Ἢ Ἶ δέ Ὁ ἐκητοσο ἀχυῖδος εἶπεν. Σῶζε ὁή με, Δέσποτα, 

μ᾿ 

Ὁ δ' ὕμνος ξξηχοστὸς ἔνατος τυγχᾶνε', 
, ᾿ ᾿ “, ᾿: 

ἌΆφθιτε, νωϊιτέρην σκυπιάζεο πάντοτ᾽ ἀρτυ γῆν, 
4" 

Αἴσχος ἔλοι δ᾽ ὅσο! ἦτον ἐμὸν μεμάασιν ὀλέσσαι 

Στρεφῃείη μωμητὸς ὃ μο: γακὰ βυσπσηθομπεύων" 
Αὐτίχ᾽ ἕλοι τοὺς δ᾽ αἶσγος ἐμῇ χεχαρηότας ἄτῃ, 

Χάρμα καὶ εὐφροσύνη ὅσιον γένος ἀμλφιπολεύοι" 

Πάντοτε βαζόντων μεγαλαυγέα δῶρα θεοῖο, 

᾿Οσσάτιοι ποθξουτιν ἀλεξίνακον σξὴ 9 

"λλνος ἀλεξέπσις πτωχυῦ, Μάχαρ, ἡ 

Μήποτε δηθύνειας ἐμοὶ χαλέουτι παρεῖναι, 

ΨΑΛΜΌΣ 0.. 

Παῖδες ᾿Ιωναξάφου μεγαλήτορος, οἵ 
ἜἘνναξται Βαδυλῶνος ἄφον χάτχ δού 
᾿Ἑῤδομάτης δεκάδος λιγυρὸν μέλος 

Νή με κατα σχύνειας, ἐπεὶ σύ ὑτὸ ἐὰπ 

[- Σ᾿ ̓ - ΓῚ Φ ὧ9 δν ἯὯΖ 

(08) ᾿Ππάταξας, ΕοΡιε, ἐπάταξαν, ἔριι. 

Α Οὐγδηι (6 ὁπ 85 πιθᾶτῃ ρυοσαγαη θ5. ὈδΓηΐο τη, 
ὙΠαρογαμ σθηὶ Ὠ.6Ὲ8 σομ ΠΟ] ἀπ πὸ τ ΟΊ τι 

ΓΟ ΒΓαν, ἢ ΠΕ, 
Νααθ χα ἢ] ΘΟ ον ΠοἿξ σοη ἀο]δὴ15 ΨΟΉΠ Υἱν; 
ΧΘΘῈΡ ΤΟΡΟΣῚ τη 16 ΠΟΛῚ5. 51} Ἰονα 55. τη ἸΒΌγΊου. 
οι; ποβίγ ρΘγῃ ἸοΙσβι ἢ 1 οἱ βο ἀΡτ ἢ ΚΡΏΡΠΙΠΩ, 

δι τ 1} Βα πα ππορ ἴοσατα ἀδάδοιση! φοδίμη. 
Τρδὶβ σθέθ ΠΔ4} βόδι πὶ ΡΙῸ τι 6η8α, 
(ἀρίατα οἱ ἀο]0585 {68 Θ᾽, Ὠγοῖοθβ ργομίον Ομ 5: 
ϑααῃὰ πᾶ] 8 ἤσιι ἢ] ΘΧΒπσ ἢ5. ἀδροσίαμπι, 
1| 1 θόοσαι βαμιμθν ον ο ἰογεα ο6 5: 

Ἰτατα ΥδΡῸ πρανο) ἢ ΡΒῸΒ ΒΟΉΙΡΘΥ Θἴμιμ ἰλ5, 
Εἰ δὺ5 οἰγοιῃ (68 ἐστ 85 (πὰ: ἴσαν τα μὸ 815, 
ΡΊαὶ τη Ὁ] 05 αἰσὴβ ἰπ δι ᾿ρ505 Πα 510 ταραᾶ, 

ΝΘ 15. 1. μα ]α νῷ 5115 Ὠα 1 Διστοῦλ γαροτία! 

Θαοπμ απ ΠΡ ΒΘ ΓΙ 5Σ 5.1 5415. πε τὐπίσστθν! ΠΠ] 
ΡΙυμὶ5 ποβίγ! 5. ὁΕ γα 15. Ραμ χὰ5. αὐ άοιπ θς, 
ΘΟΟΘΙᾺΒ 5818 ΒΌΡΕΙ Βοῦ]ογα θὰ: 

Νοσιιο 115 {1ὰ Τνσὶ δὴν βοάδτα [0 συ ας 

Οοἷαδ ὀχραπραηταν ὙΠ Δ} 15. ἃ ΠΠπ|Ὶ5: 
Νόσαῦ πρααι [50 110 130 0}15 ποτα ἡ οἷπε, 

Ῥδαρον δρὺ 50πὶ, ἀοἸοτθθ γα }]05 σοπ ΟΠ 0115 
γοργὰ 60 κορὶα νη αϊσθηι αὐιχίϊ παι νῸΤ{π|Ρ, 
Ια Δα 816 ποθ ἀν ταὶ ΘΟ] σοι ΘΧβι 1 8, 
1 Ἰρβιῖῃ ΘΧΆ ΓΘ ΒΡ οΣ ἰαπιξ} Π}ὰ ὁα πριν, 
Ῥιρ τθηλ γθγὸ ρ]ασοδέ βαρὺ νι τὶ Δ μὶ 

δ μεαθπι μα θβοαΐ ἔσθ 15 σογπι θὰ ΟΕ ἀπ τι 8, 
ῬΑ ΟΡ 5. Ὁ] 6 [15 ΔΏΪ 5. ἢ ῬΡΘΟΟΡΑΤ5 Ἰφιθίαν, 

ῬῬαβιογο απ σις ἀπηπάγιπι υἱῷ ἀρ(ονρηῖ: 

(ποιά ἐπι ηγονία } 15. ἤδχ ΟΧ ἀν} ραθαροῦσπι: 

Ναας ἰοθοσο ἀἰθβουῖ  πιλ}}5 ΟΠ ΡΟ] πὰ νίσιτη, 

ἃ (αὶ! οἰνοπηῖαθ ἰοργὰ (γι να σου! θρὶ, 
δίατθ το ηβῖη, οὐ (αὰλ 1} απ 01 ΤΠ 015 

ΘυΟ Δ Π 1π] ηλοΥ }15 ἴθ Χ ΒΙΟΠ ΠῚ συν 1, 
Οὐνιἰαϊος νορὸ γορατγοῖ ἀρ. ἈΠ ΔΒ1}15 ἃ: 

ἘΡΊρϑᾶῃ Παρ αηΐθ5, ἰυλαηι ροβδί θα ῖ 5ουππ5: 

ἘΛ ξοτνονάπι βαογιιν βρη γϑίὶο ἀμ νου βα πὶ {0 68}. 
ΗΠ ΘΠ ΡῈ5. Ὑ] 1 π|85 μυόονίά σαὶ, 

ΡΟΔΈΜΙΝΊΊΧΙΝ,. 

πλία ξυϊθη ἔσγ Ῥοσογ ἀμ. ΠΙΟΊΟΝΝ, 
βαυϊὰ ἀἰφῖξ: ϑοννα πείσμα μῖο, οηνίπι. 
πη υονὸ Βιρηι ϑθα αι δδίχει 5. ἩΟΉ 5. ὀ5ῖς 

ΠΗ] ΓΙ ἢ 5, ὩΟσ γι Ομ δοῦνὰ ΘΟ ΘΙ ΠῸΣ ΣΧ Ἡ ΠἼπηπ}. 

Ἰράροι 8 ἐαρα! γότὸ {1 ον τοι μοβίιιμι Ροτ- 
[ἀ6το : 

Ἀνογίδθιν νὴ πο  ὈΠΠε ἀαὶϊ παὶ δὲ τ]ὰ πιο ἀ] 85 
ΙΔ Π ἢ οσυθρθι απο πα γαοο σα 6. 65 1] 1110 
ἀπασίαιῃ Ὁ Ἰ Πα βαποατα βοταβ ἑοιπ ἱοοίαταν 
δοπαροτ ἸοσαδηἊ" πη] Ποῖ ἀσῃῶ οἱ, 

Οπϊσαπαμο ἐπριαπί βαϊαίαρε στὴ πιὸ, 

ὨοΙσύδ πὶ ἀροθῶϑ πιοηάῖοῖ, οαλο, ΟἹ ἸΠΟΌ 15, 

ΝᾺ φαδπίῖο πχογονβ ΤΩ ᾿ΠνΟσΔΠΗ ἀάοββο. 

ῬΕΛΕΜῸΒΤΧΝ. 
Ρ Ἰοπαδαρλιὶ πιπσηπαηἑηϊῖ, φαζονα ἀπ τα 
Τμοοίφ Βανμψονὶς αἰ εἰολεπὶ κογυνείον ἀἴο)η, 
δορί ἀδοιἰς οὐ ὴὺ εαυποπ ραλαΥ ΜΕ, 

Νο τὸ οὐπίμησδπ, φασπιατπ (ἰπι πιο Ξ}065 68. 

τ} 
(4) Ἔρυξει, Εοτίς, ἐρύξοι, γ6] ἐρύξα!, Ἐριτ. 
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Τυὰ, Βεαΐο, φαπίαίρ αὐγὰ. δὲ πὰρ οἰδίοα!. 

δ Οἴο56 16 βεέγνα, ΟΠ Δ 5 διξρη ΤῺ Δ ΡΟ ΠῚ Σ 

Νορίον ἤθ5 ῥϑίο, ΘΟ ΠλΟΓ1τ|5 ΘΟΓΆΡΆΙΟΥ, 

Εἰτπια νϑῖ} χασνιάδιῃ ἀοτ5, δὲ πια!αη 688 οἴα- 
[{ξετ8.ὕ 

Ιρ56 τηὴρᾶ βἰα 1 15 πράσα, οἱ ἤει ατὴ ἰυ!αιποῃ. 

Ετγῖρβ υἱΐαὰρ ἀθ τπιᾶλῖ, ᾿λρχ, πλα ΓΘ ἢ] νἱνῖ, 

6 πλάθηὰ ΙΖ δὲ 1} 50 ἰὰ πὸ ἀοΒἸ ΘΛ 18: 

Οαυπίαπι δἰ ποῖὰ παθᾶς Βα Πγ6, ΒΘ δ. 685. 

ΕἸάποῖα κραιροῦ ν νθ5 οὔσηι ἃ ν]λδβορη τ ραθογιαίθ. 

ΤΙΡῚ οοηθὴ5 6Χ αἴθγο δίῃ αἰ γ78ι 
1ρϑϑ αὐ! ργοΐθοιο [ἰδὲ ονασιθ τὰ γθηϊγο τηαῖσ 5. 
Ιῃ ἰο τηθ8. Ῥεγοριί λὸν 65δὲ ὁαπογὰ σα ΐο, 
Παραϊαλι5 ξαπὶ νῷ Ροτιθη πὶ πι τ} 15. 8558, 
5 τ] ἴοτ 5. υἶβῖι5. 65 ἴθ 16} ἰρεὸβ δα μος. 

Ριοασι τ δ! σταϊατη σαν ΠΡ 015. ΟΒ ΒΕ 6Υ δῦ, 
τι, οαῖο, ἅσπ ἀδοιβ πητιοῦία! 5 σοί γοπι, 

Ταύτῃ ἰοἱὰ ἀϊθ πη αρηϊἤσαηι κ᾽ ουίατη απο ῃ 8, 
Νε τὴς ἀοβέγαβ, ἰμοοττιρίο, αϊᾶ]0 ἰὼ βομδοῦαία 1ἰ- 

(αἰπ6: 

Οὐ γορὰν ρογλαϊάστίην ὁΒβγαπι, ἔπ ἢ 8. τὴ ἀθτο- 
[πὰ 8 Σ 

Οαοηΐδηι ΔῊ 181 περ ἀϊχούη" πη το ΒῚ δ᾽ Ἰηνὶδὶ νἰεῖ, 
ΑΠΙπλ 9. πόϑι 5 Ο9! ο65 ῥΧρΡ] τάχα! σον 85, 

Ἰιητηοτγία τη ἀἰσθιῖοβ ἐσθτη [αι α] τ ΠῚ ἀοβΘυ}}}558 : 

Βαβιϊπαίθ, εὐ δὰμι σοι ΡΠ 118, πᾷ ἐρδὶ πα {5 

[αἀ]ώῖον. 
ϑοά αὶ, οι η 6, Β6 τὴ8 ΔΠ μα ἀο σθουξη ἄνθὺ- 

[1118 : 
Νοσῇθ σε θη πιοὶ ΟΡ Ὦ118 ΟᾶΡΘΤΡ, 

δ δοὺβ οαρία!, Ζὰ} ἐον αιοῖπ ἰαυλαμ ἢ16}15: 
για ροναίῖο ὁδρίαι οὐ μα θοῦ, (αἰ πα ]ὰ Ἰἰ πὲ οἀρίπῃ!. 

ΑἹ δρὸ τ ρὶ θ6ὸ οοπἤιξοιν5 εἶτα, 
ιν ρ51 ἀδοογαῖα. πγιπηιμὰ διληαο Δα Ρ 1115. Φααπ 

ἰἀπῖρα σάπιαθο, 
Νοβένιπι ὁ5 ἰᾶται [ι5}}π|᾿πὶ Ἰδέ : 

Ταυσηι ἰοιὰ ἀἴθ ᾿σπθι απ ον 16 ΘΘΙ ΘΟ θΓΒΡο, 
Νοροιίαὐῖοι 5 Ὡββοίι5. Ἔχϑίξίθηβ, εἰϊαπλ ΘΧΡΟΥΒ 1π- 

ΓρΟΤῺΩ πιοαὶ, 

ΕἸάπ5. ἴπ (δε  αηλ Ἰη φῳΓοάϊαν. Τπηπτονία 5. 

Τα )αϑ {1 τὸ, Ηδχ, τδοογάδθοι 8015. 
ΑΙ ἀαοϊοδοδηκία τὴθ ἀουὰ δι! φῦ ἴα, ἢπππγοτία} }5 

[βαβίου : 
τᾶχας ἀἰνίηα οροια οὐΐα τα ἀβάπδ ιπο ἃ. ρτοοϊα- 

ΠΡΟ. 
Νὼὺ τὴ ϑοηθβοθηΐοπι, ϑαίθ, οαπυμιαας ἀοβοραβ, 

θοηθο μοίθοτγὶ5 Βνδο δία ηι ἔπ πὶ ΡΥ ἀἸ σ6 1), 
Τασμιν ΓΟΡῸΡ δ Δ }}5 οἱ 1 ϑι ἴα πὶ ἀιμαΒΠΠΘῖὰ Σὲ 
ΑΙ ββηογαγῃ ρου θοῖβὶ} ἀξ τηδαῃατί πη, ΡαΞίοσ, 
(15. ταἰϊχαθ ΕΡῚ αἰϊὰ5. αἰ πη 1Π}5. πὰ} (ον τπαϊα δογ- 

{ο}ΠἸαἢ8 ἢ 
Εἤαμ τὰ γαγβιτα σοηνθγβιιθ, νἱ 8. ρΡ ΘΒ 561 τα ]- 

[(ᾳτῇ τίτῃ, 
ἴο ἀἐθ ἔδθθθ σα! ρίποβο γγοΐαμο ἢγ16 τανοοᾶϑι, 
Ταᾶπη ΠΕ} 75. 1 δ ϑατα ΘΠ αἸ511 υἱπι, 
ΕἸ τπποὶ, σοηνθῦβαβ, Βτίογθηι βαηδβι τηοτγθιιπὶ : 
δὲ ἤχαπάο ἰδυγο σἀΠ  κἰ 5:5 ἀβργα 580 τὴ9 νοοϑβίι, 
Βιθπίηλ ΘΟ θγᾶθο ἐρ, βοαΐο, νου ββίηγο οαμία, 

(δηίδῃ8 ἴω οἰἰπᾶτα ἱπημγδου]οίανῃ 15τάϑίθτα, 
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“- , ἣΝ 

ἃ Σᾷ, Μάχαρ, εὐδικίῃ περικήδεο, καί μὲ φύλασσε, 

Ἐμμαπίως με σάω, κλίνας ἀριήκοον οὔχς᾽ 
ΜῈ ι ων ΝΑ 
Νωίτερος Θεὸς ἔσσο, κατὰ χρέος ἀσπιδιώτης, 

᾿ ᾿ ΜΟῚ 
οἷχος, ὅπη χαχὸν ἐστιν ἀλύξαι, », 

τὰ -ι. "μπεδοης ὁ ς 

Δύτὸς ἐκὸν πολύχαλκον ἕδος καὶ εὐσταθὲς ἄλχαρ, 

“Ῥύεο δὴ παλάμης, Βασιλεῦ, καχοξδῪ 
ΕῚ , "ἘΝ, ἃν Κ᾿ [»} ἊἝἪ “. -- εἶν 

Εκ παλάμης ἀδίχου καὶ ὀυσνομίην πορξοντος 

Οὔνεχεν ἐλπὶς ἐυὴ, Πανυπ 
ΩΤ μΥ" - 

᾿Ελπὶς ἀξιζώουσχ χαὶ ἐχ νεοβνλέος ἤν ς, 

αἰ 
ΞΩΞ 

δ νϑὴ 
εος ἀνορύς, 

ἔρτατε, αἷὲν ἐτύχθης, 

ΔΝ 3 ἊΣ ΤΥ, δ 
ιθα»σήεις ἐκ υγδύος εἰμὶ τεχούσῃης, 

ς ἐν γαστέρι μητρός, 
ποῦ Σοὶ 

Αὐτός μοι σκέπας ἦσθα “ἵλη 

ε “(" λήμολπος δοιδή : τ ληὴμ πῶς ΦΟΡ2Τ Ἔν σοΐ μευ, Πανχριστ 
Ὄίσθην βιύτοιο τέρας πολέεσσι: τετύχῃαι, 
ἄν α ήτ ΕΣρης ἡμαψει Ὡς ΨΕΣ Ἢ 
ἀλλά μοι ἀλχήεις ἐφάνης μετὰ τοῖσιν ἀριυγός, 
Πλῖρες ἐμοὶ χάδιεν μελέων στόμα πάντοθεν εἰὴ, 

Ὅφρα, Μάχασ, σέο χύδος ἀγήσαον ὑμνοπολεύσω, 
το : : ν ἀπα 
Σεῖο παν μέριον μεγαλοπρεπὲς εὖχος ἀείδων, 

- - ᾿ ἌΝ 

Δίή με μεθῇς, χραντε, χαχῷ πεοὶ νέφαος οὐ ᾧ. 

Εὔτε βίην ὀλέσα:μι φίλην, τότε μή με μεθείης" 

ἰν , δὶ 1: " ΜΝ δι ἀν ᾿ " ἊὉ ἴφ, 

Ούνεκά μο! τάδ᾽ ἔφαντο χακοὶ χαὶ ἀνάρσια: ἄνδρες, 
Ψυχῆς ὑἡμετέξης φύλαχες σχέψαντο μολόντες, 
᾿λθάνατον βάζοντες ἐὸν θεράποντα μοθεῖνα:" 
Ἐτίϑα: “κ᾿ πχεςῖπξ ἐξιλν ΧΟ δὲ, εἰσ ἐσίσυζ: 
Σπεύσατε, καί μὲν ἕλεσθε, ἐπεί νύ οὗ οὔ τις ἀσωγός. 

᾿Αλλὰ σὺ, Ἰχμθασιλεῦ, μή μεύ ποτε νόσῳ! τραπείης" 

Ν,δ' ἀλαοσκοπίης ἐμέθεν χατέοντος ἐλέσθαι, 

Δἶσχος ἕλοι, ὅσγι ἔτορ ἐμὸν βαλλουσ! καχοΐσι" 

Μῶπυς ἕλοι καὶ ἔρευθος, ὅσοι χαχὰ μοι ὁπονέουσιν, 

Αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆι Θεῷ περιθάραυνος εἴγν, 
Καί οἱ αἰνετὸν ὕμνον ἔτι πλέον ἢ πρὶν ἀείχω. 

“Ἡμέτερον στάμα σεῖα δικαιοσύνην ἀγορεύσει" 
Σεῖο πανημέριον φάος ἄφθιτον ὑμνοπολεύσω. 

Ἐμπορίης ἀδάητος ἐὼν χαὶ ἐλεύθερος ἄτης, 

Θαρσχλέος μετὰ νηὸν ἐλεύσομαι ᾿Αϑανάτοιο. 
- μι. - , ἷΣ 

Σεῖου διχαιοσόνης, Βασιλεῦ, μεμνήσομχι οἴου, 
ΡΌΝΝ Ἐπ ἐπ πὐα γνλ γι τ θῶμεν γαμω Τῇ ἘΕῈ ἔθης μ' ἐδίδαξας ἅπερ ἠέμις, ἄφθιτε Ποιόν 

Τοὔνεχα ρέσκελᾳ ἔργα χαὶ ἐς τόδε σεῖο βοήσω. 

λΙή μ' ἀπογηράπσχουτα, Μάχαρ, πολιύν τε μεήεσης, 
ἜΝ , ᾿ ΠῚ » 

Εἰ σόκεν ὀψιγόνοισι βταχίονα σεῖο προφήνω, 
Σὸν σθένος ἀγγέλλων καὶ εὐδικίην ἐρχτειντν" 
εὙν ἢ, ὅκα. ΣΩΣ ΟΝ : , 
ΥὙΨψίστων ἐτελεσσας ξως μεγχλαυχέα, Πγυμήν, 

Τίς νύ τοῖ ἄλλος ὁμοῖος ἐμοὶ τόσα χέδεχ τεύχων; 

Καί με πάλιν στρέψας, βιότου πόρες ἄσπετον ἀλχὴν, 

Πυθμένος ἐκ γαίης δνοφερῆς βυθίου μ᾽ ἐκάλεσσας. 
Σεῖό μοι εὐδικίης περιώσιον ἔόλυσας ἀλχὴν 

Καὶ μευ ἐπιστρέψας, προτέρην ἰύσαο νοῦσον" 

Πυρμένος ἐκ γαίης δνοφεοῖς βυηίου μ' ἐκάλεσσας, 

Καὶ γὰρ ἀνυμνήσω σε, Μάκαρ, παναληθέϊ μολπῆ, 

Μέλπων ἐν κιθᾶρῃ πανακήρατον ᾿Ισραῆλον. 
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Αμφὶ σὲ μελπόμενος μέγα χείλεσι γηθήσαινι, 
ψυχῇ 6΄, ἢν ῥ' ὁλοῶα, Βασιλεῦ, ἀπελύταο νούσων, 

Πρὸς δὲ τί μεὺ καὶ Ἰλώσσα δικαιοσόνην σὶο μέλψει, 
Εὸτε χατα: σχυνθῶσιν ἐ ἐμὸν διχ μένον ὰλ γος. 

ΨΆΑΛΜΟΣ ὑδ’, 
Τοῦτ᾽ ὄὅγα παισὶν ἕην ἂνε πίγραψον ᾿Εδραΐοισιν 
δὺ μέλος Σ Σολομῶνι πολυκλύήενπι υξμηλύς. 
᾿Ἐδοοματης δεχάδος πέλεται καὶ πρῶτον ἄξισαας 

Ἐλδικίη» βασ'λῆ! πόροις σέο, φέρτατε Ποιμὴν, 
Ἰχιδί τε σὴν προίαλλε ΠΡΑΜΘΠΑΝ βασιλῆος, 

Ὄφρα διαχρίνωσιν ἐπ᾽ εὐδιχίῃ σέ λαὸν, 
πτωχοῖς δ᾽ ἀατεάνοισι δίκην δικάτωσιν (58) ἀρήγων, 

Οὔρεσιν εἰσήνη σῆεναρὴ συνοὶς ς τε μελέσθω, 
Πτωχῶν δη μοτέγαισιν ὑπ᾽ εὐδικίῃσι διχάζεοιν, 

᾿Ακτενων θ᾽ ἄμα παισὶν ὀρινομένοισιν ἀρήγτοο, 
Ἔχ ῥνξηνορίης καθξλλι ἼΩΝ γόρον ἄνδρα. 

᾿Πελίῳ φαέθοντι διαμπερὲς ἴσχ φψαείνοι, 

Πάντας ὑπερλάμπων χερχῆς προπάροιθε σελήνης, 

ἔλθοι, 
ΠΕΣ κἀνένα, “κ ΚΤ» ἑὴν ἐς τ Υτν ἼΔΟΙ 
ὡς γαῖαν νιφάδεσσιν ὁτ᾽ οὐρανὸς ἤσυγα βάλλε:, 

Ὑψόριν ἠἡρεμέων ὡς ϑετὸν (90) ἐς πόκον, 

΄ ἦς νι ῃ , ᾿ 
Εσσετα! ἡμέσϑη ἤδς ὀιχαιοσύνης τότε αὐτη, 

Εἰράνης τ᾽ ἐρατῆς, μένης σθένος εἰσύόχε λάμπῃ. 

Ἔξ ἑτέρης ξιέρηνδε χρώτος τανήσεις θαλάσσης, 

"κ θ᾽ ἱερῶν πυταμῶν μετὰ πείρατα μυρία γαίης. 
Ἐπ μενς Ἂ : 

Αὐτὸν φῦλα θοῶς ουνάσσεται Αἰθιοπήων᾽" 
ΩΣ, κῆξ τῶ κι ἐαὸ Ἢ ἀν 

δυσμενέες ὃὲ οἱ ἀγφτὶ χόνιν λείζουσι δαμέντες, 
Οἴτξατε νῖ δῶγ᾽, ἃ δ᾽ οἴσατε. θαρσίςος ἀσγοί ἴσατε νῆσοι δῷ᾽, ἅμα δ' οἴσατε, θαρσίδος ἀρχοί. 

μὰ 2 δ. Ἢ ἈΝ Ψῳ 
Ἔχ δ᾽ ᾿Αράόων Σαδίων τε πολύλλιτα δῶρα φερέσθω, 

Τατης μιν βασιλῆες ὅλης ἅσα γουνάσσαιντο᾽ 
"Ἔθνεύ οἱ παντοῖα ποτὶ ζυγῷ αὐχένα θείη, 
πξώχ αν ἐπεὶ δα αν σἰεναρῶν ἀπελύσ τὸ φῶτα, 

Καὶ πενίῃ ῥλαφθένθ᾽, ᾧ μὴ πέλας ἔσκεν ἀμύντωρ. 
τωχοῦ λευγάκξου περ ΣΝ ται ἠδῇ πενιχροῦ, 

ψυχάς τ᾽ ἀχτεάνιωον ὑλοῆς ἀπολύσετχ! ἄτης" 
ΤᾺ "» ΜΕΥ Ω} ᾿ ι» ᾿ Ἀκο (δ 
Εκ τόνου ἔκ τ᾿ ἀδίχοιο βίης σφέας ἐξαρπάσσει (Ὁ7}" 

Ῥῶν δ᾽ ἄρα οἱ χατέναντι φανήσεται οὔνοικ' ἀγητόν. 

Ζήσετχν ᾿Αῤῥαδίη δὲ 
᾽λωρ᾽ αὐτοῦ θασιλῆα 

γέρα ἃς ᾿χρυτοΐο ἀηρσηοι: 
λιτῆς χαλέσοιεν ἀπαύστοις 

ἢ 

Καί ἑ παν ὴ δον ἀυχθοῖς μελψαίατο κώμοις, 

Οὔρεσιν ἀχροτατοισιν ἔδος χλυτὸν ἔασετα! αἴης" 

Πιότερον Αιδάνοιο φέρο! μελιηδέα χαρπόν. 
᾿ δ ὰ Ξ Ὄπ ἧ Ἷ ἢ ἑν, 

Ἄστεος ἀντέλλοιεν ὅλης ἅτε γόοτος ἀρούρης. 

Αἰνετὸν οὔνομα θεῖον ἐπ᾽ ἀλίέκτοισι γενέῃλαις" 

Ἢ:λίου προπάροιθε μένει κλυτὸν οὔνομα θεῖον, 
Λαμπόμενον χαὶ πρόσθε φερεζώοιο σελήνης. 

λμφ' αὐτῷ τριπόθητον ἔλο! κλέος ἔθνεα γαίης. 

Ὄλδιστον χαλέσειαν ἀεὶ Θεὸν ἔθνεα ἄντα, 

Αἰνετὸς αἰὲν ἔφυ Θεὸς ἄφθιτος ᾿Ισραΐλου, 
"Ὄς καὶ μοῦνος ἀεὶ τελέει περιθβαμδία ἐργά. 

Αἰνετὸν οὔνομα θεῖον εὐχλείῃσ: μεμηλὸς, 
Καὶ νῦν, χαὶ μετέπειτα, καὶ ἐσσομένοισι γενέθλαις. 

Γαῖαν ὅλην πλήσεις Θεοῦ χχξος, ὧδε γενέσθω, 

ἅσωσιν, Καοχία, 
5 

(06) Διακρίνωσεν,νειν ὁξ) 
ιακοίνετεν. ,ν,ς 

κ 
νη σονννν, διχάσῃσιν, νὰ} ὃ 
Εριτ. 

διακοί- 

ἀπρζλοδτ» 
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ἃ Ὅδ [6 ὁδῃρ 5 πὰ βηορενα 1 θ{|5 ΘΧΒΆ] θτα, 
Αππηᾶχιιθ, φαᾶτη ροΡηϊοί οὶ θα, ΠΟΛ ΆΒἢ τ] οὐ θεν 

[ϑπρογ πο οὐδ Πρ αα 150 ἴατῃ ἴσδαν αι ΙΔ , 
παι ὁοηξακὶ πιθεῖ αὐ θατα ααϑρδα θ5. ἀο] γ θη}. 

ΡΘΑΘΜΌΒ ΤΑΑΧῚ, 
{Ππ|μὰ εὐψμο Ἀ 8. ὁραξ ἱπξον οι οαρθὶ Πρ 15 
δμίρο απ θη, δα οηιθηλ οἵα ὸ αὐ αξιιην. 
δορίζις ἀεξοι ἐδ δ. ὁ ρεϊηειση ΩΡ ὭλθΝ, 

ΨαΠιρί πὶ Λοσὶ ρρώροδδ χα), ορίϊηλθ Ῥαβίον, 
Ῥαθνροσαθ σϑιὴ ργοβοῦθ ἡαϑυ τὰ γα σῖδ, 

Τὴ μάϊσοι πὰ Σαβα ἐπαπὶ ροραίπαι, 

ῬαΌρΘνΡτιβ νοτ ΟΩΘῊ 5. 5. ἀἸοαῖ ορ λα τη. 

δ π θὰ 5. ρὰχ να 168. ΠΟ] θα δ ΟῸ ΓῈΡ 51} 

Ῥαπρδραμα ΡΟρα τ]ὰ 8 ἴῃ Φα α1 {8 1 θὲ}5 Πα ἀἸΌ ΔΓ. 
Ἐσθηογα 8. 510 }}} [{{Π15 ΔΙ ΠΟ 15. ορ μα]ατί, 
Εχ τόβοῦγὸ ἀδργίαδ! αϊαγηαἰούότα ϑέγα αι, 

δοι. Τηοϊάο βδθῦροῦ θη ον Πιοθ δι, 

Οπιηδ5 οι  αϑίγαλβ δου ἅτ ἃμ6 ἰΠΆτη, 
Ἐκ αἰϊὸ βεῃδίία δἰοα! ρ᾽ηνία ἴὰ νΟ] ]5 νθηϊαξ, 

δίοσα! ἰόντα πὶ αἰνὰ ἀαλάο οαἰαπι ἰαοίτο [ον], 
ἘΠῚ ἀϊθ5 Ἀδρὺ ξαδλ.{π1} ἐππις πιαίοῦ, 
Ῥᾳοίδαις απ 5. Ἰαπ τόραῦ ἀοηθο Ἰασοδί, 
ΔΒ αἰϊοιὺ αὐ αἰΐοραμν ἀσιη!παιοηενα εἐκίθη ἀαὶ πανὶ, 
Εἰ ἃ ϑαογι5 Παγαϊ αἰ 5 ραβ ᾿δρυαηο5 Ὠ](05 ἰουγῶ. 

Ιρβατῃ κι θγὰ νο]οοῖνον δἀοναθηπι Εἰ οραια; 

ἐππρβιν νογὸ οἱ ἴὰ ραΐϊνονε πἰραμῦ πιθαυί, 

ΑΙορίο Ἰαβαϊαν, ἀσπα, πἰπλὰὶ γοσὸ δογιθ, ΤΒανρϑὶ ἀ}δ 

ἰροῦθ88, 

ΔΒ σάλα θα νοτὸ δα ϑίβαυο βαρριοῖα ὅοπα δά ι- 
ἰσποίου, 

Το σἀπὶ ΤΕ 65 ὉΥ  ΕΥ520. ΘΙΓΑᾺ] Δαοτεμι; 
σσηίθ5 οἱ νανρῖῶ 5810 σθαι σογνίοθ ροηδπῇ, 

Ραπρόγεωῃ απία ὧδ ταασιὰ ροϊοα( Γι {οσαν" ν ρα πὶ 
Εἴ ραιιροτγίοιθ [δύτα, οὐδ 0 ἢ ΡΡΟΡ 9 ΘΡΔῚ ἀγαθοῦ, 

Ῥδυροι ἀηχίο ραροδί ε' οϑθτο, 

Αὐἰσηδραμιο πο ρῖη ρα οΙοβὰ δορά δῖ! ποχὰ : 
ΔΑΌ ἀβαγᾷ οἱ ἀν ἰδίαις Υἱ ἰρϑὸξ δυϊριρι: 

Ἠοτγαμ αὐ ᾿ρ815 18 ΘΟ Βρδοῖα ἀΡΡΑΓΘΟΙ ΠΟΤ ΒῺ 
[ἀν 8 81}, 

γίνϑε; Αναῦϊα γοτὸ ρυιολίατη ἀαγὶ αἴθ ρδῖ: 
6 ἴρβ8ὸ Τλοσει ρεδολθιβ ἸΠΥΘΟΘ ΕἾ σοὨ  Π15, 

ΕΠ οατα ἰοία ἀϊ θοσ 5 ὈΕΙ ΟΡ θα δδΡπλί θα. 

Μοπεθι9 βυχητηῖβ βεάθ8 οἶδγᾷ ΘΓ ὑοΓΓ : 
Ῥιῃραίονρθο ΕΡάπο ἴδ! ἐαάνθαι [ραοίστη, 

θα οἰνανε Πονθαπὶ ἰοϊϊα5 ἰαπόπδαιν θσι [ούγῶ. 

Δα 44 0}16 πουθα αἰνίμτιπι ἴῃ ροτρθ θα 5 βρη ογαῆο- 
[πἰΡ88 : 

δΟ]οτῃ ἀπίθ θά πο ᾿ποϊγία ποθ 6 ἰνΊ ΔῈ), 

ΟἸανπηι οἰϊα πὶ ἀητὸ δἰτηϑηι ΔΘ Ώ ΔΎΩ. 

ἴὼ ἴρ50 ορ διϊδδίμεαι οαρίδαΐ ἀδοὰβ ρθη 88 ἔθργθ, 

Βοδι βϑι σι π η ν ον ΓΙ 56 ΠῚ 0 86} ΠΘῸΠῚ ΘᾺ [65 ΟΥ̓ ΠΕῈΒ 

Τα 8115 ΒΘΙΆΡΘΥ δὶ Πθὰ5 ἸΔΟΟΓΓᾺΡΊΛΙ5. 19Ρ86]18, 

αὶ οἰίϑτι 5015 56 Ρ6Ρ ἴδοι! βίαροιάα οροτᾷ, 

1.Δα 4 }}16 πογῆοι ἀϊν πλάτη ἰααἀϊθα5 σταίθτη, 

ἘΠ ἀπο, ᾽ ροβίθᾷ, οὖ ἕατανῖὶβ σε μονα ἰο πὶ ρ:8, 

Τοργϑια ἀπ νθγβάτηῃ ἰταρ δὶ 1)61 οἸοτία, βίο ἢϑί, 

δετόν, Βοτίθ, ὡς ὑετ γ ὡς ὃς. Ἐρτ. 
Ἂν 

» . 

7 Ἐξαρπάσσει, Ἐοτία, ἐξαρπ ξει, ρα. 
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ῬΑΑΤΜΈΒΤΧΧΠ, 

δανιαἀϊς σαγπιϊιηνα, ηὐϊἰδὴὶ οὐλϑανὶ εαἰἰυῖηας γΑ 68, 
Ρηϊι 216 556 ὁ ὑπαδεολ εαξο 

Αξαρίαιβ θθγὸ κιογοσῖ, εἰ γεβοιεμῖί Σρὶν μὲ αἰοΐγο, 
δορί) ἰσοις Ξοι που εἶμι ἀνία [μππρας. 

Ουοιποάο ἰαπίτ τϑοιῖβ οοτ δ Ἰνομτ5 1)6115 [5τΆΡ 5 1 

Εἰίαπι δάπς πλοὶ να Πα πα μ6 185 ρῈὴ6 πιδουθβδιῖο, 

Επχθα ἷπιο οἱ πἰπὸ Πα απ), νοβρία γιά]: 

Θαΐὰ βάηο ἰπ ἃ ἰΠῚ0 πλθὸ ΔοΙθΔῺλ ΡΤ ΘΙ 65. 

Ῥαάσοια νἱἀθη5 ἔργο ΒΒ (15 βοοϊοραηι. 

ΗΠ15 Τόν" α 115. 5ΟΙΏΒΘΙΡ 61. ἐΡΡΘ ΘΑ Ὀ1}15 οὐαὶ ἸΏΌΥΒ, 

Εἰ να ἀπ ῥ᾽ μα ἴπὶ ρ]αμὶθ 5 Εἰ ΡΝ 5. 

Βυππαπονηι Δ δογασα ὨρβοΙβ ἢ 95. ΒΘΙΉ ΡῈ πα Πῦ. 

Νοχαδ δηΐτη ΠΟπαλ 1] 5115. 1} μὰ οϑὲ το ααθ ἀοιη πῇ: 

πᾶ βαρογθὶα οογὰϊβ ἀθργθϑβὶ βυ πὶ, 
Εἰ ᾿ρ505 ἰ αι {τὰ Ἰπίαυα οἰροσηιίαί: 
γοϊαίαας ἀἀδρ5 συϊάαπι δα ῥγοῦ!θῖε σοῃ αι οἾ1α, 

Ργοάίθαιι οποία δ 5. 51 οαθ 5. ἀπυ 1], 

Ρουιονῖθα8 σορ  ηἴ65 ἰδίαι Το πο ἢ ἰὰ6, 
Ρονπ οί δ Δ} ἰ5ϑθαατῃ σοη τα] 0}15 Του Ἰε δα ἢ, 
Ανϊάαι βατ} Ο5. Ροβαεγαμίὶ δἰΐαπι σὐ᾽ ἀϑάπο 

[μόγίᾶϑ, 

εἰμχάσπι δ 0116 1885. οἱ 15 ΒΌΡοΥ ἀτηριϊση ἰογγὰ 
1160 ςοπνοτίαϊαν δ ὰ5 Γαγϑάσα ἢ ΡοΟριι8. 
165 ἡθγο ᾽πὶ ἴῃ ΕἾΞ ΟἸΠ65. ΔρραΓθδΠΙ. 
Οἱχὶ νόρο : Οὐ. γάσῖο αὐϊαας μέρὸ Πρ ΔΉ 1115 501» Ὁ 
Απ νόγα ΠΧ 5.1 Π}ΠῚ1|5. 65 Ὲ ἴῃ (6 ΠΙ συ ἢ 5 
Οποπιοῦο 511 πραυ 18 ΓΟ Ρ 65 ποίϑηλαῦ, 

δοῦσα ἀἰν 185 Ῥτοι Χο ΟΡΌΠΘΗΙΟΒ ὃ 

Νά Τορίο ἔταβίγα βαποίαιη. πεδπαίοτα Αἰχὶ βόγναγο, 
1αναῖ5 τ Πλἀὰ 5. ραν ββίηγα ἄστα ΠΣ η115 Ὁ 

οία Ἰὼ ΠΆΡΒΙ]ὺ ὁοΡριδ γιοαβ ἰρηι6 76; 
απο να} 115 δα ποίδιαιθ σογάκ σαν μα ΠΟ ιι5, 

᾿ὐχιδιαιαν:, ἀπάρηατῃ δ ρον 6 πάρα ἢ 
ΕΠ όσα (απ ΒΟ γα ΠΟ ὴΪ Θ 4116 ἐδ ἢ 6560 ΟρΡΘΥ 115 

Αἵ ὁρο ὑογάαί5. ὁοσίιαν! μρώ ον 18, 

Αρραγ νότο οο ἰα ΒΟ ἴῃ Οὐμ}15. ποίβ, 
Πόμοο ἐπ αυθαῖδη' )εἰ ἱτπηρο! } αατα 0 πλ1} : 

πὶ βασγιπὶ 5! θυ]ογιαι αΠπτῃ Πη διὰ πα νῸ. 
15 Ιἀδόγοῦι Π0]0 515 ῬαΡΘῺΙ ΡΥ ΙΒ. ΟρΟΥ 8, 

ΑἸνῈ βαρ αιοβ δάτηονίϑε ἐθργο 5 Τὰ π ἀδηρη 15. 
θογορθαῖε ππάθηδιη 510 ἀοταἑ βιιη να 1 6 ΒΌΡ8ΟΙ 7 

Ῥοοσαί!5 515 ἰαησασηίαξ ρογιθγθπξ, 

17᾽΄Ώ2 νοῦὸ σὰπὶ δινκοηίία αι ὁ ΟΠ 5. ΤῸ 16. ΞΟΙΏ ΠῚΛΠῚ), 

δ᾽. βυύδηιν πὶ (πὰ ον αἴ ἴουτλατι. Οἴ3οᾶ5, 
Οὐϊὰ ᾿Ἰη6 5 κΡαν}5 ἢ ΓΘ ΟΥ 15 ΤΕ ΘΌΩ! ἀΠ ΠΣ: 

ΝΟΒΙΡῚ νόγὸ σοι] 14 1 σὰμ} με ἐπ ροιθηϊη ΓΘΏ 68, 
Αἱ δὁθὸ ΠᾺρ6110 ἀοιμ!α5 ἤο πὶ σορπουὶ ἀπίπιο ; 
δαιποηΐαχῃ αὐ [αοἰτ5. 5. πὶ ἀραᾷ ἰο, Βαλε. ΡᾷβίοΥ, 

Ταϊβ ἤπιβῖ!θ ιν ΒΟη 15. σραΐαθ Θσ15. 
θ)οχίθγα ὰ ὑολΘθἃ8 ταοδηϊ, [τη ἘΠ Π5., ποτ], 
Το5 ρυϑοδροϊθ ἀὰ} πιὸ, θαῖθ, ἀο  αχίβι!, 
ΒῈ τὰ πον τὴ8 ϑυβοθρίβεί οἸαγα, 
θΘυφπᾶπι μὲ 111 ΘΙ ΟΞ ΡΒ 5. 65} πὶ ἀσχα θαΞ ροχο 2 
Αἱ χαϊά [6 ἦπ ἰθγρὰ οπὸ μι 5 νοΐαϊ ρό55 
Ῥάθθβοῖς τὴ] σογ, δὲ ΤΏΘΌΠῚ ΟΟΓρΡῸ5, ἱΠΟΟΓΓΙΡρίο 

Ῥαρίοχ, 

(ὅ8) Γενεῇ τῇ. Εογίε, γενεῆς τε, ΕΡΙΤ. 

ἈΡΟΓΙΙΝΑΒῚΙ ΕΡΙΒΟ. ΜΑΟΒΊΙΟΕΝΙ 1416 

ΨΑΛΜΟΣ 08. 

Δαυΐδου μεέλεων μὲν ἐπαύσατο ἡεσπετίη φρὴν, 
1χι ὃς Ἰεσσαίου ὁ ἐξ ὁὰ λιγοδοανίη ς᾽ 

ἴἤλσαφος δ᾽ ἀνόϑουσε, “αὶ ἴχχε πυτόματι θε! ἰῳ, 
Ἑδομάτη ς δεχάδος δεύτερον ὕμνον ἰεῖίς, 

Ἰ]ῶς τόσον ἰρυνέοις ἀγαθὸς Θεὸς τραχήλου 

Καί χεν ἐμλοὶ χλονξοντο πόδες πχοὰ βαιὸν ἀν χη, 
ἢ ᾿- Δ Ὑ εον ἀχνιὰ πες ς᾽ καὶ 5 ἔνρα χαὶ ἔνθα κατέῤ' 

Οὔνεχα δὴ χατὰ θυμὸν ἐμὸν φθονέεσκον ἀλεῖταις, 
.} ᾿ Ἢ »Ν χὐ ἐκον ῃ “᾿ Κ Ἢ ἀν ᾽ κ Εἰρήνην ἐπιδερκόμενος χαχότττος ἐρίθων. 

"οἵσιν ἄφυνχτος ἀεὶ καὶ ἀνόστιμος ἔπλετο πότμος, 

Καὶ σθεναραὶ μάστιγες ἐπὶ πληγῇσι βαρείαις, ἴω ι ἵ 
ΠΝ 1 δ ΣΝ κ« κὴ τ Ν 
Ανδρουξων χαμάτων ἀδχήμονες χἰὲν ἔασσιν, 
οὐδὲ γὰρ τως κατὰ χρέος ἴσα δαμεῖεν" 
ἤνθεν ὑπερδασίῃ κραδίη ς καταῦς Ξδοίθασι, 

ἵκαί σφεας δυσνοιλίη ἀϑειλίστιος ἀλοιπολεύς:, 
Οἷά τε πιχλέη τὶς ξὴ προελεύσετα: ὕδοις, 

ἜἜστιχον ἀμφαφύωντες ξοῦ μελεθέματα ρυμιῦ, 
Στήρε σιν ὁρμαίνοντες Ἔθέσμία μυθίξζοντο, 

Οὐλομένῃς ὝΨιστον ἐπεσύηλέίησιν ξόχλλον. ῇ η 
Λάδρον ξὸν στόμα θέντο χαὶ οὐρανοῦ ἄλρι πολίων, 

Ἰλῶσσαν ἀρτάζοντες ὅλης ὑπὲρ ἄντυγα γαίης, Ἷ ἢ 
Τούνεν᾽ ἐπιστρέψειεν ἐμὸς ΡῈ ἐνράδε λχός. 
Ἴατα δὲ πχήθοντα μετὰ σφίσι πάντα φανείη. 

Εἶπα δὲ. Πῶς ἕρα παῦτα Θεὸς πραπίδε σοι νοήσει: 

Εἰ δ᾽ ἐτεὸν βασιλεὺς ἜΡΙΣ ἘΣ αρες στ' νοήμων, 
Ἠῶς οἵδ᾽ ἀμπλακίης ὃ ὁποφηπορες εὖ Ἧ5, νουτά!, 

᾿Ασψαλέως κα ἐπ διηνεχίως χραάτέοντε ςὶ 

Μὴ τάχα μαψιδίως ὅσιον νόον εἶπα φυλάξαι, 
Νιψάμενος καθαρὰς πανακηρήτῳ ὕδατ: χεῖρας ὃ 
Ἤμάτιος μάστιγι δέμας δεδικημίνος αὕτως᾽ 
᾿μῶθεν χρατεροῖς βεύολν αἶνος ἦτορ ἐλέγχοις. 
δ σάμην, πόθεν ὧδε περιφραδέως ἀγορεύσω; 

Παΐδων σῶν γενεῇ τῇ (58) ὁμῶς κατατήκομα: ἔργοις, 
Αὐτὰ ἐγὼ πινυτοῖσ: (59) περιφοασάμην πραπί- 

[δεστιν, 

Ἔκ δ᾽ ἐφάνη τόδε μόχθος ἐ ἐν δωραλμοῖτ' ν ἐμοῖσιν, 

οἰσόχεν εἰσέλριλι Θεοῦ παναχήρατον οἶχον 
Καὶ σφεδέοων ῃαλίμων πύματον τέλος ἐξερετίνω, 
Τοῖσι πόνον δολίων ἀντάξιον ὥπασας ἔργων 
γῳῴοῦ ἀειρομένους πέλασας “,χθον ἴοισι τς ἀκ θεακη 

᾿Εξαπίνης πόθεν ὧδε δάμεν μάλα χειρωρέντις; 

᾿Αμπλακίης σοττέρτις ὀλιγοδρανέοντες ὄλοντο, 

Ὡς δ᾽ ὅταν ἐγρομένων λεχέων ἀλαπαδνὸν ὄνειρον, 

Οὕτως σφωίτερον μετὰ σὴν πόλιν εἶδος ἀσέρδοις. 

Οὔνεχά μευ βασύμηνις ἐνὶ φοεσὶ χαίΐξτο ρθυυός" 

Ἡμέτεο: δ᾽ ἤμειφθεν ἀμηχανίης ὕπο νεοροί. 
Αὐτὰρ ἐγὼ μάστιγι ὃχμεὶς οὐχ ἢδεχ ρυμῷ; 

Κτῆνος ὅπως γενόμην παρὰ πῶ πανυπέρτατε ]οι- 

[μὴν, 
τετν δνηνεαοο ἀν τῇ ππαϑ ωτνε Σεῖο διηνεχέως ἀγαθοῖς μεμελη μένος ὄσσοις. 
Δεξιτερῆς χρατέεσχες ἐμῆς, Παναχκήρατε, χειρὸς, 
“προ Ρ ἃ ῃ » " ᾿ Σᾷς ὑποθημοσύνης ἐμέηεν, Μάχαρ, ἡγεμόνευσας, 

ΕΣ ᾿ » φ 

Καὶ σῇ εὐκλείῃ μὲ κομίσσαο κυδιανείρῃ, 
ἀκοτος ἢ τς ᾿ μ Τίς νῦ μο: οὐραυίοισι πέλε! μετὰ δώμασιν αἶσα ; 

ῃ 
Ἥ τί σέθεν 

, θεῖα ε : Ῥάχετό μοι χραδίη χαὶ ἐμὸν δέμας, ἄσβτε Ποιμὴν, 

ματὰ γαῖαν ἐγὼ πλέον ἤθελον ἔσχειν ; 

(50) Μινυτοῖσι, Εοργία, πινυτῇσι. Εριτ. 
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Νωλεημέως δὲ μοι αἴσα τελευτήτασα λέλαστα:. 

Σεὺ ἀπονοσφισθέντες ἀὸγν ἀπολοίατο πάντες, 

Μαχλοσύνης ἀλέγοντας ἀδευχέϊ δῶχας ὀλέθρῳ. 

Αὐτὰ ὁμοὶ Βασιλῆι πελασσέμεν ἐσῃλὸν ἐτύχθη, 
᾿Αρχνάτῳ τ ἀληκτὸν ἐμὴν θὲ 

ΓΑναξ, 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΟἿ. 

᾿Ασάφου πινυτὴς θεοτερπέος εἴκελος ὕμνος 

᾿Εδδομάτης δεκάδος ἀμφὶ τοίτος τελέθει. 

Ὅρα πύλῆς Σιῶνος, 

Ἐς τί διηνεχέως ἧμξας ἐξώσαη, Ποιμὴν 
Σοῖς δ' ἐπεθωρήχθη ὀΐων πεοὶ πώεσ! ΠῚ 

Μινῆσται σῆς χλισίης, ἧς προχτεχτίσσαο [»οὔνος. 

Αὐτὸς σκῆπτρον ἔουσο τεῆς βασιληϊίος αἴσης, 

Κλεινὺν ὄρος πύον τὰ σὴ ϑ θὰ ἀνμορτα ναίτηςι 

Χεῖρας ὅπερθατ! χμ: 
"Ὅσταπερ εὐαγέεσσι χαχῷ τὰ 

Δυτμενέες τ᾿ εὔξαντο τεῆς κατὰ μἷσσον ἑορτῆς. 

Οὐχ ἐδάγσαν ἔχ σημήια, σήματα θέντες" 
, - 2ὕ “« ἣν. 

Οἴλπερ εἰσίθληῃς στεινῆς βεδαῶτες ἔνεοθεν, 
παν ρος ἦν Ὁ ἀδ ἀν ὯΝ 
Ὡς ὄρυμα τῆσδε θύρητιν ἐπέχοχον ἀξίνῃσι, 

Ῥηγνύντες πελέχε! καὶ τέχτονος ἔντετι φωτός 

Πρὸς δὲ σέθεν ποέσαντες ὅλον θεοτεοπέχ νηὸν, 

Ἔν χθονὶ ρέντο βέδηλον ἀχέρατον οὔνομα σεϊὸ 

"ξννεπον ὃν χατὰ θυμὸν ἀγειράμενο: τάδε π 

Δεῦρ᾽ ἴτε παύσοντες Μάχαρος χατὰ γαΐαν ᾿-- πὴ 

Οὐδὲ γὰρ ἡμείων σημήιτον ἐφοχσάμεσῃχ' 
Οὐχέτ᾽ ἄναξ Θεὸς ἄμμιν ἐπίσκοπος, οὐδ᾽ ὑπορήτης. 

Εἰπὲ, Μάχαρ, ις ἄνάσσιος δδριν. ὀφίλλει; ἐο 
Νωλεαξως ὃ Ν “ἐὔ 

Τίπτε μάλ᾽ ΤῊ ἔστρον 
ἹΚαί στο δεξιτεοὴν μέστῳ περιχάτθεο χύλπῳ; 

᾿Ανδρομξου χαὶ πρόσθε ΠΕ Θεὸς α 
"Ἄμμε ὃὲ φέγγος ἐὸν τεχτήνατο μεσσύῃι φχίης, 

Ἔμπεδός 

Ὅλεσας ἰοθόλων κεφαλὰς δοθίοισι ὁρακήντων" 

χοῖν 
ἢξ: τεὸν οὔνομα δύτος ἀνήρ; 

ἀλεξίκαχόν σεὸ χεῖρα, 

αἰὲν ἀνάσσει, 

ἔστι πεῷ περὶ κάρτεϊ πόντος ἀπείοων. 

κθλασας ουὐλομενοῖο κάρη χρυεροῦ τε δράχοντης, 
Καὶ μιν ἑλὼν λαοῖς ραλίην πόρες ΑἸθιοπήων. 

Ῥέήξαο χειμερίους ποταμοὺς, πηγὰς τ ἀνετειλαᾶς, 

Καὶ ποταμῶν χελάδοντα ῥόον τέοσηνας Ἔθάμου. 
Ἧμχρ ὁμοῦ σὺν νυχτὶ τεῆς χτέίρας εἰσὶν ἀν γῆς" 

᾿ΒΠελίῳ δ᾽ ἀκάμαντι σεληναίην ἀμ᾽ ἔτευξας. 

Ταίης πείρατα πάντα τεὴ κάμεν ἀκάματος χεὶρ, 

Εἴαρ: δ᾽ ἀμφ’ ἱερῷ θέρεος χαματώδεος ὥρην, 
ε ἘΜέμτς σὰ 

Τῶνδε παράμνησαι, Βασιλεῦ, ὧν ἔχτισας ἔσγων, 
δέος ἐν νεΐχεσσι πάρος βασιλήιον ἀλκὴν, 

Καὶ λαὸς χαγόμητις ἄδην ὀρόθυνεν ἄναχτα, 
Μή μο!: θηρσὶ Θεῷ μεμελη μένον ἅτορ ἐάσῃς, 

Νγδὲ διγνεχίως ψυ έων ἀξλάθοιο πενιγρῶν. 
᾿ ͵ εἰ - - 

Συνθεσίην θεράποντος, "ἀναξ, σχοπιάξεο σεῖο' 
ἀπο εύδα ἢ) παῦσε πάσαν ΠΥ ΟΤΣ ὡς χθονὸς ἔπλησθεν σχοτοειῦξες ἀμπλαχιάων. 

Ῥάτμοι ὅκ. ΧΧΧΠΙ. 

ΙΝΤΕΕΗΡΆΒΤΑΤΙΟ ΊΝ ῬΒΑΘΤΩΝΜ, 1118 

Α ϑβιπρδυ νργὸ 121] ρονίίο σοι θονο ΟΡ ἴα οβὲ. 

" 

ΑΔ (8 Βοραγαι! 5815 ρογθαπί ομ65. 
Ππρατοϊίαπι σα ναπρ5. αιηᾶγο δα 51} ἐπέθνϊταὶ, 
ΔΕ οΡῚ αἀὐϊιοτογα Βαπαπιὶ 65}: 
Τπιπιον τ] μι ροσροίτια πη πιδᾶπη ΠΟ Βρθν ΡΟΛΒΓΕ Σ 
ΠῚ ρον δίοηϊβ, ἤδχ, ᾿τὰπὰ Ἰπάβυῃ ὁ 6 Πι, 

ΡΒΑΤΔΗΠΝ ἘΧΧΠΙ. 

ὰ Ὡ Ῥγεογϊ 60 οναί εἷηιλἰδ ἀψηνυλιλ8 
δρρείγιανν ἀοσαάοηλ οἴνλοα 16} εἴτις οδὶς 

Αὰ χα μορρμοῖαο 05 ΤΟρΌ] 511, Ῥαβίον, 
ΤΟΝ νονῸ ἃσιβα 5. 65ὲ ον 1ἢ σύσσος [γον 

ΜΘΠΙΟΥ 6510 (5 σΔ 15, πὶ ἀπο πΟδβϑ 15} 5015. 
ἴμ58 Ξοσρίγιιη το οι 1511 (χὰ του ρογ οηἶ5. 

ΟΡΙοδεῖ5 πιο 8 δίοι 5,18 ἰο]ν 8 ἀοταοϑ Πα θὰ 9 : 
Μαῃτ5 ΒΡ Βἢ}5. πὰ οοναπὶ ἈΓΟ Ια, 

Οιαπίᾶ αὐ! Δ πὶ ἐΔη 0115. ΒΑ Π}μπ 6 δχοορίαν! 566 16- 

[ὑαἴα5, 

[αἰτηλοίσαο ρ᾽ σα βαθξ [αἰ ἰὼ τηθάϊο 8811. 

Νοὺ οΟσηονονηηΐ 88π8 βρη μομδη 88, 

Υο1α}, Τα τα  πιπὶ Δ ΚΠ ΘΠ ἸΠστοδδὶ 1πΓὰ, 
αὶ ποιηυχα ἢ} 85 75. ΘΧΟΪΔΟμ ἢ βοσανθ5, 
Πα ΡΟ [65 ἀϑοία οἱ [ἀΡΓῚ ἃν Π}}5 νἱ τ]. 

Ῥγῳίογοα σογο ἔπ ἰποοη ἀθη ο5. ἰοΐα τη ἀϊν πὶ 

[ἀπ], 

Τὴ ἰογγᾶ βΡοΞΌ ΘΓ} ργοία παπὶ ἰπιπλδῦμ]αία τα ἢ ΘΟ. 6 ἢ 

[Λππὰ, 

Ὀίχογαπί 580 ἴὴ ἀρίμ0 ἀαστοσαι!! τὺ αἰ πο : 

Εἴα ἀσίτο σύβϑανο [ποϊθηΐο5. Βα τὴ ἰονὰ βοϊθηχμὶ- 

[μἈ{68. 

Νόςᾳας οηἷπι ποβίνατη δἰ Κη 1} ΘΥΒΡΟΧΙΤΩᾺΒ, 
Νοῖ ἀπο ι5. Ἰλὸχ 0115. πορὶδ ουταίοι ποάτὸ βᾶ- 

[ὁδγὰοβ. 

Ὠΐο, Βοαίθ, φαουϑαας ἸΠἸ Πιῖσιι5 οοπαπαθλίατα ἀασοῖ, 

Ταρίέον νόνὸ ἰνργίίαι ταπτι ποηνοη ἸηἸηγΐο5 νἱτ 7 

Οπατα να! ἀδ εἷς σοηνοῦβ νη ἀϊοοηχ ἰσὰπὶ τ 11Π}, 

Ἐπ ταᾶπὰ ἀοχίογαιπι τηθάϊο ἀπλονθ5 ἀ6 κί Ῥ 

Ηαπιαπῆμι δἰΐαπι αἢίο νιΐαη ΠΘῈ5 56 πὴρον ἰπιρογαΐ, 

Νοθὶς νοτὸ τον. παππὰ. ράσανη ἴῃ τηθήϊο ἰονγῷ. 

Εϊγάαια οὶ πὸ ἀνα ἴητι8 σοθοτα ἤτὰτὸ ΠΤ ΘΗΒᾺΠῚ 

Ῥονάϊ ἰδ: νοπθπδίουια ὁαρὶτα ἴᾳ {ΠΠπ0 {1} 015 ἀνασο- 
[ἅυτὰ. 

ἘτδοίπΕι ρονῃίοίοβὶ σαραΐ ροβ Γονίιο ἀγδοοπὶβ 
Εἰ θῦμα ῥΓΟ ) οὗ 5 ΡΟρΡα 5 ορυ τα ρα 811 ἠδ! ῃ10- 

[Ρυπὶ. 

ὨνῸ 51} Ὠϊουα]65 {Πὰν 8, Το οι ο χα 58, 

Εἰ αν μιμη τοβοπαῃίοπι ἀοἤπχαηι 51 σα 51} ΕἸΜΙ π)]. 

Ῥῖρ5 βίην! συτῃ ποοίο ἔπιαν πο βθαβῖο 500} {π|58101115,) 

ϑ0}6 αὐαίοπι ἱἀοἴρϑϑο [σὰ Θἴτη} [4 ν]οαί 5. 68, 

Τοτγιτ ἰδρηνί πο 5. ΟἹ 85 ὑπα ΓΑ ν ΘΟ ν 1}, ἰα αΠμ Β 1} 15 

ΠῚ Ά.1118. 

ψὸὺὰ7ν ἀπ οι οἴσοα σδούσηι βία δ Δ ΟΥΊΟ δι [ΕΠ ΡῈ, 

Ἡογαση δδῖο τπχθμλοχ, ἴθ χ, αατο ΟΡ 5} ΟΡΟΙΆΤΩ, 

Ταῖαΐοιβ ἴ αἰχ 8. δ ίσα τϑοῖπα πὶ τον, 

Ἐλὶ φορά! ἱπβίρίοι5 8815 ᾿γτι αν" ΤΟβοΊη. 

Νὰ μη] 65} 15 θ6ὸ σγαΐπι Οὐ ΡΟ δ, 

Νοάας ρευροίαο ἀπἰτηαγιιμ ΟὨ]  Υἰδοαν 5 ρα θ ΡΟ γιιηι. 

ΕἘωάπ5 Κα α}}, οχ, ᾿περίοθ ἰαὶ, 

Θαΐα ἰδτγαὰ στρ] θιΐ ϑαπὺ οΔ!Π16ἰποϑὶ Βϑουδι δ. 
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Ἠπτ 16 ηὶ πὸ μροῦϑι8 ΟΡ οσοθηίδηι ΤῸ 15, 
Ἰηορ5 οἱ ραπρον, λὐχ, τἀπὶ ποιπὸμπ ΠΟ] θυ νο. 

ἔχϑυγρο, πυβίσιιιι νονῸ }0|8, Πιρουταρίο, ἀἰούρίδ. 

ΜοιρΟΥ οείο ἀποιτοᾷο γἰχὶσ ἰοία αἴ Τόπη ᾿ 51 0 18}8. 

Νὺ πιάση παρρ! απ αι σοιθθαμ ΟΠ ν 50. 15 

[νοο]8, 
Ιῃ ἰς, Βοαίε, αἰ οσασα, εαρογθα σομξαμλοϊία ἃ5- 

[ρα ει, 

ῬΒΛΙΜΟΌ5 ΓΧΧΙΝ. 

Νὰ αἰϊᾳιαπάο οορνμηνρακ δοινας ΟΦ 5 ΟαΜ{γι5. 
ΝΟ ς Αβαρκις υσρασῖξ πιοιπεἰαηδ, 
δορίοια ἀοοίας ἀροαιας αὐ «ἰαγένδ ᾿μγαλει5 ἐδ, 

Ῥαβίουὶ μβοιοόταῖο ἀν απὶ ἀΐοθηλ 5. Ἀγ ΤΉ ΌΠ 

Ομ α) μνι5 Ῥσθοα!! ΠΟΌΠ6 ποπιθα σπμείαμι 615, 
ΕΠ πὰ πιϊνασα!α τὰ εἱς πάτγαθο. 
μην ἀρραγαθνι ἴαππ ἰδ ρ 5, 6σο, Βοιίο, γουία 

Πα οᾶΡο. 

Οπλ πὴ θῈ5 Ξἰ πλ1} [Π0 0118 5015. [ὩΡΟΒΟΙ στρα, 
(ΟἰαπληδΒ ἱποχρη πα 65 Β. 85 660 5.0 }Ἐ{Π[ΠΝῚ. 

Ὀῖχιὶ ἰπὶσχι β αἹν ἐλ αν ὀδϑεᾶγο, 
ΑΥ Ἰπορυῖ5 σογὴὰ ποῖ ριΌΓβ 5. ΟΧΤΌ ΠΟΡο, 
Νϑααθ ὁοναιαι ἴθ αἰίαμ δα! ] τὸ ρυίοῖον ἴα 5, 
Νοζὰβ δάψογβαβ πηϊηουξα]θλι ] αξία βρθυθο σα. 

Νέχιῖο ὧδ ον οπίο οἰατο, πραῈ8 αν Θσσι δέ τι5, 
Νϑαὰς αὐΐψασ αὐνον θγόγαὴν πιο πιπ ἃ πα] πὶ 

[ἀεξοτίο, 

(ποα βου μον 8115 ὑβὶ πιάοχ ἱρπανῖς, 

ΑἸΐαχὰ ΒΟ ΓΆ Β᾽ [6 πὶ ροβαϊξ, αἰ γολὸ ἰπ ΔΙ ἰΘΡρα τα 
[οχαϊδξ, 

Μροιὶ τὰ Βορτὶ ροοα! ατὰ Ῥγοθο τα δ ατα ΝΠ], 
Ἐχ 4114 1ὴ αἰΐδην ᾿ποΠ πᾶ ο σα Ξρο {ΠΠ π᾿. 
ΥὙϑυιμηία πιο ἱμοχί πα πἰΐα ἔαχ 6115 Ὠχαηθί, 

ΒΙράαμ οἴπαῖ! πη) 05. 5101} πὸ Τα πη ἘΠ 
Οοφίονγαα ὁρῸὸ 1π 15 πρίτον πσαπάοδιῃ. 
ασυπᾷάδ οοίσθγαθο Ῥϑιιαχ ἱπιμχονία! ἐπα ΦΆ0Ο}}. 
Αἱ βυρογθόσατη οοτῆπᾶ οὐππΐα ὁπ Πρ8 "1, 
Ριογατ αἰ βόα χα Πα ογητι 510, 

ΡΟΑΤΞΊ ΤΣ ΧΥ, 

Βοσοῖα ᾿ϑεψνιογιηι γἱάονιβ Αϑαρλιις γμυμοηδ, 
Ἰἰσεοημῖξ βορεϊηνρ ἀοοααὶς οἰΐαηι ατϊπίιωῃ σανηϊοη.. 

501α5 αφ ΠΧ Οἰ ΑΓ 5 ὁ5}; 
Νόδλοη ἰρεὶ ρουϊοβιι ἢ βΌπΠθὲ15. ΙΒΡΆΟΠ5 ὁ 

ἢ} 5 νόγὸ ἰὰ μᾶθο ἔοτ 5 τἀ ποδία Ιυο 18, 

τη ν6ΓῸ ΔΠῚΡ1Π] δίοηο, παρα σἐ πιπασιίαία ἀυπατιϑ, 

10] στόμαν δροθαπι το θυδίοναολ ομ ρος, 

Βοῦθηηι, οἱ μαάϊιη αὐαίαπι οἱ βο ἄτι οἰαηιοῦ δι, 
ἈΡΡᾶγο5. δου ἷ5 ἃ ΠΟ ΠΡ 5 πο Ἀγ} 118, 
Ῥφοιουῖθη5 οππαἶπο ἰαοἰ μίοη!θ8. [ἀθα Ἐ1 σα}. 
δοιηηιν ἀον 1 ἐπηργον ἀπ πὶ, 111} γα ρϑγοναηι 
Ὠινὴϊο5 Δ Ώθι15 515. πἀθαΐοβ υἱτὶ : 

ΒουνθοΡ 4Δ0ΟΡῚ ἐασσθηβθηΐ Τασὸ: 

Ἐφαῖ 65 να] ὅπη 65 Οσοῦρϑν μυοῖαμ ὰ8 Ομ] 
Ἐς», Βραίθ, (δυν] 1115, Τα δ ὕδοαπι τόρόγα σορίθι ἢ 
Δ» 110 ὑπ ἰνὰ ΠΑ] 01 πχα]ἐαλ νἱηὶ 
Αὐλτθα5 ἀθ οὼ]οὸ πιο ἈΠ] 15. μαδι 1ὰ πὶ ἰπδου ἢ 9. 
Ουΐθία νότὸ αἰ π|6 τονγὰ ὑτοπλθηβ οοπιροά τὰ οδὶ 

(00) Νεχεσσι, Γοτία, ν . Ἰέρττ. 

(01) ᾿Αγνώσσο:σιν. ἴωσι! ἄγνώπεσσιν, ν6] ἀγνώσαῤυ 

2 

Ῥ» ̓ χε 

ΔΡΟΘΙΝΆΒΗ ΕΡΙΒΟ, ΚΑΟΡΙΟΕΒΝΙ 

ἃ Οὐτιξανὸν μὴ πάμπαν ἐρευθιόωντ ἀποπέμψῃς" 
ΕΥΡΕΡΕΡΕ χαὶ πτωγὺς, ἽἌΝΕΕ; πεὸν οὔνομα μέλψο: 

κΥ ΣΙ " 
“Ὁ "Αχρᾶντε, ἽΝ 

(00) παν μέϑιος Θεὸν ἃ 

᾿Ἔγρεο, νω:τέσην δὲ ὃ 

ἩΙνώτο πῶς νείχεσσι 

ἈΠ ποτε λισσομένων γοεοῖς ἐπιλόέσεαι αὐὴτις 

δίκην, 

τς 

ΟῚ 2) 

Τοὺς σὲ, Νίάχαο, δηΐων ὑπερήφανος ϑύρις ἱκάνει, 

ΨΑΛΜΟΣ ΟΔ', 

Μηδέποτε ομείοῃς ἃ 
Φαῖ ΠΣ: "ΑΞ 
“Ἀπτὰ σοῖς 

Ἷ 

ἀφὸς χὲχ 
ἍΤ ε 

δεχάσ' πρὸς πέτρατος ἱ 

αθὰς ἀελεδῶνας ἀοιδῆς, 
λεῖο ϑελπόμενος. ᾿ 

ὕμνος ἐτύχθη. 

Ποιμέν: παρόντι θεουδέα λὲξ ἔξομεν ὅανον" 

Δέλψομεν εὐχόμενοι χλυτὸν οὔνομα Παμθασιλῆος. 
Μυρία θαύματα σεῖο Ὁ ἀγορεύσω. 

Εὐτε φανῇ σεο χαιρὸς, ἐγὼ, δλίαχαρ, ὀρθὰ διχάσω, 

Πᾶσι» ὁμοῦ ναΐτησιν ξοῖς χατατήχεται αἷα, 
Κίονας ἀκαμάτους σφετέρας ἐγὼ ἐστήριξα, 

᾿ξξεφάμην ἀνόμοισιν ἀθεσμοσύνης ἀπολήγειν, 

Αὐτὰρ ἀτασῃάλλουσι χέρας μὴ πλυπαν ἀεέρειν, 
Μηδὲ κέρας εἷς ὕψος ἀερτάξζειν παρὰ μοίρην, 

᾿ - 4 

Μηδὲ κατ᾽ ᾿Αρθχνάτου ἜΠΕΙΘΕ λαύρευεσβραν" 

Οὐτ᾽ ἐξ ἀντολίης ἐσὺ ὕτ᾽ ἀπὸ δυσμῶν, 
Οὐτ' ἄρα ὀτενδοοχόμκων ὁξ ἾΣ ων ἀπο πολ λὸν αὶ ἐρήμου. 

ε Ἔ ΠᾺ 
Ὡς αἶΞτί Θεύς 

Ἄλλον λυγρὸν ἔθη χ᾽, ἕτερον δ᾽ εἰς ὕψος ἀείφει, 
ἐστι διχασπόλος ἀφνώτσοισιν (6}}ν 

᾿λκρήτου παλάμῃ δΙάχγρος ἐΐπας εὐραῦρ οἴνου. 

ἜΣ ἐτέρυς ἑτέρηνδε παραχλιδὸν ἠώρητάι, 

μπα 1ε μὴν ἀκένωτος ὑποστάρμη ἕο κίμνε!" 

Βινόντων ἅμα πάντες ἁτασηχλίης θεράποντες" 
Αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι διηνεχέως χεχαοοίμην, 
“δέχ φορμίξω Θεὸν ἄφθιτον ᾿Ιχκώθου" 

Αὐτὰρ ὑπερφιάλων χέσσα ξύμπαντα κεάσσω, 

Εὐπεόέων ἵνα μοῦνον ἀειούμενον χέρας εἴη. 

ΨΑΛΜῸΣ ΟΙ-,, 

Κοίρανον Ασσυρ' ὧν γελόων᾽ ἤλσαφος ἐχέφρων, 
ἔχεν ἐδδομάτης δεχάδος καὶ πἴμπτον ἀξισμα 

Μοῦνος Ἰο δα βασιλεὺς ἀοίϑηλος ἐτύχθη; 

ὑὐνομά οἱ μεγαλαυχὲς ἐν ἔθνεσιν Ἰσραέλου. 
Τοῖο δ᾽ ἐν εἰσήνη χρατερὸς τεχταίνετο χῷρος, 

᾽ δ' ἐρατῇῷ Σιῶνι φίλος καὶ ἀχέρατος οἶχος" 
Κεῖσς βίην τόζων μεγαλοσθενέων ξυνέαξεν, 
᾿Ασπίδα καὶ ξίφος ὀξὺ χαὶ - Ὡπ σκως ἀντήν. 
Φαίΐνεις ἀθανάτων ὦ 

Στήθεσ: πανσυδίῃ ἃ 
Ὕπνον καχχεέίοντες ἃ 

᾿Αφνειοὶ παλάμησιν ξαῖς 

Σμεοξνὸν ᾿Ιχχώδοιο χοτεσ 

ἵἵἱππῆας μάλα πάντας ἕλεν τὰ νήγρετος ὕπνος, 
Ἔσσ᾽, Μάκλο, ΟΘΌΣΟΣΝ τίς τοι δενος ἀντιφερίζο! 
Ἔκ παλαχῆς στὸ μῆνις ἢ ἔχε! περιώσιον ἀλχήν, 
Οὔασιν σὐραγάρε ν θνητοῖς θέμιν ἐγγυζλιξας" 

Εὔκηλος δ' ἄρα γαῖα περιτρομέουσα πεδίθη, 

- ἐπ 

ἔμ » ὃ » , ξΞωὼν ἀπὸ φέγγος ἀγητήν, 
σίφοονες ΝΣ ΠΡΕΜῚ 
αὔγχανη»" ὲν ἐρεῦσυν 

ν ἕα τριρκαν 

χιΐνου ᾿θχτιλῆος, 

σιν, ν6] ἀγνώτοισσιν, ἘΠΙΤ, 
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᾿λθανάτου Βασιλζος ἀνεγγομένοιο δικάξειν, 

᾿Ρύσατῇχι Ὑχετῆρας ὅλις ἀρονὸς ἠπιοθύμους. 
᾽ Ὁ ΕΣ ᾿ Ν “5 Αγδρόμεόν σξ νόημα περὶ στέρνοις ἀναμέλψει, 
Καί σοι λείψανον ἡδὺ νούματος αἵσε, ξυρτάν. 
λθάνατον λίσσεσυῃε, χαί οἱ δότε μεὶὰ μον εὐγὴν" 
“ Ὁ » δ - ἔ Ὅσσοι δ᾽ ἀμφιξπουτι κλυτὰ δῶρα φερόντων. 

᾿ 

᾿ χς ξὴ», 
Σ χη πρηρ, Σ Ἴ Καρτερῷ, ᾧ τε μόρος μέλεται σθένει ἐνεμονήων, 

Εὐρυύΐῃ μετὰ πᾶσιν ἀριζήλοις βασιλεῦσιν, 

ἘΛΆΜΟΣ Οἷς 
: 
ὑπὲρ ἸΣ: θύμον ΓΑσχῦος μβνεχαρμος ὁ ἄναξ 

ὩΣ: ᾿ Ἢ 
ποδέμῃ ἀμφ᾽ ἱερὴ δεκάδος μέλος ἴχλεν ἕντον. 

᾿ἩἩμετέρην ΠασΝη: βοὴν ἀνέπεμψα χατίζων, 

χετὸ σωνήν, 

ἤππακς μόχθου, 

πτιὰ 
ἥν τ᾿ ὁ νωιτέγην δεδαὼς ἐπεϑέο 

φαφήύων λιτόμην θεὸν ἄφθιτο 

“ Ἧς, δ -Ν " ᾿ ΟἿ ἃ Χεροὶν ἐμαῖς διὰ νυχτὸς ἰὼν πέλας, οὐδ᾽ ἀπατέθην, 

Ἡρνεόμη» πραπιδεσσι παρηγορέοντος ἀχοῦσα:. 
Μνησάμενος Βασιλῆος, ἔ ἔχον πολυγοῦεχ τέρψιν" 

᾿Εξχπίνης δ' ἀνέμελψα, νόῳ δ᾽ ὀλιγοδραν ἕευχον. 
Ὅσσε φίλω φυλαχῆσιν ὑπηφθαμένω μεμέληντο, 
ἀπ 4 νὴ . Ψ'. ν ἥδλι “ , » νι ῖς Σιγλεον νῦ μο: ἥτορ ὀρινομένῳ περ ἀνετλη. 
Ἐφρασάμην βιότοιο παλαιότατον «ρεσὶν Ζ μα, 

: ᾿ 
Καὶ μυχσθεὶς ἐτέων, προτέρας πὸ ττὰ α νενἕ ἀσης 

μ. 

ἸΣαννύχιος χραδίῃ μελεὸ 

Ἰχχί μευ ἀνιχνεύς σχε νύης 

Ἢ ἐλ πο. ἀνδρομέης γενεῖ 

ἯΣ μῦν ὧν ἐφύπευσ 

-΄- “᾿ 

ξν, ἔτ᾽ μεμανέσεται 
Ί᾿ ᾿ 

Ἰ σφετέρην παύσειε διηνεχεως ἐλεντόν τ 

δὴ ὃ: ΕΞ οὐ τ τ τί αἴ πόσα ἀπὸ πάγχυ λαθέσρχ! ; 
Μὴ μξ να μυνίσας ἔλε 
Νῦν μόγις ἀρξάμενος νοὲς 

ἡμοτόνγν ἀπ ΣΕ; 

ἐν φρεσὶν αἴχτικ᾿ ἀνέγνων" 

ἯΙ ἃ δἰδνροραι νὴ παλάμης πέλει “ψίστοιο, 
᾿Ἔζγων ἀθανάτοιη παρεμνέτπτθην Βασιλῇῆος, 

θαυμασίων ἀρχῆθεν ἐμεῦ με ρήπομ᾽ Ανακτος" 
"Ἔργοῖς θεσπεσίοισι διηνεχέως φτλετήσω" 

ΤΑρλὰ νόῳ μέλψαναι θεοδιλήτων ἀρετάων, 
"ε ἄλφθιτε, σεῖο κέλευθος ἐν ἀλράντῳ πέλει αἷτί, 

ἧς ῃεὺς ἡμετέρῳ πανομοίιός ἐστιν Λνσχτ' 

Μοῦνος ἄναξ Θεός ἐστι, περιχλυτὰ θαύματα ῥέζων, 
σιν ὁμῶς λαοῖσι τετὴν ἀνέφηνας ἐρ 

Σεῖο μεγαχλήεντι βοαχίον: ρύσαο λαὸν, 
1χίδας ᾿Ιωσήφου χαὶ Ιαχιϑύου μεγαθύμου. 

“Ὕδατα ἢν ἤσαντό σε, χαὶ ρίγησαν ἰδόντα, 
ΤΠυϑμένες ἀνίαχοι βυθίων χλονέοντο οξέθρων᾽ 

Σμερδαλέως χτύπος ὥστο ἂι' αἰθερίων νεφελάων, 

ων. 

Καὶ γὰρ σεῖο βέλεμνα διέσσυτο ἔνθα χαὶ ἔνῇα, 

Ἔν χύχλῳ τροχαλῷ θροντῆς πολύυηχξος ὁομή (03). 
᾿Αθανάτου στεροπῆσιν ὅλη, περιλάμπεται αἴαν 
Ριζόθεν ἀνθικόμος (05) 

Ἔ»" πόν- τῳ βρεμέθοντι τεαὶ͵ Μάχαρ, εἰσὶ χέλευθοι, 
Ὕδβασιν ἐν πολέεστι τεαὶ του ροτογς ἀτασποί' 
Οὐδ᾽’ ἴχνος Βασιλξος ἀριφραδὲς ἀνδράσιν ἔστα!. 
λαῶν ἐγεμόνευσας ὅπως καλὰ μῆλα νομεύων, 

Χειοἱ σοφοῦ Μωσζος ᾿Αχρῶνός θ᾽ Ἱερῆος. 

τὸ χινυμένη χθών, 

(02) Ὁρ μή, Εοτίο, ὁρμᾷ. Εριπ, 

ἹΝΤΕΒΡΕΡΤΑΤΙΟ ΓΝ ΡΒΑΠΙΤΕΜ, 4422 

ἃ ἴππππόογία!! ἤδρο βυγροηΐο δὰ ἡπἀϊοϊα τη, 

( 

Δα Πνοραηάσῃν πο ας Το Ππ|5. [ΟΡ αλ Πϑ16.085. 
πιπιλπαβ ἴο ἡ [9116 05 1. ροοίον ἢτι5 σαποί, 
Εἰ {ὲ το! τἴαν Βαν 88. ΟΠ ἈΠΟ ἢ 15. ἀσομί [ΟΠ τη, 
Πηπιου ἢ} Βα ρρ] σα α,6., ρὶ ἀαι Β]αάητῃ ργδοοιας 
αἱ νόνὸ ἐἀγαπὲ Πδαμι, ᾿πο γα ἀσπὰ ἀΠογαπε, 
ΤοΡ, σαΐητι ἐχ  ΡΉ15 προ οδὲ μοί ᾳ ρεϊηοὶ- 

ἔραπι, 
Ροί(οσῃςία ἀρὰ οἸηπὸδβ ΟΪατΟ5 ΓΌμοΒ, 

ῬΒΑΤΜΟΒΊΆΧΧΥΙ. 

εαρήπις ον γο γῦὸ Ταϊ θην 
δορά οἷγοα ςαονῶς ιἰδομαϊ δαγηποι γοροη εξ 

[ἐραέμτη. 

Νοβίγιτηι ποσὶ οἰδιπόγοπι σομμ 5] ἰηἀραη8, 
ΔΕ ποβίγα πὶ 5016 }.5 σομϑθοχ νόσον, 

Ἑομῃἰγοοιλὴ5 ρει σαθαν σαι. τπμηονία! δὰ ἀρ [α- 
[νον 5, 

Μαμθιι5. Π16 5 ΡῸΣ ποσίθηχ ἀοσθάθη8 ῬΓΌΡΒ, 660 

ἴδιαν ἀοσορίαϑ. 

ἈΘΟΊ3ΑΥΙ ΔΏ 1115 σοι βοϊα ον ὍΣ ἃ ἀν, 

Μίοπιον ᾿ἐθρὶσ ΠΡ ΟΡαν Ποπδβίαμι νοϊρ(ἀΐοτη, 

ονρροπ! νότο οαπίαν!, ἀπίτηο, γ χὺ εἰς ΠΟΙΟ] πὶ. 

Οοι οἠαν! νἱρὶ]α5 ἀπο οἰραμ!δε. σανα)ναμξ, 

Ταοιίαπι αἰΐαπο ἢ 1 οι πομγηῖοίο Π᾿ο δὲ σα Γ χα 
Οορίνανὶ νὴ Δ ΠΧ 1 Ξβτηλνιν, ἤχο ΟΠ ΡὰΒ ἀἴ6Π), 

ΕῚ τϑοουία! 5 Δ ΠΟΤ ΠῚ μ᾽ Οὐ 65 σΟΟἾ] σΟΠΟΓΑΓ ΟΠ 65, 

Ἴοια ποοίο ἀπο σομ α!]οη 65 τα} 5 σαηΐδ 8 : 

10, ταθὰ ἐπ ΓΘ ΤᾺ ΘῊ8 ΡΟΡΞΟ αὐ ἢ9 ΒΘΠΙΘΓ Σ 

Ναπ ται καθ Ππαιηδπὶ ροποιῖς ΟΠ νοι Ραβίονν 

Ναπααἃ ὀοναιη {ὦ δον ἀάθμαο τθοογ] τ ῖρ 509 
ἀπ βύλιη ὀοοξοῖ ρουροίσο Δ βουϊσογάϊατῃ 

Νιιμ 1}615 τα ϊπογίοογβ ἐσσί αν! ριΌΓβ5. ΟΡ ν 501} 3 
Νά να ο 5 σσΟ 5615 ΤᾺ 5ΘΡΙΟΥΣΔῺ ΡΎ Δ 06 81} 

Ναμο νἱχ ποι ριοιβ ΟΠ βοχὸ δ 15 σάτα σοριιον. 

ΤΙ ας σοι δα 10 ρα! Π105» 650 ΑἸ 5βί τα, 

Ορόναπι ἡπιπηον λα} 15. πθίπον [υἱ Βομίβ : 
ΜΊγα "αν ἃ ᾿ἰτ ἠνοὶ τοοουδα]ον ομὶϑ 

ρθη ἀϊν᾽ 15 βοπρεν πῃ ἰαθονς 
Ῥγωπα πιδηΐο ὁάπίοιι ἀἰνιηαάταῃν Υἱρι αἴπαι. 

Δέον, ὑτὰ τα ᾿ὰ Βα ποίο 68. ἸΣ α 

υἷα ἄσιι5. παβίγο 5: Π}}Π}|5 δὶ Περὶ ὃ 

ϑοίις τὸχ Π)005 σαὶ ριτροϊατα ταί γαθαϊα [Ὧ018Ώ8. 

Οπλμἰ 5 μια} ρορα! 5 ἴααην μου! οἰβ ροϊοπτίληι, 

Ταὺ ρνωροίομτ Βυασμῖο Ποραϑὶϊ μόρα πὶ, 

ΕἸΠΙα5 Τοβορ ὶ εὐ Φἀ 01} πᾶσ, πη Π]. 

Δφαῷ νἱἀοταπί (6 οἱ {πιπουαμῦ υἱἀσμίοβ, 

{πιῶ τοϑνοπαπίϊα ῥτοδαμαϊβ (αν θαραπίαν Πιιη 13, 

Του θα 5 ἔνάβου σομοῖα μα αν Ρ6} ΘΠΙΟ ΘΒ ΠΡ 88, 

Εἰομίμα τππὰ (ο α (ραπϑί ρα! πο 61. πο, 

[π οἰνοαΐο ΡΟ Δ Β1}} ἰομ τὰ ΒΟ οΣῚ πηροιαδ, 

Ἰπλταυτι 5 Πα] ματίθαβ ἰοία τοίαϊ οι ἰθγγᾷ. 

Βαάιοῖία5 Πουῖάα σοποιτοναίαν ἀσιναία (6}} 5. 

ΤᾺ ἀπατὶ Πρϑαιοηὶ ἰχδι, βθα α, ϑα)} νἱῶ, 

Αφαὶβ ἔμ ἀμ α}015 Πλ 588} Βϑιλ α», 

Νόησο νοβιβίιπῃ Πομ5 Ἰηβίξιθ γα ΘΙ: 

Ῥοραϊοβ ἀυχῖϑι} νϑ αἱ μα] μΡὰ5 ον 5 Ράβοση5, 

λίαπα βαρίθαί! Μοβὶθ Ααγοῃίβηθο βασογάο 15. 

(03) ᾿Ανθιχόμος. Βονίθ, ἀνθελόμος. Ἐρυ 



ΑΡΟΙΙΝΑΞΠΗΙ 

ῬΒΑΤΜΌΒ ΤΧΧΥΠ. 
Αβδαρλὶ ργεαθη δ φορίπυμηὶ οἷλοα αν θι6}. 
δορἧϊηνο ἀἰδοαάὶς σαπίτι5 ορέϊηιο οἰαδογαζος, 

Οοι] 5, ροραΐς πιοὰβ, ἀϊν πὴ ᾿πϑρίος Ἰδφοτῃ 

Δυγοβ ΟΕ οὔ5 ἀσσοηιηλρίαῖο νϑυθο, 

Ἑχογβῦβ Ῥυαδϑηνθι5 ἰὨνοϊαονὶ8 Ἰαθδία ἀρογίαιῃ, 

ΔΒ ἴαἰῖο ρυίονο μεπογαιοπίτῃχ σο Ἰοθ τα γα 5. 
(οκηονίπλαβ ΔΊ ΠῚ15 ααὰθ ΔΟΟΘΡΙΠΠ15 ἀπάτη, 

ΝΟΡΙΒ Υθγὸ [πιο ἀπίδα παν τάνογῦἱ μα } 05, 

Ορογὰ ἀηεϊχαοναπ) 5805 ποὺ Ἰαϊεηΐ ἢ]108, 
Βγπο 5 πιποτ (8 }15. Χ116 ΠΟΙ Ορνα πίο 5, 

Εἰ νἱγίαίδιιν φπαπίαπι ἔδοῖν ΘΙ. } σατὴ εἰμ οη 15 

[ομοῦιρὰδ : 

Τοβειπιοιύπιαι βία! 580. ῥῬγανη απ Τδοῦθο, 

1 Ἰόβϑτα Τοτοΐ ἱποὶγία τα ρρῷθιν ΒΡ 88]}}, 
Νοϑίεῖβ ἀπάτα ἀιίοι ΠἸῸχ σο 5. 11 ΡΔΕΤΊ Βα 8, 
1: οἰ μα! Ποθὴϊ ἀπϑρισαία [18 ρματεηίθ5, 
Ὁ αἴξονα μος οὐχπία αἰβοαῖ ροβίοα σβηθραίιο, 

ἘΠῚ. φαὸϑ βγοογοολῦ ἰὼ Τα αν ὶ5 σε μονα ἢ 1015, 
ρ5] νοῦ ἀππαθ θη} δι {1 8 ς ΠΠΠ5, 
8 βρϑῖὰ ροπδῃὶΐ πὶ ᾿χασηογία}! χορό, 
ΝΌΦΟαΣ ΟΡΟΓΌΤΩ ΓΟδΙ5. Ξὰϊ ΟΒ] ἐν] βσαμ τη" ΟἹ, 

ϑρᾷ οἱ τηδηάαϊα Βοα(ὶ Δῃ } η115 ροταϊ ΑΕ, 
Νασαθ σΠαγ]5 ΡΤ ΘΙ ΤΙ Β ΙΒ. βὶ πὺ Οπλ}]}η0 5Ξτη 1165. 

δρᾷ ὁ τὶ σία τποτία! τὰ Ὀγανλητθ βοηθταῦὺ 

Ο σοπογᾶῖίο Ε τπαϊοῇ 5. ΒΘΉΠΡΟΡ ΒΝ ΘΟΟΓΑ 5 ΔῊ 1115 

[68], 

Νεααθ τιδηίΐοτη 881 1)61 ἀρὰ ΠάρΊθηι σερουῖι. 
ΒΜ 4 Π0Ὲ15 ἸΟΏ Κα ΓΌΟΝ] Ἰδοῦ! 15 ΕΡ]Π ΡΟ ἑ ΠῚ], 
Ῥυβπαπὶ Τα ροσιαν ᾿μπάνο Ρ05,, ἀου δὰ γα Πλδ να, 
Ῥαούπαιαι ργοόβαηι πόράτη} 6], 
Νϑάαβ νόϊμθυαπί, ᾿οσίθι5. Οὔβοαθὶ Ἀσρῖβι 

δε ΛοποΠποοηίία μον ΟΕ σὰν οὶ, 

Νβααρ τὰ χπίγϑθ} }}} 5. ἰαπ115 ἴῃ σΟΏ 5110 Ἰ6χὶ δαπὶ, 
Οὐα: ἀπίοα ἄοχ μαϊγανη 5015 οονᾶπι ρα υΡ5, 
ἙΥΡΕ ἴὰ ἴογνα βαροσ Ταπα μη. Ποτγίαπὰ, 

ἴπτ σαοπάστη ΒιΓατίατῃ πιᾶτρ ἀἰβο 658 ἀΦπχὶέ ρορι- 
[105, 

Βίπο οἱ 

[πἶπὸ, 

1: [ρ515 1 ἀἰ8 ΠΈΡΟ πὶ ΡΟΒΕΠ βἰσπίιηι υἱδ, 
Νοοίαᾳ γονο ἀὐχὶξ Ρμθγ ποῖ 68 ᾿πστλΐπο ᾿σηΐδι 

ΓΙ σοιημᾶτῃ 50 141} δβρόγατα ρΟΙΓΉΠῈ 111 Ὁ) Π}Ὸ ; 
Ῥίσονρα ἰαπίαιαι ν᾽ σι ἀρράνονο ροσα] ] 4} ἴπτο 

ἴϑεγρϑιρδ, 
Οπκπίαμλ 6 μοῖρα βορὰ οὐχὶ ἀφαδτη, 

ἘΠ δια ϊ ματα Βογθηηθη5 ἀδσαγθιιηι ΠΤ ἢ] 105 51Γα]- 

[[6ὴν. 

Βοεϊοτᾶ ΨΘΙῸ ρΟΠΘηΓΟ5 ΞΠΡΘΓ 506] υτι ΘΟ ΠΒαΡαΙξ, 
Τρ ρχγονοσαγαηἑ σα] 5115 οσὶς, 

Εἰρίάο οσογάο ἐρίαμπίοϑ Πα πιρν  6ηι, 
Εβοαηι τοροίθηΐθβ 5880 σγαίατῃη ἱπσοιηπιοίο ; 
τη πτοία! δὰ γογοὸ πὶ αὐ τιν. σοι ν οἴη ο 5 ἀἶχδπ 

[γαμ ς 

Ναπι αἰϊψιιοὰ Ῥαρᾶῦθ ροίοβὶ ἐθηνίν τὴ ἰπ δύθιλο ἢ 
Νυιᾳυϊα δῆ, Πποπταῃ δἰ οσα δ αχ] ααπὰβ (ὁ μο- 

[{γὰ, 

1428 

υπ1ὉπὉἘ6ΡῸχὰ νο]αὶ κἰα πο} σγτοῦτιι αι. Παρηξιμηι 

(0) Σημήνειν, Ἑογία σημέναιεν, 
ἔριν, 

νοὶ σημήτειαν, 

ἘΡΙΒα. ΚΑΟΒΙΟΕΝΙ 

λ 

ΙΓ 

" 

1424 

ΨΆΛΜΟΣ 0Γ΄. 

᾿Ασάφου πουτῆς, ξόδομον ἀμφὶ μὲ ἐλος, 
᾿Βόδόμάτης διχκάδος χῶμος ἀριστόπονος, 

Ὄμματι, λαὸς ἐμὸς, Ὀτοτεοπέα ὃ 
Οὕατα νωϊτέρου στύματος προσερείσατε μύθῳ, 

᾿Αρχόμενος πυκινοῖς αἰνίγμασι χεὶ ἱλε' ἀνοίξω, 

τέρης ἜΠΡΎ τὸ 
Ὁ ΥΩΠΕΣ πραπίξεσσι τάπερ προσεϑενμεῦ" ἀχουῇ, 

ἤλμαι, δ᾽ δυαῶς τὸ πρόσθεν ἀοηργήσαντο τοχῆες. 
; 

Ἔργα παλα:γενέων σφ:τέρους οὗ κρύπτεται υἷας, 

Ὕμνους ἀθανάτοιο περιφραδέως βαύωντας, 
καὶ σθένος ὅτσον ἔρτξιν ὁμοῦ πτιριραμῥέσιν ἔογο'ς, 

ΟΞ ΕΕΙ ῃΞ: σιλόν" 

 λο  ξ αι ὙΞ ξνεῶν ἀναμέλψομαι οἵμας. 

Μαρτυρίην ἔστυσεν ἑῷ γέρας Ἰχκώδῳ, 

Καὶ νόμον ἰφθίμῳ χλεινὸν πόρεν ᾽1σο ἐπϊνῷ; 

Νωιτέροις ὅν πρόσθεν "Λναξ : ξπστη σὲ τοχεῦσιν, 

Ὄφρα “:Ξ τημάνεις (01) ἐναίσιμα παισὶ γονῆες, 

Ὡς ἔτέρη τάδ᾽ ἅπαντα ὑάθηι μετέπειτα γενέβλη" 
Υἱξες οὖς κε τίχοιεν ἐν ὀψιγόνοισι ρεῦμα 

Οὗτοι δ᾽ ἀγγελέξουσιν 3Ξ ει εγοὶ τάδε παισὶν, 

Ὅν τὸς χεν ἐλπίδι θεῖεν ἐπ’ ἀδανάτῳ Βασιλῇ 

Μη ἔργων βασιλῆος ἐοῦ λελάθοιντο Θεοῖο, 

᾿Δλλὰ χαὶ ἐννεσίας δίάκαρος φροετῖν Ἰυσύειυσι, 
ἍΓΠῸΣῈ φίλοις τοχέεσσι γενοίατο πάμπαν ὁμοΐοι, ΓΞ 

ἐῃλν, 

ἀεὶ φρεσὶ θυκὸς ἔτ᾿ ρ μῆς ἐπ  ϑν, ἘΝ 

᾿Αλλ ὦ διγεδανὴ μερόπων σχολυή τ γενὲ 

Ὦ ἡενεὰ, καχοξογὸς 

δὲ νόον σφετέδοιο Θεοῦ μετὰ πιστὸν ἐφεῦρε, 

Τοξοσύνης ταναῆς ἰαατεῦθλυυ ᾿κφρέμου υἷες, 

Δητοτῆτα φέδοντο, καχῶς μετὰ νῶτα βαλόντες, 
Συνθεσίην ἐρίτεμον ἀπηρνήσαντο Θεοῖο, 
Οὐδ᾽ ἔθελον δεσμοῖσιν ὑποδρύίασειν βασιλῆος" 

᾿Αλλ' εὐεργεσίης ἀγαθῆς λάθαντο θεοῖο, 

Οὐδ᾽ ἐπὶ θαυμασίοισι τόσοις κατὰ μῆτιν ἔχαμφθεν, 

Ἃ πρὶν Αναξ ἐτέλεσσεν ἑῶν χατέναντα τογάων, 
5 

Αἰγώπτου κατὰ γαῖαν ὑπὲρ Τάνιν ἀνῃεμόεσταν" 

Ὡς ποτε διχθὰ θάλχσσαν ἀναῤῥίξας ἅγε λαοὺς, 

᾿Ασχὸν ὅπως στήσας πυχινὸν ῥόον ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

Καί σρισιν ἡ μἀτιος( -ΘΟ)νεοέλην ρὲτο σῆμα χελεύθου, 

Νυχτὸς δ᾽ ἡγεμόνευε κατ᾽ δ θαι ΦΕΥΥΞῚ πυρσηῦ. 
Θηροχόμον διέρηξιν ἀναιδέα πέτοον ἐρήμώ- 
Φαίης τόσσον ἰδὼν δοκέειν πόμα βυσσόθεν ἔοπειν, 

“Οππόσον ἐκ πέ 5 ἢ ς, ΞΘ ὈΕΝΟΣΣ Ν ὅδωρ, 

Καὶ πολὺν ἀενάοισ: ὁόον ποτχιοῖσιν ὁμοῖον, 

Αμπλαχίας ὃξ τιθέντες 
Μῆνιν ἀνεξήεσσαν ἐπου θα: οὐ βασιλῆος, 

Ριγεδανῆς χραδίης πειρώμενοι ἀθανάτοιο 

Βρῶσιν ἀπχιτίζοντες ξῇ χαταθόνκιυν ἅττ. 

᾿Αϑάνατον δ᾽ ἐν πᾶσι κυχηνολξοντε', ν, 
ἔξι ποὺ" 

Μήτ 
Μὴ γὰρ, ἐπεὶ τῷ χφερῆς ἐξήγαγεν ὕδατα 

τς δ-ἢ 
ιν᾿ ἐτοιμλάσσα!: δύναται θχλί ΩΣ εν ΝΜΙΣ : 

ἔτρηςι 

(65:50) ᾿Πμάτιως. Κονο, ἡμάτιον, ριτ, 
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- , ἃ ᾿» Ῥοίζῳ χειμερίοις ἴχελα βοεμέθοντα ῥείθροις, 
λρτον δευομένοισε πόρεν τόπσοισιν ὁπόάσσοι, 

1 

Ταῦτα νόον θιύύρσηξεν ἐρισῃενέος Βασιλῆος, 
μων ὑῶν Σὰ Α 

Ὧν γαριν» Ιάχωθον ἀθέσφατος ἔφλεγε πυοσὸς, 
Ἀτσέτος Ἐ : : 

Καὶ χότος ἀπροτίοπτος ἐπέχοαεν ᾿Ισραήλῳ, 
Ν ; λα - Οὔνεχεν οὐ θάστησεν ἐπουρανίῳ Βατιλῆι, 

ἧς ὩΣ ἐσ ως, ἀ 
θεσπεσίῳ ὁ᾽ οὐ πάμπαν ἔχον περὶ φέγγεϊ βουλήν, 

᾿γψόθεν αἰθερίγις νεφέλῃς ἀνετείλατο Ποιμὴν, 
" Ἂ 

Οὐρανίων ὃξ θύρετρα θυῶς ἐπέτασσε πυλάων, 
ὝΣ δ᾽ ἄρα γνωστῶν γλυχεοόν σφιτι λάννα πάσασθαι, 

ἼΑρτον ἐπουράνιον φαγέειν προΐαλλε βηοτοῖσιν' 

᾿Αγγελιχὴν θαλίην μεροπηίδι δῶχε γενέθλη, 
Εἰ νοδίην σφίσι δαῖτα Θεὸς δωρήσχτο πολλέν, 

Πνεῦμα μὲν ἀογέσταο νότου ξυνξεργεν ἀῆναι, 

Ἧχε ὃξ δυσχελάδου Λίνος τρηχεῖαν ἀυτμήν, 

Δὐτημάτους σφίτ' σάξχας ὅπως χόνιν ἐγγυΐλιξε 

Ἑάμμον δ᾽ ὡς πετεηνὰ πόρε πτερόεντα θαλάττης. 

ἡ» ἐξαπίνης μερ᾽ ὁμήένοσιν ἔμ πεσεν ἀνδοῶν 35 πυρν δὶ ἘΠΊΣΞ μὰ ἐῶ δ δι, ὠς ; 

«] : Ν »- ὌΝ φ- Ὧν τσ « - 5 Φ-- ὑνοντα πολυσπερέων χλισιάων, 
ἄμα πάντες ἐνεπλήσθησαν ἐδωδῆς" 

Ἰχαί σφίσιν ἐλθομένοις καταθύμιον ὥπατς δαΐτα, 
Οὐδὲ πόρου νόσφισσε λιλαιομένους σφετέοοιο, 

Οὕπω δαῖς τετέλεστο, κόρου δ᾽ ἔτι δεύετο θυμὸς, 

Καί σῴξὰς ᾿λθανάτοιο μετέστιχε μῆνις ἑτοίμην, 
Πότμον ἀνώϊστον πολέων πεύχουσα καρήνοις" 

Καρτίστους τ᾽ ἐπέδησεν ἀγακλέος ᾿Ισραήλου, 

Α ΒΊΏ110 ΜΙ ΡΘθη 5. 5ΠΗ 1 δ᾽ βγορθηίοθ ἤπθη 5, 
Ῥάπομ ΔΙ μοι θα 5 ἀπ 46 ἰοἱ καρροαϊίεί, 
Αἴ απο γορα}}5. ρανϑί πιοηβαιῃ 3 

Ἠφϑο ἀμπιι ἀὐ πιάση} πιασηδῃ τα! Ποσῖϑ, 

Οπονῖμὴ ρα πὰ Φσο] ιν γΟΙ ΟΠ Θ 5 ΟΟΤῊ Βα 551} σπῖ5, 

ΕΓ ἰρὰ ἐπι ργονίϑα ἀγσΌΡαΙ ᾿5γαρίθαι, 
Θυϊα ποὴ οοπἢ αι σα 651} Πρ: 
θινίηο δαξθῃ π 0. Οὔ πῸ παρα ΓΕ ἴῃ ΠΠ]ΠῸ 

[᾿οἹπ αΐθαι. 

Ῥοθαρον φέμογοὶς πα 015 πιά άαν Ρα βίου, 
Ου" θυ τὴ ν6γῸ ν δ  Πλ]ὰ οἵ [1551 μον αν, 

ΡῬΙΆΓ νθνὸ οί ἀ106. ᾿ρ515 δ 8 8) πδηθι- 

[οαηατη, 
Ῥαπθηὶ οὐ Ἰοβίθιν πιὰ πσαᾶτο ἀΡΡΟΒαΝ πο ΔΕ Ρὰ5ὲ 
ΑΒρο στα σομνν πὴ πόσα! 641} φοποεῖ: 
Ῥαγα Ἴοθὴ ρδῖ5. οὗρτθιν Πότ Ἰανριίαβ οξὶ λθΠπ τ. 
νοπιν σαι οι ρει 6 ]]υβὶ αὐδιυτ! οομίγαχι Παγα, 
1151} γόνὸ ον βοὴ Αἰλιοι Παίητη. 

ΠῚ Ομ 685 0513 σΓΠ68 να ραϊνοτθοῖ ργώΡα , 

Δγοηδηι νόγο ἰδ ααᾶπι γΟΪΔΓ Πα ἀράτε ροπηδία π18- 

[013. 

{| δὰ φυϊάδῃν γτοροιῖο ἴῃ οὐ σοοΙ ΟΡ νΙΓΟΥΊΠΙ, 

π᾿ οἴγοθ!αι αἀἰτοοία ναγὶ οσῖπη ἰση  ΟΥΟΓ Σ, 
ἘρΏΪαΕ γοργὸ 5 π}}}} ΟὨΠῸ5 ΓΟρΡ] οἱ βαπὶ οἶμο, 

ἘῚ ᾿ρ5ὶ5. Θὰ ρΙ ἢ {015 σραίαβ μι Ρα] ἰἰα ρ68, 
Νδατια ἀδϑίονῖο ρυϊναν ἢ ἀρρδίοπίοβ βιο, 

Νοηάπηι ἀὰρθ5. δηϊίοΣ δγαπὶ, σαι οἰαῖὶθ γόσο δἀῆαο 
{{πα]Ἰσοθαῖ Δ π118, 

ἘΠ δὸ5 Τπιηγοῦί} 115 να ϑι} ἴντα μᾶγαίδ, 

1οἰενιίαα π ρεονίβιμη πα Π ον μὰ ἴα οί θη5 σα μ|ΠΠ|| 5: 

ΒΟ ππββιπιόβήάαο πη μοά ἐνὶ πο θ1}}5 [5τῷ0}15, 
ἣν » Σ εἰς - ᾿ ῃ ᾿ ͵ τ ᾿ Β . ὡς δὰ ο 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖσι χγαχοῤῥαφίης ἐλάθοντο,  5ε4 διΐπι ποιὰ ἰμ Πἴ5 ἀρχαϊία ΟΡ ΠΕ παχὶ, 
Οὐδ' ἐπὶ θαυμασίοισι τόσοις θάρσησαν "Αναχτι, 

Ἀλλ᾽ ὀλιγοδρανίῃ βιοτὴν κενεαυχέ᾽ ἰδόντες Η εἶν ῃ 3 
δὰ ν ᾿ .» α “1 “ 
Ρίμφα ὀιωχοπενν ἔτεῶν ἐςξφθιθὲν αὐτως. 

ἊΑ 35:98} τότ᾽ ἄναχτα καταφρίμενο: πορέεσκον φθίμ 
ἜΣ δοῦς μιν ἀρωγὸν ἀννστεσχον ἰόντες, 

ΜῊ ΠΩΣ : ς ᾿ 
1)ληθὺν φραζόμενο! προτέρων εὐεογεσιάων, 

Ὧν σφίσιν ἐγγυάλιξεν, ἐλεύθερον ἦμαρ ὀπάζων. 
: - : ᾽ “Ὁ ᾿ ᾿ » Οἱ ὃξ μιν ἀμφαγάπαζον ξοῖς περὶ γείλεσιν ἄκροις, 

ἸΙλώσσης ψευδαλέης μειλίγμασι κωτίλλοντες. 
Οὐ γὰρ ἔχον χραδίας ᾿Ἰθύφρονας οὐδὲ νήημα, 

Οὐδ᾽ ἐπὶ συνθεσίγ, σφετέρῃ συμφράδιλονα πίστιν, 
Ὦ βασιλεῦ, σὺ ὁὲ πάντοτ᾽ ἔχεις οἰχτίομονα βουλὴν, 

Καί σφεὼν ἀμπλαχέησιν ἐλάσσεαι (07), οὐδ᾽ ἐναρίζεις᾽ 
᾿Αλλὰ παλίνοντον δαμάσας μεγαλήτορα θυμὸν, 

Νρααδ ἐπ τα γα ΠΡ 5. Ἰαμ 15 οοπ ἢ ἀοταμπέ ἀερῖ. 
5864 ἰπηρθοι Πα ΐο νἱΐαπι γαπατὰ νὰ Ἐπ 155 

Οἷα Γαρτου τα ἀθονι, ἀοζοοθγι πὶ ἔγαβίνα, 

Ὁ τλῖβοσὶ δ ἕὰης τόροη ρογεηίο5 ἀββιἀθγαραηῖΐ, 

Ἐχ διγοτα οαπὶ Δα] αἰοτθη ἱπνοοαθληΐ δοοοάσηίο5, 
ἈΓαΠ ναί ποῖι οορί!απῖι5 ρσϊογαηι Ροποϊοἰογαπι, 

Οαύνῦμι ἰδὲ ραθια ΠΡρογσμ ἀΐοτὰ Ομ οσ 68, 
1ρ58ὲ νότὸ δὰ ἀπ χϑρῖπ! δι 15. ἴῃ 1 0115. ΟΧΊΛΘΙΙΪ5, 

Τἰηραιθ ΓΒ] αν ΒΓΑ Πα ἰτη πα 15 σαγιιθηΐθβ. 

Νοῖ δοίη παρ ραμν οονάα τοοΐα πεαας πιο Π σοι τη, 

Νραὰο 1 ἴα άονο δ ππδυϊ αι πάρη. 

Ο Ἔοχ, ἴὰ γονὸ οι ρον πὰ 05 χα ἰξου σοῦ ΟΟΉ Σ᾿ Π πὸ, 

ἘῈ δογίπα ῬγΟ} Π 0] 06 γ158 οὐ] 1 Βαθηθ αι ἐπ ον ῇ οί, 

ρὰ νοδασριὴ ἀοηγχὰμ5 τας πὰ πὶ ἀπ πα τῃ, 

᾿Βσσυμένως σέο μῆνιν ἀναπτομένην χατερεύχεις (08). ἢ) (ΘΙ ον τον πλὴν ἵστη Δοοοηβᾶῃι ΠΟ 85. 

Οἵἴσυα γὰρ ἀδρανέων μερύπων γένος οἷον ἐτύχθη, 

Οἵς β3ιος οὐ ληϊστὸς ἐπὴν ἀἴδης μ'ν ἐρύξῃ. 

ἿΑ !' πότα μιν θώρηξαν ἐποτρύνοντες ἐρήμῳ, 

Καὶ οἱ θυμὸν ὄριναν ἐν εἴδεσι: (00) πολλὸν ἀούξοοις, 

1ὰ0 ρξέμιν ἐψίστοιο Θεοῦ πειρώμενοι ἀλχῇς, 
Καὶ μύϑις ἐρέῃοντες ᾿Ακέρατον ᾿Ισραήλου, 

(601-08) Κατερεύχεις. Τοσοηαιη, χατερύχεις, 510 
Π᾿οηλ. Θώ., 1. 110: 
λγριαι οὐ μὲν γὰρ πάτος ἀνθρώπων ἀπερύχει" 
}}} ἀπο ἈΠ 9. 50} θὼ ῥύκει ὁροπάσαηι οἰποϊαηΐ; 

ϑυῖ5. οηἷτα Γραρσὶ τὶ ποπημηατα μι τ 5. {πό]6 51}ν 

Θαῖθα5 να πο το ἢ 5, ροβίᾳεατη ὁτοῦβ δαιὴ Οὺ - 

{Π|0 6 11, 

ἈΚ αυσηία ἀστηαγαπὶ δατὴ ρτονοσαηίθ51η ἀσβογίο, 

ΕἸ ἴρβὶ αὐϊπναπι σοποανοσαξ ἴῃς [ΟΡ Δ115. πι] τα 

[ἐπ ηπ0515. 

Ῥυωΐου πὰρ αἰ οί 1)}61 ἔδη ! δῆ ο5. τορα, 

Εῤ γογθῖβ ἐν τα ἴ65. {πιηχαοι αι 1 86]18, 

εὐ δἷο βϑιρμϑν ἰὰ γϑγθὸ ἐρύχο, Πιίδτα υ ϑνο αοῖταν, 
ἤρτιτ. ἀ ᾿ 

ι09) Εἴδεσι, Πονίῳ, οὔδεσι, ἰοννῖς, Ἐριτ, 
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ὥπο ρδεῖο Ἰαδογιτη τη ΔΏ 115. Δ] ηγτ5 ΟὈ παῖ, 

Αὐπγροναχα αἴ ὁπιιλο5. ΠΡ ΟΡΆΨΗ ἘΘΥΥΠᾺΠΡιῖ5, 

ἀπγμῖο αὐΐοτα ἈΠ μαρανη, αἰνίπἃ σἰγνα ἤχυῖθιβ, 

Ουϊοσαην βιιρο Ταποοῖ ρἰδη! ίοπι παϊγαμθα, μου 

[( 5115. 

δαησαὶα αα! ἀ θη. Θνα! ἀπά, ρΟϊογο πα, ὑονο ὩΘΘΆΝΠΙ 

{ΓοΥτηδιὴ. 

Ῥαΐοι νόρὸ πααα!ἱ δμτ, ἀαϊσοιι γογὸ ΒῈΘ ΠῚ 5.8} 

[Ξιιδί ἢ. 

Ῥείμαθια σαϊ στα οὐ πο νὰ Πυ να ϑ}} ΟΠ ΓΟΡΓᾺ ΠΟΥ Τ, 

πάπα ᾿πἀ8 ροβίδᾷ ἀούσάρτ μορα!αία, ο5ὲ ἀρὴῸ5, 

ἈΓΦΡαρα Ποτίαπι ἔγιισσαπι ἰσ{Π|Ὲ 

Ασονθε νότο πυρίσα 5 Ια ονο5 ἱστῷ ΘΟ! 518 βοράν 

Ἐυιρίδανοτο ἢ Π1Π6τὰ Θοτ τα μονα ίαισ ἰοντα σραπἴηθ, 

δι ἀοη 38 ΠΟΓῚ15 {18} ἀγοβοβραῖ ρταΐηὰ, 

[εὰ φαλγαροάπτ ουδρόξ ὀρ ο}}} σναηά!ηἶδ, 

Βὶ ροββδβϑβίομοιη 5ασηα ἀοράϑος θαι ἀτάθηι5. Πα Ὠλληα: 

ϑοᾷά ποι 510 ΟΟ σβαν ἔς ΒΟΥ θ 61 511} νὴ αὐἀαυμοηϑβ, 

απ εἰἸπαϊεπαθοηοῖ σγανθηιατο ποῖ 050 Ποῦ, 
Ξρι ΠΠὰ5. ἐο  ΠΘΓΟΙσ 11 6 101}018. 10 ρΘ τα ἢ 5, 
Βατοῦὶ ὁομοῖαίο ἀαηγηοβᾶτη ρα ΑΥ  νίατη. 

Νόσχας ὩδΟδΕΣ δ 5 θυ μὰ  ΟἸΏΉΣΠΟ : 

δοᾶ οἱ γαγὰ βαβοσηΐοβ σρορθβ. σΟΠ ΕΔΗ δἰγᾶμο, 
ΔῈ Ὁ 61ΠπῈ γε πηοσοπιοσαπὶ χπδητοριηχι [ἃτη ο 1α)}ὰ- 

[{ὰν πιο! οι, 

1: ἡ} βοραϊζσγισῃ ΠΕ ονΡανα ρει ον μιν οη - 

[λοὰ, 
(οἴθγα τη ἈΘΧ δα τπτη ΡΟΡΌΪ πὶ νθ  α11 ρ]Ο τας {Π00-Ὁ 

[γανὴ οὐδ 5, 

ΞρΡΙοα ἀπ] πὰ ἰἁπ παι ΟΥ̓]Ο ρὸν ΠΘ 85 Ἰοησοβ ρὰ- 

[5οδῆ5, 

Ῥιάποίαι δι δηΐο5. δἱ ([ 015 τἱ, 

Ποβίος νορο βρόχια! 5αὺ5 πρθι5 ΠΠοῦτ15 τηανία. 
Τρ5] φαϊάον αὐ {πὸ σΟΏΒΠ1ο. τποηίοπὶ αὐοραθθαηὶ 

“ΠΛ ΤΙ Π15, 

Γποϊνίατμα ᾿ποηέθεα {ἀρ δηΐθα οαχτα τποσαϊδίονοι 

[πᾶ πὶ. 
Οτοίοσαμι οχ ἰΠ 0015 ὈΥΙΟΤῸΒ 6] οὶ ΓΟνΓρο, 

ἔρβοβ νδσὸ ἰπίτο ποοὴβ 5000 ΟἿΥ ΒΕ λόγου, 
(οεταδίσληβ μι σοηθνὰ ΟΠ Γι ΡΟΥΘ. 15 βα ΐϑ. 
1ρ5] νοῦὸ ἀδάμας ἰδπίανοιπηξ νίμὰ ἱσυ ἰαηΐθ5. Πορίβ, 
ΑΜ ΥΟΡΓΟ 65 51}}5 ἃ ἰ6δ{ πο 1115, 

Ῥαϊγδπίδ5. ῬΤΊΘΤ πὶ ἐπ] τὰ Ορνα ΔΓ 
ΠΟ θὰ το τὰ ατν ἀσόιι. πὰ απ} ναγίαιη 

[ποσυπηοπίτιηι, 
Ἐπ ΠΟΙ] 6 πὶ τονε! οἼ θ15 το 5 ἐὐν αὐ 5, 
Ετ οἱ ὁομ ον θγαπΐ 5115 δ πγο5 ᾿0115. 
Μϊπο δα ἴθη5 πορΊοχῖς Ποὰβ ἱπιρνοἸνίον οοππ Πὰν 
ϑιαυτα νοΓῸ [5Ρ8 610Πὶ να ποραν! μα ἴοι αὐἀπηϊραθίτιαι, 
ΒΠΌσ 0 νΟΤῸ ἀἰββί ραν ἀὐαϊ σαιτι [)60 συρβέστα Τα πττη, 
Νοι θη} σα] ἸΣἰοπῖ5 σοι  ου πὰ {18 ογδ την αΠ} 5 
Ῥο(θπίϊα; νόρο ΟΒΠΠῚ βαπέ, ῬΓΏΡᾺΠ νορὸ ἰρβαια ργῶ- 

[ἀομ 15, 
ΕΓ ὅσσπιθι Ποβιυ5 ρυϑάδπι ἀδα]}} ἀσσοβ, 
Νοὴ ἀάλμνο δα ἀϊηι5 οσϑβαν βειηρον ἰρϑοβ ἰπἰδτῇ- 

[οἰοηπ: 
πο5 νόγο να] 46 ἀμ θὰ}, σατο Ῥτοθοῖ! ἀὰχ!]ο. 
ΜΙΒοΡΑΡ ἐδ αα! οι ανθηδ5 ἀονόγαν! αἰνίμας ἱμηὶς 

(10) Ὀνόσσετο. Κογία, ὀνότσατο. Ἰέριτ. 

ἹΝΤΕΠΚΡΒΕΤΑΤΙΟ ῚΝ ΡΘΑΤΤΕΈΜ. 
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Α Τἰῶς μόχθων παλάυης ζωαρχέος ἐξελάηον το, 

Αἰγυπτίων ὡς πάντας ἐρύσατο δουλοσυνάων, 

ἢ " ὡς τεῦζεν ἀρέσφατα σήματα πρρ ΞΟΞ 

» Ῥάνιος πεδίον θνητὰ τελέσσας ἱ 

ἊΨ Αἰμα μὲν ἦεν ὕδωρ, προτέρην δ᾽ ἠονήσατο κορφήν. 

5.,νἮῪ] ἂς νΝ Φρείατα δ᾽ ἤλλαχθεν, γλοχ:ρὴν δ᾽ ἐψεύσατο γεῦσιν" 

Ποῶτον μὲν κυνόμννα ετέστιχε παμφάγος αἶαν" 
Βάτραχος ἔνθεν ἔπειτα μολὼν ἀλάπχξεν ἀρούοας, 
Αὐτὰρ ἐρυπσσίύῃ πολυχνύξχ χασπὸν ἔδωχεν, 
Ὄξέα δ' ἅμώωσχα πόνους χθονὸς ἀκοὶς ἔπεστ' 

Ὑυχρῆ δ᾽ ἀμπελόεσσα κατέφῃ τὸ ἡ α χαλάζῃ, 

Καὶ στιδαρὴ σοχάμινος ἀμειδϑὶ πΞἔγσετο πάχνη. 
Ῥιπῇ τετραπόδων ἀγέλας ἐνάρ'ξ: γαλύξης, 

καὶ χτῆσιν σοιτέρ 
᾿ 

᾿Δλλ᾽ οὐδ' ὡς 

,»“"- Π , 

δὴν χατεούσχετο χα'ομένη φλόξ, 
ΤΟΣ ἀεί σφισι μῆνιν ἀέξων, 

ξ: μόχθῳ, 

Πνούμασιν αἰθεοίοισιν ἀμειλίκτοισ: κελεύων, 
Ἀϊῆνιν χαὶ κότον αἰνὸν ὁνὥς βαρυπεν 

θυμῷ ὀφινομένῳ πολυπάέμονα ταῦξεν ἀπασπὸν, 
Οὐδὲ χαταφθιμένων ψυχέων περιφείδετο πάμπαν᾽ 
οόξρον ΔῈ Ἐπ ὡς : ᾿Αλλὰ χαὶ ἀγφονόμους ἀνέλας ξυνίδησεν ὀλέθρῳ, 
ΑΞ χηὼν πρωτοτόκων ὁπόσων ὠδύοχτο πότμον, 

Ω Ν. ἐν. ὑχπτομένων τεκέων πρωτάγηϊον ἘῸΝ ἃ 

Αὐτὰς 5. Αναξ ἐξ) λαὸν ὅπως χαλὰ ῥύσατο μαἴλα, 

᾿Αγλαὸν οἴχπε πῶῦ χατ᾽ οὔρεα μαχρα νομελὼν, 

ΓΤ Ἶ  ᾿ ΡΒ 555 
Ελπίδι πιστεύοντα καὶ ἐγεκονῆος ἔστι, 

Δυσμενέας δ᾽ ἐκάλυψεν ἐγὺς αὐγὰ λαῖτμα ἢχληστης, 

Οἱ μὲν ἀο᾽ ἐννεσίῃς ὄρος ἔστιγον ᾿Αρανάτοιο, 

Κλεινὸν ὅρος, τὸ πρότῃε ΕΒ ΞῈ ενο : οἴχῃ κιεχτίσσατο χειρί, 

Αὐτὰρ ἕω: ναΐτας προτέρους ἐξέ 

Αὐτοὺς δ᾽ εἰσαγαγὼν χλήρῳ διεδάτσα ω Ἱ δι 
᾿Ριζώσας “ατὰ οὖλα μετὰ χλισίῃσιν 

οἱ δ᾽ ἔτι πειρήσαντο βίην ἐρρέθη νπῆς Δν 

ἐξέλατε γα 
᾿ 4 

διᾶων 

ἀοῖ Πδὰ ΠΣ εαἰστια ἔρ γα τοκήων’ 

; πῆξον ἔχον στρεναύχενα λώδη" 

θυμὸν ἀπαινύμετοι σωξτέοων ὁ 

ἈΞ ῆ πες τι 

᾿Απτόλεμον δ᾽ 

ἀπὸ 9.25.0 
“- 

ἂνξ 

» 
λάθχνατον νὼ ὁ 

». 4 ᾿ 

φεσσιοάτοις ἐφεθοντες, 

Καί οἱ ἐποτρύνεσχον ἑοῖς φρένας εἰδώλοισιν, 

Ἔνθ ἀ! πξϑγέα βουλὴν, 
Αὐτίχα δ᾽ ᾿Ισοχῦλον ὀνόσσετη 

ἃ 

ὯΝ ἀρεριζε Θτὸς χαχ 

{10} τὸν ποὶν ἀγητόν" 
δ᾽ ξχεδ 
ῃ εὐξτὸ Στῆς ἀσσε φίλον θξύξειπεα νη ἦν. 

Οὐ γὰρ ὀϊζυροῖσιν ὁμέτπιος ἔσχε 3 
ἰὰ ἃ 

Σ᾽ ᾿ ᾿ 
εἐλαθοντο, πὴ2ε 

εἰ 
δωξέσχτο χάλλ 

Οὐχέτ᾽ ἄο9 λώϑησεν ἀξ' σφεας ἐξενχοίζον" 

ὅον δηίοισιν Ἑλωρ ὃ 

Οὕς ὃὲ λίχν ἀγάπαζε, φ' ὅς ἀπέσιυνεν ἀρωγῆ 
1 8:ν 

Οἰκτρὰ μὲν ηἰϑέους χατεξόσχετο θεσπέσιον πῦρ, 
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τις οἷον ἰὼν [1 ὑλοφύρατο παρθενιχάων, 

φεῖ θνήσκοντας ἀνίστενον ἀοητῆρας, 

Οὐδέ τὶς ὀλλομένης πολιὴν ᾧχτίσσατο χώρη" 

Εἰσόχεν ὑπνώωντι Θεὸς πανομοίιος ὦοτο, 
Καρτερῷ ἐξ οἴνοιο χαρηθχρίοντι ἐοιχώς, 
3 , δ᾽ ἥν. “Ὁ υν ,( 
Ὀρνόμενος δ᾽ ἔδοῃτ: χαχὼς ἐδάμασσεν ἀλείτας, 

Καὶ σφισι αὥμον ἔδωκεν ἐπ᾿ ἀλήχτοισι γενέθλης, 

Δὴ πότ’ ᾿Ιωτήφου χέδασον δόλον αἰνλάεντα᾽ 
Ἵ1Δ ἐ τὴ Ἐπ . » - 

ἔφοξιλου αὖτ᾽ ἐσχτεινὸν ἄφαο κωμήόσατο οὔλον, ΤΠ Ἷ αρ πκωμὴ : ὃ Ξ τ ᾿ ιν 
Κλεινὸν δ᾽ ἀντιθέγυ ὑπελίχατο φῦλον ἰούδα, ἢ 

ἐοῆδ τΥ ἰῷ 
Θεῖον ὍΠΩΣ Σιῶνος, ὅπερ φρεσὶν ἀμφαγαπάξει, 

κυ μπν ξὸν ἤρών κρὰ  ΤΑναξ ὦ ἅτε τι παγεν τος 

Ξ διηνεχέεσσι γενέρλα!ς, 

“πΞ ξὸν ππποο « λναξ πελέμα ατὸ δοῦλον, 
Ἰδ ὃξ χἱἷν ἐκ πολέων πὰ σατο μηλοθοτέρων ". 

᾿Βξόπιρεν μὲν ἄξιοεν ἀμελγοημένων τότε λαῶν, 
Θετπίσας ᾿Ιάκωδον ξὸν Ὀεοσποντ᾽ ἀγελάξειν' 

δε «τέρας ἀμφ εὔόητον ἔχεν 
αἱ μὴ κα χἴη κραβδίης ἘΠΕΕΣ δικαίως, 

μὰ «ξιφῶν πινυτῆς σφετέρου ἁγήσατο λαοῦ. 

ΨΑΛΜΟΣ 0Π΄. 

᾿Ασάφου λιφυρὸν, ὄγδοον δυοὶ μὲ ἐλες, 
᾿Αδδομάς ἧς δεχάϑης κὥμως ἀριπτυπόνος. 

κι ἐν 

ΓΑ σα φῦλα ὅηῃ, Πανυπέητατεο, μοίρης, 

μα κοντν 

αἶγαν ᾿Ισρυῆλον, 

ναν ἀβθεσμοσύνῃ σέο νηόν, 

Οἱ ῥ᾽ Ἱερουταλὴ φρουρὸν θέσαν ὥς τιν΄ ὀπώρης 

{πτηνοῖς αἰρερίοις σέο λείψανα θῆχαν ἐρίθων᾽ 

Σῶν ὁσίων δέρτοσιν ἑλώρια σάσχας ἔθεντο, 

Ὡς δ᾽ δύ᾽ ὕδωρ δαπέδῳ ὃ κώων σέθεν αἴνλχ χέχντο 

᾿Ἄμφ᾽ Ἱεδουσχλὴ“, χήτει μάλα χηδεμονήων, 
᾿Ανδράσι λωδητοὶ γεγενήμεθα πάγχυ θυραίοις, 

Οἵα περιχτιόνεσσι γέλως χαὶ παΐννεον αἰνόν. 

Εἰπὲ, Μάχαο' τέο μέχρ: αἰνεις χεχολωμένος ἡμῖν, 

Καὶ σε μῆνις ὕρωδε διαμπερὲς ΟἿ τε πυοσός 

Χχεῦς κότον μετὸ φὕλα, τὐπεοινξὸν οὐ μάης κῦδος" 

ε 
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Καὶ μετὰ 

Οὔνεκ᾽ Ἰάχωδον πινυτὸν χατέθοντο καχοῖτι, 

Καί οἱ χῶρον ἐλόντες: 

Αὐτὸς, ΓΑναξ, προτέρων ἐπιλήθεο δυπῳροσυνζων" 

! ἢ τορι ἐν ρασα νη τόδε ανάοχαν χοιρανΐας, αἵ σῆς ἀμέλησαν ἀριυγῆς 

ἀγακλέακ ρῆγκαν ἔρημον, 

ἐπε ͵ ᾿ , 

Οἰκτιρμοὺς γατάπεμπε θοῶς, Μύχαρ, ἄμμιν ἀρωγούς, 

“ἐμεῆα μ" νοις Πτωχοὶ γὰρ μετὰ πᾶσ! λίην γενε 

᾿Αλχτὴρ μοῦνος ἐὼν χαὶ ἀεὶ Θεὸς ἂν. ΤΑΙ ἄξι γοῖς 

“ρύξο σοὺς ἱκέτας, βασιλεῦ, σέθεν εἵνεκα τιμῆς, 

Ῥ ἣ ΣΎ ἢ Οὔνομα σὸν ᾿ιδοτεηθθι ἰλάσσετα: ἀππλαχΐῃσι, 
βάρ ; 

Μάποτε οὔλ' ἐρέῃ" πὴ δὴ Θεὸς ἔπλετο ΠλΕι ΥσΝ 

"Βῦνεχ ὌΝ ἀναφανδὸν ἐν ὀφθαλι μοῖσιν ἴδοιτο 

δμώων ἔκδικον αἵματος ὅ περὶ σεῖο ἔχευον. 

, Α τὰ Ἔ ΩΙ 

᾿Αμώων ἰλλομένων στοναχὴ σέθεν ἵξεται ὄσσων, 

(ΤΠ) Οἷον Ἰών, Ἑστία, οἴτον ἰδών. Τοιτ. 

ἈΡΟΠΙΝΑΒΠ ΕΡΙΒΟ, ΤΑΟΡΙΘΕΧΝΙ 1480 

Α Νϑάαο ἅ}}4 νϑ]α! ργοάϊοπ5 ἰαχὶξ υἱρρίπαπι, 

υ 

Νὴ ραάϊο ποοδίοβ ἱπθοπιθξ βδοθυ 085, 
Ναας Πα ρογοι 113 ΘΔ ΠΟΙ. τα Ξοταΐα δὲ Γομί οι 8 
Ὅοπροου ἀρνῃ θη 1 6 Ὲ5. Εἰ τ} }}5 Θχοϊαναίαν, 

ῬοΟΙδΩ1Ι ριο μοῦ τ ιτη γογ σῖπ8 ἸῈΡΟΓΆΜΠ ΕἸ }]18. 
ΒΌΓΡΘΙΒ γΟΤῸ 566 |δ1:5 πιᾶ! 8 «ΤΩΙ δΥΡΟΠ 68, 

ἘΠῚ Ἰρδ515. Θρριυόθυαπ, ραν Δ πο ἀφο ΘΠ ΠΡ Ὲ8 

[Ξροα }1αὶ 
Βα (0 Φοβθριεὶ εἰ βϑραν! Γγαπιίΐοιι 5ρ]ομ Ἰάλῃι; 
ΤΡΏΓΘΊΙ ΓΆΡΕ πὶ ΠΡ ΊΊΘΤΩ ΟἿ 0 5 δβαγαναν (Οἱ θα ΠΊ. 
ΝΟΡθὴν νότο εἰν πὶ ΟἹ ΙΕ ἰσθαμι Φυάώ. 
θεν 1 ΤΠ ί οι ΒΓ οπἷδ, Ζα θη. ἀπ  η1}5 ἀΠ ἰρἱξ, 
Ταιρίαμα δθααῃ [ἀΡΓΙ ΘΑ ἸΛΡα αἰοαξ τι] σογη δ, 
ΒΕ τοῦτα ἀσῃ χὶξ 5οη)ρ το }5 σοηθ γα ΠΟ Β  θ1|5. 
Ταπο αι αν ἰθι ΠῈΣ ΟἹ Οκ1} δούναηι, 
ῬΡΟΒΘ γϑγῸ οὐ ΟΧ Πλ 1015. νασαν}} ΟΡΙ]ἸοΠ ]ι5. 

Α ἴθρμὸ αὐτὰ δι ισύα 11 οὐ Ἰχοπ τὴ τς μορΆ! Γαι, 
Βαροίς ΡΥ ΟΊ ΡΙΟΠ5. Φασο]ηχ. ὅπι μὲ ΤΔαχαὗπν οοὴ- 

᾿μρθραΓθ, 
Ετ ποωτοαιηαίρῃ οα ναι ΒΡ ΘΓ τπαμηι πὶ [Βυ Δ 01, 
Εἰ δὰπὶ Ὀοηίρηϊίαΐο οὐγ 15 ραν ἢ [π516, 

Εὖ ταπαθ πὰ ρα ἀμ {115. απ ι ἀἰχὶ μυριίατῃ, 

ῬΘΛΔΙΜΠῈ ΧΧΎΤΗ, 
«Αϑαρλὶ κοπούμὴὲ οοἰαναγα οἰγοα ἐανηλελι, 

ϑορίῦηῶΣ εἰσοαί 5 σαγείτις πιἀειδέ ας. 
Βοτὼ σρηνὸ5. ἀπὰτὰ ἀδορηδοταρέ, βυιπθ, ρατίοπι, 

[Ἰρο] ἢ ἔππὰ γοτοὸ Ροϊϊαρυαηὶ ᾿π χατἀιθ ἐχπὶ [6 πὶ. 
τρίαπι. 

0 αἱ Φορυϑαίοαιν οὐπίοάοτα. ροβαθγαη  πἰ αἰιθ πγ ἀλ πὶ 
-Βοπιότατῃ. 

ἸΔΈ 115 Ἰ Πο τοὶ ἱπόραπι το] τας. Ροβαθνιη 
[ΞΟΥΡΝΟΓΏΓΙΩ. 

ἀΠα πα ΟΠ 65. σαγΠῸΝ5 
Γροβαδιαμί, 

ψολα! νόγοὸ ἀσυάι ραν ππθηίο βοσϑότσιατ {ΠΟ ΡΉ ΤῚ 
[Ξαπρυΐποιι οΠΠπιάρσαμε!, 

Οἰγτοαν ΠΙογαβαϊθια, ροηιτ]α τας οαραξονιιηι. 

ψιχ 15 σομ μι οῖ ὦ ὁ ηοχ [αὐ ΌΤΙ 5 οὐ αἶσιο ν 115 

Ἰαηηύαῖι ν ΟΠ 15. ΔΊΞΞ ΘΕ Πι 5 ἀρανῖδ, 

18, οανο, ἀποιϑήπο πὰ 5. ἔγατ 5 ΔΙῸ Ρ 15, 

Τὺ πὰ ἱγὰ σοποιία αι 5} ΒοΙμον ν 618} ἱμη 5 ἢ 
Βιαιιδ ἐνάτα ἴῃ κα η 855,. 4 Δαν ἀτὰ πὺ πὸ) ἀἰ ἰσοταῖ 

(αἸουύίατῃ ; 

ἘΠῚ τόση ἀπ ὑσατῃ Βργονογαμ ΔῈΝ ἽΠ τιν. 

πα Τασοθαμι ρυσἀοηΐοιι σον ἀσγαη! τη }18, 
ΕΠ οἱ Ἰοσαμι ὁσσ ραμ 08 οἰλγ απ, ροβαονα ἀΘϑΟΥ ΠῚ 

1ρ8ς, Βοχ, ρυϊογασα ΟὨλ ιν ἴθοοτο 5} Πα ρίι μη, 

σωηπιϊξοραι ον θ τα 8 οἷτο, Βραίσ, 0 Β15 δα }ιῖνι 05, 

Ῥαχρότοθ ὁπ πὶ ἰπίδν οἸητι5 να {δ ΤᾺ Ξα ΤΩ 15 50], 
ΑὐχΙΠαίου βοὶτξ οὁχβιϑίοπβ, Οὗ Βοηλρον Ποτ5 ποθ 

[ορἐ{] ον 5; 
{τ νονα πιὸ 8 Βα ΒΡ] Ἰοῦ5,οχ, ὑσσηῖ ρθορίοΣ ΠΟ ΔΟσΤορα, 

Νοιου ἔπι τποτίΠΡῈὰΝ ρυορἐ ὰ 510 ΟΠ ο 15, 

Νὰ υδῆίο σϑηςο5 ἀἸοαλ!: ΠΡΌ πα λμτο 6118 681 θον τὴ 

Ναιίομοϑ γον ρα]διῃ ἴῃ ὑ00}}5 ν ἰθαμπὶ 

Φορτόγαηι τ ἀϊοία πὶ ΔΉ ΘΟ 5. ἀπο ρῥτὶα5 ἰχΔο- 
ἰταπὶ Τπονπτη, 

όγαπι νἱποίογατα χοπλῖτ15. [15 νΘηἾ8. οὐι}}5. 

Τπορα πὶ βαηῃοίοσα πη ῬΟΒΕ 5 
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Οαφπία τόρὸ τα πηο (8115 ὈΓΔΟ]}}} δδὲ ροϊθηία, 

Ἑαπίιι τον οοίονθα ἢ 56 σαν ῃὺ τὰ} 6 ΠΠοΤΌμα: 

ϑοριίοβ τ οἴθααα σορθαι παγβαμῃι πανία, ν| 0118. 

Οὐδ ἐπ θιθ! {αὰ ΟΧριο Ρανολ αν ἐμ χη ἀβατῃ {1 }}}} 

[Πποιούϑιη. 

Νοβ δία ἔαπ8 ΡΟρῸ]ὰ5, Πὸχ, δὲ ἁἰαμπα! ρᾶβοιῶ, 

Ῥεὺ βυποποομίία θὲ], Ηοχ, σαμ! αἴ» σά δῃη, 

6 σοπογαιίίοπο ἰὼ ρεπογαι ἤθη ἴχαπα σ«Ἰοτγίδι δθ- 
{1 τοηχῃϑ. 

ΡΞΑΙΔ ΚΣ ΠΧΧΙΧ. 

Δεσρκὶ γνιιοιιὶς ἰορ(ποη ἑν σαν, 
ρον δόμα δ. οἰρείις ιοίμονι τοπρον θείη, 
Νυπὰς βομἐϊθεα ὑπ ηθν5 ἀἰσοκιία. 

Αβρίοθ μβοποράϊαπὶ ραβθθι5, δοαίθ, ἰΒραοῖοια, 
μθ6. χὰΐ Φοβορίιι μιν ἀθοοπ5 δα ὀγθῖι ἀυθ65, 

Μαπίβοκίανο αἰ] ςοηϑοοηοη5 ΒΌρ6Γ αἰόγῃοβ (05 Β Φαίνεό μοι βεῤνὼς 
[ἐπϑγαρίπι : 

Οὐγᾶτῃ απ) απ! οι δἰ ρμροηιο οἱ ΜαηᾶθδοῚ 

Ταλον ρονεηθίαπι οὐονα, οὐ πὸ γθ 1} βορνα αι 115. 

Εἴθ σολγδρθ 5 γυῦθ8 ΓΌΓΒΌΤΩ αι 055) Ραβίου, 

ψημκο γοτὸ ποθ ρρυἐἴὰ5 (1 Πιρχο ὙΠ] 08. 

Ἰ)οι 6 σπλ 115 ΓΟ ον 5, ΠΧ Δ χ 18. ΟἹ ἢ], 

Αὐάϊ, Βραϊο, φασαπίμιθ παρρ! θα!!! ἰνᾶϑε ον ὅ 

Ῥαηριη Ἰδσγνυτηοϑαπι Ομ 8 ΠΟΡῚΒ ὈΓΩΌΘτ5, 
Ἐπ ροΐαπαιν τηϑ 5. ἀρ! ον θι5. ρίθπαμὶ πὸ5. ρΡοίαη 5. 

Νο5 ἐπ πλοῖα οὐ ν10 15 υναπα ἀθ ἀ 51}, 

1 Γραχασι δι ἐχ ἃ Πα 511 πι6 18 ΒΡ 15. ΤΊΒ)Ὲ, 

Νοὺ5 σουνογβαβ, Υἱἐπιίατα )6 85, 83 (6 νο Δ 15, 

Ὑἱμο νον οϑἔρί ρα] ροργάσαπι πασαιη [πη δὴ π}1{{ἀ5. 

ψποατῃ (8 ΡΥ ΡΓΟ ἐὐδηβία 511 Πυν  ἀδηι, 

Ἐχβεϊμάθηβ γθνὸ θ]αῃ απ ΔΟΡ1Π15. ροπίοϑ ἐου γέ, 

Αἤὶδ τόσο ἱρξὶ ἰοημὰϑ ργοσοοῃβ σομηρ μα ϑ0] Υ]88» 

Ἐξγαάῖτοβ μ] απ  ϑι ἰοἸαηινόσο πὲ ρ] ον γα ἢ [6 ΚΡ ᾺΠ|, 
Μοηΐο5 συ ϊάδπι ΠῚ} }Υ 515 οροσίο να τασ ἴὰ ΠΗΛΕ ἔγα - 

[}»ὰ8, 

τι Βοδε οδάνοβ ἀυθασία ἰααεθαμὲ Ῥγοσθυδβ. 
Τουγὼ την οχ δι θα αι ἀβαᾳι δὰ ἸΠτο α οβατῃ 

[τὰ Γ6, 

ΕΓ ἀ3.ὰς δᾷ Πιπιῖηα ργΟρα θ᾽ 65 Θχουῖθη 5 ἰθη 46" 
[Ὀαμί. 

Ουᾶτγὸ ἱρεὶ ται να! τη, ἰδχ, Ὠδ 5. δυθγί 91,» 

ἘΠΊ ρβαῃλ νἱ δια}. οὐδ οὐσυρϊοπίθϑ υἱαίογοϑ Ὁ 

Τοντ5. ἀο 5|νὰ νου ΐο5 ναβίαυ ἀΡΟΙ, 
Εἰ οάτη ἃ αι ρο ΡΠ ΟΣ ΓΘ ἢ5 ἀρ Ξορ θα αγ Τα] 5115 5118. 
Ὁυχ υἱγίπαξιιγα 11} ΠΟ ΡΕΒ5. γα Πππ 

6 οὐἱὸ ὑχίοπθακ γυονάπηι σα αι, 
1}: τοὶ μοί Υἱ 8. νυ] 5 58.868. ἀο]ογθηι, 

Εΐ στα ρΡραΓΟ5 ΘΥἸΚΘῺ5 οογηοὸ, 

Τα φηϊηι ἀοχίον 9 ἀὴ} }}}}6 ΟΡῚῈ5 δβὶ, 

Πυπηΐπῖϑ σπασπα ΠΠ πιθν, το ἢ [οὐ ἵϑηι ρ58 ϑίαϊαἑ 5], 

δα Πο5πὰ Μὴ} ταρίἀο Βα σοθηξασαδ, 
Τα νθγο γα] {τ|5 Ἰπογορα ομο, πθχ, απ ΟΡ θα, 

Τιι διρον νἱσατη (αἰ οι ἀοχίον 9 πῶσ (πὰ {18}, 
ΠΟῃλῖη15 ὁμάγυιῃ ΠΠαπη, αἀασηι ἰοσ θη ἴρ56 δια 151}. 

(13) Μαρτυρίην. ΌΓΙΟ, μχρτυσίη, Εριτ, 
(73) Καλέσσεις. ονίε, χαλέτσοις, γ6] ρος, 

ἹΝΤΕΒΡΕΒΤΑΤΙΟῚΝ ΡΒΑΙΤΈΌΜ. 1423 

Α Ὅσση δ' ᾿Αἠχνάτοιο βραχίονός ἐστιν ἐρωή, 
ΠΕ ; ι 

Τόσσον ἀπουριμένων ἀδίκιος περικήδεο παϊδων; 
ῬῚΧΛ ᾿ ᾿ ᾿ ΕῚ , 

ἱπτάκις ἐς κόλπον μετάθες πάλιν χὶνὰ θυ γαίοις, 
τ : ε 
Υὅριος ἧς ντίκεσσαν ἀποιρεσίγν σέο τιμήν, 

ε - τὰς Η ἢ Πμεῖς γάρ σεο λαὸς, ἀναξ, χαὶ θρέμματα ποίης. 
ἐάντ᾽ εὐεργεσίης σὸ 

: ἐ ι 

ὙΠ. 27] απο, .}:2 Εκ γενεῆς γενεήνδε τεὴν χλέος ὑμνήτατιεν, 
ως, Ἄνας, ἀναμιελῴηιλεν αἴνου, 

ΨΆΛΜΟΣ θ΄, 
ἥ - ἜΕΕ ᾿Ασάφου πινυτοῦ μαρτυοίην (719) αελέων, 

ΨΙΛ ᾿. Ἂν ναὶ » -“ ᾿ ΕἾ 

ϑογων ἐσῃλὸς ἔφυ χῶμος ἀμειθομένων, τ ἿΝ μα οι, 
Ἰζνατος ἐδδομάτην ἀσφιέπων δεχαῦχ. 

ΠΥ ΤῊ : , ; Δέρχεο τιμήεντα νέμων, Μάχαρ, Ἰσρχῆλων, 
Αὐτὸς ὃς ᾿Ιώσηρον ἀγὼν ἀπε μῆλον ἀέξεις, 

θτὰ στῖο χεραυθδίμ' 

ἔλντα Βενταιλίνου τε καὶ ᾿φοέμου ἠδὲ Νχνχσσοῦ, 
Σεῖν βίην ἀνζειος, χαὶ ἡμέας ἐλθὲ σχώσιον. 
Ῥεΐα μεταστρεοῦεὶς χαλέοις πάλιν ἡμέας, πσσὴν, 
Ζωῇ δ' ἡμετέρῃ προέης σέο φἰγγος ὀπωπῆς, 
Ἰζοΐϑανξ παντοίου σθέντος βατιλεύτατε πάντων, 
Κλῦθι, ΔΙάλαϑ' τέο μέχρι λιταζομένῳ χαλεπαίνεις; 
ἼΑρτον ὀακρυόεντα χατὰ χρέος ἄμμιν ὀπάζων, 
Καὶ πόυχ μετρήσας ἀγέων πλέον ἅμας ποτίζων, 
Ἤμέας ἀντιδίοισι μετ᾽ ἀνξράσι νεῖχος ἔδωχας, 
Καὶ πυχινὸν προύθηχας ἐμεῦ δυηίοισι γέλωτα. 
Ἄμμε μεταστρεφῳθεὶς, σθενέων Μάκαρ, εἰς σὲ καὶ 

Ζωῇ δ᾽ ἀμετξο Ἵ ἔο φέγγος ἰά πρϑὰ “ΟὟ ὁ᾽ ἡμετέρῃ βλεφάρων σέο φέγγος ἰάλλοις. 
λαπελον Αἰγύπτοιο μετήγαγες ἀνθεμόεσσαχν, 
Ἔκ δὲ ταμὼν ἐφύτευτας ἀγαχλέος ξηνεα γαίης. 
Ἰρόσθε δέ οἱ ταναὰς προμολὼν λείηνας ἀταρποὺς, 
καὶ ῥίζας ἐφύτευσας, ὅλην δ᾽ ἔπληταν ἄρουραν. 
Ουρεα μὲν σχιεροῖς ἐκαλύπτετο μυοία θάμνοις, 

χὰ, );. ἐδ τ ᾿ ἐπ᾿, Δ Ξ Καὶ Μάχχρος χέδουυς ἀναδενόσαδες ἔσχεπον ἄκρας. 
ΕΣ ΜῈ ᾿ , Ῥὴς πτόύρβο: τανύοντο δι΄ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης ἰ μὰ, 

Καὶ ποταμῶν ὄρπηχες ὑπεοτέλλοντες ξόχινον, 

Τίπτε οἱ ἀσφαλὲς ἔρκος, "Αναξ, χείρεσσι 
Καί μὲν ἀποτρυγόωσι: παραστείχοντες ὁῖται 
ἀξινὴς ἀπὸ ὄρυμοΐο μολὼν λυμήνατο κάπρος; 
Καί μιν ἀτιμαγέλης χατεύόιχετο λυϊσαλέος αὺς. 
Ἡγητὴρ σθενέων μοι ἐπιστοέμειας ὁπωπήν" 
Οὐρανόρεν τανύσειας, "Αναξ, πανεπίσκοπον ὄμμα, 
Ὅορα μοι ἡμεοίδος χλοερῆς ἰήσεχι ἄλγος, 
Καί μὲν ἑτοιμάτειας ἀναστήσας χατὰ μοῖραν, 
Σῆς γὰρ δεξιτερῆς πολυήρατον ἔργον ἐτύχθη. 
᾿Ανηρώπου φίλον υἱὸν, ὃν ἄλκιελον αὐτὸς ἀνέγνως. 
᾿Αμφισχχπομένη πυρὶ λάδρῳ καιομένη, τε, 
Σεῖο δ᾽ ὁπωπῆς (Τ1) ἀπειλῇ, "Λναξ πανυπέρτατ᾽, ὀλοῦν- 

[ται. 
τς ἐπὶ τα γε δεξιτερῆς χεὶρ σεῖο γενέσθω, 
Ανθρώπου φίλον υἱὸν, ὃν ἄλκιμον αὐτὸς ἀνέγνως' 

χαάλεσσαις, ἘΠῚ]. 
ἜΝ ΤΕΣ πωρυκιπκτο,, τὰ " (11-10) Στῖο δ᾽ ὁπωπῆς, Ἐοτίθ, σεῖό τ᾿ ὁπ. Εριτ, 
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Ἡμεῖς δ᾽ ἀρανάτης ἀποπαυσόμεθ᾽ οὕποθ᾽ ὁδοῖο, 
Ῥεῦχε φοἄος βιότοιο, λιταζομένων 5᾽ ὑπακούσαις, 
“Ῥεῖχ μϑταστῇ ευθεὶς ππλεσθες, πάλιν ἥμέας, Ἰῦσσήν" 

ἀμετέρῃ βλεφάρων σέο φίγγος ἴάλλοις. ὕ 
Φωῇῃ ὃ 

ΨΆΑΛΜΟΣ Π΄, 

᾿ Ν 
᾽Λσάοου ληναῖος ἀγαχὰ ες 

7 ὝἈΡῚ ᾿ ἦν ἴ 
Ογόγάτης φτᾶρος περ τ 

' 

ἢ 

ς πέλει ὕμνος, 
νὸν ἄχος φορέων. 

Χαίρετ' ἀλεξιχάκῳ περιβαρσξες αἰὲν “Ανχετι" 
Κῶμον Ἰαχώδου ἀλαλάξατε Παμύχοιλῆι. 
ψαλμὸν δεξάμενοι ὃ λιγυρὸν Ὅτ Ἐὸ πε πανον ἦδὺ, 
Εύκ:λαδου κι θχρην, μετὰ δὲ ψαλτήριον ἴγόν" 

Μηνὸς ἀπαρχομένοιο οἵλοι σαλπίσατε ἀνᾶρες, 
Ἤματι τῷ; ὅτε κάλλος ἀρμοραδὲς ἐστιν ἐοοτῆς. 
Κλεινὸν ἀεὶ θέσπισμα, τόδ᾽ ᾿Ισραῆλος ἔδεχτο, 
Εὐδιίην βασιλῆος Ιχχώδοιο φυλάτσειν, 

Τὴν» υὲν ᾿Ιῴώσηφος παρεδέξατο μάρτυρα θεσμῶν, 

᾿ξυγόμενος τὸ πάροιθεν ἀπ᾿ Αἰγύπτοιο πολήων, 

λῶσσαν ἀσιζέλην ἀΐων, ἧς νῆϊς ὀτύχθη. 
Νῶτα ὙΕΟ᾽ ΕΠ ων ἀγεπαύσατο σψαΐοιμα ἄγ θτοις 
ἧς πρὶν ὑποδρέσσων ὁλοῷ παλάμῃσι κοφίνῳ, 

Ἐγὼ δέ τοι ἦλθον ἀμόντω, 

ταιγίδι κευθόμενος πῦρ. 

Κίχλυθι, λαὸς ἑυὺς, λέξω δὲ τοῖ αἵσιιλα Αὐθο!ς᾿ 

Μήτ: ἐμῶν ἐπέων ἐπιλήσεχι ᾿Ισραῖλε, 
Οὕτις τοῖ νέος ἄλλος ἀνεισομένων Θεὸς ἔσται, 

Οὐδὲ »ρὰ ξεῖνον γουναζόμενος, λιτανεύσεις, 
ΔῈ ὁςῪ Ξός εἶμ! σέθεν χαὶ ἀγήραος ᾿Εσσὴν, 

ς σ᾽ ἀνάγων ἐσάωσα χαὶ ἐκ Νειλωίδος αἴης. Ἂ 

Νήπιος ἡ μετέρων ἐπέων οὐκ ἔκλυε λαὺς, 

Οὐδὲ τί μ᾽ ᾿Ισραῆλος ἐδούλετο φάεσι ἼΞΒΕΣΙ ιν. 

Τοὔνεχά μιν» ποορέγγκα νόῳ χαταθόμιχ ῥέξειν 

Ν:σσέσθων σρετέρτις ὃ ἀετιφροσύνῃτιν ὁπηδοί, 

ΕΛ γὰρ ἑαῆς φθογτγῆς ἀπ᾿ -ορώλιος ἔχλυςε λαὸς, 

πὶ ὀραον ἜΝ σιν ἐπ᾽ ἴχνεσιν ᾿Ιπσοχῇ} λος, 
Καὶ γὲν οἱ ἀντι ίους πέλασα χθονὶ καὶ δ' ἰχα μόχθου, 

“, - 
Καὶ κέ μιν ἐχρθχίροντας ἐμῇ πᾶϑος ὥλεσα χειρὶ, 

᾿Εχθροὶ ἐπεψεύσχντο μεγασθενέτην Βασιλῆα" 

Τῶν ὃξ ὀιηνεχέως βιότου τρυφὺς ἔσσεται ὥρῃ, 
Καὶ σφισιν, ᾿Αθάνατος, ζωαρχέα πυρὸν ἔδωκας, 

Καὶ μέλιτος πέτρηθεν ἀκηρασίου κόρον ἴσχειν. 

ΨΑΔΜΟΣ ηΔ΄, 

Πρῶτον ἐπ᾿ ὀγδοῖτῃ δεχάδος μέλος ἐσθλὸν ᾿Ασᾶ- 

ίφου, 

πιανυπέρτατος ἔστη" 

ζόμενος "Άναξ μακάρεσσι δικάζει, 

Μέχρι: τεῦ ἀχράντοιο, δίκης οὐ κρίνετε θεσμοῖς, 

“Αζεσῦς ὁὲ τοι σΟ ΝΣ ὑπερφριάλων ἀλεγεινῶν ; 

᾿Ορφανιχοῦ καὶ ἀχτεάνου διαείσετε ὑδριν" 

δειλῷ τ᾿ ἠδὲ πένητι δίκης ἰθύνατε ρεσιούς, 

"Αχτέανον ῥύσασθε ἀμηχάνου, ἠδὲ πενιχρὸν, 

Καί μὰν ἀνιαρῆς παλάμης ἀοπάξατ᾽ ἁλιτροῦ. 

᾿ ᾿ - 
ἤάφθιτος ἐν χλισίησι θτῶν 

δ᾽ ἀνὰ μέσσον 

ΑΡΟΠΙΝΔΉΠ ΕΡΙΒΟ, ΑΟΒΙΘΕΝΙ 

Α Νὸβ νόγο ἱπιπηοτία! το ἀδ}8 ἀπ ηπδηι υἷα, 

Ἐῤ δὲ τίνος γατέεις, τάνυσον στόμα, χαὶ τόδε πλήσω, Ό 
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Βὰσ πηθὴ νἱέαν, Βα ρ Ὁ Ποαμίθ5 γοργὸ ὁχαθθίαϑ. 
Ῥδο ] 6 ΘΟΙ ΝΟ. 5. ΝΟΘΔ]Ὴ5. ΤΕ Θ.Π}} 1105, ἴθχ. 

γα γόγο ἡθϑίνν πα μοδυάγαῃι σαν τν Πα ππο χη 85. 

ΡΒΑΓΜΟΝΊΤΊΧΧΧ, 

Αϑβαρλιὶ ἰονοικίανὶξ γον έδις ὁδὲ Ἰημηθ 51 
Οὐίανϑ ἰδοιἰϊς γμοιριάι τϑηιοίίμηι βορονβ. 

(αν 6.6 Βα] αἰαῦὶ πάρη δα. σϑιη ρον ᾿ϊοσὶ;ς 

σαπίατῃ 1 Δ 008] ἠθ] αἰο οταπίπηχ Βορὶ. 
ΛΞ πα Π) Βα πο 65 ΞΟΠΟΡΆΤΩ ἐἐαΐο ἐν ΠῚ ΡΏΠΠ ΠῚ διιάγο, 

ϑοπόναπὶι οἰπαρᾶμι, μοσϑῖθα ν6 ΡῸ ρβα] ἐγ πατῇ βδοῦιπι. 
δίοβα ἰποιιηΐα ΠΑΡ. δαορίηδία νυν 

16, φιιαπο μα ]ο να ὁ ὈΤεθοΙανα 68} [Ο5}}, 
ΝΟΡΊ 6. δοηιρθι τοβροπβασι απο ΒΓΔ] δβοομρ)ί, 
ψαϑηατὰ τορῖβ 15 00}}} συσεοάϊιο, 
Φυθοχῆν5. φαϊάσηι δι μη 1510 (65! ο.} ΒΆ ΠΟΙ ΠΟ] ΠῚ, 
ῬΙβοράσπβ ἃπίσὰ ἂν συ ριῖ ἀρνῖθιιξ, 
Εηριαι ἀϊξογτίαα αὐ 6 Π5. ΟΠ }}15 Ἰρηανα5 οΡδί, 
Πογβὰ ἃ σύλνθτιθ τ οο παν ΤΟΥ 1 Ἰαἰνον τι. 
Απίοα βογνίθηβ ρουπίοῖοβο πη ἢ] 5. ΘΟ ΡΠ, 
84η8 ἰππηῸ ΟἸαμγᾶῦθαβ, 6μὸ γόσο Ε᾽Ὶ γομὶ νίπῆοσ, 

Νράα6 ἸαναἾ5.1 αἰτὰ ἄχὸ ΓΘ ροβία ὁ ὁσο ΠΔῺ5 σον 

Ταὶ νϑιὺ δἰ] οὶ οορὶ εἰἴατι ἴῃ ἀσὰ ἘΧρΘΥ ον 
[εἰ . 

Δυάί, ρορα] 5. πλθα5, ιἰϊοαμὶ γθνοὸ {01 ψαα ν Ρ 5, 
Νοῖ αἰϊψ ἃ πιοῦν να θογαηι Οὐ] ν ΒΟΥ 5, στρ, 
ΝΠ 5 ἈΠ} πον 4115. ᾿ταττοπαίοσαπι ὈΘὰ5 Θυ}}ς 
Νόεαρ θριπὴ ροτοργίπασα βόπὰ [Ἰδοίση 5 ἀἀογαθ 15, 
[ρ086 οπίηι 6115 8} 118. οἴ ἱπιμηοτ }}5. ῬΆΒΙιον, 

ΟἿ [ὁ ἀπορὴ5 θουγαᾶν! δἄδτῃ ὁχ Νὰ [οντὰ, 

51 δαΐοηι αἰ ]ὰὰ τὸ Ἰμἶμ65, ἀἰαῖα ο5. οἱ ἢ] ὑπὶ- 
[0}6}00. 

Τμβὶ ρἴθτι5. ποβίνα νορὰ ποσὰ αι νη μοραί5, 

Νοόχαο ταϊὰ τὴ [5νᾶϑὶ νόϊαϊέ πα ΠΝ 1 Μ 8 ᾿πβρίοθρο ς 
Τὰ π δατῃ ἀξ 51 απίπλο σγαία ἤαῦθτο. 

Ἐπμΐϊ 5015 5. {115 ορϑθαιδαίδϑ. 
ΞῚ δαὶ πχοὰ. νούθ 5ἴο! ἀπ5 αἰιἀδδοῦ μόρα] 5, 

51 σαν 556} ΠΟΞΕΡΙΒ ἴῃ ΝΟΒΓ ΘΙ 5. ἰδρο], 

Εματ αὐαπο εἰ μόβλο5. ἁἀμχονίββοιι ἰσυρα διἰὰ τ 

51.2.6 ἰὩΡόγὸ, 

Βθατα 46 ο}.λ5 ὁβουο5. δὰ ἀμίρα ρογα  ἀἸ5βοπὶ 

[{πτᾶττι- 

αϊυα οὶ πιθιτ 1 σα ροΙδα 1 Πρ]. 

Ηονγυτα οι ροὺ υἱμ ΔΠΠ 118. ΘΡΙ ΓΟ ΠΙρ 115, 

ἼΣ, Ἰρ5ὶσγ πππιηον 118, ΝΠ 816. (σὲ θὰ) ἀθά ἐι, 

Ε ἀν 6115 46 ρμοῖνα ρα Ξαϊϑίανονι ΠΡ ΘΧΘ, 

ΡῬΘΑΙΜῸΣ ΧΧΧΙ. 

Ῥνώσαμη σιργα οοίαυνατη ἀοοαᾶθηι ὑανισην δου) ἀδαπ 
[υ δὲς 

Απογυὰβ ἴῃ ἐοηίον 5 ἀδουιλ Βα ΠΤ . 15. βῳ οὐ, 

φράδιϑ νότο ἴῃ τηοὐϊο θχ θα 5. αἰλια᾽οδξ, 

ὕξαιδαπο ράσο ἡ βιἐτα9 ποῦ [16 {15 Ἰομιθας ἢ 

ψοροτγαιηῖπὶ νόγο [ἀ οἷ 65 ρου ον πὶ τα] βίοσιηι 

ῬαρηΠ δἵ ὀμθηὶ συβηοβ00}15 σομἐπ πισΠ]ατς 

δΜηβογοιαβ δὲ μαπρογὶ αἰγὶ βίιθ Ἰόμο5, 

σοι ἰρϑγαΐίο μπόρα οὐ ρΡαθρθύρῖη, 

Αἰἴχαθ ἰρβαπα ἀσοῦρὰ ἀθ τπὰπα ΟΥ̓Ρ118 ΡΘΟσΔίοΓΙ5. 
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) ᾿ ᾿ ϑανρς Γ τῆν ΤΩΣ, ᾿ 
Θ(ΘΠαἱ ποη οοηβί ἀδγατογαηξ οἵην ἀπὶπιὶβ πόθο ἰπ- ἃ Νήπιο: [ οὐ σχίψαντο μετὰ φϑεσὶν, οὐδ᾽ ἐνόησαν, 

1λ8ὃ 

[161 χϑύὩ!}, 

Οαοηΐαπι οταορο ρογη]οἰοϑδηι ροΥΒοσπ ρα αν οἂσ 

{Πἰ᾿π᾿πομλ. 

Ιηὰδ σοτητπογοαηίατν ἰοῖτι5 οἶγοα Παρ ἄπιθι ροῦν, 
Ιρες αἰίρο ἀϊχὶ, Βεαν δηΐθα τι 9 0556, 
15 ΠΠῚ᾿ 5. ορῖβ ΠΟΙ Π 5 ἀἸ 55] μλΪ, 

Μονϊοναϊαΐ νονο ὀσοῖ 6 8}5 αὶ (ὀν να τσ απ6 πον ἈΠ 8, 
Ῥονπιοίοβο οσἰοῃνθ5. 5 }}65 αἱ πο ῖρ]. 
ϑΞανσο, θομίπο, ΟΡ τα ηΐ τον ἔπ αἰ οθρί65, 
αοπίαηι (α πγολ! αν ρυκδίζου δ σΡΏ 65. ὉΠΊΠ6 5, 

ΡΕΑΒΜΕΒ ΧΝ ΧΗ. 

Ουξᾳυδθ οι 5 φἔΐαμε δοοιοιλ5 μους. Αϑαρλεὶ, 
“ΠἼογηθ, 45 απο ἩΡῚ 5᾽λ}}15. οεἽ αἸπακ ὅ 
Νο ἀπσααστῃ 5Ξ116845, θα 9. ἀπ! η}}5 ὈΪα 5 κ5ἰ5, 

, ῃ 
Οὔνεχεν ἀφραδέως ὁλοὴν μετεκίαθον ὄρφνην, 

ῳ : ς ἥ ; 
Ἔνθεν ὀρ:νέσθωταν ὅλης περὶ πυθμένα γαίης. 

Αὐτὸς ἐχὼν ἐφάμην, Μάκαρος πάρος ἡμέας εἶναι, 
ὑπὸ ϑηθε : τ ΑΚ - 
Καὶ παῖρας ασιλῆος ἀγακλέος ὑψίστοιο, 

θνήσλετε δὲ φθιμένοισι κατὰ χθονὸς ἴσα βροτοῖσιν, 

(ὐὐλομένῳ πίπτοντες ὁμοίιον ἡγητῆρι. 

"Ἔγρεν, Παμόχσιλεῦ, καὶ μοι: χθονὶ σεῖο ὀικάζοις, 

Οὕνεχα σὺ κλήρῳ κτελτίσσεχ: ξῆνεα πάντα. 

ΨΑΛΜΌΣ ΠΡ, 

Ὀγδοατης δεχάδος χαὶ δεύτερος ὕμνος ᾿Ασάφου, 

ἤΆφθιτε, τίς δή τοι πανοιλοίιος ἔσσεται ἄλλος; 

ήποτε σινήσῃς, μηδὲ φρεσὶ μείλιχος εἴης" 

Οὐσηΐαιν ἐαοχίπαι ορορθο Ποπίμαμν. Γροτα 5. οχοίία- Βὶ Οὔνεχα σῶν πυκινῶς δηΐων ὀρυμαγδὸς ἀέοθη, 
[1ὰ58 ο58. 

Θα! νονὺ (6 οὐὐναα!, ἀχιοϊ πιῇ οὰριέα, 

(οπ 5 Πάτα γιαο πδι} βυθχ ἐὰο ποχιτὴ ροραΐο, 
Λάνοτϑιι5 νοο ἰπυ5. ϑαποΐοβ φογμϊοῖοϑα ὀχοορια- 

[γα ῖ, 

οηΐνο, ἀσῖνο βαπο, σαν νυ, (ὰο Ραρίο ἴρ805 ροὺ- 

[ἀπλ18, 

Νουιοη νθνΡῸ ΟΧΕ ΕΠ πιάτα 15 (ὁ Γογγὰ 1508 0118, 
ΙΔ ἢ νοτῸ βαυμομμος ἀο]οξὶ οΧ ]οτανογιμ, 
Ῥαοίππι ᾿ἰπσσηδροῦία, οι, τὸ σοπηιθῃ }} 5) 

Τὰ ογαϊῃ πορίθ5, εἴ ΠΠΠῚ ἰ5ηγὰς 115. 
ΗΠ βίη] ἈΙσΑΡ5, Θαρογθί σα ΑΘΆΓΘΩΙ, 

Δηιοθ5 ἀσρα! π, δὲ ΠῚ Αγλα δ ἢ], 
ΔΗΘηἰβομα 10. ππαθ115. βία} πα βθηίθς Ὑ τ 5. 
Νραδὸ αιϊάδηι βου νίοόσισι. το! πο θαῖπν Ρομαίαβ α 

[᾿πΠπ11ὰ5, 

Βοα ἀὐτπα! νοποναμὺ ἀπος 5. ΠΠ1Π|5. 1.1]. 
βὰς πἴ Αἴβαινο [ρΟἾ50} ἡΠαπαπο οἱ ΝΜ βίαι, 
Ἀπὸ τὰ ἰ βοσηο Οἰξεοόνῖι ΠΠπιαἴ πα 18] 118, 

Θυἱ αηΐθα ἴῃ Αοηάον ἀογα! 1 56} ργαν! ἰαΠονο, 
σισγοονῖήπο ἀμραγαδναπε 511165 σαροῦ [οΥΡΆΠῚ, 

δα! ρα]νῖβ, σοι οἷο μιν ἔοσγανα μεν ο ΡΟ  νοπίη5, 
Ηουὰ πὶ Ὀγ πο μοβ, ἔἰοχ, πηι πηο, ἰποῖοβ5 

ΟνἘῈ»ο, Ζεῦο, ἄθθοο, οἱ δα άπ μαγ85, 
Οπλη 5. 4] βιιπ|, ΟἸΠΠῚ {5515 ἀπ 08, 
Θυΐ διιοα σάρθγο οὐριαγοτ απ! 1)}01 ρογοϊοθαη5 ἃ] - 

[(τϑ. 
γογ αι τοΐδην σαποῖοβ, οχ, τοιαηἀαιὴ ἀφ οχῖξ, 

Δπὶ νο] 8 δυίίααι 5 ρα]. πν ὁχ πάνογϑο ργοσο! , 
Λαϊ ᾿βαὶ ἀθμαάβοθη!! ἔπ μα] μα θῖι5 ΟσοθΓῚ5. οὐϊδιη 511- 

[᾿ἅϊῃ, 

Δαΐ Π|αιη πιο {γί  Πππὴ} μγοΠ1πὶ σοπολιαίτο, 
ϑο, θθαϊα, νας Ἰὸς Ῥγροδ Ια τὰ ρουβοαδνί5, 
᾿ασονρο Ἰπἀοιαἶ τ 6᾽ γι {9}} Θπλχο5. σΟμ που πη 8. 
Ιβηοταίαἴα 5118} οὐχ θιι5 τὴ μ10 85 σΊΠ05, 
ὕν ὁριι νοβοθηςοθ. ἈΠῈ ΠΟΙΊΘῺ ἀαεθυα η, 
βόῦροῖπο αὐϊοβὶβ σοῃοἰ το  ιπ' οι να οπίϊηις ; 
Ἰλοάεουβ οσσαροὶ οἴπ65, βίπιι} νογὸ ρογοιηΐ ἀηθη- 

[{|ὰ. 
Οοδηοβοαηξ Βδρθηη 65 σοῦὰν {ΠῚ} ΠΟΙΊΘΕ αἰν! πη], 
Θυοηίαισι 5015. ὅτ ἐθργα ἀπίνουθα ἃ} 055] Πγ05. 68. 

(10) δοίης, Γοτία, θείς, Εριτι 

Οἱ δὲ σ᾽ ἀπεχθαίροντες ἀερτάζουσι χάληνα, 

Μῆτιν ἐτεχτήναντο τεῷ δηλήμονα λαοῦ), 

Ἀμφὶ δὲ σῶν ὁσίων ὀλοφωΐα κητίσσαντο, 

Δεῦτ᾽ ἄγε δὴ, φίλο! ἄνδρες, ὅπως σφέας ἐξολἔσωμεν, 

Οὔνομα δὲ σδέσσωμεν ἀπὸ γϑονὸς ᾿Ισυχέλου. ί » Ἄμ 

Αὐτίχα δ᾽ ἐγοόμ:ν.: καχομιήσγανοι ἐσχεναυτο" πρτα ἱρὸν 1 

Συυνθεσίχν χατέναντα, Μάχαο, σξο τεγνέσχντο ͵ 2 ΓΊ σε 

Ἰδουμαΐων φῦλα χαὶ υἱέες ᾿Ισμαήλον. 
Τοῖσιν ὁμοῦ Ἰωζθος ὑπεορίχλοί τ᾽ ᾿λγαρηνοὶ ᾧ ! 3 

᾿Αμμῶνες Γέδαλοί τε χαὶ υἱέες ᾿Αμαλήχου, 
᾿Αλλοδαποί 0᾽ ἁλίοισιν ἀν. ἐγρόμενοι Τυρίοισιν. 

ἊΝ ὦ, ἢ ᾿ χ: δίτ ες ἡ ΓΝ 5 ῃ 
ὃ ν'Ασσοοί πελείπετο ὀἥπλος ἀπείδων Οὐδὲ μὲν 'Δσσγυρίων ἀπελείπετο δῆμος ἀπείρων, 

᾽Αλλ᾽ ἐπιθωρηχθέντες ἔδαν ποόυι ουἱξσ! Αὠτου 
Ἔξρξον ὅπως Σισάρᾳ τέλεσάς ποτε χαὶ Ναδιάμῃ, 
» Ν , - - «Ὲ Φ »“: 
Ἢ μετὰ χειμέριον Κισσῶν ῥόον ᾿Ιχϑινοῖσιν 

, ἐὐξιν, ΝΗ 
Οἱ πρὶν ἐν ᾿Αενδῶρι δάμεν βαρυπήμον: μόχθῳ, 
Κόπρῳ τ᾽ ἐξεφάνησαν ἀλίγχιο: ὑψόθι γαίης, 
τὶ Ἀϑ ΑΜ: ἀξ ας τος τῆς 

Οἷα χόνις, τὴν ὥχα διὰ χθονὸς ἤλασ᾽ ἀῤτος, 
τ τς Ν 

Τῶν δὲ χαρηγητῆρας, ΓΑναξ πανυπέρτατε, τεύξεις 
, “᾿.} ͵ Ὡρήδῳ, Ζέδῳ Ζεδέῳ χαὶ Σαλμάνῳ ἴσους, 
[Πὥντας ὅσοι τελέηουσ! μετὰ σφίσιν» ἡγεμονἥετ" 

Ἢ πκι Ξ : 
Οἱ πρὶν ἑλεῖν» σχέψαντο Θεοῦ περιγαλλέα βωμόν, 

Οἵα τροχὸν σύμπαντας, "ἀναξ, περτηγέα δοίης (70), 
Ἢ ἅτε χαρφομένην χαλάμην χατέναντι θυέλλης, 
Ἤ πυρὶ βοσχομένῳ κατὰ πίστα ποχνὰ καὶ ὕλην, 

ἬἪ φλογὶ καρφαλέων ὀρέων ὑπερορμηθείσῃ. 
ὃς, ἈΠ ήκαρ, σάλα τούσδε χαταιγίδι σεῖο διώχοις, 
Θυμῷ ἀμχιμαχέτῳ καὶ ἀπηνέϊ πάντας ἀτύζων., 
Αἰσχύνης ἄμα πᾶτα περιπλήσειας ὁπωπὰς, 
θφρα κεν αἰδόμενων τεὸν οὔνομα μαστεύσειαν, 
Νωλεμέως στυγεροΐσω ὀσ:νέσθωσαν ἐλέγχοις 
Δίῶμος ἕλοι σύμπαντας, ὁμοῦ δ᾽ ἀπολοίατ᾽ ὀνοΐη, 

Τνοῖεν ἀπολλόιμενο: χραδίῃ τεὸν οὔνομα ρεῖον, 
Ἢ - “ 

Οὔνεχα μοῦνος ἐπ᾽ αἴαν ὅλην ὕψιστος ἐτύχθης, 
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ΨΔΑΑΜΟΣ ΠΕ Α ΡΘΑΙἍΠΒ ΤΧΧΧΊΉΤΙ. 

Υἱάσιν ἵεοος ὅμνος ὑπεσθύμοιο Κοραιου, μὰς βαρῶν" πηρίπις γασιρινηνὶ Οοντοῖ, 
Ὀγδηάτης διχάδος μέλπετο καὶ τρίτατος. Ουξανιν ἀδοαάις σαπίααξνν οἰΐαμι τον 

᾿ῶς ἐραταὶ χλισίχι σθενέων σέθεν αἷὲν ἔχσσιν Οὐᾶτ ἀν ΒΓΠ1ὰ (α  θνπασαϊα νἱγι αἰ ἐπ ΘΟ ΠΡΟΣ 

[Ξὰ τ! 
Ἐκ θυμοῦ πυθέω δίάχασος περιναιέμεν αὐλᾶς, Εχ δῃΐτηο σοπεπρίβδοο Βολ! ᾿αθ] ατ σα] 8, 
Ψυχὴ χαὶ μελέεστ' θεῷ ἐπαγάλλοιν᾽ ἐόντι, ΑΠΠ)Ὸ Οἱ )ΘΠΡΓ15 θῈὺ Θσβαϊίο ὈΧΒΙ ΕΙΟῊΠΙ. 

Καί γε γάρ οἱ στογυγὴς χαταθύμτον οἶκον ἐφεῦρε, Εἰθαΐα 510} ρᾶββου που άδιαι ἀοηλῖσα ἰλν ΘΠ, 
Καὶ τρυγὼν τιχέεσσιν ἐναίσιμον εὖρε χαλιήν" ῬῈ αν μὰν ρᾺΠ}5 Ἰἀοποαπι ΡοΡΡΗ αἰ πη, 
Βωμοὶ σείο, Μχχο, σθενέων Θεόν ἐσσ! χαὶ ᾿Εσσήν, ΑἸιαγιὰ πὰ, Βοαΐο, γιγιαἰατὴ 1) 5. 65 εἰ ΠΧ, 

"Ὅλόιστοι μάλα πάντες, ὅτο! σίο δώματ' ἔχουσιν" 8] 1οἸββίναι να ὁ 65 Χπὶ ἐπιὰ8 ἀτἀ46 5. Πα ρθη 

Αἴνον ἀγοχλήεντα τεὺν μλέλψουσιν ἀοιδαῖς, Ταπάθι οἰ αγαγῃ ἐτπιᾶτῃ ΘΒ Ουρι}, σαΡλ 115. 
ρλδιος ὅστις ἀνὴρ παρὰ σοὶ χράτος ἐσθλὸν ἐφεῦε, οαϊα5 ααϊοῦπις νἱν ἀρὰ ἰο το αν ΒΟ πὶ ἐθρ6- 

(εἶπ, 
ξύων καὶ ἐς οὐρανὸν αὐτὸν ἐλάσσαι, ΑἈπΙΠΟ Ἰηβρ οἰ ῃ5 οἴτατα ἰὼ σα τ} ἔρδι μΡο ἢ οἶδο 

᾽ν» κοίλῃ χλαυημῶνος, ἵνα χλυτὸν εὔρχτο χῶρον. λρ γα 116 {Πσἔτι5, αἰ] οἴαττιοι ἡπνδϊ Τούτη, 
Ἑὐλογίας θεσμοῖο δοτὴ κατὰ αὐἵοαν ὀπάπσαι. Βοηοάϊοι οηο5 [6 15. ἀαίοῦ σοηγοπίοηίον Ἰαυρίαξιγ, 

Ἐκ τητνέος νίσσοιυτο αετὰ σθένος ὀσ μα θέντες Ὧδ τόρόγο απ ἢ ΓΟΡῸΡ ᾿γορτοά  οπίθϑ, 

᾿Δλμφαβὸν ἐν διῶν:. θεῶν Θεὸς ὄψεται; ὄστοις, Ραϊαμι ἴῃ δίοημθ 65 ἀἄδορατῃ ὙΠ 0] λναν σοα 11. 

Κλῦθι, Μάχα» σθενέων, θεράπων δὲ τοί εὔχομαι Αὐάϊ, Βοαία. νἱρίαἴαια, ἰατα αΠι5 γορο (π|8 Ὁμίο 
(εἰναι: [6536; 

᾿Αρχὲ Ἱακώου, δέξαι νῦν μ' οὔχσιν αὐδύν, Ῥεΐποορ9 1αοο)}ΐ, ἀσοῖρο παπιδ τη δὴ ἀπ 615 νΟ Ό Ως, 

ἴλλχαρ ἐμὸν γεγαὼς, ποτιδέρκεο σῇσιν ὁπωπαῖς Αὐχ ἴση τασὰπὰ [ἀσίπι5. ἀϑῃ 106 [τ|5. ΘΟᾺΠ15; 
Μὴ δὴ σεῖυ πρόσωπον, Ἄναξ, Χριστοῖο παρέλθης. Νὲ αἰ ας (πὶ ἰαοίσιῃ, οχ, ΟἸνεῖ Ξε! ρυτουιογοὰθ, 
Αὐλῆς χιλιάδων προφξοςει σέθεν ἥμαρ ἰχύειν, ἴῃ σαυϊα ΟΠ Πα 1 1155. τ δεῖ ἰὰὰ ἴθ {6 5068. 
Βέλτερον ἐν μεγάϑοισι Θεοῦ καὶ οἰκτρὸν ἀκοῦσχ', ΜΙ ας ἴῃ ρα Δ ἘΠ|5. )61 δἰΐανη πλδογαπάπτι δα άίγο, 
Ἢ χρατερὸν γαττῆρα μετὰ χλισίῃσιν ἀλιτρῶν. (αλλ το] αβθχηχ ἱΠΟΌΊατα ἴπ ἰᾺθΘΡΉΔΟΙ}15. υοῦσδιο- 

ἴραιῃ. 

Ὡς ἔλεον καὶ ἀληθείην Θεὸς ἀμοαγαπάζει" Οὐΐϊὰ τιϊξον οογδίαῃη δ νου αΐοτα Ποτ5. ἐσ, 

Δὐτὸς κῦδος ἀεὶ χαὶ ξὴν χάριν ἐγγυχλὶ ὑπ ρϑο ἀδοιβ ΒΡ 6Γ Θ᾽ ϑα τ σΓδ δα ρ ΡΟ ΠΑ , 

Οὐδ᾽ ἀγαθῶν σφετέρων ἀχάκους ποτξ νόσφιν ἐάσσε!, Νόσαο ΒΟ 5 δἰ πα οσθηΐοβ ἈΠ τ ἀὺ ἈΠ 16 βιπιοῖ, 

ἔλφθιτε (γαὶ γὰρ αἰεὶ σθενέων Μάχαρ ἔπλεο μοῦνος), Ἱπεορριρίο, οἰοαῖμ βθιαρουν τ αΐαηι  θαῦτιϑ ο5 βοῖαβ, 
Ὄλόιος οὗτος ἀνὴρ, ᾧ χιν φρεσὶν ἐλπὶς ἐτ ὑχθη. ῬΕΙΙΧ 1116 νἱσγὶ οαΐ ἴῃ ἀμί 5 8065 Ο51, 

ΨΆΛΜΟΣ ΠΑ, ῬΒΑΙΜΕΝ ΟΥΧΧΧΊΥ, 

Ὀ μετ, δενάδι πρὸς πε ρατες ἱερὸς ὕμγος, (εΐαναμι ἀσοιζοηι ῬΡΔΕΊΟΡ ἀνα (πὸ διῦθν ἰπρπηῖιδ, 
Μέλπερ᾽ ὑπερθύνοιο φίλοις τ τεχέεσσι Κοραίους ων αίι" ει ιαηἐηιὶ οἰκαρὶς μ  ἰς συνιεὶς 

Σεῖο ὑπὸ ιν, εὐ εΉρο μετὰ κήδεα φίλαο γαῖαν' Ταλπι ταύ βασι, ἴοχ, ροβξραγηὴθ αἀαιλ 5}1 ἰόνγδτη, 

ΛΑὖθ'ς Ἰχχώθου δωρέσχο ληδιόνοττον, Ἐατϑαπὶ ἐάοοθ Ἰᾶταῖ 5. 65. ἐἀριίναπι το ΐππη. 

ἀυσνομίας αεθέηχας ἀπειρεσίας σέο λαΐν" Ταὐχαϊίαιο5 σορλβῖβιῖ Τα Πα α 5 ἴτὸ ρόρα]ο, 

Ἡυντοίων ἐκάλυψας ἐπ᾽ ὄψεσιν ἀμ πλακίζων, γατϊασα ρου 50} [πὶ Θ08}}5 οὐ] ραυαῃι, 

Μήνιος ἐχ πυχινῆς ἀγανόφεονα θυμὸν ἔπαυσας, {τὰ δὴν οα!ὰα πείθοι ἀπίθνσμι βοαβιὶ, 

Σεῖο μετήμειψας γεχοτηότ' θυμὸν ἀνίης, Τυῦπι ται αβι! ᾿γαῖο Γαγότγοτα (ο] 5. 

Αλλά γς, φέγγος ἐμὸν, ἀπέ 38 πάλιν ἴλαρι τοῖσιν. Υοιυμ φαίάσῃν, πα αλοὴ τπιθὰ πὶ, σΟΏνΟΡΒ.5. ΤΆΡΒΆΙΩ, 

ἢ [ρυορι εἴπ. 515. {Π|8, 

Α πορὶς νορὸ ἄνογίο ὑπ ηὶ μάν οηι ᾿ΡΏΙΩ, 

Νοαιο ἰπἰ5 [Δ ην}15 ΒΟ ΠΙΒΟΥ ἱΓ ΒΟΔΓΙ 5, 

τήν! Α ποπονδίοπο! ο ΘΓ ΠΟΘ ῊΙ ΚΓ ΨΟΙΝ ἐρατη ἀπ πη 8. 

Αὐτὸς ἐπιστρέψας βιότου χάοιν ἄμμιν Σ δας, 1ρ58 δοπνοχξαβ Υἢ 9 σρα τἀπὶ ΛΔ0}} 15 ὈΓΩΡ ΘΒ, 

Σοὲ δ᾽ ἐπιγηθύήσειεν ἀγαλλόμενός στὸ λαός. ὙΠ νόνὸ ἰδίαν Θχβη 8 }5 [15 ΡΟΡΆ 5. 

Θεσπεσίην ἀπνε Αναξ, ἀνάφαιυςξ τεοῖσι, Ὀἰνίμαθαι ταϊποντισονάϊαπι, λοχ, οϑίοηάθ ἐπ15, 

δὸς δ᾽ ἐπιδευομένοισιν ἀλεξίχακόν στὸ φὲγ γος: θὰ νοῖὸ ὑσϑηθα5 βαϊαϊαρο σαν ἰυθσιον ἐπ γα ΏΞ, 

Ἡξόσου αι ὅττ' κεν αὐτὸς ἐμοὶ Θεὸς ἐξαγορεύσει, Δπάϊαια φαϊὰ αὐάαθ 1058. π}Π} 1λ6ι15 Ἰααειαιν, 

Εἴρήνην σφετέροις πᾶσιν Ὑπῶδε ἡπῦε υττὺν Ῥαύοια 5815 ΘΔ ἢ ]πι5 ροραθ5 ρυοάποοηβ, 

Καὶ νόον οἷς ἐ ἴοις, χαὶ ὑσο: πᾶλιν εἰσὶ μετ᾽ αὐτοῦ, ΤΕ τηιδηΐοια βὰῖ5 δᾶ ποία, ΘΓ ἰ αν δύι τι ΜΠ ἘΔ Ὁ 1050. 

Ἔμπα γε μὴν τρομξοντας ξὸν φάος ἀμφιπολεύσας, γον ΔΌΣ λοι 55 πα 1 Ἰαπιοιι ρος 

Νω:τέρην κατὰ γαῖαν ὅπως κλυτὸν εὖγγος ὀρέξοι. Νοβίγα τὰ ἴθγνα αἴ οατατῃ βἱονίαμι ρεθθαί, 

ἽΙντεον ἀλλάλοισιν ἀληϑείη τ᾿ ἔλεός τε, Οὐςυσγοραπὲ Ξιὲ νορ !βαὰθ πιἰϑουϊοογάϊδαας, 
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Ῥὰχ γνϑιὸ οδομίαία ουὲ 9 ΠΕ ̓ ὰὰ ἀγα θέ] οτα, 

δε (ογία οὐἵαὰ ὁξὲ νου α 5. ρα Π βὰν 
5. σῶα ἀμ !οπι ΔΌΣΒΙΠ}5 μιξ. 1 ρεοβροχλ, 
Διοπΐπν Βομ πη ἀὐθ οχ αἰ ππὰπὶ ἀσάυτη, 

πα ίοΡρρα [τ ΠΠ δὴ 5 ἀα ἀθγὰ ν [10 ρα Βαϊ ατα ρερητα- 
[δξ 

Φασ. ἴα ἀηΐθ Ἰλδιιπὶ στοσθη ἡδε1, 
γεβίρία ἱρ5ὶ ἘΠΙΤΗΤ ες αἰγιθὴ5 υἱ5. 

ΡΒΑΙΜΟΝ ΧΧΧν. 
Θυδείανν ϑι99}" οοἰαυαηι ἀοοιθην (αὐηποη ὑογιθη δας 

[θη 8. 
Ῥγδο Πορὲ Ἰασρηις δαυϊ( πεῖςὶε, 
[πο πὰ, οχ, ἰαᾶχ ἀατοπὶ, τὰ Θα ἢ γοτὸ δαὶ νοσθηι, 

Ουσῃίαμι ΘρΘ ΠᾺ5 8|1418 ὁμ0 ΟἹ ῬαΊΡΟΣ δύπὴν 
(ον πηθιπὶ ὀυβίουϊ, ἰοχ, κα πο 5. Πα ΡΡΘ πιμν 

Ται πα] πὰ κοσνα, ἀποπίδην [ἢ ΛΠ ΠῚ ἀὐίον μα 5065, 

ῬΡΟΡΊΠ 5. 515 χὰ} οα μα πε (οἵα ἀϊο κα τὸ ρυθο θη. 

ὕσι νοι ΘΠ δῸ5. σα ριοη!5 ἴαπιαΠ, 
Ταύτῃ θμίτα ΘΧ  βῖν! σόθαν, οὐ δὶ πλὴν ΠΊΘΉΠ. 

Ἰρβ8 15. 691 ναϊάδ πα ησαοία [οἰ σπ5, 
Ῥνοῖνὸ γόσγὸ ὁσοῃ θ5. ἑχατῃ τ βου σου! ΔΌΘΟΙΝΞ, 

Αὐαὶ πολι ρυροθι, οἱ πιο νῖ 6. 58 8 νούθηι, 

ΑΠΠΙοία5. οἸαπαραμ,, Θχαυά δι γογο ρυθοθβ, 

ΝαΠ5. 1π|ολ ἸΏ πγονία 5. )00 5 μ}}}15 ἰἴα5.; 

Νϑάαθ ὑπῖτα ὁρονὰ ἔππ|ὶξ 5Πη}11ἃὰ ἀρράγθης ρου θα5. 

ὙΠ ΌΓΙἢΣ σοι 105. ΟΥ̓ 05. 5 10 151} τηάῃὰ, 
Οοταπι ἰ6 γϑπ]διλίθ8, δα  σείηϊα, αἀουάβρτηι, 

Νοιηοὴ ἢ] αϑἰσαη!δ5 ἐστι δἱ σλογία]ο σόα, 

ἴρ58 ἀποπίσιν πιά κητ|5 65, ΘΕ ΟΡ χαϊγάσαα μαχ5. 

1ρ86 Β01π|5. ΠἸῸΧ 5. Π11}2115 ΒΘΏΙΡΟΙ 05: 
Τυδπτοίῃ υἷα ἀϊεῖβαβ, νου αίοπι νετοὸ ὁ ρρομοπάοτο ἢ 

ΑΒ λτὰ ΘΧ} ἰϊατοτα ον υα5 πὶ οιπ ὴ αἰν  πγῃν 
Τ ΠΟΙ σο ον ἴδ, Ποαΐο βαρτοῖθο, ον 
ΤΠ ΒΘΙΏΡΟΓ οἰατσατῃ ποπιθι ΗΠ] πξίγοτῃ, 
Οαϊα αι ἀπὸ βου οονά ἴα, οχ, πὰ οἰγουσι ερῖ!, 

Νοδίναι νοιῸ ἰδ Ἰπ!ΓΘγηὸ βιάνθην ΟΥ̓ΌΪΒ5[1 Δ ἐΠιδι Πὶ, 
Αἄνορβιιῃν πὸ, ὁ ἴδχ, ἰμ αὶ ἰπβαναοθαιι, 
1 νοϊθι! τη Θὰ πὶ σον πορείας αιοροραῖ, 

Νράας τορὰν ρυομοπαοίπμηι ἵπππὶ δπΐο σου] 5, 
Εἰ ἴπ να 8 Τα ἰβουίοουβ 65, δοα!ο, οἱ ταϊβογαίου, 

1} ἀαίον που σον τα» Ἰλ]Π 5, ΘΕ. ΘΟ] 5. ΘΟ 18. 

ἢς ρἶο γοβρίθο, "θα ,5βπηα, ΟΡ 1161 μι βργοανίδ, 
Ρργο πὸ ἀπ τόλρεν" Βαθειὰ τ θ 8, 
ἔν ἴἀπῦ ἀπο. }{πῊ Τοῦίσ ὰ ΠΙ σὰ βοιγοϑ. 

Ἑὰοϊὰ5 ον β, Βέαξο, βίαι αν ἐπ οματη Ξαϊίοηι, 
ὕτ πνοῖ ὁοηξαρδαρίπι ᾿οϑίου σομδρίραι, 

(πομίδη αι (ἃ σοῃο]α 10 5. οἱ ἀἀαίον ποι. 

ΡΞ ΓΘΣ ΠΑΝ ΧΎῚ, 
Εἰς φοποροςὶς πιαρπαγε πὶ Οογωὶ, 
δοσξμῃ ἐρνᾳ ὁσίασαις ἀμίος σονρηλθη ἀουαίξηι, 

ΜοΒΓΠΡῈ5 ἡ πδοὺ 115 Τὰ ἀα χθπία Βα] ολνὰ οἱ, 

Νονῖς μον ὰϑ Βι0}5 βδϑίλρου Ποὰ5 ΔΠΠΡΌΛΟΡΘ, 
Ομ ἑ τα] χη 515. ΦΔΟΟΒὶ Δ Ρογπδομιοσίιῃ, 
Δἀυάμπῃι5 (8 (ς, οἰ α5. πα ππονίαΠς, ρονίοςα. 

δίϑτλοῦ δΙῸ συνὰμπι ἀπο 5 λα βίη} δὲ βαρ ]Ἱο  ἰ5. 

ἈΠραίροδ Ὑν ΡΠ χα. οἱ «ΕἸ οριμα οἸαταν σθηίο 8, 

{171-18} ᾿ἔστι, Εογίε ἐσσι, Ενιτ. 

ἈΡΟΙΙΝΆΞΗ ΕΡΙΒΟ, ὩΔΟΌΙΘΕΝΙ 1140 

Ω Σ ἦν 

Α Τἴρυν, δ᾽ ἐφίλησε δικαιοσύνην ἐρατεινήν, 
. ᾿ 

Γαξης ἐξαῦς ΤΕ εν ληρεῖν χαρίετοα, 

Οὐρανὸθεν δ᾽ 85 

καὶ γὰρ μειλυχίην Βασιλεὺς ζωαρχέχ δοίη, 

Καὶ χρὼν καρποτόχος γε φυπίζοην εἰ ἴδχ ὑπάσσοι, 

ἀξατα ὮΣ γα οσύν διξχυς 

᾿ ᾿- - δεδρ σον 
Βὐδιχίν κατέναυντε Θεοῦ βασιλῆος ὀδεύσει, 

Ἴγνιά οἱ τροχαλοῖσιν ἐπιθύνουσα χελεύθοις ᾿ : 

ΨΆΛΜΟΣ ΠῈῸ 
ὶ Ἔ 

τι, δικάδι μέλος ἐσθλὸν ἀείδων, - ἘΠ. 
Ἠεμπτον ἐπὶ γος 

τς ΕΣ πταΣ 
τὐχωλὴν Βασιλῆ: μέγας Δαυῖξος ἀνῆκε. 
τι δ᾽ χολὴν ᾿ 

κλῖνον, ἴΑναξ, τεὸν οὔας, ἐσιδοϑὺ ἐπιχέχλυθι φωνῆς, 
ἃ ΓΤ κι 

Οὔνεχεν ἂχτ ξανός τις ἐγὼ καὶ πτωχὸς - ἐτύχθην. 

ΓΛυναξ, ὅσιός 
Ἔν ταν ες 
Σ σύ μο: ἄφθιτὸς ἐλπίς 

, ἄλτν 
Πτο; ἐμὸν φρούρη σον, νὐ τοί εἶμι, 

ς 
Σὸν θεράποντα σάωτπον, ἐπε 

ἔιλαρξ μοι {ΠΟτοῦΣι πατη εραλὸν « 

"Ππτορ δ᾽ εὐφρήνειας ἐελ δομένου θεράποντος 

ἰς σὲ λιτῷσιν, 

Σεῖο Ὑὰ0 ἔζὴτ τσὰ 3ιτν), καὶ θυμὸ» ἐμεῖο, 

Αὐτὸς μείλιχός ἐστι [17-.18) λίην ἐπεῖχε ῥέζων, 

ἘπΗδιεε πόδευς ομένοισι τεὴν ἐλτυτὺν ἀξξιον, 

Κλῦθί μεὺ εὐχωλῆς, χαὶ ἐμῆς Ὑ ἰδη γήρνος αὐδήν. 

Ῥείρόμενος βοάασχον, ὑπήχουσας ὃξ λιτάων. 

ΠΣ ὃ ἀθανάτοισι θεῷ πανομαίιος ἄλλος" 

Ὅτ γὰρ ἔργα τευῖσι πανείχελα φαίνεται ἔργοις, 

᾿Ανδρῶν ἔθνεα πάντα τάπερ τεχτήνας “χε! 0 :, 

ἤΆντα σξθεν ποομολόντα, Μαχάςτατε, λιτάσσονται, 

Οὔνομα κυδαίνοντα τεὸν χαὶ ἀγήραον ἀλκὴν, 

Αὐτὸς ἐπεὶ μέγας ἐσσὶ, καὶ ἀσθιτα θαύμχτα ῥέζεις 

Αὐτὸς μοῦνας “Αναξ πανυπέοτατος αἰὲν ἐτύχρθης" 

Σῇ μ' ὁδῷ ἰρύνειας, ἀληρείην ἂξ χιγείω: 

Θυυὸν ἱαινοίμη», τρόμξέων σέθεν οὔνομα θτῖον, 

᾿Αλήχτῳ χραξίη, σε, Μάχαρ πανυπέρτατε, μέλψω" 

Σεῖο διηνέκξι ὡς κλυτὸν οὐνομα κυϑδαίνοιμε, 

Οὔνεχα δή ΤῚ ἐλεητὸς, ᾿Αναξ, σέθεν ἀμοιχαλύπτει, 

ἡΠμέτερσν δ᾽ ἀΐδαο βαρύφρονα ῥύπλο θυμόν, 

ἼΛυτα με, ὦ Βασιλεῦ, ἀθεμίστιοι ἀντεφέϑοντο, 

Καὶ σθεναρῶν ἐμὸν ἧπορ ὀὁμήέγυξις ἰχνεύεσκεν, 

Οὐδὲ βίην προύθεντο τεὴν χατενχντίον πσων, 

Καὶ σὺ μάλ᾽ οἰχτίρμων πέλεχι, Μάχα;, ἠδ᾽ ἔλεημων, 

Καὶ δωτὴ» ἐλέου πολέος, χαὶ μοῦνης ἀληθής, 

Οὐρανόθεν σχοπίαζε, Μαχάρταις, καὶ κ᾽ ἐλεαίροῖς, 

Παιδὲ τεῷ σέο κάρτος ὑπέοτατον ξἐγνυαλίξοις, 

καὶ σέηεν ἀμφιπόλου ἀγαπήνορα παῖδα σαώτοις, 
Τεύχοις ἄσμι, Μάχαρ, ση μῆλον εἷς ἀγρόν περὶ 

Ὄφρα μεὺ αὐ τὐυϑυθ γεν ἀνάησιοι πε σορὀϊοντειν 

"Ὡς ἐᾳ σὺ παρφασίη τελέθεις χαὶ ἀρωγὸς ἐμεῖο. 

ΨΑΛΜΟΣ Π΄ 
χιάσιν ἀντιρέτιν ὑ ὑπεῦ ϑύμοιο Κορχ! ου 

“Ἰῦχτον ἐπ᾽ ὁγδοάτῃ ἠδὺ μέλος δεχάδι, 

Οὔρεσ:» ἀχράντοισι θεμείλια χαλὰ Θευῖο, 
Οἷδὲε πύλας Σ:ὥνος ἂς 

Πασάων πολὺ μᾶλλον 
ὶ Θεὸς ἀμοαγαπάζειν, 

Ιαχώδου κλισιάων. 

Πευθέμτρ' ἀμφὶ σέθεν, πόλις ἔφθιτε, κυδήεντα, 
Μινήτομαι ἄντα φίλων Ῥχάδιης ἄμα γαὶ Ιβαδυλῶνος. 

᾿Αλλοδαποὶ Τύριοἱ τε χαὶ Αἰθιύπων χλυτὰ οὖλα, 



1λ4λ 

Ἱκοῖσ᾽ ἅμα πάντες ἰόντες, ὁμέστιον αὖλιν ἔθεντο, 

Σιῶνχ χαλίσσει" 

ἀλιθξχ Ἰξ τό φῶτα, 

Καὶ μὲν "λναξ γραοίδετσι ποι οαόξως ἀγηρεύσει, 

ΝΠ χαὶ χρατεοῶν ὥνπερ τ 
Ν 
ι 

δέητέρα τιμέςεσσαν ἀνὴ 
Καὶ νὰρ ἀρίζηλὸν γαὶ 

ἔχεν ἧ ὙΞ' λονήων, 

; 
θὲ πίξ μιν ὺ κήσουσι βύων κεχαρηΐτες αἱ βέ: 

ΨΑΛΜΟΣ Βζ', 

Ἰαὶ τόδ᾽ ὑπὲρ Μκελέθ πινυτοῖς παίδεσαι Κο- 
Ιοαίου, 

Ελἕν τσ ω - . ᾿ Ἀρδομον ὀγδηάτῃ ἀμφὶ μέλος δεχᾶδι, 
" ἴσα ἀκα πε θα δ εωγυ νλσιας, ττηξτοαὶ Νωιτέραιο βίη, πανυπέοτατε φέγγεος Ἔσσὴν, 

Ἡτόαδν ἡδιῥιστοεαὶ πεῦτνοσητθ Ξἰ9. α(Ὁ Ὑπα ΣῈ: τιος βούω καὶ πάννυχος εἰς σὲ λιτῆσιν 

τϊὴς μοι εὐχωλὴ σῶν ἀντίον ἵξεται ὄσσων" 
Ἐπὺὸ: μὶ "λναξ, πεὸν ; φι 
Οὔνεκά μοι βέδριθεν ἐμύήχανος ἄλγεσι, θυμὸς, 

ἐ ἀροον ἧς τῇ 
Νερτερίου τ' ἀΐδαο φίλη πέλας ἦλῃΞ βιώνη,. 

; Η 
᾿αμἰσθην ἔμεν ἴσος ἐπεσσυμένοις μετὰ βόβρον' 
θνητὸς 

ὙΠ ΝᾺ ας 
οι ἱχεσίησιν, οὐὗας ἐοείξοις" 

πῶς γενόμην, ᾧ νὴ χαταφαίνετ᾽ ἀρωγὸς, 
Καίπερ ἀεὶ νεχύεσσιν ξλεύρερος αὐτὸς ξών πΞρ; 

Οἵπερ οὐτηθέντες ἀκήδεστοι περὶ τύμϑους 

Ἑυδουτον, τῶν οὔτι μετατρέπῃ, ΝΣ ἀλεγίζεις, 

ἐκτὸς ἔλασθεν, 
Νερτέριὁν μ᾽ ἀπέθεντο μετὰ φθισήνορα βόθρον, 
᾿θρφναίην θχνάτοιο καρὰ σχιοειδέα χώρην" 
᾿Αμο᾽ ἐμὲ σεΐο κότος ᾿Αδιϊσουνος ἐστήοιχται, 

Καί μς μεταχοόνιον χλονέξι τεὰ μέοι 

δ ς ΥΣ 
Καὶ νὰρ σὴς παλάμης ἐρικυδέος 

μέρα ὩΣ" ̓ 
γ Τῆλε παρηγορίην ΡΕΙΕ 5 Δ πᾶσαν ἐταίοων" 

ἔθ 
ἐλξ ας λευγαλέῳ τῷ ἀποστυγέουσιν ὁμοῖον, 

τ Δ 1 ἀν ἡ 

4 τῶνξ πῶς βιύωντο καὶ οὐκ ἐῃέλοντα μ᾽ ἕπεσθαι 

Ἔχ δ᾽ ὀλιγηπελίης ἀμαρθύνετο χαὶ φάος ὄσσων, 

νθις τορος ει ὴ Γ Αὐτὰρ ἐγὼ κἀλεόν σε τόσης ἐπίκουρον ἀνάγχης, 

ΡΥ Ἂς - Ὶ «Ὦ " δι ἢ ᾿ οξ σὲ χεῖρες ἐμεῖο πανη μαδὸν ἡ ὀσῆντο 
τ᾽ Α Ἴ ι ἐξ ξϑρξς 

ἰητῆφες ἀναστήσουσιν ἀοιδούς- 
παςὰ τύμρον, 

5 . ψ " Νὰ Ἵ τε 
Ξὰ ποὸ ἡξΞἈυξσσιν ἀκηῦξσι θαύματα τ: 

τ 
ῥάγε ἀδια 

αὶ ἕαναξ, ἐλεητὸν ἀεί: 

[2.α." Δ ᾿ 2 ᾿ ᾿ΎΡῃ ἢ 

Καί σευ ἀληθείην ἐρατὴν ἐπ᾿ ὁλωλότι χώριν ; 

διὴ κνέφαν ὑγητὰ τεὰ ΡΊΞΗ μῖβεατ ἔογα, 
τ 

ἡ. ὙΡ .. 

Τούνεκά σε ζιόων μεθέπω χαὶ λίσσου᾽ ἀριογὸν, 

ἷ 
Ἢ σέθεν εὐδιχίην» ποολελασμένη εἰἴσετ 

- ἊΨ - ᾿ 

᾿Ηῶθεν δὲ λιτῇᾷσι μετεγρόμενός σε χαλέσσω, 
Τίπτε ιο: εὐχωλὴν ἀγχνόφρονα τηλόθ! πέμπεις, 
᾿ ἊΝ ν. ἘΣ ἡ ᾿ ε » 
Εὰ δὲ τεὴν ἱχέτχο τρέπεις παλίνορσον ὁπωπήν ; ; 
ἘΞ ἤδης πτωΐζός τ 

᾿ 
χαὶ ἐν χαμάτοισι μεμηλὼς, 

ΐ Η ς 
Ὑψόβθεν αὐ χθαμαλὸς γενύμην καὶ ἀμήγανος ἔργοις, 

᾿Αμφ' ἐμὲ σεῖο, Μάχαρ, πυχιναὶ διαμήν: ξς 
ΣΝ Καὶ σῆς ἠνορέης ΠΣῸΝ ας δείματ᾽ ἀτύζει, 

ἦλθον, 

᾽ΔΑμοῖ με χυκλιθουσι βαθύῤῥοον. οἷξ περ ὕδωρ, 

Ἠάντοθεν ἀμφιθαλόντα πανημαδὸν ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

Τείτονά μεν νόσφισσας, ἐμόν 0᾽ ἅμα πιστὸν ἑταῖρον, 

Οὐδέ τις ἀσχάλλοντι παρήγορος ἦλθε θυραῖος, 

ἹΝΤΕΝΡΗΒΊΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΊΤΙΟΜ, 1143 
Α ΠΟ δπμπ οἴη. οαμίθ». Ομ μοι ΠαΙοθν, σαθ]αια 

“Ροδαδγιῃ! 
δα σομ, Πρ ΟΡ ΙᾺΠ) γἱῦ ΒΙΟΠδ πὶ φοῦ 0}: 
ἘΠΟΠ ΩΣ ΟΊ Ἰο αι δὲ νουθτῃ ΠΌΤΝΑ Β νὴ ριτη, 
Ἰὼ οϑηλ ἰοχ ότι ΠΟ ἤνα5. ξοϊρη οι" ἀἸσοι, 
ῬῸΡ ΓΟΡ ΠΣ 9} [ον αὐ αιος κόθ1} ἀπ τἀν 
αΐαυσ θαμὰ μα δ αν .Ὡ1} Οἴαπια δᾶ! μαι σα οβ βοὴι- 

[ὈὉ. 
ΘΑ ΜΟΝ ΠΧ ΧΎΠ. 

Βδοα μοῦ Ῥνὸ ἡἹαοίοις ρῥ»ιυϊοιεις ΕΠ Πονοὶ, 

ΘΟ  ὐατον ΠΟ ΚΟ Π)ν. ΘΊΟΡΡ ΑΙ ΘΔ εἰδοιρηϊ. 

ΝΟΒΕῚ τορι, Θαπλθγθ Ἰατη πὶβ Ῥοίασορδ, 
1 ἀϊο οἴαπιο δὲ τοῖα ἀσοίς οἱ ἐδ ργσουῖδης ; ̓ 

Β [τη πὲ τ 1}}} ΓΎΘΟΔΟ πιοβ ἀπὸρ γΘΪΔ} ἀσα[υα, 
Εὐασα μαι 1}1 ρυθοθα5, Πόχ, ἔχάτη δύγοπι αὐἰῃησνοῦβ, 
Οποπὶαπιτ οποναίς θδ ΕΠ ρὸ ΤθῈ 5 ἀΟΙΟΛ 1 5 Δ ΠῚ πα 
Τυϊδυϊοτοιησαθ οὐτοιπὶ ματα, ΡγΌΡΘ νθη1 νἱία, 
ΔἘβιϊπιαθι8. Β1ΠῚ 6588. 5115 ἀδρ ]οὶς ἴῃ ἔογοληι, 
ΔΙοτ α]β φπαϑὶ ἔάσπ|5 Ξατα, ΟἿ ποῦ ἀμ ΡΔ ΡΘΕ αὐ αξοτ. 

(αατνβ ΒΟΉ ΟΣ ἐν ΤΩ ΟΛΤ ΠΟ ΠΡΟ. ΡΞ 9. Θχβίβίοῃς ᾿ 
δίσαξ νη δῈᾺ ἢ} ΔΟΘΠ [05 [πὶ ΒΟρΡΉΪ]ΟΡΙ 5, 

Ὀοτηιιτ λέ, Ταογα οὶ ἈΠ,4ΌΤΑ γαβρὶοβ πϑίθιο σύγαδ, 
Είοαται δῖ πιαλεεὺ 5] οὐϊοϑα τ χέρα θ  ρ αἰσὶ βυιη τ, 
Ῥνοϊαλαποὶ ἢὸ αἰήδούλααι .} οχτἰσσαηῖ ἸδοθῃΣ, 
ΟλΠ βίαοϑο ον 15 ἰῃ ἀθι τοβο ἰοσο, 
ϑαρὸγ η6. {15 ΤΌΡΟΙ ραν 15. σοὴ στ απ 5}, 

Ἐλλο ἀϊι παρ ατὰ οὐ ἐαρΡα ἢ πιὰ τηο]δϑία οὐληΐᾷ, 
Τρ ο σο ΒΟ ΙΔ σπθα ἀὐρὰ 5} ΟΥ ΟΤΠ. ΞΟΟΙΟΡΊΠ), 
7μ51 νόγὸ τὯ6 βονηϊοῖοβο ΔΠ0ὰ] αὐθτη}} ΘΠ] ΠΟΤῈ, 
ΔΚ Ὶ της σὰ ράσο σοροῦδης εἰδὴ τοχν νυϊοη οι 

τ βοσαὶ } 
οὔατα Τπιριθὴ 

ΓορἸΟΤ 1, 
σφίρνασα ὁρὸ τοραλματῃ ἰδ ἰαιο ἀὐ]αλοσοι συ 08- 

[αι υ8έῖξ, 

Αἀ τὰ νϑροὸ χηλσι15 τηδῖρ [οἰ αἷρ ΒΞ ΡΟ ἀ ΟΠ ΔΉ Τῆνς 

Ναηι {πιὰ ρα πον μτος ΒΟ ΘΠ ΆΠ 10 5 τη ΤᾺ ὈΠῚὰ ζΟ] 557 
ΑπῚ 5δπὸ τησάϊοί 551 Ρ]} σα πο 85 Ὁ 

ΝῺ δἰ }5 ἐπα τῃ ζῇ δορῦθονο. ΒῈχ, τι ἸΒΟ Το  Ἰ Δ} 
ἰοκ πεῖ, 

σε Βιαπὶ νου έαΐοπι ἀσια! ήϊοτα ἰὼ ρονάλο Ἰοσο ἢ 

Νύχῃ ἴῃ ΠΟ τῖβ δὲ ἐν 11}. τὰ ἀρ ρα ῦτ}. ΟΡυνα, 

Ἐπίαμια [πιβιἰᾶτὰ ΟὈΠΠ ἃ σΟΡΠΌΒΟΘΕ [οῦτὰ ὃ 

Πάσας τὸ γίνου αθώνα, οὐ μτεοον ἀὐἀηαϊονοηι, 

αμο γοιὸ ρτϑοθα5. οχοϊ ναί ἰο νοσαῦο, 

Οπαγθ ταῖἱ φτυσσοιη τα οτὴ Ἰοησὸ ταὶ εἰ5, 

Τάαμι τοῦτο ἃ ΞαΡΡ 166 δυθν!β νοϊροα σαὶ γα]πτηὶ 

Α ᾿ανεπίαίθ Ῥαιρονερθισ 6 τὰ Λα ΡΟτΊΡτι5 ἀλοίμθτδ, 

ἸΣχ αἷίο τανδαον πῸτλ1}}15. ἴαοίτι5. βαπι ο᾽, ΡΟ ΡῺ5 

[ορϑυιρβ. 

ὥσοαα λα ἴα, Ποαίο, ἴτῷ ἐγαμοιογα αἴ, 

ἘὺῸπ οἰ το θοτ!5 ἈΟΥτΌ ΘΒ Ἱ ἀτὸ ἰΟΥ ΓΌΤΟΒ τ ἀτάςπηρη 

αἰνοαῶν τὸ οἰνοτιν ἀοπὶ γροϊαπαα νοπε αὐτὰ, 

υτάϊαᾳαθ ναϊανόχασ τυἱὰ ἀϊο κἴπο οἱ Ἧς 

γιοίναπι ππϑιιοχ οοπραξί, τα θθσα πιο 5π|8]} ΠΠΠ5Τοτὴ 
[κοί ι, 

Νϑααδ αἰαῖ ΟΡΡΤΌΣΒΟ σοηδοϊαίον νορὲξ ΟΧίΘτ 5. 

Ῥγο γοσο ἔθ 0. ΠΠΆ Γο. ΙΔ σιοθὰ} 
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ΡΟΑΙΜΠΕ ΤΧΧΧΨΗΙ. ἃ 

μίφπιμι οαὐοεῖῖ με ομ απ νοεῖ Τα: 
Οὐίοιι ὑσἰ Ἢ δῖον ἐα τῆ ἡ ἀροιρηι, 

Το ϑηξον πα βου ον τα, οχ, (ἀάτῃ σο] ΟΡ }}ὺ, 

6 μοπογδίϊοιεα ἢ πο πμϑι τα Πα, οαπρ, γοργὰ Δ Δ. 

ΠΧ σα χἰδουτιοοτάϊαμι ἔαθ γα ἴθ] 5. 0118, 

Τυαιαθ νορτατοτα βιρταὰ ΟΟ]08 Ροπόνο ρϑηαΙ Γη. 

Ἑαδι5 ΤΟΙ 5. ΟῚ 1051} }5 ΟΡ ΠΏ ; 
Ταγναν! Πανια!, ἐλην 5 νου Πγ8115. ΞΡιΠρΡῸΓ [Ὧν 
Τηοδιπϑηίον ἀπ ποπτ5 ἀον οι 50 1118, 

Ἐπ αἹογίοβιι ὰ πα βόα ὰ (1 ΒΘ ’Ρ 6: λοίδαι. 

Οὐ! οοἰο ρας, δαΐθ, πα ἀϊνηα ὀρϑγᾶ, 

Ἐπ᾿ πιὰ νοῦ ᾶ5 βαποξοτα πὴ ἐ]ΟΓΠΔΟῺ]} 8. σαασο. 5ἐ}. 

Ου5. πσσοϊῃ ἐπι) 51 η1}}15 Οτὶ!, ΒΟΡῚ ὃ 
Αἰ αὰ]5. ΠῚ ἀΠσασηίΐο κι} Π|5. Ἰη ἴον [Π1Ὸ5 Ταϊπλο - Β 

{1}15 ἢ 
ΟἸον οβὰ5 [πὶ 6051115 βαποίοσα αι 1)6 15 ΒΘΙΏΡῸΡ 651, 
Θιαῖα πε παϑ, φαᾶπι (ππρηπ5, ἰγδηιοτ' ἡ6γῸ σϑρι 

[οτηπθς, 
Ῥεησομ5 Υἰνιαἰαϊη, τππ|5. {ΠῚ τό βότο δἀσααθ αν 7 

μ88 νον ας δυηλαίαι5 ΓοΡι}α [Δοία, 
Τρεῦ Ἰη οἴ Β1}15 ἐτη μοί ηι ΟΞΒ Θά: τηὰτίξ, 
ΤΠ] σσια5 τη] βαπ5. στα ρο5οὰβ σατο λοιον! σοοἱ- 

[ἰἀπίμτ, 

Βίσα!ὶ νὰ] πογαίαιη προ σθαπι Υἱσῦι 676 015}, 
Ποθοτγα γονῸ ΘΟ ὈΤ π δΠ5. οὐϊοβοβ ἀἸΒΘΓΒ151} ΘΙ ΓῸ π 

ἰλθ 8. 

{911 οἵα πὶ δὲ μον [αὐ ῬΟβ565510 5Ό {π|59} 0 }}}8, 
ἘΟμιη αἱ τη] τ5 ἰὰ πάατηθη!α ΡΟσ.15}1 απ πα], 
Αχαίσηοπι οἵ τπᾶγὸ πη σηϑαπι μα [6 οΙΚι, 
ἴῃ τ6 Τμαβουπβήσο Πογισ οὶ πηιβῆ το ΘΧΒΆΠ ΟΠ, 
ΤΠ ΟΠ ΟἾΒΞῚ ΒΟΠῚ 61 ὁ πὰ ρΟΙΘ πα (πὸ Ὀυπολίο, 
Ταῦ οχα οί  σση Πἀυπίϊα ἀοχίονα παλη8 ; 
{ππ 56 118 δὲ πα Ἰοἴσσαι ἐὰα πὶ οἰτοιτπα! δοά θη, 

Απίθ ἰ6 μι οαΡΓ μας Κογ 5616. πιἰξουϊοσυ δία, 
Βοαία 658} ῬΟρΡΌ]ι5 Βο!α Κι} Πα 5, 
ὅποϑ απ ψασ σι ἢ) πα δα τοϊογπαπι τόροί, 
ΞΟΤΩΡΘΓ σα δπέοα. ααϊι8. ἡ σἰ ποσι θη νοϊαρίαϑ, 
1δι σἸοτία ΟΟΙΘΡΡῚΒ 581}} Γπ|5ΠΠ|Π}5 Δαϊξν 
(ποιᾶπι ὑπαὶ [ρ515 σἸου Ια 65. ᾿ππο πε ΟΠ ἀἸιἴ : 
ΤΙ ΐψαο ρα 5 βασι σσυπτὶ Δ [ΟΠ ἀπὲ’ 
[πο υ18}15 ἐπ ἰοΡγὰ ΒΘΙΠΡΟΓ οδὲ πὰ ηἴτα σΠΠὶ ἃᾺ- 

[Ξ} 10 
πα δοῦ α}} Πρ 15, ΠΟΒΠΠ5 1508 6115, 
ὈΈσαΘ μια μα ΓΙ5. τπὶκ πτρο δα  ἀὐξε! Ἰοπρὴ5 : 
ΒΟΡαΣ ἴῃ μούθηϊο, οἵ ἴῃ νι: νοι δ θυ θ μα] 5α}0- 

[5ἰάίπηι. 
ὃὯφ Ρορθ!ο ορίϊτππιῃ ΟΠ 56 8 ΟΥ̓ΠΑΥῚ 56 ρα. 
᾿ϑαντάσηι ΓΔΠΥΆ] πὶ σπαγαχη δὲ ὁροτασίαπι ἱπνοηὶ, 
δα ποίο Δα [6 ΠῚ ἸπΧῚ ΟΡ ᾺΒ 5ρ0 60  Οβηχα οἷθο, 
Βίθη ΠῚ) πυβίγατα ΤΠ πα} ἡ} αὐτίοθηῖ ΠΆΡΘΒΙ, 
ΔΟΒΙ ΠῚ ΥΟΤῸ ΘῺΠῚ 5ΘΠΡΘΓ ὁχοί μοί, θυ τη, 
Νυπήμαηι ἐπ Π 105. δ. γοΠαρῖι5 [πὶ ἴπιξο, 
Νεααθ ἰρδατι ἰμ τ} 815. ἐπ [δοίανῖ5. {ΠῚ 5. τ άαγο 

ἴβ.16. 

ΟΕΓΙ ΘΠ 59. ΤΠ ὨΪΡῸΒ 5105 ἐπί Πιϊσὺ5 οσοίάαστῃ, 

ΑΡΟΙΙΝΆΤΗ ΕΡΙΒΟ, ΑΘΠΙΟΒΝ 1λλ4 

ΨΛΑΑΜΟΣ ΠΗ). 

ἤλξίον οὐρανίης πινυτῆς χαρίεντος ᾿τάνου 
᾿ν 

ΓΙ Ἂ Α Η μι. τ 

Ογῦσον ὀγδοάτῃ ἀμφὶ αξλος δεκάδι, 

Νωλεμέως ἔλεον, ἰχτιλεῦ, τεὸν ὁμνοπολεύσω, 

Ἐκ τινῆς γευτήνδε, Μάχαρ, νημερτέχ μέλψω. 

Φῆς ἐλευ μησύννν τεχταινέμεν ματα πάντα, 
Σεῖό τ΄ ἀληθείην ὑπὲρ αἰθέρα θέσθαι ἐτυΐηλην, 

Συυθεσίην ποι ησάμεθ᾽ ἡμετάροισιν ἀσίστοι ς᾽ 

"“Ὥμοσα Δαυΐδῳ, βϑεράπων δ᾽ ἐμὸς αἰὲν ἐτύχθη: 

Νωλεμέως σέο οὔλον ἐπεντύναται θοώκοις, 

Καὶ πολυκυδήευτα θρύνον σξυ πᾶντοτε τεύζω, 
Οὐρανοὶ ὑμνήσουσι, Μάχαο, τεὰ θέσχελα ξονα, 

Καὶ σευ ἀληρεΐίη ὑσίων χλισίησι μελέσθω, 

Τίς ναέτης νεφξων πανομοίιος ἔπσετ' "λνακτι; 
Ἢ τίς τοί ποθ΄ ὁμοῖος ἐν υἵάσιν ᾿Αθρανάτοιο ; 

, Η ὌΝ - Ν δ, “ὃ κ, 
Κύδιυνος ἐν βουλῆς ἁγίων Θεὸς αἷξν ἐτύχθη, 
Ἄ , , μὴ 3: 

Ὡς μέγας, ὡς φοθερὸς, πεοὶ δὲ τρόμος εἶλεν ἅπαν- 
[τας. 

Ἡπνητὴο σθενέων, τίς τοῦ μένος ἰσοφαρίζοι:; 
᾿ . ᾿ ὙΆ [ἢ 

Αὐτὸς ἀλεθείῃ χεχορυθιιῖνος ἀλκίμα ῥέζείς, 

Αὐτὸς ἐοισαχράγοιο βίην χτεχτίσσα) πόντου᾽ 

Κύματα μειλίσσων ἀνέλοις, ὅτε χυρτὰ κορύπσοει, 

Οἱά περ οὐτηθέντα ὑπέρδιον ἀνδρα γαὐτιλες" 

Ἰζάρτιϊ δὲ βρίθων στυγεροὺς ἐκέδασσας ἀλείτας. 

ξ ψαΐϊα τεὴς χτέοας εἰσὶν ἀγωγῆς" 

Εὐχκύχλον παλάμῃσι ρεπείλιχ θέχα κύσμου, 
᾿ ᾿ 

Καὶ βορτνν χαὶ 
" 

τε ἢ Ν Ἐκ: , ,"᾽». ἜΣ ὧδ τὰς νοι τα εὐόναν, Σοὶ περὶ θχδῶρός δ᾽ ᾿ὡμωνόϊμός τε χαρεῖεν, 

Απττυνφέλιντες ἀεὶ περὶ καρτεῖ σῷ βραγχίων: 
ὦ ἃ ᾿ ᾿ " ΤΣ . ᾿ 
Σὴ μεγχλιζέσῃω πρὸς θάσσεῖ δεξιξερὴ χείρ' 

Ἐλδιχίη καὶ χγρῖιχα τεὴν πεοιίσταται Ἐὔρυγν 

ἥΑντα σέρθ:ν ποοῤέουσιν ἀληηείη τ᾽ ἔλεός τε, 

Ὄλβιος ἔπλετο λαὸς ἐπισταμένως ἀλαλάξων" 
- " , : , 

Τῶν ἧτα: σξο φἐγγὸς ἀγήραον ἡνευονεύσει, 

᾿ὰντοτε τεορποιλένων οἷσιν τεὸν οὔνομα τέοψις, 

, Γ ιτ.«ἌἬἌ" "» 

πόντον ἀθρέσοχτον αὐτὸς ἔτευξας, 

Ξῖς - 2 ᾿ , “ 
Καὶ κλέος ἀμιβόητον ὑπ᾽ εὐδιχίῃ τι πεῆσιν' 

᾿ ᾿" ΔΑ δ). ͵ Ν . Οὔνιχα σύ σφίσιν εὖχος ἔφυς περιόσεον ἀλκῆς" 
τν ἢ," ἢ , " , ἢ ἢ 
Σοΐ τ΄ ἔτι θαρσαλέοι σφέτερον κέρας ὑψιώστιαν, 
, ἢ ν ὡ Ἔν “ εἴ ΕἾ Ἂ 

Αρανάτου κατὰ ταῖαν ἀεὶ πέλε! Ἐρχὰς ἀγωγῆς, 

- . , ῃ 

᾿Αχράντου βασιλῆος, ἀγακλεος Ἰσραΐλου, 
ὄὗ ᾿ ᾿ς ,Ν "» , 

παιτὶ πεοῖσι ταῦς προσλεξαο βάζων' 

ἐπὶ χρατερῷ καὶ ἐπ᾽ εὐρυῦδέῃ πόρον ἀλκήν, 
δὴ τότε 

Κάστος 

Ἔκ λχοῦ πανάριστον ἑλὼν κόσμητα θούώχοις. 
-ἦν ᾿ “" ν -. 

δαυΐδον θεράποντα φίλην καὶ ἔριθον ἐτεῦρον, 
Ἑὐαγεὶ δ᾽ ἤλειψα δέμας πεσικαλλὲς ἐλαίῳ. 
ΤΑΤῚΝ Αι, γα άνσν τ ἢ ον υδάσθο, ΠΝ 

αἱ γὰρ ναϊτέσην παλάμην ἐπιταῤῥοθον ἕξει, 
“Πμέτερος δέ μιν αἰὲν ἐποτούνειε βραχίων Ξ - Ἐὶ : Ἅ' Ψ 

ΝᾺ ΒΩ μι - 

Οὔποτε δυσμενέεσσι γενήσεται δος ἔπ᾽ αὐτῷ, 

Οὐδέ ὃ δυσνομίης ἐπὶ πέμασι υἱὸς ἐλέγξει, 

Δερχομένου παλάμῃσιν ξοὺς δηΐους ἐναρίξω, 



41λῦ ᾿ἹΝΤΠΑΆΡΕΆΙΤΑΤΙΟΝ ῬΒΑΙΤΕΜ, 

ἃ ΚῈ αι ὁβοιοβ νὴ διρδγαηἄοβ ἀδοίαγαβο, Καί μὴ ἀπεχ ϑν ΟΥΣΔΕ ἐλεγχέας ἐξαναφήνω, 
“ον . "3 ͵ " 
Καί οἱ ἀληθείη, ἔλεός 6᾽ ἅμα σύνδοοιλος εἴη, 

Υ κα ἢ , οὐπα οι 
᾿Αμφὶ ὃς μο: μεγαλαυχὲς ἀξιρήόμενον χέρας ἕξει, 
Χεῖρα μὲν οἱ θήτατια: δη᾽ ἀτουγέτοιο δλλ σοῦ: 
Καὶ οἱ δεξιτερὴ ποταιλῶν χαθύπεοθεν ἀνάξει, 
Αὐτὸς ἀοίζηλον πο καλέσει με τοκῆα, 

᾿Αλχτὴ»α σφοτέρο 
Βρωτότοχον ὃὲ μιν χ 

ἧς 0' ἄμα καὶ Θεὸν ἴσχων, 
ὃς ἐμὸν φίλον υἱέα θέσω, 

νξῷν 

ὙψΨηλὸν μετὰ πᾶτιν ἀοιστοπόνοις βασιλεῦσι, 
Νωλεμέως ἐλεητὶ 

ἐν οἱ συνθετίης 

κ γενεῆς τού. ̓ 

με θρόνος αἰγλήε 

1 δὲχε χεΐνου παὶ 

Μηδὲ "λετ΄ εὐῤικίησι 

: 
ν ἐνηέχ τῇρος »υλάξω, 

ἐοείσω, 
“αὐ δςδ ἀξ δὰ ς σπόῤος ἔμπεδος εἴη, 
ν οὐρανοῦ ἥματα μίμνει, 

ὑμῶν χηρᾶϊ 
μαρτήσουτιυ ἐμῆτιν' 

Ὧν ἢ : ὲ 
Αἴχε διχα:οσύνην ἊΝ πεύξωτι βέδηλον, 

Ἢ μετέρων δὲ γενωνται ἀμνήμονες ἐννεσιλων" 

λο 
ἘΣ 

τὸ θεσμῶν. 

, έμενος σχήπτρῳ στυγερά σφεων ὄψομαι ἔργα, 
Σφωιτίρας μάστιξιν ἀτασθαλίας ἐρεείνων, 

Τῶν δ’ ἐλεημοτόνην προτέρην οὐ πάγχυ κεδάσσω, 

Οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀλιρείη ἄδικόν τι πρόσῃε τελέσσω, 

Οὐδ ἐπὶ συνθεσίησι» ἐμᾷς ὁέξαιμι βέθηλα, 

Οὐξὲ μεταστρεψαιμι τάπερ χε: ἱλεσσιν ἔειπον, 
Ὥμοτα Δαυϊδῳ, σταθεροὺς οὐ ψεύδομαι ὅρκους" 

Ὄλέτω οἱ μετὰ πᾶσ! διηνεὺ ἕως γένος ἔστα:, 

Καὶ θρόνος ἡτλίῳ πανομοίιος αἰτγλήεντι, 

'οῖος ἐὼν οἵηπεο ἔφυ πλέθουσα σελήνη, 
Καὶ οἱ ναιετζων πιστὸς μέναν οὐγανὸν ἴστωρ, 

᾿λλλὰ τὺ παντηδαποῖσιν, ᾿Αναξ, μέηέηχας ἐλένχο:ς᾽ 

δ - ἐὲ ᾿ 

᾿Αμδολίῃ χρισθέντα τεῷ παοίλασας ἐλαίῳ. 
δ νήεσιεν ξοτοεύα: ἐδ ϑδευΐας μα ξοντας Συνθεσίην ἐστο εἰμᾶς φρ'σθενξος θεφάποντος, 

Καὶ οἱ πᾶσ: δίδηλον ἐπὶ χθονὶ θάχχο νηΐν. 

Ἔοχεοά οἱ σύμπαντα μεγάχλιηίεντα καθεῖλες, 
Οἴσι πάρος ὡρουρεῖτο: τὰ δ᾽ οἱ ἱ ὄΐτιστα τέτυχτο. 

ΟΥ̓ Καί ὃ παραστείχοντες ἃ ἀφαοτ: ἄζεσκον ἀδῖται" 
Β 

Δωβητὸς ἼῊΞ ξνητὰ παοὰ σ 
υ 

σφετέροισι θυραίοις, 

Δεξιτερὴν ἀνάειρας ἔπε: ἴδ μἔνων μιν ὀλέσσαι' 

Σφωιτέρους χύδηνας ἀναιδέας ἀρπαχτῆρας, 

Μαρναμένου ξίσεος χρατερὴν ἔστρεψας ἐρωὴν, 
᾿ Δ ν τ-᾿ λακακα 

Οὐδ’ ἐπιδευομένῳ χατὰ φύλοπιν ἦλθες ἀρωγὸς, 

᾿Αλλ’ ἔμεν (79:82) οὐλομένοισι μάχης 
Ἐ [ἔργοις, 

ΓΔ! πῶς οἱ στονότσσα κατίέῤῥιπεν ὁψόθεν ἕξον ! 

ΓΑ! πῶς τόσσον ὄλεσσε ψιενυνθαδίῳ θρόνος (83) ὥρῃ ! 

ἄν. .ἢ Ἀΐ ; ᾿ μπὰς να 
Δντὶ ὃξ αἵ» στεφάνων κατερήτυς πάντοθεν αἶσχος. 

Εἰπὲ, Μάκαρ' Τέο 
να πε δ ξσονες ἤέυ ΣΙΝ ΕΠ Ηυρτὸν ἀνχπτόμενον σθεναρόν σεο θυμὸν ἀέξων ; 

Μνῆσα!, Παυλδασιλεῦ, βρύτοος βίος ὅτσος ἐτύχθη, 

Μὴ τὰρ υανιδίως μερόπων τεκτίνχο φῦλον ; 

Σίς βροτὸς, ὃς θανάτοιο βίην χαὶ δεσμὸν ἀλύζει, 

ἢ 
μέχρι χοτεσσχατνης αλεπαίνοις, 

(19.892) Ἔμεν. Ποηθηάπχι υἱάβίαν, ἔμεν᾽ 
ἔμενε, γιραποὺαξ, Ἰριτ. 

: Ρῖὸ 

πεπλαγμένος 
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ΕῸΊΡΒΙ νόοτη 45, πα βου σον ΙΔ 410. 5.11] ΘΟΏΙ65 οἱξ, 
16. τὴ8 νόγο μἰοντιοσαὰ οἸαΐα αν σονται μα ΠΟ θ 11 

Μαθτ φαμίουι ρ51 ροπάτῃ μοῦ πἀομλ πὶ πλατο, 

Εἰ δἰπι5 ἀοχίογα {Πανῖοβ δροιν νον ο. 
1ρ56 οἴαγσα αι σα ρίστιθ γοσα θ᾽ ἢ 16 ρα ΓΘ ΩΩ, 

Ορι(α]αίον οι βιὰ πα αὐ  αἰπίαθ βιαλα!} δἰ σαι ΒΒ ρὴ 5. 

Ῥυμαορομίίαμι γογὸ οαπὰ ᾿ρ56. ἠοβίθαμι, σπασιιι 1 - 
{τὴ βοηδ), 

Ἐχοβϑαπὶ ἰπ[6Ρ πὴ πθ5 Ομ ΐηο5 τορθ5, 
ΘΘΤΏΡΘι τηϊβοτισογ ἴαπι το. αα1Ὸ βόσυᾶθο, 
Εἰ 1ρ51 (άἀονῖξ μεθοίανδπι ἤάθτῃ ἤτιμαθο. 
θὲ βῴσαϊο πὶ βϑοι! απ ὁπαγιι σθαι ἢ βἰαθι [6 51}, 
Εἰ “665. σἸουῖοβα. χααπία πη ὁ] ἀ165 τπα πσμ!. 

51 ἀπ] 6 πὶ οὗτι5. ΕΠ πχοᾶντι ΟΠ ἔπογιμξ Ἰόσαηι. 
ΒΝ οααο σαλα ᾿α 8015 5ϑαποῃίαν πλοὶβ 

ΒῚ 5. Π]1πὶτησατα ΓΘουν ἡ! θυΟ] Ια πὶ, 
Νοβίγογιι τη νόγοὸ ΠΡ αἴ Ἰηλ πιο 5. απ ἰδ ΟὙΊΓΩΙ, 

Το βί πᾶῃ} 5 βοορίτο οἄὐιοβθα ἱροοῦαπι τἰάθρο ομοτγα, 
δια 5 νοΡΡΟΡῚθ 5 50} 115 μογηα γθη8, 
ἊΒΡ 1εἷξ δαίθιμ πὴ κον οου ἀϊαπι ργιοσθι ΠΟ ΡΓΟΥΒῈ 5 

{ ἀἴξβρονραμι, 
Νοσαο ἰ νογίᾳ ὁ Ἰη 7 α8πη} (αὐ ἃ ἀπ σα ΤἀοἸδ, 
Νοάας ἴὰ ΤῸ ἀθε 1 θ 115 τὴο}8 θαΐγαο ῥνοίαπι, 

Νύσας ἀαα!αροὸ αιαν [4 ]}15. βυόξα]!ς 
Ζαγαν! Ῥανταϊ, ΒΆ11ὰ πο Ἰη θη ον ἀοτὰ : 

Βορίατη ᾿ρ5ὶ ἰμ0Ὁ ΟἸΠ 65 ΒΟΠΡΟΥ σ6ΠῈ3 ΘΣὶ!, 
ἘΠ ΡΟ 115. 5011 ΞΙ 15 ΒΡ ἀ θη, 

Τὰ} }5 ὀχ βίο αι 15 δὲ ρἴθηα Τὴ, 
ΠῈῸ ᾿ρ5ὶ παρ ΐδ ἢ 5 Π40115 τι ρηϊπι σοῦ] ηὶ (6515. 

γόραμι (ὰ οἰπϊσοηἶβ, Ηθχ, γνδγϑοοαίαβ ὁ5 τοάανρα- 
{Πα θρι5, 

Ὀιδιοπο πποίαῃι ἔπὸ τορι 5} οἷθο.. 
Ἐωρὰὰ5 ἀνον 511 ρΡοοροίθ (5. ΓἀπλῈ}}, 

ἘΠ ρϑἱ οὐμα ρας ρτοίϊαπααι ἴῃ ἰοῦτὰ ΡΟΒΆΪ511 08} - 
[νἴπμι. 

Βογία οἱ πηίνοτϑα ἱποϊγία ἀοκίγαχ δι, 
Οὐ 5 απίοα ουδιοάίοναμαν, ἔρεὰ οἱ ἰονχ 11. Τα οία 

[5πι1. 

Ἐπ᾿ σατὰ (ταπποιηθϑ ἀϊγιραογαμπί νἱαίοσοϑ, 

[π}πτὴϊξ μαΐθηβ Το α5. ὁ51 ἀηπ 5105. νἹοῖη08, 

δχιογαιη οἴ θναβὶὶ ργοροναπθιι) θαπι μον ον, 

ὅμο5 ἀσοονι5}} ἰ)η ἀθη 65. τά ρίοῦθβ, 

Ῥαβηαπεῖπ ΙΔ να! ἀπὴι ἀνθΡ 581. πα ροίαηι, 

Νόσαρ σθαι ἴπὶ Β6[1ο γρΆ]5.4. αὐλαίου, 

Θρὰ 6850 ρορηϊοίοβὶβ ρασπ Γἀαίαπι ὀρογίθυδβ. 

ΑΙ 1 4ὰὸ Ῥαοῖο οἱ Ἰπραθυῖ5 Ρτο οὐ [τ ΟΣ αἰϊο 5648 

ἈΝ ἀπὸ. ῥδοίο ἰαίαια. ρμογάϊαϊε ᾿χονλ ἰθτοηι5 
[ἰρρονο ] 

Ῥγοὸ ἁπίοια σογομὶβ ἀοιπ ἀπάτααθ ἀοάθοιι, 

Ὡὶς, Βδαῖο, ἀασαδάυο ἰρᾶῖπ5 βασσθηβθαβ, 

{ππῖθμὶ δούθπβιιηῖ να Π δὴ ἱπὰμὶ ἰγατῇ Δα ἢ 5 ἢ 

Βοοογάατο, Ἰοπλῖηα, πη οΣ ἵ8}15. γα φυσπία ἐπί, 

Ναμχ δῖα νᾶηο πογἱμ πὶ ἔδοὶδι σοπὰξ Ὁ 

Οῖβ τποτία! 8, αὶ πλοῦ ιῖβ. νην οἵ νἱποαϊαια. οἴϊα- 

[δἰοῖ, 

(88) θρόνος. Βογί, θρόνον, ἘΌ]Τ, 
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1χ Ἰπ’ το ΟΠ ΔΤ ΠῚ γΟσΔῺ5. πη Β᾿16 σον ὃ 

ΤΠ0Ὶ τὰ ἰχτο ΠΡΙΟΥ 5. ΠΟ ΠΟΟτ ἀ15 τη] ΟΥδα νὴ, 
Θαδλιι νη ααΐοα ΡΟ οἰ 0ὰ5 ἀπ 511 

Νύηπο ποῦ ἰδιη α] όσα πὶ Οὔ] ἢν 50 }}5. ᾿ΓΓΊΒΟΤ ΠῚ, 

Θυσνῖαπ ἀπίοὰ πυπῖλο ἔθ Βα πὶ μια ]ὰ γαῖ εἶπα, 

5108} (6 δηΐοα 1 π 1 εἴ μα] 1015 νΠΠαρορθ Ὁ ἀρθ- 

[τρὰβ, 

Οαἱϊ παὔχαο ἐπὶ ΟΠ δι δα ἰπιασίηθον ΝΠ] θα ἢ-- 
[τς 

Τα άδθ!}}}15 δον Ποχ, ῬΘ5 δὶ [508 6115. 

ῬΒΑΙΜΌΒ ΠΧΧΧΕΝ, 

δὲ {5 οὐἱοδέρην ἰουιεῖ τπιογξαϊθγι, ΔΟ.})}6}" σεὶ 
Δοξες πρνευγ αἰ βα εἰ δεςίηεις ξαηεμίι ἋΣ 

πὶ απίδα ὌΡΕΙ ἐαες ὑθβογαῖε : ἀτθο Ὁ6}0 δέ 
είανι σου σἴγοσ ποιαπήεα ἐαΥ θη, 

ΝοΟΡὶβ, Βεαίο, ὁ5 σοῦ αν ἴῃ ρονροία!β μοηθγδ! 8. 
Αὐίο βοάσ5. πιαμίιπ, ἃπὲθ. οἰΐαηι ἰδστίθ Πρπιᾶ πῚ 6 ἢ - 

[τἀ ἢ θ ], 

ΔΒ πο ἰλασθα οἱ, ἢ δῳσθθατη [6 ΘΟΙοῦ Δ Ρο, 
Ν πὰ λο} ἀΥ ΓΕΒ. ΑΒ] σὐΐαχσι ΤΌΣ ΒῸ5. Ὑἱσπτπὶ ἔθοο 8, 
ψαθθὴ5 ᾿ομλ ἢ Π)8 ν᾽ ίατῃ Ὠλαἰα ἩΠΠ6ὴὰ ΟἸΊκΌΓΟ, 
Ἠδϑίονπια να ἀπ οσαλ [115 ΟὨΠΠ1ὰ5. ἀἶα5. ἴῃ 

Γ ας, 
Οἱ δηΐο ρρα τον π5 οαπίσαλάτῃ Ξαλτα ποῖ ρα θαΠ}, 
ὙΠ ρ να "111 ᾿ρ5ῖ5. σρονὰ Πσμν Π ἀμ Π 05. 

Αὐτοῦὰ τηαθα πᾳ ρει ΘΎΙ1Ε νο]αΐ ἰὸ5; 

Αὐτόγα Πονθαΐῦ δἰ, Πού 5 μσίσυθα, 

γ βροια σταῦϑαμι ὁλάα!, οἱοορίαναας Ἰαρι(αία. 
Τὸ οὐΐπι τ ΒΕ ΟΉΠΠΠΙ ἴδ οί παισηιτβ ἀδοθηἴο, 

σαν ον ϑσοοσπβθηΐο πΡ 411 σο, 

Ἐπ σα ϊῥα ο5. ροΒ. 5} ΟἿ ΘΟ. 105 ἴπ05 μαναςηβ, 

Ὑ1ὰ ποίγα ο5. (πὶ Πππῖοὰ να] 8. 
Ῥυὼ ΠΕ πη τ {6 5 1165 ΤᾺ ΟΠ] βατηπ5. ἕσιηο, 

ΒΕ 16 βαοσδηβοινο ὁπαθατῃ ΠΟ τι λυ} Πτι5 ΡΟ θ ταν, 
ΝοΒέρῚ5. Δ ἢἿ5 ΒΟΡΘΊ ΓΙ 115 δύ ἀγαπθᾶ. 

γὼ δυιααπ Ποοα 5. (Ὁ ΠΙΡΟΥῚΒ βορίοτῃ 56, 
5᾽ Ὑ6ΓῸ σπΠ05 Ὑἱναιῖιδ αὐ ρ]ς οἰ οἴ, 

Πον) Δ ΟΥ̓ οἷν ποτ Π ἃ ΒΘΙΠΡΟ ὙὐαΣ Οδὲ ΔΏ 91 Π5, 
Φαοιίαῃι ΒΘ απ 18 {15 τηογίά᾽ οι ἀοιπαογῖς κοπονὰ- 

ᾧ (ἰολδιη, 
(15 ἴα] ἰνάϑοθ πη 15. ἸΠσΘὴ5 ΔΏ]η1}5 συλ ποτὶ ὃ 
Θἶ5 τὰ) ἀϊπα λον το Πρὸ ραγοοβ πὸ 
ΒραΤονα Ποιχύτανασι, ἔθ χ, 8515 δἰ. βίη 5, 
ΟἸΡὰ5 ᾿πιπιονία [5 βαρίδηα θα ρεθσου 15 σαντο, 658, 
Βακίης ἰγαβοὶ, αὐἱὰ δηίααμα ἰᾳαοαηάππὶ διιμὸρ 
Ῥι5, Βραϊο, [Δ πλὴ8}}5 Βα ρΡ ΓΙ αβ ἱπἀ]σοὰβ. 
ἃ δυχυνὰ τιον ΟΣ 1 ΡΙΘΗΪ σασιις, ᾿ποτα 15, 

[ἰπὰ ; 

Υοβαιρία!α δὲ Ἰωθα4 κα χ05 ἀἴθ5 ΟἸΠΠ 65: 
πον ὀγδίϊα ἀἸδῦ πὴ ἀρ ἴθ ἡ Οὐ] 5απατι5 Ὁυαη1- 

[ 15, 

Ῥγὸ ἀπ ηϊ5 4α]θ 18 ἀμίοα νἱάϊηιτ5 ἀο]οτ 5 Τα η(08, 
ΠΘΒρΙοΘ ὑχ05 ἴα αἴοβ, ΠΠπαδοι! α1ὸ, δὲ (πὰ ορετᾷ ς 
Πονττα νῦλο βαπὸ {15 ΟΒαΡ 5 ΘΟ νΘυβιι5. ργδθδαβ. 
ἔρίρηάον Ἰλδοοίβ ἀδοαπίαιαια ΠΟ θ 18. ἀρρᾶγοδξ, 
Ορογὰ γοῸ υθίραραιη ΟἸΡΙ τὰ ΤΑ ΠΌΠΣ. 

ΔΡΟΒΙΝΆΒΗΠ ΕΡΙΒΟ, ΤΔΟΘΙΘΟΕΝΙ 1448 

ἃ ἘΣ ἀἴδυο φίλον χχλέων παλινάγρττον ἧτορ ; 
Ποῦ μοι σῆς προτέρης ἐλεητύος ἄσπετος ἀλχὴ, 
Ἣν ἀχοΐβ ἩΣΟΕ πες ΣΝ ΜΩ͂ΣΞ Ἰκθην, τ ας ν Δαυΐδῳ πρόσθεν ὑποσχόμενος χατένευσας ᾿ 
Δ πδὲ τεῶν δμώων ἐπιλίθεο μωμηῤέντων, 

᾿ πάρης ἡμετίοῳ φερόμην καχὰ νεῖχεα χόλπῳ͵ 
Ὡς (83) σε πάρος δύέτοι χαχὸςξ ογέσιν ἔψεγον ἔργοις) 

ΟἹ ῥα τεοῦ Χριστοῖο χαὶ ἐϊχόνα λωδήσαντο., 

Αἰνετός ἔσσετ᾽ "Αναξ, θεὸς ἔσσεται ᾿Ισρχΐλου, 

ΨΆΑΆΜΟΣ 1190’, 

ΒΤ θέμις οὐράνιον φάσθαι βροτὸν ,. αἶεν ἐτύχθη 
λωσῆς, ᾿Αθανάτ 0 πιστότατ ος θεράπων" 

πᾶοος εὐχὼλ ἦν, τήνδ᾽ ἴαχεν Ξ ἧ ὃς τέτυχται 
Ὀγδοάτης δεχάδος ἀμῳ' ἐνάτη τὸ μεάξι, 

ΘΕ 

λαμ, Μάκαρ, γενοῦ ἕρχος ἐπ᾽ ἀλήκτοισι γενέθλαις. 

Ἰροὶν ἔδρας ὀρέων, πρὶν καὶ χρονὸς ἕομα γενέσθαι, 

'γκ παλαγῆς Βασιλῆα χαὶ εἰς αἰῶνά σε μέλψω, 
Μὰ μοι ἀποστούνας χραμλαλὸν πάλιν ἀνέοχ τεύξῃ ς, 

Ἀεχλόμενος μερόπεσσι βίον παλ ἐιδξσαν ἐλέσϑαι, 
Χθιχὸν ὅπως ἐτέων σέο χιλιὰς ἄμιχρ ἐν ὅσσοις, 

᾿ ν τ ͵ τ: 4 ᾿ , Ὁ πρὶν ἀποφρΐμενον φυλαχὴν ἔο γυχτὶ παρέσχε, 
Μωμητά σφισιν ἔογα γενήσεται εἷς ἐνιαυτοὺς. ( 

᾿Ηῶς ἢσι γε ενὴς παρΞ λεύσετα: οἴαπεο ἄνθος" ); ἐς 

ὼς ἐπ ες ε, καὶ ἀνθήσχσα παρέλθοι. 

᾿βσπέρη αὖθι πέσο!, καρφοιτό τε πετρωθεῖσχ 
Ὧι τς, δ ἐξ. ἡθ χεϊς ν᾽ σαντος ὥξιρ γὰρ ἀνόρανεες γεγενήμεθα μηνισαντος, 

Αἰνὰ κοτεσσαμίνοιο ταρασσόμενηι Βασιλῖος, 
: ἐμωξη Ξ 

Δυσνομίας ποούθηχας ἐπ’ ὄμμασι συῖσιν ἑτοίπους 

Ζωὴ νωιτέση πελέθε: σξο φέγγος ὀπωπῆς. φξῚ ἥ 

4.1 ὀλιγηπελίης ἴχελοι τρί μέρα καπνῷ, 
Καί σε. ὑδυσσχμένοιο φίλην χατατηχόμεθ᾽ ἀλχήν. 

τέεσσι πανείκελάς ἐστιν ἀράχνης. 

δεκάδες χρόνου ξπτὰ πέλονται 

ἔτω 
ον ἡ. Ἡμετέροι Φ 

Ζωῆς ἂνδ φομ, Ὡ- - {ν 

Ἤν δ' ἔτεα ζήσαιμεν ἐπὶ πλέον ὀγδώχοντα, } 

Τῶνὴς χόπος καὶ μόχθος ἀεὶ βίαυ ἐστὶ περισσὸν Φ λοπος χὰ! μθκ ἐν ζ ων, 
: ἥ : 

Οὕνεκα μειλιχίης βροτέην δαμάσειε γενὲ 9} ἣν, 

Τίς στο χωομένοιο μέγα τῳ εσὶ χάστος ἀνεγνω ; ΐ 

Τίς σευ ἀοιθμυΐσειεν ἀμειδξα δείματα θμδυ ; 

Δεξιτερὴν ἐρίτιμον, "Αναξ, σο ΣΝ τ: ἀναφαίνοις, 

“Ὅσσοις ἀθανάτη, σοφίη ποαπίδεσσι μέσηλε. 

ΠΠύεο χωόμενος" τί νόον βαρύμηνιν ἀέξεις ; 
Σεῖο, Μάκαρ, ὃμιύξσσι λιταξομένοις ὑ ΤΟΝ ; 
ΔῈ ἐν τ ΩΣ . ξ ἠοῦς ἐλέῳ βεύρίθχμεν, ἔλφθιτε, σεῖο, 

Τερπωλῇ καὶ εὐφροσύνγ, φτοένας ἤματα πάντα' 
Σρέααα, ᾿ ὗ Προ τα Ὅν χάριν ἡμερέων παρὰ σοι δεδιιίμεθα μόχθοις, ὡΝῚ 

: ἕ, χ » Ἂν ν Αντ᾽ ἐτέων ὧν πρόσθεν ἐλεύσαμεν ἀλγεα τόσσα, 
ΑΞ ΟΤΕΝ σοὺς θεράποντας, ᾿Ακήροτε, καὶ σέθεν ἔργα" 
Ῥῶν δ' ἄρα πα!σὶ φίλοισι παλίσσυτος ἡ 
Ἶ Ξ πότον τας ν Δγλάΐη Βασιλῆος ἀοίδιμος ἄμινε φανείῃ, 
ὝΝ ε ; ὰ ἔργα δὲ νωιτέσων εὐθύνειας παλωμάων, 

γεμονεύοις. 
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ΨΑΛΜΟΣ ἢ. 
Αἷνον ἀγαχλήευτα μέγας Δαυῖΐῖδος ἔμελε 

Α 

Καλλιχόρων μελέων εἰς ἐνάτην δεκάδα, 
ἤλφρθιτε, ναιετάων ὑψαύχενος ἄλχαρ ἀρωγῆς, 

Ἔν σχέποὶ βασιλέος ἐπουπανίοιο διάξει, 

᾿Ἐξερξει Βασιλῖ: Βίη καὶ πύργος ἐτύχθης, 

ἀοίδιμος ἑλπὶς ἀρωγῆς" 
Αὐτὸς ἐπεὶ ῥύσαιτο λίνοιό μὲ ϑηργτέσων, 

᾿νδτς 
νῦν 

Καὶ θεὸς ἄμμι πέλεις, χαὶ 

διύθου τ᾽ ἀσταβέος ταραχῆς περιπεπτηῶτος, 

Αὐτὸς ΓΑνχαξ σχ' εοῖῦ σε θεπσθῃς ξνῳ ἀμφιχαλύψει, ᾿ 

᾿Βλπίδα σὴν πτερύγεσσιν ὑπ᾽ ἀθανάτοισι δοχεύο!:ς' 

Αμφὶ δ' ἀληθείᾳ δωράξειεν οἵά περ ὅπλῳ, 

Οὐποτέ μοι νυχίῳ περὶ δείματι ἕλβι, 

Οὐδὲ μεθημέριον πταμένου δοιζηδὸν ὀΐστου, 
᾽ Η , ν ᾽ " 

Οὐδ᾽ ὑπονισσομένου σχοτίους περὶ πυθμένας ἔργου, 

Οὐξ᾽ 
: " ΄ - ν᾿ μὲ 

Ἐκ σέο μὲν λαιὴς παλάμης κατὰ Χιλιὰς ἔῤῥοι, 

Ἔχ δ᾽ ἄοα δεξιτερῆς μάλα μυριὰς αὖθ! πεσεῖται. 

δειμιήνε 

ὑπὸ δαιμονίου τε μεση μδοινοῦ ἀντιόωντος. 

᾿Ἄλλ᾽ οτις ποτὶ σεῖο δυνήσεται ἄσσον ἱκέσθαι, 

"βμπα γ8 μὴν χαθαροῖσιν ἐν ἀφθαλμοῖσι δεδορκὼς, 
ἤάξιον ἀμ πλαχίης καχοεργέος ὄψεαι αἷνον, 
Αὐτὸς ἐπεὶ ῥ᾽ ἐμέη:ν φυσίζοος ἐλπὶς ἐτύχθης, 

Ἢ ῥα παρ’ Ὑψίστῳ φορέεις τεὸν, ᾿Αλκιμε, θάρσος. 

Μήποτε δείδιϑι πάγχυ χαχῶν ξυνιοῦσαν ἀνάγκην, 

Μηδ' ἀλύης ὅτι σεῖο δέμας μάστιγι δαμείη, 

᾿Αμφὶ σέθεν στρατιῇσιν ἐ πουρανίῃσὶ κελεύσει, 

θφρα χεν ἐν πάσῃσι περιστιχόωσιν ὁδοῖσι" 

Καί σε, Μάκαο, παλάμῃσιν ἀειράμενο! φορέοιεν, 

Μόποτε τιμέεντα τεὸν πόδα λᾶϊ χαθάψῃς. 

᾿Ασπίδα θαρσαλέως ἐπιθήσι, καὶ βασιλίσκον, 

Ἰἴοβόλον δὲ δοάκοντα ποσὶν καὶ θῆρα πατήσεις, 

- 5 μι - 

“Ρυσαίμην μιν ἐμῇ μεμελημένον ἐλπίδι θυμῷ, 

ἸΙΣὔ δέ μὲν ἀμφιέσω: μάλα γὰρ μόθεν οὐνομ᾽ ἐμεῖο. 

Ῥοΐο λιταζομένοιο θοώτερον αὐτὸς ἀκούσω, 

Καὶ οἰχτειρομένῳ πέλας ἔσσομαι ἢματι πάντα! 

“Ῥυχάμενος δέ σε (387), κῦδος ἀεὶ μεγαλαυχὲς ὀπάσσω, 

καὶ μὼ ἐνιπλάσαιμι ἀτερυάντοισι γενέθλαις" 

Νωλευέως οἱ φέγγος ἀγέραον πω 

ΨΑΛΜΟΣ αὶ 

Πρῶτος ἐνενηκοστός τε τῶν σοφῶν μελῶν 

Ὃ ψαλμὸς οὗτος ἡμέραν ε 

Ὡς ἀγαθὸν Βασιλῆα μεγχκλήεντα λιγαί ἰν θῖν, 

Ἑαὶ πολυχύδιστον χιθαρᾳ πεὸν οὔνομα μέλπειν 

τὴς Σαδόατου. 

Ἐς ἐοῦς ἐρέοντ: περιφραδέως ἐλεητὸν, 

Κα' σξο τιμέεσσαν ἀληθείαν διὰ νυχτὸς, 

Κεύρων πλεξαμένῳ δέκάδα φόρψεγγ' λιγείῃ, 

᾿ῶς Ἰάνυμαι ἰ Μίάλα γάρ με τεοῖς, Μάχαρ, ἔργμασι 
[θέλγοις. 

Καί σεο ϑεσπεσίοισι νόον χεχαρήσομαι ἔργοις, 

Τίς χεν ἀνυμνήσειε τεὴν μεγαλαυχέα τέχνην 

Τίς πινυτὴν μέλψειε περὶ πραπίδεσσι βαθεῖαν ; 

Οὔτις τοι τάδε νξις ἐνὶ ὁρεσὴν εἴσεται ἀνὴρ, 

Οὐδ᾽ ἀεσιφροσύνῃ μεμελυικένος αὐτὰ νοήσει" 

Εὐτ’ ἀδίκους θαλέθοντας ἐπόψεται ἠῦτε χόρτον, 

(83) Σε. Ἑοτίθ, γε. Βρτ. 

Ῥατάυμ. ἀκ, ΔΆΔΊΙ,ς 

ΙΝΤΕΒΡΆΙΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΙΤΈΜ, 1φδῦ0 

ΡΒΛΙΜΠ5. ΧΟ, 
Ψψαμήοηι ποδιίθηι τπαρῆλς Πανὶ οϑοίμϊε, 

Ριμολνϊολπονονιοη Ὀρυδμίσ αἱ φπιόλατα ἀροαάδόνα. 
ἴοτηο, Ἰιαθιξατι5 δ] αἱλ Παξάτη θα ΌΧΙ), 

ἴῃ νοϊδιηθηΐο Πορῖβ οὐδε» ἀοσοξ, 
Προ! ἤδαι: ἈΡᾺΣ οἐ ἐατνὶβ 68, 
πὲ θα 5 ΠΟ 15. 5, οὐ σο ον ῖα Πάἀποῖα δαχι Π[ο; 
1ρ80 χασιιίαχα Πθ6τ8}}}} ἀ8 ἰδᾶιθο πῆ να παίογαιῃ, 
γρυβόοίθ. 1Π5[Ὰ}0}115 ἐαπια 5 ἐσερίαο, 
Ιρ586 Βδχ ὑτῆθΡοϑθο ἐὸ ἄοτϑβο οἰγουτη ἑθσοὶ, 
ἜΡθὴι δαθηλ Β6 1115. καὶ πο ΡΠ 109 τα ρα [α}}}5. 
Οἰγοθσι νοτὸ νον ζαξο. ἄγ Δ 1} πα πιᾶτῃ βοαίο, 
Ναηχαδμα ΜΠ πρσίασμο πὶ ράνογο ἰογιαίάθθ, 
Ναμο ἀἰατλα τη γΟΙΘ 8. ὙΘ] τη η [6 ̓  βαρὶτα, 

Νδαὰθ 5 4] ] Δ 16. ὁράσα ρῸ. ἔπχάα πδαοίτο, 
Νεσας ἃ ἀσιηοηϊοσαο πλθυ ἀλη οσθανγβηίο. 
Α πὰ φυίάουα ἤῦνᾳ πάη τὰ }}}8 ρογϑδμί, 
Ὁ ἀρῤχίτα νότὸ ναϊάο ἀδοοτα ΤᾺ 1Π1| ταύτη οαᾶοαῖ. 

γϑρα πᾺ]1ὰ5 πα ῃι [8 ῬοΙδτῖυ ριορβ δοσοάδτο, 
γοτγαμλίδηγθι ῬαΤ5 ἴῃ ΟΟα]}15 ἀς μι οἴ 08, 

Ὀϊμηδπι ρϑόσαβο τμα θῇ γ᾽ ΘΡ15 απ ἀδηλ. 
1ρ88. φαοῃίαῃι ᾿ηθὰ γἱνίῆοα 5ρ05. 85. 

58ὴ6 ἂρἃ ΑἸΕσϑἰπιατῃ ἴοτβ ἔμπα, ΒΟΡαδίρ, τόθατ, 
Ναυη χασπι {ἰπιχστὶβ Ομ. τπα ἸΟΡ σι ΘΟ ΠΟ αΡΓΟῺ- 

[δὴ πδυθβϑιδίθῃ, 
Νεαχαθ ἔα θ65οὰβ σα ἔα απὲ σογρὰβ Πάρ6 110 ἀσπλθ- 

[ἰὰς 
θ ἴθ τὰ} 15. ΟἸ Θ5 ΗΠ ΒᾺ5. ΤΠ ΘΒ, 

{πὰ ὁ 1115 Οἱνοστα σαῖς Ὑ118, 
ΕΔ δα, Βορῖο, τιαπῖθαβ Ἰοναπίθβ ρον αι, 

Ν πη ααδηὶ μβ]ογύδατῃ. λα ροάθιῃ [ἀρ 14] Πὰ5, 
᾿Αβριάομι οοπ Πάθαξον οὐ] σα ὲ5. οἱ Βαβι ἄποιμι, 

Ὑρηαρπδίαχη νονο ἀραοοποηι μοάτρα5 Ἐ οοθοῦα οθὴ πὶ 
[σα] οΆ]}5, 

Γι Ρονγανθντα οτη 8 Πἀδηίθηι 5ρ6ὶ ΔΠΤΩΟ, 
Ῥνοθὸ νόγὸ ον πάπα. δα] ἀδ δ οορηονὶ πο- 

ΠῚ ΤΏΘΌΤΙ, 
Κατα βαρ ρἰ οατιίθτη οοἹοτῖα9 ἴρξθ ἀαδίαμη, 

Εὖ ταΐϊϑδύθτ ρτορὲ ὁΡὸ ἀἰσθμ5. οὐπη 5, 
Ετὶριθηβ γονο δαγῃ, ἀροῦθ Βορογ δ ουοσππι ρτδ- 

[μ9Ρὺ, 
ΕΠ ραπι τορίοδο ἢ 1015. ΞΘ ΟΠ 15 Σ 

ΘΆΡΡΟΣ οἱ δὴ πον 10 οβίθχιάογο, 
ῬΒΑΤΔΙΠΣ ΧΕΙ. 

Ῥγρίγλμδ ποπμαργεοθίηαδαιο ἀοοέογηνς, σαννκῖνηληι 
Ῥϑαΐηιις ἴσα αἰέν αὐ Βαρ αῖὶ. 

Ουδηι θολαμ Βόροπι πο γίαμι σδϑΏοΓο, 
{ α]οντοβίββ ματα οἰ άγϑ' ααπι ΠΟΠ6Ὼ ΘΟΙΘδρᾶτο 

ΑΒ ἀὐτοτὰ ἀπ αμ 1] 5αάαἴο τῇ ξυϊοογα τη, 

Εἴ τακατ ἈοαυΥ 1] 61 νον δέθι ροῦ πούζοτα, 

ΕΙά μη ρ᾽ σα πτὶ ἀδοϑάδηι οἰμανα βοπονα, 
Οαδιὰ Ραπάδο ἰ γα] οπῖσι πὸ ἰαϊ5, Βεδίβ, [αοίῖβ 

[οὐ δοίβϑ, 

Εἰ ταὶ ἀϊνίηῖ5. δηΐθλο σα θο ΟΡΘΌΙΡῈΒ. 

Οαὶϑ Ἰαίανου ἱπατὰ τηὰμηϊ σαν ἀσίϑτῃ ἢ 

Ουΐβ ρεπάδηίδιι δ [60 ἡ Ρτῷ ΟΟΓΠ5 ριο μι ἀάτῃ 

Νά μὰ5 αὐ λυ 0 ἐδ ρΊθα5 ἢ 1} 15 οὐρβποοδί νιν, 

Νϑάαθ 1 ἀρά!π|5 ἰρ5ὰ ἰλᾺΘ.Π|πεῖ ς 

ὅσαι Ἰἴσαοβ Πογθηζθδ Ὑἱἀ80}} 5ἱσυΐ υ 
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Εχ αἷίο νἱἀθηΐθα ἐπ) αβ Ὁ 119 τλν 5188, ἃ Ὑφόθεν ὀπτεύοντας ἀρεσμοσύνης ὑποφέτας, 

0 βϑιῦροῦ 58] πιὰ} ἁιοιοτἘ5 511 ΒΧΙΜΙ Ὅσρ᾽ αἰεὶ σφετέροιο κακοῦ ἄρξειαν ὀλέθρου. 

{πὴ 2 ον 8} 15 νου ἴα 5ο] 5, [δχ, ἢ ΒΒ ΠῚ 15. 68. ᾿Αθάνατος ὁξ σὺ σοῦνος, "Αναξ, ὕψιστος ἐτύχθης. 

Ποβίαια ρογθαμ!, ᾿αονιιηὶ πὰ ἈΠ σπκ5 ἡ 0} 0105. Δυσμενέων ἀπόλοιτο τεῶν γαχοεργέα φῦλα, 

Ῥγουϑαθ νϑγὸ νΘ ἢ Γ5 ἀἸΒΡΟΓ Ρ αν μΟσοαίο 65. Πανσυδίη δ᾽ ἀνέμοισ: χεδχορήσονται ἀλεῖτα:, 

να! νόρὸ απϊοονηὶβ αθα σοῦ μὰ ἰπ αἰταμ Γδεξίηθι, Οἷα δὲ μουνοχερῆος ἐμὸν χέρας ὑψύσε θύοι, 

Εἰ απ Ποτεδῖ ἴῃ ρίηρα βορηουναβ ο]θο. Καὶ πολιὸν θαλέθοι πεοὶ πίονι γῇ τας ἐλαίῳ, 

Τηϊαϊοογιαα Ἰαθογίοσαμι τυθουαηι νἀ Ποίαμ) αἃ5-. Δυσμενέων πολύμοχθον ἐμῶν Ἰδον οἶτον ὑπωπῇ,, 

{ρθοὰὰ, 

ΑΘΟΤΡῚ5 γογο Ποδίϊαμι ἴα θο᾽ ππΠ 5. Πιχοῖῇς δ᾽ ἀντιδίων τερῳθήσομα: ἀγγελίῃσι. 

πὸ αὔψαο ΠουΘ} βαποίτ5 Πι οσἕα]}15 νοϊα δ αὶ, Τῆμος ἄρ᾽ ἀνθήσει ὅσιος βροτὸς οἷάτε φοῖν!ξ, 

ἄἔζχας ἀρθυπάαιιδ πὶ ν ε1 415. Πα] οοάχιδ, Ἴσά γε βριθόμενος ἀλοερῇ Αιδανίτιδι κέδρῳ, 

Οὐ ἀἰν᾽ηῖβ ἀοτ 5. ΙΔ η Δ] 5δαμ!, Ὅσσοι θεσπεσίοισ'! δόμοις πεφυτευμένοι εἰσὶν, 

Αἰη5 Ἰπατπογία 019. Πογοδιμξ [γ6]. Αὐλᾷς ἀρχνάτῃσιν ἐπανθήσουσι Θευῖο, 

Ρίπραϊβ ἀθαμάαπίοβ αὐπαῖς ἰπ 5θηαθοῦα! 5 Δεπηρονθ, Παλέου πλήθοντες ἔτι περὶ γήραης ὥρῃ, 

τι. [ὰ5 Βοη δ ρα θηῖθβ Ἀπηπη Ια θὴ δίησαία : Ὡς θέμις ἐσθλὰ παϑόντες ἀπαγνελέουσι, ἔχαστα" 

Ουοπίαηι γθοῖὰβ Γὲχ θεὰς ΞΘΙΏμΟ 65, Οὔνεχεν ᾿θύφοων βασιλεὺς Θεὸς αἰὲν ἐτύχθη, 

Νοόσαθ ἱπίψαδηι ργῷοογα 5. τηδη τὰ οα 15 ΟΟΟα] ας, Οὐδ᾽ ἀδιχο» πραπίδεσσι νόον πινυτοῖσι καλύπτει. 

ῬΘΑΤΙΜΟΝ ΧΕΙ. ῬΆΔΝΟΣ ἢ Μ΄. 

Π16 Καδϑαῖϊ οαγηῖθα θαυτὰ ἐθοϊηἰ ἬΜματ' Σχδύάτου τὸ μέλος Δαχυῖδος ἔμελψεν 

Οἴει ποπαροδδμιον βοσιι πὴ) αὐϑο ρον. Ἄμφ᾽ ἐνενηκοστὸν δεύτερον ἐχτελέσας, 
Ταπιονία 5 τορηανι, σα ατὰ νθτὸ π᾿ ἀ0}1 ἀΠΟσοτομι : ᾿Αθάνατος βασίλευτεν, ξὸν δ᾽ ἐνεδύσατο κάλλος" 

Ἰπαϊι5 γοτὸ ἃιη 0} }} ΠΧ δοοϊηοί5. 680 τοθογΟ, Δυσάμενος δ' ἐσατεινὸν ἼΑναξ ἐζῴσατο κάρτος" 
δαοῦτο γιὸ ἱποοηοιββαηι, ἱπΠηϊθασι ροβῖ! πιὰπ- ᾿Λαφαλέως δ' ἀδόνητον, ἄπειρον θήκατο κόσμον, 

[ἀππ. 

πηπιοτίλ 5, νοτῸ 58.185 ρατα(Ἰββί πιὰ δύ βειηρεῦ: “Ἄφθιτε, σεῖο 2ὲ θῶχος ἑτοιμύτατος π λει αἷτ" 

ΔΡ ταἰπο ππὰπαϊ ᾿ν6 ἃ 1551 Π|Ὲ5. 65 0115. Ἔκ παλαχῆς κόσμο!ο μαγάρτατος ἔπλεο μοῦνος. 

ὕπάϊηαρ βοπουὶ Πάν οἰαπιαηὺ ΠΆΘΠΕ18, Πάντοθεν εὐχέλαδο! ποταμοὶ βούωσι ὁ εέβροις, 
1] ἀθεΐοβο οὐμοηϊο5 γοβοθανο, “Ῥοΐγῳ χυματόεντι λιλαιόμενοι κελαρύζειν, 

ΑΡ οἰδναίαγαπι πα] γάτα ἀφιᾶγαπι ἔγοθλῖία, Ἔξ ἀναειρομένων πολέων ὑδάτων ἐουμαγδοῦ, 

Οἰαΐα παμ! βιαιρομᾶα οἰαία ὀρορὰ ΤΡ 15. ς Πάντα πέλει θηητὰ υἱτήορα ἔργα θαλάσσης" 
Θοΐα5 ἴδχ δὐπαῖν }»}}}5 ἢ ὁ ΧΟ Θ 518. 65}. Μοῦνος ἴλναξ θηγτὸς ἐν ὑψηλοῖσιν ἐτύχθη. 

Τοβεγοοηῖα ἅπῷ, λοχ, ἀπαπ ποτα ἤίδι πάρ μι Μαρτυρίαι σεν, "Αναξ, συμφοάδμονα τξ, τῆν ἔχουσι, 

Τοιλρ]ο τιατίιαϑ5 γοβῖο ΞΘ ΟΡ ΘοησΡραὶ, Νηΐῷ ἀκηρασίν, βασιληΐῳ αἰδὰ ἀρέρει, ἡ 

Τοπηρογοὸ ἱπἤηΐτο οἱ πὶ αἴθ Βιι5 [οι ἰδ, Ὥρῃ ἀτερμάντῳ χαὶ ἐπ᾽ ἤμασι αηχεδανοῖσ!, 
ΡΒΑΙΜῸΣ ΧΟΘΗ. ΓΆΑΛΜΟΣ ΤΣ 

Οπαϊονγπίοτιο Βαδραίογυση, ἀμίεο Ὠαντῖ οοοίπὶξ Τετραδι Σαδῥάτων γλυκερὸν Δαυῖΐδος ἄξεισεν 
Οἴροα ποπαησοϊηλίηι βιιαθο σανηλοη, ἐρν δίνη. ᾽Λμφ᾽ ἐνενηκοστὸν ἐδὺ μέλος πρίτατον, 

Τρυπιοσ αἶα ἐπ μον Ομ 05. ΒΘΙρΡ οι 66. Ὁ]ίοΥ ἰδχ : ᾿Αράνατος μετὰ πᾶσιν ἀεὶ πέλε' ἔχδικος ἐσσύν" 
ΝΌΠαΙΩ ΘΡα Ροβοθ 5. ΠῸΧ ρἶδ ἀϊἸβοορίδε Οὔτιν᾽ ἐρευθιόων βασιλεὺς ποινῇσι δικάζοι, : 

Ῥυ]οῖιτο ἰΙορσθ5 ἔργο β ὀχα ᾶγ Ποχ ἰονρῶ, Καλὰ θεμιστεύων ἀναείρεο, Κοίραν: ταίης" 

Μοτγοθήθῃ ΒΌΡΟΓΡΙ5. ᾿πβο] θη: το ἀδ5, Με σθὰν ὑπερφιάλοισιν ὑπερδασίας ἘΈΡΟΕΝΝ 

Αὐαὶ!, Βεοαΐε : φυσι βῆιιο τὶ οοουγραπὶ Ἰ ριΌΡῚ 7 κλῦθι, Μάκαρ᾽ τέο μέχοι βίῃ, χρατέουσιν ἀλεῖται ; 

ὕβαποααο 506] ον διοίονο 5 ΒΙονγια θα πιν, Μέχρι τεῦ ἀμπλακίης ὑποφήτορες χὐχήσουσι, 
Γἀπαὰϑ ὁγαοίαπιβ5. σον 8. ἸπΊ ᾳαλὴ} σοι μι 6] αι ὁ Γλώσσῃ ἐρευνόμενο! κεχδίτς ἀθεμίστιον ᾿ΎΕ 
Δι οδ5. ΠΆΡΠΜΙ 8415 Ἰσψαοηίπη ᾿σροαυΐοία, Ἰδογατίναι κακότητος ΟῚ ΠΝ ν τατον εαδ τ 

Θαὶ ἔσαιπ μόρα], Ιἰοχ, 5010. Ροπαυγαμ! βάτοι ἢ ΟἹ στο λαὸν, “Αναῦ, δαπέδῳ θέσαν ἴσον ἀραλθὴι 
[ΠΘΟΟΒΒΙ ΔΙ, ' μὰ 

Εἰ πφροάϊ! αΐοπι προ Ρ ία 6 ἰ[αατὴ αἰριραουαμε (ἃ- Καὶ χλῆρον γακότησι τεὸν διέπεοσαν ἑλόντες, 

[μἰβηίοϑ, ᾿ ᾿ 
ΡαρΡΊ] πηι 1 θυ οΘτα ἢ, ΟΠ Βαθγα εἴ ΤῸ νυ] 1 Π], ᾿θοφανικὸν κατέπεςνον, ἐχειρώσαντο δὲ γήστν 

π 5 ν ὰ : εὐδδν » τ δο Ἵ τ αμ ΥΠ Π ν » κα - ν ᾿ . " Βὲ ρογοσυίπτπη ἀοπηπθριηξ δάνι ΠδΠὶ 5[π6 αἀ)ίοτο, Καὶ ξεῖνον δαμάσαντο νεβλυδα νόσφιν ἀρωγοῦ, 
Νεσὰβ τίη ἀἸοἴαπι οσ] ββδίοιῃ ται: ἀμάθαμι, Οὐδ' ὄπιν οὐρανίην βασιλίτον ἐμπάζοντο. 
Νοὸπ δπΐπα Δ 0ο}} ραϊααη! Βα ᾿π( Προ γτο οθη- Οὐ γὰρ ᾿Ιαχώδου δόκεον Θεὸν ἴδμενα: ὕόριν. 

[ἀπ 6} 18π|. 

τές ἀρ εμα ἀπῖπιο ΠΝ εἶμι}: Ὁροξᾶ, ᾽Αλλ᾽ ἄγε, σόνθεσθε κραδίῃ τάξδς, νήπιοι, ἔργα" 
Γι Ὁ . Υ Ἧ [ 11 ΓΥ τς ἡ ᾿ ᾿ ἀμ οι α ἀνίριοιας εἶα ικαδι δια ἀμΐωμωι, ς πΣ ἐς ἀκδεῦῃ ἀθτος ἐγααύμιεξαω, ὅ ὮΝ ἢ ῥ᾽ ἀκοὴν ἑτέροισι διδοὺς, οὐ μᾶλλον ἀκούσει: 

Αἰ ΠχὩ} 15 ῬάΓΘῚ5, Δ᾽ οΥαἢ ποτὶ γἹ 6 0] ῷ ᾽ Ἔ ; ΜῊΝ ᾿ 
β ᾿ ἐορθτγᾷ ἢ φάεος γενέτης, ἐπέρων οὐκ ὄψεται ἔργα; 



1488 ΙΝΤΕΠΡΕΒΕΤΑΤΙΟ ΊΝ ῬΒΑΠΤΕΥ, 14) ὰ 

Ἔξνεα ραιδεύων, χακίην οὐχ ἐλὲν ν, ἃ ὕθηξοβ ὁταάίοηϑ, ἱπιρτοθιἑδέοτη ποπ πονίξ ασίποτο, 

Ὅς μοῦνος μερύπεσσι νοήματα πάντα ουτεύει ; Ὁ] 5015 ΒΟΙ αἰ Ρ3 ΒΘ 9115 οτήπηθ9 ρΙδηίαϊ ὃ 

Μαψιδίην δεδάηχεν "λνχξ μεοοπηΐίδα βουλὴν, ναηπτ πον ΠῸχ ΔΤ τα σοΏ 5: ἢ), 
"Ὄλόοιος ὅς ῥὰ τεῦσιν ὑπ᾽ ἐννεσίησι δαυτίη, Βοδξτβ 4Π} ἔπ|8 ἃ ππαη ὰ 5 οι 1 [πι8. ΠΠΟΥΊΕ, 

Θεοσμοτόκους μελεδῶνας ἐῇς φρεσὶ σεῖο νοήσας. 1. σ]ραῦαβ σατὰβ 5815. ΔΜ 5. ἐπα 5. ΘΟΘ ΙΓ Ὠ5, 
Μείλιχα βουλεύων χακίης ἵνα χα!οὺν ἀλι ὅξη, ΜΗῈτα ὁ μ 31116}5. ΤΠ α Τοηρὰ5. ΟΠ σας, 

Βόθρος ἔως δυσάλυκτὸς ἀτασηάλλοντ' φανείη, Ἐονορα ἀσηθο [Π 6 Υ}(8}}}Π15 ἸΠΘΡ θη} ραϊοδί, 
Οὐ γὰρ ξῆς ποτε λαόν ἀποὀῥίψειεν ἀπωπῆς, ΝΟ θαμὰ 580 ἀπ πηι ΡΟΡΆ]α πὶ ΡΟ [ἰοὐθὲ ἀβρθοῖα, 

Οὐδὲ γαταφθιμέκην σρετόρην ὑπερόψεται αἶσαν" Νοῦπο τηατοθβοδπίοηι βαδπι ΠοσΠ σοῦ ραγίθ), 
ως κρῖμα τεκοῦσα ἠεχατοσύνη πάλιν ἔλθη, τσ π 8 ἡ πἸ 118} ρΑΡΊΘΠ5 [51}1π τα Ῥβτιπι νθηονὶς 

Πάντας ἀποχκρεμόωσα φίλων ᾿θύφρονας ἔργον, Ομμτι 05 Βα βροπά 5. Ομ ατόγαση το οίτο ΠΟ ἢ ΕἾ8 ΟρΡΌΤΙΠΙ, 
Ὁ ὁλοῶν τεύξειεν ἀναστήτος ὀλετῆρα; υἱ5 Τὰ 1μὲ1 ρου οἱ οβόῦι ρατᾶνου! σοδα ρ 65 οΟ» 

[οἰβόγϑτα ὃ 
Τίς δὲ μὲ θωρήξας ἀνύμων ἐπὶ δῆριν ἐγείρῃ ; ΘΟ γ6γῸ ΠλῸ ΔΙ ΠΊΔΏΒ. 1π| αϑἰοσατῃ δα ῬΌσΔηΙ 6Χ- 

Ρ ΟἸδανοτὶὶ 
.ὶ κκή μοι μενέχαρμος Αναξ ἐπιτάῤῥοθος ἔστη, ΝΙΒῚ γαἱπὶ 6 1 55 δχ δάϊπίοτ βὲο 5βοι, 
Ἰζαὶ κεν ἐμὸς πεπότητο συνέστιος ἀτδι θυμός, ΕἸ τι πιΘ 5 το 556, ΘΟ ΡΘ  ΠΔΠ}5 1Ἰὔοστιο ἀπ πη 5. 

υῦτε γὰρ ὀκλάζοντι νόῳ ποτὶ φύζαν ἐδέγμην, Θαάησο δαίτι ΟἹ ἀμ. αλλ Ἀἃ Τπρᾶπ Ἔχβρὸ- 
[ οἰαν!], 

Αὐτίκα σή μ' ἐλεητὺς, "Λναξ, ἐσάωσε φανεῖσα δίαίηλ ἃ τὴ πιϊβουϊοογάίΐα, Ποχ, βογγᾶν οοὴ- 

[ΞΡρίοαία. 

Ὅσσον δ᾽ ἀμφ᾽ ὑδύνῃσιν ἀμέτρητον φέρον» ἄλγος, Θαδηθαη νοῦο 1 ἀο]οΥ  ]αθ. ἱπη πα Ο θα ἰδγοθατη 
{( ὈΣγαοίαλϊτ), 

Σῇῆσι παραιφασίῃσιν ἐμὸν περὶ θυμὸν ἰάνθην, Ταϊβ οοπϑο δ] σηΐ θτι5 τη 60 ἴῃ Δ ἴπτο ὌΧ Πα ταία 5 ΒΉΓΩ, 
ληή τοι ἰκάχυς, Ὁ Αναξ, ἀδείας ἐννύθεν ἔστω, Νιιψα} (ὰ βοᾷ, ἴοχ, ἰα {πᾶ8 ῬΤΌΡΒ 510}, 

“Ὅστις ῥιγεδανῷ τελέει θεσπίσματι μέχαον, Ὁ εἰβίαο [ἀ0}}} να τοῖπὶο ἰδθότοπι, 

᾿Ανέρος ἰσχανύων ὁσίου διὰ θυμὸν ὀλέσσαι, ὙΠ σαρίδθδῃί βαποῦ ἀπ η ἀπὶ ρογάδΓο : 
Μαψιδίως ποθὲν οἴτον ἀναιτίῳ αἵματι ῥίπτειν, Ἐγακίτα αϊοθηθ μογηϊοϊοη. ᾿ΠποῦΘ ΔΕ βαηραΐηὶϊ 

{ ὁοβαογὺ, 

ἸΑλλά μο: αὐτὸς Ἃ Αὐαξ πανυπέοτατος ἕρχος ἔγεντο, ΘοάταὶΕ 'ρ56 δΧ Βα ρ το σ 5 Πχ Θ Τα τα ἔπ οῖτι5 Θϑί, 

᾿Ἑλπωρῆς ἐπίχουρος ἐμῆς θεὸς ἢ ἀν ἐτοῖμος" ΤιΔαοίῳ αἰὐγαίον τῇ δοο Π»0τ|8 ῬΟΠ ΡΆΓΔΙΩΣΣ 
Ὃς χείνοις ὀπάσειεν ξῆς ἀντάξια λώδης, (ῥα: 1Πἰ5 τοῦάα! δόταπι γοβροηάοηέία σοαμιπιο] αν, 
Καί σφεᾶς ἅμο) ἕσγοισιν ΓΑνὰξ σφετέσοις ἀμαθύνε: 184). ΕΓ ὁ 5 1 ρον 8 Ὸχ κὶ15 σοη Ποῖ, 

ΨΑΔΜΟΣ δ᾽ ῬΒΑΙΜΕΒ ΧΕΙ͂Ψν. 

Δαυίδου πινυτοῦ καλλιχόρονυ κιθάρης Ῥαυϊαὶς ρυυϊονεῖς οἰοσαγε 5. οἰείκαν 

ὑλαφ' ἐνενηχοστὸν τέτρατος εὐεπίη. Οἴνρεα ἠοπροβίγνισα μαρία γλρίο(ΐα. 

Δεῦτ᾽, ἐπαγαλλόμενοι γηθήσομεν ἀμφὶ "Αναχτι, ψοχῖίο, οχβ Παη βοὸς Ἰιοσααν ἦρ Πθρο, 

Μέλψομεν ἀθανάτῳ παιῆονα 1οἱ μέν! κύσμου, ληαῦγὰ5. πον α 1 ρθδηᾷ Ῥάβιονὶ παπτι ἀλ, 

ἼἌμφ᾿ ἀγανον φοσόνη θείην μεθέπωμεν ὀπωπὴν, απ Παρ τα!ο ἀϊντ τη ἀαεθράπυι 5. να 1, 

Ῥηθόμενοι ψαλμοῖσιν ὁπῶς ἀλαλάξομεν ὕμνον" 1μο!δῃίο 5. πν τῇ 5. ΘΙ Πλ. 1 06} ΠΘΤΒΟΠΘΥΜΤΙ5. ΠΥΤΎΛΙΙΙ; 
οὕνεκα δὴ μετὰ πὰσ' Θεὸς μέγα χάρτος ἀέξε:, Οαομίασι 5αᾶηῸ πίθου ομλῆθ5. Ποὰ5. πᾶσ, ΓΟΒῊΣ 

( ϑαρεῖΐ, 

Καὶ πάντων μακάρων βασιλεύτατος αὐτὸς ἐτύχθη. ΕἸ ουσπίαθν Βοαίαναηι γΟρΡΆ ΕΒ μ 15. Τρ50 οθῇ, 

Οὐποτ᾽ ἀποῤῥίψεις φίλον καὶ ἐνηέχ λαὸν, Ναβαιδτῃ δα]λολαὶ ἰᾶται οὐ πιῖβολ Ρορη] τη, 

᾿Απανάτῳ παλάμῃ μερόπων κλυτὰ πείρατα γαίης, Τιραθ ον} πιὰ πιο οταη 5 ΠΟΝΣΕΡ5 (εν τ 09 ἸΟΓΓα; 

Οὔρετιν ὑψικόμοισιν ὑπέρτατος ἐυδασιλεύων, Ὁ Μοπτθα5 ἈΠΟ ΌΤα 5. ΘΌ ΠΏ 5. ΠῚ ΡΟ 8118. 
Αὐτὸς πόντον ἕτευξεν, ἀναχτοοίῃ δὲ μιν ἴσχει, ἴρ86 τῇᾶτὸ σοῖς ἐπι ροτίο Υγοὸ Ἰβϑαμι ἑο ποῖ, 

Καὶ χθονα πουολυδότειραν ξαῖς τεχτήνατο χεραξ, Ἐξ τόυγάσχα πὐπ]ορασι ΔἸ αἰ. 915. ἐα Ὀτί σαν μὴᾶ- 

{ πρὰ5. 
Δεῦτε, λιταζόμενο:; περὶ γούνασιν οἶσ! πέσωμεν, γρηΐζδ, μι ϑοαπίοβ αὐ ροπὰ ρ51π8 το ἀλη 5, 

ὄντα Θεοῦ κλαύσωμεν, ξὸν δ᾽ οὐκτίσσεται ἔογον, Δπμο ἤθαπι Ρουθ ηλιθη 51 ΌΤη γΘΓῸ ΤᾺ 5 γα [Π} ΘΓ 18, 

Οὕνεχεν ἡμερίων βατιλεὺς ἄμα χαὶ Θεὸς αὐτὸς, θαϊα ἀϊαγπονη ὸχ 5112] ΟἹ 1) 6 15. [μ88, 

Τοῦ δ᾽ ἡμεῖς ὅσα λαὸς ὁμοῦ καὶ ἤρέμυατα ποίης, Νοὸβ νόρο ἀπ ΡΟΡῚΪ 5. Θ[Ὶ5. ὁΕ αἰαὶ ραβοθτος 

ἘῸΝ εἴ κὸν “Ἀνακτος" ἀκούσετε οὔχσιν αὐδὴν, Ἡοάϊο οἱ ἴογὶθ δ ϑῚ5 ΔΙ Οὐ 15. ἀασὶ 5, γοσθηι, 

Μήτ πος κείη κραδίη καὶ ἀμείλιχος εἴη, ΝῈ ομἱ τοσ σον δὲ ἰπαθηῖίο ἰὉ, 
ὯΣ ἣν ὅτ᾽ ᾿Αβανάτου κραδίην ἐρεθίζετε ἔογοις" σαί φαλμᾶο ΠΟΥ 8115. σον ἰνγι (8515. ΟΡΘΡΙΒῸΒ, 

(8 ᾿Αμαθύνει, Βοτέρ, ἀμαθύνοι, οοπβοϊαΐ, Ἐπιτ. 



1λ0δ ἈΡΟΙΙΝΑΙΠΙ ΕΡΙΒΟ, ΚΑΟΘΊΙΟΕΝΙ 1ἀῦ0 

ἃ Ὡς πάρος εὖτε Θεοῖο χατὰ τρἀχεϊαν ἔρημον, 
Ὑμέτεσο! τὸ πρόσθεν ἐπειρήσαντο τοχῆξς, 

Οἱ μευ τεσσχράχοντ᾽ ἐτέων ἴδον ἔργα χαὶ ἀλκὴν, 

ὉῚ δηΐοα οπηὶ Ποῦ ἴῃ Βοαθνὸ ἀσϑογίο, 

Ψδοῖρὶ οἵπα ἰσηϊανόν!} ραΊΓΟΒ, 

Ουἱΐ τηϑὰ «παάταρίπία ἅπ15. τἰάδυιπι οροτγὰ οἱ θὸ- 

{1τομ ΐαμι. 

Ιπ46 ὁρὸ Π]ατη ρογπίοϊ οϑᾶτα οὐδ βοηοΓ ΟΠ ΘΙῊ ς 

θἱχὶ νότο : Οὐγάϊθιι5 ΒΘΉΉΡΟΓ Θυγανθσμηΐ, 

ΝοΒΙΓὰ5. Δα δ. ΠΟῚ ργονβ88 ᾿ [6] Χορ! ἢ νἱδβὶ 

Τατγανὶ ἰναΐίαϑ. ποη ᾿ρ805 γοααῖθπὶ νι ἀθγο, 

ΡῬΒΑΉΜΌΘ ΧΟΥ͂. 
Ῥοπῖο ἐἰϊιϑ ρα δοοϊαία Ἀθῃΐδ. 
αυϊά γοοοσπῖε νοῦ ροβὲ μετά παν έρηι, 
αἴτοα ποπαροδίναμιι φιπέιαι οανπιοι {[ἀσιοιμὴὶ. 

Οαπίνο τ] όσοι πονίβ σαγμ  Ιθα 5, 

Ομπΐβ,ι ρσϑροιθηΐοιῃ οοϊοργαῖο Ῥαβίογθι, ἰόντα: 

Νοιηθὴ ρ᾽οτίοϑαπι γθϑθηδ!8 Πορὶθὲ: 
Τονίαπαίο ἀϊο ἴῃ ἀΐοπη δάσια ἀπημπίίαίο πη 6 Σ Δἴσιον ζμὰρ ἐπ᾿ ἤμαρ τὸν σημιένχτε φέγγος. 

ἀὐπιιθας γτατῦὶϊβ ὁααπὶ ἀπ Ὁ οότοτης ᾿Βθνεσι παντοδαποῖσιν ξὴν ἀγγείλατε τιαύν, 

Μιγάοαϊα σἰαγιοσα 6. σαι ρορα 15 : 

Οιἰοηΐαπὰ 5 6 τη ΚΠ 115 δέ, δὲ Ἰασ}}}}15 ΒΘΠΊΡΟΓ Θϑδὲ, 

Εἰ ρανογϑτα π΄ οαλμθρ5. ἀϊ18. να! αἸδεθ ατὰ. ἰθη θὲ. 

θωπιοιααι ἰἰἰοΐϊα αἰ δύ} ΘΟ  θι15 ΟΠ 5 ας 

Οὐἴααι ταύϑαμι ἄγιαατα 580 ἤθῖι5 σοι 1ἀ{| σομ 5116, 

[μαὺ5 οὐ Ἰηᾶρη5 ἄδοοῦ δαουιη 1} σοπϑροοία οὐυ- 

ιἰογιι. 

Τοιρίο μυγιίᾶ5 δὲ ΠΠπιβίτὶ5 σοησγαι! ρον, 

ΑἸΤογί σοοὶ ἤ60 Βοηογεῖπαιο Οἱ βου Ἰδις 
ΑΠοεῖα Βοπογᾶηἀβ νογᾶηι βἸονίϑηι ΤΙ Ε1. 
Οαρὶοπΐθ5 Βδουιἤοῖα γοϑίσα Ἰηἰγοίίο ἰῃ αἰγία: 
Αἰγίο ἰὼ βαποίο τοραίο Ῥαβίογομπι τὰ], 

νθεν ἐγὼ χείνην ὀλοὴν ἔστυξα γενέθλην, 

Ἔκ δ᾽ ἐνάμην, Κοαδίγσι διηνεχέως ἀλάληνται, 

Ἢμετέρας δ᾽ οὐ πάμπαν ἐπεφοάτσαντο κελεύθους" 
Ἴμοσα μηνίσας, μὴ σφᾶς χατάπχυσιν ἰδέσθα!, 

ΨΑΛΜΟΣ ΚΕ, 
δώματος αἰγλήεντος ἀνεργομένου Βασιλῆος, ᾿ ; ᾿ ἄρα ταν τὶ 
Δαυΐδος χελάδησεν ἀναξ μετὰ ληίδος αἴσαν, 
, ἃ Η , . ᾿ 

Αὐφ' ἐνενηχοστὸν πέμπτον ἄξισμα λιγύ, 

Μελψατέ μοι Βασιλῆχ νεηγινέξσσιν ἀοιδαῖς, 
μᾶσα, μεασθενέτην ἀναμἔλψατε Βοιϊ μένα γαῖχ' 

" - Ἂς 
Οὔνομα τιμῆεν κελχδήσχτε Πα μδασιλῆος" 

θαύματα τιμήεντα Θεοῦ μηνύτατε λαοῖς" 

Οὔνεκα δ μέγας ἐστὶ, καὶ αἰνετὸς αἰὲν ἐτύγθι, 
Καὶ δέος ἐν πάντιστ' θεοῖς χρατερώτατον 

Δαιϊμονίων εἴδωλα θεοὶ πέλον ἔϑνεξι πάντες" 

Οὐρανὸν αὖ πολύχαλχον ζῇ Θεὸς ἔχτισε βουλῇ" 

Αἷνος χαὶ μέγα χάλλος ξῶν κατ᾽ ἐναντίον ὄσσων, 

Νηῷ ἀκηρασίη καὶ ἀριπρεπὲς ἥρμοσεν εὖχος, 

Οἴσετε παμδασιλῇι Θεῷ τιμήν τε καὶ εὖχος 
Οἴσετε τιμήεντι φερώνυμον εὖχος "Αναχτι, 

Δεξάμενοι θυσίας σφετέρας νίσσεσῃε ὑπ᾽ αὐλάς" 

Αὐλῇ ἐν εὐχγέϊ λιτανεύσατε Ποιμξνα χόσμου, 

ἀηῖς οαπι (6118. απὐνογϑα συμπονθαίαι Ποροῃ. ὕλντα θεοῦ χθὼν πᾶσα ταραπσσέσθω βασιλῆος. 
ὨΙοϊίΘ ρορμ}15 σαῖάθτα : 605 ᾿ὰ σηλῃΡ5 τορηϑι, Εἴπατε δήμοισί γε’ Θεὸς μετὰ πᾶσιν ἀνάσσει, 

Εἰδαίηι οὐ Βόπι ΠΠνμανὶι, αὔθ. ἢ. Τσπρῖι5. ΠΟΥ (Σ Καὶ γὰρ χύκλον ἔρε:σε, τὸν οὐ χρόνος οἷδς δονῆσχι, 
[πόνεγὸ. 

ῬΟΡΌ]ο5 αΠι}5 σοπ ρὸν ἸοΡΙΒὺ5 λυ ἀ]οοί. 

ΟἿ [οίθηΐαγ, δχβα το! νθ᾽Ὸ 5111} ἰοργὰ ; 

Λαοὺς ἰθυπόροισιν ἀεὶ θεσμοῖσι 2ιχκάζοι. 

Οὐρανοὶ εὐφραίνοιντο, ἀγαλλέσθω δ᾽ ἅμα γαϊχ" 
Ματὸ ἐὰγθοῖαγ, οἱ φααῦ παι ἀπά τηΔΡ]5: 

Ἐν Γογὶβ απ 5. 5π.} πηϊνοσϑὰ ρα θαηΐ, 
ιπίααο απο δχξαλίρηι βίη} ἰρηὰ σρο δρᾷ οἱ να, 
Απῖο Πϑυτὴ ροβὺ ἰθνγᾶπι ΓΘ. λα ἴθ τη ΓΟΙΘΩΣ : 

ψρη, ΟῚ πὶ Π ΟΠ ΠΠ65 τη αρ ΤῸ 5 ῬλἀΠσᾶνο, 

Ομ 65 ἴῃ Θοᾳα αἰ6 νοῦ }5 νογσοσ ΔΠΙΔΌΤΗ. 
[πησπδη} νογιίαϊο οα σὴ 5. ἱπιβ οθ.] οι. ΡΟρῈΠ15. 

ῬΒΑΒΜΌΒ ΧΟΥΙ, 

Ηόντος ὁριγέσθω, καὶ ὅσα τοέωε. οἰὖμα βαλάστητ' 
Καρποτόχοις πεδίοισι» ὁμοῦ σύμπαντα γαρείη. 
Δή τότε γηθήσειεν ὁμοῦ ὃρυμὰ πυκνὰ καὶ ὅλῃ, 
ἼΑντα Θεοῦ μετὰ γαῖαν ἐπειγομένου βασιλῆος, 

Ἔλυςφε: γὰρ μερόπεσσιν ὀϊζυμοῖσι διχάζειν, 
ΤΠᾶντας (88) ὑπ᾽ εὐδιχίης χαλέων ἀψευδέχ θυμὸν, 
Γλῶσσαν ἀλυηθείη προχέων ἀχλινέα λαοῖς, 

ΦΆΑΛΝΟΣ ἔζὶ 
Ῥαυλὴς τυκείξνανι, ϑίαμι αμαλάο ἀοοαρὴξ ἐογγαθι, 

Οἴρλοα τιοπαψοβθμει δορίζι σαν. ἘΚανιΩΝ. 

ὕδαάο, (6115, (μὰ οὐΐμο 8686 σα] φα]βι πὰς ἱπιροταῖ, 
ἀλπάείθ ο}} ϑρδόγοια, ἱιβα] ἐδ] μὰν. 
Ῥγομδ ἴθχ ἀυλ}ὲ οἰνοατηάδίᾳ5 Εἴ ᾿ὰΓΡῖπ 6, 
ϑεάδθιι 5Ὰ ὡὠαυϊίανο Κα] 0} ν αι αἰ 5 ΟΥ̓́ΠΆΤ 5. 

Δαυίδου παλίνορσον ξὴν ὁτε δέξατο γαῖαν, 
᾿Αμφ᾽ ἐνενηχηστὸν ἕκτον ἄεισμα φίλον 

Καὶρ:, χθὼν, σέθεν ἦρξεν ὃς οὐρανίοισιν ἀνάσει, 
Ρ Χαίρετ' ἐπ᾿ ἀγλαΐη, νῆσοι! πολιῆς ἀλοσύδνης. 

ἘΠῚ ταν ) ἘΣ Ευγὸς "Αναξ νεφέλῃ πεπυχασμένος ἐδὲ γυέλλῃ, 
Θῶχον ὑπ᾽ εὐδιχέῃ [50] κρίσιος περὶ πάντα πυχάζων. 

[πη ρ δεῖ σπὶ Τογίβ βγῶ θ1} ἀγάθηβ ἐρπ15, 

υἱὲ μῆης οἱ δΒίπο δχαγοῖ σΊΓΟ 65, 

Τεῖ 5 ἃ αἰνίπ}5 απ πα δαΐασ Βρ]σπογι θα: 

[ι νότὸ υἱὰ!, αἱ σοιῃτηοία 58η1 Γαπἀατηοιία ἀπ 1- 

{ἀπὸ ἰετγῷ. 

Μοΐδ5. δυΐομ ογοαπλ ΒΟρΟα. 56 ν᾽ Παχογαπέ 

[οτι, 

: ᾿ - τῆτο - Κόοιρανΐης σθεναρῆς προπορεύσεται αἰθόμενον πῦρ, 

Ὄ- ἃ ΣΥΝ : λξξειεν Χχλεῖ.Ἅ Ὁρα χεὺ ενβὰ χα! ξνῇχ χκαταραξξειεν ἀλείτας, 
ΦΑΝΉΝ, ἐς ἢ ᾿ ἜΡῸ " Ξ ἐλάμπετ Ξ σιν" ΣΧῦῶΣ ὑπὸ 0 σπΈοι ΠΕΙ͂Ν ως μαρμαρυγῇσιν 

ἃς δ᾽ ἴδεν, ὡς δεδόνητο θεμείλια πάντοσε γαίης. 

ἤν ΡΕΣ πὲ δ ᾿ ἐΣ Ψ 
Οὔὕρεα α΄ ἄμφι Αναχτ, ὁμῶς κατετήκετο χηρῷ, 

(85) ἩἸάντας, οἷο. Ἰδογίο Ἰοροηάανῃ δἰ1, πάντας ἐπ᾽ (88) "Π|ά ὕονίο Ἰορθης 86) Ὑπ’ εὐδικίῃ, Κονία, ἐπ᾽ εὐδικὶ ; 
ἐπ᾽ εὐδικίην καλέων ἀψευδέϊ θυμῷ, Εριτ, ὦ Ἴ ΘλρρηἸοαιομοπ' ξὐλρῆν, ΕἸΣ 
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Ταΐης παντοδαπῆς κατεναντία {{μδασιλῆ Ὥος. 
Οὐνανοὶ ἀστεοόῤέντες ἀνήγγειλαν θέμιν αὐτοῦ, 
Κα' κλέος εἴδον ἅπαντες ἐπυυρανίου Βασιλίος. 

Αἰδείσθων Ἐπ τ ον γλυπτοῖσι πάροιθε, 
Κῦδος ὅσοι παρέχουσιν ἐνὶ σφετέροις εἰδώλοις, 
Αγγέλοι αἰγλάεντες, ὁμῶς ὑπυκλίνατε γοῦνα, 
Ἰέρπῃ ἐῆσιν ἐνὶ φρεσὶν ἔξογα οὔρεα Σιὼν, 
Καὶ πραπίδεσσ: γάροντο ποσίχροτ᾽ ᾿Ιούδα κοῦραι, 

ὙψΨιεμέδοντος ἕκητι μεγχσθέν εος τέο δίκης" 

Οὔνεχα μοῦνος ἔπλευ, Πανυπέοτατε, τόρ μασὶ γχίῆξι, 

Ὡς οὔτις, χλυτόμητι λέην, θεὸς ὑψύσε ἤοθης. 

Ἔκ χραδίης Ῥιλέοντ ἐς οἷον θεὸν, μέρμερα θέσθε, 

ὧν θυμὸν φιλέει πανεπίσχοπος ἔζοχα δούλων, 

Καί σφεας αἰὲν ὀόσετ' ἀλάστοοος ἐκ παλαίων, 

᾿Αντολίη πΊ ἀμῴεν ἐπὶ βλεφάροισ. δικαίου, 

ὕπερθεν ἐσίχκετο εὐρέων ζτορ, Ἱερπωλή τ᾽ ἜΠΕῚ 

Παμόασιλῆ: χάρητς ἀμόμονες 
Ἀδὶ ᾿ ΕἸ ἐπ 
Καὶ βρητέοις οὔασιν ἐνᾶσατε τοῖό γε νέην, 

ΨΑΛΜΌΣ", δ᾽, 
μ᾿ εὖ 

Δαυΐδος τόδε ἀμφ᾽ ἐνηχοστῷ ἕάδομον ἦσε. 
Μέλψατέ οἱ Βασιλῆα νεηγένεεσσιν ἀοιδαῖς, 

Μοῦνος ἐπεὶ θη ητὰ σοναῖς ποιήσατο χερσί, 

Ἰρυῤίχαις, 

δεξιτερῇ σφετέργι ζωαρκέϊ πάντα σάωσε, 
72 Ν , Καὶ πολυχυδάεντι βοαχίονι πάντα φυλάσσει, 
Παντοδαπῶν ἀλκτῆρα κακῶν ἀνέφηνε βροτοῖσιν. 

᾿Δλράνατον, χατέναντα πολυσπερέων γενεάων, 

Σϑωιτέρην ἀνέτειλΞ διχαιοσόνην ἐσατειν ἦν, 

Μνήπατο γὰρ κατὰ θυμὸν ᾿Ιχκώδοιο μελάθρων, 

Εἴό τ᾿ ἀλυηθεΐης ᾿Ισραήλον, 
᾿Αμφαδίην ἐνόησαν ὅλης κλυτὰ πείρατα γαίης, 

φέγγος ἀλεξίχαχον μεγαλοσθενέης Πασιλῖος, 

περὶ δώματιν 

μᾶσα μεταχλυύεντ᾽ ἀλαλάξατε Ποιμένι γαΐα" 

Ψάλλετε γηθόσυνοι, λιγυρῷ δ᾽ ἀνχμέλψατε κώμῳ᾽ 

Εὐκελάδῳ κιβάρῃ φορμίζετε Ἰαιλύκσελῆε" 

'Δμφ᾽ ἐλατῆς σάλπιγξι (καὶ οἱ κέρας ἴαχε βόμδον)" 

Αντίον ἀθανάτου ἀλχλάξατε Παμῥασ'λῆος. 
Ηόντος ὀρινέσθω, καὶ ὅσα τρέφει οἴδμα θχλάσσης, 

Βύχλος ὅλος, χαὶ πάντα τάπεο χθόνα ναιετάουσ', 

ἐρσὶν ἀγειρέσθων ποταμοὶ πλαταγοῦντες ὁμαρτῇ 

Οὐρεα τερπέσθων θείου χατέναντα προσώπου, 

Εἶσι γὰρ, ἦλθε ὃὲ μᾶλλον, ὅπως χθονὶ καλὰ διχά- 

ἴζοι, 
Πάντας ὑπ᾽ εὐδικέης (817-88) χαλέων ἄψευ διδῶ θεσμὸν, 

Γλῶσσαν ἐπεσσύμένο! ἐς. κὐ το ς ἀκλινέχ λαοῖς 

ΨΑΛΜΟΣ π΄. 
᾿Ἄμφ᾽ ἰνενηκοστῷ ὄγδοον ἡδὺ μέλος, 

Δαυΐδου λιγυρῇ αελπομένου χινύρῃ. 

᾿Αθάνατος βασί λευσε Θεός: αὐ χαίφετε, λαοί, 
Ἤμενος ΣΟ χερουδίμ' ὅλης λθονὸς ἕρμα 

τῷ ὦ 
οῇ α 

δονείσθω, 

κλεινὸς "Αναξ υέγας ἐν λααϊσί τ᾽ ἀγητός, 

Μελπόντων ἄμα πάντες ἀγήοαον οὔνομα σεῖο. 

(817-88) Ὑπ’ εὐδικίης. Ῥοτίο, ἐπ᾽ εὐδι Βύιτ, 

ἹΝΤΕΒΡΙΕΤΆΤΙΟΊΝ ῬΒΑΚΤΕΝ, 1458 

Α Τδυγὼ οὐ ατίο ἃ οοπδρθοῖι οταϊ λϑίουῖβ, 

ἢ 

ΟἹ 5ί0 114} αὐ ἰανονραπ! 5 0ἰδπὶ 6715, 
Εἰ ρ]ουίαπι νἀ δναηὶ ΟΠ 65 οὐ  θβι5. ἤθϑὶδ. 
Εσπαθοβοάπι μην ο αΠ} 1118. ΒΟ ΠΕΠΊΙὰ, 

αἰονίατα αὶ ρεθομΐ ἢ. Ξὰ15. δία ] ΔΟΡῚ, 

ΑὨρθιῖ ϑροηάθη!θ9, 51 Π|ὸν σαγναῖο ροηπᾶ, 

Γῳφἰθηίαν δ }5 ἔπ π ΘΠ Πρ 5 ρεοίραϊ πιοηζο5 ΚΙ 0, 
Εἰ ρεϑοου 5 βαυάουδηὶροα θα5 ρ]αυδοηῃίοσ απ 

({|1ῶ, 
ΑἸΠΡΟΙΘ ἢ 5 ργορίεῦ πηὰρηδηΐτῃ πὶ ἔπ Πὶ [1151 {ἰὰ πὶ, 

Οποηίλιη 5015 65, ϑιιπητηθ, ἔσει 15. ἰδργαι, 

1|8ὲ πα} }π8, σα 51 Π 0 ΠΟΡ1]15 να]άθ, ἀθι5 ἴὴ δἰίαιϊα 

[ο]ογαίαϑ 88. 

Εχ οονάο σΠΠπςδ πη δ5. βοίαπι ράχη, οὐτίοβα ροπίίθ, 
Οποτῖτῃ ἀπί ιν ἢ μ}} σατνϊὰ οόγπθηβ ρΡΩ ΟΡ 8 

᾿ΒΟΡΥΟΤΊΠῺ, 

Ἐῤ 605 β56ηθὲν ΠΡΟΡΑΡΙ ναβίαιοτία ἀδ Δ Π]ΡῈ8, 
Οὐδ ὴ5 {Ππχὶϊ βαρβοῦ ρα] ροῦν β 158}, 

1 αι ας ἀ6 βαρογηδ οὐσαραν" το ΟΣ) ΟΟΤ, 

Βοιαῖηυ ραπάδίο ποι 0801 110 85, 

Εν ἩπΙΔη 5. ἀν 1] 5 σΘἸ θγαϊθ 6] 5 τη εθιο ίϑμ, 
ΡΒΑΆΙΜΕ5 ΧΟΥΙ. 

δαυτᾷ ἢθδ οἰ ποπαροδίηηθ δορεϊπιμηλ ἐθοεῖ, 

Οβ]θγαίθ χὰ] Βοϑθπι πονὶβ σΔΡΙ Ἰ1θ 858. 
δ] 5 «ποηΐδπηὶ βέαροηὰα σα ΡῚ5 [601 τη 108. 

Βοχίογα 5πὰ νι 0811 οππ πἰα βογνανϊ, 

Τ1ὺχ δχοθι] μ τ γα ο]ἶο ὀπλΐα οἰιϑίοα!!, 
γανίοναιμ. ἀσρα !πογόι πιδ]οσαῃι οβίθη αν πλοῦ δ] - 

[ὃΡὰ8. 

Ἐμτπογία]θιαι πὶ σΟ βρθοα γιατ βΡΏ ΘΓ ΔΙ ΟἿ ὉΠ» 
πσδιῃ ΘΧΟΥΊΓΙ (ΘΟ γ80}{1:ὸ ΠῚ ὈΉ Ποῖα : 

Πδοογάα( 5. 651 δ ϊην ὁχ δηΐηο ἐάοοὴ ΡΠ ο στη, 
Βα 9416 νου 15. ̓ ῃ ἀοτἑ 5 ̓5ΡᾺ 6118, 
Αρϑείε αἰ] χουαπὶ ἰοξία5. ΠΟΌ1168 ὑδυταϊτιὶ ἰθγγῶ, 
βαμηθη βα] αίαγο ρυφροῦθα 15 ἰθρὶβ, 
Ομ ἶ8, μι ογ  οϑββϑίτηο [0 1164 16 Ῥαβίοι, ἴοσρα : 

Ῥϑα δα χα απ οϑ, ΒΟΠΟΓΟ αὐΐοπὶ σα οσδηξι: 

Οληονα οἰ ματα οαπίαϊο οχηῖηο, 

Ιῃὼ ἀποῦθα5 θαοοί 5 (ο[ ᾿ρ5] ὁοτῖι ΓΟβοθ 1 ΒΟ." 
[θὰπ1.} 

Τὴ σοηϑρθοία ᾿πηχοτγί} 15 1 Ὀ| αἱ ΠΕΡΊ. 

Μονδαῖαν τηὰᾶγα οὐ αὰ ἢν ἀπάὰ τηᾶτίϑ, 

ΟΥΡὴ5 πηϊνρυθῦβ, οἱ οὐ πὰ ἀττὸ Ἰογγάα ΘΟ] αλ!. 

Μδαῖθα9 σομανρορθηίαν Πα πδ. ρα ἀσηα 5 τ0Ὰ]} 

Μοπίδα δχβα! θηξ αἰνίηδῃι ἀπ ἰαοίοτα. 
ἵν1ξ δαῖτα, νοὶ} νονὸ τηαρίθ, αὐ ἴουτ ῬΆ]ο σα, [ὰ- 

[41σθ1. 

Οτμμθ5 ἴῃ 751 γοσὰ ἢ 5 γ υδοθτα ἔθ ρατη, 

Γἰπραδτι σοποί(α 15 ἀϊμλἰείο 5. δἰ Ὁ. ] πὶ ΡΟΡᾺ]15. 

ῬΘΑΙΜΈΏΣ ΧΟΝΊΠ, 
1η ποπαφοξῖηπο οοἰαύμην δμαὺδ ΘΑ λι01, 

μανϊὰς σαποῦα οαπθπίθ εἰίπαγα. 
[πππῃιοτία] 8 τοσπαν Ποὺ: 0. ἐασάοα!ῖθ, ΡΟΡῺΪ : 

ϑράρῃβ τρηϊί στα ᾽πὶ, ἰοῖ᾽5 τοττῶ ΤΟ τα γλὸ- 

[νγϑαίατ, 

Τπο] γα Ποχ πιά }5. ἴῃ ΡΟρΡᾺ}15 ἀἸβααθ ταῖτα Β1}15. 

(ΘΙ σθηξ βι πη] οἴππθ8. ἱπιῃιογία!ο. ποπλθα ὑπ|1Π|. 
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Οποηΐδπιὶ βᾶης υἱπηθπ ἀπ χπρ δὲ Ἰλῖθ ἢ 5. οϑβῖ, 

Εἰ Βοποῦ Ἀορὶβ βοπηρδν [β}Πὰπ| Πρ, 

Τὰ ΤαῦοΡο ρῥγαἀομίθυῃ σα ϊϑεϊ Τηηροίττ, 

Δἰχαϊαΐθτῃ οα]σαϊαπιαθ (πιο ρττ θα 51 [5Γ40]]. 

Τα) πο τί ὰ ποβξίγαπι ὀχα] αίθ Πότ ΠΥ ΠΗῚ, 

λἀογαπίδϑ Βα ΟΠ ππὶ δα θπι: ἘΠ Οἴα5. ὁ δὲ, 

ΜΌΒ65 10 ὁϑοθγάο θὰ8. Τρ ηὰ5 δὲ 0616 }}018. Λὅτοῃ, 
ιν 5 ΒΡ] ΘΠ 1} 58 νΌΓῸ ϑαπλ01 ΤΟΥ 15. 
11: φαϊάσια. ἱπυοοῦραη!, 15. γέρο σθβροπάθραί νοοΐ, 
Εἰ οἷβ ἀρ ἡ} 6 518}}} γοβρομάομαϊ ν γθο. 
ΒίυΘΩαΣ [δε πὰ ὁσι}} οτδτοοι αι! ΠΟ, 

θ νη γ6 γῸ Π0ἢ ποσ] χοραπὶ αυ αἰάἀϊοθταρί πιδΔὴ- 
[ἀ4ἰἃ. 

Ἰηπιοτία] δ, ἔα 6}5 ἀρ 51 ἀ6 οΪο δατοθη) ραΡα Δ], 

1} ἀπ αλ15. σὴ 115. ΒΟ ΤΏ ρον" ὰπ|5 βγορ θιι5. ΠῚ 
Θμληΐὰ νθνὸ 486. Το π!, Γαβαα θὰ5. ἀπ χ  ]η. 

που 6 τὰ ποδία) δχαίίανο ϑοταίππιτα, 

ϑαποίο νότο Βυ1η 86 Ρ 6. ἴῃ πιοητο «Ποτγδίρ, 
Οὐσηϊαπη 58Πη6 ἢ πη ἤδχ ἐπι δοι α{115 651], 

ΡΒΑΙΜΟῸΒ ΧΟΙΧ. Ἢ 
ϑΉρνα ποπαρ οδἰμιίηι, πολιση οαγη ον. ὥοἰμἐνιη), 

Οπιῃ18, ᾿οἸγίααπι σοί  ἔυύδίο Ραβίογθτη, ἰογγα, 
[πον 815 ραπάση [68 51} ρα πὶ ὑδτν λον μο Π| 6, 
Κροι δία Τὼ αἰγποβ δ το οι] 8, 

Ἰρβαμι 56 ρ6 Ὁ ΔηΪΠῖπ ὑοσιίαίθ ΠΟΠῚ 11}, 
γεΐδι 'ρ58 ἀβαϊί τε τὴν 8... ΠΟῚ ΠΟ ἱμϑὶ ; 
056 [8ο]} 05 πόα Π05 5 ΠΟΙ  Ἶ6 5 Ξαμ α5. 
ΝΟΒ ΓᾺΓΒΌΙΩ Ο[π|5 ΟΡ] 5 5118} Θὲ ̓ στὶ μάποαως, 

Ροβιϊααιο σαποη δ5 αἰνὰ 5 Ἰηἶτὰα ροτίδϑ ; 

[πὶ αἰτὶιῖβ νϑτὸ οαθηὶ θδαπὶ τοσαῖδ σάπια, 

Νοιπθῃ ΟΘΙΘθΡαο ἀἰνί πα ἴῃ ἴοσγᾷ Β] απ βθυ- 

ἱρὸν; 
Ῥογροίαο χηϊδεσϊζονάϊαηι φασι δ 1 οπλπῖθ5. οα- 

[5ἴο, 

Δ ραπογαϊίομα ἴῃ βϑηθγαι ποτα ἔοσγὶ νοΡὰχ σοη51- 
[᾿ΠΠππτὰ. 

ΡΒΑΙΜΌΒ α, 

Ῥαυλα οεοῖϊηνξ οαπέμ, οοπἐθβιηειεα ἤιῶλος 

΄Ϊὰ ἀπὸ ἰς ρώπαηι, ἤοχ, τι 5 ΓΙ σογ ἀἰδηαο σαμίδθο, 
(λΏΘ ἢ 5 Ἰη 8] Πσᾶγα ᾿ηλπΔΟῸΪ Δ Ἐ15. 1. Ὑ115. 

ἐχβρροίδῃβ σαδηἋο α(4π6 τα τΠὶ νϑηταθ, οίοτυπο Ρὰ- 

ἰβίου, 

ἢὶ πιδηϑθαδίπαϊ δ, μ᾽ ἀσηνα) ΔῊ. ΪΑΥῚ πιθάϊδμη, 

ΝΉΜΙ ΤΟ Β 5 ἔπ! φσλ Ὁ} Θοα] 08 βρθοίδ 8, 
56 αὐπας οαπλ οα]ὺ ρΓ ΒΘ ᾺΡῺΒΟΟΘΏ ΟΝ [ἢ ὙἼῸ 5. 

Νά Ζαάτα σ] ἀγα πλ}}} δηΐθα μασιν σοηβ τα. 

Ἐαρίοναὶ φαάθιη αγαν5. ΒΘ ρΘπβ, ἀο] ξοῦιπὶ Υ8ΓῸ 

Γῃοβοῖαϑ πο Ράτῃ. 

Δαγιβ τπθᾷ οοοίπξα [αἴ τη αἰ ρα Ἰσοπέθπι ἃν ; 

Ταπηπὰπι νότὸ ναβίαουθι ΟΠΑΓΟΤΌΤΙ ῬΟΤΒΘΟ ΘΒ ΩΣ 

[5οοϊοχια. 
᾿ἸὩΒΔΕΒ1Π} οοτάθ οἱ Βιρονθ15 ἀβρ θοῦ Βα 
ΝΟΙΈΡδηὶ ἴῃ σραυίνίο δηϊίοιβ δὲ σοι ΡΟΓ {15 6588, 
115 ἐσ π 8 ΠΟΙ5. πποἱ οχίθηβὶ βδασιὶ ἀθροροῖανς, 

οι πη δηλ πΐ Π}1}}} ο τη βἰ πη] βεάοηίος μα θοαπί. 
ἘΔΏΛΆΪΌΤΩ νἱάβααα κα ποα5 συγ ηΐθ. μα Θθάπι, 

Νοααθ τα 1} ΒΒ ρας ἀομῖθτι5 ΞΡ ΘΙ ΡΒ Ὲ5 νῦν, 
Νϑααθ ἰμἰχασπι φαΐ Ἰοφαϊυττηθορα ἰὴ ΓΟ ΠΒΡΘοα 

ἰοφα]οσι, 

ΕΡΙΒ0,. ὩΔΟΡΊΟΘΕΝΙ 1400 

Α υὑὔνεκα δὴ φοξεοῦν τε χαὶ ἀπροτίοπτον ἐτύχθη, 
Καὶ τιμὴ βασιλῆος ἀτὶ θέμιν ἀμφχγαπάζε: 

οὐδ απο. ἀ ὧν τ Ἶ 
Δὐτὸς ἸΙαχώσιῳ ἰθύωρονα δῶχας ἐσωὴ", 

Εὐδικίην ψῆφόν τΞ τεῷ πόσες ᾿Ισραήλῳ. 
ΐ Ἂ Ν 

ἔλφρθιτον ἡμείων ἀναείοατε Πχυζασ:λή, 
Δισσόμενοι θοῆνον σ ἐξ εξ ἰῇ οἸἸρνναρ ἐτύχθη, 

Μωσῆς ἀμφ᾽ ἱερεῦσι μέγας, καὶ ἀοίδιμος ᾿Ααρών" 
Ἂν δὲ λιπαζομένοισι Ξαμουῆλος μενέλαρμος, 

Κεῖνο! μὲν λιτάνευον" ὃ ὃ ἀπε  Π  γ ετα φωνῇ, 

Καί σφεὰς ἐκ νερέλης σταβερῆς ἡμείδετο μύθῳ. 
Ἐσρλοὶ μαρτυρίης φύλαχες ἐγένοντο Θευῖο, 

Θείων δ᾽ οὐχ ἀμξλιτ, σαν ὅσων μάθον ἐννεστάων, 

᾿ ᾿ Ἵ ΓΟ 
Αφθιτε, σύ σοισι Ὡ ὰ οὐας ἑτοΐμην, 

ὃςν ἵλαος Ζεν' 

πιθύνεσχτς ἀρωγήν, 

ἀφθίτον ἡμείων ἀνχείσατε ΠΠαμδασιλῆχ, 
τ Σ Ἵ 

᾿Αχράντῳ δὲ μιν αἷὲν ἐν οὔρεϊ γουνάζεσθε, 
ο τ Ἰ 

Οὐνεχα δὴ μετὰ πᾶσιν ΓΑναξ ἄχοαντος ἐτύχθη. 

ἙΨΑΛΜΟΣ κ6Θ΄, 
᾿ ᾽} ὡΣ Ὡ» » ὦ δ Αμφ᾿ ἐνενηκοστῷ εἴνχτον ἄσμα κλυτόν, 

Πᾶσα, μεγαχλήέντ᾽ ἀλολάξατε ἸΙοι μένα, γαίῃ, 
᾽ ἝΝ ΟΝ τ δος, χὰ ὝΗ ῃὲ 
θανάτου χαίροντες ὑπ φῶ ΘΟ ΡΟΡΩΡ ξσῦε, 

Σπεύσατε γήηθόμενοι θείων χατ᾽ ἐναντίον ὄπτσων' 

Αὐτὸν ἀεὶ ἘΝ ἔδεσσ! νοήσατε Παμξασιλῆα. 
Ζωὶ, αὐτὸς ἔτευζε βροτοῖς, οὐχ ἧμέες αὐτοί" 

Καὶ ρυμὴς μετὰ τὸ 

Πάντα δ' ἃ χιν ῥέζεσχον, ἕπ 
ὲ Β 

Αὐτὸς ἔτευξ' ἡμέας, οὐδ᾽ ἐμεῖς ἄρκιοί ἐσμεν. 
. - Ῥῖν ἐπ ἂν ᾿ « - , 

Πμεῖς αὐῇ ἔο λαὸς ὁμοῦ χα! θρέμματα ποίης. 

Σπεύσατὲ μελπόμενοι θείων ἔντοσθε πυλάων" 
Ἔν δ᾽ αὐλῇς Βασιλῆα Θεὸν λιτανεύσατε αολπῇ, 

» 

Οὕνομα μέλψατε 
, ̓. Γ θεῖον ἐπὶ χθυνὶ μείλιχον αἰεί 

Νωλεμέως ἐλεητὺν ἐπεὶ μετὰ πᾶσι φυλάσσει, 

Ἰκ γενεῆς γενεένοο φέρει παναληϑέία βουλήν. 

ὝὍΆΛΜΟΣ Ρ, 

Δαυΐδος ἦπεν ἄσμ᾽ ἑχαποστὸν τόδς. 

1οἷν ἐνί σοι ποινὴν, δε τι τος ἔλεόν τ᾿ ἀναέλψω, 

φορμίζων ξυνίοεμι ἀμωμύτοις ἐν πο τοῖς. 

Δίγμενος ὁππόπε δή μο: ἀφίζεαι, ἄφθιτε οἱ λὴν. 

᾿Αμφ᾽ ἀγανοφροσύνῃ διὰ δώματος ἔτα μέτσου, 
Οὐδὲν πάπαν ἄρεσμον ἐν ὀφῇχλ μηῖσι δοκεύων, 

᾿Αλλ᾽ ἔτι χαὶ στυνέων ἀλιτήμονας ὑδριστῆρας. 
Οὐδέποτ' ἀλλοπρόσαλλος ἐμοὶ ας ἔνξανε ἐκ τοξὰ 

γε μὲν ἀϊνὸς ὄφις, Ὀ ᾿ μ 
δολερῶν δ᾽ ἄδαητος ἔωμιμνον, 

Οὖας ἐμὸν πέφραντο χαχηγορέοντος ἀχοῦχαι" 
“ 

Οἷα δὲ λυμαντῆρα φίλων ἐδίωκον ἑταίρων, 

ἐὰ Ἢ - Απλήστῳ κραθίῃ χαὶ ὑπερφιάλοισιν ὑπωπαῖς 
Οὐ» ἔθελ χεῖρ ΔῈ π ᾿ “. “ τ . χ ἔθέλον παρὰ δαιτὶ φίλος καὶ ὁμέστιος εἶναὶ, 
ΝΘ ον ΥΛδῈ οὑκ : ᾿ Δυδράσ, ἀμφ᾽ ὁσίοισιν ἐμαὶ ἑτάνυσθε" ὑπωπαὶ, 
Ξυνὸν ὅπως μοι: θῶχον ἀμ᾽ ἔδοιόωντες 
Ἀρησεῖρ᾽ 

ἔχοιεν. 

ἀτραπιτοῖς θ᾽ ὁπτίοις μεμελη μένον εἴχον, 
ἸΝ Ἶ Σ 

Οὐδέ μοι ἐνναίεσχε δόμοις ὑπερήφανος ἀνὴ. 

Οὐδ᾽ ἄδικον λαλέων μεν ἐναντίον ἤλυθεν ὄσσων, 
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᾿Ηῶθεν κατέπεφνον ἀτατρθαλίης Α ποθι αν 

Δυσνομίης μεμαὼς δαμάσαι βεράποντας ὀλέθρῳ. 

ΨΑΛΜΌΣ ΡΑᾺ,ς 
Εὐχωλὴ πτωχοῖο χαχῇ βεό δαρηότος ὄγῃ, 
Εὐτε μαλ᾽ εὐχωλὴν προζξη χατόναντι Θεοῖο, 
Ἔμπα γΞ μὴν ἐχατοστὸν ἔφῳ καὶ πρῶτον ἄει- 

[σμα, 

Εὐχῆς ἡμετέρης ἐπιχέχλυθ', φέρτατε Ποιμὴν" 

Οὔχσ: δεσομένοιο τεοῖς ὑποδέχνυσο φωνήν, 
ΜΠ μεὺ σὴν χαρίεσσαν ἀποστρέψειας ὁπωπήν 

Τειρομένῳ κλίνειας, "Ανχαξ, ὀξεῖαν ἀχοσήν, 
Βῦτε, Μάχαρ, καλέσω σε, θοῶς φίλον οὖας ἐρείδοις, 

πὰ ΩΣ κΥ ΣΝ ΩΝ δ, 
Οὐνεχ᾽ ἐμὴ ζωὴ ἰκέλη, χατετέχετο χαπνῷ" 
ὌὈστέα δ᾽ ἀζαλεῳ φρυγίῳ χατακαίεθ᾽ ὁμοῖα. 

πεχάρφετο θυμός" ᾿Ἐπλέγην ἅτε χόρτος, ἐμὸς δ᾽ 

Β Ἰ᾿αστέρι δ᾽ ἐχλαθόμην ὀόμεναι οἷλον ἄρτον ἀνάγχης. 

ξει 
ξοι ᾿ 

κἂν ἔρημονόμον πελεχᾶντα, 

Νωιτέου, “τοναχῇ πίλνατα: ὀστέχ σαρχ'. 

Ῥέοχεσθαι φαίης 

Ἔ νυχτὸς χόρχχα ψιλῶν δαπέδων ναετῆρα, 
. Ἢ 4.».- 4: ΠΩ ΑΚΙ Ἀγ - 

Π στρουθὸν τιν᾽ ἀῦπνον ἐόντ᾽ ἐν δώματ: μοῦνον 

πανημέριον στοφέλιζον ( με τ φξ νὸν - 

ἄτην ἐπὶ ὅρκον ὄμοσσον" 
Δυσμενέες μ᾽ ἐπέεσσι 

Οἱ δὲ γεραίροντές ὧς 

Οὔνεχα τειρόμενος πασάμην σποδὸν ἄστῳ ὁμοῖον, 

Καὶ γοεροῖς ἔπιον πύμα δάκουσ' ὁμοῦ γε κεράσσας, 

Μήνιος ἐξ ὀλοῆς, Πανυπέρτατε, χαὶ ὕσμοῦ, 

Οὔνοεχεν ψώσας μ' ἐξ αἰθέρος ἐκόαλες αὖθις, 

βμετέρηο αἰῶνος ὅπως σκιὴ ἔμσστα λέγει, 

Χόρτῳ δ᾽ ἀζαλέξῳ πανομοίιος αὐτὸς ἐτύχθην" 

Μοῦνος ἐπεὶ ζώοντα δεηνεχέως βίον ἕλκεις, 

Ἔκ νενεῆς γεντήνδε βροτοῖς μνημέιτον ἴσχων. 

5: 

τρὸ Δύτὸς ἀνεγρόμενος, Βασιλεῦ, Σ’ῶν᾽ ἐλεαί 
ιεζομένην ἐλεαίρειν" 

πρὶν ἔδεχιο, 
ἔρεντο, 

τὸς 

ΩΣ ἌΣ τ. ᾿ ΠΞ ὥρη γὰρ μάλα τήνδε 

Καὶ δὴ καιρὸς ἐγεῖνος ἐπέχραεν, ὃν 

Οὐνεχὰ σοι Πα ποῦϊθξς ξαΐς δήθ 

Καὶ σφέτερον Ἔραδα αι κονίσσαλον οἰκτίσσονται. 
λναξ, 

ἀρ πάρι ΤῈ: 
Πάντες σὰν ταρύοτεν ἐυ λείην βοσιλῆες, 

πεσυῦσαν, 

:" 

Η 

Πάνθ᾽ ἀμὰ δεισήνειαν, τϑὸν οὔνομα φῦλα, 

ὰ 
Οὔνεχα τεχτήνεις θεὸς Στῶνα 

᾿Αμφαδίην μερόπεστι φαινόμενος κατὰ γαῖαν, 
τκεσίγν γθχμαλῶν πανεπίσκοπος ἔδραχε Ποιωὶ χεσίην χθαμαλῶν πανεπίσκοπος ἔδραχε Ποιμὴν, 

Οὐδὲ 
Τράψατε δή μοι ταῦτα μετ᾽ ὀψιγόνοισι γενέρθλα!ς, 

τ᾽ ὀνοσσάμενης σφετέρων ἀμέλησε λιτίων. 

Ὀ 
ς ᾿ π ϑΣ αι ΣΝ ΟΣ 

Καὶ λαὸς σξυ χερσὶ γενησόμενός σε βοήσει. 
οἱ ὑψέθεν αὐτὸς ἐπ'ισχοπιάζετο κύψας Οὔνεχεν ὑψόθεν αὐτὸς ἐπισκοπιάξετο κύψας, 

Οὐρανόθεν μετὰ γαῖαν ξὴν ἐτάνυσσεν ὀπωπὴν, 

Ἰλλομέ ὄφρ᾽ οἴχτον ἀλυχτοπέδησι πύθοιτο ἰλλομένων ὄφρ᾽ οἶκτον ἀλυχτοπέδησι πὸ : 

Καὶ δεσυῶν φίλα τέχνα καταφρ' μένων ἀπολύσῃ ' - : Η ὃ ς 
Οὔνομα δ᾽ αὖ Σιῶνι πολύλλιτον ἐξαναφήνῃ, 

Ἔν δ᾽ Ἱερουσαλῇ λιγυρὸν χαὶ ἀοίδεμινον αἶνον’ 

"ὄφρα χε παντοδαπῶν πολίων ἀπὸ λαὸν ἀγείρη᾽ 

Αὐτὰρ χοιρανίψσιν ξὸν ζυγὸν αὐχένα (89) θήσει. 

(89) Αὐχένα, Ῥοτίθ, αὐχένι. Εριτ. 

ἸΝΤΕΤΕΡΙΤΑΤΊΙΟ ΙΝ ΡΒΑΤΤΕΜ. 1202 

Μαπο ἰπ(ον ἸΟΙΟΡατα 50 010 015 ΔΟΙΟΥΘΒ, 

ΤΠ} ἀπε 185 σαρίο5. ἀοπηάτο [αι 05. ΤῈ ΟΥΔΘΟΙΟΠΒ, 

ΡῬΆΑΘΜΌΒ ΟἹ. 

Ογαξίο ρᾳιμονὶδ τλῖα ὀρρνοδδὶ οαἰαηιλξαξο, 
Οιρα ναϊο ρεοεον, οὐδέ απίο ρμηι, 
Ἐθγιθ ἑαηλοι σε οδι δι ὁ5ὲ οἱ ρ»ϊπιμηὶ σα 61. 

Ογανοιθιι ποβίγατη θσχϑιάϊ, ορίϊπια Ῥαϑίοτ : 

ΑΠΓΙθῚ5 Θροὴΐ (15 ΒΌ5010 6. νΟσΘη}. 

Νὰὲ ἃ πιὸ ὑπαπὶ σΡραίαπι ἀνορίαβ σομβρ οι αὩλ: 

Όργρτδβϑο ἀογηϊ ας, ἤοχ, ργοτηρίδτηῃ δια ολοτη. 
Οαδηάο, Βοαίο,νοοαλμο τὸ, οἷο σμράῃι ἀαχ οι ἢρπλθϑὶ 

Οποπίσῃ θὰ υἱΐα 5 15 ἀιΠπορ αὐ το ; 

Οϑ85α γοσο δἰθσο ΟΡομι] ὁγοιαη αι ἐπα 118, 

ῬΡΓΟΈΒΒῸΒ 5πὶ να] αὐ ΘΠ}, τ 6 5 ϑθρο ΓἈΒοβοθθαὶ 
[ἀλλ πῖτιϑ ἃ 

ΥδλΓῚ γοτὸῸ ΟὈ] 15 5 πη ἀᾶτγο ἀμιϊοιπι μᾶθθπὶ π6- 

[σοβϑιία λα, 

Νοβέίγο ροτα θα δαϊϑτδπῦ οβϑα οατηΐ. 

γίἄογο ἀἰοορο5 ποιά πὶ ρο] σαι, 

Απί ποοίτι Θολναπὶ απ ἀ στ] ὁαπι ροΓ ΩΣ Πρ] Δ], 

ΑαΓ ράβϑογοτῃ αἰθηχάλῃι ἸΏ ΒΟΙ ἢ ΘΤὴ δ χβιβἐθιγἐθ τ 11 

[ἀσηϊο 5ό 1 απ, 
ΤῊ ]οἱ τ 6. ψογ]ῖ5 ἰοΐα ἃ ψογβογαθαηῖϊ, 

Οὐ νόγο Βοποναθαμί τλ6, Γι απίχα 5] αταηάατι [1ὰ- 
[τανουπηῦ ; 

Οπυπίατῃ αἰΠίοία5. σον ἢ ΟἿ ΘΡοτὰ ΡᾶΠὶ 5] ΘΥη, 

Εὶ ΠΡ] τρτι5 11 ποία πιλ ἰδοῦ τη} 5. Βίπ)]} ΤΑΙ βΌ 68. 

ἵγα ἃ ρογηϊοίοϑα, Βιρθοηγα, οἱ ἴα ΌΤΟΤΟ, 

Οὐΐα οἴσναιι5 τὰθ 80 μι θνθ ἀἰο] Βοῖβιϊ ταλϑαμα. 
ΝΟΒΙΡῚ τὐνὶ απ απάᾶτα πη τα ἀϊος ἀσβι πῇ, 

Το δαΐοο οἰσοο ΡΟΥΒΙ 1115 1Ρ56 58π|. 

Βοῖὰ5 ἀαοπίαιη γὐνοπίο ΠῚ ΒΟΤΏΘΘΡ νἱίαιη ἐγ ΠἿ5, 

θὸ φοποναιίίομο ἴθ ποπογὰ ἀσηθ πὶ τον 4 }}}ὰ6 τὴ 85 
[ιονία ο το 68. 

ἴρ8ε ὄχϑανροηῃσ, θχ, Θῖοπ ΤῊ ΒΟ ΘΑΡΪΒ: 
ΤοΙηρ5. οὨΐτη νᾶ} ἀο 1 }}15 ΟΡ ΡΥ βϑ ΤΙ ΒΘΓΟΙ; 

ΤῈ βᾶλο ἐορι5 1 υἡ Ἰηδίαι, ααοὰ δηΐοα ὈγΡΟΒΑν, 

Οποπίαπι Εἰ 1 πα ἢ 815 ἸΔρΊ4Πθ 5 ροβαθΡθλ!, 

ΒΦ Ξ5 σον 018 ρα νοτῖβ τὰ βαρ ιίαν, 
Οπληθθ σα} [ἰχοδῃ!ϊ, λοχ, ααπὶ ἀοηχθ ΠΆΓΟΙ ΘΒ, 

Ομληθ5 απ ρμανθαλι!, αἸοσΊ τη ΓΘΩΘΒ; 

Ουΐδ γοϑέδαγαν!! 0ὰ5 Βισηοῦχ σΟ]Π]ΔΡβαμ, 
Αρδγί που π δ 5 ὙἼ5}15 1ἢ. ἰογγᾶ, 
Ῥγδύθαι Ἀσμ Πάτα οπγῃῖα αἰ ΓΔῺ5 ΤΌΒΡΟΧ ἢ Ῥαβίους, 

Νόσαρ νι ροσΔῊ 5. ΟΡ ΠῚ πΘρ ΘΧὶ ρῦθοθ8. 

ΞορΙδι(6 αἴϊχασ τὲ θοῦ ἴῃ. ἰαΓάθ σΘ {15 σοπονὰ- 
[ἀοιίρι8, 

ἘΕ ρορυ]ὰβ ἔστ πηληὶ 5 Γαι γτὰβ (6 ἰηνοοαθι, 
Οαοπίαπι 6χ 10 ἴρ886. ΒΡΌΒΡΘΣΙ ΠΟ] ΔΉ 8, 
Πα οὐἱὸ ἴὰ ἰοργαῖὰὶ βααγα Ἔχ θα 1 ἈΒΡΟ Γαι, 

ὙΙποίοσιι τ αἰ σοτα τ βοσϑ οια θ ἢ σοι ροαΙ Βα πα τοῖ 

Τὰ νὐποι!ῖβ ἐἴαγὰ μσποτᾷ ΤΠ ΟΤΟΥΩΡ ΟΡΌΓΩ ΒΌΪΥΘΥΘΕ; 

Νοπιοὶ Υ6Γὸ γαύϑαχι νὰ [6 ργθοδηἀαπι Βίοτΐ δμλλαπ- 
[ατεῖ, 

Τὰ ΠΙοτ ξαϊθιη νότὸ σαηοῦδηι οἱ σο! ἤγοιῃ Ἰαπάοιῃ : 

{{| νατίασαπι οἰν τἀϊα πὶ ρορα αὶ δχοὶ α δ : 

Ῥοϑίμδο γορηὶβ βάση θυ σαηλ οδρνίορηι ἀπ ρομοῦ. 
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ΤΙμ δ ἄδθη8 Του ον οἱ τοβρομαϊῃ, 61 ἀὐχὶ ἰαΠα : 

1.15 τα ποϑ 85 Ραυσὰβ γίδο νἱὰ5, 

Νοάαο, ἐθαρα5 ἃηῖο πο ἀδη5 νἱΐαια, πλ8 μογάδϑ, 
Ταὶ, Βοαῖα, 5ιη!} μογροῖαὶ ἀπηϊ, 
ΑΒ αι. ρυίταπιμλ 5 1150. ἰθγγαιῃ, 
ΒῊ τπᾶππῦτα βαῃῖ παραὶ, Βεαΐο, ΘΙ οροῖα. 

1051 μου θαμῇ, δὲ αὉ ἀπῖ}1 ἐλ ΓΠῚ5 65, 
ΔΙπα 105 ὙΘΒ ΤΉ 6.15 νϑἰα σι 15 ροισαμί, 
Οἰηπία νρο τραςαθαπέαν, Οἰγοαμνο {1 νο] αὶ μὰ}- 

[πὰ : 

1056 γΕ7Ὸ ΘΟ ΓΠᾺΒ 65, νι8 Ὑ6 ΡῸ [10] πα ϑηη (651: 
[π6|. 

Παιη α όσα πὰ ἔπογ τη {1} 5θι ρ 6 ΒΘ γηδοὰ} 5 δά ξ, 
1ι δογαμ πο ἀδ 5181 Γϑοϊὰ ροπονΡδίῖο. 

ῬΒΑΌΜΟΝ ΟΝ. 
Πηρρῆμ5 Ἰ)αυνϊαϊς βδοιμιμα μἱίγα οσπί μην. 

Δπΐλα, αὶ ᾿ἰθβότα ΒΘ ροι ἁἀὰ ΒΠΠἴλο Ὁ ΟΔ 8, 
Νοιηθὴ νΘγὸ 1051 τὰθᾷ οδῃτ6 ῬΡηεΓ νἱϑοργὰ οἵη)" 

Δμία, απ αι ΒΘΌ ΡΟ ΙΔ Δ 6} οδηθ, 

Νοααρ αἰν πάτα 5ϑογαυασ ψι6 Οὐ} ν ἰβοανῖ5. γα νὶ- 

[υυϊοηαπι. 
Οπιηίβεπθ σε ταΐο ἱπιργο τα 15 ἀδρα]βόγθι ; 
1ΤααΔαῖο οπιπ αγίογαμι. Ὠλ ΒοΡα Ὁ] ὰ 5δηδίου ὁ 

[λογθόγαμῃ, 

Τα; στανεον ἰ οσοπρίαι ΠΡαΡαίογθπι νἱ τα, 
ΟἿ πιϊβϑυ σοῦ 15 δὲ σοπιμϑογαϊ ο 15 ογηδ: 

Ῥουρϑίαϊβ Βοιΐ5 ἰᾳὰ ἀοπι να [Δα], 
Ῥθηθο ΓΘρΡΌΡοβοῦβ νοΐαί ἀ4α}1ὰ ΔΙ Π νΌ]αμ5. 
πο] νὰ οχ πιἰϊδορσορ αι θθηι ρον πον [ἀσοΓὸ, 
Τρληλ γ ἘΔ] 6 1 ΟΠΙ 115. } 5 1πὶ οε θη θ ὴ5. 

δν πὰ. Οεἰο 11}, βαρίσμ ἢ Μοϑὶ ν]λ 8, 
ΕΠΠΠ5. ΟΡ} 15 ΘΘηΙρΘΡ ηιθαύθτη [508 6118. 

Μιβογαίον ἴῃ οτλπί) 5. 650 Βθιι5 οὐ ΤῈ ἸΒΘΥΊΘΟΓΒ, 
Ῥυδησθρβ τοἰθου σον οἱ οἰδχοιβ Θβί, 

ΝΟ 5θιρθν ΠοΡΡΊ ]οῖὴ γᾶ ρου  ΡῈ5 στρ 0 ΡῈ} 
Νοαᾷς πο δὲ5 ἔδοι οὐ πἀϊριια πιὰ} {{115, 

Ἀσογρθαῦὰ ἰπ ρῥοοσαΐο ὡγρανὶ ποτά θιη ρΓΏΡΘΠ5. 
56 φυδηΐα πὶ 5.6} }αἴαπι πα ρθὴβ. σα] ἢ 651 ἃ ἰοΡγὰ, 

Ταρίια σομΠλαν! ἰἴοχ τ θυ οογάἀ Ἰλπὶ [8 πγ8}15. 

Οὐαπέμπι οὔ 5 ἃΡ οσο ἀθητθ 51ΠῈ ΒΟΟ 5 1Π], 

Ταηέπηι Ἰπἰ ψα}14.65 Βοταί μα λ ρΓϑϑ(ΘΥ Πλ151} Τογεὶ, 
ιΠπ| νον ρϑίον ἢΠΠ5 βααιτα ἀπίτηαὰ. πη θαι παμδῖ, 

510 γϑγὸ Ποὰβ ἀπε ]08 8.108. τ 5 γα [5 651 ἀπίιπο 

Οομαονι σπἰπι Πθὰ5. πρροαῃ ἀαοὰ μαίΐτανῃ! τὴὰ- 
{[π|}λ115. 

Πθοονάαρε, Ποθλ 6, αιοηΐατη. ρα ν5 δισ 18 ν 18. 
Πυμηᾶπα ἴθμο ρϑυδί 15. 65} νῖϊὰ, 

ΕΠΟτΙ 5 Θά Θοσρθθ γορθμ( δ ἰδ ῦτθ, 
θυ8, δηΐπιᾷ οἰΠ]αΐα, ἃ πισπιθ εὶς ἀἰβοθθδι} ἰοΐα, 
Νρααδ Ἰοσαμλ ρα] μΈθτῖβ σαι ὁοσποβοδέ νἸδοης, 
1βὸπο πιϊβουϊοογάϊα ΠΟκῚ5 βοαρϑι {Ππδη 65 σοτηϊαίιΣ, 
Ἐὺ δογαηι ΠΠοσὰπὰ ἀμ] 5 ροβί {Π105 ἀιδριοδία [οἱοῖ, 
Οαλῖι5 ἀἰνίηα σαϑίοαϊα συγ θ5ὶ ΟΠ ΡΟΝ. ΠΟΛ ΈΧΏ, 

Νοχὰθ ἴρϑὶ δ! νἸβεσπίαν ροιροίιο πιαπάδίογαηι, 
ΟἰοἸὸ οἰο]]αῖο "θαϊ5 [θυ] αν }} σϑάθμ, 
Ἐὸ᾿ Ἰρ5108 προ. ἀομιλιαίαν μὰ σηλ ἀδοὶς οὐμηῖς- 

ἰθ5. 

(90-9 ἢ ̓Απεστηρίξαυ, Εογίο, ᾿πεστηρίξαο, ἔριτ. 

ΕΡΙΘΟ, ΤΑΟΡΊΠΕΝΙ 1464 

Α Νισσόμενος σθεναρῶς μῖν ἀμείδετο, καὶ ψάτο τοῖχ 

ΕἾπὶ μοι ἡμετέρας ὀλίγας βιότοιο γελεύθους, 

Μηδ' ὥρης ποηπάροιῃς ταμὼν β' 
Σεῖο, Μάχας, γεγέασσι διηνεχέες Τπωσεσι. 

᾿Αρχόμενος τοπρῶτον ἀπεστηρίζαο (90-9}}) γαῖαν, 
Καὶ χειρῶν τελέθουυσ: τεῶν, Μάχαρ, οὐϑανοὶ ἔργα᾽ 

Αὐτοὶ ἀποφῃίσονται, ἀτὰρ σύ μοι ἄφθιτος εἴης. 

Εἰδόμενοι πέπλοισι ἘΙΤΙΕὐ ΕΡΖ Ὁ ὅλοιντο, 

[{ἀντὰ δ᾽ ἐνχλλάξουσι», ἐλισσόμενοι ἅτε φᾶρος" 

τον, μ᾽ ἀπολέσσῃς" 

Αὐτὸς δ' ἄρθιτός ἐσσι, β' ἐξ γσϑι, Ῥ ος δὲ τοι οὔποτε δ 

Δρηττήρων σέθεν υἷες αἰεὶ 

Κα! σφεων οὐ λήξειεν ἐπιθύνουσα γενέθλη. 

ΨΑΛΜΝΟΣ ῬΒ', 
Ὕμνος Δαυϊξου δεύτερος ἀμ’ ἐχατόν. 

θυμὲ, τεὸν Βασιλία διαμπερὲς αἰνετὰ μέλπε, 

Οὔνομα δ᾽ 
θυμὲ, τεὸν Βασιλῆα διχμπεοὶς αἰνετὰ μέλπε, 

. 
ὶ κλ'σίγσ' παρεῖεν, 

Ὁ μευ μέλπετ᾽ ἀκέρατον ἔγχατα πάντα" οἵ μευ μέλπ ἔρατον ἔγχατ τ 

τ᾿ Φ1Ξ 
Μηὸξ θεοπρεπέων ἱερῶν τ᾽ ἐπιλήρε᾽ ἀμοιδῶν, 

Παντοίης ἀνάμελπε καχοῤῥαοίης ἐλατῆοχ᾽ 

Αἴνεε παντοίων χρυερῶν ἰήτορα νούσων, 

Σεῖο δυσχλεγέως φθιμένου ἐυτῆρα βίοιο, 
“Ὃς ῥ᾽ ἐλεημοσύνῃσι καὶ οἰχτιομοῖσι πυχκάζει' 

᾿Αλήχτοις ἀγαθοῖσι σέθεν γαταθύμ'ια 

Αὖῦις 

Κλεινὸς "Αναξ ἐλευ τὸν ἀεὶ 

ἀνηθήπειος ἅτ᾽ αἱττὸς ὑψιπενάει 
μι. 

δε 
᾿ ᾿ ψ ΝΣ . 
Αθανάτην πάντεσσι δικαιοσύνην ἀνοφαίνοινς 

Ὧν 
άγρις τελέσσαι, 

4. 
ἫΝ 

θεσπεσίας ἀνέφηνε σοφῷ Μωσῆ: κελεύθους, 
υἱάσιν αἰγλέεντος αἴξν νόον ᾿Ἰσραήλου, 

Οἰχτίομων μετὰ πᾶσι πὶ 
ἐν 
ἐτύχθη, 

Οὐκ αἰεὶ χουόεντα κότον στέρνοισιν ἔούξει' 
Οὐδ᾽ ἐμὶν ἐτέλεσσεν ἑπάξια δυσοροσυνάων, 
πχρὸν ἐν ἀαπλαχίγ, βαρυπήνηνι ΠΥ̓ΞΙΟΥ ὁπάζων. 

τ: Θεὺς ἠδ᾽ ἐλεέμων, 

Ἡγητὴρ ἐλέου χαὶ ἀπιόθυιος 

᾿Αλλ’ ὅσον ἀστεσόεις ϑεγσε οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ ταίης, 

ὅσσον ἀνηέξησεν “Αναξ ἐλεητὺν ἐρίϑοις, 
. Γ᾿ ᾿ Ἀν» ἈΠΕ »᾿ ἊΝ. 

Ὀππύσον ἀντολίαι οὐσιος γεγάασιν ἄνευθευ, 

Ὑόστον δυσνομίας μς 
Ὃς δὲ 
Ὡς 

ῥόπων μεθέηχε φέρεσθαι, 
πατὴρ παίδεσσιν ξὴν φρένα αείλιχον ἰσχει, 

ες 
ἊΝ 

ὃξ 

Ἴγνω 

Θεὰς θεράποντας ὡοὺς οἰχτίσσατο θυμῷ" 

γὰρ θεὸς ἔργμο τόπεΞ τελτήνατο χερτί, 

Μνῆσχι, Παυδασιλεῦ, ὅτι το! κόνις εἰωξν ἀυχυρή, ͵ ἰ, ᾿ . 

ὃ ᾿Ανδρομέη χόρτῳ πανομοίιός βιώνη, 
» 3 ΤΣ ν» Α , 
Ἄνθεσιν ἴτ᾽ ἕρπουσα μινυνθαδίοισιν ἀρούρης, 
Ἢ ψυχῆς πταμένης μελξων ἐξέφθ: 'πὸ ἀχθος 

Οὐδὲ τόπον βλεφάροισιν ἐξὸν γνοΐη χξν ἰδοῦσα. : ͵ τοι Αἰ ΕΝ ι τ Ὁ} 
Εὖ ἔλεος Βασιλῆος ἀεὶ τοομέουσιν ὀπνλεῖ 

͵ Ἢ ͵ 

Καί σφεων υἱῶν οἷσ' μεθ᾽ υἱέας αἴσια ὁ 
Οἷς πέρι θεσπεσίη φυλαχὴ αξλε! ἀφμονιάω ν 

2 

ἔξε:, 

ςς 2 
᾿ , ΜΝ «Ὁ Ὧν ἡ 

Οὐδὲ οἱ ἐξελάθοντο διχμπεοὶς ἐννεσίάων. 

Οὐρανῷ ἀστερύεντ' Μᾶχαρ τεχτήνατο θῶχον, 
ἔδομεν ΠΑ ως 

Καὶ οἱ ἀναχτορίῃς χρατέει μέγα χῦϑος ἁπάντων, 
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ἼἌνγελο: αἰγλήεντες, ὁμοῦ χελαθέσατ' “Ἀνάκτα, 
“λλχίμοι, οἷσι μέμηλεν ἐφήμοσύνη Βασιλῆος, 

᾿Αλχκαὶ παντοδαπαὶ, χελαδήσατε Παμδασιλῆα, 
Οἷς τ΄ δας υεμέλητο ἐπ᾽ ᾿Αθανάτοιο ἀρωγῆς. 
Ἔργα πολυχλυηίεντα θεοῦ, χελαδήσχτ᾽ "Αναχτα 
Κοιρανίῃσιν αἵ χάρτος ἀεὶ τετανυσμένον ἴσχει, 

θυμὲ, τεὸν )ασ:λῆα διαμπερὲς αἰνετὰ μέλπε. 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΓ΄. 

Δαυΐδου λιγυρὸν τοίτατον μέλος ἀμ’ ἑκατοστῷ. 

θυμὲ, τεὸν ασιλῆα διαμπερὲς αἰνετὰ μέλπε. 
ἤλφρθιτε Παμύασιλεῦ, μέλα το: μένα κῦδος ἀ 

{ θης (92:99) 
Δύσσαο πάντοθεν αἶνον ὁμοῦ χαὶ ἀριπρεπὲς εὖχος, 

ἐ ὃ- 

᾽ . 5 ν ΕΝ 5 ᾿ ᾿ ῃ 
ἀμοιδαλὼν ἅτε φᾶρος, ἀκηράσιον μέγα φέγγος, 

᾿Βντανόων δινῷ μέγαν οὐρανὸν ἴσον ὁρᾶσθαι, 
γδασιν ἀχράντοις ὑπερώτα κλεινὰ χαλύπτων, 

“λνεσιν ἀθανάτοις νέφεχ στηρίγματα τεύγων, 

᾿Ἐπερᾳομένων (94-95) ἀνέμων πτερύγων ἔτι μακρὰ 
[βιθάσκων, 

᾿Αγγελίην στρατιὴν ἰθύδρομα πνεύματα ῥέζων, 

Ἑϊς δὲ βίην φλογεροῖο πυρὸς ὄδρηστῆρας ὀμείοων., 
Πυβμένα παγχάλχειον ἐπεστηρίξαο γαίῃ, 

Ὄφρα β8:ην ἀδόντον ἀεὶ φορέουσα φυλάσσο:, 
φάρτιί θεσπεσίην ἰχέλην περιθέκατ᾽ ἀύυσσον, 

ὙΨιχόμων στήσοντ᾽ ὀρέων ὕπερ ὕδατα πολλά, 

᾿Αλλὰ τράποιτ᾽ ἐπὶ φύζαν ὁμοχλήσχυτος ἴλναχτος, 
Καὶ σεῦ ὑποδδείσωσιν ὑπερμενέως χτύπον αὐδῆς, 

Οὔρτα μὲν βαίνει, χθαμαλὴ δέ τις εἴδετα! αἵα, 

Κεῖσ᾽ ὅθι δὴ μετὰ τοῖσι βεμείλια πέξαο γώσων, 

11ήηξ1χ0 τέομα, Μάκαρ, τύπερ οὐ παρελεύσεται ἄλλος, 

Οὐδὲ οίλην ποτὲ γαΐαν ἀποστοέψοηυσι χαλύψα', 

Γαΐῃς τρηχαλέης προϊεῖς μετὰ ῤήγμασ' πηγὰς, 
Ὑψιχόμων ὀρέων διελεύσεται ὕδατα μέπσον, 

Θηρσὶν ὀρετσικόμοισι διὰ δρυμὰ πῶμα φανείη 
ὙΠ " ͵ - , 

“Ὁ. ΕΣ ταντο . ἔθνος διγαλέων σὲ μένοι παντοῖον ὁνάνρων 
Αἰοέρος αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι πχραστίψε: πετεηνά" 

Μεσσόθι πετράων σθεναρῶν δώσουσι» ἀυτήν, 
Ηιχΐνων ὑπερωιόθεν σέθεν οὔρτα, Ποιμὴν, 

Γαΐα φερεζώων πλησθήσεται ἐκ σέο χχοπῶν, 

Χόοτον τετραπύδεσσιν ἐπαντέλλουσα μελιχρὸν Ἐ ᾿ ἢ . Ψ τς Ἃ ἥ ᾿ 
Αὐτὰ; δουλοσύνῃ χλοερὴν μεροπηίΐδι ποίην, 

᾿ Ν - 

᾿δκ χθονὸς ὄφρα χε χαρπὸν ἀνῃ μεληϊδὲχ σῖτον, 

Καὶ θνητῶν χραδίῃσι πόροι πολυγηθέα οἶνον" 
"Ὄμματα πιαίνων λευχοχρόου αἵματ᾽ ἐλαίης, 

ἤλρτῳ τ᾿ ἀνδρομέην χραδίην τρομέουσαν ἐρείδων, 

Καρποτόκου πεδίοιο κόρος ξύλα μυρί᾽ ὀφέλλοι, 
᾿ »᾿ τ - ; » - 

Καὶ χέδρους Αιθάνοιο, τεῶν, Μάκαρ, ἔργεχ χειρῶν᾽ 

Κεῖσς νεηνενέων πέλεται στρουθῶν ἀλειν ἡ, 

Δῶμα φίλον πτερόεντος ἐρωδιοῦ ἡγεμονεύει, 

(92-93) ᾿Αέρηθς, μοϑ6, ἀρέθη. ἘρΙΤ. 

ΙΝΤΕΠΡΕΠΕΥΑΤΙΟ Ν ΡΒΘΑΙΧΤΈΜ, 1466 

Δ ΑΏΜΟΝ ΜΠ αβίτθ5, δίπχαὶ χοβομαίο Ποβόμ, 
ῬόΡ 68 4αΐθι5 σατο δῦ πιαηἀαίαμη Παρί8. 
Υἱρθαίο5. οὐ ανῖ8), τοβοηδίο θοπιϊ ματα, 
ΟΘαϊθαβααα ἃ 15. σασαν [10 ἢ ΠΣΙονο Δ χ ΠΕν 
Ὀρθιὰ ρμ]ονίοσα Ποὶ, τοϑοηδίο Βομβθηι 
ΒοτηηΔ ]ΟΠ ]ν15. φια ΤΟΡῸΓ ΒΘΕΒΟΓ ΘχίΘὨ5ΠηῚ Πα- 

{πεμΐ, 
Αυμπηα ἔααπὶ ἈθρραΣ βϑῖρον Ἰαπἀ δα" ον οαπ. 

ΡΟΑΙΓΜΙ5 ΟἿ. 

Ῥαυϊαϊς σαπονμηλ ἐθὺ ἐΐωτε σαν λον ΞΡΥα θη δξίτημτα. 
Αὐτὰ, ἔππτὴ ἸΌμΘΙα ΒΟ ρον Δ Δ ΠΟΛ οδη6. 

ἄδίθγης Πόχ, νά] ς {ΠῚ ᾶρησπι ἀδοι5 οἰονᾶίαηι 

Ἰμά 58} υπάϊααορ Ἰαπάθ μι, 5[ 1} δὲ ργανοϊαταπι ἀ8- 

[οτ15, 
Ἐ [ἄπθῃ5 νϑ]ν ρα! λαπι ρασλαηι ἰῃμδὴ9 ᾿απιθα, 

Ἐχίθηάοι5 Ρ6}}1} τηᾶσπῦῃὶ σαμλ χα! δγ νἱάοσί, 
ΑἀῈ15 ΡαγῚΒ οὐρηδοαϊα οἰάγα ἰθβ6ὴ8, 
δι ρος. φίσγ δ πὰ 65. ἔα] πι δη ᾷ [Δοΐ 65, 
γειοοι νιον αι ΡΟ Π ἢ Δ5 Βαρ ον Ἰομρἃ5 ἰμσοθ6ῃ5, 

Ἀαμίαια πη Πα πὶ τθοῖδ ΘΌΡΓΘ ἢ 5. Βρ᾽Ρ  5 ΤᾺ ΟΙ 65 

Δ νἱπι ντῸ [ΥΥ1} Ἰξῃ15 Τὰ] βίΓ05 ΤορΘίθ ἢ 58. 

Γαηάτιηι ἤιε πιαπὶ 5.8 }}}15{} ἰογγῷ, 

8 τοὶ" ἰΠΟῸ ΠΟΙ ΒΒ ᾺΠῚ 5ΘΙροι" [Ογοπβ οπϑίοῆ]αὶ, 
γοβεηβηΐο αἰνιῃαῃλ 5116 πὴ εἰσγουμλάδα! ἀρ ν8- 

[Ξτ : 

ΑἸΠσΟπ08 Βίαμιι! πιοπίθ5. ΒΌΡΕν ἃ4υδ τηϊ 5. 

504 σοηγον αιίαν ἰλ Τράτῃ ἰπολδρᾶμίο ἴδιο, 
Ἐπ᾿ αα βου 68} νἱο θη μα ἄρον πὶ νοῦ 15. 

Μοιίο5 φαϊάσπι αβδοδῃάσμ!, απ} 15 νοτὸ ααξορίδηλ 
[ἀρραγρὲ ἰογΓα, 

Ἦϊο αὶ αὐϊααο μῖ5. Γαμδηχοπία [ἀπ ἀΞ01 Τοθοχιη. 
Εχ δεῖ τουταϊπαπι, βραῖθ, αϑι το ρΓΘ Θν 1. αἰτὰ5, 

Νοααδ μάχαι αἰ σα άο ἰοργαῖῃ τονορίθηίπν ἀΡ- 

[εἶτς- 

Ἄρτα ἀβρόγῳ ἀπ 65. σατα ΘΓ ΠΟ Βιι5 ΤΟ 165. 

ΑἸΟσομηοσαι. πχοπίϊατα. ρου γα δθαπ!} ἀάπιθ τηθ- 

[ἀϊαμλ. 

ΒΒ βιιῖβ πιομί Π}5 ΡῸΓ Ξι΄νὰ5 ροία5 ἂμρατθδί. 

ΝΑΒΟ 5. ΠΟ]οΞογ πὶ ἴδ τηδηθαὶ νὰν 1ἃ ΟΣ ΙΟΓΌΓΑ. 

“Εὐπογὶβ σασβαμι 1π πῖ νοϊαθαηι νοϊαστθβ; 

θο τπηϑάϊο ροίγασατη να} Π]αγρασῃ ἀδθαμ! νούετα. 

ΡῬἰηραδίαυίϊθηβ. ἀ σιβπαοα 8 [15 τηορΐοϑ, Ῥαδβίου, 

Τόγγὰ νιν  βοῖβ τορ! λταν ἀθ ἰδ ΓΟ μα 5, 

Ἑοασαν ααδιἀνα βο 0 ὰ5. μυο ἀσοη5. ἈΠ 8), 

ΑἹ βουνίταις! νιράθιῃ Βοπιϊπαπι μουβθὰπι : 

6 ἰονχὰ αἰ ἔγαοίπηιν δἀπουν ϑάανο {τ ῖσπηι, 

ΕἸ ταοτια αι. οογάϊθαβ ργῳωθοαὶ ΘΗ Ποαπ5 νἱΠΈῺι : 

Οσυϊοϑ δαρὶηδηὴ5 ἈΙ Θβ θα 5 βαδαϊπο οἰ νίδ, 

Ῥαπόσχαο δυϊηδηιαι ΠΟΥ ραν ἀὰπὶ σΟΝ 85, 

ἘΡΏμΙΙοσὶ οαπιρὶ φαἰοἰα5 πη ἱππηϊία γανθί, 

ΕΓ ὁράνος Γ᾿ θα πὶ, ἰαάταπι, οι, ορότγα τη 1. 

Τὸ παρὸν ροπίλοχαηι πὶ ραββοραπι ρϑυϊαρίσηι. 

θουναβ ἀπιοα ροπ πα ἈΘΡΟΘΪὶ ἀὰχ 5, 

(θ8-95) ᾿Κπερχομένων. Ἐογίθ, σπερχομένων. ἘΡΙΤ. 
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Μοπ 65 νοοῖ θιῖ5. σουν 5. ὈΠΊΤΟΚΞΙ ΘΓ. ΒΌΣΩΕῚ 

ϑαχὶθ ρτανιρε}5 Πάδῃ ο 8. 560} ΙΟΡΟΡ6Β, 

Τεοιαρόναηι ποδοιαἰμίοοπι ἴραρ οχ ΓΑ τ οαν [α- 
[παῖ 

Α 

50] πιο ἀπ5 5805 οσηον οὐδε 585. 

ὑδ᾽αο υὑἰβὲδ ϑἰρηαση ὁ560 ὩΟΟΙ15, 
Νοχ νοῦ 6 Το Γὰ5 οὐπὰῃ 5: ΠΠἰσαπε γνόγοὸ ἔοτα 

[ποεέοηι, 

ἘΠ σαία]! ργορδυδηΐοβ ποοοβϑαγίατη 8 ἡ Πα ΠΟ Ώ 81), 

δααχῃ οἰράτη ἃ Π0ὺ ἀαερυ θη δ 8. ΒΡΠΊρΟΡ, 

δ 15 σΟΠΒ ΡΟ ΔΓ 5} Βα ρο} Τρρυᾶτη Ἰαοθηΐθ, 
ΕΠ σα}}}}6 αἰἰρογαρὶ ἴῃ Ππ|ρ0Ὑ}5. ϑα15, 
ὑτοίογιπη νἱν τοάϊοπ 8 βαστι μδροίθε ΟΡ, 
Ὑ ϑρου στ πΊ ἰαοΥ 5 Πσπι ἐχϑρϑοΐδῃβ ΘΠ ΡῈ8, 
Οπαπὶ ἴθα ρυοϊαγα, Βοαίθ, ΒῈ ΒΒ] πὰ 5πτὶξ ορανὰ ἱ 
Ομπΐα δίθηαϊ απ ἀϊντηι βαρ θα! ἴδ ῖβ, Ραβίονυ. 

Ἴ 15 βαστᾶ Ομ 51 65} Δ ΘΏ 515 [5 ΟΡΘΓΙΡΕΒ, 
Αἰνοι5 πη 51 (16. Εἴ 5ρᾶ! 15] πιᾶΓ 5, 
Ὁ «ταπίδ 61 ΤΓΘΏχΘ ἢ 615 σοποϊ δὴ τὰ} γα ρ 118 πιδυ} 
Δαϊα}15. νι ἀ6 88 ταϊδία τη ]οτὰ ρανῦνὶδ 1 

110 τα! ξαγαι τη βοήάϊαχη ἴθι" παν 5. σ5ὲ: 
ΠΠΙῸ ἄνᾶσο ᾳπθι δηἴθἃ ΤΟΣ 458} Πρ τα 6586. 
ἴὰ ἰὸ νόγο ομημηϊὰ βρθοίαμ! ἀᾶγο δι ϊοϑηι 6 Π} 

[ουΐαὰδ : 
ΟΠ 66 γόρὸ αἰϊ]6 τππητι5. θΟΉατη ἃ [8 γομοτγίοι. 

Θπηιπΐα γα 46 ὀχβιΠ Δ, Τηλητι5 σαι 15 ἀρ ΟΡ 88, 

Εἰ Ἰαρρβαϊῖο βρᾶνί5. παρείς, φυᾶπάο ἱπππ ἀντὶς 

[{ταϊίυτῃ. 
Ληαϊηαι δαίοτθηίθ ἔθ τπουτπίν ἀομλ τι, 
ἐν ῬυΙογθὴν ἀπ ορε απ 51 1{π| εἶτοα πὰ "Ὁ ΠῈ ἔθ ΓΡΔ ἢ. 
51 γοῸ πΠΠ 46 Θυϊαηχ ἀπίτηηὶ ὀουαπι το νίναια οὔτι" 

[6 ᾶ685, 
Βαύδαση ΡΕΡαΒθοβοθπηξ, (στὰ νοσὸ ΘΟ] π γαίαν ἰδερᾶ, 
υ} μονα Ἰϊορῖθ, βοιῆροῦ πητπονία ἢ οαἱν 
Οροσαιαλ ΒΡΙΘ ΔΟΓΙΒ15. 5αοταπι ἰο α ΒΓ ΘΧ 
Το αι5. ΟΡ ΓαΪβανο5. αὶ σου το μλίβοῖε γα} α5 ; 
Ῥαμίαι ἰδηβδηΐο ἴα, βίνορῃηΐ τησηΐοβ [ἀτη0. 
ΑΔ ομὸ Πορθιη ΘΟΙΏΡΟΥ ΘΟ χαΡο 
ΤἸμηστογία δηλ Ολη8 πὸ πε] τὰ ἀδογαπάιϊπη, σαδπῆίτι 

ιν 

ἔϑουρο. 
Τί ἀα]οῖ5 αν 5 ἀσοῖρα οϑηΐαϑὶ 
Τὰ δ5! Θ ἢ (618. λορῖϑ ἴὰ ἸΘΣΠΠ115 ΘΧΒΆΠαΡο. 
Οπιηΐησ ἀθδίηδηΐξ 506 10115 ἀοίογος : 
ἢ ἰόγγὰ δπίθιῃ ἐπ 4 ππὶ (οἵα ςοβϑοί θη. 
Δαΐηγα, ππὶπὶ ἤρθη ποθ θ6} Δα ΔΑΒ Ιου απο, 

ΡΒΑΙΜΌΒ ΟΙν. 
Ονιατοννεϊοιῖς αἰοίμεῖα, απο ὶ ονιοι οπογοϊξιιιιηι 

βουϊπιαβ οοτι 6 πενις δὲ φιμανίνς ἐσὲ. ͵ 
Οδηϊδίθ Ργθοδηΐοϑ ἰτη πιογία 8 ποθὴ Πορὶδ: 
Ορονὰ θ61 ρΟρΡΏΠ}5 ἀπ Πα ΟΠΙΠΙ 615. 
ὑδηξαί δ, ρ94}πι5 ἀοαέα πιο] ταὶ πὶ ἤορθαι; 
Ἰηενῖπα τ ἀϊοῖ δ μι γα Β 18 οροτα: 
Νοβιγὰ 65 ἰὰα8 βηρογ πηιποῦί}} ΠἸομο, 
(ον ΟΧΒΉ]ΓΕΙ ἐπ αἰνθ ἢ8 ΒΘΙΏΡ 61 Ἰἰόρότῃ : 
Θυτίία Πεμϑι ἀπι}8 νολθὶς ΤοΡὰν θ5ΐ, 
ΒΡΊΡΕΙ ἀϊνίπατη νοβεσαϊθ βοηιρον γα Πα ΠῚ, 
ΜΙΡΑΡΊ αι γοσογατηΐαι χα Τα εοαντς πιϑ ρει, 
Πππρυῶ Λαδίοιαι, σιν ργοάίαιβ οθδοιμιοπιία. 
ΒΕΡΥΙ ε} 5 ΒΌΣΣ ΟΠαΓαχα ροπὰ5 ΑΒΡΆΒαγοὶ ; 

ΔἈΡΟΠΙΝΑΒΠ ἘΡΙΒΟ, ΤΛΟΠΙΟΕΝΙ 1:λδ8 

ΤΣ ὌΝ, ε 
Οὔσεα μανροπόροις ἐλάφοις σχιεόεντα μέμηλε 

- , ; 
Πίτροις ἀλιθάτοις πεοιθαρσιες εἰσὶ λχγωσ. 

Καιρῶν ἔμπορον αὐτὸς Αναξ τεκτήναο ὑπήνην, 

᾿ς Ἢ 
᾿Πέλιος φαέθων σφετέρας ἐφράσσατο δυσμάς. 

'Ὄρωνη ἀμείδητος σημήιον ἔπλετο νυχτὸς, 
Ν Ν ε- , δὲ ν ἶ ΤῊ κὔν » 

Νὺξ δ᾽ ἄρα θηροχύμος" φιλέγυσι ὃς οί ύχτῷ, 

Καὶ σχύμνο! μεμαῶτες ἀναγκαίην ἐπὶ θήϑτν, 

Σφωιτέρην θαλίην Θεόθεν διζήμενοι αἰεί, 

᾿μελίου ξυνάγεοβθεν ἐπὶ χθονὶ λαμπομένοιο, 

Καὶ λέχος ἐντύναντο παρὰ ξυλόχο:σιν ἑοῖσιν, 

Αὐτὰρ ἀνὴρ παλίνορσος ξὸν μετανίσσετα! ἔργον, 

'βασπερίην καμάτοιο τέλος ποτιδέγμενος ὥρην, 

Ὡς σέθεν ἀμοιδόητα, Μάκαρ, μεγαλίζεται ἔργα ! 

Ἰ]νθ᾽ ἄμα θεσπετίη σορίγι τέντήναο, Ποιμήν. 

Χρὼν ἱερὴ βέόριθεν ἀμετρήτων σέθεν ἔργων, 

Κῦτος ἀπειοεσίης τε καὶ εὐρυχόροιο ϑαλάσσης, 

Δ πόσα τοι βρεμέθοντος ἐγείοεται ἑομετὰ πόντου ! 

Ζῶὼάζ χε θηήσαιο μεμιγμένα μείζονα τυτθοὶς" 

"Ἔνθα πολυχλάτσιν ὁδὸς νήεσσιν ἐτύχθη" 

Ἶδνθα δράχων ἦν πρὶν τεχτάναο παίγνιον εἶναι, 

Εἰς δὲ σὲ πάντα βλέπει δόμεναι φίλον εἶδαρ ἔχά- 
[ στῳ’ 

Πᾶς δ᾽ ἄρα δωτίνην ἀγαθὴν ἐκ σεῖο κομίσσοι, 

Πάντα λίην γάνυται παλάμας τε σεῖο τετάσσεις, 

Καὶ χλένος αἰνὸς ἔχει, ὅτε σὴν στοίνειας ὀπωπήν, 

Θυμὸν ἀπαινυμένοιο σέθεν θνήσκουσι δαμέντες, 

Ἑαὶ ποοτέρην ρθνύρθουσιν ἄφαρ περὶ μλητέρα γαῖαν. 

Εἰ δ᾽ ἄρα καὶ ψυχὴν σοετέρην παλίνορσον ὁπάσ- 
[σεῖς, 

» 
Αὖθις ἀνηδώουσιν, ὅλη 2᾽ ἀναλάμπεται αἴχ, 

ἕβσται κῦδος "Αναχτος, ἀεὶ πανχγήρατον ἔστα!" 

Ἔργων ἀγλαΐησιν ἐὼν ἐπιτέρψετα! ᾿Βσσήν. 
Χρὼν ὑπὸ μαρμαρυγῆσ: τεῆς ἐλελίζετ᾽ ὀπωπῆς" 

Τοτρὸν ἐφαψαμένητο σέρῃεν βρέμει οὔρεα χαποῷ. 

Αὐτὰρ ἐγὼ Βατιλῆα διαμπερὲς ὁμνοπολεύσω" 

Ἰάθάνατον μελψαιμ: πολύλλιτον, εἰσόχεν ἔρπω. 

Τερπόμενος Ὑλυχεοῖς μελεδύέματα δέχνωσο μολπῆτ᾽ ΠΩ Ἢ , ἢ ΐ ἷ 
᾿Αλύήχτοις Βασιλίος ἐν εὐφροσύνῃσ: χορεύσω. 

πάμπαν ἀπολλήξειαν ἀτασθαλίης ὑποφῆται" 

Ἔκ γαίης δ᾽ ἀθέμιστος ὅλη παύσ: 

θυμὲ, τεὸν Βασιλῆα διαμπερὲς αἰνετὰ μέλπε. 

ὉΛΆΜΟΣ ΡΑ΄, 

Τετράδος ἀλληλούϊα βοηθειῶν στ-ϑατιάων 
ἐξὸν : [ ᾿ 

Ψαλμὸς ἑκατουτὸς καὶ τέτρατος τελέθει, 

:τὸ γενέθλη, 

Μέλψατε λισσόμενοι πανυγήραον οὔνομ᾽ "Αναχτος" 

Ἴογα Θεοῦ δήμοις ἀγγείλατε παντοδαποῖαι, 
Μέλψατε, καὶ ψαλμοῖς λιγέως φορμίζετ'᾽ “Αἀναχτα" 

Θεῖα περιφραδέως ἀνορεύσατε θέσχελα ἔργα" 
Ἡμέτερος πέλει αἵνος ἐπ᾽ ἀθανάτῳ Βασιλῆι, 
τορ ἰαινέσθω διζάμενον αἰδν "λναχτα’ 

Δίζεσθε Βαπτιλῆα δδεν κράτος ὕμμιν ἐτύχθη, 
Καί οἱ θεσπεσίην ᾿χνεύσατε παντοτ᾽ ὀπωπήν. 

θαυμασίων μνήσασθε ὅσων τεγνήσατο χερσὶ, 

Ῥλώσσις εὐδικίας σφετέρας τεράεσσιν ὑπηδούς, 

Δμῶες ἕοὶ γεγάασι φίλον γένος ᾿λδραάμου’ 
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πῶ , 

Ἰαῖδας Ἰακώβου πρωλελεγμένον εὕρετο λαόν. 
Αὐτὸς “λνχξ μετὰ πᾶσι διχαιοτύνην ἀναφαίνει' 

Νωλεμέως σφετέρων σμνάσατο σονθεσιάων, 
Μοθόν θ᾽ ὃν γενεῆς ᾿νετείλατο χιλιάδεσσι, 

Ὃν μεμσὼς χατένευσεν ἐῷ πάρος ᾿Αθναάυ, 
Ἰσχάκιμ θεράποντι φίλῳ μέγαν ὅοκον ὁμόσσα! (900-97) 
"Ὃν πρὶν ᾿Ιχχωύῳ πινυτῷ ὑέσπιζε τελέσσαι, 
Συνθεσίην ἀλίαστον ὑπέσχετο δ᾽ ᾿Ισραύλῳ, 

Ταΐαν ὅλην ὀύμενχί οἱ ὑποσχόμενος Χαναάμου, 

τερον διομετοτ σας σλοννίσματα “λήφου. 
᾿ ὀλίγιστος ἀδιθαὺς ἔην, ὀλίγοι δ᾽ ἔπαν αὐτοί, 

"αΐης νχιετάοντες ἐπ᾽ ἀλλοτείγς μετανάστα:, 

Πολλάκις ἐξ ἐτξνοἱο μετέστιχον ἔύνεος ἔθνος 

᾿ἕκ δ᾽ ἄρα κοιγανίης λαὸν πετείαθον ἄλλον, 

Οὔτινα σίντιν ἔασσεν ἐπὶ σοίσι χεῖρα χρορύσσαι. 
᾿λλλ' ἔτι τῶνδ᾽ ἐόάμασσς χάριν ᾿ο ς ἐλέγχων, 
ΠΙσγεσῇ ἀντιβέων, εἰ γύ τὸ σίνεσῃ᾽ ὑποφύτας ; ἜΣ ἔων, Ὁ μξ ξ φάτας; 

Μικρὸν λυμαντῆξα χαλέσσατο λιμὸν ἀοούρυ, ς" 

Εὐφόοθου ξυυΐαξε βίην φυσίζοον ἀντῆς. 

πῶτ' δὲ ἀγανὴν προὔπεινψε δ ΣεοΝ ἼΝ ἐπ χοπε, 
ἡφόνηνο δούλιον ἔμχο. 

οἡδι πεδηῦς ἔςς Η 

μηπὴ σιδήοῳ; 

ὃς Ξ τῶν ὀνείρων. 

ῳ» ᾿Ιῴώτηπὸς τε, ἼΩΣ 

ἘΠ ῸΞΕ 

Πῶς ᾽ὲ πις 

Εἰσόχεν πϑεοψ χεῖνος ἑῶν τέ 

ογξεσσεν ἀλυκ οπεδν 

ν ζουξνη» χραδίην Σὶ 
Ν᾿ 
ὌΣ 

Αὐτὸς ἐξὸν θεγάποντα Μακάρτατος ἔφρλεγε μύθῳ, 

Ἔκ δεσμῶν μιν ἔλυσεν ἄναξ Νείλοιο κελεύσας" 
᾿Ἡγητὴρ λαῶν σφ:ιτέρης μεθξηχεν μαι 

Οἴχκον ἐπιτοέψος ὑπὸ υεύματι τοῖο φέρε: πῇα!, 

Καί μιν κοιρανΐης ἔθετο χλυτὸν ἠγττῆρα" 

θφρα κεν οἵσι νόμοις προμάχους Νείλοιο διδάξῃ, 
᾿ ἢ 

Καί σφεων πρεσύυτάτην πινυτὴν τεύξε:Ξ γενέθλην, 

νθεν ἀρ᾽ ᾿Ισραῖίλος ἐπ᾿ ΑἹ Ἢ» ἰὰ Ἧι Δὸς 

Χαμοῦ δ᾽ ἥῆυδης ἀγακλέα νάσσατο χώρην. 

Αὐτὰρ "Αναξ ὃν λαὸν ἀνηέξησεν ἀγητὸν, 
Ἀ δὲ Ν » 2. πων γ 

᾿ ΣΙΛΞΥΞ, Ξ: ἀρατεῦῦυ. μν ὃ ἑ Καὶ μὲν δυσμευξὼν θέτο πρατεοώτατον εἶναι 

ψαπτί ὠλΞε γαῖ γ π τιυν ΩΣ γχιαν 

Οἱ δ᾽ ἄρα λυμήναντο πάλιν θεοτερπέα δῆμον, 

Ἤθεχ ρθεσπεσίοισιν ἐπαλλάξαντες ἐοίθις, 

Τοῖς δὲ Θεὸς θεράποντα πολύρρονα Μωσέα 

[ψς, : ᾿ τὸ ἜΘΝ 
"Αντιρεόν τ' ᾿Ααρῶνα ὅς οἱ προλελευμένος ἦεν, 
Οἷσιν ἀριπρεπέως παρακατθττο σήματα βουλῆς 

! 
πεὰ- 

Καὶ τερζων Χαμοῖο βίην χατὰ γαΐαν ἄνυσσξ, 
ρῶν) ἤρφνην πρόξηχεν ὑπὲρ Νειλωίδα γαῖαν" 

Οἱ δ΄ ἐπέων βούλευον ἐναντία πιχοὰ Θεοῖο, 
Ῥοῖσιν ὕδωο ἔτριψε, δαφοινεὸν αἶμα τελέσσας, 

ἸΙχθύας αὐ ἐξ ΩΣ μελχιύαφέος ποταμοῖο, 

Χρὼν ὑδατοτραςέων βδτρθστον ἀνέτειλε γενξεθλην' 

Διόμασι ὑξυ ρηδῆν ἐρισθενέων βασιλύίων, 

Εἴπε δὲ, χαὶ χυνόμυια μετέστιγ)γε δώματ᾽ ἄναχτος, 

αὶ σανῖφες διέπερθον ὁλυ Ὡς τὰ δώματα γαίης. 

(96.917) μόσσαι, Εοτίο, ὁμόσσας, Ἰέν!τ, 

ἹΝΤΙΣΠΡΠΌΤΑΤΙΟῚΝ ΡΒΑΙΤΕΝΜ. 1470 

ἃ ]Π1ο5 ἐδοοθὶ οἰδοίητη ἐπ δ πῖς ΡΟΡΌΠΙΠΙ, 
ἴρ58. ᾿ἴθχ ἴῃ πη 15. ξ 5 ἘΠ|ὰ πὶ οδίο με, 
Ρερρϑίῃο βιεσνη Τευογάατ5. 858 Ῥαοίονλη, 

Ὑουναηναὰθ 404 σοπογαι οῖθα5 πη απι αν π}1116- 

[μἰ5, 

Ομ04 οπρίδιιβ ἀμ 580 ἀπίοα ἀθγαίαϊηο, 
ἰβᾶασο ἔα παι ΟιανῸ Τα 1} ἡ αταγ Οα ατὴ ἸΏΡΩΏΒ, 

Θυοα αὐΐοι ψάοοῦο ρραἀθηθ ργώςθρι ρον οθνο, 

Βαάα5 τπππχα(α "1186. μΟ Ποῖ π5. 65} νΟνῸ ΙΡταο]]}, 
ΤοΡράτῃ ἰοίαπ ἀᾶρα οἱ ρυοτα ἴθη5 Πα ἢ 6], 

γδβίτῳ ἀ ηγοι Ἰ 5 Πιπῖσα 5. βοτεβ. 
Ποτιιὴι ἡ8 τὸ μὰς 551 75. ΌΤΙ ΕΓῺ5 ογαῖ, ρασοὶ γογῸ 

[ΒΓΔ ᾿μ5]. 
Το Βα ἢ αθ 5 τῇ δ᾽ίθηα ᾿πα  ΠΣμΪ, 

Βοῦρα (ὁ αἰϊα ἰγαπϑιθαμὶ σοητθ ἰη βΘηΐρ πη: 
0)ὲ6 ἀαίοτῃ απ τροπο ρορα!ασα βο πο θα πῖμιν αἱ- 

[[0ΥᾺ1}. 

ΝΆΪ τη ΠΟΟΘΟΠΤΟΤῚ βοτπλ ἢ [ἢ 605 ἸηΔ ἅτ ἀΡΓΠαΓῸ 

δϑὰ αὐλὰς Ἰισλαια ἀοι1}} σγα μηι ΓΕΘΟ5 ΘΟΡΓΙΡΊΘΗΒ, 
(σπίθα ὑὸ5. ἃ}} ἐπι ρΡῚ15 : 1 μλδὺ5. ΠΠ 5 ρ10- 

[ρἱιοιαϑ ὃ 

Ασσουρ απ ναι γι οθ γόσαν! ΓΤ ἸῺ ἰΟΥΤ 

Οορίοϑὶ οὐμ οὶ νὰ νἱν  Ποᾶτη ΟΡ]. 
Ἄπ|δ ρο5 ἡθτοὸ τη ποπρξέπηι πιῖξὶς σαβαηι οὐσαίογοπι, 

Φοβδβρίπβαας, ἢ ρχ, αι θῖν 1 βογν θπὶ ἡΠἴοτη, 

ΑἸ ἐἰππς ἀαὸ Ρδοίο αογαμαΐ οοτηρ θα 5 ν᾽ ποία ὃ 

Οτο ραοῖο νοῦ ὀρριύόββαπι σον νἱποΐαιη ρα ἤδυγοῦ 
Ῥοῖος 5ρύτα σὰ} 16 Βαογαῃι Πηθτῃ Βοπιηλ βοιμΐο- 

ἔν]. 

ἴρϑο δάση Γι πα} τι 150 55] σλ5 1 Πατααιαν νουθο, 

6 υἱποῦ!β σαὶ σοῖνι γὸχ ΝΙΠ {8 0.8, 
Ῥρίχσθρδ Ροραίονατα 5πὸ αἰτα πὲ πθυρβδι αίο, 

Ὁοιιτα σοιηπ "6 5 58} ππιξὰ 6}15 σα ΟΓΠ Δ ΡΙ, 
ἘΔ σαη ΓΕΡῊΣ Ῥοβιῖε ἰῃοἰ γἐὰπὶ ἀποεδπὶ : 
Οὐ καΐβ Ἰορίθαβ ρυϊποῖρος ΝΠ ϑνααῖγοί, 
ΕἸ δογτῃ ἀπ αϊΞβίτηδηὶ ργαἀδβαύρτη ἴασογοί βθιιὸ- 

{τα ]οποιῃ. 

[π ἀἄ6 Ι5γι6] ἴῃ ϊανριϊαοδιῃ νη] ἰονγᾶπι, 
Οἰαπιὶ γόγὸ φασοθαα ρ]ουϊοβαγα πὰ δ ναν 1} τορίοόποτῃ. 
Οπθμονατῃ οχ βασον Ῥορα πὶ αὐχὶς πα τἀ Π βον, 

[5ε σασὰ ᾿αΠπἰοο σα τη, ΡΟ} γα ΤΠ Ἴ 58 τα τιΠὰ 6588, 
651 νϑιὸ αἰΐϊψαθ ἈΠ χοσασξ ταγϑαμι 6. ρτα χη} 

ΓΡοραίαια, 

Μοτοσ ἀϊν] ἷβ ροτηιαίαγιηὐ ἔατπ 15. 

[ρ515 Πθὺ5 Γαι ατη ρῥτιιἊ6πίδηι δ οβοηι τ 1{{6118, 

να 8 Ἀαγοηξη, πὶ ἱρϑὶ οἰδοίαβ δγαί, ἢ 
11 Ξ ἀδοογὸ σοπλπηβὶξ βίρηα ΠΟΙ Β1ΠΠ, 

Εἰ ργοιρίοναια Ομαμαὶ υἵσν τη ἰδορὰ ρμουίθοι, 

1π646 δαἸ αἴθ τ τ 1510 σαρον ΝΙΠ δοαλὴ ΓΘ ΡΉΤΩ ἃ: 

Γρϑί γορὸ νϑυ θόλον 9] δραπίατ οὐ Ὠ ρα σα ἀσοῦρα θοὶ 

1ρ58185 αχπδιὰ σοι Υ ΕΠ Πα αρβθατῃ βαπ σι λοῖι [ΟΊ δῊ 5, 

Ὀϊροθ5 ταν βαηι ὀουὶ ἀπ πἰαε σαι ε5. Ππιγλ τπ185, 

Τοττὰ ἀψπανἸπάτατα γα ἄσπτη ΘΒ ΠΝ 1 ΒΟ ΠΟἾΘ ΤΩ 

θου ρῖ5 ἀτγαῖδο οὐπδΐ ρτι ροί α ἢ] ΓΟΡΈΌΠΙ. 

Ὀϊχὴ νετο, οἱ πασᾶ σδηϊπα ἰπύαβι} ἀοτὴ085 γορίδι 

ΕἸἰβον ὨΙρ 65 αἰγὶ ραδγαῃεο τα πον ἐα5 ἀοπιο5 ἰοΓτῷ. 
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Ἐτγι βία ἃ ῥ᾽ αν α 5. πα} 95 τοβοραὶδ ργδηάο, 

ἘΓΠαπιηλα [όγραιη γοάθῃ5 αν Πα νχ να σνδηά! 18, 
γἱποαβ σαϊίοιν πογαταϊξ, ρον να ηι, νϑγὸ ἤσαϑ, 

ἘΠῚ σοταπι ΠΟΥ ἀὰ5. ΣΟη ΓΙν ὙΓΏΟΓΘ5 ἰδετῶν. 
ΠΧ, οἱ ἀδπλοίθηβ ὙΓῈ]Ὲ ΓΟ] 65 Ἰσυαβίᾳ, 
1 ῬγΌυσπα5 ΤΠ ΠῸΠΕΘΙΆὈ1}15 ᾿π ΑΘ ΕΠ τ|5 Δ ΠΙ τη Ἶ5. 
Οἱ ἰογύᾶν ἀορογ] δῦ σαηΐ ἰοίατα Ποντάδηι δ ρθατλ. 

ΔΒ χὰῦ ρΡαοίο ρυπηοροη ότι Ἰαχ τηογ θη 1Π115- 
[ἀαἴϑααθ, 

Θρρδ᾽ῖδης ἀΡΟσ ΠΕ 5 50100115 ρτ τ ἔϑγαπὴ Ἰατοηϊαζοπι! 
ΔΌῸ δυςοηῖ οὐδ οἱ ἀγροπΐο οἀυχη ρορα]άτ, 

Νόφαρ χαριηρίαμη ἰπΠγπλατα. ρΟΡΌ ΛΟ ΠΔΡΠΙ} 50 - 
[οἰ μη. 

Ὁ 4ὰὸ ρᾶςοίο ΔΡϑαμ 5 δαβα! αν ΝΙ οι, ἰ61185} 

Ομ 5. ΘΕ ΠῚ μΘΡ ΘΙ 551 ἔαρταηῦ ἰοιρο ρᾶγοτο ἀμ Π)0- 

Ἐχραπάθῃβ. πὰρ πὴ ἀπ) δγόβατῃ ἀπιχὶξ ῬΟρΡα ΠῚ, 
Εὖ ρπα ἰοιὰ ποσίθ αἰβδίμαν! ἀΠ αβᾶπηι οαΠμ ἢ 61], 

γρηΐν νά ὁ ρΘίΘ π Π]5. 1 Ππίία σοιϊανηϊχ 
Ῥατδ τϑῦὸ σα] 61} δόταπι ΓΘΡΊΟΥ δη λα η, 

ΒΓΔΠ ΒΡ 5 βάχτῃι, δααδυαη Θἀπχὶε Ππιπχιιπὶ, 
Εἰ δαυπιίηα ἴῃ δα πηι ρῖ5 ἐπι ροῖα γοβοηαρδηϊ Πα 0515. 

Ποοογάαίιι5 δὲ ΘηἾη ἴῃ Δηΐ 0 ῬΓΟΤΏἶδϑΙ αι 0 }}15, 

πο ῥυῖ5 Ὸχ ἀπποϊ 5ὰ0 φασπάαμε ΑὈΤΑ]ι ΠΟ. 
ποιίατῃ ΘΠ ΡΒ] οὴλ ᾿αἴατα {Πρ σαν! ροΟρΌΠιη., 

[μου εῖα Γαπιῦοβ αἰιοίοβ σση το ἢ 5. 

ἈθμΙΟ 65 νΟΓῸ ᾿ρ5815 ἀρά1 ἀϊρρογβαγαμι σοι αι, 
Ετ μορυϊογαιῃ αἰϊογοχα ἰαρθοτος ἀἰν᾽ Ξογιπι, 

κὖν μιβι(1α τοσογάδηΐαν βθηι) 6} ἀϊνί 8, 
1ῦ. Ἰοροῶ ᾿πνοϑυ αι! ΘΟ  Ο5015 εὐϑα 

ΡΒΑΈΜΙΝΟ 
Οζι ἰδ αἰ ειπεῖας τς νὴ βἐαογοίίιαιηι. 

ῬόρβαΠ, Ροηϊβα λαΐθι σοΊο να! 6. Βομηιηΐ, 
ποπίατη ρογροίαο, βαδτῃ τι βορι ον ἴδοὶ ἀπροῖ, 

Οαΐπ5 τοραν ἱποοη ββαοι τὶ Εσρ5. οαποί, 

Ἐπ ᾿ρϑὶ νὰν ναι κοπεί ατπχ 1Π}1οἴἘ Δαν Βα5 Ιαπἀ δια ὃ 
Βοδ συμ δεῖς. 50} ΠΠ6πἰ νἰγὶ ϑαμΐ, 
Οὐ!ρὰκ }5.π|ὰ ἀἀια ρα 1} 15 θη ρο. 5. 

ῬΟΡᾺΪ ἴῃ Φαυίίαία τοοουίανο (πο Γατη ΞῈρΡΡ] ΠΟ ΠῚ, 
Εὶ πόδ] ἰααπι μσλθη ρρον ἀπ πὶ π0}}15 Ἰαγμίαν 5. 
Ῥα5. ΘΧΡ] Οὐ ΘΥητ15 τὴ ΔηΒα Θἰἀ  π] ὰ5. ορίϊπηοϑ, 

Οὐ ΠΕ 5. ̓ Θ ὉΠ 1|5 ὦ μαπαὈίπλας δον, 

Ἰπι πιο ί4}}5. βου 5. οοπεοοίαϊαι Ἰλπάθτῃ μαβοηΐθς. 
Νοβίγιβ ρα γὶ 05 51Π}}} ρϑοσαίοτδβ βαπημ8, 
Τ} 50 1185 ἴα οἰθη 165 ΤΠ] σα βδί παι ῖ8. 1ἢ ΟΡΘΙ ΙΒ, 
ΜΙΓΑΡΙ πὶ Τόν, μαότατῃ ἰμβηδν! ματγίίου, 

ἈΡΟΙΙΝΆΑΒΙΠ ἘΡΙΒΟ, ΠΑΟΡΙΟΕΈΝΙ 

Α Υυχρὴ π᾿ ὁμδροτόχων (98.998) 

1.13 

νεφέων χελάρουξε 

[χάλαξα, 
Καὶ φλόξ γαΐαν ἔδουσα βοηθόος ἦλθε χαλάζης. 

Ἡμερίδας μὲν ἄλεσσεν, ἀπεθίνοντο δὲ συκαῖ, 

Καί σφειὸν ἀνθεαύεντα χατέχλασε δένδρεα γαΐη 

Εἶπε, καὶ ἀμυώωσα μετέσσυτο νάχυτος ἀχρὶς, 

Καὶ βροῦχος ποχύθεστος ἀμετοΐτοισιν ἐριωαῖς, 

Οἱ χθονὸς ἐξαλάπαξαν ὅλην πολυανθέξα αὐπῆι, ὃ 

Α πῶς πρωτοτόχων ὁλοφόρατο πότμον ἕχαστος, 

“- , ν᾿ 

θάπτων οἰχομένης γενεῆς πρωτάγοιον ἤδην ἰ 

Χρυσῷ δὲ βρίθοντα χαὶ ἀργόρῳ ἔξαγε λαὸν, 

Οὐδὲ τιν’ ἠπεδανὸν μεταδήμιον εἶχον ἐταῖοον, 

Α πῶς νισσομένων ἐχάρη Νειλωὶς ἄρουρα! 
Πάντες γὼ βεδόληντο δυταλθὲνς δείματι θυμῷ. 

᾿Ἐχπετᾶσας νεφέλην σχιερὴν ἡγήσατο λαοῦ, 

Καὶ πυρὶ παυνυχίη» κέϑασεν διανήχυτον ὄρφνην. 

Ἔλβε μάλ' αἱτίζουσιν ἀπείριτος ἀρτυγομάτοα" 

ἵλρτου δ' οὐρανίου σφέτεσον ἐμπλύσατο θυμόν. 

Ῥηξάμενος τ πέτρην, ῥοηίων ξξήγαγε Ἄν ἢ 

Καὶ ποταμοὶ ξαπίδοισ: βίη χελαρυζον ἀνύδροις. 

Μυήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ὑποσχεσίης ἐρατεινῆς, 

Ἵν πρὶν "Αναξ κατένευσεν ἑῷ πάρος 'Αὐραάμῳ' 

Ῥοὔνεχα τιμόέεντα γεγηθότα ῥύσατο λαὸν, 

Βὐφροσύνῃ θεράποντας ἀεξομένους ξυναγείοας, 

Χώρας δὲ σφισι δῶκε πολυσπερέων γινεάων, 

Καὶ λαῶν ἑτέρων καμάτους διεμοιρήσαντο, 

"ρφρα δικαιοσύνης μνησαίατο πάντοτε θείης, 

Καὶ νὅμον ἰἐχνεύσωτιν ἐπουρανίου βασιλῆος, 
ΨΆΑΑΜΝΟΣ ΡΕ΄, 

ἀλληλούϊα βοηθειῶν στρατ' λῶν. “Ἀν 
Πέμπτος δὸ 

Ααοὶ, μειλιχίην ἀναμέλψνατε Παμύασ'λῆος, 

Οὕνεχα νωλεμξως σφετέρην ἐλεητὸν αέξει,. 

Ὑίς σθένος ἀστυνέλιχτον ἐμοῦ Βασιλῆος ἀείσοι, 

Καί οἱ παντοδαπῶν μερόπων βάλο! οὔασιν αἴνον ; 

“Ὅλόιο: εὐδικίης μεμελη μένοι ἄνδρες ἔασσιν, 
Οἴσι διχαιοσύνη χαταγείριος αἰὲν ἐτύχθη. 

τὰ ἀκμὰς ἀπήσς, Ε 
λαηῦ ἐπ᾽ εὐδιχῆτ, μιμνήσχε: (1) σῶν ἱχετάων, 

Καὶ κλεινόν σεο φέγγος ἐπίσκοπον ἄμμιν ὀπαζοίς. 
Σᾷσι διοπτεύσῶμεν ἐνηείῃσιν ἀρίστους, 
ν ᾿ ͵ “- ν ῃ ᾽ “εος εὐφρροσύνῃσι τεοῦ χεχαγησόμεθ᾽ ὦ Ἔθνεος εὐφροσύνῃσι τεοῦ χεχασησόμερ᾽ ἦτορ, 
᾿λβυνάτου χλήτοτο συν ἥορον αἶνον ἔχοντες. ῇ ἃ 
Νω:τέροις τοχέεσσιν ὁμῶς ἀλιτήμονεὲς εἶμεν, 
Δυσνομίας δέξαντες ἀθεσμοτάτοισιν ἐπ᾽ ἔργοις, 

θαυμασίων ἐγένοντο τέων ἀδαΐίμονες αὕτως, 

Νυφὰδ αμΐιπο σοηϑι δ τάσαπε ἐμ μη βου σογάϊ οος ἢ Θύδὲ νόῳ σχέψαντο τεῆς ἐλεητύος ἐσμόν. 
[Ρίδι. 

Ασογρᾷ Δη}Π10 βρίγᾶη 5 δά] ἴῃ τηϑτὶ ΠΌΡΙΟ, 
ϑοα ἰΔπηθη Βθυναι! πα ῃΐ 5Ὸϊ Ἰλορὶβ ΡΟ, 

ΒοΡῖ αἱ πηλοῦ Δ} }5 γάσπίχη οορηοβοδῃΐ οἱ 1] 
ἢ ρ6 5 5ἰσοαν Εθχ τλᾶσα ΠΠΡχίιπι, 

ἴπ ργοΐαῃ ο δα οι ἀθσο Βα! ἀρ οοῦία ἰἁπ΄άλπι τερίομα 
Εἰ 805 βογναν! 4} ᾿πί πεῖς 5 ρου ξογί δας, 
ἈΒ ΠΟΒΉΡῈ5. ν6ΡῸ δῖρα! ΤΙ δογιι μὰ ἴδῃ ΡΡΏΒΟΠ 5, 
Δἀνθυβδγίοβ ορογα ΔΙ ΠΠὰδ ἀπ ἃ πιατὶβ, 
Νόᾳιθ 118 6χ ᾿Ο5 00 Ὲ}8 οἷνὶς ὀναβὲΈ πτιηττι5 1115, 

(98- 93) Ὑπ’ ὁμδροτόκων. Γονίο, ἀπ’ ὀμόρ. Εριτ. 
(( Μιμνήσκει, Εοτία, μι μνήσκεο, ἔρτ. 

» 
πνώοντες (2) ἔτι χατὰ 1 χρὰ νόῳ πόντον ᾿Εσυθοῦν, 

᾿Αλλ' ἔμπης ἔσάωθεν ἑοῦ βασιλῆος ἀρωγῇ, 

Κάρτος ἵν᾽ ᾿Αθανάτοιο μέγα γνώωσ! καὶ ἄλλοι, 
Κελλόμενος τέρσηνεν "λναξ διὰ πόντον 'Βρυθρὸν, 

Βυπούρθι δ᾽ Ἦν νειμόνευεν ἐγηλε: η ἀπε χώρ 5). 

Καί σφεας ἔξει οστῦθα ὅπ᾽ ἐχϑουένων μ ὀλετήρων, 

Δυσμενξέων δ᾽ ἐξείλετ᾽ ἐλεύθερον ἦμαρ ὀπάποχς 
᾿Αντιδίους ἐκάλυψε βαθύῤῥοον οἴδμα ΝΕ μεος τὶ 
Οὐδέ τις ἐχ δηΐων ναέτης μόλεν ἄγγελος ἄλλοις, 

(2) να ον αὶ [εβ6, πνεὶ ἱοντες. Ἐριτ. 
(3) Ὑπ’ ἐχθομένων. Εογίο, ἀπ᾽ ἐχῦ, Ευιτ. 
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Οἱ ὃὲ τέως ἐπίθοντο Θεοῦ ζωαρχέϊ μόθῳ, Α [ρΡϑΞὶ νόρὸ ἰδηάοπι ὁτραϊ ἀονρα πὲ Ποὶ τινὶ Ποδπ γαυθο, 

Ἰζαὶ οἱ αἰνετὴῶν ὕμνον ἐπευφήμη σαν ἀοιδαῖς, ΕἰΊΡ 5} 1 Δ 116 πὶ} ν αὶ πὰ πὶ ΠΟΙ ρα γα ἀξ σαντα, 
Μόθων δ᾽ ἐξελάθοντο θοῶς στοτοῃέντες ἴΑνχτος, γεγρότγαπι γότὸ ΟΡ] Δ] διυῖ οἱἵο Ἀνεγϑὶ ἃ προ, 
Ἰδουλὴν δ᾽ ἀθανάτοιο οιεψεύσαντο θεοΐο, ΟΟὨ Βαμα γϑρὸ ἰπμμοσία} 15 πα σα 1 φαΐ ΠΣ, 
ἽἼμερον ἱμεΐροντο καχὸν χατὰ χῶρον ἐρήμου, Ὠθϑιαονίατα ἀδβιἀθγαρθαπι ρυᾶγηπι ἰὰ Ἰοθο ἀρβρυί, 
Ἔν δαπέδῳ Βασιλῆος ἐπειούητσαν ἀνώδομ' ἴμ 5010 θοαὶ [ὅπ ἀν αΡηλ} ΔΉ 050, 
᾿Αλλὰ καὶ ὥς σφετέροιο πόθον ὀωρήσατο θυμοῦ, γράμ οὐ 510 511 εἰδοί ἀοραε συποδϑδὶ! δι], 
Ἰ]λησάμενος ραλίης χραδίχς ἧς ἤθελον αὐτοί, ἈΠ ΡΙθ᾿ 5. οἱδὸ ἐστάα σαοπὶ σαρίϑμαπι Ἰρβὶ. 
ΟἹ δὲ κότῳ Νωσῆος ἐνηέσ Πυμὸν ὄρινον, [051 γϑγοὸ νοσπαὰ ΜΟΒ15 τη θη δρϊηχη οοποῖία- 

[γαπΐ, 
᾿Αντιθέῳ δ᾽ ἐν πᾶσι» ἔριδιχίνεσχον ᾿Αρῶνι. Ὀίνίπο δυίοτα πὶ ΘΠ ΠῚ 815. ΟἸ 5 ΒΒ. ΠΕ Αδγοπὶ, 
Δαάθανον κατέπιεν ἀναιδέα γαῖα ανοῦσα, Πα πδη ΔΒ ΒΟ ΡαΪ παρα [6 ἴση} ἐδργὰ ἰδ  βοοης, 
Πᾶσαν δ' ἀμφεχάλοψε κακοῦ χλισίην ᾿Αϑιρῶνος, Ομ θα νΟΓῸ Ομ ΟΣ" ΠΏΡΡΘΝΙ οὐ ὴ ΑΙ ΣΡ 5. 
Σφωιτέρας γλισίας χατεδόσχετο χατομένη φλὸξ, δ ἰδηίονία ἀδραβία ὃ5᾽ ἀΓΘῚ 5. ΠἸλημηὰ, 
Καὶ φλὸξ ἀμπλαχίῃ μεμελημένον ἐσλεγε λαόν, 11 Παπηπλὰ μοουαίο ἀδα τατα ΟΠ 551}, ρογ] ἢ}, 
Ἔν δ᾽ ἄρα Χωρήδιῳ χεραξλχέα αὐσγον ἔτευξαν, μὰ Οἰιότοινο δα ΐδτῃ αἰἸχὰδ σονπα ματα νἱ ἀπ Ἰοσοροιῇ 
εἰδώλου ὁ᾽ ἐλίτοντο μάτην παρα ποσσὶ πεσόντες, [}} νϑρὸ βυμρ!οαραπι ἔριδα αἰὰ ρ61δ5 ργοβέγαι, 
Νέπιοι { οἱ τὸ πάροιθεν ξὸν κλέος ἠλλάξαντο ΤΆ Τα πα] ρτηβυί τι βαδτῃ σἱ ογίατα τὰ πίσνοταν 
δι ότχῳ φερθδομένῳ ἴκελον ἀελινδέα ποίην" γι α}0 ῬΆΒΟΟΤ 5. Πρ. παν Πὶ ΠΡ Βα πὶ. 
᾿Αλκῆς δ᾽ ἐξελάθοντο μενεπτολέμου Βασιλζος, Ἰποροῦ 5. νατὸ ΟΡ] βιη} ΒΟΠΠΟΟΒΙ ἱδρὶβ, 
“Ὅς πρὶν» ἐν Αἰγύπτῳ τελέσας μεγαλαυχέα ἔργα, 0 απίθα πὸ ἔμνριο ρου ποίθη5 σου οβα ὑρογα, 

θηντὸς βεδόητο βαρύφοονος ἐν χθονὶ Ἀάμου, ΑἸ αν 8115 Ἰηνοςαίαϑ ἰπρταὶ ἀρνὶ ὰ ἴοννα Ομ, 
Τεύχων δείματα πᾶσι βρυτοῖς χατὰ πόντον ἡβρυβρόν. ῬασίσηΒ ἔὈττοῦ 85 σα }15 πο ἐΔ]Π 1115 τὶ τπασὶ Ελερτο, 
Καί νύ χε πάντας ὕλεσσεν, ἐπεὶ φάτο πάντας ὑλέσσαι, ΓΕῚ 586 ΟΥ 685 ροτ 141}. ροβίσαδσιῃ αἰχὶί σηιτος μοτ- 

[ἃοτο, 

Εἰ μὴ ἀριστοπόνος θεράπων πέλας ὥρνυτο Μωσῆς, ΝΙΞΙ ΡΟ ΤΩ Π15. ἔπ. 1π| ΡΛΟρΡ ὃ ΒΟ ΧΊβϑοὶ εξ, 

Αι σσόμεγος παλάμην ἵνα μὸν παύσε!εν ὀλέθρου. ϑυρΡ σα. 5 τη 0} τ} Θατῃ βοάᾶτθι ἐπ [ΟΥῚ μι 5, 
᾿'αΐαν ἀγακλάεσσαν ἐλωύήσαντο χαχηζτιν, ΤΟΤΤΔΒῚ ΚΙΟΓΙ Οοβῶτῃ σαν} 01 δαί Δ ἘΠ; 

Οὐοὲ ποτ᾽ εὐρέσλῳ Μάχαοος θάρσησαν ἀνωγῇ" Ναησαδιῃ θα ΒΟΔΉ ἐσπἢ  ϑγαπ! ρυωοογίο : 

᾿Αλλὰ χαὶ ἐν καλυύῃτιν ἀεὶ τρύζεσχον ξῆσιν" ρα 6 1Ἰπ [6 Π|ΟΡΙ]5 Βοτήθ ον ΒΡ ΠΘΡΆΠΙ 8815: 
Οὐχσιν ἠρνήσαντο Θεοῦ λαλέοντας ἀκοῦται, " ΑὙσ 5 τοουβαναμί! Παππὶ Ἰοφιοπίθη ἀμ 116. 

 ούνεκα δεξιτερὴν Βασιλεὺς θωσηξεν ἀλεῖταις, ἴα ἀρχίεγαῃι ἴθ χ ΔΙ ΥΠ τη ροσθαίορθΒ, 
Πάντας ἀμ᾽ ἱέμενος βαλέειν χατὰ χῶρον ἐρήμου, (Ὁ Ὀγ25. Β.1ΠῚῸῈ} ΘΙ ΌΤΙ Ραοϑτογηόγο ἰὼ ἰοοο ἦρ βου} 
Ἔθνεσι δ' ἀλλοδαποῖσιν ξὸν διὰ φῦλον ὀλέσσχι, σε θῈ5 ἡ γὸ ἃ] Ὁ ΠΡ 6. 58. ΘΥΠ ΠῚ ΠΟΠῚ15 ροτᾶσγθ, 
ἫΣ πολυσπερέεσσι μετὰ πολίεσσ! χεδάσσαι, Αΐ ἀἰνουῦθαβ ΡῈ 1 ὕΓΡῸ5 ἀΙβρόῦμετα. 
Οἱ δὲ Βεελφεγόμοιο ὐχινόμενοι τελετῇσι, 051 ὑρτοὸ ΘΟ ΡΒΘΡΟΓ ΡΟ]ΠΠῚ Θεθγοτη ΟΠ 115, 

Νεστερίης ἐπάσαντη χαταφθιμένων ἑχατόμδης, ΓυοΡα σακξίατηη! πιοταθλιιτι βάρν! Ποἷδ., 

Μίαγλοσόνης ἐρέθοντες ξοωμανίησιν “᾿Αναχται Παρ γ οι» ἀπ] }].05. μον πῆ π αὐη σας ΠΟσοΤη, 
Τοῖς η᾽ ὑδρις θανάτοιο Θεοῦ τέχε μητέρα μῆνιν, Πμεὶ5 νϑγὴ {π}ερῖα ΤΠ] Ο115. 6] ΡΘΠΟΡΗ ΠῚ ΑἸ ΤοΤὰ ΠΆΠΙ. 
Φινεὺς δ᾽ εὐχωλῇσιν ἰλάσσατο Παμμλδ χα! λῆα, Ῥῃ μθ 65 ἀτιΐογα ρυδοῖλθτι5. ΒΊασαν" ΠΟ ππ η}. 
Κεῖνος μὲν λιτάνευε, λιταῖς δ᾽ ὑπεχάζετο λοι μός᾽ ΠῚῸ φυϊάσῃι οναθαῖ, βυθοῦ θη5. γόῦῸ ΟΡΟΕΡΔΕ ρΈ ΒΕ, 

Μισθὸν δ᾽ εὐδικίης θεόθεν ἀοτιδείχετον εὔρεν, Μρνσράθῃῃ νυ Πι50Π᾿ἢΦ ἀϊντατ 5. ργθοϊάραιηι πᾶὸ- 
[ἰπ|8. 08} 

Ἔχ γενεῆς γενεήνδε διαμπεοῖν ματα πάντα, Π6 ΘΠ ΘΡΑ ΠΟ. ἢ β ΘΗ ΘΓ ΙΙ ΟΠ Θπὰ ΟΠ] ἢ 0 ἀ1 685 ΟΠη 183. 
᾿Ααφήσιστον ὕδωρ, σὺ δ᾽ ἐπίστασα: ὥς μιν ὄριναν, σοι ονοῦβὰ ἄηθα, τὰ νότο οοπσιοβοῖβ σασα οατῃ οθπ- 

"" [{{{᾿άτὰπὶ, 

Ὡς Μωσῆς ὀδύνῃ χεκαχω μένος ἦεν ἀλιτρῶν, {Π Μοξοβ ἀἄοϊογο γϑχα αϑ [0 Ἰταρτο Βογι μη, 
ΑἸν τρυχόμενος κοαδίην πιχρῆσιν ἀνίαις, ϑΘΘΉ ΡΟ ΟΡΡΙΘΒΒ115 σὺν ΔΟΘΡΡΙΒ. οὐ ΟἸΔΤ Π 5, 
Ὃς ῥὰ χαὶ οὐχ ἐθέλων προτέρην ἐψεύσατο πίστιν, (αἱ αὐίααθ ΘΒ ΠΟ. νΘῈΘ ἢ 5 ΡΙΊΟΤΘ. 16 .Ὲ{πὶ5 ὁ5. Πάθτῃ 
"Ἔρνεα γὰρ δύσαντο, τάπερ σφίσιν εἶπεν ὀλέσσαι. (θη 65 δαί βθγνανθγηη!, (15 [0515 ΟἸΧῚῈ μρυογθ 
Τοῖς δ᾽ ἐπιμιγνύμενοι, ἀρεμίστια μάγβανον ἔργα, ΗΠ5 ναγὸ ὁότῃ 1511, ᾿π{ὰἃ ἀἰατοθτι πὶ ορόνα, 

Αὐγένα τ' εἰδώλοισιν ὑπ᾽ ἀψύχοισιν ἔρεντο' δευϊοθύσ {π6 {0115 Ππδῃϊτηῖα 5 ΡΠ ΟΒα τη ἶ: 

Οὐξ᾽ ἄρα τῶν ἀπόνηντο᾽ χαχῇ δ᾽ ἐπίεσθεν. ὄνάγχτι, Νοὺ πἰίψαθ Ὦ15. δά! βαπὲ: τταϊα νόγο ΟΡρΡΕβδὶ 
[580ὴ} πϑορϑϑίίαίθ, 

Δαίμοσι ῥέξοντες σφετέρας χούσας τὸ καὶ υἷας, Ὀφτποη θὰ τη] ηΐδο 5πᾶ5 Π1145 οἱ ΠΙΊος. 

Τεγγομένη στονάχιζεν ἄνα!τν αἵπατι γαῖαν Ἰυτίραία σϑηλ 1} [ΠΟ ΟΘΗΠ βασι το ἰδτρα: 

Ὧν τέχον, ὧν θοέψαν τ΄ ὀλοοὶ ἐγένοντο φονῆες, Βονατ ἀπ05 κοπαθγαηΐ, {πὸ5 αἰαοταμέ ῬΟτΤΏΤΟΙΟΒΙ 
ἱ Τπϑυῦαμὺ ΟΟΟΙΒΟΥΘ, 



1λ1ὺ ἌΡΟΤΙΝ 

1Δ0115 Ἰταταο]απέθ5 ἑαυ! γασιὶ ΟΠ ΔΉ Ὁ]. 
ϑαρσαίπο ἀπίει. οοοίξογαπι Γι Βοο μα: ἀπ ϊηαδ 

{ἰ611ὰ5, 

Ῥραβίγα ρου θα ΡΟ] 1 οὐἱοσὶδ, 
τω ραἀίοϊ ασυθ ρουηϊοίοβα να 116. Θα πὶ 0518 5] ς 

[ον ογαΐ, 

Οφϊοταπη 'ρ86 Βα σοθηβοραὶ οπιπίπο ἴἰθχ τηα]οῖρο 
[φοραῖΐῖο, 

Ηφγορα {15 οὐΐο ῬοΥΒΘ ΠΘῺ 8 5128 ΒΆρΡΟΓ μι ΠΟΙ [ἃ - 

[το] απ. 

Ἡοϑιίπ πὶ τη δὰ] 115 ΟὨΓΟ 5. [τ]ὸ 5. ἀρ}, 

Ὠοιί πα οι δπὶ 5 ἷ5. παλτὰ ΒΟΒ. 115 ρρ θη 5, 
Ααἀνονθαῦογαπι ρογπίοἱοβὶ5. ἀοτα ἶ βαην Πποσοββί τ 

[Ρὰ5. 
γιὸς τρδη  θὺ5 58} 8116}}}5 ΟΖ η 68, 

ἔπορο βουνά! απ, Ῥα!απ5. πιο ροτδρο. 
Τρπῖ γοργὸ ῃχοηία. οὐΐοβα ἢλᾶς 5. ΡῬγονοοᾶθαη! ΤαδΩι 

[δηΐίθα ἄθσοιι, 

(δευϊόσηι ΣᾺ} 18 {0 π|5 ἀοτη}} 5815. 
υ νἱ ἀπ ἡ οῖο5, σὰ μᾶτοοθαΐί ρΌμαΪο ; 

ΒΆΡΡΙἾ 65 ΔΌ(ΘΙΩ πιϊβϑυαῖι5. Θ5., ΘΟΓῸΠῚ γόγο ΟΧδΙΙ- 
{ἀντὶ ρύθοθβ. 

Βἰαϊίαι ὁπ ϑαονατα γευουαἰ5. Θπὺ μαυονιιπι 
ΥἹούα5 γθγοὸ παϊβοριοου αἶα, ρυῖορο σδϑεανΈ ΘΟ ΒΜΠ0. 
Δάπνναῖο πὸ παθοῖ, ἀπὸ ρᾶοίο δηϊπιαιη βίθα αὶ Πλ]- 

[μάτι ΚΘχ, 

Εἰ 605 μη ϊβουδίϊ σα πὶ δηΐδα ργωδαίονος υἱγὶ. 

Νο5, ὁ οχ ϑπετηο, [1011 ϑόγνοβ, 

ἰἰπάϊψαο σοηθυθθαπδ, 08] ἀἰΒρΟΓΞῚ ϑαιηι5. Ἰη [0 Ὁ ρὸ- 
[γνυ]ο5; 

ὲ ἀσπτὰ ρυόραγο σο]ο γϑην5. πόῖθπ ἀϊν ἢ], 
Τα5. πηαρη αι δα) θη 65 ἀσοου 5. ΘᾺ ΡΙΊ Π1}}118, 

Βα α}Π1}5 σοι ρΘ. ἸΛΟΧχ σοὶ ἐπο! γάτα. Ἰ5ΡᾺ 6115, 
[08 σοῃθγαοῃθ ἴῃ σοι δια  ποῖη ΒΓΌΓΒΙ 5. ἀἾ65 οἵη- 

[68 
ΒΊΤΩῊ] γοτὸ ἰοοί οἱμ ἷβ ρορα] 5, οτο βὶς ἤᾳι. 

ῬΒΑΙΜΠΟ ΟΥ̓, 

ϑονίτδ ἴδιο αἰδοῖα αμνυϊ! ογα. αογοϊ λιν. 

Ῥορα!, Βοπ σαι αίοην οοἸοργαία ον ηϊ, 

(ποι πὶ ροῦγρθίαυ σπαπι πλοῦ οοτ δπὶ ἀπροὶ. 

θιοαε θφὰΒ ααλθὰ5. ΠΡΘσατα ᾿Β ρα  π|5. 05} ἀἸθιη, 

Ου05 αἰ αααπᾶο Τ᾿ ηϊ σονται νὰ} ἃ ΠΡΘΡΑΥ Δ Π, 
)6 δαιτοτα ἰβρογδῖβ σοηκθοσανη ας Εἰν Δ] 105, 

ΠῚῸ5. αυἰάοι ἃν οτδπῖθ, 1105. νϑόγοὸ οοοϊ ἀρ η!}}} ἃ 

{ ἴοενγγᾷ, 

ΑἸΙοΚ. ἀσΐομ) αν ἀσ ]οπ ΟἹ, ἐπ ουα!ο ππανἱ, 

Ετύδη δ ἴῃ ἰοσο ἱπῇἤητο 944 }}{ὰΔὰ0 ἀΘβθυιὶ, 

Νόσιιθ παροδαῖ θῶ οἰνηα 5. ̓περίοογο υἱὰμη. 

ΒΓ δαίοτη ἰπ (ον απ πα} πὴ Ρ] σα 1}Π1 ἴα πῖρ, 

Εχ ἱπιρϑο ταῦο ν γῸ δογίιὶ ἰαθοβοθθαὶ ἀπὶμη8. 

Δὰ θϑυμι νοῦ ΟἸαμημαθαπὶ σοπιπιοῖὶ τηθηΐθαι ἰαΡοὸ- 
Γ αἰνὰ 

Οφίογα τ ἃ πΠθοθββιίαθ ἄθχ 60 ΘΡΙΡᾺΪ πη: 

Ἀφονδηλ ν6ΡῸ ἀδτη οπϑἔσαν!ν ρ6ι νἱᾶπὶ ἀπο ῃ, 

{Π ἀρηϊοδιῃ εἰν δία ἀααιπα ορ᾽οθαπὲ, γοπίρομ!, 
δ πϑυϊσονάλ 16 515, Ξυᾶτα σο]ο γαῖα μοϊθη!μίαιη, 

(4) ᾿ΟἹόμενός περ, Εοτγία, ὀιόμενο! περ, Εριτ. 

ΔΆΠ ΕΡΙΘΟ, ΤΑΟΡΤΟΕΝΙ 

ἃ Εἰδώλοις ῥέζοντες ὑπερφ'άλου Χαναάμου. 

4110 

"» 
Αἵματι δ᾽ ὀλλυμένων ἑουθουγίνετο πάντοθεν αἷα, 

Μαψιδίως ἔ2 
Μακχλοτύνῃ τ 

ογοισι ταινομένη στυγεροῖσ:, 
μάλα γάρ σφισιν ὡδς μεμήλει, 

,᾽, τα 
ὁληδ᾽ 

Αὐτὰρ ὁ μήνις πάμπαν "Ανὰξ χαχοερνεῖ λαῷ, 
᾿ 

Κλήρου ὀξδυπσάμενος ΘΠ 3 3290 ὑπερέφανον ὕδριν. 

" "δ 

Δυσμενέων παλάμησι φίλους θεράποντας ἐ ἔδιοχξ, 
Κοιρανίην σφετέροισιν δὴν δηίΐίοισιν οπάσσυς, 

Ἀνειδίων ἀρ δ στὸ ὑπεδμιήθησαν ἀνάνχης. 

Οὐτιδανοὶ παλάμησιν ὑπ᾽ ἀλλοτοΐῃσι πεσόντες, 

Πολλάκις τσ ἴωθεν ὁϊόμενός πεὸ (4} ὀλέσται, 

Οἱ δὲ νόῳ στυγελῷ πλέον ἔχαχον ἢ ποὶν "Ανακτα, 

Αὐχένα δυσνημίτσιν ὑποδμηθέντες ξῇσιν. 
Ὡς τὸξ τειρομένους, σφετέρου τεϑιἠκεῦετο λαοῦ. 

Αισσομίνους δ᾽ ἐλέγσιν, ἐῶν δ᾽ ἐπάχουσε λίτάων. 

Αὐτίχα γὰ σφετέρων ἑμνήσατο συνθεσιάων" 
ΝιΧῚ ἩΠΕΙΑΙΣ δ᾽ ἐλέῳ, ἈΠΕ ΘρΗς ἀπεπαύετο βουλῆς. 

θαῦμα μ' ἐχει, πῶς θυιλὴν ξὸν πρήζῦνεν ᾿Ανάχτωρ, 

Καί σφεας οἰχτίσφαντο πάρος ληΐστοσες ἄν: 

Ἡμέας, ὦ Βασιλεῦ πανυπέρτατε, ῥεῖχ σχιύσο'ς, 

πάντοθεν ἀϊροΐζων, ἵνα περ χεχεδάσμερα δήμων. 

» ᾿ Ἔς, » ἊΝ Ῥ 3 ῃτῖ 

Ὄφρα σεῦ ἐσσυμένως ἀναμέλψομεν οὔνομα θεῖον, 
:σσιν ἀοιδαῖς. Σἧσι μέγα φρο έουτες ἀρίπρε 

Αἰνετὸς αἰδν “Αναξ πέλετα: χλυτὸς 
᾽ - μὰν δὲ... δ. δ Ἢ 
ΒᾺ γενεῆς Ὑενεῤνὸς διαμπερὲς ἤματα πᾶντα, 

Ισραήλοο, 

ὑτήτομον ὧδε γεν 

ΨΑΛΜΌΣ Ρζ, 
ἜἝκτος δ᾽ ἀλληλούτα βοηθετῶν στρατιω». 

ξαῦω, 

ὃ ΧΕ ἃ “λατξ βασ.λτ. Ααοὶ, μειλιχίην ἀναμέλνατε Παυήασιλῆος, 

Οὔνεχα νωλευέως σοετέογν ἐλεητὺν ἀξξει. 
Βαζόντων Θεὸς οἵσι» ἐλεύρῃερον ὦὥπασπεν ἄμαρ, 

Οὖς ποτε δυσμενέων χρατερῆς ἀπελύσατο χειρός, 

Ἔν ἂξ πολυσπερέων ξυναγεί ΓΦ ὃξ ἜΣ πολήων, 

Τοὺς αὲν ἀπ᾽ ἀντολίης, τοὺς δ᾽ ἔσπερίης ἀπὸ γαίης, 

[άλλους δ᾽ ἐκ βοοίαο χαὶ ἀτρυγέτοιο θχλάσσης 
πα νως να σά; ἃ τοὶ νῶν ον δ ᾿αζομένους ἀνὰ χῶρον ἀπείριτον αὖον ἐρήμου, 
(ὐδ᾽ εἶχον σφετέρης πόλιος σχέψασῦαι ἀταρπόν. 
Δίψῃ δὲ φθινύρεσχον ὁμοῦ χαὶ νηλέϊ λιμῷ, 
Ἔκ δ᾽ ὀλιγηπελίης σθέτερος κατετήχετο θυμός, 

ἐᾺν ὁὲ Θεὸν βοάχσχον, ὀφινόμενοι φρένα αόχθο!ς" 

Δύτὰ ἀναγκαΐης ὨΠχτιλεὺς σφεας ἔξελε πάσης, 
᾿Ιθείην δ᾽ ἀνέφαινς μετὰ τρίθον ἦν γεμονεύων, 
"Ιρείην δ᾽ φίλον πτολίεθρον ὅπερ ποθέεσκον Ἱκωνταις, 

Οἰχτιρμοὶ Βασιλῆος, δὴν ΕΞ ἐωὴν, 
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Καὶ οἱ θίσχελα ἔργα μέλοι μεροπηΐδι φύτλῃ" 

Οὕνεχα δευομένῃ ψυχῇ πὸρξ δύρπον ἑτοῖμον, 

Ἠειναλέον τ᾽ ἀγαθοῖσιν ὑπεστηρίξατο θυμὸν, 

Ἑζομένους θυνάτοι» ποτὶ χνέφαϊ σχιόεντος, 

Ἰλλομένους πενίγι τε, αιδηρείοισί τε ὃ πε ἀεσιλοῖς" 

ΟἹ δὲ νόῳ στυγερῷ Θεοῦ ἤχαχον ἢ πρ -»,κ ὦ ν ἀνωγὸς, 

Μαψιδίως ἐρέθοντες ξὴν ἐρικυδέα βουλὴν. 

Ἔνθεν ὑπ᾽ ἀπρήχτπο καμάτου δέδιμηντο καὶ ἄτης, 

Οὐδέ τις ἀδρανιης ἐπιτάῤῥοθος ἤλυθεν αὐτοῖς, 

γλν δὲ Θεὸν βοάασχον, ὀρίνομεντν φρίνα μύγθοις" 

. κ "» Ἢ 

Αὐτὰ ἀνχυχαίης Βασιλεὺς σφεὰς ἔξελε πάσης 

Ἔν δ᾽ ἄγαγε χνέφαύς τε χαὶ ἐκ θανάτοιο βερέθφων, 
: ᾿ ἥ , 

Ῥηξάμτηος μελέων χρατεοὸν χαὶ ἀτερέα δεσμόν, 

Οἰχτιρμοὶ Βασιλῆος, ἑὴν ἀναμέλψατ᾽ ἐρωὴν, 

Ἐχί οἱ θέσχκελα ἔργα μέλοι μεροπηίδι φύτλῃ' 

Οὕὔνεχα χαλχείων δύνααιν διέπερσε πυλάων, 

Ἐῤτύχτους δ᾽ ἀδάμαντος ἄφαρ ξυνξαξεν ὀχίας, 

Πἀντὰς ἀφαρπάξας μογερῆς γαχότητος ὁδοῖο, 

Οὕνεχα δυσσεδίης παρελεγχέα μὥμων ἐφεῦρον, 

ὡς ἃ ᾿ Ἄ 
αυμῷ ἀποπτύξαντος δλυρυ θοεψήνομα θαΐτα, 

Ἰρυχροπόρου θανάτοιο κατήλυθον ἄχρι πυλάων, 

"ᾺΑν δὲ Θεὸν βοάχσχον, ὀοινόμενοι φοένα μόχθοις" ἣν δὲ ὖ ὑ τῇ 

Αὐτὰρ ἀναγκαίης βασιλεὺς σφεας ἔξελ- πάσης, 
Τειρομένους ἠκέσσαθ᾽ ἐόν σφισι! θυμὸν ἰήνας, 
θυμοηδόρου δ᾽ ἀπέλυσε καταφθινύθοντας ἀνίης, 

Οἰχτιρμοὶ Βασιλῖος, ξὴν ἀνα ἰλψατ᾽ ἐρωὴν, 

Καί οἱ ρέσχελα ἔργα μέλοι μεροπηίΐίδι φύτλῃ. 

Ῥεζόντων [δασ:λῆι ρθύςς μολπῇσι νευηλός" 
Βαζόντων δὲ οἱ ἔργα νόῳ χεχαρηόΐτες ἐσθλῷ, 
Ναυτίλοι οἴσι μέμηλε βίη νῆξἐς τε θαλάσσης, 

Οἷσι πόνος διὰ κῦμα λαὶ ἄσπετον ὄρνυτα: ὕδωρ, 

Σ ἢ . 
Ὄμμασι θηήσαντο πολύφρονος ἔργα Θεοῖο, 

τ. 
Καὶ οἱ θέσκελα πάντα ραλασσοπόρους μετ᾽ ἀθύσσους, 

ἘΡ μα: αμρλαιοι τὰ 
Κολλομένου βασιλῆος ἀθέσφατος ὥρτο χαταῖξ, 

Θῦνε δὲ κυρτωρέντα μετήορα γύμκτα πόντου. 
ἈΤῸ ΜῊΝ τον 

Φαΐης πὐρανὸν εὐρὺν ἄφαρ μίσγεσσαι ἀδύσσῳ. 
ὅς ἐν τ ; ἀρὴν 

Τῶν ὃξ πολυσραοάγῳ κατετήκετο θυμὸς ἀν[η᾽ 
᾿ ὑμι γ᾽ δῷ ἢ 

Πάντας ὃδ χλόνος εἴλεν, ὅπως πεπεδημένον αἵνῳ, 

μι. 2 ᾿ 2 

Ναυτιλίης δ᾽ ἐλάβοντο, σοφὴ δ᾽ οὐ φαίνενο τέχνη. 

"Αν δὲ Θεὸν βοάασχον, ὁρινόμενοι φρένα μόχθοις. 

ἀν ἢ ΟῚ 
Αὐτὰρ ἀναγκαίης Βασιλεύς σφεας ἔξελε πάσης 

Αὐτίνα δ᾽ εἰς αὔρην προτέσην μετέθηκε θήελλαν» 

Αὖθις δ᾽ εὐσταθέϊ μειλίσσετο χύματα σιγῇ, 
Εὐὀφροσύνη δ᾽ ἔλε πάντας, ὅπως ἐδον εὐδωρ, 

Εἰς λιμένα σπεύδοντας ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι Θεοῖο, 

Οἰχτιῳ μοὶ Βχσιλῆος, ξὴν ἀν αμέλψατ᾽ ἐρ ωὴν, 
: Ἄν 
Καὶ οἱ θέσχελα ἔογα υὖλοι μεροπηίδι φύτλῃ, 

ἃ ΕΕΊρΕΙ ἀϊνίπᾶ ΟρογΓϑ ΘΌΓΡ 5[Π| ἱπιτη ον] }} σρη τὶ : 
(ἷα φροητ! δοῖτλε ΡΥ οἷ} σαπδιὴ ραγαίδαι, 
Ἐδα ΓΙ ΘΠ μι ΒΟ 5. Γ]}0Υν 6 ἀπίπιιιη), 
ϑοθουίοβ ΠΟ ἘΠ5 ἢ ὑρηθ θυ 5 ὁραορ, 
γτῃοἷοσ ραιιμυνίαἰοιχτιο, [ὈΥΡΡΊΒ] 6. νὴ ποι] 15. 
Ἰρϑῖ γοργὸ παθῃῦθ οἰϊοβα 96] ἰρυςτανροραμξ {πιά πὶ ἃπ- 

[188 τηρηβαία, 
Ἐγαβίτα ργονοῦδῃ  θ5. Βιατῃ σ᾽ οτ οβῦτη ΟΠ 11}. 
Τπἀδ 40 ἰτυῖτο Ιάθογο ἀΟμΉΝΠ σαπε οἱ οα!ατα αξο, 

Νεηαρ δ [5 ἢ ΠγτΑ (15 ἀγα μον γοπῈ} ἱρεῖς. 
ΑΔ ρασα Ὑ6ΓῸ Οἰαμα θη ΠῈ σοπιο! τα θΐοσι. [πα] 

[πρὰ5: 
Γωϊονραπλ ἀς θορβειίδίυ Βοχ 605. ΠΙΡΟνανὴ τη. 
Ἑάπχη ναροὸ ἀο τοπιοδγίβατπϑ δὲ ἀδ τηορη5. Γαιο! θῈ5, 
Θ᾿ 5νατη Ρθ ἢ 5. ππθι  δρογιηλ γα  ἀάατα εἰ οἰ σίάπηιν νἰτι- 

Β [ὑὐμῆϊ. 
ΜΙΞου οογα ὰ: 6615, βααιῃ σοι ουταῖο ροΐοη ἸαΤη, 
ἘΠῚ ῚΡ51 αἰνίπὸ, ορόγα σα 5! πᾶ πὸ δοιιοῦὶ : 
Ουΐα γοιῦσαμι ΓΟ ΘΧρακηαν ρμονγίαττιηι, 
ἘἸΑΡοΡαιοβ υοτὸ Δα Πια 5 οἷνο σπίνοο!! νορίος, 
Οπιηὺ5 ΔΡΡΙρΡΙἢ5. Τροτίοβα ΠΘΊ] νἱα, 
Ῥγεορίθν ἱπηρ  θία 5 ἸαποιἸ ἰοσπ πὴ. ΡΓΟ ΒΥ ἰπνὸ- 

[ ποραπὶ, 
Αππηο ἀσβρασπίοβ ὁτη 9 ηὶ ὙἱΓῸΞ. αἰθηύδιῃ, οἰ, 

Τριρι θ πιο ν 5 ρου πον} Ὁ ἀπ μονίας, 
Δα εχ νῶτο οἰδιπηια απί οοιχπο τα πίοι [ἅ00- 

[τὶρὰ5; 

Ὁποίονπαχῃ 45. Ὠθοθβοιίαίθ ἤὸχ 605. ΠΡΟ αν} ΟΠ : 

Ορργοββος σΌΡαν 1 δαατα, 115 ἀπίπγαπι ὀχ Ια γα 5, 
Αὐχίο ἀπίοπι ἔθΌραν  ρΘυγθα 65 ἸΠΓΌΓΘ. 

ἈΠ ον σονά ϊᾳ: Πραῖδ, ἐπδτὴ Ορνα ἴθ ρο θη απι, 
Εν ἴρεὶ αἰνίπα ορότὰ πιστὰ δ᾽ απο ροπθυὶ, 

ὉΘΔΟΥ ἢ σΘ ἢ ὁ ΠΘΟῚ 58 οὐ Ποτὲ σδὴ ἢ δτι5 σα πιτη ἱ 

οφασπίαν νογῸ οἱ σρονὰ ἀπεηΐο ρα ἀδηξθβ ορετησ. 
Ναί φα ]5 οαγ αν οδὶ γἱβ πανρϑαθα πγαυῖβ, 

Οα 5 ἸΆΡοΣ μὸν ΠΠασίατα, οὐ ἐγ διβαῖὰ ἱποϊαίατ 
[αἀἀπᾶχα, 

Οὐ 5 ν ἀδεααι οἰ ΤΉΒΡΟΡΕ ὄρεέτα Πρὶ, 

ἘΕ ΡΒ]: ἀϊνί πα οπγπτα το απ) ]5 ἴῃ ἀΡ 3515. 
{πθοηῖο ἤρθμθ γΘἢΠοΙΆ ἢ 5. ΘΟΠΏΤΑΟ ἰ8. 8. φρόρο!α, 

Οὐννρθαπὲ γοῦο ΚΙ θΟΚὶ 5. ]Ίθλο5 Ππισίατα ἀχαν 15, 

Ὁ οοτθβ οὐστα ἰδία λ ΟΡ ΠΙ  ΞΌΟΘΓΙ ἀρ γ550, 

Ἐρυμτ νθΓῸ ΒΙΤΟΡΟΥα ΓΔΒ ΞΟΘ ΑΕ δηϊπιας ΕἸ Ξ 118 1 

Ογηθθ5 ἀπίθα. ὑαι Βα ο, σδρὶ, νϑιαὶ σοτορθαϊ 
ΠΣ 

ἢ Νανίραϊοπῖβ ΟὟ δαπί, ἀοοία ἀαξοτῃ πὴ ἀρραΓθ- 

[δ 4. ἅΓ8. 

Δὰ Ὀοιια τόσο οἷαι θαμπὶ οοτηπιοί: τηρηίοτα ἰἅ}Ρ6- 
[Ρονῖρὰ5 : 

Οωΐοτυμη ἀδ ἡρορξαιίαιθ Ηρχ δὸβ ᾿ρογανυῖ ὀπὶ : 

δεαίίοι νον ἴὰ ἁγατι Ῥτ]ογθτη πααίαν! ρροσο διὰ ; 
Πατγβαμι νογο 5 11 ΞΌΡῚΠ δας (ο τι5. Θ᾽ [πίϊο, 

τα ἃ ἀπίοιη ΘΟΡῚΕ οητ88, 1}}} νιάδταπ! ἰγὰηα {1-ι 
{ἴἀπ δηθδηι, 

Λα ροτγίστῃ δ παπίοβ πο ἢ 8 θεὶ, 

Μιβουϊοοταϊο δ σῖθ, βαδαιὶ ὁ! ρτανθ ροΐθ ἰδ}, 

ἘΠ ἰρβὶ ἀϊνι δᾶ οροχᾶ συγ διλῦ Πυσαθη0 ΒΘηοτΙ, 
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Βομο οὐ ριδείαπίαπι ἰοπίοτὶ 5 Θκαϊαίο ρορα]ο- Α Εὖ μὲν ἀριπρεπέων χλισίῃς ἀνείρατε λαῶν, 
{τπὰ, 

ΕΠ βϑῃϊαγαχη βου 8 σοΙο Ραίο ΒΘ Ρι5. 

ΕΙαχατη πιδρηπ πὶ τοτηϊδῖξ ρασῃτο Ππ πη 5. Πυτη ἢἷ5 

Αχαοβὰ νορο νὰ ἰη)ασιμνλα [Δ] Θέσοραι 511]. 

δαϊδαρίη οι τα Ὁ] οσαι ὰ πα γίσουα οἰμὺ ἔσοὐν γοσ᾽οΠοτα 

Βα Δ ἀμγ πια] ἃ νἱοϊποναη ΠΑ ΡΉ ΔΙΟγΙῺ ἃ: 
ΑἹ ἀδδονθχπη, Πασίαοβια ροϑα! 5ἰα Τὴ, 

ἐ ἀδ ἰόσρὰ {πηιϊπὶ5 ἴθ τηορόχῃ οχίραμί ἀφ ἸῈ- 

[δαυυδβᾶ, 

ΠΡὶ φιοηάδτα δβαγιθηίος Βαθ᾽ αἴοτοβ πιϊβουῖ οΡαὨ  : 

Εἰ Ρορι}Π} οἰν 165 Ἰϑμαθν! ἀσοο] Βοιΐ. 

νη οας ρἰδηϊδυθ γα, 5611 ΘΓ τ  ὙΟΓῸ ἄρτο 5, 
Εἰ νἱϊω μαν]δὶ βαπξ αθαπάαπιία Γρασμα πὶ ἀπ }}}ν 

μδυάανῖ φαϊάδηῃ 6115 Ορα3β, Π).}ΠΠΡΙ σα ἱ βαπί Ρρο- 
[6Π}, 

1 ᾿ρ81 φασἀριροάδαιη σΡΟ 65 ΒΟ θα τ (Γ ρα 50 8}8 : 
1).»1 Ἰληραθηΐθ5. πεοϑ! ραπὲ ἀἰπΠιοίοπο, 

)υΠυγῖμα5 ὀρρΡ δία δὲ πο οαοὶ 5. σγαο θὴ15, 

Οταν!5 νΟΤῸ ἀ1065 ΠρΊοτίοβ οὐσαράν σοπιίαηλοῖτα, 

[βμ58] ὙδνῸ νίϑηι ΓΘ] Φαρηΐο5, ἢ ἀπ} 115. ΘΡΡα ΡΠ ΗΪ. 

1). λον ἱπορία αι ἴον νΠ1} ρᾶαρθν, 

(ΟΠ οὐδ ἢ5. ἤΑτη 185. ἰλη φυλὴ βγορθ5. Ρ ΠΟ Ρο5. ρᾶ85- 
[ἰοναηλ, 

Ἀσοεῖ ταθπῆο ν᾿ ἀδη 65 ἰῃ ΓΘ {1|5 σαυσά δαμέ 
[πἰφυ ϊαϑ ν6 τὸ τηδη ἴθ᾽ 51 Ππὶ ὁ5 γᾶν ἀροτὶθξ. 
Οιὐἱἷπ5 ρυαάθῃ5 μ850 Ομ] ἢὰ ἴῃ Δ] τη 15 ΠΟΥ οαβίοαϊτο, 

Πητπονία 5 Υ6 γῸ του Ἰοογάἀϊατη ροογιθ 5. 1 06}}}- 

[{ὁδεδ 
ῬΒΆΤΜΌΒ ΟΥ̓́Τ, 

ἐαυϊ ἐς ὁδῊ ἐοδῖηνιις 68ὲ δὲ βορείηηιβ διρηθλιιδ. 
ΔΠἾΠλΠ15 Ῥάγαμι5. πλοιι5, Ῥιονρ, δηϊπιαθ μάγα 15, 
(Του τῆδα σΟΙΟΌγαθο ἴδ δὲ ἴῃ ῃβα] 5. σαηλη)- 

ἔχϑυνθ τὰῖῃϊ, οἰπατα, δὲ τηθύγαπι μ54 } 6] 1 

[ΣΙΠΘΟΡΏΠΙ. 
διαάίοσα ἀπο α]ο ὀχβρογβοίδοια 5 γθβόμπαβο : 
Ταστα σαργλθη ΟΘΙΟΒΡο. ἤθχ, ΒΟΡῸΠ}5 οἱαπια)νο, 
ΕΔ ρόρα]β πη} ε15 βυἀα] τὰν ἰα τὰ 6 η} σΒ ΔΤ. 

ΟὐαἸοβίθο αὐ βου σορϊατη Πα 065 βρτα ροναδ, 
Εἰ ὰὰ5 νοῦ αὰ5. τ πα τ οχ ἀάνοσθο νοἱδΐ. 

ἘΠΟναΓΟ ΒΡ ΟΟ]οϑίθϑ ρογῖαβ, ΒΌρΥοῖπα Ῥᾳδίογ. 
Ετ πα πα πλδηβᾷ ο]ογὶα μὰ ἰοΥΓΆγ ἈΒΙν Θυβατ νη δῖ» 

1 διλίοοβ οπριθ ἕο 5 ου ρία5. ποθ ςβιία δ, 
Ὠοχίονα τὴῦ βόγνα, 8 τπρὰὰ χάπα! νοσοι. 

[ουπῦι5. 68. ΠῸχ βαποίο 580 ΘΟ ΟΥΒ γουθιιῃ τ 
« Ἐχαιίαξι5 ΞΙσμοτηα εἰν! ἡ τ ἃ] “πα πήα, 
Εἰ νὰ] πὶ ἀϊιπουίας ἔροχαδητζίαμη ἰαθ θεν ατα, 

Νοβίον δ αδάῃβ, οἵ ποβίον Μᾶπαββθθα, 

ἘΡΠΓΘθΙ15 ποδὶ} σα ρὶ 5 ΓΟ αν 6ϑὲ ἃ 
Δι μἱονίοθαθ ΠῈΣ τη ὰ5 ἐδ λπ4ὰ5, 

ΕἸἀ μοὶ νόγὸ Ἰοθο5 πο ἐξὶ ΜοᾶΡὰΝ ἰδ Δ }}}} 13. 
Εχιομάδηι τὰ] οθδιηθηΐαπι ταθῦηι ἀπέ Γἀμ τὴ δμ, 

Ῥοάϊριι5 581} ποϑίγι5 ἃ ε8. σοη ἴο5 ἀοτα ἔθ σιτηξ, 
δια πνιηἰ Ἰης γέστη οἰν] αε15 ἀποοιη, 

Δὰν οἰΐατα ἀϊγθοίογθαιν ᾿ἀὰπηϑο 6 δα ΡΟΡι 05. » 
ΝΟΩῚΘ 1ρ56, ΒΕχ, ἀπχ οτὶβ σαὶ ρα π5 ΤΟ ΡΌΠ 51) 

Νὰ ἈΡΙ ΔΕ5. γ6 105. ΠΟΡῚΒ Δ] ΤΟΥ 
᾽ 

1 

Καὶ οἷ μῶον ἀνα ἱεροῖς ἀν ἀρ θτμας θώχαις. 
Χεῦμα μέγ᾽ ἐξανέηχεν εὖ ὑρετος πὸ ταμδῖα, 

Ὑδρηλὴ ὃξ κέλευθος ἀτερπέϊ τάέκετο δίψη, 
Ἄλμην πουλυθδότειραν ἄφχβ ποιήσατο χώρην, 

Καροομένην κακότητι περ: χτιύνων νχετήρων" 

Αὐτὰρ ἐρημαίαν πολυκύμονα θήέκατο λίμνην, 

Καὶ γαίης ποταυιηδὸν ἐπέχραον ὅδατ' ἀνύδρου (5-8)}, 

πειναλέοι νάσται πολυπήμονες ἤσαν" 

σθλοί, 
ς χατίπησαν, ἐπεσπείοχντο ὃὲ χώρας, 

᾿ Ἶ 
Καὶ βιότου κεχάρηντο τελεσοορίης ἐρητεινῆς. 
Ἤμνεσε μὲν Θεὸς ἔογον, ἀνηύξαντο δὲ λαοὶ, 

Ἧ ποτὲ 

Καὶ ὄξιιοι πόλιας κατέχον το πο σίρε: ἐ 

Καί σφισι πετραπύδων ἀγέλαι φέοθοντο νομῆσιν' 
ἼἜνθ᾽ ὀλιυγοφοχνέοντες ἀμηχανέεσχον ἅνίη, 

ΤἌλγεσι τειοόμενοί τε καὶ ἀπρήχτοις ὀδύνῃσι" 
Δεινὴ δ᾽ ἡγελονῆας ἀχυδέας ἀμφεπε λώδη. 

Οἱ δὲ τρίδον π τ μ των ς, ἐπ᾿ ἀτρίπτοις ἀλάληντο, 
Εχ δ᾽ ἀχρημοσύνης ἐπιτλῤῥορος ἦλθε πενιχρῷ, 

Στηπτάμενος φρήτρας ἄτε πώτα χαλὰ γνομήων. 

᾿[θύνοοι λεύπσοντες ἐπ᾽ εὐφροησύνῃσι γαρεῖεν, 
᾿Αμπλαχίη δ᾽ ἀρίδηλος 

Τίς πινυτὸς πὰγε πάντα ἀετὰ φρεσὶν οἿὸς φυλάξαι, 

τς σε δος νας οι ξὸν στόμα δεινὸν ἀνοίξε: 

᾿λθανάτου δ᾽ ἐλεημοσύνην στέρνοισι νοῆσαι ; 

ΨΆΛΜΟΣ ΡΖ΄. 

Δαυϊδου ἐχατοττὸς ἔρυ χαὶ ἔάδομος ὕμνας, 

θυμὸς ἑτοΐωος ἐμὸς, μανεπίσκοπε, θυμὸς ἑτοῖμος. 

Κύλδεῖ ᾧ μέλψω σε καὶ ἐν ψαλμοῖσιν ἀείσω, 
Ἔγρεό μοι, φόρμιγξ, χαὶ ἐμῶν ψαλτύριον ὕμνων, 

᾿Ευμαπέως ἡῶθρεν ἀνεγρόμενος κελαδήσω" 
Σὸν μέλος ἀμοιδόητον, ἵλναξ, λαοῖσ! βοήσω, 
Καὶ δέμοις πολέσ'ν λιγυοόχτυπον αἶνον ἀεΐσω. 

Οὐρανίων ἐλεητὺν ἔχε'ς χαθύπερθε πυλάων, 
Ἑα! σεῦ ἀληθείῃ νεφέων χατέναντα π' 

Ὅρτ᾽ ὑπὲρ οὐρανίων πυλέων, πανυπέρτατε Ποιμὴν, 

ἐπ το, 

Καὶ σέθεν ἄσπετον εὔχος ἐπὶ χθύνα πᾶσαν ἱχάνοι, 

Ὄφρα οἷλους μεμαῶτας ἀωχοπάξειας ἀνάγχης, 

Δεξιτερῇ μὲ «ἄς, καὶ ἐμὴς ἐπικέχλυθι φωνῆς. 
ο Ε 

Ἐξπεν λναξ ἁγίῳ σφετέρῳ συμφοάδιιονχ μῦθον' 
« Ὑψωθεὶς  θαμα θοῶς διδάστομαι ἤδη, 

Καὶ κοίλην διαμετρήσω πυχινῶν χλισιάων, 
ωέπερος Γαλαΐᾶδος, χ᾽ ἡμέτερος Μιυνασσῆς, 

ἜἜφρεμος ἡμετέροιο χαρήχτος ἄλχαρ ἐτύχθη: 

Αὐτὰρ εὐκλειὴς βασιλεὺς ἐμός ἐστιν ᾿Ιούδας, 

᾿Ελπωρῆς δὲ λέθης μεὖ ἔφυ Μωζδος ἀμύμων. 
κε ι : 

ἜἘχτείνατμι πέδιλον ἐμὸν ποοπάροιρ' ᾿δυμαίης, 

Μοσσὶν ὑφ’ ἡμετέροις ἀλλότρια φῦλα δαμάσθη, 
Ἤθελον εὐπύργου χλυτὸν ἄττεως ἡγεμονῆα, 

ἸΗΣ χαὶ ἰθυντῆρα ᾿Ιδουμχίης ἀετὰ δέμους, νυ 
Ἢ ο' οὐχ αὐτὸς, "Αναξ, ἡγύσεαι, ὁ πρὶν ἐλάσσας, 

τας : υ ; ἢ 
Οὐδὲ κορυσσομένοισιν ἐλεύσεαι ἄμμιν ἀρωγός ; 

(8-8) Γαίης... ἀνύδρου. ΜεΙ1π5 Ἰαρογθίαν, γαίῃ. ες ἀνύδρῳ, Ἐριτ. 

.480 
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Τειρομένοις ἐπίχοσϑος, Γλναξ, ἀναφονδὰ φανείης" ἃ Ὀρρτρϑεὶβ ἀοίομον, ἴἰόχρ θα απι ἈΡρᾶΓΘαΚ5 

ἌἌμμι δὲ μαψίδιον μερόπων φάος ἐγγυαλίζο: (9). ΝΟΒῚ5 νόγὸ ναπατη ἀπογια! απ} ἀπποῃ ρρθθαξ, 
Ἔν χρατινῷ Βασιλῆ: βίην πελέσωμεν ἑτοίμην, Ιὴ να] 00 ἤἴομα νηὶ ἔλοϊ ηλ}5. μαγαϊδηη, 

Δυσμονίων ἔκπαγλὸν ὑπερδατίην ἀθερίζοι, Τηϊηλϊοούαπι ὑοΡυ  ΒΙ Π ον βαρογθίαπι ἰορνϊμηδῇ. 
ΨΑΆΛΝΟΣ ΡΠ’, ῬΒΑΘΜΌΒ ΟΥ̓. 

Δαυΐδόυ λιγυρὸν μέλος ὑγόοον ἀμφ᾽ ἑκατοστῷ βαθιαὶς σα ΟΥ̓ ΤῊ. ΘαΡ ποτὶ οἰ κυνί γη ϑιρῦ α σεμ ἐθβ ἸΏ ρῊ,. 

Αἶνον ἐμὸν μὴ πάγχυ, δίάκαρ, σιγῇ παρελάσσγς" Τα πὴ ἢ δα ΠῚ ἢ 6 ΡΓΟΡΆΌ 5, Βα 6. 516 η 110 ρΥφ δ γθδϑὶ 

Αμφ' ἐμοὶ ὡς δόλιον χαίνει στόμα δεινὸς ἀλείτης, 5θΡῸΡ πὸ απΐὰ ἀοϊοθαπι ἀρογὶ! 5. ϑέονιις ροοσδίος, 
Θηξάμενοι γλώσσας με χκακηγορξεσιον ἀνιγρὰς, ΑΟΈΘΠ [65 Πηρθδ5 τα] τι] δα Ισ ΡῈ μγᾶνδ5, 
Καὶ μύθοις στυγεροῖσι πεποιθότες ἠξρέθοντο, Εἰ βορι)οη  Βτ5 Οὐ ΤΟ 815. απ 81 γο ΠΡ δμΐ, 

Μαψιδίως τ' ὀλοὴν ἐπὶ φύλοπο ὡπλίζοντο: Ἐναβίταχιρ βονγηϊοίοξατα δὦ μιιηαπι διτααραπίατγ, 
Οὖς φιλέειν δοχέεσχον, ἐμοὶ κακὰ μᾶλλον ἔραπτον. Θυο5 δῶσ μαϊαθαηλ, ΤᾺ] Ε1 ταα]ὰ τα σὴ τοδί ηδ- 

[δαμταν, 

Αὐτὰρ ἐγὼ λιτάνευον ἐς οὐρανὸν ὄμμα τ'ταίνων, Αἱ ἐρὸ οτάθαῃ ἴῃ οἴ ι σουϊαηι (665. 
ἊἌντ' εὐεογεσίτς ὁλυὰς δόσαν ἄμμιν ἀνίας, Ῥγὸ Ροῃοῆρίο μογηϊοίοβο ἀράθγαι ΠΡ 15 ον ποϊΐα8, 

λντὶ δὲ νωϊτέρης φιλίης καχὸν ἔχθος ἕλοντο, ἢ ΤΟ ἀαίθηι Ποβ ΡΟ ἃαιονῈ τά ατ Οὐλαῃι οἰορθνηηξ, 
Τοῖο χαθηγητῆρα πόροις χακοθργα φῶτα! Πα τα ϑ δέγατα ῬυΆ θα 5. ΠΤ] ]Ὸ ΠοῸ ΠῚ νΙ ΤΆΤ, 
Διάδολος δ' ἄοα οἱ σταθερὸς ἐν δεξιῦ μέμνοις ὈΤΆΡΟΤ5. γθγὸ αἰίαας ἰρ8ὶ για. ἃ ἀοχίορατα 

[πιὰπραί, 

Κροινόμενος ψάφοισι δίκης, δεδμη μένος ἔλθοι" Τυαϊοαία 5. ΒΌΠΡΡῚ 5. Ππ5.{{185, νἱ πο 15 γϑηϊαῖ : 
Βὐχωλὰ δ᾽ ὁλοῖ οἱ ἀτάσθαλος αἶψα γενέσθω, Ογαῖΐο νατὸ μογηῃϊοίοσα ᾿ρ5ὶ ἡ ϑίληα δἰδιίίχῃ (1α{, 
Ἢ ματά οἱ γενοίατ᾽ ὀλίγιστά τ' ἀνιηρᾶ τε, 165 μ5ὶ δῃ! μα οἾ 851] πεῖ {πὸ {ΒΓ ΒΈ8Π0, 

Καί οἱ ἱροσόνην ἐρικυδέα δέξεται ἄλλος. ἘΠ 8 βασογάοί πηι Π᾿π|Ά4 06. ἀοσίμἰδὶ αἴ 8. 
᾿Ὄρφαν![ σφετέρους ἀλιτήμονας υἷας ἐρύξοι, Οὐδ 5 σὰ09 ποσομίθϑ ΠΠ05 ορεμπροῖί, 

Χηροσύνη δὲ δάμαρτα κακὴ μεθέπουτα πεδέτει (10), ΥἹάαϊία 5 γοτῸ ἀχόγδπὶ τη Αἰἃ ΒᾺ 56 α τ 8})5 σοι ρΘαϊαῦ, 

Παῖδες πτωχεύσουσι παρ᾽ ἀλλοδαποῖς μετανάσται" ΠῚ} τηοππσαθαηὶ ἀραιὰ αἰ θα σρηὰ5 ΒΡοΪ αὶ, 
Οὐδεος ἐξελάοιντο οίλου ἀξκοντες ἀνάγκη. Εἰ δ οοἰαητανσ στο ἔπν}}} πουσϑϑβιίαίο, 

Πάντα οἱ ὅσσα πέλονται ἀνιχνεύσεις δανειστὴς, Οππηΐα ᾿ρεῖ φαιϑοσηαρ δαη!, βου αἰδίαν ΓΘ ΘΡΆ(ΟΥ ; 

καὶ σφετέρων καμάτων ἀλλότριο! ἅρπαγες εἶεν. Εν Ξαοταπι ἰδ! λοτιτῃ αἰϊοτιὶ ταρίογοβ 510}, 

Μή οἱ δευουένων ἐπιτάδοοθος ἄλλοθεν ἔλθοι, Νοῖ ρδὶ οαγοηίπηια. δηρροάδἠαίον. αἰΐαπᾶα γοηϊαΐ, 

Ναααρ Ἰρεῖ ογρβαπατα ἢ {πὶ πἰξογεία  ρροίθμ. 
Εγπτΐ ἴρ51 οὐαν ὐσηργα τΠᾺ}} Πα] δρια πὰ ΟΧΊ ΠΗ, 

Μη2ὲ οἱ ὀρφανιχήν τις ἐποιχτίσσχιτο γενξ Ξ0λ ΩΣ 
᾿ 

Ἔσται οἱ τ τέκνα κακοῦ μέλπηθρον ὀλέθοου, 

Οὔνομ' ἀϊστον ἀπύστον ἐπ’ ἤματι πάμπαν ὀλέσσει, Νοήτοπ σοι σι ΠΤ ΔῈ {1 0π}}} 1πὶ ἀΐθ οὐ αἰ 0 θΟν 1 ξ, 

"Ἄντα Θεοῦ καχίη σφετέρων μνήσαιτο τοκήων, Οογάᾶπιη 60 ἱπὰρτοθ απ βαογατα. τόσοιίοίον μάγοις 

Νυ δὲ οἱ ἀμπλακίν͵ ττυγεοῆς παύσοιτο τεκούσης, ἤσμ. 

Λωθητοὶ Βασιλέος ἀεὶ κατέναντα μενόντων, Νοίαο ἴμ51 ροσοαξι ἢ οὐϊοϑεθ Ο6 5561. πηα γα, 

Ἰζαΐ σφεων ἐχ γαΐης ἀγαθῆς μυηέτον ἔρροι, Τα ΐατλ 65. ΠῸμ}5. ΒΘ ΙρῸΥ ἴῃ οοπδρθοία ϑηθαμί, 

Οὐ γὰρ ἐπεινήσθη ἐλεητύος ἄξια ρέξαι, Εν οοσαὰ ἀᾷ ἰοῦ θοπμὰ πχοσποῦία! ΒΟΥΡδΕ, 

Νοπ δηΐμὶ γοσογάδίιβ. ο80 οἰ εογα! οηθ. ἀϊρηὰ 

᾿λκτέαχνον χαὶ πτωχὸν ἀτάσθαλος ἄνδρα διώχων, [[ἀσθν6, 

Φῶτα λιλαιόμενας βαρυώξυνον ἐξεναοίξαι, Τ ΟΡ 6 πὶ οἱ τσ ἀἸσα ΠῈ 50 ΟΓ ΘΡΔ 8 ΥἹΓαΤα ῬΘΥΒΘΟΠΘΠΒ, 

Ἢν ὃὲ λίην ἀγάπαζε, δοῶς δέξαιτο χατάραν" ψίραπι σαρὶθὴ5 ἀο] στ ας. ὁπαβίαπι Ἰηθυῇοθυρ, 

Οπδᾶπὶ γνότὸ γα] ΑἸ οχὶς, οἷο δοοιρίαῦ τη]οβὶ- 

Εὐλογίην ἔστυξε, φύγεν δέ ἕ τῆλε τραπεῖσα. [οἰΤαπ πὴ : 

Βοηράϊοιοπ δ πὶ οὐἱο ρογϑοοαία5. 650, ἔαρ! ΘΌῺλ 

᾿Αρὴν οὐλομένην ἱκέλην ἐνεδύσατο πέπλῳ, ἔργοοα! σολγουβᾶ, 

Οἷα ὃς: ὀιψιόοντι ἐπήλυηεν ἔγκασιν ὕδωρ, ἢ Μαϊοάιοιοποηὶ ροτηϊοίοβαπι δἐταίοτι ἴημα} ρα το, 

᾿Οστέα πιαίνουσα κατὰ χρέος ἠῦτ᾽ ἔλαιον" Τα] αλλ γ6ΓῸ αἰ ΠΡ δ ηι ΘΟ ραν υἱδόθτα δ408, 

ἸΑντὶ δ᾽ ἀναγκαίου μιν ἐπὶ Χροὺὸς εἴματος ἴσλοι, 0558 5ᾶείπαι5 ὁρροτίαπο ἰἀπταδηι Ο]ρΌτη, 

Ῥτὸ δαΐθιι ποσοβϑανῖο ᾿ρ51ΠῺ 1 ΠΟΤΡΌΓΟ ἉΠΊΪΟα οΟ- 

Καὶ ζώνης σφετέδης ἢν ζώννυτα: αἰὲν ἐπ᾽ ἔργῳ. [ουμθί, 

Μιαθὸς δδ᾽ οἷς Βχειλῇ ἧι (1) χαχηνορέξε με μέμηλεν, ἘΠ σόπὰ 5πὰ 4τιὰ ΟἸΠΡῚ ΓΙ ΒΘΙΏ ΒΟ ἴῃ ΟΡΟΓΘ. 

Οἷς τε μέλει ψυχῖ, μευ ἀπείριτα ἜΣ α τεύχειν. Μοτοῦβ ἰδία Φ} Ὲ5 ἤσι ΜῈ Πρ όσαΡο πλὸ οὔγαὶ Οβέ, 

Οὐϊβαβααο σαγαθ οδὲ ἀπ Πιζθ πλθαῦ ἐλ 1108 ἡριμηηθὸ 

᾿Αλλὰ σὺ, Παμῥασιλεῦ, μο: ἄχος σέθεν εἴνεκα τε' ὅχοις, [λοοῦο, 

Οὔνεγχα μειλιχίγσι (13) τεὴν ἐλεητὸν ὀφέλλοις. ρᾷ ἴα, Ποιμηρ, τα πτοάϊοϊ σαὶ ἔπ] ὁϑιυϊ8 ἴλοϊαϑ. 

᾿λχτέανος καὶ πτωχὸς ἐγὼ, σὺ δὲ μή ἃς μεθείης, Οαϊα τα Δηαθ ἀ] 1Βθ5 ἔπατὴ τῇ δου σανάϊαιι ααβθα8, 

[πῸ05 οἱ ῬαΌρεΡ ἐμο, ἴὰ γϑΡῦὸ Ὧ8 16 ἀθϑοσᾶβ, 

(9) ἜἘγγυαλίζοι. Ἐοχί, ἐγιυαλίζ ζοις. Ευιτ, (11) βασιλῆι, πεν» βασιλέα. Ερττ. 

(0) Πδέσεν, Ῥοτίο, πεδήσει, ν6} πεδέσα:, [0. (42) Μελιχίησι, Εογέρ, μειλιχίοισι, ΤΡ. 

Ῥάτβο, ὅκ. ΧΧΧΗΙ, ἀΔ1 
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Νοβίον τι γίβ σοποιίτατν ἰη τ  58005 ΔΠΙΠΠ 08. 
Τπο] δία απῖ  Φ4ΆΔΙ ΟΡ ἀκίηνο πα Ρορ ἢ) σοη- 

σα553, 
Ἰιοσακίβ φἰ] οσο 5 ΘΓ βί ΤΩ 115 ΣΧΟῸΘ5115 ΒΌΠῚ 
Ῥοπιὰ5 561 πὶ πα γὰ ροησα ἰγοηλ σι 5 ἢ ἴγ2 06}}} ἔα πλδ. 
ἘΠ σοτρὰβ Ἰοα]θηίο ᾿πττὰ αἰα τα πὴ 5  αΒ 6. ΟἾ80. 

Τηὰθ 8615. ἀρὰ οπληο5 ὁσὸ Ἰαἀἰρυλαμι αν 18 808}. 
{π σὰ νἱάοναηΐ, 5.6 οἂραὶ ταρύο θη! ἀοΙοβατΣ {αἱ- 

' Ποῦ, 
δρᾷ, Βοαῖο, νοσδηϊὶ Β δῖ Δα) ΟΣ Ὑϑτΐ88, 
ἘΠ ταϊΠπὶ ἰαάτὰ τηϊδουϊσοναϊαμι, θα, οριμα]α γί οθτα 

{ρτ 888, 

[πὴ᾽ϊαφ πϊατι5. ΒΟμ δ) ὀοσηβο τ Ομ τ Πι, . 

Οὐδηλ ἴμο οοκίαρθαβ, Παχ, [Δ ηγ]0 μουῆσθγο, 

111 ἀχϑϑοχαμπαρίαν, αὖ μὰ ΤῊ} ἔσ!ιοῖα ἀράονϊο, 

Βοάδοιῃβ ᾿ΒΒΠ σΟ ΠΕ Πθ115 ΤᾺ 815. Ἰιο β δ τι5. 51}: 
Τὰὰ5 γογο πομουα 115. Τὰ χα] 5. αὐ 5. ἀπάτα 8 

(ματιάθαϊ, 

Οα1] πὸ υἱἱαροταμί, ΞΘΙΕΒΟΡ 5 ΒΕ μ! σαρυθῃθῃ- 

(5]οθιη. 

ῬαΡΙ οἱ δαΐογα Ῥ411Π{ὺ 510}}16 ποθ ἀδοϊάϊῃ ᾿πἀασηΐ, 
ΟοΙοῦνδθο. σαν Ἰ 5 Ὁ ΟΥ̓ ΠΟΤ Ἴ1111Ε}, 

Ετ πα! ον τ Ἰαθάϊο δια ρ]οσίδτῃ ργεοαΐοδθο. 
Οαοπίλοι ἃ ἀοχίοτα ααἀϊαίον νΘᾺ} ΠΔΌΡΟΡΙΆ, 

Ὅτ ἀητηχάϊη Ὠιθᾶτῃ πος ἐδ 5 ΠΡ ρϑ γἱν 8, 

ΒΒΑΊΜΟΚ ΟΙΧ, 

Ῥαυϊαϊθ βοιογην σαν λῶν ἩΟΉΔΝ δρνα ποη οςἑηενοηι, 
βϑας, 80 Ὠδὰ5 ἀϊχίς, παδάσατῃ κι ἀθχίθγαμῃ 5δα αι, 
Ὀομὸς 5110 50 0] } τὴ πὶ υοο8. (05. ΡΘαϊθὰ5 ἀο- 

(τλργο. 

ἘΛογπὰϑ ἀθ Ξιομο Ἰησαὶ ραΐατω Υἱύκάτη Π} 181, 

118 τα ἴῃ πιράϊο, χ, μοβεριβ Τπι ροροβ, 
ΤῊΣ θυ ΠΟΙΡΙ τοι 651 τὸ αν αι ἀπ ρα. Πα 6 085, 
Τα5 αλλ ϑρί ἀογ 5. ξαποϊονααι. ἀφοι5. ΠΥΠΏΠΤΩ 

(μα 6} 15: 
ὙΠΈΡ 185 ἔγα οί ταθὶ ἀπί Ἰοὶ θυ πὶ 056 65. 

Ταγάν! [6115 ΠΘχ, δ γἡόσὸ πῦπ ταρπιοίασ 7πγὰ- 

[τπροπίᾶ ὁ 
ΕπῚ5 βδοογίοβ σῃα]ὶς οσᾶν ΜΕ] οἰξοάδομπ. 
Πεχίοτῷ, οαἰασίδ, Πα ρ 8815 ρσορο ἀοἱθηϑογθιῃ, 
Ωἱ 1} ἰρὰ Τοσθ 5. ἔθυγθηο5 ἀοπιρί, 

ΝΑΙ Οη65 Βροαία5. {ΔἸ 11, ᾿ρὰρΊΘΡἢ νογοὸ τυ ϊη85 

(ροραίογατῃ, 
Ἐπ πιυ!τότῖίηι [πὶ [τ Γὰ ΟΠ 558 01 σἀρίία, 
Αααάτη ἴοτγο 5 Ο156ξ, ΤἸηοἸγίθι νἰᾶτη θα, 
Ἰηὰθ ἴθχ νοπορα πάν ὀχ ]Π Δ }} οαρ, 

ῬΒΑΓΜῸ ΟΧ. 

Ἱπιρμονρίαϊο αἰ είμία ἀθοῖηνενι ἘΕΥΟ διργα δρη δείημώη, 
Ἰηἀοβίπθη}} σοτάθ, ΠΘχ, ἔθαπι Ἰδαάίδτη ἐδῆϑτῃ, 
θηϊβ γοοιοναπι βαοιογ τ (86 ἴπ ΒΘ μογι 5 ΠΠαρενί- 

{(Ρ5. 
Ἰγαπιογία 15 Πρῖ5 ΒοτΩρ ον ὀχίταϊο ὁροτα 
σῃ51}15 οἰ βοπὶβ ὅραϊα αἰνίῃ 5. 
1,815 ΒΘ ΠΊρῸΡ Π 6 ὀρονα βαη δὲ ρτοβέληβ βἱοτίδ : 
6 ψϑηῃθγαί  οηθ1ἢ Βοπ ΡΠ] ΟΠ Θγὴ [518 615 πΠδη δὲ. 
ἀΠΡρα θη τ βαοσαμι Ηδχ σθοοσζάδει 651 δ πΐπλο, 
ΜΙορίοογα καὶ οαχηΐϊηιβ Ποὰ 5 65} οἱ ΟἸθυ Θὰ Ρ 
(σηνίνιαιη, ομαΓίδ Γαι} 15 ριοσίοσααι ἀράς, 

ΑΡΟΠΙΝΆΒΕ ΕΡΙΒΟ, ΠΑΟΡΙΟΈΝΙ 

ἢ "ἔνθεν "Αναξ τ 

148λ 

ἀ Ἡρμετερος μελέουσιν δρίνεται ἔνδοθι θυμός" 
Ἀλινομέντι σκιῇ ἴσα νόῳ ἀλόεσκον ὀρινθείς᾽ 

᾿Αχοίσιν αἰθερίῃτι πάνείκελος ἐξετινάχθην" 
ἢ Ἕ Ὁ ἢ : τι 
Βόμχθην φίλα γυῖα τρέμων ὑπ᾽ ἀνάλκχιδι λιμῷ, 

Καὶ δέμας αἰγλήεντος ἀμείδετο νόσφιν ἑλαίου, 
"Ἔνθεν ἅλις μετὰ πᾶσιν ἐγὼ ΠΣ ἐτύχλθην" 
Ὁ ΡΣ . οἷς ΒΑ, ᾿ ἅν αὐ ὑςς , 

Ὡς μ' ἴδον, ὡς κεφαλὴν δόνεον δολύεσσαν ἔχαστος, 

᾿Αλλὰ, Μάχαρ, καλέοντι Θεὸς ἐπιτάῤῥοθος ἔλθοις, 
Καί μοι σὴν ἐλεητὺν, "Αναξ, ἐπίκουρον ὁπάσσοις" 

4" “. ΣΝ Ἢ δ. ἔν το σαι τα ὥφρα τεῆς παλάμης ἀγαθὴν γνώωσιν ἀνωγὴ 

Ἵν τεῷ ὁρμαίνεσχες, Λναξ, θεράποντι 
Γ" Ἅ “τ ᾿ “9 

Κεῖνοι ἐπαρήσονται, ἀτὰρ σύ δ: ὑλότα 
Αἴσχος ἐπεγρομένοισιν ἐμοῖς 

Σεῖο δὲ τιμήεις θεράπων φρεσὶ 54! μ τῇ ΞΡ Ν ΦΟΞΤ: 

ἘΝ δηΐ ἴρετ' γενξσθῳ 

πάντοθς χαίροι, 

Οὐ με κακηγορέοντες ἀεὶ δυσαίατο μῶμον, 

Δίπλακχ: Ἵ χϑαει ἴχελον ψύθος ἀιαφιδαλέσθων 

Δείσῳ ὩΣ ξσσιν ἀνὰ στόμα ἡ αν ιλῆα 

ὑμνοπο ἐνερ σα: 

ὀοθος ἈΝΕ νἱχροῦ, 
Καὶ πολέων ἀνὰ μέσσον ξὸν κἀκ 

ἀΣ 
Οὔνεχα δεξιτ ΠΗ ἐπετὰ ἐς 

Ὅφρα χε θυμὸν ἐμὸν ἜΝΝΣ 

ἸΓΆΛΜΟΣ ΡΘ΄. 

Δαυΐδου λιγυρὸν μέλος εἴνατον ἀμφ᾽ ἑκατοστῷ. 
Δ. 
ὃς-ς 

ΚΡ 
ἀπολ' σε ἱξν ἀνδοῶν. 

ν - ἈΝ ᾿, ἐπ 

Ἔσο, θεῷ Θεὸς εἶπεν, ἐμῶν ἐς δεξιὰ θώχων, 
“Ὥς χεν ὑπὸ θρῆνυν δηίους σέο ποσσὶ δαμόσσω, 

6 γλύθιτος ἐκ Σιῶνος ἀμύμονα ῥά 
Κῶ : Ἢ 

ὍὌφρα πεοῖς ανὰ μέστον, ΓΑναξ, δηίΐσισι 

Σῇς ἀρ ῥχῆς τὰ σεῖο πέλει ἐκ εὐ διδ)ς υὐοτο 

ἦσι μετ᾽ ἀγλοΐῃς ὁσίων πος ος ξμιπεῦον ἔξζϑύς, Ἷ 

Ἑαστοὸς καρπὸς ἐμῆς ποὸ ἑωσφοροῦ οὗτος ᾿ ς ἰγὰς ι ᾿ ἐτυχῆης, 
μ ΟΣ » ὠς πὰς τι Ὧν τ ἩΕ Κ΄. δ. Ὥμοσε πιστὸς "λναξ, σρεπέρους δ᾽ οὐ ψεύσεται ὅρ- 

ἰκοὺς' 

"βσσεα: ἀρητὴο οἷος πέλε ΔΙελχισεδῆχος 

Δεξιτεοῆς, ἐπ ὦ ἔχεις πέλας ἀσπιδιώ 
Σ ᾿ 

βασιλῆας ξ χθυν: ρος δ 
ΕΣ ΠΑ ΣΡΝΚΣΣΝ ᾿ ΠΝ πλήσε!: ἀναρέγματα δήμων, 

ἣν 
ὀαμάσαιτο, ὃς ΕΣ “ κόπῳ 

ὡρ: ἐς 
Φῦλα Νίάχαρ δικάσει, ὃ 

Καὶ πολέων κατὰ γαῖαν ἀποὐῤῥαίσειο κάρηνα, 

Ὕδωρ χειμάῤῥου πίεται χλυτὸν οἴμον ὁδεύων, 

ἐμῆεν ἀνυψώσειςε κἄρηνον, 

ἙΆΛΜΟΣ ΤΡ’, 
“ ἡ Σ μ᾿ μ᾿ Τὴ ἔ 

Αφθιτον ἀλληλούϊα δεχᾶς δ᾽ 

᾿Αλάκτῳ κραδίῃ, Βασιλεῦ, τεὺν αἶνον ἀείσω, 

᾿Ἰθυνόων ὁσίων τε παρὰ χλισίγγτ' φαξιναῖς, 

ἔφυ ἀμφ ἑχατοστῷ, 

᾿Αθανάτου Βασιλῆος ἀεξὶ περιώτια ἔνα, 

Βουλὴς παντοῦχπῃσι μεμηλύτα ρῃεσπεσίῃσιν 

Αἴνος ἀεὶ θεοῦ ἔργα πέλε' χαὶ ἀριπρεπὲς εὖχος" 
τ “- "» Υ ἯΙ ΓΝ , 

ἔχ γενεῆς γενεήνοΞ διχχιοσύνη ἔο μίμνει 

θαυμασίων σφετέρων Βασιλεὺς ἐμνάσατο θυμῷ, 

Οἰχτίρμων μετὰ πᾶσ! Θεὸς πέλει ἠδ᾽ ἐλεήμων! 
- “ :᾿Ν 

Δαῖτα φίλοις διλώεσσιν ἀγαχλήεσσαν ἔδωχς, 
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Νωλεμέως σφετέρων μεμνήσετα' ἀομονιάων, 

δ ν ΤῈ ἐμξαν ΔΕ ΡΕ ΟΣ ΝΣ 
ἼἜργων ἐνορξην ἀγαθὴν διαπέυραὸς λαῷ, 

Κλῆρον ἀρίζηλον μεμαὼς δόμεναί σοῖσι δήμων, 
Εὐδιχίην καὶ ἀληθείην ξογάζετα! αἰεί, 

Ἐννεσίνι Πασιλῆος ἀγχχλεὲα πίστιν ἔχουσιν, 

Ἐκ γενεῆς γενεήνδε διαμπερὲς ἐστήοιχθεν, 

Τυχταὶ ἀλιθείῃ τε καὶ ἰρείῃσι μενοιναῖς, 
Αὐτρον Ανχξ γη μερτὲς ἐῷ δωγέσατο λαῷ, 

Ἡάντοτε συνθετίην σφεέρην ἐνετείλατο Ποιμήν. 

“Ἄχραντον φοὐερόν τε Θεοῦ χλυτὸν οὔνομ᾽ ἐτύχθη. 

᾿Αρχὴ ἐπουρανίου σοφίης πέλε δεῖλλα Θεοῖο. 
Καὶ πινυτὴ μερόπεσσι πέλει σοοίης ὑποφήταις. 

Ἔχ γενεῆς γενεήνδε μένει Θεοῦ ἄψθιτος αἶνος, 

ΨΑΛΔΜΟΣ ΡΙΑΝ. 

Ἰοῶτον ἐφ᾽ ἐνδεχάτῃ δεχαῦ. μέλος ἀλληλούϊα, 
Ὄλδιος ὃς πραπίδεσσι περιτρομέει βασιλῆα, 

᾿Αθανάτου γεοαρῇσιν ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι μεμληλώς. 

᾿λλχῆεν κατὰ γαῖαν ἐὸν μένει αἶμα γενέθλης, 

"Ὀλδῳ ἰθυνόοισιν ὁμοῦ γενεῇσι τερνλός. 

Οὔχ οἱ ἀπολλήξειε δόμων ἄφενός τε καὶ εὖχος, 

᾿Αλλὰ χαὶ εὐϑικέησι διηνεχέεασι χχρείη, 
Ἐξ ὄρφνης ἀνέτειλεν ἐπ᾽ ἰθυνόοις μέγα φέγγος, 

Οἰχτίρμων ὅσιός τε θεὸς πέλοι ἠδ᾽ ἐλεήέμιυν, 

Μείλιχος ὃς δ᾽ ἔχρησεν ἀνὴρ ἱτέρους ἐλεχίρων, 

᾿Βσμὸν ἐπιθύνων σφετέφων ἀγανόφρονα ὐθων" 

ΟὔποτΈ μιν μογεροῖο κλόνος βιότοιο κιχείη, 

Νωλεμεως ὁσίου μνημΐέτον αἰνετὸν ἔσται 

Οὐπορθ᾽ ὑποδδείσειεν ἀδέσμιον οὔχσι φήμην, 
Αἰὴν ἔχει Πασιλῆος ἐπ᾽ Ξλπίδι θυμὸν ἑτοῖμον" 
νεχέως ἀδόνητον δὴν στήριξε μενοινὴν, 

Εἰσόχε δυσμενέων θη ήσετα’ οἴχτὸν ὁπωπήν, 

᾿Αχτεάνοις ἐχέδασσε χαριζόμενος βιότοιο, 
Ἔχ γενεῆς γενεήνδε δικαιοσύνη ἔς μίμνει" 

Τιμῇ καὶ γεράεσσιν ἀειρόμενον κέρας ἔξει: 
Δερχόμενον τάδε μῆνις ἀτάσθαλον ἄνξφα χαλέψει, 

Τηχεδόνι τρύζοντα χαχὴ φθονεροῖσιν ὀδοῦσιν" 

ἤχμερος αὔτ᾽ ἀτέλεστος ἀτασῆχληυ ἀνὸρὺς ὀλεῖται, 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙδ΄, 

“νδεκάτης δεχάδος μιτὰ δεύτερον ἀλληλούΐα, 

᾿λράνατον Βασιλῆα σοφοὶ ἀναμέλψατε παῖδες, 

Οὔνομα τιρῖεν χελαδήτατε Παμὐχσιλῆος, 

"βσσεται οὔνομα θεῖον ἀεὶ μεμελημένον ὕμνοις, 

Καὶ νῦν, χαὶ μετέπειτα διηνεκέεσσι γενέθλαις, 

Ἠελίου φαέθοντος ἀπ᾽ ἀντολίης ἐπὶ δυσμὰς, 

Οὔνομα τι ῆεν χελαδήσατε Παμύχσιλῇος. 

Δέμων παντοδαπῶν Βασιλεὺς χαθυπέρτερα ναίει, 

Καὶ χλέος οὐρανίων δαπέδων ὅπεο ἄφθιτον ἴσχει. 

Τίς χρατερῷ Βχσιλῆ! πανείκελος ἄλλος ἐτύχθη ; 

Νχιττάων ὑψηλὰ, ἀτὰρ χθαμχλώτατα λεύσσων, 

Γαῖάν τ᾽ ὀφηχλμοῖσι καὶ οὐρανὸν ἀμφιπολεύων, 

᾿Αχτέανον δεδάηχκεν ἀπὸ χθονὸς οἷος ἐγείρειν, 

Ἔκ χύπρου δὲ πενιχρὸν ἐπισταμένως ἀναείρει" 

Ὄφρα καθηγητῆρσιν μην μετελεύσετα: ξόρην, 

Λαοῦ θεσπεσίοιο συνέαπορος ἡγεμονέων, 

Στείρζι νατετάειν ὃς δώματα δῶγεν ἀγητὰ, 

Μητέρα τιμάετσαν ἀγαλλομένην ἐπὶ τέχνοις. 

ἃ Ῥογρθίαο βιαγαγη γοοογάαθί αν σΟΠΙΡοΟβ Ποηππι : 
Ορόγύπα Υἰγια!οιη σἰγοπαδπὶ ἀππαΠ αν! ροροΐο, 
Βογίθτῃ ργροϊαγαιι σα ρΊ6Ππ5 ἀγα βἰδὲ ραρμαίοσαμα : 
Ἐσυλαΐοιη εἰ νον ἰαΐοτα οροτγαίατ ΒΟΏΙρΘΓ, 
Μδηῃάαία Πομῖκ σἰογίοβαπι Πάθιη πα ο, 
86 δέθοι]ο ἐὰ σοι] απ ρθόγϑαπα σοι ἢ πχαία 5πη1, 
Ἑαοίὰ νεγ]!αίθαπ8 δὲ σοσι 5 σο! 5 {Π|5, 
Ἀρἀοιηριϊοιθὴλ θχ νόταγα 80 ἸΔν Αἰ 18 65} ρορ]ο, 
ΒΘΙΏΡΘΓΡ μδοίμαπι δυσῃ τη αν! Ραθίυτ, 
Ῥαάγαμη ἰθνγι δ] οαας Πεὶ ἱπεϊγίατηι ποιλθη 658} 1 
ῬεΪΒΟΠ ΗΠ. ΘΟ] 6515. Ξαρίοαι {25 551 (πιοῦν Π οἷ. 
Εἰ Ργαάθηίἃ τηογία 18 δὲ βαρ δη γα] 15. 
ἢ βίθοσϊο ἰὼ βρου] τὴ τηληδὶ δὶ ἱπηπιοτία 5 ἰα 8. 

ΡΒΔΌΜΌΒ ΟΧΙ. 
Ρυΐαναπι βρνα πνιἰοσῦπαπι ἀἰδοαίονη σαγηλοῦν αἰζοϊμίᾳ, 

Ὦ Βθαια5 αὶ ἀμί ]5. ἄγοι ἴθ θαι, 
Ἰππμονία κ ποπογαία ἢ πα Δα ἴα [ΠΟ ΠῚ 06 115 
ἘΟΡ 5 ἰὼ ἰθυρᾷ 5118 τηδηοῖ 58} 618 ΠΟ ΘΥα ΠΟΙ ἶδ, 
Ἐσαθ με πιὸ θυ 5. 51] σοα ΡΠ] ΟΠἾΒι15 Ποιο8. 
Νοὴ ἴρΞὶ ἀδδίπαπε ἀοιμόταπι ἀἰν! Πρ. οἱ μονα, 
561 οἱ δ'σαϊ 058 Ρατροία β μα θαί’ 
Ὧδ σαΤσἴη 6. οὐβατῃ 650 [πὶ το 5. πισηθηι ἢ 6 ἢ, 

ΜΙΘοΥσοῦβ ἐδ ποίπαπο θοῖ15 οί οἱ οἰ ΘΙ Ρἢ8. 
Βιαπάι8 ἥτπΐ πα απ} νἱσ αἸ]ο05. πΞΓΆ 8, 
Μα άίη δι ἀἸεῚ  65 Ξασγα τῇ μ᾽ αοϊάαμ γϑυ ον ΠῈ: 
Ναηάαύδοι απ Ἰαθυνίοσῶ ἱανθαϊϊο νυ σοίηρτα- 

(θάρος, 
Ῥόγροίαο βάμο! πποπποεῖα [απ 0 1}185 Οὐ] 

Ναρηιδηὴλ γα ον ἀοὉ Τ᾿ χαστὰ Δαν 5. ΤΟΥ ΌΣ, 
ϑθονροτ ΠΆΡΟΣ ἴῃ θρ06 ἀρἰηλ πὶ ραγαΓα Σ 

ΘΟΠΊΡΟΤ ΠΟΙ ΘΙ Β50 ΠῚ βαλη] ἢ γπιᾶν} σΟΠ 5. {Π1Π|, 
ύπεῦ Ἰπι]οογτὰ ἀδϑρίοιαι πυϊδογαηάαπι να πη], 
Ἐξοη 5. ἀϊβρουβῆῖ ἰαγρίθας ν᾽ οἰατη. 
ἢ). ΘΘΡΟΌΪΟ 11. 59 ΟΌ Πττπὶ 75} {1ὰ 6115. πΠΊΔΏ6.Ὡ 
Ηομποτο οὐ ἀϊμη! δι ὰ5 ὁχα! ἀΐαμι οοῦὴι Πα 6Ὀ 1}, 
γιάορῃΐοαι πὸ ᾿ρὰ ροοσαίσγριῃ ν γάτα Ὀρρυϊη]δῖ, 
Τὰρ6 βιυϊΔδοπίοτα πλαϊα ἐπνιϊ5. ἀση 05: 
Πυβιάθρίτιαι τα ϑα5 πε πὴν πὰ ρ11 νι μοῦ} 

ΡΟΔΕΜΟΌ5 ΟΧΊΙ. 
τπαεοῖι ἀοςαὠὶδ ροκὶ βοοιριάμγα αἰδομεῖᾳ. 

Ττη ον α! δὴ ΠΟ σ6 πὶ βαρ θη 65. σρΡΙ Ονα ρ μαθεῖν 
Νοιηδὴ ᾿Ορμογ 116 τοβοηαΐθ Βομη. 

Τῦν1:ι ποιοῖ ἀἸν! Π1}) ΟΠ 6 Ρ συ τι ΠΨΙΏΠἾ8, 

Εππυπο, εἰ ροβίδα 56 ρ [6 ΓῺ} 15 σΘῃ δΡα ΟΡ 118. 

ΦΡ]Π15 Τα ἀϊ ἃ] οτῖι δὰ οὐσάαξαβ, 

Νοιηθ ΠΟΠΟΥΆ]16 τοϑοθαῖο Ποιμἰηϊ. 
Ρορυ} 15 οπιηἰβοηΐβ ἤοχ δαρδγίονα παρῖίαξ, 
Ελ ἀεουβ σο] βία ρμαϊαια βαρτγὰ ᾿πισπονίαϊο μαροῦ, 
Οαῖ5 να 0 Ἰϊοσὶ ΡΘυβί τα 115. αἰτὰ3 681 7 

Ἡδρ απ 9 οχοοῖίβα, αἵ ἈΠ] Πα Τα 6 8, 

Τογγαπγαιι ΘΟΌ]5. οἱ, σα] αηὶ Πσίγᾶ 8, 
Τπορδπὶ πουϊξ ἃ ἰογΡὰ 5015 ΘΥΊρΘ ΓΘ, 

θ6 5ίθύοορο ἀπίοι ραπρσγοτη ργαάθηίεν δχαϊίαΐ : 
ἘΠ ἀνπιοῖδιι5. β᾽ π ]6ὴὶ ἐπατϑάϊαϊιν βοάθηι, 

Ῥορυὶὶ ἀϊντῃ! σοη 65. πΡΙ ΠΟΙ ρα τη. 
Θιοση! παραγ φὰὶ ἀοιηοβ ἀοάϊξ αἰ πλῖγα}}} 65, 

Μαίτ οι ΒοημοΟγα θ᾽ Π6 πὶ ὀχϑα! αδίθτ ΒΡ ΟΓ ἢ] 108, 
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ῬΒΑῚΜΌΞ ΟΧΊΠ, ἂ ΨΑΆΑΜΟΣ ΡΙΓΝ 

σαι πε δοῖσπαι ἰδρακίε οεσηι ἰονεϊμνη, αἰοίωτα, Ἐνφεχάτης δεκάδος σὺν χαὶ τρίτον ἀλληλούεα. 

ΤΟΡΕΚ Ι5Ρᾶὸ] σασπαο γ6Π}} ὁΧ Πρ θ᾽ 015, "Λλκίμος ᾿Ισοαῆλυς ὅτ᾽ Ἐλυθεν ἠτοίηθεν, 

Ποιὸ θεὸ θαννανῶι σοὶ φο {| ρορα]18, λῶμα δὲ βαρδαρόφωνον Ἰχχώδου λίπε λαος, 

Τειηρι πὶ πάη ποπογαΐίατα ἴλοίααν ὁπὶ Πο], Νηὸς ᾿Ιουδαΐτ, γεραρὸς γεγένητο Θεοῖο, 

Ἰγαιπογία 5 τόσο ἐπ ρογαθα! μ]οῦγίοβο [5 ν86]}. ᾿Αθάνατος δ᾽ ἤνχσσεν ἀγαχλέος ᾿Ισναήλου, 

Καρη αὐτάθηχ βίθυι 8 ἔρόῦσι αἱ πρηβὶὶ πιᾶτ, Φεῦγε μὲν ἀτρύγετός μὲν ὅπως ἐνόησε θάλασσα, 

Αϑι.ᾶὲ Του λπβ το βδὶὶ ἡγαϊίατα το ορδατα. Αὐτὰρ ᾿ἰορδάνης ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω. 

Μοη ε5. νότὸ ΔΡΙΘΕ 115 Θαϑα! ἀν θτα πὶ 51 11}168, Οὔρεα ξὲ χριοῖσιν ἀνεσκίρτησαν ὁμοῖα, 

Εἰ νεγίϊοοα Βιξριἀσγατῃ τποπεϊια. δγαμὶ ἀσπὶδ 81|- Καὶ χογυφαὶ λασίων ἀρέων πέλον ἀρνάτιν ἴσχι, 

(105. 

1») οι φαδνο, πιάγ, αἰ γ ΞΠὶ 515 516 Πα ΡΊσΠ8, "Ἔννεπε τίπξε, θάλασσα, διέτμαγες δε Φογοῦσα ; 

᾿υᾶτο, δογάδῃ!β, τοορϑοῖξο ἀπ! τὰ το του βαμιὶ ; Τίπτε δ΄, Ἰοοδάννη, ἄνεχάζεο τύσσον ὑπίσσω, 

οι θθ ἡθγο, ἀγίο δ 5. Ἔχ βι {5115 51π|1168, Οὔρεα δὲ, χριοῦσιν ἀνεσκιρτήσαθ᾽ ὁμοῖχ, 
Εἰ νϑγιΐοθβ εἰκριἀογαια τηοπιίατ, 65.1.3. ἀρ 51-. Καὶ κορυφαὶ λασίων ὀρέων, πέλετ᾽ ἀρνάσιν ἴσαι ; 

Γ}}108 ὃ 

παηπιονία] 5 σοι γ τη Π 01 1 σοηβρθοῖαι ἰονΡᾶ, ᾿Αθανάτου δεδάνητο Θεοῦ γχατεναντίον αἴα, 

Οὐἱ ]ΪΔ 0.0 ὸ πιαμηδηϊ η0 ΞΕΠΊΡΟΓ ΠΠ ροΓαὶ, ἼὌρστις ᾿Ιακώδου μεγαλήτορος αἷὲν ἀνάτοι:, 

ὁ υἱ ἰλσα59 ἀφααρατα 5 ]οτὰ ον ροΐνδτη, Ὄς λίμνας (18) ὑδατων ἰχέλην ἐπετρέψατοα πέτρην, 
Βαυροῖα ἰοη τ θὰ5 ΘΒ ΆΠΠ γα ρυβοὶ ρίθ ἢ8. ᾿Αχρότομον πηγῆσιν ἀναδλύζειν ἐπιτείλας, 

Νοῖι ΠΟΡ 5 ἱξία [αοῖτο : αιοά δηΐαι ΓΟ ὨΟΡ15 6512 Μὴ ἡμῶν ταῦς ῥέζε" τί γὰρ σθένος ἄμμιν ἐτύχθη; 
Θρᾷ ἐπ βαρ ΘΠὉ1α) πα πιᾶπι σ᾽ σία ἢ ργο δα, ᾿Αλλὰ τοῦ σοοΐῃ παγοπέρτατον εὔὐχὺς ὁπάζοις, 
Ἐυδλᾳ 6 τι] βου σον 85, ἰοχ, εὐ ναγῷ τοϊαπναί : Σῇ τ᾽ ἐλεημοσύνῃ, Βασιλεῦ, καὶ ἀληρὲς βουλῇ, 

Νεαιᾶπάο ροπίθ5 ἀἸοαπε : ΠῚ ᾿ρίταν 9.6 119 65. 110- ἈΠάποτε φῦλ᾽ ἐρέῃ΄ Πὴ δὴ Θεὸς ἔπλετο κείνων ; 
(γάτα ἢ 

Νοϑβίοσ Βθτ15 ΓΌΆΓΒΗΓΩ 1 ΟΪῸ ΒΘΠΙΡΘΓ ἱταρογαὶ: Νωίτερης Θεὸς αὖτε κατ᾽ οὐρανὸν αἰτν ἦν ταξ'" 
Οὐὐἶο ἱπτιῖχα σα πὲ, αἱ ἰοντ μοτα ΒΌΡΟΥΠαΐ, Οὐρανῷ ἠρήρεισται, ἀτὰρ γθονὸς ἔνγα νυμεύξι, 

Ῥαϊγὰη5 συοῦυπηπ8. ἃ ἢ 10 ΒΌραΟΙ σοραί Τεύχων ὁππόσα φυμῷ ἀσιστοπόνῳ μενεαίνξι, 
Π᾽ο1α ἀσσατι 6. οἱ ἀνροπίατη 5.8} Ῥομα]όνητα, Εἰδωλχ χρυσός τε καὶ ἀογυρος ἔπλετο δόμων, 
Ηπιηδηδτηπιὶ [π|Π Ρ]Ὼ ἃ 80 ἸΡΤ πὰ 5 ΠεπΠ] πον πδηπισ τη ᾿Ανδρομέων ἀλαπαῦδνὰ σοφῶν δαιδάλματα χτιτῶν, 
Οὐ Ρτι5 ΠΟ. 50Πτ5 858, δ 8 Π}51 Ο5 16.515 65; Οἷς οὐ φθύγγος ἔπεστι, καὶ εἴ παῦροι τοῖσιν ἐτ᾽ θη: 
Νόχας Ἰυτηθη ἔδραμε ἴὰ ΘΧΡΟΪ 5. ἀβμοοιθι5: ( οὐδὲ φᾶος φϑρξουσι πεοὶ ξεστῇσι» ὁπωπαΐς, 
Δῦτγος ξοϊαπι Πάθοι!, ὁ πὸπ αὐ πὶ, τοσθ πηι: Οὕατα Ῥθδ. ἔγχουσ', χαὶ οὐκ ἀΐουσιν αὐτῆς 

ἈΘΌΘ 580 6 Γ ΠΑΓΘ5 50} ἀρτ 5. οὐἱοι : Οὐδ᾽ ἱερὴ ῥίνεστιν ὑπέρχεται ἠξρος ὁδμὺ,. 
Νοῖ ΤΌΡῸΤ μα] μάλης ΟἸΤΔ 5: πα δι15. ονποηο : Οὐ σθένος ἀμφαφέωντι, καὶ εἰ χείρεσσι χεχασβεν" 

Νοὺ ρα] 5 ἀ1ηχ8 ἴῃ ἰοτγᾷ Ὑθδη μία ἤπιαν ἃ Οὐ ποσὶν εὐυόδοδοιο κατὰ χρονὸὺς ἴχνος ἐρεῖσχι, 
Νοσπο Δα σαλξιγα γοσθῖῃ ρα ίοτα Οὐδ' ἀπὸ λαυκαυίης φθογγὴν ἀναπειτιάτσασθαι" 
ΝΖ δπῖπὶ ἈΠ] οἶδ π! τη ογὸ Παῖμς ἱτηρθία, Οὐδὲ γὰρ ἀσθμαίνουσι κατὰ στόμα πνεύματος ὄρατι. 
ΑἙΌΠΙσΟ5. 10}15. ἰὰπ| 5} 5 πι|165, Τέχτονος εἰδώλοισι γενο!ατο οἷσιν ὁμοῖοι, 
ΕἸ οἸπη68 ἐἶ5 ἀηηὸ Πάδη!θς οαπῇ, Κα! πᾶντες τοίο!σι νόῳ περιθαοσίες εἰσίν, 
ΕἸα πηοίαηι τι Βορα ρόδα} μ]ονίοσαβ [5085], ᾿Ἑλπωρὴν ἐπ᾽ Ανχατα ρἴτο χλυὺς ᾿Ισρχῆλος" 
Ἐσγατα Δα] αἰσν ο5[ οἱ βμογρδίιι5 ἀοίδηβοτ, Τῶν δ' ἐπ: παρα 32 χρυ καὶ ΧΟ τἀ δες λυ ΕΣ 
ἘΠ οῖαπε ἐπ δρ6 βόα ἸηΟἾ γα ἀοιηὰπ Ααγοπ 3, ᾿λπωρὴν ἐπ᾿ λναχτα θέτο χλυτὸς οἴκος ᾿Ασῶνος. 
Ἠογα αὐαίοτγ 65 δὲ ἰη γοχη 5. ἀοἴδπϑογ, Τῶν δ᾽ ἐπιτά ββοηῦς ἔξτ' καὶ ἀτϑῦμιος ἀςπιδιώτης. 
ΒΡΟΙΩ ρύβιογαηὶ ἰὼ ἤδρ8, οαΓ γθγὸ 881 συλ τ- ὈἘλπίδ᾽ ἔθεντ᾽ ἐπ’ "λναχτα, μέλει δ᾽ οἷς δεῖμα Θεοῖο" 

(πλὺΓ [ΡΟ Ὶ, 
Ηογατῃ ἀἀΔ᾽ αἰονῦ 651 δὲ ἔου 5 ἀδίθηβου. ἢ) Τῶν δ᾽ ἐπιτάῤέοβός ἐστι χαὶ ἄλχιμος ἀσπιδιώτης, 
ΝΌΒΕΡῚ [πτλογία! }5 τι δ πιοῦν ἰαιϊιΥ}} πη 65. ᾿ Ταξων ᾿Αθάνχτος ἀτανημένος, ἤνεσε πάντας 

. - “ . , ᾿ εἰ ᾿ χ: ἐδ, Ἶ [ἀαϑ αν! ριον ἀἀοπλῖηι Τὰ Π5ΌΘΙΕ [Ξγαθ! : ἼἬνεσεν ἀγλαὸν οἴχον ἐνηξυς ᾿Ισοχήλο"" 
Ἰλασ ἀαν"} βασογάο 15 1 πχαῦτα]αἴατῃ ἰογλ τα Λαγοπῖβ, ἄνεσεν ἀσητῆρος ἀχήρατον οἴχον ᾿Αρῷνος 
(αν! ροραϊασι, ἀπίνονβατῃ σγαίατα. οἰμπίαπ Ἤνεσε λαὸν ἅπαντα μεμνλύτα Παμθασιλτι, 

(Ἀορὶ 
“Εἰαΐθτα. ππίνοῦθα ΠῈ 5112] στη ΠΙΆ Ϊ ΤΕ »»-.., Ἡλικίην σύμπασαν ὁμοῦ περὶ μείζον: τυτῆν, 
Νοβενὶβ σαὶ ΠΕ} 5 απχῈξ γα 8 Θπλπο8, Ἡμετέροις μετὰ πχισὶν ἀΐξη σεν μάλα πάντας, 
1, 18.}}}165 ᾿τπητη ΕἸ }}5 οσἐϊβ τη ομ το ΘΓ ἢ ΤΩ Βορί8, Αἰνετοὶ ἀθανάτου πέλετε φρενὶ Παμόασι) 'λῆως; 
ΟἿ ἰδνγατῃ υἱγμίσπηαα. οἕ ο πὰ Ἰαΐαμῃκ Γροἱ ἢ, ᾿ς γαῖαν χλοςρήν τε καὶ οὐρανὸν εὐρὸν ἔτευξεν, 
Οὐἴαπὶ 5ρ᾽ μα ]αϊ οὐ 65}15 δοὶ Πθρίϑ: Οὐρανὸς αἰγλήεντος ἐπουρανίου ᾽στὶ "Αναχτος" 

(43) Δίμνας, Ἐογίο, λίμναις, Ἐσιτ. 



{489 ᾿ 
᾽ -" - , Αὐτὰρ γαῖαν ἔδωχεν ἔχειν μεροπη (δε φύτλῃ,. 

Ο σε, Μάχαρ, νεκύων φθιμένων μέλψουσι γενέρλχι, 

Οὐδ’ ἐπὶ νε ὁτερίους θανάτου στεοχίντες ἀγοιάς 
Ἢ μεῖς οἱ ζώοντες ἀνυμνήσωμεν "Λνακτα, 

- κ' ᾿ , μ᾿ Ω , Νὺν ἅμα καὶ μετέπειτα διηνεκέεσσι γενέθλαις. 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΔ'. 
᾿Ενθεχάτης δεκάδος μετὰ τέτρατον ἀλληλούϊα, 

Ἱχεσίης ἀΐοντος ἐμῆς ἀγάπησα Θεοΐο, 

Οὕνεχά μα! θείην ἀγαθήν τ᾽ ἔχλινεν ἀκουὴν, 
ως καρ ἀδάμ τς 

Καί ἑ ὀιηνεχέως ἐπιτά ἐὴ 
; Νδω . ἣν ὴ , ͵“ 

Ωδῖνες θχνάτη!ο λαθεφθόγγου μὲ χατέσχον, 

Μερτερίου δ' ἀϊδαο μετέ ἐστ’ χον ἄμμε χυδοιμοΐ, 
τ δοῦν ὀδύνην χαὶ ἀτειρέα μόχθον ἐφεῦρον" 
᾿λρανάτου δ' ἐκάλισσχ πυλύλλιτον οὐνομ' Αναχτος" 

ἰἌρθιτε, θυμὸν ἐξιὸν πεφοθημένον αἶψα σαώσεις, 

Ἡμέτερος Ἠχπιλεὺς ὅστος πέλετι ἠδ᾽ ἐλεήμων, 
ἣΝ “- Η Ω 

᾿Ανδρομέῃ γενεῇ σφετέρην ἐλεητῦν ἀέξων’ 
52“ , , δ , , 

Αἰεὶ νηπιαίξοντα Θεὸς διδζηχε φυλάσσειν, 

Καί μι καταλνθέντα σάω ζωαοχξὶ χειοΐ 
κ ΠῚ 5 ᾿ Η ἂν Ἂν ' 

θυμὲ, τί δηθύνεις μετὰ σὴν ἀνάπαυσιν ἱχέσῦχι ᾿ 

Οὐχ ὁράᾳς, θτὸς ὥς σε δυσαλθέος ἥρπασεν ἄτης ; 
Καὶ γὰρ ἔμμὸν θανάτοιο βχούφρονα ῥύσχτο θυμὸν, 

οϑὸν ἐσθλὸν ἀείτω, 

᾿θυραλμοὺς δὲ γόοιο, πόδας ἐξεῖλεν δλίσθου, 

Ζωόντων ἀνὰ χῶγον ἀδὼν Βασιλῆ!: φανείην᾽ 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΡΙΕΙ. 

ἐνδεκάτη, δεχάδι μέλος ἀλληλούτα, Πέίμπτον ἐφ 
᾿λερεχίως ἐλάλησα Θεῷ βασιλῆι πιρήσας, 

Αὐτὰ ἐγὼ θνητῶν γενόμην λβαμαλώτατος ἄλλων, 

θαμδήτα: μερύπων ψευδηγύρον εἶπα γενέθλην" 
Τί χρέος ἐκ πολέων ὧν μοι πόσε Ποιμέν: δοίην; εἶ χερὸς ΕΚ πολειυ μ ἴοσξ μεν: ΝΣ 

Ιτύματος ἀχράντοιο δέπας χείρεσσι χομίσσω, 
Οὔνομα δ᾽ ᾿Αϑανάτοιο θμηβεθθνμς, λιτανεύτω, 
Πότμος ξῶν ὁσίων γεραρὰς χατέναντα Θεοῖο, 

Κέχλυρῃι, Παμόασι) εῦ, θιράπων δὲ τοῖ εὔχομαι εἴναιν 
Εἰμὶ τεὸς θεράπων, καὶ σῆς τοις δρρυτδα δῖοι, 

Νωιτέρας ἔῤῥηξας ἀλυκτοπέδας ἀλεγεινάς, 

᾿λθανάτου δέξχιμ: θύος μοὰλ πῆσι πεμηλός, 

Εὐχωλὰς Βασιλῆι ὀφειλομίνας ἀποτίσω, 
Αὐλῆς εὐχγέεσσι φίλον χατὰ δῶμα θεοῖο, 
Παντὸς δερχοιλξνοιν θτουδέος ἀντία λαοῦ, 

Σεῖο, πηλυκλήεσσ᾽ ἱερουσαλὴ, χατὰ μέσσον, 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΡΙ]ζ΄. 
ἔξχτον ἐφ᾽ ἐνδεχάτῃ δεκάδι μέλος ἀλληλούϊα, 

Πὰν ἄμα Πχυδασιλῆα πολύρθροα μίλψχτε φῦλα, 

Καί μὲν διιοῦ σύμπαντες ἄδην χελαδήσατε λαοί" 

Οὔνεκεν ἄωσμιν “Λναξ ἐλεήμονα μῆτιν ὀφρέλλει, 

Καί οἱ ἀληθείη παναγήραος αὲν ἐτύλθη, 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΖ. 

Ἐνδεκάτης διχάδος ἀκ εὔδομον ἀλληλούτα, 
βασιλῆα, ἐπεὶ τόδε χχαλὸν ἐτύχῆν, 

ἑλεητὸν ἀέξει, 

χαλὸν ἐτύχἢη, 
εητὸν ἀέξει. 

τόδε καλὸν ἐτύχθη. 

Μέλῳατ! μοι 

Οὕνεκα νωὰλξ ξμέως σφετεῦη, ν᾿ 

Βαζέτω Ἰσραῆλος, ἐπεὶ 

Οὐνεχα νωλεμέως σφετ τέρν τὰ 

Βαζέτω αἴχος ᾿λρῶνος, ὁ πεὶ 

Οὕνεκα νωλεμέως στετέοην 

ἹΝΤΡΒΕΡΒΕΥΔΑΤΙΟῚΝ ΡΒΑΓΤΈΜ, 1τ1λ90 

Α ΑἹ ἴδγγααὶ ἀεὰ!! Πα} 6 γα γροτία!! βοηοτί, 

Β 

ν 

οαἀάγθγαπι τπου όσα ἰδ Δα υηὶ 

(ᾷθλ ον, 
Νϑαιθ δὰ ᾿πογπαβ τποτεϊβ ργορογαπίββ υἱᾷβ : 
Νρ58 νἱνϑηΐθ5 ΠΟΙ σοπ8 ΘΡΡΙΩ, 
ΝΆΠΟ 5[ηλ}} ΟΡ ροβίρα ρδῦρθίαϊβ 83850}}}5. 

ΡΘΑΓΜΠ5 ΟΧΙΝ. 
ὕπαάεεϊηιο ἀδεααῖς Ῥοϑὲ χυαγξιοη αἰξοίιιζα, 

Ῥχδολ!  πθι χα άϊδηῖο ταρᾶπὶ ἐἰ]οχὶ Προ, 
Οὐϊαὰ ἢ] ἀϊνίηατα Βομ δῖπαμθ ποὺ αν} ΔΌΤΘΤΩ, 

Ετ Ἰρδυτ ροῦροίαο αὐπίογοχῃ, πἰνοπααιη οαμπαϊα, 

Ὀοίονο5 μιογῦϊθ νοσθτῃ Δ ΓΡΓ  Ὡ 115 16 ὁσορΑΥ ΓΙ ΐ, 
Ιηζογίογὶ δ ὑθγὸ ΟΥὐοἱ ᾿πυα ΞΟΥΙΩὗ 05 πολ α 15. 

ΒἸρίάαιμη ἀοϊοροτα οἱ ἀκταὶ ἸΔΡονο τα ΓΕρϑυὶ : 
Τπιπ)ον α! 5 ύθγο ᾿νοσαν) γοπογαηάπτῃ ποθι χορὶς, 

Ιμοοτταρίθ δ ατῇ πιθῖτῃ ρογοιίϑαη οἱἴο δοῦν 1δ. 
Νοϑίον θα βϑαῃοῖιβ 65. δὲ ΤΙ ΒΒ ΙΌΟΓΒ, 

Βαϊλλο μοποστὶ σπαάτα τι ἰβογιοονραίδῃλ ΔΌρδΩηΒ : 
ΘΟΠΊΡΟΙ ράγγαο5 θ᾽ 65 πονὶ! οὐπίοαϊτα. 

ΕΒ πιὸ ἐπι αϊατα βοσναν νιν σα πιᾶπιι. 

ΔΉ 8, ααϊα πλυγαγὶβ δά ἰδ γοααΐοι τοιῖγο ὃ 
Νοηῃὸ νά 85, 2615 Φαΐὰ ἰο ἡπϑαη θὴΠ} δΡΊραϊ! ἀοίοτο ἢ 
Ετομῖπι ᾿πθὰπὶ πιογίβ σγανίιοτ αἰοοίπθη) ΠΡΘΓαν 

(ΠῚ τπι1Π}ν 

Θομ[05 τόγὸ ροπλ τα, Ρ 8465 δαϑτρὶ [ἄρβὰ, 
Ψινρηλίατη ἰὴ τορίομο βιὰ ὰ5 ἈδΡῚ ἀρρᾶγθατα. 

ῬΒΑΊΜΟΒ ΟΧν, 
Ομΐπαση φρτα ππσοείγιαγη ἀροσίάθηι σαγηλθὴ αἰεί μΐα, 
γονὸ Ἰούπιβ βαπὶ )60 τοσὶ ὁοπι ἢ ἀσ 5 : 
Δι δρὸ πον αἹαπὶ ἴαοίπ 5. Θυ τα ἔα πὶ}}}} γ115 ΔΠΙΟΤ 1 ΠῚ. 
ΒΕΌρΡΘη5 τιογία! πὶ θη ἀὰχ αἰχὶ Π6Π115 
Ωαοά ἀοθημαπι 6 τη 115 1α5 Τλ1Πϊ σοι ο551}, ΡΑΒΓΟσὶ 

(τοα ἀἀπὶ ὃ 

Ῥοίαβ ρασὶ ροσαϊυτλ τηδῃ!}θ 115 Δοο ρα, 
Νοιηδη νερὸ Πητλον 4}}5 ῥα ριΐεῦ σοσαρο, 
οὐ δυσσαπι βαποίογαπι Ὠοποτᾶΐα ἴῃ σοηβρθοίι ΠΕ], 

Αὐαὶς Ποτηΐπο, ΒοΡνῈ5 γ6τὸ ΠΡ] ΚἸΟΓ ΟΡ θ556 1 

δα πὶ ἴα 5 Γαι} 5, Θ᾽ ἴὰα: σοηϊίατα δ Π126. 

Νοβίγαβ [γορίβι οοπιρϑὰθϑ πιο] θβίδβ. 
πηπιοτγία!ῖβ ἔδοίαπι Βαουῦῖ Ποιαπι σα θ8 ἱπ ἀρ 6118, 
γοῖο Ποσὶ ἀοΠ να ρυϑο]να τα 
ΑἸΡΙΞ βαποῖ5 οἰιασα ἴῃ ἄοτπαο Π6], 

Ομμπὶ νῖβο τοὶ βίοδο σοταη ρΟρΌΪΟ, 
Ταὶ, ρἱοτῖοβα, Πἰδγαβδίθιη, ἴῃ ταράϊο, 

ΡΒΑΤ 5. ΟΧΎ. 

Νοι ἰδ, Βραϊο, 

Ὁ δεσέκηι ϑέρνα ἀπαδοίτλατη ἀεοσάοτη σαγπῖθὶ αἰἰοί μία, 

Οπιποϑβίσα αὶ Ποιπί παπι πὶ} Πἰ5οῃτρ ΘΙ] γαῖ ροηΐδβ, 
ἘΠ᾿ δηὶ ρατίμον ομηδ5 ἀθαπάδ γοβοιαΐο ΡΟΡΆΠ : 
Οὐΐα ΠΟ 15 ΠΧ ΤῊ βου Ὁ 5. ΠΟΠ 5] τὰ απροῦ, 
ἘΠῚ Ἰρ51 νοτῖϊαϑ8 πῃ πο Ά}18. ΒΕΓΊΡΘΙ 685, 

ΡΒΑΊΜΌΒ5 ΟΥΥΤΙ. 
ὕγιἀοσίνλανα ἀνοσάοηιβήρνα 9ορεϊηυοη αἰδοίμια. 

(δ ο ταις πὰ πὶ Ἰχόροια, φαοπίατα Βὸ5 ναἸο Ἀτληλ δ 5. 

Οαοηΐατῃ ρογρθίαο 5 ΔΠῚ ἸΏ 156 εἸσογἀαπὶ ἀυροῖ 

Ὠίςαί 15σγαθὶ, φποηίϑτη πος ρα] σατη 6ϑ], 

Οποηίαπι ροτρδίιο 9πάηὶ τη βϑρισογ πὶ αὐροί. 

Ὀίσαΐ ἀοτπι5 Δατοηΐβ, σαομπίαπη ος ρα Ο γατα 65, 

Οὐοηίΐατῃ Ῥογροΐαο βασι ταϊβουϊοογαϊαῃλ ἃπρεί, 
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Ἐδπμ ἀϊοῖτο Πορῖα, πσαοηίστῃ πο 6 ΘΌΆΪΟΙ ΤΣ {55} 

Οαὐοπίδτῃ Ῥουρδ 0 δα τ αἰβοῦ ον ΔῸῚ 86}, 

Ὀρργόϑβυβ γοοα θη) ρυρυϊοπίοῃι ΠΟροΤα, 

Βάμοθη5 τόσο ὧδ αἰΠ]ουσηθ πιθᾶ5 Παιάν". ν] 88. 
Θοροῦ ἤὸχ ἱπυουτιρίαβ τα ο ορ ψϊαῖοῦ προρβδι ας 

((15 : 

Ναπααδηι γοϊοσι ἄθτὰ ααϊὰ πλον μα} 18. πιο 10 ἰδοϊδς, 

ΘΟΙΏΡΘΥ ποσὶ ἱπσογτ ρίτι5 ἰδχ αἀὐπιον πσοθϑϑι δ 15: 

Αἱ οβὸ ᾿ιοβίσι βασσαπι πιά α αὶ γάρ. ρογῃίοιθια. 

ΜΟΙ 5 ἱπηταονῖα! } σοῃ Πἀθι ον Ἰλο αὶ νίνογρ, 
Οὐαμ ἐΓασ γα πλοία} νἱτὸ ἀήαχατι Πἀρη οσα ΠΆΒΡΡΤΘ, 

(ὐδπὶ ρεΟ 05. 1πα81 Ἐπ τ Ξρεῶλ ρόμΡίΘ. 

ΕἸγοιὴ ἢλ6 γουϑαγιιηΐ τη οἰγουα ποη 65 ΟΠΙΏ88, 

ΑἹ ὁρὸ πηΐνοιϑοβ οορὶ ἤδρι σσ Π 615, 
Οἴγόιαι ἢλ6 ἔπαγε 15 ἴῃ ποῦ δἰμη 05 ΒαθΘΒαηξ οἷν- 

(σα ]αρὶ οἴνοιο: 

ΑἹ 850 ὉΠί ΟΓβο5. σορὶ ΒΘ μ᾽ οοὴ Π ἀθ 18, 
ὕπάϊχψας νϑαὶ πλ6. αἰνθᾶνο οἰνονη οἄθνι ον ἀρ 68, 
ΕΧΆΡΒΘΡΕΠΙ νον ᾿σι}5. ἴῃ. ἰγ Θ Π51 018. ΒΡΊΠῚ5: 
ΑἹ 6θὸ πηΐνοῦβοβ οδρὶ Π δαὶ ὁ 55, 
Επατὰ σοι! ρ 1585, ἀοἴΘΒΟΥ νΈσὸ ΔἸ νθο ΒΘ Χ. 

1.5 τηρᾶ δὲ γον ἴῃ ἐπ ππον}} ἴδρα, 
Ἐπ τ} 58] αἰὰτε ΘΟ ΟἸ ΠΑΝ}, Ἰπθιοι ραΡα τῆι, 
1 {πὸ {πη βίαο νὸχ (ἃ ον ]}5 Ππιϑιονα τ. 
υεχίονα Ἰἰορὶσ πο! γιλὴλ δ ΟἹ νυ ει ΐστως 
Ποχίστα οἂραν ΠΟΡῚ ΓΘ ῬΟΒΌΪ: ὨΊΘΉΠΗ: 
Βοχιονὰ ᾿λορῖ5. πο! γίαιη. ἴδ 0} μοίοι! πὶ. 
Νιυησάδμῃ πιογίαν, να» γορῸ ΩΝ} Ϊ ΟΡ Ορρου 188: 
γϑνρατῃ βοάα)ο τορία ὀρθὰ ΟἹαιηαΡο, 
Προ Ρ 115 ἀοσα 1} πιὸ δηιὶς 5 σαι βΠ]ΟΩΙθῈ}5 Ρα5- ( 

([ῸΣ ᾿ 

564 ποι άτιπὶ ΠΟΤΕ ἴῃ 6 πιά τ αἰ πλῖδὶ! ἀοιπαιὶ, 
Αρβς μ1Π1 5.09 πὸ ἀμονη Π10]65. ρογίαϑ, 
Τηρτόβ5αδ νοτοὸ Πορὶ νϑαοραμ άπ γι ὁαμλ τ: 
ἤπο ρΡογίᾳ ἰεμί8, Υἱὰ ὑθσὸ ΒΟΒ 5 σατο δῖ, 
1 το νἴ4}15, σἹογ ἦσο ἰδ, τὰ δα απατὰ ἀπά 9}} γοσοΙη, 
11 11 βαϊαΐανο ΟΝ  Θμ151} Πα] 515 μαραίαην. 
Μαρτὶ φαοπὶ ΘΒ) γραάγαλν τοργϑποπάοταπίαπο ἰαμ- 

(8 ΠΊ, 
ἴρξϑ βδου απ σοι ΠΟΡ) ΘΑ ΡῺᾺ} ἀΡρανα ραν δέχῃ, 
ἢ 6 ι5 τπα τ 15. Θ  Ποαν Πποπύτανιϊο, 
ΜΙΡΔ ΡΠ] νον δὲ πα μἴθ οὐρά ὁσα 5. 
"πο απ Ἰγὸ5 515. Το οἷν πηληΐθι5, 
νὰ πη ον ΠΒεῖ5 1 οὐ μασι ίατει ἀρρατοσξ, 
χα ίοιβι θα καπηο, ΘΕ ΟΥ 6Γ σόγνοϑβ, 
Εχαθ τοι 9 ἀλη Π168 ΠῚ ΘῈ ΆΛΟΙΙ ΨΙΔΠῚ ὁ 
[μιὰ 81}15. 41 Πορτβ γοπσὶ απ δ ἜΧΟΙ ΓΔΒ, 
Υο5 Ἰαπάδεπ 5, σαι! ἰοθλο νοη ΟΠ 68, 
ἸΔΟΪΚ [5 Ἰλοχ Ῥομπδήθο θρὰ5. πιογ  ΠΠΡῈ5 ΔΡΡαγα, 
Οογο 5 1 νἱ θη σοΠαγθμα 8 5] Βπηη τ αἴ61}, 
ὕεααθο αὐ ἀἰνίπᾶ οουπλα αἰ τανὴρ βασυ οἱ, 
Νοβίϑυ )ο5. 65, δρὸ νὴ 410] αι θν σάπαιῃ 
Νοβέοσυ θοι15 65, 6ὸ νοιῸ ξδ ΞΏΠΠ 6 ἢ Ἔχ (10. 
Τὐοε νη ρίθ σον τὴ (6 τη 0} ἃ αὐ δι Ἰ5}} νούστι, 
101 τα ἱ ϑαϊπίανο ὀχ! Βα Ξτ Ἰαπιθπ Ραναΐμπι, 
ΟΟἸΟθγαῖο π}}}} Βοσθην, «οιίαιη ποσ ραϊοΏγιτι δβὶ, 
(πιο απ ρουροίπο ϑυιατα ᾿Ὡ ἐπουϊορα ἃ ΠῚ διδοῖ, 

ΒΆΑΙΊΜΕῸΒ ΟΧΎΠΙΙ. 
Ἐπάοοῦηα (ἰδοι(ῖς ἐιρ»α οοίασμηι αἰϊοϊμία, 

1. 0 11065 ααἶθὰ5 ὁαναν 65 ἸηΠΔοΌ]α Ια Ξοηῖροῦ υἷα, 
ΓΗ ΠΙΣΤῊ γγιτ ἢ ποἸ]Η͂ ύνκὰ Τὰ. ὁ Δ Δ. .ιεπε οϑεο 

ἈΡΟΙΙΝΔΒῚ ΕΡΙΘΟ, ΤΑΟΡΈΟΙΝΙ 

ἃ Δμῶες βαζετ᾽ “Ἄναχτος, ἐπε 

Οὔνεκα νωλεμέως σφετέρην ἐλεητὸν ἀΐξε: 

Τεισάμινος ν ἐρισθενἐτγρ , ασιλῆα 

Ἐχ 3 ἀγαγὼν χαχότηπος ἐμὰς τῦϑυνς χελεύθουςφ᾽ 

Σ Υ̓. -- Η - Νὰ Ἷ Ἂμ ., 

᾽Δἰδν τλναξ ἄχραντος ἐμῆς ἐπίχουρος ἀναγ κης 

Οὔπορ᾽ ὑποδῥείσχι μι, τί κεν βροτὸς ἄμμι τελέσσε!. 

Αἰὲν ἐμτς ἀΐραντος ἔλναξ ἐπίχηυρος ἀνάγαη ς᾽ 

Αὐτὰο ἐγὼ δίων σφετέρων χαχὸν ὄψομαι οἶτον, 

Φέρτεβον ἀθανάτῳ πίσυνον Βασιλῆι βιῶνα:, 

ὍἼῈ μάτην βροτῷ ἀν δρὶ νόον περὶ θάτσυνον ἴσλειν, 

ἮΣ χαθηγητῆρσιν ἀμήχανον ξλπίζα θέπῇχι. 

᾿Αμφί με χυχλώσαντο περισταδὸν ἔθνεα πάντα 

Αὐτὰρ ἐγὼ σύμπαντας ἕλον Βασιλῆ, πεποιθώς, 

᾿Αμφὶ μὲ πυρφωβθέντες ἔχον περογγεῖ ὐύχλῳ" 

Αὐτὰρ ἐγὼ σύμπαντας ἔλον βασιλῆι πεποιριύς, 

Ππαδευ ότι κα σίυδλον ἐχυχλώσαντο μέλισσαι" 

ἜἜϑλεχθεν ἀτε πυρσὸς ἐν αὐλαίῃσιν ἀχάνθα:ς" 

Αὐτὰρ ἐγὼ σύμπαντας ἕλον Βασιλῖ: πεποιϑώς, ἴ { ͵ 

Καί χε πέτ' ὠθηθεῖς, πρόμαχος ὃὲ μοι ἤλυθεν Ἐπ- 

(σήν. 
Αἶνος ἐμὸς καὶ κάρτος ἐπ' ἀθανάτῳ Βασιλῆ!, 

καί μο: ἀλεξίχαχον γατευχίνετο φέγγος Ἑτοΐμον, 

απο ἀετός τὸ βοὴ χλ'σίησι δικαίων, ἢ ᾿ 

βασιλῆος ΟΠ στα τεῦξεν ἐρωΐν, 

ἡ χεφαλὴν ἐφιχκυῦέξα θῆκεν ἐμεῖο" 
βασιλῆος ΠἾΣΣ ΟΣ τεῦξεν ἐρωήέν, 

Οὔποτε τεθναίην, βιότου δέ ο΄ ἔστετα' ὥση" 
51 ᾿ ι 

᾿Αλλὰ περιφραῦξως βασιλήια ἔογα βοήσω, 

᾿Αθάνατος ὀάμασὶν με φίλοις πχιδεύμασι Ποιμήν" 

Αλλ᾽ οὔπως θανάτῳ μὲ χαχῷ μεῆξηχε δαλῆναι, 
Δεῦτέ μοι εὐδιχίης νῦν οἴζατε πστὰ θΡΈΞΕΡδΣ 

Εἰς δ᾽ ἐλθὼν Βασιλξ: πολύλλιτον ἅμνον ἀείσω, 
2ε πύλη Βασιλῆης, ὁδὸς 2᾽ ἀυαροΐσ: μελέσθω, 

ἐμῆς ὅτι σύνθεο φωνῆς, 

Καί μηι ἀλεξίκχχον πρηὐφαίνεο σέγγος ἑτοῖμον, 

Αφθιτε, χκυδαΐίνω σε, 

Ὑέχτονες ὃν νείκεσσαν ἐμωμήσαντό τε λᾶαν, 

"Ὅς δ᾽ ἱερὴ διστῶν κεφαλὴ προὐφαΐνετο τοίχων, 
Γήνῆς θεὸς παλάμῃσιν ἐδείματο ἘΠΕ πδῶς 
ϑηη5 ἢ δὲ πέλει βοοτέων κατεναντίον ὕὄπσων. 
Ἧ μαρ τοῦτο θεὸς ΉΤΟ ΟΩΝ ποχεήψατο χερσὶν, 

Εὐωρησύνη μερόπεσσιν ὕπως χοὶ ΡΟΝ λᾷ φανείη 

Εἰταΐων, Βασιλεῦ πανυπέρτατε, ῥίμφα σαώσοις, 

Εὐτχΐων ἴθυνον ἐ ἐμὴν χαταρύμτον οἴμον" 

Δίνετὸς ὃς Βασιλῆος ἀφίξεται οὔνοικ᾽ ἀτίρων, 

Ὑμίας αἰνέομεν, Μάκαπος μεγάλοιο μολόντες, 
Κλεινὸς ἽΛναξ ἀγαθός τε Θεὸς ατρόπετσι φαάνρθη. 

τ ἰγαύτι υρβιθεμὸν τὰς τι πεὶ ἑορτὴν, 

πνοὰς κε Θεός ἔστι, ' 
ἤΛφθιτε, κυδαΐνω σε, ἐαῆἧς ὅτι σύνϑεο φωνῆς, 
Καὶ αὐ: ἀλεξίχλγχον κατε φαΐνξεο φέγγος ἐτοΐμυν, 

Μέλψατε μοι Βασιλῆα, ἐπεὶ τόδε γαλὸν ἐτύχθη" 
Οὕνεχα νωλεμέως σφς Γ' , τ᾿ ΠΝ ῆτὺν ἀέξει 

ὉΛΔΆΝΟΣ ΡΙΠ΄. 

᾿δνδεκάτης δεχάδος ἀμφ᾽ ὄγδοον ἀλληλούϊα, 
Α΄. Ὅλόδιο: οἶσ! μϑμηλε εν ἀκήρατος αἰὲν ἀταρπὸς, 
τ" ὥ, ε ΄ 
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Μαρτυρίας σφετέρας φρεσὶν ὀλθιοι ζχνεύεσκον, 
ἸΠαντο ίῃ κραδίη, διζήμενοι ἐσθλὸν "Άναχτα. 
Οὐ γὰρ δυσνομίης στυγερῆς ὑποφήτορες ἄνδρες 
Ἴχνεσιν ᾿Αθανάτοιο χατεττείδεσχον ἁταρπούς" 
“ὔμπεδον ἐννεσίης φυλαχὴν ἐπετείλαο λαῷ. 
Εἴθε μοι εὖ μάλα πᾶσα: ἐπιθύνοιντο κέλευθοι, 
Ὄϑρα τοι εὐδικίητιν χεὶ μεμλημένος εἴην. 
Καί κε νόῳ προφύγοιμι βαρὺν καὶ ἐλεγχέα μῶμον, 

Εἴκεν ὑπ’ ἐννεσίησι βεουξέσιν ὄμματα πίξω. 
᾿Ιθυνόῳ κραδίῃ, Βασιλεῦ, τεὸν αἶνον ἀείσω, 
Εδτε δικαιοσύνης θεοτερπέος ἔργα δαείην, 
᾿ὐδικίας πραπίδεσσι ττὰς, "Αγραντε, φυλάξω, 
Μή με διηνεκέως προλίποις, ἀγανώτατε Ποιμήν, 

Β'. Πῶς νέος ἰθύνειεν ὁδὸν πεποτημένος ἢόῃ, 

Ἐ μὴ ἐννεσίας Μάχαρος πραπίδεσσι φυλάξαι; 
ἸΙαυτοίοις, Βασιλεῦ, σε νοήματιν Ἰχνεύεσχον 

Μή υε τεῶν ἀπάνευθεν ἀπώσεα! ἐνν:σιάων. 
Σεῖο, Μάχαρ, γλυχεροὺς ἐθέμην ἐν στήθεσι μύθους, 

ὍὌφρα μὴ οὐλομένοισιν ἀντχοθαλίῃσι δαμείην, 
Αἰνετός ἐσσι, Μάχαρ, θεσυοὺς δὲ με τεῖο διδάσχοις, 

Χείλεσιν ἡμετέροις στόματος σέθεν ἔφρατα θεσιούς" 

Σεῖο τοίδῳ γέθησα, Μακάρτατε, ναρτυριἄων, 

Ἐπ «νων ᾿ 
Οἵά τις ἐν στέρνοις ἐπαγάλλεται εὐρὲϊ πλούτιρ. 

ὍΝ, ἢ μ ἐννεσίησι (14) πεοιφραδέως κελαδήσω, 
Ω ΟἹ [ο εὶ ἱμήεσσαν ἀνιχνεύταιμι χέλευθον. 

- ΕΣ 

Σῇτιν ἐπ᾽ εὐδικίησι διηγεχέως μελετίσω, 

ν ἱερῶν ἐπέων ἐπιλέσομα' αὕτως, Θ {οὶ Ὁ Ὡ2 τὶ τ; Ε: 

᾿ . Ἷ ᾿ 
ΤᾺ ἰΑντὶ πόνων θεράποντι, Μάκχρ, σέο μισθὸν Ἢ 

Ζήσομαι ἀθανάτων ἐπέων φρεσὶ κέοδος ἀξξων, 

᾿Αχλὺν ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν σκέδατον. Μάχας, ἢ ποὶν ἐπ’ 

[ἧεν, 
Ὅφρα διοπτεύσαιμι τεῶν χλυτὰ θαύματα θεσμῶν, 

᾿Αλλοδαποῦ βιότοιο μινονθχθίην χθόνα ναίω" 
Μή μευ ἀποχρύψῃς ἀγαθῶν χάριν ἐννεσιάων, 

Εὐδιχίας ἐπύρησα τεὰς νόῳ ἤματα πάντα. 
Οὐρανόθεν θέσπιζες ὑπερφιάλοισιν ὀμοχλήνς 

ΛΔωβητοὶ μάλα σεῖο λελασμένοι ἐννεστ ἀων 
Μῶμον, ἴΑναξ, ἐλάτεις καὶ ὀνείδεχ πολλὸν ἐμεῖο, 

Οὐνεκα μαοτυρίας γερασὰς σέθεν ἰχνεύεσκον, 
. ᾿ Ω “Σ ἊΣ : ἢ ᾿ ὃ ν 

'λμφ᾽ ἐμέθεν χελάδησαν ἐπεσούλοι ἡγεμονῆες, 

Αὐτὰρ ἐγὼ ἀνέμελπον ἐπ᾿ εὐξιχίῃσι τεῇσ', 
Μαοτυρίαι Βασιλῆος, ἐμεῦ μελεδήματα θυμοῦ" 
θεσμοὶ δ᾽ ἐχγεγάασι τεοὶ βουλεύματ' ἐμεῖο, 

: ᾿ 
Δ΄. θυμὸς ἐμὸς δαπέδοισιν ἐλεγχίστοισι πελάσθη, 

Ἔμπα γε μὴν μύθοισι τεοῖς, λχραντε, βιῴην, 

Νωιτέρας ἐπάχουσας ἀπανγέλλοντος ἁταρπούς, 

Ρίμφα δικαιοσύνην ας, Μαχάοτατε, σεῖο διδάσκεις, 

Εὐδιχίτς κλυτὸν οἴμον ἐμῷ παραχάτθεο ϑυμῶ!" Ἶ ἷ : : 
ΜΙ π, 

Σοὶς δ᾽ ἐπὶ θαυματίοισι περιφραδέως κελαδήσω, 
ς ἘΣ ΟΝ “ 

Θυμὸς ἐμὸς ἔμυσε, χαχῇ βεδολν μένος ἄτῃ" " εἶ ἢ ἦ ἐἰ Ἡ 

᾿Αλλὰ τεοῖς μύθισιν, "Αναξ, ἐμὸν ἦτορ ἐρείδοις, 

(1 Ὑπὶ ἐννεσίῃσι, Ἑοτίς, ἐπὶ ἐνν, Εριτ. 

ΙΝΤΕΗΡΆΤΑΤΙΟῚΝ ῬΘΑΙΜῈΜ. 1494 

ἃ Τεβεπιοπία 58 ἀρἶ πλῖ5 ἔο] 1565 νϑϑιϊρδηΐ, 

Τοῖο σον δα χαϊγοῃίος Βοη ΤΠ οβοτα, 
Νου δηΐπι ἰηϊ αι  Δ|8 οὐΐοβα ἀοίο 5 νἱῦ, 
Ὑ δε }15 Ἰηχπιοντα}}5 σα]σανογαπι Υἱαβ. 

ΕἸγιηδοι πιὰ π αἰ οασιοαίαιαι πηὰπάα5ι1 ρΟρα]ο. 
6] Ώ πὶ παι ὶ θοὴ6 να ΠΔ8 ἀἰϊσαπλαν νἷθ, 

ΠῚ αυϊαῖρα5 βοιηρον ἀβάϊμα5 βίη. 
ΕἸίατα ἀρίμηο δίΓαρίατα ρτάνθοι δὲ ἡθρροιῃ σορτϑιθη- 

[5108 88}, 
51 1ἢ πιαηάδι15 ἀἰνὶ πὴ οὐλ]05 ἤχοϑτο. 
Βδοίο ὑογὰρ, Άοχ, ἰααπι ἰασ ἀπ οδηδτη, 

θπαηΐο 15] ἀἰνι ραγὰ ἀϊάϊοογο. 

5} 185. ΔΩ ΠῚ15. τ.ἀ5, ἱποοτΓγαρίθ, οασίοἀίδηι, 
ΝΘ ηἵὰ ἴῃ ρογροίπσαμη ἀφθοταβ, πλ} βδηθ Ῥᾶβίογ, 

5. Οασηιοάο γανθηῖα αἰτιραΐ νᾶ πὶ γο] Δ 5. [Ὀγν6ῃ-- 
[[αΐς, 

ΝΙδὶ πιαπάαία Βοαιὶ δοἰπιὶβ οπκέοαϊα! ἢ 
Οπηἰροπίο, δχ, ἰο σοσι απ δ 5 ν ΒΕ α ΒΔΙῺ, 

Νὰ ἢ (15 βύΌσΩ] γϑροῖϊα5. πιδῃ 4 115. 
Ταοσ, Βθαῖθ. ἀα 68 ρΟΒῸΪ ἴῺ ΡΕΟΙΟΓΙ 15 ΒΘΓΥΠΟΏ 85, 

Ὁ πὸ ρογηϊοιοϑὶθ βοθ οσ  Β15 ἀοΤΏ6Γ. 
1, Δ} }}15. 85, Βθαίθ, ἰθσ95 γ86ΓῸ τὴ8 (185 ἀοοθᾶβ, 

[8115 ποϑ 15 ΟΥἹΒ (αἱ αἰχὶ 16 568, 
τΤυοχιπι νὰ ἀο]δοϊαίιι5 Βα Σ, Βεα 551 πη6,. ἐθ5 1 π|0- 

[αἰογα τη. 

ψ]ε αἰϊφαΐδ ἴὰ ρεοϊογιραξ ὀχϑυθαν 1115. ἀν} 115. 

Ταὶΐβ ἰὴ τηαηἀαξὶ9 βεάαἶο γοϑόπᾶρο, 

ΒῚ τἀαπὶ Παηοτ  Ί]θτὰ ὀχχαίταμι νἱαπι. 

Ταῖς ἴῃ 7 5}1}Π15 ρογροίαο πηραϊίδρον, 

Νϑααο ἰαυγασι βασγογατῃ γογρογαϊη ΟΒ] νβοαν ἴδ- 

[πλότο. 

ἃ. ῬΓο Ἰαθοτγίθαϑ Ταπιαἷο, Ββαίρ, ἴᾳο τηθγοθάθηιϊ 
{88 5. 

ψίγαιῃ πηχηυτία] ατα νογρόνηπι δα τ δ ῥσονυθῃ δαὶ 

[απ σρὴδ. 

ΝοΡαϊατι ΔΡ σου} }5 ἀἸδϑῖρα, Βδαύδ, ρει αβαυᾶτα. ἴῃ - 
[στπδί, 

17: ρευβριοἰδηῖ ἔἐπᾶγαπὶ οἷαγα ταϊράοια Ἰοσμη,. 

Ῥετοστγίηφ υἱ ἥπικατα ἔδρράτῃ ἰπ 0010, 

Νἧ τὴῦ κὐθά ποᾶ5 οποόταηι σταῖτία μη ἀα!ογῦμΝ 

Τυδιεῖα8 σα ρὶν! ἐπ5 ΔΠΙΠΊΟ ἀϊθ8 μι 68. 

Π6 οαἴὸ ἀδηαθηαθαβ ΘΌΡΟΓΡἾ5. σοπ ΠΝ ΔΈΟΙ Θ ΓΑ. 

ὙΠ Ωρ τα 1165 γαλὰα ἰαοταμα ΟΡΠΠΣ πιαπάδίοταῃ), 

Βορτγεβρηβίοσιθτα, ἤοΣ, τοπιοσϑθῖβ δὲ ργοθτα πλ8]- 

[{πτ ἃ τη, 

Ουΐα ἐσ ι οἶα ποποναῖα ἐπα νϑβι ραν. 

ἢ δὲ τὸ πὐυτιρυράταηξ σομ! τη 6} ]05ὶ μτ ΠΟ Ρ 685, 

ΑΔ δρο σαηίαθϑπι ἴῃ [15 Ποα απ ὰ5 ἰα 15. 

ΤοΞκιϊπιοηΐα Βορίς, πιδὶ πιο αι λα! 95 απ πὶ, 

μδμ68 νοιῸ βαμέ ἔ 80 ΟΠ 3114 τηρᾶ, 

ἁ. Αμπηᾶ ταδὰ ρΑΥ ΘΠ 15 ρτΟ τ οϑ15 δα ιδϑὶξ: 

γογιμι αι νου δὶβ ἰαἰ5, Γποονγιρῖο, νΊΥΆ ΠᾺ. 

Νοβίσαβ Θχαὰ 58} ἀμ π|]Δη δ Υἱᾶϑ. 

Οἷτο }αβεπταπι τὴ, Βοαλίξοιπιθ, ἀπ ἀοοθᾶ8, 

απο οἴατατα νίατα πλθὸ σουη τ {6 ἀμπῖτηο, 

Τυΐβ νοτο ἴῃ πὐΐρα "1 Π|085 5018. ΓΒΒΟΏΔΡυ. 

πα πὰδᾶ ᾿θο θ. } πἰᾶϊο ρογοῦ δὰ ποσθτη θη, 

ρὰ ταἰπ νογρῖθ, οχ, τπθ αλλ Π0Γ ΘΙ ΓΏΛΘ5. 
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γίαπι, πὸ χ, Ἰρ᾽ σααπὰ ὩγοΟυΪ ἃ τὰ 8 ἀγορὰδ, 

“«Ἔφυ5 νόγὸ ἰα15 ΤΘμί θ5. ΠΌΒΕΡῚ ἸπΊ5 ΘΓ Δ 8, 
γί) νογ 115 ᾿ασππιΐαλι ΒύΠρῸν ΓΟρΡΟΤΊ, 

Νοαχαῦ ἀϊνϊάσαπι ΟὈΠ115. βαῃ ᾿αασαια, τ ]υ  αΐπτη, 

Νδ {15 ἐδδεπμοῃ β ἀοπίθιῃ οἴχῃ ἴθ. ΟΟΟΥΟΘ 5. 

Τὰ ταη αι οαγατῃ σαςανγὶ γἱατῃ, 

πάαπάο να ἀπ αίαρου πιοἰβ ἢ βο ΤΟ Ίθ118 ἀὨΪΠ.Ὰ1}, 
δ, Ταατη, Βύδία, τὰ ἄοοϑ ἰὰανα να Θά ᾶ- 

[ἅτἢ, 

Εἰ ὁπ ρογαυῖγαμη ροτρθίμ 5. ΒΘ Ο.}}15. 

Βα τα], ἴδχ, ρραάοπθα, αἱ ματα [ομότὰ ὀχ χαϊ- 
ἰναπλ: 

ἘΠῚ δα πὶ ΒΟγΊΡΡΓ δον 5 ἴῃ ἡοβετὶ 5 σπβίοἀ] Δη). 
81 νΘΙῸ ΠΉΪΠῚ ἀὰχ [ἀδγῖ5 ἢ αὐ ἘΠ} 5. [π|8 

ὑπίνουβαπὶ πιοὶθ ρου 15. ὀαρὶῸ αἰ ο] οἱ, 
Τοβδι πο 715. τηϑατα σὸν ποῦ αν (15, 

Νοάαὸ ἰμϑα 0116 πὶ εἰίμάιη ἀγαυββίτηδπι ΟΠ 1 Π16- 
[πΠ8. 

ΑΙ ΘσΌ}}5 σοτησνα τα οἷβ κοι αη ἀὰη ρογηϊοΐθηι. 
Τιι 5, Βεαῖθ, γἱνϑ υἱνιῇοῖβ γὴ}5 Ὁ 

Ἰπο ἰδιη α!ο, δοααϊαῶι ονηἃίπτῃα τοτο [λοὶα 5. 
(υσα ρῥεῖτι5 5ΒΌ ΞΡ ΘΔ ἃ ρΓΌΡΕΟ ΠῸΒ ΒΟΡΎΟΒ, 

Τ}5 αὐἴὰ ΡΙαά 5 διχαὶ ναθιθιι5 ἐΘι ρογαία εαπξ, 
Απίμο ᾿βῦσο ἐπογαπι ἀξκι ον τη ηἀαίονιμ : 

Ῥυαιῖα {5} {ἰᾶπὶ ν᾽ [5 ϑοοίδηι 6] ΟΡΊ. 
6. Ὀινίηᾶ π18 τη δου οογάϊα, ἤοχ, πὰ οἰτοιηιοραί, 

Τὰ εαϊαίατία Ππππλθπ νεῦρα βοχαδίατν, 

ὑ Παρ αβοβ το Θ ἢὴ σα (ΟΠ 15. [Δ 5. δδὶ, 
Οὐα βρθῖη μοβῆὶ ἐπ ΥΟΡΒΙ 5. ὑπ|5. 

Νδ ἃ τθδ νοχ α ομ Οὐδ {π|| ρΡου 915 ΔαΐρΓαβ: 
Τυῶ οπΐηι βαάποῖξθ [5.1 {{πᾶὴ, ἀοδι γί πα θθο, 

ΕΠ Ίόμοι ερὶσπ αι [μὰ μυτσογα 5 ουδιοάίαηι, 
6 5δέαϊο 1 βίδοαϊα πὶ ομλη πὸ ἀϊ05. Οἵ Π 05. 
Τπ6 αἰ 15 1115. ΞΟΒΊΡΟΙ ρταρσι Ὁ Ραηὶ 18, 
Ουΐα ῃγαπάαϊιπ) τορῖαπὶ νοι μαθαιῃ, 

Νοίπο Δηχαοπι σονογίαι9 ἸΘ αΕθ αν (8 μαΐκ [οβειηο- 
[ 118, 

0 ραύ!ο να] σ τ ϊραθαμ μιν παθάτῃ ἰππὸ Ἰἰησααπι 
[Ὀτὐμὺ5} 

θ185 ἀΠ κομα 5 ἀρυλὶς πιο ἰδ ἰ0]ΡῈ15 ἀπ απὶ ρᾶ- 
[5 ράχη, 

Εἰ αἀ πα πηαηήα!α ὀχ θη ἀδθάτῃ τππαπι5 ἀπ θ}11ὰ, 
Τιυΐα ἴὰ ὑπ 51 Πα ΠΡ τι5 αρ 5 αππί  αχπ μαΒο ΡΤ, 

Ἴ. ΜΘΙΛΟΥ βίο [αἱ 5ΟΡΝῚ Βρδγδῃ 5 ἰὴ ἔπ||5 νο}}}}5. 

Ἦφο τηθῷ ἰπἤυταί αι 5 σοχιϑοϊαξίο Βοηὰ δβέ, 
θα 5βοίαροῦ απ) ΘΙ αι πα πὶ ταὶ ὶ νὰ οὶ μόπα, 
ΒΟΙΙΡΘΡ βαρ ΟΥΌΙ Τἴφηα μαϊτα απ: 
ΑἹ πιοῦ ΠΡ Ππ5 (15. ΠΟ 5. ΞΟΠ ρ ΕΣ τσπσυποθαξ, 
Ἰλοβμίραν. τπ|5 ἀηπαατα, Πρχ, ΠΟΘ Ί 5. ΟΧΠΠΠοΠΊ 8. 
ΟΟΥ ρυδ: ἔπι ΘΟ Παϊ6 ϑα αοἰὰ τ15. Ρου 1585. δαπῃ, 
Ἰόβα οὐ πβρίοἰοπ5 Βοπάγιμα [πάλατὰ σονουρίονος, 
Βοόδίίτι οΘΊΘ να ἀπιϊσανιτα ἐπᾶγιτην πο ρ6 σαπίατη, 
Επδηι ἰπ ὁχιογ 5 δχβιϑίθῃς βο ἐς ΡΓγοίιραβ, 
Ομ μίποξα ἰὴ ποσίθ τόσον 5. 511 ΠῚ Πρ αῖς, 
{πιπο γί] π γεγο ουδίο Ἵν] ΟΠατίβ Ἰῃ ρβοίουίθι5 16- 

᾿ [{εη. 
Τα οο Ῥπϑε ὦ Βοπαν φαάπάπηι Παθθο. 

ΑΡΟΙΠΝΆΒΙΙ ἘΡΙΞΟ. ὩΛΟΡΊΙΟΙΝΙ 

Α Οἶἷμον, 

Ὦ Ἥοε μεὺ ἀδρανίης παραμύθιον ἐσθλὸν ἐτύχθη, 

ὁ 
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“Αναξ, 

᾿Ενθέσαυν:ς δὲ τεοῖς θ:σπὶσ 

ἀθέμλιστον ἐμεῦ λπόνευθε ἶν ἐρύχοις, 
σιν ἮΣ Ξλεχίοοις, 

δ τῳ ϑδηβδι 7» χπαῦλμιην Ἴων 

Μὴ σεῦ παοτυρίησι πεξειθίκα πάπαν ἐλέγξῃς. 

Σῆς ὌΡΟΣ ἀριθείκετον ἐῦραον οἴμον, 

Εδτ μάλ᾽ εὐρύνειας ἐμοῖς ἐν στήθεσ: θυλόν. 

Ἐ", Σεῖο, Μάκαρ, μὲ δίζασκε τεῶν τρίδον εὐνομίάων, 

Καί μιν ἀνιχνεύσαται διηνεχέεσσι γενέθλαις. 
δός μοι, Αναξ, πινυτὴν, ἵνα σεὺ νόμον ἐξζεοεείνω, 

ἤν δὲ φερηριεισ ὅπ ἀπε ξεν τος αἰ μιν ἀπὶ στέρνοισιν ἐ ἡμετέροισι Ἐν ἸΝ 
ΕΣ δὲ μοι ἐνγευόνευσας ἐπ᾽ εὐνομίγσι τεῦσ ῃ2 

πραπίδεσσι λιλαίομα: ἀμφ 
ν᾿ 

Ηᾶσαν ἐμῆς ἐπ ἐσθαι, 
Μαοτυρίῃς ἐμὸν ἦτορ ἐπιχλίνοιτο τεῆσι, 

ὐμείήν Η ς τ 
Μηδ' ἀχόρητον ἕλοιμι φιλοχτεανώτατον ὕδριν. 

᾿Ουθχλ μῶν ἀπέλασσον ἐμῶν χενεχυχέχ λώδην, ἱ ; 
Σεῖο, Μάκαρ, ζάσαιμι φερεζώοισι κελεύθοις" 

Σῶ θεράποντι λόγον βεδριθότα δείαατι τεύξοις, 
Οὔ πρὶν ὑποπτεύεσχον ὑνείδευς ἄμμε σαιύσοις, 
τς δῶ, χε ῆωω, δέν ορυτοαδῖτλο φος Σεῦ ὄνι μειλιχίοσ' δίκης χεκερασιέναι εἰσί Ϊ β ᾿ Ἰευσι } ἘῈ ἜΣ κε ἢ ᾿ ᾽ 
Θυμῷ ἐπισπέρχω σέθεν ἵμερον ἐννεσιάτον" 

Σεῖο δικαιοσύνην βιότου συνέριθον ἑλοίμην, 
΄. θεσκπερίν μ᾽ ἐλεγτὸς, ἀναξ, σέθε Ἢ δ πρθθῇ » 

Συῖΐῖσιν ἀλεξικάκοισι οὔος μύθοισιν ἐπέσθω, 
ἐσ ν έλεγε εδοό: αἰ εν αν οὐ ϑπαιε. σεν φρα χεν ὑὐρισττήρας ἀμείψομαι ἡ θέμις ἐστίν 
Οὔνεκεν ἐλπωρὴν ἐθέμην μύθοισι τεοῖσι, 

Μή μὲν ἀλ ΕΓ ῚῚ στόματός σεὸ πάμπαν ἐρύξγτ" 

Σεῖο γὰρ εὐθέσμοιο διχαιοσόντς πόρον ἴσχω, 

Ἐπὶ νόμον αἰγλήεντα ττὸν πραπίδεσσι φυλάξω, 
Ἐν γενεῆς γενεήνδε διαμπερὲς ἤματα πᾶντα, γ. γέσεης ὙΞ εν) ΥγῸΞ αμπτ ὧς ἤμ - ἐπ 

ῃ 
Ἔνθεν ἀρ’ εὐξείῃσιό ἀεὶ προθὲ ἐσχὴν ἀταρποῖς, 

Οὔνεκεν ἐννεσίην βασιλάτον ἔχνούεσχον ᾧ Ν τῶν , 
Οὐδὲ τιν᾽ ἀχζόμενος λάλξήν σεο μαοτυδῖγσι. 

Πῶς ὃ μάλα ραύμαζον ἐμὴν τότε γλῶσσαν ἄναντες ; 

οϑὸν Οἷς ἀγάπαζες ἀθην μελεδιίίμασ, θυμὸν ἔφεοθον, 

Καὶ σέϑεν ἐννεσίῃς τάνυον παλάμας ἐρατεινῆς, 
ΤΙΣ, 

Σῇσιν ὑπ᾽ εὐνομίησι λιλαιόμενςς φρένα βόσχον, 

ζ΄. Μινώξά σεῦ θὲ 

4 

ἐπελπομένου σέο μμὐ- 

[θοις. 

κοι ποτὲ φατποντος 

Οὐ»: βίος ἔπλετο χαλ 

Αἰὲν ὅπεοοίαλο! ἀθδεμίστια τεχταίνοντο 

αὲν ἀρήδφει, 

ἀεὶ σεὸ μῆθος ἐ ἐμοὶ 

Αὐτὰρ ἐμὸς θετμοῖσε τεηῖς νήόςς 
᾿ δ" 

᾿ἀμπνόνθην σέο θυμὸν, "Αναξ, 
ΡΤ Σ Ἵ 

Ἤτυρ ὑπ᾽ ἀδοανίης βεδολημένυς ἐπτοίη μαι 

θεσμῶν εἰσορόων σεῦ λυλαντῆρας 

Θισμλῶν ὀμνοπόλευσα οἴλων σ'9 πολλάκ! μοὴ πὴν, 
ΕΣ τα σε, ες π᾿ εἰ ἄρ ςς Ἵ 
Καὶ περ ἐν ὀβνείοισιν ἐὼν ὄαπέδοις μετανάστης. 

θεσμοῖς: πιτσαας. 

Ὄρναϊην ἀνὰ νυχτα παϑεμ "ἦσθην ασιλῆως, 

᾿Αθάνατον δ᾽ ἐφύλαξα φίλοις ἐν στήθεσι θεσμόν 

Σεῖο τόδ᾽ εὐδιχίης ἀγαθῆς ἀντάξιον ἔσχω. 
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᾿ Η΄. Αἴσά μοι αὐτὸς ἔφυς, 
(λάξαι, 

᾿Αλήκτῳ κραδίῃ λιτόμην Βασιλῆος ὁπωπῆς, 

Ἴλαθ! μοι, χσιλεῦ, ἐπέων δέ σεῦ ἄξια ῥέξω, 

Καὶ γὰρ ἐπεφρασάμην χαταθύμιχ σεῖο χελεύβθοις" 

Μαρτυρίης δ' ἔστρεψα τεῆς σέθεν ἀγχόθι πέζας, 

Ἔνθεν ἐτοιμότατος γενόμην ἀδόνητος ἐών τις, 

Σῇς ὑποθημοσπύνῃσιν ἔχειν μεμελυημένον ἦτορ, 

᾿Ιλλόμενος δολερῇσι δέμας σειρῇσιν ἀλιτρῶν, 
Οὐ σέθεν ἐνθέσμων λαθόμην φρετὶν ἐννεσιάων, 

Αὐτὰο ἐγὼ διὰ νύχτα μέση» ἔσπευδον ἀναστὰς 

Ὑωνῆσαι πραπίδεσσ' διχαιοχύνης σέο βεσμούς, 
Ἰχυτῶν σεῖο, δ άκαρ, δικώων γε συνίορος ἧκ, 

“ὍὌστοις ἐννεσίχι πεφυλαγυένα! εἰσὶ Θεοῖς, 

Χθὼν ἐλεημοσύνης ἀγαθῆς βέδριθεν ἴΑνακτος, 

Σεῖο δικαιοσύνας ἐσρικυδέας ἄμμε διδάσχοις. 
, 

θ΄. Μειλιχίην θεράποντι τεῷ δωρήσαο μύθψ, 
55 ᾿ ἐ ἃ: Ὁ 

Μειλιχίην σοφίην τε τεὴν, Μαχαρ, ἄμας διξάσχοις, 

" : : εξ: 
Οὔνεχεν ἐννεσίησι, Μάκαρ, θάρσησα τεῇσι, 

Ποίν με χαταδικηθῆναι, ἀτασθαλίην ἐτέλεσσχ" 

Τοὕνεχα σοὺς ἐφύλαξα φίλοις ἐν στήθεσι μύθους. 

ῃ 
Ἡςείλιχός ἐσσι, Μάχαρ, σέο δ᾽ εὐδικίας μὲ διξάσχοις, 

όρις ὑπερφιάλων μοι ἀθέσφατος ἐξετανύσθη" 
Αὐτὰρ ἀνιχνεύσαιμ: σέρθεν μελεδέματα θυμῷ, 
Στῆθης ἑὸν λευχῷ ἴκελον ἐπέπηκτο γάλαχτι! 

Αὐτὰρ ἐμοί σεῦ θεσμὸς ἀεὶ πραπίδεσσι μεμήλει, 
Ὡς ἀγαθὸν χρῃχμαλόν τε χα! ἠπεῦχνόν με τετύχβαι" 

“Ὄφρα δικαιοσόνην ἐρικυδέχ σεῖν) δαείην. 
Ὡς ἀγαθὸς στόματος βασιληίου ἔπλετο θεσμὸς, 

Χιλιάδων χρυσοῦ τι καὶ ἀργύρου ἄμμιν ἀμείνων, 

". Σῇσι, Μάκαρ, γενόμην τὸ χαὶ ἑπλάτθην παλά- 

ἵμησι: 
Δὸς δή μοι πινυτὴν, βουλὰς ἵνα σεῖν δαείγν, 

ἀμῶςς δεοχόμενοί με τεοὶ κεχαροίατο θυμῷ; 

Οὕνεχα τοῖς ἐπέεσσιν ἐμὰς συνέδησχ μεοίμνας, 

᾿Αμφαδίην ἐνύησα διχαιοσύνης σξο δεσμοὺς, 

Κα! σεῦ ἀληθείῃ χθαμαλὸς καὶ ἄκικυς ξτύχθην. 
Σὲν ἔἐλεη μοσύνη» πχοχμύθιον ἄμμιν ὁπάσσοις, 

Καὶ μῦθον συμφρχδμηνα σῷ θεράποντι παράσχοις. 
Εὖ ως χατοιχτείρειας, ὅπως ζήπαιμι πεπαιθὼς, 

5 Ἂ 

Οὔνεκά μοι μελέτη βασιλέιος ἔπλετο θεσμός. 
Αἴσχος ὑπερφιάλοις, οἵ μοι παρὰ θεσμὸν ἔρεξαν' 

Ὡς: τόν ΝΣ , Ἄς 
Αὐτὰρ ἐγὼ πεοὶ σῇσιν ἐνημοσύνῃς κελαδήσω., 

ἀμῶες ἐπιστρένωσι τεὴν τρομέοντες ἑριοὴν, 

Μαρτυρίας δεδαῶτες ἀριστοπόνου Βασιλζος, 
Σῆτιν ἐφημοτύνῃς μεῦ ἀμώμητοι φρένες εἶεν, 
», ν ἍΝ δ .". 4 ““΄ν » Ν 

ὍὌφρα κακῶν ἀπάνευθε χαὶ αἵσλεος ἔχτοθεν εἴην. 
᾿ ᾿ , ων ὃ ῳψ 1 Α Ω ΣΙΝ , 

1Α΄. θεσπέσιον περὶ φέγγος ἐμὸς νόος ἐξετανύσθη, 
, Ὁ -" ᾿ ν᾿ -» Ἦ “ 

Σονθεσίης τ ἀγαθῆς πόθεύν στο μῦθον ἀχοῦσχι, 

᾿δῳφὶ πεῷ μύθῳ ἐμέθεν φθινύθεσχον ὀπωπαὶ, 

Βάζονυσαι" Πότε δὲ μοι ἰὼν παραμύθιον εἴης ; 

᾿Αὐχὸς ὅπως γενόμην χιονώδεος ἐγγύήθι παχνης" 

ἹΝΤΕΚΡΗΝΤΑΤΙΟῚΝ ῬΘΑΙΤΕΜ, 

θεσμοὺς δὲ σοι εἶπα φυ- αὶ 
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8, ῬΟΓΕΟ πα πὶ Ρ58. 68, Ι65865 νερὸ {8ὲ αἰχὶ ουβίο- 

[αἴγο. 

Τειάοἴοδθο οονάβ ἀοργροαραῦ Ποῖ γα μλπ; 
ΜΊΒΟΤΟΤΘ Ὠχοῖ, 6 χ, γ6 6 }}5 νϑγὸ [5 αἰμηια [βοίαγα. 

Ετραΐτι οορίεανι σγαϊα (15. ν]18, 

Αἀ τοβιμιυπ στη, γ ΡῸ ὁοηνΟΥ  (ἀἀ] (09. ΡτῸρς 
[ρ6 165, 

ἴΙηΔ6 Ῥᾶγα 55 1285 [Δοί}5 σαι ΤΩ ΟἿ 5. 6 χϑι βίο 
[]ϊη αἷϑ, 

Ταῖβ πηδη αι 5 Ππάρόγο ἀραὶ 00 Γ, 
ΠΠαχαθαῖα5 ἀο]οεῖβ. ὁὐτρὶιδ ὁα!οηἷβ πΠοσοιππτῃ, 
Νόου μαδτισηὰ ἐ5᾽αγαμθα ΟΠ [5 ΒΔηΙ Δ} Π}18. Ρυροο- 

[ρμοπάτῃ. 
Αἱ δ8ο πὶ ποοσίο τπηρῦϊᾶ [65 {1πᾶ θᾶ πὴ ΒΌΓΕΘ ἢ 5 
(ΕἸ θναγ δ Δηἰπλ 5. 5 ΕΠ 165 το ἴοσοε, 

Οπληλιηι ποτα πὰ, Βραϊρ, 5 οσνογατη ΤΌ ΔΘ) ΞΟ ΟΊτ5 ἔπ], 

απ ρα τα ὁμο! οα ἃ απ 0]. 

ΤδΡΡα 1} 56. ] οὐ τὰ ὕοπα μα πὰ οξὶ πο 615 

Τυδϑ 5.145 1Πππβίροβ 05 ἀοοραβ. 
9. Βοπ᾽ση αίθτῃ Γὰτλ}}0 ἔπ ἸΔΡΘῚ {15 65 ΞΡ ΟΙὃ, 

Βεηϊσηϊ δίοιη βαρ δ τπ ας ἰμαηι, Βραϊθ, 05 ἄο- 
[688, 

Ουΐα πιδηάαί5, Βοδίδ, σοη τ 1 ἰὰ 15. 

Αμτ πὸ ἀοπιαν!, 500] 05 ραγαν!: 

Ργορίθγθα ὑὰὸθ σαβίοάἑν! οῃαΓὶβ τὼ ρον 5 56 τς 
[πη0} 88. 

ΒΕΠΙΡΉ 5 65, Βεαίθ, ἰτὰ8. τογοὸ Ἰυπ 1 Ποαίοηδ 5. πι8 
[ἀοοθα. 

Οοηἰαπιο! α σα ρ τ ογιιὴν τὰ ἢ ποία πᾶᾶ οχίθπβα δϑξ, 
ἀπλοσιι χη αἰγαπὶ ὑχὰξ σοὶ ὩΠ101165. ἃ, 

Ῥροίαϑ βαθτῃ οαπάϊάυ 5ἐ ἢ! φοασα]!αίαπι δδὲ Ἰαοί!, 

Αὐτὰ τὰ ἸῸΧχ οι μ8 Γ ΔΩ ΪΏ}15 ογᾶν εγδξ, 

Ουλιη θοπΌ ΩΣ ἐναταὶ πὰ 486 ΟἹ ΤΠ πια ἢλ τὰ 6. Ποτι, 

σι γυβειἤδπι σἰοσιοβξαιη πιὰ πὶ ἐπ 6 Π ρα τα, 

Οηδηι Ῥοπα ΟΥἱβ ΤΌΘ ΟΡ ἰὸχ, 

ΟΒΠΠ δ Ιθ 5 ἀαγιᾳο δὲ ἌΓβΘΠΠ ΠΟΒ 5. ρεφβίαίϊον. 

10. Ταῖβ, δαία [δοίῃβαιθ δὲ ἔουσγταὰ 18 51η} τᾶς 
(Ἱρὰ5 : 

θὰ υἱἱηιι πλλμϊ ρει ἀοπίϊαπι, σοη 5] τα ἈΠ πιὰ ἀἰβοᾶπι. 

ΘΟΥΥΪ νἱἀδιοϑ αχὸ ἴὰ1 Ἰδρ πὰς ἈΠΊΤΩΟ, 

Οπία [π|5 νου 5. Τηθ 85 ΟΟΒΠΌΧΑΙ ΟΠ Δ8, 

Δρϑεῖβ ἰβιο! }οχὶ ἡ (το Ἰοροβ, 

Ἐπ᾿ τη νου ιϊαΐο ἀπτ 1 15. οἵ ΡΟ 6115. [Δ δ Π15. 5λ1π|. 
Τυδιὴ πιλβου ον 01 βοϊαϊίααι ποῖ ρυιγοα5, 
ἘΠ ΒΘΓΠΊΟΠΘΙΏ ΠΠΔῊΪΠΙ6 ΠῚ ἴπο [ηλ}0 Ἰαγρίαι 5. 
Βροηο πιοὶ τηϊξορθαγῖβ, α νίναηι σα  ἀθ 5, 

Ὁ Οὐΐα πλ} πυβαϊαιῖο τορία δρα} Ἰὸχ, 
Ὀοάροιβ βαρογθῖα, “πὶ τ ρύφίδν [85 ἴδοονπῃῖ, 

ΑἹ ὁμκὸ ᾽πὶ ἰυ15 τααπι αΠ θὐξύθαθο, 

ϑορνὶ σοηνονμαμίαν 6 ΠῚ ΠΡΟ 65. ΡΟ Γα στη, 

Τοβιπιουϊα βοθῃ θ 5 ̓π ἀμ 501} Δ 615 

Τοῖς πα αι15 τθφ ἱπου! πᾶΐς τη δηΐθ5 εἰ πῦ, 

τι ἃ πιὰ! 5 ρτοσαὶ οἱ ἀράουιυ5. ὀχίτα 5|Π|. 

11. θίναο ἰὼ [απλπιδ πλοὰ τη ΧΙ Θ88 δῖ, 

Ῥαο Βοιὶ ὑἀρὶοπ5 ἔπσαὴὴ νορθατι διμάίτο. 

Τῃ ἴχο Ξου 0 π6 τποὶ ἰἀοβυδη! ψ Ὁ} 18, 

Βισδηίοβ : Θααπᾶο αἰΐᾳας τα1}}} δουράθηβ. Ἰονάπιθα 

[ποτ ]5 ἢ 

Γ}1Ὁ6Γ ϑ'σαῖ [ἀσμα8 ΌΠΩΣ Πἰνοβᾶτη ΡΓΌΒΒ Ργαϊηαπὶ: 



1499 

50 5010 ΟὈΤ 5. στὰ τῷ ππα ααδηι Δ 0, 
θιοιίο, {πὶ Τἀπῖ}} αααηίτα. ἰθπ 0115. δϑὲ νι, 

5. αἰ! αααπο ἀλ1| [αὰτἱ ἀϊρῆκηι πα ρΘοσᾶ- 

[τοτὺ5 

ΨΕῚ σοι πη 105] 5.0π|Ὲ|}π5 σα πία ὈΔη!,, 

564 ποὴ ᾿πὰπὶ 5οσυπμάπηι ἰόσοπι πα θο] Δ η []]ασθηὶ 
[νἰάπι. 

Τποογγαυρία πηαηάἀδία ρτογξὰβ νεγὰ θππὶ Ἠορί5 : 
ΗΙ γεγο ϊῃ 4 πΠ1Ὸ Ρογβοαυδηΐατ, ὸχ νογο Δ) 10 

[5151 
Ἐζαπι πΔ8 ῬΓΟΓΒι5 ἀἀμηονόγ! ἀοπλδηνοσ 61} αν}: 

ΑἹ ἀμὸ [6 Θχβρθοίαθαη) πάπα α 5. σοι Π}58.8. 
Ἰπσοτγτυρίθ, ἔαα, ἤθχ, τη βου οογάΐα Ἰιομο5ίο νίνατῃ, 

Εθ τὰϊ τϑϑυϊπιοῃ ὰ οὐἱβ ρϑοΐονθ5 οὐδίοαϊαιη. 

12, 6 βϑθσῃ]ο 1ῃ βθοα]πμ {1} 9}}5 νοΓαχ ὁοπδὶ 

Ἰ 1 Π1ν 

ΟΚΟ1οὸ 516]1α16 πιᾶποῖ (ΠῚ ΒΟΙΏΡΟΓ γΘΥΡΉΠΙ, 
Τοῦνὰ, βθα!θ, πη ῃ θιι5 πιαποὶ (ἷ5. Πυιμαΐα, 
Λαγογα ν6γῸ π]δία ἢ ἃ ρτοΐενε (0 Ἰαπιθὴ 7.588: 
ΤῊΡΙ δηΐτῃ βϑυνίαηὶ ααν [δ οἰβιῖ πα! 5. 

51 ποῖ ΤΠ] πὰ Ἰἰὸχ ὁγαΐ σοσι το γα πη παν, 
ΕὺΠαι ἰὰπο ἜΣΤΔΡ Ιββοτη. πιο οἱ ἰῃηδαάηα 

[3οὉἰϑ. 
Νυπαῦδπι αἰν αγυτη ΟΡ] βοὰν 1 5{Πσ0 8 10 Π Π|, 
Ιη 6. φυσηΐαπι ν᾽ 85 “ποσὰ ργα!ατα τροτὶ. 
ϑπὶ (8 [Ὁ ΠΙᾺ} 15, (ὰὰ νόγο τη ϊ τη α]α τὴ ΡΟΓΒΙ ΘΙ ὉΤῺ 

[ργορα δοβ, 
Ουΐὰ τδη 46 5 5ούρο ν σοη Πα ἰα}8. 

Ῥγαδιγὰ ὀχϑρουσίαναπί 5οο] οὐδ! ρογάονο. 
ΑΙ ὁρὸ ἰπ 6 ]1χὶ ργαμα ἐποΡΠὶ 18Ὲ ὈΠΠΟΠΙΟΣΊΤΗ, 
Τοιῖθ ἑομπον! ποῖ ρτωσονγ 5 νί τω, 

Ταπηὶ πιδηἀαΐηπι, θχ, δια) ἀρηον!. 
18. Θυλτ να! 46 Τοβο οι ὁκὸ γσοσίαια ἀΠΠΊβ θατῃ, 

Ετπίλτη θαμὶ ΘΙ. σθτβ ΕΝ ἰοἷὰ ἀἰθ σΘΙΈΡΥΑΡΟ, 
Μαπδαίτππι Πυ 51} 115 πιὸ ἐπππὶ μ]Ὲ5 ἀοσαίπει 
ΕϊΘη πὴ Πιθὰ ροξβαβϑίο 651, θοροῦ νοΓῸ Τη6. ἴον. 
Ορά! τα ϊῃϊ, ϑαρονίογὶβ βαρ δηλ ὁγημαίοτος Υἱτὶ, 
Μαπάα!α Ἀδρὶβ Πᾶροο. οορί απ 85 Δ] Πηΐ, 
56 ΤΟΤΊΠ ρ. 6 18 ΤΛΌ]10 τηΔ 15 σοπ δ  ΠΠπππν πορθεῖ, 
Τοβηοηα ἐχ ἃπίπιο ἰπνεβιίβαηβ ΠΘμἰβ. 
Ονηἰσοηᾶ ργο θοθαπι νἱὰ παϑϑῆδλς νοβιρσίατη, 
ὕῪῈ᾽ απιϊοῦτῃ ΠῚ ΒΕ γα ΟΠΟῺ] πι6 15 ρχθοογα 5. σὰ- 

[5ϑἰούίαιη, 
“Ἐχαϊίούονα βουνὰ νὶ ἐπῶν 5(Δ}0}1}} ΟΟΠ 5,110, 
ΤΙ πιαηιζα!! ροΡΕ ΠῚ ΘΒΟΘ 5 9ρΙρ 6. [βδητῃ. 
Ταδὴν ἰὼ μαϊέαγο υϑγρονιη Ἰόκουχ δαανοηλ ΓΟΡΘΕΙ, 
γα πὰ άρθην ἀι]οῖ ἔανο πορ 5. οχϑιβεδηϊἴομι, 
Οιποἶὰ να} 46 Ἰπ8}}6χὶ ὑποναπι σγαιία τῇ δὴ ἀδέοταϊη, 
1π468. οἴῆποηι ἰμἰφαάτῃ «ἀἷο ρεγβθηποθὰν νίατα. 

14. ἔλιοθγηᾶ τὰ πὰ ἰοχ, οχ, μοί θ5. ΒΘΩΡΕΣ 

[68], 
ἰοτμ απ πος! 5. οὐ ἱπητηου ία]ο νϑϑεϊμ! 5 Ἰπλθῃ. 
αγανί ἴδ, Ποῦ α!δ, 1 5}}|8ϑ τΟΒροηβαηι 56 :- 

[ναγο. 
ὨΘΌΠΠ5 Γἀοίαβ βατη, γογδὶ5 γθτὸ ἐπ|5 νἱναάπι. 
Εἰμμαῶ ποβίγο ἐπσουπ ἃ οἰΐατ (ὰ [ἀρ 6ὰ5, 
ἴὲν τὴ8 Ἰαδι τ σου Ἰοβαπι ἔπατῃ ἀσοραβ. 
[ον πιθαπι [ἢ πιδη θ5. ΒΘΏ,ροι ἐπὶ5 ΠΆΡ60, 
Νθσχαθ (8 ᾿Θ6ῖε Υἱν Πα ϑατα ΟὈ]ία 5. 

ΔΡΟΙΙΝΆΒῚΙ ΕΡΙΒΟ, ΤΑΟΡΙΟΕΝΙ 

Α Αλλὰ δικαιοσύνης λαηόμην σέθεν οὔποτε ρυμῷ, 

( σὴν ὑποθημησύνην, Βατιλεῦ, εὖ 
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; 
"Εἰπὲ, τροῦ θεράποντος ὅσος ἡ; ἐπτὶ βίοιο" 
ΕΠ ποτέ μο! τίτειαν ἐπάξιον ὕδριν ἀλεῖται ; 

5 Ξ: δ Ξ ῦ 
᾿Αλλ᾽ οὐ σὸν κατὰ ὌΝ ἐπὰν μερδορηθρα 56» οἵ ἥκην, 

ἤφθιτοι ἐννεσίχ: πανχληθξος εἰσὶν “Ανακτος, 
"“αο ὥς 

Οἱ δ᾽ ἀδίχως μ' ἐδίωχον, ΓΑναξ δ᾽ ἐπιτάῤῥοθος εἴης. 

" σἵ 5 ποτ ΖΑ Σ ΠΕ 
Ἄφηιτε, σῇ, Βα! "λεῦ, ἐλεηνύν καλὰ βιῴγυς 

Κχ! σεῦ μαρτυρ! ἱας στόματος στέονοισι φυλ ἄξω, 

18΄. Ἔχ γενεῆς γενεήνε νέμεις ἐπδὲ δ᾽ βουλήν, 

Ουρανῳ ατστερύεντι μένε: σέο πάντοτε μῦθος, 

Γαῖα, Δ δ . παλάμῃσι μένει σίο ῥιζωθεῖσα: 

ὼς ὃ ἠριγένεια φέρει σέο φέγγος ἄνωγῇ᾽" 

οἱ τ ὑποδρήσσουσ: τάπερ τεκτίναῦ ἦξρ 

εἰ υὐ, μηΐ ἕο θεσμὸς ἔην μελέόνμα μερί 

Καί χιν ἀπεφθινόμην κρυερῷ χαὶ ἀπευθέϊ πότμῳ. 

᾿ 
σφι, 

Ἐπ ιρβο ΩΣ 

᾿ 
πισίων ἐπιλήσομαι Ξυθτχτος 

Ἴ τέλος χεχσρισυένον εὖϑον. ιἦτοιο ς 

ράπων, σὺ δὲ μοι κακὸν οἴτον ἀλάλκοις, 

Οὔποτε ἢ:σπ 

ἔξνθεν ε ἐπεὶ 

Εἰδὶ πτὸς θὲ 

Οὕὔνεκεν ἐννεσίῃτιν ἀεὶ θάγσησα τεῖϊσ! 

Μαψιδίως ὑπέμειναν ἀτασθάλλοντες ἐλ ηρεῖα, 

Αὐτὰρ ἐγὼ ξυνέηγα χάριν σέο μαρτυριάων᾽ 

ὃς πρατείδεσσι βίοιο! 
ρθε ΧΩ ἀνέγ, Ὁ), 

Παντοίο:ς ἐνόησα τίλι 

11. Ὡς μάλχ θ:ασμὸν ἐγὼ ἰληι ἐλέτον ἀμταγάπαζον, 

Καί μὲν ξλὼν στέονοισι πανημχδὸν ὑμνοπολεύσω, 

Ἐννεσίη"» δηίων με τοὴν πλέον ἐξεδίδαξας" ᾿ 

Καὶ τὰρ ἐμὸν κτέρας ἔστὶ, διηνεχέως δέ δ θάλπει: 

Εἴξατὲ μοι, προτέρης σοφίης χοσμήτορες ἄνδρες, 

᾿Ἐννεαίας Ἄναχτος ἔχ μελεδήματα θυμοῦ 

Πρεσδυτέρων πινυτῆς πολὺ μείζονα υαἦτιν ἐφεῦρον, 

Μαρτυρίας χατὰ θυμὸν ἀπ ᾳθεδη Βασιλήῆος. 

Παντοΐης ἢ γον ὁδοῦ ὙΣΙΒΞΗ γξος εἰ γος, ; 

"Ὄφρα φίλον σξο μόθον» ἐπιαῖς πραπίδεσσι φυλάξω, 

Εὐδικίην φρούοησα τοὴν ἀκλινέν βουλῇ, 
, ,ο ν - Ε 

Σῆς ὑποθημοσύνης περηδημένος αἰὲν ἀνωγήν, 
ἱ ταῦ Υ̓ εξ 

Σὸν ἘΣ λευχανξην ἐπέων νύμον ἠδὺν ἐφεῦσον, 

Ὁ λαυρότερον Ὑλυκερακ, μελικηρίδος κα ἄμμιν ταὶ 
Πάντα μάλα ξόνξηχα τεῶν λάριν ἐνυεσιάων, 

Ἔνθεν πᾶσαν ἀδεσμον ἀπεχθαίοεσχον ἀτασπόν, 

Αναξ, 
᾿ ἡ ᾿ 

1Δ΄, Αύχνυς ἐμὸς ποτὶῖν αἷὲν 
ῶ “Ὁ ᾿ 

ἰέτυχθη;, 

: ἔστι ε Αφθιτον ἡμετέροις χαὶ ἀγέραον ἴχνεσι φέγγος, 

Ὁ --- {5.5 Ἐ Υ ἤν 
Ὥμοτα τῆς, ἴλχραντε, οἰχης θέσπισμα φυλάξαι, 

σὲ θεσμὸς, 

᾿Βπεξανὸς γενόμην, ἐπέτσσι δὲ σοῖσ' βιῥην, 
Τλύσσης ἡμετέρης γαταῃύμια καὶ 

Καὶ με δικαιοσύνην ἐριχυδέα σεῖο διδάσχοις, 
Ἧτορ ἐμὸν παλάμῃσι διγμεκέως σέθεν ἴσχω, 

Οὐδὲ σέθεν θεσμοῖο φερεζώοιο λαϑοίμην, 

Ἂ. 7 σὺ χελεύοις, 
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ἴἌμμιν ἐτεχτήναντο λίνον καχομήχανοι ἄνδρες, 
Οὐδὲ τεὴς ἀπάνευθεν ἔφη μοσύνης αλαλήμην, 

Μαρτυρίας Βασιλῖας ἔλον ζωχρχέα κλῆρον, 
Οὕνελα τερπωλὴ κραδίης γεγάχσιν ἐμεῖο, 

Σὰς, Μάκαρ, εὐδικίας χοῦ ἢ πορέεσχον ἀνῦσα!, 
Ὥς γεν ἀμοιθβαίοις ἀγαθοῖς ἐμὸν ἦτορ ἰαίνοις. 

{π΄ θεσμὸν σὸν φιλθεσκον, ἀτὰρ στυγέεσκον ἀθέ- 
[σμους. 

Λλκχχρ ἐμὸν τελέθεις, καὶ ἐμῆς ἐπιτάῤῥοθος ἀλκῇς, 
Ὁ Ἐ 

Ἐλπίδα κυδιάνειοαν ἔχον σέο πάντοτε μύθοις. 
ΠῚ - ᾿ 

ἴξατέ μοι, στυγερῶν ὑποφήτορες ἀμπλακιάων, 

Ὡς χιν ἀνιχνεύσαιμ' Βεοῦ βασιλῆος ἐφετμάς ς κΞ ὑχνεῦ Δ: ὅ: 0. σιγῆς φετμᾶς. 

ἔσθων ὅ τ ; 
᾿Αμφὶ τεοῖς ἐπέεσιν ἀοηγύνα γεῖρα τιταίνοις Η ἰν ΨΥ ν 

Μηδὲ χαταισχύντς με τεὴν δεδοχν μένον ἀλχήν. 
"7 , 

Τειρημένῳ μοι ἄρηγε, ακάρτατε, καί μὲ σαώσοις" 

Σεῖο δ᾽ ἐπ᾽ εὐδικίγσι διηνεκέως μελετήσω, 
Εὐδικίην ἀρέγιξας ἀπεχθαίσοντας ἀλείτας, 

Οὕνεκα δυσσεδέων ἐνθύμιόν ἐστιν ἀλιτοόν, 

᾿βσάμην σύμπαντας ἀλιτραίνοντας ἀθίσμους" 
Τοῦνεκεν ἀμφαγάπησα χάριν σξο μαρτυριάον, 

δείματι σῷ περίπηξον ἐμὸν δέμας οἷά περ ἥλοις" 

Σῶν γὰρ ὑποτρόμέω σθεναρὸν κλέος εὐνομιάων, 
᾿. ͵ 

ζ΄, Εὐνομίην ἐτέλεσσα, δικαιοσύνην τ᾽ ἐρατεινήν" 
Μή με βιαζομένοισιν ἕλωρ καὶ χύρμα μεθείης. 

Εἰς αγαθὸν θεράποντα τεὸν, Πανυπέρτατε, μίμνοις, 
Ἦ μα ὅκα ΣΟ γα ἜΩΣΕΣ Μηδὲ μὲ νιχήσωσι δίκῃ ψευδήγοροι ἀνδοες. 

"Ὄμματά μεὺ ποθέεσχον ἀλεξίχαχόν στο φέγγος 

Καί σεο συνῃῇεσίης ἀγανὸν καὶ ἀγακλέχ αὖϑον. 

Σῷ θεράποντι, λιάχαο, ἐλεητύος ἄξια ῥέζοις, 

Καὶ με δικαιοσύνην ἐρικυδέα σεῖο διδζσχοις, 

Εἰμὶ τεὺς βεοἴπων, σοφίην δὲ πο! ἐγγυαλίζοις μὲ τεὺς θράπων, σοφίην δὲ μο! ἐγγναλίζοις, 

Καί σεῦ ἀναγνοίην μελεδήματα μαρτυριάων, 
, ναοὶ ἃ νὰν, ἢ - - 

"Ὥρη Παμδασιλῆι πολύλλιτον ἔργον ἀνῦσαι, 
Σεῖυ χαχοῤῥέχται κέδασαν ζωαρχέχ θετμόν" 
Τούνεκα σῶν ἐπὸ νας ϑλον , 
Τούνεκα σῶν ἐπύθητα μέγα κλξος ἐννεσιάων 

Χρυσοῦ ἀριπρεπέος τὸ τοπαζίου πολὺ μᾶλλον, 
᾿Βννεσίης ἴθυνα τεῆς νόον ἔνθεν ὑπιδὸν, 

Παντοδαπὴν ἔχθηρα βίην, ἀδίχους τε κελεύθους. 

1Ζ΄. Μαοτυρίαι Βασιλῆος ἀεὶ περιθαμύξες εἰσί 

Τούνεκ᾽ ἀνιγνεύεσκον ἐμῆς πραπίδεσσιν ἁπάσας, 

Σὦ» ἐπέων χάρις ἄμμι βίην καὶ φέγγος ὀπάσσοι, 

ΑἹ 

Πνεῦμα χανὼν ὕψιστον ὑπὸ σιξονοῖσιν ἐδέγμην, 
Ὧν 

᾿ Ἂ ᾿ 
ἡ νηπιάχων σοφίην πραπίδεσσι τιθεῖσα, “ τ ΐ 

Οὕνεκα σῶν ποθέεσκον ἀε' κλέος ἐννεσιᾶων, 

"Ἄωμι τεὴν τανύσειας, "Ανχξ, ἐλεάμον᾽ ὑπωπὴν, 

Ὡς ρξω!ς ἐχτελέξιν ἀγχπαζομένοισιν ἐσίθοις, 

Σοῖς ατὸ ἐπιθύνειας ἐπίδρομα βιίματα μύθοις, 
δες “ἐπ κί “ἐν 4 ἀνε ἔνα Μηδὲ ἐλεγχάτασα βαχοῤΥχφίη μὲ πεῦήσῃ, 

Ἔκ Ψευδηγορίης μερόπων ὁλοῖῆς μὲ σχώσοις, 

Καὶ σέθεν ἐννεσίας ἀγαθὰς στέονοισι ουλάξω, 

Δευομένῳ θεράποντι τεὴν ἀνάφηνον ὀπωπὴν, 
᾿ Ἐδ' ἘῊΣΝ 

Καί με δικαιοσύνην ἐρικυδέα σεῖο διδάσκοις, 

λακρυύεντα χέλευθα φίλης προχέεσχον ὀπωπῆς, 
ἢ Ά, " ἣν ΟΣ 

Οὔνεχα θεσπεσίιον ὑπερξόραμον ἔθεχ θεσμῶν, 
τ 2 

11. Ἢ ῥ᾽ ὅτιος Βασιλεὺς σὺ, χαὶ εὐθέα πάντα 
ἐκ Ν 

[δικάζεις. 

᾿ΙΝΤΕΒΡΆΡΤΑΤΙΟῚΝ ῬΕΑΤ ΤΕΣ. 

Α Νορὶ5 ᾿ιδυϊοανογαπὶ Πα Θα ἘΟΟΙΘΓΔΕ υἰτὶ, 

1502 

Νόχιθ πο ργοῦὰ! ἃ τα ἀδίο ἀθοῦΡαν , 

Τοβτπουία ΒΘΡΙΚ. ΘΤΟσ᾽ νη] βοσίθμι, 
Ουΐαᾷ ᾿ἴὰ οὐτά 5 σα ηξ π]οὶ, 

Τυὰβ, δραΐδ, μιϑυ{15 οΘοσ ο ἀοϑἰἀοράθαπΣ ρογῇοοτο, 

Ὁὺ ἀἸοτη 5. θΟἢΪ5. τη Θυτῇ ΠΟΥ ΘΧἢ ΠΑ 5. 

10. όσοι ἔάαπι αἰ βοθαμι, αὐ οὐἀσγαι ἰηλασοβ, 

ΑἸΧΊΠ στα Τὰ ΟῚ Πλ Ρθ5, Εἴ τη οἱ ἀἴρθτιϑουν ΡΟ ο 5. 

ΕἸάἀαοίατα ἢΠπδίγαπι ΠΡΌ Ραλα (15 ΞΘΏΡ ΘΙ ὙθγΒῖ8. 

(δάνί ἀΠει, οὐϊοβούατα ἀθοῖογοβ. ΒΟ ΊΘΡΊ1, 
ὉΠ ὀχααίρογῃ 61 Π σῚ5. γαπεξδίϑ, 
1) (15 νοῦ] 5. τα νι σοῦ πλεῖ ὀχ ιο ἃ 8, 

Ναας σοπίη δ πχθ ἐἀπ]ὴ Θχβρθοίδη θη ΤῸ αν, 

ΑΥ̓ΠΊοΙο τὰ} Δαχ αν, δδαιξβίηϊθ, οὐ Ὡλ6 ΞΕΓΨ8: 

Τα 5 ν6᾽Ὸ ἴῃ [|5}{πΠ|5Φ ΒΘ μῸΡ ΠΡ  θῸ ΓΤ. 

Φαβι ατα βαρνηροπ {511 οὐΐοὸ ρΡοβο ἀθἢ [65 ἱπ 8, 

Θυΐᾳ Ἰπιρίοτιι αὴ ΠΟΘΙ 10 651 ϑοοίου νᾶ, 

ἘἈδραϊᾶν! ΟΠ 8 ΟΥΡΔΉΤΕΒ μι (Π105: 

146 αἰ!οχὶ σταϊίατῃ ἰποτασι ὑδ5 σι σπίονιηι, 

ΤΙοΡο θ0 σοι! 8. πλοῦ ηι οούραβ νο]{ἰ οὐαν]β 
ῬυδυιΠὴ 6618 Γοοσ πιο να Πα τπιηὶ Το ϑαηῃϊζαίατα, 

186.  «αἰϊαίοαι ἔθοὶ, [5 Παιηᾳα ἀταὈ.] ΩΣ, 
Να τὴϑ ὀρρυϊ πη θη δα5 ργαάστῃ οἱ χά! να ηι ἀθάδ8. 

Ιὼ θοπῖα ΤΙἀπχ αΠὰηὶ ὑσπτη, Βαρτοηιθ, πα ῃ 85, 

Νόσιας τὴῦ νἱποαμπὶ ἡαάίοῖο πιο πάσα β Ὑἰν]. 

Οεα! πιϑὶ σπρίοθαηι βαϊαίαγο (πατ ἰμλοη, 
Ἐ αι μας πἰΐοτῃ δὲ σιου οβ ΒΟΥ ΟΣ 6 1. 

Ταῦ ἕαηπο, Βοαίο, οοτηηϊϑονα!οηο. αἰσηὰ ἔποίδβ, 

Εἰ τὴϑ 1886 δὰ αἰοτί βάση πδηὶ ἀο δᾶ 

δαὶ Μαπ|5 Τὰ ΠΥ 15, βαριθῃείαοῖ γογὸ 110] ρτ]08 8, 

Βπ ὰογατὴ 10 {5ΠΠ|5 6 ἢ ΘΓ 5. ΘΒ) ΟΠΙΟΥ Ό ΤΩ. 

Τεοιηρη5 οὐ δαὶ νϑιθγαηδιιπι σρ15 ροΓἤσΟΥΘ, 
Ταδτ τπα! οἤοἱ αἰβδιραταηξ νἰνι οδηλ Ἰόρότα 
Ιάου ἱπόγαοι ἀοβίαθονανὶ τπυ σι ἰαοὰ5. πιπάαίο- 

; [τα 

Λαο ργωβίαησαο (ορατίο γα} 10 τη ἀρῖ5. 
Μαηάαΐ ἀϊγοχὶ πὶ ἀϊοιενδηι ἔη ἀδ ἀπο δτη, 

Ομ ανίατη οὐδ νλοϊθτ αι, τ Ππ ϑαο ναδ, 
47. Τοθιπηουία δϑῖβ Βοιηρον οἰαρρηα δυμπὲ, 

1Ιἀδο ἜΧΧΙΙ ΓΟ ΒΆτὴ τὰ 6}8 ΓΘ ΟΤ Π15. πη 
Ταοναπι νογρόγαμν πκεδίϊα ποΡῖ5. νῖπὶ οἱ ᾿πηλοι ργῶ- 

["εδὲ, 
ϑϑτηθ ν᾽ Ραγνα]ὶοσ μὴ παρ Θα ϊα ἢ Δῃ οΥ}5 ἀἀάογϑ. 

ϑρίξαπι μἴ8ηι5. αἰ ἰβϑίπιααι ἰπ ρϑοϊου 5. ΤΘΟΘΡΙ, 

Οιεΐα τπονγιπὶ ἀ ὁβί ἀουαλατα βου μον σ]ουία τη τη ἦ8- 

ἐουσιμῖς 
ΝΟΡΙ5 ἰαστη οχίθηᾶας, ἴσχ, τα βορι σον θπι γα 1]. 

510. [ἃ5 ποσἤοονο ἀΠ βοο Πμι5. [Δ Π}}}}5. 
Ταυΐὶβ πιδὸς ἀἰτῖσας νου 5 Β 6 5515 νΟΥ 15, 
Νόσχας υἱαρβταπάα τπα]!β 1185 πὰ ὸ σοι ρο ἴδε, 
6 πιρη θαοίο πουαἑῖμηι ρΘΥΠΊΟΙΌ50. ΠΙΘ ΘΟ ΥΥΘΒ 

Ἐπ αα πιαληἀαϊὰ θοπὰ ροοιονὶ θα συδίοαϊατη, 

Τιά!κοα Τα πλὰ}]ο ἐαπεν δέοι ἶο ν ἈΠ πὶ. 

ἘΠ πο ἠπ5ιΠ 14} αἸονίοϑαμὶ μα τὴὶ ἰοῦσα, 

Του ν τὰ οϑὰβ ν᾽5. Οπατὶ ρευϊα ἀυθατῃ ἀδρθοίαβ, 

Οὐΐὰ ἀἰν πα πὶ ὑτδ 5 ΘΟ Β5.15 ΒΙΠῺ ΤΟΡῸΒ ΤΗΝ 

18, Ῥτοΐδοιο βαμοία8 ἤθὸχ πὰ, οἱ γοοὶδ οτπηΐᾶ 

[} 1088. 
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Τυδηι [π᾿ {πὶ πιαπἀαϑιϊ τος τη ΟὨ 15, 

Ἐπ σοϊηι Πσπτα πὶ ν ΘΓ 15. δηλ }}}}8 

Ταδύαοιν αἰνίανι) πολ θοῦ ἀΟΥΔΟΤΠΙ, 

Ῥαυΐη ποι ὶ ΡΠ σαπὶ Ἰμβαπὶ πη Πα ΘᾺ Ή.. 

Ταϊ τὶ ἴΧῈ] ἀρ σ πε} ᾿ΡΘΤΞΙΩΔ118 65. νου ΒΌΙ, 

584 ΠΠπ4 5ἷῖς [Ἄπεα] 5. σον ἔπὰ5 ΠΠ| παν, 
ῬαΡοῦ βυχα, δὲ ἱσποιλ πίοι ἢ {π|5. [Ὁ], 

56 56 ΠΊρ 6. ΔΠ}Π}15 1150} Π δι} 0 55 (15 Δ 00. 

Ταὰ 05 |ὰ ἡπχμλογ Ά}}5. ἀΐθ8 Ὁ 5, 
Ἐπ αα ΝΟ  Πὰ5 σοπ πα! 5 Το μ65. Θοτ  αἰατ. 

ΤΟΣ τὴ οαἀϊοθ5 6. (ΠΠ Π} 1165 ἀσοπμανογιπι ποοδὸσ 

[51{4165., 

508 πο 510 ΟΠ 5. βαση ὁορίζα ΠΟ π 6 5 (85 ΟἌΠΟΓΟ, 
Τοβιϊπιοπίᾷ 886 .15 [015 ρ] θη ΟΡΟΥθ 5, 

θὰ πμὶ, οχ, ρυυἀδηείαηι, ν᾽ τὰ γονὸ ΝΠ 5. [ΠΟΘ 5 

[{πθε1}. 

19, Εχ δπῖτπο Οαπηάθδηι, τητααουϊαίρ, εἰΐαπη πὰ 

[Ξξϑτυρθ5, 
ΒῈ μὰ ἐδϑυπιομία Βομὰ βοοιουῖθι5. σαβίο ἀιάτα 
Ριωνοηΐθη5 οαθγαθαῃι, Ἱπιπιας αἰαῖ, ποοσῖδ ἰδ πὶ- 

{ροϑίδ, 
ΕΠἀποίαιι. Πορμῖβ Ἰηθάτη γονθ]5 οχίθπ θη. 

ΘΟ ἀχδὲ ρῥτοιηἰοαογαηΐ οὐΐο ροΚι ἰθιρῈ5 τπαΐα!ὶ- 
[παπι, 

δὰ τπογαα] νογβοόγαηι σορ ποτ θ5. ποπδϑίδβ νοοὶ- 

[[γοῦῚᾺ 

νοσοηι ποβίγαπι τὴ θαυ οσάο αὐὐὶ Δηΐπιο, 
Ταὶβ πχθδγὴ αἰγίρα ἐπ δισα (65 ν᾽. 
1} 51 τὶ ΘΧΡ 50 γ65 τηϑὶ βοοίατιῃ Παρ θδηΐ, 

Ῥαδτα νϑτὸ ποποιαθιϊθαι Πἀρθύιπ!, οἱ ο]ονίοκαιη 16- 

(8 πὶ. 
Ργορο, Πρχ, δὲ ἴσαν νϑύᾶσοβ βαπέ νίτ. 

ΑΒ Ἰαλυἴο [αἰχα.}}}}} ΘΟ πΟΥἹ [8 ἐδ ΠΟ ὨΪΆ, 

Ιηἀεπϊποιΐοῦ ααΐα (σα Τα ἀδηχοιία ΠΧΊΘΕ οπχα -: 

[ὈῈ5- 
20. πο. ΠΠαΐθτῃ τθδηιὶ, ἤοχ, γϑερίορ, οἱ τὴ8 

[56τνθ8, 
βορθηὶ αΐα Πρ ΓοσΟΡ Πς. ἐσάτα χη ϑπλον Ππᾶρθο. 

ἘΒριράθαδι ἴοχ, ταοὶ Ππάλοίαπε μι ἀ 055. ὨΙ ΘᾺ ΠῚ, 
Νοβίγο νι [ὦ ἐατα νου θα οδπ3ὰ ὁβῖο. 
᾿πιρίονατα ργοσι! βα! αἴατο ἔπ πὸ ἸαΠηθὴ 
Ταὰ5. δ.) Οἰ 1 5ιπ} [5 Πολιϊοιδ5. οχψαίτοτο 
ΜιΙβουϊοογάϊαι ορίϑ ἰῃ ἤ αἰ πο βαιηί, 
ΤῸΪΚ τλθάτη αἰγὶ ἴῃ αι ἀ{ΠΠ05 νίατη. 
ἍΠ1ΠΠῚ ρογβοφαθηίδϑ οημδγαηΐ πὸ Δ ΡΟΡΙ ΡῈ 5, 
50 ΠοῊ 510 ργοοα! σον ΟΓΒΙ5. ΒΌΠι ἃ [πἰ5 ξδδεϊπο- 

[μἸϊξν 
51. ΠΟ βοῦνοβ νἱάθηϑ, οχίδθθβοο σογάο, 
Οπονιη ΠῚ ΠῚ 3. ἡ Π} νου 1}. ΓΡΟΏΒΆΡΔΕ ϑογγάγο. 

Οὐμδι ον α ἴπν {5 τη {15 ΟΟΟμΒΆΠ5. 5111), 
Εἰαποίαπι νἱξαΣ (αλτῃ τ ἰδογοονάϊαπι οἸδροσίτη. 
Ταογαπὶ αυ]άθῃι νον ἑλΐομῃ 5" αἴ 5.1 τη γι νουρο- 

[γαση, 
ΗΪ5 υϑιὸ ἴῃ ἑαυ τη απ} ΒΟΙΏρΡοΥ ἰοβόπι. 

21. ἔγαβισα πιθ ρογβοαποραπεαν ᾿ροτγίαηϊ ργίη- 

[ο1μ85, 

(,5) Πυριφλεγέθοντ: Εογίο αἰβ᾽ αποίίπι, πὺρ 

ἘΡΙΒὰ. ΠΑΟΘΙΟΕΝΙ 1504 

Στῖο δικαιόσύνην ἐπετείλαο μαρτυρίησι, 

Καὶ σρένος Ἰδοῦ θλοῦστον ἀληθείης ἐραξεινῆς. 

Σεῖο θτοπρεπέων ἄχεῖ χατατήκημαι οἴκων" 

Οὔνεκα σῶν ἐλάθοντο χαχόφρονες ἐυνετίχων, 

Σεῖο πυρ:φλεγέθοντι (10) πανείκελος ἔπλετο μῦθος" 

᾿Αλλὰ μιν ὡς θεράπων κραδίῃ τεὸς ἀμφαγυπᾶζοι, 

᾿Ηθητὴρ τελέθω, καὶ ἐλεγχήεις τὶς ἐτύχθην" 

᾿Αλλ᾽ αἰεὶ πραπίδεστ: δικαιοσύνας σέο μέλπω, 

Σεῖο διχα:οτύνν, παναγάραος ἴγιατα πάντα, 

Καί σεῦ ἀλνρεῖν; πινυτοῖς θεσμοῖσιν ὁπ δεῖ, 

Μόχϑος με στυγερὴς καὶ ἀμήχανοι ἔσχον ἀνάγκαν" 

᾿λλλ᾽ οὐδ’ ὥς λαθουνν μελεδ δ παπᾶ σεΐο λιγαίνειν, 
. ᾿ 

Μαρτυρίας ὁσίων {5}: ἰς ἐγκύμονας ἔργων, 
τ ἣ Ἵ 

Δές μοι, "Ἄναξ, πινυτὴν, βίοτος δὲ μιο! ἄρκιος εἴη, 

ξ, χαί μὲ σχώ- 
[πο:ς» 

Καί σεῦ μαρτυρίας ἀγαθὰς στέρνοισι φυλάξω. 

Ἰροφθάμενος βοάχσχον, ᾿Αχήρατε, νυκτὸς ἀμολγῷ, 

Ἔχ ϑυυμηῦ βοάλσκον, ᾿Δχκήσατ 

Ἑλπωρὴν Βατιλῆος ἐμὴν ἐπέεσσ, πετάσσας. 

Ὄμωυχτα με προῦχοψε θοὼς μετὰ χαιρὸν ἄωθεν, 

Ὄφρα τεῶν ἐπέων μελεδήματα καλὰ βοΐσω. 

Φωνῆς ἡμετέρης ἐλεήμον: χέχλυθ' θυμῷ, 
Σᾷσιν ἐμὴν ἴδρυνον ὑπ᾽ εὐδικίησιν ἀταρπόν. 

Δυσνομίην ἐλχτῆρες ἐμοὶ συνέοιθον ἔχεσχον" 
Σεῖο δὲ τιμέεντα οὔγον καὶ ἀγακλέα θεσμόν. 

Ἐγυὺς, γλνοξ, χαὶ σεὺ παναλυϑθέες εἰσὶν ἁταρποί, 

ΕΣ εὐηγεσίης ἐξχην σεῦ μαοτυριΐίον, 

Νωλεμέως ὅτι πιστὰ ἢ ται πᾶσιν. 

Κ΄, ’Αξρανΐίην ἤΑναξ, ἐπιδερχεο, καὶ ἃ σαώ- 

[σοις’ 

θεσμὸν ἐπεὶ πραπίξεσσι τεὸν ἀεμνημενος ἴσχω. 

Ῥυσάμενος, Βεσ!λιῦ, μὲ, δίκην» δικάτειας ἐμεῖο" 

Ἡμετέρου βιότοιο τεὸς λόγος αἴτιος ἔστω 

μεν, 

Δυστεύέων ἀπάνευθεν ἀλεξίχακόν σεῦ φέγγος! 

Σεῖΐο γὰρ ἐξελάθοντο διχαιοσόνας ἐρε είνειν, 

Οἰχτιρμοὶ βασιλῆος ἀπειρέσιο! γεγάτιν" 
Σἤ τιν ἐμὴν ἴθυνον ὅπ’ δετοο πὰ ἁταοπόυ, 

Μυρίοι ἐξελάοντες ἐπι ορουσί όχθοις, ω ἐ ς ἐπιύρ! ἈΞ Αῦχι 
Αλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπάνευθε τοχπὴν σεο αρίδευθμβδομς 

᾿Αφροσύνης θεράποντας ἰδὼν, χατατήχημα!: ἧτορ, 

Οἷσι νόος σεο μῦθον, 

Φράζευ, ὅπως περὶ σῇσιν ἔφη μοσύνῃς μεμέλημαι. 
Ἑλπωρὴν βιότοιο τεὴν ἐλεητὺν ἔλοξιλην, 

Σῶν μὲν ἀλυθείην προστήσαο αἡτερὰ μύθων, 

Ἄναξ, δρνεῖτο ουλάτσειν, 

Τοῖσι δ᾽ ἐπ’ εὐδικίχε ἐπετείλα. πάντοτε θεσμόν. 
᾿. 3 

ΚΑΙ, Μαψιδίως μ᾽ ἐδίωχον ἀνα!δέες ἡγεμονῆες" 

ἢ φλεγέθοντ', Εσιτ, 



150ὅ 

Μοῦνα δὲ σῶν τοομξεσχον ἐμῇ φρενὶ δεῖ ὑβθῶν Νοῦ ὧν τρομβεσχον ἐμὴ φρενὶ δείματα μύθων. 

᾿Αμφὶ τεοῖς ἐπέεσσι φίλον χεγασίέσυ ὅτ᾿ μφὶ τεοῖς ἐπὶ φίλον γεχαοίσυμαι ἧτορ, 
[Ὁ “ τὰ Ὁ τ. ᾿ Ν ν᾿: 

Ὡς τὶς ἀπχινύμενος δηΐων ἄπο λυηΐίδα πολλήν, 

Δυσνημίην ἔστυξα, τεὸν νόμον ἀμφαγαπάζων. 

“ἑπτάκις ἡμάτιός τοι, ἵΔναξ, τεὸν ἤνετα κῦδος, 
Ἔργα ὀιχα!οτύνης μαιβγλουθννθν σεῖο λιγσίνων, 
Εἰρήνη, Βασιλῆος ὑποῦρησ στῆρας ἐούχοι, 

Οὐδὲ τ' νεῖχος ἔχουσι μετὰ σφίσιν ὑμμιρίντες. 
Σὸν φίος ὠισάμην, σέο δ᾽ ἐννετίας ἐπόθησα" 

Μαρτυρίας ἐφύλαξα τεὰς, ἀγάπησά τε θυμῷ" 
᾿ ἌΦΡΩΝ δόδΕ ἈΝ ν ἜΜ. ᾿: 
Εν ξςοίας οὐ νὰ χα καὶ ἁρμονίας ἐρατεινάς. 

Ἔγνως ν!πέρων κατεναντίχ τέρμα χελεύθων. 

Κ΄, Ἱκεσίν, βασιλῆος ἐμὴ πρυπάροιθεν ἱχέσθω' 

Μύθων σῶν πινυτὴν ἀντάξιον ἄμμιν ἰαλλοῖς. 

Σεῦ, Μάχαρ, ἡμετέρων χάρις ἵξεται ἀντὰ λιτάων᾽ 

᾿Αλχτάο μο! κακότητος ἀεί σεο πῦθος ἐπέστω 

Χείλεσιν εὐχελαδοισι σέλοὸς φιλόλολπον ἀτίσω ᾿ ἤὰ Σ: ον, ᾿ ὃ πλΣ κως κιήρκ σε, 
ἘΠδτε διχχ!οσύνην μ᾽ ἐριχυῦέα σεῖο διδζξης, ἐ ᾿ (αἱ Ἀπ ξ 
Ῥλῶασα πεὸν φθεγ ἐξχιτο φίλον ζωαρχεχ μῦρον, 

ἜἘννετίης ὅτι σῇῆτι δικαιοσύνην ἐκέξασσας. 

᾿Αναξ ἦν τανύσειας, ξ, σέο, καί μξ σαώτοις᾽ 

Οὔν:χα σῶν ποαπίῤεσσι λιλαίομιχ!: ἐννεσιάων, 

Ἔκ θυμοῦ ποῦξεσχον ἀλεξ'καχό ξγγος" κα θυμοῦ ποῦεεσχον ἀλεξίκακόν σεὸ φέγγος 

Τλώσσῃ θεσμοσύνην βασιλήιαν ὑμνοπολεύσω, 

Ζώοι ρυμὸς ἐμεῖο, καί σευ κλυτὸν αἴνον ἀεΐσει" 

Καὶ σέθεν εὐδικίῃσων ἀεὶ μεμελημενος εἴηγι 
ΕἸροπόχου προθάτου καὶ ὀλωλότος ἴσον ἀλήθην, 

Μνήμονα σὸν θεράποντα τεῆς ἴλνευσον ἀνωγῆς" 
ΨΆΑΛΜΝΟΣ ΡΙ6Θ΄. 

ον ὃ ὧν χω ον τ: ΒΞ ΠΉΞΕΣ “ νδεχάτη, δεχὰς ὯΝ ἘΠΕ εἶνατ . ων Ξδς οὐμτ: 

τς τα 

ἀδίκων ἐὸν, 

ἩΡΌΜΕΣ, ἵΑναξ δ᾽ ἐπάχουσε λίτάων. 
λφθιτε, ρύεο θυμὸν, 

Μή υε, Μάκασ, γλώτσσῃς δολίης “"- ἐάσσῃς. 

Γλώσσῃ, λναξ, δηλερῇ τί νύ τις πόρο:, τί προσ- 

εἰν Ἵ 
᾿ 

οἷν 
.ν ἐρήμου" 

"ῷμοι 1 ἐπεὶ μάλα δηρὸν ἐπὶ χθονὸς οἰκία ναίω, 

τ 4 ἽΝ δ ὰν 

᾿Αλκήεντος ἔασι τεθηγμένο: αἰξυ ὀΐστ 
θηρυχόμου φλογεροῖσιν ὁμῶς ἄνθραξ 

Ἰζηδᾶοος καλύδῃσι συνέστια δώματα πήξας. 
δηρὸν νχιετάχσκον ἐπ᾽ ὀὑθενίητιν ἀρηύοαις, 

Ἐϊοένην αττὰ πᾶτι ιλοπτολεμοιτ: δίῃ κον" 

Ἐς μόρον ὠτούνοντο μάτην λαλέοντος ἐμεῖο 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΚ᾿ 

ἑκὰς ἥδε, Ἔν ν ἀναθαθμῶν. 
᾿ 

. , . 
Δωόεχατη ὁ 

ὍὌμματα δενδροκόμων ὀρέων ὑπερεξετάνυσσα, 
δ , ἀεπι δεν δα ἈΘΌΣΣΕΙ Αλκὰυ ἐλεξξεοης ποτιδεύμενος ἔνθεν ἀρωγῆς. 

Κάστος ἐμὸν Βασιλῆῖι παρ᾿ ἀλχέεντι τετύχθω, ἢ 
ὃ ᾿ϑας οὐδ," 

Ὃς γαῖαν χλοερην τε καὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἐτῆυζεν. 
᾿ " "ν 

᾿Αλλὰ φίλος μὴ τεῖο πόδα χλονεεσθαι ἐάσσῃ, 
: ' 

Μηδὲ σευ ἀγρύπνου οὐλαχος νόον ὕπνος ἐρύξῃ. 

ἹΝΤΕΕΚΡΕΒΥΤΆΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΙΔΤΈΜ. 1δ0θ 

ἃ ϑοῖοθ νόγὸ ἱπόταπι [ΟὙἹ] ἀπ τη θα τ ρη ἐθ ράνοῦθ8 
ἰνϑγδοόσιηλ. 

ἴῃ μα15 νϑυθίβ σπασι) ρασάθρα σοτ, 
618 ΔΠ 415 τε ρου 3 80 ποθ ρι5 ρεφάστῃ πιὰ}- 

[δι 
Ἰῃπἰχαϊαΐοιῃ οὐ, ἐαάη ἰθροιὴ 4 |σ615. 
ϑρρίοθ πὶ ἀἴο, δχ, απ πὶ Ιαχάανὶ ἀδοῦβ, 

Ὅρογὰ 05} Π1Φ τπα σι σᾶ ἔπιαν ργαράϊοαηβ, 
Ῥὰχ ἴθ 8}5 τη! δίγοβ σοι ποαΐ, 

Νοηπο αἰ ψαδιη τἴχαπι πὰ ΒΟ} Ἰπου Ξ σοΙη 0]. 

Ταιπλ αθλθη τϑρυΐαν!, ὰὰ ναὸ ἀπ πἀαία οαρῖνὶ ; 

Τοβιηιουία σαπίοα)νί αι ἀΠοχῖα απῖππο τ 
Μαηθαια δογνανὶ, οἱ, σοιπροβ "ον ο5. αἰ Β} 0 8. 
(οσηονῖϑθι! ποβιυᾶνα τι ΟΟΓΆΙΙ ΘΓ ΠῚ 111 ΠῚ Ὑἱα τα Πη. 

. δρτιοσαίίο δβρηι ταθὰ δῆ νοηϊαί, 

ὙοΓΡῚ5 ἴα] ρυαἀδι ῃλ Γοϑροηη θη δι. πο} ὴ5. Ὠλ- 

[1ἃ5.Ψ 
Τρ, βϑαίθ, ποβίγανιιιη σύας νΘ 186 ̓  ΘΟΓΔῊΙ ρυδοΏη, 

ῬΓΟΡΌΪΞαΙΟΡ τλϊμ! τα! ὦ δθιῆροῦ, ἰααηι γον πὶ 
᾿ [αἀ51:, 

[0115 ΒΟ ΟΣ 5 σαρηδη Ἰασαπάσῃ σα πᾶτῃ, 
(πὶ }π5}{|6} 6 δΙοτοσαμ ἔπ1} ἀοοιον δ. 

πόσα ἔπι αὐ Ἰοσσααί αν σΠμασατῃ υτΐαϊο φοσπιτα, 
Μαηάαι5 φαία ἐὰ 15 1 5{Π|άπ| (θη! ΒΘ ρα βί]. 

Ποχίοναμη ὀχίοπάμβ. Πόχ, ἱπιὰπ, οἱ τὰ βόγνθϑ, 

Ουσηΐαιη ἱπταὰ δηΐπιὶβ οαὐρίο τπιαὴ ἰδία, 

Ἐχ δηΐπιο σα ρί Ραμ δαὶ αὐαγο ἀπ πὶ Ἰ ΠῚ 6Π,, 
Γτησαὰ βαποίίσμοῦι τορίαπι ΘΟ ΌγαΡο, 

Υἶναὶ Δ 5. ΠῚΡῸ5, 6 ἰθαπι οἰ νίδηχ ἰδ {θη} οᾶ- 

[πεὲ; 

ΕΠ ἰα5. αὐφα 115. βοπι ρον ἀοάτίας βίηι, 
Ἰιαηλογῷ ονἷβ οἱ μεγάλ 99 δα} 165 ὀγγαυξ ἃ 
Μοιαυγοην ἰαηι Γἀπλετηὶ 1 μουν ΘΒ σα [0 )ππεῖ, 

ῬΒΑΙΔΜΠΝ ΟΣΊΧ, 

τιάρεῖννα ἀδσαϑ ΡῈ ΡΥ 7 πολ αγα ἱποογλμρέα σαπεϊος 
Θαγρη οταώμαίε αἰπιογίση σγασμιηι. 

Ορργοβ5ὰ5 οΤατη ηδπι, ἴοχ ἡόγο θχαιάιν  ργθοθϑ, 
[0115 ἃΡ ᾿πιταὶ8 πιϑῖμ, σογγαρίθ, Προγα δὴ] - 

[πλὰΠ|, 

Να τὴ, Βοαία, ἔϊπρο}5 ἀο! ο515 Τα ἀτ θεῖ πὶ πα 8. 
Πππρυῷ, ἤδχ, ἀοϊοβῷ σαϊἀπὰπὶ αα]θρία πηι ργωρθδΐ, 

[αἱ φαϊὰ αὐονε 

ἈΟΡΒΗ δα 80. }2) ΒοπΊροτν βαριία, 
Ἐδπαβ αἴθ! 15. ἔεννιαβ χὰ σαν! δὰ5. Τοβορῃ, 

σα τὶ ἐ φποῃίαηλ να] ὰδ ἀϊὰ ἴῃ ἰόγγα ἀοιοβ ᾿α,, 
[5116, 

Οδάατῖθ ἐπρατι 5. σοι θ τ} ε5 ἀοιιοβ ἤσθι8, 

Πα ΒΑΡ ΑΡ απ ἴῃ ἈΠΟ σθὴἷ5 ἰθγ 5. 
Ῥάσοτῃ ᾿μ 6 ΟΤλτ95 ΒῸΠΠῚ μα ἀϊσθοβ. ῬΘΓΘΘ αΌΡαΓ, 
Αὰ οδγίδιασα οποία θα! ἰοιδγα, ἰσααρηΐο 116. 

ῬΘΑΙΜῸ5ΌΟΧΣ. 
διιοαδοίηα ἀθοας, κάρα, αἰπιογι γαζμηι. 

Οὐμ]οβ 5 ΡῸΓ ἀυΠΟΤΠΌΤῸ5 τη οηΐθ5. δχίθηαι, 
ΒΟΡῈΓ ποῖ ὀχβρθοίαπ 5 ἔπ δ ΔΈΧΙΠΕ. 

Εογμ ὁ τηρὰ ἤορα ἃ [ΟΤΡῚ 51 
Οαΐ ἰογναῦι γἱρίοιη οἱ οαϊατα Ἰαΐαηι ἔδοϊί, 

ψϑριηι αἰπὶ σὰ ἅ6 δα στ ροάοτῃ ᾿ΠΟΥ ΘΡῚ δἐπαΐ, 

Νϑααδ ταὶ νἱμη αι 8 οὐπίο ἀκ πὰ Ομ. ΒΟ Π115 δὺς 
[ουροῖϊ. 
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» ν ν "Δ ᾿ ἣν ." 

Νοπ δηΐπι παϊδηΐοπι οοιαρτοποπάαιὶ ργοίιπάαβ ἡ Οὐ γὰρ νευστάζοντα λάθοι χότα νήδυμος ὕπνος 

(50 115 

Ουδίοζοια ᾿αυ] ν απὰ ργἀοη 5 ἰ5ρα 6 }18. 
Ὠοχισγάμπ ὑπαὶ τπαπατη ἐσθ! σαδίο 608 : 

Νύη ἰα ἀϊασπα σου 6: Υ]5 5018, 

Νοαὰο ποοίαγηα οονηαία ᾿οἰαὶ [αηᾶ. 

Οιμ αὐ! ανίῳ ἀπιργο Βα 15 Ποχ ῥσασα! Ῥγοθῖθοαί, 
Δα πιὰ) ἱπὰπὶ σαρα δα! πα (ἀπ ἢὶ ἀο ον σορονίαὶ, 
Ἀιογπὰβ στο θη θη ΟἹ ὀργθαϊθητθιη ἰδ ἔονοαί, 

Ναηο βπλαϊ οἱ ροβίοα ροτροῖα 8 5 Ὸ115. 

ΡΘΑΤΔΠ5. ΟΧΧΙ. 
ὑμοαοοίμια ἄδοας πὰς γοίρουγαία αὐ πισῆ, σαΥ ΠιΘΎ,. 

ψῇγοσ αἱ απ ινὶ, τ ] πὶ σαπ6 ἀπ] ΠππΠῸ ΔῊ ΤΠ ΘΧ 1 - 

(ἰαναΐ5 5, 

Οὐ πιο οὶ ἴθ ἀοπιαπὶ οοτη θπὶ ΟἰΧΟΓΌ ἢ ὙΘΠΙΓΟ, 

1΄Δὸ ΠΡ 5816 πὶ βδοόγϑο Ογοατηϑ Εἴτα }5 αὐτὰ 

Παλὸ ρ51 νοΐ ον ας τη Πύαθαμαι Ὠοποταία. 

Οἰγοαμι. Υοχὸ ἰρβῶα σοηβΡερα βαπὶ ααϊοιη 6 
(ΡΓορο 580η}, νι ηὶ 

Πτεῖς ΘΙ ργορθι ρα ἀοοράονο ἀποάθοίτη {ΣἹ]Ρι5, 
Ῥορα!στοπι ἐδ! πλυπίασα ἀἰνῖπ! ᾿5Υὰ 6115 
1 σα! οργοηξ ται αα!αΐασα. ποτ ἀϊν πα τη, 

1ΠΠὶς ἀοοῖ Πμοραπίαν χα 6 οἷο αταῖ ορθ5, 
αν αβ ηασηδη!ῖ ἴῃ. οι θὰ5 5808, 
Ῥασοιῃ Ηϊογαβαΐοηι σαφῦίίο ργο αι πτὴ Σ 

Το, ραίο, ἀΠιροητθ5 θη πιὰηθηξ ΟΡ88, 

ΑΓΟΪΒῈᾺ5. ἔαγγι5 σα νἱ νος ορθ8. 
Ργαϊσιη οἱ πηοογατ κρα ἴα, Γποοσγαρέβ, βοοϊονιη, 

Ῥασθη) ἸΌΒΑ ορὸ {π| οαπιβα ΘΟΗΒΊΠΙ : 
Ἱπάδ νονὸ (τ ἀσθλα5 σα ρίΒΡαι 01 Βραία μία, 

ῬΒΛΤΙ 5. ΟΧΧΠ. 
Ῥυοάοεύπα ἀεθαβ ἰμθς, Γογΐ σοῦ εἴησμῖ κοσιον, 

(μγιιον. 

Θύλ]05 Ἰονανὶ δά σοϊοβίοτη Πρροηι : 
ϑίσα! ΚΘ γῸ συλ ὸ ἀπ 115. πη 6 ἢ. ἴηι πὰ 1115 Γ6- 

(θαι, 
δισαένογο σαδπάο ΔηΟ 11: Ἰαπλθὰ ἴῃ Δ ηἾ θ5 τορίητο, 

Νοβίθγ, Βοαῖβ, οὐ] ἔπατα. ρογσαρὶν μα ιρϑί αἸ ἢ π], 
θοηθο πα ἰβολη! 5. ἐπᾶ πὶ τὴ ϑογοογ ἀἰαμ μονα. 
Νὺ5 86ὰ τηΐβονανθ, Βρα 155 ππον πο τ18 ἀδ5᾽ η 8, 
σοπία πλ6]1ἃ Ἰάθο ὁπ 5 το ρ]6Ὲ} βιπι5. πιο]οϑέα, 
Απίηι 5 1ἢ ΡδοίοΓΙΡ115. πᾶ] 15 ορρυϊπίαν. σα ΠΡ6 ΕΣ 
Ὑρὶ5 ΟΡα Θ ηΕ15 ορρτοῖνῖα δοογρᾷ τε! παυσπίαΡ, 
Οκοίον σὰ Βα ρον} ὶξ ῬσΟθ ΓΟ οπχμΐα δἰηΐ, 

ῬΔΑΤΜΒ ΌΧΧΗΙ. 
Ἠφὸο ἀιοηθοίηια ον εάη ἄδεας μαπιι ἀμόονις. 

ΝΟΒΕΡΙ ὨΪ51 σαβίοβ δραΐ αὐϑίαπι Προταΐοῦ Ἀδχ 
ΝΙ5Ὶ ὀιδίο5 δγαΐϊ, ἀΐοαὶ τῇ ἅσηιια ἰσραθὶ, 
Ν ΙΗ 8. ΡΠ ΔΕ! ποοἴοβ ὼς ραμπᾶ υἱεῖ, 
Ἰδεΐα αν ἀομ]αιἰομο5. Δάθας ννος σαρογαῃξ, 
Τραβόθ 1ππὶ ν6νῸ ἐθβέμδῃ ἴθ δὲ ἐπηηλ 1 Γαγονο, 
ἴαπι γὰρί ἀὰ 8} ΠΊΘΥβα5 ἀπογθαϊςβοῖ πο 5 ἃ] 
Δπῖτλο ΒΘ τῶ ρογι να πβίνί πηι ἀάυ Πηροίσια : 
ΑὨϊπηᾶ ΥογῸ ποβίγα ρεγίγδηβίν!ἰπ918 ΒΠ 61 ἀ(Ὲ Δ Π1, 
᾿ασἀαη 5 ααἱ σἀρισαᾶηι σουαπὶ πὸπ ἀδάϊ! ἀδη!]- 

(088. 
ΝΟΒΙΘΡ ρα ββϑτὶ βΟΓΘΙΠΙ5 φο]α δα! ΔΗ ΠΊΠ5, 
Μο]οϑία ποθι οἰ ρα Γαρίθη 8 σοίϊα γϑ μα ἰογΌηι. 

ἢ. 

φρουρὸν ἀγσχλίεντα πολύνρονος ᾿Ισρχήλου, 

Δεξιτερήν σεὸ χεῖρα Θεὸς σχεπάσειε ουλασσων" 

Οὐ σε παντ μέξιτον φλέξει μένος ἠξλίοιο, 

Οὐδὲ σε παννυχίη χεραὴ σίνοιτο πελένη. 

Ἡαντοίτς κακότητος "Αναξ ἀπάνευθεν ἐούχοι, 

Ψυχῆς σῆς ἀλέγων, ἵνα μήποτε ἄλγος ἐφεύροι, 

ἤλφθιτος εἰσελάοντα χαὶ ἐξελάοντά σε θᾶλποι, 

Νῦν ἅμα χαὶ μετέπειτα διηνεχέεσσι γενέθλαις, 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΔ΄. 

Δωδεχάτη δεχὰς ἐδὲ παλίισσυτος ἐς μίαν οἴμτν. 

᾿Ανδρῶν ὡς πυθόμην, πολὺ δὴ, πολὺ ρυμὸν ἰάνθην, 

" ἮΝ ὡς μὴ ὲ » ἘΣΤῈ 
Οἵ με Θεοῦ ποὺς δῶμα συνέμπορον εἶπον ἱκέαθχ!, 

Ὶ ἐξα μάν, Ἂς πῆτε 
Ἔνθ᾽ Ἱερουσαλῆς ἱερᾶς ἀμφέσταμεν αὐλάς 

Ἡ ὃ: οἱ 
Ἂ 
δέ μιν 

Β 
οἷα πόλις τεχταίνετο αὐλόν 

ξυνάνερθεν ὅσοι πέλας εἰσ! θυραῖοι, 

ὑτρύνοντο μολεῖν δυοχαίξδεκα φυλαι, 
ἐπα ἴη ΔΕΒ ΣΕ: 8Ὲ Ἰσραήλου" 

πὴ απὸ. ἀχάατ᾽ν ΒΗ θϑηρς ἀξῖβι. 

πιρέμν ἡρόπον, δὶ ὑξεσῇς εν 

Τούς σε, Μάκαρ, φιλίοντας ἀπειρέσιος μένει ὄλθης" 
ὃ δ ἐς 

ἜἜρχεσιν εὐπύφγοισ' πέλει φυσίζοος ὅλύος. 

Αὐτοχασιγνήτων χαὶ ἐλῶν ἸπΡθς Ὑλφθιθ᾽, ἑταίρων, 

λαλέεσκον ἐγὼ σέθεν εἵνεχα βουλῆς" 

σεῖο δόμων πύθεον σέθεν δλύια πάντα" 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΕΒ᾽ 
ΠΑ 

Αὐὠδεχάτη δεκὰς ἥδε, φέρει δ' ἅμα δεύτερον ὕμνον, 

Εἰρήνην 
"Ἔνθα δὲ 

6 

᾿Ὀφθαλμοὺ 
Ὡς δ᾽ ὁπὸτ 

Ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἀμφιπόλοιο φάος μετὰ χερσὶν ἀνάσσης, 
Νωίΐτεδον, Μάχχρ, ὄμμα τεῆς ἐπιυναίεται ἀλχῆς, 
Εἰτόχε ξδενομένοιτι τετὴὰν ἐλεητὺν δρέξτς 

ἪὋἫμέας ἀλλ᾽ ἐλέαιρε, Μαχάρτατε 
Ὕδριος εἴνεχα πάντες ἐνεπλήσθημεν ἀνιγρῆς, 

θυμὸς ἑνὶ στέρ:πσ: χαχῶν βέδρ:θεν ἕχαστῳ" 

᾿λνδράσιν ἀφνειοῖσιν ὀνειόξα πικρὰ λελείφθω, 

ν μηδ᾽ ὀπολέγοις" 

Αὐτὰρ ὁπεροιάλοισιν ἐλέγχεα πάντα τετύχθω. 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΙ', 

Ἣ δε δυωδεχάτη τρίτατον δεκὰς ὕμνον ἄγουσα, 
Ἡμέων εἰ μὴ φρουρὸς ἔην ῥυσίπτολις ᾿Εσσὴν, 
Εἰ μὴ φρουρὸς ἔην, λεγέτω μέγας ᾿Ισραῆλος, 

ἼΔμαι κορυσσόμενοι δήιοι μετὰ φύλοπιν ἄνξρες, 
Καί κε χαταδρώξαντες ἔτι ζιόοντας ἕλοντο. 

Τῶν δὲ χοτεσσαμεένων φλογερῷ χαὶ ἀπηνέν θυμῷ, 
Καὶ χε θοὸν βουχίους κατερήτυεν ἡμέας ὕδωρ, 

θυμῷ χειμερίοιο παράλθομεν ὕδατος ὁρμἷν" 
Ἀυχὴ δ' ἡμετέρη παρελέλυϑεν ἀσταθὲς ὕδωρ, 

Αἰνετὸς ὅς θήρην σφέτεροῖς οὐ δῶκεν ὁδοῦσι, 

Κωιτερος στοουθοῦ πανομοῖος ἔπτατο θυμὸς, 

ἀξινὰ ὀρεσσιτρόφων προφυγὼν λίνα θηρητήρων. 
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Δίκτοον ἐῤῥαΐίσθη, φύγομεν θ᾽ ἄπρηχτον ἀνάγχαν, 

Ἡμέτερον Βασιλῆ!: παρ ἀθανάτῳ κράτος ἐστὶν, 

Ὅς γχΐαν χλοερήν τε χαὶ οὐγανὸν ᾿εὐρὺν ἔτευξε. 
ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΔι, 

“- 
Δωδεχάτη δεχὰς ἤδε, φέρε! δ᾽ ἅμα τέτρατον ὕμνον, 

Οὔρεϊ ᾿Αθανάτῳ πίσυνοι Σιῶνος ὁμοῖοι, 
ον ς ΩΣ, ΕἾ Ὧν ἢ 
ὑχ ἱΙερουσαλῆς ναέτην χλόνος ἱχάνοι, 

Οὔριά οἱ κύχλῳψ, δήμου ὅ τε κυχλόβεν Ἐσσὴν, 

Νὺν ἅμα καὶ μετέπειτα διηνεκέεσσι γ ύθσῖο 

Οὐ γ35 ὁ ἀτασθχλλοντος κιτ ποτὲ ἑάδδον ἐάσσει 

λάρῳ ἀοριπρεπέων δαίων ἐναρίθμιον εἶνα: εἰ ΡΊΟΙ ᾿ ω 
Ὡς μὴ ἐπ᾿ ἀμπλακίγ, παλάμας τανύσωσι δίκαιο: 

Τοῖς ἀγαθοῖς ἀγάθυνον ὁμοῦ τ᾽ ἰθύφροα! θυμῷ, 

Τοὺς δὲ λιλαιομένους σχητί ίῃς βουλῇσι χυδοιμοῦ, 

Δυσνουίης Γλχραντος ἀμ' ἐργατίνησιν ἀπάξει, 

Εἴρένη χαρίεσσα μετὰ ὩΩΣῚ ὃν ᾿Ισραΐλον. 

ὉΆΑΛΜΟΣ ΡΚΕ,. 

μέλος 0᾽ 

ἔχουσα. 

Σιῶνος παλίνορσον "Αναξ ὅτε ληίδ᾽ ἀγείρει, 
ἜἌμμι πολυστονάχων ἀχέων παραμύθιον ἧδν 

ἄυχ πέμπτον 

δ' Ω 

-: Ξ 

τερπωλῆς ὃ ἐρόν σσαν ὅλης ἐγκύμονικ γλῶσσαν ἱ 

Καί χέ τις ἀλλο 
Υκ 

, “ - ἘᾺ " 
Υχῦτα θεοῦ βασιλῆος ἔφυ μεγαλαυχέα ἔργα, 

“μεῖς ἐπ’ εὐφροσύνῃ τε χαὶ ἀγλαΐῃ τελέθοιμέν, 
Ἢ μετέρην στρέψειας ἀλήμονα ληΐδα, Πυτυὴν, Ἷ εἰ ᾿ 
Οἷα νότου πνοιῇ στρέφετα: χειμάῤῥοος αἱ γα ιῇ 

Δάχρυσιν οὗ σπείροντες, ἐπαμέσωσι (10) χαρέντες. 

Ἰεταρύόται στενάχιζον ξὴν σπόρον ἐξαγαγόντες, 
᾿Αντ᾽ ὀλοοῦ ὃς φέροιντο γύου ποτι δυάλγμχσ' χάδια, 

.᾿ “ν . 

ὉΆΛΜΟΣ ΑΚ. 
κὰς ἢδε, μέλος δ' ἔχει εγτὸν ἀγητὸν 

Εἰ μὴ Παμδασιλεὺς ἐθέλων δωμάσεται οἶχον, 

Ἃ πόσα μοχθήσουσ! μάτην περετέχτονες ἄνδρες 
Εἰ μὴ Παυλύχσιλευς ἀριδείκετον ἄστυ φυλάξει, 

Μαψιδίως ἄγρυπνον ἔχει πυλχωρὸς ὁπωπήν 

Ἐχ δ᾽ ἡσῦς χενεὴ πέλετα: φυλχκί τις ἑκάστῳ 

Ἔγρεσθε- τί μοι ὧδε πϑως σοίας ἑδηναισῦς, 2 ̓ 
"Ὁ 

Δαιτὸς ἀπαινύμενοι μογεῦῖ ς πολυώ τ ὑνον ἄρτον ᾿ 

Εὗτε γὰρ οἴσι φίλοισι μόλοι πέρι νήδυμος ὕπνος, 

Δέρχεό μο: βασιλῆος ἰὼν κλῇ οὖν τε καὶ υἷας, 
Ἶ " ᾿ ψ δῶσι. 6. Γαστοὸς καρποτόκοιο οἶλον καὶ ἀγαχλέα μισθόν, 

Οἷα γὰρ ἀλκήεντι πέλει μετὰ χερσὶ βέλεμνα, 
με . ΝΣ πε ΟῚ Ὡς τιναχθέντων σῃενασοὺς θυηήσεται υἵὰς, 

" ᾽ 

Ὄλδιος ὅστις ἔθεν φίλον ἴωεοον ἐχτολυπεύσει" 
ἥ - δ ἢ ας ; 

Οὐδ᾽ ἐχθροῖς λαλέοντες (17) ἕλοι ψύθος ἄντα πυλάων, 

(10) Επαμέσωσι, Ἐοτία ἐπαμάφουτσι, Εύιτ, 

ἹΝΤΕΚΝΡΒΕΤΑΤΙΟῚΝ ῬΒΑΙΧΤΕΜ, 

ἃ ἤθίδ σομήνιδοίιπ) 65, 

1810 

ΘΠ σίγα νοστὸ ἰγγίἔατα π6- 

[τ-δ35ὶ 
Νοβίγαπὶ ἤσσο ΒΡ Ἱπηποτία  ! σοθ αν 65), 

ΟἿ ἰονγδπὶ Υὐυ] δ πη 16. δἰ οαληιαι Ἰαίαχα, ἔδοϊε, 

ῬΒΑΙΜΤΒ ΟΧΧΙν, 
Βμοβεοίηια ἀοσας ἤφο, Κογ 1 νοῦὸ κἐρεμ! χμανέμην Ἀηπι- 

[δι 

ἐλ θια. 

ΜοπΙὶ ἰππ] οὙ}8}1 ἢ ἀθηθ5. ΞΙΟ 15 51 Π}}}05 1 
ΝΟ ΗΙογοϑοίγτποι ᾿πσοίΐαια ἔπ γΡα το γταν!5 ὁσσαροῖ, 
Μυῃ 65 οἱ ἱπ οἱνοιῖία, ρορα! πο ἴῃ εἰνοαϊία ΒΟΣ, 

Ναης βἰηλὰ! δὲ μοβίοα βογρ θα 5. 5: }]}15. 

Νοὴ Θἷ 2 ὰ Πση 5. θχ ἀπ πᾶηὶ νἰγρᾷτη βἰ μοὶ 

ΒΟΟΣ ρυδιβι πὴ Βα ποίογαχα ἀπ ΠΠΙθΓΑἰαιη, 6588, 
ὕὐ ποῦ δά ) αἸταθ τὴ ΠγΔ ΠῚ15 Θχιοπαδηΐ [αβ, 
Βοπὶβ θοπρίαο δἰθιαῖψαο γϑοις. ἀπ πιο, 

Αρρθοίθηϊοβ νθΓῸ ὑθθΡΤΟΒ15 ὈΘΏ 5115 8611, 

ἔα) δι τ μανι5. βία) ὰ]} α ἢ ὁρογαγ!5 ρα υοοῦ, 
Ῥὰχ ἀγαίοϑὰ ΒΌρθΓ μ᾽ υγοδιιπὶ [5γαθ  βηι, 

ΡΒΑΙΜΟΒ ΟΥ̓Χ Υ, 
Ῥμοάεοῖαᾳ αἀσοας ὅδο, οατηιθπηθ βἰηυμί ιν ξιιηι 

[λαθε»8. 

5] ἢ }5 τεάαοθαι ποχ φιαη ρερἤαπὶ οοηργοσαῖ, 
ΝΟ 5. λα] ογασα ροπ ται ρου τα. 50] ΠῚ 

[ἐγαϊ. 
Ο ᾳυδηίμαπῃ τορ οεϊ ἴῃ οτὸ ραιάϊααιν [ΓΟ γῸ ΒΔ Ή)185 
{οι γον πιά λοι ἰοἰἢ5. συανιάαγα ᾿ἰπκαατα. 

11 δ! φυ}8 αἰϊθηϊροηάγαιμα αἰσοί οἰΐαπι βοουύβιιτα αὰ - 
[ἀϊοη5, 

Ηωο Πεὶ σϑρὶβ ϑαπὺ σἰστίοβα ορογὰ, 
Νοβ ἰπ ᾿ϑααιιο οἱ βρ! ὰουθ δ ΠΏ τ|5, 

Νοβίγδηλ νὰ 5 νάσδ0) ρυφάαπι, Ῥαβίου, 

Βῖοαί δαβίυι Παῖα νογί αν ἰοῦγθη 5. μυτγθηάιι5. 
Ιπ ΔΟΡΥ 5 δα πιϊπαηΐοξβ, τποίοηΐ ὀχϑα! απίρε, 

Αρνιοοϊο ἱηροι βοοραῃί βαατῃ 5 ΠΔ6}) ΘΠ} ΕΘ ἢ [68 ς 

Ῥχὸ ρϑγηϊοίοϑο γορογίθας ποία ἴῃ πιαμὶρμ}}5 μαὰ- 
[ἀται. 

ῬΘΑΙΜΌΒ ΟΧΧΥῚ. 
Ρωμοάοοίγπα ἀθοις κῶς, σαγηιεν μαρθὲ φοοίμηι αὐηεῖνα- 

[ὑϊέε, 
81 ποὴ ομηίπιις νο]6 55 δ ΠἸὐ ν οΥἹ ὁ ὨλΠ, 

0 φαΐπὶ πλα!α Ἰαθογᾶμί [Γαϑίγα ἄτι ἢ 65 υἱγὶ 
51 ποῖ Ἰ)οιηΐπηβ ἐποϊγίαια οἰγαΐοιυ οαδιοδιονὶξ, 

ναμδ νἱρί]δην παρ εῖ οαδίοσ οουΐαμι. 

θ6 ἁυίοια δυγονα ναπὰ 68. οὐδίοα ΠΌΘΟΥ 5. ΟὝΣ, 
Βατρίιο, χαϊά ταλ 5᾽ὺ βασι γὸ5 5505, 
(οανίν ααἰόγϑη ἴθ5 πιο 65}: ἀοίοραπι του πτηὶ μ8- 

[ποιὰ ὃ 

ὅπηι δαί 5ὰ18 σῃατῖθ νου Βα ν 15. ΒΟΙΏ 5. 

Ἰμϑρίοσα ἐλ ἰορῖα ργοἀισηβη να αἰδ τη 48 οἱ ἢ]105 
γρη 5. ἔδοῦπι οπδγάτῃ οὐ σον οϑδπὶ ππογοοάοτῃ, 

δοαὶ δΐω να] ἀο ϑαπὶ 1π| τπαῃ 15 Ξα σΙ ἴδ, 
δὲς ἘΧΟΌΒΒΟΤΠΙ το βι05 πα πο ει {}105. 
δαϊαϑ αὶ Θαατὰ οᾶναπι ἀοβιἀδυιαι ρογἤοῖθι: 
Ναας ἰπϊπιίοῖθ Ἰοχαθηίς 5 σἀρίαῦ χα πἀαοίαυ. ἃ 8 

(ρον 8. 

(() λαλέοντες. Ἐετίβ, λαλέοντος, Εὐτὶ 
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ΡΒΘΑῚΜΕ5 ΟΧΧΎΗΙ. 
ϑορίθπιμν οοπρίοςίοης ἀμποιοοίγια ἀδοαβ Ἰεμητανα, 

Ερίτοθς (αἰθβ συγ 65} ἀρὰ 56. ΠΟΥ 6ἱ, 
Ου)ὰ5 νὰ 116 115 ΞΕ ΠΡΟΤῚ ρα ά05 βαπὶ ραγαῖ). 
ΤοΤοοΙα)ογῖς ας Ἰα ΒουΒ 1} οοριθ θ 5. βυανοτῃ ἔγα- 

[οἴ : 

Εγαπὶ ΠΡῚ ρα ]οῦνα οτη αἶα, Ἰηογ απ πὶ ψοτὺ θ6815- 
[Ξἰμιθ5 δα ϊθ8: 

Τὰὰ ἀχὸν ν Π ρουδι 15 ἀοιηπηλ ρῥγοίοσοί, 
ἘΠῚ: σασοασπι ΠΟΥΘΙΠΞ βίσὶ 85. παῖ! Ο ν 5, 

αἰτοα απ Πουοη 5 ρα θσ ἢ ΓΟ  Ί Πα ΟΊ ΠΡ ΤΊ ΘῈ 5818 

816 νά Ἐ16 [δ] εἰ ία χαϊοπηαθ 0 ηῈ ΠΟ ρσΘΙ.. 

παιπιοτίαϊοι ἀρ δίοπθ πα ρθθα5 γρρίαηι ἰδυάοπι, 
Ὀίνι παν νότὸ ΠΠΘγοΞο  γπιδὴ Ἰ ΘΒ τὶς ΟΡ 68, 

1πάρίοϑβιθ υἱΐδθ ΡΓΟΓΒᾺΒ 6168 ΟἸΏΠΘΒ. 
Νρροίοβ ἀθ ἢΠΠ|5 ΟΠ ΑΡ15. ΘΟ] ΠΒΡΊΟΙΘΒ: 
Ῥὰχ “ναι οβα δι ρουῦ ἐποϊναῃι ᾿δρδείοιη, 

ῬΑΑΤΔΤῸΝ ΟΧΧΎΙΠΠ. 

Οοίαυμηι δον δοῦν ἀμοθοῦπα ἀροά ἀυγσιθῃ. 

δαρΒ ἃ ῥανοηίαξθ τὰ 1] ἱπιρογια απ [δον αἱ 618- 
ΠΌΓΘΙΩ, 

Ὀιραξ Το 5115. οἱ σ6] ΘΌ.15 ΙΒΡΔΘ] : 
ϑ)}ρε ἃ ξανοαίαίθ 181 ἱπιρονίθαατα. ΓΘσοταπέ οἱα- 

[πιοροπὶ : 

Νοηαρ Δ} Γοπ πα πίοβ αηΐθα μοϊεγαμΐ δύαμπαγθ, 
Τα ρὶἐ Τὰ υυ τα απ πλθὸὺ πλαϊοξ ἀΟ]ΌΓΕΒ εἰ0Γ80, 
Ῥοουαιῃ βαν βίο λα τη ὀχιθηἀθ185. 
Ομίθγαπι ἤθχ βαῃηοία5 ΟὨ ΓΘΑΙ σου ΟΟΠῚ ρμοοσσαΐο- 

[τἀπὸ : 

ῬΓΟΡΓῸΠῚ Οϑοῦθ8 ΒΘΊΠ ΒΘ ΒΙΟΉ 5. ΟἸσμα 

5Ιοοἱ νονὸ ἤσμπ! νο] αἱ σαρον ἀοιηοβ ἔστ, 

Ωυοάηαρ ἀπ|ι6 πιδββόνθτη {Ὑ[5{} ἀΓΈ ΒΟ} ἰθιάροτΓο, 

ἢ 6 4 τ 5501 νᾶσπασα γρ πιὰ π πὰ [ὉΓΘῺ : 
Νεααθ αἰϊφαθ σπατα ἡτηρίον ἀμ 5. πα μὶ ρα] 08 

[(ορθηθ: 
Νδαπὸ μυαι οτοπηίπητν αἸϊααὶ Ἰαι αντι γὴν β ορονῖ5: 

Ὑπὸ58 Ἰαπάαρυαπὶ ἀίνιπο ραπάοπίθβ θη θογρ. 

ΡΘΑῚΜΌΒ ΟΧΧΙΧΣ. 
Ῥιοιλοοίηνα εἰρῦα5 δ βρνα ποηπὴι αμην νϑϊοξμν., 

ἊΒ ἴπτὸ ἀὸ νοταρίπο οἰ Ο ΟΡ ΟΥ̓ΒῈΒ ΙΓ ΠῚ ᾿π σΘ 5, 

νούθιι ἠοβίνα ἢ, Βαργόμθι οχαπα], Ῥᾷβιοῦ, 
Βα ρΡ ἢ οα!Π Ὡοπ θαι ἀπ}, τηθᾶτῃ γῦρο βαθοῖθρ νυ ΘΠ]. 
51 σαλι ἐαἐ {118105 Ποταῖπα πὶ ρροΐον δ115 βδυνανο β, 
(15. πτουία!ξ [τητηοσ ἔα 15. ροΊοΡΙ σοναι ἴανογ Ὁ 

ϑθααροι, ἰλοχ, τα ξογιοοράίδιῃ ργφσογα 8 οαδίοι β: 
Ῥγορίθν ἴχδπὶ βαρί πη ([4π|, νἱτια σαι Γρρίαπι 5 5018}. 

Δπίίσο ΓΒ πα πὴ ἀϊνί αι ορόπι σάροτγο, 
ἘΠ οοτδ οαρί δατῃ {δὶ τά βασι, Βϑαία, ΞΒ ΠῚ βΌΏΘΓΙΘ. 
Ὁ1ΟΣ ἃ οὐδίοά᾽α ποοίαγπαβ ΘΙ ]τπ πβάτι ν]α8, 

ὈΙεὶ ἃ οὐδτοάία σαν εν ΠΘ 5 [5.86], 
Θαῖα οχ πλἰβθυ σον Ἰάπὶ παροὶ οἱ 1 γα πὶ ἀἰθι, 
ΤᾺ Π5 αἰ ΠΙο οπ6 απ γογβητη σ]ογίοβιμι [5 Ρ 6] θη. 

ΒΘΑΙΜΟῸΣ ΟΥΧΧ. 
ὶς ἀδεακ 5 ἐγ ἰοοξίηνα δὲ ἐμπιπαϑ. 

Ν απ πάχη τη }}} ρι ο 15 ᾿ΠΒΟ 0} 5 ΟΣ Β] να πῃ 65. 
Ναας πηθοὺ8 [6 ΠΠΠῈ 5 Ρ] πιῖξ σὰ ]ο5. ΟΠ ΤΉ] Ἰα : 
Νϑαιο ἀπ αάδι ἐπ. τη Κη}5. ΠαΡτΪ Θχα απ οὐτ: 
Νεαὰθ ρει βία οτιρ5 ἴδ το Ἰγας 115 ΘΧΡ ΠΞῺΒ 5Π). 
ϑεα ΒΘ ΠΊρΡ6Σ βδριθατι μα θα ΠΠἶπὰα ὈΘπ ρα ΔΕ Ρὰ5, 

ΑΡΟΓΙΝΑΆΠ ΒΡΙΒ6, ΝΑΘΒΙΟΕΝῚ 1515} 

ΨΆΑΛΜΟΣ Ρᾷζ'. 
. ὰ δ ᾿ ᾿ » ἐ 
"Ἑδδομον ἀμριέτουσα δυωξεκάτι δεχὰς ὕμνον. 

τίσι δεῖμα Θεοΐο, λδιοι οἴσ: μέμηλε μετὰ δ: 

ὶ πόξες Οἵσιν ὁδῷ ασιλήῆος ἀεὶ π᾿ 
Τέορψεχι ὧν ἐμόγησας ἔδων μελενηῦξα χαρ πόν᾽ 

εἰσὶν ΞΕΠΙΟΙΡΕ: 

- ᾿ . , 

"Ἔσται τοι καλὰ πάντα, βροτῶν δ᾽ λόιστος ἀκούσεις. 

Σὴ δάμαρ ἐμερίδι πανομοίος ἀν ἃ ἐρέψει, 
πἰς αὖ νεαϑαῖς ἴχελοι γεγαῶτες ἐλαίχις, 

᾿Αμφὶ τεῆς θχλέίθοντες ἱχοΐχτο κλ τας τραπέζης 

Ὧδε μάλ᾽ ὀλδιάζοινη᾽ ὑπόσο; τρουξουτιν ἄναχτα. 
ἔλφθιτον ἐκ Σιὥνος ἔχοις βασιλέναν αἷνον. 

Θεσπεσίης δ᾽ ᾿Ιερουταλῆς θηήσεα: δλίον, 

᾿Αχαμᾶτου βιότοιο διαμπερὲς ματα πᾶντὰ 

Υἱωνοὺς περὶ παισὶ φίλοις ὄσσο!ισι νοΐσεις, 

Εἰράνη χαρίεσσα μετὰ χλυτὸν ᾿Ισραῖζλον 
ΨΑΛΜΌΣ ΡΚΠΗ΄, 

δυωδεχάτη δεχὰς ποαπτοῦσα ὄμνον, "Ὄγδοον ἀσ 

ἡδης μοι ἀναιδέα τεῦξαν ἀυτὴν, Πολλάκις ἐξ ἠδ πῆ σι 

Βαζέτω ἀλχήεις χαὶ ἀοίδιμος ᾿Ισρχῆλοτ᾽ 

Πολλάκις ἐξ ἥδης μο: ἀνατόξα τεῦξαν ἀὐτὴν, 

ὧν Οὐδὲ 
Δυσσεδέες τέχταινον ἐμῷ χατὰ κήδεα νώτῳ 

μο: ἐσσύμενοι πάξος ἔσθενον. ἐσοφαρίζε: ν. 

᾿Αμπλακίην σφετέρην ἀποφιόλιον ἐχτανύοντες, 
: ὃ ΩΝ ᾽ - 

Αὐτὰρ "Αναξ ὅσιος κατὰ δ᾽ ἔκλασεν αὐχίν' ἀλιτρῶν' 

Αἴσχος ἀπεχθαίροντας ἀεὶ Σιῶνα γαλήπτοι. 

Κ λέο! δὲ γένοιντο ὅπως περὶ δώμ ύρτος ἀρφαλέο! δὲ γένοιντο ὅπως περὶ δώματα χύρτος, 
Ὅνστε πρὸ ὙΠΟ Ε5Ε ἀμειδξι ἜΡΛΜΕΝΡΣ ὥρῃ 

Οὐ πάρ’ ἀμαλλοῦ οδετὴρ κενεξην μόλε χεῖρ 
Οὐδ' ρα κόλπον ἔπλησεν ἑτήσιχ 

[ρων" 
Οὐδὲ παρερχομένων τις ἐπήνεσεν ἀνξζας ἔργου. 
ἀπε ξωνανι μφ τν ὙΡ 2) πυρας τεγπάςασα ιῆκνν κῶδ-: 
Ἀνέρας ἤνιζον θείῃ χεχαρηότας ὥρῃ. 

ΨΑΛΜῸΣ ΡΚο΄. 

Δωδεχάτη δεχὰς δ᾽ ἀμφ᾽ εἴνατον ὕμνον δοᾶται, 
Νείοθεν ἐχ βύθροιο βοὴν ἀνέμελιψα χατίζων, ῦ Ἷ 

Αὐδῆς ἡμετέρης, πανυπέρτατε, χένλυθι, Ποι μήν, 
γ᾿ τ ἅς μ κ᾿ “" 

[χετίης ἐπάκουσον, ἐμὴν δ᾽ ὁ » ΜΝ 
ποδέχνυσο φωνήν, ᾿ : 5 ἘΠ π ᾿ ᾿ Σ Ε 

ἢν γὰρ δυσνομίας μερόπων στέσνοισ! φυλάξῃς 

Τίς βροτὸς ᾿λθανάτοιο δλϑασεσαι ἀντία θυμοῦ, 

Αἶξν, ΓΑναξ, ἐὰλς φημοσύνην πραπίεσσι φυλάσσεις" 
Εἴνε 

Θυμῷ ἐπέσπευδον βεοτερπέα θεσμὸν ἑλέσθα', 

Καὶ χραδίῃ πόθεόν σο! ἐμὴν, Μάχαρ, ἐλπίδα θέσθαι. 

Ἤσνοτος ἐκ φρουοᾶς νυχίων καὶ μέχρι χελεύθων, 

.- 3) Ν ωἷς 
ασιλητῶν ἐτυνςν εγαὰ πῇς τς ἀρττὴν 

ἬἭματους ἐκ φρουρᾶς μελέτω ϑεὸς Ἰσραΐλου" 

Οὔνεκ᾽ “Αναξ ἐλεητὸν ἔχει καὶ ἐλεύθερον ἤμαρ, 
“Ρυόμενος κακότητος ὅλον χλυτὸν ᾿Ισοαήλου. 

ΨΑΛΜῸΣ ΡᾺΑ᾿ 

Οὗτος τῆς δεκάδος τρ: σκαιδεχάτυς πέλει ὄμνος. 

Οὔποτέ μοι πραπίδεσσιν ὑπέρδιον ἧτορ ἄξτθη, 

κὰν μευ ἐπερόπευσε μετήορος ὄμματα λώδη; 
ξὐτῖθῖν ἐν μεγάληισιν ἔχον πεποτι μένον {τορ᾽ 

ἀρειοτέροις ἐπὶ θαύμασιν ἐξεπετάσθην" 
᾿Αλλ αἰεὶ φρόνεον χθαμαλώτατα μειλιχίῃσιν, 
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Αὐδὴν δ᾽ ὧδ' ἀνάειρον ἀθέσφατον, οἵα γάλανχτος 
' 

Νηπ τίξχος χ ατέων ὀλοφύρεται ἀμφὶ τι Ὁ}: 
Ἐ(Ε. ϑιϑ ἦτορ ᾿ ἢ ᾿ 

᾿Ιοραῆλος ἄναντα Θεὸν ππνάῤρεξιι δοχεύοι, 

Νὺῦν ἄμα χαὶ ἔεσαι γενέθλα!ς, 

ΚΆΛΛΟΣ ΡΑᾺΝ, 

Ἔκ τρισχαιδεκατης δεγάδος τ πρὸ ὕτον χαλεούσης δε ον τρν  ὠφομε 
Πλὺ μέλος λιγυρόν τε φερεςυῶν ἄνχθαθ μῶν. 

"“ 
Μυάσθητι ἀχυΐδου, καὶ μειλιχέης ἐγ πάσης. 

"Ὥμοσεν ᾿Αθανάτῳ, Πασιλῆι δ᾽ ἀἄο᾽ εὔξατο τοῖχ᾽ 

ἁμοιδα! 'στσιν ἐμὸν μετε εὖσει ὑχι 

μετέπειτα δίηνεχ 

ἀπ ποτε τιικέξυτος ἐλεύσπυχι ἔνδοθεν οἴκου. 

πολὺ χχλλίστων λεχέων ἐπιβήσουχ: εὐνῆς, 

Εἴποτς μείλιχον ὕπνον ἐμοῖς ὑποδέξομαι ὄσσοις, 
Εἰ χαταυνευστάζειν τε οἵλοις βλεφάροισιν ἐΐσσω, 

οἱ χροτάφοις τὐλπαυ με 80) ἡμετέροισιν ἑλοίμην, 
ΝῊ τιμήεντα τόπον Ἰ Ὸς κιχείω, 

Ἄφθιτον ὄφρα χε νηὸν ᾿Ιαχώδου θεῷ εὕρω. 

Τάνδε ἜἘφραρὰ βάξις ἀεί- 
ἴδει, 

δ᾽ ὅτ! βᾶάζις ἀνὰ δρυμὰ χατὰ βήσσας. 

μὲν, ὡς ποθόμεσθα, κατ᾽ 

Ἐύφομεν, ὁ 

Δεῦτε, Ὁ 

' ὃν γεραρὲν γουνασόμεθ᾽ οὗ πόδα πῆξεν. 
ἀνάπαυμα δὲ σεῖο κιχάνοις" 

Ἔν ἢ φωριαμὸν παναχήρατον αὐτὸς ἐγείρςε ις (8). 

» ", "» 

. Παμοασιλεῦ, 

Σεῖο, δίάχαρ, πυχάταιντο διχατοσύνην ἱερῆξς, 

πολλῷ δ᾽ εὐαγέ ἕες περὶ χάρματ: γηθήσειαν, 
Εἵνεχα Δαυίδου ἐλδηρέι οσβενέος θεράποντος, 

Μήποτε σὴν Χριστοῖο μετατρέψειας ὀπωπήν, 

Ὥμφας Δαυϊδῳ Βασιλεὺς παναληθὲ α δέξαι, 
“Ὥμοσς χαὶ χατένευσεν, ἑοὺς δ᾽ οὐ Ψεύσεται ὅρκους, 

Θώχῳ ἀναχτορίης σέο νηδύος ἔονος ἐρεῖσαι, 

Συνρεσίην εἰ οὖλον ἐμὴν σεο τήνοε Ὁ φυλάξει, 

αρτυρίας τ’ ἀγαθᾶς, ἃ ἃς σφιν φρεαὶν αὐτὸς ἐρεΐσω, 

Οὐποτ᾽ ἀπολλέξεις τεῆς ὁπερήμενον ἔδοης" 
Οὕνεκα δὴ Στ-ῶνα Θεὸς προελὸξ ἕατο θείην, 

Ὥς δὲ μὲν ἱμερτὸν ποθέξι καὶ ἐπήρατον οἴχον. 
Τοῦτό (οἱ ἐστ᾽ ἀνάπαυμα μετ᾿ ἀλήκτοισι γενέθλαις' 

Ἔνρ 1. 

Δώματα μὲν πλήσαι μ᾽ ἀγαθῶν ἐπ'δε 

Πτωχοῖς ἂ' αὐτ' ὁπάσαιμι βίου ἱλενος! 

δημένος ἐσθλῷ, τὰ { νον τη εει πόθῳ π “3 

᾿ Τὰ χήρας. 

ΓΙ Ὁ 
χκξαὰ οχίτα, 

νθα μὲν ἀρητῆρ! πέλαι φάας ἀμοιδαλέσθαι, 

Πολλῷ δ᾽ εὐαγὲς 

ἜἘνράδε Δανίδῳ 

Χριστῷ λύχμον ως ΠῚ πὸρ 

τό "νας τὰ κα 
περὶ χαῦμαᾶτι ζηῆήσειαν. 

ἕξ ὉῈ αῆς 
ἰξρας αἀφθιτον ἀντείλαιμι, 

ὄν ἡγεμονῆα, 

Δἴσχος δυσμενὲς τιν ἑοῖς χαὶ μῶμον ἀνάψω" 

“Πμετέον δ᾽ ἀμ’ αὐτὸν ἀχηασίη ἀνατέηοι, 
ῬΆΛΔΜΟΣ ΡΑΒ΄,ὶ 

᾿ ΡΥ ρπῶν ἘἸΝΩ εἶν φϑὴΣ [ 
ἔχ τρισχαιδιχάτης δεχαῦος μετὰ ὀεύτερον ὕμνος, 

»» δ ͵ Σ᾿ .Ω, 

ΟὟ τὸ ἐνυεξαονς ἄφθιτος ἘΞ 
τί γ 

ἐσὰε π: ; αὖ πέρπνιστον ἐτύ- 

ἰχϑη. 

Τί θνητοῖς χαλόν 

ἫΣ χασιγνήτοισιν ὁμοῦ φίλα δώματα ναΐξιν 
ἊΥ Η ἠὲ παδγινσ ὅρον ΤΉ ΕΝ εἴν 

Μῦρον ἐπεσσύμενον χεφαλῆς δ᾽ ὡς μέχρι γενείου, 

([8) ᾿Εγείοείς 

Ρατβου. ἅκ. ΧΧΧΠ, 

,. Ἑοτίο, ἐγείδοις. Ευττ. 

ἹΝΤΕΒΡΕΒΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΙΤΈῈΜ. 101 ἃ 

Α Υοοθπὶ νθγὸ 510 ὀχ] θᾶτῃ ΠΟ βδΠΊ, νοϊαξ ἸΔο 5 
Ῥαύνα 8. ὁβδ 5 ἰαροῦ οἰνοῦτῃ τχαίγθ] : 
510 Δ 15 Τά σὰ ἔμ ΘΙ σον, 

15γδοὶ τορμήσῃ θόσμ γον 115 ΟΡδοννοῖ, 

Ναηο 510.}}} οἱ ροβέθα ρρυροία 5 βυσο 18. 
ῬΒΑΙΜΟΌΒ ΟΧΧΧΙ. 

ἢ ᾿ρὶρύκίηνα εἰροσιίο πλὴν νοσαλιίο 
θμίος ξανΉΣ 6 δοηοτιαχιε αὐπονμηι στα ιαθι.. 
Μϑηχριίο αν] 415, οἱ τη π5 6 μ. 4 1Π|15. 613 ΟΠ. }5. 

δαγᾶν! [λον .4}}, Εἰ ορὶ νϑγὸ α(Ι1ὸ ρῥτεραίαβ δὲ 

[ἰαἴία : 

51 φπαηάο μοποναίαχῃ ἱνῦτο ἱπίνα (ἰογητιη,, 
ΘΙ ΡΡΩΒΙΔῺ ΕἸ55ΠΉΟΡΊΤ ΘΟΤ) ΠΡΊ ον τῇ ἀϑοοηἄοτο οἷ- 

[}116, 
51 φααπᾶο τὴ ἰζολη, Βοιλ ας Ὠλ68. ΘΧΟΘΡΘΤῸ ΤΟ 5, 
51 ἀογγα το 18 Πα ΓΙ ρα! ροθΥῖκ ΒΟΡΙἰθθΙῸ, 

51 ΒΟ βου 5. τ  ΘΙῺ ΟΥΠ ΠΟΘ ΓῚΚ ΘΙ ΡΘΘΓῸ, 
Ὅοπεο μοποταίαπι Ἰοσατῃ θοαὶ Ἰηνθηθτο, 

Αὐνογαααὰ αἰ ἰοια ρ] αλλ οὶ θ60 τορμονίδπι, 
ἤδης φαϊάοια, αὖ δὰ ἀἰνιη]}5, ἴῃ Εμμγαία τασταοῦ οα- 

[π, 

Τηνοπί πλαβ, που σασὰ τα λογ τω βινὶ5. ρου σον } 65 

Ψορ ο, πλλοὶ, ἐασασ!α ν6ΓῸ ΤΠ ΡΟΙγ 1 15 πο γί ἢ, 
Ἐξ βοϊπηι δβοπογϑθιστι ΔἀοΡ θ᾽ 5 ἀΠ} ροάθηι Πχιξ, 

ϑαγρα, οθιίπο, τυ λεὰ νορὸ ὑπδηὶ ΓΟρΟν 5 ἃ 
ϑλ 1} νοῦὸ ἀπᾶ ἀὐόδιη ἱπηππ ας α]αία πὶ Θχο 5, 

Ταὶ, Βοαίς, ογηθηίαῦ ᾿05.}ἃ βαςσεγαοίδϑ, 
Μαϊία νοτὸ οἷ 1ῃ ἘΠ ραϑα]οπε, 

Ῥρορίου ϑανίάφεῃ παρ Δ Ὠ  μγατα, Γαγ αἰ τιττι, 
ΝῸ σααηἄο ἔλπτὴ αὶ ΟρΊβιο ἀνουῖας να! ιῊ. 

δαγανι Παντὶ ὐχ σληϊπα νύτὰ [ἌσθΓο, 

δαγανῇ οἱ ἀππλατέ, 5Βαἃ νογῸ πο πη οη οἰπαν 16τὰ}α- 

[ταλἃ, 

041 καΡ οι Δ  Οπ15. (1 νη ρ5 μον θὴ [Ὀ]ςῖνο, 

ῬδοἊμιμη 5ἱ 500 0165 τηθῦτη ἔμπα ἢς ΟΝ ΘΙ ΘΡΙ, 
Τεβιι αὐϊλααρ Βοη ἃ, {πὸ} 510} ἀἢ ππι15 ᾿ρ58. ἤτσταλλθο, 

Ναρζαδπι ἀφοῖηθὶ ἰἀϑηὶ βοάθη 5. ΒΌΡΟΥ βοάύδτχη : 

Οποπίατη αὐϊααο δισηοια 6 15. ΘἸΌΡΗ ΠΙνΙΠΔ ΠΊ, 

δ᾽οι νϑρὸ δὰτὰ σραίαμι ΘᾺ ΡῚ ὁ ὀρια θη] θθι ἀοτηθη, 

ΠΏ παϊ αὶ δκῦ γοχαῖθα ατὰ Πα Β᾽ ΘΠ (1 5 ΘΟ Ὰ}15 : 

Π πὸ παθηίοια ἀσβι ογίο νἱμοίαβ ΡΟ. 

Πυχλοβ χαϊάθηῃ γορ]οθο θοη 5. Ἰπάϊσαβ νἱ πα», 
ῬαΆΡΘΕΙθ 5 νθ τὸ Ταῦ βατη. Βα ρ ρα] Δ νίαν ῥ᾽ αοᾶ - 

[Το Ια. 

ΙηΔ46 φαϊάσῃν βασευάοιϊ Γαδ νι Ἰασι δ ΠΏ Β]6 611, 

Μαΐία νϑρὸ ΡΠ οαπι πὰ ὀχβα! θη! 

δ Πὰς Θαν: σογῖα ἰοναλ ργοάποδῃηι. 

σμτίοιο Ἰσοονπατῃ ραγαία πὶ τὰθὸ ρΡΓΏΒΘΡΑΠὶ ἀπσοτῃ, 

Ῥγαθύιπι ἰλἰ παῖ ὶθ απ οἱ ὙΠ ὰρ υιηι σαβοιίαθο : 

Νοϑίγα ναοῦ 5ΌΡΟΙ ἰρβΌπι ἱπτοσρι 8. οΥὐἱαίπιν, 
ῬΘΑΊΜΌΝ ΟΧΧΧΗ., 

Μὲ ἀοοίηνα ἰογία ἀοσαᾶο βοβὲ βἐδοιμλάιιὴν ἢ λϑ 
(απέίοηε τοϊωπξαλλο φέρνη ϑμαυϊοχιιθιίαι. 

Ουἱά τιον 5 ρα λογά ταῦ, μὰ}. φαρϑαπὶ ὰ- 
Γ ραπάπηῃ δεξί, 

Οὐαπι ἔραίγΡυ15 5[πλ}} ατηΐοαθ. ἀοτηοβ μαριίατὸ 

πραδπίαπι αἰ θυχα σα ρὶ 15. νθρὸ ν6}ὰ} πἀβατιθ θὲς 

Ε Ῥάμι, 
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1δ1ὅ 

Λδγοπ δ Βοηότλι ΒαΡ πὶ ἐο ἢν ΠῚ ΠΠΒΘΠΒ : 
ἌΡ ἱρϑίαβ δα ίοσι πνοιίο ἀσοσννθ5. οχίλοιηι ΥὙθ5}1- 

[πιϑηί]. 
δισα! τὸῖ ἐρΊ ποῦ 5 ΠΟΥ Δ ΑΘΓ ΏΧΟΙ 5, 

ΜΌΝΕ 5 Ποτίροτὶβ Βα ρον 5] πο πὶ 6 5. 
Ποπραϊοιοασπι Ὁ] σπιοπὶ ἐπαιῃ πα ἀν Ραβίοσγ, 

ΘΏΡΟΙ γὙἱζ5 ΟΠΙΠΪΠῸ 6586 ρτφϑ “1. 
ΒΑΙῸΝ ΟΧΧΧΉΙ. 

ὃο ὑσἱοοξίπᾳ ἀροαίο (ον {π|ι8 ὁ5ὲ Ἀψθιημ. 

ϑ6υνὶ ΟΠ 65 Πδρῖ5, απ 16. Ῥαβίογοπι πη Π ἀν, 

δίαῃίο8. ΠΘΡῚΒ γα }141 τὴ ἀθηιο, 

᾿)ουγχόταπι φαὶ Ταδιτῖθι! Βοὶ 6 η6 βορία αἰτία, 
ἸΤοία ποοῖθ τὰ βϑάμ } ἀοτλ! 5 δχ 0 }}{0 ΙΔ 118, 

[5 ροϊθηΐοτα σΘΙ Θργαίθ 1λοτη ΛΊΠ. 

Βὸ {1 θχ ὁχ ὅῖΆσιῃ ἰαπάθηλ ραν ίδτα, 

Ὁ ἰαγγάτῃ νυ ἀδάχαο οἱ σο!ατη Ταΐατῃ ἰβοὶξ, 

ῬΈΔΕΜΙΝ ΟΧΧΧΙΥ. 

δόπιρον σἰονρίοξιπι οἴγεα χσααρέ ἀψηοιη ἐποραϊ, 
Τυϊοοςίπια ἀδοακἑ οατήπθι αἰϊοίιίη, 

Νοτηθπ ποηοναί πὶ τοϑοπδίθ ΠΟ] ηΪ : 
Ῥαρίοσριῃ Βοπογαίαπι βαρίοη 88 σοἰθθναί ραονΐ, 

διαηίος δ Ω]5 γα} 161 ἢ ἀσηῖο, 

Θαΐφας θεῖ χαογαπὶ ἀοιπογαιῃ θη ἑθρία αἰκίᾳ. 

Οδηθ Ὠ}1 8] ἤδσοίη, ποῃίαη Ποτ5. ΒΟ 5. 651: 

Νοιλο οἱ πιοασαϊαμιῖ, αμην πος ΡΌΪσμ τ απ 

[ὄἄπογα. 
Ουοπίαπι δασσθαμὰ ρυαἀομίοπι οἰοσὶν αβίον : 
1ξϊ ροϑβοββίοπθηι κα ἀπ ΡΌΒΕΪ μ]ουοσῖ πὶ [ΒΓ ΔΘΤΌΣΙ, 
Οομηονὶ οἸναν 5. Ῥι πο ΟΣ 115. ἂῦ πα 8. 051 Ῥαβίου : 

Νοπίον Πδχ βοαΐοβ ΒΌΡΟΥ ΑΙ αἰ], 
Βασίοπ8 φαουπάυς ἀὐῖμιο ϑαᾶρασὶ γοϊαίαὶ 

ΟΟἴὸ 9.01]Π] 4 ΐο, δὲ πὰ ἔονγα πλ]Π 105. ρμαθοθπίο, 
Ππιηΐ5 1 Ρτο[ἀπ {15 οἱ τὰ οὐ πὶ 8. την} 8. 

ΤῊ τὶ ρᾶγὰβ πὶ} 65 ἃ οχί σπια ἰόργα ἴπ αἰίαιη 616 - 
{Ἀἁαη8, 

Ριανίδῃι πῃ Θίμ6το [αϊσαγα δίσπα ροβαϊί. 
ἴρ56 ἤοχ 46 6 }}}8 τοιϊοναπὴ μυσ αχὶϊ νέμω : 

Οπιῃρπὶ ρυἱπιοροπ! ότι ἀοπλθ! ΝΊΠ: ΒΟΠΟ]ΟΙΏ, 

ὕπα οἰἰὰπ φαλραροζατα. σροροβ θὰ Ποιλ 885 
[᾿πίογΠοίθηδ, 

Τογγ ἀἐσυριίίδσοα. πιοάῖα αὐ ηλ Γα }}}1α ἱπηῖϊία [α- 

[οεἰδμβ: 

Οὐρσησνὶ Ἰοξα9 ῬΠαναο, βρυνὶ νοΡῸ ἱρὰ. ποῖ 6Π1- 

[βόταπι ποχᾶμα, 
1ρ56 μοβίλιηα ἰὰ τον ΓΘ}, ᾿π{Π}1ὰ5 σοπίθϑ, 
Βοτγίο γορὸ8 ρνεοροίδαἴον ὁοοί 85, 

Ἐονιβϑιθλαπι Θθοηθπὶ Απιου" ] ΘΟΓ ΠῚ ΓΒΘΘ ΠῚ, 

Οκαπιαῖια τοθυβίαμπι να] ταν θασαῃΐ γόϑιῃ, 

Βοσπασαθ οοἴογα δαί ἢόογίιπι οςοἰδογίβ. 
Ἰδοῦαπι γΟΓῸ αἰ 6 ἰδύγϑηλ οαρίοῃβ, 5 ἷ5. ἰν 5: 

[5ογίθῃ), 
ϑογίθιῃ ἐπ [Δπ}0}0 αἱ οροΓγίοί [ΞτᾺ0}}. 
Νοιηθη ΒΟΤαΠ} ΘΟ ρΡῸΓ πον ία) 5{{| 
6 βδοι!ο πὰ βαύάίαι Πεὶ πιδιμοτίαϊ Βομ θα: 
Ὁποηα 58η8 δαπιη αχ μοραίητα [πΠ 018 
ῬΓῸ χη ῖοῖβ βοτνῖ5 Ὠιοο] πὶ βοϊαίίι ιν. μα 6 ἢ8. 

(19) Δικάσοι, μαμα, δικάσει, ΕρΙτ, 

ἈΡΟΙΙΝΑΒΠ ἘΡΙΒΟ. ΠΑΟΘΙΟΕΝΙ 1816 

᾿Αρῶνος γεραροῖο γενειάδα πᾶσαν ἐφέρπον" 
ἡραν ΦΟΣΣ - - ἢ ψ. ἥν, ἔωδ, τὰ 
Ἐκ ὃδξ οἱ ἀνηε»εῶνος ἐπίτρεχον ἔσψατα πέπλου, 

Ὡς δρόσος αἰθερίη πολυανθέος ᾿Δερμῶνος, 

Οὔρεσιν ἀνρῃοχόμοισιν ὑπὲρ Σ:ὥνος ἰοῦσα. 
Ἐπ σῆωι δῆι πᾶσαν ἐὴν ἐπετείλχτο ἸΙσιμὴν, 

Νωλεμέως βιότοιο διαμπερὲς ἔμμενα: ἄλκαρ. 

ΨΆΛΜΟΣ ΡΑΤΝ 

Ἐχτρισχαιδιχάτης δεχάδος τροίτατος πέλει ὕμνος. Ὶ ξ 

ϑῆν ΤΩΝ να ᾿ ἢ 
ἀναχτος, χείσατε ΠΠοιμένχ χόσμου, ᾿ ἀμῶες πᾶντες 

Ἰστάμενο: Βασιλῖος ἐρισθενέος κατὰ δῶμα, 

Οἴκων οὗ μεηέπουσι θεοῦ εὐερχέας αὐλός" 
Ἰάννυχοι εἶν ᾿Αγίοιο δόμοις ἀναξίρατε χεῖρας Ι (εἴρας, 
Καὶ μεγαλοσθενέτην ἀνχμέλψατε αμύασιλῇα. 
Δοῖν τοί βασιλεὺς Σιωνόθεν αἶνον ἔτοῖμον ͵ , 

"Ὄς γαῖαν χλοερὴν τὸ χαὶ οὐρανὸν εὐρὺν 
ΨΆΛΜΟΣ ΡΑΛΔ', 

Αἰὲν ἀγαχλῆεν περὶ τέτρατον ὕμνον ὁ 
Τὴ ΞΘ" χαιβεχάτῃ εχάϑι αἶλος ἀλληλο 

ἄνομα τιμῆεν πο πλτίσααε Πχμθχσιλῆος" 

᾿Φ ξ .: 
ξτξυξξ, 

ἕξ, 
εὐξι, 
Ξ: 
τᾶ. 

Οὔνομα τιμῆεν πιμέεντα σοφοὶ ον τεπετ τόξο, 
ΠΤ Ή ΓΥΝ ατιλῇος ἐρισθενέος κατὰ δῶμα 

Οἱ τε Θεοῦ μεθέπουσι δόμιων εὐεοχέας αὐλάς, 

Μελψατέ : τος ἐπεὶ Θεὸς ἐσθλὸς ἐτύχθη" 
Οὐνομά οἱ φοομίζετ᾽, ἐπεὶ τόδε καλὸν ἀείοειν. ᾿ φορμιςετ; 

Οὔνεχ᾽ Ἰάκωδον πινυτὸν προελέξατο Ποιμὴν, 

Καὶ κτῆσιν σφετέογν ἔθετο χλυτὸν ᾿Ισραῆλον, 

Οἴδα φίλῃς πραπίδεσσιν ὅπως μέγας ἔπλετο Ποιμήν, 
“Πμέτερος Ἰδχσιλεὺς μακάρων περιγίγνεται ἄλλων, 
Τεούχων ὀππότα θυμῷ ἀριστοπόνῳ μενεαίνε: 

Οὐρανῷ ὦ ἀστερόεντι, χαὶ ἦν χῇονὶ πουλυδοτείρῃ, 
Ἡυθμέσιν ἐν βυθίο:σ: καὶ ἐν πάσῃσι θαλάσσης, 
᾿ ποκα. ὐϑδδδναι,,. νιν; ̓  λων ΚΣ εὖ Ομπροτύχους νεφέλας πυράτης χθονὸς ὑψόσ' ἀεΐρων, 

τὸν αἰθέοι ἀστιρουπὰς σημέ!:χ θἥκεν, 
Αὐτῆς λναξ ταιλίων ἀνεμοδούχον ἔξαγεν ἀλχὴν. 

Πᾶσαν πρωτοτάχων ζάλατεν Νείλοιο γενέθλην, 
Σὺν χαὶ τετραπόδων ἀγέλας μξροπεῦσιν ἐναΐρων, 

Γαίης Αἰγυπτίης μέσα ρέσχελα μυοία τεύχων" 

Οἵδε παρὼν Φαρχὼ, δμῶες δὲ οἱ οὐ φύγον ἄτην, 

Αὐτὸς δυσμενέων κατενεέρατο μυρία φῦλσ, 
Ἱφθίμους βασιλῆας δπερμενέως ὃ ἐναοίζων, 
Κάρτιστον Σηῶνα ᾿λμοῤῥαίων βατιλῆκα, 
[Ωγόν τε σθιναρὸν βριαρῆς Βασάνου ἄναχτα, 
ποιρανία ς 0᾽ ἑτέρας Χανχάμου πᾶ: ϑοφονῆος. 

- ΡΟΝ 

Τῶν δ᾽ ἄρα γαῖαν ἐλὼν, σφετέοοις διεδάσσχτο χλῆ- ; ͵ ᾿ 

ἔρον, 
Κλῆρον ἐῷ θεράποντι χατὰ χρέος ᾿Ισραήλῳ. 
Οὔνομα ΠΕΡΙ Ἐοερη ἀεὶ παναγήραον ἔστω, 
Ἔχ γενεῆς γενείνδε Θεοῦ μνημήιον ἐσθλὸν" 
Οὔνελα δὴ σφετέροισιν Ἴναξ λαοῖσι δικάσοι (19). 
ἐπεόνβρα, 46, ι ἱ Αμρὶ φίλοις δμώεσσιν ἄκος παραμύθιον ἰσχων, 



1817 

Εἴϊδωλα χρυσός τὸ καὶ ἄογυρος ἔπλετο δήμων, 
ΑΝ 

πδδρομ ων ἀλατπ παδνὰ σοψῶν χιοαλμαᾶτα χ: ἐρῶν" 
τέῳ 

Οἵς οὐ φήδτγος ἔ ἔπεστι, χαὶ εἰ στύμα τοῖσιν ἐτύχθη" 
τιν 

Οὐδὲ ἄχος Ἐ ΠΡ: ΒΡΘΙ περὶ ξεστῇσιν ὀπωπῇτς' 
ἥ εἰ 

Οὕατα μοῦνον ἔχουσι, καὶ οὐχ ἀΐουσιν ἀυτῆς" 
“ ἣν Φ . Ἄ, Ε 

Οὐδ᾽ τε. { : ξασιν ἐπέρχεται ἡξοος μή. 
Οὐ σθένος ἀμφχφάωντι, καὶ εἰ χείρεσσι κέχασθεν" 
Οὐ ποσὶν εὐφύρθοιο γαπὰ χθονὸς ἴχνος ἐλεῖσαι" 

Οὐδ' ἀπὸ λχυχανίης φθογγὴν ἼΡΟ 

Οὐ γὰρ δή σφισ: πυεῦμα διὰ στόματος προθαλέσθαι. 

Τίχτονες εἰδώλοισι γενοίατο οἷσιν ὁμοῖοι, 
Καὶ πάντες τοὶ τοῖσι νόῳ περιθαρσέες εἰσί, 

Μέλψατε μοι Βασιλῆα, συφυῦ δόμης ᾿[πραήλου" 
Πᾶς δόμος ΡΟΝΝς, κελαδήσατε Παμόασιλῇα" 

Λευΐδα χλυτὸς οἴκος, ἀείσατε Ποιμένα κόσμον᾽ 
Οἷς φρεσὶ δεῖμα Θεοῖο μέλει, τε  ΣΕδΝι “Ἄναχτα, 

᾿ 
[ τ 
᾿ 
Ἁ 

Αἰνετὸς ἐχ Σιὥνος Αναξ πανυπέρτατος ἔσται, 
Ἀμφ’ [591 λῇ ρεοτερπέα δὼ τα φαίων μῷ ἱερουσαλὴ βθεοτερπέα ὀώματα ναίων, 

ἙΛΔΆΑΜΟΣ ΡΑΕ,, 
Τῇ τρισχαιδεχάτῃ δεκάδι χλυτὸν ἀλληλούτα, 

ἩἫ 90 τ' χαὶ λιγυρὸν πέμπτον ἄεισμα πέλει, 
Λαοὶ, αετλιχίην ἀναμέλψατε Παμδασιλῆος, 
Οὔνεκα νωλεμέως σφετέρην ἐλεητὸν ἀέξει. 

᾿Αθάνατον μαχάρων ἀνχμέξλψατε Παμβασιλῇα, 
Οὔνεχα τωλεμέως σφετέγην ἐλεητὸν ἀέξει, 

Μέλψατέ οι Βασιλῆα μεγασθενέτην βασιλήων, 
Οὕνεχα νωλεμέξιυς σφετέοην ἐλεητὸν ἀξξει, 

ταν δ 
Ὃς μοῦνος δεδάηχεν ἀθέσφατα θαύματα τεύχειν, 

" Τὴ , ᾿ Σ Ἂν, ἀν ΠΤ Οὔνεκα νωλεμέως σφετέρην ἐλευητὸν ἀέξει, 

Οὐρανὸν ἀστεούεντα σοφῇ τεχνήσχτο βοονῇ; 
» , 

Οὕνεχα νωλεμέως σοετέοην ἐλτητὺν ἀ ἀξηεῖς 

Γαῖαν ἐπεστέρεξεν ἐφ 
᾿ δὲ 
νοοῦσι» οὐ πρὶν ἐοῦσαν, 

Οὕνεκα νωλεμέως δἰ τε λ ιν ἐλεητὸν ἀέξει, 
Ὃς σθιναροὺς φωστῆρας ἐῷ τεχνήπατο μύθῳ, 

Οὕνεχα νωλεμέως σρετέοην ἐλευ τὸν ἀέξει, 

Ἠΐλιον φαέρδοντα ἴθαν ὑπεη στρ ἦδῦς, 

Οὔνενα νωλε: -μέως σφετέρην ἐλεηχὸν ἀέξει, 
Τείρεα χαὶ μήνην νυχίων βασίλειαν ἀταρπῶν, 

Οὕνεκα νωλεμέως σφιτέσην ἐλεητὸν ἀέξει. 
Πρωτοτέχων Αἰγύπτου ἁμῶς ἐδάματσε γενέθλην, 

Οὔνεχα νωλεμξέως σφετέρην ἐλεητὸν ἀϊξε!, 

Τῶν δ᾽ ἐκ μέσσων ἑλὼν ἐξίγαγεν ὯΝ χρῇ, 

Ούνεχα νωλεμίως σφετέρην ἐλεητὺν ἀέξει, 
ι ͵ Ὺ ᾿ώμε ἢ ᾿ 

Θαρσαλίῃ μάλα χειρὶ, βοαχίονι πάντα πεποιθὼς, 

θύνεκα νωλεμέως σφετέδην ἐλεητὺν ἀέξει, 

“Ανδιχὰ ῤῥτξάμενος Ἐξυηοχῖον πολλάχι πόντον, 
Οὕνεχα νωλεμξως σφετέσην ἐλεητὺν ἀξξε!, 

Τοῦδε μέσον στείχοντα διήγαγεν Ἱσρχῆλον, 
Οὕνεχα νωλεμέως σφ:τέρην ἐλεητὸν ἀέξει, 

Ὃς τ' ᾿Ερυθοῷ Φοαραῶνχ βίην 0᾽ ξὴν κάκτανε πόντῳ, 

. “ ἡ, 4 ᾿ ἄμεοι, 

Οὔνεχα νωλεμέως σφετέρην ἐλεητὸν ἀέξει, 

Καὶ γαίῃ ἀδσήτῳ γε δ: γαγεν ᾿Ισραῆλον, 
Ἵ : : τ νευβνε  ΦῈ Οὐνεκα νωλεμέίως σφετίοην ἐλεητὸν ἀΐξει, 

Ὃς μεγάλος βατιλῆας ὙΞα  ῦ τσ ἐπερλονι, 

Οὔνεχα νωλεμέως σφετέρι ην ἐλευητὸν ἀέξει, 
Ῥη!δίως δ᾽ ἀλάπαξεν ὑπερχ ὄδαντας ἄνακτας, 
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Α δἰμαπ]δογὰ ΔαΡΙΠῈ0 6[ ἀγβθη ἔπτη διπνΐ ροραϊονατη, 
Πιυμιπαπάσαπι ἰπἤγπια ἀσοίαλα πη ἀγ Ποῖ. τααπιιιτε, 
Ουΐθαβ πο Π 50 0115 πο 5}, οὐ Ππχϑὶ 05. 6δἰ5 δἱΐ, 
Νόχαο σὴ ἴόρι ἢν ἢπὶ ΡΟ ἢ 5. οοῸ}15, 
ΑΌΓΟΒ 561 απ} Παρ ητ, οὐ πο ἀμά! απ} νοσθηι, 
Νοαιο σοῦ ΠΑΡΙ 5 ἀνθ} δόγὶ5 οἄοτ. 
Νυὺὰ ΤΌ θα ρα! ράπῈ} ομϊα πιοὶ τα 5 οὐποηίαν, 
Νοπ ροά!θα αἰ πγα ἴῃ ἔδνγὰ νϑβιρίαμι ΠΡμΊαχΘ, 
Νραὰβ ἀδ καιαρα νοςθὶ οανίτ[6 Σ 
Νοὸη Θηΐπὶ αὐ 6 1ρΞῖ5. ἘΡΙΓ  ΡΟΓ Ο5. ῬΓΌΪΓΟΓΓα, 
ΒΑΡΎ 90 δ γῖβ. ἥδ! βαῖβ μη] 5, 

Ελ οπτῃδξ {πὶ 115 ἀπῖτηο {ἰδ 65. 5}. 
Οδη 8 αἰ] Προ, Βα ρίθ ἢ 15. ἀΟΙΔῚ5 5. 6115; 
[{πἰνϑεϑὰ ἀοηλὰβ ἀάγομῖβ, γοϑοπδίο Ποιϊῃ  ΠῸΠῚ : 
[μον] ἱποϊγία ἀοηγαβ, σαηίξα Ῥαβίονγοηι τα Δ} ; 
ἡ θὰ5 ἃ 5 πιοῦν Π6] σαγα! ὁ5}, γρβοῃαίο 1ἴ0- 

ἰϑοια. 
Τα ἀα }}}15 οχ Βδίομις Βθχ ΒΏΡΓΘΩΙῸΝ ΘΥΠ,, 

ἴΙὴ ἩΪ δι β8 16 πη] ἤ8ὸ σγαΐαβ ἀθιποβ πα Δ 5. 
ΡΘΛΙΜΌΒ ΟΧΧΧΥ, 

Τυϊοθυληνθ εἰοοαεὶ οἰονίοδιον αἰϊοϊκια. 
Φιοιιάμηι φαῖο οἱ σοπόγμη χιιηζεεγα. σαγητθη ἐδὶ. 

ῬορΌΝ, ν»επὶσαλίαιογη σονται Θοιῃηὶ, 
Οποηίαμα ρογροίαο βαθιὰ ἢ 5ου σον τη. Θαμ6 }ν 

ΙαλιονίαΙοια θοαιοτγιτι σοἸουναΐο ομε πα πὶ, 

Ωποηΐαῃι ρογροίπο βασηι τὶ ϑ ον σογάϊαιη ἀὐροῖ. 

ἙοΙοδταίο ἡ οσθπὶ ργωροιθηΐθηι ΓοσΌτῃ, 
Οποπίαπι ρουροίαο βαμ πιἰ86. σον τὴ αὐδοῖ, 

πὶ βοἴαβ ον βιπροπάα πιρρουϊα μαίτατο, 
Οιιοιι δ ρογροίαο παλτὰ τ δορί οον ἀϊα πὶ ἅπισοῖ 

σα αι εἰο  ]αἴατη βαρίθη! [θυ τοινε σομβ1{10, 
Θασπίδιη ρετροίαο 5ααῦὰ χη βοσισοναίατῃ δασοί, 

Τοντγατῃ Πἰρηχανδ συ ροι ἀηια5. πο δηῖθα, οχΒΊΒέ61.- 
[ὐτὴ, 

Ουοπίαπι ρογρδίσο σπᾶν πιϊκορ σοτ τὴ διιθδῖ, 
Οὐ νά |ὰ Ἰαπαῖπανῖᾶ καὸ ξαδειοαγ ν γΡρο, 

Οαυηίατη ραιροῦιο ααᾶτη Πι 56 γον ἀϊδοι αροῦ, 
ϑό!οιῃ ᾿ο  ἀπτὴ ΡΌ ΟΠ ται ρταϊαμη ἃτιρο ὃ), 

Οαοσπίαπι ρουρϑῦιο θαι τ βοῦ σονἀϊλπὶ ἀποροῖ. 

ΘΙ 6115 οἱ χη ποοίαγπαραηι ΓΘ  ΠΆΠῚ ΥἹΔΡΆΠῚ, 

Ουὐοηΐϊαπι ρογρθίιο 586 πὶ ΠῚ 5ο ΓΙ οοΓαἸα πὶ ἀπθοῖ, 

Ῥυππορδίογαῃι ΚΎΡΙΕ βία 8 ν᾽ ἀοπλ οθο οπα, 

Οπομίδιπ ρορρολιο ϑπᾶπὶ ΤᾺ ον οταἸδιὴ ἀπο, 

ΠῚΒ. ἀ6 ταρα]ὶ5. σαρίοπβ οὐχ} ἰβνάρίομι, 

Οποπίαπι ρογροῖηο βαλίῃ τὰ δουϊοογἀϊα τι δυμοί, 

Εϊάδηι νά] χβάπιι, Ὀνάο]ο οὐ ΐα σοι 5115, 

Οποπίαι. ρογμοίαο 9αληιὶ τα]βεγουῦ απ ἀυδοῦ, 
ιἴανίατν ΡΟΡΓΙΠΊΡΘῺ 5 ΠΆΡτιηι 585 0115 Τη8Τδ, 

Οποηίαηὶ ροτροίαο ϑααοι πὰ βο ΓΙ οΛ 1 ἀπσοί, 

Ἠὰυΐπ5 πιδάϊπαῃν ἃτα δα] ἴδηι δ ΌΧΙ [5ΓΔΟ]ΟΠῚ, 

Οαοιίαπι ρογρεναο βαάπι μὐδορισονάϊαπι ἀπροί, 

Ουΐχφαο ἄαθνο ΡΠιατϑοπθίὰ γοργά σὅπππι ἱτορὶῖ 
{πιᾶν]; 

Οαοπίαμι ρογρδίαο βαδηι τη οτισογάϊατα αὐκοῖ, 

ἘΠ ἴογγὰ αν ἐρδαβάιχὶ ᾿ϑγδοίοῃι, 

Οποπίανα μοῦρϑίθο δαδιῃ Π} 5 ΓΙ σογἸὰπὶ ἀὐθθῖ, 

Ουἱ πιᾶϑο8 τοσθ5 βοϊοπίον ἱπἰθτίουϊ, 

ποι δηῖ ρουρϑίθμο βιίατα πὶ βοτ οοταϊατὰ {πιρ6], 

Ῥδοῖϊο νονὸ ροραϊαία5 οϑὺ ΒΌΡΘΕΟΒ γ66885, 
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Οὐσηϊα πὶ θορμοίαο ἘΔ} Τὴ βασι σοταϊλιη απροῖ. 

ὑχιααΐατα οοιομν Διο σον δα το μθ ἢ), 

Οποπίατη Βογροίαο βαϑιῖ τ) ἰδοῦ οοτά τὰ ἀπροί. 

Ομιθηαθ [ογίοια να! θέ δ} γέβειῃ, 

Ουοπίανῃ ρουρμονιο σάτα τ βοσίοου ἀἸὰ ΠῚ ἀ 6 1. 

Ποναα νόρὸ αὐ 716 ἰθγγάμι σαρίοηδ, 5815. εἰν 151} 

[5ΌτΈο6}}}, 

πο! απιὶ ρογροῖθο βθδιῃ μβοτιοογάϊατῃ ἀπρ66ῖ. 

δογίοια 5πὸ ΓΛ} 0 σρροσίιπο ᾿βγδοίθιῃ, 

Ὡαυσπίατηα ρμογροίθπο σάτα χη ϑορισον ἀταπὶ ἀαροῖ, 

ἃ ΟρΡρυ ββογα πὴ ΠΟΒΕΓῚ προ θῖογ ἔμ Ῥάβίου, 

Ουοπίδτη Ρουρθίαο διιαπὶ πιἰϑεγςοράϊατῃ δυμθί, 

6 ἀαἴθια ἰγασα ! ἢ 15. ἸοΒΌ θτ15 ΠρΘγανῦ ῬΟμαΠ 1], 

Θαοπίαχ ρόύροιασ βϑθστη ηλδθεϊοογ πὶ δαρβθὺ, 

(πὶ ομμ μι θ5 θα {Π|05 σοπά 1}{ 5015 ρτῶθο!, 

Οπαπίατα μαγροίθο σθαι τη βου οογάϊαπὶ ἀιβ6}. 

ὈΟΙΟΡγαῖο ΤῊ} τρρόηγ ΠΡ ΠΤ ΠΟΣῚ 5.0 1161], 
Οὐοπίατῃ Ρογροίαο βαδτη πιϑουϊ οονάδτα δαμροί. 

ῬΑΑΙΜΕΒ ΟΧΧΧΥ. 
ἢ τυϊσορῖσια ἀολαιε ἀοοῖα αν ΐβ 
σανηιον ἰατποπία !οπισα ὧἀθ Ηϊονοιπα, χε 90- 

[ἀρἢ ὑδὶ, 
Ἀε Μἰλογιδαίονι, Βαϊ οπῖα πϑεεῖ πὲ αμα,ς 

ΕΙον 5 κοάθηιοβ Ππαπιίηᾷ 6 γ ἘΟἢἾ5. ΒΌΒΘΓ, 
ΔΙΟΙΠΟΤ65. 5108 15 ργωσο! δάσο [10] ανὶ 
ἴω πα θά το Παιέπιαι πὰ δι ρον ἔαρ  θ 118 ρογατοίοβα Βα 1:8 

Νοβισθ ΟΠ Ππᾶτῷ παθρομβιο οὐαηΐ σάλιο, 
Πππτὸ τα δρρυβαῖιίδβ ργάσῃοβ ἀϊἰχεγεπέ νἱτὶ, 

Νοβ αυϊάαδ ὁνογιυσαπί, σαπόγο 510] Πγι πτα : 

ἢ σαγπληριι5. ΒΙοπ 5. μ᾽ οροϑ αἀἰοῖο. σαπτιπι. 

μνπἢ ἴῃ ἀΠ6 πα ασιη οἷο ααϊάσα. ΘαΥ ἢ 688 

[ὑδρόγο ὃ 

δὲ, ἃ Ἡϊοτ βαϊόχῃ οἴαγα, α| ΟΡ 5 ἥποτο, 

Νοδίρα ΘΒ] ἐν ποαίαν σδρὰ ἀοχίογα Τὴ] Δ 1115 

Πα οσσθηΝ ἐπὶ σα {ὕτὺ τῆθη ἀγρδοαί πθαὰ, 

51 ΠΟῚ 81 δχ ἀπίπισ ΒΘΏΡΟΙ ΠΙΘΠΊΟΙ 511}. 

1 Ηξονβα θη οἱ Ἰα{πᾶπὶ ργοροβη ΙΟ, 

Εν αι, ολίο, {ΠῚ νὰ ΟΠ ν Ἰποδνῖδ πθπήπαμι Γάσπι, 

βοαΐατα ἀἴσὴι πάθον ἨΪετύξΟΙ]ν πῖτο θυ δ οβο, 
ἥογαια αἰ φασπάο ἀϊσομηίαπι: νάσπα, νοῦ {ὰ{5 

[Ρ1ληὶ Ρογοὰξ, 
Νόσαο δά πιὸ οἱ ραγοαν5 ἀσηρο αἄπας Γατσθ5 παρ οαξ 
Ὁ ΠΠπὰ Βα ν ] ΟΊ 8, ΞΟΙΡΟΥ Ὠβδρα 515: 
οα [5 ΧΕ] Ξιιμουϊογοια 1ΠῊ υἱο]οπίίαῃι τοδοι υἱν, 
(1 μοιρατα βαρον δοουάοῃϑ ἰὰ05 ματναϊοβ ΔΗ Δ ο.. 

ῬΒΑΈΜΠΝ ΟΧΧΧΥΙ͂. 
ζοιπημιο ἐαρλαγὶα ἀρηφὶ ποὺ ἐαγηιθη 
Δὰ αἀοοϊριαην ἐονέαηι ἀδεαάθηλ αὐφμίην Ξοριϊηνηι 

[65 

ΠλἀοΒΙ 65} ὁονάο, ἴδχ, (πὰ αι ηλ σα Δ), 
Θπρπῖα πὶ ΟΠ αἰ ζαγ]α ν ρα ΙΗ 158} τχθᾶ. 
σύμ, δ οαΐδ, ΟΟΙΘὕταΡο ἴὸ σα  Ἰοβῦ α5 σορ 5: 
[μλη δ οι  αὐπιπὶ τὰ ΓΘ πΊρΊ αν σοι ον ογάρο, 
λα άϊο οι! ρασατα πηλοῦ Δ Β0, 
Ἰαδιηα δ μι ]56 ΓἸ οὐ ἸΔῖὰ, δὲ νΘγΓαχ ΘΟ 5. ΠΠΠΠΠ|, 
ΔΌΠΙδ1 ΠΟ ΠΙΠΊ πὶ ὁπ ΐα ἀρταηαίυτ ἰἀπτη οἵη ΐ- 

ΓΡ115. Προ ΡΆΠ8. 
χαι] ἢλ. γοσαητὺπὶ πα π10 ἀ ΡΒ 1 [ΠῚ 65} ρυθρασί: 
ΑΒ) Ὠοβίρδ 5. {Π|Ὶ| 615. σαι μας βαρ ροάίοϑ. 

ἈΡΟΙΙΝΆΒΙΠΙ ΕΡΙΒΟ, ΠΑΟΒΙΟΌΝΙ 
- Ἄ δὴ Γ μ κι 

ἃ Οὔνεχα νωλεμέως σφετέρην ἐλεητὸν ἀέξει, 

1520 

ἀντίθτον Συνῶνα ᾽ ᾿λὔδναδε ων πν 

Οὐνεκα νωλεμέως σφετέρην ἐλευ τὸν ἀέξει, 

Ὡνόν τε σθενσδὸν ἔως δὰ Βαρώ νον ἄναχτα, 

Οὔνεκα νωλεμέως σφετὲρ τὰ Βλεη τὴν ἀέξει, 

Τῶν δ᾽ ἄρα γαῖαν ἑλῶν, σφετέροις διεδέσσατο χληρον, 

Οὕνεκα νωλεμέως σφετέρην ἐλευ τὸν ἀέξει, 

Κλῆρον ξῷ θεράπουτι χατὰ χρέος Ἰσραῆλον, 

Οὐνεχα νυλεμέως σφετξέονν ἐλεητὺν» ἀέξει, 

Εἴνεκὰ τειρουμένων ἡμῶν ἐμνήσατο Ποιμὴν, 

Οὔὕνεχα νωλεμίως σφετιρ ἢ. ἐλεητὸν ἀέξει, 

Ἔκ δ᾽ ἄρα ῥ᾽γεδανῶν δηΐων ἀπελύσατο ) αὖν, 

Οὔνεχα νωλεμέως σφετέρην ἐλεητὸν ἀέξει. 

Ὃς πᾶσιν ἤχλίγν οἷς ἔκτισε μοῦνος ἀπᾶζει, 

Οὔνεκα νωλεμέως σνετέρην ἐλεητὺν δέξει., 

Μέλψατέ μο: Βασιλῆα μδγαν πίλου ἀστερύξιτος, 

Οὕὔνεκα νωλεμέως σφετέση ἐλεητὺν ἄξξει, 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΑξ. 
δεκάδος πινυτοῖο Δαυῖΐδου τρ: σχὰ αἰδεχατ τς ὃ 

., " ᾿, 

τόπεο ἕκτον ἐτύχην, άσμα γόων ἄμφ᾽ ᾿Ιερεμίον, 

"Δ μ᾽ ἸΞξρουσαλῆς, χθυλώντουν ἤλρον ὁὺ ὕδωρ, 

᾿ “Κἰ"᾽ - »} ." Κλαύσαμεν ἐζόμενοι ποταμῶν βχδυλῶνος ὕπερθεν 
Μνησήμενοι Σιῶνος, ἀριπριπέίυς τ᾿ ἀλεωοῆς, 

Μεσσόθι γάο ποταμῶν ὑπὲν ὀλεσίκχσπον ἴτέαν 
ε ἔπος , ἐν ΑΣΣ Σ τὴν ἸρΉΚῊΣ -" 
πρτελτο. ὐπρυρροα ὐπηραμαρ λιγεῖαι, 

Ε ΠΝ 
Κεῖος ὁ ἀνειβύμενο: ληίπστοσες ἔννεπον ἄνδοες, 

᾿ Ἡμέας οἵ τε ἔπερσαν, ἀειδέ! 
Ἔχ μελέων Σιῶνως ἀγακλέος εἴπατε μολπῆήν, 

Ξναὶί σφισιν ὕμνον" 

( 9εῖον ἐν ἀλλοδαπῇ πῶς μὲν μέλος ἔστιν δεῖσαι 

Αὐχ 'Ἱερουσχλὴμ πολυήοατ τῇ, σΞΐ λχαῃοίμην, 
᾿Ημετέρη Ἀελάθηιτο οἵ ὌΝ ψατὰ δεξιτεοῦ χεί : 
Πυηγνυμένη πεοὶ λαιμὸν ἐμὴ καρφοιτό γε γλῷτσχ, 
τ μή σεὺ κατὰ θυμὸν ἀεὶ πον. εἴην, 

ς ᾿Ιξρουσχλὴμ καὶ εὐφροσύνην ποούχλοίαην, 
ν σὺ, Δίάκαρ, τίχξέων ἐπιλύθ:) σαήποτ᾽ Ἡόου 
"Ὅλύιον ἔμχο ἔχειν Ἱερηυσχλῆς ἐριπέμου, 

Τῶν ποτε ἡδόν το" Κενεὴ, χευξή τὶς ὅλοιτο, 

Μηδ’ ἔτ: οἱ φείδευθ:, Ξως ἔτ' πορμένας ἴσχε!, 
Ὧ θύγατερ Βαδυλῶνος. ἀεὶ περικάμμορος εἴης" 
Ὅλθιος ὃς προτέρης σε βίης ἀποτίστται ἀνὰ, 
Ὃς πέτρης ὑπένεοῃε ὐλὼν σεὸ νέπια ρήξει, 

ἙΨΑΛΜΟΣ ΡΆΑΣ’' 
Ὦ Ξυνὸν Ζαχαρίου ᾿Αγγαίου τόδ᾽ ἄξισμα 

Πὸς πρισχαιδεκατ τῇ ὀεχαῖι λιγὺ ἕύδομον ἔνν:, 

᾿Αλήντῳ κραδίῃ, βασιλεῦ, τεὸν αἴνον ἀείσιο, 
Οὕνεχα παντοίων ἐπέων ἔχουτπας Ξμεῖο, 
ἼἌντα, Μάκαρ, μέλψω σε θεοῦμήτων στρατιΐων' 
᾿Αγχραντόν σεῦ νηὸν ἐπεσσυμένως λιτανεύσω, 
Σπουδῇ Παμδασιλῆος ἀχύσατον οὔνομα μέλψω, 
Σὴν τ᾽ ἐλεημοσύνην καὶ ἀληθέα πάντοτε βουλὴν, 
Οὔνομ᾽ ἐπεὶ πάντων χραέει σἷη πάτω ἀνάσσον. 

Κεκλυνί μεῦ χαλέοντος, ὅτε χρίος ἐστὶ λιτέσβαι 
ἸΕυχ ἢ νοιτέργ, ζωαρκέα καὶρὸν ὀπάζοις, 
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ΤΡ 
Αθάνατον βασιλῆες ὅλης χθονὸς ἀείδοι:», 
Οὐὔνεκχ παντοίων σίθ:ν ἔχλυον οὔχτι αὐθων, 
Θειτπετίοις 

λζ 
ἧες 

μελέεστι» ἀνομνύήσουσι Θεοῖο, 
Οὔνεκα δὲ ἀρυνα χυῦος ἀεὶ νερτεσσί χγαλύπτει" 
Δἰδν ΓΑναξ ὕψιστος, ἀτὰρ χραμαλώτχτα λεύσσει" 
"Ιόμων δ΄ τ πεν πελεται, καὶ τῆλε δεδοσχώς, 
Δωγρήσεις ὀλοὴ κε μέτον δεδικη μένον ἅτ. 
Χεΐῖοχς δυσμενξεσσὼ ἐμοῖς θώρηξε χολωθεὶς, 
Δεξιτερὴ δὲ μὲ σε ἴο χαχῶν ἀπελύσατο μόλθων. 
Ἄντ᾽ ἐμέθεν δηΐοισιν ἀχερδξέα μισθὸν ὀπάζοις" 
ἘΠ ΝΣ ἐλεητὺν ὑπὸ στερνοισι ϑυλᾶσαοις' 
Μπ ντε ς, ἸΡασιλξῦ, ΟΝ ὑπερόψεο ἔργα, 

ΨΑΛΜΟΣ ΡῬΛΕ, 

Ὡς λιγυρὸν μέλος ἦσε Δαυΐξης 
ἀτοστιν ἐΑΠΙΟῚ καὶ πτοιαχοστῷ. 

᾿Αμφὶ δίασπο γρὲ 
"Ογδοον ἀκ ΥΩ 
Αὐτὺς, ἜΑ Σ, ἐθλης αξ, γαὶ ἐξιυνεύσχο λίην, 

Οὐδε σε ἑζόυ. Ξηός τὸ!Ἦ χαὶ ΟΞ ΤΕ 
᾿ 

τξ τε λήρω. 

“7: ὑπὸ στέρνοισι ενοινὰς, 

ἐγρθμε Δ ξ τος 
Νόσφιν ἑμὰς ον 

λνος ἀνιχνεύων χαὶ ἐμὴν Ἰρεῖαν ἀτ ταρπόν" 
ἘΝ 

Οὐδὲ - "ἢ προλέλαστο χελεύθων' 
Οὐδεπω ἐχ γλώσσης προχέτιν ἀδε ἐὐνεῖυπημ ἔγνων, 

εοἷἴς ὅτσοις τίς 

Αὐτὸς ἔφυς πυμάτων τε παλα!γενέων τὸ χέμων, 
Καί με διαπλάσσας ὑπερήχαο γεῖρα Ὁ ον 

θαῦμά μ' ἔχει ὅτε σεῖο περιφοάσομαι φοεσὶ μῆτιν, 

Οὐδὲ νόῳ δύνχμα! κοὰτ τερώτατα πολλὸν δοᾶσθα: 

Πνεύματος οὐχ ἄρα σεῖο μένα χράτος εἴεν ἀλύξα' 

Οὐδὲ τεῆς ἀπάνε"ῃε χατακρύπτεσθαι ὀπωπῆς. 

Οὐρανὸν αἴχε μόλοιμι, τεὸς τρόνος οὗτος ἐτύχθη. 
ἽΠν ἀἰδηνδ' ἔλθοιμι, καὶ ἐν νεκύεσσιν ἀνάσσεις" 

Ἔ; δὲ χαὶ ἰθυπόρους πτέλυγας ἀνεμεοισ 
Αὐλισθῶ νεάτοισι πολυσμαράγοιο ταλάστη ς" 
Ἔνῃχ χε σῆς παλάμης δευόσομαι ἡγεμονῆος, 

Καί σεὸ δεξιτεοῆς, ἵνα ον βίος ἔμπεδος εἴη, 
Εἴπα ὃε: Μὴ τάχα με στείῳ 

ει πετάσσω, 

Ζ ἢ, χει 3) 
ἅψε: φθισιμύροτος ὑρῴνη, 

τὰρ χνέφας ὥλχσε φίγ- 

[ὅς 

“Ὄρφνην γὰρ δεδάηχε τοὸν φάος ἀμφικαλύπτειν, 
Κυὶ νύχτα δνοφεσὴν τελέξι ων ὄροτον ἧμαρ' ΠΡ ἐς αγν φτν 
Οὔτις ἂν ἀγνοίη ποῖον χυνξρας ἢ οάος εἴη. Ὑ ο τὴ τ ὑπ ͵ 

Οὔνεχεν ὁ αττεροῦς, [χτιλεῦ, ἐχτήσχο νεφρούς" 
ΓΑλχχο ἐμὸν, Μάκχο, ἐσσὶ »ίλῃς ἐν γαστρὶ τεκούσης 9 ἐμὴν, 2. ᾿ ἵ ἧς, 

᾿χπάνλως τὸν ἐμὸν Βασιλῆα βοήσω" ᾿ ἢ Πα 

θυμὸς ἐμὸς σετεν ἔργα, Μάκα», περι αμθε᾿ ἀνέγνω. Ἔ ᾿ 

Γινώσχεις ἐμεθεν ΕΣ ἔπλασας ὕστεα λάθοι, 

Καί μεν νερτερίοις βιότου στενος ἐστὶ θεμέτλοις, φ 

Εἰὸ ὃες, ἽΑνας, μ᾽ ἘΞ νά ἘΠ ΣΝ γαστρὶ τεχο πὰ 
:ὅ. 

άλλων ἅμα πάντας ἐπ᾿ ἀχράντῳ στο Ἢ ὁλ 
ὑὸς τις ἀμφαϑὶ ἔὴΝ πεχταινομενοισι παρείη. 

τ »" ᾿ ’ Αὐτὰρ ἐμοὶ περὶ ἀλλα φίλοι σετεν εἰσὶν ἀγητοῖ' 
᾿Αρχομέενων δὲ μάλιστα βίη χαταραίνετ᾽ ὙΜΙ͂Ν 
ψάμμον ἀοιθμήσχιμι πολὺ πλεὸν ἥπερ ἐχείνους, 
᾿Εγρόμενος μετὰ σεῖο διηνεχεὼς ἔτι μίμνω. 
Αἴἷχε καταχτείνειας ἀτασθχλτης θεράποντας, 

Φευγέμεν ἀνδροφόνοισιν ἐμὸν μίνὸς αἴψα χελεύω, 
᾿ΔΔλ᾿ ἔρεβις, χενεὰς ὅτι μεὴ πέρσουσι πόληας, 

ΙΝΤΙΕΡΕΙῬΑΤΙΟ ΙΝ ΡΒΑΤΤΕΝ 1532 

Α Τιυληχονία! γι Τρ 68 (οἴ 15. (τ δὶ ΘΙ ΟΌΓΕΊΕ : 

ἡ ἴα οἰπῃἰἴατίοβ (05 ἀπ ἀἰθγαπε ἃΌΓΙΒΕ5 5Θ᾽ ΠΊΟη 65. 

Ὠϊνπῖβ σατ πη ηἶθὰ5. στα πὶ Πέτα, 

(αοπίδιι αππ0 ἰότγᾶηὶ δ] ουα ΒΘ ΠῚ ΡΟΓ ἢ ΒΡ 5 τοι ἵ: 

δια ον ἰοχ ΔΗ ἰ5ϑιιδ, ἢ χατα {Π πηι Ὑοβρ οῖ! ; 
ΌΤΙ 5 ψΟΤῸ Δ] 55] ποθι 65 Ὲ ΟΕ Ἰοπρ δ ρυοβρίοίσῃς, 

ὙἸνΠΠο 15 μογηιοίοξα πγὸ πχθάίαμλ ν] Ποία ηιὶ Ποχᾶ. 
ΜΠ Ὰ5 Πα 1ΟἿ5. Π16158 νη 5}1 ἰγα 5, 

Ποχίονα ν6γῸ τὴὸ ἔπὰ Π18}15 Πρ ογαν ΔΒΟΥῚθ}5. 
Ῥγὸ π|8 Ὠοϑι Ρὰ5 ἀαϊῃποβαπι πϑγοράοιῃ {θυ 5 ̓ 

Ρογροίιο αὐἰϑανι σον ἰατα ἰῃ ΒΘΟΙΟΥ 15. οτιδίοα 5 
ΝΘ χὰ6 παν, ἱ6χ, Δ }5 ἰαϑρίοἰα5 ορονὰ, 

ῬΞΑΤΜΠΝΒ ΟΧΧΧΝΙΠΠ. 
1Ὲ αϊερονβίυπο εἰταπμίιγα σανγάση σσοὶπξ Παυτὰ, 
Οοἰακια πρυα θη ἰθδιηλιίοι δςὲ δὲ ᾿ἱοοςὶπιιμη. 

ἴρβε, ἤδχ, σοβπον βε τὴθ, δὲ ργοθαβι αὐταῖς, 

Νοσαθ (6 Βοάοηβάαο οὐ βαυμοηϑ Δ] Ζαλη 4ο Ἰαΐοο. 
Ὧδ Ισῃρα πλθ685 1π|6}} 6 χ 151 ἴῃ Ῥβοίογι 5. οομία ο- 

(μ65, 

Ὑρϑυρίαμη ἰπνθϑι  ρΔη8 6], τα ϑαγ τϑοΐαπι νἴαπι : 

Νδαιο ἰὰ05 οοῦ]ο5. αἰ ψαα τὰ δασατῃ [αὐ νἹ ΛΓ ΠῚ 1 
Νϑάας (ὁ πσυα ἔππάονα ΤΠ] σάτα 5οἶνί, 

1058 685 ὉΠ πιστὴ χὰ Δ Π αογθαὸ ρμουΐίι, 
Εν τὴο {ΠΟ 8. Βα ΡΟ 511 ταα πῃ ΟΡ], 

Μιγδοι τὴ Βα Ρ6 . Παὐπάυ ἱππαπὶ μβογροηιΐο ΔῈ]- 
{ΓᾺ}5 σο βιὰ, 

Νοαιο τηοηΐα ροββιῃ να} 1551 Π)ἃ την] πὶ ἡ ενθ. 

ϑρίγίζαπη απ αἰΐψας (απ Ἰρρηβ. γορὰν Γαονὶξ οἷς 
(προνο, 

Νϑάπο (0 5δογϑτα ΔΡΒΟΟ αἱ γαϊδι, 

Οὐ αι 51 σοπβοθπάδσηι, (5 Προ α5. Πα 658: 

0 5Σ 1ὴ πη γ ττα ἀρϑοθῃ θη, 6 πὶ χδ᾽ τη οτ πο 5 1η}- 

(Ῥογαβ: 
δὲ νῦτὸ οἰίαπι τϑοι συγ α α]ὰ5 νη 5 αχίθποτγο, 

ἩδΙζανογο ἴπ ΟΧΊΓΘΠῚΪ5 ΞΕΓΘΡΟτί πηανΐβ: 

11 (πα τπᾶπα ἰηάῖσοθο ἀποο, 

Εὸίας ἀοχίρνα, αἱ πὰ! νὰ ἤστηα 51}. 

Πιχὶ νοτο ; Νἧ [ογῦβαῃ τὴ0 σοποι δὲ ΠΟΛ  Π 1} ΟΟΣ- 

(τυρινῖχ σα] ρο: 

Νοοίοπι νοτὸ ΒΌρογαραὶ 1118, αἱ, πο τῶ Ἔχρα] - 
{γαπὶ ἡπηρῃ. 

(ΔΙ πὶ δαί πον ὑσσιπι Πππ ΘῈ ΟἸΓΟῸ ΘΟ ρΌΤο, 

ἘΠ᾿ ποοίθιι οΔΠρί οκδηι βο 1} Το άπιη ἀΐοιι : 

ΝΌΪΙι5 ἱβποτοὶ απ] οταραβσσϊαπλ απ πῃ οἢ δι οΥ ἔ, 

Οὐα ποΞξίγοβ, Παχ, ροββϑαϊβί! γθηδϑ: 

Ταίαπαθῃ τοῦτ, Σοαίθ,θ5 οἰᾶτα ἃ} αἴθτο πηαίγίξ, 

ῃ Κχίπλϊο δαταῖγα θη δαν λθὰτὶ ΒΘ, οἰληιαβο : 

Δηΐὴα τηθ8 {πὰ οροτα, Βοαίο, δίαροηα οορπον!, 

Οορποβοὶβ τῆθα 4} ΠΧ 511 οββα ἔπι οούμ!ο. 

Ἐπ χοαηὴ ργοΐαπαβ νι ναν τοραν θεὺ Γι πἀδηιθι ς. 

ψιάουα5, ποχ πο προγδοίαχα αὐλὴ α ογο πα τ 5, 

ΟΥμΔΏ5 5π|ὰὺ] ΟΠ 65 ἴῃ Ρατο (πὸ ΠΡτῸ : 

Νόχαο αἰ 4115 ραίδτη ὁο 15. ἀἀοΥῖθ. 

Οΐοσαμι ταὶ αἰ ἴῃ σα θεῖ τοὶ [αὶ Βαμ ἀπ τ 1105: 

ϑαρα Π οναῃι νοτὸ τπαχὶ Πχὸ 18 ΔρΡρΡαΥΘΙ μΓαβ ΔΜ ΠΟΥ. 

Αγοπαιὴ ἀιπυτϊπογαύθηι ἢ ἀΠΠ0 παρ. αυσπι 1105: 

Ποϑυγροπβ ἰοῦ Ρογροῖαο ἀὐηαο τᾶ 80, 

δὲ οὐοίάοτίβ ἱπλρ᾽οίαι!5 [ἀπλ105, 

Εαρονδ ᾿ιοιῖοἰ 415 τὰ ΘᾺ πὶ ΤΌΡῈΓ δίδίϊηι [1000. 

δι ἀϊοῦδ, νασὰ5. φυιο πο ὰ5. ΒΥοσ(ΟἹ οἰν ἰα!65, 
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51 ΠΟ Οδόρθδ οὐργαηὶ Πραὶς, 
Βαρον ἐπ: θλϊφὺβ γ6ΓῸ τῇσι. Δ ΟΞ συ α: ἀπ᾿ λ 5, 

θα οἴθπ 5 ὁρσὸ ΡΟΥΘ  βδὴιο οὐ ΘΡΆΤΩ, 
ἔν τ ΠῊ πα ποὶ οὐ ἄθ δὲ Ἰπἔσ πο} θεδηῦ, 

γργαι δοοπύαϊε δᾶηι τσ αἰονν ὑΓΌΡ 65 : 

Ὑδδη ρα νονο ΘΓ} }{Π|ΞΧΡΊ ΓΝ ΡΥΌ Βα ΟΠ Ι5. 
Ιάβριος ἃπίοτῃ, 51 Πο ἢ ΟἹ γ ἦι γπ Δ] πὶ ΠΟ 501 15 518], 
ἘΕ μὶς επἰδὰ5. ΡΘΡΡΒΙΑαΙ5 τἰ15. 

ῬΒΑΙΜῸΒ ΟΧΧΧΙΧ, 
Εία ἰὸς ϑανίαϊς ἑαπονίθν σαν ηιοῖ, ὁ51 σαι ]ο)ιὶδ, 

δὲ ἀυρίηια ἐδλἐΐῳ ποηιίηλ γφ Οεθαίο, 
πΠύμπαῖι, θδίο, πα ἴα ΒΡ παπιιᾶηὰ τη Βούνοϑ, 

Υἴσπηι ἡθγοὸ οαρονα ἰδία πὶ Π0015 ἀὐχίϊατη [6 Ρἃ5, 

ὉΠ 8015 Πι} αϑἴα ὀπτὰ Δ} 115. σοσ ἀνοταῃὶ, 

Ταίᾳ ἀ16 νοτῸ ῬοΡπἸοίοθο5. θα αλἱ ἔα 1118. 

σι ϊη. διατὶ 5οΡρΘ α 5 γθδη 115. ἀοαθ θαπῦ 51- 
{πη θτα, 

᾿Αβρίαϊξ ποπιϊοίῷ Ἰῃ Τὰ 15 το πον σὰριΘ π 85. 

{παι ϑορνον οὐϊοϑα ἀο πηαπ ΒΟ ΟΙ ΘΡΔΙΟΡΏΙΩ 
Ψ]γ]5 ἃ 1] 0818. 16, [6 (1551π6, [ΔΟῚῚΡ βούνοϑ, 

νοβ βία ἔπυθάτο (αἱ τλθ., ἀπὲ }}5 οὐρα δὴ} : 

ιοσμνοβ πη} ἀοῆχορασῦ Βαρουθὶ ἰλάπθὺβ ὙΠῚ Σ 

Εππ65 γόσο οχίθηϑρεπὶ 161 ἴῃ τ οῖξα μρα δ ἃ 

Ῥοβιοναμῦ γορὸ ΘΒ] απ 05 ἰῺ Ὑὴ]5 ((α]οδ5.5. 

Ὠϊχὶ ἤθὸ γορὶ : Ποῦ, τὰ πιδὰ 5005 δι 
ΘορΡοοδιοπθον χα 1 λθατη, Βα ηηὸ ῬΆΒΙΟΓ, 

Εἰοτπαβ 65, οανο, Ὑἱν γὙΘ.Ὸ ΤΩΣ 65. Ἰαϊήθη, 
ΑὐχΙΠ πὶ ταΐ εἰ σἀρ! 5 οραύθμι ἰὼ οποία, 

Να ἀἰδδίραῃ5. ἀδϑια ϑείατα ποθῖδ, ἰραάαϑ Πα ΠΠΌΡ Τὰ 
{πε π5; 

Νὸ πιο, θαϊα, ἀόβρυὰβ δαὶ ργῳδατη ἀρβι ἀ 611}, 

Να ἴονίο νἱοίονος [ΒΟ] ΘῊ Ε115 ΠΕ] ΔΕ. 
Τὰ οἰγσοθε αι 51}} θα σὴ οαμαι τη! τ 5. οὐ δ 8, 

Εἰ Ταήοσι αν ρογηϊοτοβούτιι ἸΟῪ» ᾿ρβὸβ ορθυῖοί, 

δυθολθ5 Ἰμἀο 6551 1ρὴ}5 ἀπ ρδν 605 σασοαπε: 

Ἐκ 110 ψτορογᾶπίθ ἀφ] οῖδ5. 805 πὶ ἰονγαπὶ 158: 
Ναπαάδηι Βα [Ποϊοιέ τ }}5. ψιλοὐ] οὐτ. 
ψίσαιῃ πμασβαηι ἀρ) το δ!  Πσπιιὴ ἐδιηγ 5 : 

Οαρῖίϑε τόρὸ ἐπ) αβίιιο. σὰ γπά]οβ. ἀσονο5 ἀπίχηλο, 

Τασϊοίαηι τη οἰ ν ἰδχ ρὰθρμοῦθι5 ἴδοϊοῖ, 
ΒῈ ᾿αβι δια πόρτα Ὀσωτθν 1 πα υδαι να  ι5. 

ΨεΡγαπιίαπιθη βαποία (86. πιοτ 1 1π|ὶ ΘΔ ΠΟΙ σρηθγα ΠΟ: 
ἈοΟῦ σαρβαπι Ἰλοιῖθ οἰπν] λύθη! ὁατὰ ψαλία. 

ῬΒΑΒΜΠῸΝ ΟΧΙ. 
Ἡντηιη αἰορλτοδιην ἐαρῖσα οὐἰλαάγα ποσμίαξμν 

θωυτα «ὐοΐίρτῷ ἐξ σιιαγἹὰ ἰρφι δ, 
Νοϑίναθ εἰαιλ η 15, Αδχ, δχάνεἢ Π60 85, 

δα ΠΟΔΠοπΐ ρν 5 τα δῦ [ΟΠ 6 ἀνθ η), 
πάμο, Βολίο, τοσανορο αλη δα} γ οθιχι ΤῊ ΔΠΥΠΊ. 

Οονδιὰ ἰο ονα οποὴι Ὠιθάλη 50] Πποθτιβαχῃ ἀἰτὶ μα 5 
γεθρουπο δας θὰ 5.0}}}}8 5δοτί βοῖο τχδηιβ ,ΓΟ110, 

θὰ οἰγοῦ ποδίγοβ οπβίοἠδια οἵ βορέαι ἀδανθδ: 

15 ἡγοῦ ἤτοβ ροΓίάγααιη ἐχίοη 8 νϑύλοθ, 

ΑΙ σΊἢι ἀνεῦίαβ ΠλΘ ΠῚ ἃ νου ϊη5. ἰη π|8, 

Ναας χ] 8} ρϑοσδί! δχοι βάτο ἴα νυ μα αἰ θ5 οὐτς 
(ἀ!51}, 

(30) ἴκελος. Ἐοτίς, ἰκέλοος. Ἐριτ. 

ΑΡΟΙΙΝΑΙΘΙ ΕΡΙΒΟ, ΠΑΟΡΒΙΟΙΝΙ 1534 

ἀ Εἴ μὴ ἀπεχθαίροντας ἀπεχθχίρεσχον "Λναχτα, 
Ἔν ἔρις : 

Τοῖς δ᾽ ἐπὶ δυσμενέεσσι ν ἐμὸς σατετέκετο θυμὸς. 

πάντας ἔγωγε το πεαόρὰ σπογέξαχον, 

2 Κα! μο' ϑυσμ δ: ΤΡ αροὶ ἤσαυς 

᾿Αλλὰ περιφρα τὺ ς πὸν ἐμὸν νύον ἔξερ ξείνηι ς᾽ 

Ἴχνια δ᾽ ἀλύκτοισι διοπτεύσειας ἐλέγχοις 

Δέρκε ο δος 

“͵ 

εἰ μὴ πᾶγχυ γυκῶν ἀφαητος ἐτύχθη», 

Ὄφρα με ΕἾΝΕ ΟΝ διηνεκέεσσι κελεύθοις, 
ΨΆΆΜΟΣ ΡΑΘῚ. 

Καὶ τόδε Δαυΐδου λιγυρὸν μέλος ἐ 

ὃ 
Αὐἷϑε, ἈΓΡΌΝ χακότητος ἀπ᾿ ἀνδουμέου με σχώσοις 

ὭΣ τρισχαιδεκάτης εἴνατον αὖ 

"Ανῦρα δ᾽ ὑπεχουγέειν ἀθεμρίστιον ἄμμιν ἀλάλ ΤΑ, 
ὕορετ τερις ἀρθέμιστα μετὰ οσεσὶ μερμήιζαν, 
ἬἩμάτιοι δ᾽ ὀλοούς μοι ἐρωρίσσοντο χυδοιμούς, 

Β Γλῶσσαν ἑὴν ὑφίεσσι κακοῖς θήγεσχον ὁμοίην, 

᾿Ασπίδος ἀνδροφόνου περὶ χείλεσιν ἰὸν ἐλόντες 
Εἴὴε φυλ ἀσσοίμην στυγερῆς ἀπὸ χειρὸς ἃ 

᾿Ανδρῶν ἐξ ἀδίκων με, Μακάρτατε, ἐεῖλ σχώσοις, 
Ἴχνια συγχεύϑιν οἵ μευ ὁρετὶν δρμαίνεσχον" 
Λάθοια μοι χοτέπηξαν ὑξερφρίαλο "λέν ὀδρειες 

Ἀτηρίυθους ὃ δὶ δίχτυα πέζης" 

θέντο δὲ δοχμάσαντες ἐπ᾽ οἴμοισι ̓ δφδευκοὶ ἡ), 
Εἶπα Θεῷ 8.χσ:λῆ:" ϑεὺς, σύ μεὺ ἐλπὶς ἐξ θη 
Ἱκεσίης ἐπάκουσον ἐμῆς, πανυπόρτατε Βοι μήν, 

ἐλοθιτός ἔσσι, Μάχαρ, βιότου ὃὲ μοι ἔπλεο φέγγαῷ, 

Αλχαρ ἐμῆς κεφαλῆς σχιόεν κατὰ δηιοτῆτα, 

Μὴ χεδάσας πόθον ἄμμι, 

᾿ ξτάνυσαν ἐμῆς πε 

πόροις μέλπηθρον ἀδέ- 
[σμοῖς’ 

Μή με, Διάχκαρ, ς ἀρπαγμα μὲ- 

[νοινῆς, 
λήπους νιχήσαντες ἀγηνοσίησι μανεῖξν, 

ἑρῆς ἜΝΙΗ κακομήχανος κα 
Καὶ ἊΕΞ βελέων ἀλοῶν κἀμχτός τ εαϊ ἀμφιχαλ ὄψε!: 

Κύκλῳ ὑπὸ σῳ 

λνθρακες ἀχαμάτοιο πυρὸς μετὰ τοῖσ; πέσοιεν" 

γψόθεν ἐ ἐσσομ ἐνῳ χαθέλοις σφξας ἐς χηόνα πουρτῷ" 
Ὡ ἢ 

Οὐδέ ποτ᾽ ἀὐχέ 
πὰ τι Ἀν 

σσουσι κακοῖς δεῦμη μένοι ἥτορ. 

᾿Ανέρα λαυοἀγόρην καθέλοι χακομή χανος ὥρη" 
ἐαρινῆς ει ΟΝ ἀθέμιστος ξῷ χατὰ χάθεχ ΤῸΝ 

Εὐδικίην ἀδόνητον "Αναξ ὥρη, ὦ τσίστές 
Καὶ ρέμ:ν ἀκ νῶν παρελεύσιται οὐπ 

Ἕμπα ἽΞ μὴν ὁσίη ας: βοοτῶν μέλψει 

Εὐρθέες αὖ Βασιλῆος διμσῦ ναίοτεν οὐδ τα 

ῬΆΛΜΟΣ ΡΜ, 

Ὕμνον ΟΥΔΑΝ ἥεντα φίλῃ 95 αἰνν: λιγαίνει 

ἀαυίΐδος δεχάτης καὶ τετράτης δεχάδος. 
ς Ἱπμετέρων ῥόθονεος “Ἄναξ, ὑπάκους λιτάων" 

᾿[κεσίνς τανύσειας ἐμῆς ἀρ'ήκοον ονὸς, 

Εὖτε, Μάκαρ, χαλέσαιμι πεὴν ἐπ 

ἔλντα σεὺ εὐχολήν μεν ὅπιυς θύος ἰθύνειας, 
᾿Βοπερίῃ δ᾽ ὕκελος (20) θυσίη παλέμας ἀνατέρο 
Δὸς περὶ ΤΟ ΤΟΣΣ : ρυλακὴν χαὶ ἔοχος ὁδοῦσ' 

Χείλεσι δ᾽ ἀσφελὲ ξας πυλέων πετάσειχς ὕπομῳ 

Θυμὸν ἀποχλίντιας ἐμὸν μύθων ἀθεμίστων, 

ὌΡταΙ γόνα χα 

μι" ἰ- Ἀ { » - ; Μηδέ μοι ἀμπλαχίης πρόφασις βουλῇσ; μελίσει, 
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᾿Ανάσάσι δοσνοικίης καχηεργόος εἰς ἕν ἰόντι" 

Τῶν δὲ μετὰ πρώτοις μηδ᾽ εἰς ἀγορῇσι (21) φα- 
[νεἰην. 

ἀμηθείην δ᾽ ὁσίων ἐλεὴ μοσύνῃ καὶ ἐλέγχοις" 

Μηδ᾽ ἔτι αἰνοίμην ὁλοῷ κάρη ἀνδοὸς ἐλαίῳ, 
Εἷς ἔτι νω:τἔου σφῳετέγοις περὶ μήδεσιν εὐχή, 

Τῶν μὲν ἀμχλδύνοιντο δικασπόλοι ἐγγύθι πέπρης 

μύθων σθενα σῶν ἀΐοιεν ἐμεῖο, Θαρσαλέο! 

“Ριζόθεν οἷα λόφος τὶς ἀποτμηθεὶς ἐλιάσβθη" 

στία τῶν ἀἰδχο παρασχεδὸν ὧδε χεάτθη. 
Πρὸς σὲ, Μάκαρ, ποθέουσαν ἐμὴν τανύεσχον ὑπωπήν" 

Μή μεῦ ἐπελπομένην κραδίην ἀπάνευθεν ἐλάσσῃς, 
Ἂ ΡΝ ΟΝ τ σι Εἰ ΛΗ ἐδαντ' ΘΑΣ 
Ρίμψα σάω δολερῶν μὲ λίνων ὧν στῆσαν ἀλεῖται, 

Ἔκ τε κακοξόαφίης ὁλοῶν κακότητος ἐοίθων, 

Δίχτοουν ἐρί0υὺς" 

Εὔκηλος καὶ μοῦνος ἐπισπεύδων παρελάσσω, 
ΨΆΛΜΟΣ ΜΆ, 

Δαυΐδος π' νυτῆς ὁπότε σπέος ἀμφ πολεύων 
Ἑὐχωλὴ ἂν ἀνέπεμνε Θεῷ βασιλπι βοήσας. 
Ἕμυπα γε μὴν ἑχατοστὸν ὁμοῦ χαὶ 

ΤΑ θΡαν τοῦ ξυνέλο: κακότητος 

τεσσαρᾶχο- 
[στὸν 

Ἀμφὶ πολυκλήεντι πέλει μελεδέματι πρώτῳ, 

᾿ἹΠμετέοην Βασιλῆι βοὴν ἀνέπεμινα βοέσας" 
φητγξάμενος λιτόμην οἰχτίομονα [{γ:μένα χόσμου, 
Ἵκεσίην προχέοιμι πρὸ ΠΠαμῥασιλῆος ἑπωπῆς, 

Καί οἱ ἀπαγγείλαιμι ἐμὸν πολυπήμονα μόχθον. 
Πνεύματος ἀδρανίη περιπεπτηῶτος ἔμεῖο, 
Ἴχνια ρθεσπεσίῃσι διοπτεύετχες ὁπωπῆς, 

Δ μφὶ τρίδοις δολόεντα λίνα χρύπτεσχου ἐνῇσι, 

Δεξιτερῆς σχοπίαζον ἐμῆς ὑπὲ;! ὃτσε τιταίνων, 

Οὐδέ τίς ἅμμςε φίλων ὠΐσσατο πάμπαν ὁρᾶσθαι, 

φεύγειν ἰσχανόωντος ἐμὴ πάρος ὥλετο φύζχ' 
Οὐδ᾽ ἦν ὅστε μοι ἧτο, ἀνιχνεύσειε φυγόντος, 

Αὐτὸρ ἐγὼ βοόων ἐφάμην" Σύ (οἱ ἐλπὶς ἐτύχθης' 
Ζωόντων ἀνὰ γαῖαν ἐμῆς, Μάχαρ, αἴσα βιώνης 

Ἵκεαίην σχοπίαζε' χκατεδμύθην γὰρ ἀνὶ (ΕΠ, ᾿οπία ε΄ γατεῦμη θην γᾶ “ 

᾿Εκ χαχομνγανίης ὁλοῆς δηίων με σχώσηις" 
Οὕνεχς πολλὸν ἐμεῖο βίῃ πουφερέστεροἑ εἰσιν, 

ΕἴΌς μο: ἀπρέκτου φυλακῆς ἐξείλετο θυμόν’ 

ὍὌφρα κεν οὔνομα σεῖο πε ξἰφραδ είς ἀναμέλψω. 

Ἔκ σέο μισθὸν ἐμὸν γενεαὶ μίμνουσι διχαίων, 

ΨΑΔΜΟΣ ΡΜ... 

Δαυΐδου κλυτὸς ἢ ὕμνος ᾿Αδεσταλῶμος ἀμώμου, 
ττε μιν υἱὸς σῷ ἑτέρης ἐξήλασε πέτρης. 

Ἄ, » 

Ἔμπα γε μὴν ἑχατοστὸς ἔφυ καὶ ν᾿" Ὁ" 
στὸς, 

Δεύτερον αἰγλήεντα λαχὼν ρας χῶ- 
μον. 

Εὐχῆς ἡμετέρης ἐπικέχλυθι, φέοτατε Τ[οἱιλήν᾽" 

᾿Ατρεχέως χαλέοντος ἐμῆς ὑπόεικε λιτῆσιν" 

Σεῖο διχαιοσύνῃ, μεὺ, “Αναξ, βοόωντος ἀκούσαις" 

Μηδὲ διχαζομένῳ μοι ἐπαντιάτειας ἀγῶνος, 

(31) Εἰς ἀγορῇσ!. Πμερο, εἶν ἀγ. ἔριτ. 

ΙἹΝΤΟΠΡΙΗΕΤΑΤΙΟῚΝ ΡΒΘΑΙΔΊΝΜ. 1530 

Α Υἱτίβ ἐπ᾽ αδ {πὸ τη] ῆοα ἐμ ἀπατ απ], 
Πογατῃ νοτὸ οὕτῃ ργίταϊδ πα ἴῃ ρ]αιοίβ νι άθαγ. 

θόσλδν ἀαΐθη) Βδῃοίον πὶ τι βδρίοονάϊα οἱ, σογεθοίίος 

(αἰ 5 : 
Νδάαο ρόυγο Ἀπ 6. ρουπὶοΐοβο οαραν Υἱγὶ ο]00, 
Αάθαο ποβίγα 515 Ἰὼ ἀ6ΠΡΟγδ Ομ 5 οταίίο. 
Εογαπι φαΐ ἀογὴ τηὰγοδϑοδηΐ 6 1ο6 5 ργορθ ροίγαπι, 
Αὐάθηΐοθ τόγρθα να] 4α ααδίαιξ ταθὰ, 

Παάϊοιιις νθ Πα! 60}}15 ΑἸ 415 ἀναϊξιιβ ἀϊβοθβϑι : 

0558 δογαα που πὰ ρΡΟρΟ 5.0 ἀἰδοίραία θα ηξ, 
Αἀ (6, Βεαίο, ἀθϑιἀογαηΐοον πχδαηι ὁσία ἀθραπιν} 

(τὰ: 
Ν ΠΊθατα ΒΡΟΓΔἢ8 ΟΟΓ ἰοηρο ΔΡ]]οϊα5. 

ΟΥἵο βογνὰ ἀο] 9515 πι8 ἰα 5 4105 βία ποτ τὺ 1πὶ- 

(Ργοϑὶ, 
Ετ ἃ πιᾶ]ρηφι ρδγπίοϊοβίβ ἰηἰ ααϊ αι 5 ὀρογανῖα. 
οί [πιο νία 15 ρου μθπάαι! Ἰπ αὐ α 15 οροταγίοβ: 
ΡΙδοΙάι5. οὐ 5018 [6510 8118 ἰγπϑιρο, 

ῬΑΑΙΜΌΒ ΟΧΙΠ, 

θαυλὰ ρυμρηίῖᾳ, αιασιίο ἐροίμηοίη,, Οὐ ΘΥὙ (1718 
Οναἰιογιθηὶ πιϊδιί ὅθ 60 γορὴ οἰαηιση5. 
γεγι πα θη, σοπέοο πη δἰηνί οἱ μααν σοὶ πιμδ 

Οἴγοα ηἰονϊοδιοη, δϑί καγείτοη ὈΥΤγιδας 
Νοβέίγαῃι Βδρὶ γοσθτῃ ΘΙ ἶϑὶ οἹα πιὰ ἢ 5 
Ποσλ 5 ρυροαθαΓ αἰἰξοτιοογάθια Ῥαβίογοτα ταὰπῃάϊ, 
Οναϊϊοποιλ ΘΠ πάσηι ἀηΐο Βομλ 1 σοπϑρδοίαπι, 
Εἰ οἱ ὀχροξαουῖα πηϑύτη ἀϑιηοβπὶ Δ ΒογοΙη. 

δρισα5 πα ΘΟ αι α σοη Γοτ ἸβΟ 10 τπδ, 
γδδίμία ἀϊν᾽ι 5 ΧΡ ἰοτα Βὰ8. νῃΠΠΡ5. 
ἴπ 56 πλ 1615 ἀο]οϑοβ απο. οὐδ. αθ8Π| πηθ 5. 
Ὠαδχίονα βρθοῦ!αθαγ πηὸᾷ ΘΟΌ [05 ὀχίθ πάθῃ. 

Νοαια αἰ ϊ χὰ }8. ἤ05 ἀιηίοοναθι ραν} οἴημηΐπο νἱ» 
(ἀεγο. 

Ἑαυρογο ὑπρίοπ 5. Τηθὰ ἀη θα ρου αβὰ : 
Ναααο γα σαὶ ΠΗ ον γϑαυΐγαὶ Γιρίθη! 5. 
Ομίθγατηῃ θσ50 ΟΙατηαι5 αἼΧὶ : Τῖι πα ἢ} 5005 65: 
γινοητίατα πὶ ἰρττὰ τθαι, Βοαΐδ, ον το Ὑμτ : 

Ποργϑολ Θ᾽ σΟβρίοθ : Β81 ΘΠΪ ΠῚ σοηΒί ΓΙ οι 5 τη  - 
(596 ἃ. 

Α πιαϊρηϊίαϊε Γατιοδία Ἀυβεϊα πὴ ΠλΘ ΘΟΓΥΘΒ : 

Οὐΐᾷ πα! πὶ τὰ Υἱ Ρτ ΘΕ ΠΕ ΟΡῸ5 58Π|. 

{πῚ πδπὶ αἰ δὶ γειὰ οαδίοϊία ΠΟΛ 5. ΔΠἸΠΊΆΓΩ 
{1 ποόπιθὴ απ τὰ 5 61056. σΔΠ Δ Πι. 

Ὧρ ἰδ πἰοργοθάθῃ τηθᾶτη ρσοηθγα! 065 θχθρθοίαῃί 
() 51 ΟΣ ΤῚ" 

ΡΘΑΙΜΙΒ ΟΕ. 

ϑαυϊαὶς ΟἱοΥ τοδλι5 ἰπώσωα Αὐοεραϊονπδ ἱπποσθη τα, 
Ομαπάο θην βἰζιι5 6) 5 5κα φορμίς μίλια, 
ρυμτηίαπιθη, οσπ οϑίτημς δὲ δὲ αἰα γι 0 5 45 

Ὡροιίιγι ἐπικίρσνι Ξογει5 τρααλιέηιοηι σατείεων. 

Ογδξβοποιῃ ποβίγαμι δχϑιαϊ, ορίίμηθ Ραβίυγ, 

ψρτο ἰηνοσδη 8 πιθὶβ οοῃύθὰδ ρυ ΘΟ : 

Ταῦ 5:18 τλ8. λ6χ, οἸαπιδηίοια απάϊὰ5 : 

Νβαπὸ ἴῃ Ἰπάϊοϊιπι γοῦϑίο πλλϊ οθοῦσταθ ἴῃ ὁ0Π- 
(ἰ Π10π6. 
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ΝαΠῈῸς οπὶπιὶ του  δἰαπι βαποία5 ἰ6 ἀητθ ἀρραγραί, ἃ Οὔτις γὰο μερόπων ὅσιος σέθεν ἄντα φανείη 

Γΐπιΐσαβ τα αὶ μοι δηλοσπι ρονβούν 5. οβὺ ἢ ΠΆΩ 
(αμὶιαῃδ: 

Τοττο Ρροίαθ 15. ἀιθδθν Βα 661}, νἸλατα, 

πον τις που ίαῖβ ἴὰ ἡεοΡΕΙ5 116 σοάοιο [ΔΟΙΟΠ5: 

Θρνι [5 γορὸ ταθὰ5 ΟΡ ΟὈΓΙ5. Αἰ ΠΠΟΌΠΑΠΠνα5. σομμο- 
(άπ οτί, 

Θαουυπαθμβ ΠΟ ΟΤῚθ.15. στιν ΤΠ ΘΟ» ἀπ πιο ΘΟ Πὶ- 

(αονεραν. 

Αἴ ὁρο βαρογίογαιῃ ϑἰαΐα αι ἸΠΘΠΊῸ (6 ΠῚ ΡΟΣ 8, 

Ορότνα παδπῖο γοβοπ] ἀϊνίπὰ θοχη]ηὶ : 

Μαπαστ τογοὸ ἰδοία ἀἸἰνίηδ βυιίο586 ὁαηίδβαιη. 

Μαμπα5 πιοᾶβ δαὶ φἰαγίοβο θαι μά 6 5, 

ΑὨἰπιὰ5 πηθὰ5 σαμρὶ τα, 6 1} 5 ἄδην ΘΒ. 101 ἸοΡΡα, 

ψοϊοοίίου τὴ δχδιι1α5, ται ὈγΟσαΣ ΡΥ ΙΒ Δ ΠῚ 

(ϑριεἸζατη αι 161}. 

Νὼ ἃ πιὸ εἹοτί οβατῃ ἀνθυῖαβ νι] τη, 

Νοχαθ ἀοβοθι ἀθι}} 05 51 01}115 1 ἔονθιηι ἀρρᾶν ΘΔ ΤΙ. 

Τααηι, Βϑαῖθ,α}} ἀαγοτα τἰδουϊοονάϊαηι αἱ παιῃ απι- 

(ἀϊαη, 

Οὐϊα ξρ65 ἱπιπιότία [5 πο 5. 65. 

θὰ πε [ααδίατα να, ἃ ἀοϊ πὶ οδὲ ἀπι θη] Γ, 

Ουΐα αὐ ἴα απ πη απ βοηῖρον ὀχραμβαηι Πα θ60. 

Ττϊϊοοναια (ἰὸ τπαππὶ πιὸ, σα πβίτῃθ, οἷἵο βορυθδ, 

Ταντῖὰ φποπίδτ (6. ΠῚ ΠΥ ΠῚ ΒΘ Πρ 61 ροτΔοΡΡ (15 ἴῃ - 
(γϑη], 

1ρ56 Βδχ Ὠθτι|5 65, ΤγἢΤΘ ΠῚ γογῸὸ πλθ πληὶ ἀοσθα8 : 
Ἰλδοίατμα γοστο ΒΟ Ὲ5 πιὸ Γογαΐ αι ἰοτγάμα Βρίρια 5 Π6ὶ. 

θὰ τὰ τὶ φασι δίσηχ υἱέ ἡπ τσαπιὶ ρΡοθίον [6. 
Απΐππατα ταρδῃλ βυβρίγίοβο, ἤοχ, ἰΒΟΤο βδόγνοδ, 

ΜοΟ5 νογῸ ἱπίπ] 1005 πη ἰβογ σον αἶαν ἰατο σρα α ροτάαδ, 
Θιμπο5 πο ἀὐπὶοξ, θχ, απίπγαὶ ρον ογθβ, 

Οποηΐαπι {ππ|5 ΒΟΥΝῸΝ δας ΡἸΟΡΙΟΙ 6580. 

ΡΒΑΘΔΕΒ ΟΧΒΗΙ. 

δαντάϊς ἱποίμιιι σι. ααὐνογξις ποκίοηι (τοζαίιὴ,, 
ἴασιν ἐον εὐ 5 βιριοηἐϊαᾳ ἢο5 αἰῖοα δθνμ ξριιογιδ. 

Ψεγισαίαηιθη σοτεθδινιδίς 688 οἱ σαν ὰρ Θδλλμ5. 

αι 5. δι τΤ Ὀθὰ5 βοιαροῦ 6115 ἸΔ Δ }}}}5 51}, 
(αἱ τη 5 αὐτπ αν τη βὰ9 αὐ γγο ιπ, 

ῬοοΙ! νθρὸ ποβίγαθιι. ΒΘ] Π00508 ἀἰσίςο5. ἀνὰ παι πὶ, 
ὅοϑιαρον, ἤοχ, μἰδθυϊοοτγάϊα οὰ οἱ (γε. 65, 

ΠΙΡ τα π5. πὰ Π{|ᾶ, Βα ρουθόβααο ργΟρ ] 515, 

5085 βἰογίοξα, οἵ βαϊβοῖθης ρυορηρηδίοῦ, 

Ρορπῆαῦι τ Θ 1.1}. Πα Π 5. 568} ποβῖγαβ ἀοπιᾶη 8. 
Θει ο πλοὸ οι, ΠΣ, ἀπ] οἱ τη αἰ οϑίο ἃ Ὁ 58} Ὁ 

ΔπῈ βοπαναίίο, ππηδηα, 1] 6Δη7Ὶ ἃπἰῃλ5. οἷο Πο- 

{(ποῦᾶβ ὃ 
Ποῖηο ᾿πϑηΐθι5 δἰ σα] ον 5. εἴ Ω}}118 Ὁ5Ὲ 1 

Ὁ 1865 νϑρὸ 1ῃ5:4}}}}15 6} 115 ἈΠῈ ὦ» 51η}1105 ρυδοξογοιηξ. 
Οαλαα ἱποϊ παν 5 ἀσηῃδι) ἀοβοοηάαβ, Ῥαϑίου, 
Ταρβο Ἰπο ]οβι οὐ Γιμλαοι 5015 ΘΠ ΕΡγόϑατῃ οί 68, 
δρΙσηάάογοβ ἔα] βαγΙ 5. Ἰασα]ᾺΠ3 (ἰβξίρ25 ἀμ νοῦβυβ. 
Εμείίο, Βραῖο, βαρ  ία5. πὰ 5,0} ἀπαγάγῃ σορέανθ65. 
Μαγναπὶ πα} τ Πὰ5 Θχ ἴπογοι αἱ τὴ8 βούνοι, 
[εἴ ηγ6 βίγθρογασιηὴ ἀχαυῦγασι ΠΠΠπ|6 165. Ἰη 6 ῖα, 
θὲ τηὰπὰα ὀχίουλοσι 10, θα 55 τὴθ, Πονὰ Π 0 - 

(ταμα, 
Οτογαμι 05 ἔγαβίγη νὰ ΠῸ5 ἰοο πὶ α58 ΞΟΙ ΠΟΘ, 

᾿Εχθρὸς ἐμὸν στονόεντα βιήσατο θυμὸν ἐλαύνων" 

Γαίης νερτερίοισιν ἐμλὴν ὑπέταξε βιώνην, 

᾿Απρέχτοις νεκύετσιν ὑπὸ χνέφας ἴσα καθίζων' 
ω αυ κι ν - . ᾿ Ἢ 

Πνεῦμα δ᾽ ἐμὸν πυχοῦσιν ἀμγχανίησι πεδήθη. 

. 

ἃ φρεσὶ ᾿Ασχαλόων ἀχέεσσ' μετ θυμὸν ὀρίνθη". 

Αὐτὰ ἐγὼ προοτερῶν γενεῶν μεμνηνβνος ὥρης 

Ἔργα νήῳ ἜΝ Ὀτόσδοτα ἈΝ υμαδίδοο, 
Χειρῶν δ᾽ ἔργματα θεῖα περιφραδέως ἀνέμελπον, 

Χεῖρας ἐμὰς Βασιλῆι πολυχλήεντι πετάσσας, 
θυμὸς ἐμὸς ποθέει σ᾽, ἅτε διψάδος αὔλαχες αἴης, 

Αἴψα με εἰσαΐο:ς, μελέων ποὶν πντῦμα μεθείω, 

Μή μεὺ κυδιάνειραν ἀποστρέψεις ἐπωπὴν, 
Μηδὲ χατερχομένοισι» ἴσος βέθρο οὐδε φανείην, 

Σῆς, Μάκαρ, ἐξ ἡοῦς ἐλεητύος εἴθε πυθοίμην, 

Οὔνεκεν ἐλπωρὴ παναγάραος ἄμμιν ἐτύχθης. 
Δός νύ μοι αἴσιον οἴμον, ὅπη χρξος ἐττὶν ὀδεύειν, 

Οὔνεχεν ἀμφὶ σὲ θυμὸν ἀεὶ πεπετασμένον ἴσχω. 
᾿Αντιδίων παλάμης με, Μαχάρτατε, ῥίμφα σαώσοις, 

{{ὑργον ἐπεί σ᾽ ἄῤῥηκτον ἀεὶ περυύημένος εὖρον. 

Αὐτὸς “Λναξ ἑυωύς ἐσσι, νόον δὲ μὲ σεῖο διδάσχοις" 
Ἰρείην δ᾽ ἀγαθόν μὲ φέροι! χθόνα Πνεῦμα Θεοῖο, 

Δός νύ μοι εὐξιχίην, βιότου τροφὸν, εἵνεκα σεῖο, 
θυμὸν ἐμὸν στονόεντος, “Αναξ, βόχθοιο σχώσοις 

Ἔχ δέ μεὺ ἀντιδίους ἐλέῳ σέἔθεν εἰνεχ' ΠῚ 
Πάντας ἐμῆς ξΣαμάσειας . αν τὶς 

Οὔνεχα σὸς θεράπων χαταθύμιος εὔχομαι! εἶναι 

. Ἄναξ ὁλετῆρας, 

ΨΆΑΛΜΟΣ ῬΡΜΙ. 

Δαυίδου χλυτὸς ὕμνος ἐπ᾽ ἀντιβίῳ ΓῸλ: ἜΡΟΝ 
Καὶ τοίτατος ϑοφίᾳῃ τοῖς πρὶν ἅμ' ἐσπόμευνος. 

Ἔμπα γεὲ μὴν ἑκατοστὸς ἔφυ χαὶ τεσσχραχο- 
[-τός. 

ὃ : ς ᾿ 
Εὐφήμοις μελέξεσσιν ἀεὶ Θεὸς αἰνετὸς ἔστω, 
Ὅς παλάμας θώρηξεν ἐμὰς ἐπὶ δι τυτῆτα' 

Τεῦξε δὲ νωιτέρων μενεδήια δάχτυλα χειοῶ. 
Αἷξν, “Αναξ, ἐλεητὺς ἐνλὴ χαὶ πύργος ἐτύχθης, 

Ρυόμενος χαχότητος, ὑπερμενέας τ᾽ ἁπαιιύνων, 
᾿Ελπὶς ἀγακλέεσσα, χαὶ ἄρκιος ἀτπιδιώτης, 
Λαὸν ἐμὸν παλάμῃσιν ὑφ᾽ ἡ μετέγῃσι δαμάγων. 
Τίς βροτός ἐστιν, "Αναξ, ὅτι οἱ ἀναφανδὰ παρέστης - ΤῊΣ τς Η φύτλη μεροπηὶϊς, ὃ μιν φρεσὶν ὧδε γαραίρεις : 

“Ανθρωπος χενεοῖς ἰυνδάλμοσιν ἴσος ἐτύχθη, 
Ἥματα δ᾽ ἀσταῦέϊ σφέτερα σκιῆ ἴπα παρέοπει. 
Οὐρανὸν ἀγκλίνας πυχινὸν καταδήσαιο, Ποιμήν, 
Θιγ᾽ ὁρέων, χαὶ χαπνὸν ἄδην σχοτειδία τεύξεις, 
Μαρμαρυγὰς στεροπῆς προῖε ἧς σχεδάσειας ἄπχυτας, 
Πέμπε, Μάκαρ, ὃ: : τέρῖς, ἵνα θυμὸν ὀρίνῃης. 
ΦΡΉΣΞΙ ΡΕΣ πσσθα  ΨΕ δ σας Χεῖοα τεὴν πέμποις ἐξ αἱ ἰθέρος, ὡς με σχώσοις ..) 
ν. ἢ " ᾿ Καί με πολυσμχρἄγων ὑδάτων ἀπολύσαιο ὁρμῆς, 

- ᾿ “»} ὧ . Ἧ Ὥς Ὁ ΡΝ - δ Χειρὸς ἀπ᾽ ὀθνείων με, Μακάοτατε, ὁύεο παίδων, 

[᾿Ἰ 

Ὧν στόμα μαψιδίως κενεχυχέας ἔχξατο μύθους, 
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Δεξιτερή τ᾽ ἀθέμιστος ἀεὶ μεταμώνια ὀξξει (29). ἃ θοχίογασαρ ἐπίίμια 5ΘΙΊΡῸΓ ἰπαπίᾳ ἔλοϊοῖ, 
Αὐτὰρ ἐγώ το! ἄεισμα νέον, [[ανυπέρτατε, μέλψω Δί ὁκὸ 481 σαγιθ πον, δι ρτόπιο, σάπια τ : 
Νευρῆὴς ἄρμον ἧι, δεκάδος τεὴν εὖχος ἀείσω. ΝΟΥ ΒΑΡ πομἷὰ ἀθολη πιᾶἢ} ρου πλ ὀλπία ο, 

Ὄς τἄος ἡμετέροις βιότου βασιλεῦσιν ὁπάζοις, Οἱ] Παπλὺ ἢ) ΠΟ υ15 Υἱ ἔα ΤΟΊ Βα 5. ριποθθαξ, 

Καὶ ξίφεος θεράποντα τεὸν Δχυῖδον ἔλυσας, Εἰ αἰδάϊο βρεναὰ ἔπτὰ Πανὶ ἀθηλ ΠΙΡΟνΡά πε. 
ἱειρὺς ἀπ᾽ ὀῤνείων με, Μαχάοτατε, ῥύξο παίδων, 6 πλάι ΧΊΟΥ ΒΟΓΆ Πγ0, Βοα 5ϑιηιδ, ΠΡογὰ ΠΠὺ- 

ἰγαηὶ. 

ὡς στόμα μααψίδιον χενεαυχξας ἔχφάτο μόθνυς, (ον ὁ5 Γρακίγα νάπμο085. ἸΟΘΌΓΙ πὶ 651 ΒΟΤΙΠΟΠ 5, 

ξιπερή τ᾿ ἀθέιλιστος ἀεὶ μεταιλώνιχ ἐέξει" δοχίογαχαθ ἰαῖψαα 5οιη ρον ἰπὰπἴα [ἀο]οί : 
τς ὧν ὕΈΖΕΡΙΣ πανομοίιοι ἔρνεσιν ξόης" ΓῊΠῚ σασγπ πον} 15 5᾽ Π}}105 ρα 15. μα ον 5: 
Αὐτὰρ θυγχτέοεσσι τόσος περὶ κάλλεί χόαμος, Αὖὐ δ μι8. απ 8 τὰ ΠΟΛ ὑγηδίαβ, 
Ὅμιωασί κεν φαίης χρυσάμπυκα νηὸν ὁρᾶσθαι, Οοα} 15 ἀἰόθγοβ ἀδααναναθι Το μ᾽ ἢ) ν᾽ ἀορὸ. 
ἐβιτδιων ἀγαρῶν σφέτερο! βεθρίθοσι σηχοί. ΥΔΡΙΞ Βυπηὶβ 5ὰ0α ογημαμπίαυτ βία α. 

Ἐς ἑτέρου δ' ἕτερόν γε πεοιῤῥέει ἄσπετον ὕδω, Ἐχ ΠΤ οτὸ ἀα θη) ἢ. ΔΙ δαὶ ΟΙΡΟΠἋ11 Τ᾿] ΟΠ 88ἃ 
[ἀ48λ. 

Τοῖσ!: μὲν εὔθοτα μῆλα καὶ εὔλογα πολλὰ τέτυχτα;, Ηἰ5 φαϊάοαι ρί σα θ8 ονο5 οἱ, [ο 580 ΠῚ ΠΣ 5.2}, 
2ατριφέες ὃξ βόες, καὶ ἀρείονες ἔξοχον ἄλλον, Οτγαβϑοθ νογο Ρόνθ5 δἱ Ὠιθιϊουο 5 βαρτα Δ} 15. 
Ἔμπεδα μὲν πᾶντα σοίσιν ἕλκεα τηλόθεν ἄτης, Εἰγπιὰ σαϊάθιη οπλπία 105}]5. αἰόθγὰ σοῦ! ἃ υχα, 
Οὐδ᾽ ἀμφ᾽ εὐρυπόροισιν ὁδοῖς σφξων ἐστὶν ἀὐτή. Νόαμθ ἰπὶ ἰατ5 ν5 δόναα δϑὲ οἱαιποι. 

Πάντες ἀνολδίζουσι τόσοις βεδριθότα λαόν, Οἰππῦ5 νολ ΠΠσαραπὶ ἰαμ015 οσπάιασι μομαλαμα. 
Ὄλδιος, ᾧτε Θεὸς μέλεται φρεσὶν, ἔπλετο λαός. Βεαίαβ, φαΐ Θ6ῖ σανασπι πὰθοῖ, ἀπίμλῖ8, Θ5ὲ ΡΟ ΠΠ5. 

ν ΨΑΛΜῸΣ ΡΜδ,. ῬΒΑΙΔΙΌΒ ΟΧΙΗΥ, 
θα ρρυΝκϑλστς, α τ τιοας λα θ Ξε ασυλ Ύ στ Ρανιαϊς ἱηοίμευις ἐψηθιις ργωροίοπεὶς γϑηὶδ: 

πνπρατον ἀν πθλεον ἠδὲ μέλος δίς, Οπαρίιονι ψίον ἸοβοΡ μὴ ΘΟΟΤ στλπίοιι βαμϊοπεϊεο, 
ἝἜμπα γε ἵττν ξχατοστὸς ἔφυ καὶ πεσσχοαχοστός, Ψεγμηιαηιοι σοη  ὀξηθις ἐν οἱ χα ραν οιίηιτες, 

ἔλφθιτε, κυδαίνω σε, βίην δέ σε (38) ὑψόσ' ἀείσω»" Ἱπιιοτία 5, δ] οσ  σο ἰδ, Ροϊρηζίατα ἔπᾶτα [ἢ ἃ} {08} 
(ἀΔ0}10 : 

Οὔνομκα δ᾽ δυνήσαιμι τεὺν πυχινῇσιν ἀοιδαῖς, Νοπιδη γ6γῸ ΘΟ ογαθο ἰαππὸ ΟΓΘΌΓΙΒ σαγηγϊ αἱ 95, 

Ἔκ γενεῆς γενεήνδε διαμπερὲς ἤματα πάντα, )}ὲ βῷσιϊο ἴῃ βθσαίαμι οπιμῖπο αἴθ 8 ΟὨλΠ65. 
Τιυθόσυνος μέλψω σε δεηνεχὲς Ὦμαρ ἐπ’ ἜΠΟΣ 1μοῖαβ ὁαμίαρο ἴ6 οοππ ασσπὶ τοι ἰὴ ἰθιὰ 

Οὔνουκ δ᾽ ΟΠ ρα πεὸν πυχινῆσιωυ ἀοιξαὶς, Νοιάθῃ τόσο σοΙοΡγαροὸ (πὶ σγο δ υῚ5. σαΓ ΤΩ 1 θ115, 

Ἔκ γενεῆς γενεήνδε διαμπερὲς ἤματα πᾶντα, α Ῥὲ βῴφιαϊο ἰπ ἀσαϊπιαν ον απο {165 ΟΠΊΠ 65. 

Λἰνετός ἐσσι, δάκαρ, χαί τοι μέγα χῦδος ἀξοθη. 1 ἀλ }}}5 65, Βοαία, φασηλνβ σοη5 βίονία οἱογαία 
({5ἰἰ, 

Καί οἱ ἀτέγιμιυτον πέλεται περιώσιον εὖχος. Επ|Ὶ1ρ5ὶ ᾿πἄθϑίποπη5 68ὲ ὀχ] ὴ5 α]ουία, 

Ἔργα σέθεν φύλοισι, Μακάρτατε, φῦλα βοήσει, Ορονὰ (πὰ βοινουαοηΐρα5, οα ββ πη, βοπδΡγαιϊ πο 8 

[ΟἹ δηιαθιῖπ!, 

Καὶ σθένος ἀπροτίοπτον ἀριοραδέως ἀγορεύσει" Ἰὰϊ ροιοιίαοι Ταξομίοηι ἀϊβοριο μθοθ αι Πα} : 
Σὸν {εῆαν. απο:πὲς εὖχος ἀρίζηλον χαταλέζει, Ταάα τασπηἑ ἰοαι κονία {ΠῸ5ΊΤΤΟ ΩΣ ΠαγΡα απ] 

Σεῖω δ᾽ ὀπαγγελέει τε͵ Μακάρτατε, βέσκελα πάντα' Ἑὰὰ νοῦ δπαπαθαμίᾳιθ, Βοαι5δίπιο, αἀϊνῖα 
(οροιτι : 

Ἔργον δ' οὐκ ἐπιεικτὸν ἀνὰ στόμα δείματι μέλψει, Ορὰβ νον οὴ τη ἀϊσογ ΠῈΓ 08 ρᾶνοσο οαηοαί. 
Οὔ σεῦ ἀνχύδιητος μεγαλαυχέα ἔρ ργα ἀὐτηρελ ἶσρ: Νοα ἐπα τη π5. τι απ Πα ορονα ρτίθγδαι, 
Σὸν σθένος ἀστυφέλιντον ὈΠυποαῦ τε ἀγορεύσει. Ταῦτ τοῖν ἤυιαπὶ ἰβογίο ἀϊοοῖ. 
Εν δὲ δικαιοσύντι χεγαδοίχτο τ χαῤασ:λζης" ἔπ ποι}{1ὰ νΘΓὸ χα Πα ΠῚ ΘὨγλΠῚΠΣ ΒΘρΙ5, 

Οἰκτίρμων Βασιλεὺς πανυπέρτατος, ἡ δ᾽ Μιξοναῖον, Ὸχ ΒΕ ΠΆΤηΔ5. οὐ τ ΒΟΥ ΊΟΟΥΒ, 

Ἡλύέαμονα θυμὸν ἔχων, σφετέρην τ᾽ ἐλεητὸν ἀέξων. Ὁ Ραιμίοηίοιι δῃΐηνατα Πα 6 5,50 ΠΊ 6 τ 58 Ἰ σου Δ} 
ἰδιϑθ 8. 

Μειλιχίην μετὰ πᾶσι Θεὸς δεδάηχε φυλάσσειν, Βοῃ ἐκ ταύθια ἀρῖι1 οὐ 05. Πρτ5. γον οὐδίοάϊτο, 

Ἔργα χκατοιχτείρων ὅσαπερ τεγνάσατο χειρί. Ορογὰ τη βονᾶι5 {Πα ΡΟ 180 [αἸγ αν! πῶμα. 

᾿Αλέχτῳ κοχδίῃ σξ, Μαγάρτατε, ἔργα βοήσει, [ἀοβίη δα οογάο 6, Βοα 5516, ορότα σα α θ0}γ1{, 

Καί σεν ἀγαχλάευῃ᾽ ὁσίων γένος αἷνον ἀείσει, 1 ἴχατ οἹου!οβατῃ βαποίογαη) σοηὰϑ ἰδ ἀθι} σαποῖ, 

Κὔδος ἀνακτορίης πανυπέρτατον ἐξεοέουσι, θοσαςξ νομπὶ δπμαμαπι ἀἰσομῖ, 

Καὶ σθένος ἀστυφέλιχτον, ΓΑναξ, τεὸν ὑμνήσουσι, Βὲ ρο(δηἰὰπι πο] πὶ. [ἰχ, ππαπὰ ΕἸ Θ γα απ}, 

Θηητὸν μερόπεσσιν ὅπως σθένος ἄσθιτον ἕξεις, διαροπά πη ̓ δν ἰϊΟ "1105 αἱ γοθατ' Ἰπεπιοτί 10 Πὰς 
[θ6α5. 

Καὶ μεγαλοπρεπὶς εὖχος ἀναχτορίης ἐρατεινῆς. 15 τηαρη!Πσαηλ ἀδοι5 ΧΟΡ] Δ 8} 115, 

22) “Ρέξε:, Πογία, ἐῥέζει, Τύριτ, (33) Σε. Εογίο, σεῦ, [0. Ρ 
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Γποοντα 15 βου 8. 865 ἀγα σοπ 6 01}, 

Ἰὲε ᾿ρ51 το ἰα5. 658 ἰοτηρούδίη ΟΡΟΙΙΡᾺΒ, 
Πππου 15. ΠΟΥ ΟΡ ο. οὐτρᾳοηΐο5. οχοιίανο, 
Ἐτίπονο πορῃτ!οοκα Βα ὃ ταπὰ τἰσαπι ἰάμδιηι. 

1π| ἰὼ, υαίθ, τοβρίσια! τὰν ἔσο βὲ} οἸηπηία, 

11 {1} τᾶ 5. ΒΔ] πμ 15 αἰ ρῸΓ 658 Ο Υ ΘΙ ΘΕ  ΌΤΩ 

[ΟἹ ΠῚ, 

Οτππα βοηπ5 ᾿] 016 88, ἈΠ} πδπα τα ἔα πὶ ἀρΡΟΤΆΘΣΙΒ, 
{πιά|ᾳὰς ἐρααϊτὰ98 ροννοβίρα! λθαῚ5 ν] 88: 
Πόσα νονὸ αἰταπ 1 ο6 πα σξιι5 ΤΟ ΓΚ 6 . Ορόγμη, 

Θμποῶ ἱπνοσαπίοιῃ οἰτοπηγἀδλι αἰαὶ σαβίοια ει, 

(ὁὰϊ σὐπὶ ᾿πνοσδίίοπο νογὰ θ᾽ δοαγογι, 

ΘΟΙΏΡΟΙ 5.15 [10 Ὲ}}5 μοτἤοϊαὶ ἀοοϊάδιίηι: 
θοριοοι 6 πὶ γοτὸ ὁχαϊι δ 5 588 ΠἰθονΆ]Η ἤσχὰ, 
ΟΡ ΘΙ Τὸν ΤΏΙ Τα] αὐ 5105 ΒΟΡΎΔΥ Θμοταν δ, 

Αἰ πη ἢν ἀστα! μια] 9. ΤΠ ΠΟΥ, 

(ἀπ οηι οἱ ΠῚ ΘΉ ΠῚ Ο5. {1 15}5 σδη 6}, 

Μον ΠΤ 466 τη} ἃ σοπδῦὰ 1)6ὶ ἐμ] να πὶ ΠΟΙΆ ΡῊ 

[ἐπα θηξ, 

Ὸ ξισσαϊο πὶ βρσαϊπτπ στη ἰτιἀ 5 ΠΘῈ 1115 βιθ οὉ}}5. 
ῬΘΑΙΜΟΒ Οχν. 

Οοιιεμηῖς ξαρίαγίδ οἱ ἀρητὶ ἐδ. π τηπτδ, 
οιπίθν ἐοοίαμε καδθης κοπῖρι αἰ οίεῖᾳ, 
γουμηι νησία ΟΡ κί ἐ5ὲ οὐ αι απ θδτηληδ, 

ΟΟἸομΡα δια, ὁμαγαὰ ἀμ ια, ἔμ ἀοηιπτα τῷ : 

σάν ἤθρθιη να! οταπτπιτα ἀοπθο τορο, 

Τηϊτ αὐ αοιῃ οἰ μπανὰ οαμῃΐο ΔΕ] Ὀχαθο, 
Ναηπααδηι ΒΡ ΟΡ 1θῈ5 οατὰ δ Ὠ πὶ 5 σοπ ἢ ἀδὴ8 [ποΡῖβ, 

Νόφπο πιονρία απ ἢ} {|8, τἰπ646 Πτα ΘῚ πιὴ Π1Δπὶ 651: 

Θαἱ δαϊηᾶ δνοϊαπίο, παατη Ταγϑαπιὶ Τα πῇ τ [θ6Ὺ- 

[τατη. 
1115 γΟΤῸ 5.Π1}}} ΘΓ ΘΌΠΙ αὐ γϑὼ τηστία]5 οοσεᾶ- 

[{|ὸ11685. 

Βραίπιβ, σὰν Π 9115. Θ᾽} 15. 5} αἀἰπίοι;, 

Ουϊχας ἀπο 65 τὰ Πομὴ85 ρυιθσσμς, 

Οἱ ἐσγταπι νὰν οἱ ὀϊπα πὰ Ἰάθαια (601, 

Μαγὸ πογιιϑοθαμι, οἵ ψαδοσιζι ο 1ΠΠ}}, ΠπῸ] 5 Π]8- 

[τ|5, 

ΘΘΠΡΘΥ νου δίστη σαρΙ 15 ργσοΓα 5. πέση, 

ΟἿ ΟρΡΎΘΒ5ι5 1 5}{πΠ᾿|} ἀοτηυπβιγας, 

Οιπμίδθι5 γοτο [8 0} 1158 Ἰασρῖαιν νπαγϊόπε οἰϊηατπ, 

Τρδο σοπιρρα!θα5 νποθι) ΠΟΥ πούναρο: 
Ι1ρ6 Δ} ἃ ταϊᾳ νἱρῦβ ὑχοι δε: 

ἴρ5α Ποχ οανοῖα τπδηΐοια μετ θ αΓο γὼ ἐπρῖςι 
Τρβὸ Δ) ππ5 σέ} σΘ 15. ΟΠ} 

1ρ056 Πὸχ που! δἀνθηαμη γΓΩὶ διπεδαιτο, 

γα βαρ τπ (0 1. αΪη15 Βηβοίροῦο, 
ΔῈ νιᾶστο Ξαβρ Ἰοαπι σο ΠὐΓαῚ ἱπιριογιαμ, 

Ῥουύροῦιο Τρεπηου τα 18. μ᾽ ΟΡ 8115 σομθα 6, 
1)0 κῴσαϊο ἴῃ βου πιαι [615 ΒΙσἾκ ΠΙΡΌΤΆΙΒ, 

ΡῬΆΛΔΙΙ 5 ΟΧΤΥΙ. 
Οοιημιιινῖν ἐαοπανα οἱ ἀπηθὶ "δὲ πιρητεα, 
δροξα κοοϊμην ἐπθοηα κυππηι αἰ είπίμ. 
γωπωπέαηιστ σομ οπἴης ὁ58 δὲ ἡμαθ »αῃελίπαι". 

(Το γαίο Παηλααπι, το λὰ σαττθθὴ ΠΟΠ τὰ οϑὶ 

ἰ,δὰ5 Ὠδίγο ρραῖα 6.1} λα), 
ΝῸ}}15 τὸχ Ηϊδυβαϊσηι ἀϊνί αι φα! Πσαη5: 

ἈΡΟΒΙΝΑΆΠ ΕΡΙΒΟ, ἙΑΟΌΤΟΝΝΙ 

ἀ Αἰεὶ κοιρανίν ἁπάσης μεδξηυσα γενέθλης. 

᾿Αχράντοις ἔπέεοσι Θεὰς πεοὶ πίστιν ὑφαίΐνει, 

Κα' οἱ εὐδιχίη τελέηξ: χεχεὲ 

᾿Αθάνατος δεδάνχεν ἀεὶ πὶ 

ράσμενη ἔργοις. 
Ρ 

πίπτοντας ἐγείρειν, 
Π ᾿ ᾽ --ι,» κεν ΨΥ ΘΕ ΑΙΣς 

[0ὐνεῖν ὁλοοῦ ὑπὸ ὑξγματυς ἀνῆρα πεσώνπα, 

Εἰς σὲ, δέκαρ, λεύσσουσι τάπεο τεκτένας πάντα, 

Καὶ δῴης ἄμα πᾶσ: χατὰ χρέος ἄσμενον εἰδαρ. 

Πᾶν γένος ἐκπλύσειας, ἔπήν σεὸ γεῖρα πετάσσῃς. 

Ἡάνποῃεν εὐδιχίς μεϑέπει Βατιλῆος ἀταρπούς' 
Ἔκ δ᾽ εὐηγεσίης ὅσιος περιλάμπετα: ἔργων, 
Βαυτὶ λιταζομένῳ περιίσταται, ἠδὲ φυλάσσει, 

᾽Ὄστε αἷν ἱχεσίῃ παρ τῆν ἀφλίξβαντο, 
Αἷδν διώεσσιν ἐπιχρήνειεν ἐξλδωῤ' 
Ἱκεσίης δ᾽ ἀΐων σφετέρης ἀπηλύσετα: ἄτης. 
Αἰὲν Λναξ κακότητος ἑοὺς ἐσάωσεν ἐοίθους, 

Αὐτὰρ ἀτασραλίτς ὕχιάᾳ θεράποντας ἀλέθρῳ, 
Αἶνον Παμδασιλῆος ξυὸν στόμα πιστὸν ἀείσσει, 

θνητῶν τ᾽ ἄσπετα φῦλα Θεοῦ κλυτὸν οὔνομα μέλψει, 

γενείνδε μετ' ἀλέκτοισι γενέθλαις, 

ἙΆΑΛΜΟΣ ΜΕ" 

Ξυνὸς χαχαρίχο καὶ ᾿Αγγαίου πέλει! ὕμνος, 

Ἔχ γενεῆς 

Πεμπταῖον ξυνέριτον ἔχων θούον ἀλληλούϊα. 
Ὶξ ἔφυ καὶ 

ἐρυστός: 

Μέλπε θεὸν, φίλε θυαξ, τεῆς κοατέοντα βιώνης" 
Ὑμνέσω Βασ'λῆα πολύλλιτον εἰσόχεν ἕρπω" 

᾿Αθάνατον φόρμιγγι διχμπερὲς ὑμνοπολεύσω. 
Μηδέποθ᾽ ἡγητῆρσι μετὰ φρεσὶ βάρσονος εἴης, 
Μηδὲ βροτῶν τεχέεσσιν, ὅθεν φάος οὔποτ᾽ ΩΝ 
ΟἹ ψυχῆς πταμένης, σφετέρν» πάλιν εἴσ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 

᾿ 

Ἔμπα αν ξἔχατοστὸς τεσσαρα- 

᾿ διυῶς φθινύθουσ' ὅλα! φθιμένοισι μενοιναί, 

ρλδιας, ᾧτε Θεὸς πανυπέοτατός ἐστ 

ΤΟΣΞΕ. ὑπ᾽ ἐλπωρή τ 

τ ἐμέν χὰ οερήν 

Πόντον ἐριπ μαραγην, χαὶ ὥ τα τρϑ Φει οἴδμα ῃχλάσ- 

[της. 

πέλεται παι Ὡ- ἐαρεβηελτῷ, 

τὸ καὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἐ ἔτευξς, 

-- “-- ς- πραπίδεσσι φυλάσσει, 

ς ῥἐὰ βιχζαμένοισι δικαιοσύνην ἀναφαίνει, 

ἢ σι δὲ πειναλέοισι διδοΐ ζωχοόχέα δαῖτα, 

Αὐτὸς ἀλυχτοπέδῃς πεπεδη μένον οἷὸς σχῶσαι" 

Αὐτὸς διγεδαναῦ ὑπὸ ῥήγματος ἄνδρας ἐγείφειϊ' 

Αὐτῆς 

Αἴὸν ἀληθείην μεμαὰ 

"λναΐ τυφλοῖσι νόον πυκινήφοονα τεύχει" 
“» “ ᾿ , . ε 

ἢ Αὐτὸς |1χυδασιλεὺς ὅστον χἶνος ἀμφαγαπάζει" 
Ὦ ΠΤ κα». ᾿ "» π ᾿ 

Αὐτὸς "Αναξ δεόχῆχε νεύλυδα φῶτα φυλάστειν, 
Χήρην τ᾽ ὀβφανικόν τε μετ᾽ ἀγχαλίδεσσιν ἀεῖοαι, 

3 ᾿ " , - ἦ Δ." Αὐτὰρ ὁδὸν στονόεσσαν ἀμαλδύνειεν ἀλ 
Νωλεμίως 
Ἔκ γενεῆς 

ΠΝ π: 

ἼΛχραντος ἀγακλειὸς βατιλεύσει, 
γενεήνός Θεὸς Σιῶνος ἀνάσσων. 

ΨΆΑΛΜΟΣ ΡΝξ. 
Ξονὸς Ζαίαρ᾽ 'αῷ καὶ ̓ Αγγαΐου πέλει ὕμνος 
Ἑχταϊον ξυνέριθον ἔχων θρόον ἀλληλούϊα, 

᾿- 

φπ ΕΥ 

ἝἜμπα γε ἘΝ ἑλατοστὸς ἔου γα: πεσσαρακο- 

ἴστός, 

Μέλψατε Παμδασ!λῆχ, ἐπεὶ μόλος ἔπθλὸν ἐτύχϑη. 

“Ἄναγσπι, 
ἀναὰξ ᾿ερουταλὴμ θεοτερπέα τεύχων' 

Αἴνος νωιϊτ 

Κλεινὸς " 

τέρῳ καταρύμιος ἔσσετ᾽ 



Ισοσήλου. Φῦλον ἐπαθποίσει χεκεδασμένον ἢ 
ἬΝ ΤΡ ον ἀτήη φίλον ἤτορ, 
Ἰχὶ σξετέσοιθ πδηῶι 2.0 ἜΕΤΑΡΩΡ: πηγῶν μελεξῶώνας, 

Μοῦνος ἀμετούήτων ἢ ἄστρων δεδαάτιξν ἀριθμὸν, 

ς ἀνθ Αἰ, ὀνονάς ὧν τείρεα πάντα, 

ς Θεός ἐστι αἶγας, μεγάλη δὲ οἱ ἀλχή" 
γὴρ τι υτῆς δίάχαρος χλυτὰ μέτρα νόησεν, 

Οἵδεν ἀειρέμεναι Βασιλεὺς γένος ἐπιαρόμων 

Αὐτὰρ δυσσεδέος γαίης πυμήτοισ! δαμάζειν, 

᾿Ασόμενοι βχτιλῆα θοῇ χελυδήσχτε μοὶ πῇ. 
Μῖλψατε Παμόῥατιλῆα Θεὸν φόρμιγγι Αἰγεοίη. 
Οὐρανὸν ὃς πολόύψαλκον ἑοῖς νεφέεσσι {0 ΤθιζΕῦν 

Ταΐη ττοῦμηξ ὧν σοι περὶ ὦν, ἔζοον δμῦρον, 

Ὃς τόσον ὀψιχόμοις χαὶ ἐν οὔρεσι χόρτον ἀέξει, 

᾿Αντέλλων ζυγίοισι βροτῶν μολιηδία ποίην, 

εχ ροτεΣ 
τὰ 

ναποῦδων ἀγέλαις πόρεν ἄομενον εἴδαρ, 

Καὶ κοράκων ἤρχετσε λιταζομένοιτι νευσσοῖς- 

ΣΝ ξεν "Αναξ σθένος ἀΠΧΕΤΩΝ ἐπ σνο ὦ 

Ἰνημάων δ᾽ οὐ πάμπαν ἀγχσσετα! ἀυϑοὸς ὦ μὴ 

οἷς κεχαρέσεται Ἔσο 

Οὔ ποτ᾽ 

Μᾶλλον ἐπὶ διιώεσσιν ξ0 
λεη μησύνη, καταθύμιός ἐστιν ΉΗ͂ΒΝ 

ΒΆΛΜΟΣ ΡΜ, 

Ξονὸς Ζαχαρίαο χαὶ ᾿Αγγαίου πε λει ὕμνος, 
"βόβομον ἀμφήνιστον ἔχων θρόυ» ἀλληλούϊα, 
Ἔμπα γ8ὲ μὴν ξχατοστὸς ἔφυ χαὶ τεσσχραχοστός. 

Αἴνεε τιμέενῃ", Ἱερουσαλὴμ, Βαριλᾷα" 
Σιὼν, ὑμνηπόλευσε τεῦ ἰβχσιλῆα βίοιο" 

Οὔνεχα σῶν" πυλέων αρεναροὺς χάλχευσεν Ακρας αὶ 

Ἂν φοὶ σοὺς πινυτοὺς καὶ ἀγακλίας ἢ ἴνετε πο. 

“ὃς σέθεν εἰρήνη πεφυλαγμένα τέρματα θῆκε' 
Πλέσς δὲ λὲ αἴ, φνοτιχξοσ ἀγτε ἥσξ ὁὲ πιαλεῃ σὲ βίῃ μενοειχθος ἀκτῆς, 
᾿ ἥ μὰ ον Ν Ξ 
Ὅς χθονὶ πουλυδοτιίρη, ἐπίῥδοθον ὥπαις μῦθον" 

᾿ ἡ" Θι ΕΣ ἐν 
Αὐτὰρ ὁ ὀΐμφα βῥων μετελεύσεται ἔνθα καὶ ἔνθα, 

᾿ Εἰοίον ὡς, Ψψυχοῖς χιόνος σθένος ὑψόθι» φοίνων 
ΓΑ ὅν λῆς ἃ Ξ Φ - τλῆ ὗ 

Πάσσων καπνοτόχειαν ὅπως σποδὸν αὐχυὴὸν δὀμίχλης, 

ἰδομένην ψΨωμοῖτιν ξὴν κούσταλλον ἰάλλων, 

ψύχεϊ τίς χεν ξὸν δύναται μένος ἰσοφχοίζειν 

Πάντα λόγῳ ζϑοντι τακήσεται δρμηθέντι. 
Ὗ2 “τὰ 5 

Δίσθον Ἱ 

Κλεινὰς δ' εὐδικίας ἐρέων λει νὴ ἰσραήλῳ 

πυοῇσιν ὑπὸ σφετέρης χελαούξει, 
,»Ρ Ξ ἐδ ιν »» ᾿ 

ἰχχώρῳ πινυτῷ Φιλον Ξεαγορξθων, 

πε 

ὧν ἀλλοδαποῖσ' μετ' ἔρνεσι τοῖον τ ὦ Ἶ 
Οὐδὲ διχαυοσύνας σρετέσας τοχμιήατο λαοὺς 

ῬΆΛΜΟΣ ΡΜ... 
Ξυνὸς Ζαγαρίαχο χαὶ ᾿Αγγαίον πέλει ὕμνος, 
ς : ᾿ ἄπ ΣΟΥ ΝΝ, 
Ογδοον ἀμφήριστον ἔχων θρῦον ἀλλήλδια, 
Ἔμπα γε μὴν ἐχαστηστός ἔφυ χαὶ τεασαγαχοστός, 

Μέλνατι μοι: μέγα χῦδος ἀπ᾽ οὐρανόθεν βασιλῆος 

Μέλψχτξ λιν, βυόωντες ἑ ἐφ᾽ ὑψίσταισι θυώχοις" 

Μέλψατέ μιν, δῆμοι μεγαλοσθενέων στρατιάν" 

Μέλψατέ μἷν, πᾶσα σθενέων ἀριδείχετος ἀλκή" 

(2) Οἷς δ᾽, Εονίε, οἷς τς Εριτ. 

ΙΝ ΤΙ ΠΡΕΙΤΑΤΙΟῚΝ ῬΒΑΙΔΡΕΝ, 1081 

ἀ Ναθοηθιη σΟΏσΤΟμΆΒΙΕ ἰβρθύβαιῃ 15Γρ] ει 

6 

ΔΙ ράτον5 αα απ σοι “πὰ 95} οἰιαρααι ΟΟΓ, 

ἘΠῚ 51} ἰο]ου }5. ΘΟ ὮΙ ΠΟ ῺΒ ΟἼΓΩΒ. 
ΒΟΙα5. Ἰπη ] Λα δ πὰ 510 ἸαρΡΆτΤΩ, ΠΟΥ ΠΌΙΆΡΤΆΤΩ, 

ΝΟΠλ 1 05. 5015 ΠΟ πα ΠῚ 5 πδινὰ ΘΠλη]α, 

Νοβίθν Ῥ 615 65., τηαρηαβ, ἱπᾶσπα νοΡο ἰρ51 υἱχίι, 

Νοααε νἱν ρυιάθηξία σαι ΠΟ ΠΟ τα πϑαγηβ ἴπ|.5}- 

[τς 
Νον" Ἔχ ΟΠ]ονὸ θχ κοππ5 τη ϑπρίοτιμη, 
ΔΘ ΠΊΒΡΙ05. [οτΡρῶῦ ὈΧΌΓΟΤΙΔΒ. ογάαγο, 

(δον ἱποιρίσα! 5. ΠῸΡ ταὰ ὁΟΤ0 Ὁ] νϑβοχαίς ὑπ ἃ 
Ορίομ νεῖ θοίὰ θσααι οἰατα οαπορα, 

(ιρίατῃ (1 ἤρατε 5015 πα  μαιι5 ρον, 
Τογαθ ρᾶραιι5. 5ια γαν σὰ) οἢ ανίᾷτω, 

(υἱ ταπέμι ἰού ταΐθ ἴα ἰὼ τποι δ 9. ΤΡΩ 

[ἄπδος, 
Ῥτοπσθηβ ἢ Π16 1115 πον πὴ βααν οι πονθαπι. 
αἱ οἰΐαιη συλαγαρθίαιῃ σγορίθαβ Ἰατϑία ταῦ σοηνο- 

[πιοηίοτῃ οἴραπι. 
ἘΠ᾿ σογνόον τη Δαν ἱπγουδῃ δ θῬΆ]Π0Ὰ. 
Ναπαῦδηὶ Τα ανϑι} ον ροϊαν ᾿πἀομτιτη οὐαὶ: 
ἀγασιαι νερὸ Ὡ0ἢ ΡΤΌΓΡΒαΚ αἀ πε γα δι μὰς ὙΠ 1πρείπιηι. 

ΜΡ Βαρ6Ρ κρῦνοβ 5105 μαι ἄθ] ΠΟχΧῚ 
ΟἾΣ 5 νΟΣῸ τη δου] σογήϊα ἄτα οϑὲ ἤθεῖ5. 

ῬΒΑΊΔΗΣ ΟΧΉΥΙ. 
(ον φαομαρί υἐ ἀπτῇ “ρὲ δὲ ᾿ρη ΠΗ. 
δρρίδηαση ἐοηγοΥ οὐ μην παϑοης βοητοη αἰΐεπρα,; 
Βορέαν ον ΘΗ δ στο δὲ δὲ ατιααν σροδιηινα. 

Ταπάα Ἰιοπυταίπτι, Εἰ υπδαίθιη, ἤθβοτῃ ἱ 
δίοι, ὑβίσῦνα ἔα Βοροὴν νι 

Θαοπίατα πᾶνατη ρονίδυα τ να ἘΠ 105 [ἈΠ υλρδν ἐν σοίδδ, 
Τὰ ΚΒ 'ἀο5 ρα 0605. 6Ὶ, σἸούίοβος παιὰν} ΕΠ ες 

Οἱ πὸ5 ρᾶθο οπδιοάϊ 5 08 ροβοϊ, 

Παρ]ονῃ, νότὸ γἱππαρήίηο μὸ νἱ ῥ᾽ οι αι Οογόν 5, 

Οἷα ἔουρ ταπ] τάχα ποιοὶ ἀπχ αν νυ γ0Γ- 
ΟΠ Ρατη. 

ἀξιαὶ οἷο οαττοχβ ρΡ ΟΥ δ1 πο 68 ἔπι, 

μαπάτῃ βίοι! εἰμι αὐ νῖβ εἴοι ὁΧχ ἅΠ1ὸ. σπβίομήσῃβ, 

δραῦροη5. Γαι! ρασαι. νο αν Οἰογ αὶ. 54 ΙΔ ΠΟ ΛΟΙΝ 
 πθ]λη ον 

δέ! ΒΟ ΟΠ 15 κατὰ πὶ σ᾽ ολῦτ ΘΠ ΘΒ, 
Ἐτίρονθ 415 6115. ροίοβ᾽ τοραγ σα! βαρανο ὃ 

Ομχἑα νόρο νἱνοθθ σπαθί οὐ" Το δίο 
Αια! νοτὸ {ΔΕ {0115 5 θὰ 15. 51 118}].. 

βου ποῖῃ {ποοθο ρα δ 11 δι. ΔἸ ΒΜ 4}.3, 
ΤμΟἸγιὰβ νοτὸ Πίος. ἀϊοσῃβ πο γί ἰ5γΆ 6 }}, 

Ναπά θαι αἰ σαϊ σοῖ5. ὅτ πὰ. σα] 5. ἰα16 ἴΘΕ!, 

Νρίπο ΠΝ 185 515 ΒΙΖἸΠολντε ΠΟΡΏ] 15, 

ῬΒΑΊΜ 5. ΟΧΉΘΝΙΗ. 

ζονιτεινῖς ἐποπανίω οὐ ἀρφηδοὶ ἐπὶ νϑνῆγοις, 
Ποὐσρλτ)λ ΘΟῊ ΤΠ οὐ θοδμ κιαῦθηδ βοπρη αἰεί. 
γορμιίαηνθνι δορἐθδλητι 05} οἱ πα ἀραργοϑιμειίδ, 

ΟοΙ ρτα τα αἸἸΕ} τᾶρίθτα 4605 16 οθϊο Βορίθι 

(δ᾽ σαῖο δτῖπι, Ομαχπη αἴ 05.}π ΑἸ ΕΙ ΒΒΊ 15 βράϊραβι 

Οσοιουταία δῦσα, ροραΐ πα ρηαβὶ ποτ οχθιοι πεῖς 

ΟοΙουγαΐο δαπὶ, οσλὰς νἰσίαναιη ἱποιγίπιτα γοθὰτ; 



1580 

(οἸ ον τα ο, βοϊατιο οἐ δριοπάσπϑβ ππὰ 

ΟὐΙοδγαῖο, ἀξίγα οηχηΐα, ΚΘαμν, οἱ μη σῃ 5115 Δ} 16} - 
[ἄνε: 

ΟοἸοργαίο οὐ Ἰοβείατα Ἰοοονασι βαρυὰ οὐ παι αἰϊαι, 

Οἰγοππ ΘΟ 5ΕΠν15 Βαροτίον μαρὰ συλ: 

Οτληΐα βίσαα! ὁΘΊ θυ θα! ἰμοϊνίαα. πορλόπ ΠΌΠΑΙΗΙ. 

Ουὰ ἰμξὸ ἀἰχιν, οἱ οχιδίογαπι, οὐληἶα, 

815 νότὸ τπηαπεϊαιίβ ΠΧ Ί ΠΡ Ξ τασϊοαί δυ}}: 

δίαμν νόγο βοιιρίτοσηο απ [6 01} ρ80 70.851. 

Ναπαπαιι ἀἰϊἰνίππιι. Βοαα βΡρω Θ᾽ Ε ππαπάαξϊαπι. 

(απο οί θη ἴῃ ἰευτὰ ἰδία, 

Ἰλορομπίοσηθο ἀρασυθ5 βἰἢ}8] ΟἸτω ΘΠ 1 1ΠΠ|0 515 ΡΥ Β515 

515. απ σ᾽αοίοθα5, πἰσ τδγοὸ βίσιπὶ Βοασίοῦ 

[ἀναπάϊῃομι, 

Εὲ ΠαίιιΞ αξίγ γος ο]} αν ΡΘΥ ΔόΓθιῃ Ἰ0Π5, 

Θοταρθι αι] απ! Π οἱ νογὰ ϑον τη ἢ], 

γομίοβ, αὐϑου!οομιογαθησσο τη πιηὶ θα α οἃ- 

[σπηλπα, 

Οοάἀτί σπιμ 18 δι νῖβ, οὗ ΔΥΡΟΡΟΒ νΠΡΟΒΟΟΉ ΘΒ, 

(παἀδιυραάσνη σγοροβ, ΘΕ ΓΟ 0089 ΒΟ ΘΠ [65 ΔΘ ΓΤ 

Πορλ Πα, οἵ ροππηΐα ΟΥΑΙ ΘηΓ6 5. νο] πον 88, 

ῬοριΠ} οτὴπὸϑ δὲ μεθροίδπξος γοθθα, 
Τῃπορυπίθϑ σὰ οἸ 115 1110 565. μι] 1 ΟἹ 11 115, 

᾿ιθηθϑ, ὅθ ὴδ65, οἱ νἐ μ 165 νϑδίθιῃ ἰτα] θη 65, 

Εονίοβ απ 5. ῥα πῖον δ 11. ἀμ πὶ Θα 85, 

Τὴ Ὅποὸ σο]οῦνοπὶ “]ογι σθαι ποιιθα ΠΟιη]πὶ : 

Ουΐαᾳ ὀχ! .αἰαπὶ δδὶ γοθὶ τ ΠΟΘ 80] 1, 

1.8. 6}85 Λουγάαο οἵ σα! σα οἰτοπηπιορι, 

δ ῬΟΡᾺΠ 5801 σόσπὰ σ᾽] ουϊόβιπι ὁχα δῇ. 

ΤΠ ΤΉ Πτ15 νόγὸ ΘΙ ΟΡ ΟΒ8. ΟἸστ 51} ΘΟ ΡΟΣ 5 
ΕἸαδιοτιη, 

Ῥορυϊοὸ αἰνίηο ρΡαάθη 18 5.8 6115. 

ΡΘΑΙΜΟΌΝ ΟΧΠΙᾺ, 

ὅμανο σανθιθη σοηοδ νοι 65. ὁ5Γ ἡ μαι δα φεβλ νη, 
Νοηπώη, οἰρ οϑέθην βεγ 6 }}5 βοησπ αἰξοίαμία, 

Ὁπαΐατο ἡ} ΈΒΦῚ πον οὐ πη 1] σα μὴ} : 
ΒΟΡΧροι μαλοῖ ἴῃ ΘΟΟΙΟΞΙ15 παυίόγαμι σεαίαπι Πγαι- 

[ἀπ]. 
15γ8 9} Πόσο ῆᾶτο ᾿ίοθασ ὁση 811: 
ΠῚ σταρβαπι 5101}}8 510 ῦμ ραυήθαμι,. 
ΝΘ ἢ. ΟΟΙΟ ΡΟ π στα ἢ σΠ ΓΒ : 
(ππίσα! ρα, ΤΣ ΠῚ ΡΆΛΠ 1 ΤΠ 505. Οἱ πατἃιηη 6 51ι- 

[τπσηῃ 8: 
ποῃίδηι οἱ 81π|5 ρα. οὐαὶ ρομα]α8. 

᾿ατλϊμο ἀαθηλ χα |Ὰ 8} πάσῃ. ροπβ. Ππιδηβδαθο 
ἱ ἰονπαλ. 

Πίπο απ οἰοσι τῇ ἀπ ΠῚ} 65 χα πὴ ποηογα πος : 
Πὶ 580Ὁ15 νον σα] Πλκ 15. ἀεΐσο μαοαπξ δηΐηο. 
αὐύματο θ615 Οχο ἢ] π]85 [γοαίοβ, 
{Πλ 11π|ηὴτὴ τοῦ 15 π]λπῖδιι5 ἀπο! 6 πὰ Πα θη ίθο, 
Ῥο͵ορμίογιην αἰ Νογεόγαπε τη] δῇ θα5. νἱΡῸ5 ρουογο, 
10 Ἰαρπαι πα ονία  ρύμτ105 ἀδϑ θυ θη δ 5 ἐπουρΡ ΒΕ, 
Πύσσὰ νΟΓῸ ἃιη 005 ΓΟΡ65 σοΠ]ροῆίθι5 Ππᾶντε, 
ιἢὶ ἔδΓΓΒῚ 5. ὙΟΤῚ ὙΠῸ} 15. ΠῚ ΒΠῚ15 ΓΕ ἸΟβοτ τη, 
δον ρίασαρ απ! απ) Ξοῦῖο οὰπὶ δἷ5 ΓΔ ο θΕ. 
510 ΞΔ ΠΟΙ18 σίονῖα θολὰ 51|5 1. ΟΠι 88 681. 

ΑΡΟΙΙΝΑΆΠΙ ἘΡΙΒΟ. ΠΑΟΡΘΊΟΙΟΝΙ ἹΝΤΕῈΠΙΡΗΞΚΤΑΤΙΟ ΙΝ ΡῬΒΑΙΤΕΝ. 

ἃ Μέλψατε, ἡέλίος τὸ καί αἰγλέστα σιλήνη; 

δίέλψατε, τείσεα πάντα, Θεὸν, χαὶ ἀθέτφατος αἴγλι, 

Μιέλψατ᾽ ἐπι 
5. ΕῚ ΠῚ τὰ ῦ ͵ μ ᾿» “2 

κύκλων τ᾽ οὐγανίων καῇυπέντερον εὐαγὲς ὕδωρ" 

υραίων ὄχπέδων ὑπὲρ οὐδανὸν ἄλλον, 

1χν0᾽ ἀμα μελπόντων κλυτὴ» οὔνομα Πχμθασ:λῆος. 
Οὕνεχεν αὐτὸς ἔς:πε χαὶ ἐβλάσνησεν ἄπαντα, 

Ἤς δ' ὑπ τοϑη μόσύνῃσιν ἀλάμπέσι ̓ ἐδῥ ἔξωθεν" 
Στᾶν δὲ διηνεχεῖ τάπερ ἔδρασεν αὐτὸς ἄνω γῆ, 

Ὀὐποτε ρέσπεσίν διάκαρος παρελεύσετ᾽ ἐφετιαί, 
Μέλψατε μαμβασιλῆχ χατὰ χθονὸς εὐρυοδείης, 

Ἑσποσταί τε δράχγυτες ὁμηῦ δνορεοῖσιν ἀδύσσοις 
ΠῸρ μετὰ χρυστάλλοισι, χιὼν ἃ᾽ ἀδ᾽ ἔποιτο χαλάζῃ, 

καὶ ταῖσι ζοφεροῖο κατα! γίξος ἠεροφοῖτις, 
τεὶ μόθῳ. 

ὔρεα, δενδρογόμων τ΄ ὀρέω ᾿Ἶ ἀτ'αύγχενξ 

Αἷὲν ὑποδρήσσοντα Θεοῦ νημε 
᾿᾿ 

ἐλ δ αν, 

Ν ἃ: ἕν, 

οξνὸβ Ξ Ν 

Τετοχπήδων ἀγ3 ἔλχι, χαὶ ἂγέσ- 

λεθόωντα, 

» α θηρὶ τὶ γαίης 

στοντὰα πὸ τητὰ, 

Ἀεδροοι παντοδπαὶ, καὶ 

Ἑσπετὰ, καὶ πτεού βσϑι μεταῖσ 

χαὶ βασιλῆες, 

"Ενῦεαμοι μετὰ πᾶσι δικασπόλοι ἣνητῆρσιν, 
Ἡδηταὶ, γεραροὶ, χἀὶ πχοθένο: ἐλχ:σίπεπλοι, 
φθεμοι παλιοῖσι νεώτεροι εἴς 

ἘΠΠν ἕν! μελπόωπων χλυτὸν οὕνοιχ Παυδασιλῆος ' ι ἱ Ἱ 

᾿Ν 

Λαοΐ παντοδαπο!, ἐρισῦενξες 

3λ 4 δ 

ξν ἰόντες, 

[2 ἥ 4 ν᾿ ΝΝ ν 1, - 

Οὕνεκεν ὑνώθη βασιλήιον οὐνομαὰ μοῦνον, 

Αἶνος ἑὸς γαῖϊάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφικαλύπτει, 

Καὶ λαοῦ ἀφεκέψ ὕοιο κξοας μεγαλαυχὲς ἀείρει, 
Μ " - Υς ᾿ 
γανης δ' εὐπθιευῆς μελέτω γενεῆσι δικαίων, 

6 Δήμῳ θετπετίῳρ πυχινέφρονος Ἰπραηλου, 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙ͂θ'. 

πδ᾽ μέλος ἑκατοστὸν ἐ ἔφ. καὶ τευταραγοστὸν 
Εἴνατον, οὐγάντον φόρέον ἢρόον ἀλληλούτα, 

Μέλψατέ [δι μονῶν: νέην καὶ ἐπήρατον οἴμην' 

Δἣν ἔ ἔχε: κλισίῃς ὁσίων ὑτὺςξ ξλυαῖνον ὕμνον. 

Ἰσρχῆλος ἢ Δναντ' φίλ πξόπόῖτο πεποιθώς" 

ΤΥῖβες αὖ Στ ῶνος ἐῷῷ ἢ χαρεῖεν. 

Οὔνομα μελπόντων βασιλάτον ἀπο Ὑβούιπε 
ῬαΝοε ᾿ » ᾿ 
Αδόντων μι9 τύμπανον αὐ χιράρην τ᾿ ἀνεγόντες 

9ος ἔπλετο λαός, 

σειε φίλον γένος ἐπιοθύμων, 

ἢ Οὐνεκά οἱ σφέτερο υμαβδ οδνα 
Φγγεῖ δ᾽ ὀψὼσ 

"Ἔνο' ὁσίων ἐρατειναὶ ἐ ἐπαυχήσουσι ἐξνξθλαι" 

'Ἔ» δ᾽ ἱεροῖς λεχέεσσι σἴλῳ τς καρνο ο θυμῳ, 
Λαυχάντη βασιλῆος ὑπερτερίας φηρξοντες, 

φάσγανον ἰδυπορο ςς πλ ἄμης ἄμφηκχες ἔχουντες, 

Δήμων παντοδχπῶν γαχηξονέας ἀνῦρας ὀλέσσαι, 

Καὶ ζυγὸν ἀθάνατον λαοὺς ἰϑξίεξυμῖς ἐλέγξει. 

Τῶν δὲ φίλους βασιλῆας ἀλυχτοπέξησι πέδησεν, 
Εν δὲ σιδησείγσι πέδης παλάικας ἐριτίμων, 

Γραπτήν τ΄ εὐνομΐγν σπουδὴ μετὰ τοῖσι τελέσσε', 
τΩδ' ὁσίοις κλξος ἐσθλὸν ἑοῖς μετὰ πᾶσιν ἐτύχθη. 

1536 
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ΨΑΛΜῸΣ ΔΝ’, 
Πένο᾽ ἀμα χαὶ δεχάτης ὀεκάδος ὑέλης ἀλληλούϊα. 

ἧς, 
Μέλψατέ μοι Βαστιλῆα, χοροὶ ᾿ ἄμ' ἔποιντο δικχίων" 

ξ μὰν σταθερῇ κράτεος περιβάρσυνον ἀλχῇ" 

ἐ μιν σφετέροισιν ἀξιπόμενον σῇ ἐνέεσσι" Ἶ : 
Μέλψατέ μιν μεν εἰ βηπεισαν, πεινσν ἀ ΠΣ ρν. Ὁ Ν᾽ ΙξΞ ἰ ᾿ 
Μέλψατέ μιν ᾿ τω Ὑγος ἐρισθενέος κρ  ρυον 

Μέλψατέ αἵν φόρμιγιε χαὶ ἀομονίῃ ἐδατειν ἢ’ 
Μελψατὲ μιν τυμπάνο!ισι χαὶ εὐφέμοισι χοροῖΐδι' 

Μέλψατέ υἱἷν χιθάρῃ τε χχὶ ἐν χορδήπι λιγείαις" ἐτ ἢ ἴῳ ὠς ΐ 
Μέλψατέ θείνοντες λιγυηχέα κύμύαλα χερσί' 
Μελψατὲ μιν παλάμῃς ἀλαλαγμοῦ χύμδαλ᾽ ἑλόντες" 

ΠΝ νὴ παντοδαπὴ, χελαδήσατε αμόασιλῆα. 
ΨΑ ἈΜῸΣ ΡΝΑ΄. 

Πΐμτης ποὸς δεκάτῃ δεχάδος πέλει ἔχτορ:ν ὕμνος μτῆς πὸ Ἷ ; ᾿ 

Ὃν Τολιάτῳ μουνομαχήσος σε Δαοΐδος, 
ἐς ΝΣ ᾿ ΔΑ ΡΥ Ὡ " 4 , Ἀμφὶ κασιγνήτοισιν ἐμοῖς μάλα τυτῦὸς ἐτύχθην, 

Ἡατρῶον κατὰ δῶμα νέος μετὰ πᾶσιν ἀχούών Ὁ μ ᾽ Ἶ β ἡ βοθᾳ 
Εἰροπόκων ὀΐων ἀγέλας ἀγοοῖσι νομεύων" 

Χεῖρες ἐμαὶ φόρμιγγα λιγύθδοον ἐντύναντο, 
δάχτυλα δ᾽ ΟΠ τὴν θεοτερπέα τεχτήναντο, 

Τῆς κεν ἀπχγνεῖλ πῇ Βασιλῆι; 
Ἧ ῬΟΥ 

Αὐτὸς ξων ὑπαχοῦσχι" 

Αὐτὸς ἐπουρχνίου στρατιῆς ταγὺν ἄγγελον ἦχεν 
- ἰ Ν ὟΣ ὶ ; 

Ἔκ δὲ ὧς πατρῴης ἀγέλης ἐξείλετο μήλων, 

Καὶ μευ πιαλέῳ δέμας αὐτὸς ἔχρ'σεν ἐλαΐῳ. ὧς ΟΞ ἵ ν 
Ἢ μὲν ἀδελφοὺς μενάλρους ἔχον, ἠξὲ χαὶ ἐπθλοὺς" 

ἱ υ ἷ: ὧν ΕἾΝ. 

ῃ 
ξιεν ἐοισῦῆενξ 

Αναξ δεδαγχεν ἑκὼν ἐ 

᾽ΔΛλ᾽ οὔ σφιν Βασιλεὺς κλέος ἔθελεν ἐσῃλὸν ὑπάσσχ!. 0 

᾿Αλλοδαποῦ χαλξούπος ἐναντίον ἀνέοος ἤξειν" ρον ἢ 
μδὴ ᾿ ὦ Ν . - [᾿ 

Αὐτὰρ ὃ μ' εἰδώλοισιν ξοῖς νείχετσς πεποιρώς" 

Τοῖο δ' ἐγὼ ξίφος ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ πηροῦ, 

Ιλ Κα 00 80 ΘΠΙΒΤΙΑΝΌΞ, -- ΝΟΤΙΤΊΙΑ. 

Αἶνον ἀ ἄγω σῃ: θεῖον, Ὁ πο 

Οὕνεχεν ὁτραλέως περιηγ 
Δχυϊόου πινυτοῦ Ας τοῖα 

Δῶχας ἐμὴν ποανάποτμον ἐν 

τῳ παραστάς" 

ὑπῴνάσε, 

Ὁ ὑπσθλθῦσι ν, 

λο ν ἄπασαν, 

ἘΞΑ ΝΣ ΦῚ 

Ὡ- τ νδράσω ἔμπα γενέθλην, 

1038 

ῬΘΑΒΜῸΒ ΟἹ, 
Ομϊπί εἰηνεὶ οἱ ἰοοῦα ἀδοσιῖς οανγηθι αἰϊοί μα. 

ἀδἸθργαίο τα ἐμὲ όροτη, οου δία] βοφιδῃξι 1:- 
[Ξιοναπὴ : 

(οἰερνγαίο οὐ ἤγπλο νἰ γί }5 Γτοία γα τοροτο ; 
Οδιδθρδίο δὰ 5815 δ᾽αίαια τορονγὶρ8 
(δ᾽ ονυαΐο δίιμὰ θα ρι }Ποαῖαπι ὁγΘ ἢ 15. πὶ Ορορί ρει : 
ὈφΙοργαΐο οὐ (0 [ΟὙ0}8 δ τορ 5: 

Οοἰοθναιο δὰπι οἰνμανα, οἱ παυιποηϊα Δ ὈΗΪ : 

(θιο ρα ο οι ὑγτ ρα 18 Οἔ ΘΡΟΟΙΟΒῚ5 ΟΠ ΟΣ]δ ἃ 

ΟδΙ μνᾶ ὁαπὶ οἰ Ππάγαιπιο οἱ ἰὼ ΠΟ Ϊ5. σα Ο}}51 
Οδιθθσαϊο ρογοι δ 65. ἀτραϊαᾷ ον θΆ ]Ὰ πα πί 5 : 

ΟοΙοθναία δα τα 5. }αΒ 1) αι] 0Π15 για ρα]ὰ 5ὰ- 
[ἡϊρηΐθ5: 

ϑριγ [5 ΘΠ ἢ ἴαΥ1π|5. ΘΙ ροκϑί Βοιῃαπιὴ, 

ΒΒΔΙΜΌΣΝ 61}. 
Ομΐπέφη γγαρίεν ἀἰδαϊηχαηι ἰδοαίέθμν δὲ ὁϑίρα ἰ γλλλις, 

Θιιόνα σιμι (τούτα!ι δἰ σι δ ἐπυινα ὑὐλ}υδδιι8 
ἰοσυθνε 9, 

[πίον ἰγαΐγοϑ τά θο5 να]ὰρ ρᾶγνι5 ΟΡΆΠῚ, 

Ῥαΐδεμα ἢ ἀοληὸ ψπινο 15 ἸΔΓΘΥ οὐ 05. ἀμ ἰοἢ5, 
Τιαπίσογάτασα ονῖατα πο σθβ ἰὰ ΔΣΓΙΞ ράβοο 8. 

δὰ π18α5 Οἰπαταμ δυγ ἀὰ]ᾶπι ὁομξιγυχογαηΐ, 

θΙρσ  νόγοὸ παυπηοηῃίαπι 60 σγαξαὰ σοηοϊηπανογαηί, 

Ου5 ἀπ απ 01} ρεφροίθμ! ᾿ἰορὶ Ὁ 
μ89 ὸχ που θὰ νοῦρα ὁχαιιάϊνο : 

}858 σιοἸδϑ5(}5 σχουοιιαβ. νοοῦσιν απ τα} Πλ151}ν 
Μὸ νοῦὸ ἀδ μαΐογηο πρὸρτθ ἈΘΒΊΠ ρ 51} ΟΥ̓ ΠῚ, 

ΤῈ πχϑαμι οἱ πα} ΟΓρΡ 5 ̓'μ50 ἀμ χὶ} οἷθο, 
ἘΠῚ ἔνα θοῦ τηλθηο5. μα θαι 6. οἴδιᾳ ἴονίοα; 

50 ἸΟῺ 10518 ἴὸχ μ᾽ οτίαια νοϊαῖ} νοιαμι ρυώθογο, 
Αἰοαϊβοηὼ νοῦ! ἢ οσύπγθαιπ ΟΧΙνῚ : 

Ἐπ Ίρ56 πῖ0 1λ0115 515 ὀσβρογαθ5 Θ5Ε ἰΡΟΙ8 
Πυ}ὰ5 νόγο οβὸ ραδίαοι ἀσιξαα χὰ 05 ἀσ [0 - 

[πιοτὸ, 

(θενίοῖβ αἰτῶ σάρα! ἀρβοί αὶ ἀϑίαῃϑ: 

(οπιππιρι αι γοῦὸ Δ μβ Ὰ}} ἀθ5 οἰροσμαϑροῦϊο ἴβγδοῖο. 

μαυάοιι ἀρὸ ΕΡὲ ἀϊνίπαμν, Βα ρνοῦα 8 πίον τοῦθ 5, 

Οποπίαοι {Προ ίον ἀσδολιρία αν Πρσ αν ΟΤΩ λθ1., 
θαν]ϊ5 ρυαάοι15 Το στη οϑὶ ρον θι, 

6 ἀϊ5ι} αθασα ἐπ 6] χ ἐπ εν ΥἹΓῸΒ ἰδ πηρ βοηιια, 

ΑΝΝῸ ΓΌΜΙΝΙ ΟΟΟΤΧΧΧν, 

ΙΒΑΑῦ αχ 0.40 ΟΠΕΙΒΊΊΑΝΟ. 

ΝΟΤΙΓΙΑ. 

“ΑίμΆνο., ἕο, Ῥαὶν, Βιδιίοῦν,, τ ὙΠ, Ῥ ρος. ρ. Χχν.) 

1. ΟΘυἱ ἀθ βογρίογα [ϑ8ὰς ὁΧ διάιοο τπαθἱϊοηθῖι ἱπ]οσουῦῖ, χ δος φυϊοτίθυβ, ργΐοσ Οοπηαάίμπι, 

πονίταιβ ποιαΐηθαι. 510 δαΐθπὶ {16 (α) : 
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1καας ϑορίρεϊέ Ὁ 8 Ξαποίᾳ "τίη! 5. {υἰδα5. Ῥολβοηβ δὲ Ἰησανρηαίίοηα Ποιμίοΐ ἐλῥλεηὶ οὐδοιι ἴηι 
εἰϊερειαἰϊοπὶς δἰ τη ϑοίμι ὶ σον πιονῖς, ἐοη βρυπαης ἴα ἐπ τοτα ἀθλίαίο (γε 6556. μογϑοπαβ, εξ αἰ αἰϊφκὶώ ἴπ 

βία μ δ ῥτορνιιοη, φιου πο ἀμδοοί αἰἰᾳ τ αίλειι Ξοεἰλσεί ἄος λαύογε ργορνίμωι, φροιί ἔρδε ἐξ 81η6 ΟΡ - 
φίπιο ογῖψο αἰἰορμοι, Μείΐαι πος ἀαόσρο ρΡορμλῖια, φαρὰ φοηέμις σοπίίονε ποτὶ 516 μοσέεριο» ; δρίγέξιης 

βαποον μος παϑένὸ ρεορνλμηε, φιοιί ἤθὸ ξασίμ 5ι{ πὸδ φοηίίας, εἰ (απιθη 5ὲξ ἐὦ αἰίονο. 4206. δισανηαί ον 
οονῸ ἐέᾳ δον δὲ, τ ναανσεἐἰδιις ἐπὶ ὁα ἀκαθμα να ( ἰθεαπα ὀγθίαι ιν δ ἰμἰ δδεὶ ρμορδολα. ἴθ ἀσπηα- 

ἀμ, 
Ῥογρὸ σππὶ εἶδ ργοσρυίον δέ ΒΒ  Πυη 515 80τιρίονθαι ποβίγα πὶ Τα τὸν ὁ 5 ΠΟΙ 006]. χαϊ ράτ]ο δυία ἀθ0 

Οτίϑυ! ἀηπαμι οἰαταθιαηι, [ατ8 ργοϊαο αὐποΐϊθθ. νἱἀοίαῦ Βιριποη ἀπ5 1] 618. ΠΡΘΉΠ τὰ. ὈΓΙΠλ8 
δατάϊι (α), βεσαϊο τῇ ϑχδαπίθ ἔρϑααι βογαΐ859. (Θ᾽ πὸ ὕᾶνθο δ 8 8 ἈΠ ΒΡ. Ορί πδη 08, δὲγ- 
τηοηαὺ αβϑαηιἰαἰπῦ Πα γί οἰα5 (ὁ) εἰ ΝΟ 5 (ὦ). Θὰ φυΐϊάθιι ἰοαγρογὶθ οϊαίο, νῸΪ πιαχὶπὴθ συ η- 
ἢνηναΐαν, δἰ ΠῚ Θπισηε! σοπἠοοίαταπι. δι ταϊιἰ πλὰ5, αχἰβι πη ο 5. (ἡ σης βοτιρίούδια ουσμθηὶ 

6ξϑ6 αἴας Πα τη ἰϑδσαην ὁχ Προ, αὶ υβιοἰαπὶβ ρατιθα5. δα παργοηβ Βοαίσπι ροπιϊ σθαι 1)ὰ- 
παᾶϑατα ὀα] απ αὐϊβ ἀρ ρΘ ΕΠ χβίαι 6] 5 ἀχοητῖο, ἴῃ δρίβιοια σοποῖη! πουαμὶ δὰ Ονακζίδπι τη οἱ γὰ- 
Ιοηἰϊπἰασαὰν δυραθιοβ, αδὶ ἔτ Παροηΐαν (6): δ 6 ἀθεῖφω», ἰηαυϊαπι Ῥαΐνοβ, ῥαοίο ργηουζεοῖέ Τρ οεῖ, 

αἱ ἰξαας Ψμάδο βεδονπαίο, φπὶ ]αοίο ατἱ ἐψηπαφοσάνα γϑοιοδιε οὐ θβίϊα πιγείορῖα ργοξαπαυϊι, δαποὶὶ γνα- 
ἐσ ς ποσίρὶ αιαξὲ ροίεγοίμν σαρμῖ. Δ Ῥϑα]ο ρμοβὶ, ἐπηρουύαϊογοβ δοσυ! βαθασης Ἰάθπὶ Ῥαΐγοϑβ: 
Οαΐᾳ ἰφέξιω" υϑδίνο 75 Προ ἐραπη εἰ ἐατς μεοϑαία 6ὁεὲ ἱπηποσρηίία πη ϑηιογα(ὁ ῥ αὐρῖ8 πόδι ἰλαπιαβὶ, ἐπί - 
φΡἰίας μεσ ϊοαία ἐπξς ἰδαλὸ φαφιο ἵρδθ, δὶ ἐὰ ψφρ οί ργοδανε ποὴ μοί, γηθΡ ἐο ι δον ιιτη 
δορίονι ἐμίς οἷο. Ἰὼ ΠΙβραηίαην πἰαίνα αι τοϊοραῖαβ αι, αὐ ὁσηβίαιϊ ὁχ δογυιη θη ἢ ρΒΓΔΙΌΓΩΙΕ 
τοβοτὶρίο δα ΑχυμΠίναπι νἱοαιίαιη {γθ δ, ἴθ 00. δἰ Ἰεβίαιβ {{): “βάσει γϑοίις ἢ ιβρανή ἀὴρ οὐλι8 
ἐἰεείο ἰανππαι ον ὦ ἱποίμαιί. δίαασ τ οαπτηάοηι “ΠΠ Π Θιησπ [} βομ θηζίααι σοη Ο0551550 ἀυῦψι6. ἰσιοη- 
αἰ τπογαπὶ οἀ!ϑγοτῃ ἀπ 6 Πρ τ τὴ8 (0). 

Η. Θοτίρβογη ἰρίταν κσαστὰ Δέῤρέανι β θὲ ποβίον 1586, οἱ οιηφ [ογίαββο, οἱ δχ πιοάο σο[αί!8 νο- 
ἰότα ἢ πο πλθι {15 ἈρΡΟΓΙΘ 5ι {15 ΘΟ Ϊκὶ ροίοξε, αἰ δασδίι οὐυγοῖα (εξ το οἱοθο, Ζυδαὶ ὕμπο- 
τα  αἰηρίύχαβ, ϑνγοασομθ. γαγει5 ἡσαθα. ἀατοῖ, β απτηον ποΐοιι Προ τη. απ ἃ}ΠΠ15 ἀρ ἀγα 015 
Οραβοι! δ ἰὼ πσοὰ δ] αχὶὶ Βισμιοηίίαβ ἀπ 080, οἴ ξυροῦ 3 θη 05, 48 αυὺ Προ θη 61 Τὴ Ὧ10- 
ηἶτο δ ἰδοιόγοηι : (“ον απίονι ὦ Ψψαάϑο ἐὐηυθύδπῆι αἀδορλιμϑίπεις, δ ἰμυιση, σου έζομι κοσμαὶ διινες, τὴ 
ᾧμὸ {δείας "εἷς ϑογῖς συποομέιι ἐδ 1 «  ίωος ἰκαξὶς ἐὰὶ Ζιμίρο. ν ᾿πὶ ϑὼ ααλύνν ἸϑοΓ 0 σθη ΠΉΔΡῚ 
ῬΌ588 νἰθίυγ ὁΧ 115 αἰνᾶν οἷο οχ ὁρίειοϊα, σοηοὶ!!} οιηδηὶ γί Π} πεῖῖ5 : σάτα 8. [ΟΣ Γ 5515 σοι τς 
τπδεξεῖ δχ ϑαῦδιῃ δρίτοα ἰρδοσλοῖ Βἰνγομπι5,. Ε1 ἰὰ. ἀξιλτ ρυέροτη οἱ ἔμ ξοί δὰ {Π1ὰ συε εἴ 
1 πουιίοδϊ πὶ ἀρμονάϊι ααλτν απὸ ἰἀπίστη ἰϑοασιεηίς 1681 ονα! ραν, Βηαπηό πὶ. θόνγο ἀποίοι δ 
ποδία] Πρ αὶ αὐ οἰ Ποηοτα, μρανανοιαι Ρεῖσαβ Β ΠΠ  αλὴ5, αὶ, αἱ τοῦδνε ΟἸαπάϊθ 5. Ρο]οἔοτίηβ (}), 
ἴοπτο θυ πλὰ Δ ῸΞΟΥ ΡΤ. δ ΘΟ ΠΟἰ Ποτπ), ΟΟΙ οο 10 015. ΠῸῸ ρα ϑομ! τὴ ὁχ ψΟΓΒΒΙβδῖπιο 1 σο  οδἐτ 
Οσποριαπεπεὶκ οὐ ἶσα απο ατ, μΡ08, πγπούμτ Αγνογπίσαθι 80 Ἔχοσγρϑίδεθ ἁσοίαν! : η Π{80 
ἀἴοην νἱσ {81εἰ σοσίοση ΗΒ ασαμι πὶ γοΐίοττο πε τ μ πον δε Οδηνοῦ!, Σύ δος ἠοα!ς ὁ; Ψψιίθο πὸπ 
ἐσαύῖδ ̓  χαλτα αυϊάριη Ἰηδογ ρει ο αὶ βοψαΐ ἡγαϊα!  ἀοίπξθρ5 Εἰ θυ] οἵα (1). δα δὶ δὰ ἀδαμν δἰ(6η-- 
ἀδληϊον αυι ταὶ ἐχ (σπηδάϊο, 6 πΊ χ το 418 ΔΓ αα ΓΙ 18. 65 Ἐ 1Π5 ῃτς ἀδ βουειρίον ποβίγο ρΓγο- 
[α] πλε3, ἃ να ραϊα, Ἰπξουύῖριοπὸ δα τοοθ θοάπηῃ ὀχ δι παπλα3. Ῥοΐϊαϊ δηΐα τὔϑπὰ ΔΩ ἢ μὰν 8, 
Ροιαἱξ οὁουΐϊο ὀχϑουρίον ὀὐγάβϑδ αἰϊογ τοῦ βο σοὶ εἴν ἀσδοῦ θη 8, 5ῖνθ ἰοροβ ἤναι ἐς μτὸ ἡεαφῶς 

ὙΟΥΙΠῚ ΒΒ ΠΩ Β5Ι5, {Ππ μοῖ ι5. Δαϊπγαγοτίεγο ρτορϑίδι, Θραβοι! απ φῦ ἀδ ἀρίηγαβ, οχ οὐ ἰδ 
ῬῚ Πἀῖᾶποὸ ροβὶ διριηοηήσιη οὐ 15. 6 ἀοθηο ἰδάδία τη. Ῥοίδιονίσαν ἃΔ Δ! 681 Οοηϊοῖς οπποπιηι σεέο- 
γῖς ἐποοίροι Πξοιπεριέ (7). ἐαθα4πὸ πορπ θὰ. αὐδποίαββο ρα] Οὴ6 5 νανῖαβ ᾷ ΒΙΣ οἴ ηδ οὐ ἔσπο, 
4ὰ8 ἰπίον ἀααῖαον ρΡΘοΙρυ δι δι} ἀπ] αβπυ δ, αἪ ηοβίνλιιπλ χε μῖδν οχ Βισιηοηδίαπο ΘΧΕοΡ ρ ΩΣ 
οοΙηρᾶναίο», 

ἴηι σοάϊορ Ὀἰἐμραλο. 
τ. Αὐμαιη νοϊαείας [6 σρηργαῖ, δὲ γἱὰ5. 6113 

Ταοῖ : ΤΓἀσύανα νόγο ρδι Υἱντα τοι ὁπ ὁνοαίαγ. 

Π. ΠΠπ|}ὰΞ Θηΐτα [166ὲ ἶσον παί γα 6ϑὶ Π 608, 

11, ΕΠ ατὰ 6586 αὶ δα τεἀϊπιοηι πηι σοπὶι5 πὶ: 
ἸΏ Πτι Πὶ 5}}}} 6χ δα βίδα ἱροῖπ5. Μανία σονρις ἴα - 
Ῥτίσαν!, ἰη σὰο Βαμηίαῦο ἀϊπηδξι5. 658, 

ἜΣ ὧν ΟΡ... ἴσπι. [, ραρα. 101. οίᾳ. δἢ, 

(0) Εαννίο., αἱ σηπαά,, τὰ Βέὲδί, δοοὶ,, ρὰρ. 6 
οὐ Βέδί, ηιοᾷ, [,αὐέαςς ἴσθι, 6, ραν. ὕϑῦ, ; 
ον διδὲ. Μοῖως,, νοὸ]. 11, μὰ. ὅ3ι,, ππαιτη. 

(ἢ) ὙΠΠομ.. Μόρι,, φουοί., ἰοια. ΝῊΙ, μὰν. 409, 
(6) Αρρϑιμ. υά, ΤΝεοι., ἰμπῖον Ορρ. Ξἰσιιοηι, 

ἰὼ οὐδίονο Βηποπαϊ. 
βαρ. 91. 1). ἰὼν, ὅ,, Απλτήδτι. νοϊαηίαβ Ποὶ β6- 

ΠΘΓΑΙ, εἰ γἱγίι5. 678. ΓΔοἱ Ἐς αι σα νότο μὸτ νἰτία- 
ἴθ ονθδίιτ, 

Ραρ. ὅ08, Ο( ἰὑὲ. ὃ. Β.} 5 ὁπ πη Πσδὶ εἰϊού παϊατ 
6βἰ ἤθι8. 

Ῥαρ. 88, ΔΑ. ἰἕὰ, ἀ., ἘΠῚ. 5. 6588. χαΐ αὦ τοαϊ- 
ΤΠ Π Δ} βΘΤῚ15 ΠΠΠ ΠΏ 51}}] ΟΣ Βα δα αηΠ]α ἰρβῖ 5 
Μαγῖα Τα νυ σανί!, ἴΏ 10 ΠΑ Ἰλατ ἀἰμπδίαιβ δῖ, 

ἔστ. 1. Ὁ. 149. 
(Γ} 1014... μὰν, τῆς, 
(9) ὑπ4. ρὰρ, 1419, ποῖ. (α᾿. 

(λ) Ῥοϊοῖ,, σοι. ὅαη. τοῖ. Περὶ. Πομι., μασ, 261 
δι. ῬΡανῖβ. 16Ὰ7. με. ἴω 

(ἢ) Ἰξαυνίο., θείοις, αἀὐγπηι., ρας. 928, ὃ χιχ. 
(5) Ῥοιοί., 1. 6., βᾶβε. δυϑεῦδι ῶ 
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ΙΥ, ΝᾺΠ5 ὁχ πηογίαϊ5 γοβαγγοχὶ! δά ᾿μηϊποτία]- Αι 

ἰανδηι, ΠΙ5Ὶ ἴρβο. ρεπσ5,, δὲ δχοπιρίταν. ὑθε  θο- 
{ἰογεἶδ Οὐ ΡΒ Ὲ15 ΒΟ ΠΡ 5. ἀοά!, 

1512 

1διά, (. ἰὰι. 8. ΝᾺ]15 ὁχ σπου ξιι}5 σρβυγγοχὶξ, πἰϑὶ 
1ρ595 ρυπητ5. οἱ ΟΧΟΙ ΡΠ πῃ Τοπ θο ἰο 0}. Οὐμ [88 

Ξοχασπεθι5 ἰοάγε, 
Ῥοβίγθῃναβ δῖ ἸΟσ15 1η ΔΟϑῖρο δἀϊίο τοϑιϊα 5 σοπιρανοῖ, ἈΒ1 οδιρ  θο οηἿα ρτῸ τορι γουεϊσπθηι τοϑονρ- 

Β'ΓᾺῚ5. ΤΟΙ Ια νογὸ ἰγὰ 5 ΒΡ] οαιΐα οἱ ριαοηάαπάα, Αὐ ἄο 15. 9618, 

ΙΑ κχΧ «ύῦ:ο 

ΠΙΒΒ ΕΊΘΕΙ. 

Ὲ ΒΑΝΟΤᾺ ΤΙΠΙΝΙΤΑΤΕ ΕΤ Ὲ ΙΝΟΛΔΆΝΑΤΙΟΝΕ ΘΟΔΜΙΝ, 

Ουΐπααθ σα δύ οηληΐᾶ 4 θπηὶ: Πίος βαά [τὰ οἵ ἢ. ΠᾺΠῚ σοτηπηα οϑύ ὁχ ἷἰθ ἀπο διαὶ σϑηῖία, αποά 
ἄσο πα ἐμ ἀϊν]οϊσποιῃ. φῦ ααίδπι (αν ἐν1ὰ 5ππ|, 
βΒοσαπ πὶ ΒΟΓΙ ΟΡ ᾿π δῖτιηι, δ᾽ βσοσἀπτῃ αασὰ 

τὰ βαπί, αἰνϊἀτια τπιν οἵ νοσο ἰτὶα ϑαμὶ : οἵ παρθοπὶ 

π᾿ 86 αἰϊφαϊά ρὸν φιοὰ ἰγτία ποη ϑαηΐ, βϑὰ ὑπιππ. 

Τίογαπὶ ἄἀὰο {ὰῷ νεγο ἀϊνῖξα βαπὶ ἃ {Ἰ1ι8, ἃ 58 
8πη} αἰνῖξα μὸν αἰϊχαῖα, αὐ γον 5π| «πὸ : ρον ἈΠ- 

αϊά Σἰοτατῃ πο 58πὶ ἀϊνίϑα, αἱ ἀμὰπ 51η}, ποῖ 

ἄὰὺ. ἤφο ἀπὸ αἰνῖβα ἃ ἰγΓεντι5, 5ῖσας ἐνΐα το ἄνισα 

ἃ ἀυόθυϑ, μὸν αἰϊχαϊα ἀὐνῖϑα βαμί,εί ρὸν ἀμ ]υϊὰ 
ἀἰνδα πὺπ 58, ΡῈΡ ἤοο οτσὸ απο ποὺ σπηΐ αἱ- 

νίκα, ΠΠΤ ΠῚ 5} Σ ἀΟῺ ἰδηλΡν δἰ ο ἀπ αχπ κα], ὑν]ὰ 1118 

ΒΙΡΟΤΊΟΤ ἀπ 5ιπ|. Τοία μτδο ᾿απχοὰ «(αἰ πὸ 

{τῷ ἀἰν ἀναγ, (τὰ οὐ ἀπὸ βαμί. 1}κ0. ἁπίοτη Χ016) 

ἃ ἰγῖρὰ5 ἀϊνῖδα διέ, ὼς βαπὶ ἀν] λα 5 οἱ ορϑιὰ 

6[ὰ5, ααῖα βτρῖον ἀἰν! δ] Δ οτὰ οὐ ορογᾶ οἷα5, ΠΠΠΕρῸ 
δὲ φασα ποήτο ἀἸν αἰ [ἃ 8. 51}, ποθ οροῦας Τσῖλαν 

{ἃ σαῷ σὰ} εαἰνίδα ἃ ἀπυθι5. πῦρ ὁπηΐ. ᾿)6π5 
Ραΐον πα 801}}}}}5 οὴ οχ αἰΐαο, οὐ 65 ΤΠ 15 

πηϊροηλίαβ ὁχ αἰΐίψαο, ἰθὺ ὁϑί οχ Ραΐνο, ϑρι 18 
βΒποίας ΑΒ }}18. ΟΧ αἰΐπιο, ἴδο δϑὲ ὃχ ΡῬαίτγα. 

ΒῈ μΦὸ 406) σαι ἰτία σὰ! ἀηθτ ὯῸπ δα ηΐ, ΠοΟ 

βύπεγο ὑγία καλὲ οὶ ἀπ απι. Ρτϊπα αὶ ἢ δουοπ 8 

απὸ αἰϊταν ποὺ ἴῃ ἢ. }ηΐον 6ΞῚ Ἰπππ ΒΟ ΗΠ Ξ ἡσοα 

δχ αἰΐσαο, ἰοὺ οε ϑ᾽πὸ οτρῖπο, Οποα ΔΙ 681 Ἰὰ- 

πᾶ Βο Π15, πος σοταμεα πα 6, απὰ ΠΡΟ 5018 
ῬαΐοΡ δξὺ ἢ ΠΟ Εἰ 115, ἄτα βαλε ἅΠ1ἃ μα βο1α, 

οὐ βαηΐ αἰτὼ ραιθυ αἰ α 65. ΠἸοΘἐ ᾿ρ86 51} οὐἱθο πᾶ- 

8301 δ] ααὶ δἱ ραϊονη απ), ΠῚ ἐλ θαι τ 50 .}}}}{85, 
Ουοὰ ΘΡΡῸ 1)00 αἰγὶ δι ρτορυιμ, ἀπο ποθ. ἴῃ 
8110 ἱπυδηλίαγ εἰἰρ "5 σαα! Ξαηΐ, Πἰβὶ ἴθ 50 ὶὺ ἴρ50, 

Ἰοὺ 65ῖ, συοᾶ οὐἶθο Ομ 1} 65} 51Π6 ΟΥΙΡΙΠ6, ῬῈΓ 
ἢος δῦθο χαρά δου βίῃθ. οτἱρίπο οβῇ, ξο]ὰδ οϑβί, 

Τοταηι αἰ βδουπάϊμα, απο βθοιηάζιι π) 5ΟΓΙ ΟΠ ΒΩ, 

πασχα παιτη ἀἸοϊίιν, 564 φποα τη Ῥτορυϊοϊδίο χιαἰλι 8 
5] βεοηατῃ 0 αι, αἰ κοιττι5 6 1} π|5.. πο 
ΘΧ 586, 508 ὁχ βαίνο, σαϊαὰ ἀπ σϑη μι5. οϑί, 4 δρρο 
4αοα ρσοηϊίι5 οδὲ,, πο δὲ ο᾽ὰ5. Ρτορθη αι, αὐϊᾶ 

βηΐ οὐ αἰΐα μοηί!α, Ἰοοὶ {αεθ σοη! ἃ δ} ΠΟῊ ἰδ 

δϑηϊα βαηῖ, Θυοά ορρο δϑὶ δἱ ργοριίαιῃ, αποά 

ἴ5. Β015 παρ θα, Ποὺ δ5ι, αὐἰὰ σὐσὰ οπτηΐα βομίία 
[χοιὰ δα, ᾿ρ50. 505. σομίταβ πολ ἰὰοῖαξ δοῖ, ῬῸΣ 

μοῦ δυὸ φισὰ σοηϊτα5. δὲ ἤθὴ ἰμοῖαβ 6δ., βοῖας 68., 
θαι Ἰογ 5 φαΐ ν 616 [δγί 5 δὲ, ποὴ ἴῃ ονἀϊηδ, 60 

σασά ποιὰ παυδαΐξ Ππ| παίατα τ οἱ ἐν α5, πος 

δβὺ Ῥαγαμοϊοίιβ Βρέ αξ. ΝΟ {π|ὰ 5Βρι γι α5 δῖ, ργὸς- 
ΡῬΓΙ ἢ 65 δὲ 5011 αἱ βρι γι (5. οἷα, ἀδάμο αἴὰ Ραγα- 

οἰθίιβ δῖ, βοϊ ϊαγίαμπι ἀπ μτορηίασα ἧσο μα νεὶ πο- 

τηθ, ἀαλθἶο γον ᾿αἰοτρτοια ἰοπ οι πΠ] 5 νΘοα 1 

σοτλχλὰη δ το παθεῖν Ῥα 5. 6. ΕἸΠΕ, ἀὉ 51} οοηξοσ 

ἰατοῦ, 60 ΠΡ. 1. πη Ξ0}}}}}}5 οδἱ πΟῸ ΟἹ ρ᾽Ὸ- 

Ῥτίασῃ οδὶ, αασπἀοσατϊαοιῃ οἱ Ῥαίον ἰπιχλβο1}}}15 ἐξέ, 

504 οἱ ρυορτίιμι, σαϊα ἐπα β 0 }}}}1Π{5 οχ αἸίσαο, ο5ὲ, 

Ὧδο δον, πος σϑηῖ 5, Ρὸν Ποὺ στρ ἀαοὰ πο 
ἴαοίαβ, πὸὸ βοείας, 5θοὰ παι οχ Ραΐγο 651, βὸ- 

ἴὰ5. οϑί, τὰ Π15. ὀσρο ἔνθ υ5 ἢ. 51ὴ1 ρχορείοία 5, 

4υλα ποὸ [οἴα5, ποῦ σοπίίῃ5, πθὸ πιαίλιβ οδ,,, αρὰ 

ὃχ αἰίχαν, ἰοῦ δὲ οχ Ραίρο, δαέ οὐβὸ οχ Βαίτο 
αν ΠΟΙ αἰπὶ ὁχ δἰίχαο ἀπο ἢνἰ, ΡΠ 5. πόμ ἔδοίαις, 
5δὰ μοι 5, δὲ Ραγαῦ! οῖταβ ἡ. ἔᾷο 5, ΘῈ ΒΘΉ5, 

884 ὁχ ϑαῖγο. ὕπμι ρίας εἷὰ προ νορρ (νὰ βαῃὶ, 
παροηξία, δἰρσαϊα σαὰβ ργορτγίοία!ο5, ρὲ τος αὐοὰ 

πδο βαΐοι χοΐις, πος οχ Π|60]Ὼ6πῸ σ5ὲ, οἱ {}π|ρ 6 πῖπ|5 
πο ΓΔοἰ5, 50} πα. ΟΧ ᾷαμ,. 651, ΔρΡΗΒ5ΙΠΊΟ 

οβίθη αν Ρ6Γ ο. φαρὰ ἡθι 5ιιη!, [ἀσἕα, βοτα μ᾽ ονὴδ 

6550, πὰ ΕἾΔ Π|5 πο ἔλοϊαξ, ποι αν αρ βιτιπ,βοὰ 

ἰδ ΒΧ. 86 ΠὺΠ 51{Π|. 561 ὁχ Ῥαΐτο, ὙΠ Δρ5. οἴἴαηι 

ποῖ ὑγῸ5 ββϑο, συΐὰ ἀπὸ δΧ ὍΠ0. 51π}, 506 ππιιηὶ 

8550 ἰοΐατῃ, Φαὶ ἀπὸ Ἰ, τὰ ποι ὁχ ἈΠῸ, μ6- 

486 οχ αἰΐππάο, 564 ὁχ ῬΡάῖτθ, ες 1. ΘΟ. 115 
ὄτρβο δἱοσαιοποιη ἈΠ1Ὰ5 παίυσαθ 0580 1000} ΠἸΡΌΠΓΗΓ, 
Νοὴ ἱγὸβ αἱ Ῥαΐον, ΟῚ τὸ πὶ ΓἢΠπ|5, ἀρ 1(6. 

τα ἀππλπὶ τῇ 501 ἀτί ππη, ὁ ποῦ ἔσο, απίᾳ ἀπττὰ 

δαπί, οὐ νὸρρ ἀπάτῃ αἴ τὸ. 5αη, Βοίαϊίαν 46 

ααϊηχῖθ ρα ἢ], ἀπο βαρουίι5 ἤ νῖδα, ῬδΡ5 ατιτοτα 

βοσαια, σο1]ὰ ἀπ ναοί αἰγ᾽ϑ᾽οτοπι ἰὰ ἀὰὺ ολ υη8 
ο61, 0 650 τι] γσρα ο. Πὰ οατα πὴ ἀπ5. εἰσ 

ἀϊντάλιαν : ἃ μᾶγ5. 4185 ΠῚ δία παι ντα!ϊε, Ἰίοτα 
48) οἵπῃ παδοϊίαν οἱ ἢἰ, ως ματϑ τηππάϊ, σα 
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οὐαὶ παβοίίαν δἵ ΠΕ Βοηῖο οί, οἱ δησοῖ5. 4] οὕτῃ Δ ἀὰϊ ἰθρογο, δα τηδηβαγα πὶ πυποτγο. Οαλα δα οι 

πύπ παβοί μιν ὅτ. τα π]]1ὰ ογοδίαιγα ν0} [Δοίατα 

ἴῃ. ΒῚΠῚ Ὁ πορείμο ἃ Π6ο. οοπαϊ ααμίαγ, αἰ5ὶ οἵ 

ΔΉ πος οἱ οθῖον ΑἸ βΘ ας ΠΕ 6 ὰ5 Ῥτόρ ον ἴσπρθην 

ἄστη Ἰοραϊί ποι Ποῖ δὰ πΒομαῖο5, ΕῊ ποιὴο ὙΘ0ΓῸ 

αι, ΕΉΠΠπις. Ποῖς {Π| Ἰουυ ἀρρο! θαι σαυξα ἐπ ΚΊ 0 }5 

1)ῖ ἀρρο!!αΐαν. ΝΌΠ πὶ οαῖπι οροάίανα. ἰδοία, οδὶ δὴ 

ἐπασίποην Ποῖ], πἰδὶ βοῖα πουνίηῖξ, ΠῸ ογρὸ ΠΌΏϊΟ, 

«αἱ ὁχ μια ]ι5 ἐγοαίατῖβ. 61 ἃ θ 60. ἱπηᾶσο δι υία 

3, 1068 δχ οἀπηΐθαβ δἰ πιρη 5 πη αἱ πα ϊαρὰ 6}115 

τοπογοία 511, ἰαπλθι οατὰ ἐπ ἀθαθα5 πα λα γὶ8. οἱ ἀἰ- 

γουδὶ5 ΟΧ 56 σοποιϑιαὶ, 14 δοῖ, ἀπ] ηγα οὐ ΘΔ} : Ρᾶ- 

(ἴὸ νον ]8 πὸ δα {, πὲ φὰαὺ ἀῶ νἰνὶ 51ὴ6 

δηΐπια, πόα ᾿μ 16 }Πποη 1 σαραχ 880 51η6 6, συσὰ 

δὲ σατο ἰσιαμο Ποῖ 655 ἀϊοαίαν, 56ἃ ααΐὰ ἀπίτηᾶ 

Ὑἱα 5101 65 δίπο σᾶγπα, δὲ σαϊάχαϊ 4 ̓π 6} Πρ ΘΠ 

ποθῖὸ ΒΆΡ οι παιάν ο}5 ὁδὲ τ δὲ ἰααθὴ οὐ παν 

ἰαοίαμι δὰ ἱππαμίποια. ΝΟ δΥθῸ ὁαγοὸ ἰὴ Εἰ ΠΡ Ί ΟΊ 

Ὁοΐ [ποῖα οϑί, φαϊὰ ρθὰ πο 651 ἰπμισο; βορὰ Δ πιὰ 

4πῷ αὐ ἐπιαρίπϑηι [)6] οβὺ, ἴῃ δ βρίθπι (ἀγὰ οι Τα σία 

ὁπ. Προ δὲ ρα πὰ] σα οαπὶ παβοονοίυ [ας 

εἴα ἃ ἴ)6ο, διὸ νόγο μα γθ. 6118. μᾶ {15 πλαμεὶ, αι 

ὁπ πὶ δ᾽ παία πο 65, ρἰολι 49. ἐουιϊα δ. οὐτῃ 

ῬΆγ 5 πανὶ ὁάγοαϊ, αὰν [οἴ α8. παι νίίαις, ἀὰΐ 

ἱπησεοῖ δἰ ανο εἰ 51, Οοῃβία! οὐμβὸ ἀἸνι αὐ ὅπ λιὰβ 
ἀπὰϑ μανίος 4 παργα ἀἰσίς, 5αηξ, 14 656. τ ἀπὶ- 

πὴᾶηὶ παίατῃ οἵ [ασίλ τι, 6. οι η ᾷ [οἵα οἵ ᾿ππᾶ- 

(ὰ : {πιὰ δαππαπ νυ 15 ΠΟῚ σοποόγαὶ, οἱ νυἱῦία8 

6}85 [αςὶδ, ἔδοίανα νὸρο μ6ν υἰνθαϊοηι σἀγοᾶμαρ, δ6- 
πδιαιῖο γ 10 615. ΠΟ δΧ παίαγὰ 1)01, 504 ὁχ γο- 

᾿απλαϊο οδ. 615. ὑγοαίίο ἀπίοπι ργορίουδα αἰα δηίς (Σ 
ποῖ Γποτγαὶ, τἄἀσο οἰοιποηίᾳ νἱγίατο 961 οὐ νοϊα αἰαια 

εὐδία ἀϊσιπιίαν, ΒΥ μας νο πη ὰ5. ποθὴ Παίς [ΝᾺ {15 

05{.- 5011 σαΐπη. Ομ Π65. ἴῃ. ἢΠ105 ἡαϑοιπῖαν οἱ 

{ππὶ, οἱ πας νη αν ποιηθη ἀοοῖρίηξ, Τὰ αἰσάπ|6 

ογοαπίϊι., 0 αὐτάχαο ἡαθοσηίαν, ͵ὰ Πδδοὶ 60- 

γαπὶ Ῥοοα!Π 08 6580 σαὶ παϑοιηΐτν ἐπα ΠΠ1105. ἀνοα ταν 
Δαϊοηχ οἱ, σίθτα, 061. ποτὲ ἰρξὰ δία ἄθὴ [πον πὲ, 

Εὶν οὐρὸ ρυόοργίαην ἢ ἷ5 ἀποραβ, αοὴ] πὰ Ὠδϑοὶ- 
αν, Ἰο6 1 αἰναχαο πο [ἀδεῖα!. Ρίππονα ᾿ἰάατιο μθὸ 

50) ΘΓ Δ᾽ ΠῚ σου ηλ, 4} Ξα πη οχ 00 οἱ 50η1- 

μὸν δπογαῃξ. Οὐϊὰ οαπὰ στα ΧΠ15. θεῖ ἀϊοῖίαν οἱ 

δἰσααο πο ἔα}, ἢ 1056 νΘτ5. Γ1Π15 Θεέ, 50 
ῬΊΠ5. 6115. δβῖ. ΟἿ νοῸ βομιρον ΚΠ] 15. γαῖ, εἵ 

οὐἰςς δῖ. οἵ }1ὰ μᾺΡ5. οὐδα 1 6}15 ταὶ, αἴιᾶπὶ αἸχὶ- 

8 

Τὴ ὰ5 Τασίητη Θ550 08 πίατα, τοοὲ οὐ πὸ παϊὰ 811, Ρ 

οἱ δῖα ηθη ΤποΡὶ ἢ, μέ μσητι5. 6} 5 65, ἢ 65 Ραγα- 

ΟΙΟμα5, αὶ ποῖ θὲ πὰ 5, ΟΡ Βομοι 6Χ ῬαΓο 65... 

Ερρο δᾶτο 5}} αι οὐθδία δϑὲ οἱ πθὴ παΐα,6Ὲ δ ηα 
51} γραία δ μαῖα αὐ Ἰωιασίποιιν Βοῖ, μὸν υἱρία θην 

ἰδηιθὴ ἐθϑαγνοοίϊο 5 σομ ας 5101 Πα! ᾿ϑοραγα- 
θΠΠ1α : αἴτια Πα αἰοτὴα ὑπ δταμὶ πῃ ἤθιηι, 56- 

ἐυσπάσχη αἰϊοίαπη Ὀορλ αὶ ποβίγὶ 1051 ΟΡ βέ1 ἴῃ 
ἘταΏκΟΙΙΟ : δέον ἐπὶ ἰπὶ 16. ὃς, ἢαιον, δὲ διὸ ὧε ἰὸ 

ὑξ ἰξεὶ εἰνὲ ἴὰ ποὺ σκην (α). ἘΠ δγαιπν αἱξ : Ρα- 

ἰὸν, βίο πὸ θα γα, ἐπα οὲ ἰδἐὶ τρῶς κἰμδε ὧλ 

πος (ὃ). ΟἿΣ οπι 658 ἀπά ογ, πο 658 Π]Ά 0 Ρ ηἰσὶ 

Θατὴ ἀπΐς 5ροι]α, οὐ 5.Π6 (ΘΙῺ μΟγῸ π ἃ 1} 6555 [- 

Πππηὶ ἃ ᾳίρο ογοάδηλας, φποιμηοάίο ρυΐοϑι, σαΐπὸῦ 

0586. ἐδ ΡΟΡῸ {1} 8810 ἰΘτη μονα 05} ὃ ὙΕ] τποηβανὰ 
«πογηοᾶο ὀγοαιίαν τηϊηοσ, 4 πο ϑἐ ππἈΡ 115, ΠὩ- 

Ὠνθπδαδ ΘΓ ἔπ Π 15 ὁξὶ 9. ἂρ βίο ἢθὺ πΒΟΉΘΡο πὰηον 

α5[, στη 518 Πρ ΤΠ 5. οἵ 605, σιΐα ἀππηὶ [)6] 

Ποηλοὴ δὲ, δ. }Π5 αὐτὰ ΕΠ Πα Ὁ] ἄθ. ροίθβὶ 

ἀἴοῖ, ἀπ 5 πα σΘοερογατα 651 πὶ ἀπ ΡΟ. πρὸ- 
οἷθ διξ οὐ]ουῖξ, ἀὰϊ βίαναγοο, ἀιι 15. ργορεῖθ αἰοὶ 

ΠΟᾺ βοίοϑι 1115 Ῥαΐνῖ, ἀα]ὰ διαυα ὰ5. οἴγα ἰὰ- 

Θαυα Πα 8. ἰὼ Φαδι ας Π]ΒΏΒαΡ δον, ϑήνθ ΘΓΡῸ 
4 }{85, δῖνο ἐμδι πη] }α9, ἴθ θθαμι πο οαὐϊξ, 

χαΐᾳ ὕθι15 ᾿ΠοοΥ ΡΟ ρα} 15. δϑ! ἢ Πα 5,1] ΟΠ ρτ ] 6 ἢ- 
51}0}}18, ᾿πδ μάγια ὨΠ15, τα Θ.5115. δϑέ, ΝΌμ ροίδβέ ἰὴ 

ἴοοο δἰΐαο σον ποτὶ, 6} ἀθίχαθ αἵ ἴῃ σμηηΐλιι5 

Ὁ Π6ιι5, ἴσαν βου ρίαν ὁΚ1 ἴθ ΔΟΙΡι5 ἀροβίαϊο- 
ΤΠ : ἢ ἐρθὸ Οἰἰμε εἰσι, οἱ Ἰαουοηνε, οἱ 5.- 

τρτιβ (6). ΠῚ 15. δὴ Ἰισοι αἴοὶ παν δ5ὺ 65 πὺ' 
5160, αἱ ὁπμΐὰ νεοαΐ, οαχπία δᾶῖα!, οὐναῖϊα σοτὰ Ὁ 

Ῥγοιφη ἄδ!, φαΐὰ ἴρ50. 65ν οαληΐαπὰ τότ οτοςέοτ οἱ 
σορ νον, ἐϊ αασηίαπι 061 ΕἼ 15 Ἰλοιι5. ποσίον δῃΐο 

του ροτα τοίορι ἢσξ5 66, ἀπαηιΐο, ααοπιοῦο, να] 
δὶ, πο Ροίοβὺ αἴοὶ 48 6ο. Θμαπάο Θπίτη [οτρὶιϑ 

᾿αδοί, μῶϊ Ἰοσαπι βἰρηίοαξ, φιρηιοο πηθβαγαια 
νἱἀοῖαν ὀχγιτίηογο, 554 Ἰς {τα ἢν σα χ 0 οᾶ- 

ἀαηΐ, φυῖΐα οδὲ ἰηοογβονα! 5, [60 σχροά ὁοη ἢ ο τὶ 
Ραίνγοπι ἰηβϑηϊζιπι, ΕἼ Πα ππὰὶ ἐδ ἃ Ραΐγα δῆ 
ἰοπιρονα ωἰογηα : παπάο, ἀ}}1, οὐ σασιηοάο, πο π 

Τίοοι ἀϊοῖ, ποθ δηλ θ}1ι5 δου νασὶ ; χαΐα τπθὴβ πὸ- 

δίρα, αυὰ πλαπάο σοπολάιναν, ἰπν δι βαγο ποὴ ρὺ- 
65: Τδοίογοιι οὐ ἤσητα βαπτα. Νὰ γα σμηπίροίΐοι- 

ὦ (Ἰο ροβδαμ!, πὰ δεῖ οππί μοίοι!α Ραίυ]5 ρον 
ὑΠπίαια οὐ ϑρίσινα. βαποίαπι. Ομ οι η ἴα δῆτ 
Ἰάδο αἰοἴταν, ααοὰ γοίοηίία 5ὰα οἱ νἱγία!θ Πρὰς ξ6- 
οοσῖξ πισπάππι, δὲ οἠηηΐαᾶ 4 ἴῃ ὁ0. 5η1. σα 
οὐθὸ οἵα ρον ΕΠ τα ἴδοία, Ξαμο  ἤσαθτο οὰ 5οὶ - 
τα Ῥανδοϊοίο, οἱ τάθο οῃμημοίθηίθ5 ἀἴοὶ ποι) ρὸ5- 
5ΠΠπ| γ86] ἔσοβ, ἐαΐα ἈΠον 56 αἰ ἴθγὸ 0 Ορογαίαν. 
Οὐ οἶα ατιαν να} Ραίον ρου ΡΉ ιὰ οἴ οῖς, οἵ 
οἠϊ]ροίδηίία Ραιγὶ5 ἀἰσθης15 οὐ αἰ μοξοπιία ΓΓΠῚ ὁδὶ 
ἰαοϊεηι18. Αο ρ6Σ μοο Ορὰ5. ΕἾΤ ορὰβ }α γ15. δι. 
ἘὸΊ 60 ὁοπίϊοηι!αβ δ5ὲ ἐσ ρἴογμα5 Ραϊγί, δὲ Θρίγι 5 
βαποίὰ5 ἰμοη ίιι5 ὁχ ἰηραπίίο Ραΐγο : ΕἸΠ ἀπὶ 6555 
4πὶ αὐ τοάϊπηρη ἄντα μοπ8 ΠῚ ΔΗ 510] ΟΧ 51}. 
5δαη αι ἱρβὶτι5. ΜασίαΣ θυ] σα ἢ ἴῃ χαὸ ᾿ιαθίίατο ἡ]- 
δηάίιι5 θέ ς οὐ} 5. οἰ ηλ ρθε. ΠῸΒ ΤΘΟΡΠ! ; 
Ῥαίγθιῃ 6858, σιίοπὶ Το ητιοϑ ἐοπίθτῃ ἀ6 Ἰδλομιῖ πο απ- 
ἀἰενιι τ: Ηΐσ οδὲ Βα ἠχθὶ8 αἰἰοοίεις. ὧὲ χαο ὑδὴ6 
δοταρίασμὰ, ἔρθῃ αἰαὲϊς (ἃ). ριον. βαῃς τῆι 
6556, 4αστῃ ἃ Ῥαΐτο ΡΓΟΟΘ55αΓ πὴ ΕἸ ἰπι5. ᾿νο πὶ: 
αὰϊ οϑηι ἀδοοθη ̓ν Βαροῦ ἀροβίοϊοβ ἀἴδ φαϊηαα- 
δέβιπα. ΕἸ ῬαΙΡΘΣ πο 6558 ΤΠ τὰ, πααιβ ϑριτὶ- 
ἔστι αι οίαπι, ἀπό Ρατασϊσία παι ἀϊο 5. ΕἸΠ τὰ 
πο 6550 Ῥαΐγθαι, ἤθας Ῥαρδο θαι ; Ρανδο! οί μὰ 
ΠΟ 6556 Βαίγϑιι, ποία ΓΠην, Οαΐα οατὰ ΓΛ 19 
ἴσαι : οἶα ον Ὀδπογὶξ Ῥαραοίοίτις. {{|6, φμθην 690 

(Ὁ) 3οδῃ. χνιῖ, 24. (δ) ᾿δ᾽ 4. 33. (0) Αοΐῖ, χνιι, 238. (ὦ) Μαια. χα 17. 
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γηϊεέανγα νοδὶθ αὶ Γαγδ πιθὰ δρισέμοι υθριζαλὶκ, ον ἃ βοοίθίαβ.; ααΐα αι] 5. ὁχ χαρτία! γοβαρροχα δἡ 
ἐψ Ῥαΐνθγαθο ργοςοιξ, μὲσ ἐδοιβοαθέμ εἱο πῖλος [6], 

οβίσμ εξ ο8πὲ Φαθτὰ παϊεζογα,, δὲ ἃ ἱμῖο αὐ οτοιῖ 
οι ην ἰὰπχρὴ Ῥαλθθια, οὐ δα Εἰ πτη. οἱ ΠΘαη 

Ῥαγαοϊοίπτη ΦΡΙΡΙΡ]οἹ, ἀπλέτι9. Βα 518 π{1ὲ0. 6 ΤτΠπλὼ 
50 5 Δ 0Ὶ1 6} ὁ] 5 αἰ ν απ κ}15. Πι δ ποδίνα 6558 δὲ, πὰς 

ἈδΡ ἀδθόρος σοὴ Πἰδο] ἀπόοφαο ρῥίατῃ οἱ βαία!αρὸ ἐ8., 
Οογάδ ὀαῖηὶ οὐ δἀλμν αἰ γιδί αι, γε απίεπι θη" 

ζέδοῖο κὰ αὐ βαἰκέοη (ἧ. ΕΠ ὰΒ. δὲ πο 65} {ΠΠ|π|5 
ΒΟ γα, ΒῚ 15. αα τοῖα που π 15. ΕΠ τ 5. θ6ὶ κι. (] 

115. )6 1 651, ποὺ 651 Π] τὰ 5. ΒΡ Ϊπ15.; ὈΠΙσΘ ΑΛ 5 

δηΐηι 6115. 65... Οὕ νότὸ ἘΠῚ 5. ̓ιο 118. δῖ, ρτὶ- 

τὰ ΟΠ 8. δίς, ΟἹ ῬνΟρΙδΡ ΘΒ ΘΡΊΟΓΕΙΙ ΘΠ ἈΠ|- 

δοπίθαιῃ θα πη, δὲ ᾿ρ55 ἀΠΙ ΚΘ ἢ 5 ἠϊο!ατ, αππϊα ᾿π 

60 65. ἀπο η α8. θδηϊη]αο ἀὁ ρυ ορθαὁ ἀροβίο- 
[π5 Ῥαι 5 δἰὸ αἰ: Ομ 656 μηἱριορ θτιλξεδ. Θὰ ἡ ΟἹ δ 

τη. πες ξραϊηυν ()., «αὐὰ ρὸν οἴ στοαί ἀου απ, 
Νὺπ δΡὸ παΐαγα τιϊρθηλθ ΒΥ τη οπθΉἶ 1, ερὰ ΡῸΓ 

βουϊδιαίθηι π 1 ΡΘΏ 1 θεῖ αἰ μϑηϊίι5 Θϑί, Ῥγρίππορθ- 
ὩΠῚ αὐΐοπι παΐανα δὲ ῥγιοβοηῖ τα, ὩῸ ἢ. σαιιϑἃ 

(ε) ἑοδῃ. χύ, 2ὺ, ΓΤ Αὐῖ: αὐ; 
(ἢ Μαμῃ, χχνὰῖ, 48, 

(0) ΟΟἸο55. τ, 18. 

᾿ππου Π αἴοιη, πἰδὶ ἰμ56. ργίπηαβ, οἱ ἜΧΟΙ ΡΊΠΩΙ 

ΡΟΒΒΓΓΡΟΟἢἶ5. Ὁ ΕἸ 5. ΒΘ σθομ  ῖ5. ἀθάτι. [ἄἀθὺ 
ἈΡΌΚΓΟΙ 5. 15. ἀἸχΧῊ, ἢ Ομ ὁδὲ ρεβμο ολίτ, 80 

γιογε με, Ηΐοὰ, τΐογασι αὐ οι 8. αν τ [ἡ δἰ ἔμξὸ 

Ῥνηηοσοη τίει οΥὐμλαίν (ολλγὶς ἐν πιμεἰξῖς ραν μι (δ). 

(πὰ απ σοη "15. 61, ρυππομοηπῖα9 ἀ πα Ταῦτ τι), 

ἀϊντπὰ εἴ Ππιᾶπδ, 561 ἀηὰ ρούξοόπα, Νὰτὰ αἰνογαὶς- 

ἰᾷ5 ἤᾶγατι παίανα ρα ἢ: εἰσοα οι 6. Εν ΔΏσΡΟ ΤΟΥ απ 
οβίοσεανι λο ᾿σιαν ποδία ποθ ουηνρηῖῖ, πἰ 

ἀθδὺ8 Ομ ιβία5 αθηταίαν, ααἰὰ ἰρ56. δξὶ νοι α3. 
(τὰ οὐπο 1[ἃ 51}, 1ρΡ58. 18 86. ἀ101Ὁ: (δ 6. γηϊδὲξ 

γλδοῖον κέ, πὸ ἧς (ἀἰογοϊηιφιξ (ἢ ; οἵ ἃ]ῖὺ ἰορο; 

θθμ5 θομΣ ἨεθεΣ, μαγ 8. πῖ6 ον οἰ χες (})} Οαϊα 

Ποῖ. Βοιη δ οΠ Βαθοσρογαῖς Θ᾽ μ6} ἀποτίοθι οὐασὶς 
ΓΕ παρ 6 }5 ΘΓ Ὁ ἃ 60 Ὀ5418 ἐ ποκα οὐ ηθίας 

ΤΙ ἀ6ὲ οὐρο ποεῖν 510 ὁσηνοηλξ, αἰ πυθηὺ, ἀϊοαὶ δὰ 
θετη σπμ : Ομασα γιὸ εἰδεδἰϊψενεδεϊ Κ᾽ αὐ ΡΉ 118 

δαϊδπὶ 6 π5, (αἱ ᾿ἰμΒΘΡΆΡΔΠΠ15. 658 ἃ 60 αϊνος 
ἄϊεαι : (μὲ γι τρῖδεἐ πιδοιίη, 6δὲ, ποὺ μιθ ἀδροἐ τε, 

(λ|] στα. γι, 29. (ἢ) ολη. γὙπι, 39, 

ΑΝΤῈ ΑΝΝΌΜ σοσχα,ῦ, 

ΒΙΟΘΘΗΙΓΣ 
ΤΛΉΒΕΝΒΙΒ ΕΡΙΒΟΟΡΌΞΒ. 

ΝΟΊΉΤΙΑ 

(ΒΆβαιο., Βιδιϊοίλεοα ἄγνοια, δὰ, Ἡατδβ, ἰοτα, Τὰ, ρν. 32717)) 

σάοτναβ. οἷν Τποοάοτγαβ, 6 τηθπδο]ο ΔΑποοῖιθ- Ο ἔα ρυοβονίονο 65: απ ἀπο ταν Πλο ἀοΓτβ ον τ 

δ5 ΓΕΒ γον ἃ Δ]οϊοίτο, ροϑὶ γα] οΠΠ 5 γονίοτα γὸ- 
ψΟΓΒ0 δ]ν ὀχϑηο, οὐ πο ανακ ἃν ὦς 18, ᾿Ῥαῦθὶ ορὶ- 

Β0Ορα8 οἱ πρειρορο ἴδηπ5. ΟΠ 161 (α); πὰ ἀϊὰ ροβὲ 

μα θα οἶα ἀποϊοοιοπο 580 ροχιγααϊατη ἃΠ ἢ} 
319, οἱ (οποία επορο! ίαημο ὐσποπίοο, 38... Ὁδὶ 

Νδοίατί αν ὁτα γαν", ορβοοραπι, Μαχίπιᾶπι δάνον- 
55 ΘΠ 7005 ρᾶτίίοῦ οἱ Πολρ 1005. σοῃοίαη!)... 161] 
δὲ ἐπαπβίρι Ια ομι πολ" ἀπ ρυ 5 ίδο: δὴ 

ἐρ δοοραϊαβ [5 ποῖ ἰὴ ἰρη μοτὰ σοί θβιθ ρδοδ- 

ἰἰοσα 5} Ὑπβοάοβιο δ. [μα πάπιιβὰ ὃ, ΟμΡγβοβίοσηο 

(4) Υἱά8 Ἰ)οπληὶ ἀπυϊοοδαΐ δρ᾿βιοϊαπι 5γῃυὶσδὰηι 
ἴῃ θϊο ἐογὲ ἰωκίονα, φαλτη βαρνανι ἀσαηάα ναι, ὃ. 
Ταδοάογαι ρεὸ δίσάονο νορλὶ ΡΒοία5 οὐ. σαχχηι. 
Ἑασαπάμ5 'ν, 3, Ὀιοάογιπὶ Ταυθοηβαῃ, ΤἈϑαιβοτὶ 
Μορξβαροίοη! ταδριβέγασι, ἃ Νοβίογαθ τ ΤΟσῸΟ5 
ἐγκλήματι ἀοίοπαοτρ αρίθι5, ἰἸαάαν οριβίοϊαηι 

Ῥάτμβοις ἅκ. ΧΧΧΠΗΠΠΙ. 

βΟΟρα5. πΥ βῖ58δί οἷὐοα ἃ 387. εἴ ΟΠ τ  5ΟΒΙ ΤΉ 
Ργῦὸ οοποίοπο Ἰασπι 550:, ΟΠ νϑοβίοτηι ἰῃ Πιοοῦανα 
ἅπὰς ἀαριοχ δηοοιηίαι ἀραιὰ Βασαπάσπι τὐ, 3. () 

ἃ σαϊθὰ5. ΔΙ Ἄγ λ ἀγθσο δὲ [αἰη6. δαϊία ἢ ἐξ ἀρ 
Ἰξπχονῖοο Βίροιιο ἀὰ σασθαι ΡΠ] ἀθ (λενεοξίοηιὶ 
νέα, Ῥαγῖ5. 1080, ἀ. ρας. 239-295. (0, ἔχϑιαι οὐ δ. 

ΕΡΊΡΒδηι δὰ διιὴλ δριβίοια, {πὰ Ἰίρραυν δ. φθρὶ- 

γαὶς ἵρ5ὶ ἀϊσαν!ῦ, ΟὈΔ ΠῚ ρίο πὰρ ἀΐϊθραα. ἀπηίθ ἃ. 94, 
ἄο 5ποοόββοῦ 6]05 ΠΏ] ΒΡ ὰ5 βν πσάο σηθιδηϊπος- 

Ῥοιίδη σα Ββογίρβίι, ἂς [ον ίᾶ5568 )δτὴ ἅπηὸ 302 46- 

ΑἸ παϑῖ νόγατα, σα ποὺ δὰ {{Πππτ|, 566 δὰ }}ῖο - 
ἀοναμὶ Τγνίασα, βοῦρια δϑί, 

(Ὁ) 1ὰ. θείρης. ἐρίμην σαρίξίου. [1Ὁν τν, ρᾶρ. Τά βα, 
δά. ϑδινροισηά. ἴῃ Ορρ. ἴση. Η δεγύοι, ἤλβι. 

τ} ἔϊογα ἃ δοαι συμ. ἃ σα οαἱο, Οἰλυγηο- 
βἰομιὶ, ἴοι. ΠΠ, Ὁ. Τά 5ᾳ. ΒΑ}. 

ἀ9 
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οοββουδί, αὐ ρογϑααϑατη ΤΊ ΠοοΠο, ααὶ ἀ6 

Ῥίσάοτο {γὰαἷ! ἀσσαναιϊθ ἰοτιο Υ11] ἡΐότηον. [ρ. 858 

54. Νοίες βιν ἰὸ θέοογ» ἀρ Ἴανϑε, ρ. 802 ξᾷ, οἀ. 

Ῥαγὶ5.]. δὴ ἰπἰοράατῃ, 4] σοπία απ οαπὶ 815 

Ὀἱοιίον!ς, να Τπδοάοιῖβ, αὶ Ἰοάονο Τνεῖο [α] εἰ 

Ὑποοάονο Μορκιθδίθηο, ἃ 45. ὅθι. ἀΠΙΜΟΏ ΟΡ 

ἀϊβιϊαυριάα5 (ὃ). 564 πὴ βογίρία 6}115. 5.010} πὰ 

Ῥογοθηβοτγο ἰανδῖ. 

Ἂς 1θνῖ γα, βίνο σδρίία 1μτ|, κατὰ εἱμαρμένης, 

ἐοπίγα [αΐμνα, ἸΠα 116 ἈΒΒΘΓΘΤΙΒ8. ἃν 105. αἱ- 

(8 ἀκίγο!οσοβ οἱ ἐπορο Π605, Βανἀσϑαθοι ἃ} 0508. 

Ἐχ δοὺ ορϑρδ, αι τηϑιηοναῖ οἱ Τμδοάονιϑ ἸΒΟΙον, 

ἀρυά δι ἀαπὶ Διόδωρος, αἴψαθ. ϑγνίασθ ΒραΓ6588, 
Βεροὰ 65 αςίου ἐδ, χβίδηι διῆρ]α οχοονρίὰ ἀρὰ 

Ριοίη ἐσ, οσχχηι (εὐ. Θαοὶ ἀαίϑι ἴῃ 00 ΟΡΘΡῈ 

βουίμϑιι ἱοάονα5 μᾶμ. 308, τὸ τῶν Χοιστιανῶν γέ- 
νὃς ποὴ τετραχοσίων ἐτῶν τὴν ἀρχὴν ἐσχηκέναι, 

ἀρρόο» ὃξ πᾶταν λαθεῖν οἰκουμξνην, (λγὶ- 

οἰἑαηθῦ οὐδ ἶδβ απίθ ἀποὺ σσορ, αἰφιθ ἐοί Οσοὶι- 

Ῥάβδ6 ἐΡ τιν ΤΟ Ρ 85 0158, 58} οὐαὶ αἰϊάθα ΙΔἘ{{π- 

αἀἴηο αὐοἰριεη ατη. 
ἃ. διμραίατο ορὰβ αὐγογδς εἰληΐσος δοτγιτι 18 

[1014 5ογ ρ 5556, σοι! ΤῊ] οπιοπίϊα5. ὁχ ΦαΠ]απὶ 

πῃ. ἐρνίοία αὦ Ρβοιίπιηη, οα)ὰπ ππασηδηὶ φᾶγ- 

ἰθτὴ, 1 τ νθγβῆις ΤΟΤΟΣῚ αοιμχάιιδ αν, ὦν ν. ὑξϑῷ, 

αὶ ἴον 11 ἀο Ἡ]οάονο, σΖαθτι Νασζω θὲ πιαφλιμηι 

ΙΒ, ότηα ρΡΡΘΙ]αΣ : 5ἐ8 ὁπῖηὶ Ἰηαίο δοηιηιμη δ με} 
ἐϊαιὶς Αἰἰιοπας παυνῖραγεδ εἰ ρλιἐἰοδορλαπδ δηργαάδν- 

ἐὸν. θυ δἰοογιάη Ῥ ΠἸουραϊωδ ὁδὶ γαϊίοηφηι, εἰ τ κθιογὶβ 

ἐσηγοοξἑομέμιις οὐϊθίίονα αὐἀὐανηγαυϊξ ἐϊηφινιηι αεἰνθλ λει 

οὐ οδίοΝ ἀδοι, τϑῷμα αὐὦρδο ἱφποναὴ5. Ῥασαπονῦ μην ΝᾺ" 
δίογία, οπιϑιοηιμο πη βογαδι ον ἐνα υϊδεηα, ἢ αἰεὶ, 

εἰεψοπονμηι οὐ τι ρογογι ογμς ἐμθοοφονανι ᾿ἰδοαίο- 
ὑμὴν ΟΡ θΣ. Υἰάρθιαν ἰοῦ 6556, αὶ ΤΙοοάοΥα5 
Ἰεοίον" ἄρα! Βα ἀμ τε πιονὰϊν κατὰ Πλάτωνος περὶ 
Θεοῦ καὶ βεῶν, Μίγτυηι δυΐοτα, ψυοὰ ἱπηοτγὰ 18 1ἢ 

βϑοι!ατίατη ΤΠ γάτα. Βίοάοτο οΒ)θοῖα!, ΠΠογοιν- 
Τὴ 5 ἢὰ Οαἑαίοῃο, ἂρ. {1{9. 

4. Αάγονδις Ρλοίίμιον ἵν. βαριὰ, Ρ. 220), Μαί- 
ομίοπθηι, δαυοι ζανν οἱ Μανοοίνην Δηεμγαπιπῃ, ἀκ 
απο ΤΙδού ον 5 110. ν΄ θῈ. πων οἐϊοὶς βανυς, οὐρ. 

ὉΠ, : Κατὰ τῶν τιττάρων τούτων συνέγραψεν ὁ θεῖος 
Αἰιδόωρυὺς ὁ 

»ὦ. -͵ν 

Ὁ τῶν Κιλίχων ἰρύνας μητούπολιν, θεὸν 

(4) γ᾽ὰ6 ὙΠ] θμθῺ!. ἴοτα. ὙΠ, ραρ. 339, 001, 
ΤΙΣ κοι. [9 ἀδ Ἡπροάοῦρο Μορεπδβίθπο ἰμίνι, το], 
ΙΧ, ρ. 153. Ξιτᾳ. νοὶ οὰ.}. 

(0) ὕοπΐ. Βαρθνουσλ. παρίστα ἰπ Βοίροιι ἀγῳῖι- 
γπεπίον". εἴ δΟΥΡΙΟΥ. ῬΥῸ τυὐονιξαίο γοίέρ. Ολιγιδίϊανφ, 
Ρὰμ. 108 51. θὰ Ρίπα ἴμ Ησέ, δορίος, νὸ]. Ης, ᾿ς 488. 
Ὀκνθ θη ἴῃ Ηἰδέον, ἰἰδίον, ϑ,δι σουίοδοις ρὰρ. 3080 5: 
ΒΟ ΌΘΟΚΙ Δἰςέ, μοὶ, Ολνέδε, ἴομι, δ, Ῥ. 809 514. 
Πιοίουι Τιιγβθηβὶθ, νῖς ἀσσ ϊπβιτητ5. δὲ τη σΊϑίοῦ 
Ομεν βοδίοι, ἴῃ ᾿Ἰηἀαμαηιδυ 5δογόγιηι οὐποι]ογιι Πὶ 
56η8ὰ ᾿ἰδῖονίσο, γραάϊδι5 ἈΠ ΡΜ ον 5: ΠΡ σοτη 
Φαμταχα! ἢ Τούρ οὐδ οθι ἃ χη σοι τον ΠΟ 6 μλ- 
6 νον ρπσα ΠΟ ΠΟ π άτη βρυίΐα! απ ἐδ. (Υ ὕα- 
νραπη 1. ον Ῥγαβοῦι μα 1. ἀν Εὐποϑ! δαί, οὐ, δὲ 
ἐπίενγοίας. ρνομβοίϊαν. Ἡρβκίαην, ἐπι Ἐσοίορια Ἀνὶ- 
δέϊανια, μα 8᾽ 498 54. ἴῃ ὁμαβο. {Π601]06.}. Νό48 [ἃ- 
ΤΠ Ὸ 1. ΠΏΣ Ὁ Π15 ΟΥ̓ ἃ» συνοτίλ ας, οὐ ἢ ΔΥμ μι 6}}} 15 
46 Βρτρῖμι ξαποῖο Νοβίον απίθηο ναι βἐνα νίπβο γὶ- 
ἀεραῖαν, Αἴας Νοϑιουία αν. παρε αἰποϊρα!αιῃ, [ἢ 

ΤΔΙΒΕΝΒΙΒ 55 

͵ 
ῃ μοῦ ἃ προαιώνιον πὸν Χριστὸν ἀποδείξας, ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν 

ἡ μερῶν ἐνανθοωπήσαντα, χαὶ τὴ» τῶν ἀνθρώπων 

ποαγματευσάμενον σωτησίαν. Βοριρία, υτοῖονα Π]0- 

ον! Τ δοάυτο Ἰϑυΐογὶ ἀραιὰ δυϊάδην ἰὼ ἀιόδωρος 

τι δηγοταία θη. 
ᾧς, Χρονικὸν διορθυύμενον τὸ σφάλμα Εὐσεβίου τοῦ 

Παμφίλου περὶ τῶν χρόνων, (Νγονίοοπ, τι. ἐγναξα, 

αὖ Εμδεδῖο τὰ ἰἰννὸ ὁ ἰογιρογ δι απἰμιῖϑδα, θηιθηεἰαγι- 

των. [Υ. βαρτα, νο]. ΝῊ, ρ. 668 
ὅς Π:οὶ τοῦ, εἷς θεὸς ἐν Τριάδι, θὲ 60, ηιοι 5 

μριι5 λοις ἴθ. Τυληϊίαία. ἃ ἀνοῦθὰβ ΑὐΙα Π 05. δἶνδ ἔπι: 

ποπιΐδηυβ, αὐγοιβὰθ 4085. Ὠ᾽ΟΔΌΡΙ ΟΡ15 ἘΧΘΙΌΣΕ 
ἀρυὰ ὅγγοβ ἰθβίαϊ 5 δϑὲ ἤθρρὰ {658 τι (αέαίρηυ 

Ξο ρίοναι καίἀαϊσογατη. 

ὃ. Κατὰ Μελχισεδεχιτῶν, ορίγα Ἀεἰοκἰοοαοείαϑ, 

Βωγοίοοβ, φαΐθι5, Ἡμοσάοιίαμι Βνε. οἱ Πόσοι 58- 

σα 5, 6 ἢ Ἰβοάθος γα Ξριγιλ5 αηοναβ. Εχ ἀποΐογα 
Ρυφαοει πα ἐὰρ. 36. ςοσποβοίηαβ, ἀάνοτοαθ Μεὶ- 

εἰ ἰ5ϑα ϑοἰίαϑ βου  ρ51558 δἰϊατη Ὀοην πηι, ἢ ὁγόβοὶγ- 
πιότασπῃ δρδύορατῃ, φαδηια ηγοίζιι σοϑάθτῃ ορρὺ- 

βηπίοβ ἃ δίδάοομο, ΡΒοΙο65. ἐρίβσορο [48 χὰο 
ΡῬαθ!ο δῖθ μ᾽αγὰ βὰπὶ δμοῖαια), οομβίαί ὁχ ΡΌΟΙΙ 

οοὰ. οα. 
Ἴ. Κατὰ ᾿Ιουδχίων, Οοπῖτα “μάφοβ. ἘΔ, πος 

ΘΔ Ἰμἴὸν θὰ Ὠϊοάοιυΐ βορίρία, απὸ Ἀγ οΐατδ θυ 6558 
Πορϑὰ {881 σον ρ51}. [Υ. βαμνα, νο}. ΥἹ, Ρ», 147]. 

8. Ἡξρὶ νεκρῶν ἀναστάσεως, δὲ ΕΣ ὙΘΟἐΟΉ6. 10} - 
ἐπιο νι. 

9. Περὶ ψυχῆς, κατὰ διαφύοων περὶ αὐτῆς αὐρέ- 
σίων, 6 απίηλα, αἰἰθολει θαλίας ἀσ ἰἰἱα κινοίσο- 

γὴν ὁρι]οΊ 65. 

10. Πρὸς Τρατιανὴν κεράλανα, αρίίαᾳ αὐ σγαἰίανηι 
ἐπιρ. Ἠυ] 5 ὕτγαμδηϊ, Υαϊοπιηϊαπὶ δὲ πα] οΓἹ3 

Τιιδοί 511 δατοίατης ἀὸ βοῖοπ 105 πᾶ ΒΘ το Θο ρα 5 

Βεχται απ! αὶ σοι απσδη! Νοοῖανῖο Οὐπδ'α τ ας 
ΠΟΡΟΙ., ΤῬπμοίῃρο ἀἰοχ., Ροϊαρσίο Πδοσίσοι Ε᾿ Ὁ 10- 

ἀογῸ οὐδὶ δὲ ἰο 18. ΟΠ ΟΠ (κοινοῦ), ΞῸΡ νἰσαγὶο 

Λε σοηβιίμα ας ἀμιπὶ Γαρι πάπα τν, 3. 
τᾶς ΠΕΡῚ σοὰίρας καὶ τῶν εἰ ζωνῶν χαὶ τῆς ἐνχν- 

τίας τῶν ἀστέρων πορείας : Πὺ δρῴφγα οἱ φιιμο 
Ζ0η15 οἱ ΦΟῊ ΡαΡ 0 ἀϑί ΟΥὰ Ὠιοῖη, 

12. Βερὶ τῆς ᾿Ιππαῦγο" σφαίρας, θ6 ἐρῆατα Ηΐρ»- 
Ῥανολιῖ, ΒΙΙγηϊ, φαὶ, α αἷς ΡΒ] ἶ5. τι, 36, απϑυ8, 

Ἐ10 015 (δηλ οογλέρνα ξαίιην τπὰτι ΠΠ Νδιον᾽ απ ϑιοὶ 46 
Ομ γῖβίο γθϑιϊβι ἀσριο πού δραππι, Εἴθ οὐ ΌΓο 
ἃ Μαίατίθο Υ οΥ85. 18 ὅτοζο ἐγ] απ αὐ δέίοπες αὐ 

ἢ) ογελιοιοποβ, παν Ἰη δ Φ ΒΕ ᾿μαγίν τ ὀροῦα τὸ- 
ΘΠ ΞΟΤῚ βοϊθηξ, Ν' ὁαργα, νο]. ἸΝ, ρ. 380. 5σ4., 0] 
ἴηίον θὲο ΙογοΣ οὐἰᾶνη (ἰΘ ΠΟΒΙχῸ δἱ 46 πιθπὶ, απ α5}10- 
πἰ) 5 βρηιθη!άααο Ἰὰ γροζθ που μ5 ΠἸβραταίατη 65, 
οἱ νο]. ΥἹΙ, Ρ. θὅ, β6οῖ. 10, ποϊ. δς αἰᾳπο ἐἴγα, 
το]. Χ, ρμᾶρ. ὅθ, γνοῖ. ἀπ Πιοάοιτ5 Τ γβοιβὶθ 
Ἰασά δία 1) ΘΟ ΟἿ 5. Μαγοίδη. ἂὶ Ἠοπιθγιηι, ἰδϑίδ 
ψΙΠοίδοι ἢμ ἀπθοά, ΟΥ. 11, Ρ. δά, ποῖ, ΗΑΒῚ.. 

(ο) . ταἴγὰ, ν0}. 1Χς μ. ἀγδ, δα νοοῖ, Πος ΡΠομὶ 
σαραΐ, 5. Θχοθγρίᾳ ὁχ σον! Ταυβοηθὶς. ΠΠ}υ15 ὙΠῚ 
οοηέρα ἐαίμηα ὑτιὰ οὐ οχςουρίϊβ ὁχ 001 τυ μας 
10 τἰ5 τα [6 “οοποπια (Ἀἀρίδεῖ, ἴῃ σά, ΡΏΘΙΠΙ οὐχχαῖ 
βδαραιδίπι δχϑίαῃ! ἴῃ οοα. ὙΠΟ. ϑϑᾶῦθο οὐχὶ 
πὺύς 1ὁ., ἸΒΒΗΒΡα5. Νϑβϑ]ῖο [ἢ ὁπ. οὐ το5. ραν. ., 
Ὁ. 309. ΟΕ Πα Βθοῖο Υς ρ. ἀτ0, ἐδ ορα, (5. οουχνι 
1. ἤλαι.. 
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τοπὶ οὐδ 60. ἰπιργοβᾶτῃ, ἃπηὰπιδτᾶγθ ρΟβίθΘΓ]5 Α 
βἰθ᾽ 145 δὸ 5᾽άοτᾶ ἃ ποπλθὴ ΟΧριησθΡθ, Οὐβδη 8 6χ- 

σομη να 15, ρθη βίῃ σα] τα πὶ ΙοΟᾶ ἀἰα8 τηᾶρηΐ- 
τι} 1165 ΒΙΜΏΗΡΟΙ, 

18. 1:91] προνοίας, 86. μγονϊάδηίία. Ηϊο δ5ι, ἀαῦπὶ 
Ἀγτᾶσο δάλιιο Ξαρογοββα δ ρα Ζ6πι κογίρϑι, Π10- 
ΟἹ Πἰρρῦν ἀπθλὰ νοοαῖ ΡῬοξῥοοῦμη. Μιὰ. 0]. 
δ 0 ἢ 5. Θρ 5ιο 15. Δ ΠΠ100 οαἰτα5 ΠΙ|,19.. ρασ, 111, 

τὰς. Περὶ φύσεως καὶ ὕλης, ἐν ᾧ τί τό ὀίκαιόν 
ἐστι, δὲ παξινα οἱ πιαίδρῖα, ὃν σο βολὶρίο ἐγασία 0" 

δ ἐο ηποῦ ἠδέμενι ο5. 

10, Περὶ Θεοῦ καὶ ὕλης λληνιχῆς πεπλασμένης 

(1. τηΐπ 5. ΡόΠ 6. πεπλανημένηφ), Π6 Πδὸ εξ Καίξα 
σνιυον μὴν ἡταίονίᾳ. 

ἰῦ. Ὅτι αἱ ἀόρατοι οὐχ ἐχ τῶν στοιχείων 
ἀλλ᾽ ἐκ μηδενὸς μετὰ τῶν στοιχείων ἐδνυ μιυυργήθη- Π 

σὰ). Ναξμνας ἱπ δι οί ο5 πο) θα; οἰοτποιηιὶς, 56 τα οἴη 

οι οἰδηλθη ες φὰς πιεῖ ξασξας δςδο. 

11, Πρὸς Αὐφρόνιον φιλόσοφον, κατὰ πεῦσιν χαὶ 
ἀπόκρισιν, Αὐὠ ωρλΡοηίιαν, ρἱοδορλυρα, ρὸν θιξθ)γο- 

φαι(ϊοποτὰ δἰ τοςρυπνὶοηθηπ. Ναϑοῖο, δὴ ἶο δ1Ὁ ΡΤ 

1}18 δοτίριι5 ἃ Ἰ)οάοτο, δά! ργοβρνίογο, ἴῃ ὅ00 

διη ἢ δίοιη αἰ οαότατη Ρδιοηϊσογα πὶ ἀθδίἀονδὶ 
δι. ΒΑΒΙ 5. Θρίβιο]α 1017, ΜΟΙ 1118. Θρ 510}: 
1.451} δά Ὀ]οἀοναμ οἰϊὰπι ασρυπα5 τν, 5,.γν. ὅ13, 

(8 Κατὰ ᾿Αριστοτέλους περὶ σώματος οὐρανίου, 

πῶς θεῦμος ὃ ἅλιος, χατὰ τῶν λεγόντων ζῶον τὸν 

Οοπένα Ανὐἱδιοιοἴθηι ἐδ τογροῦὺ ε«αἰοκεϊ, εἴ 

φιοηιοίο εοἱ εἰς φαϊνάιι δὲ οοπέτα ἐος ημὶ οωἴπηι απὶ- 

γπαὶ ὁ556 αὐριηε. 
19. Περὶ τοῦ πῶς ἀεὶ υὲν ὁ δι ιιουργὸς, οὐχ ἀεὶ δὲ 

τὰ δη μιουργέματα, 1)0 60. φμοσποίίο ορίξοα ψιίοιι 

5606)", ΟΡόΥα ὑογῸ οΥπ5 ποιὶ βογα 7 ρον απραηξ. 
20. [Πῶς τὸ θέλειν χαὶ τὸ μὴ θέλειν ἐπὶ Θεοῦ ἀΐ- 

δίου ὄντος. Οπονηοίο θεϊο δὲ ποίϊο δἐ! ἴηι Πθὸ «Ρίο νη. 
21, Ἰζατὰ ΠὨυρωνοίου, Περὶ ζώων χαὶ ῃᾳυστ:ῶν, ὁη- 

να ονρεψείννη, ἐδ απϊηιαί δες δὲ ὁπον ἤοἰϊδ, 

5, Κυτὰ Μανιχαίων, Οοπένρα αν Ἰοίθος οὲ λάδῶ, 

Μαπίο]εοὶς, ᾿ἰρτὶ χαν, μοι. οοά, ταχχύῦ, 

Μϑηιαῖ οὐ ᾽στι τεσ Μα Ἰοπεροσ πη δ ν  ὐϑα 108 

Τηοοαονοία5 1.1. Ἠογοῖῖε. ξαῦ., σαρητο 1}. Αἰαας 

Πίαδοτὶ οοὴ τὰ ΜαρΙσ 05. ορτ5 Τουτὶ ἀρὰ το Β, 
τοκίαίιι5. 651. ΗΠορϑα 165 [(οηῇ, βαρτα, νο]. Υ}], Ὁ. 

320, οἱ ἰηΐγα, νο]. ΙΧ, Ρ. 103 νϑδί, δα, ἀδ μοῦ 

οὔ, τχχχν. ! 

8. Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, διάφορα ἐπιχειρή- 

ματα, θὲ δρίντιι βαποίο, ταῦτα «ὐσιθποπία, Μασοάο- 

αἰαηΐδο αἢ ν᾽ θείαν, ὀρροβῆία (α;. [ῃ μἷ5. Νϑδίομο 

Ῥεο  απίϑβθ Ὠοάονιαι. ποῦ ΡΙΟΙ α5 οὐ. οὐ, 4υ]Ϊ 

Πα ἴθ δοίοτα νοϊασηΐηθ. [6ΡῚ}, απὸ ΘΟ] 4511 8:58- 

το πβὶ5 ΠΡαν σον ένα Ειωχοηλανιος ΟΟΙΠ ΤΟ ΘΏ 5115 ἴδ- 

τοραίπιυ, Πα πιᾶσηῦ5. νἱροβ, Πίοβονιιη Τα δὶ δὲ 

Τιροάοτγατῃ Νορεαδβιίω δρί-οοραηὶ δά τουθὰ5 ΑΥὐἱὰ- 

πὸξ οἱ Μαοσροήσηϊμαηι οἵ Αρρο!πατοπὶ θυ 5556, 

(βιαίαν οἴαμι Ποομ 5. Π 8. 5608. Ῥᾷς. 648. 

φύσεις 

οὐδανόν, 

“νΝ 
ΝΣ 

(αἱ γιᾶ. τηἴγα, νοὶ. ΥΧς ρ. 401 νεῖ. οἀἂ, ἀδ Ῥροιὶ 

εοά. οἷ οι, (6. 6. Εν. δα 1 Ηΐδζο". μφροδίμη, 

ἰοτι. {Π|, {1ὅ. Ηλπε. ᾿ 

τὸ) ἡ δι {ἰδογαΐαπι ὁᾶρΡ. 10, οὲ μεοπίϊατα ΒυΣ, 

ΝΟΤΙΈΙΑ. {10 

4, Ἡρὸς τοὺς Σονουσιαστάς, Αἀγογϑιις ϑυπιίιοίας, 
4αθη {πη δὲ Πιοάονὶ ποβιεὶς οἱ Ὑπροάου 
Μορϑαυβίοι!, οὐ ΤΒοσοΙ Απιϊοομοαὶ, οἱ ΟΥ̓ΡΗ]Ϊ 
ΑἸοχ., δάνοΥϑιι5. ἈΡ ΟΠ] πασιϑαβ βουιριν [5586 ρῶς 
Βυδαπι, ποιδὲ Βἰριηοπμάτ δὰ Εδουπα! νι, 4, 
ἴομα, ΠῚ Ορρ., ρ.. ὑδῦ, ᾽οάοτι δχ ΠΠριῸ ρσπηο συπίνα 
διρεισίαρία5. ΤΡαριηθηϊα ἰοααπίας, ἀρὰ Ποομ μὰ 
θγΣ, ΠΡ. κι οὐπόνα Νορίοῦ, εὐ Βμέμολοην, τοπι ΟΙΝ 
Βινὶ, Ραίνιαν δάϊι, ὰμα., ρᾶμ. 704. Υ14 6 οἱ αῦ- 
Πορίαηὶ ἂὰ Μαγίαιη Μουσδέογθιῃ ἴθτι. ΠΠ, ρὰρ. 917, 
318. ΟΡ δο5. Πἰργοβ, ἀὰο5. δάδες παροπε Ξϑ γε, 5ὶ 
(αἰαίορο Π6]ν6 {8650 465, νάθίαγ ροιϊββίπγατη |}10- 
ον απ τπαϊὸ δα {1556 ΡΟΒΙ πιουίοην (ὁ) Νοίον! 18, 
δὰ Θὰπι Ῥγογοσδη! 5: πάδ Ογγ] ]5. δορί. αα 
δασσδηβῃ οἐ Αοδοϊιαι δυο Ρουβινχιί, οὐ 

8] 6 Ό]ΑΓΙ] ορθγθ, φαοὰ μοάϊα ἡοὴ ὀχδίαί, ἐἱσάοιϊ οἱ 
ΤΠ ΘΟ ΟνΙ οθὰ ομρρακηαυα 5101 βδαπιρδίί, ἀαὼ νἱ- 
οἰββίηι πον] οὐπᾶί 5. 85 ἴῃ 4}16 ομδῖδ, ἐπ 6 πὶ (65 

Ρεγάτο, ᾿πδοάογοίβ. Οαοηχδάπιοάιη. θ᾽ οὐοΥ τι πι 

80 ΤΠιοοαοταμλ δἰγεαθ ἀδίρ αἱ} δὲ πα 15 ἕασαη- 
ἀυ5. ϑίθγα μη ̓ ἰσοῖ ἀπὰθο5, θϊοάοτα αι Ὑ ΥΒΘ ΟῚ 

εἰ Τμοοάογαηι Μορϑαδθίθηι σα, ἐσ ἀοπιηαῖο. 6558 

ἴῃ ϑϑοίο ΄αϊηἰα βοτῖθαὶ Ρμοιΐ 5. οοι!. χνπι, [Δ ηλθὴ 
ἴπ ΒΥΠΟΑάῚ ἃοιὶβ ἰσὸ τισὶ τορονη αν, 

ἀν, Αἰυοῦβι Οὐπίοηβίοδια, πθδοίο ἥάαθμι, ΠΡΟ, 

σαθιῃ ἀρὰ ὅγγοβ δχϑίαγ ΠθΡρο 1658 ἀποιοι Θϑὺ, 

ἰοδίαΐι5 ργίσγθα, σοιμροβ 558. ΠΙοδονύα πὰ. 108 

δοχαρίπία, φὰὺ5 ΘΟ θα πδογαπὺ Ααίδηί. 

20, Ῥεοϊραι 5 αἀοχ} Δ θοὸν ἔα ΠῚ, ᾧὰὺ μέμλυβαιία 

δασγὰ! δοριριιοῷ ἰὐδνὸν ἀη!ουρυοίαπίο, ἐμ ναλι5. 651 
Εαδορία. Επιοθοηὰ (6). αἰαῖ ἰρθ6. ρεοῖν 

Φοληὴὶ ΟἸ γυβοξίοαγο ἃἴςαϑ Ἡπδοίονο Μδιρδιιθδι πὸ, 

ἴα αὐ βρῆβαιμν ΠΠ ον] 6 πὴ δὲ ἢ ἰβιορι πὴ ρου 5, 4 πὰ 

ὁχ τοσορίο ἀρὰ μογοβάαο ἃ]1085. 1ΠΠ5 ἰδυχρυχίθι5 

το 6 ΔΙ ομοῦαν. ϑθοιαροίαγ, Ψιλῷ τῷ γράμιχτι τῶν 
θείων προσέχων [ραφῶν, τὰς θεωρίας αὐτῶν ἔχτρο- 

πόμενος, αἱ ὁ5ὲ ἀρ ϑοσναίοι νι, ἃς, βῖνο αἱ θο.θ- 

ΠΙΦΉΒ ΠῚ. 2, περὶ τὸ ῥἐντὸν πῶν λύγων τὰς ἐξηγής 

δεῖς ποι παι ἘΞ δὲ θεωρίας ἀποφεύγων. μασι 

πιοιηογαιίαν δ᾽ 5 ἕσικηνεῖα! ὅν Ῥοηἐἰομοίαιηι. ὅδ], 

ἴῃ Διόδωρος ἐσ Τῆροθοτο Ἰοοίορο, [ι ββαίνιος, ἴα. Σ 

ἰὼ 1 πορπονίθα ἰἰδνὸς ; Εὶς τὰ ζητούμενα τῶν Ἰ1α- 

ραλειπομένιων, 1 Ῥγοεονδία, ὁ ἀἀ 1ἀ1 ἀἰδβουίδ- 

(ἰἴοϑ θὸ ἀἰενγεπίϊα ἐποοτίω αἰηπο αἰἰοσονὶῷ, 51 νὸ 

δθηϑος τη ϑιϊοὶ Ὁ ΔΙ] αοτίοο αἴχθο τπόγα!ῖ, Τίς ὄια- 

φορὰ θεωρίας καὶ ἀλληγορίας. 5814, 1. Βουοδὶσ- 

ϑίδηλ ̓  ἴπὰ Οπηπίϊοειθα. οαπίϊοονηι; [ἢ Ρτορλβοίαβ ; [ἢ 

φιαίμον υαησοῖϊα ; θὰ Αοία αροβίοίονισν. τάδ ξπὶ- 

ἀκ5. ᾿ὶ Αροξιοίσπ σοπνηποιίαγὶϊ, ΠΊΘγοη, οὐρ. 119 

θὲ ξονὶριονῖνιις δοοίο5. ἴπὶ ρνίδιαμι Ἐρίκίοίαπι Φοκλνὶς. 

ϑυϊά, ἴῃ Διό, 

Εναρπιρηΐα Πονίμς οστῃ ΠΙΘΒΙΔΡΙ Οὐ ΠΡΟ 6} 11ὰ 

ἴπ τσογαηι Ραΐίταμε δὰ ΠΠΡΓῸ5. 5δοτο5. ὑαϊοιλῖδ, [πὰ 

«νὰ 5 )᾽οἀουΐ ποηλθῃ ἔγε σα δ 5β᾽ πλιά τ οπί, ὁ οἱ 

οὐτα Τπρθοάοτὶ Μορβαδβίθα! δα τὰτο σοηία μά ἢ Γ 

6 ϑροἰϊδ. Ὁ. ἀφ8. 864ᾳ.; ΤΙΠ]Πδπποπίϊαπι ἴση, ΥΠῚ, 

ὅθ 566. ν 

(6) Ηϊογοι, ο. 119 δὲ βογίρίον. φοοίέβ. 



1551 ΒΙΟΠΟΒΟΒ 

ποχιΐπο. Ελβα. απ. βαρτγα, νοὶ. ΥΠ, μ. 10 54., 

ΟΥ5 Ξ4., οἱ οραά. δὶ ταριθογαίοβ αἸΐοβαμο. [ἢ 

Μοπίίασο. Β δ]. (οι ῖη. τὰβ5. σαΐομρο, Πα θι15 [γᾶς 

ξιρηϊα ΒιοΔοΥΊ Ταγβομβῖ5. ἰη]οχία 508}. Πα ηίαν 

ρὰρ. ἀϊ, 43, 181, 44, 21. 2.1, ἰὼ ρα ΠΠ}8 ποίαπι- 

ἀυ5 δϑί μὰ. [91 οοὐ. τχοχ, {αὶ σομηθ! οί αν ἩΠθο- 

ἄσγθι! ᾿πιουργοιαϊοηϑιῃ ἴῃ βεαύμποδ. αἰ {15 ἀἀ τηὰγ- 

βἰθθτν 80 0}115, ὁχοογρ 8 ὁχ νὰν 15 αι θὰ 8, οἰἸα τὰ 

ὁχ Ὀιοάοτο Ῥαύβθηθὶ, «αοπίδη 15 ΔΙΙσαᾶπο ἃΡ- 

ρΡΘἢΠαΐαιν πῶνεοοβ, απ 

ὈΙοάοτί οἱ Τῃθοάδονὶ Μορϑαοβί, βουῖρία Ναβίογίδ- 

Ὠἶβ σπαραα!ρὰ5 ἴθ Ανμδπόναηι, Ῥογϑάραηι οἱ ὅγγο- 

ταστ ΠΠπ|1858 σΟπνσβᾶ [μα]558, δθσίον δι [πο Ρᾶτ8 

σὰρ. 10 Βρεεϊατι, 

Δ ροηατατῃ ἴῃς ΕυοΙϑα ἀββᾶ δὰ Ὠιοάογητῃ 

εὐ ΕἸανίαθαα Δ Ποσμοηπηι, ν 1 ἀσίογοβ, γϑίουι 

ΤΒοσάονίι5 0. Ἡϊϑέν, οὰρ. 36, ἀ86. ἀπο σΟΠ5}}8 

26. Βοιᾶῃ) ἢ6. αἰρύια ροαμποάϊα, οἀρ. 16. καὶ 10, 

Ρς. δι8. 

ἸΤαΐου 605, φαοτῖπι Πα γρῖθ ἀρῖμ οὐ δαί} 65 ἴδ- 

ταπίας, δ] οἀογα5 φαοψαθ παμηϑγαναν 40 Αθγαλμάτηο 

ἘρΟΒΟ δαὶ, δὰ Οαίαίοριι. ΒΘ μοὰ 1688, Ρ. 134. 

ΤᾺ ΒΘΕΝΘΙΒ 52 

Α ὕὈοκπίεον 10. Βοπατὰ ότι ἐξεσ. 0. 70 οαρ, 9. Υἦ- 
ἄἀσῖαν ἰαπιοὴ οὶ Πίοάοῦιβ Τα γβϑηθῖβ, δὰ Τῆροσο- 

τιι5 Μορβιροίθι δ, ἱπ|ρ}} 181. Πα Ξ ΤΠ αρρίαβ ο τοῦ 
σομνοῦβαβ ΒυΓΆδ6 πάθοι} ΑΛ ΩΓ γοϊα τι {88 
οἄονο, 4ΦὨ] 1 αὐϊπε 56 γϑγυῖβϑο ἐρδίατ αν, Πλολν διπθη, 

ἰοπι. 11 Βὲνὶ. φεἰοοίῳ, ρὰμ. 113... Νονιποίῃλθ Πἃ5 11- 

ἐαυοῖαβ 1 ἰϊπο γαΐσαν!} χα ψουῦξίθηδ σα. Ἰα5ΟΡΙὰς 
Ἰιαπαυαοῖαβ, ἴῃ το} }] 6. ροβίθτίοσο Οὐ βοὴ 

ἀιξενσίανιρα. οὐἱσηξαίίσα, Ῥατῖξὶ {τ10.. ἅν ὉΠΕΠ ἰπ ον 
ἀΠ1ἃ5 Ἐπεοάον Μορβαδεῖθῃι αθοχας λυτγρία 1661- 

ἀπ, 

Ρεϊασὴ ρόσηἐ αὐ Ν βίου ρεϑοιγβογοη [α1558 

ὑϊοάοναηι, Ομ τ β ϊαττι5. Παρὰ ἴῃ αἀἾπ5, Δ συν πο πὰ 
Ἐρ[ιοϑῖπαπι ὁὰρ. ἢ ποη εἰ Ρ1|81, 586. ΠΡ ῈῪ ἀν Υβιβ 

ἀσρπιὰ ἀξ φϑοοᾶϊο οὐἹοῖηῖβ, ἰδοίῃ8 ἃ Ῥθοίο οὐὰ, 
Πχχν ἢ, 4ὰὺ ΡΟ βία 5) ἀὐ κατα ρτ ο ἔα μαι5 ἩΠΙαΡ, 

ἄοῃ ὨΙΔΟὐἽ Τ ἌΓΒΘΠ515 651, βεὰ ΤΠροάονὶ Μορβιθ5- 
ἰδαΐ, αἱ ποΐαν! Εἰρρόγιβ εἰγα σου βουοπ απ αν 0 - 

(5. 8)ὰ Μαιίιη Μογοαίοσοτῃ, ρᾶσ. 109. 
Ιῃ ὀχίγοιηυ ὑπ 1010. 90] πὲ 15:05. 6 νυν. πη γ- 

ἰδηδοβ βίαι! !. 186 ΕΠ οπ πουξιῖ ποῖὰβ αὶ ἀδηηδ- 
ἀπῖπι [)6. ὁσοίες. ἀορσιπα(σια, σᾺρ. 8. 

ΝΟΤΙΤΙΑ ΑΠΕΙΑ 

(80 ἀιχατιῦς, δίαίνίδα ἀδ Τλεοαοῦῖβ, τπατα. ΕΧΎΤ. ἀρὰ Απρ. Μαὶ Βιδίϊοιλ. πον. Ῥαΐν. ΝῚ, 131. 

Τποοάουια Ταγϑρηβὶ ((αΐ }}}5. θ᾽ οάσναϑ δϑὲ [α]} 

ΡΠ οι οὐ οσχχαι σα] αξύογρα ηἴγὰ ροποηίος συ ὦ 

ἴῃ Αὐιχρηιῖο Μορδαρδίθπο δρίβοορο 58} Ὀοπδίδη Π0 

Μαμῃο, οὐΐα5. ἐγαίον Τμδοάογυβ ογαῖ, Ἰ οὕτου δὲ 

ἀδελφὸς νεώτερος θεήδωρος ἦν, ἀνὴρ τῶν ᾿Αθήνῃσι 

παιδευθέντιον, ὃς χαὶ αὐτὸς χοόνην ὕστερον ἐπισχο- 

πὴν τῆς Τχ)σοῦ ιχλησίας ἔτυχε χληρωσάμενος 

Ηπιλυις. Γναῖον ἐραξ μεῖον Τ)ιουάοναδ, εἰν ημὶ πιο} 

αἰΐος Ατπενς εἰπε ὐἰς. ρόγάρε παρνανῖξ, δὲ μοκὶ αἰϊχμοὰ 
ἐορερες Γαγδρεδὶβ Εσοιοσῖδο ορϑοοραθετι αἰθρίας δ5ξ. 

Βρριίια ἀπο βγηοί 5. ἀσῖ, νἱν ΡΠ 01} ΤΠ ροδο.- 

γασι τ Τα Ὁ... ἴομὰ. ὙΠ, οὐἱ, ἀ9Ὶ. ᾿λναθεμᾶτισςε 

θεύξδωρον τὸν χαθηγητὴν Νιστορίου, Σεδῆρον, καὶ 

τὰ ἐξῆς, Απαίπομιαίο γογι (φμϊπέᾳ ςμποίπα) ΤΑου- 

οναγα τγορεουρίοθειν. Ναδίον , ϑορδρμπι, οἷοι, ἸΙσρ 

151 1 πιαγμίπ  γσροηαίαν ΠΙοάοταβ. ἀπ άγοᾶβ ϑομοῦ- 

(α5 ἴὰ Ρηοιο Πιοάοτγιπι μοι 5 σασιῃ ΤὨβοάογι τα 

ἀρΡΡΘΠαγ 6 να ας, τἀ ασσὶ ράμ]ο ροϑὶ ἃ ΒΡ] Το οἷς 

ποιῃητπαρίστι πῃ ἀποὰ δυ 145 ΤΡ ἢ51 ἢ αἰ ΘρΊβοῦρο 
καὶὰ ἀστρονύμων χαὶ ἀστρολύγων χαὶ ἐξ μαρ μένης ΟΡ 5 

αἰἰτιδααι, ἔμο ἰαπχθπ ἐπὰθ σοἸ πὸ δατηάθπι αἴτὸ - 
408 Βοος ποι ναοί), 5064. Ὠἰο ονην ἰμνὰ- 
1αἴβθθ. κ Ἡϊς οἱ ΤΕ] να 8 (αἰ ἠδτγάπὶ ΠΗ θο ον 5 

Ηϊδίον. 110. τν, σἂρ. 35. εὐ Νισορθονι5. (Δ) 155 

11}. χι, οαμ. 24) δοῃοιυϑὶ νου αι15 ἃ ]} 6 18, Μο]δο 

ἰαὶ απὸ Ἰρϑδπιδὶ ὙΠ} ἀρροϊἑαν! τποάρ )οἀαναηι 
το Τηθονα, πὶ μιξ5. ΘΙ οΡΕ ἢ Δ ἼΔΟΙ. ΟΧ 
αγϑοο ον δ 5ς εἴ χφαϊάθιι ᾿μιενά αι ἴῃ 1115 οἱίαπι 

ΟΣ ἴῃ σκδη τα μα]50, ἰἀμθδηπι ταρε5 απέρίααν, Πποία5 
Ἰγγαπ 68 Τγαχογηης; δὲ σαγα ρτομῖ5 ϑι5οδρία, ἰληὶ 

Ιαρὶ5 56ὰ [οτιἠτα 4 6 δὺ βαρίοητία τε ϑ ογαπῇ, ἔπ πὰ 
οὐ 5. ὑοηνθπ!οπίθια σαγαϊἊοαθπ) Δα ουιπιε, ΑἹ- 
απὸ θὲ ἃ ταῦ οἶ θ115 τη π 8, πὰ 4105. ὅπ Τδοθρογαμ 

ἀοίιγβαι ἔπθγο, οὐὸβ δα στἰρὰβ ν᾽ οπὶ Πππαΐοῖπ ρὰ- 
νει αηξ, ὕθγιιμι στη πρὸ ἰδίο φαΐ άοτγα ἰπ ἰοσο ΟΠ Ε58 
ποσιῖ5 σοπυνρηίωτη {ἰΠ πὶ Ποῖπὶ ἐπα ἀπ πα πι σΟσὶ ρὰ- 
ἰούδέιττ, ἀ0} 1Π| μαϑιουοϑαἀι τα δι] 65, ἀντ πον 5 
νΟ αι ̓μὲ σγμ Δ 510} μ6ΠΠοπτὰ ὁοασιῖξ, βρίρ 18. μᾶ- 
Βηϊααὶ ἀοπηοη σα Βέιυ!, Αἴας θοδοναβ, νὶν βαρ ο αν 

61551Π}}}8 ἂρ [ΟΡ 5511 }5. ροττδ αὐ Πα ν τι5. τατος 
ἃἰία5. δὲ ρϑ] αοί 5, ἀπὲ ἀπ τηο5 Του 18. σ᾽ να 15 

ἰυὐ]βαρθαξς, τὰτὸὼ ἀἀνούλρανίατα, ὈΙΔΘ μοι ͵85 β᾽ πιοῦσα 

ἀοσοίγι ἢ 85 Ἀ} ἀ8 ῬΘΏΤΕΙΒ οΒρ ΘΝ. τ (111 ΚΘ ἢ 6 γ᾽» ΞΡ  θη- 

ἢ ἀονοιη μρὸ ἀἾ 110 στρα! 5, του ΠῚ πὰ 5 μΡὸ Πάοὶ ἀ- 
Γρηβίοπθ ἃ ΡῺ5 ΚΘΤΡΟΒΕΙ Θ8.. Σ]ανίαπυβ νόρο, οἰδὶ 

Ῥαίνιοὐ β. ογία 5, ἰλαθ. βοίαπι μἰδίαϊσι ΔΟΡῚ ἐἸςαἐἐ5 
Ἰοῦο πιιπιρυδη8 οἱ ἀπάτα ἢν ρΔ] βίσω τααρίβλον, τὰς 

Βπαπι Ὠίοδογαπι νοϊαί Δι] οί τὰ ἴῃ ὁτηπ] σον α πα πἰβ 
βθηῆθυθ ΘΥΘΡΟΪ ΔΕΒ 5 ΠῚ) ρου χΙς. » Ταπάοιχαιθ 

οατὴ ῬΟΡΏλΣ τὶ Ἐθη θὰ σοησοταβδθὶ, ἃ Μοϊ οἷο 
Τανεὶ ρβσορὰβ. ογραίαν, ουταπισαθ ΟΠ σάτα ἢ 56 

Βιιϑοορὶν. Ρίανα ἴθ δαπιάδην Ξαποίουντιπη ΡΑΙΓ.Πλ 
ΑΠΙδΉΔσ1, Ραίτι, δἀἔχπο Τί πιο ἢ οἱ ΑἸθχαν ἀγί ΥΩ 

Τοαη 5 ΟηρβαγΊδιπῖ5, σΌΟΓΙΙ ΠῚ ἔργα πτη ρηία ρ οί] - 
ἄχτι ἀῃ δον! δὲυέ, ΡΡ ἴον. ΕὙν τερὰ 48 Δ}}0}. ἃ. ΝΜ. 



δὴ ΝΟῚΕΤΙΑ ΑἸῬΡ ΕΑ. [554 

ΔηΔΙ5 ἢ πιην, Βα 5111] (ρρϑᾶτί οι βῖϑ. Το πη 5 Οοηδίδητ- ἃ ζσμάτων, εἰς τοὺς προφήτας, Χρονικχὸν διορθούμενον 
“5. ΠΟρΟΙ ΔΗ], ἔρίρθαηη Ογρεὶ,ορ σοορούαιη Ἐσγρίίο- 

τη 48] ἰμ Θαϑπτῃ σοί δα! ἃ γαϊοπῖθ ππρδραϊογο 
ἴαθγῆπις ΟἹ, σον 1} οἱ, βαρογδοίκία, σαΐ οὐ ρ80 
Βίοάονο ᾿δγ κα πΠ οοηΐρα Μασοαοηί δι ὁσηνοποθαΠί, 
δἰομία σοῦ βθ55}} Βασαπά 5. Ποιιηαπϑηβὶβ ΠΠ}0. τν, 
ἕοἂρ. 2. 

δῖαΠ(8 ἐπ δαῦγα Βὲδίϊα δουῖρβ!ι, Ξοζοτα θὰ 5 {|}00ΤἹΠὶ 
ὑᾶρ. 2, ἂς Ιοᾶπηθ Ο(Πεγβοβέοπιο Ιοψαοη5: Ταύτης 
ὃ: τῆς φ'λοσοφίας διδασκάλους ἔτχε τοὺς τότε προ- 

ἑστῶτας τῶν τὴδε περιφανῶν ἀσκητηρίων, Καρτό- 
ριόν τε χαὶ Διόδωρον τὸν ἐγησάμενον τῆς ἐν Τχρσῷ 

Ἔκχλυ σίας, ὃν ἐπυθόμην ἰδίων συγγραμμάτων πολ- 
λὰς καταλιπεῖν βίόλους" περὶ ὃξ τὸ ῥητὸν τῶν ἱτοῶν 

Δόγων τὰς ἐξηγάτεις ποιήσασθαι, τὰς θεωρίας ἀπορεύ- 

γόντα. « Αὐ΄αο Βυγ5 αὐ ἀθὴὴ ΡΕΠ καρ ὦ πγα αιβι ΓῸ 5 

«1Π|08 Πα] τ 4} μαπὶλότὰ μο τὶς ἢ} ΘΟ] ΠΡ αῖπ ἀβοθῖθ- 
«ΤΊ 5 Ριτοβ σθαι, δα συ 50 Π1σδὶ οὐ Ὠιοάοτα πὶ 

« ἰβίαιῃ (αἱ ἀδιη )ηλ Πα βοΠ58}5 Εοο! Θβῖον δ Ε|5[6 5 ΠΜ1, 
«αυθῖῃ σχιυί όσα ἀπά! νι μγορτίαταμη σοι πιο α 1} 0- 

4 ΠῸΠῚ ΠῚ Ε1{08 ΓΟ 1556 {ΠΠ0Ὸ 8 : ἀἰσοχῖβδο ἀσπίσι αα 
«Ἰἰὑοραιῃ ἀϑοῦθο δουρί, Ἰα σεριθία 065. βιὰ 8, 

« ἈΥΘΡβ Δ ΤΠ. ΒρΘΟυ]Ϊ αι ση 65 (ΔΠ|6μ01185)} τπνορβαλ, 
δοσγαῖθϑ Π}). νι, ἂμ, 3: Τηνιχαῦτα οὖν οὔτι σπουδαΐη" 
περὶ τὴν ἀρετὴν γενόμενος μαθητεύουσιν εἰς τὰ ἀσχτ τιχὰ 

Ἢ ΑΙ Σ : 3 
Διγδιόρῳ, καὶ ΚΚυρτεοίῳ, πϑ τινες τότε μὲν ἀσχγπηοΐῳ ᾿ 

"Ἀ ἰδδι τ᾿ αν ὌΝ . , 

Διῤοώρος ὁδ αὐτῶν ὑστερῶν ἐπίσκοπος προΐσταντο. 
Ταρσοῦ γενόμενος πολλὰ βιῤλίχ συνένραψε, Ψιλῷ τῶν 
γράμυστι τῶν ρείων προσέχων Γραφῶν, τὰς θεωρίας 

αὐτῶν ἐχτρ:πόμευος, ὁ 1511 ἰμι ππ|ι ΡῸΣ 14. ἰοτρὰ5 βοῦν 

τηβσηο νἐυὐατ5 βία “1ο ἢ Παμα πα Πς οηαβιτσαῃι ἀἰδο]- 
« Ορ! δαην ἀΠΠροσαη!ὰ Ὠ οάονο οἱ (ρίονίο, φαΐ τὰ ηλ 

«ασαυΐάοια ισηαπίσείο ρεθοναηε ροβῖθα ἈΠ ΡΠ ορ ἢ, 
«ποπῖμε )) οὐἀουιι5. ρ  ΞΟΟΡῈ5 Τα ϑὶ οοῃ5ιϊϊα 5, πα Ἐ- 

« [05 ἰρτοβ οοιιβορίροι μα: ὁλοντατστητα τὶ ρα ΓΙΠῺ 
«ἸΠ ον Δα αχανα! ο ἀ6 5,6 56 ϑατῃ οἱ ΟΠ ροτι- 

«τᾶν ΆΓ απ ἃ ΡΒ ρα 5] οὐ δι (ἸΤ ρον ΟΠ ἸΡΘῺ (15 [- 
«ρθη.» Βαρία Βαθομὶ Τπεοάογοιαβ, οἱ ΔΊ θριόγαβ 

(δ᾽ Ππία5. ΠΠῚ 5 Ἔχροϑι δ 8. μα βδῖθν ἀθῖα6 ἴῃ οὰ- 

ἐοΐβ ΟΡ ὀχροβοηθιη ΒΙΒΠ Ὠοσαπ οοῃίθχιβ γοροτίοβ. 

ΔΠΙουη βου ρίουαπι οαα]ορατα οχ Τροάοτγο δπᾶ- 

βποβία ἀοοσνα 5βἴ γι} ΠΟ 5. ὅπ Δ 5. ΘΟ Βουν αν ἢ 

δίῤδιωρης μονάζων ἐν τοῖς χρόνοις ᾿Ιουλιανοῦ, χαὶ 

Οὐάλεντος ἐπισκοπήσας Ταρσῶν τῆς Κιλικίας" οὕτως 

ἐν τῇ χ- 

χλησ'απτιχῇ ἱστοοῖχ, ΣΞΞ 

μηνεῖαι εἰς τὸν Παλαιὰν πᾶσαν, Γένεσιν, "βξοδον, 

ἔγραψεν, ὡς φησὶ θεδωροης ἀναγνώστης 
ΡΝ ιν κὰν .Ν 
διατοδα, ξσ ὌΧΘΕ 

χαὶ ἐφεξῆς, χαὶ εἰς Ψαλμοὺς, καὶ εἰς τὰς τέσσχρος 

βασιλείας, εἰς τὰ ζητούμενα τῶν Πχραλειπομένων, 
ἀγόαι, ἤρα. ἐπ πν ἡβννον "" Ἷ τ τλΝ, 

εἰς τὰς Παροιμίας, τίς διχφορὰ θεωρίας, χαὶ ἀλληγο- 

δίας, εἰς τὸν ᾿Ἐχχλησιαστὴν, εἰς τὸ Ασμα τῶν 

ἐαἢ ΤΠ σἀογὶ ΤΥ 515 σοτ πι Ρἢ Δ ΓΙΟ γα πὶ Τα ΞΘ Ι ΠΟ 8 
τοὶ πω οχβίαμ! ἴῃ ΟογάθνΙ σαίοπα, κο ΠΟΒΌΪΒΙ ἃ 
Ρεβαϊηῖο ὑχχχι οἱ ἀδίποθρϑ. Νὸκ νϑιὸ ἰὴ ὁοάϊοο "85 
αἰπϑ ϑαουιο ΧΤ,, σορίοβαβ αἰϊδ5 ἸΏ 6 ΠΙΠῚ 5 ΘΙ5άθτα 
ἀροτγίϑ να! σαΐαςὶ πὶ ἱπάο ἃ ρβαϊμο αχχιν, 4τιἃ5 
{γ}015. σοπηπιβίταθϑ. ΕἸ ατοη ἃΠ15 ρα σογνανρο ΟΧχ 4 {115 
σοά οΙΒα5 ΠΠοαΐπβδξ, 584 ἀμ θυ] ἢ 89 ΒυΠΠἸοϊαμι. Δ. . 

τῶν δρόνων, 
ἀρ δ, εϑϑαν. ὃ ἶ μα 

Εἰς τὰ τέσσασα Εὐαγγέλια, εἰς τὰς Πράξεις τῶν ἅπο- 

στόλων, εἰς 

τὸ σφάλμα Εὐσεδίου τοῦ αμοίληυ περὶ 

τὴν ᾿Επιστολὴὲν ᾿Ιωΐννου τοῦ εὐαγγελ: 
-- 3 “ Ἢ - ᾿ ατοῦ, {πρὶ τηῦ, εἷς Τοιχδι, Κατὰ Μελχισε- 

Ἂς - εἶ εν » ὸ - εχιτῶν, Κατὰ Ἰοὺ 
ΓΝ : : 
ξρὶ ψυχῆς κατὰ 

Γρατιχνὸν κεφἄλχια, 

θεὸς ἐν 

' Ι 
ΟΣ 

μ.} “" ς, - - Ἰερὶ Ὑξαρῶν ἀνχστασεως, 

διχφψόρων περὶ αὐτῆς αἰνέσεων, 
Κατὰ ἀστρονύμων, χσὶ 

ἢ " ὴ ᾿ 
εἱμαρμένης, Περὶ σφαίρας καὶ τῶν 

ἑπτὰ ζωνῶν, καὶ τῆς ἐναντίας τῶν ἀστέοων πορείας, 
κ᾿ ᾿ '͵ δι , Ε , 

Περὲ τῆς Ἱππάρχου σφαίρας, Ἰερὶ ποονοίας χατὰ 

Πλάτωνος, Περὶ Θεοῦ χαὶ θεῶν, [Περὶ οὐὔσεως καὶ 
Πὰν Ω » , 4 μ᾿ ᾿ 4, ", ΗΝ ἄν τι ὅλης, ἐν ᾧ τί τὸ δίχχιόν ἐστι, Πε»! Θεοῦ, χαὶ ὅλης 

ἑλληνικῆς πεπλαν μένης, ὅτι αἱ ἀόρατοι: φύτεις οὐκ 

ἀπστοολόγων, καὶ 

᾿ ᾿ Ὗ Ξ ἢ ὑΕλο Ἂ 
ἐκ τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐκ μηδενὸς ἢ ἀξπὰ τῶν στοι- 

χείων ἐδημιουργήθησαν, Ἡρὴς Εὐφρόνιον φιλόασεῳον 
ς Ν' ἐὰν: ἢ 

κατὰ πεῦσιν χαὶ ἀπύχροισιν, Ματὰ ᾿Αριστοτέλους 

περὶ τώμχτος οὐρανίου, ἸΙῶς θεομὸς ὁ ἥλιος, Κατὰ 

τῶν λεγόντων ζῶον τὸν οὐρανὸν, Περὶ τοῦ, πῶς ἀεὶ 

μὲν ὁ δηυιουργὸς, οὐκ ἀεὶ δὲ τὰ δημιουργήματα, Πῶς 

τὸ θέλειν, καὶ τὸ μή θέλειν ἐπὶ Θεοῦ ἀνδίου ὄντος, 

Κατὰ Πορφυνίου πεοὶ ζώων γαὶ θυσιῶν. « ἢ οὐινβ 

« ΤΠ ΠΔΟἢ 15 [ΘΠ ΡΟΥ ΒῺῈ5 Δ]]Δηΐ δὲ γδ  ομ 15, ορίϑοῦ- 
«μὰ5 Ταγδὶ ΟἸ Πολεο βου  ρ5}} ναναναι Τπθοάον8 ἀηἃ- 

« δηοβίοβ ἢ» ἔσο] θα] δι σὰ ἢ ἰ5λου ἃ απ γ᾽}, Φα:8 
« Βαηξ: ηϊονρτγοίαιο πὶ τοιαδὶ ἴθ τ|5 Τ δια πιδαίαιη, 

« ὥρηθδιν, ἔχοσαπι, οἱ το 4ὰὰ. ἴ) Ῥϑδ!πη05 (αν, ἴπ 

« Ταοίαου Πρ τὸ οραπι τι ’Ιοοα αΠβο  οτὰ Ραγα! ρο- 

«ταρηογοπιί "). ἢ Ργον για Οἀοἀ Ὠδηὶ 5}} ἀἸἰδοῦσ θα 

« ΘοπΙοι μ᾽ 185. οἱ ΔΙ] μον. ἤὰ Προ] οβἰοίθη, τὰ 

«(ἰπίσατθῃ ὁδηοονα τι εἶπ ριὸ ροἴα 5 ΟΠσοπίουη {80 
«ργαϊα ιν δ 56 "1 ΠΡ ΠΡ ἢ 1}} ἀθ ἰοτα ρον 5 σον ππ1{6] 

«ἴῃ ἀπαίθον ναοί α ἢ Λοία ἀροβίο!ονιν, πὶ Ἐρὶ- 
« βίοϊαπη ᾿οαππῖ5 δναημο πίω, θοαηι ἀπ πὶ 6556 1τπὶ 

«Τυϊπη αι, οπίγα ΜοΤο  βοδροιίίαπ, σπίνα Τὰ ἀ:Ρ05 

«ἀδ νϑβδατγροιίοπο που ὰογαηι θ᾽ ἀπὶ πχὰ σομίγα 61- 

« νρτδὰβ 46 Ββᾷ 5δοίαϑ, δὰ (ἀγα αν σαρὶΐα, οπίγᾷ 

« ἀϑιθοπαπιοϑ εἰ ἀϑινοϊοσοβ οἴ ἕατατη,1}6 5ρ]τδῦνα 61 

«0 ἀ6 5Βορίοτγῃ ζοηϊβ,οῦ Δὲ σομ γα 10 ἈΞ ΓΟΓΌΓα σα ΓΒᾺ, 

ὦ Ὡς Ηἱρρᾶγοϊιη! βρρονα,})6 ργον ἀθητα οοπίτὰ ΡΙ Δίο- 

«ποι ἢ ἴλδο οἱ 4118, 1} πᾶίατγα δὲ πιαίθσια, 88] ἔγὰ- 

« οἶδ χα  ᾿πδιαπιὶ 5ἰῖ, θ 6 1)6ο, οἱ ἴα} 3. Οὐ σΟΓΙ ΠῚ 

«ἀπά! ογία, Θλοα 8ν 880} ἀκρθοῖα ποὴ απ. 88 0 ἢ 

« 6χ οἰ οπιδη 5, 5ο αηὰ οὐ οἰδιηοη 5 αἰ αΕἀο ἃ οχ 

«πἰδι10.Α4 Επρμτοπίαπι ΡΠ οδορίατῃ ρογ ἐπ θττορᾶ- 

ἃ οποῖὴ δἰ Γοβροπβίοηοιῃ, οηἶγὰ Δ γἰδιοιοίοι ἀθ σοῦ- 

«Ροτὸ σα 6511, Ουοχοάο φα  ΠῈ5 51} 50], Οοπίτᾶ 605 

«αἱ δηϊηϊαὶ ἀἰοππ! 6556 απ, Οοιῃ 00 ΒΘΙΔΡΒΥ 

τ Οχϑ ον ΟΡ χ,ορὶ πο απὶ ἀμ] δ᾽ πο βοιβογιθυο- 

«πὐοᾶο νο]!α ΘΕ π0}}6 10 51δοἰθτπο )6ὸ. ΟΠ να ΡοΓΡἢν- 

«αἴαμὰ ἀδ δηϊγαδ! 5 δἰ τἱ συ 15. Εν ραγίοηι ΘΟΓΌΠΙ 

(Ὁ) ΑἸ]αιἦτι5 στοαπι ζητούμενα ἐπίδτργθεαθαίαν ὑπ 

δα ηἡμ ὃν Ραγαϊϊρονιοιῖα ἀθοιἀογακίις, φασὰ πᾶσ 
τΔη1] νἱτὶ ποῦ ἀμ. ΤᾺ ζητυσάενα, οἱ ζητήσεις, 

Ξαπὶ ροιίι5 φεωβείοηθς (πᾶ ἤαην ἀ8 Ιοο15 ΑἸΠΠοΙΠῖο - 

τίθυ5. ἃ Μ. ᾿ 

(οἱ ἀταῖατ ᾿πτογάαηιν πο ΒΙοἄονὶ ορυ 5 8 (σδογβῖο 

ϑυθοθῈ 0 1π (λρομῖσο. 
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«οάογας Ταυξθηβῖβ ΘΟ ΒΟΘτ ἘΠΊ ΓΟΒ Δ ΠΑΘΙῸ 5οΧα- 

«αἰπλαν αολνϊδηὶ σομν  5ΒΘΎΠ ἐτΡΟΠ ΠΒΘΡΓΆΠΙΩΙΘ,; 

«ἀΠΟᾺ [άτα 56πὶ σοι] ΠΟ ν δ Γὰ5. [λον ἀο ἀἰσρθοηϑᾶ- 

«Ἰοπο νον ἀἰββο αἴθ 15 ϑιρο]ορίδ. {6 Πγ 1018 ΘΟ Ὼ- 

εἶτα ΕὈΠποπηϊαποβ: ἢ τι5 οοηῖγα μεου τ σοβίηδο Π0} ἃ] - 

« ἴον σοπίνα {πἀροβι οι αἀνδυεὰβ δία πο το βιθὺ δνον- 

«εἰς ΑρΟ  άγοτα, Ποπιᾶπι θα ρο 5110 1 Ῥτ 6 πὶ Μαῖ- 

« {μα}. » 

051}, ρϑῖα5 ἀἀνεγξαβ Γαἴπ πὶ ΠΡτῸ5 γπὶ ἔγι 5. Οἱ 

φαϊηππαξία!α σδρὶ 15. ἀἰβιιησμοα. ΡΠ 15. ὑοά. 

σῦχχααν οἱ ΟΧχ 9 αἸἰσηϊονὰ ἴῃ 5ι4πὶ Β δ Ἰοξλέσανι ΘΟ Ρ1ο- 

δἰδβίπχο τα πίη τ, ΔιυδἸατη 5 πτὸ ἀ6 Τα π}} Υὐν} 5.ιι- 

ἀϊο αἴσας ἰαμθιῖο ἴῃ ὀχοθΡρίοτσαιπ ρυϊποιρίο ἰρδα!, 

᾿Ανεγνώτθη βιύλξον θεοδώρου ἐπισκύπου Ταρσοῦ χατὰ 

εἱμαριαἶνης ἐν λόγοις μὲν ὀχτὼ, κεφαλαίοις δὲ τρισὶ 

καὶ πευτήχοντα᾽ ἔπτε μὲν οὖν ἐν τούτοις εὐσεθῶν ὁ 

ἀνὰλς, καὶ οὐδὲ πεοὶ τὴν δόξαν τοῦ ΥἹοῦ τοῦ Θεοῦ, ἥν 

ἡ τοῦ Νεστορίου λύσσα διχσπαράττει σραλλάμενος" 
ἐπ᾽χειρέμασιν, ἔστι μὲν οἷς ὀρθῶς τὸ χαὶ 

Ἐδασς 
οἷς δὲ 

- ἡ ὑφυὼς ἐπιδάλλει, διελέγχιον. τοὺς τὴν εἰμαρμένην 
δοξάζοντας" ἔστ' δὲ που πρὸς μόνον τὸ φαινόυενον τὸν 
{} ἥ ὌΨΕΙ ΠΝ Ὴ ἢ 
ἀγῶνα φέρει, καὶ μηδὲ σαφῶς τὸ τῶν ἐναντίων ἐξαχϑι- : 
δῶν δόγμα ὅθεν πολλάκις οὐκ ἐχείνοις, πρὸς οὕς ὁ 

μὲ Ἶ Ξ ταὶ ἔμρι σῆμ 4 Ν 
πόλειλος, ἀλλ᾽ ἑτέοοις μᾶλλον δόξειεν ἀν διαμάχεσθαι ἰλ5 5, ἷ ΐ ς ὃ 

ΡΥ » “ ν᾿ ᾽ - ἃ ν- ᾽ » ᾿ 
πλὴν" ὩΣ ὙΕ εὐ μῶν χϑιτὴς οὐ πὲς ὧν ΟΟΧ εὐστὸ- 

γχῶς ἐνιχχοῦ φέρετ 
. 

ὦ ἢ ὃ 
ι σατο ἂν, ὑπξο ὧν δὲ 
: ἱμαρμένης τ 
: 

Νι; ΟἿΣ - ᾿ 
στοῦ ποῦν 9. λνγ)" κατένεγχε ἦν, χᾶι 

ΤῊ ἢ ὡς οὐχ ἐν εὐδοχιμεῖ, τὸν ἄνδρα 
τιυῆς χαὶ χάοιτος ἄξιον ἀνομολογεῖν ἐστι δίχαιον, 

«ϑοθαῃ) 651 θ᾽ οἀΟΥἹ ΘΡΊβοΟρΡΙ ἸΓΒΟΙ 515 ΟΡ Ὲ15.» δα - 
γοτβῖιξ ἔα αση α ΠΡ Ὸ]5 στ, ἂσ ἰΓ] θ5 5ορτα χαϊπαια- 

« σίητα σα ΗΠ 0115. αἸΒΕΤ σἴατα, ἀπ) 115. ἦπ ΠΌΤ 5. οὗτιβ 
«ηπίάσιι ὁπ} } 1. δορὶ ρίου πόα ἰὴ οατῃ βοοίαη Δ] οἱ 
«ΕΠ ἀαιθὴ ἐπι ρία Ν 5 (οὐ! γα Β165 ἀἰϑδϑοῦ  ἀδοιναη- 
« ἀο ἀοίοοι, νταπι πὶ ἀγβατηθηι8, δἰξὶ αυσλάατη 
«Ὑδοδ 58 115 ἃῦ ἀδχίογο Δἀθη οί, ἀπαηὶςΓἀ1| Δ αίο το 
«ΟρρΌβμαΙ ; 185 ἰάπιθ προ 8 5} Ὲ15]ατ παν 8819 
« ἀροαραίο δἀγογβα ρον) ἀορτηα ρουβούπθις, θα ΟΡ - 
σ Βαμηλνδ Ἀμμ ΘΠ τ λα 5ροοίοῃ ἀπηίαχαΐ ἀορπιὰ- 
«πβρυαν 96 ἔργαπ ΕΣ α1 ρτοἢ 48 ΒΡ ΘΠ ΠΊ16 ΓΟ ΠΟῊ (ΠῚ 
«ἬΠΠβς Δα δ αθοαπὶ σο ΓΤ 6 915 ΡΒ , 56 οαπι ἀΠΠ5 
« βοΐπι5 ααϊ δαϑήδιη ραρηαῦο νάδαθιν, Οαδπ ΠΔΠῚ 
«Ἰιοὴρ βρη [65 ἀΡθί οτίηοῖ Ὁ 1 απο ταΐλ 15 [6 Π1εἰ- 
« [ὁΓ ΔΙΙΟΡῚ ἄᾶηο γθπὶ ἀρᾶι, Γαρυ ἢ θβαπι δίιηλ νι; 
«ΟΠ ΟΧ 60 Βα] θτὴ ΠΟΙΟΥ͂ }ΠΠ, οὐ σραιία τα θυῖιο ἀθθὸ- 
«σα ΠΟῺ 5Π16 518 ἢ ἸΠ {158 146. ποχίατη (ὁ 
«[α(ο Θ ΓΟ πὶ Ορρτί δ Ρ πο ἀΐατον ΠΕ ΤΩ ΠΡ ρχσον- 
Ρίογαπ : Ἔστι δὲ τὴν φοάσιν χαραρός τε χαὶ εὐχοινὴς 

ὁ ἀνήο, τοῖς δὲ ἐνθυμύήμασι, καὶ τῇ τῶν ἐπιγειρη μάτων 
διαπλάσει, οἷον αὐτὸν κατὰ μὲπος ἐν τῇ τῶν λόγων αὖ- 
τοῦ ὑπεδείξαμεν ἐκλογῇ, «88 δυΐοτῃ ἴῃ Ἰοσαοηο 
Ὁ Βα Γὰ5 δίαφας ἀἰπέϊη οὔθ, 6) αβηῖοα] ΘηΤΠ γηοπτα 15 
«φημ ΘρΡΊΟἢ το τγ 8 15 ἘΠ Γη] 815, σα αἰϊα 6χ ραγέο 
« )απὺ ἢ 115 1Π1ὰ35 ΟΡΟΥΙΝ. ΘΧΟΘΡΡΙΪ5 τι αἰσανί πη. » 
το! οὐδ πη Θπβάθηι ἰάοιη ῬΠοΥπτι5 εἰα ρινἐδει5 δα): 

Ἂεἴο νηρία αγριπηθπία, οοἀ, ομ. ᾿Εμπεριείχετο δὲ τῇ 

ΘΙ 5. ΤΑΠΘΌΝΕῚΒ 

Ηορεάϊοσα ορίβοοραβ β μεθ οἱ ἀγηηθη 8) οδΡ. 18 (4). ἃ δέλτῳ καὶ Διρδώδου Ταρσοῦ 
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᾿ Ἐν ἃ ἢ Π 
πεοὶ τοῦ ἁγίου Πνεῦ- 

χαὶ τὴν Νεστο- Ων 
ματὸς ὃ ἐ τοῖν επι ἴς 
ρἷου νύσον αὐτὸς ἐπιδείκνυται ποοηῤ ῥωττηχώς, « ὕ0}- 
«οραρίαν ἄθο θοάθιρ ΠΠΠῸΠῸ0 νᾶνῖα ἀγραγηθηία 
« οαονὶ Τανβοηδὶπ ἀδ δρινινα βαηοῖο αν 50} Ν 6 8- 
« [Δ ἰΙΔΡ6 50. δ. ἰμάς σομίαπ)πδίιμι οβίδῃ- 

«- αἰ» 
ΜΟΙ ΠΗ, ὁ} αϑάἀ θη ὀνολ μα υὐ οὐ χυιηλθ σοπ γα 

Μᾶῶαπλολιαος, οἱ αὐφιιποπίμην εερίϊοαξ οοὰ, ἐχχαν. Καὶ 
τὸν Διόδωρον ἐν εἴκοτι καὶ πέντε βιδλίοις τὸν χατὰ 

ἰάφοϑα (Ξιρήματα, ἐν ο 

τ ὃ : αὐ Ξ 
Μανιχαίων ἀγῶνα ἀγωνισάμενον" ὃς ὅιὰ μὲν τῶν 

ποότων βιδλίων ἑπτὰ τὸ τοῦ Μανιχαίΐου ζῶν εὐαν- 
᾿ , ͵ (β, “ἘΠ τὰ Α 

γέλιον ἀνατρέ τογχᾶνξι ὃ ἀλλὰ 

ἀποτρέπει τὸ ὑπὸ "Αὖὸα γεγοαμμένον, ὅ χαλεῖται 

πῆι’ οὐ ξχείνου" 

Μήδιον" διὰ δὲ τῶν ἐφεξῆς τὴ, τῶν γραφιχῶν ῥητῶν, 
ἂ οἱ Μανιχαῖοι ἐξοιχειοῦντα: ποὸς τὸ σοΐσι βεδουλευ- 
μένον, ἀναχαθαίρει γοῖσιν χαὶ ξιχπαφεῖ' χαὶ ὁ μὲν 
Διόδωγος οὕτῷῶ, «)οηίιΒ οἱ Πίοάοῦιπι ΠΠ απτ, αἱ 1 - 
«Βνῖ 5 χα 48 δὲ Υἱρσίμε απ δΔ ΠΟ ἢ ρῖ 5 δι αν} χαο- 

«Γαπι βαρίβτῃ Ρυ ΓΟ Βα 5 ρα (α χαΐάοπι ΜαΠ]ο]}: τ τη 
«νη ΒΟ] πὶ νἱ να Πα 56 Τ ΡΟ ΤΘΡ Σ᾽ πο ἀδδοχα! αν; 
«ἀατα πο ὴ ΠΠ|π6.5 96 πο ἃ Αἰὰ Ξουίρεχαι 6γαΐ, δὲ 

« Μράίαπι ἀρ ρο! αἴ νυ {τ 415 ἀθὶπ 6 Π 0 1588 
«βδογῷ Ββογριαγωοσᾶ ραγο ὀχρ] πεῖ αίατιο ἀδοϊαγαὶ 
«σαὶ ΜΆΒΙΟΠ δὶ ἃ ρα αὰθ ἀΠτη10 ὁοη σομ Ξβθη , ς- 
«οπιπιοίδῦο βο] παι δε Πού οτὶ φαϊάοτῃ ρα σξαξακ 

« 1[ἃ 88 ἢδΠ οι, ον Πρχὰ ΝΙ ριον 5 Δ ΠΠΙδίας ἢ ξέον, 
11». νι, οἂρ, 32: κατὰ ὃὲ ταύτης τῆς αἱρέσεως γὲν- 

ναίως παρετάξαντο λόγοις Τίτος τε καὶ Διόδωρος, ὁ 
μὲν τὴν Βοστοηνῶν, Διόδωρος δὲ τὴν Κὶ κων ἰθύνας 

μητρόπολιν, « Αἰἰνοῦβὰ5 πη μων δβί πὶ Βισο π 11- 
α δτῖ5 σοιηροβιβ ἀδραρπηγη! ΤΙΠι5. βοβίγω, οἱ 

« ιοάονιεα γα ίτορο!οοξ ΟΠ ΠΠοπτθ,, ὁρίβοορί, » 
1,6οπ Ππι5. «θσαο δ γχα π Π|8 Θ᾽ βάάθπχ ΠΠΠΡῚ χυτὰ 

Συνηυτιαστῶν, ἀὐυολδς μη μδακέαδ, ΒΟ Πα τιβίας 

5οι ]Π1οθῖ, πιο 61} [Δ 61. ΗΠ οται τὰ γι απὸ πὰ τη δὴ - 

10 65 ἀρὰ] δ άδτῃ ἴθ ἀουπτγαῖο 110. ΠῸ) 5 Υὐρὶ 
ΟΡΘρα πὶ οαἰδίομο. 
Οπρηϊαἀηχοθιι ΘῈ. δορηθο ον απ, ὁ) ἀβάοτα [ἢ 

ἀΡοβίο! απ, {ἂν ὁσηι ιριπ ον! ΗΪΟΓΟΏ ν Τ115 [)6 κογὲ- 

»ίογῖδιιδ. Οταταλτιπι ἀροι βεῖηγο δἰ σιαρ ἀρ πο α{πϑΊ 8 
σἤλατ ἱπππτὸ πο δία ΒΉΒΠ 5. γδρεβοηίαν!, φαᾶσα 
ἀπ 60.115. 65} ἢ ὁριεἰοία 190 δὰ ραπιάδν ποράτπιπι 
Θρίβοοραηι. διοδώγῳ πρετδυτέρῳ ᾿Αντιυχείας. Ἕν- 
ἔτυχον ποὶς ἀποσταλ τῖσι βιδλίοις παρὰ τὴς τιμιότητος 

σον καὶ τῷ μὲν δευτέρῳ ὑπερήσθην οὐ διὰ τὴν Βρα- 
χύτητα μόνον, ὡς εἰκὸς ἦν, τὸν ἀργῶς πρὸς πάντα 
καὶ ἀσβενῶς λοιπὴν διαχείικενον, ἄλλ᾽ ὅτι πυχνόν τε 
ἄμα ἐστὶ ταῖς ἐνννίαις, χαὶ εὐχοινῶς ἐν αὐτῷ ἔχου- 
σ:» αἱ τε ἀντιθέσεις τῶν ὑπεναντίων, χαὶ αἱ πρὸς 
αὐτὰς ἀπαντήσεις, χαὶ τὸ τῆς λέξεως ἁπλοῦν χαὶ 
ἀκχτάσκεῦδον, ποέπον ἔδοξέ μοι ποορέσει Χριστιανοῦ, 
οὐ πρὸς ἐπίδειξιν μᾶλλον, ἢ χοινὴν ὠφέλειαν γρά- 
φοντος τὸ ὃξ πρότερον τὸν μὲν δύναμιν ἔχων τὴν 
αὐ τον ἐἐδ δ πὸ δὲ πολυτελεστέξα, 

, ζ ᾿ ᾿ ᾿ χομψευμένον, πολλοῦ μοι ἐφάνη, χαὶ χούνου πρὸς τὸ 

(6. Πππὸ φασσχαρ αὐ σι] Πδροάίοπα ἀο Πίοάονο, δου. Απϑθιμᾷηὶ πιο ονοην ἰδοοπ θη γϑοϊξας Βίπηαβ, 4α} ΣΟ ΟΠ ΘΠ δηβδηι ὁογγοχ!, Α. Δὲ. 
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ἐξελθεῖν, ναὶ πόνου διανοίας πρὸς τὸ χαὶ συλλέξαι τὰς αὶ « 5οορπβ, ἀττὴ ἃ ΘΕ 88 Ο55 6 ̓ ΡΤ ΘΒ ΎΓΟΓ, Τα Δρὶ5 91α- 
ὑπ μς καὶ τον ὩΝ συ ταξ τῇ μυῇ μὴν δεόμενον" Ἃ ὙἩΠΕ. ἔχβίλῃ! 6] ὰ5 η΄ Αροβίο!υτη δοιηπιρηϊαγία, οἱ 
τ: ἐν μεταζυ παρεμδαλλόμεναι διχθολαὶ τῶν ὦ πιμ! [ἃ 4]1α,1 ἘᾺ 561 τηᾶμ βϑ Ἐπὶ 656ηϊ (αι οἰανδοῖο- 
ὑπιξγαυπίωδα “χα} συυπᾶσενς τῶν ἡ μετέρων͵ εἰ καὶ γλυπι α ΓΕΠῚ μογε ΠΡ. ἃ ΟἸλ}15 ΟῈΠῚ 5Βοηδαπα βοοι σα εἰ, μἴο- 
ἡρεῦελε πτνὰς ἐπεισάγειν δοκοῦσι διαλεχτιχὰς τῷ συγ «ἀαρηιἊαπι  (αὉ] ὨΟΠ ρΡομαΐε, ρεορίον ἰβπονγαμ! αι 
ἀρεθυεος ΠΟΥ ΤΝ Ὧι: ΠΩΣ ΤΣ χαὶ διατριδὴν ἐμποῖεν, κ« βερου αναπι ΠΕ Θταγησα, » Π8 80 Ρίαγα ἰομὸ5 αρηὰ 
διασπῶσι ἐλ υνξρ σύϑεῖτες τῆς ἐννοίας, καὶ τοῦ ἐναχγω- Βαυπηάπην. ὁ ἀνοῦϑιβ ἅππο ΠΙΟἀοΓΏΓη βογρβι ρὲα- 
νου δὲ λόγπυ τὸν τύνὸν ὑποχαυνοῦσιν, « οάογο Αη-. φοϑ ὑγαοίδ ας ΔροΙ δ τὶ5 μδοι θη 5. Θρ Ξοοθ}5. [ἢ 
« ἨοοΙ αν ρυ θυ ίθρο. Ασοορὶ ΠΡγοβ, σας τουδυρη μα δοϊοκα βαυ ἀδαιου Ποἀοχοῦαιν ἀομηϊαῖι πὶ απ ἢ τὲ 
«ἰδ πι!51} ; δὲ δθόσῃ 0 αιιΐάθιη Ξαπηπιορογα ἀδίθο-.. ᾿ρϑἰι5 ἰ6βι πωσπὶα οχ Π θτὸ Πρὸς Διώδολον (δ): Πρ Ὸ ΠΟ 
«[δια9 Βαπι, ΠΟῚ β0 ππὶ ρρορίοτ 1115 ρον δ οια ας. δχ αἸθτο αἋ Ηδγδοίιοι αὐνόρθῖις. ΠίοάοΡ ΠῚ πρὸς 
«ΡΓ ὁγὰ ἀδανθηϊ οἱ, (αἱ ἠατη δὰ οαχαΐα βομηι!ῦ. Ἡράκλειον χατὰ Διοδώρου (0). ΒΓ αἸῖο5. συοααβ Ῥὰ- 
«Θὲ θγε ἀβθοια5 ὁξὲ 56] δὲ ργορίοτοδ, ααοὰ ἄθη-. [Γ68 σουέτα ᾿πὰ 5ΞΟΓῚ ρ 5 1556 νἜγοβί μι Πα ηὶ οδῖ. 
« 5115 δξξ βππ] εἱ γοίογι 5 βοπ θμ 5, ἂο σομ γατίο - Πιηῦ ἰδίλδη οομαάθηαίιηι [1556 ἴη 4πηἰα 5 ὴ0- 
«απὶ ΟΠ] οι 65, οὐ τοϑ ρΟῃβίθΠ 65. 1185 Βα δ θοᾶ5. ἀ0 γα! ΡΒυϊα5 1 ΒΙδί, οοά, χνια : Τὰ περὶ Διοδώς 
« παι ὁοσηἴαδ5θ. 556 γϑοίο οὐγΐπϑ ἀϊμβοδίας Ὠαθοί. Εἰ Β 9" Ῥαρσοῦ, καὶ Θεοδώρου τοῦ Μαψουεστίας καὶ αὐτοὶ 

«ργρίθνθα αἸοιίοη β Ἰηαἰΐδοίαια, δε ΤΠ οτη ροβιία κη- δμοίως ἀναθευλτίσθησαν « θὲ Πιοάοτο Τηυθοηςί, οἱ 
«ΡΙΠοΙία5 ἀδοογα αλ} δ] ν δ ναταν δι σοηνοΠ]  Ἀ5 ργοΐοθ. « Τπδοάογο δορδιεκίθπο, χαΐ δ 1ρ5] βία Πρ ἀπὰς 
«5101 ΟΠ Ιβϊλμὶ οπαϊη 8,6 8} 5 ὁβδέμοι, Δ οβίδηία-  ἐκε βόπια!δ 111 καῖ,» ΤΟ. βνμο}8 βρρίίθνα οὶ, ὃ. 48 
« ποῃύϊη πιαμὶ5 ϑ0 6 Ρ6 χυδιὶ δὰ ρα θ] σα ηχ α1}1- ἀαΐπία ἐγποῦο (1οὸ. οἱἱ.): Ηρός τε ταύταις ἢ ἐν Κων- 
« [(Δίξηι. ΡοΙα 5 νόγο νυ] 6 δα πάθη (υἰάθηι ἰῃ γ- στχαιτινηυπόλε: συνελθοῦσα τῶν ἑχατὸν ἐξήχοντα πέντε 

α βὰ85 Τλσα] ναΐθτη ΒΡ δ π5.ἀἸοιοηο νϑγο, πβϑίσαοοηθ ἀγίων Πατέρων ἐπὶ ᾿[ουστινιανοῦ τοῦ τῆς θείας λέξεως, 
« εἰ ἤραν5 ἀϊσθηαιὶ νδυῖβὶ ἂὸ ἀἰδ]οσί [δβνιτα 6 οὐτ. ἢ τὶς ἀυχθεμάτισεν ᾿Ωοιγένην τὸν καὶ ᾿Αϑαμάντιον, 
«ὩΔΕΈ 5, Πα] πὸ τὰ] νἱἀδραίαγ ἰααι ἱεπιρονῖβ 1 Ἐύάφοιον, δίδυμο, μετα τῶν ἑλλννίχῶν αὐτῶν συγ- 

«Ῥογίομοπή αια, ἔατι. Ἰαδουῖα δά ᾿πΈ6 Προ πάππι ρο8- γηαμμάτων, Θεύδωρον τὸν λοι νουεστίος, χαὶ Θεύδωσον 

α σϑῦο, ἃ] Ποα αὖ ξο!585 οὐ σο! Πἰραπιαν, οὐ πχειμοῦ τὸν χκαϑηγητὴν Νεστορίου, Σεδῆοον καὶ τὰ ἑξῆς, « Ῥρτ- 
«ἸηβηἀοηἊατ, ΟἈ] πὲ 18) πα πια» ἀἀ νον βαριοσιη, δὲς. « ἰοτοὰ δὰ αα τ Οσηδιδη τ Ἴπορο}} οοπνθηῃ ἐδ αι 
« Δοίδηβίοι 85 ποβίνουανη ἐπ ο βϑγίς, [σδὲ ἀϊα! οςιῖ-. « βοχαρίηπτα ααϊηχαο βαροϊογαπι βαίγαλ. θὰ 7. 51]}- 
« ὁ Τυδηϊάαπι ϑπνηαἴοην σοπιθιοη!ανῖο αἰἴεγεθ.,͵, α πίατιυ, ἀἶνὰ; τουογήδ! 0 π’5, ἀπε ἀπαί πο ὨΊ ΤΠ Ζαν 
« νἱἀραπίαγ, 60 [πιο σαρα ἰἀπέα πη) σϑηθρδηῖ 0-. κ Οεϊβθαθηα, 1} οὐ Δ ἃ τη πϊῖ5 ἀἰσί5 δβὶ, ἐν ΘσΡ Ώ ΠΗ, 

« σᾶσιη, ΤᾺ 8015. πίη 611: σοιΠἀπἀ ππὶ 80 ὁοη- « Ὠγάνπισσιν δα ρᾶσαῃ 5. 5ΟΓρ(15 δουπτη, αἰσαθ 
« νοΠΠ πὶ, δὲ βουτηοη}5 ἀπο 86 βίροηαὶ νίθόγοι γος 0 « Τπθοάοναπι Μορμοβίθπαμῃ, εἰ, Τπδοάοναῃι ρτῷ- 

« τα σδαπι γθάπ|.. » Νοο Ἰοῖ μα. ΠΣ Ηἰουοαγ 5. « οθρίογθιι ΝΟΒΙΟΕΙ, βθνογαμη, » 9έ6. 

« )8 νἱτι Π1π51. ὁαρ. {9 : ]οιοναβ. Τρβοηὶβ ορὶ- 

(αἹ Οαποθαι Επιοδοπὶ ΑἸϊαι 15. σαοι ἰάπιρ νοσᾶς- (δ) Τὼ οἀϊυϊοη πορίγα παρα πὶ ΡΟΪΟ ΑΛ ἢ (Ππ|ἃ5 
δύ! απ δία ἀρὰ Εαοπηάθια. ἀδθθβθ ἀπποίαν!,, τη85, πάμοραὶ ΑΙ1ὰ 115) βοτῖρι, νεῖν ὙΠ, Ρ. 11, 30. 

Ἑαδγιοῖαβ. 554. καθϑῖ ἴῃ ΒΟΡΠ ΓΟ ἀνέθσα ἰγδῆ5]-ὀ ἀ, Μ' 

θσηρ Α. Μ' (6) Τοια. οἷϊ. Ρ. 16. Α. Μ. 

ἘΧΟΒΕΡΤΟΝ 

ἔχ ἀοηληϊ λυ ον ΠΤ φεργίαϊ ἑοῦ 96 ἢιονϑϑὶ οἱ ἐἰδνὶς Νορίον τὶ, Άνιο Ἀογοδίου! δα θ)υ ποία, 

Βίοαοι! Ορϑειιπὶ π 1} απ τηοάαι Βα μοτΡο σι, μυιδῖθυ σοι "6 π1185 σας απ ἴπ οδίθπὶβ Ογασὶε, αἴχας δἰίατα 

ρα Νϑγοδίογθιν, "ρου τι, οἵ ἴα ἡ ἐγ πο οἢνίαδ 801 σαϊοπ. ΠΟΓΘ5 ΟΧΒΙΒ οι, ἃ} ναπολθτα ; {{18: 

ΘΒἤ ἢ δογι ρίαν Ἰπδνρυδίδγῃ Ἰἀτιο}., 158} ἙΠροοάονῖ εἰ Νοβίο εν πιὰ μέγα τη. ν Σ : 
ψπ (6 ἢΠ1ὸ ἰαπ 5 οὐπὶ 56 Ππιι1556.,, ποῖ} πὶ θυύόγϑια, ἀστὰ. ἀρο ΠΡ 18. Δ ΡΤ ΘΕῚ ΠῚ ̓ποοηϑι ον! ρ Ἰη δον 

ἀααϊναν : Πα σασπῃ ΒΙ ΒΡ να χαὰπι ΤΠ θοάδυια ραβδία ἀπ) Νϑϑιουίυβααα ἀοίδη ἀοῦθῃ! πᾺ]τῺ ρΆΓΙΘΤΝ 

ΠΟῊ ἄϑεδγαι, αἱ πιοτίίο ἀἰοια5 51. ΤΊ δα υΤΊ ρανόμς, οἱ ΝΒ ΟτΙ ἀν ιιδ. βμὶ ᾿ 
Πού ἄπος ἴῃ (ἢ γἰϑίο ἴπ6556 ἤΠ105 Ποῖ : οὐτῃ 41] ἐσ Ματίᾷ ΠΟῸ 6556 ἘΠΊαπι Ὠἶδὶ αὐἀορίϊοηθ ὅθ. στγὰ- 

μὰ : Υουθατη ποῆαὸ ἀιιὰ8 Πα ΒἾ556 πολιν αΐο5. ἄρα ηαία τι ὁχ Μανία ς νδύθα ὍΟΝ ΘἈ58 (Βτίβιιον, δα 

σμοῖπι ἀσπείπιμ : οαα ἀἰοὴ θῖν μόπ80 βάβϑαμα 56 ὁγαο χα. ΟἸ]} 0115 56Χ ΡΓΟΡΟΒΙ ΟΠ ΒΒ ΝΟΙ οἰ] η0, 

γ6] πιᾶμηαπι ράχη, ΝΒ ΟΡ ΔΒ ΠΝ. ΟΠ ΤΠ οἰα σι 
ἘΪακηλΟΘΙ ὀσιοτοβ ᾿πβροῦϑῆ ὁροτγὶ σαὶ πρὸς τοὺς Σονουσιαστάς Βογί 516, 14 δε] ὶ 

αἰ οαηὶ ρυρπᾶΡροι οοπίρα ῬΒοιίηα πη. μοοσαμίθη 45] μὸν ἀδίδοναιῃ. 1ῃ ἐχρΠοδηία Υ8 ἴ 

πἀπίομυ, μϑοσαν, ρΡ58 μὸν ὀχύθβδαιῃ, οἱ ϑοῦίμαι σᾶτηθ ρουίηλο σοηΓα  πλϊδο σι αιθ, ἅδ᾽ ἘΠ ΕῸΝ να τα ἰλὶν 

Ῥδτ ἃυίυ5 ταδβα πιβοθιθ" σόῦροτο, απο σία αἴαὰθ Ἰαονογαί, Ομθρθ 1510 ῬΌΛΜΙ Ὀϊοάοταβ θη πο], (ΌῚ5 

Θ55δῖ, Νἷ81 οὐδ σα 5. ΞΡ ΡΟΙ65 ριθία δ ρθῖι6 [ιβοϊηᾶ558, 
Θονίραις δαϊθηὶ άνοσεαβ Αρο πάτρια ρύονοοίῳ αὐἀποάπτη τε  ϊβ, 

αὦ οὰμ νϑιΐὶ ΠΡ βοδίσηγθ, νἱΠ τὸ πιοηδβιίοον οχοσ!οηάθο, ἀἰδορηᾶϊηι 
πδομονίπη Γλοι5. ὁ5|, Ταγϑὶ δ ρίβοορι5 ἃ ΜοΙοΙΟ [νὴ βοηδχ ΔΠΠ0 75; 
Ἰδιἀδίυ5 65. ῥγὸ οοποίομ ο ρτΞΘ 5 Δη θο δι ἃ ΟΠ εγϑοϑίοιο, μοβὶ ΔΠῚ 
τοὶ οιποσίααβ. Νοιίαι ἀπ δη ρα φἰαΐο βογίρϑογαι, δὺν σοῦ ποαιαηι ὁ 

Βύαιη Πα βογίοίονινες ἐσοθαϊακεϊεῖς, ΠΟΥ Ων οὐχ. ἀ βο να, αἰϊο σα ΘΙ αΘΌΤ ᾿ ΝΞ 

Ηαὶς ἰοῦ! ο ἀμοῦὶ ἐπυπτοῦίπτι5 δὲ, πλλὴ ἀπο 04. Ξασοοδβοταὶ 1) ̓ μεῖακ 560 10Π| Ῥχηαϊουῖαβ, αν ὃχ 400)5 5.- 

ποαὶΐ ὑοπϑια!ορο ἰδ λθ., 5ὰ0 Νοοίανο οοάδηι ἄηπὸ πᾶριϊ, ἰ 6}Πριτατ. 

ρεῖ, αἀνονειθ Αρο Π πδνρότη, 
ἐδι ὦππὶ σα} 

Νασὶ ἈΒΡΡὰ5 [πὶ πταρηΐ ποπιῖ πὶϑ, σΌ Τὴ 

ἃ ἰαάίο, δῆμὸ 9101 δχ ἈΒΡαΓ 6 πιὺ- 

ἐρτοσνταῖ, βοοσηθ βϑύμοά δὴ πὸ ὁ5}ν 

χη 380, οὐχ ᾽ᾶπι βοπίο Ῥ6ὴ8 [Ὁ- 

ρα ναϊμανθναι ἀπὸ 393, πὸ 1ἰ- 
αἰϊοιῖα ἴάτῃ ΠΟ 1 }15. ΤΡ Πι πϑοὶῖ, 



1550 ῬΙΌΘΟΒΙ ΤΑΒΒΕΝΕΙ͂Β Ἰθθ0 
Ορθυὶς Ππαρηιθη δ Ἔχ ὨίμΈγα ὀρογᾶν ῬΓΡ ΠῚ} δΒὶ. ; δῖο θη ΐπὶ Ποῖ αἰ οἱ ἰθη8 Νοδίουϊδη δε ΒΒ ταί, δαὶ 

θεῖ εἰν ΤΓ0 81] νἹοϊηϊον ἀροτγίαϊμν, οἱ ἀεί άδαμ ἴσθι} Ογγ! 5 ἀάνονβαρ. Εἀοθπ χη Ηογι Δ ΘΗ ΞΕΠηῚ 
Βιοάουῖ μαϊτοπαιη,. ἶ 

ϑοὰ μυϊαε θύσῃ, Ἔχ Βδη πα Γ, πιοπογο Ἰν 81} αὰ: ἀραὰ νοίερος Ἰοβαπίαν χα ΠΠΡι5. ΤΙ οδοτΥὶ ποὰς τοὺς 
Συνουσιχστὰς Θχοριρία, ρογποτο δά Π] αι, {π|} ΠΡ 005. 505 δ᾽ ᾿πεο ρ5} σα) ἘΠΘοΟτ5. 5815. ὁ}8- 
ἄρτα ἀγααθε δηλ λα] τὰ ἔοσοτίς, σον α σηρήιπν Δγο ἠτανόοι εἰ Αρο Ππανίδίας, ἘΠ᾿ νοτὸ 4885 1,6ο1π5.. 4}}}-- 
ποπδ ὅπ με] 15 ἀθσοῖοιν, δι ο οχῸ {εϊλι}},.. 8} ἙΠποσάυτο δἰ πι σαμν, 1 ὁχ σομξειιθ }}05 τἀ Π [ΒΒ ΠῚ ΟΥῚΠ 
(παπναᾳύδιι θομείαπ ποίαν ΒΟ  ἘΠποο ΟΡ ἢ ΟΣ ἃ}}15. ἀν τι6 Θχ ἴρεὸ Ἀν βαῖθηο πη αϊπαν! δ] γα πάθης 
σου}, συ πὶ δὰ ἱσαπβίενγοι, εὐ ἀόγλμμι ἐϊδυῖ πθὴ. κοῦ 1ΐ, 86 ἐρανπδοῦίρελ νι ἀδαηίανγ {{|δ. ταὶ ἐοπένα Ἐπ 
ελίαηος, κι ΒΡ ΘΉΔ). 

Ὠϊοονὶ, 65 ἰΐδτο ρει δοπῖγα δψημβίακία. (41 Διοξδώρου, ἐκ τοῦ χατὰ Συνουσιαστῶν 
λόγου αἰ. 

Π ὃ Ἢ ν- δι ΑἾ δὰ -- δ ΓἜΞἙῈ 

Αὐ ἀἰΠμϑθὴβ οαυίατπασο ἀσκιααία. γὸ3. ΘΧΔΠΙ6 ἢ ᾿Ασφαλίζεσθαι εἰς τὴν ἀχρίδειαν τῶν δονμάτων 

δνθμπνυϑ, Ἰαονάπιιβ ρρορίον νόϑς πὸ γαϊοηθια Π0- ὑμᾶς ἐνάγαμεν, Τέλειος πρὸ αἰώνων ὁ Υἱὸς, τέλειον 
, 

πιΐπο το ἀκηνιϑ Ῥτὸ ποβίγο βι]ϑαίίο. Ρονίοοιιξ δῖε. τὸν ἐκ ἀχδὶὃ ἀνείληφεν ΥἹὸς Θεοῦ υἱὸν ἀχδὶὸ, “βρεῖς " 
" -" 

βιροαία 115 ρδγίοοίατη σα πὶ χα οχ Πάν!  ργοθαϊαῦ. μοι 300 οὖν Υἱοὺς χηούττεις ; Δύο υἱοὺς τοῦ Δαρὶδ 

δὐξαια μα ηι: ΒΗ 5 9.61 σΠταπὶ αν ά, 1065. οτμὸ πιΐ- οὐ λέγω, μὴ γὰρ εἴπον τὸν θεὸν Δύγον υἱὸν Δαδιδ' 

αἱ : θο5 Π]ϊοκ μυἰοαβ Ὁ ΝΣ ἀἶσο ἄποβ {1105 Πὰ- ἀλλ᾽ οὐδὲ δύο Υἱοὺς τοῦ Θεοῦ κατ᾽ οὐσίαν λέγω, μὴ 

νὰ. Νυπφαϊά θοῦ, δονθαια. ΕΠ απ νι ἀ550- γὰρ ὅθο φημὶ ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ οὐσίας, τὸν πρὸ αἰτὸ- 

ταὶ ἡ Βο προ ἄτπος ἢ ὸ5 θεοὶ ββδοσπάπιι εἴδη τὰ νῶν Θεὸν Κόγαν λέγων κατῳχηκχέναι ἐν τῷ ἐχ σπέρ- 

ἀἴσο, Ναρααά ϑηΐν ἀπὸβ Π05. ἀβδονο (ὁ θ6ἱ βὰ0- μᾶτος Δαδίδ, 

οἰδυνία σε! ιο5. δηῖα βροῦ]ᾶ ὃ Ποο δαΐθηι Π οἱ Ὑϑυθαπὶ ΠΡ] [588 ᾽ῃ 6ὸ πὶ ὃχ αν εβθιπίηθ σοΙ ΡΟ Πἃ- 

τὰν τΑρμ Μοροαίον. ἰΐδι τι), 

Ελιράσηι, θα; ἐοάρηςν ἐἶδτο. Β Τοῦ αὐτοῦ Διοξώρον, ἐκ τοῦ αὑτοῦ λόγου. 

1 4αΐϊα νο  ἀθυϑῖνε Ειίαη θεὲ θοῦτα δ όγθπηι Επτις βούλοιτο καταχογστικῶς, χαὶ τὸν Υἱὸν τοῦ 

Βανι Πάν 4 ποπιηαγο, ρυυρίοῦ οἱ ΝΟΡΡῚ ἰδαρίαην Θεοῦ τὸν θεὸν Δόγον, κὸν Δασὶδ ὀνομάζειν, διὰ τὸν 
σοὶ οχ αν οβτ, ποιρί ποις οἱ ΠΠὰππ ἐμιΐ Θδὶ ἐσ 5886-Ἤὀ ἐκ δχῦτὃ τοῦ Θεοῦ Δόνου ναὸν, ὀνομαζέτω' γαὶ τὸν 
το θανίαὰ ΡΠ αι θ οἱ, ρταίία, πο παίανα, ἀρ ρει ]θὲ ἐπ σπέρματος Δαδὶδ Υἱὸν τοῦ Θεοῦ χάριτι χαὶ οὐ 

πδ 165. ραΐτοβ ποθὴ ἱσπογάπθ, πύ]π8. ογτάϊππθη φύσει προσαγορευέτω,, τοὺς φυσικοὺς πατέρος οὐχ 

« “- 

Ξ 
δα Βνορισ τ αθαπιθ δαῖτα αὉΪ ἱποονυρουα 15 65} πὶ ἀγνοῶν, οὐδὲ τὴν τάξιν ἀνατρέπων, οὐδὲ τὸν ἀσώμα- 

οοΡριῖια ἀἴοόη5, οἱ ἀπίθ βεροαϊα δχ 6, δὲ οχ θανί ἃ, τὸν λέγων χαὶ πρὸ αἰώνων ἐκ Θεοῦ χαὶ ἐχ ἀαρὶδ, καὶ 
δ ράββαμι, οἱ, ἰπυρ 5518 116. ΟΟΓΡῸΝ ΠΟ 68. ἰποον-.͵ πεπονθότα καὶ ἀπαθῆ, 

Ρονα]ος φιιοα ο5ι ἀδόγϑιθι πο δϑὲ ἀδδιιῦβδαθι, ααοα ὁ81 ἀη [6 βαῖσια πο Ο5Ὲ ὁχ βοῖπο Πᾶν, αἰοὰ μᾶ5- 
51Π0 ΞΕ ΠΟῺ 65. Πρ ΆΒΒΠΗ]Ο τ ποὸ ὁπτη ἰδία δὰ οασχάσια Ἰἢ (6 Πθοίπ!ν οΡνθγιαηίατν  Ζαδρ κα! σου ρον ΠῸῚ 
σὰμι. )οἱ Ὑρυθὶ, οὐ φα σαι Π6Ὶ θυ} μνορτγία ποη Παδοῖ σοῦραβ. ΝΑΛΠΙΡα 5. σου θατααν ; δὲ ἀἰβρθηβδίϊο- 
ΠΘ5 ΠΟ ἀΡΏΘΘΘΙΠ5 {Π{π|ν ἐυποάο, οοἰϊαί. ὅ; αριὰ 1νεοτπὲ. ἔν. πὰ κοπέρα Εμϊψεολίαηος !. 

ᾷ ᾿ 2 

Εγιιξάθηιν, 6 οοάρηα [ἰῦγο. Ἷ Τοῦ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόνου, 
«ναλα ΤῊ 5. αἱ ὁχ Μαῦία 658 ἰυπηο ς παίατα ἀὰ- Χάριτι Υἱὸς ὁ ἐκ δαρίχς ἀνῆρωπος, φύσει δὲ ὁ 

ἴοτα, Ποτι5. Υ ΡΒ ατ : χαρᾷ ἀπίθπι βϑοιὴ πηι σγααη. Θεὸς Λόγος" τὸ μὲν χάριτι καὶ οὐ φύσει, τὸ δὲ φύσει 
ποὴ πᾶϊαρα ; οἱ σαοα, βουπ ἄτι) παίμασα πὶ, πο σΡὰ- καὶ οὐ χάριτι: ἀρκέσει τῷ ἐξ ἡμῶν σώματι, τὸ τῆς 
πὰ τ ἀοὴ ἄπο ΠΠΠν Βα Ποῖδι σογροῦ!, απο εχ ποθ 8 κατὰ χάριν υἰήτητος, τὸ τῆς ζόξης, τὸ τῆς ἀθανα- 
851. δουαπα δι) σραθατ, ἢ βεῖο. ρ]ονία, οἱ ἱπιπιογία-. σίας" ὅτι ναὸς τοῦ Θεοῦ Αὖγου γέγονεν, μὴ ὑπὲρ 
"Π|ἃ5, φαΐα ἰἀπερίαην 1)61 Νογθὶ [οί ὴν ἐλς, ΝῸπ 8ι-. οὖσιν ἀναγέσηω  χαὶ ὁ Θεὸς Αὐγος ἀντὶ τῆς παρ᾽ 
Βγὰ παιαγθτη Θ᾽ ανθίαγ, Θὲ ἴδοηπ ἡουθαπι ργὸ ἀθθία ἡμῶν ὀρειλομέντς εὐχαριστίας μὴ ὑδριζέσθω, Καὶ 
ἃ πο}ιῖ5 δυαυϊατ πὶ ΔΟΙοπ6 ποῖ απ) γ᾽ οἴ. Εὰ τῷ τίς ἡ ὕδρις τοῦ συντιθένο! αὐτὸν μετὰ τοῦ σώματος, 
6581 τη λαυϊα, σΟτπ ΡΟτΊΘ 8 δτιπὶ ΟΌΤα οογροῦο, 6. μυία- καὶ δεῖσθαι ναμέζειν εἰς τελείαν υἱότετα τοῦ σώμα- 
το πα σογα σον μ0}}5 δά ρογίθοϊατη Πα ἰτοηθιπ Ὁ δὸς. τὸς Οὐδὲ αὐ 
ἰρὲθ δυ5. ἡϑγθαπι νὰ} 56. αν Πα 6586, 504 
Ἰγοπ ἡ τα ; σΟΓΡῖ5 ἃιι δηλ ἤθ νοοανὶ Ἰ)αν ἢ ἢ], 
ἤθη βο] τα π01 ἐπ 11, 564 ο. ρυόορίον πος Δα Ὁ}. 

ὃς ὁ Θεὸς λύγος βούλεται ἑαυτὸν τοῦ 
Δχδὶδ εἶνχ! υἱδὺ, ἀλλὰ Κα ὐοτον" τὸ δὲ σῶμα καλεῖς 
σῦχι τοῦ Δαβὶδ υἱὸν, οὐ αὖνον οὐχ ἐφηόνγσεν, ἀλλὰ 

᾿ ; καὶ διὰ τοῦτο παραγέγονεν. ; 
ΜῈ σοπνθη! 605 Ὁ θη ἀβριοίαμῇ, φαφηάοαυάρηι π δία 8165 ῬδΙΓὴ5. ΖαΘΡ 18, ὨΘσαΘ. ἤοπ πὶ γΟΥΡιΙΠῚ 
Π) αν γὙ6 1 Ανα ἢ Ὁ ΒΓ Παπὶ ποπλίπασο, βϑιὶ [ἀοίογθτῃ: μΒέσθ ΘΟΡΡῸ8. δηΐθ ὁδοῦ δ αν Ῥαΐγο, βοαἡ προ ἢ 
ΑΡΡάμ δὲ δὲ Βανί ὁχ ατία πα! Π}, ἰδ 

Εἰ μυδέ μαμορα. 

δ φαδιίυ ὀχ φαθϑιῖο ἀθ πα νἀ 105 5δο σά ποὴ Καὶ 
πιαίαναῃλ, 6. ΔΕτΙα Π]Π05. ὈΘΌΒ  Θ θαι οχίξπιρῖαν.,. τυς, μὴ ΕΝ Μαρίας υἱ 
᾿θ ΟΥ]Ὰ}}5 ΘΠ ]Ὧ1 ΠΟΤ] ἢ) βεπογαΐ, βδυαηδατῃ ἡδέσ- ρνντὸς γάρ θνητὸν γεννᾷ χατὰ οὖσιν, γχαὶ σῶ 

 ἄνοσα ΔΎ Δημοῖο δία! δρίρε, ἐΐοιας ἴοτα. Χ, γὰμ, 87. 
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ὁμοούσιον" καὶ δύο γεννήσεις ὁ Θεὸς Αόγος οὐχ ὑπ- Α τΓπὶ δῇ σογριιβ, ΑἸ ΠΩ] Εἴ]. Πἃ5 παι τ  (αθ8 05 
ἔμενε, τὴν μὲν πρὸ δὲ ἐν ὑστέροις ΥοΥΡὰπι ποὴ δ βία}, ἀπὰ τὶ αα ἀτῖπ ἀμ! βεδουϊα, 

ἁἰμονατη ἀαΐον π ροβίϑτ τ θ5. ἐθπιρουῦ θὰ 5 : κά 
θυ μ αι νατο, ἀπο ὁχ Μαιῖὰ πάλαπι δῖ, ὃχ ἴρβὺὸ. αἰορὸ 5} 

1502 

αἰώνων, τὴν 

χαιροῖς, 

δΧ Ρώο σαϊάθηι παϊαγο, ποὴμι8 δ, 
[θεσαν 
Εὲραμίο μοςξ : Ὅλην νοῦ ἀθ βα]αα τὶ ἀϊἰδροηβαίίοτα τα ο τηονοίαν, )08 νοσαίαν μυπιο, πο απο Ἰοσ 

[Δ [15 6β!,588 ητοιὶ ᾿θς ἀ5δαπηρδῖ ; δὲ σηῖο Πθὰ5, πση ἰαπαααη) ἱποϊ σατο ΓῚ ρ 115 ἕο 5, ἄθς θα 
ΘΧΒΙΒΊ6 Π5 ς ΠΟΓΡΙΙ5 Θηΐπλ ἐταϊ οἱ ροϑβί γεβαγγθοίίοηθηι ρὶραθΙ6,6ὶ ἰ4]8 γεοθρίαμι ὁδὶ ἴω σῶα, δ: οἷο τὸς 
ὨΪΘΙ, δόμα! γοσορίμπηλ 658. 

ἐ͵γωκάργα, ἐὰ ὁοάδθηι ἰἄδγο, 

ϑρῇ δὶ ὁδιὸ δγαΐ, παι ΑΡΟΠΠηϑτῖβ, ὁγαοί χα, σαρπιοάο 501 γαβῖοβ ἀγογίϊξ, οὐ (πα τ ὁσσαρανογαπε 

ἰθγτάν ΟΠ Θ ΤΙ, 6. ὑἔδῦγῷ τησῖι 5 δῦααν, οἱ ρρίγαν ἀἰβεα τ ρ θα "αν, οὐ ἸΏΟΤ ΤᾺΣ βαρρύχϑγαμῇ ἢ Οαἱα ἰρτῖαν ἀϊ- 

οὐκί οἱ ἀο ΤΟ ΠΟ ]}0}15 ἴῃ ἀὐμγρίο [ἀοΕ15. 1η Τοη ρου θὰ ΜΟΥ Βίδι ποι Ρ61 ἸΓΘΒ μογάβ, 56} ρὸν {ν05. 4168 υἱὲ 
δαίθε ρεορίον ἃ11ὰ ρθν οβθιῃ ἕαοία πιὰσα]ὰ, 6. δὲ ρον 4όϑαπι Νὰν ο, Ὁ] 8016} βίαγθ [60 1} 14 ἀ6 90], 
4 τὴ ἰδπιροῦίθ5 ΕΖθο τ. τορ 5, ίατη οοπῖγα δἰ γδηλ, οι  γονουβιβ ακ Ὁ Εν ἀα ΕΠ 1591 ἐΘ ἢ 4] 15, αν πλοῦ - 
ἴασαι βυϑοϊανογαῃν ἢ Ἀὶ οηΐπὶ ἡ γθυτῃ θεὰ ράβεαμι ἀθτηοῃβίγαμ! 4 ἰὴ οὐἀσθ [οί δαπῦ, δὲ ῬγΟρΙΟΡ 

Βοιηηθαι πΠοη οοποφάμη! ᾿ς [αο 655 θιΠοππθ ἅπ8 ἴῃ (6 πιροιυι5 Μ᾽ οδβεργορίον βομὰ5 ΔΡγάμαια δγαηξ, 
οἱ φὰθ πὰ ἔθη ρογθ05 658. Νάνθ,θ! ααῶ πὶ ὑδδομίς τὸρὶϑ ὁ Θυοα 51 1Π|ὰ ριορίον αἀιθογαια μοραϊαϊῃ τη ῖ- 

ται Πίον ἔδοία 8ϑιπ|, Τα πιο ποῦ τπαρίδεαι: ἢ Ἔγαθθ ἕκοία δα πέ, ρτορίον )61 61 ἰδανμίατῃ ὃ 

Β Β7ωδάριι, δὼ ἐράθμι ἰἴθῦο. 

ΕΠ105 6. Ῥτορίθν πα τὰ ; ανὸ ΤΠ ὰ85. ργορίοῦ 
σὰρξ Τιὸς, διὰ τὸν Υἱόν’ χαὶ τί ἘΠῖσπι, οὐ αὐἃ ἀἴοο, ρεορο  ΓΠ πτὴ Ὁ ΡΟΟΡΊΘΥ 05 

δι᾽ ἡμᾶς ἣ σάρξ᾽ χαὶ υἡ νομίσ ττι βλάσφημον τὸ οᾶγοιδί Π6 ΘΧῚΒΕ ΠῚ 6.15 Ρ] ΒΡ δι 6556. Υοτθαμι, 
ἀλλα ἀπα: πον τὰς ἀποθείξεις. Εἰ υὐ ΡΘΕΪΘ ἀδπιοηβί Γι] 0}.85. 51 ΠΟΙ 65. ΠΟῺ Ῥοσσαβ- 

. Ὦ δὴν ἘΠ: φύσει Ὁ ας ἢ 
᾿ Ἀν γα νον 
λέγω διὰ πὸν Υἱόν; 

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου δ΄. 

Ὃ γιὸς τοῦ τοῦ, δι οὐβένα; 

ΡΥ 
φὴ μα 

ἔπταισαν οἱ ἄνθρωποι, μὴ χρεία ἦν νόμου Διχαίῳ 56 ἰθβα : ψ{μι8έ0. δηγἶηι ΠΟΥ δὲ μὺ- 

δία ἰεὰ. δ᾽ ποι Δυχίδβθηΐξ ροοραίατω, 1 ὁταλμὶ [ἢ 

[ϑμθ, χθῃ Ορὰ5 δι 5568 σγραία. Αἢ ἀυλα ποῖ ροίθρας 
ἰδὸχ μεοοαϊιπι οσοίδιδ, ΠΟΙ) ργορίον πὸ5. σαΓποπὶ 

Ἀ5ΒΆΠΊρ31}, αὖ λον δ᾽ ΒΘ ἢ θη 8 τη οΥ}}5 τα πι Θ 1 ΠῈ 
αἰ οτγοῦ συ ἔἤχαβ, οὐ τποτία 9, δὸ δαβοι απ ἢ 51 

ποῖ [6 οὐδδαὶ με Ὁμγοβϑαπὶ [Δ] ἴα Οἱ 56 ἴθ π|1ἃ Τὴ οὐ σα 
(15 σοηίρα ποϑ, συ] ορυϑ οτγαΐ βία ϑογναίονιβ ὡρο- 

ποηλ ἢ ΟἰΠὰ ορὰβ οταῖ ᾿πάυοοιθ οογρὰβ ΠΌπ 8 
Ῥτογρίεν 05 οαγῃθια δοοθρὶ! ἢ 

γὰρ νύμος οὐ γεῖται εἰ μὴ ἐπέτειναν τὴν ἀμορτίαν 

οἱ ἐν νόμψ, μὴ χοεία ἦν τῆς χάριτος. 
᾿ς ὃὋτπὸκ πο Ἷ ᾿ . , 25 3; 
εὐῦνατο ὦ νόμὺυς ἀπηλτεῖνα:. τὺν αμλαστιαν, χι : 

᾿ὑπειδὴ οὐκ 

ἡμᾶς ἔλαδεν ἵνα τὸν θάνατον καὶ τὴν ἀπόφασιν τοῦ 

ρανάτου ἀναχαλέσηται, σταυρωθεὶς καὶ ἀποθανὼν 
ἜΣ δ δον δ ΠΡ ΝΠ ΤΣ ξ ΣΉΝ τ: γαὶ ἄναστας , Εἱ μὴ ἀπότη προχεχωρήχει, καὶ ἡ 
ἀπόφασις ποῦ θχνάτου καθ᾽ ἡμῶν, Τίς ἀρείχ ἦν τῆς 

οἰκονομίας ταύτης τοῦ σταυροῦ, Τίς χρεία τῆς ἐνσὼ- 
ματώσεως ; Οὐ δι' ἡμᾶς ἔλχδε τὴν σάρκα; 

56 η1, ΠΟΙ Ορτι5 [8 

Παιονρία εὦ ἰίδνο βιοιογὶ Ὑ᾽ αγϑοηδῖβ, στε ἐἰέμλιις Ὧς ἕαϊο, ραξίσπε πᾳ ΒΙΒΠ] οὐ] οοα ἐλοί δ δ. ΟΟΧΧΉΙ, 
φηρηὶ υἱάο αὐ ἀὐημηὶ 809, 

ΕΠΛΟΜΕΝΤΑ 

ΙΝ ΘΕΝΕΒ 
ἐνὺς καὶ πεντέχοντα ὑπομνημχτιστῶν εἰς Ἐχ Οδίεπὰ οὐ ἰἰΐα]5 : Σειρὰ 

Χ ΟΑΤΤΕΝΙΒ 

ΙΝ. 
Ὀκιάτευχον χαὶ τὰ 

ἢ π : ῃ Ἶ ᾿ ΤΑΣ αι μαν ταν ρῶν: Ἷ ᾿ 
τῶν Βασιλειῶν, ἤδη πρῶτον τύποις ἐκδοβεῖσα ἀξιώσει μὲν τοῦ εὐσιδεστάτου χα! γαληνοτάτου ἦγε- 

ν΄. δ κε ΄ Ἵ » ν» ᾿ ͵ τ ἘΠ ὡς ᾿εα Ἢ ζ ἜΣ Ὄ ἐπ ΜΞ 

μόνος πάτης Οὐγχροθλαχίας Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου ᾿Αλεξάνδρου Γχίκα, ἐπ ᾿μελεὶ ᾳ δὲ Νιχηφύρου 

Ἵ Υ πῇ φ ᾿ " ἢ - τ δ! Ξοῷ ἐπ - Ἢ ΕΣ 

᾿ερριπσνώχιον τοῦ Θεοτόκου. Ἔν Δειψίᾳ τῆς Σαξονίας, ἐν τῇ τυπογρανίψ τοῦ Βρεϊπχότῳ Ἔτει, αἱ οβ' 

{1113) 

ὕλροι, ταγϑ. ἀν Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρα- (ἱ νᾶς τὰς τῆς ἀσεδείας ἀφορμὰς εἰλήφασιν, 

νὸν χαὶ τὴν γῆν. 

Διοδώρου, γὼν βαρόχρων ὅσοι χατὰ τοὺς χρύνους 

διωσέως γεγόνασι, χαὶ μάλιστα φιλοσοφεῖν ἔθελον, 

χαὶ {ἦν τῶν μεταξὺ πάντων. αἰτιωμένων, ἐξ οὐξανὸν 
᾿ϑλλήνων ποιηταὶ πλείο- ὧν τῶν μετὰ ταῦτα χαὶ οἷ 

ππ ἃ 
ἔδε! τὸν 

᾿ : ἢ τόσας 
Μοῦσξα ὡς ποξζῥωτάτω τοὺς ᾿Ισραηλίτας ἀπαγαγύντα 

᾿ : 5 » ἀξημε ένα 
τῆς ἐχείνων ἀσεξείας, ἀρχὴν ποιήσασῃα! δογμάτων 

τ Ἶ ὦ ὡν Ἰροιαηδε, 
τῆς ἐκεθ ὧν πεπλανη μένης ἀρχῆς ἀνατροπήν. Ἐπει- 

εῆδες ἅν ὠρόι ον ἷς τὰς πάτον. 
δὴ γὰρ γενητὰ μὲν ὡμολόγουν, τὸν δὲ ποιυτὴν ἠγ ὁ 

᾿ Ψ ἂν θνς 
εὐθὺς Ἔν ἀρχή, φησίν, ἐποίησεν Οὐν, ἀρχὸ ὑξνος, 

(1) ἤπεις τδαταοπία ἄσϑλοθ ἐπα πὶ ὈΓΘΥ 8115 σγαΐϊα Ἔχ ΠῚ ΡΟΓ15. οιτ. 
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θεὸς τὸν πὴν γῆν, Τὸ δὲ 

ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γὴν διδάσχει 

μὶ γὰρ μὴ ἥδε 

αὐρανὸν καὶ 

σαφῶς, ὅτι τὰ λοιπὰ μετὰ ταῦτα γέγονεν, 

πεποίηται χαὶ τὰ λοιπὰ στοιχεῖα χαβάπερ τὰ ποῶτα, 

ὧν ἐμνημόνευσε, παρεῖλχς τὸ, ἂν ἐρι-- ἐποίΐησε τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

« οὐσίας 

τᾶν 
ἐπ κουκ τεὴν ἐδ α ΤΑΣ νρλνν ΞΡ μος ἐκ πα: οὐ τὸν ὁρώμενον᾽ ὑξυτέρᾳ γὰρ οὗτος ἡμέρᾳ γίνεται 

Ῥοῦ αὐτοῦ, δίετα τὰς ἀοράτους χαὶ νοερ 
οὐρανὸν ὁ θεὸς χατασχευάζει εὐθὺς μετὰ τῆς 

ἀλλὰ τὸν ἀνωτέρω, ὧν ὁ Δαδὶδ οὐρανὸν οὐρανοῦ 

χαλεῖ (χλ. οχι, 16:, 
Υϑῦρ. 3. Καὶ σχύτος ἐπάνω τῆς ἀδύστου. 
Διοδώρου, Σχότους ἄνευ ἄρθρου ἐμνήσθη, ἀδύσ- 

σου δὲ μετὸ ἀρῇρου. Καὶ σκύτος γάῦ φησιν ἐπάνω 
ἪΣ «, ρὺυ ᾿. Η Υ̓ ὡς ὙΜ. ν 

τῆς ἀούσσου, ᾿ὑπείπερ τὸ μὲν, ἀνυπόστατον τὸ ὁξὲ, 

οὐσιῶδες. Σχ'ὰ τὸ πες οὐρανοῦ χαὶ γῆς σωμάτων 

γὰρ οὕτω μιγίστων τὸ μέσον ἀνάγχη σχιάζεσθαι, 
χαθάτιεο οἴχον ἀθύρωτον. Καὶ μάτην ο᾽ αἱρετιχοὶ 

νον τὸν σχότος ἐντεῦθεν ἐχλαμβάνουσιν. ὙΠῸ γὰρ 

χαὶ γῆς ἀνημονεύσας ὁ ΠΠεοσήτης χαλυπτομένης ὑπὸ 

ὑδάτων, οὕτως ὑπὲρ τὰ ὕδατα τὸ σχότος εἶναί φησι, 
Τὸ (1) ἀπὸ τῶν σωμάτων σχότος οὐχ ἢ τῶν σωμάτων 

σκιὰ εἴογται, ἀλλὰ νοητόν τι, τουτέστιν ὁ διάδολος, 

τὸ, γενηθήτω φῶς, πῶς νυήσω ; ὅρα τὸ ἀληθινόν ἢ 
Ἤ , ΑΔ μδᾺ τ νι πὴ 

τὸν υἱόν ᾿ τὶ οὖν ἂν εἴποις ; μιτὰ τὸν οὐρανὸν, καὶ 
Ν - Ἶ Ἢ ᾿ μ" Ν Ας μι 4 

τὴν γῆ), καὶ τὴν ἀδυτσυν, καὶ τὸ νοητὸν σκότος τὸν 
"».. »» , ῃ ͵ Δ αὶ .» - Μ , 
διαοολον. ὁ Θεὸς Αύγος ; καὶ τίς ἂν τοῦτο συγχωρή- 

μηποτν ἢ σἷϑη, υοδ Ἐπν ἐν ᾿ σξιεν, ξὼῶς ἂν τὸν νοῦν ΞγῊ ; 

μι. Καὶ πνεῦμχ Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ 
ὕξατος. 

᾿- 

Διοδώρου, Τὰ ἀφ᾽ ἑτέρας γλώττης εἰς ἑτέοαν μετ- 

αγήμενα νοήματα, εἰ τις καὶ τῇ ἐν 

ἧς ἠρμήνευται, πειρῷτο, καὶ ταύτην μετάγειν, ἀπο- 
εἰ 

σφενδον τις, Ἐ σφαλήσεται τῆς διανοίας, Ὡς 
Ἀν ᾿ .- ἤναι οἷς - »ς. ῃ τυξύτης παο’ ἡμῖν μὲν διλ μυἱᾶς λέζειως σημαΐνεται, 

παρὰ Σόροις ὃ διὰ δίω οὕτω καὶ τὸ ἐπεφέρετο, μία 

μὲν ἐστι λέξις παρ᾽ ᾿ΙΙδραίοις, παρ᾽ ἡμῖν δὲ διὰ μιᾶς 
, Ν Σ » ἰεάξολων λξξεως οὐχ ἂν παρ ασεροῖ, Βούλεται γὰρ ἢ βορὰ στὴ 

λέξις, ἡ τοῦ ἐπεφέρετο, σημαίνειν, Τϑι γαυαπερ ὄρ- 

νὶς ὧλ θάλπει ταῖς πτέρυξιν ἀπαλῶς ἐρχπτομένη, εἰς 
Ν " " 

τὸ ζωογονεῖν, τοῖς 

ἀμελῶν βούλοιτο λέγειν 

οὕτω καὶ τὸ πνεῦμα ἐπεφέρετο 
ὕδασι ζωορθαλποῦν. Εἰ ὃὲ᾽ τὶς 

τὸ πνεῦαχ, οὐχ ἁμαρτήσετα:, δυγγενὴς γὰρ τῶν 
ὁδάτων ὁ ἄνεμος, ἐκεῖθέν τε τὴν γένεσιν ἔχων καὶ τῇ 

φορὰ χινῶν, καὶ διαμείδων τῶν 
θεοῦ δὲ λέγοιτο, ὡς ἔγγον θ:οῦ. 
αὐτοῖς 

τὰ . ͵ 
ὑόχτων τὴν “δήσιν, 

ἢ 
᾿ΔΑλλ᾽ ἐπειδὴ μὲ 

ἐδόκει διδόνχ! τὸ θάλπειν γαὶ ζωογονεῖν τὸ 

Δ 

Ν ὕδωρ, θεοῦ προσέθηχεν" ἵνα τὴν τοῦ γενομένου αἷ- 
τίαν τῷ τῶν ὅλων ποιητῇ ἐπιγράψῃ ΕΠτε τὸν πορά- 
χλητον, τὸ ἅγιον νεῦμα ὃγίν τὶς 

σέως εἰρημένον, οὖν ἀποσφαλήοεται, 
τῶν ὄντῶν τὸ πνεῦμα. οὐ 

εἶνα! τὸ ὑπὸ Μω- 

Κοσμητιχὸν γὰρ 
δὲ πιεῦμα Θεοῦ καὶ τὴν 

νέργειαν λέγει" λέγετχ! γὰρ πνεῦμα καὶ ὁ ἐνέργεια" 
οὐχ ἔσται ἀπόδλητον" Καὶ γὰρ ὁ θεὸς τῷ Μωσεῖ 

προστάσσει, ἐκλίξασθαι πρεσδυτέρους ᾿Εὐξομήκοντα, 

τοῦ Μιωσπαίχοῦ πνεύματος μέρος ὑποτλόμενος αὐτοῖς 
διε ῳ ἤσ 

μεταδώσειν" ὁ ἦν ἡ χάρις. 

(4) Ἴσ. Εἰ τὸ ἀπὸ τῶν σωμάτων σχότος. 

ΠΙΟΘΟΒΙ ὙΑΒΒΕΝΘΒΙΘ 

Ἔν ἀρχῇ ἡ 

ἀδβά 

ὸ Ὡ ᾷ 
ψ γα. 414, Καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα, καὶ εἰς γχαιοοὺς, 

χαὶ εἰς ἡμέρας, καὶ εἰς ἐνιαυτούς, 
Ξ 

Διοδώρου, Ζητητέον πῶς εἰς 

ἐκτίσθησαν, 

σημεῖα ἔλιος, καὶ 

σελήνη, καὶ ἀστέπες “τως οὖν εἷς σὴ: 
ς 

ὥς ὅταν ἵσταται μὲν ὁ ἥλιος, χαὶ ἡ σε- μεῖά φησιν, 
ἐπὶ Ἢ σαΐο» καὶ ἄνχ- λήνη ἐπὶ Ἴχσοῦ τοῦ Ναυῆ᾽ ἐπὶ δὲ 

ἐτοῆὸς ΠΝ ὐνέ- ἥ , . 
ποϑίζει, ᾿Αστὴρ δὲ φαίνεται μάγοις, τὴν» 

τοῦ Ἴησοῦ γέννησιν εὐαγγελιζόμενος, Εῦρο: δ᾽ ἄν τις 

χατὰ καιροὺς φαινομένηυς 

χατὰ σάῦ χὰ 

χαὶ τας τῶν ἀστέσων 

χαχῶν. ἢ ἀγχηῶν μυνητας, 

ρα. 17. Καὶ ἔθετο χὐτοὺς ὁ Θεὺς ἐν τῷ 

ποῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαένειν ἐπὶ τῆς γῆς. 

Διοδώρου, Μηδεὶς δὲ σχούων, χαὶ ἔβετο αὐτοὺς 

τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν. ἐπὶ π 

γῆς, συμπεπῆχθαι τὸν ἥλιον, χαὶ τὴν σελήνην, κα 

τοὺς ἀστέρας ἐν τῷ οὐρανῷ νομιζέτω, δόγμα τῇ 'Εἰκ- 

κλησίᾳ ἐθνιχὸν ἐπεισάγιον, καὶ χινεῖσθαι τὸν οὐσανὸν 

οἱόμενος, φέροντα τὰ ἐκεῖηεν λάμποντα, Καὶ γλ9 τὸν 

ἀδὰμ πλάσας ἔθετο ἐν τῷ βοΡ δε δύ πάρξαξι 

Ὅθεν χρὴ 

νοεῖν, ὅτι χαθάπεο ἐπὶ γῆς ἄνθρωπος, οὕτιος ἐν τῷ 
ἀλλ᾽ 

ἀλλὰ τὴν αὐτόθι δίχιταν χαὶ αὐτῷ ορίσας. 

οὐφανῷ οἱ τ το] δὺ ἘΞ ΠΕΞΙ ἀδεόοντες 

ἄνω πορείαν" να τοῖς χατω φαίνωσιν, ὀλύκληθον εἰς 

ἡμᾶς τὸ φῶς πέμποντες. 

νοι. 33. Καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεὸς, λέγων" 

Αὐξάνεσῃε, χαὶ πληθύνεσθε, καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα 
Ν 5 5 » 

πὰ ἐν ταῖς θαλάσσα:' ς᾽ γαὶ τὰ πετεινὰ πληϑυνέσθωσαν 

ἀλλὰ 
φαντα- 

εἰ καὶ ζῇ, 

τε καὶ 

Διοδώρου. Ἴσως ἐπειδὴ τὰ μὲν, 
64} 

ζοὴν 

σιαστικὴν ἐπιδουλεύοντα ἀλλήλοις 
ἀνχίσθητον᾽ τὰ δὲ, αἰ σθυτιχν 

μὴ - 

,. διὰ τῆς αὐξάνεσθς- 
ἢ ν τ Ἂν ὥεεδν πῇ 

καὶ πληθύνεσθε φωνῆς, τὴν ἀσφάλειαν ἑχάστιν παρ. 

γένος 
᾿ ἘΣ β , τ σοι 
ὥστε κτοὲν ἀσθενέστερον ἐκλείπειν, 

ὑπὸ τοῦ δυνχτωτέρου καταναλισχόμενον. Καὶ ἄλλως 

ὃξ τὸ πᾶλλον ἐγγύτερον ἀνθρώπων κατὰ τὴν σωμχτι- 

χὴν ζωὴν ἔδει πλέον χύρτου τε καὶ ξύλων τετιῆσῃχι, 

καὶ τὰ ἐσθίουτα τῶν ἐσῃιομένων. 

Υογβ, 26. Καὶ εἴπεν ὁ Θεὸς, Ποιήσωμεν ἄνθρωπον 

καπ' εἰκόνα ἡ μετ σαν χαὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν, 
Διοδιώρου, Τινὲς χατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ τὸν ἄνβρττοον 

ἐνόμισαν κατὰ τὸ τῆς ψυχῆ: Καὶ 
Ἀν 
δαιιμίον 

; 
οὐ σὺν- 

αἦσχτος" 

ἀόρατον, 

ἦχαν, ὅτι χαὶ ἄγγελος ἀήόματος, ναὶ 

πρὸς οὕς ἀναγκαῖον εἰπεῖν τοσοῦτον, ὅτι χαὶ τὸ ἀὐῥιν 

δε 
δῶν δὴ Ὶ τ ἢ ΜΠ , ἁ. 
εν ων: γαι τὸ θῖλυ γπτΈῈ πτετὸ σῶμα τὴ 

ψυχὴν τῆς αὐτῆς εἴληχε οὐσεως, Τί ὃ ποτε οὗν ὁ 

Παῦλος τὰν ὑὲν ἄνδοχ εἰχόνα κὐῶν θευῦ λέγει, οὐχ ἔτι 
2 εἰβμεα ΡῈ Ἁ ΑΝ ἘΠ 

δὲ χαὶ τὴν γυναῖλα, εἶπερ κατὰ τὸν τῆς ψυχῆς λόγον 

εἰχὼν Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ; ἀένξ: γὰρ, ᾿Ανὴ9 μὲν γὰρ 
εἰκὼν χαὶ δόξα Θεοῦ ὑπάοχων, οὐκ ὀφεὶ 
χαλύπτεσθα: τὴν χεραλέν" γυνὴ δὲ δόξα ανξρός 
ἐστιν (1 Κορ. σι, 7). Ε΄ τοίνυν εἰκὼν Θεοῦ ὁ μὴ 
ὀφείλων καλύπτεσρθαι τὴν χεφαλὴν, δῆλον ὅτ' 

πτομένη οὐκ εἰχὼν Θεοῦ. 

Ἄουτα. 

. Ἢ χαλὺ- 

τῆς αὐτῆς ψυχῆς ς ὑπάο- 
Πῶς οὖν Θεοῦ εἰ 

ἀρχικὸν, κατὰ τὸ 

Θεοῦ ἡ ἰἔἐγουσα' Ποιέσωμεν ἄνθοωπον 
κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν, γχαὶ γαϑ' ὁμοίωσιν: χαὶ τὸν 

ὧν ὁ ἄνθρωπος - χατὰ τὸ 
. ᾿ ἢ εὐθθν 
ἐξουσιαστικὸν, καὶ μάρτυς αὐτὴ τοῦ 

φωνὴ, ἡ 



ἀΎΣΧ δ 

ἃ γκκ ϑωλαρρῃ πολ) θα 036. "ΟΚ8 "ο᾽θν}} δὲ Ἢ, (6) 

οὐὰ χ8 δηϑτ, ΘΟ ΧΌΘΟΙ, ἐὸν ὁὯλ 5ΩΧΑΟΣ Ἡ ἰ5ΊΟΣΥ 

τλλκοα διογΞ9 5205. κἢ δοι δον ο βχωγλοῖν ὁΔ0ολ ΤῸ 

30 γν Σὰ. οὐ δῖον δὰ κολολλ0, "535 ὃς 

μρχεγθις κῶς “ειδο 9 κα ϑολογγ, (6) ᾿οὐδῶροι 

ἐ ἀγροι30 2π:ι ΟΣ 

ΑΞ οὐ; σογτδ σολλτο ον ϑτπλγᾷ ἰαντὶ 90. “5630 Ὁ Σοι δ Υ 

ἀκ 5ιδο φ Ἄξαι8 [ἢ ῬΙΔΙ 
οὐδὸ δον λουτλοϑῷ κὼ 

"οοῦιἍἬ Ξὰν 5003 οἡ ἸΌΘΟΧ3 

ος: 

313. 20 Ὁ, ἡχισλαλ 

5ΚΘΛΟΙΝ τοχ ὅλοι οδογθολ 

ἐϑορϑυλ ϑουΣΥ ΣΑΣ ΑΘΆΤΑ 

αν 00. ΛΟΡΟΟΛΤΥ ἸΧΆ3. ὑσοχ τ κεὔχλχ “ξ “χι “6 1 

ὙΙΞΥΊΦΚΩ Ξὸ 1» ἐρόρλα 405 ΑἸΞΑΞΥ ΔΕΥ Αὐτὰ 5003 

αοὔχλχ ὀρ, “λοληλθο λοι μλιτϑ ΑἀΣχὉ δοῦν ο» 

ΚΥΥΝ ἐἸΞλϑγ δοζϑλορ λοὰ 50. λοὲ λοήιλοθῳ ᾿οοὐωροῖν 

τδοτΘ ὁ Σοι9οῊ 30.023 
ῃ 

Ἀχτ)0 ο5. ἘΥΥῸ ναλοτ; ΚΟ Ν 

Δ Σωλ δα (χ λῶν κω χρ. κῶΣ δώξ αν Σολχ Ξονὶ 

εἰλσοδ αἱ 5180 350. 0, ὋΠ ὅ πιὰ) ς βτθλ ὑπτ αΥ0 
"λκγθουχυχ ΑἸ3 19 ΔΟΥΥΥΪ ΛΈΧΟΩ γοΥΐ 2005 ἸῸΝ 

τος σθα ον. Ομ ΔΟΟΤ κὰν 30 01 "κατυὶ δ ζ -ς ον οσ  ὰ  ὰἢ δῷ τὺ Φ8λ. ΤΡῸΣ 
-αἢ κὺν ἐθοφούν, ἀχχλερῦς "λοσ θα μὲ τὴν] 

᾿ 
ἐλ δ: ἢ ΚΟ], ᾿ξοηόραν Ὁ ὙΥρ ἡμλολ αμόχ δ] ἦν 

) ! - "κελ-: «κχῷ ᾿ Ἰραχλὴ 9Χ} ἰλ} ἐρρολξαξλ τροχῷ δύ κῶΩ οὰ »Χὰ 

πΡΑαα ΤΠ Ἢ Σοῦ ὉΖῸῖ κυύν ΜΌΦΟΛΙΕ ΛΟ Χ3. λλδῃ3 
“ ῃ ᾿ - νννΝ « Ἂν " » - . ΔΑ 

γε πόρ ϑϑχιυλολ χσοῦν κυϑὴ γχ “μλολ Ἵλαοῦ κὶρ Ω μ ᾿ Ν χ 
᾿ ! - ᾿ χὰ . 5 ὉθΟΝῸΣ ᾿ληυ8:εξ ὅπλ (ἢ ᾿κοΊθαογ ον» 

ὀδωδι" (4 
« "ἢ ποσΈ ἢ τέκον, το 
ΑἸΞ τῶ, ὩΔΊ 3Χ00 (0 “ἀρόμ γ:: 5ιλοῦ Σοῦ Α, (ΟΣ Χ3 

ἣ 1Δ “ρλολ, νραϑοληύυζοι ὑῶν Λολλετ, ΟΣ υὐοαϑυϊφολε 

ΔῸΣΥΙ πῦκν 51: ΣΠΟ ΤῸ αἰϑοθιληςν Σοδαλτ πὰ ΡΝ 
κα.» 4 - τ ταῖν τχος οὶ ΥΥν “κῶγχχ λολθυο ολ ἀγα ὧλ δὲ μων 

δῶϑηρο κολουΐ τὶ τλὶ ἐ δοσ3γῶ, Χ3 80.0} χὺν “σοχιγίχλ 

ΥΩ 
δον κὸν αοτῖσα οον γε “Σοχιθλολ χὰ δούς λῸ 73 ὉΣΛῸΣ 

- 
ὀτὰ 5], ΞΩΣΘΟ “ΩΣ χξ ληρᾶρο 25:3} ὉλοΟῚ “ἀδς οϑαμτὶ 

εὐὐι λοι γχοθο30. χὰ ἘΣ ὑπ δὼ 'δοδλολεῖ οχοον 

ΛΝ 
Ονο0], “οοχοχ 53 ΚΟ Ὁ τέρω “δο ρλὴ 35 τΌλϑομαϑλ κὸν 

,“. 
Δολουὶ τοουΐ μῶσρο ΛΩῸΣ ΧΞ δῆῦλος δοὰ τοι ὄχ 

ποῦν βολο κὸν ὑμλοΐ, ἰκ τδξ χορὸ ΣῈ) ἑλοῦ 8 κοὐτεωχς 

τοῦν "ωκλτεις ἐπ οϑῃ γξλϑοοσει ΦΧΟῸ 0038. οὐ: 30 050 
ω ΝΝ σον { Διο ΔΑ: σα γν»)λ' “17. ἐκῶλμο ὅκλ ΣΩῸΪ 3013 Χρὺ “ΟΔ0Ὸ 3 5᾽λατη ταν: 5οΚ 

ἢ Ἢ 
πυκλολ ὁσλ ΣᾺ ΓΚΡΌΊΣΩΟΣ ΧΞ τρχ 30 ΣΣΟΙΧῚ χοῦ “χων, 

κοΣ χυλουϊτξὰ δου χ δλγγοι 4301 λί523 τὶ ΛΩΥ ὃ : τλ ΐς 3 ΑΙ Ὁπ δ ὙΠῸ 
τος χῇ, 

ἸρεξοηιγΥχ 

“οογὲ 

. μα ᾿ ἀρῶ 3 χχοῦ 

κχὴ «αὶ 

φούρια οὐξ χ9 

Σρκόχο δὰ χϑ κὁ 5 δ 
λαόν ΘᾺ 0260], ᾿σοσοροὶν λῶχνοφ ἁῆς χξ 

διέχον οῦοεν σΌλΔ 3 110 ἘΠΕῚ ὅς Ὅς ὃ τῷ 
"ρον δουθορ τιν χ9 ὅὅχο Ἰ0χ 

λρῦσδο δῇλ ὅσο, ᾿τἰχον, Α323 ὉῸΝ 'δΖ 
ΣΎ Ψᾳῃ Ἵ Ὶ " σερατν κογγρυὶ οαςον 

ἐχιχοζοσοοι χε 
σΗ͂͵ οἸχ ἀοὰπ ΣῸ 

τίσ ᾿ἀαθασολάραῦε 
5; . ἢ ΟΝ 602 χϑ τἶχον, 

ἥμκολ, ὑχυϑογοιγκ ἀξ ΟΥ̓ 
“2 

“ΠΟΥ ΚΞ ρΟ δῶ χὲ 

Ἰϑῦθον 
Ἰοχ 92 γ}5 

αὐσολυοούῦν, κἰχὰ 
ἑ φολον 5ωχὺ σι 3: 

δα ὅκῦονς “οῦδας οχ ὁ}, 

Ἰχροίλλ3λ:λ τοῦ, 3 5} 5ὺχ 
Ὰ ἃ τ: "4. «ιν: ΡΝ παρ οργας τίχον, ὑοκ Αβρ0 λα 

. ΕΟ ᾿ - " ΒΟΡΊΞΟΟΟΣΣ 0 ΤῸ ἀν αὐ "χυλχῶν δοχρὰ ΔΩ [32 10. ,λἱῷ 
“πὰ ἸΠΩΞ ΚΟΘΊΞΟΡ ΟΣ ΔῸΣ ΔῸΤῚ γ0 τοῦς, “οοσφροῖν 

ἼΧΛΟΩΝ ἸΧᾺ "λουρὶ 8, {2} 
ἦς οὐϑαγλὴ κάκαν, (ἢ 

τιβρροον, 59:0. 9 "οιθοη 9ροξχρὼξ Ὁ 8. 5.9 

ταυρδ αὐ οήν 513. 50} 

τωῦθλν ἡ λβλθλε ᾿χὰ ᾿βλυλίασιτ δίγρα (ὐδλολ κεχκ 

ΧΙΞ οδχλ κυ 3 αὐ Χοὼ δὴ ἰδῴως δχολε ΞΦΊΆΘ ΟΞΑΞ 

τὸ ὧν ιοϑυρώγιρ οχύχο ἀκ Σὰλ χὰ οὰν ΛΟΟΧ ΞΡΡῺΙ3 

ΔΞῺ ἂχ ᾿ῸΧ “᾿ὐϑροῷ 5:2 5θΑ) τ δοϑριοΣ ὁ Ξ9 

τξοτόνοιο δ], Γἀογαοε λοσϑερ γί χλαρ 91 κοὐχ μὉ ; 

πιὐΞ αετὶ δίκλςῦς το τοοὐτοο τη ολοῦ θὰ 1203 υ 

πιοχ ἃ "δγοκυίολο δολθη κοι αὐποσρλ οὐὰ ὕξ 'λὴο 

οὐ αμχζο 513 ϑον σιόθλο ἡ ουβληλλ ΧῸ Κρ, ἀλλο 

3. χα οαϑλϑλ93 20 “30. 323 χῇὰρ “αὐλὸν (σ], 

τρβ φε 30 τχ ΑἸ ΧΟ “0 ὧν οκλριοοῦν 
͵ Ὁ κ Δ, Θ , 

. ΝΝ . - ͵ Ἰπροϑχ Ον γχ ΑΙ3οϑγθ00 ἈπρΩ λον 

Σ3. δοχογσῃλὴ 9 ΟΣϑαϑλβ ὃ ἕ ἥω: 
Σ039 9 ὁχὰ Ξοιροϑλῃ, 

δαροοξϑῶχις ὙκῪ σουσλορυ 5: ϑαχου δ8 30 ὧν «δδἢ 
ννΝ ᾿ » ἀξ ἣ ἴ αἴ Ἐπ “Ὁ 

« ΝΡ π ΩΝ ον αὐφοῦ “προ χοή ϑουχυηίφϑον ΟΞ ΔῸΣ Χλθκ ΟΟΣ 

δσλνο:3 55. πρ Σιολογῷ ὀχ} αἡτὶ Σγῦ., ᾿αὐὐῶροιν 
νι ι ν. ν , ζ ᾿ Ἂν “ {8} 

μὰ: 
“" 

« . Μ ΑΞΥὶ δι ἸΧΝ 

γῸχ μα δίψει οὐ: ΟῸ 

δοιροοο δ ον 5γ3 ὑβχῖοοο 
Ἢ 

“Κορ εχο 
« - “ἡ κΞλ δοβωσθλχ δολτον 0, "ΦλφσδιῸΣ9 

5ὺυν ὧν γλ8 ἀλοσῷ πλῃτὶ φρο ατΐ 'δοχ σὸν σὺν κοοφυλοχ 

τὶ χλὶ ἐλοσλ9οχ ον ΣΟΛΟΟ3Χ οὐλ λούθασθο τχ οἀθ Κα 

τριβα8 “δυϑθιλςοουίμο 5 ΧυΑχ3: Ὁ ἸῸΧ ΟΥΟῸΣ τὸ χαϑυί 

13 Ο23ῚᾺ 

δωξκοβ, 5.) 3.10 
ἐ τ 

ἐμροχοβχοξῖχχ δολϑλόο κοχιυχυίαρ οὦ αϑΥὶ δοξοῦϑν 39 

οὐχηόραν, 54. οὐ ϑργαοον (2) ᾿ΔΛΟΣ Ὑν 2 ΔΟΥΪ ἢ 

Δβ [λΥ}3 διρϑλθὰ τὸν ἐδ οὐ Ἰοθ01λ3} 1.332: τορολ, 

ὈΔΑῸΣ, ὈΥΥῸ κἐτὶ τὰ δῷ ᾿μϑολλῃ {τὶ 39. 230 “ρα ιδοῦο 
͵ ᾿Φ " ᾿ ) ἌἈδ ὡς μὴ Ἂς “- " 

τὸ ρῷ Ἰχροιλδοουτίαρϑο υτθσρ χ2 διχκυύοι “5οσ1531 Ἷ ἄς 5 9, τ ΞΥΙ, κ ἡ ς 
“αρξολοοῦν 5αογητ! 30. οὐλθθῷ, 'Σιο ; ΤῊ Ὁ ἃ . ἽΣ 

« 

5 ΥΣΟΆΊΘΟΣ 

ὧν ἡ διολῷ τορο3λ9λ κιϑλχ δὰ οοῦρσου 5.3 

Ξολὸ 5ολνυὶ βροῦν!) ον. εετὶ δουκόον, "4039 »όι3,. λῶν 

χαῖρ κῶν τὰκ ὧὸὰ 50) ἐωρίκῷ 1.0λ}3 δι.) 0Ὸ κουυλθοουτὶ 

τὰς κολ39 ἀτίχος ἀτὶφ ἐξοῖχοου 5ιος εὐζαλι ἁ φυΐατλςς 

τδοχόξλορ, οολρλυῃν. "αχοΐ γχχ ϑολουίωρ 

ἐλ λοΥ ΛΟ σἰκαϑυὶ Οοτλ 695: κομογῦθ 

ὙΣΧΥΪ 

ΑἹ ! ω ὁτλ ποιϑλῃ, 

δηλ άλῃ 35γχ8 

πα λὸΣ ἐαοτϑθοαν κατ χὰ 3. 5.}2}3 το εξ αδυῖς Υ ΣΟΥ, 

τον ἀαριρο θεν 

“ΔΒρτηὴ δὰ χαὴν Σ}9 δολισγόθαχ 9 (6) Ἴλϑλελῷ 'ϑσο αλοδς 
ὡχ; ν 4 “ ͵ ͵ ᾿ - Ἄ 

ὧπχ κυ» εὐὶν χαθῇ Σὰ Σολι 5.3 50) δὐα ἀΟ ΔΟᾺ ἐς ἐλτῶδες ἔς 

φοσον κου αν ὡς τὴ αϑρίος ἀ9.9 αϑυὶ Σ238 129 ΥΥ 

χοδ 3λ0λλ υπκροῦυξ Ὁ ἴ20 ᾿δοσοχδ.3 χορὸ 530 

τῶν τον “κοχοαχθὺ αἀϑ λα χοᾷ Ἰχρθολαϑλϑλ οο3ρ οον 
ΠῚ ΑΝ , ΓΙ ᾿ ᾿ . γὶ πτὶρρη ἢ ὧν δῶΧΧ, ΛΟ Α38. ΛΟΟΌΥΞΣ 1, ᾿αοὐσιροῖν 

ἌΧΟΣ δυ χοῦν 5}3 
ΕΝ ν . 

“- ΠΥ δολιωδῃλς 9 ολϑαθλε τὰκ δ Αολε, ΟΣ. ΛΌΧΟΣ 
᾿ . . ἐ ᾿ Ἰ Δ 51θλ ἢΠ '᾿ἀν0 

᾿ ὝΕΡ ἀρῆς σοῖο 
.Μ 

ἌΞοΦΟΦΊΑΞ 

πρὸ οὐ Ὠχι λον 30. δὰς 
᾿ς ν᾿ 

4 ΡΞ: " ἢ ΛΟ ο ἸῸᾺ Ὁ .}3 ατοκ ὦ 039 

ὌΔΟΧ}3 δολοτὶ φόρα ῸΣ 
ἐακο, ἐμὰν: 

ΞΟΥΞΨΕ1 ϑοιδυχκτὶ ἡ Σωγυκ ἰλο 
οἷς ἡχίθλολ ἂν τρεχκύβεους 76 39 μὰν πα ς 3 9 ῃ ν᾽, “κραοσυςκ 

κω ἐῶν ἱβόρον λον τ3:.2 ΩΝ ΦΥΥῸ ἢ κοιλξε Ὁ 
εἰξοῦν κῶν ἰκδολ ῳ ῶ 1319» χορὸ δῦ}, ᾿ς ρπῇ 
κο βλλλιϑ δῶν δου κ ο ἸῸχ το ΓΑΟγ 9 κῶΣ ΣΟῚΘ Ὁ 

λῷο ἀπερῦς, ΣΑὅ3 ὯΝ τῸχ ἰδὰλ 5. δωγόυἢ λῶρ γ0κ 

ΞΟΧΥΣΞ δ ἰλοσοορα “αὐλρδορο οὐχ ΛΩΛΊΞΣΞΣ λῶν χ ᾿δαδρχύθῷ 5.13, 
ΜΣ :3χὶ ΟΥΣΟ3 τχ ἰδχγολθλρ κυχχ τἱϑοῃ, κ8 δλὸρ Υ λωρθχ; κῶζν κδυρωῦεχορ ἰχχ 'κροολχεςφ λοκος 

" ᾿ 5 ΜΝ 995} ΝΙΒΏΝΩΌ ΝῚ ΥΙΝΉΚΟΥΜΑ 0.1} 



1507 

τς ΠΣ Ἕ ἢ τς, παι πατρὸς ὑμῶν τοὺ οἰχοολ)} εὐτὸ, ἐπυγαγὲν, ἔλει- 

νὺς ανῃρωποχτόνος ἐστὶν ἀπ ἀρχῆς [ἰωᾶν, νἱὴ, 

ἀφ). Οὗτος τυίΐνον διὰ τοῦ ὁφτως διβλέχθη τῇ Εὐφ. 

Ἐπειδὴ γὰρ τῶν πάντων ἀλόγων πυρὰ τοῦ Θιοῦ τῶν 

ὅλων τὴν ἐγεμονίχν εἰλήφεισαν, δι᾽ ἑνὸς αὐτῇ τῶν 

ὑπηχόων τὴν παγίὸχ προσήνεγκε, πιθανωτέραν οὕτω 
ἐν ΠΣ ἢ Ἶ ΝΜ Ὡς τὰν 

πὴν ἀπάτην χατασχευάζων, ὅτ: δὲ καὶ αὐτὸν τὸν διὰ 

ὄφιν ἡ θεία 
[κ᾿ . βοῶν, ἢ ἡμέρᾳ ᾿ 

ἘΠ ρ ἔπιόσμι 

υς σαΐας ὁ προφήτης 
εἶνῃ ̓ἐπάμι ὁ Θεὸς τὴν μάχαιραν αὐτοῦ τὴν 

ἁγίαν, τὴν μεγάλην, καὶ τὴν ἰσχυνὰν ἐπὶ τὸν 

ὀράκοντα, τὴν ὅφιν τὸν σχηλιῶν τὸν ἰσχυρὸν, ἐπὶ 

τὸν δοίκοντα, τὸν ὁφιν τὸν φεύγοντα, τὸν ἐν τῇ 
θαλάτσῃ (ἶσα, χχν, 1). Καὶ ὁ Κύριος δὲ τοῖς ἱεροῖς 
εἴρηχε μχηηταῖς" ᾿Ιοοὺ δέδωκα ὑμῖν᾽ ἐξουσίχν τοῦ 
πατεῖν ἐπάνω ὄφεων, χαὶ σχροπίων καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. 
ἜΣ χἠ πον Ἷὴ τ Ν᾿ ᾿ 
}υῦ αὐτοῦ. ἈἈχὶ εἶπεν ἄφις τῇ γυναικί, 

“. ᾿ πεν ὁ θεὺς, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς Ἑ ἐδ ἢ 
-νΣ -. “Ρ. “45, ΩΝ ἔνι, . ἐκ 

τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ ; Ἃἴνος φησὶν ἕνεχεν ἐκ 

τ 
ξύλου 

ΐ ελεύ- 
τ 

αϑετε παρὰ τοῦ Θευῦ μηδενὸς γεύσασθαι τῶν ἐν τῷ 
ἐπ᾿ Ἦν 

παρ χϑείσῳ ξύλων ὡς δῆλον ἐντε ἘΠ εἶνχι, ὅτι οὐ 

μετέσχον βοώσεως ἕτέρας υἱ πεοὶ 

ὙΌΣ ΜιξΈε πη ἐῶ" πάντως ἂν κα 

᾿πΠαθίοντος ὃς 

ἐκε Εὐε ξύτητε ικηδενὸς 
τας ὁ διαδολος 

ἢ ᾿Αλλ 
φαιος δε ὃ ποτ 

μὲν, ὅτι οὔπω βεθρώκεισαν, Τὶ δὲ βυύλεται ἡ τοῦ δια- 
τῆσις, 

νόμων εἰλύήφεισάν τινα οἱ περὶ τὸν 

ευςκξ εὐηνμλον 

εἰπεῖν. Τὸ 

Ἄλλαι, ἐπίστατο 
ἌΣ ἸΕ ηοπω» δε ὡς εἰκὸς, ἐξ ὧν αἀπαντα εἰοὺ τὰ λογιλὰ τε 

δ εωα. 
δέλου ἐρώ ἀνχγγαῖον μὲν οὖν ὅτι 

᾿ Ἢ 
καὶ ἄλονα, 

τὸ ὁρατὰ, εἶνε ἀόρατα ὑπὸ νόμον ὄντα τινὰ, χαρὼς 
πεποιηκὼς ἐδουλήθη,. ᾿Ἡγνότ' μέντοι τὸν νόμων. Οὐ 

ξ΄ τ (ἧς Ν 
γὰρ ἂν εἰδὼς χὐτὸν τὸ ἐναντίον εἶπεν, 

᾿ κα χν ΞΡΩΞ ὩΣ ἀκα ξν ἐργάσηται, ὡς χαὶ 
ὥαᾳ εὐθὺς ξχυ- 

ν γάμον ἀγνοῶν, Ἔκ ὃς τῶν φαινομένων τότε τεκιλη- 
" ἰλγὸν πὴν ο᾽χείαν ἐχπληροῦν ἰδ ορταν πειρᾶν 

ται. Εὔδηλον γὰρ, ὅτι μὴ διὰ φιονῆς αἰσθητῆς δέδωχε 

τῷ ᾿Αδὰμ τὴν ἐντολὴν ὁ Ἐξὸς ἀλλ᾽ ὥττςε ἐντυπῶσαι 

μὲν αὐτῷ κατὰ τὴν οἰχείχν ἐνέργειαν τὴν τὸ νῶσιν 

τοῦ νόμου καὶ τὴν ἀκοήν. Δεξάμενον ὃὲ ἐκεῖνον τὴν 

ἐντολὴν διακεῖσθαι ὡσανεί ἀκοῇ τὸ πιόσταγμα ὅεδε- 
μένον, προφητῶν ἡ Θιὸς ἐποίει, 
᾿᾿ἰντεῦρ:εν οὐδὲ τῷ διαδόλῳ τὸ δοθὲν νόμιιον δῆλον 
ὑπῆοχεν" ὡς εἴγε χατὰ νόσον 

φωνῇ διαλεχθεὶς ὁ 

“Ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν 

ανϑοώπων ἐναρύφῳ τῷ 

Θεὸς αὐτῷ δεδώχε: τὴν ἐντολὴν, 

καχεῖνος, ἀτε τὰς Ἦκουσεν ἃν ταύτυς ἀνθηωπίνας 

εἰδέναι φωνὰς οἷός τε ὧν, Νῦν δὲ ὡς μὲν ὡπιό τινὰ 

νύμον πάντως ἐστὶν, ἐχ πάντων ἐτεχμήρατο τῶν γ:- 

Ὑ τσ ὑπὸ νόμους. Ὑὸν οὲ νόμον αὐτὸν ὃς τίς ποτὲ 

ἔστιν οὐχ εἰδὼς, ἐξ οὗπεο αὐτοὺς μετατρέψαι ΝΠ 

λετο, στοχασμοῖς τ 

πειρᾶπ 

σι τοῖς δοθείσι νόμοις ἐπεχειρεῖν 

αὐ, Πάντα μὲν γὰρ τὰ ἀλογὰα ζῶχ νεμόμενα 
δι “ ΕἸ χατὰ γῆν ἑώρα' ἐπειδὴ φοὐσις αὖτ 

τα ρνό, ἐν ΤῊ ν , ξάνδμα δε: θὺς πρὸς τρυφὴν ἐπείγεσθαι οἱ ὃὲ περὶ τὸν ᾿Αδὰμ 
͵ ) Χι ἢ ᾿ 

βεδριόγεισαν οὐδέπω. Οὕτω τοὺς ἀνθοώπους τάξαν- 

τὸς τηῦ Θεοῦ, ὥστε μὴ παγαπλυσίως ἀ 
πρὸς βρῶσιν» ὁρμᾷν. Καιρὸν δὲ τινα ὡρισμένον 

Υ̓ 

(1) Ἰς. οὖσι. 
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ως τοὶ ο " τῶν 
ἃ να: τούτου, εἴ δεῖ μένειν ἐπὶ τῶν ἀνδοωπίνων ἐθὲ- 

λοῖεν λογισμῶν, καὶ ἡ δίχην ἀλόγων τῇ γαττϑὶ προσ- 
: : Ἵ Ἐρες κοί: 

ανέχειν. ᾿πειδὴ τοίνυν οὕπω διὰ ταύτην οἱ ΞΘ, 

τὸν ᾿Αδὰμ βεθοώχεισαν τὴν αἰτίαν, ἅτε τοῦ ἐπεί γον- 

τὸς αὐτοὺς πρὸς τὴν βρῶσιν οὐχ ἐπιστάντος 
ρεωρήσας ὃ διάδηλος πάντα εν ἐσθίοντα τὰ ζῶα, 

καισπῦ, 

μόνους ὃὲ ἔχείνους μεταλαμόάνον πας οὐκ 

ἐπιστάμενος οἵαν πρὸς τὰ ἄλογα τοῖς ἀνθεῶ ὠὦπο'ς χαὶ 

χατὰ τοῦτο δέδωκεν ὁ Θεὸς τὴν διαφορὰν, ει ᾧφήθη νόμῳ 

πυντελῶς αὐτοὺς κιχωλύσθα! τ βούσεως. Εἴρετο 

ἣν καξμε ὑμᾶς 

νΝ 

τοίνυν τὴν Ἰῦύσν, τίξ ἡ αἰτίχ, δι᾽ 

ἐχέλευσε μ»ἡὴ ἐσθίειν : 
ὕδγβ. 8. Ἰλαὶ ἐφροξχοηδαν οἵ ὀφθαλμοὶ 

χαὶ ἔγνωταν ὅτι γυμνοὶ ἤσαν. 

Διοδώρου. Καὶ διηνοίχθησαν, φησὶν, οἱ ὀφτθαλ- 
μοὶ τῶν δύω, 

- ΝΡ 

τῶν ὅντω, 

Ἐντεῦθεν ἔνιο! τῶν αἱρετιχῶν εὐερ- 
; ΒΡῈ τς 

γέτην εἶναί φασ! τὸν ὄφιν, εἰσηγησάμενον τοῦ ξύλου 

ὃ καὶ διήνοιξεν αὐτῶν τὰς ὄψεις τῆς ὃδια- 
πονηρηῦ Οὐ 

φάγε ν 

Ἐ ἀγα ἐδα! ὙΡΝ ᾿ 
νοίας, χα! γνῶσιν ἐνέθηχε χαλοῦ γαὶ 

ἀν, δ 
Θεὸν, ἐππινεῖν ὧξ 

ὁ 

ὃ, ᾿. . 

διχδάλλειν μὲν τὸν 

ὅσον 

γὰρ ὀννυῦσι 

πὸν διαόολον, Ὁ ΤΣ ΞΕ ἐφθόνησεν αὐτοῖς 

Θεὸς, τοσοῦτον μετέδωχεν αὐτοῖς ὁ ὄφις" ἀγνοοῦντες, 

ὅτι πὸ διανοιγθῆναι τοὺς ὀφθαλμοὺς, οὐ πάυτως ἐπὶ 
- " “- - 

χαλῷ γέγονε, Τί γὰρ παρέσχεν αὐτοῖς Ἧ; τῶν ὀφθαλ- 
- ν “ ξ ς; ἢ - ἿΞ κῶν, 

ων Οιλνηι»" νων. ὑτί θη! τ ὑγαόνονΣ " ἕν 

αἰσγόνετθαι ἐπὶ τῷ πράγματι. Πῶς γὰρ ἡ ΡΣ ΥΝΟΝ 
ἑῷ, ΚΣ χρῶ ᾽ 

τῆς γυμνότητος, μὴ τῆς παρακηῖς αὐτοῖς τὴν φύσιν 

εἰς θνηπύτητα μεταδαλούσης, χαθάπερ ὁ θεὸς ἠπεὶ- 

λησεν; οἵα γὰρ τὰ τῆς φύσεως, τοιαῦτα χαὶ τὰ τῆς 

προαιοέσεως, Οὐ τὸ αὐτὸ τοῖς 

τοῖς χερσαίοις, οὐδ' 
ταῦτα καὶ τοῖς χ) οηφάγοις 

ἰχρύσ' βουύληπα, καὶ 
Η “ν᾿ ὲ » ᾿ἰ 

ἅπερ τοις σιρχοθόφοις ΣΥΝ 
ς κε. , 

πῶὼν ζώων. Καὶ μὴν σάρ- 
᾿ 

χες πάντα, χαὶ ἀλλὰ τῆς τὰ’ πολλὰ ἀπὸ τῆς ὙΤῈΝ 

τασχευῆς διάφορον πχοίτχιν αὐτοῖς καὶ τοῦ φοονεῖν 

τὴν διαφοράν, Οὕτως ἐπιθυμία μὲν γάμου τοῖς ἄν. 

θρώποις χαὶ βρώσιως, θάλψεως καὶ ὑΠ ως, ἄπ- 
: ᾿ ᾿ῴΣ ᾿ 

φικστς τε καὶ γυμνώσειωης᾽ οὐδενὸς δὲ τούτων χοξία 
" ἐΒ 

ποῖς ἀγγέλοις. Εἰ τοίνυν πρὸς τὴν τῆς φύσεως ἐναλ- 

λανὴν παρήλλακτα. καὶ τὰ τοῦ Ὡρονήματους, οὐδὲν 
ἀπειχὸς τοὺς περὶ τὸν 

ἀνασθήτως ἔχειν τῆς γυμνύτητις" ἐπειδὴ μὴ χρε 

ποῖϊς ἀθανάτοις πειιόολῆς, χἂν σώματι ἦ (41 οὐδὲ 
γὰρ τοὺς ἀνισταμένους τῶν ἱματίων εἰσέρχεται πὸ- 

θος ἢ ἐν τῶν ἢ τίνος τῶν ἐν τῷ θνητῷ σώματ:" μετὰ 

δὲ γε τὴν παραχηὴν εἰς ἔ 
᾽ 

ἔννοιαν ἐλθεῖν τῆς γυμνότη- 

τὸς, χαὶ ἐπὶ ταύτῃ, αἰσχυνθῆναι, τῶν λογισαῶν αὐ- 

τοῖς, ὡς ἔφην, συμμεταδληβέντων τῇ φύσει, χαὶ πρὸς 

τὴν θνητότητα κατενεχθέντων, Τοῦτο προειδὼν ὁ 
διαύολος" ἀσώματος γὰρ ὧν τὴν φύσιν, εϊξεδιάροαν 

ἔχει καὶ τὴν διάνοιαν, καὶ πυλλῷ τῶν θνητῶν ἂν- 

θρώπων ὀξυτέραν" ὅπε; τοῖς περὶ τὸν ᾿Αδὰμ συμ- 

λέγω δὴ τὸ γενέσθαι αὐτοῖς 
θνητὸν τὸ φρύνημα τῇ πρὸς τὸ χεῖοον ἀπὸ τῆς πα- 

ῥαχοῖίς τροπῇ, τῇ ἀπάτῃ περιτίθησιν 

ἀξίωμα, λέγων, ᾧ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ αγήσῃε 

διχνοιχϑήσοντα, ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ, χτ. 

γ6γ8. 22, Καὶ ἐποίνσε Κύριος ὁ θεὸς τῷ 

δέσιται παρακούσασι, 

ν , 
ἀπαγγελίας 
ἅτοῦ τοῦτος 

᾿Αδὰμ 
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καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερμχτίνους, καὶ ἐνέ- Α τιμᾶσραι' 
δἰ τρίς, 

δυσεν χὐτούς. 

ἀιοδώρου, Ἔνιοι! τὴν σάσχα φασὶν εἶναι τοὺς χι- 
τῶνας τοὺς δερματίνους, χαχὼς νοοῦντες, Πρὸ “0 

τούτου φητῖν ὁ Μωυσῆς Καὶ Ἐπλασιν ὁ Θεὸς τὸν 

ἄνῃρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς Υἷς νυνὶ ὁὲ ἐπειδὴ τὴν 

γύμνωσιν συνιόντες, χαὶ αἰδεσθέντες ἐπ᾿ αὐτῇ οὐλλα 

δἰ δι αϊν αὐτοῖς ὁ Θεὸς χιτῶνα: ἐκ 

τῶν αὐτοῦ θησαυρῶν χατασχευάσας. Οὐδὲ 

ἐπεβὸ ὅρεν, ἀλλ᾽ ὅτ' ἐποίησε, δείξας ὅτ: 

υυτὺν τῆς φύσεως τῆς ἀπὸ τῶν ἱματίων 

Γ λον, 

εἴο., ἄβαᾷιο δὰ νεῖ 

ἡμέραι Ἰαρεὸ δύω καὶ ἐξήχοντα ἔτη καὶ ἐννακόσ!χ' 

χιὶ ἀπέθανε. 

ΧΟΙΡΆΣ Ἰϑγένοντο αἱ ἡμέραι ᾿Αδὰμ, 

ῶ0 : Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ 

Διοδώρου, ὲ ὁ Αδαμ ἐκ γῆς, καὶ ἡ Εὔα ἐκ τῆς 

τούτου πλευρᾶς, καὶ οἱ υἱοὶ καὶ αἵ θυγατέοες ἐξ 
ἐχχτέρων, πόθεν οἱ ἑξῆς ἀνθρωποι . Ἢ ὄῆλον, ὅτι 

ἢ 
Ἐξ δέ τις 

ζητοῖ, πῶς ἐν τῷ νόμῳ ἀπαγορεύε. ἤδιθὸνξ ἀδελφῶν 

χαὶ θείων, καὶ ὅλως τῶν ἐγγυτέρων, 
α γῆς γενέσηα: «οὺς μέλλοντας γάμῳ ζεύγνυσθαι 

τοῦ ἐξ ἑνὸς εἶναι πολὺ χρεῖττον, κἄν τοὺς 

μόνας σα ε ᾿ Ψ 
πῶ" υἱῶν χαὶ τῶν θ9γάτέϑων συνελθήντων, 

ἴστω" ὅτι τοῦ 

ὐπμοΣ Ἐ 
ἀδελφοὺς 

καὶ τὰς ἀδελωὰς ἀντὶ γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν ἀλλήλοις 

υνέρχεσθα: βαρύτερον εἶναι νομίζηται. Εἰ γὰρ χαὶ συνέρχεσθα! βαρύτερον εἶναι νομίζηται. γὰρ χαὶ 
5" " νος 

ἐξ ἐνὸς ὄντες, εἴτα εἰς μακροτέρας γενεὰς ταῖς διὰ- 

ὀρ πῦς Ὁ ἐκταρέντες, ἀλλοτρίους ἀλλήλων ἑαυτοὺς λογ'- 

ζόμενοι, οἵ (41] μὲν ἐξ ἄλλων ἐτύγχανον, ἐκ δὲ γῆς 

ἅπαντες, πόσῳ μᾶλλον ἐχυτῶν ἠλλοτοιώθημεν ; ὗστε 

ἢ 
ἩΝδοΣῚ : 

εἰ χαὶ βαρ! 

βάρος ἀνεῖλε τὸ ἀλλοτρίους νομίζειν ἀλλήλων τοὺς 

χα. ππτμα πὴ ΟῚ 
τὸ τῆς ἀδελοογαμλίας, ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ 

ἀνθοώπους. δἴ δὲ λέγοι τις, πῶς οὖν ἀμθώμεθα πα- 

ἔρας, καὶ ὅσους γυναῖκας ἔ) 
΄ς 

τὰς 
ΠΣ 3 

μὲν ἀρχὴν τὴν 

δι’ ἔν εἰράχαμεν αἷ- Ἦ ͵ 

ἷ 
μι τ θαι χαὶ 

Φ . ΕΣ « 
φᾶς, ἴστω ὡς τοῦ 9 τὴν 

φομιξίαν συγχωρήσαντος, 

" ̓  3 ) ὃ ταῦτα βουληθέντος, τῶν 

γεγονό πων, μὴ 
Ξ ᾿ " 

γείας τῆς ἐγγυτέρας, χαὶ ὁσο! γυναίκας ἔχουσι, λέ 

. , 
ανῇῆρωπων 

πολλῶν χύνουν ἀπὸ τῆς συγγὲ- 

Ξγῳωτ- 

τὴν ὀμύνοιχυ εἶναι, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ ἀγχιστείας" ἡ καὶ 

πατέρας ατν χαὶ μητέρας, θείους τε χαὶ 

υἱούς τε καὶ υἱῶν υἱοὺς, καὶ ἀνεψιοὺς τὴν ἀπὸ τῆς 

κλπ τιν διάθεσιν ἔχειν" τ ἀπὸ τοῦ πόῤῥω γε- » Ἂν 
υς ὁἐ 

ἢ: ς διχδυχαῖς, χαὶ εἰς μαγροτέρας ἐχτα- 
ὑπειλημμέίνους, αὖθις διὰ 

σφίγγεσῦχι, καὶ συγγενείας 

Ταῦτα τοῦ Θεοῦ δξεονοσις 

ἡπσ δὸς 
ὀξνὰ- διοβοιμας ς, ἀλλοτρίους 

τῶν ἡδιων εἷς ὁμόνοιαν 

συγτξ ξΞνείαις συνάπτεσῇαι. 

σετος, ἄτοπον τὸ ας λφοὺς ἀδελφαῖς ὁμιλεῖν, χαὶ 

᾿Ανχούσης γὰο 

περιπτὸν προσ- 
{εσθαι 

ἀπὸ 

σὐνχφείας. 

σῦν ενεταξὰ 
ἣν πὰ ΟΣ ΣΕδεες γαι μὴ τῶν ἐτερῶνεν 

μήτε ἔχειν 

᾿ 
τας 

Τρ τ ὐπὸ ὁ 
τῆς ὀιχθέσεως 

να! καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ γάμου 

τοιχύτας 
τῦϊς 

ξ 

ὄνοιαν σῳίγγεσθα: ταῖς ἐε πρῶτο 

ἐν αὐτὴν ἀδελφὴν καὶ γαμετήν. ᾿Αρνεὶ ἡ εἰς 

θεσιν ἀδελφή, Καὶ (νὴ μὴ στενέ... ὑπὸ τὸ πλάτος 

ἘΦ 

ὁ ἐπ 
ὁιτ2- 

, " “ 

αὐτοῖς οὖν εἰς πάντα ζρώ; 
᾿ν μι »“᾿ 

διαδοχῆς 

ξΞ- διαθέσεως, "οἷς 
᾿ 

͵ 

(2), τοὺς μὲν, διὰ τὴν ἐγγύτητα 

ἊΝ 

τῆς 

νος τῆς 

ΕΒΑΘΟΜΈΌΝΤΑΊ ΙΝ ΟΕΝΕΞΙΝ. 

; 

ἰδτο 
πον δ τῆσδ κἂν ας. ὧὰ : 
τοὺς ὁξ, ὁιᾶὰ τὸ τῆς ἄγχ᾽στειᾶς ἀναγν 

καΐον, 

ὅλρ. ΥἹΊ, νὸγβ. 4, Οἱ ὃς γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς 
γῆς ἐν ταῖς ἡμέϑοαις ἐκείναις, αὶ μετ᾽ ἐχεῖνο, ὧς 
ΩΝ ν᾽ ᾿ ΕΓ. ἐὰ " 
ἂν εἰσεπορεύουπο οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ πρὺς τὰς ρυγατέους 

τῶν ἀνθοώπων, χαὶ ἔχεῖνοι 

οἱ 

ἐγεννῶσαν αὐτοῖς" 

ἦσαν οἱ Ὑίναντες οἱ ἀπ᾿ οὗ 

ὀνομαστοί, 

Διοδώρου. Οὐ υέτην 

ἼΞ . 
αἰῶνος, ἀνθνωποι 

πηοπτίρη τιν ὁ Μωσὴς τὸ, 

ΟἹ δὲ Ὑγλντεξ τότε ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς. ᾿ΔΔλ’ 
Α ἀδῖς ω ; 
δὴ ὀργισθεὶς ὁ Θεὸς τότε, τἴρηχεν ὅτι, οὐ μὴ χα. 

᾿ Ἢ Η εν ἦς 
ταμείνῃ τὸ πνεῦμά μοῦ ἔν τοῖς ἀνθριύποις τηύ- 

τοις, τουτέστι τὸ ζωτικὸν πνεῦμα, διὰ τὸ εἶναι αὐὖ- 

τοὺς οὐχ ἁμαοτωλοὺς, ἀλλ’ ἁμαρτίαν" τοῦτο τὰρ 
ἘΣΗΣ τὸν χ : τς Γ ἅ Ἁ 

ἐστι, διὰ τὸ εἴναι αὐτοὺς 5 ον, οὐαὶ ὑξὺ Ἐσξαύτίτα 

ἔτη αὐτῶν ἑκατὸν εἴχοσι, Ἣν δὲ τιμῳρία τοὺς ἐυνα- 
ε ε ξ. ᾿ ἥ ᾿ 

χόσια χαὶ πεντέχοντα ἔτη βιοῦντας εἰς ἑχατὸν εἰ- 

χοσ' περινρ αἰ ηρίαῦ, Δειχνὺς, ὅτι τιμωρία ἦν τὰ 

ἑχατὸν εἴχοτ! ἔτη χαταλειπόμενα τῆς ζωῆς, τοῖς, ὡς 

ἔφην, ἐννακόσια χαὶ πεντέχουτα ἔτη, ζῶσιν, ἐπήγα- 
ἀπε σρτ δ, δὶ στρ γγρηξίρσε τοῦ δεν ἢ ἤν - γξν οἱ δὲ ΕἼ ὐΞΕῈ ΞΟ ΤΟΣ ὠσαῦν θπρ τῆ ἤξὰ ἘΡΩΒΕ 
ἐστιν οἱ πολλὰ ἔτη βιοῦντες, Φιωσὶ γοῦν, ἐχεῖνοι 

ἧσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος ἄνθρωποι οἱ ὀνο- 

μαστοί" δηλαξὴ οἵ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ οἵ ποὸς τὰς θυγατέ- 
ρας τῶν ἀνθρώπων εἰσπορευόμενοι" ἔχτε αὐτῶν ν- 

νῶντες υἱοὺς, οὐκ ἔτι ὥστ 

τοῦ ὀνομάζεσθαι, ἢ 

τῷ θεῷ: Ξ αὐτοὺς ἐξ αὖ- 

ΓΝ ΔΩ ΕΘΘΣΡ: ἀλλ᾽ 
Ἐρ τς ς : 

ἑαυτοῖς ἐγέννων ἄνθρωπο! ἀνθρώπους θνητὰ καὶ ἐπίκηρα 

φρονοῦντας, 

ἢ 
ξχεῖνου 

γϑνβ, ὃ, Καὶ ἐνεθυμήθη ὁ θεὸς, ὅτι ἐποίησε τὸς 
ἄνῃρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενούίθη. 

Διοδώλουν. Καὶ ἐνεθυμήθη, οησὶν, ὅτ' ἐποίησεν 

ἐπὶ χατὰ ᾿Αχύ- 

ἐποΐηπε 

ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον 

λαν, καὶ μετεμελίθη ὁ Θεὸς, 

θρωπον τῆς πῶ, ΧΖ: δὲ 
ἐφῦνο ᾿ ἱ ᾿ 

αὐτοῦ. Μεταμέλειχ ἀνθβοώπων μ' 

- ΟΠ εΝ 

τοῖς ἋΣ 

ὅτι τὸν ἃν»- 
ἜΣ Ν Ἐν 
Ξὸ ἐπονήθη πρὸς χαοδίαν 

μὲν, παῦος" θεοῦ δὲ, 

ἔργον, ᾿Επεὶ χαὶ θυμὸς μὲν ἀνθρώπων, ταραχὴ ψυ- 
χῆφ! Θεοῦ ὁὲ, παιδεία χατὰ τῶν ἐπταικότων. Οὕτω 

οΥ 

καὶ μεταμέλειοα᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν μὲν, οκρβη πϑίβι, οἵα, Βνὴ- 

τῶν εἰς κατάγνωσιν ξαυτῶν, ξο᾿ οἷς χαχῶς ἢ ἐνεηυ- 

μέθημεν, ἡ ἐπράξαμεν" ἐπὶ δὲ Θεοῦ, μετάθεσις οἷς 
ἐΑ ἐευσταΝ .΄. ΤΣ πῶ εἰπε κεῖ τεσ. 

γονομείας εἰς Ἑτερὸν τρύπον. γχ0 ἡμεῖς πάσλοντες 

πρῶτον εἰς ἔσγον ἐολόμεηχ, τοῦτο ἐπὶ Θεοῦ μόνον τὸ 

ἔργον λέγεται, Οἷοεάεν θυμωθβέντες ἡμεῖς, χολάζομεν" 
Θεοῦ ὃὲ τὸ παιδεύειν, θυμὸς ὠνόμαστα'. Μεταμελη- 

θέντες ἁμεῖς, καὶ ἀποστάντες ἐχείνων, ἐφ' οἷς μετα- 

νοοῦμεν, ἐρχόμεθα ἐφ᾽ ἑκάτερον, 

μίζομεν. Οὕτω Θεοῦ τὸ ἀπὸ οἰκανομίας εἰς οἴχονο- 
᾿ »ο [ἢ ᾿ ' 

μίαν συμφερόντιυς μεταδαίνειν, μετάμέλεια χέχλν,- 
ὑπηδε τ τς ἰκαρεήμη τὰ ἄν ἊΝ ὑσάμαα, ἡπια ̓ ς πααῆ 

ται, ᾿Βπειδὴ χαὶ χεὶρ ἐπ᾿ ἐμῶν μὲν, τὸ μέλος 

Θεοῦ δὲ, ἡ πρᾶξις λέγεται, Ἑπειδὴ γὰρ ἀόρατος ὁ 

Δεσπότης, ἡ δὲ διάνοια ἡμῶν σώματι: συγκραξεῖσα, 
δ» ᾿ νΝ ., ΟΥΥ "ἢ " ἧς ἈΣ , » -: - πος 

ἐξ ὧν οἵδεν ἀκούειν ἄωδεῖ τὰς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ, 

ὃ κρεῖττον εἶνα: νο- 

ἐπὶ 

προσηγορίαις ὀνομάζει 

λέγειν. 
ἢ ὅ 

τοῖν δημι οὐ ὍΌΝ 

μάγοι τὴν 

ταῖς τῶν ἡμετέσγων μελῶν 
συνιέναι ἡαᾶς θέλουσα ὃ πεοὶ Θιοῦ βούλεται 

Χειοὶ χτίζορεν ὑμεῖς, Τὸ 

Θεοῦ χεῖρα χαλεῖ. 

οἱ τοῦ 

Αὐτίκα καὶ οἱ σχνίπα 

(2) Ἴσ. χρωυξνους. 
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ἐχ τῆς γῆς ἐξαγαγεῖν οὐ δυνηθέντες, καθάπερ Μωῦ- 

δάχτυλος Θεοῦ ἐστι τοῦτο, εἴπην 

19... Τίς δ᾽ ἀν εἴποι Μωῦσέως ἔλγον, 

ποῦ θεοῦ ϑθσος ; χαὶ δύναμις 
πῶς 

σῆς, φησὶ, 

(Ἐξό δ. γα, 
δ βεσλαν εἶνας τῆς 

αὐτοῦ, ἦ κατωνύμασται, οὐχ ἡ ἐν ἕξει αὐτοῦ" 

Ὑὰρ οἷόν τε ; ἀλλ᾽ ἢ τὸ δονχτὴὸν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἔχος- 

τῆς ἀτελίᾳ δειχνύουσα, πόδες, ἡ παρουτία, 

ἐπειδὴ ποσὶ πχοαγινόμεθχ οὗ ἕὰν στόικα, 

τὸ πρόσταγμα, διὰ τὸ τῷ στόματι φθέγγεσθαι 
ἀνθρώπους. Οὕτω καὶ ὀργὴ θεοῦ ἡ παιδεία αὐτοῦ, 

τῷ Μωυσῇ, τοῦ λχοῦ 

γαὶ θυμωθεὶς 

ὀρνῇ ἀπολέσω αὐτούς (Εξόδ, τ0.. θυμὸς 
δὲ Θεοῦ καὶ βασιλέως οὐχ ἀναμένει τὴν παρὰ ἀνθοώς- 

που συγχώρησιν, ἵνα γένηται θυμός" ἀλλ᾽ 

κινεῖται, ἀέγε: ὃ 

τὸ 

Ναὶ 
ὑδὴὡ ᾿ 
ΩΣ, ΦΑΣ 

ποὺς 

ὕγεραν ἢ , ΡΥ ἡ κατὰ τῶν ἐπταιχότιον λέγεται 

μοσγοποιέσαντος᾽ γαὶ νῦν ἕασόν με, 

ΧΧΧΙΙ, 

ἄν γένηται τὸ ἄτοπον, πρὸς 
.ἃ 

ὃν ᾿Ααρών (5:0. χνι, ἀθ, 48)" Λαὸς 

καὶ ὅράωις ἐν δα; τῶν 
ΠΡ δε Η ᾿ Εξῆλθε γὰ ἢ 

τὴν , αὶ 

Ὅμοϊως ἄρα χαὶ ὅταν 
γένηται, 

τὸ θυιμιχτή- 
ἥ 

νηχότων, χαὶ 

Κυρίου, 

αὐτὴ 

9". Ν 

τῶν ἔτ: ζώντων. ἵ-- καὶ 
ἦρχται θραύειν τὸν λαόν" Ἢ 

τὴν κόλασιν ἀογὴν χαλῶν. 
μεταδολή τις τῶν οἰ χονομιῶν τοῦ Θεοῦ 

ἡ θεία Τραρί. Ταύτην 

ὙΠ 

πτῶσιν 

μεταμέλειαν αὐτὴν ὀνομαΐει 

ποῦ θεοῦ τὴν μεταμέλειαν εἰδὼς, οὐ πάθος αὐτοῦ ὁ 

Προφήτης, ἀλλ’ οἰχονομιῶ» ἔναλλαγήν᾽ δειχνο μένων 
ὈΑΣ ΨΕ ΕΘΝ ᾿ Ξ ὡν . 

αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ἀγίου ἄν νῶν, πληγῶν τῶν χατὰ 
- Ων δ 

νὖν ὃς χάμπης, γαὶ τοῦ ἹἸσναΐλ, νῦν μὲν ἐουσίδης, 
ἀμ : πῆρ βρούχου καὶ ξτϑοῖ ιν καὶ τῶν τοιούτων: καθ΄ ἕγχα- 

στὸν τούτων ἐδόα, Νιετανόησον, ΚύριΞ (Δμ. νὰ, 8, 
« 6), ἐπὶ τούτῳ οὐχ ἐλέγχων τὸν θεὸν, ὡς καχῶς 

ποιοῦντα, καὶ παραχαλῶν αὐτὸν πρὸ ἢ 

παρανληθῆναι, τῆς παιδείας δὲ μεταδολὴν εἰς τὸ 

χρεῖττον νενέσθα: πχραχαλῶν, 

ὥλΡ. ὙΠ|, νογβ. 30. Καὶ φκοδύμησε Νῶς ρθυτιχστὴ- 
ριον τῷ Θεῷ" καὶ ᾿δαδο ἀπὸ πάντων τῶν χτηνῶν τῶν 
καραρῶν, κυὶ ἀπὸ πάντων τῶν πετεινῶν τῶν χαραρῶν, 

γαὶ ἀνήνεγκεν αὐτῷ ὁλοχαςπώτεις ἐπὶ τὸ θυσιασ- 
Ἐπ 

͵ 

ϑγρς Γ Σ 
Διοοίόβου, Συνεχώρησεν ὃ Θεοὺς προσάγειν φυσίας 

καὶ τοῖς περὶ τὸν "Δότλ πρότερον, καὶ τοῖς πεοὶ τὸν 
Νώς, μετὰ τὸν χατακλυσμόν χαὶ ποῦ ᾿Αῦ; μαὰμ καὶ 
᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιχκὼδ ὕστερον καὶ πρώγν ξατο τὰς 
θυσίας, προειδῶς ἕξειν χαιρὺν, χαῇ' ὃν χρεία χαὶ 
αὐτῷ θύειν γινήσιται, ἀφιστῶν τοὺς Ἰσρχηλίτας 

Ὲ Ἔν τες ἈΠΕ, ΑΛ ΩΣ τερον τοῦ προσάγειν τοῖς εἰδωλ θυσίας, Ὡς ἄν εἰδότες προρϑδαν ἐν πὶ ΝᾺ ΤΕ β Ἰουσαῖοι, ὅτι τὸ ρύτ» Θεῷ ἐκ πατέρων ἐστὶν, ἔτο:- αεσονς, ΘΑΝεΝ «τος δὴ ς ΠῚ τὴν . 5 Ἂ μότερον τὸ πρᾶγμα δέξονται, λέγω δὴ τὸ τῷ θεῷ 
θύειν. 

ὕλρ. ΙΧ, γουβ. 3, Καὶ πᾶν ἑρπετὸν, ὃ ἐστι ζῶν, 
; - Μ ᾿: -- 

ὑμῖν εστά! εἰς βοῶσιν' 

ὑμὶν τὰ πάντα, 

ἄγη, ρὰΣ κόον ἈΝ 
ὡς λαχᾶνα χύϑτου δερωχὰ 

ΜῊΝ "κα ὅν. «ἢ τ Η με Ὅτ: ἐλ Υν ἡμᾶς τὸ χρετωφαγεῖν 
νὰ νέ ἐξ αηρῦο, “᾿΄᾿ Ν ἐπέτρεψεν, ἡ ἔχύαστις ἔδειξε, Ἰ|γωσχυνεῖται γὰρ χαὶ ἡ ορίῃς ϑϑμδθων.-. ᾿ μετὰ τὴν Χριστοῦ χάριν πὸ ΚΒ τῶν ἀλόγων. Οὐχοῦν 

, Ἂ 
πάντα ἂν προσεχυνήθη, μὴ προλαδούσης τῆς Ἀϑεω- ἔ Ξ 
φαγίας, 

([) Νοητέον 
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ν6γ8. 36. Καὶ εἶπεν, Εὐλογητὸς Κύριος ὁ θεδς τοῦ 

Σήμ' καὶ ἔσται Χοανχὰν παῖς αὐποῦ" 

τ 

Διοδώρου, Διὰ τί ὃξ μόνον ἐπὶ τοῦ Σὴμ τὸ, εὖλ 

Ὑητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Σὴμ, οὐχὶ 
ὃ ᾿ ᾿ 

1Ζφεθ ; καὶ μὴν κοινῇ τῶν δύω ἡ εἰς 
Ὁ δὲ Ε ἰ 

μή, ᾿Αλλὰ τὸ ἐκ τοῦ Σὴμ σπέρμα πιστὴν» ἦϑι 
κ᾿ Ξ' " ι ω κι ᾿ἿΝ 

μένην τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸν ᾿Αὔτγχχυ χυὶ τοὺς 

Ἄν δὲ 

᾽ - “ Ἁ 

αὐτοῦ, γαὶ τὸν Κύριον ᾿[ησοῦν τὸ κατὰ 
ἣ ἀ τος Ὁ ; 

οὖν, ὅτι προλόσεις ἦσαν τοῦ Νῶε τὰ λεγόμενα ἐν 
ἥ ὃ 

σχήματι: εὐλογίας, καὶ χατάρας. Καὶ γὰρ 1ξῶσαις, 
“» δ, } 

γαὶ 'Ρωμαίοις ἐδούλευσε καὶ δουλεύει τὸ σπέρμα 

Χαναὰν, αὐτῷ δὲ οὐδείς. 

ογ5. 957. Ἡλχτύνα! ὁ Θειὸς τῷ Ἰάως ᾿ ἀχ ὑδατε 

οἰχησάτω ἐν τοῖς οἵχοις τοῦ Σέ μ᾽ χαὶ νενηηήτω Χαναὰν 

παὶς αὐτοῦ, 

Διοδιύρου, Πλατύνα! ὁ Θεὸς τῷ ᾿Ιλφεῦ, χαὶ γατ- 

οιἰκησάτω ἐν τοῖς σχηνωματ' Σήμ χαὶ γένη" 
: 5 Ἐ Δ... ἥ 

θέτω Χανχὰ» παῖς αὐτοῦ" ἢ γατὰ τὸν ᾿Αχύλαν, 
ε " Ἔα; - κα 

δοῦλος δούλων ἔστω Χαναὰν παῖς τοῦ Σὴυ, ἢ 

τοῦ ᾿Ἰλφεθ, διὰ τὴν ἀμαρτίαν. Καὶ Χὰμ οὐ δέχεται 
τὴν κατάραν, διὰ τὸ ηὐλογεῖσθα: τὴν ἀρὴν ὑπὸ τοῦ 

Θεοῦ. Τὶ δῴεῦθε, καὶ κατοιγησάτω ὅ ᾿Ιάφεῦ ἐν τοῖς 

Σὴμ ὁρᾷς, ὅτι πάντα 

προφητεία ἣν διὰ προφάσειύς τινος, ἄντὸ με" εἰ 

καὶ γὰρ μετὰ ταῦτα Μαδαΐ, 
ποῦ Ἰάφεθ ὧν υἱὸς, τὸ χάλλιστον 

τὴν διηδίαν, μέρος 

σγηνώμασι τοῦ ξὐργ ταξ 
ΕΥ 
᾿ὴ 

φανερουμένη ; σεως 

τουτίστιν ὁ ΜΙ ἤδης, 

Σὴμ οἰχάστων γατέτλε, 
τῆς. 

τῶν τοὺ 
οὐκ ἐλάλιστον τῆς τῶν Πευσῶν 

ὅκν. ΧΙ γότϑ, 17, Καὶ ἔζησεν "Βῦερ, μετὰ τὸ γεν- 
᾿' " 

νῆσαι αὐξὸν τὸν Φαλὲν, ἐδδομνίχοντα χαὶ διακόσια ἔτη, 

χαὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ ἐξιςυΣ σας καὶ ἀπέθαυνς, [ἰζαὶ 

ἔζησε Φαλὲν τριάχοντα χαὶ ἑκατὸν ἔτη, καὶ ἐγέννησε 

τὸν 'Ραγχῦ, 

Διοδώρου. 

ἑαυτοῦ ζωῆς ἔτεκε τὸν 'Ραγαῦ: πὶ δὲ τοῦ Φαλὲκχ 
Ν Ἶ ᾿, " το γέγοντν ἡ πυργη ποία, δῆλον, ὅτι γαὶ ὁ "Βόε9 τότε 

περιῆν, χαὶ μετὰ πλείονα ἔτη τῆς ὡτρλως ἂν- 

ἐχώρησε τοῦ βίου. Οὐχοῦν ὁ ᾿ἔδοαία φωνὴ ἀπὸ τοῦ 

“Βόερ ὠνόμο Οὐ ἡ γλῶώ:σα διεφυλάχβη, πάντων ὑθερ ὠνόμασται, Οὐ ἡ γλῶώπσα διεφυλάχθη, πάντω 
τῶν ἄλλων εἰς διαφόρους μερισθέντων φωνὰς, διὰ 

τὸ μὴ συμφωνῆσαι τοῖς ἄλλοις ἴσως εἰς τὸ τῆς πυο- 

γοποιίας ΟΝ εἷς 

γοχβ, 32. Καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέρα: Θάδόα ἐν 
Χαῤῥὰν πέντε καὶ διαχόσια ἔτη" χαὶ ἀπέρανε θαῤῥα ἐν 

Χαῤῥαν. 

Διοδώρου. Εἢ ὁ πατὴρ τοῦ “Αὔραμ δομῶν εἰς 
τὴν Παλαιστίνην, ἀπέθανεν ἐν Χυῤῥὰν, πῶς ὁ Θεὸς 
φαίνεται τῷ “Αὔὐραμ λέγων. “ὔξελθε ἐκ τῆς γῆς 
σου, καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, χαὶ πορεύου εἷς 
τὴν γῆν, ἦν ἂν σοι δείξω, ὡς ἀννοοῦντ' ὅποι γοὴ 
ἀπελθεῖν αὐτόν ; ᾿Αλλὰ τὴν ἀμοιδολίαν ὁ μαγχάσιος 

᾿ : ὶ 
λύει Στέφανος λέγων (Πραξ. γι, 3). Ὁ Θεὸς ὥφθη 

βραὰμ, 
Ἐξ οὐ δῆλον, 

τῷ πατοὶ ἡμῶν ποὶν ἢ κατοικῆσαι αὖ- 

ἐν Χαῤόάν. ὅτι θάῤῥα διὰ τὴν 
ΓΕ ΤΕ ΤΉΝ ἘΚ ΓΜΕΝΝΙς ΡΥΓΎΝ ας ἡ τ ἐν Βαδυλῶν: τῷ "λύραν. ὁπτασίαν ὁρμᾷ 

μετὰ τοῦ γένους κατοιχῆσα! τὴν |Ιχλαιστίνην' ἀλλ᾽ 

τὸν 
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, 

π 
ξ ᾿ 

ἰθεὶ 

ΟῚ Ἕνα, σὰ’ " αὐτοῦ γεννωμένους γληφονομῆπα! τὴν 
Ἂ πὶ Τὰ ἰ, Ἀδδε- : ἐν Χαῤῥωχλ ὁ Θθάῤῥα. καὶ 

᾿ ἰών δε Ἐαποος 
εὐυτὴν λοιποὶ πάντες, Ὃ ὃὲ 

Θ᾿. 
φευτέρας 

Υἣν τῆς 

ἐπαγγελί ας, κατῴκησεν 
ὑξπὰ ρὸν πούπ, τὲ οἱ 
ἐπόνυ σοῖς, κτην " Ε Υ 
ΡΣ ΩΝ τι τῶῦ πατούς, οἷμαι, 

γαταξιοῦ 

ζῶντος, 

χλήσεως, τῆς εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγε 
τον γὰρ τὸ, ἔξελθς ἐχ τῆς γῆς σου, χαὶ 

ἐκ τῆς συγγενείας σου, οὕτω καὶ τὸ, ἐκ τοῦ οἶχου 

ποὺ πατρός σου εἴρηκεν, εἶνα ὁ πατὴο τῆς Ἔχκλη- 

σἷας ᾿Αὐρ ρυὰμ κἀκεῖνο πληρώσγη, τὸς ὁ φιλῶν πᾶς 

τίοα, ἢ υηπτέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐχ ἔστι μου ἄξιος 
λέγει. μετὰ τὸν θάνατον τοῦ 

ἐξεληλυθέναι ᾿Αὔραλμ, 
ἦν τῷ μερὶ τῶν ἐτῶν 

ο ἤδη ἐπεσημηνάμερα, Ὅτι δὲ 
ἐδούλετο κληρονόμον τῆς γῆς :- 

τὰ κατὰ τὸν χωρισμὸν τοῦ 

πατρὺς ἐκ τῆς τὸν 

ἄλυτον 

σχὼς 

ἐ τὺ ὕλν. ΧΙ, 

ἀνατωβέντων, 

νοῦ, 13. Παραγενόμενος ὃ τῶν 
ἀπήγγειλεν "Δόραμ. τῷ περάτῃ" 

τῇ Μαμύρῃ ᾿Αμοῤῥαίου 

ἀδελφοῦ Αὐνᾶν' 

Τρία. δὼ ᾿ αὐτὸς δὲ χατῴχει 
τοῦ ἀδελφοῦ 

ποὰς 
σγὼλ, καὶ τοῦ 

φ 4 ας δ οἵ ἦταν συνωμότα! τοῦ “Λόραμ. 
Διοδώρου. Τὰ ἐπέχεινα τοῦ ᾿Ιοοξάνου διηγησάμε- 

νος ὁ Μωυσῆς, τουτέττ' τὸν πόλεμον, ὅν ἐπολέμν, ταν 
Ὠέρσα: περὸν τηὺς βχσιλεῖς πῶν Σοδομιτῶν χαὶ ἴῸ- 

μόῤῥων, τὸτε περάτην καλεῖ τὸν ᾿Αὐραὰμ, ὡσανεὶ 
πέσαν οἰχοῦντα τοῦ ᾿Ιορῦάνου, Ἐπάν: γλ5᾽ αὐτὸς δὲ τ .» ' ἴμει 
ΤῸ ᾽Ὶ πὰ ῃ - δ 6 - .» Η ΑΝ 
χατῷῴχει πρὸς τῇ δρυΐ τῇ Μαμόρῇ, δεικνὺς διὰ τι 

περάτης ὥνομἄσθη νῦν, 

ὅκλνρ. ΧΥΎΤΙ, νογβ. 14 
τὴν σάφγα 

ὁ δόν, 

τοῦ γένους 

“ς ἢ πὰς, οἷ ν 
. Καὶ ἄρσην, ὃς οὐ πεοριτμη- 

᾿ ᾿ ἼΨΨΡ: - 
ἀκροθυστίας χυτῶν πῷῦ 

ω 
τὴν διὰ 

θήσεται ΞῪΞ 

ΞΕ τῇ ἐξολυθ»ευγήσεται ψυχὴ ἐχεί- 
νη ἐκ πῆς" ὅτι ϑιάχην μοῦ 

διεσκέδασε, 
Διοδώρου, Καὶ ἀπερίτμητος, φησὶν, ἄρσην, ὃς οὐ 

, -" “΄ 

σάρχο τῆς ἀκροδυστίας 

ἐξολοβῃρενδήσεται ἢ ψυχὴ ἐκείνη 
πιριταηθήσεται τὴν αὐτοῦ 

Ε ἢ τῷ γῆς ὥρη 
τῇ ἡμέρα τῇ ὀγόόῃ, 

᾿ Ἢ μὴ - Ὁ 

ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς ὅτι τὴν διαθήκη» οὐ διςσχέδα- 

σαν. Οὐχ ἐπειδὴ τὸ ἔλγον τῆς περιτομῆς ἀναγχαῖον, 

ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ὁ διαθρήχη ἀθετεῖται ποῦ σημείον, δι᾿ οὔ 
: ἐν Ἶ ΠΟΙΝ ΕΣ. ἢ ἐγνωρίζετο, μὴ πληρουμένου. Τί οὖν ὁ μὴ περιτιμῦ- 

θεὶς ἐξολοθρευθήσεται ; καὶ ἧγς πὸ βρέφος ; τῶν γὰρ 

παπξῆριων ἐπτὶ τὸ πθιβῦο πεμεῖν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη, ᾿Αλλ᾽ 

ὁ Σ. ὃς 
θήσεται’ χαὶ ὁ ̓ἡδραῖος, πᾶς ὁ μὴ περίτέμνων, [οἷ 

ὃς ἀὐεῇ Θεοῦ ἀπόφασις, καὶ πῶς οὐχ ἐδεῦσθῷ οἱ ἐξ- 

ος οὕτως ἔγε:" πᾶς ἥδ, πεοιτέμνε: ἐξηλοβϑεὺυ 

ελθόντες ἔξ Αἰγύπτον ἐν μ' ἔτετ' μὴ Ξε ξο ρ ζτε: 
τοὺς ἐ τῇ ἘΥΝΝΝ τεχθέντας : ἢ πῶς ξύλα μὲν τις 

συλλέξας ἐν Σχύδατῳ, λιθάζεται καὶ ὁ λαὸς ὁ γογ- 

γὐσας πίπτει καὶ κατὰ ὑέοος ΣΑΣ Ο ΤΟΝ οὐκ ἐμὲμ- 

φθὴ δὴ 8 (1) περιτμιερείς ; Ἢ δῆλον, ὅτι ἀπὸ πεοιτο- 

αἷς ἐδούλετο γνωρίζεσηαι τοὺς οἰχτίους, τοὺς ἐν μὲ- 

οι δίετα τοῦτα ὃὲ ἐν 

οὐ χρείαν ἔχον- 

τοῦ Θ:}9), οὐκ 

Αὐτίχα δὲ μετὰ 

τότ: 

χαὶ τοῦ σημείου 

σῷ ἀκροθύστων» πον λάνοντατς, 

ἐρίῳ γενομένους, 
ἥθβος, ἀξ 

τας (πάντες γὰ2 ἐτύγχανο"» οἰχεῖο! 
ἀπήτησε τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, 

(4) Ὁ μὴ περιτμηθεὶς τῇ ἐννοίᾳ κατάλληλον. 

ἘΒΑΘΟΜΙΕΝΤΑΊ ΙΝ ΟΡΝΈΒΙΝ, 

- ἐλ ΤΣ - δου δ, ἦνδ Ὡὐὐ  ,. δᾶ, » ὧν κα πειδὴ θέλημχ Θεοῦ ἦν, μόνον τὸν ᾿Αὔχὰλμ, ναὶ τοὺς α ταῦτά ὀδηγηρέντας εἴς τὴν γῆν τῆς ἐπογγελίας 

" 

τὰ 

καὶ 
λοιπὸν τοῖς ἔθνεσιν ἐπιμιγνυμένους, πᾶλιν ἀπαιτεῖ 

᾿ . ἼΝ ᾿ εἰ τρχαρτ 
τὴν πεοιτοιλήν, εὐ πειδὴ γχὰ9 ἀπὴ τῆς κατὰ τὴν πίστιν 

“ἢ Ν 

στασεως οὐκ ἐγνωρίζοντο, γαθάπε; ἄλογα ἀπὸ γαυ. 

τῆϑης αὐτοὺς ἐν ῷ περιτομῆς ἐθούλετο γινώσχε- 

σθαι. Ἵνχ ἡ περιαίρεσις τῆς σαρχὸς δειχνύη τὸ τῶν 

Ἰουδαίων ἐξαίρετον, Ὃ τῆς προχιρέσεως ἣν μεγίστη 
χατηγορία, 

λρ. ΧΧΙ, νϑῖβ. 9. ᾿Ιδοῦσα δὲ Σάῤῥα τὸν υἱὸν 
ἌΠΟ τὴς Αἰγοπθίας, ἰδὲ ἐγένετο τῷ ᾿Αύραλμ, 

παίζοντα μετὰ Ἰταὰν ποῦ υἱοῦ αὐτῆς. 

Διοδώρου, Τισὶν ἔδοξε, 

θεοῦ ἀποδεδλίοθαι. 

ληφέναι παρὰ ποῦ πατρότ' 

ΝΑΙ δ᾿ ὙΠ Ν 
πονηρὺν ἤντα τὸν ᾿ἰσμαὴλ, 

χρίσε: Διὰ γοῦν τοῦτο μηδὲν εἰ- 

μάρτυς ὁ Ἠαῦλος λἐ- 

᾿Αλλ᾽ ὥτπερ τότε ὁ κατὰ 

ζαχπυξῦ μὰν [παλς τ᾿; 30): 

ἁπλῶς 

χαὶ 
᾿ δ ᾿ 

σαῦχὰ ἐεδίωχε τὸν γῶως, 
Ὥστε καὶ ἡ Σ 

μετὰ τοῦ 

Ἰσχὰχ ἐκινήθη, εἰ χαὶ ἀπλούστερον λέγει αὐτὸ ὁ 

παΐο. ς ἔνν, τὸν ᾿Ισμαὴλ παίϊζουτα βεασαυένη τὸν ᾿Ισμαὴλ 

Μωῦσξς. Οὕτω καὶ ὁ ᾿Αὐεννὴρ, καὶ Ἰωάθ ὁ ἄντεπαρ- 

ἐτάξαντο. ιὋ μὲν, ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ Σαούλ" ὃ δὲ, ὑπὲρ 
»" 

Δαδίξ, Ηαιξάτωσνν, φησὶ, τὰ παιδίχ ἔμπροσθεν 

ἡμῶν {Π ατ' 14), ἀντὶ τοῦ μαχεσάσήιυσαν. ΟἿ - 

τῷ, τὸ παῖξαι χαὶ ἐπὶ μάγης λαμύάλνειν εἴωθεν ἡ 
Τραφά- καὶ ἐμπαῖξαι, τὸ βίᾳ συγκαθευδῆσαι, ; 

γριβ, 14, ᾿λνέστη δὲ ᾿Λύραὰμ τῷ πρωΐ, καὶ 
ἔλυδεν ἄρτους καὶ ἀτκὸν ὕδχτος, χα! ἔδωκεν 
᾿ , Φ οὐδ΄ ἯΣ " ϑ - ν Η γὰρ, καὶ ἐπέθηχεν ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτῆς καὶ τὸ 

ο,, ν ᾽ 

παιδίον, χαὶ ἀπέστειλεν αὐτάν, 

Διοδώτου, Σὺ δὲ ἀχούων, ὅτι ἐπέθηκεν ἐπὶ τῶν 

ἄρα «ἧς ᾿Αγχρ ὁ ᾿Αδραὰμ τὸν ἀσκὸν τοῦ ὕδατος, 
Ν 

χαὶ τοὺς ἀρτοῦς, καὶ τὸ παιδίον, αὐ νόμιζε τὸ παιδίον 

ἐπιχεγαθνκέναι τοῖς ὥμοις τῆς μητοὺς" χαὶ γὰρ ἦν 

ἢδι πεντεχχιξεχαςτύς" ἀλλ᾽ ἄχους τῆςς ἀκολουθίας λε- 
᾿ - “ ῷ 

γούσης. ᾿Ανίστη ὃὲ ᾿Αλναὰμ τῷ πρωΐ, χαὶ ἐλαῦεν 
" ἡ ἢ ᾿ “ἊΝ ᾿ Ὡς γε μν-. 

ἄρτους, χαὶ ἀσχὸν ὕδατος, καὶ ἔδωχεν ᾿Αγχο, χαὶ 
, - ἀν " » ) 

ἐπέρθνχκεν ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτῆς καὶ τὸ παιδίον, οὐκ 

ἀλλ᾽ ἔδωνχεν. 

ἔδωκε χαὶ τὸ παιδίον. οὐχὶ 

ὥμων αὐτῆς, ᾿Πᾶχα δὲ ὅπερ καὶ ὡς ον ἐστιν, οἱ 

, βδέφη 
ἐξύγχανου, οἷς τεσσαραχονταετὴς “αὶ μελισσ Ξϊ σι ἃ 

ἐπέρηκεν, ον γὰρ συνάπτεται τὸ, 
Ἐάν: " ἐν 

τῷ, ἐπέηηχεν ἐπὶ τῶν 

χατ᾿ ἐχεῖνον τὸν χρόνον πεντεχαιδεχαετεῖ 

χρόνος τῆς ἡλικίας ἔκααζεν εἰς τὸν τοῦ γάμου χαι- 

δόν, Αάδε γὰρ μοι τὴν ἀναλογίαν ὅλης τῆς ζωῆς, χαὶ 

τοῦ χατὰ τὸν καιρὸν γάμου, χαὶ οὐ ϑαυμάσεις, εἰ ὁ 
: : ον κου αως 

πεντεχα δεχχετὴς ἔτι βρέφος ἦν, τοῖς ὠμοῖς τῆς γὲν- 

νη τάπης ἐπιτιθέμενος, 
ΝΝ εἰ ὝΥΥΙ 

ὕλρ, ΧΧΙΙ, νοῦβ. 1. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα 

ταῦτα ἐπείοαζεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδραὰμ, 
ἰνς; τ ν 

Αιοδώοηυ, Μέλλων Μωυσῆς ἱστορεῖν, ὅτι ἤτησεν ὁ 

Θεὸς βυσιασθῆναι πὸν ᾿Ἰσχὰχ, ἤνα μὴ ὑποπτεύ- 

σῃς ἀνθοώπου φυσίαν αὐτὸν ὁσέγεσθαι, εὐθὺς ἀνα- 

αὐτῷ 

ἡνοὺς, διὰ τοῦτό φησιν, ἐπείραζεν, ἀντὶ τοῦ οὐχ 

ἀληθῶς ἥτει, ἀλλὰ δοχειον δεικνὺς αὐτοῦ τὴν πίστιν, 

ψεογθ, ὃ. Καὶ πορευθεὶς εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψη- 

λὴν, ἀνένεγχε αὐτὸν εἰς ὀλοχάρπωσιν ὑφ᾽ ὃ» τῶν 

ὀρέω", ὦ. ὅν σοι εἴπω. 

Διοδώρου. ᾿Βπισῃμήνασθα: δὲ χρὴ, ὅτι πολλάκις 
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ποὺ τούτου τῷ ᾿Αδραὰμ θυπτίαν ἐάν ἐπὶ ἧκ οὐδε- Α 
ὯΝ Ἢ 

πῦτε ὁ Θεὸς τύπον τῆς θυσίας ὑπέδειξεν, ξ νῦν. Πα- 

ὃς πὲν ἦν τὴν ὑψηλὴν, καὶ ρούθνητι νὰ; πεν, θὰ τὴν Ὑ τὴν ὑψηλήν, χα! 
ΗΜ " Ξ Ἷ ἘΝ " το ϑος 

ἄνξνεγαξ αὐτὸν εἰς ὁλοχάξπωσιν ὑφ' ἕν τῶν 
Ἢ - { "ν᾿ ν 

πω. Μέποητε οἷν ἐκεῖνον ὑπεόξιζε ὁρίων, ὧν ἀν σα: ε 
- ᾿ ἣ 

ἯΡΌΣ ἐϑκασριθῃ ; 1. τὸν τόπον͵ ἔνθχ αὶ ὁ 
᾿ [ἢ - ῇ Ψ 

χαὶ τύπος τοῦ πάδους σὐ 

τῶν Φυλισταίων τῷ δοιὰ ἀρὰτ᾿ υτον τῶν ΤΝ ἀὐίμο, 

κῶν 
᾿ 

γα. 14. Καὶ εἶπε, Μὴ ἐπιδάλης τὴν χεῖρα ση9 

ἐπὶ τὸ παιδάοιον, μυὴδὲ πουΐσηις αὐτὸ τκη δὲν" νῦν 
᾿" - ᾿ μ" " Ὗ 2 Η 

γὰρ ἔγνων, ὅτ' φοδῇ τὸν Θεὴν σὺ" καὶ οὐχ ἐρεί- 
Ξ ἃ - Σ κἢ σὺ τοῦ υἱοῦ σοὺ τοῦ ἀγαπητοῦ δ ἐμὲ, 

ὌΝ : τ ἢ ἡ ἘΝ ΨΈΈΕΕΣ 
ἀιοοώρου, Λέγει νῦν εὐνων, ὡς πὸΆ κχατάυλς 

ὄψομαι, εἰ κατὰ τὴν 

πὰ θεν αἰαῖ; ιν» τῷ 
- - . » - ᾶὅ “ 

Ὥσπερ γὰ) ἐκεῖ οὐκ ἄννοιαν εἰσάγει Θεοῦ, ἀλλὰ 

μὴ ἀμυρ- 

, - “Ῥῃ. 

γρανγὴν αὐτῶν συντελοῦν- 

πεοὶ Σοδόμων εἶτ αένον, 
ἐδ ς τας 

7 “ΓΌξΣΙ ἂν ἐν 122 Ὧν γατῖλῆεν ξ Ἂ Ι ακ᾿ : - ως Ὶ 5 

τωλὸς ἤδει: Οὕτω νῦν καὶ τὸ, ἔγνων, ἀντὶ τοῦ, νῦν 

ἔδειξας, ἢ ἐγνώρισας, ὅτι σὺ φοθῇ τὸν Θεὸν, Δηχεῖ 

δὲ τίσι, μὲ τὸν Θεὴν, ἀλλ᾽ ἀἄννελαν εἰρυκἕ 

ἔγνων" ὡς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μὲν ΟΝ κοιλς ὑμολον 

γοῦντα δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἄγνοιαν, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ ώ- 

ρἶσσντα τὴν τοῦ ᾿Αὐραὰμ, πίστιν. ΤΑλλοι δὲ φασι τὸ, 

αν πὸ; νῦν 

“ 4: - τα " τὰν 

νῦν ἔγνων ἦν τῇ δηαΐδε, ἐπαμφοτερίζειν, Ναὶ 
-- φε . - ἢ ᾿ ε 

ποῦτο γὰρ τηρχίνειν ἄμα, καὶ ὅτι νῦν ἐγνώρισας, 
ἥδ ἐὰν ; ἔν 

ἀνπὶ τοῦ πᾶσιν ἔδειξας, καὶ ἐποΐητας φανερόν, 

δύ, 18. Καὶ ἀναδλέψας ᾿Αὔραλῃ. τοῖς ὀσθαλ- 

ποῖς αὐτοῦ, εἶδε’ καὶ ἰδοὺ χοιὺς εἰς Ἀχτεχόμενος 
- « Ἵ 

ἐν φυτῷ Σαῤὲχ ἐκ τῶν χεράτων, Καὶ ἐπορεύθη 
᾿Αδραὰμ, γχαὶ ἔλαῦε τὸν χοιὸν, χαὶ ἀνένεγχεν αὖ- 
τὸν εἰς ὁλοκάρπωσιν ἀντὶ 

Τὸ ἐν φυτῷ, οὐχ ἔχει ᾧ Σύρος 

αὐτοῦ. 

. μόνον 
ὄνυμια τοῦ φυτοῦ εἶναι γὼ - 

᾿Ισχὰχ τοῦ υἱοῦ 
Διοθώσον, 

δὲ τὸ Σαδέχ, Τοῦτο ὃὲ τὸ 
μίζω, Τοῖς ὃς ᾿Εὔϑαίοις δοκεῖ 
μαΐίνειν, Καὶ τοῦτο δὲ τοῦ μυστηρίου τοῦ σταυροῦ δὴη- 

τὸ Σαξὲχ ἄφετιν ση- 

" ΄- Ω 

λωτιχὸν ἂν Ξἰη- 

᾿ φ ὙΠῸ -: 2 Σ τ 
ὕλρ. ΧΧΙΥ, νόρος ἢ, Καὶ εἶπεν ᾿Αϑραὰμ τῷ παιδὶ 

ὥ -- ᾿Ὶ Ἔ πὰ ΩΝ Ν 
αὐτοῦ τῷ πρεσδοτέρῳ τῆς οἰκίας αὐτοῦ τῷ ἀρ- 
χουτι πάντων τῶν ὑπαρχόνπων αὐτῷ θὲς τὴν 
λεῖρά σου ὑπὸ τὸν μηρόν αν. 

Διοδώρου, Τινὲς φὰσι, τὸν Σύρον καὶ τὸν ᾿Βύραϊον 

μὴ οὕτως ἔχειν τὸ, θὲς 

οὐλ μαος ἀλλ᾽ εἷς αὐτὸ 
: διαδοχῆς ἢ εὐληγία τὸ, 

πλυθύνεσθε. ({Ἐνν ας. 38). Ὑπηρετεῖτο δὲ τῇ εὖ- 

χεῖρα σου ἐπὶ τὸν μη- 
" μ᾽ ἐ Ψ » 

με “ποαιογυνον σή ανον" 

Η 
τοὺ 

Αὐξάνεπτῃς, ἦν, 
νΑ 

λογίᾳ τὸ ὄργανον τὸ παιδοποιοῦν, Τοῦτο ὃξ κα 
ν τῆς διάδηειρα,ς ἐδέξατο, τὸ ἐκ τ 

᾿Αῦρα ἀμιαί κίον ἴων ων τὸν Θεὸν,’ Διχαίῳ δὲ 
ὲ 

καὶ τὸ σὴ- 

οὗ σπέρματος τοῦ 

δὲ ποὸ πάν- 

ον ἧ πο 

ὔλρ. Χχν, 
᾿ Ἰ “- 

ἐν αὐτῇ" 

ΘΙ, 29, 

εἴπ δὲ Εἰ οὕτω ΤΥ 

᾿Επορεύθη δὲ 

᾿Εσχκίορτων δὲ τὰ παιδία 

μξλλει γίνεσθαι, ᾿ Ι 
ἵνα τί μο! ποῇεσθαι παρὰ 

Κυρίηυ, 

τοῦτο ; 

ΤΠΟΘΟΒΙ ΤΑΡΒΒΒΕΝΒ1Β 1815 

Διοδίύόρου. ᾿Επορεύθη δὲ Ρεῤέχχα καὶ πυθέσθαι 

ΩΣ δον. Ὑ “παν τοῖει [661 εἰδ᾽: τοῖς Ἰνησίως προσ- 
᾿ ο “5 ᾿ 

εὐχομένηις ἀνχγ'ιοτῖν γαὶ συλλένειν τὴν διάνοιαν εἰς 

τὸ τυχεῖν τῆς τοῦ Θεοῦ βοηθείας, Τινὲς δὲ φᾶσι ποὺς 

τὸν δελγισεδὲν ἀπεληλυθέναι αὐ "τὰν, στογαπμῷ κἂλ- 

λον ἢ ἀληῃείᾳ χρώμενοι, 

ργῳ. 9. καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸς μετὰ τοῦτο 

αὐτοῦ, καὶ ἡ σεῖο αὐτοῦ ἐπειλγαμένη τῆς πτέρ- 

γῆς αὐτοῦ" καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνγμα αὐτοῦ, Ιαχῶδ, 
᾿ ᾿ ᾿μ - ἐξ ἣ Ἂν 

ἰσαὰκ ὃὲ ἦν ἐτῶν ἑξήκοντα, τε ἔτεχεν αὐτοὺς 

“Ρεδέχκα. 

Αιοδώργω, Διὰ τί τῆς πτερνὴς τοῦ Ἤσχῦ ἐπειλημλπ 
͵ 

μένης, ὁ ᾿[οχὼξδ᾽ τίχτεται - Τοῦ Θεοῦ δειχνύντος, ὅτ' 

κρείττων τοῦ ἀδελφοῦ φανεὶς ἐν τοῖς τῆς ε 
τὰ τῆς πρωτοτοχίας λήψεται βιαθεῖα, (αὶ 

βῆς ὕασηροξ εἰέζεξο: γὐῤοξῆς 

γῶνας ποὺ οσελθϑὼν, 

ἘΠῚ 

Ἰουδαίων τε καὶ 

ἀγῶσι, ' 

παλαίων μὲν, ἔξεισι 
ἜΣ » ΓΝ Ὁ 

πιέρνὴς εἰς ὁξ τοὺς 

τιμῆς 
Ν 

ἄν τις τὸ πὸ 

τούτου ὁ 

αὐθαχιρέτουι 
ν - ᾿' εἶ ὦ 

εἴληφε τῆς τοὺς στεφάνους, Καὶ μὲτ 

Αάδη, δ' 

Χριστιανῶν" ὡς περὶ "- 

ἄγμα τύπον 

᾿Α ππόστοληος τὰ κατὰ 

τὸν Μαροῦᾳ, καὶ τὸν Ἴσχλκ. ΠΙρυσχηούε: γὰρ ὁ 
πρεσὸ ἰπεϑος πανταχοῦ, χαὶ ἐχδάλλεται" ὁ δὲ νξος εὐὖ- 

δοχιμεῖ, χαὶ κληρονόμος γίνεται, 

ρον. 33. Καὶ 

Καὶ 
͵ ἜΤΙ ἢ 

πρωτοτόχια τῷ ᾿ἰακώ. 

“Ομ οσὸν μο! σήμε- 
. »Ἔ: .. 

Ἡσαῦ τὰ 

1 ἐ Ὁ 
ἸΙαχτ" 

Με ὅς “ἃ 

ἀπέθοτο δὲ 

εἴπεν΄ 

ρον, ὥμοσεν αὐτῷ' 

Διοδώρου. ᾿Ανάξιης ἦν τῶν πρωτοτοχίων ὁ Ἡσαῦ, 

βίον ἀγριώτερον ζῶν, καὶ λυπῶν τοὺς γεννήσαντας, 

ΟἹ ᾿Ιουδαῖοί φασι πρωτότοκον εἶναι τὸν ᾿Ιακιώδι Ποῶ- 

τὰς γὰρ ἐν χοιλίας πλάττεται ὁ δεύτερος γεννώμενος. 

λΡ. ἌΧΥΉ, νοῦθ. ἀι. Καὶ ἐνεχότε: Ἤσαῦ Ιαχὼδ 

περὶ τῆς εὐλογίας, ἧς εὐλόνησεν αὐτὸν 

πατὴρ αὐτοῦ, εἶπε δὲ ἫἩταῦ ἐν τῷ διανοίᾳ, ἐγ: 
τοῦ πένθους τοῦ πατούς 

᾿Ισαὰνχ ὁ 

γισάτωσαν αἱ ἡμέραι 
ΓΙ 4 4 Α [ Ν ὟΣ ἣΝ . 

μου, ἵνα ἀποχτείνω ᾿Ιακὼδ τὸν ἀδελφόν που, 

Διοδώρου. Εῤ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ “Πσαῦ ἀπείλησε, πῶς 

ἀπηγνέλη, τῇ ᾿Ῥεδέχγᾳ; Εἰ μὴ τοῦτο βούλεται λέγειν, 
τι ἔκρινεν ἀνελεῖν τὸν ἀδελφὸν, καὶ εἶπεν ἐν τῇ δια- 

“ν᾿ 
Ρήτετι νοίῳ, ἀντὶ τοῦ ὥρισεν" οὐκ ἐν τῇ τοῦ θυμοῦ 

φῃεγξάμενος, μετεόλήθη" ἀλλ’ ἐπὶ τῆς καρδίας ἔσχε 
τὴν χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ μῆνιν. Ἢς τὴν ἐπιμονὴν ἡ μὲ- 
τὴῦ θεασαμένη, τὸν εὐλογηβέντα υἱὸν ἘΣ χῆβε νυ 

ὕλν. ΧΧΧΊ, νοῖ8. 30. ᾿Π ρώτησε δὲ ᾿Ιαχὼδ, χαὶ 
εἴπεν' ᾿Δπάγγειλύν μο: τὸ ὕνυμα. Καὶ εἴπεν" Ἴνχ 
τί ταῦτο » ἐρωτᾷς σὺ τὸ ὄνομά ἀου; (1) χαὶ εὐλόγῃ- 

Καὶ εἶπεν ᾿ἰχκώδ- ᾿ 
ε- 

Εὐττευ 

Ἂ ἢ ᾿Α ᾿ ν διγδώρου. Ανχγνειλόν μο' τί 
" ε , Η ἐ 

ὄνομὰ φτοῦ καὶ τ ἘΣ 

τοῦτό ἐστ' θαυμαστήν. 

Κύριε ὁ Κύριος Σαῶν, ὡς γαυ- 
ἐν τῶν ὴ ᾿ ἐμ. 

μαστὸν τὸ ονομὰ σοῦ ἐν πάσῃ τῇ γῆ (Βαὰλ γι, 1). 

τοῦτο ἐοωτᾷς; καὶ 
᾿ Καλῶς ὁ Ηύριος εἰς ἑαυτὸν 

λέγεσθαί! φησι τῶ, 

Οὐ γὰρ ἂν ἀγγέλου θαυμαστὸν εἴη τὸ ὄνομα, ἀλλ᾽ 
ἢ Υἱοῦ Θεοῦ: ὅτι θρὸς 

Σωτέρ. 

» 
" , ΤΣ τ - , αἱ ᾿Ιηποῦς, ὅτι τοῦ χύσμου 

(1) Ὃ ἔστι δαυμαστὸν πρύσχειται ἐν ταῖς τοῦ "᾿Αλδου ἐχδόσ, 
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Ολρ. ἄΧΧΥΙ. 
᾿Αἰδ. καὶ ᾿Ανὰ. Οὗτός 
Σ χὰ Ψ 2 " 
Ἰαμτὴν ἐν τῇ ἐγήμῳ,, ὅτε 

ΕΆΛΑΟΜΈΕΝΤΑ 

νογβ. 34. Καὶ οὔτοι υἱοὶ 
ἐστι» ᾿Ανὰ, ὃς 

νεμε τὰ ὁποζόγια Σεδεγὼν 

- Η 
τυὸς τῶν 

ΠῚ 

τοῦ πατοὺς αὐτοῦ. 

Φεῖν "πὶ 

ὕδω; βούλοντχ! 
36 Ἢ 

Οἱ ὃὲ 
᾿ -»ω“ τῆν οὖ 

τὴν ᾿σσαίχὴν 

π 
Διοδώζου. 

ΑΝ ἢ 

ἐρήμῳ. 

ὅλρ. ΧΧΧΥΠ. νοι, 1. Κυτήνεγκαν ὃς ᾿Ιωσὴφ 
ψόγον πονηρὸν πρὸς Ἰσοχὴλ τὸν πατέρα αὐτῶν. 

Διοδώρου, Κατ εὐ ες ἂξ ψύγον πὐτηθὸν Ἰωσὴφ 

πρὸς τὸν πατέρα αὐτῶν, 

Ολρ. ΧΧΧΨΗΙ, νοῦϑ. 8. Εἶπε Ἰούδας πρὸς ἀὐ- 

νάν" Εἴσελθς πρὸς τὴν ἐν ὡς: τοῦ ἀδελφηῦ σου, καὶ 

ἐπιγάμόρευσον αὐτὴν, καὶ ἀνάστησον σπέομα, τῷ 

ἀδελφῷ σου. 
Διοδώρον. Τοῦτο καὶ 

προστάττει, Μήποτε οὖν 

ἔγει γὰρ καὶ τῷ Δὐραὰμ διαλεγόμεννς αὐτῷ" 
συντάξει τοῖς πέχλνοις ᾿Ἃ- 

μετ᾽ χαὶ φυλά- 

Ἵ " 
ὁ θεὸς ϑστερῦν 

τοῦ- 

διὰ Μωύσξως 
δας Ἐδοι σή ἡμάκ αν 
δὴ, ξοξουκξι τὴν νύ μον 

γον τ ὰ 
βόειν γὰρ ὅτι: αὐτοῦ : 
» ᾿ “-- “ - 

δραὰλι, γαὶ τῷ οἴχῳ αὐτοῦ αὐτόν" 

Κυρίου τοῦ Θεοῦ, 
τῳ, χης, 89): 19 
ποῖς πενθοῦσ: παι 

τ ἔουσι τὰς δικα:οσύνην 

χαὶ χοίσιν 
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ, 
θίαν, οὕπω ἐδέδωτο τ 
ανερὰ ὁ ἐπαγγελία φᾶνε Χς τ σς 

γεῖ5. 18. Ὁ 
δώσω ; Ἢ 

μάσχον, χαὶ 

ΕΝ ὮΝ 
ὁξ ἀνιστῆν 

ξΞ παραμὺυ- 
: 

ποιεῖν 

Ὁ 
ν 

ὅτε ἧς ἐκ νεχϑὼν ἀναστάσεως 

- Τίνα τὸν ἀῤῥαθῶνά σοι 

Τὸν δυχτύλιόν σου καὶ τὸν ὁρ- 

τὴν ἕν νῇ χε ἐρὶ σου, Κα 
δ 

» 

ἐν γαστρῖ ἔδωχεν αὐτῇ; πρὸς αὐτόν" καὶ 
Τὰ : 
ἔλαθεν ἐξ αὐτὸ 

ἊΝ "“" Ἂ 

Διοδώμαυ, Ἰὰὼν ἀομίσκον, ὃν δέδωχιν 
ἢ ἄ, ἘΝ, ΠΗ 

ΘυΣ, 8’ ΞΡ θὲ ὠρλδς 
ὀρμίσκον" Σ 

217. 0. Ὥγενετο 

δὲ ἦν δίδυμα ἦν γὰστρ ἱ ἴ ὡς ρ᾽ 

Ἔργα. 
Ἐσε [ αὐτῆς. τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ, δαρά. 
Αἰιοδώρου, Τῆς Θ 

Ζαρὰ τὴν χεῖρα προεξξχγαγόντος, ἐν τῷ ὑακτύλῳ 
ἑδμμα κοχκινον ἔδησεν ἡ μαῖα, τίνος ἕνεχεν ; ᾿Βπειδὴ 

σομθαίῖνει τὰ δίδομι τὴν ὁμοιότητα ἀπαραλλάκτως 

5 Ἂν, ὧδδῆν ἄμαρ τιχτούσης, τοῦ τε 

Ἤ « “ - » 
ἔχειν, α γινώσχητα! ἐν τοῖς το ϑεῖσιν ὁ πρωιότοχος, 

᾿Ἐπειδὴ ὃξ συστείλαντος τοῦ Ζχοὰλ τὴν χεῖρα, Φαρὲς 

προεξῆλθριν, ὥσπερ διὰ φραγμοῦ τοῦ Ζαρὰ, διαδαίνων, 

φησὶ πρὸς τὸν Ζαρὰ ἣ π"αἴα, Τί διεχόπη διὰ σὲ φρὰ- 
ΤῊ [ὰ Ρ ἀπ; 

ἀπο Ὁ εἰ δὲ τῶν πρὸς ϑὸν Φαρὲς, τὸν ὥσπε; Ἔλι μῷ 

τῷ ἀδελφῷ χρησάμενον, καὶ τοῦτον ᾿διακόψαντα, εἴρη- 8 

ται, τὴν αὐτὴν ἔχει ἔννοιαν, Ὃ δὲ Σύρος καὶ ὁ Ἑδραϊος 
: : ΠῊΞ ἩΝ ἢ 

φασι, ΤΊ διεκόπη ἐπὶ σὲ διαχοπή ; ἢ μᾶλλον ἂν εἰχέ- 
Β Ν ταρτς 

τως τῷ Ζαρὰ λέγοιτο. Δεῖ δὲ ἐτισημήνασραι, ὅὃτ' ἣ 

τὸ φὖσις, τὸν Ζχπὰ ποωτόκτοχον ἐποίει προξξενεγ- χ φόφις, Ἢ ἐρα πρῶτο “4, Ξποὶ ἐς προς: ἵ 

: Ἔσο ἀν ᾿ δὲ ᾿ ἕ 
χόντα τὴν χεῖρα" ὁ δὲ Θεὸς, τῷ Φαοὲς παοέσγε τὸ 

γι ν, »ρὋιν » , . 

ἀξίωμα. ᾽ξ ο5 ὁ Δαδιδ, καὶ τὸ βασιλικὸν γόνος, καὶ 

πὸ χατὰ σάρλὰ ὁ Κύριος, 

λυ. ΧΧΧΙΧ, νονϑ. ἢ. Καὶ ἦν Κύριος υε:τὰ Ἴω- 

σήφ' καὶ ἦν ἀνὴο ἐπιτυγχάνων" καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

οἴχῳ παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ ΑἸγοπτίῳ. 

Διοδώρου, Ἣν ἀνὴρ 

Σύρον, 

ῬΑΥΤΒΟΙ 8. ΧΧΧΠΙΙ. 

᾿ . : 
ξχδ,. ἘΠῚ ἐπιτυγχύνων, 

ΕῚ χ ἀπ τὰ Οὐ ᾿ , 

τ ἈατᾺ πὸν ματευοοοόμενος, ν γὰρ νον 

Σεθεγὼν" Α ὡς σοφὸς ἐπέδαλς τοῖς 
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αἰνιίγμασιν, ἀλλὰ χαὶ οἵα ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ ὑδιιγούμινος, 

ΟΑρ. ΧΕΉΝΙ, νοῦο. 831, Εἴπε 

Καὶ Και 
ἐπὶ τὸ ἀχρὸν τῆς ῥόδου αὐτοῦ, 

Διοδώσου. ᾿Ραῦξδον μὲν ὁ ᾿Ιακὼξ εἶχεν, 
ων, 

- 
δὲ αὐτῷ, ᾿Ὅμοσόν 

᾿Ισραὴλ ᾿ ᾿ ᾿ 
ὥμοσεν αὐτῷ. προσεχῦνησεν 

 υ. , 
οιὰα ὧν, γὲ- 

οὺὼν ὧν, καὶ ὃυσ.- 
᾿ ἀασρρι ἀγτομς ΝΣ 

Πρότερον δὲ αὐτὸς ὁ Ἰαχὼδ γέ; 
ὴ ἀνα ὸ Ἂ τον 
χινήτως ἔχων, τοῦ ἄκρου τῆς ῥάδδου ἄψαινκενος, χατ- 

εφίλη 
Η 

μέρος, 
Ξ ᾿ 
ἰωσὴφ προσχυνέσας τῷ πατοὶ, ἣ 

ἣν; » 
σεν αὐτὸ τῆς ῥάδδου τὸ οὗ ἥψατο ἢ ὁ 

τοῦ ἄχρου τῆς 
εὐος ᾿ δ δ, " ᾿ . δὶ - - τας ὀχόδου διὰ τὸ πολὺ καταχύψαι ἕως τῆς γῆς, φανερῷς 

ἴων κι Ξ τι Ἐν ἀγα τὶ 
οὐκ εἴρηκεν' ἢ τῷ Θεῷ προσχυνήσας ὁ Ιακὼῤ, 

ὮΝ 

ἥψατο 

τοῦ 

» 

ἈΠΟ ΑΘ ΕΟΝ ἐπὶ 

᾿ τὰ τι "οὼδ παν ἢ 
ἄχοου τς ῥαύδου ἥγατο διὰ τὸ γῆρας" ὡς καὶ ὁ Δα- 
διδ, 

ΤΥ, 

ποῦ Σολομῶντος βασιλεύσαντος, 

ς χλίνης, ἐφ᾽ ἧς ἐ 

ΟλΡ, ΧΙΙΧ, νϑγβ, 

σὺ ἰσχὺς μου, ἀοχὴ 

ἔχειτο, 

3, 

τέχνων μου, 

τῷ Θεῷ προσεχύνησεν. 

Ῥουδὶμ πρωτότοχός μου, 

σχληρὸς φέρεσθαι 
3 

ΩΣ ΣΟ ΣΕ ΣΙ ΩΣ, καὶ σχληςὸς αὐθάδης 
ἌΣ ἥξω " »ρ.: 
Διοδῴρου, Ὃ Σύρος ἔχει, ’Ρουδὶᾳ πρωτύτοχός 

του ἡ δύν “αἱ “αὶ ἀηδ “Ὁ. ἴσο σν ἀπ} ᾿ μου, χμὶς μου, χαὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσχύος" ἐπλαν ἡ-- 
τὴς ὡς ὕδωρ, υἱὐἡ, παραμείνης, ἀντὶ τοῦ μὴ ζέσῃς, εἰ 

τῆς ἀπολασίας ὁ ρος ἀεῖηρι: 

γεΡ5. ᾧ. ᾿Ἐξύόριπας ὡς ὕδωρ, μὴ ἐχζέσῃς. 

Ὺ Πάν 

μικοοῦ μὲν ἀνελόντες τὸν Ιωσὴφ, φιλανθρώπως δὲ 

διοϑώρου, οἱ ἀδελφοὶ, πλὴν τοῦ “Ῥουδὶμ, 

μ᾿ ἐ - - 
ἀποδεχόμενοι, πῶς οὐ ὃ δε νθδὶ ὦ χατάσαν ; Τοῦτο 

»,κ Ἂ; “ΔῊ 

πρόῤῥησίς ἐστ' μᾶλλον ἐν χατάρας ΕΝ ᾿Αλλ᾽ 
ΘΕ ΕΑΘΝΕ Σ Οα  ττς ΥΜΌΒΕΙ ἂν πρόῤβῥησις, πῶς οὐχ ἐχθαίνε: τὸ ἔργον ἢ ζῇ γὰρ ἣ 
ΝΞ δι τἰλ ῳ Η ἊΨ ᾿ - 

φυλὴ Ῥουύϊμ, χαὶ κλρονομεῖ τὴν γῆν πρώτη τῶν 
ἄλλων φυλῶν. "Ἴσως οὖν, ἐπειδὴ Μωυπτῆς καὶ αὐτὸς 

ττξ, οἱ τὴν τελευτὴν προλέγων περὶ τῶν φυλῶν, Ζέτω, 
ε τοῦτες 

φησὶ, Ῥουδὶμ, καὶ μὴ ἀποθανέτω (λεῦτ χχχπ, 6). 
ἔαρ. ΦΟΡπ τὰ δ' 
ἀντὶ ποῦ μὴ ὑποχείσθω τῇῷ γχατάρᾳ τοῦ 
λεγυύσῃ, εἰ τὰ 

ἔν τα «ἐξ 

τρὺς τῇ 
ψυτα, ν᾿ , ᾿ τῶ, 
δέει μὲν γὰρ τὸν πατέρα ἀδιχη- 
καταρᾶσθα. τῷ παιδί, φοθοῦντα 
πὸν Μωσέχ τὸν παρανόμου κοίτης 

ἔνεχεν κατὰρ τῆς κατάρας ἀπαλλάξαι διὰ τὴν 
δώ. ᾿Αλλ᾽ ἐρεῖ τ 

᾿Ἰαχὼφ οὐ προυχωσεῖ χατὰ τοῦ υαν 

ἐς, εἰ ἡ χατάρα τοῦ 

Ῥουζὶμ, πῶς λέγει, 

ὃ ἐχπαντήξταν 

ἌἊλλ᾽ 

γαὶ ὁ Θεὸς αὐτὸς, 
᾿ Ἵ χαὶ Νιχευὴ καταστραφή- 

ἔς κάθ' ὧν ἠπείλησε μετα 
Ὸι»ν γε 

5ιὰ Μωῦυ- 
Ἂς οὐϑος τανε ὰ τοῦ 'Ῥουδὶμ χατάραν. 

εἰς τὸν αἴαν δ ἥφ τε 

5 δ 
ἀπανγείλω ὁμῖν οἱ 

Ψευδοπροφέτου μᾶλλόν ἐστιν, 

Ν 
Σονάχθητ τΞ ξ 

ὁμῖν ; τοῦτο γὰρ 
ἐροῦμεν τῷ ταῦτα λέγοντι, 
ὙΕΣ ἔτι ἡμέραι, κέγων, 

σεται (ἴων. 1ππ, 4), διὰ 

ἀνοίας ἀναχαλεῖται τὴν 
τὴν τοῦ ᾿Ιαχὼΐ χατὰ 

ὅτι 

ἀπόφασιν, ὡς καὶ 

σέως 
ἐτ ᾿ τι ΤΥ 

ψγε. 9, Ἰούδα, σὲ αἰνέσαισαν οἱ ἀδελφοί σου" 

αἱ χεΐοις σον ἐπὶ νώτου τῶν ἐχθοῶν σου" προσχυν- 

σουσί σο! υἱοὶ τοῦ ποατρός σου, 
κὶ "Ε 

Ἰούδα, σὲ οἰνέσχισαν οἱ ἀδελφοί σοὺ, 

Ὥσπερ τῷ 'Ρουδίμ χαὶ ΚΥΗ͂ δα είν 
Διοδώρου, 

χαὶ τὰ 

χαὶ τῷ προλίγων, οὐκ αὐτοῖς τὰ συμδησόμενα, 

θὐδὸς ς ποοχφορεύει" οὕτω καὶ 
φυλήν, ᾿[οὔϑα ὀνομάζε , τὴν Ἐκ τοῦ 

᾿[οὐδχ’ οὐ περὶ τοῦ Κυρίου λέγων νῦν, ὡς τινες οἷον- 
᾿ 

αι, ἀλλὰ τῆς ς βασιλευούσης τῶν ἄλλων φυλῆς. 

γονα. 10. Οὐχ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα 
ὟΝ 4᾿ α΄ - ᾿ 

ἕως ἂν ἔλθη ὁ ὁ ἀπό 

ΕἾ τ κὐν 
. χαὶ ἡγού- 

μένος ἐχ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, χεξιτα" 

καὶ αὐτὸς προσδοκίχ ἐθνῶν, 

ὃ0 
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Διυδώρου, ἾΑχρ' τούτου περὶ τῆς τνλῆς εἰπὼν, 

ἐντεῦθεν ἕτερον ἐτετώντι  αΥ ΡΩΝ λέγειν, Οὐκ ΓὝΡΥΝ 

αἀδ, φιεσῖν, ἄργων ἐξ Ἰούδα, χαὶ τὰ ἑξῆς. "Ἄλλος 

γὰρ ἄρα ᾿Ισύδας, ἄλλο: ὃὲ οἱ ἄρχοντες οἱ ἐχ τοῦ ᾿Ιοὐ τ: 

ξα. καὶ ἀν, ων υσδοκίχ τῶν ἐθνῶν, οὐ ἐλθόντος, 

ἐπέλιπον οὐ ἄργοντες οἱ ἐξ ̓ Ιούξα. Τὶς οὖν ὁ ̓ Ιοδας ; 

ἁἝ 
οἱ βασιλεῖς, Τίς ἡ 

Ἰἰ οἷν, ἕως τῆς τοῦ 
δὲ οἱ ἄρχοντες; 

. νῶν ; 

ἡ φυλέ, Τίνε 
ὙΦΙΕ ΜΕΝ ὙΜῚῚ προσόοκίαᾳ τῶν ἐ ὁ Νόσιος, 

Ἣ πὰ Ἢ τ, τς Σωτῆρος παρουσίας βασιλεῖς ἦσαν οἱ ἐχ τῆς φυλῆς 

Ἰούδα; ἀλλ᾽ οὐδεὶς φαίνεται τῶν ᾿ἰσρχηλιτῶν ἄρξας 

μετὰ τὸν Ζορούχδελ ἐκ φυλῆς Ἰούδα. Ποὺ γὰρ τοῦ 
ΐ ᾿ ΕΞ Κυρίου φανερώτατα οἱ ἀπὸ Μιρδεεῖμ τῆς χώμῃης 

τϑῷ 
» 

ΩΨ σὼ - 

σαμιωυναΐο: τῆς Λευϊτικῆς φυλτὶς τυγχάνον 

τοῦ λαοῦ, καὶ τελευταῖον ἐδχσίλευσαν, Πῶς 

θέσιται τὸ, Οὐχ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα 
τ 
λ ε 
.ρ 

ἡγούμενος ἐκ τῶν μηϑῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν 
ἥ ὡδ οὐχ ἀπίχειται, εἴ αὐ οὕτω νοηθείν ὅτι ἐξ 'αχ 

ἐκλείψει ἄρχων, ν ἢ φυλὴ ἂρ βχουσα χαὶ ἀρὰς 

τοῦτα, καὶ Ὧν το τῶν ἀλλῶν οὗσα, τ ἂν ἔλθῃ ὁ 

ΝΣ Ὅτ; ὃς τὴν φυλὴν, ἄρχοντα λέγει ὁ Μωυσῆς, 

ἀλλ᾽ οὐ τοὺς ἐν αὐτῷ βασιλεύσαντας, μαρτυρεῖ ὁ ᾿Αχύ- 

ἘΠ. 5: Ὁ: 

λας, σχῆπτοον εἰσηκὼς, ἀντὶ τοῦ, ἄγχων, Σκῆπτρον 

δὲ ἡ φυλὴ τες Καὶ 1 
ἄλλων ἀξίωμα, ὁϊετέλεσεν ἔχουσα ἡ φυλὴ Ιούξα 

τὰ ἀληρῶς τὸ χατὰ τῶν 
Ν 

ξὼ 

πλείονα γρόνον, καὶ τὸν ναὸν ἔχουσα, χαὶ τὴν χιόω- 

τὸν, χαὶ πᾶπταν τὴν λατρείαν, ἕως ἀτειρύσασχ τῷ 

Κυρίῳ, σὺν ταῖς ἀλλαῖς ἡγμαλωτίσθη ὑπὸ Ῥωμαίων, 
γδι5. 141. Δεσμεύων πιὸς ἀμπέλον τὸν πῶλων 

αὐτοῦ, χαὶ ἦν τῇ ἔλιχι τῆς ἀμπέλου τὸν πῶλον 
καρ οὶ ᾿ 

τῆς ὄνου αὐτοῦ. 
απ ὦ Ὕ 

Διοδώρου, Τινὲς φασιν, ἐπειδὴ ὁ Κύριος ἀπέστειλε 

τοὺς ΠΡ ΣΕ πὸν ΡΒ ον ἀτανεῖν, ἐφ᾽ οὗ καθίσας εἰσ- 

ἤλθεν εἰς τὰ "Ιεροσόλυμα, π 

᾿Ἰχκώδ' ἕτεροι 

προλέ γεσθαι ταῦτα παρὰ 
ὅπεξ γχαὶ ἀλ 

τοῖς πολ 

ὁ ᾿Ισηχὴλ' ὁ γὰο ἀμπελὼν Κυρίου Σαδχῦ, οἶχος 

τοῦ Ἰσραὴλ ἔστιν ([Ἔσ. γ, 1)" 
οὗ τὸῦ τοῖς ἀνοήτοις 

ἔθνη συνῆψεν ὁ Κύριος, 

ἽἝ - ὸ ὕτερο! ὃξ λὲν τὸ δυνατὸν 

Σωτῆρος διδαγῆς εἰς τὸ ξιλεοῦν ἀγούτης ΔἰὐωτΎ ρος διδάγυης εἰς τὸ ἤερον ἀγούπτης 

ποῖς ἄγγιην προλέγεσθαι, 

Ξ. δὲ, τθεστερον κατὰ 
ἊΣ 

ἰ.": τὴ» ἀκολουθίαν εἶναι δοχεῖ ὅτ' ἄμπελος 

ὄνος ὃς χαὶ πῶλος, 

ὁμοιωῇῃὲντ 

πῷ ἀμπελῶν!, 

, 5»» 
Ω 
! 

τύήνεσι 

καὶ ΤΠ. 

τῷ ᾿Ισραὶλι ουσι, 

χαὶ τὸ ὌΝ τῶν ΕΗ 
Ἑ ᾿ πο 5, -- Ἢ τὰ σχομπένων, Οὐχ οἷόν τε γὰρ πῶλον ἀμπέλῳ πρόσϑεσ- : ἷ ᾿ ς 5 ο : 

μευρέντα μὴ λυμήνασθαι τῇ σταφυλῇ. ἸΑΛλ᾽ ὃ Σω- 

κῆρ, ουσὶ, ποοσδήσει τῇ ἀμπέλῳ τὸν πῶλον, οὕτως 
ἡμετώσας αὐτοῦ τὰ σκιοτήματα, χαὶ τὰς τῆς ἡ ασο ρος 

ἀλόγους ὀρυὰᾶς, ὡς μηδὲν βλάπτεσθαι τὴν ἄμπελον ἐξ 

αὐτοῦ, Ὅμοιον τῷ, Οὐκ ἐρίσει, οὐδὲ χραυγάσει, 
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ἃ οὐδὲ ἀχουσθάσεται ὃ) ταῖς πλατείαις ἢ φωνὴ 

αὐτόῦ, κάλαμον συντετοιμμένον οὐ γχατεάξει, χαὶ 

λίνον ἘΠ ΤΥ Τν δ σόίσει {ὅς ΧΕΠι, Σὥ; 8:}}. 

Ὥσπερ οὖν αὑτὸς ταῦτα, οὕτω καὶ οἱ πρότερον μὲν 

χτηνώδεις, ὑπὸ δὲ τῆς εἰς αὐτὸν πίσττως φωτισθέντες, 

-Φ 

ῃ 

δεσμευρέντες πρὸς ἄμπελον, οὐ πῶσ ἢ Ταῦτα ἡ μεῖ 

οὐ διϊσχυριζόμεθα, ἀλλὰ τὸ φανὲν κρε 
Υ ΕΝ ΠῚ 

τυγχάνουσι χαταλξτίψομεν εἰδέναι μέντο: 
᾿ 

τό ἱστορικὸν πὰ δὶ ἀξιοῦντες, ὅτ: τοῦ ἀλληγορικοῦ 

ὅσον προτιμῶμεν. 

1914. Πλυνεῖ ἐν οἴνῳ τὴν στολὴν χὐτοῦ, Ω ͵ ῃ 

Διοδώρου. Οὐ μόνον, φησὶ, τοὺς χτηνώδεις ἡ με- 
! : Ἢ ν 

ρώσοι, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἐναντίων, τάναντίια δυνέσε- 
Αἷμ, αφυλῆς ἔρρει τὰ ἵμάτιχ. Τούτῳ τῷ 

αἵυστι τῷ θάπτοντ' χαὶ σπιλοῦντι πλυνεῖ, 
τὴν στολὴν Ὥσπερ πηλῷ τῷ τυφλοῦντ' 

και, ἝἜ Σὲ 

φησὶ, 
αὐτοῦ. 

." 
ι Ἢ 

Ὗ ἀφθαλμοὺς τῷ ἐχ γενετῆς τονδ. Κα 

οὐ ποοσθήκην παρέσχε ν, ἀλλ' 

τινες αἶμα μὲν ἩΕΑΡΝ ἧς 

ς τὸ τοῦ ΣΟ Π  δδν αἶμα καὶ 1 π τὰ λάδοιεν, τὴν 

ἡ ξασχα, ΤΙΝ 

" ν᾿ - 

τοὺς ὑγιεῖ 

φάνατον 
Η͂ 

πὸν ξαυτηῦ, 

δὲ γος τῷ θανάτῳ Εἰ δὲ 

δὲ περιδολὴν εἰς τ δεκτοὶ ἂν εἶεν εὐσεδείας 
ἕνεχα. 

Υοῖρ. 18. Δὰν κρινεῖ τόν λχὸν αὐτοῦ, 

φυλὴν ἐν ᾿Ισοαήλ, 

᾿ ὧσει, καὶ μία 

Διοδώρου, Τοῦτο χαὶ τὴν ὀλίγωσων τῆς φυλῆς ὃγ- 
. ᾿ . Ν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ »» - ᾿ 

λοῖ χαὶ τὸ δυνατὸν, Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐπιδώσει ὡσεὶ καὶ 

νὰ φυλὴ, ἀλλὰ χρϑεῖ Καὶ ταῦτα πλήθει πλεῖστον 
ὅσον ἐλαττπυμένης, 

γογβ, 11, 18, Καὶ γενηθήτω ἀὰν ὄφις ἐφ᾽ ὀδους 
ἐγχαθήμενος ἐπὶ τὰ , δάκνων πτέρναν ἵππου" 

χαὶ πεσεῖτα! ἁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω, Τὴν σωτηρίαν 

γα’ ὑπ Κυρίου, 

Διδώρου. Καὶ γενηρήέτω Δὰν ὅφις ἐφ᾽ ὁδοῦ, 

παθέμενος τρίθον, καὶ τὰ ἐξῆς ᾿Ενήδρευσε ἢ ποτὶ 

ἡ Δὰν φυλὴ τοῖς τὴν πόλιν Αἀϊσαν οἰκοῦσι, καὶ ἐπ- 

στάντες ἀθοόως, πάντας υδν ἀνεῖλον, αὐτοὶ 

εὐ - 

ΕΝ Ω 
ΩΞ τὴν 

πόλιν ᾧκησαν, ἣν καὶ τῷ ὀνόματι τῆς φυλῆς ἐᾶν κε- 

χλήχασιν. Ὅπερ προλένε: ὁ ᾿Ιαχὼ, 

λων 

ὄφει: παραδάλ- 

πτέρναν ἵππου’ χεῖται γὰρ ἡ λὰν εὐχὰ- 
αὐτῆς πρὸ 

πρόσωπον, ὥστε 

ἀλλ᾽ εἰς τὰ ὀπίσω. Ὅν, πολέμου 

τῶν ἀδυνάτων πλὴν 
πάντα δυνάμενος Θεὸς βοηθάσῃ. Τοῦτο 719 
τὴν σωτη νίαν »ὰ Κυρίου, Οὐκ 
ἔψξλλον τυγχάνειν Θεοῦ βογθοῦ, ἀλλ᾽ οὕτω 
ὡς τὴν τοῦ σώματος καὶ τῆς 

λάχλνοντι 

τῇ πάσης τῆς γῆς αὐτῶν᾽ χαὶ τοὺς ἐπ᾽ 
; ς ἀν ες 

τούτου, ἱππεῖ πεπτωχότι οὐχ ἐπὶ 

ἐν; Ἰὰς ἀναστῖναι, 

παρόντος, ἱ αὐ ὁ μι, 
ὅς πον 

ἬΝ τ 
ἐπεί τ 

ἀναστῆναι Ξ 

Ἶ 
ἐ 

περιμένων πὰ 

πίπτειν, 
ἀναιφέστως 

Ω. - ΩΣ - , 

μόνης δέεσθαι τῆς τοῦ θεοῦ βονθείας, 

: 
ἀπαλλαγὴν, 

ΡΙΝΑΟΜΕΝΤΑ ΙΝ ΕΧΟΌΕΝ 

Ἐχ βαάξις Οβίδῃβ. 

Οκρ. 1, νϑῖϑ. 19. Εἴπαν δὲ αἱ μαῖαι 
οὐχ ὡς αἱ γυναῖχες Αἴγυπτου,, αἵ 

τῷ Φαραὼ, 

Ἑδραϊα: " τί- 

χτουσι Ὑὰρ : ω πρὶν ἢ εἰσελθεῖν εἰς αὐτὰς τὰς μαίας. ἊΝ 
ἔτικτον, καὶ 



ἢ Ξ ; ν 
Διοδώρου, Ἢ τῶν Ἑῤδομήκοντα ἑομηνεῖχ τὴν τὰς 

Ὡ σξρο γα πα ; ἘΚ εν γε κι αὶ 
χυτῆτα δοκεῖ σημσίνειν τῶν ᾿Εὐραίων γυναικῶν, τὴν 
χατὰ τὸ τίχτειν, ὠθάνουσαν τὴν πχρουτίαν τῶν μαιῶν" 
Σ Σὲ ἐς δ Ψ Σ ἈΣΣΣ ΣΞῖ μάν: Α, τὰ 
, ΟΣ τοῦ Συμμαχηυ χαὶ Θεοροτίωνας, τ’ αἱ ἤλησίδες 

- τγτ ᾿ 
κῶν Εὐραίων ἰσασ'! τὴν ατευτιχὴν Ξαιστ τυ, χαὶ τῆς 

τῶν μαιὼν Διὸ δὴ αὐταῖς 

προχωρεῖ καὶ πὸ ζωογονεῖν τοὺς ἀῤῥενας, 

Οκρ. 1Π, νορβ. ὅ. Καὶ 

λῦσαι τὸ ὑπόδημα ἐχ τῶν ποῤῶν 

πος, ἐν ᾧ σὺ Υἕ ἁγία ἐστί. 

Διοδώρου, Τινὲς τὸ, λῦσαι τὸ ὑπόδημα τῶν πο- 

δῶν σου μκἡ τὴν γυναΐκα 
᾿ ͵ ἐ 

παρουσίας οὐ χρτζδοδι, 

εἶπε: Μὴ ἐγγίσῃς 

ὁ γὰρ τό- τον" 

ἔστηκας, 

φασὶ ποὺς δίωσξα, ὧα 

λαδὼν, χατ΄λθῃ Ἐὺς Αἴγωπτον, μέλλων τὴν λαὸν ἀν- 

πε τὸ εξῆς ἀναγινώσκοντ ες, τὸ, ὁ γὰρ τόπος, ἐν 

ᾧ ἔστηχκας, γῇ ἀγία ἐστίν, τὴ» οὐκ ἐπειδὴ ὁ τό- 
πὸς γὴ ἁγία ἦν, διὰ τοῦτο οὐκ ἐχρῆν λαῦεῖν τὴ 

- “ῸΟϑ δ, ᾿ τὸ «4 Ἂ 
γύνχιχα σπεηοοντα εἰς τὴν ΔΘ πον ἔτερο: ὃ 

φασιν, ὅτι ἐπειδὴ τὸ ὑπόξήμα ἐκ δεομάτων κατε 

χεύασται, νομοθετεῖν δὲ τοῖς ἱερεῦσιν ἔμελλεν ἐς 
ἀςχιερ ΕΣ Μωσῆς, μὴ μετὰ τοιούτων ὑποδημάτων 

λειτουργεῖν τῷ θεῷ ἐν τῷ σκηνῇ, λαλῶν τότε τῷ 

λιωσῇ ὁ Θεὸς, ἤδη τὸν νόμον αὐτῷ δίδωσι πρυλα- 

ὅτι 

πολλῷ τούτου ἀναγκαιότερ 
πολλὰ ἕτερα τοὺς 

3, ἀπεῦ 
Ὶ 

δ ὧν" οὐχ ἐνθυμηθέντες, χαὶ 

ἱερεῖς δεῖ ποιεῖν, 

ἐχγὴν πρύτερον δίωτσὲχ προσταγθῆναι ποξξουν ἀπ χ σοῦ 
Υ 

μεῖζον, ὅτι τοῦτο αὐτὸ, τὸ λῦσαι τὸ ὑπόδημα, καὶ 

σοῦ τῷ τοῦ Ναυΐ οφΥσι Μιχ χὴλ ὁ ἀρχιστράτηγος. ἢ ν ΤΎ χλη “ΠῚ μ! 

Καὶ οὐκ ἂν εἴποι τις τοῦτο εἰρῆσθαι τῷ ᾿Ινσοῦ, 

ἐπειδὴ γυναῖκα ἐπεφέδετο εἰς Αἴνγυπτον' ὅθεν ἐχρῆν 
ἣ μα, ῳνες τ Ἢ ἘΞ ἢ τὴν 
ἐξαγαγεῖν τὸν λαόν" ἢ ὅτι τοιαῦτα νομοθετεῖν ἔμελ- 

Εὐλογημένος 

οὗ 

᾿ ᾽ 86 τ 
λεν, Ὑπόλοιπον ἡμῖν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν. 

βέρευ ἌΝ ἘῸΝ φησὶ, ἁγιλξτις 

ἐὰν ἐπεδοδα, τς ἴξϑξ ὃς χαὶ τρε  ιαϊε τ ρυϊδο Αὐὺ- 

τ᾿ ἣ ἡρῆηβε 
εἰς καὶ οὐλοήρρζς καὶ τὸν πόπον, 

“Ν 
ων, 

σὺν οὖν τὸ ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, 

τ Ἧι » ᾿ 

ἵνα ἐγ Ὁ" 

μνοῖς τοῖς ποσὶν ἀγιάσῃς τὴν ἐν ἢ ἔστηχας" χαὶ 
ὡ ἢ : ΤΑΣ ὙΟΕΑΡΝΝ ΟΥΕΝ ᾿ 
ὥσπεο ἵνα ἀν ῖς τὸν τόπον, ἕν ᾧ μετ' οὐ πολὺ λα- 

Ν" Ἢ τ , ) , 

λήσω τῷ λαῷ, οὗ ἱερεὺς ἔσῃ, ἐχ υξσοῦ πορός, Ὑχύτῇ 
ἘΣ αν ἦν ἢ ἢ Ἶ 

τῇ διανοίᾳ καὶ τῷ 'ησοῦ ὁ ἀγχιστράτηγος εἶπε, 

Αὔσον τὸ ὁπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σὺ [1ηπ0ν, 160). 

᾽λῳ᾽ οὗ γὰρ, φησὶν, ἐπέόης τῆς γῆς, ἣν ὁ Θεὸς π- 

γείλατο τῷ Ἰσραὴλ, πεπλέρωσα: πνεύματος, Γυ- 
Ὡνοὶῖς τοὶς 

ὕλρ. Υ], 

ποσὶν ἀγίασον τὴν γῆν Ἶ 
γόνα, 31. Εἶπε ὁξ Κύριος πρὸς Νωῦ- 

σαἵν: Πορευημένου σου χαὶ ἀποστρέφοντος εἷς 

Αἴγυπτον, ὅρα πάντα τὰ τέρατα ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς 

χερσί συα, ποιήπεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραώ" ἐγὼ 

δὲ σχληρυνῶ τὴν χαρδίαν Φαραὼ, καὶ οὐ μὴ 

ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν. 

Διοδώπου, Πῶς νογτέον, ὅτ᾽ ἐγὼ σχληρυνῶ τὴν 

Φαραώ; ᾿Ἀπὸ παραινέσεως ἤρξατο ὃ θεὸς 
ὁ Φαραὼ, τΛῪ 

χαὶ οὐχ ἑτέρως σκληρύνει, τῷ οτἱ- ᾿ 

καρδίαν 
ῃ Ὁ ΤᾺ, ἀπ ς 

εἶτα ὡς Πξέθ ει ἐιετετ  πσ κω ἐπέ 

γᾶς, Οὕτως οὖν, 

ὃεσῆα:, καὶ δίωσέως εὐχομίνου, τὰς πλημὰς ἀπο. 

δει γὰρ καὶ Μωσέα παρχχαλοῦντα, τὸν 
καὶ 

2 

στρῖφει, 

Φαραὼ πείθεσθαι" χαὶ τὸν Θεὸν ἀλούειν δίωσέως, 
: 

δειχνόνα: ὅτι μέγιστός ἐστι Προφήτης ὑπὸ Θεοῦ ἀπ- 

͵ απ ἢ ἀρ 
χαὶ Θεοδοτίωνα, Αὐτοὶ τ: Ὁ 

λας, θεὸς. 
Σύμμαχον 

ΕΕΛΔΟΑΜΕΝΊΤΔΊ ΙΝ ΕΧΟΒΌΝ. 

Α Ἔν Ὅ 

: τ 
Β Υξγβ, 95. 

᾿ σαντα, 

ἣγε πλη-, 
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μάλιστα τὸν Φαρχὼ σκληρότερον 
γὰρ» ἀπειθεῖς ὃ ἐποίε παιδευόμ:: ἐυδιδόα- ε'. Οἱ νοῦ : για. σιν" ἀπαλλαττόμενο! δὲ, σχληροϊ μένουσι, καὶ τῆς 

δι μὲν, 

»γηελιδνν "" ἜΣ 3 ΠΣ ΜΠΕΡΕ τὸς χπιὸς ὁ ἐνδιδούς, αν) τοίνον καὶ 
. ᾿ : ὃ σαληρύτητι ἐσχλήρυνς τὴν καρδίαν Φαραὼ ὁ Θεός" 

ἀλ λὰ καὶ τὸ λέγειν. τὸν Θεὸν, ᾿Απόλυτον τὸν λχόν 
Ἔξω ἐν ΣΝ Ν μου ἵνα μοι λατρεύσῃ {(Ἐξ6δ. ν, ἢ), ακλιηρὸν ἐποίει 

Γ τὸν Φχοχὼ, χαὶ ὀργιλώτερον, καὶ 
πληγῶν μὴ συναπολαύειν τοὺς Ἰσραχηλίτας, ᾽Δλλ' οὐ 
διὰ τοῦτο τὸν Θεὸν ἐχρῆν ἀπὸ μεγίστων ἄρξασθαι 
πληγῶν, να υνὴ σχλεοὺς οὐτὸς νουισθῆ. Κα 

ὅἄος τῇ 
γὰρ διὰ χϑηστ 

πολὺ πλέον τὸ τῶν 
» 

εἴττον 
χ δᾶ 

τυτα τοῦ Θιοῦ, τὸ ἀπειρὲς δει θῆναι 
ν ᾿ ἈΝ τα Ὁ τοῦ Φαραὼ, ἢ δὲ ἀποτοιίαν, ἐλετίοθαι αὐν τὸν Φα- 

ραὼ, διαθάλλεσθα! ὃὲ τὸν Θεὸν, ὅτι 
" » 

τητος ἤρξατο, 
μὴ ἅπο χρηστό. 

᾿βγένετο δὲ ἐν τὴ ὁδῷ ἐν τῷ κατα- ᾿ ἷ ΓΝ ΝΠ λύματι συνήτησεν αὐτῷ ἄγγελος καὶ ἐζήτει 
ἄἀποχτεῖναι αὐτόν, 

Διοδώρου, Οὐχ δρῶ πῶς ὁ "Αγγελος ἀνελεῖν ἐδού- 

λετὸ τὸν Μίωσξέὰ, ἢ κατὰ τοὺς ἄλλους ἑομηνευτὰς, 

ὁ Κύριος {1}, προειδὼς ὅσα ὃ'᾽ αὐτηῦ ποιΐσει θχύ» 
ματα γατ’ Αἴγυπτον, καὶ κατὰ 
πλὴν εἰ μή τις, ὅπερ 

πὴν ἔρημον πᾶσαν" 
»» ΓΝ Δ ΕΝ ᾿ 

θὲς ἐστιν εἶποι’ ὅτι ὁ μὲν 

ἐπειδὴ τὸν Μωσῆς ἐνόμισε τὸν Θεὸν ὠργίσθαι αὐτῷ, ἐπ 
᾿ ἜΑ Η ἑ τ 

λαὸν ἀμελντὶ προσταχθεὶς ἀναγαγεῖν, καὶ γυναῖχα 

καὶ τέχνα ἀπεφέρετο εἰς Αἴγυπτον, Διὸ δὴ καὶ ἀπ- 
ὲ 

ἐπεμῴεν αὖθις τὸ φίλτατα πρὸς τὸν πενθεούν, ἽΠ] δὲ 

Σεπ:ώρα, ἐπειδὴ τὰ παιδία Μωύσξως ἀπεοίτμητα 
ει τ, ΡΩ -“ - ν ἦν, ἠνέθη τὸν ἐὸν αὐτῷ διὰ τοῦτο ὀργισθῆναι, ᾿Βδε- 

ἐαμρε Υ. πέρα, ἀν συλ, 
δαΐωσε δὲ 

ὃτ' 
οἱ Ἢ 
διοῦ τὸῦ πῆς 

αὐτὴν τὴν ὑποψίαν, τὸ τὸν ἄγγελον ἀκού» 

ΘΕ τὸ ὔθα: ΤῊΞ 
᾿ ΨΨΦΑ͂Ε:: “γὼ δὲ, οἷ εριτμηθέντος, ἀναχωρῆσαι. ᾿Βγὼ δὲ, εἰ 

τοῦτο ἦν ἀλυ͵ ὑμ, λέγω δὴ ὅπερ ὁπετόπασεν ἢ γυνὴ, 

πὲριτομῆἧς τοῦ παι- 

θα ὁ λγγελος 

τρηθ 

ἘΣ, εἶναι 

ἀπορῶ τί ἀνεχώρησε, μὴ καὶ 

τοῦ ἐτέρου ἽΝ ἐντοὸ διὰ τί δὲ Μω- Φ. 
Ἰ , πτεανὰ σῆς, εἰ διὰ πὸ πὰ παιδία περὶ τὸ 

χὰ ἢ δ τ ς: ΤᾺ, ὩΣ τι ΤΡ ΣΕ ζῆν ἐχινδύνευσς, τοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεχγθέντας ἀπερι- 
, ᾿ ἘΠ}. ῳ 15 ῳ 7 ὁ ὩΣ τ τ νὴ ἜΝ . 

ταητους χαπελιπεν ἃ ωστε ξὶ χα' ἡ ὠξσφωρα, οὐκ τὸ 

, «ἰς τὸς Ύ “Νε ει ᾿ 

ἀπερίτμητα αὐτῶν "μεμενν, ι τὰ πα:δία, ᾧξθη τὸν 
Ν ἀνθ : 

Θεὸν ὠργὶσθα! 
Β Ξ 

Ἡρϑυ τα ἔχων ναὶ τὰ παιδία 

μ : τ τ 
αὐτοῖς ὃ Μωυσῆς ἐπειδὴ τὴν 

χαὶ διὰ τοῦτο ἘΠΕ ΤΞΕ ΜῈ τον 

Μωσία δεδοικότα 

᾿Αλλὰ φανε- γοναΐλα. 

τὸν Φχοσαὼ, ὡς καὶ 
3 - . εΡε ᾿ «δι ν᾿ αι ἐκ 31. αὶ . Ἂν ἀντιπεῖν τῷ Θεῷ πέμποντι αὐτόν" τὸ τελευταῖον δὲ 
Ἵ πε ΤῊ ; 
ἥξαντα οοὔεϊ ὁ "Αγγελος καὶ αὐτίχα ἀναιρήσων, 

νῷ τὸν ἀπὸ τῆς ἀηράτου δυνάμεοως 

ρὸν, ὅτι τὸν 

. ὡς 
, 

Ἀπὴ- ἔ 
εἰ εν . 

ιν εχῶὼῶν Ἐν 
Η 

ἢ δόνον, χραταιονέρῳ φόθῳ καὶ μείζονι τὸν ἀπὸ τοῦ 
΄ 

Φαοχὼ φίδον ἐξώσηται. Οὐ θαυμαστὸν δὲ, εἰ ταύτην ἢ ῪἝ } ἢ ᾽ ἐν ρον δ Ἐπ ΤΕ 
μὲν τὴν αἰτίαν ἐσιώπησεν ὁ ᾿Αγγελος, τοῦ δῆθεν 

ἀνελεῖν ἐθέλειν τὸν Ποοφήτην, 
χωρήστως εἴληφε τὸ ὁῆμα τῆς Σεποώρας. Ῥοιοῦτον 

᾿ ΟΣ 
πρόφασιν, δὲ τῆς ἀνα 

γὰρ ποῖ καὶ τῷ Παλαὰμ ἄγγελος ποιεῖ, Τὸ μὲν πρῶὸ- 

τῶν, κωλύων αὐτὸν ἀπελθεῖν καλούμενον ὑπὸ τοῦ 
τ - ἈΝ ἃ Σ Ἅ ᾿ς Ἢ 

Βαλὰκ ὡς δὲ ἐπέμεινεν ἐπειγύμε νης ἐξηρμῆσαι, 
- ρῶρωυ 

τοῦτο μὲν συγχωρήσας, κατὰ ὃὲ τὴν ὁδὸν φοδῶν αὖ- 
δ , » " » ᾿ ἀμ ΕΝ. τ ᾿ 

τὸν, ξίφος ἄμθηχες ἔγειξεν εἰς ἀναΐοεσιν τοῦ μᾶυ- 

γὰρ, Κύριος ἀντὶ τοῦ, ἤΑγγελος, ἐξέδωκαν, Ὃ ὁξ ᾿Αχύ- 



1583 

πτως" οὐχ ἵνα ἀνέλῃ, ἀλλ' ἵνα φοδήσι, καὶ τῶν τοῦ 

Βχλὰχ τιμῶν χαταφοονῖσαι παρχσκευλσε, καὶ τὸ 

δοχοὺν τῷ Θεῷ πρυτιμήσγ. Καὶ τοῦτο μὲν οἵκ ππουτς, 

φησὶ δὲ τῷ μα ἐκῦ τς Ὅτι εἰ πὴ ἐξέκλινεν ἡ ὄνος, 

σὲ μὲν ὃν ἐξεχέντη σα ἐξ. ἀκ, ἢ), ἘΠῚ ὃξ 
" ΡΣ αι ν 

ὅνον πιοιεποι σάμην, Ὥσπερ τοίνυν ἐνταῦθα τῆς 

ὅνου τὴν ἔχχληπσιν, πρόφασιν εἴρτμκε ποῦ υτρλέτι ἂν- 

τπρηκέναι δοχεῖν, τὸ ὃς ἀλυθὲς ἀπειλὴ ἂν τὸ γινόμενον 

αὶ χοπάπληξις, δι᾽ οὕτω χαὶ 
τ , - ͵- 

πατανγεγονὼς ὁ Κύριος φοδήχαι, 

δι σκἢ ΡΣ ᾿ 
Ἣν αἰτιᾶν εἴῦν χάμεν 

τὸν Μωσξὲκχ ὡς ἱκα- 
ἘΠ, ΞΜ, νον , ἐν τ νυν σον» 

νῶς εἶχεν οὐτῷ τὰ τῆς οἰχονυμίας, τὴς ἀναχωρήπεως 
τὰ ͵ Βκυσ ς , εἴνσο; 

εἴληφε πρόυχσιν, τὴν φωνὴν τῆς Σεπφώρσας, εἰποὺς 
: : Σ αν ἢ Ἐ 

σης, ἔστη τὸ αἴμα τῆς πεοιτομῖς τοῦ παιοίου, 

Ολρ. ΝῚ, νοῦβ. ὅ. Καὶ ὥφθην πρὸς ᾿Αὐρχὰμ καὶ 
» ν᾿. ν “, ΕΣ ᾿ τ - . ᾿ -" , 

Ἰσαὰκ χαὶ ᾿Ισχὼδ, Θειὸς ὧν αὐτῶν" καὶ τὸ ὀνομά 

μον ἰζϑλιος οὐχ ἐδήλωσα αὐτοῖς. 
ἢ Ξ 

τοῦ ὀνόματος γράμ- 
᾽ ν π ἈΣῸ Σῶν 
Ανε, Τοῦ οὲ ἀξ!’ 

Διοθώδου, 
ζῆν, 
Τοί- 

ἡ ἐψν. ᾿ περὶ τὸν ᾿Αὐραὰμ 

ματα ταῦτα, 
τ᾽ τεῦ ΄- ᾿ ὶ Η͂ .᾿ Με 

καὶ ἴδιον εἶνα: Θεὸν, σημαντιχὸν ὄνομα ποῦτο, 
νῦν φησὶ, τὸ ὄνομα τοῦτο, οὐδὲ τοῖς 
ἀπεχάλυψα, ἀλλὰ σοὶ 
“αιρὸς εἰπεῖν τοῖς 

πάνπτὼς που, Ἀδπ 

πατριάσχαις τὸ ὄνομα, ὃ 

δώ Ἐπειδὴ γὰρ καὶ δαίμονε εἰδώλων». τὸν Θεὸν τῶν 
τ᾿ Ζῇ ᾿ , ε , Υ ροὃ΄ 
ξῷ. χαἂαὶ χώριυ! ὡνομ αθησαν υπῦ τῶν 

τ » 

Ἂ 
, ᾿ 5. ἐν 

αὐτοῦ, Ξὸ ἀγρχμμὸν ὄνομα ἔδωχξε 
τότε ἀνεχῴραστον τοῖς πιατοῖς. 

κλρ. ΧΧς νϑῦβ, ὃ. ᾿γὼ γὰρ εἶμι Κύριος ὁ θεός 

σου. Θεὸς ζηλωτὴς, ἀποδιδοὺς ἀμαρτίας παπῖρωὼν 
5 ᾿ Ἰαμέ ἢ - 
ἐπὶ τέχνα, ἐπὶ τρίτην χαὶ τετάρτην γενεὰν τοῖς 

μισοῦσί μϑ, 

Διοδώρου, Πῶς τοῦτο τὸ ζά Ὅ ἐτημα λύασυιεν: 

Ἰσραὴλ τετάρτῃ ὯΣ νῷ ἐξῆλθεν ἐξ Αἰγύπτου" τὴν δὲ 

ἰδ τονε ἡ ϑδε τὸ ἀπὸ τρίτης γενεᾶς ἤρξαντο νοσεῖν. 
᾿βπειδὴ ὃξ ἔμελλον μουχοποιεῖν ἐν τῇ ἐοήμῳ, ποο- 

᾿ : ᾿ 
ἀπειλεῖ καὶ μαρτύοιται, μονονουχὶ λέγων" ἰδωλολα- 
τρήσατε ἐν Αἰγύπτῳ, 

ταύσης, τῆς 

πῆς μὲ. ππρρδτῳ ὑμᾶς ἅπαι- 

δὲ ἀντισπώσης ὑμᾶς ὡφελείας οὐκ οὔ- 

σης. Νῦν ἐχωσίσθητε τῶν πλανώντων, ἐθεχσχσθε 

ΕΔ οὖν καὶ «χῦτα 
ΤᾺ ε ἫΝ ᾿ ἰ ᾿ 
εδωλολατγήσετε, τὰς τῶν πατέρων 

θαύματα χατ' ΔΑἰγυμτίων. μετὰ 

κῶν ἁμαρτίας 
νῷ τονς : : Ὁ Κ -ἄμωξα 
ὑμκὼ ἐτα άγω, οὐ τὰς τιμωρίας. Οὐδὲ γὰρ ὧν ἡμα5- 

τὸν ἐχεῖνοι ἡΐχας ἐχτίσατε' ἀλλὰ 

εογεσίαν τοῖς αὐτοῖς 
τΝ β ᾿ 
δέχην" ἐπεὶ μηδὲ χρὴ 

ἀγάτιν αι, ὟΣ τον αὶ 
Οὐχοῦν τὸ, ἀποδιδοὺς 

μετὰ πυσαύτην εὐ- 

ἀποηένηρρις, 

συγγνῶναι 

ἀμαρτίας τ 

ἔστι νομοῃεσίας, ΠΡ βερινῆς, 
τῆς Αἰγόπτου ἔηθε ίσης τε καὶ “θα ΊΕΙ: 

Τὸ δὲ, ποιῶν ἐλοῦε εἰς χιλιάδας τοῖς ἀνγα- 

“95 

μὴ , . ΠΣ " 

δικαίαν ὑφέξετε 

ὁμῖν, ὡς ἐχείνοις͵ 

τέ- 
ἘΠῚ 

ατέοων ἐπὶ 

ας κνα, οὐ γ: τοῖς 

ἐξιλθοῦσιν ἐχ 

ΠΣ 
πῶσί γενικῆς τὸ καὶ διηνεχοῦς ἔστι τοῖς ἀγα- 

ε Ἄ-- ᾿ Ἶ : Ἷ πῶσιν, οὐ τοῖς μισοῦσιν, ὃν ἡγάπτσαν οἱ πατέρες, 
ἢ ὡ πὶ ᾿ ; ς ϑ 
στε χαὶ ἡ ἀμχρτία τῶν πατέρων ἀποδίδοται τοῖς 

τέχνοις τοῖς διαδεξαμένοις αὐτὴν, καὶ τὸ παρὰ Θεοῦ 

. 
(1) Πρ 05 ξτέον ἴΞ. ωδὲ τὸ, ἀνηπύητι τὴν ὧμε βν 

τῶν σαῤθάτων, καὶ τὰ ἑξῆς πὰ περὶ πο σαύφάτου, 
τὰ ἦν τῷ χ' τῆς ᾿μξόδ, ἐξ. Ἔν αὐτῷ γὰδ πα »ἃ τῷ 
χὠ. τὸ ὃὲ τὸ ὑπόμνημχ οὐ πάνυ Ἐροσορῖς χεῖται, 
καθάπερ χαὶ ἀλλαχοῦ ἀλλα, ἅπερ εἰς τοὺς ἰδίους 

τετέθησαν τόπους. 
(32) Οἷμα: δὲ καὶ τὴν τῶν σαθόάτων ἑορτὴν μὴ 

ὨΠΙΟΌΘΆΙ ὙΛΉΒΕΝΘΙΒ 

Α ἔλεὸς 

81. 

- - ῳ . ω φὰς γ..Ν ΤΥ ΈΕΥΥ ΤΡ ὶ 
τοῖς υἱοῖς τῶν ἠγαπηχότων αὐτὸν, ὡς χα! ὁ 

πατέρες αὐτῶν, 

λρ. ΧΧΙ, νοῦβ. 33, ᾽᾿ἕὰν δὲ μάχωνται δύω 

ἀνδοες, γαὶ πατάξωσι γυναῖχα ἐν γλστρο! ἔχου: 

σαν, καὶ ἐξέληη τὸ παιδίον αὐτῆς μι 

σμένον, Ἐπιθ αιθῳν ζυημιωθέσεται" 

ὀάλτι ὁ ἀνὴρ τῆς γυναιχύς" χαὶ διῶσε; 

μᾶτος. Ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ἢ, δώσει ψυχὴν 

ἀντὶ ψυχῆς. 

Διοδώρου, ὰν τὰρ, φυησὶν, ἐξαμθλώσγ, ἡ γυνὴ, 
Ἂς ἃ μ᾿ : ᾿ Ὃ 

χαὶ μὴ ἀποθάνῃ, ἕως ζημίαις ἵσταται ὁ χίνουνος τῷ 

αἰτίῳ: ἐὰν δὲ τεὰ ΘΕ Το, ἕως θανάτου" ἐὰν δὲ ὀφθαλ- 

μὸν ἀποθάλῃ, καὶ συνόλως εἰπι: πὲ ἂν ἀϑτὸ Ξἢ 
μάχης ἢ Ἵ ἔπειθ, ἐξαμύλωσις πάθῃ, τὸ αὐτὸ καὶ ὁ αἷ 

γ 
. ἊΝ ν - ᾿ . , "» δε ΟΣ 

βὰν δὲ περὶ τοῦ βρέτους ὁ λόγος ἧ, γχαὶ τοῦ τὸν 
“ ΕΝ » Ξ Ρ ΆΒΒῃ φ ἷὰς ἀν το 

8." τῆς ἐξαμδ) σεως ὑφίστασῃαι καὶ τὸ 935ἐ- 
ἐγ τν, ὑ ἀμδι ς.- ας ᾿ 

φὸς, οὐχ ὑρῶ πῶς τραῦνα ἕξει τὸ ἀμξδλωροίξιον. Μὴ 
ἢ : ἢ ΤῊΣ 

πῶτε οὖν χαὶ ὑπὲρ ὧν πο πχ:: πο βρέφος, κα΄ υὑτι 2 

ὧν ἡ μήέτηο ὑςφίσταται, χελεύε: ὁ θεὸς τὸν σε ήηρθβα 
χολασθῆνα: ἐκεῖνα, ἃ τὸ βφέφος πέπονθεν, ἢ ἡ κύου- 

νῷ ΣΝ ΓΕ Ν : 
σὰ; ἀιὰ τί ὃὲ ἂν ἡ ἐξεῖκον:σμένον, δώσε: Ψυχὴν 

- Ν ε 
ἀντὶ ψυχῖς; ἢ πάντως ὡς τοῦ βιοέφους τότε δεῖ ἘΣ “- 

9- 

μένου ψυχὴν, ὅταν ἐξειχονισθῇ. 
κρ. ΧΧΧΙ, νοῦβ. 18. Καὶ φυλάξουσιν οἵ υἱοὶ 

Ἰσραὴλ τὰ σοδόατα, ποιεῖν αὐτὰ εἰς τὰς ἀπε 

αὐτῶν, Διαθήχκι, αἰώνιος ἐμοὶ χαὶ τοῖς υἱοῖς ᾿1σ- 

βαὴλ, σημεῖόν ἐστιν αἰώνιον. ὅτι ἐν ἕξ ἡμέραις 
ξἔποίΐησε [κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τῇ 

ἐμέγα τῇ ἐδθόμη ἐπαύσατο, καὶ χατέπαυσε, 
Διοδίόρου, Ταῦτα χαὶ ἀνωτέρω ϑὰ μέσου ποῦ πυρὸς 

ἔσγη πρὸς τὸν λχὸν ὁ Θεός. (η ̓ ἂν δὲ τῷ Δευτερονομίῳ, 
ᾧ διὰ τοῦτο, φησὶ, φυλάξη τὸ " Ἔνα ἵνα ἀναπαῦ. 

σητα! ὁ παῖς σον, χαὶ ἢ παιῤίσχη σου, ὁ βοῦς 
σου, καὶ τὸ ὑποζύγιόν σύὺυ (Δευτ. ν, 1). Πῶς 

οὖν οἱ ἐθνιχοὶ (2) Κρονικοὸς ὀνομάζουσι τοὺς ᾿ου- 

δαίους, τὰ τοῦ ἘρΟΡΟΟ μυστήρια τὸν Δίωσξα φάσχου- 

Ὅς. αὐτοῖς παραδιὸ δωχένα!, 

διὰ 

ων τε πεοιτημὴν χαὶ τὸ 
»" : Ἷ ς 

σλούατον ; αὖ γὰρ ἘΠῸῸΝ ἌΝ Πσς πεποιῆσθαι 
τ τς ᾿ 

τῇ ἐθόμῃ, τὸν Θεὸν παύσασθαι 
χαίρει τὸ σάδόχυτον ὁ Κα γήνος κατ᾽ 

ἵνα τῶν μόχθων ἀνάπαυλαν λαυύάνωσιν 

"᾿ . ἜΑ ᾿ 
τὸόος τὸ τῶν, κα: 

τοῦ δημιουργεῖν, 
. » »Άν 

σὐτοὺς, οὐδ 
. πω τα ᾿ πΣ Ἀπ δ οἱ υἱκέται, καὶ τὰ ὑποζύγια, Τ οήποτῃε οὖν, φυησὶ 

᾿ “Ν Δ Ν ᾿ ᾿ Ρ 

τὸ Σαάῤδατον ὑέξθωχςε, χαὶ οὐ τὴν ἀ 7 7} ἀλλ᾽ εἰ 

Ὁ ραν ἀπονενεμήχει ὁ θεὸς, πάντως ἂν εἶπον, 
“ιν 

ὀεδικέναι τὴν Κυσιακὴν, 

Ἕλληνες [αὶ ὅλως 

ἡ μέοιν ἀφορίζουσί τὸν: 
Ἴ ΤΣὶ ἘΣ Ε - : 

παρ᾿ αὐτοῖς λεγομένων θεῶν, Καὶ πάντως ἂν ἐχείνῳ 
τῷ λεγομένῳ Θεῷ τὸν 

᾿ 
οὗ τὴν ἡμξεραν οὐχείαν 

δει τοὺς τῷ Θεῷ 

: ῳ γα; τοντὰ τὸν διωσξα, 

ἽΝ γὰρ αὐτὴν 
»" 3» ᾿ τῆς ἑδόομάξος 

ΕΒ 
φάξιν δινᾶ: 

ἑχάστην τῶν Ὁ 

Μωσία. προσκεῖσθα: ἐνύμισαν, 
εἶναι νομίζουσι, ’: οὖν : οὐχ 

ἧς ἯΙ Ν 

δουλεύοντας ἑορτῇ 
ν ὡ Ὗ ρ.- ἣν ιἰὰ τὴν τῶν ἀσεφῶν ἀγνωμοσύνην ; χαὶ πῶς οὐκ 

γ΄ - ᾿ . Αἱ Ὁ . 

ποαντλχτίασιν αὶ τροπσδιόνυσ' ΟΥ εἶναι. Σαηόοους ἈΧΞ ΘῈ 
2 νὧν ἔτ' πολλοὶ τοὺς Βάχχ 

τῷ τ' ΠΙροδλ, τοῦ δ᾽ τῶν Ἵ 
ὧξ πὸ τοιοῦτον. πρόδλη μα 
ἐλλείψεσι, 
αὐτός φησι, 

οὺς καλυῦσ'" Πλούταρ. ἐν 
Ξυμποσίακ, βιύλ, ἐλλειπὲς 
καὶ καὐποτε ἐν αὐταῖς ταὶς 

“αὶ πὸν Κοόνον τοὺς Ἰουδαίους τιμᾷν ὁ 



ιὅ8ὸ ἘΝΑΟΜΟΝΤΑ ἹΝ 

ἄτοπον τοῦτο ; φασὶ δὲ, ἀλλὰ χαὶ 
οὐ ᾿Ιουδαΐοι, 2 

-πΞ ΞΘ 9.00 ὴν ἔχουσιν 

τᾷ 7 » Κοόνῳ προσέχει. Πρῶ- 

Ξον μὲν οὐ συνορῶσιν, ὅτε ἐκτέμνει ὃ Κρόνος" οὐ γὰρ 
περιτέμντι, ἀλλ᾽ ἀναχύπτει, ἀτεχνίαν μὲν προξενῶν 

Αὐξάνεσθι γαὶ πλη- 

) πληροῦται διὰ τῶν πα'δο- 
ὑπεναντίως τῆι Θεῷ, λέγοντι, 
θύνεσθε {Γτν, 1, 28), 

γύνων ὀργάνων" εἰς ξνομιξίας αὐτοὺς, ἅ ," ΟἿ 

ὁποστερεῖ τοῦ κατὰ φύσιν" ἔπειτα ὃξ ἀγνοοῦσιν, 
ὅτι οὐ ἀλλὰ τῷ 
᾿Αδραὰμ ὃ Θεὸς δίδωσι πρὸ τεττάρων ἢ πέντε γε- 

Μωῦσῆς νοκοβεττῖ τὴν περιτομὴν, 

ῃ 

νεῶν τῆς 

Ἠξόσίθας ἥκοντι, 
χάνει. Ἔδει ΝΞ 

καὶ σαόδατον τιμᾷ Μωῦσῆς διὰ τὸν Κρόνον, πολλῷ 

" 4 Ν ἰδ, Ἀν, τὰς 
Μωύσέως νολοβεσίας" ᾿Αύραὰμρ, τῷ ἀπὸ 

ῦ Ἢ { ἤ 

ἔνθα Κούνου οὐδευίχ ἀνήμη τογπ 
Ἢ αὐτοὺς σονιέναι, ὅτι εἰ πεοιτοικὴν 

Ὁ ἐἰς ᾿ ἐγος Ν ἂ ἣ ΚΕΝ 
μᾶλλον ἔδει χηρύσσειν αὐτὸν ἐκεῖνον, καὶ τοὺς ἐξ 
δι : ἢ ἾῊΗΣ Ἃ 

αὐτοῦ μυθευγμένους γενευνῆσῃα: θεηύς, Εἰ δὲ τὸ 

ἐναντίον, χαὶ ἀναιγεῖ βοῶν Κύριος ὁ Θεός σοὺ εἷς 

ἐστί (Δευτι νὰ, ὁ) καὶ, Οὐχ ἔτονταί σοι θεοὶ 
᾿" ἢ } -“- ὩΝ Ἂς ᾿ 

ἕτεοοι" χαὶ, Οὐ ποιέσεις σεαυτῷ εἴδωλον" χαὶ πᾶ- 

λιν, Οὐ ποικτοῖς παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ὃ, τῷ οὗ- 
εν φανῷ ἄνω, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω {Ἐξόδ, χχ, 83, 4) 

γχαὶ μαχόμενος τῷ θυμῷ τοῦ πολυτέχνου ναὶ πολυ- 
- ᾿ “22 Α 

Ὀόρου Κοόνου, πῶς τὸ σάῤόχτον χαὶ τὴν περιτομὴν 

τιμᾷ δι᾽ ἐκεῖνον, ὅν οὔτε εἶναί φησι, πάσαις ταῖς τῶν 

ΕΠΤΕΒΟΝΟΜΙΙΜ. 

ἃ τῆς μϑοχοποιζας, οὐ μείζονα χὄλχοϊν ὑπέσχε 
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υᾶλ- 

λον, ὡς καὶ ἀξ δελῳὸς ὧν Μωῦσίως, καὶ τῶν θχυμά 

τῶν, τῶν δ'ὰ Μωυσέως ὑπηρέτης ; : Ἤ δῆλον ὅτι τῆς 

μὲν ἀσεδείας τὸν λαὸν οὐχ Ὑπελι χεύι, ἢ πολλὴν δὲ καὶ 

ἄλογον ἰδὼν τὴν ὁρμὴν, ἐπιμένων ὦ 4) αὐτῶν χαὶ 
ρχχελευομξνω 

μὴ ποτ 

πα- 

ἤν ξλθβ χαὶ ποιῆσαι θεοὺς, δείσας 
Ἢ 

Ξ αὐτὸς ποραις ἡσετα: Ὡ 
Ἧς. χι- 

ἐφ᾽ (ἢ) ἕτερον ἔλθοιεν 

ἄσχοντα, χαὶ ὁδηγὸν αὐτοῖς τῆς ἀπεῦδείας, οὕτιυ, τε 

χὐτοῖς τὰ πάντα συγχύσεως πληλωρείη δοχτῖ μὲν ΟΧ 

ὕπεοῦ 
δὰ 

συντεθεῖσθα:, μελλύέσεις δὲ χαὶ 

χαὶ 

σεῖς ἐπνοξῖυ, 

Ε 

ν 

᾿ Ν» ν π 
τὸ τελευταῖον τῶν γυναικῶν τὰ ἐνώτιχ σηφῷς 

ἀπαιτεῖ, Φιλόχκοσμον γὰ5 τὸ γυναικῶν γένος, οὐκ εὖ 
᾿ Ξ Κι ᾿ , 

χόλως τῶν εἰς τοῦτο συντελούντων ἀποστερούμενον, 

Ὥς δὲ χαὶ τούτων προετιμᾶτο ἣ ἀσϊότια, καὶ τὰ 

ἐνώτια ἐν γερσὶν νὰ, ὃ δι χωνεύει αδν τὸν 

καὶ τῆως ἃ βούλονται 

παραγένηται 
8 
ξξ 5 

θυσίχν προοσάγε;, 

ἈΠ ὐσῖ δι ' 
, ᾽ 

ι θυτιαστιή:ον ἢ 

, 
μὴ 

ιορθωθείγ, Τῇ δὲ 

χοξομεῖ τῷ θεῷ, καὶ 

σον ἢ Θι χαβεὶς 

ὅτ' πὸν μὺ- 

ἬΞῚ 

Ν ΕΣ 

ς τς, σ:, Σαφίπτερον νηῦν Μωυσῆς μετὰ 
ἵν ἐ 

ξστ οθγεν πβὰς Ἰσρανλίταις, πὶ ἔὺ ἐνεΐνῳ τῷ 
ἷ 

χαιηῷ, χαρ᾽ ὃν ἐμοσχτποιΐζτατη, τὐξχμην ᾧ 
λῆμα ἕὰ ΠΥ τ κ Ξ ᾿ ΝΟ ΨΕΙ ΔΛαρὼν τοῦ ἀδελροῦ μὸν, Ὅχ μὴ ἀποβανῃ 
(ἀξτυτ, τχ, 30) 119 ὃς τούτου τὸ μέγιστον, ποοηρῶν 

ἐρν:κῶν δόξαις ἐναντιούμενος; ὁ Θεὸς τοὺς ἐξ αὐτοῦ ἁνίους, τὸν Σαμηυλὰ, τὸν 

Ολρ. ΧΧΧΤΙ, νοῦ. ἀ. καὶ ἐδέξατο ἐκ τῶν χε- ᾿Πλίαν, τὸν Ἰησοῦν, τὸν ἸΙωσεῦεκ, Ἰυΐννην τὸν 

ρῶν αὐτῶν, καὶ ἔπλατεν αὐτὸ ἐν γραφίδι χαὶ βαπτιστὴν, χαὶ ἄλλους μυρίους, ἐτήρησε τὸν ᾽λα- 

ἐποίν σεν αὐτὸ μόσγον χωνευτόν, ρὼν τῇ ἱερωσόνῃ διὰ τοὺς ἐξ αὐτοῦ, 

Διοδώρου. Τί δίποτε τῷ λχῷ χοινωνέσας ᾿λαδξὼν 

(11 ἽἼσ. ἐπιμόνων, ἢ ἐπιμενόντων, (2. Καὶ ἐφ᾽ ἕτορον, δρθότε. 

τε ν τρις ὙΤΓΡΙΣ. ἐπ ἐν Ἶ 
ΓΕΛΟΜΕΝΤΑ ΤΝ ΒΕΓ ΕΙΘΆΌΟἍΔΠΙΙ 

(Εχ δαάσῃι Οαίοηα ΝΙσΘρΒοτί.) 

ἐλάγησε  γει τὴν πεοφντικὴν φωνὴν, οἵα παριστῶσαν τὰ ὑπὸ 

Μωΐῦσές, χ, τι ἡ. 
Ἄ 4, ὅ- 

Διοδώρου. Τὸ προοίμιον διδάσχοι τὸν τόπον, ἐν ᾧ 
ι͵ ᾿ : : 

ἐλέχθη" πέραν γὰρ. φησὶ, τοῦ Ἰορδάνου ἐν τῇ 

ἐνέαῳ πρὸς δυσμαῖς πλησίον ᾿Ερυρρᾶς θκ- 

λίσσις ᾿Αχύλας δὲ χαὶ Σύμμαχος, ἔν τῇ ἡμαλη 

τῆς Ἰπουθρᾶς θχλάσσν,ς οὕτω 10 ταλεῖτα! τὰ 
. ἐν ᾽ ᾿ ἽΝ, ει ὦ 

μεταξὺ πεδία τῶν τῆς ᾿Αραῤίας χαὶ ᾿Ιουδχίας ὀρέων 
τον ἢ 

ἐπισημαίνεται ὃὲ χαὶ τὸν χρόνον, 

ψότε, ὃ’᾽ Ἔν τῷ πέραν τοῦ 
ΨΗ͂Ι ἢ ς ᾿ τ ῥέν, τὼν 

Μωλό, ἤρξατο Μωῦσῆς διχσαφῆσαι τὸν νόμον τοῦτον, 

Ἰορδάνου ἐν γῆ 

λέγων. 

Διοδώρου. ᾿Επειδὴ ὁ υὲν ν Θεὸς τὴν δύναιλιν 

λυπτεν, ὁ ὃὲ Προφήτης τῇ ξαυτοῦ γλώττῷ Ἐπον ΙΝ 

διασάφησιν 

ἀπεχό- 

πρὸς παράστασιν τῶν δεν λωμένοων, 

ποῦ θεοῦ εἴον μένα, 

ὥλρΡ. ἈΧΧΙΗ, 

ἀπορσνέτω, χαὶ ἔστω πολὺς 

ὃ. Ζήτω Ῥουδὲμ, χαὶ μὴ 
ἊΝ Η 
ἐν ἀριθιλῶ, 

νρΡβ. 

, ε ᾿ Γ 
Διοδώρου. ᾿Επειδὴ ᾿Ἰακὼδ ἀποθνησχῶν νυτηρά- 

σατο πῷ Ῥουδὶμ, λέγων: Ὡς ὕδωρ μὴ Ἐρϑ ποτ ἢ 

(Γν. χεῖχ, ὦ)" 

Ζήτω Ῥουδὶμ, χαὶ μὴ ἀποθανέτω, 

ὋὍτε γὰρ πατὴ» κχαταρᾶτα. 
ΔΝ, ΠᾺΡ. τ 

παλλακῇ συνεληόντι, τῆὺς ἑζῆς 

χαὶ διλῖσν δικαίως εὐλογεῖ μετὰ ταῦτα, ὁ 

ὥσθ ὃτε ἀνελεῖν αὐτὸν ἑδού- 

ὁ Μωϑτῆς εὐλογῶν, φησί' 

᾿Αμφόπερα ὃξ 
ζήσεις 

έν, τ 
αὐτῷ ὡς τῇ 

᾿ 
Ἐπ: 

χαλῶς, 

παιδεύων φοδῶν' 

νος ἐφείσατο τοῦ 

λοντο οἱ ἄλλοι δα τ αὐτοῦ “Λτοπον ὃξ ἦν, κατάραν 

μὲν προχωρῆτα! χατὰ ἡμαρτηχότος, ε Πα ὃὲ μὴ 

ἐ- Ὁ δοθῆναι κατορθώσαττι, 
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ΙΪΝ ΠΡ Μ ΦΡῸΙΟΌΝ 

(Εχ δδάφιῃ Οδίβηδ, ἰοπὶ. 11.) 
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ΜΝ 
ΒΒΑΟΜΕΝΊΑ 

Ολν. ΧΥ͂, τοῦβ. 
καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἠλάλαξαν, γαὶ ἔδραμον εἰς 

συνάντησι» αὐτοῦ. Καὶ ἥλατο (1) Πνεῦμα Κυ- 
ρίου" καὶ ἐγενήηη, τὰ χαλώδια τοῖς 8ρα- τὰ 
χίοστιν αὐτοῦ ὡσεὶ! στίππυειν ὃ ἐξεχαύθη ἐν πυρί' 

καὶ ἐτάχησαν οἱ δεσμοὶ χὐτοῦ ἀπὸ τῶν χειρῶν 

αὐτοῦ. 

Διοδώρου, Σημεμυτέον, ὅτ' οὐκ ἔτι ἡ θείχ Γοαφὴ 
μετὰ τὴν πορνείαν ἐν τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ χατωρθωμέ- 
νοις ἐφθένξατο τὸ, ἤλατο ἐπ' αὐτὸν [νεῦμα Κυ- 
ρίου. Οὕτω γὰρ τὸ τῆς πορνείας ἁμάρτημα περὶ τὸ 

σῶμα, ὡς περὶ Θεοῦ ναὸν ἁμαρτάνηται (2), χατὰ 

(4) ᾿Επ᾽ αὐτόν ἐχδόσ. 

1ὰ. Καὶ ἦλθον ἕως Σιαγόνος' καὶ τὸν θεῖον ᾿Απόύστολον, Καὶ μετ' ὀλίγα, ΕἸ δὲ μετὰ 
: - ἄς τδνς ᾿ ὌΣ πὸ πορνεῦσαι τὸν Σαμψὼν, τότε κατεύθυνεν ἐπ᾽ αὐτὸν 

Ἡνεῦυχ Κυρίου, ἢ ὅτε τὴν τοίτην ἠγάνετο "ΙΝ γοναῖχα, 

ἢ γαὶ προδίδωχεν αὐτὸν εἰς θάνατον, τοῦτο γαὶ ἐξ 

αὐτῆς τἧς θείας Γραφῆς δειχνόντων τῶν αἱσετιχῶν" 

πὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐ συνοιχεῖ καθάπερ ἢ ψμχὴ τοῖς 

σώμασιν" ἀλλὰ πάρεστι μὲν ὡς ἀπερίγραφον, ἕνερ- 

{εῖ δὲ ὅσα βούλεται, Τοῦτο προγινώσχον τοῦ Σαμψὼν 

τὴν ἀγριότητα, καὶ οἴνου καὶ σταυίδος αὐτὸν ἀπέχε- 
σῦχι προστάττει" μὐππουτε τῇ μανίᾳ τῆς ψυχῆς συγ- 

χραθῇ ὁ οἶνος, καὶ ὰ αὐτὸν 

Ξ' ὙΞ9 7. 

ΕΠΑΟΜΟΝΤΑ ΙΝ ἈΒΟΌΜ ΡΝ 

(Εχ ἐδάθστα δίεπα, ἴοση. ἢ.) 

ἴλρ, ΠΠ, νεῦϑθ, ἅ, ὃ. Ἰζαὶ ἐχάλεσε Κύριος, Σα- Ὦ διαγνέλλει, μὴ ὑποπτουθὴ ὡς πλασάμενος τὴν 

μονὴλ, Σαμουήλ, Καὶ εἶπεν’ ᾿Ιδοὺ ἐγώ, Ἰέχὶ ἔδραμε 

πρὸς Ἰλὶ, χαὶ εἴπεν- ᾿Ιδοὺ ἐγὼ, ὅτι χίχλνκὰς με. 

Καὶ τἰπεν" Οὐ χέκληχά σε, ἀνάστρεφε, γαὶ χαθευδε, 

Καὶ ἀνέστρειννε, χαὶ ἐκάθευδε, 

Διοδώρου, Τίνος ὃξ χάριν ὑπὸ Θεοῦ γχαλούμενης 

Σαμουὴλ, ἀπήτι πρὸς Ἣλ:, οἰόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ γα- 

λεῖσθαι ; Ἐπειδὴ ἔμελλεν ὁ Θεὸς τῷ Ἢλὶ χκαχὴ προ- 

λέγε διὰ τοῦ Σαμουὴλ, να μὴ νομισρῇ πλάσαι ὁ 

Σαμουὴλ τὴν ἀποκάλυψιν, ᾧχονόμε: ὁ Θεὸς, ἐχεῖνον 

οἱγρέντα ὑπὸ ἭΛ:; κλεῖσθαι ποὺς αὐτὸν ἀπιΐνχι" 

ἵνα ὁταν ὁ μὲν Ἢλὶ νοΐτῃ, ὅτι ὁ θτός ἐστιν ὁ χαλῶν 
ᾧ " τς ΓΞ ὩΣ Ἀτδ ο ττος ἦν, Ξ- Ὦ 0 Ὲ τεῦ 

τὸν Σαμουὴλ, ἐκεῖνος ὧοΣ υεὲτὰ ταῦτα τὰ ὑπὸ θεοῦ 

(1) ᾿Εκ τοῦ, ὀρθότερ. 

." 
χάλυψιν" ἀλλὰ πιστευθῇ, ὅτι ἀληθῶς ὁ Θεὸς 

κάλυν.» ἀνήγγειλε. 

σαν. ΙΝ, νοσβ. 9. Καὶ 
αἰ 

ἔμπροσθεν ᾿Ισναὴλ τας 
ἊΝ νΝ 
ἔλεγον ἐχαστος Εν τι Ὄ πορεύεσία: ἐπερώωταν 

πρὸς τὸν Βλέποντα' ὅτι 

ὁ λαὸς ἔμπροσθεν, ὁ ΒλΞ- 

Θεόν: Δεῦρο 

τὸν ποοφήέτην ἼΣ οφ ἘΠ 

πων. 

Διαδιώρου. Ἔκ τούτων δτίχνυται, ὁτι ἅπερ τῶν 
δὶ τς : ΗΑ ἐν μον ὅν 

προφητῶν ἔχαστος τὰ ἐν τοῖς κατ αὐτῶν χρόνοις ῖ 
ΟΝ 

ἔγραψαν, ταῦτα οἱ : 
ἔθηγαν, τὸ (1) ὅτι οἱ 

μετὰ ταῦτα συναγαγόντες προσ- 

ἔμπνοσθεν, βλέποντα τὸν Ηρο- ὑπ: Ρ 
φήτην ἐχάλουν. 

ΓΒΑΟΜΙΕΝΤΑΞ ΙΝ ΡΘΔΓΜΟΒ 

Δ ΡΞΈΑΓ,, τω Μὴ0 πχχιν (1). 

(41, Βενιἰοίλεῦα πουα, Ῥαίγμηι, ἴοτα, ὙἹ, ρ. 348.) 

Ῥβαμ. ΠΙ, νϑρϑ. 1, ἴῃ 10. Διοδώρου, Καὶ συυ- 

ἔσεως δὲ τῆς ἐχ Θεοῦ δεῖτα: ἡ τῶν ἐμφερομένων 

(1) ϑυργα, ἴθ δάποί. αδὰ ΑἸΠΔΙ δέαιρῖδαηι ἀρ 
Τνοοίονο. γ01 μοι ιιὰ. Πίούονο, Ὀγ ΤΠ Ἰβίσια. ΟΠ Πα 
615 Ἰηρ1{ὰ ἃ ᾿5 ]Π10 ΧαΧτν πίπιο ὦ ἸΧκχΧΣ τη {π|- 

λόγων διάνοια. Τίνα δὲ ἔδει τὴν εἰς τοταύτης τρα- 

γῳδίας πρόφασιν παρασχεῖν, ἢ τὸν νομέα τῶν ἀλόνων 

σρη οοννο, Ναηο τορος σοὰρὺξαδνν ΘΟ Π 511 0,ἃ ρβαῖτπο 
ἰδ [ἸῺ ΚΓ δ ὈΧΧῚΥ ΞΟ ΒΟ] ἢ ΘΧΒΟΥ ρπιτηῖβ, Π6. Π10 8 
ἀξαθ Ἀ]τὸ5 συ] 985 βοῦν! αἴὰτ σοβθγθαγ, Πἰοηΐμι 
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αὐτῷ τὸν ὠρόνον διχδολον, ὡς ποὸς παρόντα τὰς λέζεις 

ἐφθέγξατο τοῦ ψαλμοῦ, 
γαρβ. ὁ, Τὸ ὄνομα τὸ ἡυΐρα 

δηλοῖ ἢ ὅλον τὸν χρόνον χαθ᾽ ὃν 

ἕεγ5. ὃ. Καταποντισμοῦ ὃὲ᾽ ὁάματά 
φέροντα τοῦ χαταποντισμοῦ σημαίνοντος 

ἐνταῦθα φανέρωσιν 

ἀνομεῖ, 

ἐστι τὰ τ’- 

μωρίαν 
κόλασιν" ὡς καὶ τοῦ ἄφρονος ἂξ Ζείλη͵ χαταποντιοῦ- 
σιν αὐτόν, Καὶ Δωὴχ οὖν ὁ ᾿Ιδουμαῖος, ἀληθῶς γένος 

ἑρμηνευόμενος, ἀεὶ χλονούμενης, τῷ ἀδέδχιος εἴναι" 
εἰς σάλον γὰρ ὃ Δωυνὴκ ἐχλαμδάνεται, διαύολὴν ἐσγα- 
σάμενος κατὰ θερᾳπευτῶν Θεοῦ ἐγάπησε γλῶσταν 

δυλίαν, χαὶ σὺν αὐτῇ ρήματα γατχποντίζοντα αὐτόν. 
δυλοῖ δὲ τὸ ὐχγγέλιωον κατὰ ποντισμὸν εἶνα! τὴν κό- 

λέγον: Τῷ σχανδαλίζοντι ἕνα τῶν μιχρῶν λχσιν, 

τῶν ἐν τῇ ὈἘχχλησίᾳ συμφέσει χαιχποντισθῆναι 

ἐν πῷ πελαγει τῆς θαλάσσης πεοιχεισήμενον 

μόλον ὀνιχὸν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ (δαίίὰ. 

ΧΥΠΙ, 6), 
εἰς τέλος, 

οἰκοδομη- 
ψοτβ. 7. Διὰ τὸ ἠγαπηκέναι τὰ βλαδερὰ 

τουτέστι παντελῶς, χαρθελεῖ σε οὐ καλῶς 

θέντα, ἀλλὰ χαχῶς φυτευθέντα ἐχτεῖλαι ὁ φάσχων' 

Πᾶσα φυτείχ ἣν οὐχ ἐφύτευσεν ὁ ΠΙατήρ μοῦ ὁ 

οὐνάνιος ἐκοιζωῃήσετχι (Ταἰἢ. αν, 13). ᾿Αλλὰ καὶ 
ἱεροῦ σχηνιύώματος μεταναστεῦσαι ποιήσει, ΕΣ ὅ 

λλων χαὶ φυγαδεύων ἐχ τῆς σκηνῆς, ἧς τοὺς ἱερεῖς 

Ο) ὧν ἡ 

οἱ 

“9 Η " ᾿ - μ᾿, 
ιαδέδληχας, γαὶ εἰς θάνατον ἤγαγες" ἔτι 

; 
τῇ ὁ ὀΐζωμά σου ἐκ γῆς ζώντων: εἴ γὰρ χαὶ 

- Δ, “ μν - 

μαῖος ἧς, ἀλλὰ προσηλύτευσας τῷ Ἰσραὴλ διὰ τῆς 

τοῦ νόμου νατηχήσεως" ἐν τῷ σχηνώματι χαὶ τῇ 
τῶν ζώντων γῇ πεφύτευτο" εἰ γὰρ μὴ εἶχε σέβας 

ν Σ κι ᾿ Η γεν 3 Ὡς ὃ πρὸς τὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ Θεὸν, οὐδ᾽ ἂν ἐν τῷ ἱερῷ ἐνπ 
προς σεχα. «ἴδ. Τὰ δ ἐξεῦδει τεῷ τα ΜΕῚ 

οχλοήμενος ἤρχετο. χ ὁὲ πρὸς τοῦτον λεγόμενα, 
; ᾿ δος 5. τροσδάμω 

ἁρμόσε: πρὸς πάντας τοὺς ἄπὸ τῆς εὐσεῦ εἴας μετα- 

πίπτοντας. 

ψογε. 8. Ὅτ'᾽ ἄν μεταπίπτοντας τῆς ἀρετῆς εἰς 
Ν ΜΝ [ὰ διε “, "» ᾿ - 

χαχίαν ἴδωσί τινας, φόφον λαμοάνουσι, μὴ τὰ αὐτὰ 
, » ΕΣ ᾿ ΕΥ 4 ἊΣ - 

πάθοιεν. Οὗτο; ὃὲ χαὶ ἐπιχερτομέσαιεν χατὰ τοῦ 

ἀλύντος, ὡς ἐπ᾽ αὐτῷ γελᾷν ἐροῦντες" Οὗτος ὁ ἂν- 
ἥν ν ἷ παν" μέ. 

θρωπος οὐκ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ" εἰ γὰρ 

ἄν, οὐ διέδαλε τοὺς δούλους καὶ θεράποντας αὐτοῦ- 
εν, δι, ὡρίς, ᾿ " . ΄ - Ἢ - (δὲ γῇ - 

συμόαλεῖς τούτοις τὸ, Ὃ ὑμᾶς ἀθετῶν, ἐμξ ἀθετεῖ. 

ψεγϑ. 9. ἀξον τὸν Θεὸν βου θὸν 
; ομε- Ὲ 

τούτου φοοντίτας, ἤλπισεν ἐπὶ τῷ πλύρε: οὐ εἶχεν 
' ΜΗ ΡΟ Θ προσχαίρου πλούτου ἦν γὰρ τῶν ἐπιτιταγμίνων βα- 

: Ἂ 3 πων μὰν 
σιλυκὴν ὑπηρεσίαν' ἐνεῦδυνοα μοῦτο γοῦν ἐν τῇ ματαιό- 

ἐπικαλεῖσθαι, ἧττον 

-. . [ 

τῆτι αὐτοῦ ἡ εἶχεν, ἀνόνων χαὶ σπείτω» ζώων τυγ- 
ἀτ κἢ δα νφδο φὶ ᾿ 

χἄνων ἡγούμενος. Καὶ τὰγα πᾶς πλουτῶν ἐν χκαχίφ 

Ψευδωνήμῳ γνώσει, ἐν τῷ μεγαλοφρονεῖν ἐπὶ τού- 
Ξ 4 - - - , ὰ 

κοῖς. ἐπελπίτε: ἐπὶ τῷ πλύθε: τοῦ τυφλοῦ πλούτου 
ΣῸ τ ᾿ 

ἀλλὰ καὶ ἐνδυναμοῦσηχ: νομίζει 
ἡκαβ Ἰδομξοος ἕν Ξ Ἶ 

στεΐξωσιν πρὴς πᾶν ἀγαθὸν ἐχουσῶν ψυχῶν" ναὶ αἱ 
ἵ ( : ε ᾿ ᾿ Εν 

τῆς ψυχῆς δὲ αὐτοῦ δυνάμεις, ρεῖσαι ποὺς τὴν 
: ᾿ ε 

ἀρετὴν καὶ τὴν ἀλήθειαν, ἡμίονοι εἶεν, ὧν ἐ: 

᾿ ἐν , ὌΝ ὄρχων ἀγόνοις, καὶ 

στε 

ΕΥ" 
στη- 

ἴῃ πος δογία ὁραιο υἱρίηιῖ σααίαον. Ρβα]η οὔτ, 

ΠἾ ἘΠ} ρτογβὰβ Γαγβθιβὶβ ποϑεσὶ ἃριιὰ Οορά ον] (ξαίο- 

παηὶ ἰδρῖϊατγ, Ὠἰοάοτὶ ΒΟΠΙΕ. ΠῸ5. γι ἰδία πὶ 

ἘΠΑΟΜΕΝΊΤΑΊ ἹΝ ΡΘΆΑΤΜΟΒ -Ξ ΒΑ Σ ἘΠ᾿ 

ἃ κει τοῦ Σσοὺλ τοῦ πονηφλοῦ βασιλέως" 
τοῦ πονηροῦ πνεύματος τύπον φίρει" 
Ἰσραὴλ τότε ς 

Μῃ 
ἐ ὁ πάλαι λαὸς 

3 ΒῸ “Ἂν ΠῚ Ψ [.] “ν᾿ 
τω πόντος, Οὐκ ἔχομεν βασιλέα" χαὶ Ὑχ2 
θαι ἷ ᾿ 
ξουθενώσας τὸν Θεὸν βασιλεύοντα αὖ- ἘΠῚ ἀγν ΝΩ͂Ν Ὁ Ξ ῳ τοῦ, ἤτησε τὸν Σχοὺλ ἀρχοντα αὐτῷ δοθῆναι. 

γδγβ 10. Μετὰ τὸ χατειπεῖν τοῦ ἐν χαχίᾳ χαυ- 
Χωμένου, περὶ τῆς ἰδίος διαθέσεως ἐρεῖ' " λαία 
καταχαῦπος ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ 8:οῦ καρπὸν ὅλα, 

λυτήριον πόνων, ἀλεξιγτιχὴὸν νόσων, ὕρετ πὰ ΐ ἊΞ : Σ , τ ; αὐξητιχὸν φωτός" ὁ γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ τῆς ᾿ἔχχλησίας 
τα τὺ" φημι. τοῦ Θεοῦ οἰχ πίστεως φυτευθεῖς, ἀοιτὴν 

ξηυσαν τὰς ἐκ παθῶν χὰ ώοον, κλωμένι ἁμαρτημάτων νόσους, γαὶ 
τοὺς ἐπ᾽ αὐταῖς λύουσοαν πόνους, ναὶ τρέφουσαν τὸ 

φῶς τῆς γνώσεως ὅτι οὗτος ἐλε’ μοσύνας χκαρποο- 

δήσας, ἐλπίζει ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, εἰδὼς ὅτ' οἱ 
ἐλεί μονες ἐλεηθήσονται" ἔχει δὲ τὴν ἐλπίὸχ οὐχ ἐο᾽ 
ἕνα αἰῶνα, ἀλλ᾽ εἰς : 
φχλλόμενος ἀειθαλεῖ 

τὸν αἰῶνος τοῦ αἰῶνος, παρα- 

χαὶ πολυχάρπῳ φυτῷ ἐν οἴκῳ 

Θεοῦ πεφυτενυένῳ, 

ΥδΡ5. 1]. Εὐχαριστίαν διὰ τοῦ ἐξομολογεῖσῆα: τῷ 
ἐδεςτ ψοσς ἀλνσλς ἀὐϑανν 

Θεῷ δηλοῖ ἐπὶ τῷ πεποιηχέναι αὐτὸν ἴσως αὶ ἡτύήσχτο, 
ΗΝ" ; ἔ : Ξν πα ἢ ἄ προτέθειτο’ προθέμενος γὰρ ἦν φυγεῖν τὸν 

Ἂ; - ραν ἐν τς τ ρον 
Σαούλ’ ᾿Αλλὰ χαὶ ἔτι ὑπομενῶ, φησὶ, τὸ ὕνου 2 σου 
Ε ε . , “- ᾿ ᾿ » . 

ἔστ᾽ ἂν αὐτοῦ τύχω ὅτι χρηστὸν, καὶ ἀγαθότυτός 
᾿ 5 ΟἿΝΣ Α οἄνς ἢ 
ἐστι πλῆρες τῶν ὁπίων σου" οἱ γὰρ ὁσιότητα χατοῦ- 
θύσαντες, τῆς χρηστότητος τοῦ ὀνόματός σου αἰσῦή- 

σονται, 
Ῥϑατ,. {11. νεῦβ. 2. Αφοουχ ἡγητέον λέγεσθαι τὸν 

φρονήσεως θείας στερούμενον᾽ ὠαίνετα! γὰρ οὗτος 
ὶ οὗ ὁ λύγος, νὴ σῴζων ἐν ΦΒΡΩΣ Ἔἰζδς, ΤὉ περὶ οὗ ὁ λύγος, μὴ σῴζων χοινὴν φρένα εἰδὼς γὰρ 

ἔαρ Ἔ ᾿ ἀντ : 
πάσῆ ψυχῇ ἔννοιαν Θεοῦ βεύλημξνην, ἀθεότητα ἀσπα- 

᾿ - 
ζόμενος, οὐδενὶ ἄλλῳ εἰ υἡ τῇ ξαυτοῦ χαοδίᾳ εἶπεν 

. ν ΨΞ δι 3᾽ . ἂν, ἱ, Η͂Ρ' : ὴ δῶν 

μὴ εἶνα: Θεόν: χαὶ οὔτως ὁ ἄοριων διάδολος οὐ τῇ 

ἄλλοτρίᾳ ἑαυτοῦ χαρδίᾳ, αὕτη 2) τρίᾳ αρδίᾳ, αὕτη ὃ 
ἘκΤα Ξ δ α δε ων 

Θεῷ, ἀλλὰ τῇ ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀιμχρτάνειν γτγενη- 
πο ποίν Ν.: ψ" ; ἢ " 

μεν εἶπεν μὴ εἶνα: Θεόν. -- Πάντων ἀμχρτανόντων, 

ἣἥ καὶ αὐτῶν δοχούντων τὸ ἀγχηὸν ποιεῖν, οὐ χυρίως 
ἱ ἀλερῶ , ν᾽ τ ἢ τ Ἶ πο δ 

καὶ ἀληθῶς ποιούντων᾽ ἀλλ᾽ ἴνα χὰν τόπον αὐτοῦ 

- - ᾿ 
ἐστ ἢ ἀνλκειμξνὴ 

λάδωσιν δι᾿ ἐσόπτρου χαὶ αἰνίγματος αὐτὸ ποιοῦν - 

τῶν. 
εγβ. 3. Ὁ παρὼν στίχος προνοητὴν εἰσάγει 

Ω͂ νι Ἶ δάκ. 
Θεὸν οὐ τῶν χατ᾽ οὐρανὸν αὖνον, αλλὰ χαὶ 

Π.- - " “ ᾽ νν ᾿ Η ," 
τῶν ἀνθούπων εἴσηται, οὐχ ἔξωθεν γυτὰ τὸ σῶμα 

᾿ δη.: Ὗ οὐκυνὴν ὦ “ . τ Α 
μόνον ἐπιόλξπων αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ χρυπτὸν 
τῆς χαρδίχς" ἐπιᾶλέπει γοῦν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν 
δὴ ΠῚ -“ ὉΝ ἜΤΙ τς ὰ ὃ . “- " λὸ 

Ὦ ἀνθρώπων, ὅπως ἴδοι εἰ ἔστιν ὁ διὰ τοῦ τὸ χαλὸν 
Η ἣ ; τς ΕΣ ΟΣ ἡϑν 

ποιεῖν συν:ὼν, καὶ διὰ τοῦ ἐξετάζειν τὸν ἀλύθειαν 
: πα, καρ. ; ον Ἐς πον ἢ 
ἐχζιηπῶν τὸν Θεόν" ἀνθτωπίνως 28 χαὶ ἀρ ὧν ἴσμεν, 

Ἵ πα ΕΡῚ ἀδ; ἑ . 
εἴρηται τὸ διαχύπτειν αὐτὸν ἐξ οὐτανοῦ, χαὶ τοῦ 

" 
ἰδεῖν εἰ ἔττιν συνιών' μεγάλη γὰο, ἵν᾿ αὕτως εἴπω, 

προδολὴ βλέψεως τοῦ πάντων κρυπτοῦ γνῶσιν ἔχειν, 

ψοῖς,. ἅ. Καὶ ἐκ τῆς προκειμένης λέξεως μαυθά- 

νομεν χατὰ παράδασιν νόμου τὴν ἀμχρτίαν σονίστα- 

ἵναί τινα φύσει σῃχ! ᾧ ἀχκολουθῇ μὴ εἶναί πονηρόν" 

[τασπιϑῖίο ρυϑροιίπηαβ : Ἰάθην ἰατη θη Ποτη6 ἴῃ δο- 
ἀἰςσο αὐ ἴπισυία Γραρπιοηία Τορϑῦ ταν, δΑΙ. 
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πῦντες νὰρ ἐξέχλιναν' αὕτη δὲ ἡ 

ἐστὶ», ἀποτυχία οὖσα τῆς εὐθείας ὁδοῦ" ἅμα δὲ καὶ 

ἢχϑ οειώρησον οἱ ἐχχλίνοντες, ἀχρεῖον λένων ἢ τὴν 

ἐπικράτησιν τῶν ποθῶν, ἢ τὴν ἄγνοιαν τοῦ μὴ 

γοῦυντος σογχεομένου τῷ μετιέναι ἐς ἑτέρων εἰς 

ἕτερα πρύγματα' τῷ μὴ κεχρατηκέναι ἑνὸς οὐ τὴν 

ἐπιστήμην ἔχει" πάντων οὗ, ἐχκλινόντων, εἰχύτως 
εἴρηται τὸ, Οὐχ ἔστι ποιῶν ἀγαθὸν, χαῇ᾽ ἑκάτερον 

τῶν προειον αΐνων" τὸ, ἕως ἐνὸς προχεΐμενον κα ᾿οΐ 

ἤτοι μηδὲ ἕνα εἶναι τὸ ἀγαθὸν ποιοῦντα, ἢ πὸν μὶ ΓΝ 

ἩΨΟΥ ΤΣ, Ὁ ᾿ 
ἐν ἀγαθὸν ποιοῦντα. 

ψονο, ὃ. 'Ἐπε: εἰς χακότεχνον Ψψυχτν οὐκ εἶσ- 
: οι ὦ 

ἐλεύσεται σορία, οὐ γνώσοντα: ἄ δεῖ εἰδένα: χατὰ 

θείαν γνῶσιν" οὐ τὰς χατὰ πεῦσιν, ἀλλὰ κατὰ ἀπό- 
φᾶσιν ἀναγνωστέον, 

γδγβ. Ἴ. 

τοὺς ποιοῦντας 

ἽΙ γὰρ ἀμχρτία ' ᾿ ἄι : 
αὐτήν: ἀφέσεως ὃὲ ἁμαρτημάτων 

δωσοῦ μέν ὀφοαΐνεκαι ὁ Ἰσραὴλ Ἷ ὡϑοὺ μένης, εὐφραίνεται σραὴλ, γὰ 

ἐστὶν ἢ αἰχμαλωτίζουσα 

ἀγαλλιᾶται 
Δ τ ρ, Κα ἘΠ᾿ νὸς κ , 
ὁ ᾿Ιακὼό, τοῖς Ζαίρουσιν ἐν οὐρανοῖς παραπλησίως 

ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ υετανοοῦντι, 

αι. {10 π8γ5. 3. μαραχαλεΐ δὲ μὴ ἄλλοις χρ'- 
ταῖς, ἀλλὰ τι δυνάμει τοῦ ἀΤΕΙΝῸ Θεοῦ εἰς ἐξέτασιν 
παραδοθῆναι οἴδεν γὰρ συγγνώμης τευξόμενος ἐφ᾽ 

᾿Σ 
Ῥ ἈΝ μὴ μὴ ἊΝ Αὰ ᾿ οἷς παρεῖδεν’ ἐχδιχίαν δὲ γενησομένην κατ 
πορθούντων ματαίως, 

γέγβ. 4. δέεται ὅπως (μὴ) ἀπρό 
εὐχὴ αὐτοῦ γενήσεται, καὶ ἵνα 
κὔξατο" ἀλλὰ καὶ ὡς ἐγγὺς Θεοῦ ὃι 

γεγενημένος, ᾿Βνώτισε, ἔφη, τὰ ὁ 

ματὸς μου" οὐδεὶς ἀργὸν προφερόμενος ῥῆμα 

αἰσχρὼὸν, ἢ ἕπερόν τ' χυχὸν ὠθενγόμενος, θέλει τὸν 

Θεὸν ἐνωπτίσασθαι αὐτοῦ τὰ ῥήματα, ἀλλὰ υὖνος χαὶ 
πω ὁ λον « γι οἰ ας ΤᾺ 

πᾶς ὁ ἀληθὴ χαὶ εὐσεδὴ λαλῶν. 

5 
ἘΣ 

ΠῚ ῶ ἥ 

" πὰ ὍΡΑ ὧν 

ἃ καλῶν ἔργων 

ἔμοτα τοῦ στό- 
Πἢ 
Κὴ 

νοΡβ, ὅς ᾿Αλλοτρίους φησὶ τοὺς ἐναντίαν προαίοε- 

σιν τοὶς σπουδαίοις ἔχοντας, χραταιοὺς δὲ τοὺς πο- 
τ ἢ 

νηϑοὺς δαίμονας" χαὶ φησίν: Ἰδπεὶ οὐ προέθεντο 
τὸν Θεὺν ἐναντίον αὐτῶν, ἀποστραφέντες αὐτὸν, καὶ ᾿ 

- "» ἢ. ἃς ὡς , ΕΣ ἐς - ΜΝ νωτα αὐτῷ ὁξοώχότες, ἐπανέστησαν τῷ δικαΐῳ, χα! 

ἐζήτησαν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 

γουβ, θ,, Θεὸν βοηθὸν ἔχειν ὁμολογεῖ’ τάχα τὸν 
ΠΥ τ ἂν γ: ἐΣ ΄' » - Πατέρα καὶ Κύριον ἀντιλαμ" -νόμενην τῆς ψυχῆς αὐ- 

“- [ἢ δ. . ἱ τοῦ, “να εἴπῃ τὸν οἷόν" ᾿Λαοστοέψει τὰ χαχὰ τοῖς 
ΑΒ Ἐκε Ε ἐχθροῖς μου" ἃ γὰρ ἐπαγαγεῖν μοι βεθούληντα! χα- κα νδ  ἀδα, ᾧ ᾿δροα ἐς Ξ κωτιλὰ, ταῦτα ποὺς αὐτοὺς ἀποστοέφει, τοῦ Κυρίου 
Γ οὕτυ. Συνάδει δ -ρ. , ᾿ τα τὸς τουτῷ το, 

ἐπονηρεύσατ. ποιῆσαι 
Ποήσχτε αὐτῷ 

ὔψο τὰς ἥ 
τῷ πλησίον, Καὶ 

Ἢ μων ΄ »" Ὰ - - Α, 

τοὺς ὧξ ψεύστας ὄντας διελέγχουσα ἡ τοῦ Θεοῦ, αλή- 
θεια ἁλοθρεύει, εἰ τοιοῦτοί οὐ γὰρ ἀναιρεῃῇ- 

ποιοῦτο! εἶσιν, ὁ ἀγιος 

ὧν τρύῦπον 

εἰσ'ν" 

να! χαβήπαξς ἀλλ᾽ εἴ 

εὔχεται, 

Ρβαι, ΕΥ̓, γϑσβ. 

παςταγαλεῖ αὐτὸν 

νὰν ὁ 
αὐτοὺς͵ 

Ὡ. Προσευχὴὲν ἀναφέδων Θεῷ, 
ἐγγίσαι αὐτῷ, ὅπως 

δέξηται ἣν προσηγγίασεν προσευχήν" 42 
ὁ ἔγὼς ὧν τοῦ λέγοντος, εἰς τὰ ὦτα δεχήι μενος τὸν 
λόγ ὧν οὐχ ἄλλοθεν υπό ὦ τὰ 
ϑεππϑυςς μοι ἀναπλ πρωθῆναι" ἢ ἐκ σοῦ μὴ ὑπε ρίδῃς 
τὴν ὑπὲρ ὧν δέομαι! παράχλησιν. ποόσχες δὲ μοι 
ἐπαίροντ' ὁ χεῖρας χωρὶς ὀργῆς χαὶ διαλογισμοῦ 

“.. -- ἴδια, ὦτα 
ἐνωτίζετα! 

᾿ ᾿ 
εἰς τὰ 

τρσςι, τὶ 
ὙΌν, Χα' ἐπϑὶ 

δῇ 
ϑέομα! 

ὁσίους 

9]ΟΌΟΒΙ ΤΑΈΒΡΝΒΙΒ 

Β 

1992 

ἔχχλισις, ἁμαρτία Ὁ χοτμίως, χαὶ εἰσάκουσον τῶν λόγων ὧν ἐχ καθαρᾶς 
συνειδιίίσε ωξ ἀναπξ εἰϊς ὦ: 

Υρυ5. ὁ. Εὐνατα: ὁ ἐχθρὸς ὁ αὐτὸς εἶνα!: τῷ ἀμαρ- 

τωλῷ σχίσε! μόνῃ τῆς διαφορᾶς οὔσης. Θλίρθοντος 

εἰ χοχῶς, χαὶ ἄθεα 

ἀδοηθείος, ἐλυπήθην ἐν 

Ἢ ἀδολεσχία ἐν- 

ἐν ἱυ ς Ἵ 
οὖν τοῦ ἁμαρτωλοῦ, δι ὧν πράπττ 

φθεγγομένου τοῦ ἐχῃροῦ τῆς 

τῇ ἀδολεσχς ἐπι καὶ ἐταράχθην. 
τῳ Ἢ ἧς: 

ταῦθα τὴν εὐχὴν σημαίνει, ὡς χαὶ ἐν τῇ πρώτν, τῶν 

Βασιλειῶν τῆς “Ἄννας λεγούσης Ἔχ πλύθους 

ἀδολεσχίας μου ἐχτέταχα ἕως υὖν (1 Πορ. 1, 16)" 

περὶ 1 τῆς προσευχῆς ἑαυτῆς τοῦτο λέγει, Ὅ 

ἄγος οὖν φησὶ, τὸν ἐχθρὸν ὑπερήφανα φβεγγόμενον 

χαὶ θλίθουτα τὸν ἁμαρτωλὸν ὁσῶν, πρὸς τὸν Θεὸν 

δι᾽ εὐχῆς ἀδολεσχῶν- ᾿Ελυπήθην, 

γαὶ ὁμογενεῖς μο: ὀρῶν εἰς βάρος χακίας πεσόντας" 

ὡς γαὶ ταραχθῆναι ἐπὶ φύσεως" μή 

πὼς ἄρα κἀγὼ ταύτην τὴν τροπὴν ὑποστῶ, Ἰάχα δὲ 

ὁρῶν 

τοὺς ὑμοουσίους 

τῷ τρεπτῷ τῆς 

χαὶ χηδεμονικώτατα λυπεῖται καὶ ταράττεται, 
: ἐπ ότν α δ 

τοὺς φαύλους παρα ττχίοντας, ὡς εἰ τὶς τατὴο λυ- 

ποῖτο ἐπὶ μανέντ' υἱῷ" χαὶ Ὑχο τὸν ψαλμὸν τοῦτον 

ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ χατὰ τὸ ἀνθρώπινον ἀπαγ- 

ξλλουσί τινες εἰρῆσηαι, ᾧ καὶ 

βλαπτομένων λυπεῖσθαι, 
γον. ὦ. Τῆς φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἐνυπάρχον 

ἐχούσης τὸ παθητικόν" 
ὡ " Ξ 

χαλοῦσι- γᾶν κατ᾽ ἀρετήν τις 

πεοὶ τῶν 
; 

ἀομόζει 

ὃ θυμιχὸν ἐπιθοινητικόν τινες 
αν 

τιοοκόκτη,, οὐκ ἀρφαν:- 

συμθαΐνει ἐν τῷ λε γομένῃ 

ἀμέλει 

ζουένο"» τοῦ ταδί πικοῦε, τσ 

προπαφείᾳ γενέσῃα:" γοῦν καὶ τὸ προχείμε- 

πορθούμενον ὑπὸ φωνῶν ἐλθοοῦ καὶ 
ξδιπιζόμενον, ἔσχεν τὸ ἐὺ- 

ὑπὸό-- 

σκο- 

Ὃ 

νὸν πρόσωπον 

θλίψεως ἁμαρτωλοῦ ἀναΐ 
ὑπάρχον παθητικὸν, ὡς φούηγξναι χαὶ τρύμῳ 

Μ' ἢ Ν - ῬΆ΄ δι νῦν, ἢ 
πεσεῖν χαὶ γαλυφθῆναι: ὑπὸ ποῦ τῆς ἀπορίας 

Ξοῦξ' πὴ ὙᾺΡ αχοτοδινίασιν ἐνταῦῃα σημαίνει, 

τῶν 
τ Ὑ ΤΗ͂Ν εὔχεται 

- ΕΣ 

σκότος φωνή" πολλῶν ὃὲ περι:στηχότων αὖ- 

τὸν θλιδερῶν τυγχανόντων, ὀοθῆναι αὐτῷ 

πὰς τοῦ πνεύματος νοήσεις βεπειδρι ἐυπαν “αὶ ἐπαι- 

οηύσας, πτέρυγας πεοιστεοῖς ἀλλυγορικότερον ὁνο- 
Ὁ" ῃ αἵ 

χατχπαύσαντα ἐκεῖ 

μαζομένας" αὗται δὲ Ξε ρΟ ΕΞ: πετασῇήνα! ποιοῦ- 

σι) εἰς ὕψος, ὡς τὸν ἀναπτάντα 
Ἁ “- Ὧν ΔῸΣ δῷ { "» 

ἀμερίμνως τοῦ λοιποῦ διάγειν, σαδοατίζοντα τὰ τρυ- 
»ρο π - εὐλογημένα τάδθατα τοῦ Θεοῦ, 

Τῶ: ἈΠ ἘΡΕΣ 
φερὰ γαὶ 

Ν Ἔν. χαχῆν συμφωνία δεινὰν, χαὶ ἐκ 

τοῦ ἐναντίου μέγα ἀγχρὸν ἡ τῶν ἐπὶ καχῷ συμφω- 
νησάντων διάλυσις" χαὶ οἱ ὁμονοΐίσαντες γοῦν ἐπὶ 

τῇ πυργοποιίᾳ τῷ ἔχειν φωνὴν μίαν χαὶ χεῖλος ἕν 

πάπας, ἐνεποδίσθησαν υὑενίστῃ δυπσεθεία συπήε- 
ἕντες, ὡς μηκέτι δμοφωνίαν ἔχειν: ὃ γὰρ ἐχ συμ- 

φωνίας ποιοῦντες ἀσεῦεἴν 

σὰν τῶν γλωσσῶν αὐτῷ 

ἔμελλον, τοῦτο οὐχ ἐποίε- 

ν καταδια!ξερθεισῶν" 

ταῦθα «οὖν ὁ εὐχόμενος βούλετα, γχαταδια!ρεθῖνα! 

τὰς ἡλώστας τῶν δυοσωνησάντων χατ᾿ αὐτοῦ χατα- 

. 
ξν- 

ποντιζομένων τῶν γλωσσῶν, τουτέστιν ἀφανῶν γινο- 

μένιον" καὶ πρὸ τούτου ὃξ εἴον ται χόλασιν σὺ μαΐνειν 
τὸ χοταποντίζεσθαι, Καὶ Παῦλος γοῦν εἰξὼς συμοΐ- Ἶ 
θεῖν ποτὲ τὴν πρὸς ἑαυτοὺς τῶν φαύλων διαφωνίαν, 
ἐπὶ τῶν ἀναδαθμῶν ἀπολογούμενος συνέχρουσε Φαρι- 

χαὶ Σαδοουκαίους, Τοῦτο ἀναφέρεσβα: 
ΕῚ ν ᾿ δι κι 4 , ΑΝ , 4 ἐπὶ τὸ, ᾿ἰδοὺ ἐμάγρυνα φυγαδεύων, χγαὶ 

τ ἀπ ΤΡ ΟὟ ἃ ΜΝ ὰς, 3 Υ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ' διὰ μέσου εἰρημένων τῶν 

, 
σαίους Ἀ. 

Οὐ. 

ναται 



1598 
'ν ἢ ἧς ν ᾿- 

δύο στίχων, ἀπὸ τοῦ, 
᾿ ᾿ “" - - ὦ . δυ ὁ Ν 

σώζοντα με, ἕως τοῦ, Καταδίελε τὰς γλοώπτσας 

αὐτῶν" Ὧν ἢ τὸ λεγύόμτνον τοιοῦτον" ᾿ἀπεὶ ἐν τῇ 
νομιζομένῃ Θεοῦ πόλε: τῷ Ἰερουσαλὴμ εἴδον ἀνομίαν 
χαὶ ἀντιλογίαν ἀνομούντων καὶ ἀντιλεγέντων τῇ 

ἀλυρεί, ἐμάκρυνα φυγανεύων ἀπ᾿ αὐτῆς ὡσιΞ γε- 
νόμινον ἐν τῇ ἀπὸ ἐρνὼν ᾿Εκχλισίᾳ, ἐσέμῳ χαλου- 

μένῃ, αὐλισθῆνα: 

νυχτερεύοντα ἐν τοῖς πιστεύηυσει, 

γ6γ8. 1ᾧ.. Τὸ, γνωστέ μ᾽». Τν  ΠΩΣΞ 

ἘΞ ἐ τὸ αὐτῷ ἐγος μοι ἐδέσματα, 
λοιποῖς μαθηταῖς τρίφων με τοῖς καλοῖς ἔργοις. 

Α τς, 0. "ὐλενὲ τις τῶν τὐνραῶ. ζῶντας εἰς ὄδου 

πᾷ.» 

τ γ,. ἢ , ἡ Ἢ 
εν. χύττὶ οιχναπαυώμεένοην, χα' οιᾶ- 

ἀρ ἐὸν μονάει 
ὑπ᾽ ἐμοῦ, 

ἅμα τοῖς 

χατέρχεσθαι μύνους τοὺς χατήχησιν τῶν θείων 

δευμάτων ἔχοντας" ὁ γὰρ ἄγευστος τῶν τῆς ζωῆς λό- 

γῶν, νεκρός οἱ οὕτω ζῶντες, εἷς ἀῆου χαξερδίρ τον 

τὸ χοινὸν ζῇν εἰς ἄδην χατέο- 
ἦ ἀπῇ: 

ἘΠ ΑΤΆΘΟΝ 
οὖν ἢ Ἰτύξας χαὶ 

“τὴν 
ΓΝ αν Η 

οὐ 785 οἷόν τ- ζῶντας 

χεσθαι, τῷ μὴ χὥεσθαι! σ 

οὗ τῖις τὴν χοινὴν ζω σὴν ἥν ἀπ 8 

ὁ τῶν Ἰουδαίων λαὸς χατύ “16: ἐν εὖ Κὰ τοῦ νόμου 

χαὶ τῶν προφητῶν, θανάτου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐρχομένου, 

τῇ ἀαχρτίᾳ ζῶντες εἷς δὸ κατέργοντα'" ἀκολού ἢ ἀμαστίᾳ ἢ ἐς εἰς ὅογν πατερχονται ἀλὸ ονθως 

πῖον “α' 

" 

πᾶς 

δὲ καὶ ὁ ἐπιφερόμενος λέγετα! στίχος Ὅτι πονη- 
ἤν ἃς 

ταῖς παροικίαις αὐτῶν, ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

Εἰ γὰρ χαὶ πεῖραν ἔστγον τῶν ζωοποιῶν Γραφῶν, οὐ 

χατῴχησαν, ἀλλὰ παρῴχησαν ἐν αὐταῖς, τῷ πολ δίας 
ἤνραν» σὲ ᾿ ΣΟ βιδα  ὐδανε ἔχειν ἐν μέσῳ ἑαυτῶν, τουτέστι τῷ ἡγεμονικῷ" ἐν 

μέσῳ γὰρ εἶνα! λέγεται τοῦ ὅλου ζώου. 
γρεϑ, 17. Τῶν χατὰ τοῦ Σωτῆρος τολμηθησομένων 

[4 ΤῊ Ἕ εἴ ᾿ ΝῚ τοιούτων ὄντων, ἐγὼ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκέκραξα, χαὶ 

ἔσχον εἰσαχουομένην ὑπὸ Κυρίου τὴν φωνήν μου, 
Μόνος τὰρ εἰσαχούεται ὑπὸ Κυρίου ὁ πρὸς τὸν ὥξον 

κεκραγώς οὗ γὰρ πὰς χράζων, πρὸς Θεὸν βοᾷ, Περὶ 

Σοδομιτῶν νέγραπται, Φωνὴ Σοδόμων καὶ Γομόῤ- 

δας πεπλέθυνται (θη. χτμι, 20), οὐ πρὸς Θεὸν 
χκεχοχγότων. 

Υ8γβ, 18. “Ἑσπέρας ὁτ᾽ ἀν δύνει μοι τὰ τῆς σχ'ᾶς» 

καὶ τὸ σεμνυνόμενον φῶς τῶν εὐσεδῶν, ἀνατέλλει. δέ 

μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης ἤλιος ὡς ἐν πρωΐᾳ με ποιῆσαι" 

οὗ ἀκμάσαντος ἐν τῷ μεσημδρινῷ γενόμενος, ὀιηγή- 

συμα! τὰ τῆς προείρη μένης ἑσπέρας, χαὶ προχπηγ- 

τελμένου πρωΐ καὶ τῆς προειρημένης ὑεσημθρίας" 

ἀπαγγέλλοντος δὲ μου ταῦτα, εἰσακούσεται ὁ Θεὸς 

τῆς φωνῆς μου, χαὶ θορυδεῖν αὐτὴν ἐθελόντων, 

ψ 6 γ5. 19. Ὅτι πολλοὶ ἐἰξοσυττο πρὸς ἐμέ’ οὐ γὰ2 

βρα οἱ θορυδεῖν ἐπέλοντές 

τὴ» ἀρδοον ὡς ὁ θεὸς τιπεινώσει τῆς ἐμῆς χραυγῆς 

ἐπακούσας Ταῦτα μὲν οὖν ὡς τοῦ προφήτου ἑ ἐξ ἡ τύης 
φωνὰς προενηνεγμένου, 

᾿ » 
χεῖς τινὲς σαν οὗτοι '50 

προσώπου τὰς προχειμένας 

πὶ δ᾽ ἐξ αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος ταῦτα λέγοιτο" ἐπειδύ- 

πὲρ καὶ ἐξ αὐτοῦ ἐλάδετο. Εἰ ἐχθρὸς ὠνείδησέν 

ας, ὑπίύνεγχα ἄν, χαὶ τὰ ἑξῆς, ἀχολούθως καὶ ταῦτα 

φήσειεν ὁ Σωτήρ 

δ οτς. 22. τῷ ὃ δικαίῳ οὐ διδοὺς σάλον ὁ Θεὸς, οὐκ: 

β: θηλώσαντας τὴν διαθίκην αὐτοῦ κατάξει εἷς φρέα 

διαφθορᾶς, ἐναντίως ἔχον τοῖς φρίασιν, ἀφ’ ὧν πίνειν 

ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν προστάττει ὁ ἐύγσε: 

ψοῖς, 96. πο ἢν τῷ ϑρρ οἱ ἀσεδεῖς διαμένοντες 

ἀμειανοήτῳ προαιϑέσε: πολλὰ κακὰ δρῶσι, φειδόμε- 

ΕΒΔΟΌΜΕΝΤΑΊ ΙΝ ῬΒΑΈΜΟΞΒ,. 
Ὕ " - 

Προσεδεχόμη» τὸν Θεὸν τὸν α νος αὐτῶν, 

Β' 

πω... Ὁ π΄ «« ξΞ 1591 
γ μεσούσης 

ἵνα ὑπὲρ ὀλίγων 
χαὶ ᾿κὴ πολλῶν τιμωρη ϑῶσιν- Τούτων δὲ 

ὃ 

ὅπως 

ἀρπαγῶσι τοῦ βίυυ, 
τῆς ἀνθοωπίνης ζωῆς 

ἁμαρτημάτων 
φησπὶς αὗπῷ 

ΟΝ διογειμένων, ἐγὼ τὴν προυδοχίαν καὶ ἐλπίβα ἐπὶ σὲ 
ἔχω, Κύριε, 

Ῥβαι, {1, νοῦβ. 3. Ἔπειδὴ δὲ 

τῶν ζιζανίων ὁ τούτων σπ Ὁ0 ἣΘ 

ἐπίστησον εἰ περ 

ἐπθεῖ, τὰ προκείμενα" τινὲς τὸ, ἀπὸ ὕψους 

συνάπτουσιν, ἐξηγοῦνται, 

ψεῖ5. 8. Τοὺς εἰς χαχίχν πεσόντας σὠζε: Θεὸς δω- 

ρεὰν, παϑ᾽ δεχόμενος" ἰδοὺ γὰρ ταῖς 
ἁμορτίχις ὑμῶν ἐπράθητε, χαὶ οὐ μὲτὰ ἀργυρίου 

λυτρωθήσεσθε {{πα. ττῖς 3" 

ρ'τ' σώζων" τὸ γοῦν, ὑπὲ τ 

υἡ ὑπὲρ τίνος διδοιλένου αὐτῷ τὴν 

τῇ παναδολῖ 

πονηρὸς ἄνθρωπος ὁ 
ἈΡῈ Ἶ ὃ μι 
διαδολος ἑρμηνεύεται, καὶ αὐτοῦ 

; 
ἡ μέρας. 

χαὶ Ω ὕτως 

ΡΝ -ι-Ό- 
ἡνοῖν δοτ 

ΓΤ 
ἀλλὰ χα- 

στ λα 
σωτη ρἷαν 

ων, 
ἘΡΡᾺ 
ξυῶς, 

οὐν ἐξ ἐρῚ 
οὗ μηδ' 

αὐτὸ 

ἢ χῤέν πιαξομέννυ ποὸς Θεὸν ἢ φωνά, Ὁ 

μὴ τῇ ἀυχρτίᾳ, ἀλλὰ τῷ Θεῷ, δι᾿ αὐτῶν τῶν 
γῶν φανερὰν τῷ Θεῷ ποιεῖ τὴν ζοὴν ἐσυτοῦ, ἐξχγ- 

ἐλὼν αὐτὴν διαθέσει καὶ πράεξει, 

ΕΓΒ, 11, Τὸ ἐπὶ Θεῷ γαὶ διὰ Θεὸν 

μενον ἐῆνα αἰνετόν 

τοι δὲ ἐκ παραλλέλου κατὰ τοῦ αὐτοῦ τὸ 

ἄλλου χαὶ ἄλλου 

τῷ 
ἐσ τιν ὡσχύτως χαὶ 

τὸν λόγον χατηγορεῖ ἢ ἐπ᾽ ὦ 

τὰς τὸ 

ἐν τος ὐδὲ 

αὐτὰς χατΥ ἀρ 5 

᾿ὀὲ 

ἦσας αὐτοὺς τ: 

ς πόξζας ἀπὸ ὀλισθήια- 

πόδη ας μετεωρίζων καὶ ἄνω 

σα 

Ω Δ, 

Ὑῆς ποιῶν" γὼ ὑπιοησὰ 

Ὃ δὲ 
5 ΠΥ : ι 

τοῦ ουρανηῦ, δηλοῖ τὴν ψυχὴν οὐρανίῳ γοωμέντν ὑπο- 

: , δῖ. Βεὸς 
ἥν γϑ, ψηῖν ὁ Ὀξος, 

ἢ Γ , ν “- 
απ ὑάγονθον, ὑχκινῆος μιμούμενος τὸ σῶμα 

ἀπο τος μλχτ) ὑποδεϑδεμένου, ΡΣ ἦ δὴν ᾽ δήματι, οὐχ ἄλλῳ τυγχάνοντ 

᾿Αγὸ 
Ἵ 

{ 

λουθεῖ τὸ, ἐξ ὀλισθέματος, τοῦ π 

ἦσθα: τοὺς πόδας αὐτοῦ. -- ΕΙΣ παν τισ ἀπὸ τ 

ποοτιρημένων ἐπιῤλαδῶν ἐπὶ τῷ εὐχρεστῆσαι τῷ 

ζῶντα καὶ πεφρωτισαΐνον" ὁ χ} εὐχοευτῶν 

" 5ωτὶ ζώντων, τοῦτο ποιεῖ" ζῇ ὃξ χαὶ πεφώ- 
τ' πᾶς μετέχων θεοῦδ' αὐτὸς γὰρ ζωὴ ὧν, φῶς 

ἔστι τῶν ἀνθριώπιον" κατὰ τὸ, Καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς 
τῶν ἀυνθοώπων (]οαπ. 1, ἀ). 

Ῥβαι. {ὙἹ, νετβ. 3. Οὐ μάτην δὲ τὸν Ὕψιστον 

εἶπεν. ἐπεὶ γὰρ ἢ ἀνομία ἕρπηστιχὴ χαὶ γαμαιπε- 
Υ ᾿ ἜΝ ΤΕΣ νος ΑἸ Ἄκω 

τὴς ἐστιν, ὃ ταῦτὴς ἀτπαλλχτίων, ποὺς τὸν ὙΨ στον 

80ζ, ἵν᾿ εἰς" ὕψος αἱρόμενος τῇ βοῇ, μηκρὰ, ἀπὸ τοῦ 
ὅν ΩΝ ἤν, 
ἐτον ἐ “- γένηται, 

ΉΤΟ Ὃ ἀποσταλεὶς ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὸ σῶσσ', ὁ 

κύρύόξ ἐστ» φδοχοον, Κατχδέδηχα ἀπὸ τοῦ οὐτα- 

νοῦ (]Ζόοαν. νι, 38} τοῦτον γὰρ, ὄντα Αόγον αὐτοῦ 

ἰάσατο τοὺς τιτοὼμὲ νυς ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς, καὶ ὶ 
ΤΘΩΝ ἐχ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν, ὥς φησιν ἐτέφω 

αὐτοῦ ὁ Δαῤίδ, -α Οἱ πρὸ τούτου διὰ τοῦ ἐξευτελίζειν 

χαταπατοῦντίες με, εἰς ἜΜΕΝ ἐδέθησαν, θεοῦ ὁπο- 

στεῖλαντος - οὐρανοῦ ὅπως σωθῶ: ἑωρακότες νὰρ 

τὸν τοῦ Θεοῦ Υἱὸν φροντίσαντα τῆς σωτηρίας μου, 

ἀσχημονοῦντας αὐτοὺς καὶ ὀνειδιζοιμένους εἶδον, κα- 
, τ τν ἧν σσεις : ξ, 

ταπατέσαντας ὃν ὁ Θεὸς ἔσωσεν. -- Ἔν τῷ προΐζτοντι 

στίχῳ εἰπὼν, ᾿Ἐξχπέστειλεν ἐξ οὐρανοῦ, οὐχ εἶση- 

χώς τ' τὸ ἀποσταλὲν ἐξ οὐρανοῦ, νῦν ἔπσιληντύει τι 
τὸ χαὶ ἀχήθειά ἐστιν τοῦτο ῥυομένον τὴν 
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" . πῆρ Ὁ ; " 

ποῦ γενομένην μεταξὺ ἐχθοῶν τῶν χαταπατὺ σαντιον 

οὗτο! δὲ εἰσιν διὰ τὸ ἄγριον καὶ ὀμόθυμον σκύμνο: 
ἃ πον Ἐμα ἘΣ ὅδ, ᾿ 

οὐχ ἕτερον δὲ κατ᾽ οὐσίαν τῆς ἀληθείας τὸ ἔλεος" ἀμ- 
ὁπ νὰρ ὁ 5 φότερα γὰρ ὁ Σωτής, 

Υογβ, ὅ. Εἰ καὶ ἐταράχθην γχαταπατούμενος ὑπὸ 

ἐχθρῶν χαὶ θαμδούμενος, -ὧῶν σκύμνων μὲ λαδόντων, 
᾽ ᾽ " ο ΤῈ ν “ ΦΔΆ “τὰς ἀλλ᾽ οὐ ταραχή" ἐχοιμήθυην γὰρ τῆτα 

ραγμένος, γρηγοζῶν ἔμεινα, ἄλλ' 
λὼν τὴν ταραχήν. 

παρέμεινεν ἃ 
᾿ ἐνε: 
ἐκοιμήθην ἀποῦκ- 

᾿ ἫΝ δι 
Ῥολν. ὉΝΤῚ, νοῦθ, ἅ, Εἴποιμεν οὖν χαὶ λλλην εἶναι 

τἂν τὴς ᾿ ΧΗ, 
τὰρ ἀπὸ φαύλης διδασχαλίας, 

τεχούσης, εἶχον 

ἢ ᾿ ᾿ 
Ὑέννησιν" οἱ τεθέντες 

ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς αστρὸς τῆς αὐτοὺς 
ς, Αι Ἐπεὶ : 

πεπλανῖσίχι, χαὶ τὸ ψευδῆ λελαχέναι, καὶ τὸ 
ἊΣ 
δὲ αὐτοῖΐ, ὁ Θεὸς ποις 

ὑπὸ σφῶν ἀπατωμέὲνν 

Ἷ εὐς γογ5. 7. Τοῦτο ὀγετῶν" ἵνα 

μὴ γατεσθίοντες τοὺς ὑπὸ ᾿ς αὐθοώ- 

πους, ὑπερθαλλούσῃ τιμωρίᾳ ὑπεύθυνοι γένωνται" 
Καὶ τὰς μόλας γοῦν αὐτῶν συνέθλασεν ὅπως μὴ 2α- 

χνωσιν μηδὲ κατεσῃίωσιν" ὥσπερ δὲ τὸ διαπορευόμενον 
διασγεδανγύ- 

δενσθήσονταιν 

διά τίνος πόρου ὕδωρ οὐ παραμένον ἀλλὰ 
μενον ΣΕ ο ΣΥΣ τσ οὕτω καὶ οὗτοι ἔξου 

ἶ : ἦ χε, 
οὐδὲν βέδαιον καὶ ἘΠ πον ἔχοντες, ἀλλ᾽ ὑδχρῆ 

χαὶ ὑνρὸν βίον προσχχίοτος ὑποδεξάμενοι, 

Ῥβα, ΕΥ̓ΗΠ, γϑγϑ. ἢ. ᾿Ενὸς τοῦ Σχοὺλ διώχοντος, 
ἐἐεοη νενό δς ΑΙ ΣΑΣ ΗΘ ΣΤΗ͂Σ ἤει» τώσεσι 85: 

πλειόνων ξχθρὼν ἐξα ῥεῦηναι εὐχεται μήποτ οὖν 
. ᾿ ἔ φι 4 οὐθνεινααιεν 

ποὺς πρλπ δε σδτοῦ τῷ Σαοὺλ δορυφόρους, ἢ τοὺς ἐνερ- 

χγοῦντας εἰς αὐτὸν ἄληττ, τς δαίμονας γαθ᾽ ἑχυτοῦ, 

πληθυντικῶς ἐχθροὺς εἰπὼν, ῥυσθῆναι ἐξ αὐτῶν οὅ- 

χεται, καὶ λυτρωρῆν αι ἐκ τούτων ἐπανιστα μένων ἐπ᾽ 

αὐτὸν παοαχαλεῖ' εὐχόμενος τάχα γενέσθαι ἐπιδημίαν 
τοῦ ἐλευσομένου λύτρον δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀντὶ 
πολλῶν. 

τὸ, ἔδραμον, εἴπεν" τελέσαν- 
ἦ φωνή" ὡς γὰο οὐ ταυτὸν τὸ 

πραιρέναι, ἔχειν 

νει ρενῷ Παῦλος ἀμφοτέρων διδάσκαλος, 

ὁτὲ μὲν λέγων, Οὕτως τρέχω, ὡς οὐκ ἀδέλως (1 (Ὅγ. 

’χ, 230) ὁτὲ δὲ, Τὸν δοόμον τετέλεχα (ΠΠ Τίσι. 

ττ, 7). τοῦ τὸν δοήμον τελέσαντος, οὐχέτ! τοέγοντης, 

πος 

πράττειν χαὶ πε 

ἐἰρνι 
ὙΧ2 τὸῪνὐ 

οὕτως οὐ ταυτὸν τὸ τρ 

χαὶ τὸ ὃς: 

οἰ 
; 

Ν 
ὰ 

ογβ, ὃ. Ἡῶν προειρημένων ἐχθρῶν ἐμμενόντων 
" κακὰ ὔων, Ἷ 

τῇ απ ἐμοῦ σπουδῇ, ἐξενερθεὶς συνάντη σον εἷς τὸ 

βοηθᾶσαί μοι, μηκέτι μακοοθυμῶν ἐπ᾽ αὐτοῖς" παρα- 

ἐν ὡς 
ἐτρῆς ἢ Ἢ Ν 

καλὼ δὲ, ἐξεγερθέντα εἷς συνάντησίν μου ἐὸ 
κατ᾽ ἐμὴν πρόφασιν κατ᾽ ᾿μοῦ φονῶτιν ἀμαρτάντα πε 4“ 

᾿ ἀεν ἢ " ὅ ᾿ ε ῇ 
εἰς αὐτούς οὐτξὲ ἡ ἀνημίχ μον, οὔτε ἡ ἀμορτία μοῦ 
πε ἀν ᾿ς στ ψδ' ΩΝ ς 
ἐξεχαλέσχτο αὐτοὺς, ἀλλὰ τὸ φθηνεοῦν αὐτῶν πάθος 
λυπηθέντας ἐπὶ εὐκλείᾳ ἐμετέρχ, --- Τῇ πεῦυὶ αὐτοῦ 
εὐχῇ συμπαραλαμδάνε: τὴν περὶ πάντων τῶν ἐθνῶν 

ἀξίωσιν, φιλάνθρωπος ἅμα καὶ προφήτης ὑπάρχων 
Ἀ τ, ἢ Η ᾿ 

Προγνοὺς γὰρ προφητιχῶς πὴν τῶν ἐθνῶν χλῖσιν, 

παραχαλεὶῖ Κύριον τὸν θεὴν θείων δυνάμεων, 
“Νὴ ΣΝ Η ὍἜ ἢ ν ΙΣ εὐ τ ἀλλὰ καὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ Θεὸν, προσέχοντα ἐπισχέψασαι 

ΔῈ Ν -- ἄρ 

τὰ ἔθνη, ὅπως ἰάσηται αὐνὰ διάγγντα κοαχῶς διὰ 

ἰδωληλατρείαν καὶ δατιλόνων θεραπείαν 

'σχοπν͵ τῶν ἐθνῶν, ἀποσταλέντος τοῦ 

τῷ πάντας ἰχσατῇχι 

ὀουσῶν διχυθυ 

των 

ο» . Γίνεται ὃὲ ἡ 

θείου λόγου 3 

τῶ, χαταλα- 

ψυχῶν» τοὺς 

δυνχμτων δὲ 

λογικῶν [καὶ] ἀλό- 

χαὶ σῶσα! ἐκ 
Ὁ Φν ὧν 
τὴ 

ρῶν" κῶν 

τῇ ἰώμενος. 
Ἵ Θεὸν αὐτὸν ἀποχαλεῖ, χαὶ Κύριον 

ἰχτοὺς γοῦν 

αυντετοιμμένους χαοξδί 

ΙΟΏΟΙΙ ΤΑΛΒΕΝΘΙΒ 

Α 

Β 
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Ὡς ὃὲ τ Ν, ω , Ὶ ᾿ ν " νδ ἐὰ ΓΝ ζώων χαὶ στρατευμάτων οὐβάνιῶν 

τον τῶν δυνάμεων θεὸς, οὕτω χαὶ τῶν διηρατικῶν 
- " ᾿ .Ν ᾿ - ᾿ Μ» 
ἀνῃρρώπων, Ἰσραὴλ καλουμένων ᾿Εὐραίων φωνῇ, 

Θεός ἔστιν, 

Υδι5, 10, Τὸ κράτος μου πρὸς σὲ φυλάξω, Οὐ 
βύσεὶ πηῆττ αὐτῷ ἘΣ ον τ ἀλλ᾽ ἐκδεχύμε- 

ς παρὰ σοῦ χὐτὸ λυδεῖν" ηχοσῶ ψὰρ τῇ περὶ τούτου 
"Ὃς νὰ ννοὺς πεῖρη πολλάκις, ὃτ' χαὶ Θτὸς ἂντ'- 

λήπτωο μου τυγγᾶνει' χὰν γὰρ Ἷ ἐξ ἡμετέρας ὃυ. 
νάπεως ἀξίως λαθεῖν τὸ βαδὶ τλεάειν, ἀλλὰ γε τὸ σὸν 

ἔλεξε: προφθάταν με Οείξε; μο: ἐν τοῖς ἐχϑροῖς ὑοῦ, 
ὡς αὐτὸῦ μὲν παιδευθήσονται κολάσει ὑποπεσόντες, 

ἐγὼ ὃὲ τὴν βασιλείαν λέψομαι παρὰ σοῦ, 

γογβ, 12, Ἡρὸς ἱστορίαν, τοὺς προχειιίνηυς ἐχθροὺς 

πιτινη θῆναι ἀλλ᾽ 
ὃ Ἐμὲ Σ᾿ ὃλ . ἀποβά ξ λ ἤ ς γὰρ ὅτι ἐ: μὲν ΣΉΣΞΣ φαύλη! ἀποῦανλιεν, λύ ἢην 

ποῦ Θεοῦ οὐκ ἀποθανεῖν ἀξ'οῖ" 

τς ς Η δι “ -» 
ἔξουσι τοῦ βεϊχοῦ νόμου" ὁιατοχπισθέντες δὲ τῇ τοῦ 

᾿ ξΞις ἢ αἰχυχλωςφίαν παραδορέντες στενα- 
βο"- 

ὕψους ἦν ἔχουσιν 

Θεοῦ δυνάμε: 
ξηυσ' πρὺς θεὸν, πεῖραν χαχώσεως 

καὶ καταχθῆναι ἀπὸ 

αὐτὸ τοῦ ὑπερασπίζοντος 

ἐσχηκότες, 
ι ᾿. ΟΣ . 3 

λετα: ὃξ αὐτοὺς 

ὑπερηφανείας, ποιοῦντος 
- ἐν .« - 

Κυρίου, τοῦ τὴν δέησιν ἀνχοΐοοντος, Ἶ Ἰ 95: 
Ἀ 

Ῥβαι. ΓΧ, νου. 6. Τίς ἡ σημείωτις ὃς δίδωσ 

Θεὸς, ἢ ὁ φωτισμὸς χαῦ᾿ ὃν δονατὸν διάκοισιν ἔχειν 

"ὁ 

» 
Ὡς Ὑ12 

χειρόνων, 

, ἰδῶ ΕΝ - ΄ τ 
πνευμάτων, χαὶ ἀγαθοῦ χαὶ χαχοῦ ; Ταῦτ ΙΒ 

ννώσεως ἀπὸ τῶν 

μαχρὰν καχοῦ ἔογου 
“-“ ΚΡ ᾿ϑα, μενον δίδοται δὲ οὐ τοῖς 

Ν ν , 
ὑπαρξάσης, φεύγομεν 

καὶ πνεύματος πονηροῦ γινό- 

τυχοῦσιν, ἀλλὰ τοῖς γατὰ 

Θεὸν εὐσεδοῦσι σημείωσις. 

γογβ. 8, Θεὸς λαλεὶ ἐν παντὶ 
Η 
Ἐν 

μετέχοντι ἀγιότητος" 

ἐλάλει Χρι- 

τοῦ Ἰατρᾶς 
Παύλῳ, ἁγίῳ ὄντι, 

φυφήτῃ: ἘΞ 8 ποσὶ 

οὕτως γοῦν καὶ 

στὸς, καὶ ἐν παντὶ 

ἐκλαμδάνεται ἢ φωνὴ, ἅγιος ἐν ᾧ λαλεῖ, Σωτὴρ εἴη" 

συμφώνως τῳ, Ὁ Πατὴρ ὁ μένων ἦν ἐλυ, ποιεῖ 
- , "ΣΝ 

τὰ ἔργα (οαπ. χν, 0)" καὶ ᾿᾿ντολὴν δέδωχὲν 

μοι ὁ Πατὴρ», τί εἴπω χαὶ τί λαλέσω (ψοων, χιι, 497" 
ἁρμόζει ταῦτα τῇ “ἰχκυνομία. 

Ῥϑλι ΤᾺ νῦνα, 3, {πατῶν σημαΐνεσῇχ' ἐκδεξιῦ- 

μεῦχ ἐξουσαν πνευματικὸν πόμν, τὸν Χριστόν" ὁ ἐν 
, ἜΒΗ, .- ᾿ ΟΣ κα ΝΣ ᾿ ταυτῇ τῇ πῆτο καὶ ὀιχατοσυντ, Ἀχ' τἀ γρασοΣ ἊΣ μέτεω 

χει γὰο σονία καὶ δικαιοσύνη καὶ ἃ 

ρὶζε 

γετβ, 7. Ὁ τυχὼν τῶν ἕρμηνευομένων δωρεῶν, 
βασιλεύς τίς ἐστιν, χαθ᾽ ὃ στ μαινόμενον εἴρηται πεοὶ 

πῶν βευστδῶν, ὡς ἦταν βασίλειον Ἷ 

ἅγιον ( Ρβείν. τι, 9}. 

ἔτη ὑπὸ τοῦ ἰΧυγίνυ προστίθεται, ἡμέρας ἀγομένης" 
γὰρ προλαθούσης φῶτε 2 καταστάσεως 

εἰς τῳ ἂν ὡσδτεας ΟΝ μετάβασιν γίνεσθαι, 

ἀτ ατμὸς), μετ 

τα! κατὰ τὸν νυῦν ὑμνούμενος ὑπὸ Θεοῦ, 

Ξράτευμα, ἔθνος 

Τῷ οὕτω γενομένῳ βασιλεῖ 

ἐχ 

. 
ως 

ΔΕΡε: 9. “αρβεδὲ 

χαρίστως οὕτω γεγονὼς ψαλῶ τῷ ὀνόματί συ, ὑυνῶν 

δὲ καὶ ἀγαθῶν 
ἐμοὶ χληθεῖσάν σου πρὸς τοῦτο 

ἥμξραν ἐξ ἡμέρας ἃ ηὐξάμν» ἀποξώσω, ὥσπερ ὁ 

᾿αχὼδ φησιν" ᾿Εἀν᾽ δξι μὲι ὁ θεὸς ὄρτον φαγε 

(θη. χχνηι, 30), καὶ τὰ ἑξῆς. 

ὧν ἠξίωσα παρὰ σοῦ τέτευχα, εὐ- 

ΐ δ 
ἔργων νοημάτιον τε λόγων τὴν ἐπ' 

προσηγορίαν χαὶ 

(ν 
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Ῥϑαι, ΠΧῚ, νογϑ. 44, Ἐὰν δοχῇ ὀέειν καὶ μειοῦ- 

σθχι ὁ πλοῦτος τοῦ μὴ ἁρπάζοντος χαὶ ἡ ἀδιγοῦν- 
Ἀν ῃ - ο᾽ ᾽ . Ἀν τος, οὐ δεῖ προστιθβένα: τῇ χαοδίᾳ, ἵνα μὴ δόξει λυ- 

πεῖσθαι τῶν χρη μάτων μειουμένων, 
Ρβαι. {Χ}}ῴΦ νευβ. ὃ. Ἐάν τις τὰ τῆς νυχτὸς γχαὶ 
, Μ᾽ - 

σκότους ἔργα πράττει, πῶς ἂν λέγοιτο εὐλόγως, 
ΘΕ : : ἜΝ, μων ἢ ᾿ μι 
ὀρθρίζω, μὴ ἐνστάντος αὐτῷ τοῦ ὄρθρον ; ἹΚατορθοῦ- 

᾿ ἰς Ἁ ΐ : ταὶ γὰρ τοῦτο τῷ γενομένῳ ἐχτὸς ἀγνοίας καὶ καὶ 
τ ᾿ ᾿ 

κίας ὡς φάναι, Ἢ νὺξ προέχοψεν, ὁ δὲ ἑμέρα 
ἤγγικεν (Ποηι. χα, 13)" τούτῳ συνὰδει χαὶ τῦ, Ἔκ 

νυχτὸς ὀρθοίζει τὸ πνεῦμά μου προὸς σὲ, ὁ θεύς- 

-- Ὁ ἐκ τῆς καχίας χαὶ ἀγνοίας ἔρημος ἐστ! τούτων" 
πνν σνϑκγ σω. Ξ: πέάα ΨΗΝ Ἰϑὴ 
ὧν δὲ καὶ τῆς τῶν παθῶν ὑγρότητος ἐκτὸς, ἄνυδρος 

ὑπάρχει, ὡς ἀόχτος εἶναι ἔδη τοῖς χείΐίροτιν, διὰ τὸ 
Ἶ Ἀν Σ,: ᾿Σ 

" τόπον διαδόλου" ἐν τῇ ἔχα- 

τέίρως ξρμηνευθείσῃ ἐσέμῳ γχαὶ ἀδάτῳ καὶ ἀνύδρῳ 

ἢ τυγχάνων τίς, ὀφθῆναι ἐν τῷ ἁγίῳ, πόθῳ διψᾷ 
ψυλὴ πρὸς τὸν Θεὸν, ἐπαχουλουθούσης καὶ τῆς σαρχὺς 

ἩΝΟΥΣ ΕΝ δ τρυκ 
μη εὐϑισχεσῆα! εξ», αὐτ 

κατὰ τὸ ἐφιχτὸν, ἰδεῖν τὴν δόναμιν χα! τὴν δόξαν 
αὐτοῦ" δύναμις δὲ καὶ δόξα τοῦ Πατρὸς ὁ μονογενὴς 

Υἱὸς ὁ Χριστός. 

γρῦϑ. ἀ. Ἄρα μὴ τὸ λεγόμενον ἐντχῦρῃα ἔλεος, οὐχ 

ἕτερόν ἐστι τοῦ Θεοῦ Λόγου , περὶ οὗ γέγραπται" 
᾿Ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀλή- 

θείαν αὐτοῦ (Ρεαὶ τνι, 4). 

γαγβ, 8. ᾿Εμφογηθεὶς 

ἔτ. ἐμφορηθήσεσῃα! προσδοχῶν, οὕτως εἶπεν. Ὡσεὶ 
ἔδυ, τῆς θείχς ἑστίας, χαὶ 

ἘΣ δε παεὶ να. τας τα ἘΝ ἢ εὐ δὲ στέατος καὶ πιότητος ἐμπλησθείη ἡ ψυγ μου 

καὶ ἐπεὶ ἀεὶ ὁ ταύτης τῆς δοχείας μεταλαμδάνων 
πεινᾷ, διὰ τὸ τῆς ὀρέξεως τοῦ νοῦ ἀκόρεστον, ἔμπλη- 

Ν 

τὸς τῆς ἤδη δαψιλῶς με Ὶ ἱ 
ρίως ἀγαλλιᾷ, τῷ 

γ6γ5. 9. Τὸ χολληθῆναι ἡ ψυχή σοῦ [1), τὸ ἡνώβη 

δηλοῖ ἢ φωνά᾽ οὕτω γὰρ ἀχουστέον καὶ τοῦ, ᾿Δπο- 

στυροῦντες τὸ πονηρὸν, χολλωμενοι τῷ ἀγαθῷ 

(Εο πε. χιι, 9)" καὶ τὸ, Κολλώμενος τῷ 

πνεῦ μά ἐστι (1 ον. νι, 1). “Ὁ μολογεῖ οὖν 
λῆσθα: ὀπίσω τοῦ Θεοῦ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀντιλαμόα- 

νομένης τῆς Θεοῦ διξιᾶς" αὕτη δὲ ἐστιν ἡ μονογενὴς 
Θεοῦ δύναμις, ἧς ἀντιλαμδανομένης καὶ κρατούσης 

ἀσφαλῶς, εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχὴν τοῦ ταῦτα 

λέγοντος, οἱ ἐπικείμενοι ὁρατοὶ καὶ ἀόρατο: ἐχθροὶ, 

οὐ δυνάμενοι ἁσπάσαι τὸν ὑπὸ τὴν χοαταιὰν χεῖρα 

Κυρίῳ, ἔν 

χεχοὶλ- 

τοῦ Θεοῦ φρουρούμενον, 

Υογ5. 10. Συμφώνως τῷ εἰσελεύσεσθαι τοὺς φαύ- 

λοὺς εἰς τὰ χατώτατα τῆς γῆς, τὸ, ᾿λποστραφήτω- 

σαν οἱ ἀμχρτωλοὶ εἰς τὸν ἄδην (Ρβαὶ. ιχ, [8), 

πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ Θεοῦ᾽ εἰσελ- 

θόγτα δὲ χολάσει παραδοθάσονται σημαινομένῃ ὀνό- 

ματι τῆς ῥομφαίας, Χεῖρες τῆς ῥομφαίας ταύτης, 

ἥτοι οὖς ἐνεργεῖ πόνους καὶ πικρία ἐστίν" ὄ οἱ ὑπηρε- 

τοῦντες αὐτῇ, σχεύη ὀργῆς ἐν ἑτέροις ὀνομαζόμενοι. 

(4) Εοτίβ Ἰορεπάμσπι: τὸ, ἐχολλήθη ἡ ψυχή μὸν 

ὀπίσω σου. Ἐριτ. 
(31 δεείμερτναι ]οιϊονι» αἀνθυδὰθ. [αίατα, εἴμαο- 

μένην, ἰδπία ϑαῖἄα, βίνβ ροϊϊ5. Τοοάοτγο ἰεοίοτγθ, 

ἘΔΊῚΝ ΡΒΑΙΜΟΒ, --- ῬΡϑλῦ. ΧΧΊ]Π. 1098 

ἃ Μερίδες ἀλωπέχων ἔσοντα: (δαὶ, ἀχπὶ, 11), τοῦτα 
; Ξ ἥ : εἶ Ἷ 
ἐστ! πονηρῶν δυνάμεων, διὰ τὸ πανοῦργον χαὶ γαχὸ 

ἔθες, ἀλώπεκες ὀνομαζόμενοι, 

ν6γβ. 2. ᾿Ε ὺπχινείται δὲ χαὶ 
ἡπραα, ᾿ 
εὐφραναντ' τὸν βασιλέα, 

Ῥβαιν {Χ1Π|| νογθ. 3, Ἕξω ὃὲ ποιεῖ φόδου Θεὸς, 

οὐ πάντως ἀνατρέπων χαὶ χαταδάλλων τὸν ἀντιχείμε- 

νον, ἀλλ᾽ ἀνδρείαν ὀρέγων τῷ προσευχομένῳ, 
νγβ. θ. Λοχῶντες, φησὶν, ἐξαίφνης ἐπίασιν, οὐ 
ΠΑ ΚΡ ΜΌΛΟΝΕ ὁ μας ον "κΐ χὰ ΣῊ ἪΣ 
δειμαίνοντες τὸν ἐφορῶντα Θεόν, Πλὴν εἰ χαὶ οὔτ’ 

πονηρῶς εἰσὶ παρεσχευασμένοι, ἀλλ᾽ ὁ εὐεργέτης 
Θεὸς τοῖς φοδουμένοις αὐτὸν ᾿ 

ὁ ὀμνύων ἐπὶ τῷ Θεῷ 

δίδωσι σημείωσιν τοῦ 
νεῖν ἀτὸ τοῦ ὅ,τ ἐκ) ἢ“: - ὑ.- φυγεῖν ἀπὸ προσώπον τόξου" ὅπεο εἴρηται τυγχάνει 

ΞΝ 
ῃ τ : 

αλίσς ἰοὺς χὰ: 
νι ὦ - ᾿ ᾿ - ᾿» . 
απεοεςς δόγυα' τοῦυῖὸο εὐτειναντξες οἱα τον απ ξ 
βάλλουσιν, ἀναλογίαν ἔχων" τὰ βέλη π 

πρᾶμα πικοῦν, τοῦτο δὲ πᾶν 

ρὸς πὰ πεπὺ- 

βωμένα τοῦ ἐχθροῦ βέλη. 
«ςν ἸἘχλειπόντων ἐρευνᾷν ἐξεοευνύσεις, διὰ 

τὸ σφύξρα ἐξενευνη κέναι τὴν ἀνομίαν, ὡς χαὶ λύγων 
ἑαυτοῖς χραταιῶσαι πονηρὸν, καὶ παγίδας χρύψα! ἐν 

τοῖς δινγήμασιν αὐτῶν, ἐφ᾽ οἷς σὺν πολλῇ κομψείᾳ 

ἐσπουδασμένοις σεμνόνοντα!, ὡς ἀλύτους ἔχειν λό- 

γους, ὡς μὴ φορᾶταί τινα τὴν ἀπάτην προσελεύσε- 

πα! αὐτοῖς ἄνθρωπος ἀληθινὸς, σώξων τὸ κατ᾽ εἰκόνα, 

χαὶ τὸ εἶναι διηρῆρωμένος λόγιος" καὶ βαθεῖαν χαρ- 

δίαν, τουτέστι νόγσιν ἔχων βαθεῖαν, ὡς ὑψωθῆναι τὸν 

Θεὸν, δοαττομενον τῶν σουῶν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὖ- 
- ΄ - ν ἔν, ἈΠῸ , - . ᾿ τῶν: οὕτω γοῦν καὶ ὃιλ Πχύόλου τοῦ ἀποστόλου 

᾿Ελύμαν τὸν μάγον, φανερώσᾳς αὐτοῦ τὸν δόλον καὶ 
τὴν πανουργίαν’ πῶς γὰρ οὐχ ὑψοῦτα: θεὸς, δι᾽ 
ὦ ὅσῳ δον “Τδϑν δ ἢ 
ἁγίων ἀνδοῶν, τῆς πλάνης λνυμένης τῶν ἀπατεῶ- 
νων ς 

γρογβ. 8. "Ὥσπερ τὰ πευκπόσενα νηπῦον βέλη, οὐδὲ 
᾿ Ω ν᾿ ε .ῃ 

μέχρις ἃμυγῆς πλάττει τετοώσχοντα, οὕτω καὶ οἵ πῶν 

παρεσχευχσμένυν σοφιστῶν ἔντεινάντω ποᾶγμα 
κα δ μὲ γπαρα Ἔν τον 

πικρὸν τὰ 3:λη" χαὶ αἱ γλῶσσαι ὃξ εὐτῶν ἡσθένη- 

σον, τουτέστιν οἱ λόγοι, ὡς μηδὲ χατὰ ποτὴν βαλεῖν 

δόνατῆαι τὸν ἀνχλχυαθάνοντα τὸν τῆς πίστεως θυρεόν" 

Τοῦτο οἱ ἄνθρωποι ἡτωροῦντες, οἱ πάλαι δεινότητα 
ἑαυτοῖς μαρτυροῦντες, οὐχέτε μένοντες ἐν αἷς ἔσχον 

ὑπὸ τῶν σοφιστῶν ἠπατημέναις δόξαις, φάδον ἐσχη- 

κότες διὰ τὸ τοιούτοις ἀσεόδέσι δόγμασιν 

θεῖσβαι' μαθόντες γὰρ ἦσαν παρ᾽ αὐτῶν, ὡς οὐκ 
" 

. 

συγλάτοτε- 

εἴν, πρόνοια ὡς ἐκ ταυτορμτου φέρονται τὰ πάντα, 

καὶ πρὸς ἄλλων ἀπατεώνων ἕτεροι συναρπαγέντες, 

φύσε: ἀγαθοὺς χαὶ χαχοὺς ἀνῃρώπους παρεδέξαντο" 

χαὶ προσέτι ὡς εἱμαρμένης (2) πρυτανευούσης" τοῦς 

τῶν χλονηθεισῶν τῶν ψευδοδοξιῶν ἐν τῷ πράττεσθαι 
αὐτοὺς, ἀληθὴ φανέρωσιν ἔσχον, ὡς εἶν, Θεὸς ποιητὴς 

τῶν ὅλων χαὶ προνοντίς ἀνέγγειλον γοῦν τὰ τῆς 
προνοίας ἔργα, χαὶ τὰ χτίσματα αὐτοῦ σονῆχαν, γχαὶ 

ἐκ τοῦ μεγέθους καὶ 
θεωρήσεν- 

τὸν προνοούμενον ἔγνωσαν, 
κάλλους αὐτῶν ἀναλόγως τὸν Δι μιουργὸν 

ἐεῖλιςΣ 

δραὰ ΑἸ]αϊίαπα βαρτγα : φαοα τηδβησιη [αῖσξθ ΟΡ, 
14 δβὲ Τιρτὶς οοΐο οοπβίδῃβ, ἐϊεῖ ῬΒοιϊ5 τὰ Βιίδέϊο- 
ἐΐδοα, οὐ. οὐτχπι. Μλι. 
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ρι5. 1], 

φρανθ σετα! ἐπὶ τῷ Θεῷ, ὁρῶν τοὺς πάλαι πλανωμὲ- 
νους ἀνβρώπους ὈΝΕΕ  ὙΘΌΞδΟ πὰ ἔγγα τοῦ Θεοῦ, 

χαὶ σύνεσιν ἔχοντας τῶν ποιγιλάτων αὐτοῦ καὶ ποὺς 
δ᾿» μὰν . Σ Ρ- " ᾿ ᾿ ᾽ν , τούτῳ ἔτι μᾶλλον ἐλπίσε' ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἐν ᾧ υὖ- 

φράνθη, ὡς λοιπὸν ἐπανεῖσθαι μόνους τοὺς εὐθείαν 

ἔχοντας καρδίαν ἐπὶ πραχτιχῷ κυὶ θεωρητιχῷ 

βίῳ. 

βϑλι. ΠΧΊΨ, νϑῦβ, 8. Ὃ εκλεγεῖς δι χγιότητα, ξὰν 
ἐπιμένῃ τῷ ἐκλογῇ, προσλαμθάνεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, 
ὡς μετοιχισθέντα αὐτὸν 

σχηνῶσα! ἐν ταῖς αὐλ 

εἴρηται, Εἰσέλθετε ε τὰς αὐλὰς 
ὕμνοις (Ρβαὶ. χον, 8). Ὃ πιστεύων τὴν σὴν δικαιοσύ- 

νην, καὶ ἔργων ἀγαθῶν πληρωθεὶς, ἔχε: τὸν 1] 

ἐν πεν τῆρηται γὰρ διὰ τῆς 
Χειστὸν εἰς ὁ Ἰύρτος 

τὸν πα ΤΑ τὸν λύγον αὐτοῦ μετὰ τοῦ ΠΠχτρὸ 

περὶ 
τοῦ ἐχλεξχιμένου" 

τοῦ εἶν τόπου κατα- 

περὶ ὧν 

αὐτοῦ ἐν 

ζύσιον 

πίστεως ψατοικεῖν τὸν 

“ΩΝ ἔσῳ ανθδωπον οὐπτῶς τὶ 

ξυχὸ εὐ τα 
τῦχ 

ε ᾿ἀ" Ὗ ὃ 
μενος μονὴν ποιεῖται" στε ναὸς ἄνγιος, ὁ ἄνθρωπός 

ἐστιν. γέγραπται γχσ᾽ Οὐχ υἵδατε ὅτι σὰς θεοῦ 

ἑστὲ, χαὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰἶχεῖ ἐν 

. 16}; 
γγθ. 10, Οὐχέτι γὰρ 

κὴν ἀροείαν προσφέρεις, 

ὑμῖν [1 ον. 

μόνοις ἡμῖν τὴν πνευιχτισ 

ἀλλὰ πᾶταν εἷς κόρον ἀρ- 
ὀξόεις τὴν οἰχουσιμξνυ,ν" 

σαι αὐτὴν» ὑ:τὸν 

διὰ τῆς παλαιᾶς, 

ἐπλήθονας νὰρ τοῦ πλουτί- 
μὲν 

ε υὐωτδφινο, τ 
Ψψιμον ὡς οἱὰ τῆς καινὴς Διαθήχῆς, 

δι’ ὧν μερυτῃεῖσα ἡ ἀλληγορουμένη γῆ ψυγῆς ἀνθρώ- 
᾿ : Ν ἧς: - 

που, αὐτῇ ἐπλουτίσθη παντὶ λόγῳ καὶ 

καὶ ἔργοις ἀγχξοῖς, 

πνευματικὸν διδοὺς, πρώϊμον 

πάτη γνώσει 

πλιηθύνοντος αὐτὰ τοῦ θεοῦ, 
ΜΗΝ ᾿ ες 

ται ἀνατέλλουσχ ἐν γον, {]᾿ τ ΝΣ 

σταγόσιν ταῖς 
ἢ γῆ ἐν ταῖς 

ὃ τὰ τε: τε αν ΩΝ Ἶ ἐρχομέναις εἰσ: δὲ αὐτ α: 

ν λέξεις καὶ νοήματα, τῶν 
ΙΑ 

-"Ὦ ξι Ὧν 
τ ᾿ Ἶ 

τῶν θτοπνεύστων [ 

ογβ, 14, Ὃ Νυμφίος ἐν τῷ ἴλτματι τῶν ἀπσμάτων 
μ᾿ κὦν Ξ μος πο, ἮΝ δι 

φησι, οὑτὴς ἀξεστιν ὁ Σωτήο ᾿γὼ ἄνθος τ99 πεΞ: 

δίου, κρένον τῶν χοιλάδων (Οαπέ, ας 1) Ὅ ὃὲ λέγει ̓
 : ε ᾿ 

νόησιν ἔχε: τοιαύτην: ᾿Εγὼ γίγενα ἄνθος τοῦ περὶ 
ἘΔ Σ κα ὁ ἐίμαι ἣ ἴσας, δὲ Ν Ν 

γῆν τύπου διὰ τὸ χθαμαλὸν πεῤίον ὠνομασυένου, ἵν 

ἀρχὴν καρποφοοίας ἀνθρωπὴι λάδωσι' γέγονα δὲ χαὶ 

ταῖς χοιλᾶσι͵ ταῖς ἐν ἄδου νυλαῖς, χρίνον, ᾿ς 

ἀναδεξάμενος" 

κόχχος ἐστὶ 
ὁ γεγονὼς τῶν κοιλάθων χρίνον, χαὶ 

σίτου, ὡς αὐτὸς εἴπεν, ᾿Αμλὴν ἀμὴν λέ- 

γὼ ὑμῖν, ἐὰν ὃΣ πεσὼν ἀποθάνη, πλείονα χαρ- 
Εν ἡ αὐ τ 

πὸν φέρετ: υοάτι, χη, 25). “ὑπεὶ οὖν πισὼν ὁ χόχχος 
διὰ τοῦ σταυροῦ εἰς τὴν γῆν, πἔχρ' τῆς καρδίας αὖ- 
ΕΟ το 

τῆς ἔφθασεν, χασπὸν πλείονα ποιήσας πάντων οὖν 

τῶν εὖ παθόντων μεγαλοφώνως δοξολογούντων τὸν 
τῶν ἀγαθῶν αἴτιον, 

Ῥβαι ΕΧΥΎ, νεῖβ. 8. 7οῦ Σωτῆρος ἐπιδημέσαν- 
πος, τέλος ἀπείληφεν ἡ τοῦ νόμου σκιά" ὃθεν οὔ που 
δέξεται ἔτι ἐν τῷ ναῷ ἐν ᾿ϊεροπολύμοις τελεῖσθαι 
ἡ Θεοῦ προσχύντσοις, γινομένη ἤδη ἐν πνεύματ' χαὶ 
ἀλυρείᾳ, ὡς μὴ κωλύεσθαι τὸν Θερῦ προσχυνητὴν ἐν 
παντὶ [τόπῳ] τοῦτο ποιεῖν" 

τῷ 

προσχουνέσυυσι γὰρ αὐτῷ 
ἔχαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ πραγμάτων χατάλλγλχ 
τῷ προσκυνεῖν Θεῷ δῆεν ἅμα εἴρηται, Προσχυνη- 

: Ε ΝΗ ς ΑΥ “ἘΠῚ σατωσᾶν σο!, καὶ ψαλατωσάᾶν σοι ποιοῦσι δὲ τοῦτο 
ἀμέμπτως, ἐπιχληρείσης αὐτοῖς τῆς σῆς προσηγο- 

ΠΙΟΏΘΒΙ ΤΑΉΒΕΝΘΙΒ 

᾿Βλεγγομένης ΞῺΣ πλάνης, ὁ δίκαιος εὐ- ἡ οἵας ὅθεν ἀνχγχαίως 

᾿ 

1000 

ἐπενήνεχται, τὸ, Ἡαλάτωσαν τῷ 

ἀραα. σου, Ὕψιστε. 

Υ6γ5. 6. Γενάμενος ἔργῳ χαὶ δ'χθέσε: ἔνῆχ ἡ θά- 

λασσα χαὶ ὁ ποταμὸς εἰς ξησὰ» μετε ταὶ ὸς ὡς ποξὶ 

λοιπὸν διχδαχίνειν ἀχιυλύτως ὀδεύοντας ἀπὸ χαχίας 
ἔς ΔΕ μῶν «Δ μὰ ΣΣ 

λλ: σἀσεῦξιλς εἰς ξτον δα: Ξτυτιῦν ἂν, 

Ἄκὸ ΤμαΣ ἐὰν ἤδη ἀν, ἘΣ σα χὰ ἂν τῷ ποιήσαντι τὰ δυσχερῆ εὐιαῦτς Θεοῦ βασιλινῶς 

ἑσπόζοντος ποῦ χἰῶνος χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ" ὡς ἐξα:- 

πὰ: ἀπὸ τῆς ἦν αὐτῷ πονηρίας τοὺς πιστεύσαγ- 

τὸ λελθὲν, 

ἐνεστηκότος αἰῶνος πονηροῦ ((ὐαία!, 
ὅπως ἐξελεῖται ἡνἃᾶς ἐκ τοῦ 

ἢ 4). 

τὸ ΤΣ Ὁ ἀπε Ὦ Ἡ , , 
Εἰ ὃὲ χαὶ κᾶἄχαν τὴν ἐναντίαν δύνανειν 

Ὄζε, δα 

- 
Ψψοε, Ἵ. 

παρχπιχραίνουτας εἴπῃς, οὐχ 

γὰρ τοῖς -ς 

εὐθυμίαν ἐμποιῶν τοῖς 

τῆς ἧπείλουν 

ἀφισταμένο ποίνυν καὶ 
ρνῶν, φὁθον 

Ο' ὁὀφῆαλ- 

φρουροῦν- 

ὁθτν οἱ παραπικραινόμενοι αὴ 

ὑψοῦσθα: ἐν ξαυτοῖς, ὡς ὃυνίμενοι ἃ 

πιστεύουπιν ἀπ 

ἂξ τοῖς ἀπειλοῦσιν αὐτοῖς 
ἊΝ 

μοὶ ποῦ Θεοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐπιδλέπουσιν, 
,»,- 

τες αὐτοὺς αὐλαύεῖ ᾿ 

. ὁ λόγος φησίν" 

ἀπολέσαι τοὺς τῷ 

Εὐαγγελίῳ ποοσεογοιμένους. 

ψρτϑ, 9. Οὐ δίδονται εἰς σάλον οἱ πόδες ποῦ ἔσω 
μεν ΠῚ ἀκ ρμκι τ 

ἀνθρώπου, ὁτ᾽ ἀν τις ἴξθυοη Ἐπ ποῦ ἀδῥαγῇ χαὶ 
ἰσχυρότατον τοῦ Θεοῦ λόνον' ὡς αριστη ἡ δίος εἰπεῖν, 
: «δά: ἜΣ ὗσαι 
ἔστησας ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μγυ. 

6 γ5. 13, διὰ πολλῶν 

πὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (Δ. χιν, 
“ν ΄ροιρ ᾿ , ὅπ. δ 

καὶ ἐπιθιύχσος ἀνθοώπους ἐπὶ 

ἀλλ᾽ οὖν ὑχῤῥοῦμεν δι 

θλίψεων δεῖ 

ΧΕ κεφαλὰς ἡ μῶν, 
: ΕΥ̓ τ ἀμ 
ὑπομονῆς ὑεττωρῆσχι αὐτὰς, 

χατασπωμένων ἀπ᾿ σὐτῶν τῶν ἐπιχειμένων πολεμίων 
δον 
ἐνταῦῆχ τὸ 

᾿ 
ὡς χαὶ ἐν ἕτέολις ᾿Γρχοχῖς, τὸ ἦγεμονυκόν" 

λογία Κυλίεν ἐπὶ κεφαλὲν διχαίου" καὶ, Τοῦ 

σηφοῦ οἱ ὀφθχλιαυ! ἐν κεφαλὴ σὐτοῦ (δοοίφι τὰ, 14). 

- , " ἢ ᾿ ἴχος. φὴὴ 
ανθοώπων, Σημαῖντι πῆς κεφαλῆς ὄνημα, 

: . ᾿ 
τως εν τῷ; 

Τῶν 2ὲ ἐγθοῶν ὑλίδειν μὲ θελάντων, ἀπίσοΣ συ αὐ- 

τοὺς ἔῤῥιγας, παρασκτυάτας μΞ συντόνως τρέλειν' 

διὸ χαὶ σπεύδοντες χαταλαμόάνειν ὧΞς, ὀπίσω μένου- 

σῇ ὧθδ:ν ἐπὲ 

τοῦ νιὕτων ἔχω τὰς θλίψεις, ΠΡ ΤῸ ἰδεῖν αὐτὰς βου- 

λόμενος" οὐ γὰρ στρέφομαι ποὺς αὐτὰς, 

ΜΝ 
σ᾽» ἀεὶ, ὀξέως 0 τρέγοντος συνεονεία 

, ᾿ » πόνου ἢ ὁλι- 

γωρίας ἑλχυσάντων, Διῤλῆημεον διὰ πυρὸς χαὶ ὕδατος 

ἵνα -πο! τὰ περιστατιχὰ ἱχανὰ ὅντα πυτῶσαι χαὶ 
Β δὶ »αῆμ, ξ 

θερμῶς κινἦσα! ψυχὴν, ἐηθείη πῦρ, ποθ᾽ ἐτέοαν δὲ 
το ταν ψ ΓΟ ἢ : 

ἐπίνοιαν χαὶ ὕδωο λεγόμενα, διὰ πὸ βυρίζειν χαὶ 
5 
ἀποπνίγειν τοὺς μὴ γεννχίως αὐτὰ ἘῚ ὠντας" ὁ ταῦ- 
τα ςτελτιλυθὼς ΟΣ ἤπια Θεοῦ, 

χὴν, ἐλπίζων τὰς ἐπ᾿ 

ογβ, ἽὝἭΤτοι. τὰς χατὰ 
ἢ ν"ἬἭἬ 

τοῦ Σωτῆοος ἐπιδημίας, 

αὐτοῖς ἀμο! 6: 

ἌΝ ρθῦξ ποὺ τῆς 
ΕῚ 
[ 

νας εἷς τὸν οἶχον τοῦ Θεοῦ" οὗτος δ᾽ ἔστιν ἢ 

πνευματινάς" εἰστερχύμε- 
Ἰκχλη- 

σία, ἐν ὁλοκαυτώμασι τελείας γαὶ ὀλοχλέήρους ἀρετὰς 
ἐξ ὅλων ἱερουργῶν. 

γογ8. 17. “Ἄνευ γλώττης 

κατὰ τὸ σιωπώμενον ἐν διανοίᾳ 

γογ5. 18. Εἰ τῇ χαρδίᾳ μου ἀδιχίαν ἐθεώρουν, 
μὴ εἰσαχουσατω Κύριος. Εἰς τοῦτο λήψε: τὸ λεγό- 

μενον ὑπὸ ἸΙαύλον, Οὐδὲν ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ 
οὐχ ἐν τούτῳ δεδιχαίωμαι (1 (τ. τν, 4), τῷ ἐγχω- 

προφορᾶς αὑτῆς, 
προ 
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ρὲ, Θεὸν δοᾷν ἐμοὶ ἀδιχίαν, χἂν 

μὴ θεωρεῖ αὐτὴν, εἰς τοῦτο παρὰ ἐρ ὙἘῸ καὶ τὸ Παρά- 
πτῶμα τὶς συνήσει ; ἀπὸ τῶν χρυσίων 

ας: βϑαΐ. χνιη, 3). 

δι, 19, Ὑπῆρχται δὲ μοι τοῦτο, οὐ 

διὰ τὸ ἀναμάρητόν μου, ὅτον διὰ τὸ ἔλεος 
2 

ον χαθάσισον 

τοσοῦτον 
: - - 

αὐποῦ, ὃ 
οὐκ ἀπίστησέ μην" ἀφισταμένηυ τοῦ θεϊκοῦ ἔλξου 

ον αν το Σ Β 
ἀπὸ τοῦ μὴ εἰσακουομένου, διὰ τὸ μὴ ἀγαθὰ αἰπεῖσθαι. 

ἀλλὰ τὰ ἀνθρώποις φίλτατα χαὶ ἡδέα, 

Ῥβαῦ {ΧΎῪ], 
ἘΝ φοῦνται οἷ 

ῬΟΓ5. 2. Οἰχτιομῶν χα! εὖλο 
ἀνῦξωποι, 

τοῦ πάντων δ κε οὔ" 

γῶν 
πρύσωπον 

χαρα- 
Ἂ α ἢ Γ 

αὐτοῦ, ἄνθρωπος τΞγονὼς, καὶ 

ἐπιφαίνοντος τὸ 

ὃτ ἂν ἐπιδγιιήτει ἡ 
χεὴρ τῆς οπσταστως 

᾿ ἄχαρη Ὧν νὼ": 
ἕμφανίτοι ξχυτὸν τοῖς ἀξίοι:ς' ἢ φησι περὶ τοῦ τη- 

οοῦντος τὰς ἐντολὰς 

τὸν. Τούτου ὑπ 

αὐτοῦ. ᾿᾿ἰμφανήσω αὐτῷ ἐμχὺς- 
ζξαντος, ἔπε! εἰχὼν ἐστι τοῦ Θεοῦ 

τοῦ ἀοράτου ὁ παῦτα λέθων, ὁ αὐτῷ προυσύχλλων νῷ 

καθαρῷ, ὑρᾷ τὸν Πατέρα Ὃ ἐμὲ γὰρ, φησιν, ἑωγαχὼς, 
ΝᾺ : ῃ 
ξώφσαχε τὸν [{ἀτέγα (ψόαν. χιν, 90). Τῷ τρόπῳ τούτῳ 

τοῦ Θεῖχοῦ προσώπου ἐρρραν εδε; οἰχτείρονται οἵ 

εὐευνετούμενό!, καὶ, εὐλογοῦνται πάσῃ, εὐλογία 

πυιυματιχῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ 

ἔρλες. ιν, ἃ). 

γου5. 38. ᾿ὑ}πιφαφίντος σου τὸ πρόσωπον, γινώ- 
ἀϑρς τὸς : ΠΣ ς : 

σκῖται ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς οὐ ἄγουσα τὸν Πατίρα᾽ τίς 
ΤῊ». 
Εγώ εἶμι 

ρρψαιαης σης, ἣναὰς ε 
ἔρχετα: πος τὸν ᾿Ἰατέρχ 

Συμφώνως δὲ 

᾿ 
ξ 

ὃ: αὕτη ; ἢ ὃ εἰπὼν, 
ΓΟ τῶ Χ 

ὁδὸς, καὶ οὐδεὶς 

Ξ' μὴ δι᾽ ἐμοῦ (όοαη. χιν. 6), 

πὸ υνωπθῆναι ἐν τῇ γη τὴν ὁδὸν τοῦ 

Θ:ηῦ ναὶ, τὸ σωτήριον αὐτοῦ, οὐ ἕτερον ὃν ἔνι ἱαδάς 

Ὑνωσθήσετα! ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν" πληρωθξντ 

ΘΠ Ὲ θεοῦ ἼΩΝ ̓ 

ανατὴν ὁδὸν τοῦ τοῦ ἔς ἢ ἀξνην ἐν τῇ γῇ 
ὃ ϑ 

τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ λαβεῖν κατὰ τὸ, Οὐὸν ἐντολῶν 

σου ἔῦραμυν (Ρβαὶ, οχνι, 33). Σωτήριον ἀσμονίως 
ταύτῃ τῷ ὁδῷ γνωσρὶν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἡ σωτηρία 

θψιντχ: πᾶσα 

πι, 0} 9 

τὸ σωτάριον τοῦ 

ἐστὶν ἣν τρ- παρασὰ εἴν 

γετβ. ἀ. Πάλαι ἑνὸς λαοῦ, τοῦ τῶν ᾿Εὐραίΐων, ἐξ- 
ομοληγουμένου τῷ λέγοντε Θεῷ ᾿Εγώ εἶμ: ὁ ἐξαλεί- 

Η φων τὰς χίλι, 325)" διὸ λέγε 
3 ’ ἐξαγορεύων 

ἁμαστίας σοὺ 15α. 
- » τ 

πρῶτος τὰς ἀμδεπε σας σηὺς αὐτὰς 
᾿ 
Οιχχιωθη ς᾽ τοῦτο 

Βετα- 

νοίας τρόπῳ, ἵνα τοῦ λαοῦ πρύσ- 

ὠπὴν φέρων ὁ ὀγθος τῷ θεῷ φησ Τὴν ἀνομίαν 
μὴν ἐγνώρισα χαὶ τὴν ἀμαρτίον μου οὐκ ἐκάλυ- 

ψα (Ρξαὶ, χχχιῖ, ὅ). ᾽δλῳ οὗ δὲ ἢ ἐπιδη κἱχ τοῦ Σωτῆς- 
ρως, πάντες οἱ ἀπὸ τῶν πιστευόντων ἐθνῶν συμπλη- 

, θεέ Ὰ τὴν πέσε ἡπμαισσφριν. ας. ιν ὐκὶ 
ῥούμενο: λαοὶ ἐπὶ μετάνοιαν χλέροῦνται ἐπὶ τῷ, ἐξ- 

δαῶς εἰ σαιλένους Θεῶν, ἀφέσεως ἐΡ ἜραΝΝ τυ ν΄ σῇ - 

μαΐει ὃὲ τὸ ἐξομολογεῖσθαι χαὶ τὸ εὐχαοιστεῖν, 

ψρχδ, ὃ. Γνωσθείσης τῆς ὁδοῦ ἐν τὴ γῆ, καὶ τοῦ 

σωτηρίου τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἐλευθερω- 

θέντα πάσης χαχίας χαὶ πολυθίου ἀπάτης, τὰ ἔθνη 

εὐφραίνεται χατορθοῦντα ἠθικὴν ἀρετὴν, 

λιᾶται λαῤόντα Θεοῦ 

ἔθνεσιν, 

καὶ ἀγχὰ- 

νῶσιν: μαθόντα καὶ ὡς ἐν εὖ- 

ἣ 3 
θύτητι: χρινεῖ ἷ 
ὁ Κύριος. 

λαούς: καὶ ὀδυγέσει ἔθνη ἐν τῇ γῆ 

γεγ5, 8. ω: γὰρ οὐχ ἔμελλεν πᾶτα ἡ γῇ, τουτ- 

τῆς ἄνθρωποι, ἐστ οἱ ἐπ᾿ αὶ 

ΡΒΑΟΜΈΝΤΑ ΙΝ ῬΒΑΙΜΟΒ, 

ἑ ἐμοῦ χαρλϊα αὶ 

τ μὴ - 
αἰνέσεως πληρουσθαι, 

-- ῬΒΑΙ,. ΕΧΥΤΙ. 

ΝἬ ὰ » π.-, Ἢ ΦΆΒ ὶ χαὶ χαρπὸν εὐσεύτίας οέρειν, ἐν παντὶ τόπῳ προτ- ᾿ ᾿ Ἧ τ ἀγομένου θυμιάματος καὶ θυτίος καθαρᾶς ἐν τοῖς 
ϑ κι ᾿ ἀπῇ ἄρνα Ξῦνεσεν τοῦ μεγαλύνειν τὸν ὄνομα τοῦ Κυρίου, χατὰ τὸ 

᾿ ἘΣ νι Ν 
φερόμενον ἐν ἑν! τῶν .8΄ προφητῶν, 

Ρξαι, ΕΧΎΤΙ, νοσβ. 5, Προσευχὴ ἔστιν ἀνχπειλπὸ- 
ἔρρας ὅπηι παπλοιοη -, ὙΡΕΘΡΑΠΣΣΣΞΕ μένη δήμασιν πουσταχτιχηῖς ἐξενεχθεῖσο" ἀντὶ γὰρ 

τὸ ἀναττήτω᾽ καὶ 
ἐπ ο 
ἐγράφη: 

φαῖς εὐοίσχεται τοῦτο τὸ εἶδος, λέγω δὴ ἀντὶ εὐντι- 

χῶς, 

ἜΝ : ᾿ 
ποῦ ἀνασταίη,. ἀντὶ τοῦ φύγηιεν Ὺ 

Ἢ ἐ , .5 
φυγέτωσαν συνεγέστατα γὰρ ἐν ταῖς ἔρα- 

ὃ 

Π 
ἐχρροὺς 

τῆς ἀλη- 

πουσταχτικῶς λεγόμενα" δυνατὸν εἰπεῖ 
σχορπιπθνη ταμένους 

θείος: 

τοὺς περὶ τὴν γνῶσιν 
νά εννς δ ν ρδ 
ἀσεδοῦντας, μια εῆς ὃὲ Θεὸν χαὶ φεύγοντας 

ἀπὸ προπώπου αὐτοῦ, τοὺς περὶ πρακτικὴν γακίαν 
᾿᾽ ἐμ». 8 5 5 ᾿ Ἵ 
ἔχοντας" εἰ γὰρ ὁ ἀγαπῶν αὐ,ὃν τηρεῖ τὰς ἐντολὰς 

αὐτοῦ, ὁ μὴ τηρῶν αὐτὰς οὐχ ἀγαπᾷ τὸν Θὲ εῷ Ῥη- 
ὅ Ἂ ἣν τε Ὄ 

θέση ταῦτα εὐχὴς τροπὴν πρὸς τὸν Πατέσα, ὅτε τοῦ 
᾿ 

Χριστοῦ παθόντος καὶ ἔτ’ 
ποῦ σώματος, 

ἕν κ᾿ νὴ μξίῳ χειμένου 

αὐτοῦ τε συλελοντος τὸ» ἄδην, 

ἔγοντο οἱ Ἰουδαῖοι ἅμα τοῖς ΑΘ ΕΝ αὐτοὺς ἁλινη- 
βίοις δαίμοσιν, καὶ ταῖς ἄλλαις πονηραῖς δυνάατσιν" 

᾿Αναστέτω ὁ Θεὸς, ὁ εἰς θάνατον κατελθὼν ἦ ἀνβρο- 

πος νέγονεν, ἵνα διασκορπισθῶσιν Σ᾽ ἀατν 

ΒΝ ὙΥ υἐὉΞΈΣ' τότ: γὰο καὶ οἱ μισοῦντες αὐτὸν, ἀν- 
κἰδλέψα! αὐτῷ μὴ δυνάμενο, ἐκ νεχρῶν ἀναστάντι, 
φεύξονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. 

συν- 

αὐτοῦ 

᾿ ΕΝ ΜΕ Ἐ: 
γοι8, ὅ. Ὁδοποιήσατε τῷ ἐρχομένῳ 

κῆς προσηγορίας, 
τὰ Κυρια- 

τὰς 
᾿ 

κατὰ ΔΙωυτῆ χαὶ τοὺς προῷ 
- ρω Ρ᾿ ὺ ᾿ .Ὁ ἐπὶ τῷ ἐπιδῆναι ἐπὶ δυσμὰς, ἔνῦχ ἐχδέδατται ἐκ τοῦ 

.ν ᾿ ᾿ ἍΝ ἀν. ἄν ἃ 
κατὰ ἀνατολὰς περυτευπένου παραδείσου ᾿Αδὰμ, ἐτ 

πάλι» αὐτὸν εἰσαγαγεῖν: ὅπεο χὰ : 
πεποίηχεν εἰπὼν τῷ ἄετου νοοῦντι λῃστῆ Σήμερον 

ῳ {{λπις΄. ΧΧΤῚ, 53). 

γοτβ, ὃ, Βυθυμοποιῶν ὁ ΣΆΡΑ τοὺς καταπονουμὲ- 

νοὺς ὑπὸ τοῦ Σατανὰ, εἰς ἀγσλλίασιν αὐτοὺς προτρέ- 
πει διὰ δείζεως τοῦ ποοστάτου καὶ ἐπιύθεροῦ αὐτῶν 

ἐσομένου, ὃς πατὴρ τῶν “η- 

ρῶν ἔστιν, Ὅμεν σπουδὴ ὑμῖν γενέσθω ἀγαλλιᾶσθαι 

ἐνώπιον αὐτοῦ᾽ ὅταν 

κῶν ὁοφανῶν χαὶ χοιτὴς 

ἐ : ὃ , 
μάλιστα ναταλιπόντες τὸν πρό- 

τερον πατέρα γεννέσαντα κατὰ χαχίαν, καὶ τὸν πρῶ- 

ὅντα, ὀρφανοὶ ἀπ ἐχείνου 
τὸν Θεόν, Ὑύπος ἅγιος 

αἰὰ ἡ ἡγιασιένη ὑπὸ 

ἀλτοῦ ΤΡ 

τον ἄνδρα ἀνόμως συνοιχοῦ 

ἐπῤῖεε Εῶι ΕΝ ἔξζετε 

ἔπτοι ἡ Ἔκνλ 

τῶν πεπιστευχότων 

ἀξνησθε! 

αὐτοῦ τυνχᾶνει ἢ 
Χοιστοῦ, ἢ ὁ καθεὶς 

ἀμφότερλ' τόπος δὲ ἅγιος αὐτοῦ καὶ ὃ ἀνείληφεν ἔμ- 

ἐ ψυχον σῶμα καὶ μὰν ὑῃ 

γονρ. 14. γούτων τῶν δύο χλήρων χοιμᾶταί τις 

ἀνχμέτον ἔνος. Θεοῦ εἶναι αὐτὰς συγχατατιθέμενος, 

ὡς διαστέλλειν τὸ πνεῦμα ἀπὸ τοῦ τράμματος, οὕὔ- 

τως χοιμηθείς τίς μεταξὺ τῶν χλήρων, πτεροῦται: χα- 

ἐπειδὴ τὰς πτέρυγας τὰ τὸ ἄγιον Ἡνεῦμα νοῶν’ χαὶ 
Γ 

αὐτῆς τῆς περεσπεμϑ οὖσας νοήσεις ἐπαιρούσας τὴν 

ΠΣ ἃ χαὶ ἐχ τῶν θείων λογίων μαδ- 
πε 

ἐπτερω μένην αὶ 
ἐρήαν αὐϑὺ 

χειν" περιηογυρωμέναι εἰσὶν, τ 
περιστερᾶς χλωρότητ' Ὑρθον βοϑερ αὐδι Τῶνθῖ: πολ- 

λαχοῦ τῶν θείων Γραφῶν τὸ χρυσίον ἐπὶ ἄκραι φνὲ- 

στάτου νοῦ λαμδαάνεται' ἔχει δὲ χλωρότητα τὸ χρυ- 

ἴρηπαι,, ἀστόριον πεπυρὼμὲ ξνον Ἵν» 

πῶν μεταφβένων τῆς 
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αἰον, ση λαίνουσαν τὴν ζιυὴν αὐτοῦ" σύ! 

Κώντων οὐτῶς τὸ χρή μα ποῦτγ, 

ογβ. 0, Κυοίως ὅρος Θεοῦ ὁ Σωτὴρ ὑπαργει" ὁ 

τοῖον Θεὺς Λόγος, σωφία τὸ καὶ ζωὴ καὶ ἁγιασμὸς 

ὑπάσγων, πίόν ἐστιν, οὖχ ἔζωθεν δεχόμενον πιότητα, 

ἀλλὰ παρέχων αὐτὴν τοῖς μετέχουσιν αὐτοῦ, 

νοτα. (9. ΑἹ προχείμενα! φωναὶ παρὰ τοῦ χολοῦ 

τῶν ἁγίων εἴρηνται, ἀνυθάντι διὰ τοῦ σταυροῦ εἰς 

ὕψος, κάκεῖθεν αἰγμαλωπεύσαντι τοὺς χαταδυναστεῦυο- 

πένους ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἐλευθεροῦντι αὐτοὺς ἀπὸ 

τῆς ὠμότητος αὐτοῦ τῆς τυραννικῆς, 

γευς: 90. Τοσούτων εὐε»γεσιῶν γενομένων ὑπὸ τοῦ 

Ιζυρίου, ὡς ἐκ τῶν προΞξιον μένων δηλοῦνται, πῶς οὖν 

ἔμελλον εὐλογεῖν τὸν Κύριον ᾿ καὶ εὐλογεῖν γε, οὐ πο- 

τὸ μὲν, ποτὲ δὲ οὗ, ἀλλὰ χατὰ πᾶσαν ἡμέραν τῇ εὺ- 

λονίᾳ καταμίξαντες εὐχὴν, αἰτοῦνται χτατευοδοθήσε-- 

σῦαι ὑπὸ τοῦ Θιοῦ τοῦ τὰς σωτητίας ὀρέγοντος. [οὐ- 

λόγητος δὲ ἐστιν, οὐ τῷ δέχεσθαι εὐλογίαν, ἀλλὰ τῷ 

Ὑὰ2 ἀγαθός ἐστιν, οὐ γινόμενης, διδόναι ταὐτην" ὡς 
πεῖν. ἢ μη , “Ἔ καὶ ἅἄνιος, ἁγιάζων, οὐχ ἁγια ἰς ΜᾺ - ᾿Ν 

ὁλλὰ ποιῶν ἀγαθοὺς" 

ζόμενος, 
- ΓΗ - " 

6 γ5. 31. ΒῈ μὲν πεοὶ τοῦ κοινοῦ θανάτου λέγεται 
Ἄ, Γ -- : ᾿ς γνώριμοι πᾶσιν, εἰ μ 

πὰ προκείμενα, μυρία! εἰσὶν ἡδοὶ 

πὸν χοινὸν ἄγουσαι θάνατον" εἰ δὲ πεοὶ τοῦ κατὰ Θεὸν 

ζῆν, χαὶ τοῦ ἐναντιουμένου τοῦτιν θάνατου, καὶ ἐν- 

ταῦθα σημαίνεται Θεὸς ἡμῶν ὧν ὁ Σωτὴρ, Θεὸς τοῦ 

σώζειν ἐστίν" γίνεται γὰρ» αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου" 
ΩΝ τ ΞΝ Ἔ δ ἜΤ ὃ ἐστ’ 14 λέγει γοῦν περὶ ξαυτοῦ, Σώζων οὐκ ἐστιν πάρεξ 

ἔκον (Ἰκας χὺν, 81). “Ὥσπερ οὖν τοῦ σώξει:ν ἐστὶν 

Θεὸς, οὕτω καὶ αἵ διέξοθοι τοῦ Βανάταυ πυγχάνουσιν 

αὐποὴ Κυρίου ὄντυς παρέχοντος ἀεὶ διεξόδους, δι᾿ ὧν 

ξπομένου τῇ ἁμαρτίᾳ 
-- 

τς ἐξέρχεται διὰ μετανοίας τοὶ 

θανάτου. 

γρῦβ, 96, αλλοντας, τοὺς τὸν προαχτιχὸν κατοῦ- 

θοῦντας βίον λεχτξον " τυμπανιστρίας, ἑπομένως 

ἐχληπτίον τὰς νεχοωσάσας τὰ μέλη τὰ ἱπὶ τῆς γῆς, 
χαὶ τὴν υἔχρωσιν τοῦ Ἵν ποῦ ἐν τῶν σώματι ξαυτῶν 

πεηισερούσας ψυχάς" πούτους Ψψάλλοντας προέφθασαν 

οἱ ἀατὰ διδασκαλίαν ἄοχοντες, τῷ καὶ αὐτοὺς ἀπὸ 

πρανπιχῆς ἀρετῆς ἤργρῃαι ἀλλὰ καὶ ἕν μέτῳ νεανί- 

ἔχειν τοῦ τυμπανίξειν, 

τῆς γῆς, νΞτανίδων 
τοὺς Ψψάλλοντας 

δὼν εἰσὶν τῶν διὰ τὸ ἀρχὴν 

τουτέστι νεχροῦν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ 

εἰρημένων" ἄρχοντες προφθάνοντες 
εἰσιν οἱ ἀπόστολωηι. 

γϑῦ, 3... Νούσεις θηρία καλάμου τοὺς τὴν Φεὺ- 
ΠῚ “-- ᾿ ᾿ 

δώνυμον πρεπθεύοντας ννῶτιν (1). Δύναται περὶ τού- 
τῶν εἰοῆσηαι ἡ προφητεία ἡ οὕτως ἔχουτα΄ Οὐαὶ τοῖς 

γλάσουσι πονηρίαν γράφοντες γάρ, πονηρίαν γρᾶ- 

φύουσι, 

ἢ " τ 1 Ἔ»:-. , » ς ᾿ 
νοΡΒ. δῦ. Ἰδύχαριστοι γινόμενοι, ἔργῳ καὶ λόγῳ 
εν ἢ ἧς γι . Η 

δυξάτατε αὐτὸν ὕμνοις, θεολογίαις, ἵνα τὴν μεγαλο- 
ποϊπδιὰν αὐτοῦ χωρῆσα! δυνηθῆτε, ἀληθινὸς ᾿Ισραὴλ 

, ἣν» ᾿ [2 ᾿ - 

ξτνημῖνοι, διὰ χαθαρότητα χαρᾶϊας, Θεύν ὁρῶντετ' 

(Π| 1 ἢ }5. Βδἐνοίδδοιθ που ΡΡ. (.}, ἀϊχὶ δὰ 
ὃ, ἡ ἀσαβιηἱ βογοηθηὶ Καί. ΟΧΥΠ], 6, ρᾶμ. 280, 
ἀμ}. ὅ, ὙἹ ΘΓ 181 ροπδηδιῃ 6556 6 Θ᾽ α54 Ἐπὶ 
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- " - . - - . , 
ὄολον γὰρ Α ἦ γὰρ ὑπερφυὴς Θεοῦ γνῶτσις, ἐν μεγάλοις τὸ ποέπον 

, ᾿ - , 2 ἔχουσα, πόνεστι αὐνῳ τὸ ἁγιασμόν χαὶ εἰρήνην 

ἔχοντι, 
θαι. ΧΎΤΠΤ, νόγβ. ὃ. ᾿Απέδωχεν ἃ αὐ Ὥρπασεν, 

ἀλλ᾽ οὖν υᾶὰς ἐλοτρώτατο, τηυτέστιν ἀποτιννύναι ἐξ - 

λείφων τὸ καῇ᾿ ἡμῶν χειούγραφεν, ὃ ἐνηγιάσμεβα 

ἀποτιυνύνα: ἐπιφερόμενον χαθ᾽ ἡμῶν ἐξήλειπτα! δὲ 

τοῦτο, καὶ ἦρται ἐκ τοῦ μέσου, ἀοέσεως ἁμασοτημά- 

τῶν δοθείσης. 

γργβ, 8, Ταύτην ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος εἰρημένην ἐξ- 
εἰλγφεν ὁ ἐν Χριστῷ λαλῶν ᾿Απόστηυλος, γράφων ὧδε; 
Ἔχαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσχέτω εἷς τὸ ἀγα- 

θήν (Πονι, τὺ, 3)" χαὶ γὰ2 Χοιστὸς οὐχ ἔχυτῷ ἤρε- 
σεν, ᾿ἀθάπεο γέγοχπται" Οἱ ὀνειδισαοἱ τῶν ὀνειόι-π 

ϑόντων ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμὲ (Ρ5αἱ. τανηι, 10). 
γε, 12. Ἐπείπεο ὁ Σωτὴο περὶ ἡμῶν ἐξουμολο- 

γεῖται χαὶ χακοῦται" αἰνίττεται ὃξ διὰ τοῦ σάχκοι 

τὴν σχλγρὰν χαὶ χκαχωτικὴν δίαιταν" οὐ νὰ αἰσθη- 
τῶς πὸν ἐλέχθη σάκκον ἐνδεδύσῆαι τὸν Ἰησοῦν’ τινὲς 
δὲ φασι δηλοῦσρα: ἐκ τοῦ ἐνδύμαπος τούτου ὃ ἀνέλα- 

ξὴὺ σῶμα. 

τοῦδ. 44, Ἦν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου 

ἄκουσόν μῦ, κα ἐμοῦ ζωοποιουμένου, σὺν ἐἑαποὶ 

ζωοποιηθῶσι» οἱ δι ἁμαοτίας νεκροί τοῦτο μυστα- 

νωγῶν ὁ ᾿Απόστολος, εἶπεν: Ὃ Θεὸς πλουτίος ὧν 

αὐτοῦ ἀγάπην, ἣν 

ὄντας διὰ παράπτωμα 

3 
Ἐπ- 

“-- 

κι: ͵ ΄ὡς κα ᾿ ἌΠΆΝ τ 

ἦν ἐλξε;, διὰ τὴν πολλὴν 
, - ι 

ἠγάπισιν ἡμᾶς, νέχρους 

χαὶ ἁμαρτίας, τῷ, Χριστῷ συνεξωρποίησεν {(Ερὴδ5. τι, 

ἀ, ὅ). 
᾿ , - γογβ. 18. Καὶ ταύτην ὑπὲο ἡμῶν ποοσάγει τὴν 

μῳ μ" - -- μ ““ 

ὄξησιν ἵνα μὴ ἐμπανῶμεν τῷ σώματι ἀιὰ παθῶν 
πηλῷ ὁνομαζημίνῳ᾽ εἰ δὲ καὶ αὐταὶ αἱ ἀμχοτ' Δ} ὠνμπις  μῆνεμ Ὁ ΦΕῈ καὶ ΕΣ ἐ ἄμχύτιαι, 

“,,» τ ἢ Ε Ξ τ 
ἃς ἀνξλαῦεν εἰς τὸ ἕαυτοῦ σῶμχ, ἵνα ἀνέλῃ αὐτὰς 

Ἄ Π ἐ 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν σταυρὸν, ὁ πηλός ἔστιν, συνεπί- 
σχλεψα:, 

᾿ Ν Ἕ 

γεγθ. 17, ᾿Επεὶ ἐκ πολλῆς ἀγχθέτητος χρηστὸν 

ἔπται τὸ ἔλεύς σου, ὃ πχοαγαλῷ γενέσθαι ἐπὶ τοὺς 
,, κ » ᾿» - ͵ ", πνι μαι, δῆς . ᾿ 
ὑπὲο ὧν ἀξιῷ ( λύσει γὰρ αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας ), 

. . ἈΞ. “ 
εἰσάκγυσόν μου" ὡσεὶ εἐπιδλέψεις ἐπ΄ ἐμὲ πρεσθευό- 

Ν ᾿ ι πο} ἮΝ 
μενον ὑπὲρ πάντων οὐ κγαρ᾿ ἕνα ἢ δεύτερον, ἀλλὰ 
χατὰ τὸ πλῆθος τῶν αἰχτιομῶν σου σωθέσονται χαὶ 

πολλὴν ὠφέλειαν σχίσουσιν᾽ ταῦτα 
᾿ ᾿ ͵ ᾿ ΝΥ 

με βουλόμενος ἀπέστειλας" οὐ Ὑ89 
" Ἄ - » 3.α.: [4 μ“ - - " 

ἀλλὰ σῶσαι τὸν χόσμον ἔπεμφψθην ὑπὸ τῶν σῶν οἷ- 

᾿ 

γὰο οἰκανομῆσαί 
᾿ Ἀ - - ἐπὶ τῷ χρῖναι, 

πο “ ᾽ ᾿ ΡΞ χρυ ἂν, ἣ» “ " “- 

χτιραίου τῶν εἰς ποὺς εὐτῷ γετουμενους . ὯΔ: τῷ Ὑγ31- 

ὯΝ 

στῷ ἐλέει σου" ἡ ὃ προσθήκη ἡ τῷ χρηστῷ παο- 
«" »- ἰστητι ὡς μὴ πᾶν ἕλξος εἶναι τοιοῦτον" λέγει γοῦν 

[ἢ ἢ ᾿ “- ᾿ 

ὁ θεῆς περ! τῶν χόλπων 

παι ὑφθχλμός σου ἐπ' 
μον 

αὐτόν. Οὐ πιβανὸν ὃὲ ἐκ 
π ἢ Ἷ ὄντος τῆς ἐν : ταῦτα λέγεσθαι, γυμνοῦ ὄντος τῆς ἐνανθρωπέσεως, 

σημαίνει τὸν τοὺς 

, "- Δ Ῥ 

τοῖς σικαζουσιν" Οὐ τεἰσε- 
αὐτῷ, οὐδὲ ἡ ἐλεύσεις 
προσώπου τοῦ Μονογενοῦς 

κἂν ποτ ἡ παῖς προσηγορία 
ἅ ἦς ων δ ᾿ "πὸ ὃ } , , ᾿ " . υἱἷόν' ἀλλὰ ταῦτα δηλονότι χενώσας ἑαυτὸν, χυὶ μορ- 
᾿ μν 

φὴν δούλου λαθὼν χαὶ ὁμοιωθεὶς ἡμῖν γατὰ πάντα 

ΔΓΘΌ 5. ΟἿ μὰ} 08. ἔέγας σαϊαταῖ ὀχ δ !]ο ρει. 
5684 δὐο6 πο Βίοάοτιδ Τασσαθ Ταγπεμϑῖβ, ἀυμα- 
βίη ἀπ 4υΐον, ἰάθχα ἔθτα ἀ16 1}. δα, 



1θ0ὅ 

πε. στὸν ΠΕΣ τῶν ΣΕ ΕΣ χωρ'ς ἀμαρτίας, χαὶ πα ἡ αΐτεο 
᾿] εἶ 

υ 
ἔλεγεν, τὰ φυσικὰ φημὶ καὶ ἀδιλόλιτα 

ἌΟΡ, ληγορίαν τοῦ 20. Πρὸς ἀλ τ σοῦ 

ΐ 
- ᾿ ᾿ » 
τος ἐν πὰ “Ἁ ϊ τολτηίσβίαω,, ἵνᾶ ὑπὸ Ξοὺ 
χκάσμου παθὼν ἄκγ, τὴν ἀιμλαντίαν αὐτοῦ" οὐδεὶς 

γατὰ σάσχα ᾿πραηλιτῶν συναποῃανεῖν ἠθέλησεν αὐτῷ 

ἔχοντι τὴν ψυχὴν θανάτου" 

αὐτὸν συγκαταβέμενος ταῖς περὶ 

ἕως οὐδὲ παριχάλτσεν 

τοῦ θανάτου αὐτὴῦ 

προφητεία. -ς᾿ ὅθεν πρϑς τὸ ταῦτα αὐ ποιεῖν εἰς μεί- 

ζονα ἀσϊότιαν διαθάντες, χολὴν αὐτὸν διέρῃτεναν, χαὶ 

ἐπότισαν ὄξος: πῶς γὰδ οὐ γολὲὴ χαὶ ὑξὸς ὁ καρπὸς 

αὐτῶν ἐνεγόνει ἡ τηρητάντων τὴν ἐξ ἀνχῆς οὐ- 
πείαν : ἴοῦ γὰ» θεοῦ ἀμπελὸν καρποφό 
τ Ἔ 
αλλ θυντ, 

5.» πᾶσον 
κἰ" Ἵ τῷ ΤΟΣ λ: Η ΒΕ" ζ ΕΣ 

τῇ ἰουδαῖχην πληθῦον φυτευσᾶντος, αὐτῇ 
Ὡς ἀδπεν - ᾿ εὖ 

ὁρμὴ ἰδίᾳ υτραρεῖσχ εἰς πικοίχν γέγονεν ἄμπελος 
ΝῚ Χλ} ᾿ πα - ἁ ΚΑ. ,-».»» . - 

ἀλλοτρία", εἴν πα γοῦν περὶ αὐτῶν ἐχῇρῶν χὰ 
: ͵ Φρῷ Ν . ο ᾿ 
ἀνηύτων γεγενη ένων ἶξ μπέλου Σοδόμων ἡ 
“ Μ ὐ..,.: δ ... ᾿ ἥν. ᾿ “κ ἄμπελος αὐτῶν, χαὶ ἢ χληματὶς αὐτῶν ἐκ Γομόδ- 

“- Ἀ - 

αὐτῶν, χολῆς, βότρυος 

οἶνος αὐτῶν, 

ὁσς'" στυφολὴ σταφυλὴ 
᾿ 

᾿ ΄Ὄ ἔ . 

ἘΣ: Ἐξ αὐτῆς" θυμὸς ἡοαχόντων ὃ 
. ΄Ν ᾿ 

χαὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίστος {{)6μί. ΧΧΧΊ], Ὁ, 58). 
Ταύτην τὴν τῆς σταφυλῆς χολὴν, χαὶ τῆς πικρίας 

Ν Ἶ τῶν βότηυν» προσήγαγον αὐτῷ ποτόν" καὶ τοι δι 
ὡ ᾿ -ν»ν , " 

αὐτῷ τὴν αὐτῶν σωτηγίχν" οἴνου γὰρ παραῦασις τὸ 
ὄξος. Πλὴν εἰ χκὰὶ κὸ εὐρξθν ὃν τοῖς πϑαδόταις ἔος. Πλὴν εἴ χαὶ νὴ εὐοέθη, ἐν τοῖς ποοδώταις Ἴου- 
᾿ Κα : ᾿ ἀνε ππιςς ἃ τ: 
δαίοις σολλυπουμξνος χα! παραχαλῶν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 

᾿ - Ἁ “- ἥ «Ὗ - Ἢ 

κλήσει τῷ, ἐθνῶν εὐρίνχετχι" οασὶ γοῦν οἱ οὕτω 
[ » - Ἂ ἕ : ες κι 

γνώμης ἔχοντες Εἰ συναπεθάνοιλεν, χαὶ ὡς ἐὐνα 

μεν Π1 ΤΩ. αὐ, 11) χαὶ, ἘΠ σύμφυτοι 
τὸ χὐτοῦ γενόναπεν, ἀλλὰ χαὶ τῆς 

ἂϑ 

σόμεθα (Ποηὶ. Ὑἱ, 5), 

τοῦ βανᾶ- 

ἀνηστάσξιος αὐτοῦ 

γογδ. 30, 7ὸ Ἰεντθήτω ἢ 

δ. Ἀδὰ ΞΟ 

2 5 αι, τς, Ὁ 
ἔπαολῖς αὐτῶῖν ἔν - 

᾿ , 
᾿ ἑξῆς στίχον περὶ 1ηὐδα πεπροφυ,τεῦ- 

ὁ προβριτὸς τῶν ἀποστόλων, ἐξείλη»- 

φεν" χαὶ ἐπεὶ ΗΝ οντιχῇ 
εἰ 

κῇ "τικῶς ὡμάν ἐχται, περὶ πάντων 
Ὶ -" Ε, ρα μ᾿ ΓΟ ον ἂν Ἂς, ς 

τῶν σοῦ πουδοτῶν ἰχληπτθον αὐτός ἔρημωθε ἰσὴς 
τῆς ς ἀμδαε καὶ ἜΜΕΝ γεγενη κένης, ὅτὰ τὸν 

Ἀ Ἁ 

κτην θη αὐτῶν τοοπὸν" ἐν ἐπαύλεσ: γὰρ τὰ ϑρέμ- 
4 

- ῃ “5 Ἢ Ὕ 

ματα τῆν κοίτην ἐμβα χαὶ ἄλλως 8. μὴ 
4. 

Θ:ιὸν ἐν ἑχυτῇ, ἀλλ᾽ οὔτε ἀἄγγίλους τοὺς πάλαι αὐτὴν 
μ᾿ 
ΦΡ δὶ Ὁ’ [χ7 "οίτας. 

τ} , - - »οι ᾿ 
γ6γ5. 37, Τὰς ἁμαρτίας ἡ μῶν ἀναλαμδάνων εἰς τὸ 

: αν ν Ἔν δα τ 
ἑαυτοῦ σῶμα ὁ Ἰησοῦς, δι᾽ ἂς ἦμιν τραυματίαι πλη- 
ἰἕἶντες ὑπὸ λῃστῶν ἐν τῷ ποτα ων ἀπὸ ἽἹερουσα- 

᾿ μα ΄ - ᾿ δ 
λὴμ. εἰς ᾿ριχώ διὸ ἰρο ὐόνον ὑπὶο τοῦ ἰχσχσῦκι- 

ν᾿ . ὃ» Ἂν ν - ν 
τοχύματα ἕχυτοῦ εἴπεν' ἀλγηδόνα δὲ ἔχε: ταῦτα, εἰς 

ἀμχοτάνειν" εἰ δὲ πρὸς ταῦτο 

χαὶ διωγμὸν χατ᾽ αὐτοῦ κινοῖ τς ποοσι ήχην ἀλγέ- 

ἃ 
᾽ σον ἐπιμένοιεν τῷ 

ματος ποιοῦμεν, τῷ ατχκέτι ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν ἁπλῶς, 

ἀλλὰ καὶ διωχόντων αὐτὸν ἀλγεῖν ὑπὲν ἡμῶν, 

ἴργα, ὅ8, Ταῖς αὐτῶν ἐπιθυμίαις χαὶ οἷς εἵλαντο ἱ 

ἔχειν 
τοῦ ὑπομένει» ταῦτα, τοῦ Θεοῦ αἰτίαν οὐχ ἔλοντος, 

παραθέδονται" 

, “ἢ “ -» , , Ὄ 

τ ΠΩ παραδιδὰ λξευθις ἐσ τοῖν αὐ τ ρι 

εἰ οἷς ἐπόρθησαν ἐξαπέστειλεν νοῦν 

αὐτοὺς χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, προσθήκης 

γενομένης ἀνομίας ἐπὶ αὐτῶν ἐπεὶ 
, 5. μ 

τοίνον οὐχ εἵλαντο ἀλλ᾽ ἐν 

Φ ανιᾷ τοῦ νόμου παρανόμως διαδιῶναι ἠθέλγ)εοιν τῇ πχιῷ τοῦ νὸῖ φανόμως ἠθέλησαν, 

- ᾿ ᾿ 
τὴν ἄνομταν 

4 

τὴ, ἀλήηειχν ἐλθοῦσαν, 

ΕᾺΛΟΜΕΝΤΑΞ ΙΝ ῬΒΑΊΜΟΒ, 

ἰχειωσάμενος πάθη, ἡ 

" 

541. ἘΚΧΨΙ1. 
ιν» . - , ἐξώσθησαν. καὶ τοῦ τόπου τῆς τ 

1006 
“ ᾿ :" 

πιχῆς λατρείας, ἵνα 
- - ΝΟ Ν Ε ἢ προοσθῶσ: τῇ προτέρᾳ ἄνομί χαὶ ἄλλην, τὸ ἔζωϑεν 

τῆς Ιουδαίας βούλετρα! ταύτην φυλάττειν" διὸ οὐκ 

εἰσέρχονται ἐν διχατοσύνη, τῷ δ7᾽ὰ πίστεως Ἰηπτοῦ 
ν πε ΄ Ν μιν ν ᾿ 

ἐὐρυστῶν, πεοὶ ἧς γράφεται. Νυνὶ οἐ χωρὶς νύμου, 
μι - ω Ω 

διχχιοτύνη Θεοῦ περανξνωται μαρτυδουμῖνη ὑπὸ 

τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν (Πβοιῃ. Ἰὰς 2 τπῶῶξ 
ἐφ ύδε τον 

ϑοὸ οἷον τὸ ἦν, ἀεὶ περὶ τὰ ἔξω χαὶ τὴν σχιὰν ἔχον- 
᾿ - μ᾿ ᾿ δ - 

τας, εἰσελθεῖν ἐν διχχτοσύνῃ ἣν γνόησαν Θεοῦ οὐ- 
σαν ἱνὰ στέσωσ! ; Τὴν 

Φ΄᾿Αψν -» - Ἂν 

ἴοίαν ζητοῦντες στῆσαι, τῇ 
᾿ Ξ "ἢ Ἢ ϑ 
διχχιυσύνῃ τοῦ Θτοῦ οὔ" ὑπεταύησαΣ" ταῦτ τὸ ἧπο- ἐὶ Δ {ΠῚ 

ταγΐυχι διχαιοσύνῃ, καὶ τὸ εἰσεληξῖν ἐν αὐτῇ. 

γογα. 30, 

σ᾿. Θεοῦ ε ἔχοντες ζ' ζῶσιν, ἀκουστέον 

“ ᾿ . Η 4 ῃ Α - 
ὅτι Ὑχ5. οἵ ἀρετὴν χαὶ πίστον χαὶ γνῶ- 

Αὕτη, ἡ ζωΐ 

ἀγαπᾷν σε 

τοῦ, 

σοὺ Υαὶ ἢ μαχρότης τῶν ἢ ἜΡΙΝ αοῦ, 

χαὶ τὸν Θεόν συ ἐξ ὅλης χαρδίας χαὶ ἐξ 

ψυχῆς σοὺ (βοαί. 
4 ζι " 

ΧΧᾺ, 52. ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ, Ὁ 
᾽ 

στ ΚΝ ἐξὺς ) 

τ τς - δ, ἅν ΤΥ ᾿ ἊΣ ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον (ὐσαη, νἱ, 47). 
᾿ νι : " 

Βίδλος ἐν ἦ οἱ οὕτως ζῶντες ρᾶφονται, ἢ τοῦ 

υυνῶτίς ἐστι ἃ ὙΡΥΕΟΒΕΙΟΝΘΘῈ τοὺς ὄντας αὐτοῦ" ᾧ ἔπε- 

ται ἕξαλε εἴροθοι τοὺς μὴ ὑποπίπτοντας τῷ μνημο- 

νεύέσθαι ὑπὸ Θεοῦ, Καὶ ταῦτα υἕν οὗτος, εἴποι δ᾽ ἂν 
τίς ἘΣ ύτανς ἐξειληφότ ἀς τὸν Ψαλμὸν ἐχ προπώπου 

τῶν ἐν Βαθυλῶνι ᾿ἰουϑαίΐων εἰρῆσθα: Ἰρῶς ἐξαλεί- 

φοντα! οἱ Βαβυλώνιοι ἐκ τῆς βίῴλαυ τῶν ζωντων, μηδ᾽ 
-- ϑῳ ἢ ᾿ 

ἔδιας ἐγγραψφέντες ἐν αὐτῇ, δι τὴν ἐκ βάν ἀὐδ καὶ 

μέχρι τῆς παντελοῦς ἀπωλείας αὐτῶν διαμείναντες 

ἀσξύειχν ; ἐπὶ γὰρ ᾿[υυδαίων ἀρμόττει τοῦτο λέγε- 

σθαι ἐπὶ ὧξ τῶν βαδυλωνίων οὐδ᾽ ὅλως. 

γργ5. ΙΠλούσιος καὶ ἐκτὸς τραυμάτων ὅπάρ- 

χων, πτωχὸς ἡέγονα, ἵνα οἱ πτωχοὶ πλυυτήσωσιν τῇ 

ἐμῇ πτωχείᾳ" χαὶ ἤλγησα τταυματισθεῖς ὑπὸ τραῦς- 

ματιῶν τενομένων ὑπὸ τῶν πεπυρωμένων βελῶν" τοῦ 

πονηροῦ" κἂν οὕτω μοῦ ὄντος ἂν χισθητῶσί τινες τῶν 

ὑπὲρ ὧν γέγονα πτωχὸς καὶ ἀλγῶν, ὡς προοστιβένα! 
. , φ " ᾿- 

ἄλγος ἐπὶ τὰ τραύματά μουν, καὶ οἴεσθαί ὧΞ κατὰ 
Ἂ; Ἂι Ω » 

φύσιν πτωχὸν εἶναι ἀλλ᾽ οὖν ἡ σωτηρία ἐχ προσ- 
᾿ - 

ποῦ Θεοῦ ἀντελάδετό μου ἀνχατὰς γ1λ9 ἐχ νὲ- 
κοῶν χαὶ ἀναλη θεὶς 

ὠπου 
- “ ὧὠΟὉ 4 , ΝῚ ᾿ 

ἀπέόαλεν τὰ τοραύμστα χαὶ τὴν 
ἵν ᾿ ῃ Ἂς 

πτωχείαν ἦν εἴχεν ὑπὲρ ἀνθρώπων: γχαταλυβέντιον δὲ 

τῶν ἐχθρῶν, χαὶ μάλιστα τοῦ διαδόλου, ἀκόλουθον 

ἣν ᾧδὴν ἐπινίκιον ἀναχρουσθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ νιχή- 

περὶ οὗ εἴπεν, 

{Π1οαπ. 
Ὑ ΕΣ - τὰ ΤΡ: 5.3} ᾿» 

ὑπερϑάντα τῇ νοΐσει αὑτὸν, τὸν οὗ 

δ ς 7 ΞΥᾺ, ἐν 5 ἧὅ 

σαυτος τῷ ὑνόματι' γὼ ἐλέλυθα ἐν 

Ὧν Ὁ), ΤΣ ξε 
Ἢ 

πὸ ὑνομα μεγὰ-π 
τῷ ΩΝ τοῦ Πατρός μὴν 

Ξ Ἄ πῇ δᾺ : 5 Ζ 4 τὸ ἯΣ ἜΠΗ Ν . 

λῦναι ἐν αἰνέσει, μεγάλα λέγυυτα ἐν τῶν αἰνεῖν κας 
τ “ἄΜΞΙἌιπιν -- ᾿ ἐπ ὰ 

ὀοξολογεῖν αὐτόν ἀλλὰ καὶ θεωροῦντα ὑψηλῶν τὰ 

μεγα- 
ΩΣ ἐν - Ἄ " Ἄ 

λύνεσθαι τὸν Θεῦν, τῷ πᾶν αἰσθητῶς μέγεθος μαχρᾶν 

ἧν". με Ἔ Ν φ; 

περὶ αὐτοῦ" οὐ γτὰ» οἱ ὄντες ἑτέρως ἢ οὕτως 

- ᾿ . ἮΝ Ἢ ἀρῆξνεαν . ὅτπε τ 

αὐτοῦ τυγχάνειν ἀτωμάτου ὄντος καὶ ἐπεὶ τὸ αἰνεῖν 
ψ 

χατὰ τὸ, Θυσία αἰνέσεως δη- 

33} αἰνέσας τὸ 
τὸν Θεὸν, ἐστὶ ρυπία, 

ξάσε! σε (Ρεαὶ. ΧΙΙΧ, 
Θεοῦ μετ' δῆς, καὶ 

γ᾽ - 
να τοῦ 

μεγαλύνας αὐτὸν ἐν αἰνέσει, 

θαῤῥεῖ ὡς ἀρέσε τῷ θεῷ ὑπὲρ 

ρατα ὁπλὰς, 

βυσίαν" διὸ καὶ τοῖς οὕτω θύουσιν ἀρεσκόμενος φησίν" 

ἤόλεος θέλω ΖΦ θυσίαν, 

τώματα. Ταῦτα ἰδέτωσαν οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ἃ 

μόσχου νέον κὲ- 
. “- 

, 3 

ἐκωέσοντα καὶ προσαγόύμενον εἰς 

ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὄκλοκαυ- 



σεν Ἰησοῦς 
τ ΜΝ 

5 τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν τοσαύτην ἂνδοαγυ- Ἶ 5 " ᾿ αν αἰ 
δία" τὸ εὐφρανθῆναι αἰωνίως, κατὰ τὸ, Εὐρροσύνη 

αἴώντος καταλένεται αὐτούς (15(0 ἀχὶ, 7). 
ἀνά ανεσιν ΙΝ 

Ρϑα. ΕΧΙΧ, νοῦϑ. 1 Ὀπαιτς. εἰς 

πὲοὶ σωτηρίας ὁ ψαλμὸς ὅδεται πάντων τῶν μετα- 
γηούντων ἀναμιμνησκομένων, χαὶ ᾿ὐυ δε τσ τὸ 
ἀγαθὸν χαὶ τὴν ἀλίβειαν ἐρχομένην ἐπ᾽ αὐτὰ, γνὼ- 

“ , Ἂν 

σρῃήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται ποὺς βύριον πᾶντα 
ἊΣ (Ὁ 

πὰ πξρατὰ τῆς γῆς: καὶ τέλος τῆς ἀναμνήσεως 

ὭΣ Ὲ -ολῆσαι ὃ ἔστιν ἐχεῖνα ἃ πρότερον 
ἀκριδῆ χαὶ τελείαν γνῶσιν ἔγειν᾽ ἀχολούθως, εἷς τὸ 

ἐπιλέληστο ὡς 

τέλος εἰς ἀνάμνησιν εἰς τὸ σῶσαί μεὲ ἰκύοιον, εἷ- 

πεν. Σωζομένου παντὸς τοῦ τὴν λήθην τῶν καλῶν 
. »’ . - ᾿ - ἂἄξ Ἂ “"" 
ἀποδάλλοντος, ὡς χοῆσιν χαὶ γνῶσιν αὐτῶν ἔλειν" 

πάντες γὰρ χατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωτιν Θεοῦ, χαὶ εὖ, Β 

Ξῖς γεγενημένοι, ἐσπαραΐνας ἔχουσι τὰς περι Θεοῦ 
᾿ 
"Ἢ ἀμελιίας ἢ ἀμαρτίχ παρ- 

᾿ ῊΝ ἘΝ ν᾽ αὐτῆς 

χατὰ 

ὧν Ξ 

μὰν 

υνοίας᾽ χἂν ποτΞ γοῦν ἐς 
ὙΥΟ “ ᾿ , ᾿ 

εἰσόυσιν λαόν, εἰσεμθαίνει ἀετ 
ἀναμιμνάογχετα: τοῦ ἀγαθοῦ, 

Ἶ . ᾿ , - 
ογιχὸς καὶ κατ εἰκόνα Θεοῦ 

μετανοῆσαι, οὗ 
ἢ ᾿ -» Ν 

φόσιν τὴν ἔννοιαν εἶχεν, ἃ 

γ:γονώς. 

ἔργ. ἀ, 

χαὶ ἀγνοίᾳ τῶν καλῶν, ὡς διὰ τοῦτο σὺν ἡδονΐ καὶ ᾿' [ ᾽ ἐ “ 

Ῥπεὶ ἡγεῖται τῆς ἀμχρτίας ἀναισθησίᾳ 

᾿ Γ Ὑ 

πυῤῥηπίᾳ πράττειν αὐτά" εἴοηται γοῦν περί τίνων 
ὡς δόξαν ἔχουσιν ἐσ’ οἷς αἰσχύνεσθαι ἔδει" ὧν χὰο 
τα᾽ν ἡ δόξα ἐν τὸ αἷσῚ ὧν αὐτῶν ἐΡἈ ἢ 

φησίν, ὀῦξὰ ἢ ἢ ΧΡ ὴ αὐτῶν ὑπ Ὸρ. 1Π| 

19}. πρὸς οὕς καὶ ἣ Ἐρ6 9 Ἰξια φησὶν, Αἰσχύνθητε 

ἀπὸ γχαυχήσεως ὑμῶν" ψόγον γὰῦ)ῦ καὶ ἐπώλειαν 
φίρεις ΟἹ οὕτως ἀναισθήτως ἐπὶ τὸ κακὸν τρέχοντες, 
πὰς 

[ἢ ἸΑῪ ΣῊ 2 - εΡρ εἰ αἴσθησιν καὶ ἔννοιαν αὐτοῦ λάδοιεν, 
: τ 

θελγσαιεν᾽ ᾧ ἔπεται, 

ἀγαθὸν ποινὴ σαν" 

τοῦ ποιεῖν αὐτὸ 

ἀπὸ 
᾿ ῳ ἣν “Ὁ ς 

αὐ-τοὺς τοῦ χαχκοὺ τὰ τοῦτο αὐτὸ 

ἧς ἐπικειμένοις 

Αἰσχυνηέξωσαν γνόντες οἵ 

διαφόροις, εὐχό ενῶςὶ 

Ἀα- 

ὑπαρλρῆναι τ 

ἜΤΟΣ ΡΟ οοἊ ἧσαν, ἀναπαλήσαντες ἃ ἔπραξαν 
» ἕν ςσ'- Ἄς 2 ψυχήν μὸν εἰς τὴν 

ἢ ἄἅπαχε 
αὐτοῖς 

ὶ νὴ 
αὐτὴν χαχίαν 

, χγεῖν ἐζάτή σαν" ναί 
ἥ 

Ἰδεκε ἘπΞ , ἔπε 

Ἅω αὐτοῖς εἰς τὴν ἀποστασίαν, χατ᾽ 

εἰτἷν’ τοῦτο αὐτὸ συμφέρον αὐτοὶ 
εὐ ρεῖος ἱ δὲ 

ποβοῦν 

Ἀλχαις, 

τες, καὶ 

800} 

πὸ γχαχὴν ἐπέγεσῃαι 

σα" ἐφ' οἷς ἔδυσαν 

μη: τὰ βλάπτοντα. 
᾿ 

μεπυνυῶν, παλιυδρομῶν ἐφ 

, 
σξνὴι 

Ὁ» ς- 
ΣΙ 

[᾿ ξ' δ. Δ που ῤεέται εἰς ἢ 

᾿ ὃ καπαλέλοιπεν ἀγχθὸν 
ραν ρξο, ἀπέ πον ἡ δῆς " μετὰ τὸ αἰσχύνεσθαι θέλειν μετα- 

απο αι μόρος. χατὰ τοῦ διωκομένου λῆρος Ἐδγε 

δὰ τὸς πϑὸ τῆς 

τουτέστι, χρατήσωμέν σου φεύγοντος ἀφ᾽ ἡ λῶν, 
τῷ, οἱ βουλόμενοΐ μοι χαχά, μέχοι 

πο ΩΝΝ σαφο)αε τς Πηλέα, Ἐὰ ΠΕΣ τοῦ βηοληθῆναι χαχῶσαι γαὶ βλάψα; ἔχουσι δύναμο», 

ἃ ἐπαγαγεῖν βούλονται κακὰ, οὐχ ὁ ΕΝ 
αὐ Θιὸς παραδῷ. 

Ἢ πιστατέον 

᾿ 

ν 
᾿ οἱ τε οντες 

ἕϑΡα, δ’. {Πιστεύσας ὅτι πάντως εὑοέσει τὸν βλη- 
θήταντα αὐτῷ, περὶ πάντων τῶν ὡσαύτως διαχειμς- Ι τ Ε ΕΝ , νων, ὧτε περιστάσεις γαὶ ΟΡ ΟΣ ξῖχε, πν ἜΣ) 

Αγαλλιάσωντα: καὶ εὐφρανθείησαν οἱ 
ἜΜΕΝ ἕ : 

ξητοῦντις σε, Κύριε' χν γὰρ σὺν πόνῳ χαὶ 
τὸ ξητεῖν τὸν Κύριον γίνεται, ἄλλ᾽ οὖν, αὐτοῦ ἐπι- 

ΠΙΟΘῊΙ ΤΑΒΒΙΝΘΙΒ 

κατὰ πάσης πονηρᾶς οάλαγγος" Α φαινομένου, 

( 

ἀθ08 
τ Ξ- πὶ 

γαθότητι πολλῇ οἷς ποθοῦσιν ἰδεῖν, 
.; φ , , Ἢ Σ ᾿ “ Ἀπ Υ͂ Σ - 

ἀγαλλίατις ρτία καὶ εὐφοοσήνν διαδέχεται τὸν ἐν τῷ 

ζητεῖν πόνον᾽ ταύτης ὃξ τῆς γάδιτος τυχόντες διχ- 

παντὸς, ἔργῳ χαὶ λόγῳ, ἀλλὰ καὶ διαθέσει πιστῇ 

ἐροῦσι Μεγαλυνθήτω ὁ ὕριος" ἀξὶ μέγεθρος νοΐ - 

σεὺς αὐτοῦ εὐχόμενοι ὁμνοῦσι ταῦτα οἱ 

πε ἜΝ λαθόντες τῆς παρ᾿ 
πᾶν αὐτὴν σωτάριον ἐὐεα ΣΡ ΣΤ ΝΣ ἢ ἀγαπῶσι τὸ 

αἴτιος αὐτοῖς 

ϑεζεθυαι 

αὐτοῦ σωτηρίας, ὡς ἀγὰ- 

σωτάρτον" τοῦτο δ᾽ ἔστιν ὁ Χριστὸς, ὁ 

αἰωνίου σωτησΐας ὧν: τοῦτο τὸ σωτήριον ὄψεται πᾶσα 

σάρξ. 

γ61}8. δ. Μὴ εἰς μαχροὺς, φησὶ, Ὑβόσδος 

μενόν μ: καταλείψγι-, ἵνα μὴ θα ἀπενέγχωμαι 
βλάδην' ἀλλὰ βοήθειαν ὅρεξον, ἵνα ταύτῃ τχεπόμτνης 

ὥς ὅπλῳ εὐδοκίας, μὴ βλυθῶ ὑπ᾽ αὐτῶν, 

Ρβαι, ΤΧΧ, νϑῖβ. 1. Ὃ ἔχων τὴν 
πίδα ἀχαταίσχοντον, ἔχει τέλος μέχρι τοῦ παντὸς 

παῤῥησιαζόμενος ἐφ᾽ ἢ ἔσχεν προσδοκίᾳ 

πο πη τὸ ὁ- 

ἐπὶ θ:ὸν ἐλ- 

αἰῶνος, 
ΕΣ “ Ε ᾿ .«“ ἢ ἃ » παντὸς τοῦ ἐπὶ ἕτερόν τι τὴν πεποίθησιν ἔχοντος" 

καταισχυναμένου μοὺ ὅτ᾽ ἂν διαμάοτη τῆς ξλπίδος" 
. ἶ ᾽ ΤΑΝ αν τ᾿ ᾿ ς 

2 πεποιθὼς γὰρ», φησὶν, ἐπὶ πλούτῳ, οὕτως πεσεῖ- 

ται" χαὶ, Μὴ ἐλπίζετε, οησῖὶν, ἐπ’ ἄρῥοντας ἐπὶ 

υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐχ ἔστι σωτηρία (Βαϊ, 

αχὰν, 8). χαὶ, Ἐπικατάρατος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει 

ἐπ᾽ ἄνθρωπον (ψοροηι. χν, ὕ)" ὅϑεν σπουδαστέον τὸν 
ὰ ὶ ΕΣ ν 
Κύριον ἔχειν ἐλπίδα" ἐλλόγιμος γὰρ ὁ 

πέποιθεν ἐπὶ τῷ Κυρίῳ καὶ ἔσται Καὶ Ἐὐ ἴθ. ἐλπὶς χὐ- 
οὐτάρκαν Ὧν 

ἡ ἐλπίς διὸ 

Ἶ ἥ 
ἄνθρωπος ὃς 

τοῦ" ζῶσα γὰρ αὕτη γέγραπται: 'άνα- 

γεγεννη μένοι εἰς ἐλπίδα ζῶσαν" ὅθεν εἴοηται. ὑπὸ 

τοῦ ἔχωντης αὐτὴν, Οὐ καταισλυνθείην εἰς τὸν 

αἰῶνα ἐν τῇ διχαιτοσύνῃ σοῦ ῥῦσαί μὲ χαὶ ἐξ. 
ἐλοῦ με. 

γβ. 3, Πολλῶν πολεμεῖν ὡς θελό ὄντῶν, ὑπερ- 
ῬΩ τος μου γενοῦ, σχέπασόν με τῇ σῇ ἀσπίδι, Ἐπ: 

ἧς εἴοηται, Ὅπλῳ χυχλώσει σε ᾿ ἀλέθεια αὐτοῦ" 
καὶ ἐπειδὴ σὲ θέλω Ἐναν ἃἂο: πάντα, καὶ οὐδέτνῶν 

ἀχαταιάγητην χαὶ ἔουμα ἀχαθχίρετον γενοῦ μοι 

ἕν᾽ ἐχυρώτατον ἀπ το τ σε ἔλιον, παντὸς νόου κοῦ ἀπὲ 

ἐχρρῶν ἐχτὸς μένω, σοῦ καταφυγῆς καὶ στερεώμοατός 

μου ὄντος. 

γουβ, ἀ. Χεὶρ ἁμαρτωλοῦ, 
ξις, ἀο᾽ ἧς ῥυσθῆναι ἀξιοῖ, ἵνα μυῆξ 
Ν ΝΠ ἐ 
ξν νξογῇ χατ τ δὴ »ν πιαϊτων᾽ ὡσχύτω Φ 

τος χαὶ ἐραουΣος ποὰξ Ξεῖρα αἱ ἀποστιλεστ 

εἴ .ν 
ὦν δ. αὐτῶν ξτ εἶναι ποθξ 

ὁ αὐτὸς ἡ ἕτερος κοθ᾽ ὑποχείμενον 

ἕσσα μξοὺ γξλι 

Θεοῦ. Ἰχύτερον ᾿ 

ἁμαρτωλὸς, τῷ παρανομοῦντι καὶ ἀδικοῦντι ἐπιστή- 
ξἐχάτερα ὀξπειν, παντὸς σεῖς ; δοχεῖ γὰρ εἰς 

μοῦντος καὶ ἀδιχοῦντος ἀμχοτωλοῦ ὄντος. 
ων" ἀν ͵ - » ᾿ ῃ 
οιαοήηλος Ἢ ἐκ τούτων τῶν ὀνηλατῶν σΥ μαινὴι 

ἌΣ, δι 

᾿ 
τὴν ὧσε στ χεῖρα αὐτοῦ ἐχλυπτέον, χαὶ σατιωτικὴν 

. -,ιἷ δ , 
αὐτὴὶὰ ὁυαμον συνταττομένην ἐχ παντὸς πνεύματος 

πονηγηῦ καὶ ἀχχήηχοτου,. ᾽Ὃ ὀυτῃεὶς ἐχ χειρὸς τῶν 
Ξ , ἢ Ἂ 5 τ ξἐχχειμένων ὑπὸ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ γενό- 
μενος, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀσπάζετα! ἐξ αὐτῆς. 

γεν. ὅν Ὥτπε σοφία χαὶ δύναμες 
Θεὸς, οὕτω χαὶ 

σωτηοίαν, χαὶ 
πομείνανπος εἰς 

γρϑυβ, 6. Εἰ δυνατ 

τοῦ ἁγίου ὁ 

. 
ὧν περὶ πνευματικῆς γεννήσεως 
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ἐχλαδεῖν τοὺς στίχους, ἐπίστησον τοῦ ἐκ διδασχα- Α ὑένου, πλῖύος οὐρανίου ατράτιας,͵ Δόξχ ἐν ὑψίστοις 
λίας θείας καὶ ὕϑατος καὶ Πνεύματος γεννωμένου, Θεῷ, ἔλεγον, καὶ ἐπὶ γῆς ε 

χαταλλήλιυς τῇ γεννέσει ταύτῃ, ναπτοὺὸς γχὶ κοιλίσς εὐδοχία (μπὲ. τι, 4 
“ουυράνων, ἀφ' ὧν ὁ γεννηθεὶς νοητῶς προελήλνηεν, ἐν ἀνθοώποις, εἰρήνη πολλὴ ἐκοάτητεν, τῶν ἐπὶ γῆς 
-- Πᾶν τὸ καλὸν χαὶ εὐσεῦξς ἀνύειχι σὺν Θεῷ" ὅθεν πάντων πολεμίων χαταλυθέντων ἀλλὰ χαὶ δόξα ἐν 
ὁμολογῶν τὸν Ιητοῦν ἔμπροσῆεν τῶν ἀνθρώπων, ἐν ὑψίστοις γέγονεν τῶν σωζομένων ἀνθοώπων μέχρι 
αὐτῷ αὐτὸ ποιεῖ᾽ ἵνα ἀχολούθως χαὶ αὐτὸς ὁμολογηθῆ τῶν ὑψίστων. τὴν ἀνάδασιν ἐχόντων, Πῶς γλ0 οὐκ 
ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, ὄντος ἐν τῷ ὁμοληγοῦντι αὐτὸν, ἔμελλον οἱ νενάμενοι τέλειο! ὡς ὁ Πατὴρ ὁ οὐρα- 
ἽΒπεὶῖ γὰρ δικχιοσύνη καὶ σοφία ἁγιασμός τε παὶ ζωὴ νιὸς τέλειός ἐστιν (]απ Δ. ν, 48), ἐν δνυπερὸ λήτῳ 

αἱ ἀλέθεια ὁ Σωτὴξ, ὁ πραγματικῶς διιυλογῶν αὖ- ἀγίοτητι γενόμενοι, ἔχειν ἐν ξαυτοῖς τὸν ὅδ, πᾶντα “ὦ 

" 
»᾿ 

τὸν, ᾧ ἔπεται καὶ διὰ φωνῆς ὁμολογία, ἐν τῷ ὁμαλο- ἐν πᾶσιν γινόμενον ; [ζαὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος ἐν 
γουμένῳ, τυγχάνει ὧν ἐν ὀιχαιοσύνῃ, καὶ σηφίᾳ δί-  ἘΕϑαυγελίοις ἔων πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα" θέλω, 
χαϊος χαὶ σοοὺς ὑπάρχων, ἀλλὰ γαὶ ἐν ἁγιασμῷ χαὶ Πάτερ, ἵνα ὕπου εἰμὶ ἐνὼ, γαὶ οὔὗτο: ὦσιν 
ζωῇ χαὶ ἀλιηείᾳ ἃ ἄγως καὶ ζῶν καὶ ἀληθὴς ἀποδειπ. μετ᾽ ἐμοῦ, ἵνα ὑεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμήν 
χυείς" ὡς οὖν αὐτὺς ἐν τῷ μετεχομένῳ, οὕτω καὶ ὁ ἰ(ψόκη. χνις 34), 

μέρεχτὸς ἐν τῶ μετέχοντ'. χαρθ᾽ ὑ λέγουμ ξν ἐν τῷ Β δεῖ. 30, Πηπεεὶ ἀγυθύτητι ὁ Θεὸς πειραθῆναι ὕλι- 
μ 

» . . νυ ".- 5 - [ 
πποοϑαίῳ τὴν ἀρετὴν, καὶ ἐν αὐτῇ τὸν σπουδαῖον ὕετοῶν χαὶ κγανωτιχῶν πρὸς σύμφορόν τι συνεχώρη- 

΄ " ᾿ Π ᾿ - ᾿ 

εἶνα!, Ιὐτὰ τοῦτο τὸ ση μαινόμενον, ᾧ ᾿Απήστολος σἂν, πάλιν ἐπιστοέψας ποὸς ἑαυτὸν ζωοποιεῖ, μετοῦι- 
- “» 

ἀνῆήγωπος ἦν ἐν Χριστῷ, καὶ εἴχεν Χοιστὸν ἐν ἔσυ- δοὺς ζωῆς τοῖς ἑωραχόσι διὰ πείρας θλίψεις χαὶ κα- 

τῷ ἦ φησίν" Ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός ((αἰαί, ε, 30) κα, ὡς χαὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἀδύσσων, τουτέστι τοῦ βά. 
ταύτη: τῆς θεωρίας χαθόληου οὐσης καὶ ὁ ὑμνῶν ὕους τῶν περιστατικῶν, ἀνιμήσχαεθαι τὸν χυτεν- 

Θεὺν, ἐν αὐτῷ τυγχάνει, ὄντος καὶ τοῦ ὑμνουμένου εχῦ: ντα ταὶ ἐπειδὴ τὰ χαχὰ κατάλληλα ταῖς θλίψεσι, 

ἐν Μ᾿ ὑμνυῦντι, τὰ ἐπίπονα καὶ χακωτικὰ ἐξειλήφαμεν, ἀχολούδως ἡ 
γαρε, 7. ΟἹ ἀρετὴν εὐτελίζωντες, χαὶ βδελυυμα ξωοποΐησις κατὰ τὴν χοινὴν ζωὴν ἐχληφθήσεται, χαὶ 

τὴν ρευσξόξτιχν ἡγούμενοι ἀμχοτωλοῖ, τὸν σπουδαῖον ἡ τῆς ἀδύσσου ἄνοδος ἐπεὶ γλ0 τὰ χαχωτικὶ ἐκτα' 

καὶ εὐτελὴ βῥελυττόμενοι, τέρας ἀποχαλοῦσω" φά- ἔντα θανατοῦν δοχεῖ, καὶ χατοαδιδαζειν εἰς ἀδην, ὅτ᾽ 

σχυυσ: γὰρ ἐν ἑαυτοῖς: Δήσωμεν τὸν δίχαιον ὅτι ἄν τέλος λάδῃ τὰ αἰτια, ζωοποιεῖταί τις ὑπὸ Θεοῦ, 

δύσχρικστος ἡμῖν ἔστιν. Καὶ ἐπεὶ φαῦλοί εἶσιν καὶ ἐκ τῶν ἀδύσσιων τῆς γὴς: ἀναδιδάζετχι ταῦτα δὲ 

ἡμῖν οἱ τὰ τοιαῦτα διανοούμενο: καὶ λέγοντες, εἶκότ οὖν ἀπὸ ἰδίου προσώπου ὁ ἅγιος λέγει, ἀλλὰ τοῦ τῶν 

τῶς οὐ καρῃῆπος εἶπεν τέσας, ἀλλὰ τοῖς πολλυῖς γε- ἀνθρώπων γένους, πειραθέντος πλείστων σῶν γαχῶν 

γονέναι, τύυτέττι τοῖς χυδνεοτέσοις χαὶ φεύγουσι τὴν ς χαὶ ρλίψεως πρὸ τῆς τοῦ Σιυτῆοος ἐπιὸν αἱὰς, μεθ᾽ ἣν 

ἀρετήν. πεῖραν ἐπιστρέψας ὁ Κύριης ποὺς ῥυᾶς ἐλιάλυρεν, καὶ 

γρῖ5. 9, "πὶ σοὶ ἐλπίς μοῦ ἐκ ντότητός μου πα- ἐξ ζυοποίησεν, δοὺς ἀνθ ἡμῶν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν λύ- 

ρακαλῶν ἐν τῇ χαταστάσε! ταῦτι, μέχρι γήρως ὄιχ- αρον, ὥστε πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτὸν χαὶ ὃε- 

μεῖναι, οὐχ ἀποῤῥιπόμενος ἀπὸ σοῦ παντὰς τοῦ χόμενον τὴ" διδασκαλίαν αὐτοῦ, ἔχειν ζωὴν αἰώνιον" 

φαῦλα ποάστοντος γαὶ ἀνομοῦντος ἀποῤῥιπτομένου. ἀνήγαγεν δὲ ἐν τῶν ἀδύσσων τῆς γῆς, τουτέστι τοῦ 
Ω ε 

Θεωρηθείν δὲ χαὶ ποὺς διανοιαν" ἐπεὶ γῆρας τίμιον, ἄδου, βνθαιδνδᾷ ἐχεῖ ὑετὰ ἀπόθετι» οὐ εἶχεν σώμα- » 

“- 

οὐ τὸ πολυχρόνιον πολιᾶς οὕτης τοὶ δ ἀνθρώπου τὸς, οὖχ ἄλλον ἕνεχα, ἢ τοῦ ἀναγχγεῖν ποὺς ἐχεῖ χατο- 
ΕΥ̓ 

πὰ 

» 

ἔν 
γῇ ᾿ Ὁ τὰ . Η δ. ὖ Η πἰ ἐδὼ πῆς θείας φρονήσεως, κ γήφως τοῦ ὃ' ἀνκουτάτην αἀγῆϊντας δι᾽ ἁμαοτίας ἰότας, 

" . » : " - ; ᾿ ΨΙΘ ἘΞ .Ά., ἔ Ὧν»;  μἱ 

ἀοετὴν σκηλιδιύτου ἠἴωυ - ἐπεὶ ἀχυὴν ἐν τῷ πρὸκχό- ΨοΥρ, 92, Σχεῦος ψαλμοῦ τὸ ψαλτέριον, δι᾽ οὗ λέ- 
3, - » " [: ἌΡ ,ω ΡΡ ὅς . ᾿' 

πτεῖν εἰ μ᾽, παροχαλῷ αἱ ἀπ ιῦμδι, ἀλλὰ συνεο- {ε|, ἐξομολογήσομαί δοι, εὐχαριστικῶς ποοφξέρων 
-“ Ν᾿ ᾿ Ὦ 2. ον , . Ἂ " ᾿ 

τεῖσθαι ἀπὸ τῆς ἀγαθήτητός σὴν, ἕως φάτω ἐπὶ τὸν τὴν ἀλέθτιαν, χχὶ καθ᾿ ἣν οὐδεὶς ὅμοιος Θεοῦ μετὰ τὰ 
- . - ᾿ ᾿ 

καιρὸν τοῦ ἀχη λιδώνου βίου, χυγὰ ζωοποιοῦντος, χαὶ πᾶσαν τῆν ἐπορμένην εὖε- 
, - ᾿ “- Ὁ , “" Ὶ , 

γδγε. Ὁ, δὶ μὲν τρυμματεῖαι Ἰουδαίοις μόνοις γεσίαν τελοῦντος, Ιρὸς τὸ ἐξομολονήσασβαι τὴν ἀλή- 

Ὑ48-- Σ δ ῦ ἢ δὶ ἔφ ἢ πρίονα τ 
ἤρμοττον, πρὶς τοῦ ἐνταυτοῦ παρλχεὶ ενύμεναι ἀπαν- Ββεῖαν ἐν σχεύε!: ψαλμοῦ, χα! ἐν χιθά:ᾳ ψάλλειν ὑπ 

. : ΝΥ  ΝΝΝΝ ἸΝΑ Μ Τ ΘΈ ΝΕ, 
τῇν εἰς τὰ Περοούλυμα, πολλά ᾿ὥλα δηυογεοΐ γαὶῥ ισχνεῖται τῷ Θεῷ ὑπάγοντι ᾿Αγίῳ τοῦ [τεχήλ' Ἄγως 

5 ΣΦ ΚΕ, σα, ΕΥΒΡ κα ὼ» ἀκ ἢ 
οὐχ ἀνυνχαῖα περιεῖγον" ἐγὼ δὲ ἐν δυνάμει Κυρίου δὲ τοῦ Ἰσραὴλ λένετα! ὁ ἀγιάξων αὐτόν: ὦσπερ 

τευ δ Ἐν - ἘΝ. Ξ ἊΣ 
εἰς τὰς ἐμαυτοῦ ἐχχλνσίος εἰσελτύπομο: γαὶ μνη-. 12 ἐὰν λέγωμιν Θεηῦ ἀγιουζεῖναι, παριστῶμεν τοὺς 

Ν ἀϑ 
δ 

ἱ 
. Ἂ ’ ᾧ ὙΣ Ἐν ΛΣΤ ἢ 3 ΠΡ ρην, Ἶ ἡ τὲ τὸ ᾿ 

οὐ ήσομαι ξιχοιοσύνης σοῦ μόνου" ζιχαιοστόνγ γλ) πρὸς αὐτὸῦ πω χομένους, οὕτως “ΑΎτον αὐτὸν λέγον 
᾿ 

᾿ δ ιν , ᾿ "τ" Ἂ ὌΞΩ σ᾽} 

Ππεηὸς ἦν τὸ πάντας ἀνθρώπηυς Πλληνᾶς τε χαὶ τες, τινὸς τὸ ἀγιαζόμενον πο πο νομὲ ν᾽ γαὶ ὅτι τοῦθ 

βυρδάρους ναταζιωρῆῖναι τῆς οὐτηῦ γνῴώσειυς᾽ γχαὲὶ οὕτως ἔχει, ἐπίστησον τῷ πεοὶ Χοιστοῦ λεγομένῳ, ὡς 

τὰ ἐν Ἠαυε τόπῳ, ἀλλὰ μιεκέτι ἐν ἑνὶ, τοέγαι (6) ἐγενήθη ἡμῖν συφία ἀπὸ Θεοῦ, μονκναι καὶ 

λατρεύειν αὐτῷ" ὥττε ἀπὸ ἀνοτολῶν ἡλίου μέγρι ἀγιασμὸς, ναὶ ἀότϑικῦς ( ἐδ, ι, 80): ψείονς γὰρ 

δυσμῶν δεξάζεσῦχι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τοῖς ξύνεσιν. σουΐα τοῖς σοφοῖς, πρρροσόνκα πίε δικαιουμένοις; 

γογβ. 10. Ῥαῦτχ ἕως ὑψίστων μιγαλεῖχ, καὶ σὺν ἁγ'ἀσμὸς χαὶ ἀπολύτρωσις τοῖς ἀγιαζημέῖνοις καὶ 

αὐτοῖς τὰ ὑγυμάστα ὑπέρατα, τοῦ Σωτῆρος ἀνθρώ- ἀπολυτ οουμξῆνοις οὐν, ἐνταῦθα δύνον Ἄγιος βίο 

ποῦ νεγεένη αξνου" πεχβέντος γὰρ αὐτοῦ ἐκ τῆς Παρ- Ἰσραὴλ ὁ Θεὸς εἴρηται, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ, Παρωξ- 
᾿ ἐ Ἷ 

(1. Τρέναι, Ἀπ Ἰεροπάαπι ἐπιτοῖψαι ἢ Ἐριτ. 

ῬΡατδυ,. ὅκ. ΧΧΧΉΗΙ. οἹ 
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νατε 

γόντετ. 

χότος τοῦ σοῦ ὑπὲρ αὐτῆς τὴν ἕαυτου Ψψυχίν, καὶ 
ὃ» ἢ - " ᾿ » ΨΥ ΠΥ ἢ α ὕβὶ : 

αὐτί» ἂν κονότι λοτικὴν οὖσαν" ὄνπερ γὰρ τρόπον λυ 

τρούμενος τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων, σῶμα ὁμόουτς 
“ Ν . ᾿ -- Ῥω ΕΝ ἐπ 

σιον αὐτὸς ὑπὲ αὐτῶν δέδωχεν, οὕτω: λυτρουμενος 
. Εν Ν . 2. ἡ . - ΓΕ ᾿ 

λυ ζιχὰς ψυχὰς, λογυκὴν ψυχὴν ὑπὲρ αὐτῶν ἔθηκεν. 
ς ἌΝ « ον Ν μέ 

ῬΞλι. ΠΑΝῚ, νόρβ. 1, Οὗτος ὁ ψαλμὸς οὐ δι- 

᾿ ὴ ὶ τοῦ ᾿Ροδοὰμ Σολομῶντι, ἀλλὰ ενάγχει (00) τῷ πατοὶ τοῦ Ροδοᾶμ Σολομῶντι, 
- “, , Ἦ᾿Ἦ Ν " Σ 

τὸ, πυτοπατιχῷ οὕτω καλουμένῳ, διὰ τὴν τοῦ ὀνόμα- 
ἢ Ἶ τς ΕΣ ΟἿΣ Τ- 

τὸς μετάληψιν: ἐσμηνεύεται γὰρ, ᾿Βλλήνων Φῶντι, 
᾿ ἀρρβ μεν 

ὑπάρχει ἢ ὁ λέγων ἵν σοῦς, 

ὑμῖν , Περὶ τούτου ὁ θεο-- 
"» ᾿ Ἐν ᾿᾽ μ. 

Αὐτὸς τὰ» ἔστιν ἡ εἰφήνη ἡμῶν 
Σ ν Ψψὰ γ “ 

πὸ, Εὐνηνγελίσατο εἰσήνην ὑμῖν 

εἰσενχός. Ὑἰς δὲ 
ἢ ᾿ Ἢ 

εἰ γένη τὴν ἑωὴν δίδωμι 

λύγος Ὑδάφει" ὲ 
᾿ς 

(ρος. τὰς 16)" καὶ 
᾿ . 3 - "» Ἀ “}. σ - 

τοῖς μυχηὰν, χαὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγὺς (ἐὐϊα, 17]. 
- με δὶ ᾿ ᾿-" - " πν ΄: ΑἸ ΒΕΝΕῚ 

λύσας τὴν ἔχθηαν τὴν Ο'αιρουσαν "Ἕλληνας ἀπ 
- ,᾽ιὉ.0Ὁ ͵ ἐὲ ΄ , ᾿ Α [μ ᾿ λ. ἶ ΡῈ 

τῶν ᾿όραίων, ὥστε μίαν ποίμνην, καὶ ἔνα Αἰὸν εξ 
᾿ - - ᾿ ὡς ΠΝ Ὑ.": ΠΕ 

ἐηνὼῶν χαὶ Ἰουδαίων συστίυχι" οὐτῶς εἰσηνιχος ὁξι- 
Φι᾿ 

ποῦ δαριὸ χνόμενος διὰ τῶν ἔργων ὧν ἐτέλεσεν, ἐκ 

ἐστι τὸ χατὰ σάοχα, γεννηθεὶς ἐκ παρθένον" ἔγρα- 

πἰτδὰ ἡρθν ἘΑ͂Ν ἕα 

Χριστοῦ υἱοῦ Δαύ(δ 

γορο, 8, Ἡἰχυτὸν τῷ, Συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ, τὸ 
᾿ ᾿ ᾿ ΕΓ Ἢ ΓΝ ν» - εὐ κα . ἢ 

“τῆς Ἄτὴ ἘΠ Υ ΕΝ, ΑΜ Ε. ἱερεὺς ἔς τὸν αἰῶνα 
πῶμα: . Ν μ᾿ ς δ πὰ 

κατὰ τὴν τᾶξιν διελχισιδίχ, καὶ τὸ, [Ιοὺ τῆς 5ε- 
᾿ - ᾿ -- 3, -- ἢ τῷὦ 

λήνης γενεὰς ψενεῶν, ταυτὸν τῷ, Πρὸ τοῦ αἰῶνος 

ἐηεμελίωσας με, Λέγεται τὸ, Σουπχραμένεῖ τῷ 
ἀπ" δ Η͂ "" 3 - - 

ἡλίῳς καὶ περὶ τῆς σαρκὸς, ἧς Ὥνωσεν ἑαυτῷ, τῆς 
ΤΩ ὦ ΠΕ ἢ πε ἣ ἿΞ ᾿ ΞΡ ἐμψυχω μένης ψυχῇ λογικὴ τε χαὶ νοερῷ συμπορα 

᾿ Ἀι - ' - μω ΄νκ,, κι » ΔΝ ᾽ 

μένει γὰρ τῷ ἐἑλίῳ τῆς διχαιοσύνης διὰ τὴν ἀδιαΐοε- 
. ΕΝ " φω " 

τὸν ἕνωσιν" ἀλλὰ καὶ ποὺ τῆς σελήνης τῆς ἀνχγω- 
ϑᾶν γπρδε. : ᾿ ᾿ ᾿ 

ταν ἔγουσης ποὺς τὸν νοητὸν ἥλιον, ὑπάογει γενεὰ 
4: “- - ων -- ., 

ψενθῶν τῷ δ: αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ ἱδρῦσθαι τὴν ᾿Εχ- 

κλησίαν συγκειμένην ἐκ πάντων τῶν γενεὰν ἐχόντων 

ἀνθρώπων οὗτοι γὰδ ἐκ γενεᾶς καὶ γενεᾶς χατὰ δια- 

νι ὴν ὕπαρξιν ἔχουσιν. Παρίστατα: ἐκ τοῦ Ασμα- 
᾿ . 

πῆς τῶν ἀτμάτων, ὡς σελήνη ἡ Ἔνχλησία Ὑρτμα- 
αἰἕξις οὕτως" Τίς αὕτη ἐχκύπτουσα ὡσεὶ ὄρθηος ΠΣ , «ἰιὰς ᾿ τ ᾿ς Δ ψν 5 Ρ ἦ Δ 

καλὴ ὡς σελήνη ἐχλεχτή ((αηί. νι, 9) : 
ψερβ. δι Ὡς ὁ μὲν πόχης τὸν Ἴσροατ!λ σημαίνει, ἡ 

2 -- » το ᾿ "μὴ πρότεοον ἐπὶ πύχον χατῆλ- 

“ ν Η͂ ε- ἐλ, ὡς μὲ δέξισθχι τὸν ἐλτλυθότα, μεταζασις 
ἣν ποῦ ὑττηῦ γεγονεν᾽ ὡς πᾶντας τῶὺς ἐπ᾽ 

ὐτῆὴς ἀνησώποος ὑγραίνεσῆαι, μᾶλλον δὲ ποτίζεσθαι 
ΕἸ 

ἐκ τῶν σταγύνων ἐπὶ τῷ ἀγαγεῖν καρποὺς πνευματι- 

χοὺς, 

Υυῦβ, ἃ Νοΐσεις ἀὕτως' Τῶν ἀπὸ ἐδνων Αἰριό- 

ποὺ χυλενλένων, δι᾽ ἕν εἶχον ἐξ ἀσεδείας μελανία, [4] ᾿ς ΟΣ ΞΥὺ, Ὁ ἐχ, .] ἿΞ ΓΞ, ἂν ἂξ ἰδ, 

“. - , 

ἐγιπιον ποῦ βασιλέως προστιπτόντων μεταγνιώσεως 
ΓΩ 4 «-» Ω ἀν ᾿ . -ὦ "ν - ᾿ 

τρόπῳ, οἱ τοῦ βασιλέως ἐχθτοὶ ᾿Ιουϑαΐοι χοῦν λείβου- 
ταὶ ᾿ 5 , π΄ τε ᾽ ἐ ἐ σιν" τὸ ὦ χαὶ τὸ φάνα: ἐνώπιον αὐτοῦ πρησπίπτειν 

. “.,.ν ᾿ ἮΝ " -. ". κ᾿ Ψ 

τοὺς Αἰρίηπας, Ἰνησίαν ὑποταγὴν δηλοῖ τὸ ἐπίπρο- 
- ΩΣ ΄ “- , σύν τοῦ τὰ κουπτὰ δοῶντος βασιλέως προσπίπτειν! 

Δυνατὸν χαὶ τῶν ἐχηρῶν τοῦ Θεοῦ αἴσθησιν μετα- 

ὨΙΟΌΟΙΝΙ ΤΑΒΒΕΈΝΒΙΒ 
“αὶ Ὁ» ᾽ 

τὸν Ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ, δυλονῦτι οἱ ἅμαοτά- ἡ ναίας φαίνεσβα:, διὰ τοῦ χοὺν λείχειν’ γονυπετούντων 

Ὦ ρίγματος τῶν ὅλων, ἐξανδάσουσιν ὃκ τῆς πόλεως 

1613 

. Μ ᾿ ΩΝ ἀὴ ᾿ Ἢ 

γὰρ ἢ ἐνέργεια" μετχλαμθανετα: δὲ θαρσεῖς εἰς τὸ 

γαταπληπεῖν γαρὰν, χωτατχοπούντων χαρὰν τῶν ἀ786- 
- » ᾿ ἐνη [Ὁ κ᾿ 

πῆς καὶ εὐτεθείας φιλῶν" ἐν 

ἔχκχατος αὐτῶν, Εἴτελῃε εἷς τὴ» χαρὰν τοῦ χύρίου 

σοῦ (Μίαι(ι. χαν, 591. 39). Ῥῶν αὐτὼ θεωβητιχὼν 
᾿ - , : ΒΚ [2 ἐν’ " ΑΝ “τ τ 

πρὸς τὴν χαρὰν τὸ βλέμμα ἐχύντιων, οἱ χοχτοῦντες 
"ν: -» " . ᾿ - 

βασιλεῖς δῶρα οἴσουσιν τοὺς ἀργομένους᾽ χα! νῆσοι 
μὴ ᾿ 

εἰσιν αὗται, ἑδοαίως καὶ 

. ἕω ὃν - 

ἀκο)ταί ποτε δον ηθῆ 

᾿ , 1 ε ν μη 

δὲ προσαγύνται" υχα! ὧἐ 
" , Ω ο ἀμεταχινέτως ἔχουσαι, χἀν ἐπατρίζη χαὶ τοιχυμίας 

ἡ θάλασσα ἐπετείρη. Ἡρὺς ταύτας ὁ Σωτὴρ λένει" 

᾿Βγχαινίζεσθς νῆσοι ποὸτ ᾿κξ, ἀνανεούμεναι τῇ χαὶ- 

νύτητι τοῦ πνεύματος, φέρουσα! τὸν νέον ἀνθοωπόον, 

πὸν χατὰ Θεὸν κτισθέντα’ πρὸς τούτοις τοῖς 3.σι- 

λεῦσω, καὶ οἱ τῶν ᾿Αγάδων ναὶ Σαδᾶ προσοίσουσι 
Φι- ΟῚ “«- ᾿Α ἢ 3 

δῶρα, τοὺς ποὺς τὴν ἑσπέραν δϑίου τοῦ φαύλου ἐρχο- 

πῶν ἀσε- 
ΡΣ 3» 

ἐρῖΣ ΘΕῸΣ 
ἐν ν 

Ὅλιον να 

ἀξνους, ὡς σχοτισῃῆναι ἀπ΄ αὐτῶν τὸ φὡς 

δῶν" χαὶ δύναιτ᾽ ἂν μετασχηματιζόμενον 

λον φωτὸς ψευδῶς χαὶ μέχρ: τοῦ ἀπατῆσαι 
" το; Ἐπειξαι τ ἃ ἘΣ πηι εξα τα. "᾿Αραδες γὰρ δυσμαὶ καὶ ἐσπέρα ἐρμηνεύοντα! 

“ἝΞ “. Γ 

μετὰ τούτων τῶν ᾿Αράδων, χαὶ ἐτέσγων πλειόνων 
Ω μι μετάνοια" ποοσφέρεται Σαδα΄ μεταλαμθάνετα: δὲ τὸ 

ὄνομα εἰς τὸ ἐπιστοοφή" δωνχτὸν ἐχλαῦεῖν πρόσχυ- 
- ΓΝ ,“ 'π- " ᾿ ὮΝ ῃ 

νοῦντας αὐτὸν, καὶ δῶρα ποοσφέοουτας τοὺς διδασκά- 

λους πάντιυν τῶν ἐθνῶν ἀποστάλους γα! μαθητὰς καὶ 
᾿ Ν ᾿ς 

τοὺς τυύτων ὀιαδόπχηυς προσόξϑρηυσ. γὰλ τοὺς χερ- 
μὴ ἑ χτ Γνγ ᾿." - , ξὰ - τας ! 
δχινημένους ὑπ᾽ αὐτῶν ἀνθοώπους δῶρα τῷ Θεῷ" εἰ 
μ εἰ " - - ἣ ππ ͵ “εὐ » Ω ᾿ Ω 
ὡς εάστος τίὺν πιστῶν δὼ ΦΞϑΞι πράρεις Ξτι αι ετας 

, 

χαὶ ἀληθὲς φρόνημα, ὡς βασιλεῖς προσάγουσιν τὰ οἷ- 
--" ἢ “- "» , Ξ,, ΤΣ ὟΝ . - 

μεῖχ ὁῶρα τῷ μόνῳ γαὶ ἐνὶ Πχυδασ!λεῖ, 
γοι5. 1Ὁ, Μαθόντες οἱ ἅγιο! ἀνῆδες ὡς οὐδεῖς τῶν 

- Ἂ . Γ τὴν γεννητῶν λυτρώσεται τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῆς χατ- 
, Ρ Ἶ Ὁ α 

εὐλούσης γοχοπραγίας, πάντων ἐχχλινάντων χαὶ ἅμα 
Ἄ, ᾿ ᾿ Ξ᾿» ὮΝ [ 

ἀγχρειωβέντων, περὶ τοῦ δυναμένου ῥύσασθαι ἐκ χει- 
. ͵ Π οὺς δυνάστου καὶ σωτηρίας αἰωνίου αἰτίου ἐπομένου, 

συνεχῶς χαὶ ἀδιαστάτως εὐχὴν τῷ Πατρὶ ἀναπέω- 
πων ὁτε μὲν λέγοντες, ἀξεῖξον 
πρό ΠΗ πεν αἱ τ ΤΣ ΕΝ ασστος ἔλεός σου, χαὶ τὸ σωτέριόν σὴυ δῴης ἡμῖν 

ἡμἶν, Κύριε, τὰ 

ΓΡΞαϊ. 
μν τῶν δὰ ΠῚ ἄχος ἀΦἀδι ᾿ - . 

ἘΧΧΧΙΝν, ὁ. ὅτε ἀξ, Εξζαπουστειλὸν τὸ φῶς σοὺ χαὶι 

τὴν ἀλήθειάν σοὺ (Ρ5ᾳ]. αι, 3). 
γδγα, 108, Οὖς γὰρ ἐχκαρπορόζησεν ᾿Ἰγσοῦς διὰ τῆς 

- " , ᾿ “ δ ἑπιόη μίας πιστοὺς ἀυθγώπους, καὶ πλῆθας χαὶ μὲγε- 
Ε . ., ᾿ 

θος πράξεων καὶ θεωρημάτων, ἔχουσω μαρτύριον 
. ᾿ ὅ , ᾿ τὸς Δίχαιος ὡς φοίντΕ ἀνθέσει, ὠσεὶ χέδρος ἢ ἐν 

τῷ Αἰιδάνῳ πλερυνθήτεται (Ρναὶ, χαὶ, 3) οὕτω 
πλιυθονθέντος καὶ ὑπεραρθςντος τοῦ χαρποῦ τοῦ στη- 

β τῆς 
ἽἼξΞ5ι ΔΙ Ἰ ἀπιατύσαντες σῷ Ὁ ΞΕ ὦ Δ ΝΣ ξρυυδαλτ κα οἱ ἀπιστύσαντες τῷ Σωτῇῆσ' ᾿Ιουρσῖοι, 

Υ εὐμάραντον καὶ ταχὺ 
, τ Ξ ͵ "ξηραίνεσθαι, οὕτως ὠνομασμένοι καὶ μάλα δι- 

᾿ ἐ “-- ᾿ . καίως, ἐπεὶ σάρξ τῶν φρονήιλαπι γεγόνασιν, ἀπιστό- 
εν, - ΕῚ .ὖῷ Ὡ, τ; 5 δ σαντες τῷ Σωτῆρι. Καὶ δόξαν παο’ ἀλλήλων λαμδά- 

νῆντες, ἀλλὰ μὴ τὴν παρὰ Θεοῦ ἀόνου διδομένην ζη- 
δ » "» - ῃ - τοῦντες, ἐζανθησουσιν, οἵα τῇς γῆς χόρτος Πᾶσχ 

" “ ἐ ᾿ - γὰρ σὰρξ χόρτος, γχγαὶ πᾶσα δάξαᾳ 
2έ 

ἄνθως γόρτου (156. χι,, ὃ)" εὖ 
᾿ Ρ} ΄ ν - καὶ μὴ « ἐν πόλει » ἐξανρθῆσαι 

. -ῳ πω [ τ ν 

ἘΕΥ ΤῊ Ξ χύρτοξ, οἵα. ἘΠ 

ἀνθρώπου ὡς 
ἊΝ ᾿ .» ᾿ ᾿ 

ὃξ καὶ τὸ ἐκ πόλεως, 

οἵα χόρτος, τοὺς περὶ 

(00) Διενάγκει, 1ἴὰ σοά, ῥγὸ διενέγκει, ὕχῸ διαφέρει, Ἐρ]1. 



τις τνοιλοολογουίοβε ἐολΞυ ΟΥ̓Κ ΚΊ3. ὰκ σΞόλοολου 

πουίοξε 10 τοῖθγξα δρῶ 39 λχϑ “ιβουύ τυγκ τὸν ὄξαιο 
«ῃ᾿ φ. 

“πορ κοιολιρουῦν αν 30. πθτυ ΘΟΞΥ ΧΊΣ3. ΟΛΩΣ ΑΝ 
ἢ 

τὸ ὩΣ τῦϑαρ. αϑυὶ κρτη τοι λογονοῦϑ Δοῦϑγα ᾿ϑΥὶ 13 

τὶ πο οπρΞευίογορῷ Ἰκχ Ὀθὐθεξ ἢ 
ταλο ἐνοχτρρήοσον, δος 58 τὸν ΓὍΔΟῸΣ Ἰϑρονοο τῇ 

αἰξονγροῦν, 5γοῇ 

κωρχρ δλῳωλεοοῃ σεν 10} φορ χϑτὸκ οχκ 00. κῇο μῷ 
κοξεζξσνως καλ 2510 5. 30 0» χθϑτλοολογουθοϑ8 

5οχο θυχο9. ᾿δοιροχηδρ 5 καθ θθοςοκ, ποχεθώθιρ νὴ 

ἐὸν ϑϑλλροχθ 5ογ:2 οἡ ΣῊ ΠΕ 5194 ᾿ΑἸΧΧΊ ὐϑδὰ 
δχγοώβχ δχὰ λωλαρχος δ λεη 5 λῶν 

ὐϑογόσκος. δολός ξούλοζ ον. ξῷ δολουΐ ὙΔΧ ΣΧ κὰΣ 
τοὶ λωλευὶ χήν λῶν αἰ χηόχς αἰλὰ βαάχιξο "ξοῤοχοςς5 

γοκ ὑχαλετὶ ἢ ροῦν κα ὁτλ κἄσος, οτογόχθιο ἀορευ 

τὰθ 43 "ὦ τὰκ Δ ΛΟΊΣ Δ 3 ὑ.3 503 Ὺ 

λογὰςξ βάφει κοῦ 

ΚΑΟΧΟΌ ΟΣ δὲ ἢ; ΘΏΣ 
ὡ. ἐπεὶ ᾿δὲ: διὸ ἰδ ϑξι ΠΡ. 3 - : ἘΣ εἰρρῦ Σῷ ὑρλυῺς 

φῦ 
ὥτφξοιαν ὧν δὲ «αὐγῇ θὰ. δωχρυλοόν λωλεηλχθϑεν 

ῃ 

Ἰχ0ὴ ΠΠ 
, κ 

ἩΣϑελοχχῦο 10. Ξωχιλγᾷ Ἰοορολόθας 

"ΒΑ 5... σοκξτίοασολ ᾿δόσ 00 τῸκ ΔΌΣ. ΟῸ ΔΟῪΝ 0 

ΟΣ 2:3 ΒΟΥ ΌΞΛΩΣ δον πχ ϑεγγον 08. ἸῸΧ κΥγρ 
Υ̓ 

ἐφυ αν, χγέος λωσλοχχορ ΛΩΟΛΟΊΞΥΠ ὍῈ 519Ὰ. 

2Ξτὶ Ὁ), 
ὅτ ΔΩ δεν 

τ ΟΣ Σγ8 ἈΕΟΟΧΎΣΘ δὰ καϊώτοδου 

ὈΛΑΈΘΧΡΥ τὰ ὉχῸχ "λτρουΣ ἀσρχᾷ 5 1 λῸ 

πλρόξ 10. δ οὐϑλυλὴ ΣΝ ἸΟᾺΛ ΑΕΊΟΘ3 513 ϑιγης 

συχρεοσοοῶο τκὰκ ϑολΩ 3 
-ϑονϑ 

“ὁλυγεγν γ3 Ξῷ " ἈΞΦΟ ΩΣ, 

- . ΣΝ - - - Ξ0ΞΩ2. Ὁ σοξοχ νῆγλο ἂν δὲ Ὁσοολ οὐῶξάχο 

ΥἱδῪ πο) λωμοσθλκ λῶν 9. δῶν ΧΟΡΟΥ͂ Ω } Β1ΘΑ 

τὰ ρ “ΠΑ 'ΠΘΟΡ) δουότΝ Ὁ κ53ι13 

"ὩΣ ΟΥΥΧΦΟΧΞ ααΥὶ οο 30 5091: λολϑηοχος οὐλ λον κὸν 

τοῦ δοιλριλιοζοολ κοθϑαρ θη, 

ΔῸΣ 5038. ἡ Ἰρδεθώων, 

τολυϑχβ ἐκ υλολλλ ΧΥ ν 

ΓΕ 519... ἽΠΧΧΊ ᾿ἴν564 
μα 5; 

τον χ υχοΐ ὕχον ποθ Ἰκ καλου πχ ποι λαβλ 
ἜΒΗ. ΕΝ λτυοαιλ ὑρχτι ΛΟ 39 ὀπεχλοῃ. «ΑἹρ13 ΔΟῊ αὶ 

ον τὸ “λον οΊ3 ὈΣυχοιϑΥϑν Αἰ 513 
4.« Ν ν ἐ 

ΕΝ ἐν 

Ἐκ ὙΡΔΞΕῸ 50 

κι ἰ τῷ ὙΣΣΟ. ἢ ΡΟ Ίεγ9 ΚΣ τβθοϑθῖΣ ὥλορ 29 τῶν τς: Σ ΑΘ ΟΊ ΡΥ Δ Ὁ Ξ δἰ προ ἥντιν ἀθν 
“ὧτθ ὧν τορογγγοχροΐι χὰ. γῦλι3. λορχλρ Σογδοχ 

“ΛΟΣ 23 ΑἸϑθοσα, ΑΔ οὐλοὺ ᾿ϑολτοξσοο, 5δηφ)6 0 βχλλον 

τοχισὶ το ἰδχγοοο οορκλν οὐχ δέν τόϑον βοόλογ ΕΝ Ὁ ὙΞΩΟ, τῷ 5. τεαοσιασεν ἡ ἷ 
τοΙΞΥΣ κ ΣΟΟΟΧΟ Δ Χο δι ΔΟΥΥΟΠ 8Χ ΞΘΑ 

8 “πιὰ ΠΙΦΟΡῚ σα 298 ΒΩγαοῦ ἐλ 1 ἐκ τὴρ δὴν 
Σχοιον ὁ Χο γύρ “κου Ω, 
κα “ 6,7: Ὀλϑυὶ χΊ9. ΣΏΧΛΟΥ “Χοῖπ 5ογξξ 

τοζγου ΣΟ Δ ΟΡῊ 

φορι ἸξΌ, 

αοκ ξὺν Ο5ΧΊΟΔ 

δυο ὧΣ ὁἸῺ00 

ρος Ὑ πὶ ὧν 
κε .5. ΔΟῸ ΣΩΖΩ.)Ξ5 

{ «- ͵ « 

«Σϑαλολούχχυὶ 70 

νἸϑε ΣΟΥ, ολ 0:9 

οοῷ Ἰοθοβαοθχχυὶ αὐ λολουν οἰϑόϑώ κῈἸϑγονΡ ΓΝ 

πεχαχος κριθοτ:ο ἸΣᾺ ΔΟΥῸΝ ὧν ρόδον Ἰχβοχτοιάς ᾿ ξ ΕΝ Ἵ Ἐν ΠΕΣ ἡῶς 
φὰ “Ὀτλο ῬΊολγ κος 1370. Ἰδώχγηλρ δίλοοχ ὦὥδου , ες 

ΑΞΑΑΕ ον Ἰθνὴ ὙῸΧ ναρλα} Ὁ ΔΟΣΑ ΣΝ Ων πορπῖν, 

Α 
αἰ 

ον οον οὐλτυίαρο κηθῦνα αὐοόλδαοι, ἸῸΣ, Ὄρος 
᾿ 

ΔῸΣ ἸΞΟΞρ ΙΟ. ἸῸΧ ἰϑοξχο χΊΥ ᾿ὈΣΧ2ρΊΒ0. οὐδοχ 5139 

τἀ Βα9κ 
υπὴ12. γοκὼ Δρόξλρῃ ᾿ 

τοῦ ξωχίδον ἰΣοϑ9ρ  ὥχρ8,, 9. τὴ :32 

ΟΣ Ω10 
"ον δον 39. ὭΞῸΧ λυ Ὁ: 

πο Ῥζοθλυθον ἀξ τὶ 

τῶχ ᾿ξτὶ βωλωλσιθχ ΣΟ ο ΟΣ ΣΩΑ» 100 ἸΟ.Σ δυλλ ΘΑΞΥΪΥ 
ἀγυώρν γΧ ΔΟΊΡΩ3 513 ἸΧΧ “κ0}8} λοΥ θ σαντο ΔῸΣ 
τλλθ κρν ἐθτὶ χοαλμρω οοὸ δγχζορουίορ ἂχ ἢ “οζ 

λῶλρορολ Λε 

ι- 3 5} “τὶ 30] οοργγτοοῦν δι ἘΣΣῚ ῬΣΞΥΙ 

ταυτὶ λον Ὀνοχ “τὸ δρουλίίρον αορ ἐγροῇ ὑν ΐῦ -3, 

ἘΠῸὧΤ ᾿ΒΟΙΝ γα ΝῚ ΥΥΝΉΝΟΥΝΉΜἋ 

ἐδύχον δολθηφογγν α οἿΌ νΑΌΡΠΟΣ δ ἰεὺ Σξησβεοις οἴΟῸ 
ὃ Ω ἜΝ ἘΠΕ : 

ἈΞ ἸΦΝ εν ΣᾺ ΚΊΣΖΤΩ ᾿ "ἢ ὑχιαχπον, Αὐλεῶ ον ἐξ ΔᾺῚΣ 

᾿ εν δῦ πᾶν: ΕἰὴΞ, ἀν ΠΈΞξν, 

τ ρ ποὺ 5χροι ἀρ π ἐχτο λοτο ΧΔ ΟΡ τθρ,5 

αϑχννο υἱ οὰ δοῦν ἐτιξακοκθιο γτεχ Ξτζηξκηο ἐδολξὴ 

τρονχιπε ΒΈλξΞο ΣρΥΣ στ τ σὰν ὀγρεωσθάχγο ρόσορο 

ἀν Σριορ ὁτν οὐ «δον χ 510. 58ν χε Υγ «ϑεευὶ 

ἑλοῦ οὐτουνϑ 59 χα ΔΟΑΣ 8 ΟΣΟΟΣ Ὁ ΟΘΟΣΑΚΔΥΟ 

τος τῷ εὐὐὐβλορ οοῖ0. π02. 000 ΔΎ ΟΑΘΕΥ Ύ ΞΕ 90 

δῶ Ω ΦΧΔΟΛΟῸΣ δίς 50,3. ΣΊΟΣ ΑἸΞῚ ο᾽Ξξ ΒΟΛΞΥ ΩΡ ναὶ 

ΚᾺ ΜΏΔΜΙ ΛΟ ΛῸ ἩΝΘΘΕ ΙΘΡΙοΣ , 

ἔμεν, ΓΕ πα ΠΕ 'ΧᾺ Δ 13 τὴν νλροτοῦ κῶς 5ολς ῃ 

-οτλϑεον δώξγον 52 γόθο κὰ Ἰδλθ κι ΛῈΣ ἡπαυροϊξω ἷ Ὁ ( 
ε “ὦ " αὐ αἰϑδαρ 60 χεριψετὶ γν τοῦ. 88}. 1 Ἔξ, 'ϑυῦλ 

"ζολον 
᾿ ἐς " 

δῷ δολευ οτξληιβ γχῆκ ΛΒ  ἀΞΥξ κα οβτ αὶ αἷὰξ ΑἾγο 
᾿ ΒΕῸΝ ΤΟΙ δὰ οὖν 30 δὐθὰ) οοτολον 5π,βοτες3 

τ ὁδῶῦν Ῥαβτ  ζοέχον ττ93 χορ Σ δησκὰ  5}λ23 τ5 ΣᾺ 
ι 

ἐροτὶ αρι  πκ δὰ Ὡρω ογαῦβ ΒΥ ΡΥ πᾶν, “Σαχ 13 ἣν ἑ : 
ἄχζοιου Ἰβρλοκν., αρδετ ἀν αὐγῇ δον. ἠτσλ ταν 

( - «5, [ - -- ἐν - . αὐλθ Αλβλ ἵκκ Πον. ΑἸΞΟΣΎΧϑ Δριγλον ΤΥΡ ΠΘΙΘΑ 

"Σβδλοφωχοσν 
ΜΝ πον ᾽ - 4 ὲ . ἢ . π᾿ γπὰ 5ε:οχ λοτοΥ τ. ΔΧΟ Κ ὈΣΩΥ ΔΟΧΊΩ ὍΣ ἐν ϑόδι: {50 0 

ὧν 

ἸΧΥ ἰἴσολοοξ 1310» κοσαν τῆ “ὅκα τς ἘΤΣ κοῦ Ξότ!ορ 50) 

οϑοι Ἰϑ  ετ ων Φοποδῃ κῃ διῶ ΣΞΟυῸ ΣᾺ 32 κοπιοθθ 

τΟΧΟ δοὸλ 1} ΛᾺΧ «ΑἸλσβ ρηχλὺ 10. δ Χ2) ἐρξῶθο 

κὸ δϑδληοοῦλ Ἰχχ οἵο υὐρεξοξαίυο!. ἐλοτθ. δὴν δῳὐρ 

ἐ30 Ὑλ 59), ἡ τὴ 8. Ἃς 98) Ἰκδλοΐο ΔοΞ κοὰ 

ἀνρρον 

ο 3 ΣΣ Αϑοβοξόχον ἐλΟο. 8 

ξηξῷ Ὁ ΤΙΣΙΝ 
οὐκηυίος ὁ “50:9 

ἭἩΧΧΊ 1384 

(Εν “ΑΥΧ Ὅ53) ϑκιοο γλυσοῖ, 
ἐλϑηβοῦ χοῦ ταν 'ΣηῖΘ 0.}3 Οχλ οὐ οοὼ 

ὧν τορχλρ 
ο δορῃπκλο τῷ 

 χνς, ἐπ ' κω ΩΣΧΩΣ τ ὰ ΑΥΣ ΒΘ. ὁἸ223 χρὺ τὺ ἐἴλοβ 5030 0. 100 8 7:9 

νκτλοξοβροῦι τὸ ΔῈ χὰ ὁος. γδασρμεοχροῦν 

τῶν ἸΧΧΛΟΟ ΛΟΟΊΟ 39 Ξβέοιε τἱγξν 

ποτ 10 τὸν οοολλς δοϑὰν τος .8. Ὁ0Ὶ3 ᾿ἸΡΔΌΔΟΊ) 
{« όχι οολϑοῦι τολ χ8 5 

Η - ἡ Ὰ 3.3. τογιιζις 

κον : 
ἀρὰ τ όξ: ἢ! χογὰρ 

“ΚΑΒ ΟΑΘΟΥΟΥ δοΣ ξοΞῃ 19. 'ὍΔΟΣΟΣ, 90 10λ ᾿δολουὶ 

χ}λι ον βιοῦν ϑοηοτίο 

τοῦ ἡ κῷ ὀχλ (6. 
ΖΑ ΞῸ ᾽ " 1ξλιτγ] ΝΥ] ΑΚ 43 

Η 

{ δοιὰ ἸᾺ Ἰδοῦς οὩ, οὐ 
δῶν, ς“νΝ ἥν ΄- 

ἁ ἼἸΘΟΡ ἢ Ἀλλοολοῦ ὍΘΟΈΔΈΤΙ λον 

η0. ξογῖ 9 ο μλϑῖουν 
Ν εκ νἮν 

5Ὸ «ΟἸΔΞΣΔΟῸΣ ἰμγὶ 

ἸανλτΟ το 
᾿ 

ὁΣο ΔοΥὶ ἐὧς νελδοιλιολξ οπλ' τρξ 30 ῷ ἀταοο 
δις. ὅϑθια 

Δολο υ οΘ. 8 ᾿ΞΙΘᾺ 

"ΣΞ ΟΞῃ λο ΟΞ Υν Ὁ ΜΗΛ ΤῸΧ ΣΒΌΙΞΟΣΌΥΟΥ 

ταὶ ἐσ ΕΠ ὲϑ Ὁ 

λολετὶΞχ ΘΟ ὁ} ᾿δολολθλ Κῶ. λῶν Σώθο ΤΥ 

Δῶλ κολρῦχξ εωραγ χὴν 

ἀρβα τοις 1. Ὀλοχυορῇ 

ΞΌΞΘ. 500λ:), ποχισχοοιο ὧθλ. 9. Βοεκλογ 

-οἱἱἍ σαροολεν ἐχζαχομλογοϑ δορὰ θα οε,κ απο ἱλ03 

κὸ σσοο τργο ὠχρχ αΑϑ ὑρυιϑθυλογοϑ ἍΤ}. ΒαΘΑ 

᾿ξ ᾿Αἰχχὸ 105.) τ γαρθοῦθ,, δωχιοῦσα 
" ΝΜ 1 ἰδ νο ἐΑρχ νον Ε φ ῬΛΠΟῚΣ ΔῸΣ 513 Οχλ Ὁπατο ροθγοο, 60 

ϑολϑυὶ ΣΩ 

᾿ «οὐ Ατυ οδιϑὲν 

ΟΣΩΟΟΣ 3560 ᾿ϑοσλολευλ ξύν ἂχ ΑΞ ΔΟΘΑ9 ΠΟΣ 'λῸρ ἃ πα ἢ Ὁ ἐκ : ΝΣ 
-υρηχοιεϑ δος θυ χ οὐὴς Σολβυίολιοθ3 ὑχκ δότε τα] 

τὴϑ 5ὴῚ 0413 Σόχακροθοίο ἸΣυτὶ κδοδ τῶν ὦν τὶ γχραοῦ " ΐ ΦΥ͂ 
κο)βή ον δι χιλχυίαλου δ. οχλ 55 «δολου 9 Δ 

ἤ “ " ΚἹ «Κ ᾿ «- 

ΕΡΘ 



1015 

ὧν πλήρη εἰλήφασιν, ἐπιχαλούμενοι ὑπὲρ φυλαχῆς 

αὐτῶν, ὅπως παραμείνῃ αὐτοῖς μέχρι τέλους τὰ δο- 

θέντα παρὰ τοῦ οὐνανίου Πατεὺς τοῖς αἰτήσασιν αὐτόν, 

γογθ. ἃ, Τὸ χατοιχεῖν τὴν γῆν, ὡς ἐπίπαν ἀντὶ τά- 

γοῦ λαμδάνεται" ὥσπερ τὸ παροικεῖν, ἐπὶ ἐπαίνου, 

ὉΙΌΠΟΙΙ ΤΑΡΒΕΝΕΙΘ 

ἃ Οὐαὶ γὰρ, φησὶν, ἐπὶ πᾶντας τοὺς χαταιχοῦντας 

1018 

Ὁ "᾿ - 

κοιγάβοον ντὺς τὸν καιηλεῖν τὴν ἕ δὴ τ , τὴν γῆν" φαύλου 
συμδαΐίνει τὸ φρόνημα τῆς σπαρνῆς, γῆν, παχύνεσθαι 

᾿ς δ ει :. Ἕ ᾿ 

ἔχθρας εἰς Θεὸν ὄντος (1). 

Ομ βοφαμίμν, πᾶ αὶ ρϑαὶ, ΕΧΧΑ͂Ι ἐμρρε(ιαυὶε Οαίομα ΟοΥἀονὶϊ 

ἕΝ τὰ Ὁ - Ἄ 

ΡῬϑλυ. ΥΧΧΤ, γναῦβ, 1, Διοδώρου. Ταῦτα πρὸς 
᾿ » - ν " 4. ἧς "ἢ 3 

ἀτιιείαν αὐτῶν φησι, διὰ τὸ κοίνειν ἀδικίαν, χα! πρόσ- 
“. ». " Ὶ ᾿ ᾿ 

ὡπὸν ἀμχοτωλῶν λαμόκυξιν. καὶ ἔτι, διὰ τῷ μὴ 
, ᾿ ΡΟΝ » "» πο Σ Ἂ χὰ Ὁ" 

συνεῖναι χαὶ γινώτλξιν τὰ τοῦ Θεοῦ τ᾿νταλματα, ἀὰλ 

ζάλης ὁ βίος ἦν σκότε: διαπορεύεσθαι, ταραχῆς καὶ 

ἐμπέπλησται, καὶ τοῖς ἐπαλλήλοις ἢ γῆ κχλονεῖται 

καγχοῖς. 

4.51... ἀιοδῴϑου, Συσσείσω, φησὶ, χαὶ συγχλονήσω 
πο ΝΣ ἐγ δεῖν ἴα Η 5 : 

τὸ πᾶν, ἐπειδὴ ἐλὼ ξεν τοὺς διχαστὰς ἐν τξε ι θεῶν 
᾿ - - ᾿ πΝ Ξι . 

κατέστητα γχαὶ υἱῶν ΓῇΨίσταυ αὐτοὶ δὲ εἰς τὸ ἐμὴν 
. ΕΝ -" ἫΝ 

ἐξ δοισαν ἀξίωμα, λήμωντι τὸ οἴχχιον οιαυβείροντες, 

κατὰ τόυς τῶν ἐθνῶν ἀσχοντας, οἵ, 

χυτὰ τοὺς αὐτῶν θεοὺς, χέχογνται τῷ δίχα 

βούλονται, οὐχ ὄντος τοῦ ἐφορῶντος αὐτοὺς͵ 

απαιτοῦντος δίχας. 

γαγ5. 8, Διοδώρου, Κυριώτεοον οὖν 

στίχους ε ς ζοἰστὸν εἰρῆσθαι, Ἔπει- 

δὴ γὰρ πὰσὰν τὴν χτίτιν δέδωχεν ὁ Πατὴ5 τῷ Υἱῷ, 
χαηὼς τιμῶσι τὸν Πα- 

διὰ τὸ μὴ αἰσθάνε- 
ΣΈ (ΕΞ ψθλν ὡς 

οὐὸ ἐν 

τούτους τοὺς 
δες τ ἱ κ τα 
πᾶς ἂν τις Θῆςιτον 

Ἄ ᾿ - ᾿ ΡΡῚ 
ἵνα πᾶντες τιμῶσι τὸν γΗδυ, 

πέρα, εὔχεται ὁ δλαδὶὸ ἐπιταχυνθρῆνα: τὸ πρᾶγμα, 

ὥστε ἀνάστάντα αὐτὸν ἐκ νεχ:ῶν καταστῆναι κοιτῆν 

τοῦ παντός" διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τῶν ἐθνῶν ἐμνημό- 
νὲλ δ μ " , 3 - ᾿ Ν 

νευσεν, Ἔμελλε γὰρ ἀναστὰς, ἐκ νεκϑῶν πάντων δὲ- 

σπόξζειν, 
τ: Γ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ 

Ῥβαι. ΠΕΧΧΤΙ, ἴῃ (ἰὰ]ο. Διοδώρου. Ἡ μὲν ὑπό- 
μι - ! } ἕως ΄» μ ᾿] γ 3 ᾿ς ἃ “ ᾿] τ , ἣ 

θεσις τοῦ ψαλμοῦ ϑήλη ἐστίν» ἐπινίκιος τῶν Ἴσραηλι- 

τῶν κατ᾽ ἐηῃνῶν, συμμαχησάντων ἀλλήλοις κατὰ Ἴοὐ- 
ὅπη» ΔἸ ὁπείῶ «ὦ Ῥεῶν ὀμϑύηεησ μὲν. ἡβ8ς κίων ἐπειδὴ εὸς ἐχείνους μὲν Τφάνισεν, 
ἢ ῃ ᾿ι πὰς Ὧ ΨΩ - Γ 
Ισραηλίταις δὲ παραδύξως ἔδωγε υἱχκὴν, ἀναγκαίως 

. . Θ᾽ἢ - ΜᾺ ᾿ ᾿Α ᾿ 

ὁ μαχάνιος Δα τοῦτον ἄθει τὸν ψαλιλὸν ἔχ ποοσ- 
ὠπὸῦ αὐτῶν τῶν ᾿Ισρχηλιτῶν- ἀμφιόχλλετα! δὲ ὁ 
χρόνος" οἱ μὲν γὰρ ἔφασαν μετὰ τὴν ἀπὸ Βαβυλῶνος 

͵ 
" . 

ἐπάνοδον λαβεῖν ταῦτα τὴν ἔχόχτι», οἵ δὲ πετὰ τὴν 

νίκην τῶν διαχχαδαίων" μάλιστα ἐπειδὴ ἐν τῇ Μαν- 

οὕτως “ Καὶ ἐνένετο,, ὅτε 

τὸ 

δ ὕυ 

χαθαϊχῇ 
“᾿ ᾿ "» . 4“: ᾿ - 

ἤκουσε τὰ ἔῆνη τὰ χυχλῷ, ὅτι ᾧκοδορμέθη 
ᾶΪ᾽ ᾿ ΄ - " 

θυσιαστήριον, καὶ ἀνεχαινίσθη τὸ ἅγιασμα ὡς τὸ 

πρότερον, 

σαντο τοῦ ᾧπα! 
αὐτῶν. ᾿Αλλ’ ὁ , εἴτε 
᾿ ᾿ ᾿ τ - Ἔν μ μ ᾿ " ᾿ 

ὁ μετὰ τὴν ἀπὸ Βχδυλῷνος ἐπαινολῦν, εἴτε ὁ μετὰ τὴν 

καὶ ὠργίσθησαν σφύδηα, καὶ ἐπεδηυλεύ- 
ἕνος χχκώδ, τοὺς ὄντας ἐν μέσῳ 

, 3 ᾿ ᾿ , “, 

χρύνος οὐ λομχίνεναι τῇ ὑποθέσε: 
“τ ᾿ ᾿ 

, - ΒΡ ΜΕ, Ὁ - τ᾿ Α [2 
νίχην τῶν Μιχχαώχίων, οἱὰς τῆς ὑποθέσεως οὔσης, 

γο05. 18. Διοδώρου, Οὗτος ὁ ψαλμὸς προφητείαν ἔγγει 
, , ᾿ ᾿ ᾿ “ 2] ᾿ 

ϑελλόντων ποανμάτων, Ἢ γὰρ ἱστορία οὕτως ἔχει" ὅτι 
- " ᾿ . ᾿ 

συνέγθη ταῦτα πᾶντα τὰ πλήθη γχατὰ ᾿Ισραηλιτῶν, 

ὀλίγων ὄγτιυν" καὶ ὅτ' φάσμα νυχτεοινὸν αὐτηῖς ἐπ- 

ἔπεψεν ὁ Θεὸς, χαὶ διχναστάντες οἱ πολέμιοι ἀλλή- 

(1) Παυΐθπιιβ ργα βἰαη ἰββινηὶ ΠῚ ρργο 8. Το {88 
ἀφάσοονθ ᾿ϊουσϊί. δυθαΐμπ μοβίμίησ ἀβῆμπθ δά μ58]}- 
τῶστὰ ὡχχχὶ ἈΪ}}} ὁδὶ Ὠιοίίονὶ ἰὼ οοάϊοθ ποίτο. 

ιν 

Ν᾿ 

λους ἀνήρουν, καὶ οἵ φεύγοντες ἀλλίλους σονἑτοιδον, 
ἕως οὗ σχεδὸν ἅπαντες ἀπώλαντο' ὥστ: Ἰσραγλίτας 

»“»- 

ΣΤ - ͵ Σ : ν Ὡϑ ΟΣ ἌΞΕΙ μαθόντας τὴ ς τὰ γξγευημενᾶ, χαὶι πλουτῶν ἀπε:- 

ρὸν εὐρεὶν εἰς χατασχευὴν τοῦ ναοῦ χαὶ τοσαῦτα ὅπλα 
γ “ ΓῊ ἔοι - , , -- 

κείμενα, ὥστε ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις χαταχαίειν ταῦ- 
. ᾿ ε ἊΝ Η 

τα χαὶ γὰρ κατὰ πρύσταγμα θεοῦ πυρίχαυστα 
λεύσθη γενέσθα: τὰ ὅπλα, ὡσανεὶ Θεῷ ἀνατεἤειμένα, 

Ψ 

Ὦ 
εχϑ- 

-ἵ -1- ἥδ - ἡ αν ἴα! ἘΓΉΕΙ “πεν ΄ ᾿ ὅτι ὄνς τῷ, τῆς νίχης αὐτιῦ. Ἰζαὶ γνώτωσαν, φησίν, τι ὑνο- 

μὰ σοι Κύριος, Τὸ Κύριος ὄνομα ἐπὶ θαυματουργίας 
Ἂ Φ. - ᾿ ᾿ ἊΝ ἢ Μὴ 
λαμύάνε:" ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ιωσέως λέγε; ὁ Θεὸς, ᾿ γώ 
εἴας ὁ Θεὸς ᾿Αὔρχλμ,, καὶ ὃ Θεὸς ἰσαὰκ χαὶ ὁ 

᾿ , ᾿ ᾿ μι ε ᾿ - 

Θεὸς Ἰαχώθδ' καὶ τὸ ὄνομά μου, Κύριος, οὐχ ἐδή σα 
λωσα αὐτοῖς ἀντὶ τοῦ, Οὐ διὰ θαυμάτων αὐτοῖς 

: ᾿ ν᾿ “- ᾿ τ “ΙΝ Ξῶ 
φάνη" ἀλλ᾽ οὕτως ἦσαν πιστοὶ, ὥστε μὴ δεηθῆναι 

θαυμάτων εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν ἐμέν, Ταῦτα ὃὲ  ἐ- 

γε: ὡς ὀνειδίζων Μωσέα, ἀπαιτοῦντα χὐτὸν Παύματα, 
ἫΣ 

ς 

“ιππ 

Ρ' τὸ : “Ἢ Ξ καὶ ἐνταῦθα οὖν, Γνώτωσαν ὅτι ὄνομα σοι Κύριος, 
- ᾿ ὡς . ἷ-» νυ - , ᾽ 
ἄντί τοῦ, ᾿Ἄτ᾽ ὧν ϑαυμχτουγεῖς τιμτυδούμενος αὐπ 

4 ͵ 

ὑπάρχεις Κύριος, καὶ ποὺς, γνώτωσαν ὅτι τοῦ παντὸς 

πάσης τῆς γῆς ὑψτιλύτερος. 
. ᾿ ἽΝ, 

ἤβαν. ΕΧΧ ΧΗ, ἴῃ {ὰ|0. διωδώρου. Εὐχαριττιί - 
Ρ ὲ Ν εἾΣ τ 1 “} Α ΤΕ ἩΕΎΝΣ, Ἴ μ᾽ ῃέ ἐν 

ριός ἐπτιν οὗτος ὁ νγλμὸς τῶν ἐπανελθόντων ἐκ Βα- 

δυλῶνος, ὁοώντων διὰ πολλοῦ χρύνου τὰ οὐχεῖχ ὑετὰ 

πλείττης ἡδονῆς, καὶ τῇ ὠνῇ τὴν διάθεσιν δειχνύν- 
τίν, 

[0] 4. Διοδώρου. Σκηνώματα δὲ χαλεῖ τὰς οἰχή- 
σεις. Τὸ δὲ, ᾿Ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ὦ ψυχὴ υου 
εἷς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἔδειξεν ὅτι οὐχ ἀπλῶς τὰ ς αὐλὰς τ ρίου, ἔδειξεν ὅτι οὖν ἁπλῶς τὰς 

οἰκέσεις ποθεῖ τὰς ἐν Παλαιστίνῃ, ἀλλὰ διὰ αὐ- 

λᾶς τοῦ Κυρίου, τουτέστι, διὰ τὸν ναὸν τὸν ἅγιον, Τὸ 
ἈΝ ᾿ ἢ “ ͵ ι -- - “ “Ἵ “νος Η τ' 

ὡξ ἐπιποθεῖ, ᾿Αυτὶ τοῦ" Ταῦτα γ40 ἐστιν ἃ ἐπεπόθουν ἃ 

ἐξ εὐγαριστῶ. 
εγβ, ὃ δλιοδῴρξου ᾿Ιστυρία 

" - - ΑΒΘ “τσ 15 Ἵ ᾿ - ᾿ »» 
τοῖς οιταῖς, ταιαλύτης. Ἔκέλευτεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς, ἐεξ- 

᾿ 
"πω π- 
ἐν δ τὲ 

» ἔν ν᾿, Ἧι τὸ ΄ 

ἴδον, ὑπὲρ ὧν καὶ 
.: 
νι 

τ [ Ά 

ξιηται γειμενης ἐν 

οληθοτῦσχι παντα τὰ ἔθνη ἐξελθόντας ἐξ Αἰγύπτου" 
Ε " “-. « - ᾿ : “ “ 

οὐκ ἐξωλόθρευσαν δὲ ἐχεῖνα, ἀλλ᾽ ἔπασχον γαχῶς παρ᾽ 

αὐτῶν, καὶ τὴν αἰτίαν ἐζήτουν, Τότε ἐπιστὰς ἄγγελος 
Ἀπ ὗε Ἴ ετα, ἘΞ - : ἕν πα ἤλεγξεν αὐτοὺς τῆς παραχοῆς. Αἰσθόμενο! γοῦν ἐχεῖς- 

Στ - 

νοῖ ξἐχλαυσὰν πιχρῶς,, χλαυθμὴν ποιγπάμεινοι ἀπὸ 
τοῦ πράναχτος, Τοῦτ 

Ξ 
τ 5. οὖν βούλεται καὶ ἔνταῦρα εἰ- 
ΠΕ ἢ - Ὅ ΕΙ ΤᾺ ΩΝ - ὍὌ » 1" τς. Μ᾿ πεῖν τι ὥτπερ ἐκεῖνοι μετὰ τὸν ἔλεγχον ἔχλαυ- 

᾿ ᾿ [ " ΕῊ σαν, καὶ ὑπέσχοντο φυλάττειν τὰ προστάγματα, τὸ 
αὐτὸ ποιεῖν χαὶ ἡμῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἐλεγχηεῖσι μὲν 

ἐ εὐ ἘΝῚ ἢ ὁ 1 Μ᾽ ιν ἦν - ας Ἁ ἔφ᾽ οἷς παρηνομήσαμεν διὰ τῆς αἰχυαλωσίας, 
θοῦσι δὲ εἰς τὰ οἰχεῖα καὶ ἀτξ 

ἐπαν:λ- 

ἔλουσι» ὁποσχέσθαι αἡ- 
, " - ᾿ “» - ᾿ κέτι παραθαίΐίνειν τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. 

 γ5, 1{|. Διοδώρου, Βούλεται: εἰπεῖν, ὅτ! βέλτιον 

ῬόΡγο [ἢ μθάΠΠ 0 υχχχὶ ἰοϊρίαμ! Ἰ)οβοῦ! Θχοουρία 
ἀρὰ Οογάον! οαἰδηδιη. 



1611 

μίαν ἡμέραν ζῆσα: ἐνταῦθχ, ἢ δίχα τῆς γνώσεως τῆς 

σῆς καὶ τοῦ ὑμνεῖν σε χιλιάδας ἡμερῶν ἐξαντλεῖν, 

γεγ5. (8. δίοδώρου, ἢ Θεὸς, φησὶ, 

μεὼν καὶ 

τῶν δυνά- 

ἡμετέρων προγόνων, ἐπίμεινον 

ὑπερ ασπίζων ἡ μῶν, καὶ φρόντισον τῆς εὐπρεπείας τῆς 
βασιλείας ἡμῶν. Χριστὸν γὰρ ἐνταῦθα αὐτοῦ καλεῖ 
πὸν ἐκ βχθυλῶνος ἐπανελθόντα βασιλέα τὸν Ζοροδά- 

θελ, 
Ῥϑλε. ΕΧΧΧΙΝ, νόγβ. 9. Διοξώρον. Ὡς ἐπὶ 

απιλέων βουλομίνων ἀναφθέγξασθαι ὁ ὐμοι-. 

ὁ τῶν 

τῶν 
ΠΣ ἢ κήρυξ ἐπι- 

αὐτοῖς ἐγχελευτάμενος σιγᾶν, 

ὧνα μχῆωσι τί ἀποφαίνεται ὁ Θεὸς, ἐπιφέρει Ὅτι λα- 
λέσει εἰσήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ Ἔν Σιω- 

Ἐκ Ξε ρῶν ὦ αὕτως 

γὰρ ἀποφαίνεσθαι εἰρήνην 

παντὶ τῷ λαῷ, χαὶ μάλιστα τοῖς 

χαὶ ἐξηστημένο:ς αὐτοῦ ἐξ ὅλης τῆς διανηίας" ἃ γὰρ 
βούλεται ὁ Θεὸς ἐναποτίθετσοι διανοΐᾳ, μὴ 

πήσωμεν,, φησὶ, μέλλει 
ἀναχειμένο'ς αὐτῷ, 

πλήττων 

ἔξω τὴν ἀχοὴν. Οὕτω χαὶ ὁ ᾿Αθαχουμ Καὶ ἀπεσκο- 
Κύριος ὁ θ:ός, 

Καὶ Παῦλος" Εἷ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦν- 
τος Χριστοῦ; ἕν ᾧ γὰρ λαλεῖ Χριστὸς, ἐχείνῳ λαλεῖ- 
οὗ μὲν καὶ ᾧ λαλεῖ τις ἐν ἐκείνῳ λαλεῖ, Τὸ δὲ καὶ 
λαληηὲν αὐτῷ εἰρήνην ἐπὶ σὸν λαὸν εἴνχί φησιν, ἢ 

ο 
ἀνχτρ 

πεύσω, τοῦ ἰδεῖν τί λαλύσει ἐν ἐμοὶ 

τῶν πολεμίων απέντων, ἢ εἰρήνην τὴν ὑπεο- 

Ἐπραϑεν πᾶντα νοῦν, ἐσχηκότα παντὸς ἀπηλλαγμένον 

θορ. ἡδου καὶ τὰῷ ραχὴς Ἴον ἐκαὶὶ γαληνιῶντα κὸν λογισμόν, 

Αὕτη, ἡ εἰούνη, ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς, καὶ Κυ- 

ρου Ἴησαῦ ἅμα χάριτι δίδοτα! τοῖς ἀποδιδοῦσι τῷ 

ποῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὴν αὐτοῦ διχαιοσόνην φυλάττουσι, 

ὁσίοις αὐτοῦ χαλουμένοις, Δίδοται χαὶ τοῖς 

φουσιν οὐχ ἐπιπλάστως, ἀλλ᾽ ἐκ βαθοὺς 

καοδίας, 

Ῥραν. ΤΧΧΧΥ, τῇ ἰαϊο, 

ποθεσιν ἔχουσ ὁ πε χαὶ ὁ πς΄ ψαλμός" ἕκ προτ- 

᾿Εζεχίου καὶ χεχὶ “αἱ 

᾿ . 

Διοδιυροῦ, Τὴν αὐτὴν 

Ξ ΩΝ 
ὠπου τὰρ εἴρηνται ποῦ τῶν σὺν αὐτῷ" 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν πε’ 
Ὁ: δῳ ἄρα, ἐνυὸ: ᾿ 

ὑπὸ τῶν 'Ασσυρίων, ὅτε δι᾿ ἀγγέλου χειρὸς ἀνῃρὲ- 
ὡς ἔτι χεχυκλωμένης τῆς πόλειυς 

θησᾶν. 

Ψψερο, ἃ, Διοδώρου" “ἃς εἶχεν ἀρετὰς ἀξιοῖ φυλα- 

χρῆναι. Ἔφη γὰρ εἶναι πτωχὸς καὶ πένης καὶ ὅσιος 

ὡς καὶ ἀλλαχοῦ φυσι" Μὴ ἐλθέτω μη: ποὺς ὑπερ- 

γφανίας. Δοῦλος δὲ θεοῦ, ὁ μὴ δουλεύων ἁμαρτίᾳ ὃ 
ἈΉΑΡΙΣ τ Ξ' ἥ 
δὲ μέπω υἱὸς, δοῦλός ἐστι, 

γοτθ. 13. Διοδώρου, |1χἴδα καὶ υἱὸν παιδίσχης 

ἐχυτὸν ὁ Ἐζεκίας καλεῖ ὡς ὅταν λέγῃ ἄνθρωπον, καὶ 

ἰὸν ἀνθρώπου, Καλῶς δὲ εἰς δυσώπησιν τοῦ Θεοῦ 

τὴν μητέρα ἄλῦρν προδάλ λεται ἢ τὸν πατέρα! εὐσε- 

βεστέρα γὰρ αὕτη ἐδόχει εἶναι τοῦ χαζ τοῦ πατρὸς 

ς. 

αὐπδϑ,ι οὐ πάνυ ὄντος εὐσεδοῦς. 

Ῥοαυ. ἸΧΧΧΥΙ, νουβ. 2. διοδώσου, 

Ἰαχὼδ καλεῖ τὰς δίχα φυλάς. 

πρσοδή Σχυηνώματα 
Ν 

Ἔδειξεν οὖν, οησὶν ς ὙὉ} ᾽ 

ὁ Θεὸς ὅτι πλέον τὴν Σιὼν ἀναπᾷ τῶν ἀλλων Ἴσραν- 

λιτῶν: ὃι' ὧν ταύτην μὲν ἔσωσεν, ἐκείνους δὲ ἐξέδω- 

χεν 'Δσσυρίοις, 

ψοὺς, ὅ. Διοδώρου. "Ὥσπερ τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ. θυ- 

γατέρα χαλεῖ, οὕτω τὴν Σιὼν μητέρα ὀνομαζει. Δέ- 

γε: οὖν" Ὅτι μὴ πορθήσης τὴν Σιὼν, 

ἀπομείνασι καλεῖν σε μιπέρα' Καὶ ἀνθρωπος ἐγεν- 

ἔξεστι τοῖς 

ἘΒΑΟΜΕΈΝΤΑ ΪΝ ΡΒΑΙΜΟΒ. 

ἡμὺ ἔστι σχοντας τὴν γνῶσιν τὴν σὴν γαὶ τὸν φόδον αὶ 
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Οὐδὲ γὰρ ἀπέδχλες, φησὶ, τοὺς ἀν- 
θρώπους τοὺς ἐν σοὶ, ἀλλ᾽ ἔμ ἔχουσα αὐτοὺς 

οἰκήτορας διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ συμμαχίαν. Ὅθεν ἐπι- 
φέρει " Καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ 
ἽΛτε γὰρ, φησὶ ᾿ αὐτοῦ Θεοῦ θεμελ:ωθεῖσα, ἀνά Ἄτε γὰρ, φησὶ, παρ᾽ αὐτοῦ Θεοῦ θεμελιωθεῖσα, ἀνά- 
λωτος ἑγένου τοῖς πολεμίοις, 

γογβ. 6. Διοδιόρου. 

νήθη ἐν αὐτῇ. 

ξινας 

ΚΙ σ θα 

᾿Αναχτήση, φησὶ, 

πάτρια σου, χαὶ ἔσονται σύνοδο: εὐσ:δούντων ἐν τῷ 

νχῷ, χσὶ ἀναγνωσθάσοντα! θεῖαι Τ᾽ραφαὶ, δι᾿ ὧν ὁ 

Θεὸς δοχεῖ τοῖς λαοῖς διαλέγεσθαι, ᾽ν αἷς συνόδοις, 
φησὶ, χαὶ ἄρχοντες ἔσονται! πάλιν, Λέγει ὃὲ τοὺς δι- 

δασκάλους καὶ ἱερέας, Καὶ τὰ πολλὰ λέγειν 
φησὶν; Οὕτως ἔτη πεπολισμένη καὶ πιπληθυσμένη, 
ὡς ἂν πόλις οἰκισθεῖσα παρὰ ἀνθρώπων 

τον 
πιόοξι 

ἀλύπως 

διαγόντων τῶν ἐν αὐτῇ καὶ μετὰ πλείστης εὐφρο- 

συνῦς. 

Ῥβατ, ΤΑΧΧΥΗ, ἃ πα]ο. Διοδώρου Τὸ μέγεθος 
τῶν συμφορῶν περιέχει ὁ π᾿ ψαλμὸς τοῦ ἐν Βχδυ- 
λῶνι λαοῦ, δεομένου τῆς 

βαρύτητος, 
γρρβ. 8, Διοδώρου. Τοὺς μετεωρισμοὺς ὡς ἐπὶ 

ϑαλάτσης εἶπεν ἐντοῦρα͵, ἀντὶ τοῦ, Πᾶσαν τὴν 

ἄδυσσον ὀργῆς σου ἐπιύένεγχάς μοι. 

γα γα. 9. Διοδώρου. 
λχοῦ, 

τῶν καχῶν ἀπαλλαγῆναι 

᾿Απεχλαιόμην, φησὶν, ὑπὲρ τοῦ 

Ἰδὼν αὐτοὺς τοῦ χατὰ Θεὸν πλούτου ξχπεσουἐ- 

νους, χαὶ εἰς πτωχείαν ἐξε ΕἾ ΛΟ ΒΑ ΟΘΗΣ ἐσχάτην. 

γγθ, 41. Διοδώρου, Ὁ Σύμμαχος, “Αρα νεχροῖς 

ποιέστις τ οι χαὶ πάλιν, ἼΠἼ διηγήσεταί τις 

ἐν τάφῳ ; καὶ πάλιν, Ἤ γνωσθήσεται ; Ταῦτα γὰρ 

οὐχ ἁπλῶς ἀπογινώσκων ἔλεγεν ὁ Σωτὴρ ἐν τῷ τοῦ 

πάθους χαιρῷ, ἀλλὰ παραχωρῶν ὡς δυνατὰ τῷ Πα- 
ΠῚ » “ΙΝ ν. νι, δ 

τρὶ, ἐπεδιδχσχε τὰς αἰτίας 
᾿ » ι ν 

εἰς τὸν θάνχτωυν' ὡσς! 

ΕΣ - - ,ΨΝ - 

αὑτοῦ τς γχθοδοὺυ τῆς 

ἔλεγεν. ΕἸ γὰρ μὴ χαχείνους 

οὐκ ἂν 
τὰν Ξ ΄ ΡΝ ἢ 
ἤθελες σῶσαι, ἕως δου μὲ κατωτάτου χατ- 

ελθεῖν συνεχώρησχς, τὰ ὑπὲρ τέχνην ἰατρικὴν τῇ 

σῇ, δυνάμει ποιῶν, ὅπως ἀναστάντες ξξομολογήσωνται 

οἱ νεχροί, Ταῦτα δὲ πρὸς ἔργον ἐξέδη, κἀν τοῖς 
ποτ ἢ εὐρεῖς, ΘΕΟΣ χοσώσσ» ῥα περὶ τὸ μνῆμα, καὶ τὸ τοῦ Σωτῆρος μαρτύριον θαύ- 

Π ἔξε υὐδισε ; Ἶ μᾶσι γενομένοις, Ταῦτα Ὑὰρ πάντα τὰ θαυμχσιχ αὐὖ- 
εὐυτή- 

τα μὴ μόνον 

πολλὰ 

σώματα τῶν κεχοιμταΐνων ἁγίων ἠγέρθησαν, καὶ 

πᾶλαι τε 

οὕς ἐχεῖ γατῆλθεν, 

ζώντων, ἀλλὰ χαὶ νεκρῶν χυρ'τυσῃ, Διὸ χαὶ 

- ν ἣ- ͵ ΑἹ ξ Ν ν᾽ 

τοῦ καὶ ἡ δικαιοτύνη᾽ καὶ ἐπὶ τοὺς 

σανταὰς ἔωϑασε, δ'᾽ 

σὺν αὐτῷ τῷ Σωτῆρι εἰς τὴν ἁγίαν Θεοῦ πόλιν εἰσξ)- 
΄ ἥ 

θον, δνηλονότι τὴν ἐπουράνιον, Τοὺς αὐτοὺς δὲ νεχροὺς 

ἔφη “αὶ ἐν τά χαὶ ἐν ἀπολείχ, χαὶ σκότ ἔφη χαὶ ἐν τάριρ, καὶ ἐν ἀπολείᾳ, καὶ σχότῳ, 
νενθ, 46. Διοδώρον. ΛΑέγοις δ' ἂν ὕψωσιν, καὶ 

τὴν ἐν σημείοις καὶ τέρασ!, Περὶ ἧς εἰπόντος τὴ, 

Δόξασόν με, φησὶν ὁ Πατήρ" Καὶ ἐδύξασα, καὶ ; 
πάλ» δοξάσω. Ταύτην γὰρ ὑπὲρ ἡμῶν παθὼν 

ἐταπείνωσεν 
Ῥβατ. ΤΧΧΧΥ,, 

Ἰοςρασλέξης κεἴ 

ἴα {{]ο. Διοδώρου, Ὁ λαὸς ὁ 
ἂν μεγάλῳ χυτίστι, κινδύνῳ, 

καὶ ἀπέγνω τὰ καθ᾽ μἷχν 
ἢ ; ; -.- ναός. 

σωτηρίας τὴν ἐπαγγελίαν τὴν κατὰ τὸν Χριστὸν δο- 
Α - ἀράς ι 

θεῖσαν μὲν ἐξ ἀρχῆς τῷ ᾿Αὐραὰμ, 

δὲ τελευταῖον ἐπὶ τοῦ Δαῦίὃ. καὶ νῦν οὖν ἐν αἴχμα- 

λωσίᾳ διατρίψαντες ἐπὶ πολὺν τὸν χρόνον, καὶ 
5 - Ν͵ δ᾿ 

ἡνόντες τῆς σωτηρίας, οὐκ ἔχοντες ποῤ  ησίαν εἰς τὸ 

ποτε 
ΜΕ : τα 

αὐτὸν, περιέμενεν ἐλπίδα 

ἀναγαινισθεῖσαν 

ἂπο- 



αἰδδὺὴὰν 515. κΞ ΔΩ ποτ ΓΤ ΡΝ ὃ ὑ 
Σιν χα Σὼ ᾿πολοῦρο) 

Ἔπ 

" τοῦ Ἰϑολακ ἐκ λύς. ΠΟΟΣ, 

ἈοΙΆΦ  ΊΟ Ἰδιϑθ ται ἐὰ "αμονὸς ῃ Ἢ ἘΟΙΝ ι" 51, ΑΒ ἀκ ἑ ἴ 
- “5 Ἔχ «- ΞΡΛὉ Οὐχ λλξῷ δ ὰν χὰ ἐλοτον δὰ δρριλογοξῃ 

᾿ εἰ 5 γω Ν -20 δυ ρου τῇ 5 Αξτὶ ΔΜ, ΟΡ ΟΘΧῚ Αἰλὰ 
᾿᾽ τ ξ ᾿ “ΟΟΆΞΑΟΔΟΤΑ «ΩΣ τογίλο ῬΤΟΞΛΗ κοξξ ον ΛΟλΊῸΦ ΛῸΝ ΤῸ 

προ σῦλὰ ΔΞ ΔῸΣ λδχλχος δοϑν γοχιὶὶ 223. τὸ. Ξύλ0Ὲ Ν “4 μ᾿ . - ᾿ . ἐ ἊΝ ᾿ὰ... 

Ἐπ 50. Σαθε χὸ γρχ “ὠδεριχλν Ξρϑλυχρθο 
-. 5 - Ὶ πιξν, οἷο ΟἸἼΧ 200) ΟΡ, ΔῈ ΤῊΝ ἸΌΝ 5γ05 

ἢ 3, Ὶ Ω ἐδ τ Γ᾿ --.“5 « Ἁ ὋΥ ἐν Ὁ ἀρζοῦ “Ὁ ρΞ ολλο αἿὉ ἐς φολ Λα ὦ 

αν χρυ ῃ3λοῦ 20. (ξολχος, τὸς 1.3. ΔΩΣΛΟΧ 

τῆς κὺρ, 5ογ δεν 5.8. σεοογῃξλῶρ ὡς (ΕἸ (ὨΙΧΧῚ 

ἼΡθᾳ ἸθοῸ τὰκ ἀῷ γι “κολτε ϑχιδαὺ λῶν δ ὐρ Χ3 
Δρ)ἃ, Ἷ 

ΒΌΘΟΔΊΞΓΣ29. ἐπ 

ἐδλφρεννῃ 

«λῶλε19. ΑΌΣΕΎΧθ οὐρϑηλῦ δίκαιον αλλ καλ πὰ 980; 

γϑι. δὰ Ἰχκ “ὁ ΛΔΑΙΣᾧ κό33: 

να, βῆ λας δηλ 
το" Ἄ ἡ ξι Ὁ 5.5 ον ον, οοὰ »ιϑολ οδῷ 

-κὰ «ΛΟ οὐ ΛΟ ϑυ ἘχυΣΑΡ ΔῸΣ 

ἡχδ 9.3 
{«{ 

τὰν νου κῶς ἢ ὃ ΠΡΌΣ ΘΕ ΞΕ Ὶ 
κξφολιη καρ ἐλκγξομφοσι, εἰλτλῖο κὰν γὰρ “ἀρ ἢ ἐσθ νὲν Χ 
τ ἢ. Δ3 λῷῦ ἸΞΜΠ, ᾿ὥ χοῦ ΑἸ. ΣΕΥ 3 ΣΚΡΕ 53. ΔῸ 

δόλο δλμον “δοη ριον ΛΞ ͵ῦ Δ (5 λ31.03 1308 

δοοωχοίο γα ἀγχλθὴ ας ἘΡῈΣ χτῦ ψ ὕλον (ὡς 

“ΠΡ 054) οἵοῖν αὶ αιδᾷ τὸ τότῃ οοχγχνθ δὰ καῇ 

ἀρὰ ὈΣκΟκ ρος, κὴλ ἸΞ 3: 125 ὁ κριγοχο λοςΣ ἴμϑῃ 

ὑῶν Τὶ ᾿ ῬΣΛΟΧΕΟ. κοὰ ἴχξ ἀκόσχοι αν ὁ καγχλβη 

Ἰϑῆνεν, ἋΣ ζὰχχ οδγοὼ 
Σοχαρόχον ον 10. 508 

ῃ 

Ὁ} 

τῆοῦ ὑν ΣΏξγα3. κὸ (δολῶ;Ὁ 
- κοχϑρλυχ ὀγκομα 

απ κι υοῦ κὰν 5. 

510. Δ00. Ωσ5. ῬυΞΥΪ 122 ΛΟ ) εσοχο 0 
ὁγολοθει 0 ὧν ὀχλ τορασλικορχ «κατήσλορ λωλγέον 29 ὡντῸχ ; 3 ΠΡΟ Ἷ 
ΛΟ 153 ἸῸΧ ΒΙΞι0 ξῷ Ὁ52 0) ᾿οοὐωροῖθ 51Ὲ ᾿519. 

τϑρλυ τ λξλις ΒΟΥ τΑ χχ ἀροουῃ 

ἀλλο 3. 0010. ἀον 5011 δωθαυν, οδχξλζν 500. 90 
ΑΟΨΣν ΟΣ ΟΟΣ 0:0. 4082 5011 0 5ολοιον 0 13 ΩΣ 

ἐἀξοῦ κοσάραρ ΒΟΣΧΥ ΣΟ. ΧΞ ὁ πεῖ ος) ΛΟύΣ 5} ΔἘΥ κοΣ 
ἐΟΣ 8 ἰΚΟΥ Ὸ ΔΞρ13.χ3 Οὐζολ, ΚΝ ἼΘΟΟΥΣΚ κοϑεροὼ τοῖσδ Σ πυ χε ΦΞΟΣΞΘΩΙ τροον ὠὰ ς 9 
Ἰκχ ΦΟλΞῊ ἸΟχ ἢ" ΛΟΔΟ λιοποῦχϑορ, αὐγθσυίοοχ τολλῳ 

19 ϑῶσρο 113. σνλβ τχθρελβὰ τἰρυσοη,͵ ΟΟΣ 901] “ἸΧ 

ἐἘλξῃ αγ ἱὰ τγη3. Ολ, ΟΌλΟΣ, ΒΟΣΛΟΣΤΥ τῷ ἘΡΣΛΟΘΟΧῸ 

“Δὲ δου οὐγοῦρ τον ἂν β λόσοῦ σβδλωθδο ὑΌσλΟῦ 
πἸΥολῦχ Ἰοβλοο γὼ ὄθλοῦς, “οοὐσοΣ 08. ΘΔΘΛ 

τδισλχ θοῦ 
ΔὉ κου τὶ τἀ λολρ Ἀτὴὰ ΑΘ ΥΧΧΤΙ, Λοχο οι γόον ΔΩ Σ 
ΜΔ ἸΥ ὙΞΟῚΣ ΥδΑγοῚ9. ΣΩΟΊΟνῸ Δ  τολὴν "Αγηϑὴ ἌΣ ἢ ἣ ἴθ] κι ͵ ι 
τὰγν 51:5}03λ15::3 5.ΖΞ ΠΕ Δὰν τοιλρόρο 

ΣΞΟΘΔῊ 55:9. ᾿ϑηθείρκας Ἰ0λ150. 3223. διροοξχοῖο δοῦν 
ΩΣ ͵ Ν ὑεῖ “ 

“ΟΛΥΧΧΗ, 5λ τε 51. ἀλρηλον ὈΣϑαξὰϑ 13 1 ΞλρῸ, 
. Ἰὰς » ΠᾺ ΘΗΡΘΕΣΕ νὰ ἐν ΓΙ ΥΪ Ἰρυλοῦ ἀλογουοῦξ καπλ ΦγολΥχχῇ, ΔῈ αθὸ. κιρουοῦθ 

ΔἸ ο ΑΏΞΟΥ ΜῈ χ ἐν τόῦτο πκθολϑλίατο 

τῶν, Ἐ2. ὙολΈ 0 }} Αγ τλλὸ δηαρυὶ υγγολλχλϑ Οχλ ογοχν 
συν ὃν «5Ἰ3τ Ὁ λ60 Ἱπραξαίυὶ 3 Σοδιλυθοο 553, γ3ῦ 

50 ἵΝΟΟΑ δον ὑραϑίλο οὐ καιγολλκοεςξ δῶν δολλουοα 
" ' κορ ἢ ΔΛ Μὴ. κῶΣ 5 ΟΞσῸΝ ἰαορ γιρχυ θοῦ Ὧν 

ἸΠλΌσΩΟ τ5. ἸῆΔα σφ λλο ψοη ΟΣ, ἀπο τδι5}3. κοκ ἈΡΊΩΝ 
" ἐ 
«λοῦβ Ὀϑτὴ δος ΟῸ5. ΚιβρλΥ Ὁ ἸὈλϑομθοΣΥ γολϑ 

ὥλόςο ὧχλ κα ρὸν νον ι 

0ζ9} 

Ὁ 

“αβὲγα ρον σῷ, “ νυκεφεγθλοιν  οοὰ Σῷ “9105. ἀρὰ ἐρόν 

5΄ΒΝΗΒΈΥΙ, ΤΒΟΘΟΙῈ 

ΛΟ, ΧΑ, Ἰ3ΔΎ 9 ΑΏ 532 δορλοδοο 5): “ϑὰλ 5.5 
ἼΧ8 ΛΟΣΛΟ ΛΟΊΣΘΟΣ 30. ΔΟΔΌΣΟΛηΟν, ᾿ Αχϑλϑλ ἸῸᾺΧ ΔῸΘΑ 
ἜΠ Ρ Πἴ , ᾿ ἤ ΟΝ γεν 5 πολ Σ1Ξ αἰϑὸ αυοροχιο οὐρὰ λολοῦθ 39. κούφλςϑ3ο 

«ϑολῶο, 5α8. λιϑξέχγωώ υυίότοιρ 95. ολοῸ. ἡ 3 ΔΗ, 
οτος ἀν», τκαογχϑ τὰ κοὰ δῷ ὁον᾽ "σολο 19 γ00 030 

«χα ΑὈτο ΛΧΗ͵ αἰ χιγοβαν αὐλοῦ αν το ἱΔΟΊ ΛΟ 

τῶχ  κϑλολοτί ἐλρυοτον συλ 

φόχοχ 5ΟΣΌΥΙ ὁ3λ 
χξ ἢ λλ γμι8 ΧΟ Δ038. ἀὐχ τὸ 13 «αολῦροιο δὺο 

πὐχλο 50:5. ΒΟΔῚΣ γκρογ89. ὁνρὰ αὶ οτοομιοι ἐ ϑάλεο 

Αοχλο λοὰ αἰλτὶ 50. ἐολΈΈη3:ι} 5030.  λιρϑόγποσν κατὶ 

χορ) οολθο ἸῸρ ἸΞ210. ΛΌΔΟΣ ΑΟ 513 ΑἸ30)3}2 
νΝ “ ἅμ ἡ " 

το ον ἀπ Ὅς 
Δα ον 

Ὗ ζς 

κ0Σ 

ΔΟΣ, οὐλον ἀρὰ ΛΟ. 

λολ, Ὀκῦχο ΔῸΣ Ἰρροϑορ3γ30 2: 

Δ 

-ΑὉ ΛΟΑ ΚΟ ΑΔ 0323Υ δἰγρν δὰ κῶνζ 5} 

ϑίοχν ο 302. ΟΟΟΧΟ5ΟΨ,, κΟΧῸ 5}3. ΔΞΟΞΥΧΧ 
᾿ 5 ᾿ . « “εἶχ: ἑ ἢ . οτῃχλνήν, ΔΌν)Ὲ 51Ξ Ὧ223 “ ὙΠ3Οχιη  Ί Ὁ 59. Ὅλ] 

"ϑοονουλ, 513 Α3θΊ)3χχχ ᾿ϑαογοόογγν ϑοδν ΞΔ ΟΥῪ 
1: .. «ἃ. φῆναι ἀών δὰ ᾿ 3 Ἄγ ὌΝ Ἢ τ γα τ 53. 50 τον ΩΓ ΟΌΙΣ 513. 80. 9.08» ΧΥΘΛΥῸΙ 

513 352. Ολϑλίτῦθε ΟἹΟῺΨ «05. ὁχλ οὐμ «9130 

ποχλολ ΑΡΔΟΊΟΣΧ ΦΩΠΘΟΩΙΝ ρρ ἀμν ᾧ ἢ ὦ39. κῶγο 

μῃφ ὧς 5.λ τα Δοθ9). διϑομυὶοροχο ᾿ϑοιογόν ὠχὸρ 

κῃο ΟΥΥ303. ἀΞ00., ᾿σολϑη νοέλλ κῶγῳ δῶν ΟΣ ΑΊΟ ΣΤ 

“πϑτίχλορ, 5 αϑυὶ οὐσία 5 ΚΑΞΥ ἸϑχΊ λ. αϑτὶ δ 

ΔΞΥὶ τ 

ὅσιον 
ἐλ δο50. Αουξοερο 51} οοχηδλχα αἰ ἰΦΙΟῸν ἢ ὅχο 

πῷγῷ ὅλ, λῃ, Ἰραξοκῃ αὐεϑείτσλν 

ἀγότον! τ, (ς “πὰ 0) Μιλωὼ δοόίεϑον 

ὄπλ ποκῇ «(ὉΠ ἼΧΥΧΟ Ρ54) ᾽Ὅορ. δολοόθ ἀρὰ γχ5 

τχυϊοομῃ ποῦ δυτΥῖοχ ὙΠ. ον 

ἡτοματοῦ 1 φοὐ τὴν τρλυν οτος ὧξ ϑωύοῃ 

φρουΐος, 5023. 5᾽ο ΑΞ κ6η3. 5,02. ἰβεεχλορ ἸΏΧ κἼ0130 

τὐϑτὶρ λοχορ δὸϑ ὦχός ξοορὺο 5ῷ ᾿ϑθλδ δὸῦ δενοῖν 

τα σίῷ 

Σὰν οοπόχε 

Ὁ 
ἀπ ὧν πυλλχο "ὥτδοη ὧν λοϑιρὰ οδς3 
-" - Ψψ ΄ “" ͵ " 

1 κ “ΔΟΥΪ 

δ λτὶ αἰδλο 

᾿οΟΥ̓ΚΙς 
49. 3. ἐλουύλθζοολ. οοὐγὶ διοδοώϑυ ἐς 5105 ῷ Ξ: χ ᾿ 
ϑγοτίγυφιὼρ 51:05. Δολχο ρῶς 23 οοΥὶ ΤΟΙΟΝΙ ᾿ ᾿ 

᾿ Ἢ Η 
5ΔΥᾺ 8: ἸΌΥΣΟΘ ΟῸΝΕ 13 Γ αοτὶ τοὐλὸ 

ταχο 515. Ὁχυϊοροϑυρ)3 10 ᾿ ΘΟΧΏΤ ὧξτθ ὧβ ολὰδ 

'ἄγέον ὡς Ξροουΐον 55, ᾿οὐλο ϑοσυσοχόι 5 
ἜΧΕ, 4 ι { ΓΑ δρῶν τῶ ὑο᾽Ο.Ψ οοΣ Ξ᾽5 0 ὴ ἘΔ ΣΑΙ « Ἰϑλ7 0 

ὥκὸρ κφο. ᾧυ γχήν κγδ κ8 δαχοου οτὰν οἸΟΣ Ὁ Ἰ0Ὰ 131} 

ἐ ΑκΊγ3λλχμ δολπυσξερ οον τόθ αν Ἰχϑαονϑε, 

ἘΥΪ ΟἽΑ 

-ὡξ 
ἐἐ 

οὐχόῃ ἢ φίοον ὧν τὸ ΟΡ, ᾿αοόφφοιν ᾿ς ϑαθλ 
“χαλκόν, γοροϑηγλιόϑα κονϑλγλ 

Ἰβδρόθο 5λ08. 43. ΟἹ 15Χ3 ΛΊΘΟΣ 

᾿ς Ὀγγβλλχοιϑ αοῷ ἀχονοξ αὶ “120 

3219 ΛΟῸ 1013 ρα Ἄδα, τὸ οὐ τῸχ 3Υχκ Δογόρῃ ο5 
'ΛΈΘΕΥΌΧΞ τἰχγηοζοκιο δρϑοΣ ἐπ ονΑ 30 ΚΟΥ ΟΣ, 

κρόκη ΧΕῸΝ κηῸ ΑΔ, ᾿Αλλβοοχηο δὴν 
εἸγάχ οι, 505 ΘΟΧΥ ΟΟΣ ἈΒ ΊῸΣ ΓΑΑΔΊΥ ΘΟ, δον ΔΟῚΥ 
κὰν 5)5 Κο310 πδλ8 τ χυόον, οΟΣ 50λῈ 9 ὁλ οσκϑόῃ, 

δγϑλλοιν δὰ.. δμλ ΞΡ" 5.0.3. Ἀχγοοῦχγο 

Ξῶυ ἸᾺ ΔΘ] ᾧν εὐῶς τὐῖφϑι Δα] θλογιὼ 

ΓΗ ! 5. . Σ Ἢ "᾿" « -: λαζοριοΣ, αὐ πολ “ροχοτνι, τοοδῶροιν ᾽Ε ΒΑΘᾺ 

«Σοριοθρλογυὼ “ἢ αλϑάας ΔὨΥΞλλΌΣ3 δὰ 

Ὅτ δρλττίοιο κιχχο3γλν 80. ΧΔ' «τ ΟΌν 50 ὰ λῶΣ οολ 

τοῦ μῶΣ κωϊγτλλοδξ λῶν λ039. λοὰ κωφλοχθίκαυ]τίοσιᾳ ΓΟ ΕΞ ἤξο) Ὁ: ἘΦ 
Σξωδν ΑἸ χὰ ΜλῸ δπυ ἸΔΩΉ, Αλοίκ Ὁ 

»κοιθτλος ἈΔΉΥ τχλοοοῦ: ΑΊΟᾺ ΞοΣρΟΥ 

Αζαρια ἈτΥ 

ΛΌΡ.Σ 573 ΠΟ, 

- “Ὁ 
[3.5] ἀζο 

ΒΗ φὰ 

αοὐγαλ οον 

δ δ, ΟΘῊΥ, ᾿ ἣν 
αὐ 32. ΚΑΤᾺ “ὈΧΛΟΣΊΛΟΙΟ 

, ἊΞ τ Ἦν 

»ολυτ τες οὐν χϑ οσὐρευ γι ϑλάχαϑ (039 
030. (ὁ γολο τολιθίμνο 

ΤΟΥ 

οἱ ἸῸΧ ἀρῶ πο ἢ τς 
τἰρθς οΟΟΣΟῸ ἄρον 
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μις αὐτοῦ, χαὶ ἡ χεὶρ, καὶ ὁ βαχχίων 

ἑχυτῆς οὖσα, δ'᾽ ἧς ἅπαντα χξγονέ 

συναριθμεῖται Θιῷ κατὰ τὸν ἕνα τ 

τοῖς 

αὐτῆι, γεγογίδηρνς πολλῶν υἱῶν. Ἢ τὰρ μία δύναμις 
εἰχὼν ἀληθινὴ χαὶ γνώφισμα τοῦ θεοῦ πάντα δι᾽ αὖ- 

) 

0:6 - 

τῶν 
τὴ 5 

θμὸὴν, ὡς μὴ περιπίπτειν πεοὶ ἀνοικοίο)ν 
ἰαὰ 

ν κ᾿ - ὦ 
ὀιόπερ αὐτῆς ἥρμοσς χαὶ τῆς εἰς 

χ ᾿ Ω ἣ 

αὐρρώπους ἐπιδημλίχς τὰ ρεῖχα, χαὶ ἡ τοῦ θευῦ χοΐ- 
᾿ ὔ 1 Η 

τῆς ἐπ'τελοῦντος" 

σις ὑπὸ Χριστοῦ γίνεται: ἐνυπάρχουσα μὲν ὡς δυνά- 
ορρξ ον κε, ᾿ Ἶ : 

μτι Θεῷ, δοθεῖσα δὲ ὡς ἀνθρώπῳ, χαθάπερ εἶπεν αὖ- 

τός. διεῖλε ὃὲ τοῖς χρόνοις τὸν ἔλεον καὶ τὴν χρίσιν" 

ἢ αδν γὰρ ἔσται, ὅταν ἐλθὼν ὁ βασιλεὺς χαρίτη ἐπὶ 

θρόνο» δόξης αὐτοῦ, βάσιν ἔχοντος τὴν δικαιοσύνην" 

καθὰ προεῖπεν ἐν 8΄ ψαλμῷ, Πόρασεν ἐν χρίσει τὸν 
ΝΕ. ἢ Ξ “""Ἕ . δὲ 5 " ἢ 

θρόνον αὐτοῦ, [[ρητρέχε: δὲ τῆς ἐπιψανείας ἐκείνης 

ἔλεος πολὺ ἐπὶ γῆς, ἐλέῳ τοὺς ἀνθοώπους εἰς σωτη- 

ρίαν εὐτοςτοίζοντος τοῦ μέλλοντος ἐπιφανἠσεσῃα! φο- 

θεροῦ κριτοῦ, Μετὰ τοῦ ἔλέους δὲ ἡ ἀλήθτια' οὐ γὰρ 

οὐκ ἀληθῶς ἢ ὀρθῶς ἐν τῇ χρη- 
κἂν δοκῶσι τοῖς 

οἷον τε μὴ γενέσῃα! 

τοῦ Θεοῦ 

: πὸ μέλλον οὐκ ὀρρῶς εὐπράττειν οἱ φαῦλοι, 

ΠΝ μακροθυμίαν" 

οὐδὲ μὴν οἱ ἀγαθοὶ δυσπραγεῖν. 
ὃν ΄ “- » 

γογβ. 20. ΔΠΟΤΟΣ. Ρητῶς ἤδη τὴν ἐπαγγελίαν 
ιξξξισι τὴν Ἔν διὰ Νάθαν τοῦ προφάτου, πλη- 

Θεοῦ ἢ χατὰ τυὺς λοι- 

μι 

Ὁ 

θύγαθώ ς αὐτὸν εἰπὼν υἱοὺς 

᾿Ἔλαδόν σε 

ποῦ εἴ- 

1ςσ- 

- Αὐν παν το μὴν 
ἀξτέδωχε τῷ Δαρὶδ, χατὰ τὸ, 

τὴς μάνδρας ἐξόπισρῃρεν τῶν ποιμνίων, 

ναὶ σε εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν 

ρχήλ᾽ καὶ ὡς ἔχρισεν εὐάρεστον 

χατήργει τοὺς ὄυσμε- 
γατὰ τὸ, Ἤμην 

ων, Ἧ 
λὰὸν μὸν τὸν 

28 ᾿- Ἵ 

ὄντα πρὺς βασιλείαν, 
᾿ 

γπι αὐτῷ συνεπράττετο, χαὶ 
Ἔβρος 

νεῖς, οὖς καὶ συγκύπτων 

οἷς μετὰ σοῦ ἐν πᾶτιν 
σὲ ἘΞΑ τοὺς νὐδεσάι. 

(Π| ἤδα. νιι, 9). Ταῦτα γὰῦ ἔφη διὰ Ναθαν ὁ Θεός. 
Ὑψώρη τε, φησὶν, ἐμῷ τε ἐλέῳ καὶ σπουδῇ τῇ περὶ 

δῦεν ἀεὶ ἡττῆπος ἣν 
πεοὶ Δαρὶδ 

προσώπου τὸῦυ 

᾿ 
αὐτάν" νικῶν ἐν πολεμίοις ἃ 

Ψογϑ. 35. Διοδώρου. Ἐντεῦβεν 
᾿ς ΚΣ ΚΕΝΣΝ ἐπ νος μα 
ὁ λόγος" ἀλλὰ περὶ τοῦ χέρως 
τοῦ, Τὸ κέοις οὖν αὐτοῦ, τοῦτ ὑπὸ : Χριστός" ἐφ᾽ οὐ 

χαὶ ἀλυθὲς Καὶ Ν χεῖρα 

αὐτοῦ" τῆς παράλου χώρας κοχτήσαντος τοῦ ἀα- 
βι» ι , τ ν 1 πὶ. 3) 4.ἃ. ᾽ ες ΚΒ 

δ᾽, καὶ μόνης βασιλεύσαντος τῆς ᾿Ιγυθαίχς ἀλλ᾽ οὐχ 

ΕΥ̓; 
οὐκετι 

τοῖς θέσομα: ἐν 

το 

ὑ: ἩΣΕΣ Ὑενομξένηυ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς. ἀΞ : Ἷ Π τὰ ὅν: γἢ 

τούτου δὲ τοῦ χέρως καὶ Ζαχαρίας ἐν Εὐχγγελίῳ φηπ 
σί' Καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴχῳ Δα- 

᾿ “ .» ᾿Ν 

διδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ καθὼς ἐλάλυσε διὰ στό- 
ματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος πουφητῶν αὖ- 

ὦ ὑμίν κι Η ᾿ , » ΟῚ 
τοῦ. Ἀέρας δὲ καθὸ χα! μονόχερως εἴρηται" Κα' ὁ 

ἐγαπημίνος γάρ, φησ, ὡς υἱὸς μονοχερώτων, 

Θεῷ πᾶταν ἐχ:οάτωσε δύνα- ΤῊΝ αν ἀντιχειι 
μὲ . ᾿ : 3 

μιν, οὗ χαὶ ᾿ δὲξ'ὰ χατεχυσίεῦσε (ρα Ἧς οἰχολιλξνυγς, Εἡ 

ποταμοῖς χαὶ ρθαλάτταις. Καὶ υῦὖπο! γὰρ αὐτὸν μετὰ 
σα, ἘΣ : ἦ ἔ ΩΣ ἤ 

τῶν ἄλλων ἀνχγορεύγυσι Θεόν τε, καὶ ἰχύριον, καὶ 

Βασιλέα. Τοιοῦτον ἐν οα᾽ ψαλμῷ τὸ, ᾿Ἀαταχυριεύσει 

ἀπὸ θαλάσσης ἕως ρθαλάστης, χαὶ ἀπὸ ποταμῶν 

ἕως τῶν περάτων τῆς οἰχουμίνης, ᾿Δπὸ νὰσ τοῦ 

βαπτίσματος ἀρξάμενος τοῦ χατὰ τὸν ᾿ἰορδανν» τὴν 

βασιλείάν τοῦ θεοῦ χηρυττεῖιν, τὴν πάσαν οἰχουμένην 

ΕΒΑΎΜΕΝΤΑᾺ ΙΝ ΡῥΒΑΊΜΟΒ, 

Ξ ΧΣ ἡ ὔξεδυ; 

τητὸς ἀγι- 

8 
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Γελεία γὰο ἔφ᾽ α ἐπλήρωτε, Προφηπτεύει χαὶ Ζαλαρίχς" Χαῖρε χαὶ εὖ- 
φραίνου, θύγατερ Σιών’ ἰδοὺ ὁ βαπιλεύς πὸῦ ξ:χ:- 

ταί σο: ποαῦς ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὑποζυγίον χαὶ πῶλον 
νέον χαὶ κχατάοξει ἀπὸ θχλάπσσης ἕως θυλάστης 

᾿ ΕἸ ᾿ ».αν τς ες Ἢ “05 » ἢ 
χαὶ ποταμῶν διεχδολὰς γῆς ἀνθ᾽ οὐ τὸ Ἴδη: αἰκὸν, 
Καὶ ἀπὸ ποτχιῶν ἕως περάτων τῆς οἰχουμέντς, 

ῃ » γογ5. 29. Διοδώρου. 
να θήσειν τὸ ὅπερ θα τοῦ δηλῶνέ ἕντος 

᾿- 
4: - 

πων χτὰ ᾿ 
Οὐκ εἰς ἕνα δὲ παρόντα 

ἐπα “»" Ξπα 
: 

κέρως, ἀλλὰ χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. [Ναὶ Σ ὑμ- 
αν, τὲ ἼΣΗΝ ξ ᾿ τἰϑιυϑ 

μᾶχος ὃὲ οὕτως ἐξέδωχε, Καὶ Ἴ- διηνεχὲς τὸ 

σπέρμα αὐτοῦ χαὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, ἐφ᾽ ὅσον αἵ 

ἡμέραι τοῦ οὐρανοῦ, Ἐπ ΝΣ ὃξ Χρι στοῦ τὰς ποὺ 

ταχοῦ φησιν Ἐχχλητίας, καὶ τοὺς ἄνχγεννν θέντας 

αὐτῷ λαούς, Τὸν δὲ τούτου διέπουσι δρύνον οἱ ἐν τοῦν 
“ - ᾿ “- 4» ,“ Ἅ 

τοῖς ἐκ τῆς αὐτοῦ ὀιαδοχῆς ποοεδρεύοντες, ὃν χαὶ δ΄ η- 

νεκῇ͵ φησίν. Ὁ γὰρ ᾿Ιουδαϊκὸς πρὸς ὀλίγον ἀπυρκέσας 
περί που τετρανόσια φυλχχθεῖς ἔτη, ἀπὸ Δα- 

εἰς Βαδυλῶνα μόνον σἶχ; βελιιπίϑα, τ: 

ἀπέδη, 
ἀϊδ μέχοι τῆς 
δὲ τοὺς υἱοὺς, τουτέστι τοὺς διαδόχους τοῦ τ 

μένου, πλεμμελῆσαι συμδῇ, ὃιχ υἱν τῶν 

ἐπιστραφήσονται διωγμῶν" 

σοῦ τῖλὴ- 

᾿ἐπαγομέν 

ἣξ 0:ὁν: Ν Ν 
ἣν νῶν αὐτοῖς 

οὐν ἔσται πετεῖν͵ χω, καὶ ἅ ΘΝ Σ ΕΣ τ , ᾿ 

8 τὸ ἕλεῆς τὺ διασχεθάτως 

οὐν, εἶπεν ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἢ 

ἢ τοῦ κέοως. 
γεγο. 30, Διοδώρου. 

καὶ ὄργῳ χρῆται, τοὺς 

΄ ἘΠ 5 , ᾿ , ἌΡΗ 
Ὁ ἀψευδὴς χατὰ φότιν Θεὸς 

ἀνθρώπους ἀνηγωπίνο 

στούμενος" Ἵνα διὰ δύο, φησὶν ὁ ᾿ἀ πόστολος (Βεὑν, 

τι, 48), πραγμάτων ἀμεταθίτων, ἐν οἷς ἀδ απο 

ψεύσασῃα! τὸν Θεὸν, να παράχληπιν ἔχω»- 

μεν. Ὄμνυσι δὲ κατὰ τοῦ Αγίου αὐτοῦ" ὡς ἂν ἰἰχ- 

τὴρ εὐοοχῶν κάτ γνησίον {παιδὸς χαὶ ἀν χπε 

ὃὲ ὥμοσε; πρῶτον περὶ τοῦ σπέριχτος, 
ἄκος. , ᾧ 

ρἱ τοῦ θρόνου" οὕτω μὲν γὰρ, 
» Ζ 3 ΕῚ 

εἶξε; πἰθγρξι Ἐδπ: 

λαύς" τὸν ἐχχλησια 

Ἂ οὐ ὃιλλ: 
σπαρεῖς Ἔκαλιυ, τίν 

ττιχὸν δὲ Χριστοῦ θφόνον 

᾿ ὃ 
εἰς τὺ» 

"» 

σελήνη» ἑδραίως ἔστάνχι, 
ἧς αὐτὸς ὑπῆοξε απο 

λέγε! παραδολῆτ' 

χαὶ τὰ ἑξῆς ΙΖχι6.Ψ ἘΠ 

ἄλλως ἔστα!, Πιστὸς γὰρ 

ρανὸν οἰχῶν Θεός, ψευδὲς 

᾿ς δε τῶι εὖ 

εν ὁ σπείρων. Ξ25 στθλῶυ 

[καὶ οὐνλ 
᾿ ἧς τα 

μαῦπὸς αὐτῶν, 

ἐπι 

ΠΣ 

3 -ῶὐ 
Η 

τὸ 

θρόνου ταῦτα νοχίζει» εἰ 
βαδυλῶ 

Ἐξ ἐκείνου 

“παλωσίαν τὴν ἐν 
᾿Ξ ».ι 

τοῦ δαθ' ὁ, ἐχχθισε 
τις 

τος χιλίων ἐγγύ 

ατιχὸς θρόνος ἐλύθη ὃν 

τἀναντία ταῖς πεναι 

τ γα ΕΝ εἰ ξι 

Εἰ ΧῸ “ὅτων ἀπερ ἀναγχαίως 

εἰλγπται" τῆς ἑξχατέγου 

μῶν τοῦ μὲν παυνομένου, 

πῶς πληρουμένη, 

νοῦ. 39. ἀπο εν 

ἘΞΕΚΙΕ 
βαῤυλῶνα, τὸ βασιλικὸν ἐξέλιπε 

βασιλεύπαντος ἐκ γένους Δα 

φρέμενος, ὡς ἕτερα μὲν ἐπχγγειλαμίνου Θευῦ 

λαδόντα φημὶ, ἕτερων δὲ παο᾿ : 

ἐχδεδη κότων. Οὐκοῦν οὐ περὶ τῶν σωμοτιχῶν, τ 
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δὲ τῶν χατὰ ὰ 
τ 

οὗ δὴ μὴ γέγονεν ἐχ τοῦ κόσμου τούτου ἡ βασιλεία, 
ΠῚ ν 

οὐδὲ τὸν αἰσθητὸν τοῦ Δαῤὶδ ἐχληρώσατο θρόνον, ὃς 

τε τούναντίον καὶ πέπονθε. Τὰ οὖν οὕτως ἐναντία 

σύνεγγος τὸ προφητιχὸν ἐνέθηχε ἱπνεῦμα, πρὸς ζήτη- 

σιν ἡμᾶς ἀνεγεῖοον τῆς τῷ" ἐπανγελιῶν τῶν θείων 

ἐχκδάστεως. 

γογβ, 40, Διοδώρον. Ἢ χαὶ οὕτως Εἰπὼν, φη- 

σὶν, Ὦ Δέσποτα, τοῦ Νριστοῦ τὸ σπέρμα εἰς τὸν αἰῶνα 

μένειν, ἀπώσω τὸ σπέομα αὐτοῦ' χαὶ μὴ βεδηλώσε:» 

εἰπὼν τὴν πρὸς αὐτὸν διαθήκην, ἐδεξήλασας τὸ ἀγιχ- 

στήστιον αὐτοῦ, εἰς τὴν {ἦν κατέῤῥαξας, ἤτοι εἰς θά- 
᾿ 

νότον χαὶ μνῆμα τὸ σῶμα παραθοὺς 

“βχχληπίαν, οὖσαν οἶχουν χαὶ ἁγιαστήοιον αὐτοῦ, συγ- 
ἐᾶκφι ἥν ὅσα ἢ 

χωρήπας κατὰ καιροὺς παραδοθῆναι τοῖς ἐκ τῶν 
Εἶτ: : ᾿ πῆς Ξ3 ως ΤΠ ΟῚ ΜΙ 
ἀθέων ἐπενεχθεῖσιν αὐτῇ διωγμοῖς. Θεοῦ δὲ δοῦλος 

αὐτοῦ ἢ τὴν 

ὁ Χοιστὸς, ὡς ἀναλχδὼν τὴν τοῦ δούλου μυρφὴν (Ρλὲ- 

ἐφρρ. τι, 1), καὶ γενόμενος ἐκ τῆς εἰπούσης τῷ ἀγγέ- 

λῳ Ἰδοὺ ἣ δούλη Κυοίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ Ψ ι ἕ 
ὀῆμά σου {{π|ο. ἡ. ᾿Αλλὰ χαὶ πᾶσαν τῶν υἱῶν αὐτοῦ 

καθεῖλες ὀχυρωτάτην βοήθειαν, ὡς προχεῖσθαι πρὸς 

πᾶσαν ἐπιβουλήν. Φραγμοὶ γὰρ κατὰ τὴν Τραφὴν αἱ 

θεόθεν φρουρα!, Λέγοιντο δὲ φραγμοὶ ἀμπελῶνος τοῦ 
Χριττοῦ χαὶ οἱ θεῖοι ἀπόστολοι, οὕς καθαιρεῖσθα!: 

ὑπὸ Θεοῦ φασιν οἱ δοῶντες αὐτοὺς ἐσχορπισμένους 

χα! αχανθαλισῦξντας ἐν τῇ νυχτὶ τῆς παραδόσεως 
ἄρνες: , ; ὃ θαςοΣ 

᾿Ιησοῦ, Οἴπερ χαὶ ὀχυρώματα λέγονται, κατὰ τὸν 
ἫΝ, ᾿ ας Μεὲ ᾿ ν 

αὐτὸν χαιρὴν περιπισόντες δειλίᾳ' ᾧ ἠκολούθησε τὸ 

διηρπάσθαι Χριστὸν, ὃ ἐστιν αὐτοῦ τὸ σῶμα. ᾿γμεῖς 

γὰρ ἔστε σῶμα Χριστοῦ, καὶ μέλη ἐκ μέρους 

(1 (ον. χις 3. ᾿Οχυρώματα ὃὲ αὐτοῦ αἱ πανταχοῦ 
- .᾿ » - ΝνΝ 4 » 

ῬἘχχλησία:, γένοντο δὲ καὶ ὄνειδος ποῖς, 2ιὰ τὸ περὶ 
᾿ " ᾿ ς ᾿ 

αὐτὸν εἶναι, γείτοσι γαλουμένοις" οἵτινές εἶσιν οἱ δο- 

αὐτοῦ τῆς δι, νος " Ἀ 
κοόυντες τῆς Γραφῆς περιξγεαβαι, καὶ 
" ν δι παῖ 
Ἐχχλυσίας ὑπάσχειν ἐγγὺς, δι οὖς ὀνειδίζεται, κα- 

κῶς φρονοῦντας ἢ πραττοντας" ὥσπερ καὶ δοξαζου- 
ἐ κα - - ΝῚ , δὰ 

σιν αὐτὴν οἱ ὀρθῶς φρονοῦντες ἢ ποάττοντες, ΟἹ ὃὲ 

ἐχθροὶ αὐτοῦ χατεπαίρονται, ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ποάτε 
ἢ τ ΝΜ δὰ - τ᾿ - . 

τοντες ἃ δὴ παθεῖν συνεχώρησας᾽ ἐφ᾽ οἷς χαὶ οἱ μι- 

σοῦντες εὐφρχίνονται, μηδεμίαν ὁρῶντες ἀντίληψιν, 
ἐχ τῷ συμδάλλειν εἰς πόλεμον αὐτῷ τοὺς ἐχθροὺς, 

᾿ ᾿ Β - ᾶχον Η 
ὦστε δύήσαντας αὐτὸν ἀπα΄ “εἶν ἐπὶ τὸν σταυρὸν, χαὶ 

» . . . , Ὡ - 
ὅσα πρὸς ὕδριν ἐπενεγχεῖν. Ἴ τῦτα φασὶν οἱ Χριστὸν 
μὲν ποθοῦντες, χαὶ Πρόνοιαν ἢγούμενοι᾽ τὸν σκοπὸν 

δὲ 'νἡὴ χκαθοοῶντες, καθ᾿ ὃν οὐ φεισάμενος ὁ Πατὴρ 
“ὌΝ -ὖ “ Ν “νιν -2.᾿- - “" 

ποῦ ἰδίου Υἱοῦ, ἔκδοτον αὐτὸν ἀγῆχε τοῖς ἐπαναστᾶ- 
ἜΤΗ ἢ ΒΕ δα. “Π ΠΕΉΝΕΙ - τῷ ΥΩ Ξ σιν αὐτῷ. Π[χύσονται δὲ τῶν ῥηματων, μαθόντες τὴν ἢ νἣν ὑπονοεῖν ὡς εξ 

χατορθουμένην σωτηρίαν διὰ τοῦ θανάτου αὐτοῦ, οὐ 

μόνον τοῦ Πατρὸς ὑπὲο ἡμῶν παραδόντος αὐτὸν, ἀλ- 
λὰ Ε ν ως - ἰδεῖν ᾿ ͵ ν Ε ν Ξ ἃ ταἱ αὐτοῦ ἔχυτόν, Δέδωχε γὰρ τὴν ψυχὴν οὐ- 

τοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν (1 Τὴν. νι, 6). Τέως γε 
μὴν ᾧοντο χαὶ ἀπὸ τοῦ 
Χριστὸν, οὗ εἰογάσατο διὰ 

εὐῤάγθαι τε εἰς τὴν γῆς 

τοῦ Θεγῦ τεῆειχότος αὐτὸν 

χαθαρισμοῦ γαταλελύσθα: 

τοῦ οἵματυς αὐτοῦ, χατ- 

τὸν θρόνον αὐτοῦ" χαίτοι 

ὡς τὰς ἡ μέγας τοῦ οὐρα- 

νοῦ, ᾿Ορῶντες γὰρ αὐτοῦ τὸ πάθος χαὶ τὸν σταυρὸν, 
νὰ γ ἡ Βα δεσας τον δοξῶξι ον κι 
εὐοζαν τελὸς εἰληφέναι τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, σμιχρυν- 

θεῖσαν χαὶ ἀνατραπεῖσαν, ἐπὶ τῇ χατὰ τὸν σταυρὸν 
αἰσχύνῇ γεγενημένη περὶ ἧς ὁ ᾿Απόστολος εἶπεν, Ὃς 

ὉΙΟΏΠΟΝΙ ΤΑΆΒΕΝΘΙΒ 

Χριστὸν ὁ ἀψευδὴς θεὸς ἐπηγγείλατο" Α ἀντὶ τῆς προχειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταὺ- 
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. 4: ᾿ " 

ρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας [(Πεῦν. χι!, 2), ἵν᾿ ἐκ 

υϑχρῶν ἀναστὰς μηχκέτ' ἅ χαταλελυμίνος ἀπὸ γαθα- 

οισμοῦ, ἀλλ᾽ ἐνεργῶν αὐτὸν αροι τὴν ἀιμχοτίαν τοῦ 
κόσμου' γχατὰ τὸ, Καθαρισμὸν ἀμχρτιῶν ποιησά- 

᾿ εκἡἶδν ἐν 
μενος ἐχάθισεν ἐκ δεξιῶν τῆς μεγαλωσύνης ἐν 

ε ᾿ ἶ ; τ ἢ, ὦ 
ὑψηλοῖς (Η6.»»Ο. τ, 8), ἀνωρθώμένον ἔχων καὶ βεύαίως 

ἱδρυμένον τὸν θοόνον' ὅν μαχροήιενον, καὶ αἰώνιον 
διαμένοντα ἔχειν λέγεται εἰς ἀεί, 

γο6τ5. 80. Διοδώρου. "Ανω μὲν ἔφην, ὡς τὰ ἐλέη 

σου εὶς τὸν αἰῶνα αξνε' ι . χαὶ διαπεσεῖτα: τῆς σῆς 

ἐπαγγελίας οὐδέν: ἀξιῶ ὃὲ μαθεῖν) αὐτὸν τὸ λανθά- 

Ἰ κότε ἥξε:" ὡς οὗ πρόῤῥηπις τῶν σχυθ νον, καὶ πότε ἧξε:" ὡς οὖν ἡ πρόῤῥνσις τῶν σχυθρω- 

ποτέρων ἀπήντηχες, οὕτως ἀχύλουθον, χαὶ τὴν τῶν 

χρειττόνων εἰς ἔργον ἐλθεῖν' τὰ αἰώνια σπέρματα πε, 
Β χαὶ τὸν θρόνον Δαδίξ, Ταῦτα μὲν οὖν πάλαι ποοσεδο- 

χᾶτο προωύταις, ἡμῖν δὲ νῦν δι᾽ ἔργων ὀοᾶται, διὰ τῶν ἐς ροών, ς. ἘΠ ε ἐργῶν ἡρᾶπαι, ὃ« 

εἰς τὸν Κύριον Ἰγσοῦν Χοιστὸν ἀποτελεσμάτων, 

Ρϑαι. υυΧΥΧΧΧΙΧ, 1α (ἰὰ]ο. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ ψαλμῷ 

τὰς συμφυρὰς διηγεῖται τοῦ λαοῦ τοῦ ἐν τῇ αἴχυν- 

λωσίᾳ καὶ εἰσάγει αὐτοὺς ὥπσανε! δεομένους τοῦ Θεοῦ 
ἀπαλλαγῆνα: τῶν χατεχόντων αὐτοὺς ἀνιαρῶν, Δείς- 

κνυσ! ὃὲ χαὶ τὸ προοίμιον τῆς δεήσεως ἐπίτασιν, 

καὶ ὅτ' ὠφελημένο! ὑπῆργον ἐχ τῶν συμφορῶν. Οὗ 
γὰρ ἠμέλουν πρὸ τούτου Θεοῦ, ἐπὶ τοῦτον νῦν τὴν 
κατχρυγὴν ἔχειν ὁμολογοῦσιν. 

ἕ τ Ἂς ὅσω 
γοτβ. 1. Διοδώρου. Λέγοις δὲ ὄρη, μὲν ἑδραζόμενα 

τοὺς ἀποστόλους, γῆν δὲ πλασσομένην τὴν χαρποφο- 
Μὸν ὁ ΤῊΣ ἀπο τις 

οεῖν δυναμένη» ψυχὴν, οἰκουγένην ὃὲ τὴν ᾿χχλησίαν, 

καῇ ἣν οἰκοῦσιν ἄγγ:λος, δόγματά τε ἀληθείας χαὶ τοῦ 

Πνεύματος τά γαρίσματχ, Πρὸ ὃὲ τούτων ἁπάντων ὃ 
Θεὸς καταφυγὴ τοῖς προνήταις γίνεται, ὁ αὐτὸς ὧν 
κων ἢ ὅπ, ΣΝ, δ, τῶν 
ἀεὶ ἀτοεπτοῦ ἔχων τὴν ὕπαρξιν, Τὸ ὃξ ἡ αἷν οὐ τοῖς τότε 
μόνον, φησὶν, ἀλλὰ τοῖς καθ᾽ ἔχζστην γενεὰν σὲ ςο- 
»“ - “ κι “- ᾿ν. : Ἷ. 

δηυμένηις ἈΛτα ΣΟΥ, ἐγενήθθς ναὶ ἡμᾶς ὃς οιοάσκει αὐἱ 

καταφεύγειν εἰς ἕτερον. Σαφῶς δὲ Σύμιμοχος ἐξέθωχεν, 

ἐν ἑκάστῃ γενεᾷ, Φυσιχῶς ὃς ποὺ τοῦ ὕρη γενηθῆναι 
ἢ τεχϑῆναι, ὡς ὃν μὴ ἅμα τῷ ψενέσθαι τὴν γῆν, τῶν 

ὁρῶν συνυπαρξαντων αὐτῇ, φόντων ὃξ χατὰ μιχρὸν 
νῆα. δες πθεθμε, τς μἶ “ 
ἐξ αὐτῆς, γαράπερ ἐκ τόχου πρὸς αὔξησιν ἐπιδοῦνχ! 

καθὼς χαὶ τὰ τιχτόμενα βοΐφη,. Φασὶ τοῦν ε 

νῦν τινες τῶν “υσιολόγων αὔξειν τὰ ὄρη, καὶ τὰς πέ- 

τρᾶς γίνεσθνι μείζους γινομένας ἀεὶ διὰ τίνος διὰ μα- 
χρῶν περιόδων προσθήκης, ᾿Εἰπειξηυ, δὲ καὶ ὠδινηῦκ- 

ναι τὴν γῆν χαὶ τὴν οἰκουμένην εἰοήχασιν οἱ ἔραη» 

νεύσαντες ἀχολουθήσαντες τῷ ᾿Εὔραϊχῷ, ἔστ' καὶ τὴν 
"ΕΣ 
Ἐ2Ω2) πρυελθοῦσαν στοιχείου, 

Εἴρηται γοῦν ἐν τῇ Κοσμοποιίᾳ. Ἢ δὲ γῇ ἦν ἀόρα- 

τὸς χαὶ ὀἀχοτχσχεύαστος (()0η. ι΄ Ὁ), ἀφανὴς γὰβ 

ἦν, οἱονεὶ κυουμένη καὶ συγγαμδανομένη, ἐν τῇ φύ- 

σε: τῆς ὑγρᾶς οὐτίας" ἀπεγεννήθη ὃὲ ὁπηνίχα εἶπεν 

ὁ θεὸς, Συναχηέτω τὰ ὕξατα ὑπηοχάτω τοῦ οὐρα" 

νοὔ εἰς συναγωγὴν μίαν, χαὶ ὀρήτω ἡ ξνρὰ, Καὶ 

(θη. ἃ, 9), Βουλήέσε: Θεοῦ γὰρ 
συνεπαγη" καὶ ὥσπεο ἀθρόως ἀνχδο» 

θεῖσα προῆλθεν εἰς φῶς καῃάπε ἀπὸ Ὑσστρός. 

τῇ Ἔ 
εγξνετο οὕτηως 

ἐπλά:θυ τε καὶ 

μῷ τὸ πρόσωπον εἰσάγει τῶν διὰ Χριστοῦ τελειουμέ- 
νὰν ᾿ ΟΝ πες 

νων, καὶ νικώντων δι' αὐτοῦ τοὺς νοητοὺς ἐχϑουὺς 
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ἀρχὰς δηλαδὴ καὶ ἐξουσίας, χαὶ τοὺς κοσμοκράτορας 
τοῦ σχότους τούτου, χαὶ τὰ πυνευμχτιχὰ τῆς πονὴ- 

. ᾿ ἐν " ἣν » Ἂς ἐν Ἐπ ρίαν, καὶ αὐτὸν τὸν ἀλιτήριον Σατανᾶν" οἱ χαὶ πολυ- 
, ὅτων - ῃ ͵ τρύπως διὰ τῶν προχειμένων χατασημαίΐίνονται, φό- 

θος τὲ νυχτερινὸς, χαὶ βέλος μέρας πετόμένον, καὶ 
πρᾶγμα διαπορευόμενον ἐν σχότει, χαὶ σύμπτισμα, 

μόριὰ- 
χαὶ δρὰ- 

«αὶ 

βασιλίσκος, καὶ λέων, 

ΕΝ 
καὶ δαιμόνιον μεσημδρινὸν, καὶ χιλιάδες, 
δες τ  σξΞ. “ἢ 
ΜᾺ ἢ Δαν τ ν χων κατὰ τούτων δὴ πάντων νἱχὴν ἀναγορεύε: τοῦ 
θεοῦ ἀνθοώπου. 

Ἄτῃ 3 ὸ ΜΕ 
ἵεγβ. 1. διοδώρου, Ὃ μὲν πρότερος λαὸς, ὁ διὰ 

τῆς προηγουμένης Μωσέως προσευχῆς ἀπηκλαυσά- 
μένος ὡμολόγει φάσχων' Ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ 
ὀργᾷ σοὺ δαὶ, τχχχιχ, Ἢ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα ἐδη- 

λοῦτο διὰ τῶν ἐμφερομένων, Ὃ δὲ μέλλων συστήσε- 
σθα: ἐδεν διὰ Χριστοῦ λαὸς, ἐπὶ τῇῷ 

βου ἡξΐα Ὑψίστου πεποιθὼς ἀεὶ ἐμωΐνε 

ὑπ σκέπη» τοῦ Θεοῦ - 

ἐχεῖνον τῷ Θεῷ 

τοῦ ὡς ἂν 
ΝΣ ἜΣ τὰ Ἅ με δε 
ἐδ αὐλιζόμενος, καὶ οὐδένα 

σμῶν ἀποστραφήσεσθαί ποτε βουλύσεται, 

ἐφ᾽ ἑγάστῳ ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ, ᾿Αντιλήπτωρ μου εἴ 
χαταφυγή μου' ὁ. θεός ἐλπιῷ ἐπ᾽ 

τῶν 

ἀλλ᾽ ὁ 

καὶ 

πεισα 

βου, αὐ- 
τόν, 

Υριβ. ἀ. Διοδώρου. Πρόχός σου γενήσεται, γχαὶ 
κατακαλύψει σε Ἐρ πο ΕΑΣΙΣ Τέθειχε δὲ τοῦτο ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν πρώτων ἐν πολέισις ἐστώτων, χαὶ 

τοῖς μεταφρένοις χαλυπτόντων τοὺς ὁὀπισῦεν. 
᾿ Σὰ 

γὰς γὰρ γαλεῖ τῆς 
Γ 

ὃς 

Πτέρυ- 
Προνοίας τὰς ἐνεογείας, Τίθειχε 

τοῦτο τῇ τῶν δονίθων εἰκόν. ψρητάιλενος χαὶ 

γὰρ ἐχεῖνοι τοῖς πτεροὶς τοὺς νεοττοὺς 

τηυσι. 

Ὡὰ 
συγχαλ 2τν 

8785, 8. Διοδώρον, Πρόσωπον τὸ τοῦ 
παρεισάγει λέγων παρ’ 

Ἰκαὶ 
Ὅτι ἐπειδάπερ ἔθου τὸν 

ΙΣ , 

ἐλπίζοντος 
ἣ Ξ ς ς " το 
ἐχυτυῦ πρὸς Θεὸν, ὁτι αὐτὸν 

: ᾿ς αὐ ὧν , 32 - - , 
ἔθ:το τὴν ἑλπίοα, πάλιν ἐπιφωνεῖ τῷ τοιούτῳ᾽ 

Ὕψιστον ὥσπερ οἴκον ἄσφα- Ἷ ὟΝ 
οὐξὲ οἵκης ὁ 

σὸς πληχθήπεται θεηλάτοις πληγαῖς, Δῆλον γδ, ὡς 

; ἐὰψου κῳς ἢ ᾿ 
λείας, ποὺς οὐδενὸς χρατηῦ ἔσῃ κακοῦ, 

ν"  άςδι ᾿, αἴ ἀπ Ἃς ἢν." π 
εἴ τ' πάθοι δίκαιος καὶ οἶκος διχαίου, ἀγώνισμα τοῦτο 

Ἐπ , Ἶ 
ἐξ ἀδίχων ἀνθισταμένων, χαὶ οὐ κολάσεις παρὰ 
Βεοῦ. 

οΥβ, 11. Διοδώρου, Ὥσπερ γὰρ οἱ κατὰ σάρχα 
Γὼ δ ψ. ᾿ - 

πατέρες ὅταν ἴόωσιν ὁδὸν τραγεΐῖαν γαὶ δύσδατον, 
ἁρπάζουσιν εἰς γεῖρας τὰ βοέφη, καἡ ὅρα πὼς ἀδι- 

τῇ πὸ δ ἵν 
χη τρυφερὸν ἔχοντα πόδα, 

ὁὰοῦ βιναστὸ δυνάμενχ οὕτω καὶ αἱ λογικαὶ δυνάμεις 

τῆν: ᾿ ᾿Ἂ 
χαὶ οὐπὼ διὰ σχληοᾶς 

τοὺς οὔπω πονεῖν ἰσγύ οντὰς, νερὸ 

διάνοιαν ἔχοντας. οὐχ ἐῶσι 

ἀλλὰ παντὸς πειρασμοῦ, μὴ ἅρα πως ὁλι- 
τ . Ν - “- 

τωρήσαντες ὑπὸ πόδας ἸΌΝ ΝΟ τὸ χα ας 

πρεπῇ ὃὲ πως τὴν 

πονεῖν ὑπὲρ δύναμιν, 

ἐξέλχκουσ! 
χαὶ 

ἀπαγορεύσωσι τὸ βούλεσθαι δουλεύειν Θεῷ, 

6 γβ. 13, Διοδώρον. Λέων μὲν οὖν χαὶ δράχων χαὶ 

βασιλίσκος νογθείη ἂν αὐτός - ὁ Σατανᾶς, χαὶ οἱ 

πονη οἱ, οἱ τὴν ἐχυτῶν 

σκότους εἰς 

βασιλίσχος 

το δι ἐκείνου 

συναποστάντες αὐτῷ ἀγγελοι 

ἀρχὴν μὴ τηρήσαντες, οἷς ὁ ζόφος τοῦ 

τὸν αἰῶνα τετήρηται, ᾿Ασπὶς γὰρ χαὶ 

νονθείη ἄν λέων τε χαὶ δράχων χαὶ οἱ 
θελήμασιν ὑπηλετεῖν εἰωβότες, 

δυστοοπία: τ μομὴ ὙΠ 

νῦν ἃ τ 
χαὶ τῆς ἐνούσης αὐτῷ 

οἱ πικροὶ χαὶ δεινοὶ χαὶ Πα 8: 

λεποι, οὗ τῶν ἀγοίων θηρῶν οὐ 
. 

ὅ 
δὲν διαφέροντες, ἀπο- 

μιμούμενοι δὲ καὶ τὴν τῶν ἰοδόλ ὄλων πικρίαν, Καὶ, εἰ 

ΤΠΑΏΜΕΝΤΑ ΙΝ ΡΒΑΙΜΌΟΒ, 

6 
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ἁ βούλει, δέγον ὄφεις τε 
σἰων αἱσέσεων εὑρετάς. 

γον5. 15, 
Θεὸν ἔχειν 

τοῖς ἐχη»οἷς 
εἰναι 

καὶ βασιλίσχους τοὺς τῶν ἄνο- 

ἪΝ; 
Τι 
Ἐπ ἔτοι μον 

Διοδώρου, τούτου 

ϑυήθειαν 

ἀντιτάττεσθχ: : λίάλιστα γὰρ τότε συν- 

χεεία, υλιδερὰ καὶ περιστατικὰ 

περὶ ἡμᾶς. Οὐ μόνον ὃξ αὐτὸν ἐλευθερώσω τῶν λὺ- 
ἀπεογάσομα!. 

μαχαριὠτερον, 
. 

εἰς ποοεσχευσσμένον 

νι 
αὐτῷ ὅταν ἢ 

πεοίδλεπιον 
σμσα. κρ ὯΝ 
ἀλλὰ γαρὰ γυὶλ αὐζα 

θλιόο- 

πηρῶν, φησὶν, ἀλλὰ καὶ 

ΟἿ ἃ ρλίψις οὐκέτι θλίψις: 
διὰ τὸν συνόντα χαὶ κοινωνοῦντα γα. πδὲς 

μένοις. 

Ῥϑαν, ΧΟΙ, ἴα ἱναΐο. Διοδώρου, 

ἦτο! τὸ Σάδύστον εἴη ἂν ἢ μέλλουσα χληλονομία, 
: χαὶ μὲ το 

Ὃ παῤδόχτιπμὸς 

ΤΑΝ ᾿ς ἈΨΩ͂Ν ; 
ἀνᾶπαυτ'ις τοὺς ἐνθάδε πόνους 

ἀμοιθὰς ἡ μῶν δηλονότι 

χείνην τὴν 

ἀποληψομεένων. 

γενηπουέντ, ἀνάπαυπτιν, Ἔστ' ὃς ἘΠ ξ 
“π ν Η ᾿ Ἢ τ ἐχυξιθε αν 
δῆς ὅλος ὁ σκοπὸς πεῖς εἰν ἠπέραν, τοῦ δυβηθαθου 
εἰκὼν δὲ ὥσπερ ἐστὶ τὸ Σχδόατον τῆς ἂν Χριστῷ 

ζωῆς, χαὶ τῇς ἐλειηηοδελ, πολιτείας ἥν αὐτὸς ὁ υἷν 

κεκαινοτόμηχεν ὁ Σωτὴρ μεταδαλὼν, τὰς 

σειὰς εἰς τὴν πνευματικὴν λατρείαν, 

65. 11. ΔΑ ΘΟΙΘΡΣ Τὸν 
εἶναι! ᾧ κέρας ἐπὶ τοῦ μετώπου ἐγήγεοτ 

μονοκέρωτα 

χαὶ ἄρραυστον᾽ ᾧ χεχρου μένον πρὸς 
Πρ ἐξ " ἡ τ ν- ἡ ἀπ σασνα 
ζώων, αϑὶ νικᾷ κα! περιγινεται" χα! 

καὶ δυσάντη͵ Τούτῳ τῷ μονυκὲ: 

τὸν νέον λαὸν ἡ θεία Γραφή. Νέον δὲ ὅταν εἴπω ΛΑαὴν, 

τὰ ἔθνη. 

πον. ὀτὴ ς ἜΞΣ 

οἱ πανπα νενικήσασ!: 
ἴξε; Ἷ 

χαὶ χέδροις τοὺς 
τοὺς διὰ πιστεως νόει, 

6 γβ. 13, Διοδώρου, Φοίνιξι δὲ 
ἐν Χριστῷ παρεικαάζειν 

γράμμα τὸ ἱερόν, Φυτὸν 1ἀ} ἐστιν ὁ φυίντξ ἀειθαλὲς, 

Ἧ ἜΝ 4 εν 
δεδιχαιωμένους ἀξιυϊ τὸ 

: ι Ἦ ἐ »» ᾿ 
εὔριζόν τε, καὶ ὑψηλὸν, χαὶ εὐχάρδιον, εὐώδη, χαὶ 

ΝΡ κα ΕΘ: οὖϑι 
γλυκὺν ἔχον τὸν χαρπύν. Τοιοῦτοι δὲ πόντες οἱ τὴν 

ἣν “", 

ἐν Χριστῷ δικατοσύνην ἔχοντες" ἔστυκασι ΠΕ ἑδραῖο! 

χαὶ ἀχατάσειστοι, λευχὴν ἔχοντες τὴν χαρδίχν. Οὕτω 

που καὶ ὁ ψάλλων φησί, χαθα»ὰν κτίσον 

ἐν ἐμοὶ, ὁ Θεός (Ρ5αἰ. τὴ. 

Ῥϑβαι. ΧΕΙ, νϑνβ5. 4. Διοδώρου. Θάλασσα πολλ 
ι 
ῶ 

Καρδίαν 

μὲν ὁ βίος, πολλάκις ὃξ τὸ μυστήσιον λέγεται" 
5» . 

μὲν διὰ τοὺς ἕν αὐτῷ χινδύνους καὶ πὰ νον τὰ τῆς χα- 

κίας θηρία' ὡς ὅταν οὗτος ὁ Δαδὶὸ λέγῃ Αὕτη ἣ 

εὐρύχωρος" ἐκεῖ ξοπετὰ, 

ὧν οὖχ ἔστιν ἀριθμός {Πφαἱ. σι, 25). 1 μυστῆ- 

διον δὲ, διὰ τὸ ἀμέτητον αὐτοῦ καὶ ἀκατάληπτον. 

θχλασσὰ ἡ μεγάλη, καὶ 

“Οὔεν φησὶν ᾿λμύαχούμ (Ηαδαο, πὶ, 15)" Ῥπεδιδν- 

σας εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου ταράστοντας 
ἀκπφηθβμε, : ἡ“ 

ὕδατα πολλά ἵπποὺς τοὺς ἀποστόλους διὰ τὸν 
᾿ Ἵ 
ὕδατα πολλὰ, τὰ κατὰ πᾶταν τὴν 

τῆς ᾿χχλησίας βαπτίσμα- 

ταύτης τὶς θαλζσσης χαὶ τῷ 

ὑδάτων τῶν 

δρόμον χαλῶν, 
οἰκουμένην τελούμενα διὰ 

ἀτός, Περὶ 

μελωδοῦντ' πρόκειται, Ἢ γὰρ ψωνὴ τῶν 

πολλῶν, τουτέστιν, ἡ τῶν πανταχοῦ βαπεισμάτων 

ἐνέργεια, ῃαυμζεσῦχι τοὺς μετεωρισμοὺς τῆς νη 

τῆς θαλάστης, τὸς θεωρίας δι λχδὴ, καί τὰ ὑψτ τοῦ 

μυστηοίου πεποίηχε, θαυμάζεσθαι ὃξ καὶ τὸν Θεὸν 

νῷ» εἰπεῖν 

ἐν ὑψηλοῖς, ὅτ: διὰ τῶν ταπεινῶν ὀψηδὰ, καὶ διὰ τῶν 

υιχρῶν μεγάλα ἐθχυματούργησεν, 
ν᾿ Ν - 

Ρβαι. ΧΟΤΠ, ναῦβ. {, ἀιυδώρον. Ὁ τῶν 

Αύριος ὑπάρχων, ἐν αὐτῷ τῷ 
ν σεὼν θεὸς 
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ἐπαῤἷ)ησιάσατο, Τὸ γὰρ ἀχοιδῶς ἐπίστασθαι τῶν α ἀποδίδωσιν; ᾿Αφαν!εῖ αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεοὺς ἡμῶν 

χρομένων τὰ ποάνιατα, χαὶ αὐτῶν τὴν ποίρεσιν 

τῶν ἐνευγούντων σὐτὰ, μετὰ παῤῥησίας ἐπάγει τὰς 

ἐχδικέστιε" τῶν ὄλλων κοιτῶν ἔσηοτε σφαλλομίνων, 

ὡς μὴ χυτὰ ἀναλογίχν τῆς ποτότητος τῶν ἅμαρτα- 

νομένων ἐπάγειν τὴν τιμωρίαν" ἐφὶ ᾧ χαὶ αἰσχύνε- 

σῴχι σουθαίνει τὸν κρίνοντα, ὡς καῇ ὀεώντως ἐπιτ'- 

μάσαντα τοῖς ξχλωχόσι τῇ καχίᾳ' μύνου παῤῥηπια- 

λέγοντος" Ὃ μέτρῳ 
ἀττοεῖτε ἀντιμετρηδήσεται ὑμῖν (ἡϊα ἐκ. νι). ᾽ΑΔπο- 

διγούς γὰο ἐστιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔογα αὐτοῦ (Π0)}. 
ι, 6). 

γεγβ. 7. Διοδώδου, Ἔλέγχων αὐτῶν τὴν ἁμαρτίαν 
ὁ θτὸς οὐκ εὐρὺς ἐπήγανε τὰ ἐξ ὀργῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἀγα- 

ζομένου ἐν τῷ ἐχοιχεῖν τοῦ 
τω 

θὸς χαὶ φιλάνθρωπος, χαὶ ἀπαραόλητιν ἔχων τὴν 
ἡμερότητα, χαρίζεται μᾶλλον αὐτοῖς τῆς νουῃεσίας 

τὸ φάρμανον, χαὶ τὸν τῆς χατιηγέσεως ἐξαστύει λός- 
γον, Σύνετε δὴ ἄφρονες, ὡσεὶ λέγων" χἂν ὀψὲ ἢ 

καὶ υὖν γοῦν φρονήσατε, ἐχεῖνο χαθ' ξαυτοὺς ἐννε- 

ἀκοὴν αὐτὸς οὐκ 

ὀφθαλμὸν οὐχ ὁρᾷ; ὁ 

πάντων ἡμῖν τῶν ἀγαβῶν χοογγὸς αὐτὴς ἐστέσηται 

νογκότις, Ὃ φυτεύσας ἐτέοοις 

ἀκούει, ὁ πλάσας ἡμῖν 

τούτων; (ὐχοῦν τὰς τῶν ἀτωυνέτων ἀρέντες νῶμας 

μυνημονεύσωμεν λέγοντος τοῦ ποροιμιαστοῦ ; ̓Ωρθὰς 
τρογιὰς ποίει σοῖς ποσὶ, γαὶ τὰς ὁδούς σοῦ χατ- 

εὐθυνῶν (βγου, ιν. 30). ᾿νώπιον γάρ εἶσι τῶν τοῦ 

θεοῦ ὀφθχλμῶν ὁδοὶ ἀνδρός" εἰς δὲ πάσας τὰς τρο- 
, 

γιὰς αὐτοῦ σκοπεύε:, Οὕτω διαχείμενοι τὸν ὁρρὸν 

χαὶ ἀπώμνητον διαζέσομεν βίον, ὡς ἐφυρῶντος Θεοῦ, 

γογο, 117. Διοδώρου. Ππρχχαλεῖ ὁ Θεὸς τοὺς χά- 

νουτας ὁπὲρ ἀδετῆς, τοὺς πονοῦντας δι᾽ εὐσέδειαν, 

τοὺς κατορῃοῦν ἐθέλοντας τὸν ἀσέσκουσαν αὐτῷ πο- 

λιτείαν, τοὺς χατανεχροῦντας τὸ χίνημα πῆς σαρχὸς, 
καὶ αμρομίνους τοῖς ἰδίαις θελήμασιν, ἕως ἄν τὸ 

σπουδαζόμενον χατοςθώσωσιν. 
γγ5. 28, Διοδώρου. Τοῦτο δικαίου Κριτοῦ, ἀπο- 

δοῦναι τὴν ἀνομίαν τούτοις οἵπερ αὐτῆς τὴν αἰτίαν 
δεδώκασιν. ᾿Ανγομίαν ὃὲ νῦν τὴν ἡτοιμασμένην ἐπ᾽ αὖ- 
τῷ τιμωρίαν ἐχλάμδανε. Διόπεο ἡ Ι΄ χαὶ ζ΄ ἔχϑο- 

Α ἢ Ἂ ἜΝ ὑπ τὰ σὶς τὰς ὀδύνας αὐτῶν φησὶν, ᾿λλλὰ πῶς αὐτοῖς 

Ρβαυ. ΧΟΙΝ, νρῖϑ. ἃ. διοδόσνου, Ἡροΐους θεούς; 

λρα ψτυδωνόμουτ; Οὐ τὸ 
; ταὸΣ ᾿ 
τ γσιν, ἀλλὰ ποὺς 

ἢ»: ἐμ" , ι ᾿ 
ραν καὶ πέτῖν τ Ξ, ἐΠὯ π᾿ αὐλες, Αἰοξ εχρῦεν τοις 
ω » , Ὁ ἀε ὌΝ 

ἄνω δυνάμεις, καὶ ἁγίους ὃ 

οἷς τὸ τῆς ρεύτητος ὄνομα δέδηπαι παρὰ τοῦ πάντων 
ὁ ς αὐτῶν χαὶ ὃ 

ξΞὺς θεῶν Κύριος 

ἐπέχεινα τιμῆς ἕνεχα καὶ ὃ 
ψαλιυιμθὸς διαμην ονεύθε. λξγοιν" 
ἔλάλησε, καὶ τὰ ἑξῆς. 

675. 8. Διυδώρου, Τὸ 

πᾶντα τὸν παρα-τείνοντα τ ἥ 
Ἕως ὁ 

σέμερον ὃ ᾿λπόστολος εἰς 

ζωῆς ἡμῶν χρόνον ἐξεί- 

ληφε, απ. τὸ, τὸ σέαμερον γαλεῖται 

καὶ ἐμᾶς ὁ λύγος, ἐν- 

πεῦθεν ἀπάρξασθαι τῶν πατνηγγελμένων, χαὶ πϑοῦ- 

ἐχε:ν τοῖς εἰοταίνοις γα μὴ ζηλώσωμεν τὸν λαὸν 
ἐχεῖνον, ὃς ἀκούσας οὠνὴν Θεοῦ ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν 

ἔοη μον ὀπτασίας, ἐσχληρύνῃη τὴν καρδίαν ἐν τῷ χαιρῷ 

τοῦ πειοχσμῦ, ὁπηνίχα παντῶν τὰ χῶλχ χατ- 

ἐστοέοθη ἐν τῇ ἐρήμῳ, διὰ τὸ παραχοῦται τῆς φωνῆς 

τοῦ Θεοῦ, ᾿Ππειδὴ γὰρ εἰς 

ρ0εὖν οὐκ ἐδουλέρησαν γῆ 
τὴν ἐπηγγελιένην εἰσελ- 

ἀλλ᾽ ἀντεῖπον χελεύοντι ᾽ Ἴ 
φώς ῆσ, τὰν ὅς Ἄν τνν τὸς Ἀν 

τῷ θεῷ, δέος ἄλογον προδαλλύμενο: καὶ δειλίαν, καὶ 

φάτχοντες" ὡς αὐτοὶ μὲν ἀνατρεθέσονται, δηριάλωτα 

δὲ τὰ παιδία γενέτονται, Τότε δὴ τὸν τευσχουχοσταῖον 

αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρέμῳ διαγαγεῖν παρεσχεύχσε γρόνον, 
ἕως αὐτοὶ μὲν χαταυνχλώθησαν, οἱ δὲ παῖδες ηὐξέρθηπ- 

σαν, 
Ῥβαι, ΧΟΥ͂, τοῖβ. {. διοδώρου. Καινῶν χαὶ νέων 

“ ἘΣ ᾿ ἢ ἢ Η͂ ᾽ -» ἄν κἃ 
ἀγαθῶν ἐπαγγελίας περιέχων, γαὶ οὐ τῷ ᾿Ιουδαϊκῷῳ 

υὖνον λχῷ, ἀλλὰ πάσῃ τῇ γῇ προσπεφωνημένας, 

τοῖς ἀποστόλοις τὸ Πνεῦμα παρακελεύεται τὸ χαινὸν 

ἄσμα, τουτέστι, πὴν νέαν Διαθήέχην ἐξηγεῖσθαι τοὶς 
: ᾿ Ἶ 
ἀνὰ πᾶταν τὴν οχουμένην ἔθνεσι, 

γοΓβ. 6. Διοδώρου. Ὁ τὸ τῆς ἀρετῆς χάλλος χαὶ 
"Ὡ Φ Σ Σὲ “ΦΥ͂. "- ““- ξνος, ΧΧα' τῶν Φυ λϑῸν, ταυτὶ ΔἸΞ ὡραιότητα χεχτ" 

εὐχαριστίαν ἐξομολόγητιν, 

Θεοῦ χατὰ τὸν ἃ: 

ξνώπιον πατίστατα: τοῦ 
ΕΣ πὰ ΝΣ πω, 

οὐτα Ζῇ ὐριος τῶν δυνάμεών, 

ᾧ παροίστην ἐνώπιον αὐτοῦ. [αντὺς ἀμαρστάνοντος ΐ ἢ ὄ ν᾿ ἐδ Ἂ ε 
φεύγοντος ἐνώπιον Ἰστασῆχι Θεοῦ, Οὐ διχμενοῦσι γὰρ 

παράνομοι κατέναντι τῶν ὀρθλλμῶν σοῦ, 

ΑΌΘΕΝΘΑ 
Α1) ἈΡΡΟΤΙΝΑΤΙΙΠ ΜΕΤΑΡΠΕΛΘΙΝΊΝ ΡΘΆΙΜΟΝ “, 

(Θαρτᾷ οο]. 1937.) 

ἈροΙ πα Μία θ ἢ γᾷβ] δρ βίο στρ ἀαπὶ ἡπησαραίοτία ἰπ σοάίσα ᾿γώτη Π ατισῦα Ματοίαπο σοπ δ᾽ Ππτῃ 
βύππιθι ἀθ ΟΠ βρη πὶ 1 σοηνθτρη 5. ΒΒΆΠ 15. ἀα ΠΓ Β᾽ τα ἢ ἃ πιοὴν πι15 αἰλοῖαν Θχρολὴςν ΠΟ ἀραιὰ ΒΥ 
ἈροΠίμΑΡ Ρανκίθηβὶ Δι 1580. 85. πόποι Ἀμροπά, δὰ Βέυθυΐας νασαηε Ψοίολίοι ῬΘ σα ἀπ [Ὁ Ρα 518 
Αν Τύξε, ἰοὰν. ΠῚ, Ρ. 163, ἀπάτῃ, ποία] ὁσῃ πα! αἰτὴι5. οὐσαν νι, αν εἰς ἰοϊατ ἰδϑογιθοπάδωιν ἀπχίηιαϑ. 
ἕὰ ἰβίνασ, γε ῆἶχο ἴα], τς τὴν Με- 

Ἴλπομα! ἀθανάτοιο Θεοῦ χεχορυθμίνος εἶνα! [4] 

Σοὶ χάριν ἀντὶ πόνων φορέειν, χαὶ χέρδος ἐπ᾽ ἔργῳ 

Ὥρατιν τοῦ Ψαλτηρίου προθεω σία, Θλ. ΒΘΠ]ΌΒΙΒ : 

Καὶ τυολὸς γεγαὼς. δοκέειν φάος ἄλλο χουμίζειν, 

Ναρχιανὲ κλυτόμητι" τί γὰρ νύτοι ἔπρεπεν ἄλλο, 

(α) Βαπάϊηϊ. (αίαίου. ουὐδά. ὥγαο. διδίϊοιλ. οάΐοθο } αυμ"θνιίαπις, Ῥ]αϊ. Υ, 
(() Οἴμη. 
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Ϊ τὸ μὴ ἐς ρίρμενς σεθεν ἄξιον ᾿ οὐ γὰρ ἐφετμὴς ἃ Καὶ γέρας ἐν τοιοτσῆσι μιῆς θεότητος ὁπωπαῖς" 
υἰς ὦ δὴν κάλων ἡ Ὑ- ὃξ το: πὶ εἰναι Υἱός οὐρανόθεν μετ᾽ ἀνάστασιν ἄλτο Θεοῖο, 

ναὶ : ον φ: μοὶ ποῦ ον ἐγοί: 2ειν, ον πβινύπεδθοσις μερόπων πυνίχευεν ἀλιτρῶν 

τὶς ἂν δ᾽ ἐπέων ὧν οὐέ ἐγξαο, ΠΟ ΡΣ ἰς ἔνα τιιρέεντα πάλιν μετὰ ὀετμὸν ἐλάση, 

πων 3. βεμελημένος ἄλλο τι ὀξζειν Ἰύδοχίη τ᾿ καὶ γλῶσσα πᾶλιν χήσμοιο νένηται, 

ΞΈΡΕΙ, ἢ ΟΠΕΙ᾽ θ᾿ ἀρεταῖς μελοπηῖζα φίυ ξι" Γλώσσῃς ὃ Ἰευδς προφανὲν φλογέρῃσιν ὁμοῖον 

Τοῦτο δ᾽ ἄρα πρώτιστον (9) Θεὸς πόρεν ΡΥ ᾿Αντιθέων πυρόξν » χεφαλῇς ὑπερέζετο φωτῶν. 

ΣΙ ΨΨΗΝ, ᾿ : [ἔργον. Χοιστοῦ ὑποδρυηστέρας ἀσιστοπόνοιο διδάσκων 

Δνόράσιν οἴσι θεὸς μελετῶν, χαὶ δῶρα Θεοῖο, Γλωσσῶν ἀφραδέων πονχλνν ἢρόον᾽" ἔνῃεν ἄκουον 
Τοὔνεχά μοι βάζοντι φίλων ἐπιμαΐξο (3) μύθων, Ἰαρη; χαλκοκορυσταὶ ἄμ᾽ ἱπποῦχασοις Ἐλαμίταις 
ὕγοην ὅτι ἀπσιροὺ μὲν ἀγχχλέος ἤθεα αἴτροις Καὶ Μίδων κλυτὰ φῦλα" γαὶ οἵ περινχιετάουσι 

Βοραίοῖς δ καὶ ἐχμελέων ἑτέτυχτο. Μεσσατίην ποταμῶν, χοὶ Καππαδόχειαν ἄρουραν 

θα σπεσηδιν πὸ πρόσθεν" ὁθεν φόρμιγγ: λιγύῃ Πόντον ᾿Ιουθαΐων" χαὶ ὅλτιν ᾿λσυΐζτιδα γαίης 

Μέλπετο, καὶ μέλεσσιν" ἀτὰρ μετ᾽ ᾿Αχανίοα γῆρυν οἱ Φρυγίην ἐνέμοντο, καὶ οἱ ἄχυφυλον ἔφελθον, 
Αὖθ':ς ἀμειδομένων χατὰ μὲν χάριν ἔφ: τὴ μὲ τρων Β Οἱ τ᾿ ἔχον Αἴγυπτον στοαχυν, χὸ μον" οἱ τὸ υρήνην, 

Νῦθοι ὃ δ᾽ ὧδε μένουσιν “Ὁ τὼ οὐ γὰρ ἀοιδῆς, Οἱ τε ἐρατὴν Αἰόόην, φιλοποίμνιον ἀμφβνέμοντο, 
Αλλ' ἐπέων Ἡτολεμαῖος ἐξλδετο" ἔνθεν ᾿Αχαιοὶ ΟἹ τ᾿ ἐξ Αὐτονίης τνεῆς μεταδήικιο! ἦσαν, 

Μείζονα μὲν φρονέεσχον ἐπὶ σφετέρῃσιν ἀοιφαῖς, ἜἜρν:ν δ᾽ Ἑδρχίων, καὶ ὅσος στέχς ἄμεπε λαοὺς, 

μα τ κι πάμπαν ἐθαιμότον, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἔργον Οἵ τ᾿ ἔλαχον Κρέ τὴν ΕΞ ΕΣ ἐπίδυῦ, οἹ τὸ γενέθλης 

ἘΟΝΟΣτης ἐκάλυψεν τὴν χιόνα, οὐδὲ τι νεῖχος, νΑῤῥαδιχῆς χαλξοντο 35 η ὑγλώσσο! γεγχῶτες. 
Οὐδ ἐπ ἐν λαοῖσιν' ἀναιμάκτοις τε θυηλχῖς Θεσπεσίων ἀϊεσχον ξαῖς γλώτσῃς ἐρετίων, 

Πασσυδίῃ βασιλῆα Χριστὸν χαλέουτι πόλιες" “ἃς σοίσιν ἀποφοάτως ἀδχέμονες ἰαγον ἄνδρες, 

(ΠΣ μὲν ἔα φθινύθειν ἕνα χαὶ δ΄η: τί ὁ ἀπάνευθεν Πάτης 5,2. ὑτὸς φθόγγων ἐπέδοαμεν ἄντυγα γαίης, 

Ηἱ ἔτι δουλεύουσ: θεουδείῃς ἐρατεινῆς. Καὶ μὐθων ἐπάκουσεν ξῶν χατὰ πείρατ' ἀφούρης 

Ημεῖς δ᾽ ὡς κ᾽ ἐπέοικε, τάπερ πρότερο! λίπον ἄν- Εἴσοχεν ἐσχατιὰν ἀψοϊῥύου ὠκεανοῖυ, 

ὅλ. 25.» π : ΜΝ πρλνρε (δρες, 1[χοθενικῆς ἀλύλευτον ἐπ᾽ ὠδίνεσσι λοχίην 

ἐκ μελεο ἐευτοσισιν ἐνάσομεν" ἐς ὃὲ μελιχρὴν Καὶ γόνον αὐτυγένεθλον, ἅπερ βουτέων ὁμεναίων 

Δαῤίδου βασιλῆος ἀγείοομεν αὖθις ἀοιδὴν Καὶ λόγον ἐν λαγόνεσσι γοναίκεος υἦχ Θεοῖο, 

Ἐξ ἀτόνοις ἐπέεσιν, ἔνα γνώωσι καὶ ἄλλοι, Ἰζαὶ θεὸν ἀνδ25} Ὦ προφανίντα ψευδὲξ ἀορφῇ 

Ἰὐτααδν ὅτι παντοίη Χριστὸν βασιλῆα βοησει. ς ἵκαὶ β»οτὸν ἀθανάτοιο βῶν εν γετῆρος ἔχονται 

Ἐπὶ [πῇ πασσυδέῃ γουνάσσεται ἔθνεα ἡαίης, Καὶ νέχυν ἐν νεχύεσσι, αὶ οὐ θανάτοι» θοευκᾷ 

Οὐδ᾽ ὁ σκυτοτόμος τὸ, λέγω ἐψεύσχτο Παῦλος λούρατ' τ᾽ οὐ τιθέντα, καὶ οὖν εἴξαντα σιδήοιρ 

Οὐκ ἀΐεις ὡς πρόσθε τεὺς Δαδίδος ἡμόμων, μνήματά τ᾿ ἐσνείσθεντα, καὶ ἐν: ὑπαὶ βερξθοων 

Πνεύματι θεσπίζων, Δ᾽ γύπτιον ὅν ἀχὸν τατο (4) Παντοΐην ἀἴθαο βίην, λύσαντα τι νεχοοὺς 

Ἰ)ρῶτα δικατοσύνης ἱκέτην ἔμεν, εἶπε τε χεῖρας Κοιρανίης στυγεὶ το παλαιγενέος βχνχτοίο, 

Αἰρίοπας πρώτιστον ὁρξξασῦχε βασιλῆι. Καὶ Θεὸν ἐν ὑνητοῖ, καὶ ἐν οὐρχνῆ; ἀγχ'τοχῆος, 

Τούνενα νῦν χέλομαί σε πολὺ πρώτιστον ἰόντα, λλυθρώπον γεγχῶτα, καὶ οὐ λήγοντα Θεοῖο 

σθλῆς Μαρχιανοΐο παραιφασίησι πιῇῦσαι. ᾿Αλλὰ παλιν όστοισιν ἐλευσόμενον σἢευέεσσιν. 

Ὠὰρ 1850. ἐμὴ πρώτῳ προμολων χθόνα Κωνσταν. Ὡς μιν ὑπὲρ προ ΟΣ ἱερῆς, πάρος εἶδον ἰόντα 

[τ'ν»υ Ἔχ γαίης γεν ἐτην ὃξ τῦν, οὐχ ἀπεόντα τοχήος 

Πθεα Κυχλόθεν εἰταίουσα!ι ὑπερδασίης ἀλεγινῆς. 

βννεπες αὐτὰο ἐγὼ πυρύμην πολυχκερδὲέϊ μόθῳ ὯΩν τ᾽ ὄρις ἀδηανέων μερόπων νόην ὑπεροπεύθε 

ἴχ δὲ σο! στήλην ὄοχξων ἐρικυδέα τεύχοιν γρευδαλέων λέλάθηντο θεῶν ἐδίδαξι, χαὶ ἄτη: 

᾿Αντὶ πάραψα αἰσίη ς ἀγαθῆς κλυτὸν αἴνον ἀείδω, Μοαγχλάδος ἥπα μχλίστα, βρωτῷν περισίννατα [50] 

Οὐλὲ τιἥ καὶ ΡΝ χαΐρε' θεὸς δὲ το ὁλδία δῴη ᾿ [φῦλον 

Σῆς σοτίης, καὶ τοῦτο, πάτερ, κειμήλιον ἔστω, Ὀ Μούνου δ᾽ ἀθανάτοιο Θεοῦ χεγχρίατο πίστει 

Μαχοκιανοῦ πινυθῆσιν ὑπ' ὐχωλῇσ!' αεμηλὸς, Υἱέα, καὶ γενετῆρα μέγαν, γαὶ νεῦμα φαξινὸν 

Ὃς μετὰ παρβενΐην, λινυρὴν ἡρπάσχτο μολπὴν Εν ἐνὶ κυδαίνοντες, ἀτεομάντοιτ᾽ λιτῇσι 

ἔξοχος εὐφήμοιο συνέμπορον αἰὲν ἐλέσθαι, Τοῦνεκα δὲ καὶ γλῶσσαν ἱχόνα!, χαὶ γὰρ ἐτύγθη 

Καὶ γὰ;} ἐποπτεύων βασιλήια ρχύματα ῃυυῷ, Ἔχ παλαχῆς Ὀεότευχτος ἑνὸς δ᾽ ἐξ ὥοτο λόχοιο 

{Ππἀντὰ μὲν ἦ θέμις ἐστὶν, ἐθάμδεεν ἔξοχα δ' ἄλλων. Πανς οἵη, μεροπηΐὶς ὁμοῦ, χαὶ γλῶσσα, καὶ ἀρ εδής 

Πυεύματος ἀχϑᾶντοι" μέγα σήξνος, ὁ ἘΣ Σ ἑύνπερ ᾿ΆΑβάνατον βασιλῆα πολλύλλιτον ὑμνυπολεῦσαι 

Υΐξν καὶ γενετῆρι πανείχελον, ἴσά τε ἑξζον Μαρχιανὺς πονέεσσεν, ᾿Εγὼ δὲ οἱ ἕνυσα ἐρβνῇ τυ, 

Κάρτει πανσθενέϊ, καὶ ὁμοῦ θρόνον ἀμφιπολεῦον Χριστὸν ἀεὶ ζώοντα λχλὼν ἔπαρωγὸν ἀοιδῆς, 

ἢ ᾿ἀπρύξξε... (3) ᾿Βπιμνώξε. 

(2) 5.6, ββᾷ Ἰορδῃαπὶ πρώτιστα. (ᾧ 51, 86 Ἰορβυϑιὰ ὃν φάτο λχόν, 
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Ιῃ οοὐἀΐοο Βαγοσοίαπο ΧΧΥ, 4Ζυὶ πορίγο ἴϑυβ 511}}}}5. δὶ, βεὰ μειούρως, ἀθ5᾽}}} ΘΠ τὴ ἴῃ τετϑὰ 13 

ῬΞα!. ὄσινηι, Ματίαπο συ απ ἰοῦ οαἀδθηὶ ρτρίαιιο Ἰπεστ λας, δάδο πὶ (δία !]ορὶ οὐαπκήίοιν ΙΒ] οτος. 8) 

ποῖον ΡαΙάν ον" ἰρϑατὴ ΜΟΥ τ] 6556. ογᾶιο τὴ, ΟἹ Π15 χη θη 110 (π 016 1}, μι Ααιτἰδηλ πὶ ΠΡΟ ΧΑ Χ τάποϊ 

φαΐϑααι οαϊηένον Ὁποῦ νότο τ66 υρίπιο α Αροἢ]μαν]ο δἀμαδίσαμμδα ΠΏ}}0 πιοάο 5] {6 χ 60 ΘΡΆ Πα. ἀππ01} τὶ 

ρα ἀρίτιν ἀδ τη οἰνῖσα Ῥεαιπιογι ἢ) γουβίπο ἰάτη ρ6᾽ πη νου δα πὴ Οὐ θ6 πὴ νυ] σαία πήοοίΣ Δυμπκλί αἴσαία, 

απαπὶ τη 8}Π15 Ροδ ΡΟ Π  πανίατα ἀπτῖ5 ΥἹκΊββο ὩΘΙΒΙΠ ΘΙ Ἰατοι, ἡἱωροίαπὶ ἰρίταν ποῖ ἡΓαγίωτ, πύον 10] 
1εσοπ πὶ 6558 σνοαϊἀθείπα οἷ Αλτηϊα ΠῸ5 4 αἸίατη βαδγα βα ππόγιχῃ, δ οἰα μ ρακί τη, ἃ πὼ Πα π οι Δροὶ- 

Πϊ παν οἰαδαγαίδηιν εϊσανθνῖ σας. ἴῃ γ5 615. 6 Πσαΐ5 ἀδρεν 18, ῥα τὶ ἰΔπτα τι Ὀ5ῖ ΠῸΪ ψΘυΒῚΟ ΤΠ ΘΕ} 108, 
αἱ πῆγα οχ ἤρα δοΐδπι σοάϊοθ δὐπαιϊταν καρρύρϑ τῷ δηΐηι δὲ παλύδπμασ Μαροίδηο ἢ ρον ΟΣ π}}πΠ|πὰρ 

οὐπνρηίσο αἰ ΐ νυ οη!αγι 5 παθιβ ἴῃ ΠΙγ στ }}}} Ιου. ὁχ ραῖγα ΠΟ, ΡΡ ΡΠ. σοπῖτα σρηῃϑουϊοιιη δ λη- 
ἀαϊοσατα τόβοια ἴῃ Αὐριοα ἐλ ΟΠ ΠΟ Β 65. ΑΒΡΆΓΙ5. ἀ 615. ἀΒΡΊ ΟΠ 5. σομ μα 580, ρ 8. 68, ρυ5ὶ ΤΊ σοι 0511} ξμμ]ο- 
εἰς οἰἠϊαιῃ ἃ ρα! οἰ ονῖα ἐἰαβ βόγογο, ἴὰ πα ροτὰ πον 6 δοοιϑίανδηχ τεοθρῖιβ ἴα11, θὰ ἴάπηθ ἰεμθ,, ὯΒ 
ἰρϑαμι 8 πι 15 ἢ βγάνο αἰίπσοροῖ, Α. Ὁ ἀπο, αἴ6 39. 40]... γα] [ακία Ολγοηπίσοτ Αἰδα;., ἀἰο 6. ΑὩρ : αποά 
ἴππιθότο νἱάοΐαν ΡΥο]οσίὶ τοῦβας ὅς, Τυδαο ροβὰς οὐϊοίο ὁοη τᾶ παι ϑισο5. Ταἴος Θρίπσα ροβ. ρευπ ἀυβν 0 
ἘρΠοδίπα Φοροξι 5, διὰ} ἰὼ σα! Ππατη δ᾽ βούη5. γθνοοῆνη, ΟἸα σούοθο συρο! πὰ αὐοιι ηγθ υσιιηλ τνν βοχύρπιος 
σαθη ἐρὶσίπια ρυϑαλαααν οοπιφουδᾶν  ς Ἰρϑίψαο οὐ θα ϊοπονία Αὐραϑα μετα, 1. δὸ ἀσοῖρηηα ΒῈ ΠΕΡ ΟΡ] 
δοποϊ γι οπ δία, αν  οὨ ππἰκιη 5 Βα οαπὶ ἀμοίογρ, αἰ 86 ΠΙοβοῦγὰβ ἀδηϊπάϊαδ, ἃ0 ἀδονθίπ ἢ) Θϑί, 
Μαγΐαηι ποη ἰαμέανι Οἰυϊδέϊρανανη, 56 (4 δὲ [)οῖρηνημα ποιεϊπαιίανι 6556. Οπιτα Ρατϑὶβ ἐπ Δ] 15.116 ραύθιι εὐ ὴπ 
εἰππδνῖ : ΝΟΡδο65 ΒΓ ουγαβααο ἘΠ ορα ρ το ρ505 ρθγ ΕΒ] ασ απὶ γαῃγθβϑιις, ναἰθα  πίαπο Θοοἀθμ {15 1π|- 
Ῥεγαϊον ἀπχιϊϊα ϑαθιη δῆ σοηίγα Αἰ λον ΟΝΤ ᾿αηἀοιηργίαυορ5 ἰη Θαθερίπηα5, αἰααθ ΟΡ! 5. Ἂς (, ἀδ7, 
ἀϊο 58. 11π.. οἴδεπ ἀπὸ δὲ, Υἱ. Μαγοο παπι ἴη Οὐγοπίοο, Εναμνίαηι 18. χε Ὡς ΝΙΟΘΡΙοσΣ 110. σιν ἃ; 
Φογπαηάθη ὦ. 48. ; Ζομηγαπι ἱ. {4 8 αν, 

1. ρᾶρσ. ᾧ οσσαγγὶ ρυῖπιΐ ᾿ϑϑίταὶ ραναραγαβίβ, αἱ ορίποῦ, ΡΟ  Πατἢ, δηλ 6 15. ποι 95. δὰ τηλτρίηθιὴ 
γα] 15 Π [6 Γ15. δϑὶ ἀβεριρπιηλ. 

" » »: ῳ ᾽ Γ 
Ολδιος ὃς (1) οὐ πεπόρευται! δυσσεδέων ἐνὶ βυλῇ ῬΩρίον ὃς θαλέθων καταχαίοων (3) δώσεται ἄνθος" 

Καὶ πόδας οὐκ ἐστήσατ᾽ ἀλιτροτάτοισι χελεύθγις, Ὁ τ' ἀπὸ ἐῤῥυήσατο φύλλον ξὸν μάλα θῆλλον, 
τΝ : "' ῃ ᾿" κ᾿ ΓἾ Β δ δ . 

Οὐδ' ἐφ᾽ ἔδρην φθινυθέντων θύήέχατο χλισμὸν ἑοῖο, Αὐτὰρ πάντ' ἔσωσε, τάπερ τελέθει πολύχχρπα' 

Ἔν δὲ νόμοισι Θεοῖο θελήματα πάντοτ᾽ ἕρείδει, ὕχκηυν δυσσεδέξοντες τοῖσι» ὁμοῖοι, οὔκουν" 
ἄξει ὠρκὰ τ οθς. ἐκ τ ὃ ας ς 
Καὶ μελεδῶνας πάτας μασι, καὶ νυχίῃσι»" Η ἀλλ᾽ ὡς χνόος ὄνχεν ἀξλλα γαίης (3) ἀπὸ τάσσοι" 
προ τ πα πὉ Ἐν Ἔν με τα δῸ δας ὡεϑβασ βὐνον τ εν 

ἯΣ.. ΝΥ! [4 τξφῦτι » ει τοισι βῥόμηιτι βεε ρων οὐπτὸο ὁίανστ ΠΠοντ αι ατασζύλκη: αὐγ' ὀίχησιν, 

ραν ἀθίηἀ8 418 ο᾽ υκᾶθπι μβα ει ραγαρὶιραβῖ5, μοὺς ἈΠῸ Ῥτῆχο : ᾿Αμμιανοῦ μετάφρασις χατὰ 
ζῆλον ᾿Απολλινχρίου, ΑἸριπϊαηξ τποϊαρ ραδὶδ, υοῖ ἰπιϊξαξίοπσοι Αροϊ πανὶ. 

ῃ 
“ Γ γ ΄“» ΗΣ ὩΝ: " “ κ᾿ ῷ 

"Ὅλδιος ἐν μερόπεσσιν, ὅς οὐκ οἵδε (4) μῆτιν ἀλίτρῶν, ᾿Αλλὰ γχακοῥέκτων οὕχουν λάχε ταῦτα γενέθλη, 

Οὐδὲ καχοῤῥίχτων ἰδάη δυσπέμοελην οἴμλον, ς ἀνέμου ὅτε πολλὸν ξπερχομένη κατὰ 3χιὸν, 

᾿Αλλὰ Θεοῦ δίχῃσι χεγασμένος ἄφθιτον ὕμνον Ῥίψεν ἀναρπάξασα, κόνιν γαίης ἀπὸ τηλοῦ. 
Παυγενέτου βασιλῆος ἑνὶ στομάτεσσιν ἀείδει, Τῇ ἴκελος βαρύποτμος ἀμειδέα διύμτα ναΐων 

Δένξοῳ ἑειξόμενος γὰ0 ἐπὶ ποογοῖςς ποταμοῖο Οὐδὲ δίχης ὀφθαλμῷ ἐσέδρακεν' εὐσεθέων γὰο 
᾿Ἑστῶτ': χαὶ καρπὸν ἄγε! κατὰ Καίριον ὥρης" Παγγενέτης πάτον οἶδεν. ἀλιτοονόων ἀπὸ τυλοῦ. 
Φύλλον ἔχε: γλυχεροῖσιν ἀεὶ θαλέουσιν ὁμοῖον" Τοῦνεκα δυστένων γενεὴ ποοθέλυμνος ὀλεῖται, 
Εὐδοκίης ἐτύγησε θεουδέος ἤματα πάντα᾽ δὲν], σης. 

ΝΙΒῚ 46 πος Αιμπιϊάπο, σαὶ, πὶ, νἱάσίαν, μβάμηο5. ΡΟ ΠΤ Θχθιηρ]ο, δρῶοὶβ σά} 10 γογοῖθιιϑ, ἃ 
ὕανου, Ονο]η δὲ Βα νυ οῖο ιόσιόγίο, ρου ίατα εξ, 

ΠῚ. Ῥὰμ. ὅς ὃ. Πορπὶ ρβΆΠπῖι5. ρα Τὴ 15 ὁχ ΡΟ ΠΙατῖο αὐ] άοῃ,56ὰ ἀΐνονθα ἑάτηθη γοτοίοπο σατι οὐὐζονὶα 
ΟΥ̓ 5 ᾿ϑα ] 5 ἰπο, 

ἡ" ἀγοσήν δ᾽ οὐ νίστετ᾽ ἁλιτρῶν 
ς διξεν ἀτασθάλιυν 1.8) ἴχνος ἁἀταρπῷ 
ΠΡ Ἐ ξὄόρησιν, χ. τ΄ δ. 

ἘΠ δ Ἰελ] 5. ῬΒα] μα πτῃ οἰταία, οἰϊτίοσιο ῬΆΡ,β᾽ο 9] σοΠΟΟΤ ΔΉ, ὈΓδΐδΡ αἸ ΠΤ 1 σΟΓΒΏΓΩ Τα ΤΟΠῚ5. ΟΕ 
την αὐπ5, 510. ΘΠ πὶ σοίϊορ Ἰαω: 

Αὐτὰρ ἀμαρτινόων ὑλοὴ πρίδος αἷδν δλεῖται, 

Παῖς Ῥγίαλο Ῥϑΐηιο βῃ δ] δοίδ βίη! ἢιος Ἐντεῦθεν ἄσχετα! μετάφρασις ᾿Απολλιναρίου, χαὶ ᾿ἰωΐννηυ Γεω- 
μέτρου, ὃν οἷς ἔγοαψε καὶ Εὐδοκία Αὐγοῦστα, χαὶ ἰάμδων Δωρόθεος εροσολομίτυς. « Ηης ἔμ ορ }Ὲ ΔΡΟΠ πο 
ΟἹ ἐραπη δ σοπηο!τὲρ ΜΘ Δρῃ Γᾶ 5)5 Ρϑαϊ μονα πὶ ἰη απ θ.5 5ογί ρ5}} δἱ Επάἀοοία Αὐραϑία, οι ἰα ἢ} 15 Ῥονυ πθὰ5 
ΒΙ οτοβΟΙ ἡ ΠἸΔη 85.» οΡπουναπ άπ οβὶ, πὶ {παρα πὶ [Δ Πιπὶ οὐας βαο δ βνμ ΟῊ {Π ῬβαΙπιοϑ, οι ηηῖ5 ὥθρυ 
τορίτη ῬΑΓΆΤ γα κί) ἤοο ἴῃ νο ααΐ πη ΠΟμ ργὶ. Ἰταηοοία ἀπο, οἱ Πογο οἱ ΠΙΒΘΓΌΒΟΙν απ] ΠΝ 
ῬΑ ΙΓ ΟΡ ΠῚ γΘ δ 65.411 πη ἰοῦ ον 558 θθ σομποιπογαθζ αν, πξαπ5. ΠΟ ἴρ50 ἴὼ ὁοάϊοε ἀρραγθπῖ, 
ἢοσ ἀδήπᾶπι ὉΠ Π}η0. ΔΠ} ἀτ Ρ 11 15 δχπίανο νῖχ οὐο πη 5. Οδοίοσαπι Α ΡΟ μαρῖο ποβίρο οχ αὐνοῦβα ραρίης, 
ἀἀαηπη αν ἴρξὸ Οιθοιβ σοῃ  δχίαι βοΐ ἃ ὁΡᾺ ΠΟ 6, 4α] Ῥροΐθοιο φαδηίαπι 80 Θά {18 αἱ ΠΤ  Ρα ἐδτο ἡ μύως 
Τιρονθ ρυομ πὰρ πῸΠ ροββαηλαβ. ως ἰάπιοιι γδυ βίο β1ὴ8 δποίον!β μοι η 8 ὕνοθ οἱ [αϊϊπὺ ΞΦΡ 8 ἴῃ Βὶ 

(1) δὶς 1π ὁοάϊοο, βοὺὶὶ ἀδιιλάαΐ ὃς ἰπ τδῖσο, 8) 81ς αἴ 
(2) 515, 58 ἀ τι6}1ὰ58 κατὰ καιρόν, Ἧ δίς. δυο ὐμμ μι 
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δ! οι λιοοΐβ Ῥαζμη, τοουιθα. οί. 16 ΒΑΡ το, 1. ὁ. ΠΡ. ν, ον ἀδ, τοτα, ὙΠ, Ρ. δυῶ, δά Αρο]]] ηδνίατα πια εἶς 1π 
Ἰοοῖβ. ἃν Θά 115 αἰ ολυθ, Ξθρα ὀουροοία ἢ ὁ58ρ, 11 ἤοο ἀΠ νυ α5 ἡχάθαι, 504, 615 48| ἰοίαπι ὁοὐϊοομι δχ- 
ΒΟ  ρ5 10 2 π56 τἀπίχηλ ΠΡ ἃ Ὁ Ια ρδιι5 δια δη ἀμ οβ, νδυάτη οἰΐληι μοπαΐηα ἀποιοῦὶς γουθα πὰς ἱπάδ πηπιηίαία 
σοι μόνηι. Θκπ: σα! ἄρτι ἱρβίακ σοπέδ κίας. ναρὶ θᾶ ἤαπὶ Γπθγίν ἂν ἴρ90. αὐισίονε ρυυΐόοία, οἱ εχ ἀϊθαναια 
βιὰ ὀχομρίανην 5, ἂπ ἢ ππαροῦῖα πἰαθὰ ἢπιρ ἰα]αΐα, πα [Δοὐ 16 ἀἸονὰπ οπὶ, {Π{|ηπ|5 Δο 5 ἃ ΠΝ 
ἡ κενώσας. ἜΜΕΝ 4 ἀν ΝΙΝ γογβαΐ βοθροηαοι,65} σαὶ βοησαιίτατ μα, 382. 6. Αώδην ὁ ἀπ δ τη 
πελέοδηνος ἐσηχήλγυ, (τ δίαιτα αἱ φαδίαον γαῦδ5 ἸσΔ Εἰ. Ποῖ 5 [ξοϊ Ἶ ς πὶ ἰδέαν ρον ἀαϑίαον νοῦ θ15 ΓΒ Ια 15. Π{|δτῖ5. Βα δ] οϊαη!αν οδ δάϑαηξ ἰὼ ἰαπάαία 

Αἴνον ἄγω σοι θεῖον, ὑπέοτατε ἐν Βασιλτῦσιν, 
Οὔνεχεν ὀτραλέως περιηγξα βίδλον ἅπασαν 

Δαῤίδου πινυτοῦ περιχαλλέος ἐχτολυπεῦται 

απ άστα ἃσο ΕΡὶ ἀν αι, ΒΌΡΓΕΠλδ μὲν "ά 65, 
αυοπίαπι ἀπ ρθοΐθι τομιμά πίη ΠΡ ΡΊΩΙ ΟἸμ6 ΩΝ 
᾿)ανὶ 15. ρα δημα Τογηϊοξὶ ἀρθον! νογα 

βοθσωμεδι ἧτο χε το δὲ ΟΝ τἥμεη Ἔοῆ τι ἃ ᾿ Δῶχας ἐμὴν πανάποτμον, ἐν ἀνόρᾶςιν ἔμπα, γενέθλην. φαΪδιϊ πχϑῖιμὶ ἡπ[Ο]1χ, ἡμίν. Υἷγοβ ἰα πη θ βοηπ5, 

Ι᾿ ἔχοι δ ἰμα}π5. Πρ5115 ρα λα ποτὶ ρία5. 651 οἰΐδπὶ πιπηδοιϑ νογβααπι ΑρΟ] Πα} Βίκου γεγρὶς ὁμοῦ εἰσὶ 
στίχο! ἡριυΐχο! ετν΄. 5ὥπμ φλέ ἐθύδι πόροϊ οὐ δῦσ0, [ρα τι νονρο ταθιαρ]να515. ἰδία. Ῥβα ποτ απὶ, ἀπ: φα]ιᾶ 
διΐατη Γα}} Οὐθοορ ΟἹ Τα τη 6. ΠΟΙ ἀρ θόγσα Αι, 198, 5ϑηϊου! (Πα θη )ὰ 51} ΑρΟ ἢ  πάρῖο, 4] Ποναϊ! ἈΠ Ὲ0 οἰγο ας 
(δυῖσεὶ 565, ἀὴ μοί ἡαμ ον ἢ. 5115 4 α81. ἔαπι ραν! βουι 18. ἀβονι δ Ορτανίαβ ϑόβομις 6.  ἰδέωγίοῖς 
αγώρο., θ᾽ ας ἔαρ. 48, ἀυλπαν 5 ἈΠ 4)6 ρορίὶς νδροῖβ. οι ρ. , βδιΐοσθοι Ἀρο] παν σα σαμν ᾿αἴανα σομ- 
ἤυπάονο νἀ δαῖαγ, (τοίοσαηι ΐ ιομ 5 15 ἀοσονα!ο ἃ βογριου! 5. ἀἰδεϊ σα αθίασς αἱ, ἐπὶ [|5. ΤᾺ] ριον! να 5 
δἰ!, Ορογ μγόίταπαι Ο5580. ρυ πη Πὶ ἰχα}115 ποία μ}ι"α 5815. δ ἀΠ]ο πον, 4 ΔΤ ΘΧ ἀπο θῈ5 ΒΗ] οἰ συδν με 51] η}5- 
5} Ὁ }Μ|5. Ἐἀ οἴ δ 15 ασῶοθ μογάααπι ἈΠ 6 νὴ] μάν ἀἀνίαμα3 ΤαγηΘ "85, ΒΌΒ ποθ «ἀ σΔΙΟΘΤΩ ψάρι δ ἰδ - 
ἰἰομίμθα9, Α, 2, 80, οατα σοάϊοθ ποβέρο οομἴογγα, ἱ 

ΙΝΌΙΧ ΕΠ ΌΜ 

Οὐ νεῖ"! σαι ΘΟ ΠΑΡ 8, ΔΟ118, ἀρρθηα ςθ οἱ ἀἰββογί Ἰοπί 5. Ὀγοον 18 σοη!!θηξαι, 

Ῥαρὶπᾳ Ξωνὲ εἰἰϊεϊονιῖς Βεπθαϊοίϊνι φμανιπη βογίονη ἐμρῖ5 οὐ αδδιονιθτις ϑαργεβδίητμβ ἰὰ ἐοωίμ, διπηθγιις Ἀοπια- 
μι αἀἰφοογίαἰίοπος, Αταὺὶοιϑ οοπίθσίισι θὲ ποίας ἀδεισπαΐ. 

Δαγοῦ οὐλὶ ροσοαεεοὶ, ἀοργοσδοῖα Μέοϑαο, νϑυΐδ 
αὐσρῖνει οἱ ἐαουτάσι τ θὰ ργσῃιδήϊηβ, 20. [)ὲ. ῦὸ Δ ᾶ- 
γομΐπ ρροοαυ ΟΥΤΙΠῚ οἱ Βα ὑοΡἈΙΆ ΡΙα βοπλμοηλα, 86, ΛάΓΟῺ 
ἀπ Ἰοδὰ αὶ ἀἘΠᾺ 1 ΣΤ ΠΝ 118. σδορτοῦ, 43. ΡῸγ ἀν Ἀπ 
{ἀνθ} ὁ οι μη κα σθσηοβ ἐθβ 15. εὐ ΟΠ γι βι8 
ἀρροπαταςς, 417. πε ἤματα [α}}ς 42... {1Ά.. Αγ ἢ 
σηο αγαση σαν 16. ἢν ΘᾺ. ΝΣ ἀρ κὶ δύ θλ1 8} ἈεσθΓάι- 
τἰπτ τομπογναάγοις ὑμὖν Δυγοῦθ τἰρμαὰ ἀν σι γον τ} ᾿ τῷ 
νἱγμλίν μασι, 118. }}15. τρϑωγγθοι εν ὁχ δ α5. νἱῦσῷ ΕΣ’ 
οἰτὰρ οἵ σααοῤίαιθ γθδτγοοιίσαα δ οίταγ, 20. 
Αὐηα πἘε5. [ἀρ  πτῖα ργσθεααι οὐὲ δθοε Β Πρ. 180, 
ΑΒ εἴα τὸ θβια! οἷα 401} οἷν, 227. δίμηι 565 

σα ἢ ἀὐνοηῖας )υιηἰοἱ, 927. )ρ}ὲχ αρυ (ἰγγαἱἢ, 
ἐχν, αν. ἃ ὑπ οἰ σιβίαβ, 
Αθγαθαι ἢ. αΧ ρργί 8. Δ0}15 70 ΡΠ δ᾽ 8 «ἔς 6 ΤᾺ 

οἴναιη ἐχ ἤντος 7., 75. Αὐτὸ 5 πα. στα, ααδ ἢ - 
ἔπη. κατα Βα ογηΠν ἀρεῖς 7ή, Αθτα μιθ! θυ ίω, χθισ 
μίαν λει τος 1. Οαπὶὰ ορόνα ποθ θα, μθν ἢ- 
δὴ βηβύθμία, 74... Δ τα αι Ὁ δ8. Δ 15. αὐ 68}5 

Βεΐ οἷξὶ μοκίηυσπι ἐγ ϊαΐε, 76. Αραμ. ΒΜ ἴδοι! δὰ - 
θπ15 ρὸγ δ, τά. Αθγαθαα, δὰ Π.16}18. δλβοῖ, ρ6ῦ 
εἰεφενοξκι σαν οδεικασίβ ἐβὲ τὰ [αι ἴατα, Τά, ΡαΐοΓ 
τα παρ παϑυϊτίτηςν πο ποῦ σαΓοΐς δυυπραβίσυθς 588 
ρυγ {61 δὴ 85 Θχδμρίθιῃ, 74... ΟΒγιϑια η. Θχσορὶ Ππερὶς 
ἴον 470. θθὸ ἅπαν μρο ἴση} ρον] τος, πο 4} ἰδ τ 
αὐ απο) συ γροτίας κ60 6 ἃ θΓΟΘ δ 118. μοϊοοί μίση, αἷς 
ὑπομε, 7... ΓΙ δυατῃ σοι ἴα!6 ργρυμρ!8, οἱ συλ ἢ" 

τὰ ἴῃ 56. ἕαϊὶ ξαοεὶ ἔσαντ ὅθ ἀἱ βδάρηα5. 960. 786. Αμγσα- 
δ:6 ἀφιμίεβη ἐπ 80 ὦ Ὁθααν ἰυχαφιτ8. σσαΓυβεῖο, 88, 
ΑΒεαθα). [κακὸ εἰ Φαύο]ν νἔναη! αὐας αὐ οἰ νιααί, 
0. Αδγαδάχα, δ} ὙΠ στιν τα σο ργορβοίαν!, 0, ,9., 
Διο πἰία τοι δι δἶβ νου 8 αἰκηςῃ διατί δνοηο 

εἰδὶ, ϑαίπηα, λιῖ. Οαϑααΐϊβ δἰϊσαϊὰ ἀργόπ πε! 010 18 
φογηϑ ουπίγαγία τα ἀἀμλίβετῖ!, ἐδαᾳυδι [(οὐλέγακ 8. 7ὰ- 
ἀϊσανίίαν, 308. 

ΑΔγδο θη ατο ϑαη τ σβέθγη οατη ἴ ὕδγσο ᾿ὑποῖα ἡ 1380]- 
τεἰῖ, 3809. θάτα βααηι δ Ρογ!, 809, ὼς, Ραραβσξαβ, ΑΠτο τ 
Ὁ ααυ 013 τη 5 ΒΗ ρΡΕ  Ζα Π13. πὸ ἐεπηρύγα ἘΓΑἼ 8, 
0. Αννα ἀπ Πα δ να το ΓΟ ρα {1 μι οοσα 1.501, 
θα. ἀ γδη αι Πα] λα θα [ογώγας 90... νας εἰ ϑ0 δι ναὶ οἱ νατὶ 
ΔΡγοη τσ θμἢ εἰζηις 1} νϑίσσὶ κιηνῖα μα ζαγαξιε, 
φῦ, 491. του ϑυδδ, πυιγονΐϊωγηιο εἰ σου ἐβεί τὰ 
δχίεγεωγι ἡ ν ἐπὰ γφβει δ] 0 ΠΗ ριϊλίδτ ρμογασίας, 10,0 ὲ, 

νη, 06. Αὐεθα σα απ δηλ τ ἐχιθ αβῇ ἔπη η αι 6} θειβα 
κροθῖα ἡΐᾶθαι [δ οαι Δ07 (γα αὶ σοι Θθη). ΜῈ7. 
900. Θὰ}. ροεὶ ἀθρυθατε τ ἡττεθα ρον ο1ὴ5. Π6ΡΘῚ δα) ἴῃ 
ατεοιβ, ἔπ ἴῃ 1ναιλἷὰ ρου δβεβ, 05. γα. 

Αὔπαϊάμ! το 6Π|ὁ, 98, 
Δρβγατεε δαβρηοίδινα οἱ γοαι γοηϑῇ, 9. 
ΑΙ οϊδε, ποκιϊςυγη) βυσοι 4, α Ραμα Γίο τὴ6- 

τπογαι]. θῦ, 1. 
Αρκιίθηια, Οὐὸ αῃϊῶλο ἃ Ὠσ Π || οἰ δῖα. Ἐ9 16 - 

ἀκα, δ. 
Αὐιοίαβ δοααυ 6 515 αρίξύορηβ ἃ σοποὶ το αν  σοπρὶ 

ϑχσοιππι σα ΟἹ Πυμοκέμε, ΧΙΧ, δρὶξοοραῖααι οἱ 
ὑθ Ἰτεθ 1) ΡΟ ΘΕ ΘΕ δ! τοι σὲ, οι ἀτατῶ, χαιῖνν 
χιτν. ἵρεβ δι Ραεῖγο 8. 5. Μωχίια Θχδαοϊογαβεθ 
{4|50 οχιβιεμδα, Σιν 

Αὐποϊμβ μοι γομυθ!ῖςο 160 ον ἐπ ἰο η18 ΟΥ̓ απο ἰ- 
εἴδρ ὀχα εἶ, χχαν, ἀππνάντη νοσδι ἴκν [π5 ἀτή 09 ΟΠ ς 
χχνι, ΧανῈ εἱ ἐο νηὁ [τ πα γί τη ρον σὰ βῆ ἴὼ ΗΤογα- 
ΒΟ] τ ἀμ ΠΕ  68γ165 μιτὰ ΤΌΘ Γο αν ΧΧΎΙΧΧΥΉ, ΔΘΗ ΘΙ οἱ 
ΟΥΤΠ ἀνά τ στο πε θα ἀσουξαιίσ σα, χχχτὶ χχχ. Δρὰς- 
οἷι5 Οὐχ! ἢ οἷσι Νιοϑηδην ἥδιον Οὐ εειῦ, Χαχι, ΧΧΧΗ͂, 
ιτα Ῥαϊτὶ δι ἶ ον ἴῃ ΘΙ ΑΓ Π]ὰ δὲ ὙΡΥΡΙΞ οἱ «τσὶ ἷο 
Ῥυφο σαν, χχχιααῦο ρραθὑρητο ρα  Χχι Νὰ αι 8 
τϊα αὐ αὐ Α τκηκ ἰγηῃβίονις χχχαν ΕΠ αν Τ᾿ θττ νὸ- 
γαλαῖ πον μτοξιρίαγιπχχῖ. Αὐαιο κοι κ μεῖησ 
605 ἤκοϊιϑ δε τίαμοβ δρίβουῦυοβ νὰ Γλδ δ σα εῖ! ἀδρο- 
εἰϊ, σαχι. Ὀΐγα βῷνι ἴῃ σδἰΒο ίοοβ, χαν. ΟῚ 16 πο θ8ὲ 
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οἴαταν Οὐ εἰσι ἠα θαι Βα 5 πι} 481 οτίαχθα 
οἰγδαοίλξευ, χαχαι, απ Ασίδυἱς μου ποδι ον εν λοιποῖοιι- 

βίο μαρινοῦ ἱασενι σσοζααι, ΧΧΧΗ. ᾿ 

Αὐδοῖ ἴᾳ Φορμοῖ κἹ σχιραύθηηο Οὐ] ἔγδι 185 δὲ 

νἱοιοαῖτα, χχχῖν. γγηι. τπραβῳ π ργερνθαε, 
χχχιν, θυυώύχ καὶ ργουρτγίὰ οἀππα αἶα ἐν! άπ) 5. ὧδδ 
σδαϑιε, ἀν γι ηαθ εν αυΓΉ 5: Ππ ἀΒΆΘ ἢ Ἐη) Οἵ Ἰη ἀὉ- 
αἰ ἀδροιίτς αν χεῖς Οὐ ταν δεςς ποθι παίων δὲ 

ἡαάεχς χιαα. ον χει ἀσυπῥοΐοῦ, δὲ ὦ) ἔμθὼ τού }ε1- 
σαθ πο ἀσίααἶ, χὸνς ΕππῸ 

Αὐδοίαϑ οὐ Αὐκοϊποῖ συ Πο Βο]σπαοίρηεὶ ἸΠ 6 ΤΟβ56 πος 
Ἰαπΐν, οἷκὶ ΟΥ̓ Πα5. ἈΠ] 6. 8. 85. ἀὐθ Ἀ})} 5 δ ἀραξϑι, 6)}- 
εἰκατα ιν, νι ΝΗῚ ὅσα πο]  ατπρ 1 σοι συ ἢ {Π550}- 
χάρις, ἐγ κήασ μα πσί ἢ) θῇ δ ον Τα κι ηδ, ὡν, ὅδ. Εχ οὐἱο 
Οὐχὶ βοσγοκανηοχ σα ραγὶβ Αὐήχοὶ ἦ. σδθο 0. ποῦς. 
μιν μα οτ, τατν ΦυΔι αὶ 8. 55. 1 ὁσαο ο, αὰὰ ἄγε 
ὑωμ ἐγ νοιδγααας ἀπ. Νυιρ δὴ 5 εϊκατεθ. ἃ ΘΠ Ὸ 
τοῦ, ἐνιθοϊαγ]ηϑ Νισσ δὶ ἀγησα!! μοπεα δ}, {1}. 

Αὐδοῖν ὑϑατὰβ υἱ Νέοθ να 165 τυ! ἐσϑίυ γᾶς ον σα δ- 
τοζαγιιν. Νύὴ Ξϑοσά!αι κα πιὰ Π 1030 πορη  νὸ- 
Ἰαυμεθῶν ἐμ θαχῶς ΕΠ ν θανγὶ ΘΠ σαν ὔθαργε δὼ δρονία 
Ῥτοιιδίατν μυὰν Αὐὐνογταγ 8. θα }9 νιον] ὑυμοι δεῖς ὑναν 
Δοποιαόγαμι ὁ σοΠΠ1|ὺ δ δε θα51 ἀσυθβδηδιαν, Ευσὰ 
ἘΠΙΘΉ 5 66 οὐ ἰοκίηεία ἃ ἐν οσβῃ β Θὴ 0) ΣΘΑΙ Τὰ σαν ο 
τἀτρα οἷν μὲνν Ρυρ αἸατν αν ομοιια, το θὶ ρθρο ΒΘ ρυ 558 
μομβαθπῖς τὴν, Πρ ΟἹ «᾿α1ὰ ὐοπδίσενς ὦ ΘΠ ἰλάσρ α αν, 
ἀνιν δια μία ἀράν ι Εἰ Ασασ δηΐ πὰ σοι ρασθι! γα λε εἰ- 
"ἰἶ ἢ. θὺ8 βου σηδὰ., αι. ΑΘαοΙ 9. ἰὼ οοποί τυ δόῖσατ 
οὐὐθκὶ ἀδμοιί σι οἱ Ογεήξας κιθ θα τορι ταν, ων ν 
Δολόλια δησθέξηυ Γποϊίίυι18 στε οἶμαι" ρθγαιυγὶν αὐ ταν ὴὰ 
ΠΝ Γβ 5 ΕΘ οἱ δ 515. ΘΟ ΘΠ Ιο σηηὴ5. ὑχησρο ὃς ΟΥΤΕ. 
ΑἸ τὰ ρογαίυτε ον σὲαϊ αἰιμ συυ στρ ΡΟ οΙ ἐμναίασν, 
{το ἔρκὸ σον ἀπχ Θ᾽. Πρ τὐγρῦκθ ἀνία καλὰ ἀμδνι αἷς 
ἀπ ρον ιησ. τὰ ἐητὰ ἔπ Οχ το θα αἴ καὶ εἰαμα]αῖς 
μκχ. Οὐθκ [ἐγ δυρμηαγίατεθ [αὐττο  κ μευ οἶμδ5. ἀδροαὶ 
οὐγαν οἱ ἢ. σνδίθαιαι 11 καχν υχν ΠΡ ΡΟΒΗ 5 ρὲ ρα ΠΡ 68 
δι πυ πκογοθ ἔρευ σωμβε ας αὐχας Δολσα1 6᾽ Αστα π 55 
Γοσιϑ]ὰ οἰ Πἰπτα σι να εκ πα δι Ὁ Χ ἢν Δ ΟὟ 
Νιυαλδι ἡ ο1 0 ἀρ! ρα ἔα σι ΧαΧ τ ο  ς μα ρβηθθηο 
ἐρπ δι ὑπ ἀοχ ι 4 "6 ὁχανεστ ΓΙ δο αι να γζυχχ, δῖον 
ἰυρμχχ. Νύμ ἐ 1} Ζυ 8: “τσ π  οδ Βυ δ έβεο ν δ .Ώ σς ΠΟΣῚ 

ΔΑὐπκηοιἱ να ἀπὲ 1 Φἰχπσς, [2]. 
ΔΒ αΒι, ΤῊΝ δα αρ θα αδρι δὲ Το π οἵ ΝΉΒΌΤΕ, 

δἀ ὑοεμ!ποὐπ ει ἘΠ ἀκ κοι λτι Ομ}, ὅδ, Ὁ ὁ δ 5 
ΨΊΒ 0. ΓΒ πλΓη 8. δ ἐπι ΓΟ Ὁ. 051 νοις ρι- 
56 113. μιρατ σὴ γρεμουί να 01. ὀρ ξοσανη8, 20, 
Δοβηιμος πα ἀρηη ΝᾺ ΡαλἸληα ϑρ 15 ἡ σία, {πὶ 

Ρρηα ναι, 4. δορί σα δ. ψαϊο μα τασ ἢ) 1, Οὐ: 
εἰ οὐ νο ἢ}. Εν ΡΛ 5. ἐπ σμκ5 αὐ, 848. 
Ἀεοίμενε οἱ πὲ τὰ οὐ ΐσγαπαι, 21]. 
Αδομηιρε βυρουνοίαμκ τὰ δα τα ἀὐγαὰ οἷαι ἰϊηδλο- 

15. 191. 
στα ἀμρον!οδογιρη, ΠΡΘΡ δοῦν, 09. 
ΑὐΔΙΣ ΗΒ. απ ρπ ἃ ἴπιΣ γα εἴα ἐπ θα] τ, 8. 

Δόηη ἡ σπα. Δα τσ «81. Βιϑρθβι, ΚΝ Μυβομροϊπηία 
ζσὐπνοστοροίαα ἀραθ τς Φ0}7, 

Δὐηδς “Προ, Οὐ ΡΠ ἴσα σα ρυορίνμι δξθο κα γθ- 
Βροταξι αν ἴθ, 
Δα ροπαηκ Πἤγ9 6ΐ δ γξαῖθι γοσγίοην διν}},4.80 

Α ἀκα μρέσατο ρργμαια, σσοιιμϑι, ὙΝΎΒΟΜΕ Βὴλ}, 
οὗαα ΠῚ ΠΡ ου ν ερ. σα ον δα, 24, Θλση Τὴ ἴῃ Αἃ- 
(θ1}) «ΠἸυἹ ἃ ΜΔ ἐρτὶ σὲ 481. ΠἸκτ ΚΟΚΉΤΙ καθ αὶ περ μῸ 
νόθῖς απδιν δ ἢ ἀἔὐδαι πόα θὰ αν τ αννγίαι, δ εης 
ΔΑηλὴι ρον μαδια μαγθήττο μυϊεααας 5. ἀν Ὁ θα θοδὲ ρθὺς 
σὐὔτ σα ἐουίΘ μη γανχῈ σα Πσθα δας. ὦ ὦ μιβ απ 18. Ὧ} 
δι} ρογοίασ, 35. Δ ΟἸεεῖδενν ἃ σογευμίθεο ἡ ιοίητας, λ05. 
Ομ σιν μον λα θα ἀπο οἰ υσαλης, θυ, 365. 
Ῥυῆμ Δα ἐπβο!Π ατῆω δα ἀυρίνί!α ὑγτ ΠῚ ἡγατίηα δριρὶ- 
ἴυ8 Ἐαινοιὶ, 570, Δ ἐὰν ρ6 Ρ Πσυσαν ἐρυθσηι, οἱ Ταΐγρο μὺῦ }1π 
πὲ να πα ἰξὰ αἰ νο  πὐ} 8, 03, 
Αι κι ΟἹ ΔΩ δπξ 5 ΔΙ ΒΡ 15. ΘΙ ΞΟ ΠΕ: ΨΘΊ πΟΙ 8 

ἀλλο ΠΑ παῖδ, ΔῈ ἐείσν σὴ ΔΜ] 1ἃ οἱ Βαρ ίη, [07], 
Αὐπη]ηϊκίγαρα, Ομ] 0 συ κ4. ἐθΘι 1} ἰδοιια, εἶν 

Ῥδρν ἢ Ἶ 5.1 αἰνὰ αἰσοίγίι ψαγϑιιμ), γθοῖθ θεὲ ἀμ ιυϊοῖες 
ἰγαθε )ι:, 238, 
Αὐοϊθβοθη δ, ΑΔ ΟἸοξορ τ ρβ, Ἐροι 541 [ΓΏ] Δ), (00- 

Θρί σα οβ λας. σοπλρεί αν τος ΒΓ ἐπηδτο τηκο σαι. ΘΕ: 
εὐτὰ «Φύροῖ ϑρίσ αι. ξαπόνα, 5. ον απποθ. ἀυ}68- 
σου ναὶ ἰσρυ θεν ἐπ ηαὐν ΕΓΠῚν 

Αὐραιαν σα 5 ΑὐδνεδἹ Ἀἢν Πρ σρΉ οἷκ ἐαπγαίας, [98 
Αὐϑομίία μὲ τρβοηογη να κα δὰ ρλλκτῃὶ, 16. 
Αὐἰομη θη κα ἡ τντδ τὴ αι τα μας πέσ ρῇ απ» ΤοΙροίδ Θχ 

816 δηριβοαστασ, 118, Α ἀμηο πυιεΐπασα ἴα 21 ΠΠὴ 5 πὲ 
Ῥατρὶ» ἀταθης μοι ΕΠ πρὶ μίγη πὶ 5αροΐηιη, [1ἢ, ἀ΄ὦ- 
ΒΓ ΜᾺ χρη τ ἢ σὰ ἐϑὶ Ογ τ ιγαν δρίγιινκ ἐαπ0}} ἀὸ- 
151,3 ΕἼ}, Ν “Ὁ ἃ ΘΠ} πεν ΘΕ ΠΕ γα τῇ δ οἰ “Π| ὑ ΓΟ 
6 αἸοίτῃ (ὐν ὙἼΠΠιΞ Θ ΧΟἸ αϑοση, 8.3. Δαρείου σύκα, ἅτὶ 
ἴα βαομεῖα μᾶριίδαιο ΟΕ] βε1,} ἃ Ναμιΐϑονο Φυδοἷδ ααἰ]ὰ- 

ΙΝΌΘΧΟ ΕΝ ΟΥ̓ΒΙΠΠΌΜ, 4686 

ἰθη8 ὀοηίργγο", οχαν, στον, Ῥυοργίδ βδδουατῃθηϊο 
ςατιβαχαῖία, χουν: ἀἀοριϊοπῖϑθ ἀταῖῖα, 80 δ᾽ βοϊθαμμῖ 
ἀκοϊαγαιίοινο οὐ οδυϊμηα!ίσου ἐπι δία ἃ Ραιοι 5, χονι. 

Απογᾶγο, γα 5 5 μτὸν ὈΟδ 5. γα ἤπιϑ, 
αἰογαυ αϑ δὲ Ραλοῦ ἃ 00 ταἰβει5 είς ἴθ. δίλαιι 5ρῖ- 
τίνα καθὰ, 00. 
Δαν, Νοὺ Αϑφυϊπηβ ἱπιρογαῖογ, εοὰ (βου! - 

13 βορα!ματ8. 161 ἰού} τη τ, οἰγουιποίαχ αι, 908. 
Αὐἰνοιίαβ Οἰεγιϑῖ ἀπ ριοχ, ἀθμξ Οὔϑοιγας. [1] Φ αΠλ6 0 

οὐθαρίοι 8 ΘΥς 3.3. 1ὼ. Βειογὶ νεῖ μι! ας ἴῃ 
αἰίότο νυ δι, [μα Ἰοπίγαμ, 234. Αἰλ υἱγίξαᾳ 6. αἰ ογ οι - 
το, 2929, μια, Ομ βιὰ. 

Αὐνοοίοςν μεῖσεὶ ρυίαγβ, ἐσ θογϑῖυϑ τ ΠΠ10.107.. δογὶ- 
ρίαγαγαια ἐδ αἰγόχηθ ΟΠ γί κεν τοϊνοαΐα ἐθκιποπΐὰ, 238, 
224,0) 6 ῥσιογὶ αται δσθ 5 δ 1,8 6 ὐθ τ] }5. ΤΟΓ 5», οἱ 
οὐ] ἰγοηλοῦο ἐχαμουϊαηι5, 338. 324, 225. πα ηταίῃ σο- 
τί οϑηϑ, 944, Πυσοεῖαι αι χά ίδο [Ὁ δ σε 511,225. δἰμα 5 4υ]- 
δυάδι ργοχίθνϑ [πα σᾶγὶ ροΐοτι!, 225, Θυθα τ ὁγαοὶ 
ἔα ἐμσηθς οἱ αυλ ὸ σαυξα ἀκθαιληγ, 395, 396. 227. 

«ἀἰαηϊ αἰίυ. λδοδίιυηὶ νου {πὸ ποοσβειτία, 8. 
ἄἔχνριι ΤοἸρῖος ὁδόθιαν ΠΡΌ), Ιδο 8Π), βογρεμίοιῃ, 

σαμὰβ υυπθροογτανο οὗ, 94,ν ΝΑ 
αν θαὶ ἴσα. ἀὐνδαϊα ΟΠ ΕΒ 7} «Εσγρίαμι ρευϑ- 

ἰρᾶτα, 11 ς 
«Ἐκν μυίας ϑαυνα}3 

ϑ00, 907. ' 
“με νίυ9, ἴθ. χυϑ Ομ 5.8 Ῥ 6 Γ ἰδὲ 8. 688, 16 ἴρ80 

ἰθειμ! αι, 14), ᾿ , 
αΥ ΡΠ ριβοορὶ ἴῃ ἐς ἢ}10 Βδ θα οἰδηβὶ 80}} ρτὸ Οολ- 

δκὀοέηε ἐξα ς ἀοἴθιβίοι!8 μα σπᾶν ρα εν να μγον δ ἢ- 
ιἰὰ ἴῃ, Ραϊβλιαλπ) γε μαι, οαχν. 

“Ἔλι ἔθη ον δογιξείοιη ἘΣ δύνεέγεο νϑίβτγβ 14}8- 
σάτα, 208. Ῥοαροότγα ην ἰδοίγει αὖ γί 4} 1} ρᾶριὸ 81}- 
μι ἤςαια, 208. μὲς ΗἸθευξδίρ. 

«Ἔλιοα5 μαγεϊγίιοι5. 8 Ροίγο ββοδίβ, 977. 
πικαλαι δὼ αυϊ συ πίδ μίογυθηθ. ἰαίθε εϑὶ Ῥγοσ 

βρη, 189. 
ΞἜσαιαν Ναϊόμιίαϊ εθῦῖθδ,, σου σαι 68. εἰ ργυρθ- 

Βίυϑ, 98. Εὰϑ 818 γϑίοι αὶ ΟΥ̓ γΉΠ8, 98. 
Αγ δ. οἶα υ 5 ἰᾳ ὐσοσο κὐπὶ, δύ, 
Αρεία5 μυϊιαϑ ρέμα, Εὐσο! ρα τὸ ἀσξμμ ον. εὐρρὶ]- 

οαπῶϊ μὐοσρ} ΓΒρΙΘ Θο Ἢν ὅ2ν, 
Αλιαϊο 9. πολ 5. ΝᾺ ΡΙ85. ὁ} Βα ροο ἢ πδο εἾ}}} δ᾽ π-π 

β6115 ἀἰδθιε θυ ρ, 149. 
“πτδιορυιιν συν θρθῖο Ἐν αι ο] τὰ ΡΟΒΟΤΡ ΘΟ Ἰοτ ϑ, 907. 
“ἜπΠϊορΒ ἐσσι. Ενδαρθϊ ῥγθρυο 70. ματα Ὁ ἰδ π 

δας 710. 
Αδιΐβ 8 Βαλα Αμονγλο σἱθοῖταγ, δὲ ἴθ δχλη πὶ 

τ τ, ταχν ἢ σαθο!ίω σηϑιαι  ρο πο ἀἰασοπὰ- 
ἴα ἀμ θοθαιτ, δὲ Εσοϊεεία ἐχισα ἀην, πῖχ. 
ΑἸ εα. Δ τέμυὰ οαθυσα ἡ εαἰὐιθτ δὶ Δ ΡΟΥ ὨΣ 

οἱ αἰ διοιισααια ἰγδι ἴθ ρργνυθαις, 379. 
ΑμΎΡα 1 Πρ νι Νώνὶ Τραραταπαιτι, 191. ΠοοῖυΣ ἀῃ- 

ἀξοθίοι 21[. Εχ ϑμίγιιυ δῶ. νρυΐαγα ρῥτορμριυῖ, 
τὸ, 
κι ος Μακρρῖο ἀϊεοίρα!α8, δερέαίουΐ φυςίον, 107, 

Αυρθιβ χη ἀὐοαι 66 ϑρίριεν βήθειος ϑ0θ. Ααροὶ 16- 
οὐκ τ Προ) δ ἃ ποι αΠΠ|8 θοῖας, 429, 

Αὐπῶα αι ]}ς ἔπο οὶ ΟΤγίξευα, 192, 
Αἰῶνες ΒΠ͵ρΈλ οἱ ογα μ15. ἐραυῖϊεβ αιιθδπν ΠΟΏ ἢ Ὁ}} 18. Ρὰ- 
ἰτπν ας 161. 
ΑἸ θδὸ ἰὼ δερρίαγα [γγτῳ ρῥτοϊοσουζοιῃ. 6}ὰ8 ΡῸ- 

(δ τταιεῖμ. εἰσ ἕσαριας 91. αὶ 
Αἰοοεταιιια γρῖεασ, 168, 331. αχ. Εἶτ δυο σαὶ ΑΘ 

᾿ρτβγῖι τὰ. γρίγέμ 18 βδυρέογιι) Ῥαΐγη ἢ ἰὐκτ μη ΟὨ 118 
ἸυΔπορλϊας, Ἰθχίηλ Το σγὶ ἀομγανδ! οι! μδέρυγαμι 
σουοίηηε!, 416. χγ]. ἐδ αθὰ ΑΒΡΡΡΠΩΙ 84. οτὶρίεηδ μῶν τᾶ - 
δ ολ. 16 Εαιοπαγικθα ἐθ ἘΠ δ 18. Οντπιην, ἀγα τι 
τοί υθλητι σονς οὐνι οἴ βεηᾳ. Οὐπηι τπθρες ΟΥ̓ αΠ 
ται αου βαιγιι τὴ ποθ ἡ[5 δα πιρλα μμογι σι. ΘΘΡΈΠΝ 
ἰογ θοαὶ, ον αν ΟΟΙΧ οὐ ἀρ 4. ΟΦ ΟῚ νοτθη μὸν. ρτάνπηι 
ἴὰ ἐλ να δα σορΡρῖϊ, χα, ΘΓ ἢν 5 συ 
ΟΥγΙ ΠῚ 6 το] οἹραγδαταρι γὼ. πιο  αγίκιτα. τα ΠΕ 6 - 
ἰαιίοι αὶ ἐθμ απ 118. ρῦησὸ ἐδρυβηλο, οσχχις σΟΧΧΙΙ, σύχτηῖ 
δὲ ἀθη. να δ᾽. σα! νοθλα, δχ [υσίοα ἀμονοιη μι γρπ 
δι δοΐετγ, οὐχναν οὐχ νι οὐχ, πον ΑἸμον τ {60 8}}- 
τθσν ΒΗ σι, ὑσχχὶ Οοὐχχι, δρ! πὰ ΑἸΡΟΡι ἢδὶ- 
Ἰυοϊυδίίν, τοχ χνει, σσχχακ. βογεῖ] σαϊλπι σφ Π ταις 
πρια 8[{{π|ωἱϊν ὦ χχιχ. Οὐνμθ5. ΑἸΝΡα ΠΗ ἀνέ σκῃς, σα! - 
Ἰμῆσι ἀθ ΓΡᾺΤῚ Ογίβι! ἰὼ. ἘπΟΒ γε η μεν μη δἱ 
ἰγατιββ δια ππἰσθα ἀοσίμα σαν πιιοπ»α) ἃ Ογγι!]!ν οῦ- 
σα ρηξ οἵ ὀνόγεδι, Οὐχχχ, γοχχχί μέάαε ἔδρα γί αι δ, 
Τοατιξεῦυ δα απ ται. 16 Τα ν ΠῚ ΠΟ ὨἾ 5. ἰο!α Οαϊνὶσ 
πἰδηδηι. ἢν ρον βλ ἢ ργ αἀ6 9 Θ τ ΓΕ, ΠΟΧΎΠΙ, 

ΑἸοχαθῆτι., ΜΑΙ τοσοῦ ἴῈ. φηκίαον μειοἰραϊαθ 60 
μογίαιο αὐνίβηιῃ, ὅ8, 
ΑἸχθαςαιη [)6] τυ ῆοίο Ῥαγείτα δὰ ΒΟ ]ρβ  ἔ πδο 

Πρ όσϑιο αὐἰά ρῥγαβαυγαν!, 
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Ὅτ Ῥαγεῖαι βἀ γΒγδου ἢ 8 ΠῚ δϑογδιο θ πὶ αἰὲν Πα Ὡ τὰν 

ΑἸτάτρι Οὐδ 0 διατὶ ρεορμορίτα Ἰαυθηξ, θάθ βαθοίῃ, 
β'θι οἱ ψυσνατγ, ἈΔΠ. Δ πη πολιν 1)λ61 4 Παγθ 4υὼ ὧτ- 
ὅνπν εἰ ἀσὰ ἐευσεσηεῖν μγασθθ αι. οοονααίων, εἰ] - 
τα δειβαμει ἀπνβα σεν ἐν σι ρει. ἐσ ανρογῳ, 300, 

Αιτμ, Ἀξφσανβισ οἷν ΨΘΎΊΉΝ, οἱ Γερο αῖο δριαλη οἷς 

οαμμμ ιν. ἅμ} δὼ ρ.] πνπτς ΜΓ άψερ ἐρυσὶρί, 92: πο, 
φῦκχκχ. ΜΕ τἰκο στα καὶ ἐσ Ίογαι, 9381.. 332. ουχαχ. 
Ῥδε τὴ φοφυθημῶς ἀϊοία δαὶ συπίκοδινὰβ εἰ δόδεα- 
ἀὐμογ, 49]. 
Αἰτρυβ αἱ δηλῖοα ΟἸβθθαίατ, δῶρο δὰ Βαριβαναα 

δὐύραιὶ, 5. 
Αἰρΐσιὰβ φουπίωγιωι, ἡ, ὅ, ἰδ. 
Αἰροῦ. ΑἸ 8 μεῖον μεγέρῖογ ταϊϊοηδα), 940. [Ὁ 

ΒΒΡΙΕΠΙ 88 μυπδοεϑῖο, Νυΐ Διμο"} ΘΧρΩ] δῖ, 840. 
Αὐδλυΐοῦις ἐε 10 Τμεθηλυν» ἐμβογ εοθϑ. θυ}. ΟἸΔΒΟΙῚ 

φαΐτον, 309, Οἰμα μτὺ ἀιμμ εεῖϑ. δὺς ΡῈ ΣΙ δοίστδ. Βαρο- 
τοὶ δολίης ὃῦ9, 

ΔημΌλη5. 51. ἔσο ἢ στο ἀφροῦ, ρτορίθη, ἀο!τδοξαλυτα 
10}} σαϊεὺ πὶ σουζεςῖι, ᾿Πορου Π]Π θεῖ, 49, Ῥὸρ ριϑπίίδη - 
τἴαην δαπει5. ΤΟγι οί ὀχβιιχεγο, δῦ. ὄμ{Ὲ 5. ΒΌΓΙῺ 
Ῥλιμ αγῈ8. ΒΕ || 3 παν {Ἐν 1 Ἰπνίατ εἴωνα δαρογανιῖς 80, 
Αὐδυϊα5 εἰ διρρβίεα, διήηλαθμν, δα πεῖ. ἔα! εγ κατ 

βτοϑαί ἀθσον οἰ στ δυδι] ἀεί, Ὡ7Ὁ, 
Απκογὰϑ ἰδ} 18. Θρεγαιιοθι} ϑρηγί τὰκ κα οἱ ἰὼ ΡΆΆ]Ὸ, 

τῷ. Ῥαιθυ Ὑἰϑύθαι γε β εξ 1, μὰ δυϊηλα κὐμη! ! Ὧν ἔτη ρε σ- 
46 νὰ βἰβοιομα κρονι, τὸν ΕΠ ἜοΟρΔ] μτὰ- 

κι ἔσι κα δρραίταγ, 27. Ραυΐο ἴα δυμριλεπιν, 
ἐν ρι ἘΠῚ Ἱ 5 9 Ομ εἴα (5 Ί ΤΆ αϑϑ νἹάθι)γ 276. 
τ »ριπσὲρ τὲ ταν δὴν 9 υἱγ} ἀ8 ΕΠ ἀἶοὶ ρυϑ- 

δὐτ, 18. εἰ6 δὴ ἀκ ογὶΣ ΟΥ ΤΉ .Ε, ἔδυ, 
Δυκιανῖρ, εἴθε ἴρϑᾶ καροῖδὲ ΚαρΟΓΓγο οἰ 15. ἘμΕΪΠ δ, 

Δἢ εουϊεξία πεβυνρδοι αι ἀφοῦκα, 300, [2 ΡΆ δαθίτ8 
οεἰθυδρενβ Ἱανοιαβομυδι, 300. Α Ουμπϑικιίπο τα δολρ 
ἤφῖναςν Ὁ ἰ. 68. συὰν πα υγὰ μυδερῖ, ὅ0ῳ. ΠῚ Θλ θη 8 
ατῦβ μα ἢ Β. ν 21δ. ἡ Πἴδια, εἰς οου  υυΐη, δ ᾿μ6- 
ἀϊω ἀξ θ συ ῖ8. Ιογαια φεσιρακαθαμ!, ἐνῶ, 
Αὐλβίασῖ8 Β᾽ παῖδα, ψαυα ϑυοθατυμν ἔξηγμὲς, ἀρρεὶ» 

ἴθι, 240, 
Αὐήγρὰβ ΜΆΠ6 5. ὀϊβοῖρομιθ, 101, κ 
Αὐμελικ ἐρίγιθοβ πον θαΠγ, 350. Αὐροίογυτο οὐ 

θα Θτησκαβ ἐμήν μη. μὰ Ογτηθια, 201, “20θ. 
Τοθλο ἡ 5Ά]0Γ δύκο!αγα δεῖ πνπιθύθα, σΖοάθτο, ποθι μα, 
ἀοῦνὰ ἐἀράνίιϑ, 97. Βοταια, απο, ψ8ὲ δ]. ἐχρμεϊωϊ 
πο ρανεῖ, : ἀὦ Ἂ 
Απμεάῖ ἀπδηαιῖο, σοί αν 41 ιν Δ κοη, ΟΥ̓Κ 85} - 

τρϑχῖη τ τ ϑυίος Το , ἐ υυθίυθ5 δἰ τοῷ 41} ΤΥ ΣΟΥ 

Βοὶ 

τβοπιοὶν» ἰᾳ δ αα τ τὶς ι 
βυιμθθυ μοείτας ἐκεί μια, ΟΥ̓ γθΐο ἐροφγίυϑ, 80), 
ΑΘ ὁχ ΟὙ ΠΕ σον νος, ἐπα ἃ εἴ σριριν ἰα, ΦΟΥΡΌΓΒ. 

ο 

δαμδο, ΔαμοΙοϑ τη οὐυ τθῖγρα σεν ψείυγαι εἴν 
χανε ΠΠαρλρτὶ ἴς δ. Αἰιμηἢ Θεοὶ νυϊμἱδέοιῃ [λεὶ (ἃ - 
οἴμοι, 980, Ατεηίονίην σαν α δαὶ ΟΒ οιϑιικιρμὶ θα βετ- 
νἴτο ἀἠμυια5 κὰν ἐρέσγηων 1, Ομνίεῖο, Βογν ιν ᾿πτηῖς 
αἰσαθνημ!, 141. Αυμοιὶ ἀξεθ᾽ κί ἐθλι {πεγίτϑη, ρεδελν ιν θε ὅδ, 
Ομννίκιον ὐοίμμι νθθ οἷ Βαϊ κ ἰδ α Γληγὰ, δ9 πριν τ 
τα κα σἴω ἀπ αἴθ πν ἐο ρεθοῦθα, ζῦ8,, ΒυγμΩΣ μρρίδονυθ, 
πρῖμὶ κεν δὲ κα πο θ οατων Βρίγιοα βπσυίωρ, 258, 
Δαμ; Ἀζιγίαα ΟΝ γί σίντν ἀρραΠ Βε Ή 0) ὃ Ὡς 

σι ἀν ον θτοίθνε βαίη τ τα, 

ἢ 
φοΐεψας ἐθειβιναν μγιν ΓῊ οὐ ἢν εἰ Ἰοῦῖ ἀρ Ὠ ΒΓ, 
8ι, 117. Δ Π5ΦΙ οἵ δι ΒΕ ΠΚΘῚ Θυυτ νἸ εθῖ, πινὰβ τα 

φϑ εν τ 4πηην Ἰδτυοὶ οἱ ἀνηπ μεμοῃεβ, 9ὺ. Πρενπν υἱν 

οἷν ποὼ ἴσον! θεῖ, δο ΦΟΔ ΤΉ ἡ Εἰ ΘΑ Ογ 6 μοβέμ δ, 

. Δηβεῆς οὐδ πόρναι νει νε 1 τ οί μες 88. δὲὰ 
οοαορτοποσποορην ἔα θέτει, ονυϊατῖ!, ὅθ. ᾿ 

οιίιϑον -οῦψοιαι Πγεαιβ τ ἢ Ὁ] 18. ἀδϑείσληϑ, 
τ σγυϊυϊοιειῃ, ΠΗ Β6.}} ὀγγϊ., 2. ὃν Νυὴι 
Τὰν δεῖ κν Ἰνίσίχη, οὐχτας εἴο, ῬΑ τίδο νε σὰ δ 

ΠΝ 
μϑΤΡ μὲ ὃ 

ἀν» δυμείον σαν ρεσσαι δῖ ρυϊθνῖδ!8 86 θὰ {18 γέ 

ουχην ὕνταῖν οΥχεν, ὐχὺς σίχνα, δον, Αμποὶΐ δἰνε 5. ἈΠ18 

δὼ ῬΘΠΡΌΪΟ ἡθνΊλοΣ, σαυπϑεῖ. νηοχῖν, δοσίγιμΩ, γε 

να! ρητυσηδ 6 δα μον Ρο'εἶθην, 357, οεχνι, οὐλύην 

Ναὶ (Πιε78}} γρηθιαρίίεν βὲα ρροζυετγῖ, οὐαγη, εἰο, Οὐ 

ἀφανοτιϑα ρα ἈαΡ ἀἸ αν σαν ΔΌΠΟΡ 9 τι Δ ΠΟ. Δ ΩΣ ἸάυΒὺ δ 

δχναϊινανι στίου χαν Οἱ κα ρα ]ο8 νὴ ἀΘΌ ΩΣ Βανι αΐς τα 

ἴπ Βόπο ἀδαβουΐοβ 6586 ἀἰχοτυπὰ, σεα, συῖνι, ὧδ θοβ 

Ὦρα βειωϊϊαἰρι ρὲῦ ἱπυϑταβισαθ αι Βλβθυυον Ε8 88. Θ0πν 

φαρτααί, συκγι, ΟγβΘ 019 βαπιθαλία, δΌβ6]Ο8 0.08 ὀαδεῦῷ 

ΟΥ̓ ΟΜ. 4638 

Ῥύθὲθ, Θὲ "810 Θ ΛΘΡΉΠΩΙ αι αΠπκᾶϑο Ραϊσί δα 8. ἱποβυίι8 
Ῥγυθαια, δ. ὑκλεῖ, οὐχα αν ΑὐβΦῊ ΒΟΩΙ εἰ πιὰ θ μα σ! θα στ 
ἁωυ8 δαμενθμν ἑώιαν Τακεΐο, ἔα δἴατῃ ἐχοίθηϊ οχ 

ἀπ ΚΡ ΑΒ αν ΠΡΧΊΤΤ, ταν ἐξ δι υνγτηι 5. οἱ ἐθοΐδην 
βεὐν σικανν ἢ ἀ0 ὑὐτη! ἐροιόμεία ἀεγαιὶ αὖ 

εἰ Ἠιορυμγιθια, 
ἃ ἔθ θα Πυμινυ μι απτν ον τοῦ δ [ΟἿ σθιπ σοο σι δ- 

βΑΒΣῈ ἐν {πῶς μοβασρες ἀπόιηανα, [Ἐγοτκϑ, Χ9 7, ΑὨμδς 
συ “θεῖ, ἀμ, δᾶς ἦν δὴ πορϑ. 8} εἰ νιγμῖμει. ὁ] μυέὴπ 
ταλιβ ργΓομυδῆΠ) ἀσβογὴμι, θ4. ΑἩΜΟΙ δὲ ἀγυβδιμθ, 
ψισίμεδ, οἷςον 4 0αγῈ μοσεμεμίατ ΤαΐΓᾺ δδουηηι μοιῖο 5 
μδηι, Ἡ27. 
Αὐἴμεδ ταν 1 Πρυᾶν ΟὉ παι ΠΟΥ οὶ κε ΘΕ] τυ ορίοἴσῃδι 

ἀϑι. θωριὰ πμρλῖδα Βρίγιίων ἀνοιεογι»ῆθ δδη δυὰ Βὸς δῖ - 
μπγδυεῦ, ΝΜ ἐμ κῳ δ ὅν Δὐνα Βοιμ τε 08 Π ΕἾ ρεδηείδη- 
ἀξεμιν, δ0. ΑΔ ἰπηαβαθοτ Πεῖ ευμάμῖα, δῦ. γτη!ὺ δἰ 
ὨΘΔΙ 118 Βα ὦ} αὐ τ γαϊίσοο μεθ υτη, σογΓἢ μτοὨΪϑ' 
ἐχρεῖε, 6}. ΑΔ τ 1)κὰ ἐὸ ὈατιιᾺ κβὰρ ΒΒ αἰ γα αν 
δῦευξ, ὃ. Δα 8. πϑδαμν γί ιν Αρμϑθθδα, δΓ. Ααϊπν8 
ΟδλαδᾺ δπὰ ΡῚ᾽ Γι τω 568} ΜῈ ΕΠ ΚΡ γεν  ἰμτόγιναι τ ἔα 8. 
Ξεαιισεθϑ, {σἸμηιογία! δα ρα θρηυ οῖο Οὐ τ υγίας ΘΓ, Αὐπ 
Π.ΔΕ1} Ὠνλ  δἸθα, αἰχένθι ΖΕ 10 πος Βαλα, ἈΓακαα, 6γὰ- 
εἰσοθνα ῖς σε νθ1.. Αὐπμει θ᾽ οὐδιννθα ἀη. κα} Δεν ονεὶ 1 
δοίο νοϊυ τα 118. ὧν δἰ (ἢ οἷ. ἰρνμὶν εἰ ΘΒ ΉΤα γι 82. 

ΑΟἸΏΣκ δάμα γι.. δ αν: πα τθι σφας, ἡ ΟἼΥΩΙ μϑοθλῖο 
Ῥγᾶνϑ σἰρυϊ θα ΠΡΟΓα, ὅθ}, ὥχχε, οὐχχπν,, ἴδ) ἴῃ 
ῬΕΟΦΩΙ μιρυδὰ οογμοτγὶ εἰ μαΐπῶι δ ΥἹ τα οτγεογαι: 
ἀν δεογόνοιβ μα μ μὴρι ΟἹ, 1. Επὶ Πἰνοτ ρο δ (81 
408 αἰ θυ} σα μκογθμεία μιμίττν μὲς ἐμ κεσια μετα ως 
τυ, οὐ Τωγίυ δον Π6 0 ἈΚΊΓΟΓῸ αν δο απ ΕἩ Ἰατνα ΟΣ 
τὸ νι μορσκῖς ὅ0, 61, ὑϑ. Νρὼ 10 ΒΒ ἐς ὀσεροξε (Δ. 
ἄυθαι ἰδ φυβε αἴεωο, δή, 

ΑΘΉΙη85 εΣἰβρο αὐτο αὶ σόσροῦο 4αε τ ἔπιι ἐδΟΌ πὶ ἰηρογιθὲ 
ἀοϊουνα οἱ α ομ πιο Τῆς πτὶ Απμεθ ἃ δα γρῸΡΡ ἀικ σοί μΠ 0 σ 
ποθῶν τε ΓΙ] Ιλ κα Πα ΠΟΙ} ἴμεν, καὶ ἐρεῖ, ΑἼΤ τα, κεῖτ σ 
ΘΑΤΡαι.’ 51.858 4 θεαὶ Το ν γσ 6 Ἰρν ΤΉ αΣ μαροῖν, 

ἬΓΚ ΑΙ ἐδ υῖα, δὲ πὶ τίου νειὸς αὐ 8 
ἀνθ Ὀὐμεν ; νεΠ 6. δ 48 286 ργεβ- ΡΏγκαιοι ἰὴ» 

Ὠδπ, δ ρίθυ κα γεοῖρεέγεοι ύθθυ εὐΓρονήμερ ἰξορυῶν οὐα- 
}υύοῖθ εἰ ντι 15, αν, ἀμήν Βέθο ομίηο, 378, ἢ ν᾽ ευηὰ, 

Αὐλῖη8 αν ΒΘ δ. μΠ κοτ 886 Εἰ ΤΠ αἰ Ἰ0Ὲ 8. ΤῈ 8 σατο} Ρὰ- 
ἀγίθει 4. θενονμτο σον} ὁγ6 φαθηπιι ἀγα σοον ΟΊ Γ, 
284. Αὐοἰτνε Κθετον θλε δἹ ἀμερεθι αν νον δὼ, λα αὐ] ἢ- 
ετῶ 5ΡΆΤΑΙΕΒ 0. ἡ οἷν Ἰον ΑΙ ΟὙΡ  υ.., ΦΟ7, ΑἸ ΔΛ ἩΓΙΩΣ 
Ρτγιβάδιονεεν ἐθομ θε, {8 τρὶς Τρ σθῖτο), δ. 

Δυΐαια Ευΐαι Οἱ ομαγαοίντηβ μασογα στρ α ρΟΙϑαΡ δ ν 
φῦ. Αὐὐθδ σογρνν ἐρεθγρ ὄν θτ ἸΑἢ, ΑῊ ἢν οσ στ) ρρου ας 
ὄνομα, 11. Κιρετησα νυ, ἐρ) μαῖα, μεεοίϊηιεν βγη ΣΤ 85 
Ἰεοῦ!ομἱθπδ μια εθμεΐη, τ. Ὁ μσαιοσι ἐρέτίταν παρα ζητι ροεν 
δἰ", 911. Αοἱπηδ γόμο σε υτ γι μΘγ Πσο, 47. ΑὈΐΩλ8 [ὰ- 
οἶδὰ (1 85 811,3 22. Α θλ0 ῈᾺ. δὴ ΠΟΘΙ 653! 1 ΠῈ Οὐ ΠΟΓΟΤ γεϑο μον 
6} οὐρὰ αι 5,300, ραν ἢ} δρμέγιτοϑ άπ αἰροκίη ροθηῖη, 
ἴθ ᾿ετγα συγρογὸ ΘΙ ἔα ηκη. ἐμ ἐμρεῦίο δυμεμνίωσ, Εἰ 
ΒᾺ νεῖ σὲρ μιδδιδλιέν 352. Εχογε αι ολητ ἐδηῖποτρ [ἢ 
τοῦράγε νΚιῦ ἢ νὰδ ἐοι Παϊογιο, ποδὲϊα, καυρε  ζαα!νατῃ 
Ἰϑεοηνε σον διε αβοαιογ 6. αν μητῦ ἃ θὲ ομε8, δ, 
οὐ δὲ ὨΔΝΠΠ18. Ππαάεηνι 5. πομοίμα. αἰοιζοσι δ᾽. Ααπᾶ, 

Οὐ τ! δὲ ἀΠ πὶ κα .,} σῆς Ἰρευτν )01 Ν ΘΡμα 1} ΝΠ μευ, 
ΑΘΗΠ ΔΙ} απ μα Ραἰ μεῖα δ αἰλο νῖνα τίν, εχ τν γιὸ 
ΑἸοχεθς Θ1 Ονΐυ ΗἸστοκο! γεΐαις γ3. ΑὐΗτν 8} οΆπΒ μοσους 
ἴθτπ παν δ} 656 βηθΠοῖυν ΝΟ ἐφ βφγημε, 82, 
ΑΠδ αν ἢ ΘδΕΘ σε γι αν, καθ ΟἿ ὁ ΟΟἸθας ΠῚ πόδ 0 ἢ - 

απ υευτο Ῥκίγωμ βειβυῖιαν. αἱ ΟΣ.) τσ δε να» 
τὔκ τοῖς δά, 
Αὐλοιαν δ 6 ΔΙ Λ ΘῈ Ὅτι μιϑιιάητο Πρίνδα Ὁπὸ ἔῃ θ, ΟΥ̓ΡᾺ, 

σὐ)ϑοι σοι Ἂγυσίε γι, Ε3.2..Α αλλ ν τ 1 ΛθΓΓΟΘΈΤ ΟΣ 6 Ὧ0 5, 
τοῖα υδδ πὶ σγααλπτιν ον τ 5. δα αν ἐν Θγειι δίυτηβ, 
12. ἙσγυμΝ ἐπε στιν το γαὶ, αἰ νογκορη οὶ Βοτλ υἷε αἶἶδυ 
ο᾽αυτῃ ὕμο!πι. 199, Δ γεΒ ἀϊνργεῖδ ἢ π! δι ευ γι» ρυβίίερ, ,9). 
Απανθοῖθδ εμνα ρον απ 8 αἱ πο [ον πλ ἐδ », 132, 
Αδ ἃ βαηνη θην πίετι ατξικ ἴα βυϊδηλιος 10. Ὰ 
Αἰ γγομθῦβαην, σα 98. δα τιϊὰ8 εἰ ἀϑοοιγὶα 

ἀε σπγικίυ Ἰρείδίωγ. {νθ. 
Αὐοννδο8 (ἐν ΤΠ 8 ργίγουβ ρίθιι8 εἰ ἑμίεμτα ἱυρυροδπ 

Τ0}}. ΧΧΧ!}. 
Απταθνεβ, Ὠργρα ἀπ Π]05. ἔβθθοβ ἰὼ ἘΣ 

τὰ ζ ἀνάσα κα σΌ ΤῸΝ κοίοῖν τορτεβριξπι, 2. 
Δοιϊδγορυμνσρηδὲ αὶ Ονεμο, πο! αεῖς ὅ8. Πρρηρρατῖ, 

91, ΑΘΠΙ γα μοι ρ μλ 1} 85 ἐνδγρεθοα, ραμη οὶ δυσὶ, Εμτων 
πἷι», αμην εἴα, εἰμ τε θ. (ΙΟ]οὶ, ἃ βεῦο}8. ΡΒ. 

και, 91, 
ἰδία, ωυγα, ΔΘ ὀοείξιθιη βή ο] 05. θριβητοη]ὲ 
δ Α ΡΠ Γεθ Ὲ ΟὙ ΡΉ}} αυμιηιβιῖο μεὶ ἀρεδ- 

ΚΣΣΝ ἢ ααἶτι ῬδΊσκξ απ ᾿μδὼ ΡΕΠΈΡΤΘΙ 
ττάν Δ δια. ΑἸ οδρίριαβ μία σὺ δὲ 
ἅμ 5 οὶ ἀοη οὅο. νϑυργῦ, 243. Ἰ)Γ ο μὰ 

αἴαῦδε τὼ ρΥΟΡΓΙΝ ρρῦροπδ, "91, 393. 

9 Τα τ ἢὶ 
ἩΝ 

Ὑχτιν Ζυ κάθην, 28 },8 : 
ἔων ὅ6 Ὠυυμλ θὰ 5 ᾽ἢ Πι0 Βαίβπαϑ ΣΟΥΓΡΟΓΑ ἼΘΙ ΒΘ λα» 
ἕωτωβ θεοὶ, ϑοουράυτ Ηϊεγου γιυδν, 231, 223. ΝΟῺ [18 ϑ- 
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αἰθ86 σι θεῖς Οσγπαα, 381. 218, κ τῆδα 88 ογἱυη άαθ 
δ. νόγυπ πυίαυ, 231. “45 »ν- 
Ααμοεῖεαον  Γὰ ἂν γγῊ}}}}18, ἦ γᾶδο ΤΡΒΦῊ 18. ἐπ πὲ 8. 

ἀμϑὼ μδ βὰν  νν ΓΑ Ὁ δὲ δ. ΟἸνειΡη. αοἴπρο πη μοη δὶ, 59. ΕΒ θ.Ὼ 
εἰμκια ως τ μτίσίνα ἀρογαθίίογ, 998. ΒᾺ]«ὸ στ 08. 
τοῤα νοι δ! 8 ἐρθοιθ ἔφα, δὲ αἰρὶ ζα 88 τυΐσασαϊα ἰδὲ, 
31.13.9}. ἑἀἴο Παριληγηβ δῖ, ραν θἱ τότὸ ἐπ διοι αἰχαΐο- 
δον Ζεαιγϑ τ κὰ ρμγεδίδγεϊ. 10.4 Φη δια τουηηητο ΟΒγὶ- 
δια αν ἂΥῚ γυιθι 5 κὸ δον οχ βθθθγε )ανὶ 1, δὲ ἴειπ- 
ρίαμι 66 γὐραταΐασαμι νθοϊγὰ, 18. Πα γεῖρϑα γοθσεγθ 
ἰδυξαθῖς, 16, Α αθοἢ εἰκ 8. πλάι! Βοπηδπα πη) ΠΡ ΓΙ τα 
Ἰανάαι, ϑ2ϑ, Δ ἀσδλα (δ ενεν αὐίΐοο, ρομ ρα πϑᾶ μίοἶθ' 
Ῥγαβ ον εἰ 18. ϑρηλπσεις 22}, 56 Ἰθον ΟὨΙο1Σ δή οτν ει) ρτῶθ. 
θεν, 2.26, ,βύοτη τὰ μἰϊνυ5 16 Βοιηᾶσο πο ρσοίο ππρα με} - 
γα» τμθν πα δωδίνν απ ἰσΐα πὸ μγϑο ει σι ἡμναϑὲ, 229, 280. 
Ἴτρϑ ιπσπη τα θεῖν ἴρκ8 ουὐΐαναβ ρυσιδ8 γασαδυϊξ, 280 τες 
ταϑοϊα ρου «αὐ εδ, τῇ ἀΐγῷ διοσιεὶ, 290, Τὰ 
μηϑιαυυς νερϑυγίις 29, Μία] ς. ρου ϑβ. βεβνιβὲ. 
ἰὼ εαυοὶοβ σύϑαν γε! αἱ οὐραθϑ. τεμμίυτιῖ πολιϑ8, 243, 
Οηλη 65 ἐπ} αοέυα οἴ πε μίοϑ 4: δμΐθ Θυμῖ ΤῸ 6Γ8, πμρτον 
υἱτατα κα ρογαθις, 292. 

Δοπομειτεακ αμὰ νϑαϊοίγοπαι Πρηδοΐ ἔπη ρστιὶ σοι μ] δ, 
[αὐτιὰ Πα] νἀ ἡ θν πὉ Στ 41 Πμι15 ρα τ μον 
δν, Ρὼαν τὐτθαγῶω ἐτανο! ἀπ αῖοι ραΐναιν, 391. Βδοθα- 
ὅθ μὰ ἐΣπεῖ θη! ἃ τνοσδθαμ μεθ ύθδι, 22, Τρην Δθι ΟΝ. εἰ 

χαὶ να κηης, ἐδ. 252. Ονί3ι. “δηλ 
αὐ νουϊεοῖα. ταϊαγίροί μα, ἱμοῖ 

ὃ, 23... ΔΌΘΠ  ἄρῖπ 1} ἰοδὺ9 ρα}}1- 
δ θυ τσ τ σὐπξιἢ οναϑαίηγο ον πο ἀσοεγ Εχ ἐδ - 
ἰδ ἐλλευῖ μεῖς, 23.2., 68 δ. ὰα γον τατηρ, 992 ἃ πιο εὶ- 
δι} αὐννώζυνυ ϑὺ0 ἔθ αινρυνθ ΤΠ γαιὰ σὰ ἐγϑη σάν Εν ΓΉ 19, 
μἱδὶ υἱ ἢ 19.865 1 ν᾽ σφι τα πωγιαγοίαι τ, 391, ὅν ς ψαιο- 
ΓΕΒ ὁκ ἥθερ 10} εἰ νῖαιι εχ ποι θη σϑ, ἃ μου α! ψ λα 8. 
δ 6}. ἐὐαβσε κα αἱ, 23}, Αυειση 151 ὀχ αμνοϊκοῖο μνα!β ᾿π- 
ἔα οἱ ἐπῆε υ τ ρ3. ΡΈΡῺ οιώπης, 68 ἄαϑγο, 229. Ἀπ σπτί-- 
δι πθὰ νϑηβμα εἶ, 58. ῬΊηγδ5 ἡχ10 δα νθιοτρ, ἈΝ 

᾿Αμεουδία οἰνίι5. ΒΥ γιὰ ϑ ΝΠ] πϑρίια, 271. Μυΐα ἴῃ εα 
αηβελλῖο 48 Θυϑογγατίοτο 0 γβία. δοηβηρῖιε ὲ 
ἀπγ κοίμξα, 215. ΠῚ οὐ οὐκ δητίσοΣ πα α  ἰτ  ΐ τ ρὶ 
ὉΠ ΘΟΙ ΑΝ ἀν σα ΤΟΣ 05 11 Πυνίϑυ δι}, 277. Ουϑυίὰ 9ζ- 
αὐλδρειογ Δρτἰυρί μι γιβ πγαιῖα, 217. 

ΑΔΠ Κρ Βα κἴἢ δισνσι ἢ ἢ ΠΗΣΟγαΤ ἃ ἔνθ Α6ὼ ρώτα, 
810. Νιεῖμ ἀπ κα σδίὰ ἀπ ὰτα εἰ χυ ῃ ταὶ δχοια αι, σσττιγς 
ἙδοπΑριεεϊα 4 Δ} 511 ππ Ὑ8 99, οὐχ χιν, Ῥζἶφ Επυϊναγῖ- 
δια, Οὐχ ἐργραθ σὲ καυμε ΟΒ ΟΕ ἴῃ ἰδ ον ΡΙδεϊα, 
οἰσοι δὴ ρ ἀδηξγρη, 991. Αηδψρυὰ, Θρίοεία, δαῆοι! ἀ6 
δἩ γίνη] ἐσ ἀϊσίμ τα. ΚΜὲ ἐφ (ἰδ εϊβιαα. 

Αρεῦθ5. Ματγοϊσο ἰγαιὴ 8 ἀγοχο ργομηδεϊαβ δὰ δεῖν ῦ- 
δογί βρίτιτα Ὀγοῦρ ο᾽ 83 ἀθασγεθας, δὰ απ ἀυυϊαχαῖ 
τἰποϊρίστη δυο εξο θαι, 941, Αἀἰτηαθ 8 δοχαιῃ Αἰ ΓΙ Β68- 
αι, ΟἹ, 2 
ΔΡ σηὲ ν᾽ ΜΙΆΠΟΙΣ δ σοπηρ θίη γῆ, 10], 
Αγέδς ἀρένταν κα} δαο νά ς, μίμγοθ δχϑω μίαιη, 482. 

Αρεβ εχ φοΓὶ Ἰἰοτο πα λαγ, ϑθρς, 
Δροσα ρεῖς Ἰσον γεν εἰ ἈΠΓ κ᾽ ΘῚ Β18 ΒΒ Ὁ Γο᾽ 1,8, 

48. Ἀπυυνηϊν ρείια Οὐ ΎΠΠΠ13. 0}. θσπικ αὲ ἴα ἸαΔ}τρ Νονΐ 
Τουύτοιριμ 56} Γροψυ να οἰἰαὶ, 69, Ερῖθ τ ἀρ ΟτΥ ΝΒ 45 
Βαγιριαγωμ ἐἢ » Γρρυβίῃ, 952. 
ΑΡΑ ΓΥΡΒΙ Πευγὲς αὶ παν Ἰόχαι ἰὰσ ἴ. Εσοϊοϑία, ὕη, Ομΐ 

Φο Ηΐ εὐ δινιτγην σρεις θὴ, Ναμάιναη εζοηη!, 08, Νόςυϊ- 
ἀν ᾿ρένηλιαν, ὅ9. Ο4η»πρμοσγν μένην οδερτγαϑ 6 Π Πεχὶξ 
ὑγεῆπις Ὁ Αὐτρολναδ, κορνα ἴα ε. 232 
Αρο  λ Ρι τῶ «ποβ ᾳ Ομ γιεἴα ἤδῖν τα εἰ δλ! οὐτίουν πὶ 

ἰῃίαιθ ἰϑρβθδυϊ, 357 ας ΒΡ ν ΜΠ] ἐσ ἐδ βλα ΠᾺ ΠΝ 61 ΑἿΠἀ- 
ἈΝ  κττπρ σα ἃ ἐτ ἐἰ στ ἐογϑφα, χ χέχ, Βοϊδοτδιιν ΚἸΤΡοΙ θη ρὲ, 
ἀαχιν. βεδίπηι ΥἹνχιιθία αλονο ᾿ριμασανπ ιθσο δονπἐηέρα- 
γαθε ρρΡΗ δ  αλ Χ χιχ Τὺ τεῦ ἀἰντ αἰξαῖοιν [Ὁ ΩΤ 8 ΠῚ 
φαπν Βἤβήτο θησαν αι γίαχα, ΑΡΟΠΙ ἡ ανίνης Εἰ Ἴϑνα. 
ΠΙεΤκοὐν απ τα Ογ ΕἼ {ιν ππ ποῖ τ γορίβῃϊ, ἀχτνις 

Ὁ ΠῚ 3 η κι ἅσοαὶ να τὶ ρο Υ πη ΦΌΩΝ ἰ! Θυϊανόγοιυτχ οι, 
851, νι Πτρτ ποϊνιηΐα βοδίβανα ἔποι ἡ πτ, ἡ 05 ὑπ τι Α γί δεν 
εἰν Γσπν δἔρ ΣΎ Πα.) ἀρβρίοίυ!, ταχσνη, ὑπχιχχχ 
ατοκνῖ, Ν. ἀσσθιν καρ ἀρ σηγς ἀειγοοίηη, ΚΥΧΨΗΣ, 
ΕΣ ΤῊ ΥΎ ΉΤΝ 
(8. ὑπεχ. ΑΟ Α ΓΚ ἄσληαὶ Κρ ῦὰ , ἸΣΧΣ. 

ΜΝ ἩΠθ6γ0} μὸσ Τα σὐροιῃ Βα σε ἢ 65. δὲν ποθ 4. 
ἢ ]οβηὰ 6 Ἰηβευτοκ Πμηγα τ, Εἰ. Οπτηεὰ ΗΠ Β μοὶ, 912. 9 
(ριάμν σΟὉ σογθὶμ βοιητη, 86 .} ΡῈ Τογιπ 6 Η1}8 δὲ μτουρυὶῖα 
ἀρ τ! νη. 3. ΘΟ ρ Πα, ΤΟΝ ΙΣ ΒΗ} ἀζυγρ ἀρ βγίογθθ, Ὧ66 
Ῥγορδ θεῖα τ σγίογρα ς ε6} δοηἷ Β001 ὁ ποία, δὲ υῃΐθ, 
ΔΔ9} ΘγΡΑ, ΖΈΝν Οαλια νίαν ἘΠ Εργαιὶ ὑ [ἀπο αν. ̓γλσοῖρον μοσ 
ῬΉΗΝΕ ρὲ κιμεπτηκ βαργάοῖσα σρηνίσε ταῦ, 275. Α ροΒι ΟΙοΓυ Ὦ 
οἵ Θυγη ἢ ἡ} ρῸΓ 68 φγρη δα! σγ ογκὶ πῆ αν, δὲ δεῖς 
λα ἀλη. .5 8 ΠΓΘλἰβοῖ 55 δ ἢ ΘΡυτα ἀ5ῃ3, 375. ΝΊΡῚ τ 381. 
ἤδυᾶὶ μτοροπίη ἐδαθηΐθυ, ορ85 ἴπιὶ ὈΌΜΒΓΗ τη Β)πδη - 
ταιη δὲ υμιΑ ρο δ θο8 οὐσοι οηθδυΐ, 216, 

Δροεῖο!! δος θοφρτα αὐ ἢ ρτιβάϊδαναοι ΟΠ γίδες πο δον 
ἧσπο ἔβξυτῃ ΟΠ τύϑεμπι ἰπ βρυρ τ μεῖθ Βα θυ γο, 145. Ώ 69 
ὈΒρΙϑ μι βαποιεεΐοτα νἱάδρυοι, 248. Βίται! Βαἰνίοτὶϑ ἰα- 

ΟΥ̓́ΒΙ 1. ῸΜ, 1620 

φυΣαιίοδ ὁ δὰ} ρουαρὶ, 516, σπάση δοτῦην ἐπ υἴττυ - 
16 Ξρτγίλις 8860: ρρουδίοτυ μιν ροϊθείαια δύο ἀϊμμδὶὶ, 
216. μη ἡ αϊδα, Βρίσίυδ εαινοεὶ ὁμορδειοσ θα ἰθπιανος 
Βα γοργθϑο θεῖ Ἔρίοξυ! αν σε Αὐΐ 8. πρωδιοίωγαπι, ζ74, 
Αμρυκίοίε ρυκὶ γθκαγγβοιίοιεπὶ Ομ γι κεὶ Θρ᾽γίιυ τ βιισλυ τα 
δόσερθγσοι, δ) υδ γἱἰσέυΐδηι ρμοβίδιι ἐπα θο!, 211. Φυδ- 
1εῖπὶ ἴω 8. Οὐ γόῖο ϑριγιταβ. δὴ ὁουμ σώ ρα, 
δοσθργυοΐ, 370, 271. 5ρμίγι ἢ καθ! δὲ ἡμαν 8 θολὸ 
ἱς ϑοϊεουβιθβ δαρείζη, 44, 211. Ἰυΐερτθ ἂς ρθε, 
δἰηὺθ 80 φ8γὸ ἱπθον κι, 273, θα. δ γιεῖδῖθ, 373. Εχ 
αἰγζξαο δὲ ἀπὸ ϑρίτίλιια βΆθΟ)} ζοδνὶβ ἸἰηΜοὰ. ἰυφι8- 
δια πίον, 272, Βρίγιια 5δηθὴυ γόριοῃς ἰδ Ὁ] κα τ 1 815 
1᾿08. δὲ δοῦμογθ ἀϊνίθστν, θὲ βαϊεΐαγθ ἰυ πσοτηῃ, 272, 
Ἰραῖβ ἔχαι. 1δθ 1 ϑρινα 3. ρέϑια εἰδουιηΓαδη, Εγι, τ 
ἀθδινία αεἰσὸς ΤΕ γι Τὶ δισδο} ρορα]}ο, 275, Φοαμ 8. εἰ- 
ἀοὰ βὲ μγουϊ βία Βυίτιυ5 βαισι! ννιατθ μαϊγαρποιῖ, 270. 
Τα ἐατούσδαν οὐ )δοιὶ, δὲ δὲν δ ο᾽ο ἢ) ὥδταὶι, στη πὶ νογθθγὶ- 
δὰ3 οὔδει; αι εἰν τῖθε ἢ ἰοθ 88 ἢ δϑυχ να κοΠζαυδοῖ, 
21ὅ. υοιὶ βογίμίυ αν δ8ι ροῦ ἃρμοβίο]οβ, 6κ Ξριγίτι επποῖω, 
ΡῬΠθύθρίμη δαὶ, 218. Αβοβίο! αἱ ἀγδμῦ Εἰ ΓΘ ΤΟΒΟΙ γ 918 ΠῈΣ 
δαδι ἐρίπευΐαιν αὐ απ θῦδο ἔέμεα ΤμβΕ Πυ 1ο. ἴ ργβδυϊ μέσος 
τὸ Βρίοὐα ἐπ οῖο, στ ποτ Ὠνογκυ Πδόγητοτο, 378. ΝῺ 
οἵδ μΐα βορι μία ἐστι ἢ Ὁ ΒΡ ὁ δ ΠΟ] σα 6 ἀρ οπεο!ογιααι πιὶσ 
Τα Ὁ οἰζδοία οπας, 29. Αροϑίοὶ! ἀαοσοο 8 δῖε δία- 

, 348. Οὐοίο δὔπο, 248. Αροείοϊος 
ταυν ᾿πρη8 ἴῃ ΡαΙΓῚ εες δα τρδΡινείο ἥσθην πα 
υχίᾳ ναϊογοα, 245. Αρυβίοίον τ) φοοίευα Ητὸ γοκοί σειν, 
ἤν οος ἴᾳ 400. ἀείηρθυς οὶ Βρίτι8 βδαποια, 245, σε! 
ἔαδτῖϊ Πδον ἐςοι ἐθῖΒ, 245, Οαγαειῃ δαζίαυἱκατοναν δίῳ π8 
ἴῶ ὃ8. βρύβιο!; οι ύθαίμε σΘΙΘγδγΒ σσὨθιιθνθγημδ, 245. 
1α δ βϑιθερβδηυθ ὐποοηιθ οτϊπθίθδ οΥβάθιυηίωγ, 45, 
Ῥεγ ἰρβομι δ ριεΐξα τι Ἑαθοία)μ ὅθη8 δορεία, 5.45. 

Ἀμοβίο!ουρ ϑθιίθ5 18 }ΠΓ8 ΘΌΜΙΝ. ΔΙ 8. δὼ] δοί σε, Χαν 1), 
Ἀροκίοια, Κι 9 Ῥαα]αθ. δροβίοὶ 
Αρρδγτυ σγινοῖα σοί 8 Ηἰοτοβοι ζημία, 353, ᾿ς ργον 

Ῥαδιϊθ οἱ ἃ Οἰννβιο ρεερΐοια, 99 ΝΩϊμ ἴῸ ΕΑ. μοι ἐῃ 8. 
Ἀ μ]οπῷ δυὐϊιημίεϊτα εὐ ἃ Ἀ]αι1ἢ, αχιν, 30: Τρ ἀρ- 
Ῥαγεδίε σίρπια Βά Ἀαναϊπὶς ἐπὶ σα ίο, ν 847, 9348, ιχ. 
Ἐ{ὶ ὑτὰχ, (σα κτ ΠΕ 8. Ἰῆλρο 
Ἀρρδιίαιίο, ΑΡρΕΙ το, Ευρρηνία ΡΘΕ ΔΠαΪ τ 0Ὰ πιἢ δ 

ζεῖ ο μεναι ἀπῇ ἐμ Ἑσοὶρϑί ἂμ ἡε ἐγοι αολινα, χα, ἘςοΙθεῖα- 
βζιοιΒ. δρρε)διΐοηβο, ΟἸϊρα τον υμῖη, τϑνί βου] 16. γ ἴοι 
Ῥοδυυταθιοννδὰ ἀὐοξθς δι. ΑμΡΎΠ ιλο μλ}Π2 561} τα ϑ ΕἸ σ θυ 1 
τδισμϊἐ δ, 1} 1185 δὲ πθομβοίνβιχιτίχααι Αρρο!Πδιοπα τα 
δχθι θεκα, χατν ΑρμοΠαι συ 8. 6χ εἼΓη Ἰλαιπδὴ ἐδ θῃ- 
118 δὰ ἀροη ΤΠ ΔιΌ για, ΤΏ ΠΟΤ δ μο τὰ δ υμ θ τὼ δὲ 1} γον}: 
β᾽ σρθεῺ 4 16 ἐμίδταίι αὐουτίαν υὴδε χει. Αι ἀἸολία ἀμ }.6}- 
ἰδπίθϑ αηΐὸ οηιαὶϑ Ὑθβογίριοπλ ἐγηρ ΓΑ ΟΓΒ. ῃγὸ ἢ 
βυὶ γεσίβίο ἐμ ρεῖταγὰ ἀαθρΏηΩΙ, χυατν 

Αροϊδοιϊοῖ, Ἰυ πὰ Θα θ}18 μοσοαία ἀϊούμδοι, 38, 
ἀχυβ,ηλ αὶ με μεὶ ρί νει, 42, ΡῸΓ ἀηηδί σπιηϊα δοηβὶ- 

βιισυϊ, 299, Αὐρια. Βδ' ΒΓ πὶ βὲ αυἰτηβουὶι αι οἤξοῖγιχ θϑὶ, 
9.49.1. ὐνϑίης ΠοΡηθηη, μ᾽ αοίθτῃ, ν 01), ΟΡ. (ν8 ἢ ΘΟ), 
Ὅώο βευρίχοι!α οἱ συδογηιπεΐο οὐμνδγιίτογ, 30, ΜΙ τ ατὰ 
αἰδύλη αὐ δανιο φηδίσαν δἰ Θ πη θ]Ο ΤῸ} 1). Χσ ἢ ΟΡ τη]... 
τ 84σπ ργσθαμ δὲ σοί σγδδ ρὲ πϑί 8 ες ὑπ μα εν" ἐς 
ΑΦηᾺ 1) πε ν}5 ἀντ ρῖκ ἤσθιεν Ἰωϊδενδω ἀῷ, Ῥαν 

δα ατῃ Πρ ογίας Ηνῃ τρία, δὲ τοδὶ μη σ᾽ σοηγμϑγαιο, 4.2. 
Ῥ65 ξαθληι 98|08.193.. αηκῖπ ὅδβιγα οαμεεὶς ἐα ἸλνοτΡ ΘΙ] 
βαυκηιυθ. 33. Οὐναγο, 192, Ααπᾶ εἰ βῆ αι 
ὉΒ τιβιὶ ἰδίεγθ ῃγυῇυδιρῖθα, ἀμ με! οἱα ᾿αγ αἰειθὶ 
Απη Βαρι ταὶ (Βείβειξογαθιὸ ἡπυδ Ἰὰ Ἰρεῖβ 

εἴι Οὐγίκίηα, 61. Ἐπ δον ᾿συμγμηιίθι οα (τίει Βγίβεῖ καγηΐβ 
δον ίποϊα σΟἸ εοΐδ ἢ ΓΈΤΑΣ 11. Αἄχυδ Βαριϊπωϊ ποι δὲ 
πα οἱ β θλδχ, βοὺ δρΊ ΓΒ Κρ ο1!} μτπτιϑ σπιτία, 40, 
Ῥὲν Το νϑοη θὰ) 580 0188. Τα ἀλι5. στη ΑΑὩ ΟΠ ἔα 5 8ο- 
ΔΉΓΗ, 40, 41, Ῥὺς Τπνοσαοοθε πα ὥρερα θη δ [με 
δα δ θη βαθοιβοκίωτ, 40, Οὐγ βάμμα ΠαΡΕ ΡΣ πιρίυν 
ΤΊε5. 9ρΊ οί δἱξ, σοτητο ἢ 98 ΟΥὐγ ο οὐ ναϊπειβ Ρα γὶ- 
θι8 Γδοιίοσθα, 41. " ἐφ Βαμε ται. 
Αηνη χυίρηδιῃ 58}181 ἴῃ νἵτκιν φλθιη δι, Θ 9. ΤᾺ Π16 βατὰ 

πο Ρ8Π}Ὲ δὶ ει Ρ 8. ὕἱ 849, Ἀηπα οὐγ ἐασεγθοι οἱ 
ῬΡΒΡΗΥ Τρ ΓΙ Δ 16 5.115 ΩἸδ ἴθ: 8 πολυ ἐβίγϑξι, 865. Α απ» Ρα- 
ἰδαγιν ΜΗ οΠ δΕ 79 Ἡ 1161 85, αυΐὰ ζυΐλθ5 νἱώδϑεζαγ, 108, 
ἀχην δὲ δ υἱ᾽μγέκ το το , ἢ Ὁ πνα ἐδ Π] 61: πρροῦνί ιν, 84, 
Αγδυ οι! οββἐε στ ΖΊῸ [ΘΒ 6 ταν ογο Ε6 σδοθρὶς 

ἀἴαληθθ, 104. 
ΑΡΙΝΓΘᾺ στ ΠΡΌΑ δΐρῆνδ ποτὶ, νργὸ αὐσίειυ. ΠΡ 

ϑιρρβοργθ ψυθ ας, 2838. Αγθόγοθ Βίρμρ ταυρίμεθ, τργα 
γεϑένετιρ, γρϑυγγρο θη }8 ἀγμυμηϑεξηίης 66, 

Αγθη 1 π68 δι θογΒ 8 Νοδ ἤμγε ογιιοἱὰ οχατε τ, 191. 
Ἄγ δἰ Ἐποορδ ΟΠ γεν τα γί ϑιη Πἰτα δ᾽ η65.3}9.Ε} ἀγα 
Νὺξ ἀρρηγηῖδ σἴγογιιτ δὲ πηι θγιι ἰυ6α, 16. Αὐοβ [ἰ546- 

{9 αἶσοι, 
Φ: 
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Ἰλνα) δ ἀϊξογίο συτὰ Μη είθ σορῆίαι!, 104, Ἐπιηάδια ἴῃ 
ΦοΠ ΠΔΠ|0 118 ψαὐθ τ ἀκα Ὠ ἰ9 θγοβέγαν δ, 105, 106.1π46 αὐ- 
Πιβίθοίθι Ἰδεθὴ αἰ τὰ τ ἢ δ γα) 86 δ ἔστ οορίτ, 105, 100. 
Αγμθοί οὐ μι ἶη ΑΚ ΡΊΟ 5 ΟἸγ ἔκ τὶ τα πιὰ} δὲ [-- 

ἀαιιθηλατα, εἰ, Αγαθοίοὶ {εἰρίηξαι πστοθβ ΟΕ ΓΙ Ξε, 188. 
Θυμ! 6κ οἷν Τἀυττῃ, 1δϑ,, Ρουθ οι τὰ ἀομαια. )ομΐΐ [ἢ 
αὐπθαιογίαμλ οχ ΖαςΌ.Σι, 415 ἴῃ ἄμταιῃ Ππκὰ ἢ} χα δ[α!- 
τὰ Εναμροϊίκι, αανα. ΟΘαοιηοίο ἄυ γόγα οι δῦ, 

Αὐὶαν πουβίσαι ἰοραίοταηι, ργδιν αγίσδιϊο, σαοιηθίο ἴο- 
τὰ μόα6. συμ "μὲ ἴα εχ ν᾽ 1} ἰΓωχν, ἀν. γἱα, Οοη- 
οἰἴτἰ ΑὐἸαβἰ8. ἔσγαγα 8. 1. οοσοίΐο (οπδέδηξίθο- 
ψῬομίληο ργοθαλαῦ, εἰ ἠοΐα ὁσθ 500 μᾳρη δαΆ1}Π βὰ}}8- 
οριδοσ ἠδ ΒΒ σι εἰχ, Εἰχ ρ] νἀ Γ, ΟΧΊΧι ἘΧ ΧΙ 

Ανιβιοτ Ἰοὺ ψα! βὼ Ἰοαϑαλϊθ χαρὰ [)6ὶ ρτονὶ ἀβθ} πὶ 
ΘΙ δἱ αι 115. τορι 8 ὉΠ, 1.21, Α τἰβιοί δι σα ν 0 11 }π- 
ἰαιοτ. δεν. αν 5. ΔΕΒ ΟΠΈΘΟΓ) ργιβοδρε, 0}. 
Δὰὰ Κη ῬΑ ΓΙ βου νξατῃ οἴμμία, αἰξοι μα θαι αΪ- 

6041, δά, 107. Ραῖνα ἰδαγθογο ροξίογίογθμι, 114. Τειη- 
ρόγαὶϊθ ΚπΠὺ ρυϊμοἰρίασπι ἀγιθυθθα!, 54. Ραξείοθοιι οἱ 
δυχτα ἴὰ αἀτνίπα μαηθγαιίοι!θ, ΘΑ ΠΟΙ σα οχ εϑυϊοηθία 
5641 «γιατ θα δαΐαν, 11δ. Εσπν σγητία 5014. ογϑαξατγὶβ 5ὰ- 
Ῥδγιόγοῦ θοαὶ, 18. 1} εοαα ποῖ 3 ἴὰ σοποίο δὲ 
Ἐφοϊοϑα Ηϊογοδο! γιἸ αι} δ εἰ θ μοϑηἰ 6 η}14. ταοθρίια οἱ 
ΟΟΙΠΙΒ ΟἿ 1 ΓΘο[ἐαἰ8. Χ γι, 

Αὐίδο! ἀν δχ ἴῃ θ6ὺ νϑύθαθὰ ἐπ! τα δδηῖ, 152. ΕἸν 
Ἰπ1 0} πρσαῦδηϊ ᾿)δα ἢ) ν Γι 8.536,155.χ αὐ ΘΧ ΒΓ ἀμ ΡῈ} 5 
{σι ἀϊοθα)!, 156. Πλενέοναι σα δος ραιργαδίῃ ας 
Βα ἐμβῖ 5 ἡατ γαίῃ μθνἔδοϊο αοίατῃ πάρ διρ, ὅδ. Νομααὲ 
θΠ δὰ 8580 ΕἾ δὺ ΡαλγΙβ ν σα Λα ἔτ 11} ΓΘ ΠΝ ΠΣ 
αἰντ τ αλθηνς ὅτι ορὶ Ποία, Ὁ. ΑΙδσαὰ αὶ ἃ θαΐαγα ῬηιΓῚ8 
ΕΠ σαν, αι γβογχια βου νόγαὰν θοθ τ. ΕἸ Πτη αἀοριῖοπδ 
80 1 Ὁ 6. τ ἃ [)δύγαι Αἰ Γανὴ να ἢ δῦ, 617, 155, Αγίαδὶ 
᾿ ρ᾽6 Βοθπογάρθᾶμι Γδίγθηι 10. ἴὼ ὁτδατγαγιι. οὐ] - 
δὶ τρίοψθιίο, (57. ρα ῖβ οἱ ΕἼΤ αὐταί θθ5 αἸνίος 
πάπα, 151. Ναθαν ΘΠ Π 61 ἰὰ δ οίεβ 3. ἀξ ρίυτὶς- 
8} Ραΐγοια μὸγ Πὰ) ἢ δρίσια ἑαυ, Αὐτὰ ρνὲ- 
[59 αὐ ν μα ογὶ!, 87. 

Ασίδοὶ ΕἸματλ ἀθΠ  δτοηδ μρδοθάθαϊα σοη! αι 8[8- 
Βιπῖ, 55.1}6 1Π| βῖ 1) 51 ἀθτν τ αὐ 8 ἀρ ΓᾶΓΘ ΠΟὉ ρΟβ586 
ΠῚ δεν 8 ἃ (γε [ὁ γε  αἱδηϊην, 35. εν 1 η 5 ΤΠ ΡΉ ΠΟΙ 5 
δισληϊη δ} [γον αὶ, Θά τ. κα πα δαρ ρα π 85,153, Νουα 
ΒΡ ΘΠ μι δορὶ ῬηΠ Βα οβα  Θ 813 ΒΘ 1 αἰ ϊα, (Δ οὶ- 
δίη χα ρύοίδοια θα 1 6686 [αὐϊὼ ἢ) Ααβυγαι 15,16. (ἢ τ]- 
[Ὁ ἢ) ΠΟΠ ΕΑ ρολὲ ραβεῖθηριη ἐρήϊββο ἴῃ ἀἰδτίοτα μαϊγὶβ 
ἀοορθαηςξ, 5ὅ. Εἰ α τα εἰ Βριτ μὰ βαθεῖα ἢ 6. μη θοῖηιῖ 
δι ἀρχῇ κυ) ἱεθαθτ 28, κι κρύβει ογθα του οὶ ἢ Ξὶ ΓΊΠΟ 
ἔνα σοι ἀυόνο ΔΕ Π οἱ, χοὸς ΑΟἸὰ πογαϊὰ περ βοῖη8 
νοχιοραέ φμαηκίο ποῊ οὐ τς αὶ ὐγοῆϊο ἐουδ ἴα, (07. ΑὐΙ απ 
ποτααι οὐ͵ο στο. 69 ρτεθοσομρῆῖ, 180. 152. Αγίαυὶ π08 
Ἰησδηίιοβ οἱ ἀπὸ ρυποιρία οχ ἐπ! ποσὰ ἐρώ θπ εϊα ΒΘ οἱ 
ἀοοοδαηὶ, 135. ονιηι ΟΠ) ρο ο δχ γᾶ! ἃ Ῥαΐγα γόγα τ 
οὐὐίῃ ἐσαιμῖο,  ἀϊ. (ΔΙ πο] σαλα ἢ ριὰ Βα ἢ! Πκ] ο0- 
Ἰογὸ τοϊαιμαὔδιι, 150. ΔΚῊ ρὲ ΘΑ ΘΙ. πολθεδ8 6 τη ηδ- 
γὼ ομροβὶτθ, δ. ἀγίδοῖ ΘΒ Ππὴϊ εἰν δγε οι ο ῬΡΊ]- 
ἱκίριῃ ἘορΑγΆ δας, 245. Αὐϊα γι ΠΟ οσγον [θδγὶ ἰρ30 
Ατῖο γοΐογρωτο, 25. Αγ δυογαια οἱ (ΑΙ ΠΟ ογὰ αἰ πβή τα 
(ἀαηια. οἴαι 69. δἰζαιογο, 21. ἃ τ δηόγηαν 118 εἰθίνβ ἀρ τὸ 
(θηβία 115. αἸογίθηιν, ΧΙΣ. ΤΙ ΔΟΓΠαΣ ΟῚ, ππΠΟΓΘΙΆΏΟΤΉΙΣΝ 
δαγθβίθ Το  ροββίοι Θυίθίθτα, ὑπχν. Ατίλ αυϊδιὴ 
Ῥοηι ΗΙ τοῦ ἱ ̓ ηϑογῖ αὐ ἰριάμι ᾿πργορεγάμ 9 
σοι τα5 ΡΌΘΠΙ, 381, αὶ ΧΕ, 

Ατηῖπ βρισι Ἀ]}18. 17, 
Αταοδίιβ δαϊωγδ8 ΒΊΟΥ Π) π΄ ΒΡ 1 ο 8. Θχβίϊη σα 

ἐβύβοι, θ1. 
Δύγθαθο ϑρινι 5. βδοἷ} ρὲ σ δύ δὴν δοσυϊγίτησ, 17. 
Ατγίαδβ (ἰγικίαλ απ ἀπ Ὠοππίπϑη αἴχει, {15, 
Ατίφπι β (8.} Αὐοἴοτγιπι βαρ ο}} ΑΤΈΘΏΠ τη αγὶν γἰ8. 65 }1- 

τποθΐ μη 16 Ἰιοῖ ἀρ σρα 5 δρραγηίοιο, βῦ0, 
Αγίοϑ Βυηγκῆιρ ΠΟἢ ΠΙ8] δορηγαῖ οι γα δα αι οἱ ἰπὶ- 

γογίμοϊο δα ἰβοιυίασ, 913, Ασίε8 ἀϊη} ἴροργο ὅδοῖ, θά. 
Αὐνίρι ασυϊα ΔΘ ΒΘ Ώ Δ}. ΟΝ (υθήδαι, Αγνὶβ ποι! 8 

ἀύδ πὶ ΒΟΥ δἰα5. ὉᾶΓΓΒὲ ἢ ΟΡ βούθιὴ ἰδ γαξα αν, ΧΊΤΣ. 
Λξα τοχ 8, ἀθρα ἃ σδίσγι 5. δρμοϊ)δίαγ Αϑὰρδ 

γ6] Αβαὺ, 200. 
Δεσοῃαίο ΟΕ ΡΊΞΕ Γ ροβοιἶ, 218, δοΡιρισπαγα ἢ) 8. δᾶ 

τορι ποοΐα, 911, 918. 118. νυτγὶταβ 6χ 118 συ ἴῃ πη πο 
ορόγδλατς Ομγίβιαβ Ἰηδ χοἰ δ Πὲς ἀφιποπειῖραϊγ, ὅ8, 1ὰ 
ἀϊα ᾿)οπιϊ οἶδα οὗ ἰδουαπι ογάϊθ Θχροβία, 217. 4.8- 
ϑηδίοπίβα Ομ νίβεὶ ἰοσὰ8 δά Ογίθθξθο βίδα, 17, 

Αβοραβίοι!β σσοίοεία ἰὼ πιοπῖθ ΟἸνᾶγαχῃ ἐο Δι ἤφαϊα, δ 17, 
Ἐο ἴῃ ἰΙοσὺ 4ἱ ΟἸΡΙ5}1 νρδι!ρ! 8 ΒᾶσοΓ ουδὺ ραν ἤθη 10 
οορϑίοτηὶϊ πο ροΐαϊι, 317, ΝΟ ΟΠΟΔΙΠΘΓΑΤΊ, 417, Μὲα. 

Μδη8 ΟἸναγυῶι. ον ΧἹ 
Αβοεῖφ, ποαιϊϊπαπι θη η8 βϑυδγίουὶ τὴ ξ8 ἀότονθα- 

ἐἴαν. 10. ἀϑαριῖσδο νυῖ85 ΘΧ ΘΙ ρα Γ 6 ραγοαΐθοι ψοδηπεῖα 

Βαρ(ϊαϊητα ὁ καὶ 1580. οατη ἀν {018 ΒΔΕΡΙΡῈ8 8851} Ογγ8, 
43. Αβοδίξο νι Ἰμε Γαξοτῃ 681 ἃ ΟΠ }}Π15 ΔΟδο Δ εΓδ, θὅ, 

ΙΝΒΕΧ ΙΝ ΟΥ̓ΒΠΠΌΜ 1642 

Αϑίογιαβ Ασϊπηὰϑ σβηργαημῖ βοϊθηξίαιη αἰ νί ποι δθπο- 
ΤΑΓΟΩΙ ργέβοχ τ 5586. νο]οθας, 114. πῖον οὐδ ἀοηαρίπία 
ΒΊΠ αν ἴρβα μὴ στ μι Θδαογο νϑγιτηβ ποῖ 68, 857. Δ 
Ματοῦ!ο Αμυνγάθυ τπ816 γοϊαἰαιϊοβ, 238, 
ΑΒΘ 5. ΑἸπΠΆβΘ Πι15. βαποίαγαια. ΤΟ υἰαγιιαχ ψίθι ἴῃ 

4υᾶπι σδυβατη γαίμἀδὶ, 2.3, 
Αβίνα, Λεδιγογαω ὀοηβρδοῖιβ ἄσσθη!ο ΒΟ Πἶν, 984. Δ8- 

{18 τ ραΐασα θὰ ἀθ θη 8. ροσαία ΠΟΒΙτα, ὁ]. 
ἈεἰγΟ]ΙΟσ ὦ ἔδυ !, 180, Αϑἱροιοσίθο ναι δεῖβ. δαὶ 

Ρααγίξαι, αποβιϊοὶ, Μαμίο μοὶ, δι. 
βιίγοιοσογυῖη μγαἸο 0568 τορι άϊδηάς, Τῦ. Βοϊοηϊα 

ναπηα, Ο(. 
᾿ε ΑἸ απ βῖ8 (3.) εἱ Νιοῦηθ ἤάοὶ ουτϊὰ 6ὺ ἀοίοηβογοβ 
ΘΑ ξιηΐ Ἰμίπηνδε!, παν, ΑΤα ποτα ρα λδθ5. Μαρετο 
ΟἹ νη] ἀροτῖς, 848, χ. Οαἱ γα Αἐξβαηηβίο ἰηΓθηβὶ 
δυῖθ Οὐηξίαη! 5 τπογίθιη, μα ΔῈ ΘΟΥΤΕῈ πο ἃθ8), χικ. 
Αὐδαηλβίαβ σάτα υἱ γι δχ {ἔγιβοῖβ Ῥαϊγίθ5. ϑριτίι5 
ΒΆΤΟΥ ΟΓΙΡΊ)Θ Ὁ) ἃ 8010 ΕἼ]Ο γϑρεϊδ ἀλη εχὶδίλαιαν , 
φ00. Αἰϊὰὰ αὶ Ἰγοϑαβ αϊδητίηο, 46 ϑριγία βᾶσθςοιο 
ΘΡιπίοθ αἰ {τι μτς, 3ἀῦν, ΔΙ Πα Πα 5115 δὲς (νη 8. Αἰθ- 
ΧΑΛγίπα 5. 4 48 ὁ ππα Θμ ΡῚ  πΔ βαηοίαϊ) ἴῃ ΟὨ τ 5. 
ΒΔ Ὸ ἐπ δ ἢν ἀἰβοθ Ἶξ56. οαἰβε πιάτα, 388. 
ΔΔυηϊοηαὶ ἀσδεῖ δεβ6 πποή τὰ, 96]. 
Αππδηθθαθ ἀαθόσυο ᾿Π] ΡΠ κρηεα δὲ ργαθΐα 7688 

Οπεῖπεῖ ρα 8 σβῖς 6. αἰἴὰ ἃ ϊθαῖθα, αὐἵὰ ἰὼ τηραῖο ῥγὰ- 
νὰ σου οἰρίϑο!, ἠέ, - 
Αὐόϊροτατῃ ποπγθῃ οαἰθο ἢ! Ππιθ ἢ ἀαίῃσι, ὅ, 
Αὐσατίητα, αἰ ν Τῇ 4 Ἐ|0, τα σίθθ. δὲ αἰ Βα] βιλοα! 8τ- 

(68 51 ΔἸ ΌΟΙΠ εὐ} {π|5, 800). 
Λυσηβιίη 5 (5.) αὐτὰ βοθτῖας ἀδ ΠθΡὸ νι ἢ. ἀπὸ π0- 

τη ὴ8. οἹδίον πὶ βογίρία βαθὺ, οϑ τι ι5. ἀυλξατίο, αῺ 
ῬΓαῖδῦ ξίο5. ΠῚ ἃ ἵπ συία 5181 μδῦ ΟΠ γγίβία τα {ἰθραι, 
57. Οὐἱὰ σϑηβεγὶι 46 σοι 1] Ῥηΐταν. ορίαἴοηθ εἴτοᾷ 
μερὶ ουΐαΣ ἰλα ]} 6115. (οᾶρι Ὑ1}} (οἐΒγργδι δ! ηθτὴ ἀ6. Ατπ 
εἰσῃνίδίο, 233, Νὰ πὶ ἀποίογ δὲ δὲ σα! !}1ο1 ἀδ στα 
δνεϊρι 15, ΟἸχΥχιχ, Αὐχυβέιηὶ δὰ Ονγιααι. δρίβίοία 
γα 6. ἔδγιαἱ μη ροξίογίβ οραϑ, ΤΊ, 
Δαγεϑ ἰὰ Ομ! παν χα Ἰαοσης, οὐ δαίζα τα 51ΠῸ 1πὶ- 

ρου βηῖο αὐ ϑης, 63. Νὸπ ΟἸμΠ 5. πο γῖ8. ΘΟγρΟΥΘ8, 
νόγθυτῃ ἱππιυ ἰββα αν Ἰητη σοχ ηἰίοπ θαι δα ΠλἾ ΠῚ, θά τς 

Δυτνιῆνοβ ἱσοῖ ρασ ἰθηπ 68. [ΟΠ ΠΟ α 08. ΒΌΒιπΙο οἔγαίο 
ΔΌΛΩΙ ΠΧ, δὲ δαρηγααπῆ, 7. 
Αὐτὰ δὲ το ϊααερ πιά θ νῷ 80 888. ΠΒΟΙΙΪ 5. [6] 

Ἰούα οὐ, 54, 
Δυβ65. ρτῖι5 Φόβηδα ποιηθη, 1413. ἢ 
Αναγί δὲ ἀΠθπότιη γαρίογοβ αὰὰ ταξίομα 80 58{8- 

ἴασθγο ἀσθευῖ, 902). 
Ανίπιη οὐδογναῦο δ δισίοτίςο, 70. 
Αχατῖαβ ἰάριη δὸ Ζασβανγίςειβ Τοϊα 45. δ ν8, 

Ῥιορμθία ποὺ ποιηΐμδ, 209. ὌΝ 
Ατίδ. 16. αζγαινβ. δὲ ἴὰ (βεῖο Ῥαβοθ δ! 8 ἀἰθ ἴθ οτὰ- 

ΘΡ) δοῖ15 τὲ Ομ τίβεμβ, 195, Οὐ ἀ18 ἀν σα Ἰαχίδ 
(νει, 100, 

809, δο 

Β 

Βανί δΟΒΓΞΙΟἾ 85. οὐ ἀοθο ΠΓΩΖΌΔΤΙΙ ΩΣ ΡῸΓ 

ϑριἠϊατω ἀροβιο} 15. ὑγαύθίο συπημϑιαῖθο, 212, 273. π48 
οτία Πα οὐ! υβῖο, 273, 918, ς 

Βαςοιμαγαϑ. Δαγοηθῶ αοϊθ ᾿Πδυ χυγ ΠΟΘ. δύ 86). 

χυδπάο νιν δαγθυμη Γαθτίσα νι, βαρεγύσίειν. Θ588 
οχϊει αν, 90, ς 

Βαουλιιϑ, 56 ροϊία5. σθαι ἃ Προ  ]ριι5 δϑδογαϊοηι,θ8, 

Βαμάπϑ αἰτοῦ ὁ ἔγίθυϑ Δα μοἿ 8. ἀϊβοίρο!α, 107. γατγία 

οἿὰ5 υϑμΐμα, νοῖ μυϊτν ΘΟ 18 ἀφο μαῖοηθ8, 1407. 

ἄρα σαν Δ ἀὰ εἰ Δαλιπάπίο, 101. 

Βλΐμ 88 Ηϊοτυκοῖγωϊδ ϑαϊοιία, 13. θατ ἃ ΟΟὨ8- 

ἰδιιῖπο ἃ ἴσνχο βουϊαβϑῖ [κυβαγγθοί 0 8 195. οοπϑίρυθταια, 
Ὁ}}} {πη 168. Ἰανααταγ, 1. 

Βαϊμοὶ ὑϑ8 ροθὶ 4] Δ 1 βοοίθπα σοῦραϑ8, 109. ἃ 

ρακχαθὶβ δα ΟὨ γι οδ »γοξευδαιι 109. ἤναι , 

Βατηϊβαλα3 Νεῖονῖθ Θοἰ δ 6 }} ἢπῖβ οἱ ἱπειίσαι Νονὶ, 

ἀᾷ. Οὐν μὲν παθδον ἀπίαν, 4 Ἐ7ὺ8 μγαιδ Βαυϊοῦ δοδῦ- 

τθ5, 42. Βαριλϊειπ}) ΒΔ οἰ Π] σαν» ἀμ ειβίυ8 ἐ) 818 01- 

νίϑαᾶο, δ. 1 οι θα 8 ΟἸγίβιο τοϑγιν τυ, ριλθτα ἢ), ἀξ. 

Βαριίδιηϊ ἐγι υΐαν, Ἰᾶτυ Ὼ) ἴὰ τὰαρογϑουϊο, ρΡΟϑ 1, 

δ. Βαρ βηαϊα ΒᾺ} [658 ἀἰνοῦξα, ἀξ 

Βαριϊβθναϑ ὐοαυ 5 ἀρ ἴσια ἴθγοῦ ΕΠ| γάρ δί, 43, ο- 

ἄθι πιοο αὸ Ὀδριϊϑηθαβθ ΟὨΓΙ511}, ἀσοιτίαα ΟΣΤΙΠῚ ἂὺ 

Ὡοἰζοτα αν, μεύοαια ἀϊολίεραι, ἀ8, οχοῖι, ὁχο, ΝΠ 19 

δγγογὶβ ποϊδη δ μεθ. βϑιίοηξία, οχοι. ΝΌΒΣ ὈΓΟΓΘὰ8 

δατογεῖ ἀουΐβ ϑρίτιλβ 5880}, οχῖν. (Οπλ Ὁ} ΠΟ Π θα 

Ομγίϑι! ραβϑϊσνι δἵ τεβυγγθοι 8. σουξεγθθαξ, ΟΧΟΥῚ. 

Ομαγδοίθγαπι θὰ. ἐμ ργ θθὰν, οχόσι. ΡΊδΒθ τὰ. ρούσαϊος- 

τὰ ααοαὰ ρϑπδ8 οἵ πιδύθ!ανα ΔΡΟΙ Ομ α). ΘΠ ΡΓίο- 
ἄχρι ΝΟ ἈΠΟ ΟὨἶα. σν οἱ 08 δὰ κῆρ δι ο δειΓΎ 
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βυν. 208. Ὑδτὶδθ ΠῚ 15 δαρτὰ ἰαία ἃ ργιθτοραιν οἱ δα δ 6]}- 

Ἰδοιῖα, βήϑιοχμιν (σιν, οχν, εἰς, Οὐκην ὁ» δά δδπι ἢ ἵψπα 

ΠΛ ΓιΒ α ὐπὸ ὑἱὺ ἴων, 2868. Ἐλὶ οὐ! μεῖθ σοιπη, ἅ8, 

ἵρμδουα κορτίουία τρρθιρταίο, ἰδ. Ναι μεθ ἀπ ἐμ πὶ 

Φουα Σ ἐροθϑυ, ὃ, 39. ΙθΒ πη μα., ΘῈ ΕἸΠΡΉΠ ὁσυτίαηε, 

οι ουάο,ἀθ, Βαρμλτην οἰ εοιιν δ, 35:2. Τὼ δάυδηι μεῦν 

Ἐπ ἀπογι σα ἀεεορ μα τμνα ει τ ἡ βοθ 08 ντψα σκιὰ 10εἰ τ 

ἴα, Ὁ. ὅν. Ταῦ παν ΟΝ ἀὐρσταΐα ψίνρηϊος γεργῷεθι!ς- 
τὐὐτ, 318 κα 685 ΟῸΤΙ δ  ϑυγθ.. 1. Εκὶ οὐγονι δ εἰω ουγ- 
ἀκα γὲγ ϑυΐγνονι κα υοῖα τ), 75 ΟΠ γικα αγογίει [81 πίω Γιθὶ. 

8}}8. Βυδὲδ Γγηο τ ρομλιεαῖ, φὅ, 25 ων δὺ ὥδγιτ μεσμρὰς 
αἰσθασρ με πα ἰμασθύτῃ ΡΆΓΠοΥ 65 ἐ[βολμεν, 313. ὅ14. 
ὙαΣ ἐουξοτε ἡ νδγηαβ θεθιυθερ ἐρορτθν ἐν 5.1 δα μὶῖπ 

ϑθιυ μδγ ᾿η η 668 ΠΟΥ Πα Γ, βθρεϊηργ εἰ ΓΟδογμ 8, 

8:ς 314. (81 191] ουγὰ, δερ ον τα θὲ ΓΘεΌΓΤΡΟΙΙΟ ρῈῚ ὅ Γῆς 
τίααι ἢωυἷ8 ᾿ανρεγιῖα απ τ, 18. Φ, Τὰ σϑηϊζηῖν δα ]α σαι ἴμ-- 
ὁγαι ας, 214, 814. Βα ρτ ει 5 ρμἢϊε κα) ἐο ἴπ }} μα Γρηι 
Ὠδαι, ΓΟΓΡΟΓΙΒ Ρ6Γ 8] Ἧτο, ἃ αἱ Ρ6Ρ Βρίρι πη. ἀι σὰν 

ἴα ὁἴο! στοῦ δ, 39, Τοῖα, ἃ ΤΡΕΙΞΒΙΟΏΘῺΙ 

Ὠἰϊο πἰῖαν, 595. Βα κπιὶ δὲ μορυἐτνπδί ἐπ τρολ νη αἷν εἴ 
ἀοὶνη 8 ΡΒ ὍΒΕ οἰ ἢο σΒΌΤ1 88 ρα θυ τ μι κιθ, ΑΓ Πκηλ8. 
ΞοΠΠ]οϊτα ἀτοΐα νανιαιῆς ὦὐ Βεοοῦν π΄ 9..ΑὉ [6 δ αμη το! μρα- 
τἴατα ορόγὰ οἵα ω ἀπσε! νοη ἐδεις ὑτγαίνεηνας ιν Βα μ  Δ μὴ] 
Ἐγλινα ιν ἄβη ἡ εἰτιῦχο Πθσ Θτκδ ἃ μγαν ἘΔΟΓΙ ὁ δὲ ἐπι αν, 
ὦχρ, ὁχοῖν χορ, Ημβ6 μρϑιῖῆ 8 ἴγοὺ ρ6Γ Βυμ)ν δὰ 65}. 28, 
Θαιμὰν οροΓογδ σιοχ ας διε ρρεραρε 8. ΘΔ) ΓΘ ΟῚ 6 Π- 
θαι Ὠδοῤθβαγὶε αὐ, 281, 583. Βαρεικθυυν μρὶν υἐΐ ὯΝ, 
θειΒ εἰ πουτίζίντω τολιμτητῖμ ρα ρίογαι, 17. ἰὼ δὸ Ταρται 
86 μη τ σταιϊδ Φυδυϊσ τα 4. »4:.6. σάρμότο ροῖνρί, 252. 
Ομ" δὴ μ᾿ βΏνΣ ΩΣ εἰ δὶ ΠΘ ΓΙγΘ ρα! τυ τ ἐπρατδι ἀ 8Ό} 16. αλλ! τὰ 
ἰδ ἀὐψ αἱ τη 252, Οπὸ Ἔθῦϑει, Ζ8ώ, Βα μεϊδμι δυποτοίη, 19. 
Ερμα ἀρ 8 δα μ0}} 1ὸ 86 μα ΠΟ ΓΏ ΠῚ δἰμηΐ Θ᾽ ΠΠΒ.ῈΓ ἔθος, 
Βαγησηίο, 312. Τὰ εὸ ΠΟῸ δργρἐββίη (παν ῬΘΟΟΒΙΟΓΙΩΙ, 
Ρρῇ ψιδιξοημπε Ἰυρίβηίογα ἄνηπ τεοϊρίη λον, 25.) Ρὸσ 
Εἰ} θ0 5. γτὼ βάδυι σου φρο δ τσ βροοί δια Θρί γι 8 
βδπο}} ὅδπα {γ81:}} ἐδ πυρογίη 5, ὅδ. ορμαν. Βρίγεαδ, 
ΒΆΠΟ ἀπὸ κθ 85 ΟΕ γί κεὶ δηρλίκυσο, ῬΓΟΡΕΙθΠι ὈΧΟΙΝ ΟΧΟΙΥ, 
ΟἾΠΒ 18 θερδίκλὶ σὲ οἱ δέοι ἤν 5. ὑσοθτι ραμὲ Ῥαῖρθὰ, 48 
τοῖα Ὀδριϊλμιὶ πολίοθθ 0 Φ0 5 οἵ οἰ γιει αι}. θὲς Ἐπ οδατίας 
1:18 ΔΗ ΟΓΉΙΏΘΠΐΒ. ΓΟΠΙρΓρ δ μ}ν Ὀδυτογ, πο. «8 δεβειο 
ΒΓυργία ἀΐοῖο ἐμ 16 ΠΠ συ ηά δι χομν τύνασν Τηρέα δας ἀθ 
ἜΡΓΟ ΑἸΒΡΡΕΠΙ ποι δ, ΟΧ ΟΙ", Οὔνν 
Βαριπειηι βί απ βου αν 886 ὁτύηὰ [ἢ Δ ἼΑφο δ᾽ 6,4 19. ΕῚ ἀθ πὴ 

δουξδρηθθθι, 15. ΜναΠοιη 7. ΟΝ Ποπιῖμο νου 8 γ 
ΒΟΛΪ κυτοθθ, 7, Βηριίδιε οἱ δον Πγαγη ον βαογδηθαία, 
δἰ μΉ! αἰ δοΐπτο πρμγημενΐ 9 κα Ογ ΓΊ 61 0.}}}} οἴη 6 μσα- 
Ῥίον κῃπς 276, ΒΔ Ρ ΘΉΡΑ ΟδΑΓΒΟΙΡΥ ἐσ ἀοεϊγίθα ΟΥΡΗ 
αἵρ, 28, Βαρείεινι πα) πρης “ρθε, Οἱδὶ κ6ι}}6] βῃρεϊμεγεῖ 

268. Βαριίεπιὶ πῆγθα ἄμερ, 8408 ΕἸ Βρίρι μα Ν ; έτσι ἀθα] τος 
Ῥυμᾷ ΠΟΘ ΠΟΤ α με γίευ ἐξο 6.0) φο σδΘ 40} Πρ ρΟϑβΒ ΠΗ μ, ἡ ]ς 
Νοὺ 8798 Α΄ ΞΌΪΡΙ Ο δα ας, δε 5. ΓΙ ΠΑ, ΔΑΝΕΙῚ στα δ. 
βἷινδ ἈΦῸ8 ΞηΓΠεἰβ5, Αἰ, 44. Βαρο μαῖα σἰδ Δ} 10 χ ἴῃ 
ΕΥΣΤΤΌΒΟΝ ΡῈΓ βσυδηι, αἰϊεγα μογ ργοργί ΟΝ 58 η πὶ 
β᾽ὐπεῶι ἠδίγ, θ Ρεσρίδῦ οἴγϑην 1} 6 πο τν (τῖσαι οχίστ 
ΨΙΣ ρϑλροἷ8 οἱ Αη08. 193. ΒΑ Π "ἢν ἢ μὲσ α Τ ΔῊ Στῆς Κα ἢ 85 
οἰ βηπμηϊηῖϑ. 84. ΟΧΥῚ, οσυτῖ ἘΠ νη 19 νἱβ ἰυΐη ρα μϑ ἐδ 
τροξριθβεῖβ ὑπ 6 γορεέσῃείη, "91, Βὴ μ! Ἰκεοὶ Ἀα υπ’ ἡ π 8018 βὲζ 
προρβ δα πι6 τ 8 ΟΥΤ ἢ} ὁ ς ὁᾳς οὐχχις οχσλη, 50}} πλδτο 
ἔὐγθὰ εἶπ Βϑο απο ἃ 7 068 βαΤοἴριο δά μίαν π γε ἢΣ 
ἴδ Ἰοοοτπ ἩΒΌΛΛΩΕ ἢ ἡ αἱ ὨμΠΠῈ ΒΟ Ὶ ΘΟ θη ΠΆΡΕ Π ἐαρμεν αὶ 
108 ἐχ ἤβο δ κοδρι θαυ, σα Οὐ τ ιοχοιχ. γί ΒΑ ΤῊΣ δι. - 
μέγ πδὺ σϑ ΒΘ ρε  86 τρ Γθ γα νι. ὑχον ΓΙ ΟΧσιχ, ΒαρΙΠ Ξ 8. 
ὯΘ ΒΥ ΠΡΈΣ ΠΠᾺ βυ8 0}} δή Ξαληΐθηι ὃ ὑποῖχ, "ιδυ ΟΣ γ 8. ΒΔ- 
ἀἴβτο ἢ ὩΥ Εἰ ΓῚ ; ἃ δὺϑ ΒΗ 8 ΠῸΠ προ σοι δι, 381. 
Υ ΟἾ 18 Ἰσοἷκ δ᾽ ρὸσ Ζυση 8». ἀαία τ δα μι βισεῖμ, 381 ΒΗρ 
ἰδέσυϑινρ μη Ὠ ἴβίγυβθ Ὥρα δἰῖοθ. ἡ πὐΐσαὶ ΟΥγί 8 ὈΓΕΡΙΕΥ 
δρίξσηρορ, ὈΓΘΗΝ γίογον δὲ ἀϊδοομημ, 9Μ᾽, Βα; ΠῚ 
ὑπη5,6. Βα μερονπα Βεβγαι σογι τη πα), δ. ὧν ΓΗ ἀρ μαρ- 
τἰάτηο πε ρει σοῦη τὴ βο εΪδη α, Οὐ κα ἰβγηΐ αὶ Γγαλ ἐξ 
σοτγηρτίο πο πὶ Π π  ΡΎ νον, β ρα ργη να Ππ ἴη χαὶ ΠΡ Γργρι ας 
εἴδη» ἰπηοἴαεσι, ἔγγί!ο ν Θ᾽. πΉ]Π] πε ὈΝο νῦν. εἰποργα 
ἐρηπϑγιξ, σῦτι. ΝΣ πὶ ΠΥ ΘᾺ μι γογΓα 8 ἈΒΟΓΘΙΙΟῚ [ἢ ἐσυΐρεῖθ. 
ΒΒ ότοβο ἐπα Γἢτι8 αὐ θη ρἐ τα)ὴὶ ἀδίο γρορεσθηττιζοη, 
ΟῚ, γον, Ὁ ἴθ σύ] 5. ΝΥ Ὀπρενηο αἤπτεδ βὶ εἰμὶ 
ΜΑοε οὶ, 60. Ἐργοπν Βαρεἰκαλιεν αἰ τνζυδτί Πρ Δ 88 υἷος 
πηα, ΤΟ. Βὴ μέτα τοὶ ἐριο μας 8.6. ΒΗ ΡΠ ΑΡΌΉ ροϑὲ κβοι εἶ αὶ 
Ουλήγηρ δερηνθ ποι οπυβήρ τα ἡπιρ πη τη πῈ 80} }} 1 ν εἴχὲ 
δοροίϊημν Παοηίσρηϑο, ὅς Ἐλιβα τονείθσιι. 4Πὼ. ἔΘΠΙΡΟΣΘ 
ἀλογεῖν πε ἡ ηἠἹ 88. ὈΒρΗΖδηαί, 300. ἘΘΡΌ 
4085 πτὲρ ὈΠΗΙΒΙΏΔ ΡΟΤΑΡΟΒΔΛΙ ΙΓ. υδηΠοδδτω Γαίὶο 
τοαδργρίηγ, 301, Βηρίίκανο αϑβίβεροἱ Τριοἰ ἐπε ΐ8. ρογβομα- 
Τυτὴ Ἀπρρις, 11, 48, 

ΒΒρηρτθθίθ αν, γοσία, 2. σσαῖα ραϊπεί πι.5, Τ  φ᾽ αυνπὶ ἦα 
ἰπιϑυϊοσθιῃ δὲ Ἔχίθγίογουι αἰάειω, 2, 1 ὈΔΡ ἐϑίσεῖο ἐσααϊ- 

ΙΝΘΕΧ ΙΝ ΟΥ̓́ΚΙΠΤΜ, 1644 

δον Δα υΒ 40. απ οϊθηι, 3. Οὐδι ἸῺ ΒΑΡ ἰϑἰθγῖο ραγδ- 
βανΐατι 8. πιδοῖα δι κσιτν ΤΘυ ὦ), 881. ΞῸ 
Βαρθφηι 1 ἀξ! ἀν 8}: ἢ Βα γείβηιο ΘαΣ ἸΘΔΊ σα δΌ8α- 

τυγιύχνι ὐγ Πὰν μμὉ κοὺ δα ΘΠ ΖΗ ἀπε ὴ μάτίις, μὲυ μὴ1Ὲ5- 
δδτῖ- ἐενροῦῖα, πὰ ἀπ ἔσει ἐσ. γλ,οα τ. Βαρειεσύυγμαι 
τρεταμαὰ μεριὰ ἐμίπθυμον νει νέρθκ οΠι8 δβελη}] με θε}υ τ 
τειυνοκιν. την ἔγια ἀδρυδξα ; Ἰροι θεν δου μέωτα:, ϑγαμς 
Ἰρϑῦὶ ἀτβααα0, 6} αε δι δὰ μοπλελο, 2. Α Θὲ δεὺ γ το γὶϑ εἰ ἤτασ 
δ: ὉΪ5 μδροι θὰ γευιΣθ5. εὐ ἐρίβουροβ ἸυθιΓΟολίι ἷ8. 
ὑπ υλᾶ ΠΝ μα αἴοτ, 954. Βηρεζαυιθῖ, Βυγυρζοτεβ δα  ΓδΡ Ἰρσ 
ποι εκ ἀθλπιδὴ ρβκεηηῖ, 18. ρὺῪ ἐχντο! αιτα με! ΕΓ θα 
τσ ψαΐερ, τέδον. ἄσκησιν. ΔΗ] καὶ κῃ τ ὑξῖεπελαμῖν, 
15. Πυιμαπ δι ἐἀμ θα ΘΓ ασι ΠΕΡ Ό Δ1 ἔνα ΘΟΏΡ ΒΟῚῚ τ τ 
δέ, {κὰν σου λεία αν Θπν ΠῚ μΡ φητογοι οὐδε 465 
δομε,18. Εἰχυγοΐβτοιν δὶ ὁϑίες Βδεηηεα ἀρειδοὶ εἰ ῦ, 18. Δ ἢ- 
ἀρζηη διετμ σγκητωγ ἐπ σεγυμδὶι μα) σγε στρ! ἴδ τιο- 
τῦξῖν ΘΑ γιβ δὲ ΕΠῚ εἰ Βρίγιτϑ ἐαθ ον, 45.312, Ρεοχίηις Βὰ- 
Ββεῖζαυ! 48. ψόξιθ. ἰοιδηὶ 8. ἀϊη οι 6 ΓεΖὴ ΓΘΊΜΕΓν 
511. ΤΟΙ τ. δαμαμν β. ἢ 08 δοηίδαρίομθ ἀεέτηθγοῖ, 81], 
ἴὰ. δυ)δ γε} θυ υϊθη, 912, ΝΣ δογάτα οἱ ΟἹὰ ΟΠ)» 
ταν σα ρα ὐξρ δὼ κοι, 512, Οεο, μδὺ ἰοίμπ αν σογρθ, 
θοῦ, 319’. Ουυὺ ἐείυρογε θ᾽ μεγεϊογιιβ ἐγηδίγδμτιγ, 900, 
Βεθνεέῆὶ μα τ δα 18 Βαμα ετήσιῃ ὧ8. ιν αἰθγιξ οα ρομίως- 
ποδὶ Βοοὶρί Ραηι, Γπρίοτοθι ρυθῖβα τρῷθρητὶ, 8ηῆ0. Οὐ 
Μὴῦ ἐδ ΓΘ ργδο ΒΓ ΠΆ} (ὐπαιέ!, αμοςίοί., 80. ΑἸ 
Ῥεριεδμνλι τροϊ μδγθωί, "ἀρ ἘΘΟΒα Γι κῖ185. την Ἀ{' 
Βυΐρα) [θείῃ ϑυί:, 300. δ ρινοὐ ρεποδα! 8 88 ΓΙ 
εἰμι ϊαϑε δὐοευ νίαν πποχ 8. ἔσωίε γορτθέε), 900. ἘῸ8 
ΟΣ Ὧε ἐρθο 1165 γεδμεοίο δὲ οἰἰοπὶ πὶ ΠΟΏΣ ὸ αἸοτθ 
8] οίῦπερ. Κ2με δι ομ υγηευΐὶ. 

Βαρείζαηι! ν᾽ τδιΐυμθ ΠΡΊΣ 10 ἸΩΑΙΑΪΕΙ {861} 346{ ΟΠ ΡΙΕΗ 
Ῥαγιοῖμοα εθφιοι, , τέγο σὰ δμῖο 8 611, 816. (0 115}} αἰεὶ 
δι υΔε, 445. (ππτλειὶ ἰπδρίπδα, 316. Αρρεαιοῃδι 
(κηριῖ, εἴ γεγαῖαν αἱ ν᾽ μτοε εἰ θοηπίθην βαροϊμίστιε, 1ς 

τὐγο πνοαὶ ἐμογϑῶν ἀρθνΠητῖομα ΟἨΓΙΚΗ ρηγμοΐροα 
1, 301, Βιμινδοιίαπι συπηθυυτοαλίου 8 ΒΘ μ γι τ8 ϑασεὶ 
ρηνα!ς, ϑατ. μὴν τὰ βανοθ! [ΠῚ οασγ Βρροίηι, ἐρρς 

Βα μ χα! γα ην ὑδ ἡ ψ 8 ΘΠ τηστία σΟΏΓΏΓΓΙΙ, 813. [μα 
818 ἀμϑεῖδο μηγασίοϊ μονῆαν, 11. ᾿ 

Βαγηη μα ΚΡ ΠΟ ι8 μὲ ρίρηυ5 Βρίσιει βατιοίο, ϊθγοβο- 
Ἰγᾶνα Ααμ εἰν βων μλΐθκινρ, 71. Βηγιδ θα δὲ Ῥβη απ Ἰ5 ορυν 
ΒΕ ΌΒΒΓΕ ἃ κη ποῖ Θρι εἶ βού μθῦι, ΕΤΤ, δΠ1Ρ81 αι Βρίε! 
ἐατοίο δοι δρὲς μγίνια ΒῺ ἀροβιο  βισθ υ8 πὶ ροε συ, 578, 

Βθωγοηῖ ἀπ ρίεχ ἄγροὸγ ποίει οἱ εϑίει Πέωγ, 348, χιν 
8:19. τιν 

Βαν 88. Βιρτοϑίαγομα, ᾿ΠΗ Ὁ ΒΡ 11 σογα 8, Ὁ ον Β 5 
σίδγρὶ 018, ΣανρῈ 6 10}185 ᾿τέθοο, 97, [0 Ρϑγα 8, Μαεὶ- 
οδδίςηι πτονίοι Τ᾿ ογτοδτί!, 100. Ἔ]ε8 ὅὰ ἀαὐδ πρὶ 
80 γρθ ον (πον βρη χὶς πογιθίθος ατίθα, 97. Βα 
468 νει βουουτίϑ Μαγοίομε τεορη τοῦς ρον οὐ] 
ϑθοϑδγοτξ 8}}} Πομπυΐ, 97. θη φ.]1}83. σγογου, Αυκεοίυβ 
πγμϊ ςοπα γα αἰπειμαμαὶ, ἐδῆ, Γορϑαὶ ἃ. 2} ἀθρογι πη 
Ἰὲθ, ργορ!ιθιίη8 8 πιο 9 ΔρβρΙΪβ. ργοίεονβα ἀςρα 
Βαῖ, 67, Ψϑγ δία Γι σηρηδέιου 8 Ὠϑρβηβαὶ, 56. Α ὕδιο- 
ἀογοιη δοευβαίια, φυοῦ ΟΒεϊκξοιπ μὸγ ΔἸ γρτιρην υἱὲ γνεῦ 
φα ΑΘ γα λάυσθερε, ὅθ. ΟΠ θηὺ Ονγρυδεῦμν Ἰύσο 
ὅλα ξῃ ὀγιροθαν Αοΐααν ὈυμαΡατογ, ὅ7.. Ἀ θΐπιδν Πά γα 
ΒαὶνδᾺ 8}1 με γι 185 Ππριοχιὶ, ὅθ, Αὐϊανητη [ἢ ΡΡΟΥΒΙ 
Γπδι συγρογὶ {Π|μπΐσι ἀνλὶὶ, Ὁ... 8018. Ἰωνοϊνξατγίη, 
δἰ μον ἱβπογαιομ θη) ςογγα) 88. μθοοαὶδ Ὀαριϑοσο ἀεἰ θεί 
Ῥαυϊανὶρ, Ζιδ, 
Βα 8}, ΟΝ Πγτη ΙΑ ΟΡ ΩΣ τὐϑτν ΓΟ ρΕ εἰ, Οὔ, 
ἈΣΗ ἰποὶ νίρδα ἢ. δόγόοῖι, γ39. 

Βα πὰ (8.}. ἀὐνθητεν, Ροραδ ΠΒιΔοΒόγιτὴν δἰθη τ ἢ. 
ΠΟΙ πβ δκΒο ῃ ροϑίγομιο ἡπᾶϊςο, Βρίτιτυα. βδοο μαγίον, 
μ᾿) Ὡθ 2) οβριϊμνῖ, 291, Ηντυτη πεν ΕἸ λαν ἐο ἀΠ ΔΓπ ὩΣ 
8850} β» πείση ραν πρὐγίτν κα τθι ἀτή, 914. 7} ἀν ἠοπ 
6 ργορἢ τ! οὐ ϑΓΙ ταν ἴθ ἘποΙθρῖα, δ᾽ πεν βΟΓμΘΙΙ 
ἀγα ο08 ἐδοηνο αἰ. 996. ΒωΞ Πα ΡῈ ΕρΙρθδ ον ἢ Εὰ 
οΓ 818 ἩἸογοκοι υμεΐφηξο, Ονγηο ἃ κθεκὸς ΒΟ ΕΓ ἢ Ὁ πὶ δ ρ- 
φε αι, εχχν!.Β. δ ἈΠ] πο πιο ἰῃβο γι μα ζβτ δ βερουϊο 
οϑίρουφεϊβ πονὰ 5. νει, 425, ἢ. 8. Ἐπ βάδην ἐρμΐδῃς 
118 ἡτι Ογγη μιν ἐπ καν τργῖἠα φοηίραίαν ὅν 

Β κεν ΑἸ Ύ γθὰ πον ρν ἀὐουπβοβ ἱπεραιξογ, χίντ. 
Α ἐδιεῖο ΑἸ  βὈβεῖ.» ἰκυσαάιίατ, χανε, 
Βα. Βοἰθινε δηνὲα ΕΉ οι (δια "8 Ὲ). ἴᾷς οορἰμπὶ, 96 -. 

βιτῶ ψΘΓΟ ἴθ ο(ΘΙυπὶ δδοίαϊθ ἀϑβεηῃεμί πὶ μεγι υΘΏ8, 
ον ΦΟΠοΙ ΟἿ, 218. 
Βρωυΐογα τι συ δεῖ ργορμίοσ τ παγιδίρτη ἥδ κα ἑηγὴ- 

δ6πι μα αε, ἢῶ ἁΠ οΣ ἴα ρἸογὶᾷ βῆ πάθε οἵαν ϑ7άχχιν, 
Βρίβα ΐνϑεθα σσράκαπιν πη θεΐ ργθ μα ϊβοϊ, 296. Β0- 

ὮΣΕ ΠΟΤῚ ΘΟ ἦΡᾺ ῬΘΥΡΗΒ ὈρΠ απν τ. Μοβορυϊηπιίη, 36, 
Βρρριβοιιο 861: 8» Πὰ  ἐἰβηγδ ἐρ ς ὩΣ 84 585 τἼῸ) ΔΙ αυ δι 

σοπἴρνϑι 8} δημν παν», 46, ἤππς δὰ ταὶ τσ ττατρ οι ΚῆΓΣΆ- 
θγδε τὶ Ὀν ΘΘΑΒ ἰδ πὶ ΠΟΘ ΤΠ) Ρα ΓΟΒ ἡϑεδγι καθ σἱ ἰθβίῃρ, 
ἀὐ. ΝΙῺΠ δομὴ αἱ νγίιαν ἔξ εν ΠΕλδ8 6. τ ἰγολασ, δῦ, 

ΒρτΒ] κθὴν, [οι βάροτις δ Δάρίανο ρεοϊϑοβίυς ΛάσῊὶ 
ἀϊκ ’ὰρο, κα ἢ {μι δχοίδο, 173, ΒΗ νρει γί θ, ΡΒ ΠΟ Ά 
δαιεχαδο) Ογτγλϊαν ὐϊοθτϑί δ οἷβ, ἰσουθν {79. Αἢ διει το 
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ἩΪγοβ γι, 1748, 867. Οαοξ τ ΠΠδὺδ ἀϊδίει αὲν Ἠΐετα- 
βαΐρω, 37}, 471. 
ΒΙδρΗν δ} ἐὼ Θρ γί τυυμο. βηροιθ. θρὼ σπληὶ ὁθΑ ΗΕ} 

δι ὀρ οθυ» νἀ" τρεῖν βασίηρίη σι, 9 ὅς. Οὐΐπιααν εἰπε 
Ὀγεῖμυ Σνδῆσρ, ἦν, ΕἼ πεαν Αδίχαοἱ οἱ. Βα εἸ αι αὶ, ὃ 

Βιμεμδπηια τὸ ϑριγιί αι, κῆρ τ. τοι υϑίοθθ αν ποῖ 
Βαμοὶ μεθ ἢ ος Βικσωίο ὑδάνο ἴθ ἴυληγο, δ9. Εκ 
ἱκαυναιεΐη ψ 6} μὲείκ 9. ὁριμίουθ ΠΡ Οὕδοια δα ον }5 μεδν 
οαεία γι βθι αἰΓβι; Πυ δ, σοὰ ρρογβια νειτ88 ΘΧρθεμ, ϑ4θ, 
γμὲο ϑρὶυϊεια βδηοια, 
Βο αν ἴκιν ποΐη τι Νορόσίίην δΓαἰασα, δχ ΟΥὙΡΙΗΪ δὰ 

Οσμκιαιίασι δρίβιυϊα πυτὰ. ἀ, βἰπθ σαμδα εἰοἴδνοτε, 
8345, χα, 

ΙβυτινυγίΒηΐ δρβγαίη δὲ δηλ οἷα πὶ ̓ πρητίκθη) πα, ἔθ οβ- 
Εἰουγαι ον οἸα μαῖα ργαν εἴθ βτὶβ πολ σοσιος πογῦραὶ γρεῖν 
παθτιιῖ, 24. ϑρ᾽ εἴτα πὶ βαισθιν. ἀπδὼ Ῥγοαγομαυΐεων 
φοναθδυ} πἰθιρ ἢ οι τ δξα "88 δ σοῦ, 948, Αἰΐὰ ἰρϑ0- 
το πὶ ὧθ ἐράεπὶ δο) γα, ξάῦ, 

Βοκοτγ. ἀρὰ Βεμγίρος φηϊῇ εαἰχηίδορι, 190, 
Βυδύδθδ, ποῦ κἢ ἃ Τ γε δέολῆθ ἢ. Ῥεγεὶ ἢρ ἈΞ ὈΉΔΣ, 

103, Αμην} πη οίογεβ ψαρίθ ἀθίνππδιαιη, Πὖ, θ δτ νιγ- 
κἰπϑ ππτιτα, δὲ δὲ δα εῖο ἸῺ τὰ »πλῖθαδ. Βα! δ. τ- 
τοῦ αἱ ἰϑ6 Βυάάαμ, ἐδ. 
Βιίοιθα ἰὼ. Βλόπιο ἰτατο [6 5, δλλϊηῈΡ σοπβαγρορέρα ἴῃ 

ἐχοιρ Σ.ν Γρεα γι ΐυ 918 δ ΏΤηΡ, 288. 
Βσίθαν, ρρθοβ Υ δ δοἰππονον “Ἔοη, 97, 98. 5ίμο5 

Ῥδικγ, εἰ Ὑϑγυὶ οχ δίκθ, 98, 1ὼ πος μουτμαον ον (π- 
ἰεγίον, 98. 
Βγιδυαὴ Ξῖμ68 δἱ ψογν δηΐγθην ἴδοις ΟαΎ.]] 8, οὨΐτα, 

γργίταϊθτη Ἰγϑη:δ0 ΒΠΟΊΟΣΟ τϑειαίαμι, θὲ, 

Ό 
Οεροὶ ἐοαδιδη!θ8 ΟΗγίϑίατ δηΐπιο {Πππηΐπα!!, 817, 
Ὀροαγί 518. δρίβοορα8 ἰπ ρτωθ) υἾ 8. 5185. ΠΟ ΟἾ 118 Ὀτὶ- 

τρανὰ, ἢ). ὑὐσμοῖ!Β μου δγαϊ νυθ, γϑὲ χέρα βγον! υϊ! 
Ῥοβὶ Πιυγουο γα πη τη κοάρθηῖ, αααὶ 

Οἴει ρει μὴ ράγα ρ 4. ποῦν, Τρ Θαξοσ, ππλϊοῦα!π, 
8 10 σή τη). ΘΣΣΕ 9. 18 Ψ 05. ρέΒΆ. ΘΘΟΘΗΠ 80] δἶγο- 

ἴΐα16. ἰδίερίογθ ατωιβέογ, 38. Ῥείπλυ8. ποηιίοί α. 168. 
Οτἱρδηϑ 1 δὲ ἡ οἱ ἐχλασοῖ Αἰ νόῦβοτα θῶν τ ὁπμοἱβ 

νογίβαιθαι ἢ ασϑιιῖ,ϑθ . (αἸ μεοο ἀσαγη ρεεοβθετὶ νδεμίπίθ 
ἀτή κν αβίθας 68. 4υἱ ἴῃ 88 Ἰυδέσαξῃθ δαὶ, 20. 
Ὁ 61}8 Πέθο 40 ἢ 1 ροβῖτα ἐστι, 201. Ὅ8ο ἴῃ δο] τ] - 

Ὥρα γρηβοία, 804, Ἐκ ΡᾺ δ᾽ 1 Ἰασατη ἰβ δῆτ ΠΟΞΙΡΑ δροῖθα 
[4 πλ τι ει. θαῖ, 301. Οπο Ἰεπιρόγο, 301. ΝΟ δχαβίαθαὶ 
ὥῖδιρ ΟΥγΗΣ Πδεὸ δυοίοειϑ, 301. Νοπ 80 ρίθθα ββι Εςα- 
8, 301. 
Ομ διλιδιθ5 εξ γα ποϑίγῷ 00 ΠΟ δρβοῦ θοῶς 

ὅδ, 34}. Ἐιγυχῃ σαιραθ ρερόδιθ, 848, 
(η]εῖ0)π 46 Ἐποιδγιβῖῖα ἀσοιγίπα. Οὐ γΠ ἀοδ5 ἀυΒΏμ ΩΣ 

ἀἰδϑὶ αἸΠΠ|8, οὔχχατι, (ΔΙ ν]υἴϑια νοτμορυν ΟἿ γί Ἐλιο ας 
τίδύταν, 10 ΕΠ 6 ΠΕ 5. ἰηἸβεργοίαιίο ἃ νΡ ἀσαιτγίηδ 
δα ησα αἰδα,, οὐχτηςν δοτιν. δαϊν αἰαπα, Ραηίβ, ἰὰ 
40} ἐπὶ ταλθδι ῖαν 11 μὴ ΠΡῸΣ σοΓρΟΣΙΆ Ομ γαῖ! δριγαπι 
δι εἰδοδοίθμη σα λι δἤϊετα, (χαϊαιῖο φαδοῖΐαπι ἃ ΓΙ 
ὭΡΗΙ ΒΌΠΟΥΓΘΗΪ, σοκιχ, 
ὑπεηδ᾽ ΠΘΟρΡΒ γία γὸ ΠῚ τϑβιΐβ, 12. 
ὕαπὶ3 ἴῃ θ 61 Ἰοουτι ἃ αρπ! ΠΡ 8 δἀογδίαθ, 98, 
Κανονικοὶ, 4υ!, 4. 
Οκησοῖοβ ρθτδοπῷ, 4. Εορῃ ἴῃ δος θεἰϑαύϊοο 608" 
νη ΟΊ ΒΘβετ, 4. 
(πιο δαπ ἰσογ τ, Ποῖα ΠΡ6τ Βηρτὴ ΦΖυὶ νϑῦν 

εἰθινβ βοτί ΕΣ, δὸ 17 ἴῇ εαπσῃρ, 60. 1616 ἰδ 08 πῶνλ- 
ἰοτῖμα, ἀρὰ γι οι δὲ Τρανρυγατη ἑπθ μεμα, 340. Ἀη]- 
(6 Ραϑεῖο οἷ5. ἀγτηθοῖα ἐχαιθει, 310, 8341. [6 ἐὸ γδβιτο 
τϑυτο ΟὨΡΙΔΕΙ οἱ 6}05 οἰτουροιδυμῷ μγεθ αὶϊαϊα;, 209, 
Οὐ ἴῃ 8ὸ ἰδσιιβγ αὐδ8ὶ 86. ΘρΟΌΒΟ. δὲ Βρο;βᾶ 48}}- 
ον ᾿πιϑ᾽]μρα, 240. ΟἿΣ ἐπ βὸ ργοίαμ! δαγοσὶβ εἰχα ῆ- 
δδιϊο  δΠῚ σα ρ τὶ ἀϊκογαηίς, 840. 

Καπηλοδυτεῖ, υΐα, Τῷ 
(αρεμία, τατιϊον. Βονιίδηϊ Μϑησπθοσααν ΒΡ ποἰρ 

δου, το. Νααν σαρί ἔπλει ἀτοθ απ 91}, 104. 
(αρρᾶγιβ τ φυσγι ἔκηγα, ἐπης 
κοὺν σόγσην Οἰελβεα, Εφθ ΟΝ εἰβίως, 
Οβεσεγῖ ουϑιοίρα 8. ῬΟΡΑΆΓΟΩΝ ὑηθο ρα, πῸῸ ρὶα- 

τοῦ, 85 κἰγϑηρυίαι;, Δ. σαρίτὸ ἰσα ποιεῖ, 10. 
(γα θα "15. σα δέαπι Β. ΒΙΕΥομ σον Ἰπεριογίδθ. ἀείγα- 

ΘΟΕ 15. ταΐβοσ οαίίαθ, 385, χχις 
(μαθυα!ο9 ὔδοῦυλ ρος ριϑυ  απέατη ΒαΌϑηὶ, 343. 
Οατγηιθιβ οἱ σῖπὸ ᾿δ᾽ ααἰ! ἰργήρογθ θα Ἰβοθαίαγ, δ. 

Ωυουλοιο θα ὁ ἄμ 80 αξιασηρ, ὅδ. ΝΟ ἀμ αρὶ τὲ 
ρον ηϑηκίδα. γε) οὶ ἀδρθϊ; 86 ΡΓΟΡΙΟΡ τηδευθάφιῃ 
οὐ ροβεοὶ, δῦ. 

ὕκγο βοὴ αἰ θοπίυ τΌΓΔα 8 16 στη θὴν ̓βεϊαυγβῖογ ἀυαπα 
ἀν  νῖα ἴπ σηγηθ πῇ Θοτιπαβασ, 521. 11 ἸῺ ἐδ ὴπΠ 6 δππρ συ ΐβα 

ων» ἀροῦν αἱ τ ἢ βϑοι δ εδη πὶ ΘΑΓΏΘΠΊ Λα πα! 6’. 844, ἢθο 
ροβιο : γϑῦῦα Βοπὶ, νη, τη σϑδύνητ ἴτε ξατῆε, ὩΘῸ οδτσ 

πθτο.884 σΓΏ 8199 Θἤθοιίο ρθε ἀθοὶμηδοῖ, 384, Βρ᾽ γζαβ ἴῃ 

ἸΝΌΕΧ ΙΝ ΟΥ̓ΕΙΠΕΟΜ, 646 
φαγηβίβην Βρρ ΘΕ δ. ἢν σοτατη δαί, 8344. στὸ ὙΔΙΒΠΒα 
ΟΡ τοι! δύθοστθ αἰδθεια πὶ, 199, Ῥοτ σαραφοι βιναπη ΟἿ τ 
305. ὙἼΕ. οὕ ΉΩΙ ἐφ  Ἰοδ ν}} ἀρ 5, 8. (ανὸ Οἢ γικεὶ νορᾳ δὲ 
ΡΡΟΡΗΝ, δλὴὲ μ᾽ Ἡ Νταΐ τα, ἘΦῚ δ ἐ061}.). ἠρίαρεα, 58. ΠΣ 
Ῥερα να οἷς ὅπηι μι, ᾧοπρ σα δα ΐ ργαργία καμῇ, 858, 

(Ἡγρηυσταῖρα θμν} 15} 0 ἀπκθῖϊα οοιμθοων ἀϊτὴς, (59. 
Τὶ {εἶπα αϑοίωγι ἐπιρα λεβης, εὖ, Οαγροστγαιῖν κα ἦθ 
αὐνεΣπὰ ΟΠ ΡΟΥ ΙΒ. δὲ ἀρ θὴρ Γ πγὶοπιίρηδ, 82. ΑἸ ΠΠΒ1ὴ ἴπ 
Ῥβροηῖ ρθη ἰΩ σΟΥριὶκ ΤΠ) ΠΊ ΠΡ ΑΔ ΙΩ δϑη ΒΟ αν, 61, Βοία, 
ν για! (ἰνεἰβέμτῃ γυμ}ΐ5 1 διαί αἰ στα δε οἴ ρρρ δι, 5. 618. 
Τίργρὰ διϊκιῃ ἢ’ πὴ ΓΘ δ᾽ η8 ἐϊκοιρη!!, 415, 

{ “ΤΆ ἀ0] ργορίεν Ἰαιοϊδίυγοπι δι ΓΟ ρΥΈΒ85- 
εἴ, δὲ 

(θα θσηΐ ἰπληΐα σοοἠρούγα, ἰδῇ, 
Ομβείηῃ "3 ΓΘ Π 6} νἱρι το ἃ ὕδυία βαχία ἦπ Βαβθὼὴδ- 

μην, δὲ 80}}}11 ΒΘ ΌΠΑΤΟ [6 }}1|}} (θεῖ8. 293, 
Οδδείβηια [ΔΒ 0.} Π)λ0Ὸ Ἴϊοεο Πιρσϑεῖα μία εσρα,δδ, Απίκ 

ἕλῃς ἰῃ δύ ςαΠ  ραπο 80) δΌΓρΟΥδ ᾿πο κα πὶ δίοθαὲ, δὲ. 
Οδελτη8 Δημε!ς6 στοῦ! ε πη, οῖ, 180. ΟἾΐ 68 κθὸ- 

ἰβητηγ δο χΕῚ 501 ἴη ἱεγγα δ] δ πέρα, 80. 
ὥηϑωε, Ρκτ ἄπ σα ΠΝ ἾῚ} σαϑαΒ ρθ τ θή οία γευθγαῖο, 273, 
Οαϊε πὶ αἴα ̓  ποονρα ἩΠ Δ αὐ ἀδνί τ ΠῚ δὲ μά αἰρηΐν 

ἤρει, οχ. ἐχι, θγίσηεθ τ ἀπ ἡ δε ΠΟ π| ἈΡ ἡπο γί θα. 
ΘΕοΙΡ ἘΞ] 8 ΕΠ: βοροι νη ἤδῆιηι ἤυλι, ὁπτ. σαιρεδασμιρ δος 
τυ πὶ ἀρρεαὶἐ"δλο ἃ σϑιρεδιϑεὶ, οατ. [ΑΙ 5. δέοι! ϑρ" γι. 
Τί τὴ ὁ ρο θεῖα απ τα οΑ᾽ ΒΟΒΉ ΤΉ ΘΠΟΓΌΤΗ ποδυυραίίο, 
οχι (προ μοαῖς παρ! χνοχτ, (6. ΠΌ36Ὰ ΛοΟὯΡΒ 8 ΑΥ̓ΠΑΧΙσ 
Βα ἀἶνενρκβὲ ας ἀπε! 6186. εχ, Ὑτὴ οἷα ρβΡΆΘΓΙα δι] ργο- 
αἴπιδ πρὶ σϑαθοϑ, χει, ΝΉΠ δ σδ  δοδ θοροῦ σοτρθ γῸ 
ὙΠ αν εἰση!!διοτι. Ν ον βογο ἠπθυε] ιν ἃ ΟΥΎΠ]ο, εϑιὶ Ῥχ 
ἰρπιρὸγρ ργο ΟΠ α160. 335, χι, χα χτας Οχαχη!, Οαχχιν. {κ᾿ 
ἘΠ ρα ἴθ 8 εἶθ ραγονν τοῖο κα επίταν, οχχκαν. Τί (γα 
τῆ ιν5. ΟΥ ΤΊ] 8 γϑγι ΘΆγαπι δυοίογι 3 ᾳ συν κου! δὲ κρᾷ,, 
οὐ, ψνίδρυτι δὴ ἀρ τὸ ἰδβετωϑαϊα, 4184. χονι, χονι δὲ ὃν. 
ὕ 5 τἸαπμττν δαιεοη ον Γ οἰ δο θεερτίβ, Πα “8 Θον οἴ θι5 δὲ 
Ῥνοδη μι χοντι, χΟνὩ], τ, ὄντ. Οηγ} 68 {ΦΠ  γόβο]γ οιΐβ Δ1- 
οἴη [ἶνδε ῥγοραΐοτ, τόν, χοιχ, ρίο, Μρϊσ φυλγίο 
βρροιίο ΓθυθὩθοτρθ ΘθᾺ6. ΘΠ Ρολάμ, χοιχ, οὐ, σπέδ- 
ΘΏθΡΘΒ 00 Ὀτγδροῖδο ΒΏΠΟ ἢβθϊ 8. ἐμοτίης, ΠΙ ΘΟ πρ, 
ΟΥχ, χα! τα, γηγὶ δ ἀπ σδογο πὶ ὁᾺ ἠρ τὸ ϑοηϊθοϊεαι 
ΤΘΙοΓΏ τ ΙΓ δὲ το θη θτ, σχχ, σῖσι, ΟΥ̓ΧῚ δὲ 866. Οὐ - 
ἀτδαδδίωβ ἀἴοίθθ [͵λ88 ὑοπβία!, 400, σταιι, Οὐδ 
ἀΐοθια, 800, οχχππι, οχαῖν, Θυΐδα Πιογβκ, οχτῖν. Οὐ ἱπ 
Ἰοέρ, [ἡ δουϊθειθ αν, πὴ ἵπ ρογιίοι,, ν 6] ἴᾳ μαριϊβίοτ!ο, 
σῖχν, οχαγι. ΕἌτῸ Ἱ 8 ΠΧ τΆ 5. ὙϑγΙΡ 81 ἰηξαρμτιιδδ ἐδ. 
ΠΙΟΏΒΙΓΑΠΕΏΣ, ΧΟΨΕ, ΟἹ, οἷν δὲ βθα, Ῥεώρ Ογτ!!μ8, ΠΡΊΝ, 
ΟΥ, οντ. (ηἰροβυϑθθ. ἐϊβδίην! 5. Ὀοιη 8. δάϊηατίϊβ, 8. 
Ἐχ οὐυϊοθ ομοῖδ ἀοουτηςθτα [Ἀγ αἰδπ Β 61 ἰγβά πη ,9. 
Τὰ [18 τοῦ τα οτθ στη! 598 δι οὐ 0:8 δα ἤθε δἰλαοπε. 30}. 
Τρβῖα νυϊρο μτεῖβ8η1 ὁ χογοῖβι)), ΟΚ αν). Α 0 ἀ δ πε δι αὉ- 
πο, οαχ τ. ἀοοϊδαιαιο εἰ δαβ δι ἀ! ΠΟ ΓΏΓΩ πο 06 ἑπέθεγα- 

φίω, σχάναι, Γρεὶν ΠῸἢ βοίατο δδριΖδηαΐ, 5ρα ομἴδηι Π48- 
765 Βαρε αι ἱριοτγαῦξ, 3833, Βαρεζαπαὶ δαΐθαν, { πὶ ἀι- 
αἰπηρ, 18, ΟδἸ ΘΟ Θρίτνϑ δἰ ιν 18 ποὺ ἀευεοξ Βά 61:8 ἐ6- 
Ἰαρβαγὶ, ὅ8. Αἀ 888 [εβιϊπϑο ον, 1. Βδἰΐπθη 85 πυθαιοτίϑ, 
8. ΕθοὰναΣ ργοῖ χε ἰαοτίπε, δὰ ἤηδη πϑχὰρ δαδίοηάδ, 
8. Ψιαλίονοι αἀνεὐδομ τοτϑῖϊ 005 δα τα ὨΙ ΒΕΓ δὲ νὶδθ ἀἿ- 
σϑγείσια οδιεράσο!, Ἀ, δὲ. Οβιθοϊιαδὲν τἀ Ποῖο βίαν! 16, 8 
ΕἸάοί ποκέγαι μ6γ ἐδ δοὶθ 885 ἰδοίη αἰ] 510.6}05 ΟἹ 18]. δῖα 
ὯΟὉ εἰ! Β δὶ, 964, Λυάϊξα ἴω δαίδομ δὶ δ Ὁ 8 ἐβέθομυτη 8518 
βοὴ ργοάδοδπ, 9, 14, Οὐο8 αῖα Π6 Γ᾽ σϑέδομθαίτῃ αϑηνδναὶ 
ἂς ϑβογὸ ἑθτῖο δα βο ΠΙᾺ] εἹ ἴῃ 6, ἴδῃ συδτ ΨΘΓΙἢ ΡΆ- 
σϑοθιθγἔτα ἀθηβῃ8ι,213. ΒΓ σΟΒοϑ 8 ποῃ δὴ νϑτίυ ἤηία ἐῃ, 
τῶβ8,,134. γἐἀ9 5. ΒΆδ.} 8. Οδίογθθλρα ιν αιασορῖο ργοριῖ- 
το αν, 900. ὅοχ ἃ ΟΥτη!!ο ρτοπιίβεθ αα πὶ οὐηὶ υ]Πυ9 
ταηΐπον ἩΒηδϑηϊατ, 361. Ουοα ἀϊθ ἈΆΡ1Γ8. δοχία 18 δδὲθ- 
σπραὶβ, 801. ΟἿτγ 8 ΠΡ ταὶ 5 γι ογταίβκα, 301, ΘΑ ΘΟ Π6 868 
τηνβιδαορίοεε αὰπΡ,303. Οὐ] ἴα δὰ ἐγαρίαροιογ, 801. 066 
ἱ ἀϊοῶ δὲ φυϊδὰβ ἀΐδθυδ 6 Βέ165),300, 808,1, ἀχντ!. γε 
Ἡγβιαμορίεδο, Οὺσ Ῥυιογίδυβ Βγονίογεβ, β0Ά, τε. 008 ἴῃ Εε- 
εἰδϑῖδ δἱ φυὸ εὐ θαχία ΤοΊΡΟΤΘ ἡ ἰταν, 304, ττ. ΟΥ̓ΡΆ π Ὁ 
δηι (να ἑο μὴ ἴἴδ9. ον, ον. ΟΥ̓ΤΠ]ῸΒ τότ δαγα πὶ αποίοῦ, 
208, τ να, τάν Ογτηηα. Οὐ! ἀδ ϑασοτη ΕἸ Ὸ}}8 σὲ 08: 
τίμιο). δἱὰ ἀαὶμε θα ἀν τ ΟΎΨΙΙ, στιχ. ΟΣ ἀδ 160} 
πἶδν8 ϑΟΤΊρίατ ΡΣ ΒΑ σΓὲΒ ΒΕΓ (Δ ἢΠἶρ ργβδκτίε, οσιχ, οχτ. 

Οδιροιιθίβοοτιισι σατινθηξοθηι Τυτπιης σα ψι, Ἐρδία δάθεκϑ 
Ῥοϊογδοὶ μτεβίθν ἱΠαπιϊππῆοβ ὁπιῆθα Β 6] 101 ΒΑΡΠ Ζηῖον 
τυπὶ οὐ ρρϑ, ταν αν. ΑΥροΠριιοἱ σου θηταὶ ἥπδῃ40. 
«ἀρ ρτοὶϊκὶ, ὀακνῃ, ΝΌτΟ ργΊΓΘΩΣ ἐχογοίβιηὶ οδίθομθεῖς 
θυδ. οχαν, ὑ ᾿ ᾿ 

(πιβοδίεῖβα. τον πὴρ τησῆο ἸΑΪοῖθν, τοσῖο αἰ ΒΟΘ ΠΡ, 
πιοῦν ἰβοϊογίθαβ οἹἱαῦ δὐέροϊτυτα, οχτῖ, σδίδεβίβίαι 0} 
χη, Οὐβῆβε οπυα δαϊθονἰϑέδβ, Οὐδ ἀΠ ἢχρὨλΐα οἱ ἰδοῦ ϑὲδ' 
Βσὲ ορυὲ ἐγβοΐητρι σγτῆϊσε, δὲ απδηίωτη ΠΟΒΙΓΙ οδίθσ 
οἰκί θ80 1 τὰ δἰπι 1} ἀἴερατρδ. 1χὶ ἘΦ. 
Κατηχεῖαθαι, τὴπ ο[υ 8 ποπηλῖρ. δι Ια κ0Ὲ 5, στῆ} τῇ πο 8 

σΟΓΆΡΟΤΟ δὲ δὲ 8 ἐυηχεῖαθαι, περι γ εἶσθαι, δ, 206. 
Οαϊθι αιϑ οὶ πάο ἀϊρεὶ, ὅχι, Παρ] εχ σϑ δου τη ΒΟΤΌΓΑ 

οτάο, τ, αῖι, ΟἿἱ οταυΐ λὰξ βαάιϑμ σι πυθρῦ 8 ᾧα 
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Βυκ δἰ ἀ6 συΐδυβ γα γεηίυτ, οχττ, 18 Ῥγοχαιο μϑρίϊ- 
ζιοθὶ ἀηοιμοάο τοςϑι!, οτιη, αν. ΝΟ δία δ δῖε εἰ 
(ἰαρι χη 6 ἡἴοαῖ, 317, μεθ ον υστηῶν ποιθο, ἢ Εὰ- 
οἰκεῖν Ἡϊρευκοὶ γυίϑτμι ἀθροκίξαι Ὁ 18. οἱ ἀσαικο 84 

Ῥηρτίϑηνοι 4 εἶν τϑοϊ, δ, Α Ὁ ΠΠααλ 15 8.Πι|}9. ἀ πίονι ..,0α- 

Ἰοοδαλνθηι οἷ να υαριϊζη αι 1π 058 δεσ!εδῖη οαμοιοινεν δα - 

οταλτα ρου οοθϑ πυσίδθδο!, δτογοιβιηοέαηθ δὲ ἐϑτῶμος- 
αι δποῖρ" ὑ οαανς ἐαχνι, Ὑ γί  ἰολα μεν ἐγ σοι ΟΠ 89. 
τὸ οδίθοπδδεκ δὴ ὩΓΟΧΙ ΗΝ δ ὈΔΡ ΙΖ οκι αν, οκχσι, 1 
ρλβ φὴμῖθα Ῥϑνο δ 41 Βγενηες ἀδ ταν βἰθγι8 ἐγ δ! δεύϊον, 
χάνι οχχνν[α Εςοϊεεῖα Ηιϑτοροϊν θη αὐδὴν Δ σραιοῦ 
ἱπαπξοει, σααν, ταν. Οδιθ ΒΟ Ὠ 601 ὅτ) ρἐ διβεῖν ψρεμρΌ]ο, 
ααὐκιρ γιοτὶ τρίτῃ ἠοριγδγαϊῃ καπὸ ρα πα, ὃ, Ομ  Θο Βεο8 
Ογτγι Ιϑμο τὸ Ργον  ἤθαναγ, . Αἰνη! ετιῖϑ8 ΒΡΡΏ, ταν ϑιδ- 
τία. βογιρίηγδϑ: ΟΝ ἢ δαγοια γεγιμα ἰὨἐρ ἢ Π ΚΘ 16 8.5 ΑἼ ΓΕΒ 
ἩπΠατὰπ) αὐγαϊογίοτυι ἀοοιγίο δον ἔσγτθ πθα Ῥοξθα ΩΣ, ὃ. 
Εοτπτῃ καϑθτυ το ἰμτϊ καὶ. ΕἸ δεοῖ, ΡΒ γδη βίο) 4» Ὧ8- 
τσοΐοτ δυσίδυάο μοβίτα τωγνίογιπ, 9, "ρδίϑ Ἔχ μἢυδγα 
τελυνταϊία αὐγεῖθγὶ 8 Εν αἰθοΐεθ ουὺ βυιδί 0 ὨΘῺ ογηΐ. δᾶ. 
Τν δαγϑαν ἴδσὶρ νοΐ ἐπα! δοίθδθυ} αὐ {πΠ 6165. ορίιονε, 
οδρίοδδηῖ, θυ, Πρϑῖα δοίδυ ἠδ ἐμ υαϊοςβοϑιθα ἐξὰ- 
ὀσυλατ, εἰϊαιρὶ κοῖτε δυραρί, 5, 18. ὁεευλαιθιγ ΒΚ πὶ 
ΒΟ : πω ρϑίίοτγοα ἰααγθ οδίθομ στ οἰ σρυςζδιίοι, 
Βυϑ ἠδ 8.16. 6' εγτυῦυϊο μγιθαθοὶθβ, 15. Ἶ 
(οποία, Νοῖνφο τατα Ἐσο ἐδ υΓορτίθσι, 8 ς 1ΠῚ 

δὺ δεογδηϊσίϑ πα υϑπὶ ογαμίυτα, 291, “Φοτ 
(Ἀ πο ἴοι σοουπεϊβαξία!8. ἀείευδοτεν. δα δ αν ορί- 

Τοῖπϑ ἸΓηποδιϊα ἀν ΡΠ οοτίδ ρ6Γ Θγγογθαι ἐπηρτ Φη Δ}, 157. 
Ολυρο δα [γα ῃκοιαγο πὸὴ ἀδῦθὶ δεϊαιου, 10, Α 

δου οὐηἷ5 Ἰοϊοτἀνοῖ θ οἰδτίοῖς ἔογῖθ ΟΡ ἸΔοΙο]αίεθ τϑϑὶὶς- 
βἰα ἴα [8 γο)ὶςία, Τὸ. - ἐς: 
Κέλεναμα. Οὐὰ ἀρυά Ὀγοθίμπι βἰμηἰῆσοι, 334. 
Ὁβρῷ ἴπ )δι ἰοῦσι δ ΠΟΘ Ή.}Π}5 δογαιθ, 9. ὁ ὁ 
(ρτήοπ οἱ διηγοίοη όσα Ν᾽ ΕΘ 19 Τ ϑιαιθθη (ἰδεῖ - 

βυθρῆδι α θρὸ Νονὶ, 67. Οργάοη Βθλ δι δὰ Πθὶ δυὉ- 
ἴδια 8886. σΘΌΒΕ ΑΙ, , ἝΩ 
Οργϑὲ ἴᾳ ἔδοιο Ριιγιβοδιίουΐβ Οπτίβίο ἰϑΏψη κι ὑθγο 

Ἱηηλΐηΐ οδια, 381. Ἑογυτῦ ἰπ βοάθα) [8810 ρει αἰο 
4υφηὶ δυοσίοτεην καδοΐε, 8360. ᾿ 
Οϑγθὰ δ ραβᾶπιβ, ββὰὶ Ῥοΐνθ ΓΓωτυθυΐα ἀξ μοὶ 8 - 

ογαία, 9}. τ 
σεν θῖμ αν Ἐςοϊοκῖδαν ἠθνβοῖαν! ροβϑὶ Βθοπ θη δίδσυτῃ, 

98. Ὀρχϑια βί ῃγυρῆθίαθ δοβρ}}8 Δκογιθεδηῦ, 67. 50: ΠῚ 
ἴῃ Οπγιϑῖο καρ» τ ἡαδίοβ. νἱγίω 8. Ὀγδϑϑιδιν η ΠῚ Βα ΉΟΒ6Ε- 
Ρδὶ. 15. Μηινάυΐις ἐὐχῖ ΔῸ Δημο1 8 σοι ἢ, 459. 
Πονικιθί τ φια συ γί τηϑαυΐθ, 508, Ταῦ ροίαρ88 

ἀἸΆΒΟΝ πυϊηδτδηίωγ, 308, , 
αἰρτιδοιϊίυσλ δ} 8 Θτδρθοίδίαῦ δηϊθη δον ΔΕ 8418 σο- 

τοπείατ, 387. 
Οϑατδοιες δαρεϊκαιλεα. δο ρατγαίυθ. ποίθθ φυϑοιάϊξηι8 

Ἰανργθκῖδθ δἰ βίμυδοηο με 11} .5. πρμείο, 17, 3. Οὐοθϑ αι 

τῆοάο μὸγ οὐπ ἤρα [στ ὉΠ Ρες ΠΟ} οἰδοίδιηιγ, ἐὖὶ 
Ππδεαεϊδγῖα δἰσυβουίαμν πρργίανα. ἰὼ διαιία Βμί γα 8 
βαπρίακ, 4. Ὁδπδικιίογρο ὑθρηϑιοϊ δὲ σουῆτγεηκείοπ 
τοῦ αὶ ΜΗ τὰ συμ υορίμδὶ, ὃχ ΟΥΡΙΠ ἀὐοιγίοα, 
βδρΆγατὶ ει βιτα Ὁ γ, 12. Α 
Οηγίίαα γούγι θβοθυα εὐ δαὶ οἴη, δάν θεῖα 

Ῥοπνήτι,, 297. ἔ 
Οδρε δέ ᾿πγοοῦυβ Ὠοὶ, 127. Εϊίαιπ ροβὲ πσουταίθ 

Ῥσουθιθια. δονογιμεἰσαθπι ἐοῦὼ} ἱπεοινῃ ΓΕ  Θι βῊ ας 
427. Ολϑευδια δὸ ϑεγαρδ 8. ΟΥΓΙΠΟ. λ. καμορίοῦῖ δὲ 
Ῥυγί οι βοίιη ογαΐπ 8 ρΓΟ ΔΒ Πρ γ΄ ρου, (Ὁ. ΟΠ ρτα μον 
Αγύδα ργορ μι τοτίο πο ροσίεδ, φυσι Α Νὰ ηοοουος 
κοτϑ σΟΠΈΡ8 ἀΐσογα μοί! Ογσι τυ, 31, 97. Ομδγωθίαὶα 
ΚΣ πἰδὴ ἔσει! Ογτηΐαις πες 1 φ ΔΊ ρεΘγΗ, 127. 5σοῖ 
πὴ Β}9 ἤποϊδνη δ ὑτερ 4, 327. Ἰοΐγα ΒΗ ΓΘΏ) ποι ΒΩΣ 
τὰ ΘΌΓΙ ΩΣ ἐπθηϊο 8λ, 327. » 
(Ομρήβαια, εἰν βασσηθγθι(0}}} ΟὨΤΙ ΕΠ 41|5. ἀθίυ) ἢρο- 

Ῥδϑθα ροεῖ βθιω δ Ἰ᾿άν θνο δδφοπδιι, 816. ἔρθει τ μη 8, 
πΑΓΙ δ 8 δὲ μϑοῖηγὶ ορρΠεἰ τα), οἱ ἥηδγθ, 8317, Αγ ὰ5 
ΘΡΊΡΙ ΔΒ βαθολ} (τὸ αὐ δεῖ Ομ νέΒ, 415, Βριγαδὶ8 
φογμοτίθ ἀπιἹρῖυαν, 318, ΝΌΟ οὐ ἀτπι πὶ ροἱ δἱ σώτηι 
υπσυεηΐη, 6 (Ητκ1 ἀσοκεῖνον δὲ Βρέ γι 
{ε]θηβ. 841, 945, ΟΝ ἐρώδυςν δ. (5. ἴὰ εν. Ομ γί βεὶ δῃρμεὶ- 
ΒΗΘ Ώ ραν βυβοὶρέπνηα, 10. 315, 316. Βασργέοι ρα οἰβυοιμιης 
δὲ 4ὸ βϑῆμο, ϑ]. (δγίνπια. [γῆ σγϑο 88} οὐ κε θεῖ 
ὀοιαροριίο, δα πο μου βλλπηιν σοΠϑΊδγοι, 315, πὶ ΟἸ δὲς 
ΔΠῚΑ ἴλ ἐϑοτὶ οβροῖν δ ΑΒ [καἰκ ργορ θιἀ Εν, 311, 418. 6 
Ωγ ῖθεμ ΘῸ5 ἀθσϑι ἰῸ εκ ὨΙλημηΒ δας, 848, Ρὸν δυῦα 
ὀρυγα ᾿πηπαοη! ἴσαι πακε μι γ, 318, γάρ Οομβεπνοιίη. 
(ΟἈγιαπγηϊίβ δὲ Επολνατίβιερ κδογδυυεπῖκ ἃ θανίάς οἱ ϑα]ο. 
᾿λοὴ8 δίργρεεϑ. 331. 22 (ἢ εἰδυγδιῖς ἀψιὰ ΒΓ Ὁ ν ἰὼ τεξορὶ 
ἵγαρ, Ἡ, ΟΒεϊκανδίίοπεν νειεγὶβ Ἰερὶβ δχωγαῖνα ε͵95 
46 δὲ 10 πον ἴεψο, 317. “48. 
(Βεαεἰβηοσηαι πρπει ἃ ΠΗΡδιο Βοδθῖα σοηγον 6 8- 

ἴοτα, 144. Νυνοτο δ 69, ὅθ 8 γΓΟΡΉ ΘΕ ργϑθον Π118-ὶ 
αϊαι, ἰλά. Α ϑριγίία καποῖο ὀγοἀϑλθα59 ἱπιροδίία τ, 577. 
ΟἿ γιϑεβηϊ ὁχ οἰείκογαΐο εἴ Βαριϊδηρ Ποιηὶ νϑιαιρ, 817, 
ΟὈΜΈΠΔΏΪ οθπ 88 οχ σἰτίδιηαίο ΘΟ σι) 8 δβασογι οι! 
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δου! υὐήην,301. Μὲ. Ξατογδοιϊιτ, ΟΠ τ β!  βηοτυτω δρρϑὲ 
Τδῖο πἢ}}} μγοά θαι, οἱ ορέγα βυϊυίθε αμοϑ εἶ κα) μη δ 
τὰυῦγ {180 Οερυϑίζηιιι γα], ἀθήλμῖο ὨΙΑ) ΣΈ ΒΒ. 1 Δμ ΠΡ 0 
τ]ρε λλμ τα μιδι ει θυ ὺι μα ώδηνς 976. χττ (δεν δια 2} 6 
ἢ 6: Ὁ οἱ ογὸ νοτῆ αι πγοτὶ {πιοῖ, "7, ΟΝ γι διοἱ αθὸ- 
πίοι “εάν οἰ απο οαἐβεμασαθιι, 5117. (ἢ εἰριϊαοὶ 
Ὦρι Ῥαιγὶβ "Δὲ 1 ενη κι Β! μαΐ ΓΒ Ἐομξο}.7 113. ΟἸντλθ- 
τἰαπογῖμε σοθνεὶ [εσγασν Ὀλ νΎΓαν α σογγίριηι, (4 5.0 8 ε15- 
ταυὶ 80 ἤωο8 Ἰδυγὶρ ριΟμα δι, 445. 

(Ἰμτίλίυβ. [ἐδ ἐἰεῖιθ οὐ βαρετηοτίατῃ, ἐφ. ΒοΙα γ6 ΓΘ 
ΟἈριε 5,149... Ῥφα πν}5 [νο κἰκίαῖϊον αρρρί ει, 842.,(ἰυτὶ- 
δια δργνο δαθοίο συλ, δ10, ΒΊ ες θεὶς θυω δ᾽ πων ο, 
ἡκυϊος, ἰδ, θεὰ ἰΟὐν τη δέ βγ α9 0 Ὁ ν 18. ἐρο β ἐ  ν ο ἢ, 
πυΐθκ Ὠυτη ", με υρ δηθινα, 85, ἐ99. δτγίδεῖ πὶ 
ΒΡα κί ΘΙ ΡΙοὶ εἰ ἤμυγα ἐεαυλισυα τεγὴ8 Οδγίριαμ, 149, 
850. Οινγίϑιε μοι σ. ἘΠ ς υὐαγρατογυῦϊ, κοὐ εἰ ἀοία- 
ξ ρα υϑυγραδυυι, 226. [ἢ Κ δισεὶ Τσβιδοσδοϊο ευμολυ εἰ 
μτονδισλλειπ, 148. Αἢ αἰόγαο ΕἸμῸ σοπνδηΐγα γϑίθγῃτα 
τ υ]ιογυ δοίθητία (αν, 148, ΟΕ τίβιοϑ ἐγϑὶ σὶ αθε θαὶ 
μυρυθθ Δυΐθ4η8}} θα  Ἰγρίμδ παϑοθγθίυν, 448. Οριοῖβ 
ον δὰ Ἰσίμον μϑγια θὴ} ἡ σολυιπ δῖ ργομμθι εἶθ ἴω. 
κογιρίδ βυ θὲ α δ μίγιτ βεθοἵο πιδοίίεειε ἀσκογρία, 487, 
Ομ τικλα5 ἰὼ Ὑ ολργὶ Ἐφβιβιμ δ λ). νἴβαδ, Ομμ ἢ νειν Ψ ΘΙ ΟΓΏΤΩ 
Ῥαξγαοι (ἐγβοογυτ οἱ ,β(ιογ ἢν ἀϑη θῃ 8. 639. Δ) Αὐγα- 
Βδιπὺυ ἐχόερ! δ πουρίκίο. Τα. γε ἐν θεπίοηϑ ϑυδοιμῷ εὐτὰ 
Ῥαΐτι σουρθγδίρα δϑὶ, (39. Μωγεὶ ἴα Β᾽παὶ δρρδλα, 8δὲ. 
ἊΡ εὐ σἱκυβια βοΐστω οἷο ν᾿ άε δ ροιυϊέ, 119..},Θαραι 46- 
αἰ πιαπενδ μία, νἰϑισαυθ ἰΏ ἀρνογῖο οὐπιπιυρσειγατεη }8- 
τδοι α,365.1 βεα!πιΐθ δοῦυ οἰϊαι 5.118. γάτα μὲ ΟΒ γίβιο 
ψαϊιοϊη!δ. 367, (Βγδίυβ ὑσ ο Ὀαἰὰ5 ἴῃ Ψψοϊετὶ Τεείδ- 
πιθηο Δρρδγοὶὶ ἱπ Νοότο, 51. θυ ρμίοχ δγαϊ, θειο κὲ πουνὺς 
ὅθ. Οὐ 8 δᾶς ἰσευξίοπο ντῖ!ο Τα τ} ΠἘ8 Ἰ θαλρτνπνηι ἀν], 
ὅδ, Αρινά ργίϑεσον οὐιο ὰ ἴργα Δ ρ᾽ οἷα πυροὶ, 223, θὰ- 
γνήοχ παμινίτηϑ δὲ ἀσρῖθα δανουίος Ρ] βου, 228, ἴὼ ργίηνο 
δοιρΐπρ ἵρὴὶ ρογευδοίσηθ ἀσοθηκ γ θα, δίίδγο, νοι, 
ΠΟΠΔ1, 08 δὰ Τρ ῆο ΔΌ }}06ι,2}3.Α 119 ϑεἰνδηΐιδ οἵττι5- 
409 Διϑδγρυλιαθ,32.. εν Αὐνδυιυδ. Οἰεγὶ ἴυ6 ἀρ) οὐ ὅς 
οἰ ΟΌ 5 ἐοὨϑδαγβίηβ ββῃ θη 8 γι  : ὑδκ τοῖσι υξ 
δα, δ)έρτα ἰουϊρογαὶ αἱ πόυιω, 157. Αἰΐα μάγια θυ 8. 8} 8 
Βυπιο, 398.} αργαυϊίαεῖα ΟΉΤΙκΗ οοτεβϑιο,δὶ δ ἀὐν ρα} 
σοεδεϑδίοοθ δορβγθίυ γε αὴρἀ οι ἐοῖνθτιν ΘΟ ΠΟΙ δι, Ἀ3 ΟἿ τὶ- 
βίωθ ὑθγθ 1)63 εἰ ἐα σϑγὼ Ῥβίγθ ῃϑὲμι8 εἴ ψϑγθ σι [Δ - 
τυ, 0 ἢ κρειΐδ ἰδ αἴατο, 338, Ὑ 8εὰ πυίχο ουτη ἴα οὐ μέθυ, 
4 πιολίΓΑ δι },δὶ σὸγα ον βίος δα ρθείρυίο Ρ- 
τὸ δββθυκία τ ἈΘθ605, 561, 460, [9εἰῷ ρθεγ εἰ ὑδουν, 885- 
οὐ π ρεϊοτιΑμταηυδ ἀΐογυοι, 90). αἴ ἐϑρυ8 Θὲ οἷπδ ἀθ- 
Τδοῖα τὰ ἔθ τγδ, 61 10 Ῥφθσίς δἼοι: γογθ εἰ δίηϑ ἀδίδοιι 'π ἐῶ - 
λει δῖ, Ομ γίριυν οἱ θυ δὲ δοίη ἀΐνογαα ἐαὶς αὐ πηπο 
ἸΩ 8 ἃ ἀυ οδν 1], ὉΠ} ΠΟΤ Ν ναὶ, τις ντς τ οἱ ὕφακ μαρθ8 
τα ἰρινοατι ἐμ ατ απὸ πο κοι ν τνκυ μεν ἃ η 8 ἡὩυ τῆι, 
96. Αρροίϊϑέντ ον ἱκ ργυμὶρῦ Ἰυυαναμ μα! πδέυγαιυ, μαδίοῦ 
Ῥτορῖεν ἀἰν]ο τα" ϑετ μι η!θι,,,31, ΟΒ εἰσ. δοη αἰ 
δἰᾳυο δἰϊωδιβθά αἰτοῦ δὲ ΔΙΠθΓ ΟρΟΓΔΙΙΡ 68ι, 358, (1, ΕΧ 
Δ νθρριιαῖθ ΓΘΓΌΣΩ 40 ἀδ ἐμϑὸ ΔἸ ΒΟἿΗ Γι ει ρ)} εκ ἀυ δα, 
ἈΠΡοδδὲ ὑ μι 785. ἀκ]! οαρτ οδίθπϑιι, 3.18... σας, 10. 
1) ἴῃ 60 σολυ πιδέρθα [26 Γ, ΒΡῈ ὈρΖυη δ ἰὨΈΘΓ 88 
αὐδεργή θα, 318, πρηθαε αι. δίων! οἱ ἰδγγϑϑίγια θὲ, 38}, 
Ὅαον μδῖδρε ἐνδὶνεῖ, θα ντδαν κεοαπία οι φΑγμ θη, Πειρῆν 
βϑὲι 6408} εἱ εἰἐκίδον, 151, δὶ δια θανια ἴῃ ἐοπκινα)πνδ- 
Το )9 βββοι τι), Π8ὶ σϑρῸ ΕἼ 5 ἀπὲ ΟΣ ΕἾ Ἀ νου, 10], 
ϑαρφοπ) ἤδίυϑ 956 ἐςτηρογε 6] ἀθογαι ΒΌβα 8 ὙἼγῖ 
αι, ᾿06. (ἢ εἰξιυβ οοα δδὶ πατί νι νον οὐμδεουίυ εἴεσγᾶ, 
427, Ἐδὶ απὶβθυίτυυ [εὶ ΕἸ ωα, 4184, [[σμΦ δὲ δοῖυα, δ3, 
δά, Ναιηγθ,ῆθη ἐκοΐωρ, ἀθ, δοίιεν δα βοίο πηχηρθδὶθ β6. 
ηΐαμ, 338. ΑΒ οὔϑαΐ φοιεΓοΐλαιςο, 5. Νυσαυάμν αἰίυαὰ Γυἱξ 
δὺ 8ὸ ἡποά ἐδὲ κοίτα, {πῦ, 151, Α0 δχογιϊο οδίσα εβξ 
Ῥκιτῖβ ΒΗ τα, εὐ μογίογ ἥπονα ἐ με δὲ κϑθου τα οὐπ Ώ 8, 
45). ΟΥγ}}} ϑοσίγίηθ σοὺ ογβϑίαβ, κε νόσυς δϑὲ μηΐα9 
Π6Γ ὡροθγδιϊοθρί νόγαιῃ, στεῖν, Οχιν ΕἸ φ δια, Ἴσον, 
ὅχενι ΡΒΓ ΘνὩ ἰδ Αγ ] α ΡΒΕΓΊ. ὄχι. πὲ απ δα Ρὰ- 
ἀσαιτογ Ὀδυβ ἐξ φόγὰν οδιίμυν, ὀχενιε, ΖΕτεση δ, ργον 
Ῥγιοε 8 εἴ ἌΓ 6Γὶ πβμβῖοβ 8ρα τ οὐ] Βα γα δορὰ ἀἰ σ] Οδ6 
δδίατγαι οΒΗΤΆπίθτεθας οαυ τ, Ῥαϊγδα σουργδιϑιναϊέ, ἔμ δ8 
ἃ. ΟΓΟΒΙΙΓΆ ᾿ΒΟΟΙ ρΤΘ ΘΒ, Οαι,σ 1. αι ΤῺ ΘΙ ΒΙΠΠΠ18 υἐ Ῥὰ- 
τεγιανσιθοϑυϑ, Θορἐμοϊευὰ εἰ οἰπυΐα ροίεπα, ὀχύται, Βα- 
ἀδιν θη) ΡαιΓΘ Δἀογαιίοῃ δ᾽ ΘΟἸΘΙΝ 8, ΟΣ ΕΣ. ΑΏΙΑ ΟΥμ ἢ. 
ἀϊ δαιπϑι μι ἰοη δον οὐ 18. ϑίθγιο μίοτιδοδιιρ, (85, 488, 
ΝΗῚ ἱρὴ δὰ αἰν᾽οἰξαιῖ6 ἀϊμαϊ δου ἀφθοῖ, 55. 
ΟἈ γίξενι5 1)6 8 δεὶ ρχ 60 σϑπίμβ, 5}, ΨΊ α δδὲ οχ να 

βρονευβ, μηδὲ δ 6 ἰυπλτορ, 54, [)6 08 ἀξογυῶν, ὠτδία οδῶ- 
“Πότ. δ ογῶλ οὐ πϑιἰξα ἢν τόσα πὶ οὐ δἰ το, Γαι κα Ἰπεγοϑ- 
ἴων,ηες 8 βοΐ δ)νίξῃκ, θ5, 608. 26, ΕἾΠ δα. ΒΓας ἢ να) Πα 
αἱ οὶ, 191. ΞοτϑΊ Πρ 8 ΤΟΓα! Δῃ) δαοίρίσηα ἀἰντολιβιθα ἀἐμοΐο 
ἰδιρῃ. 60} σηθυ, 366, Εμηὶ υἱὴ θοὰπὶ 4 ΡδίΓθ μῃ- 
οἰμν 6688 ἐδ β}! Ονγίηιιςς (ὐὴ, 
Οδτήβέσα ἐπ Ἰόχοίο, χχτιν, ν, δ, θβὲ Όοὶ 

Ῥιγρια Ἀρρδ]1αὶ Ἰλοιπὶ υ ἃ), 440. Εν Ὁ 
140. ΝᾺ ΤΘ Ῥγογεὰβ 80 δυς ἀοιηϊηϑία 

ἴπιια αὶ δυτα 
Ἶδ08. ΟὨΙπὮ, 
ἐχοερρία, 444, 
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Εείδτι 8 ΘΘΊΟΡΩ ΠΤ, 1] 56 γν ἢ] 6} τα Ὁ Β γε ,14 1. Ἐπὶ 
Ἰ)οιμ 9. ΠΟῺ αυυδίνο, δο ἃ παδινα εἰ ἀὉ ρίσρο, 1515. 
Βυμίαα8 οὐαὶ 08 ΛἩυῤασηαι σοι. 139, δομη απ τῃ “6 
ΒΠ θα {{Π| σα να αν ἀυσιῃ εαμ τα με, 19δ.Ουα, μευ 
ἔδοϊοτ τόγαιῃ, θείαν. οι ια, 133. Ε5ὲ δόμα θ 15 γοσρς 
«ἃ μτορτγιθ παϊα Ρ για σοιμιηαίας ομῆοίῖπ. ΓΝ εἰ - 
ἐλ 8 αηοιησάυ βιι αὖ τρίογιυ γα ξῳ. ὁ). {Π{}5. 18 
σγθαν ἢ} 8 γα ἐσθ. ἐμϑὶ ἐσιιατ αν, 98... Ρὲγ σαν )δὰ5 [- 
αἷς οἰμ οἷα, 58, 92, ΟΕ βιὰ 5. [ποῖογ οἱ νῖτθο. Φαΐονῦ 8. σΙαὴ 
Ραΐγτο ὁρεταῖαγ, 907, [ρ586. δὰ τλαίη δαὶ οβέγαι [ἀσξτι5 
μύμιο, ἃ“ Πα ἸΏ οἴ ἰ)εῖ πὼβ σοηάϊαἶε, 865. Οὐ. Ραΐγὰ 
ογραίον ἱκοσνίπ!5,. 58,129, ΘΒ σι βί)κ τα τὰ Ῥαϊρὶκ οπγηΐα [ἃ - 
οὐ, 397. ΚΗ σα υρνά θυ Ραἱεῖ, 111. ΕΠΙΝ. 681 ὃχ 
Δ0 πὶ} 8ε αἴθ υὐα ῬΑ ΓΙ οθϑτθια, 241. ΑΒ δίδω (ρ Ῥὰ- 
γί μ!ηοῖνα ἐχ αὉ [μ0}} ἐθιρεῦ, οὐδ, )κ Ομ θη Εἴ πρ ρΡΏγῸ 
ἀδεθγιαηὰ, 189. κι κα ρίομαῖα 6, ρυ! τείας δὲ 5 Πα 55 
δἰξίρῃα, 55. ἀρὰ οὐ εἷξ τ πο ρηιια δὲ ροϊοϑίαιθ, Ρὰ- 
ἴγραι ἰλθλεα μη σαρῖτθ ΠΡ 68, θὲ Ραάῖγο αι ἀον, εἰσ ἃ 
Ραιρη ουρχοσκξοίξηγ, δὸς (ΙΒ σἰκίαβ θοὰς πιο ινα 1 ΠΩΣ 
δια πο 15 δὲ ᾿ υ βυιθας, δι ηδρε, ὅν, ἃ Τπιθιπ δα 
ἴω δίων ν πὶ}, θ, Νόιν δου αι αηὶ πρθοίθαι, κθ βθομα- 
ὅσα νϑριιαίθι Ἰὰ πα δία Β. δεῖ, ὅδ, 179. Οὐ νιαεν, σαρο 
τθγὰ, πον ὑπ ποἰδοιιοδ νῈ} 6 σΘ]0 ἀείαμδα, 458, (δὶς 
βία Ὅ0η δύναμ! βοΪα ἐρϑοιθ οἱ αρίυΐομα, 70. ΝΟ ἐχ 
νῖγο δὲ στα ἃ ὑγοσομίταϑ, 1179, Νέα ρὲ νι γμίθαν {παϑὶ 
ες ἐδ 16 πὶ ΓΓΆ ΒΗΓ 56 ΝΟΓΟ ΟΧ Θὰ Πα ΓΠῊ [5 681 οἱ [ἀ σὲθ 
πο γα, δῦ. Ὑ6γ6 αὐ Π08 τπδὺ θα τῇ δὲ ΒΙδὲ., δ. Πλωγυ!- 
ν᾽ οἱ πιογί 3 68}. 56, Οἰ εΐδιβ ὑχ ψϑυν το [λα ν 5. Γμ ἶν 
175. Διυσδα συ! ὁ μδοιειὰ οο] 85 8[}}}}3 δ᾽ αὐ κιπα- 
(ἰο8 αἴσίας, 266, Οὐο β6ι 8 [ἃ ΟΥ̓ ΓΉ 5. 15. ΟἸτην ἀρ Ομ εῖ- 
5[0 ἢ ᾿ϑ Ἰοζι ϑεβανογαν 309. ΟΝνε κεῖ ἢ ἸλΗὰ8 οχ νο- 
ἰθσίιτῃ ἀυσιρὰ πὸ δυθϑὰ ΘΟ] οὐτῃ μα ροδιγ, ϑθῦ,ς 
Οἷν εἰβίυ 5 ἐλ ΒΓΒΆΓ 5. πὶ, Ὁ} Ὡ0Β 6}}5. Βουϊδία!ο. σγαθ πιὰ 
Βαρισίμαγθαιβ, 45. ΤΣ νΠΠΘΥῚ μοῦ ἸΔΟ]οἸα τιν “ΠΟ ῖο 
ιηθδγοιυγ, 98. Αἀ 88] θην οὐσα απ γε ἑ τ, 490. γουλ, ὧἱ 
Ῥαϊγ"} πα πη πῇ ἢ 68 ΟΌΠΠΠ γαῖ, ἂν οἷβ ασιοξοὶ 
[λογοῖ, ϑϑ. Ν οΙ α αἰ ατίδ βορ Π ΘΠ} κά }118 ἀδι αγ ν ϑε, 
2), ΝΑ 5 δϑξ θα ἑαυοὶα γεγο δὲ βαμόϊο Θριγίια, ὅθ. 
Ομτιδίι5 βοὶα5 σόγθ ὑ᾽μό 8, 5015. δ. 501. Ψιγμῖπο Πᾶν 
ἰαὰ ε8., π6ὺ νἱΡρΊ ΠΑ 68 μογίαϑ ἀρόγαῖ, 864, 5. μ6- 
Βθγη δ ἃ Οὐ) βόγρ οἵ Θοα Βυλ  υϑιτσῃ 6 ἢ 6 8. ΘΧ ΘΕ, 
561, 179. Ογιξῖθ5 ὨΘη. δχ νἱσο, 8864 ὁχ πη] θγο [οἴ 1. 
{2 ἀρὰ ἀσάσοοσατῃ πο ΠῚ οχ ἀππιηε 5 τη ρ θγ18 8. 
116. ἕω ἀδοιθαι ἐχ Ψψ ρα παξοῖ, 178. Οδε βία ἀἴο 9 
Π)θοθ ΓΒ ΒΤ 5, βοχία θ πρὲα δα τ Ραμ χαῖϑ, 371. 
Ε]ὰα παιϊν [85 4ὰὸ ὅτθ. ὁρΊ ΘΠ ΆΛο ἢ Ηρ βο]γ ς 3609), 
τι. (τ 51} πδεινλίδεϊα δἱ θαριϊξηα 15. δοϊοαΠ αἴθ 8. ΟἸἐπὶ 
αἰοθαβ πο ἀιείγαυο, 900. πὸ βίαι αἱ ΘΡΊ ΘΛ ΟΣ θο8 
σοονϑοὶ 70,371 Βτιβίιβι «Ἐμνρμέθο ἀο᾽ αλλ μι} βόγαοὶ 
ὨΙἾ8 93 νογοι, 441. )θ8. 8. διίμθοῦθ ῃ γα σδΈ{|8, 
0, Εαολ8 50 Ἰοζα κου ν ΠῚ ἈΑΡΊ Λα [οσθ αν δά ϊαιρίει, 8368. 
{1.6 οὐ αὸ βξῆϑι ἃ Ρηαλτ  ι5 ρα ΕΠ Πα 105 Γαδδι ὉΠΟΒΈΩΓ, 
ον Φηγά πο 5. Βα Ὁ]5. Οὐ νη 1}8 πη αρ οἰ] να, Πρ ΠΗ, 
8ιῦ. ΟΒείβεαβ διὸ δχϑαιρο [σοἷῖ, Ὁ σαΐϊδαμααι μοκβαὶ θη- 
Ρλθα) ὴ ΒΘ νὰ ριοται συ μι θ πο, 5. Βαρλιβα111}} εὐ τοῖς 
Ῥἱθηιυ Βα εν ἤσανη, Οὐ γ ν ρτηΖζαλινβ ἐδ, 45. Παριί Ζιι 15 
ψρπιΐητη οἱ ὀιροϊαξοιι θὰ βοοίείατο πα ρογίτ, ἀδ, σβοδὰ - 
εἰ 1|8.1Π ἀΠη 88 σα ρἢ 8 ἀγδο ἢ 18 ΘΟΠΙΓΙΨΊ., ΔΙ} μα νι ἔογέθιι 
απ] 16 τα] α Π41 ΠΟ }3 ροϊοβιαίμὰ ἐδ αἴ, 48. ῬοΕΙ δαρι- 
ΘΠ. ὁθ 6} «θυ ἢ ἐπ ΚΡ ΒΒ 8 ΘΕ 6 Ὁ Ουλάγβρηη!α αἴρβ. 
ὕκγ ποὺ δαϊο, 0 υα ργαν ἔσταν, οἷκὶ νυϑε ον οσρίμη μα 
ριδαια  Οἀἃ 6 πη 88. 40, δε εῖακ ρρολίσαῃ ρ 38 μερέρη- 
ὅθ} ΘΧ μι 6 Βα δὲ ὀρροτγίγα ἀοοσάνραι, 8 8). δ) 8. κοππαν ἃ 
ἴθ γθοὶρ [0115 πηι θεῖα, θά 8, Τα αἶσα ἀθ 8 οὐ μα] Πἶὸ ἀπὸ 
παἰοναίασ. 195. ΟΠ τιδι λὰ Κο] 15. 6 Γοα ν8. ἐΠ γοϑο ν᾽ ἢ Πὰ 
δϑίθο νροϊα 5 γᾶν! 167. 108, ὅγ0ξ ἸΓΘἘἤμβη ΓΆΠ ΠΟ ΥἹΣ ἃ 
Οἰκοῖρα!α ρογιαΐα, 140. Νοαι ἐὰ αἴθ). ΟἸνΊβι 5. τμτις τοϑ- 
ῬΙδηά ον φησλπίπαν μοϊεγαλ δια ἀκ 646 οπιηΐμο εἰν γηϊ- 
ἰδίθαι συλ. απ 01 ΠΡ Ἰη 1) ἕαύρτ πον ἴὰ Το) 8 800 8- 
ἄἀρτγριθι σῖγα, 58, Νιν 86. ἡ ία 5 Τεβια πιδητο ταν ΓΘ ΠῚ, 
345, Ψαρ ΓἪΠ} δὲ νῖρωο, 180. ΟἿ νἴβεῖ πσαφοία ἄδην ἀρ}, 
108 πάσηι ἃ Τυ] ἐαιατὴ αα αν ἴῃ ραγίοια ἀκοθρία, 930, 
Τῦγ1 1 7.888 ΨΘΡΡΟ 5010 οου 1 ὴὸ οΕρ. οἰ οϊαπίγ, 939, 
Ῥο! σκηησα ἔασι αρὸλοϊν οὐ ναι! 5ἴλ). 390. ΡΊ βοί 8 
ΟὈΪ οἱ ύσγοβὶ σαγοῖ, 936. ΕΠ Β ἐταλ ρδγαίν τσ) Βα ἢ 8- 
ἴὰτι αὐἰδργίσογι 4 φυδίῖη, πόϑ.. ἌΘγΡῸ δυη] βαρ αν}, δῶν, 
Νουα διπρὶα-ἔγο ἱτορυβίῖο, δυὲ κοί 015. πνρό οἴ ἢ 88. 5} 5118 
δας, 3:5. (ΟΕ τίβειβ 1} μου ηξίοπο οιροϊ ἰδ} δα Ώ8 68, 
«ιπαΐαη ἀἰϊείδι ἃ οφίαειβ συρήτοῖβ, 8.1. παῖδε ρᾶρας 
ἀἰδὶ ἡδαια5 γεβεγαν, 362. Ψιγριοἰϊαι 15. ρογίαϑ9 ἤονὰ γᾶς 
τα σοποίβιι, 363, λῖατο οἱ σροΐϊοβ ἱπόγοραι. 218 Ατὴ- 
ΜΟΙ ΆΨ ΤΠ, κα ρθν πα αἱ Ὀθ8, 56. Ααισι μα ὨναΓΙΒ Θὲ δη1- 
θαϊαῦ θαρὸγ δηημῆβ8. οἱ, αἰ πὸ Βα Πγ8 συηορ , 329. 
Ουφανηιη 88. Πρηίον οι οἸερί, 339... ΟΠ Ρίβιϑ. μ8- 
ἢρ8 αεἷπ π ἴῃ ἀαΐπαιιο πολ τη σαὶ ἀἀ ΠΠΠ|ὰ ἀνὰ Πρ] δαν! 
αν 6, 50. ΟἿ εἰ βέυβ ΒΒΌΒΑΙΟ Ορεγλ 5. 8. 4η 85. ΘαΠίνι- 
{π| γα βεδοδαμ, μευ ]βαί)ο σὐῃεί ἢ. ἀξηϑι, 9.2, 
Εἰώθει βισιόγαηι ἸῺ ἔσῃ Γοοῖ᾽ οἱ συαγα, 19]. Οθτβία5 ἢ 
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41} ν᾽ δίαν γΌΛΒ ΩΣ ἈΝ ΓΔ] τ οἴσοῖον δ8ὶ. 846, ΟἸετ δε 
Οἰβαῖρα!! ἀπ μη] Οὐ 5. θά πι. ΝΘ ΓΘ μδ γα τθ 41} μτὸ- 
γῆθιο μίσει ἴβ Ἰπ σ {1 218. Ομ γιβιυ 5 αἢ νἀτίοα, ἀπ 
δἐμί τα ΠΟ υϑοῦγοῖ θυ ΟΠκ Ἰνα Π ΠΗ ἐπ δεγομηνν ἴς 428, 
δὴ, ἀμὲρ κοιβοιξατα γι ἀἢ πυμε νη ἀω| 418 κὸ Βρ δ }ς 
ἀάρ. λδ9 ἃ (μγιβέο μγραπ αδδίθ μὲε μὲ γι στ 86 ἀπό 6 
ὁ δοενδημ, εὲ στιά. ΟΠ ΒΕ ράξοιυ, ΨΙΕΧῚΣ ἀὐσ δ {{|5 
Εἰαϊὰ 9. ἱγρο 1836. ὗς ὕδυϑ ἀπ Εγδθ ἐἀγο}8 ργυμρτγίας 
οαγιιθ Ομ τί εε! μαι ρϑγε 151}, 9 58, ἃς ΟΝ τἰβίμα 58 μαβεῖος- 
ἘΠ ἐπδίγα αι }}5 νϑῖθτθβ μα]ου  σζσ 68 Ἀθο] Θν 161, 80: 
ἴὰ8 651 ρα συ χ 8 ΠΖἐὰ μανοῦ ἀμαιοοδβ, 1883. Νοὼ ργὸ 
εὐϊᾶς 50 6 τ ΠΟ 5118 ρρου ει Θ81 μάθ808, 88. ΑἸΔΤ6 ἔοτο 
οἰν να {5 ΟΠ γῖβίο ἐπ οοδα δα ὰν να], ἐΒ8ς. αι οὐ γα 10 5 
815 σθθοογυ οἰδαορ 6. ἡποτυούθιῃ πηι δν, 188, 
Τγισία τα ἀγώρπρὶ οὐ 61 605 πα τα Ομ ει ξιο 58. ΗΝ ργόβεα 
εἰ γα βοριρμῖ αι ρεωρμεῖ 10 ἀν ίεα θυ, 189. 
Ομγίκι 5 ἀπε θίοκ πξαπι 6 δα εδογθι δι 5. ΕΠ γαΓα 
νο ον 68. μγοϊ σα1, 59, ἃ διρ15 ΝΠ πη ΐτας 158. ΕῊ οἷδ8 
ΟΠ ΟΙΒα ἀανὰν 1 Ξ0} τοερξσμ δειῖς δ Ἰδὴ5 Ἰἷβ᾽ 1{{π 
85. ὄνιν δ ΟΠ τίβε δ μάταν, 168. τὰ μαι μεσανοια, 1 δὺ 
ἃ Οκπίρι δὴ Ρημ Ν οὐ αὶ ΡΙΆΟ, 8. ΠρτούθοΣ ἐθ Ὡ  Θ ἢ 
ἰσθοὺ τὐΐλοδε, .90. Οὐϑια ιν δὲ Ἰόσθαιν ρὴοἰβοδίο σὰ σρίογοϑ 
οἤλ ἢ Θ05 ἃ Το ΐ δ) 8 σθαι απ αι ρα Π ον ις, Ὁ ἃ 
1 ΕΠ 8 ἀσῖηα μὲ νογϑαναὶ, 191. Α ΡΠ αἴ δὲ κἢ δα! 08 
Τόσα, 5,191. ἀκα ποσοῦ, 192, Τρεῖδα ποθ - 
{185 6} 8 0. περ θυ ἐδάν[ν ὁ ΣΧ ΒΡ. 5 ἀυσίγιμ8 ρμτὸ- 
βάιυγ, 1Ἀάς Ομγίκι 8. για γαῖ πη υῖ, 1 ἢ πὸ ργι! ς 
ἐπα 9 1 Νύο στα [σα  η85 ΘῈ: σεν Γγζ  δδάσι, οὶ πο ὑκτα 
ἀἰὰ σι κι, Τ9ῦ (μι εἰοῖαβ ἡδδρδοῖοι ἢ Β.Ε|5 6κὶ, εἰ οὐ]ὰ- 
ρμῖ ὑϑδνὰϑ 10. ἢ αο. Ψ ΘΓ. ἃ ἐγοαναγα ργὼ 60 ΒΜ Ν Π|8, 
ὅ7.ἃ ϑμυϊοτα ας μι ρόθγο, Ταοίθν 0. ἌΨΘΙΓΠ  Πασ ἐμ Ὰ, 
190.λ. τπονῖρηλ οΓῸ ν ΘΠ τ 16 οθυη81 ἀἰποίρι!05 χρὴ - 
μὶὺ 88ὺ σδόνα!, [90.. Δ Βογ]ῆδ ὁἐ ΡΠ Γεθ. πρμαῖῃβ, 
αἀδεηδηβιΓαἴιι8. 8. ὁξθ οἶδ, ἃ 8813 ἱβυογαίβ, 827. Ομ δι 8 
ΔΕ 5. {Ππππβ. τὸς βαϊ αἴ. οἱ τολοθδίαβ : φυοὰ 
ψογ Τὰ Γ 1 ἀγείογί πη, 191. 1. τρί ὁ 8 αϊσηί(ε(ἰ8 
οϑιθιυβίομθι τρία θὰ οὐγομπα γούπη! νυϊαϊτ, 341. Βὶ μη 8α 
δογυθα ρὲΓ ρϑ δια το τας, ἐδ. ΡῬγορηδίιτα ρὲγ 
Ἰπαϊρθεῖα μυσραγα ᾿ϑἀΐα5, 841, 196. 
ΟΝ β 5. νοτιὴν ἐπ ραξ ἴα Ἰσοῦ (δὲν γί 8θ. Ρᾶ 8818 88ὲ ΒΟῺ 

δἰπ 6 μὲ Κ βεθγίος 104. Ῥαβοῖς ἐὰν ἢ ΐ8 εὐ ἢ. μονα, 198, “υῦ, 
νὼ βόασα, ἰθ8. 900. [ἢ Βονίο ὑγυο κα δὶ, 198, “θῦς 
Μγερμοίμαν, νθθ ν δὲ ἀοδίιπι οἰ ὲι, 198, 304, 191. Πότ 
τότε ϊα ὑγαακ 5 ἴχθ 6 δα δὶ πόγὰ ἐδινοῖπηλ ΘΡῚΣΊ Πα - 
δι, οἴ, ΕΠ] αὶ μα! τα ἴθ. ααηίαογ ρατίθ8 ἰνίξιι), θός 
ἘΠ τὰ οἷν βοῖϑεα ἀ06. 658,196. (Σεἰβέ ἢ 0 δρδοῖα 4}- 
κά δὲ ορί ποῦ ὑσαο! ἄχυτη, ἀηκ ἴα τρεισαιαν, 201, ΖΟΣ, 
Δύο ὁγιοῃπ αϑολὶ ρΡ ρϑοθμ 15 ποβίγια, 1. Ῥυβίιδιὴ αἰχιὶς: 
(οη των μα λον ρας οὐ π  μΊ6᾽1α ἔπ τὸ 4 46. 60 βσγίρια κατϊ, 
δἰ βοι αἱὰ μροςαια, δι  ὁγὸ ἀπ σι 5 ΡἘὲ ὼς ἤηῖυ, 46. Νὰ 
βοΐο ἀθριη ἀμραγοπίοῦ θὲ ὁριυἵσα ἰδυϊπ αν, 8... 313...14, 
ΕἸ]ὴ5. ῬΑΘΕΙΘΏ ΙΗ νοΓ6 ρϑΡιμθ5 οἰποίηνωγ, 184. 315..14. 
(ἰρίκιί 5. μρο ὁναθ δὴ) μον δαῖ8,18, Ἅ ἃ δεδὲ ἢα Ἰἶμ 0 
δυξμδαβὴ, 92. Ψ δτὰ νϑῖ5 ἴὰ ἴόγγᾷ ἰπϑ,τα αἱ δὶ ἐὐηοϊίο, ρθὉ 
Δαδιθηὴ ἱποιξξα ϑγαθοηγοίαν 909. ΟΝ εἰδία 3 ρὲ οτιοΒ 
Ἰσιν ἢ} εὐ  αὐσαι σγο δ ΕἸ 83 ΔΕ ΓΘ 8 Ὁ ν ΘΒ ρο γα} 1] 0} 1608 
30. απ] οὐ Νὺδ δἰ οι. μα06 δι, 209. (τις 
8115 ται ἐτὰ θυ οί ραῖοβ δὲ ροϊδείδισδ δκεροπανη, 
4118 ΟΒε ΞΕ} ἰδέθτο αι δὲ βὰ ἢ χα θν α ΓΙΑΤΏΜΕ ΕΘ Ὶ 1} πὶ 
βίδυϊης ργηΠαχογαοῖ, 198. ΟὨτίβιαϑ. ὑσῸ ὨνᾺ Π ΘΓ Ίθιι 5. ὁ [ἃς 
ἰόγα ἔσγιμδῖ 15 [δια μου ϑϑιιλ οαξ, {ἢ ΟΠ ΓΙ ογϑ 0 Ὸ 
Ἰυθτανία τ θη σοδοῖρ νι 8} γρ {πἰ,886 νοϊοι ἀνθ πὶ 
οἰατο καὶ οὐἵν 186. 169. Νοὸὺ ἰανηα8, 800 δρυθτο 858 δὲ μ885 
βϑίουριῃ νϑοΐν, 185. Ραξβί δ δον βπὴ ὈΡΘαχ ἃς 85. γα 
ἴδια 0 ἢ Τρία, 6 ἰομα8. ρρούκ. 501Ὲ αἰκρον ΘΓ ὰΓ 
8. 185.( τίει ὩΟ ἢ βῖτθ αι} υἰοΥὺ, 566 ΤβΟΓΝ ΕἸ 
πὲ πόθο βῖι6 δὐλητονῖο, ΞΟΒΉ ΝΟ 6χ νἱτίνηι ἀοίδοία, 868 
τοι τὶ γα χαβ εξ, 50δ.1 ἀνασθ η5 ΒΗ ΓΙ 8 σοθ 6} - 
ἄαντι ἀρ γίτινὰν Βααλ, [98,0 βϑινβα, 189. Ναμεν 1} Ὁ π" 6. 
ἐραρυβ,δι οἶδ τευ ργθοίιγαβ αἴ Ὠν}:}} ἀρ γιλγα, 199. (Ὁ γπ 
δἰ απὰ Ποτιμίρ Τα θγὶξ ἴὺ πγογίδθο δον, δῇ. ΟΠ γίδλι8 
ΑΞ θεν ρϑούδια ἴθ σοπροῦα ἀπὸ δεροσ Προ 6᾽ ἀ00 
ἔραοῖη, 99. Τὴ 86. ΒΟ ΡΙν ἘΡΩΓΟΩΙ ΔὩὶ ΤΏ ΟΤ ΙΒ [πὶ δ 11 68 
ἀϊσιια "90 ΡΥῸ σὰ 8 Σὰ Π1 Βα} 16 ̓νε ββυθ.ζ02, ἴδ λ 18 
δαρηθ αι ἢ ὁτασ8 τδη 8, οὐ ]νῖ8 σοὶ οουιρνυπούάθονοῖ, 
Ἰθ δι ογο μβᾳβεὰβ πτὸ οὐ θι5. Βοθιἐ! 5, πο ἢ ΟΠ ΠΙΘῺΘ 

ταί αν ἐβ4, Βα αἴρι [ο1115 πιὰ) ] ΗΙ ὁτοϑο ψ πγ18 ἐοδυ τη - 
ταν ἠδ ΟἹ γίβειρ υσφηίς ουέμι ας οὐ το Φυσογαῃ 
εἰ σουμεϊα γοοιαρίϊοπα ἐδ ῖ ργοισεῦπι Βαπ μι Π6 1 
βυθτῃν 918. ΟἸγίςεαβ ρτοὸ οανοΐυϑ ἀτογῖασβ σα πέμην δὰ 

δα ΤΠ εἰδαῖτίϑαν ρσρτι!, σγθ βθ 5. ροῖ Τυϊηι σθρη Γυεἰθ 
Β ἢν ΡΠ}5 δοαπεβοίιν. ἀρρι σαν, οὐχχχνας οὐχ χχνῆι, 

Οἰνεϊβιαβ νργθ βϑρε!8 68} εὐ ἰνθλιηις, δ᾽. [0 ἀπόντι 10 

οαπὶ ἀραοθηηει, 512. Τημῖ5. ἀπρη)αγὶβ [61τὰ ΠΗ ἰρὶ ὑδὴ- 

αἰτανι 09, .ἴκπι ΒῃΦ ἢ ἔθνη Ἰηβί αν οπὶ, 199. Θὰ ἀθ 

σαπβας Ἰθ9.{π| πιο πιδαΐο ὀχυοΐβο οχ μεόῖγα, πὺι ΟΧ ἰδρὶ- 

οἰδυβοοδαιοπ 5 [λοι ον τομ τοῦ 56 ρῸ ΠΟ ΓΟΤΊηΙ ΠΙῸΓΘ 
6 ἴργγα ρτοιηι θη ,5ορυ)ία8, 199. Ησο οἱ ργορ! θεῖ ρρα- 
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ταὶ Ἶ θὰ Β ἴθ Ὀδριϊβηιο Ῥ6Ρ ρσταϊίατη ἐηροι ἴα, 818. 
(ἰμεῖβιαϑ μηογιιὰϑ οὐ Γαρτιοι θεὰ ΠΟ ΝΠ] ΘῈ 1 ΤῸ]. 

ἐδ μαγικιι, “Οὐ. ϑστι5 ἡπτον Ὠιορί ποθ πινυνς δὴ, ἐθ ὃν 
Ομ δι ἀεβοθμκὰβ δά ἸαἿογοβ, Ομ γιδιυβ δα 5 ΙΘΓΡΒΏΘα ὁ 
ἀσϑοσρ αι! }δῖο5 ἐδογαιϊαγαθ,ὅ7. δυλαβ αι Ἰμόγμα ἀδθοθης 
ἀἰτ,οὶ ρίαγιθαβ ὑομμΠ!ϑΐ 8 ας τρνθοῖτ 68.,214. Ὑητίπιῦ ἰἃ 
᾿μΐθτα ἀδδοομάδηι ὀοσυγίεγα δ ρτορθοι, εἴ 80 80 Ὠ]ν- 
ταί ἃ τηοτγίθ, 214. δάεμ Ομ ἰδεῖ 8 δα οοβ θα μῈ8. 005 
τοῦ Δυθογθοτδι, 1 4 Ν ΑΕ ὁ Ο.υυ15}} δὰ τυΐοτοβ ἰρβοθαπ 
88 ΟΥΡΟΓΟΒ,57.(Δα 6. ἃ ΟΥ̓ Τα Πὁ να 1,0 1. χε ῖϑθὶ γοξαγροῦς 
κϊο. Ομτιβιι5 νὐνϊοῖο ῬΔιΓδ αὶ ἀοτ 8. γαθαϑοιιαιιο, ὃ ὃν 
ψοῖυ τοβυγνοχ, 91. ΡΙδα πο ἂὺ εχ τα ροϊῃλ 5 πο - 
οἰδ,316. Ιἰδϑαγμθιβ, ἀθνλοίεο θΠ10Γ}}8 ἀἰδα οἰμδ Β.01 ΟἸΆΧΊ, 
φῦρ. Ομ τίει γοβαγβθηϑ ταογί08 βδοῦο αἀαχι, 2 21. 
Ῥοβὶ αὐ ροϊογαι νἸδίσθαι ἔρὲθ 50 ἀπ] ἀμ5 νϑοΐ!, 210. 
Ρον] δαδ8 οἰξια988 ἰησΡουβὰ8,210. Ομ γῖδτι γα βυγύβοιιο αἰνὰ, 
οὐ} αἰ ίος θϑι,υδίαε ἔδιθα ᾿θ ςγοι ὈΠΠπν,212. Θυοὲ 
ἰοβε πο} 19 γοθογείυν, 1, ΔΌ ἰρδῖ5 ΟΒγΙβῈ} Τπϊμλίυῖϑ ἰθδιι- 
τοι μαρα! 216. (δ νιβειβ ΤΟϑΌ ΡΥ ΟΧῚ Οὐ τ ἰοῦ ηλ πῖσ 
ορυαι, 906. [ἢ ἰααγῶ τϑειτγθοιίουθ ἀγμιαπιθηίυι, 298, 
Οδτιϑίμν ΡΟβι Γοβασγθθ οι θηι ἰοῖυ ἰδόιι ΕἸ δο ατ Θἐ58 
Ῥαΐγϑϑβ οαἰδδογυὺὶ,294, (Βγιεῖα5 ροδὶ γεν το! ΟΠ 9} ἦπι- 
Ρίονῖς φυοά ἀϊοΐαμν δεῖ ̓  ομιοαΐ μαηθηὲ πεδίοις οάρε περ 
φαβο, δ τ0 ΟὨτί δεῖ ἀβοδπβίο γιειαϑ υροαμοία νἐρϑ θα θμΞαὰΒ 
Ἀ}1ὰ αἰΐοα ὀρ, ςἰυ5 δὐϊίαλο κἰσ] μγανλι, Κ18.10 «τ 
Ἰο8 διιβοδρίαᾳϑ πὰ 8 οοπβοθι ιν, ὅδ, 10 σολλαιν ἀβόσθα1} ἀα 
Οεγίθαΐοθ ἰογεθυ δ βάλοι, 918. Θθαὸ φυν νὰ ἐνοοίαθ, 218. 
Ομ ϑιιδ ἰδ ΘΝ 5 1Ὼ ΒΘ. ΒΊόθ ἀὐδοσμαΐι, εχ πιο ΟἹ - 
γάγατ ἴῃ ΘΘΙυ8 σοπθοθηα ,347. 5} 5 ροθ8 1 ἀτομτ8 ΟἹΣ- 
ψαγ τ δἰοίογυμῇ, 168. ΟΒ δῖα ρμοχ αν ρρϑπσαῖον, οἱ 
ἃ ἰοίυ οὐδὲ δοοόγάϊυν, ὅδ. Ηὺς ἔθει! πητ τὰ 6} 1.8 11) ὑΟΣ 6 8} 
δϑοθυϑσμ 5, ὅδ, 181. ΟὨτίξταβ ρο81 βασι ἰὼ τορὶυβ. ἄϑέεῃ- 
βἰομθι, ὑγοιάϑθια πρίονι, αἱ το ρα. Βρισδαι δα θυ! 8] 
ἰῃ ἀἰεὲ Ῥομιθοοβίεε, 211. παίει. ἴθ. δὺ}6 αἰ δε ρυ 8 
δρίγιτυ9 68 υἱ ργδιϊ8. ρατίοιραῦπδι ὁομυθβϑθγιι, 3,δ, 
1ρ818 δᾶῃςο ψγαίίδα) σε οι εν. αιιοᾷ 8. οοιμ αἱοὰἢ- 
αι νἰγσέθα ρον}, ὃ. δ. (δεῖ κεῖι ἐυεϑίο δ ἀοχίεγαιῃ 
βαίτί9. ΟΒγιδιυ μὰ ἀεχέεεα Ραΐ 5. ὅθ. οἱμ οἷα εἰθουίᾶ 
βρβει, δῦ, [ἃ υτ8 μγουθιωγ, 211}, 990. Νω ὁχ ργοΐσοϊα 
δᾶμος ἐθάεμι διομίϑ ἐβδὶ, Φ9. “20. Νυὰν ῥϑορμὶὶ μ08᾽ 
Ραπεϊυ μίαν 45. ἢ’. Ραϊλθυ 9. τθενοσύέθαι, ὕῦ,, (εἶδ: 
τὰν αὐ όθενε}, 86 Ῥαιγία. ἀνχίεγανος, μὲ Ρακβίσ οι 
ΚΔ τ δ. 11} ἀμ ογοθ ἀο. ἀὐουμίβϑος Ραι Βαβι δαί δι, 
Αὐϊαπόγθαις εἰ δία 6} Δ νον λα 115 οατογ, 88, 
(λα άχ. ΟΝ εξ β αὶ ἀξοθ απ σε, νϑοϊοξ, 

221. Εχερθοίαμαξ δὶ, 221, 218. Νυθὶβ θπὰ μειρεξῶρ αἶρε, 
221 διμραι ογυτι ᾿Β ἰπγος ἀμ ΠῊ δθυκαβ συ τ ραυα τ γα ΓᾺ 8 
4φησεί αθεδδ, ἐο  ἐρεσῖται μέφοτθιθ, 211, {ἀἰ ἤ ὁ τυ], 
ρα, νἀ ὰ ΓΒ ὁ συ δ στιι νου σι 2 Ζάν Γρεο ἐξὲ 
4} γυυτκαϊ αὐὐὸ Ραϊεῖα, ζθδι ΡΊο νι δ᾽ 011) τ Γς 
ἰαυβ, ἐὔσ1. ἀεὶ ννϑ. ΕἸ δπιοχίσε, ΣΟ... τἰθίυς γα εέχ [τ 
εἴμ 8 Π0Ὼ δυϊομοι το ἐγ δος ἀροῖξ,εθ 6 ρα ρον θιν αἷς 
νι θε,ζ86. “αι ΓΟγαϊθμν Ξ6ΓΥΪ εὐβοσμὶις δογνοκ 1 αὶ ὁ 1ι1Π- 
οἷ πιο ἀνρενβυβιζατγιϑῦσ, Δὦ υαἠοισιῦ πὸ π τεγγὰ βοὰ 
ἀς σα ναμζασακ θβὶ, 58. ΔΙ ἤοτ απ κρ᾽ογιαια, βαΓ01Π- 
Χο εἰἰράιαβ, δ ἔκ 15 Ἔμθεϊοί νθα ΓΒ οεὶ, χ8 ἘΠ αα 
Τμβογο αν δ αασαμ τιον, ὅ9, ΕἸ αν μιιθο ἀῤευγγθμ ιν 
Ζο (δ νίδι αι ἀξ ΘΟ Π5. αἰονοξυ νϑυϊοπλειι οὐ δ᾽ ΟΥ̓ ΥἿ5 
βίσηθα ρτρς σα ρι,ασ οι γα 6 δὶ ΠΟ ΤΠ γι ἃ μ᾽ 5188 1Π1}» 
ἰαγὶ, δι υνπ 1} σορό απ. Ἰεῖτ το 5 ροδὶ δοιαὶ γοσθη 
ὁδίμεοθιι βέας Ποιὸ. [κὰκ τοῖθτισπι γομυα!!, 299, 340, 
δ᾽ ΜΕ ρει λα ὀΐεσσι ΟὨΓΙΣΑΙ πἰοσγο πο ὁροεϊοῖ, 
8 τπ᾿οιμ 6 ΠΟ. ΓΟΡῸΣΪ δ! υξι 341, Οὐἰ αἱ ἀπὶ τε γο ν 6 1] 6 
Βα πὶ οὐ μεσ τν οὐ 0 ἤθεαι πα 1 αν. 6. αι στὰ 
ἐχυγία Γνἀειρ ΒΡ γεθῖβ, ἔθ, (Δ ἀξία αυ] μϑἱηεαθοων ΠΟΞΙΒ5 
8005 ΟΠ νον} ἐμ δ 0 να μκ ρΘεῚ κα μογδῖοϑ πὺ- 
808 Τομυ τ 8 ἘεῚ 9 4{ι, Ομ τικίαα ρυεί αν εἰθ μετα 
ΒῸ δ] δε υΓ “αι σθυ δὲ ἔμεε Βαϊ κοπ)οιει νι 40. ἴὰ Ρὰ- 
ἴσον 10. ΓΕΒ ΟΙ ΘΙΌΓ ; νέγῦι ρει μον συ ἢ), ἐφ  προῆς- 
151} 681} ρτρ εῖδοξ οὐθάεθι τ μαι, ρογκίαα ἀνα ποις 90, 
ΟΡ ΡΙΚΗ ποπλ8 οἢ ἀρ μεν δισι θα ἐγ οτεσ 1 ΟΡ ἢ ΗΓΒ, 
17. 1 μεθιτα, νὰν ονίε, ρατίου, ἰθὺς κε μτας Ομεξξίμα, 
τη τινε}. δ 18. ἢ} 5.) λα, 188, ὄθδιν, 148. Πππε, 
155 (Σεεἶκεὶ ποθι ἐροσι απ ραν  ἐβ.ῦδε, ΑΒ φο σὨ ΠΛ5 
εὐ δη Ἰ πα τ] Π6γθ 0 ἢ [πε ηι, 1 ά. δηκ οι]! πμγ τ Οϑ, 
ΤΟ ΔΟὐ κοίθ ἢ Εὐρε!δοία πον, 198. (ἘΠ }15}} νάγια μγ- 
σουα, 968, 365, 366. Ομ γίβίαν ἃ μὲα εἴσο θαι θὴ5 Θχοἰσὰβ 
αὐΐ ἰουλ ὑσυθαι γορίαν, 80η,. Γακ ὦ; Ρι5. Αὐδτῃς 
8365. Ῥαϊγὶ ΦΟὨ 5 ΔΘ 8 Πα, 865. ΔΙ δ1 0 5 6}}Ὲ ΡῈ ἀρομαθσον 
1 Ια τ δὲ αὐυγαῖθσι 967, ΕΠ οὐκάτξ οἱοιόανα, 967. 
Δάϑογο εαἰίροων ἐθ}1ν ὥνϑτῃ τα ογαλαν}, ἔπ ΤῸ] 81:68 
οομυεγίν)ε, 967. (Βγιξέα5 κοί απ πα! γα και! οἴ, 29. μοῃ 
δυποίως 1)ονεῖπος βεὰὶ δδρσνοῦην κατιοίον θα: τ τατῷ ὅς, 

(Βεκτιβ νυτί ιν, 2 8. σε νἱίαο. Γαυ στὰ εἴ τὴν ἀμ ἕο, 
ϑη8. Ενηκ αἰ πὲ 18 πὸ ἃ [601 ΘΞ γι να δ6} συ! δεία, ΚΘΠΓΒ 
ἴαςι!, 99., Εσπ8 σθχωΐαιν, υπύνειω, οϑυ, ΕΒ εἰκινάτιι, 
στρ ρυτοῖ δα ν ν οα 5, ἴῃ. ἐποναο εἰβυπίαα, ΦΌ7ι ρεὰ 
ΤΟΒΌΡΓΘΟΙΟ, 999. Ομ 98 οἵλ ἰὰ ἴδον, 8.99. Ομτίδίαβ 
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ἰνηῖοι οὐ γνουοίαἑἰοπενη σοηξίυση, σϑτητη]αδ Ἰυ ΠΊ6, 367, 
Μαλισ δὴ οαραϊ, Ζ07. οί ρενα δ ὁ 4 Βομυ δῦσα σὰς 
ὐὐτα ον [ἃ μεμυμυρ με" τῶι ἀλοῖα, ΧΌ7, Οε βία 
᾿Ἰδροιπ ραν τοῦ δοδαμε δ εϊοία, ἡγαλυτι ἀ, 44, ΝΣ 
δεῖ δμιβάσι. σ8) Ποιυΐ μι. γχηβέιπ αἰμο αι 8. βοὰ 
σνϊτο πιιρεγίοτιθ, 15, δ 161} μίεπθ ει σθὲ πμει υἱ Πσ5,ῃς 

πγῖβῖηε ρυπομίαπι εαλι 15.918. ει ἴα", 1 δ. ́ μ συμπ 
ἐρογείσθθαι δα ὅπ γα ππίσσι δε ποτ τακίοτι, δι δι ἰδίαν ν γᾶ 
νι Ομ απισιτο 11| ἐν ΤΠ μὸν πα ριϊβανμαι ἐΠἸ οανα, 
8414 0 νἰ5ῖαθ ν ρα οἷθα, 1. ὕἴστης ΝΡ βοεσοθ δὲ ρυτιρρεπ 
τσ ῖ5 ἀπονογ, 90), ρον ΒἼδι} τὰ ιβ ἀπὴ ντλα τερβυδὶ 
ἴθ να, φποιμοάο, μοι αϊυ5 Δ θ 1} ΤᾺ  λ} ΠΠ ΓΒ ΓῸν 
πη αν, ᾿ὰ θαυ), 15, ΠΕΡΙ εν κ ν 101 ἀδσοι 8. αββο]- 
γί, αὐδίτῖρ αῦ 5 δ᾽ δρΏΜη 15. ρηγισδρὴ ἰαδῖιας 907, 

Ομ γιβῖαι νϑογὰ ἐ8}0ὺ05. ποβίγα, γΠπ| ορυραμπομδι Βα πὶ 
ΧΕΙ οῖ, 1 ἀπ. ἀθε81 υαθα. ποχίμμ, 90, 
Ομγίβιυ5 δυχ α. 561} ὁχ ἔσία δυιηΐπὶ5 νοϊ θλεῖ6, 
βυϑροθαῖι, 891, Θυδηΐητα οριδγιβ ΠΊρι Πο15. ριρρε αι, 
387. [ρβύχ) ἀἀἰ ν 6116. βῖνα ἄμειυ, 33τ. γορθοθ. ὀυγνοβ 
ΒοΩ ἀφδμίει!, χοῦ. [6}ὰ5. βίαν οεμὰ υἱεοΐυμ, 990, 
ΟὨτῖβίαϑ ἱ υπϊουϊᾷυ8 δεοιπάυ αυσὰ ᾿μεὶ σοιαυε : 
σἰθδα, οδϑίϊατω, τηουϊδίοῦ, βΒαθβ βασολυβ, ΟΥΒ ἐὰ- 
οὐ ςαηἃ, πιη μα 8 οημΐω, δόϑ, 929, 

(πε κίαβ. σοί οσοῖδ βμουξαῖ, 862, Θροηϑηλ σα Ἰςογυ τ, 
πδο [059 ἅρ νραπ), 99, Οἱ εἰσι» ἀη θ Γα ὰ ρομπ 
8868, ἀσοθ θη}. . ἃ θα ρ(ίξανα οἰβροϑσμθ5 βου τιν ὃ, 
ὅ. 05. χαδὶ {Π 5. ἡ ροΐοι, ῥδίτι ἐπ ἢ. Θμαθῖι βαπλὺ 
τομτβενρίαι, ὁ, ὅ. με] 0. ἐμ 5] ΘΠ Ὁ} συ σα σα τὴν 
3, Ὁ, 961, ϑ0δι, Ακουβ 9} 01} μασυαϊα αὐἀτηϊς 0). (τω »- 
Κατ 68 πον, θά αν δαϊακ ᾿ρνύγει, 192. μντα 
οὐτα ἐὑὐμιόδοϊ!, ὅ98.. οι οι πὶ ογα δ εἰ ἀφπίμοτῖο 
δαδι ρου δαν δά περι, 58, 

(Ἰσίβειβ θυϊσὰ βμαιῖε δ 05. 6 ὑςοίο ἀρίβρβαβ, 166, 
δι ρλεῖ5. ἀἰνόγει εὸ ϑάτοατ ρυεῖ αι δή. δὶ κηϊ- 
ιπάγσαϊα οὐ Θογμύσυ) ᾿πευΐϊοαν, 149, 5358. Αὥ᾿Δ πα ἴα 
ὈϊΓυΐψ 8 ̓ ὩΟΓΒΟΓΌΙΩ ΚΘΗ ΓΘ γοςαγγμθν, 143, Αἕὰ γὸ- 
ἀεμμομειν ομίγϑ τὼ μὰ Γα  Ἰθο τιν 15, 1 ὃν 

Ομεϊβιαβ ευσδν δ Ομγιβιυ αὖ οἴσγεο ἀαοθγᾷοβ 65ῖ, 8 
Ραΐῖνο ὑσοῖαϑ κμί6 κροῦα,.144,149.. 1927, Μη σὰ Ξαισογυ- 
ἀμ υείμορρθ, 19. Ομγιείακει ει αν ΡυμΕ  χ τρμθηδ- 
Ταῖυβ οὔενι αν βοὸ ταιραιδτ πος, 49, Ολγ ε απ αἰβοία- 
ἰχ8 μ᾿ ΘΟΌΘΜΕΙΝ ΠΟ 5}}}8 Οὐέαξιιπ ἔα τὸ ν νι αν. ΕΠ 
γὸ τὐοτηβ, 28, } εὐ υλασ εις Βα ον Ποῖον 10} τὰ κἰ ανμὶ 
εἰ ἑαευτάοδ, οὐ χχχν ἀπομεθάο Βοίρκυαιν ἐπ 60 Εἰππ}} οἱ [δια 
εοἰεξίϑαιν οὔ ογαι, οχχχνχ (μειξίωβ πὰ ἴφια πον ἢ ΟἹ - 
τουξμθσῃι ας ἴα ἐὐρῖο μοεξίεαῦ καεοι ρίας, σθϑι 1] εἰ )0- 
δαααι εἰ ἐριμ αν, ρυυἘχ Εἰ ἅγὰν, ρμιομα τίη, οὐϑ, 

ζ εὴν αμὶ υἹούλεν οὐ δα οεὐσαιϊοεναᾳαναας οπι ατα Βα αν ἘΠ - 
οἂϊ οἱ μυτγομ, σδλς, Ἰὼ κδυτη σις εἴ βου ἢ ση [8 ἐρξρς 
ὅ04. εχ ἴρβες οἴ [μοι 8 δ ἰερδ, 904, Οὐγίεταυ εαυ σία εἱ 
Ῥεγθαι ἔγοσι ἃ ναὶ τα ποτε 11] οὐἸζα κι ργὸ φυθιὉ 
βογαίυτγ, 527. σϑ δὲ Δ Υ1 50} σοΓρὰ ΚΒ ἡ πἽΠ15. νσαἷε ἢ 
ὀύτρα οὐ τ Οἱ γιϑῖο δἐπειθα τ, χηνεῦχται, ΟΝ γίβεὶ οοτραϑ9 
ἵμ ταῦτ ἤμό για ΚόεΞϑ" μαμῖπ, 192. γίει] οὐγρθϑ, αὐ0 
ΒΡΏΞΙ (701 ΠΡ Ρ5 5. 8 ΠΟ }ι5 ἀλογρ Ὁ] εἴ Ὑχτομ δι (Ἀ. 
Ῥαϊ, συχν χα ΝΗ γα 6 δι ἐπ σο νοσδῆθε ΓΙ Ε11 οὐγρὺ8 
βοολοι ει οχ μαι Ὁ ν 10 ἐῥ᾿8 ὈϑΒῸ Ὀεύα π᾿ 1019 ἀσοῖ μῈ ΓΒ 
Ὁθμ μοΐερι, σλχ χα νς Ἐχ αἴ ξν βοατΡ ΟΠ ἘΠ οὐπὼ τορρα 
Εἰς τὰ 1} οὐἰς ἈΝ ΡΊΕΕ 60 οΟΥρΟΓῚ αὐ στρ, ἤθει ροΐομε, ὧἱ 
απ π 51 δι πολὺ (Ἀγ ξῖ 5 ΒΕ 1. ΘΟ 18. οἷς στ 1 ἰφεεία, δἱ 
ὑπ τη Ὁ πε αν σόγρμαϑ τε ὅθ. μοῦρεν, οοχχχιν, (ΒΡ Ι5 ἢ 
ἐούμπκ ἴθ ἔν πα δῖα αὐ οποῦο θυπιθ μ..3}}.9 92. ἐθο 
Ευςπαγιρίία, Τδι5 ΘΠ γξίϊοιΒ. ΠΟ γί Βοῦχη 5 ζριηυ- 
πὰ ΘΧμο τσ σαῦρα οὐθείς, 07. 54 Παρ] ΜΠοτὶ, 
18. .ποιεεὶ ἐμυμοῖνς Ομ εἸβεϊα τι οὐγ μονα. αὐ μνοῖυ, 
εὐ αἰοθοθ). οὔ σαιβ,, ὅπ. δθηξι ἡ παρὶναϊ Πρυνκὼ 
βαρβι μα ἀμ μάκομδ} 18. Ηυ δι δρυλααι ἀορ θὰβ. ἀρμρὶὶ- 
«ας θὲ δομθ ) ναβίλ γο ἀγεδε λα, 807. (Ἰμσιβι ἐϑὴ- 
ΕῸῚΝ ἐχ ὑΜ]Π16 8. Οἱ πο αἴ ἐππμτπ 5, 838, Ετ ο͵υ8 πτ- 
τ ἢ 18 Ἰάθτ15. ΓΘ ΩΤ 6. οὐ τς ἔγοσε, ἢ ΡΠ} 8005 
ΕΟΝ ΦΡ Ὁ Πε)1], ϑϑ:, τε (μαι αι ΐο. 

(εϊδίις. ὁδὶ Λα μὴ θὰ αι οἷξ πη θὰ. ΘΧΟΙβη., 137, 
Οὐαι ἔτ δα ἀρηθῖα, ἃ πη σμντιΣ Υἰν κἰθα ΤΠ Ὲ ἀ 8. 
οἰδβο Πα γαμη8, ϑάος (πε ϊστν, οἱ ἡμποβοῖς, ΒοΠΓ1- 
ὨΪΕ μι μερρη : 4Ηΐ πρρσαῖς ἰ ΠΛ χν 50... ΟΙ γίδες ρέιυ- 
Ὁ1.8. δὲ ΡΟ. ΌΠΡΒ ΕΣ μόπ γε δυϊθρουθηᾷο, τἱΐα πη θγδ- 
ὰγ «Ἰφτῶη, ᾿ς 

Ογιβίυα. βία ΠΟΒΊΒΟΙ ΠῚ Πομ Βἢ. ΘΟ 1 σατο ἀοαϊ- 
βυαίυβ Π0}) ὁπ, 144. ΟΒΓΙΕΕΪ ρθε! Δι ἃ ΒαρμιΖα 5. 8ιὶ- 
βορρία, {{- 

(λτοιμοὲ Αἰοσηπήγδιε τεβιἰνηοοΐαπν ἀδ [αἰ ἃ οταν 5 
ἀρραγ ον, δ, 

(Ἰπγονο!ον ᾳ καθ ς! ΟΥ̓ Τ1ΠῚ 
ἰπϑ' τιριδ, ἡμεῖυκ τον σας ΓΞ, 

ΟΙδ ΠΕ Ἰρυμεμ αι νΕΙ οαμθ λτθ κα Ομ ίβ!σηο ἴσοι οἷ, 
ΤῸ ΜΌΝ εἴνοα οἰ βογα αι βογτη Πα παρμίνσαα, ᾷ, ΟἹ 
4υὰ κδιϊοπο (γἸδίμ αἰθηίξααιν, (8, 44’. ΟἸθυβ αἸλ(υ1 
ἄθ08 ἔδοογθ, 84, (1 ἰἀοΠ1}8 μαι αι ἃ (ὐγ]!]ο ψρρρ ἐδ 

ΗΤΟΤΟΞΟΙ ΥΩ 80} πο) 8 
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τὴ 06}, δὲ ἀϑ πη) Ὀτεεσῃ 8 ΡΟ ᾺΠ γιά ϊοαι!, 08. 
γι Ἰμοϊοι αγία. 
(οι γ], βόα ψΟΓΠΈΘ8 [10 }}} δοδίδ! ο γα θΐυβ τ Πρ η!65 

γεάνηνδζυμ σοερυγυῦν κρίσοθονε Βθν. Ιαὐϊα αἷς 2 ᾷ, 
᾿ (ἰἰγοθυβοϑ νομδίίμδε, θυυιμῷ ὕϊάθυϊ εααὐν εἰ χη 
1. δία, 08, 
ΟἸμαν 5. ρθγαῖον, οι ϑίθ Μασο βιαϊαα 

θΡγυχα!, θ0.. 
Κλιυδόνες ηαἱα, 70. 
Ομ [Βα 45] ἐραταίασ Ρἢ ὦ αἴσοαλ ποτὶ 18ΠῚ 80 

Ῥαυϊγοϊαείατι, γοευγρογα, 85. 
ΟΙόαευ αι ΔΙοχδαμ ρα μϑ, ΟἸθιαϑα δ ΑἸδχδη ἀγα ΘΡΓΟΥ 

ἀδ (Δ γίδε} ι} τιἕοροβ ἀββόθηβε, 57. 1, θα. ΘἸ ΒΘ ΠῚ 8 
(νεηϊο νοὶ ἐραπβογίμίια, ν 8} δἱ Πυϊηιαν, δά. 
οἸθιε  αἰνιρ ἐτοηλμῖη. Αι πὶ Ὁδι( ταῖν, 35. Οἷ- 

Βαμλρα ΠΝ} ἰθανρονο, 5Ὁ. ἴδῃ αἷν παιδί, 25 Ρυμραϊηθ 
ἸδραΠΠσκ να Τατὰ ἀὐαγαηθ, στὸν Ααρο. μδοῦπος, 28. 
Ἐπίααι κα 6 Ἐ 1,20. [}4.Ν}}} τσ, 928. Βεϊοίσου, 28. ψυγορόοαμι, 
29. αι ααβόα, 96, ΕἰΖος ἢ αθ9, Ναδυσδοάυηοϑογ, 41. Ρεΐγυϑ 
δμοκίο!α, 541. 

ΟἸεαγθ κλιι). ἢ ΘΟ  Π8 ΓΤ ΔΌΘΙΟΓ, 8 6188 μ 61 1118 
δαμριίσανν θῖν ἀθοΐρογε ἱσοθί, δὶ. 
(ΘΟ τιν] ἀρδοΐ, υὐ Ὀαριϊζαμ! βυ μησὶ 8. ΠῸΠ 

ἀδρββϑαι, 9. 
(κρῖαυν [)ὸὶ 56 165 θβὲ, αυδ βιρργδιηΐηοῖ ρθη, Ω3, 

Αὐμοίονασν, Βα δι ταιο σπίς 1 0}} ἔγοι ἃ δογι ρίιγα ιμϑίπο- 
Τα θΙ τον ἔππθα {πὶ δ 8,88. (ἐπ υγρ τὼ (6 τὰ ὐρτῸ αἴποῦθα 
μαυῦθὺ Ρανε ἢ 56 θ τἶξΒ, σα δὼ οατη. ΟΥΓΟ σθαι, δὰῖ 
ῬΙυ 65. πο ἰμοῖοβ. ἀπ πλιλστγίμΐ, 88. (ΘΙ βθομ τ  1ΠΠ 
ὨΝΗ}η8 ργιαοςι ᾿ογίααι ρου δεν, ΒᾺ, (ΟΣ τ Π) δὲ ρὴγϑάἸδὺ8 
ἀϊν γε τἀ ]ΧΊΒ Ξατιοῖος Ραι γα, Ξ1δι Ριὰ ρίαν ἃ 
ραγϑιίου επί ματ ΟΥ̓] υ, 318. Ὁ οἱ σοΘ  δϑλ σία θαι 
ἑογαυἵ, σα οι: απ ΠΟΙ π οὐτι μο!μι!, 9. 
(οἰ 8. 8 δὺϊα Ἰμει ἃ18. 8. ση πὴ εχ Πα 4 υπ Γι τ Π8- 

ἴυτα 10οὐ Ὥγαϊα 6κ᾿, 41, 1325. Οὐδ ἰὼ γόνος ον} 40 ἐῶ ς- 
115 βοιίθ τα ἃ να σαρὶ Ραΐναι ορί οἷον ἀΠπλβϑο 8, Αἵ 
138. (ρίαν ἀπ ᾶιληα] σπεθ, ΟὙΤΗΠΐ κοι ρα θὰ [ὨΠ}, 
154 (ἴεν αὦ τρέγδῶιν ἐϑῖν οὐδὲ δι} ΟἸ ΕΠ Ὰ σοὶᾶλ ἘΚ 6] εἰλιΠ| πὰ 
πυθΠΠπ αν. 8. Δὰ ἀρεισαηδκ γε, δ ῖλανα πὰ θὐπηρᾶπ 
ταῖν ἃ 60. 128. ΟΟΙυΓ τα ὁὐπνοχιδίθα διδιγ8}}}1816 
φίδυ, 23, (:ΟΙυὰ σου νοὶ] νε  Που τα σας 161. γα β σχύν 
ῬΌΙΟΝ οίογοα, υ 9, Νοτι ΔΉ ΤΟ ρορι σας αν δ συ θι} Π}- 
δὴ μλα ηθ τὰν, ὅτ, στα ἤπιέσα ἢ στα σα θα. δ - 
ὨΘ! β 8, ΟΡ Δὸν, θῶ. ἔμ τεσ γοχιν πὴ συ ΟἿ μ6- 
Βϑυυϑαις, πο τὰν ὉΠ ἢ νη 5 ἀρθόνι, ΘΕΟΧΧΕ, 

(οὐιιαιίο ἃ γομα ναπ15. δ[ Οὐτο]5 βονοοι ἢν 7. 
Οοη πιο πὰ 18 δῖπ ΔΡΈΠ6]40, ἈΠ πάθια, ἃ ααὺ 64}- 

ἴ, 10... Νόααι ἸηΤεχεα τὰ κίε, 1, 10. 
Οὐ θὰ ὁχ ἄσοὰ (ἀν 1 ρα μόνα ομεθεξᾶς οα}8 τοσ 

Ἰυᾶῦνα: μυγδηι γί! !, 269, (Ο] το 85 Ἐροοΐθβ ἀ0κ ἀδ- 
ἐομα ϑριγιὺβ βδηοῖῃβ, ς}05. σομεθ δ ἔγμρητη μπαϑϑὶξ, 
205. (σὰ πο σαν θρ. ρθε ἴὼ (μγίβευχ ἀφ! αΡ 508. ε88 
ΘρΊΓΙ 8 κα θυξασ, 269, 
(ΟἹ) σα πην ν ΠΟΙ Ὁ Κ 8δὸ Πρ  β οαθ5ὺ5 θα! Οἢ τὶ» 

8.113, δου] βίας. μου οατα δεξί πο μαι Πἰενοῦ να ἰοιροτ, 
901, 
(ὐπηῖπα ἐσ οῖβ, ααοιηθήο ἃγιϑηῖα αν 16 ΠΠ ΘᾺ ον 94}, 
(αι ΐσαγο. Οὐ αι βααρ σοι ιΒ δαὶ, ἀπ πρ ἰεν π 

ὁ ἈΠΠ3ν δομιμα ὐσᾶγα ἀδ0 81, 298, (Οὐ τ σα πὶ 
οἱ ἰμΠονοα ἔριον ορκοοροβ, ἠυηπηνὶβ αἴνοῦθθῳ δε 
Ὠνΐπ 8 δ αἰ} ϑὲ8, ἐδ Πρ πη! τρ, χχνς χων, 
(οπμου οἷο σογρογί5 Δ τΙἘΉ απο βαπου δ, 5331, 

Νὸν αἸδ) μα οὐκ ΔΙΊ διδθ οΘομσαν ἃ αν ἀοοίβίοιιάη, 5 8 
ναὸ τρυβ Οδτίσιι. Οὐ αἢ]0 ργιβοῖ ἐθιρογιίν 8. ἃ 
ϑἰμα πη 8, θ΄. μα ΠΧ ὶξ πη πιρίᾷ, 312, ΟἸηα. δι ι6 
βοραγαίίην μγθ δ᾽ἴη ἃ βαυμαϊα, βϑάννι, σὺ Ἰεθερογὸ ρα 
αγῴοοβ τυβ 16 ἀδδίδυιτ 32ςς νὰ. Ηἰεγοβο ν 115 γείριαξ, 
3ϑε, νι. (σπιινη πο 6 νοξδεὶ δο Βα 6 σ ἡ ἢ6. Ἰ ἔλα 6810 61-- 
1οβ δ! αγία οαν θα ρτθθοτγὶ βο ία, 331. Οὐ στῆθι δὲ {(]- 
λὰ3 γψονθῖας δ] οὐ αἰ δ. ἔα ΠΑ δα ται ρορηλῖ, ΘΔ ῈᾺ 
Ἐμοῖρα, ἀθΐϊα στ ποτοτθα οἰλτν Δ] γι αδα, 38, Θσ1ι 
οουμππηϊοτ δ, Ἀγ ἢ 15 1 ΠΕῸ ΡΣ 5 σ8}}} ρτυϊριαίατγ, 381. ἃ 

φοιν ἷἱοα θα 168 εθ δμβοίμδτα μοι ἀόδαρι, 383, Θὰ α 
ἀδ ςἀπεὰ ἃ} ἐὰ βώμαἀπηίοτ, 992, 
Οὐποίαια ον τύ θτ ϑρἑ σία οσ ἢ], 51 γα] ΘΠ ΕΘ δοτ- 
δλθ]αι τορτοῦαῖ ας θδηλ δίς χα Χίχ, ἀν (ασίηα αι Αι - 

ςΒρηαι, η0 ἐπεὰν ργον οὐ αἸᾺ Β. πη} μαῖα τη, γαϊθ 

Αἴ 4η6 ᾿γτανοσΆ [δ ἔοτο ἀδογονέι, χχχν Οου ον Δῃσ 
τ Βϑησην αὐ.36 Ὁ. ἘΠ᾿ αυϊα ἰ σὁ κεβία νη) χίχ, Ομ ΟΠ 1 Ὶ 
ἈπΠυσαθ δ, πος πάχνην οποίον Αγ θθῦϑε 418 
οοςαρίοθρ ο ̓ ρθγαϊοη), αν, Ε]Ὸ 5 ἀθρ! γὈΠΠ8. δα δι μι. 
(οποῖθ Ατιιλαν οἷα ΤΘ κατὶ Αρδοίδ 18. ρὲ 15 Ἐρ 8} 08- 
δαρίνχι. ποίαν ΟΡῸ ἠα, 860, ΒΥ ΒΟΥ 8. ργδενηγι βίος 
ΤΠ) Ἀρ ρό]Πα!α, κα. μία. εχ Ὠογϑι εἶ, ΒΟΒΙΠ.13 

Ἀρίτείτια καηοι πο μηγιεϊρι θυ, 900. ὐἸἢ . οὸ σρ- 
βἔυη), ι1χν Εξώο ΑσαΡΙαβ, Αγ] σπὴβ ΤΉ ΓΏΛ 18. (οτιοῖ- 

ἡ ραβδία προ πιθανὰ δὰ. 9481. Θὰ ὅθ. ὑᾶη δᾶ ΘΟ ἢ- 
στρουπίπμης υχχχι, ἰὔχ σαὶ οἱ αὐ}. Θρίοομ δ Ὀομϑιἃ- 

ΟΥ̓ΒΠΠΠΌΜ. 1604 

Ναζίδῃζθῃ α1 ἴῃ ΟΡ 56 15 ροβϑϑοββίοηρ δοηῆραγαί, υχχχαῖς 
ἴὰ δὸς Τα γθβ Βμιβουρὶ ἈἰοΊ δι] βυσαυξξόγθαι δ δι κοὶ 
ΡΟΣ μι, οἱ ἐροιογ νι β αι καθ. 96 δι δι δ οὐβ 
πο εχαχ νὰ π᾿ εκ 5616 φομ αν δῖ ἐχ Χχτ, 
ταχαῦς (ἐριθνα ο)]υπάνῖ, ΠΟΠΕΙ ΠΝ ποία, ἀχχιῖγ. Αγ σαμ 
80 0 δόη θη) νὰ σα), Θογ δν [Θγαθ. μεθα 
ΒΌΪΘ τη, ἐ] σ8άτι6. 0616 γα! ομΐὰ Βἰν!οΥα, ὑχχχν, ἀχχχν. 
Ῥοϊγοβ ὅν δὼ συμ γθκαι, σὰν ἰδ το βίο ἀ6 ἑδιοηὶ- 
οἷξ ργθκαθααν (ηεἠαππ ροϊαηῖ, Δποοδ δαὶ οἱ Ηἰα- 
Ταδε {1 61 ὁγτπ Ποητ δ 8 Οσο ΔΘ ἢ 1263 πυσποτο ουγᾶ- 
ψΘ ΡΛ τς ΚΑ Χ αν, πι ἀΠ ΕἸ 08 ἐγ 0} Νίο πὸ δ 08 
ασισαλ αν! 0 Ὁ τὰ ν Ὁ α σΓΏΠ , 56 ὁΧ ἀεαι οι μην βιτθ ρα 
βόλια, “84. (οπο πὰ ἩΤοροκοΙ τὶ ἐπα στὰ ἀν 349, αὐτὰ 
ἴμ 60 κοϑαμ χύ,χνι. (σῃοί αι [ππ ρειοσι ἢ) Μαύρο- 
δ ΡᾺ ᾽, ΒΟ. σοι ΟῚ ἀργοκηῖς, ὙΧΊΧ, Χχ, (οεἷπ 
᾿τα Ὧν ΔΓ τό ϑο. Αὐιαπογαθν, ϑοαγαριλ αὶ δ. πὶ ΔΘΑ 5ρθῦ- 
ἀπ 61 ἀὉ πο σι σα οἷς χα χα τὼ δ αὐ ἢ), ΧΧΧΙΙ. [.0Π- 
στ Νουα {{{ ΟΣ ΓΊΠῚ ἐδαδδιπσαλοα παπᾶ με μη ἢ 51 Π} 
οουεγιμα! 80. σου σηῖι Ῥὴγ δ θμαῖ8. 8. 960, δρίβίοϊα δὰ 
δΒοϊθηοίγη πα ργεπυΐθϑ ἢ σοπ ΠΟ ΟΡ. ὠρειυ!ο, ὡς. 
(οποία ΡΠ ρμμομο! δῦ Εἰ βδδίαυογααι, δανἸοθυβὶ 
ἱμξσυδαι, χα μοι τὰ Βα γω σΘ ἢκ 6. Ω8Π] ὅθ 58 γί ἢ. 
Ροξίδεϊοι ἐμὲ ροκῖῖνο ἀδι ας, χιν, αν. Οὐδιι Ἰΐ ππκια τα 
θχηίσαν δα δ τίει χα σα ΟΠ όγα αν δαγάτοδι κα δὲ ΡΏ Πρ μο- 
ΡΟ μι π1 δου! νοῦ ὑχβθοαμοοὶ τοῖν πα π ἴα ΧΧ ΝΘ 
ρον δυρθω!ατῃ δαρανσιδο, τα 8 ΓΔ Ρἢ Ογίδαιβ σαὶ Ὁ 0- 
οἰ εητο σοι α πος ΧΧγ. σα τα δ υσίριδα, ἩγΘα τὰ 
θὸ ερϊέοομοότι) Τα οὐ δὰ, χυνὰν χυνα. ΠΏ) 8. συμ 11} 
Βἰξίυγία, χαναπ, 1. δὸς, για 8. 46. πομμας ὕγγο οἱ 
4}Π|8 δι χαδι υθισἰα ΠΡ 8. χυνττι. Οθη γα! ιν τ. 60, 
τι. δου α τι απ ἐπ πτὸ Δ σηοαθ υἢ ἦι ὐσποιδιξιία- 
ἐϊξ νοσσα! σοπδμίγα τ. χενιαι, ΘΠ αν, σιοε δῷ τ ρ6- 
Ταξο θη παῖ [1061 1 81} 81» ἀσδοίο ρενέπξ,ηνν ρὸ ἢμπὰ 
π μοτ γον δυο ΣἈΒΌ τα σι. (ογϑεν τημογυΐογο αν Αοδ- 
εἷος ἀν ἠοχίο οἱ δεῖ θταρμας σπ ἐπὶ θαπε, 6 }}ς] ὁχτας 
εσμιπι Ατατ εν [γι ἀοΐο πα ΞΖ 6 [ΟΕ δ θεογίσ 
Βαπίνχ σποίααι Τναπευϑο, εχχη. Οσησααι Τἀγεθι- 
88 8 σηῖθιδ εἴ τ εἶθ οαϑα ἀρ! τὰν ὑχχαα οὐχ μγαλαὶσπ 
ἀφη αἰ σοι σα Πὰς 181} ἐθ ει ἐσ ο᾽λα. μυϊεϑὶ ῥτὸ βθα λυ 
δηλ δολία δὲ δι ψεπἴος ΧΧΙΣ, χχχ. 
Ουννοίυπ 68 οἷαι τ Οὐ γα σρβιη) ἔθιῇροτγο, ἴθ 4Π}- 

Βηβή δ ρου θαι ρ, οχτινς (σμοίολθᾷ ἔτι ὁ σε θεία κα αἶτο 11-- 
οἢ,. ἢ] σὴ ΤΠ 6 1}}5 δ᾽ σα θ. 8. ΟΚΧΥ, 
σπεον αν μι νέην ὰ [πῃ 15 ρτοοῖ Βα 5 ρου δῖα, 86 
Οὐμοογρόγοιβρι ὁὐππκαη μυῖα 4 αὐδ δροι νδίορθδ εἰση!ς- 

ἐρὲ, οἱ πτλδ βατογύα εἰ} δος νοχ, 319. 

(Ἰουἤρβδίο, Φυνατ] πὶ φαΐθα!, 30. ΗΟ θ8 ἴῃ ἔυ (8 ἢ) τ 6 ῦ- 
μι. 39. Βωξζθει Ἰσάθιιν χα παυθτγα δἰ ἰἸεορβ οἰσηγωτο, 80. 
ΕἸ δὶ οοι δεῖ ἀπ μιν ἴα θαριίσο,ν Ουσθνϑ να νγ- 
τῆπι σου ππβίοο! εἰ αΠίοῦ, δι. (ὑου[ρεβῖο εἴ τραγιγ- 
ΤΌΙΙ, δὲ ὈαριΖαπαογιιαι Β[ 168, 45, Οουζοββίο ροσολίο- 
τσ. Ρὸγ βαὰ ὑχαϊίασ νοῖαϑ θο, 17. Βλαι, ἃ ν᾽] }8 
ΤΡμῖα Θχθιρίο, γί ται ἴποθγ ἀέῆθ!!, 28. ἃ ὈαριΖαμ- 
αἷὰ ἤκορ ἃν. Δ) ΘΟΓῚ 405 ΝΡ. ψν6Ὶ ομότν, {πᾶ} 
4υπῈ προῖο νῸ} α᾽0 οὐ! θῶ, 18. ΝΠ 80} )νὸ, κοὶ 
μοι δ 5. πο. 18, ππι Ταλ ἰρ τ. Ἰα θονί 8. σοι- 
Ἰσαοία, Τὺ Οὐκ ρα μκδεί τῷ ἔαυϊα, 18. 1. 

ἀρ γιατ! 00 15 ἐαοταηροίη), αυΐθι5. τοῦθ ̓ὼ. Α ΟἿΆ 
ἃ [ΜΝ] οἱογν δι διιςι2 1. Αγαι ἃ γάλοοδ σείει 15. 9- 
το ἀρεϊμη αἴης, ϑιὃς γ1τ. Οὐάᾶγο, ϑίδραι, 50 45. νὸγ- 
Βογιμῖ [στα τΟΠπλυλ 1} ἅ. αν ἀν Ο τυοριλ ἴα 
οὐ τ σα το για ττκ εαοτααχθιζο, [στ λα 5 ν 6 Γ}8ς 
301. Ρὲγ αὐοιίσοιαι ςαγιβτη 8 μα ἔγουΐο, δηγι πε, ἡδΓὶ- 
λύδιδὲ ρροίογο σομαλιη, 8.7. ΝΟῸ δ᾽ δ Πα 1 ἢ} τὴ  αἷν 
ἤωπθ Εἴ οὐ 96 σο! ] δυο ΠΙ Θγοβο τ, Ον γ᾿ ρονδ, 
314. τι. Οὐ σοτρογὶ μαγῖθα απ θσογοηίογ, 318. κι. ΝΟ 
«οἷα [8 10 γερο ῖβ ροϊρδῖα, πα σαι θέλ τα [τ [μι {Ππ|8, 
τοῦτσοιναί νι ὅναιν Οὐ σἰΐαν σαν ἔρομδ, τ αἰλθ σοῦ π 
ροτίκ ρΡΆΡΙΘΚ ἰθααογυο λα, 515,11. (συ Βραναι 15 Βα ρας 
τα θη λταν εν γβ ἃ ΒΑ ΟΠ δβιηονθἢ Θ᾽ υβἀ 1}. ΓΙ ΠΡ ΟΥ ΓΙ 
δορίθ να χχαιαι οχο σοπημαϊοιτα ἀομογ δρμὶθηλβ 
βδηυξι, αγαϊτία ρρύμτια 708 Βασραιμρολί,οχο, Πδὸ ρρεαα ἃ 
Ογρ!! νησαξαν αὐομίίου!α ἀοπυηλ. 368 (τ ρσσανία σοι Π}υ- 
δου ἃ. διΓθ 8. Ραριϊεαιο εῶρθ {γι θθδίαγ,, ΟΧΌΙΗ, 
οχοιν. (μη ειπατῖο, σὰγ θ ρ06. ἃ ῬΔΙΡΊ ΒΗ 8.18 8. τ 8 να με - 
8011 ΘΙ ΓΡ ἤθῶδα,, ἄχος (σῃἢγιπηιουῖβ οβρολιις 917. 
ὁχοιῦχοις χοῖν (“τ ΠΩ α13 ΘΙ Τ ἢ) 411} Πα Νιδαὶ μγὸ- 
ργίπηι, θα ἀουϊγίμα ΟΥ̓], 276. (δ Ππδη, ἀπ ΟΠ Γῖ- 
ξεἰσπατ για Πεῖβίο πα συηίισ, Τά ΟὨγλξιλα, 316. 

Ουμβαιονίμι. συ! μ ἢ) ααὶη εἴς [82. Τοισίοτα ἀγμοα- 
[61 18. του Πη σία ργοξθεῖῖ, ὲππθ Αυμϑδιρ), ᾿ 
Οροη)ορκαιον ἐπ θγίον σιγσίο τι κἔπτ ας ἐρὰὶ ΟΏ Πα. ἴθ δρ, 

θέε. Νοπνοι μανπρακα νἱρριο! δι θΈ, Ομ] κῖο ὐσηη γα 
πο (γαρῃ νολερ παῖς, 6] ΠΟδγοτι ψργοογεδι σαν πὶ 
οαηβη)δν ἃ σ᾽ οὐ πρίυ σογαϊ ΤῸ ΡΟΤΙ ἢ Σ1}8 ἈΠ σή τς 

οἱ νδροι γ Ογα εἷς, Θὲ 1 Θοοίαβλα 88 ΒΥΠΆΧΟΒ ἀσθθν 
ἀδίαν, θ4. Εὐμ Νὰ μι, 



1ρ58 

(ομβθογδιουΐθ συ 51 οδι8Ά8 οὐ οἱ θ 05,01} ἰτηροίγαίο- 
τί, 321, στε ῖ. Ῥεσ δαῖμδ δὰ δ ἀθ), 415. γθεμὶβ ψῈὶ 
Ρεδοι 08 ἀϊ, σύχαχνα, σσκχκταστι γί. ἐνπη σοὶ δοίη 
ψεγθυγμηι ἰὼ σορεσογαζθτι Οὐ τὺ Ξη σλα ἐξ ρ, αΓΗΓΙΉΒΤΙ 
δύμ ρμονεκί, οὐχχχνας, δάα ρρεαοΐπ 0 Ὁ. ΘΘΤΑΥ, 5 
Ῥόυξὺ ᾿Ἰῃ νοσανίσπρ, οὐχχχνη, 827. ΘΔ Ὁ ἰιᾶδὸ ἰανοσα- 
ἴἴὸ 40 ἐὸ ἀρρεϊανι βοί δας, εἴ (αι καὶ 5. δασονι αν ίᾶ 
γορθῖ οχ μεμα, 3 21, Οαν ἰδεῖν γον 0 νη θ πηι [1- 
ἰυγα 5, σοχια. ϑαὺ ἐμ ἰϑόο 8. 1 Ἰμνουθ το Β υὐ!υσθιτ, 
δἰνο ρυεῖς εἶνθ ποτε νϑτνα σναπεθ σα, 81 θα χ 6. ὧὰ 
γον, οὐχ, Κῖαε Πινοσδίῖο, 
(σοδικρο! ται ος δοϊοοῖο τἱτδ ἰοϊο Οεῖρη! 9 τβθεσ 

οι θδ,νι  Οομεξα απ ορ. ἐξα θυ] Πανοδοϊν εξ, σ 00 
μυρία ἐν θον ἐν ἡδπὶ Γουθρίααι, δῶ, δ, 

αυπειαοτίιι5. ΔΙα σα 5 ἰθρούκίυτ ψτγ ρὶρίδιρτα ΓΘΟΙΒ 
αυθγδιβ, 392. 5 ἐθαγρυσο σΡαχ ἰονθαΐα ΕΗ] γόβογσ 
μξς 802. λίγο εἰγοαθ εἰ πχὶ 5ϑόγϑιη λει γροιο ὴἙ Βμ8» 
Ἰυμοάμν, 388. Ηογίατ τὼ 400 θὲ αἴΠπ8 δὶ (Ὠγιεῖαβ, ἴῺ 
ξαύγα αοἰ οια συ αν, Ὁ δ. 11 σοι γγοοιϊίμβ σοι οι 
τυ βοῦν. ΖΟῦ, 
Οσμβἰκοιίϑ πα μοναίον, ΒῸ ἢ ἡ γΒ ἃ βιαοίυ ΟΥ̓ ΡΙ ΤΟ 99 

ΤΘγα αι} ΒΒΟΤΓΆΓΩΣ μοτιεῖαι) ἰδ ἀπ γὶ πο ΘΓ να Ὑβόρδ- 
βίαπο Αὐυμκαβία ἀποῦρης οὐἹβίαδιι, 30 3. Πρβ8 ἃ 1η8 απ υ]8- 
ἰᾶτο ὁγ 40, 851. σ5 ἐπιροσία ἃ δ στὸ νοΓὰ 4116- 
οἴτηαι, δῦ, διατί θυὲ, αὐτά ραθοτ υθο]ὺ σονον5 θαυ - 
ταῖαδ, 9ὅ 2, ΑΗ} Βα οὐ τοι μαῖα, ροϊίαϑ ἀππην δίῃ βοῖθἢ- 
κεἰα ἂὰ Ατγία αἱ κα ἴα ἀδόροβοὺϑ βυυϊδίλιοῦ) αἰ σου, 917, γὴν 
Α Οὐχ θη! γι δαἰδὺὶ ροϊαι 547, γα. ὁ ὃ Αὐπα θάλος, Ηἰπ 
Ἰλεῖο οὐ ανόρονῖο ΝαζίδοΖοθο ἰΔιη 1085. δ δύγανιε, 947, 
νὰ ΟΠ δὰ ΘᾺ ΠῚ ὃ) ἰϑίσία, Ῥ ζ» γγι 5, Εριθίυ!α, ὅπ 
δῦθο δ ἰδ ροῦθ δθ ρϑαϊία Ασα μ15 δι  ἀὑκη!, χίχι ΑΒϑη6 
106 Γ3 δαϑυσρῖβ σείστϑ, 394. Οἰαῖθ ἐ ἢν παν ἰπρ αὐ 
υὰϑ οἰδηκμὶ νο αἱ, 359. ἕο ππρεγδοΐδ, οτιχ αοἃ ΠΠρτο- 
ΒΟΙΚ πλ18 ἀρμᾶγαϊ!, 951, ὅ5 2. Εμ5ὶ π0ἢ 8 ἰδύγῃ, ει ὁ ἕο 
ἀαιϊα ρῥγουϊκία, αὶ εἰμ φάγει, 851, 8353. Εκ ποὺ τὰ μδ- 
ἦογϑὼ δμδὴὶ εὐἰβοθάμς, 358, 
Ουθβθταοηθβ ἀροβίυϊ οι, δὴ σι αὶ Ρεϊδρδιγ οἱ Ηΐδ- 

τοϑυϊντἰίαμε5 σοΙδοῖοο διλμάηιη μαγίοηι ΘΧργοΆβα 34, 
(πα ϑυ δια 5. ΓΡῚ ΘΠ αἰ, δὲς ὁ 8, Χ. Οοητοῤοέαη ἐϊα» 

ἐϊξ νοὸχ ἐαίες!ι. ὁ. 10 ΟΥ̓ ΠΣ ρΘϑβα τ ΔπΓτξε, δά, Π856 
αι υἱὲ ἃ. νεῖ ο ἀϑησμαῖα, ἀστὰ ἀθ 1 Πὴὺ εὐ ϑρμηθῖλη βαρ οῖο 
Ἰυσχαίδιν, 068} (μα α μ5ια θα} π|15 σοιγιασν 6 ρὶ Εν, 
χο, ϑιδικ Ομμνο, χαν Νὰ 0.8 δὲ οὸ σα] ραθ 5 Οὐ γι 5 
ὀχίάσχϑο ἃ Ογγο ᾿ὼ. οαἰδοεβίθβ οαανο ροριθρηγβεας [ὰ 
Θρίβίο!α δὰ εὐπδίαπειπῃ Βα ον νὸ οἷ ἡ μα}" ἐπεί τι α λν 0)0 
τὴ γᾶσυΐο ἀβαγρηία, δή. δας τοοθην, ΟἹ υδ θη] θ ἐθίρη- 
Βογὸβ 8 γ6 ΟὙΙΠΧ 8 Βυξρθοῖου δ θα δλιμ, χιν, [57. Ουὰ 
το Οὐἰθυϊαι θυ ὁθεριοιοβα κινὶ 57, Νιοῦμα Π 68, οἱ ΤΟΣ 
Οοπομδιἑαηϊα δ, τανλοιῖία μτανὶς οι οα βαεριοϊοο 5. ἂμ- 
ΡτυΡαιταν Οἱ σα τη ε ὰΡΙΙΧῚΣ Βα θ5 Δ μΕ|4}}5 ἂυὶ ἢ- 
ἀδῶ, ἀξ νοσθὰ ΓΕ] δ οῖββε σδαδοι! συ ΞΘ απ οὐ ἐρὶ - 
βοσρὶ, δῦ αυσὰ γὙ6] ΑΥΠβ51 ΓΟγηγ 5. 5Ξογεμβογία, 
γΕῚ 1ῃ πΡηθιαϊ! Ογιδθ5. συμ δ. τοι α υβογίη, γν68] 
οι 118 405 οι ΓΔ 08 ἀἰοὲπι5. σο!λ ἢ ΠΟΘ ΒΡΓ- 
νβυθγίηὶ, χα, Ἐ26 Ογτῆ]υ. 
(δλι5 γενε [μι ἐς ἔν ἰὰ 851, οορυριοε λα οὶ τα υδἰου αὶ» 

158. Ῥεὼώ. (Ἰ γιξ 5. 
(σα θ μ δὲ ΠΟ ἃ ρ᾽ τ δι15 ΘοΟ] δ 8} 1015 ἀπ σου! 15 

τη χα) 1, {1π|5,. να 1 α1 ψο!ὰ υἱαγίΘ αἱ ρσο ρτία αλ αἰλτὰπ 
θαΓ, 110. Οοα  πρεεία βαοθγάοί οὐ ἐπ, 1716. 
((οηϊτδοῖμ 8 Βροιβ}1}}} 8646 οοπβοοϊβηΐαν, 13, 
(οπἰγαθιοθηΐθ5. ΟρΟΥθ 5 τηᾶσῖβ απ Ὑουθὶβ ΤΌ ΓῈ]- 

166, 812. 
(οανθηί 8 ὁδ ΘΟ θβοοι δΔΌ Θχογοίβηι 8. οἰ οΡ δὲ, 10, 
ϑορογδίίο ᾿Π 6 ΎῚ Ἀγ ι γ11 ἃ Οὐ νη βίαι αῖα, 13, οὐχχχγις 
Ουὐτ ρεγροίυο ταΐσαῖ, ἔπ γϑῆδβ οἱ δυΐθυίαβ αἰ βίγι θι- 

ἴθ), 63. 
, Ὀστῃ 6} 1.8 ΘΕ ΔΤ Ον ΓΘ 688 οἱ ΟΕ] ΘΙ ΟΒ ΔΒ ΕἸΠ}3 ἴὰ ο- 

115, τ ο)γέδ ἐηβίδγ οὐ υταπα», ογοχιῖ, 4ἴν ΕΠ οἱ δορί 5 ϑρὶ- 
τ 8 Βδθ οί ἸοΓα808 δε, δὸ Ἰοσαθθαπῦν πη συΐθ δὲ 
Ργορμοίδθαμί, τ, 277. Ροβῖ ἀροορίαιη δ ρ στ {118 Βα τ εὐ} σῦδν 
ἀατὰ θαρ δι) Δα. πεοδββατίαμι αι, 44, 277. 
Οὐτοδᾶ ἅμα (τ ]ατῃ ἰάθη ἂο με τομαῖν αν 18, ΕΧ68]- 

Ἰδη λα, 181, οτοῦ 8 ρυἰ το ρί 5 αὐ ἰσαμν σοτολ Προ ρυροδας 
ἀϑηλ ΟἸογο δὴ} δῃ αἰ, δὲ ααο τῖϊα, 95 ΠοτοΩδ ἐρ᾽θᾶ 
(δ θ.} ἐαρι! προ βΙ δι το γα σοιόπα [α1},191.. ΒΟ] ΠΟτε 8. 
Ῥαθωςαίογι Βιγβίϊςα ΒΙσ ραρδι, 191. τέο, ΟΕ 8115. 
ΟὈτγροτὶβ Βαϊ 8} ργί αλοσ 8 οἱ ἰογριρ Π αὐν ατὸ 389. 

Ἐ}ὺ8 [αἸιτῖςα βαρί δ ἰϑεί 8 ϑἰταςία, 193, 1. 60 Ὠ1Π0] κα 46- 
θη ἴδ αι δὲ σου κἰἰδέοια ἀδεεὶ, 63. ΝΉΝΙ οὐ οἱ}, 
08. ΝΜ: γαργομοηβίοηθ ἀϊβηθην, (33, (οτρὰβ παρ ϊηϊα ἴῃς 
Β.Γ) ἐδίσ, Ἰα ἀυπαΘηζ τ ἐξ αὐητοῖι 8, θὃ,., Ῥαϊοιοτγθα 
ποξὲΡὶ βίοϊα ἂο σεβιῖ5, θῶ. στρ ἃ [)λ60 πλαϊο, ἀμ πη πίῃ 8 
Βὲο Βουῦο 6888 αἰοθυδπι ΔΙ Δ Ο  Ω], 89, Οὐτρὰβ ρϑοσδοήιὶῥ 
σᾶπ88 01 Θ8{,0 ΡῈ 56 ΤΕ) ποι Ρουθαῖ, κ6ι} μπϊηλα ρυΓ ἢ 
σογραδιῦ. Ῥγομὲ 8 ἀπτανα Δρρὶσπίαγ, χα πὶ Πδ, 
6] οου γα Ξρ᾿εἶϊα5 ἐδθουἱ ἐοιηρίιπι, 0. θν σοπξηγιιν ἢγὰσας 
188 δἰ; οἰσα νὴ 68 τροὶρὶξ δὲ οοδοῦναι, 295, Εὐγηιῃ, «ὑ 

ΙΝ ΌΕΧ Ν ΟΥ̓ΒΙΤΌΝΜ, 1656 

ῬῸΓ σοτρ5 οαότίαιαβ οτοῖδο τράδθη δ γαϊΐο δὶ, 296. 
(ον ρα κ,οῖ5 ΟΠ 05. ἀπ ἰσπας Ψ} 18. εἶν 6 16. 898 πια]8 
δα 5 80 Ὀλογν θη βία Τα Ἰηγὶβ σοι ον ΠΤ ΏΓΕΒ 501115 
Ῥαγεθθη5 οτὴϊ, 298. ΑὉ δΌΪπ4. συ θθγαδούνπι, 344. Ομ 
οι ρόγαθτα σπδιυμίοπδοιη, 295. ΝΟΣ ΘΜ ὉΤῺ Δ} πε 118 
ἈΠ Δ ΟΟϑβ λα ΘΏ,ΠῸΝ δι} ΠΧ τι ην, 05, Οὐτρυγυμι βαυ}}- 
ἤφατιο δϑὲ εὐ] α τὰ ΒΟῊ οὐοτῖε, 181, (οτροτγα πὶ 
ΒΥ μα θα τ οονκία ἢ ΟἴΤογΒ Δ κα] 1 ἀν τιἐὰ, θά, 

Οὐγροόγαμ) γϑβυργδοῖίο Ῥγουδία, δῦ. Ἰχ σον ρογ ηβ ΘΟΓ- 
φιονα ρυδη οἰ μηέσασα τ θ ρΟΒΘ 10,178, Οοπρόγα ὅο- 
εἶτα, δἴΐααι ἴὰ οσἰμοῦόηΣ δ᾽ ρα! τ γθὴ Ὀθβο] εἰ} ἔπ ο α 
θυΐδρῈ δὲν ἀἰδοξ α οσο οἱ ΤθΆνΠ ἀβυθσπ πὶ οη δ᾽ ν εγὲδ 
ξδαν 0} ΖΘ Ή ΘΙ 5181} σοπγη βία ἀξ πθ  γο 9 Βο Βυ- 
αἸνῖνα ορρογη οἰονμαν δ Ἐπ}. δα ας, 29. (οτ- 
γοτὰ σοί νιν Τ᾿ θογγα ρ ΠΣ οίοσθα, βριαἰΐα να, οἱ 
πη] ῖα τὸ αἰ σοιδαῖο ἀδο! ατατα πο Βοοίανα18, 380. (818 
δ ν τα) ρα πο Βα δισας, πράπα θα} 5 τὰ ἀξ σΒ ΠΞΊΠΙ, 

ὥς. ὈιξβινΠἰἃ δε αἱ ἰὰ. 1 5Ε|5. δὲ ἰὼ μησσαϊοτιθι», 67. 
Ρυςοκίοσα ιν ἴα δὐπαὶ, απὸ ἔβυ ὸ φιογα) σομιθιξία 
ἈΠ Θ Ἅ ι ἢ ΞΕ ἢ Ὠγδλσς αϑάς 
(ὐτρὺβ Ομ γῖαυ 1υπῖ8 νη δ] ἢ} μι 18 Βα ΓΑΙ σοτα- 
»ε 82 Οὐ} ὁ φολρρογῷ ΟΝ ΓΙΒΕ τὰ τὰ τὰ τ γα ντὰ δ ἢ 8 - 
τὶβιςο ἀσηυθ τ} ΟντΉ βη ἐχχχιθισηχ χα ν, Εν πὐπαρὶβ 
εἴα. (δ εῖβι! ὀοῦρτβ δα παριδιισατη 1) ἤματα μη μἷ8. ἀδίυγ, 
20. γε αξ οὐ 41}}5 ῬαΓΓῚ σα ὃς οὺ οχ πα ὁ ηβ 6 }1- 
ἀΐπα ἴα εἰ [οἰδιιθρο βηθλκ, 4π 0... ἀσ αν 15] ερθοιθθαβ. ρΓῸ- 
Βχίτα ρελουχχχι, Θ ὁ τὰ δ δθπ αν, 531,63. Ὁ 05. ἃ)» 
τὴσνοηυϊη  θψ αι οὐὸ βαιμαλυγ, 391.3532. Ααἀν) μι αι - 
ἀππι π 4} οχ δὺ ἀυρόῦναι; 5861, ὁδῶν Β) 8. οΐοα Ιου 6 
Ῥγρεβίοῦ δ Γ0 ὃὉ σΘηγ} 13,381, 593, Ομ δχ δὺ αὐΐα εἰ 
τούβροιαυτο μασι ἀπ 4α ἀλ 6χ θΓΟρΡ 15 ΠΡ}. Γ1 3. εἰ] 
ἀφιίθξιαν νυ γα ἀδροῖς 381. 31... ΟἹ) ἤθ! θι 5α δ 9 
ἄπίαιι  άπ 9 αὐ σορη σα η}, 3.24 τι σο σῖτα ἰὰ 
ἤδεγοι, Εἰ σοι ἶο, Οὐτμρυοτγς ες ἑαραίηϊα ορ οὶ 
βαογι οί, ΟἸΤ3. ἐπογα θαι 5 ἀρρμοιίδθι, 327. 

Οτγθοαιοοϑ ἰδίοτια σοϑαγγοοίΐοι Πι δον συ πὶ 929}. 
Ογραιΐο ἃ Ραϊγ5. ςοπιηλυἱξοῦ {για ΒΉ ΤΟ, 3. ὅς κατα, 
(0 βθθξαι, ται, οχί ας [τὰ ἔπηλσα Ὁ ῬΑΙΘ τ 01 τ} 115 
ογθανοῦιῦ, σαλῃν πὸ οχον Βρ ΓΙ 5. βαθεῖ! 8. σγθϑι οἱ 
4ασαη8 ρδνιοθρη, ἀσοῖγ 8 στὶς οχατς ΟὨ Δ ἴἢ ΤΟΤῸΠῚ 
ὁροβύοπο ΕἼΠΙο θρροαι δι υν εἴτ, οχ ἀοοιγίηα οὐ βάθια, 
57. Ἰὰρ8. Θαληθ8. ἃ ΒῚΠΟ ογδανὰβ εἰ 6. ὉΠΠὰ μγερ εχ βἰβτρο!θ 
ἀπ τον ας ΟΏΒ 68. δ᾽ ρρτρε σὰ Ρ] 5. ΠΟΡΙΡἃ 68]. 987, 
Οτδαΐοῦ οι 5 ἢ05 αὐ σθα ὥρογὰ ὑγηηνίξ, 22, 

Ογθαΐσσα, οὐ θη σομα 8. [1556 ὲ, Ἰὼ. Ὠναϊατ ὑΤο- 
Ῥηῖο ἀθίθοῖία ὁοθνογεη, οὐ! ἀφ . Οτδβαϊαγαρατα ΟἸΣΏΙΒΙΩ 
(ϑηϊο φηᾶτα δαὶ ᾿ηἰτὰ βαόγαν δοξίσπ θη), 337. 

ὕγομηπση}} ΒΟ] 5. ὉΠ. 88,46 μυοραγαααῦν οἰ) οεὶ μι οἱ 
ψαρη αιας 0, 

(γαυϊ χοῦ !α νϑγανεπλ ργύθαϊ ἴρ88 σοβρίση}Β 0 Ὴ 9 
σοϊσοῦῃα, 1. Ονοϊῆχοτεϑ Οὐγικέαα ρυτ Βα. ΒΙΏ ΠῚ, 
ΠΟ Ε}}} 80} 1} 50 ΙΘ 118. 16. 3 0] δ ΕΑ πὶ, νθγπα) εἰἴιι δ. ͵ - 
τυ 5. δαιοὐ ἡ ΦΟΏΛΠ}. ΔΌ} ΠΟ β6 681), 47. Οὦἱ θΓγ0 τὸ ΟΥῈσ 
οἰ ρίθυτ χαὶ ργορίρν δατρ ὁγαοὶ αἰ χ τα θδὶ, σγαιίδιῃ ἢ 
ααΐς, 5ὸ] γοροηήμας δὸ Ποθίαιπι βοινίς, 194, 
εχ. τ δ 5. ἤρηγαρ αὶ Ὑ ϑῖογὶ Ἰρααρηίο, [93. 

Οὐαοἷδ δ ρρη ον μρυμποιαγα, 93, γὰχ ψθγιτηι ἂν ργος 
τί (ΓΙ 51) δ κοι τα, 95. ΒΕ] 5 ρου αοἰρίοτα, ἀγρϑολαι δ 
Ῥυρα πο, ϑ 4. Ε} ὰ8 νου! θὰ μοσϑηῖθε πγρα τοὶ δυιξα α ρτον 
ἀἰλοῦ, υὐσίονα αὐροηΐοι, (φιβειαγεῖ, 1 π8,. ἀἰδθ, 80], 
ἐπῸῖ5 ὁμΪ 886. ΘΑΣΡΙΔΟΙΘθΔΙ Ῥοίγεβ, 201, 51 ἐγὸχ ᾿πιαρίδ. δὲ 
ορίπίσηθ ἔφ ἢ γα}. Ὁ} πὸ 1) 1υ}8 σ᾽ ΠΔΓΙ α ρα ἔθ} ΟἹ ἐπέ: 8 
Τογεῖ 0] τὰ [ὰ 181} τι 6} ἀπ ΠΟ] Γι, ὰ0 τη Βα οἱ 
σορϑοοίαγια ἸπἸβοκυίωτ, 301 Ὑγορθαπι εὐσ!ογία ἃ Οππὶ- 
βία 6χ ποῦ γομνογίαϊο, 352. (}} γῖξεϊ ρίουῖα, 185. ὐτοθα 
εβὶ, 50} ἱβι)οιγτηΐη, 194. ()}8 φὰ ρἰοιαπίατ δῃσοῖ!, 194. 
ΑἸοταῖῖο σ᾽ογϊαι θη, 358, Οὐ. ρίοτγίαξα ἢρυτγαθι 
ΡΏ ΟΙ8 οι  αἸ δ.8 ἀθτἢ 5ἔγαηβ, 958. (ὐγὰχ ον ηἱ αὐ γῶνα 
Ἐσο] δι σἹογίαιϊο, 89, Εϑὴ ἤθῆϊο ογυδρβοαί, ὅδ, 183. 
Οοηειαπίθγ ραυΐβ 61 ΨΥ ἐθοπε οι ἰο) ρογῖδι5 σο ϊοπ 8 
ἐθά. Ηἰ5 χαὶ ροροινης Βι αἹτἴὰ Θβὶ, 188. Ογοῖ αἱογία οο 
ἸΔΊΟΥ σἰοτία εϑἰογοναιι ΟΒνίεε! αὐ ρδου]ογα αι, αιο δὰ 
ΘΠ 68. 86 δυο 1 ἰρϑῖλιδ υἱσέθϑ, 85. 185. ΒΡ οτύοο ον 
ὨΟ15 68. σα] δ, 901, δ. ΒΕ} 18 ἔγασίαα, Βομπλ ταὶ Γοσοποῖν 
᾿τἰαιίο, 199. ιγίαν ἰτἴπλα ΠήρΊρῈ ἀὰ πο αἀἰο γὰ δὶ νοῦς 
ΒΟΏ, ΒΘΟΓΘΙΒ. ν ΠΡ .}}}5 ἀἀ ἀαε 20 9.10 σςοΡ Π πβ ΠΟΙᾺ Π ΠῚ 
φαΐ ορογοίῃν ἰαχία Ογγίιαι, 302. Οτιῖχ Φόβυ ἐγορορητα, 
ἜἜσ. θ0Π5Ὲ 261 Βα  Ππὴ πο γα [ν᾿ τ  οσθοβ συγ! Τυ μδὶ ἐτ0- 
πιο 89,1 1ροβίπγαϑ τ᾿] σοι αι δνογιῖς, 203, ΤΟΙ γα 
θὸνα τούθμ!, 188. 105 468. ὙΓο ρθη δι νδῦξιβ ΘΟ ΏΤΓΒ- 
αἰσοηῖοβ, 194. Ογὺ οἷδ εἰσπ πὶ σὰ αἴ τι οαὴ βαμν5 ΟΠ ει, 
[ΘΥΤΟΤ 6]Ὰ5. Σπ1|η1ς18. δ, ΝΟ σγασρηι χη 1), ρα εἷ- 
ΘΠ} ΟΥΤΟ15 αι) ἰη χη, ὁὰ τὰ {θε αρραγ ἑν (γα δ 
ΟΥτίηυε, 208. ΑΝ ΒΑΤ ΣΟ θαι ἢᾶσο [πὶ ὁχ γιατιρ σΟΙΊρΙ6- 
ἴλπιι οχ βέπμη αν! 203. Ογιοῖ5 βίμο θαι (εἰ βεῖαη 8 ἰὼ οηγαὶ 
Βοροῖυ ΓΡΟπ ἈΠΟ 0 ᾿ἀ .8:.58.10 Οὐπ αι} ἀο.ον [πϑ- 
«φηδιδηδασης 109, Αὐὐο αἰβρυϊαιμίοπρα σατὼ ἐπ π 6  ἼΒὼ5 
8 ρα αβῇ σα {1 18). 194. 100 Τα! ἢ Πρὼ συ ρῆ εν ἴωδω 
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ἐοησθοβθα ,194.199.Βισπῦη δδὶ ἢ ἀθι τα τ, δὲ Γοριο 85- 
Ὠγ0 Π.,194. 199, χ ΤΙΓΘα 6 ΟἸ1οΓὶ οἱ ατδῖατιο 5, ἄτι ς 
ἄχν πὸ σοῃτοιπδίωηγ, 194. 109, Ὑομει σα οἱ ἐποαπίαἰος- 
Β6 8 ἐὼν ἰγγιίατ ἀθά ποι, 02, (Ἰγσοἷβ ϑαστ ανοῦο ΠΙΘ το - 
ἘΟΙ Υτδ πα τι Οϑμϑέδμΐ, 146. 952. 08. δας ᾿πνθ 6 
διμδεμκοιἑ πο 6Ξὲ Ἰωσαϑ, 40.353, ΞΟ ν ΒΆἘῸΓ ἴπι δυσϊεξία 
Ἰλοξανγεοι σα}; ἀπολο 19 ραιστν βύπεσδ ἀὺ γοῖα, (π6οῖβ 
τὐνο]υὐα, ἢ) ἐγ Γ ρ)αϑάθιη ροο]εβι, αὐ ἀπο αὐ διῖις 
μου τ 1 αὐπιοα, 1ά.. Δαϊθ δά ὄγάθαι αἴ ρι5,}18. 
Βι βοειναμ ὦ ργδλμοϑὶ ἐδ ργθὲ δ. το σα πορθ} ὕταυδορύλαξ 
ῬΓΟρΟΒθράλογ δαται ἃ Ε6Π|6] (αοϊαῃ υ͵5, (οι μογα Ρὰ95- 
εἰναι 9 ΔΘ ὙΠ {π|8. Το μον 5, ρβοείοα ματα ἰπδγο ἃ τας 
᾿ 01.1.8 ρΌ} 66 σομ 1 ἃ ἐυπημοτγὰς δ. ΡοΓο τα αἱπιομίξοον 
ΡΣ ϑθοθ! οἴ οὐατθι μἀγαιαϊ, δὲ Πρ ξῖγαὰ Ἔχ δὴ ἀθοογρορὴ- 
ΑἹ Πσρο δα ἀάθότ", 110. Ν᾿ μγορίογρη σγὰχ α] ἢ ἴθ [6 ας 
δ ἴατἰ5 εἰθεγιπυβιαϊα τα μαξιϑιλξαν, 136. Ε} 0 σα ο [ἃ μᾶγῖθ8 
ϑεοίῳ ἴὐλ5 ΟῚ 8 Ορρ]οῖι ἃ, Ὧ7, {σι 1558. [0 σα} 05. τοὶ τ05- 
«Ἰαγοιυί. 116. (τὰκ οὐἵαι σοι ἶταν ἀσμιθία χοθ εοτος 
παι ϑοο,ταν. σι εἰ αρραγίεῖο. σιδρκ τα Φιιἀνγία νιν ν68- 
εἰσ 8 αἰνίνιιβ ἡσσομλασ, αἴγὸ ροΐογα εἰ ἴυςρ, ὑχνπν 
Ιάθῳ ἴθ ΟὨ τ δι ογυ τ ν ΘΕ ΕΠ ΠΝ 5, ἈΠ 08 διίαια χει ἃ] ατ ἢ (ἢ 
πιὰ ρρὶβν Πέεαιιδ δυο! ρελθ ὁγὴ δηλ ε τι βροῦν ἀρράαγοῖξ, 
υχναν ΟὕῸΣ ἐοἷβ βρ]ε μετ 5. ουγολοαθας ΕΠ ΘΓΌΒΟΙΚ 15 
ἀρΡαΓεῦ ΒΒ Οοπείαυϊίυ, 352, Οἵἴγοα γε} να ριβουμαλιδ 
ἡ ἴα χχν Πδσ ἀγηραάγιξ αι ὼ}}5 {πα τ,352.Δ φηιθιβ σοὴ- 
δρρυϊα 52, Βυίατοβ Λα 08 Γἰ σογο βὸ ρον ητ, δον Θπλ6 5 
660) 8} ἃ ὸ ἰδοίεἴ8 μογενι, 393. ἃ ( γίξιο ρῥυιουϊοίη, 
οὔθ Νυτ ΘΒ τΙΞῚ 1 μεορποιίαιαι Μίαιι. χχιν, 90. ἐπ ριαναγίξ, 
ϑάτηχ.  αυ0 δΧ ργορινθ! 5 ργ ποῖαι νι 5 ἀβερνογαγΓὸ 
ροταθε , οϑιαο σουοῖηο τμνμδτπίοῦιὶ εἰπε ςαῖα, ϑῦϑ, σι 
ΔΒ σου Δ Γι, Ξ δίχα Φπὸ μλεῶξα αὖ αἴθ, δι, χιτι. Θυμὰ 
δ ταὶ θθίΐααι ἀδ υἱσοιθνειδη 15 Πα, 88 π 08 1 }}} Θ᾽ ο τ 85 
84 ὑνγι}} [3 πᾶς ἀρραγσπὸ πδιιαιοτθιῃ δυἠείαμ!,949, 
χιν. ΒιμαΣ ογυοἷδ ἀρραγιοηρδ ΠΙΡΓοκο νειὰ, θά 9, χγν 
Ουϊύ ργαρλσίογις 2{{ ἀδ Ζιδ Οὐχ}! 8, 950, χν. Οἰλμ 05 
ἘἈοηιδμ] οὐ 8 ῬΓον οἶα 8 0 ἰδ ϊοογίίεγ ἐορέυτγθαν!ξ, 
ϑὺυῦ, χν. 
(θεῖοι ϑ, μυϊογαα, δ᾽ λπ6 } 13 θσοαγδὰ αὐ ἰὼ Βουν υν6 

αοϑονῖ, οἱ πυξίδα σοηηιαζανῖ, 02, 
οἱ Ὁ ὐΔΕθαθα τρίοείαβ 508 ἰοσαθ, ΤῊ ἐοτροΓα, 
δὰ, 
(Τι5 Φιντη 51) ὀπσαθαβ γρθιβ σοηβίβει τ᾿ υροιία ἄορ 

τ δε 08,6 1 ὁροι δ5 δου, Οα τοδί (8 8 ῬΘΡα ΩΝ 10 ΒΕ ΠῚ ἢ} 
γε] !οῖρην ἃ, 9. (κει σα 9. σδιαιυ 5 ργοδιθοιυγ, 81 τὶοδα- 
τα ΓΙ τη πὰ ΠΠγὶ σογαι ΟἸΏΙθ5. δχίβεις 210, 
Οὐ τ |8 (5.) Ον γῆ μήατοβ θαϑοτὴ οοίηιο. ΗΠ] ογοβο νος 

ἔλπν ν τὰ οἱ γὸβ μαξί πῃ 6. κοιδη ἠδ. τι. ΗΕ ΓΟβΟΙ Υ ονῖ5 
Ὡδῖι 5 νἱάδίυσ, οἷγοι ἀπ λαι δ διηι, τιν. ῬαγΘ 8 θ13. ΡΒ 
γι πάοχ αι ά σε ργο οτ θυ 5οιν ἢ) οαγεμὶμ 48 Ὡς 
πλβίῖοο ἐαϑυλλυϊο βου σοι αὐ Ρουΐία8. μονάζων ΧΑΤΕΝ υ δὴ 
πο πο βοῖν, Ἐπ ρτορυδίτο μρτρει. ΦΥκ. Δ Π αὐ] ν ὃν 
τν.Ονρητυ 651ῃ ργίανα φίδι Βα εοαθμιντηνεν, 1}. ἀσορεηα 5η- 
οὐῇ παι ρἰεπο ὀγι Π Παδν ανν Βαργάγαια ΕΠ ΡΡΆΤ πὰ Ὠ Οἱ - 
ἀταπὲ δὲ ἀϑατα αύπίθιῃ να να τ! ν Μη θτσμυνονγα τη, ΠΟ τ α τὰν 
406. ἈφΛΘ Ογ ΠΡΡΟσ πο μα δ ον οὴν γα}, δι απὸ ἀπ} - 
Ὧο, ν. ἔῃ ρσγηιηηδλίοα, ἀνα! εοἰΐοιι, μδνϑῖθα, ΑἸ β6 6 4. Ἐ]- 
Βὰ5 αὐ πηρδαϊοογίτοῦ δσθγοαῖηθ, τὶ Αἰ Βα λὰ ν᾿ ΜῈ} [1 
γα ὶ οἰγοίιοῦ ἀἰϊποοτ 8 ἃ. δίαρατιο ὑγαϊπαῖ8 δαὶ, γι. ΟἸγρα 
ἀὐσδαί μη οί πιὰ ἀπη ργοβθγίοῦ ἃ 5. Μαχίαϊο ογοαΐυξ, 
σιν Εὸ ἰθεηρογο {πὸ ΚΔ Π0Π 118 μΓΖΟΒῸ 1 88) ᾿σμεθ ὈΛΔῸ [ἃ 10 - 
τὸ βιοϑ ὨτΠ ΒΓΑ δας ΓΙ ΧΧ  Ἰ] 5 ο ρα αδοί δαχί τὴ 
δἰϊοοιυ δὲ εδηϊδοίαγ σοῃοοτήϊα,χται, χνὴ. ΔΙ τ ΒΓΡ- 
8 νἀ ΥΌΡι ἢ ρου ποθ δ, οὲ αυηδὶ βου θύμ!ς νι σα ΓΒ. σοιβΕ," 
ἀπ! ασιναατ Αὐμας ῬΛΘΆΌΥ [ΘΓ σοη οἰ ἶο ΗἸθγοβυϊγ πίδπο ἰὰ- 
ἰογοβῖ, ἰὼ ἐουὁ ΑἸ Πα 5}} σοι πα! οἰση στ ἔππε ὈΡΊΠΛ πὰ 
δ) ΡΊΙΘΧΊΒ, ΧΙ. ΝΊΙΟδατα συοαπα ἘΣ Ο] ἢν, δὲ ΠΟΒΟ ΠΗ 
Βατα 6 η515 ἀδογόξα, ΧΥΙ, ΧΥΠ. 
ΟγνΠ 3 αηΐθ ἐν πλὴν ἐν ΒΏΠΩΥ ΒΖ] 8. Θεπαχίθι5 

οοῃοϊοοαγι βοἰϊτυβ,8. 86. νὰν Θοῖας ὁ ργεβθυοτία, ν6] δα - 
ἰδ οὐ ἴα ροβεσθηγι 5, οὐ πᾷ ἐδ ἡ πὰ 1Π0} Θχ θα 6- 
βᾶίαγ, 11, ΙΧ. Βέπος 10). Δυυτήζοβ μίαν! δἰ σι απιτιοδ- 
(ὰ6 ποῖ ΠΤ α)] τας ΕΒ ρίσισα 61 ἰπ οσγα Πα δὶ ὁΟ ἢ [βίο 8 
ππρησηαν, χχχαῖν, Φαπὶ πγεϑυ νέου ἃ ἐγιθ 8, Ν6] φαδίμοσ 
δ αἰδιοαἰο  Ζι 8 115 (188 δ θὰ μ δι 1] ργβομ γα δος 
αδασοῖο Μαχίηο ργβοίζασ,νις, ναι. ιχ. Οὐ δι οσγοσὶθ ΠΟ 
ἀὐχαθηΐϊαπι ἰγαςσί νυ γη δὲ Φ ἸΞΠ 5 ΠῚ ΘΕΒΟ᾿ ρ] δὴ ἐσ {}5 
σαϊμεἢ οί 8 Βοορὴβ ἃς Ἰαθοτι ταν να πν αχὶ χὶ ΟΠ85. 10 σαῖθ- 
εαἰιρκῖθ 8 0 σα δθαὶ ἢ οὶ σα ρ τἀν }}8 ἐριω μοτί 8 ΧΡ 
σαΡρϑι, 381. Θεθρί 8 ὁ ργεονοοίλαι ἐΐσην ἤθη ἀἰσοααὶ ἔὰ- 
ΡΤ δησρθηξησι 36 Ἐν ΟἸ ΟΠ Άτη 10. 118 νὰ θΟ τη δχ 6 8- 
τοι, 354 45 οχ ἐρρογα ΠΡΟ π|] ρα ἢ, πο 8 γί ρ᾽ο αἰμε- 
τορυδινούχτιαι, οχχχῖν Νοα8 Βα ρ ἐπιρϑΓαίμιβ ρροτει 8. δ 
ἰπνπχθ αι ακ οἷς σα αλαγοχ χαιν. ἀπ ρᾶη]οὸ Ὀ105 618 
ἀπ μϑη ἢ ἡ ἀ]ἰἴεξοι, εἰ ἴῃ οὐ ἀοΡὶμβββθὶ, οσχχῖν. Οαο 
ἀπὸ γραίας δμίβοορα χχ, ΟΠ σὩ} 8} ὁ 6}}5 οὐ αἰ αΠἸ0 ἢ 8 
γοίοατξα τ, χης χατη. ἔρον ποὺ ΠοΓβο 9 ἃ εαυθίο 
Μαχίοιο τ. ὁ} Ἰοσα πὶ κὰ δα τυ 5.36 ὑΓαυρίαιε, ΧΙ. 
(ποοπίοθ Ὁ οοἰϑοορὶβ οἰθοῖυβ οἱ ογιϊηδίιβ, Χα!, ΧΣΕ, 
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Μαχίμηὶ θχαϊ ον δεῖ, δ Βολ  ππῖρ, χυῖτῖ, χιχ, Νου εἰαλίαι, 
584 δἰ ημηιο ροεὺ ἐα θ6}} ΜῊ ΧΙ πηΟΤῈΡ ΠΣ Θρ᾿ΒΟΟΡ ΔΙ ῺΠΙ 
ΘΌΒΟΘΡΙ Θ᾽ ΠΆΡΟΣ Ψς Σαχ, Νὰ 68 Ομ] ΘΟ 5 ΒΌΒΟΘ ΘΙ 
ὯΠ βᾶθο.}. ΔΙΑ ΧΊΜΙ τ με στ τὸ ρ ἀἸΘΤΘΊ ΧνΙΙ, ΧΧ. Δ Ὁ 
Δόδυϊο οχ πρὶ Οὐ ράσὶ μοίαϊξ, σχιν, χχτ. ΒΡΒ [ἀπ 
τ0 0. Ομ ἐθα τ εὶς αχῖνν Αἢ Ηρ οί) οχ ρρίξοομα 
Ῥγθέρστόγυηι ἔθοι πχτῖ ο Τδηνμογε ὁσίας, ΄υ0. οταΐπ 
πα οτθ5 Αγὰ πολι μα Τα σἰίοτηα ποτίσαι σαοΐμγι χα, ΟΝ ΤΠ 
θρι σορδμὰ Ἰῃχεἶα βίο Κα] ΓΙ ΠΠ Π γοβυῦγ 8 μογίσοϊο σθῃ- 
ἈΙκαα ἴα, κχν, ἤδο 16 ΓΘ δι] ἐπ ρογα!οόγρην (Ὁ Π5 ἃ ΠῚ αἰ βογὶ- 
Ἰτιχαν (ουδίδηνο αὐπηὴι [απδλα γουαναγ, δά, ἀδδι Ειιασ 
46] 7 ὀρροίοιῃ [αὐ ΤΠ, δοῖεν Οὔ Πς 1} δὲ σογρ ὅ01 αὐτηο- 
πρὶ, 955, σέ, χχν. ΟἿ0 θρυβὰ οἱ κρρίρε τ, κα ΠῚ ρει λλ8 
ΒΡΓΙΠΟΏΤ εαυγ ἢ ἐς Πεογατιηαι ᾿γιἢ 11 85. ηὐἰ θυ, χχ, 
54, Θπδίτα οαπὶ Ἰαα 16. κῃ η πὶ ἐὐποῖρεϑην. αὐμε! ἰδ! Γηγοῖ, 
χχνα λυ ἐθ μγοθ σαλίυυ 5 οἰδοισαν ἱπερίεγε θουιίυϑ, χα 
ππηι Ἰᾶσ ΚΝ δἹ ΘΓ κι 8 1 ρα ρυγοσίτχνα, Ε]αΞ σααὶ ἀπα- 
οἷο ἀϊεβί ταν τὰ Οὐ1 ἀροξ!υθεοῖ βαγομὶ οὈυσαξαι 10} δι- 
γογθιι5 Δοδοίστα ἀὐρημαγεῖ νυ πα, χαν) Νόν πη σἔγομο 
{ἃ ἰὼ ΡῬα ρει δηιν [πγᾷ, δύ ππθν τ πῖθὰ ἃ ἢ δρίκουρὶ 
(πανί θ δ 3 γι τ β “]ου 6, βαι ρργοσοιμασθ. Ὁ ΒΘΒΑῸΒ οὗ 
{μ 01 18115 συα υτὼ ΕἾΡῚ ντπρηρηπαι, χαντς πουίίηνι ς 
ΡΝ 6Σ Εἰ! οἴςθ ΗΘ γοϑυ γι ταῦ ἤἡθτα, χχγος χχνπα, ΑΒ 
Αοδοῖο νουμτ 5} ἔπβφοῦ τ μᾶσργα ΟΝ ΧΧΊΠ χΎν ΠΝ οα 
ἈςΔΟΙ δοσπκη υ Βάςξεα νἱ αι τς Πα 8 Γογα υ αἴ,  Χχτη, 
χχύπυ  (ν νΉο Αὐδο 8, χη τ Αὐδοῖο Οσ νη 5 ον) .6- 
σεῖς, ΧΧΧΤΌΧΧΧΗς 185 τὴ (Ὑ τη αια ἀσσυβ 65 ἐρεὶ πυθο- 
τίδοα χχχτι, χαχν, ΤπτδγΘ ἐς σοηεῖ ο Μ ΘΙ ΓΙ ΠΡ 81. ΧΧ ΧΗΣ 
ΕΠ 8 ἀσυγ }}8 Ἐκ ορρουῖ, αχχητ, ΡΒ τ δ᾽ ΌἾ Δ Ὁ Ασδεῖο 
νΟΘΔΠ8 0} 115. τ ΕΠ 5 σαμηαλαγ δὲ σὰπ 4 18, ΧΧΧῚΝ 
Ὠδροθ τ γι χχχαν, ΟὐὉ τὴ δοπο ον ἃ ἀπ θαξησαΟ. ΠῚ 8 
ΤῸ δρ᾿ βορὰ, χα χιν, δροβέλαθ, ΔΕ 28 οδαν Ἡ ΘΡΟΒΟ Ὑ}}}18 
ῬυΐδΞ Λα σενίηαι τ Το ρθη, χχχιγι Οὐ ἀθον Χ Χ ΧΙ 
ΧΧΧν ΡΟΝ ρα ΒΟ ΡΩΥ σπλὴὴ α ἢ Ποτωϊ ἢ 18 58 ὩΣ δ ρίθοος 
μαι Βα πα π6 τα ῬΟΜΆ ,6ν 1} ΑΠΠ|8 πη Βα. Θαι, χαχιχκ 
Ταλδ κθ γεσὶρι ἐθισ 8. πλ μι ϑιθγίο μα 100 ἀφ] ρίζα, 
Χχχιχ. Βα Αὐονγαμι, δογαι ἰμἀραϊοροΐς, ἀΠ στα! η8 
Θειπίαγιληογαι σα αλη οἰ πσαν ἴονοῖς χχχιχ, Νοιϑῖσα εἢ 
ὅσ φόγὰ αὖ ΟΥΤῚΠΟ Βα" δ βκογθη ΕΠ ΒΊΗΙ 88}, 865 
σθθίξπι αἰγόγκηβ, χεῖται, Οὐ γα τ» σοπ Π8 δὶ ρῸ β8.Π}, 
Σίααν, χιν ΟΣ ΡΠ] 5 Θρ ΘἰΓα τ }8 ΠΡ 6110 δι θὸ8. 401 86. [85 
γιοκαύγαπ λαὸ, 8. ΔΙᾺ} 5 δ πὰ ρτόνόσα!, ΧΧχνὶ. 
Ναμν ρυΐανυ 5 1} (ἐ σον, ἰσγθ απο σον ὰ Εροὶκδίαιη Ἰαῖγο- 
αν ον ἀμρολ πη] οτγθαὶ, χαχνι, Ἰθυρογα!οΡΙβ ΔΘ]. 
δ νϑύξο5 68} Οὐ 6 ἀδαοίαμ, χχχκν, ΝΒ ροοσαν! 
Οὐ 8, βασρο τη ΚΘΒΓΡῺ} ἐπ ορφείαῖν μη ρα ἀϊεταρηλο, 
χχχνε πὺ Γρι πα χίττΒ δι 8 ΗΠ 6 πὶ [ρει χαχνα. Οὐ ἀ6 
δῆς πηγγαῖ θα ογθ ει ᾶυπι εἰν, χχχνι ας ροῖΌ}} μγοσπῖτ- 
ἔϊαῖο ἐν θΥ ΚΠ ὩἹ 86 ἢν τοῖο οἷ δοἸθβόργο χχχν, ΧΧΊΝΗ, 
ἴχ Τογυη δὲ ουπειρι να ἶτιο 86 πηη}η5 ὁυ τσ ΠΠ πὶ ἀρβο πο 
ΔΪΠ1) πο σῖγα ἰορὲβ Εἰρο! θεῖα ἔγειτ, χχχντς Νά [1018 
δοο!οδίϑ εἴθ πύνατ ἀδύδομβ ἐυΠίχίς αανιι, ΝονθῖΣ }υν 
ἀἰόπιπ, ἃ πὴ Αρηοΐθθ ΒΓ δ] Πυυὐτοδ5 ἐχοθ Θγρη τ, 106 
Βαβιυϊανο μόνοι, χχααχ, ΟΥ̓ΓΙΠ]μᾺ πὶ σοποΠο Θ6] οἰ δὲ 
1πδιοηγὶ συ Γρίυτπιι ρθε ργίμο ἀκ ν1ΐα δὲ γον θὴ-π 
ΤῊ 4} σε κα θυ Σ οἱ ρολτΓἴ, χυνίαςν (τη, Ἀ}}}8 
Ογίθοι ἤθη 8 σογεδεδο Ομ πη ἐ5 ἀρ [Ὁ ὩΞοτΊ, ἀὁ δὰ νυθδ8 ἴῃ 
ΟΠ Ξ ΣΕ Οὐδὲ φάαγο, χεντας Οσμοο, δὰ ἐδηιρηδ ΔΊ ΓΒ 
οοηῃβέμἴετ γροπβηΐ δι.» 68 σα εἴ, τὸ ΑΘ Οἱ οἱ Δπ 
αἴθ 8, τιν 5018 8641 Γεβυ τα σ, ἐν, ΡΒ 80) Αὐδοὴ ἡ Πολὺ εἰ 
ἀρροκιθυμὶ ἐμ σή Ἴββρο ΠΟ 1 Π) 65}, ΘΠ]  βοσθ απ αὶ Ομ οι- 
᾿ο οὐπιρνο!  8..τι, ἘΠ ΘΡΟΞΟΙΥ ὨλΩ) γον ΛΕ, 5.80 ΠΡ τῇ 
ἘϊΟΟΙ  αθ βηρθγιδι υἷα οι ροϑαύραα, κα ΑΔ Ασδοο, δρῈ8 
προ γ οὔθ ἀσουβαίητ, 1. Πργἣ 8 σομοίἶο (πηι 
ἀϊαυρ. ἀφροπῆαν, ἴῃ Θαχκητ αι ΤΠ σι ΡῈ Τα σι5 ἦν οδας 
5'3, τὐχν θη κοι Ασ θη δὶ ἔοι 8 ΘΟ ἢ. 80 Ὀ δ ΓΠ})- 
βία Σ ̓ρδ8 δ ροβί 6 ἐπα} 60 ρου ,, ΠΕ ΓΕΤᾺΒ αὐ ΟΠ ΒΒ 
ἘδοΙ 5185 δ, 4 05. ε΄ το’. ΠΠι “160 Θ΄τρ ΠῸᾺ 
Ροββθ ἀδοίαγαοί σ. ἃ Δ υἱῖδηο γενοσαίνγ, ἐξ δα ἐράρίη ΒΌ 8 
τονϑρη! τσ. ἀχτ. θ. ἅπηὸ Ηρ ΓΟΒΟΙ ὕΤ ΟῚ ΓΕΡΡΓΆΙ}8 5], 
ὑχτν ἀπααν ΟΟΒ. τ παΐοταθ δὲ ἀτηϊοϊία ἐὰ 5. ΜοΙρεῖο 0 π- 
0} ϑ5᾽ αλδι ΕἸΒὲ ῬΑ πη γτα σαν ΒΟΘΘΤΑΙΥ Δ: ΤΧΤν 
Φανοηοιη Ἰλὰρ ἢ ΠΣ} 161 Τα ἐπα ἢ σροθπ δος οομν θοῦ 
βίης, ΠΙΘΓοβο  ὑπηῦ 5] βδύθι θά ον, εἰ ἐπόγο ἔοὶθ Ἰ08- 
ἔγαι, υχι. Πρ8] Πιαεῖν Γι σγδῖ]α αἀυοπτοάο ὑτγερίδ, πὰ ντας 
500 Φηνίαηο ρτμΐβχυϑ Ν αἰδι δ ἐριροΓΊ Βα ϑ, 1.88 ᾽ὼ ΤΕ ὁ- 
οἵσεῖεο τον ρᾶτεοβ Βθη ον ἀχιχη ΕΧχ. Αοβοῖο {ἰδεὰ"» 
ΓΙΘΗ ΚΒ] πηογίπο, 615 56 6] 108 ΘΟ Ώ ΒΘ ΒΘ ΠΙΘΡ ΒΟ ΒΈ ΓΕ 8 
μοι χα. ΟΥ̓ .8 ΘΧΞΌΤαΙ ἀὰ} ψ Α]δοίο, δἱ ἰογί 08 
βο6 ραρημίταγι ὑχαῖν, Οαο δή, οἱ αὶ ἐρβὶ αι βῆ λα), 
ὡαχιν ἘΧΑΙΠ Ἰοου 5. ̓ἰραογαϊαγιίχχῖν, σοῦ 5. Ρα 8551} ΠΠῈ 
εἰ Ηϊογοβοί γα: ΕφοΙ βεἶδη δ λξ5. οχβηΐϊαιῖθ ΟΥ̓ΓΊΠΟν 
Ὡχξαν, ταχύ. ΠΏΡΘΓϑ 16 ἀταμία πο ἃ Ἐροϊθείδηι εὐδιν ΓῸσ 
ψργδπσι υχχναν ὉὍπὸ. δόιὺ [ἢ οορεμεοτιε, ἔχχύην γθ5 
οὐ σΟΌΓυβοΠ6. Ταρρίϑπι Προ] οαίατη. δὺ8ὴ) υὑβευυ, 
υχχύν Δ ΑΡΟἢΠ σὰ ΓΙ βει5. βοουκηίῃε, πδ 7. ππ ΤΡ 9 81 Ασα πὶ 
Ἐἰὲ ἔυγη} ]1πὸ ὀραροοίυβ8 Τφυϊδυβοδα Ἐσοὶ δβῖδ κυ ολὶ 
φνδιϊο  βι χ χη Γ᾽ ΒΒ Χ ρΓΘ δ Ἰ υκ ςΟΌΟΙΠ ΓΟ δι δΌ ΠΟ. 
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δἀδερδιῖ, ἀχχχασν ΝΙΏΪ ἢ ἰὼ Μίδορἀοηϊδηογυῖα. ΤΟΡὰΒ 
συσπιαπο [οἱ χιχη Ῥηριδιοιθα οί Ὁ Εἰς οΥραῖα οοιπς 
πλααθ ἔθ διὸ, θη ρογρϑ. οὐὐδυμῤαϑθθμί, 
χα ἈΝ 912 αὐ 6χ πα Οτγομικλ θυ πν αι Ῥὴ οἹϊ μια ον μάΓσ 
113 οὐΐο δ[οίνεῖο δυσσοῖβορραι Βυ γομασὶ νο ΓΘ ΡΉῸΝ ΧΧΙΙ, 
Ναρὺ 8 δα ὰ {τ Ογημουῦ! ΝαζιὰΖθμὶ δυϑιφδιυα μᾶπ 
σὶϑὶ ὅπη}, ἀχχαίην ἰὼ. πο οσὐποο απ 1. δύυὰ πὸ] 
ςὐηΠγιηα! ασυχ χχν, ΕἸ αντα οἱ γα μα αι 0} ἐμἰδγρα! χχχν., 
ΟΘυὸ λκμ0 Ἰηυτίμ μα, ἀαχχνν Οτο. υἷος ὑχχαν, Οὐυιϊ διμι8 
ταχεῖ Εοοϊοθα ιν χάσνι, 8 1 (σοΙθεια ΘΒ, ἩΑΧΧΥῚ, 
(μεσηυϊομιοιμα δ. νῷ οὐ ρεσάξεεχοι. 18 Θιαίθι δὰ 
ἡπτ θελα πη ρ! ἢ Γαΐ μυσ ἔξαῖ ναὐ οί ; ἠσένηφωθς 
ἰὼ βίωι δέοπ εἴσμε τὠφρλιομ εἰρ ἷπ σαμομμεθναγιο 
(παῖς, Β), 25. Ἐπιμλολς μόνιμα, δὲ τσ εν τ τη δ 5 ΝΑΡΕ συ! π 
βοτγαι, 2285. Δ μλθ8. ἴοσθ θην μαεγίεβ μετνθιογαΐ 
ψἰγζθα οὐ συ. »27 Δι γασηίας βοίη ται, Οἱ αἰϊη δόμα πη 
ὁοιμα τ 18,19. σφ, γι, ὁ ἐς υθ 11} κατ δυμισευμί, 
σίάσυμε οἱ ταισοναῖ, [84.. ΟΥ̓ ἤγα, οὐ ΒΑ θη} 85. εχ 
Οταπίδ, ὑχατνι. ἔοΐβο γαβιι 18. που ξδία,, ΟΧΧΧΥῚ, 
Ααἰηλ [οἷν δα οῖθο δὲ ἔονο, ἀχχχνι. Δοσγγυβ Πυγυ αι 
Ἐροίθαῖδο δυ δὴ νἱμάδχα, Εχχαν ν νχαάγη, Ἐ}ηὸ Βαιμ λα Πύ88 
δ᾽ γϑ ΙΖ δ 1 μὴ αὶ ουγαίθ!ς ΕΣ οἰδεῖ δαγογιχσχύι. 
Οὐδ αὐαρητπο δ εἶθ εο, νη γα θ. ὧν βείμδυ ΕὐμεΓεῖν, 
ὑαχχνι, μαχλγα. Νυϊία Ἰον! ἀδυνα ἐγμὰ εδίογου αὔσοια 5, 
ὑχχχνιῖι, Βιὰ8 δίυμιμι. εἰ ἀγύὺγ ρύυ δυηλιάγυ τ ϑᾶϊυϊς, 
ψχχχν ΕΠ σα 1Ὲ ρδιρΡγοδ ομητιλιὸ, χαχνοῦ, ΡὰΟΙ8 ΔΌΙΟΙ, 
υαχχν τ, ΑἸ ο᾽ππ νὴγίη 68, ὑσχχντα, Οσοὗ γυοεδ8 ἃ θεο 
Ῥγοβαταὰ βαθσι σἱρὶ μα! μεἴας χχΧ τ υχχχχ, οι σὰ- 
δἰδητθν ᾿ασαγὸ μοίαιὶ, 947, νὰ. Ναθαι ἰὼ θ16 νὰ 
τὶανἡξνινι δοη τα νξαη ἐξ αἰΐ ϑρυθϊυι υδϑυσι,χοι, αΧχῖχ, 5] 
φιηΐϊά μας ἴω. τὰ οδοὐπιαηιϊς ἀθίδοια μϑοοαν ας οὐρδὰ) 
Ραλοἰϊευιία οἸταΐι, χαὶ, υχχχίχ. ΝΟ βαϊἰθ. ἸῺ οοθη- 
πίοῦθ να θνογιὶ, χω, υχχχῖσ, χο. αυαϊ θυ οο) ὁσο)υμ- 
αἴ με Ογελ!!αβ, ο]4 νυ 8. Γιμι γι 8. γ6Ρ}}8 
ὁε]οβογι 5 ἀν γορϑ δι χοῦ. Γμδὲ για νογιΐ μοῦ ρὸ- 
(δ! Ππ08 αν ἄοϑειο, εἰ δίο!εἴο συ. ἀργηρμθγη, αὐ 6 
εἷε [τ ογν ουτπ δίσστ 5θοίηίας χα. υοθεϊμοθιςος 
τυσι ἀϊδεϊϊοτυ τι. 6}8 ἰδαινοῦθ αυ]5 εἰαι 8 οὐθδῖ, χὶ ΣΣ. 
Οὗο δαἴμηο ἰμ {Π|35 Γοτιειχς χα. ΝΌΠΕ ματι δ !οιμ, οἱ ἃ 
Ὠθαΐριβ εὐ νίϑηα, 227. }ὲ. Ἐπποθίδθ γα! γ ο) οὐϊατῇ οἱ 
Ατίϑ αὐ να γεεῖα μηϊγοοϊυίια,. ϑυδμίοαϊυδ δεὶ ἂο ὠεργα- 
Βδδε 1, π θα 6 88 ΘυΡὴ ΠῚ Ομ 888 οἱ ἑουϊρῖδι δΟ)]υυχὶ!, χπι. 
Εἰχ ἱβπογαϊλίιο Ευλοθιδίι85 μαγεῖ9. ἀο]οτοτη, ΑἸΒ ΒΩ κὴ εἱ 
φοπεδο απ ξαεἰἷς υἰοἴδιιδογαα, θυ κθοὰβ ας βυθι 08 
ἔμβοὶ βμερθοῖοα ΒΒ θ0}1, χα, νοθηδτ πιδγε τ οο9 (ΘοἴοΒ εἰ 
ι ἔθ αίοκια Ἰαΐερο ἱυᾷῖ, 928, χαὰ, ΔΑΙΐὰ Τὴ ᾿υν Βυἰθ- 
σαθὶ ἢ ργάνα 6 Αἰ βεύϑλιι ὁλθ8 βυρίοϊυῃθ, 238... ἍΠῈ 
χιν.Ν οι συ!ραο τε, 60. αυυά Γπεγῖν οὐαὶ 88ιμ1- ἀγαθὰ 
οὐ αἴθ 6 σοη αἰ ηαν σφ χα, Οο5. Αἰ αι δεῖι8 δία 8 
ΤΠ ατιῆβ πὶ ἤγαῖγοα ΒΒ. ΘΓ, μ86 ῬΤῸ ΕἸ Πα ῦογε μα 
ἀδδαϊς, χοιν Εο ἰθροτα δι ϑιιβηογαι σου Ι ΘΏ ΒΩ 
ΤΟΙ αἷξ, 40 ἀγαὐογεὼ σουῖγϑ Ασῖδ ὁ Εἰ ἀγάυγθα) 08- 
ἰδ άρθαοῖ, χει, στιν Οὐ γῆ] Δ δι. ρλ σαι 6 Πεἴθηϑος 
τί δ}8 οη) υ οἰ βεϊ τ αϑιχχιν. ἘῸ ἴδ] 6 δ θαι ψ νη 18 εθ68 
Ῥαμποίδυΐκ τϑοοσι αν, ὡαχχ αχῖσπιι Τγίθ υμοεῖα- 
δθοη,Οὐ Ατσίη οἶδα ἰὰ 8. μγῦ[Ἐββῖο ! 6 δ ϑριο θεὰ). ρΓὺσ 
δυοτ δι οἢ 8 αἰνδι!υἶ886 τὶ οἰ γιχιν Νυ βαοδιβθὰ Εροίε- 
889 8}. 11 98 σοηιεμὀεἰαπίζαίἑἨ ἰατα ἀξ ἰγσέμηι ἡψροβίασεοπ 
Ῥγοηα δ 8} 1006 ΒΡ Ἐ)8. δχρυνεδί, χα, ΝΟῺ συμ 8, 60 
αυοὰ ἰῃ δαί ἢ ὁ5.} 13 οογαμὀοίηἐοἐϊς ψοςθαν μγιδιθἊῖ- 
δεγιΐ, Ἴχιῖσ, οἱ. Ε)}18. 48. πο ν σα]. θοὴν. πβυΓρηι 0 
ΒΟΓΙ ΘΗ} Αὐνα πη βίο ον! ,8Ά48,χ. Οὐ οοησὀο γα ἐς 
ἀοδυϑυνί νυ, δατογιυγὶ αεσυρογ 0.6 σου] απο 8 
Γι, χατ, Ρεϑείρα ΟΥγΙΠ μα. ἀοοίγιθ. ἐαμίίδ. ΟΥ ΘΠ 8 
βδδηοσια) ΤΡ οἰἐδίατα οὐκ δία) Δ] 6 "ἢ ΡΘΗ ΚΕΠῚ οἱ νοῦϑ- 
τσ Ὲ οὐχχίχ, σαι ὄχθαις Π|5. ἤν τ θα. ἀν εἶν ὉΠΊΏΓ, 
ἴπῶι μιν κοίθα 97.:. Μία Το ἱλαν, Θχδιι ἢ Ρϑιγο οἱ 
110 νοϊμἱδιία οοἰἰδίδ) ἀμηονφοι σι. δ. 8.6 φῖθγηο 

Οἰνεῖμ! κλοθγήοιίο θηο: ΓῚ ἢ 8.1} }}} ϑ 6 ΓΙ ΒΝ) 6 εἴα} [δ δ] 
οὐαπας σειν, :ἀὧὁ (Ἰδλ γίκι ϑυσογοβ, ὗὐ ΑΥΙΙ μγθϑ 
ἀλη] νγὶϊθ8 Ἰουῖθ ορμυμῶθῦ, πυςηθί ΑΘ) τ 6] 
τίϑηο5 46 ποτηΐμ 8 ἀρφοθ!εῖ, χνι. 56) εοιΣοη θι ΟὨγίβι!, 

Ὡοἢ ἀὁ6 Βιιπλδμ δι ο,υἱ ραϑϑὶο) 8}}| Ραίγοθ, ΒΕ (6 6}}8 Ἔτρϑ 
Ῥαίγοιῃ υδϑυϊοηίία ΠΡ γα ξδγ οἱ Βα Π16Γ τ ρδηται 16 Ρ- 
ταίδειβ νδ, 960, οἱὦ, σει. ΒΡ αυϊἀ θην, Εἰ τη 8. ὨΟΤ 6, 
τη 8 8). 1. ΟἿ γίξεο αὐ ν᾽ αι ϑοῖαηθ αδέυτδην, ἀνοῦβαύχηβ 

αἰγίυασχουα ορογαξίουοϑ ἀρθονὶ!, "δ7..... Εὐώσ ΠΡ δια 8. 0θ 
ΒρΊτίία βαποίο αὐιῖ αοουγαῖθ αὐ ἀχησὶθ ἸδοΌμ αν ΟἸΝΉ, 
οὐΥπαι, οὐχ. μα. ρέγι θυ 5 δὴ πολ. Ε 1 θη δι ἀ6 ργὸσ 
ὁδιρίοιθ ϑρὶγιτὰ5 ἐαη οἱ! 8 Ῥαῖγοι δὴ} ΕἼΠΟ, αι 88 ΓΘ ΡΠ, 
286..)6 ργοσθμβίοηδ ρ) ηβύϑθηιν ἃ Βηῖγο Ὁ} 881}8 ΦοΘκΊ τα 
ὨηΒηΐεβο νἀρίην, 208. Απροῖοι πγῦ ΓΑλΙε οἱ δο νρσγρβίθηϊ 
ΟὈηοχίοβ ὀχεικιϊ πᾶ 5λ6 νἱήριαγ, 307. Κι δ Αἰιμοὶ, Τοημΐα 
ΘΟ ΓΡΟΓᾺ εἰξεπαοιιί δι. {τ δ υἴδαο ν] δι τφκο}υ) οἷν ἀθίιξα οἱ 
Ἐρτήδδ Πδηρκῆββο, 253, Κ}46 [δ αοῦν, κ} ἀητ8. ἀ6 ρθὺ- 
ο8ῖ0 οὐἰί8}} ἀν οι!, αυοῦ Ποοοὶ Εσοθεῖ. οἵκὶ σθν ὥμι 
Βοιηϊπδ, ΟΧ, οὐχτ, Οὐ}. γουμοσθθ! Δ η) δι} να γίδϑ μεο- 
οδί! ἀδθυ ἰοηεα ἃ Οὐ γη]]ὸ ἐγϑ 88. Ζυ θυ 8 ὁπιθ8 ΟΥΙ βία ἰβ 
Ῥοοοδίαια θχοϊααὶ νἱάϑίαγ, ιχχιν, οὐχχτμ. Οὐδ ἴθίσθγα 
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βϑηγὶροίηρί 18, δῖ βΊ θυ 6118. ἢ ΘΥΘ ΑΒ. Ὀσεο ΓΟΤΠΛΑΤΟγί- 
Ρηκ,αὐυσροβιίαξ, σὐχχαν, οὐχαν, Ὀινία ὑθ ρτλεα εἰδυ δεῖ, 
ἔθη ΠΗ 91 σὐῃθόυελ νυ ἤσοιγιορ δου Γι Πη.,8 Ονγιΐω μεσ 
"αῖϑι εἰ φυληῖμηι δὐθ 086. μεθ ϊρηίβ, υἰχχηῖςν ΟΥ̓Χ Χ ΤΗΣ 
ἕολχχιν, ΕΒ) θυ νδυ 8, ὨΠΠ Πα Βυθν δεῖ πο} ἃ )εῖ 
δυχηϊὸ μὰν ΓΟ οἸβοΈ σι συτχνε, εΤαάσ για, Ογαιίυν 
ϑρίγίτνα δοθοξαυ, ΕΠ 6 ρ δὰ 8 ΠΡ ΓΙΆΑ Πα γὰ Ξιυ ἀτορε 86 σ8- 
γαῖ, οὐχῖνι, ἸυΔαῖνβ, δἰ τα δύ [08 Βι09 Βαυ 8 δυριεπιο 
ἀφξουευίοϑ, ἐμ ἐβίθγῃυ δε ϊοῖϊ, ἀχοχ. δόῖίοβ τϑατγῖν- 
Τ8Β εἴπ 185). θθμθβη) ἀρυνάδοΐεθ, Βα] ΓΘ Τὴ ΘΟΌΡΘΟΗΙ 
ἀοίθῖ, ὁχονπν Οὐδαΐσ αν 806. ἐθηξθολ αι. ρΡ᾽ 8 τοραρηρ 
γι μο ριὰ, χχ. Ουεε νοι 986. οαρθο Ραρίϊειιιο 
δια αυπαύυδι ὑχδιί πδπλο ν᾽ ἀστηγ, τον ΝΏΙΙΗΣ δὲ 115 
να θαι σού ο θ586 ρ γυτί σαι ΒΑ ριϊκιμα, 46. 40. }00}8 
Ἰνεδ σε Ἰοσυῖη8 θαῖς σαν ὦ παν σον, 08. ϑυ]υκ Γοδᾶ- 
ρλ ΖΓ] σου τηνον ον ΘΠ ἰρ υνο Βὲ με ΖΑ ΓΙ με ϑοοῖρησπ, 
ψο! νεατη κα] μαι ἀμ Ο8 κασι τπ, οὐ Πλ 18 ὑυϑοϑ, Θδὰδ ΓΟΠ- 
βίαι, σοιν Οὐ 0 κδ δα ΟἸΧῚ βό!ὺ Βαρλ σαι μΘΟΘΜΓΟΤΗΣ 118- 
85 ἐθυ γι 290. Βα ριι ΖΗ 08 κβουγυυΐϊα! 5 ΠΗ ΓΙ δ αρ ρ6.- 
Ἰδιϊο πραγ οῖρφα ἐἰποϊσϑοθ. 301, ΟΥ τη] ΙΒ Ὁ Ὁ ΠῈ 11 
ρολ δ 10 ΒΑΟΡΑ ὨΙδ. 10 οὐὉ ἢ γα ΙΟΩἾΒ Δ Π 110 1. ΒῸ0 
ἰσιαροῦν εἰσι ῇοδι, 2 κθ. Οὐ δγαγδιίη!β να γθα θυ} ΑἸ πῇ - 
{{| το μβίουε ἰόχη, 914,1. Οὐ φοῦκα οὐ θη) 5 10} θριὶ- 
βίη πῆι εἰ βΒΟΓΌΙ ΟὨ ΓΙ Β ΔΟΟΒΡΊ8ΒΘΠῚ, ΘΥ̓ΔΏΨΘΙΖΗΓΘ μοῦσα 
πυλϑιϊνϑϑο, Ογτ κ μγα: οαμῖθμ. ΒῸ 4 ἶϑ, ΓΘ} ἢν ἑυτροτγὶβ 
(ἰδ είδει κὰν Ἐμοδατίθια ρτγεϑεοιδιη. δὲ ἰγα ΒΡ Ώ θΒι8υ 8 - 
ἰσῃ ΘΙ οἷαγο οαρτγθϑαιῖ, ϑέδι τι. Β͵μ8 16 ΤΡ] μγββδθα 8 εἰ 
ἐγὼ θβδα αιαὺ διό 6 ἰθ ϑνομίογωιι ον συλ, δὲ μογαρὶ- 
ουἴα8, (σιν. παν δϑι 80 θυγια ναὶ δἰ να δι, ΑἸ ρσιλεὶ 
ΒΓ ὦ το λυ σι ἕὐνν ὑσγι. Ομ. βόηθα. δ ΟΣ ΓΙ κα Ἰθτὴ 
ΡΟδὲ σουὲνογδθοθθ μαρι σψορδνις, σὐχιν, αὐὰν. Ἐ}}8 
9. δυσῃεγιϑιιθο μδοροιο σοοίγ)η, οδ] ὩΟΠ 85. ἴῃ ΟὨ - 
Βὺ8 σουοτγιμα, οοχχσν, σῦχαχν!. Πὰς Πα  Βατὶριίδ. ΝΌΏ 
βυδηροιοογαι ϑΘΓΘΟΓΙῊΙ ἐπ σου δοΓαξ τ ρ ΝῊ] δι ρει}. 
τ οοχχχυτοοχ συν Κέα ὁ Γοπβρογδιϊο 90} ρὲ δοορίτ ρδ- 
Ὥρα, ΒΑ ΓΗ, ΒῸ ΡΟ ΠΒ ΠῚ οΓἕὰ βδυῃιαίητ, ὑὐα]κ δόμον δΟὶ, 
ΤΆΔ Ογο {86 δῶ τ βΌΤΟΒ ἸΆ}}18 8 6 δ ογρο τ ἢ, οἰ δαί ἡ π- 
αἰλίπι βοηβιθ8 ΒΡ. ΠΟ Γίν ΒΠΟΓῸΩΣ 8ΠΟΓΟΓιΠ 1.) ΘΕ 0 6115 
σοθγημιυγ. 324, ναὶ γι. 10 Θονιρι γδιυ ἢ ὑδθοον ἀδδυτγὶ- 
θθοθο ἔσο θμῖθ πνοϊλυγ Βἴρῃ) ἐροιτηα, σοχυααν [ἢ 60 ἀδ- 
Βογί θη, Ρ}5 νθ 8 ἂ0 ϑϑυΐθ! 8 4080 ἰπργὶϊ, φοχετιν 
οὐχ. ΝῺ) αιοβ ἀθυ το θη μΐοοΒ νου ΠῚ Πρ ΓΟΡ, ρΓΟ 
808 ΓΘ͵ΡΟΘΥΙ, ἐοχνι Π| Η ΡΥ ΘΌΓ ἢ δῆ υυ8. ποὺ διψυδ- 
εἰν χιααν σύχμιν ΟὙΓΉ15 ἀρὴν α) Εὐπ δ εοτίμίο βίγα- 
ϑαιπ πεξοιίογι σοχῶνσα, ΡΒ 1} 6. δα 0}. ἀοονῦμ δι 
β'η Βογιρίυσγαγιαι δςϊλορ δῖ γι! ἀρ υ το ΚΌΤΑ νὶ ἘΞ. 
φογοὶ αχμννοῦχεν, Οὐ διΐῃ πὶ δἰ ριιβν Ὁ Βα ρ! ζΖαλα ἴα 
οἰΐϑ:} οα ο 6} 8, δ 6 ΓΤ ΕΘ 8} δ. σθρίΓ) ργορτῖο Εεἰὶ- 
ιβ4)8 ὀχϑηλ] με ΤΩΝ ἰΘΡΘ᾽ ΠΟΣΌΝ! ΟΟΧᾺΥΤΙ δ ἸΏ Βαύθ Ὁ. 
ἄἀσιι οἱ ορίβυσμρδι 8} πονεῖ οὐ ἢ «ΤΠ ΠῚ Θὲ σθ8- 
δἰἰηέρ δαθον, 390. Ὑιγευϊδα δι. σγαι σηπν 0908. δὶ» δὰ - 
οἰθβὶ8 βδρατϑτῖ ΒΟ. ΡΟΕβ6 για ϊοανῖι, ὦθ0. διῶ ὨΠ6 081Ὼ 
γοσϑὶ βροθίο! 8), 290. Αἰ πγητν. ἰηοογμοραῖη, κὲ δα 
ἴῃ [ἘΠῚ 0}8 ΕΠ 1]6 8 βἰδίος, 118. ΑΒ 788, ηἰδὶ ρυβὶ πα} 
βΒΌ δ), μι γοοῖα πηογοδάραι ΠὺΠ γοοθρίυ γα ΟΡΟΌ ΒΜ "87, 
υλὰ ἰηϊδγία 46 18 συπκιλίη δε, 987, Θυοτηοάο ἡπτο" μρὴ- 
ἀσα) χυρά αἴ γι δία ὐ Ποτηϊθ 85. π22) ςροπηιμν σίονίονα 
Ζιαϊοαίμνανι, 3.6, ἢ ἀν αὐ ρογιὶ γα δ συ ἀοου , πα 
ἐπέθγιτύσοην)ς ὅ2ε,, Π8Γροιου 61 δῷ Αροϑίοϊο ῥγεθυ ητη, 
ἀς θἢ αιτϑὸ δὴὶ αὶ σοί 26, εἰ ορυτίθηθ Βορίβ ἱθίδτμτο- 
18 10}8 οἱ, Χ28, ΡῬγοχίγυπι τι} ΔῊ ΘΟ ΓΒ} 8 ν ΘΟ Τινὴν 
Θὲ ΒΏΡΥΘΤῺΣ ἑαυτοῦ! ἀἴρηιν, 350, χν, Ῥονίνολην, οἱ σὐπλρὶυ- 
ἰδ Ενϑ αι μ0 1} ῥτγερἀϊσαιϊοπρην, ὑγὸ εἶσθνο Αὐτοί ει 
Ργοόχηθδ πτηνοῦ δαραῖι, 227, Ηϊοτοβοϊσυν πα θα! ἰδτη- 
μίατε μουν 8 ἀϊγυ λυ) ὨΘῺ ἴαΓΘ ηἶδὶ δ ἤρα ὉγηῸ αὐ, 
οὐο αὶ ὑπ ὰθ ἄδειο ορί αἰ 61 ἢ8 α 510 2} 9}. Ἐθγο αἱ οἵ)» 
Ὧ68 6}05 ᾿δρί6Ά Θρυργδοϊη τ 0 Π| βιυ δΕ ΟὨἶλ ργρίοχι, - 
ἀφίχηθ δὴ ΠΠμ] ἐπβί δ γε). ἰμαηίϊργ δα ογαγοῖ, 
Ργαϊοιλ χα, οαὐν. ἤηης ΟΠ ΓΙΕΕ ρτορποίϊατῃ ; δὸπ τς 
ἐϊισωοίμν ηἴσ ἰωρὶς φιμεν ἰαριάσηι, εις. (Μλι ἢ. χχιν, 2), 
οὐαὶ ποπηΐϑὲ ἴῃ ἤθε οὐυσὰΣ φργίδοι δ δϊπερίθδωιν ἀ0- 
ΟΠ ΒΒοῖ, ΜΘ ΘΠ Δ ροκὶρἃ ΟΟΥγοχῖθβο νυ] ἀεί γι ταὺν ἀὑχγι. 
Τρ Ὀυτγῖ" ἀοοιγίθα σου!θεβῖο νἱγὶ οἱασι Εγωραι ναόν, 
ΟΣ απ. 1181 ΠΕΟΘΒΆΔΓ πὶ 188 Οχϑι θη ,οὲ αηδηΐ αν δα 
λανθίαγ 68] οἸ 8 θ 168, οσχχχν. ΟΥὐγΙΠ αὐ ὀχμοπεηάο- 
τυ ἀορπιαί τα) Γδίϊυ, ΟΥΧΝΠΙ, ΟΣΧΙΧ, οαχχ, ΟΠ. εἰα 
σΑ Δδὶβ ΘΓΓΟΓΘΒ ΔΒ 0Γδὸ ἀΟο ΓΒ Ορμοβίίοθ ἰὼ εἰμ άϊοξα 
τΘ μ] ρτιΣ, χχιχ, Πυρώ δία οπιηἷδ οχ Θογιρισγια, 6 0:6 - 
δ γεῖαι ει γί ΤῈ ΓΑΙ ΘΌ Εἰ κρΡΓΡΡΆΓΘ Βα ακὴς Σ ἀρ 48 
ταϊ Δ θ08, χχα, Οὐδ οχ ΒΟΓ  ὈΓ γα 8 ρρτορΑγθ Π01] ρὺ- 
ἰσγαϊ, 880 ΓΟ} 1} ἡ δασοϊθβία βιϊ.ε8 ἐγα ἸΠ Ον 8 ἈΠΟ τ ἴδ᾽, 
ἀοίομ τι, οσαχ, ἔα πτοβ ἢ δη  βαη 18 δι σι ρι τίν, σχχχὶ 
215. 233. ΤΟΊ Θγρ ΓΙ δι γι ϑρρι ναί πα δοπίοταυπι νὶς 
οἷ ᾿ρϑρ γείϑ μυϊδθα!, οχχχ, 215, 23. Νοῖ δὴ ΠῚ ΠΡ ΒῚ 
8 οδίβοπϑημ, 80 10 ΒΉΣΕ βοτύρτιει δὶ ΠΗ ΌΤΙ δεγιμίυ- 
ΤᾺΒ ἸὈΓΕΓ ρτρίϑη ΐ πηόγετ, 334, νὰ. ΕἸ 8 πιρίδούια ἴῃ 
ορφρυκηαηθίκ σοὶ νυ, Φυβφοῖθ, εἴ Ἀφ γοῖι ἴα 40.418 
βεϑοῖ, ὄχαχι. Οὐδ Γι Π!8. ΤὩΟΓΔΙ8 Ὀγεοθρίβ ἱγδοίϊατοῖ, 
οαχχι, Ε]ὰ δἰγ!ὺ8 [80}}18 8ὸ δ τρ  οὐθδὶτοιιθ, 336.) ὙΗ11, 
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860, “1. οαχττι, 158 ΟΥΔΊΪΟΩἾΒ σνἰτϊὰ, 324, γι, 360, νἹ, 
ὁχχχα, 210, χ3... χίσας οὐχχιν. Οὐ γν ἐδύβὴ {ποτί!, ἡϑΆ,ς 
ναι, ἐδ, νὰ, σττχ, δι ὅς 284, χνη, σχχτιν, Σ0 δ Ρτωτοιηι, 
ΡΙῸ 1 το, τυ μυγδ ΤῈ σεθΊ ΓΙᾺ. πεινολογ ας. ἀρ ιτα τὶ 
ὑχυ, Οχν τ δ υ5 νι δο αὐἼ1α ἔπ γε γθηι β θκορα 5 Γοιπει 
109. Ον νην ἀπ} ΑΓ 01 βοαἷπα ὑρόγα, δοια, ὙΘειις δου, πα 
δύ 5 τα! ΘΟ  ξελι ἢ ΘΙ 5 ΒΘ 1}8 να ΗΠ ΕΓ Δ ΟΤΟΡ, ΧΟΥ͂Ι, 
λύνει, Πιιη] τό) 8. π᾿ ματα γισοημι, 94, νὸν, ΟἿ] 
βΒρειοα 6. ἀπ θα). Γταμαμ ΕΑ. χα δ 11 τμκὶ 
αι, 3 87. .η 5. Δ (δ πιχηδίηα δ ριβλοϊα ποσὰ ἀπαρροκία 
ἰαγαον θ Δ οἴη, ὁ ἐς, νὰν νην ν ἴὰ δὰ ἐαπο νέαι τς πὸ- 
ἴδηι περορλ κίας, θά ἃς χ, Εν ἡ μίαέομα, Οὐπγο κα ἀρ θα ΠΟ. 
Νιι Φηϊααι ἡ Ῥαβοαί σοπειαδνης 30, 370. Ομ ὧς 
Θρ πιο] 8.1 Φυ αν 6705. θα 5 ἐμδιτ ρῖα ΘΟΕ ΘΠ), 
ὅθυ, ὃγὺ 1 εἰ6 ϑθ διὰ ἐπῖσ ο ἢ 68] ιπντῖανοιοα, 8 ντηῸ 
ΡΒΓΘΙΝ ἄν, ΠἾΗ ΔΤ ΓΝ ἀν δ.. ρτερἐρ ἢλικβα θ., Ομρθνα σγτ5- 
ἀδλ ἀορόγάτα, χοῖν. Ἐ]βύίε αν πε δὶ ψαπσιι αι ἀπ σΠ10 
δὲ ται σαϊροθεϑθαν, χοῖν. Ορόγα (ἴγγΠ}» ἀυρροείῖα, χονς 
Ους ἐ75 υϑυπί τς οἰγοπαείρσιον αὐ απ κί ται ορίβίοια, 
ἰβγόιοι δ ἡμα 16 ΤΟΥ Ἰα1| ται μου κτογία καὶ ρηβ.374. ΑὐοίυΓῦ 
ποι θκὶ πυσμενρ ἐγ σεσέσδισε οι, Δ50, ν, ψὰς Ομτοπο- 
Ἰοσίη. δ᾽ικ ποδία ἰιθογιμῖα, ᾿ρεῖαβ πο φαὶ, 308, ΒΉΠ5Ὸ 
ἃ ἐδιοιο Τοσα ἰἰδίιε, 358. (ν γι τα ΡΧ Ἰσθθη. ΒΠῊ5 
ἀππηάοσαφ βαυτρ πο Θχργοϑεῖις 9. ΕΒ ΌΠ ἐΛεογελοοῖ 
παρα ἐμ μμὶ, 11. Α΄ νάνι 5 ἐγηβογίριθα δὲ οἰλαϊαθ, ἃς 38, 
24, 27, 30. ἀξ. 53, 53. δῦ, Ὑὰς ον 118, «10. 190, 4193.. 140, 
ιὐῷ,. 193, χ40), υδὺς 06. δι, 33Ξ9 5, 
γε] 5. ΠΕ τς ἃ τ ΚΈΓΟ ἢν ΟΥκμ 8 [πὰ ὁ} φούδθαι ἐμ! ἢ- 

58, 1. Ὁ ρμ δυο τυ δηνολα κα, ΠΠῚΡ ΘΑκοῖ, ΧΟΙΧῸ 1 
ΑἸιατ χασψ 8. 8. αεδίγο, Βοηναμι ᾿ρχα τα ΠῚ ἀν χη ΕΧΧΗῚ 
ΚΧΧα, Θε5 1} Γὰδ τίι οὐ δοΐδιυγ, παλινψα αι α ρᾶμαμ, 
συμβῆ, 410. 
ΟΥ̓ ΑἸ σϑη γί οἱ ἀαθγεῖα 16 18. (οἱ οχίοπιρηγαῖοθ 

ἀσοιυγαμ δομοίοηδϑ Πιιεσὶε ϑοηαθανῖ, 4108 τολρίοίαν, 
Οιχχιν. Οὐδιη ἀρ Εν ΟΝ γί βϑι1ς5. τη νεῖοτῖο οἱ ργυίαβείο- 
μόμι ἃ θρειζαθ 8. ὀχίμαραϊῖ, εὖθ. Μυσὺβ ρ᾽ πάθῃ) δὺ 
ΑΙδοττο, ργὸ 0κ ἤιισα! (πγῖξε! ἴω Επενατίβιῖα ρυτα- 
βδύῖίας δι] {05. 6χι δε τπγὶ σύχχ γι οχχνν Ροὸγ ππιρὺς 
Β τα θν π ἢ Ὁ 11}. συμ δ γθὶ κὸν δι μογο ϑαύγαιμδυλα 
οοθἢοιμα!) υυΐδ ἰϑδι τα, 359. 

Ὁ 
Ῥηιοῦ Ἀν 6 γα τ 15 Ὁ ΒΓ οΥς Ὠγ8}118 δἰ ἢν μι οἾ 6 τ ρ 06 }}- 

ἴη 5,49}, Ψ σοι δι ααν Ἐμ ΤΠ] μας 350. 5υα οι Π ας κ}}65 
οἴϊορν, ἐγυμμηΐμς, υδή. Ἴδαν δρόκεβ σὲ ΠΑ] δα θὰ ρΥας 
σρρ, ΜΌΤ, με ρθθ δ ναίργείαιβ, ἀ0γ, Πα ηἸλιον, ργυ 8 
πΟΣΕΓῚΝ μηγου ΠΡ Αὐτοί πιδιι ἔπβρΊγαν 307) ριρῸ8 
δἰ πϑ ΟΣ} 2) ρος ορδρίστι ΥΣ γερό τοι θλα" οἱ ἀοῖπα- 
ἀπσὶ 254. ἔρτνοῖκ νέα πα Πκ βίρ 6 τα μοῦὶ ποθὴ μοϊθεὶ, 254. 
Ἰ)λγηρύ [χὶ8 ΟΡ ἀσι γι δὼ) σόγρότα Ὀη ΠΘυϊ, ερη 6 - 
ματα, δῷς οὐχ ν. Εο αι ἀράβϑα δαγρορη θῃ πη δαμὶ, 
ΒΡΙΓ 5 ἀρ υ Π δότε, 25. [τι ΠΟ 1.111 ἃ ἢ }..8 ἐγ ρν 
τα πε δὲ ΠῚ ΡΒ «ἢ ον 69.352) αι σα 815 Βοιῃἰ)Β 8 
ἀτθαν δ σοι Μι! εἰσ! 15,352. ὅπ οὐγρονο αθχητι. ὑΓῸπ 
γι Τβ ΓαΠΘοίος [16 δἱ ἱπητοϊἀοῦίσο γι 6 ν ποταν τω, 
“Ὧν δαθιῃοη ρα, σοι είθα νεῖ, βοοι δὰ εἰὐνιν σε οἱ τανε, 
εἰἀρθηζηδ ἢ ἸΏ ρΘΓΆΙΟσὶ βιε δ δον, 313, ὐχνν σαν 1110 ἀὉ 
Ἰοΐο ὁφοϊἀσσ οἱνη θη ραῦο δῆλα αἰ ν᾽ να ἀρν σα Χ} 11}6- 
τα ΔΘ 51,ΟΙ,κινίοιχν, ΝΉΪοΡὸ Βαυγὶ Ποϊύγατι νϑεριητατ, δὲ 
δϑοὶβ ἱπχλο αι ἀοε αιμφσθο το ϑκερ αἰ, ϑοϑίοιχν 116- 
πη ὨἸ 1 10 6 858. 8} 8 ἐα ΨΊΣ ἢ [11 ΠΟ Π 1} ΠΟΤῚ ἢ. 1} 15. 185 
Ῥδνδι αι ΠῚ ΑΙ ἰΕ81 πῆ, 331. ϑονσμθε ον τ σἅ μ11- 
Ζιϊονθαι θα. γα ἡ Τὰ ἀ δα τι ροτ ρχογοϊδιηοβ ΕἸ ματι, 
Ἵ, δ. τ θυτυῦι οὐ θη αἰδοῖ οἱ ΟἸισιρίβ, 307, ΑἸ το 
6108 δοιΐαρ 0 κῶν ἀπιιαθνεσ, 88, 0» οἷκ εἰσ ἢ ὄχ μᾶ- 
τρβομηὶ, 133... ποὺ εἰσὰο εὐτὺς ὦ 41. αὐ θεν 411 δα τη, 
οτπι ὅσια το τι δηΐϊ, 199, Θρίγίτυ )61 νυν αΐατ, 952, 
Τὼ βαϊυϊηγὶ θα μη βί ἀαιτὰ ἐναιεθεο θα, 82.307. Βηήρηιια 
Ῥη δὶ 6 ΟἸε]51.. ἐδαιΠεσαϊουν ἀἰσα ον, 148, 147. )ιρῃνο- 
ἅτις ἀδί δι εἰσται παν ΒΠ τα 4 πῸ σα ρα πον. ὅπη σὴ! 
πα πὰ ΟἸ γ {1.}ε θα τν 1 88.) ΠΏ Π|4 εκ αὶ ΒΟ. τα τῖκ ἡ α 
δοηαρμίντίξ, δ όνντ, θην ψ τ 8 ΠΆΝΩ.) ΠΡ] υ8 
ΘΠ ΡῚ  ἩΠ ραν δ οσετόσ αὐ ἡ ΒιΓοσηι ἰσσιπῃ, πο αι. οἱ 
ον μόνα ἀσοϊάταῦς ἀπτὸ ἀτίδαα! Π)ὶ, 217. 

Δ ιπαϑορι ὰ (Θ,, δόμ πθ.) α' Ονραθῖο μεγρογαν δ0οι- 
βαίδς Β6 ΠΙΆ}. ἰὉΓ6 Πρ βς ΘΌΧΧ ΧΗ, ΟΟΧΧΧΙΝ. 
Ῥαιιαϑοδ 8 (ΡΟίΓΟΣ) ἡΤΠπ8. ρτόγθαις ὦ δα πη δ ἡ 8 Π 00} 

μρμιΐπἶε, ΘΟΧΣ χα. ΒΩ ΡΌΪΑΓΙ 5. 675 ΕΘ ΘΏΠ 8 116. ἐυγρογα 
ΟὨ γι οχ γε εἱ σίηο ἰγδηββεθαῖδη τ τ. δαοίο, 
οοχτχθτ,, ΑἸ. οὐηβάρια. δυοίογίβ ΟΡ 6 σούμοῦθ 
Ομγῖξει ἰὼ Ἐπο! ἀγιβίῖα, ποϊαίασς συχχχτῖ ἡπερ Ογδθο. 
δι δίογι ἀπ ηνθ, δίδὶ τὰ ἀπ ΠΟΘ ΚΊΒΙ Δ} Ἰούος [ᾶ- 

πλρῖν αἰ νογεία σγ ΟἸΆΒΓΟΤ ] ρη15. ἤπστα νλ δ οτατῃ ΠΗ ΔΠ1α- 
166, 316. τε σαν! σηνηκναν, Πρ σΡ5. ρΓωρμίοῦ 
Ἰααἱ πηίατην ὅι ἰόδεα ἰερ αν Βἰπτογίη, αϑϑς ἐμῷ, χιν. 

{1 π|61 ἀν. ΤδΊνβορια, εο ἃ βρη) ϑθογιο καθ 08 
εἰΐδοιαβ βοἸογοα πὲ ρη σὴ β 4}. ΝῊ οἱ δι βλθ πη 1ὴ δι Ππ 6 ΡῈ: 
τὶ, 361. Υἱβιουθαι ἰηιδισίἶβ ΘΑ Ρ]δαγὴ τσὶ ΝΑ αοὨοθο- 
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ὨΌΒβΟγ, 4081} ἴρβθ σαὶ νι ἄδυδι Ὡρϑοίθ δ ,361. ΑῸρΡ6}} δ- 
νΓ». Π1Ὰ σα Ερθοῖμ). τίποτ ἤθ ἢ ρθε, 09... ΕῸ σοπερο- 
οἷο ἐουβισιι δ σε δ61.0.,1ν ἕαι δι μτου 1 Σ πθο ἀθῖ8 
τοβρμόομαν ἀπ ΟΔΌΓΙδΙ ἢ. εἰ! ποθι, Β6: σπα ΐΒ 
ἘΘΕΙΟ ἀδοο γὲ0. ἴθ. 58 8 ΙΚΟΡΙ ΠΊΌΓΒΙ 3 ΠΠ ΕΓ εν" 
Ε}1. τῷ, 
ΠΟ Π 5 Ετοσν ρσον Βο  όγαῃ υϊαῖοδ ; δἱ Ἰσε Β Ὗ δ 6- 

ΤΙὰκ Τοετ ΠῚ σ]σοδίνυϑ προ ιν απ: Πα 15. 08. {π 00 
συ ρ σἤ 11 Ογ τ! Πα ΒΡ, δὲ δηρηθ τ. ἰδίωγιαιϊης δα 
κτίσαι ὁ ραργόρυηι, 69. θα 6} 15. ῥτορδοιία δρ μέρ 8 
8 πα π΄ ὁ ηρπΐς οχρίεο, σία, δ{{πἰηΐᾳ, 172, 
Ἐπικι μὸὉ τομη ει οθ. ΔῊ ἀραιροτα δνομίας ΟΠ ρί Ἐπὶ 
δοσυπην 1’. 69. ι πΐθ. ΟΠ δἰκτὲὶ τυμοιὴ ἐριρει [ΓΘ 
γε  χ ἐν  Γ]Ο 11 5 δὲ ατδο τ Πεβιυἷδ τέτθῖες 999, 2άθι Ατι- 
ἀπ γι δῖ σύμ αις ῬΟ ρα λίπ ἢ. ἐὉς ΤΠ] με θη ἈΠ Π). ΘΠ Π11ι- 
ετἰανιὺ, ψϑ, 92. Η οξυν γε οπθα, πηοτγ σαν. συ ξϑίδ- 
ἴυγ, 30,2, ΕἸ 5 ἐδ ΤΟ μὴ αἰττονα, δτ γε δ ΜΠ ΟΠ πα ηὶ; 
48 ναι Ἰομουγί οὐ οἱ ἐτμιμανῖον ὑνγ]8 Ὠθδίοτ οἱ 
ΟΒγυξοβίοιμης, ἐχεν, ταν. 
θαν1 εἰ ἐφ θτὶ ργαρισίς 5ρίγη!α βαπείο ἀοπαεῖ δ οἱ, 

209. {λΝ188 οἷ ἃ πρΊοβο, δ8 θα ϑριριίϑ 88ηυ{ὶ ἰθ. μίε- 
ἀσθ ἰσοίωκ οβὶ, 219 αν 8 εχ ργοβαρίᾳ (Ὠγίεθιε, 175. 
Βανι, ποτ Ομ 181) ραϊοῦ δἀορίῖοι " αἴθ] ροιαετὶι, 151. 
Οὐγηβ ργινοίροδ οχ δα εἰ 9 ν 15. ἔμαη!, κὰ ΗΠογος 
ὅθι ἀἰϑι τὸ Γοσ9εθ σδοευς, 171. αν ὈΘΆΛῸΒ. δὲ τνᾶ- 
βυπ δ, χαπα ρΊω μαι θεῖε, 57. ΟἸο 1 ἐχ παι σα 1 Ὁ 
{γα ἰναῖο, οὐ, αἴ. μοοσιδυι ἐουἴθδρα 8. 651. Νὰ δ κοὐ 
ὨΟΩ δὲ ᾿ϑἰσααι8 γομρτοδομάίθο, Οὐἰκαϊ δ σα 188 
θεῖ. ΡΠ δηλ δὴν μὴν ρυεῖ πηι ρδούδίηπ, 27, 
Βδοοα ὐ οὐ τινος [ὦ εἰ ΠΤ δὲ απ} βσὸν ἀνθ ῖ οἴ 6 εἰ. 
γϑβυεμαίυν, 28, Οσυ!υτ ργανὶ ἀθηι 6 11} σοθ πὴ ἸΗΟΥΎ ΤΠ 5 
σονἤδοι, 98. φο) θὰ. ἢ θριο) 6185 μγοιχί, 28, 
Ρὰγ Οἰϊνδιι πὶ αὐουϊο Δυβαϊσαια τα συ σττς 6] 11 (Πλε13- 
1} ἰ16. οἵων ἢπ το ϑ ἀδέθη πσααν πινο ϑῶμ, χϑ, ὃὃθα 
πι6ὶ ἢ) δι θθ ἢ} οομθῦδν!, 28. τὰ ρο πη υἴθπ), 
εἰθόσυ 86 ἰναἶβ8ο, δὲ ᾿ς οἰτπθτο βρϑήϊξαρ, πῃ θ φχὶρι- 
τὐῆνόγι νη ιε, 28. αν 1}. εὐδιογγδι δία ἰυοῖ8. μύβῖ 
πὴ), ἃ Οδείαιο ΠΠὺ αρδοοδιρηϊο Προῦδιας, ὅΤ. 
(σι μη] τοση τ ρίογ αν ἔοτα ῥτφιχῖ, 940. 
θαι μαγα ρεύσαῖα, 4ππ πὲ ἐτΤΟ Ὶ μαι ἢ. πα θ6α,, 980, 
θαι]! δεο]υῖθ, δὲ σα τοβαὰϑ οτ αἔι8. ὈγυΒιυ85- 

1}, 1δ], 
ὈΈΒθόσα ὅτι δριτιία βαποῖο Ἠ6]18. ἐγαοίῖαν, 209, 
16 Γρυτίο εἰνρ ἡροτίδβίβ 80 ΑΘΟΒΙΟΪ0 ρου τονα, ἢ νὴ ἢ 

11. 955. γι ἃ {6 δ᾽ ὀρογιθιβ Βοιίβ, 298. δι ροτπ τὴ} ἢ - 
αἱ οὐξαβας, εἴ αὐ νοηΐβ )ομν  ργεθ σελ), 228, Δα 
ἀν!θοῖίο οὶ ἃ ἢ θ.6[ ἐπερεοίδυάαβ πἰπιοιρ, 228. 

Ἰλεπεοϊοσυνια, πριογία ἔν γ8 ἘΔ οΓκ Ὧν ΘΟΕ ΟὨ ΘΙ, ΖΙ ΓΟ, 
32η. Οὐβ} ΘΠ τ γοίη τ ὕτοὸ ἀρ ηοια, 328. ΒΕριαν κἱ 
Ῥδοσδίονθα Το ρα 1 598, Οὐκοῦν βγροῦπιὶ Σοο 698 δλη- 
οἴον ἑμνουδηζίαν ρὲ μτὸ ἀτίυποις. οχογθάῖθ, ἃ (τι 
4" ποσηγδιο ροείίυ. 328, 18. ρτίανηβι, Πίαν. 6 - 
ΟἸρδῖδο μγὸ ἀν {πελ18. Θϑοτ εἴθ. Οἱ αὐονθηι, Τ6- 
ΓγΟΒρΏΠογ, 328. Θὰ} ἀείατις ΕἸ Ευο!ο δια ὈγοθυΣ 10- 
νοπΐαγ ἀυοίσι να ΟΥ̓ τΉΠΠς 228, ΘΘΙΩ ποῖ! ἔγθ8. ἃ Β. Ηἴογο- 
υγτθεν ΚΟΒΟΊ ΔΗ, ἀρ ἀ6. ΜΘ Ή 15 ἅν μίση ΓΤ τῷ 
Ὠατγγανογιῦ, ἡτος τ, 3786, τη. 
Ποῖα τα 68 Ὲ ὙΠ χὸ Μαῖα, 146. 
Θοιμοιγιβ ΡΠ άγυὰβ ΠΠοέμσοβα Ριο]ου θὲ ΒΒ δ ἀρ]- 

ΒΗ οὐταίοτ, τρροῖὰ ὁδ πογιμεμτίβ ἰεμιθ εἰ γγομιθίκτ τὴ 
ἀυερι, 68. ε 
ρα οῦσηα, πῃ 818 ἃ θεὸ σοράπογθ δἰ ογἀϊθαίοτα 

τθϊνογβύγμαηις ΤΖῶ, 3 
θρονί ὅπ. μὸν Βρσίτσ τὴ βαποίητη οὐδ! οὐ γ.380, 

Ὠρροβίτοι ἰδ ΟΒ τ βίο μοῦ ΒοΟ.δ ορϑτα ὁπ! οὐ ρη ἀπλν 12), 
ὑδρτγθοδγί. Οὐ ἀεμγοσαθαὶ πιδ} Γαϑε ἀρὰ Δυάδθοβ 

Γουλ] 8. 185. 
Ῥοβρδγϑίο γρηιογθηῦα, 38. Ῥγανὶ ο͵υά οἤδοιιβ, 34. 
θοἰγαο!οπθπὶ με], δὲ ἀν γε μίθβ [μο γα ἀοίνθιυνι, 19. 
ὕλην, Ὁ6. Πρὸ ΠῚ ἀν] 18. Τα βυθοῖ αὐϑὰ ἡα μἰ Πδεῖ, 

91. Πύὰ αν ἸΠΡῸΣ ἰθεο Εδιιβογα πε ρημδοὶ, ῬόγεαΣ, μἢ 11 080- 
ΒΒ πο 1 διοίοι. Μὸὼ ἰρθαῦ 91. Θεσδ ἀσπνὰ ἈΠ... 86- 
δυτα πὴ σοη 188 ποῦ }Π105.13}. Πϑυν ἃ Πα ν} Αἰὰ δι, νον 

αἱ ποιπίμρ αν), ΘΧ πᾶ} ἐπ 6] ε118. ον ρτ σα ΠΠ [δ εἰϊπηοσ 
ὨἿΑ Δ01 θόχογο, 91. 10)61 ςοχο ἶο πο η πα θϑίοτι ὨΪΒῚ ρὸῖ 
Ἐπάν, 36. Α βοΊο ΕἼΠΙΟ νἴβαα δἱ θα ασγαι, 1117. Ε11|5. 515 
τα υστ θαν π ΜΠ} 4 τἸανα τ 5. ε ογηλαγο ἢ 8 ὴΝ ΠΘῊ5 

Ροΐερι, θ 6 5} 5 σε απ 6 ργὶθορί τ. πο α}6 ρδι θην, οαϊτο- 
τὸ μοϊογίαιὰβ υχιαιν, 91. Ὀρὴβ Βο ἐοπημρτ ἐ}}18, 90, 
ΘΥ Τ[ὈΙΠοτ αν θδ6 μὸ ΒεϊαὩ 6.90. ΑἸΐυτὰ Εαϊγραιν ποτ ΔΆ - 

δρι.90. θὸ 6ο ὁϊείπνω-, πὸ. αὐ: οροτίοι, 6 ἀνηηλατη 
ΒαΏλϑι 8 ΘἈΡΗ ᾿ξ, Ἀ7. )6 ἐὺ ἀΐλθγα κυ εἰσ - 
τεῦς δα Οὐ Ρ8 δα βεὶ ἢ. ἀππτὰ σου νη θυ 5 ῬοΞΒΟΕ, 

45. 06 ῬὍδο φιὰ ποῖα κυ ηνι οα ρ]οιαίθ, θοϑεο, 90, 
Οοοργθμρυ αὶ πο μοίοεῖ, 127. μοῦ Θ)08 πιι0}}}8 οἱ 

ὀχίγθαιθ πῸὴ σοπιργοβαουσοοίηγ, 93. Πριππὶ τη  Γθπ 

μθμαΐ ρόξβα φοὶ ἔν βεἱ ἀοςύθΓΙ!, 81, ΒΆΒΙ στῶ ργον 
ΒιΘῃ 118 68ὲ Θδυϑιμοῦ ταμχθῃ ἀθ {ΠΠ0 δέϊεγα 46 θ0)09 ἰά- 
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εἶτοο, 83, 90, 93, θ6Ὲ8 68} ᾿ὈΟΓρόΤΘα 5, 93. Ηιπ)δ00 [ἃ- 
ἸηρΡ ἢ υΓ, θ1 Ραΐογ σαρ!!!ο8, απἰ νϑεϊπθ πὶ νὰ 
οδγαὶ σ00 μοΐθα!, 120. 121. δι εἴπ ρεία ἔστηννιὶ ὑϑπδέθ- 
ἀαγινιτασι αὐ γοῖ, 6. Εν, υηαπρα, βίπσατι ῥεῖ, οὐ 8π 
μάρίυ αν βυβήμύγο ἀθαυθαση!, δι θσακ αθ ιν 66} μῖρθρι 
οὐ ἀνα ρορέσξ, ταβι ἃ Π  σπσπαι ἀρεῖ πάθοι, 90, 
λεῖα τὰ ν αν μα 0} στ δ ΤΠ οι 581 ΟὨ188 
Ἰσαμο ἰρξὰ γοὶ απο μᾶῖο ᾿ππτογίαϑνθαν ταν αὐ ἐδ 
κα απο οὐ σαντο ργάνα δου ρι στρ, ᾿λοτργοιδειυῃο, 
Βα δθνε ἐθυϑογαρὶ, 3. θὲ αἰτγισινα, ὅϑ. σὰ. ἐπὶ αὐ, 
Ἰῃμοατ τι β, δέει ρτιποιμίο οἱ θοὸς, πὰ αγατα Βα, οῖο,, ὅ8, δ. 
Οἰἶρα σοι μαγα οι θῖα Βο κα) σα ᾿ποτἸογιὅης 54. Γθ1- 
Ρυγιβαϑ νυ βυθδαοοι, 30, Ευά ν ἣν 95 ὐο ρα θδν πὰ θη η8, 
δά, Νοι ἀσρεμκὶα σομοβιιραυο ἃ ἴηϊο, ὃ, τὺ ἔσο 8 2 8- 
Χίριθα οἱ ἐπι ορ 5. ἐσ 8 ἐεη, Ὁ 3, ἍΤ ἢ ἩγΑ]0Γ ἩΡΡΆΓΕΙ 
πααιουϊψηρηα κα] προ δι δρθαξα αι σου π 
ἰάθη πξϑοσανια 691, 127. ΞΕ ἡρθίαις ργθ διβ, 92. Νυὰ 
6Ξξ ἀπίσν πατ5. [ἃ ἰϑου, κοὴ] Ἰσσογιῃ οριΐεχ ἰὼ συμ ΐτ 
Ῥὰ- δχοϊδίθοϑ, 92, 53. [ἃ οἵη σελ οἱ οχῖγα οινοίεν 
53. τη5 σουϊαας τυϊα 5. ἀπ λα, δὲ ἰοῖαβ τθθηβ, 91. ΝΟΣ 
τἰθθες οὐ ἐμ] 6 ἰσὶϊ δχ ρμᾶγίς Ὁ], 65... ΤΟΘΠ ΙΒ. ἰρθγγαΠ 8. οἱ 
δ ἢ προηναιᾷ οἰΐατα 4 αν τ. ἀρϑυστο ποῖαι». νι δῖ, 
2υ.Νονῖι 418 πἰ ασθγα θα Ζα δ 5] γι Παλὸν 1, 18. 260, (οἱ 
μα μυ 1} ὁ 91 οὐ εἶα βυαι Ὀγοχίιπα, ἐ8ῦ, Κπ1|- 
γογίίαι ργεέθβομπκ σπίδάς ΔΊΣ σε ΘΟΓ ἢ ΗΒ 9}. θ.., 
Οααίᾷ πὐνηῖ, δὲ [ας μγοι! να}, θά. Τὼ. ἀιιυνβ σΌΒΘΓΘ 
ρβιξεολι5 ϑοῖ δά, 62. Βὸ σδνο ἰσγέιονς, θαι τὴν πέρ 
Ἔχρδηῖ, 90. ρα ἐατὰ σα υοῖη ροβτ τα ἕααὶ, 318, 359, 
Γρξὶ οὐδόν αι. 9 18.900, ΝΟ δχ ποῖνγη ἰδ ΠἸζοῖ8 
ὧθ. 6)ὺ9 ρυϊφυίτα ἡ θδαιμτ δ8ὶ. 388. 1)8ῖ υοὐθδνη οχ 
ὁ] .8 ρου να ϑηρρο μογθο βόρναῖα, συσοβοι μοΐθεῖ, [27Ὸ 
Ροϊθοῖ τ δοίθτι Π  ᾽ σὴ οἿἤπθσθιαὶ οί ΟΡ 1 ρτίο θεν 
τίι,12, Ροϊάμβ 681 πυδία ἀδγο 18 1. ἠονμδίθ. τὴ ἀπ 1- 
1Ιόπιὰ8. 414. Βορηπηήβ δὲ αὐ πὺ8 Π6Γ χθ δ ἰδ μη βν [ἢ 
ὁροτγί 8, βογιισηίθα 5. Θὲ ὀρνίθι πΐ5 σαβισι ἴα), σ0 2, 
9.8: μο(οϑίαξλοια οΘ’ὸ συο! αϑογο πο αἰ 8 ᾿οΓύ πὶ μὲ ῦ- 
πσδγε ιδεθιηῖρα, 121. 

Ι5)δ5 ΟῚ εἰ ἔσσγῶ ΘΟ  οῦς δ σϑ]Ογ ἢ αὐ 0416 οἱ ἂτ- 
οπδιχϑίογυι, δῷς 15. 6 πὶ το σα ποβς ΒΕ ΠΟ δ 5Π ΒΓ 8 1)- 
ἔασιν, δἱ {αι} ΓΟ δια πἰ νὸ δα 6} 4 ργδοι ἀὐδο!Β 4] Θὰ 
ὑγοᾷββδ, Οὐ ΤΠ) ἐοοιθο!ία 881, 257, ὑθι8 οἴπύια θ5 Γ᾽ ΟΠ γὶ- 
βδί τ). [ ὈΡΙσ γι θ9.. ἔρδο πη πτδ σαν ἢ ΤΠ ΡΤ ΠΓΌΓΙΠ 16 - 
ἰὸν ἰὼ πού ΐοναμι ἀέχοας ἀἰριις 1716. χ δυαοδηΐ οοῦρυτ 8 
Γα]ερῖ δ, 7 18 ΟἿ δυσποβοίξισ, 139, 1 θα ἀπο Ὁ οορ- 
ΕΞ ορεοχ. 55,60. αι νὴ πρ Ἰομίκίατον, σα} Θτὰ ρτ 8 ΓΟ 
αθῖτὰ ᾿ποσθγαίας, 90. ρα α, σε ἀρ τ χβίσι αἱ οβὲ 
ας, 90, ΟΝ υπηοο, 81 ἤομ 5 Αὐγολσιας ἴσας ἐὲ “σοῦ, 
νθ,(ἰὯπὶ βου] αι οἱ ΔΟΡῚ 5 51} σοπαϊλον,α να τ εν μ᾿ ΡΟ] αθεεδ 
πῃ Ῥο  βϑῖ, 86, 1)}υ1 ργονλ θη μίδιν. ΠΟ ΔΉ ΠῚ κατ 
δογίριυσην ΛοβΕ αἴ δ᾽ α το ἴοι, οἴθο δ. Πα ΙΒ. ὧἀδ- 
τογαπιάνογο, 121. Ποὺ 9 αν ΐη ρον ρδτῖο οἱ, ροϊορι αι 
μαθοιβοὰ ἀσαπτὰ ρογίσ τι τὰ ναι. 22. ΝΠ] 6 9 Κ 81. τὴ. - 
Πρ άιβα, 9, Μαίναι ἄτα ὁ}} γοϊ ἡ Ἰδὲρα) πα} Βα] Ρ ἥδ - 
Ἰΐατα ἐαγνίγε ἔπει ας ἀν, ΕΠ ΑἸ Σοῖη ΘῈ τ 85. τι βογυ τ  , Πα 
βαοῖ, 92. Ο να θ, οἱ 4 η8 στὰ υο]ορίοΣ σαϊῃ υὐος μος 
σεται ΠρΡῚ τοῖο τ ὑοτα δ θ᾽ απ μὴ 6 δξ ΤΏ ἢ 6 Ἡλι 
βεέιυες 303, ΕὺῚ Θηνεὶ πὶ νογεῖβ πυτοΐπαστῃ {Ππεση τ8 του ν θα 
θην, ἐλ θΓΤὺ αἰπι 116 ΟΣ ΗΠ οατρ θα. ΞβαΠ οαῖ, 20. 
Ῥθυβ ράγαηιν δά ον ον δαριθημ αι, δυπαίρ, 91. ΠΠὰ8 
Ῥτοργια δαὶ δυη 5, θά. ἘΠῚ5 ΟἹ ΘΠ ΔΊ ΘΘΟΘΆΤΑ {{8}1- 
λη τὴν 8 στ 81 06. Θηρογι τ 3.., ΔῊ ρα! ἴριι )}}- 
ἢπι5 ἈΠ ρον 085 ἤπάρὶ Βυν]0 ), θκθ. μΓΟΌΤΙ 5. ριηλ ἘΠ}, 
10. ῬΛΒΒΞΘ ΠΕ μεδη θη εῖα νοητά σοι σε, σηνθννια γαῖαν 
ρβύγησι ἐν ρούσηῖ ξοιλίιδ πογὶι, 58, ΒΡ σι Β. 65}, 
εἴ δὶ οὐρανίη ργιαρίυδ ἰἀγάμ δυΐθτῃ πα ε- 
εἰδοειαι, 31 δαμληα θσὶ ὑ} 6 18. δὲ 19} γίογην ΟὈ]1- 
αἰ. ἢ) υσελβίο οι ὁ ρα θἢπ|8. ΠΟ σογίρηθα, "4.3. 
εκ ήρὰν που 5 6. λππλαα, ὅ8. ΒΝ δκἢ ΠΠΠΟΓΙΤΣ 

ψὴ οχ, 280. λει μος ραν θθθδαν 08. ρμυμι 65. συ ον, 
“8, ογιδαιϊ τὰ οἴηηΐαιι ἤθίῃ ορρογίϊατι οἱ μοεῖθα αἶ8- 
ογί πηΐῃ 8 [π610.5 88 φαΐ 6 σογοῦ ἃ8 ἠἸβ τ! διαὶ, 2817 16 Ὲ8 
ὁπδρχιθθαιηθ ἰευἰθ]οθϑι θη 8 ἡ ραατηρ 115 ορηαροῖ, 
817. Κ ΘΕ ἀἴδπὶ 08 ἴσο οοχοῖ, Ὁ Ὰ, 6115 Ραϊοὸγ θϑὶ «1 
ΡδΡ ΕἸ 7 1 σα: 28. 6.8 Θὲ ἀθυ8 αυδηξιην προ 
0118 αν Δ οαιγὶβ τἹου]αῖδ, 84, Θρὺβ ὑπ πα ἃ ΠΟ 5 αὐ - 
ογτϑο 8,6 51 ἀπὸ 4 Ἰοοῖα ϊβ᾽ 01} ἀπο ταη τον. 94. 
{Πεἰ8. οἱ μγοίθαβιο ἰῇ Ἐψιηποῖν, σοι ρ6. οὐ Πιργοιϊσοβ 
ὀρρυκηδί, 94, 1) 65 60 10 Ὁ 3] ἢ παρα οι πα, Π ἢ 
᾿λοῖγεο ναί ι5. 65} δἱ αἰνθγβαβ, θ0. ΘῈ. 6 ὴν σΠ ὶ αἰδν ἰ- 
παθγδγὰβ αἸνΠ ἢ εἰτ|8 ορθγαιϊουθὰ ΒΏΜΠΕΙ, δῖ. ΝΟ ἔγθ9 
ὁδοῖς βρ} Θ6 1 ὁπ Β8Π. ἴὺ ΒρΊ ιν ρόγ πηι τη ΕΠ πὴ 
Ῥγϑθη σ λπ, 5 4 1 945. 6 ̓ ταῖθΆ δ τνρ ἃ}} γαλεριτ]οῖς ἃ] βε, 
Βοθα αὐϑες Αἰἴθ γα ἀγα ἃ. 98. ΠΟ πτητη τ, δὲς 1 ἀπ, 05 
ΒῸΒ {01} ν Ἰλ 118. αἰτοῦ: ΟὨτῖΒη μασι απ πα Ἂς Πρ γ θα πα] 
ὀρίξυχ δ γρείβ Μαγοίοοῖε,θ7, ΟοῚ 16. ἀρα!αα αι {η- 
ἀπὲ αἱ ΕἸ αν ποσεαῖ, 196. )ε: οι ΕἼ Ο ἐεὐδια μι ἴῃ 
αδῃρϑβί, βίουϊ οὐ Ραϊγὶ, 139, 
δὶ Ῥαλνῖβ ργοίοεβιο Τα ἀθὸὺϑ Θρρυσηαί, 91, ΟΝ τ βιίδ πο 

ΙΝΌΕΧ ΙΝ ΟὙΒΙΘΓΌΜ, .664 

ἀϊδιϊηυῖϊ! ἃ συάεῖβ, {13.158 }}8 ῬΑΓδΡ δὲ ἂἢ ἰθγπο ρτ 8 
ἀο!Π δον τἴυηθ δὲ σο)εη!Ππδίοσσο ὠγφνία, 11, Ῥαϊιγὶβ μα] 
ἴατ εἴ ἀρ ρθη. τοσοι ρἐ κα λαν δῖε σαν εῖ, 114. ἕυὶ 
δίκιο σαι νὴ ἐδδιογῖβ θυ α πὰ μο ΠΤ. Ὁ] 1 μΟΙ1 5168 
σἰκοῖθ  ΡαῖΘ ἐξὸς βι Ῥαλκιθορ, ἘΠΊ Χ ἢν ̓ μπογὰ θ.1η, 
ἀαπἑ ιν τθο ΑἸνογαι 8.1} 4. Ρᾶῖθρ 68. ΟΕ ΓΙΒΕ ρόαι αλιι- 
τατον τα ρεύ δρλίσα, μὰν ΚΠ ααλπιαιι ἰπ ἡ πΙ μΌ ΓΕ, 
(μεῖνε δῦ ἐδῶῖμογε, {11{. 105. δοί5. ἀυβὺ» Οἱ γί 
βίης αἴ γα βαξοσιιαπ! όσα ἀθαξίν, 1. 17. Δα σὰ 
τού σγθαιοῦ δεῖ, ααλι5 αὶ ει Ῥαϊοτγ,58. 65 ὺπ 
λυ πὶ Ραΐες βυιοα θεοϊβοίϊία:θ ἀ1οῖ νυϊυιῖ, 117, Ῥτῶρ- 
τοῦ αἰ οριϊοθ παι, "ὅς Ῥεομίος ογατα εἰ ἀξ ομε! »Ρη), 117. 
1)εὶ Ιαιγὶδ οἱ εν Πὰν 1. 88. Ἰαἴτετα ΔΙ 115. ΘΤΠ) ΔΗ] 8 38 
ἀοίυοσοται εἱς τος ατγὶ βίι, ὥς, φὰΞ Ραΐϊρὺ οὐχοῖα ἐγ} 1} 
ΕΠ, “1 σ οραθανρ αὶ ΕἸπτος {{4{0 61 ῬΑ ΤΥ 15 ΟἸΓΙΔΙΣ ἢ. ἢ - 
πότοι σοι ξατα οοῖ ΠΙΘΡοκοΙ γε τα ἢ. θαι ρίυι, 115, 
1)61 αρρθ ἀπ γὰ ΞΘ Οἱ ἍΠ, 501} μὸΓ ρου 8. ἀπβηι0- 
40 ρτοαμαῖα δ. ε"τῶν Νοιμ δὰ 26. 06] «αὰεὶ πόλιας 
ὑπαὶ ρεορε νας δὲ ορόγαίο αὐ οαόθῦμα, 94.) ὁω γιὰ ττὐ-π 
Ρ ἰοα 1}5 σοι δλα ἰσαί ας ὁ, 2.61 ἰρπίυβ ποιηθ ἢ 
μοί μαι, διμέρίε, αὐτὰ μοιητοῖ 5 σοηλ ἃ αἰσαλνα). ὑν, 
ϑόθθυοὰ δ λα 5 απ Γ π ἀγα! σαι αι πὰρ τα κοῦ, ΘῈ - 
Οἷα ται δ νατατι 8} 18 1 σογδα ἕαυτ αι, αἰοοι οι δὶ 11κ 1] 
ἁὐαδία αν γοίδγο, 81. Ἐν γα} 15 65ὲ αὐ να πο αὐ ἰθηάθ αν; 50 
οχβρεοΐεξ οἱ σογδαν σ  π .5 νο Τα αἱ δον), 2. δε 1 8ὲ σδρὶ1- 
5:00 ρΓΡύΘ 5 08 σα Δι 61 ἔπος 11, ἢ δὸ ὑμότατΓ, 
19,.13.ὐνατία τ) Ραμειξ σὰ αἰμὲ ἰρ σοῖκ, πο μγίβ οχπ 
Ρίοναια σοπτοϊοπτία, 11.ΕἸ 5 ὁδὶ ρίαίατο, οἱ σιρίτσος π05 

δίγαμ ἡ ϑιῸ [Γαι ίυπι ἔεγγα. δὶ σδὶ στα χα Πηεριιβ) 08 - 
ἔογγο, ἀοξίλοιη ἀξοίρογα δὲ οὐβίουΐγο, 18. 2.81 μογήσοτγρ, 
πηϑίγαι τ ἀμηνϑῦ! αὐ ΟΡ ΝΘ ργορουβγὸ, δι νῸ5. αν τσ 
δύυγιὴ ἢ. ρερῖαι δάσο ρ6 0 ρρορπθίαϑ σου Πα 5 ΘᾺ}, 3 δῷς 
δι ἴθ ἀρίγιτα ἀὐογάθη8, 270, 1} 15. οι ογ 8 οὐ αἱ ὑδηι- 
ΡΟ πὺν Θλβὸ ὁγροτνίσὶ, 226. θα τὰ. 18 γθ ΟἴὨτ 68. 51- 
λἱ οιαΐ 68 ἀϊκὴθ ἤθ ρολθηϊ, Α7, δ8, 10 ὨΡΗῈΒ 
ΘΙ οὐ 68. 87, 8. ἢ δια οὔ φυβοΐητπι ἀγανρὰ οἱ 
ππᾶμηρ, 990, 605 Ραῖθν βηθαια Βοιμίθτν. ἰσπγαθτα- 
ἀϊθ8. Φονοι στα, 11. ΕΟΓΌ) τὸχ ὁδὶ ψἀὺὶ ροσσαιβ σοη σ 
αυϊυοῖ μο ἴμδρο, 283. 

᾿ραϊοτοσαμοῦϊοὶ, [)ὲ. ἀδυ θροοδηἸογ ἢ ΒΓ] ρἐὈΓ:Ὸ 
λτρονλαι ποιόν 18 4) Θυβοὺ ψϑιθλθ αν 618 δ᾽ ρΓΆΣΙΒ, 
οσὐχίίας σὐχν. Να αδ αἱ 16 Γ δὼ δὲ σαι οοΒ. Ἐπ 
Ῥροιλ, ποτοῦ 18 ἀἰβι! αὐΠ0 οαπὶ μοϑὶ θη οι Ἅ εἰρη « 
{δπτ} δ ΠῚ ροδϑῖῖ, τοχων, ΠᾺΡΡῚ ἀπο! ρροο θη ξοι εὉ- 
δυρίοβια ἩΓΕ ΡΟ ΚΟ σι πἃ. τ θη τροσμλ, οΟχειν, 
Τί υμιβ οὐτιι ἀγεβαηρ οι, 28. 132. Εχ εὐ ρου στα απ, 

84. (δ δηβ τυ] θα βεστ 8 Ὀκίγαλις 9. Πὐἔργ ΠΆΡΟΝ οἱ 
ἰνυσ ἡ 15. ὀάξα αν ΤΉ Ἰσιθνδες τ πο γ᾽ πη εν]. ΠΧ τι  Ὀὲαθο- 
ἴὰ 8 σα αι μἸατογριὴ εἰμκο Πα}, ἀν σα! ἢ Πλ ἀ10}" ἀρθοὶ- 
Ἰαΐωβ, 28. Ὅσαοο περι 3. ἀἸογαἶσθ, Οὐ ςαι988 δὰ βοτρπ 
ἰατ αιοιογιαρ,ἃ Βη 8 οὐ͵π Ῥαίγη σα ἀρρθΠ κ8,13. Πγᾶστο 
ἔπ δὴ εἶδ ϑο ἰθ 89, ἀῦς ΒΟ. τὐϊα ρ δυο αι πρααΐὰ, 5ρὰ 
Βογγθῦα.ο ΘἸΒῊ {εγγι ἱ 8, 7. ἡ ΟΒείκίο τι. ἀρὰ. 465 
βορουσθοΐο Π᾿χηῖη5 δὲ (τονε, ἀρ. το θυΙ5. ροσ εῖρί τα 
ξοτγυηγαιϊί αἱ υμηϊης [ποῖ8. 1 ΗΠ μἀἀἰ γ 80 δοροιβ, 13, 
Ορίΐμα. γαιθ αἱ οσ ϑαρίθη!τερ σρανεῖθυβ ργοι αν, 
ὁ0. [μϑ» σρίμε} ἃ] δ. ἀθόγα ἈΠ Π}} 8 1 ρΓο χθ- 
τα πὶ 9. Ν αἹ τὸ ρ58 τὰ δου δε ν}} Ὑαρπείυπα, 0, Τδιο- 
Ἰθ Πατη γα πηδί ἢ 888. νεῖθσθτη ἢ ΟΒΓ ΘΟ ΡΠ ΗΕ 1. 8 
Μδυῖν πο 15 ἀπ θΠΠ| σα Γ8.,23,} στὸν ὅτ ΜΑγοίοτ 8 συμ ἠριηΠ8- 
15,2} 2 40 1ᾳ πα) ΐη Ὁ ΘΟΡΕΒΊΓΑΤΡ ΠΡΟΛΘΥ,23,946. Βομτ» στε αν 
15 δϑῇ Σ θολες ρρορεία. νοϊα μία! ἔβοῖιβ. οϑὲ, 29, Εκ 
Βομὰ ὃ άϊηγ υἱέγο ἂὸ δρουῖθ τη ἱϑιηα, 69. Ναας. πεν 18 
Ἰηδῖδν 84] ρ  Β1Ἐ6}118ΠῚ ἔτ ΠΡ ΧΊ Π1}18. 
Ὠ]4 0) 5 με  υΛοῦ οἵ ργιμ 9 ΒΏΘΙΟΥ ρΘοραι δὲ πγαῖο- 

ται ΡαϊοτῦΣ, 26, Δ 110 ρτοβοϊδωιϊον 4 λα} Ὁ] τα 
681 πη} 2. διμμοεγι αγ81ἃ, 86 Π0 δύριῖ, 22, 5, ει - 
δθ08 ρογειθαθθγ Ῥοῖδει, θ θυ στο δαΐρ αν ὑορογρ, Τὺ, Εππὶ 
ὮΘ.8 5}}}} μοίθείαιθ ΠΗ ΒδῚν Ερὰ! ΟΧ ΤΟΙΟΡΆ ἴα ρει, 122, 
ψινογὸ σοι δ 55} αἱ ρθη 45 Βυθιίοῖθι)8. ν]ο 8. ἐμονη)ί πα 
αἰβοϊδ!σιδὲ νοιΐτ Θὰ δα ν᾿ σοηο τυβὶ χαἸλρς πον θτν 
το γα 5. ΠΙΔΒΟΤΊ ογαῖίο ἰΔτια δι τποι 8018 γετυϊατί ροϊαϑῖ, 
{58 Τϑιτὰ ΓΡΓΌθΩ ὉΠΙΏ ὉΠ ΒΓ] 4. } αν} } ΙΒ ΈΡΩ ΤΠ ΟῸΘ ὯΝ οἰ γθα 
ὁτ δὴν αὐ δ ἴα σ 6 81 στὰ ἀἰαὶ,ρχσηϊγεράιο, 134. 
ὕμὁ μγοΐίδεϊα διθς ΟὙ}}} θη το. ας αὶ ἀρ αν Οὐ αἱ ΠῚ 
ἀοη λι 5} πσ ἢ ἀξβατραν!ῖ, 502 δαἰ μὰ [ἐπί γα! Ἰσ θὰ αἰθὲ 
οοποΡρ 1816 αν ! ΝῊ σἸ ότι, Ομ τ βίσαι ΠΟ θη, {δὴν 
(ὐπηληλα ε} Δα σαν ΒΘ. μα ας σιταν Ἰ ἀρρὶ, αὐ τη εὶς 
εἰγδιτοινθτι Ξ101 σου ογρλίδιι ἐγ σϑῖ, 32. ΓΔ 0}} ἔγατι 68 
εἰ δι επ, 3 ϑο, χα ἀάδιμυῖη ἀσοθθρεο τργίτη8, δι! ᾿πὰ- 
Ἰΐεγραν Τά πη σασν μὲ Πα ογειι δόσραεῖ, 165, ΟἹ βπρ πὰς 
γρηί5 νηὶ ἤδθ [) δοιρώρββαπι σογγνθ. Ὁ σαὶ 
Τα εῖ 85. ρυθοσσιρανοΡ νὸν 5. ΠῸ Ὁ] γοῃργιὴῖ ἤοπι, 230. 
Ῥαϊκόγα ται ΠΘΟΓΏΠ ν᾿ Θπρ γα 10 ΡΓ δΣ πη] γι μα ρϑΌ ἢ ο- 
ταν πὰ θιττας, ἔν ΘΠ 529. ΑἸ ΑΙ ΡΠ στη αὐ οἸγουχης το ΓΌ ἢ 
ῬτΘαρυ δοσρίσασαιν ἃ ΡΟ ΒΙ ατα Ὀγο] ορὶ, 2239, μὸς- 
ῬΆΙΩΝ που ἴδ8 ἰΔεἶγοο, ΡΟ ΒΓΔ, αἱ ρ86 οὐ πὴ νϑυθι, 
[ΔΥοΓ Αι ὰ89 σϑοϊριαΐαν, 997. Ἀοοδθβηΐρα μη δι απλητα 



1665 ἹΝΘΕΧΊ ῚΝ 

ορϑδγναῖ δἱ τ ογάθτο συ τ}, 12. Ὑγδηϑίογαδίυν !η βκ6- 
Τα Ἰαςα, δ΄. 10 (ΓΙ Εἰ γι ἀθοδριμα, τύ, Ρ 6 γα μὲ-- 
Ὡετοὲβ ἐγαβοι ἡ ατῃ δεῖ, 2.715 ἤο δυμὲ ροοαυΐδ, 124, 
ὨιΔΡῸ 1] οὐ] 8. 408. 80 ἀυ8, 00, 

δικοσ). Βαρένιπ ργῖπ! ϑύγαπι ργί πη βϑη ἢ κα δὲ Ἐς616- 
81:0 “ΠῚ α΄ Οὐχ! ἈΡρΘ 1811, δὲ ἀυύγο, 910. ΡΊεμι, ϑρίτγιτα 
βηποίυ, ]υ ἢ αὐ ὉἾτα Οἱ δίωρουσ δ ὁ. 5 νγέθιθ. ραίγασυοί, 
δῦ, Θὰ. ὁΧχ Ησ θεῖ 8. ἤθη ΘΟΠΥΘΓΑ͂Ι Β6]1.27Ὁ. 
Ὑ δεῖδ ἀθ ἢ} 18 ὩΡαΐσαῃ ρα θα, 275. θἰβοοπὶ δαρεῖζαιι- 
ἀο5 10. πο μα ΠΗ} [0.18 ΘΧΟΓΟΙΖΑΓ}.7, δι8σ ἢ ἃ Ἃ δ ογοΕ] 
οἱ μγοβθν θγΊ8 ΔΙΆ ΓΒ οἱγουυϑίδη} 8 ἀαιπιι ᾿α νἃ Ὁ 1810 8- 
Βἰθη.8. αὐ οἰδέγαι, θ2ὅ, Αἀ ὀκθαϊυτ Ῥ801}8 Τνηξμι, 326, 

Ριδοου βϑαγα δὴ οἰ οἱδιογια αν, ἢ. ἀσΠβΘο θ. ρθτ [ΟἰὩ) 
όΌΓρῺΒ δχ οἶθο ὀσχογοίζΖείο ἔθιἱμ!5. ἢ μὰ 80 σαιαίθεβ ἰὲο- 
οἱ 65 }|3 Δα ϑ8ι8], 812. 

Ῥιθ8 δἰ οβῖοβ αἰϊατηῖα οὐοθοῦπὶ οἱ ἀφβογοβοποὶ, [99, 
Ὠϊδὰ ἀυἃ βα9808 οϑὶ ΟΝ γίδια. β θα 8 αἾθα [Π{ Ὡδαη8 πύχι 
τ φηύφαδ ρτορμ δ ϑίατυῃ, 96. θὲθς ηιζε6 ἀμοθηἐϊ ποπα- 
φίηία (δαπιχα, τ), αν [αχὶᾶ Ρ] ἅτ 208 ἐπίογργρίαλιυ- 
Ὡ6Ὸ) ἀοοὶρίηῖ, 233... , 

θὲ. μαρατογηιη, ζο 18, σϑ δ, Ἰσο]8, ἴθο, δηρηΐἶβ. ὅγαᾶςο, 
ὁθρ8 ; θαούδυθ, θγαβνν ἱοδαν, 98, ΑἸ αΠτεσὶ, [ἢ δα πο - 
11ὰ ρεορίεν θ᾽ αἴ διὰ ἐγὰ αϑηγυ λα, 9. ΕΓ πϑΓγδΏ δ 
το γι δε υδϑυ θα ποῖα δἰ Το δ γ 98, ἈΝ ἐριρλαία ἃ Υ αἰεητῖπο 
ἰμἀπιοῦ), 97. 

ὨιΓα στα ρτορίον Ὠοταλπατα ἐλ ρΡΟὈ ἰδιοηὶ εν βου πὶ, 106. 
Ῥτγορίογ εἰρισθθλίαα, σοι ροϑὲ σοη)πνΐ π δίϊο ποιὰ ἐμὰ 8 
8 ποϑ8 ἸυΔαυΐητη, 2. 
Πιβοίρυ ΟἾτΙΒ1 πο νοῦ ΐβ δα ργατίαπα σΟΠΙρΟδἐ 18, 

866 ἰοἸΘγαῖθ δὰ πιοῦξθ αὐάὰ βαρμίοιίθ ἀ 6) τὸ- 
ΒΓΓΘΟΙΟΩΒ ἰο5 161} βα τ, ὅ8. 

Τυδβδῖϊα δρὶκοορογη μὰ, Ο ΓΙ οτπ 6ὲ ροραϊογαα δῖον 
86. σγοῖθν ἐεροτο, αυδ5, 227. Εὐωώς {γρη ἴγα, 
ιν σᾶ γοϑ βῆ ϊοῦ ἐρβοίδπἀε κυθῖς δδι, ΠΙν ὨΔΓῸ ΠῚ 

γογαπι εἰ βοϊδιλία, θὰ ἀϊνιηδθ Γα8 αἰβοισία, ρμίρῃ ἰὼ 
Εαοπαγίξειας 11. 1“. αὐ δια, ΤΙ 8118 ἐποῖεθ. ἃ 
πδιηΐηδ νἶνο υἱάδεὶ ροῖθϑι, 1939,.140. Οιντααπα ἴτ μογὶ ἸῺ 
δἴναιπ ἡσθς οἴδοαχ, βουξ οἱ), ὥθὺ, 

Οὐ ν᾽ διϊουϊ 8 ΚΘ η Πα Ὠἷᾳ δΒάθβ δὰ βρηήᾳ, 70. 
[ νἱλο8 τ φαιατα ῇ 86 ΒΗ 1857 ΣΟ ρ]Ὲ οὐ οἰδυΐυ γι, 

τῷ, Ὀϊνεἰαγι Πδ0 56ΓΝ1 66 ἸΠ᾿Πιϊοὶ οβὲα ἀν δρογυθ, 124, 
ιν 6 80 πο γοιιοὶβ δ αἰ ΠΘμ)αῖα. ἀδιμηδίξαο, 124. δ ἢ 
ἀἰαᾳθοίο δυοίοτθ δκ88 ἀϊσεθδηῖ ΔΙ ΠΙσὮ ΒΒ, 128. ΔΒ Θοϑοιὴ 
ἰβηδτῃ αἰδρδηδαίογθ, θ᾽ ἢ Π16},423.80}}}8 ΘΓ πὶ ἃ θ 088 
στὰ ρογαθ κα, 123. Βα υτῖ8. ᾿πβιγα υϑηζατα κα αὐ, 122, 24, 
ουθιῖοα ᾿νε τοϑιδ τ βεστη βοουσπάοτῃ ψϑγιαίσιν ᾿πΠπδΥ- 

ΔΑΙΛΌΙΩ Ὠδρϑιια, θ0. Αὐτὰ οἱ ἃ φρο Γ) 5. ἀροξίοιο- 
Τοτὰ 8.8. 56. Η 75 τοἱ διθθη δέαμιδβ, δεδοϊον δῖ, 88- 
ἱατηΐθδιν θηδηύθν, Ββο ἀνα. οουπαβ, ἔαγοϑιΝ αἰο- 
οΐϊδηυϑ, Μίαγοίοη, Τϑιϊδονε, λιηπια Ὁπββία 8, 56. 

θυςσθοά! ογάο ἂο 88 γι 68 Ἰὼ Εἰσοίοβιδ, ἀν 
Ὀοοίογοθ ΕσοΙδϑίθρ ΒΡ δ᾽ ἀδρυΐδηὶ ἴπ στὸ 4υοα δπᾶ}- 

ἴογθβ δ αϊδεδοῖ, δ2, Βοπ ἃ ἀνοίγιη αρῖσ 08. ἀρρο] δία, 
5580, 351. )οοίγε μα γορῖδ δίηθ ΒΟμἷβ ὈροΓθ.8. 8. [)80 ἢυπ 
ὁδὶ βοοορῖδ, δ2. 

θυρίδα ργηματι Ὁ ἀπίπη!0. Ῥτὸ [υπἀδιηεοΐο ἀοῆροῦ- 
ὅσ, 186. θε ἀπο, 54. Ῥοματαϊαχα οἵ 1 ΘΟτ ΡΟ ἀ͵ 088 
δτρι οαλο, ἐδ. ἃ, ρᾷᾳ. 53 οἱ 8641. Ε8 οἴδοϊθ8, ἐθὴ ασαΐ 
ποϑοϊσοῖς ψυλ αηΐ υνεγο αἰ βδῖνδ, 52. Πομη 18 
οἷῳἶα 60 βογάουθ οοπηρθηιδίο οχρ σϑῦθ, ὈΓΟΡΓΗΙ8 
Ἐπου οί Ηἰροβοῖγ ἀϊλίϑη δο. Ὠγ0 8, ἀθ. αἴτὸ μγοΐσοίιεα, 0, 

Ποιμὶ υϑιοῦδβ οἱ Προ Ὀαρ(ϊδη)ηο ἀϑβίϑυμ ας Ὑτγη  διὶ 
τι ἢ ἰβιγα ἢ 65, 11. τ: 
θοιηὶ {π|1ὰ5 ποιοῦ 8 αθηβῖνθ βο͵]υτη πιο 60}- 

νοοῖ, 128. ΝΙΠαΓ 6108 σϑγὰ σαι ἰὼ γθδί!οη 8. Τ ΓΙ τα 
ἀοπρίηαίοϊ δ) οίδτι αι, 139. ἥυπο ξαλμ ζιδιιηΐ ποινν 
8ΜΠΕΙ [}69 818. σγεϑ οθοτὰ ἀθηθραγυῃῖ, σοτ ρα Οριοὶ, 
438. Πονιϊπίσιι, τ δ μ. ΟΠ ΒῈ 8. Β80Γ18. ἐδ) Ὀα5 οοὰ- 
πππ88. 991. ἤος ἠσολίηθ ἐρϑ! ϑθθὴ8. βιλβ Βοηοβίμγθ οἷσ 
ἰαδῖυν Ὠφγοίίοὶ, 2991. Ουἱά δἰροϊβοοῖ δρθα δυεῖογθϑ θ0- 
οἰεβιαϑιίοοβ, 997. , 

Ὥοπα τοἰγβου]οτατη ἴῃ ΕΟ] 658 ΕΠ ἐγοβο  γ 88 Ὡοτὶ 

ταδυδία, 9. ΟαοΓαμι ἀοθογθτῃ 8 ἰδῦγα ΟΡ δβὶ, δ γμ}- 
ἄο ἴοτγα ἔπι8, 351. 

Ὠοηαι νη βρὶτἰζαα}6 γαἕβ ΟὨΤΙ 511 ρα σσβίογ πὶ ΓΘΠηΪ8- 
5:0 δϑὲ, 494. Οαἱά ἀραιὰ ΟΥγ]α 80. ποιλῖπο 50 μ|6}}}- 
αούάσπην, 194. ὶ ᾿ ᾿ 
Ῥοπδιίαίθ γα θα ρεζαρασὶ δι ο ςοα, 6. 
Ποῦρο, 7ζ]όοδ8 φιοιεφιθ εἰ ἄοπες ὉῸὴ] δορΘ ἀδῇηϊ- 

ἴαα φαοήδαια ἰδ πιρι18. βρη βοδαῖ, ὁ4ι. όπεο ἰάθτῃ εὸ- 
ἢδὶ 86 ξρΡ6᾽ δἱ οομέϊηπο, Ὁδὶ αϊοίυαι Θ8ι : οῆεο ρὸ- 

σωονί τη σπίσος σμὸςς οἷς, ([ γι χν, 35), 841, 
Ῥοβιθδ8 Βδπλδγιίθυϑ ρδῆβυδάογθ γο αἷν 88. 6880 

ΟἈυϊρέσηι), 228. Ἢ 
Ὥτγδσο ἃ ραρδῃΐβ ζτὸ ὅδο δοϊίαθ, 98. Ὀγδοο, ΠΙΔΥΪΏ 18 

ἀϊαροίυβ, 12. 3 ΡῈ ᾿ : 

Ῥυρίοχ Ομτγιβίαθ : Ἰοομ ϊο Οὐ}, Ῥαίγιθι 8. αἰ ἰδέα, 76. 

ΟΥ̓ΆΠΌΝΜ, 666 

ὈΏΡΙΟχ οἰ θα Δόπιο, 76. Οἱϊτῖπρααδ υοοΐδ ἰη οορηιί δὲ 
Ῥαιγα δὴ, 16. ἔμεε ΒΥ βέιβ. 
᾿υννασλίμηι ον μοἱὰ ὰ Ὁ ΘΡΘΓΒΌΠῚ 8η. 346, 226; 

χ ὰ ᾷ 

ἘρΡίουῦ δε Ὸ) ἑν απ νουῖϑ ΒΟΠῸ δἰ γα! οχ ἰβεϊπηαν, 
153, (δυϊδι αι, ἀἀὐἠοαίαμν αἴθ θαι οχ πσμϊβ. ρύτυ, 164. 
αγαάιι ξο]Ὸ ν γέλα ἂρ ποιἑ 8. Πα κι 15. οἰεα κυθδὲ, 
1τὸ. Εὐϊοι 8. Αι εοροιιογρηϊοιοθ Ἰρο τυ αν γοῖ,θ91. Αἢ]- 
᾿πὰ ἢ δα 1) Βα δίδει δῖα οδξρ αἰορπυῦθυ, δια δοϊθιῃ ἔπορθασ 
ἴασαι μα θα πὶ, παρέα τα σαί, 38. ΒΓ ν ἶδα  ααθοῖο ἴδῃς 
συ δι Δα δ) 8 γαϊογο ἀ81 88 αἰσυ δαί, 29, Δα δ.! βοῖπαι ἴῃ 
ὭΣ Μετ ἈΔ θ Βα}, 80 ΔυΣῃγα 15. αθοιἐμουέθε, 50, 
θνϑ Δ ε}8 φὺ8 ΘΟ γα ἀροείυ! Βρίτα. ββηοίο 

ῬΊΘΩΣ, ἀσὴν Θδγιοῖδια σογρολτοα συμιρητηξιο, 278, 
Ἐσυϊρβῖα, σὰ ἴτὰ νορηία, 228. Εἶεὶ σου γερβϑιίο γοραῖος- 

ΤΙ) 8. Πομιΐθο, 95. ΝΟΉχοι λο ἀνθ εἴκ γοθοΒ ΟΟηλμιθθ δ, 
297. 1] εἴτ βου αι κὸ ουθνοια!ο, 586, ΨΑτία Θοτίρευγρ (θεῖα 
Ἰοϑηδι ἐδ τῷ ἃ ποθν]8 Ἐρο]οκίβ, 98, 297. {πο σὸχ ἴτω 
Ῥτηαθι ἐμ Βογιρταγὶβ ἀδαγρδῖα, αὐ δοιυϊμ 8. Δδιο- 
ὨΘΠῚ 88: 0}}11} Εαυ δε οϊ6 Ὁ) οουριταί , 260, ΘηρΙοχΣ ἔθος 
οἰθεῖδ, Δ ροτ ΠῚ δὲ μοι τη, 297, Ῥείηὰ τοριοθδίϑ, 
αἰνυγὰ ἴπ 6108 Ἰασθ) ἃ Βογναίογε εοθοθτωία, 9297, Οὐἱὰ 
ἀν υἱταυι ργομδοίανέγ, Θανῆ!, 97, Οὐἱὰ Μία ας ὅτε, 
2917, Εσοίοοῖα τα! νιαη ἐν ὴι, Ἰπθι μασι ππστ ὐΠ]οότυ μι σοοὶαβ, 
ἜΤΟΝ ὁτὴ οσιρελὰ μγορμγίο θοθλθ 8. δοέλοιίεᾳ γος, 200, 
07. 295. Ουρι Ογ1}} } ἀἱοίο εἰ νογ8 οἱ οαϊδοϊίοα 
Ἰὐςεἰο βίαν οὐανςν Ἐρο δοιὰ 4. Οντ 0 ἀπ θ ἢ ΠΟΙ ΔΙΏΓ, 
4011) 5} ἐὰ ν ΟΟΆ ΌΤΙ ΠῸ δῆ] οῖαξ, 905. Αροβίοι θα 40 δὸ 
δ ἰη}}} νορλία, 208. δ ποίᾳ οἱ εαἰλοίζοιι ἀώτας, αἱ θὸ- 
ὩΣ ἢ ιι ἃ 5 Βαγοι σον σΟΣ) ΟΕ }}8. Ἐοορτυδίωῦ, 997, {μ8] 
ϑειιροι δάδιογοθόσην, 297. οὐ, [ὼ. Ἐουϊεθα οὐ ΒΟ 8 
ἰηβύγαοι! υὐέαι οἰ ἐσθ ὦ Βερεϑυ 8186. δαὶϊμιεοδηίατ, ΦΟΒ, 

ΕποΙΡ αἰ Βμόιβα δε} δε ( ἢγίϑῃι, θσυταῦι ργρ ἐὸ ἴδε 
Βυρογίοτιβ Πρ βα  ε ἢ), δὲ πλδίογ δαὶ ΟΠ ΠΣ ΘΟΕ. ΜΠ, 
2ηδ. ἢ 08 συ ΒΤ 8110 δα ἰθρυγα Μ ΔΩ ΘΟΓΌῺ δε οί, 
4ἰὺ. Οἢ» φυογα διὰ μϑογο ἸοοΓθ Ὧν [Ὁ ΤΠ] ΙΒτῚ τα ΤΕΥ ὨἾΒῈΣ 
μάββα δὲ θυ μν ΕΠ τε ὶ μργοίϊοι, 947 Ογ τι} γα σοῖο εὐ 
ἰη ἀδίοςι 0118. σῶν. ἐμδὶ Ἰηβη μδτα ὈΠΙ6ΗῚ 2 ρογϑθοα  οη8 
Ραϊ δε θυ, σὨ Θ., 416 ΘΟ} 8} 08} Ὑἱρλ ἢ Βρερίθαι ὁ0 ἢ - 
ἐπ Πουὰ, 505, Ρ. ΠῚ Ὁ ΠΕ ΓΑ σα ΠΟ οὐ Όρι ἘΠ}18. αἷ- 
θΙεἴα, ρυβῖδα 8 γορκίδυν πορογαῖα, 398, 5018. δϑὺ αὐ μὸν 
ΟΓΌΘΩΣ ΠΙᾺ Ν ΘΓ ἋΣ τ) 466 ΓΙ εἴα κ δ ρὶ ροϊοβίηϊο, 298. 
Βυὰϑ ρ08.}} ΠΟΓΙΔ 1 ὨῺ ΕἾῸ5 μᾶσεπι, 328, 5018 Βρθ,, 685 
ρθγ ἐὰμι ἐγβάϊίατγ, δοοριοηάα, 17. σοὶ σαλπα ἀυμσ 
Ἰδίᾳ πθεέσοθ ἐν θυ πὸ ἔπ ποθ αὶ ἢ Οἱ Πλ} ψϑμΐτθ 
ἀφ θθο}, 396, Ουγμ 8. Βομλτλ ἐ δι ασα γϑοῖο οὐ ἐπ] δα 6 
290. ΕΠι5 ἡ σπστ, Οὐ ΓΕ ΠΠ ἀυς ἀγη ας, ΤΟΊ ΓΔΟΙΑΌΔΙ δ, σύκα, 
οὐε, Οὐϊοιη πα δὲς νΘΥΙ ΠΗ 18. 91, Δ. ὁ. τοσυϊροθ δ Βυ0} 
ΒΥ ΠΟΙ ΩἹ δῖ, δονὶριγαγ. Ομ ΘΟ εἰ Ομ λον 
ἀοοίγίηβ, ΟΥ͂, 69. σε. [ὰ Ἐπ] δαλα, ἰεαυρυγὰ ὑγῖα, Ομ για, 
δρΟβιο γε οἱ ἸΔ χυοὰ ἱὼ ἐδφηθυθὰ τοἰδιοϑθ ΘΧχουτ-α 
τὶ! 348, Τιροίδβια Οἱ πὶ Ξέδν  ϑ,, ὩΠῸ6 δὲὰϊ ΠΌΠΊΘΡΟΒ ὈΓῸν 
Ἐξ φαγοῦθ, 308. εχ σοι δ 5 συ  ἐσία, ΘΓ ἰΟῚ ὉΠ) ΟΓὨΡῸΣ 
ραμι οιοτίῆσαι, 967. ΠοἸθεῖεΒ Οὐ γῇ ἐετα ρογα ρου ὅο0- 
ὑπ υβι δδυγοιιαίαϑ, Νίαγοβ τη τακίυ ο μροςΡδ ΒΓ. ἰρ88 
αηραι8 ποτηῖσα ἔκθοίη ὀγη τ, 385, 268, ΕσοΙ δῖε Βρϑοῖθ8 
Ρὸγ θ νεπογδυ ἃ... ὅϑ θαι οὐδπθ μεσ 1 αϑολ5 δὲ ΟἹ Π ΕἸ 
ψἰγε εἶδ δρϑοΐθην σοτη μοι αν, 396. Ελὰβ το εἴ οου! ρος 
τὰ αἰβειμ!ίυα, 296. ὐτοιεεῖς τιτα 1 σοταροβ Π!ουΐμ 10 8- 
Ῥδοο,βερρὸ ΕΤΊΒΟΓΌ ΠῚ ρ6 λα διε 8 1 οοτα ρεδϑεῖς, δὰ ηνὰ- 
ΛΑν 1} 1 νοΒργαδιοηστο, ὁ: Ἐοοὶραία ἐμ υπι ΕΠ πμ}} Ὧ8 
οὐδ ἴῃ ποϊδαγα σι ἘΓ, Ε] 9 ρτοοοθ οεῖ δ} ἰθ αὐμχη}8 10 1- 
Βἰγία 860. οὐ οὔσηι ποθι. {ΓΘ αἴ τι, ΘΟΧΧΧΙΧ. 
Ουοσαυηο βισγαισα!τογ τ εἰ οΔ ἢ) ὁροτυθβια ΓΙ ΟΧ ΧΑ ΧΊΧν 
ΕἰροΙρεῖδο 6} ργοργίο Ὁ ΘΙ οι ΩΓ Ὁ Β᾽ ρ6 τ ΒδΡ τῇ ἃ ΠῚ, 
ΘΑ ἸὔφοΙοοῖθ ὁ Ἰβα 61 δἰχου τι ἐοο σεῖο λιτὰ δανυῃίμπβ 1)0- 
τοΐοΐ, 30. Εἰ οΙ͂ βία ΧΗ ΩΤΊΑ δ αἷδ ὁ 58.818 (τὴ 1 ἰθτὰ- 
Ῥογϑιχιχι δα ἢ. 18 δηἶπτο {π6 γ}} ΟΥ γι 8 οἱ φυηΒ. Παγίο3 
βδρουτμβ διε χιχιαν ΕἾ46 Οὐ γι 8. ἘΟΟΤΘ ΔΊ ἃ αροκέοίοση [{16- 
τοβοῦγΠ}}5 αὐ, ὑεδ δ εἴ σὰ ἰὼ ἰοτο οορβίγαςία, 345. ΑΒ 
Αἠπᾶνο οἴμῃ ξιίδ αὐ πύηνῆς ἱπίσατα γθρθγῖ 581, 915, 
Οπαδίναι 80 ΠῚ ει Ά8} 2 εδὲ Ριάσ ἡ ρορλοϊογῃν. ἔσο! δα 
δἰ8 διὶ (δτί δε νοῦ τη θηίυ ἢ) εοηδεῖδι, ργορτγίο ΠΟΘ 8. 88 
δοίη] περ τίσι ΡΟ ἡ αἰ, 307, ΕΘοΙ δαῖδη ἩΠΠο1ὴ» αγ8- 
ὨΠΡῺΒ βαΐτο, οαηἸ} οὐδιη φυόπσησιδ (68 8038 μοτιρὶδσ 
Β0πι. 325 Εχυτγοϊβοτοτῃ ἰδιπρογο οἴδηδαι 0. Ευ8 δαϊτὰ8 
θαι εἐδἰοοϊι Ἰθἶθ. ὨΘ46. ἐραῖβ Εἰ ΒῺ) βρῸ ΠΡ Ὲ8. ἰῃσ 
τατο ικυβιοχχν τ Ἐσοϊθεῖας αὐτὰ ΟἿΠΟδ᾽ ΒῸ λ) 8, 06} ἸΘβκ6"- 
ἀμ νο. βαϊρδα ἰϑυῖῖο 1 δγὶ αἰ }ΠΠ|}8, σρὶ οὁγβηά), 10. [ἢ 
88 το σίδ5 Ἰοχαϊ θη ΠΙςδῖ, 10, ΨΕΙ 8. τυ] Υ  Ρ.18 
Βρογρβί 6580 Φρθαπ!, τ0. Τὸ δοοἹδειῖῖβ ν]μβὸ βαρδγαίβ ἰ8- 

ΒΘ 6118. δταὰξ νἱγογαθν 6. Ὠγ ἸἜτιτῃ ἰοσᾶ, 10. ΝΟ ἸΒΏΘΩ 
ἨΪΘΓΌΒΟΙ τ πιίας ἔπαιρογα ΟὙνη!, 10. Μὸ5 16 ὩοῺ βάϊμου 
ἀστ δυιϊίαινυθ, 10. Α ᾿ ἣν 

Ἐπκοϊδρίαεϊνα συϑγίαβ ΒΘ τ δοτατη 0] ΨΘΥΘΙ 5 ΒΟΓΙΡῚΙ 
οἱ χνὶ ἰὼ (δυοηρ.69, Εσοϊ βία δῖθβ βου ἀπ) ΟἾΓΙΒΕῚ 88- 
σψϑπίσπι δἱ ἀπ Ὁ 6Ἱ σοῦ Βα πηπιαἐϊοη ααὶ σἱμ 1, 234., 

ἙςοΙοδἰβϑιϊοὶ ΠΡ γυϊω οἶναί ΟΥ̓ ΓΙ] 9 σα πὶ σδδο οἱ Β, ἢ 6}}0 
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ἀϊδοτιαὐἴι 5, δ0. Εςο] δ βἰαϑιῖοῖ ποαιε α, Ομ οδίζατη ἢογθ- 

εἰοἴαν, φορά ππθ θη θη 8. αὶ ἀ Ἐοϊρεῖλθ), ΑἸ ΠΘθ, 

526. Αἰ τπἰεἱδίνορβ αἰναγὶβ ἀσδίμοϑιάσοθ υλαν δι θαι, 
96, Οὐυπιιη αὶ ΟΝ ΛΠ β ΠΡ ΒΟ δου]θπδὶ αθι σὲ; 330, 

Ἐχαλυησιάζειν ΒΜ}: ΟΥΡΙΠ φα ἀκα νοῦ Πα) 8 Ομεθγ- 
γαίῃ, Ζυῦ, πῆρ 

ΕΓῆσασα τογυη ἐν ματι ἃ ΒΑΡΈΖΟΠΑ ΒΌΚΟΡΡΙ δ, 11], 

ἘΠασ στο ςορίθκθιι ἀπ 0 Π 0 }} Πὐβίχπαι, δή, 

ΕἸραζηγυθ, κὐθαλ8 Ποδεριια πῇ. θυΠΓ ΤΟΝ, 561} 8- 
αἰυτα ἀὐυοὰ ἰηϊετρεοίθυ. ἂὐ ῬΙΟΘΙΉΈΘΤΝι Ῥιμ]ααο!ριθ αι 

ἀοΐονσαι, δ ᾿ , 
Εἰδοι! ποροῖοπ (88. σπρτορανοθῖοῦ 6 απ ανϑ σοηῆ]}- 

ἤσμε δὲ ἴοι, 9:8. ΕἸεοῦ ἡ ποὐ μεσ τ πὶ Οἱ μέγ δ ὃ- 

ΕΠ ΠΟμ ΠῚ μὰ Τα Ἰλεινα ἡ ΟΙδῖκ ἸῃΜογαηςι δα της τ, ν 

Εἰθβιμοεγ μα θαθυα δὲν 60 σὺ δρίγιμιβ. διη0} στϑιᾷ 

{γὰαϊ σαμεν, 44, 
ἘΠ μα, ὀχ ϑ!Π ἀτοτας Ατϊαποότγοπὶ ἀομιαλτ θυ βέϑοιν 

πὰρ, ἐχχαν (αϊραιν διοία τ ὁ ἀο!εῖ, ὑπαὶ, , 
επνὰΡ ργόρποῖᾳ ϑρίγιει βαποῖο μ᾽υπιβδὺ. (ιν ΟὈ γῖβ10 

οοωρατιίθα, Σ18. πὶ Ῥοῖγρο εἴ ΡΆμ]0, 318. Τὰ) ΦΊΘΒ αν 

πὐΐαθ πο ἀθέζαπέυγ ὀδιμοαθθ, ΣΙ ἀ ΟἸάνοα το ρσο ΘΟ ἢ 

σὴ μάθη. 23 1Ἀ8.1 σιρί αὶ ἀπ ηϊαναῖ βεχι ρί θοῦ δ 86ὶ 

[π ρει ίϑαι. 218. Δἢ τοθλαπι ργιπιισν ΠΟ Ὸ ἀρ μο δα [6Γ- 
ἔπ ροτνϑοὶι,. 218, Αὐἠ οτίοαἴθτ Φοτά 8 "14 Βοδιπθ μῖ5, ὁ, 
918. κει ἐπησπαη ἴῃ σαίιπ, 43, 218. ἐπε νΐω Εα0 

ἐπ ἐμῖν ἐ ππέμηι δὲ ἀμρίϊοία ρτοιπιϑὴ, φὃς 918, Εμα8 [6τ- 
νἰ δα ἡπφοθίσ ον πα ΓΘ η εἶδ πεςίοτα φυούδηιν πιοάο 
ἰᾶται ὕγδικ, 933, ἡ πν δέοόγεα ἴθ πισθῖθ Β᾽η4] Ποθνο 
δβίτιπ, δά γα πϑβραγαῖῖο ἴὰ πασηΐα ΤΒδθυῦ ἰοβί0- 
αἰσπὶ γο{ι, 170. Ὶ . 

ἔλα. Ἐμγρμθυ8 ᾿ποππολιλ,β8θιχαιν Οὐ 1 βο πη ]8. 48 
Αποσηΐϊίδυο δρίάοορο δἰ Τπρούσοϊο νὰ }}ΠἘ{{ 380, αχιν, 

ΕἸΊβπρ Βα κρίγι ἴον βριεἶια βδαοῖο ρθη θα δαδι!}, 3.59, 
Οἱεεὶ α Νηίΐηνοτο μοσου ὩΪ 8 ΒΟΥ ΡΊΘΊΜῚ μοῦ ϑρίγιτσπι ὑγ- 
δῶ [1 εἰ Ἰυθ ρίας, σου  θδΓαγ, 388. Τιπι αν, 
1} ἡ ὐσίθ αὶ αὐυτιοι βηβοίνανι, "94. ΟἿ πγογίι:π 6118 
ξὐγρυΐ, ανογίμθο νει 08, ᾿ρεὰπι ἴΠ τ ογίθ ΠΡΓΙΣ8 51} 
οἱ δοι6.992, 57,58. γίεῖο ἀπ δυο! 1 ἔθ ργίογ, δ 2,918. ΕἸ18- 
ΒΡΗΞ ΓΠΚΊΙ ΠΟ μα] ΘΟ ΜΉ 111 αι αΠΨῊ σγυρξἕν τι}, 2183, 
Επιζανεὶ ιν δ μ γι αι με}} ΡΠ οβ οί ἐαρογιν. οαὶ, 207, 

Ῥγδριιριην! δὸ ἐομεϑην μδδίητῃ μγϑδαϊοανλ, 207, 
Ἐνν λεῖσθαι ὶ89 815 ΠΟΒΜ ΠΙΆ, δ, 
Ἑπυτητῖθ απ με88 γοργοραθασὶ, 88. 
Ἐνέργει2. γουΐ. δ}ι8 εἰση Ποαῖίο, 130. ᾿ 

Ἑπόυβ αραμβίητμδ δεῖ: δ 1 οκθλ πβοθμ, 248, 

Ερμθαί μγολυγιθγία ΜΈ δία σοσδιῖδι μὴ ρΓΟΡἢ ΘΕΆ ΠΣ 
δαρυβηΐτ Ῥεμηὰ, 215, Ουἱ δι ἔμποει ΒύοΙεδ, δοοορίο 
δ᾽ ΡΒ} τὐδυυ Ὁ ἰαυροβη συλ δρίγι κηηοίο, [07 8- 
ἀαΐηπ προΐα οἱ ῬΓΟΡΕΊθδοῖ, 979, Ν 

Ἐρίρπαυιμὰ ἰὼ με Βεκοτγθοι οη)θ θὰ. ΗΕ γϑβο  γπμ1 
ῃηθίραν, 100. Οπγί απ. ὨΡΠΠΘΓΡῺ) δἰβη. ΟΓΘΟΙ8 

διϊνογξβ ηηθη πιϑεῖδο γὐπὶ π ἰ[ὯΠὶ γόΐργι, 300. 
Ἐρϊδοορμδίυν δὲ βιθσμηὶ 0 ἘυοΙύβ 8. ἡ γϑάι8. μϑοβάβῖθΆ8, 

δχ (γεί]υ, 2986. Ἰ 
Εμίμουρη σοσδίηϑ ῬΑ ΘΓ ρΡΟΒῖ ῬΓΘΕΙ ΓΘ ΓΟᾺ σοθοοηΆ 8: 

τγ,8364.ν.. ΑἸᾺΠΕ νο ἐβαίπηαμ, ΔῊ ΠΡΟ ΒΡῈ, 988, ΧΧΤΗᾺ, 

Ε ἰκοορηλ οὐ μα ηἰδιωγίβε,βρ 185 δα Θοἰότα πὶ ὥν δα κες 
ἰτογον γε κἰκην πα γδ δ ι ΠΕ ΓΟΥ ΔΒ ΠῚ ΡΟ ΥΒΙΟΓΙ ΔΝ ΒΟΓΙ ΘΓ 
ἄδδοι, 331. Οπΐδι5 οηἿ8. θοβά θαι τὐγοηδγλ ἀρηεῖ, ἡδ8, 
Ἐμίβοορὶ καροιῇεθ εἰ Ἰυπατίοκο τ τ ρῆξρΒ ινα 61} 516] 18- 
τυ πἰἰποην αὐείβοβηι!, 380, χα αχῖν. ΤΑΙΡΑ οτι ορίδσος 
ϊ. δὶ “0 }} σουδ! ἀπῖ, 56, χαπις χαιν, ριρβουμὶ 

1 σ' ηἴοτρηήο δαμ ίβϊο εα αὐηιυο δὐγηναθειὶ ΟΥΓΗΝ 
ἰδ ρογο, 28: ρΊ οοροκι οἸἰδγίσοβ ορυΪοβηπδ [0 56 }ιν}- 
σοΠῚ πη ἡ [18 καί τ τ αηρ ΗΠ ΒΑ δ ΠΤ ΒΗΓ ΙΓΟΒ 
Ῥγβ οἴ δύ, 2 27. 1 συλ σρὶ δἰσσια), 2397, [ἃ Θριβνορὶβ 
αν Γρηϊογραθ οὐΐητα γερετίμιγ, 227, μοὶ Υ 
Ἐμιβέο! αν σαι] ϑορίδν, ἴῃ σαπθομο ῬΦΘΠ π᾽8 ορίδ- 

ἰοηβ ργάξ ταν, 9, ἊΝ 
Ερίβίυη νεῖ! 4 (Θηβ αη τ πὶ νόγ ΟΥ̓ΓΗΠῚ αὶ. 348, 

νῷ Ψις Ὑας ἘΠῚ δα ἰόπδα σαγιεοὶ 965, αν τ1,.Δ Ργοϊναίδο - 
ΒῸΝ ΠΡΡ Θ ΓΙ) Ρ}8 νϑτιῖαβ τουδίηγ ἴα ἀπ θέαι, 346, τνὶ 
ψρίθγητ 46 ν8 ἰθβε ατοιΐδ. 34, τοῦς γί ν λὰ ΓΟΙΟΤῚ μΔ]8 
ΟΥΡΠ αηἢν,348, νιν ννὰ Εἰσρε οἱ) σοιθυ» ἀρίεπα 

ἀἴζηνι 48. τνς νὰν ψης ΤῊΙ, ἴτο Οὐδ κογίρία, 349. χΥῚᾺ, 
τα» Ονιοῖξ ἀμρμαρίο. Οντγιῆιβ, Ἐμίβίο 8. βρη πο{{ Δηρα- 
δἐϊε δὐ γον, Π ν γηΠ χη μαἱ Α ἀσηβί Όι πλν ππδ|Ρ ἔργα! 
ἱπιροβίονῖβ ρα, 314. Εμίείοία ΟΥ̓ ΓΙ 86 δα υ αν ἠ6 Ρὰ- 
δοπαίθ, δ] ἢ δ Πολίτο δυοίοτραι Ἰνη ποῖ, 8368,..»., 1. 
Εηαὰ δ δ! αορβόγωτ τ ΟΠ} πὶ.132, Ἑη ἀογιτη σαγγι- 

οἰ ροπη Δ Β0ἢ δυρξ,δι αυδππ ἘΠ οἱ Ομ ρα 16 
Βρροϊβου!αι, ϑ0Ν, 

Ἐτγγογθα δοπτα Ποῖ πηπΠπηΐρη, δ. 
ΕἾ διῖ μὲ} }8. ἈΦΠΡῸ δὲ ΠΆΘΕΙ 18 ῬΓΑΥ δ ΕΒ ἀΟΓ. ἂς ΓΘΡΡΌ- 

Βοεη ἤμιγα, 9238. 
Ἐπί γε τσ πλι8 Οἱ κπροηηθι8 ρου οτο ὑπὸ σσηβοίυγ, 69. 
Ἐκάτγῷ Ἰδν τν διιοίογ, χυϊὰ ἸηβΓογα τη ἀτοθβ νυσοὶ, 287, 
Ἑδίμογ, ἀυοάεοοίμυν δἰδιοτίοογυι 086 Γ, 69. 

10ῈΧΊ ΙΝ ΟΥ̓ΆΙΠΠΌΜ. 1608 

Εἰδηϊεῖ [χῖα Ογτι απ), πο ἢ δ γι ρ ΠΛΆΤΗ ΟἹ ΓΔ ΤΙ ΟἽ 118, 
βοι] γαϊϊυ 14 }3 Ρί τχ 9018. ᾿μρβόγαῶιὶ ΤᾺ δ }1κ Τρ οΠ]σοἀϊ 8, 
᾿αΠπ αρί κεῖ, τὰσηβᾷ 1). 1 ἘΡΊ Πα 5 δα γελίσα, των 

πα τ ἩὨΡΊΠΟ ἸΌΓΗ ΜΙ μὲν 585 ἢ )ρει ορρύβιχα, ἐφ]. Ἐθτιηη 
διε γα α ἢ ΠΡ 001 ΓΠΠ ΠΒΕ1π σοι γάλα γ, δ᾽. ΟνΠΤ5 
τε τ τ ΒΗ ΚΡ ΉΕΠ ἀν ποὺ τ γ ΑΙ ΤΊ ΒΒ. ΘΓ κι  κπο ΡΓΤ ὁ μΓὺς 
μια αα, ΠΧ. Ὅτ ει ρμύτο με με! Ζη 15 κι γα ΠΟΘ ἢ γ εἰν ἂμ. 
τισυοίυγ, 0, ΟὙ ΡΠ Πα 5. 114 Ναριικαν, τον ει 8. ἢ 
Εποδαγϑιδ σθεθμε λ88. οἵ ΓΤ Π4. οὐκ ἀχο μαι, 188. 
ἄλαν ῃτγιρι τι βγη, 804, 11. ἘΠὰ8 ἐριπ ροῦν τς αοτεσαθς 
βιυτ δι μ εἴθε δν ἡ φοκίθα [ἀρ εὐ, 30 4. αἴ. Ἐποΐ ἃ - 
εισῖη ΔΙΆ μεθύσω φιαυταν ΓΘ Δ 1πε1|π Θ΄ ρα γοι 109, 
Δ Ομ πιο] ρΓΟ Θο 8.108. ΕἸ ΠΑ ΓΙΒΙΙΑ ραικ 858 ΟΙΡ]υδ.}8 
εἰ μοσθηπὶ ν᾽ υἱαγὶτς 085 Βα ΠΟ Βυδ Γ οἵ αὐΐηιλ οἱ 
συγρακ,θθῖ. Α Ογρο μϑ υΐϑ ΒΘ ΝΊΔῺ ΙΒ] λα ἀρΡρ.}} ἃ ἃ, 829, 
ΔΉ ΥμῸ 3 86 8 ΒΙΚΌΏΘΙΠΏ ΕἸ δα ΠῚ τ 1 ΓΟΓρΡΟΓὶβ. ΟἹ θη ἢ- 
τό Ἐν ἴῃ εἃ ατσ οὐ! ρὼ8 ΟΠ ΚΕ} ἢ ἤματα 
ραν λνθὶ ἴὰ νοι ἔμησα κα πιρι 8 λα κάσαι, ἀο Ῥωμὶβ οἱ γὲν 
πι Ὁ] ΕἸ ΠΑ Γ Εἰ 188 σογρῃ8 εἰ δαμη Οὐ γιεῖν δυγιεβῖηγι ἢ 
στρεσααὶ καὶ, ἰδ οῖπὶ κου γατγίτα! μακίθι νἸθβαλ". ἡ 22, 
ῬΓΙΩΙ81185 1η νοσαληθ ρϑγιν τ πω δορρμὰ εἰ βυπρο 
Οδγβο, 308, Ροϑὶ πε δτογδι οιοιὴ δου, Ὡκανο ἀθηδτθ 
μοιρχξ Ἐυσπογίμ 8 Ππ) δπξρ σΟγαβ δὲ ΒΔΠΜΏΙΏΘΙΏ ΟἼη8, 
3:0, Τὰ μος τηνβιυγιο Ἰοβι ϑυμ δ Ὡκ σἢ σῇ εττ πὰ-π 
αἰδινάι αν, κὸ τ ἢ τας 921, ἶσα ἀπ δὲ 10 ἐπ} οὐσ ]κ θη 
αυ»χὺδ μεδδ:,86 0.80 σογροτγία οΕ ἀαμ μη μ!}5 (ὈσΙεἰ!} ἤομ 8 
αἰμοητγι, 3 2] Ἐπ γίδια 0} ἰδ υΐην δαὶ ρα." δΕ ΕΙ Ρ ΓΑ 
ΒΟΌΒΙΩ) θαι ὉΠ πν 5601 δΉ8ι αἰ Ὁ 81} ὁ οἴ" ΠῸ 
ἀἰνδυθυι,σύχυ τ}, σχχσ. ΝΌΠ ὃν ἃ θυμὸ εἱ ψιυκἊ 
8010 οἱ νἱΠθτογ οσ 8, 50. 10 68. ΜΠ 8 οἱ ν 1} 8 8] 
ὈΓΟΓΒῸ ὁ ΠῚ ἔα γα πῇ ἐπι Ὁ διεοχ αν οὐχ αν δ ΒΤ ἢ Ε1 816], 
ΒΟῺ δυ ΡΠ Ά 6} ΠΗ ΠΊΆΧΗΕ τ 85. πηι ει}; 8 ϑριίγίτα 
δητιοῖο ᾿πΠἀυο! συμ μαιδϑι σοχιχ, Οὐχατ, [ἢ κα ΒΥ Ὸ ΓΒ ΕΙΘῸΡ 
Ἱμμις δ᾽ αὐγῆς} } χυδῖπ ἢν συ νοῦ 5. τ νη πὶ 
ΠΕ ρμαϊκδία,σαχιχ, σῦχχηι, Β. ΑΘΓ ἀξ υυθλεατίντμι 16. - 

ΒΕ ταν βο ] ρῸΓ βριοιηηὶ ᾿μἐθγργειαιίοηρ βϑοίηκβ, μα ἢ 1 
81 ἈσίγηκῸ “81 Ὁ 686) ΟΠ Γ 81} [Ὁ δα ΒΔΓ ΠΙΡΉΪΟ μι 8}- 
ΕΟΌ ΠΙΆ Τη, (0111. Ἦεθ. (ΣΝ Τεἢ} φόροι ; οσ δλ σον μὰδ πλλ ΟΣ, 
αν ΤΠ] 61 δἷν ον θη συυπιοίο ἐμ] ρα δισύχγιει Θππὰ- 
πη (ἡ ν᾽ηλεμα ἄρ ο γ δὲ εἰ ἢ σδοῖθο ἐΠ ΒΡ σρΥ δίδιτν, 1}κ Ογ- 
ΤῊΠ} Τοοι δ τορι μθεῖ, οχης οὐχιν, Να Πα δα μι Ἐν. 
τἰβια ἤμηγᾷ δἱ Ἅἡ]οδο 8 δυγροτγίϑ ΟἸ}τγλΡ } αν ἦμβὺ σον μόγο 
βεμάγαϊα, ὑστν, ῬΔΙΓησὴ 8 πο Ἀγ κατα πη τ πρλα- 
ῬῆογΙ σα 8 5.01 σβεθι 8 ρσυ ρα ασι οχν σεταν Οὐ γι εἰ 
1) ΒΗ ΟΠ ΓίΑα 1 ΡΥ β θα ἴδεν ἃ μασιν ΒΟΙ 1 ΓΕ Τα χ θῦρι 
ΟἸ 8. Εἰσο εὐ 88. Ῥεθ ο1}}}5 τ} ὀπππ ρα δι, ν. } λὲρ ΓΕ σο ΓῺ Ἱ 
ὨμτηθτῸ ΠΑΡ σοχι, Ραμ 8 ρου Βα γίεξί συ, δίδω μοεῖ τδα- 
βρυσ ΤΠ ο Κεὴ ρὲ ἘΡΑΥΡΑΤΩ ΒΓ 0 Ὁ δηλ, ἢ 16. ρΒ6ἷΒ νοζρίῃγ, 
οὐχν, ὑσχνν [ἢ ΘΒ σΊ 5 Πα. ΓραΠ ΟΠ σεμα ργερθηῖν εἰ 
ἐγδΌ 550 Ὀ518 ἢ] αἰ ἃ ΟΥΤΉ] ΠΟ ἥθι Πδοτῖς ἀκερι ον εν, 
σΟΥς ΠΟΥ. ΘΟ Α΄ ἀγα πνδο!κ ᾿γνδὶ ΜΠ ΓΑ δ. ΠΌΧΊΓ, 
Ἐ}υλ ρει ουΐογαηι γπ τῇ ἐν ΠΗΆΙΠΘς οἹρνοίωγ, 
οανς ζῶνι, Δα Πρ οὐ φῆ ἐπΐργαξ, ὑσνα, ἑσν τι, Ρ ἐνέν ΑΤ- 
μεριίθϑ. ἐξατο ἐδετηηινῃ κα ΠῚ οΥ ἡ Πρ ἘΠ 1 ἀδοϊρίαρνα, δἱ 
ἀηητνι σῦχχ, ΟἿ ΡΤ ΒΕ ΘῈ Βα ΓΙΒῚ ἔθ ΠῚ μι δι ΓΘ ιν ΜΟΙ δγη- 
ΤΠ ΒΔΊΘ πὶ τη] α γὲ πρὶ, ὅ8ιςν. Θριτ αἴας ἃς Ο9Ε ἢ) 
τ08. Εορεί δήρην, σπγαν. ἀπ πα πο π σαν ἐμ ΘΠ ΡΧΙΙ, 
φύχχνης Ομ} 10. Ψι αεῖα, ΑἸ  νοτμα ΟὈτΊ με Τ᾿ ΘΠ ρει 
Βα 8, γε ρτο ρα σοχα τη, ΟἿ ργθθβθο 8 {Πγίκἰ ν 11| [ρα 
ΤΊϑ ΦΆΓΙΘ ἢ. ὭΠ} 8 ΒΌΡΒΒΘ ΡΟ θὲ, σόχαγιῖ, 00 εὐ σ 50 
Ευυ γι σεῖδ) δοη δι ογ αὐ Ο δΩῚ σύττ οἷμὴ Βρο δ ὐϊοσοΡ υ08- 
Ιόταὶς 816. Βα ΟΠ τί ρι α α.14}15. εἰ! ΘΠΤΉ ρα 8 σ}1|8. πιροΐδ, 
σακλιν, ΝῸΠῚ εἰ! βχΌΓΑ]15. μην ηἶβι δὴ ἤμιγα Βπηΐδ, σόχχν. 
ΑἿΙΟ ργοτγεθὲ ηυθο ἔα Γα ϑεὶ ὁογροτγίὶα (ΓΙ ααἢ, δῷ ρα σ ἔτη 
σΒ γί κι Θρίγιθυ. βδθοι!, β9 ἀουίγιιη σατν, σοχνι, ΡΒ] 
δυςδαγίριιοο σνοπιοα ρ ιβ. πηλσπ! μη σρΉ ΠῚ ἐμ δρτρδξ 
δι οἱ βολ!ο σι ρ ρα πακυ ρΊδΠ8. Π8. ΤΟΙ αὶ Πεἢ ρριφαῖς 
σόχαχτ, ΟΥ̓ κι δε γη Ὁ 18 ΠῚ Ἐπ πα σίκιία τη σοι ρικηρτα- 
ΔΜ... | ΘΠ μ πῈ Φρ 6ΥΊ βἰροί πον}, σσῖχ πον ΑγΊβι τα ας 
θυλα ν ρα ψ 9] μτϑοί εκ δοιβρογοίηρ, οἴ πτι ἰώ ρει θαι 
Δι] ἤσρι), σΟΊΥΙ, οχχαν!, σσύχατ!, Εϊησ (θερογδβέῖο, 
Ἰπνοσπίο κα ἐπ λρογβξοηριι. [9 ἢ ρῆ πὶ ΟΏΒΡΟΓΙ ΗΒ 
(για σον αι: ΜρΟ δὰ οονμῶς Ἰάθπεοτς σα, 58 αἰμεϊ δ 8- 
ἤθη δ ρϑηρ, 48 ΟἩΓ κι σογρῦϑ ὑπο σθγεῖ, ἐοχνη, {μιο 
Τῖυ εἴ σηδι ον βεπτρη να, 24. γι, 8544. Βιυπερηῖρα τρβμρθῇ 5 
ἀυηϊ : Αριρπ 2 να 331, Κη (οιπηνυηῖο, (εἶ καὶ ρτγραε. 
Ηὶ δα, ΠΏ ΟἸΩΠ88 οἱ ροήδι σΟΓμΟΙ νδβοϊθεγ, σατχκτιν. 
ΝΟ ΠῚ ὁπ ἢ ἢ δ ΒΕ σὴν Ορτίει! σὲ ρα ἴῃς ποεῖγπαὶ ἠϊν ηἢ- 
ἰὰγ οἵ ἀἐ μέγη τη γιν 6] 641 10 ἐὀσθβεὺ πη, Ἴν ΓΗ ἠοοιγίη8. 399. 
ΘΙ Ὁ ἃ ΠΩ ΘΑΠ δὲ 8.0 ΓΑ αϊδεϊ αὐἴμτῃ, σσχαχιν, ΝΗῚ 
εχ 60 “ΠΠ 40}. Ππ[ΉΓΘΡ δὲ ἴῃ ΠΩ κα νδλβϑο!! δι βι!ρ ΠῚ οογα 
ΒΟΓῚ δρογβάροξ, ΠΟΣΧΧΙ, σύχχχιν, Βϊαδ (τ ΙΡτ ΘΟΥΌΊΒ, 
ΝῊ ΠῚ 4501] ἀρρορθυ8 Θυ ἢ ΓΙ Ιοἷπ ΒΒ σε θὴᾺ. ἀρ! μι κοῖς 
(δτίδιβ ρροργίτην ρει, ἃ ρα τὸ ΙΓ ὁ ρμοτα 
7γο πλθγλ τ" ΔΙ  Γιη ΓΙ ῬΟυ51:, σογῖς σύ χ νι, 

Ἐπ ΟΠ τίμια ΘΒ... ΠΕ ΪΘ ΤΙ ΘῺ δὰ) Ὡ)ΟΓΙ 8. δὲ ΓΘΒῺ ΓΟ ΙΟῺ Β 
ΒΓΔΕ σαρ!ποι, 900, [ἢ απ ῆιω ΡΕΘΟΓρΡΙκ ΟἸΒΙΓΡΙ ΒΟ 1ΓΌΓ ῷ » ᾿ 5 “ ᾿ ϑ: 9. υοίιοῦο ἰὼ (οἰ νἴδη8 Ὠροιμθδὲ μ]ὰ 4 νγθγυω δβεδ 
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ΒΟῺ ρορβϑὶξ, σοχχχιι. ἘΠτ8 ραγιϊοἴροδ [4 6 ΟΠ γί! σοησοτ- 
Ρογϑὶ εἴ ὁοθβθϑδιμιθ5 οἤσοιε, 19, ΟΠ γα τοσι, 820. Ρθγ ὁπ 
σ 00} Οὐτῇ νΘῦυ οἱ Πδξα ΡΠ ΟἿ γιδτὶ ςφογροτθ ὑογρα 8 οἰβα 
ΟΠ Σ ΡῸΓ ΔΓ. ΒΊΣ δε ΠῚ ϑϑυγΓδ 6 οὐ, ΠΤ} ἢ 181 ΤῊ «60 Θ᾽ Ὁ8 
οὐγΡΟΓΙ ΠΟὈ) πα μι γ, σύχν σύχαΘη} ρ6 Γ Ὲ υὐδμανγίξιαια 
Ὡσ μιογαίοια ἐὐ!υπθ]ὺ. ὁ. μαρθια, ρος πα! γα! ηὰ 
ἀιϑλβ ΠΟΙ 801}. ΠΆΤ Γαλ  Ο Ὁ( ἐὔποῖ, ἄσσον γο! Ρὰ- 
ἰγρ8, 20, Ἐπ ΟΠΗΤΊΝΊΣΘο ὙἹ ψ Πἢ, τὶ ἀν ἀδηοκίυγ, 321, 
σοχν, τυ Νὰ 6 σὐσρυγο ΟΠ γί κε] ψὸ} ἀθ. ἀ) απ ΒοἾγδι 
8024. 46. ὕόγθυ υἱγίηιο οὐ μαπθιο δαθοῖ ΘΠ ΕΠ ρη 5 ρα- 
ιλν ψΠ00 ἃ ἀπ Βα ει Ἐρὴ ἢ} μοτηιοδῖ, 21. σοχν, 
οὔτνι. ΙΝ ύβη5 ἰὼ. πο δ τί σια, δ. ἀὰ υθϑριίδονο ὑμδγϑι- 
αἱ 5. ἃ ῬΑ ΓΙᾺ 8. ἀδιλα  ἀἰβεϊθξαβ, σαχχαῖι Βα μα- 
γἴϑι!4 νόγα δ᾽ ρσορεὶδ ἐν) ΒΒ ρΙἢ εἰμ γι σοταχν. (15 
ὩΘΙΏΟΓΙΓΕΟ ΒΘ ΘΓ ΟΝ σγαοῖθ, ἄπο, δὲ ἰάθω οου  υλαῖιΩ), 
οὐχχανι, γι σα 0 Π 8. 66 βαογιβθοῖο δυσπαργίβεισο ἀσυ- 
{γι 8 ὑσηλθοϊαγία, σύχχχγι, Κι ΟΒΡΙ βιυ 8, 

Ἐπ ΟΧῚΣ ΑἸΠΙΟΘ ΘῺΣ ΒΙΔΑρΒΘπα ἴῃ οὐηοῖ] 0 ϑοΙθς 
οἶδ η8] ἀθογρία, μὲν Ναὶ οἰρίθ 9 ΟΡ 5. δ᾽ π8. [80 {10}}}8 
δρίβυορί ππρηϊαοα, ται. Α ὁοηοΠΠο ᾿διηράδοθησ, Ὠλα]8 
Ἀδθΐϑ, 6. ὁ[8 ἰΘσα}}8. ν]ηα]σέατῃ Θυμ, υχχῖν ΟΧΧΤΙ, 

ΕἸ Ποία, αὐτὰ, 185. Θ4ΟΓΊ μαῖα σοσγηπηῖο, 185, ῬῈ ΓΒ 
Βθι ρον ρϑη ϑ, 85, 
Επυθοδηῶη σα αοῖβ σθοΐηδι π΄ ΕΓΒ ΟΡ, ρῥτολυδία- 

ΓΙΠῚ τῆ 3 ἢ) ΘΑθθ,, ΔΓΓΙΓ ΠῚ Βρυςηλίη, θεῖ, 516, 
ΒυλθμΙ 18. ἀρρανο δηλ δὲ. ΒΊδγοτν αὐ ἠπλυϊμαίαρ, 370), 

Ου τ δμραγπίοιαβ αἰνὶ ΗΙδγομ νὴ πρὶ {ποῖ αἸἰυϊοῦ- 
τὴ, 375, Οὐ δοΐρ οδιμ νἱή θεῖς, 376, 1{{. 
Ἐιλρ θα ογπι ἡγίο5. δ] ἐπδιὴ ἢγραῖην σου]! η 8 ιν 

παι, 5. ἱστιόγαβλο σι οίην Ογγ κ,λαςν χα Οὐ σΌΠ  Ατία- 
ΠΙᾺ ματσυ Πρ τσ, χης δι ὁδιθο οι ἢ ΕρΒΟΙΘῺΣ 
Ῥτυΐδβατο θη 86. σοι] θαι!, 3238, Μοΐο8. ΠΟ Σ μα ἢ- 
οἰ ταὶθ ὑθἴθθῦρα σιγοϑ ἢ ΒΌΜΒ. μᾶγίοα πκαΐα [ΓΑΒ ΗΠ} 8 
ψμδγιρηχόραηῖ, 38, (ΔΙ ΠΟ] οο8. Βα δυΠ αιΐ δοσυλαθδηϊ, 8 
(μ᾽ ΒΟ] οἰ. Αγ ΔΑ ἢ) σοι ΒηθίαΓ, 227. 

Ἰσηντ 8 Βοραβίρῃιβ, οΡ θα οχ πῷτρεοία βαηοίο 
Βάπητο ὀρθοῖ σϑν αἱ ΤΟ ΓΘ ΠΉΓΟ 18. εἰς, αττην Ρ886. 
οἱ Εἰρίι5. δανα!θη τα Γῦν 1 16. δάνογθαν Ααομισοι. 46- 
σδγίβῖ, δὲ σοθσηίο ΔΕΟΙ ηρηϑὶ 86. ὀρροημμν, ΧΥΎΣΙΠ, 
χτχιχ, χενες [ἢ σοηο!, δέοι δ η9ὶ ἀδροβϑίτα 3, 86. οἱ 
δριβυορα ἤλθυ, Χχχιχ. 
Ελαιγ ἢ] η8, 8 6χ ΟΥΡΙΠΪ δι ροθλδογίδακ, 418. δϑδρῖ, 

χω τὰς ΗΠ ΡΡοἈΟἸγ  Π8Ππ Ερυ!θεῖ δοίααν, ἐδ αιῆῖα, Υἱοὶ" 
οἷον δριβυθμιδ, ἈΠ ΣΠΙΘ ΓΔΕ τὰ δ αἶθαθ νι θῦα γι 1. 
Οὐδιῃ δἰγωοῖῖονῦ Δ Πρ α) (]ατ Δ την δρηῖ, Το. 
[η σοηοηΐο οι θιαοῖθηδι, οαδ 86 Διυδοῖΐ μαγθ8. δά υπ- 
χογίῖν μπν Ἰδ᾽ Ποὴ ἡοηριη παίαδι 1. 
Επιζο 8 (βρ ἀΓ ἢ 80 ὴ) ΕροΙθεῖα αι ἸΠνΑ δ, πχχὶ ΤΥΧΥ͂. 

Οὐ ἰὑἱ ρθϑδι, ὑχχ, ἀχχν. ΡΟΝ ΠλὰΓ θὰ} Ὑμθουοθίο, τὰκ, 
τῖχΧν. 

Ενὰ βἰπθ πδίγα οχ υἱγὶ ἰϑῖργα τοὶρ Ὁ Π 6 Ρ πλία, δΥσ- 
ἀὐ τι ἘΝ Ὅγο νἱρρι ἷϑ ρᾶγία, 118. Ενὰ νἱῦρὸ σα Ρεσοᾶ- 
υἱϊ. 170, 

Εἰνα πο}! ργϊποίμίαιη, Φογδηΐα, 43. Ἐνδηκο αν ἃ }- 
409 ττρηϊσηίηση, ΟὙΡΙΠΠ ἰοσρογο, 221. Β} 08. ργεήποδίϊο- 
86 οἰ τιν ϑίοσια να, 290, ὑναιπειίίειν. 10 τυ 
ταθὸὺ ρτρϑ ἐπα ἴ τη, βίσα αι ἔδρα 1] λοι Ὁ] εὐνορίαβ, 

921. δίκαια 1} "εἶδε τ οχίιην δα ταταὶ, 232.1. Ἐν ϑῃ- 
μοι, οἱ ὥνϑησϑ"! «Ἱογία, γθ8 ἀΐνοσρθ. ΒΡ υτὰ Οηλ- 
ὩΡὰ8. αὐ ῖγα ρογο τ. Θοοι 8. ΒοΕ{8 ΟΕ ΓΙΒΕ ἰὩΕῚ πι18 
τοβουνϑῖᾳ, 106. - 
Ἐναπυρ!ογαπι ΒΡῈ ἀπᾶγα σοαϊίηυο οἱ πβϑιή πο ηγθ]- 

ἰδάηα, 353, 5584. Εν ἢ στη Ὠδγγϑιϊοηϑᾷ, ΒΟ. ΓΘ ἢ ἃ» 
15 βαιηεν 8} γυπρκοη δ, 205, ποῖα 5 ὙΠ 8. δοστιπρησ 
τὰν ργιρϊοία πῃ} 20}. Ενα παρ! την ἀπατπον ἀπ ταχηὶ, 69. 
Ευπηφοίμνι δυγιμίαοἱ Ια ἱοπουτιθνν γί πο ρῖ5 ΠΡΘΡν ΛΟ]. 
Ἐνπησο!χαῦ 61 ροϑὲ βοσομίυτῃ -αρίξξιμα, ἀθ, ἀ68. 

γίαθ (ΚΗ Πγ8. 
Εχοφοπιίουθαι ἰδῆ υπλ Μαᾶπρα Ὁρο Ὑρίρτγιβ Τραῖδ- 

τορττὶ ἀγα, 108. Οὐ. βϑηβκα Πριῖὰ ἐχοθοβτο ἀτ 080} 
Ἰηθα οί αν οοσϊνη(ίοινεβ. Τγοα Ἰπξοσργεια ἴσος ἢ. Αὐτὸ 

οὔδοιαῖ, τ0δι [λπε8 ὑγ τίη, τς 106. Εἰχορρ δῖ. γὼ. ὈΟΏΒῚ 

ἢοο βρηϑιν, συ θα 68. ργΆνΝΑΒ ΘΟ 8. ἡἸαροβοηθό 8ῃ- 
ἴετγαι εἰ σχίδγιηϊ οί, 105. Αα ἰὼ Βαην) Θχοθοαηδιὶ 
τηοιξὰβ οχ Αὐσασζίηδ, ὃ. ϑηγ Ἄχοροδιιοηΐθ ἀΧΌΪ 0 8- 

{θη 8. 8Ὁ στο οἵ Αγορϑίηο δα ποῖ εοποιπηιητι δ. 
Ὠχοιμὶατ, σντϊσϑ, 4π0 ἐθηδη, σρδγοσῃ ΓΤ δ ἢ ΓΟ ΤΏ 

δχο πη τα Εἰ ἃ Ραῖὶγθ ἱγαή τα. ὅ5εθ. αὐ ΧΘΓΙ, ΟΧΙΗ, 

οχιαι. μια, ἀν σγοαινησ ΕἼΠΟ γι δη δ, οο σα, ΘΟὨ 85 

ται μια Παῖτ ὴ Ἰο απ] 5 σοῖ βέπγδῖδα, Οχτν, ΟΧΈΤΙ. 

Ετογοϊκεο, Ογιάσχησις, 8. ὈΒρ Ζ4 6 18. αὐ ρθπάδ, ΡῈΡ 
Θ8Ὁ) ΑΟἰσεὶ τοῦτ Οδἰσούδῃ!ϊ, 19. 

Εχίρηα δαπὶ φὰφ δος ρατίπγη", Τα 8ρῺ8 αυδε ἀ0Ώ 80Π- 

ἴὰγ, 8350, 
Ἰστνγο βηγηβι νη δοίατῃ ρυτὶ βοι! τη] Αἢν ΟΓΙ σ΄ 6 ΔΡΡ εἷ- 

Ἰαῖσα, Ἵ Βπορχισμός. ἐξορκισμός, ἐφορχισμός. "σία 6) αδάρ η) Π0- 
δή οἷὰ ασθ ΘΠ γα νΡῦιον σύ ρΉ] 61 Ἰε}118 ἐστ μοΓΊΒ ἃ0 « 

οἰονῖ 5 οἰ] αιϊίον, Ἵν 18, Ἑτογοῖδανὶ {τ|8 σφ 6 Γ8 ; ὈΓΠΏα8 

δηθτβα ρϑοστυγνοσοαρ δ ὑδρ ἐπ θοταρ ἐοτίϊι9 Οἱδὶ ο8. 
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Ἰϑο δ γα Γι ΠΥ. Ἐχοτοίαπηὶ ῃτ οὶ χὶ δυδηΐ, δὲ σοη πομπαῖς 
ῬΡΟΡΔΕΙΟΙ ΡΠῚ ΘΠ ΓΒ ΒΗ ΒΕ ἸΖ πη ογα ψο ἰδεῖ, 10. [π-5 
οτεμδείουθ8 ἐκ θ0Πς, οτα μοι δὲ ἰη νοσαοηρην σα ἶς 
Ὁ18 261 Ἰ; νουϑ[ οὔ ΡΝ να οἱ ἢ χ᾿ ΒΟΥ τ του αν,7.Οὐδὰ πὰ 
16 δυνὰπι ἐχογοϊξ)οσηαν, γ8 πὶ ἐπ ΕΠ ΙΘε Ἰ Β ΠῚ ππγοκεὶμ ἴῃ - 
οἰ η, 9." ἀπο ιν αν ΜΗῚ δχοργοϊχηηίασι [. Βχο δον 
ΟἸΒΗῚῚ ὙΠ ρραλσε διητιῖ, σατουῃ μβθα, σχχναῖ, τοτσί κῃ!) 5 
Γι) ΣμΝ Φογοβοίσιη ει σχτ αι Εχοροϊχαδηαπίωρ ἢ ἐριίζηι- 
ἋἹ αἰερν θὐλς ἀπολο η). 10. οἸϑίαβ [ἢ οἷα ψα]ζοα,7. Εχογοίας 
Τ}} οὶ δεῖ κηδοϊμίδ!, 7, Πρ εἰμ θτοξκρ σαοιθη σὴς 
18, {πη|οπὸρὲ αἴνίη! καὶ ἐχ Βορι πίυγίκ ΘΟ ρομ!, 7. ΕΟΓΌΙΩ 
φρῦρα δα! αγθηὶ ἀοι γι ἈΠὶ ὁοτα προ ξῖη. 7. ΕΠ ΡΌΓΡΆΜΠΙΓ 
Ῥρουδία, 8, Αθϑσηδ ΘΧογοΙπ 11 αὐ )ὰ ρα μα ΠΕΖΟΊ, 
δίαμ δε αἰνὰ ὰ ὑσὶ τυ ἴδια ἀκ μη σσα πε, 7, Ατήπηθθ 881 18 8] 
ἀὐρδηῖ, 8, χα ὑγεϊξῃνογ πὶ (88. ΑἹ νἱϑ Τ0 ἀδιμομθρ, 8,254. 
18 ἀοξαπνέίαν, 258. Εχ δρθο Δ} ἀοηο Βρὶγίξυϑ βδῃ οἱϊ 
ἦσχια ΟΥ̓ΡΙΙ ἀοομγίρηι, ργοβοίδίαγ, 254. Εχογοίβηνοδ 6 
δοριρτα γα Ὡθἢ. σΟΠ] δοξοα, θι..} 0Ρ8 τί 651,7, Ὀχογοϊδαον 
ΤῸ ΠῚ, ἐπ μα Πα ΠΟ Ὠ χπΊ. αἰϊαγηηο σοἱδ βία» ρτθου ιν 8(- 
4116 ΘΟ ΡοΟΙ 5 ἢ 68}. δἰπογι! 8 ΧΡ σρϑθι σι ΟΥ̓ ΤΙΠΠιρ οι σαί 
Ἐχοτοϊκιπογι τ ὐβίγι χυ  7 νο! ΠΠ ἰθηιρογριοῦ δάῆμα 
ΘΠ οἱ 26] ΠΟΙ πὶ δυο γσυπηθθοβ Θχογοίζαγ, 354, 18 
ΘΧΟΡΟΖΒΔ ΑΙ ὑπρτι πρ πο βι αι ἰὴ Ἐοοίθαία ΒΙγοβοϊ ναὶ 
ἰϑηαᾷ σα ποῖ βιρ ἢ ἀρ νυ τα, 94. [ἢ Βα ογ πιοτὸ ἐἢ τῖ- 
ἘΘῚΝ ΤΙΝ [05 1ΠῸ}} Ἐβθ..6 600) οΓΘ θηΛη σι θα ὐπὸ ΒΡ ΟΊ ΑἸ Βρὶν 
τ} 5. ΒΗ 0 ΘΕ, 35... ΠΠ} 1 ρορῖρα μγυ ΙΒ πα, 25 (. Εχοτγοϊζηης 
ἴυ8,. ΠἾΒῚ ΠῚΉΜ ΠῚ ΘΟ θπ8. ἀδλθλνῃ 68 ΓμΆΒδηὶ, 354. ῬὲΓγ 
αἰντουχη ϑρίτίαἹ πγϑίμιν ἐρ Ποία πες 1. 

χρὶοτᾶλογθβ ΓΡΓΊΤΏ ἢ ΘΙ ΓΆΓῸὨῚ ΓΡΊΡΟΙΠ 4. Προ, 8. 44. 
Ἐχβοπηαιίος ψΆγ}} ΘχβῸ Π ΔΙ στι τὴν δὼ ΘΔ Π ΠΟ ἃ τα 

γίταα ποτ το θ με πὶ γοίογοπιιγιβοῦ, στρι, ΕχΟΤΟΙ- 
Ζαρ ἶθ ἐπαη Πα τος ἢ ϑΊ 5} δοδεὶ ἡκηΐὰ οἰ, ὅθ, 
᾿ὑρολ 8 γὸχ νϑεϊσίηϊο ᾿βηΐθ νταν ἀν ρ γε οὶ πο ροίυο, 

11. μαϊη τ ἴα 86 τλ 0} ΓΕΒ 86 ΟἹ 6 81, ρα 116 οὐ τα νοσαν, 
29. ΟυΠ ]θοῖ αι Β. ΠΟΓα ἢ) ΘΓοΓορ ἔμ ηθο σι 8 [60 ἰδ1- 
Ρείγανες, 39, σ0, 185. Ποβιίοὺ ΉΠ 8 ῬΟΓ οΟΟ 6 τϑ ΟΠ ΘῸΣ 
γαΐι, 29. 

Εἰ δι οἹ, οσορδ βεϊοσσθην ἢ Ὀγογητὴ αὐ ατῖπϑ, 89, θοῦ οὶ 
Ῥτορἤρι βριΡι 6... Δ Όυ] : σα δύτα ἀρμρίογηῖ, 93. Ομ πὴ Βῖτα 
αοροταῦρ ἡ βογί ρα ο, πρη τ [θη 6 ροτγίροῦδητι δύσι ἢ Εἰ - 
ἐϊδαν πολ τ ρσν θεῖ, (271. ΝῸΝ ἰρϑα Πομλ "νν 9 Ὲ Ὁ Ἰβ 851Π 
Β᾽ογία αι ρῬ βεβρα ἘΠ ἢ Θν σίογίβο ον πγο ὁ Ψ]0}} 
δὶ ἴῃ ἔθυγαλα ργούϊαιε, 126. Ονδ] δῦ βαῦοι} Βριγι 8. 6185 
πη δη 80} δἱ οἰεατὶ ἐϑίδιῃ οτργθβϑιὶ, 260. 

" 
Βοῖη, [ὦ τροΐρ ἔδοιία ᾿δοίαη!8 σαληΐα Γαρίοηῆ]δ, οἱ 

ἃ (ἰδ ρίαιο ταργοδα' δ, 848. ᾿ “- 
Τδαμκίυν. Μαηϊοδεριβ, ἀρὰ Αὐυρυθϑίηυπι, αὐτὰ ἀδ Ὠ 6] 

ΕἸΠΟ ἐϊοαῦ. 325, ἃ 
ἘΠῚ Οδείβίο “δ υαὶ ἴῃ δβοδῖη, 181} δ᾽ ἔμ ἀαδιι 

γίπ ἢ. Δ τΒα. σοη λυ πὶ, 497. 
ΒΕ Ια, α΄ μα σα τ8. ἰ)θι ἰοθο βἠογαίαρ, 83... : 
βοινίμααιν μου ὰϑ τοθάθμ τ νιγῖβ μύϑίϊ ΟΒαοχἑ ἢ ΠῚ, 

178, 
Βοηϑγαιίίου δ βαρθθον ἀδποὶ 68βρ Ομ γι βεϊ 8, 10. 
ΕδΓΓΙ βαιηῃγ8θ 1} 1680 ὁχούβϑρο, 11. ἔ 
Εἰορτμη ἕο σοπ οἷ ἰκοθαν, 185].. ΕἸσ 8. Δτδσ 

[αοῖὰ οομιοιηδιϊουίμ οἰ βκο ]οθ διὴ. δἰφοϊθοιν, 191. 

Ομ γίβίυϑ ἰὼ ἄθ Φύδ06}1|ι Γγοΐυ μι, ΦΧ 0 ΤΡ. ΡΟ ΓΘ [0}}}8. Λα - 
τ νϑαιατασ δε». 199, Οὐ δου δἰσηϊθοηδαί, 19}. Αά 

το5 ἤαθήπον Ξαϑν τ] ρἠ υπἸσσδην αχιθοῖ, 182, 

Ἐΐσυκ, δέ  παισταπι ἐπ "11 {Π|8. ΘΧΡΘΟΥΒΌΠ ΠΕ σὺ8 

οὐ εῖοτ 9 σοηβρύτοεία, [02. θΘιποθιι Ἰυνοσ  Ἰ008 ἐδ- 
Ἰοῦγϑια, 109. Εογαπι ὑπο ἢ αρίβε 18. ογαὶ, 609, 

Ενδδνιηοη δρυἃ ΟΠγιρἐηα τι ΒΟ τ ,88.} ΘΤ1 ΠῚ Ἀριὶ τον 

Ἰβίοιν τα Ὠσβίρρ ΠΡΏΟΒ ΟΠ ΘΉ418 ἐρῖ, 7, ΕἸ ἀ68,.1.18Π} 

δο σοιμῖν 8,357. Εἰ ποηλθὰ αἰ έμαθηι, ἃ ΟΥ δ] τη ὰο 

βΒμ6ῖ. πενθο Ἐν αῖρο]ο αὶ δαίμτο, 74. ἢ, 8.17. Γῤδο Βγανθου 
γα. δὶδν σανπία ᾽ἢ. τόθ ΠΏ) 8813 γα πεὶμυσίατ, 78, (Ο- 

ηπδῖα βοοϊμ αὔι ΔΑΝ Κβτῖο μὲ ἀαγίσοία!!ο ΜυΒΟΙ ΒΒ ΘΉΠΩΤ, 

13. ΕἸΔο 8ρ σοτερμ 86 ΡΒΠΠΟβορ πον ΘΟ ΠῚ αἸϊηυδαϊ 

δον οτοθδοῖν 13. 4. το μτο ροῦν ΟἸμέγο, ΤΆ, ΕἸάτοΣ Πδ- 

γϑι οὶ βὰνρ ΒΠΟΙΘΡΙΑΠ ΒΗΘ γὶ νορΒ8η}, 73. ἐ 

Εἰ 6: χυθτὰ ΡΟΙΏΜΙΩΙ σοηοὶμίοηια, 61 (ΟΠ Ῥ 850 1088 δι 

δὴ κα! υἵθιῃ νῖ8.71.00. Ὁ] ΘεῚ ΘΟ το οἰ θη 8 πη {ΠΠ Ὸ πη ΠΆ ΠΝ, οἱ 

ἐμτΠ κοηλῖδηι ραεῖθαβ.τῷ, 81} Μα!εβε εἴδη] Ἀὲ ρα τῖ 18 

γαργῖδι γθρυαθηπὶ, 72, διαιίσπῖ σον οηθεθεδί, 72, 

ἢ ΟἸἈτικυϊαῖβ γοργεμονάθδηΐ ρϑύδι, 72. ἘΝ 

ΕἸ εὶ πιγεῖρυῖα οἸμηΐα. ἢ ΕΧ δα }8 ΠΣ ΠΣ ὦ 

ΒαΒ.368 οχ Βογίριατγὶϑ πείγηθθά αὐ. Βὰ βόα δ] 6 θ8 68. 

πὸ εὉ Ἐροϊδαίὰ (γδάϊτα τι 7. οὐ, ΕἸήραι Οὐ ρ8. ἤ6 0. 508 
λα θθτο να  νε6 6 6158. ΔΟΥΠῚΒ1}} ΘΧ δι νοϊνοα ΕΟΟΙΊΘΡΙΑ Βα βοὶν 

γαρθ.72. Επὴ ΒΟ μΡΟΒΓΙΟ ς 0 Ε6ΠΡ ὑΧ ΒΟ, 1} δ το] αι, 

αὐ μαιτηϊβιι, σόχενιν ΟΟΧΈΝΙΝν ΝΉΠΪ τὼ ἢἀΔ8 ποβίτᾶ 6)0}- 

δῖον αϑιανῖβ ἀἰνίβι τ ΑὐΑτατι 864... 

ΕἸά65 ἀπρΊοχ : δια ἀσομονηίοδ, 818 ΓΕΥᾺΩΊ δι 8 88 

οἱτοορυροτοοίυ οἰβοίθον θ. ΠἸ 465 ταἰροουϊογυτ οἵ ΤΌ. 
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Ῥμϑεθοιστδί δε ’Ιοδ 0 ἃ Ομ τίβέο Ρδγϑρί τίσ τὶ Βα μου ΠΣ ἀουδ- 

ωγ, 16, 71. Ῥεβεαι τ δεῖ οὐ μεγίεοι!ο δεῖ δομαδίμη), 

ἃ ποὺΐδ ρόμθθὶ μϑὐίδυϊο ἀϊνίμο δυχί!ο, 70. Εἰύθὲ ἀομ- 
τϑιΐο8 ἰω ἔμ παῖ αν δέβρηκν. αἰ ν 18. ἀυμῃιαθρϑν, 

οἱ αὐ δηΐνθ υτητϑιό μογηωςι, 70. Νοιη 80 βοῖο ἃ 16 
πὸ γασυ στ αι. ΟΥ̓ΩΠ  ἀσοῖγι θα εασεγινδίγ, αυο 8 ΣὉ5- 

ἴσο οὐπέουϑῃ ἀέμουάθδῖ, ἰδία πὸ ἔΐθι, 16, Δαβοθ δι 

βαυὶ, εἰ ἰρὰθ ὑγόάσυν δοίυβ 8 [)6ὺ ἢπε ρ  ΓΆ 8. ἰοτολὶν 

τὰ ἀσεϊιδ (γε 1}, 15. Βῖωθι. ἀνουία, ἀεὶ Του [οβείον 
8. μιητίγεῖὶ ἰοιαγαιο δα νἱγίοι ϑρι τι 8 ἐδ οἱῖ 1 ΘΟ 3 
αβδιυλο, σεχχνν συχαν!, 73, 997, ᾿ 
Εἰ4 ἀυμπγαίθηη ἡ δι Βολαιαγ, 70. ΕἸ 68. ρΎ Ώ}}}8. ν 18. 

διότ και γαρθ  ὐοθα8. 299. ΒΓ οὐ μήθ. οἱ Τὰ πι ἃν 

"ϑυΐαι ὕσπόγα ορέγυαι 7. ΑἸ ρΊη αὐμθ 1} πηθσσαῖξ- 
τὰ δβι,3 82. ΟἿ ἰδ }} ομεγδιίσηθαι δ Ἰ.5.1.Εχ 1ὰ ἐα} 8,037. 

Νὰ ἐοϊοϑ γοά 88 βαϊν αὶ, βο στα 8,105, ἀπ τ) ἰοσο 
811 γράμ! 75. δος αι δὲν ἐοθῖγα αἸαθομ 75, ᾿ὐπλσθα) 
δγηγοσγαιῃ μου υλιαο σούίγα ἰρϑυι μτοϊορίιματ, 13. ΕἸ ὁ 8 

1ὰ δυΐηια νο]οοίδδιο τασαϊιοΐυ αχί)η μογασί!,77.} ἢ 

Ἰοϊμεῖατς, φα αὐτα αν ΔΟλἴΠ} σοῖς ἡ π6ΐ οαιγθιηὰ οἰσοιπ 

εὐὐέ, δἷς,, 11. Εχ {18 ὀϊντιατη βαορμιϊοθδι μέγα Βοδ 3 
Ομ ρα γα, 118. ὙΊρμί δι{8 οἱ συδιζη118 ϑυϑοὶ μίθ 8 
τοροδίνιν ἴμ θοδίϑ Τα] γιιαῖ, 13, Ν ἂν κατ νυ. 6} 8}}- 
[ὰ ἀποδοτα ἰυιίος εεἰ, 73. δυρθγ θατα Δ} δ] Ὁ δε ΥἹ 
88 Βα ον ΓΘ ροιθαῖ, 75, Τγϑηϑίογγο ΟΠ 16 8 Ροΐθοὶ δὲ 
δεδεϊείν στο ρηί, 17. ΟΡεῖγα! τὰ ἰδοῦ τη, 10. 

Εἰδεὶ ργο[οβεῖο νϑὶ ἰηϊδυγομδηο, νοὶ ργθοϊρίοο 6κ-Ὸ 
Ῥγϊηλοδατϊαγ, ὅθὺς γα δὰ αν) παῖ δα μίξιν μον ψοῦοσ 
βδοΙ γιαὶβ βέτη 8} ἰαπῆουν ἤορδῖ, ἰοῦ αἰ ἷν 411, τὸ, ΟΟΥ 
βία ἀο αὐ (Ιτἰδηίεια [δοίᾳ, 8309. 
ΒΊπθα ἰὼ δαδδ ἴα όσα, οἱ Ασἰδθογηῖα ΟρρΟΣ 18. δ" 

τορι ἐδθοϊ, 208, οἴδοιυ ἃ 8.16. «φαίά ρτιδυυμτεξ, 
γὑ1 Ὁείευϊϊο. 
ΕἸΔεΙ8. υθηθπ, δὶ ἰραῖυϑ Βρρρι]αί!ο, 6, 72. ἢδο οἱ 

Βοιηϊυηρυταυη. 41» 89 53) ΔΙ ΒΟ 5,5, ὃ. ΕἸ ΘΠ ΥἹΡ 
ἀϊΠ 9 }}6 γα μαγίναγ, 12. ΕΞΕ απόνὴβ ἀνα ἀἰσηοτ, 72. 18 
οιἰδίῃ ἰὰ ρϑυρότγιαϊα ἀΐνϑε, 12. ὙΠ] 5 τὐτι δὲ σρδὰ ροβείθ δε, 
'ἴ8 δὺ «ιοά «θροεῖ! εἰ σομου δὲ, 72. ΟὍμὸ. ἀδθβι  ε|18 
ὀιμ αἴτια ἀν" άσιαν, 0 Π ἀ 6118 ΠῸ 15. γεὶ δοιηΐαι8 ἀΐεπ-α 
ἴατ, ὀθ ᾿θ σιγὰ. ροβάθβαΙ ΠῚ μγα)οῖο, 29. 
ΕἸαδίια ποι θη Πμιπτη 8819 ἀπθι), ὃ. 15, 712.. 15. ηαἱ 

Ὠοθνθ ἀθργαη! Δ θαμιϊϑατ, δα ργαρτία οι οϑι Ηἰα- 
γοβοϊ γα αοερ σοηϑιεῖυτη6,5. ΕἸ εἶδαν Γἀσογο Ποὶ δεῖ, 18, 
ΕἸ 6168 δούορίο Ὀαριἰδιηδίθ,οαγία χρ θαι, 10. ΒαριϊΖσαι- 
αἴα ᾿υβορν θηίοδιχ, Οαιθο τ 6 18 δοο γοιογθ ΠΟ ΟΙΓῚ Ὁ 8ΠῚ 
γ Ζδαιϊθ8, εἰ ρτοάίξοτοβ σοθ χη πηϊηῦ, 9. Θϑουγὶ ἐβὲθ 
ΒΟῸ ὠσῦρηΐ ἃ οορ!α!!ο ὁ ραυοδῖϊ, 23. 56. 8 σομιπγυπίοη 8 
αρροίμἀεμίεβ, γουδγραρίατ, 333. θα θ δὶ τ (ἴνδγθ ἴθι: 
οΙοο͵α δογι τ, 86 φαΐθυ 8 νϑγὺὶ ἀὐνίοϊ μγροσηΐθυ9 ἴα- 
δἰσασῃΐωγ, 157. Οὐδγα, 187. 

ΕΙκυ  φισφαθ ὰδ μϑθδηξϊ ΘΟ Παϊογα, συ οπηϑύ ταο- 
ἄστη δουγ 68 αἰχθδ δγηγη, 159. 

ΕΠ οΘ βυιοβ φιυϊεαιρ, εἶτα ρ6Γ σαγ 6), δρὰ μ6Γ οαΐο- 
ἐμ θείτη μοηΐοβ, ἴθ ὅΔ6 ϑγυάθγε ἤδδειϊ, (89, 
ΕἸ 5. ΕἸΠ 1 ποι 6 δροθ πὶ 1 08 ΒαΓΓῖα. δοιϊίοηρηι ἰηγναἶ-- 
στ τὰς ΕΠ σα, παιθὴ (ἰἢτίκίο ἃ Ῥαΐγα ἱπιροβίξπι, (49, 
ΒῊ 8 )ε1 οὶ (δτιβίιβ θθ δορλνιμ, βοιὶ Ὡδίυ8}}8 δὲ 
το ηλλβ, ἔγα! θοτα αο Πα Ὼ 8.149. 150. Νὸαι ἔπ ἔσαερον 
τί Β ἀσσρ μὴν ἂὐ Θαβοῖ, ρα δὶ οί κιβσ]α ἰὨΘΟΙ ρΓδ- 
Πδινὰθ 8 ):ὸ βρη 8 681, δὲς ἢ. 114, 117. Β΄ ἢ 6 ρ ΒΒΊ ΘΟ Θ, 
90.170 )κ οἱ βοϊακιβ.., ὅ3: 1ὰ ὁγλ Ἰθ1|5 οἰ πλ}}}8 δ ηΠοτὶ, 54, 
41, ΜΕΙΡΓα ὃ δαὶ, ὁσ εβίθγηο βαΐῖγρ, ᾿)ριι οχ )6ος οἴου 
451,Ρογίροϊβ οχ ρογίδοζο Ραῖτο, 114, ἔπι ἰαίοτ οἱ Ῥὰ- 
ἰγῶδυ αὐ σωϑ οτῃ ἐοτργϑεὶ, {{4. ΕἼ} Βιΐου πα Πδλθη τ 9 8 
Ραιγίβ ἢ 16 τρηγαθάα,. {8,1{4. Ὁ ὁ βοι δὰ, ΒΟΙΒ ΟΣ βοὶὸ 
Ῥηῖγα, δ πηπιραϊαῖθ μεπίϊ8 ἃ ΟΥτΐο ἀϊοιίατ, 11. 8338, 
Και δον οὐ αἶα δροοῖα 6: ΨΟΓΡ ΠῚ. : ΠΟῺ ΤΟΙ ΓΓ ὨΏ), 
δῖ ἦω δ Γ8 9} 8  γ8 11. 86 Δ ΘΓ ἢ. μα Βεϊβῖρτ, ὅ5. Εϑὲ 
)εὶ βαρ δημδιροϊδδίδε δὲ 3:1 πὸ κί είε μα, δ5. )ε1 πο- 
1η6η δὲ ροίδκεῖδᾳ οἱ ἐγίδυϊα ἰὼ (οη681,13η, Ραίογυφ ἀἰτνὶ- 
Ὠιϊλιϊκ ρΑγ 6 05 δεῖ οσπὶ Βρίγία καυοίο,90. [᾿ημπ θεαὶ )0- 
μοὶ") - 257 Εγαὶ )ο λυ 8 δοῖϊο ᾿Ἰοαγοαϊ σθ θαι οὐαλ Ραΐται 
139 Εἰ! υ8 δ᾽ ὁα τα ΠποΟΓΒ ργίνδίοσ, αγὰν 6 [0 αἃ- 
τὰν Ραΐορ 386. 516. ΕΠ σα τα, δ α  Π0Ὼ δα {π| Ῥαΐογ, 
136. ΕΠ ἰο οὐθηία ἐγ νι Ῥηξορ, 414. νη. θυτη νϑγὰ πὰ 
Θκλ0 Πρ μ ἤδη Ασίδ οἱ, 5. ΝΟῸ ρεὶ ἃ Ραΐγο Δ] θη ο18, 
5ι6ὰ ὁατῇ 60 Οὐ ἢ Π6πά 8,55. ΚΙ ο ροϊενηϊέας,, Βοαὶ Ῥε γί 
εἰ ΕἸΠῚ ἴθ ἀπάτη μϑτβοη δίῃ δοῸ Γειϑὲνν γι υἱοπατορία : ΘΆ[Ὼ 
ἀσομὶν Νοοῖθε δὴ. ΘΔ Ὀ6Ι Π8 0 88 Πθογοϑῖθ ργορτγίδ. 55. ΕἸ ταὶ 
ἴπ Ρυερρὴν φιοπή δι τεεοϊ ἱυτὴ γί οπάθ᾽ Βαχεθγίοξ φαϊ- 
ὁδηι Βερυθε οἰ, 9 10, ΕΠ Ποθοταὶ Ῥδίγοι, 13. ΟΡ θα" Ρα- 
ἀτι {παι οἱ θ6πα. ἐξ 1 δο 08, 608 οὐ 5ρί τευ βαθοῖο, 
ἃ ΚΘΏΡΓΑ} σου πΠΊῺ οπγηΐατῃ βαρνιλαΐο Ἰποπιι 68.633, ΕἸ δο}}, 
Ὁ68. οὐκὶ Θρί τι κι ΒΒ θείου ΓῸ8Β ρβίδρηΐ προ πἠοτΓίϑ ἐσηίοϊ- 
Ὧν» γϑάργσσα 8 αι, 47. Οὐτὴ δρίγιτα, εἴ ρος ϑρί γί β8η- 
αἰσην, ἢθητη σἱ δὲ εἴσαι ὁροτίδὲ εἰ αὐἰσυίΐᾳαο, ΠΖαδαϊυω 
ϑρογὸ ἱἱ Θὲ, γενοίαί, 90. ΕἼ }1ι18 1)61 τΐ οἱ, 118 πὶ 
1086 ἀθ Υἱγρίηϑ παίαβ 68:, ἰθ4. ῬΣΟρΡΙΘΓ ρϑοοδίθ ποβίγα ἀδ 

ἹΝΌΕΧΊ ΙΝ ΟΥ̓ΒΙΒΕΌΙΜ, 167 

οἷ δά ἔρτγαὰ ἀδβοθηαἶ, δεβυταρία Βυπ) δἰ δῖθ Ὧθι- 
ἀγι5 Πυθα θα χα, ὅθ. ΘΓ δ. ΚΟ 1) ἃ σαδϑυ8 
Βαδοίαγ 84 Ραηΐγθαι, 186. ΕἸΠῚ δηνίο 8 οἱ οὐλθια, δὰ 
φίνοβούααι )οο ἠϑοθερατλλὰ, 113, ΡῈ Εησν οἵ δρίγίιατα 
δυσί, ῬΑ ΓΒ αγαιία δι ορ  ΟὉ Θ1 οὐ ει ΤΏ} Γ, 1 10, Ει- 
Ἰϊυὰ, οχ ἀοοίγιυα ΟΥ̓́Τ], δῆς. ροϊθοϊαίρθ. 8} δίθγηο 
δύσδρὶ! 8 Ρδίγρι σὲ γε] εἴ ἄκγο Βρίγαιι βηληοίστι, δ37, 

Βαρι θη ἃ ἰδεῖ ἃ ἀμεχίγικ Ραϊγῖβ ἐθδι, Ἐ}. Κιαθ Ομ Υ κι 8 
ἘμΝ Πυὶ κπὶ ποιμίνοϑ, 0.6. κα πογβιίῦῦθ, δος δορσ 

ἰἴοπο, δὲ νρογθυ οἱ, ἀδι 15, ΕἸ πὶ ὁτ μγοίουί, 46. 
ΕἸωΐιογ, δροθέτης, ΟῚ Π108 8. 60. π᾿ νοτγβόγυ οταὶ- 

πδίοσγθ, (29. ᾿ 
ΒΙγα δία οὶ ν γῇ Β6128] ργοπυπλιηἷο βἰαὶ, ἢ 

οδσῖι, 128, Βα θπυ9. Οαρραάοχ οὐ βγαναϊοηθμ ΡῈ 
8 πΌσπ) ἐηοΒ οὐνεῖη διὸ ἰθιυ ρογΘ ἀδίδιῃ ἰδϑίαλητ, 259, 

ΕἸοτοι ὄφθμδῖεα, αὐἱὰ, 1. ΕἸογατ ἀϊνθγβογαπν ἴῃ 8ἰ- 
αὐ] νδ μδατιαἴμα, 181. 
Εωϑυβ Φίϑρ θεὶ σα) ΠΟΘΉ ΩΡ 8 δ΄υι Ἰαἰογνϑηΐα, 

43. 11 Το ἀμ Νοβιδὲ συμ Ηδυγίδ ἃ Ἰορΐθ ϑίηδ, 
42, Υ 
Εογιθίοδ,ρίυ πη) κα Θχοι δ ἀολ ἀδϑ᾽ θα ὀχ δια μίμην, 132. 
ἘσΥδιυϑῖοΓ ἃ δθρτο δὰ μι δαιη ἀδοιγγιὶ, 108. 
ἘΕγασιηθοῖα ποπη  αγιτα ΟΥΤΙΙ, 8358. μά ἀ8 11 ββη- 

(ἰοη ἢν, 357, 
Ἐγαιογηῖ οὐ ἀρ ητίδέο ἀδὲ ἀϑίησθρα σι η),37. 
Ἐραϊγιιοδ δυίμνω. βαρεῖ ἴρ86. θοπία 8. δρρδιμαγὶ 

να, 47. 
Εγιεοπί τη ἃ 60. [ἀολαηι, 

βοπθ θυ 8. ἀφογαΐαμ), 93. 
Βυϊμαρ, Αὐ ΓΝ ΚΓΙ8. σοηθρθοίηη Βάδ]68. ἴῃ (οΥΡαηὶ 

Ρτὸ οὐδοῦ, Μαρίομὶ ἱπιργθοδαΐατ, 110, 

δὼ» (νοι θοΐηρ ἃ 

δηθγ τὶ ΜΘ 8 ἰδεῖ ρυϊι, 107. ΠΥ 
Οϑθρτῖν! δροδαπμρίαα ἀυ!)51Ὁ 8. Ο ΓΙ51} αὐ Ὁ ΟΥ̓Δ᾿ ΊΟἢ 18. ὈΓΕσ 

σονο 5 ϑο1}5.267. } να ΔΓ τίη Δ ΘΓΡ 8 παραφραστίχως 
ἐχροσθηξατ,δο7.Ὑκεθηευς ἀὁ ΟΠ εῖβῖο, 148. Ἐ}08 τητα ΓῺ Ἰο- 
Βδ παρ ἴα, ΠῚ οχ οἰβοῖο βυμεογνῖξ, ργυρτὶδ ἐϊμω!αῖ8 
υξαβι τά πο 466. ροτρέξυδ Ξαϊνειυγὶ5. μεγιδηδίομο ἀο- 
οὐ, απὶ θα Ὁ 68 πε γδτιοῖ, οὐ πῇ δὰ δά8ε δι1}}}- 
Ῥορώα,3329, σαθγ}6} δα 16 }} ν150}85. ργορ ἢ δίαιῃ ἴθ ςοὨ δεῖς 
μϑιϊου θα δὲ ρανόσγεῖῃ ΟΟΠ 80 }}..136, 5} 8 ουραροοίυ μα, εἰοσ 
856 δ᾽ μη δἰ υ “τ πὶ Ἰνοιο Οἱ δα περϑι!, ὈΔΏ151 βῸ ΔΛ ΡΒ 
τοι ρον, 09. Θυσ! οι 6788 νἰϑίοῃθι Δ οτρτδίδίι δ}, 
σ0, 
Οα!αἴϊα. πὶ Ο αἰαιία ὁχοτγία ο8ὺ διθυθβιθ, ἀθδογοι δ Οδγὶ- 

δίθον μοβὶ αὐ} το 0. δα)μὶ αὐ Γομυδἔαγιυ), 299, 
Οαυδεμιίι5 Βοχίροοιθ. οοράνίου 8 ἰοηξβ γρμγοβ808 

46. Ἐποματίειία ἐν» 800, 
θάυάογο ἀδυοίθβ ργομίες γϑϑαγγθοι δηλ (Ἰγίδεῖ, 

905, ἀαυύίυι ἰὼ οὐἷο δῦρμος Ραριχζαϊογ αι κβαϊαΐο, ἰδ’ 
Οδυσίααι ἀδ ἔθ υτα τόθ θγαι 8. μῈΣ ὑϑριϊδίηιαν, 18. 
Οεἰαβίυβ ΟΥΤ ἡδροϑ, ἀοοίτία8 ει μἰοίαῖα σοι τη 8 - 

ἀείαβ, τι. ἘΣ ΒΘ ὉΠ Εἰειοτγί σοπεϊπυβἴοΓ, χοῦν. Α» ταῦ - 
ζ10 (ϑωνιθ ον συ]οϑ ρτθβοϊογ, ἀχχ. ΑΡ Ευζοῖίο 
Ροϊυτ, εχ, Βυφθταϊίυτ, χχ. 
(θιμθ}}} ἤρα ἐσθ παγποι οὐτη πὶ [061] σΒρτδῦαα ἰὰ ΓΑ η- 

τἰεῖϑ, τ ειῖου εἰμι  βονοι ΒΑ ρΉβιΩ] αγαιαῦν ἀμ] 66 η),47. 
σουθγαιίο πὶ τοἴαγνα, οἱ ἐσυοηλρτδᾶθαδα, 150, Ἐλ18 

δγοθημαιν 801} θ εὺ οὐχ δα) δβοσαδῦο ΡΗΙΓῈΒ : ἃ} οὐ)» 
ινα νϊιθοιί πολ, 4}}} σου ίγα Αὐδίδοοα, 15,8. 
ὕδηδδῖθ, σὰρ. χυίχ, τ. 8 οἱ 10, αἰνογερ Ἰδοι 8 οχτ 

Ῥρησυρίογ, ΕΤ΄Ὶ 
ἀρεϊίωσῷ Γαι, 190. ΟφΒΙ σα, δ86ὰ βἰόγαθι Ὠύ[α- 

πιυϊογαιῃ ουμηρίθχιο, μοῦ δαὶ σαν ποβίγιρ πιοιἀεγαίτίχ 
ἀεϊγϑηι φυὶ ἐϊα δοηλαηΐ, 90. 
ΟϑηῖΠ 88 ρεγε δο  ΠΟὉ ἢ} Πρ γα ἴῃ. (γίβεθηοῦ 0]α- 

δρῃδη, δ οιβ. ὑΟ] δε εκ ἐκ] υδηΐοτ, 97. Ορρ! Πα 
δγγον δὰ ΨΑΓΙ σοηΐγα Ὠ8] υὐθϊδίδι, 54. Ες 15. πομο}}} 
Ὀθυ δ) ηγ8ηι ἡγυ δ εἰἰχαγα, 21. ΡῈ Ρ κυ θυ ΠΟ 4080} 80} 
βΒοαυυύαμὲ βηϊηδθ, 52. Βαρίίεπιθ ΟΒΥιβι βη. τὐ ἀκ δον 
Ὀὐ ΘΗ] ρ᾽8. ΘΟ] θη α ἰμοίῆοχ, δ. 08. 18 ΘΧ δ ἰρβω- 
ΤᾺΣ [Δ 0}}8. οὐδίγηεπ μην, 177. Αἀψεγὲ 3 608 ΔΙ] ξμρ- 
Ῥϑάϊιαοι ΑΓ 6 ἢ 869, 8. Τὶ (οἱ ὁΧΣ ρθη! 8 ϑυοὶ, ὨθῺ 
εὐσὲ να σθΐ μα ϊοθη!, 277, Εἰατὰ. ϑρμ᾽ τ) βαῦ- 
ἴατὼ γθορίθην, 277. θη 68 ματίδσ 8δὸ. (ῃ τίη ηΐ Η16- 
ΤΟΒΟΪΥ ΠΙΒΩῚ ἐγοχιδυΐδῃῖθο, 493. Γυυοἴ ἀγα οῖθ ἀρρμᾶτὶ- 
ἰὴ δὰ ἤδη δοηνοτγβὶ, 252, 353. 
Οδογρὶ ᾿δούίοθοϊ, 00 ἱειυρῦγα οὐ ΟΥ̓] σοπι- 

τα ηΐοῦο ὁ) οἴ 8 Θγαϊ, [ογν 68 δύ εγθι8 Εμἀοχίαιῃ, 
Αϑιίοι δ ἀπο οβ ϑἐυὐΐηα, χανι. 
ἀεἰρβειηδο 46. (ἰΒτγίβίο ᾿δειδθδίυν, Φυσδον ργοάϊίος- 

ΤΘῸ ΨΟ]1) συ! ἀρριοηείγϑηβ, 448. ἴῃ (δι π μοι βη8 
αυβεῖο ββολ!υ ρεῖγα υἱβοϑαίογ, υδὶ ἀυδπηβ (Βτιείασαι 
Ρῥγοσίάϊι. 448. 
Αἰεὶ αἰϊϑοὶ οἴβοὶί ᾿γε νιν) Ἰαἰαγοϊρίε θα, αὶ Νδί 88 

Ββρθουυΐαθ Βοσομὶῖ, 253. ΟἹδθζὶ δὸ σσα Ἰδργοαὶ εβηϊία- 
ἴεια νοπυ τ οεῖῖ, Ιόργιθ πεοτο  αΐθιη βοσαρῆ, 252. 
Οἰκδαίυ ρεοοϑίμμ ἐλ ν}} οδυδ8, 5, 
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υὐνομαι δ᾽ γεννῶμαι, γεννητὸς οἱ γενητός, σν τ Π|Ὸὺ [6 τ 
ρῥγυοίδοπα, οἢ, ὅδ, 9 ., 
Πα φῖοθ Πὺ ὃχ ἀπα, (ἸΔοῖΟΙ οὐριοξα βαρδέαθ!ία, 1αυἱ-- 

0. {μι} Πὰ8, 190. 
αἰόγια βαξΡῖα δὰ ἀογὴ 6ΕῚ. σα πὰ ΕΠ δ Φριρξα 5. Ἐαπ δι 

πἰονία, 87. (Ἰογία ὁοηλπια 18. ̓ῬτΙαἰλα! 1 πη πα! λον γο- 
αἴα, 118. Νοα ἰρδάσαι “Πογίαι, 50 δ αἰ θην μὶὸ- 
τ ον]. νἀ ΕΖδοβ 0}. 120. 
(ἩΙσ ΝΠ ο ἴο τ 85. Δ σι τ 815 ρον; 8 [4 νῖθ0 ρ610- 

Λναξατ, 57, ἀὐα υ8}}5 ἔγιιν ρογβοπαθιπη σἸ ον σαν οχ ἴσον 
6} αι ρμέϊθια; ῃτόϊοοι ἃ ρθε], 3. ΟἹοΓΙ ΠθΆ 1ὺ ΘΑΡΓΙᾺ ΡῸΓ 
ΤῊ νοῚ στὰ ΜΠ νοις οὐουβονα [ἢ ἀπὲ Π 06] 6 51.:,37. 

(ποβΊ οἷ, εἰγὰ Βοίδιτο5 ἴαξὸ ποιμ[Δ3}}, 5.Ὼ} κα ται 
Ρέσαῖ, ἀν ριον ποι. ἢ (ΕΠ ν αΡΆ1 5 σοΏχηγ ττὦ ἘΔΟΤΙΞ, 
δ, Ργαοῖρυο αποίμιι ἀτα1ὺ Ψοτξὰ αἴθ ἄάξάμ, 5.8. 
{᾿όϑ01 ἀχαμι τα ρατγα δὲ υμαμϊὰ Ἔχ Θτ ΤΟΙ τη γβιοττα, 
26 .0} δὸς σοι δοῖα οα!απιπίλην ρΆβει, θά ἢ ψαΣ 5 ἰλοὶ 
ἈΡ ΡΟ 85 ἀἰνογελα ν᾽εέσίοβ η ἀρὸθ ἈΞΞΘΡΟΌΔΏΙ, 
μοκ ἀτθαθιραίαν εἰενγοῦὶ αι} ἰδ σι σι ἀμ γε σαι  ὁ- 
16ι}8 Του ση οἱ Νόν!, 125, αν 3. Αἰοδη οπτην Ὑ οἰ0- 
ΤΊ 3 65 δα ΘΕ} δῖ "18 ΘῊ ΤΤΕ15 ΟΕ ΒΟ ΠΌΚΒ6. 6. τ ΘΟ ΤΗΣ 
880 Σ 6 ΠΟΙ ΛΘ ἢ ΘΠ ΕΛ Θ2} 6. δδξο, 60} ΠΟν] ΠΡΌΓΞΙΒ [2)- 
ψΊΒΙΒθ οἱ σποίαμι, 95, ἢ. ὅν δα μτνὶ Βα ΟΝ ν]δί θαι 
[μι518 δἰἴδηι αὐνμοιβ δὲ οι 5. ἀσιοσαθαμί, δ. ΔΙ αἶα 
οοη ᾷ ΒΡ εατιοἴαπει Ια Εἰ σαι Ὁ, ὅτ δὰ ὁ 1 ἰδοῦ 
δῸΞῚ πα η {πὸ τοῖοτγο πο ἀπ ἀσθλαβιϑεδ, Οὐ γ5 ΟΠ 5}}- 
οἶβ τ βασαι 6 Θὰ κποῖο σρι ἰσποτῃ ἃἰττ  ηὶ δα 
τι 8. λές Ν αἰσαθ τ ἴλαῖ, ον ογίδαί, Ορθῖαν ἢ ΒΘ  αμλῖν 
οϊποῦθα τϑσἱ5βλλοαβ 6᾽ αι Θ᾽ ολΠο η8, δι Τδιι ἃς 

Οαϊναυῦ Ἰοσαθ. 1941... ΔΘ ἃ8. ἐεθγτὸ ἰσσι ὃ, 108. τα μοὸ 
παροανατ. τ, ἡ αὶ Πα] κοῦ! ρ σα οἱ Ἰσσαμι ποοϊῃηα απ 
(χρη Δ ΟΤΟΒ ( ἀ8ὶ δέει 10 πτδ85, 164. ἢὰ ἢσο πσμο 
Ἀβέα ἀϊξιι5 Λαίνοη! μ6 6 ἢ 6} ἀρνδνθτὸ, 6. ροξ ΒΕΓ νος 
εἰξαίθαι ρτοδδί5 7, 140, 18... (Ἰὐστῃ {π010 Ρολραβ 1 ποσὶ δ 
{ἸἼ5}} δυϊβεηβ {ίϑϑο, 308, δα σα οὐὐ δον στο ΠΙΟΡοΒΟΙν σ 
)}}5 ποτ ἰδ ὁξέφῃτπρ, 90 2, Οοὶϊνοιθαβ 1 οἰ] ΟΠ )αξ, 
ἀδέι σοῦ τ πὸ οὐ ΕΝ 5. οϑἱὲ Οριβέιϑ, Τα τὰ ΘοΟΊ Β θαι 
ἢ. ἴσο δυο οὐ ἐἠποαίααι θὲ οι γοἸΣβη3, 5 ιν (Ὁ ν ο 
(ὦ κα Θρίρ αυι βαιγοΐατη ἈΠῸ ΘΒ. ἰὰ κοι ρα ἀδὴ- 
μὰς 0 1. Δμοκίοιϊοτο οὐσίοεια, ἀν οδβοσδα, 520, 
ὐγρμολα 8. Οὐθϑονο ΝαΖιλλζο αὶ βόλον ϑϑόίθον σοῖροσ 

ΕἾ 60 Ξα  α Π115. Εν ῖβοὶ ΓΕ ΩΤ 8 ΠΛ ρΥ"5 ΟΓΥ αἷξ τ ]ὸ-π 
ἰπ5, Εΐη 0. τοσσοῖα 1 ΡΠ 85 βαθεία, ὅλ, 
(ΠΣ οομν υϑὶ, δἰ τπόοσζίθ 5 ἰσδετ τὰν Ογ510 [- 

Γοιίος, 117. Οὐδπηο οἵ κα 1 μὰ5 αἹ Πάφον φοηνοτεῖ, 147]. 
(τοι αϊοα δε Γγο Πα ἀαηόδο ἀφαποιιο, 0, φής 
τραβέιπ βα 1 δὰ πϑδλ λαπιάροσῃ! εοη!θηξιιας ἰα 

ὁότροτο ΟἸνΙδε δα ραὰς οἴ νι ἔλα ἀβοι οτμ ὰὉ13 μσοίυ, 
1 Το σὰ.) ἡ ηϊα βου}, ἸΠ]οβ 1 6. 5. ΔΕ ΙΒῺΒ  γαὴδ- 
Τογσυδ, ΘΟ λξα  ο χύσιν, σοχχχιν, ἘΠιδ 1 σοι ββίο ἐδ 
εἰσεῖ γί Δ ΟΡ ΠῚ Δ ΠΟ 105. ΘΟῺ [ὍΓΠΙ. ΟΝ χταὶ, 

αὐσθαυ πο. ον ὙἹΚ ΡῈ αὐ αἰξοῦ ἀπ ποβ ἀσζαἰ- 
ΔῸΣ ὦπῦς ν 

(Ρίθοἱ ΟΝ 5815 ᾿μβότησι [αἰ ὐ5 ταϊοϊ 1} αἴ, τ, χ᾽ α]- 
Ἰΐπ8 ρογοῦββον Ποία ὁχόβοβ δόλο, 184, θα πὶ 8ὰ- 
Ῥἱοπίος Ροῖγο παΐαπ ἀφεἰ ϑόϑιΝ ος ΠΟΥ βο ιν, θο Ἰναημθ- 
Ἰϊὰ γεοϊοία δ, 90. Οαδἰέίοτ γον ποδηαὶ, 90, Πιδβανγθριον 
πύγ ὀὐλβογαιθ αὐ σι 8. πο τα αρίαν, 281, 9388, 
Ἰξονα 41} 1 γοιίθα] ἃ, απ ἀΠΠοΠΠ15. δηληληβ, ζοῦν, 
Νίφημσ, 6.181} 51 αὶ Ογιορὶβ δὲἵν οι ἴδ. ἀὰ} λα τ 
ει} αἰπσα 18. 68}, 217, 

Ονώροῖ, πὸ Τοῦ ροΓα ἰἸοσαπὶ τη Εφοϊοδία ἀῦδο}}}5 ΕΠ θν 
ϑϑλμαιη, δὺς ΣΧ ᾿ 
να σὺ ὕότῆσαι Οὐ ΤΠ 5 ̓λμ 15 δ ΤΡ τῸ βοΐ σΕ, 270, 
Οὐε μυρίξηισ αὐρηγυΐθιη, 18, ὅθ, ρα α πη νἀύαθα0 
παποπρμαία, οἱ φαάτο,ῦθθ, Βὰ (αὐτὰ τὰ Ρομἐσσολμο ἀρ βι0} 13 
ἀαῖα δεῖ 036 ΘρΡΊΡΠΠ15 απ οὐμ. Βλαιῷ ᾿πίοτίογὰ τὰ θβϑαξ, 
γεχία γένῃς 913, ἀταϊία ΓΙ το ἢ ἈΠῸ ὁδί 8. σραῦα Βθὶ- 
τἰξ5 διπχοι ἐβο Ὅσον ρα ΠΟ), οχ σοι νι δ, 6] δι ει,378. 
Ῥυ πα ααην κα σεαλίαον ἰυσοδαζαν, ὀρότα 151 ΒΔΕ 5] 
νρηΐς ταηϊλαί πον, δ, ναὶτα ΥΠ 0. αν ἢ 1 [όγποίο, 
ει} τι σορτ!ν, δῦ. Ομαπεβ αἰὐθυ νδαροῖπια μτ τἀ! ἃ- 
παρ, Δ βιαλίαμαι δὲ βαυγὰπιδανα ἐπι νι], εχ χχγατ, ἰστδ τὰ 
Τ᾽ Τὰχ φῖοσγα σππαν [ἢ [6 ΛΟ ΌΡΙ5 ἡ λοδ 58 Πα πα]. 19. 

ΤΠηνθεδαίοθ ρρνοθί, ἔθ8.}ἁ αὐγοι δια συ τον ΟΠ] απ! ἂν 
υἱδίοῖ ἀσσοι, 197, Ψοϊσοοίβεεθια σε, 188, δυρυτοθαπδαν!ν 

ἘΠῚ ἀθαπαν!, βοσοίαμ, 105. Ο0Ὰ ΤᾺ] οἴΓοῖ απ ἀθο: Π1 88} 

ἀἴοὶ πόγάρν νοθόγαί, ΒΓ οτὰ5 σονοπες, 188. ΝΟΒ 0} δ᾽ 
τα ἀγα σα, Τ9 8. ΕΤῸ 5 αὉ6 εἰξρσιροίρια ἀσξν ΟΧ ΑΥΤ. 

ταῖς μρανν θη δ} Θὲ υδεθε τ Υ Τ ΠΠ ὰ5 χα αθίαειι αν ραν 
}ν1ϊ5.. 18, 95λ, οὐχχγτι, Οἰχχιχ, 5 (ὧν δυΠγ8 586 (ἐκ Ἰηλ- 

με ξαν κροῖτα ἐμ σε ἀσαναιοά αἰτὶ ἐῤιρθιρηισις να 
τμϑοϊρἑεηαγη φταξέπην ἀυδενθ δὸ μεώραναν 8 δάθὲ σΡΦάΘῊ ἐν 
δμς δρὰδ Ναῦδγο, 354. αὐχχιχι ΟΥΧΧΧ. ἀγα τ ὨθΟσΒ5Π88 

γνέδοῖης δα θη {518 οείοπαϊέαγ, 8. 585 τ αὐ τα πη 

Ῥτόσαια ἀπνι δορά. παρα), 61 δοαὶεαγίαιι {πάλ}, 
ΠΧΧΧΤΗς Οὐχ χχτν γαλεα ΠΡ115 ο8ὲν Δ 6 ἃ τ 18 λαμ ξίγ5. τὰ 

ὀγγογ σι θοΥΓα ΕΘ αν 5] ς ΤῈ Ρ16 βοι χη ϑ, οἵ Ἰο δ ηι Ὁ 
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ἦἤδ Ἰροο, ὍΪ, συχχτν. ἀ ρτοροποπάνης Οἱ προ πηι δ25 
αν, ἢ. ΣοῚ ΔΘ ἢ ΠῚ ὙΔΆΡΙΥΤΙΣ τοϊοτοῖίο, με ΕΓΒ, 
οὐ 0. σἸΔεΙ απ. οΠδ8, ον αὸ ρτόγξηθ ἢ ΟΡΌΤα ὉΧ 
ἐγ: ρα τα πιχ χνς Οὐχ χα τῖν Γὰ χογξαιϊοετἼμῖ5, δὸ το τα Ὁ 
τὰ ὰξε αὐ ααἹἢ ποεῖνι οὐδ εἰϊ 5. ἀσδορίδιγ, στα αὐχὴν 
ἱπιὺ βαρ: πο σχολα ἰτεῦς μετ αχοουχχχιν σαϊμ 
ρηπἕοτγο Ὁ 951 : ποβίγι ἀσοσρίητο οἱ οὐτιοι το, 18, 
(ραεῖα δ θὰ μυδοκήίημι πθουθβησία, 815 αἀπὶ γοϊμ ας 
»15 Οὐ αγαηξην, ἐσισμαία, 5, 10, δ τἀ αν Ὁ1}} νὸ- 
ἐαδίατία ταν δόσει, 100. Ομὶ ὀχ ῖΣ ἃ πρδιία, 1ἢ 
ΞΙΠΊΒΕΡΙΑ Ροσύαξο αἴὰ οὐ 1) 5. παροῦι ιν, 20, Οὐ] 
ἂς σραλαΣ {ἰδ ναἰῖοπα παν βα ἐσποσοος πα (9. {Πρ 13 1] 
Ῥρὼ ὁμ5 ππογὶς ἀσοῖγ ΠΧ ΧΕ νι χκαντα ΚΧΊΧι 
(ταῖϊα ᾿δοϊηδίτα, οἱ «ταϊα, ἐδηο! ἢ οαπε, οὐχχχν, να 

ῬΥΪΏλος οἱ παῖ θα ρΕ σι π 5. οτχχχ, ΠΧ Χτιν Ο ρα αι ᾿γαρι- 
51}} ΠΠΠΙσσα 15. 6ξὶ, Ἰάσσα, αὐ: ἀχρυθαθίι οδ παγαθῖς 
5, 98. γο ἀθ Πτὴ ΦΟΌΡ ΡΠ] ΟὈοτη το αὐγ]!, ΤΊ. ΑἹ 73 
ΒΓ οἰ ἢ) σολσαῦ εν γθοϊὰ ΘΟ, ΒΟ δΏΠ ἃ, ἀθ. ἀγ8}15. ἀδξοΣ Ὶ 
πὶ ἰσὸ βρογσπάδ, βοᾷ γριϊσήηπο οὐξιοι Πσπα,, 1Ὰ. 
ὑινέτγεα 055 ἃ ὁραςἊα 50} ΘΠ ΡΙΞΘΙ 5. Οχῶς κοι, 

ἀναΐϊα ψίοιπ δὲ ἴῃ ϑαρίσομια, εχ Ἀρίγι αι βαπροῖο, 
318, 1ὅει οὐΠοποῦοσ ορονηηβ, οἱ Βα ο σάν 5, εχ ΟΥ̓ ΓΟ. 
Σῖυ, ἀὐχχῖν ὐχχχηι, Πῶς οἰβεθοίϊπβ οχ ον βοιοπιὶ 
δι νοϊαπίλιος πῦτε οχ ΠρδΡὶ ΔΤ. 1] ν ρΊτ5 τοροιθπα, 
Οὐ ΧΧ αι, Οὐτχχ, ΤΏ οὐ. 8. βαογα, οὐ ΕΠ α ον, ἸΏ Βα, 
οὐ βυρμδΡρα απ πα, τοί ΟΡΒΙ5 1, οὐχ κχγαν, 570105 δ] 
118 διὰ οὔίσαχ. π΄ Ἰἶ8. γόγο τὐϊηΐιηο, ΠΟΥΧΧΙΝ. (Ὁ 
Ασαρρῷ ἀπΡληίδιῃ πιο βυρογαντ, 5109. Οποηλοῦο ἀϊνίπα 
48. σγηθ 5 ἘΠ σατι ατ8 ἀθοῖθια ΠΟΓΙΑΙΣ ΠΟΙ γογπισηδξ, 
ουχχχύ, ΝΩΣ πὰ παξί απ ππσίοσ οαί οί 96. στοὰ 
βνΕΙσΙ δ 15, οὐχχχνη, τα σαι ἐἔσπη σοι γ 18 το 
ΤΠ ἰθυρογὸ, ϑη, Βα Ποοίσειο Ὠσταΐπο οἱ εἰλαϊο δοῶης 
ΠΡΟ οπδα, 905, Τύρσασ, αὐ ροβίγθοια οἱ δατο- 
ἔην ἣὰ ΕσοΙ βία ααἰνουβῆ ροΡΙ αὐ οθαπξ, 396, 
ἀγμἑΐας ἀρνιὰ ηρρῖμο, αὐνα "10. ἐαθογο!β, 890, 

παθίαιῃ ἀἰσαᾷ εἰ μιξία Το οἷ}, δ. κτρῦαβ ἐμονὸ, 330, 
ΡΤ 
τό οῦιαβ Ναχι ΖΘ 051 56 415 ρὲ, μορίου οι] Ὁ 

Πτγάξασ, υχχῖα, Εσαβιίσα αὐπεασ το ΜΟΙσίο Δπεῖος- 
σπσηῦ ΚΞ οΟΌΒΞΟΥ ΒΠ το σοδαν, ἡχ Χττι. Τρ ξοορλδι κὸ αΠ 1» 
πὶ ἀχχαῖτι ὙΧΧΧΊΙ, μι ὧδ ἐσ. ΟΡ δριξοομὶβ ἡαοτος 
15 )ὶ σαιῦβ ψειβοθπῖ, ἀχχχῖι. 8. ἀπ μεῖσηο, ἈΠῸ] 
«ἀπ ΘΥΔΤΟΡ 1 κξ0α Ὁ ΓΙ ΟΤῊ ἃ ρὸν ΟΣ ΞΤ χε παλιν }}}).- 
αὶ], 51, ον στὰ πᾶσαι ἀ τ δέῃ, ὅθ, 
ροπότί 5. Ν γ οβεῆ 5. ἃ σοηοῖο προ οηο, ὅἢ. 89, 

Πϊογοβο γᾶν ἀδιοσαίαν ἀπ} 15 ΕΟΙ ἐδ ὦ τα ἐξ σΟ ΒΞΆΤΙΕ 1 - 
ἕξ, υχαύτὶ Οὐιδίοτα Ῥο ρΟΥΕ 6155. δ᾽ απ, ΠΧΧΎΣ χα χν 
δ βτη αὐ οι οατὰ {Πὺ ἤθε στ ΠΑΝ, ΧΧΎΗΤ, ΥΧΝν 
(αν πὶ οπξοῖ, Θ081 ἰΠΠ 6’ οἱ Βοβὶσαυ πος 15 οἴγοα 
πραγ αίοπο, ἀσοϊρναι Πἰγογβιναβ, ἀαχιχ Δεργθβ οἱ 
τι ει 5, Ἰαἴθοία στρ, ἀσναπι ἈΡῖγθ σοίπξιν, αχκς Αυο- 
ἴον οδ8 ΔΙΔῸ 5300 οχ σούϊος (ΟΙ βιὰ θ0 σηϊορῃ, χν! δἀ- 
Ἰἰροῖο, αἰϊηθ αὶ 5π| 65 ἐκ ραῦίρ, Ζῶ. Ιμ5ς δὲ 5, ΝΙΝ 
ῬθμΆΠ 18 δ φούσιν [ἢ ΓΟ Πτ Θσ}18. ἀτραπλοηϊἢ, 90 8. 

Η 
Ηαθποὰς ἰσϑεϊ 0 }}}} ἠᾶρν ιν, 9’. ἃ, γαρίαΣ, ἰδσιο85 

ἐχραπήπηϊαν, 174. ΠΑΡ ασο 8} ἀπσοῖο ἐγαῃβιαιβ πο 35 
λιφιΣ δεῖρος ΟΕΓΙΒΙ Ἰλοιμῖ} δοοθΘἸΟΠθῊ, 91δι 

πΠωῤώπηα αὐ ορεενα, τοϑραπαῖο εἰ σοσίρεβιθ 
ρθε, 230, )ᾶ πιθῶϊο 51}, ΤΟΙ τ ϑθ ]τη, βῆ, 
ΠΡΓ ΟΞ ΞῸῸ φανθ δὲ τα 0 Ἐς θ 5 ν πᾶ 7 Ὁ ὁπὰ- 

δῶν, το, Ηογοβδοῦ ὁπ ἐμνθπῖον δμησα δίαχας, 
5, ΑΘΟΙΟΥ αἰδροϊαβ, 9.., Πωγοεοῦ δὲς σοί διιὺβ (σπ 
{π16 ον δον οι ἐοιμε γοῦστο Βορξυϑῦ πὰ ταϊίομυ 
ἀπε ὐσῸϊ τιοβϑιι! ἃ Ἐποίθαία σα ΠοΠ σα, Οὐ, θα, 
Ἡδροίῖο αῖκο ἡἰο ἢ] Οπεϊξιίαοι, θὲ)... διρτοθο βαμὶ ἔμ- 

αἴοουῖ, 70, 216, Το οἰ αι. 1} 1.86. Φοθ 8. δογ ;λ 
τοῖα, 5.8. γνῷ πα 1 ΠῚ ΛΠ 65 ΠΟΛΛΩ͂Ι ΟΓΓΌΓΒΒ 0235: 

Θατγδσϑ πη ποσῃ!, ἔδυ, ΠῚ8. σὰ ἔδοι δ δοῦρια δηαξ, τρανὸ 
Δα μπσ ταν, 291. Ρὸν διαπα Ποπαθυ ται, δὲ ἸΥΡΊΒ ΠῚ ἀρ 06}- 

τα σάσηι ἀρυϊρισῃ!οβιβίηιαε μορίαν ἃν ΟἸΐηγ οοθΕ) 6] 
ταὶ, πῦδὸ οὐουλ φαπὶ, 338, Ἰθοσαι 91), δὲ οὐγαταςιο- 

γρο ψάγης 98, Οσοα 3. γι οθ ρῥῖεθα 685} ᾿ὐθοϊοβία, 
285, Ἐκ ϑορίρί γίβ βδονβ, (γα }5. ἀμοἰογίνα!ς, εἰ [505 
οἴθεῖο σαϊποίίοτρ ποιαῖηδ σπσθησηδηάιβι ἀτῆνα δ ΓΕ ΠῚ 

ρῶβ ἴἢ αι ο βϑῖθαΒ, παθλαίαν, 8. Ἑύγαὰ. ἐπ γομμίουνα 

{πιτιβείκα! τ αἰάλαι θσοπξΊΠ 6 Προ Πσ ἡἐά 8}, 1, ΣΙ τε ιτοὶ 
ἘΟΡα ΣΙ σζα Γ 50} ,6 σα δαρδίβανᾳ πα ΠΠτὴγ.. (Δαΐπ πὶ 

Ἔχ ΠῚ τὰ Το δεῖα Εν ξο χα λα πὴ τὸ Βα ρ χαι θα πα ρν ΟΕ, 

οὖ. τ Βαριίπηιμε, νὴ, Πιστει το. 0ὰ5. πεῖ 
Βα πο θβίδιθ, Βα ρδιιθη πὰ τοῖοσο 128. σονται ἀσθὴ στὰ 

οἱ πυξαράδε 5βοο ε 658 δὰ ΘΑ ΠΟ ἢ 56 ΠῚ οὐ π μι ο ταν δ αἰἶϊὸ 

δὲ ποδοεβρ δῖ, 95. Οὐπαἴαια πιαχῖθ οὐὐὸ προ ΜαΒ- 

ὐὐοῖ 9. ΛΘ. ολτὴ οοΥρτυ Βόμ 1 μοϑθρ ἀοορθηϊοξ, 

αυΐ, 51. Πίνοτέοβ. αἰλεῦ Γοθίαισσα!ι ἀσὺ8ϑ. ἈΠ Ὠ ρὲ, 

αὐὶιθτ. Ραίτϑια ΟὈΓΙΒΕ ἃ  Π6] ὑσπ αἰ οτ8 εἶδ ΠΟ ΘΩ ΕΒ, 

ἀπὶ, 31. Δία θσπθ1 αἰϊθην 1051} Ὦρυπ δεβογοηϊοβ 

ζο: 



1018 

ααὶνϑϑ ΔΕ αν ἀὐπο]όγαιι ΡΠ οέατη Βέδο δχ ϑυπιρυ 168, 
ἀαϊς ἀρὰς Ἱπτριυθαϊία, σοι ε8,. αἱ, οὖ. ΠΙρΡΟ οἱ ϑεμμι 

ἀπῦσι αὐ δὶ απ τ παὐξασία ξογγ ον ἀν σ0γ8.7 αἰΐα τιν ἀἰσῦμσ 

το καί οαν ἰι τσθλναἴτη αι ἐοὐ ρον, ἴϑι θοὦ ἀμ} ὁσεμ- 
απο γὶ ἀοῖτ αὐθανοὸ αχσαττ ρα 8 ἀρε!Π΄. ξδ, 188, Δὺ}- 
σα αἴλαπι αὶ σοὺ Βα λ10 αλὰα ἢ ΠΟΥ ΠΌΤΟΙΝ ἀπ πονος 

ἔα οἰ μοῖϊο ἴθ μι ἐμ οι Β0.}}, 12. πργο δὲ ραν }- 

αὐΐθ ἀρροίονο ἀΉΞΙ δαὰν πΐαα ὰ Βαθδοῖῃ οἱ ον μὴῖ 
Ἀὐἠεναῖ, εν Δ α91} πον αὐ ξεν οἱ δὼ ΔΠ 60 [5ΕΠΗῚ, ἀῃεώ- 

παταν, 9... Ηφτοιίοῖ ἀπάγοι ορραξλατσον φίπιιοι Ἀξβορ- 

ἰγοα τοῖα μίαν, θᾶ. Αὕπν Τα τας δὲ ἰααι ἰοπΟΓΑΡΗΒΑ 

αὐ ποοιῖα σοι όγοῦι ἐν οσαξος, σάτα [39.. Τὰ 
αὖὸ ἀμ το 5 ἀοίνο Ἰαλθὴν δὲ ρυθεσαι βοιμ ει 5. πολ δτ}, 80. 
προς! Οὐ τΊΚΕΣ αὐηπίογσα τὸ νἘ86 ΕἸ Ὁ π αἰς ΠΟΘ Σ ΒΟΪΤΗΒ 
οὐϊο ἱποαπααϊ αι δ Περι στο δια πομι χοἰ ς- 

(586 ποιή τοθς ἀν 60. ΤῈ1 ἐορρόγαϊα, ργπιοριίαὰ {τὲς 
δα συ τοσς ἥὐΐς 1δη, 1χ 1ε]ξ αὐἰόμια Οὐ ἴδιαν πρμαλνα 
ταίξερ ΕΠ ὁ ΟἸεῖϑιται, ἀπ οπ αἰ αἰ ρθη 165 

βισνα νἀ τἰβιαταν αἰ “πολ ϑυ),εῖδ,, 58. οτοίιοί 48] 
(Ὠτίξεῖ ἀρρο αι τα ϑ 10. ά 15 μ 6 γβόῦεα ρα ΓΌΠῚ ΒΔ Οἷς Εὐτὸς 
Οαἱ θοιπι επτιξίαθ ἐπα πγαν αἴθ ὴν πράσα, Εσαὶ Ὁ} 
ποθὴ αὐθ {ἀπὲ ὡο ΠἸοιέσαι ΦΧ ΒΓοζως [}5 Ἐπὶ ποεῖ ἀξβον 
ταχὺ, τοῖν Οὐ δοξηαε να 5οῖα ΠΟΙ 18. ΒΕ ρΟΓΙΟ- 
γη ἰσσπσονηπῖ, 15. Οαἱ γοταλννητη α νοῦαμι, οὶ Βοία 
ἐροοίο απ ογγεληΐοις Οὐδ ο5} ορατμδι ἰού οἷ ἀσοπύναθ δ, 
ρ. 11, Ὁ οὶ μοῦ ὙἹ ρα σὴ {ΠῚ μὸν ΘΙ μὴ ΠΡ ε 1 
“ἰχοῦαοι, δ. Οἱ ον ΟΧ αὐ  τονὸ νῖὸ μορηλκῖα πη θα πὶ 
πεν δεο  (δ,16ὲ,.168.Οὐὐθται ἐσ δι μαδσ ς ΠΙαν [πὰ γυ8- 
ἐἰσημτθ τηργοσιίίσμ, ρΟΞῚ ραβείοισι βοεηνῖ μα 15 ἡόχῖος 
νὰ ἐοοτούπσιίη οοβὸ, ὅδ. ΓΠΟΓΟΙΟΙ οτμ τὸ. γρεγΥ ΟΠ Ο} 15 

ποία γ οληκ οι τα τη τορι ο 20. ΨαρΙ αὐ τοτα- 

εἰοοότοθῦ ἀπ νοξαν γεει σ Βα τδθτ αι, 98, ΘΟ δ. ΒΟ 05 
ΔΕ ΐητπρ γοϑα γερο ποι 1 ΤΪαλτὸ εὐθὺ ἀμ ΠΟ}, 
ὅδ, Ἴ α108. τεξαητεσυς σὰ α δοϊοβ μείους εἶτο Ἐν η]- 
μι 315 515. γε  γ σοπαμε, δῦ, 
[[ατεουίπϑ α  προἠοναίο αὐρσαθα! β αῦοι μετ τ νὴ θοὸν 

Ὑἱρκίθαα αἱ μὸν σαπίδγ, ΠΡ ΠΑΊΡσἴ θα, ατδόγογει, 50 
ρινα 103 τξὰν απ οΠβ ὑχ μὴ υαῖσ, 172. Πσεί μ0} 1Π 

γαῖα Πογων δ τύμοῖ ἀμ, ὁ τὸς σδπεί, απ Ἰσμπ} οἱ 
ἐσ 1 ΟΥ̓ ΤΙ βνοῦ φυχιάδον οἢ 18 σα ΞΡ το ἀρ! τς 
πα, 112, ΜΆ 0015 μου λα 0 [ει ἢπι σοί σιβ οἷναν ἀαθ!ος 
γήυγα, 2υως, Πα πυδοικα γηκν σμῖα δοχς Οἱ Ἰο οι εὐ π 
χα αὐταὶ σε Πα βαὴν σὶο ναι τσ, Ξθ3). Ὑ ἃ γΓΊΔΓΙΠ) 
Ἰὐεοιραταμ αὶ δὸ ὧδ τὸ σοπποίαἀτσπὶ ὥρῷ, 

ἰἰρ.ιποὶ ἔμόγο, οὗ οἰσοασ εἰείοαισαιν Γαι αν πε συ} 
Ῥγίοτοθ Π γοξοϊ νότια ὁρίουμὶ, 312. Αρὰ Ἡςθεοοϑ 
ΕὐΩΟΌ ναι δα δ τς Σ πλασα οδᾷ, γον. ΓΟ αΓῖβ, 
᾿ἴογη5, οἷσιν 51 ἢν 

ἐρέζαι ἐἱ δέοι αι ΔΒ ΟῺ Ὁ 5 ΒΊΟὨ ΟΡ 6. ρτορ μα ἀν οτα ηἢ» 
“οὐ, ἐδ ὴι απ 5 Διασσ σὐσ θυ Μετ ψο Ἶν ΟἹ ΤῸ ἰμ 8} 
8. Μογξρ εἰ )8ῦ ος γαροϑιίν Πιόεὶ!, 258, 
ΠΟΙΡΒΝ ἸΠΟΓΘΊΓΙΣ οἱ σου 5᾽θγομ 5. ΜΙαρὶ, οὐ, δα πὶ, 

ἢοῖι 80, ϑμινίία μὲ Ξαθοίαν 536. βρο πή πὶ ΠΟΒΔΠ!τιὸ 
ΞΒΟΡΟΌΔΙ δίρτοι, δία σαα, θὕ, 
ΠρΙοπα πον Γαβαα τ} ΔΓ αὶ δοριοβία τὰ Τλσδα τ 

τοῦτ σ δ Ὅα}} ἔαντ! οἱ ὁκοτδηνγης 9:1. ΝΉΩΙ ξοϊὰ, 91]. 
ΠΟΙ μλ8 ἢν ΟΝ] βοεδν, Ὁ Τυσβξι, ἡ π|5. Εἴ, χιρχο 
Πδρμιαϊοσαξ, ἀμαρη Ια τοὶ οτ ἐ}». δος] δῖα, ἀσ- 

πάλι, Θὰ, 

Πούλοϊαοι ψαϊρηξπίηαινα, φασδάδτῃ Βοιηλσος: οἰ βάδην 
πα ἢ. ἡ ΠΟ]ὺ 58 5έα αἰ πα Ὁ Πον ᾿ραναν ἀσομῖ!, 
113. Δυϊηϊαι ἰνηξοτίαἸοα ἐεοσία δάτας, 01, 
ΠΘΡΗΘ  Ιὁ8,. ΔΕ ΘΕ πὶ σο δ νπαα, 107, 
Ηὐταυ 8. ἢ βαπιοῦ! Ἀπιχίθΐ Ἰόσηι οἱ ἐούθιη 1} δούθιη 

ἀὔίναις νἱγόατο ΞΟ ΒΞΕ δ 5 δὲ οτ )αῖτβ ἴα βο στο 5, 
ΧΧΙ, ΟἿΠῈ οὐεοῦ, χατὶ πα (ν γ Π}} βοάθαι πέγοβυϑ, οὐ 0 
ἀθηο, ΧΟΙΝ, ΔΡΙ Π Β, Χοχ. 

ΠΕΡ γι αι οπιί αν τἰροα σηοίςο, 139, 
Ἡθεππ 8 ΓΟΥ 15 δία ποίξα αἰξοί ρα! 58. τύ}. 
Πορούμθ ψαρὲρο, α΄ 06] ἐπ. 5 ψένοσέενς ἀϊοξηα, οἱ ἀρ, 

ιυῦ. πη ξ65 οίγηαν ἢὰ σα οσι δ συϑέοι οι 185. σα  θ ῃγ ηώ- 
ὙΠ, Θ᾽ σαγὶ 21, 

ΗΙρίαχ, δέαπιοί. ἃ σοπιηϊοη τα, 107, 
ΗἩΙογα 9 ππριϊα85. σομη φτθπαθ απ}, 6}. 
[ΠἸσγθηλ}α8. Ῥένν6 ἀογ ΘΙ 8. 
ΕΠΟΤΟΙ ΣΙ (5.} ΤᾺ ἰγα 1118 σἱ τὲ ἑαποὐ ἑαθι 5. ΤΠ σΏΠον 

ΒεΙοπεῖδ, ἐλαπιπΆ. δἱ τϊγαῦιϊα ἃ ρεϑαατ Δα απο δὲ 
ρξοπ τ Ονν}}}0 ΒΟ ἐα, 9 783. υνομ γι το θΕ 8 ἀγα 18 
γα λον ο5 εἰ οἰβίατῃ πα ΒῸ 1 Ὁ γα ρεοργίο ματα σαν ἢν [ἢ 
ΔΙΙατΙ, ὁδὶ, χτγ. ἘΠῚ5. σοτγηι8 σααπάο ἀοιμαπι Δοἰαί τη. 
Θῦτ, χαν, ΧΧΥΗ, βαποῖο Του] Βαριίβιαν αι 6 8}}5 δβὲ [πὶ 
σον εἰ ἰὴ καποιατο, 287, χχν. ΠΙΟσοψίὰπε αἴθ πένϑη- 
ἴᾳ ΒΗ ΠΝ κα Π 011 μευοῦ!α ΠῚ σὰ ρόβερ ΠΟ ΚὩ 9 Γ 
ἀούυτος 308, 1)γαὰ Ιαρίὁ ἀμ16. οἴ Ἰ ππΟ.}} Π)οτα [1 
ΠΌΒΙΟ 014 ἀΐοπι, φυν, ξηνα τὰ ἀἸονν 68 Ὁ ΑΘ ἸΟ σὶ- 
δΠ} ιροδ πεήε ὁ δι ΟΠ εσ 5.8 ἐν α ν ΒΕ ἢ Ἠ11.}} ΘΟ ΒΕ Ὡς 
ΠΟ 61}, ΠΕΡ ΡΟΘ ΒΒΏΤ ἢ ΘΕΒῸ ΓΟ 11, 34:9, 15}1:5 6 ε! ππὸ- 
πρισιὰι εἰ πα ἶἶνα νὰν δὰ ἴντα ἐ πὴ κι σ Δ, --Φ Ἐὰν 

ΙΝΏΒΧΊ ΙΝ ΟΟΥ̓ΒΤΘ ΟΣ, 1078 

ἘΠ 5. ΟΒγοπΙοΙ αὐτῷ οἷ δυρξοριίαϑ, χχῖῖ. ΕΠ ΘΤΌΙ ΤῊ 3 
Ραμ ας ρηγιιμαα τὰ ἀπ οι {απ, αὐ ΜοΙει αν 
Ατίαρμοβ μαεεῖρι νύσαγο βοϊσαῖ, χα. ΠΟΤ τ 11:1 (15 
9 εἰ ΟΥτῖ 1 τἀ λαϊίοῖτο ΒΟΓΙρ εν, Χχε, χα . Ἰποπι- 
μεθ αΠΠπαηὰρ, 5)... οἰ ε λ5 ἡππ σοῦ αὶ. πα οι οῖα 
ἐὐαηβονμοθς, χατς λίνα Φολο σα, ἀξ ροβο ν ΠῚ ΕΔΊΣ1Π) 
αὐύσηθας, ἀν 65 ΘΠ] ἀπ] 98. ὁ ρΡΊν} 0 μη}5. ράτοτι 
ράσο βογίρείββο υἱ]ρίαγι ΧΧΙΣ. τ αβς δ ΡΟ ΠΠΒΙΗΙ [ρας 
δἰ νομαὶ ἐσσι δ} απ παΡατίδαι μθ. ΠΡ εῖς ΧΧΙΚ, 
ἩΠοΥξαῦ οι κου οΈ ΓΚ Ὁ κα ρογηα, 902, ΟἸγ 5 ημ 56} 

[χλομῖκ, 868. 1. ἘΠ στ σϑαΐσοι ΟΕ 15 οβοσιιἽ}, ἀρ] ξιβ: 
(κι σλὶ ἰφ σ05} 5 Θρέ τη εὐαῃοίπε, 45, 0 τὰ τ ν εἰ ΟΡΙοΓ ἢ 
αὐ Γ 10} Ρσιβεο κα τ, ὃ 5.10. φοποαϊοαϊα πχογὲ, βαϊαξοι 
Τοῦ 5 πα σ1}} ἃ (γι προσ ΘΕ  ρι Τὰ ΟΞ] 1" 
ἴα, θ)ςῳ ΠΟΛ βου! γαια νϑια οἱ πον. 208, ἰοΡρυβοϊγονα (θην 
μύγε μιβόθη! 5 γοῖογο ΠΙοΡ ΒΌ πὰ αἴ νονβα, 8, [νὴ 
ἀθαλ σα 6Ξν Ἰατσαὐϊδ πὴ ἀἡ ΠΟΒίκασ, ἐδ, Δητθαπτι 
Ἱπεοη τα! 8 ἐπὶ ΗΠ ογοιίας, δᾶ, ΗΤΟτοποϊναιπα. γαῖμα ἡυτρ 
(ἀιειβί ιν αὐ ο  χϑραῖνα Ὑολρηβίαπο, οάοίθὴ δὶν Αὐρίὰ- 
πὸ [ἀπ π|5 ὀνοβα εἰς, ἰδ, Εχ 6}68 τοὶ 13 ἀΠπ|π| οὐ σι [ἃ π 
δὐτοῖα ἀξ πα ποπιμο, 185. Ροβὶ γορστγι πῇ ἐσ όθιν γεντβ 
ΕΠ ογοξο γι ον Ὡσ ΠΛ Ὴ σοϑι 051} δ. Νυνα Πιοε αξαίθαι αὖ 
1 ΡΙοπα ἀρ ρο!Παϊα, 1 δὲν ΠΗ βασι γα ρύομίθν νον σι 
᾿)οιμ τ! πα δα δὰ ργρυθ νη, δὲ ἐδ! τὴ ῦθθη αἰ σε γ θαι 
ἰγγίμαν!, εοίρουοΐς β θές, οὐδέν ἡ δεί εἴοσ ιν τορι 3 
ἀπρὸλίατα, 901. δὴ 5. ΠῚ ααἀδίλιι5 6 ΟῚ 15. Βα Πα1, 
6 οανρ, 90}. {πΔλ ὅτὸ μαγιασιηη εν οὗ γματιαγίαα!, 961, 
55 ἐπ} σατο τορίοῖ, 401. Τὰ δας να “(εἸοδετσοι 
τόγαην ἔπ οῖα ᾿σιργοβϑῖο, ἐρόγαμίο (υπβιπχαἶο, 531. ΟἹ 
σοὐπερμουίατῃ 8 βόγο σα. ογαισι, ποτα εἴα] πὸ 
“απ 10 γυοσοα πὰ, 3. Μη μκής τ ἢν] Ππ’5 1 [1 ον1- 
ἔμπα. δον, 25, πάπα [ἢ τα πόσαι ὁ αρ 0 μοῦ 
ἐρβοιαι νΡῚ Π ἰπνθοῖα, χχχ, 49. μροῦ να μο  θτῈῈ 
πα α μι σαν Χχν ΠΠ νοβο γί ἃ) ἃ ροβιο ον) ἐοιρονῦῖ- 
.υὺ5 ὃχ ΟὨ 9.5 ρα] 15 μετ ανασι  12. Ηπτὸ ρονο σοι - 
ἴτας οὐ ψπιἠοτγαη) οἱ (Ἰ γιατ ὁχ τοῖο σρμ το Π γα 
εας ΟΠ ἰθιη ρόζα, οὐ ΠΠμὶΞ (ὁ ὁπ ξῖα Γγοφαδηίαξα, 97, 

Ππ ογοπαϊν αὐτὰ ἀφοϊοξία. οὐτειγ τηλίοῦ, χχχΥ, 0 
λάγ θα}}} ράτόγο ἀονυι, χα ναι, Οὐϊ με ῖἹ μυ]οχὶ Πογος- 
ΒΟ ΟΡ ὁρ βοῦθι ΟΌλ 68 ΠΟΡυΙ, 915). ΠῚ ἐοξο τ ηλιπα 
Βρι[ 65 νοσεία, δαροιοιέπγη ἐπ ἰοσοὶ δὲ φτρπι ἰλεῖ μεαςῖ» 
εἰσηϑ, το ΤΒγοσ 18 ἃ ροβιο)σιιθ αι αγιν θοκ  ὑτθδ ἸΔΑ]ΌΓΟΒ ερ- 
ἀ08 συγιπίῃ ἔοινοῦῖϑ. σλα ἢ ΤΟΙ ΠΟΙ, δλ] νῖβ ὍΠΕΡ ̓Ὰ 
πιρτρορο απο σοοίσδιρ [π0}} 15 ἂὐ ἰτρπ ἀξ πχνας Χ ΧΎΤΙ. 
{Πτοβο να μ᾽ ραγίροι ἤποβ, χχιχι ΠΙοροβοϊ γι ταν 
ρίξουν αὐ) οὐ αὶ ἔσὰ πρδασ [ὁ ἤξῖθ. ἢ. Δ οολ τ γηι- 
ἔγγονα [αὐ τξα πο τίοπο Τα ἢ θ 05 κὸ πγιιοπηῖ, οἱ ὅα0 
τυγανχ χννί αἰ εη τρια σία οἴ γ ΠῚ οοσ ΠΡ 115 συῃ- 
οἰ ΑΘΠΘΟΒ ΘΗ 8 δὲ, Οἱ ξαγιε βεληι5. σρίυομίὶ5. με τατις 
ΧΧΙΧΙ ΧΧΧ, ΕΚ ἀπίῖαα σουδιοξαάίπμε. πα ρονίονρα (ἰσεη- 
τί αἱ σρίβοομα κοι Υ 5 εὐ σοηβοῖεθ5 γα π ει, ΟΠ ΘΓ, 
χχνας Χ ΤΠ 6 6 }" θὰ ΠΗ δινοσθη ΠορΙοαιθ ΠΠ10- 
γοβοὶ απ 0 ΠῚ ΠΤ] σὴν ΚΠ ΘΠ ΙΧ ΧΊΧΧΧν. Πίρρο- 
σον) ἀδοϊοσῖα ἃ εὐὐετῖβ Ῥα] ΘελίπαΣ {πο} 6 8}}15 56- 
στύβα!α ΠΠπ|5 Ξπυ5 μα ΠΌΤΘῚ Πα χχνα 1}|5 τἰιξ απ 
Δ ΒΡ σαι ΓΟ οἴγοι ᾿γυ 7 ἰδιλτησι ἀπο απ πΡρ.30 ἡ, νας ΤῺ 
Θὲ τος γα μοῦ οΐαῃ Θυλ τα κοϑηλην γα πϊιπὶ Ππ[.- 
εἰσαῖλ 15 Χ μύθ 6} 1,49, Ομνηῖα ἀριηαία τὸ ἐϊὸ σοι ρος 
ἐπα σῖο οχριδεδη 1, ἀ9. ἃ αιὶο ρσοῖονία 511 δ ἐμ αοἴμ- 
ον. Οσὦ μιμοῦ Ιοχοδανι [απ ἶθ ναυμο!ίαπι, θ0- 
εἰσ, Ὁ ρΊβιοΙα αὐ ἀοηιηηοβ, 80, χατὶ δ] σοι 
ἴῃ δὰ δἰ, οὐρίο σου τβ ΠΟ δὲ δι χα. ΠΙδταβο- 
Ἰναιϊίϑίδην ΕσοΙοϑιαια [αΓ08 18} ΑὙἸΆ 11, πη βι αν μοηρς 
τὶβ πωγείίο, υχχῖν, νυν πχχνε, ΠΙΡΡΟΞοΙ να Πππ} κομὶας 
πη {ἴεῖ Δ ρΟΠ π ἀγιεἰ αρση Πουθ δὶ ἂδ αἰ] δηϑγθοῖὶ, 
ταχιχν ταχχν Εὐτα ἀν ΤΠ αἴ Τοσεγ πὰ χ χυ τ. νῖηο 
86 2610 δμὶ Δο τἀ θη, πχχνλν Οἷα εἰσ οὐ π58. ν  Π1Ὡὶ 
δα ΙσΘ ΡΟ, χανηι, ΤΡαβίτα δὺ8 Ογοροτῦί 5. ΝΎ ΞΒΟΙ 5 
Γράδασοτα 011, οὐτχι Νὰ ἃ σὺ οἴγου ΠΤ σΕ ΓΘΠ αὔθ πα 
ἠϊνογβὰ βοπἐΐγονε, ἀχχιχ, ΠΙσ οβον απ σοηροὶϊατ. 
ίο Δομο! ἰὴ, 
ἐΠΙαγίοι {8.} ὀιησῃοθ μῈΓ Θχογοϊβη)οα ἔσσαμαξ ἀρε- 

αι ἈΠ 8. 5ουρ αὶ σουδθόγαιο: δ, οὲ πὸ [υγο, θα, 
ΠΡ 5 ΟΡΡΙΠῚ Ἐδοίδδίτο αναβοῦ Ασϊιογαπη σοιὴ- 

ρα 016. ΓΒ ΐΒ, χαχ, Οὐοξ ἈΠΠῸΒ Ξ60}}}, χνχ, 
{Π|407|85. (2.) 05 ΠΝ, 5ΘῊΪ Ατίααοβ αΠἸο π5, σαηοίος 

οἷροας {ρα θητιῷΣ οὐ ἰξιίθτος νοοῖ, ΧΗΣ, τχ. Τὰ δαμοίία 
ϑοϊοποίοπεῖ, ροπἐ {81} (Δ ἃ} 105 ἃ ΘᾺ ΠΟΙ ΠΝ. β βρί οἴσιις μὰνε 
ΒΥ ΠΟ ΠΟΙ Δ5 0} 88. δῇ δὰ οὐ)! 60 γοσορίιξιχεν, 
Νυῖὰ ΠΠαρίιι5 δἰ ἄλσγ με 1 ΦΟΏ ΟΠ δοίδαθίρπειῖ γα] 
Ἀπ οοἤ δα τὰ ΟΡΙΘῈ ξα ἢ] 15 κὰὶ 5  ρβδυ ηῖς αἰγὶ 
Ἡγρροϊν 8 τπαγίσ τ δα σιν ἔγα ἢ αι Ογγη]τ5. ἂς 

ΔὈϊσυτίϑι: μοτθ πα, [ἀοῖϊπ, ἀπραοπδ, Θὲ, 999, Αρυρὰ» 
Ἰνρβ8ο8β οἱ ΘΔ 16.185. ΒγΟρ 6.145 48 ΔΟΙοἢγίϑλο οΟορηϊα- 
τὴς 2382,. ἃ ΠΕ ον βίαι αὶ ἀϊαθοῖ Κ ροξίανοα βυιβοίυἱδιῖ- 
ὅσ τ ϑεϊαιανἱῖ, 391. Ὁ]168 1390 γοσμανα λα ΑΒ ον - 
εἴπ ΟΦ}, 289, 
ΠΙβιογα ἈΠΟ βοσΏ [15 Δα δά απ Παρ ει πΙ1ὦ Πα ηΐα ΔΠῚ 
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᾿θο γα 1, ἐπὶ ΠΙβίογία ἀάηπαπδῃ οπβάηη. αιἀοίδεσθῃ 8. 
Ρεέδ ᾿γλαπιμδεῖ, Π᾿ῚΞ ΤΙ να. ἀσόγιν {αὐτιὰ (Οἱ ἐθ οαξίγαπ 
νυγορ!, ΕΠ Ογοϑυ γαῖ 8. οἷ, 1115 ἢ. ἀγΡ  Πεϊ8. σορα ξονὺ ΠῚ, 
ὩΧΧΧΙ. 

ἐοῦστο τὸ ποι 16. ἀΐοίμαι, 8520, 
Πυλΐθαριι. ποθι 461 οἴ, σ Δ ἀρ ΟΥ̓ πὶ 
απ 60}. οι τ οὐ ασίαν, Ἰθασιιν ἀἸΞΟΓΙ δ ἃ σα! π 
εἰνθϑίθηβι δι Πσ} 15 μοῦ ἀαιος ΠΏ] ἀσητηθα! 6} η3- 
ἀο:} οΟθ [ἢ 1106 ἔμ 00 86. σοθ απ οῖξο, δ. ΠΟ μα Π1 ΕΠ 
ΟΥ̓ΡῚΙΙ [τα γιεδολης ὑῦϑι Οὐ] ἀδ Π1|3. δοιτϊοπι αην, 381. 
Ἐὶς Οντΐαξ, Πονμ δὲ (ΚΛ ἀπ αάτσασπ τα πα δ. 1ἢ σα- 
ἰδοἰνοβῖθ 3, χον, ΠΟΙ ἐπ μαεαϊ εἴσατο, Ὁ σὺ. βογρία 
ἀμ δ πια ργΈΒ ΤΟ ΘΕΟῚ, δός χαὶ ΑὨΤΟ ᾿ρΡὰ5 σκέρομος- 
05 πη} 18 [155ο νἱάσίατ, ον {νοι ρεου εκ [ἀκ ΘᾺ ἐγ- 
ἡ οἴηῖα το οῖ, δ, Ἐκ ἀαλθβ οοα οδ3. δα 1 8.1}, ὅθ, 
161. δα (ἐρ 6Ἐ} 1. ὁσσαρέαι 0 ἐ Εν ΤΙ ΠῚ {0λι15. 0 θεῖ, 
ὠδθ, ν, γι. 818 δὴ μευ 5 οὐἰάοτιε, δῦ, τ’. α 48 
ΠΠπ5. σον, Βοπ πΠ1ὰ} χοϊρσαπ αν, οὗ, ααρινς 90]; 
γι. {Παρ ΞΟ] 15. πα ἃ ἔϊ, 00, ναὶ, δύχίο ἑαροι)ὸ 
γευσηϊογ πὸ νι οιρ, οὐδ, να, ΕΠ] πα θέον Νεχ σὸς 
μαι ὀχβογέμθιῖ, 900, γ, δ 0, ναὶ. ΑΔ ρβϑυι ει εσδιεο 
'μξὲδ ῬΆΓΙΘΙ Θαβογὶ νἴπ5, 01, ναπν 
Πρ! 80 1115 261 Σ)ι μ)νεὶ ἀν} }} 8 ἀμ Βὺ8 ἘΠ υγδιαίαβ. 

1δδ. Ῥρομὶεν παν πεῖν 261 πππὴὶ κόκίαι, ποισο ασ15, 
188. ον τ 5 Τα σύ α ρα αι ἀπσίογοιν. θορόν, 438. 110- 
᾿ ἀππΠ6χ. δΧ δοίθια εἰ φότροσγο εὐ ροϑίξιθ, ἀ1,00.Π0- 
πλχὸ με εχ 110 {ἀν δι} } ΡαΓ θὰ 5. υξί δα, Ὁ. ΗΥμ τειν 
βόχοξ σοΡρο ὦ βδοίο εἰἸβοσγηαηῖθ, ὑ. ῥγομῖθε οι ΒΕ δὶ 
τυ οΓοβ, καίος Υἱτοῦ αἰἰα{πὸ σαι 5ααἷ, ΚΝ Κὅ8.. θπιο 
[στ ἀπ ἢ ἀπ ἀπ Ομρι ἃ ἐὰν αὔύθαις 118. ὧν ψη σι 
εὐ τὰ ό  8. θΡ ΟΡ 8 σα ἐπ ἀβιτὰ5 Ὑ 65, Ἰητπ|- 
εἰσί οἵ μα θτ. ἀγα! ὅδ. ἩΤΟμ τ 18. σε ἀρρτοῦὶ 
ἢ οἵκις, οὶ μϑΓίϊοογο, 13, ΗΘ ΟΝ Ἶκ αὐ βοοί αι νὴ 
υυοπίσην αὶ παι θόγα Βύ] δι, 191. 8 οι λθ, σΡῸΠΒ ἢ 
Βυοίυεῖα ἀνεοιίαρ, χθῦ, ΠΟ 15. Ῥαιοὶ τὰ ςοπ γαλίυμᾷ 
αασείογαμς, 991, ΠΟιο δ ἃ ἀϊτοιπομ 3 σοι μη! αι ϊα 
Δ μι 515 μαμΠδηξυτ: σογιμὶ δοΐ 8 ἀροτγεῖβ ος ἢ ἢ5. ΩἸΜΠ γ1- 
αὐιξοτιπσ Βα εξ α σο0 δρυδη δχργιαα υἱ.,352, Πα [68 
πῃ} 518} ἀλέα Γᾶ Βα] γ᾿ ν 6} ρογεπνοθ, 118. οι σόσιβ ἃ 
1)0ὲ0 ἔποιυ8, ἃ βαοῆνδο ὀογγι μία, 23, Δὲ πα μταθην )61 [ἃ- 
εὐπὰβ τ 761 ΒΙ} ΕΠ δ πσθα  ἀτ ἀσορ μόναι μὸν ᾿ηο ει 16 - 
Μὰ αὐ πεβοάν ει, 0 9. ΠΟ ἀν τα μα δάίβο ἀ οί 8,1 δῦ, 
ὑ. 188 ΟΣ 11 65 6 Χ ΑΔ ρυσολίο μοῦ δγα Πέρα ἔασι ρα ἢπ|- 
ἀρρ σα  Πτρς Οὐχ αν, γομίογ σ ρούοαίααι ἐμ μη 101 )6] 
σον ϑδατ, συχ χιὰ (ει 9116 δ όγοϊ ονχ νιν πὰ πὴ ᾽ν 
6. οεχχ. Ῥι  ασθὰ αὶ ποίησ πΟτΞ οἱ οὐρα} 0 Π1}- 
πρι δα να !ονοη, να, ἰθὺς στπ ονίσαα ἔθ ρΟ Ὸ ΓΕμϑΓἧ- 
ἴι5 [αἰ ξὺ ρεγάίε15 ἔσσραῖ, 209. Ῥγο τθν θυ θαϊπιίασι 
οἰθοῖηκ 6 ρα αΠἔξο, οἱ θογ οδοάτουίιι Ἰαἱγο ας .5 05}, 
ϑυ, Οπλαθς ποι θε ἀπτο Βαρ ϊξιν αι 58} δαιαιμρ ροίθϑ- 
ἰδίθιισ χεδίθ να τ ξαι ἢ Β1}Ππ|5 ΘΟΛ τῇ 8 [185 6586 ροίρει, 
(ὐχχι. Βυιηΐ 5 5 ἐΓἰττκ ἀαθ οι! ἀσῃο εἰπὸν 1 δὰ "11 ὁ )8} 
δὲ νυοδηίας, 3}, Αἀομινε λοι δΕΙ μοῦ ναι τα, 110. ΝύΝ, 
ποπθΡραξ μι ο, 50 .ῬῸΓ νἰγεοτοιν ΘΡΊ ἘΠ 5 βιι 6 }} ΒΌ]α ΠΟΘΟΌ ΩΙ 
Ψι ἀφ σθ ἢ ἀοιηδῖ, ὥθλά,, Ἰσηλο εχ ελι 15 σοθϑημιι- 
5 γολυγεοσίσεαὶ τητ ποτα τπ ιη6. οαυ8ὰ Βάν ἀσι ναι, 

80 ὐχ οὐτατὶ οἱ γέβαγχοῦο [ἀοΠ18 ροΐοβι, φαατ Β6εὶ αιιοῦ 
1: ΟἿ δα ῃΓ18, δὼ, ἢ οι ΤΠ ΛΓ ΔῊ 3 ΓΟΒΌΓ θ᾽. ΦΌΝηι 
Πρ τπθ τατη, αἰδσαθ 5οην ἡδύ στα ΤΟΝ ΝΊΒΡ ΤΠ, 255, 

Πουτοῖδα ρα 008 σοι θαι προ ρεβιαἴσαι ᾿μΠ 10} 
ἃς τοϊγι 0 1}5 ρμοῖῖ πε γμδι οβισηάι!, 281}, 

Ποιαπποϊοηίεο, 1θ.. ; 
Ἦυγα βου ἼΠὴ] ἰροιηθ ται 525, Πόγ ἡσαν ἀπ 8 τ }1- 

ῃοοιϊαϊοβ σοεϊσραη!, α στ, αἰξαπθ ἴῃ ἀπ ἱ ὁπ}- 
ρυϊαιίσθαΣ ἀξ γρϑίισ, 172, : ἀρῶν, 

Ἡοτὶῖ τὰ ἀπὸ βορατιι8. 68} Ομ ϑέα9. το  ἥπι αὐ ὲ 
βαρογϑιίδθβ, Οὐ ΡΠ τοι ρον, ἄθῦ, Ρόθο δασγα αν ἀ 0 11π|- 

ππθαξ, νοὶ ἂὰ 6105 Ἰαἴσύα ΟΠ] ασανε αἰθπ σον, 00, 1ἢ 
Βηύτη αὐ Ποῖα σοι ας 5. 200, 4 ν 

Ποία σοῖο ἀαθίιοτ μέμεγα, τοῖοι. δωιἘ), 

Μδια δ}, σΘμ }65 1 συυσία, εἰ σιϊος ΟΥ̓ 8. ὑο- 

μνοϊϊδηάοσ ἀἰυσοδί, Β, Ἵ . 
ταῦτ ξα δεῖσαι αὐοίον  δι5 : ΒΕ ΒῚἘ τα 56. ΔΒΟΙΜΙ τυ 

μηροὶ, τὸ. Πυνδινα παξτα [ἃ 1 σοι ΠΟ οα. μογροιλα- 

τὰν Ῥ6ὺ ογαξιδηίο, δ. δ} 5 πηπββαι δα ποι σαντε (ἀτὲ- 

δας, δύ, Πα δ ται σὐθπνα εθαπιβ ρΊρ τὴ 1 58. 10 18: 

ας εἰσποιεῖ [)61, 308, ΠπλΒ πὶ ΨΘΗΘΡΙΒ Ν ὉΠ 118. ΠΗᾺΣ ἐπι πὲ, 

50. Πρὸ ἴὰ ἐόύγαβ νϑυϊουι οατα Πρ. 10. Πα πηλῖ ἑατισια 
εἰμιαίαυνξ ροϑάθπνο μονα 18, Βα ορ  5ε, ἡο8. νοτο Ποιθο 

{ποῖὰ5, δἀοναμαβ σα! ηῖρ, 110. Τα πὴ 8. τὰ ἡσοϊπαίιο- 

οἴ 8 8ὲ ἱανουλία ἀἸνίθοΣ τὰβ ἐγασίαυ θῶ, πο δμΠ|, 58ἀ 

ὁχ ἀποϊοτγίναιο ποτ ριαγησιι αι, 568, 
ΕΠ πὰ 8 τὸ ἐγασί ται Τὰ συ θΤδ ΟΧ ΘΙ) Π , δον, ΧΧῪ 

Πουιαοἶϊα5. (ει: ποιαϊ παν μδοοαία. γιογία δὲ, 19. 
Ατἴῆχα Πἶσαο οἱ αἰοσίαμα ο8[, οἱ βίπν!} οι) 1 ἀλογογος 

τς ροοοάϊατη, 180), ε 
Πνιθδησθπς ὁ ΤΠ. 0 5σπδα ΠΟΒΌΓΓΟΟ ΘΠ) 

Ἰατα ἤαοῖααι ατοι γα να αίαν, “88. 
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Πυραρδπίδ, 56ι) ΡῈ ΡΙ οἀ ἢ 0 }}}8 ἐο βίη, τι ἀρνοξίοπε, 
ἀπυνο ραπίίο ἐοἰσδγαμάμῃι, 50, ὁ68, τὰ. τα οὶβ οἱ 
Ἰαιδίη μιν φϑοιατἰσηο, δ, ΟἿ Ἰομοο, ἃ «0, εἰ ε} 
ργαημαι θ᾽ λα αι, 462. 

ΠΥ ροον δῖ Γρίφηα, 5... 17... Δ 0.80 τοίδοξα, 17, 
ΠνροβίΆββ ἀρὰ (νγίι,, μρήμ8 μογβομ τς ἤθήπὸ 

ΠΊΜα ΡΒ. ἃ. ἃ μονα αἰδεϊημεῖναΣ, ποθ ει, ὅρη 
ἐγ 6 σοη!Ἐρ ἐμουζαϊ ἢ. ιἰδοίρμα!, ὅ9, Β κι Π οδῖ, 
δ ὙΘΡΠ ἀνθ} Βα πέμπει, 89. τς τὸς ἃ Οντῖο παπ- 
δὰ ΔΕ} τα ᾿ὼς ἐπ ρον δο βαδυῖζο ΠΡία τα 115. τω νβῖες 
το, 89), ἐἐπίμ ἱγίαηιυο ἀμμοξίαϑεον δουϊτονογβα ἥσδα- 
15 8111 δαΐ πλῖᾶ, οὐ ἀοὰ ταϊίομεα Πωΐία, τὰν, χνν (ἂν 
πὲς σοπτμὐδιαικεία δ γοσθαν, πος πὼς ν6] οήνης ἐμ 
ϑδέαξέονι απ: αὐτο Π81}} τἰπσηαιη, ἃ δα ὁσιι Ονι ι9, χαὶ. 
Ηνϑϑορα ἐν ε  οὐλια!ο, 990, 

Ι 
1ᾳ6}}ὰ σονΒοϑ ἢ. ἔσβι. ΡΥ πε Ι]0 918. ρσρεῖανε ἀθοίον 

[αἴε, ἀθῦ. 
ΜΠῸῸΡ ἰυδ αιουα ἀθδ ἰοιἀϊθ. ογαοὶς ἀΒΡΑΡΙΕΙΟΙ8 

Πιονυξοίγιμ!ν, δι 
[ἀο! οἰ αἰεί ιδ λογθὸ Ὁ18}} ἀδίδτιαβ, 93. Κι ἢ.3. νϑεῖβ βμὸ- 

οἶδ8, ὅζ, 1. οἱ αὐτοῖς τὶ ΡΟΓ Πα π 63 να τ ΘΓ ΌΓ, 
ϑθθ,σααἱ ΟἸΏΒΟΙΙ συ! 8,09, Προϊοϊα τῷ Πμηιθα), ἰα νέοις 
ϑϑδίαθδιῃ ἐρβθαι, θυ Ξμτγοῖο, ρα  εῖ 50} Πσ μι 6 Ὀ0Π}ρ6}18- 
γοτ, 1 {118 Ἐούαν τα Δ ΡΊ (5 Θὲ ᾿ἰροϊ αἀογαιυηι δι ρον, 
ὑϑ, Β0 8 )ρλι5 δὰ} μοϊοείθ!ϑ Ὠα]σεῖ, δϑιὶ ρα Ποα τα τοϊογαξ, 
133,19 ολλα πα οἱ αδαγσα τὰ μασι σὰ βιὰ ὁπ τὰ 5τι! Εις 
ἰόσίιτη 1 νυφθίϊοθο ἰπυππι αι σ α1, 0 (ΣΠ} ὅν Ἰῳὡο!ονοτζίῃ 
ΚΟ Θ ἸΔῈ 8 ΒΏΒΡΟΠΕΙ ματα 985 ἴα ἡ} } πα ΟΝ ιν 
ὅἄστο ἀδσθθα Ῥγοΐαμ] δὺ ὑθμταιηΐα σε γυσα απσ, ΟΝ, 
ὅμο βόῦβα ἃ Οὐτη το απ πον γίςιία συμ ρμαται} "δ. Εἰὧο 
Ἰμηπηοϊαῦνα, 

[σὺ εἰϊὰ5 δίοριαγοβ οχ αροβίο]5 Ὁ 5 Οἱ ροθ5 οι οὶ 
ΤΕ ΚΊβ80. ΒμΟΒΙ 6)π8 τεξγγθυβοιοι, ἰοβίαίατ, 51}. 
{με 6Χ ἰαρίδιμ σα] βίοπ ἴασιν δα, 9. 1κὶ18. δἰ ἀσθὰ 

ἢδίαγῶ σε ἐγαγί, 9960. ΨΟΪθη 16, σοπει!μοίαγ δι ἃ}, 98, 
1138 δγάμῃβ8 ἰὼ ρύδηπι8. δ᾽ οἷ ἐδηιρυγα ἴὰ ἐπ συρίο, 
128. [χε8 μἰορὶ αἰνίαὐιιιβ Θρα πιρθη!θ8. Φαθαθου ἐπ πη 0 
ὑδϑι τ ραμο αὐϊα νογαυΐθβ σοβασα τε μη 5. το ΒΟ 
ἐογραγθῃ 1, 1 ΟΡΟΤῚ που ββηγι αι, αγε ιν γα πιο νὸς 
ΓΠΠ 5 ἀϑυγα νυν, ὑχΥπτ, ἔπ 5 ἀδ τ Ἰαηἰαρ ἃ μοδέο! 8 (ὦ 
σον", αιας 13} θὰ ὄρθνὰ ἀ απης 50] οὐἴαμι ΟΡ ΘΡιἢ ἀπολο - 
τϑῖ ὁοΙ α Γν ΤΌΧΝΊΑ ν λιτὰ εἴ αἰοα, Ὁ, [)6 πο τ 815 νὸ- 
αἰαὶ Δ ι5, αθ ὧδ ἐδ α Πλ 8, 151 [οτ ρει 5 π|τ5 ἰᾶ80- 
τἀ οανθη πα! 15, Τα το πρἰἢ8 651. 2059, ᾿σὨβ8. ἐλ ρ 5 
πααοὶ ταῦθ] ἡθκτηῖρβ, 0... ᾿ἰσάττίνα ποσοιτογανη 
φύγροτα συ γοῖ, απ 81) ΔΒ ΞΛΠ16., ϑϑές ΠΧ Ὸ15. (Οἰου- 
Ὦππ, δὰ τόρ οὐθ! οΓαΣ ἰο αὼ8. ρΓοΟρυμ ΠΟ ΤΏΓ, 
395. Θυμα βιό μι ἡ, μα δ ψὰϊδιμυ 8, 1} ἀρβοαᾶ- 
τοῦ, 2328. ᾿Ισδὺβ ἄν πῖθι αὰὸ ποι αν ὁρεῖα ργσορὰ- 
απ, Ομτίβίο 5 οἰθ]}15 δα νοπίσῃ!ο ἠδούγτγοι, 335, {1}}8 
ορόρα 4πτ68. γαροτῦῖσι ἢ| Πα ϑυγι ον οι γυ βά ει, οι] 15 ἐο] ἀΠα1ὸ 
ἀδδμαϊα, 6... ΕΠ ρΏΡ τη ἴα ΘΠ}, οσ δα 6}, Βδν 
᾿Ἱπηονπἰ πη ΤΟΌΘΠΕ Κρ γα 18. ΒΡ. Ε5., 55} δ. ΟῚ ΘΠΤΓ ΠῚ 

Ἰαπ τ 11, 35, σον αἴτη ἃ νὰ μοῃθ αἰ ϊοῦα χρίαπα, 
61 ξς [ἤ4η} χ οἰόγιια ἰὼ 60 πε μθγαίοθδ ἃ [πα ]ολ οἷ δα - 
ληἶξεα σοβεση, στ ναί σ ΑΒΙθτ 8. Αὐϊιθηβ, 414. 
Πα ματπ απ], φωτιζόμενοι, ἀ151} αἱ που! ηὰ ἀσάφτηιΐ δα 

᾿αρ 5,1, Ὧν Δ σαιθοΒ τη 58}8 σε! οἴς 14,12 σαλρολνα- 
ἸΏ ΒΏΟΤΙΔΙ δυΓ}8 ἐμτοβοὶ, ἢ, 8.12, ΎΙ5 σα θοΠ η8Π|]. μοβὲ 
ἄδιιξ βου  Ἶθ5 1615 ἀϊοε!, 6, 18.712. 308. εχ χυὸ δὁ- 
γοϊη ἃ ἀρ σραπὶ, πα }}3 τὐδέγιπὶ δ} ΟἹ δ᾽ ἔδοι!, Ὁ, Νίον] 
ἡ δεϊπτ σαὶ ἀἸβο ρα], οὐ ταν ϑϑεγίογοιη ΟΥΑΙ} ρδγιίοιρο 3 
νοσσία ρα! ι.18.,. ἃ 86 ταδὶ σογ ἢπ ἢ) σα Ἐ ΘΟ ΗΠ 
οὐ οοπ πο, δὲ φαὰβοχτθ ὁ 60 Λα 9 ἀθοτο ΒΕ. ἰδ θβ 
μθεκο νυ ἰδυθηι, ἅθ 2. γιὰ ρα Δ 8. δι οἰ ρα η. ἀρ δ] 
61 Βα .8. μη ρλῖδαν ἀσαογιλ Γσα πο, 8, ΠΠΠ᾿Ὸ 8. ἔα παι 
πηρ και οι Ποἰ με Ὲθ ἔα "68. ὉΠ ΙΖ 00 Βρροῖαὶ (νει}- 
1ύ6. 907. Πυθα 1 {πΠϑτίοτο 50 1} Βρέ 185. εὐῆο μ]}- 
ξαξ. 6. σου ἱο οὐμεἰϊδιοιίνε, 9 Τὰ απο μοξιῖῖς ἀπηῖα 
δάδας δὰ βογία βροιγὶ δῖ 0. ἀδυθμῖ, πρὶ} {(ταογρ, ὕ, 
10. 1ιβίδϊθ Β8} Ὀϑρτετοῖ ἰδ ρΟΓα σπαθὶ Ξροο ες 
ἀουοτγρηίων, 300, Υἱὲ (αἰσυμεπιροὶ, ΒαρΕΖϑπιὶ. 
“μαι, νῸ ΣΝ Ῥγυθ γα Βουμ όγα τ ἴα ᾿νατῖπα Ἐδ- 

οἰδβία, ΟΥΎΗ ΜΞ 
Τωνᾶσο »61 τὸ πα αἱ, 309. Οὐ 1 πι5. οααν [ἢ ΒΌΉ λὲς 

ἥρονᾳ καὶ Ὀοισβίαῖθ το μομ, Ξ2|9.. ἔϑαπ ἃ 51} ΠΠ 00 
ἀϊει σοῖο δύ Γγαρῖπηβ τὸ σιην ἈΟΒΟΓΘΠΈ 1, ̓ θΌ Θι Ἰηγα- 
πα ἀβιβ ΟΥ̓ 6 1} Ῥαμαιιθα πος εγδη π δ 8, 
τδ, θα ὧν παι τοι τσυἱο οοργιδ αὐ Νιριαι ἢ 
οποία, 0. ασαὰ. οὐ 8. τ πτὰϊα ΠΟΙ ἸῺ ἃ 5. 
Ζοπαυρ δι πβσθῆο, ΟΣ ἐσυθθ 8 δἠπξιη, 165, 

ΠΗΏΟΓ ἀ 15 61 ἰάσαι Τοῖο οτοθ ἀρβορ δ π8 σύ 8ῃι ναγίτϑ 
δὲ πὰ} ρν8 7 1Γ]ι] ἴσοι, 349. }γ8 δίδν δι 
(30 πεῖ ἢ ἀσῖτο τς 18 ΞΌΞ ΠΟ ΠΤ ΕΓ σοπεροβι τω οὐ 
ἄιμπο ἐπ ρει ἀυδαθοϊ, 19. Πλ ΓθΒ ἐπ βαιητογῖο θεῖα 

Ῥιυβοϊθουμίαν, δυο ποδογι ορι πο θΒ,1}0. ΠῚ ΓΒ 5 ἰαγ- 
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σἰογδᾷ ΠΟΛ  ν ΠῈ18. ΟἸζαεῖ, 
(χΠ ἐοροτα, 0, ᾿ 
Ἴαμ οἰ! ᾿Δο}18 οἷ ἀσὰ ἐπεὺ γράσοηα!, δ5, Οῦς Ἰθυτια 

αὐϑῦϑ ἃ ἀ ροδι 5 ἀστα δία π,6. αὐ Εἰς σοί τα! ϑσ τοῖα, δῶ. 

ϑρνογοα νη ο γυνο ᾽λα5,83, Βασαν ῬΓΟΜΙ δ κῖο ἢ ὁ πὶ- 
αἰαὶ ΓοτὉ Ῥαΐταμε οὐτὸ ραποῖ βοροδο βοθθκΙο, οἱ σο 85 
οἴοιτο αὐδὸ βίο [το μα μαρπη}, θὰ, Θη [0118 1Πγ- 
γοϊὰ ἐδ, ὦ σον αν 3 τοῦ φότ Τα ινοθηιίοῦ α τὴς 

απ ἤσαν, 0. ΜΝ Πισσαι Ραϊροι οὐ πο πο, θπσιοθαμι 
ἱανοσαίίοσο ἐοαξατηίλα, ἀῦ, ιομθθ5 ἢ εἰ{ΠὉ οὐ θ15 ταῖν 
ΒοΙ 08, ΟΥ̓ ἢ ϑοπίσαμη, 4ὖ, Εδίσ οι θβ. Τηγηχοΐδατα 
αἰσιπίοβ. πασγοίτοῖ, ΝΙποΙαΉ », διατοοιο, γαϊο διε, 
θϑ παν, δαι αν η Ἔα, ἀτρούγα  η}, ὰ, 

Τρτρδῦδίοσορ πὸ ποτὶ τα] ὁ... σο ΟΠ ΡΟ πλὴ5 
τα 1. Νοῖ μοιαθν οὐ ααρὸ ἀϊθτ ποϊλ5 ον ηὰ αὉ ὁρὶ- 
βοσρίπα πα σὴν ἢ ΟΠ ασοῖρεντο ἀσρη 401, ηῆ τ 
ἰὸφ. δοῦν ἐμίεσορο ἀἰλεραβ αὐοίθογο ἐξεύροι η. ἰεμαρα- 
15 ἰσιιροτῖβ ἰδερογαιονο 5 ΟΒτίπε! τυεηγνδοιοπρον ογομ ει 
εἰ γοιιογαθίος, 5Ἐ1. ΕΟ  οϑἰαιὴ Γδδαγγοστ 0 }}5 σ]ῺΘ ΟΣ - 
εἰγωχοῦηα!, εἰ ρῇαγει εἶθ ἰδ 1115 ἐχυγπαρ}, 311}. ὁπ 8 

Ἀἰφ Ἰμε 0" ἰκον ΟΥ̓ 8, 211. ππαρθγατον β ἀθ}5. Πδούνης 
[08 68}, μότίβ τα {πὸ ἀσρλι5. δα Οἰνγ]5έᾳ5, κοι. γῶν 
(ται Δ 118, ἰηῦνν, 

᾿πωρίυϑ μονίον δ 5 ρὸν ρα σθιίατῃ, ρρῳωξπίαϊο να- 

εἰ τορμοζὰ, 130. διαϊλιαλ ροϑὶ τιυτίοη μίβ 5. ὁπ εν εχ 
εἰσολγία ἀντ ἢ 2 57.901, Ἰὰ ἃ Ῥέα]. ας ὃ, Μη μὲξ ἤθη γέδαν- 
φονὶ ὧκ γα ϊοἶο, αφαδιῖτον ᾿18 κα με τη. 59}. 05 1151] θυ δὶ 
1 ἤαθῖ ἢ στοὰ μτροῖρὶ ἀπ ἀυ3, νἀ σλιγ [αἰᾶξὸ (γ)- 
ΤῊῊΪ κοι θη λα, ΚΟ. 
(πο ξετ παι πις ΡΟΝ ὅπη σσαίτα Εἰ Ἀρίγί υ5 οὐ 85 

ἀδη 5 σοι ξσαϊα, 18. 19 ἀρ ὁ, ας μο!θβίμ! Π)ς 
μι ἘΣ οι ρλαϊ το, Ἰα αϑ ἱπιρόνηῖο. 

Ιαυροβίογοβ Ομ γῖβι! ποθ δὴ Εἰ ΞΌ ΤΡ 105, ΘΡΙΔΙΤοῚ 
βίβτι τὶ ὕσοακβ 5 8} γγοο πεῖ}, 80, 

Γποπκγηδῖϊο, 50 πα εσυ αι ΟἸ 151} χθὴ βρσυ μαι ρ 5 
αἴοι τα ρα β οὐ βοραπό αὶ ψορ κίονι ζάοία οδὲ,θοι 1δ 15 
ῬοΞϑΙ Νὰ 5 ἀδρατ ἃ παι δ π0. θο οϑῖ, ΕἼ7, ἡ τ το 
πγὰ νι ἄάσει 5 ἀεδυς, , Γυσαγλαϊίονϑ σα, νεμμα, 
πη} πο Βο᾽15 γόραγαιο, δος εἰσι δον, αἱ ἥδ ῃγ:8- 
50 α16. {ΓΠ| μοτοιηϑ, ἰδ. Τόν ὼς, ΔΝ 98 οἰθηνοηία Ἐο] 
νερόν οἱ σοί ποι βαθπο Ποῦγοι, ρῶς παν αι, Οὐ ῬΒΓ 
νι 6 υἱ μου εἰ, σοι 0 μῈ 1 νασε το γβ, 
το ὐίητας ἢ. ἀπε εὸ ἀοϊυρῦ ἴσο, ἐπε 3. πον Ἐ}15 
᾿ἰπχνα λει [ταν δ] στο απογα ήδη, ὅθι 110, δοχίαοι 
οὐὐσδὰν τὰ πὸ ϑ ΟἸ θ ἐ 5 ἀρ αι, ἀτμὶς Ἰθεῖτ δ ]Ὸ 
βαίναγοι ἰ)δμα, 1τῦς Ξορξανα, ἃ Οἰαταία ιν, τῦὺ ὨΟΒΙΒ 
μὰν “προ ἴοινν Πα ο ῦα θη οὐπσηῦβόρζοι, Ἰτῦ, 

Τυσατῦ αὐτο 5. οἱ νοθοίξεια [στ] οὐ, 10, 
ἐπ σονρο Π 1 Πα  Σ 1. πω 8. ρον η 5 ΤΠ] - 

βου, 225, Τὺ βοπαξ μὸ γιὰ όο1 ρσρθηθ ἰσπηας ἀππῸ 
ἀπο Ἰοαύρη! Τοῦ ἶλπ ἀξ γρ 6γ} Οντία, 910, 

Γογοα 15. τοὸβ, θέα, θεὶ Εἰ . πάσα, μΟΡΡΕΕ, 
τοῦ, ἐπορο απ 8. γίσοα τὸ5. ἰσρο. σομή βοῦγο, δὲ, ἰπ- 
οὐοάαίαια, πγλάπθγο, 9}, 
᾿Ἰονα} γγὸ ο. ΤΠ ΟΡΙ ΟΣ Λ118. δῷ στο ἢΠᾺ- 

βἴοι ἃ γεὺ εἰσ οἱ, συχαχνῖ, ὦ Ογ5. μὲσ ἢὶ- 
ἀρο αταΐοαι ἰσπρί σιαμ εἰ 66}, 43, ποσὰ 
Φασφόγαμι πιρε πα ες, πάλ, ΜΙΟγθ5. ἱπογοε  {π|15 
ἀπανῖθ σοερογοὰ ρει άθης ΑἸ Πὰ5. ταπαθιν, φν 

[ποῦϑ8. ἀἕδ που επὶ προσ δοιὰ αὐλὴ, 1{- 
ἐπα νυ οαίεν νιον Ἰά δὴν 1:0] να, αἰήπο σὐρὶ- 

καθ απθ Ὠγανῆια ἀπ πγὺ νϑύβηγο, Κὐς 
Τ᾽ ΟΡ αΠῊ5. ἡ Ὠαρθπαθη), δασγοβθαθασ, ἃ τς 

Καϊο δῖαν Βα διμι γρ]θαι, ὁς 5. Τπίσν. δυνά! ααπα, 
ερίσίτβ πὰ ἀὐἀε{{ΠῚ, ὃ, 
[υξογ8 θῖν Ποῦ τίθα3 ργυγλ ΕΟἸ ἐδ Ξιυ αν β Ἰπιὰ, 

μεγίοτα σοὶ δα αἱ, 91 }.Π}ὰ}} 40} τὴ, 8: δὲ εἰθς- 
σορλον τ πυηὶο ἴα ἐπ ρησα, πο ὐὴμέϊις ὠδηονῖθέ, ηα 
χα 80 πιο! τοηάασι, 203, ρον ρίαατῖα αι αὐτὰ Δ 
τον μὼ, “5, 257. {ΠΤ ποσί π΄ ἐπποηΐα ψύϑηης, ἂ 
μειβίο σου ασξα:, θθ, Οὐ δία. 1 Τα γα, ἀρβοθχη! 
7 πεῖυ8. {Πυγαϊαρηξ, ὃς ΤἔδΤΩΙ οὐ βαρ αη ΟΡ μάτηρ 
ἀπαηέπ μτανθδ. δὲ ὅπ τὸ ἀΠΠΪο σις, τύ, {11 

1πΠἸποἷος αὐ ἐτη εἰ 5. ἰσ ΟΡ ἰδδύιτξ, 105. [τ 6- 
Ἰατῦ δα πα ρλίξο, γριησνοη τη δονραιοῖιξ, 42. ἡ 
αἰ οϊο εἰ αὐαη τον, 13.. Τὰ ἢ] 101085. ὁ} ἀυγαϊθιι ἀὐνὶ 
βίη ἢ ν] οἰν} Πππλ αἶἷϑ οχρολπίαν, Ἰθῦ, πο δόμα 113 
ΒΌΒΙΡΔΠΙ κραι τα ἀρρα  Ογο ϑς.. ΠΧ ΚΣ ΎΤΗ, 
Ἰυσρι ἀο, ρογέαῦαα Αὐἱατιόσ) σα! πο. {|| 

ὀχῃοείίο, 158. Ἰηποπ τ Οἰτξιας. ψεϊεσ) παγει- 
ΘΌΣΌΙΣ Βα η 6 η 83. Τζγῶς 
ιπππππ παι (δεῖξι, 51. πα ηταβηῖα, [ΓΠ|Ὶ0 ΘΠ πὨΙἀβηα 

σποφος ἔα τὰ δ δα ηι, ὕἢ, Ρμίς Πιραγοδίίος (πνρίδ! 5, 
Τη πο] ΟἈΡΙΞΕ ἀρ 5 ἐρβίδη αν, 167. [ΣΤ] ΟἿ 1 [στ- 

ἀλθη 15 οὐ πηγαί, 5Ὲ8, 
Τηκίγ οι ῦβ ταν, 6 Πυ»ϑρίϊαι! γι ἰδ. 8, ον ας οἱ 

Βαργδι θεῖο Αἰραγῖβ,, ἰμδὰ ποοίθ ᾿αΒΟΒαΙΪ Ξἰπ σαν 07 
ἰγαδεθαρίνγ ἀὐοθβθατῖβ δὲ πσγβέσσία, ϑ0ῦ, 

ἀσθοσι ροῶΒ ρορ ὐθναὰ! 

ΙΝΘΕΧ ΙΝ ΟΥ̓ΠΕΟΌΝΜ, 1050 

1αϑα Πα ἴο Ομ 51 1. ἀρόξίολοβ γοδὲ θη ἃ πεοτὶΐβ 
γοβδυζγοοῖίίοπο ὦ πα ρτόίοσι, “71. Γμβα ΠΙᾺ στο 

βαηοίογαι εἴ ἱπνοσαιίο ποθι )εῖ ὩΓ ὑπρηϊομῦθ, 
ιν τυ Πα οπὸ8 μα ρισαιεονοιν μι ὀχοτοίβια ᾽ς ΞΉ πε 

ἀατοθ, 7, ἄχ... ΑὐἀδΙλίϊα δ εἰσ αἰοιη απι τὴ ΘΘΙΓΙΠῚ5 
βαποιὶ, 10. βἴκηααν ὁσμτοιρες οὐδ] εὐ αακι} ἀρ 18, 

αὐ το ον  α γισοοαία, 7, ᾿ , 
Πα] κ 15. Οἷται ο]5. νόσῖθ. ρα Πα ποῦ ΓΔ Γ68 

θ0Π10, 1. 5 ᾿ 
Το ίοο8 Ῥγανῷ δοορ σα! Ὁ Βαρλοηα, ἅς, Ετθ- 

απθηνδ5 Ῥοϑὶ σσπνογδίο 6. πὰ ρύγοϊοτγημι, Ὁ, θα ον 

αυο ἴμ ἴρξὰ Ἰυηεία οοσγοοῦῖα, εὐ ρτῖοσ ῥτηθατ 18- 
τοι ϊοπο βδίγηβ ομμὺς ὃ. 

Ποτεγοσοιίίο (ἀν ἀν ὅ}1π|5 σὰ] τῦοχ Ἰναρτϊχαπ 8. ΟΓΌΙ, 

85. 1 ὐοοοθο, ΗἸοΥυβοϊν αὐϊξαεθ θὰ αἰ Ξτξμοια, ἃ 5. ΕῚ- 
βμο ἀαπὰ Γπδέ) τς τ στ ρομεοξο, 8... ἃν. 1}, 

Ιανυδαῖῖΐο που 5. {γΊ 511, οἱ ἘΠ 15 αἰνογῖπ3. ἤφοτηῦ - 
πδ8 Οἵα κα, ινοσαῖῖο ἐεατίπο α θα ρδβωο ἃ μυδ1ὼ οἷ- 
εἰσι δ] ἀνοςδίιο ρίοτα 8 ἐλποι οχ μᾶθο ΦΟΝΏΜΜΠ ἔα 
οὐκ σογρθ5 Οἰγ 51}..311, Ναάσια οἱ σοι, πα οι τ ἢ 
τοσῖν ΒΘ. Ια 5 5 θπο! οἰ δοίοῃ 8, 317. 8 σαὰ μος Επι- 
οπαριεῖτιο σσθξοονρατο ἢ σα 5 οχϑίαι Περσ 8, σύχχχτι, 
οὐχ, οῦχία, ὅσ). Τοτλ. εὐ ἀπὸ πα σοῦ, Ὀύχχχιχι σῦχυ, 
σὐχτας μι στα ατἱ σοιιβσογα στοτα μαῦ τα μι] 6550 8 1.}8 
Ῥγοονασ, οσκχχις σις Γασΐαλ θ.} εἹ ἀγοθοἱ ροῖτο8 118.10- 
ὁιἱ Βοϊοσαϊιααξὶ ἰνοταλιο 1ὰ κοῖα σουδεσγαι)ομοιιν εἴΠ - 
οὐαὶ, μά 1} νόγὸ ΔΓ 5 Β01}5 να ΚΟ οἷβ ΨΒΓΒ18. ΟἰδΠ0Ὲ- 
(οσύῶι ἐς Αϑαγα τα ποι γι θα να ΠΣ. ΘΟΟΧΧΧΎΠΙ. 
Μι εν (Δονβοογαίο, ᾿υνοθα ὦ δα μοίονπηι, τας Θαιν}ὶ, 

[στ πστι5, {αεθ. ΒΕΔ οὐ γοῖ οἱ σαμετα ΒΡΙΓΙ ΠῚ ἐπα νοὶ 
ἰοσαιὶ 5 1, 1 ΓΙ 8 βὰῖβ ΓΟ ας 240. (Σ Ὁ 6} 135. ἀν υῦ δ 3 
᾿νγόξοβ τὶ προστάγυχτα οὶ μὑγοοσρεομεβ γοσουίαΓ, 
διρίζαν ξξηγητύς εο ὀχ! απδίον ἀρροι υκυτ, ιῦ, 0 μὸ- 
ἐξείη αν ξαΤ τὰ δοισῖπ 5 Π ηΓῚ πογπδγη 206, ἡ (τς 
τιΠ]ο ἐσαμπεσεῖρίαβι, ΟῚ λον λα! τη Ὁ ΟΣ Ξε 5, ἢ, 6], 55, 

1τωμπλι3, εἶνο Πυγδηαταβ Οὐ γΠ] ο ἀοἼδονο, ΒΌΠ οΠπξαξ, 
(ὑὰ τερῖρορα Ἐδοϊοκίαην, [ΠΟ υδοϊψλ αι. ἰπνδόυτο 
μνοξεΐξ, χας. 

[ξΞ1κ5 ΡΟΒ ΕΒ γιοῦ ἀοομἰϊαὶ, 59. λυ αθϑ8 δόῦγη 
αἰδεοοίη, ΞΖ, ἔδυ δῖο [ἐγ ΕἸ υγοθοσ θὰ, ἐγαιεῖο, τππαἰξο-- 
τὰ Ῥανιαι ἐσ! 115 τσ πἤσιηαθα, εὐ ψὰ δ [318 ἀά- 
τηΐβία, 39. ἔβα ταβ ἰὴ βα δι γγοπ εἰ [0618 μοὶ τὴν θ}Σὁ ἃ 
(Ἰβιο ποτα 7 Ὑ οοα ἀβοαι 9 οὕέουος 9 0ἢ), (δ εἶδε ἰῺ 
ραγηὰ ρεονλ  αὐνοπίαι, 58ς ἸΣ} δ 6 δ. βιξθ αι αὐν- 
(ἀν κα νομο δούσοθίρον ΚΠ, Τὸ, δέ ὁ. δὸ χόρτα 
τοσο, εγχλογώνως μΡα ον 57. 51π|5 νδ οτ ἀῸ νγπ 
σι ρμοτ 6γὰ ἢ οὐ θσα τὰ 8, Σ ὀα͵ οἰ 
Ταρσοῦ ἀοίοηδαν, 14. 17..1}86 γἱγοίαο ψῦσο [ἢ ἘὈ}}}πὶ- 
ἴὰγ, 11. Δ Εχοσιίαια {081 ποὺ μαϊοθι, {75. ἢ] ο γι 
(οἰκέτῃ εἰ ὁ 15. βογηοσα αι. “ρον. 01. οομδ- 

ἰπούποχ ν᾽ αἀϊξ, 211, ὁ καθ σι ἀρ Θριαῖία βαιοίο, 560, 
δι) ἀὐσητδῖθ νανὰχ [ἢ 115 ἂν ἐὺ δισιῖδ αν δγβίου δ ῥχῶυ- 
αἰχὶι, ἢ, Ἰάστῃ ὨΗΠ1Ὲ ἴον ἀρ), δου νοητοῖς μὲν 
δριταμι νμ]ρεη! 99, τοξατροοϊ πϑι παρ ογαιι “Ἰ86τ8 
ρτρλδαν!, 353. 1χαῖπὲ ΠΠογι γοροσταιι κοοπη σμ8, 82, 
1δ}5 ἴσας ἃ να ο αὐδοϊοΓα! ᾶ, Βο1 [ΙΑ] οθτδ. ἡτσπνονία 
ρε θυ αι ϑδαι, ὅν, ἈΠῸ γαιίο Ἰυόίη8. ἡ Ῥαϊνίαε, 90, ὃ, 

ἴξγαι! 0 8118. δἰφσίιειν, και ποϊα 5.100. γε σοι }5 6] 
᾿σθογα ἔιρ ἀρ] οι, 100, [5γαρ! ἴοι μόρα! φδύσαϊ 8} 
ἐπὶ ἢ} αὐογαιίπα ἱμὲϊ εὐπμοπδίμαι, 28, 5] 
Φοσίο γι οοιατας δ ΘΟ  αΓὰ 3 ποβοιομαηξ, 972. 

φῴ 
ἀδλεου ϑθηοη οι απο 5 ραϊγὶ5 ρου ξοηΐον Ὀγιρτῖρμ, [19.Ψ 

011 αἰχορῖε μαλαι, ῬΡΙαβασοιη. ἰδοβοίσμν Βρμιοτεῖ, 
110. Ἰδϊὰ5 δί Φαάαιη ΠΠ τὰ ὑΓΟμμοεΐα ἀπριεραία, 171. 
“δου 8 ρττη8 ἰὑσοϊαβίιθ ΗϊΘγοβο νυ ται σρ βοορβ, 

ὑξ, οὔ, 510, χανε, πχντθιί Σ ἀμ ϑίο 5 ἀαγπαι ππηιμοὶα- 
ΓΔ 1} σα Γι τὴν} δῖα, 5, ὑθ, ῬΡΙ οἰ» α}15 οθίϑα μα 5. 41» 
8, 16. μηγο, Χ10, Οἰνεϊδεα. το ν σι. ἐρ υ ῸΡ 
νίγὸ ἀπο γοῖ!, 510. Θἀ 1. ἢ ΒΡ ΟΙαλ Ἰϑοιαι ἢ ἀμ ρατῖ- 
ἑϊσπὸ ἀοίατι εἴ], 210, δαγανον! ἐθ 0 σοι ε ΓᾺ Πὰ 
ράποιν ἀσθδς νἱάοσοι Ὀοι παι γοβυγσδαίσει, 310. 
δπόοι ρίξιοία σαι πολίσα, ὁ. 
Φαυοθὰθ ἔγατοτ )οθἶ,, ἃ ΟΥΓΙΠΟ βϑιαμ ον σ ΙΒ ΟΡ Β 

ἀρρο! εἴας, α μοβεϑϊαβ ἡπσαδηι, 3.6... Εσῶν πἰτοθίο 
ἢ) ἀρμοβίο β Ἐοοογηοστο νἱα δι, 916. ῥθῆτη β. ἘΧΈ 
{ΠῚ ῸΓΟ 9 να τι ὰ8. Θρ ἰϑούριβ, ππθϑα τ γ 6] ἔπ} οπ ἀμ 9» 
1018, γ68ὶ μδῦ [γ1518 ὀγϑάϊθκ, ἀχνὴ χχντας ΑἿν ἔρξο 120- 
ἡπϊ80 σα δογθασα! ἃ ΠΕΙογοξου!γ πείΐαμς Εἰφοὶοε ΒῸ σσμρίββ8 
ἃ ααϊθυϑάδιῃ οχἰ εἰ ΠΞ. ΧΧΥΤΙ, Χ ΧΎΙΙ, 

 αμτεῖς οἐρειδὶς Τρ μγθε ΐ, ἡ  ΘΓδ ΠῚ ἢ ἰηστοῦί »ορ 7κ- 
πιῆ Οὐδέ; αἰδοίη πἃ σ. αἰλριἄσγο βαποίὶ 
Ῥαλθρα, 916, 

Ψαρίηε ρῦὼ ἁαρίω, Πορύϑα τοχ, σα} βἰσοϊθοσδι, 00. 
Ἡοτοά 85. θ6᾽ τγαηβια θη δη ἰὴ νοσαϊηβ ἃ Πα ΠΟ οἱ 
αθᾶτο, 100. 

46) Ὁ} ἐδηγρογα νἱπὸ δ᾽ σασαὶθαβ ἀροιπαναίαγ, 05, Δ8 
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2αυτὰ 18] οτὶδ εθἀομηαῦαι ῃ 0 ὁ ἰδτὶβ δυδίοτίοτα, 293, 
Φο  υ πὶ Ῥαγαβοῦνοβ. ὈΓΟΙΧ 5 δα! οπβατη, 391, 
ΨορἸορτον δε τὶς τ πα ἸΏ} 0 ἐσΐσθι. ονόγβα, 149, 
ΦΘΡΟ θοαὶ ΒΒ ον Πα. ΣΟΙ ας θη 5. φἰσοι(αΐο μδγοιις 

Βο5., Γραδγρ θη 18. εὸ ργορῃοίαΣ ογαϊ᾿;σ θην μοιΐεν οἱ ὧν 
τη οο ῃοῦο Πθταίαν, 20, 

Τογοτπίαλ Ὠγορ 18 ἐπε ποδία. ρα! ἴῃ τπηαιγίβ πἴοτο, 
80 πὸ θὲ ρμτορινοιαν!, 48... Ψιαῖς Δαδιροταιη σαβαιϊα 
οἱ ἰμιυτιίσ αι, δ. Π 505. Ἰαπησ α 9 οϑ', δον Δολοιο ο 
1 ον ρτορ Θερσα ἰδτεμε, ἰὼ. ππππὰ νὴ σ ἢ. οατ 
Βαγηοίο, δεπθ λα ση 18, οἱ Εἰ ρίϑιο!α, σοι γισμια, ὅθι 
Μόδτς ὉΠ 3. δίαυνος οἰ οἱ Μοάσι μυορῃδίαπεν5 

ὙΠ ΟΉΑ, ΘῸ5. 4υπ81 ἰνη σα Ἰηοίῃ8. ἀπο Ἰρεα ποθ 0. 
ὈγορΒοία οι, Ῥγοϊ ματα του, ϑυδι, ΡΡῚ Τα ρΟΞΠ ΘΟ ΘΝ 
γα τη ΔΙογία, ϑρίνα βαρ σμτ. τορι. οϑί, 358, 
Τάς δόβιυο, 
Ψώ58, εἴς ἀἸοίη 8. οὶ υτίβιας, απἴα βαϊαϊθιῃ. ἄλῃς 112, 

14, Δ ξαϊαίαγι Ἰηρατοῖηα, δι Νὴ πος ΠΟ ταΐρα δούς 
ναίονοηΣ 50 Ὸ ΔΙ (ὕγατορ δαρεσλίφϑῃ, (ἀν ἔδεὰ πουὰοῃ αὶ νὸς 
τοῦ “Γδοίαθσοη! ΟὈλίο ἰδέαι Ἰτοαΐσια,, ργσρίον 20 
ὑἀοτιιθν τοϊ δεξί αι ὁσαμξ οσοίξυ τὶ μα ΠεΙα ἢν, 149. ῬΆΤΔ αὶ 
ἀφοιναμλι ΠῚ Ὁ Ποαπ ΔΙ Ρη8. δα 80 ἀΏσο]ο, 149.. 143, 
δόβη (ἐλ γοίυϑ. Ὑ Ἰσθ 1 σρίθπο χα τ υτα 1} “οι 8, 
ΒΥ θι υοΐδουν 8180} ΘΟ [τ Ό  διι5 το πσοιαξ, 59, ΔΑ] Θηι 
(ὐγ 5 Ψαϊοηταϊα ποῦ. ομίίοπο, λΉ 56} ον ἢ Ὁ 
Ταοὶὶ, 99, ὕδβαιν οἵτ ΟΒσίβεο, δόσαν. ορίοἰσμδὴν τοίὸ- 
λοη8, ὁπ ἀπ}, 99. Δέβατα {]σθβίθνο ψἱ ον πὰ Ἰναριῖ- 
σαι, 38. ΒΟ. Β. Ἰηπΐθ. ἃ ρϑοσαίο, 97. ρ5ᾳ ἐαρίθοηιηα, 
ἤν 05 δα Εὖ οι κίθ 885. τοβυβοῖξαι, δϑέά, ΑἹ δόβηι 
ἀοσῦγοπ ἀθ τὴ Ὁ] μοοζαΐα σοηοθαὶ, αασονῖβ τηῦνθο εἶνὸ 
ΔΟΪπλαΣ, ν1Χ 6 σΌΡΡΟΤΙΝ ἃ ογρΏλβ, 844. ΤΠ] 6 ποῖος 
ἀο πρῃσβοσβ, πη, ΚΖ (με ξλος, 
Φοαθθςβ Βα γι) εἴπν μγορ δι ανθι τϑαχίμιας, δον! Τδεῖα- 

τηθ αι ρτὶ ας ρδι μη θογα μὴ Τα! ἄρτι ποι 8, 140. ῬΡΙ ΔῊ 18 
δ οον Βαρ ΐξγοις, ἀδι Ῥρορ οίαλιηιν βηΐθ, οἱ δυαθ ο σα τιττι 
ΤΌΓυ") ΧΟΡ απ. Γα}, ἀξ. Μα]οτ ΕἸτας ποῦ, Δίογεο, οἱ 
ΘΔ ΡΞ. ῬΓΟΡΒΘΕΒ, ἀβι Ξρα σου ραγαί 5. ΟἸτιξία πηι η- 
ΞῺ ΠῚ ἸΠΓΡΤΙΟτι 48. 44. φυϊδυσήσηιν ἔμβὶ Ἱπόρξο ποία 9, 
ἀϑιῦυοι Οὐγ] Πὰ5 ἀσμοΐεὶ νεἰουι σὴ πε! ξαιοι ἀὐἰόην αρα- 
εἴο! 8 γ8] ΟΓΘῺ) Φοςοὶ, ἀϑ, Φοαπυ5. υὐσι ποθ, 43, Αὦ πος 
ΒΔῊ ΟΠ τα 8. ἢ ΡΟΡ ΘΕ 3 δὲ Θρίγιπ| κηποῖσ αὐ ΠΟ πὶ λ,1ὴ. 
Βαρ  χαγοῖ, δύϑ, Ἰλανῖ δός οεβοι [χὰ οἴδρο Ἰλ 1 }}8. 51", 
Ἰ)οιί αι αι. ἀν εὐσῖξα, πὐθήάαμ οσυ 8. ν ον, 
ἀ8ς. 08, ἐχ ϑριτ 5. ἐδ ης ἢ γα. (ἢ γιβι ἀδξσθη 8 6.11} 
ἀδν ἀπυονη ἀνοὰ σα! ), ἀϑι 968, Αϑοοι οι ὙΠ 
ὈΧΟΏ ΒΡ], 49. ) οίοΣ ἢ 48 ἀϊκια, αὶ [ἢ ἥυυ γεγωεῖς- 
ΒΟ οἵ ργίηνῃ ὀχεεσχοοθδαῖιτ, ὁ οπξοϊοοτ τ νογϑουπάῖα 
πος οἐτπο]ναιοσς ἃς. ΓΟ ΠῚ κε 1Π015 να θότα εασὰ πη ρ 1σἈπ 
πλθ6 ὴ ἰὼ. ἀρ Ομ, εἴ προ ἢνδὲ Ὁ ἔστι οίδνμο, 48, Νὺς, 
ΠΟΘ ΓΟΛ 4} ΒΘ Ί ἢ πὶ Βα 6. απ ,8558. ΔΉ ΠῸ ΠΕΙΆ ΗΒ ΟΡ ΘῊΠῚ ἢ 
αἰτα σου Γ ο να οσ 205. ΡΟΒΕ πογίρπι [ἢ Ἐα Ὀίογλα θ εἰ Ἰϑοῖ 8 
ὁοηο βυβ ἃ (με βῖο ΠΠρογπίιϑ, 51, ἀολΊΣἷα. λαρι βία τὰ- 
τ} 55 Ἰ ΟΠ 60) μϑορα ἰογη πὶ οφοπίοτοθα!, 43,318... ἰατ 9 δ! ετ- 
πὸ ᾿ἰδεγάμαι, δρίγι ἢ ἰατθ σα οἰ ΠῚ ὁοὨΪ!εγεραῖς 
43, 205. Ῥεῶΐο αρΈειμυ5, θη ΟΥ̓] ἰὼ. Νόνο Ἴ ρείης- 
τρσπτο Ἰλοϊὰ ἀογὸ νι οϊογιοὶ φαῖ α5 δα να! ουΐθ5,} 9. μα 
) αν Πα 5 ὀπνηὐ θὰ5 ΟΡ ΎΙΒΕΣ Βαμρείσηιο, ἸαΤορίοσγοια [ας ῖΒ, οἱ 
{πῆ ιῖ» ματι {Πὰν 8 ΠΕ σ 11} ἰδία, 43. 
ἀοαπιοβ ονλημοΠ εἴα δεῖαβ ἃ Ομ εῖβίο Ματῖ ΠΠΠὰ 8. οἱ 

ὁ}18. σθατῖιΔ 1} σομρτταίοίαβ, 146, ] 5. Ἐναηρόθυιη (Ὁ 
ἰδιηροόγα ἀγαθοὶ 71. δροίφααι, ἰόσηηΐς, 315, χα, Ε] βάδην 
Ἰρ᾽βίοι οαἰμοιΐος ἰγ65, 69. Θφβίοεα ἃ Οὐχὶ οἰζαια 
γτγοὸ ϑομηῖοι νοῦθβ, 33, 
Φολπ 868. Πα πδοοῦὰς, Κη ὧσ Ὠαμπηλβοσῃα5. 
Ἰοάππ68 [ΠῚ τ ϑο νυ ἴπτι 8 ΟὙΤῚΠΙ ασοορεβοῦ αὶ ἐΠοΙ0 

ΠΙΘ τύ γθλ0 ἐ6 νι 8. αὐ ὀεϊου τας ]8. νἴῸ δέει μιξία 
ον εὰ ἠοίαίσβ, 49, δῦ. ΑΒ δοάθ)η δἱ ἃ Εἰρὶ ἢ απο οὗγοα 
ἡ ρηὺ Ῥυβαΐυβ, κα ΑἸΘχ ἀπαγλ 9} ΡΤ ΞΌ τὰς Οἶτ κὸ ΕῸΟ 
το τόρ οΠτα δυηασίσηξ, τοδι σα αγ, χχτκ. ΞῸ ἂν (ἰδ5βα- 
τί δ ϑ  βιῖῖθο εὐ ἂν ΔΗ ΠΟΘ δοῖ οριαὐορυται 1 ατεξἰκτῖος 
ἨΔ 0 6Ὴ. ΘΑεδ ἰοΙρ δ αἶ, χχιχ, Ρογεοο ΤΟ Ὠἶἷ5 ποῖα 
(Οευἰ πη. Πγὰ5 πο π ὁὐσ) Πδαϊ, χχν, ΤΠ εοΝ γισοῖθν- 
(οτὸ ϑρηηξααι βϑη οι) ΠδιῺ ἢ Ισοϊοςῖα, χω αἰσαῦίο, 
οἰ ἢ διροβ, ἰχχυι, ἀχχστιν, ΒΘ] ρηὶ φαγί ΟΠ 
ΑΓΛ δῖ. ΘΓΟΉ ΘΠ ΔΉ σογῶπὶ εαποῖίο ΕΡΙρηαθΐο, ἀῶ. 
ΦοΔηθ 85 Νίοαιτ 8 (ΓΘ Ἐπ οἱ Ἰπογα ἀτ65. οἰτοποίοσαβ, 

805, Εἰ. Ερυϑ ὅδ ομρίειοιο Γραρισηίσοι, 810. 
Τολθποβ. Ῥα ίοσυϑ στ} ἢ ροβἰ ἰοθὴν σσῃ Π ΓΩλα- 

του, ἰὼ ποι ο ταϊ ἢ Ὁ] ΓΓΟΏ 6 ἢ ἀρ ΘΕ ]8. οοηΐοα- 
ἰχπὶ ΟΊ ΒΙ ν}, 550, 

401», Ἰϑ Θ ο σλ Ῥα Γ᾽ Ῥγομίον σαγοιῃ γαῖ, 116, 117. 
Τιρϑιγγξοήσηθαι ππσοτίμογουγη ΠΟ ΟΕ ΠΟ] Οὐδ οχρ 68- 
δἷῖ, 229. 1]  {αοὰ αἷὶ οαρο χιν, 10, πάθης ον πον α]ῖς 
ποῦ ὁ5ὲ απιμρέζως, μὸν ΤΩ Τογγοσα θῖν ἰοσθηάαμι είς 
φυς πὸ ἐπσα δ μογίεηι δὲ Οντ 8, 303, ἘΠί6 Ἰλδεανῦ- 
τϑοι!). ΦΟΒΙ ἰὸν ὑΓΙ ΠῚ 5 ουγαπὶ αὶ νογεῖθιιθ σοῃαονμεῖ 
Δ} σάπομο, ὃν, 13, 

δοοὶ ἀθδῃτον διήεισαι Βα ἔτ} 6886 ἐθβία 8. οδῖγ 500, 

ΙΝΘΕΧΊΊΝ ΟΥ̓ΠΠΠΌΔ. 1088 
Ε᾽8 ἀδ οοάεη αυοούδμι εἰ αγείοιο ῥτομίιεια, 214. 
οὐοπ δ 5 Γυτεγὶ ἀπεοία8. ἔμίς, 213, ΟὮΡΙΒΕΙ ἐν ρην σρβδῖι, 
ΟΠ 6 ΝΙΝ 115 Γα1} 10. Ἡλὰ} 18, 1, 31 4.10 αἰνιῶν 66} ρρὸ- 
7θεΐαϑ, {ΠῚ ὑσι]αο μονα Πιβ, ρπ6 (ἈΠῈ ΠΟΥΓΙ ΡΒ ἀδ ᾿ς 
85 δε "12,32 1ἅς ψ ασία!ο 20] βογνοίυμ, 318. δ1 ἃς Ῥόκι ἵτὰχ 
αἸδ 5. 1)16. ὀυτ σα ρὴ5 ΕἼ ΥΙΚΕΙ ΓΕ Γο . Ὁ 15 ροΣ Ἰ Β  πίθηι 
φνίθοι 57,519 9 1 Φυύτροογῃοι Γγαῦπι ρας τ 15 αὐ 0 ὴ- 
πο θα τ πποο ἔτ, ρσν, 515. σον ἴθ σοί. σημὶ 
ΘΆ5ΒΟῚ ἴθ ἐπ γπο ἐν οθ8ρ ἠϊχοριε, 5})]. ΖοσὴΞ δῆα ποι] ἴθ π 
ἰχηιὲ {πῺ, 10... ΟΒυλβιυ Πξορίο ἴηι ον εἶα, 91, 

Ψου] ει ΠΗ ΊΞΙο ἐσβεῖπησι 1 ΠῚ τὸ Πε1), 240. Ῥνδη δὶ 
φηϊμεῖριι τα, ἀξ. Τὰ σὴν δά πίε στ 0015. δόξαις 
τὰ πα ἀρ 0 }}}5 ΟὈ ΣΙ, 443. πον υ]ν» ΠΠΙΡΓΉ ΞΕ] ἢ] 
Δ θ 5. αἰδίρι, 910, 311. 

ΦόλΟΡ]ν ραῖγιανονα ὁ ὑλτρόγα 6. ἐογνί(υὐο δι σρριι 
μγονθοίηςξ, 236. ρσ ΠΥ 5ΠΠ) ἃ ῥ᾽ αν υβ. θα γήϊνις ἀδοίο, 
125, Ἰσπ 5 σγρι τοσοηλ σΟΌΞ. 1}, λα! α Γγατσι!) 
1615 νοι πθταῖο 1 ἀχε σα ΠΣ ηι ΠΟΙ ΞΠ ΌΤΙ ΩΝ ἘΠ ΟΤΊΠΙ 
δα 8. δῷ, 
Φόβον. Ομ ΡΙΒΕ ραξον, πο τα οθδ σεηοιαίοηῖς, Ξοῦ 

τ] 6 συλ, 110, 
Τοξορὶ πἐηεξαδον αὐὐοίοτ, ἢἰ 8} 46. Ζαορματία νἱπ 

βίου πα ΤΌ 10, [ποϊαχοδ οἱ ἔα τῷ ᾿τΟὶς γτοιμ:Ξ βίο μο, 
ξοῦρίο ρόγῃΠ. 370. τν, 

ἡοξῦον ἤὰ ρυξοῦὶβ οιρτῖξ Ἰοοῖ δι δόιι δύσοθ, 
τ 01} βὐπιὸ τη γε ουὶο, Γι Γγ μαμι ἔθει ΟΠ αἾἘ τὶ ΟῚ απ αγ0}}- 
5, 2. Τὴ ἔρβο ἔα τὰ Δανοὰ ὦλο ΟἈΡῚ 5} ΠΟ. ΠΟ βίο 
τὰν βιονίο χοεξογαθ! σοι αοίδ να ἀὴο (γῖδίο τὸ σίϑε) δὲ 
νου ϊοῖα τα σαν αἴοπν τομγβοηίαίοβ, 142, δου βη6 100}: 
εὐ οὐρα ἡ] οἰ πα οἱ Ιου μτορμοιπυΐοϑ α Οὐσ 0 πιεῖν 
ππαΐαίνξ, 958, Κῶμ ἴμεοι εθὰ αἰΐα5. πινον β δίοσει πῇ- 
ΒΘ αν σι 151} ρυοροίατοηιϊ, 255, ψοξπ πον, θῶ, 

φΦονίμηισβ Νισθιθ 101 δοοϊδτον θα οοτη ἀσολξεῖα στοῦ- 
ἅὐις τχιχ. ΔΙΌΣ ΙΓ, ΠΧΊχς 
δυθαβ τάσιν βοηὴὶ ἂὸ σοηῤοθδίο, 188. 
φυἀἀβ μροβῖτον τὰ δ Ἰαδσἢ6 δυ αγίαθ βυαοτρυβ, 980. 

᾿λροθυ5 ἃ ΠΙοηξᾶ δύγδθειῃ 5, πὸ 6 ΠΟ ΟΠ ΟὨ 8 ΟαῚ 6 μοταξος, 
ΡΙῸ Βα] {15 ρΟΓ υ  5δηραΐῃοη) αβέθσω οἰ 16 τὸ νο μ, 155, 
Ἐ]ὰ5 ργοσϊ ο Ῥγορυ μι αία οεὲ, 185, δυ δὴ 5 ἀσθνοιδ5 1110 
ΕἼΘ 6 }} ἢν ΟἸἾΓΙΞΓ ποι ο, [18.. ΝΟΣ (οἶδ ἠαῖυτγα ργοαιῖογ, 
ἂς ἀἴαῦ οὶ} οἵ φογαϊοῃ}5 δ᾽, 418. ΠΙσ αὺ ὨοτοτοΣ ἢ Δ. 
χρᾷ Οἵ ποσεββιίαλο ΔΩ βροῖυβ ϑαἀδοῦανῃ ἀἰσοροῃί, 1, 
Δα ἀρΟΒΕΟΙΙ ἐαλμοἸλοὰ γήβίο!α, 69, 
Τααιρὶ οὐ πρᾶοι! ροσροίισα πολ ἀπ ἀτδογαηι, ἐ15.ΧΣ 

Δ υθαΐξηιο σοοθόοτο ἀδθθι (Βειεἰϊατιιξ, θυ αι ) Θ Οσ τη γος 
Βὶο,Ὀλοτοβ, δὲ σοι κα ΘΕ "1105 88 παργο οὨ 185 ΟΡ βεϊασ 
μὶβ ρϑτροτδῃὰ σατο 10. φαιόν Εφοϊοεῖα, 597. ψίπεα 
Ρίδυματα α Ομ ρίδευ, 106. ΝῚΪ ἾΒ᾽ ΞΡΊΌ 5. Γ0 11,191. Εἰχ 50- 
(οτμ 8. ρου σππλ Δα ο ἰπἀ ποτ] οι ρ ἢ, 100, Ναί αΕ ρτὼ- 
ὀθρίστη 9 θα Υ ΒῈ ρῸΡ δῦ. τὸ ἤγδιὴ, Γθ7.Ὁ ἃ θ 11} ΠΡ Θλν 
191. Ῥτορμίον βισγαοίαὐ δή νοῦβηβ Θογναϊογοτη ᾿πρ 88 Γδ- 
σοί, 297. Ια Ομ είειο σοι πογα οὐ οπ τορι, 190. 
Φδαβισότοιη ἰησγαταο σμ} 15 ἔα 6τὶ 1,431. Ἰοπηίη 8 10)805 
πο ἀργθυϊ 56 Ἰρμεὶ αθ] δοοταπ )ομ το, 191. ΑἸ ἀρεῖ 
{πα ΠΒ1511 αὐ Βοοοπίαιη ῃγορ δῖ, 191, ΔΓ ΠΣ τα 105, ΟἹ 
τπαταλ ἡταλοτιιτῃ μποβοτί, 34 2.1 ἐρεῖν ΘῈ οβεὸ δον} νὸ- 
Ἰαηταῖοηι ἀροῦίς Τοβίαιαται ἃ ριορξιοιία, 5917. 1 0615. ἢ) 05 ΠῸῈ 
Βο ἢ ἀοϊγροίοτ ρνο ρθη οἴαθ, βοὰ δ 1αρι Πρ 8 ΘρΡγΓηοῦδ, 
101, Εο5 Ἰαρι τόρ! οἱ ποῖ ἀφάδνυ!, 131, δα 5}] 1ὸ- 
ποτα Ἰοσἠεἰαιογιν τη 8 ἀντ ρἰ 5 το Πασ αι αθτυγ, δά, 

Ῥεανὶθ δογιριασαγατο το σρτο ΟΡ Ὁ Ὁ η1Ε05 6 οἰ γυ μὲν 
53. Αγπτῶ ιν γβη}5 608 ΒΘ Γ ἴῃς σλϊρημ θυ, 5. ἔχ 

ΒΓΟΡ ΘΙ 5 βυὶξ τοι θη ἀϊ εὐιατ, 199, Ἐκ Θανη }»08 Ν' ἜΙΟΤΙΒ 

Τεβίαιηρο! Πγῖε, θὲ ὁχ ἈΠΡΟΞΙΟΒ ΒΕ. ὈΓΙ πη βῆ ΠΣ ΓΟΒΟΪΥ δι} - 

ἴαῃῖρ ΒΘ 15. Δ ΒΗ 5 φαΐ ΠύΡγίοὶ ιθταην, ". Εἰαγα πὶ μΡδ- 
ΕἸ δ. γοσορλδνοι Ὡτοθτοβο σϑῆογο, 171. ον ἐσπ- 

τρλι δ τοιι θα [Ὁ 0 ΑΓ ΤΙ Δ ΒΟΘΏΞΊΟΙΊΒ Ῥοια οἰ σαλαπἀ8 γῶν 

ταπάπηδιν, 917, Οὐ ο5 αὐδέίονγδβ 5803 ρόδα αὐ σδγία- 
τσὶ σα ἢ} σα. θ9,) αἀ θα, μιερ δι εἰβ ἱπεα τη 0) πογίδεῖ 

σουδασγοται. Φασὶ αὐταὶ θη το υἰρί πη, Ῥαίσθην π6- 

σαὶ, 113. Βαἷθ Ἰρβότίπα, ργορηθεῖβ. αὐνδγεῖ, 13. 1Π}018 
ἀνο ποτοῦ ἤπο βοη οπῖα, μια ὁ: Σ Θρης, Ὁ} Πα πὶ πορθῦ, 

1326. δόβία πόροι! δβερ ΟἸερξιται, 48... Γρδῖ8 ὑἴρηα Ψ ΠΟΤῚ 

ποὴ 6 8οὶ Οδυιβε! Ἰποατηκίῖο, 110. ὁυθ πἢ ΦολῸ, νιν 
δά: ΔΙ δὲ νιαριμοαυολ ες ἐσνλθς Κἰ1ὶ Κορεσεξφιοῦοις ΠῸᾺ 

Ἐρ᾿ΡΙ Γαδ ἢ 61 δοοϊριοπίοβ, οο,8ι, 331. Μωίο τάνδε γοὺς 

οὕτι Φπθ οὶ Φόβον ΔἸ ἐσ απίθβ μια [δαῖδα) βούδο ον] 
Μευθηνίδιι 10 Ἰᾶο.) εἰ) οἴου θ8,1 88. σοτνοι βτοσθγος Β[ 
θεῖ ρυρππηϊοβ ἴῃ [18 4 ἀυἀαὶ ργοβ ϊοτί τοβμοπώστγι, 

139. Λαεογθοΐοβ ἘΠΕυ οὐ Πα ἠλογι05. ἐλ οιθιθξθι 

(Ὅτ 51} τοβατγοοοποι ἀθβάᾶγο Ὁ0Ήη. ρούβομὶ, δρῦς ΡΉΘΟῚ 

δ᾽Π15 σοβαγγθοι θα] [8 γτ8 ἱηογοά}}, 315, συζθι ὑϑηυο (ἢ 

Ἰλου τ οτπαπν ἀΐδια ἔσθ ὐ αν δου βαϑ Βορνέπηπι οἰ τ 5 πη ἢ 

οὐ... 8. ἡ δἰδθαοη ΒΌΓΙ ἢ] οονάϊ ἴῃ Ἰδοιο πο δον οἶβ, ΠΟᾺ 

δὲ θαιηποι ἀαίαχαῖ ποι δ βίο συ] δ 5 Πα“ ΒῈῚΟ ΒΟ τ18- 

απ ἰπηνοφήξα οὐ ἐβ! 41 ἈΠ νἀ 108 αἰκοῦϊει, π0 ἢ ΒΒ ΛΕ 

ἴα γα,2 49, ΘΘΙΏΡΟΓ κα σοθιγαἝο οποιι ραγαῖι, δὲ αα οι 

βοῇ 68,18. ρα Σὰ πδῆθ9 δὰ Ξοποοιΐριυ σοι ηϊδος- 



ἀθδὼ 

(65, 6 ἴῃ Ἰσποτγαιίομθ ὐηϑι Ποβορη δ, δῷ. ὙΊηα ΟΡ ΠῚ 

ἀχϑοη απ ἀθαυθ ἅμα ὁ08. Τρῆσια δδὺ ἀνα ΞδΙσΕἾδ, 

901. (ϑαστιαπαχ ὁκ Ἰρβῖα εἰπροσθα ἢ το ποη 8. ὅππ 

τοσυρτῖθ οὐ σα. μογνια σία, Ρε ΟἸΞ Ια τος ΚΘ 

Φυφρονμιν 1 ΟὨεδίααλ μι ρύμοτο ἢ βάρταῖ γα 9 τ, 

υ Ταΐανα δομβιογνανν, πσεαλτας σαν ἔρεξε ΘἸΟΤΙΒᾺΒ 8 

δ 5 αὐνειίοι, 535. παι νοι αν, ΟἹ Ἐκ ταῦ Γδ- 

ουμηοϑοξυϊ φαεὴν ριραπογοῖ, Φόβείμε, ΒΕΜΉ ΘΗ, ΟὨ 

Π0Ὼ ΘΥΠ οἷβ μυϑμτθιταν ρθ}8, 209. ᾿ 
Τυϑιρὶ αμοίαμι εἶτο δένεείι. ὉΧερορ 68... ἃ ΔΩΤιν 

οἰτίδῖο [808 Προϊριδαίαγιυῶθ, ὅν. ἃ που μα 18. ῬΑ Ρ- 
Βὰ8 Δαϊμγομοηιογρ)ηνίο ᾿πογοβδοδ πε σαβαι 81. 05 ἀσοα- 

βαγὸ νθ λας Ου τ σπκιποδ Ποῖ σσονή  οοπασι κρϊοὸ ἔοσυλ- 
πατὶαν, 191. Φυ τοὲ Ἰἴσπναν ἀορθπίθε στ ἃ ΡΆμ]Ὸ γι0Γ- 
δααξὶ 61 ὁροξοτΩϊ, α11}|5 πο γα αη Πα 83, ῬΊ το ΟΣ 

15 φὴὶ Πρ δια σα οἰ ἤχεγαθξ ἢν. ἀοοΊτῚ ἃ ἃ ρΟΒΙ ΟΙΟΓα αι 
οἱ οὐδτϊομ! 5 μογεαν οσαθηπε, 14. 61 οἰ ασιοας ἈΠ 18 
μΡαμϑο! ρνοάίμε δ σαλ δε 5 ἀσιογυῖῖι, Ομτθ αν τὸ- 
Ἰϊμιο θὰ μεθ δόξα αι ασὶ χανεῖν ᾿κΎ τ δα Πα] ὅ1} φοο)σβίαῃι 
Ῥογίφα! χοῦα ὁσπ κἰθ6 8. ΠΥ] πὶ 15. σϑυ π ὩΠΠ}"ν ἘΧΎΤ, 

πχνλιν τ οθ8 αἴγο οο] τὸ Δ βι δ 1) ΚΘΥΔΠΣῺ 5 ἀν ὴμ1- 
[8 χαραπίασ, χΎπν {{Π|6}} 1185} εὐ ιν ον Γι ρῇ σα 
ΕΠ ΠΟ οβοΙ ΚΠ ΓΑΒ ΠΣ ΠΕΒΙΔΌΓΑΓΟ ἀμσορ μ᾽ ρηίχ τι, ΔῊ] 
τ απκίο οχιξανυχ. Νιεαι νοίονα αι υἷα γα θταβ οὐ θίᾷ 
[αὐ ατθυΐα ἐσ βσαξιυχα. ΔἸ ἐμ αΠ  οῖο ἐθτ ἢ} ὁΟΉ ασηι- 
αν τα λα 5 υγ ΠΧ ΝΠ ΣΧ Ύ πὶ ΦΟΙ ΘΙ ΑΓΙα 
Ἔπὸ ᾿θσσπι ΗΘ γοξο!γ δ νου ΤῈ Αρμὰ ρὸ8 {810 
ἀσρμγεσαθά! πα! ἔστι 5, 185. 
αι] εἶδ γα 80} εεὶ ἀοοοημπποδαίδιη δα δ θιπαιοθηῖι 

ὀογαῖη στρ σογιι α τ, 56 θα ἰἀπῈ ὈΓΟπι ἢ ατρ, ἔξ, 
Δφαΐιοίαιη, ὀχ γοπια πὴ γΈγ6 ἐΓΘΙΏ ΒΜ 6) 651, “δι ἃ τὰ- 

εἰσι: μαραϑ ἔρεξα βοομίαταβ ΤΠ ρΊο 8,938, Αὐταϊαιηο 
σοκοίθαῃ, 599. [ἢ 110 οὐ α Ρουσαία, πηι ετα αἰαν, 
αὐτά ὁοσυ!α, 390, Οαίξααρ ὁχ ρογυνη 5ρδςιδ ἀγηξοδ 
ἰὼγ, α', Ξὰῖ οοπεοίδο!εα γ᾽] σα 1 Πα γ, 228, δπ Ἰο. ὀχίγο- 
τ} [ὑϑ8ῖ65 θ᾽} ΒΟΙΏΣΏ ΒΕ Οἱ, ἀμ ΟΙΟΒ ἐπ νογουδ, ϑόῖ, [η 
οο αι ἀοχ ογ “Βὴ5 Ῥα ΤΕ Πρ 81 ἀϑδιθβηο ΕἾ, ἃς ᾿ύλῦν 
βρη 8 Ξρίγίθα Βα ποῖο,34 7, αν απ ΡΒ ΔΙῸΡ, 87, Μ0}}585 
λυ οῖο ἐχίσοιλο ἀθ μαμς ν ν ΘΏ 85 ἀρΡΡΡΆΒΏΒΙΠΙ ἐγὶ 6. ἢ 
ὁυλ γρυϊν)ν εν 0 1115 ΘΟ" ]ὰ ἸΏ ΟΥ}Ὸ 9. δ ἸΘ 5, ΠΟΙΩ 21 Ε5 
(γα οἷ Ῥαλεϊναβιοῦ 1ια ον τ Σ μον ὉΠ} }8 Ομ αἴ 1), 938, 
τῆς ἀδεπιρία, 36. Νά ἃ δ εοσληηὺὶ ΚΘῊ ΒΓα οι, ΒΟ ΓῺ 
τ] σαννα το πιπϑυ δἰ οοτῃ ν6] ρει απ ΠΠ ΠΕ Τὶ εν οι} 5 
οχιδι αν, 381, Οὐδὲ γ γα 810 6 08. Ορίπὶῦ 8 115 461 [ἢ 
σύαῖα ἀρδοῦμῖ, ἐδ. 

Διηΐϊσσιαμ ᾿ἐθοτ,αηα οι λ{1ν. Βο αὐ 5 ἴα σππόλο, 68, 
4 ΠἸὰ π 05 ἰπιρθταϊοῦ (ΣΟ Πδ Ὁ} 10 δα σύθα , ΠΡΟ γα 8 
ΘΒ δἶνο (ΔἸ ΒΟ  οἱβ, ἶνο ΑὙληἷβ μσαλκα Εν 5 Γο οἷον 
χῖ5 ὑδϑὰ τα θα 5, 50 κΞ πο εῖδδ γρ σιν ὁ} βι σῸ  Γαἰ σαὶ 
οΒορ ἢ, ἐχτὶ ἀπΟΤΟΥ δεῖ Δι Ἀη 5. Δ}  ] αἱ Ἰπϑἰακγοοῖ, 
ἐσιι. Ἐπ δαὶ, Το μη. Εἰ] 5. ἡ γογειξ εαπόϊος Π16- 
Ῥοβοΐν 15 πα ποθ πᾶ πιὰ οἱ ἀἴτα φοΠΒΠ , αἰντηῖ- 
ἴ18 τεργρϑδα, ὑαύτ. 61} τ ἰμδ! δξδὸ ΔΏΓΙΒΓΙε- 
ἴα Ονγ 8 ΟΘΌΒΘΓΘ 011 δυϊ }}, ΕΧΊΥ. 

Τα 8 οπιδ 8 ῬΟΠΑΟΧ 8. ὸ ἀμξι νη αι (ἸΣΊΚΕὶ 
δαδιαοσῦ σοι πδοίατια ΟΕ, 7, 371, 

ἀαριθο οὐ δυτόσο γθηὶ Βαμα, 08. ἴῃ σγσπαπι οἱ 
τὰ τοπι γα ωγαίηα, 81, 10} 5 ἀ ΠΠ6 γα, Ως 

1051. 1 υβὲ ΓΟ Γγε ΟΠ 61} κρίση δ] ἢ 50], Ὁ 51- 
οὐ ϑνϊοηογ γιποίμοιι, ὥς. (ἰδ βίο ΟΡΤΡΒ. ἀουϊ- 
Ρίαξ, ἢ ῬΟΞδΙΒΙ οὐαὶ ἀπ 6}15 αἀἷσπὸ νογϑαγὶ, 99, 

1π58}} γοιὸ ΟΞ ο Ἶ ἢ ΒΩ ΕΡΥΥΔΉΗΒΙΒ θεῖς σοὴ- 
οἰδὲ ΕΠ ΘΡ Δ Εἰ5. θα θα, 51, ΑΔ πον, ὀνθμε εν, ΝΩ 
556} 381} 18.001} ἡγοιθδίαἴο ἰὼ ἕηΓΟγῖδ, ἀπσογθμ  ) δα 
ὅὁ τὸ ἐουίφῃ!5, Ἐ1|). 
λαϑιῖς δοὺς πὲς ὁΧ ΒΡῈ ὁπ ρθη α8. [0ΓῚῚ Πορῖοα, ἰρεῖ5 
μὴ ἂρ ρογίδοϊα ργπηδ ΓΡρΡΟΏΒΏΓΒ, 557, 
δύ. Πανὶ ἀδθοαναβ, σαφυβθιοι ον ΑΘΓ πα πὶ ΠπβῈ8- 
οὐ οξίς τά, διξι Πσὰ!!ο ἔαην ομρύτνιπ ἀάδαι Βιδοὶ ἐγὶ- 
Ρυοηᾶα, 14. 
δυδις ντομάπτι, δἰ πιογί ει πὰ ὈσΘΟδΕΒ, ἢ, Νὰ 

Ἰατΐα ὄγαὶ πο σατο 19} 5} 11... ἀπδ ἑὰᾷ πμοτθ 115 ΟΠ γὶ- 
Βὲϊ Ἰυβιι|8. 198. 
ἀυνδηπι 5. Ηἰογοξο! τη τ 118. ἐρ ἰδοῦ μῸ8 [είῃ αι ΝΆ 8 

Ὠοιαταΐ μσσθαβ ἢ δαατη Σ᾽ οοΙσείδι ἐμ νοχί οι 410 βῦπεξι, 
909, ὁ70, αστὶ ΝΙσεΘ 1 δΚ ΠΝ]. {1  ὨΞΊΠΩΣ θα ρα ΕΏ]:, 
ἴω Βουϊοεῖαπι βάδην Γαρὶς ἡθνοχ!, 8, αν. 8. ΤΠ 1) μᾶ- 
δὼ σοι βα εξ αΐδο γι σξαμ, 369, 1«,. 271. 

Ι, 

1αλναγα (θέα 218} ἃ ΟΥ ΎΠ] τ οἷθ σογεθιπὴ ἀρροὶ- 
Ἰαμῖπι, 8588. ΠῚ ΘΠ 5 ἃ (σδοβία με, ἔν 1 δοζαηι, ΟΡ, 
μαμὰ ἰἀοηβοη , Βαμείενοί βυοϊασῃς 89. 
μαοἰλα 5 δριγαι δα σῖσ αὶ. μΡορτίαπη πο. ΒΗ ΠΟΡα 

δ Β5ιδη νίαν ἀοσυΐεαα ἔπ 5 αθιλὰκ, δ. 1ὼ. ὁ] 08. ΠΡ ΡΒ 
ἐ ρΘΎΙαΡ ὀστοῦ δ ἀϊα υϊο παϊαγα χναΐο, ἢ, 
μα ῶδ. ΟΥ̓} 5 4 ὁδ ρα] πὶ ΟὨΤ θα} 618. ἔγπηρἕα- 

ΙΝΏΧ ΙΝ ΟΥ̓ΒΠΙΓΠΜ, λῦδά 

ΤΘῊΒ πεν Αἰο για 16 11 δ πο. ΟἿΑ }15 [ΓῸ ἈΠ ΒΌΤΆΛΙ Τισ Εἰ - 
ἶν 15 ἰπιροβιίῳς 4 ὁχ Ραλς ἰμῖθσν αὐταη ΓΘ πὲ 0.5 
γϑἘσσοπ ἐγ ᾿μϑ παῖ, 8], 
Παθ ρθη 5. ἢ. κοίαμα ἀπ πὶ ἈΟθῚΡ ὅ5ς Ε06 6 ΟἸἸα ἢ ἀὐν 

66π8 ομβοσναθμι, υϑ, Πα 63 Πρε πε, 8. τῦ. 
“πιο αν σα οἰ ἔμ, Κ1πν τσ ς 
Το ᾿ξ] τῷ μαΐσσαν δήύτι ἀικόγο, Εἰ7, 1,Ἀ0]13 

ὩΉθ15. σχοίβοβ ἰσ σηῖο ἐμ [) 910 18 περ οιτο, ΟΠ τῖὰ τ 
ἰμὰ8 εεἰ,112.1ἀμὲ 4.65 τὐσι! σις, Ὁ, υϑβρὶ5 σαι αι 1, ΗΠ] 
Παρ 5 ἰδ Βα ἔδῖο δϑξα να λογ, ἀδι Πα τα ἀρδααμ ἀρ ο σα 
γα! Ηϊοροη ψΊΩ] ἐσ μογὸ, 508, 

1ιαίτοποβ ὰ ΟὨσίξῖο ογαοχ] οἸπβ [πὐοῖο ισυΐασα ταν 
184. Τρδῖμϑ ἸππΟ 5 {1πὸ [Θβῖοθςς ἐδ1, ὍΛ κοι γατία δὲ 
δχίξεις, ἀἸτδτ ἀβα αὐ τη σι ἔβσι ) σθαι μίο "6 6 
Υῆ δῦ οἷα σι α 9.15. ἡ σὲ. Γ6}}{Ὸ 187. ΔΊ τι ἀυΠ:ᾶ 
ἀγα το, 5Ά 118 4016 δἸἰ08. τοτοδριο, {πἰξ, χθρῖν ΑἸῸΡ 
ππρπτ 5 οὐα 3 μα θολὰ, Ὁ 1 μαῖτα γόοις ποσὶ οὐ στα 
ὙΠῈ ΘΟ δῃητ, δα γγημίοῦ σοί ϑδῖπ6 [πεἰμ] στ σποι συμ 
οὐατι8 θεῖ, 8. Ὑογοασ ὁμοτὰ δα δ, 187. 1 ματα παβ μον ἢπ 
ὁσδλ ἀπ ογιαβ, ἡ ὦ. Ρο, ας όταν Πρ ὴν 1. Πα Ρα ΑἸ 5} 1. 
“ποῖα, 71. Δαΐὸ Δμγαδα, ο γε θα αἰ ΠΟ Ὰ σὐπλεοϑ τὺ 
Δ πρϑα Πὰν 101]. 005. οάσν στ ρον αι οΥ 18 σα 914 
ΡΟ ΟῚ Ὰ ΟΚῚ ὁ μαναΐίλο, ἣν σαι σὴ ῈΡ Ουυάιδιταθι [π|σ 
ἐροθπολαβ, 0. ὶ ραγασίξαιι, τ ἢπι σορί πὰς ΣΧ 1ὰ να} 
Τα, ἘΠῚ ποῖα παταηί και, 01. Νσαν τὰ ἐοτγθξΊ λοι τς 
ἀς]ουία5 ἐε ἀἔὁἀφμπιη, 197. σα βανθηιν ΠΟΤῚ μόλις ἃ} τω; 

ΒΓ 5 Δ] οι σ  Ὲ σηῆῖτο (Δα εἰβίο, {97.. Ἀπ σατῃ ἀρ ας ἐὰ 
σὰν ἀν τ νοτο νει ἀπὸ βουβὸ αὶ γ  π κα] ὰ- 
τοῦ ἀμ 10 Δ ΉΠ05 ῬΟΥ ΘΡΙΈΒ6 ϑδονογοις 6 7.1 61} μον 8- 
ΒΓ ΠῚ} [ΠΡ Ὲ3. 0105 ἀδίυ 5} ὁ] δια! 5εα νειοῦ, 18, 

ἰ,αἰι5. Οχν151} Ἰα[π οπθ8 σαπόναηι, ρτορίεν μοσοπίσμι 
εἰρηῆθα ἐδ Αὐοιὰ Ἰαῖοσρ σή αοῖα μγοϊνοι, ἀα1}} 
μγῶιυν ον ἀσσο τ 5ΒῺ0}} ΖΑ 05, 153, 
Κατ ἐοτῦαι σει αἰ σταξοπ ἀσυρξ  ἀσρίογαϊο σεχο, 

ΒΌΓΙ ΩΝ {| τ γρογῖθαβ5 οὐἰαπίηγ, 392. Δὰ ἡπὸ5. μοτι}- 
πσὰ δ ἰασαἶπτα σης, 201, 

Πανἀογθίων Ῥέας δα γμείξηνυ α., Βανδοῦ! μι πο ηπ, γνο] 
Ἰατα τα συλ ας, ΟἿ, αν πογὶ ἐϑ]ὰβ πΐθα, 10, 

[ἀζαγιβ {παι δι} }5 δ βοἰξατ 3, ΘὐΡοτα ἘΘΏΘΕΟΤΙΙ 
1. τ οτῖα (ΠΡ ΊΆ 11 ὑχοιἴι, αἰ ρα πη] η8 του ΤΉ] 
ΘΧΘρΙα ἢ δον ριον, θῶ, Ζ0 8, Παζαθϊη απ ν ἀπσα α πὶ 
τοπυβοίζαν!ν Ομ βία 5. ἡ} ἰγουλ, δ. ἰοξρ δ αν 6Ὸ δα βοϊ- 
ἰηἴυ5, ὅτν δούόγυμι ἴὰς, τὸν Βόγον ττὸ μόν το ἀΓρῚ 
ἀπο ποὴ ροξοταῖ ΠμΒῈΡ κ08θ, Τῆ, 
Τροισ ἢ πὰ νοϊσγιιαι αἴθε, οἱ αι ρ οῖβ βοθο- 

γἴβ, ἀἀδ), 
᾿νεοϊιο δ δου ρμασαλ ἢ ὁσοιὶ ροῖα, ἀ. Ομ ποι τϑι 1 8- 

{πῆ ἢ, ὁ. Γδοο 65. ὧθ Αβεριξίοορ ἴκ ἐν μοχὶ ΟἿοῚ 1)0- 
ΒΜ} 1065 ὑγορίον ὀρ σοον σοί, 51 τς Γοοομοσ δογμ!α- 
Τρ βϑότ σας δεϊ ὑὰ5 με χαῦς εχ σοπβίθιο Ἰευ!οϑ τ 
1). δυο! σβῖα Πα οπάαρο μ) τα θ᾽ ποὺ Βυ Πη05, Β᾽ ἀπάγοι 
σχκ. 1όσεῦαίο ρεϊναΐ αν [ἸῺ δος εἰᾶ, Ἰοσογὸ 5 ἀδβθεῖ, 
το δαῖτα, 10. 
[Ὁ ἃ μᾶρβαῃ!β. Ὠεὶ ἰδ διογάϊωξ, 92, 
[σππ5 ἡσθβίον ἃ οομ σἤ πη Βοθποίοιβο ἢ αι οταίο- 

Τὸ μι ββ8,.π ἃ ποιηαλοβ οἱ Ἀσαοίαοβ ρυομθηβαβ, τι, μὲνς 
ον ννα, (πον είν γα ΡΏα , 112 εἰν, ὡνν τνεν 
᾿ιαροιι5 ΒγΖαιτίι ἀιιοίοῦ τὰν]. οἱ, ἀραῖς, ϑ57, 11. 

Οὐτὶϊ βρη! Θμ ἴ8}1 οὐ], ὅ0. 
Ἀςσχειμουξῖν, ἃ, 
ἰὸν ὁὲ ρυομθοῖρ μιράασοσὶ θοῦ ἀρ αὐ ΟἸγβι αι 

ρογήθσπι, ὁ7. ηΐ θαι. Ἰορβ ομσαα. ἰδ γαν, πὸ 
ΣΡ ἽΝ ἐοστα, οἴη, Πρχ τὸ το τ ἶαὙ]5 ἀαἴὰ 
οὐαὶ, δὲ αι αὐ ται ἰδ. ἰδ ΤῸ ἔπ νοτη αι. ΠῸ- 
ἀότῦτῃ, ἀσοσάδη!α ψοΓ 6. ΘΒ σία οει, τς μοὶ εἱ 
ΠΡ {15 ἀοΕγα αὐ 5 ϑυν δεῖς], 67, ΐ 

Τὰ βου τυβ μα θὰ ἐροπβίοηο οδβίνιοιοβ ΜΙ Δσσπϊὴν 
ἀγα σατο αὐ υσιπμηομθια γοοθρίξ, ἀχχι,, ΕΧΧΙΙ, 
1χχΠτ. 
1 μοτγίαβ ᾿βγαο! ἃ πη γαστθ, οἱ αθπὁ ἃ προ α 019 Ῥ6 

ἀὔππη οι μραν ἀν ι μογο τσ αὐ σα] πα} ἀναγ», 
811} μτᾶνχθ ἀντ]. 15 ΒΟΥ 110 10. ὁσπορ ται 0. 5. 681, δῦ ΒΠρΡοΥ 
65. πο πλὸ 8} σι δὲ ἃ ἃ γα] πὶ ἢ 114 πο ΒΞ. 118 Γαοῖοη- 
ἄυμν, 09. ΝΊσ τα ὑξβοῦ, ἡ] 5 μαθηὰ νοΐ σογύσο [06 113 
ἴοτοςι, 65. ΓΛ τέλεα ἠασλ πρηηδϑ. ἴῃ ἴχπὸ εἴασα ἀπ λ 
ποιϊοὸπὶ ἤπια γὶ! νυ Π18, 450. πιὰ ἔπ ο]αχ ἢ! δ» ἴο- 
ΓΕῚ ἃ} Οηγμΐ παι β5, 10 οχρθύϊτας δὲ Πρ τῆκ ρυόγϑιβ οἷ0- 
εἰϊου τὲ, ἐδ, Ομ αλοσαιν Β11 οι} τα στιν ἢ Θοδϑϑαγίθν, ΠΣ ΣΧ ΎΙς 
τὰ χ ΧΧγη.πΘμλυ 0 δίοι ΠΠνοσιαδ τσὶ πσπΉ Ὡ 6 5) μι σαί οἵ-- 
θα} σου μα ὦ, ν0} (αἱ οὐ τὰ ἔερν! Σξοεὶ ΟΡ ΚΠ ΔΙ σοὺ: 
αἰλγσεχνανσιν ΕΠ ΘΤΊΔΕΟ πα γσθα ξογναν ΟΥ̓ ΤΙ ΠΠ1β, ΟΕ ΧΣΧΥΙ, 
11 ὈΟΤῚ ἀ αὑΓΠ ἐσορογδι]ο, ὁ] αξα πεύδδβδιίηβ, 18. 
εἰδγαρίονῃ συλ ας ἀπ σίδῃ α οἱ τοι αὐμαξ αὐτά ὅτ τοῦ 8 

ΓΟρΡ ΘΙ δ: κεσρῆ5 Πα βορα αἱ, 50, Οὐαθοῦ τ γα Ραΐοσαι 
ΞΟΠ ΤΟΙ 85 δα 18 μασι} ἀἰοπ σα ΡΤ πὰ ρα  οτηητέοτο βὸ- 
ἰσνε, 50 7. [αὶ ἐπ 6 νοσαμε ρον γουφαΐϊθεα, ἀρεῖ βοῃι τ κππα 
ΓοΡισὯ 6 Δ Το ΠΕ σι νὺΣ Βα 16 8 ἃ ν σα πεῖ ρ ἢ, ζ70, 
Ταϊρθν, αἰ πθ τ αἰ θη ἰδυτο σομ6 8 Ὲ {ἢ ἢν αφοι θεῖα 
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οχϑρροίλμ!, 10. Ηἰ ὐἰνίδ!ε 110 18. ἀδεοτίρία κι} οὐμηΐα ηδ- 
εἰτα,εῖνο μου δ)εῖνο αλαΐα, θοῦ, ἍΔογῚ ἀπ θ᾽ τοὶ, ἴὰ εἶδ ν στ 
Αἰηο8 ΕΟ καὶ ΟΝ μιά! ο εἰ ὑγοραβίδιν οβοτίρῃ, δέ, 
Ἡ θαϊαγ 1 ἀοδυϊδειιπξ, οὐ, ὅζΧ4, Τρ γογ νἱνοι ἢ 
ΒΕΓ ΓΟ ΠΡ οτμ πα (ὈΪ ἢΠ 00 5.Σ ΡῈ 58} πστιΐθα, 
ἄξῦ, 221. 5. 81 τον ἀρ νγήθαα, ἴθοὺ ἀμὸν! Δπβὺ- 
εἰ πτὰ, Ἐξ (1 πὶ δ ἐφῃϊοηνιι εἰς, Χ 21. ΘΝ βορξα λα 
ἀν τ. οὦ ὐὀτσδοναν ποιρῖια, 9231. 2) ρτηο σε δεϊοι 5 
ἀερτοίο πο ἐδ. ἐπ ἀρ νυ, 291. [1- 
Ἰρὶ φιπιίπον Βεν  λαοὶ Μη περογιιαν ραϊμοῖ ρι18, 101. 
Τημα!νῖβ ποὺ πἰσιάθειν [τὶ πα Π18, 70. 
Τήμιυηηὶ ἰΠοοίαιτο, γαυγὶβ καὶ πουλί σοι μο ανοῦο, 

11), Ἀδρόραο μὸν σαι ἀεὶ μον ἤσαν ἡΠατἱς 193. 
Ῥὸγ σάπια ὁδοἰἐἢς Λάδα 8 οἵ ρὸγ σαν ι μαγὰ  Ἰβθι 
ΠΥ ΤΕΤΕ Ἰαίγο 95. ΡὸΡ ρθη ἰηατ θλ}10 πο] 5 μνᾶ - 
γα κῃ πρτύκδαγι ἐπ} ογοάἀρπίοκ, υστι μον θαι ἀα 
4η0 βάθσαο! μᾶγδηδβ ποτε} ἜἼ 01 αι ἐδ μαγδηίκο, 88, 
ΘΟ ΡῸΡ μδγ ἰσθθν ἐα] 5, 1 τσ, ἀ]Ἱοσῃ ἴδ οὶξ 
πὐαιῃ : 6 Ἰαίονα ΟἸκεῖ5}} ααπὰ οΥ̓ΠΏΧΗ, ἴΐς ἰχῦρ, 102. 
ἱπθρια ἰαγάϊον πιραΐο, 87, ϑσαθυμς τορίπῶς οὐ μα ληδ5 

οἱ εογυμμμδ ἘΘΙ  αἰξῖγα δ, ὅδ. σα ἱβοθὰ ραν δὶ 
αὐϊίθ αι Τοεογαν}, 972, Οσδιία σσαδύσαιν ΓΓυ οἷα γδθυ τσ 
τοῦ οῦ]8. ΟΒ τε, 507. 
1 ιοςίνοίος, αἰνὰ Οαὐῥαίν αὐ »ὺ85. ΒῚ- 

}ὼ}} ὀχαίετοθμες, 581. 
Τλιαγεία εαςγὰ Οὐ ΠΗ ὐἰαὶο αὐ ϑεοντοῦ κὸ ἐπ ρ] υἷοτ 

ἀαὐαὴν ροξίοα Γυϊ, 3,98, τὸν Ονγ Ἰὰβ τοῖ: ΟΠ Ε5 Εἰ ορυβοὶν- 
αὐπέατα ραγίσε, εἶγὸ ΟΟΥΘ ηΪὰ5 δες: νὴ οἴ ὑνρομεῦ 
928, τὸ Ομ 5 6 Ὲ πὰς ΠῚ πγυϊα, 3.33, αν ν. Ὅσα: Ἂν, 
φαυο! ποιῖπὸ οἰροαηι δῦίυν 16. δὰ ᾿Πος  βῖαν ΠΙογοβο}γ- 
ταἰνππιο, θ2 9. αν Οὐκ] Τοαηρογο, ὁ, ἀνν Δ Πα γίωτοθοιβ 
οἰ πδία α ἀμ Πα δ ἃσόραϊη, 823, νὰ Τὰ γε 8 αὶ Ογ- 
ΥΠΠΠ πὰ αἰεοοινϑηϊξ, οἱ ἀτιασος ϑϑά, ιν, γε Π Ια πὰ 
πάθοι οι υἷα οὐ δὰ αυάπι ΧΕΙ θοαΣ Οὐ725 ἐ τι τοτιος 
μοςξίοἑίοας, Ἠ1ν. νι, α. 51, ϑὰ αν, ν. ἢ υ δι φααλίαμι Δ]} α 15 
τη τα δ, πὰ [( 6115 Π τω 18 ἀἰξογοι δ ἐτα ποϊαθξασ, 
ὥϑυ, 330, Ὁ Ξαοί ΟΝ σνυυμ οι ιςβ νογθὶς ἰδίου Ὠλ1ὴ 
ἴὼ δὰ Ῥγιρίοτονἐαγρίυτ, τ, Ν 

Ποουβῖὰ ἐγ ρα5 δυῖαΣ οούβοτο εἰ δι θΈ15, ξοῦ ΠΟ σα- 
εἴα ᾿υρι ρυαἴα, Φυα ον ἀνὰ Βα Ὧν ΘΟ 8 11 Το ϑ Ὁ - 
του σας Κοπογα}} ἐογαηι ν βιϊοηΐομι βισσηϊποοῖ, ὅν 4. 
μοχαθθξα ἀατ κα μοι αύοαι γον δ, 9. ᾿φαυράιπῃ 

ἢ) οὐδ! βία ἐδ αὐ νὰ8 το απιά τ οὐδὲ εαμλυα, 1, 10 - 
το Ἰοζα απετς, Ὑ8γ}}8. ΘΧργρυγο ΠΟ ρυβϑιτηι8, 90, 
Τιοσυ!π08. ον γ]Π]ὸ δἰ πραίαῦρα, οὗ. 

1.01 φαΐ ἀπθκ ὁγαΐα τ πο πσαίροι ας, 330. ΤΣ ΟΟ] 119 
ἀούναϊαβ σατι ΠΡ 118 δι 8.308. 51}}5 ὈΧῸΡ ῥσισίοῦ πὰ Π γϑ ]ἢ 
δ} }5 δίμεινα οὔδει ἃ, ΘΓ τ ηὶ τποτ ΘΌδ τ ροξιτα, 500, 
φοῦ, Πὰς {ταπεαϊα! αἴ τοκξυγγοῦεϊοσεην ποσὶ γορυατα 
τη δδιαι, 2υῦ, δεαίαα υχοτὶϑ [οἱ το ΓΟ σ αν 6χ δ η 18 
ταφρισηΐα δὰ θὰ πβίμια ἔβη ροτα μογθονοῦαη, θῇ, 
Γμιφᾶπ 5 δἰαγοϊσπῖία πον αἰ αΐσδαα αὐἴχς υομαϊαῖ, 

Ἰδιραῖοο, 1πὶ 

ὑ1, 
Τσσγηα, ἀ6 αυα Ἰὼ γιϑὰ}. οΥχχι, ν. 17, ϑαντία ἃ ἠο- 

ΠῸΠΠ15 τϊογργοίαία, 4.84. Ἂς τὰ 
ἀπο Ἃ ΤΌΣ Γ᾿ τοϑέλ! Ὁ Βοίβρϑ 1 ἀϑέιν 8. (ΟΡ Τα 

(ἰο σοι πασαιη τρις 202, Ε 
101 ὠοϊοοίαι!ο αυαπι αλ} 105. ἀρίγα δ υῖ τὰ λθἰογοτιαι, 

838), χιν, χῦς ΧΥ1. 
“υτΐπυαι ἀοϑιοί το ἴκ [ὁεῖο ΓυτγβεαίϊαμΣε, ὅϑι Οὐανος, 

407. 
μὰ ᾿σηδ δίνω, 128, ΠΡ ιι5. ἘροΔΟΥ τ ο118 Τρθ δα 

Ῥναιβ αὐείαις 80. Ταλν, Δα τε ϑαιθ ἐθτιθ,, οὖν [ὅλον 

απ ὁπ αὐυκαδσοφιο ἰρ!Ἰ8} θατὶ οὐ 1. βαρ βο σὰ 
νοῦν πογααφαῦ θυ μὰ ἐὐρροβ οἰδοῖ νολιον, 989 ΕΝ 

{ὺπἃ ΒΙ ΠΟΙ Ξ ΠΡ ΠΒῚΒ. ΟΓΈΒΟΘΙΘ Οἱ ἀσογΘΈ ΘΟ. Ὲ ΓΞ}. 
γοριϊουῖβ ἀὐμυτ θυ!) υδὲ, (89, ᾿ ᾿ς ἀν 
λαροϑ ἃ μα σαρῖβ ργὸ 700 ομίυβ, 898. ΚΌΡῚ ἀη0}11} Ξὰῦ 
ον νοι οηξε, ἐοὰ Πα Ἰαἷσ συ συ 5. οἱ ἀοηΈ]η}8, 
Ἢ. 

(ὐππαν ἢ σοθίααι γδθβίογῃραϊηι, ἀμ λα τιαν θΓῸ 
υἱεαίπία παγίς 118. ν 

[ς΄ ἰὐνο εὶς. Ῥαξριαι δ ὑδθῦροῦθ [οὶ βυιοοσίθηε, 
{νεῖται [9 Π  υα ατῷρ 147. ἔκῖχ Ο ΟΠ ΟΡΟΤΣ ΟΟΓΟῺΙ 

πο θβ ἔθσοτο ἀομοὶ, 349, ᾿ 

Ταχαγα. δια ββίημι [χ γα. ὙΠ} μισὸ ΠΟ στὶς 

πολ το ρατίιοσ οἱ δανμογὶ ὀχ α!ο, Αββιχίαν Ἐχοιη μία τοὶ 

γελκ, 388. χταὶς 383, δαςοτάοιῖβ ουικόσμι Ἰὰχ ατίαν "Ὁ 

ΔὈΡομα ἢ ἀσάε1 (ον 16. ὀσουιρίσις 983, χυττ, 

Μ 

Μασανῖπβ ΠΙρταβοϊνισογθι, δρ δοοριθι. πὶ ΟνΡΉ]η 1) 

ἀϊαθαπηαν οὐ ἀπαντὴν ΠΡ ΒΙΒε 5. ΔΡΙΔΠΟΥΌΣΙ ΠΟΕΙΒ, 

χχῖμ. τι Νίοθο σοροῖ] ο, απδ μΓΙΘΌ]ΟΒ ἡ ΒΟ ΘΠ Β1Ὼ 
οἱ ΑΙοχαμηγι αι δος, ΧΧχ. ε μα 

λορομιαηὶ πὰ] παινυχη. Παταρ 5801 σΟῺ Ἐπ: 6616 - 
Ἠγρδοέ αττπ. οϊααὰ Ἰοσαίοβ εἰ καἰ αὖ δεἰμοτγία ιν ραράαι, 

ΙΝΌΕΧῚΊῚΝ ΟΥ̓ΕΠΌΣΝ 10δὃ 

εἰπούθέιγ, ἐΧχ), Πόσα τὶ «αοηνοα!α αὶ Το νῖο στοδδριῖ, ἐχτι, 
Ἐθαῦῳ  Πμενίσαν Πρ ἢ], ἀπ {δῖ κηπηὶ μεσ τουνον, καὶ 
ΠΟ 191} Γροϊ πσιχ χα υχχῖτι Δ πε βόαι [ὉΓ- 
πϑα αν ἃ ἐς 4018. τα τ τῆ αὶ. ΕΠ ΠΙΒΟΓΙρίαμ), οιοξ οί, 
ἀχχις, ΝΟ ἢα ἢ) Βἤδη) οχ ἰθίρατο γοοϊριαπέ οἵ ἀρεογὶς 
δυιηλ, ἐχχεν, Οναξη!οἰονίαπ δὰ ἀοοσην το5 ΝΠ οϑθο Οὐὲρ 
{15 σρίβοο, 5 δον γα πὸ τ, εὐχῆς ὅὰ 
ἐργβ ἡ σα ὉΠ ΠῚ 1. φαΐ 5. α.Ὁ ἐὐπνηε Οἱ οτν Γροῦρηατι- 
ἔπη ἘΝ ΧῊ αν θη πὶ δΧ Πὀ) ρόλ! ἢ βοίοτορ γα αι ηία 
τοῦ μονὸ αούσα!ς δὲ οοποι οι ἀνέ φηξο προ πε χχαςν 
Μαμα (Ὁ) 5 ΡΟ ΒΚ ΟΓῚ Ν ΥΘΕΕΘΣ ΒΌΓΟΙ, {} Πμ 8] 1 οΧα 
ὑγυν} 15. ΠΟΒ᾽ ἃ ΟἸΧΟΥ ΤΙ, ἸΧΧΎῊ, 

Δίαυσμα 586. νοβι στα θθσσα! ἐν ποτηΐσ δ Τυθλσηϊ, δΧ 
Ῥαιγναε, 995. τ φούρογο μαχίτοῦ. οὐ ἴὰ πῆππα {πχ|ἃ 
ηαὐοκάπηι, θ9η.. δ ρ}1εἰ5. ρουθρλς. οἰ απο"! πιο. ] 8 
οησξοιμ, 208. Θὺῖϊο δαρἧδιο ἀθο]ρηλαγ, 2905. 

ΔΙ Δ θἀαιῖ ἐσοιμῃ ἃ. Ἰοου, ΒΑΪΟΙΟΠΙΕΙ ΤΙ} ]1 
οππίγυχ σι, ΟΣ, Ποπαρίσαν 0 αὶ ΟΝ λει τα μεῖβ τὼ. 605 
εἰρβίαα ὁ νογΞ Π}), 2“, 

Δια]α βυρέαη!η. ἴσο ποῦ μοξ!, ἩΪΞῚ δ 5 απ 
ἰμο θ Ππο. ἀπ ρτοά! θη }5 γθὰβ ἔξ, 90. 

Μαϊῖμιν δα] αΐοπ αϑ ὅν σαι ροα θα ον, θδςν, Ἰῦχ 11 - 
σδγὸ ἀοίοσμ, 51, 22, Μάϊ). θὰ γὙοἹ αἰογίαου εἴ Ὧ6- 
φεβϑανὴν (Οἱ μα ΟΥ̓ ΠΣ ἀἰχογο, 2], 
Μα] ὁ, ἐμὸς δαὶ, ἀθιθοιι. ἀὐἀνογβαιίβο ἃ το ἰδ γανὶ 

ταν! 8, 991, ΔΙ. Ε1 ἀπε ἃ Ἰ)οο μὴὺ ἐσροσραι ΟρΊϑε 9}, 
Μασ θὰ 9 ἀπηγγ)αΐια, 890, 
Μαιάββοβ ποι ββῖηλ 5. ΓΞη]δ }) ἰδεδουΐ,, 39, ὁαρήνακ 

Βα γ!οῦρ, τά ]όσιι τ ΘΧ ροτίπιῖα. αἱ ρευθμι με ανθιἷ- 
οἰῶν ἀξ. δ}. Ῥὸν ριρ! 0 πιὰ τε Ὁ ΠῚ5. σόρμηο, οὐ 
διίνι5 ΟΠ οίι9 οθ1, 90), 
Μιαπιασα αν οὐδούνοιίο νι φὐἴογ δοχαγολδο 

τηρί)5. 0 
ΔΙ αοηγο, Παῖς ΟἿ τίθει γόνθὴ (]0η}. νι, ὅ4) ΝΔ 

για ἀμοανονὶίῖς σαγῆο ΒΕ ἐὲ ἠοηεϊηῖς, οἵοις Ἔρὶ Ὁ ΠΕῸΡ 
ἸοἰοΠ Πποπία, 331. Οαο ἐσηεὰ οα ψἰλὶ ΟΡ 8. ΒρΊ για» 
{πὲς Ἰμ ο] }}σἱ, 930), 

διαυόβ πα γοβίαγοίια ἰοῖτ ἢν οὐ ϑῖ σοποίξινι, 103, 00 
ἀππὸ τη οάϊοτιι, 25, Οὐἰα αν ἀροβίο! ! ἀπθ! 5. ἀη1ὺ 
Θθτι} ἀτιΠἷ5 « ογα τνε1 αἰσαθίαγ, 218. δα Ῥγολο παρεγδίοτο 
σταρὶ, 99, τὰ ἃ ΠΟΘΘΏΪΗΑ, σὺ ΟΥ̓ 8. ργ Ἰσα] λα} 
οἰπίο, ἀὐπῖο δ μον 9, 100, Μαρῖβ ποι θῃ ἀΠ1}} 
Ῥονρῖοδ, κι, ἀΠ αι} Οαἰζαϊοη, βομαὶ σ᾽ Ῥόγβιρα Β6η}}π 
σαι, 103. Δ Τυγονο ἀπόίθααιν δοουπ σὴν (ὑτιροδηι ἸΏ ΓΟΤΡΓΟ- 
ἀπ οῦθ, 99. 09, Ρεγεῖσα Ἰΐηματα δα! οἵ ρι δοραῖς 103, 
ΔΓ 65 γγ}85 ἀἸοῖη5 ἡμόνίσης, φς Ἰσὴα) ΟΝ τ 0 8 ππ Μ Ἀ 0) 
Μασ θι ποοαῖ, 9. σὰς ΗΠ) μοθίτσαι τὰ θὸ ποιηθῇ, 
ΤΟΣ ΔΜ απεε εξ κὸχ ἀσ δέογα, δ αΑρΠομεῖα, Ξατν}}η)8, μυοτη θα 
βἰίομαμ γδηΐίαα, ποι εἰσ), Ἰπσατοσγαο, σα, 108. 
Μαποϑα νθπὰ ᾿Ῥ ΟΥ̓  ΒΤΠΣ Πυρύγωμὴ εἴ Ὁ τ ορπῖβ Βρνοαθ 

οι δία, Ρογεάσα αν ἀϊξοῖ 5 Τό, ΠΠῚ Ἰηξο 15. 1Π2, 
115. ΠΠῊ 8. οὐ ροοσαΐαηι μου ρ {6 ρβοβοί δὶ, οἱ ἀδηθ ἢ 
βογν ἡ τ {18 18}. ΠΌΛΙΟΣ 6} 08. ἴἢ τοπισιι ῬόγΒΆΓΟΙῺ ΟΥν1- 
(αἰοιι ἀοσοεπα, 10}. Ἰὲσοῖβ ρογβασγατα δι μσια ρσθολιΡ οἢ] - 
γὰγ ἀσστοῦσταν, 5.6 ΠΡΟ ΞΙ ΓΙ ΓΚ ἢ σαγορίσγα ΘΙ οἰ μῦς, 
103... φαγοονο Γι ἴπ 803. Π 018 Πα 1171} γοὰϑ, ΠῚ γοσ]ν 
Ῥοτγελγασανοῖ οὐσίαν σα οθγίξ, 0 4. Εἰ φατοοτὸ δ μρ 5 
σεῦ τὼ δίοξομοίατηίατω, 0... Οὐον Αὐοδεῖδο σοι ΤΕΣ, 
404.1π οὐ] αήομο σαπὶ Δτομοῖδο ν᾽ οι 5,1 ἢ ΤΉ ϑηπλ αι [- 
σααν αὐταρίε. 108. ΔΒ Ιδο, ΦῸ ΠΤ ον ἔρ αἰ τδα ἸΏ ΆδΟΙ 
5 Γπόγηῖς νῖβο, ροβέγοθιι τ αὐ δῖ}, 10, Ῥρδὶ ἀρτήϊαριη 
οὐ δὺ οοβακίοπσιη, δὲβ τὰ ἰξογίσιοαι σα 0115 ἀἀ ἀποίηῦν 
ΔΠῚ. ἃ κοι μα βροχὴ βογβα σι αὐ σία. ὀοΙ ΓΟ 6 σ 

δυξεγορὶ ἀν ρει ἀθέρα υ5 Βα βολεῖ οὐοίειιϑ, 107, 
Οὐδηνὸγ ο18 [ὁγ᾽8 ἀαθηπις ση 15 [Ὁ ΒΆΘΟΣ τροα τι ἸΒ Παλος 

018 ἤοτοα κυλροπὴ, 107, ΔΙΔΏΘΙΒ τὰ Γὲ, εἰ 6.15 ΟἸΓΟΠΙ - 
βία τι χρείη, 101, 
Μαροβ ο ΟΠ σε αἴ τον οβί,θρήπο ἀπ Ὧν ἢ [γ6ο]6- 

οἷαι πθα ὅση τ τοϊδοῖαβ, 100, Βοίειη. ᾿απὸηνιδί στα 
εἴ ἀδηιοιθα αἰόγαθαῖ, 595. συ 48 Ἰάπο το σ!σ πολ πλβρα 
ταί, ὅ3 5 Νόγη Βου ρ! αγὰβ οὐ ΟΝ 151 Ίατησ Ὁ) πολι παρ εν ες 

100. ἀΠ δοῦν δίασο ἀφίεγίογ, 5418, Οὐ σ ἢν διστοιῖς 

δον ἀρ ραλρ νει σου ρ]οχ πα β πονοθθο ιν ΘΠ Τα] ον τ 
γἱπιατῃ σορῇανῃ, 947. Πυονὸοοθ ἐν {π᾿ ΤΠ, αἰϊοαποι 05 

οἰναὴ καο σοπήσ 6 να σα). 100 Μηθοβ ἐο (ἡ τίβι αι ἢ Ὁ 

βμο!ααῖ, 830. Ἰἵκέο σομ γα 8, 103. Πουῖο Ἐςο]ορε Ἰκεῖν 

τλτ5 Δαδιβ δΐσοτο Ξὸ οξθο Ῥαγαοίθ τα, ΕΣ 2 τ, Α Ομ τίκιο 

φιγοιπίξεαιι, 347. 948. Ἰγγα θη κδη δ ἢ δργίαα δα α σ.1 

᾿Παπρ θη σου β. 108, ΜΙ ποεῖ νοῦδα, Παρὰ ἐὸ βαγησιος 

αν ΠἸο δα! 01. Θὰ ΔΙατ σόγῖν ὐν {πὸ τυλ σΊ ΒΕ ΓΙ 511 

Ἰποιαιτὶοδα εουτοπα, "θα ρα )σατο Ὑλίοσῖθ Ποατμ μας 

εἰν αὐ α]οσα ἱπνοοἴοτρην αἰεθαι, 87, τ0΄.. Μαηθ [18 ἀϊεοθμη! 

ῬΠισῴα, δἰ νατῆϊδ πο 1 8 ἀοεΊ σα} ἢ ΡΤ ΆΛΠΙΡ, ΠΝ 

ἼἜτγοβ αἰ χααμεῖο, πἰικ ἡ ἀ δοίη αοταθραθίμτ, 5. [πὶ [18 

απομλαῦν Βα ὰδ5 οἱ Πόριμδα, ὦ. 
Μδηϊοδι, δι ατοϊ αἰ δίβο, οἱ ΜΟΙ δα δῖα Β6ῸῈ 1] θρο}ο- 

ἷ Ῥαϊδϑι! δ" παενειθο, τρμόγα Ὀγγῆς οι, σα 0 δὰ 

Ἐουτατίαιι σοάδοιαἴ5. ὁ ὕονο Ὀαρίϊειιο, ΓΕΟΙΡΟΓΦΏΟΓ, 
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ΔΓΑπΙοαῖοα Ὠδτδρίδ, οχ ΟΠ ΠῚ Ὠξογοβθοῦ δίδερπος- 
τ 5 15 παι απὰ φο οὐ σα αἴας 100. Τὰ οθ λ5. ΒῺ} 1 ο 0 

τ ραναῖοτο οὐὐρί!, 99, 8. ἸλΓΘθ ρ6. μέλημα, οἱ 
Τορε τίνας, 101. Αὐΐα Το μονα Οὐ, ὨΠΠ1ὺ ρα] 00 
[ρυϊθεῖο ἀρονοῖο, βοὰ σομι πὶ Παοῖαπι Ἰιοσττόνο ἀδῆϊσ 
Βᾶλα, 108. Με νδόγσι υτοθ ΟὙτ 8. ἀἰησομ ον 
ὁνοϊνογεῖς 110. (τ ἐ08. ρτ  Πδο5. ἰροη ι οαλ5 οὐ πγὰπ 
τίαβ ἐχαρτῖίοι πὶ Ονπδϑ δἰσβ, 89, ΠΣ σαἹ βοοῖδ5. ΟΠ 
Εἰροξοξία, σοι Παγαάλίο, 110. 
ΜΠῊΪΟ ἢ οΊ οπιπίαια Βαυγοξσοσιμα ὐάχισιο οὐἵόο Βα Θη, 

ὁ, (6 πρ] 5. δὲ αὐσιιο Γαῖα, τ, 111. οὰ. οοη- 
τορι σαϊαβ 1016 }ΠΠσὸπίϊξο. ΒΘ. ἐπι ῖοπ 6 ΠΟΒλ 685 8 Θ 81. 
δοείδαν ρει οὕ} ,12, ΒονΡΌτ Πα ΠΟ Τα πα, δια] 
τηοηδδῆα, 08. εἰοῦοῖξ Ὁ τ 18 οχ ΔΙΆπ 6118. μγδισορ!ο 
Τα απο ης, δ. ἀσηδογ ἢ Οἱ Ἰὰς ἀπανοα θαηῖ, Ὁ. Δαΐϊο 
νἰοΐστη, πα, σεοαίογι οἵ οἱ πὶ ἐμι515. ΟΠ ΔαΤΟΓΑΙ περ τοοᾶ- 
γμασμαν, ἐΟ5. 0. Π5. αν ΕἸΣ νἹοίατι αἰξοτοθα ., ρα Πα γη ΩΣ 
στο ᾿βηιτοσα ονοβ ΘΠ}. 109. Βα σασατι πα 1Ὲ 65 
ἦα ἀποιϊοταϊοαι ἀϊβαὶ αυαϊὰ πα οι, 108, ΟἸδού τη ὁομχάο- 
τοῦ σαὶ απιπια αθίατ, ἀπ 86 ἸΔῈ ΙΒ ΕἸ 115 5 ἐρ συ γα νδ- 
Βαπὶ, 108. λοι ἀϊοκὶ Ὁ 1 8}1 ορδγαῦ θ5, ἰαογαμίϊ τὴ 085 
ὑοπιρου δ! 08. ΝΡ 48. ὁ ἀργὸ ὑπ η θά. ΤΠ  ς οἱ 
τι συταπίο 60, αν  εϑοαΠ !Ομ 68 1. (ΟἸΩν ἐυπάππηϊ, 110. 
πυγομ ἀν ᾿πυδγίατῃ ἐδ 515 Φο]ῖγα οἱ Τὰ θα ἀοι(οηξία, 110. 
ἘΔΡΆ ΞΔ 18 5 ΘὍΪΑΥΙ [οοὐτταίο κοσάιπβ, 6Ε ἢ απ ΚΠ ΠΌ ΕΝ 
Βα τι ον, 10). ΟΠ ε5, αηναριεῖς, ρα οὶκ, Ιοσπτοαῖϊο". 
τίθας πο ρα ο 8 οὐ χβοσγα ἡ ποτοβ, 09. στ πὶ τ ὙΒΓΟΥΙα, 
Εδὰ ουσμ ατ βία (ἀὰτὰ [οα οὐ ἐχεθύσασμψα, 0. Α φα!5 
σατ Ξε βοταπι, 108,  ρο Δορ  μ 864 ἃ ἤιε ΠΡ ΟΠ ῸΒ 
πνοαί, 10. δ αμαι ἅτ 6] ρονοβίαίθαι ἀπαίμ ον ὁπ)}- 
8 ορουρηάπαηι, 120, 08 ἀθρο8. ᾿Πσ  μ 08 ΠΟΘΙ, 
ηά, ΜΙαπις οἱ ἀπο5 605,86 Ρ πὶ ὸ πὲν τ18}} ΑἸτότ ἢ) [ἢ - 
τὰ αἰ πα δ ομ το ΟΠ] 1. θά, δι απ 5 εαΐα {8 1{π}}- 
808 αἴνοτγεα ΒΒ} τα] 0 15 ΘΕ Τρ σι ἔσο8 οἵ Φοηλ Ἴ}1ἃ ἀεϑὶ- 
ΒΏΔΡϑαι, 58, 4. ΜᾺ} (οἱ ἀοπη οι. ἴῃ πιο ἀΐ 883]- 
διάθαιι, σΖυδοισυνοῖα, θ0. ΑἸιστη σΟΥΒΌΓΙΑ, ἀπὲ σΠ 1185 
υρίθοσην σὴν εἰσ ο μῶτι, 58. ταν ἀϊνιθ αΐα ἀο- 
Βα αμ, 990. δόσιν ἰδίμυ ὑτὸ Ολνίεῖα Ὠδυεμυΐ, ἢ. 109, 
ϑ δ, ΕῚΠΗ καρ ἢ 1 τὰ τα δας νἹτ αἰ π) 1. Εοὴδ πὰ- 
Βίατο ἀϊσεραηι, δι θ)ὸ θεῖ 5 ὸ 6161 εἰνογμὰ μυρία 
αὐ δαὶ, 1939, ΤΟΠΘΌΓΑΒ βρη δε. 808, 1π 6 10 Ππι} αἰ δ 
το γάτα ἐπ Πάγαηι, 39, ΘΠ ΡΙἀΒ ἃ Ἰασσν Ππσθῖν ἃ 
το δ] ἀδδίσγαοιν αἰ ρα ἢν, 94. ποῦ ο Ροιισοιον δ 
τα Ππφοη βία δ, δὲ να 1ὸ σοι οι οταία α]ν ἀ οἰ ο .15 
οι σα 1α, 9, {ἸΝ ΟΤΕῚ σα ρον πο τ γα θλοσ, 
ΒΓΌΡΤΟΙ πᾶ] υ πὴ ρ γα ϑου, 80. Ρουθ) σαθξαια [ἃ 
ΠΟΡρΡῸ5 τοι πιο δῖ, δἵ μϑσεα τὰ ἡοδβεσνία αι ἰοσοθαμ, 
(ἢ. Ὅσο εοθϑὰν πο ἢ} ἢ θτθὴ πδοραβηγ), ΠΕΣ ΧΉΤΙ, 
οι γί ααπὶι ἀροῖύεῖο, ἀκ ροοσδίο οὐαί α}} Γυὐττὰξ βῆ 0- 
γῶβερ νὐρηίαι ας. ΟΧΧ ιν, ΔΙΆ Βτοὶ ὁρίαίοπο ἰαθτ ἢ} 1π- 
ἙΑΥΡΔΙ ΟΏΘΙΩ δομδίγο δίομαμ!, ὅθ, γα οίβ. νου αἰύϊὰ 
ἱπποϊαυαπίωητν, Ὁ7. δια ῃἑατ μὰ, ΘΠ σϑρέᾶ (ἜΓΙΒΕ τρα 
ΒΌΣΓΘΟ ΟΠ δ τὰ ἀρβογεθδηι, 51. ΓΙπῸ τον, 91Ὁ. 
Λα πὶ χα 1)61 δ δβέβἴα οὐΤὰπ αἰθθαη!, υ,. 115. Πὶ 
ον τ 6 ΒΏΠΗ 5 (ΒΕ  σ θ 8}, ἐ6 1 ἀπ ράϑηθο 1 δ τρα!δ- 
τὸ 1. οὐ θτεΒ ΠΟΤ Π 05 Θ᾽ 105 οἵ αχ οδόθιη θαρρεῖ η- 
11α,θ 2. ΜΘ ΘΕ ΡΕ ΟΒΟΣΊΒ, ΕΘ Ὸ ἔγα π 5! Π 1 ΟΥεοτα ἀ Π τ ἢ ΓΙΏΥΝ 6 
ΟΡΡΟΡΙῸ5 [τ πππ 1115. ἢ ΘΟ σα ΛΠ δὲ οἸμ Ὁ τ ἢ σΟΥΡΟΓᾺ 
Βατῃλρπατ, 105. ος ΟΡ, δὺ5 Ταϊ ποῦ 9. ὀνο ἐμαη!, 
40} δ παἰἴα τη δοίη Βα 1 πὶ δὰ5 γα ϑἰογπιδιὶ τοὶ, 08, 1}18-- 
μοί παίατα τηλίατα ορὶ θὰ δας, 93. ΠΝ Πα 5 αὶ ἀϊαι]ὸ 
δα σίοτο 6850 ΟΠ θαπί, 138. ΔΙΑΓοΥΙ δα. [6 ἰμσοσηαθι 
ΒΟΠΘ απ, 91,1 ἘΔ 0} ἀἸ σο θτηῈ ποοοαία, 99... 91. 5ὸ- 
1θπὰ δὲ 1111 81 5. ἰϑί τα χοονοαι!, 58, Αδἰθω οι, εἰἰ- 
ΟΕ ΠΟΤ Ππτξ ΟἸΗ σαι, δ, ΜαμΙολο, δα σομνθΥβὶ, 
πῖϑὶ ἀἸα ον Ραν 18 18 ΘΡΟΘΒΕΣ ἔΔΘΓΓΩΙ, ΒαΒΡΘΟΙ ο5ε0 
ἀερθομὶ, 111. Οὐΐλι5 (ἰὰ οαῃ ϑῖθ. Θογα μα. Βα ροοα ΠΟῊ νοΓ- 
βἷος ὈἱΕἰὶ αι πραία, 611. Τὸν ΙΔ θα βροίαι δ π - 
γΘΓΒΟ {πὰ μοι, 111. Εχ ΒΒ. μ᾽] γ68. ΟΥΓΙΠῚ σοῆ- 
οἰσπῖμα5. βίαι η!, 907. ΔΓΔΌΪΟΒόγιαὶ σνδη ρον ξὸ- 
σα πτ ὙἸιούνῶτι, θ9. Νονίι οἱ χε 18. 08. 
ΔΙΒΌΒΙ Ομ 68. πιο παΣ 1 ΟΊ ας, 17. 
δέαιαίεβα δχ σά σς (ἘΠ αἴαηο οαἰθο οβὲ ΧΥ δ δοία, 

ΘΟ} 8. 95}}, 202. 
ΜΔ 15 πὶ τὰ 1} δα ΔΟΟΙρΙ σα Φ 11 ΒΟΡΓΘΟΙ α, 566} δἰ πτι 

Δι] οὁρογα δι ΓΟ μ Δ 586 ἀρ οῖ, [Κ7. ΜΙ} εν οὶ τὰ 
δειουῖβ, 395. {πὶρ Π} 0 Βεσγαν ΠΟΙ ΙΟαἷ5. ΔΒ] ογο τ, 3.55, 
Μά απ Δ] 0 {}| 8 πη Π10ε1,338.3986. λα αι ἰδ τη ἀρ τ 
βαρογή οε15 1 τύ γ κα] ἡ τ ΟἸαὶ μογξπστοῖ, ἀϑός θ0 1. 
δἰ αα οὐ μα δἰ 8 1 ἐσοῖγδ σα ] 5 συ αὐ ΟΠ πὶ [10 ν- 
αἰοίρτῃ, 825, Δα θιε8 ΟΠ ἘΧΊΘΏΡαΣ ἴῃ ἐρασο, δὲ εἰαν}β 
οὐχ, 196. ὐυλὰ 9} την 516 }}} 51}, 198. (ἰοτρβ Ο ΓΙθ 
ὁσποῦνα ΤΠ 5. 50 0 ἱοὴ ὁ απ.3324. Μαπαῖπη προ ἶο ἴα 
αἰτόσιο Κριργα ΠρεΙ σῸ Ὁ ΦΟἢ8. ΒΘ ρίσ1 1195 ἐπα ποῖ, ὅπ, ΟἹ] 
1) ΒΔ σ ΟΠ 10 ΟῚ γι 8 οἦπ ἐδ ἢ αν Τὰπὶαρμὰ Οτέθεοβ, 
{πὶ ἀρ ἃ 1νἰηὺ δ, ϑοθ, Πα το ατε οἱ ΒοείοΓΙοσοΒ ἢ δεϊίον 
πὸ αὐ ἰδεῖν] [γον 9 πὶ ΠῸ 6515 σου! δ πιὰ) σα ΕἸ ΠΤ Τα, 
09, Μαπαῦει Ἱπιροε 0 ΒΌΡΟΙ ἐοοτοίδ η! 8. οἰ Σὰ ΟΠ 6 

ΙΝΌΕΧΘ ΙΝ ΟΥ̓ΒΙΜΠΝ, 1058 

ΕἸΡΟΤ 608 {188 σοπἤιηοία, ὁχ ΟὨΡΙΞΕ 6 ΔρΟΒί ΣΟ ΓΗ: 
οχτητήο, 94. ἄστοβ μοῦ τα} Πρ ΟΒΊ ΠΟ ΠΘὴλ ΟΌΡΔΙῸ 
αὐας ἀαθαξν Πἀ δα 5, ΟΥ̓ ἀοιρότα, 943, 
ΜατοθΙ 5 Δ Υ γα οβ. ΔΑΒ ΘΙ απιι5 ΟὐσΆ Ἐ}5. ὁχ ΟΥΤΙΠΙ 

οἰ πίσυο δι ῬαῸ μεία τη ΘΘΊΓΙΓΕῚ δα οί 1.0} ἐγιλλα β8}05- 
(τ δον πα θθαλαν, 215. Ασσμεδιαι ΕΠ. αἰκίβεο γὙοΡα 
Βπι Τα 015 ποοφορυὸν, ῥηοίαξεξτιμν, ἀρητἑα το στριίο, 
ὅδ, 158. )σσυίεδο ΟΡ} τασόστ, οὐ βοοοισηθλη ἃ ἀοχ τβ 
βαιεῖβ, στ πὶ οσϑὲ ποαγπαι "6 η} ΤἸπσσμίθε δι δ Π1ὸ μᾶς 
[ἐγηλταίοια ἰδοιο ρει αΐϊραθας, 228. Ανν Δι θαπαδο οἱ Οὐ π 
εἰσ 65 αξ δ αναμις, 5, αἰ ςοβ ἐο  οἹ Οτγιθα- 
(4.5 ἀτϊταϊηγα αν ιάϊεξο σαξα, 22) 8. μα οὐθαξίσηοὰ ὅδα- 
6 ἘΠ ΔΒ 510} Βα 5 θ᾽ οἰσ ποῖ γσηοτι, 2.0. 1 σοοῖ Η οτος 
βο να απὸ ἐρητθ πθ τ τὰ αἰπὺ 6 [της 5339, ΞΟΓ5 ἢ Πρὺ 
σομοῖ!ο Ατίκμογαμι δ: ον ϑϑίθοι ομ βίο πολι αν, ἃ 
Γορδίη!πο δὐ φοποίυτα σπίτι προ 1 ΛΟ 1}15- 
δ88, [δὲ ἃ καςεράοιίο αἰ δοίαξ δῦ, 980, ΒΕΔ Ὁ ΠΟ ΒΟΤΙ 
1αἸση8,. ΟἹ τὸ ἀπηὺς Χυχο ἃ σοθ ΟΠ ἰσμιαμὸ ὁ. Βαραὶ- 
σΡΔΒῚ Δδο αἴθ 5. αν οὐ λα 8. οι “ἀο ΟΡ 5 ΘΟ Ο] σείδει- 
οἱβ ἀοουβδι }, ἃ μα 185 ἀοἰθα τίν, θη. Οὐἃ ἀν || 56}- 
ραάααι, 5 3..).Α1 προ εὶ ἀδ Πητδπι[α ΟἸνε 151} γόσῇ ος νυ 0- 
δογοθυαὰ ἃ γογθο, συ ποβίτῦ 8118 σααξὰ βαιεσορι 
Ἰηϑαϊ αι, εἶχ θεοῖν: μοῖθει, 2729, Οεγίαϑ ΟΥΓΙΠῚ κα 
Ογδηϊαλ ιν βου θοια Ὠτογεὶ ταις, δον, 909. κὰν. Α Οὐρῖ!υ 
ποἰαίιε,δ9. 239. ὅσπα Αἰ πα παβῖο ἰὼ θα ἄθιι σα ϑα σσθγαπος 
πϑ. 6118 οἱ συμ ῥέμη αἰ ἐς σαπαει ἀδα σν Ποσα  , χατν 

Δαρολαῃ ΒΓ δι 8.9 γι θ οἴ 1516 δ αι, 97. Τμεξὶ δος 
οἰείαην Οὐγ 813 αἰἰΓἰθ  ντ15, 97. Δ δο σαι Κὶ ὁ- 
ἰ0γ15 Το απ} ἰβι ἢ σα θα ὦ ἴδ Νών!, δὲ, ΔΙατοῖοι 
ἀτπ03 ἀθὸ8 ργαῦτοαν, ἀπππᾶν σστες αἰ οσα θὰ {πιθίστι; 
τα θαΐθδει Οἰχοιβει, αἰνότασνε σὲ ἤσσαν να |. 07, Ἐγὸ 8 
Βεγίαν5 ἰτο9 ἀβεοτῦπι 9 185,91}. 1χ οἹβ φοίτί πα θη Ἰησ 0 
ἐοσι8ο σα οὐ ὧλἱ ο Βεοαι γα τ “40,347, Βοσα μή τται 
αυσεε πὶ απὰ συν ἀξασου ἰοπημόγα]ο ἧἼχο με] ποῖρίσον {Ὑ|- 
Ῥυθθαι, 150. Ρυϊαιγααλ πο ξακαι ΟΒΓΞΉ [πε τὺ αἰ τι 8 
ΠΠΕΓ θαι 56. ΕἸῸ5 στοῦ ἐς Ομ τίβει δὰ Ἰαἴδγοβ ἀθξοοῃβα, 
δ7. Μαΐογίδῃς ἰογθαα αὐ πε} δ να ἐγ ἀπ στο, εἶτο 918» 
Βαϊ 1 (ὙΠῸ απ οῖγτο Βαποθηι, 55, ὅτ, Λδίς ξοὸ- 
05 Βαϊ οι} ἐξξα αἸόίναϊ, 3. ἰδ. αΠΠγιπαμπὶ δεὲβα [96] 
ΒΌΡΒΠΙ ΓΘ. Ῥατγίσαιν, 0. Δδίανεξ ποῖογα ἐὐἸναβ 80} μούάτς 
85 εβ τἰ ἢ 6 3, Ν 185 γοργά θα .,θά, Βα ρ εκ τογθς 
ιδῆηβ8 αὶ Ονο!ο ναρϊαῖς ὕς Διαγοίαι ἐοβι σώ Ὑομογις ΤῸ» 
βἰλτ κε} 1 ἀν Νόνο οἰταία νοθοσηῇ, ΟἿ, ἴσα, 47, 
ΔΙατοίου 55 Ο πα πιο αἰγὶ βθλν σοργοβ πεῖ, 5. ἴσο 

πα ιοῖο το απ Παρ α ΟἹ ὀᾶγθ 5. ταϑαγδαῖ, ὑῶν Ὑγρα 
646005 ρΙιρ πη απὲ, 26. (ἀὴἰ δίααίοιν δι ἀπ. Δ ΘΙ ΡΙΆ 
Τ θεῖα σμ} αἰμ. ΝΟΥ σαι αἰ θν  οἹππ01, 514, ΘΙ τῆ ρ 
ἴῃ Ραϊαείίπα Οὐ ΤΙ ρον αβ, Ἀ9 7. γα ὰ σοινθπιῃ5 
ἀΒΒΊΠΟΡ ἀρρο απ άϊ, Εϊώς 1ἡσοίοβία, 

δίαγοια Οποβθουϑ οι 85 οἰθαχσμληναν, δοὺ Ἰ οτὰ- 
γὰπὶ αν σάτγητι γο  ἢδ ἀθεῖσοαθμαι, θϑὶ 

ἈΙατου 5. Ψ αἰ απ 8 Οὐ ίσο, ἰδ. Πα ΔΓ τὩ] 
Ομγίβισπι ἀσσοβμαῖ, 58. 

δατο, ορίἴσθο, α]ομ αι, σχσ Βαρίομξιαν Ἰο τ ΪᾺ 
γηοήπολαπν, 59. τ 8. τὰ κε! ππο, ΒΡΟΙΆ Παβ,, πμ 65 
ἰυ5, 11. Τρ ἀφ χοθ ΕἸ ἃ ΟΟθη ον 6 Ἰἰαητρα, 6}08 
118 5 ὍῈ} γον σθαι αι ΠΟΏΞΙΑ111, 134. 

Μαασία Υἴγρο, ϑείμαγα, 16.1)}61 πιδίον οἱ Ππαἰαπλβ, 3069, 
Εκ Ἰθαν 15 ροΒοΓρ, 1715, 17. ῬῈΣ δα οἱ ὁΧχ ἐὰ μεράϊν 
να, 110. ΔΙατΊα ἀε ρίξει ἃ Τοτ τ}5 νἸγογ αὶ ΠΕ ΟΥ, υΓὺ- 
ῬἈΐος Ενδ' βχονύίομα, αταϊτίαισι το σα 61} 115. ἘΠ 1605, τ ὰ- 
γ Δ την 15. ἀστλλθο, {τ Ῥγορίον ἀσερνοπξαίτομου, ὺ- 
ΕΘΡΝ ἀχον Ποία ὼς ΤΏ Βη9, εἰδὶ 65) Ξαϊα ατι πι, 
τῷ, Ἅ6ΓῸ σοῖο δοξαρπο ἀενιβοία, 110. Θρομεα ἐὺ- 
ΒΘΠΝ αι ῬΑ τ συ 8. ὀοτα πη Ὁ 1Π|ῸΓ ἀρμοη εΐα, 179... Δ Ογλῆ]α, 
δια} εὐ ροταία, ΟἹ ὨΧῊΥ αἰοία, 171ην Μαίδτ ΦΌΚΠΩΣ 
α (ἐπ γίβίο Ππα ρ6Ρ σοιππιθὴ ἀαΐαπι {}}} οἸνπν καἶ αἰβὺὶκ 
ΡΟΝ ομασιῖοπι, 110. 

Ματίὰβ σι οΤ 1118 ΒΡΊΡΙ 8 αἷν ἀρ σο] 18. ΟἸβόσγη!!, 908, 
ΔΙλγιν θα μοι φογομ δ το π᾿ Φ 505, Βρίσα 

βροιι ψιλὸ 180) ἴῃ παγααῖβο νογϑαηίοβ, τὸ ΠοΏΠηῸ 
Ῥτοργὰ σι δὲ ἀερότα δου μεργο, 855. δίατίγο 
ταῃι σοι θαβῖο, βία ἶξ Βαρισηπθυλα! δορίοβεισυῖ, ἀδ. 
ἢ, εὐ σαι θλ 50}1, Ξίὴσ. ἀφαδο Ἰνα ἱεο σε] θεῖο τὸς 
αῦυτὰ Ἰησγοαϊπηίατ, 44. ΓΑΕ Γὸκ 80} ΑΒΕ ΙΡΙεῖο οὔτις 
ΕἿθ 58. ΠΙΥ ΤΙ 5 ρΓΘ ΙΓ ῃα, 292. Οὐ ατο, 953. Μαγίν- 
γ5 δἰ ΑἸ απο χ ἀυυίγμηι ΟΝΓΗΪ 8018. πὸβ πρῦὰ 
στ 0 ΟΓΑ ΠΙΟΗ 5. αν}, 957, 
Μαννεί ἃ (Β Ύῖβιο ραριίση πομνὶ 6 ΘρΠΘΙἸαζιαν, ἡ. 

ΤῸ Πα ομιϊδιυν ἰστθα νῖ χα, 500, Το οἴ Πμυ]- 
δἴο ΡΟΓ πα ΔΥ  σέατη γι τα 1} 0 58} 0 }} 8. δΕῚ αἸΞ] πὸ. 5ρ1- 
γβαὴν καποίηην, θθδς ΜΓ Ια Ὑθσα μα ΠΕΡ θα Ἰσείαο Βα) Γὰ 
ΤΉΔΓΙ ΨΚ ΉΠῚ ἔτι Ὁ]05 ἐρ Οἱ 16.507. εἴην αἿταν δα σΕ} 5 ΤΠ ΟῺ 
πιογέγνγθ 15 ϑασγρ, σθΥ Οατο ὧχ ἀπε 8 οσοῖν ἢ ς {τος 
ΒαυΓίκα [οὐ8 (εῖβεο σοπείτ σέο ΒΒ], αο]ὰ ΜπΡεν ἢ ΠΟΒΊΘἢ 
ΤΕ αε, 1 κα] εΠ 15 ΘΠ ΠΏ ΤΠ) Ομ ἢ 8. ἐεὶ, 07. 
(αγ ΒῸῚ ΟΠ Ὸ08. ΔρΡμο]]δῖηγ θοοϊοδία, ας οἴοίογως θὲς ]8- 
Βὴλ, 07, 1ἃ μετρα!οία πι ἃ μτοριοίῖε, 907. 
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ὙΠ ἱ πο βόγαην ἐοσία, ΠῸῚ ρσχον θη ξα. ἀν" 
Τοτϑυδοῦ, 12 :, 

͵]α λα ἀναυσκολ σε σι ΠῸΡὺ 
Μαιεησυῖααι [ἢ ὑσοῖοοια ΕἈν6} Ξε} Ἐ 0 ΥΟἹ εαθν 

οἰρί δε θς πο οχτθρ ΜΠ 115 δθξα πο μά), Ὁ5ήι, 
χῖχ, Πα σαϊ, θα ΠΟ Βα ΒΔ ΠῺ, ῬὸΡ λὰ σεοϑθαην ἢ 
Το τἰοποτη, ὁ... ΟΊ Οἰ ββισηθτα, ταν. ΘΟῸ ΚΠ8ι, τοδὶ 
νἱου ἢν «ΠΑ ΟΝ ἀητ Τ τι Θ δ ηνοῖ σοπκῖαιαι ἀοσυθρο 
ντδοιον νυνί ας, δός, 110. οὐ. «οὐεπθλγαϊο, ρλτθ8 
ΒΑΠΟΙ ἀπ ππῖδεο, δ ΘΟ Ὧν ὈΡΟΐσΘαῚ, ἸΘΣΈ ΠΟΤ, 
χά, Οαὐδπο 1 λἴοσαι, 95... Κεζε Ια ρῶφ, 

ἩΙ.Πωρὶῖ, νσιάϊονην, ΜΑΜΟΒ ΟΝ. ἨΔ 128 1Π15. 568 
δἰαγοῖδ ΟΧ ὈΥ ΘΟ ΓΙ ΡΟ ἘΠῚ τὰ ὁ οὐ »αθλι τ, ποτ θ, 1 8, 
Ἀϊαχίρλ τὰ ΟἹ ει ΞοΠα Ἀϊομἐαοτξίασαλὴ ἡτορ διθειο, θ εῦς 
Δέαχ πη 5. αὶ ἐδ θὃὈΡᾺν, ἀὐιοιεαν, ἰχχχατ]ὶ Οσοτ ρη το 5 

οὐνημχόναι, ἀν τϑα5. οὐάϊμα ἰσπόῖη οπαλ ἀσοχορη, ἴθ 
ΝοςΙδριῖ, τχ α Χαγν 

δίαιτα (5) σοί Ξε τ Δ σ Ερ στ  Π πρ 1) ἐπ ρ ΖΟΡΊΩΣ 
εἰς Τυλεῖζα! 5. δι το 0 κα σοὐ Δ . 30. 

ΜαΧ τον 5. (8.) Ἠ  ιοϑοϊ σαν ααιϑ ἀπ εύσρ,, σοθθα, ὃς 
Διπαπηξίσπι νἱ αὐαοία5. Βα δϑορίρϑιι, χνῖς δε αμ: 80 1ὴ 
αἀἰξϑια τ τὰ τα τἴς μβσθία ογ}}). ἀΘΌΙῸ5. οἱ σον ΘΕ 113 
ἀχοβαβ, 227, χνι, ΔΡ Επαξο λα 15 1 505. ματι ρρεῖναν 
ΟΌΊΒΙΧΉΙ, χύν Οποηιοσο πθλσι ἈΤῈ σο Δ ΠΊΠ 6 
αῃηρίοχιι, αΥς νι, 237. ἔχῃ συ! τὴ ἈΝ Τα ΡΠ Ην 
ΧΙ ΧΎΩΝ ρι 1} ἘΜ ΘΟ] υἱεν ΘΕ ΟΒΘΗΣΙ αν ρθε ὁ. 
ὁσία αὐτο πἰδοϊίίβατ, χυτὰ, νην ΝΘ οθΌΒῈ 

ἴοη σου βογιρε, 213. 

ἴοι αν, κοΐ Ἰυτίο 
οἰαυεῖ! ορδοοραίστη, χν πὶ, χαχὶ Αδίδαὶξ σθαι νὰ ΠΥ ΆΠΒ 
(011, οὐ Ἰτοῖηι βαιζαιη ξβίσ θη πὶ πη οϑϑοὶ, ΧΊΧ. 
ὁπ ἀπὸὺὸ ἀἴοια οἰ ΒΌΡΕΣ ΦΧΈΟΙΘΙ . ΝΒ ΠΙΟΡΊΘ ΙΗ 
ἴα απ Ἰσσαγη ΚΞ 5] ον} τ αοἸ πε λνοὺ ΟΠ ΡῈ ΧΧα, 

πρηϊοαξ, ὐγῖβξαβ οὐ θβηξ πιρόϊου, 948, ῥα (πτὶ- 
8.0.8. 

Μομδ 115. δίατοίοη τα ἰρο 605. ρει Ἰοα θα, ΤποΡΌΙΩ 
ΠΡ 85 οι Βα, ἈἸΈον ἀπαθθ, ἐονεῖσξ ἀαϊ δ). ἀποόητι5. {π|- 
ἀθθονθ σαι, δλὺ, 

οἸδδίαν {Πρ Γοβο γα α ὦ τοῦ οἴ}, μΎΧΨῊ, 
ἀπ ΛΠ ποσὶ τ Ε]5 ἃ ἤαὰ- 

μον Γαΐ ἃ ἈΓασδοσ 
πατνγυΐβιοῖ σοῦ ΟΡ πχ 
ρτορομί απ της Ομ ρὴ- 
ἃ πορτοϊαιὶ ἃ σοποῖίο, ἐἢ 

ϊ “ΔΠΓΟΡῚ 
ἀρ ΡοΠ  αμβιχχχ δα μηδ τὴν 
ἰλ}δ5 δ] Βη ὁ ϑόσον Βὰ με 
οΙμσπΐ, ὑκχχῆν 

Μοποὶ Οἰπρ οὶ ξοβε του ρσὸ νοσι δε ΔΡ αν] Ωἷ5 
Ἰποϊάαν ὁγιιοία ΗἸ Ροβοὶ γιγῖθ, 50), 
Μδηληδν γοβίαγοθα θυ, Πρ τ ἢ ἈΡΙ 4. 8Β5 6 ΓῊ}} δἐ τοι 

νύγαη σία ἐποιτ θα οποιη.58, Δ Πτιαν ΤΓ ο6. 6ε86 Ππ|}5- 
81ΠῈ Ξα να ἴον ει οτὰ θα τα α. ογοϊη ., 5, δε ηθαὶ Ὁ 
Δα ο Πα σοι λατῃ οὐχτι, 0.15 501 [5 δα Βα) ΖΡ ΟΕ 
Το γρθο σθσα δἱ ἐπ ονλο ἰαϊε αι ργομ οραῖ, 25, 
Μοὴ8 σοἹοῦ σᾶ, 87. 
Μίοησα Ὠοιμῖπι. Εὐἰάο Ἐπομαγίειῖα, δίθηξα, ἘΠἸΠα]», 

Βορθεατα βαῦγα, 19, 

Μοροδλίς. ἴπ βοϊϑηη! θυ. τἀοίοσα 
ΟΡ ηῖβ ρΡο 11, 308, 

ἀροβίῦ- Μοραίο, Τρία ἴῃ δαριβοναὶο τη γ5:0 θη 8 ἃ" 
9 Ὁροδουξαβ, δί0, τ. Θὰ βρη: Πσδς, 512, τ Αὴι 
Μοιαφμογῖοιρ σφ ἴον ἀπ 16. ἀϊσποβοδ ταῦ, Ἰη10.}1- 

παπζατνο, σοχι οὐχ, δίδιαρ] οσῖοῦ ἰσοίο8 Θεβὺ Θθι, Πα ρο8 
ἀπον ἢ αρβιστῃ ἀἰσα τ 6558 Θύγθη5 ΟὈΡΙΒΕ ἀσαὶο γὴν 
γὰᾺ: Αἰδογέμπιῃϑ, σοχις σοχα, σονε, σον, ἐῶ τὐχοϊια ἰβίλα, 

Μοιθ μεν Ομ βιυι δὲ ἰγαβει δι ϊοσ β μαπηβηλνασι, απ 
τθασηαι π΄ ὁορρονα αὐ θοϊππαγατο, ἔθ λ Ἠα  ΓΔΥ σὴν, 
ἀσονθποι δεαυοθιοῖ, 1ύ8ς 

δ᾽οιγο ρον, οἱ βυμουύΐογοβ δρίβοσρὶ α΄ ΘΠ’ σ01}85 ΕἸΡ] 
ομρέβσθῖβ ΠΟ. Ὁ] ρυξβῦα!, ΧΕΙΣ. ᾿ 
Μίρο σονρονῖβ ΟἸεβα. ἀθιπξσην πγοιϊίσθω, 333... 

ἈΠΟΒαλαβ. ῥτομιρίη 158. 6 Θρινιεα Ξασονο ΟΞ ΠΛ ΒΜ1 

Ῥγοίμ της θοῦ, Ρρὸ ϑαῖς οἴδιαν ἴα ἰδ απ Ξἰσθῖδ ονου- 
βίσαρια ϑρδοίαι!, οὐ το, βθηι 

ἈΠΕ 9 οοῃβοῦιρία τ! αἰαρουογατῃ ἰαι 8. οἵ σορθοΡὴ 
οχρίογααξ, 17. ΜΗΠ πὴ 68Ὲ ρρο ἠπηγητο τρίτο, ὅ4ἡς ΔΠ01}- 

(65 οἰξιοστοι 85. ον σγατῃ ΟὈΥΙΒΠ εἰπῆ ον ἰδ] γονλσα, 

11. πάγος 911. ὈΙβοίρ η]ο8. (Πγῖδὺν ὦ ΓΟ} ΘΟ) 00} 5 

θρόνο σαϊαθνπιασίαι σι προ ἐπεμοθίανα δὲ ρῥτ σία, 21). 

Ππαῦς οαπίλοι οὐδὲ ἐογγατυγὴ ποῦ ῬΟΓΕι ἀΒΌΤΊ 

Ὁὰγ θὰ οοπάοιθηα! ἃ ξπὐογι. βαφεγαο 8, ἕ 
ΤΡ ΑΥΣ ΟΡ ΜΕ ΕΡΟΣ ε τα τα 

ἢ ΨΘΝ ΧΑ. 
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 ΜΗΙΕβ85 (ὙΠποχα 8) δπιοπ αἴαν, 76, 307, 338, μετ. ἘΠῚ5 
ἰῃπηῖς σοιεοίανα, 00. 

ἈΠΙ616 615 ΔΈΤαΙ δισίογὶα ἀδ τόρ μοί, ἀσαῦ [ἀξε- 
τη σαι, 5θῦ,ς 
ἀπο ίβιγοσα, Εσοῖσείτα δὲ ΠΟ ΠΠ ΠΥ. ὁ᾽, ἀσσογο, 13. 

Νοξίγα τ ἀσασοι] δα ορηβ, 0] ρογίσογο, 13. Διὰ Ιθρο]ςς 
5ι0 τρτο δ Ὸ8. ροΡίΠ16} οοα βίαν), φανοῦ σπαθιὰ πΠ|ὲ- 
Δϊθ} οϑὶ, 581. ΔΙ ΤΠ ΙΒ ΣῚ 500 }} 1 ἰδ. μι ς 
ἴ οὐἀπησπ ἀϊα [15 «ὧἱ δουσύπα!, 4. ΜΊΑ δυο Βαρβίξιηδ- 
τ|5. ον, ὁχ ἀϑοϊγίη ΟνΡΉΪ, 981. Ἰὐϊοῖθ φαδτιοχια οἱ 
ΒύΡν 5. σὐπα οι, ϑι, 

δ]ϊραευΐα, βοηγοϊα, οὐ αἰὰ ἄοτα στθ θα. ὀουλτοιία 
Πιοιϊοῖ, ἐξ, 

ΔΕ βϑο ρ γα θ0] ρτὸ αἰκα!αἵθ Δ δὶ ονεὶς πον ΠΗ ΒῸ5 
οΧρίοαρὶ ποσοῦ 30. Ἀ5Π Θὲ ἀοπηαπ ἢ ροοσδί 5 προ 
Εόγιον δεῖ, φὰς 5 Ρ᾽ 5) δα π| οὐὐοϑίτας ἔρνροκενη ΔῈ 
ἀητάρα 368, πον ςογ γε 1)εῖ ργονθυλρι 5, χ στ} ἀο- 
οὔρια πουρεεῖίαε, σχχναν, Ὁ ἢ ΓΠΣΞΡΡΙσΟΡἴαὶ. Ορόνα 
το οτοντίσαὉ ρον αἰθσ θαυ ἡ θὲ αἸη σίϑας, ᾿θ 8, 

Δ ρα, βοῖῖα ποθ αὶ ἀρὰ ογβὰβ, 108... ΔΙέλάγχαρ γλοῖα 
διρόγα} αα] Τεγοθίθίο, ἀἀνογβαι! δὰ πογθθα, τύ. 
ΔΘ Δ6Β1 ἢ δηβο  ςῖς ΠΟυΒ. θρορἔον μα ριξαεῖς. ρτοροβὶς- 

τα ἀβου ρ δ 51 λασα δὲ το ρΌ 9118 ἐολοπα, θά, Μὸ- 
ἈΔΌΠΟΡΌ ἀρ ο Βα ΓΑ 15 αἰονίατα εδυξαδανρ, 80, (ἰἀκεῦκιϊ 
Ῥοοβογτίηι ἀεν λα δά ΜΘ Β ΟΣ παν ον Βα ὁ τα δ τινα 
σ0} ξορ τα {πὸ οὐγα γἱξερὸ ἰσλνομς, δά, χχς πον το 
ἀὸ τὸ αἰείοτία, δά, χχ, σὰ ἀ18. ΩἸβ 5, ΠΟ Π ΔΟΝ 5 
ἴἄφρ ρεοοῖρας βλέ ορδραλαν, 8 χα ἰσδ6}} οἰῖδοι 
αἰϊιυλιο οαἰοσμιι θη, θ.ΟἿἹ ογλλὶ Ῥδαϊ τα πο Τα - 
118 ΗΠ οροβοί τοῦδ. Ἐσοιρβία τοσσ πο ἰδυιίῃσς, 12 ΡαῈ}1- 
σΣι8. ΔΙοναχοὶ οἱ Μονάζοντες, αἰ Πξασδοὶ, 68. λ᾽ηνάξζγοτες 
«(ποἀπδ νἱτ ργοροβίίαη βὺ αν ολασιτν, ΑΔ γησμαπὶ 

(πὴ πὰ Πα} δγ} ΕΠ ΟΡΟΞΟΙ ΠΩΣ 
ξοῖο, ἘπΧΧτν 
ΔΙσα ασολίαίβοα ἈΠΟ 5 ρυποῖραϊαβ δ οὶ δάνο 1 οἷῖ τον 

ἰδτ ὴ εἰγὶο, 88, 86. ΔΓοι τοδί, 80. ἀθΐὰβ αὐΐς οἱ 
ρείπο δε ἀορστῖα, 11. τς θλο] ἰὼ ἀπῖτη ΘΠ ΧΌτΩ, 
οσηὴρ εἶνο ἰἀΔοϊο!αλιο, οἶνο ΒΤ ΟΕἾ9. ΘΥΤΟΣΒΗΣ (ἀπ ρΟΠἸΟγα 
ΒΓ νΠ, δ... 
Μονονενής ᾿ῸὸΧ δι οοίίνα, ᾿7Ἠ Οὐ ν ΠΟ αΞ 1 δ γβίο α1- 

αἰἰαν αὐτὰ, εἶν Μοϑογενής, 137. 
Μοποιδνοῖα δὐ ᾿εαβιδιιίαηι σα ΒΟ οϑηλἶδ ἀπά θὰ αι 

ΟἸγβέα παίσναλῆαβ νου αἰ δι τὸ. ἀόσηχα, 8. ἸΩΔΟΣ εὖ 
εἰεοογδατο οσο]αιαπἰαῦίον, δῖ. 
διοιαξ τ΄οθτο ἃ} ουἰϑϑλιλ 8,6. ονοἱ ἀπ ρηγα τοῖς 

βορίαςξ, Κα, Γανίοξιιβ, οἱ ἃ ἀϑθηοιεὺ ἐκ ἀϑιξαξα 3, “17. 8 
ῬΡΊσοιΣ οὐ ροξοσέσον, ἡ ὁ. ΠῚ, 0 Ὁ  Ξητὴ δἱ γα θ τα 
οεβο 1 ΘἔΒα!, ό, λῦς “47. Βρ᾽ Ια Βα στ, Β1ΡῚ Θὲ 
Ἀσ)ρόβιριείοο ααὐξππι ἀὐθουαν νγο ἔρβιθ, 247. Νασ ρὲ π 
ὅθ ἂς ὁὦ ΤΠ ΘΕ} 6} 05 ΔἸ ΠΟΥ ἢ το 94. ΔΠ ἢρ- 
δἷδ ἐππξιποο Βασι ο δ α8 ἀρ 5) Γαὐηα, 247, (να Ον ΤΉ Τα 
Ιαθοῖν! ἃ 6. τρυμα τί αἱο ΡΟ 5. ἀὐοῖιβ ἔπεσ, ε) ἀξ άθὰ οὐ τὰ 
διαοοδιθυ ἐοη δ 185. 8ὲ ραγιίοσ Θχευότάπασε, 9341. ὅπὸ- 
τῶ, αὶ νοσαθαῖ, τα νδίφτιογαον Ὀγαιι οχία, ραύναιοβ [Ὁσὰ- 
ἴδῃ, ἴῃ πϑίαβίδα ρα 5. δοποίοβαι, 317. 

διοηίαθαβ εἱ Μου απ δίῳ, νατίασιῃ παρ δέάατῃ ἃ να- 
γ}15 δοόιϑαι, 547. Ἰογσαθῖα δὲ πὰ ΌΛα σόρθσα νει νία, 
φάγι σα πὸ ἀὐοιος 5οὶ σοι αἴ βυθοῦ αὶ ΟἸΤ ΙδΕ]ΔῸ ΟΒ 
ΟΡ λητοθ, πα υ 8. νΡ015. {ττβεϊα 1 οαδο Δ ΠΠ]Οτο, 
αι] ἃ Οἀοδιοἷδ ἀοοσρθῖ δ), 515, αι τπαηγθιω ἴῃ 
τὐουανα οοπο ἀδγου δα δια δον ΟἸΟΒΗΟΣ {πτρὶ- 
«ὐὐ πεθον ὀχογθθρίη!, 547. Οὐ ἐσ ρο πὶ ὁ ρηεῖία εὐ 
οἷο, 0} ὧν Ῥαγαοϊσίο, 9. σιν, ἀΠ 15. ἀλη} 8. Ἀγ Θ 1615 
Ῥρορῃδίίατο ἴω πολ ῖο διε τβὲ ἢ 5 οὐγοΐο Γαβίμογο ἃτα 
μι ταναρίον, ὁδῷ, Βοουπδαβ ἐπ ραν γορθοθαθηαιϊ, θά, (ἃ- 
κο δοο5. ὀαύδιαι εοοῖθνν ᾿ογ ααἴὰ πθ οἰκου ναῦῖθδ σα νὰ- 
μππξ, Οὗ, 
Μοπ πος ἀροτία 50} ὑτορίογ ἢ 4 τὰ ἡπονγϑ 18 

ον ογα!, 80. Μοσαμδηίπι ΟΠ ΣΙΞΕ μδὺ ἑα ποίημα, ἰδ, 
Παρ οἱ ἐροΐαιισα, ὁομπίαθαι, 508, μὲ ἔόσισα τ αβη υ0 
(ποῦς ϑθῦν ΑἸ ΑἸ απὸ μαανο ἀρπονίὰ ἀδάσααι αὸ Ῥτὺΐα- 
μαϊα ϑυδιλι Οουβίαα ἴπὸ Μάη ρον οὐ ἀςδοναθΓΠ, 

δι Τοῦρα πα σοοϊοβία ᾿ββανγυ 0015. ΒΟ. το - 

οδίῖα, 908, ΑΡ αὐέναητν ΟΣ 5:1 σο ἴσβεῖο, ἐσα ΜΡ γα} 
Ἀρροϊαθαῖαν, 901. 

διοῦγίηιξ ἀὐπητο ἰδ ααϊτας, 91, 
ΔΙοτβ, ἸοΣ Ιου ἀστι ροδυδθε αὐ 15} πὴ γίνθη ἀπ τη, 

5. ΞΘᾺῈ τι ποτ ητοτιλίοτα ψποί[8 Ὡγοναγ γα νυ, θ20. ἴοτΒ 
οὐἴαβ ἐσ π 1 15,313.ΔΊΌΤΒ Ὀνίαν  }61}5 Κα μθγι τ θι5 ἰδ ηὶν 
μογΊ Βα 5 ἀσνοναῦθης, 810, Οὐσά αν Δροβίσιϑ Τίσι, τῷ 1, 
}ιρφπανλ πῖον αὖ ἀαγηο θη αἱὲ ον φῆ, ἀπὸ Ἔρῆβα τῇ- 

το Πσοπάσπος 61 ν Οπδὴι διονζοια ΠῚ μα ἄο Λάδιῃ, 
ἀὐΐαγαν, ἢ σονροτῖβ, 133, Πα], οὐ ἀθίπναι που βεὶπ 
ανατὼ, ἔπιαν οἱ ἔα ἀσοα! ν τις, (Ὲ3. Ἰὐχἐὄτριϊα πο Υ 5 
δὲ ςοπτρίοαϊα ΟὨτιδτασῦν τὴ Τότ σαι ἰσβορη ἡ δα ἔσηι, 214, 
πὰς ρα τππότο, 51 ἀν [αὶ ἀπο τ 85 Ἰσδιλαν ἀδΕ 5 0 1} ὁθβὰ ὁ, 
αἵ ἀτβ ὅσο ἐογραθγαί ὀνυμιεγεὶ, 21Ὁς 
ἈΙογί αἱ κα Ομριβίθα οὐ ασίοαῖου γα  δο ΠοΆοτα δου ὶ- 

Δ 4} οἡ Αδεν ΠΛΙΥΥ ΠΥ τωσηραὴ ΤΑ {1 [110 τσ 
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ΟΙηδιεύραῃ!, θὲ. 1 σποηρ ει διοία το, βιϑὶ ΤΕ ἢ]10}- 
ἐπὶ ἩΠ ΡΥ ὰγ, σι ἴῃ ἰογιὰ «ΟἾ 1 νο ἢ}, 90, 
ποδί ἐπ! σεμ απ Ππ1 ββη]. ΟΥΤῚ, 17: δον τηρ)ε 
ἔμε ἐπα ι ἢ ἰθ, βομείος 36|ς 

ΔΙοξὸς ἃ δὺ ἀρθξαθιε, ὁθ 0, Εἴσατα ΟΕ ΞῈ Ομ] [ἢ 
απ αἰ λα, 68. ὅν 7, αν ἔῃ το πον Τα βηγα αν, 
τ} 8 05} [6 ΡΠ ΕΘ. ἐδ τονε φιίίις ἐν οὐ φεβῆς 16, ἔλι1|85 
ΤΆ 115 ΟἿ 8 Πτοσ τὸ τη) } τ ὦ ἢ; ΙΓ. ἐρύοῖν ον ἀγα δσ 
ΠΠ ἔπ τὰ οἱ, ΘΗ ΜΝ Πα σαν ο᾽ 11 ΒΤ ἘΠ Βα }} ΒΤ Έ ΠῚ} ασεολμις 
τὰ. 11 0.1. οὐ) σοὶ δεσιαιθόθασι, ΤΥ 0, ΤΙ ον οε ΝῊ πὴΣ 
ἴῃ Ππσττὸ ἐπε σε}. αὐ αἰ οταψη, ἐν ἘΡΈρε νει οὐ 0Π}π 
605 τυρὶς Πσυτοη δα ταν, ἐθῶν ΕΠ τισεα ἰὰ κοῦ 
μέσ ρ πινξπτα, ἐπε πα διίτει ΕΓ ὙἹῚ ΠΕ 15 ραγξρ, 17. {τ 
ΒΘ ΡΓΘΟΜΟΌΙΒ ἘΡ ον, δὴ δὲ ἀγα ΟΠ απ, κϑώϊσειε δειιμ 
Νασο σορχυβορήοηα, Ποξίστεςι δοιδεί μυ ΕἸ Ο ΔΊΥΓ6Ὰ ρτο» 
ππ πονὸ γΦΙΡ ογα, ΟΝ τ ΤΟ πεν ετογιν ἢ. εὐ αἰ κανίυ, 98, 
ον ποτ σ πον τα ἀπ αλ δὶ λα ὲ αι ασξ ρῶν 
ἀξία ἔσο ΕἹ αὐ 3 νασς τοὺ τίᾳ ἐρσ  λλὰ τίει ς 
μὲν Το ΡΟΝ ΤΙΝ [ΠΣ ΚΑ ΤΔΊον ἐδ ἐΕὐλτας ΔΗ Πιπισας 
λε δὲμαι οθ πὸ δείαισγο, οἴ τσην Τρηε]  σισα τ [ἢ 11 
παρὸν ἰρϑι λοτ ἢ το Δ ογὸ ρισεσηλσρ, 110. ΔΙ εἰς 11. 
Ἰρὲ {αἰμη ποι τρηροῖς, νι αοτείμος, ἐεεις, δ μηνὶ, λοις 
γοπορηξτη Ος, 5 σὐπδαυςι αἰ το ϑς ἘΧ με ξο μ10 Κρ ΤΠ 5 
ΚΠ} δἰ ἀμρείδιοι τ σα νοι τ ἰδ Οὐφογνα δες Τὴ 

Διαἰτον. Ἰ ποτ γοφρετγ εἰπε νϑο, 471, ΔΕ ΗῸΡ 
ὈΓΙΟΘ ΟΕ σα ΠΣ ρεσοαι!ς δ Τα ΡΤ ς Γοσιεπ τι, {95.. ΟΠ ΡΞ [8 
ΒΡῸ δ. το τ] γὰ5 ἀξ ροτἠ 805 5, Δ επ πα άσα!α 
τ νἰθι Ποιπμοὐ δι αὐ σι ἢ ἡ δὰ ἢ επιαῖαις οἱ ν  οἴεθηα, 
Ὁ.ΔΠῸ το 8 οἴη πὶ αἰἰα! νοστθ ΟἹ γισσο αν 5 σο ρ ΟΡ [6 γιθ.' μιαν- 
αὐτου ανι δαϊν, Ὁ. ΝΜ ον οβ ἀπί! ἃ5 1 πόδι τα μα] 
εἰ το βάν απὸ ΦΧ ΒΕ ση}, 38, Π͵ΙῸΒ κα δὸς ον πη αν 

ἔα πὸ ἀπ! σσμεθι, Ὁ, [μ6- (ἀν Δ Π 5, 3.99. ΔΙ ΟΠ ἐγ 65 τὰ σύ δ 
4}, πε αθα πε, ΚΕ} σοθῖ, αἴ τη νερὸν ΜῈ Τπ 0 νῸΧ 

πόὰ ἐΧαϊ ]αίαγι το, 11 τοῦ Ἰ ο τ ἀρ ῆηδε τοῖρ σπρὶ}ς 
αὐ ἰδῆπσο μοβέϊαιο, ΟΣ τ ατα, ἐς χα ΔΙΆ ΠΘΤ ΘΟ Ὧ τὰ- 
οὐδὴι ἰτσότο ἔμτπτὸ Π8 ἀπε λππὸ εἰς ΠΟ] πὶ φαΞ Πα ΐος τὴς γι- 
δὰ τ. ἔσθ, οδάς ΧΧΥ ΕΠ ΞΟῚ Οὐδ 5. Οἱ μγο  8 ἔμ νΊξοτΒ 
ἀπ αν ποτ κατὴ, π8ά, χα 

ΔΙ ογοα ἢ. ἀἴὸ ἀχνγόγιπι 6. ΓΒ νη ἴο σαι υα πί 80 
δὲ δι, ἀροΐτοὶ! νυσ ἀσσητίαξι ΘΕ αν, σὐῃ!ῈῸῸ6}}, 
Οὔτ ξξίση δὰ τη οσπ ἴθ αυφτοθ! 65. ἢ υδπς, οι μὸ- 
τ καθὸ ον αββολῖ, ἀθοις 910 ςν Ἰέασισαν ν ΓΒ ἀρόον δῇ 
θη δ, 511, ΔΙ τ 9 ἢ στοῦ δι, ἐρ τὸ βογγοσ αι ΓΌγῃ 
ΕΡΡΓΑ 1, 9511. Βαβο οἴ ἀῦ ὙΜΙΟΓΉΗ, σαν τς ΕΘ ΤΠ] ΟἹ Ἡ Ὲ 
ΟΡΕΙ ΚΟ ΠΥΟΣΘῺ κασογοίσε, 5}1, ΟΘῊ15. 10 515 σΟμεΡ οῖ 8}, 
ἄντ ἐασε ἀο 5 ΕΠ ρα ΠΕ σα ἡςγὶ ΕΠ, 
ἱΜυτὸ δὐΐητο ὁξὶ ἀὐρονο ὁπ Πἀπεῖα  Ἐορέμε γερνάςηι 

ἐμκμνῃ, ἄθυ, 
Ἀθμεδ 5 αἰ αἰ τ 261] Ομ εἰ αν ἢ ὅο Ε18}} σορτοποι- 

ἀεαάίτσε, αὐγὴ πα εἶα, ΕΣ δι ΤΌ 18 6 Ὁ μεθ πὲ θρκΣ- 
105 ὩΡΟΤΗ ΟΥ πσθηί θα Τπρτθ, 68. Ε]α 5. γε] πο ἢ ἀηθδ, 
ἀξ, Ορηυηθ Ὑ ΠΕΣ ΠΤΕ1 ἃ ποι αὐξ πον ΦἸα δόίονι μο 118 
γούνασι 88, ἘΠ β ἡ Ὲ] ΠπῚ ΡΔΉΠ] α1}} ἰδίοϊα σου θα ας 
ἐπεργὶ ποθι, [94 Δι 8 150 {γι ΕῚ Γσ τ 5 ραῖς, οἵ οεβαι- 
τ Παρ 6} 1 Ππτρὲ αἰ δεῖ ΟΡ ] Θ θ σκτ 9. Κ(ῸΣ Ἰέ ρος 
ΑΙ Γασ πὸ μα ἰοϊεοίον ἐν αἰ σε θά, 95 Πα ρον Ἰαυἴοιεία, 
ΚΣ Ἀπ ἀπ νογεβ [ΒῸ} ιἐθοῖτηνα, ὧν Ομ δὲν μχηοι 8 
δεὶ πα 5 Βοχ θαιμι οὐρα με τσ γι τ αἰ ἤχαιαι σε ιι- 
οἷν γϑυ αἴ ἢ νεῖ, σι, ἈΠ τὰ πὐμἱ ν οεκὰβ. ποι αν αὶ 
ρον ΟΥ σελ Γρ ργ 5, Ἰξῶς ἢ δοιὰ ππρδο (Ν δα 60} 
ται ἔπκ ΟἹ γομραταάίῃςς ΞΉΘ ῬΡτὰ σὴ β ἠλπαν ἀ1 Ἑαϊπαξ τον [ἀπ 
ἐξὶ ΟἸερίε αι 8, 02, Ἐξ (ἸΕ]Ἔτ πε, στ θαι δέ Ὁ 1π|1{} 1} 
ΟἹ πον 6 πχεύϊιαι ἐδα]τοσὍ: ἐλ ιι τ 01 ΤῊ] ἃ δ8]- 
εἶξε εβ οἴ ὁ ἢΠΠῚ 1} αὐτὴνς Ῥάσς, Πα νεδ γεε σίρε ΠΡ γᾶς 
σα ΙΒ 4}Π [στον δλν με α πὸ 05 βΘΌΙ ὁ ΒΕ στορη 
ὁρονίοι!, ἡ ἐς 
ΜΗ ΡΆΓΉΡΟῸΣ ΒΟΠα ἴὰ δεᾶϊα μυγνονίαη!, βάν, 
ΜΈ ΞΟΡ ΟἹ ἀρὲβ τ ἀπ δι Τὰ θα! οὶ μοβι, πόχθν γον νῖ- 

ἀοσθ οκ ΠῚ ἐσ 1. γῸ ἘΠ ΘΟ Ο115. απὸ εὐ}, ἐδῶ, 
Δυρζοῖ 80Χχ πυρηξι θα θυ! σν πίε γονηνίξου τη, 

388, ΤῺ οἰ} 08 τὸ οχειγήθαι, 88. (Ομ εἴ] μνοξοῖ, 988, 
ΑΙΎ ΡΥ. ΟἹ ἰού μὰ σία οΠ ατὰν, Ξ6Ο, ἐσ δ πεντα 

γ}]1ᾳ δετιρί γι (υβΠιποτήτὴ ἢ αἰ σγη τον τ οίσαι ΓΕ ΈΒΗΙ, 
“ὦ Βοριαταν ΟΠ ΡΒ ἀξουσπηούον ἀνε], 198. 

Δί νβεορομῆ 8} δ᾽ απ ν 0} αὐ Ποῖ μο! ἐξείπιτηι α{Π|6 8.3} 
ΔΙ δε συρησ σα [6 ἢ ἐπ 6 5 (πὰ, ΚἹ σα" ἃ Δρρεῖμο, οὐῶ, 
"1, ὅθὰς γα σχνῖςς, ΘΌΠΞ, Β6 0 π ἀϊο!νηα, σα γττιν Θέ μα 115 
ἘΠ 81 ἀρὰ ΠΕ δι ρει σα 1 Πρ, ΟΧΎΠΣ, 
Μυβίογιη σα σμηδισαῖδ ΘΟ ΟΠ π αν δι πιθτηθα πα οσ τς 

ἄθπα πον σοσασαι ΤΠ Υ τογία 967, ἈΠ μκέσγίος οιοιιῖαπ ον 
τ Δ οΥ Ὧ1} δατοίσε  Πονι 1, ΛΕ  βεολῖη αι ἼΡΊΠ1- 
ἀπ6}8 ἀμ δοΠΟ 8. ΟἹ μο πβ σου ηξσῃιν, 19 ΨΟΙ ΕΧ 
σαλο ΒΒ π σ ΤῸ ΞΟΡΓΙΓΟ τ πε σγεεξ! δύ α πὶ ΠΛ Δ ρΥοχὸν 
ἘΣ τατος ἐθβ ΜΤ 56. νὴ 1 ειιῖ, ΕἸ συ τ δα απο αἰσὶ 1} δἷ- 
ἴστρ ΠΡ θα σὺ απ μονα Πρ ογοι τ, δῦ, Ἑρονὶ» 
Οὐ Βα 5. ΟΣ Ἐ0 ΠῚ ἈΡΙ τσ μεν είδγηι τα}. ἐΠ 416 }15 ρὰ- 
πέσον πὸ σης, ἀθδὰνς ἢ ον ον ΔΓ καππ Λα {πὶ ΤΡ 
3815. βαα]ο ἀπίο βαχητβαμιαι γαῖα, 03, ΔΤ Κ ΕΓ ΘΕΟΣ Ὸ ΠῚ 
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βαροβίθο ραν ΡΟΒῈ ΘΟΡΆΤῚ Εαϑγοοη0) ἀΠ͵ΑΙᾺ, 508, δῖν- 
δξδνι νη ἐπ αι τὰ 5. ἐπὸ Τα ΠΟ 8 μον νον ἀθρΓΟΡ ΤῈ 
Δα βεσι οχ Ἰοπλαν γα, δος 

Ν 
ΝΟ σού σοι ΟΣ ΟΓΙ Στ] Ὁ Οξξ8 γοσύῦοι 6.5. Ἐσροὶπ 

ὁΡ 15 ΟΡ 30ς Οσοροίαι ξεαῖ μ!ἃ μευ ποτ, Πρ Οβτεως 
ΕἸ ρει μαἰανίται πθβτην ΘΟ Ν Ὴ 91. ἡ ο ν, Κα ΠΟΛ Ἀπ} 
οὐποιίσανιῖς Πυ γα α τὰ οὐὐ ἰο᾽οθοα πὰ. Γ ΘΠ ΉΠ0 
οδναιϊοηπβ ἀολσθαν, ἡ, ΜΊΠῸ ὐογῖοβ μ8}} ἀἸἰσσβ σγαϊ, 
τὸ ἃ 6 Πη πο πἰσξναι εὐναῖς ἤστοῖ, αο ΓᾺ}}Ξ ὦΣ 5 ΞΟ ρ}1: 
ΕἸ τπρ ραῖίίο, δ τς ΑΧΘΘΟΥΕΙ ὁξεὺ πὸ πε ρΉ ΠῚ ΕᾺῚ- 
ἐδ, 201. παι ρυτοοίμυμη ἐθοα ἰστα ἢ. γύρνα, εἰ 
ξε]κα ἀρ ρολανίει, ζ01ς ΑἸν δὼ σἰβίο β α απ ρϑ ἔπ σ 
ΤΣ σαν ΟΠ πο πέάθι γοόόθες χύῦςς σθαι τοβτγασ ἃτ- 
ἢ τεϑο σοι  ΠοΉ τ, Εὐᾷς στ ον Ὁ Ἰρξῖ αὖ σοι δῖ σ αι 
)επ μυσοδτλογοι ΚΡΒΊΔΣΙ οἱ, τοσῖι ὀθ 1}, ὁ], 
ΝαΙρα ἡγαρπνία, 9 ΡΠ5 ΠΕῚ [δϑιι γορτοπαηξὺν τὸς 

Ἰοχς οἱ τοϊοστὶδ αἰοθίσαβ, 37, 
Ναϊνι τανε οἱ παρε θλδ!ξ (ΠΥ 151} εοἹομε λα τ05. ΟΠ 

μον ίξειο, ρμοξῖοα οἰκίγαρίας, 511. Οὐναεὸ ἘΠΠῺ]} σα8. πο] ες 
ε ποι φοην μ}, 470. 71. 165. Να ναι. ΟἿΣ ε 
ἰπούτίμα, 3710, 811. ᾽ 
Ναιηγα Ἐπ 1}}85 σαρᾶχ, ἀοσοάσηῖίς ψΟ Βα 15. κα δ] 1 Ε1Ὸ, 

3... ἀτατ ἰὼ ΟΣ βίο παϊαλασιην ἰξεσηλα, δ᾽, νας 
γι (ἐβιαεῖῖο ὑπ ἀρραγοῖς, δὲ, τιν Δ) ΒΕ. 15 
Ῥαιγῖπτι5. σοιεαῖξα οἱ, ἐς Ἰεδγαία, δον πὶ υδνο, γμολξεῖσ 
σαι ἠοῖ, νι 

Νεῖνς ΔΊ} ΠΕΡ ΓοοΒ ἐῶρο τἰγρηίθ ἀδείμηαι!, 1764 
Νορια οχ κάθα Πἰς 14. 
ΝΟΥ θα ἐφοίθτα πα. ΠῚ ἀαγοην σαϊθην αὐ τη Π{φ- 

ἀκα, 10. 
Νυμηχοηί α ἐπ ΠΟΥ, Το σοῦ ο Τα ἀοῸ5. ΞΡ Ή ΟΠ 01 }- 

πυῖΐ νου ]ορίαε, 98, 
ΝΟΟρΡΉ ΣΑΙ ραβ Δ ρηΞπ 0) ὀοΡρροῦῖβ πα Ὁ ΠῚ ἘρΙ δε, 

οι δοίρτα Ἰ οἴ 0}, 19. Ἰξφο ο θα οάσεα χὑ} σοι αμεῖ, 10, 
13. 1ν νι Εἰ5. αξοατβ ἀρ ζεῖ, ἀπ ἐσ ρογο 6 ξὰπ 
ΟΕ ΟΠε ει δ Ἐ8 οἱ ὅς ἸιἈ ΓΙ ΕΙ ΤΣ. ἀπ Υ ΞΘ ΡΠ 5. οὐ α σθαθίμ!}", 
00, θη: Ἰύογιιθὴ Ὀ]δηο ταεἰθ5 πον τβο τ, ο Θὰ τὶν 
αν} το μέ μα}, ὅ00, ὅ88, Νουρμ. ογυοι σηπ ἀ αν νὸ- 
δἰθ5. το Τὰ ΆΒΟΒΑΙ περάοιβαῦα, οὐ, 

Νιρεβίουίαβ, ο Πύμἐ5. ΝΟΒΊΘΡΙ 5. ΠΤ ΠΕ. βηἃ Τλὰ- 
ΕΠ 8 Ν ΘΕΙΟσΤ Ἰα60. τοῖα ἢ εὐ ον]όρθαι Πρ 6 0 ΠδξΊ ) αν, 898, 
Ἱξ παειησῦι σοῖο ἀρ Ογγάτ σαι, Τθῳ,, 
Νίκον γε} Αἰ σοῖο ἀσπδη όσα αα μι σαμυβ ἀπὸ οἵα 

ἀτϊδο οὔτ ΟΙ ΒΡ [6 8. ἐγ ἰ ποῖ, Δ, 
ΝΟ Ππ|ρε ἢ ΘΒ Πσ8 ἴρτο Οὐδ αλ ομίξοῦ τς μαῦν 

ἔν τὶ, Γαριῖτι ἔγα απ ἀϑ ον ΕΓ ἀηπη αἰῦρι τλπὶ Νσ 
ὑδοθλἷ Ἐγ ΘΠ ΤῺ ΠῚ ροξο να οΙ ογ 15. ἀν πιῶ} ἸΙοσῸ 
πειρρλἊ 1}, δός [ας πομ ἢ 8}}15. σα! ροὺποέρο, ΘΥΘΉ θα ἢ- 
μὰ αἰ σα οοϊσξηνι ν ἀργήῤίυ, 8, Νιορ θα). οὐλοὶς 
πῆ. ν τι. μὲ ἢ ΟΠ} 81. 

Νίσε μιόροβ (δ ξίικ αὐ ἀὸ ὈΥΡΠΠ ὁμοῦ. τοίο- 
γα, 0, ἘΠΙπεδ πιρτι ἀμ 5. τυ ῃν, 301. 
Νίσου ΡΊΓΣ σα. αοσθεβῖθα ἱπσογ ΝῊ, 78, 
ΝΟ] ΠδΣ. ἃ Ἰερῖσιο ἀρε 40 πδιο!αί ρθη ΘΕπὶ ΤΟ. - 

λιοπκὶ, ὁ. 
Νικεδιν ἃ ῬΟΡΒΙΑ ἀπ αξθν σρθσαῖα, οϑ δι 
ΝΙΧ ΟΣ δᾶθὰ, 180. 
ΝοοΟΒ ἰάθ ον (αἱ ἀΐοῖ ἀποίαι, αν. 130 ΝΟσΉΊ στη ἢ{}- 

ἐπ5 (1 τοϊοο τ 05. σατο 5. ἃ ροπθ, Δὲ ππ σεται - 
ἀπιτὰ οἰσηατα 0, σου νουνία ρόσσαια, 139. ΝΟδίρ 5 Πε}ὲ - 
ἀπ ἰ05. ἀπο 4 οὐ  θ. οἰ εγῖβ αὐ βισσι 
εἴ! 130, ΝῸΧ Ῥαεοιαῦῖς, δἴα5 ΠΠπ ρα, 1Ἐὸ 

Νίοσ το οτΊΡθαρ, 0 ν ἢ Θ᾽ απ ὴι [ππ πὰ τ Βοιηϊ- 
χη ἀξ ΟἹ ποτ μου Π ΒΕ Πἰτλις υθςν, Δίου ἕὰ- 
ΠῚ θα, Ἴ Π5 πο μὶ (ἀπ βέιι μα ρτῖξται ἐσ γονο ἰσ- 
Ξοθηθ8} 8 Πρόύγδ,θν ἀσοίγι μα νοϊσγιαυ, ΟΠ, το, Δίορ δ. 
υἹηείαν ἔσητα, δύσις [ἃ θὰ σορατγαῦ! ἃ ΤΠ ΟΡ 5 ψ ρι, 10. 
Νοοίθα, μονα βείατηις, ἐδ 1. Χἰσπατορίαν, ἔἰυοραίονν ἐ- 

ἑαίφης ἰός ῦῃ, δ. 
Νοὴτός οὐ βιση σοῖς ἐρτμὶ αἰπόλος δορ]οεῖαρβίίσος, ἢν 
Νοόβεοας ) εὶ πΒ}}} μα [ΠΤ ξα το τὸ δεῖς σ, ΟἿ γα 

05 Ὁ 1 0115 Ξα πο ροτοσθ, ὄξος 10 αὐτή εἶξ κπσ οί! ἢἢ 
οὐλ8ι ΠΟ Πα ον Ἰρδὶς θῇ, ΝΟορὰ. [26], Δ ἐὠεύές, οὐτα 
δοε  ὴ5. οι πἰσανσιας ὃ, Τὃς 
ΟΝ θσα {ππέξι ἃ γναιγι εξ ἔπ μ6 πὶ Βοῖ]α, 119. εῖα Ὁ 

1:5. 4] τ θσο ταετῖεο ΠΟ Ὴ δ ογασὶ, 2. ὅμὸ (1- 
Βύτος 5. ὰ ναὐμσο ΠΕ ΘΔ 8 ογήβούγζαιβ, ὃς 4. ΑἸ Ζαηπ- 
40 οἸποοβ απ! τη] 88 Ύ]0. ἀσματα!αξ, ΠΙΘγοπο]ν 
Ξογίμείξεα ναδθῖοτ νγ5 ΤΠ πὶ γε νίον, ὃς. ἅν ΝΟ ΟΝ 
ἃ παρ ἠεαιπ πὶ Βαλο ρθη ργοίβείο, νοοαιύλυνς δὰ 
ΠΣ ΠΙΆ λ 81 Γ᾽ οτας, ὃς. ἴ ποία, ἀφάδγαπὶ, κα Παρ» 
βνασ αιν Πϊὰς Ια 115. ΠῚ οὐ ΒΗτρ ἔχοι, ἢν 
Νοι πα 8. ̓ἐσε]ρηο αἰ, ἀν 
Νόδῆμν, "65 ἠομδιι το ναπι} ΠΠΙ ΧῚΕ 0} ἀπὰ ἀπ Ὸ μὰ β- 

515. δεῖ (εν Ἰδέ 5,, ἐν πος ρρορμποίαίαῃ), 195, 
Νοναιαμὶ πο ἴδῃ ργὸ ἐπτογϑι εἴπ παισὶ μσὸ Ἐ ἢ πη τ οἷα 
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θῖν οὐὰ. ΝΟ. ὀρρυσηθυίν ἃ Ογγα ἴα οαΐθοιι. 1 
1851 μαηἔϑεας εἰ τριμ ββίσθε ρεσθατογαπ, ἡμητη 1ἰπ 
ϊξ ργφθισαι,, ἀἀνογξανῖ, χθὶ πο) οοβ δ] κα νομίσῃ ϊος 
τοΡα χοάς, ὃ, δροσ ἀλδ απ θ 185 σομ ον άνονο, δὲ, 
Νοναϊίασί ἐρίβοορὶ πὰ Ἰϊοοϊυκίοτ τορι αἴ 6 ἰ ἐπνὸ ἸῺ 
Βερδηψ ὁγοστι ΘΟ πο μὴ Πρ] ον χατο 
Νυ] 5. ΟΧ σοποροίο δόρ Το δίο, ΠΡ σον. παπᾶ 

ΕᾺΞΟ θη οἱ να] 81. 10. Οὐ θ΄ πδ΄ νοιυσωαι ομῖπ 
Ὠἱους οὐμερηάίῃ, χθν ίαείαΣ πορῖθην ὕσατον οἱ οοὶος 
τρὲς 130. Νιυυγδ5 μη γί μάν» παν ουαΐπι. ἀδοση σας 
ἔστ} ἐπ Θ ΒΟΓμἱ, ἰδ ἤμξοὸ ὐπιαίωτ, 817. 
Ναβαυ. ἐλεεῖ (αἴ ὀρογαῖβ δεῖς 21 Πι Νυ α 5. Αδαια 

πο γορεθα αι ατι 412. Βα ρεσαπϊ τ φογῖῃ οὐ 
15 οὐνβίαῃ, δ γα ἀοτο ποῖ, 212, 
Δτονμπεωἶμς, ἸΟΘΙΚΒ ἃ νη ἶβ οἰζα! αὶ εὐ ποιμΐ 
ΟΠ] γᾶν σαντα δέος δυμὲ πεν τ ν ἐὐ ΧΡ ον 5, ΠΠς 
ΝΌΡΕ [μα] οομ τη πονος ὅσ Ἰωπη οι όρά! ἢ Πἰσοτ τ 

{ππ ρτυθασιε φυσι Δ ἀρῖθυν πατροι οὐκ ργοπαί, 
ὑἱ. δεσυμάδὲποὴ ΕἸ} Το ργομαπάις, βοὰ ἱμποβύθῃη ἐν 
6{Ὁτὴ15 μυορίον Τυγη] αν 1}5 σελ Ποῦ ν ὑδι5 ΠΟ ὉΠ 6 
σαν οι ἶβ ΕΛ δυκ  οαῦο Δαν δυαεσυιδὰ, ἰορτγος- 
σ᾽ νότῷ δὲ ητα πίτταν, Νυνδίηη), ὃς. Νυριαβ ἔρτεϊας ἀν 0}}1 
6 Ρας θη σαν δυστθος ἀξ ανογο, δ. Οὐ} δθ ΠΕ κοῖς 
ἰεμα,04. Εὐώο Μαἰτηο πἰλῃ). δα ρὶϊ ἀπάγει δα Εἴ 
τ πρῖι Σ  0 1 8} 15 σα απ ἄἠνοσειο, θα. Ναρι σνϑοσοΠεῷ 
βαρ ϊεην ἤσογαϊγοοθ, ὃ, ὅ9). Πανσθι ἐν ρίοναϊτον τ ρ6 πη] 
γοξῖς ὀαγοῦβ, Το δοΐαβ, ἃ. Νυρμ ας νος σαι ίνα, ὦν 

0 
Ομ ἃ ΟΠ 5Ε1 ὐσα ΡαΙΡδΘΣ. δισμ. ΠΙ ΤΠ 5. οὐ νὸ 

Ἰαᾳἰατία, ἀοὰ βουν ἡ ἶς, συασία, ἀπ ὁχ ποσδεβ ταί, 21ὸ, 
511. Ἐς τί βίμε, 
ὑρειν! Ἰ)εῖς ἐράτιαμι ὁδι μγανασ). σοι ΠΟ πν. αὖ 

αοἰϊοσυτη, δ. 
ΟΡ είτε δασίογαι δα ἰσοξογδϑ ἘΞ ἴα νοσσία, 4 ἦν 
Οεείθεβ. (ὐν βία ἐὸ διὲὶ οὐοἰάσητοιιν ξαΐ παν ασγομεπε- 

ἀπε πὶ 807. Οὐ δε ἐθΞ ΠΣ ἰομεθγασαι [σὐὰς, 
ἐκ τ 
["} 

ῷ 

Οσυϊογὰτ σοπίογιδίίο ἐτήρει, Ὁ τίσι μὲ αὰ- 
ἀπσπὶ ἢ 1 οἷβ δι οἴου 5 ΠΡγοότ αἰδιονίθα, 188. Οση]ος 
ταπι πλαΐον σαί δαιίαι Πα, 306. σῇ πὸ μοοοοραῖ, 7, 

ΟὐσΓγαμι Ἰχ αὐῖὸ5 τοβοσοίητ, {δὲς 
ΟἸσ Ἰπα 15. δ᾽ νρτθὺ οἱ σορτίαιοηος θ 29, 
ΟΠ βοο ΣΟ ΧΙ ἢ ἢν ὁὸ σου οηδάθῷ, 7} βθασαθι ἃ 60 

τορταῦν οχαροοίει, Ὁ. Μυμα5. τ ὃν πο οἰϊοηιεἰοιτός ο Ὁ 
ΕἸ ἢ5 ΓΕ Π δε απ αἰ ΕΟ δ: οεεα ἀσποιθα, 950. 
μοι ἀἩΤοταπς πὰρ ἢ. ο5. φοπημι υστατ ΟἸ ΘΙ ΕαΣ 
40 ὃ σα τὼ ρα ΠΟ ὩΣ 1] ηλτὰ5, 90, 

ΟἸοθαι 10 οἱοῖπ 61 ἐσ ἀππνας 90. Οἴσο εἰμ δίμγ [ὰ 
ἔροῦξα ἃ οὐείαηασ δα οΠ Ποαίο 6], 321. [166 (οπῆν- 
αν, (σίγα, ποῖος Οἷεο, δτογοίχειο ἀααστὰ, τὶ 
στ 5. αὐἰειυθπαι, δαὶ (]β τοὶ ἐν) οίΐθι. εἰἰ, 912. 
Ῥραοταίογα αι νοδι μία ὑσραγκὰν οἱ ἀιργοιο5 Τυμαΐ, δ᾽. 
10 ἀπ σοθασίαν τὸ ἑούμότα  ρθχτα], 31. 

Οἰβιοία5. να ροΓΟ 8. ἰβοοτποῦΣ οὐ αύδνοθ οὐἰογοθ δἀ- 
ἈΠ 6“ νὶ μο! εἰς 6. 

Οἷἶνα ἢ Π ΚἼ ἢ 18, Ταύθτ ἤκγεηες 18. 
ΟΠ νἀσα  ᾿π0}}8 ΕΠ ροϑοι νγα. ὧἀ Ογεδα 61). Εὐλινβν δ, 

3117. 106 (Πεεῖκιπ σου βοδηᾷ ει ἢ οὐΘΙοβ, ὅ8, {186 ἔπιον 6 
εἰσίν νιν ταξὶ Βτίξτααιι οἵ 0 ἴῃ ἘΘΘῚ 5 βοθιεῦ- 
ταὶ ἱπτοοδπβ, 9 δι Υ ἐξα πος τὴ ποτ ν τὶ δ δηι 
41ὑπ ΟἸ κ ΕΣ κα ΘΟ] 05 Δεσσηι} ἀΐσοτα ποθ}, Οὐ σι να, 517. 
{(τίβει τὰ οροῖοΒ δβοροση 8. νοοι σία σοπξοι νη, 211. 1.α 
παπ αδην 0 τὶ μοίπασγρ, 5[7ν Εἰφοϊο δῖα 600 ἱπ σοὺ ἐη!- 
Π}οαξα. Ὠσδ απ) ὁχ ὁα. θῆρίο. ἀΣ ΟΠ ΡΙΚΕΙ ἀβοθμ 6}1}}8 
νεξεῖϊσιδ ἡπαπ Πσθαϊ, σομ οἀ ]ΘΓαΣῚ ἰομίνο ροι ἔς 817, 
ΟἸΣ τ ρἷα5. Ζυλ} 861} ἀρ Οτοοθ εἰ αν πε νας 015. 
Οὐ 8 θοἢ οδὲ οἰ ζοη δ ηάπηι, 70. 
Οιωπὸβ οσπι δ Ῥδοραῖο ἀοἸσθ Ε οἵ ἃ Ολεγεῖο, ΒΘ], 

88, Γτὰ9 Οειβίαυμ, Ποπιο. 
Οὐ μοίσπα ὁδὶ. (οἴ οὐ μη5. δοτυϊπαλασι εὐ; δλχιο 

δυρΊϑοῖα Βεδοῖ μολθεία!ς 432. Νὰ, ο5ὲ ἀ9] αἰμνιδ γ6] 
φογρογὶς βο] 5 να πδὲ μοι σείοτουι, ἐ» ἃ. Οὐλ  ροΐθ 18 ἰλο] 
Ῥεοξοκείο ραηθ οβ ἐσθ] δὲ δἰ ροβ δὲ πῶγοι σον. ὀρθὰς 

ἀπὲ, 121. Οὐμ οἱ μοϊουβ πα ΠΆΛΓΗΣΒ νυ]σὸ ΡΠ} φαΐ ονὲν 
γΐα ποίοςί, ἃ υοϑ αἰ 18, φιεὶ ουγηῖα απ ὦ γοίονέιο εοηἐσιοίς 
δπκία νἷαν νοῦ παντοχράπως Οιγθιογοῦ, 10. 

ὑμουύσιος, οομπιεὀείαν {τ αἰὶς. ἴθ νὸν ον ΘΞῚ αἸνβαζαίη, 

κοὰ τοϊδξίνα, 580,981. Ομοίουσιος ἀρι Αὐΐδηοβ Ἰἶθ πὰ 
ὁμοούσιος, καχι. (ἰάουν ἀρ βδὸοἴοβ  Δῖγοβ θσίο ποεῖ 
πο Πάτα, χχχας ἰώ, οι βία α] τα, 
Οροτγα ον βαβ, Ια] Π σοοΓΑ ΞΕ δ ΠΡ ΠῚ 

ἀθδηὶ τοι α, δι, Γυνριισοιη πε τΊ κι ὁρογοηυ δὴ ὀϑίσας 
ἀππς ὅ58,1ι. μεν ο ἐγτονῖς, ἄθο βΌῆξα ΘΕ Γ᾿ ἐὶ ἀ3θος 

δ οι θοῇ Δαλαια ΡΞ νονάτη γι βοὴ οἱ {05} γοσιθ!, 

18. μδρα ποβίγα Πινεἴηι) Βοξίσαι εἴξεορτο 9 δεεαΐξ, 

58} οἴδυνδθῖία Ἰλονηίο!, τη8., Θρογανα διόγιιαι θα π)Πὴ 

πο τϑοογάαν τοραὶ Ἰαῖγο, 191. Βοαα ορδγὰ 5:8)6 τθείὰ υὁ- 

ΝΌΟΝ Ν ΟΥ̓ ΟΜ, 169. 

οἰγὶπα ἤθ0 ποὰ δὴ} ποσορίη, 1, Ορδύαν Βοποόῦραι [πχ 
οογὰαι Βοι Ἶ 5 σον το ΠοΠρτς 20. [ΒΟΉ 5 ὈΡΌΓΙΡῸΆ 
οτοτοι σον τα ρ θυ κ Ἰοπαθαι), 989. ΑἸ ΞΟΟ ΡΛ αν 
ΟΡ ΒΎ 5. ΠΜ.Π1|3. ΟἹ, 506} ἐρεν Εἴ ἐὸ πππθσίμαηι, ΠΠῖ5. 6 Ἰῖ 
να ἰφρ ἀἠομλῖο, Κυϑ, Ομ. ΡΒ. ΟΠ ἐκ πραπ 
{πη πΡ ΡΒ ἑάηι, οὐτεγε, ἀκχχναι, Ορυτὰ Βαϊ απ, “16 
Ἀπ ῆὰ, 

ρ] {τ ἢ ΒυΠήλα: ΟΞ σολαπι σοη 5, Ξρῖλτία τα κα τι- 
οὐ ὴν ΠΣ  Ὡλ σε. ἔδιιληδη ἀἰοοθα 1,946, υχοίη απ ός 
«πὐοθλν ἀυι Πρ ὩΣ, ΟΣ, Ομμ δ ναιῃ νη ΘῈ ἐπακ 
ὅδ γθο ἀσθ}ρ σρίητο, 5, ΑἸλα ἢ ΠΟΥ μου σι απ ποὶσ 
τῶν σα ξονοιῃ ἀἰσοναμὶ, 91. Θορρϑηΐοαν φο αὐτοί δὴς Ππ|- 
ΓΑυ ΤΊ 1 ἀἠασθνι 1. δῸΪ5. συ την Θ ΠΠ0115. ἸΠΤΟΤΣ ἈΓΕΠῺ 
κοῖς 517, 
ὕγάπο εἶνο ἠσβ ζοσθαστε, αασδοοίτε οἴορνχ, 34. Ορπεο 

Ὁ δος αὐχχνο Ογμη 5. ρόαι δαπὶ Πρὸ ἐπίπιι5, 3330, 
ρα, βγῶ νΊΝΘΏ Ἰ5 δὲ ἀπογ τ ξ ἔπἴσα ἐσύναθν δορὶ 
Ὡθι, 97. πλϑ, Ογαι ον μὸῦ βασι, 5.8. Οὐδ) οἷν οηη- 
δλασς ἡ, ΟΡ )σπιαέσα ἔΐσα ἐασι αι 
οἰταῖα, 8328. ΟἸἸ) ἃ 

ΟΠ ΟΠ ΟἸ γἐ- 
Ἰἰοίῳ 

5. δΓ-τ- 
Ρ εἶν ἢ 0 ΑΊΌΧ μα 

ἄγου θειέθτιςξ, αι ἀϊντθαια μγογἠ  ηλδλην οὐρίο ἴδγα 
ἘΠ ΗΓ  Σ 51. Δ}. ἀριμηδηῖο Γρυτο ΣΟ ΒῸΒ. ἀθοῦ γοξατγουν 
ἐἰοιβ ἄορῖοβ πηγαῖα τα  ΒΓτὐ]}. 3091, 1} ιν. δ ὰ τὸ ορήπῖο 
«πη [08 }ὃ|0 850, Ον θυ βίαν 0}} ἐσ οὐηα] 13 Ἰποτοξτοβ 
εὐξοντοοιίοι» ΟΒ. ἴπι5 Ὑὐζα ἰοε ποθι πον ψορὰ- 
σα ραθῖ, 91. Ογμοθος παθπδααι, ρμεμίία ἰτανπαταια 

ἐς δε, Εἰδεισὶ σοί τον, 214. Δ ησΤΟΡ οπξ ΟἸληΪα 
τὰ στα ἢ 10. ἀσοα ΝΡ Ἰηοίθευ, οὐ. ποι ια. [ἢ 
Ἐοοϊοόβίαμν ἐπωγοριρηίτποι ἤσύγῶθν ψοβίλαξο, 269, 
Ὀρκοσίῆμα ερίγίαβ ἀφ! απο, 322, 
Οεύσία. μάσῖβ φυ ΠΝ. ἘῈ τῶ ἀτπὶ μᾶτν ἐπ οι τη γαίας 

Ῥγαυθγυϊογ, 26. θα το μεῖ5 να}  σοσο, ὅ:0, [αὶ 
εὐσάσαι ΟΡ νου ἶβ. τ πτίαταν, ὅθ, Βαποιαον πὶ, βοὴ 
σου 6, ἦῷο, Βοροθο το, οεὲ,, δὴ ππαβαασ ἀμ α{πῸ 
φΟΠΟΙΠΔὉ οὐ ταΐξορι, ὅ9δ, μα, Ἰαμθία, οξθηαυξαγ, οἰπῃ 
ῬΟΘΙΆ γα οΠ παναν ἀοῦθαν, 921, 

ΟΞΒΘ ᾿χν νν 12, δορβυα δὲ ψανὲαὶ Ἰοτοο5. ὀχροτδι- 
[Ὁ 177, 

()5πὴ 1 σοῦ θόλο βαρίροΐον ἃ ρα σοὐ]  σαῖα, 88. 
Οὐἱοβὶ βου ηθ9 γορυαϊπκηπὶ, ἢ, 
Οὐσιώδης εὐ εἰ ῃ 1} 15, Ἔϑὰ Θυ ῃ ΣΙ Β1}}5. οἱ νι βῆμη!ξ, 210, 

Ρ 

Ῥδοὶς ὀδοιλοι. Ε{5 6 Οἐοα!αῃι, 
Ῥαρίνι οὐηὶ 1)». ττηξ, ἀπτὰ ΟΡ π3. 8 Πομὲβ τόσ 

ολτὰ οὐπάσθρι, σποιρδιμυ αι ᾿τὸν 5 οὐ πὸ 8. ἀνα 
γοα πησε, θθδς ῬΆΘῚ σα} (λυ βίο αὐὐΐα ΔΉ Ξμ1 5π8- 
ὁερεϊοιεοιῆ ᾿χὴ τἴ Γαγαγολος Ὁ, τας, 

βΡαραην 6 (ιριεαόσαιαε ΠΟ τ Ὁ ΒΛ Ἐ1, ΤᾺ ΤΆ τ] τ 
{9 ἴθ ἐπ ίοσαο, τοτυ στα γ ἀταιὼ {π|51 εὐ γἸβιϊδα τῶ, τ, 
ῬαΠΙθ5. οἱ Ἰππουδηλῖπξ με. ΟἸ ναγαι ἡπσπασθῖς 

46. δὐιβοθ13. δὰ διορθοῦν δάρηγ σα ἘΠ 5. αὐ Βαβι] πιο 
βδυγι δ οἷς ἀχχνιν 

Ραίμτα ἐσ πὰ ταμὶ Δ οσσαγγδηι νη ΟἸγ 319 ἀθσοῦ- 
ΡῈ τοῦ, αατίο αὐ λαμ ἐπίθα] νίκα, Ἰάῦ, 
Ῥάπ1 δὲ οχ δηπα, 130, ῬΑ οβ ηπίνηιτο ᾿ὴ αἴθ. ποιὴ]- 

αθῖεε ΝΠ λυ Π σαν (Δ στξενιε αἱ Θοῦ, δΌς τὲ. ἢ }5 
ποριΐθα δοζοι, χις 10. ΒΕΙΓύΒ πα χιτ. ΔΟΠΕΡΠΒΗ ἙΟΟΥΤΜΕΒ 
ΟἸΒΗΒΕΙ εἰσ σατὶ ἀοοσμπόναμἰ, αἱ τῆς 195, Ῥῆσ θρ οονὸ - 
μοβ στ! πη Γθ ΤῊ ΚΕΓΟΥΤΟΛΠ Δ ΟΒΊ ΓΟΤ ἢ}. 2.21 δα 5. 6)» 
οὐλαντριϊοβ 65} ΟΡ 5. (Ἐπ 3291. ρεῖ ΔΙ ονλνη ἔπδβὶ ΠΝ π 
γοβίατίου απ )ν Πυχν στα 5 ΠΑΓΆΤ ἰα113 κει 30, ΟΕ ΧΎΧΙ, 
Δα φοϊλ ὺ Οἵ ΟΡ} 5. μοτ τ  ο. ἰὼ ατταδλοιΣδ ΙΕ οι )1}1- 
τὰγῳ σχαχῖ, οὔχνι, ΝΌἢ 1 ν ΓΟ νη 1} δίαιτρ ἢ. βοσθ3- 
κα ΘΟ ιν, ϑ29. Ομ βρβα ἰδχία. ΟΥ̓ΡΙΠΕ τ ρΉΓΟων 
οὔτχκις ὔχχχῆν Πμ5} στ, σὸν (πὶ ΟΡγίδίο δα ΒΒ [, 
ἀαχχ. διονυήαγεβ, αὐ 1 δ ἢἴὼ ἐπ λονυίδο!, ἐαπηοθοθ 
ΞΟ ρΡΟΓ ἢν ὐφοίρεῖα ξυγραίαθ ΘΚ ἃ ΟΡ] οὐ η ἀη!ῶς 
(μὰ ρνηθοηξ, σσχχχ. πέσ πο) ατίβιία, ὡοτρὰς (δ τίσ! 
Παυτοχοάτως ἃ [ματἰπῖ8. 16 Ξνροῖο το τα πρὶ ἔδοὲ- 

πἰμοίοηδε σὰ αν ὕπο γοσο Οὐτοοῖ νοσα] νῖθ βα} 15 ὁχ- 
ορσιαλαν, 150, 
ΠΡαρῦΝ, ΜΙ Π6Ηκ σἰξοι ρθε, 107, 

ΑΛ ΒΟ 215. ἡ αὐὐτῦ ποῖ ρο θα Ὁ ἐπ εἶαν Σ ΘΑΤ θα 
δχρησαιο ἀἰδορθ! αὶ ΟΕ ὦ βοογεῖην αίας 106. 

Ῥαγοο σειν ἴα τείας ρέγηκ σαθοῖσα, ὅδ. νίαν 
“ὉΠῚ ἩΟῺ) δΆ] οἰἥηβ, 505, ΑΒ ρΟΠ εν πὴ ὅπ 8 χιοπηοὴ, αὐ ἢ 
κὐ]ροίνα, δι ῬΑσα ΙἐΒηδὴ ἢ Βρλ να βαηρῖο αἱ δεδροτῖοί 
ἀἰδεασηιφθ!, βή6, 2 Ὁ. Γ᾿ εν} 5. ἰκι οἷς οὐο 
εἰοσθαν ἡδο αἴα!, 948, Ῥαγαι οί εχ ΠΙσἶ6 οἱ Επτοῖο- 
δἷ8 βΟΌΪ 5. ΠΣ 18 ΔΙ  Π οἴδηρα, Σύ, 5. δα ἀΌ 5 Ρ}}5 
ονιωίομο γαϊοαιαἱ, 310. ΑΓ δοΙ οὶ ροιϊοβίαθ δυπμὰθ θθθα 

5" 

᾿ 



λἀθθδ 

ἰοσὶὶ δὲ ορϑουταὶ Ομ 6Ὸ} ΔΙΆ, ζ55, 
ἐμοί. 

Ῥαγβύϊαιιβ. εἵ σαι ἃ στο ἀἰδέϊ μον τος, 771, Ραγαῦ ῖ- 
θυ 01 Οὐγ!ς. αἰϊο κοῦ εὐτἱδ αἰ ηθαρῆο, 17. Ραγλαὶ- 
80.510 18}} 1] 1115. Ἐξος! οβία, ἐδιτο ματα ἤξο θη, οἱ Β410}5 
ἦι. ποτίο, 192. Ραγιατοὶ αὐ τ5. Ποιηπιθο ρ! αϊο ργοῦ δ ]- 
ἰδ κοι ἔκθθιι γοξθραί 8,272. δ τα 5115 8ΠῸ ΟΧ 4010 ΒΤὲπ 
1Π0 5 ὈΈΤΘῺΒ Ὠοείδυ ὀχρα βαβ δεξθοτ Βα ἰη Π:0 το σι ὉΠ 210 - 
26 8. ἈρΘτΙ μι, 09. Βαρ σαι Βουλτ1 ἀρησίλον, 18, Ε}ὺ8 
γογις ΒΑΡ ΑΪΖαλία ἀροόνίαν, ΣῈ, Ἰναῖτο μῖεβ [ἢ λ μογα- 
ἰυ8. 65}. 17, 198. Ογδάθῃϊοα πατίτοσ οὐτὼ ἢ Ἰπἀπσσηθηγ, 
ΤΟΝ αὐ ἀ6 μαγαάίξο ἰδγγρεῖτι Ῥαΐγηγι ἐσῃξοθεῖο Σ 15. [ἢ 
4ὸ Ομ 8 ὁξὶ Αἀλμα, δι 6. Δ οὺ ἀϊνογξηβ ἢ ΠΡῺΙ 
ἰγαλϑῖστ! δα Εδοον, τὰκ, Ῥω 8. δὲ μήυβ. Ιαἴρο, 81δ. 

Ραγα ρον θοῦ, ΡῈ} 5. ΟΣ Βοο 18 ΠΌΘΟΥ ἀπ. ἀρὰ 
Ἠδδῦδροϑ οσηβοίαν, δ, 
Ῥαγαϊνεῖθυβ αν 18 (ἀρ αγυαὰ 186. ἀυθοϊοναξιν, 70. 

Τυῖι δυϊαῖο ἀαδον σοῦμοτα λχῖα ἰὕναῦσοϊμαον μον δας, 
18. θὲ Πάσαι μα] Ἰα  σ} οἱ μαὺ τορ οἶα 5. δὲ. ἀσιριν σηα 
ἢ πη}, ἑαϊνιιθ οἤδοῖιϑ, Τὺ, 160. Ραναϊγιιο8. ἡ μὐδοϊῃ αὶ 
ἘΠαρέογ δα πη ροσσαίατα σΟΥΘΟΥῚ ρα γ] νοἱ ΓΒ 13,142, 
ὁ18, ΔΡ ὁεἴο οἱ, ἐγίχετα ἀπο ΐβι ὅϑ9,, ΑἸΡ αἰγοσ δ᾽ 0810 
γογθο ἃ Οηγίβιο κα ηαίαρ, 148. 8599, 413. ΑἹ οὐ ἶζειῖς 05 
τοῖοι, 390. τ ργῆθτβ ἂὸ εὸ βαποῖξ, ὑϑῦ, Ογάρμα- 
ἀσὴν 1 ἰονοα!ο ἰοιϊο το 7858, 3920, 540, Οὐα. εορίρμ ἃ 
Τοπρόμ δ} {15 Εἰ} δ γε οἰ απ Πλ8, δ, 
Ῥαραβοενεβ οἱ Βδυθα τ καλιο εἰ ΣΡ] υδαοι οὐ σου θυ α- 

μη, 233, (Στὰ γγασορίμς πσοαρ 9η3, αγαβοονοϑ 
νἱσία 1η σοϊθεια ΠΙργοβοϊ νη εὐ ἰὼ. ΟΑἸ 5, 08, 

Ῥησομίοσς Ποῃογὰῃι), 19. ΒοΡραΣ, ΡΒουποῦϊοο., α1}}18. οἱ 
δὀχορίαμδα, 119. ῬαγοηΕδ 8. ἡσθηταπὶ υἱοῦ πιαν τη 
Ταάάαγα Ὠοεβυθιπ, σά ΔΉ} ν15 ΠΟ} 1Ὰ ἴῃ δῸΒ ΘΟη [ΟἸοΡΙΣμ 8, 
119. (ππὶ [01 οὐ {1 σοηλγαγία ὠρεοοῖρι αἷς )6 5 δοῖρροσ 
ποράπβ, Ἐ19.. ΑἸΐδ8 Θηλι} βιὰ ϊο δἱβ ορβοι θη ήταν, 19. 

Ῥαγανοῖα ; Ἰάθι πο οἰνίίας, 216. Ῥαγαθοῖα ΗΪοτοβοὶν αγῖ- 
ἰασα, 55, Οὐ Ῥαγοθοί το 6. ἀρὰ γοίεγοβ, αὐἰὰ 
ἀρυὰ γε Ἰατο καῖαν, 216. 

ῬηβοπληΞ ἀΐὸ 1 σγασρτῃ δο. δαὶ (ἢ γι Βα, 1605, Ρὰ- 
βοιὰ γΘΥ ὩΣ) ΘΓ  σ5 1: ἐγρίσο,ϑθ, Εελαπν αἰτθη] ρ ΨΌΓΟ 
ΠΟΙ Οναμασ, 09. 1. Ἰϑοοσίεπία ΠΠΡγοτοὶ γαἰλᾶδα ἀὰτ ΝΊοΒ - 
ὨΌΤᾺ ΘΟὨ ΕἸ πτὼ αἰ ν οῦθὸ ἢ ΠΟ 1} αἸατ 1. ΕπΟΙ βάση τὰ 
ΟΣ σΟΙΟΠΓΑΓΩΡ ; ροδὶ ΝΙο θα. σοποϊίπηι, χα ΘΟ )- 
ΤΠ ΟΣ ΟΠ βσρἐ 1601, 48, Τὰ ρΥΟΧίΟ ἀγαὶ ῬΔΞΟΠαἐ 8 
16ϑ᾽αν, οι} Οὐ ΡΠ} 5 ὧδ δρίγι βηποῖο ρὲ ὈΘῊΣ ΘᾺ ΔῸΣ 6 ΓΕ - 
ἀτοραξ, τάς Τρξα σ᾽ 6 βαξοθα!! ἀὐορβθαγιβ ὧἱ πγγβίογα 
«πῶλον γα ἰορραϊοτγ ἱπβίγποιοη 68, 00, ῬαΞΟΜ ΙΒ. αἴθ 
ὁαξες θεὲ γι. πιγϑίδομιοἶβ πὸ ΒΘ σ 8 ἀοροζαί,, 403, 

Τ᾿ αϑοιαθὴ 8. ἩδΈθΘτμ8. Ποι 1 ο᾽ ΞΘ ρα]ογὶ ἔοττηδον 68- 
οΥΡΘὴ8 αἡδαοίναν, 588. ΕΠ 5 [65 Ὁ} ΟΠ Πρ 46. ΥἹ ρΥΘ ἢ 
1ἴᾷ δου βοῖο, σοχχχνυπε, 

ῬΆΒΑΙΟ ἃ ἀϊνὶπα ΚΘΠΟΡΗ ΟΝ 6. ΘΧο 5 οἱ χαλὰ ἢ18 τοῦς 
Ὀ15 δ οἰ σοπά στη 811, 114. Ῥαββῖο Ομ σίβει ψτα  αἰϊος 
(αἱ αθαΐοβα βαϊιι8. δειὶ, 181. Οὐοιηοΐο τὰ Ολαλεἰβ ργα- 
βραναϊα, 810, 91, ; 
Ῥαιοτ. θὰ5 Ραΐοτ ματα σου βοῖοο πὸ ποσρηη πα ἢ 46- 

Ἰηγυ8, 3393, Ευ αὶ πθθνο νίώϊε παπαῖ, 210. ΒΊΪΠ α8. 1ξ πα} 
σοθαμῃθοί8, πο 1 αἴον, 319. [088 Θὲ Ὁ 1 Βαϊνδίοτγοηι [{|- 
ἸΣ ΠῚ 2151}, 915. ΑὉ 80 ἀρέοοια! βριριδαβ εδθοιὶ αναῖία, 
270, Ὑηα ἰρβὰ 688, γεγ ΕἸ Πα πὶ ἐμ. Θρίπα Ξαθοῖο φοοίοκιία 
ἄοπαᾶ ῥγοϊυη δι, δι ΠοΟΙΏ ΒΡ Ὲ8 οί γι" σῷ Βοσα ρτος 
τι, 200. Ῥαῖον ἀαὺ ΡΠ, εἰ ΕἸ 5. δρεγιτοι βαῦοξο, 957. 
ΡΟ ροιοκίδίοτα ἀδα σομογοθ! αυϊδὰξ νοΐ ϑ.ξ σθας 
ἰἴδὴὶ δρίγίειι5. βαθεῖ, 274. Οὐ σου σης πάθοι θαΐοτ ΕἸ]Ο 
οοτπτη θα εὐπὶ, 270. σι τπἰὸγ οὐ ἀπὲ 18} πλοά᾽απης 
114 Ραΐγ]8 οὐ ΠῚ οαξι8 ἈΠῈ8 οἱ ἰδ αἰ] δα 6,238, 397, 
οὶ Ραΐγοπι σου ἱοίαθον ΕἾ πιοεῖϊθ δεῖ, θά, ΜΡ ιωδ σα, 
αἰ είξειε, ΕΠ 65. ῬΑΤΟΡ ἐεβέκευν ὁ εὐοῖο ἰϑ Ε͵Πο, 48, ΝΟ 
68. Ραϊγίβ ἀολ εἴη, πος δὰ. οὐηι ἀρούξξοβ, αἰδὶ ρῸΥ Εἰ - 
Ἰππ), 130. Ραϊρο) ΓῊΠΠ δὰ ΠΣ ὑκ80. Οὐ τ ]]5. ουη 
ἨΠ ΠΡΟ Ἡ]αῦβα ΒΊΠΙῚ ἐαδηξα! ὁ εἰχτε, 158, 

Ῥαΐτοϑ, 5801 Ῥαΐγθβ βύθὶ νπξα ΠΟβΊγα δα ΌΑΥ ΒΟΒ 15 
ταὶ βιγαυΐία, 2.8. Βα πὶ τη. δριμαθιΒ σφε ππ 
ἰαδιϊδηεϊα, 349. Οο βἐοιδ οὐ Ὁ δὲ15 ἰὼ Οἰδο τη β Δ ΏΤΡ, 
Δυδ Βαρ᾿ Ξ αἾ  σοτ ἀρίτὶ οἱ δηϊηλίι ἘΞ ΠΟ. ΕσαΓΕ ἀϊχο- 
τυ ῦ, ἀἰχχχι. ΒΑΡ  ΞῊΣ ΟἹ ὐπσματῖβιι οἴὐδοΐυβ γϑοθη- 
δρῃΐθβ αν) ἀΐνοτῦθθ Ἰοαδιτν, ΟΟΣΧΧτσ, ΒΔ ΠΕ ΓῺ ΠῚ 
το ααΐδγαμπι σὲ ἸῺ Ἰρβ08 ἐπροίοϑ, γν6} ἴῃ δηρείοθ νοὶ 
ἴῃ ϑρεγί) εδποίυ τ σοι πὔθη!οβ βοοῦτη ΠοᾺ ρΟυρΏ ΔΩ, 
2η8, 1 ΘΟ 60 δαδθηὶ : Οηοιέα μὲ» ΕἸέδισν ἦρι 
μέντα σαποίο, 201. Νασαι τοὶ μαΐγοβ ἃ [διίηὶβ, αἱ 
γαΐὸ ἔδρίαγ, ἀθ. μῦὰΠπᾶ Τα ὑδρὰ αὐθβθαταο, ΟΥΧΧΑΊΧ, 

ῬατΡΙα ὨΟΡΘῸ ὉΠ ΏΗῚ 688,5 κηἸ πολ Ὲο αἴτογεα, Ἐ 6. Ῥαδον 
ἀϊείτι τ ργορῖογ βὐἀοριϊαπδιη, 116, Ῥροριοσ Ἰρϑε πο η ρων, 
116,  ἃι Ργορίθογ στ τη ἴδ οἱ ουτότη, 110, 17. Ῥγορίοῦ 
ἡραθρίϊσμ θ), 118. Ραίον αἰνο βρίβοοραβ, 314, Ῥαΐον τὴ 
οορίτδίωγ, βίαι! οοριτφίυν 68 ΕΉϊ α8,86,57,4.14.,, 31 αἴγοι 
᾿Τἀο]ο]αίγθθ Βα υ τη ρΡ ΘΙ Θτα Ἰ᾿σήστῃ, Ιαρ᾽ ἄδην, Θϑίδῃατα 

γίαο ϑριρίυϑ 
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ἴρϑαυπι, 117. 8 Πριι8 Ῥαξον, 357, υσθλθα. οἱ ἀηϊ- 
οὐπὶ οδἰἑπ δὲ ργὶποιραίΐίμαι, 264. 

ῬΑ Ποη 5. σογουδῖα αοείαν ἢ ΟἾτίβεθ., 56. ΒΌΛΙ) 
ἘΝῚ ρηπ οι 1 ὁσσαϊίοποια, ΓΟῸΪΟΙ Ρ. 18. 0 νογίδηα, 
4, 
Ῥι τατον διτώζρο ἢ] τοοδοϊοβ εἰ ρτοῦτγοξο ροηδΡο, 

171. Οὐ οἵ οααὺ ὑσίηνσαι δ 1], 171 
Ῥαιίηξ δὲ τλῆ ηα μιαῖνα 15. ἐπ ἘἘΡῸ ΟΠ Ἰ]ν5. ΒΥ ΒΟ - 

ἴα τὰ δὼ ἤθοτὰ οο ΘΟ π 6 15. ΘΧ ΡΟ ΒΔ 1ις χης Οτανν 
}α(γ να ϑϑίπηΐ να δ ῖ3, ΗΒ ΘΙ πὶ Οτροῖβ, 1571. Δραὰ 

1 αἰῖμοβ. Ῥαϊὶ ρακοίαῃ! ἢ ρασθας οἱ [ΠοΡριοροπθο; ἀραὶ 
ἄνγοοςΣ, Νοοίμα, δηφφέϊις, Ῥλοίίιμς, οἱ ἐθσησ τ ποθὴ - 
ΒοΠ 5 ἡ πυοοίδμις Αηο γάμο, (ΔΊ ΠΟΘ᾽, δὔπτη προ πος 
τΐθα Ὁ ἀτίϑηῖξ ἐγαίξιθα, 107, 225. 

Ραυλίτι! ΑἸμοΟποΩἱ ἀοϊοσεοῦοβ σα δηία ΠορΩ 4. ἀν αὐ- 
ὙΘΥΒΗΤΙΪΒ 515 πα  βἀ Ἰσορθηῖ, Χχτν, 101} οχ οἢ κι 068 
τόποι! Ἐσυ όβῖ5 το πο ππηΐαγι ὑχεχν ὮΧ αὐτὰ μΘΌΪΟ 
ἔθη ἸΘἸρΙ λον, ὑταχτ. ΟΣ 05. ἃ» οἀτηρὶροίδοῦα 
Ὀνγηη σοιριησθτοηδ τονοοδύοί, {ὺ͵ΧῚ, 

ΡῬαυ!ηπξ (5.} οὐπὶ Ραϊγί δια θη 6. πνυ]} } στο) Προς 
φῦ] Τα απὶ ἢ ἀϊο γα 101} ἀρ τι σὰ ὁτγο θτς 20, 

ΡῪάυ 5. ἀροθίο!μα, ΟΠ εεα πυοθϊοο Ἰδροτο Ἰοϊ μοι, 
αἰαίθσηο βοσναβ, ἡ ἀ7. ΟἈγί5 11 ραγεθοπίργιϑιο, ΨὰΒ οἰ βοῖῖο - 
τιῖβ οἰἴδοίηβ, Ὁ οὶ πΠοσοὴ δνλσο]ζηγρὶ, 70, ()η1 ρτὶ 15 
μορϑοσυΐοῦ ἐχϑε σαὶ Ὀγῶθοο οἱ βοῦν η με 5 οδοῖνα ὅτ, 
Ορτίβεῖ σοξυυγοοι οι δ 1181. 916. Οστῦ 5}} φὴβ οὐ8 
(δ 5{ἰπηο ῃ}], δια] 5 ρίϑοις δρίγιλο ἴο, 3280. Οὐ8η- 
πὰ π} ὃχ ΞρΊσίτα βαῦοίο ντστγοἼ 5] σι ρίθηλία σγαῖιθ Πα δυἰς 
70, Ουδηίαϑ ἰὼ 6ὸ νυἱγί 68 βχδγυΐ ρίτιίυ5 πα ια, 970, 
ἀ νἱρργα πιοῦβυβ, 0 10 ἢδθ αὶ Ὁ ποὰ ἰσἀογοίεγ, 270, 
ΕἸὺΒ δυβαγία οὐ Ἐρι ὯΔ τορτοβ ϑοηδηῖλία, 447 Ρ γυτο- 
Βδηι ἴῃ ποηιῖδ ΟὈΙΚΕ Ο,6 6}, 218, Μογσι γοσιβοῖία- 
νῇ!, 279. Ουὦ ὐἰγα πόδ ραίγαθαξ, οχ Βρ τι 5 ρα πος οὔὶ- 
οἱοηϊία ὑγοῦίτο ἴρεο βσηϊδύαν, 219. διησαϊα ΧΕΙΕΡΓΙ 
0 ρμοβετμξ, 378, ἘΠ π|5 1 μτιδ τα η)ὸ Ἰαῦογοα, 273, 219, 
Ετάτοία οἱ τησηβο πη δ, 1, ΘΠ. ρρο πι3. Ετπορδς- 
Ἰπὶ ρει  ἀϊοδυὶ, 377, τᾶ, Ῥαμ] 8. (ΟΥΣ ἰογ αν. ΘΑΙΟΥ 
ῬΓΟΡίΟΓ 15} ΠΟ Ποῖ μίαπ), 610, 18. }1Δ αὦ Οοτίπ!!ο5 
Ὡξαη ὃ ΠΟΥ ρῖδΞ6 86 ἀϊ χη, ΔΕ 1 ΓορΊΌΤ 65. Ὁ Γα ΘΌΤΏΒΣ οἷ 
ψιϊαῖο ἢ) ΠΟ 5 ἔπ να! σολίσπν ἔπ λα]ορῖες, 541. Οὐ] ἄς 6)}88 
ἴῃ ΕΙερφοΐατη {ΠΏ 66 Θχ ξΕμιᾶσι ΟΥὙτι 8. 211. Ε ἘΒΆΓβΟ 
ΑἸΠΘΟΒΙΔΩ ϑυσσοηιυτίαιίυ5. οὐἀάποίυς, 277, ΑἸΠΟΟΒ Ια 
4ηηπὶ ἢ ὁαπδηῃ ΗΙ το  ππδιὴ δ αροεϊοϊοα τη βθιιο, 
ῖ8. ΤῈ οὐδοιν αἰνόγειιτὰ ἀθογοί ἢ ἀροβίο] συγ ἀεῖο- 
ΓΟΩ5 Πγηγην , 7 8,1π δ ρ! πὶ σορΊ στα οἵ πὶ ραταθῖηιη γπρ: 
ἰπ8.. 6ὅ, 915, Ῥριθϑιαθ ογο (πα 5 δ σα Ἶ αἴ Ο0- 
εθουταπιο ααᾶρο, Κγ8. 510. 10. ἐστε! υὯλ οεδἴσ νη 855ηυΠὈ Ὁ 8 
ἄύαγο ἀδεοραάουι, 210, ἤδο ἈΘΟλ θ οπ8. δὴ Τη ἢ σ᾽ }8 
Βαυϊταβ, ϑ 60, ΡπΌΪ ἕπε συσϊπ στϑοοῖτῃ Ερικτολρ, 7 Ροε- 
ρθη. Ποὺ ἰοῦ ὈΤΟ στ ΟΠ 5068 ΠΉΤΩΡΌΥ ἘΠΟΤΟΡΕΩ Εἷς 
πηδουϊαηι δἱ οἰδαβια, 69. ΟἿΥ Πιαὐτι5 οίητοθ ἥσδπι θΠ085- 
ἰσἹ οδίδ οὶ δ ρΊ800148 ΒΟΡΙΘΓΘ 8 βϑαμοίο ϑρίσί τα ἐπδρίγοίυϑ 
οϑβι. 145, [ἢ 11113 αἰνοτβίηϊοάθ ἀσου! πὸ8. ΒΡ τ βαρ οῖαβ, 
28) Ῥ4 15. ΑΓ ἢ τ βίαν 1ἢ 8) 013 πι6 ὴ ἀβοῖ 5 οἵ ρου ὴ- 
δυηὶ ΟρΡΑ᾿ΙΟ 6) Βαϊ) νΘΏΓΌΓΙΠΙ ὈΡδΡάϊΧ ἢ, 9320, 234. 
ΔιΙογιπαοτη τη τοϑυτγγοοίίσῃ θη ΠΟ οΥΡ ἀ6 1865 βἰαἰλοα νοσϑὶ 
Εἰ τηῖγ σορῖοίας, 3994, ΝΒ δα Β ΡΠ σα αὶ ἰροἰποηΐα 
τη ϊ, δῦ9, 6. ΓΠΠΟ ἐπιδερτγοίαῖαρ πιθο σοῦ ρ54]. 
αν, 7 : Τῆγοητς ἀταὶς, οι, 2. βρη σαοΐ, 9640, 

Ραυΐι5. ΑΧυ!Π δῖθοεῖβ. δ] 8. (θβελππουϊπη. 8. ἱ πο 
τ οἶβ Δρρηγοηδ, δ. 

Ῥαυ]ὰβ ϑαπιοβαίθ 3 Ὑογθ. ϊντοπηλ Βα πλαῆο εἷ- 
τοῖϊο σοιδσθαῖ, 653. Ομ τστα ον δἰδθηῖϊ ἀοἸδοαίυ ) εχ Ὠο- 
τΐπο μηρὸς ἰ06ς ΡΟΟΓΓο 501 ταθσῖῖος 118, 156... Νορα- 
"νὰ δ δὐῖ ᾿οφατ δ Θαθ.) δὲ οτισοίη, τααο 8ο ἢο- 
᾿πἰθ μι ἔσἴϑεο, δ5, 138, 

Ραυροτγίηβ, ψ ΟἹ Δ ΡΊ ὦ. θατιρ δυξαἴσ ἢ βϑοϊδηΐησ Οἢ τὶς 
δἰϊαυΐ δα τπτὰ ρΓαισοροθὺ ϑριγι ας βαποιδ, 254, 
Ῥαοοδι τ) Οὐ 18 δΔοῖο οἱ σορτ᾽ὶαιιο 8 ταὶ οπο ὀϊεοῦ ἄοτις, 

808. Ῥοοσαΐασιη 40} βι ἢ, ἀὨ 810 8, δ δησοίυβ, τ 6} ἧτ- 
τοῦ. γοϊαρίατγια δὶ πιδητ ποσγαῖίο, Ζ2, Ε1, Ἐκ βηΐσι 
νο!υπίδιο ὑτοῦ! τ, 133.Ἐ}05 ρυιονβ δαοίον ἐβ θο 5, νἀ ας 
ΟἿΟΡ ΒοΡῖ5 Ξυσ σον οι, 0ὴ Δ θ εὐσοηήο, 39, δ2.. ΟἸὴ8 
Ῥροσδεί ρρητβ. ἀἴδθο!" ΟΡΘΙ 8 δοσοῃβοίυγ, 808. Ῥροσας 
ἰχαν οἱ Τὰ] ρθγη 8610 ορεές σοσδίισ, εθαὶ σοὨ ταῦ τὰ - 
ἐἰοηδ, 250, 391. Οἱδὶ ἐρέω, ἀτοιτυτ, δον ἐοατίοηιῖς οορὴος 
λεὼ δα )αθοίαῃν δθοῖ, 251. Θϑοσδιὶ σοσιίαῖῖο πο οβῖ 
1 δῃΐη)ο ποηοΐθ σϑυβαηάδ Οἱ θογιη! ἰοηθδ, 32, 98, Ῥρὸ- 
οαἰα πον οη ἄπο) δὲ τἰνϑηθαῶν 15. πὸ. δ. ΠΗ νηπ- 
ΚἘ1} δόπη ν, 14. τ Νὺ απιρίμις Ῥροσθα, ἢ οαἰϊφμξα ἀοίρ- 
πὴ ἰδὲ ἐοπίθηισαΐς οὐ 08. ἀϊοληι, 943. ἀάφτι ΡΟοσδΙ 
ΘΧΌΘΡΡ ὅδβηβ βδοίτια, 27. 
Ῥοσοαίη ὨΔῚ ἸοἰρΊῖο08 ΠῸΒ ἔροργαι, 409, Ῥδοοηΐο 

τισί αἱ Ποτ ἢ 8 Ῥ 6 ΣΝ] Ωγ 5 ἀδοΘρΕ, σε ο᾽ ἀϊ για, απροιροατὶ 511- 
τ 8, ΕἸ Δ αἱ διμηητια ὁ ὅθ οὕ] τ ν Υθὸ τοσοῦ ϑονχ 5,34, Οὐϊά 
ἀ8 θϑυοαΐο οΥἸ ΙΔ} ἀοοθαὶ ΕοοΙοοἸα, οὐχιχ, [ἃ οηγπθ {ποὰ 
(6 80 ἐγβαῖ Εςο]ο8ῖα, ὀοουὶὶ ΟΥ̓ ἸΏ 5, 8.81 γθτῃ ΠΟῺ πΟα)1- 
ἈδίσΙΧΊΧ, σΟχχ, ΟΟΧΧΙ. ΘΓ ὅχογοίθγηοβ οἱ ΤΏ 6} [ΠῚ ΟῚ 5Β 
ΘΟ το αίαγ, 7, Κέά6 ΟΥ̓ Πυ8, οἴη 65. ΡΕσοσαίαϊη αἰϊυὰ 
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οϑ', ἰδ (τὴ πιο ο μοφοδίλι)ν, αἰτἢ ρα ροσοαν ΟΣ ΧΤΗ, 
θεοσαῖα οδἸ δι Πα θι ι ἡ ϑιγαρα ιν σα: Βαβι δι πα 
ἸΠσ9} μους τόσαι θα αν μὲ ἀὰ ρου δι βόνν τὐπθλῖσ 
ἴσμι εἰγα δὸς ται. οσοαίογοιιν α σωϊο γα αι πεῖς 8 
ἃ πο αἱ ἀυδείμ ει ,ϑό, Ῥυσοασίοια ΠΟΣῚ Ὁμοῦ γῶ 
ἀ αν Πλεὰβ, ἐθῦ, 15. (αὶ ἰὼ ρεσσοιῖξ ἀσοοξεογίας ἤϑλῃ 
05 ἰουρας ἰαοθαγο, δ64 ἀσρίογαγο, 391. (αὐ οβιῖ ἑαα 
ΡΠ νασίαν, θα. Ρρολαΐατ στὰ γὸρ ὑξί, ἀπ] νᾶν ΟΡ θυ, 
ὃ] 5 ΠΟΡΝῸ5 βισυϊόσιν, 9 (ιν Β}ὰ5 ἀεροῦῖζαϑ ἴὼ πτοήιταν πο - 
ἀϊπι σα, Ε1, Μασ ΓΔ οἢ οσρογὶ ἢ ἀρ ἱπυργηνη, 
290. Ναπι σΟΜΔὨλ 6} ἀ αἴαχαιὶ δ ϑοζηαιον, τὰς ΘἾἍ1Ὶ 
Ῥοϑὲ ἀἰνίεβο μογεστοῦοι θῦ τγάθο]α, ὥθν, Βό]υ μα ρετ 
δγαῖ δροϊσίογ, χ95, Νοίριρ οἴἴαν ἴθ ἡμ!ορὸ ἀοίοιογ, 
θθρὰς Ῥοροαία αὐαινννῖδ αρα πἰὰ οἱ αοογναία θη νἱπουμῖ 
Δ} Δ Ππ θὴν ἸξοΡα Ποπιιν 01, 38, ὰ Ταβο αι ἴα (ἢ - 
σοραυΐ Δα ἢ αἹ, δ. οσσατου εἰΐκααν τὰν γὴν ἰὸς )οἱ [Δ π 
συ! οια ἀσβμόγαστο πο ἄὐμοῖ, 31. αροδίιτον Ὠγαλ τὴ 
δλδιιο, 56 πα ἰπιπο ἀϊσα ρος συταὶπ [8 61}5. ΟἿ ἋΠΠ ΡῈ γ 
ται αι ἀὰ Π} ἀσροῦίς, 92. Οαλῖα τιδοσαϊοσπηι σ6 818 
0 μὸτ ΔαϊηιαῺ ἐἢ σοῦθι18 μου ροῦν ΔΒΓ σ, Ὁ σοΙοβία κα π 
Ὠαλορ 998. ὁὐσάϊ οι ἐκ ᾿σπογ μια ἐο  ϑα, ΟἿ ἀσ8}: 
01 τα ΠΣ ὁ βεγιαν ἀπΐοῃν τα εἴα οὐ ἀστλ κατ, 
ἀΔ. ΗΒ Δ 1 ῬΓΟΓΒΌΒ ἰγροῃ 5Ε1 8}}15, ὐ 8} οι νοι τα ἢ 
ἀν. ἸΡοσσαΐα μὸν ἐχοζοίσιη 5. μασμαηίανς 8. πρα ἰα νοῦ 
Βοιμίαιὶ κοΐ, σαν τοι ξοσιὶ ΟἹ νου] ΕΠ, 7. υσφαῖα 
οὐ τᾶ, οἰταιν {{ΠππᾺ. 4(ἀὸ τ οξί πθεΐαβ, δορλξειο ἀἐπ 
δἰ τα μταγ, ἀτ Ῥοσοκίογα! γοθββίομεια ποῖ εἰ {15 
σα Ὀξῖϑ ὑσααι ΟΥὐτ αι 7. Κέως Π Θπιββῖο. διὰ. ἂρ ὠς 
ορτίοιίβ σγαῖία εἰ οἰ οϑΕ 5 γε θ τπ|15 Ππύ ΒΟρ ΓΔ Ρ ρΌ85 
δι οχον, ὁχονι, Ἐὼὲ 5018 τ πατθ μαρυθισαν ρογμοῖγηϊα 
διιν ροηίναθ. ΟΠ νο αἱ ἰααΐαν, 23, Θὰ, ρὸν μι ρτἴθας- 
εἶδαν τΓροϊβεὰ βαμ τ ρὸΡ ἰσιιοια [0 ΠῚ} ΘΚ ραρρα λα δίαν, 80, 
σ΄ ἀπαβπέμν δια ἱοτὸ να θαι 255. Ἰδείατα παρ οἱοα- 
τρίσοι σοι απηῖ, 99, οσοαίογ 3. 41αΠὰ γοϑυγβομ 5 
συγμόγα σὐσιτδηῖς 8394. 
Ῥοσσῖο βοὴ ἐαὲ ἀα θοἷ, 2. 

Ρεπιδοοςξέες τον βιοτίπθν 5} ΔΙ γεο ρα ταΐαην, 908, 
Ρὲν ἀδο9 Ῥοαϊδόοσιου πὶ οἱ ἀπο ἀϊὸ5. ἀρυ ἀθλε103 
οὐμτιο 9 δ σἢΠπςσηλιν, 8.9, σεῖς, 353, 3ὅ5. Οβιδηίαν. τος 
δΟΪ ΝΊ18. γίξαιι [3 ἀἰοθηϑ, 25 2, τὐς ὔγυκχ, (ἰσυεξιδιυ 8. 

μομιισς ΡθτΥ σία νρ5. ἃ ουίδαο, οὐςσαρδιιθ, ἃ». 60 
{130 ΠΙργοθοίν χο πόθο ποσορις, 911. 

Ῥατε σα μὲν οἱ ἐηνάααπο 6 ροιβοιὶς. 55, 018 }14}15 
ααίξα", απ! σι εἰσι ἀσαμ!, σαι αμα0 σαπὶ ραυ- 
ΟὟ]α οὐ νὰ παμΠοϑι, 501. διροοίδιια οαταπε Υἱδὺ ΦΟ7. 
Ῥογίςοιίο ἴα οἰοιίν υαριξηναβ, ἀ], 
Ἰἱξριηχεῖσθχι, ΝῚ5. 6.08. ἀστοῖς, 5. 
Ῥοτιραΐδειοι θοὰ) ἀπ τἀ} ἀσόπογο, 12.,.ὉὁὉὁὉ 
βόγγο Ἰυϑέατι ν 6] σο]οϑ, αποιηοάο ἀςφοὶρίσα απ, δῦ. 

Ομοταμιῖ οἱ αἰαύγίίον ἀσοογία αι. τα 8} ἀσροῦια, 20. 
Ῥδιξαθ βρὸγ γι οι 50} ναι}, ξο 2. Ργὸ Οδτῖβῖο μηογίοι- 

ἀρ, Ἰρεὶ Ποβίρα, 147. Ρονεὰῦ γε αμῇ, δὲ Ἡεθραθι πο. ΓῈ- 
ὅσοι, δ.) ονβάγαιτι ΟΝ τ δον ποσδθουθο, 117, Ῥὸτ- 
805 ἢ) ΘΌΡΡΙ ΛΟ 15. ἰηΤογ δ Ἐπ ΠῚ οἱ αἰρόσοβ, 107. γξασι αι 
γὸκ15 δ 8 ἃ αποία, (πὲ [α]515. μγοι δεῖ ΠΥ} ἢ - 
ἀἰύόώβ, θηρολαβ, 103. Ῥογβοενο ΓῸΣ σδιοοι ας οπβίο δ 8 
ρῬγύρίονγ Ἀ{π|815 ὕάσαηὶ Το θτιθἑ ἐν 19... 1)6 ᾽δαοίς ψμὰ- 
’ὸ βυρρηοῖαι Βθι , (ΟΥ7. 
Ῥεγβδουιίοιθ5. μου σαν αἰ οοηόηνη ἀξ 6.) ἐς 

Πἀοιταμα δὲ αὐ ἀδιῖαθιν ὁχογοιπιούθιη, 293, ]λοο! θεία τα 
Ῥουβοσα 0 }|κτ5 ρα 6 πα ᾿υϑιιροτυ 18. 55. αγάδουλιος 
αἷϑ ἐπ αροῦ α Τα] σον δ ἀοθοδηΐ, σαὶ ρθεδίαγο δ ρῸ ΡῈ αν, 
998. βοῤεσοσλσθδ8 ἃ ΤΟ ΠΗ 5 [ἢ ΒΆΠοῖ08 ΘΧΘΡΟΙ πὲς στ 
ἀιὴν Οἰδε 911 65 αἷν Π1ὰ συλ Ἔα ϑυοο! ΑἸ τ 58. 998. 

Ῥεγέογογδυιίαιι ἢ ΒοηῸ ποῖ, Προ ΓΙ νι μπαὲς 

ϑοά Ἀριγιτο 5 Βα οὸι συ ἐπριηϊ στα 5. {8Ἁ,Ὁ 
Ῥεῖ πὶ ἠοῖ (μείβι! ρτίο ΤΟΥΣ). δοίββαι, δ7. 

Θοῖβϑα; 5} οὗν ἰ οΠ Πρ σιν ρσίτοιῃ, 199, 

Ῥοϊρι5 ἀροριοίστιη βασπμνα5 δὲ ργίποορε, 51, 150, ΤΥ, 
Βαργθιηὰϑ 1ὑδοιοσίαν γρίοοο, ἰὅ0. Ἰλοσαΐ σ]οόλ αι οἰνίοῦ, 

ΦΊΤΙ ΣΝ οἵαν 5 οἰσασανίονοραῖ, θῦ. Ῥεῖ μα {4 0 ἀπ: 81:00 - 
ψαλιβ 56θ 0. αὰ8 5ἰοοῖθ. να θεῖο β. αἰρι δα!ανν, ἀρ! οἴσαία 
θἀ ἀνογαοθαίαν, τοσαρογαία ἰδ ,βα ρον πηλιὰβ αἱ ἀη.8 δ11- 

Ῥλαΐανι, 75. Νόὴ δααίαλο,βοὰ δαρὸν πᾶτο διη)υίληάο γος 
ψ ῦ ἰὼ παυἹοθξα απὸ ἀποῖαβα οι Το, νὶ 161,75. 

ἀσηοσηι,.οὐἱεϊδηϊαι σὨδῺλ 1 γξξβυβ, 5:10. Νασαν! ΟὨτῖβ- 

ἔχηι ἀαδὰν [οττϊα) σο ὩΓ6 5538 651,2 17 Ν ἢ ΤΔ6 ὕ5}}83.581} 118 - 
τιαξαβιοίφαο ξοῦβα ἐοα διϊοηΐ ποῖ 5ασοαθαθγι Οὐ ἢ γ6Ὲ- 

ον, δῦ, Ρεῖτι5 αἰηᾶτο μἰοταηϑ, πὰ βοίαται. ροοθα 1} 480 

(ποδία ποσανιν νοπίλμι ππροίγανι, 586 οἰ τη η8 ρος 
8'ολίσα αἰχη! αία ἐροϊανοίυγ, 82. δρίτ μα]α5 ον 68 ραϑοθυο 
πϑϑια, 217. ἜἘΕ}5 τοξα γρρο! ]οὐ 5 1οναταΊ, 417. ΘυΣ ΟχΧ 

ϑρίσλαι καισ!ο δε οροταίαπ, 211. ΔΙΘΏΕΙΝ ὀχ β8}} γαγίαβ, 

ἀυϊὰ αἀπίδτοῖι, 277. Δ Οοτινοο ποσογβίταβ, 1 ἃ Θρῖρινα 
δα ρτα ἀν 1 9 7 Δ Δ ἩΤΩ Ὁ ΒΒ ΡΊΗΓΙ ΕἸ} 8.5} ΒΒΟΞΒΊΟΣ ΡΒ 
συθ δα |Β115 γΡ6ῦ ερίτίξατι ᾿γανέθηβ 7011, 958. ἦγ ΠΗ ογα- 
(αβιθα ρὸν ϑρίγίίας αραϊίαμι ἀἰά]οὐ:, αυ πόσα ᾿ρ8] αγδ- 

ΟΥ̓ΕΙΕΟΜ, 1098 

Βαλαρ, 312, ΤΑΙ Πτδὰ ὁ ἀιογίο, ΧΟ οὐ Καρριινμια 
Ἰρέθγο, 104. [018 ἀπ γα ον. βυλη5. ἀθ6. {κι δι 
ἰοείαϊαν», εἰ, ἢ γδθ. εὐ Φυδλδ5 κεινηαΐο οἰασδο ἐχ πιϑςγἰβ 
5.0 ὐσύον Ἐθ᾽ΡΊΒ 41 σοι θνοθ ασολὰ ἀπὸ ἐἰι! 
ἐγοι ἐσ ατ στ. Π} 11 δα το πο ἀσΓΊΣΏ!, 514ν 

Ιοίτιι3. δὲ Ἰλινδι9 Εἰσοΐσεῖαν μγαλβα σα, 90. Ααδο 110- 
τῶ πον ἀρρηἶει, ΘΟ Δ ασσαιαι ἴθ ἀύγὰ δ] σεϊσυ!αιο- 
56) ΨΟΙ ΠΣ ἃ Βα 1 αὐ Τοστγαῖ ᾿γδοδη5 ἀοιίοςας 
γος ὑδ., ῬοῚἊ ἀρολίο Ὡρίξίοῖαλ σα ἴσαν παν, ὑυ, 

θοίναν δ αέσοιτ5, [ἐἴρ αι γαβσσατιθ. 
θυ ται ε δίσαϊας, 100, 101, 101, 103. Εϊώς, Βονεπίαι α 

Ῥδοι 8. Ἀ 3 
᾿ Ῥουν δι οὐλο9 βδ ον ἰὶ ΤΠ σοϊσδία, τπαχθαν αι 5 τῆμο, 
ὅδ. 
ΕΤαΓ 5 αἰϊαατὸ ἑοῦ ν Πα κτὴ οἱ Προ] σαταν τὰ Ομ τ 

ἄς δυσμαρίβ!οο καστηοῖο ἀοοίγίην. «Πρ ΔΓ τὰ τὰν ἤαις 
ἡ ογ. εἰν οα 8, το Πίαυ, ἀσνχχιν, σοχχχνν 109 
"21.105 Θήσα 16. δ᾽ Ό]ΟσὮΣ ἰδ γα οι! 5. οἱ δος 
γσίσα αἰ θα ἢ σόσα!α ὀτρυηίταγ, σοχχανο, 

Βανι πιο ἰού θν 00} ἃ γι ογι ἴα απο τα, ἴῃ ἐπποραμν 
ἀι ΣγΙ5}} οοπκοπασνγηπῦ, 311. γον δα αι. ἐπγηιί ὴο- 
Βα} ΤᾺ γή στὰ ρονμν ἰθηλυπ, 13}, 

ῬΒΠΙρΡὰ5. ὀϊασολαβ βρίγιαηι. καποίμν ἰοφαθα σα 
αὐὐδί νιν, 3591. ΔΒ ἀθκο}0 νοσαι 8. οὐ ἃ ΒρΊθ ἢ ἐπ Ὁ] 5.8) 
Ε6. ΔΙ) Χ 8 δαπαοίιαν «Ἐπ σροιυ, ὅτ. ΔΡ αὐποῖο 
ταμίας, 916. Ἅια, νἰγίαϊο, ρα νοῦ ερί γι 8 ο)ϊοίομαιϊ, 
8ῖ5. ἔνα συξιὰ πγθ ἀΐσαθεξ, 210. 
ηηρρσομο απ οοροία, Ῥζώσ σας ἐπ τὴ, 
ΡΥ ΒῈ τοεὶ ποι), ἀδ Πρ δας, ογοἶβ ἀρραγ]- 

τσ ΠΟΙ ψπεῖ9., ὁδῇ, 
Ῥμη6 65 χοίο [}0ἱ ἀσσπηδι5. ἱγλῶν 41 χἰλσαν!, ἰμΐος 

γοργρίο [αὐ ἀξ ϊσ ἰδ ἀλοίο ον ἐδ, 
ρα ὩΐΝ ἅν15 δι γα ὉΠ Π|ϑρ5οι ἀνα 01. 4 }}}}}8,. 1 πα ονοῖ 

ἀυοιὶ μοι δαΐγλοξ 9 Όγ, 531 δεβοῦ δυθιγγθοιία χμηοι μὴ - 
ταιῃ, 558, (αν σον λΡ αὐ μα ἃστιῖ8. [πὶ “εν ριον 

ἰοῦσιν ἃ νηΐ! οἵ 18 πγὴρ σοῃρίοαα. γγῶξους 
ἔστ ἐδ εἴκει, δ, δαὶ σοι γῖϑ. ὑ] δ οὲ, 558. 1). 0 
ὅη0 ΠΡ ΓΙ ἔτ ΘΆΤοτΠ εἰς ας κοῖς, 238, ᾿χ κοΐρημεν οἴμος 
τίθ 5 το ΒΟ ν δὲ τοθητγμῖ, ΘΗ δι οῖα πὶ Ἐοεπ Γαι οἢ 8 
δρθοθηοῃ οἱ δύση δοίη, Φ8ὲς 950, Μίτιηαν Ἰὰς ἔα]ηι- 
λδι. αἷν σου! ον ἀπ  οἴ5. αυσου 3 Ὅτὸ ψαγὰ σα ξοἱ, ἀϑ, 
Δ αὐ θούοίατ, “δὰ, 
Ῥηοξίαα 8. δον θαι, ἐν  ν ΘΛ 5. ΒΟ. Β᾽ 6 ΠΏ ΒΟ, 

τῦϑ, Εἰ πἴατα, ἀἰσουθαι γόγθαν αὐντβ ἐνδιάθετον οὐ πρὸς 
φοριχόν, ὅ0. 
Ῥμοιασ σγαπεθ Ον τ ἢ [τὰ συσολήσετν ᾽η δύ ατο δία τ ἢ πλῶσ 

τῦιπ Πξιοτίατη ὁχ Ῥοῖγο δίουο ὑἐγαξοτίρη 00. Ουοὰ ἀὰ 
Βοντα αὶ ΠΡ 15. βου, σχ σομίσοιασα. ΟΡ} κἷκ Π0 ἢ 
γίϑ'δ, 101. ΒΟ οτναίιν οὐ σγαν9. ΠΑΪΙτομταίίο, χῶνὶν 

Ῥιοιανίοανε 5... ἀπσνα μη 8. Ἰποπαειοσίιαι. Ὑὐυη μὰ 
μοὶ βαγαβοσνθῃ οὐξεσναθαῖ, 994. 
ΡΕ αὶ νῖνοῦς ἀπηῖ Οἰνυϊδι 8. ἐς σορ 8 σ]ουϊοε 8 αἶνος 

αἷοῦς ἰὼ παι 5. σαριθθτογ ἀθλῖτᾳ ἰδ ρθθτΐα, τροῦμα 
{0}. 42). 

Ῥη]αια5 ἐσάοῖ ΙΔ 5 δ τ ἡ κοι ἢ ἀοχίγα μὰς 
ἴα, 191, Ργὸ (μερίδιο, ἀαλ }.ὐδαλοια , Εἰ} μα εαγ, 
ὈΣσοΥὶβ. επτὰ δαπητ αν πγοϊατδ, [01.,. ΟἸσῖδει, ττιόσοι- 
εἶπαι γγοῦο σάλα}, ἐξ, 908. Τα ἀΐφ Κα 1} στασδν, Ὠδ- 
δαθτο8 σοι σαιπαθι, δά, 201]. 

ἢ ϊδοῖπα αἰνίη! μδαριϊξιμ}18, 913, Ρἰξοῖθα ἡγοθγαιοα 
ΕΙδυ δου τ θ 0115. ὁτὰϊ, 92, 10 ἀαἃ Χ ὑ[6|5 ρου Π]ρίθ 9 
Ἰδλόρθναὶ θα Ἰαη ρα πεῖ), 380. 

{Πστοποιηθήναι, «α]ὰ Οντ ὃ βρη Πἶσς! ; ηποιγοῦο ἰὰ 
δι σαίασ ἃ δία ρλο 6. ἀ0, 

"!αθῖαγο οἱ οἰχαῦα ΟΣ ὁδί, μοι 15 πολ Γ6ΓΓΟς (ἥν 
ΡΙ μές ἰστιατ πα τα ἢν μοβέπβι τη. αὐ ᾽σαι τη πὲ] 

ἀτοοδυνῖ, 121. 
αν σα! {πῷ ἔδοι5 τ. αχόγοαῖο μα μεῖ, δῷ, 
Ῥμοαιατοι Ἐ 6} αἰ 83 ἢ μοϑιγθ ἐπάϊοίο ϑρίγι 8 

πη οἱ ρᾶτίοϑ ο8δ8 ρυσισυμαῦ!, τ πσοϊοξίαια. [116- 
τυποϊγτἸαηδιη πιϊσοίασι, τανε, δ ση) αοηχοο γο- 
σου αι}, ἀχχνῆν (Δ μ15. οὐ ὠχχντ,, Πς λει Υ 8135 
Αὐίααι βασοθ!β, 2317, ἀχνά, 
Ῥαπιςομα [ἀναΐνεὶ, νοὶ Ἰανάσγαι ἡ  ἐθη!ς, 07. ὼ- 

αἰϊοιεϊα παρ βία αὺ ἘΠ 015 το τ, 39, Ρασ δα. ε16- 
τίνα σαι τασίω δι ἀφο θη ΠΡ 5. 1 Βαρ ξηλση ἀαία, Ὁ. 
Ῥωπιλου αι κα αἴ15, εἶν δα ταν θαμιεαα, 8. Ριρ ἢ - 
τορτα οι θαμείβοιο σου] οἴη, αταν βοὴ ΓΙ] οἰϊσα 
δερίογασα νοι] σοοϑοσχαίίοτ, 47. 
Ῥω ιθαῖα καοταυθ ον. ριπο. ἀὐἢ τοραναθμα 

μοεραία μοϑὲ Πα ρϑβηλιιη σοπλϑδαμι, 2839. σζόνη, Οὐδὴ 
δαργόγι τὐνξῖοσίονατα μενα σὐπίύθαιίῃ, ὥϑ8, 2 
Ογύη απο, ὅθ, Νοῖ δ Ραμα δι β, να] στὴ δὴ - 

10) οἰσα είοος αροίοι, κοι οἰ αν ἰπυΐϊπας Θ8ὃ, 980, 
χώνη, Ροσοκία το! ΠΠ0. βοὶ γον ἰσησὰ Ἰαδίοι ὀχραῦς 
εὐσήα το χθ!, 208. ων ΜῈΣ : 
ρος ὀσοι]ρϊα, αν" τὐϑροίες, δι αν, 37. 

Θαϊοιιοῦ, 35. Φαγοῦοσιῃ, 29. Μ απάβϑοε, 29. Εχοσίαβ, 29. 
“πὰ τ ἫΝ τ ΑΝ ἰῷ δα ἰ εὐ ας τευ δ.. 

Η 

Ὡ 

ΓΕ ΓΕ ἐο 
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1α5, 31. ῬυδοϊτομιῖοΣ [γσοἴα5, Τοὶ, 44. ΕΙδοιοδν θα, γανὶ 
δια ε τ ἀθ σοῖο, 4 ἀν Ρὸν σαι ἀπὰς ΡυσΘΜ ΙΧ ΒρΊΓΠΜΙ5 
εὐσοιί ἀσάαμι δοιιρίδθ δε γι θιιπὸ. τωσομιοθ ρυγίαῦ ; μο»5 
τό) )δ. 6 ὅσ 6 ἐγιίοτα ἐσ θρὲ, ϑὅ, 
Ῥοιαρῶ ΔἸ ΒΟ απο 80) δίας, 38. 
Ῥομτ τον. σατοπιιθ ΠΟΌΘΤΟΣ 1. ὙΘΈΟΓΙ Ἰ5σὸ Ὀτί5. Ἀ81ῃ- 

118 4α πὶ ἀἀ ἔδοι ἰσαθν. ασσδτίοτοι, ἀκ, 
βαμυῖι5. αὶ ου!οξία ΗΘ Οβο τ ἀν ἃ μα! 8. ἐδ [ἢ 

δαὐίθθαις σα καρφθαι, υυὺ, ἢ αἰ ορια αἰ για ὁποτῖθ 
αἰτογ απ ἀσραπία δηβ, 0} πὰ α]τὺ μοξὶ ΟΥΡΉΠ οι ροΓὰ, 
ἀὐὸ, ἀνεθὴ γοβηοπ  αβ (} ρρρη τ ὀτοῖαυς 411. 1 τ83- 
ρώμυνοι, βασόρ 08} οι ΕἸ Σ ἐεςίνς σα μοξέτ 38. δεῖς 
5 γετμξ δα 4αὸ ἀἂά οὐ σαρτα ἐν θα τ, 53}, 
ον γτῖας ἀχοπβὶ5 ἀἰδιναϊατ οι σαι δαηϊο ματα 

αἰ το ἃ εἰσ οὐὔπολν. ὀχ ρει, ἐπῆν αὐϊρασαο, πα τ 
γο Δ 1}, 104. 

Ῥότγια νἱγει 5 ἀπκυβῖα οἱ ἐοιηρτοξθς, 9. ογίας φοῦῖοκ- 
ἴο8 (ητίβιο δεδορσθ! ἀρογιῦ ὦ μεο ἑοξιαι αν, 117. 

Ῥιαχϑαβ. Ραϊγ ραββίαπσα, 157. ψεύθαΩΣ ὀὐσαα. Β1Π11 
5 ϑοθαι οἱ νύφρο οΧ κι αἶνα!, 18. 
Ουτοἰσαα] οὐ ποίπιῃ βο 85. οἷπα. ρραβοῦ!!, αἰἰυῖνησ 

ἔπ, σας 15. Θρε ἀθ 81 ρειθ σαν μὴ, ἔγασίαι, ἀπΠαϊατο 
οὐ βχμήσαγο συ αἰοία ἐπ}, χ9 3. 

Ῥτγαλθιῖα δ ΟἿ 5. ρει αὐρηγοῖη τισῃ σαι μευ ποηααλαν, 9) 
θυ ραῦπεϊο ἀἢ πα ριϊδναα τὐρσδεβανία, ὁῦ, 
Ῥιαβόμο όυσε οὶ ἀπ ἔρεο ἐρβίαξαν, ἀδι( οηἴαα δ} τατον 

ὑοῦ νοι! σαν 9 Οἰιγίαιὶ ρόταθ σα εύ, 1δὺ. 
Ῥιωιοχναὰβ ναταὶ σας δον στὰ ὐΐ μαριίξηνα, ὅ, 
μικοιοτίι αι ας γοδ αολατη 1: οα΄ θην, αθανὸ, 303, 
Ῥ}υθοῦθ, Εφο!υβῖῖο βηοθνὺ πα ϑυπση ον μὴ Οὐ ἢ ΔΟΙΌΤΗΙ 

ομογαμίαν, οὐχχκχιχ ασαὐ με }Ὰ5 γυἱογ ΠΧ ΓΟ ΒΟ ΟΝ ΧΧΙΧν 
μῶν Ἐποδδίι σαουα κα οι ιβιθ ἀὰ ἃ θα μοὶ 
υουσΒϑιπἴθηλ ργόθαμ!, 8. 715 αὐσθτη σὴ} Οχ θγΓδυῖηι5 οἱ 
διυδε αι ἀσθο  ι15. συ ον οὐχ καὶ, ΟΙΧΧΨΙΣ, 
γε ὺν [Θγα 5. ογωϊ αἰ 15 αὐλ85. ἰσχιτιὰ. δἢ σδμημ τ 

δἷ5 συ ἀξεεῖ, σαν 
1 γΟΒΊν ΕἸ Πρὸ οἰρο πα λια μὴ σ5 ὨΙασθ 5. ἀηὰ. σα ἐῶ- 

ὐογύοίο ἰἀναῃῖ, ὅθ, Ρθἀϊομη! οἰϊοίθι χτὸ υγαΐυ αιῖυ 
5015. ΟἿ 1115 αὐεγι ται, νει 5 ρῶβὲ δ παν αἰ ρ 15: 
αα Ομ 1} ΘΟ βοῦρ 8. ἰὼ. ΕΠ το να ἢ. ΘΒ] ΡΠ Ἐ ας 
{πὸ Οὐσθ 15. Σδο 6815. ὁυηοίημα στα να αν ροβον τ Ρὶ 
οἱ ἀπισῦἱ δΧχ ΔΒ 71 0ὴ ὅσοίσειο «Ἰξο ας. σοι 6}: 8. Ὁ Γα- 
γἱ νυ ϊα ΠΛ 5. 880 ἐαππ ἐρίκοομο ἱπιουθυπαῦς, Χ ΗΠ, 
ῬυΠΘΚΟΘΒΜ ΤῺ νΟΙΘΕΙ ρσ8 ποα ἐδογι οἱ, μθ ρροῖϊα γδ- 

ἀπηοθδιημερ, 180, βρέ 6 ΟἿἾ{π|5 1) δον δ τίβθαα, πὸ 
οἷν απ οτ ἢ. υσὶ ομο ἰοτητη ἱπότο, γ9 6), Δ ΠΣ Ὁ 
γόνος ἐστ δ το ο ἀβϑηπιρίιη, Ὀσορίογ ογοσ!οίρι, 
μορίου σοῦ απ 81} τοὶ τ ἢ, 188. 

Ρυϊμγογωϊα ποτα ἀπαῖία, δ, 
᾿νλποἰρὸβ ἃ ν [15 δθολ θεἰ δι υἷ5 πο] ΟἹ δρη 1} ν  ταλ π]Ὼ 

δι ἐπασαν λα σα τὰ ἸΘΟῺ 5 δἰῃν αἱ ̓αβοθα θ5 ΘΧ ΠΟ Ὁ}, 202, 
Οὐοι αἰ ΑΡοβίοϊιβ (π| ἑοίρος, [8) Αγ φρο, πεμοίδηινδρ 
»νυλερίρμαξις δὲ μοϊοίαιος, χαὺ εολδὰ δ γψαυ 5. ἐπ᾿! σα 
απ, 311. 
ΡῬυϊμαιμίι Δ} ἀππηα, ἀ3. 
Ῥνμιοῖμέι εἶμκο, Ατταυγαιη ροστδυξα σα ΠΟ δον οὶ ρα 

μυδιεῖ, 185. Ὑοζυχη ασγοι σονται ἤὰρο ἐουϊφητία, 5. 
ῬεΒο Ια αἰξέω αὐολτθαιν 11}. [λὸ1 Ξι ξτα θα. οξβα μα ία- 

νααι, ὑθ, 
Ηρόαυλος μα ἔς, ὃ, 
Τνοοαῖο ἢ 9815 Βο]ὰ δὲ νγ 1 οπτουδδοίνα Πορη ἶσα 

οἷα οἴοία να θα, ὑχχαιν, ὕπγ δοιοθο δορρι το, βασυρ 
εὐ αὐραιη θυ ΐο φάγολι, ΟΧΥ ΠΗ, ΠΥ ας 
ΔΘ Ὁ ΦὉΊΘΧ οηασομὶ ἸΟτῸ γ08. δὴ ΟΠ ΙΒΕ ἢ ρύτα 

ἀπσαμι, 61, Ῥγοόμμοιο, δὲ 1051} οἴαθτιο5. ἀπ! λ ϑρίγιιθαι 
βασι ἀσσορόγαμι πῶ, Ργοσμσιθ ἀρ νου 5. ἰσβ. ἢτι- 
Βρίγα Ὁ ἃ Θρίγα τ αἰοίοσιμι ἡ οζμλο ἀρ 0 ΔΉ 16} ποίου 
αοοοροεγυμὶ, 253, ΑΔ Φυ 15 ἰγαθκίι!  ἀ Ἐσο]δείλιη, 107 
ϑσυυχ το οἱ αἰεϊογία ηοδίγα βιαμῖς Φ 19. 1ν ἐρπῖϑ δα Ἐνα- 
τοῦ σου οἰ αίον, 919. Πὼβ ἀϑτο βαξροοίοβ πότ ροίοϑε 
τδῖο ἰθβε νοι ας Ή θα, ἀ0δι Τρέδρν Ἰνογ οὐγοθτη- 
διδητ τη τὸ Ραξρίοι εἶδ. (πη ΤΠ οϑυ στ υϊομ ξ ἰοοϊαγηνοτδ, 
808. ουτῶν ἀασγοῖ ἀδ ππμνπο ΘΟπ ΡΒ παπᾶ, 1 δῦ, ΕΣ 
ῬΡυ Ι ο Εἰ ἀξ πη ρ 6 ΘΟ θα ΓΘειῬ ΘΟ ΟΠ 15. Πι δ ἢ}. 9} )οὸ- 
νον ο8 γοΤ απτα τ, 9901. 1165 Γπέυτὰβ σηδαοι μια. [ἀπ πστπὶ 
γατὴ ἔαοί8 πα ιίαης, χοῦς Δ Βαπιανεια. νυ ολι νην, 200, 
Ῥτορμοίιο σπτῖμβ ρολὲ ἀρογίθαν 10. Ξη λυσμηῖ5 Ἰοοῖα ἃ 
Ομγιβῖο ΠΠρέγαί!, 57. Ργομποϊατυῶ ἀυοι ςοίην Π]γὸς ἀπ τ β, 
φΡΟρ ΟΠ σοΡΌΣ ρει 8,6 9.105 συ τη! 5 σαλῃ ἀρ Πἰξν πὰς 
ἴαοτ τ) οσΙ 5 ρτίβμοῦῦ ογὰ8 Ἰοσοηθξἔς στον ρτορμοία- 
Ῥο οὐ πεσον γοσσμερί, δ, 900, 
Ῥγορ δόλῳ, νἱρι οἴη, Πα λατα ὁ5 αἸΐα βαπ ει! Θρηγίτεις 

ἄτι ὀσμμ απ δια ΟΥ̓ΤΠῚ Τρπερονρίθυθ, 385.. ὅ00, Πὰς 
τίονα βου του 5 βθ ὁ Π5ρτοι ἑαιη οι ὀχβιϊ οἵα, σθ, κάον 
ἀὦ γιοείγο λλην δυμαΐη1 αὐνοιξιι. ἢ Ἰδτ βία μοτιηδὴθ- 
νηὶ, 90. ΝΠ ἢ ΠΟ] οαῖτο, ἐρβοαὶη πὶ Ἰχουιιην ΘΟ ΧΘμΟΡβ 
[ἴᾶδ ἴλ6 116. μροΒᾶγοι ασ, "θῦ, θγομμδιί ον αἰ Πσϑηθν 
ἂσ ρία ορβοσναπάς, ὑδή, 

ΟΥ̓ΚΙΠ1ῸΜ. 1100 

Ῥχγορεδιονῖα τι 6 4αο )60 Ἰααθθαμιν, ἃ Ναμυοιοθο- 
50 Ύὸ σφη ζμι, 3 

Πρυστάτης σι, ἐξ, 
Η τὐσομ!λίας καθ ο ΠΡ ΘΟΙΝΕ, 8. 
Ῥρυνθιθ αι, Ῥοτεα 5 ἰδ δογρπ ἀμ γϑρβί 5. ΘΟΥΙρῚ 

ΕᾺΠ|, οἵ ἀνοΐννβ αὐϊοΐουβ ἰὼ ὑκηομο, δϑς τὰ Θ᾽ μγαμλ3 
αὐλ ταρϑϊοι, 310. Ῥγονοσἠόγυ Ἰυσαθ δὸ ΠΟ γου, ἴθ 
δυβορ5 ἃ ὑνγϊο εἰζαιϊα8, 1825, 
Ριονι θαι θεῖ θυ πα ἈΠ οὶ ἂς 

βΈγα, 13], 
Ῥεωο  βαϊνοσαπι ἢ υον βαο πα θπ1: δολία) ΦΠ] ΨΟΤΘΙθ 8 

ΒοΥῖρο ἐνετς οὐ δόματα αινθιν αὶ ὑδόοηδ, 9. ῬβΑΙηγον 
ται! ὁ (ἑποῖεῖ θεὰ ΕΠ οἰἰσυβ νἀ τολίθ. 118, ῬΑ] πόσαι 
το αι, οἰσποιοεγίο, ὁ] πσητπ 16 ἀἰνἶδ ΠΡ Υ5 
ἰπεον να αἴπιν, 905. Εἰρο ρα τὸ νοσῦα ὃχ ν. 1: ἐς 
ἐϊὼς θιθῶς ἐς ἔτὸς οσὸ πο φοητ ἰος ἀθ ἀπὰ ΠΗ δι μος 
πογατίον ἃ {γι} οἱ ἃ δ ανει 5 ΟΠ] σον, 151 
ῬδΠ κί σύ τς δα ἡ! οοσαΐον Ἰδ θ 18 Π0[0- 

Ὄνδοι, 160. Οὐ 08. νΓΡ 135 ρορα . ἃ6] σορεποομὶ 
ἰπυγομῖὶ, 941. Ρδαϊηγεία: δἰνα σα ἴα σ8 ρρ τ δ 181} 
ἐχ οσαϊθο δι που Τα οχ Ποία μα πὰ τυ, βαμθ- 
ρμαθίαν, 195, οχχνῖς, όσα 8 8Ὲ οἰποίασην, 196. 
Νιι 680}} οαρθογθηῖ, 100. Νά αἰ ον, ἀν βία π] 
ΟΡ ΠΟ [18 ψοοΊθὰ3, 190, Ἀν [μεν βοϊ. Οἱ τροὶπ 
ἴάῖα ον ππῦ οἰ ἐὐαανὶ ἀπὐάηλ νοοῖ ἰβκ μβη116- 
γυθς 190. ΔῊ πο οἶξ ὀχόγο δας σαι ραγαῖ,, υθύ, 
Ἰ5ο)ήἠτ νετι5 ΔΙΟ ΒΟ οι ὍΝ. Ἀσδθι,, βρη ἰμ))δῦὶ- 

(τα. 818, 
Γοϊοθα5. Ραμ 5 αν 6} τσ, ἀξέονανιι βίη τ 

ΟἿ ΔΙ ΚΑΊ 5. ΓΙ σορε, δοριρίαναπ Μοιοτς. ᾿Γδειαιμομτι ἃ 
ΤΆΧΧΠ Ταλογμγοί συ ϑ ον συ ε5 νΟΓΕ οηται μὴ αὐέδοι, ὑϑ, 
Ῥιρ οι αλῖβ γαἰο παι 8. “15 4 σρσὸ ἀρρ!οητίῃ, 07, 
Ῥυρτ δ ἢ 46| ππ σΕ}8}68. αι το 5. ὁο Ξε δ αἴλ5 ἰμυγο 

ἄἀσοοί ϑρίγιϊαθ βαρεῖ, 254, 
το  σβίο σαὶ τα. ΟὈν Δ ) ἴξ56, σοι 15 

Ῥαϊροῦ κοπίομ, 146. 
Ῥα]ηνο ἀρ άΠ|5 ϑυἷβ μείνας, ἰγροηιυία, ἀρεῖ ἀερὶ τὰς 

(ἰονο καρϑεῖ, 08. 
Ῥαϊν8. χ ρα τοῦτα Βοπγίηθίη βογὶ ἠυὰὰ δια ροιιά τς 

18. 
ΤῸΡΚΉΠΟ ὑπ ρ]0Σ ΤῺ Βαρ διηο σὰ ΡῸΡ. ἀψπ8ὴ} σοῦ - 

ΒΌΡΙ ς αὐτὰ δυϊατα μὸν Βρίγι οι καποίαιμα, ἀ|. 
Ῥορδατόγῃ Ἰθσσαν πσλην ἰπτος αὐβοῦξ βροία πρσησ 

γι, 918, τιν 8. Ἰούιβ δπίγαιίαν, ᾿τὸ, 11 217, {{Π|΄ 
Οὐ σύαγοϑ ἢ μερηδθ, 8310. 1{|. ΔΒ ταν Σ ρμθοὶπ 
υὸ5 «βύ 21, αἰξὶ πο ποτ Παλήδησεβ δας 370. ΤῸ 
πρὶ βοιιέῖο, εἴνο ἰοβθαθ, Δ ΗΠ οδεοἶπι Εδς Π ρὰ- 

ῥδηίο, αν ποι αἷϑ. δίοο, ἀπ. ργοῖδ οἴ ἢν 5.1, 
πιο ἸοοΤοβία βῖο σδηδῦ : Οῥἐμίονιπὶ ῬὺῸ δὸ γΩΥ ἐπ 1ι- 
γλὰ, ἰδ. (Ἰπριαἰὰβ οὐ δα σα ἥπὺ 5οΏβηι. ταν σα! ἀπ 
οαμθέσσι οὐ 11} Ῥατραμ νι πα]ηογῖο!, δ, 
Ῥατραγα ΟΠ Ρήβιιιβ θὸ Πα πε τὴς, 564 μτορλυρα, τη - 

ἀπ! υ, Ἅ4Πν 
Ῥγθιημόγὰβ Κσπὸν δαϊηλῖ ὐπ σὰΐ ἴχῖος, 4531. ῬυΠιὴ- 

δοτγιοὶ ὅπ πμ τι τας πασοαϊογν, ραρη θαι ἢ. δοτροι ἃ [ην- 
υἱἱξξι8. αἰοσαμῖ, 611, 

0 
Ουαύνι δεῖνα οπγηλὰ ἴῃ. ὁν ροπον ἠο ἘγΣμ ΠΟ] 51} ρ- 

ἴᾳ, ὅϑ. Τφμλγη8 γγφορμανὸ ἔσαἷα νὐ μυγααλίοη κα, δὲ ἐπ ἘΠ] 
φρούδη ἔπι ἢ ΞΊῚ 15 ὅτ ποραΐμα ἀθ δτ δῖ, ἐν Οὐχ) τι- 
βοβίια Βοοιὴ ἀἀλτα ἢ ΕΘρΊρ ἴῃς ΡΑ!αρδεξηο, ΔῊ 56 0}}- 
8.08} ΕΠ τῷ ἰαἰτοσστιο τα γα, 48, 0 Ὁ πὸ θυ οηιθ εἶα ἀὸ 
αἴ ε08, ΟΥΤΙΠΪ ἐρηηρότος ὼς Ὀ σου 519. ΗἸΘτοεΟἸ τα πα 
οἱ ΑΙοχαπ νὰ οὐ -ἰαγο! οχχα, 48. 1 ἰετουποϊνιἐληα 
ϑυθυειῖκ δὰ 16} δίας, 48.ΔῊ Πα μία 115. ἀἰάλα5. οὐ- 
Ἰεδγαγθιιγ, 48. ψηαχὶβ ΟἹ ὀοιϊοῖο ηἡαοία ὕογτα αογθτ- 
ἴὰτ νατῦί5 ἴῃ Βοος [65 }18 Δι γα εξ δ ἸΏρΡΟΓΕ, οαχιν, 
Οὐδ τασια 4185. Ἰοζααν! Ομχίρ 5, μοβ᾽ τού οη ἃ 

Τοβαγεἐοἴοσ α 105. ἐς βίθην ΠΡ ξα]οΣ ἀβοθῃ δ, {{|- 
ἀφιθμαυθ, μυβὲ φιαάγασίηία ἃ Ναθ να! ἐ1ὲβ ἐθγγομαμ 
ἩΠοτυΞαλθην. ἰπσρθββαβϑ οβϑί, ϑρὺ, Ουσ γασίη!α. ἀϊογαπι 
Ῥωμ θη ΐη ἀοοδθεδ  5. διὶ 1} ΡΕΪΟΛυ τ παι, ὃ, 
ΘυΘε ΕΠ 8. ΘᾺ] Π6Γ ἤα) βου} Ποθΐβ (δόσιν, 3 Ἠἱὶ 

48... ἀββιη ρῖ, εὐῷ. ὁ. 2} ἰοοὰ) οὐδ ἀαν : ΔΠ τ κι)- 
ὀπριὲ ἐρίνἑίμς, αγιφοῖδ ξουυϊοδανί, "οῦ. 
Θαῖσα (θν 1.6} 0} δὰ ποι Το τ ἢ ]5 δα τι. ἰγαάωὶ, 28ῦ. 

᾿ὶ 
πόνοι αὐΐς υ ἐἰαγααν Βα πο ΟΠ χοῦ 

͵ . 

Πα μα Ὁ ΘΓ  μΣ ῬῸΡ Φοβυ τ ϑογναία, 148, ῬῸΡ μόρι]- 
ἰφαλ αι πᾺ}}0ὺ Ποιχοίῖο, βαϊυλον. αὐορία 65], 85. ὅδ 
61.158 [ἸῺ δου τρίς σενῖο 6] σΟΏΒΙΠΪΟ οοπεικηυκίη, ῳ8. 
Ἰαλδαδ ἰὰ γξα}. ὑσχχνα, ἅ, πο πηορειγίσοι, 564 βυρορς 
Ἀπ, πος 68} Οὐ ψνρέδινι, ἀθβίκοσι, 58, 
Βαιοῦθ8. Αανθῦϑαβ δο8 αὶ Βογίριαιτα8 Ὡ0ἢ τορῖνίαοξ, 

5015 γαιοπῖμ8 ἐσ τ πἀειάπαν δεξὶ, 999. 

πα δ ν5. ὁ] - 

ἀρ ΟΠ αἴας 
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Ἰλεδαρι χαί)ο. Το Βαρι θῆλυς, Οὐ 5, ΗΠ τβιοῖ. 
Ἀοἰτγιρογίατα. [ἃ στὸ σοθα ψοιήγο οϑὲ 4 ἰσηϊαϊ!η 8 

1 οναι), ὥσθ, 
. ἀλοσοηδγαιίο Ἰνδοῦ οἰνα ᾿ναρίϊβιηΐ, σογρούα Ὡσῶ 
θεῖ, βε ἀὐἰιηέρ, 17. 1 τὰ 908. δαογε ᾿ΔΟΡΚ αγδην αὖ» 
οὐ αἱ ἰχοϊας 81), Τὰν 4 6505 ΟΠ νίσια 5, α! πἴατ}8 γο8- 
ἀππομίμαν, 510. 
Ἀρδὸθ πο γοσηδηΐ πἰβὶ 6χ ἄγοιτο θὲ, 128, Ρτοοία- 

τας ἃ ΠῚ ΠΡ 5, 841. 
οσάαθρα, οι χα η σα ΟΕ βοουηδιιδι, 

631 ἄρ} Ποῦνϑυ3 Πἰσον, ἰλδαν του 9 σὰ τριαγεο, ὁ, 
Ἀφκάαηι δοίη τη, τηόγίο, ἀνβίπ! τ. Ομνῖβεῖ γόσαιίαι 

ααπάχαδον ἰἰοααι, ὅδ. 9. πάλ, δῳογοίοι ρεανο 
ἰἀσοιίοβ το ἀν Δμορίοιηϑ, 2 ὠσνς ν, 98 τ: Ορονίοὶ τρ- 
ὄμδς γοψπν ἰσλόο ρονπθλΐ ἐδ ηἰοος σον δὴν μεαϊδι» 
δεῖς, ἡϑισην ΟἿ ΕἾΔΕ ἀδπασα. αἰ ξααὰο, ἔογα, Ὀΐαβ- 
ρθη δηλαρατ!, 240, (ὐἱ ὀσηαύηξ αἀἰορεγα οὰὰ {ἰ{εῖὰ 1 
γεπαί νοφπῖθι ἔς 330), 
ΒΡ αῖα, (Βα η519}ν ἔασατα ντὴν Ῥαΐγοβ ουγλ3 

ρου, 398. τ γΓορδίθηδα, 392, 
"λον ξεῖο ροῤθατογι ΟΧχ ἐοϊα νυϊαἰαίο οἱ ἤἰ 6135 

Ρομ8η, ὕ. ἰδάτῃ δαὶ ρυτθοιι ἀ: 40} αἰϊουὴλ ἐσσὶ 56. ἐς 
ἐἰϊοῖα ἠοὴ ἀοιαΐῖ, ὅ98, Νὰ ὁαϊὰς μΙαθμηνῃγαπίι θη 
δριἢ) θα ποτ, “δι μέν Βρίγίι5. βαποῖιῃθ. θασυλ- 
τοτυ αὺ γϑλ βίο ἃ ἀντ ο γατηβ σα 6515. ἀριδαΐα, ὀπχογοΐθα 
8}, ΓῺ μα ἰλοῃ , δοη βίοι! ροσοδίσναι τὰς 1615 
Βἰσλν Ἀγ η σα Ποθη εν οἵρο δχογοίζαίο, δρίσιεη! βαπ- 
οἷο αὐὴϑ ροϑὲ δαριϊδχσιη φο!αο, 1, Τὼ Βαριβαιο οχ 
τα0 ἀα ον οὐλητθηα, 19. σμγηλιεπἴςα!ο δρίθα 9. Β00- 
εἷι κοοιι } τ ρογι ποιὰ {101 σα] πάπα, 19. 

Ἰλοφίγιοιιο θη να 5. ἘΠῚ ορο Ῥδίθις. ποαλῃβ. Ογὶξα 
ἰ, 08 δϑὲ ἃ οὐρα, ΟΥ̓ΤΙΠῚ οριπίαποι, γαῖα, ὅ90, 
Ποβογύδοιο ἔθβία γα το δὲ. σογρόγύπνταλα γί ὑοβθηία- 

ἡδ 8,200. Ὁ}.13 οο ϑοΊδ τὰ ἀαϊαν}5 Οὐ Τα] ἀπ εἶζα 65], 287, 
1 σομδριου δ Γ6 0) 8 ον σαοίϑη 18 ἀσοιχηδία, 285, ῶ 89, 
Ἰλοδανγουι ο σοη γα 8 πὰ αΠ{|9. ἀρ 6 21}8. μτοθαίιν, ὑδ. 
Βα ΡΟ βϑ ἴσην Π01 ρου ἢ εἶπ βιδξρ!ε, ἢ ΘΟ ΑΞ ΓΙ ΙῺ νὴ σ 
Οἷὐ θ)υβ ο 10 5814, 380, ΕΓ 8 ἴἀο6: σορ γιαΐαγ ΘΧ οὐθὰπ 
10 138 ἰϑίογια, ὅ91. Ἰὰς πορν αἱ ἐοτηγαιίοηο, 339. Εχ δπ- 
ἀρῶ Χο ρῖ, 981, 3.58, ΡΒ ΟΡ ΩἶοἾ3. ὀχριηρίο, 389, γέ 
Ριυωοχ  Ασσὰ ΔΓθογ ἢ Γρα γγοοιιοιο ϑδι [ἦχ Πα αὐ ἰὰ- 
οὐρα ρΏΠὶ ΟἹ (ἰθογοι δα ἴα, 280. Εκ Πρ τί8 Μογϑίβ, 290. ᾿ὺχκ 
νΑΡΙΑΓ Δ ΓΘ ΡΓΘΟΙ ἢ 1 ΘΧΘΏ 18. 1 ΒαγιρίαΓ μγδυ)ο- 
ται}, ὦν 2, 388. 15}}}8 8151 ερδ8 8 06 586}, Π] τοΓίνο ρα αἰ 6 }}- 
ἴατ απ ΠΟΛ} νἹο]αϊογθυ, 281, ΝΟ αἰ ΠῚ Ή1118 λον Ὁ 8 αὶ 
Τὐκογμορο 8} γν ΠῈ ποπλΐθιη ἰῺ σοὶ νοηΐγὸ οὐηβεγ- 
ΨΆΡΙ, 9213. 

Πλρϑυτγοοιο 8. ἤει) ρογα δὶ 6 οαϑϑ δῦ ϑια ἡ α 164} 6" 
οΤθ εξ. 6.Ά. συ] τόολα πὶ οοα ἰγβα!οἰ]οη}} 8 Θρρουμ δξατ, 283: 
ΒΘεαρρδο 1 ἡ. στο 68 86 αἸίγο Ὁ τὰ ΡΟ ν ΠΟ 60» 
οϑδνὐρο δα 8, 56 9.500 δ1:5 σοΡρὰ δϑαθτῃ 0. ΠΟΙ ΒΗ)" 
ας, 55. } 118 5ρ69 ἰο αν ὕο Ορδναμ 185 οϑὲ ῥά ῖχ, ϑος 
ὅλαι [ΡΟ 581 10 ΦΠ ΑΙ ὸΡ σετοθάσνα ὁὀομαατ σΘΌΝ 5 
οἱ ϑαπιαγιδηΐ, 980, Οὐτ 115 νρερομ θαι), 380. γιροῖ 
ἀαδοΐαῃ ΠῚ Γορ  χ Δ το, 95, Ο λα πὶ ΠΠ ταβσγεοι  σῃ}5 
ἈοξΊθς, Φϑ 9. ἈΓΔΤ γοιῖοὶ πούμθη ἰρθιαι τοι δα, γὰς- 
βαυγγοο(ἰασι σὴ ἀπέ μι ἀρρ]) σδουίοε, 253, Οὐ διὰ γβϑαγῦθο- 
τσ θῖ ποὐρμαθοτϑ.} θρορἢ οἐ1 δας αγ, οἱ ψαοβ λιλὺ 
(τ! ἰδ 9} πὰ ἐν39}  ΠΙῸ ρξα]αν δ: ΝῸΝ γοϑηγρϑηὶ ἔριν 
ρὲ ἰὴ ἡαϊοῖο, πὶ κιπιρ! οἴονται Θεϊμδηΐθ ἐδ ρονδ πη α]ὺ 
ἨπιοΠ6οἴαπι, σι} 118 Γ 6Γ}0 Θγγοῦ8 οουλοῖο, 391, Ουρι 
δοτγίριαγῳ Ισοα, Ὁ Το χανν νι ἰδ, 44, ἀιιϑ 86. Ῥτοῦι- 
ἀπ Τοδαγροο σα} ἰοῦίαρι Ονγ]π5, τῇ δὺ β6ηβιι 
αἀροϊρίθσα,, δὲ αυδη πὰ ἴ ἈΝ. ται ἰὼ ΠΠύργο 
ἰοχίαι οἱ νυ ϊσαίδ παρθαιὶ ᾿οὐθ δοϊυι), χυῦ. 

᾿λδϑαγγοοιῖο μη] 05 σομη 1 18 : πιο μ8. 1. 70.9.19. οἱ 
φποποαίουιθα8 σπϑοϊαηὶ αἰνογβα, 67, 394, Ποξασζοῖ 18 118- 
υΐξαια ργορτιῖβ δαλοῦαβ ορογίθ 5,338, 1 τὰ ᾿ρβα οὐ ἐὸν - 
γῖ5 τββηγσοὶ,βρι Γϑίοτιπηι οι, 39}. “ὁ σουμονα Ὠοϑίτα 
αιιαϑί ροβῖ δἰδτηθ σΟ δ ὁ.} ον Πογοριαι 294. Οὐαὶ το α]- 
γινογαπι σογμογαηὶ ἀοίο3, 39.:ἃ οαν ἀϊνταυα σα! ρίληι 
οὶ δ} νϑιοῖ, 94. αοβανε δοιο νόγαο ἔδιῖροῦθ ἔπι ατα, 28, 
Ουοε Βα} 8 ορίαϊοηθ ΟΥ̓ΡΠ 18 Βθοι ἢ) ἀϑεϊρυϊδίον 8. δ α- 
Βοαξ, ϑ... Εὀβαγρθοῖο σϑίογαπι αὶ, 228. ἈΘΘΌΓΓΟΘΙΪΟ 
θοσί! ΟΡΌΒ 65] δηϊαγδ ιϑ5.. 293.. ΠΙ θῶ). ΘΟΓΡΟΓΙΒ 1Ὼ 
ἀπὸ πα ταν! δοΐ γὰ [δῖα 288, 

Ἀαβυγγοοῖίο (ΔΒ οἰϑι! νόγη, 57. Νοῦν Πηπ οἰ ατία, 20]. Τὰ - 
ἀβρυσοαθ!}} αγο οὐα τα ἐφει [ἢ 68} Π σα 0686 σοπιρτομαΐη, 
88, 2ι5ι.Ργρ οἷα πὶ ῬΡτορ ἢ ΒΕ 5,205. 206. ἡ τὶ ἀ6. δὰ ἰοϑιτ- 
τσ πϊα τ Θοτρεπναρσ αι, 905, 206. Ἔ τΙΒι} δααβοϊξα!! Δ Ὸ 8 
οἵ ροὁ658 ἃ ρ)υῦγίθα5 ἐδ ῖ! 260, Πα] τ βηγ 6 Ο(1081 [οἴα8 γα 
δὲ8 ἀγοάα] 8. Γαϊὶ, 212, Ὁ] 08 Ἰουῦ8. οοὐαρίοιυ, 518. 205. 
Οὐ εἰσηα βατὴ βἰμὲ σοββοοιίη, 907. ΝῚ ΒΆΡ6᾽, ΤηΗσίβ 
ἐπουδά 16. ἡ αδῃϊ ΦοΏ 85 πῃ ἀ6 11 νθαΐγα σοπδοννηίίο, 318, 
51... δίδῃο ἴδοι δε, 20ῦ, Τδσίθιη ὩΟΡΙ8. σα ῬΆΓΟΡΘ 
Θαδοῖ, (πδηΐϊαλ ὄναχ {Ὁ 8Έ 1 ἸΏ Γι, Ζ0ῦ, 
Ἐδααγγδοιοπίβ Θοο] 518 ἰπίτα πιοηέθοι Ποὐροίλα ταϊῆ- 

οαἴα οτϑὲ, 188, (ὁ ἴὰ ἔοῦο 5ἰἴα, 308, 2411. Οὐ. τπαχοϊῇ- 

χη 8- 

ἸΝΘΕΧ ΊΝ ΟΥὙΠ.1.11}. 1702 

οδηξία ἢ πη ρογαϊογί5. σοι Πα, 908, 514... Οαρη δι 
6}..5 ΤῸ γμγα ΘΧ ΘΠ ΘΡ ἐν τμ6 Ἰαπ50,. ΦυδιΟ 0. ἐρηι μο ΓΒ δὲ ἃ 
80 ρΡυσβα}8 σοπαιδα,ν..21} γα οί βέογη ΓΗ 9, Ἡ σφιν 
Δ αὐ ψε πον γε! πα, 907, μάγοι, 0]. μὲ Ἀοξειαϑῖε, 
Ποῖα Θσο! ἐξ αβλίοα, ὅ. {π|018 σα ρίπτουν ἀρα οσ8 π6- 

οἷ 1 δἱ ἰθυργα δ 1ο5, ὅν ΝΟ. δὰ ἀπο γίν αγιβ ἃ νγξαμ, ὅ, 
ἐλίκαγα οἵ ρίκοϊανρο 281 651: ποτα 5 ΓΡα οἰ ἢ. δογρα, 1Ά, 
[λππ8,. ἔπ οοῖο οἱ. ΔἘ}18 δα δ] θσίῷ, δάσια φῇ θ3. ἀείρίο- 

ἐξ, χχύητ, 
"ναι, Ἰ685. 6118 ἀπ ποῖα ολειίσαξησ, 110, 346,2 47. 

Ε}ϑς ἀοναθλνα  οΣθοἐαητἴητῃ 5εθ! πα 11α ἀὺ σα ξϑοποεὶ- 
μι 5 Ὑ61 ΟΥΓΙ]Ὸ Ἐ  ρΟλ 5. νοὶ ἰοἰονρυξαεῖα, ὀχ μομίζων οἱ 
ΓΈ Πα τ, ΧΟΨῚ, ΧΟΝΗ, χύνὴῖν ΟἿΣνγ αν οὐχν Ὁ ὅν ἰδριονα 
σαρολατῃ σαστ ἰσσα ν ΣΤ β αι  Ἰη Ὁ ἀ6ῃ} ἀξθιπηδηζη, τοὶ 
8110 πον τό αι [ξανὰ οἱ σοσρα ρἴη,ρβίθισ ἐπ αν τὰ Θᾶθο 
ρρομα αὐ ανονη, 1710, ζ8ή. 24: 28, οὐχ, ἀνχὶ [6] ϑὰ3 οἱ 
ἀγγῖθ εεαῖαι πα! ἀβοσοιληὺ οἰθ μαΐαγ, 18η.,. αι )υ- 
σα ὁ οἴπσοιν ἐδογαπλσ ἢ τ ΟΠ ΡῚῺ απ βΡΟΓΡΟΓΒῺ) 
ομρμηζηδηβ, 282, Ογριΐθιαι ρηηοσθ Θυ ρ ΡΘἰσμἶθ. αὐσὰ- 
βαι, 320. 1 ρίοσ διν οἴ οὐγοὰ ΟΥ̓ Πα} ΘΟΓΙΌσ 
ΘΆΠΟΡ θ) 9. ρροσαϊα, οσχίας οὐχάαα, Θἶ9. ΟντΠΠ [68. 
ἀταλ 0 }}5. ΡΠ ΟΏΘΒ ποι Βογιρίαϑ δὲ. Ἰσοίαςθ. διοίοτγὶ- 
ἴάτοιι ὁμρυσοθῖ, σοχινιν, ΓΟΧῸΝ, σοχυνι, 

ἀλόθγᾷ {στὰ ται, ἰοτοἰτο οι λ ἀραῖο ἰογ-ς 
τ στ ὁσηασηδβα αὐπὸ διῦ, ὅσος λον, οι ΛΓ ὩΣ 

“0. οηἠοιμίασ, ἰππηρότο ὀχευγθαξ, δοϊοι τι 
ἃ Δ οπείκι ας, ἐφ Δ αὐο 818. Ποιηδη ιν. λιὰ- 

μβυίμην νἱρσα ἔδεσοη μγυρῃρίαγαηι, 173, Βοριία {ππαγα 
(Παρ. ταν 93} γαχῖη ολμθϑ βου μίυγοβ σσοιοβίακιζοοκ, Ζϑ0, 
ὕξαιν ἃ ἄπουν αὐθη ἀἠ Λα πσλ οὐ απο 0. 601 

βθῦτο βαποιὶ Ῥαίτυδ, δὲ υἶν πάμο μι αἷοηδην ᾿αιμθ- 
γάὰμι, 929. ΑἸἸν 1ὸ μοπίιια οαπ αἴ) ἐβεσΑβίο σεὲ οἶδας 
ιἴο 4) Αροβίο!ο Ὀγραϊοια, Ἰυχία συοϑήσπαμ, 928, 

λον 9 μοϊίαν Πύμ5. ρδρὶτ, 3 
Ἰλοιινδίάτι5. ΟΥ̓ σοθααι μαύανα οὶ οἰξοῦ αϑεθουΐῃβ 

ο΄ῳἠδηθαίωγ, 39}. 
Ἀσθοη ραϊπιοπο 8 ἠδου!ἷ, Ῥγομίδν ογθθα ὨρροΓὸ 

εαὸ ἀἰογφοίι, ἐδ, 
ΒἈαπίην5 φάναι ἰδ σι 5. Το ΟΠ ῃ 15. Βραρβ19. (6. δγ. 

Το ρα γι, ἐχχαρ χχχῖν [ἢ [ΠΡ ργοῖσ ἄο ΕΠ ναν, δῦ, 
τ γί χανης, 10, 10. ὃς γεν πα κ φτὸς γί 5 

0, ἴροο δ᾽ ΔοΙΔυὰ εομ ἐτηκίϊοοβ ΠΠοτΟβο γα πιοα. αἱ 
Ἰποοίδεοίαλ δαι[ αὐπαἴν υχχντι, ὑχχχν 
παι ΕσοΡ, Τα δίσθα, τὼ δα πη οίυδ, πὰ. δύ Ολ 

οἰὔοῖ!, αθοιῖβ Θσοὶδεϊαελιοί εορτίμεξ, θ0. 

5 
δαθασῖ ΟΥΠο ἀρῥοϊυλαια, εἱ ἀοθιοη, 91. Οἷν 

Ῥαΐγυαπι 6 δ} 8. νοοαθ}  αἰραιίσαια βολεθι αι 
Οαΐϊα 486 πος «σρτοῖ δίαροβ, (ἃ (τα οείϊοι, 134. οιηῖ- 
09 ϑαύσο ἑ ΔΡ Βσριῖς 5. σον: δ ἀρροῖα, ἐϑὲ, 

ϑαΡη8 (8) Εχ ὁ}9 ἰγρίοο, (οβ!Ππτοη ταν ογὸ νον αἴ 
ΔρρδΡ ΟὉ 15. Ἰπο Δ στηο5. ΕΠ ΠΘΡΟΒΟΙ Κηλῖβ, 400. 
ΦΔΡΌΔΕ οὐεθεναιιοιθηὶ ἔα σοτα ἀθυυλ ΟἿ βιϊασαβ, 70, 

ἔξ ο ὔβογταιο μα} δοη 1} 038 πιαΐο δ υϊαίοῦ (δι }5ιϊα- 
ἢθ8. τὸ. Οὐκ διθθαΐο Ομ εἰβίυϑ αροθ ϑιθαγα νο]υθγι!, 
τς δαθθαῖο απο να ἀρ ἀσπιλὴβ σα ΠΔῸ} ἀγα ηλθι- 
μην 1 5075 σοὺ 5 γα αγει  Ραΐροα, 01. 
ἈΘΡΘΙ 8. Ραϊείραββίλσιε, 107. δα 6} 58 Αὐὶὶ ῶγρϑοβ 

8 αἀἰλαγοεῖγο ὀμρούί οι δι Βα οῖ 5. ΕΠ θλ ἰσοθαὶ γοὺ- 
Ὀθυ Ῥαιῖξ, Προφορικόν, δδι [ὰ βαροῖα Τ γι αἴθ σοι] ϑἰὸ- 
πραι Ἰαοχῖι, 215, 1 ραϊορη δίρηιν ρει Ποαθαῖ, 227,0} 
ἰὰ ϑαρϑη οι φαυτσάο ἀἸοῖ}, Ὁ5, Τοῖς οἱ σου] ἔμ γ61}- 
σα 98 00) ἢος ἀοχπιο ἐθαοθιαι, 3327, Δ Ογοο. οοαἴη: 
ἰλοϊυῦ, 155. Π)Ὡς δτγοόγοηι ΒΡ ΪΧ οὐο 1 ἰὰ ὑγιαθοὶο 
μοί Θβῖ, γοϊ  σίυβο Π σΠ οοἴαβ, 351. πα ταιϊϊοιὺ, 281. 
ΒΑΡΟΠ ἴλΐ ἰποῦβαῖ δ Οὐ Π ὰ5. (ΙΒ ΟἷΟΣ του εὶ, 
ΟΥΛΗΠ οιρογα, 151. 323, ΕΠ} 8 ΘΓ. 513 βιυϑρίοῖο, (ογὲ- 
ταῤςσίπηἰαἰϊς ἀοἰσ ὑβογοβΟν γί [οττη ἀα ἢ} 08 το αἰ αἰ τχ τιν 
δηδιπίαμ 5 ἀμπα8 ἰὼ Οἰνῖοῖο, ἀϊποοράλῃ ο5. σοϊαηίῖθδ 

ἰ ἀποθιι5 το τυτν δὲ γι ἴαν, δ 1ῷ, 
ϑαῤδγάοίο5 ( εἸδιίαΣ 1} τα. βαρδγοιμον ουθαηΐ, ἃ 

ἡ σα ἀρϑιίθαι, 116. δα σούο β οταὶ ΟἸΆΤΑΤΟ ; δαηοίς 
δωρποίἐς Σ 6 φαϊὰ τθτἢ ρορ αὐ 8 τ ρου ἀοΥγδι, 8891, δαυογαᾶον 
ἰ χασδίαα Ομ τἐβείδ 18 σαγ η1}} ὰ8 σΟ ΘΓ Ὁ 8. οὐκ 85 
ται }9 βαοραπιρ αν, 301. Ὀτὶ Κ60 18. ὁ ἐα ο}} Ποῦ ἷβ 46 58- 
οδράοίίο (ἐπι γι ἰαἢ}5 ον θ.3 σοι ἐοαϊοοιίῶ, 0}. 
Εἰϑίρθ ἃ δρϑοία! βασογι οί μηἐ ἰβίφγιο ἀϊβιϊαοἰιαΣ 0], 
ϑαστασιοοία θοῦ ΟαΓΙβγα [3. ὁ δ παν ϑιμο, Κι ἐρ ὕρῃ- 

Περλαΐίο, (ἰτίβιθα, πο λαγίατῖα, Βα ογαηγβοϊογιν οἰ βολοα 
«αομίοίο ἢ ΕΟ δος ρυθοίναδ ἀερδηάδαϊ, ἀσχαχιχ. 88- 
ται δα δα τὴ στῇ Β θυ δ αν 18 (λοι ]οσοίτιηα ΟΥ̓ ΠΠ] 252 
αν ἤοιπι ΘΟΥΘΟΓΙΒ εἱ απ ση 18 οι ΤΩ} ἘρΡΊΩ18}6. δἱ 

οὐὐία 9 ἐποτα θ5 ΔΟροΠαλαη, 537. θρὸ ἀρ 9 οδγα ΟΣ, 
3937, 828, Οὐ 951}. ΟΠ οὖ Εἰ σοίρειαι οι, (6 ρος 
εἷο οαοδαγίϑειςο, ἀοοϊγίηα, ὀστχαγ, σύχχχγι, ἔπἐὰσ Ἐπὶ» 
οἰνατίβεα, Οεϊβίαβ. ΒΔΟΣΙ δ οἷ: ότα ἰγοιθη δα, ὅ38., 
Φροη λα, αἰῶνες, ΔῊ χοἰ σογασ ογαϊ πὶ 0118. ΠΟΘ Ὁ 115 

Ῥαίρραβ, 10]. 
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Θαϊσποῦ ΠῸΡ δίάατο αἰ οποῦν οὐ ἀπε ηοα γΓΟΙΒῸ- 
516 τόσομν, 17. σοι, κε μη ποη αι ὑεῖ, κ5. 
Ἰηξε ἰθανθβ ἰο σεν αὐγαὶ πα θην πο ἢ Τὶ ΟἹ, οαπ 
ἀπφομν πὸ Οὐ ἔπ. Πὰν ἀξίγαῖς [παι οιλαιι, 89, 
Θαϊ αι 5. [αν 5. ὧν δα θΕ πὲ ἰσθμοῦ δα σν οὐ τιοτῃ 

αἀἰαθο)ῖς θὰ. 

ΒαΙαλ 5. σαμὰχ 68} σαίατα, 8, δαΐανῷ αθβλντῦ αἱ 11} ὉΓΒ- 
εἰσϑίαν, ὃ, Βαϊ θ᾽ ποξῖσὰ ρὸν σα, ὕθ. ΝΣ οχ Ομ 
μὰσα πὲ ἀϊατ ἰσαδ, ξὸ ὃς πολῖροιῖβ, ὃ, ΒΗ] π|15 
ΟΥΘᾺ πῶβ. ἀϊξροῦ δῖ ἀπῆσαν ἀπο ἃ Ρα Φ Ὁ 110 οἱ 
ϑμιτίξη βαιοῖο οΧϑίβιι!, 207. 51 Οπτίξταυ. ἀροῦΐα, [ΑἸλι πὰ 
στα Ξι3. εἶ, ΠἸνγΓὰ ΔΕΒ Ἑαϊβ σείγα, κζ091. ΦύπτΩ μὰν 
οἵ Εἰ «αἰ κα! γδηζαγ, 958, χτν ς - τα 
“σα παν 11 ἐμ οἴοξ. νοσραστ αν, 20, Ομ 
ποτα Εἰ οἸ ἐδ ηηλ!, 391. ΚἹ ἄνι τος γγδοῖ 15. τη οτν 
ἱπογη ὠρριέσπδηι, ὅδ0, Δα 5. Δθα, ἰβαποὶν εἰσι, 
τοι θῦτῃ, υπό}, ὀσγρόνα σοβιιρσονθ ρύξθο Ομ πες 
κυ, Οὐ ἰὰ πα τααταν το τια τ! αἴο οὐοάοιροῖ, δ, 
Ηοάἀϊονμὶ βαιπαλίλην οἰίλν με ἀοϊτιοὐΐβ οὐοσθῦα πα ηάιπιῦ, 
ὅν, ιπόσι! ὁχ Δδίυγδο, το απ, αὐῦ, δηιχιαὰ ψ- 
τι ππὶ ὁχ πολ 5 αἰ αι5 Μίον 815. ΤΠ γῖ8 γα ΓΟ σ. 1, ὃ. 1μ6- 
σθο τορὶ οἶππ!, ρτομίιοῖαϑ πο ἀσπηιίαι, 9. Θυἴα 
δυδίοτηὶ δαιηλῦναν πᾶ ἴθ το ἀἠΠϊογαλ. δῷ πολίηηῖς, 
αὐ. δαιααγ θα ον αγο ἠσβμοὶ Οδυϊριίδηαε, 10, 
ϑσαιοῖ, Νταταῖ 9 οΠ5. γὸρα ἀπνορρηοζηδίως [ὃς ἔχδες- 

ἀϊσα!5. οὶ βαὐαιοιῃ εἰμαϊδεαῖ, 10. ΝΟ ἴὰὼ ΘΙ 1118 
Ολεϊδέπα, καὶ πος ψοσαίατ, 39, ἘΠάρη 5. ἀρ ρο Π]Π]λἘ 8 
ἀξ; ἰὼ βριτ βλποίο ργομοξανς 39, 15. Ξα τορΓῶ- 
ποῖς ᾿οοῖα μον βίαν ΕΠ ογα 5, δ, 
ΘΑ Πα σῷ π15. Οριιδ ὑσορτι5. ρΉ 4. καθ οὗλον 

μ8, ἐοιἷ αθσθα, δὶ οἱ Επίο, τα ἀοςίείιμι. (ν- 
εἴδει οἱ νοΐσγαμε, οχιτ, Ἐσο ἄριστα ϑ. δα σλ, 

δαρεῖὶ ονχίκὸ νοσαῦ αἱ Ἰαἰσοα 48. λαῖγαμι ταν 3 
αρσόαοτο, 904, 

Βαποΐοεπα οἰονηβ ἃ ο΄ α!α στπ σσοριίϑιοδβ ἰηο στα- 
ἰ(ἰ85 δο ρούϑοῖτι, θυ. Θαπσί γα ν 1 010 [ο] οἰ ἢ αι1ἃ» 
115, 51, χχιῖν, τῶν 111. 1 οϑὲ ἰὼ ἀσία πθοα σοθ αι οσρμογι- 
θὰϑ γὴδ φαιθάασια αὐ μυ(οὐίαϑ, 3.3, Βαιτοῖῖβ αὖ σιμὰ ρουρα- 
εἴ5 ἀσοθόξονο, {ἰο α. γα! }ομρ5. ξυϊϊοναῦ! ἀσοιείηα 
ὑὐρη! σϑῖ, ΣΝ1, 9.3, (Δ Δ ΟΥκεΡ [6 φο πο στιν πὶ Τῃ νυ διλοτθ 
ἀροῦρησαν ἀν ἢ μα ἡ μα δίαααι ἔτ ἀθ 5,, 38. ἡοστατι αλλ ὴρ- 
σὐλεῖὸ απ ὁοοΐστγαι, 538, Νο βαποῦ! αὐ ΒΉΜΘΗ αὐ ἀπ 
{πᾶτη Πυ 55102 οἰσα Δ ΛΕΠ Ἀριμι 3 γὐὐξα!σι, 293, 
Κααθ αὶ σὰν (λἴξίο κα ρεοχοσαα πολέμιοι πρᾶσιν 

Ρ ϊοτεῖσ αὖ ἐὰ Ὠοποθυΐαμ ἀσοσ ρον 21 ἃς Νὰ οἱ 85. 1ὰ 
υθγρδέα ατα γεβωξιοχοτί οἱ, 9318. Εἰς εηριργέλη σε σα γοθτὸ 
ΠΙΡΡΟΓΤ δασεῖς, 1 ς 60. Ξε κ ἃ Βιογ 8 6Ε ἀτοπ}15. ροέοσ 
δἰατ τολόμευθ, 211, ὺ χη, ματα κῃ γασ 11, 91 ἃς 
εὐ τυγγοτι θῶ Φοραναίσ ργμπὴ, παι ΔβΟσΒΞΙ 2 15 
ΟἾΤΙΞΙ ἐδ ἴθ τὐρἸοϑίσιι {Γα Ὡ5] 1} βαπῇ, 212, 

ϑαηοία δαποΐές, οὐ ἃ καθογοίδ δι θ ΘΟΙΣ ΟΠ 1] 
οἸδιι αἴτει, θυ ἢ, ὦ στα, οὐ τα γι. ἴῃ. ὐυρ]οριβ, ῶθ 1, 
Βυσποῖα ἐσ ὦ δρι 5. πα μποῖη9. ἐαη ἘΠ σαν οὐ, 
ΒΉΒΟΣ δ 4 ρί τι με5. παι Ὁ ἀσθο ΠἸ κα! δι), 981. 
Τ]πὃ βαο 5. 69}  οτ.5 ἀύβηιο Οασίβιαβν 3} Ηρ πε 
πὴ παι ρας ορυρἢλ Οχ οὐ οἰ πὸ γοὶο οι οἹ δα 829: 
αι οὐ Πὰς. ἀτιι8. ππτα 65. ποδὶ τσσατία 

δύσρρθια παδορίλη! απϑηϊα ἃ 90. μπαίβη, 991, Ὑ11,ν 
ΛΈ σα 15 ΘΒ. (ΣΠ γί βεῖα}}5 πἰοσ τ5,0 δ. δὴ 118 Ρ 705 
Ὁ Ππευρο δυο, αἰ ομίδηι ρρορίον Δι ροβ δ ἰαξυγο 
γι 51} ὁσαάπ αν, 193. δα σαϊα οἱ ἀπια δ Ομ  5}} [ἴον 
Βγο προΐει ρ᾽ 1013 αρλίξιαιι Ππατῶρ, ἀὰς ΠΤ 5} Ἐδιιμ ἷξ 
χα οἰ οδοίογ κα σκαΐθο, πεγοῦγνα οὐ νθ]ογως 190, 
Ξδιση 5 (ἢ ΓΙΞ11 1 πο μα γικία ἀπ σηϊοῦο ἐπ σή η8, ἀῶ 
Οἷα αὐἰᾳο. βερανα ἃ ὁοθρόνα ΓΡαΠΠς, ὑβά, γὰν Εζυδ 
(πο. 1ὐκ 6} Δ 8 Βα" ατία! Τα δὰ}. αὐ 16 Ἐρθ 5 
βηοἰἤοκηΐζι βιι, ϑι δηλ δ αὐ ΕΒ ΣΟῚ τι βο]ν α}}85 {{0Ὸ δ υζθῦν 
ταὶ Φοιαίε8 ἀρθῇ ον ἐαανοι, διανρίοι, 807, 

ΘΔΡΊΘΗΠΙΑ {μι 31 τὰ] ν ἀρ ξοσ δ ἢ Ρυανυν ί π ἢ) 11- 
γος 15. ἀθλον ΒΓΆΨΙ δΙΠΌΓΕΗΣ σχτογηι η.8 10, ὑπ 

Ποδοἶ!, Ἰαογγι πο ἀν πατσ ὺ γ Δ }} ἰδ. ἀλι, σή, 
δαρίοαιίῳ ἔργα οαμα ολποαλεῖβ ΟΤα} ΟὙν 5 π΄ ὉΠῸ 
αἰδυν πῃ] ον 811 δ] τ απ ουῃβ, Οὗ, 
Ξατσιθ 5 ἢ 1η8. ἃ 60 βροταία, ἀΓρτιποη ἢ) ῬΓΟ νἱτ- 
ἴθ ῖὶβ ραγία, 117, 
ΒΑΡ Ιοσ 38. σοι ταηι ἃ ἀπο ΟῚ] α Οἰγίδυν, ἢλὰ- 

απο 155 ἢ} οἰοηβίοιεια γγωβοαΐ, 257, χαὶ χις, Κ᾽ ἐμέο 
Οοποϊη. 
δαϊαηᾶβ Δα Ϊάγαῦ ρογ τον, 118. 4 ὠυφγφαν ζω δἰ Σϊῆν» 

ΙΝΌΕΧ ΙΝ ΟΥ̓ ΟΜ. 1101 

σοῖ σοὶ Βασι Πα! γρτοϊαιοθο, 2... 1 τὸ τὰ ηλοα 
αλααὶο σορυμον νι Άρυ ΓΧΝ  σμο το ΟΠ 7 ΡῈ Δ α- 
ὑοίας,εὶνς απομπίδίων, ὅς Βαλε σοι μαΐον, δ8, 
ππει ᾿ἀω!ο! ατὸ μάττστι ἢ} γα αταττρ, ἀϑοῖ να πὶ, 118, 
Πονρῖηθαι βάλον ρ τ νοἸσ λαοί ἐρθοσηοι ἠσοορεομοιο, 
ιἸἰδι να} κα ΣἹ Ἴ οσε αὶ αι για Δ Ὸ1 8 ο5ἢ., ὁ, 
ΔΗ βὶο ἅ| βγη το σῇ 5 Ὁ ΒΞ ΡΥ μυγεοῦα μπὲ 
ἐπι} ἀρανα δίας, 3, Ξαίαμιθ σρύσας πο τ ηντ δ μοὺς 
δαλιαν, 908. Κοπα αά τα Βα α τ ΟΡ ΟΡ 5. {2} εἰξ, 208, 

Ξαςα τ 15 αὐραγδοίεμλ ταν ἀου}} Βοα γα: ποτ η 
{5}, ὃ. ΜΙ απ ἀϊ γοα πριν, ἀπο α΄ {χΠποθδὲς 55] 
Ποσθὰ αὖ πὸ ὃς σησοῖβ, ρυοτ ο α5. ἃ οἰ νουρῖβ ῥγα- 
Γροαϑ αἰσοινοῖ, 61. ϑαὸ πονηΐποπι σοινόγα ἰδ μορδνεξ, 
3. Ναρλασαπι οεοῦ, (ἢ, Βαϊ απ οὐ ἐν ἰερομίδιῃ 
᾿μιπιοϊιϊονριις; σδαπὶ γερτοοπβὶ, ὑῦ, 
5) ἴῃ ΘοΡθΠγ}5 λλέριϑ, Εἴτα ἐῤισίμα ετορίβ. ρος 

Ππ|8.. ὥδ 0. 
Επρηορορία, κοὰ αν ασο ον 6188. ἃ ἀϊοίταν, Πὶ 

απὰ τε ἀποϊνατγίτο, ἀὸ Γυὐαγ ἡσολ 5 ρτοπϑεῖο φη1}- 
αἷτ, ὅ70. 
συλ πία ῃρορίογ ἀπογράσζῃ αν ἃ Πρ ὁ ποθϑεϊδη ον 

συ οῦα και, ϑ7ς 
δοιδημα ππδσια θϑν ἢ πἴ9 απὸ αὦ Ὀθυθὶ ερούλομηέ, 

᾿πδοταυείααι σου πονι, 87, 
δοϊξειγία πο αη οι γα ἐπα η!αχαῖ, βδοιὶ ΒΟΞΊΓΟΓΟ 

εἴτ ἔπ ρότγιΠ,. ἃ ποῖ δρέσια, ρειθιμε ταί, 9350, 
ϑοογίαϊον, ἀνανιῖδ, αἰεπόγαι ταρίον, (1 ἀρόστα ἐπα 

Ῥοληῖ, 840. 
δόρα. Οὐ δορὶ μία ἢ θη, ΒΟ σι 86. φοτατη 

ἄὰ, 24ἰ. Νὸοα Πρ ἀν πο ἤπ, 3611. μΪ5. ἀρ βορίρια 
παι, αἰ ον ἀσθοι (ν β] 9, 927, 
ΘΟΡΙ ρα βαῦψαι ἐρ γι 118. πεηβα, 10. 0} 15. 1ᾳ ξεεἰοϑῖα 

Ιοσοσῃ οὰν ὦν ΠΟ ΟΠ) 5 ραξοοηιὶα ἀπ πγης 18, Βῆτς οΥ85 
δυιοῦ σοῖο εἰπαἰοβῖα σοι δι αξαν, 26 1 Θουὶμ τῷ ἃ (ἰδ εἰς 
Βεϊα δ, ἃ σοΙ ποτα Βα υι5 αὐκο ιρί, ὐδπόογαπόερ, Τὸν, 
1λεπξ ρει πα υδαξ αὐοσίονότῃ, 57. ἔπ. οἰσοι 5. οεὲ ἰρ τ 
ϑρηπΉυε βδυμοίαβ, ἐλ, ΘῈ Πἰντα τί ἐπαρῖραο, οὐχ, [8 - 
ται ΠΠ)Υ1 οἰ 56 ἀϊποοιῖς ΟΥᾺ πὸ τυφαϊγοληι, ΒῚ, 03, 
09,σύχυνα, σοὺς 6 ἃ} ἀροξξο 5 εἴ ΝΟ ΟΣ 8. σρΊ ΞΟ }3 
Ἰροϊ σκῖο τα {Π|, 65, ΝΠ 411 σοοϊοιολη, 6. Βορίμλατῷ 
αἰνίπδο αἰ ριβαις ΠΟΘΙ ἈΠΊΘΉΗΣ, 08. ΤέΡ] ὦ οἷς. ὁδί 
ποτ 1. μ0Ρ ποθ δ, σι ἀλὸς ὕδι, ὅθι, 1.01 ὨΙβιοτ ς] 
ἀποσθεί, 09. ὙΡε 15 ΒΟΤΙ 11 ἀπ τ8.. 68. ῬΓΟρ ΜΟΙ Ιο 
ἐοιει, 9, ΟΥ̓ δ} Βουϊρεσνγανθαι μκποῦβ απποξονγίϊας 
ἕὐπαι αἰ] ἃ Ῥρωμοπί δα 5. οὐιδολοῖον (ΟΠ πο οἷκ, 
φοχ τατρσοχῖπι, ἐς ΟγψρΉ δ. ΝΏΠ α πτορ ἀϊνϑῦθὶβ δύυῖθαι- 
τῷ (πο π δὲ.3 αἰο στ 5 ἀἰβοτοραη δα ἔσχισται, εη!ονος 
σηηορίοῖ Εολρι αν ΠΗΣῚ πα ἀρ 1 ἀξ 35. αὐποίοτίϊαῖο 
ΡΟ νος, Κέφ ϑεατοτοτδαπο οἱοὶ θυ], 

Ἐπ Βογίρίυγ!β αὑτῇ 115 ΠΠ1 δᾺΒ πόρο δ, ΒΟῺ δεὶ ὧἄς- 
οοτιαιίημι, 990, στα ἐσ δογι γῖ5. ἀρ ΤΟΥ ΘΠ ΔΓ} 
πα λαὸ βίαι ΠΆΓΟΣ ΟΡ Ὁ}, 204. {}}}}5 5 σα Τα 
ΤΟ ΘΙ ΡΓΘΟ [0115 ΟἸτοσ ΒΕ αΛ 1πὶ ργυ το στο, 908, δῦ τὰ 1651}-: 
τη} (ἰῷ «4 Γπνίβίηλ βόσε σ} δοβογοδα ξαηξς θῶ, 
ΝΊΒΙ τ ΠῚ ἰὰ στ ΠΠοἱ ἰοφαιθί να, 60, ἂχ ξαγάτῃ 
αποβοῦα α, ἤθμ ὁχ δα βη ἢ 5. ΓΔΕ ΟἹ αα θοαὶ θτι5 16. ΓΘ] 8 
ἀἰνι!1Ὲ ἀσοιάίτιν, δά, ΟΥ̓ ΤΉ] Πτκ αἰ χυλ δὲ} ΒΟΓΙριταβ 1 
νοϊαμ5 ἀυ1 μγοΟργία Ἔσο στα σοϊαρεῖς, οἱ ἡ πἀρ βίο Ἰσσα- 
ἰξι οὐχ εχ. Οὐ 56 Ώ51 511 4} αὐ} τ ἢ γ13 πο} οτεάϊ μεγο 
Δ} 1511. δὶ σογία 6Χ Βοτιονανιξ ἀομχιγαίαμν ἀγαγηθθτα ργὺ- 
[ἐγγοῖς δῦ, ὐχαγαιι, σόχιην. 
ον 5 ΡῸΓ σπσθηι [Φ1Π] δὲ οἰσηγα! , 40 βρηϑυ, 200, 
ΠΟΥ] πὴ 35 Βαϊαοε 3, ΔΙ ΠΙ  ύλαὴ ἢ ὥτδεῖθ. ΟΥΓΙ ΠΏ 

δποίοτ, 101. Ἐ}ὰ8 ἀσοίτ! δι πηογοθ, ΠΠΡῚ, τι, ὰκ ἀύσνριο 
ἔπ Δαθαν ἐγαπβῖῖ δι πα] ΠΟΘ᾽ ΟἿ δα τοῦθ ὦ 260 
υΠΠσῖο, 101]. 10. 15 ππυνὰ αι τανε ϊς αὐτο - 
δε 0. ἀπο! αὐ Βα πο εδ ποτα Ὑ Ὁ] π1|, 101. Ναεπ 
{παῖ ἃ Θούρείο, Ροῖγο δίσι!ος νὸ! Ῥιοεῖος ἢ} ρυϊδιθηι 
ΘΕ Γαύῤγαμῖ, νῖβὶ, {0]. ὅκα ἰγσαα κξογίρη!, 10: 
ϑυοαμ 8 ποσαραὶ νότοι δ νῖβε! ἐποατη δ σηρίῆ, δῦ, 
δεϊσαο αὐ, δ᾽ σΌ]Δ 15. ἐογαμε ο γον οοιίους οι σῃ- 

εἴα, 98. 
Βοϊθυ οί 56 σοποΙ 1 η}, Ὁ ἐν (ΟΠ ΟΠ χὰ, (ν τι} εξ, 
Βοπλοὶ πα] ΘΕ μΟΡΘΡΟΣ αν, δ, ῃ 
ΞΘΤΘ τ δὴ} (08 60 ΠΟ ΒΉΩ6 ἀμ ρο! δια 5,π}ὴ ΑἸ  παξίο, 

ΠΙϊατίο, παΠεανήξα ὁ ΘοἸβοσρῖβ σὺ [γα γι 5. ΟἹ ἀρλλοῖβ 
ὮαΉΣΠ χτιν χατιν απ ἰαια,κα1.1}6 δο]ο ρηῃχμὀεἐοηϊυἱὶς νοσα- 
16 ἀπ μι σθ, ἰάσην αν (απ δ 015 τοΐγβα ρ  σλμα }, 
Χαντν ΑἸ σοο! θε  αθοα σου ΠΊοπα δ ἢ}, χαν. [οὺ- 
γ 888 ΘΟγατα ἀν Ρβ 8. ἀσίαοβ εὐπηϊα αι χτν, ΗΓΙατί ταν ἢ 
σοι οΠ1ὁ Βο᾽ ποσὶ δοίη ξ, χεγὶ Ὠχηία ΜΙ το αν Πὐοὶ 
οαρ!α ρύρίον θη τε ὀδευηἐξηις νοσδιὴ ἀρρτὸ Δ, 68 ςοιω- 
ΒΙιοοίαμ παν, κα. Δ ὩΔΊ ἢ σα δὶ [υγπττ τιι βαὶξ δα Βευγεριῖο- 
ἴθ ἀρ τοραῦ!, αν. Οὐρ ἀσῃ τα! 5 θασέλον μα ἃ εἰϊποῖα 
οριεδριδηΐοα, ΓῸΓ γι ΟἹ 86 ν᾽ 8} θ0105 ἰοτοτο σοῦ ς 
Ἰγα μια, ἐχῆν Ὁ ΠΟ5. ἔσσο Ογίο 115. ομϊθσουΐ οΧχ δογιὴι 
αὐῦπιεγο, ΧΕΥ͂, 
βθαθαβ, ΑἸμΠ1 ὁ5ὲ οὔθ. γον Θὲ βαργὰ βοῃξαθια (6- 



1τῦῦ ἹΝΌΕΧΊ ΤΝ 

δ ποαῖαπι ; δἷ ἰὼ αϑ8δ σοπίτξα ποσθααιν δ05}} μι 1 8} 
ΠΟΧΧΥΗΙ, 
πΒραγδιση θα δα] 15. ρ΄ 5. ἰὼ )6 14 6 πὸπ δα Ε}},3 10, 
ϑορίυδμιη!δ ἅπτὸ Ψοιογὶβ Π ρβεαι θα} πργυγαιν Πμὲθτ- 

ὈΓΟΙΟ5. ἃ Ριο]δαλθο ΕΠ αἀεῖρο ρμοβέμ! αι, θ8.. δῆ ὁχ 
Β1Π| Ὁ Π|8. Ι5ΓΆ 6115. [τ 5. ἀριθοι, 08. δίησα!β ὁ6}- 
118 Ἰοαβι ἴα Ῥῥλατο, υὐἱνόγθαικ. ϑογίριίατγαβ ἰαιθῦρτο- 
ἰαηίατ, δ8. Βογιρίμγα ἱπιογργοιαι οπρῖαν αἴτια} οἷαθος- 
γδηΐ, ἃ 5886 τὰξαο πο ἀσορθηῖθβ, 8. [ηἴτὰ βϑοοισ᾽- 
ἴ8 ἀπ0 ἀἴδ5 8.801 α αἰξα Β ἰητολργοῖα! θη θα) οὐ 5. μ6ῦ- 
ἴδοογα, θ5, Ομ 68 δότγαπι ἐπι δ: μεθ Τα 165 Βοοιαχ σοΙ 6, 
Ὼ 1. ΒΕ 6 ΗΠ 1118 βοϊαια, φῦ λα ἢ ΨΥ 8. συ 56 8- 
εἰσηθ8 σεργοιδηβίρ, δ8. ΤΠ οΤργοΙ οι οι ἐματ ϑρί για 
ββησίο αἴ αοῖο οι ϑογρβογομ, 08. 
ΘΘΡΌΪςτογα πὶ ΕΠ Ὀϑξογδ οι) ἰδία ΘΏΓ.Γ 4} Ομ 1 05.991 
ϑϑμαϊίαγα (ἀ γίβο οὐ! απ δὲ ἔρεγασι νας οαν! , 205. Ῥτιθ- 

αἴοῖα, Ζῶ. 5] .1Πς ἀοτι ἴοι, 20, 
ΟΓΆΡΒ ΠΝ δὰ} 4 ΒρΘοῖθ ψίβα 8}} 18818, 537, ότι ιη 

ἀπ δοϊυμία, βδὰ 61 ὀρ] ται ον οσϊοβία ἠυ πὸ τϑοῖ- 
ὑθυογ "π{πὰ βαύτγαμ βοιοηθῃ, 8:27. ΒΟΓαθ Πς18. ἢ ΠΆ108 
ἐγιβασίαια, 837, 
ΒΡΓρθη δ. ἢ δηκα5ι1ὰ5 Δα] 6}}8 ΚἹ σοι ΓΘ ΡΟ 8. ὑγθ 1185 

ἰδ οἶσθ τὰ δχαϊ, ἃ. σοῦροτθ τγϑαν Πι Θαθ80}}, 34, ἀθ,ς 
Ργὸ [)60 ἃ πάσαθ!β δὐἰοταῖηϑ, 58. Ταὐϊάογα τα. πα ςοτιι ας 
ἤμυτα, 1923. Βεγρθαβ πο ἐπηρηάα8, Τα οϑοίαι ἀδ 
ὁ ἢ.3, 198. Βογρθβ θα 5 Πππατγα ὁγηοῖβ, 9, 
ΒΡΟΥΠΒ Ὁ6Γ ΚΘ ποῦ ἀδάἀροοτγοβὰ, 96ιὲ δούνοὸ {δία 61 

αϑϑσ]ᾶγ τη , 103. Βοτγὰ βυμὶ )οσιπο Οπγηϊᾶ, 
ρΡργ ἀαὐυτὰ ΕἸ αν ἴὼ. βδηοῖο ϑριγιία 1} ϑετνίδαια, 123. 
ϑεγνβ υὐ Ὠθγαμὰ ἀθαιθγόδιίυγ, ἐμ δὰ Ὀθαρμξιϑαμαμα δὺς 
ΠΕ, ὅ, 
ϑΥΘτΙδαΪ πυριῖ88 οὐπἀθιμαδυδηὶ, θά, Ὑἱα τ) βογρθα- 

[18 δειηῖ 1.8. ρυσσγεέδέσαι αἰθυδηΐ, θὅ. ᾿ 
ϑενογαβ Δοδρμδίογιαν ρτιαοαρΒ, Βουιίηθ ἀπρ}1 088} 

αρῃρο α1, 56. 
δοχία πόγα πιϑάϊππι ἀἰοὶ, 198. 
δοχίανίαβ, 80 πη θαβατα Ππςυ!οτώιῃ, 80, 
Βι6γὰ ἐχηθα παλυτίο ἢ. αὐφαοβο ΟΟ]ὺ ἐϊδοιγναὶ, 28, 
χα ἀν ]ἶο Βυίδι {π|ὰς σπῖτι ᾿γοῃίρ δ, ὑδ, ἤτνι 
ΒΙ ΘΙ ΠΣ Ρ6. ϑριγίξαι Βαποῖατα παρ θββαιη, ΟἿ. Βι5.}}- 

Ἰατὰ Βαρ ίϑηι! ἀπ} γα }}}6 σοθ ἐρθΒλ ϑοθ αὐ ϑιποῦ δ5. εἰ 
δριοβοιπὲ ἀρ ρο! : ΠΠ Γασίλααι; [8:1 αὐ Γᾶ γα οἰρσατῃ- 
οἰρδοϊαπίατ, 17, 382. ' 
διβοκοσίαι βριγε 5 βαποῖὶ πη 6] θ1 16. Βα ρείβυσβ, 1Λ. 

τπ ἀπΐτμα ᾿παρτόϑδαση, "82. 5 16, 15.. διρι σα! αὶ 
ἃ Οὐ εῖ!ο ϑασπρθαι Π ααα πο θΡὸ ἔσθ 6} }18 586 88. θ0, 
δικό 1 παίαγα μτοῦί σἹοβαιη, δὲ ρτιβίογ ὁ 0. 

6886 ἀθθεῖ, 114. Βδίσααι ΟὨ ΤΊ ΒΕ π18. ἰὼ συ οἱ ἃ γι δῦ 
Χ βὺ9 ἐπ σγοβ σδγίϑηινπο γοιϊολο, 61. υμαθι ΘΡΟἿθ 
ἴὰ ἴγομία δὰ οὕὔμθβ βοίϊομθα ἱϊηρτθπάμιν, 583, ερ 
ὕτγηχ. Ξιχαα χυδῖιδ Ομ τἰϑίαϑ αὐ νοπίσπα Ἰθθο , 167, 
4δ5ι.Ρεμ αἴ, ἰοσύθβευβ ἰὼ ΗΠ υγοβοϊ τι 881Π| γϑοίΐαγα, 
1601. ϑδθοιχηάιπι, βιαιίο ἴθ ολομίε ΟἸϊταγυιη, 168, Ταυιυιη, 
νἰτασυϊοταια ρδιγαίίο, 08. Θσατίαια. λυ ποῖα τὰ ἃ Ὁ ἐσ 5λ1- 
εἶθαθ τοϊεγαίαια, 68, Βιρὴδ σσαβξ. ἀπ} ρΓ 118 
σογῖο ἔπειτα, 226. Θα Θ  8ὴι 6 χ }}}15 σομμοταῖ, σα πὶ 
ύμας ἀτομίαγα γορίαυ!, 320. Οὐ μ1} 9681 1Π18 εἰθα, 
290, 291. ᾿ 

ΦΙΠΘ ΔΙ σοι σίοο σοη! ρα οι 8. νατυὰ τοχὶ! ΟΥ̓ΓΠΪΒ, 
81Δ, 11. ΒΠεσ). πο ῃδολί8. ἃ ὀρδύαιν 4108. διὰ 
Ρβῶθαβ, 384, χχ. 
ϑέρετ ἐς ἐοοιοτμοι ὁγαπίαγ πὰρ παι ἰοτι α] ἅπὶ 801" 

φϑῖν ὐτίπι5, ορροβίτα οσπίγαγί ΤΊΣ βου ρηλίιρ, θά, 
διινθτθαάο [)λ61 ἐὰ υπαΐ Δ 6) 8 πιδμίαθ αἀἰϑιϊηοία, 209. 

1ὰ ρεαιία 5θϊ οι 8 απο, ἀπ ἢ σγεδεοῦθ ἃ 90 ρδὺ ἰα- 
50 ΠΟ  ν Βομ αἱ οοἰϊαῖα δὶ, ΘΟ ΒΊ δ} ἐχ οσυῖθοπίία 
ὑγεῖι, 200. ; ᾿ 
ὅμοια Μάρὰθ Πρτϑεῖβ οὐ ἶβ ἱπνόπίογ, οί ΓΒ ΘΓΓΟΓΙΒ 

ἀριηΐηδ οἱ δσθιρίϑ ᾿γίθϑιπιι, 5, ΗΠ γροῦγιια, 4, Βερι}28- 
ἰᾳ8 εἶπ ἔγασία, θη Π] απιϊδξαδβ, ὦ, ἈΉΠῸ μγεῖῖο νη - 

Ἰοτὰ ϑριγίταβ σγδιίδη δυδγὰ ἰθυϊαν!, δ. Νϑὰ μαγῆεῖρα- 

«ἰον το, βο μοίοφέαξοτνι ΒρΊΓΙΓι8 απο] δέ στα νΌΪα]}, 2άδ, 
ΑἸλος ἢ υὰδ8 Βρί τι 9806 1} σταιϊίπη) νοπάδγθ ψοΐα!ν, 248. 
ἊΒ δροείο! β δἸδοίαε, 95. Ρατγυϊίουιϊ γα} 3, 348. δυῖι8 

Δ 4ΠΠ18 βα ποῖ! Βρίγια8. ραγιϊοραυυμπο αἰϊρηι8 ἀφοιϊαγραίι, 

9718. στη ὀχ βϑ!πηβίαβ βαρ οί, θ0. 1 88 γ8, Ὁ ρΟ  οΣ 18 
δγδὶ, δὶ οι! δἰϊοπρία σοϊαϑ,6 1 ἀσιογιηνν  εῖ σὰ]Ὸ 58- 

ἰαΐαθι ΡοῖΕΙ δὲ ΡΆ.Π ργοοῖ δὰ ὦ θθλα) εἰθ] ο 18, δὲ 1Ππ 

ΒΌ δ ογγαπδ8 ργθοϊριιδηἀμ8.30. Ε} 8 σατπἃ ἐχθμαι 58 - 

σα 8 δία! 8 ρτοζαϊαγηαι δ 1 ἀθ 6} 8 ἃ μυΓθσθ5 δ ρο- 

βιοϊογαια οᾶϑα δ χἰϑιαπάσμι, θ6. ΕΓ 1 αυ 115 ΠΡ ΕΥ ΙΟ 

πομϑ βιαία8ῃ} δγοχῖι, θῦ. δοι ΜῈ ΚῸΒ ὉΤΩΠ111}) {τι 5}1- 

δΟΓατ μάγθη5 ὀχβίνηι θά, Ὀίσελαὶ βίνηι} 8ὲ ϑεμὺ Ῥαίγδιη, 
οὐ Οπνίβιαια, εἰ ϑρίγίσθιαι καποίμην θὺ, 530, 56 ΤἸᾳΠιρδτη 
Ῥαίγοιη ἴα τπορΐα δίπα γἱϑι οεϑο, 90. σὐγααι 10. δὴ 8,8 ἢ 
ἴῃ δαιηαγία θυ, 56 ἐδ αδιῃ ΟΝ ρίειαι πὰ ψοτγιϊαὶο, 9εα 

ορίπϊοιλς δ8ὺ βρθοΐα ἀρι} αι ἀιοοῦ ἀρραγυϊβϑο, 90, ὅν, ΡΤΙ- 
18 88 6888 ϑυϊγιμαι βαποίατα ἀΐξετο Δ808 δδὶ, 246. 585 

ἙΟΥ̓ΒΙΠΒΌΜΝ. ΤΊ0θ 

ὁὀπλδα αν ποιλ μα} 08 τι 56, 584 ΗΒ] δ ΠῚ ΒΌΒΙΩ ϑρ γα 
ἴσαι ΒΑ ΠΟΙᾺ ἢ 0558. ]σθθδι, 906, ΑἸ κοῦ. 11 τοῖος 
[68 αἰθιδξ, ἰὍ8, μαρθπὶ ἃς 9] Οἰδίγα. δι! σραλῖς. ἰδελ 
ΡΡΟ οἴ 8 ἃ αἰ νογΆ18. ἀπ ρβ6}}8. ἐμβρίτα!υβ, 7. ΟἸμ ΙΒ ΠῚ 
ὑριπιοηθ ἰδ} ἰδ οι γἀαν ρα ρα}, ὅθ, ΔΩϊπα ἴπὰ- 
τηογία! [δἰ πομάθαῖ, ΟἹ, 
ΑἸ ΠΔΡῚΒ αγάυια), ΘΧ κα} πλ016. ἰρηθ8 ρεράϊζαιη οἵῇ- 

ΟἸΘΕ18, ταῦ. τᾶ μηο οἴη], 17. 
ΘΓ ΤΆΤ ΘΙ 315 μά σηδ ἃ ἀθγμθι ΤΊΡτιτΩ αῃῦ ἅπῶῸ ὁσιπ- 

ΓΑ1588, 226. 
ΘΙΟΠΙ8 ἜνΘΓΒΟ Δ ἰϑα1α τὰ} [δα δ ὲδ μο5 τἰξα, 953. 

Βλπ2. ΟΥ̓́ΤΟΙ ἰεμὰ μογα ἀγαγὶ εἱς βθυνί τὶ αὐΐηπαλ ἀξῆτο 
6}, 250, 
δι ηϑ. Μαηθι8. ἀἰϊβοίρυϊαδ, 107. ΟἿ͵85. δαδοῖ, 107, 
ΘΟΟΓΒΙ28 (θϑ!ηοθα τι 46 ἰμοίαςο ἀγα οἷ αρραγιοηβ [Η|8- 

τοβο γα. 390. Θυοα ὁ Βον ἘΠ ηπ} ΠΠνγὶ 8 ΟΡ δ, ἰἀο δα 
ὁοτ)δοίαρα, 107, ΘΟσγαθθ 0. ΒΟΖΟΙΒ δ 5 πΊα]ρ πο ργοπῖθβ 
λπδᾶ5 σα ΑὐΟδΟΙὶ ἀ ο απὶ ἀδο! Πα ν, Ον τ 18. το πιὰ - 
ἴα, χχχαῖ, χχχα!. αγαμα. ἔαῚ δὲ ΠάδΙοἃ ἸΠ]διοῦιοἱ, χιχ. 
ΟΠ οταΙ6. ἔμ 6. 6 ΕΡΠ15. ἀδ!α5Ὸ σον 81}, 4066. 
δῖ, ἔδῦγη, ρα ογιοἷθ νογιδέθ πὶ ρει ἀΐοδος, ὅ09, Βοὶ 

ΔἸ μα 8 )δυΡ, δή Φαχία απ οιιυσοΒ ΠΗ σίριαβ Ποὶ ΕΠΤΗ8 
ποθ πα 8. τὰ ΒΘ. τ! ἔν 88 ΟΧ ΒΕ 3 α πεῖ ἰ)δὲ οὶ ΡΥ 
ἴΐαπιι ἈΠ δλαὰ 0 σθη 8} νὰ, 158. 501 σρὰβ .26ι 
οϑῦ, πῶσ ἰΠ 88, 566} Οὐ} 18 ΟΥ6}} ποϊπραταϊοπο αὐ ὲ- 
αλλ, δή, ΕΒ] 8 Τἀυγῖοα δι μῃ γα δ 5, δὲ ᾶσηα ἴα πγχούίου 
4υ8}185 ἀρράτγεῖ νᾷ86 μοΐοβιβ8.128, [Πη0 γαυϊοταην συ δοῖα 
ἰοΐαι) ΟΡ θα οαΐογο γορίοι, ὅ50.50118 ΟΥῚ Β15 ἴὰχ υ]απήα: 
τ δι ἰδύῖαι ἀθοΌΓΓΘΏ 8 ΓΕΓΝΟΣ Π6 6 πο] ΕΓ  Ὁ}}|8, 128. 
“Ἔξιίαϊο Ἰουψίοτοβ ἀ168 εἰβεῖ!, δὰ ἰτρυθααπῃ Βομαΐ ηἷ- 
δΒὰ5 ὑρδγαα [δοιθπογιαι ορρμοτγεωμξαῖδολ, 158, (Ὧτ 
Βίθθ συγ) σσαϊγαμαὶ, 129. ΠδὰΒ 5011 δὲ Ἰα15» {ηπ8- 
᾿τατα ἀἸσΓὮ}}) 86: ΠΟΘ ΔῈ ΘΓ 5. ἐμ γῖνι, 909, 50] 
ἐχοβοθὲ οσυ!οϑ ΙΠΗΠγιῶοβ, 1086, (γίπιθα. ᾿πει δα πὰ 
(μυδίο νοῦ πολ βυδε πη, 904. 1π ΠΟΙ] ΡΒΒΒΊΘΩΘ 
ἰτειθ απα 8, οἱ 00 πρδοιδαυία ἢ ἴργγε θὰ ψιδη8, 
ἀϑίθοι!, 57, ἀθ, Ργσορέθγ 5} 1|π0 Θοϊθτη ἀδίδοιε, 198. Ργορ- 
ἴον ἰζθομ 8.) γθεηθαν! τ ργορίδν (ἢ γίβδαπι νβρυ ἀοίθοι, 30, 
δοιὰ Γα αι Γ 1) ΓΛ ΠΣ ρύδτα Πη ἃ, ἀττασηι ) δχβα]- 

Εἴθ, ΠΠΓΡΟΓΌ 1 880 ἃ 010 ρ6Γ προ βιΠ οπιδτὴ τηβηπ απ, 6} αἰ18 
βῖσαα οι α ἷὰ {1 81}}}}8. γνΓ} 118. ΕἸσο δ 8105. [ΕἸ ρογὶ θ 8 
αἴφαθ οὐἴααν στη}! φὐξαία, 343, ; 
Βορπία Ναϊσηίη, Ρε6. Βαριθηῖία, Θορπίδ Βοιίβοΐ 

τ) 56 Ἐ0-ἰσπλ! 8} ἔδοιθθπαε, 98, Θορ) ϑτσι5 κογπιυ, γα 
ΤῊΠ βυγίο, ἰ8. φαΐ ἀἰνεμ! ἐδϑι πολ δαυξονίιαΐα ἀδθμίτυ!- 
αν. 981. 
Φροοίαοσία ρα 1 ον δῆ, 70, 
δρείαθ σε Οὐ ὀγϑθὶ ἴὼ ΤΟΥ 85. Βιοπιιπιο αἰόταμα, 908. 

ᾧπθ οἸτπ ἔα! δ 16 οϑἰλα) ΠΟΘ ρ ηἰ ϑαϊναϊογῖβ, οκ 
Θααρ) μοίγῃ οχοβα [ἀθγαϊ, πππὸ ὁγᾶδα ἢ οὔπδίαιῃ 
1οοϊ, ῦδ, Κεασ Μουμπιμαπίαι. 
ροιαησᾶ ᾿ϊθϑυγγθοι οὶ χα “πῦν Ηϊ  βαΙ οι 

(ἘΠ|5) απἰδιαιγα!α βἰία ὅτι, 20,8. 
ὥρ68 ΠΟΕΙ͂ΓᾺ 081 ἢη Ραίγειῃ, εἰ ΒΊΠ᾽ απὶ, οὐ Βρί τ α) ἐδα- 

οἴ, 41, το δ αὐ [ἢ ὅθ πὶ μύρα ηλῖςρ, 24. 
ϑρίποα οοτοῦδ, φογὰ οἱ γόσίᾷ σοτο 111, 8341. 
ϑρίτῖηβ ποῦγοῦ ΡΠ ΓΙ 8, ἰδ 16 τη] 18} ἰτεταῖξ τὸ - 
5 ἴῃ ογιρία ϑ. ἀἰ  δυϊμ αι, 9ὅ0, ρίνα5. ἀρροςαϊοῦ 
ἀυϊψαϊα δρίββιιαι ἂς ἀβηδι) ΘΟΓΡΒ Βοὰ Παρ, 25], 
5, ΒρΙγ μ8 οἱ ϑρίσταιθι ἃ ΒΕ ΠΛΑΕγΙΟ, εἸϑιποϊὶ, δ, Βρὶ- 
5. 10 ὁ γΠ 816} δΡρδιίλαα. σομλλ τυ β, ἀν ἈΡΊΓ 8 
ΟἾο 1 εὐ 1111, ΨΊν 1 οἵ θα θΒΙ 51}, ὁ͵ς, ρα σα δ, αν δ ογ 
οτο αἰ πύδβ ἃ Οἰρί δ ΡΒ, 1 5.8 ΟΥρ] αὶ πὸ ρΠΓΒΒ 8 τ 8- 
ἰεσιθια, 50, ΜαΙ} βρησυμ, χαὶς 370. ΡῈ παι τα 8 ἄτα 
ῬδΔΝ ἀδίαία δα οεῖ, 279. {]᾽π|Θ 1 118 5ριγι τα} α δοία αι ο88 
οσορθοίηθὰ πο ρτόορτῖααι ἠοΐατῃ ἀδαίξηδι, 251. Θρ σιμὰ 
τ θα σοιαται πὲ ἰατὰ 1 }Γ1, τὴν ΕἼ], ἔα Ραχαοιοῖο, 
281. 

Βρισιία5 δα 8 σι ὩΟ᾽α 5Ρ8018}} ἢ ον υΣ β ἀδδῖσΠ8- 
ταγιφοῦ, 351, ΕἸΜΙ 3 80 δΔΊ Δ πὶ Οὐἴσο γα ἸπιροββηΒι] 8, 940, 
αὶ πρθϑοῖῖ αησ6 νρηϊαῖ Βρ Γι 8,6} 18 5 δ αα δι} ἰσαογδ- 
τῷ αὐϊ ΓΙ Οἱ ὁδὶ, 97. Ε}05 ΠῚ Γᾶ. 861 5 ϑτϑδηῃῖα 80}}}- 
οἴ ποη ᾿πηἰτθη ἀ8, 251. ΟΡ δ  πγαάγαιν Ὑδίθγβ δὲ Νονῖ 
Τοβιϑι δῆτ 48 6ὺ ἐρδιππμ1ὰ, 28, ϑὲ 9, 96, Οὐἱά ἀρ 69 
ἰἰσουστῇ! ΟΒΣ δἰ 5,209, 270, ηοετοογηζη ἐθὰ Βογμυογίαμο- 
ταν ἀδιτγί8 ἰὰ δριγίατη ἀαπείαπ),, 346. Επ ὃχ ΝᾺ δὰ 
ΔΙ᾽ οοσοηο μγοάποίζαι αἀἰσύθ80} δ᾽ ΑΙρα ἴα ,2605.Ετ γὰ- 
Ιϑοιίωῖ ορί αἴοπε ἅ8 8 Χ ΔΉο} 8, 566 6856 15 ΤᾺ 8}ῸΓ Ρᾶ- 
ΤΑΘΙΘΕΪ ποϊη δ ἀσοδιιε, 4, Α αἰ νακήίατῃ ερτοιοῖβ ογα- 
ἀπ σὰ ὁϑαρ ΒΕ ὈΒΠ ΘΠ} 16 80. ΘΧϑβίθ 8, 564} ἐδ 1 Π 
ομογαίϊο ᾿)οὶ, 06, πὶ ῥτομνίδαν πο ΠΑ] )οτ δ Βα 5.8 18} 
48] ἀοσποῦί!, 2, Ὑ ἀμ] ἱμίογίογ. ΕΣ μριθἀἰσαῖα8 Ὁ 
Ανιαπιθι αι το ΕἾ] 5. Ραεὶ, 4, Δι αι ϑθγσν), ἸΠιτὰ 
ἴα Νοτο ΒΡ1ΓΙ 1 ΕΒ86 ι ὩΠ ΓΟ Ἢ Πρ τ σογ ἢν ΘΤΡΟν, 344, 
ποτα πο βείεαπν, 44, Κἀν ὴρ Πρ τόΞθ 5 οομτσα ΘΙ ΓΙ α τὰ 
βεοίυσαι του βοῦν, 240. Οὐδ ὈΘΥ σα ΩΒΏ ΠῚ δἰ 8 Ὁ- 
ἀγα ᾿ὰ ριν τὴ βασι}, 543. ΟΝ: 6 δὺ δἰνο οχ ἱσηὺ- 
σϑαϊία, εν} 9 ΣΧ ρμιδίδι 18 ορίβίοῶῦ ὕσανα ἐση ιηϊ, ἃ Θ0Ὁ- 



9.01 ΠΡ Χ ΤΙΝ ΕΥΙΠΥΒΟΜ δὲ 
ἄστεα ΜΒ ππση ΠΟ ΒΕ. 311. Θυ σὰ μἰ ἢ} 6 δ κἀν λεν τερ ΜΗΡΙΔΟΥ ΞΡΛΟΗ ΒΟΘΨΕΡΗ γόλμολ οεὐτότ 5 βῆ μι: νδεν ἐὐλταν 
Ἐπρη: ἐΟὉΙΡΕ ΒΕ ΡΕΗΕΘΤΙ ἡκαη δευέη!" δὲ ὙΡΌύΜι ΒΛΌΡ οἱ δι 8 ἔμποῖϊα κυ δῖ, 207, 1ὰ Τϊχαθρια, ἀποαγία, ἘΥΙΡΝ 
4088} 05 Ἃ ΠΠΗΙ ΕΟΌΚΟΝ ταῖθεῦ" ̓ Α70 Ὁὐο, εδη9 7Ζολτδ' ΦΊρ  αἔοτη πὰ ἐν ὑγο ἴδ, ἘΘ1: φμ8 Ὁ ΘΑ ΗΒΊδ 88 
[ΠῚ ἜΣνΡ σ᾽ δου, δι ἢ ΠΥ ὟΝ ἀππυδ ᾿ 88:2 Πυμὶ κυ δβξατ Πηγιμῶ ἰδ ἐπὶ δὲν εὰ 60] πἰδη δβμλδε ΞῊ Ἢ 
“ΘΙ Ά 6} ἈρινἩαἰπνν ἀμ ΉΝ, α αἰαὶ ὑὙὐ ἴβοΘ 8. ὔῆπε ἑαότγανο δα ΌΛΟΙΙ τηαιλότίλα ἀΣὐτεὶ οϑ χλδ λοσα 
ΒρΘΤΗ ΠΛ. ΞΘ] Ἀν δὲ ὙΘΉ]6: ΠΟΘ ΨΟΤΙΕ, φχδ, (ἰο βυρότϑαμι, ργύρψΙτα, 4α ω ὀϊγάγοϊον, 557. Μάυρἀδ᾽ ἕλος 
τἸβρίθ 8 Θαιοῦσθ, Βαμϑμι παν, Τὺ υἱ' ΨΈΓΙΟ, ἧς ἰαι-ὀ οἸθοιὰν δου, ἀΧ  αίοΣ δ᾽ Εἰβ δι Πφίμ  Ν, ὅ., ἐδ. Ν ὦ 
αν ϑελαϑι, ΠῚ ΘΡΘΕΟΒΚῚ μὲ Ἐπ} βδεισον βέθι ἡ 89 τὸ δὰ ἀθ δδὶ Ἰραδε οδυθο ΠΝ με δ δε ρ [πκθν ζὰφ 1 
ΡΩΝ ΡΝ Ἢ παι ψγ Ὑρλιθ [π|' ρτΌ Τἰ: Υ̓́ρθεν ἴπες Ὦ- ἀμ Ποὺ 951 ΒΡ πῇ Γαι 60. τ ταν δὲ ἐσθ τῇ κι ἐν 
ἐμίϑίρι, ἃ δα! 5 Δ ΘΙ μ5 1 ΠῚ αὶ ΕἾ υϑ Εν ἃ ἀδυτα!όνμιν, Ρισαυτανν δοιβδίηεφο ιν ἴμαθΆι Ὶ 

' ἰὴ πῆ θ. ἐῦ ῬὉἾΦ: Μνέετῖα πονῇ ; ὁπὴ ἴα '“πόυ  Ε δν ὙΡΝΝ δπτοσαι ΟΜ ἢν 6 ΔΌΞΕΙ ΑΒ βΈΠΠ) οἸὴ, 581. κον 
ἐο τοι φ|δδ' 66 ΘΠ 88 ἃ γον ΘΕΓΟΙ οὐπιθὰ ἀδιδτο Πδῖ θα δο6, ΞΕΒΊ ΤΌοι τὴν Ἰποὲ ἀμνόν α ὩΝ ἡον : "ποι ηοῶ 
Ἵν σρϑύατί, Ροίθει, 9. Αὰ θὲ ὙΟΡΌΣ ἘΠΠΠΜΝῚ ἰΠοδε ὑπο τ ΑΥ̓ΡῚ, 7 ὕλι δ ἐπὴν: ΠΣ υΝ πὐδμ 
αδθἢα! {παρ ἀΠὐ δ 58 ̓ἐγρονΈ 61} ἐδρῇο 88, ἐμ ἀ θιετῖο, Β νεῖ, 905. 1} Ὁ᾽ηφ Ἰ Ὴ: ὌΤΑΒ' ὉΤᾺ ὁ} 8 ἢ 
ϑοά! 86! ἮΝ γε σν δε, ἐΔἘΆ ΠΕ ἐρέδο δ 06 δά {01 οί, ε ἢ ΧΕ ἘξμΔ ΠΡ δἰδθθνον ὃ ἘΣ ΉΧΗΝΣ Ἢ ἐς ὝΛΟΣ 
αθο ΠΝ ν Ἰο ὉΠῈ: ὙΦ ᾧ ζιαΐε αν ἀβίν ς Ἐμη νὰ Ν πϊχιν ἀδδουμήν: γον ΕΠ 66." ΠΟΥ ἢ 
εἰπὲ 8 4 Ἡβη θάνατο δ 10 ἀδ᾽ ἀν κε ἀφοῦ ἃ ἜΣ οἰαἰμα αϑρϑΆ ὁ..Ἐπ ὑτορηϑ Ἐβ ΜῈ Μ οὐδ Ἐνβειοι ἥν 
μρ  ὑτιο πος μα; ϑσϑ εμ τ. δὲ ἐὰ ἐπ ΡΉσΩΝ, ἐν ϑρῖ: βρ μεθα ἐπ: Νυνο τού τ ὅ8. ΤΑ ΠΡ ΩΝ Ῥέαν, 
τῆ! 5. ΝἸ ΓΕ ΟΕ ΤΩ τ ΘΉ Πεας Ὁ Ὁ8. [πὸ Ἐὸ ἰΒη ἀν οὐορ [ἰδ, τ: τ δ τ οἱ τοὶ: εἰ οεν ἀδὲρη 551. ΕἸ δμτῆν Ἷ ἐν ̓ ᾿ 
πεῖδα οθθξαιϊσμεν ἘΠΏΦΕ, ἰδ. Εΐθς, Βεε νεγε ρεύτίοβα , τὴ Νατβϊάν, 970. ̓δωχ ἐαι νοταϊ εξ “ἀίξο ΓΑ  Ργ0᾽ ἡδα ΤῊ 
ἴο ρξθαι, αδύσαν Ἡ ἩΣμΕ ἀυνὰν πος ΙΝ {8 ες Ι μοῖαβ ἀθ Πμσίβιο ρτγϑἠ ἴσαν, ροδβὲ αὐνοίιιη ὉΒΕΒΗ 
τέῳ Βάλε θὸ δ Β ΒΡῈ ΘΠ μον, ὁδδ δι ἀΐ ΑΙ ἐἰ [πὶ Ῥέσορ αὐ Ἧ ἀθιμοηνιταν ἡ ήα ἀγο υό εὐβητροὐτᾶῃ 

ἀριρ μα Πθμ Ὁ ἘΆΝ ΒΗ ΘῈΡ 268. δὴ μὲ ἡδι ΘΓΒΙ ΒΟ 1 18:: τξεν δον πε ἢ.) {τ ὉμΗ 
{πβδιδυήδ." ΑΘ ΒΗ μῸΝ ΤΑ τοῖς ἐδαῃηδοῖδ, τ ΕΝ Ἰυπιέ ἐν 6 ΠῚ τίς ἀπΐα ΓΔδξηι, Τ᾽ τ , ΤΗ ἐβδε 
τ ύπτο οἱ δθδῆεει 00. ἨΔ Β8 6} ἱέταϊονσ νὴ ἀμ ἐ μα ΠΝ οὶ, ἱβέϊυς τ ΠΤ δρρδιχῆ τὸ "ἶ Ἂν 
ΜΕΥ δι Ῥγύνιοῖρ αἱ κλ τ μδ᾽ ΝΜ ἮΝ εα πὸ ἥι ΘΥ̓ΘΏμΓ ἃ ΒΡΆΠΙ: ῬΑΙ ἦο, «αἴ ἘΠΗΝ. Ὁ ἽΩΣ 
᾿πγ εἰσ Ρ ΡΥ εἰσ ὁ ἐἠκανε νι ΑἸδ ᾿ 5. Δ 50} ἐπδοξαῦε ιθξ Στ Ὀγτδυϑ) Φγκ) ιο. 

σαπείη δε ΜῈ ΡΒΥΆΟΙ ἀδ εἰναι Ὁδοὶ τ Ἰοε ἢ ἐνανδωι τ} ῬιαυαΙ ΒΗ υχὸ δ ΗΒ; 218. Ἑ ἜΝ δ ΠΝ σ᾽ 
ἐΘΤΝ ΠΣ ΝΥ ΠΕΝ δύ ΘΙ} Ὁ ἀξ Εδί τα ᾿Πστὰ [ἢ Ὶ (μον ̓ Ξ ἀμοδβεμααίμ τὴν τἀ Ἐμη ΟῚ ἐρθχθιδό θοῦ; 3 58} ἡ 
μον ν δ είν! 5010: 585), 557, ΠΝ ἤ ἀν βς εϑινεὴ ἘχΒΟβΒΡΑ ΠΕ Ν τὸ πὸ Ἐ οϑέδ ἐπ}: ΤΡ Ιψηρ, θυδείθαῦ 

ἐέν σι η] οἷ ΜΉΝ’ εἰ ὕμν ἰεῖο ἢ Δ ἐφ" πέδη! αὐϊαιᾶϑ ΘΟ υδοῖ, ϑυβι Κούεξια μοάο ἀθπμμο ΒύγΙΏΒ2ΤΙ 
τῆν Θα μΩΕ αν ἤρα: διϑαθδν οὐ ας πρὸς ἀπο αι Μὴ αν ἰθατοὴι ἢ ἐδ ΘΠ Τὺ ΠΥ ππὶ 
ἡ 7. μα π ἘΠῚ τθὸΝ γΠῚ οἰογὰ ἰ ἀτῸ Π Θά, σθ εν ἔδα ἀμ θν ἀναπα 

δ Μὰ Πα ΠῸΜ 
ἀψ|0ι ὯΑ ῥέν θάμ 

ΝΠΤΩΣ ΦΠ6} οὐ Βαϊ ἕε' ἤπιν το τς Ἰ ππον. ΘἸ Βα ὧδ Ὁδραν κα ΠῺ εἰβμυεϑυϑεμδνν, ἼΩΝ ἵπὶ τῷ 
388 (68 5 μετῖτα βαπότο, 84:5 τὴν ἐδ δοσδβθι8 ΠΌΔΙΩ ΒΆΒΥ ΘΡΑΝΟΈ με 955. ριηο μην, τ ἐξ 
ἩΒΉΡΕΙΙ ηρῆυ8:. πριθὰ πὰ φαι ἀθ 8", ̓Υ Ῥλςό φὶ τε 8] Φαδθ 1. ἃ θ5πι}}}8 Ἐθρὰ ΠΝ δ 1} ἀπίατι 
ΜΡ ἾΝ ΥΝ Ἐθ σθὰ ῬΕΙ τ δὲ ΕἸ ΠΟΙ σα ἐνῇ αἴξ σὲ δὴ δὶ μη ἴαττ ἀααὺν ΜΠ ἐγγθια  9᾽ ἀδητηθει δὲς οἱ αἰ ὐνδὲ ἀ 6 Ὁ-- 
ἐμἀδοορανὰν δ 6ἴ. 85] Ἔχ᾿ ὉΥΗΤΙ δε ΕΣ, ἘΜ. δὴ αὐ, ΩΙ Αἰ ΔΙ φοῖς υἱοὶ ΦΡΙΡι Ῥι ΠΗ ὑμ { δῚΡ τι- 
ΠΗ ρα. πο δ, δεν 1} Ὁ 52, ̓ ϑϑοτέξας ἐε δἰ ἐλεμὶ ἔα, ἀθδὲ: 6.8 ὁ ΑΤΑ, 

ταν ἐὐεάχ λυ αι δ Ὶ ἢ, ἜΡΙΝ ἼΠ εἰ τῆ: ἄ ἐὐΉ 8 μά ελαθτῃ δθιῦ ἔπι {πη Ὑι ΨΝΗΙ ̓ 
ἀν 9.88. Ὁ} ᾿ οἸξαμοὶ ἀρ ἰνῃς, ΠΣ δ ἢ ἘΧΡ ΜΝ γ δ Ν ἀτα  ὑδν ῥα 'ξαῤι τὰ. ἜΜΜΕΝ ΠΝ ἈΠ ΡΝ ἢ 
«δι. ΕἸ ἐναννυϊθδοι Ἐῶ" ̓διτια ὑφ᾽ ἐξ ηο ν ΠΝ Ἴμμι: Ἤν, Νά: ἘΝ ἔμ ὑϊα }" ἔΙνιΝ 
ἔμ ᾳ}8 ϑ Ὁ ΒΘ Βρα ΝΣ ἐδ μιν Εθρω! Ἢ ἡ οο ἯΣ ὅν. ΒΟΥ δ, Ψ1Ὰ μ] ΤῊΝ ἀ ποῖ οἷ διτλία ΓΒ ΔΗ Δ 8 
ἰδεϊαϑι δὶ οντη" ῬΈΕΙ ἜΣ τ υὐὐ ὁ ῃ5 ἡ ἧ ἡτδΆλ Ὁ ἀν διέ Ἴρις Ἰρὰὶ να με  ὐ 85 Ἵ 
άβδὶ, ΓΔΒ [6] ἀό ξάῤῥηκ μαβη κα δ᾽ οὐδ δας ὙΠ ΚΗ ὃ { οπκὲν ΦΈΠΡΩΝ ὑκῶ 7.8 {0 ἂρ οὐδ “δὲ 
Ὧ60 ργορῖβ ρριθ μλνος χ, οἰχ, ὅθ σίηυε, ἘΝ ΗΤΙΝ ταὶ ΗΝ θα ὁπ Β6Ἐ1) ὀύὰ πρα ρα ἐΜ ΗΠ δέ δ δα γτη θα Ρ' 
Οἵ ἀθ τ 651) Ἀπμίεσς, ἈΝ ΘΝ δύ ἐΡαΥΥ ἵπεῖ ἰούδοκέ, βᾶγ, Ὧ, δὴ ἢ δεῖ ἘΜΕ Πὐδέ ἈΝΤΙ 
ΑΕ αὐΤὰ ΤΠ πῤ' ἢ ἔρθη 6. (ὁ η ΒΟΥ 8 δ δ] ΟΥ̓ δ [6 ΓΆΓΙΒΆ, ἐπ ΝΝ [Ὁ Ἷν ΔΤ; 255. ΚΕ ΠῚ Ἀῤμίπ' ἘΝῚ "ΤΙΝ 
χσλῖς οὐ Ῥμέρς δὲ ΘΙ μου δεέλείι; ἐν ΠΕ Ν τοι Ἂ ἘΠῚ βὲ ἀξ ὙΜῚΝ ΙΝ [ἢ 
ἘΠ ΒΕ ΉΡΑΔΙΑ ΒΤ οΟὐπη ἤπιος μὰ 4} ΜᾺ δ ἔϊδεσε ζἰχ: θὰ ΠΑ ΤΕΦΕ ἢ 
βομείδιη ἢ ταν ρα οὐὐὰ ΡΉΓΒ ΕΓ "ῇ ὲ τ ἽΝ ΕΝ ΔΜ π᾿ τ ΟἿ ΚΌΝΩΝ τ ἮΝ ἜΝ ἐϊὰ 
Μὰ, ΘΒ ΠῸ 5 τή δ Πδ Τὴ δι ΨΩ ἀὲν δ ΕΝ; ὯΝ ἵμε Ἴ Ἷ ποθ ἱ ΠἬχὰρ ἐπ γε τθ Ροϊδα ἐΠ ΚΗ ΔΙ τ 

Πυνλὴς ΠΡ ΜΉΓΝ 68}}, 314. ἠδ Π ηι ᾿ ΕΠΠ, 2344, ἡ, τ  ν ̓  ἰΔ8᾽ ὑἱ' ἀμ, ΠΣ δ». 
ἀβο πολ τρ᾿ ὉδΓ πναν; ΒΘ ῚΓ ΠΕΡ ΕΓ ΟΝ ἤ δ᾽ εἰ τλάγο ς ἐμὴ ΠΝ ἀπε τε τὰ οὐδ Βα , ̓ τς ἜΝΙ 
πἰσύμι ὕμιν π π ΠΝ ΠπῚ Πἔ ἐν μια  οε νῊΣ, ΤῊΝ Δ, [ξϑλάν μι’ {Π᾿ ἀμ νμξό ἀἰπηθος ἀκεμα ῃ ἐδ ̓ ἬΝ ἀδν 
ΕἸ ἐν δῸ δ᾿ ΒῚ ΠΟ Β6108 ἩΜΕΙ͂Σ ΠΡΓΟΣ τὴ ἡ βρτ- ἐν δόρέδην αἰδοοης ΕΠ σὰχ, 15. ὑν νὐίηὶ οὶ ΓΙ ΘΕ γ8 

ἀξα' ̓ρανσὰ ἀν ἴδ, τα, Θόῖι ΕἼ δ.) ἐπ μος ᾿ ἀὴν: ΤᾺ ἯΠΟΣ τὰ ἰσρεῖν: Δἀὰ ἐὐαϑδισ Ἐπυτη ΦΡΥΣΙῊΝ Ἔω με. 

ἀπδν  ν ΤΠηαΌ, “ὋΣ ἍΤΗΙ ἱ ̓ μ πὰ ἡ τς ν τοἢ.- Ἄν Ἐ] ΠΣ ΤΩΝ, ον μον ἐδ 
ΠΣ ἨὰΒΒῈ ΠΟ, Α Ὁ ἘΠῸ ΗΝ ἡ Ἡρ αν ἢ ΠῚ ἀΡᾺ} Ἰδύι" ἀμ υο ἉοΥΒοἴτὰ ἀὐἸοἸδ' ῬΡ ΘΟ, ὁ 
μα ΝΗ ἐὐνοιν  ν Ἴ ᾧ ἀλδεν να τις ἿΤΝΙ ρυ μμἢ Φόβα π), δα τη ἀΔΓΒ δι ἼΗΙ 

αὐ προ ἡμὴ ον, ο με τ ἡξτι ιν ὑλῶν ᾿ ΒΡΠΤΟΙ ἑπδοῖο, συ, ὙΠ Ἀὐβατ δ ον ΔῊ 
ὉΠ στμΐ δῷ ἢ ἀ ΄- ὁ: δ ΠΕ 8 Ὁ} 0 

ἐπῆν ΑΥΡΤΕ ΝῊ ἡθῆι- ᾿ηβοια ἰ εὐῆδεταν, οὐδ θεν ἔπη ΜΝ ΔΙΑ ΙΡΝΝ τρίς ἐδ λοι ἀ πἰξθον ἀἰϊόηία 
γ781 ΓΝ ἘΠῚ δὶ; ἀπο ὑσπὰ αὐ γῆ ΄ ᾿ ΣΝ Ῥλλὸς ἣ 4: Ἰρές' ΟΠ ΠΣ ΘῺΞ, ΡΠ πες ἘΠ 

" τῷ Ὁ Α Π ἠδ᾽ ἀμο ἰδδὴλ ἱ ΠΠΆΠΜΝΝ ΠΠΏΜΙ Ὁ οἷς γ 73, ἮΝ ΓΙ ΟΝ ἘΠ ΖΟΣΝΙΝ εἰψύγυ 
«ἀθξρεῖν ΤΣ ἐν ̓Ουὲ ὦ ΜΥΥΒοΙΟ᾽ ΟἸΕΠΟΥ, ἠνων ὃ ι {8 

ἐρξ γοη, ΞρΊγΙ (9 Βα Οἴλ 5 ἀπ 08. 6], "46 δ ἰδην μη ἩΥΝΝΤ δς ὮὌ ἘΉΡΗΙ ἡ: ὮΝ 
τῇ ΔῊ Ἠμδὴ ἡ να ἀν Ἡρρ δον: νι μὰς ἸΝῚ ἐρηι ἮΝ (ὦ; ἀπιν 

γδβ- 
Ἢ ἜΗΝ ἨΔ Κη, ὙΠ} 

Ἂ ἀν ῆρηα 811 1εν Τό ἘΠῚ} ΠΤΤΠΙΒΑΝΙ ΠΤ ᾿ ξν ᾿ ΙΝ ΠΣ ἢ ΠΝ δῇ ἈΠ Ή λον Ἧι ἡ ἐδ ἀμ ἐἐροὴν δ ἣν τς ἼΗΙ τῶ γον 
ὑδοὶ ΓΟΓΒὰδ᾽ ποι] [7 δα 

3}: ἠτι8 ἐν ἐΠΆ ἘΞ Έ1}18] οἵν δ έακ, ἤαβρῦ ἘΡΝΝ ᾿ ΕΝ ρα ον ἀ(ῶ ΠΣ ἘΜ Ἐπν δ εἶδον ἐλίὰ 
Ἄρτι ἐπ|8δ' ἤδο' δι ταϊνὰν; ̓ Εθα ἐλ τμαὶ “ ΠΣ Τ τ “ Ἡ1 8 ΚΡαΥ ἃ 
ἠδυὰν ΚΤ ΑἸ ΩΣ δ ΠΡ τ ΣΝ: ΑΜΒ ἀῆθε ΣΝ Ἂϑ ἐλ πρ } 

ἰδέ: ΗΣ 

ἀφρασαν νὰ (ΟῚ θ 4116] νοὶ {δεκιω τὴ ἀῤηδῤόιγ “60. ̓  Ἢ: 

1: ἃ 
ἐς Ψ ΠΣ ΝΕ ἀπ η ΐο δι τὸν ΓΝ ΚΝ ὑρΝς ᾿ εἴ αὐ φ ας 0. Ὁέχτ 

τὰ 

ἫΝ 
ΠῚ ἣ Ἰξιολὺ μι μετ ῖο. ἢ 

βομμέ μν ἐηλυῖοα ἀμ Ἐδγίμη Ὁ τ δ ἐὐπννίοςς δευοὶ Ἐ λαληηαον ὐθι ἠδ ψμδΐ Ἴ 
τἰένδται ο τ ποὸν ὀμαν ἐδ ἰεόϊα ἢ ἯΙ 

ἐν 
Ὁ Μ  γὺα ἣν μεν} 
Ἶ βῃφ 8 (κἢ ΤῊΝ Ἷ ὙΠ 

86. ΠΗ 6 δ] 8. Τὰ σον 1 ε ΤῈ ἘΩΣ ἀπ ρτῃ 
“α| 8} 9414, ΘρΙ γε Βαπ εν: ΟΠ] 08 δ Γἶξα, ἸΥ, ἀἰουία εδὶ ἤνὼ ἡ Ὧν ̓ Μ παι ρραρ σας γμδθμάμ!α τὰ 

Κ τῳ δλ δ νὰ αὐ βο δε ν αἰ ἀσθα ὈΒ6 ἣν 
ἵ ἘΠῚ πὶ Ῥτγουῖτὺ ἄγίθυμν ἔνθ! δὲ ἡ ἐδ Ἰδτὸ αὐδῇ ἡ 

ΔΗ Εϑϑμν, Ἔεδ᾽ ἐρὲ ΙΆΠΡΟΥ, Αἰ ἐββθοη ὈΠ|5: αἰμείον, 98}. 
κὐὐηλον ταν τ ΟΝ Ὲ εὖ ΘΒ ΘΑ  ὑ0 Κ νὰ τδὰ ὁζης 

αἶρε ἃ Βδό ῥὸγ Ομ γα Βϑβοξαδ, 24... Οιγάτιὴν γ΄ δώ] δὲ Ἂ ἱπ ὅτὸ ἀεοὶἸ δὴ ἀπά τ} 
ἐμ τ ὙΑΒΝΤΕΣ εν ἊΝ πως ΟΝ τΩ ΠΕ οὔ ΠΣ ἡῷ ἀρ δννμε, τ οἰὲ ὙΜΝ "ἢ 

ἀπο  ἤοαν ἐξ πὰ ἡξπὶ Δ80}} ΤῊΝ 
Ἂν ἯΠ ΤῸ τᾷ ΠΡ ὑδγὴτ, Ἐς 95, ἐπ ναὸ ἔπε ἀδίρΣ ΠΑΝ ῷ ΠΝ, ἡ (ἀρκῇ βεύϊῃ, καὶ 
τ μὲ ώ Ῥτο σία δ᾽ 8 τε ἢ Γὰ εἰ πον ἀ 1 Ἧ 46} ἩπΡὴ ἀρ τ δ πδλμῦνεῳ ἀδρν ἀμὸν ΝῚ ΠῚ ἀν δα ἢ ἈΠ Α ῊΝ 



ἀτθ 

νὰ δέρα, βρεῖς, ΒΒΉΒΘΑ 2 η9 οαβαδααρ ἢὅ6, 30, Εἰσὶ πῇ 
δὰρ ὈΡΡΝ ΡΝ ρας ἰβα με Ὠρῃβϑμει δὲ, 56} δὰ α πέα πὶ αοΐ 
ΣῊΝ βνβδύο μη) αϑλ, θπρίος ΒΑΡ ΗΘ ζῆ δες στοαῖς 
ρηϊς ἢ ΘγΟ ΣθῸ ΔΙ Ι ἐμ οτο μη αίρα) το χα ἢν ϑ 6. λα α- 
ΔΆ ΕΘ μοι Ρέερι θΑθ, ροίρει, 310, Ῥαγαῤαδ᾽ 66 σπνηρὰ 
δι ρρὐβαμοτμγρρπηοβο 1Ε}, Ομ α “ἀροτέϑμξι οὲ. από 
ἐρρλη ἀνὰ ἐς πυμοδάβεμε 510 Δ ρΠρρη 4 ἢν. σεχαχν τιν 
ἴά ἀγα ἀειρ! ἰριρο ἀμομ βὰ ἀβρϑβοίανι ποπιοϑά!!, ϑθδας 
ἐμ εϑὲ αραριμαί αν ἐρβίβ ργολροῦῖο, οὐχ χαναιν ΒΕ π στη 
ἐγ ΒΕ ΔΙ ΒΒ. ἀρ 5 οὐ πἰχδέμϑι ποὺ οϑτοὶ ἢἶδὶ οὔ ἄρ 
ἀΡ μ 81}. δ αι, σΣ ταν, Π δὺ σταθ δα λάριπο, αὖ ἴῃ ΟΝ 
ΑΗ ΒΉβΡΏδΩΙ θυ θρ ρα, μα μ τ ὉΠ ΠΜ κδὰ 6} αὐγίδδα δὲ 
ϑλε ΝΘΙΡ (αὐ φἐρε μι ΒᾺ ΠΗ ροεί μα, δον ὗθ8., ΟΡ ΤΙΝ 
ἀρφάθι δ φηιφῖδαίσοαρ βαρ, ἀδρν. βο 8, ϑρενι [απ ελ ον 
1βμη ΚΕ 65 }η85} ἀξίη» ΘΕ ρΡρορδοιηβ ἀδίαρϑαξς 258, 589. 
ἴ βρογαμαι ῳζομι 8. ΒΑρ θα δαν σοι ρΊ αν, ϑογ Ἰφθ το. 
Βουΐοβ δ᾽, ϑῦ δ, ΡῚ Ὁ} ϑορύμαρι ὐραοτγά, δέ οί ἐστρα 
ΒΡῈ ἐβηκορ θη ἵν δλυσαρη, Ῥρο βα αἱ ραν αρορλ Ἐα]8, 
“οἱ, ἘΠ “οὶ, ΕΣ Δ Π16]. ῬΡΟΩΒΡΙΒ δὴ ἔμέξ, ναι οι ἐν όεθα. δια 
ἰῃϑῃἱύβλᾳῆο,, 596, οι ζαχα ἀ0 686 ρου ψί δα! ἀποαίθ 3258: ἢ 
αἰγοί18 Τοϑίἀπγθα το 6 τα ἡ σ᾿] ροβιξ μεϑιπχβαίαιο ἐα 
ἀρεαξεηβίηῃς αὶ ἀδειφάθ μα, Βῃθυ δ ρ ο θὲ8. ΘρΘε ΟΝ θυ 
ΒΝ με νίρυμι ἀρέρουνθνν, ἀρ όθ,ροῦ, θὴνιυδτο 46, 
δῆς ξρβφβη κα ἃ 16 δχι: δηυβρίᾷ ϑυθη δι ἀρϑληλ' ἀλδθιθ 

Ρυοίουξα. ὁθ8ς ΘΡΊπλὰ δριτλιοϑ. βαρ ἀθῶα, Βα μϑῶρ 
Οὐ εί!ἰ φὩΝ δ φ  θ Β ΣΧ αἰράμι, 505. 1... Ὅ ἡΤαρίαια -ἢΠ8- 
Ῥϑ5 ἀ81,269. Α ροβιοὶῖβ ρὸτ Ἰ,Βα Πα Ιου θη ἃ ΟΙεμἰϑ ὁ μῦθοι 
8888} ΤῊ ΡΡθρ ῥἰοηθ β μη 566 πομάηχηιρλοπαιὀφαμα- 
ὁ Ἰοα ΠἸ Ὡ, 10,271 1ὴ Του βαΐδον οἰ ν ΠΤ 6 δι πὴ ἀδϑοθδαι 
ἰρβῳ Ῥαοίρερλβαβο δ ΒΟΒ νοι ἀν αϑρρί, 61 δα ζαγόὶ, 
δά, ὅτι ηδῖμ μσάριϑα μβροαβοιαι βίην ἐπογῖ 8 αροῦ ϑφδὶ 
ἀπ ϑ 511. πη σης, πύθῃ ἢσ,βϑᾷ βα]α αν δ φϑοολῥος 
ΒΒ τ ΕΠ] πὰ 16 ΒΕΡΟθ ΘΒ Θ 9 γι. (αν ἴπ» 
Τΐη ῥ᾽ αάύθα ἐκ Ἰταστ βροοία, 2 2.0 μα ῦθι δα πὰ βοιπα, 273}. 
Ἀθραριβπην ρΙ βοιιν ὸ λυ δίϊλην ἐπραανααγ: παι δάϊα 
ἰσθμοῦ ἀλος ϑ τι σίρα8 Βθι, ψαῖ, 9χ, προμτνα τονδεὶ 
ἀμιῖς 211. Πρ ρου κῚ! 1 ΠΡ αι], αροβίο!ῖβ οὐ αἱ α5, αὖ 4]: 
δυβ ΞΌΒΒοοΙΠ και πὶ ἴῃ Τυτολίλφι οὐ θη 885, 280. [πὴ8-} 
θη  βαθα τ 5 ρου γΑμ ρεημθιυνχοάο, ὁ Α} Ρ8- 
νὴ εἰς βου φρο ρ, πα [ἢ 6. ΒΒ. ΤΠ ΒΠΆ απ ἀτ ΡΟΒΙ τσ δα’ 
ἀδλίτβ, 270, ἴῃ ὁχογοίβι!βἀδξαφι ὃν ΒΗ ρΕἰχαιῖβ' δοιογμιρι, 
950. Θρα!ου σα δρρι πα θαλέμν θυ: ἄρθαηι: ΘΒτίβειηη, 
605, “Ϊῃη ιθὺ5 ἀρεοθηάις μϑίομ Β Ὁ} Ἧ} ΘἈρίϑιτιπης εάθι τὰ 
᾿ρμέριμδυι ἀβίρια ἠΐριὴ δι. ΒΑΡ ΘΙ ΑΓΒ ΘΠ Π 45 Ὀ θιμπαὶ,!0}} 
δι. ϑο ΒΒ 9 Πολπ ρων ἐμὰ πθν5. 0 ΠΡΊΒὲ] δεὰ γρά 6} 385." 
ΒεἠΠϑαϊοποιθ μδοολιόταηι ἰα ΓΑ Ί ασς ὉΠβραοιοροκά πφθε δ] 
ἀπνισπι ἢ πο ψρλα 9 15 Τα θνη, 1 ἀπά, δ 19 συ κ. 
Δ ΡῸ ΤΕΣ ει δη αμην ἃ Οὐ ΤΠ Ἰαθροστκ, 10. ΕΠ 5 Θοπληνηε. 

᾿ ΔΘ ΔΙΑ Αιαβάρηηλια, θά, Βλ4516}}}}δ᾽ι 6 8} 1 πν ΒΘ Ρ οἷς 
ται, 14, Τὴ ἃ Θὰ) βαῖγο οὐ ΕἾ ΠΟ Βο θπ 8. Ναπείρῃτοι 
ἀξ}, 1 Δ Δ ΒΕ] ρα αεπηβφταῦτον αν 9). πα Θραὰ δ8- 
μ χρύρὰ βρη αν δὲ ρΡολθοιίο, δ νΒαρ βϑοοθαν ἢ. 
(ῷ αἰ πα δι φυϑι δύ υπό Κρ αἰ βυϑβα σοί! ρον σοι ἢ ναγδον 
ἐἰαομρ)ν σοἸ ίῃον. ὅθ αριίδανο ἐρί θαμ αὶ ἀρι. ΠΡαΐγοα,: 
σχὸπν οχῶπι, οχοῖν, ἔῃ οχίτράμα υβ εῖο. ρϑβδοπδ φάἀθτιξι. 
ἀμ φμμ ΡΆμῃΦ Ρ ΡΜ, βϑύμ ϑατ μάτηρ σδλϑι ΒἱΕ' Ὅτ αὰ 
ΤΟΜυλϑ μα αν ορρα μα ρέοϑ, 2 Φι αἱ, οἰ, ἔγα οἱ. Θρὶτι 18 
ΕΝ ἀπιδεῖν τατεῷ ἀδιὰὶ αἴηιχινν ἘεΤΩ Στν ΠΝ 
ἀηβαυα ρα γα (16 παῖρα δἰρπίβοοι, ν᾿ ρυ ἢ 
ἰρϑηβὰ δαλθαμιθαμον οἱ: ἀρ ἀΠ 08 μδββίτα, Βα δ) ηϊογθτῃ : 
ΥΈΡΟΥ τρῇ 88} ΞΦΉΣΙ 505} οἴδο 61 Ππτο αι εἰδηοαξ, ἢ 
ἀκ 18} οὐ ἀρ ΠΡ Ἔ 56’ κει εἰν ἐν Ἶ Ν 

"ΑΝ Σ σον, προ ηδ ρεδρ ρίας ὅϑι ει 21 πον. ΣΉ ΣΤΈΣΗΑΣ 
εὐδρηβᾶ, ὦ Ὧλὺ ἀπο οραην δ πθ.. απδϑὶ ἂρ -ϑρόπβαυ 
Ἰᾳβυριίμτς Δ ΙΗ Πάφος ἀθλοθαφη ἄδιβλαι, 340, π τρως 
ὥνιαθι ρΡρ ΡθβΟΠΉ. οχϑειηλααὶ, ΒΟΉλ]1 68. ἃ ἄἀξβηιο-: 
ΠΕ ΡέΈΨμρΕέοΨσΨἔΕΠςσἝἔἘΕοΠσ,Ἔ Πρ 
δα δ μνδ ϑμ ρα  δίβαοιἃ Οὐδ ἀἸο" ρ να ον ὅτθτν 

οἴ θής ουδαλοὶ ἀὰ ΠοΠ τα, 86. διαία σο!αρβα πιο τηῆν 
Ἰοᾷ ΜΠ ΡΊ [8. ποδιά ταν, συθολ ρυλθὴν ΓΟτυχ αἴ, 587} 
ΣΤ 

ΤΙΝ ΠΙΧΤΙΝ ΤΟΙ ἰῇ, 

δἰ ἀνα τὰ  ΒΊΘ ΡΝ 00 οοσοϊξηδε Πολλά σχιθ 0 Π 115: 
πιο  ᾿ ἰ5)8. (τά) 8; ἐδ πάρ Φ σπρλεν Εν. δ βες πα ἃ 
δ ρον ἡ δὴ αςηια9, 70... 

Δ ΘΉΠΑ 
πιρ  μγρμήνου,τὰνο 

πῶς ὌΝΟΝ ἡ σαι πθ 18 ΘΟ  ν ΒΥΒ18 οχίδεϊν 
ΡΟΘ ΙΔ ΚῊρ ΆΒ ΘΙ αὐ ΒΛΉΔΒΕΣ ΓΌτΩ ρτἸνῖσιο 

ὑὸν, βρόπαι μἰκριαοῖος ὁ 6 06} 18} γὲ, 215, 18] αθν "|8 8 ρ 865) 
Ππρδς φημϑθ οὶ ϑ]σηαβ ΓΑΙ ΚΟ θὰ, 315. ΟΥΡ]05 δρότεῦβ 
οὐμβροχί ὥτῦ, τᾷ νἱρέσξο, ,βρεννν 
δίορἢ 3108 ἀἸασοθ αι δα ρ δα ΦΌΠμμ ΠΟΠΔΙ ΒΉΠ8 ἀἰδ80 0..." 

Βϑθθ 5 Δμαυτοθ τὰ Θν γα ἰδρηταίη, 9. 
Αρρῖοί, Θοθλ. ἕο, κα δ οἰσραγῖ,, ἄθενννο τς ὦν το Ὁ 

Ἀβμήλοδοα ρπομῃῖθϑα, νοξι 8 θτυλὶ δοδὰν, 481, ΒΜΟΤ ΟΣ, δχῦτι 
ραγῆμν δῦ, προτθωρηνν οπιδηξαοι σα ραν αἰλοται 46-: 
ἀορηδ ἰϑριγγίμασ, ἘΒ. έολαιας νἱτμί πτιβὰ Γασ α τὰ πγδ 8 - 
βίκαναμια οὠρανλοαξθθ υμάπᾷβδο νἀθεέιν γγ Π Πὰ», 1831, 
Βα σθορθμι ΘΠ Β,1 οτρὴ ἀρ ισθον. νοι 8. ἀμτ. τον 

ἴσο τὐξογρεδιρίανρ, βήθς Πρ ΟΥ̓ ΠΠ ΔΆΝ τοῖν 
ΟΡ μθδαιἰαῖδδ. θησαν θλὰμ ὅθι δεξῆσι Ὁ 8828: θθομαν 

ἐν τὴ 
ἀρ δ ΒΡΑΌΘΑ ὁ {8 οὦ ψΈΦΥΘαΙ ΠΕ μόυέδεί, ὑν ΠΝ 
ει αντα 61 δ το ΠΘΠΙΔ ἡ σέ  ὀΧΈΟΥΤΩΒ. ΘΓ ΠΟΥ ῥᾷπδϊα- 
τα τῆ! ἈΠΗ ΗΒ Ἰτυθ ἩΕ γτρ ον ΒΩ͂ΘῸ Οἱ 605.) ὁ ἀδαλίϊα; Ρά 
να μα ἡ ΝῈ 
ταὶ Ἧἢ τῳ ἢ ἀπόϑανν, οὐὐλν ὑνθες ἐδ “11: ἡ 5 ἀ3 

᾿ ΒΆΒΟΟΑΙ ἀτηλμαι, ἀρ  ἰ πα ρίδή οἷα ρχοίμβιίμε ἐς 
Βιώς ῬΕΟΊΗΒΤΟΟ ΤΕ Ογίδηλε βούδτρ σδεδυγβία, Προ μθ υγθ 
56 ῃ 518} πθαίθεῖα, θῤ.,, ΤΉ Γεο Υ ὩΘΥΈΞ 

Βα ρθχΡο: ἤουσαλ τ Ἄρη νοίθοθβ οἰρ ἤροις θ98,. Ἔχ δὴ 
ΨΘΟσΒΕ βάλ ρϑ, ἀα Οἱ οἱ που, ἀρὲεθ τ δα δ  σοθανυ 809. 
ΥΞαρ μα σι). ΟΥ̓ 5 ΒΡ ΙΓ οίπται ἐδ θη8ι 
Ἡραιο θα. ἡμηβλθμο: οοθβϑίηπδν 437: , 010 

οὐϑασσίηα δοριλ' πλόον οἵϊο: ἈΝ δῈ 461 ΞΗ γα: 
ΣΝ 
τἰΒυιξαῃ 8} Μέαμσοα τι, ΜΠ Το ΦΡΙΒΕΙΓήτα ΠΑ τὴ ΕἸ 18. ὅσ, 510 
-ϑυίναἠπ5ααηπμοΙΝ ἀδάτο! ΜΡ ΑΒ αὐ Ηρ ΜΙ ΘΡ ῬΑ σΡ ΙΝ ἀμμδά! 
ται Βαθὶ ἰδία} ντοδτι, 3 ΛΒ. ἐν 1 Λ 6] 1680 τε] ἠρὰ ζω 
88. ἴθ αρθ ΘΟ  ἔλίδς οἰ ἐΟΒ 118 παρ ΒΕ ΤᾺ Κ᾿ ΘΝ 
Θαοταρὺ ἃ ἀϊαθοῖο Ἰπἔαοιιβ τούϊταν, ὁ, ΠΑ αἰ ψροτίοΒν 
ΒΡΡΕΙ αΒ οὐ Πα σ 5,4. δαΐο Ηἰοσοτγῖο Πἰπδγαῖυυ, 979, τὶ 
βγίναθακ Ἴ ἀὐοθαϑὶθ. Ὠοβρύξ ΟΥγιΠΠ, ἀὰ 8 ἐσ ἢ 4808 

Βδηιαρίαυς νοσαιατβιχίῖν, χυνὶ. Α ΤΠ δοἀοτρίο εἰ βαπυίο 
ΒΑΒΙΠ ΠΟ δα ἀαῖαϑ, πινιο ΡΟ σα ϑμα βου αοπι ἐαἼ. 
ἀπ] ρει ΧΟΥΕν ἡξΟΝ δυο ζα σοι Π’ανβιφ φασί θιν91: ποῦ 9] 
Γογῃλαἰάξα ἀχῴρε ἐλ ἐξ εινι Τα σπου θυ σα, Βοχ αν. Δ0- 
Ὠρλ τη δ}, 6. ἐπ ἐμ λθεη 8 δ χϑηαυαὶ ΟΣ ΡΒ. α Ρε απ) ἀπ 
Τίη8. φιπὰ αἰδιρ ολ Ἰπορῷ αν δρίδοαμτβι δα θα Βυμρηαιοα 
ἀηπίρμῳ οἰδογ ηχσυχ Ὁ ἰδοθδδαιδαῖι ἀδίορανασιδα: {98 
τίμα ρϑοητως ματα Νιοοῖ Πα ἐπα ΒΟ ΒΓ εχέχιρς Ἐλυαι; 
8688. δηῖθα θη υἶδϑβθ σ] ὯἹ κοοια ρτοιοθας, χε Ἀθ ΒΘΡΗΣ 
δα, ρει ἠἰοι 0} προ μέλας πρσα, τη πο τι ον ξνετ ὐν 
θα ο λ αἰ νι, ολιοῦ αὐϊτλοδεβοίριορά σα Ογγι ᾷ 
ἐϑηΐϊρη μία, σάκος Αι δ τὰ 18 ΠΟΠῊ ὐθυδ ρον βῸ, 
81. {{π|ὲ5. βρυρῖ ἐρίέον, δθς, ἐίαίος "ΘΟ 755 πὶ. {τ ρρ, ἀπε οόγεν 
δίομήίοη ἐραίίνξα, 8 ἐμάδὶ, οοπξοδαφο Πτνίσυ θὲ ἐρθχαν Βνὺ 
δυῳθοίοια αοϊνθρκαν ἤφοῖ- ἀσρανάια τρβμοῖς  Ὑρσειοε] 
᾿λολιβᾷ ἐωθβρ δ ευκηϊ, 18») Ὁ δτο εἴα Ὗ οὐθεῖβ. ΦΠΆΙΩῚ 
Νονὶ Τοβίδαλθ λον το Αγ ΘΙ τἴπ απ αν ὶνὶ, Τ8ρ 
(οιμροϑίξαπι δε ρεοριοτ σε αρένετθαθ βου ἡ ἈΡΕΒΕ 16.) 
Θ ΡΟ ῬυῆΣ Ἱπιθ θυ 8: αἰδοῖ ἀθέσουα τ Οπ ρΡΟΒΕΉϊ,: 78..: 
ἕση 6} Βοθεεα8 Πβικῖς, βοὴν οα΄ Ἀ5 16 δὲ18 αἰ εἰ θα. οβῖδηὶ 
τ ἐ 6 ΠΡ 0 ηγ3.11ι αὐπθαη ὁ ἔσο ας Ο ΘΟ ΒΊ 1:1 Βδς, ἀϑοῖῦχι 
ΘΟΡΙ με ἰδι οἸΩρΟΒ ΕΠ, τοὶ διδῶ, δέτε, καὶ δἰκτρβιε, 
ΔρΡΟΒΙ Τρ εχ Πα Θρυτη πιὸ Βσῃλοιτα 78,. ᾿αἰβορσμάαλ 68} 
Ἰμν τ οἸ θά! ρο σηβεο σεθασι 79, τοῖο.  Ῥβργθοτρ δὲ ΜΔ ῈΣ 
οἰθτο απ τὰ 590) 78. 5: .ἀδ ραβδί, σε] 88:.8. νου 
δὴ γα Π}οῦρη οχαροί σαι δὲ, Τρ Ὴ ΘΟ ἃ γΑ Ἰθιθοβι ὨΙΘΊΘΟ Ἐτ 
τίπ περ] ροη τὰ 8 ΝῸα, το δ πῆ, ΘρΓΟ Δ ΒΕ οαξὰ-, 
ολΩτ ΒΒ. 5. 18. Πρ 1 90 Ὁ} 0118 σσλΘχειοστί Πρ ἐπ 5 ΤΆ Ἐς: ϑγυίς 
ΒόΊαμα ΒΦ κοϊ αν αὐ ἰκοροθπ λὸ ρυοβιρηήατα οβητσῷ!} 
εν οοΙ οϑῖα ἐγασίτξαν, 77.: Δ τα αἰ! ἃ, 596 .ἱν ορβααν ἃ 
ααον 8. Βιϑοὶρίοπάπί, 18, παὺ Πηττ 8] ἀθ' ΘΑ ΠΘῊ Ἴθκὺ 
σἔγιλδ 56 ΞΟΠ μεΡΆΓ Ων ααυνονδέρ {τ ὁ ἡμῦθγο φροῦδον 
ΨΊ Ὀνολίμβιεθονεροὶ σαχον, ὅν οϊθι δ ντί ὁ ἐπα ρ Ὁ 
δηρυ χρη ἶβ, Ὑ8,. Α΄ δὼ τταηέβχηι ΒΝ δ Θτηι 81 6 χε ϑ18.. 5.1: 
71. Τὰ Ἰρβὰ Ἑροϊροα, ἀσπ οἰ Ὀαροϑστν ἀγα ἢ ΓΗ 
οχανα, Νοπσπησδηι ἐαταθα 1 δε ρδιείονιο, ὃν ἦπι Εἰσο! βοῖα 
Τλιογοβο  Υ εἰ πα αὐτί πα ἀγαρδεοίι ἀδθάτα οὶ Βα βδαίοιτ 
καβοῖο πϑἀϊτατῃ. 11, 9. ΑἸ αήδαν ἩΤΟΤΌΒΟΙΥ [Π15. ΒΌΒ.- 
δχιγουθηοι πα α πρβθαμ ὑσα τ ηγν δὲς ἀμο δὰ} δῆ 
5102 }}1: πὶ ἀπο 8. ΒΟΓΘΏΙΒπ3. ὈχρΙαπαίρα, 3}, ΡΟΒι 
Βογο οΐπασι μοδίγοιαυ. δῦ ἰσαθίδατη ἴὰ ΟΤΟΆΤΆ φὴς ρ) αἶα, 
οχχνησχχγ τυ β τη 0}} ποσργιία, αὶ τωατοϑίαγερ σμ.} βθτη τὶ 
ῥκοῦσθιο, 9, 3. ρο ααὺ σεν λδ ἃ δα ρη σα αὶ ῬΌΒΙ ΡΤθεν 
πα δβεπ 85. υγοϊξοη ἡ αση, 85, ὼς, Δ ΔΠ5 ΘΒ Δ ΟΣ γα Ὁ» 
ἔθσρο σὐμ μθοσαδτοηα τα τη, θά,νττι Βε ΡΟΣ οχρΊασε 
παροασαν σαπ ποϊρέο! γε 5 δϑιανέτοάς ἀυπόνα α] δε ἀ6.} 
Βαρῆβαγο ΒΟ ΒΗ ϑιλ τ ϑθλίβδίοαθ Σ ῬΘΌΘΙ ΟΡΩΣ, ἔδυ χδο 
ἴα 9 -θηϑϑ 50 σσαϊον εερυχασο Οτδίον. 18. ΘΥΤΔΔΙ) 
Ὀαμται ἀαρῖος ἐπ Ἑρσισβίη: ΕΠ εγοβοϊ νβἐἰαοδ, δὲ. 0 5 
5. ο ομ Ηορυβοϊγυἰκηιτα, δὴν ει μον ΒΒ ΟΠΙΗΤ 

ἴῃ ῥὰ {βερισξία ἀγκαι δύανη; παι, 80, 985. ἈΔΙΔΠ. 681: 8 Ὁ ΝΕ 
ὁδῖ) δὲ σμβιαιΗποροῦίηον: ααξαον, “ἀρ ιμι]95. ρΟθθ 6 
ΒρΙΘσ τ βαθοίαχα Οοερ ὈΓ δε ἀγοϑὺς ζ8άν ΕἸ 68 ἀφ αϊπει 
σα αϑερνίηγυ5,.18 8, ὁ 88. {2.9 7. ΑΛ ον 15 ΕΘ Δ Βι 
16,128, Δοτοιήαβ ἰδριϊη8.. 1541 88. Ἤ)05 ΕψΠΥθ0}} 68} 
τορῖ ται τη δνηλαν ὁχ ρα δυ5. ὀαριάμαβ ἀρϑιαῦρία, 82. 
ἴω ποιοῦμαι ΝΊθηο βία μροπιαθρίιο ουη νοι 
τοῦ ᾿ἰοοῃνοηΐαυ; 89. 5τπα; ΚΙ ΤΡ οἰ ἠθαίοθς πἸΥ ΘΡΟΞ ΡΟ έβιον 
ςαιφροϑῆηια, 87: Βα. δοτιρνυγαγα ταν ΒΘ δ οἰ 9. σοῊ στη Ἱ 

πδθπν, αὐ ' Βαλιράη. δπούῃ, 88... σϑοτῦα; αἰνδτάϊπτὶ 
τορε α ἔὙ {0} 5. σαιεοχδβροιν δὸ εν τ ὐνΉ Ε χη εν" 
σαναπιθιηοελί, δῇ. Θυρσηνιβοτὶ ἀβϑϑϑεῖνν ΕΠ δ Ἀ Οδὲ ἘΟΆΤΕΘΟΙ 
ἴπ νὰ οα, Νιαραιο! δυχαβροογίπιαν ὅθ. Δ Ὁ ΙΡεάΓΠἈ. ἀΠ16 Ὁ 

ἄδην οὐἴδι ὃχ (πεια οι δηφροίξδπος 8Ά, τυραν τα, ΠΕ ρτε 
γοβοίγιχιῖβ᾽ πρι ανα 15... διμλενδ,, Β2,.. 58, 4} πιά δι θχὶ ἘῸΝ 
νοσρὰ ἕαρίδ. ΔΒ ποθ 1 φοϊσαλίο, 82... δ8ν ϑνι δΌΓ αι 
Νιορου μων, ἀϑι Βα Ίδι " δνελ 5. ΠΟΘ ΟΝ ρροιλ αἰ σαν 
πηι ἔπ παι ἢ π κλϊα ἐληϊδηῖο δὴ “στ κ΄ τι ατη το ΠΥΠ. 

Ι 
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80. Ναπαιατὰ ἴῃ ΘοοϊΘητα ΡΟ ΒΊΟΙ ]ΟΌ τὰ Ιοσ 0 ΠΘΡΌΊΙ, 80. 
νοοῖ χ ϑμρί εἴτ βδηοῖο ὁ ΠΠνίειο ρρωρρεαν,, τἀ, 

ΦΟΒῚ 1 αἱηῖβ Ομεβια μαι δοσορῆϊ, οἱ θραπὶ ἀδοόγααι ᾿γοῆι- 
σαν 6... Νονα διιβορρίδο ἃ 60 σα Γι} τὴν βίο για, σ6 τ 
Εἰ 5 ΟΠ ΔΉ] 5 8. Τα θεθῖο (πσσηοῦδο ργωπίρανη, ὁδᾷ, 60. 
Αὐαια ρ6ν δαπι μτίβεα αι συ 8. 8. ὁδά, Νὰ 88- 
οογύοβ [ἀ6γ}}, 406, ᾿ 

ϑυπαχίβ 5860 Πάλι αὶ σοοίαβ 1 16 Ἰλοτηϊηίςα, 217, ἕγ- 
ΠΑΧΘΆ ἀϊειϊποίερ ἃ σαι σα Ποειθιιθε οχχῖαν [ἃ 118 Ἰδσε θη ρα 
Ἰεαο ΒΚ Ἐν ρ6 ̓ γάϊμειω, ὧν 1. ΡΠ γθθ. Οἱ) ὁσμοϊοθδθηπ- 
τὰ δι ΠΟΛ ΠῚ μοδΊγο 18 ΓΑ δρβουμηθ, 334. ναὶ ται οπα 
σοπο απο δα αν ἔαρηπα γε αϑηϊηλῖο ἰᾶται ρμο8᾽, ἀπ τὴ 
βθ 6 μι ρει ἰαυρδγαΐα, Ὁ. Δτὶ ἢ σοίθαια. ΠΙογόβοὶν - 
τὐτΐαπα δαῦθαϊλο σα ργαγοπῖαγίη Οὐ τα ρδϑιτη, ἀδι( οἶδ. 

Βογὰ οούδον ἰδ ροῦα παρθγοτίυτσ, οχχιν. 1. ΒΥ ΘΔ ΧΙ 18 
πηι αὐ ρου δβίδια Ορτοπ δ δι δ ὀΌΓροτα δἰ γε 511-: 
δία, ὑὰ, Γ 
ΘΥΘΒΓΩΒ ΟΓΓΩΤῚΞ 46 ἰγίριιοι ιν! αϊ6 ἀΌΘΊΟΤ ἃ Παιθι8- 

ἄδια ἀββογίασγ. 246. 

Τ 

ΤΑΡΙθα ἃ Ῥοῖγο γοβυβοι δία, 277. 
Τατλθπδα σοπ ΟΠΠπ|. Ετα ΟΠ ΟἸΠΠΠῚ. 
“Ῥαἰίαηα5 δἰ ἸΣπογδι δα σασπίατα δἴ Ὑ1 0} ἀβι τ ρα δῇ, 

65.Νυρεϊα8 δοπιἀδην δα ηϊ, 6 Δ} 1818 ΔΙ τοι τον ἴΔπ- 
ἰππὶ ἰοῦσι αἰ (γί βιαπι σοῦ}, ὅ6, Τρχοπι οἱ ἔνδυμος 
1121 εν ουβογα ἰσοτ ΠῚ Αἰ  Ὅ4:, 61. Νοσΐδτα 38 }} μαϊθ οἷν 
ΡῊ ὁπ88 εἀἰχῖς, 1920... ΑἸἰατπᾶθ τθον τ ΟΧΒ σαν ΒΓ μοβίθα 
ΥΟϑ ΒΟ δὶ ὁδηδαϊ,, 01. ᾿ 

Τα οΙομία 40} 811. 6ὲ. συ ταίοπθ πὶ ρτορυεϊεἰοῃϊ- 
μι ἀδιηοΒέγα ἴν 18 δὲ ἀδἤἰ οι 5. ον! δίαγ, οὐχντι. 

Τοιρροειαῖδβ νατῖο (στη! ἰενηρότγο, 2928, 
Τοιαρμίαηι ΗΠ  Θγόβο τ πιταπια αν (Οαἷθ ἃ Ριυϊεπιμο ῬΉΪ]8- 

ἄδιρθο δὰ ΕἸθαΖη ΓΘ) Κη 15815 ἀπο τη, ὅς Π᾽γορίον ργὸ ἢ. 
ται (δ γίδτ πὶ 6} 08 σα 8, ὈΓΟΒΙΓΒΕ , Τα 5. Οδι16Ὰ8. [8]- 
Ρίογωπι ρεσοάίμτα, 145.. Ε}ὰ5 νϑϑι σία δ σε! θ΄ αὐδηυυ 
(υἷηῖο, αἰτὰδ δἰἴητῃ ἀπο δοίητο Εσοϊθδῖ ΒΟΥ Π|3.. ὉΧΈΠ. 
ἿΝΝ ἴδια ον} 1 δὲ ἘΠΙΒΘΒΕ ἰθιπροῦίθαθ, 331. ΝΟΒΤΪΒΙ 
βιι}} ἤιιθ αι πα !ς δὲ ρΌΪο δ 6 ηδ ψοηΐϊαὶ ἀπιπ ἢ τί 
θΘΡΙροῦο ΘΕ γῖπο ἀἰγαλατῃ τ ορί ἴοι α Οντ Ποὺ πλ}- 
ἴασααια, 991. ΠῚ Δα Δι ᾽, πὶ ΠΠΔῈΐ 1858 Ἰπιττὰ ασῆτο ἃν - 
σγο π πτι ΠὨσ ΙΒ ἀ0 6}085. αν θυβιοηθ ν ΠΟ αὐ πὶ 4 τα- 
ὑπ π ρ νονθ αν, Θ κα Χτι, ΚΤ, [αν ΓΙ ΠΟ μγαλα Γοανας 
914. ἀχης ἀχι. Κ κίθ γι ηβ. Α Κο]ὺ ἃ Εἰ σΠ σΊϑ 10 ΘΧ 01}18- 
ἄσαν ορ᾽ηίοὴο. ΓΕΡΆΡΑΓΙ 6 6. 9331. Νύὴς Μαμ ποθα- 
ΒΟΓΆΙῚ ΒΌρΟΙΞΕΠΙΟΙΙ βοῦν, 231. 
Τραλμίστ ΕΠ Θγοβο γπι δι α 1 Οτβπέθια. ἃ τοσίομῃο 

“Ἔλ. 118, 1ὰ Ὠσηπότγοι Ρα ΓΒ ΟΠ ΡΊΞΕΙ σοπή τ η Ῥτοθἃ- 
ἴυν. 115. 
Ἰθαιραβ ἸΩοτθ η} οἱ ἐθηθιξ Πα βοσ 1 σαδηᾶο β᾽ην] 

δοποιτγγιπηΐί, 313. Ὑρηλτηβ ρα Ῥσορηρίαβ τὺ δηηὸ υἱρ- 
τυ) ἀδτγρα τ, Ῥγα ἢ Εοοίδρια ξρηνμόγῃς 
αυμηληι βίη! κά ἢ, Τραιμμθ. ρον] Δαν 5. ΟΜ 
ποῖ σα γίεβο πα σαι}, ἡϑῦ. 
δ. Π|8. πη. ναγία ρα Τότ 08. κἱ πιριου θα, 481, 
Τοασθγασατα ἰθαπ ἀ{π| ἔποτκ ἢ πσμὸΡ θθὴβ. 139, Πρι ΟΡΓα- 
γ πόρτα ἢ Πα, 1, Τοη ἤρα βη πσπ δ πὶ ἐπ οῦτδς- 
εὐ 5. Το η μι γῖρ ιβεῖν τς τ ρ ρ ]. δ ἔδρα, 
ἐλ Τὰς 1Π|8 καυσο ἐπαβκι αὶ πγίβλα ἐσσι α ὁ, 141, 190, δ- 
τ! ρῖθ μη βοΠ 0 [15. 1 ῪλΛῈ15. ΟἿΟΙ εἰ αι σϑ, 11, 
Τρηϊβεο ἰστέσηξῖ Δ ἀνα} σα ππτὴ δἰ πη τας ὅτῆς Οὐϊὰ 

Ρὐβιπ!ρηγ5, τ σγασασβα ἐπ ἐρ. δὴν πριν πα π8- 
τυγσ, 920 ΤἸυστ δεῖ 6 βεαϊ θη ἐἘβαϊ  Θσρ αὶ 0} αἰϊπὸ 
αἰνογϑο γοκ, υϑ0. ΟὙΓΙΠῚ ξέγια ἔθ ετνι νι ἢ σα μόΓᾶγοι 1186 Πὶ 
ἃς ἃ ὑδεοπῖο Γοβὶριβοοτα, 90. ΟὟ ἃ Τεπταϊτπὁ. ΠΡ Ογα 
ΨΡΏΪ τ Το γί το σι απν,.3 80, Πα ἃς δίο πον ἐπέσαν ἐπὶ ἐθειξ  10.- 
ποηλιεν απ πύεὶ σαν πο πο ἔσο αν 1.431. Ηπὴο οι θὴ- 
τα, Κρ ἐοη αν πο χναδαξιες ἀρμεὶ “ον ης ΤΠ. 1 
ΟΡ ΕΝ πῖξ ΓΕ ΘΘΡΙΆμασὶ ἐὰ αὶ ἡ 8 ΡΆΙΓΙ 5 ο θέαν, 380. 
οπίατο ἤναι, Οἱ αγεδυαι! ρτὰΠ ι. οτιοα]οξ τη, 11. 
Τογοθι 5 ον 8 9} ἀπο απ 16 Ἐορο τε ἂμ- 

ΡΟΙΠ τυ. ΟΥΟ ον ΕΗ ΤΆ Τὴ Πασο Λα, αἰ ΟἹ, ΙΒ ΡΘΡΙΒ. Πέτρα, 
1η Βα! ρα αὶ ἀπ πη δίαβ, ἴῃ Ρονραίρὴν πη] ὺ πο ἔὰ - 
αἷϊ, 102. [ἅι5. σα ΔΗΈΉγαν αὐ! αἰβύσια συ Ποίαν ΟἹ πη τ8 
8 ἰδοῖο ργποσρε αι, 10, ΘΛ ΠΕ 8 86. ΒΒ ΓΒ 8 86 }- 
ἰδηΐϊα, 103, 
Τόγγη βαν ΠΟΙ Τηηὰ ἢ 6). 49. Πορϊ βοήθα, χ δαπ5 

οοιηραθία, 1. τη ΔῸΣ) Α ΆΠῚ 9) σοι 5 6 }} ἀν γ ]π5. 154. 

Τοτγγιν ΠΤ αι δ τ ρο ΠΟΡΓὄ 1) ΒΟΘΕΙΠ15,88 Τοττη ΠΙνόσεα 
ῬΌΠΟΆ 051 ασ ΞΕ Τα ταδῖ!ο τη 115 ΓΙ ΡῚ 3}. ποιά δεῖ, 
σασθαι Θαπὶ δἰ 510 ΔΙΊ ΒΊΘΗΙΣ ΘΟ μδταία, οὶ νο]αῖ 
Δ ΠΕ }} 1010) 41] δαὶ ΟΊ τι πος, 8. Ηπλο οὐ οἷο γα 115 σὐ- 
εἸθεΙ αβιοἷ5 “ποι ν 8 1} αγία ἸκΘΠ Πο1 85, Τ᾽ στὸ ποΐας, 
Ῥοπήηα τοξηγαδηίο, "ποι πιθὲ ραθ Ποῖ αν, 3 11. Ὅσα ΠΕ ΒῚΞ 
ΘοΓν 1} δΑϊ, ΖΟΪ 8. 6 [ΘΓΓᾺ ΟΥΡῸ σεῖς 361, 
Τοβη πα α ΘΠ μδ που ἰὸ Ομ δίο οσῃρίομθαία, [18] 

λάϊ. “σοι ποπία οἷα τανοηξα, 118, 180. Ραββίομ!θ, 187. 

ΠΣ 
ΦοΣς 
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Ἐκ ἰβι}8.. 60 ἡ τΏϑδο ὨΒΙΏΡΤΟ ΘΠ 01, Πα σιήατα [ΔῊ [110 
δι αὐ λα 1πὲ ρεγααγοη δ, 1δ1. 188, 51 118 οὐαπια 
δογιγραγαγηαι εἰθ ΟἸγίϑιο ἰδ 9! πιοοΐα δοοιταῖθ ρου γα π!βὶο- 
τιϊ 1 ἃ 6}8 ΤΡ βὶ ΘΠ Εἴ πε τδεϊ σα 10 ΓΟ Πησυθιοτγ, 190. 
Τοαιαιρηθ ΘΙ κ5 δὲ Νοναιη ἈΒΡ σούοπ) δισίογα 860, 

91. 104. ὄχ δρυοοἷβ, ααὶ ὕονυ8 Τδδιη διραΐαι γα ρθη 18- 
Ὀδηϊ, κὸ ᾿ηρ ἐπτου απ ἰδ αίοτγ, 390,., Νογατ θα τ» 
ΒἸθΏ Λε αὶ ὕ ιστὶ αἰν! πο ἀδ δῖ, θσθ 08 91 Ὑ6.8- 
τἰβ, 4) 5 Ν ον ΒρΡΊΓ 8, οφα, ϑλ0, ΒῸΡ Ὑεἰοτὶ Τοβίδηιθιῖο 
βδταῖιδ ΘΡΙΡΊτ15 δα ΟἽ} ραίνα!α 6Γ τρειγίσδ ; 8ἢ} Νονο εἶπ 
πβὰ ΡΕ Ἀθη πε, 58, Γρειαι 6 0Ὲ δἰοσῖθ ἢ 5 61 ἰΟἸ δ τὰ 
Νονι θα ρι  βηιβ, ἡ), Νονὶ 1 Ἐ5 ΒΤ ΟΌὉ παν βεοσία ἉΌκῚ τὰ 8]- 
[δὶ Πα μβΘ ΏΠΠν. ἢ Ἡ ΟΤΌΒΟΙ να} ἐΒ 1 ΠΤ τὴ τ Βα σα 0. χ- 
Πα ὅα ργονα Δ ἀπῖμσ, Θοτο θη 9. Υ18 ἂο μοίρϑία, 9{Π, 
Τα ον Σ ἴὰ δὸ γηοῦξε γϑηβήπο γαῖα δρὲ { γίε 8, [70. 
ΤΑ διὰ ὦ βίον, 861. Θποιοάο (γΙΒῦΠ8. ἃ 

Τλνρηνῦι πὶ ϑίοπ γθϊ, 387, 865, 
ΤΙ ΔΊ ΓΟΓ ΕΣ Οἱ ΤΠ ΤΉ ΟΓΏΕΠ ΒΛ Ώ] 85, ΒῈη} οτηθα) ἀΪ8- 

ΒοΟΙΪ, 308, Ὅπὸ δἰυσιο νΥἱδυής», 318. 
ἘΠ Βα 5 ργϊϊ 8 ΗΪΘΤΟΒΟΙΥΓΟΩΙΒ ΔΒ ΤΥ ΒΘ. ὈΘΓ6η8, Ογ- 

το ἡμμοίαβ, 5. 
ῬΉΒο]8 (5.} 08 σου υθ8ίι,5θά ἀδαροηξϑίᾷ δου μὶ, 20 ὁ. 
ΤΩ ροσότγιβ (5.} Βα οοηπσθ ρει αὐ] π), ΠδῸ 

οὐιοοδ αἰτρσῖα8. ρΆΤΗ νρηΐα, δἰ) ῬοΒὶ ὨΣΔΙΓΙΠΟΣΠ 
σΟΙΒΙ λΠ ἃ ΟΠ 6} Πῦρ. ΤῈ ρόθθ6. ἀσουϊ!, 884, 
Τηθοήοίῃβ στ γα. ΟΒσιβιασα. ἡ ἀα. οπι 6 ΠῚ ἀα- 

οὐ, 11. 
ΤΒροΟμη η 68. ΠΗ Πὲποὶ ποπάετὶβ δαοίον, τοί ταν, 8340, 

ΧαΤῊ, 1. 
ἘΠΟΟΡ ΘΙ Η, 5860 ΝΑ  ν485. ΓΠΣΙΒΕ σὰ ὅϊὸ Ηϊοτοβο- 

Ἰντδ ΠΟΙ ΘΡσαγϑίῃ, ΟὝὙΤΙΠ τοπροτγο, 868, 111. 
Τλεδαισμν, ΔΟΥἈΒΙΔὨ ΔΙΘΏΙΟ  ΘΌΓ τη. ὉΓΙ εἰ Ρ]8. Πἰδ6γ 

αιϑεῖβ, 8 δία ΠΙ ἢ τ5 15. οἰτρυπιηαῖθε, 101. Οἷι}8. σδβϑρὶ, οἱ 
συδη τοι ἀρρο αι δ. 10]. 
ΤΟοα8 ἈρΡΟΒΊΟΙ]ΙΒ ργ ΠΘΡΪΒ οανότοιπ Ὑϑδε ρα ΑἸ Εἰ ΟΤΊ 

λ)61 σοπβί!α σοηααίϑίνε, φῦ, 910, ΤΠοῖη 85 ΔΙ ΔΉ 118. α18. 
ΟἸΡΌ ΩΝ, δυςίον [51 δνδηρο}}} βου) πο δ). 107, 
Ενασμολααι δ᾽ 15. μογνογξηχῃ, 08. 
ΤΏγοΣΙ οἱ ἀσπηπαϊοῦεβ ρυπ) Ὑἱάθηΐϊ ἘΣ ΘΟ] ΘΕ 18 

Παλπὶ ἀημο]} οἱ ΡΟ ΔΌΡΟΙ, 90. Βαρ  βηϊο ἀβϑιβίαηϊ, 
τὶν 15 ρΟΓΒΟῊΪΒ αΠΠ 5 γα Ἐ8685, 1}, 
Ιαὀριαι τα ὦ (νίβιο ἐθέλαν, 116. 
ΤᾺ ΠῚ ρϑραρο ἸΟ5. ἔἐθιηροτο ἰἄμοτο ἀφο ο ηἢ ΣῊ γ6τὸ 

Πα ποῖη ρΊδαΐ κα πᾷ μαι σπαῖα ροτείαγε, δι Οπαπτο πιὰ- 
70 ἰπ6Ὲ} ΠΟΛ 8] ΒΒ ΟἸΠ85. {8 πιῖο ΠΤ) ΟΥ 558 εἰπηηγ, 38, χα. 

ἼΠΩ5. ΟΞ ΓΒ 515, Ὡῷῆ, 
Ἂμ. πῦρῦγα!. Ηοιηῖ ΗΘ ΓΟβοΙ Υ πιῖβ σουαθ ὨΓΑΓΙΆ 

Ζυήδογισν ἀνόχιῖ, ὥτο, ὅ7Ὲ. 
Τοηδηῖα οἱ ΓαἸσυγαοὶρ 60, ἴῺ ἰδτγαπιὶ ὈΓΟΘΙΠΌΌΘΓΒ, 

που μαν οοπβαριο, 110. 
ΤΕ Θα ρα ἱπνι  ρ βογυϑδησεθ 5πηὶ, 333. Ομ βοσὶ- 

Ῥῖο ἐναῃβια δθθ ΠῸῚ ϑυ8ὺ ἃ ντιο παἀπλκε δὲ ργορα- 
σῆμα, σόχαντιας ΟΧ ΙΧ, Νοη ἸΠὰξ, οὶ πυπα παν τα 0 18 
τἠν οαθα, νηγιοσιηα ΠΕ τρεοθγ τη. ἀΕΙΤΆΤΩΘΏΙ8 ὁχ- 
οἰ νγθ ν] }} ΟγγΉ 18, σύχιικ. 
Δ 1.5. ἐπτπιοα βῇ σα ΡῈ ΕΓ Δ ΏΕΙΒ]}15, 304, 1πθίνιβα οἱ γὰν 

ΕΘ ΡΒ  ἸΠΠᾺς 31 ὅν. ἢ ΒΕ ΓΒΕ Αασίϑηι δὲ ΘΗ ΒΟΠ 80], 
ἀινογβο δθιρη ἰοο δὲ 415 ἩΓΡΟΓΌΙΙ ΠΡ. ΡΥΡΟΤ [ΠΟΤῚ], 
2450, δαῦτο ΓΙ Ππ|}8. ρονβδόθζ ἴὰ 115 Δ ΠΟ Βι18 (185. ΤῺ 
ΘΙ) 3. ἰοαΊ Δ ΠΠΠΓ, ΕἸ ἘΘΓΞΟΒ δ ΑἸ θὲ ἢἰ ργορτγίητῃ τὶ - 
[05 οἰ Ά ΠΕΡΤΝ προς, ὅτ, 908. Νοϑέρα 4 Ὑ τἰπτ 18. {- 
δο ρον ΠΗ ΑΝ Πα] Δ 5 1π 6} 18 δαργιαχαξην, 07. {ΠῚ β]- 
εὐδοιί τη πη πλ|8 ἢ πιθ ἐθ προ με ρα ἶα, δ, 54" 
οἰδ ΤΠ π|1β φοτήτα! αἷ8 ΚἹ οὐ  πδδίτος δὴ, ΔΙ νει γίυτη οα16- 
σδισηρηΐε ΘΟ. τς ΘῈ οογϑτῃ ἱροῖρ Βα 6] 115 5 11 Π- 
ἐατυτη, 8 (πνμ ρει αὶ ΒΒ ρΕΠ ΠΖαηδο 4 ἰ ΓΟ ΑἸ ΙΟΠΘΩ 
ἘΠ} ΠΊΒΕΓῚ ΗΘ τοβο ντοῖε ἴβοϊα. δοξοηιδία τ ΓΟ πε ΠΟ 285 
τριον, 30, γα, ΘῈΣ ἀ 516 ΠᾺ ρΡΕΪΕπιση αμνη ἃ ΟΥ̓] απ, 
05, ντὰς 10. γτν 811, ΡΟ 85. παρ διθ, μρρδθηα, 4}ν 
λα ἔρνησηο {801} ἢ σΘΏθια οἱ τ πὶ ΘΟΓΡΙΒ δὲ 
Βδῃραείαοτῃ Οσίβος Θ0 8, 
'γιβαρίην, ΒΟΓΆ ἢἸΟῸΝ. νη, 97, ὥρη ἧς Ὠρηα- 

13 οοινξθβαίο, πο ὕφολονίᾳ 397, τ ἸΏ Τα ΒΠΌΓΡΗ ΠῚ ΒΟ. 0180] 
τρο θῖν, δῶν, Ομ! ΡΒ, τ γαϊοπδ, οἱ ἀπὸ ἰὼ ἰσοὺ κᾶ- 
6ΓΘ0 58} 01} Φα0Η}0} ΠΠ υσρτο 680} Ἰηροαῖασ, 927, Να 1π- 
ἴθ ΤΥ ΒΒ. Ὶ ἐπ ηΠ ποδὶ ΡῈ ᾿πνοσαθιαπσ) ἡ σοπβρογαῖῖο- 
ραν ΠΉ Ὁ 4} {πὸ ΠΡ σΟ5 1 Οντ } τα Γσία γροϊ ἀρ ηλι», 327, 
Τα] σγηνατίο ον λθαα αι ἸῺ ΟἸστη Κ6] δο ἴ68. ἃ 88 

οσοίβοα ΟἹ Ἰοπηβέβοθ, ἃ Μ 8 1ο 6195. του. ργ δὲ 
τοί! ηγ, 108. 

Ττγη μΒβυ] ΑἸ ΔΩ ἰδ ποτ σιθ Ποῦ! παβοτηξ Ογγη!υΒ, 
ΟΟΤΥ, ἔσει τη στὰ ΠῚ 5 (ποτ ἃ ΟὨγιδῖο μαῖτα!! ἂτ- 
υπεληϊο, 1 σατο ἢ] οὐ ἢγιηδὴς ΡΟ το, 590, Τα ΠῸΠ ἃ 
ΘΙ ΓΟ ΠυγῚ α] [πΉ Π]ΠΠβς Βρὰ ἃ συν ΠΙΩ͂ δὲ 60 ΠΏ] 118 
ΔἸ σην1} ΟΠ ν ΘΗ ΠΏ  Π18 πὸ δ ἀἸρα 8 γσυτηθ 868 δ5ὶ 
ΟΝ, σΧχ αι, τη πο τῖβεῖα, ΑἸπογλ τ», Ονγ 8. 
ἍΜ Πι8 Φ {αὶ ΤΠ 861} ἐὰ αλ} 15. Βαϊναίοτγία, 90 ἡ, 
᾿ῥαπίδα (ΤΊ. βοῖθϑαι ὩΟῺ Θδὲ, συ ΐα ἈᾺΠῚ ἀβὺ} Βοῖθϑα ρσὸς 
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ἑαΐϊυγα ἴογοῖ, 198. Ἰύατ βοτθ πίων ὨΉΠ1168, ἄσαὰ μα! πιτι 
ἀϊνιαμοῖ, 196. ΒΔ δὺς μγορῃοιαιαπι, 198. 
Τυΐϊοὰ νρέμ8 αἱ οἰσοῖβσοι, 312. Ἰύλιη δαιρ 3 ρ5868- 

ἴδγο 00 Ἰϊοοῖ, 312. 
Τιοδο ἅμα ὰ Αγομείαυχα. σαομίδηι οάο δ δηοιῖ5 πδ- 

δι γρίργαϊ, δγ4. 
ΤαγίυΓ ΡᾺΓ ΠΟ ΡΓῸ ἰηίαηῃία παΐο, βδὰ ρτὸ πῶ- 

θὰ πὰ ραδῦμοτφ οἰδγοθαίαν, 480. 
Τναῦθῃδδ σσσοϊίιη). Εμέε (ΟΠ ΟἸΠ τπ}, 
Τγυποῦίια, 90, 

1 
(ηοἴλο τοι πι9 σοΡροΥ 8 6χ οἷθο βχογοῖχαίο αὐυϊὰ εἰμοίε- 

ὁδὶ, 812, Δὰ «υὸβ μογιίίμογοι, 812. [ὰ. οὐλμΐραβ Οτιροῖβ 
Ἐοοϊ ἐβίϊε ἰού ἂν ΘΟΓρὰ8 Θχ 0160 μΡΓΠΏ ΘΓ τ.08 ἐΓαϊ, 310, 
τι. ἰὼ νϑτγι 8 Οοολ 6 118 Ἐποίεβ115. ναγίαΣ οογρογὶβ ραγίρα 
ἀ χορθατίητ, ποῦ οί αι ὀοῦροβ, 810, Τῆς ΟἸθυμ, 
υϊροηϊίυβ οὶ ΕἼΠτι5. Γγαῖγθ βῖ Ὁ] ρᾶγοαι ὨΟῺ ὨΒΌ 68, 

Οτιβίιβ, 149. 
ἴύμιια8. 6] νϑγῖθ 80 Ἰδο]οἸαιγίβ ορρυρπαία, δ4. 5 

Ῥρυβ, "εΐογ, ἡππν5 Ποιπΐθ18.. ΠΩ ΚΘ} 8 δ)ὺ8 ΕἾ 5 ; 
68 ρί Γι 8 βαρ οῖυβ Ῥαγαοίδιαξ, 257. σατο ἀπ ὰβ ἰὼ 
ϑυΠ0 0 υἱοί ιν 6808 ΟΝ Γίβίαϑ, 187. 

ν 

αίοπβ ἰπη μ 6 }} ΟΏΒΟΓΒ ἃ ΓΓαίγα δα δοϊ(αυ,01} δα Ατίαπας 
Ῥδρίθϑ γα 8] 8 σρανιζεν Εσο] δαὶ αἰ κί λιιχτκ, σμοῖ- 
1: [πη γιβά 6} [οχαῦοεα, 80 Επμοχίο Λσίηιιο μυθοοου- 
Ῥδίμῃ βχϑριϊαΐ, δὺ ἴῃ Θχαι τὰ ΡΟ] Ὰ ΌΧΧ, ΕΣ ΧΙ. 
ψαϊθοζί 8 πτεβίαγοδδ, ἰγὶ μίπϊα ἀδογάτω ργδσο ; 6}.8 

ἸκΒΓΟΒΙ5. ΘΧ ροΒΙ ἶο, δἰ αυ ἀατὴ ᾿Ώ 86 δχροβί(οορ ὧν - 
ΤΙΠΙ μϑεσδίδ, 97,98. Μ 4} }π|8 ργοΐασυ μι ρ86, 98. ἀφο νὰ8 
ἀειεγίογ, 97, Ομγιδίυ πη ροσ ὙΊΓ ΒΩ.) ἡσδδὶ ρῸΓ ΘΔ ΌΒΙΘΙΩ 
τγδοβ᾽θοίαην ἀοσοθαί, 50. Α αλη185 Ὠδίυ ΓΒ δ ]ν88 οἱ πδίυγᾷ 
Ρογοημίοθ. ἀἰβιίηχὶς, 6. υρίαχ φιύχυς Ὀδρίΐεηγα, θ. 

Υ διθει αι! 4 (ἸΠτἰδιῖαπῖς δα αν πὰ 81, ΘΒ. ΤῸ 6 
σοπμηῃθτγοῖο μγναπ αὶ, ὅ0, Ριοοῖρηο σιιού δι {10 πο 8- 
ἰς] ἀρ ΡΟ ΙΑ 11; 80 οἷβ ἰδανθα ἃ αὐτο αἰϑιλοοι 46. ΕἸάδΩα 
σαί Οἱ" ο}5 αὐ Πρ ΘΓ 5 Ὀγορσῖϑη) το ΖΘ υδηὶ, 72, Ὠ1ν]-- 
ὨΔΡΙ ΠῚ ΚΘ ΠΟΥ ΟΣ) δοῖθ 18 ΠῚ 8 1.6} αι 80118 γ ἢ - 
ἀλοαῦϑο!, 153. Ἰὐογ ἢ) [ὰ ΡῸ]85 ὀγγοβθβάιιο να} οοπίγα ἕὲρὶ- 
ται ἐαὐΐ), 916. ΠΙτ) ἔοιη ἢ οἱ εὐχῖδ [κοί αηξ, 240, 
Α Ραγδο]οῖο ἀἸβιῃρηθρδαι, 240, 965. Δ ναγίοιαία. ργοάα- 
οἴπιῖ ὀχ βιἀθαηὶ δα «Πὐοπ ἢ) ὁχδιλ αἰἰσπ δ τι οἱ [δου π- 
αἰϊπίδην, 3.6, 265. αἰ τορουοσ μὲ 11 Πρ γοδὶξ ΔΟΘΏ58}},9. 
Ῥτορδβθίαβ ποτὶ ἃ 60, ββά ἃ Ἰ)δνηίαγρο ἰμερίταϊοβ ἀο6ε- 
Ῥδῃ1,81.}}.105 ἀπ θη τ ατὸὸ ΟΥ  6 5. Ἰθ Πυθα 1, Θ0]85 
ΒΠΙΤΩδ 5 ΠΩΣΛΟΓΙΔ168 αἰδυϑαϊῖ, Ο(. ΟΡ τ ππο] βίοτ οι Ὠευ 
γδργεδδμαὶ, θὅ,. Α ΟΥτΙΠ]ο ΒΘ 1", 58. Εονυπι ΒΥ ρΟΙ βίη) 
Ῥοί8. πιάσαι αἸΘΏ ΠΩ τϑοδαβει, 97. 
γδη 88 οἵα ἰδ Γ ΒΟΌΣ 8. ἀἴ800}} Ὠυτηδγαίυγ, 908. 
ναγδηθ8 ΠῚ, βἰζο γὸχ Ρογεαγασι θη, 1 ἀ6 Μίϑιδ- 

[8 τα ρυθιδαὶ ΒΒ ΠΕΙ 6} συ}ῖ8 ΠΠ 18 Μα πο 5 γα δ ροῦ- 
ἡῖι, 108, 

ἸΠρἐΐε Σ ἃ ὸ 81} υϑί ἐφ ποείσ πὴ, 437. 
ψοίατ ἔθαν }} αοίϑϑυτῃ, 199. Οαιο ργομπι, 199, Νφή μα 

ἀφη Π}}}}) 6Χ ἔρδὸ ἀδρο)οίυτη βδὲ, 198, Βίβα). ἀΐδγθηι- 
Βοηάφ ἀοπιβ, 19}, Ἄ 60. οδάμεϊα [δοῖεβ. Θχογοδηλογ αν 
ἰθιηρόγαι Ὑν 
ρροἤοια 6ἐ ἸΠσβῃ δι ο 68 Τὰ σἱοηάιρ, 70. 
ὙΘΩΙΓΙΒ ὑδ]οῦ δἰΐδιν οβεθ ἀδνογαῖα ἀἰβεοὶν ἢ, 519. ὅ'δο- 

ἐγὶ ὑγθὴ ἢ} [110 ᾿δη ἀ ρτορίθν δὔδείυϑ γα ν ΘΠ ΓΘ 
βΒούθπι αρορίοε, 144. 
ψεοί8 δρέγέζμΣ ἀρροιἸαΐαγ, 56 ἃ σὰν ας 8) 0 Ποῖ] 0Ὲ 8 

Ῥτοσοίίαο, 251. Δ δι) ἴθ [ΘΑ ΣΙΒ γόμοδιι δαἀὐμοπηίοῦ ἃ 
ἢρο, 180. Πυρόγίο ΟὨγΙΒΕ Ῥτθββὶ οἱ ΓΘΙΓΘΩΣ ἀ6 'ρξο [88- 
τπηοοΐυαι Τοσιΐ, 146. 

Ὑοπογίβ Βα Οσα ἢ. [π΄ ΒΒ σοὶ] ] σσαίη), 58. 80} 
ὙΦΠοΓΙ8 τη αὐδοῦο τ Ὁ] 16 Ὸ 51 ΒΟ} 65 ἀπ ἢ) νΥἰτ δά 0- 
ΤΆνογα, ὅ4, 

ΨρΡΙ3 δῃμοηΐίαθ, 131. ν 6τὸ. ὀγδα 8. 69] συ αβ οαυΐ- 
Ὠ0 ΟΝ  ἰορογο, 2060, γασθ, ἰοπ μοῦ δαγγοχὶλ δα] νδΓΟΓ, 
908. Μεηδο Χαμέϊοο ἀρὰ ΠΕ τ θοϑ ῃρυο, 909, 
γε ρα ργαν Δ 118 Θχρδγιϊα ἢθμ. φῃγοΐογοηα, 7. 8 γὴ8 

οισλλαΐ ΠΟῺ ἰγδυ βία! εἰσ! γὸ8β ογθδίῳ, 995, ΝΟᾺ ἴὰ 
ΧαΡΟΓΌΩ β0η0, βοιὶ πὰ βϑιΐαμτ 5. οεὲ φοριίδϑ, οχιαχ. 
Ψ γα Π)ΟΏ 1 δχ ΗΘ γαβϑίθη μγοάλνίε, οἱ ἰδίμιης οΥ- 
νοι συ  Γβασα ἸΓΓΊζατη, 301. δ τοὶ αἰνίηἱ ρῥγοοῶεβ 
οὑπὶ νἱϑίογὶ 5 δὲ παν ΘΔ ΒΕ Μμι18 ΘΟ ρα γδι!, Φ6Ά, 
Ψργθιην 0 ρτοϊαίνα μη, κϑά βυ διϑίθηϑ, βεὶ ΟἸιγίβι 8 
ΕἸ 5 θεοὶ, δὅ. ὙΘγθυμ Πα ἴρδυη Ἰοφυϊίοτ,56. [168 οβὶ 
ΒᾺΡΒΙ Δ Π ΠΟΥ ΒῸ Ε5ἰβίδτϑ : Ἡοβίψ στη ᾿τοϊαλυτη δϑὲ Π ΟῚ 
881 ἀἸδβοϊει οὴ8 συ δεεοὶ!, 262. ΕΠ σου ϊ τὴ ἢ οι, δβίαιδ 
ΟαλΟΙ ροΙθ 8,262. ἈΠ ρρι γι ὁβὲ οἱ δη πο ΕἸ 5 Ἰυχία Ρᾶ- 
ἰγεβ,53321. Ἡγει οὶ φυΐ Πα νϑτθὸ ποι )0 180 }18 ῥγοϊαΐο 
5[0}}}6 Ῥαϊανόγαμ, ἐ59.Θ0 1} Π πὰ 1. 1᾿αὐγϑια, Γι ΓΒ ὴ8 Γθδο- 
Ἰαΐαπλ ἰνὶ, Θ΄ δτηρ 5 ἴοσο ΒΙ ΒΡ δταγυπὶ, 339, δ ἰ- 

ΙΝΌΕΧ ΙΝ ΟΥ̓ Μ. 1114 

ὯΔ) οχογία ἤδη θγραῖρ, 389, Πγδαθηΐθ οϑὲ δ᾽ [6 ΓᾺΠῚ 
δραϊ, 239, Ὑ Διο Δ πΠογ ἢ ἂς εγθο βρηϊθηϊα τὲ 
εεβοίὶ, 95, ΝΟΏ ἢ} Π15. δ} ἀϊοτειγ, 61, 
νεγοουηάφ σογροῦῖα ρᾶγίοβ [ἢ ἰος 8. νογο σὰ αἰ οὐ 5 

4061, δὼ. 
ὙοΥ 55 δἰ πυρίοχ δδὲ δὲ ἀπ οτῖβ, 80, Αὐαϊία τοτγὶ- 

ἰαΐϑ ἰθἀἸσαλίυγ τ σορ5 βδοθγοία πὶ, 189, 
ΤᾺ ϑδϑλθι 0 αρι β 6 ΩἽ ἀκα ἐογ θδ 818. 8 θδρ ]Ζα πη 

ὨοηΝηἃ, ὦ, 
νοδιμθηΐα ἰὰ αν ΠΑ ΧΊθι8. 4 ἘΣΘΟΙ ΘΒ ΒῺ) ἀπὰ 6 ἢ) σοΓ- 

Ρουθ α5 τη οἴθιτὶ ἀορδοηῖ, θά. Υδθιπραἰογαι ἀὁ- 
Ῥοβίμο ἐμ} 5. τοὶ βυ υ πὶ 5Π0, 311, 

Ὑ  βεῖδ ΡΠ 415. νδηρθηϊ δαί, 3.0. 65. 68 Ὡρορηγ- 
ἰογ αν απ ἡ Ὁ ἰοΐα Ρ 56 αἰ} ρα στηδα, του. ἰδιθ- 
Ῥοτς ἴὰ πιδραίς τοϊθοηΐῷ, 332, Ψψϑειίια. Οδτνιδιϊαυὶ 
ἘΠ Ρ]ὸχ βίο, αὐ δεοβειβἔθ, ΠΟ δὰ ᾿χογίηαν ἐδ (δ. 
Ἰεῖα5, 66. 
Ψιείμα εαησία,, ὈΡΓΩῸ ΠῚ 

997. 8325. ΡῬμδε (Ομ γί δἰ 5. 
ΨΊ ΘΗ ἃ ἰδεῖ βοσία ἰὼ δ θδτ ἰοΐο ΔΠῺϊ ἰδαιβοτα 

οτ} νι ὸγ Οριθίσιῃ οὔβθγναῖα, 98,  ΑΡΙΆΤ απ. ΕΟ δ τ ηὶ 
ἀθ 8808 νἹ 118. ἴῃ πγαϊοτὶ ΒΘ ἀοηλ 8 σδοηδμθιαὐιδὲ, 
208. γιάς Ῥατάβοσνο, Υὐμη δ ρϑβο Πα} 18. σοἰ γι ἔας, 11. 
ἘΠ18 Ρ6γ δ) 88 Βοσορ 885 οἰ πδίγαιο, 61. Ουγαδϑίυτν 
αὐ αὐαίαγα. Ἰαν πῦ ἀσορηβῖίθηδ, βογᾶσας παι οί ηλ 
ὀτβιηοἰίσπα μοχ δ θα} φασαηγῃγο(ο οἰἱταϊ παγρίαγ, ἐν 
ΥασοἹ ἢ νι 8 ἢ! οτ ἀφ, 130. Α θ60 ἀμ! τ {18}- 

εἰποοὺ ον ΒΟπιΐ 15. Βα ΟΠ ποθ 6 ἃ ρᾶρ δ 5 οαἰζα τ, 98. 
ψῇρο ταϑάϊοο ἘΠ ᾿ἰοοῖ, 66. Νὴ οοα θη πρηᾷὲ 0] απ πίπτ, 
Θὕ.Α νἴθο οἱ οαγη νι, 4υδεῖ ρΙΔΟΏ 5 ΧῸΐ ΒΡ ΘΕ ΟΙ ΔΒ οΓ- 
τεῦδαϊ,θ5. ΑΒ αὐγίβαιθ τὴ [1810 δορί βαιατ, οἱ τὰ 
δηΐα]0 ΒΕ θη ἀυπι, ὕ. ΝῊ) ΠῚ 86 αΓ15 ΒΟΧΊΏΙ : [18 μοκῖν- 
δηθὰ ἀθρϑησυπὶ,ῦ 8 ρ ΒΓ π βῖτη σοῃο οῖ,9. ΜἼΩΐ οὐαὶ 
εδηρυΐϊηθ αἰ 8 οἱ ποορεβιιἀὸ ου πλιυγα] 8, (ἀπ 
Εἰἴσα οἰ γί νὰ οδβῖ ἐχ διτιρίοτγίε, 920, Αχαὰ οἵϊτὴ πηυΐαία 
ἴῃ νίματα τὼ δὴ Οὐμ ϑ, ἀγρυθπϊο) ργὸ πιυΐα- 
το α νἱοῖ ἴῃ κἀυρυϊησιῃ ΟΒγίει ἰὴ Εποξμαγιδιῖ, ὁ20, 
Ῥὲαο Ἰτδοβϑαμθδιαμ αίῖο. ὙΙΩμ τη, ψ] 15. 916 }}} μι} Π18 ψὰα- 
Ἰπθς ἰποργίοι, ΥᾺ. 

ΨΙρονῖθΣ οάτηθδ, Εχ Ὑἱρϑγίηἶβ σΑΓ ΙΒ. απι οἷα 6χ- 
ἰγα μα ίαν, 182. 
ΨιραΣ τ] γ ἀδι θα, Βίθ 06. 8 ΡΔρ 511 

δορϑῦϊε, ὃ. ΝῚ] πο ρτινδαίαγ. αἹρσηλίαϊο ἰρ οατΙ 18, 
180. Υν [10 οι 8 ἀπ οκ ἔΓ68 δἱ ἐγ μίοτα, 1δ 0, 

ψιγρα Μοβὶβ τ} {πη ροίαἢς, 195. γότο ἰὼ. ἀΓΒΟΟΠ ΡΝ 
πεδία, 6 Μοβαβ, 171. 

ἉΠΓΩΊΉΒΕ68. μοῦ» ἃ Ομ γβίο πο Βρεογίρ, 804. ΔΒ ἩΠῸ 
ΠΟνΆ γαίοπθ σοῃοιθ, 9862, 

Ψιρρίηθϑ ἸῺ. μοι οἷ 0 18 Ῥγορίοῦ. μθΓΙ 41} ρῥτοῃος 
εἰξαπι δϑογιρῖς, θΆ. (ον πὴ δ᾽ τα ΣΑΙ 6 μα γέθηι μα 6 η1, 
134. [πρῖβ τᾶσῆα ΟΟΙΌΘ8 ΓΟΡΟΘΙ θεῖ, θά. πεατ τσ 
Ῥδγροίυρ ὑβϑθ 41) ἀδνοίιπ,δά. ΨΊγρσὶπαβ [8115 οἰδα πὶ 61}- 
ἴυτ πα 68.868 οχοίυθῷ δ η1, 99, Ψ γα πολ, ἀπ [ἢ ὁο- 
εἰδείᾳ οἰΐοβερ δι εἴ, ν 8] Ἰαραηῖ, ν 6] ρϑδίίδη!, βο ἰποῖίο, 
10. ϑαρδγαῖο ἰ) ΘΟ 6116 ἴσο Ἐπ8 ΘΠ}}65 ἰρροθδπὶ, 10. 
ΨιΡρίτ 8. ραρί5. ἢ Θσατὶ ΠῸΠ Ῥυΐδει. μΟΒΑΙ ΒΡ ]}8, πραυ 

8 Κορ 5 61 ἐπ ου 01 α υ]δια γῖνος ἃ δὰ ἀξοὶρ σοὶ 
δα ϑογίριασίε τὰ Π1ὺ ἀἸ ΠΟ Πογα ογρίηι, 177 
ψιγρ απ σαὶ ἀρρο 8. ἐοτίϑηβ αἰσηῖ δα, 110. 180. 

0, Ῥείῃνδβ ἴῃ 1 ἀθβοῦ μ θοἾ 5. ΘΟΙΌΠΙ 5 μη οὶ, 2860, 
Ὑἱ᾽νσί αἰ Γαΐοην ρτοίοϑαὶ δἰ υαθηο σῸ ἢ. ΒΑΡ ΓΖαι]. 68, 
ΨιῸΒ ϑρηῆὰ νοσδίυσ ἐρήρέτς, δῦ. στ 15. κοη 5 

ΟΌΡῚ 6 ἴ (Δοε}5 οἵ νϑγϑὶβ, οἵ ἐρι γι! θιι8. 00 }Ὲ. ὧν Εὺ- 
οἰοθία ρουββίἀσιογ, θῦ. 
ὙΠΒΙΒἢ ἃ δὲ τον δῆλαι αυτο, Ῥα γί. οἱ Ογγῖ!ο, 161. 
ΨιβίσμθΆ ΘΟ 68168. 56 110 ΠΟῸ ἰτϑα δηή, 53. 
ψΨιία ἱμες δὲὶ βαίον, θὲ. Ροεῖ πάὺς νιαην ἸΟ ΠΟΙ ΠΠ 

86 γρὶρὶ δυο ἢ ΔἸ γ 10} 9} {4 88. ἀγραθυ 8. ἔυγοῖ, 
ΟΊ, ΨΊΠ ἐρίογηη μοβιγου ἢ) οΟΙ ΠΊΘι ἢ Ὶ πὲ ΘΟΓᾺ ΠῚ 
αι ἴῃ 86 μτοβιίδτγαν, 300. ΟΌΓ Ι΄ ΘΚ ΎΒΟΙΟ κά ἀΐϊτ8 ἀτ- 
εἰσ 5 ἀ6. νἱα δίρυθα, κ0 8. ἘΠ 8. ΠΟ 8. σου ββηθ. ρΓο- 
Ὑ 588 ᾿ ὨΡΟΠΙΐβΑΙΟ 6Χχ Ἐπ 8 6 ροϊθοίία, ογοάθη δα 
δεῖ, 00, Ἐὴχ Βοριριυτίβ Ὀγοδάλγ, 09, ΜΠ Θ γα {6 }- 
το οοπίοοιίο δδὲ (  ὐβεα πΟΥ ., ὨΓορῖθΣ ἡΠ 85. ΟΠ 8 
βυθίποηΐ, 98, Ουἶρὴ5 τοαὶθ δοχυγίθαν, 0, Νότι δαὶ 
δῖ ΑἸΐογϑην), κοι ἀἴνοτθαθ οὐ τ ὉΠ 9} 08 8 10. οᾶτῃ ἀπ} 88 
ΔΡΘΡαΝ Ἰλοὰβ, 00. Τάς ΕἸἼα4 68. δατὶν τα τη. Δαπήαϊο- 
ΓΌΠΙ ΟΡεοτνδίίο. ὙΠ δίεγηδ με σγαΐϊὰ οΘβί, 60 Ἀ8ὲ 
1) οἱ αγβίία οοηιραγαίαγ, σὐχανι, σεχτν,. πο λυ δϑμοὦ 

ψεὶδ ἀγδοτὶβ νατία σϑαιΐηα, 184. Βαπεῖα, νὴ{18, ΟὨγ8- 
ἰυ8, 418. 
πίστη ἰπυξταγὶ 6ο16ι υἱσίαίθτη. 5: 
ὙΠ] 8. ἀασρξ ἃ Ναπδθη δά Ῥλεξῤ σϑβοῖὰ ἀβθνγίος- 

Τύτη πὐίϑϑιια, 100. ᾿ ᾿ 
γινθηήθτ 10} 51}11ὲ0, δὲ τποτγί δ άυπι ρδῦσα! 8, ὅν. 
ψοσδιὶ δαὶ μαριεαιιηιν βδοῦ ἀθ Ὼ) ὈΓΟΒΡΟΒΊ πὶ, (1, ὥ. 

μη 85 ἃ]» Βα ΒΩ. τὴ 8166 (Π|θογ 08. νορμηξαγ, ὅ8,. 
ΨοΙΌΟΥθ8 δα ἀαὺ ὑγοθοαμί, 81. γοϊαογάση ἀϊνδσβὶα- 

ἰγρι θα οἱ Βιογυρῃηία, 



Ἰπβέη 
ἰρϑ,,ἀθ πε ΑΥ̓ΔΒ "απ Δί θεθοΙα, ομϑν ΦΕρΆχο, 86, 
ΠΕΡ δὲ τ’ αἷς ἘΣ νης: 
ἀλονει Β΄; ΟΣ Ἢ ὉΓΠΙΩ, ἡψὰ τὰ ἡνδτοῦ ἣ ἢ 
πὶ φώγητω, Εἴας τοῦ νὴ ἀμες μμίρ ΚΝ 
ες πα δθρς ἣς δυπηα Πα" ὀλει ὕν ἡϑ ἔν 8] εἰν δι 

ΓΝ [,ηηρή 5. μέσιβ, σαι, αν 
ἐοραιθν δόγμα, ἔπ Ὧ 49 ἀβεας Ἀβὴ  Ν ἀρέάδ. ΠΡΟΜ 
ἘΝ  κεὶ ὕει δι οἰυϊαυ ας ἘΕΟῊ 
ἐχορ οι θὲ αἱ ΔΝ γόπαιι ΒΟ ΈΕΙΩΙ κικύφαι,, 
Υ ἦι πῃ} νυ ο: Πάρι Οἰκρι δι αρετμίᾳ ΝΣ 

ΠΥ Ἂν Ἰτὰ ον ἡμρς ΟἿΣ Ὁ δ 
ἢ ἈΘΗΝΝ τῇ ββκ, ΕΠ ΔΝ πεῖν ἀτή θεῖν κα Οἱ ἐ 
Ο)ὸ ἜΜΕΝ Ἡλημι υϑ, δ. 
πὐομ μα μι ἀἰεοβεαμα ἌΜΙΣ ΠΣ ΠΝ διριθίι 
κὰδ) Π ἘΜᾺ ΠΑ ἸβγοΒυλ ἄμ, ραίομς 

[ΠῚ ἔπῃν δι ἔκ: 008 8." 
πρὸς πρλιαεν ἀπ ἡ δηὶ ἸρηΐθὉ ὁδθειόν ἑϊυ δ ἃ ΓΎΠῚ 
αἱ ΟΝ ᾿ τῇ "" ᾿ 
ὌΝ ΓΑ ΟΝ ἐπμάη ζ δονς ΜΝ τς ΗΝ 

ϑτυ 613) ταν 00} ἰατρόι Ζ οὐ 1 τὴ κἰΛ9} δ δα 50 
πιττρ κπ ὙὙ ππ 9} δ λιπδοντοῆο 5 Ἢ 70 16. ἐαμο 
ὑπ να ει, κι ϑασοὐέμα! Γι οἱ κα μὸν κεν 5. 90 
βκυ «πο, εἰ σο ΠῚ «γαῖ ἐδ νι ὸ ἘῸΝ 
τολρεαζιο  Ε1 νὰ: ὅδ ΘΝ, ἐπτνα π6 δὲ Ἀπ Έ ἘΠῚΟΓ 

ἜΝ ἘΠῚ ΗΠ ΡΒ θου ἀ τ μδ Ζί οὐδ 1529 
καὶ δ ον ἢ Δ Υδν ἢ ΘΗ 08. Σκ ΠἘ κ τ Π}ν οἱ πε ἢ 
δὴ πῈ δ λιν ΛΗ 5 6. 5 ΘΟἿΌΣΟΙΙ Ἔα τ 00} ἀν “ἢ 
ρα ἴα να τ με 2 δ 65 (αὶ χὰ ὐδ,: Ἦ ἀν ἐν: 
ὑμήμα οὐδ ορέ ΠΡ, πε ΡΌΣ ρὺ πὰ 
ω αἱ}: "» «τατεβηιπόρ πιοαξ πὲ 5 μ ΤΊ ΠῚ Δ, ν ἡ ῷ 

ἐμ οἷν Σα}  χοιΣ κυ ιεας μη 1} Οὐ πο πα 
ιν ἑὙ «δε ἤνοσινς τὴς γα θη αι εἰ 
ωτ.1 4. 

ἐπὶ Ν τὶ ἡμῖμα Μη ηῤ μμοσανι" 

:: 

σαντα τῷ (ΠΕΡῚ 2 Ραμ) ΡΠ ΔΓ ἈΣΞΟΣ μὲ 
«σὰ πτιυνιρ ως κα τς εἰ; Σ ΣΝ 51. | ΠΡ ἅν ἐν: 
κί μ κι ιν μνεόται ΚΓ πα λ } ΘΠ Πρ νέητε ΠΟΥ͂ΝΕ 

“τς Δοϊιδοσι ᾿ς 
“1 οθϑα διε απὸ εἰσ {7 ΧΟ τοῦτ 1 

6 Ὲ ΡῈ} 
ει το ων ΠΕΒΗΟΒΦΕΥΔΗΤΑ ΝωΒιΑΛΟΗ ΆΒΙΝν [ 

ἥ τὰ Ἰωηα, - 5 
52} τῷ μὲ τὰ ΦΑΣΠ1 ΜΠ ἢ 1} Δὲ 
ἌΠΟ ταν πὰ Σ ποτε πέπον 

Νουα ἀρ τε ἘΣ Κ κα μῶν ἀλιονῃ θη. ἀθδαχ 
μϑ δ. Θθλεἴοὶ δαβιμαία θβθ ον: ἂς ἮΙ δα ἢ ἔπ, ἀπ δ ΠΝ Ἢ 

“τσ ) ν αὐτο τ 

ἘΠΟΒΑΨΑΔΙΩΝΙΣ: οχμιμλΑν: ἐξ ηῖμν 61 ἐμὶν τῇ 

ἡμὶν ἴοι!» Ἐε “ἀμ ἰδ Ἢ 
ἣ ἯΙΜΑ. τ ἐπ ΣῊ ΤΩΝ ΓΑ ἼΕ 

»ἴς Με νῷ ὀϊεηβ φῆ, το} ἐν ϑαν αν ἐτ 5} ππρα Ϊ. 
θκρυ ἀμ απ γφλῖ. δα ἀρ το δε ομαρϑέυ Χμ Βα 5. ὀχ τηοιὶ 

" ττῖν τοτγο γον ΤΣ νΠΠ115. ἡρσεε οἰ 84. 

τὮὮ “σἸνὰ᾽ τς Ἴωνα Ἱ ἩλοΝ ϑμξ 6" ἡΐ 

ἀλλ] 

ἀλν.- 
αὐ όταν! Ἔα ἘΝ ὦ ἰΐι Ὑ{{ 

Ὑ1 Το ΚἬΠΕ Γ ΠῚ ἡ ΟὟΣ 
οὐσι ΝΣ Οὐμαϑ, ΎΜ Π ΤΟ ΣῊΝ 

ΟΟΏΒΒ ; ἢ δίχα συνε γ ρραβὰν 60 γα βωπε ἐλ ηρη ψἐγ- 
φι κα ἢ Πο Βηγαρ, εὐνρ εχ διε  φιδ τμχ οὐ μανι θὰ ἴς 
Πλ8 οἱ φριῖ μη λαμο, ρα φοἰμ βμαοιμανθτΒ ἐξα μὶν βηΐμανν ει οϑν 
{ἀν ο ἐν: ράδ' το  ΠΡΌΣΥΠΗ δι} 5: ΜΗ ΝΗ! Ἐπ οΙ εἷ- 
οι ε 9Ητ ρθε γε δε δὰ. 6’ τϑ ΞΘ}; ̓ Βρργδξι ἐν» δόιο 
ὑπ ουοΝ ἀομιγρϑυί ας ΤΟ ΕΠ ΛΑ Ν ἝΩ 

Ρ.] 41 5: 

ὭΣ «1 ῃ 

Ὁλρ. Υ . πα Μαμυοὶ Χϑὲ εκ αὐ οϊοαϊρ, ἱΜεκιρῃν ἘΣΤΙ] 
Ῥραί, αἰλᾳμαυΐυτα, λοι) ρρεῖβιν δρδοομαϑι. ΠΕ φϑρΙγαμιαρ 
πα πα Ήηα, τὴν οβίηδθυ., ἠεΐφμφιμς, ἀρ Ρ8, δ: 
οὐμαμγϊ8.. δυμῖθα ΦΌΩΣ, ἐλ εγοβογιαβα, ἐρρϑρ ἐμ Γοὶ 
ψυφ (ὩμΉ β0}9. Πα λρΆ ΟΥ̓ Π θα τον, τ ὁτι ἡ βέρ εἰ ἄἢ 

ΘᾺΑΡῚ ψάυπκιΟακ κ᾿ ἰῃ ρον ρα ΓΝ ΠΟ ΤῊΣ ἀπεξι 
5] 4 1Ἀ 1ΛὉ0}υ8᾿ ἀμ Διο οἱ ἃ ἈδθηΒΓ: δὲ “ται: ὉΠΌΣΟΝ 
αὐ’ ἀσουεαι!ομσδ, ΠΝ τοὺς δ. ; 
εἰν ἀυνο μας ΟῚ ὙΠ ΡΒ πλὴν ἰδοῇ ἐπὰν Ὧη}» ἀρρόθαο, ι 

ΟΣ ᾿ [ἢ δι 0) β: 
αὐ μἸ  μβ ἀήδοὶ Ἡδηδ ἐδ υῖνα ων ἀραᾧ ΣΤΡ τδ 
ἸΥΝΝ Ἧ ἘΠ εὔῦν ὦ τ οὐ  κ γι; 
Οὐρ. ῊΠ," τΊ ὑ δ’ ΞΟ δνείης δένογϑιβ.: ἐπεδμοι 

ῬΟΓΙῺ8 ἃΡ Δγίδῃβ πουϑηθ: ΤΟΣ Εν, 40. ΔΡΟΠΒΕΟΤΘΡΙΣ ὉΣΜΙ ἱ 
ἙμφροΒΙο τ οευ «ὐπὰ ΠΤ εδς, ΒΗ Ζ 

ν᾿ ἤπιον ΓΈΜΝ ο 

ἔγγιον ἢ, ΠΝ 

ΟΡ. ΙΧ, -α Οὐ τ ἐδ ς0 ᾿ {8 ἢ “ ἦδι. 
λολώιϊμι ἣν ἐπι νουμίς ἐμὴ: τῇ ἜΗΝ ἊΝ ἐποὺ ΠΝ ἼἪ 
ἰτα ἐγ 85 ΠΙ ΣῸΒ ἐδοιπῃ ἐδηιψ 

Εἐτ λΣ τ 10 Ὁ ΤῸ Ὁ{- τὲ» ἊΝ ΠΡ: 
(ρος ππηιοαρἑαβι ἰπιγτρ εὐτορβχα μὰ {αὶ ἰδ σδρθια 

ΟΠ ΩΣ Ἀφ δ  ψη ἃ ρου ἴθ -Οπθηξα  ο ρο δήθ 
δ, βὺ ἀφραμηιβοροιλίανς ομίμ, ἐχδιβγαμαι μη ϑνιοοιϑυ 

ἀγΒ Β ΒΠ ΠΒΟΣΙ 

υδ. Ἀπ 
“πὰ: ΤΌΜΟΣ ΠΟΚΧΤΙΙ 

ΜᾺ 

ἐπι ΠΗ ΩΣ ἐξταΣ ἀπ εἶδε. ἴπ πέσε οὐδε ἐὉἿ ΡΎΠ ΗΝ 

Χαπίϊουβ αυαηάσ ἱηούρεγφῷ, ἡ ατταυ ϑυρδτ' ὅλο: γθ ϑαφο 
τοῦς ἐσ ῃτβ ἢ. 905. }}} αἱπν ΟΡ τβιῖε τά Ὁ ΤΠ} 
τησβροῦτα νἱήρίαγ, 509. γσιβεταβ τὰ οὦ  ηρηδο τρεώ 
χρ 999. ΙΝ Μαυοι5, φράεεο: ἰραπο δου ν θον 

θἢος 

«ἀν "ΕΝ. 41 0  Τ 

τ Σλοβαια δέοριμεϊβ, μἰριῃ ΝΣ ἔρις, ςς Κλ δῶρ, 
ἴα τὶ ππ λυ ΠΟΓΘ ἂς ἣν ἢ ἣν ΓΝ , δ: 
Ῥηοσατα ἔμ ΠΟ ΓΡΓΟ ΠΕ δ ἸἈΣΩΣἸὰ ΚΑΙ, ὯΝ ΝΗ, Ἧϊο- 

“ Θά δι γᾶ νοϊυιηα Ζαρλανίηηε νοσδηΐ, (1 11} 51}, 
116 ἐδοδδεῖαβ, οἱ ἀφυσάπϑιῃ ὙθΓαΙ 4,5 Ὠόπιθ, 289. 

Δ Γ188 ἈΛΟΥ δ. Π0}} “οἰ Βηρείδίιθ Ρ[Ω ὙΠ 
υὐξίοϊξε ἐτόριν αϑ ΒΥ ΠΒΌΣ Βδθοισ, Φ67:: ΓΑ’ ἡ ΓΟ τ Νε 
ἐεϑιν ΤΡ ΠΝ Του τη πα ΠΡ ΣΝ Ὑάβδὶ Εν ἼΠΠΝ 

τ ἘΘΘῚ ὙΥΕΘ ΕΙΣ ΤῊ ἐνλε τε 1 ἃ ΚΈΝΣ 

ἜΝ ἀαδι 8 ἘΡΘνταΒ Τα ΙδΌαὶ ΡΝ ἂν ΜῈ 
ἌΝ ΝΣ ἡ ἴα ΡῈ Ἰτονπὸ ἐγ εαι δν Ὡζα εἼτὶ ἐς αὐτὴν ΕΓ 

ΠΝ ΠΕ ΣΙ ἀπ ἸΡάσὶ 2 Ἔ ΓῚ ἀρ 6} 

ἰ σἰμὶ ἴθ ᾿ δριθμ8 δά} ἡ 1 ΡῈ ΡΠ 
τεθὴ ορὴ ΝΡ ΤΟ ᾿ Ἵ φείαηα τς εἶπ ἐΕΧΝΝ 51} 

τῆς φῆι παν ἘΠ Ἰω «οί συ νυν πρενι κοῦ 
Ωὶ ἀ0.:) υήο τὸ κηδὼ ΠῚ ΚαΡΉΜΣΑ, 56} εἰ δε και τῷ 

ΧΕΙ σε τκαθο μρκϑῖ, πη ϑηγ, οἰσιανῷ 

56 πὰ ὑ5 Δοεν ἰυκῦ ΒΜ καὶ ατοκέίου ἔπαθα ἡ Ν᾽ 
ἐμοι ΠΙᾺ τ ΠΘΡ ἸαΤ. 5 ΠΗ ΞΟ ΓΗ τοὶ ΚΝ “ΘΠ 41}}} ΒΓ ἸΔΩ͂ 

πὴ δ ΠΗ οὐχυθ εἶν. ἩΠΣΝῚ ὁ {ἀρ αην ὃ [ἢ 

τὺ ἃ Ἐ ΠΗ πη βέε αι αἱ Ἐν 8 ΗΝ ὑΧ9. ΣΙ 0 
1.3} Ἷ ὧν οἱ οὐ ἦν Εἰ αἰ τ ἐπαϊ ταις ἐσ ΘΠ ΟὟ 
-ῷ ἀααμπο 7 5. δον αΤ ΠΉ ΡΤ ΠΝ "νι 30.219 εἰσυλαι 
εἰκῆ δτνῖν ΧῸ βη νν ερἶι ὑΜμἢ ἰ πα 50. το τ 9 Ἅ9}} {πὶ 

ΣΤΟΥΣ αὐστά αι «ΤῸ το τ ὦ 

ἘΝ’ Τ ὉΠ τϊοηια 895 πνπ} 
Ὁ φοιατεμὰ τρρβ νρο κυθ9 «Πἰχτ  " εἶν Ή 165 τοῦ 
σθαι, ἀξ ΚΙ Σ ἌΩ  ατιῖς ΤΕ πὰ 5 τωρ κα ὦ 

έροέονοοΨοΕἔΠΨνσἔΕηέσν Ὅν “δ ἈΝ νη τ 

919} «ὦ ἐπε σα καὶν Ὁ δ ἀϑι48} »ὶ ΤῈ ἡ μηυη: "ἢ 
“ιν Ὁ ει ρηίθα απ πειοεε Ὁ στ 1 Κα ΠΣ 
τιν αἴυκ, αὐ ν δ αἑτς ἀκ διε α 1 ἩΔΊ ΤΡ “ἢ ΠΕΡ ὙΠ 
ἀαλ Χμ νυ ρα υλ βητνο ἩΠΙ ΘρΟΒΟΙ γϑἢ ἀπε ρΡ ΔὉ 

Τηρβὲ θοῷ ἀαδιυοντῆν ἰϑηξοανβ)α ἢ Π5ἰδοναῦθερ, σοιναθελίτ 
Ργαλσί!. σθηαον δ. οὐδὲ ον Σιν ο.} να κι δ οἱ 59. 

ἘΔΡΣ ΜΙ ΣΟ ΔΙ μβα ΗΜ γ β λυ ὑὐποϑοιῃφγ 
ΟΣ ΟΝ Ἰργαδαϑ "ϑήδε» ψαϊοπῖδ Ἐῤτ τὴ ΕΣ δὲ01 

Ἰδοναν αὐϑιλαι. ΒΝ ἐσ’ πη ῬαΠβετίπὲρ "οἵ Δ ἿΝ 
γοθο ΜΙ από ἢ Ἐψϑιελλ ἐἀθαιυθε συ τ ΠΟ: 
ΠΕ «δ 18 τὸ Δ ὅν αμυ μ ἐΣ 
(λρ. Χινὶ -- Οὐ ΝῊ ἢ: οχθδϊτο: βσεὶ ἀκ τί τπι δ 8} σδνο τ 

ἰἰισε ἐϑσουμίοπι ἐξ σξοϑίδολ ὈΡΊΔΒ]1 ππτι ΝῚ 18 61ὸ ἐβϑβγι 

Ὁχνχ Ὁ το} ον Πα ομάἠρ ἡ ᾿Οοδβὶ ζῇ ΝΣ ἴο, 
ταὐϑροε  ἐ Βάϊ. δρατοαιϑέϊδπι ᾿βύδτη ΔρβΓοθ ἐπα ̓  
αὐειοΓγίίαί ΩΝ νεπρ νῦν ἡδαχήνσ μον τρῶν Ἀ! 

Ὁμς ΧνΓν οντ την όθα ἐν ἀν δοναν ἈΠΠῊ ̓  ἣὲ 
ΉΉΣ ΤΝ φαρδῦ ΜΝ ἀγδρον 
ΕΣ ΣῊΝ ἢ το Ν ἈΑΙΩΙ ἘΧ 618 ΘΕΠΒ' αὐ ον 

ἐὰ 5} 
{84 

" 58. Ῥγδβοῖ μ᾽ ἀμ αἰπμιος, : πἰἀλτις ὸ Ὁ ως 

μ118 μς, ἜἸμθΣ μῆς ὦν Βππὸ εἰλιν  Ἡδ έν εἰπῆ 

δὴν, ὩΜΠΟΣ ΣΟ τε 00  ΠΠ ΒΕ ἐν [2}} 
ψῇ! ΟΣ ΕΝ ΡΖ) ἘΠ δ .ην " αὐ, 
ΑΟδΙ Δ ΙΗ, ΚΘ αὐλτὸη ΣΤ το τις δλδ τον, ἘΠΙΡΩΝ 

ἘΠΕ ΒΕοΝ τη Ἐπιδνα γι ξαφυφοπξρεις Θι, Οὐδιεβ ον 5 
δϑρηφρνια οϑἐεολιεσίνκε }ἡγάθιε ἀοιἐμειθὸν δας 1: ταν Ἀν είκανι 
αογοηάτέιν ; ἐπρέιοοίιμ" ποῆιεηιν γτεαέανα ἰοὺ αῇοι τῴπφραι} 1} 
ἐδήχρως εἴ ἰοσμαι σμο. κοδτ( αἰπεὲ, δανγμονπωπίασνο μὴ μὲ 
παφαε: ἀρσεπα δ ιμουα ἐοενειίᾳ ἡ »ἀιιουϊπυοο ραταρόνιε εΑθϑΥ 

εἴ ΝὝ 

ἐν ι ἽΝ ΠΡΌ φρβεη μι βρη βγβορηῖα, ΕΝ 
οὔ ἀΐῃ Ἢ ἀὐριδ, ανθτάι ἸΥΝ ΓΤ ῊΝ Πα με βελωλια 

ὅλ. ἐν -οὐβιοοθδϑοδιρ᾽χϑ τέ (α! ΠΑ Σου βρ τὰ 
ἽπΟ 858! ὀμθ! θη δμει δ. βου  δΆΛΘΗ Δ. ἘΝ δὶ ΠΝ 

ΠΕ ΠΡ τε ΠΣ] ἈΠ 
ἀμ, τε ΜΡ μορίοις, ἀμϑ τυ Ἰραῤθορλοκθδ αν πιῆαν 

δεξβ ιζμ μμ7 1, θτ ρα φ. Τα μα ΚΡ μΑβ, ΚῚΡ θἰκαίμτα, ΚΙ αὐλῶν 
Ελφο Βέλ μι ἀσ ἰδαι 6 πεῆβ ἀυδτη ϑι ἘΌ τα ΗΝ Ἐρλεκασλον 

εἰσοῖθιδ :. δι αὶ σαύθ πο) 0115. τα εΥα 6 ΘΟ ΠΗ ΒΒ 189 
οἐδεθόμθβδο ἃ: ἀ υρὶϊ εἴτ ον ὸν Θ δ πηγ ἐκ. Ἵπ δ θεν ΠΔΘΗΠὴ 
86 ἩΜΟΣΝ δορριδτιρφῦ θ]ϑσι]οϑδλὺε τη πα Ἰῆν ἰδ ! 4} 
ἰδ Ὦ 3 πἢ ἸΣτ (τ Ἡ στιεῖ Σ ἱ ΕΣ κ᾽ πάλι 

μὴ ΠΡ ἡπτι τ τ 8 εἰ, ΓΝ Ἢ 
Βυηληὸ ΠΝ ἀυναμ με ἢ ρεδῦς ἈΘΠΗ νομὴν ερ ἦψριν 
δον ἐφ ἡ φάξ: (ΟΥ τ ἀΒἰασλα ἈΠΟ Δ ζμγμν εν! ι.Ε: ἡ δ! 
Ολν: ΓΝ τῶι ἐν ΟΥ̓ ΝΠ 888, ἀσοθιξ}: δι. δ υϑι δὲ μι σέγο!:: 
τ} οὐδ ἀμ τ οὐ γα ἡκρὶ δ ο10} ατιατηαν ΠΡ. Ἢ ΜΕ} 



4: ΤῈ 

Ὀιβββπτλτίο τ ΑΖΗ μὲ 8 ΟΟΥΡΕ ἕαπ σοοίγίης 
ΤΩ δἀρίόιο. 

νι 1, τὶ 8.. ΟΥ̓ ἀθ εν ες 
ἤτον ἔποὺῖ. ἅ μ 

ΠΩ ἴὰν ΒΥ ΤΩΝ ΠΝ αἰ ΑΝ ». {|. -- ϑρθρία!β ἀκιν ΠῚ 60" ΟὟ ζ5 8} 96|18.78 

ἦν ΠΙ, -α ἔχροι ΣΝ ΘᾺ ἀμ ερ χα ἡ Πρ  βυλου- 
ἀρ ριηράν υἷα δ[μν ΠΡΟ ΩΙ ὀφαθοα Δ ΒΔ ἡ μα 9}1.Ν.88 

ΤῸ αἰδρτα ἀγληθι, (αρ. [ν΄ -- Ἐρθναες ΑὝΤΗ 
βπδίδ, 

ΟΠ} “ 
191 

(ὧν, Υ, -- )ὰ δῃηροίογα  θ6οσδΕ 8 

ὅλρ. ΥἹ. -α θ6 ρϑουδίο οτὶ β᾽ Π8}}. 200 

(ἀρ. ΨΠ. -- ὃς ἀϊνί ρραιϊ ΔΌχΙ 8, Θογαπὶ πθοθ8- 
δἰϊδῖο, ατδίιενα εἱ ρθη ϊδηϊ Ἰαναοης, οἰβοδοϊξαίθ 
ἃ αἰβίγι! να] 8. Ψ6Ὶ βιμίγαοι! 06. 210 

ὕλρ, ΨΗΙ, --- Π8. βαρ(ίβτηο οἱ σοῃῇριραίίοηδ, ἀἸβ[) η0- 
(18. ΒαοΓδιπ 185. 15. Ὀαρε δια δομῃῃΐθ, Οδλεἰϑεϊδηϊ 
ΒΌΡΓϑ ἰρβαπὶ ᾿τϑβίδαἰία. [δὲ θαριϊδη: ἀσχυοὶ οἰἶτα ο8- 
ΔῈΠΠῚ ΤΡ Ύ ΤΙΣ οηχαηοδδ τἀ βϑ]α δ πθοθεδμβίοος ΗΒ 
θαρυϊθπὶὶ δ Βεργοιῖοῖθ ἀδι να]αταῖα. 

ὕλρ. ἸΧ. -- [6 σϑαὶ! ΟΝ ΓΙ 8.1 Ῥτϑολἑη᾽ ἐιρμμάϊνιι τη 
δἰ (Δ 98} δ 8 απ ἢ ἴῃ 40. 1ΠΆΠ68 ΑἸΡΘΣἱ δὰ 
εἰθνυ δὴ ἀ8ὴι ψἱπι ἰθβι]νοἰοτγι. ΟΥ̓ Ϊ ρα α ίθ τοί} υὰ- 
ἴωσι; ϑθδγαίθβ ἰη ΑἸ οἰ ϑϑὴ γοϑροθάδπάϊ τϑιϊο- 
ὨδηῺ ΟὈΒΘΡΨΔΙΟΙ 68, 243 

ὕκρ, Χ, - Αἰδογασίον ὁχ Οὐγο, δερυδθαῖα, ααὐθι8 
Γ6Ά}18 ΟΠ ΓΙ 8.1 τὰ ΕΟ ίϑεϊα ρῦβδοπ 8. δὲ. ἔγθΏβ8} Ὀ818Ὁ- 
ἰαῖτο σοαρΓΟΒΒαμα ; δὲ ἃ αν} 8. ΑἸΒΟΤ ΩΣ Πἰθότδῃ- 
ἰυγ. γί ἢ οἱ βδου πὰ τῇ πγχυπιδριυτῃ. 252 

ὕκρ. ΧΙ. -ὦ Ἀβιᾳαδ δυρβιπηθοῖα ργοροπδαν. οἱ γἱα- 
αἀϊεαπίαν. δᾷ 

(καρ. ΧἼΠ, πο δ. 9βογνῆεϊο οαςδατγίβιϊοο, εἰ ἰανοσαο δι 
δὰ ΘΟ ΒΘΟΓΒΙΙΟΠΒΙΩ, 2106 

(ἀν, ΧΊΗ, -α δὲ 88ογ Βογιρίαγα, γα ϊοηβ οὐ ἔσο! δ- 
δἰ. 283 

ΝΕΚΤΕΒῸΜ ΤΕΘΈΙΜΟΝΙΑ ΠῈ, 5. ΟΥ̓ΆΙΠΙΟ, 303 

Τιὶ οαἰεοίθεεοη 5. Ουγι, 321 

ΟΛΔΤΕΘΗΕΒΕΒ, 81 

ϑγοοδίβο 6818, θ6λ ργνί5. οαἰσοΘ8ῖδ8 θοῦ, 391 

Μορτζιση αὐ γῬεῖρνιανη σαἰφολεδῖνη, 367 

Οδίθο 6818. Ὀτῖσηα ΠΏ ΔΟΥ ΠῚ. --- Ομ 688. 1π- 
ἐροαοτ σα θίη ἢἰ9 41 δά θαρεϊβινα δορά 1, 369 

Ααἀηιονέῖο αα οσαἑεςἠεςέθι δεομπάαρι, 879 

Οειοο ἢ οί 11, -- 1)6 ραρηἰξοηίϊα δὲ γϑυλ 5810} 8 ΔῸΣ 
ἰογα, οἱ ἀθ αὐσογϑανο. 382 

᾿μαβάθαν ὁπ δ ο 6818. ὁχογρ αν. αἰ [ΘΓ λ. 109 

Δὐὠηιογο αα οαξοολεσῖηι ἑογίϊαηλ. ἀκ 

(δ βομβθθὶβ ΠΙ, -- 6 δαριϊδαλο, 484 

Ῥνωίοφιι μονίαηι οαἐθολοαδίηι, 49 

ἐλ τύθφα, περ ν Ὑ ΟΝ ἀδά 

Ῥνοίοσιις «ἃ φωϊπέαηι οσαἐθολεδὶνες 5038 

Οδιρο 6818 ΚΝ. --- )Ὲ ἢβθ οἱ Βυπιδοῖο. ὅ05 

Οὐεονυαίίο ἴηι ϑυηιδοίμηι Ηἱοροξοίμταϊέωκιομ. Ὁ 23 

Βγιθο αν ΗΠ Ετοβο  γπθπιαι, ἐχ ΥὙΒΥ}18, δα ΣΟ ΔΈΦΕΟΗ, 
Ἰοοῖϑ οοἰϊοοίαμ. 529 

βγκοίοφοίν αὐ ςεαίαηι ςαἰδολεξίηι. 589 

Ὁαϊφολοϑιβ ΨΊ]. σ-- Πο ἀπὸ θ60. 588 

ΡνωὩϊοφείννι αὐ ἐορίϊηταγα οαἰοολιοεῖοι, θ08 

Οαἰοσμοβὶϑ ὙἹΙ, --- Π6 Ῥαίτγαβ. θ05 

Αὐὠνοπίο ἐπ οοίαυατι σαἰοολ δεῖνι. 628 

(διθοῃθβὶβ ΠΙ. -- Π8. ῃγονιἀδμιῖα 1)6ἱ. 820 

Ρναἰοφυίιηι αα ποπαπι σα(θολδϑῖρι. 685 

Οδίθομεβία ΙΧ. -- ἢ 6 9.8. οὔγαΐατι σοὨ ἀΠ0Υ6, 637 

Αρρϑιαὶχ δὰ ποηδηὶ οδιθο  θβῖμα. ὁ05 

Δανιοηί το αὐ ἀδοϊνπαηὶ σα ἐδολοεῖη. 657 

(αἰσολιοοία Χ. --- ).86 πὸ Ὀοιαῖμο ὅθ8ι Οδγιβδίο. 60 

689 Ῥνωίοῳμέωνα αὐ πιάορίνιαθι οαἐφυλοεῖνη. 

Οὐ Ὁ ΙΝ ΠΟΡΥΒΟΜΟΛΟΘΝΤΙΝΕΝΤΙΒ. φη1ὰ 
ϑρϑμοιοηϊείο ἐατβον ΉΙ ἀλ Πάν  πηλ Οὐ 2117ς 
Γ ἐν ΙΕ ΘΟΙΣΙΟΙ ΑΙ 2. δ Άλ ὁ" οὗ ΑΝ δ ῥεῖ φόγθηὸ 

«610 τὸ 

εμδγοἰοσμΐμηι ὑσὶ ἀφονελπιι φζορέκηι Δ ας ΑΕ ἈΠ Δ Ὁ 1152 
ΟαἰρολαΒ8 ΣΊΝΙ ὦ (ΠΗ ΤΌ νυζι λει ηδ, 8 

συ ϑαϊηιονεεξο ἐγ ἀθοϊνηαηι γε είανι σα ρολοτίτν. «οἱ λἰϑεδη5 

ΑΙ θ 08 ηπ|8 ΜῪ ὁ μη δὲ Ἑοδιιώλο Θάγιμι. κα δὰ ΠΗ 18 1470 
ὑξφοημμηι αὰ ἰροΐηλατη 5 ἑαηι οαἰεολονί δ μ0 1] ϑημῇ, 

Ὀαἰθο!νοαῖβ ΧΥ], το 6 ϑρί τί βϑπείο 1. 918 
Ῥναέοφωμϊωοι αὐ ἀοοίννανι το ἐϊηιαηι οαἰοολοση. 986 
Ὀπιίβομοβῖθ ΧΥΤΙ. --- δος ερί τα βαηοῖο ΠῚ 908 
Μοπίξωηι ἀφοίηιαηι οςἑαυαην οαἰεολεξίνα, 1013 
ΟΊ 6 Β 8818 ΧΎΤΗ, --τ 8. σατοΐβ τοβυγγροῆοηθ, (048 
ΟΛΤΕΘΙΕΒΕΒ ΜΥΒΤΑΘΟΟΊΟΜΣ ΟἸΠΝΟΤΕ. 
Ῥγνωίοφωξιροι αὐ ἀδείνιαπι τοηαηὶ οαϊθολοείπε. 1009 
ΟΠ θεμοεβ ΧΙΧ, Μγαίασοσίσα 1, --- δὲ ορΡοιηοη 8 

» Ὡππ ῬΟῺΒ νυ 8. 100ὅ 
Ἡχξιογ)ν οἱ ὑκῦρησθι ἐηϊθολιδοΐνα, 1078 

ΧΑ Ὶ Μγβίαμορίσδ {Π| -- 6. Βαριίθω! ομο- 
ΤΕΡΔΟΏ Ια, 1018 

Αεἰριοπῖξο αὐ οαἰφολεείηι υτοθείντανῃ ργίσπανι. 1085 
Ὀδ(βομ 688 ΧΧῚ, Μιγϑεηρορσίου ΠΕ. -. 10)6. βαοσοὸ οἰγίβο 

δίς. 1081 
βγφίοσμέμηι (ὦ υἱσσοίηιαηι ἐοομπίαηι οαἰδολεοῖνι, 1095 
(δ βομ δ8 ΧΧΤΙ, διγοίαρορίοβ ΙΥ͂. 8 οογροὸγθ δ᾽ 

βδηρυϊης Ὠορίηϊ, 1091 

Ααἀνιοη ἐΐο αὐ σαίρο ει υἱοθϑίηιανι τον αι. 1105 

οταωραξοοδθθα ΧΧΠΙ, Μερίβρορίοα Υ. το δὲ βαθτα Ἰἰλατρία 
οἱ σοϊπηη 018. 1110 

Αὐἀὐποηίζο αὐ λονιϊίξαηι δοφιοπίθηι. 1121 

ἩΟΠΎ1Π 5 0 ρϑτγαἰ γτσατη ἡ χῖα ρἰδοίδ δὴ [λοδπίοτα, 1182 

Μοπέξδωνα αὐ ςοημρηΐξηι ἐρίκἰοίπηι. ἘΕ ἘΠῚ 

ἘΡΙΒΤΌΡΑ ΔῺ ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΌΟΜ ἹΜΡΕΒΑΤΟΆΒΜ. -- 

θὲ κριοῦ ἱπιοίία ὁγιοῖς Ηϊεγοοοἰψπιὶς υἷδο, μοῦ ἵπ οοὐἱ ἐς 
ἀρρανυτ, 1165 

ὙΠ ομα νερίθγυ πὶ ἀθ βίβρῃὁ9. ΟΓΠΟΪΒ ἘΠΒΕΘΕΡΙ δ 8 
Ὑ180. 1170 

ἘΠΒΑΌΜΕΝΤΑ ἀδροτγαϊξογαηι 5. ΟΥΓΙΠ ορόσαια, 1179 

ΟΡΕΒΑᾺ 5. ΟΥ̓ΒΙΠΣῸ ΒΌΡΡΟΒΙΤΑ. 1183 

Αὐ(ποηιίῖο αὐ ποηιέϊαρι δεφμδη θη. 1183 

οι ἢ 8 ἐσ σοτγῃ ἀλοιοτγὶβ ἰὰ οσσαγθι ὴ ΠΟΙ]. 1187 
Ετδροιδηίυτη 5. ΟὙγη]ο ἐγ δαΐαπι ἃ ὃ, Ταοα. 1203 

ΟἸὨγοποϊορία 8. ΟΥτηΠ}1 ποανῖπ8 ᾿ἰδογίρίδ, 1204 
ϑραγίω 5. ΟΥ̓] αὰ Φυα ρϑραὰ. δὲ 18} δὰ ὔγ- 

ΠΝ ΠΕ ΣΝ 1200 

Αἀαἀπιοπῖζιο. 1305 
(οσιρϑα τυ δα βάθζῃ θ᾽ ϑίο βγατη. 1301 

ϑαρροβίίδα 5. Αὐσηϑίίί δὰ ΟΥΓΉ ατὰ δὲ 5. ΟΡ ἃ 
Αὐραβιτη πὶ ορ βιοί. 1209 

ΡΑΦΘΕΒΌΕΝΤΙΌΜ ΒΟΙΤΟΑΌΜ ΡΆΚΒΑΤΙΟΝΕΝ ΕΤ 
ΝΟΤ,. 1211 

Ζοβαρὶβ ἀτοάδοι Ερίδίοια ἀσάϊσαίονῖδ [δὴ Ρ9. δ 
Ογχὶδαθὸ δι ἐμ }8 δαὶ 564, 1211 

ζο. Ῥγδνοιὶῖ ποθι ἀεάϊοαϊοτία δὰ: ΘΠ ΟΏ18 ΟνρΣ 

σο-λιαίίαςο. αηω. 1008, 4319 

Τῃοαλα Μ1}168 Β δἰ ἰοοἷ8 δῆ. 1703 Ργϑίαιίο. 1319 

Οαἰοομ 6818 ΧΙ. --- θὲ Εἰπὸ θεῖ, ἩΔΙΘΩΠΡΙ ὦ 8161) ΤΩΝ 
Μοηίξωνι τη οσαἰφολρεῖηι ΚΆΜΕΙ τὸ 
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“ῬεΞονέρέϊο οἱ αἰδίογία ὑατίίοα Ἀεδιγνεοϊϊον δ. 1261 
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Νοιῖα. 4273 
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ἀοΐ ποθ δανὴς -σαμ 1293 

29 ΒΕΒΡΟΝΒᾺ ΟΑΝΟΝΙΩΑ, 
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ἘΡΙΒΤΌΚΑ Αἢ ΤΙΟΠΟΒΌΝΜ ΤΥΒΈΝΘΕΝ, {298 ὈΙΟΘΌΟΒΟΌΝ ΤΑΡΚΘΕΝΘΙΒ, 
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